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स्थानीय पूर्ााधार वर्कास साझेदारी कायाक्रम (सञ्चालन कायावर्धध) धनयमार्ली,
२०७५

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित धमधत
२०७५।६।१७

सं िोधन
स्थानीय पूर्ााधार वर्कास साझेदारी कायाक्रम (सञ्चालन कायावर्धध)
(पविलो सं िोधन) धनयमार्ली, २०७५

२०७५।९।१३

आधथाक कायावर्धध ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले दे िायका धनयमिरू बनाएको छ ।
१.

संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी धनयमिरूको नाम "स्थानीय पूर्ााधार वर्कास साझेदारी
कायाक्रम (सञ्चालन कायावर्धध) धनयमार्ली, २०७५" रिे को छ ।
(२) यो धनयमार्ली तुरून्त प्रारम्भ िुनेछ ।

२.

पररभाषा : वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस धनयमार्लीमा,÷
(क) "उपभोक्ता सधमधत" भन्नाले स्थानीय तिमा सञ्चालन िुने कायाक्रम
कायाान्र्यन र व्यर्स्थापन गना कायाक्रमबाट प्रत्यि लाभ पाउने
व्यशक्तिरूमध्येबाट प्रचधलत कानून बमोशजम गदित उपभोक्ता सधमधत
सम्झनु पछा ।
(ख) "कायाक्रम" भन्नाले यस धनयमार्ली बमोशजम सञ्चालन िुने स्थानीय

पूर्ााधार वर्कास साझेदारी कायाक्रम सम्झनु पछा र सो िब्दले त्यस्ता

कायाक्रम अन्तगात सञ्चालन िुने पूर्ााधार धनमााण आयोजनालाई समेत
जनाउँछ ।

(ग) "कायाालय"

गाउँ

भन्नाले

कायापाधलकाको

कायाालय

र्ा

नगर

कायापाधलकाको कायाालयलाई सम्झनु पछा ।
(घ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सङ्घीय माधमला तथा सामान्य
प्रिासन मन्त्रालय सम्झनु पछा ।
(ङ) "सधमधत" भन्नाले धनयम ५ बमोशजम गदित कायाक्रम धनदे िक सधमधत
सम्झनु पछा ।
(च)

"स्थानीय ति" भन्नाले गाउँपाधलका र्ा नगरपाधलका सम्झनु पछा ।
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३.

कायाक्रम परामिा सधमधत : (१) यस धनयमार्ली बमोशजम सञ्चालन िुने कायाक्रमको

कायाान्र्यन र व्यर्स्थापनको कायालाई समन्र्य र सिजीकरण गना नेपालको सं वर्धानको
धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोशजमको प्रत्येक धनर्ााचन िेत्रमा कायाक्रम
परामिा सधमधत रिनेछ ।
(२) उपधनयम (१) बमोशजमको सधमधतमा दे िायका सदस्यिरू रिने छन् :(क)

नेपालको सं वर्धानको धारा ८4 को उपधारा १
(क) बमोशजम

कायम

रिे का

धनर्ााचन

िेत्रबाट

पविलो िुने धनर्ााशचत िुने धनर्ााचन प्रणाली बमोशजम
धनर्ााशचत प्रधतधनधध सभाका सदस्य
(ख)

- सं योजक

नेपालको सं वर्धानको धारा ८४ को उपधारा (१)
को खण्ड (ख) बमोशजम समानुपाधतक धनर्ााचन
प्रणाली बमोशजम धनर्ााशचत प्रधतधनधध सभाका सदस्य

(ग)

- सदस्य

नेपालको सं वर्धानको धारा ८६ को उपधारा (२)
को खण्ड (क) र (ख) बमोशजम राविय सभाका
धनर्ााशचत र मनोधनत सदस्य

(घ)

- सदस्य

खण्ड (क) बमोशजमको धनर्ााचन िेत्र धभत्र पने
नेपालको सं वर्धानको धारा १७६ को उपधारा (१)
को खण्ड (क) बमोशजम कायम रिे का सम्बशन्धत

धनर्ााचन िेत्रबाट पविलो िुने धनर्ााशचत िुने धनर्ााचन
प्रणाली बमोशजम धनर्ााशचत प्रदे ि सभा सदस्य
(ङ)

- सदस्य

नेपालको सं वर्धानको धारा १७६ उपधारा (१) को

खण्ड (ख) बमोशजम समानुपाधतक धनर्ााचन प्रणाली - सदस्य
बमोशजम धनर्ााशचत प्रदे ि सभा सदस्य

(च)

शजल्ला समन्र्य सधमधतका प्रमुख र उपप्रमुख

(छ)

खण्ड (क) बमोशजमको धनर्ााचन िेत्र धभत्र पने
गाउँपाधलकाका अध्यि र नगरपाधलकाका प्रमुख
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(३) नेपालको सं वर्धानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोशजम
समानुपाधतक धनर्ााचन प्रणाली बमोशजम धनर्ााशचत प्रधतधनधध सभाको सदस्य तथा धारा ८६
को खण्ड (ख) बमोशजम मनोधनत राविय सभाको सदस्य आफुले चािे को कुनै एक
धनर्ााचन िेत्रको उपधनयम (१) बमोशजमको सधमधतको सदस्य िुन सक्नेछ ।
(४) नेपालको सं वर्धानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोशजम

धनर्ााशचत राविय सभाको सदस्य आफू धनर्ााशचत भएको प्रदे ि अन्तगातको आफुले रोजेको
कुनै एक धनर्ााचन िेत्रको उपधनयम (१) बमोशजमको सधमधतको सदस्य िुन सक्नेछ ।

(५) नेपालको सं वर्धानको धारा १७६ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोशजम
समानुपाधतक धनर्ााचन प्रणाली बमोशजम धनर्ााशचत प्रदे ि सभाको सदस्य सम्बशन्धत प्रदे िको

आफुले चािेको कुनै एक धनर्ााचन िेत्रको उपधनयम (१) बमोशजमको सधमधतको सदस्य
िुन सक्नेछ ।
(६) उपधनयम (३), (4) र (५) बमोशजमका प्रधतधनधध सभा, राविय सभा र प्रदे ि

सभाका सदस्यले आफु सदस्य िुन चािे को धनर्ााचन िेत्र खुलाई असार पन्र गते धभत्र
सम्बशन्धत शजल्ला समन्र्य सधमधतको कायाालयमा धलशखत रुपमा जानकारी ददनु पनेछ।
तर यो धनयमार्ली प्रारम्भ भए पधछ पविलो पटकको िकमा यो धनयमार्ली प्रारम्भ
भएको

सािी

ददनधभत्र त्यस्तो जानकारी ददनु पनेछ ।

(७) उपधनयम (२) को खण्ड (क) बमोशजमको धनर्ााशचत प्रधतधनधध सभाको

सदस्य धनलम्बन भएको र्ा कुनै कारणले त्यस्तो पद ररक्त भएको अर्स्थामा खण्ड (ख)
् सदस्यले सं योजकको रुपमा कामकाज गनेछ।
र्ा (ग) बमोशजमको ज्येषि

(८) शजल्ला समन्र्य अधधकारीले उपधनयम (१) बमोशजमको सधमधतको सशचर्
भई काम गनेछ ।
४.

कायाक्रम परामिा सधमधतको काम, कताव्य र अधधकार

: (१) कायाक्रम परामिा

सधमधतको काम, कताव्य र अधधकार दे िाय बमोशजम िुनेछ :(क) यस धनयमार्ली बमोशजम धनर्ााचन िेत्रमा सञ्चालन िुने कायाक्रमको
समन्र्य र सिजीकरण गने,

(ख) आफ्नो धनर्ााचन िेत्र धभत्र धनयम बमोशजम लागत साझेदारी िुन सक्ने
आयोजनािरुको वर्र्रण सङ्कलन गरी सधमधतलाई उपलब्ध गराउने,
(ग) कायाक्रम कायाान्र्यनमा दे शखएका समस्या समाधान गना सिजीकरण
गने,


पविलो सं िोधनद्धारा सं िोधधत ।
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(घ) कायाक्रम कायाान्र्यनलाई प्रभार्कारी बनाउन सधमधतलाई आर्श्यक
सल्लाि तथा सियोग उपलब्ध गराउने ।
(२) उपधनयम (१) बमोशजमको सधमधतको बैिक आर्श्यकता अनुसार सं योजकले
बोलाउनेछ ।
(३) उपधनयम (१) बमोशजमको सधमधतको बैिक सम्बन्धी कायावर्धध सोिी
सधमधतले धनधाारण गरे बमोशजम िुनेछ ।
५.

कायाक्रम धनदे िक सधमधत : (१) यस धनयमार्ली बमोशजम कायाक्रमको छनोट तथा
कायाान्र्यन र अनुगमन गना नेपालको सं वर्धानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड
(क) बमोशजमको प्रत्येक धनर्ााचन िेत्रमा धनयम ३ बमोशजमको कायाक्रम परामिा
सधमधतको सं योजकको सं योजकत्र्मा सो धनयमको उपधनयम (१) को खण्ड (ख) र (ग)
बमोशजमका सदस्यिरु रिेको एक कायाक्रम धनदे िक सधमधत रिनेछ ।
(२) शजल्ला समन्र्य अधधकारीले सधमधतको सशचर् भई काम गनेछ ।

६.

सधमधतको काम कताव्य र अधधकार : सधमधतको काम, कताव्य र अधधकार दे िाय बमोशजम
िुनेछ :(क) नेपालको सं वर्धानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क)
बमोशजमको धनर्ााचन िेत्र अन्तगात रिे का स्थानीय तिको र्ावषाक
वर्कास कायाक्रम सङ्कलन तथा वर्श्लेषण गने,
(ख) कायाक्रम अन्तगात सञ्चालन िुने आयोजना छनोटका मापदण्ड तयार
गने,

(ग) धनयम ९ बमोशजम छनोट भएका आयोजनाको स्र्ीकृधत ददने,
(घ) सधमधतबाट स्र्ीकृत भएका आयोजना कायाान्र्यनको लाधग मन्त्रालय र
सम्बशन्धत स्थानीय तिमा ले खी पिाउने,
(ङ) कायाक्रम अन्तगात कायाान्र्यन िुने आयोजनािरुको अनुगमन गने ।
७.

सधमधतको बैिक सम्बन्धी कायावर्धध : (१) सधमधतको बैिक दे िाय बमोशजम र्षाको
कम्तीमा तीन पटक बस्नेछ :(क) गत आधथाक र्षाको कायाक्रम कायाान्र्यनको समीिा तथा चालु
आधथाक र्षाको आयोजना छनोट सम्बन्धी छलफल गना साउन
मसान्तधभत्र,
(ख) चालु आधथाक र्षामा कायाान्र्यनमा रिे का कायाक्रमको समीिा तथा
आयोजना कायाान्र्यन सम्बन्धी मागादिान गना माघ मसान्त धभत्र ।
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(ग) चालु आधथाक र्षामा कायाान्र्यनमा रिे का कायाक्रमको अनुगमन गना
तथा आगामी आधथाक र्षाको लाधग स्थानीय तिको र्ावषाक योजनामा
कायाक्रम समार्ेि गना असार मसान्त धभत्र ।
(२) सधमधतको बैिक सं योजकले तोकेको धमधत र समयमा सम्बशन्धत शजल्ला

समन्र्य सधमधतको कायाालयमा बस्नेछ । बैिक बस्ने सूचना बैिक बस्नुभन्दा कम्तीमा
सात ददन अगार्ै सदस्यिरूलाई ददनु पनेछ ।

(३) सधमधतको बैिकमा कुनै सदस्यको अनुपशस्थधतका कारणले मात्र सधमधतको
काम कारबािीमा बाधा पुग्ने छै न ।
(४) सधमधतको धनणाय सर्ासम्मधतबाट िुनेछ र सर्ासम्मतश

िुन नसकेमा

सं योजकको धनणाय अशन्तम िुनेछ ।

(५) सधमधतको बैिक सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था सधमधत आफैँले धनधाारण गरे
बमोशजम िुनेछ ।
८.

आयोजनाको वकधसम : (१) यस धनयमार्ली बमोशजम दे िाय बमोशजमका सार्ाजधनक
उपयोगसँग

सम्बशन्धत

भौधतक

पूर्ााधार

वर्कास

सम्बन्धी

आयोजना

सञ्चालन

गना

सवकनेछ :(क) नदी, गल्छी तथा पविरो धनयन्त्रण एर्ं धसं चाई सम्बन्धी आयोजना,
(ख) सडक धनमााण तथा स्तरोन्नधत (सडक,सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, कल्भटा,
ढल, कािे पुल धनमााण) सम्बन्धी आयोजना,

(ग) खानेपानी तथा सरसफाई, फोिरमैला व्यर्स्थापन तथा ल्याण्डवफल्ड
साइट धनमााण आयोजना,
(घ) ऐधतिाधसक, सा ंस्कृधतक, सावित्य, कला एर्ं पुराताशत्र्क र पयाटकीय
स्थलको सं रिण, ज ीणोद्वार तथा धनमााण आयोजना,
(ङ) नर्ीकरणीय

उजाा,

लघु

जलवर्द्युत

तथा

वर्द्युतीकरण

सम्बन्धी

आयोजना,
(च) स्र्ास््य चौकी, प्रसुधत भर्न, बाल वर्कास केन्र, वर्पन्न एर्म् भूधमिीन
नागररकिरुको

लाधग

आर्ास

भर्न,

र्ृद्धाश्रम,

पुनर ्स्थापना केन्र धनमााण सम्बन्धी आयोजना,

अनाथालय

तथा

(छ) कृवष उपज सङ्कलन केन्र धनमााण तथा कृवष तथा पिुपिी िाट
बजार व्यर्स्थापन सम्बन्धी आयोजना,

(ज) सामुदावयक वर्द्यालयको भौधतक पूर्ााधार वर्कास सम्बन्धी आयोजना ,
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(झ) सार्ाजधनक उद्यान तथा सभागृि धनमााण सम्बन्धी आयोजना ।
(२) कायाक्रम अन्तगात सामग्री खररद गरी वर्तरण गना, गैर सरकारी सं स्था र्ा
सिकारी सं स्था माफात आयोजना कायाान्र्यन गना र भौधतक पूर्ााधार वर्कास भन्दा अन्य
प्रकृधतका आयोजना छनोट गना पाइने छै न।

तर सामुदावयक वर्द्युतीकरणसँग सम्बशन्धत सिकारी सं स्था माफात सम्बशन्धत
िेत्रको वर्द्युतीकरण गने आयोजना कायाान्र्यन गना यस उपधनयमले बाधा पुर्याएको
माधनने छै न ।
९.

आयोजना छनोट : (१) सधमधतले धनयम ८ मा उशल्लशखत आयोजनािरू मध्येबाट यस
धनयमार्ली बमोशजम कायाान्र्यन िुने आयोजना छनोट गनुा पनेछ ।
(२)

उपधनयम

(१)

बमोशजम

आयोजना

छनोट

गदाा

सम्भर्

भएसम्म

सिभाधगतामूलक योजना पद्धधतबाट छनोट भएका र्ा सम्बशन्धत गाउँ सभा र्ा नगर
सभाबाट स्र्ीकृत भएका आयोजना मध्येबाट छनोट गनुा पनेछ ।

(3) सधमधतले आयोजना छनोट गदाा सम्भर् भएसम्म एक आधथाक र्षाधभत्र

कायाान्र्यन गना सवकने आयोजना छनोट गरी अनुसूची-१ बमोशजमको कायाान्र्यन

ताधलका सवित शजल्ला समन्र्य सधमधतको कायाालय र आयोजना कायाान्र्यन िुने स्थानीय
तिमा प्रत्येक र्षाको साउन मसान्तधभत्र पिाई सक्नु पनेछ ।

तर यो धनयमार्ली प्रारम्भ भए पधछ पविलो पटकको िकमा 2075 साल

मसान्तधभत्र त्यस्तो आयोजना छनोट गरी पिाउनु पनेछ ।

पौष

(४) उपधनयम (३) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापधन एक आधथाक र्षामा

सम्पन्न िुन नसक्ने आयोजनाको िकमा स्थानीय तिले उक्त आयोजनालाइा आफ्नो
योजनामा समार्ेि गरी बिुर्षीय आयोजनाको रुपमा कायाान्र्यन गना सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोशजमको वर्र्रणको आधारमा शजल्ला समन्र्य सधमधतले

अनुसूची÷२ बमोशजमको ढाँचामा वर्र्रण तयार गरी आयोजना छनोट भएको पन्र ददन
धभत्र मन्त्रालय तथा सम्बशन्धत कोष तथा ले खा धनयन्त्रक कायाालयमा पिाउनु पनेछ ।
(६) उपधनयम (५) बमोशजम प्राप्त भएको वर्र्रणको आधारमा मन्त्रालयले
कायाक्रम कायाान्र्यन िुने स्थानीय तिमा रकम धनकासाका लाधग अथा मन्त्रालयमा ले खी
पिाउनु पनेछ ।

(७) उपधनयम (३) बमोशजमको अर्धधधभत्र आयोजना पेि नगरे मा यो धनयम
बमोशजमको रकम धनकासा िुने छै न ।


पविलो सं िोधनद्धारा सं िोधधत ।
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(८) उपधनयम (१) बमोशजम आयोजना छनोट गदाा दे िायका आयोजनालाई समेत
प्राथधमकता ददनु पनेछ :(क) स्थानीय तिको आर्धधक वर्कास योजना र अन्य िेत्रगत योजनाको
प्राथधमकतामा परे का पूर्ााधार सम्बन्धी आयोजना,
(ख) श्रममा आधाररत रोजगारी धसजाना गने वकधसमका पूर्ााधार सम्बन्धी
आयोजना,
(ग) बढी जनसिभाधगता िुने पूर्ााधार सम्बन्धी आयोजना,
(घ) वर्पद्बाट िधत भएको र्ा िुन सक्ने समस्यालाई सम्बोधन गने पूर् ा
तयारी र जोशखम न्यू नीकरण गने पूर्ााधार सम्बन्धी आयोजना,
(ङ) सम्बशन्धत धनर्ााचन िेत्रधभत्रका स्थानीय तिले दुई र्ा सो भन्दा बढी
स्थानीय तिलाई फाइदा पुग्ने भनी छनोट गनाका लाधग अनुरोध
गरे का पूर्ााधार सम्बन्धी आयोजना,
(च) स्थानीय ति, सावर्कको शजल्ला वर्कास सधमधत, वर्षयगत कायाालय
तथा समुदायद्वारा सञ्चाधलत अधुरा रिे का पूर्ााधार वर्कास सम्बन्धी
आयोजना ।
(९) उपधनयम (१) बमोशजम आयोजना छनोट गदाा दे िाय बमोशजमका आयोजना
समेत छनोट गना सवकनेछ :(क) सम्बशन्धत गाउँ सभा र्ा नगर सभाबाट स्र्ीकृत भएको तर बजेट
अभार्का कारण कायाान्र्यन िुन नसकेका आयोजना,
(ख) सम्बशन्धत गाउँ सभा र्ा नगर सभाबाट स्र्ीकृत भै बजेट वर्धनयोजन
भए तापधन पयााप्त नभएको कारण बजेट थप गनुा पने आयोजना,
(ग) प्रकोप र्ा वर्पदबाट िधत भएका र्ा जोशखममा परे का र सोको
पुनधनामााण, धनयन्त्रण र रोकथामका धनधमत्त बजेट व्यर्स्था नभएका
तथा बजेट व्यर्स्था भए पधन पयााप्त नभएका आयोजना,
(घ) सावर्कमा शजल्ला वर्कास सधमधत र वर्षयगत कायाालयद्वारा सञ्चाधलत
अधुरा आयोजना ।
(१०) अन्य धनकायिरूसँगको साझेदारीमा आयोजना तथा कायाक्रम कायाान्र्यन
गदाा आयोजना स्थल, लागत, वर्धनयोशजत बजेट, उपभोक्ता सधमधत र्ा धनमााण व्यर्सायीको
नाम समेतको जानकारी सम्बशन्धत आयोजना स्थल, कायाालयको सूचनापाटी तथा
र्ेभसाइटमा समेत राख्नु पनेछ।
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(११) कायाक्रम अन्तगात एक धनर्ााचन िेत्रमा एक आधथाक र्षामा बढीमा बीस
र्टा आयोजना छनोट गना सवकनेछ।
(१२) उपधनयम (११) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापधन उपधनयम (१)

बमोशजम आयोजना छनोट गदाा कायाक्रमबाट कम्तीमा पचास लाख रुपैयाँ वर्धनयोजन गनुा
पने कम्तीमा दुई र्टा आयोजना छनोट गनुा पनेछ ।
तर दि लाख रुपैयाँ भन्दा कम रकमको आयोजना छनोट गना पाइने छै न ।
(१३) प्रथम चौमाधसक अर्धध धभत्र कुनै आयोजनाको सम्बन्धमा सम्झौता िुन
नसकेमा सधमधतले सो आयोजना पररर्तान गरी पुष पन्र गते धभत्र सोिी स्थानीय ति
अन्तगातको अको आयोजना छनोट गना सक्नेछ ।

तर आधथाक र्षा 2075/076 का िकमा पुष मसान्तसम्म सम्झौता िुन
नसकेमा माघ १५ धभत्र छनोट गररसक्नु पनेछ।
(१४) उपधनयम (१३) बमोशजम आयोजना पररर्तान भएको जानकारी मन्त्रालय
र सम्बशन्धत कोष तथा लेखा धनयन्त्रक कायाालयमा समेत ददनु पनेछ ।
(१५) यस धनयमार्ली बमोशजम मन्त्रालय तथा कोष तथा ले खा धनयन्त्रक
कायाालयमा आयोजना छनोटको वर्र्रण उपलब्ध गराउने शजम्मेर्ारी शजल्ला समन्र्य
अधधकारीको िुनेछ ।
१०.

कायाक्रममा साझेदारी गना सवकने : (१) यस कायाक्रमबाट कायाान्र्यन िुने आयोजनामा
सम्बशन्धत स्थानीय तिले आफ्नो धमल्दो कायाक्रमबाट वर्त्तीय साझेदारी गना सक्नेछ ।

(२) यस कायाक्रम अन्तगात उपभोक्ता सधमधतमाफात कायाान्र्यन िुने आयोजनामा

सम्बशन्धत स्थानीय तिको धनयम बमोशजम उपभोक्ता सधमधतबाट लागत साझेदारी गनुा
पनेछ ।
(३) यस कायाक्रम अन्तगात छनोट भएका आयोजनामा सम्बशन्धत प्रदे ि तिको
कायाक्रमबाट साझेदारी गना सवकनेछ ।
(४) कायाालयले उपदफा (१), (२) र (३) बमोशजमको रकम समेत समार्ेि

गरी आयोजनाको कूल लागत अनुमान तयार गनुा पनेछ ।

(५) सधमधतले लागत साझेदारी बढी िुने आयोजना छनोट गरी कायाान्र्यन गना

प्राथधमकता ददने गरी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।
११.

कायाक्रमको सञ्चालन तथा कायाान्र्यन : (१) सधमधतले यस धनयमार्ली बमोशजम छनोट

भएका कायाक्रम कायाान्र्यनको लाधग सम्बशन्धत गाउँपाधलका र्ा नगरपाधलकामा पिाउनु
पनेछ ।
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(२) उपधनयम (१) बमोशजम प्राप्त कायाक्रमको सञ्चालन तथा कायाान्र्यन
सम्बशन्धत स्थानीय तिले प्रचधलत कानून बमोशजम गनुा पनेछ ।
(3)

स्थानीय तिले उपधनयम (2) बमोशजम कायाक्रम कायाान्र्यनको लाधग

प्रचधलत कानून बमोशजम बोलपत्र आव्िान गदाा घटी कबोल भइ र्ा अन्य कुनै कारणले
यस धनयमार्ली बमोशजम आयोजनाको लाधग छु ट्याइएको रकम बचत िुन गएमा सधमधतले

सोिी आयोजनामा थप काम गना र्ा धनयम ९ बमोशजम छनोट भएका सम्बशन्धत स्थानीय
तिको अको कुनै आयोजनाको लाधग त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
१२.

रकम धनकासा सम्बन्धी व्यर्स्था : (१) मन्त्रालयले सिता अनुदानको रुपमा कायाक्रम

कायाान्र्यन गने गरी अनुसूची–२ बमोशजम िुन आउने रकम सम्बशन्धत कोष तथा लेखा
धनयन्त्रक कायाालय माफात सम्बशन्धत स्थानीय तिमा रकम धनकासाको व्यर्स्था धमलाउनु
पनेछ ।
(२) सधमधतले धनयम ९ बमोशजम आयोजना छनोट गरी पेि गररसकेपधछ

प्रधतधनधध सभा तथा प्रदे ि सभाका सदस्यको कायाकाल समाप्त भएपधन कायाक्रम
कायाान्र्यन तथा रकम धनकासा गना बाधा पने छै न।
१३.

सार्ाजधनक परीिण : (१) यस धनयमार्ली बमोशजम सञ्चाधलत कायाक्रमिरूको कायासम्पन्न
भएपधछ कायाक्रम कायाान्र्यन गने स्थानीय तिले सार्ाजधनक परीिण गनुा पनेछ ।
(२) उपधनयम (१) बमोशजमको परीिण दे िाय बमोशजम गना सवकनेछःु ाई गरे र, र्ा
(क) सार्ाजधनक सुनर्
(ख) आम्दानी खचाको वर्र्रण जाँच गरे र, र्ा
(ग) नागररक समाजबाट परीिण गर ाएर ।
(३) उपधनयम (१) बमोशजम सार्ाजधनक परीिण गरे को प्रधतर्ेदन सं लग्न

ु ानी ददने छै न ।
नभएसम्म स्थानीय तिले अशन्तम भक्त
१४.

लेखा तथा लेखापरीिण : (१) मन्त्रालयबाट प्राप्त अशततयारी बमोशजमको रकम धनकासा
तथा खचा सम्बन्धी सम्पूणा कायाको शजम्मेर्ारी सम्बशन्धत स्थानीय तिको िुनछ
े ।
(२) उपधनयम (१) बमोशजम प्राप्त रकमको आन्तररक र अशन्तम ले खापरीिण
सम्बशन्धत स्थानीय तिले प्रचधलत कानून बमोशजम गनुा गराउनु पनेछ ।

१५.

सुपररर्ेिण

तथा

अनुगमन

:

(१)

यस

धनयमार्ली

बमोशजम

कायाान्र्यन

गररने

आयोजनािरूको सुपररर्ेिण तथा अनुगमन स्थानीय ति, शजल्ला समन्र्य सधमधत र
सधमधतले गनेछ।


पविलो सं िोधनद्धारा थप ।
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(२) कुनै आयोजना कायाान्र्यनको सम्बन्धमा समय, लागत र गुणस्तर सम्बन्धी

कुनै प्रश्न उिे मा सधमधतले सो सम्बन्धमा अनुगमन र जाँचबुझको लाधग छु ट्टै वर्िेष
अनुगमन टोली गिन गना सक्नेछ ।

(3) उपधनयम (२) बमोशजम गररने अनुगमनका सन्दभामा ददइएका सुझार्िरु
कायाान्र्यन गनुा सम्बशन्धत उपभोक्ता सधमधत, धनमााण व्यर्सायी तथा स्थानीय तिको
कताव्य िुनेछ ।
(४) सधमधतले कायाक्रम कायाान्र्यनलाई प्रभार्कारी बनाउन धनयधमत अनुगमन र
आर्श्यकता अनुसार समन्र्य तथा सिजीकरण गनुा पनेछ ।
१६. आयोजनाको सम्झौता, पेश्की, प्रावर्धधक मूल्याङ्कन, जाँचपास र फरफारक : (१) उपभोक्ता
सधमधत माफात् सञ्चालन भएको आयोजनाको िकमा भएको खचाको बील भौचर सवितको
वर्र्रण सम्बशन्धत उपभोक्ता सधमधतले र िे क्काबाट भएको िकमा िे क्का बील सम्बशन्धत
कायाालयमा पेि गनुा पनेछ।
(२) उपधनयम (१) बमोशजमको वर्र्रण प्राप्त भएमा सम्बशन्धत स्थानीय तिको

प्रमुख प्रिासकीय अधधकृतले जाँचपासका लाधग प्रावर्धधक कमाचारी खटाई सम्पन्न भएका
कामको सम्बन्धमा प्रधतर्ेदन पेि गना लगाउनु पनेछ ।

(३) उपधनयम (२) बमोशजम खवटएको कमाचारीले बजेट अनुसार काम भए,
नभएको स्पष्ट खुलाई प्रधतर्ेदन ददनु पनेछ ।
(४) उपधनयम (३) बमोशजमको प्रधतर्ेदनबाट खचा अनुसारको काम भएको भन्ने
दे शखन आएमा कायाालयले त्यस्तो कामको जाँचपास गररददन सक्नेछ ।
(५)

उपधनयम

(४)

बमोशजम

कायाालयबाट

जाँचपास

भइसकेपधछ

प्रमुख

प्रिासकीय अधधकृतले प्रचधलत कानून बमोशजम त्यस्तो कामको विसाब फरफारक गरी
सोको वर्र्रण चौमाधसक रूपमा सार्ाजधनक गनुा पनेछ ।
१७.

कायाक्रमको प्रिासधनक खचा सम्बन्धी व्यर्स्था : कायाक्रम अन्तगात आयोजना छनोट गना,
प्रधतर्ेदन गना तथा कायाक्रमलाई प्रभार्कारी रुपमा कायाान्र्यन गना प्रिासधनक खचाको
रुपमा कोष तथा लेखा धनयन्त्रक कायाालयले अनुसूची–३ बमोशजम िुन आउने रकम दुई
वकस्तामा सोझै शजल्ला समन्र्य सधमधतलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

१८.

कायाक्रमको प्रधतर्ेदन तथा प्रगधत समीिा : (१) सम्बशन्धत स्थानीय तिको प्रमुख
प्रिासकीय अधधकृतले सञ्चाधलत कायाक्रमको प्रगधत प्रधतर्ेदन शजल्ला समन्र्य सधमधतको
कायाालय तथा मन्त्रालयमा प्रत्येक चौमाधसक अर्धध समाप्त भएको धमधतले सात ददन धभत्र
पिाउनु पनेछ।
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(२) स्थानीय तिको प्रमुख प्रिासकीय अधधकृतले सम्बशन्धत स्थानीय तिको
धनयधमत समीिा बैिकमा उपधनयम (१) बमोशजमको प्रगधत वर्र्रण पेि गरी समीिा गनुा
पनेछ ।
१९.

मन्त्रालयले धनदे िन ददन सक्ने : यस धनयमार्लीको कायाान्र्यनलाई थप पारदिी,
जर्ाफदे िी, व्यर्शस्थत र प्रभार्कारी बनाउन मन्त्रालयले

आर्श्यक धनदे िन ददन

सक्नेछ । त्यस्तो धनदे िनको पालना गनुा सधमधत, शजल्ला समन्र्य सधमधतको कायाालय,
स्थानीय ति र धनयम ३ बमोशजमको कायाक्रम परामिा सधमधत तथा पदाधधकारीको
कताव्य िुनेछ ।
२०.

अनुसूचीमा थपघट र्ा िेरफेर गना सक्ने : मन्त्रालयले आर्श्यकता अनुसार अनुसूचीमा
थपघट तथा िेरफेर गना सक्नेछ ।

21.

कायावर्धध बनाउन सक्ने : यस धनयमार्लीमा उशल्लशखत व्यर्स्थािरुको कायाान्र्यन गना
मन्त्रालयले आर्श्यक कायावर्धध बनाई लागू गना सक्नेछ ।

22.

आर्श्यक व्यर्स्था गने : यो धनयमार्ली कायाान्र्यन गने क्रममा कुनै दद्ववर्धा उत्पन्न भई
कायाान्र्यन गना बाधा परे मा मन्त्रालयले आर्श्यक व्यर्स्था धमलाउनेछ ।

23.

खारे जी : धनर्ााचन िेत्र वर्कास कायाक्रम (सञ्चालन कायावर्धध) धनयमार्ली, २०५८ तथा
धनर्ााचन िेत्र पूर्ााधार वर्कास कायाक्रम (सञ्चालन कायावर्धध) धनयमार्ली, २०७१ खारे ज
गररएका छन् ।
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अनुसूची - 1
(धनयम ९ को उपधनयम (३) सँग सम्बशन्धत)
कायाक्रम कायाान्र्यन ताधलका
(शजल्ला समन्र्य सधमधत र सम्बशन्धत स्थानीय तिमा पिाउने वर्र्रण)
शजल्ला: .................................................
धनर्ााचन िेत्र नं...................................................
क्र.सं .

सञ्चालन िुने

सञ्चालन िुने

आयोजनाको

गा.पा/न.पा./

वर्र्रण

र्डा नं.टोल

लक्ष्य

प्रथम

दोस्रो

तेस्रो

एकाइ

चौमाधसक

चौमाधसक

चौमाधसक

लागत सिभागीबाट व्यिोररने रकम रु.

लाभाशन्र्त
जनसङ्तया

कायाक्र

प्रदे ि

स्थानीय

गैसस र्ा

जनसिभा

मबाट

स्तर

ति बाट

अन्य

धगता

बाट
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अनुसूची - २

(धनयम ९ को उपधनयम (5) सँग सम्बशन्धत)

शजल्ला समन्र्य सधमधतको कायाालयले मन्त्रालयमा पिाउनु पने वर्र्रण
आधथाक र्षा: २०७..../०७..

शजल्ला: ............................................................... धनर्ााचन िेत्र नं........
प्रदे ि: ……………………
क्र. सं .

कायाक्रम सञ्चालन िुने
स्थानीय ति

१

………… पाधलका

२

…………..पाधलका

3

…………..पाधलका

4

…………..पाधलका

5

………………..

6

…………………

७

अनुसूची

समन्र्य

३

बमोशजम

सधमधतको

खचाको रकम

योजनाको
सङ्खतया

वर्धनयोशजत
रकम

कैवफयत

शजल्ला

प्रिासधनक

धनर्ााचन िेत्रको जम्मा
नोट: कुनै आयोजना एक भन्दा बढी स्थानीय तिको िेत्रधभत्र पने भएमा उक्त योजना कायाान्र्यनको
लाधग सधमधतले कुनै एउटा स्थानीय तिमा पिाउन र्ा कामको पररमाण अनुसार सम्बशन्धत स्थानीय
तिमा रकम बाँडफाँट गना सक्नेछ ।
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अनुसूची - ३

(धनयम १७ सँग सम्बशन्धत)

शजल्ला समन्र्य सधमधतको लाधग प्रिासधनक खचाको रकम
क्र. सं .

वर्र्रण

प्रिासधनक खचा

(सङ्घीय धनर्ााचन िेत्र भएको सङ्खतया)

(सम्बशन्धत धनर्ााचन िेत्रको लाधग वर्धनयोजन भएको
रकमको आधारमा)

१

एक धनर्ााचन िेत्र भएको शजल्ला

१% (एक प्रधतित)

२

दुइा र्टासम्म धनर्ााचन िेत्र भएको शजल्ला

०.५०% (िुन्य दिमलर् पाँच प्रधतित)

३

तीन र्टासम्म धनर्ााचन िेत्र भएको शजल्ला

०.४५% (िुन्य दिमलर् चार पाँच प्रधतित)

४

चार र्टासम्म धनर्ााचन िेत्र भएको शजल्ला

०.४०% (िुन्य दिमलर् चार प्रधतित)

५

पाँच र्टासम्म धनर्ााचन िेत्र भएको शजल्ला

०.३५% (िुन्य दिमलर् तीन पाँच प्रधतित)

६

छ र्टासम्म धनर्ााचन िेत्र भएको शजल्ला

०.३०% (िुन्य दिमलर् तीन प्रधतित)

7

दि र्टासम्म धनर्ााचन िेत्र भएको शजल्ला

०.२०% (िुन्य दिमलर् दुइा प्रधतित)
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