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स्थानीय पूर्ााधार वर्कास साझेदारी कायाक्रम  (सञ्चालन कायावर्धध) धनयमार्ली, २०७७ 

नेपाल राजपर प्रकाशित धमधत 

                                                    2077।07।03 
 

आधथाक कायावर्धध तथा वर्त्तीय उत्तरदावयत्र् सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ६५ ले ददएको 
अधधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका धनयमहरू बनाएको छ। 

 

१.  संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी धनयमहरूको नाम "स्थानीय पूर्ााधार वर्कास साझेदारी 
कायाक्रम (सञ्चालन कायावर्धध) धनयमार्ली, २०७७" रहेको छ।  

(२) यो धनयमार्ली तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ। 
२.  पररभाषा : वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस धनयमार्लीमा,÷ 

(क) "उपभोक्ता सधमधत" भन्नाले स्थानीय तहमा सञ्चालन हनुे कायाक्रम 
कायाान्र्यन र व्यर्स्थापन गना कायाक्रमबाट प्रत्यि लाभ पाउन े
व्यशक्तहरूमध्येबाट प्रचधलत कानून बमोशजम गदित उपभोक्ता सधमधत 
सम्झन ुपछा । 

(ख)  "कायाक्रम" भन्नाले यस धनयमार्ली बमोशजम सञ्चालन हनुे स्थानीय 
पूर्ााधार वर्कास साझेदारी कायाक्रम सम्झन ु पछा र सो िब्दले यस 
कायाक्रम अन्तगात सञ्चालन हनुे पूर्ााधार धनमााण आयोजनालाई समेत 
जनाउँछ । 

(ग)  "कायाक्रम परामिा सधमधत" भन्नाले धनयम ३ बमोशजमको कायाक्रम 
परामिा सधमधत सम्झन ुपछा । 

(घ) “कायाालय" भन्नाले गाउँ कायापाधलकाको कायाालय र्ा नगर 
कायापाधलकाको कायाालय सम्झन ुपछा । 

(ङ)  "शजल्ला समन्र्य अधधकारी" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७५ को दफा ९४ बमोशजमको शजल्ला समन्र्य अधधकारी सम्झन ु
पछा । 

 (च)   "धनदेिक सधमधत" भन्नाले धनयम ५ बमोशजमको धनदेिक सधमधत सम्झन ु
पछा । 

(छ)  “धनर्ााचन िेर”भन्नाले नेपालको संवर्धानको धारा ८४ को उपधारा (१) 
बमोशजमको धनर्ााचन िेर सम्झन ुपछा। 
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(ज)  "प्रत्यि धनर्ााशचत प्रधतधनधध सभा सदस्य" भन्नाले नेपालको संवर्धानको 
धारा ८4 को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोशजम पवहलो हनु े
धनर्ााशचत हनुे धनर्ााचन प्रणाली बमोशजम धनर्ााशचत प्रधतधनधध सभाको 
सदस्य सम्झन ुपछा । 

(झ)  "प्रमखु प्रिासकीय अधधकृत" भन्नाले गाउँपाधलका र्ा नगरपाधलकाको 
प्रमखु प्रिासकीय अधधकृतको रुपमा काम गना तोवकएको कमाचारी 
सम्झन ुपछा । 

(ञ)  "मन्रालय" भन्नाले नपेाल सरकार, सङ्घीय माधमला तथा सामान्य प्रिासन 
मन्रालय सम्झन ुपछा । 

(ट)  "राविय सभा सदस्य" भन्नाले नेपालको संवर्धानको धारा ८६ को उपधारा 
(२) को खण्ड (क) र्ा (ख) बमोशजम धनर्ााशचत र्ा मनोनीत राविय 
सभाको सदस्य सम्झन ुपछा । 

(ि)  "संयोजक" भन्नाले धनयम 3 बमोशजमको कायाक्रम परामिा सधमधतको 
संयोजक सम्झन ुपछा । 

(ड)  "समानपुाधतक सदस्य" भन्नाले नेपालको संवर्धानको धारा ८४ को 
उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोशजम समानपुाधतक धनर्ााचन प्रणाली 
बमोशजम धनर्ााशचत प्रधतधनधध सभाको सदस्य सम्झन ुपछा । 

(ढ)   "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपाधलका र्ा नगरपाधलका सम्झन ुपछा । 
 

३. कायाक्रम परामिा सधमधत : (१) यस धनयमार्ली बमोशजम सञ्चालन हनुे कायाक्रमको 
कायाान्र्यन र व्यर्स्थापनको कायालाई समन्र्य र सहजीकरण गना प्रत्येक धनर्ााचन िेरमा 
देहाय बमोशजमको कायाक्रम परामिा सधमधत रहनेछः-  

(क) प्रत्यि धनर्ााशचत प्रधतधनधध सभा सदस्य    - संयोजक 
(ख) समानपुाधतक सदस्य    - सदस्य 
(ग) राविय सभाका सदस्य    - सदस्य 
(घ) शजल्ला समन्र्य सधमधतका प्रमखु र उपप्रमखु          - सदस्य 
(ङ) धनर्ााचन िेर धभर पने स्थानीय तहका 

अध्यि  र प्रमखु  
 
   - सदस्य 

(2) उपधनयम (१) को खण्ड (क) बमोशजमको प्रत्यि धनर्ााशचत प्रधतधनधध सभा 
सदस्य धनलम्बन भएको र्ा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो पद ररक्त रहेको अर्स्थामा सोही 
धनर्ााचन िेर धभरको मतदाता नामार्लीमा नाम समारे्ि भएका खण्ड (ख) र (ग) 
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बमोशजमका सदस्यमध्ये उमेरको वहसार्ले ज्येष्ठ सदस्यले र सोही धनर्ााचन िेर धभरको 
मतदाता नामार्लीमा खण्ड (ख) र (ग) बमोशजमका सदस्य नभएको अर्स्थामा त्यस्तो 
धनर्ााचन िेर रहेको शजल्ला धभरका खण्ड (ख) र (ग) बमोशजमका सदस्यमध्ये उमेरको 
वहसाबले जेष्ठ सदस्यले संयोजकको रुपमा कामकाज गनेछ। 

(3) उपधनयम (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोशजमका सदस्य आफ्नो स्थायी 
िेगाना भएको शजल्लाधभरको कुनै एक धनर्ााचन िेरको कायाक्रम परामिा सधमधतमा सदस्य 
हनु सक्ने छन।्                     

(4) उपधनयम (3) को प्रयोजनका लाधग  सम्बशन्धत सदस्यले आफू सदस्य रहन 
चाहेको धनर्ााचन िेर खलुाई सोको जानकारी काशत्तक मसान्तधभर सम्बशन्धत शजल्ला 
समन्र्य सधमधतको कायाालयमा धलशखत रुपमा ददन ुपनेछ। 

 (५) कायाक्रम परामिा सधमधतको बैिक आर्श्यकता अनसुार संयोजकले बोलाउन े
छ। 

 (६) कायाक्रम परामिा सधमधतको बैिक सम्बन्धी कायावर्धध सधमधत आफैं ले धनधाारण 
गरे बमोशजम हनुेछ । 

 (७) शजल्ला समन्र्य अधधकारीले कायाक्रम परामिा सधमधतको सशचर् भई काम 
गनेछ । 

 

४. कायाक्रम परामिा सधमधतको काम, कताव्य र अधधकार : कायाक्रम परामिा सधमधतको काम, 
कताव्य र अधधकार देहाय बमोशजम हनुेछ :-  

(क)  आफ्नो धनर्ााचन िेरधभर यस धनयमार्ली बमोशजम लागत साझेदारी हनु 
सक्ने आयोजनाहरुको वर्र्रण सकलनलन गने, 

(ख)  कायाक्रम कायाान्र्यनमा देशखएका समस्या समाधान गना सहजीकरण 
गने, 

(ग)  शजल्लाका एकभन्दा बढी धनर्ााचन िेरमा प्राथधमकतामा रहेका संयकु्त  
आयोजना पवहचान गने,  

(घ)  यस धनयमार्ली बमोशजम धनर्ााचन िेरमा सञ्चालन हनुे कायाक्रमको 
समन्र्य र सहजीकरण गने, 

(ङ)  कायाक्रम कायाान्र्यनलाई प्रभार्कारी बनाउन धनदेिक सधमधतलाई 
आर्श्यक सल्लाह तथा सहयोग उपलब्ध गराउन े। 
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५.  धनदेिक सधमधत : (१) यस धनयमार्ली बमोशजम कायाक्रमको छनौट र अनगुमन गना प्रत्येक 
धनर्ााचन िेरमा संयोजकको संयोजकत्र्मा धनयम ३ को उपधनयम (१) को खण्ड (ख) र 
(ग) बमोशजमका सदस्यहरु रहेको एक धनदेिक सधमधत रहनेछ । 

(२) शजल्ला समन्र्य अधधकारीले धनदेिक सधमधतको सशचर् भई काम गनेछ । 
६.  धनदेिक सधमधतको काम, कताव्य र अधधकार : धनदेिक सधमधतको काम, कताव्य र अधधकार 

देहाय बमोशजम हनुेछ :- 
(क) धनर्ााचन िेर अन्तगात रहेका स्थानीय तहको र्ावषाक वर्कास कायाक्रम 

सकलनलन तथा वर्श्लषेण गने, 

(ख)  कायाक्रम अन्तगात सञ्चालन हनुे आयोजना छनौटको मापदण्ड तयार 
गने, 

(ग) धनयम 10 बमोशजम छनौट भएका आयोजनाको स्र्ीकृधत ददन,े 
(घ)  खण्ड (ग) बमोशजम स्र्ीकृत भएका आयोजना कायाान्र्यनको लाधग 

मन्रालय र सम्बशन्धत स्थानीय तहमा लेखी पिाउन,े 

(ङ)  कायाक्रम अन्तगात कायाान्र्यन हनुे आयोजनाको अनगुमन गने, 
(च) कायाक्रम परामिा सधमधतको सल्लाह सझुार् बमोशजम कायाक्रम 

कायाान्र्यन सम्बन्धमा अन्य आर्श्यक काम गने, गराउने। 
 

७.  धनदेिक सधमधतको बैिक सम्बन्धी कायावर्धध : (१) धनदेिक सधमधतको बैिक आर्श्यकता 
अनसुार संयोजकले बोलाउनछे । 

 (2) धनदेिक सधमधतको बैिक संयोजकले तोकेको धमधत र समयमा सम्बशन्धत 
शजल्ला समन्र्य सधमधतको कायाालयमा बस्नछे । बैिक बस्न े सूचना शजल्ला समन्र्य 
अधधकारीले बैिक बस्नभुन्दा कम्तीमा सात ददन अगारै् सदस्यहरूलाई पर र्ा इमेल र्ा 
टेधलफोन माफा त ददन ुपनेछ ।  

(3) धनदेिक सधमधतको बैिकमा संयोजक बाहेकका अन्य कुनै सदस्यको 
अनपुशस्थधतका कारणले मार सधमधतको काम कारबाहीमा बाधा पगु्ने छैन ।  

(4) धनदेिक सधमधतको धनणाय सर्ासम्मधतबाट हनुेछ। सर्ासम्मधतबाट धनणाय हनु 
नसकेमा संयोजक सवहतको बहमुतबाट धनणाय हनुेछ।संयोजक सवहतको बहमुत कायम हनु 
नसकेमा संयोजकको धनणाय नै धनदेिक सधमधतको धनणाय हनुेछ । 

(5) धनदेिक सधमधतको बैिक सम्बन्धी अन्य कायावर्धध सधमधत आफैँ ले धनधाारण गरे 
बमोशजम हनुेछ। 
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8.  साझा आयोजना छनौट र कायाान्र्यन गना सक्न े : (1) शजल्लाका एकभन्दा बढी धनर्ााचन 
िेरमा साझा आयोजनाको छनौट गरी कायाान्र्यन गना सवकनछे । 

(२)  उपधनयम (1) बमोशजम साझा आयोजना छनौट गना शजल्लाधभरका धनदेिक 
सधमधतहरुको संयकु्त बैिक बस्न सक्नेछ । 

(३) उपधनयम (1) बमोशजम साझा आयोजना छनौट गदाा आयोजना कायाान्र्यन गना 
लाग्ने लागत व्यहोने स्रोत र कायाान्र्यन गने शजम्मेर्ारी समेत खलुाउन ुपनेछ। 

(४) संयकु्त बैिक सम्बन्धी अन्य कायावर्धध सम्बशन्धत संयोजकहरुले आपसी 
छलफलबाट धनधाारण गरे बमोशजम हनुेछ। 

  

9. आयोजनाको वकधसम र प्राथधमकता : (१) यस धनयमार्ली बमोशजम देहायका सार्ाजधनक 
उपयोगसँग सम्बशन्धत भौधतक पूर्ााधार वर्कास सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गना सवकनेछ :-   

(क) कोधभड-१९ र्ा अन्य यस्तै सङ्क्क्रामक रोगबाट सङ्क्क्रधमतको 
पवहचान, सो रोगको रोकथाम, धनयन्रण र उपचारका लाधग 
अस्पताल स्थापना, सञ्चालन र स्र्ास््य सम्बन्धी उपकरण व्यर्स्था 
तथा स्र्ास््य सवुर्धा उपलब्ध गराउन ेलगायतका स्र्ास््य पूर्ााधार 
सम्बन्धी आयोजना, 

(ख) स्र्ास््य चौकी, प्रसूधत भर्न, ब्लड बैकलन, सामदुावयक सभागहृ, बाल 
वर्कास केन्र, वर्पन्न एरं् भधूमहीन नागररकहरुको लाधग आर्ास 
भर्न, र्ृद्धाश्रम, योग केन्र, अनाथालय तथा पनुस्थाापना केन्र 
धनमााण सम्बन्धी आयोजना, 

(ग) सामदुावयक वर्द्यालय तथा महावर्द्यालयको भौधतक पूर्ााधार वर्कास 
सम्बन्धी आयोजना, 

(घ) कृवष उपज सङ्कलन केन्र धनमााण, कृवष तथा पिपुन्छी हाट बजार 
व्यर्स्थापन तथा कृवष उत्पादकत्र् र्ृवद्ध गना सघाउ परु् याउन े
आयोजना, 

(ङ) नदी, गल्छी तथा पवहरो धनयन्रण एरं् धसचँाई सम्बन्धी आयोजना, 
(च) खानेपानी तथा सरसफाई, फोहरमैला व्यर्स्थापन तथा ल्याण्डवफल्ड 

साइट धनमााण आयोजना, 
(छ) सडक धनमााण तथा स्तरोन्नधत (सडक, सडक पलु, कल्भटा, ढल, 

कािेपलु धनमााण) सम्बन्धी आयोजना, 
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(ज) ऐधतहाधसक, साँस्कृधतक, सावहत्य, कला एरं् परुाताशत्र्क सम्पदा र 
पयाटकीय स्थलको संरिण, शजणोद्वार तथा धनमााण आयोजना, 

(झ) नर्ीकरणीय उजाा, लघ ु जलवर्द्यतु तथा वर्द्यतुीकरण सम्बन्धी 
आयोजना, 

(ञ) रोजगारी सजृना गने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाका लाधग 
पूर्ााधार सम्बन्धी आयोजना, 

(ट) सार्ाजधनक उद्यान तथा सभागहृ धनमााण सम्बन्धी आयोजना , 
(ि) अपाङ्गता भएका व्यशक्तको वहत प्रर्द्धान हनुे आयोजना, 
(ड) खेलकूद पूर्ााधार वर्कास सम्बन्धी आयोजना, 
(ढ) वर्गतमा यसै कायाक्रम अन्तगात प्रारम्भ भई सम्पन्न हनु बाँकी 

रहेका अधरुा आयोजना,  
(ण) सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय तहले सञ्चालन गना लागेको र्ा गरररहेको 

आयोजनामा समेत सहभाधगता हनु सक्ने आयोजना। 
(२) धनदेिक सधमधतले उपधनयम (१) बमोशजमका आयोजना छनौट गदाा कायाक्रम 

अन्तगात आधथाक र्षा २०७६।०७७ मा छनौट भइा कोधभड-१९ को सङ्क्क्रमणबाट उत्पन्न 
पररशस्थधतको कारण सम्पन्न हनु नसकेका आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गने गरी 
आर्श्यक बजेट वर्धनयोजन गना प्राथधमकता ददन ुपनेछ। 

(३) यस धनयमार्लीमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएका भए तापधन राजनीधतक दल 
सम्बद्ध सङ्घ, सङ्गिनको पूर्ााधार वर्कास सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गना, जग्गा खररद र्ा 
मआुब्जा वर्तरण गना, सामग्री खररद गरी वर्तरण गना, गैर सरकारी संस्था र्ा सहकारी संस्था 
माफा त आयोजना कायाान्र्यन गना र भौधतक पूर्ााधार वर्कास बाहेक अन्य प्रकृधतका 
आयोजना छनौट गना पाइने छैन। 

 तर सामदुावयक वर्द्यतुीकरणसँग सम्बशन्धत सहकारी संस्था माफा त सम्बशन्धत िेरको 
वर्द्यतुीकरण गने आयोजना कायाान्र्यन गना यस उपधनयमले बाधा परु् याएको माधनने छैन । 

(४) उपधनयम (१) बमोशजम आयोजना छनौट गदाा देहायका आयोजनालाई 
प्राथधमकता ददन ुपनेछ :- 

(क)  स्थानीय तहको आर्धधक वर्कास योजना, र्ावषाक वर्कास योजना र 
अन्य िरेगत योजनाको प्राथधमकतामा परेका पूर्ााधार सम्बन्धी 
आयोजना, 

(ख)  श्रममा आधाररत रोजगारी धसजाना गने वकधसमका पूर्ााधार सम्बन्धी 
आयोजना,  
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(ग)  बढी जनसहभाधगता हनुे पूर्ााधार सम्बन्धी आयोजना, 
(घ)  वर्पद् बाट भएको र्ा हनु सक्ने िधतलाई सम्बोधन गने पूर्ा तयारी र 

जोशखम न्यूनीकरण गने पूर्ााधार सम्बन्धी आयोजना, 
(ङ)  स्र्ास््य पूर्ााधार सम्बन्धी आयोजना,  
(च) सम्बशन्धत धनर्ााचन िेरधभरका दईु र्ा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई 

लाभ पगु्ने आयोजना छनौट गनाका लाधग स्थानीय तहले अनरुोध गरेका 
पूर्ााधार सम्बन्धी आयोजना। 

(५) उपधनयम (१) बमोशजम आयोजना छनौट गदाा धनदेिक सधमधतले आर्श्यक 
िानेका देहाय बमोशजमका आयोजना समेत छनौट गना सवकनछे:- 

(क)  सम्बशन्धत गाउँसभा र्ा नगरसभाबाट स्र्ीकृत भएको तर बजेट 
अभार्का कारण कायाान्र्यन हनु नसकेका आयोजना, 

(ख)  सम्बशन्धत गाउँ सभा र्ा नगर सभाबाट स्र्ीकृत भै बजेट वर्धनयोजन 
भए तापधन पयााप्त नभएको कारण बजेट थप गनुा पने आयोजना, 

(ग)  वर्पद बाट िधत भएका र्ा जोशखममा परेका र सोको पनुधनामााण, 
धनयन्रण र रोकथामका धनधमत्त बजेट व्यर्स्था नभएका र्ा बजेट 
व्यर्स्था भए तापधन पयााप्त नभएका आयोजना, 

(घ) धनदेिक सधमधतले उपयकु्त देखेका पूर्ााधार वर्कास सम्बन्धी अन्य    
आयोजना । 

10.  आयोजना छनौट : (१) धनदेिक सधमधतले धनयम 9 बमोशजमका आयोजनामध्येबाट यस 
धनयमार्ली बमोशजम कायाान्र्यन हनुे आयोजना मङ् धसर पन्र गतेधभर छनौट गरी सक्न ु
पनेछ।    

(२) शजल्ला समन्र्य सधमधतको कायाालयले अनसूुची-१ बमोशजमको कायाान्र्यन 
ताधलका सवहत उपधनयम (1) बमोशजम छनौट भएका आयोजनाको वर्र्रण आयोजना 
कायाान्र्यन हनुे स्थानीय तहमा प्रत्येक र्षाको मङ् धसर मसान्तधभर पिाई सक्न ुपनेछ । 

 (३) शजल्ला समन्र्य सधमधतको कायाालयले उपधनयम (१) बमोशजम छनौट भएका 
आयोजनाको वर्र्रण अनसूुची÷२ बमोशजमको ढाँचामा तयार गरी आयोजना छनौट भएको 
पन्र ददनधभर मन्रालय र सम्बशन्धत कोष तथा लेखा धनयन्रक कायाालयमा पिाउन ुपनेछ र 
सोको जानकारी सम्बशन्धत धनकाय र स्थानीय तहलाई समेत ददन ुपनेछ।  
  (४) उपधनयम (१) बमोशजम छनौट भएका आयोजनाको लागत सवहतको वर्र्रण 
स्थानीय तहले सार्ाजधनक गनुा पनेछ।  
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 (५) उपधनयम (1) बमोशजमको अर्धधधभर छनौट नभएका आयोजनामा यस 
धनयमार्ली बमोशजमको रकम प्राप्त हनुे छैन । 
  (६) यस धनयमार्ली बमोशजम आयोजना छनौट गदाा प्रत्येक धनर्ााचन िेरमा 
उपलब्ध हनुे कूल रकमबाट न्यूनतम दि लाख रुपैया ँलागत अनमुान भएका बढीमा तीस 
र्टा आयोजना छनौट गनुा पनेछ। 

तर,  
(१)   एक मार धनर्ााचन िेर भएका शजल्लाको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म 

लागत अनमुान भएका बढीमा चालीस र्टा आयोजना छनौट गना 
सवकनछे। 

(२)  वर्गतमा यैस कायाक्रम अन्तगात प्रारम्भ भई अधरुो रहेका र धनमााण 
सम्पन्न गना सवकने अर्स्थाका अयोजनाको धनमााण सम्पन्न गने गरी 
न्यूनतम पाँच लाख रुपैयासँम्म वर्धनयोजन गना सवकनछे। 

(7) उपधनयम (१) बमोशजम छनौट भएका कुनै आयोजनाको सम्झौता पषु 
मवहनाधभर हनु नसकेमा संयोजकले सो आयोजना पररर्तान गरी माघ मसान्तधभर सोही 
स्थानीय तह अन्तगातको अको आयोजना छनौट गना सक्नेछ।   
 (8) उपधनयम (7) बमोशजम आयोजना पररर्तान भएको जानकारी फागनु पन्र 
गतेधभर मन्रालय, सम्बशन्धत कोष तथा लेखा धनयन्रक कायाालय र सम्बशन्धत स्थानीय 
तहमा समेत ददन ुपनेछ । 
 (9) मन्रालयले सम्बशन्धत स्थानीय तहमा स्र्ीकृत भएको कायाक्रम बमोशजमको 
रकम हस्तान्तरण गने व्यर्स्था धमलाउनेछ ।  
 (10) धनदेिक सधमधतले यस धनयमार्ली बमोशजम एक भन्दा बढी स्थानीय तह र्ा 
धनर्ााचन िेरमा पने आयोजनाको कायाान्र्यन कुनै एउटा स्थानीय तहबाट हनु े गरी र्ा 
कामको पररमाणको आधारमा सम्बशन्धत स्थानीय तहमा वर्भाजन गरी तोक्न सक्नेछ । 

(१1) यस धनयमार्ली बमोशजम मन्रालय तथा कोष र लेखा धनयन्रक कायाालयमा 
आयोजना छनौटको वर्र्रण उपलब्ध गराउने शजम्मेर्ारी शजल्ला समन्र्य अधधकारीको 
हनुेछ।  

१1.  कायाक्रममा साझेदारी गना सवकन े : (१) कायाक्रम अन्तगात कायाान्र्यन हनुे आयोजनामा 
सम्बशन्धत स्थानीय तहले आफ्नो धमल्दो कायाक्रमबाट वर्त्तीय साझेदारी गना सक्नेछ । 

(२) कायाक्रम अन्तगात उपभोक्ता सधमधत माफा त कायाान्र्यन हनु े आयोजनामा 
सम्बशन्धत स्थानीय तहले प्रचधलत कानून बमोशजम उपभोक्ता सधमधतबाट लागत साझेदारी गनुा 
पनेछ ।  
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 (३) कायाालयले उपधनयम (१) र (२) बमोशजमको रकम समेत समारे्ि गरी 
आयोजनाको कूल लागत अनमुान तयार गनुा पनेछ ।   

(४) धनदेिक सधमधतले लागत साझेदारी बढी हनुे आयोजना छनौट गरी कायाान्र्यन 
गना प्राथधमकता ददने गरी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । 

१2.  कायाक्रमको सञ्चालन तथा कायाान्र्यन : (१) धनयम १० बमोशजम छनौट भएका 
आयोजनाको कायाान्र्यन गने शजम्मेर्ारी सम्बशन्धत स्थानीय तहको हनुेछ र त्यस्तो 
आयोजनाको कायाान्र्यन सोही धनयमको उपधनयम (९) बमोशजम रकम हस्तान्तरण भै 
आएको व्यहोरा यकीन भएपधछ गनुा पनेछ। 

(2) यस धनयमार्ली बमोशजम छनौट भएका आयोजनाको कायाान्र्यन सार्ाजधनक 
खररद सम्बन्धी प्रचधलत कानूनको अधीनमा रही धनमााण काया र्ा सो सम्बन्धी सेर्ा खलुा 
बोलपरको माध्यमद्वारा र्ा उपभोक्ता सधमधत माफा त गराउन सवकनेछ । 
 (3) यस धनयमार्ली बमोशजम धनमााण हनु े पूर्ााधार मवहला, बालबाधलका तथा 
अपाङ्गता भएका व्यशक्तले समेत प्रयोग गना सक्न ेगरी गनुा पनेछ । 
 (4) यस धनयमार्ली बमोशजम उपभोक्ता सधमधतबाट कायाान्र्यन हनुे आयोजनामा 
िेक्का र्ा अन्य कुनै तररकाले काम गराउन पाइने छैन। उपभोक्ता सधमधतले िेक्का र्ा अन्य 
कुनै तररकाबाट अन्य व्यशक्त र्ा संस्था माफा त काम गराएको पाइएमा धनदेिक सधमधतले 
त्यस्तो आयोजना रद्द गरी यस धनयमार्ली बमोशजम छनौट भएको अको आयोजनालाई रकम 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ र यसरी अन्य व्यशक्त र्ा संस्था माफा त काम गराएमा त्यस्तो 
कामको भकु्तानी ददइने छैन। 
 (5) उपधनयम (4) बमोशजम रद्द भएको आयोजनाको जानकारी मन्रालय, सम्बशन्धत 
कोष तथा लेखा धनयन्रक कायाालय र सम्बशन्धत स्थानीय तहमा ददन ुपनेछ। 
   (6) यस धनयमार्ली बमोशजमका आयोजना तथा कायाक्रम कायाान्र्यन गदाा 
आयोजना स्थल, लागत, वर्धनयोशजत बजेट, उपभोक्ता सधमधत र्ा धनमााण व्यर्सायीको नाम 
समेतको जानकारी सम्बशन्धत आयोजना स्थल, कायाालयको सूचना पाटी तथा रे्ब साइटमा 
समेत राख्न ुपनेछ।  

१3.  आयोजना  कायाान्र्यनको  शजम्मेर्ारी : (१) धनयम १२ बमोशजम कायाान्र्यनको लाधग प्राप्त 
भएका आयोजना समयमा कायाान्र्यन गने शजम्मेर्ारी प्रमखु प्रिासकीय अधधकृतको हनुेछ । 

 (२) प्रमखु प्रिासकीय अधधकृतले यस धनयमार्ली बमोशजमको आयोजनालाइा 
प्राथधमकता ददइा तदारुकताकासाथ कायाान्र्यन गनुा पनेछ । 

 (३) प्रमखु प्रिासकीय अधधकृतले आयोजना कायाान्र्यनको वर्त्तीय तथा भौधतक 
प्रगधतको जानकारी धनयधमत रुपमा धनदेिक सधमधत र संयोजकलाई ददन ुपनेछ । 
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१4.  रकम  सम्बन्धी  व्यर्स्था: (१) मन्रालयले कायाक्रम कायाान्र्यनका लाधग छुट्याएको 
अनसूुची–२ बमोशजमको वर्र्रणमा उशल्लशखत रकम सम्बशन्धत कोष तथा लेखा धनयन्रक 
कायाालय माफा त सम्बशन्धत स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यर्स्था धमलाउनेछ । 
 (२) धनदेिक सधमधतले धनयम 10 बमोशजम आयोजना छनौट गरी कायाान्र्यनको 
लाधग स्थानीय तहमा पिाइ सकेपधछ प्रधतधनधध सभा तथा राविय सभाका सदस्यको कायाकाल 
समाप्त भए तापधन कायाक्रम कायाान्र्यन गना र त्यस्तो कायाक्रमका लाधग रकम उपलब्ध 
गराउन सक्नछे । 
 (३) स्थानीय तहले कायाक्रम कायाान्र्यन गदाा कुनै आयोजनाको रकम कुनै 
कारणले बचत हनु गएमा संयोजकले चैत मसान्तधभर सोही आयोजनामा थप काम गना र्ा 
धनयम 10 बमोशजम छनौट भएका सम्बशन्धत स्थानीय तहको अको कुनै आयोजनाको लाधग 
त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 
 (४) आधथाक र्षाधभर आयोजनाको काम सम्पन्न हनु नसकी रकम विज हनु गएको 
अर्स्थामा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट बजेट व्यर्स्था गरी त्यस्तो आयोजनाको प्रचधलत 
कानून बमोशजम म्याद थप गरी बाँकी काम सम्पन्न गराउन सक्न ेछ।  

१5. आयोजनाको अनगुमन: (१) यस धनयमार्ली बमोशजम कायाान्र्यन गररने आयोजनाको 
अनगुमन गने शजम्मेर्ारी संयोजकको हनुेछ ।  

  (२) धनयम १8 को उपधनयम (२) बमोशजम तोकेको प्रधतधनधधले आयोजनाको 
अनगुमन गरी सम्बशन्धत स्थानीय तह, धनदेिक सधमधत र संयोजकलाई धनयधमत रुपमा 
प्रधतरे्दन ददन ुपनेछ ।  

  (३) कुनै आयोजना कायाान्र्यनको सम्बन्धमा समय, लागत र गणुस्तर सम्बन्धी 
कुनै प्रश्न उिेमा धनदेिक सधमधतले सो सम्बन्धमा अनगुमन र जाँचबझुको लाधग वर्िषे 
अनगुमन टोली गिन गना सक्नेछ ।  

(४) उपधनयम (१), (२) र (३) बमोशजम अनगुमन गरी ददइएका सझुार्हरु 
कायाान्र्यन गनुा सम्बशन्धत उपभोक्ता सधमधत, धनमााण व्यर्सायी तथा स्थानीय तहको कताव्य 
हनुेछ । 
 (५) धनदेिक सधमधतले कायाक्रम कायाान्र्यनलाई प्रभार्कारी बनाउन धनयधमत 
अनगुमन र आर्श्यकता अनसुार समन्र्य तथा सहजीकरण गनुा पनेछ । 

१6.  सार्ाजधनक परीिण : यस धनयमार्ली बमोशजम सञ्चाधलत कायाक्रमहरू प्रभार्कारी बनाउन 
स्थानीय तहले प्रचधलत कानून बमोशजम सार्ाजधनक परीिणका वर्धध अर्लम्बन गरी 
सार्ाजधनक परीिण गनुा पनेछ । 
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१7. आयोजनाको प्रावर्धधक मूल्याकलनन, जाचँपास र फरफारक: (१) उपभोक्ता सधमधत माफा त 
सञ्चालन भएको आयोजनाको हकमा भएको खचाको बील भौचरसवहतको वर्र्रण सम्बशन्धत 
उपभोक्ता सधमधतले र िेक्काबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको हकमा सम्बशन्धत धनमााण 
व्यर्सायीले सम्बशन्धत स्थानीय तहको कायाालयमा पेि गनुा पनेछ। 

(२) उपधनयम (१) बमोशजमको वर्र्रण प्राप्त भएमा सम्बशन्धत स्थानीय तहको प्रमखु 
प्रिासकीय अधधकृतले जाँचपासका लाधग प्रावर्धधक कमाचारी खटाई सम्पन्न भएका कामको 
सम्बन्धमा प्रधतरे्दन पेि गना लगाउन ुपनेछ । 

(३) उपधनयम (२) बमोशजम खवटएको कमाचारीले बजेट अनसुार काम भए नभएको 
स्पष्ट रुपमा खलुाई प्रधतरे्दन ददन ुपनेछ । 

(४) उपधनयम (३) बमोशजमको प्रधतरे्दनबाट खचा अनसुारको काम भएको भने्न 
देशखन आएमा कायाालयले त्यस्तो कामको जाँचपास गररददन ुपनेछ । 

(५) उपधनयम (४) बमोशजम कायाालयबाट जाचँपास भइसकेपधछ प्रमखु प्रिासकीय 
अधधकृतले प्रचधलत कानून बमोशजम त्यस्तो कामको वहसाब फरफारक गरी सोको वर्र्रण 
चौमाधसक रूपमा सार्ाजधनक गनुा पनेछ । 

१8. कायाक्रमको प्रिासधनक खचा सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) कायाक्रम अन्तगात आयोजना छनौट 
गना, प्रधतरे्दन गना तथा कायाक्रमलाई प्रभार्कारी रुपमा कायाान्र्यन गना प्रिासधनक खचाको 
रुपमा कोष तथा लेखा धनयन्रक कायाालयले अनसूुची–३ बमोशजमको रकम दईु वकस्तामा 
सोझै शजल्ला समन्र्य सधमधतलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

  (२) संयोजकले कायाक्रम सञ्चालन हनु े स्थानीय तहमा समन्र्य गरी कायाक्रमलाई 
प्रभार्कारी बनाउन एक जना प्रधतधनधध तोक्न सक्नेछ । 

  (३) उपधनयम (२) बमोशजम प्रधतधनधध तोवकएमा त्यस्तो प्रधतधनधधको यातायात खचा 
र वर्वर्ध खचा समेतको लाधग उपधनयम (१) बमोशजमको रकममध्येबाट बढीमा एक लाख 
रुपैयाँसम्म खचा गना सवकनछे । 

    (४) उपधनयम (३) बमोशजम हनु आउने रकम सम्बशन्धत धनर्ााचन िेरको लाधग 
तोवकएको प्रधतधनधधले पेि गरेको बील भरपाईको आधारमा शजल्ला समन्र्य सधमधतले दईु 
वकस्तामा भकु्तानी ददनेछ । 

  (५) स्थानीय तहले आयोजनाको अशन्तम भकु्तानी ददँदा धनयम १5 को उपधनयम 
(२) बमोशजमको प्रधतरे्दन समेतलाई आधार मान्न सक्नछे । 

१9.  लेखा तथा लेखापरीिण : (१) कायाक्रम कायाान्र्यनको लाधग प्राप्त रकम तथा खचा सम्बन्धी 
सम्पूणा कायाको शजम्मेर्ारी सम्बशन्धत स्थानीय तहको हनुछे । 
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  (२) उपधनयम (१) बमोशजम प्राप्त रकमको आन्तररक र अशन्तम लेखापरीिण 
सम्बशन्धत स्थानीय तहले प्रचधलत कानून बमोशजम गनुा गराउन ुपनेछ । 

20. कायाक्रमको प्रधतरे्दन तथा प्रगधत समीिा: (१) सम्बशन्धत स्थानीय तहको प्रमखु प्रिासकीय 
अधधकृतले सञ्चाधलत कायाक्रमको प्रगधत प्रधतरे्दन शजल्ला समन्र्य सधमधतको कायाालयमा 
प्रत्येक चौमाधसक अर्धध समाप्त भएको धमधतले सात ददनधभर पिाउन ुपनेछ। 
 (२) प्रमखु प्रिासकीय अधधकृतले सम्बशन्धत स्थानीय तहको धनयधमत समीिा 
बैिकमा उपधनयम (१) बमोशजमको प्रगधत प्रधतरे्दन पेि गरी समीिा गनुा पनेछ । 
 (३) उपधनयम (१) बमोशजम प्राप्त भएको प्रधतरे्दनको आधारमा शजल्ला समन्र्य 
सधमधतले चौमाधसक प्रधतर्देन तयार गरी मन्रालयमा पिाउन ुपनेछ । 

२1.  मन्रालयले धनदेिन ददन सक्न े : मन्रालयले यस धनयमार्ली बमोशजमका आयोजनाको 
कायाान्र्यनलाई थप पारदिी, जर्ाफदेही, व्यर्शस्थत र प्रभार्कारी बनाउन आर्श्यक धनदेिन 
ददन सक्नेछ र त्यस्तो धनदेिनको पालना सम्बशन्धत सबैले गनुा पनेछ ।  

२2. अनसूुचीमा थपघट र्ा हेरफेर गना सक्न े: मन्रालयले नपेाल राजपरमा सूचना प्रकािन गरी  
आर्श्यकता अनसुार अनसूुचीमा थपघट र्ा हेरफेर गना सक्नेछ ।   

23.  आर्श्यक व्यर्स्था गने: यो धनयमार्ली कायाान्र्यन गने क्रममा कुनै दद्ववर्धा उत्पन्न भई 
कायाान्र्यन गना बाधा परेमा मन्रालयले आर्श्यक व्यर्स्था धमलाउनछे । 

24. खारेजी: (१) स्थानीय पूर्ााधार वर्कास साझेदारी कायाक्रम (सञ्चालन कायावर्धध) धनयमार्ली, 
२०७६ खारेज गररएको छ। 
 (२) उपधनयम (१) बमोशजमको धनयमार्ली बमोशजम भए गरेको काम कारबाही यसै 
धनयमार्ली बमोशजम भए गरेको माधननछे। 
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अनसूुची-1 
(धनयम 10 को उपधनयम (२) सँग सम्बशन्धत) 

कायाक्रम  कायाान्र्यन ताधलका 
(शजल्ला समन्र्य सधमधतले सम्बशन्धत स्थानीय तहमा पिाउने वर्र्रण) 

शजल्ला: ..................... 
धनर्ााचन िेर नं............  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क्र.सं. सञ्चालन हनुे 
आयोजनाको 
वर्र्रण 

सञ्चालन हनुे 
गा.पा/न.पा./ 
र्डा नं./टोल  

लक्ष्य 
एकाइ 

लागत सहभागीबाट व्यहोररने रकम रु. लाभाशन्र्त 
जनसङ्ख्या 

कैवफयत 
कायाक्रम 
बाट 

 

स्थानीय 
तहबाट 

सङ्घ, 
प्रदेि 

र्ा अन्य 

जनसहभाधगता  जम्मा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

         



 
 

14 
 

अनसूुची -२ 
 (धनयम 10 को उपधनयम (३) र धनयम १४ को उपधनयम (१) सँग सम्बशन्धत) 

शजल्ला समन्र्य सधमधतको कायाालयले मन्रालय र कोष तथा लेखा धनयन्रक कायाालयमा पिाउन ु
पने वर्र्रण 

आधथाक र्षा: २०७..../०७.. 
शजल्ला: .................................... धनर्ााचन िेर नं........ 
प्रदेि: …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रष्टव्य: कुनै आयोजना एक भन्दा बढी स्थानीय तहको िेरधभर पने भएमा त्यस्तो आयोजना 
कायाान्र्यनको लाधग सधमधतले कुनै एउटा स्थानीय तहमा पिाउन र्ा कामको पररमाण अनसुार 
सम्बशन्धत स्थानीय तहमा रकम बाँडफाँड गना सक्नछे । 

क्र. सं. कायाक्रम सञ्चालन हनु े
स्थानीय तह 

आयोजनाको 
सङ्क्ख्या 

सम्बशन्धत स्थानीय 
तहमा वर्धनयोशजत रकम 

कैवफयत 

१ ………गाउँ/नगर  पाधलका    

२ ………गाउँ/नगर  पाधलका    
3 ………गाउँ/नगर  पाधलका    
4 ………गाउँ/नगर  पाधलका    

5 ………गाउँ/नगर  पाधलका    

6 ………गाउँ/नगर  पाधलका    

७ अनसूुची-३ बमोशजम शजल्ला 
समन्र्य सधमधतको प्रिासधनक 
खचाको रकम  

   

 धनर्ााचन िरेको जम्मा     
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अनसूुची-३ 
(धनयम १8 को उपधनयम (१)  सँग सम्बशन्धत) 

शजल्ला समन्र्य सधमधतको लाधग प्रिासधनक खचाको रकम 
 

क्र. सं. वर्र्रण (शजल्लामा कायम रहेका सङ्घीय 
संसदको धनर्ााचन िेर) 

प्रिासधनक खचा (सम्बशन्धत धनर्ााचन िेरको 
लाधग वर्धनयोजन भएको रकमको आधारमा) 

१ एक धनर्ााचन िेर भएको शजल्ला १.२५% (एक दिमलर् दईु पाँच प्रधतित) 

२ दइुा र्टा धनर्ााचन िेर भएको शजल्ला ०.९0% (िून्य दिमलर् नौ प्रधतित) 

३ तीन र्टा धनर्ााचन िेर भएको शजल्ला ०.७0% (िून्य दिमलर् सात प्रधतित) 

४ चार र्टा धनर्ााचन िेर भएको शजल्ला ०.६०% (िून्य दिमलर् छ प्रधतित) 

5 पाँच र्टा धनर्ााचन िेर भएको शजल्ला ०.५५% (िून्य दिमलर् पाँचपाँच प्रधतित) 

6 छ र्टा धनर्ााचन िरे भएको शजल्ला ०.५% (िून्य दिमलर् पाँच प्रधतित) 

7 दि र्टासम्म धनर्ााचन िेर भएको शजल्ला ०.4% (िून्य दिमलर् चार प्रधतित) 

   

                                                                    
 

 
 

 


