बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्र्न सम्बन्धी एकीकृत
कार्यविधध,2077
(प्रथम सं शोधन सवित)

प्रदे श सरकार
अथय मन्रालर्,गण्डकी प्रदे श,

kf]v/f,नेपाल।

(1)

बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधध,२०७७
स्िीकृत धमधत
सं शोधन

2077/05/17

बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सम्बन्धी एकीकृत (पविलो सं शोधन) कार्यविधध,207८

2078/12/18

प्रस्तािना: प्रदे श सरकारको विधनर्ोजजत बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय मन्रालर् तथा धनकार्को कार्य
प्रवक्रर्ामा एकरुपता ल्र्ाई धिटो, िररतो र प्रभािकारीरुपमा कार्यसम्पादन गने व्र्िस्था गनय िाञ्िनीर्
भएकोले,
प्रदे श आधथयक कार्यविधध ऐन, २०७४ को दफा ६३क. ले ददएको अधधकार प्रर्ोग गरी गण्डकी प्रदे श
सरकारले दे िार्को कार्यविधध बनाएको ि।
पररच्िे द-१
प्रारजम्भक
१.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स कार्यविधधको नाम "बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सम्बन्धी
एकीकृत कार्यविधध,२०७७" रिे को ि।

२.

(२) र्ो कार्यविधध तुरुन्त प्रारम्भ िुनि
े ।

पररभाषा: विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधधमा,(क)

“अनुदान” भन्नाले प्रदे श सरकारबाट स्थानीर् तिलाई वित्तीर् िस्तान्तरण िुने अनुदान
बािे क विषर्गत मन्रालर्को स्िीकृत िावषयक विकास कार्यक्रममा समािेश भएको
अनुदान सम्झनु पिय।

(ख)

“अनुदानग्रािी” भन्नाले प्रदे श सरकारको स्िीकृत िावषयक विकास कार्यक्रम बमोजजम
प्रदान गररने अनुदानका लाधग कार्ायलर्मा प्रस्ताि पेश गरे का आिेदकिरू मध्र्ेबाट
िनौट भएका व्र्जि, फमय, समूि, सं स्था, सधमधत, कम्पनी, सिकारी िा स्थानीर् ति
समेत सम्झनु पिय।

(ग)

“आर्ोजना” भन्नाले प्रदे श सरकारले आफ्ना मातितका धनकार्द्वारा िा सं घीर् सरकार
िा स्थानीर् तिसँगको समन्िर्मा सञ्चालन गने आर्ोजना सम्झनु पिय र सो शब्दले
प्रदे श सरकारले अन्र् सं घसं स्थासँग समन्िर् गरी सञ्चालन गने आर्ोजना समेतलाई
जनाउँ ि।

(2)

(घ)

“आिेदक” भन्नाले प्रदे श सरकारको स्िीकृत िावषयक विकास कार्यक्रम अनुसार प्रदान
गररने अनुदान धलने उद्देश्र्ले आिेदन ददने व्र्जि, फमय, समूि, सं स्था, सधमधत,
कम्पनी, सिकारी िा स्थानीर् ति समेत सम्झनु पिय।

(ङ)

"उपभोिा सधमधत” भन्नाले धनमायण कार्यबाट प्रत्र्ि लाभ पाउने व्र्जििरूले कुनै
धनमायण कार्यको धनमायण, सञ्चालन तथा ममयत सम्भार गनय आफूिरू मध्र्ेबाट गठन
गरे को सधमधत सम्झनु पिय।

(च)

“कार्यक्रम” भन्नाले प्रदे श सरकारका विधभन्न मन्रालर् तथा धनकार्को लाधग स्िीकृत
कार्यक्रम र बजेट सम्झनु पिय।

(ि)

"कार्ायलर्" भन्नाले मुख्र्मन्री तथा मजन्रपररषद्को कार्ायलर्, प्रदे श सरकारका
मन्रालर्, प्रदे श सभा सजचिालर्, प्रदे श लोकसेिा आर्ोग, मुख्र् न्र्ार्ाधधििाको
कार्ायलर्, प्रदे श नीधत तथा र्ोजना आर्ोग र प्रदे श अन्तगयतका सबै सरकारी
कार्ायलर्, धनकार् िा आर्ोजना कार्ायन्िर्न इकाई सम्झनु पिय।

(ज)

"चक्लाबन्दी" भन्नाले कृवषर्ोग्र् जग्गामा उत्पादन र उत्पादकत्ि बढाउन स-साना
वकत्तामा िररएर रिे का जग्गािरूलाई एकीकृत गने कार्य सम्झनु पिय।

(झ)

"जाँचपास" भन्नाले प्रचधलत कानून बमोजजम प्राविधधक जाँच गनुप
य ने विषर्िरूमा सो
सम्बन्धी र्ोग्र्ता पुगेको प्राविधधकबाट आर्ोजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा
कामको मूल्र्ाङ्कन गने कार्य सम्झनु पिय।

(ञ)

"फरफारक" भन्नाले कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने जजम्मेिार धनकार्ले कार्यक्रम सम्पन्न
भएपधि सो कार्यक्रमको कुनै दावर्त्ि नरिे को धनजित गरी अधभलेखीकरण गने कार्य
सम्झनु पिय।

(ट)

"मन्रालर्” भन्नाले प्रदे श सरकारका मन्रालर् सम्झनु पिय र सो शब्दले मुख्र्मन्री
तथा मजन्रपररषद्को कार्ायलर् समेतलाई जनाउँ ि।

(ठ)

"लाभग्रािी” भन्नाले आर्ोजना तथा कार्यक्रमबाट प्रत्र्िरूपमा फाइदा पाउने

जनसं ख्र्ा

सम्झनु पिय।
पररच्िे द-2

बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न
3.

िावषयक कार्यर्ोजना तर्ार गनुय पनेेः

(१) प्रत्र्ेक मन्रालर्ले आफ्नो तथा मातित कार्ायलर्को

स्िीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तगयतका िावषयक विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय आधथयक िषयको
श्रािण मसान्तधभर िावषयक कार्यर्ोजना तर्ार गनुय पनेि।

(3)

(२) उपदफा (१) बमोजजम िावषयक कार्यर्ोजना तर्ार गदाय िावषयक खररद र्ोजना, माधसक
नगद प्रिाि वििरण, उपलजब्ध मापन सूचक र कार्ायन्िर्नको समर् ताधलका लगार्तको वििरण
समािेश गनुय पनेि।
4.

बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नेः

(1 स्िीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गदाय{ विधनर्ोजन

ऐन एिं सम्बजन्धत अन्र् ऐन बमोजजम गनुय पनेि।
(2) बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गदाय आन्तररक धनर्न्रण प्रणालीमा जोड ददनु पनेि।
(3) सम्बजन्धत मन्री र सजचिले आफ्नो मातितको आर्ोजना तथा कार्यक्रम र बजेट
कार्ायन्िर्नको अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनुय पनेि।
(४) उपदफा (3) बमोजजम अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गदाय कार्यक्रम, कार्यर्ोजना, खररद
र्ोजना, नगद प्रिाि वििरणसमेतको आधारमा भौधतक र वित्तीर् प्रगधतको सम्बन्धमा प्राप्त नधतजा
तथा सोको कारण र आधार समेतको समीिा गरी सोको प्रधतिेदन रैमाधसकरूपमा *अथय
मन्रालर्मा पठाउनु पनेि।
(५) उपदफा (४) बमोजजम प्राप्त प्रधतिेदनका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको
अिस्था मूल्र्ाङ्कन गरी *अथय मन्रालर्ले अधयिावषयक र िावषयकरूपमा एकीकृत मूल्र्ाङ्कन प्रधतिेदन
साियजधनक गनेि।
5.

आर्ोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्र्िस्थापनेः

(1) आर्ोजना तथा कार्यक्रमको सञ्चालन तथा

व्र्िस्थापन साधन स्रोतको उच्चतम प्रधतफल प्राप्त िुने गरी धमतव्र्र्ी तररकाले गनुय पनेि।
(२)

ठे क्का प्रकृर्ाद्वारा सञ्चालन गररने आर्ोजनाको कार्ायन्िर्न प्रचधलत साियजधनक खररद

सम्बन्धी कानून बमोजजम गनुप
य नेि।
(3)

िावषयक बजेट तथा कार्यक्रममा समािेश भएका आर्ोजना तथा कार्यक्रमलाई समर्मै

सम्पन्न गनय आधथयक िषयको पविलो चौमाधसकमा सम्पूणय प्रवक्रर्ा पूरा गरी कार्यन्िर्नमा जाने
व्र्िस्था धमलाउनु पनेि।
(४)

एक आधथयक िषयको लाधग स्िीकृत भएको आर्ोजना िा कार्यक्रमलाई बिुिषीर्

आर्ोजना िा कार्यक्रमको रूपमा कार्ायन्िर्न गनुय परे मा सम्बजन्धत मन्रालर्ले दे िार्को सधमधतबाट
धसफाररस धलनु पनेि।

(क) प्रदे श नीधत तथा र्ोजना आर्ोगको उपाध्र्ि

(ख) मुख्र्मन्री तथा मजन्रपररषद्को कार्ायलर्को सजचि
(ग) *अथय मन्रालर्को सजचि

(घ) सम्बजन्धत मन्रालर्का सजचि

- सं र्ोजक
- सदस्र्

- सदस्र्

- सदस्र्

(ङ) *अथय मन्रालर्को बजेट, र्ोजना तथा कार्यक्रम मिाशाखा प्रमुख - सदस्र् सजचि

* पविलो संशोधनद्वारा

रुपान्तरण गररएको।

(4)

(५) सम्बजन्धत मन्रालर्ले उपदफा (४) बमोजजमको सधमधतको धसफाररसमा स्रोत

सुधनजितताका लाधग *अथय मन्रालर्बाट सिमधत धलनु पनेि।

 (५क) बिुिवषयर् आर्ोजना तथा कार्यक्रमको लाधग त्र्स्तो आर्ोजना तथा कार्यक्रमको

न्र्ूनतम लागत पाँच करोड रुपैँ र्ाँ िुन ु पनेि।न्र्ूनतम लागत पाँच करोड रुपैँ र्ाँ भन्दा कम
रकमका आर्ोजनािरुलाई सम्िजन्धत विषर्गत मन्रालर्ले स्िीकृत बजेटको सीमा धभर रिी
क्रमागत आर्ोजनाको रुपमा कार्ायन्िर्न गनय सक्नेि।

(६) बिुिषीर् आर्ोजना िा कार्यक्रम प्रस्ताि गरे को आधथयक िषयमा त्र्स्तो आर्ोजना िा

कार्यक्रमका लाधग कम्तीमा िीस प्रधतशत रकम विधनर्ोजन गनुप
य नेि।
(७) बिुिषीर् आर्ोजना िा कार्यक्रम सम्बन्धी अन्र्

सम्बन्धी धनदे जशका, २०७५ बमोजजम िुनेि।



व्र्िस्था बिुिषीर् ठे क्का बन्दोबस्त

(८) विशेष पररजस्थधतका कारण एक आधथयक िषयमा सम्पन्न िुन नसकेका आर्ोजना तथा

कार्यक्रम *अथय मन्रालर्ले आिश्र्क धनणयर् गरी अको आधथयक िषयमा सम्पन्न गने गरी
कार्ायन्िर्नमा लैजान स्िीकृधत ददन सक्नेि।
6.

(९)@ ........................................................................................................

जनशजि व्र्िस्थापनेः (१) आर्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय सम्बजन्धत मन्रालर्ले

आिश्र्क जनशजि व्र्िस्थापन गनुय पनेि।

(2) सामान्र्तर्ा विकास आर्ोजनाको िकमा स्थार्ी कमयचारीलाई काममा लगाउनु पनेि।
(३)

कुनै आर्ोजना कार्ायन्िर्न गनय िा स्िीकृत दरबन्दीधभर ररि पदमा प्रदे श सरकारबाट

स्िीकृत कार्यविधध/मापदण्ड बमोजजम करारमा कमयचारी धलन सवकनेि।
7.

पारदजशयता र धमतव्र्वर्ता कार्म गनुप
य नेेः

(1)

साियजधनक खचयमा पारदजशयता, धमतव्र्वर्ता

र

एकरुपता कार्म गनय प्रदे श सरकारबाट स्िीकृत खचयको मापदण्डको पालना गनुय पनेि।
(2) सरकारी कार्ायलर्ले घर बिालमा धलनुपने भएमा सम्भि भएसम्म व्र्ापाररक िेर र
प्रमुख मागयमा नधलई न्र्ूनतम आिश्र्कता र सुविधा भएको िेरमा धलनु पनेि।
(3) साियजधनक धनकार्मा िुने बैठकमा

प्रदे श

सरकारबाट स्िीकृत खचयको मापदण्डमा

उल्लेख भए बमोजजम बािे क बैठक भत्ता िा अन्र् कुनै प्रकारको भत्ता धलन पाइनेिैन।
(4) सबै सरकारी धनकार्ले थप आधथयक दावर्त्ि सृजना िुने विषर्मा धनणयर् गदाय िा
मजन्रपररषदमा प्रस्ताि पेश गदाय *अथय मन्रालर्को सिमधत धलनु पनेि।



पविलो सं शोधनद्वारा थप।

 पविलो सं शोधन द्वारा सं शोधधत।

@

पविलो सं शोधन द्वारा जझवकएको।

* पविलो संशोधन द्वारा

रुपान्तरण गररएको।

(5)

8.

कजन्टन्जेन्सी रकम सम्बन्धी व्र्िस्थाेः

(1)



कजन्टन्जेन्सी रकम धनधायरण गदाय आिश्र्कता र

धमतव्र्वर्तालाई ध्र्ानमा राखी पाँच करोड रुपैर्ाँसम्म लागत अनुमान भएको आर्ोजना तथा
कार्यक्रममा चार प्रधतसत सम्म र पाँच करोड रुपैर्ाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आर्ोजना तथा
कार्यक्रममा तीन प्रधतशत सम्म रकम िु ट्टाउन सवकनेि।कुनै कामको लाधग कजन्टजेन्सी रकम
्
आिश्र्कता नपने भएमा कजन्टजेन्सी रकम िु ट्टाउनु िुदैन।
(2) कजन्टन्जेन्सी रकम िु ट्याउँ दा प्रचधलत साियजधनक खररद कानून बमोजजम िकयचाजय,
स्टाफ खचय र अन्र् सानाधतना खचयमा समेत लागत अनुमान तर्ार गदाय नै प्रष्ट खुलाई अधधकार
प्राप्त अधधकारीबाट स्िीकृत गराउनुपनेि।
(3) लागत अनुमानमा व्र्िस्था भए बमोजजमको कजन्टन्जेन्सी रकम भुिानी रकमको
अनुपातमा पारदशी, धमतव्र्र्ी र औजचत्र्पूणय तररकाले खचय गनुय पनेि।
(4) कजन्टन्जेन्सी रकम खचय गनय दे िार् बमोजजमको खचय शीषयक धनधायरण गनुय पनेिेः(क)

िकय चाजय स्टाफ खचय

(ख) अन्र् खचय
(5)

उपदफा (4) को खण्ड (क) बमोजजमको शीषयकबाट दे िार् बमोजजमको काममा खचय गनय

सवकनेिेः(क) जनशजि (करार, ज्र्ालादारी) व्र्िस्थापन
(ख) परामशय सेिा
(ग)
(६)

आर्ोजनाको अनुगमन, सुपररिेिण, दै धनक भ्रमण भत्ता तथा इन्धन खचय

उपदफा (4) को खण्ड (ख) बमोजजमको शीषयकबाट दे िार् बमोजजमको काममा खचय गनय

सवकनेिेः(क)

बोलपर र प्रस्ताि तर्ारी खचय

(ख)

सूचना प्रकाशन खचय

(ग) सिारी साधन ममयत तथा भाडा
(घ)

कार्ायलर्को भाडा र कार्ायलर्का लाधग आिश्र्क सामान

(ङ)

टे धलफोन विद्युत तथा पानी मिशुल खचय

(च) अन्र् विविध खचय
 (६क) उपदफा (६) मा उल्लेख भएका शीषयकिरु बािे क अन्र् शीषयकमा कजन्टन्जेन्सी
रकम खचय गनुप
य ने भएमा अथय मन्रालर्को सिमधत धलनु पनेि।


पविलो सं शोधनद्वारा थप।

 पविलो सं शोधन द्वारा सं शोधधत।

(6)

(७) बिुिषीर् खररदको सम्बन्धमा चालु आधथयक िषयको लाधग विधनर्ोजन भएको रकमबाट
खचय िुने रकमको अनुपातको आधारमा कजन्टन्जेन्सी रकम खचय गनुप
य नेि।
(८) आर्ोजनामा खचय भएको कजन्टन्जेन्सी रकमको अधभलेख राख्नु पनेि।
पररच्िे द-3
वित्तीर् िस्तान्तरण, कार्यक्रम िस्तान्तरण र लागत साझेदारी
9.

स्थानीर् तिमा वित्तीर् िस्तान्तरणेः (१) प्रदे श वित्त व्र्िस्थापन ऐन,2075 बमोजजम प्रदे श
सरकारले प्रत्र्ेक स्थानीर् तिलाई वित्तीर् समानीकरण अनुदान, सशतय अनुदान, विशेष अनुदान र
समपूरक अनुदानकोरूपमा वित्तीर् िस्तान्तरण गनेि।
(२)

उपदफा (१) बमोजजमको वित्तीर् समानीकरण अनुदान



भाद्र २५ गते धभर,

काजत्तक २५ गते धभर, माघ २५ गते धभर र िैशाख २५ गते धभर गरी चार वकस्तामा
िस्तान्तरण गररनेि। वित्तीर् समानीकरण अनुदान अन्तर सरकारी वित्त व्र्िस्थापन ऐन, २०७४
को दफा ८ को उपदफा (२) बमोजजम िुनि
े ।
 (२क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त िुनपु ने वित्तीर् समानीकरण अनुदान वढला गरी प्राप्त भएमा
त्र्सरी प्राप्त भएको पन्र ददन धभर िस्तान्तरण गररनेि।
(३)

उपदफा (१) बमोजजम सशतय अनुदान िा विशेष अनुदान िा समपूरक अनुदान िापत

कुनै एक अनुदान शीषयक िा सोभन्दा बढी अनुदान शीषयकमा वित्तीर् िस्तान्तरण गनय सवकनेि।
र्सरी एक स्थानीर् तिलाई िस्तान्तरण गररने रकम न्र्ूनतम एक करोड रुपैर्ाँ िुनि
े ।
तर स्थानीर् तिको आिश्र्कता, लागत साझेदारी, कार्ायन्िर्न िमता, आर्ोजना तथा
कार्यक्रमबाट लाभाजन्ित जनसं ख्र्ासमेतको आधारमा अधधकतम दश करोड रुपैर्ाँसम्म वित्तीर्
िस्तान्तरण गनय सवकनेि।

(४) स्थानीर् तिले @.........., विशेष अनुदान िा समपूरक अनुदान एवकन गरी आर्ोजना
तथा कार्यक्रमको प्राथधमकता तोकी प्रत्र्ेक अनुदानको लाधग तीन/तीनिटा आर्ोजना तथा कार्यक्रम
प्रस्ताि गरी *अथय मन्रालर् समि अनुसूची-१ बमोजजमको ढाचामा चैर मसान्तधभर पेश
गनुप
य नेि।
(५) उपदफा (१) बमोजजमको समपूरक अनुदानमा सञ्चालन िुने आर्ोजना तथा कार्यक्रमको
लागत अनुमान न्र्ूनतम एक करोड रुपैर्ाँ िुनपु नेि।


पविलो सं शोधनद्वारा थप।

 पविलो सं शोधन द्वारा सं शोधधत।

@ पविलो सं शोधन द्वारा जझवकएको।
* पविलो सं शोधन द्वारा रुपान्तरण गररएको।

(7)

(६) उपदफा (१) बमोजजमको सशतय अनुदान दे िार् बमोजजमका िेरमा वित्तीर् िस्तान्तरण
गनय सवकनेिेः
(क) प्रदे श सरकारले स्थानीर् तिबाट कार्ायन्िर्न गराउन उपर्ुि दे जखएका आर्ोजना तथा
(ख)
(ग)

(घ)

कार्यक्रम,

स्थानीर् तिबाट कार्ायन्िर्न गराउदा लागत प्रभािकारी िुने, कार्ायन्िर्नमा दोिोरो
निुने आर्ोजना तथा कार्यक्रम,

एउटै स्थानीर् तिको िेरधभर पने आर्ोजना तथा कार्यक्रम,

स्थानीर् तिले कार्ायन्िर्न गनय माग गरे का िा सिमधत गरे का आर्ोजना तथा

कार्यक्रम।

(७) उपदफा (१) बमोजजमको विशेष अनुदान दे िार् बमोजजमका िेरमा वित्तीर् िस्तान्तरण
गनय सवकनेिेः(क)

न्र्ून सािरता भएका िेरको शैजिक विकासको लाधग सो िेरमा सञ्चालन गररने विशेष

(ख)

बाल मृत्र्ुदर तथा मातृ मृत्र्ुदर अधधक भएका िेरिरूमा प्रदान गररने आधारभूत स्िास््र्

शैजिक आर्ोजना तथा कार्यक्रम,

सेिा सम्बन्धी विशेष आर्ोजना तथा कार्यक्रम,

दुगम
य तथा आधथयक रूपले वपिधडएको िेरलाई लजित गरी सञ्चालन गररने खानेपानी

(ग)

आपूधतय सम्बन्धी आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
अल्पसं ख्र्क, सीमान्तकृत िगय एिं दुगम
य तथा वपिधडएको िेर िा आधथयक, सामाजजक िा

(घ)

अन्र् कुनै प्रकारले विभेदमा परे का िगय िा समुदार्को उत्थान िा विकासको लाधग लजित
गरी सञ्चालन गररने कुनै आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
स्थानीर् तिबीच भौधतक तथा मानिीर् विकासको दृवष्टले सन्तुलन कार्म गनय सञ्चालन

(ङ)

गररने आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(च) खाद्य सुरिा सुधनजितता गने आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(ि) फोिोरमैला व्र्िस्थापन गने आर्ोजना तथा कार्यक्रम।
(८) आर्ोजनाको कुल लागतको साठी प्रधतशतसम्म रकम प्रदे श सरकारले दे िार्
बमोजजमका िेरमा समपूरक अनुदानकोरूपमा वित्तीर् िस्तान्तरण गनय सक्नेिेः(क)

खाद्यान्न तथा कृवष उपजको भण्डारण गृि, शीतगृि तथा कृवष बजार सम्बन्धी आर्ोजना
तथा कार्यक्रम,

(ख) खानेपानी सम्बन्धी आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(ग) एकीकृत बस्ती विकासका लाधग नमूना आिास आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(घ) धसं चाई तथा नदी धनर्न्रण सम्बन्धी आर्ोजना तथा कार्यक्रम,

(8)

(ङ) पविरो धनर्न्रण तथा भू-सं रिण सम्बन्धी आर्ोजना तथा कार्यक्रम
(च) फोिोरमैलाको प्रशोधन र व्र्िस्थापन गने आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(ि) शैजिक पूिायधार धनमायण सम्बन्धी आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(ज) पर्यटन पूिायधार धनमायण सम्बन्धी आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(झ) झोलुङ्गे पुल तथा मझौला सडक पुल धनमायण सम्बन्धी आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(ञ) सौर्य, िार्ु, जैविक लगार्तका िैकजल्पक उजाय उत्पादन र विज्ञान तथा प्रविधधसँग
सम्बजन्धत पूिायधार धनमायण आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(ट) स्थानीर्, ग्रामीण िा कृवष सडक िा सिरी सडकसँग सम्बजन्धत सड़क आर्ोजना,
(ठ) स्िास््र् चौकी तथा सोसँग सम्बजन्धत अन्र् आिश्र्क पूिायधार धनमायण
आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(ड) स्थानीर् तिको कार्ायलर् र िडा कार्ायलर् भिन धनमायण आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(ढ) विद्युत सेिाबाट िजञ्चत रिे को तथा राविर् प्रसारण लाइनको पिुँच नभएको िेरमा
कार्ायन्िर्न गररने विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धी आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(ण) िातािरण सं रिण सम्बन्धी आर्ोजना तथा कार्यक्रम,
(त) औद्योधगक िेर तथा उद्योग ग्राम स्थापना सम्बन्धी आर्ोजना तथा कार्यक्रम।
शिरी पूिायधार धनमायण सम्बन्धी आर्ोजना तथा कार्यक्रम।

(थ)

प्रदे श सरकारको नीधत तथा कार्यक्रम र बजेटमा सं घ, प्रदे श िा स्थानीर् तिबीच सिकार्य

(द)

ु लगानीमा कार्ायन्िर्न गने गरी तोवकएका अन्र् आर्ोजना तथा कार्यक्रम।
र सं र्ि
(९) उपदफा (४) बमोजजम प्रस्ताि पेश गदाय समपूरक आर्ोजनाको िकमा आर्ोजनाको
कुल लागतमध्र्े स्थानीर् तिले व्र्िोने अंश बािे क अन्र् स्रोतबाट जुटाउने लगानीको स्रोत
सुधनजित िुने आधार समेत पेश गनुय पनेि।
(१०)

स्थानीर् तिमा वित्तीर् िस्तान्तरणका सम्बन्धमा मागयदशयन, समन्िर् र सिजीकरण

गनय तथा उपदफा (4) बमोजजम प्राप्त प्रस्ताि मध्र्बाट उपर्ुि प्रस्ताि



िनौट गरी धसफाररश

गनय दे िार् बमोजजमको एक सधमधत रिनेि। सो सधमधतले आफ्नो कार्यविधध आफै व्र्िजस्थत
गनेि।
(क)

प्रदे श नीधत तथा र्ोजना आर्ोगका उपाध्र्ि

(ख) प्रदे श नीधत तथा र्ोजना आर्ोगका सदस्र्िरू

- सं र्ोजक
-सदस्र्

(ग) मुख्र्मन्री तथा मजन्रपररषदको कार्ायलर्का सजचि - सदस्र्

 पविलो सं शोधन द्वारा सं शोधधत।

(9)

* अथय मन्रालर्को सजचि

(घ)

- सदस्र्

(ङ) @ ..............................................................................
(च) * अथय मन्रालर्को



वित्त व्र्िस्थापन तथा आधथयक विश्लेषण

मिाशाखा प्रमुख

- सदस्र् सजचि

(१1) उपदफा (10) बमोजजमको सधमधतले आर्ोजना तथा कार्यक्रम िनौट गदाय दे िार्को
आधारमा गनुय पनेि:
(क)

आर्ोजना तथा कार्यक्रमको सम्भाव्र्ता, कुल लागत अनुमान, आर्ोजना तथा
कार्यक्रम कार्ायन्िर्न पिात् प्राप्त िुने उपलजब्ध प्रधतफल िा लाभ,

(ख)

आर्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको लाधग आिश्र्क भौधतक िमता तथा
जनशजिको उपलब्धता,

(ग)

आर्ोजना तथा कार्यक्रम प्रदे श सरकारको प्राथधमकतामा परे को िेरसँग सम्बजन्धत
भएको,

(घ)

स्थानीर् तिको आधारभूत पूिायधार धनमायणसँग सम्बजन्धत भएको,

(ङ)

जनताको आर्स्तर िृवि गरी गररिी धनिारणमा र्ोगदान पुग्ने,

(च)

रोजगारी िृवि गने,

(ि)

धनजी िेरसँगको सिकार्यमा कार्ायन्िर्न गररने भए त्र्स्तो सिकार्य ददगो र भरपदो
दे जखएको,

(ज)

स्थानीर् तिको र्ोगदानको विस्सा धेरै भएको,

(झ)

स्थानीर् सीप, साधन र श्रोतको अधधकतम उपर्ोग िुने,

(ञ)

प्रदे श सभा सदस्र्िरूबाट प्राप्त सुझाि,

(ट)

प्रदे शको आिधधक र्ोजनाले धलएका प्राथधमकता र उद्देश्र्सँग मेल खाने र
प्रादे जशक सन्तुलन कार्म गनय सिर्ोग पुग्ने।

 (1१क) उपदफा (10) बमोजजमको सधमधतले आर्ोजना तथा कार्यक्रम िनौट गरी

धसफाररशका साथ अथय मन्रालर्मा पठाउनु पनेि।



पविलो सं शोधनद्वारा थप।

 पविलो सं शोधन द्वारा सं शोधधत।

@ पविलो सं शोधन द्वारा जझवकएको।
* पविलो सं शोधन द्वारा रुपान्तरण गररएको।

(10)

(१2) उपदफा (१) बमोजजमको विशेष अनुदान, सशतय अनुदान र समपूरक अनुदानबाट
सञ्चालन िुने आर्ोजना तथा कार्यक्रमको रकम पचास प्रधतशत भाद्र पच्चीस गतेधभर स्थानीर्
तिको सजञ्चत कोषमा िस्तान्तरण गररनेि। बाँकी पचास प्रधतशत रकम आर्ोजनाको लागत
अनुमान, आर्ोजना तथा कार्यक्रम सम्झौता, अजन्तम मूल्र्ाङ्कन, कार्यसम्पन्न प्रधतिेदन र सम्बजन्धत
स्थानीर् तिबाट धनकासा माग भएपधि िस्तान्तरण गररनेि।
(१3)

उपदफा (१) बमोजजमको अनुदान प्राप्त आर्ोजना तथा कार्यक्रम तोवकएको समर्

िा अगािै सम्पन्न गने स्थानीर् तिलाई प्रोत्सािन गनय मागका आधारमा थप अनुदान उपलब्ध
गराउन सवकनेि।
(१4)

र्स कार्यविधधमा अन्र्र जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापधन सं घीर् सशतय

अनुदान अन्तगयतका कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गदाय त्र्स्तो कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको सम्बन्धमा सं घीर्
सरकारबाट कुनै धनदे जशका, कार्यविधध िा मापदण्ड स्िीकृत भएकोमा सोिी बमोजजम गनुय पनेि।
१०.

कार्यक्रम िस्तान्तरणेः (१) प्रदे श सरकारको कुनै मन्रालर्बाट कार्ायन्िर्न िुने गरी रकम
ँ ीगत तफयको कुनै आर्ोजना तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको कुनै धनकार्
विधनर्ोजन भएको पुज
माफयत कार्ायन्िर्न गनुप
य ने भएमा नेपाल सरकारको सम्बजन्धत मन्रालर् र अथय मन्रालर्को पूि य
सिमधत धलई माघ मसान्तधभर *अथय मन्रालर्मा लेखी पठाएमा *अथय मन्रालर्ले त्र्स्तो कार्यक्रम
कार्ायन्िर्नका लाधग खचय गने अजख्तर्ारी ददने गरी सिमधत ददन सक्नेि।
तर प्रशासधनक खचय तथा चालुतफयका कार्यक्रमको लाधग नेपाल सरकारका धनकार्लाई कुनै
पधन रकम उपलब्ध गराउन पाइनेिैन।
(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रदे श सरकारका मन्रालर्बाट कार्ायन्िर्न िुने गरी रकम
विधनर्ोजन भएको कुनै आर्ोजना तथा कार्यक्रम स्थानीर् ति माफयत कार्ायन्िर्न गनुप
य ने भएमा
सम्बजन्धत स्थानीर् तिको सिमधत धलई माघ मसान्तधभर *अथय मन्रालर्मा लेखी पठाएमा *अथय
मन्रालर्ले त्र्स्तो आर्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नका लाधग खचय गने अजख्तर्ारी ददने गरी
सिमधत ददन सक्नेि।
(३) कुनै धनकार्को विधनर्ोजजत बजेट अको धनकार्माफयत कार्ायन्िर्न गनुय पने भएमा िा
कुनै धनकार्लाई एकभन्दा बढी धनकार्बाट खचय गने गरी रकम विधनर्ोजन भएकोमा विधनर्ोजन
भएको धनकार्को प्रमुखले आधथयक िषयको असोज मसान्तधभर विधनर्ोजन भएको सम्पूणय रकम खचय
गने धनकार्लाई बाँडफाँट गरी स्िीकृधतका लाधग *अथय मन्रालर्मा पठाउनुपनेि।

* पविलो

सं शोधन द्वारा रुपान्तरण गररएको।

(11)

तर कुनै धनकार्को प्रमुखले असोजधभर बाँडफाँट गनय नसकेको मनाधसि कारणसवित
अनुरोध गरे मा *अथय मन्रालर्ले काजत्तक मसान्तधभर बाँडफाँटको स्िीकृधत ददन सक्नेि।
(4) आधथयक िषय प्रारम्भ भएपधि नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको कुनै पधन कार्यक्रम र
बजेटको िकमा प्राप्त भएको धमधतले पन्र ददनधभर बाँडफाँट गरी प्रदे श मन्रालर्गत बजेट सूचना
प्रणाली (PLMBIS) मा समािेश गरी स्िीकृधतका लाधग *अथय मन्रालर्मा पठाउनु पनेि।
1१.

लागत साझेदारीेः (1) सं घीर् सरकार िा स्थानीर् ति िा सं घसं स्था िा समुदार्ले प्रदे श सरकारसँग
लागत साझेदारीमा विकास धनमायण सम्बन्धी आर्ोजना सञ्चालन गनय चािे मा लागत सिभाधगताको
अंश, प्रस्तावित आर्ोजनाबाट प्राप्त िुने प्रधतफल, सम्भाव्र्ता अध्र्र्न तथा धबस्तृत लागत
अनुमानको आधारमा विषर्गत मन्रालर्मा प्रस्ताि पेश गनय सक्नेि।
(2) विषर्गत मन्रालर्ले उपदफा (1) बमोजजम प्रस्तावित आर्ोजनाको औजचत्र् तथा
उपलब्ध बजेटको आधारमा सम्झौता गरी लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गनय सक्नेि।
(3)

सं घीर् सरकार, स्थानीर् ति र सं घसं स्थासँग लागत साझेदारी गदाय प्रदे श सरकारले कूल

लागत अनुमानको बढीमा साठी प्रधतशतसम्म साझेदारी गनय सक्नेि।
(४) समुदार्स्तरमा सञ्चालन िुने आर्ोजनाको लागत साझेदारी गदाय प्रदे श सरकारले कूल लागत
अनुमानको बढीमा सत्तरी प्रधतशतसम्म साझेदारी गनय सक्नेि।
(५)

स्थानीर् तिसँगको साझेदारीमा काठे पोल प्रधतस्थापन कार्य सञ्चालनगदाय प्रदे श सरकारबाट

स्टील पोल उपलब्ध गराइने र उपलब्ध गराइएका पोल फेने कार्य सम्बजन्धत स्थानीर् तिले आफ्नै
खचयमा गनुप
य नेि।
(६) उपदफा (२) बमोजजम लागत साझेदारीमा सम्पन्न भएका आर्ोजनाबाट प्राप्त िुने आधथयक
प्रधतफलको बाँडफाँट लागत साझेदारीको अनुपातमा गनुप
य नेि।
(७) उपदफा (३) र (४) बमोजजमको सीमाधभर रिी विषर्गत मन्रालर्ले मापदण्ड तर्ार गरी
साझेदारीको विस्सा धनधायरण गनय सक्नेि।
पररच्िे द-4
अनुदान सम्बन्धी व्र्िस्था
12.

अनुदान प्रदान गररनेेः

(१) प्रदे श सरकारको िावषयक विकास कार्यक्रम अन्तगयत विधनर्ोजजत

बजेटको सीमा धभर रिी लजित िगय र िेरको उत्थान, विकास, धनमायण तथा प्रिियनका लाधग विशेष
अनुदान प्रदान गनय सवकनेि। र्सका साथै जशिा, स्िास््र्, कृवष, भूधम व्र्िस्थापन, उद्योग,
व्र्िसार्, पर्यटन, बन तथा िातािरण, सामाजजक सुरिा तथा सेिा, सं स्कृधत, खेलकुद लगार्तका

(12)

िेरको सं रिण, सम्िियन र विकासका लाधग प्रदे श सरकारका विधभन्न कार्ायलर्बाट अनुदान
उपलब्ध गराउन सवकनेि।
उपदफा (१) बमोजजम अनुदानमा सं चालन िुने कार्यक्रम प्रदे श सरकारको अन्र्

(२)

कार्ायलर्सँग सम्बजन्धत भएमा त्र्स्तो कार्ायलर्सँग आिश्र्क समन्िर् गनुय पनेि।
एउटै कामका लाधग एकभन्दा बढी कार्ायलर्बाट दोिोरो पने गरी अनुदान धलनददन

(३)
पाईनेिैन।

तर िेर तथा व्र्िसार् धबस्तार, फरक प्रकृधतको कार्य र विधभन्न कार्ायलर्को साझेदारीमा
सञ्चालन िुने गरी सम्पन्न गनुप
य ने आर्ोजना तथा कार्यक्रममा अनुदान ददन र्स उपदफाले बाधा
पुर्र्ाएको माधनने िै न।
(४)

दे िार्का विषर्मा अनुदान उपलब्ध गराउँ दा सम्बजन्धत मन्रालर्ले प्रदे श सरकारको

पूि य स्िीकृधत धलनुपनेिेः(क)

एकभन्दा बढी मन्रालर्सँग अन्तर-सम्बजन्धत पूिायधार विकास सम्बन्धी काममा प्रर्ोग
िुने अनुदान,

(ख)

प्रदे शस्तरमा अन्तर-सम्बजन्धत विषर्मा नर्ाँ मापदण्ड तजुम
य ा गनुप
य ने कार्यक्रम सम्बन्धी
अनुदान,

(ग) एक आधथयक िषयभन्दा बढी समर्सम्म धनरन्तर सञ्चालन िुने कार्यक्रम सम्बन्धी अनुदान,
(५) प्राकृधतक विपद तथा मिामारीजन्र् रोग र वकराबाट पशुपन्िी तथा बालीनालीमा िधत
भई जीविकोपाजयनमा समस्र्ा परे का कृषकिरूलाई भूधम व्र्िस्था, कृवष तथा सिकारी मन्रालर् िा
मातित धनकार्ले पुनस्थायपना सिर्ोग उपलब्ध गराउन सक्नेि।
(६) उपदफा (४) मा लेजखए दे जख बािे क मन्रालर्लाई प्राप्त अजख्तर्ारी बमोजजम िावषयक
कार्यक्रम आफैंले कार्ायन्िर्न गदाय प्रचधलत साियजधनक खररद सम्बन्धी कानून, आधथयक कार्यविधध
ऐन, खचयको मापदण्डको पालना गनुय पनेि।
13.

अनुदानको सीमाेः (1)

सम्बजन्धत कार्ायलर्ले अनुदानमा सञ्चालन गररने कार्यक्रमलाई दे िार्

बमोजजम िगीकरण गरी कूल लागत अनुमानको नब्बे प्रधतशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन
सक्नेि।
(क)

लजित समूि र समुदार् स्तरमा सञ्चालन िुने कार्यक्रममा नब्बे प्रधतशतसम्म,

(ख)

कृवष बीउ विजन, मल, मौरीको घार, पशुपन्िी, मािा, फलफूल, च्र्ाउ, रे शम तथा
अन्र् बोटधबरुिा, कृवष र्न्र, कृवष सामाग्री ढु िानी साधन, जस्ता कृवषजन्र् तथा
जधडबुटीजन्र् सामाग्रीमा ददइने अनुदान सम्िन्धी कार्यक्रमा पचित्तर प्रधतशतसम्म,

(13)

खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेजखत बािे क कृवष सम्बजन्ध अन्र् कार्यक्रममा पचास

(ग)

प्रधतशतसम्म,
घरे ल ु सौर्य उजाय प्रविधध खररद तथा जडान (बीस दे जख पचास िाट वपक िार िमता )

(घ)

कार्यमा पचित्तर

प्रधतशत िा बढीमा तेह्र िजार रुपैर्ाँसम्म र सुलभ/धुिारवित च ुलोमा

पचित्तर प्रधतशत सम्म, कृवष तथा जधडबुटीजन्र् बािेकका अन्र् सामाग्री वितरणको
अनुदानमा पचास प्रधतशतसम्म,
(ङ) कृवष प्रर्ोजन बािे कका व्र्जि, धनजी फमय र कम्पनीको िकमा पचास प्रधतशतसम्म,
(च) कृवष तथा पशुपन्िी बीमामा वप्रधमर्मको पजच्चस प्रधतशतसम्म,
(ि)

कृषकलाई

उत्पादनमा

आधाररत

प्रोत्सािन

अनुदानिापत

उत्पादकलाई

आफ्नो

उत्पादनको सुरु विक्री मूल्र्को पाँच प्रधतशतसम्म।
जग्गाको चक्लाबन्दी प्रिियन कार्यक्रमको अनुदानको सीमा अनुसूची-2 बमोजजम

(ज)

िुनेि।
(२)

उपदफा (१) बमोजजमको सीमाधभर रिी विषर्गत मन्रालर्ले मापदण्ड तर्ार गरी
अनुदानको विस्सा धनधायरण गनय सक्नेि।

(३) मापदण्डका आधारमा कृषकलाई बाँझो जग्गामा व्र्िसावर्क खेती प्रोत्सािन कार्यक्रम
तथा िेरफलमा आधाररत फलफूल/तरकारी उत्पादनमा प्रोत्सािन अनुदान प्रदान गनय
सवकनेि।
14.

ब्र्ाज अनुदान सम्बन्धी व्र्िस्थाेः (1) व्र्िसार् प्रिियन, उत्पादन एिं रोजगारी अधभिृिी, उद्यमजशल
िमताको विकास तथा प्रोत्सािन गनय प्रदे श सरकारबाट प्रदान गररने सिुधलर्तपूणय कजायमा दोिोरो
नपने गरी तीन िषयसम्मको लाधग पाँच प्रधतशत ब्र्ाज अनुदान ददन सवकनेि।
(2) कजायको प्रकार, सीमा तथा शतय सम्बजन्धत मन्रालर्ले तोके बमोजजम िुनेि।
(३)

उपदफा (१) बमोजजमको सीमाधभर रिी विषर्गत मन्रालर्ले मापदण्ड तर्ार गरी अिधध

धनधायरण गनय सक्नेि।
15.

प्रस्ताि आव्िान गनेेः

(१) दफा 1२ को उपदफा (१) बमोजजम अनुदान उपलब्ध गराउन

सम्बजन्धत कार्ायलर्ले राविर् स्तरको दै धनक पधरकामा कजम्तमा पन्र ददनको सूचना प्रकाशन गरी
प्रस्ताि आव्िान गनुय पनेि।
(2) उपदफा (१) बमोजजमको सूचना कार्ायलर्को िेभसाइटमा समेत राख्नु पनेि।
(3) उपदफा (१) बमोजजम सूचना प्रकाशन गदाय कार्यक्रम िा आर्ोजनाको नाम,
आिेदकको र्ोग्र्ता, कार्यक्रम सं चालन िुने स्थान, पेश गनुय पने कागजात तथा कार्यक्रमको प्रकृधत
अनुसार अन्र् आिश्र्क विषर् उल्लेख गनुय पनेि।

(14)

16.

प्रस्ताि पेश गनुप
य नेेः

(१) दफा 15 को उपदफा (1) बमोजजम सूचना प्रकाशन भएपधि अनुदान

प्रदान गने कार्ायलर्ले तोकेको र्ोग्र्ता पुगेका अनुदान प्राप्त गनय चािने आिेदकले उपदफा (३)
बमोजजमका कागजात सं लग्न गरी सम्बजन्धत कार्ायलर् समि कार्यक्रमको प्रस्ताि सवित धनिेदन
पेश गनुय पनेि।
(2) उपदफा (१) बमोजजम पेश गररने धनिेदनको ढाँचा अनुसूची- 3 र कार्यक्रम प्रस्तािको
ढाँचा अनुसूची-4 मा उल्लेख भए बमोजजम िुनि
े ।
(3) उपदफा (१) बमोजजम प्रस्ताि पेश गदाय फमय, समूि, सं स्था, सधमधत, कम्पनी िा
सिकारीले दे िार्का कागजातिरू सं लग्न गनुय पनेिेः(क) दताय/स्थापना सम्बन्धी कागजातको प्रधतधलवप,
(ख) गत आधथयक िषयको लेखापरीिण प्रधतिेदन,
(ग)

निीकरण गनुप
य ने भएमा निीकरण प्रमाणपरको प्रधतधलवप,

(घ)

कर च ुिा प्रमाणपरको प्रधतधलवप,

(ङ) अजघल्ला दुई आधथयक िषयमा अनुदानको लाधग प्रस्ताि आव्िान गररएकोमा कुनै
कार्ायलर्बाट अनुदान प्राप्त गरे िा नगरे को स्िघोषणा पर,
(च) कार्ायलर्ले तोकेका अन्र् आिश्र्क कागजात।
तर व्र्जि र स्थानीर् तिको िकमा सम्बजन्धत मन्रालर्ले स्िीकृत गरे को मापदण्ड
बमोजजम िुनेि।
(४) सम्बजन्धत कार्ायलर्ले धनिेदकलाई आर्ोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताि, वित्तीर् वििरण र
प्रधतिेदनको ढाँचा तर्ार गरी उपलब्ध गराउनु पनेि।
17.

मूल्र्ांकन तथा धसफाररस सधमधतेः

(१) दफा 16 को उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कन

गरी धसफाररस गनय मन्रालर्स्तरमा दे िार् बमोजजमको मूल्र्ांकन तथा धसफाररस सधमधत रिनेिेः(क) सम्बजन्धत मिाशाखा प्रमुख

- सं र्ोजक

(ख) र्ोजना मिाशाखा प्रमुख िा अधधकृतस्तरको प्रधतधनधध

- सदस्र्

(ग) आधथयक प्रशासन शाखा प्रमुख

- सदस्र्

(घ) कानून अधधकृत

- सदस्र्

(ङ)

कार्यक्रमसँग सम्बजन्धत मिाशाखा/शाखाको अधधकृत स्तरको कमयचारी -सदस्र्-सजचि
(2) दफा 16 को उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कन गरी धसफाररस गनय

धनदे शनालर् स्तरमा दे िार् बमोजजमको मूल्र्ांकन तथा धसफाररस सधमधत रिनेिेः(क) सम्बजन्धत शाखा प्रमुख

- सं र्ोजक

(15)

(ख) र्ोजना तथा कार्यक्रम शाखा प्रमुख िा अधधकृतस्तरको प्रधतधनधध

- सदस्र्

(ग) आधथयक प्रशासन शाखा प्रमुख

- सदस्र्

(घ)

कार्यक्रमसँग सम्बजन्धत शाखाको अधधकृतस्तरको कमयचारी

- सदस्र्-सजचि

(3) दफा 16 को उपदफा (1) बमोजजम प्राप्त प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कन गरी धसफाररस गनय
जजल्लास्तरमा दे िार् बमोजजमको मूल्र्ांकन तथा धसफाररस सधमधत रिनेिेः(क) कार्ायलर् प्रमुख पधिको िररष्ठतम कमयचारी

- सं र्ोजक

(ख) आधथयक प्रशासन शाखा प्रमुख

- सदस्र्

(ग) कार्ायलर् प्रमुखले तोकेको सम्बजन्धत शाखाको कमयचारी

- सदस्र्-सजचि

(४) उपदफा (1), (2) र (3) बमोजजमको मूल्र्ांकन तथा धसफाररस सधमधतले दफा 18
बमोजजमको मूल्र्ाङ्कन र धसफाररसका आधारमा प्रस्ताि िनौट गरी स्िीकृधतको लाधग सम्बजन्धत
कार्ायलर् प्रमुख समि धसफाररस गनुय पनेि।
18.

मूल्र्ाङ्कन तथा धसफाररसका आधारेः (1) दफा 17 बमोजजमको मूल्र्ाङ्कन तथा धसफाररस सधमधतले
दे िार् बमोजजमको आधारमा प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कन गरी धसफाररस गनुय पनेिेः(क) कार्यक्रम सम्पन्न गनय लाग्ने समर् र लागत,

(ख) लजित िगय िा िेरको आधथयक, सामाजजक तथा भौगोधलक अिस्थामा सुधार,
(ग)
(घ)
(ङ)

व्र्िसावर्क र्ोजनाको प्रस्ताि,

आिेदकको अनुभि तथा िमता,

रोजगारी सृजना तथा उत्पादन र उत्पादकत्िमा िृवि

(च) समुदार् लजित कार्यक्रमको िकमा लाभाजन्ित िुने जनसं ख्र्ा
(ि)

कार्यक्रमको प्रकृधत अनुसार सम्बजन्धत कार्ायलर्ले आिश्र्क ठानेका अन्र् विषर्।

(2) मूल्र्ाङ्कन तथा धसफाररसका अन्र् आधार तथा अंकभार कार्यक्रमको प्रकृधत अनुसार
सीमान्तकृत िगय, िेर र जजल्लामा समानुपाधतक वितरण िुनेगरी सम्बजन्धत मन्रालर्ले मापदण्ड
बनाई तोक्नुपनेि।
(३) उपदफा (२) बमोजजमका मूल्र्ाङ्कन तथा धसफाररसका आधार तथा अंकभार प्रस्ताि
आव्िान गररएको सूचना प्रकाजशत गनुभ
य न्दा अगािै साियजधनक गनुप
य नेि।
19.

िनौटको धनणयर् गनुप
य नेेः

(1) दफा 17 को उपदफा (4) बमोजजम मूल्र्ाङ्कन तथा धसफाररस

सधमधतले धसफाररस गरे को अनुदान पाउने धनिेदकको सूची उपर सम्बजन्धत कार्यलर्को प्रमुखले
सात ददनधभर िनौट सम्बन्धी धनणयर् गनुय पनेि।
(2) उपदफा (१) बमोजजम अनुदान पाउने धनिेदकको प्रस्ताि स्िीकृत भएपधि सम्बजन्धत
कार्ायलर्ले िनौट भएका अनुदानग्रािीको वििरण तीन ददनधभर साियजधनक गरी अनुदानग्रािीलाई
सोको जानकारी ददनुपनेि।
(16)

(३) उपदफा (२) बमोजजम सूचना साियजधनक भएको धमधतले पन्र ददनधभर सम्झौता
गनुप
य नेि।
20.

कार्यक्रम सञ्चालनेः

(1) दफा 19 को उपदफा (३) बमोजजम सम्झौता गरे को पन्र ददनधभर

सम्बजन्धत अनुदानग्रािीले सम्झौता बमोजजमको कार्य प्रारम्भ गररसक्नु पनेि।
(2) उपदफा (1) बमोजजम कार्ायरम्भ भएपधि सोको जानकारी सम्बजन्धत कार्ायलर्लाई ददनु
पनेि।
(३) धबल भरपाई तथा कार्य प्रगधतको आधारमा बढीमा तीन वकस्तामा अनुदानग्रािीको
खातामा अनुदान रकम भुिानी गनुय पनेि।
(४) सम्झौता बमोजजम काम नगने अनुदानग्रािीको अनुदान रोक्का गरी नकरात्मक सूचीमा
राख्नुपनेि।
(५) अनुदानग्रािीले सम्झौता विपररत खचय गरे को िा अनुदानको दुरुपर्ोग गरे को पाइएमा
त्र्स्तो अनुदानग्रािीलाई प्रचधलत कानून बमोजजम कारबािी गरी सरकारी बाँकी सरि असुल उपर
गररनेि।
२१.

चक्लाबन्दी सम्िन्धी व्र्िस्थाेः (१) खेतीर्ोग्र् भूधमलाई अन्र् प्रर्ोजनका लाधग अधतक्रमण िुन
नददई भूधमको जगेनाय गनय, जग्गा बाँझो राख्ने र खण्डीकरणलाई धनरुत्सावित गनय तथा कृवषलाई
व्र्िसार्ीकरण गदै उत्पादन बढाउन सम्बजन्धत मन्रालर्ले सामूविक चक्लाबन्दी प्रिियन कार्यक्रम
सञ्चालन गनेि।
(२) धबगतदे जख कार्ायन्िर्नमा रिे का चक्लाबन्दी जग्गामा कृवष उत्पादन बढाउन र प्लट

सुधार गनय सम्बजन्धत मन्रालर्ले दुई िषयसम्म मापदण्डमा तोवकए बमोजजम अनुदान उपलब्ध
गराउन सक्नेि।

(३) भूमी व्र्िस्था, कृवष तथा सिकारी मन्रालर्ले अनुसूची-5 बमोजजमको िेरमा

चक्लाबन्दी प्रिियन कार्यक्रम सञ्चालन गनय सक्नेि। र्स उपदफा बमोजजम चक्लाबन्दी गररएको
जग्गालाई कृवषबािे क अन्र् प्रर्ोजनको लाधग प्रर्ोग गनय र चक्लाबन्दी गररएको जग्गा बाँझो राख्न
पाइनेिैन।
22.

(४) चक्लाबन्दी प्रिियन कार्यक्रम कार्ायन्िर्न प्रकृर्ा अनुसूची-6 बमोजजम िुनि
े ।

अनुदानग्रािीको दावर्त्िेः (१) अनुदान प्राप्त गने अनुदानग्रािीले दे िार्को दावर्त्ि बिन गनुय पनेिेः–
(क)

जुन कार्यक्रमका लाधग अनुदान प्राप्त भएको िो सोिी कार्यक्रममा मार अनुदान
प्रर्ोग गनुप
य नेि।

(ख) सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजजम अनुसूची-7 को ढाँचामा कार्य प्रगधत प्रधतिेदन
सम्बजन्धत कार्ायलर्मा पठाउनु पनेि।
(ग) पाँच प्रधतशत भन्दा बढी रकम प्रशासधनक कार्यमा खचय गनय पाइने िै न।

(17)

(घ) अनुदानको विसाि स्िीकृत लेखा प्रणाली अनुसार राख्नु पनेि।

(ङ) भुिानीमा कानून बमोजजम कर कट्टी गनुय पनेि।

(च) प्रचधलत कानून बमोजजम लेखा परीिण गराउनु पने भएमा आधथयक िषय समाप्त भएको
धमधतले तीन मविनाधभर लेखा परीिण गराई कार्यक्रमबारे

प्रधतवक्रर्ा सवितको

प्रधतिेदन सम्बजन्धत कार्ायलर्मा पेश गनुय पनेि ।
(2)
(3)

अनुदानग्रािीले अनुसूची- ८ बमोजजमको प्रधतििता पूरा गनुय पनेि।
अनुदान प्राप्त गने अनुदानग्रािीको अन्र् अधधकार, कतयव्र् तथा दावर्त्ि सम्झौतामा

उल्लेख भए बमोजजम िुनेि।
(४)

अनुदानग्रािीको कारणबाट तोवकएको समर्मा कार्य सम्पन्न नभई कुनै िानी नोक्सानी िुन

गएमा त्र्सको जजम्मेिारी सम्बजन्धत अनुदानग्रािीको िुनि
े ।
23.

कार्ायलर्को जजम्मेिारीेः

(१) सम्बजन्धत कार्ायलर्ले र्स कार्यविधध बमोजजम अनुदानमा सञ्चालन

गररने कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न गदाय दे िार् बमोजजमको जजम्मेिारी ििन गनुय पनेिेः(क)
(ख)
(ग)
(घ)

सम्झौता बमोजजम कार्यक्रम सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गने,

प्रचधलत कानून बमोजजम खचय गने गराउने, लेखा राख्ने, राख्न लगाउने,

प्रचधलत कानून बमोजजम पालन गनुय पने अन्र् विषर् पालन गने गराउने,

कार्यक्रमका लाधग आिश्र्क पने प्रस्ताि लेखन, प्रधतिेदन लेखन, वित्तीर् वििरण

तर्ार गने लगार्तका अन्र् कार्यमा सिर्ोग प्रदान गने।
(2)

अनुदान रकम खचयको समवष्टगत जिाफदे विता तथा जजम्मेिारी प्रचधलत कानून

बमोजजम सम्बजन्धत लेखा उत्तरदार्ी अधधकारीको िुनेि।
पररच्िे द-५
उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार् सम्बन्धी व्र्िस्था
24.

उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्बाट काम गराउन सवकनेेः

उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी

समुदार्बाट धनमायण कार्य गराउँ दा िा सो सम्बन्धी सेिा प्राप्त गदाय धमतव्र्वर्ता, गुणस्तररर्ता िा
ददगोपना अधभिृवि िुने भएमा िा पररर्ोजनाको मुख्र् उद्देश्र् नै रोजगारी सृजना गने र लाभग्रािी
समुदार्लाई सिभागी गराउने भएमा प्रचधलत साियजधनक खररद सम्बन्धी कानून बमोजजमको
कार्यविधध पुरा गरी उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्बाट धनमायण कार्य गराउन सवकनेि।
25.

उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्बाट काम गराउने कार्यविधधेः

(१) दफा २4 बमोजजम

उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्बाट धनमायण कार्य गराउनु पने िा सो सम्बन्धी सेिा धलनुपने
भएमा एक करोड रुपैर्ाँसम्म लागत अनुमान भएको धनमायण कार्य िा सो सम्बन्धी सेिा सोिी

(18)

स्थानमा बसोिास गने बाधसन्दा र त्र्स्तो सेिा उपभोग गने समुदार्मार रिे को उपभोिा सधमधत िा
लाभग्रािी समूिबाट गराउन सवकनेि।
(2) उपदफा (1) मा उजल्लजखत एक करोड रुपैर्ाँसम्मको लागत अनुमानमा मूल्र्
अधभिृवि कर, ओभरिे ड, कजन्टन्जेन्सी रकम र जनसिभाधगताको अंश समेतको रकम समािेश
िुनेि।
(3) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको लाधग सम्बजन्धत काम िा सेिाको प्रकृधत, पररमाण, लाग्ने
रकम, उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्ले व्र्िोने िा व्र्िोनुय पने रकम र अन्र् आिश्र्क
कुरािरू खुलाई कार्ायलर्ले साियजधनक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताि माग गनय िा त्र्स्तो सधमधत िा
समुदार् आफैले प्रस्ताि िा धनिेदन पेश गनय सक्नेि।
(4) उपदफा (3) बमोजजम प्रस्ताि िा धनिेदन प्राप्त भएपधि सम्बजन्धत कार्ायलर्ले र त्र्स्तो
उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्ले आिश्र्कता अनुसार िलफल, िाताय िा धनमायणस्थलको
भ्रमण गरी त्र्स्तो काम िा सेिाको सम्बन्धमा साियजधनक खररद धनर्मािली, 2064 को धनर्म
97 को उपधनर्म 3 मा उजल्लजखत कुरािरू उल्लेख गरी अनुसूची- 9 बमोजजमको ढाँचामा
सम्झौता गनुय पनेि।
(5) उपदफा (4) बमोजजम सम्झौता गदाय उपभोिा सधमधतले दे िार् बमोजजमका कागजात
सम्बजन्धत कार्ायलर्मा पेश गनुय पनेिेः(क) उपभोिा सधमधत गठन गने सम्बन्धी भेलाको धनणयर्को प्रधतधलवप,
(ख) उपभोिा सधमधतका सदस्र्िरूको नागररकताको प्रधतधलवप,
(ग) आर्ोजनाको लागत अनुमान वििरण,
उपभोिा सधमधतबाट सम्झौताको लाधग जजम्मेिार पदाधधकारी तोवकएको उपभोिा

(घ)

सधमधतको धनणयर्,
(ङ)

आर्ोजना कार्ायन्िर्नको कार्य ताधलका,

(च)

खाता सञ्चालन गने पदाधधकारी तोवकएको धनणयर् र खाता सञ्चालनका लाधग आिश्र्क
कागजात,

(ि) प्रचधलत

कानूनबमोजजम

दताय

भैसकेका

उपभोिा

सधमधत/समूि/सं स्थाको

िकमा

सधमधत/समूि/सं स्था दताय र निीकरणको प्रधतधलवप।
(6)

उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्ले सम्झौता बमोजजमको काम सुरु गनुय भन्दा

अगािै आर्ोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको अिस्था, काम सुरु र सम्पन्न गनुप
य ने अिधध
समेत दे जखने गरी अनुसूची-10 बमोजजमको ढाँचामा आर्ोजनास्थलमा सूचना बोडय राख्नुपनेि।

(19)

उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्लाई धनमायण कार्य िा सेिाको काम ददँदा

(7)

लागत अनुमानमा रिे को मुल्र् अधभिृवि कर, ओभरिेड र कजन्टन्जेन्सी रकम कट्टा गरे र मार
भुिानी ददनु पनेि।
(8)

कार्ायलर्ले उपभोिा सधमधतलाई सम्झौता बमोजजमको कामको प्राविधधक मूल्र्ाङ्कन,

कार्य सम्पन्न प्रधतिेदन र अन्र् आिश्र्क कागजातको आधारमा वकस्तागत र अजन्तम भुिानी
ददनेि।
(9) उपभोिा सधमधतले व्र्जि िा सं स्थालाई रकम भुिानी गदाय एक लाख रुपैर्ाँ िा सो
भन्दा बढीको रकम चेक माफयत भुिानी गनुय पनेि।
(10)

आर्ोजनाको

अजन्तम

भुिानी

िुन ु

भन्दा

अगािै

सम्बजन्धत

कार्ायलर्बाट

आर्ोजनाको अनुगमन गनुय पनेि।
(11) उपदफा (4) बमोजजम सम्झौता भएपधि सम्बजन्धत कार्ायलर्ले उपभोिा सधमधत िा
लाभग्रािी समुदार्लाई सम्झौता रकमको बढीमा एक धतिाई रकमसम्म अधग्रमरूपमा पेश्की ददन
सक्नेि। कार्ायलर्ले त्र्सरी ददएको पेश्कीको अजन्तम वकस्ता भुिानी गनुय अजघ फस्र्ौट गरी
सक्नु पनेि।
उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्ले िरे क वकस्ताको कामको प्राविधधक

(12)

मूल्र्ाङ्कन, धबल, भपायई र खचय प्रमाजणत गने अन्र् कागजात त्र्स्तो सधमधत िा समुदार्को बैठकबाट
अनुमोदन गराई सम्बजन्धत कार्ायलर्मा पेश गनुय पनेि।
(13)

उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्ले आफूले प्रत्र्ेक वकस्तामा गरे को खचयको

सूचना अनुसूची- 11 बमोजजमको ढाँचामा साियजधनक स्थानमा टाँस गनुय पनेि र आफूले गरे का
काम कारिािीको सम्बन्धमा साियजधनक खररद अनुगमन कार्ायलर्ले तोकेको प्रवक्रर्ा बमोजजम
तोकेको अिधधधभर सामाजजक लेखा परीिण गनुय पनेि।
(14)

उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्लाई सम्बजन्धत कार्ायलर्ले ड्रइङ, धडजाइन,

लागत अनुमान तर्ार गने, प्राविधधक सल्लाि ददने, जाँचपास गने लगार्तको अन्र् आिश्र्क
प्राविधधक सिर्ोग उपलब्ध गराउनेि।
(15) सम्बजन्धत कार्ायलर्ले कुनै कारणिश उपदफा (१4) बमोजजमको प्राविधधक सिर्ोग
उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा सम्झौतामा उल्लेख गरी तोवकएको खचयको सीमाधभर रिी उपभोिा
सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्ले त्र्स्तो प्राविधधक सिर्ोगको लाधग आिश्र्क प्राविधधक सेिा धलन
सक्नेि।

(20)

(16) उपदफा (15) बमोजजम प्राविधधक सेिा धलइएकोमा त्र्स्तो सेिा िापत ददनुपने
पाररश्रधमक साियजधनक धनकार्ले कट्टा गरे को कजन्टन्जेन्सीबाट भुिानी गनुय पनेि। तर त्र्स्तो
्
पाररश्रधमक लागत अनुमानको तीन प्रधतशत भन्दा बढी िुनेिैन।
(17) उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्बाट सञ्चाधलत िुने धनमायण कार्यमा लागत
अनुमान तर्ार गदायको समर्मा िे भी मेजशन प्रर्ोग गनुप
य ने जवटल प्रकृधतको कार्य भनी उल्लेख
भएकोमा सम्बजन्धत प्राविधधकको धसफाररसमा सम्बजन्धत कार्ायलर्बाट सिमधत धलएर बािे क लोडर,
एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, विटु धमन धडस्रीव्र्ूटर, विटुधमन ब्िाइलर जस्ता िे भी मेजशनिरू
्
प्रर्ोग गनय सवकने िै न।
(१8) उपदफा (1७) को प्रधतकुल िुनेगरी िे भी मेजशन प्रर्ोग गरे को पाइएमा त्र्स्तो
उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्सँग भएको सम्झौता रद्द गररनेि।
(19) कुनै कारणिश उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्ले पाएको काम आफैले
सम्पन्न गनय नसक्ने भएमा सम्झौता भएको एक मविनाधभर सोको सूचना सम्बजन्धत कार्ायलर्लाई
ददनु पनेि।
(20) उपदफा (19) बमोजजमको सूचना प्राप्त भएपधि सम्बजन्धत कार्ायलर्ले सो सम्बन्धमा
आिश्र्क जाँचगरी सो सधमधत िा समुदार्सँग भएको सम्झौता तोडी बाँकी काम प्रचधलत साियजधनक
खररद सम्बन्धी कानून बमोजजम गनुय पनेि।
(21) आर्ोजना सम्पन्न भई फरफारक गनुय भन्दा अगािै उपभोिा सधमधतले सम्बजन्धत
कार्ायलर्का प्रधतधनधध िा स्थानीर् जनप्रधतधनधध िा दफा ३3 बमोजजमको अनुगमन सधमधतको
रोििरमा अनुसूची-१2 बमोजजमको ढाँचामा साियजधनक परीिण गनुय पनेि।
(22) उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्ले धनमायण कार्य सम्पन्न गररसकेपधि सम्बजन्धत
कार्ायलर्ले खटाएको प्राविधधक कमयचारीबाट त्र्स्तो कामको जाँचपास गराई त्र्स्तो कार्ायलर्बाट
प्राप्त रकम र जनसिभाधगताबाट व्र्िोररएको श्रम, नगद िा जजन्सीसमेत कुल खचयको वििरण सो
कार्ायलर्मा पेश गनुय पनेि।
(23)

उपदफा (23) बमोजजमको कुल खचयको वििरण प्राप्त भएपधि सम्बजन्धत कार्ायलर्ले

सो वििरण तथा उि धनमायण कार्यको सभे , धडजाइन, लागत अनुमान, सुपररिेिण र कार्यसम्पादन
गने व्र्जि तथा पदाधधकारीको नाम र पदसमेत खुल्ने गरी कार्य सम्पन्न प्रधतिेदन तर्ार गरी
अधभलेख राख्नु पनेि।
(24) धनमायण कार्य सम्पन्न भएपधि सम्बजन्धत कार्ायलर्ले सोको रे खदे ख, ममयत सम्भार गने
जजम्मेिारीसमेत तोकी आर्ोजनाको स्िाधमत्ि उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्लाई नै
िस्तान्तरण गनुय पनेि।

(21)

उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्ले आफूले प्राप्त गरे को कुनै रकम दुरुपर्ोग

(25)

गरे को पाइएमा सम्बजन्धत कार्ायलर्ले िानविन गरी त्र्स्तो रकम प्रचधलत कानून बमोजजम
उपभोिा सधमधतका पदाधधकारीबाट दामासािीले सरकारी बाँकी सरि असुल उपर गनुय पनेि।
(26) उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्ले उपदफा (24) बमोजजम िस्तान्तररत
आर्ोजनाको सेिा उपर्ोग गरे बापत उपभोिाले धतनुप
य ने सेिा शुल्क तोक्न सक्नेि। त्र्स्तो शुल्क
जम्मा गने कुनै कोष खडा गरी सोिी कोषबाट त्र्स्तो धनमायण कार्य सञ्चालन तथा ममयत सम्भार
गनुय पनेि।
(27) उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्बाट काम गराउने कार्यविधध सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था
प्रचधलत साियजधनक खररद कानून बमोजजम िुनेि।
26.

उपभोिा सधमधत गठनेः (१) आर्ोजनाबाट प्रत्र्िरूपमा लाभाजन्ित िुने स्थानीर् उपभोिािरूको
भेलाबाट सम्बजन्धत आर्ोजना स्थलमा उपभोिा सधमधत गठन गनय सवकनेि।
(2)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापधन प्रचधलत कानून बमोजजम

स्थावपत भएका धसं चाई जल उपभोिा सधमधत, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोिा सधमधत, बन
समूि, सिकारी सं स्था, सामुदावर्क सं स्था, व्र्िस्थापन सधमधत, विकास सधमधत, आमा समूि, कृवष
समूि जस्ता सं घसं स्था र समूिलाई उपभोिा सधमधतको रूपमा मान्र्ता ददन सवकनेि।
(3)

उपदफा (१) बमोजजम उपभोिा सधमधत गठन गदाय सातदे जख एघार सदस्र् रिने गरी

सम्बजन्धत कार्ायलर्को प्रधतधनधध िा सम्बजन्धत स्थानको जनप्रधतधनधधको रोििरमा गठन गनुय
पनेि।
(4) उपदफा (१) बमोजजमको उपभोिा सधमधतमा कजम्तमा तेत्तीस प्रधतशत मविला िुन ु
पनेि।
(5) एक व्र्जि एकैपटक एक भन्दा बढी उपभोिा सधमधतको पदाधधकारी िुन सक्ने
िै न। एकै पररिारको एक जना भन्दा बढी व्र्जि एउटै उपभोिा सधमधतको सदस्र् िुन सक्ने
िै न।
तर सीधमत पररिार लाभग्रािी भएको कुनै आर्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनुप
य ने
अिस्थामा एकै पररिारको एकभन्दा बढी व्र्जि उपभोिा सधमधतको सदस्र् िुन बाधा पने िै न।
(6) उपदफा (१) बमोजजम उपभोिा सधमधत गठन गदाय सियसम्मत तररकाले गनुय पनेि।
सियसम्मधत िुन नसकेमा उपभोिािरूको बिुमतबाट उपभोिा सधमधत गठन गनुय पनेि।
(7)

आर्ोजनासँग सम्बजन्धत कार्ायलर्ले आर्ोजना सञ्चालन एिं कार्ायन्िर्नमा सं लग्न

उपभोिा सधमधतको अधभलेख अनुसूची- 13 बमोजजमको ढाँचामा राख्नु पनेि।

(22)

(8)

समर्मा उपभोिा सधमधत गठन िुन नसकेमा, उपभोिा सधमधत गठन भएपधन सम्झौता

िुन नसकेमा िा सम्झौताको शतय बमोजजम कार्य सम्पादन िुन नसकेमा सम्बजन्धत कार्ायलर्ले
प्रचधलत खररद प्रवक्रर्ाद्वारा काम गराउन सक्नेि।
27.

उपभोिा सधमधतका सदस्र्को र्ोग्र्ताेः

उपभोिा सधमधतको सदस्र् िुन दे िार् बमोजजमको र्ोग्र्ता

िुनपु नेिेः(क)

आर्ोजनाबाट प्रत्र्ि लाभाजन्ित िुने आर्ोजना सञ्चालन िुने िेरधभर बसोबास गने
व्र्जि,

(ख)

१८ िषय उमेर पूरा भएको,

(ग)

नैधतक पतन दे जखने फौजदारी अधभर्ोगमा अदालतबाट कसूरदार नठिररएको,

(घ)

अन्र् उपभोिा सधमधतको पदाधधकारी नरिे को,

(ङ) दामासािीमा नपरे को,
(च)

साियजधनक पद धारण गरे को पदाधधकारी, सरकारी कमयचारी िा जशिक, धनमायण
व्र्िसार्ी नरिे को।

2८.

उपभोिा सधमधतको काम, कतयव्र् र अधधकारेः उपभोिा सधमधतको काम, कतयव्र् र अधधकार
दे िार् बमोजजम िुनेिेः(क) सम्बजन्धत कार्ायलर्सँग आर्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय सम्झौता गने,
(ख) खण्ड (क) को सम्झौता बमोजजम कार्य सम्पादन गने,
(ग) उपभोिािरूलाई कार्ायलर्बाट प्राप्त सूचना तथा मागयदशयनको जानकारी गराउने,
(घ) खण्ड (क) को सम्झौता बमोजजमको कार्य सुरु गदाय कार्ायलर्बाट आिश्र्क धनदे शन प्राप्त
गनुप
य ने भए प्राप्त गरे र मार काम सुरु गनुप
य ने,
(ङ) उपभोिा सधमधतको कार्यसम्पादनलाई प्रभािकारी बनाउन सधमधतका सदस्र्को कार्य विभाजन
र जजम्मेिारी बाँडफाँट गने,
(च)
(ि)

उपभोिा सधमधतका सदस्र्को िमता विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने,
सम्झौता बमोजजमको कामको पररमाण, गुणस्तर, समर् र लागतमा पररितयन गनुप
य ने
दे जखएमा कार्ायलर्लाई अनुरोध गने,

(ज) आर्ोजनाको ददगो व्र्िस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्य गने,
2९.

लागत सिभाधगता सम्बन्धी व्र्िस्थाेः (१) उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्सँग सम्झौता भई
सञ्चालन िुने पूिायधार धनमायण, विकास, बन तथा िातािरण सं रिण र उत्पादनसँग सम्बजन्धत
कार्यमा उपभोिा सधमधतले कार्य गने गरी सम्झौतामा भएको रकमको कजम्तमा दश प्रधतशत रकम
लागत सिभाधगतामा समािेश गनुय पनेि।

(23)

(2) खानेपानी तथा सरसफाई, पाइप प्रणालीमा आधाररत धसं चाई सम्बन्धी आर्ोजनामा
वितरण प्रणालीका पाइपलाइन खन्ने पुने कार्य उपभोिा सधमधतले लागत सिभाधगता िापत व्र्िोनुय
पनेि।
तर

खानेपानी र्ोजनाको वितरण प्रणालीको खन्ने पुने कार्य कुल लागत अनुमानमा

उपभोिा सधमधतको लागत सिभाधगता न्र्ूनतम दश प्रधतशत र अधधकतम बीस प्रधतशत िुन ु पनेि।
(3) भूधमगत धसँचाई प्रणालीको धड्रधलङ, पम्प र विद्युत जडान कार्यमा जनसिभाधगता
जुटाउनु पनेिैन।
(४) खानेपानी तथा सरसफाई र धसँचाइ आर्ोजनाको विस्तृत सभेिण तथा सम्भाव्र्ता
अध्र्र्नका क्रममा िा आर्ोजना कार्ायन्िर्न अगािै उपभोिा सधमधतले कुल लागत अनुमानको
०.५ प्रधतशत रकमको ममयत सम्भार कोष स्थापना गनुप
य नेि।
30.

अधभमुखीकरण गनुय पनेेः

सम्बजन्धत कार्ायलर्ले आर्ोजना कार्ायन्िर्न अगािै उपभोिा सधमधतका

पदाधधकारीलाई दे िार्को विषर्मा अधभमुखीकरण गनुय पनेिेः(क) उपभोिा सधमधतको काम, कतयव्र् र अधधकार,
(ख)

सम्पादन गनुप
य ने कामको वििरण, काम सम्पन्न गनुप
य ने अिधध, धबस्तृत लागत र
उपभोिाको र्ोगदान,

(ग)

धनमायण सामाग्रीको गुणस्तर र पररमाण,

(घ)

खररद, रकम धनकासा प्रवक्रर्ा, खचयको लेखांकन र अधभलेख व्र्िस्थापन,

(ङ)

कार्ायन्िर्न र अधभलेख प्रवक्रर्ा,

(च) सामाजजक लेखा परीिण, साियजधनक परीिण, र्ोजना फरफारक र िस्तान्तरण,
(ि)
31.

अन्र् आिश्र्क विषर्िरू।

धनमायण कार्यको गुणस्तर सुधनजित गनुप
य नेेः

(१) उपभोिा सधमधतबाट सञ्चालन िुने आर्ोजनाको

गुणस्तर सुधनजित गने जजम्मेिारी सम्बजन्धत उपभोिा सधमधत, अनुगमन सधमधत र कार्ायलर्को
िुनेि।
(२)

गुणस्तर सुधनजित गनयका लाधग अन्र् कुराको अधतररि दे िार्का विषर् पूणरू
य पमा

पालना गनुय पनेिेः(क)

ड्रइङ, धडजाइन र स्पेजशवफकेशन बमोजजम धनमायण सामाग्रीको गुणस्तर कार्म गनुय
पनेि।

(ख)

धनमायण विधध र प्रवक्रर्ा कार्ायलर्सँग भएको सम्झौता बमोजजम िुनेि।

(24)

(३)

उपभोिा सधमधत िा लाभग्रािी समुदार्ले धमतव्र्वर्ताका लाधग स्थानीर् सामाग्रीको

अधधकतम उपर्ोग गनुप
य नेि। तर गुणस्तरविन सामाग्रीको प्रर्ोग गनय पाइनेिैन।
32.

खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्र्िस्थाेः

(१) उपभोिा सधमधतको खाता सम्बजन्धत कार्ायलर्ले तोकेको

बैंकमा िुनेि।
ु दस्तखतबाट सञ्चालन िुनेि।
(२) सधमधतको खाता अध्र्ि, कोषाध्र्ि र सजचिको सं र्ि
33.

(३) खाता सञ्चालकिरूमध्र्े एक जना मविला िुन ु पनेि।

अनुगमन सधमधतेः (१) तोवकएको गुणस्तर, पररमाण र समर्मा आर्ोजना सम्पन्न गनय गराउन
उपभोिा सधमधतले सम्पादन गने कार्यको अनुगमन गरी आर्ोजनाको गुणस्तर र पररमाण सुधनजित
गनय दफा 26 को उपदफा (१) बमोजजमको भेलाबाट कजम्तमा एकजना मविला सवित तीन
सदस्र्ीर् एक अनुगमन सधमधत गठन गनुय पनेि।
तर दश घरपररिारभन्दा कम उपभोिा लाभग्रािी भएको अिस्थामा अनुगमन सधमधत गठन
गनय बाध्र् िुनेिैन।
(२)

अनुगमन सधमधतको काम, कतयव्र् र अधधकार दे िार् बमोजजम िुनि
े ेः-

(क) आर्ोजनाको कार्ायन्िर्नमा सिजीकरण गने तथा दे जखएका बाधा व्र्िधान, समस्र्ा
समाधान र गुनासो व्र्िस्थापनका लाधग आिश्र्क समन्िर् गने,
(ख) आर्ोजनाको कार्ायन्िर्न कार्यताधलका अनुसार काम भए नभएको एकीन गरी नभएको
पाइएमा सम्बजन्धत पिलाई सचेत गराई सो सम्बन्धमा कार्ायलर्लाई जानकारी ददने,
(ग)
34.

अन्र् आिश्र्क कार्य गने।

उपभोिा सधमधतको दावर्त्िेः उपभोिा सधमधत तथा लाभग्रािी समुदार्को दावर्त्ि दे िार् बमोजजम
िुनि
े ेः(क) आर्ोजनाको ददगो व्र्िस्थापनको लाधग ममयत सम्भार सम्बन्धी कार्य गने,
(ख)

आर्ोजना कार्ायन्िर्नबाट पनय सक्ने िातािरणीर् सन्तुलन कार्म गनय आिश्र्क कार्य
गने,

(ग)

आर्ोजनाको

फरफारकको लाधग कार्ायलर्मा कागजात

पेश

गदाय

अनुसूची-१4

बमोजजमको ढाँचामा आर्ोजनाको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगधत प्रधतिेदन पेश गनुप
य ने।
35.

सिजीकरण र सिर्ोग गनुप
य नेेः

उपभोिा सधमधतले आर्ोजनाको सुपररिेिण अनुगमन िा धनरीिण

गने पदाधधकारी िा कमयचारीलाई अनुगमन कार्यमा सिजीकरण र सिर्ोग गनुय पनेि।

(25)

पररच्िे द-6
ढु ङ्गा, धगट्टी, बालुिा उत्खनन, सङ्कलन, धबक्री तथा व्र्िस्थापन
३6.

ढु ङ्गा, धगट्टी, बालुिा उत्खनन, धबक्री तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी व्र्िस्थाेः (१) ढु ङ्गा, धगट्टी, बालुिा,
माटो, चट्टान, दित्तर बित्तर उत्खनन, सङ्कलन, भण्डारण, ओसारपसार र धबक्रीवितरण तथा क्रसर
उद्योगको अनुगमन, धनर्मन तथा व्र्िजस्थत गनय गराउनका लाधग एक प्रदे श अनुगमन सधमधत
रिनेि।
(२)

उपदफा (१) बमोजजमको प्रदे श अनुगमन सधमधतमा दे िार् बमोजजमका पदाधधकारी

रिनेिन्।
(क)

सजचि, उद्योग, पर्यटन, बन तथा िातािरण मन्रालर् – सं र्ोजक

(ख)

सजचि, मुख्र्मन्री तथा मजन्रपररषद्को कार्ायलर् – सदस्र्

(ग)

सजचि, *अथय मन्रालर् – सदस्र्

(घ)

उपसजचि (राजस्ि िे ने), *अथय मन्रालर् - सदस्र्

(ङ)

िातािरण िे ने मिाशाखा प्रमुख, उद्योग, पर्यटन, बन तथा िातािरण मन्रालर्सदस्र् सजचि

(३) प्रदे श अनुगमन सधमधतको कार्यवििरण दे िार् बमोजजम िुनेि।
(क)

ढु ङ्गा, धगट्टी, बालुिा, माटो, चट्टान, दित्तर बित्तरको उत्खनन, सङ्कलन, भण्डारण,
प्रशोधन तथा धबक्री वितरण सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रदे श सरकारलाई सुझाि
ददने।

(ख)

अन्तर-प्रदे श, अन्तर-मन्रालर् र स्थानीर् तिबीच समन्िर् गने।

(ग)

र्स सम्बन्धी प्रदे श नीधत, धनर्म, मापदण्ड तजुम
य ा, धनर्मन र सं शोधनका लाधग
प्रदे श सरकारलाई सुझाि ददने।

(घ)

र्स सम्बन्धी अन्तर स्थानीर् तिमा कुनै वििाद भए समन्िर् गरी धनरूपण गने।

(ङ)

अन्तरप्रदे श वििाद भएमा मन्रालर् माफयत मुख्र्मन्री तथा मजन्रपररषदको
कार्ायलर्मा वििादको विषर् पेश गने।

(च)

आिश्र्कता अनुसार सधमधतले थप कार्यवििरण आफै बनाई लागू गने।

(ि)

आिश्र्कता अनुसार सधमधतले विज्ञ िा अन्र् आिश्र्क दे जखएका व्र्जिलाई
आमन्रण गनय सक्ने।

(ज)

आिश्र्कतानुसार सरोकारिालासँग िलफल गरी सुझाि धलन सक्ने।

* पविलो संशोधनद्वारा

रुपान्तरण गररएको।

(26)

(४) ढु ङ्गा, धगट्टी, बालुिा उत्खनन, धबक्री तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को
दफा ९ बमोजजमको जजल्ला अनुगमन सधमधतले प्रदे श अनुगमन सधमधतसँग समन्िर् र सिकार्य
गनुप
य नेि।
(५) रोडा, गेग्रान, स्लेट ढु ङ्गा, धगटी ढु ङ्गा, चट्टान ढुङ्गा, कवटङ्ग ढुङ्गा, जचप्स, इट्टा पाने माटो, अन्र्
साधारण माटो, बालुिा, च ुनढु ङ्गा, नदी, खोलाले बगाएर ल्र्ाएको काठ, कुकाठ र दाउरा-जराजुरी
जस्ता दित्तर-बित्तर र खानी तथा नदीजन्र् पदाथयको शुल्क सालबसाली रुपमा जारी िुने प्रदे श
आधथयक ऐनमा तोवकए बमोजजम िुनेि।
(६) स्थानीर् तिले उपदफा (५) बमोजजम सं कधलत शुल्क स्थानीर् तिको बाँडफाँट खातामा
जम्मा गरी माधसक रुपमा चालीस प्रधतशतले िुने रकम प्रदे श सजञ्चत कोषमा दाजखला गनुप
य नेि।
पररच्िे द 7
विविध
37.

अनुगमन तथा मूल्र्ांकन सम्बन्धी व्र्िस्थाेः (१) सम्बजन्धत कार्ायलर्ले र्स कार्यविधध बमोजजम
सञ्चालन िुने आर्ोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी आिश्र्क धनदे शन ददन सक्नेि।
(२) अनुदानग्रािीले उपदफा (1) बमोजजम ददइएको धनदे शनको पालना गनुप
य नेि।

३8.

खचयको मापदण्ड, २०७५ बमोजजम िुनेेः (१)ताधलम, प्रजशिण, अधभमुखीकरण जस्ता िमता विकास
कार्यक्रमिरू सञ्चालन गदाय खचयको मापदण्ड, २०७५ बमोजजम गनुप
य नेि।
(२) खचयको मापदण्ड,2075 बमोजजम कुनै विशेष कार्यक्रम सं चालन गनय नसवकने भएमा
*अथय मन्रालर्को सिमधत धलई त्र्स्तो कार्यक्रम सं चालन गनय सवकनेि।

३9.

बाधा नपनेेः

र्स कार्यविधधले नसमेटेका

आर्ोजना तथा कार्यक्रमको लाधग िु ट्टै कार्यविधध बनाउन

बाधा परे को माधनने िै न।
40.

मापदण्ड बनाउन सक्नेेः मन्रालर्ले िावषयक विकास कार्यक्रमको कार्ायन्िर्न गनय र्स कार्यविधध
बमोजजम आिश्र्क मापदण्ड बनाई मजन्रस्तरीर् धनणयर् गरी कार्ायन्िर्न गनय सक्नेि।

41.

प्रचधलत कानून बमोजजम िुनेेः प्रचधलत कानूनसँग र्ो कार्यविधध बाजझएमा बाजझएको िदसम्म
प्रचधलत कानून लागू िुनेि।
* पविलो

सं शोधन द्वारा रुपान्तरण गररएको।

(27)

४2.

बाधा अड्काउ फुकाउने अधधकारेः र्ो कार्यविधध कार्ायन्िर्नको क्रममा कुनै बाधा अड्काउ परे मा
*अथय मन्रालर्ले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेि।

४3.

सं शोधनेः प्रदे श सरकारले र्स कार्यविधधमा आिश्र्क सं शोधन गनय सक्नेि।

44.

खारे जी र बचाउेः (१)

ि।

अनुसूची-15 बमोजजमका कार्यविधध, मागयधनदे शन र नम्स खारे ज गररएको

(2) उपदफा (1) बमोजजमका कार्यविधध, मागयधनदे शन र नम्सबाट भए गरे का काम कारिािी

र्सै कार्यविधध बमोजजम भए गरे को माधननेि।

* पविलो

सं शोधन द्वारा रुपान्तरण गररएको।

(28)

अनुसूची-१
(दफा ९ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्धत)

@……………, विशेष अनुदान, र समपूरक अनुदान प्रस्ताि गने फारम
(१)

अनुदान माग गने स्थानीर् तिको नाम:

(२)

ठे गानाेः

(३)

सम्पकय फोन/फ्र्ाक्स/इमेल:

(४)

आर्ोजना/कार्यक्रमको नामेः

(५)

आर्ोजना/कार्यक्रम कार्ान्िर्न गने स्थानेः

(६)

आर्ोजना/कार्यक्रमको अनुमाधनत कुल लागतेः

(७)

आर्ोजना/कार्यक्रमबाट लाभाजन्ित िुने सम्भावित जनसं ख्र्ाेः

(८)

आर्ोजना/कार्यक्रम सम्पन्न गनय लाग्ने अनुमाधनत समर्ेः

(९)

आर्ोजना/कार्यक्रमको कुल लागतमा स्थानीर् तिको लगानीको विस्सा िा रकमेः

(१०) आर्ोजना/कार्यक्रम कार्ियर्नमा धनजी िेर, सिकारी तथा अन्र् गैर सरकारी िेरको सिभाधगता
रिने भए सोको अनुपात िा विस्सा रकमेः
(११) प्रदे श सरकारले व्र्िोने प्रस्तावित रकमेः
(१२) सं लग्न आिश्र्क कागजातिरु (क) @……………………………………………………………………………………………………………………………….
(ख) @………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ग) स्थानीर् तिले समपूरक अनुदान माग गने सम्बन्धमा गरे को धनणयर्को प्रधतधलवप,
(घ) @…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ङ) @…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(च) मन्रालर्ले तोकेका अन्र् वििरण तथा कागजात।
दस्तखतेः
नामेः
पदेः
धमधत:

@

पविलो सं शोधन द्वारा जझवकएको।

(29)

अनसूची-2

(दफा 13 को उपदफा (1) को खण्ड (ज) सँग सम्बजन्धत)
चक्लाबन्दी कार्यक्रमको लाधग अनुदान सिर्ोगको सीमा

१. पिाडी जजल्लामा न्र्ूनतम पचास रोपनी िेरफल सम्मका जग्गाका लाधग बढीमा बाह्र
लाख रुपैर्ाँसम्म र थप िेरफलमा प्रधतरोपनी थप चौबीस िजार रुपैर्ाँसम्म,
२. तराईका जजल्लामा न्र्ूनतम दश विगािा िेरफल जग्गाका लाधग बवढमा बार्ि लाखसम्म
र थप िेरफलमा प्रधत धबगािा एकलाख तीस िजार रुपैर्ाँसम्म,
३. विमाली जजल्लामा न्र्ूनतम तीस रोपनी िेरफल जग्गाका लाधग बढीमा आठ लाख
रुपैर्ाँसम्म र थप िेरफलमा प्रधतरोपनी थप तेत्तीस िजार रुपैर्ाँसम्म।

(30)

अनुसूची – 3

(दफा 16 को उपदफा (2) सँग सम्बजन्धत)

..................कार्यक्रमको अनुदानको लाधग पेश गने धनिेदनको ढाँचा
धमधतेः..................
श्री...............................
............................. ।
धबषर्ेः अनुदान उपलब्ध गराइ ददनिुन ।
प्रस्तुत

धबषर्मा

त्र्स

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

मन्रालर्/धनदे शनालर्/कार्ायलर्बाट

धमधत.................मा प्रकाजशत सूचना बमोजजम र्स धनिेदन फारममा िस्तािर भएका म/िामी गण्डकी
प्रदे श...................जजल्ला

.........म.न.पा./न.पा./गा.पा..........िडा

..............कार्यक्रमको लाधग अनुदान सिर्ोग उपलब्ध

नं.

.....

अिजस्थत

गराइददनु िुन अनुरोध गदयिु, गदयिौ।आिश्र्क

कागजात र्सैसाथ पेश गरे का िौ।
धनिेदक
नामेः
िस्तािरेः
धमधतेः
सम्पकय नम्िरेः
सं स्थाको िापेः

(31)

मा

अनुसूची – ४
(दफा 16 को उपदफा (2) सँग सम्बजन्धत)
..................कार्यक्रमको अनुदानको लाधग पेश गने प्रस्तािको ढाँचा

1. प्रस्तािकको

नामेः

2. कार्यक्रमको नामेः

3. ठे गानाेः
4. कार्यक्रमको उद्देश्र्ेः
5. कार्यक्रमका मुख्र्-मुख्र् कृर्ाकलापेः
6. कार्यक्रम सञ्चालन गनय लाग्ने अनुमाधनत लागतेः

7. माग गरे को अनुदान रकमेः

8. कार्यक्रम सञ्चालन गने कार्यर्ोजनाेः

9. अनुमाधनत प्रधतफलेः

10. कार्यक्रम सञ्चालन गनय भौधतक पूिायधार तथा सं रचनाको अिस्थाेः
11.

सञ्चालन िुने कार्यक्रम नर्ाँ िा क्रमागत के िो (क्रमागत भए गत आ.ि. सम्मको लेखापरीिण प्रधतिेदन

समािेश गने)-

12. कार्यक्रम सम्पन्न गनय लाग्ने समर्ेः

13. कार्यक्रमबाट लाभजन्ित सं भाव्र् जनसं ख्र्ाेः
प्रस्तािक

नाम थरेः
पदेः

िस्तािर:
धमधतेः

सम्पकय नं.
िाप:

द्रष्टव्र्: कार्यक्रमको प्रकृधत अनुसार र्स ढाँचालाई आधार मानी

तर्ार गनय सक्नेि।

(32)

सम्बजन्धत कार्ायलर्ले प्रस्तािको ढाँचा

अनसूची-5

दफा 21 को उपदफा (3) सँग सम्बजन्धत
(चक्लाबन्दी प्रिियन कार्यक्रमको कार्यिर
े )

१.

जग्गाको चार वकल्ला धभरको चक्लाबन्दी स्थलको नापी नक्शा सं कलन र नर्ाँ नापी गरी आधार

२.

आधार नक्शामा र्ोजनाको रुपरे खा तर्ार गरी ब्लकको धडजाइन गने, प्रत्र्ेक ब्लकमा धसं चाई,

३.

४.

५.
६.

नक्शा तर्ार गने कार्य।

धनकास, बाटो व्र्िस्था धमलाउने कार्य।

र्न्र उपकरणको प्रर्ोग गरी जग्गालाई सम्म बनाउने (earth work) सम्बन्धी कार्य।

जधमनको उियराशजि र्थाित कार्म राख्न चक्लाबन्दी कार्यक्रम सं चालन िुने जधमनको माधथल्लो

तिको ३० सेमी उियरार्ुि माटो सं रिण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम समाप्त भएका प्लटिरुको
माधथल्लो तिमा भने कार्य।

चक्लाबन्दी पिात कृवष उत्पादन कार्यका लाधग आिश्र्क र्न्र उपकरण, मलविउ खररद सम्बन्धी
कार्य।

चक्लाबन्दी कार्यक्रम सं चालन सम्बन्धी अन्र् कुरािरु जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा

११(ग), जग्गा (नापजाँच) धनर्मािली, २०५८ को धनर्म २४ का साथै भू-उपर्ोग ऐन, २०७६
को दफा १० को उपदफा (२) र (३) बमोजजम िुनि
े ।

(33)

अनसूची-6

दफा 21 को उपदफा (4) सँग सम्बजन्धत

चकलाबन्दी प्रिियन कार्यक्रम कार्ायन्िर्न प्रवक्रर्ा
मन्रालर्िाट चक्लाबन्दी प्रिियन कार्यक्रमको लाधग प्रस्ताि आह्विान

कृषक समूि, सिकारी समूििाट चक्लाबन्दी कार्यक्रम सं चालनको लाधग माग
सवितको धनिेदन

प्राप्त धनिेदन उपर िलफल िानधबन स्थल सम्बन्धी त्र्ाङक र नक्सा आदद
सं कलन

चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गने बारे औपचाररक धनणयर्

कार्यक्रम सं चालन िेरको विस्तृत नापजाँच

इजन्जधनर्ररङ सभे िण र धडजाइन
•

•

कार्यक्रम सं चालन िेरधभर र बाविर उपलब्ध
पूिायधारिरुको सभेिण र नापजाँच

•

बाटोघाटो

•

आददको रे खाङकन र धसमाङकन गरी

ब्लक धनधायरण र नक्सा तर्ार

•

कार्यक्रम सं चालन िेरको चौिदी धसमाङकन
गरी िेरफल र्वकन
प्रत्र्ेक वकत्ताको सभे गरी भौधतक जस्थधत र
स्िाधमत्िको बारे मा विश्लेषण
कार्यक्रम सं चालन िेरको अध्र्ािधधक नक्सा
तर्ार

प्रारजम्भक चक्लाबन्दी नक्सा तर्ार गने र रार् सूझाि सं कलन
प्रारजम्भक चक्लाबन्दी नक्सामा सुधार गरी चक्लाबन्दी अजन्तम नक्सा तर्ार पाने
जग्गा सम्र्ाउने र जधमनमा प्लट गने कार्य शुरु
जग्गा सम्र्ाउने र र जधमनमा प्लट धनमायण गने कार्य शुरु
इजन्जधनर्रीङ धडजाईन अनुसारका प्लट धनमायण
मकृवष उत्पादन सम्बन्धी कार्य बािेक अन्र् भौधतक धनमायण कार्यमा रोक
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अनुसूची -७
(दफा 22 को उपदफा (1) खण्ड (ख) सँग सम्बजन्धत)
कार्य प्रगधत प्रधतिेदन ढाँचा

कार्यक्रमको नामेः
अनुदान प्रदान गने धनकार्को नाम:
अनुदानग्रािी नाम:
कार्यक्रम सञ्चालन अिधधेः

कार्यक्रममा अन्र् कुनै साझेदार धनकार् भएमा नाम:
धस.नं. वक्रर्ाकलाप

अनुदान
रकम
रु.

साझेदारीको रकम:

लक्ष्र् (ईकाई)

प्रगधत प्रधतशत

भौधतक

भौधतक

वित्तीर्

वित्तीर्

लक्ष्र्

माधसक/

प्रगधत िुन

अधयिावषयक/

अनुसार

नसकेको
भए

कारण

चौमाधसक/

कैवफर्त

िावषयक/
अन्र्

कार्यक्रम प्रमुख
नामेः
पदेः
दस्तखतेः
धमधतेः
द्रष्टव्र्: कार्यक्रमको प्रकृधत अनुसार र्स ढाँचालाई आधार मानी मन्रालर्ले प्रगधत प्रधतिेदनको ढाँचा तर्ार
गनय सक्नेि।
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अनुसूची-8
(दफा 22 को उपदफा (2) सँग सम्बजन्धत)
प्रधतबिता पर
.................................मन्रालर्/धनदे शनालर्/कार्ायलर्को धमधत ...................... मा प्रकाजशत सूचना

अनुसार ....................कार्यक्रममा सिभाधगताको लाधग इच्िु क भई सोको कार्यर्ोजना सवितको आिेदन

पेश गरे को/ गरे का िु /िौं। उि कार्यक्रममा िनौट भएमा कार्यर्ोजनामा उल्लेख भए बमोजजमको कार्य
गनेिु/गनेिौ र ........िषय सम्म धनरन्तरता ददनेिु/ददनेिौ।कार्यर्ोजना अनुसारको कार्य नगरे मा िा
तोवकएको अिधध अगािै सो कार्य बन्द गरे मा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम प्रचधलत ब्र्ाजसवित

वफताय गने प्रधतबिता व्र्ि गदयिु/गदयिौ । सञ्चाधलत वक्रर्ाकलापबाट िातािरणलाई नकारात्मक असर
नपुर्र्ाउने व्र्िोरा तथा प्रधतबिता समेत व्र्ि गदयिु/गदयिौ। र्समा लेजखए बमोजजम नगरे प्रचधलत कानून
बमोजजम सिुँला/बुझाउँ ला।
अनुदानग्रािीको तफयबाट
नामेः
पदेः
सं स्थाको नामेः
ठे गानाेः
सम्पकय नेः

दार्ाँ

बार्ाँ

दस्तखतेः
धमधतेः
िापेः
द्रष्टव्र्: र्स ढाँचामा उल्लेजखत विषर्िरू बािे क थप कुनै विषर्मा प्रधतबिता जनाउन आिश्र्क ठानेमा
मन्रालर्ले उि विषर् थप गनय सक्नेि।
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अनुसूची-9

(दफा 25 को उपदफा (4) सँग सम्बजन्धत)
र्ोजना सम्झौता फारम
प्रदे श सरकार

..........................मन्रालर्/धनदे शनालर्/कार्ायलर्
१. सम्झौता गने पि र आर्ोजना :

गण्डकी प्रदे श।

(क) उपभोिा सधमधतको वििरण:
१. नामेः

२. ठे गानाेः

(ख) आर्ोजनाको वििरणेः
१. आर्ोजनाको नामेः
२. आर्ोजना स्थलेः

३. आर्ोजनाको उदे श्र्ेः

४. आर्ोजना शुरु िुने धमधतेः

२. आर्ोजनाको लागत सम्बन्धी वििरणेः
(क) लागत अनुमान रु.

(ख) लागत व्र्िोने स्रोतिरू

१. मन्रालर्/धनदे शनालर्/कार्ायलर्ेः
२. उपभोिा सधमधतेः
३. अन्र्:

(ग) िस्तुगत अनुदानको वििरण सामाग्रीको नाम र इकाईेः
१. नेपाल सरकारबाट
२. प्रदे श सरकारिाट
३. स्थानीर् तििाट

४. गैह्रसरकारी सं घसस्थािाट

५. विदे शी दातृ सं घ सं स्थाबाट
६. उपभोिा सधमधतबाट
७ .अन्र् धनकार्िाट

(घ) आर्ोजनाबाट लाभाजन्ित िुनेेः
१. घर पररिार सं ख्र्ा:

२. जनसं ख्र्ा:

३. सं गदठत सं स्था:

४ अन्र्:
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३. उपभोिा सधमधत/समुदार्मा आधाररत सं स्था/ गैर-सरकारी सं स्थाको वििरणेः
(क) गठन भएको धमधतेः

(ख) पदाधधकारीको नाम, ठे गाना र नागररकता प्रमाणपर पर नेः१. अध्र्िेः

२. उपाध्र्िेः

३. कोषाध्र्िेः
४. सजचिेः

५. सदस्र्ेः
६. सदस्र्ेः
७. सदस्र्ेः

(ग) गठन गदाय उपजस्थत लाभाजन्ितको सं ख्र्ा

४. आर्ोजना सञ्चालन सम्बन्धी अनुभिेः

५. उपभोिा सधमधत समुदार्मा आधाररत सं स्था/ गैर-सरकारी सं स्थाले
क्र.स

वकस्ता

1

पविलो

2

दोस्रो

3

तेस्रो

धमधत

रकम

प्राप्त गने

धनमायण सामाग्री पररमाण

रकम वििरणेः
कैवफर्त

जम्मा
६. आर्ोजना ममयत सम्भार सम्बन्धी ब्र्िस्था :

(क) आर्ोजना ममयत सं भारको जजम्मा धलने सधमधत/सं स्थाको नामेः
(ख) ममयत सं भारको सम्भावित स्रोत (ि/ िै न खुलाउने)
जनश्रमदान

सेिा शुल्क
दस्तुर, चन्दाबाट
अन्र् केिी
7.

१.

भए

उपभोिा सधमधतको जजम्मेिारी तथा पालना गररने शतयिरुेः

आर्ोजना धमधत ..................................दे जख शुरु गरी धमधत.........................सम्ममा पुरा गनुय

पनेि ।

२. प्राप्त रकम तथा धनमायण सामाग्री सम्बजन्धत आर्ोजनाको उद्देश्र्का लाधग मार प्रर्ोग गनुप
य नेि ।
३. नगदी जजन्सी सामानको प्राप्ती,खचय र बाँकी तथा आर्ोजनाको प्रगधत वििरण राख्नुपनेि ।
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४.

आम्दानी खचयको वििरण र कार्यप्रगधतको जानकारी उपभोिा समुिमा िलफल गरी भुिानीको

लाधग माग गनुय पनेि ।

५. आर्ोजनाको कुल लागत भन्दा घवट लागतमा आर्ोजना सम्पन्न भएको अिस्थामा सो मुताविक नै
अनुदान र श्रमदानको प्रधतशत धनधायरण गरी भुिानी धलनुपनेि ।

६. उपभोिा सधमतले प्राविधधकको रार् परामशय एिं धनदे शन अनुरुपको काम गनुप
य नेि ।

७. उपभोिा सधमधतले आर्ोजनासं ग सम्बजन्धत विल भरपाईिरू,डोर िाजजर फारमिरू, जजन्सी, नगदी
खातािरू, सधमधत/समुिको धनणयर् पुजस्तका आदद कागजातिरू कार्ायलर्ले मागेको िखत उपलब्ध
गराउनु पनेि र त्र्सको लेखापरीिण पधन गराउनु पनेि ।

८. कुनै सामाग्री खररद गदाय आन्तररक राजस्ि कार्ायलर्बाट स्थार्ी लेखा नम्िर र मुल्र् अधभबृवि

कर, दताय प्रमाण पर प्राप्त व्र्जि िा फमय सं स्था िा कम्पनीबाट खररद गरी सोिी अनुसारको विल
भरपाई आधधकारीक ब्र्िीबाट प्रमाजणत गरी पेश गनुप
य नेि ।

९. मुल्र् अधभिृवि कर (VAT) लाग्ने बस्तु तथा सेिा खररद गदाय रु २०,००० भन्दा िवढ मुल्र्को
सामाग्रीमा अधनिार्यरूपमा मुल्र् अधभबृवि कर दताय प्रमाणपर प्राप्त गरे का व्र्जि फमय सं स्था िा
कम्पनीिाट खररद गनुप
य नेि। साथै उि विलमा उल्लेखीत मु.अ.कर बािे कको रकममा १.५

प्रधतशत अग्रीम आर्कर बापत करकट्टी गरी बाँकी रकम मार सम्बजन्धत सेिा प्रदार्कलाई भुिानी
िुनेि । रु २०,००० भन्दा कम मुल्र्को सामाग्री खररदमा पान नम्िर धलएको व्र्जि िा
फमयबाट पधन खररद गनय सवकनेि, अन्र्था खररद गने पदाधधकारी स्िर्म् जजम्मेिार िुनेि ।

१०. डोजर, रोलर, रक, ट्याक्टर लगार्त मेशनरी सामान भाडामा धलएको एिं घर बिालमा धलई विल
भरपाई पेश भएको अिस्थामा १०% प्रधतशत घर भाडा कर एिं बिाल कर धतनुप
य नेि ।

११. प्रजशिकले पाउने पाररश्रधमक एिम् सिभाधगले पाउने भत्तामा प्रचधलत धनर्मअनुसार कर लाग्नेि ।
१२.

१३.

धनमायण कार्यको िकमा शुरु लागत अनुमानका कुनै दुई आईटममा पररितयन िुने भएमा अधधकार

प्राप्त व्र्जि/कार्ायलर्बाट लागत अनुमान सं सोधन गरे पिात मार कार्य गराउनु पनेि । र्सरी
लागत अनुमान सं शोधन नगरी कार्य गरे मा उपभोिा सधमधत/समुि नै जजम्मेिार िुनेि ।

उपभोिा सधमधतले काम सम्पन्न गररसकेपधि बाँकी रिन गएका खप्ने सामानिरू ममयत सं भार

सधमधत गठन भएको भए सो सधमधतलाई र सो नभए सम्बजन्धत कार्ायलर्लाई बुझाउनुपनेि ।

तर

ममयत सधमधतलाई बुझाएको सामानको वििरण एक प्रधत सम्बजन्धत कार्ायलर्लाई जानकारीको लाधग
िुझाउनु पनेि ।

१४. सम्झौता बमोजजम आर्ोजना सम्पन्न भएपधि अजन्तम भुिानीको लाधग कार्यसम्पन्न प्रधतिेदन, नापी
वकताब, प्रमाजणत भरपाई, र्ोजनाको फोटो, सम्बजन्धत उपभोिा सधमधतले आर्ोजना सं चालन गदाय

भएको आर् व्र्र्को अनुमोदन सवितको धनणयर्, उपभोिा भेलािाट भएको साियजधनक लेखा
परीिणको धनणर्यको प्रधतधलवप सवित अजन्तम वकस्ता भुिानीको लाधग धनिेदन पेश गनुप
य नेि ।

१५. आर्ोजना सम्पन्न भएपधि कार्ायलर्बाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपर धलनुपनेि।साथै
आर्ोजनाको आिश्र्क ममयत सम्भारको ब्र्िस्था सम्बजन्धत उपभोिािरूले नै गनुप
य नेि ।
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१६.

आर्ोजना कार्ायन्िर्न गने उपभोिा सधमधत िा समुिले आर्ोजनाको भौधतक तथा विजत्तर् प्रगधत
प्रधतिेदन

गनुप
य नेि।

अनुसूची-१४

बमोजजमको

ढाँचामा

सम्झौतामा

तोवकए

बमोजजम

कार्ायलर्मा

पेश

१७. आर्ोजनाको दीगो सञ्चालन तथा ममयत सम्भारको ब्र्िस्था गनुप
य नेि ।
१८.
8.

आर्ोजनाको सबै काम प्राविधधकको रार् सल्लाि िमोजजम उपभोिा सधमधत/समुिको धनणयर्

अनुसार गनुय गराउनु पनेि ।

कार्ायलर्को जजम्मेिारी तथा पालना गररने शतयिरुेः

१. आर्ोजनाको िजेटेः उपभोिा सधमधतको काम, कतयव्र् तथा अधधकार, खररद लेखाङ्कन, प्रधतिेदन
आदद

विषर्मा उपभोिा सधमधतका पदाधधकारीिरूलाई अनुजशिण कार्यक्रम सञ्चालन गररनेि।

२. आर्ोजनामा आिश्र्क प्राविधधक सिर्ोग कार्ायलर्बाट उपलब्ध गराउन सवकने अिस्थामा
गराइनेि

र

नसवकने अिस्था भएमा उपभोिा सधमधतले बाह्य बजारबाट सेिा परामशय अन्तगयत

सेिा धलन सक्नेि ।

३. आर्ोजनाको प्राविधधक सुपरीिेिणका लाधग कार्ायलर्को तफयबाट प्राविधधक खटाइनेि।

उपभोिा सधमधतबाट भएको कामको धनर्धमत सुपररिेिण गने जजम्मेिारी धनज प्राविधधकको

४.

िुनेि।

श्रममुलक प्रविधधबाट कार्य गराउने गरी लागत अनुमान स्िीकृत गराई सोवि बमोजजम सम्झौता

गरी मेशनरी उपकरणको प्रर्ोगबाट कार्य गरे को पाइएमा त्र्स्तो उपभोिा सधमधतसँग सम्झौता
रद्द गरर उपभोिा सधमधतलाई भुिानी गररएको रकम मुल्र्ाङ्कन गरी बढी भएको रकम सरकारी
बाँकी सरि असुल उपर गररनेि ।

५. आर्ोजना सम्पन्न भएपधि कार्ायलर्बाट जाँचपास गरी फरफारक गनुप
य नेि ।

६. आिश्र्क कागजात सं लग्न गरी भुिानी उपलब्ध गराउन सम्बजन्धत उपभोिा सधमधतबाट
अनुरोध भई आएपधि उपभोिा सधमधतलाई बैंक खाता माफयत भुिानी ददनु पनेि ।

७. र्समा उल्लेख भए बमोजजमका शतयिरू पालना गनय िामी धनम्न पििरू मन्जुर गदयिौ ।

उपभोिासधमधत/समुिको तफयबाट
दस्तखत........................

कार्ायलर्को तफयबाट

दस्तखत...........................

नामथरेः........................

नाम थरेः....................

ठे गानाेः........................

ठे गानाेः........................

पद...........................

पदेः..........................

सम्पकय नं...................

सम्पकय नं......................

धमधतेः........................

धमधतेः...........................

(40)

अनुसूची -10

(दफा 25 को उपदफा (6) सं ग सम्बजन्धत)
प्रदे श सरकार

..........................मन्रालर्

............................कार्ायलर्
गण्डकी प्रदे श

आर्ोजना सूचना पfटीको नमूना
१. आर्ोजनाको नाम :
२. आर्ोजना सं चालन गने कार्ायलर् /कार्यक्रमको नाम :
३. उपभोिा सधमधतको अध्र्िको नाम र सम्पकय न. :
४. आर्ोजनाको कुल लागत रकम रु. :
क. आर्ोजनामा कार्ायलर्बाट व्र्िोने लागत रकम
ख. जनसिभाधगताबाट

रु. :

व्र्िोने लागत रकम रु. :

ग. आर्ोजनामा लगानी गने अन्र् धनकार्को नाम र व्र्िोने लागत रकम रु. :
५. आर्ोजना समझौता धमधत :
६. आर्ोजना सम्पन्न गने धमधत :
७. आर्ोजनाबाट लाभाजन्ित जनसं ख्र्ा :
८. आर्ोजनाका प्रमुख कार्यिरु िा प्रमुख सं रचनाको पररमाण िा सं ख्र्ाेः

(41)

अनुसूची -11

(दफा 25 को उपदफा (13) सँग सम्बजन्धत)
खचय साियजधनक सूचना फारामको ढाँचा
१. आर्ोजनाको नामेः.........................................

२. आर्ोजना स्थलेः.......................

५. आर्ोजना सम्झौता धमधत..........

६. काम सम्पन्न गनुप
य ने

३. विधनर्ोजजत िजेट..................

७. काम सम्पन्न भएको धमधत..........................

धमधतेः...........

४. आर्ोजना स्िीकृत भएको आ.ि ................

धमधतेः.................................

८. उपभोिा सधमधतको बैठकले खचय स्िीकृत गरे को धमधतेः................................
आम्दानी र खचयको वििरण
आम्दानी
वििरण

खचय
रकम रु

वििरण

प्रथम वकस्ता

ज्र्ाला

दोस्रो वकस्ता

धनमायण सामाग्री खररद

तेश्रो वकस्ता

ढु िानी

जनश्रमदान

भाडा

िस्तुगत सिार्ता

ब्र्िस्थापन खचय

रकम रु

लागत सिभाधगत
उपरोिानुसारको आम्दानी तथा खचय वििरण र्थाथय िो। र्समा सबै आम्दानी तथा खचयिरू समाबेश
गररएको ि । साथै उपभोिािरूको प्रत्र्ि सिभागीतामा आर्ोजना कार्ायन्िर्न गररएको ि । र्सको एक
प्रधत िडा कार्ायलर्मा समेत पेश गररएको ि ।
...................

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

कोषध्र्ि

सजचि

(42)

..............................
अध्र्ि

अनुसूची - 12

(दफा 25 को उपदफा (21) सँग सम्बजन्धत)
साियजधनक पररिण फारमको ढाँचा

साियजधनक पररिण फारमको ढाँचा पेश गरे को कार्ायलर्..................
१. आर्ोजनाको नामेः

(क) आर्ोजना स्थलेः

(ख) लागत अनुमान.... ................

(ग) आर्ोजना शूरु िुने धमधतेः .................

(घ) आर्ोजना सम्पन्न िुने धमधत.......

२. उपभोिा सधमधत/ सामुदावर्क सं स्थाको नामेः
(क) अध्र्िको नामेः

(ख) सदस्र् सं ख्र्ा........... (ग) मविलाेः........ (घ) पुरुष..........

३. आम्दानी खचयको वििरणेः
क) आम्दानी तफय जम्माेः

आम्दानीको स्रोत(किाँबाट कधत नगद तथा जजन्सी रकम िा पररमाण

कैवफर्त

प्राप्त भर्ो खुलाउने) रकम िा पररमाण

ख) खचय तफय
क्र.सं .
1.
2.
3.
4.
ग) मौज्दात

खचयको वििरण

दर

पररमाण

जम्मा

सामाग्री (के के सामाग्री खररद भर्ो)
ज्र्ाला (के कधतमा भुिानी भर्ो)
जन श्रमदान (कधत जनाले गनुभ
य र्ो)
ब्र्िस्थापन खचय (ढु िानी तथा अन्र् खचय)
वििरण

रकम िा पररमाण

कैवफर्त

नगद
बैंक
व्र्जि को जजम्मा
सामाग्रीिरू
घ) भुिानी ददन बाँकी
वििरण

रकम िा पररमाण

(43)

४. सम्पन्न आर्ोजनािरूको लक्ष्र् तथा प्रगधत वििरण
कामको वििरण

लक्ष्र्

प्रगधत

५. आर्ोजनाले पुर्र्ाएको लाभ तथा प्रत्र्िरूपमा लाभाजन्ित जनसं ख्र्ा( आर्ोजना सञ्चालन भएको स्थानका
६.

उपभोिािरू

आर्ोजना सञ्चालन गदाय आर्ोजक सं स्थामा कामको जजम्मेिारी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो

कामको जजम्मेिारी धलएका धथए ? खुलाउने)

उपजस्थधतेः
१.
२.
३.
४.

रोििरेः नाम र थर....................................पद..............................धमधत....................

द्रष्टब्र्ेः साियजधनक पररिण कार्यक्रममा उपजस्थत सरोकारिालािरूको उपजस्थधत अधनिार्यरूपमा सं लग्न
िुनपु नेि ।

(44)

अनुसूची -13

-दफा 26 को उपदफा -7_ सँग सम्बजन्धत_
उपभोिा सधमधतको अधभलेखको ढाँचा
प्रदे श सरकार

..........................मन्रालर्

............................कार्ायलर्
गण्डकी प्रदे श

क्र.स

उपभोिा सधमधतको
नाम र ठे गाना

पदाधधकारीको नाम र सम्पकय नं.
अध्र्ि,

उपाध्र्ि

सजचब

(45)

गठन
कोषाध्र्ि

धमधत

बैकको नाम

खाता नं

अनुसूची-1४

(दफा 3४ को खण्ड (ग) सँग सम्बजन्धत

उपभोिा सधमधतको भौधतक तथा वित्तीर् प्रगधत प्रधतिेदनको ढाँचा

१.

२.

आर्ोजनाको वििरण

वििरण पेश गरे को कार्ायलर् .............................

आर्ोजनाको नाम :

िडा नं.

उपभोिा सधमधतका अध्र्ि:

टोल /बस्ती:

सजचि :

आर्ोजनाको लागत: प्राप्त अनुदान रकम रू. ............................ चन्दा रकम रु.......................

जनसिभाधगता रकम रू. ..................................
िाल सम्मको खचय रु......................

जम्मा रकम रु..............................

क. कार्ायलर् बाट प्राप्त रकम रु......................

१. धनमायण सामग्री (सीमेंट,िड,काठ,ढुं गा,िालुिा, धगट्टी, उपकरण आदद ) रु.
२. ज्र्ाला :- दि रु.:-

अधयदि रु.:-

३. मसलन्द सामान (कापी, कलम, मसी,कागज आदद) रु.

जम्मा रु.

४. दै धनक भ्रमण भत्ता (सम्झौता स्िीकृत भए ) रु.

५. प्राविधधक धनरीिण िापत खचय (सम्झौता) स्िीकृत भए ) रु.
६. अन्र्

ख. जनसिभाधगता बाट व्र्ोिोररएको खचय रु. ...................श्रमको मूल्र् बराबर रकम रु.
3.

................ जजंसी सामान मूल्र् बराबर रकम रु.......................कुल जम्मा रु. ....................

प्राविधधक प्रधतिेदन बमोजजम मूल्र्ाङ्कन रकम रु. .......................

4. उपभोिा समूिको धनणयर् बमोजजम/ सधमिाबाट खचय दे जखएको रु....................
5. कार्ायन्िर्नमा दे जखएका मुख्र् समस्र्ािरू :6. समाधानका उपार्िरू :क.
ख.
ग.

7. कार्ायलर् र अन्र् धनकार्बाट अनुगमन भए अनुगमनको सुझाि :
8.

िाल माग गरे को वकस्ता रकम रु.

9. मुख्र् खचय प्रर्ोजन

10. प्राप्त रकम आर्ोजना बािे क अन्र् कार्यमा खचय गने गराउने िै नौ।
...............

तर्ार गने सजचि

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

कोषाध्र्ि

(46)

.............
अध्र्ि

अनुसूची-15
(दफा 44 को उपदफा (1) सँग सम्बजन्धत)

दे िार् बमोजजमका कार्यविधधिरु खारे ज गररएको ि।
*अथय मन्रालर्
1.

समपूरक अनुदान सम्िन्धी,2075

2.

विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधध,2075

3.

सशतय अनुदान सम्बन्धी कार्यविधध,2076
भौधतक पूिायधार विकास मन्रलर्

1.

उपभोिा सधमधत गठन, पररचालन तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्यविधध,2075

2.

जलस्रोत तथा धसँचाई र्ोजना कार्ायन्िर्न कार्यविधध,2075

4.

स्माटय शौचालर् धनमायण सम्बन्धी कार्यविधध,2075

5.

साियजधनक शौचालर् धनमायण सम्बन्धी कार्यविधध,2075

3.

पाकय मनोरञ्जन स्थल धनमायणका लाधग अनुदान िस्तानतरण मागयधनदे शन,2075

भूमी व्र्िस्था, कृवष तथा सिकारी मन्रालर्
1.

चक्लािन्दी प्रिियन कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधध,2075

2.

कृवष र्ान्रीकरण तथा ग्रीनिाउस धनमायण सिर्ोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध, २०७५

3.

साना तथा आधुधनक धसं चाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५

4.

प्रशोधन केन्द्र तथा वटस्र्ुकल्चर ल्र्ाि स्थापना सिर्ोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध, २०७५

५.

कृवष, पशुपंिी तथा मत्स्र् नमुना फामय कार्यक्रम सं चालन कार्यविधध (मोडेल), २०७५

६.

मूल्र् श्रृंखलामा आधाररत कृवष िस्तु उत्पादन पररर्ोजना सं चालन कार्यविधध,२०७५

७.

व्र्िसावर्क करारखेती प्रोत्सािन अनुदान कार्यविधध,2075

८.
९.
1०.
1१.
1२.

धबधभन्न बालीका पकेट िेर प्रबियन सिर्ोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यधबधध, २०७५

साझेदारीमा कोल्ड स्टोर कोल्ड रुम स्थापना/जचस्र्ान केन्द्र/कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध, २०७५

कृवष तथा पशुपंिी व्र्िसार् प्रिियनको लाधग ददिस, मेला र मिोत्सि सिर्ोग कार्यक्रम सञ्चालन
कृवष बन प्रणाली सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध, २०७५

स्थानीर् जातका बाली सं रिण प्रिियन तथा आकजस्मक अनुसन्धान/सिर्ोग कार्ायन्िर्न कार्यविधध, २०७५

1३.

कृवष बन प्रणाली प्रिियन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध, २०७५

1४.

प्राङ्गाररक मल उत्पादन तथा वितरण सिर्ोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध, २०७५

1५.

कार्यविधी, २०७५

विद्यालर्मा कृवष फामय स्थापना तथा कृषक पाठशाला सं चालन सिर्ोग कार्यविधध, २०७५;

1६.

प्राङ्गगारीक खेती तथा पशुपंिीमत्स्र् िोमस्टे / प्रियिन /सिर्ोगको लाधग कृवष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५

1७.

उच्च पिाडी सामुदावर्क जचर्ा उत्पादनलाई प्रशोधनको लाधग मेजशनरी सिर्ोग अनुदान कार्यविधध,2075

१८.

कृवष पर्यटन प्रियिन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध, २०७५

१९.

नमूना बस्तीमा नमूना कृवष आर्आजयन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध २०७५

20.

वप्रधसजन तथा प्रोटे क्टे ड िवटयकल्चर प्रविधध कार्ायन्िर्न कार्यविधध २०७५

21.

पुष्प फामय स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध २०७५

22.

पुष्प भण्डारणका लाधग पोटे िल कोल्डस्टोर सञ्चालन कार्यविधध २०७५

23.

फलफूल विरूिा तथा बीउ आलु उत्पादनको लाधग तन्तु प्रजनन् प्रर्ोगशाला धनमायण तथा सञ्चालन कार्यविधध,२०७५

24.

सुन्तलाजात फलफूल बालीमा उच्च घनत्ि बगैंचा स्थापना सम्बन्धी कार्यविधध, २०७५

25.

स्र्ाउको ग्रेडर मेजशन वितरण तथा सञ्चालन सिर्ोग कार्यविधध २०७५

(47)

26.

सिकारी खेतीमा आधाररत साना धसं चाइय जस्कम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध, २०७५

27.

बाली उत्पादन उप्रान्त िधत न्र्ूधनकरण तथा

गुणस्तररर् कृवष बस्तु उत्पादनको लाधग कृषक, कृषक समुि, कृवष सिकारी तथा कृवष

उद्यमीिरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधध,२०७५
28.

सिकारी खेधतमा आधाररत साना धसँचाई जस्कम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध,2075

29.

सुन्तलाजात फलफूलको प्र्ाक िाउस धनमायण तथा मेशीनरी खररद कार्य सञ्चालन कार्यविधध २०७५

30.

मौरी, च्र्ाउ, रे शम विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधध,2075

31.

दुध, मासु र पजस्मनाको मूल्र्बृवि शृङ्खलामा आधाररत उद्योग व्र्िसार्लाइय अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध, २०७५

32.

दुध जचस्र्ान केन्द्र स्थापना कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधध, २०७५

33.
34.
35.

साझेदारीमा पशु िधशाला धनमायण िा सुधार िा दुिै कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधध २०७५
पशुपन्िी पकेट िेर प्रिियन सिर्ोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध,2075

स्थानीर् पशुपन्िी सं रिण/प्रिियन तथा अनुसन्धान सिर्ोग कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधध,2075

36.

पशु िाटबजार स्थापना/सुधार कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधध,2075

37.

दुध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा पाइलट कार्यक्रम कार्यविधध,2075

38.

सिकारी सं घ सं स्थालाई अनुदान प्रदान गने कार्यविधध,2075

39.

सुन्तलाजात बगैंचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध २०७५

40.

फ्रेसिाउस सुदृढीकरण सिर्ोग कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधध २०७५

41.

कृवष व्र्िसार् प्रिियन ताधलम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध,2075

42.

आकजस्मक सेिा टे िा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध, 2075

43.

साना वकसान डेरी धमसन कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधध,2075

44.

गररि लजित विपद उिार तथा

45.

विपन्न मविला लजित स्िोरोजगार तथा आर्आजयनमूलक ताधलम सञ्चालन कार्यविधध,2075

46.

सिकारी पाठ्यक्रम, पाठर्ोजना तथा प्रजशिण सञ्चालन कार्यविधध,2075

47.

स्र्ाउ विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधध, २०७६

48.

वप्रधसजन फाधमयङ सञ्चालन कार्यविधध,2075

राित वितरण कार्यविधध,2075

49. स्र्ाउ बगैचा सुधार तथा व्र्िस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध,2076

50. व्र्िसावर्क कृवष ऋणको लाधग व्र्ाज अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध,2076
51. व्र्िसार् इन्कुिेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधध,2076

52. बीउ उत्पादन प्रशोधन र भण्डारण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध,2076
53. बीउ आलु भण्डारण सिर्ोग कार्ायन्र्न कार्यविधध,2076
54. बीउ उत्पादन पररमाणको आधारमा नगद प्रोत्सािन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध,207६

55. उन्नत जातको फलफुलका विरुिा/कलमी/काठी प्रमाजणकरण प्रविधध माफयत अधमला जातका फलफूलका विरुिा उत्पादनका लाधग फलफूल
नसयरीमा जाली घर धनमायण सिर्ोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध,2076
56. मत्स्र् विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध,2076
57. पशु कल्र्ाण प्रियिन कार्यक्र कार्ायन्िर्न कार्यविधध,2075
58. पशु आिारा विवक्रकेन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमको नम्स,2076

59. पाडा बाजच्ि िुकायउने प्रोत्सािन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन नम्स,2076
60. डेरी पसल धनमायण/ सुधार अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन नम्स,2076
61. उन्नत नश्लको बोर्र बोका आर्ात कार्यक्रम सञ्चालन नम्स,2076
62. धगि रे स्टुरेन्टका लाधग सिर्ोग कार्यक्रम सञ्चालन नम्स,2076
63. साइलेज वितरण तथा ढु िानीका अनुदान कार्यक्रम नम्स,2076
64. पशुपन्िी नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधध,2075

(48)

उद्योग, पर्यटन बन तथा िातािरण मन्रालर्
1.

लघु, घरे ल ु तथा साना उद्यमी प्रविधध(मेजशन,उपकरण) िस्तान्तरण कार्यविधध,207७

2.

प्रदे शस्तरमा धाधमयक पर्यटकीर् स्थलिरुको सुधार तथा सं रिण कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधध,2075

3.

कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधध,2076

4.

पर्यटकीर् गन्तब्र्िरुको पूिायधार विकास कार्यविधध,2076

5.

र्ुिा उद्यमशीलता विकास कोष (सञ्चालन) कार्यविधध,2075

6.

उद्यमशील विकास ताधलम सञ्चालन कार्यविधध,2075

7.

िोमस्टे मा पर्यटन पूिायधार विकास गनय पूजँ जगत अनुदान सम्बन्धी कार्यविधध,2075

8.

कोशेली घर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधध,2076
समाजजक विकास मन्रलर्

1.
2.
3.

ज्र्ेष्ठ नागररक सेिा केन्द्र र आश्रमको पूिायधार एिम् सं स्थागत विकास कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधध,2076
विं सा प्रभावितिरुको लाधग सेिा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधध,2076

ज्र्ेष्ठ नागररक ददिा सेिा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधध,2076

4.

लजित,विपन्न समुिका अधभभािक विविन बालबाधलकािरुको लाधग सामाजजक सुरिा सिर्ोग सम्िन्धीकार्यविधध,2076

5.

सामुदावर्क अस्पतालबाट धनस्कने फोिोर व्र्िस्थापनमा सिर्ोग सम्बन्धी कार्यविधध,2075

6.

दृवष्टविविन व्र्जििरुको लाधग अधडर्ो लाइब्रे री स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधध,2076

7.
8.

ज्र्ेष्ठ नागररक सेिा केन्द्र

र आश्रमको पूिायधार एिम् सं स्थागत विकास कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधध,2076

सीपमा आधाररत उद्यम पिियनका लाधग सिर्ोग कार्यक्र (विपन्नका लाधग मार) र उद्यमीिरुलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन अनुदान (समूिगत)
कार्यविधध,2076

9.

प्राकृधतक जचवकत्सालर् तथा सामुदावर्क अस्पतालिरुलाई ददइने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधध,2075

10.

बधथयक सेन्टर सामुदावर्क स्िास््र् इकाई र शिरी स्िास््र् केन्द्र स्थापना गनय तथा

स्िास््र् सं स्थािरुमा औजार उपकरण उपलब्ध गराउन

ददइने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधध,2075

11.
12.
13.

एक शैजिक सं स्था एक उद्यम कार्यविधध,2075

परम्परागत सीपमा आधाररत घरे ल ु उद्यम प्रिधयनका लाधग सिर्ोग कार्यक्रम (ऋणमा व्र्ाज अनुदान) कार्यविधध,2076

िोटो तथा लामो अविधधका व्र्सावर्क तथा सीपमूलक ताधलम सञ्चालन कार्यविधध,2076

14.

नमूना आिाशीर् विद्यालर् धनमायण कार्य आरम्भ सम्बन्धी कार्यविधध,2076

15.

आिाशीर् विद्यालर्मा आिाश सञ्चालन एिं व्र्िस्थापना सम्बन्धी कार्यविधध,2076

16.

सामुसदावर्क विद्यालर्को स्तरोन्नधतको लाधग पूजँ जगत अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधध,2076

17.

मानि सेिा आश्रमको पूिायधार विकास तथा सञ्चालन कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधध,2076

18.

सं ग्रालर् र भिन स्थापना एिं स्तरोन्नती सम्बन्धी कार्यविधध,2076

19.

पुराताजत्िक मित्िका मजन्दर , गुम्िा,

20.

एक स्थानीर् ति एक खेल मैदान

मजस्जद आददको ममयत सम्भार सम्बन्धी कार्यविधध,2076

रं गशाला धनमायण कार्यविधध,2076

(49)

(50)

