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ूःतावना :
ःथानीय जनताको लागत सहभािगतामा ःथानीय घना वःतीह मा आिथर्क िबयाकलापको िवःतार तथा
सहर सुर ाको ूव र्न गनर् र सहर सौ दयर्ता कायम गन कायर्मा सहयोग पु याउने उ ेँयले मामीण

ऊजार् नीित, २०६३ र नवीकरणीय ऊजार् नीित, २०६९ अ तगर्त जनसहभािगतामा आधािरत सौयर्
सडक ब ी कायर्बम स चालन गनर् आवँयक दे िखएकोले ःथानीय ःवाय

शासन ऐन, २०५५ को

दफा 2३६(२) ले दएको अिधकार ूयोग गर नेपाल सरकारबाट “जनसहभािगतामा आधािरत सौयर्
सडक ब ी कायर्बम स ालन कायर्िविध, २०७२” तजुम
र् ा गिरएको छ ।
पिर छे द–१
ूारि भक

1.

स ि
(क)

नाम र ूार भ :
यस कायर्िविधको नाम “जनसहभािगतामा आधािरत सौयर् सडक ब ी कायर्बम स ालन

कायर्िविध, २०७२” रहे को छ ।
(ख)

2.

यो कायर्िविध तुर त ूार भ हुनेछ ।

पिरभाषा :

िवषय वा ूस ले अक अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा :(क) “आिथर्क ूशासन िनयमावल ” भ ाले ःथानीय िनकाय आिथर्क ूशासन िनयमावल , २०६४
स झनुपछर् ।

(ख) “कायर्बम” भ ाले नगरपािलका तथा गाउँ िवकास सिमितको
ा सािमित वा सरकार वा सावर्जिनक िनकाय वा स

उपभो

ेऽमा नगद सहभािगता जुटाउने

सं ःथाले ूःताव गरे को सडक ब ी

कायर्बम स झनुपछर् ।

(ग)

“लागत सहभािगता” भ ाले सडक ब ीको पोल तथा ब ी जडान गर सडक ब ी स ालन गनर्
आवँयक पन कूल लागतम ये यस कायर्िविधमा तोिकएबमोिजमको ःथानीय िनकाय र उपभो

ा

सिमितले यहोनुर् पन नगद सहभािगतालाई स झनु पछर् ।
(घ)

“उपभो

ा सिमित” भ ाले ूःतािवत कायर्बमबाट लाभ पाउने ूचिलत कानुनबमोिजम ग ठत

उपभो

ाको समूह वा टोल िवकास सं ःथा वा नागिरक सचेतना के ि वा िनयिमत ममर्त सं भार

गन उपभो
(ङ)

ाह को समूह स झनु पछर् ।

“कायर्िविध” भ ाले जनसहभािगतामा आधािरत सौयर् सडक ब ी कायर्बम स ालन कायर्िविध,
२०७२ स झनु पछर् ।

(च)

“म ऽालय” भ ाले स ीय मािमला तथा ःथानीय िवकास म ऽालय स झनुपछर् ।

(छ) "के ि" भ ाले वैकि पक ऊजार् ूव र्न के ि स झनु पछर् ।
(ज) "पर
(झ)

पर

ण के ि" भ ाले नेपाल िव ान तथा ूिविध ू ा ूित ानअ तगर्तको नवीकरणीय ऊजार्

ण के ि स झनु पछर् ।

"ऐन" भ ाले सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ स झनु पछर् ।

(ञ) "ःथानीय िनकाय" भ ाले गाउँ िवकास सिमित, नगरपािलका र िज ला िवकास सिमित स झनु
पछर् ।

3.

कायर्िविधको उ ँ
े य :

यस कायर्िविधको उ ेँय दे हायबमोिजम हुनेछ ।

1

(क) नगरपािलका तथा गाउँ िवकास सिमितको

ेऽमा सडक ब ी जडान गर राऽीको समयमासमेत

आिथर्क िबयाकलाप स ालन गन वातावरण िसजर्ना गन ।

(ख) राऽीको समयमा सहर आवागमनलाई सहज, सरल र सुगम तु याई नगर तथा गाउँ सुर ामा
सहयोग ूदान गन ।

(ग)

ु ीय भार घटाउन सहयोग ूदान गन ।
नवीकरणीय ऊजार्को ूयोग गर वतर्मान िव त

(घ)

ःथानीय िनकायको सडक ब ी महसुललाई यूनीकरण गनर् सहयोग पु याउनु।

(ङ)

समुदायमा आधािरत सडकब ी कायर्बम स ालन गर समूदायको अपन व बोध ूव र्न गन ।

(च) सहर र नगरउ मुख

4.

ेऽमा सौ दयर्ता ूव र्न गनर् ।

कायर्बमको कायर् ऽ
े :
यस कायर्बमको कायर् ेऽ दे हायबमोिजम हुनेछ ।

(क) यो कायर्बम ःथानीय आवँयकताका आधारमा माग भएका सबै िज लामा चरणव

पमा

कायार् वयन गिरनेछ ।कायर्बमको पिहलो चरणमा नगरपािलका र नगरो मुख गा.िव.स.लाई
ूाथिमकता दईनेछ ।

(ख) म ऽालयले यो कायर्बम िज ला िवकास सिमितको सं ल नतामा गाउँ िवकास सिमितह मा समेत
कायार् वयन गनर् स नेछ ।

(ग)

यस कायर्िविधको मातहतमा रह आ नो पिरष को िनणर्यबाट गाउँ िवकास सिमित, नगरपािलका
र िज ला िवकास सिमितह ले आ नो ौोतबाट यो कायर्बम स ालन गनर् स नेछन् ।

(घ) यस कायर्बम अ तगर्त हाल ूयोग भैरहेका राि य ूशारण लाईनबाट सं चािलत
िस.एफ.यल.

या प,

यापर

लोजन ब ी,

या प लगायतका ब ीह लाई सौयर् सडक ब ीको मा यमबाट

ूितःथापन गन कायर्समेत गिरनेछ ।

5.

के ि य कायर्बम सम वय सिमित :

(क) कायर्बमको सम वय, सहजीकरण तथा कायर्बमको समी ा गर

मागर्दशर्न ूदान गनर्

दे हायबमोिजमको एक के ि य कायर्बम सम वय सिमित रहनेछ :
म ऽी वा िनजले तोकेको रा यम ऽी वा सहायकम ऽी, स ीय मािमला

तथा ःथानीय िवकास म ऽालय

- सं योजक

सिचव, स ीय मािमला तथा ःथानीय िवकास म ऽालय

- सदःय

सहसिचव, राि य योजना आयोग

- सदःय

सहसिचव, अथर् म ऽालय

- सदःय

सहसिचव, सहर िवकास म ऽाल

- सदःय

सहसिचव, जनस

- सदःय

या तथा वातावरण म ऽालय

सहसिचव , िव ान तथा ूिविध म ऽालय

- सदःय

म ऽालय

- सदःय

सहसिचव, पूवार्धार िवकास महाशाखा, स ीय मािमला तथा ःथानीय िवकास
महािनदशक, सडक िवभाग

- सदःय

कायर्कार िनदशक, वैकि पक ऊजार् ूव र्न के ि

- सदःय

ूमुख, नवीकरणीय ऊजार् पर

ण के ि

ु ूािधकरण
कायर्कार िनदशक, नेपाल िव त
सहसिचव, नगरपािलका तथा वातावरण यवःथापन महाशाखा

2

- सदःय
- सदःय

- सदःयसिचव

(ख) सिमितले आ नो कायर्सूची आफ िनधार्रण गनछ ।

(ग) सिमितले आवँयकताअनुसार उप-सिमितह

गठन गर कायर् िज मेवार बाँडफाँड गनर्स नेछ ।

(घ) सिमितका पदािधकार लाई नेपाल सरकारको िनयमअनुसार बैठक भ ा उपल ध हुनेछ ।
पिर छे द–२

कायर्बम यवःथापन

6.

कायर्बम अनुदानको यवःथापन :
यो कायबमको अनुदानको यवःथापन दे हायबमोिजमको हुनेछ :

(क) यस कायर्बमको िनिम

नेपाल सरकारले ःथानीय िनकायह लाई सशतर् अनुदान एकमु

तीन िकःतामा नब ने गर चरणब

वा

पमा उपल ध गराउनेछ ।

(ख) म ऽालयले के िसँगको परामशर्मा हरे क िज ला िवकास सिमित तथा नगरपािलकाको िनिम
बजेटको अनुमािनत िसिल

उपल ध गराउनेछ । बजेट िसिल को मातहतमा रह ःथानीय

िनकायह ले तोिकएको लागत सहभािगता रकममा नघ ने गर सडक ब ी कायर्बम स ालन
गनर् ःथानीय उपभो

ा सिमित र सावर्जिनक िनकायबाट खुला

पमा आयोजना ूःताव आ ान

गनुप
र् नछ ।
(ग)

ःथानीय िनकायह ले ःथानीय उपभो
लागत सहभािगता जु ने ूःतावह

ा सिमितबाट पेश गिरएका ूःतावम ये सबैभ दा बढ
छनौट गर

अनुसूची –१ मा उ लेख गिरएबमोिजमको

आयोजना लगानी िववरण (Project Funding Matrix) र सौयर् सडक ब ी स भा यता अ ययन
फारामसिहतको कायर्बम सहमितको िनिम

म ऽालयमा पेश गनुप
र् नछ । के िबाट उपल ध

गराइने बजेटको हकमा यःतो िववरण के िमा उपल ध गराउनु पनछ ।

(घ)

म ऽालय तथा के िले उपल ध बजेट तथा यसका कायर्िविधको आधारमा रह सहमित ूदान

गनर् यो य सडक ब ी कायर्बमलाई सहमित दई सो कायर्बममा म ऽालय र के िबाट यहोनुर्
पन रकमको िववरण ःथानीय िनकायह लाई ूदान गनछन् र आ नो तफर्बाट यहोन रकमको

अि तयार पठाउने छन्।
(ङ) म ऽालय तथा के िबाट कायर्बमको सहमितको जानकार ूा
सिमित तथा सावर्जिनक सं ःथाह ले आफूले

भएपिछ स बि धत उपभो

ा

यहोनुप
र् न नगद सहभािगता रकम ःथानीय

िनकायको खातामा ज मा गर भौचरको ूितिलिप स बि धत ःथानीय िनकायले उपल ध गराउनु

पनछ । लागत सहभािगताको रकम ज मा भएको जानकार ूा

भएपिछ ःथानीय िनकायले

पिहले आउनेलाई पिहलो ूाथिमकताका आधारमा सडक ब ी आयोजना ःवीकृत गर कायार्देश
दनेछ।

(च) म ऽालयले दफा ६(घ) बमोिजम सहमित
के िसमेतको ूितिनिध व हुने गर

दँदा जनस

या तथा वातावरण म ऽालय र

गठन गरे को सं य ऽको िसफािरसबाट आयोजना लगानी

िववरण सहमित ूदान गनछ ।

7.

लागत सहभािगता :
यस कायर्बमको लागत सहभािगता दे हायबमोिजम हुनेछ :
(क)

ू येक कायर्बमको कूल लागतको कि तमा १५ ूितशत नगद जनसहभािगता उपभो

सिमितले यहोनुप
र् नछ ।

3

ा

(ख)

कूल लागतको कि तमा महानगरपािलका

ेऽमा २५ ूितशत र अ य

सहभािगता स बि धत ःथानीय िनकायले योगदान रकमको
लागत सहभािगता जु न स ने
उपभो

(ग)

पमा बहन गनछ । तर नगद

ेऽमा ःथानीय िनकायह ले बहन गनुप
र् न योगदान रकम

ा सिमितबाट जुटाउन बाधा पु ने छै न ।

कायर्बमको

कूल

िनिम

लागतको

बढ मा

महानगर

उपमहानगरपािलका/ नगरपािलका तथा गाउँ िवकास सिमितको
नेपाल सरकारले सशतर् अनुदानको

(घ)

ेऽमा २० ूितशत

ेऽमा

६०

ूितशत

र

ेऽमा ६५ ूितशत रकम

पमा ःथानीय िनकायह लाई उपल ध गराउन स नेछ ।

म ऽालयको ःवीकृितमा लागत सहभािगता जु न नस ने अित िवप

वःतीमा ःथानीय समुदायको

लागत नगद सहभािगता १० ूितशत कायम गनर् सिकनेछ ।यःता वःतीमा नेपाल सरकारको
योगदान महानगरको

(ङ)

ेऽमा ६५ ूितशत र अ य

ेऽमा ७० ूितशत हुनेछ ।

यहोन िव ालय, अःपताल, िव िव ालय,

क तीमा ३० ूितशत नगद लागत सहभािगता
सरकार

कायार्लय, सुर ा िनकायजःता सावर्जिनक तथा सरकार

िनकायले ूितःपधार् मक
स ालन गर

िनकायह लाई ःथानीय

पमा पिहले आउनेलाई पिहलो ूाथिमकताका आधारमा यो कायर्बम

यःता सावर्जिनक िनकाय रहे का

ेऽ र सो वरपरका सं ःथागत

ेऽमा सडक

ब ीको यवःथापन गनर् स ने छन् ।
(च)

लागत सहभािगता जु न नस ने सावर्जिनक ःथलमा ःथानीय िनकायले आ नो ॐोतबाट ३०
ूितशत र नेपाल सरकारको ॐोतबाट वा के िसँगको साझेदार मा ७० ूितशत सहभािगता हुने

गर ठे ाप ाबाट सडक ब ी यवःथापन गनर् स नेछन् । तर यो यवःथाले ःथानीय िनकायले
शत ूितशत

8.

लगानी गर यःता कायर्बम स ालन गनर् बाधा पनछै न ।

सावर्जिनक नीिज साझेदार मा सौयर् ब ी जडानः
सावर्जिनक नीिज

ेऽको साझेदार मा सौयर् सडक ब ी कायर्बम स ालन गदार् ःथानीय िनकायले

दे हायबमोिजम कायर्बम स ालन गनर् स नेछन् ।
(क) ःथानीय िनकायले सावर्जिनक िनजी
िभऽका ूमुख मागर्ह मा िनजी
आ ान स नेछन् ।

ेऽ साझेदार मा सौयर् सडक ब ी कायर्बम नगर ेऽ

ेऽको स पूणर् खचर्मा सौयर् सडक ब ी जडान गनर् ूःताव

(ख) दफा ८(क) बमोिजम यःता सडकमा सौयर् ब ी जडान गदार् सोको खचर्, स ालन, सं भारसमेत
र् नछ ।
यःतो ूःतावदाता आफैले गनुप

(ग) यस दफाबमोिजम जडान गिरने सडक ब ीको गुणःतर, यःतो गुणःतर पर
यश लगायतको ूािविधक ःपेिशिफकेशन के िले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

(घ) ःथानीय िनकायले यस ूयोजनको लािग दश वषर्स म यःतो सौयर् ब ी रा
पोलमा म ऽालयले िनधार्रण गरे को साइजको

ण, सौयर् यानल,
दनेछ र ू येक

याश रहने ःथानमा िव ापन पाट रा

अनुमित

दनेछ ।
(ङ) ःथानीय िनकायले पोलमा िव ापन रा

दएबापत

यूनतम रोय ट र िव ापन कर िनधार्रण

गर ूितःपधार्को आधारमा ूःताव आ ान गनर् स नेछ ।

(च) ःथानीय िनकायले सौयर् सडक ब ी रा दा
रहने पोलको स

यःतो सडकको सु

र अि तम िव दु र सोिभऽ

या दे िखने गर िनधार्रण गनुप
र् नछ ।

(छ) यसस ब धी थप कायर्िविध ःथानीय िनकाय आिथर्क ूशासन िनयमावल , २०६४ बमोिजम
हुनेछ।
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9.

कायर्बम कायार् वयन :
(क) यस कायर्िविधको मातहतमा रह यस कायर्बमको कायार् वयन गन िज मेवार ःथानीय िनकायको
हुनेछ । ःथानीय िनकायह ले ठे ा प ाबाट वा उपभो

ा सिमितमाफर्त यो कायर्बम

कायार् वयन गनछन् ।
(ख) सं ःथागत

लागत

सहभािगतामा

कायर्बम

कायार् वयन

गदार्

स बि धत

ःथानीय

िनकायले

ूितःपधार् मक ठे ाप ाबाट कायर्बम कायार् वयन गनुप
र् नछ ।
(ग)

नगद सहभािगतामा आधािरत सडक ब ी कायर्बम स ालन गदार् आयोजनाःथलका लागत

सहभािगता जुटाउने उपभो
गनुप
र् नछ । उपभो

ाह

म येबाट ूचिलत कानुनबमोिजम उपभो

ा सिमित गठन हुन नस ने

ा सिमित गठन

ेऽमा ममर्त सं भार सिमित गठन गर उ

कायर्बमसमेत ठे ाप ाबाट स ालन गनर् सिकनेछ । बोलपऽ छ ने उ ेँयले पटके

कायर्बम स ालन गिरएमा सोबाट उ प

हुने

बहन गनुप
र् नछ ।
(घ)

पमा

ित सं ल न ःथानीय िनकायका पदािधकार ले

ःथानीय िनकायह ले के िको सम वयमा यस कायर्बमका उपभो

तथा कोषा य लाई कायर्बमको ूािविधक तथा आिथर्क प

ा सिमितका अ य , सिचव

बारे मा अिभमुखीकरण कायर्बम

स ालन गनुप
र् नछ ।
(ङ)

उपभो

ा सिमितसँग स झौता गदार् सडक ब ी जडानप ात् सो सडक ब ीह को िनयिमत ममर्त

स भार तथा रे खदे ख स बि धत उपभो

(च) उपभो

ाह ले नै गन गर स झौता गनुप
र् नछ ।

ा सिमितबाट कायर् गदार् एउटा वःती/टोलमा एकभ दा बढ उपभो

ा सिमित गठन गनर्

पाइने छै न ।
(छ) टोल िवकास सं ःथा सिबय भएका नगरपािलका र नागिरक सचेतना के ि रहेका वःतीमा
ःथानीय

िनकायह ले

उ

सं ःथाह सँग

स झौता

गर

लागत

सहभािगतामा

कायर्बम

कायार् वयन गनर् स नेछन् । कायर्बम स ालन गदार् पिहलो ूाथिमकता नागिरक सचेतना
के िलाई, दोॐो ूाथिमकता टोल िवकास सं ःथालाई, तेॐो ूाथिमकता उपभो

चौथो ूाथिमकता ममर्त सं भार उपभो

ा सिमितलाई र

ा समूहलाई दनु पनछ । तर सरकार एवं साजर्िनक

सं ःथाको हकमा भने यो यवःथा लागू हुने छै न ।

(ज) उपभो

ा सिमित, टोल िवकास सं ःथा र नागिरक सचेतना के िबाट भएको कामको अनुगमन

वडा नागिरक म लेसमेत गनछ ।

(झ) हरे क घरधुर ले बहन गनुप
र् न नगद सहभािगता कोह कसैबाट गराएमा वा उपभो
नगद सहभािगता झुटो ूमािणत भएमा सोको

ितपूितर् उपभो

ा सिमितका पदािधकार ह ले

यहोनुप
र् नछ ।

(ञ) उपभो

ा सिमितलाई स झौताबमोिजम पिहलो िकःता ूदान गदार् उपभो

नगरपािलकामा ज मा भएको छ सोिह रकम माऽ पेँक
यसप ात उपभो

ा सिमितको

ाबाट जित रकम

उपल ध गराउन सिकनेछ ।

ा सिमितलाई रकम भु ानी गदार् कामको आधारमा पिहलो िकःताको पेँक

फछ ट गर माऽ बाँक रकम भु ानी गनुर् पनछ । यस िनयमले कामको आधारमा माऽ
भु ानी गन गर पेँक शू य ूावधान लागू गनर् भने बाधा पनछै न ।

(ट)

स बि धत ूािविधक िवशेष को िसफािरसमा ूचिलत कानुनबमोिजम उपभो

ा सिमित वा

ठे े दारलाई भु ानी गनर् सिकनेछ । अि तम िकःताको रकम कुल लागतको २५ ूितशतभ दा

कम हुनेछैन ।
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10.

ूािविधक सहयोग :
यस कायर्बमको ूािविधक सहयोगको यवःथापन दे हायबमोिजम हुनेछ :

(क) यस कायर्बममा वैकि पक ऊजार् ूव र्न के िले नगरपािलकाह लाई ूािविधक सहयोग
उपल ध

गराउनेछ

।यस

कायर्बम

कायार् वयनको

लािग

आवँयक

िवःतृत

ूािविधक

ःपेिशिफकेशनसिहतको िववरण ःथानीय िनकायह लाई के िले उपल ध गराउनेछ ।

(ख) कायर्बमबाट सडक ब ी जडान गदार् वैकि पक ऊजार् ूव र्न के िले बजारमा उपल ध सामामी
तथा ूिविधको आधारमा वािषर्क

पमा उपल ध गराएको मापद ड, पिरमाण र गुणःतरबमोिजम

गनुप
र् नछ । सौयर् सडक ब ीको लािग ूयोग हुने सौयर् ऊजार् उपकरणह
नवीकरणीय ऊजार् पर

खिरद गदार्

ण के िबाट कायम भएको मापद डको आधारमा ूमािणत भएको

उपकरण माऽ खिरद गनुप
र् नछ ।
(ग)

कायर्बमलाई आवँयक पन ूािविधक जनशि

को यवःथापन नगरपािलका आफै वा वैकि पक

ऊजार् ूव र्न के िले गनछ ।

(घ)

आयोजनाको लागत अनुमान तयार पादार् वैकि पक ऊजार् ूव र्न के िले तोिक दएको सईङ
िडजाईन तथा ःपेिशिफकेशनसमेत समावेश गर तयार पानुप
र् नछ ।

(ङ)

वैकि पक ऊजार् ूव र्न के िमाफर्त िज ला िवकास सिमितको कायार्लयमा खिटएका ऊजार्सँग

स बि धत ूािविधक अिधकृतलाई यस कायर्मा सं ल न गराउन सिकने छ ।

(च) सडक ब ी ूणाल मा जडान हुने उपकरण तथा सामामीको यूनतम वारे ट अविध सौयर् पाताको
२० वषर्, सौयर् याश को ५ वषर्, चाजर् क शोलेरको २ वषर् र सौयर् ब ीको २ वषर् हुनपु नछ ।

(छ)

सडक ब ीको उपकरणह
यानेलह

खिरद गदार् सडक ब ीमा ूयोग भएका

अविध सिकएपािछ आपूितर्कतार्ले नै िफतार् गर

वातवरणलाई

यवःथापन गनुप
र् न यवःथा िमलाउनु पनछ ।

(ज) के िले ःथानीय िनकायका ूािविधक जनशि

याश तथा सोलर

लाई सडक ब ीको

ित नपु ने गर

ूािविधक िवषयमा आवँयक

तािलम ूदान गनछ।

(झ) के िले ःथानीय तहमा सडक ब ी समब धी ूािविधक जनशि
तािलमह

11.

उ पादन गनर् आवँयक

स ालन गनछ ।

आयोजनाको अनुगमन तथा ूगित िववरण :
कायर्बमको अनुगमन तथा ूगित िववरण दे हायबमोिजम हुनेछ :

(क) कायर्बमको ःथानीय िनकाय ॐोत पिरचालन तथा यवःथापन कायर्िविध २०६९, को दफा ३६
बमोिजम ूगित ूितवेदन एवं समी ा गनुप
र् नछ ।

(ख) कायर्बमको अनुगमन तथा मू या न म ऽालय, वैकि पक ऊजार् ूव र्न के ि तथा िज ला
िवकास सिमितबाट गिरनेछ ।

(ग) कायर्बमको ूािविधक सुपिरवे ण तथा अनुगमन के ि तथा ूिश ण के िले गनर् स नेछ ।

12.

ूशासिनक खचर्
कायर्बमको ूशासिनक खचर् दे हायबमोिजम हुनेछ :
(क)

यस कायर्बमको

गराउने

यवःथापनलाई ला ने ूशासिनक खचर्को िनिम

नेपाल सरकारले उपल ध

रकमम येबाट बढ मा २ ूितशत रकम स बि धत ःथानीय िनकायले

स नेछ । यःतो रकम उपभो
आ दमा खचर् गनर् सिकनेछ ।

ा सिमितको अिभमुखीकरण, उपभो

6

िविनयोजन गनर्

ा सिमितको ूशासिनक खचर्

(ख)

उपदफा (क) बमोिजम एकमु

पमा ूशासिनक खचर् छु

अनुमान तयार गदार् छु ै कि ट जे सी रकम वा उपभो

(ग)

यस कायर्बमको के ि यःतरबाट हुने अनुगमन,

ूशासिनक कायर्को िनिम

ाएपिछ आयोजनागत

ा सिमितको खचर् छु

पमा लागत

ाउन पाइने छै न।

यवःथापन, अिभमुखीकरण तथा अ य

म ऽालयले नेपाल सरकारले उपल ध गराउने रकम म येबाट

बढ मा १ ूितशत रकम िविनयोजन गनर् स नेछ ।

13.

आिथर्क ूशासन :

(क) कायर्बमको लेखा, लेखा न, लेखापर

ण तथा आिथर्क कारोबार गदार् ःथानीय िनकाय आिथर्क

ूशासन िनयमावल , २०६४ बमोिजम गनुप
र् नछ ।
(ख) कायर्बमको

यवःथापन यस कायर्िविधको मातहतमा रह ःथानीय िनकाय ॐोत पिरचालन तथा

र् नछ ।
यवःथापन कायर्िविध, २०६९ बमोिजम गनुप

14.

िनदशनको पालना :
ःथानीय िनकायले यस कायर्बमको स ालन स ब धमा म ऽालय र के िबाट समय समयमा जार

भएका िनदशनह को पालना गनुप
र् नछ ।

15.

या या गनर्स ने :

यस कायर्िविध कायार् वयनको बममा कुनै बाधा अवरोध वा अःप ता आएमा

यःतो बाधा अवरोध

फुकाउने ूयोजनका लािग म ऽालयले यस कायर्िविधमा आवँयकताअनुसार या या गनर् स नेछ ।
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अनुसूची – १
नेपाल सरकार

नगरपािलका कायार्लय
आयोजना लगानी िववरण
ब.
सं.

आयोजनाको
िकिसम

आयोजनाको नाम र
आयोजनाको ःथल
(वडा नं. र टोल)

कूल

लागत
रकम

लआय

लागत सहभािगता
एकाइ

अनुदान
रकम

वैकि पक ऊजार्
ूव न
र् के ि

नगरपािलका

उपभो ा
सिमित

कायर् हुने िमित
अ य

ज मा

शु

स प

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
तयार गन

िसफािरस गन

ःवीकृत गन

नाम:

नाम:

नाम:

पद:

पद:

पद:

आयोजना लाभाि वत वगर्
स ालन
ूिबया

मिहला पु ष

