
 

 
 

 
प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ३) बटुवल, रूपन्देही, मंसीर ११ गते, २०७६ साल (अततररक्ताङ्क ४६ 

भाग ३ 
प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना 
प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा काया सञ्चालन) आदेश २०७४ को दफा २३ 
बमोशजम एक आतथाक वषाभन्दा बढी कायाान्वयन अवति लाग्न ेआयोजना तथा 
कायाक्रमहरुलाई स्पष्ट मापदण्डका आिारमा छनौट गरी ठेक्का व्यवस्थापन 
सम्बन्िी कायालार्ा व्यवशस्थत गना "बहवुषीय आयोजना स्वीकृतत तथा ठेक्का 
सम्बन्िी मापदण्ड, २०७६" तमतत २०७६।०७।२६ गते प्रदेश सरकार (म.प.) 
बाट स्वीकृत भएको व्यहोरा सवासािारणको जानकारीका लातग यो सूचना प्रकाशन 
गररएको छ ।  

बहवुषीय आयोजना स्वीकृतत तथा ठेक्का सम्बन्िी मापदण्ड, २०७६ 
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प्रस्तावना : एक आतथाक वषाभन्दा बढी कायाान्वयन अवति लाग्ने आयोजना तथा 
कायाक्रमहरुलाई स्पष्ट मापदण्डका आिारमा छनौट गरी ठेक्का व्यवस्थापन 
सम्बन्िी कायालाई व्यवशस्थत गना वाञ्छनीय भएकोले प्रदेश योजना आयोग 
(गठन तथा काया सञ्चालन) आदेश २०७४ को दफा २३ ले ददएको अतिकार 
प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले यो मापदण्ड तयार गरी लागू गरेको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो मापदण्डको नाम "बहवुषीय आयोजना 
स्वीकृतत तथा ठेक्का सम्बन्िी मापदण्ड, २०७६" रहेको छ । 

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा र व्याख्या: ववषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस मापदण्डमा: 
क) "आदेश" भन्नाले प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा काया सञ्चालन) 

आदेश २०७४ लाई सम्झनपुदाछ । 

ख) "आयोग" भन्नाले प्रदेश योजना आयोगलाई सम्झनपुदाछ । 

ग) "आवतिक योजना" भन्नाले प्रदेश नं. ५ को प्रथम पञ्चववषाय 
आवतिक योजना लाई सम्झनपुदाछ । 

घ) "बहबुषीय आयोजना" भन्नाले आयोजना कायाान्वयन गना एक 
आतथाक वषा भन्दा बढी अवति लाग्ने आयोजना तथा कायाक्रमलाई 
सम्झनपुदाछ । 

ङ) "बहवुषीय ठेक्का" भन्नाले एक आतथाक वषा भन्दा बढी अवतिमा 
आयोजना तथा कायाक्रम कायाान्वयन गने गरी गररएको ठेक्का 
सम्झौता सम्झनपुदाछ । 

च) "मन्त्रालय" भन्नाले आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्रालयलाई 
सम्झनपुदाछ । 
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छ) "सम्बशन्ित मन्त्रालय" भन्नाले आयोजना कायाान्वयन गने तनकायको 
तालकु मन्त्रालयलाई सम्झनपुदाछ । 

३. मापदण्ड तथा आिारहरु: (१) कुनै आयोजनालाई बहवुषीय आयोजनाको 
रुपमा स्वीकृतत प्राप्त गना आयोजना प्रस्ताव गने सम्बशन्ित मन्त्रालयले 
देहायका मापदण्ड तथा आिारहरु अवलम्बन गनुापनेछ । 

क) बहवुषीय आयोजनाको रुपमा पररपक्व भएको हनुपुने: यस खण्डको 
प्रयोजनको लातग पररपक्व आयोजना भन्नाले देहायको मापदण्ड परुा 
भएको आयोजना सम्झनपुछा । 

अ) ववस्ततृ आयोजना प्रततवेदन (Detail Project Report - 

DPR) तयार भएको, 
आ) प्रचतलत कानूनबमोशजम आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव 

मूलयांकन (Environmental Impact Assessment-EIA) र 
प्रारशम्भक वातावरणीय परीिण (Initial Environmental 

Examination - IEE) गनुापने भएमा सो समेत सम्पन्न 
भएको, 

र्) आयोजनाको लातग आवश्यक पने जग्गा व्यवस्थापन 
सम्बन्िी काया सम्पन्न भएको। 

ख) मध्यमकालीन खचा संरचना (MTEF) मा समावेश भएको, 
ग) बहवुषीय ठेक्का गने आतथाक वषामा कुल लागत अनमुानको कशम्तमा 

पन्र प्रततशत बजेट ववतनयोजन भएको, 
घ) वैदेशशक सहायता संलग्न हनु े आयोजनाको हकमा नेपाल 

सरकारको स्वीकृतत प्राप्त भई स्रोत सतुनशित भएको, 
ङ) तीन वषातभत्र सम्पन्न हनुेगरी योजना तजुामा गररएको, 
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च) लागत साझेदारीमा सञ्चालन हनुे आयोजनाको हकमा साझेदारीको 
प्रकृतत र अनपुात सतुनशित भएको, 

छ) प्रत्येक वषा सञ्चालन हनुे वक्रयाकलाप र नततजा खलुनगेरी खररद 
गरुुयोजना तयार भएको, 

ज) चाल ुआ.व. मा श्रोत सतुनशित गरी बहवुषीय ठेक्का गदाा सम्बशन्ित 
मन्त्रालयले आगामी आ.व.मा आफ्नो मन्त्रालयलाई प्राप्त हनुे बजेट 
सीमामा समावेश गने गरी सतुनशित गरेको, 

झ) पााँचकरोड रुपैँया भन्दा बढी लागत अनमुान भएको,  
तर, ववशेष प्रकृततका प्राथतमकता प्राप्त आयोजनाको हकमा एक 
करोड रुपैँया भन्दा मातथ पााँच करोड रुपैँया सम्म लागत भएमा 
आयोगको सहमततमा बहवुषीय आयोजनामा समावेश गना बािा पने 
छैन ्। 

ञ) ददगो ववकासका लक्ष्यहरु (SDGs) हातसल गना सघाउ परु् याउन,े 
ट) प्रदेश सरकारको नीतत तथा कायाक्रममा समावेश भएको र 
ठ) बहवुषीय आयोजनाको लातग उपलब्ि स्रोतको बारेमा आतथाक 

मातमला तथा योजना मन्त्रालयको परामशा तलएको । 

४. आयोजनाको स्वीकृतत: (१) दफा ३ बमोशजमको मापदण्ड परुा भएका 
आयोजनाहरु मध्ये बहवुषीय आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गररन े
आयोजनाको वववरण अनसूुची-१ बमोशजमको ढााँचामा सम्बशन्ित मन्त्रालयले 
स्वीकृततका लातग आयोगमा पठाउन ुपनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम आयोजनाको वववरण प्राप्त भएको 
सात ददन तभत्र आयोगले स्रोत सतुनशितताको लातग मन्त्रालयमा लेशख 
पठाउनपुनेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम आयोगबाट स्रोत सतुनशितताको लातग 
लेशख आएकोमा मन्त्रालयले सात ददन तभत्र स्रोत सतुनशितता गना सवकन े
नसवकन ेसम्बन्िमा तनणायगरी आयोगमा लेशख पठाउनपुनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम मन्त्रालयबाट स्रोत सतुनशितता प्राप्त 
भएको पन्र ददन तभत्र आयोगले तनणाय गनुापनेछ । 

५. आयोजनाको कायाान्वयन: (१) दफा ४ बमोशजम स्वीकृतत प्राप्त आयोजना 
कायाान्वयनका लातग आयोजना सञ्चालन गने तनकायले बहवुषीय ठेक्का 
गनेछ। 

(२) बहवुषीय ठेक्का गदाा सावाजतनक खररद सम्बन्िी तथा आतथाक 
कायाववति सम्बन्िी प्रचतलत कानूनको प्रकृया परुा गनुापनेछ । 

६. आयोजनाको भकु्तानीीः (१) बहवुषीय ठेक्का वापतको रकम भकु्तानी प्रचतलत 
कानून बमोशजम हनुेछ । 

(2) तनमााण व्यवसायीले आयोजनाको काम सम्झौतामा तोवकएको 
आतथाक वषा भन्दा अगावै सम्पन्न गरेमा सम्बशन्ित मन्त्रालयले मन्त्रालयको 
सहमतत तलई बहवुषीय ठेक्काको रकम भकु्तानी गना सक्नछे । 

७. ववशशष्टीकृत मापदण्ड बनाउन सक्न:े आयोजनाको कायाप्रकृतत र ववषयका 
आिारमा सम्बशन्ित मन्त्रालयहरुले आफ्नो ववषयिते्रमा सञ्चालन हनु े
आयोजना वा कायाक्रमहरुको हकमा यो मापदण्डको प्रततकूल नहनुे गरी 
आयोग र मन्त्रालयको सहमती तलर् िेत्रगत (ववशशष्टीकृत) मापदण्ड 
बनाउन सक्नछेन ्।  

८. बािा अड्काउ फुकाउन सक्न:े यो मापदण्डको कायाान्वयनमा कुनै बािा 
अड्काउ परेमा आयोगको बैठकको तनणायबाट बािा अड्काउ फुकाउन 
सवकनछे । 
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अनसूुची-१ 

(दफा ४ को उपदफा १ साँग सम्बशन्ित) 

वहवुषीय आयोजना प्रस्ताव 

 

१. मन्त्रालयको नामीः- 
२. आयोजनाको नामीः- 
३. आयोजना कायाान्वयन गने तनकायीः- 
४. आयोजना सञ्चालन हनुे -क) शजललाीः  ख) उप 

म.न.पा./न.पा./गा.पा.-  ग) वडा नं.-घ) स्थानीः- 
५. आयोजनाबाट लाभाशन्वत जनसंख्याीः-    
६. आयोजनाले शृ्रजना गने रोजगारी वववरणीः- 
७. आयोजनाको कूल लागतीः- 
८. आतथाक वषा अनसुारको दावयत्वीः- 

क) चाल ु(प्रथम) आतथाक वषा .......................... को  …….…… 

  

ख) आगामी (दोश्रो) आतथाक वषा...........................को............. 
ग) आगामी (तेश्रो) आतथाक वषा .........................को ………….... 

9. प्रदेश सरकारको नीतत तथा कायाक्रमको आयोजनासाँग सम्बशन्ित बुाँदा 
नं..... 

10. आवतिक योजनाको आयोजनासाँग सम्बशन्ित ववषय िेत्र..... 
1१. आवतिक योजनाको आयोजनासाँग सम्बशन्ित रणनीततक स्तम्भ..... 
1२. आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्रालयको राय/परामशा तलनपुने भएमा 

सो प्राप्त भए/नभएको 
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1३. मध्यमकालीन खचा संरचना बमोशजम 

क) व.उ.शश.नं. :- 
ख) आयोजना शरुु र सम्पन्न हनुे तमततीः- 
ग) कूल लागत (रु. लाखमा) :- 
घ) चाल ुआ. व. .............मा ववतनयोशजत बजेटीः- 
ङ) प्रमखु प्रततफलीः- 

 

आज्ञाले, 
टेकनारायण पाण्डे 

सशचव 

 

७ 
 

प्रकाशनीः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


