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भखु्मभन्त्री जीबफकोऩाजजन कामजक्रभ सञ्चारन कामजविबध, २०७७ 

प्रदेश भन्त्न्त्रऩरयषद् फाट वीिीक त बभबत् २०७७/९/५ 

ऩवहरो सॊशोधन बभबत् २०७८/४/२९ 

कणाजरी प्रदेशभा आबथजक, साभान्त्जक रुऩभा अबत विऩन्न बसभान्त्तक त सभदुामका घय ऩरयिायराई जीबफकोऩाजजनका 

राबग आधायबूत आिश्मकताको ऺरेभा सहमोग ऩगु्नेगयी उबनहरुको ब्मन्त्िगत तथा साभवुहक जीविकोऩाजजन, 

आबथजक उन्नबत, साभान्त्जक प्रबतष्ठा य सम्भान ि वि गयाउने उिेश्मरे कणाजरी प्रदेश सयकायको विशेष कामजक्रभको 

रूऩभा भखु्मभन्त्री जीबफकोऩाजजन कामजक्रभराई प्रबािकायी कामाजन्त्िम गनज फाञ्छनीम बएकोरे प्रशासकीम कामजबफबध 

(बनमबभत गने) ऐन २०७५ को दपा ३ अनसुाय कणाजरी प्रदेश सयकायरे मो कामजविबध फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद–१  

प्रायन्त्म्बक 

1. सॊन्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामजविबधको नाभ “भखु्मभन्त्री जीबफकोऩाजजन कामजक्रभ सञ्चारन कामजविबध, 

२०७७”  यहेको छ। 

   (२) मो कामजविबध तरुुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ।  

2. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊगरे अको अथज नरागभेा मस कामजविबधभा् 

(क) “अनदुान” बन्त् नारे छनौट बएका राबग्राही िा रन्त्ऺत फगजफाट बनजहरुरे दपा ३ फभोन्त्जभ सञ्चाबरत 

कामजक्रभ फाट हाबसर गयेका भाऩनीम उऩरन्त्ब्धका अनऩुातभा बनजहरुराई प्रदान गरयने नगदी िा न्त्जन्त्सी 

िा सेिाराई सम्झन ुऩदजछ। 

(ख) “कामजक्रभ” बन्नारे मस कामजविबधको दपा ४ अनसुायका ऺेरभा सॊचारन हनेु भखु्मभन्त्री जीबफकोऩाजजन 

कामजक्रभ सम्झनऩुछज। 

(ग)  “कामाजरम” बन्नारे प्रदेशका न्त्जल्राहरूभा उद्योग, ऩमजटन, िन तथा िातािायण भन्त्रारम भातहत 

सञ्चारनभा यहेका उद्योग तथा उऩबोिा वहत सॊयऺण कामाजरम सम्झन ुऩदजछ य सो शब्दरे उऩबोिा 

वहत सॊयऺण बनदेशनारमराइज सभेत जनाउॉछ । 

(घ) “भन्त्रारम”  बन्नारे भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामाजरम सभेतराई सम्झन ुऩदजछ। 

(ङ) “दबरत” बन्नारे याविम दबरत आमोगको बसपारयसभा नेऩार सयकायरे दबरत बबन ऩरयबावषत गयेको 

सभदुामका व्मन्त्िराई सम्झन ुऩछज । 

(च) “बनदेशक सबभबत” बन्नारे कणाजरी प्रदेशविशेष कामजक्रभ सञ्चारन तथा व्मिवीथाऩन बनदेन्त्शका, २०७७ 

को दपा ९ फभोन्त्जभको सबभबतराई सम्झन ुऩछज । 
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(छ) “बनिाजचन ऺरे”  बन्नारे कणाजरी प्रदेशभा यहेका प्रदेश बनिाजचन ऺेरराई सम्झनऩुछज । 

(ज) “राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज” बन्नारे मस कामजविबधको दपा ११ अनसुायका आधायभा दपा ७ फभोन्त्जभको 

सबभतफाट ऩवहचान तथा छनौट बएका बफऩन्न ब्मन्त्ि िा आबथजक, साभान्त्जक रुऩभा अबत विऩन्न 

बसभान्त्तक त सभदुामका घय ऩरयिाय आिि बएको सभहु िा सॊवीथा सम्झनऩुछज । 

(झ) "सहकायी सॊवीथा” बन्नारे प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ दताज बइ सॊचारनभा यहेको सहकायी सॊवीथा 

सम्झनऩुदजछ। 

(ञ) "आधायबतू आिश्मकता” बन्नारे मस कामजबफबधको दपा ७ को सबभबतफाट आधायबूत आिश्मकता बबन 

ऩवहचान बएका जीविकोऩाजजन, आिास बनभाजण, रघ ुतथा घयेर ुउद्यभ रगामतका बफषम सम्झन ुऩनेछ । 

(ट) "सॊगठठत सॊयचना” बन्नारे प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ सॊघीम सयकाय िा कणाजरी प्रदेश सयकाय िा वीथानीम 

तहका कुनै सयकायी बनकामभा प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ दताज बएको िा अबबरेख यहेका पयक-पयक 

घयऩरयिायका कन्त्म्तभा ३० देन्त्ख ५० जना व्मन्त्िहरूको वीिाबभत्िभा सञ्चारन हनेु सॊगठठत सभहु िा 

सॊगठन िा सॊयचना सम्झनऩुदजछ । 

(ठ) "सहुबरमत ऋणकोष” बन्नारे दपा ६ (घ) फभोन्त्जभको कोषराई सम्झन ुऩछज । 

(ड) "वीिफ वि अऺम कोष प्रणारी” बन्नारे मस कामजबफबधको अनसूुची ५ फभोन्त्जभको कोषराई सम्झन ुऩनेछ। 

मसभा अनदुानको रुऩभा प्रदान गरयएको भूर धन िा कोष खचज िा घटाउन नऩाइने, भूर धन िा कोष 

ऩरयचारन गयेय प्राप्त बएको ब्माजको न्त्मनुतभ १० प्रबततश यकभ भूर धन िा कोषभा नै जम्भा गयी 

भूर धन िा कोषराइ क्रभश फ वि गदै रान ुऩने प्रणारी यहेको हनेुछ । 

ऩरयच्छेद-२ 

कामजक्रभको उद्दशे्म, ऺरे तथा सॊचारन तयीका 

3. कामजक्रभको उद्दशे्म् वीथानीम श्रोत, साधनको उऩमोगफाट ऻान, बसऩ रगामतको ऺभताभा अबबि वि एिॊ 

अिसयहरु स जना गयी राबग्राही िा रन्त्ऺत फगजको सभदुामका घय ऩरयिायराइ जीबफकोऩाजजनका राबग 

आधायबतू आिश्मकताको ऺेरभा सहमोग ऩमुाजइ उबनहरुको ब्मन्त्िगत तथा साभवुहक जीविकोऩाजजन, आबथजक 

उन्नबत, साभान्त्जक प्रबतष्ठा य सम्भान ि वि गयाई जीिनवीतयभा सधुाय ल्माउने कामजक्रभको उद्देश्म यहनेछ । 

4. कामजक्रभको प्रारुऩ िा ढाॊचा् मस कामजबफबधको दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबतफाट प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ 

बनधाजरयत नीबत तथा बनणजम अनसुाय उद्योग, ऩमजटन, िन तथा िातािायण भन्त्रारम भातहत यहेका उद्योग तथा 
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उऩबोिा वहत सॊयऺण कामाजरम भापज त कामजक्रभ सॊचारन तथा कामाजन्त्िमन हुनेछ। भखु्मभन्त्री न्त्जबफकोऩाजजन 

कामजक्रभ सॊचारनको प्रारुऩ िा ढाॊचा अनसूुची १ फभोन्त्जभ हनेुछ । 

5. कामजक्रभ सॊचारनको ऺरे् न्त्जबफकोऩाजजन कामजक्रभ भरुत् बनम्न ऺेरभा सॊचारन हनेुछ । 

(क) उत्ऩादन एिॊ आमआजजन भूरक । 

(ख) ऩयम्ऩयागत ऩेशा, ब्मिसाम, बसऩभा आधारयत उद्यभ बफकासका राबग दऺता अबबि वि । 

(ग) रघ ुतथा घयेर ुउद्यभ प्रफिजन । 

(घ) जीविकोऩाजजन सहमोग । 

(ङ) आिास बनभाजण तथा भभजत सधुाय । 

(च) मस कामजबफबधको दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबतरे तोकेको ऺेरहरु । 

6. कामजक्रभ सॊचारन तरयका् कामजक्रभ सॊचारन गदाज बनम्न तरयका अिरम्िन गरयनेछ । 

(क) राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज छनौट् मस कामजविबधको दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबतफाट सॊबाबफत राबग्राही 

िा रन्त्ऺत फगज यहेको टोर िा सभदुाम छनौट गयी राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज छनौट गरयनेछ । 

(ख) सीऩभूरक ताबरभ तथा ऺभता अबबि वि्  

1. छनौट बएका राबग्राही िा रन्त्ऺत फगजको भागका आधायभा मस कामजविबधको दपा ७ 

फभोन्त्जभको सबभबतफाट बनणजम बएका ऺेर िा बफषमभा ऻान, सीऩ य ऺभता अबबफ विका रागी 

सीऩभरुक ताबरभ सञ्चारन गयी त्मसराइ वीियोजगायीसॉग आिि गरयनेछ ।  

2. मस कामजक्रभको बिुाबन कामजक्रभ बसठद्दएऩबछ भार गरयनेछ। 

3. सीऩबफकास ताबरभ तथा ऺभता अबबफ वि कामजक्रभ सॊचारक सबभबतको बनणजम अनसुाय प्रचबरत 

सािजजबनक खरयद रगामतका कानून फभोन्त्जभ उऩबोिा सबभबत िा सोझै कामाजरमभापज त गनज 

सवकनेछ। 

(ग) अनदुान सहमोग्  

1. सीऩभूरक ताबरभ तथा ऺभता अबबफ वि कामजक्रभभा सहबाबग बएका िा भागभा आधारयत बइ 

मस कामजबफबधको दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबतफाट छनौट बएका राबग्राही िा रन्त्ऺत फगजराइ 

आधायबतू आिश्मकताको ऺेरभा साभवुहक वीिाबभत्िराई प्राथबभकता ठदई न्त्मनुतभ २५ प्रबतशत 

रागत साझदेायीभा कामजक्रभफाट अनदुान प्रदान गरयनेछ। 

2. अनदुान प्रदान गदाज गरयने आऩसी सम्झौताको शतज तथा आधायहरु दपा ७ फभोन्त्जभको 

सबभबतफाट प्रचबरत कानून अनसुाय बनधाजयण गरयए अनसुाय हनेुछ । 
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3. रागत साझदेायीको रुऩभा श्रभ मोगदान िा सहबाबगता सभेतराइ सभािेश गरयनेछ। 

4. अनदुान सहमोग कामजक्रभभा सहबागी हनेु राबग्राही ब्मन्त्ि िा सभूह िा उऩबोिा सबभबत य 

कामाजरमबफच हनेु सम्झौता अनसूुची २ फभोन्त्जभको ढाॉचाभा हनेुछ।  

(घ) सहुबरमत ऋण्  

1. वीि-फ वि अऺम कोष प्रणारी राग ु गयेका िा गने शतजभा ऩूिजित िा नॊमा दताज बएका तय 

राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज आफि यहेका िा यहने आधायभा मस कामजबफधीको दपा ७ 

फभोन्त्जभको सबभबतरे प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ बनधाजयण गयेको नीबत, भाऩदण्डका आधायभा  

छनौट बएका सहकायी सॊवीथाराई सहुबरमत ऋण ऩरयचारनका राबग वीिफ वि अऺम कोष 

वीथाऩना गनज अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

2. टनौट बएका सॊवीथा भापज त राबग्राही िा रन्त्ऺत फगजराइ मस कामजबफबधको दपा ७ को 

सबभबतफाट प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ बनधाजरयत सम्झौताका शतजहरुको आधायभा सहुबरमत दयभा 

ऋण उऩरब्ध गयाइने छ 

3. कोषको राबग अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाउदा कोष वीथाऩनाभा साझेदायी गने सॊवीथाराई ऩवहरो 

प्राथबभकता ठदइनेछ ।  

4. सहुबरमत ऋण अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाउने सम्फन्त्धी शतजहरु भध्मे राबग्राही िा रन्त्ऺत 

फगजफाट फढीभा फावषजक ३ प्रबतशत ब्माज बरन ऩाइने शतज अबनिामज हनेुछ ।ऋण सम्फन्त्धी 

अन्त्म कुयाहरु प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ हनेुछन।् 

5. सहुबरमत ऋण ऩरयचारनको राबग वीथाऩना हनेु कोषको राबग अनदुान प्राप्त गने सहकायी 

सॊवीथा य कामाजरमबफच हनेु सम्झौता अनसूुची ५ फभोन्त्जभको ढाॉचाभा हनेुछ।  

ऩरयच्छेद-३ 

कामजक्रभ सॊचारक सबभबत गठन तथा काभ, कतजब्म य अबधकाय  

7. कामजक्रभ सॊचारक सबभबत्  

(१) कामजक्रभ कामाजन्त्िमनका राबग देहाम फभोन्त्जभको कामजक्रभ सॊचारक सबभबत यहनेछ् 

(क) न्त्जल्राका जेष्ठ सभानऩुाबतक प्रदेश सबा सदवीम   -सॊमोजक 

(ख) न्त्जल्राका अन्त्म प्रदेश सबा सदवीमहरु     -सदवीम 
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(ग) ....1 

(घ) कामजक्रभ सॊचारन हनेु सम्फन्त्न्त्धत ऩाबरकाको कामजऩारीकाको बनणजम अनसुाय तोवकएको प्रबतबनबध

        -सदवीम 

(ङ) न्त्जल्रा न्त्वीथत प्रदेश रेखा इकाई कामाजरमको प्रबतबनबध  -सदवीम 

(च) उद्योग तथा उऩबोिा वहत सॊयऺण कामाजरमको कामाजरम प्रभखु -सदवीम सन्त्चि 

(२)  सभानऩुाबतक प्रदेश सबा सदवीम नयहेको न्त्जल्राको हकभा प्रत्मऺ बनिाजन्त्चत प्रदेश सबा सदवीम सॊमोजक 

यहनेछ । 

(३)  सबभबतरे आिश्मक बएभा फवढभा २ जना सम्भ विषम विऻ िा प्राविबधक िा बफषमगत कामाजरमका 

प्रबतबनबधहरूराई िैठकभा आभन्त्रण गनज सक्नेछ। 

(४) सबभबतको फैठक सदवीम सन्त्चि फाट अनयुोध बए अनसुाय सॊमोजकरे तोकेको बभबत, सभम य वीथानभा 

फवीनेछ । 

(५) सबभबतको फैठकको ब्मिवीथाऩन सदवीम सन्त्चिरे गनुज ऩनेछ । 

(६) सबभबतरे आफ्नो फैठकको कामजबफबध आपै ब्मिन्त्वीथत गनज सक्नेछ । 

(७) सबभबतरे कुनै एक बफषमराइ फढीभा ३ िैठकभा सम्ऩन्न गयी खचज बभतव्मवमता कामभ गनुज ऩनेछ। 

(७)  मस कामजक्रभका रागी बनदेशक सबभबतको काभ कणाजरी ऩदेश बफशेष कामजक्रभ सञ्चारन तथा 

ब्मिवीथाऩन बनदेन्त्शका, २०७७ को दपा ९ भा उल्रेख बएको बनदेशक सबभबतरेनै गनेछ। 

8. सबभबतको काभ, कतजव्म य अबधकाय् दपा ७ फभोन्त्जभ गठठत सबभबतको प्रचबरत कानून अनसुाय हनेु गयी 

देहाम फभोन्त्जभ काभ, कतजव्म य अबधकाय हनेुछ । 

(क) सॊबाबफत टोर िा सभदुाम ऩवहचानको आधाय िा भाऩदण्ड बनधाजयण गयी उि टोर िा सभदुाम ऩवहचान 

एिॊ छनौट गने । 

(ख) राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज छनौटको आधाय िा भाऩदण्ड बनधाजयण गयी कामजक्रभको राबग्राही िा रन्त्ऺत 

फगज छनौट एिॊ सॊख्मा बनधाजयण गने । 

(ग) कामजक्रभ सॊचारनको ऺेर छनौट गने । 

(घ) प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ कामजक्रभ सॊचारनको तयीका, प्रक मा सम्फन्त्धभा बनणजम गने । 
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(ङ) कामजक्रभ सॊचारनको क्रभभा आिश्मक ऩने शतज िा सम्झौताका शतजहरु िा सम्झौता पायाभहरु बनधाजयण 

गने । 

(च) बफवीत त कामजक्रभ तजुजभा गने गयाउने । 

(छ) राबग्राहीहरुफाट प्राप्त प्रवीताि िा आिेदन िा कागजात िा प्रभाणहरू िा व्मिसावमक मोजना िा आबथजक 

िा प्राबफबधक प्रवीतािको प्रचबरत काननु फभोन्त्जभ बफश्लषेण, भलु्माङ्कन गयी वीिीक त गने।  

(ज) प्राप्त िा वीिीक त फजेट अनसुाय प्रवीताबफत कामजक्रभ तथा वक्रमाजकराऩ वीिीक त गयी कामाजरम भापज त 

कामाजन्त्िमन गयाउने । 

(झ) उऩबोिा सबभबत गठन तथा सॊचारनभा सहजीकयण गने गयाउने । 

(ञ) राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज छनौट रगामत कामजक्रभ सॊचारनको ऺेर, तरयका एिॊ कामाजन्त्िमन सम्फन्त्धभा 

उत्तयदावमत्ि फहन गने । 

(ट) सम्फन्त्न्त्धत िा सयोकायिारा ऩऺ िीचभा सभन्त्िम कामभ गने गयाउने । 

(ठ) सञ्चारक सबभबतको बनदेशन तथा सहमोगभा सम्फन्त्न्त्धत कामाजरमभापज त कामजक्रभ सम्फन्त्धभा साफजजबनक 

सनुिुाई, रेखाऩरयऺण गने गयाउने दावमत्ि फहन गने। 

(ड) कामजक्रभको अनगुभन तथा भूल्माकॊ न गने गयाउने । 

(ढ) सबभबतफाट तोवकएका कामजहरु गने गयाउने । 

9. उद्योग तथा उऩबोिा वहत सॊयऺण कामाजरमको बूबभका, काभ कतजब्म य अबधकाय् कामाजरमको बूबभका, काभ, 

कतजब्म य अबधकाय देहामफभोन्त्जभ हनेुछ । 

(क) मस कामजबफबध फभोन्त्जभ कामजक्रभ सॊचारन तथा कामाजन्त्िमन गने गयाउने । 

(ख) कामजक्रभ सॊचारनभा दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबतको सन्त्चिारमको कामज गने । 

(ग) दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबत सभऺ कामजक्रभ तथा वक्रमाकराऩहरु प्रवीताि गने । 

(घ) कामजक्रभको प्रबािकायीता कामभ गनज बूबभका तथा न्त्जम्भेिायी बनिाजह गने । 

(ङ) कामजक्रभसॊग सम्फन्त्न्त्धत सफै अबबरेख चवुीत दरुुवीत या्े । 

(च) कामजक्रभको वीिाबभत्ि बरई कामजक्रभ बनयन्त्तयता एिॊ ठदगोऩनको राबग आिश्मक कामज गने । 

(छ) प्रचबरत कानून अनसुाय कामजक्रभ सॊचारन तथा कामाजन्त्िमन गने गयाउने । 

(ज) सािजजबनक सनुिुाई िा सािजजबनक रेखाऩरयऺण गने गयाउने । 

(झ) कामजक्रभ वक्रमाकराऩ अनसुाय सम्फन्त्न्त्धत बफषमगत कामाजरम सॊग सभन्त्िम य सहकामज गने गयाउने। 
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(ञ) कामजक्रभ सॊचारन हनेु वीथानीम तहसॊग प्रबािकायी सभन्त्िम कामभ गने । 

(ट) प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ रेखा ऩरयऺण गने गयाउने । 

ऩरयच्छेद-4 

टोर िा सभदुाम एिॊ राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज छनौट तथा सॊचारन 

10. टोर िा सभदुाम छनौटका आधाय् सॊबावित टोर िा सभदुाम छनौट गदाज बनम्न आधायहरु बरइनेछ । 

(क) ......2 

(ख) आफ्नो िा आफ्नो ऩरयिायको नाभभा बएको जग्गा िा सम्ऩन्त्त्तफाट िषजभा फढीभा ३ भवहना िा सो बन्त्दा 

कभ सभम खान ऩगु्ने । 

(ग) बफऩन्न िा बसभान्त्त अफवीथाको जीिन माऩन गरययहेका । 

(घ) दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबतफाट प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ वीिीक त बएका भाऩदण्ड िा आधायहरुबबर 

ऩयेका। 

11. राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज छनौट आधाय् फहुविऩन्नताको आधायराई प्राथबभकता ठददै कामजक्रभको राबग्राही िा 

रन्त्ऺत फगज छनौट गदाज बनम्न आधायहरु बरइनेछ । 

(क) ......3 

(ख) आफ्नो घय फास नबएका बफऩन्न अिवीथाभा जीिनमाऩन गरययहेका। 

(ग) आफ्नो िा आफ्नो ऩरयिायको नाभभा बएको जग्गा िा सम्ऩन्त्त्तफाट िषजभा फढीभा ३ भवहना िा सो बन्त्दा 

कभ सभम खान ऩगु्ने । 

(घ) क वष भजदयु, वऩछबडएको फगज ब्मन्त्ि िा सभहु। 

(ङ) दबरत, जनजाबत, भवहरा, एकर भवहरा, अऩाङ्गता बएका ब्मन्त्ि िा सभहु। 

(क) द्वन्त्द्व वऩबडत, सशस्त्र द्वन्त्द्वका घाइते िा अऩाङ्ग ब्मन्त्ि िा सभहु । 

(च) बसभान्त्तक त ब्मन्त्ि िा सभहु। 

(छ) मसयी राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज छनौट गदाज पयकपयक घयऩरयिायका ३० देन्त्ख ५० जनासम्भ छनोट 

गरयनेछ। 

                                                           
2
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(ज) दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबतफाट प्रचबरत कानून अनसुाय बनधाजयण गरयएको भाऩदण्ड िा आधायहरुबबर 

ऩयेका। 

  

12. उऩबोिा सबभबत गठन्  

(१)  प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ कामजक्रभराई प्रबािकायी रुऩभा सॊचारन एिॊ कामाजन्त्िमन गनज राबग्राही िा 

रन्त्ऺत फगज सन्त्म्भबरत देहाम अनसुायको उऩबोिा सबभबत गठन हनेुछ । 

(क) राबग्राहीहरुफाट सिज सम्भत छनौट बएको ब्मन्त्ि १ जना  - अध्मऺ 

(ख) राबग्राहीहरुफाट सिज सम्भत छनौट बएको ब्मन्त्ि १ जना  - उऩाध्मऺ 

(ग) राबग्राहीहरुफाट सिज सम्भत छनौट बएको ब्मन्त्ि १ जना  - कोषाध्मऺ  

(घ) 4राबग्राहीरे आपूहरुभध्मेफाट सिजसम्भत ्रुऩभा छनौट गयेका तीनजना व्मन्त्ि - सदवीम   

(ङ) राबग्राहीरे आपूहरुभध्मेफाट सिजसम्भत ्रुऩभा छनौट गयेको व्मन्त्ि    - सदवीम-सन्त्चि 

 (२) उऩबोिा सबभबतरे आफ्नो फैंठकको कामजबफधी आपै बनधाजयण गनज सक्नेछ । 

(३) उऩदपा १ अनसुायको उऩबोिा सबभबत गठन गदाज सभािेशीताराइ प्राथबभकता ठदन ुऩनेछ । 

(४) उऩबोिा सबभबतरे आफ्नो फैंठकभा आिश्मक ठानेका फढीभा ३ जना सम्भ बफषम बफऻहरुराई 

आभन्त्रण गनज सक्नेछ । 

(५) सबभबतको फैठक अध्मऺरे तोकेको बभबत, सभम य वीथानभा फवीनेछ । 

(६) उऩदपा १ फभोन्त्जभ गठन हनेु सबभबत गठन गदाज मथा सम्बि सफज सम्भत प्रवक्रमा अऩनाउन ुऩनेछ।  

सो नबएभा प्रजातान्त्न्त्रक रुऩभा बनिाजचन प्रणारी अऩनाउन ुऩनेछ । 

(७) उऩदपा १ फभोन्त्जभको सबभबतको बनणजम मथासम्बि सफजसम्भत रुऩभा गनुज ऩनेछ अन्त्मथा फहुभत 

आधायभा बनणजम गनुज ऩनेछ । 

13. उऩबोिा सबभबतको काभ, कतजब्म य अबधकाय् दपा १2 फभोन्त्जभ गठन हुने उऩबोिा सबभबतको काभ, 

कतजब्म य अबधकाय प्रचबरत कानून अन्त्तगजत यवह देहाम अनसुाय हनेुछ । 

(क) मोजना िा कामजक्रभ िा वक्रमाकराऩ तजुजभाभा सहबागी बई दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबत िा कामाजरम 

सभऺ मोजना िा कामजक्रभ िा वक्रमाकराऩ बसपारयस गने । 

(ख) दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबतफाट वीिीक त बएका कामजक्रभ कामाजन्त्िमनभा सवक्रम रुऩभा सहबागी हनेु । 
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(ग) छनौट िा वीिीक त बएका कामजक्रभहरुको प्रबािकायी कामाजन्त्िमन िा अिरम्िन गयी नभूनाको रुऩभा 

वीथावऩत गयाउने । 

(घ) सयोकायिारा िा सम्फन्त्न्त्धत बनकाम िा ऩऺ सॊग कामजक्रभ सॊचारन िा कामाजन्त्िमनभा सभन्त्िम, 

सहकामज गने । 

(ङ) अनसूुची -३ फभोन्त्जभ हनेु सम्झौता तथा पयपायक गने गयाउने । 

(च) कामजक्रभसॊग सम्फन्त्न्त्धत अबबरेख सयुन्त्ऺत यान्त्ख उऩमोगभा ल्माउने । 

(छ) कामजक्रभको सािजजबनक रेखा ऩरयऺण िा सनुिुाई गने । 

(ज) राबग्राहीको रुऩभा उऩमोग गरयएको बफषमभा बफत्तीम उत्तयदावमत्ि फहन गने । 

(झ) कामजक्रभको राबग हनेु अनगुभन तथा भूल्माकॊ नभा सहमोग गने गयाउने। 

(ञ) दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबतको बनणजमफाट तोवकएका बफषमहरु तथा कामाजरमको बनदेशन ऩारना गने 

गयाउने। 

(ट) प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ तोवकएको बूभीका बनिाजह गयी न्त्जम्भेिायी फहन गने । 

ऩरयच्छेद-४ 

कामजक्रभ कामाजन्त्िमन, फजटे, खचज व्मिवीथाऩन तथा अनगुभन भूल्माङ्कन 

14. कामजक्रभ सॊचारन तथा कामाजन्त्िमन् कामजक्रभको कामाजन्त्िमन देहाम फभोन्त्जभ हुनेछ । 

(क) कणाजरी प्रदेशका १० न्त्जल्राका २४ िटै बनिाजचन ऺेरभा कामजक्रभ सॊचारन हनेुछ। 

(ख) प्रत्मेक न्त्जल्राभा न्त्मनुतभ ८ य अबधकतभ १० िटा सभहु िा टोर दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबतफाट 

छनौट बइ कामजक्रभ सॊचारन हुनेछ । 

(ग) प्रत्मेक सभूह िा टोरभा ३० देन्त्ख ५० घय ऩरयिाय सभेवटएको हनेुछ । 

(घ) मस कामजबफधी अनसुाय सॊचारन गरयने कामजक्रभ उद्योग तथा उऩबोिा वहत सॊयऺण कामाजरमरे 

कामाजन्त्िमन गनुज ऩनेछ । 

(ङ) मस कामजबफबध अनसुाय सॊचारन हनेु कामजक्रभको राबग बफबनमोन्त्जत फजेट भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्र 

ऩरयषदको कामाजरमरे उद्योग तथा उऩबोिा वहत सॊयऺण कामाजरमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(च) सॊचाबरत कामजक्रभको नीबतगत बफषमहरु फाहेक कामाजन्त्िमन एिॊ बफत्तीम न्त्जम्भेिायी तथा उत्तयदावमत्ि 

उद्योग तथा उऩबोिा वहत सॊयऺण कामाजरम एिॊ दपा ७ फभोन्त्जभ गठठत सबभबतको हुनेछ । 
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(छ) छनौट बएका राबग्राही िा रन्त्ऺत फगजहरुको ऩूिजित सभहु िा सॊवीथा नबएको अिवीथाभा सभहु गठन 

गनुज ऩनेछ । 

(ज) राबग्राही िा रन्त्ऺत िगजहरुको सभहुराइ ठदगो एिॊ आत्भबनबजय फनाउन उबनहरुको भागका आधायभा 

दपा ७ को सबभबतफाट बएको बनणजम अनसुाय ऩूिजित दताज बई सॊचारनभा यहेका सहकायीभा आिि 

गयाउने िा उबनहरुको नमाॊ सहकायी दताज गयी कामजक्रभफाट सहमोग गनुज ऩनेछ । 

15. फजटे फाॊडपाॊड् मस कामजबफबध अनसुाय न्त्जबफकोऩाजजन कामजक्रभका राबग प्रत्मेक न्त्जल्राभा प्राप्त बएको कुर 

फजेटको अबधकतभ २ प्रबतशत यकभ बनमभानसुाय सॊचारन खचज छुट्याई फाॊकी यहेको फजेट यकभराई शत 

प्रबतशत भानी देहाम अनसुाय खचज िा ऩरयचारन गनुज ऩनेछ । 

(क) राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज छनौट गने क माकराऩका राबग फढीभा ०.५ % (शनु्त्म दशभरि ऩाॉच 

प्रबतशत) । 

(ख) सीऩभूरक ताबरभ तथा ऺभता अबबफ विका कामजक्रभ िा वक्रमाजकराऩका राबग फढीभा १५ % (ऩन्त्र 

प्रबतशत) । 

(ग) अनदुान सहमोग सम्फन्त्धी कामजक्रभ िा वक्रमाकराऩका राबग न्त्मूनतभ ४४.०५ % (चिाबरस दशभरि 

ऩाॊच प्रबतशत) । 

(घ) सहुबरमत ऋण कोष वीथाऩनाथज अनदुान प्रदान गने कामजक्रभ िा वक्रमाजकराऩका राबग न्त्मूनतभ ४० % 

(चारीस प्रबतशत) । 

16. फजटे विबनमोजन् भन्त्रारमरे कामजक्रभ कामाजन्त्िमनको राबग आिश्मक फजेट कामाजरमराई विबनमोजन ऐनको 

ऩरयबधबबर यही अन्त्ख्तमायी/PLMBIS भापज त उऩरब्ध गयाउनेछ।  

17. खचज व्मिवीथाऩन् कामजक्रभको खचज व्मिवीथाऩन देहाम फभोन्त्जभ हनेुछ:-  

1. यकभ सम्फन्त्न्त्धत राबग्राहीको फैङ्क खाता भापज त भार उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।   

2. सीऩभरुक ताबरभ प्रन्त्शऺण कामजक्रभको अन्त्न्त्तभ बिुानी ताबरभ सञ्चारन तथा अनगुभन प्रबतिेदन 

ऩश्चात भार गनुज ऩनेछ। 

3. सॊघीम तथा प्रदेश कानून, भाऩदण्डको अबधनभा यही फजेट खचज गनुज ऩनेछ। 

4. खचजको ऩायदन्त्शजता कामभ गने, रेखाङ्कन गने, से्रवीता या्,े रेखा ऩयीऺण गयाउने य प्रबतिेदन गने 

सम्ऩूणज न्त्जम्भेिायी सम्फन्त्न्त्धत कामाजरम प्रभखुको हनेुछ।  
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5. कामाजरमरे कामजक्रभको भाबसक/चौभाबसक/िावषजक प्रबतिदेन य आन्त्तरयक तथा अन्त्न्त्तभ रेखा ऩयीऺण 

गयाई सो को प्रबतिदेन भन्त्रारम तथा कामाजरमभा ऩेश गनुज ऩनेछ।  

18. खचजभा फन्त्देज् कामजक्रभ सञ्चारन गने कामाजरम य राबग्राहीरे कामजक्रभ कामाजन्त्िमनको राबग प्राप्त यकभफाट 

देहामका खचज गनज ऩाउने छैन:- 

(क) मस कामजक्रभ फाहेकको अन्त्म कुनै वक्रमाकराऩभा खचज गनज, 

(ख) कुनै ऩबन प्रमोजनको आबथजक सहामता तथा चन्त्दा प्रदान गनज य 

(ग) प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ कामजक्रभ सॊचारन खचज फाहेक तरफ, बत्ता ऩारयश्रबभक य प्रशासबनक 

वक्रमाकराऩभा खचज गनज। 

19. जिापदेहीता तथा न्त्जम्भेिायी् (१) अनदुान यकभ ऩरयचारनको सभविगत जिापदेवहता तथा न्त्जम्भेिायी प्रचबरत 

कानून फभोन्त्जभ सम्फन्त्न्त्धत बनकामका रेखा उत्तयदामी अबधकायीभा यहनेछ। 

(२) कामजक्रभका राबग्राही छनौट तथा अनदुान वितयण प्रवक्रमाका सम्फन्त्धभा अनदुान वितयण 

गने कामाजरमको प्रभखु य अनदुान यकभको आम्दानी, खचजका अबबरेख व्मिवीथाऩनका सम्फन्त्धभा सम्फन्त्न्त्धत 

राबग्राही सॊवीथा िा व्मन्त्ि िा उऩबोिा न्त्जम्भेिाय तथा उत्तयदामी हनेुछन।्  

(३) अनदुान यकभको दरुूऩमोग बएभा त्मसको सम्ऩूणज न्त्जम्भेिायी य जिापदेही सम्फन्त्न्त्धत 

राबग्राहीको हुनेछन।् 

(३) सम्फन्त्न्त्धत राबग्राहीफाट दरुूऩमोग बएको यकभ प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ असरु उऩय 

गरयनेछ। 

20. अनगुभन तथा भूल्माङ्कन् कामजक्रभको अनगुभन भन्त्रारम, कामाजरम, मस कामजविबध फभोन्त्जभको कामजक्रभ 

सॊचारक सबभबत य सम्फन्त्न्त्धत सयोकायिारफाट सभेत हनु सक्नेछ।  

21. सािजजबनक सनुिुाई् कामजक्रभ सम्ऩन बएऩश्चात कामाजरमरे सािजजबनक सनुिुाई गयी कामजक्रभको सम्ऩणुज 

ऩऺको फायेभा सयोकायिाराहरुराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

22. प्रबतफेदन: कामाजरमरे दपा ७ को सबभबतफाट ऩारयत गयाई कामजक्रभको िावषजक प्रबतफेदन आफ्नो तारकु 

भन्त्रारम य  

 २२क. कामजक्रभको बनयन्त्तयता् कामजक्रभ आगाभी आबथजक िषजभा बनयन्त्तय रुऩभा सञ् चारन हनेुछ। त्मसको 
राबग कणाजरी प्रदेश सयकायरे आिश्मक फजेट व्मिवीथा गनेछ य सोको कामजक्रभगत तमायी तथा व्मिवीथाऩन 
गने न्त्जम्भेिायी उद्योग तथा उऩबोिा वहत सॊयऺण कामाजरम एिभ ्भन्त्रारमको हुनेछ। 
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 २२ख. कामजक्रभ सहजकताज िा ऩरयचारक बनमिु गनज सक्ने् कामाजरमरे कामजक्रभ प्रबािकायी रुऩभा 

सञ् चारन गने प्रमोजनका राबग कामाजरमभा दऺ जनशन्त्ि नबएको िा अबाि बएको अिवीथाभा दपा १५ 

फभोन्त्जभको सञ् चारन खचजभा व्ममबाय हनेु गयी दपा ७ फभोन्त्जभको सबभबतफाट बनधाजरयत शतजको अधीनभा 

यही प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ छोटो सभमािबधको राबग एक जना कामजक्रभ सहजकताज िा ऩरयचारक बनमिु 

गनज सक्नेछ।5 

ऩरयच्छेद-५ 

विविध 

23. विशेष व्मिवीथा् (१) मस कामजविबधभा अन्त्मर जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बएता ऩबन कुनै प्राक बतक विऩद् िा 

भहाभायी योगको प्रकोऩ िा मवीतै विशेष ऩरयन्त्वीथबतको स जना बइ सभमाबािका कायणरे मस कामजविबध फभोन्त्जभको 

प्रवक्रमा ऩरु् माइ कामजक्रभ सञ्चारन गनज सम्बि नहनेु अिवीथा बएभा भन्त्रारमरे आिश्मक शतजहरु तोकी मस 

कामजविबध फभोन्त्जभका कामजक्रभहरु सोझ ैवीथानीम तहरे सञ्चारन गने गयी अन्त्ख्तमायी िा सशतज अनदुानको रुऩभा 

सम्फन्त्न्त्धत वीथानीम तहभा यकभ ऩठाउन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ यकभ प्राप्त बएको अिवीथाभा सम्फन्त्न्त्धत वीथानीम तहरे मस कामजविबधको प्रवक्रमा 

फभोन्त्जभ राबग्राही छनौट एिभ ्राबग्राहीसॉग सम्झौता गयी कामजक्रभहरु सञ्चारन गनज सक्नेछ । 

24. बनदेशन ठदन सक्ने् कामजक्रभ कामाजन्त्िमनको बसरबसराभा भन्त्रारम िा कामाजरमरे आिश्मक बनदेशन ठदन 

सक्नेछ। मवीतो बनदेशनको ऩारना गनुज सम्फन्त्न्त्धत कामाजरम िा व्मन्त्ि िा सॊवीथा िा बनकाम िा सबभबतको 

कतजव्म हनेुछ।  

25. वििादको सभाधान् कामजक्रभ कामाजन्त्िमन गने गयाउने बसरबसराभा कुनै वििाद उत्ऩन्न बएभा कामजक्रभ 

सॊचारक सबभबतरे आिश्मक सहजीकयण गनुज ऩनेछ । सबभबतफाट बनरुऩण हनु नसकेभा प्रचबरत कानून 

फभोन्त्जभ भन्त्रारमरे प्रदान गने बनदेशन नै अन्त्न्त्तभ हनेुछ। 

26. कायिाही हनेु् कामजक्रभफाट राबान्त्न्त्ित हनेु उद्देश्मरे कुनै व्मन्त्िरे झटु्ठा विियण ऩेश गयेभा िा त्मवीता व्महोया 

बसपारयस गयेको झटु्ठा ठहय हनु आएभा िा कामजक्रभफाट राब प्राप्त गयी दरुुऩमोग गयेभा त्मवीता व्मन्त्ि िा 

सॊवीथा िा सॊवीथा सॊचारकहरुराई प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ हदै सम्भको कायिाही हनेुछ। वहनाबभना भवीमौट 

                                                           
5  ऩवहरो सॊशोधनफाट थवऩएको 
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िा सयकायी हानी नोक्सानीका हकभा सयकायी फाॉकी सयह बनजफाट असरुउऩय गयी सम्फन्त्न्त्धत बनकामभा  

कायफाहीका राबग रेन्त्ख ऩठाइनेछ। 

27. सहुबरमत ऋण कोष वहनाबभना् सहुबरमत ऋणका राबग अनदुान प्राप्त गयेको सॊवीथारे शतज िा सम्झौता िा  

प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ सहुबरमत ऋण ऩरयचारनको कामज नगयी कोष वहनाबभना गयेभा प्रदान गरयएको 

अनदुान प्रचबरत दयको ब्माज सवहत वपताज गनुज ऩनेछ य आिश्मक कायिाहीको राबग सम्फन्त्न्त्धत बनकामभा 

बसपारयस गरयनेछ। 

28. अन्त्म ब्मिवीथा् मस कामजबफबध अनसुाय न्त्जबफकोऩाजजन कामजक्रभ सम्फन्त्धभा बनदेशक सबभबतको कामज कणाजरी 

प्रदेश बफशेष कामजक्रभ सॊचारन तथा ब्मिवीथाऩन बनदेन्त्शका २०७७ को दपा ९ फभोन्त्जभको बनदेशक 

सबभबतरे गनेछ य बफशेष कामजक्रभ सॊचारन सम्फन्त्धी अन्त्म ब्मिवीथा सोही बनदेन्त्शका एिॊ प्रचबरत कानून 

फभोन्त्जभ हुनेछ । 

29. फाधा अड्काउ पुकाउ् (१) कामजविबध कामाजन्त्िमनको क्रभभा कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा सो पुकाउने 

अबधकाय भन्त्रारमको हनेुछ। 

(२) प्रदेश सयकाय भन्त्न्त्रऩरयषद् रे आिश्मकता अनसुाय कामजविबधको सॊशोधन गनज सक्नेछ। 

30. कानून फभोन्त्जभ हनेु् मस कामजविबधभा रेन्त्खएकोभा मसै कामजविबध अनसुाय हनेुछ य मसभा रेन्त्खएदेन्त्ख 

फाहेकका अनदुान वितयण सम्फन्त्धी बफषमहरु प्रदेश अनदुान व्मिवीथाऩन कामजविबध बनमभ, 2077 य अन्त्म 

कुयाहरु प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ हनेुछ। 

31. खायेजी य फचाउ् (१) भखु्मभन्त्री दबरत भवहरा आमआजजन कामजक्रभ सञ्चारन  कामजविबध, 207७ खायेज 

गरयएको छ ।  

(२) भखु्मभन्त्री दबरत भवहरा आमआजजन कामजक्रभ सञ्चारन कामजविबध, 207७ फभोन्त्जभ बए 

गयेका काभ कायिाहीहरु मसै कामजविबध फभोन्त्जभ बए गयेको भाबननेछ ।  
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      अनसूुची -१ 

(दपा ४ सॉग सम्फन्त्न्त्धत) 

(कामजक्रभ सॊचारनको प्रारुऩ िा ढाॉचा) 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कणाजरी प्रदेश सयकाय 

 भ'ख्मभन्त्री जीविकोऩाजजन 
कामजक्रभ सॊचारन 
कामजबफबध २०७७ 

कणाजरी प्रदेश बफशेष 
कामजक्रभ सॊचारन तथा 
ब्मिवीथाऩन बनदेन्त्शका 

कामजक्रभ सॊचारक 
सबभबत 

कणाजरी प्रदेश बफशेष कामजक्रभ 
सॊचारन बनदेशक सबभबत 

कामजक्रभ सॊमोजक् 
भखु्मभन्त्री न्त्जबफकोऩाजजन कामजक्रभ 

भखु्मभन्त्री जीबफकोऩाजजन कामजक्रभ्  

कामजक्रभ सभन्त्िम इकाइ 

 कामजक्रभ बनदेशक 

कामाजरम 

राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज 
(बफऩन्न सभदुाम) 
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अनसूुची - २ 

दपा ६ को उऩदपा (ग) सॉग सम्फन्त्न्त्धत) 

अनदुान सहमोग कामजक्रभभा सहबाबग हनु ेराबग्राही ब्मन्त्ि िा सभहु िा उऩबोिा सबभबत य कामाजरमफीच हनुे सम्झौता 

......................................... कामाजरम (मसऩबछ ऩवहरो ऩऺ बबनएको)  य .............................. वीथामी ठेगाना बएको 

राबग्राही ब्मन्त्ि िा सभहु िा उऩबोिा सबभबत........................................ (मसऩबछ दोस्रो ऩऺ बबनएको) फीच भखु्मभन्त्री 

जीबफकोऩाजजन कामजक्रभ सञ्चारन कामजविबध, २०७७ फभोन्त्जभ .............................. अनदुान सहमोग कामजक्रभभा कामजक्रभ 

देहामका शतजका अबधनभा यही सञ्चारन गने गयाउने गयी दफैु ऩऺको भञु्जयीभा बभबत .......................... भा मो सम्झौता 

गयेका छौँ। 

शतजहरु् 

1. अनदुान सहमोगको  यकभ प्रथभ ऩऺरे दोस्रो ऩऺको फैंक खाता भापज त उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

2. साभवुहक बनणजम य सभान सहबाबगताफाट कामजक्रभ सञ्चारन गनुजऩनेछ।   

3. प्राप्त अनदुान यकभभा कन्त्म्तभा २५ प्रबतशत दोस्रो ऩऺरे मोगदान गनुजऩनेछ।  

4. दोस्रो ऩऺरे आफ्नो तपज फाट यकभ रगानी गदाज अनदुानको यकभ य आफ्नो रगानी छुट्टा छुटै्ट वीऩि देन्त्खने गयी 

अबबरेख या्ऩुनेछ।  

5. प्रथभ ऩऺर ेव्मिसाम/कामजक्रभको आकन्त्वीभक िा बनमबभत अनगुभन तथा भलु्माङ्कन गनज सक्नेछ। 

6. व्मिसाम/कामजक्रभ सञ्चारन गदाज ऩरयिायका अन्त्म सदवीमहरुराई सभेत योजगायी हनुे गयी सञ्चारन गनुजऩनेछ।  

7. वीथानीम स्रोत साधनको अबधकतभ उऩमोग हनु ेगयी कामजक्रभ/व्मिसाम सञ्चारन गनुजऩनेछ।  

8. अबनमबभतता,  विचरन िा वहनाबभना बएको खण्डभा ऩूणज रुऩभा राबग्राही वीिमॊ व्मन्त्ि िा सभूह िा सॊवीथा िाउऩबोिा 

सबभबत जिापदेही हनुऩुनेछ।  

9. मस कामजविबधको व्मिवीथा विऩरयत हनुेगयी राबग्राही छनौट बएभा प्रथभ ऩऺ न्त्जम्भेिाय िा जिापदेही हनुऩुनेछ।  

10. दोस्रो ऩऺरे व्मिसाम/कामजक्रभ सञ्चारनको अिवीथा य सबभबतको सॊयचनाभा ऩरयितजन बएभा सोको जानकायी प्रथभ 

ऩऺराई गयाउनऩुनेछ ।  

11. व्मिसामको आम्दानी तथा खचजको वहसाफ वीऩि हनुेगयी अबबरेख या्ऩुनेछ। 

12. कामजक्रभको राबग प्राप्त सहामता यकभराई कुनै प्रकायको तरफ, बत्ता, चन्त्दा, ऩयुवीकाय तथा प्रशासबनक कामजभा खचज 

गनज ऩाइने छैन। 

13. कामजक्रभफाट प्राप्त सहामता यकभको कामाजन्त्िमनभा विन्त्त्तम अनशुासन तथा ऩायदन्त्शजता कामभ गयी फजेट सम्फन्त्धी 

आबथजक िषजको बसिान्त्त अनरुुऩ फजेटको सदऩुमोग ऩवुि गने, रेखा या्,े सािजजबनक रखेा ऩयीऺण तथा आन्त्तरयक एिॊ 

अन्त्न्त्तभ रखेाऩयीऺण गयाउने साथै फजेट सम्फन्त्धभा कानूनी रुऩर ेप्रभान्त्णत गने सम्ऩूणज न्त्जम्भिेायी, उत्तयदावमत्ि तथा 

जिापदेवहता राब प्राप्त गयेको िा कामजको प्रक बत अनसुाय प्रथभ िा दोस्रो ऩऺको हनुेछ।  
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14. मस सम्झौताभा रेन्त्खएदेन्त्ख फाहेकका अन्त्म बफषमहरु भखु्मभन्त्री जीबफकोऩाजजन कामजक्रभ सञ्चारन कामजविबध, 

२०७७ य प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ हनुेछ। 

15. .......6 

ऩवहरो ऩऺ       दोस्रो ऩऺ  
कामाजरमको तपज फाट      राबग्राही ब्मन्त्ि िा सभहु िा उऩबोिा सबभबत 
नाभ:              नाभ: 
ऩद:        ऩद: 
दवीतखत:        दवीतखत: 
बभबत:        बभबत: 
छाऩ:        छाऩ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
  ऩवहरो सॊशोधनफाट न्त्झवकएको 
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अनसूुची - ३ 

दपा १३ को उऩदपा (ङ) सॉग सम्फन्त्न्त्धत) 

सीऩभूरक ताबरभ तथा ऺभता अबबि वि कामजक्रभभा सहबाबग हनु ेसभहु िा उऩबोिा सबभबत य कामाजरमफीच हनु ेसम्झौताको 

ढाॉचा 

......................................... कामाजरम (मसऩबछ ऩवहरो ऩऺ बबनएको)  य .............................. वीथामी ठेगाना बएको सभहु 

िा उऩबोिा सबभबत िा व्मन्त्ि ........................................ (मसऩबछ दोस्रो ऩऺ बबनएको) फीच भखु्मभन्त्री जीबफकोऩाजजन 

कामजक्रभ सञ्चारन कामजविबध, २०७७ फभोन्त्जभ .............................. सीऩभूरकताबरभ तथा ऺभता अबबि वि कामजक्रभ 

सम्फन्त्धभा देहामका शतजका अबधनभा यही सञ्चारन गने गयाउने गयी दफैु ऩऺको भञु्जयीभा बभबत .......................... भा मो 

सम्झौता गयेका छौँ। 

शतजहरु् 

1. सीऩभूरक ताबरभ तथा ऺभता अबबि वि कामजक्रभको राबग वीिीक त यकभ प्रथभ ऩऺरे दोस्रो ऩऺको फैंक खाता 

भापज त उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

2. सभूहर ेयकभ बरएको अिवीथाभा साभवुहक बनणजम य सभान सहबागीताफाट कामजक्रभ सञ्चारन गनुजऩनेछ।   

3. प्रथभ ऩऺर ेव्मिसाम/कामजक्रभको आकन्त्वीभक िा बनमबभत अनगुभन तथा भलु्माङ्कन गनज सक्नेछ। 

4. व्मिसाम/कामजक्रभ सञ्चारन गदाज ऩरयिायका अन्त्म सदवीमहरुराई सभेत योजगायी हनुे गयी सञ्चारन गनुजऩनेछ।  

5. वीथानीम स्रोत साधनको अबधकतभ उऩमोग हनु ेगयी कामजक्रभ/व्मिसाम सञ्चारन गनुजऩनेछ।  

6. अबनमबभतता, विचरन िा वहनाबभना बएको खण्डभा ऩूणज रुऩभा राबग्राही सभहु िा उऩबोिा सबभबत जिापदेही 

हनुऩुनेछ।  

7. मस कामजविबधको व्मिवीथा विऩरयत हनुेगयी राबग्राही छनौट बएभा ऩवहरो ऩऺ न्त्जम्भेिाय िा जिापदेही हनुऩुनेछ।  

8. दोस्रो ऩऺरे व्मिसाम/कामजक्रभको सञ्चारनको अिवीथा य सबभबतको सॊयचनाभा ऩरयितजन बएभा सोको जानकायी प्रथभ 

ऩऺराई गयाउनऩुनेछ ।  

9. व्मिसामको आम्दानी तथा खचजको वहसाफ वीऩि हनुेगयी अबबरेख या्ऩुनेछ। 

10.  कामजक्रभको राबग प्राप्त सहामता यकभराई कुनै प्रकायको तरफ, बत्ता, चन्त्दा, ऩयुवीकाय तथा प्रशासबनक कामजभा खचज 

गनज ऩाइने छैन। 

11.  कामजक्रभफाट प्राप्त सहामता यकभको कामाजन्त्िमनभा विन्त्त्तम अनशुासन तथा ऩायदन्त्शजता कामभ गयी फजेट सम्फन्त्धी 

आबथजक िषजको बसिान्त्त अनरुुऩ फजेटको सदऩुमोग ऩवुि गने, रेखा या्,े  सािजजबनक रेखा ऩयीऺण तथा आन्त्तरयक 

एिॊ अन्त्न्त्तभ रेखाऩयीऺण गयाउन ेसाथै फजेट सम्फन्त्धभा कानूनी रुऩर ेप्रभान्त्णत गने सम्ऩूणज न्त्जम्भेिायी, उत्तयदावमत्ि 

तथा जिापदेवहता राब प्राप्त गयेको िा कामजको प्रक बत अनसुाय सॊरग्न ऩऺको हनुेछ।  
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12.  मस सम्झौताभा रेन्त्खएदेन्त्ख फाहेकका अन्त्म बफषमहरु भखु्मभन्त्री जीबफकोऩाजजन कामजक्रभ सञ्चारन 

कामजविबध, २०७७ य प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ हनुेछ। 

13.  .......7 

ऩवहरो ऩऺ       दोस्रो ऩऺ  
कामाजरमको तपज फाट          सभहु िा उऩबोिा सबभबत  
नाभ:               नाभ: 
ऩद:         ऩद: 
दवीतखत:         दवीतखत: 
बभबत:         बभबत: 
छाऩ:         छाऩ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
  ऩवहरो सॊशोधनद्वाया न्त्झवकएको 
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अनसूुची - ४  

(दपा ११ सॉग सम्फन्त्न्त्धत) 

राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज छनौट सम्फन्त्धी प्रक माहरु् 

भूख्मभन्त्री जीबफकोऩाजजन कामजक्रभका रागी राबग्राही िा रन्त्ऺत फगज छनोट गदाज देहाएको प्रक माको 

अिरम्फन गनुजऩनेछ। 

१. कामाजरमरे न्त्जल्राको फवीतनु्त्वीथबतको आधायभा उऩरब्ध बएसम्भ गरयफी तथमाॉकको अध्ममन गयी दपा 

११ फभोन्त्जभका फवीती य टोरहरुको सूची तमाय गनेछ। मवीतो फवीती छनोट गदाज बफगतदेन्त्खको 

प्रमासका फािजदु साभान्त्जक आबथजक रुऩभा वऩछबडएको फवीतीराइ छनोट गनज फाधा ऩने छैन। 

२. कामजरमरे सूची तमाय गरयसकेऩबछ सॊचारक सबभबतको फैठकको आह्वान मसै कामजबफबधको दपा ७(४) 

फभोन्त्जभ गरयनेछ। 

३. सॊचारक सबभबतरे प्राबफबधक/बफऻहरुको भदतभा कामजक्रभका रागी उऩमिु फवीतीको फायेभा नणजम 

बरन सक्नेछ। 

४. सॊचारक सबभबतरे फवीती/टोरका राबग्राहीको फायेभा छरपर गयी वीऩि सूचक भाऩदण्ड बनभाजण गयी 

सोको टुॊगो रगाई उऩबोिा सबभबत गठन गनजका राबग प्रबतबनबध तोक्न सक्नेछ।सो फभोन्त्जभका सूचक 

य भाऩदण्डहरु दपा ११ फभोन्त्जभ हुनेछन ्।  

५. सॊचारक सबभबतरे तोकेको प्रबतबनबध िा कभजचायीको योहफयभा उऩबोिा सबभबतको गठन बैसकेऩबछ सो 

सबभबतरे कामाजरमसॊग सम्झौता गयी यकभ प्राप्त गरयसकेऩबछ कामजक्रभभा तोवकएका शतजहरुको 

अबधनभा यवह कामजक्रभ सॊचारन गनेछ।सो प्रक माभा खरयद गनुजऩने बए सािजजबनक खरयद ऐन य 

बनमभािरी फभोन्त्जभ गनुजऩनेछ। 

६. राबग्राही छनौट गदाज ऩऺऩात िा असभान हनेु गयी भाऩदण्ड िा सूचक िा आधाय िनाउन ऩाइने 

छैन।  
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अनसूुची - ५ 

दपा ६ को उऩदपा (घ) सॉग सम्फन्त्न्त्धत) 

सहबुरमत ऋण ऩरयचारनको राबग वीथाऩना हनुे कोषको राबग अनदुान प्राप्त गने सहकायी सॊवीथा य कामाजरम िीच हनुे 

सम्झौता 

......................................... कामाजरम (मसऩबछ ऩवहरो ऩऺ बबनएको)  य .............................. सहकायी सॊवीथा 

........................................ (मसऩबछ दोस्रो ऩऺ बबनएको) फीच भखु्मभन्त्री जीबफकोऩाजजन कामजक्रभ सञ्चारन कामजविबध, 

२०७७  फभोन्त्जभ .............................. कामजक्रभ/व्मिसाम देहामका शतजका अबधनभा यही सञ्चारन गने गयाउन ेगयी दफैु 

ऩऺको भञु्जयीभा बभबत .......................... भा मो सम्झौता गयेका छौँ। 

शतजहरु् 

1. सहबुरमत ऋण ऩरयचारनको राबग वीथाऩना हनुे कोषको राबग अनदुान यकभ प्रथभ ऩऺरे दोस्रो ऩऺको फैंक खाता 

भापज त उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

2. सहबुरमत ऋण ऩरयचारनको राबग वीथाऩना हनुे कोषराई देहामको शतजहरु ऩारना गयी दोस्रो ऩऺरे कामजक्रभ 

सञ्चारन गनुज ऩनेछ:-  

देहाम् 

(क) सहबुरमत कोषको नाभभा सॊवीथा अन्त्तगजत एक किष खडा गरयएको हनुऩुनेछ। 

(ख) उि कोषभा प्रथभ ऩऺफाट प्रप्त अनदुान य आफ्नो सॊवीथारे साझेदायी गनज छुट्याएको यकभ एकभिु हनुेगयी 

जम्भा गनुजऩनेछ। 

(ग) कामाजरमफाट प्राप्त राबग्रहीको नाभािरी सूचीभा यहेका ब्मन्त्िहरुराई उि कोष ऋणको रुऩभा 

ऩरयचारन/उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(घ) उि कोषराई ऋणको रुऩभा ऩरयचारन गदाज प्राप्त बएको कूर ब्माजको फावषजक १० प्रबतशत यकभ भूर 

कोषभा जम्भा गयी कोषराई फ वि गदै रैजान ुऩनेछ।  

(ङ) सहबुरमत ऋण भूर कोषभा सॊवीथाको न्त्मूनतभ १० प्रबतशत साझेदायी हनुऩुनेछ। 

(च) ऋणको ब्माजदय अबधकतभ तीन प्रबतशत हनुऩुनेछ। 

(छ) सहबुरमत ऋणकोष घटाउन िा खचज गनज ऩाईने छैन। 

(ज) सो कोषको वहनाबभना िा दरुुऩमोग गनज ऩाइन ेछैन।  

3. कुनै कायणफस उद्देश्म अनसुाय कोष ऩरयचारन गनज नसवकने बएभा अनदुान बरए फयाफयको यकभभा थऩ बएको यकभ 

य प्रचबरत ब्माज सभेत जोडजम्भा गयी हनु आउने यकभ प्रदेश सयकायको याजवीि कोषभा वपताज/दान्त्खरा गनुज 

ऩनेछ। 
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4. प्रथभ ऩऺर ेव्मिसाम/कामजक्रभको आकन्त्वीभक िा बनमबभत अनगुभन तथा भलु्माङ्कन गनज सक्नेछ। 

5. व्मिसाम/कामजक्रभ सञ्चारन गदाज सहकायी सॊवीथाका धेयैबन्त्दा धेयै सदवीमहरुराई योजगायी प्रदान गने गयी सञ्चारन 

गनुजऩनेछ।  

6. वीथानीम स्रोत साधनको अबधकतभ उऩमोग हनु ेगयी कामजक्रभ/व्मिसाम सञ्चारन गनुजऩनेछ।  

7. अबनमबभतता, विचरन िा वहनाबभना बएको खण्डभा ऩूणज रुऩभा सहकायी सॊवीथा जिापदेही हनुऩुनेछ।  

8. दोस्रो ऩऺरे व्मिसाम/कामजक्रभको सञ्चारनको अिवीथा य सबभबतको सॊयचनाभा ऩरयितजन गयेभा सोको जानकायी प्रथभ 

ऩऺराई गयाउनऩुनेछ।  

9. व्मिसामको आम्दानी तथा खचजको वहसाफ वीऩि हनुेगयी सहकायी एिॊ प्रचबरत रेखा प्रणारी सम्फन्त्धी चाय खाताभा 

अबबरेख या्ऩुनेछ। 

10.  ऋण वपताजको वीऩि मोजना फनाई मोजना सोअनसुाय ऋण असरुी गनुजऩनेछ।  

11.  कामजक्रभको राबग प्राप्त सहामता यकभराई कुनै प्रकायको तरफ, बत्ता, चन्त्दा, ऩयुवीकाय तथा प्रशासबनक कामजभा खचज 

गनज ऩाइने छैन। 

12.  कामजक्रभफाट प्राप्त सहामता यकभको कामाजन्त्िमनभा वित्तीम अनशुासन तथा ऩायदन्त्शजता कामभ गयी फजेट सम्फन्त्धी 

आबथजक िषजको बसिान्त्त अनरुुऩ फजेटको सदऩुमोग ऩवुि गने, रेखा या्,े सािजजबनक रखेा ऩयीऺण तथा आन्त्तरयक एिॊ 

अन्त्न्त्तभ रखेाऩयीऺण गयाउने साथै फजेट सम्फन्त्धभा कानूनी रुऩर ेप्रभान्त्णत गने सम्ऩूणज न्त्जम्भिेायी, उत्तयदावमत्ि तथा 

जिापदेवहता राब प्राप्त गयेको िा कामजको प्रक बत अनसुाय सॊरग्न ऩऺको हनुेछ। 

13.  मस सम्झौताभा रेन्त्खएदेन्त्ख फाहेकका अन्त्म बफषमहरु भखु्मभन्त्री जीबफकोऩाजजन कामजक्रभ सञ्चारन 

कामजविबध, २०७७ य प्रचबरत कानून फभोन्त्जभ हनुेछ। 

14. दोस्रो ऩऺ िा सहबुरमत ऋण ऩरयचारन गने न्त्जम्भेिायी प्राप्त गयेको सॊवीथा अन्त्तगजत सहबुरमत ऋण ऩरयचारन 

कामजविबध सॊचारन सबभबतफाट ऩारयत बएको कामजविबध अनसुाय सहबुरमत ऋण ऩरयचारन गने कामजविबध ऩेश गयेको 

हनु ुऩनेछ। 

15.  .........8 

ऩवहरो ऩऺ       दोस्रो ऩऺ  
कामाजरमको तपज फाट       सहकायी सॊवीथाको तपज फाट 
नाभ:        नाभ: 
ऩद:        ऩद: 
दवीतखत:        दवीतखत: 
बभबत:        बभबत: 
छाऩ:        छाऩ: 
  

                                                           
8
  ऩवहरो सॊशोधनफाट न्त्झवकएको 


