
v08 #_ cltl/Qmf° !@, k|b]z /fhkq efu @ ldlt @)&^.*.!# 
 

1
 

 
 
 
 
 
 

k|b]z /fhkq 
;'b"/klZrd k|b]z ;/sf/åf/f k|sflzt 

v08 #_ wgu9L, s}nfnL, d+l;/ !# ut], @)&^ ;fn -cltl/Qmf° !@ 

efu @ 
ूदेश सरकार 

मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय  
सदूुरपि म ूदेश, धनगढी, कैलाली 

सदूुरपि म ूदेश सरकारले जारी गरेको तल लेिखए बमोिजमको िनयम 
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ। 

 

ूदेश पूवार्धार िवकास कायर्बम (सञ् चालन कायर्िविध) 
िनयमावली, २०७६ 

(पिहलो संशोधन सिहत िमलाइएको) 
 

 ूदेश सरकार (मिन्ऽपिरष ) बाट िनयमावली ःवीकृत 
िमितः२०७६।०७।0४ 

 ूदेश सरकार (मिन्ऽपिरष ) बाट पिहलो संशोधन 
ःवीकृत िमितः २०७६।०८।१३ 
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ूदेश आिथर्क कायर्िविध ऐन,  २०७४ को दफा ६३ ले िदएको 
अिधकार ूयोग गरी सदूुरपिँ चम ूदेश सरकारले यो िनयमावली 
बनाएको छ ।  
१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः  (१) यस िनयमावलीको नाम ूदेश 

पूवार्धार िवकास कायर्बम (सञ् चालन कायर्िविध)  िनयमावली, 
२०७६ रहेको छ ।  

(२) यो िनयमावली ूदेश सरकार(मिन्ऽपिरष ) ले 
ःवीकृत गरेको िमितदेिख लागू हनेुछ ।  

२. पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस 
िनयमावलीमा,Ñ 

(क) “आयोजना” भ ाले यस िनयमावली 
बमोिजम स ालन हनेु कायर्बम 
अन्तगर्तको योजना वा आयोजना सम्झन ु
पछर् । 

(ख) “उपभोक्ता सिमित” भ ाले ःथानीय 
तहमा स ालन हनेु कायर्बम 
कायार्न्वयन र ब्यवःथापन गनर् 
कायर्बमबाट ूत्यक्ष लाभ पाउने 
व्यिक्तह मध्येबाट ूचिलत कानून 
बमोिजम गिठत सिमित सम्झन ुपछर् । 

(ग) “कायर्बम” भ ाले यस िनयमावली 
बमोिजम स ालन हनेु ूदेश पूवार्धार 
िवकास कायर्बम सम्झन ु पछर् र सो 
शब्दले त्यःता कायर्बम अन्तगर्त 
स ालन हनेु पूवार्धार िवकास आयोजना 
समेतलाई जनाउँछ । 
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(घ) “कायार्लय” भ ाले गाउँ कायर्पािलकाको 
कायार्लय वा नगर कायर्पािलकाको 
कायार्लय वा उपमहानगरपािलकाको 
कायार्लय सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “ूदेश” भ ाले सदूुरपि म ूदेश 
सम्झन ुपछर् । 

(च) “ःथानीय तह” भ ाले गाउर्ँपािलका, 
नगरपािलका र उपमहानगरपािलकालाई 
सम्झन ुपछर् । 

(छ) “सिमित” भ ाले िनयम ३ बमोिजम 
गिठत सिमित सम्झन ुपछर् । 

३. आयोजना छनौट तथा िनदशक सिमितः  (१) यस िनयमावली 
बमोिजम आयोजनाको छनौट, कायार्न्वयन तथा अनगुमन गनर् 
ूत्येक िनवार्चन क्षेऽमा देहाय बम िजमको आयोजना छनौट 
तथा िनदशक सिमित रहनेछः‐ 

(क) नेपालको संिवधानको धारा 
१७६ को उपधारा (१) को 
खण्ड (क) बमोिजम कायम 
रहेका िनवार्चन क्षेऽबाट पिहलो 
हनेु िनवार्िचत हनेु िनवार्चन  
ूणाली अन्तगर्त िनवार्िचत ूदेश 
सभाको सदःय  - संयोजक 

(ख) नेपालको संिवधानको धारा 
१७६ उपधारा (१) को  
खण्ड (ख) बमोिजमका ूदेश 
सभाका समानपुाितक सदःय  - सदःय 
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(ग) सम्विन्धत िजल्लाको िजल्ला 
समन्वय अिधकारी  ‐ सदःय सिचव 

(२) ूदेश सभाका समानपुाितक सदःय आफ्नो ःथायी 
ठेगाना भएको िजल्ला िभऽको कुनै एक िनवार्चन क्षेऽको 
उपिनयम (१) बमोिजमको सिमितमा सदःय हनु सक्नेछ । 

(३) उपिनयम (२) बमोिजम सदःय हनु चाहने ूदेश 
सभाका समानपुाितक सदःयले भाि १५ गतेिभऽ आफू सदःय 
हनु चाहेको िनवार्चन क्षेऽ खलुाई मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय र सिमितमा िलिखत पमा जानकारी 
गराउन ुपनछ । 

तर, आ.व. २०७६।०७७ को हकमा काितर्क २० 
गतेिभऽ आफू सदःय हनु चाहेको िनवार्चन क्षेऽ खलुाई 
मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय र सिमितमा िलिखत 
पमा जानकारी गराउन बाधा पन   छैन । 

(४) उपिनयम (१) को खण्ड (क) बमोिजमको ूदेश 
सभाको सदःय कुनै कारणले िनलम्वन भएको वा िनजको पद 
िरक्त भएको अवःथामा सम्विन्धत िजल्लाबाट ूदेश सभामा 
ूितिनिधत्व गन ज्ये  समानपुाितक सदःयले संयोजक भई 
कामकाज गनछ । 

४. सिमितको काम,  कतर्व्य र अिधकारः (१) सिमितको काम, 
कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछः- 

(क)  िनवार्चन क्षेऽ अन्तगर्त रहेका ःथानीय तहको 
वािषर्क िवकास कायर्बमको िववरण स लन 
तथा िव षेण गन, 

(ख) यस िनयमावली बमोिजम लागत साझेदारी हनु 
सक्ने आयोजनाको िववरण स लन तथा 
िव षेण गन, 



v08 #_ cltl/Qmf° !@, k|b]z /fhkq efu @ ldlt @)&^.*.!# 
 

5 
 

(ग) कायर्बम अन्तगर्त स ालन हनेु आयोजना 
छनौटका मापदण्ड तयार गन, 

(घ) िनयम ७ बमोिजम छनौट भएका आयोजनाको 
ःवीकृित ूदान गन, 

(ङ) कायर्बम अन्तगर्त स ालन हनेु आयोजनाको 
कायार्न्वयनलाई ूभावकारी बनाउन समन्वय, 
सहिजकरण, अनगुमनतथा सपुरीवेक्षण र ूगित 
सिमक्षा गन, 

(च) कायर्बमको ूगित ूितवेदन मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा पठाउने, र 

(छ) अन्य आवँयक कायर्ह  गन, गराउने । 
५. सिमितको बैठक सम्वन्धी कायर्िविधः  (१) सिमितको बैठक 

देहाय बमोिजम वषर्को कम्तीमा ५ पटक बःनेछः– 
(क) गत आिथर्क वषर्को कायर्बम कायार्न्वयनको 

सिमक्षा गनर् भाि मसान्तिभऽ, 
(ख) चालू आिथर्क वषर्को कायर्बम छनौट सम्बन्धी 

छलफल गनर् असोज १५ गतेिभऽ, 
(ग) कायर्बमको छनौट गनर् र कायार्न्वयन 

सम्बन्धी मागर्दशर्न गनर् काितर्क १५ गतेिभऽ,
(घ) चालूआिथर्क वषर्मा कायार्न्वयनमा रहेका 

कायर्बमको अनगुमन तथा मूल्या न गनर् 
बैशाख मसान्तिभऽ किम्तमा २ पटक, 

(ङ) आगामी आिथर्क वषर्को लािग बािषर्क 
योजनामा कायर्बम समावेश गनर् अषाढ 
मसान्तिभऽ । 

(२) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन यस आिथर्क बषर् २०७६।०७७ को लािग सो 
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उपिनयमको खण्ड (क) र (ख) मा उिल्लिखत कायर् काितर्क 
मसान्तिभऽ र खण्ड (ग) मा उिल्लिखत कायर् मंिसर १५ 
गतेिभऽ गनर् बाधा पन छैन । 

(३) उपिनयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन आवँयकता अनसुार आकिःमक बैठक बःन बाधा पन 
छैन । 

(४) सिमितको बैठक संयोजकले तोकेको िमित,  समय र 
ःथानमा बःनेछ ।  

(५) सिमितको सदःय सिचवले संयोजकको िनदशन 
बमोिजम बैठक बोलाउन ुपनछ । बैठक बःने सूचना बैठक 
बःनभुन्दा कम्तीमा २ िदन अगावै सदःयह लाई िदनपुनछ । 

 तर आकिःमक पमा बैठक बःन ु परेमा तत्काल 
सूचना िदई बैठक बःन बाधा पन छैन । 

(६) सिमितको बैठकमा कुनै सदःयको अनपुिःथितका 
कारणले माऽ सिमितको काम कारवाहीमा बाधा पगु्ने छैन । 

(७) उपिनयम (६) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन योजना छनौट सम्वन्धी िनणर्य गदार् बैठकमा संयोजक 
सिहत बहमुत सदःय उपिःथत भएको हनुपुनछ । 

(८) संयोजकले आफ्नो अनपुिःथितमा आफ्नो िनवार्चन 
क्षेऽ रहेको िजल्लावाट समानपुाितक सदःयको पमा ूदेश 
सभामा ूितिनिधत्व गन जे  सदःयलाई बैठकको अध्यक्षता 
गनर् िलिखत पमा अिधकार ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

(९) सिमितको िनणर्य सम्भव भएसम्म सवर्सम्मत ढंगले 
गनुर् पनछ । बैठकमा सवर्सम्मत ढंगले िनणर्य हनु नसकेमा 
संयोजकको िनणर्य अिन्तम हनेुछ । 

(१०) सिमितको सदःय सिचवले संयोजकको िनदशन 
बम िजम बैठकको व्यवःथापन गन, िनणर्य कायार्न्वयन गन, 
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मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय समक्ष ूगित 
ूितवेदन पेश गन र सिमितले तोकेको अन्य आवँयक कायर् 
गनुर् पनछ ।   

(११) सिमितको बैठकमा िजल्ला समन्वय सिमितका 
ूमखु वा उपूमखु, ःथानीय तहका ूमखु वा उपूमखु, 
अध्यक्ष वा उपाध्यक्षवा अन्य िवषयिव लाई आमन्ऽण गनर् 
सिकनेछ । 

(१२) सिमितको बैठक सम्वन्धी अन्य व्यवःथा सिमित 
आफले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

६. आयोजनाको िकिसमः(१) यस िनयमावली बमोिजम देहायका 
सावर्जिनक उपयोगसँग सम्बिन्धत पूवार्धार िवकास सम्वन्धी 
आयोजना स ालन र कायार्न्वयन गनर् सिकनेछः–  

(क) भ-ूक्षय िनयन्ऽण,  नदी,  गल्छी तथा पिहरो 
रोकथाम एवं िसंचाई सम्बन्धी आयोजना, 

(ख) सडक िनमार्ण तथा ःतरो ित (सडक, 
सडक पलु,  झोलु े पलु,कल्भटर्,  ढल, 
काठेपलु िनमार्ण) सम्बन्धी आयोजना, 

(ग) खानेपानी तथा सरसफाई,  फोहरमैला 
व्यवःथापन तथा ल्याण्डिफल्ड साइट 
िनमार्ण आयोजना, 

(घ) ऐितहािसक,  सांःकृितक,  सािहत्य,  कला एवं 
पयर्टकीय ःथलको संरक्षण,  िजण ार तथा 
िनमार्ण आयोजना, 

(ङ) नवीकरणीय उजार्,  लघ ु जलिव तु तथा 
िव तुीकरण सम्बन्धी आयोजना, 

(च) ूसिुत भवन,  ब्लड बक लगायत ःवाःथ्य 
सम्वन्धी पूवार्धार, सामदुाियक सभागहृ, 
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बाल िवकास केन्ि,  वृ ाौम,  अनाथालय 
तथा पनुःथार्पना केन्ि िनमार्ण सम्बन्धी 
आयोजना, 

(छ) कृिष उपज संकलन केन्ि िनमार्ण तथा 
हाट बजार व्यवःथापन सम्बन्धी आयोजना, 

(ज) 1सामदुाियक िव ालय र सहकारीको भौितक 
पूवार्धार िवकास सम्वन्धी आयोजना,  

(झ) फरक क्षमता भएका व्यिक्तह को िहत 
ूव र्न हनेु भौितक िनमार्ण सम्बन्धी 
आयोजना, 

(ञ) न्  पीिडत पिरवारको िहत ूव र्न हनेु 
भौितक िनमार्ण सम्वन्धी आयोजना, 

(ट) खेलकुद पूवार्धार एवं मानव संशाधन 
िवकास सम्बन्धी आयोजना,  

(ठ) सामदुाियक िव ालयमा सूचना ूिवधी -

(ICT)  ूयोगशाला ःथापना सम्वन्धी 
आयोजना र 

(ड) िवगतमा स ालनमा आएका अधरुा 
कायर्बमलाई पूणर्ता िदने आयोजना । 

(2) कायर्बमअन्तगर्त राजनैितक दल सम्ब  संघ 
संगठनको पूवार्धार िवकास सम्बन्धी आयोजना संचालन गनर्, 
जग्गा खिरद वा मआुब्जा िवतरण गनर्, साममी खिरद गरी 
िवतरण गनर्, गैरसरकारी संःथा वा सहकारी संःथामाफर् त 

                                                            
1 ूदेश पूवार्धार िवकास कायर्बम (सञ् चालन कायर्िविध)(पिहलो संशोधन)    
िनयमावली, २०७६ ारा संशोधन गिरएको । 
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आयोजना कायार्न्वयन गनर् र पूवार्धार िवकासभन्दा बाहेक 
अन्य ूकृितका आयोजना छनौट गनर् पाइने छैन ।  

७. आयोजनाको छनौट तथा ूाथिमकताः(१) सिमितले िनयम ६ मा 
उिल्लिखत आयोजनाह  मध्येबाट यस िनयमावली बमोिजम 
कायार्न्वयन हनेु आयोजना ूत्येक बषर्को काितर्क १५ गतेिभऽ 
छनौट गनुर् पनछ । 
तर, चाल ुआ.व. २०७६।०७७ को लािग कायार्न्वयन हनेु 
आयोजना2मंिसर मसान्तसम्म छनौट गनर् बाधा पन छैन । 

(२) सिमितले आयोजना छनौट गदार् सम्भव भएसम्म एक 
आिथर्क वषर्िभऽ कायार्न्वयन गनर् सिकने आयोजना छनौट गनुर् 
पनछ । 

(३) उपिनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन कुनै आयोजना एक आिथर्क वषर्मा सम्प  हनु नसक्ने 
अवःथामा ःथानीय तहले आफ्नो योजनामा समावेश गरी 
बहवुषीर्य योजनाको पमा कायार्न्वयन गनर् सक्नेछ । 

(४) यस िनयम बमोिजम छनौट भएको आयोजनाको 
िववरण सिमितले अनसूुची–१ बमोिजमको कायार्न्वयन तािलका 
सिहत अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा तयार गरी छनौट भएको 
७ िदनिभऽ मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, आिथर्क 
मािमला तथा योजना मन्ऽालय, सम्विन्धत ःथानीय तह, ूदेश 
लेखा िनयन्ऽक कायार्लय र सम्विन्धत िजल्लाको ूदेश लेखा 
इकाई कायार्लय वा कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा 
उपलव्ध गराउन ुपनछ । 

                                                            
2 ऐ.ऐ. 
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(५) उपिनयम (1) बमोिजमको अवधीिभऽ छनौट 
नभएका आयोजनामा यस िनयम बमोिजमको रकम िनकासा हनेु 
छैन । 

(6) कुनै आयोजनाको सम्झौता माघ मसान्तिभऽ हनु 
नसकेमा वा गम्भीर िववाद भई आयोजना कायार्न्वयन हनु 
नसक्ने अवःथा परेमा सिमितले मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लयको सहमित िलई फागनु १५ िभऽ एक पटकका लािग 
माऽ यस िनयमावली बमोिजम अक  आयोजना छनौट गनर् वा 
पिरवतर्न गनर् सक्नेछ । 

(7) उपिनयम (6) बमोिजम छनौट भएको आयोजनाको 
जानकारी ७ िदनिभऽ मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, 
आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालय, सम्बिन्धत ःथानीय 
तह, ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लय र ूदेश लेखा इकाई 
कायार्लय वा कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा समेत िदन ु
पनछ । 

(8) उपिनयम (४) र (7) बमोिजम ूा  भएको 
िववरणको आधारमा मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले 
िविनयोजन भएको रकमलाई िशषर्कगत बाँडफाँडको सम्वन्धमा 
िनणर्य गरी आयोजना कायार्न्वयनका लािग सम्विन्धत 
िनकायलाई अिख्तयारी सिहत िनदशन िदन ुपनछ । 

(9) उपिनयम (१) बमोिजम आयोजना छनौट गदार् 
देहाय बमोिजम गनुर्पनछः‐ 

(क) आयोजना छनौट गदार् सहभािगतामूलक 
योजना प ित अवलम्वन गनुर्पन, 

(ख) ूदेश सभाका सम्बिन्धत समानपुाितक 
सदःयले ूःताव गरेको पूवार्धार सम्वन्धी 
आयोजनालाई समेत सम्वोधन गनुर्पन, 
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(ग) ःथानीय नागिरकको आवँयकता,  ूाथिमकता 
र िवकासमा सन्तलुन कायम हनेु आयोजना 
छनौट गरी कायार्न्वयन गनुर्पन, 

(घ) सम्बिन्धत ःथानीय तहको सभाबाट ःवीकृत 
भएको तर बजेट अभावका कारण 
कायार्न्वयन हनु नसकेका आयोजनालाई 
ूाथिमकता िदने, 

(ङ) सम्बिन्धत ःथानीय तहबाट ःवीकृत भई 
बजेट िविनयोजन भए तापिन पयार्  नभएको 
कारण बजेट थप गनुर्पन आयोजना छनौट 
गनर् सिकने, र 

(च) िवपद् वाट क्षित भएका वा जोिखममा परेका 
वा सोको पनुःिनमार्ण,  िनयन्ऽण र रोकथामका 
िनिम  बजेट व्यवःथा नभएका वा बजेट 
व्यवःथा भए पिन पयार्  नभएका आयोजना 
छनौट गनर् सिकने । 

(10) उपिनयम(१) बमोिजम आयोजना छनौट गदार् 
देहायका आयोजनालाई समेत ूाथिमकता िदन ुपनछः‐ 

(क)   ःथानीय तहको आविधक िवकास योजना र 
अन्य क्षेऽगत योजनाको ूाथिमकतामा परेका 
पूवार्धार सम्बन्धी आयोजना, 

(ख)   ौममा आधािरत रोजगारी िसजर्ना गन 
िकिसमका पूवार्धार सम्बन्धी आयोजना,  

(ग)   बढी जनसहभािगता हनेु पूवार्धार सम्बन्धी 
आयोजना, 

(घ)  िवपद् बाट क्षित भएको वा हनु सक्ने 
समःयालाई सम्बोधन गन पूवर् तयारी र 
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जोिखम न्यूनीकरण गन पूवार्धार सम्बन्धी 
आयोजना, र 

(ङ)    सम्बिन्धत िनवार्चन क्षेऽिभऽका ःथानीय 
तहले दईु वा सो भन्दा बढी ःथानीय 
तहलाई फाइदा पगु्ने भनी छनौट गिरिदन 
अनरुोध गरेका पूवार्धार सम्बन्धी  
आयोजना । 

(१1) यस िनयमावली बमोिजम एक िनवार्चन क्षेऽमा 
कम्तीमा पचास लाख पया बराबरको एउटा आयोजना 
अिनवायर् पमा छनौट गनुर्पनछ ।आयोजना छनौट गदार् दश 
लाख पैयाभन्दा न्यून रकम िविनयोजन गनर् पाईने छैन । 

तर दश लाख पयाँ भन्दा तलका 3दश आयोजनाह  
छनौट गनर् बाधा पन छैन । 

(१2) सिमितले यस िनयमावली बमोिजम एक भन्दा बढी 
ःथानीय तहमा पन आयोजनाको कायार्न्वयन कुनै एउटा 
ःथानीय तहबाट वा कामको पिरमाणको आधारमा सम्बिन्धत 
ःथानीय तहमा िवभाजन गरी तोक्न सक्नेछ ।  

(1३) यस िनयमावली बमोिजम मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, आिथर्क मािमला तथा योजना 
मन्ऽालय,  सम्बिन्धत ःथानीय तह, ूदेश लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय र ूदेश लेखा इकाई कायार्लय वाकोष तथा लेखा 
िनयन्ऽक कायार्लयमा आयोजना वा कायर्बम छनौटको िववरण 
उपलब्ध गराउने िजम्मेवारी िजल्ला समन्वय अिधकारीको  
हनेुछ ।  

                                                            
3 ूदेश पूवार्धार िवकास कायर्बम (सञ् चालन कायर्िविध) (पिहलो संशोधन) 
िनयमावली, २०७६ ारा संशोधन गिरएको । 
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८. आयोजनामा साझेदारी गनर् सिकनेः (१) यस िनयमावली 
बमोिजम कायार्न्वयन हनेु आयोजनामा सम्बिन्धत ःथानीय तहले 
आफ्नो िमल्दो आयोजनाबाट लागत साझेदारी गनर् सक्नेछ । 

(२) यस कायर्बम अन्तगर्त उपभोक्ता सिमित माफर् त 
कायार्न्वयन हनेु आयोजनामा सम्बिन्धत ःथानीय तहले ूचिलत 
कानून बमोिजम उपभोक्ता सिमितबाट लागत साझेदारी गनुर् 
पनछ । 

(3) कायार्लयले उपिनयम (१) र (2) बमोिजमको 
रकम समेत समावेश गरी आयोजनाको कूल लागत अनमुान 
तयार गनुर् पनछ ।   

(4) सिमितले लागत साझेदारी बढी हनेु आयोजना छनौट 
गरी कायार्न्वयन गनर् ूाथिमकता िदने गरी मापदण्ड बनाउन 
सक्नेछ । 

(५) यस िनयमावली बमोिजम लागत साझेदारीमा 
आयोजना कायार्न्वयन गदार् काम र लागतको अंश लगायतका 
आवँयक िववरण सम्झौतामा खलुाउन ुपनछ । 

९. आयोजनाको स ालन तथा कायार्न्वयनः(१) सिमितबाट यस 
िनयमावली बमोिजम छनौट भएका आयोजना कायार्न्वयनको 
लािग मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले तोकेको ूदेश 
िःथत िनकाय वा सम्वन्धीत ःथानीय तहमा पठाउन ुपनछ ।  

तर, आयोजनाको ूकृितका आधारमा सम्विन्धत 
िनकायको समन्वयमा संघ अन्तगर्तका िनकायवाट आयोजना 
कायार्न्वयन गनर् बाधा पन छैन । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम ूा  आयोजनाको स ालन 
तथा कायार्न्वयन गदार् ूचिलत कानून बमोिजम ठेक्का 
ूणालीवाट वा उपभोक्ता सिमित माफर् त गराउन सिकनेछ । 
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(३) यस िनयमावली बमोिजमको आयोजना 
कायार्न्वयनको लािग उपभोक्ता सिमित गठन गदार् ूचिलत 
कानूनको सवर्मान्यतामा ूितकूल नहनेु गरी देहाय बमोिजम गनुर् 
पनछः‐ 

(क) उपभोक्ता सिमित गठन गदार् कम्तीमा तेि स 
ूितशत मिहला हनेु गरी समावेशीताको 
िस ान्त अपनाउन ुपन, 

(ख) उपभोक्ता भेला गरेको माइन्यटु र फोटो वा 
ंय साममी संलग्न हनुपुन, 

(ग) आयोजना कायार्न्वयन गन िनकाय वा 
ःथानीय तहको ूितिनिधलाई सहभागी 
गराएको हनुपुन, 

(घ) उपभोक्ता सिमितमा राजिनितक दलका 
िजल्ला, नगर र गाउँ किमटीका पदािधकारी 
(सम्विन्धत दलको िवधान अनसुार) राख्न 
नहनेु, 

(ङ) अन्य कुनै उपभोक्ता सिमितको पदािधकारी 
रहेको हनु नहनेु, 

(च) राज्यकोषवाट तलवभ ा पाउने गरी िनयकु्त 
भएका िशक्षक, कमर्चारी लगायत अन्य 
रा सेवक हनु नहनेु, 

(छ) उपभोक्ता सिमितमा कुनै पिन तहका 
जनूितिनिध सदःय रहन नपाउने, 

(ज) कुनै अदालत वा िनकायवाट फौजदारी 
अिभयोगमा सजाय पाएको हनु नहनेु, 

(झ) सरकारी वक्यौता वा पेँकी फ ट गनर् 
वाँकी रहेको हनु नहनेु, र 
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(४) यस िनयमावली बमोिजम िनमार्ण हनेु भौितक 
पूवार्धार मिहला, बालबािलका तथा फरक क्षमता भएका 
व्यिक्तमैऽी हनु ुपनछ । 

(५) यस िनयमावली बमोिजम उपभोक्ता सिमितबाट 
कायार्न्वयन हनेु आयोजनाह  उपभोक्ता सिमितले ठेक्का वा अन्य 
कुनै तिरकाबाट अन्य व्यिक्त वा संःथामाफर् त काम गराएको 
पाइएमा सिमितले त्यःतो आयोजना खारेजका लािग मखु्यमन्ऽी 
तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा िसफािरस गनुर् पनछ ।  

(६) उपिनयम (५) बमोिजम िसफािरस ूा  भएमा 
मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले सो सम्वन्धमा 
जाँचबझु गरी िसफािरस जायज देखेमा आयोजना खारेज गनर् 
सक्नेछ । त्यसरी खारेज भएको आयोजनामा कुनै िकिसमको 
भकु्तानी गिरने छैन । 

(७) आयोजना कायार्न्वयन गदार् आयोजना ःथल,  लागत, 
िविनयोिजत बजेट,  उपभोक्ता सिमित वा िनमार्ण व्यवसायीको 
नाम समेतको जानकारी आयोजना ःथल, ःथानीय तहको 
कायार्लयको सूचनापाटी र सम्विन्धत िनकायको वेवसाइटमा 
सबैले देख्न ेगरी राख्न ुपनछ ।  

१०. रकम िनकासा सम्बन्धी व्यवःथाः(१) मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले आयोजना कायार्न्वयन गन गरी 
अनसूुची २ बमोिजम हनु आउने रकम सम्बिन्धत ूदेश लेखा 
इकाई कायार्लय वा कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमाफर् त 
िनयम ९ को उपिनयम (1) बमोिजमको आयोजना कायार्न्वयन 
गन िनकाय वा ःथानीय तहमा रकम िनकासाको व्यवःथा 
िमलाउन ुपनछ । 

(२) सिमितले यस िनयमावली बमोिजम आयोजना छनौट 
गरी पेश गिरसकेपिछ ूदेश सभाका सदःयको कायर्काल समा  
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भएपिन आयोजना कायार्न्वयन तथा रकम िनकासा गनर् बाधा 
पन छैन । 

११. अनगुमन तथा सपुिरवेक्षणः(१) यस िनयमावली बमोिजम 
कायार्न्वयन गिरने आयोजनाको अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण गन 
िजम्मेवारी सिमितको हनेुछ ।आयोजना कायार्न्वयन हनेु 
ःथानीय तहले आफ्नो क्षेऽिभऽका आयोजनाको िनयिमत 
अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितले अनगुमन तथा 
सपुिरवेक्षण गदार् ूदेश सरकारका सरोकारवाला िनकाय र 
ःथानीय तहलाई समेत समावेश गरी संयकु्त पमा गनुर्  
पनछ । 

(३) मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले यस 
िनयमावली बमोिजम कायार्न्वयनमा रहेका आयोजनाको जनुसकैु 
बखत अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण गनर् वा गराउन सक्नेछ ।  

(४) कुनै आयोजना कायार्न्वयनको सम्बन्धमा समय, 
लागत र गणुःतरमा कुनै ू  उठेमा मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले िबशेष  सिहतको िवशेष टोली गठन 
गरी जाँचबझु तथा अनगुमन गराउन सक्नेछ ।  

(५)  उपिनयम (1) बमोिजम सिमित वा ःथानीय तहले 
गरेको अनगुमन तथा सपुिरवेक्षणको ूितवेदन मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा पठाउन ुपनछ ।  

(६) यस िनयमावली बमोिजमको जाँचबझु वा अनगुमन 
तथा सपुिरवेक्षण टोलीवाट ूा  ूितवेदनमा उिल्लिखत सझुाव 
कायार्न्वयन गनर् सम्बिन्धत उपभोक्ता सिमित वा िनमार्ण 
व्यवसायी वा सरोकारवालालाई मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लयले िनदशन िदन सक्नेछ । 
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(७) उपिनयम (६) बमोिजम ूा  िनदशनलाई 
कायार्न्वयन गनुर् सम्बिन्धत उपभोक्ता सिमित वा िनमार्ण 
व्यवसायी वा सरोकारवालाको कतर्व्य हनेुछ । 

(८) मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले यस 
िनयम बमोिजम िदएको िनदशन कायार्न्वयन नगन उपभोक्ता 
सिमित वा िनमार्ण व्यवसायी वा सरोकारवालाको रकम भकु्तानी 
रोक्का गनर् वा रोक्काको लािग िनदशन िदन सक्नेछ । 

(९) उपिनयम (४) बमोिजम गठन भएको िबशेष  
सिहतको िवशेष टोलीको ूितवेदनबाट आयोजना कायार्न्वयनमा 
गम्भीर लापरवाही भएको वा आिथर्क अिनयिमतता भएको 
देिखएमा मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले 
कारवाहीका लािग सम्बिन्धत िनकायमा लेखी पठाउन  
सक्नेछ । 

१२. सावर्जिनक परीक्षणः (१) यस कायर्िविध बमोिजम स ािलत 
आयोजनाह  कायर्सम्प  भएपिछ आयोजना कायार्न्वयन गन 
िनकाय वा ःथानीय तहले ूचिलत कानूनबमोिजम सावर्जिनक 
परीक्षण गनुर्पनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको सावर्जिनक परीक्षण गदार् 
कम्तीमा देहायको िविध अवलम्वन गनुर् पनछः‐ 

(क)   सावर्जिनक सनुवुाई वा नागिरक समाजबाट 
परीक्षण,  

(ख)   आम्दानी खचर्को िववरण जाँच,  
(ग)   लाभमाही सन्तिु  फाराम भरी ूमािणत 

गन। 
(३) उपिनयम (१) बमोिजम सावर्जिनक परीक्षण गरेको 

ूितवेदन संलग्न नभएसम्म अिन्तम भकु्तानी िदइने छैन । 
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१३. आयोजनाको ूािविधक मूल्या न,  जाचपँास र फरफारकः  
(१) यस िनयमावली बमोिजमको आयोजनामा भएको खचर्को 
सक्कल बील भौचर सिहतको आवँयक िववरण कागजात 
सम्बिन्धत उपभोक्ता सिमित वा िनमार्ण व्यवसायी वा 
सरोकारवालाले कायर्बम कायार्न्वयन गन िनकाय वा कायार्लय 
समक्ष पेश गनुर्पनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम िहसाब फ   य टका लािग 
सक्कल बील भौचर सिहतको आवँयक िववरण कागजात ूा  
भएपिछ आयोजना कायार्न्वयन गन िनकाय वा कायार्लयले 
जाँचपासका लािग ूािविधक कमर्चारी खटाई सम्प  भएका 
कामको गणुःतर र पिरमाणमा पिछसम्म फरक नपन गरी 
ूितवेदन पेश गनर् लगाउन ुपनछ । 

(३) उपिनयम (२) बमोिजम जाँचपासका लािग खिटएको 
ूािविधकले िनयम १1 बमोिजम मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय र अन्य अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण 
टोलीले िदएको िनदशन कायार्न्वयन भए नभएको र सम्झौता 
बमोिजम काम भए,  नभएको ःप  खलुाई ूितवेदन िदन ु 
पनछ । 

(४) उपिनयम (२) र (३) बमोिजम पेश भएको 
ूितवेदनको आधारमा आयोजना कायार्न्वयन गन िनकाय वा 
कायार्लयले त्यःतो कामको जाँचपास गरी ूचिलत कानून 
बमोिजम फरफारक गिरिदन सक्नेछ । 

(५) उपिनयम (४) बमोिजम रकम फरफारक भैसकेपिछ 
१५ िदनिभऽ सोको िववरण मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लय र सिमित समक्ष पेश गनुर् पनछ ।  
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(६) यस िनयम बमोिजम आयोजना कायार्न्वयन गन 
िनकाय वा कायार्लयले पेश गरेको िववरण सिमितको सदःय 
सिचवले चौमािसक पमा सावर्जिनक गनुर् पनछ । 

१४. कायर्बमको ूशासिनक खचर् सम्बन्धी व्यवःथाः (१) यस 
िनयमावली बमोिजम ूदेश लेखा इकाई कायार्लय वा कोष तथा 
लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले कूल आयोजना रकमको १ 
ूितशतले हनु आउने रकम मध्येवाट ७५ ूितशत रकम 
सम्विन्धत िजल्ला समन्वय सिमितको कायार्लय र वाँकी २५ 
ूितशत रकम आयोजना कायार्न्वयन गन िनकाय वा ःथानीय 
तहलाई ूशासिनक खचर्को पमा उपलब्ध गराउन ुपनछ । 

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको रकम बैठक व्यवःथापन 
गनर्, ःवयंसेवक पिरचालन गनर्, अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण गनर्, 
सावर्जिनक पिरक्षण गनर्, कायर्बमको सिमक्षा गनर्, ूितवेदन 
गनर् समेतका लािग खचर् गनर् सक्नेछ । 

(३) ूचिलत कानून वमोिजम सिमितका 
पदािधकारीह को अनगुमन खचर् उपिनयम (१) वमोिजमको 
रकमबाट िजल्ला समन्वय सिमितको कायार्लयले व्यवःथा 
गनछ । 

(४) यस िनयमावली बमोिजमको आयोजना 
कायार्न्वयनको समन्वय र सहजीकरण गनर् 4 िजल्ला समन्वय 

अिधकारीले सिमितको संयोजकको 5 िसफािरसमा एकजना 
ःवयंसेवक पिरचालन गनर् सक्नेछ । 

                                                            
4ूदेश पूवार्धार िवकास कायर्बम (सञ् चालन कायर्िविध) (पिहलो संशोधन) 
िनयमावली, २०७६ ारा संशोधन गिरएको । 
5ऐ.ऐ. 
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 (५) उपिनयम (३) बमोिजमको ःवयंसेवकले आफूले 
गरेको कामको ूितवेदन िनयिमत पमा सिमितमा पेश गनुर् 
पनछ ।  

१५. लेखा तथा लेखापरीक्षणः(१) मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लयबाट ूा  अिख्तयारी बमोिजमको रकम िनकासा तथा 
खचर् सम्बन्धी सम्पूणर् कायर्को िजम्मेवारी खचर् गन िनकाय वा 
कायार्लयको हनेुछ । 

(२) खचर् गन िनकाय वा कायार्लयले उपिनयम  
(१) बमोिजम ूा  रकमको आन्तिरक र अिन्तम लेखापरीक्षण 
ूचिलत कानून बमोिजम गनुर् गराउन ुपनछ । 

१६. कायर्बमको ूितवेदन तथा ूगित समीक्षाः(१) कायर्बम 
कायार्न्वयन गन िनकाय वा ःथानीय तहले स ािलत 
कायर्बमको ूगित ूितवेदन ूत्येक चौमािसक अविध समा  
भएको िमितले 7 िदनिभऽ सिमितमा पठाउन ुपनछ । 
    (2) सिमितको िनदशनमा सिमितको सदःय सिचवले 
स ािलत कायर्बमको ूगित ूितवेदन मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयलाई ूत्येक चौमािसक अविध समा  
भएको िमितले १५ िदन िभऽ पठाउन ुपनछ ।  
         (3) सिमितले ूत्येक आिथक बषर्को अन्त्यमा 
सरोकारवाला सबै मन्ऽालय, िनकाय र कायार्लयको 
सहभािगतामा कायार्न्वयनमा लिगएका कायर्बमको सिमक्षा गनुर् 
पनछ ।  

१७. िनदशन िदन सक्नेः मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले 
ूदेश पूवार्धार िवकास कायर्बमको कायार्न्वयनलाई थप 
पारदशीर्, जवाफदेही, व्यविःथत र ूभावकारी बनाउन 
आवँयक िनदशन िदन सक्नेछ । त्यःतो िनदशन सम्बिन्धत 
सबैले पालना गनुर् पनछ । 
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१८. अनसूुचीमा थपघट वा हेरफेर गनर् सक्नेः मखु्यमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले आवँयकता अनसुार अनसूुचीमा 
थपघट तथा हेरफेर गनर् सक्नेछ । 

१९. बाधा अड्काउ फुकाउनेः यस िनयमावलीको कायार्न्वयनमा कुनै 
ि िवधा उत्प  भई कायार्न्वयन गनर् बाधा परेमा मखु्यमन्ऽी 
तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयले िनयमावलीको व्यवःथाको 
ूितकूल नहनेु गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 

२०. खारेजी तथा बचाउः (1) ूदेश पूवार्धार िवकास कायर्बम 
(स ालन कायर्िविध) िनयमावली, २०७५ खारेज गिरएको छ ।  
    (2) उपिनयम (1) बमोिजमको िनयमावली अनसुार भए 
गरेको काम कारबाही यसै िनयमावली बमोिजम भएको 
मािननेछ । 
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ःवीकृत िमित २०७६।०८।१३   
    आ ाले, 
    वालकृंण िघिमरे 
    ूदेश सरकारको ूमखु सिचव । 
 
     
  

 
@# 
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