
1 
 

 

 

भदान ेगाउॉऩाङ्झरका 
गङ्टल्भी ङ्ञजल्रा, रङ्टङ्ञविनी प्रदेश,नेऩार 

 भदाने गाउॉऩाङ्झरका 
jif{ M ५ c+s M ३५ 

बाग २ 

गाउॉऩाङ्झरका कामाारमिाट ङ्झभङ्झत २०७८ भॊङ्झसय ७ गते भदान ेगाउॉऩाङ्झरका  

सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन तथा प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण कामाङ्जिङ्झध, २०७८ 

सािाजङ्झनक जानकायीको राङ्झग देहाए िभोङ्ञजभ प्रकाशन गङ्चयएको छ । 

 
कामाऩाङ्झरकािाट स्िीकृत ङ्झभङ्झत   २०७८।08।०७ 

स्थानीम याजऩत्रभा स्िीकृत ङ्झभङ्झत २०७८।08।०७ 
 
 

 

 

 

 

आऻारे  
कभर प्रसाद ब ङ्टसार 

प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 

 

 

 



 

 

सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन तथा प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण कामाङ्जिङ्झध, २०७८ 

कामाऩाङ्झरकािाट स्िीकृत मिमि २०७८/०८/०७ गिेको वैठक 

याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत मिमि २०७८/०८/०७ गिेको वैठक 

 

प्रस्तािना : 

गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र ऩने ङ्जिषमसॉग सवफङ्ञधधत मोजना, कामाक्रभ तथा आमोजना सवफधधी 
प्रस्तािको सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन िा प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण सवफधधी अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन तमायी, स्िीकृङ्झत, प्रस्ताि कामााधिमन तथा अनङ्टगभन प्रङ्जक्रमाराई व्मिङ्ञस्थत य प्रबािकायी 
फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे, 

गाउॉऩाङ्झरकारे िाताियण तथा प्राकृङ्झतक श्रोत सॊयऺण ऐन, २०७६ को दपा ६ रे ङ्छदएको 
अङ्झधकाय प्रमोग गयी मो कामाङ्जिङ्झध फनाएको छ ।  

 

परिच्छेद  १ 

प्रािम्भिक 

 

१.  समं्िप्त नाम ि प्रािभि: (१) मो कामाङ्जिङ्झधको नाभ "सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन तथा प्रायङ्ञवबक 
िाताियणीम ऩयीऺण कामाङ्जिङ्झध, २०७८" यहेको छ ।  

(2) मो कामाङ्जिङ्झध प्रचङ्झरत सङ्घीम कानङ्टनरे गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र ऩने 
बनी तोङ्जकएको ङ्जिषमसॉग सवफङ्ञधधत ङ्जिकास ङ्झनभााण कामा िा आमोजना कामााधिमन गने 



सयकायी, अधासयकायी,  गैय सयकायी,  सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्था य व्मङ्ञि िा कवऩनीको 
हकभा सभेत रागङ्ट हङ्टनेछ। 

(३) मो कामाङ्जिङ्झध गाउॉऩाङ्झरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख 
रागङ्टहङ्टनेछ ।  

२.  परििाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाङ्जिङ्झधभा, - 

(क) "ऐन" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको िाताियण तथा प्राकृङ्झतक श्रोत सॊयऺण ऐन, २०७८ 
सवझनङ्ट ऩछा । 

(ख) "कामाऩाङ्झरका" बङ्ङारे गाउॉ कामाऩाङ्झरका सवझनङ्ट ऩछा ।  

(ग) "कामासूची" बङ्ङारे िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमाय गनाको राङ्झग मस 
कामाङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ स्िीकृत कामासूची सवझनङ्ट ऩछा ।  

(घ) "कामाारम" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको कामाारम य सो अधतगात िाताियण तथा ङ्जिऩद 
व्मिस्थाऩन सवफधधी ङ्जिषम हेने शाखा/एकाईराई सवझनङ्ट ऩछा ।   

(ङ) "गाउॉऩाङ्झरका" बङ्ङारे भदाने गाउॉऩाङ्झरका सवझनङ्ट ऩछा ।  

(छ) "प्रस्ताि" बङ्ङारे ङ्जिद्यभान िाताियणीम अिस्थाभा ऩङ्चयितान ल्माउन सक्ने ङ्जकङ्झसभको 
ङ्जिकास कामा, बौङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩ िा बू–उऩमोगभा कङ्ट नै ऩङ्चयितान गने कङ्ट नै मोजना, 
आमोजना िा कामाक्रभ सञ्चारन गने सवफधधभा तमाय गङ्चयएको प्रस्ताि सवझनङ्ट 
ऩछा।  

(ज) "प्रस्तािक" बङ्ङारे प्रस्ताि स्िीकृङ्झतको राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदने िा प्रस्ताि कामााधिमन 
गना स्िीकृङ्झत प्राप्त व्मङ्ञि िा सयकायी, अधासयकायी िा गैयसयकायी ङ्झनकाम िा 
सॊस्था सवझनङ्ट ऩछा ।  

(झ) "प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण" बङ्ङारे कङ्ट नै प्रस्तािको कामााधिमन गदाा सो 
प्रस्तािरे िाताियणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाि ऩाने िा नऩाने सवफधधभा मङ्जकन 
गनङ्टाका साथै त्मस्तो प्रबािराई कङ्ट नै उऩामद्वाया ङ्झनयाकयण िा धमूनीकयण गनाका 



राङ्झग अिरवफन गङ्चयन े उऩामको सवफधधभा ङ्जि्षेणात्भक ुपऩभा गङ्चयने अध्ममन 
तथा भूल्माङ्कन सवझनङ्ट ऩछा ।  

(ञ) "िाताियण" बङ्ङारे प्राकृङ्झतक, साॉस्कृङ्झतक य साभाङ्ञजक प्रणारी, आङ्झथाक तथा 
भानिीम ङ्जक्रमाकराऩ य ङ्जमनका अिमिहरू तथा ती अिमिहरूको फीचको 
अधतयङ्जक्रमा तथा अधतय सवफधध सवझनङ्ट ऩछा ।  

(ट) "िाताियणीम अध्ममन" बङ्ङारे कङ्ट नै प्रस्तािको कामााधिमन गदाा त्मसफाट 
िाताियणभा ऩने प्रङ्झतकूर प्रबाि ङ्झनयाकयण िा धमूनीकयण गनाको राङ्झग अिरवफन 
गङ्चयने उऩामका सवफधधभा गङ्चयने सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन, प्रायङ्ञवबक 
िाताियणीम ऩयीऺण य िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन सवझनङ्ट ऩछा ।  

(ठ) "िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन" बङ्ङारे सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन, प्रायङ्ञवबक 
िाताियणीम ऩयीऺण िा िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन सवफधधभा तमाय गङ्चयएको 
प्रङ्झतिेदन सवझनङ्ट ऩछा । 

(ड) "िाताियणीम प्रबाि भूल्माकॊ न" बङ्ङारे कङ्ट नै प्रस्तािको कामााधिमन गदाा सो 
प्रस्तािरे िाताियणभा उल्रेखनीम प्रङ्झतकूर प्रबाि ऩाने िा नऩाने सवफधधभा मङ्जकन 
गनङ्टाका साथै त्मस्तो प्रबािराई कङ्ट नै उऩामद्वाया ङ्झनयाकयण िा धमूनीकयण गनाका 
राङ्झग अिरवफन गङ्चयने उऩामको सवफधधभा ङ्जिस्ततृ ुपऩभा गङ्चयने अध्ममन तथा 
भूल्माङ्कन सवझनङ्ट ऩछा । 

(ढ) "व्मिसाङ्जमक कामामोजना" बङ्ङारे प्रस्तािकरे कामााधिमन गने ङ्जिस्ततृ ऩङ्चयमोजना 
प्रङ्झतिेदन तमाय गनङ्टाऩने फाहेकका आमोजना िा कामाक्रभभा हङ्टने रगानी य 
प्रङ्झतपरको ङ्जि्षेण सङ्जहतको कामामोजना सवझनङ्ट ऩछा ।  

(ण) "ङ्जिस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतिेदन" बङ्ङारे प्रस्तािकरे कामााधिमन गने ङ्जिकास 
ङ्झनभााणसॉग सवफङ्ञधधत ऩङ्चयमोजनाको प्राङ्जिङ्झधक य आङ्झथाक ऩऺहुप ङ्जि्षेण गङ्चयएको 
ङ्जिस्ततृ प्रङ्झतिेदन सवझनङ्ट ऩछा ।    



(त) "सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन" बङ्ङारे कङ्ट नै प्रस्तािको कामााधिमन गदाा त्मसफाट 
िाताियणभा ऩने प्रङ्झतकूर प्रबाि ङ्झनयाकयण िा धमूनीकयण गनाको राङ्झग अिरवफन 
गङ्चयने उऩामको सवफधधभा सॊङ्ञऺप्त ुपऩभा गङ्चयने अध्ममन सवझनङ्ट ऩछा ।  

परिच्छेद  २ 

प्रस्ताव छनोट तथा कार्यसचूी सभबन्धी व्र्वस्था 

 

३.  प्रस्ताव छनोट तथा सचूी तर्ाि गने: (१) कामाारमरे स्िीकृत फाङ्जषाक कामाक्रभ तथा 
कामामोजनाको आधायभा िाताियणीम अध्ममन आिश्मक ऩने ङ्जिकास ङ्झनभााण सवफधधी कामा 
िा आमोजना तथा कामाक्रभ ऩङ्जहचान गयी सूची तमाय गनङ्टा ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचीभा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ६२ 
(क) फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरका  ऺेत्रङ्झबत्र गङ्चयने स्रेट, ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, िारङ्टिा एिॊ भाटोजधम 
िस्तङ्टको ङ्जिक्री सवफधधी कामा सभेत सभािेश गनङ्टा ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ िाताियणीम अध्ममन आिश्मक ऩने आमोजना तथा कामाक्रभको 
ऩङ्जहचान तथा सूची तमाय गदाा सङ्घीम िाताियण सॊयऺण ङ्झनमभािरी, २०७७ को आधायभा 
सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन, प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण य िाताियणीम प्रबाि 
भूल्माङ्कनका राङ्झग छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट सूची तमाय गनङ्टा ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको सूची तमाय गदाा मस कामाङ्जिङ्झधको अनङ्टसूची १ भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
सीभा (थ्रसेहोल्ड) अनङ्टसाय गनङ्टा ऩनेछ । 

(५) कामाारमरे िाताियणीम अध्ममन गनङ्टाऩने आमोजना िा कामाक्रभको ङ्जिस्ततृ ऩङ्चयमोजना 
प्रङ्झतिेदन िा व्मिसाङ्जमक कामामोजना तमाय बए ऩश्चात िाताियणीम अध्ममन गने गयाउन े
व्मिस्था गनङ्टा ऩनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ िाताियणीम अध्ममन गदाा अनङ्टसूची २ भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
िाताियणीम अध्ममन सवफधधी प्रिाह ङ्ञचत्र, प्रबाि ऩङ्जहचान तथा अध्ममन सूची य औजायको 
प्रमोग गनङ्टा ऩनेछ ।  



४.   कार्यसचूी तर्ािी तथा स्वीकृम्त गननयपने: (१) प्रस्तािकरे सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममनको राङ्झग 
अनङ्टसूची ३ य प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺणको राङ्झग अनङ्टसूची ४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा प्रत्मेक 
आमोजना िा कामाक्रभको राङ्झग छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट कामासूची तमाय गनङ्टा ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको कामासूची स्िीकृङ्झतको राङ्झग िाताियण ङ्जिषम हेने 
शाखा/एकाईभा ऩेश गनङ्टा ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको कामासूची स्िीकृङ्झतका राङ्झग ऩेश गनङ्टाअङ्ञघ ङ्जिषमसॉग 
सवफङ्ञधधत शाखाको याम सङ्टझाि सङ्जहत ऩेश गनङ्टाऩने छ । 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन सवफधधी कामासूची बए 
प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे य प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण सवफधधी कामासूची बए प्रभङ्टख 
प्रशासकीम अङ्झधकृत भापा त अध्मऺरे आिश्मक जाॉचफङ्टझ गयी ऩेश बएको ङ्झभङ्झतरे ऩधर 
ङ्छदनङ्झबत्र स्िीकृत गनङ्टा ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) को प्रमोजनको राङ्झग ङ्छदन गणना गदाा थऩ कागजात भाग गयेकोभा 
त्मस्तो कागजात प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतफाट य कङ्ट नै ङ्जिषमभा थऩ स्ऩष्ट गना रेखी ऩठाएकोभा 
त्मस्तो ङ्जिषमभा स्ऩष्ट बई आएको ङ्झभङ्झतफाट गणना गङ्चयने छ ।  

(६) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ कामासूची स्िीकृत गदाा दपा १४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
गङ्छठत प्राङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा गनङ्टा ऩनेछ ।  

५.   सावयजम्नक सनननवाई गननयपने: (१) प्रस्तािकरे िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमायीको 
ङ्झसरङ्झसराभा प्रस्तािको कामााधिमनफाट प्रबाङ्जित हङ्टने ऺेत्रभा प्रस्तािको फायेभा सािाजङ्झनक 
सङ्टनङ्टिाईको आमोजना गयी याम सङ्टझाि सङ्करन गनङ्टा ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गदाा प्रस्तािकरे प्रबाङ्जित स्थानीम सभङ्टदाम, 
िन उऩबोिा सभूह गठन बएको बए सो सभूहका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, िडा अध्मऺ िा िडा सङ्झभङ्झतका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधको योहियभा गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई गने प्रमोजनका राङ्झग प्रस्तािकरे सोको 
ङ्झभङ्झत, सभम, स्थान य आमोजना तथा कामाक्रभको सवफधधभा प्रचाय प्रसाय गनाको राङ्झग 



स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रका, येङ्झडमो िा अधम सञ्चाय भाध्मभको प्रमोग गनङ्टाका साथै सवफङ्ञधधत िडा 
कामाारम य आमोजना ऺेत्रको कङ्ट नै सािाजङ्झनक स्थरभा सूचना सभेत टाॉस गनङ्टा ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्चयने सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामाक्रभभा आमोजना तथा 
कामाक्रभफाट प्रबाङ्जित ऺेत्रका नागङ्चयक, सभङ्टदाम तथा भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञि, ज्मेष्ठ नागङ्चयक तथा जोङ्ञखभ यहेका िगाको सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गना प्रस्तािकरे 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सूचना स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रका, येङ्झडमो य अधम सञ्चाय भाध्मभफाट 
सवबि  बएसवभ स्थानीम बाषाभा सभेत प्रचाय प्रसाय गनङ्टा ऩनेछ ।  

(५) प्रस्तािकरे आमोजना तथा कामाक्रभरे सभेट्ने बौगोङ्झरक ऺेत्रको आधायभा आिश्मकता 
अनङ्टसाय एकबधदा फढी स्थानभा सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको आमोजना गनङ्टा ऩनेछ ।  

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ आमोजना गङ्चयएको सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईभा बएको उऩङ्ञस्थङ्झत, 
सङ्टनङ्टिाईफाट प्राप्त सङ्टझाि, तस्िीय तथा श्रव्म-दृश्म साभग्री सभेत िाताियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदनभा सॊरग्न गनङ्टा ऩनेछ ।   

(७) सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामाक्रभ सवफधधी ङ्जिस्ततृ ढाॉचा तथा प्रङ्जक्रमा अनङ्टसूची ५ भा 
उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

 

 

 

परिच्छेद ३ 

प्रम्तवेदन तर्ािी तथा स्वीकृम्त सभबन्धी व्र्वस्था 

 

६.  वाताविणीर् अध्र्र्न प्रम्तवेदन तर्ािी: (१) दपा ४ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ स्िीकृत 
कामासूची य दपा ५ फभोङ्ञजभ आमोजना हङ्टने सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईफाट प्राप्त सङ्टझाि सभेतको 



आधायभा प्रस्तािकरे प्रत्मेक आमोजना तथा कामाक्रभको राङ्झग छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट िाताियणीम अध्ममन 
प्रङ्झतिेदन तमाय गनङ्टा ऩनेछ ।  

(२) सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदनको ढाॉचा अनङ्टसूची ६ तथा प्रायङ्ञवबक िाताियणीम 
ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनको ढाॉचा अनङ्टसूची ७ भा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतिेदन तमाय गदाा प्रस्तािकरे प्रस्ताि कामााधिमन हङ्टने 
गाउॉऩाङ्झरका िा त्मस ऺेत्रका सवफङ्ञधधत सयोकायिारा ङ्झनकाम व्मङ्ञि िा सॊस्थाराई सो 
प्रस्तािको कामााधिमनफाट िाताियणभा ऩना सक्ने प्रबािको सवफधधभा सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झरङ्ञखत 
सङ्टझाि उऩरब्ध गयाउन अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कामाारम, शैङ्ञऺक सॊस्था, स्िास््म 
सॊस्था िा कङ्ट नै सािाजङ्झनक स्थरभा सूचना टाॉस गयी भङ्टच ङ्टल्का तमाय गनङ्टा ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको सूचना कङ्ट नै एक स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रकाभा प्रकाशन गयी आफ्नो 
िेिसाइट बएभा सोभा सभेत प्रकाशन गनङ्टा ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (३) य (४) फभोङ्ञजभ सूचना टाॉस िा प्रकाशन बएकोभा सो सवफधधभा कसैको 
याम सङ्टझाि बए सूचनाभा उङ्ञल्रङ्ञखत अिङ्झधङ्झबत्र सवफङ्ञधधत प्रस्तािकराई आफ्नो याम सङ्टझाि 
ङ्छदन सङ्जकनेछ ।  

(६) दपा ४ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ स्िीकृत कामासूची तथा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 
िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमाय गदाा प्रस्तािकरे डेस्क अध्ममन, स्थरगत भ्रभण, 
अिरोकन य प्रबाि ऺेत्रका रङ्ञऺत सभङ्टदाम तथा सयोकायिारासॉग अधतयङ्जक्रमा गयी त्माङ्क 
तथा सूचना सॊकरन गनङ्टा ऩनेछ ।  

(७) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदनभा प्रस्तािकरे प्रस्ताि 
कामााधिमन गने क्रभभा िाताियणभा ऩना सक्ने सकायात्भक प्रबाि फढोत्तयी तथा नकायात्भक 
प्रबाि धमूनीकयणको राङ्झग अऩनाउन सङ्जकने ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिकल्ऩहुपको ङ्जिस्ततृ ङ्जि्षेण गयी 
त्मस्ता ङ्जिकल्ऩहुपभध्मे िाताियणीम दृङ्जष्टकोणरे प्रस्ताि कामााधिमन गना उऩमङ्टि हङ्टने ङ्जिकल्ऩ 
य सो ङ्जिकल्ऩ कामााधिमन गना सङ्जकने आधाय य कायण सभािेश गनङ्टा ऩनेछ । 

(८) प्रस्तािकरे िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमाय गदाा अनङ्टसूची ९ भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिऻ 
भापा त तमाय गनङ्टा ऩनेछ ।  



(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ िाताियणीम अध्ममन कामाभा सॊरग्न ङ्जिऻहुप स्थरगत अध्ममन, 
अिरोकन, याम ऩयाभशा य अधतयङ्जक्रमाका राङ्झग आमोजना तथा कामाक्रभको प्रस्ताङ्जित 
स्थरभा अङ्झनिामा ुपऩभा उऩङ्ञस्थत हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  

(१०) िाताियणीम अध्ममन सवफधधी कामासूची तथा िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन नेऩारी 
बाषाभा तमाय गनङ्टा ऩनेछ ।  

तय कामासूची तथा प्रङ्झतिेदनभा उल्रेख गङ्चयने प्राङ्जिङ्झधक शब्दािरीको राङ्झग नेऩारी 
बाषा प्रमोग गदाा शब्दको आशमभा नै ताङ्ञत्िक पयक ऩने बएभा त्मस्ता शब्द अॊग्रजेी बाषाभा 
उल्रेख गना मस व्मिस्थारे िाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन । 

(११) उऩदपा (१०) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन ङ्जिदेशी रगानी 
बएका प्रस्तािको हकभा तमाय गङ्चयने िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन य कामासूची नेऩारी िा 
अङ्ग्ग्रजेी बाषाभा तमाय गना सङ्जकनेछ ।  

(१२) उऩदपा (११) फभोङ्ञजभ अध्ममन प्रङ्झतिेदन य कामासूची अङ्ग्ग्रजेी बाषाभा तमाय 
ऩाङ्चयएको अिस्थाभा सोको कामाकायी सायाॊश सङ्जहतको सॊङ्ञऺप्त प्रङ्झतिेदन नेऩारी बाषाभा सभेत 
तमाय गनङ्टा ऩनेछ ।  

(१३) प्रस्तािकरे िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमाय गदाा िाताियण सॊयऺण ऐन, २०७६ 
तथा िाताियण सॊयऺण ङ्झनमभािरी, २०७७ रे तोके अनङ्टसायको भाऩदण्ड य गङ्टणस्तय कामभ 
हङ्टने गयी मस कामाङ्जिङ्झधरे ङ्झनधाायण गयेको ढाॉचाभा तमाय गनङ्टा ऩनेछ ।  

(१४) िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन प्रङ्झतिेदन तमायी सवफधधी व्मिस्था प्रचङ्झरत सङ्घीम तथा 
प्रदेश कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

७.  अध्र्र्न प्रम्तवेदनको स्वीकृम्त:  (१) दपा ६ फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम 
अध्ममन प्रङ्झतिेदन तथा प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 
भापा त अध्मऺ सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ ।  



(२) अध्मऺरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन 
तथा प्रायङ्ञवबक िाताियणीम प्रङ्झतिेदन उऩय अध्ममन, ङ्जि्षेण तथा ऩङ्टनयािरोकनको राङ्झग 
दपा १४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत प्राङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) प्राङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन 
उऩय आिश्मक अध्ममन, ऩयाभशा, जाॉचफङ्टझ, ङ्जि्षेण तथा ऩङ्टनयािरोकन गयी स्िीकृङ्झतको 
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयश गनङ्टा ऩनेछ ।   

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्राङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयशको आधायभा प्रस्ताङ्जित आमोजना 
तथा कामाक्रभ कामााधिमन गदाा िाताियणभा कङ्ट नै उल्रेख्म प्रबाि ऩने नदेङ्ञखएभा आिश्मकता 
अनङ्टसाय प्रस्तािकरे ऩारना गनङ्टाऩने शता तोकी सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन बए 
अध्मऺरे य प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन कामाऩाङ्झरकारे स्िीकृत गनेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतिेदन स्िीकृत गदाा प्रङ्झतिेदन ऩेश बएको ङ्झभङ्झतरे ऩधर 
ङ्छदनङ्झबत्र स्िीकृत गनङ्टा ऩनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) को प्रमोजनको राङ्झग ङ्छदन गणना गदाा थऩ कागजात भाग गयेकोभा 
त्मस्तो कागजात प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतफाट य कङ्ट नै ङ्जिषमभा थऩ स्ऩष्ट गना रेखी ऩठाएकोभा 
त्मस्तो ङ्जिषमभा स्ऩष्ट बई आएको ङ्झभङ्झतफाट गणना गङ्चयने छ । 

(७) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदनको अध्ममन तथा जाॉचफङ्टझ गदाा 
त्मस्तो प्रस्तािको थऩ िाताियणीम अध्ममन गनङ्टाऩने देङ्ञखएभा सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममनको 
हकभा प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण गना अध्मऺरे य प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺणको 
हकभा िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन गने गयी कामाऩाङ्झरकारे आदेश ङ्छदन सक्नेछ ।  

(८) उऩदपा (७) अनङ्टसाय ङ्छदइएको आदेश अनङ्टसाय प्रस्तािकरे थऩ अध्ममन गयी प्रायङ्ञवबक 
िाताियणीम ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन बए कामाऩाङ्झरका सभऺ य िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन 
प्रङ्झतिेदन बए प्रदेश कानङ्टनरे तोकेको ङ्झनकाम सभऺ ऩङ्टन् ऩेश गनङ्टा ऩनेछ ।  

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभको िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमाय गनङ्टाऩूिा प्रायङ्ञवबक 
िाताियणीम ऩयीऺण सवफधधी कामासूची अध्मऺफाट य िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन सवफधधी 
कामासूची प्रदेश कानङ्टनरे तोकेको ङ्झनकामफाट स्िीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ । 



८.  प्रम्तवेदन परिमाजयन गनय सम्कने: (१) सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन य प्रायङ्ञवबक 
िाताियणीम ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन स्िीकृत बई सकेऩङ्झछ सो प्रङ्झतिेदनभा बौङ्झतक ऩूिााधाय, ङ्झडजाइन 
तथा ऺभता य स्िुपऩभा ऩङ्चयभाजान गनङ्टाऩने िा सॊयचना स्थानाधतयण िा पेयफदर गनङ्टाऩने बएभा 
िा आमोजना तथा कामाक्रभ ऺभता घटेभा िा ुपख कटान सॊख्माभा थऩघट गनङ्टाऩने बएभा 
कामाऩाङ्झरकारे त्मस्तो िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन ऩङ्चयभाजान गना स्िीकृङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन दपा ७ को उऩदपा (६) 
फभोङ्ञजभ सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन गङ्चयएकोभा प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण िा 
प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण गङ्चयएकोभा िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन गनङ्टाऩने आदेश ङ्छदएको 
अिस्थाभा ऩङ्चयभाजान सवफधधी व्मिस्था रागङ्ट हङ्टने छैन ।  

 

परिच्छेद  ४ 

प्रस्ताव कार्ायन्वर्न तथा अननगमन सभबन्धी व्र्वस्था 

 

९.  प्रस्ताव कार्ायन्वर्न गननय पने: (१) प्रस्तािकरे सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन िा प्रायङ्ञवबक 
िाताियणीम ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन स्िीकृत बएको ङ्झभङ्झतरे तीन फषाङ्झबत्र त्मस्तो प्रस्ताि कामााधिमन 
प्रायवब गनङ्टा ऩनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन ङ्जिशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ङ्झसजाना बई सो 
अिङ्झधङ्झबत्र प्रस्तािको कामााधिमन हङ्टन नसक्ने अिस्था उत्ऩङ्ङ बएभा प्रस्तािकरे सॊङ्ञऺप्त 
िाताियणीम अध्ममनको हकभा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सभऺ य प्रायङ्ञवबक िाताियणीम 
ऩयीऺणको हकभा अध्मऺ सभऺ स्ऩष्ट कायण खङ्टराई वमाद थऩका राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩने 
छ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको ङ्झनिेदन उऩय सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन 
बए प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे य प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन बए अध्मऺरे 



दपा १५ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्राङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झतफाट जाॉचफङ्टझ गयाई व्महोया 
भनाङ्झसफ देखेभा आफ्नो याम सङ्जहत कामाऩाङ्झरकाभा ऩेश गनङ्टाऩने छ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको ङ्झनिेदनको व्महोया भनाङ्झसि देखेभा कामाऩाङ्झरकारे 
फढीभा दङ्टई फषाको अिङ्झध थऩ गना सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (१) िा (४) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबत्र प्रस्ताि कामााधिमन प्रायवब नगने 
प्रस्तािकरे त्मस्तो प्रस्तािको ऩङ्टन् िाताियणीम अध्ममन गयाई स्िीकृङ्झतको राङ्झग ऩेश गनङ्टा 
ऩने छ ।  

१०.  वाताविणीर् व्र्वस्थापन र्ोजना: (१) प्रस्तािकरे प्रस्ताि कामााधिमन गनङ्टाअङ्ञघ अनङ्टसूची १० 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा िाताियणीम व्मिस्थाऩन मोजना तमाय गनङ्टा ऩने छ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ िाताियणीम व्मिस्थाऩन मोजना तमाय गदाा िाताियणीम 
सकायात्भक प्रबाि फढोत्तयी हङ्टने य नकायात्भक प्रबाि धमूनीकयण गने ङ्जक्रमाकराऩहुपभध्मे 
आमोजना ङ्झनभााणको क्रभभा य आमोजना सवऩङ्ङ बएऩङ्झछ अिरवफन गने ङ्जक्रमाकराऩहुप 
सभेत उल्रेख गनङ्टा ऩने छ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको िाताियणीम व्मिस्थाऩन मोजनाभा ङ्झनयोधात्भक,  सङ्टधायात्भक 
य ऺङ्झतऩूङ्झता सवफधधी ङ्जक्रमाकराऩहुप सभेत प्रस्ताि गनङ्टा ऩने छ ।  

(४) िाताियणीम व्मिस्थाऩन मोजना तमाय गदाा प्रस्तािकरे आमोजना कामााधिमन गदाा 
िाताियणभा ऩना सक्ने प्रायङ्ञवबक, भध्मकारीन य दीघाकारीन सकायात्भक प्रबािको फढोत्तयी 
य नकायात्भक प्रबािको धमूनीकयणको राङ्झग अफरवफन गनङ्टाऩने ङ्जिङ्झध य प्रङ्जक्रमा सभेत 
उल्रेख गनङ्टा ऩने छ। 

(५) िाताियणीम व्मिस्थाऩन मोजनाभा प्रस्ताङ्जित कामाहुप सञ्चारन गना राग्ने रागतराई 
ङ्जिस्ततृ आमोजना प्रङ्झतिेदनभा उल्रेख बएकोभा सोको ङ्जक्रमाकराऩ य रागत प्रस्तािकरे 
िाताियण व्मिस्थाऩन मोजनाभा सभािेश गनङ्टा ऩने छ ।  

(६) प्रस्तािकरे िाताियणीम व्मिस्थाऩन मोजनाभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जक्रमाकराऩराई आमोजना 
तथा कामाक्रभ कामााधिमनका राङ्झग तमाय गङ्चयने रागत अनङ्टभानभा नै सभािेश गनङ्टा ऩने छ ।  



(७) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय गयेको िाताियणीम व्मिस्थाऩन मोजना कामााधिमन प्रायवब 
बएऩङ्झछ प्रस्तािकरे कामााधिमनको अिस्थाको प्रङ्झतिेदन प्रत्मेक छ भङ्जहनाभा कामाऩाङ्झरका 
सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩने छ ।  

(८) गाउॉऩाङ्झरकारे आपूरे गयेको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺणको प्रङ्झतिेदन प्रत्मेक आङ्झथाक िषा 
सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे एक्काईस ङ्छदनङ्झबत्र प्रदेश कानङ्टनरे तोकेको ङ्झनकामभा ऩठाउनङ्ट ऩने छ ।  

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ ऩेश गयेको प्रङ्झतिेदनराई सात ङ्छदनङ्झबत्र कामाारमको सूचना ऩाटी 
तथा िेिसाईट भापा त सािाजङ्झनक गनङ्टा ऩने छ ।    

११. प्रस्ताव कार्ायन्वर्न अननगमन तथा प्रम्तवेदन: (१) प्रस्ताि कामााधिमनको अनङ्टगभन गदाा 
प्रायङ्ञवबक एिभ ्प्रङ्जक्रमा अनङ्टगभन, ङ्झनमभऩारन अनङ्टगभन तथा प्रबािको अनङ्टगभन गनङ्टा ऩने छ 
।  

(२) प्रस्तािको प्रायङ्ञवबक अनङ्टगभन गदाा आमोजना िा कामाक्रभको ङ्झनभााण कामा शङ्टुप 
गनङ्टाबधदा अगािै ङ्झनभााणस्थर य ियऩयका आधायबूत िाताियणीम ऩऺको सिेऺण गनङ्टा ऩनेछ 
।  

(३) प्रस्ताि कामााधिमनफाट बएका िाताियणीम ऩङ्चयितान ऩत्ता रगाउन कामाक्रभ तथा 
आमोजना ङ्झनभााण य सञ्चारनका क्रभभा त्मस ऺेत्रको जनस्िास््म, ऩमााियणीम, साभाङ्ञजक य 
आङ्झथाक अिस्था रगामतका सूचकहुपको भूल्माङ्कन गनङ्टा ऩने छ ।  

(४) प्रस्तािकरे िाताियण सॊयऺण सवफधधी भाऩदण्डको ऩारना गयेको छ बङे्ङ कङ्ट या 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गना िाताियणीम गङ्टणस्तयका ङ्जिशेष सूचक िा प्रदङ्टषणको अिस्थाको फायेभा आिङ्झधक 
िा रगाताय अनङ्टगभन गयी अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩनेछ य मसयी अनङ्टगभन गदाा िाताियणीम 
व्मिस्थाऩन मोजनाभा प्रस्ताङ्जित ङ्जिषमहुप सभेत सभािेश गनङ्टा ऩने छ ।  

(५) प्रस्ताि कामााधिमनफाट ङ्झसजाना हङ्टने सकायात्भक य नकायात्भक प्रबाि, िाताियण 
सॊयऺणका राङ्झग प्रस्तािकरे ऩारना गनङ्टाऩने ङ्जिषमहुप तथा िाताियणीम प्रबािकाङ्चयताको 
अनङ्टगभन सवफधधी सूचकहुप सभेत प्रङ्झतिेदनभा उल्रेख गनङ्टा ऩने छ ।  



(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभका प्रत्मेक सूचकराई कसरे य कङ्ट न ङ्जिङ्झध िा तङ्चयकाफाट 
अनङ्टगभन गने हो सो सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩछा य मस्तो ङ्जिङ्झध बयऩदो, सङ्ञजरो य आमोजना स्थरभा 
कामायत जनशङ्ञिरे अफरवफन गनासक्ने खारको हङ्टनङ्ट ऩने छ ।  

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभको कामा प्रस्तािकसॉग उऩरब्ध जनशङ्ञिरे गना सक्ने अिस्था 
नबएभा आिश्मकता अनङ्टसाय िाह्यस्रोतफाट ऩूङ्झता गयी सवऩादन गने व्मिस्था प्रस्तािकरे 
ङ्झभराउनङ्ट ऩने छ ।  

(८) आमोजना ङ्झनभााण तथा सञ्चारनको ङ्जिङ्झबङ्ङ चयणका राङ्झग सूचकको प्रकृङ्झत हेयी 
िाताियणीम अनङ्टगभन गने सभम ताङ्झरका सभेत प्रङ्झतिेदनभा सभािेश गनङ्टा ऩनेछ । 

(९) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रस्ताि कामााधिमन प्रायङ्ञवबक अनङ्टगभन,  प्रबाि अनङ्टगभन तथा 
ङ्झनमभऩारन अनङ्टगभन सवफधधी ढाॉचा अनङ्टसूची ११ भा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१२.  अननगमन सभबन्धी म्जभमवेािी: (१) सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन तथा प्रायङ्ञवबक िाताियणीम 
ऩयीऺण सवफधधी अध्ममन प्रस्तािको कामााधिमनको स्ि्अनङ्टगभन गने ङ्ञजवभेिायी प्रस्तािक 
स्िमॊको हङ्टनेछ ।  

(२) प्रस्तािकरे प्रत्मेक छ भङ्जहनाभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्ि्अनङ्टगभन गयी तमाय गयेको 
प्रङ्झतिेदन गाउॉभा ऩेश गनङ्टा ऩनेछ ।  

(३) गाउॉऩाङ्झरका स्िमॊ प्रस्तािक बएको िा अधम प्रस्तािकफाट कामााधिमन गङ्चयने प्रस्तािको 
अनङ्टगभनका राङ्झग कामाऩाङ्झरकारे देहाम फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन गने छ्–  

क) उऩाध्मऺ                   – सॊमोजक  

ख) िाताियण तथा ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सॊमोजक   – सदस्म  

ग) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत      – सदस्म 

घ) मोजना तथा ऩूिााधाय ङ्जिकास शाखा िा एकाई प्रभङ्टख             – सदस्म  

ङ) िाताियण ङ्झनयीऺक       – सदस्म 



च) िाताियण तथा ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन शाखा/एकाई प्रभङ्टख      – सदस्म सङ्ञचि  

(४) सङ्झभङ्झतरे ङ्ञजल्राङ्ञस्थत िन कामाारम, सवफङ्ञधधत ङ्झनकाम प्रभङ्टख तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झध िा ङ्जिषम 
ङ्जिऻराई फैठकभा आभधत्रण गना सक्ने छ । 

(५) अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे दपा ११ फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गयी तमाय ऩाङ्चयएको प्रङ्झतिेदन तीस 
ङ्छदनङ्झबत्र कामााऩाङ्झरका सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩने छ ।   

(६) कामाऩाङ्झरकारे अनङ्टगभनफाट देङ्ञखएका सभस्मा तथा सङ्टझाि कामााधिमनको राङ्झग 
प्रस्तािकराई आदेश ङ्छदन सक्नेछ य मसयी ङ्छदएको आदेशको ऩारना गनङ्टा प्रस्तािकको कताव्म 
हङ्टनेछ ।  

१३.  कार्ायन्वर्नमा िोक लगाउन सक्ने: (१) मस कामाङ्जिङ्झध तथा िाताियण सॊयऺण सवफधधी 
प्रचङ्झरत सङ्घीम तथा प्रदेश कानङ्टन फभोङ्ञजभ िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन स्िीकृत नगयाई िा 
स्िीकृत बएबधदा पयक हङ्टने गयी प्रस्ताि कामााधिमन गना गयाउन हङ्टॉदैन ।  

(२) कङ्ट नै व्मङ्ञि, सॊस्था िा ङ्झनकामरे उऩदपा (१) ङ्जिऩङ्चयतको कामा गयेको ऩाइएभा सॊङ्ञऺप्त 
िाताियणीम अध्ममन िा प्रायङ्ञवबक िाताियणीम प्रङ्झतिेदन बए कामाऩाङ्झरकारे प्रस्ताि 
कामााधिमनभा योक रगाउने छ य िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कनको हकभा प्रदेश सयकायको 
सवफङ्ञधधत ङ्झनकामभा ङ्झसपाङ्चयस गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै प्रस्ताि कामााधिमनभा योक रगाइएकोभा त्मसयी योक 
रगाइएको कायणफाट ऺङ्झत ऩङ्टग्न गएभा प्रस्तािकरे सो फाऩत कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ऺङ्झतऩूङ्झताको 
दािी गना ऩाउने छैन ।  

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन कामााधिमनभा योक रगाइएको 
आमोजनाको प्रस्तािकरे प्रचङ्झरत ऐन फभोङ्ञजभ िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन स्िीकृत 
गयाएभा िा स्िीकृत िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन फभोङ्ञजभ आमोजना कामााधिमनभा सङ्टधाय 
गयेभा रगाइएको योक सवफङ्ञधधत ङ्झनकामरे पङ्ट कङ्ट िा गना सक्ने छ ।  

 

परिच्छेद  ५ 



म्वम्वध 

१४.  प्राम्वम्धक सम्मम्त गठन गन:े (१) सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन तथा प्रायङ्ञवबक िाताियणीम 
ऩयीऺण सवफधधी कामासूची तथा िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन स्िीकृत गनङ्टाअङ्ञघ प्राङ्जिङ्झधक 
ऩऺहुपको अध्ममन, ङ्जि्षेण य ऩङ्टनयािरोकन गयी ङ्झसपाङ्चयस गना कामाऩाङ्झरकारे देहाम 
फभोङ्ञजभको प्राङ्जिङ्झधक सङ्झभङ्झत गठन गनेछ :– 

क) मोजना तथा प्राङ्जिङ्झधक शाखा िा इकाई प्रभङ्टख         – सॊमोजक 

ख) आमोजना तथा कामाक्रभसॉग सवफङ्ञधधत ऺेत्रको ङ्जिषमको ङ्जिऻ      – सदस्म 

ग) िाताियण तथा ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन ङ्जिषम हेने शाखा/एकाई प्रभङ्टख       – सदस्म सङ्ञचि 

(२) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय िन कामाारम, सवफङ्ञधधत ङ्जिषमगत ङ्झनकामका प्रभङ्टख तथा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध िा ङ्जिषम ङ्जिऻराई फैठकभा आभङ्ञधत्रत गना सक्नेछ ।  

१५.  गननासो सनननवाई गन े दाम्र्त्व: (१) आमोजना तथा कामाक्रभको िाताियणीम, आङ्झथाक, 
साभाङ्ञजक य साॉस्कृङ्झतक सिारसॉग सवफङ्ञधधत प्रबाङ्जित व्मङ्ञि तथा सभङ्टदामको चासो, ङ्झसकामत 
तथा गङ्टनासो प्राप्त गने, सवफोधन य कामााधिमनभा सहजीकयण गने प्रमोजनका राङ्झग गङ्टनासो 
सङ्टनङ्टिाई सॊमधत्रको व्मिस्था गने दाङ्जमत्ि प्रस्तािकको हङ्टनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ व्मिस्था बएको सॊमधत्रभा गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी तथा गङ्टनासो 
सवफोधन सङ्झभङ्झत रगामत अधम उऩमङ्टि व्मिस्था गनङ्टा ऩने छ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गङ्टनासो सङ्टनङ्टिाई अङ्झधकायीको व्मिस्था नबएको अिस्थाभा गङ्टनासो 
सङ्टनङ्टिाई अङ्झधकायीको ङ्ञजवभेिायी स्ित् आमोजना प्रभङ्टखको हङ्टनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्टनासो सङ्टनङ्टिाई सवफधधी व्मिस्था गना कामाऩाङ्झरकारे 
उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा तीन सदस्मीम गङ्टनासो सवफोधन सङ्झभङ्झत गठन गना सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको गङ्टनासो सङ्टनङ्टिाई सॊमधत्ररे ऩङ्चयमोजना िा प्रस्तािसॉग सवफधधी 
िाताियणीम, आङ्झथाक, साभाङ्ञजक एिभ ्साॉस्कृङ्झतक चासो तथा सिारहुप फाये आिाज प्रस्तङ्टत 
गना य सवफोधन गना सभमफद्ध तथा ऩायदशी कामामोजना फनाई कामााधिमन गनङ्टा ऩनेछ।  



(६) प्रस्तािकरे प्रस्ताङ्जित आमोजना तथा कामाक्रभको ङ्जिषमभा िडा तथा गाउॉ स्तयभा 
सचेतनाभूरक अङ्झबमान सञ्चारन गयी प्रस्ताङ्जित आमोजना तथा कामाक्रभरे सवफोधन गनङ्टाऩने 
प्रबाङ्जितहुपको हक अङ्झधकाय य गङ्टनासो सवफोधन गने सॊमधत्रको फायेभा सभङ्टदाम तथा 
सयोकायिाराराई सङ्टसूङ्ञचत गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(७) गङ्टनासो सवफोधन सङ्झभङ्झत तथा गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीको काभ कताव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ: 

क) िाताियणीम तथा साभाङ्ञजक अियोध,  सवऩङ्ञत्तको प्राङ्झप्त,  अङ्झधकाय,  ऺङ्झतऩूङ्झता य 
सहामता सवफधधभा प्रबाङ्जितहुपराई सहमोग गने,   

ख) प्रबाङ्जित व्मङ्ञिहुपको गङ्टनासो प्राप्त गने,  अङ्झबरेख याख्न,े िगीकयण गने,  

प्राथङ्झभकता ङ्झनधाायण गने, 

ग) गङ्टनासो प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩधर ङ्छदनङ्झबत्र सवफोधन गयी सवफङ्ञधधत य 
गाउॉऩाङ्झरकाराई जानकायी गयाउने, 

घ) गङ्टनासो सवफोधन सवफधधी ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमाभा असधतङ्टष्ट ऩऺको ऩषृ्ठऩोषणराई  
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने, 

ङ) प्रस्तािकरे तोके फभोङ्ञजभका य सङ्झभङ्झतरे आिश्मक देखेका अधम काभहुप 
गने। 

१६.  प्राम्वम्धक सहर्ोग म्लन सक्ने: आमोजना िा कामाक्रभका राङ्झग गङ्चयने िाताियणीम अध्ममन 
सवफधधी कामा गाउॉऩाङ्झरकाको आधतङ्चयक जनशङ्ञिफाट गना सॊबि नबएको अिस्थाभा 
सवफङ्ञधधत ङ्जिषम ङ्जिऻहुप िा व्मिसाङ्जमक ऩयाभशादाताको सहमोग ङ्झरन सङ्जकने छ । 

१७. प्रचम्लत काननन लागन हुने: मस कामाङ्जिङ्झधभा बएको व्मिस्था प्रचङ्झरत कानङ्टनसॉग फाॉङ्ञझएभा प्रचङ्झरत 
कानङ्टनको व्मिस्था रागङ्ट हङ्टनेछ ।  



अनङ्टसूची १ 

(दपा ३ को उऩदपा (४) सॉग सवफङ्ञधधत) 
गाउँपाम्लकाको अम्धकाि िते्रका सिंाव्र् प्रस्तावहरुको वाताविणीर् अध्र्र्नको सीमा (थ्रसेहोल्ड) 

   

प्रस्तािको ङ्जिषम 
ऺते्र 

िाताियणीम अध्ममनका ङ्जिङ्झध अनङ्टसाय अध्ममन गनङ्टा ऩने आमोजना तथा कामाक्रभको भाऩदण्ड 

सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन 

िन य िृऺ ायोऩण २० हेक्टयसवभको ऺेत्रपरभा नमाॉ फनस्ऩङ्झत 
उद्यान,  िन िीउ िगैचा य प्राणी उद्यान             
(ङ्ञचङ्झडमाखाना) ङ्झनभााण गने   

 

२० हेक्टय बधदा फढीको ऺते्रपरभा नमाॉ 
फनस्ऩङ्झत उद्यान,  िन िीउ िगैचा य प्राणी 
उद्यान (ङ्ञचङ्झडमाखाना) ङ्झनभााण गने 

िन ऺेत्रभा पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन गना 
ल्माण्डङ्जपर साइट ङ्झनभााण तथा सॊचारन गने 

िन सॊयऺण ऺेत्र,  भध्मिती ऺेत्र िा िाताियण 
सॊयऺण ऺते्रभा ङ्झनजी फाहेकका जग्गाभा 
स्थानीम सयकायरे उऩबोिा सभूह भापा त 
आमोजना ङ्झनभााण िा सॊचारन गने  
  

तयाईभा ५० देङ्ञख ५०० हेक्टयसवभ य 
ऩहाडभा ५० देङ्ञख २५० हेक्टयसवभको ऺेत्रभा 
एकर प्रजातीका स्िदेशी ङ्जिुपिा एकै ब्रकभा 
िृऺ ायोऩण गने । 

तयाईभा ५०० हेक्टय बधदा फढी य ऩहाडभा 
२५० हेक्टय बधदा फढीको ऺेत्रपरभा एकर 
प्रजातीका स्िदेशी ङ्जिुपिा एकै ब्रकभा 
िृऺ ायोऩण गने । 

 

सािाजङ्झनक फङ्टट्यान ऺेत्रभा जङ्झडफङ्टटी िा 
सङ्टगङ्ञधधत िनस्ऩङ्झतको व्मिसाङ्जमक उत्ऩादनको 
राङ्झग जङ्झडफङ्टटी केधर स्थाऩना गने । 

 

१ हेक्टयसवभको िन ऺते्र अधम प्रमोजनको 
राङ्झग प्रमोग गने 

१ देङ्ञख ५ हेक्टयसवभको िन ऺेत्र अधम 
प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गने 

ङ्जिद्यङ्टत प्रसायण राइन फाहेक अधम प्रमोजनका 
राङ्झग ५ हेक्टयबधदा फढी िन ऺते्र प्रमोग गने 

ऩमाटन २५ देङ्ञख ५० िेडसवभको होटर िा 
ङ्चयसोटा ङ्झनभााण,  स्थाऩना तथा सञ्चारन गने 
। 

५१ देङ्ञख १०० िेडसवभको होटर िा 
ङ्चयसोटा ङ्झनभााण, स्थाऩना तथा सञ्चारन गने 
। 

१०० िेडबधदा फढी ऺभताको होटर िा 
ङ्चयसोटा स्थाऩना तथा सञ्चारन गने । 

 भाछा िा अधम जरचय बएको कङ्ट नै नदी िा  



तारभा इङ्ञिन जङ्झडत उऩकयण य इधधन 
ज्िरन गयी य ् माङ्ञफ्टङ कामा िा क्रङ्ट ज 
सॊचारन गने । 

      
 

तारभा स्थाऩना हङ्टने हाउस िोट (तैयने घय) 
सॊचारन गने । 

 

सडक तथा 
मातामात 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

१०० ङ्झभटय रवफाईसवभको ऩङ्टर ङ्झनभााण गने 
।  

 

१०० ङ्झभटयबधदा फढी रवफाईका ऩङ्टर (झोरङ्टङे्ग 
ऩङ्टर सभेत) ङ्झनभााण गने । 

 

स्थानीम सडक स्तयोङ्ङङ्झत गने । 

 
२५ ङ्जकरोङ्झभटयसवभ रवफाईको नमाॉ सडक 
ङ्झनभााण गने ।  

२५ ङ्जक.ङ्झभ. बधदा फढी रवफाई हङ्टने कङ्ट न ैऩङ्झन 
नमाॉ सडक ङ्झनभााण गने । 

 १ देङ्ञख ५ ङ्जक.ङ्झभ. सवभको केफरकाय भागा 
ङ्झनभााण गने ।  

 

५ ङ्जक.ङ्झभ. बधदा राभो केफरकाय भागा 
ङ्झनभााण गने । 

 ५ देङ्ञख ५० ङ्जक.ङ्झभ. सवभको यज्जङ्टभागा ङ्झनभााण 
गने ।  

५० ङ्जक.ङ्झभ. बधदा फढी यज्जङ्टभागा ङ्झनभााण गने 
। 

 
 सडक प्रमोजनका राङ्झग १ देङ्ञख ३ 

ङ्जकरोङ्झभटयसवभ सङ्टयङ्ग फनाउने ।  
सडक प्रमोजनका राङ्झग ३ ङ्जकरोङ्झभटय बधदा 
फढी रवफाइको  सङ्टयङ्ग फनाउन े। 

 चायऩाङ्ग्ग्र े सिायी सञ्चारन हङ्टने आकाशे ऩङ्टर 
(फ्राई ओबय) ङ्झनभााण गने ।  

 

 सािाजङ्झनक मातामातको राङ्झग भोनो येरभागा 
सञ्चारन गने । 

 

उजाा,  जरस्रोत य 
ङ्झसॊचाई 

१०० हेक्टयसवभ ङ्झरफ्ट ङ्झसॉचाई आमोजना 
ङ्झनभााण गने । 

१०० हेक्टयबधदा फढीको ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई 
आमोजना ङ्झनभााण गने । 

फहङ्टउद्देश्मीम जराशमको ङ्झनभााण गने । 

 

   
    

तयाई िा ङ्झबत्री भधेशभा २०० देङ्ञख २, ००० 
हेक्टयसवभको ऺेत्र ङ्झसॊचाई गने । 

तयाई िा ङ्झबत्री भधेशभा २, ००० हेक्टय 
बधदा फढीको ऺते्र ङ्झसॊचाई गने । 



 ऩहाडी उऩत्मका य टायभा २५ देङ्ञख ५०० 
हेक्टयसवभको ऺेत्र ङ्झसॊचाई गने । 

ऩहाडी उऩत्मका य टायभा ५०० हेक्टय बधदा 
फढीको ऺते्र ङ्झसॊचाई गने । 

 ऩहाडी ङ्झबयारो ऩाखा िा ऩिातीम ऺेत्रभा २५ 
देङ्ञख २०० हेक्टयसवभको ऺते्रभा ङ्झसॉचाई गने 
। 

ऩहाडी ङ्झबयारो ऩाखो िा ऩिातीम ऺते्रभा २०० 
हेक्टयबधदा फढी ऺेत्र ङ्झसॊचाई गने । 

 ङ्झसॊचाईको ऩङ्टनुपत्थान प्रणारी अधतगात ङ्जिद्यभान 
प्रणारी ङ्झबत्रका ङ्झसॊचाई आमोजनाभा नमाॉ 
हेडिक्सा ङ्झनभााण िा भूर नहय ऩङ्चयितान हङ्टने 
कङ्ट नै ऩङ्झन ऩङ्टनुपत्थान आमोजना सॊचारन गने । 

 

 २५ देङ्ञख १०० जनासवभ स्थामी फसोफास 
बएका जनसॊख्मा ङ्जिस्थाङ्जऩत गने कङ्ट नै ऩङ्झन 
जरस्रोत ङ्जिकास कामा गने । 

१०० जना बधदा फढी स्थामी फसोफास बएका 
जनसॊख्मा ङ्जिस्थाङ्जऩत गने कङ्ट न ै ऩङ्झन जरस्रोत 
ङ्जिकास कामा गने । 

 १० ङ्जकरोङ्झभटय बधदा फढी रवफाईको नदी 
ङ्झनमधत्रणको कामा गने । 

 

६६ के.ङ्झब.सवभको ङ्जिद्यङ्टत प्रसायण राइन 
आमोजनाको राङ्झग िन ऺेत्रको प्रमोग गने । 

१३२ के.ङ्झब. िा सोबधदा फढी ऺभताको ङ्जिद्यङ्टत 
प्रसायण राइन ङ्झनभााण गने ।  

ङ्जिद्यङ्टत प्रशायण राइन ङ्झनभााण फाहेक अधम 
प्रमोजनको राङ्झग ५ हेक्टयबधदा फढी िन ऺेत्र 
प्रमोग गने । 

 ङ्जिद्यभान २२० के.ङ्झब. िा सो बधदा फढी 
ऺभताको ङ्जिद्यङ्टत प्रसायण राइनफाट ट्याऩ गयी 
नमाॉ आउटडोय सिस्टेशन ङ्झनभााण गने ।  
  

 

 १ देङ्ञख ५० भेगािाट ऺभता सवभको 
जरङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना ङ्झनभााण गने । 

 

 १५०० घनङ्झभटय बधदा फढी ऺभताको 
िामोग्मास प्राण्ट ङ्झनभााण गने ।  

 

 १ देङ्ञख १० भेगािाट ऺभतासवभको सौमा १० भेगािाट बधदा फढी ऺभताको सौमा 



उजााफाट ङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सॊचारन 
गने । 

उजााफाट ङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सॊचारन 
गने । 

 १ देङ्ञख १० भेगािाट ऺभतासवभको िामङ्ट 
उजााफाट ङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सॊचारन 
गने । 

१० भेगािाट बधदा फढी ऺभताको िामङ्ट 
उजााफाट ङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सॊचारन 
गने 

 ०.५ देङ्ञख २ भेगािाट ऺभतासवभको जैङ्जिक 
उजााफाट ङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सञ्चारन 
गने । 

२ भेगािाट बधदा फढी ऺभताको जैङ्जिक 
उजााफाट ङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन आमोजना सञ्चारन 
गने । 

 ङ्ञचनी उद्योग ऺेत्रङ्झबत्रको उखङ्ट ऩेरीसकेऩङ्झछ 
ङ्झनस्कने खोस्टा (Bagasse) फाट ङ्जिद्यङ्टत 
सहउत्ऩादन (Co-generation) हङ्टने आमोजना 
सॊचारन गने ।  

 

आिास,  बिन,  
िस्ती तथा सहयी 

ङ्जिकास 

७ देङ्ञख १० तल्रा िा १५.५ देङ्ञख २५ 
ङ्झभटयसवभ उचाईका बिन ङ्झनभााण गने ।  

 

११ तरा िा २५ ङ्झभटय बधदा फढी य १६ 
तरा िा ५० ङ्झभटयसवभ उचाई बएका बिन 
ङ्झनभााण गने । 

१६ तरा िा ५० ङ्झभटय बधदा फढी उचाई 
बएका बिन ङ्झनभााण गने । 

 
३००० देङ्ञख ५००० िगाङ्झभटय 
ऺेत्रपरसवभको Built up Area िा Floor 

area बएको आिासीम,  व्मािसाङ्जमक,  िा 
आिासीम य दङ्टफै प्रकृङ्झत बएको बिन ङ्झनभााण 
गने । 

५,००० देङ्ञख 10,००० िगाङ्झभटय 
ऺेत्रपरसवभको Built up Area िा Floor 

area बएको आिासीम,  व्मािसाङ्जमक,  िा 
आिासीम य दङ्टफै प्रकृङ्झतको सॊमङ्टि बिन ङ्झनभााण 
गने । 

10,000 िगाङ्झभटय ऺेत्रपरबधदा फढीको 
Built up Area िा Floor area बएको 
आिासीम,  व्मािसाङ्जमक,  िा आिासीम य दङ्टफै 
प्रकृङ्झतको सॊमङ्टि बिन ङ्झनभााण गने । 

५०० देङ्ञख १,००० जनासवभ एकै ऩटक 
आगभन िा ङ्झनगभन हङ्टने ङ्झसनेभा हर,  ङ्झथएटय,  

साभङ्टदाङ्जमक बिन यङ्गशारा,  कधसटा हर,  

स्ऩोटास ्कवप्रेक्स ङ्झनभााण गने ।   

१, ००० देङ्ञख २, ००० जनासवभ एकैऩटक 
आगभन िा ङ्झनगभन हङ्टने ङ्झसनेभा हर,  ङ्झथएटय,  

साभङ्टदाङ्जमक बिन यङ्गशारा,  कधसटा हर,  

स्ऩोटास ्कवप्रेक्स ङ्झनभााण गने । 

२, ००० जना बधदा फढी एकैऩटक आगभन 
िा ङ्झनगभन हङ्टने ङ्झसनेभा हर,  ङ्झथएटय,  

साभङ्टदाङ्जमक बिन यङ्गशारा,  कधसटा हर,  

स्ऩोटास ्कवप्रेक्स ङ्झनभााण गने । 
५ देङ्ञख १० हेक्टयसवभको जग्गा ङ्जिकास १० देङ्ञख १०० हेक्टयसवभको जग्गा ङ्जिकास १०० हेक्टयबधदा फढीको जग्गा ङ्जिकास 



आमोजना सञ्चारन गने ।  आमोजना सञ्चारन गने । आमोजना सञ्चारन गने । 
१ देङ्ञख ५ हेक्टयसवभको Hard Surface 

Payment को Bus Park  िा Parking lot 
ङ्झनभााण गने । 

५ हेक्टय बधदा फढीको Hard Surface 

Payment को Bus Park  िा Parking lot 
ङ्झनभााण गने । 

 

५००० देङ्ञख १०, ००० ङ्झरटयसवभ दैङ्झनक 
ऩानीको प्रमोग हङ्टन ेबिन ङ्झनभााण तथा सॊचारन 
गने ।   

१०,००० देङ्ञख २०,००० ङ्झरटयसवभ दैङ्झनक 
ऩानीको प्रमोग हङ्टने बिन ङ्झनभााण तथा सॊचारन 
गने । 

२०, ००० ङ्झरटय बधदा फढी दैङ्झनक ऩानीको 
प्रमोग हङ्टने बिन ङ्झनभााण तथा सञ्चारन गने । 

  
  

१ देङ्ञख ५ हेक्टयसवभको ऺेत्रभा आिास 
ङ्जिकास गने । 

५ हेक्टयबधदा फढी ऺेत्रभा आिास ङ्जिकास 
गने । 

 २०, ००० घनङ्झभटयबधदा फढी भाटो ऩङ्टने तथा 
भाटो काटी Site Develop गने ।  

कृङ्जष मोग्म बङू्झभभा शहयीकयण गने । 

उद्योग य व्मिसाम िन फाहेक अधम ऺेत्रभा १० हेक्टयसवभको 
ऺेत्रभा औद्योङ्झगक ग्राभ स्थाऩना गने ।  

दैङ्झनक १ भे.ट. बधदा फढी ङ्ञचमा, कपी, 
जङ्झडफङ्टटी आङ्छद प्रशोधन गने उद्योग स्थाऩना 
गने । 

 

दैङ्झनक २५ भेङ्जिक टनसवभ िारङ्टिा प्रशोधन 
उद्योग स्थाऩना गने । 

दैङ्झनक २५ भेङ्जिक टनबधदा फढी िारङ्टिा 
प्रशोधन गने उद्योग स्थाऩना गने । 

 

नदी नारा सतहफाट दैङ्झनक १०० घनङ्झभटय 
सवभ िारङ्टिा, ग्राबेर, ङ्झगखाा भाटो ङ्झनकाल्न े।
  

दैङ्झनक १००० भेङ्जिक टनसवभ ऺभताको 
क्रसय उद्योग स्थाऩना गने । 

दैङ्झनक १००० भे.ट. बधदा फढी ऺभताको 
क्रसय उद्योग स्थाऩना गने । 

भेङ्ञशन उऩकयणभा १ देङ्ञख ५ कयोड ुपऩैमा 
सवभ रगानी बएको िका सऩ (भभात सॊबाय 
सभेत) स्थाऩना तथा सञ्चारन गने ।  

दैङ्झनक १० भेङ्जिक टन बधदा फढी खाद्य ऩदाथा 
उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने । 

 

 ऩाइऩराइन फाहेक व्माऩाङ्चयक प्रमोजनको राङ्झग 
प्रङ्झत सेकेण्ड १० ङ्झरटय बधदा फढीको दयरे 
ऩानी प्रशोधन गने उद्योग स्थाऩना गने ।  

 



 िाङ्जषाक ३ कयोड गोटासवभ उत्ऩादन ऺभता 
बएको ऩोरेको इटा, टामर आङ्छद फनाउने 
उद्योग स्थाऩना गने । 

 

 दैङ्झनक १० हजाय बधदा फढी Compressed 

Bricks Hollow Bricks/Blocks उत्ऩादन गने 
उद्योग स्थाऩना गने । 

 

 Mosquito Repellent (झोर, क्िाइर, 
ट्याफरेट, रोसन), धङ्टऩ आङ्छद उत्ऩादन गने 
उद्योग स्थाऩना गने ।  

 

 ऩयवऩयागत घयेरङ्ट उद्योग फाहेकका धागो तथा 
कऩडा यङ्गाई िा धङ्टराई िा छऩाई गने उद्योग 
(गरैचा, ऩङ्ञस्भना सभेत) स्थाऩना गने ।  

 

 गाडी, भोटयसाईकर, अटोङ्चयक्सा आङ्छद तथा 
दैङ्झनक १०० थान बधदा फढी साइकर/ङ्चयक्सा 
(इधधन िा ङ्जिद्यङ्टत प्रमोग नगयी) एसेवफङ्झरङ 
गने उद्योग स्थाऩना गने । 

 

स्िास््म १६ देङ्ञख २५ शैमासवभको अस्ऩतार, नङ्झसाङ्ग 
होभ िा ङ्ञचङ्जकत्सा व्मािसाम सञ्चारन गने । 

२६ देङ्ञख १०० शैमासवभको अस्ऩतार, नङ्झसाङ्ग 
होभ िा ङ्ञचङ्जकत्सा व्मािसाम सञ्चारन गने ।
  

१०० शैमा बधदा फढीको अस्ऩतार, नङ्झसाङ्ग 
होभ िा ङ्ञचङ्जकत्सा व्मिसाम सञ्चारन गने । 

खानी दैङ्झनक २५ भेङ्जिक टनसवभ िारङ्टिा प्रशोधन 
गने । 

नदीनाराको सतहफाट दैङ्झनक १०० देङ्ञख 
३०० घ.ङ्झभ.सवभ िारङ्टिा, ग्राबेर य ङ्झगखाा भाटो 
ङ्झनकाल्ने । 

नदीनाराको सतहफाट दैङ्झनक ३०० घ.ङ्झभ. 
बधदा फढी िारङ्टिा, ग्राबेर य ङ्झगखाा भाटो 
ङ्झनकाल्ने । 

 साधयण ङ्झनभााणभङ्टखी ढङ्टङ्गा, डेकोयेङ्जटब ढङ्टङ्गा,  

िारङ्टिा, ग्राबेर य औद्योङ्झगक भाटो य साधायण 
भाटो उत्खननको राङ्झग दैङ्झनक ५० घनङ्झभटय 
सवभ उत्खनन कामा गने ।  

साधायण ङ्झनभााणभङ्टखी ढङ्टङ्गा, डेटोयेङ्जटब ढङ्टङ्गा,  

िारङ्टिा, ग्राबेर, औद्योङ्झगक भाटो य साधायण 
भाटो दैङ्झनक ५० देङ्ञख ५०० घनङ्झभटयसवभ 
उत्खननको कामा गने । 

साधयण ङ्झनभााणभङ्टखी ढङ्टॊगा, डेटोयेङ्जटब ढङ्टङ्गा, 
िारङ्टिा, ग्राबेर, औद्योङ्झगक भाटो य साधायण 
भाटोको राङ्झग दैङ्झनक ५०० घ.ङ्झभ. बधदा 
फढीको उत्खननको कामा गने । 



कृङ्जष तथा ऩशङ्ट    
  
    
  

  

भहानगय/उऩभहानगय ऺेत्रङ्झबत्र तयाईभा १ 
हेक्टयबधदा फढी य अधम ठाउॉभा ०.५ हेक्टय 
बधदा फढी ऺते्रभा कृङ्जष थोक फजाय स्थाऩना 
गने । 

ऩहाडभा १ हेक्टयबधदा फढी य तयाईभा ५ 
हेक्टयबधदा फढी याङ्जष्डम िन ऺेत्र कृङ्जषको 
राङ्झग प्रमोग गने । 

 
 अनङ्टभती प्राप्त फधशारा ङ्झनभााण गने ।   
 ३०,००० बधदा फढी ऩॊऺीजाती ऩाल्नको राङ्झग 

ङ्झनभााण कामा गने । 

 

 १,००० बधदा फढी ठङ्टरा चौऩामा ऩाल्नको 
राङ्झग ङ्झनभााण कामा गने । 

 

 ५,००० बधदा फढी साना चौऩामा (बेडा फाख्रा) 
ऩाल्नको राङ्झग ङ्झनभााण कामा गने ।  

 

 २,००० बधदा फढी फॊगङ्टयसङ्टॉग ङ्टय ऩाल्नको राङ्झग 
ङ्झनभााण कामा गने ।    

 

 प्मायेण्ट य ग्राण्ड प्मायेण्ट कङ्ट खङ्टयाऩारन तथा 
ह्याचयी सञ्चारन गना ङ्झनभााण गने । 

 

 वमाद नाघेका ङ्जिषादी (सूचीत ङ्जिषादीको हकभा 
भात्र) को बण्डायण तथा ङ्जिसजान गने । 

जीिनाशक ङ्जिषादी (सूचीत ङ्जिषादीको हकभा 
भात्र) प्राण्ट स्थाऩना गने । 

 दैङ्झनक १०,००० बधदा फढी ऺभताको दङ्टग्ध 
प्रशोधन (दङ्टधको ऩङ्चयकाय सभेत) उद्योग 
स्थाऩना गने ।  

 

 १००० भेङ्जिन टन बधदा फढी बण्डायण ऺभता 
बएको कोल्ड स्टोयेज स्थाऩना गने ।  

 

 दैङ्झनक २ देङ्ञख १० भेङ्जिक टनसवभ 
प्राङगाङ्चयक भर उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना 
गने ।  

दैङ्झनक १० भेङ्जिक टन बधदा फढी प्राङ्गाङ्चयक 
भर उत्ऩादन गने उद्योग स्थाऩना गने । 



खानऩेानी तथा ढर 
ङ्झनभााण 

  
  
  

 

सेप इल्ड १०० ङ्झरटय प्रङ्झत सेकेण्ड (LPS) 
बधदा फढीको सतही ऩानीको स्रोत य सो 
ऩानीको ५० देङ्ञख ७५ प्रङ्झतशत सवभ सङ्टख्खा 
सभमभा आऩूङ्झता गने । 

सेप इल्ड १०० ङ्झरटय प्रङ्झत सेकेण्ड (LPS) 
बधदा फढी सतही ऩानीको स्रोत य सो ऩानीको 
७५ प्रङ्झतशत बधदा फढी सङ्टख्खा सभमभा 
आऩूती गने । 

प्रङ्झत सेकेण्ड १०० ङ्झरटय बधदा फढीको दयरे 
ऩानी प्रशोधन गने । 

प्रङ्झत सेकेण्ड ५०० ङ्झरटय बधदा फढी ऩानीको 
स्रोत उऩमोग गने खानेऩानी स्रोत सवफधधी 
फहङ्टउद्देश्मीम आमोजना सञ्चारन गने । 

१ देङ्ञख ३ ङ्जक.ङ्झभ. सवभको सङ्टुपङ ङ्झनभााण गयी 
खानेऩानी आमोजना सञ्चारन गने । 

३ ङ्जक.ङ्झभ. बधदा फढीको सङ्टुपङ ङ्झनभााण गयी 
खानेऩानी आमोजना सञ्चारन गने । 

खानेऩानी आमोजना सञ्चारनको राङ्झग २५ 
देङ्ञख १०० जनासवभ जनसॊख्मा ङ्जिस्थाऩन गने 
।  

खानेऩानी आमोजना सञ्चारनको राङ्झग १०० 
जना बधदा फढी जनसॊख्मा ङ्जिस्थाऩन गने । 

ङ्जिटभेण्ट सङ्जहतको ढर ङ्झनकास ङ्झसस्टभ 
सभािेश बएका खानेऩानी आमोजना सञ्चारन 
गने ।  

जैङ्जिक तथा यासामङ्झनक प्रदङ्टषण हङ्टने स्रोत िा 
ङ्झतनफाट प्रबाङ्जित हङ्टन सक्न े बङू्झभगत 
जरश्रोतको उऩमोग गने । 

५० हजायदेङ्ञख २ राखसवभको जनसॊख्माराई 
खानेऩानी आऩूङ्झता गने ।  

२ राखबधदा फढी जनसॊख्माराई खानेऩानी 
आऩूङ्झता गने । 

५० हजायदेङ्ञख २ राखसवभको जनसॊख्माराई 
खानेऩानी आऩूङ्झता गना नमाॉ स्रोत जोड्ने ।  

२ राखबधदा फढी जनसॊख्माराई खानेऩानी  
आऩूङ्झता गना नमाॉ स्रोत जोड्ने । 

पोहयभैरा 
व्मिस्थाऩन 

१० हेक्टय फढी ऺेत्रभा पैङ्झरएको िाधसपय 
स्टेशन य ङ्चयसोसा ङ्चयकोबयी एङ्चयमा सवफधधी 
कामा गने । 

िाङ्जषाक १,००० देङ्ञख ५,००० टनसवभ 
पोहोय जङ्झभनभा बने । 

िाङ्जषाक ५,००० टन बधदा फढी पोहोय 
जभीनभा बने । 

 
 ५ देङ्ञख १० हेक्टयसवभको ऺेत्रभा पैङ्झरएको 

िाधसपय स्टेशन य ङ्चयसोसा ङ्चयकोबयी एङ्चयमा 
सवफधधी कामा गने ।  

१० हेक्टयबधदा फढी ऺते्रभा पैङ्झरएको 
िाधसपय स्टेशन य ङ्चयसोसा ङ्चयकोबयी एङ्चयमा 
सवफधधी कामा गने ।  

 ५ देङ्ञख १० हेक्टयसवभको ऺेत्रभा पैङ्झरएको १० हेक्टयबधदा फढी ऺते्रभा पैङ्झरएको 



यसामन, माङ्ञधत्रक िा जैङ्जिक तङ्चयकाफाट 
पोहोयभैरा छनौट गने, केराउने, तह रगाउने 
य ऩङ्टन् प्रमोग गने ।  

यसामन, माङ्ञधत्रक िा जैङ्जिक तङ्चयकाफाट 
पोहोयभैरा छनौट गने, केराउन,े तह रगाउने 
य ऩङ्टन् प्रमोग गने । 

 ५०,००० सवभ जनसॊख्माराई टेिा ऩङ्टयमाउन े
उद्देश्मरे सॊचारन हङ्टने ढर ङ्झनकास, सयसपाई 
िा पोहोय व्मिस्थाऩन  कामा गने ।  

५०,००० बधदा फढी जनसॊख्माराई टेिा 
ऩङ्टयमाउने उद्देश्मरे सॊचारन हङ्टन ेढर ङ्झनकास, 

सयसपाई िा पोहोय व्मिस्थाऩन  कामा गने 
। 

 ५ देङ्ञख १० हेक्टयसवभको ऺेत्रभा पैङ्झरएको 
कवऩोष्ट प्राण्ट सवफधधी काभ गने ।  

१० हेक्टयबधदा फढी ऺते्रभा पैङ्झरएको 
कवऩोष्ट प्राण्ट सवफधधी काभ गने । 

  कङ्ञवतभा १०,००० जनसॊख्मा बएको ऺेत्रफाट 
ङ्झनस्कने पोहोयभैरा गाड्ने काभ गने । 

 ५ एभ.एर.ङ्झड.(MLD) ऺभतासवभको ढर 
व्मिस्थाऩन आमोजना सॊचारन गने । 

५ एभ.एर.ङ्झड.(MLD) बधदा फढी ऺभताको 
ढर व्मिस्थाऩन आमोजना सॊचारन गने । 

  देहामको प्रकृङ्झत य जङ्टनसङ्टकै स्तयका खतयाऩूणा 
पोहयभैरा सवफधधी ङ्झनभााण काभ गने्  

(क) पोहयभैरा सॊमधत्र ङ्झनभााण, 
(ख) पोहोयभैरा ङ्चयकबयी प्राण्ट ङ्झनभााण,  

(ग) पोहयभैरा बने, थङ्टऩाने िा गाड्ने ठाउॉको 
ङ्झनभााण, 
(घ) पोहयभैरा बण्डायण गने ठाउॉको ङ्झनभााण, 
(ङ) पोहयभैरा ङ्जिटभेण्ट सङ्टङ्जिधाको ङ्झनभााण,  



    
  

 

 जोङ्ञखभऩूणा पोहय ऩदाथा सवफधधी देहामका 
काभ गने् 
(क) कङ्ञवतभा २५ शैय्मा बएको प्राथङ्झभक 
स्िास््म केधर, अस्ऩतार िा नङ्झसाङ्ग होभफाट 
ङ्झनस्कने जैङ्जिक जोङ्ञखभऩूणा ऩदाथाको अङ्ञधतभ 
ङ्झनष्कासन व्मिस्थाऩन गने । 

(ख) कङ्ट न ैऩङ्झन हाङ्झनकायक ऩदाथाराई बष्भ िा 
ऩङ्टन् प्रमोग गनाको राङ्झग १ हेक्टय िा सो 
बधदा फढी ऺेत्रपरको जभीन प्रमोग गने य 
उजाा सवफधधी कङ्ट नै काभ गने । 

 

  



1 
 

अनङ्टसूची २ 

(दपा ३ को उऩदपा ६ सॉग सवफङ्ञधधत) 
वाताविणीर् प्रिाव पम्हचान तथा अध्र्र्न सचूी 

  

k|:Tffj 5gf]6 tyf ;"rL tof/ ug]{ 

-bkmf # sf] pkbkmf -!_ b]lv -#_ / cg';"rL ! adf]lhd_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog ug]{ 

-cg';"rL ! sf] klxnf] dxn cGtu{t ug]{ k|:Tffj_ 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f ug]{ 

-cg';"rL ! sf] bf]>f] dxn cGtu{t kg]{ k|:tfj_ 

 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg ug]{ 

-cg';"rL ! sf] t]>f] dxn cGtu{t kg]{ k|:tfj_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd cg';"rL # sf] 9fFrfdf_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd cg';'rL $ sf] 9fFrfdf_ 

 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd k]z ug]{ / -#_ adf]lhd k]z ePsf] 

!% lbg leq :jLs[t ug]{_ 

 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 

-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd k]z / -#_ adf]lhd k]z ePsf] !% 

lbg leq :jLs[[t ug]{_ 

 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 

-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; tyf k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] 

pkbkmf -#_ /   -$_  adf]lhd_ 

 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; tyf k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] 

pkbkmf -#_ /   -$_ adf]lhd_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; tyf k|sfzg ug]{ -;+3Lo 

tyf k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  -;+3Lo tyf k|b]z sfg"g 

adf]lhd_ 

 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  

-bkmf % adf]lhd_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  

-bkmf % adf]lhd_ 

;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] 

pkbkmf -#_, -$_ / -%_ adf]lhd cg';"rL * sf] 9fFRffdf_  

 

;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf k|sfzg ug]{ -;+3Lo tyf 

k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg tof/ ug ]{ -bkmf ^ sf] 

pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd cg';"'rL ^ sf] 9fFrfdf_ 

 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] 

pkbkmf  

-!_ / -@_ adf]lhd cg';"rL & sf] 9fFrfdf_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg tof/ ug]{ -;+3Lo 

tyf k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog k|ltj]bg :jLs[t ug]{ -bkmf & 

sf] pkbkmf -$_ / -%_ adf]lhd k|fKt ePsf] !% lbg leq_ 

 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f k|ltj]bg  :jLs[[t ug]{ -bkmf & sf] 

pkbkmf -$_ /-%_ adf]lhd k|fKt ePsf] !% lbg leq_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg k|ltj]bg k]z ug]{ -;+3Lo 

tyf k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg ug ]{  

-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_ 

k|:Tffj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{  

-sfo{ljlwsf] bkmf ( b]lv -!%_ adf]lhd_ 

k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{ -;+3Lo / k|b]z sfg"g 

adf]lhd x'g]_ 
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ख. गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्रका प्रस्तािको ङ्जिषमगत ऺेत्र तथा प्रकृङ्झत : 

 िन, िृऺ ायोऩण तथा हङ्चयमारी ऺेत्र : नमाॉ फनस्ऩङ्झत उद्यान, िन िीउ िगैचा य प्राणी उद्यान (ङ्ञचङ्झडमाखाना) ङ्झनभााण, िार उद्यान 
ङ्झनभााण । 

 सडक ऺेत्र : स्थानीम नमाॉ सडक ङ्झनभााण तथा स्तयोङ्ङङ्झत, १०० ङ्झभटयसवभको ऩङ्टर ङ्झनभााण । 

 ऩमाटन ऺेत्र : स्थानीम तहफाट अनङ्टभङ्झत ङ्छदने होटर िा ङ्चयसोटा स्थाऩना तथा सञ्चारन । 

 उजाा, जरस्रोत य ङ्झसॊचाई ऺेत्र : ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाई, ऩहाड ङ्झबयारो ऩाखोभा ङ्झसॊचाई, फहङ्टउदे्दश्मीम जराशम ङ्झनभााण, ङ्जिद्यङ्टत प्रसायण राईन 
ङ्झनभााण तथा ङ्जिस्ताय, ङ्जिद्यङ्टत उत्ऩादन । 

 आिास, बिन, िस्ती तथा शहयी ङ्जिकास ऺेत्र : आिासीम, व्मिसाङ्जमक य दङ्टफै प्रकृङ्झतको बिन ङ्झनभााण, जग्गा ङ्जिकास आमोजना, 
आिास ङ्जिकास कामाक्रभ । 

 उद्योग तथा व्मिसाम ऺेत्र : औद्योङ्झगक ग्राभ, ङ्ञचमा, कपी, जङ्झडफङ्टटी आङ्छद प्रशोधन उद्योग, िारङ्टिा प्रशोधन िा क्रसय उद्योग इट्टा 
टामर उद्योग । 

 स्िास््म ऺेत्र : अस्ऩतार, नङ्झसाङ्ग होभ िा ङ्ञचङ्जकत्सा व्मिासाम स्थाऩना य सञ्चारन  

 ङ्ञशऺा ऺेत्र : ङ्ञशऺण अस्ऩतार स्थाऩना य सॊचारन  

 खानी ऺेत्र : ढङ्टङ्गा, िारङ्टिा, ग्राबेर य ङ्झगखाा भाटो ङ्झनकाल्ने कामा 
 कृङ्जष ऺेत्र : व्मिसाङ्जमक ऩशङ्टऩॊऺी ऩारन, कृङ्जष थोक फजाय स्थाऩना य िधशारा ङ्झनभााण  

 खानेऩानी तथा ढर ङ्झनकास ऺेत्र : ङ्जिटभेण्ट सङ्जहतको ढर ङ्झनकास तथा खानेऩानी आमोजना सञ्चारन, खानेऩानी आऩूङ्झता 
 पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन ऺेत्र : पोहोयभैरा जभीनभङ्टङ्झन व्मिस्थाऩन, यसामन, माङ्ञधत्रक िा जैङ्जिक तङ्चयकाफाट पोहोभैरा छनोट गने, 

केराउन,े तह रगाउने य ऩङ्टन् प्रमोग 

ग. िाताियणीम अध्ममनको प्रकाय 

 सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन 



3 
 

 प्रायङ्ञवबक िाताियणीम अध्ममन 

 िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन 

 

 

 

 

घ. िाताियणीम अध्ममनका राङ्झग त्माङ्क तथा ङ्जिियण सङ्करन सूची तथा अध्ममन ङ्जिङ्झध य औजाय 

िाताियणीम अध्ममन सवफधधी त्माङ्क सङ्करन सूची अध्ममन ङ्जिङ्झध तथा औजाय 
 

जैङ्जिक् िनस्ऩङ्झत, जीिजधतङ्ट, प्राकृङ्झतक िासस्थान, िन 
जङ्गर तथा जैङ्जिक य ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम ङ्जिङ्जिधता । 

 धयातरीम ङ्जहडाई तथा प्रत्मऺ अिरोकन, 
 अप्रत्मऺ सॊकेत सिेऺण िा क्माभेया िमाङ्जऩङ, 
 नभङ्टना सिेऺण, 
 भङ्टख्म जाङ्झनपकायसॉग अधतिााताा तथा रङ्ञऺत सभूहसॉग छरपर, 

बौङ्झतक तथा यासामङ्झनक िाताियण् जभीन, 

िामङ्टभण्डर, ऩानी, ध्िङ्झन, भानि ङ्झनङ्झभात िस्तङ्ट, हािा, 
बौगोङ्झरक य बौगङ्झबाक ङ्ञस्थङ्झत, जरिामङ्ट ऩङ्चयितान 
तथा ङ्जिऩद जोङ्ञखभको अिस्था । 

 धयातरीम ङ्जहॊडाई तथा प्रत्मऺ अिरोकन, 
 हािा, ऩानी तथा भाटोको नभूना सिेऺण,  

 ध्िङ्झनको तहगत भाऩन तथा प्रदूषणको अिस्था ऩङ्जहचान आङ्छद । 

साभाङ्ञजक आङ्झथाक् जनसॊख्मा, ङ्जिस्थाऩन, 

जनस्िास््म, उद्यभ व्मिसाम तथा जीङ्जिकोऩाजान, 

उत्ऩादनङ्ञशर श्रोत साधन, साभाङ्ञजक भूल्म भाधमता 

 प्रत्मऺ अिरोकन, 
 जनगणना तथा घयऩङ्चयिाय सिेऺण, 
 रङ्ञऺत सभूह तथा सयोकायिारासॉग छरपर, 
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।  भङ्टख्म जाङ्झनपकायसॉग अधतिााताा, 
 सािाजङ्झनक फहस, 
 भेङ्झडमा सिेऺण तथा येकडा, 

साॉस्कृङ्झतक् सास्कृङ्झतक सवऩदा, धाङ्झभाक तथा 
साॉस्कृङ्झतक भूल्म भाधमाताहुप तथा चारचरन । 

 सहबाङ्झगताभूरक अिरोकन, 
 रङ्ञऺत सभूह तथा सयोकायिारासॉग छरपर, 
 भङ्टख्म जाङ्झनपकायसॉग अधतिााताा, 
 सािाजङ्झनक फहस । 

अधम् सेिा सङ्टङ्जिधा उऩरब्धता य उऩमोग 

सहबाङ्झगताभूरक अिरोकन । 

 रङ्ञऺत सभूह तथा सयोकायिारासॉग छरपर, 
 भङ्टख्म जाङ्झनपकायसॉग अधतिााताा, 
 सािाजङ्झनक फहस । 

ङ. िाताियणीम अध्ममनका प्रभङ्टख सिारहुपको प्राथङ्झभकता ङ्झनधाायण 

 जैङ्जिक तथा ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम 

 बौङ्झतक तथा यासामङ्झनक 

 साभाङ्ञजक, आङ्झथाक य साॉस्कृङ्झतक 

 जरिामङ्ट ऩङ्चयितान तथा ङ्जिऩद जोङ्ञखभ 

 अधम 

च. िाताियणभा ऩना सक्ने सकायात्भक तथा नकायात्भक प्रबाि ऩङ्जहचान, आॉकरन तथा प्राथङ्झभकता ङ्झनधाायण । 

िाताियणीम प्रबािका ऺते्र सकायात्भक प्रबाि नकायात्भक प्रबाि 

क. ङ्झनभााण अङ्ञघको चयण 

जैङ्जिक   
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बौङ्झतक तथा यसामङ्झनक   

साभाङ्ञजक तथा आङ्झथाक   

साॉस्कृङ्झतक   

अधम   

ख. ङ्झनभााणको चयण   

जैङ्जिक   

बौङ्झतक तथा यासामङ्झनक   

साभाङ्ञजक तथा आङ्झथाक   

साॉस्कृङ्झतक   

अधम   

ग. सञ्चारनको चयण   

जैङ्जिक   

बौङ्झतक तथा यसामङ्झनक   

साभाङ्ञजक तथा आङ्झथाक   

साॉस्कृङ्झतक   

अधम   
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अनङ्टसूची –३ 

(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सवफङ्ञधधत) 

समं्िप्त वाताविणीर् अध्र्र्न सभबन्धी कार्यसचूीको ढाँचा 

(आियण ऩषृ्ठको ढाॉचा) 

............. (प्रस्तािको नाभ)................... 

सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममनको कामासूची 

......................................................... 

प्रङ्झतिेदन ऩेश गङ्चयने ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना : 

प्रस्तािक : 

.............( प्रस्तािकको नाभ य ठेगाना) 

...........( भङ्जहना ) , ................. (िषा) 

 

१. प्रङ्झतिेदन तमाय गने व्मङ्ञि िा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना :  

२. प्रस्तािको :  
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 साभाधम ऩङ्चयचम 

 आमोजना तथा कामाक्रभको ङ्जिियण 

 आमोजना तथा कामाक्रभको आिश्मकता तथा साधदङ्झबाकता 
३. प्रङ्झतिेदन तमाय गदाा ङ्जिचाय गनङ्टा ऩने नीङ्झत ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका तथा अधतयाङ्जष्डम सधधी सवझौता : 

४. प्रस्ताि कामााधिमन गदाा िाताियणभा ऩने खास सकायात्भक तथा नकायात्भक प्रबाि : 

 जैङ्जिक तथा ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम : 
 बौङ्झतक : 
 साभाङ्ञजक तथा आङ्झथाक :  

 साॊस्कृङ्झतक : 
 यासामङ्झनक : 

५. प्रस्तािको कामााधिमनफाट िाताियणभा ऩने प्रबािको योकथाभका ङ्जिषम : 

६. प्रस्ताि कामााधिमन गदाा अनङ्टगभन गनङ्टा ऩने ङ्जिषम : 

७. जरिामङ्ट ऩङ्चयितान अनङ्टकूरन य ङ्जिऩद जोङ्ञखभ ऩने असय :  

८. अधम आिश्मक ङ्जिषम : 
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अनङ्टसूची ४ 

(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सवफङ्ञधधत) 
प्रािम्भिक वाताविणीर् पिीिण सभबन्धी कार्यसचूीको ढाँचा 

(आियण ऩषृ्ठको ढाॉचा) 

.............. (प्रस्तािको नाभ)................... 

प्रायङ्ञवबक िाताियणीमको कामासूची 

........................................................ 

प्रङ्झतिेदन ऩेश गङ्चयने ङ्झनकामको नाभ य ठेगाना : 

प्रस्तािक : 

.............(प्रस्तािकको नाभ य ठेगाना) 

...........(भङ्जहना) , ................. (िषा) 

 

१. प्रङ्झतिेदन तमाय गने व्मङ्ञि िा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना :  

२. प्रस्तािको :  
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साभाधम ऩङ्चयचम 

 आमोजना तथा कामाक्रभ ङ्जिियण  

 आमोजना तथा कामाक्रभको आिश्मकता य साधदङ्झबाकता 
३. प्रङ्झतिेदन तमाय गदाा अऩनाउनङ्ट ऩने ङ्जिङ्झध :  

४. प्रङ्झतिेदन तमाय गदाा ङ्जिचाय गनङ्टा ऩने नीङ्झत ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका तथा अधतयाङ्जष्डम सङ्ञधध सवझौता् 

५. प्रङ्झतिेदन तमाय गदाा राग्ने् 

 सभम :  

 अनङ्टभाङ्झनत फजेट : 
 आिश्मक त्माङ्क तथा सूचना :  

६. प्रस्ताि कामााधिमन गदाा िाताियणभा ऩने खास सकायात्भक तथा नकायात्भक प्रबाि :  

 जैङ्जिक तथा ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम : 
 बौङ्झतक : 
 साभाङ्ञजक तथा आङ्झथाक :  

 साॊस्कृङ्झतक : 
 यासामङ्झनक : 

७. प्रस्ताि कामााधिमनका ङ्जिकल्ऩ : 

 ङ्झडजाइन : 
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 आमोजना स्थर :  

 प्रङ्जिङ्झध य सञ्चारन ङ्जिङ्झध, सभम ताङ्झरका, प्रमोग हङ्टने कच्चा ऩदाथा :  

 अधम कङ्ट या :  

८. प्रस्तािको कामााधिमनफाट िाताियणभा ऩने प्रबािको योकथाभका ङ्जिषम :  

९. प्रस्ताि कामााधिमन गदाा जरिामङ्ट ऩङ्चयितान य ङ्जिऩद जोङ्ञखभभा ऩने असय सवफधधी ङ्जिषम :  

१०. प्रस्ताि कामााधिमन गदाा अनङ्टगभन गनङ्टा ऩने ङ्जिषम : 

११. अधम आिश्मक ङ्जिषम 
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अनङ्टसूची ५ 

(दपा ५ को उऩदपा (७) सॉग सवफङ्ञधधत) 

सावयजम्नक सनननवाईको प्रम्िर्ा तथा ढाचँा 

िाताियणीम अध्ममन तथा ङ्जि्षेण, नीङ्झतगत तथा कानूनी व्मिस्थाको सिाभाधमता अनङ्टकूर हङ्टने गयी िाताियणीम अध्ममन प्रङ्जक्रमाभा गङ्चयन े
सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको कामाङ्जिङ्झध देहाम अनङ्टसायको हङ्टनेछ : 

१. िाताियणीम अध्ममनको राङ्झग सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई 

– प्रस्ताङ्जित ङ्जिकास ङ्झनभााण सवफधधी कामा िा आमोजना तथा कामाक्रभको फायेको ङ्झनणाम प्रङ्जक्रमाभा सकायात्भक प्रबाि ऩाना 
सयोकायिारा य प्रस्तािक फीच खङ्टल्रा अधतङ्जक्रमा गयी ङ्जिचाय य याम/सङ्टझाि प्रस्तङ्टत गने भञ्च । 

– साभाधमत् प्रस्तािको असय ऺेत्रङ्झबत्र प्रस्तािक ङ्झनकामफाट सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको आमोजना ।  

– सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामाक्रभको स्ितधत्र ऩेशागत ङ्जिऻहुपद्धाया सहजीकयण । 

२. िाताियणीम अध्ममन प्रङ्जक्रमाभा गङ्चयन ेसािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई कामाक्रभको उद्दशे्म 

– प्रस्ताङ्जित आमोजना तथा कामाक्रभ सवफधधभा िाताियणीम अध्ममनको ङ्झनष्कषा फाये प्रबाङ्जित सभङ्टदामराई प्रस्तािकफाट जानकायी 
गयाउने भञ्चको आमोजना गने, 

– प्रस्ताङ्जित आमोजना तथा कामाक्रभ ऺेत्रको धयातरीम िास्तङ्जिक अिस्था य िाताियणीम अध्ममनफाट प्राप्त ङ्झनष्कषाको शङ्टद्धता ऩङ्टष्ट्याई 
तथा ुपजङ्ट गने, 

– िाताियणीम अध्ममन प्रङ्जक्रमाभा सवफङ्ञधधत प्रबाङ्जित ऩऺ तथा सयोकायिाराहुपसॉग ऩमााप्त भात्राभा ऩयाभशा गङ्चयएको तथा ङ्झनणाम 
प्रङ्जक्रमाभा सभािेश गयाइएको कङ्ट या सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने, 
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– प्रबाङ्जित, ुपची याख्न ेतथा सयोकायिारा ऩऺरे आपूराई भहत्िऩूणा रागकेा य सवफङ्ञधधत ङ्जिषमभा ङ्जिचाय प्रस्तङ्टत गने अफसय प्रदान 
गने, 

– प्रस्ताङ्जित आमोजना तथा कामाक्रभ य िाताियणीम सयोकायको ङ्जिषमभा स्थानीम सयकायको प्रङ्झतिद्धता य प्रबािकायी जनसहबाङ्झगता 
प्रिद्धान गने, 

३. सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको फायेभा सािाजङ्झनक सूचना तथा जानकायी  

– सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान, 
– सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाई हङ्टने प्रस्ताि िा आमोजना तथा कामाक्रभ फाये जानकायी, 
– सहजकताा, गाउॉका ऩदाङ्झधकायी, कभाचायी य नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधको ङ्ञचनायी, 
– सङ्टनङ्टिाईभा सहबागी हङ्टने सहबागीको जानकायी,  

– कामाऩाङ्झरका कामाारम, सवफङ्ञधधत िडा कामाारम रगामत सािाजङ्झनक स्थरभा सूचना टाॉस, 
– स्थानीम ङ्जप्रण्ट तथा अनराईन ङ्झभङ्झडमाभा सूचना प्रकाशन, 
– येङ्झडमो, टेङ्झरङ्झबजन, साभाङ्ञजक सिारफाट सूचना सवप्रषेण, 
– सूचना प्रसायण गदाा स्थानीम बाषाभा सभेत गनङ्टा ऩने, 

४. सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको प्रङ्जक्रमा तथा कामाङ्जिङ्झध 

४.१ ऩङ्चयचम कामाक्रभ 

– अध्ममनकताा तथा सहजकताा, 
– गाउॉका ऩदाङ्झधकायी य सवफङ्ञधधत कभाचायी,  
– सभङ्टदाम तथा रङ्ञऺत सभूहका प्रङ्झतङ्झनङ्झध,  

– नागङ्चयक सभाज िा गैससका प्रङ्झतङ्झनङ्झध,  



13 
 

– प्रस्ताङ्जित आमोजना तथा कामाक्रभका राबाङ्ञधित तथा सॊबाव्म प्रबाङ्जित सभङ्टदाम िा सहबागी,  
– स्थानीम जाङ्झनपकाय य ङ्जिषम ङ्जिऻ, 

– स्थानीम याजनीङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झध ।  

४.२ सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको ध्मेम तथा उदे्दश्मफाये जानकायी तथा प्रस्तङ्टती 

– आमोजनाको ङ्जिस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रस्ताि िा कामाक्रभको व्मिसाङ्जमक कामामोजना, 
– प्रस्ताङ्जित आमोजना तथा कामाक्रभको सवफधधभा स्थरगत अिरोकन, अध्ममन य ऩयाभशाफाट प्राप्त सूचना तथा ङ्जिियण, 
– प्रस्ताि (आमोजना तथा कामाक्रभ) फाट स्थानीम जनता, स्थानीम तह, ङ्ञजल्राराई ऩङ्टग्ने प्रभङ्टख पाइदाहुप,  

– प्रस्ताि कामााधिमनफाट स्थानीम जनता, स्थानीम तह, ङ्ञजल्राराई ऩङ्टग्ने नकायात्भक असयहुप 

– नकायात्भक असय धमूनीकयणभा उऩामहुप । 

४.३ प्रस्तािको सवफधधभा प्रबाङ्जित सभङ्टदाम तथा अधम सयोकायिाराको धायणा तथा सिार प्रस्तङ्टती । 

– प्रस्तािको कामााधिमन सवफधधभा प्रबाङ्जित सभङ्टदामका ङ्जिचाय तथा सिार । 

– प्रस्तािको कामााधिमन सवफधधभा सयोकायिाराको ङ्जिचाय तथा सिार । 

४.४ प्रस्तािकको प्रङ्झतङ्जक्रमा  

– प्रस्ताि कामााधिमनफाट हङ्टने भङ्टख्म सभस्मा तथा सफार फाये प्रस्तािकको याम तथा ङ्जिचाय 

– सभस्मा तथा सफारको सवफोधन फाये प्रस्तािकको प्रङ्झतिद्धताफाये जानकायी । 

४.५ ङ्जिषम ङ्जिऻ तथा सहजकतााफाट ङ्झनष्कषा तथा सङ्टझाि प्रस्तङ्टङ्झत 

– कामाक्रभभा प्रस्तङ्टत तथा उठाइएका सिारहुपको ङ्जिषम ङ्जिऻ तथा सहजकतााद्धाया सॊकरन तथा सॊश् रेषण 

– ङ्जिषमङ्जिऻ तथा सहजकतााद्धाया ङ्झनष्कषा तथा सङ्टझािफाये प्रस्तङ्टङ्झत य जानकायी 
– सािाजङ्झनक सङ्टनङ्टिाईको प्रङ्जक्रमा, छरपरका ङ्जिषम, ङ्झनष्कषा य सङ्टझाि सभािेश गयी प्रङ्झतिेदन तमायी 
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– प्रङ्झतिेदन प्रस्तािक सभऺ ऩेश गने । 

५. सहबाङ्झगता 

– ङ्जिषम ङ्जिऻ तथा सहजकताा, 
– प्रबाङ्जित सभङ्टदाम तथा सभूहको प्रङ्झतङ्झनङ्झध, रङ्ञऺत िगा तथा सभङ्टदाम, 
– सवफङ्ञधधत िडाका िडा अध्मऺ िा िडा सङ्झभङ्झतका सदस्महुप,  

– गाउॉका अध्मऺ, प्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा सवफङ्ञधधत कभाचायीहुप, 
– नागङ्चयक सभाज, सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सभाज तथा ङ्झभङ्झडमाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, 
– प्रस्तािक सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहुप ।   
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अनङ्टसूची ६ 

(दपा ६ को उऩदपा (२) सॉग सवफङ्ञधधत) 
समं्िप्त वाताविणीर् पिीिण प्रम्तवेदनको ढाचँा 

१. प्रङ्झतिेदन तमाय गने व्मङ्ञि िा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना : 

२. प्रस्तािको सायाॊश : 

३. प्रङ्झतिेदनभा यहनङ्ट ऩने ङ्जिषम् 

 प्रस्तािको उदे्दश्म, 

 प्रस्ताि कामााधिमन हङ्टने ऺेत्रको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण, 

 प्रस्ताि तमायीभा त्माङ्क सङ्करन य ङ्जिश्वषेणको ङ्जिङ्झध, 

 प्रस्ताि कामााधिमनफाट िाताियणभा ऩने सकायात्भक प्रबाि, 

 प्रस्ताि कामााधिमनफाट िाताियणभा ऩने नकायात्भक प्रबाि, 

 िाताियणीम व्मिस्थाऩन मोजना, 
 अधम आिश्मक कङ्ट या, 
 सधदबा साभाग्री । 

४. प्रङ्झतिेदनभा सभािेश हङ्टने िाताियणीम मोजनाको खाका देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

ङ्जिषमगत ऺेत्र सकायात्भक प्रबािको 
फढोत्तयीका ङ्जक्रमाकराऩ 

के 
गने? 

कहाॉ 
गने? 

कसयी 
गने? 

कङ्जहरे 
गने? 

कसरे 
गने? 

अनङ्टभाङ्झनत फजेट 
जनशङ्ञि य सभम 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन ङ्जिङ्झध 

बौङ्झतक ऺेत्र         
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जैङ्जिक ऺेत्र         

साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॉस्कृङ्झतक ऺेत्र         

अधम         

ङ्जिषमगत ऺेत्र नकायात्भक प्रबािको 
धमूनीकयणका ङ्जक्रमाकराऩ 

के 
गने? 

कहाॉ 
गने? 

कसयी 
गने? 

कङ्जहरे 
गने? 

कसरे 
गने? 

अनङ्टभाङ्झनत फजेट 
जनशङ्ञि य सभम 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन ङ्जिङ्झध 

बौङ्झतक ऺेत्र         

जैङ्जिक ऺेत्र         

साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॉस्कृङ्झतक ऺेत्र         

अधम         

         

 

रष्टव्म:   (१) िाताियण व्मिस्थाऩन मोजनाको प्रस्तािभा आमोजना ङ्झनभााण अङ्ञघ, ङ्झनभााण तथा सञ्चारनको चयणका राङ्झग अरग अरग 
ुपऩभा उल्रेख गनङ्टा ऩने छ ।  

(२) प्रङ्झतिेदन तमाय गदाा आिश्मकता अनङ्टसाय त्माङ्क, नक्शा, ङ्ञचत्र, ताङ्झरका, चाटा, ग्राप सॊरग्न गनङ्टा ऩने छ ।  

(३) सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन नेऩारी बाषाको मङ्टङ्झनकोडभा पण्ट साइज १२ भा टाइऩ गयी रेङ्ञखएको हङ्टनङ्ट ऩने छ । 
प्रङ्झतिेदनको प्रत्मेक ऩानाको तरभाङ्झथ १–१ इञ्च, फामाॉ १.२  इञ्च य दामाॉ १  इञ्च खारी याखी ऩानाका दङ्टिैतपा  ङ्जप्रधट गयी स्ऩाइयर 
फाइङ्ञण्डङ गयेको हङ्टनङ्ट ऩने छ । 
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अनङ्टसूची ७ 

(दपा ६ को उऩदपा (२) सॉग सवफङ्ञधधत) 

प्रािम्भिक वाताविणीर् पिीिण प्रम्तवेदनको ढाँचा 

 

१. प्रङ्झतिेदन तमाय गने व्मङ्ञि िा सॊस्थाको नाभ य ठेगाना : 

२. प्रस्तािको सायाॊश : (प्रस्तािको कामााधिमनफाट िाताियणभा ऩना सक्ने प्रबािको सवफधधभा देहामका कङ्ट या सॊऺेऩभा उल्रेख गने) 

 प्रस्तािको उदे्दश्म :  

 बू–उऩमोग ऩने असय :  

 िाताियणभा ऩने प्रङ्झतकूर प्रबाि : 
 जनस्िास््म तथा भानि जीिनभा ऩने असय :  

 जनसङ्ग्ख्मा य जीङ्जिकोऩाजानभा ऩने असय :  

 स्थानीम ऩूिााधायभा हङ्टने ऺङ्झत : 
 जरिामङ्ट ऩङ्चयितान तथा ङ्जिऩद उत्थानङ्ञशरताभा ऩने असय :   

 अधम आिश्मक कङ्ट या : 
३. प्रस्तािको सवफधधभा देहामका कङ्ट या स्ऩष्ट खङ्टराउनङ्ट ऩने : 

(क) प्रस्तािको ङ्जकङ्झसभ : 
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 प्रशोधन गने, 

 उत्ऩादन गने, 

 जडान गने, 

 सेिा प्रिाह गने, 

 अधम । 

(ख) डेङ्झरबयी गने बए के कस्तो िस्तङ्ट डेङ्झरबयी गने : 

(ग) प्रस्तािको : 

 जडान ऺभता : 
 प्रङ्झतङ्छदन िा िषा कङ्झत घण्टा सञ्चारन हङ्टने : 

(घ) प्रस्ताि कामााधिमन हङ्टॉदा ङ्झनष्कासन हङ्टने (कङ्झत सभम सञ्चारन हङ्टॉदा कङ्झत ऩङ्चयभाणभा ङ्झनष्कासन हङ्टने हो ) खङ्टराउनङ्ट ऩने :  

 ठोस 

 तयर 

 हािा 
 ग्माॉस 

 ध्िङ्झन 

 धूरो 
 अधम । 

(च) प्रमोग हङ्टने ऊजााको : 

 ङ्जकङ्झसभ : 
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 स्रोत : 
 खऩत हङ्टने ऩङ्चयभाण (प्रङ्झतघण्टा, ङ्छदन य िषाभा) : 

  (छ) जनशङ्ञिको आिश्मकता कङ्झत ऩने : 

  (ज) प्रस्ताि कामााधिमन गना आिश्मक ऩने : 

 कङ्ट र ऩूॉजी : 
 चारङ्ट ऩूॉजी : 
 जङ्झभनको ऺेत्रपर : 
 बिन य ङ्झतनका ङ्जकङ्झसभ : 
 भेङ्झसनयी औजाय :  

 अधम : 
   (झ) प्रस्ताि कामााधिमन हङ्टने ऺेत्रको ङ्जिस्ततृ ङ्जिियण : 

 नक्सा : 
 सो ऺेत्र य िङ्चयऩङ्चयको जनसॊख्मा य फसोफासको ङ्ञस्थङ्झत : 
 प्रस्ताि कामााधिमन हङ्टने ऺेत्रको आसऩासभा कङ्ट नै सॊिेदनशीर ङ्ञचज िा िस्तङ्ट यहेको बए त्मस्ता ङ्ञचजिस्तङ्टको ङ्जिियण : 
 हारको ङ्ञस्थङ्झत : 
 ऩानीको स्रोत : 
 पोहयभैरा फ्माॉक्ने िा प्रशोधन गने व्मिस्था : 
 प्रस्ताि कामााधिमन हङ्टने ठाउॉभा आित जाित गने फाटो : 
 उत्ऩादन प्रङ्जक्रमा :  
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 प्रङ्जिङ्झधको ङ्जिियण : 
 अधम आिश्मक कङ्ट या : 

४. प्रस्ताि कामााधिमन गदाा िाताियणभा ऩने प्रबाि : 

(क) साभाङ्ञजक, आङ्झथाक य साॉस्कृङ्झतक ऺेत्रभा ऩने प्रबाि : 

 भानि स्िास््मभा ऩने प्रबाि : 
 जीङ्जिकोऩाजानभा ऩने प्रबाि :  

 खेती मोग्म जङ्झभनभा हने ऺम : 
 िन जङ्गरभा ऩङ्टग्ने ऺम : 
 साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक य धाङ्झभाक भूल्म भाधमताभा हङ्टने ऩङ्चयितान : 
 अधम : 

(ख) जैङ्जिक प्रबाि : 

 जनसङ्ग्ख्मा :  

 िनस्ऩङ्झत तथा जीिजधतङ्ट :  

 प्राकृङ्झतक िासस्थान य सभङ्टदाम : 
(ग) बौङ्झतक प्रबाि : 

 जङ्झभन : 
 िामङ्टभण्डर : 
 ऩानी : 
 ध्िङ्झन : 
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 भानि ङ्झनङ्झभात िस्तङ्ट : 
 जरिामङ्ट :  

 अधम : 
५. प्रबाि कामााधिमनका ङ्जिकल्ऩ : 

o ङ्झडजाइन : 
o आमोजना स्थर : 
o प्रङ्जक्रमा, सभम–ताङ्झरका : 
o प्रमोग हङ्टने कच्चा ऩदाथा : 
o अधम कङ्ट या : 

६. िाताियणीम व्मिस्थाऩन मोजनाको खाका : 

७. अधम आिश्मक कङ्ट या : 

८. प्रङ्झतिेदनभा सभािेश हङ्टने िाताियणीम मोजनाको खाका देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ : 

ङ्जिषमगत ऺेत्र सकायात्भक प्रबािको 
फढोत्तयीका ङ्जक्रमाकराऩ 

के 
गने? 

कहाॉ 
गने? 

कसयी 
गने? 

कङ्जहरे 
गने? 

कसरे 
गने? 

अनङ्टभाङ्झनत फजेट 
जनशङ्ञि य सभम 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन ङ्जिङ्झध 

बौङ्झतक ऺेत्र         

जैङ्जिक ऺेत्र         

साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॉस्कृङ्झतक ऺेत्र         

अधम         
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ङ्जिषमगत ऺेत्र नकायात्भक प्रबािको 
धमूनीकयणका ङ्जक्रमाकराऩ 

के 
गने? 

कहाॉ 
गने? 

कसयी 
गने? 

कङ्जहरे 
गने? 

कसरे 
गने? 

अनङ्टभाङ्झनत फजेट 
जनशङ्ञि य सभम 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन ङ्जिङ्झध 

बौङ्झतक ऺेत्र         

जैङ्जिक ऺेत्र         

साभाङ्ञजक ऺेत्र         

साॉस्कृङ्झतक ऺेत्र         

अधम         

         

 

रष्टव्म:  (१) िाताियण व्मिस्थाऩन मोजनाको प्रस्तािभा आमोजना ङ्झनभााण अङ्ञघ, ङ्झनभााण तथा सञ्चारनको चयणका राङ्झग अरग अरग ुपऩभा 
उल्रेख गनङ्टा ऩने छ ।  

   (२) प्रङ्झतिेदन तमाय गदाा आिश्मकता अनङ्टसाय त्माङ्क, नक्शा, ङ्ञचत्र, ताङ्झरका, चाटा, ग्राप सॊरग्न गनङ्टा ऩनेछ ।  

   (३) सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन नेऩारी बाषाको मङ्टङ्झनकोडभा पण्ट साइज १२ भा टाइऩ गयी रेङ्ञखएको हङ्टनङ्ट ऩने छ । 
प्रङ्झतिेदनको प्रत्मेक ऩानाको तरभाङ्झथ १–१ इञ्च, फामाॉ १.२ इञ्च य दामाॉ १  इञ्च खारी याखी ऩानाका दङ्टिैतपा  ङ्जप्रधट गयी स्ऩाइयर 
फाइङ्ञण्डङ गयेको हङ्टनङ्ट ऩने छ । 

  



24 

 

अनङ्टसूची ८ 

(दपा ६ को उऩदपा (३) सॉग सवफङ्ञधधत) 
वाताविणीर् अध्र्र्न प्रम्तवेदन सभबन्धी सावयजम्नक सचूनाको ढाँचा 

 

.............. आमोजना/कामाक्रभको िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमायी सवफधधी सािाजङ्झनक सूचना 

(प्रकाशन ङ्झभङ्झत ....................) 

........... प्रदेश ............ ङ्ञजल्रा ................ गाउॉऩाङ्झरका ................ (प्रस्तािकको नाभ उल्रेख गने) द्वाया देहाम फभाङ्ञजभको 
प्रस्ताि कामााधिमन गना राङ्झगएको छ । 

प्रस्तािकको नाभ य ठेगाना ............ नाभ ......... ठेगाना ........... (ईभेर) ........... पोन नॊ. 
प्रस्तािको व्महोया आमोजना / कामाक्रभको भङ्टख्म ङ्जिशेषता उल्रेख गने 

प्रबाि ऩना सक्ने ऺेत्र .......... ङ्ञजल्रा ......... गाउॉऩाङ्झरका .......... िडा नॊ. 
 

भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत प्रस्तािको िाताियणीम अध्ममन प्रङ्झतिेदन तमायी गने क्रभभा सो ऺते्रको जैङ्जिक तथा ऩाङ्चयङ्ञस्थङ्झतकीम प्रणारी, प्राकृङ्झतक 
तथा बौङ्झतक प्रणारी, साभाङ्ञजक तथा आङ्झथाक प्रणारी य साॉस्कृङ्झतक प्रणारीहुप फीच के कस्तो सकायात्भक तथा नकायात्भक प्रबाि ऩदाछ 
बनी मङ्जकन गना ................. गाउॉऩाङ्झरका, ..............िडा सङ्झभङ्झत, ङ्जिद्यारम, स्िास््म सॊस्था तथा सयोकायिारा व्मङ्ञि िा सॊस्थाको याम 
सङ्टझाि ङ्झरन आिश्मक बएकोरे मो सािाजङ्झनक सूचना प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबत्र देहामभा उङ्ञल्रङ्ञखत ठेगानाभा आई ऩङ्टग्ने गयी 
ङ्झरङ्ञखत याम सङ्टझाि उऩरब्ध गयाई ङ्छदनङ्ट हङ्टन अनङ्टयोध गङ्चयधछ । 
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प्रस्तािकको नाभ य ठेगाना ............ नाभ ......... ठेगाना ........... (ईभेर) ........... पोन नॊ. 
ऩयाभशादाताको नाभ य ठेगाना ............ नाभ ......... ठेगाना ........... (ईभेर) ........... पोन नॊ. 
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अनङ्टसूची ९ 

(दपा ६ को उऩदपा (८) सॉग सवफङ्ञधधत) 
वाताविणीर् अध्र्र्न प्रम्तवेदन तर्ाि गने म्वज्ञ तथा अध्र्र्न टोली 

 

क. सॊङ्ञऺप्त िाताियणीम अध्ममन तथा प्रङ्झतिेदन तमायी सॊरग्न हङ्टने ङ्जिशेषऻहुप्  

१. बौङ्झतक ङ्जिकास ङ्जिऻ (Physical Development Expert) : सवफङ्ञधधत ङ्जिषम जस्तै् ङ्झसङ्झबर िा भेकाङ्झनकर इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्ग, बगूबाशास्त्र, 

बूङ्जिऻान, आङ्जका टेक्ट, हाइड्रोरोजी िा अधम सवफङ्ञधधत ङ्जिषमभा स्नातकोत्तय उऩाधी हाङ्झसर गयी कङ्ञवतभा तीन िटा िातायणीम अध्ममन 
कामाभा अनङ्टबि बएको । 

2. िाताियणङ्जिद (Environmental Expert): िाताियण ङ्जिऻान िा इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्गभा स्नातकोत्तय उऩाधी हाङ्झसर गयी कङ्ञवतभा तीन िटा 
िातायणीम अध्ममन कामाभा अनङ्टबि बएको । 

3. साभाङ्ञजक आङ्झथाक ङ्जिऻ (Socio-economic Expert) : सभाज ङ्जिऻान िा अथाशास्त्रभा स्नातकोत्तय उऩाधी हाङ्झसर गयी कङ्ञवतभा तीन 
िटा िातायणीम अध्ममन कामाभा अनङ्टबि बएको । 

 

ख. प्रायङ्ञवबक िाताियणीम ऩयीऺण तथा प्रङ्झतिेदन तमायी सॊरग्न हङ्टने ङ्जिशेषऻहुप्  
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1. बौङ्झतक ङ्जिकास ङ्जिऻ (Physical Development Expert) : सवफङ्ञधधत ङ्जिषम जस्तै् ङ्झसङ्झबर िा भेकाङ्झनकर इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्ग, बगूबाशास्त्र, 

बूङ्जिऻान, आङ्जका टेक्ट, हाइड्रोरोजी िा अधम सवफङ्ञधधत ङ्जिषमभा स्नातकोत्तय उऩाधी हाङ्झसर गयी कङ्ञवतभा तीन िटा िातायणीम अध्ममन 
कामाभा अनङ्टबि बएको  

2. िाताियणङ्जिद (Environmental Expert): िाताियण ङ्जिऻान िा इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्गभा स्नातकोत्तय उऩाधी हाङ्झसर गयी कङ्ञवतभा तीन िटा 
िातायणीम अध्ममन कामाभा अनङ्टबि बएको । 

3. साभाङ्ञजक आङ्झथाक ङ्जिऻ (Socio-economic Expert) : सभाज ङ्जिऻान िा अथाशास्त्रभा स्नातकोत्तय उऩाधी हाङ्झसर गयी कङ्ञवतभा तीन 
िटा िातायणीम अध्ममन कामाभा अनङ्टबि बएको । 

४. आिश्मकता अनङ्टसाय सवफङ्ञधधत ऺेत्रको ङ्जिऻ् Civil Engineer, Architect, Economist, Agriculturist, Forest/Biodiversity 

Expert, WASH Engineer, Mechanical Engineer, Hydrologist, Chemist आङ्छद) जस्तै्  

– िन तथा िृऺ ायोऩण य हङ्चयमारी ऺेत्र् पयेष्टय िा िामोडाइबयङ्झसटी ङ्जिऻ आङ्छद 

– सडक, ऩङ्टर तथा मातामात ऺेत्र् मातामात इङ्ञिङ्झनमङ्चयङ्ग आङ्छद 

– ऩमाटन ऺेत्र : ऩमाटन ङ्जिऻ आङ्छद 

– उजाा, जरस्रोत य ङ्झसॊचाई ऺेत्र् Hydrologist, Irrigation Engineer आङ्छद । 

– आिास, बिन, िस्ती तथा शहयी ङ्जिकास ऺेत्र : बिन इङ्ञिङ्झनमय िा आङ्जका टेक्ट  

– उद्योग तथा व्मिसाम ऺेत्र : अथाशास्त्री तथा व्मिस्थाऩन ङ्जिऻ आङ्छद 

– स्िास््म ऺेत्र : भेङ्झडकर डाक्टय आङ्छद 

– ङ्ञशऺा ऺेत्र : ङ्ञशऺाशास्त्री िा भेङ्झडकर डाक्टय आङ्छद 



28 

 

– खानी ऺेत्र : बूगबाशास्त्री आङ्छद 

– कृङ्जष ऺेत्र : कृङ्जष तथा बेटेयनयी ङ्जिऻ आङ्छद 

– खानेऩानी, सयसपाई तथा ढर ङ्झनकास ऺेत्र : िास इङ्ञिङ्झनमय आङ्छद 

उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिऻ तथा अध्ममन टोरीको मोग्मता िाताियण सवफधधी सॊघीम कानङ्टनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनङ्टऩने छ । 
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अनङ्टसूची १० 

(दपा १० को उऩदपा (१) सॉग सवफङ्ञधधत) 
वाताविणीर् व्र्वस्थापन र्ोजनाको ढाचँा 

िाताियणीम प्रबाि 

सकायात्भक प्रबाि 
फढोत्तयी/ नकायात्भक 
असय धमूनीकयणका 
ङ्जक्रमाकराऩहुप (के 

के गने?) स्थ
ान
 (
क
हाॉ 

गने
) सञ्चारन 

प्रङ्जक्रमा 
(कसयी 
गने?) सभ

म 
(क

ङ्जहरे
 

गने
?)

 

अन
ङ्ट भा
ङ्झनत

 श्र
ोत

 

ङ्ञज
वभे

िा
यी 

अन
ङ्ट गभ

नक
ो ङ्ज
िङ्झध

 

क. बौङ्झतक िाताियण        

1. ङ्झनभााण अङ्ञघको चयण        

2. ङ्झनभााणको चयण        

3. ङ्झनभााणकोऩङ्झछको 
चयण 

       

ख. जैङ्जिक िाताियण        

1. ङ्झनभााणअङ्ञघको चयण        

2. ङ्झनभााणको चयण        

3. ङ्झनभााणऩङ्झछको चयण        

ग. साभाङ्ञजक, आङ्झथाक य 
साॊस्कृङ्झतक िाताियण 

       

1. ङ्झनभााणअङ्ञघको चयण        

2. ङ्झनभााणको चयण        
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3. ङ्झनभााणऩङ्झछको चयण        
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अनङ्टसूची ११ 

(दपा ११ को उऩदपा (९) सॉग सवफङ्ञधधत) 
वाताविणीर् प्रस्ताव कार्ायन्वर्न अननगमनको ढाचँा 

 

अनङ्टगभनका 
प्रकाय 

अनङ्टगभनका 
सूचक 

अनङ्टगभनको 
ङ्जिङ्झध 

अनङ्टगभनको 
स्थान 

अनङ्टगभनको 
सभम 
(आिङृ्ञत्त) 

अनङ्टभाङ्झनत 
यकभ 

अनङ्टगभन गने 
ङ्झनकाम 

१. प्रायङ्ञवबक अिस्थाको अनङ्टगभन 

       

       

       

2. प्रबाि अनङ्टगभन 

       

       

       

3. ङ्झनमभऩारन अनङ्टगभन 

       

       
       

 

 
मदाने गाउँपाम्लकाको बैठकवाट म्मम्त २०७८/०८/०७ गते पारित र्ो कार्यम्वम्ध मदाने गाउँ 

कार्यपाम्लकाको म्नणयर् वा आदशे ि अम्धकािपत्रको प्रमाम्णकिण (कार्यम्वम्ध ) म्नर्मावली, २०७४ को 

म्नर्म ३ को उपम्नर्म ४ बमोम्जम प्रमाणीकिण गदयछन  ।                          

कमल प्रसाद िनसाल 

प्रमनख प्रशासकीर् अम्धकृत 

म्मम्त २०७८/०८/०८ 
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ङ्झनणाम नॊ. ८ 

प्रस्ताि नॊ. ८ भाङ्झथ छरपर गदाा भदाने गाउॉऩाङ्झरकाको मदाने  गाउँऩालिकाको “घ” वगगको ननमागण व्यवसायी इजाजतऩत्र  सम्बन्धी कायगववधध, २०७८ 
कामाङ्जिङ्झध, २०७८ देहाम िभोङ्ञजभ  ऩाङ्चयत  गने ङ्झनणाम सिा सवभत ऩाङ्चयत गङ्चयमो । 

भदाने  गाउॉऩाङ्झरकाको “घ” िगाको ङ्झनभााण व्मिसामी इजाजतऩत्र  सवफधधी कामाङ्जिङ्झध, २०७८ 

प्रस्तािना 

नेऩारको सॊङ्जिधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे ङ्झनङ्छदाष्ट गयेको स्थानीम तहको अङ्झधकाय ऺेत्र ङ्झबत्रको ङ्जिकास ङ्झनभााण सविङ्ञधध कामा 
सॊचारनको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे भदाने  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम कामाङ्जिङ्झध ९ ङ्झनमङ्झभत गने ऐन २०७४ को दपा ४ फभोङ्ञजभ भदाने  गाउॉ 
कामाऩाङ्झरकारे मो कामाङ्जिङ्झध जायी गयेको छ ।  
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१. सॊङ्ञऺप्त नाभ, ङ्जिस्ताय य प्रायवब  (१) मो कामाङ्जिङ्झधको नाभ भदाने  गाउॉऩाङ्झरकाको “घ” िगाको ङ्झनभााण व्मिसामी इजाजतऩत्र (ऩङ्जहरो सॊशोधन) 
सवफधधी कामाङ्जिङ्झध, २०७८ यहेको छ ।   

(२) मो कामाङ्जिङ्झध भदाने  गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र तङ्टुपधत रागङ्ट हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा  (१) ङ्झफषम िा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाङ्जिङ्झधभा,– 

(क) “कामाऩाङ्झरका” बङ्ङारे भदान े गाउॉ कामा ऩाङ्झरकाराई सवझनङ्ट ऩछा । 

(ख)  “गाउॉऩाङ्झरका” बङ्ङारे भदान े गाउॉऩाङ्झरका सवझनङ्ट ऩछा । 

(ग)  “सािाजङ्झनक ङ्झनभााण कामा” बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ भदाने  गाउॉऩाङ्झरकाको तपा फाट सवऩङ्ङ गङ्चयने जङ्टनसङ्टकै प्रकायका ङ्झनभााण सवफधधी कामा 
सवझनङ्ट ऩछा य सो शब्दरे ऩङ्टन् ङ्झनभााण तथा भभात सवबायको कामा सभेतराई जनाउॉछ ।  

(घ) “ङ्झनभााण व्मिसामी” बङ्ङारे ङ्झनभााण व्मिसाम सॊचारन गने उद्देश्मरे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ दताा बएको पभा िा कवऩनी सवझनङ्ट ऩछा ।  

(ङ) “इजाजतऩत्र” बङ्ङारे सािाजङ्झनक ङ्झनभााण कामा गनाको राङ्झग ङ्छदइने इजाजतऩत्र सवझनङ्ट ऩछा । 

(३) इजाजतऩत्र प्राप्त नगयी सािाजङ्झनक ङ्झनभााण कामा गना नहङ्टने  

प्रचङ्झरत कानङ्टनभा अधमथा व्मिस्था बएको िाहेक मस कामाङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र प्राप्त नगयी “घ” िगाको ङ्झनभााण व्मिसामीको नाभफाट कसैरे ऩङ्झन 
सािाजङ्झनक ङ्झनभााण कामा गना गयाउन हङ्टॉदैन । 

(४) नमाॉ इजाजतऩत्र सविधधी व्मिस्था  

(१) सािाजङ्झनक ङ्झनभााण कामा गना चाहने ङ्झनभााण व्मिसामीरे अनङ्टसूची–१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सािाजङ्झनक ङ्झनभााण कामा गना इजाजतऩत्रको राङ्झग मस 
भदाने  गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको कामाारमभा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सभऺ दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩना आएका दयखास्तहुप प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे अनङ्टसूची–५ िभोङ्ञजभको  मोग्मता बए/नबएको सविधधभा ङ्झसङ्झबर 
ईङ्ञधजनीमय/सि ईङ्ञधजनीमय सङ्जहत सदस्म बएको सङ्झभङ्झतिाट जाॉचिङ्टझ गयाउनङ्ट ऩनेछ  । 

 (३) दपा (२) को उऩदपा (२) अनङ्टसायको सङ्झभङ्झतरे गयेको ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे इजाजतऩत्र प्रदान गने ङ्झनणामका राङ्झग गाउॉ 
कामाऩाङ्झरकाको िैठकभा ऩेश गनङ्टाऩने छ । 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत धमङ्टनतभ मोग्मता ऩङ्टगेका ङ्झनभााण व्मिसामी पभा /कवऩनीहुपको इजाजतऩत्र कामाऩाङ्झरकाको 
आङ्झथाक ऐन िभोङ्ञजभ गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे इजाजतऩत्र फाऩत आङ्झथाक ऐन फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झरई ङ्झनजराई अनङ्टसूची–३ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा इजाजतऩत्र प्रदान गनेछ ।  

 

(५) इजाजतऩत्रको अिङ्झध य निीकयण  

(१) दपा ४ फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको इजाजतऩत्र दपा ६ फभोङ्ञजभ खायेज बएको िा प्रचङ्झरत कानङ्टनभा अधमथा व्मिस्था बएको अफस्थाभा फाहेक चारङ्ट 
आङ्झथाक िषाको अधमसवभ भात्र भाधम यहनेछ ।  

 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्रको अिङ्झध सभाप्त बएका प्ररत्मेक ङ्झनभााण व्मिसामीरे इजाजतऩत्रको अिङ्झध सभाप्त बएको ३ भङ्जहना ङ्झबत्र प्रचङ्झरत 
कानङ्टन फभोङ्ञजभ सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहराई ङ्झतनङ्टाऩने कय ङ्झतयी सकेको प्रभाण स्िुपऩ सवफङ्ञधधत सॊघीम/प्रदेश/स्थानीम कय कामाारमफाट प्राप्त 
कयच ङ्टिा प्रभाणऩत्र तथा पभा िा कवऩनीको दताा नङ्जिकयण सङ्जहत भदान े  गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको कामाारमिाट आङ्झथाक ऐन िभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झतयी 
नङ्जिकयण गयाउनङ्ट ऩनेछ । इजाजत ऩत्र नङ्जिकयण गना  कागजात ऩेश गदाा अनङ्टसूची–४ िभोङ्ञजभको ऩास िङ्टक बयी अङ्ञघल्रो आङ्झथाक िषा सो पभा िा 
कवऩनीरे आपङ्ट रे गयेको कामाहुपको अद्यािङ्झधक ङ्जिियण सभेत ऩेश गनङ्टा ऩने छ । मसयी अनङ्टसूची–४ िभोङ्ञजभको ऩास िङ्टक ङ्जिियण अद्यािङ्झधक नगने 
पभा िा कवऩनीको इजाजत ऩत्र नङ्जिकयण गना गाउॉऩाङ्झरका िाध्म हङ्टनेछैन ।   
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको वमाद नाघेको छ भङ्जहनाङ्झबत्र सफै प्रकृमा ऩङ्टया गयी इजाजतऩत्र निीकयण गयाउन चाहने ङ्झनभााण व्मिसामीरे नङ्जिकयण गने 
भाग गयेभा आङ्झथाक ऐन फभोङ्ञजभको थऩ दस्तङ्टय ङ्झरई प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे इजाजतऩत्र निीकयण गयीङ्छदनेछ ।  

६)  इजाजतऩत्रको नाभसायी ठाउॉसायी य खायेजी   

(१) नाभसायी य ठाउॉसायी गदाा ुप १०,००० (दश हजाय) दस्तङ्टय राग्न ेछ । ङ्झनभााण व्मािसामीरे ईजाजतऩत्र नाभसायी िा ठाउॉसायी गदाा देहाम 
फभोङ्ञजभका कागजातहुप ऩेश गनङ्टाऩनेछ । 

  १. उद्योग व्मिसाम ठाउॉसायी-नाभसायी गयेको प्रभाण ऩत्र  

  २. नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  

  ३. नङ्जिकयण गयेको “घ” िगाको ङ्झनभााण व्मिसामीक ईजाजत ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

  ४.नाभसायीको राङ्झग दङ्टिै ऩऺको सॊमङ्टि ङ्झनिेदन 

  ५.प्रोऩयाईटयको भतृ्मङ्ट बएको हकभा भतृ्मङ्ट दतााको प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

  ६.प्रचङ्झरत कानङ्टन िभोङ्ञजभ हकिाराको ङ्झनिेदन  

  ७. नाता प्रभाङ्ञणत प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

(२) देहामको अिस्थाभा गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनभााण व्मिसामीको इजाजतऩत्र खायेज गना सक्नेछ  

(क) झङ्टठ्ठा ङ्जिियण ऩेश गयी इजाजतऩत्र प्राप्त गयेको प्रभाङ्ञणत बएभा, 
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(ख) सािाजङ्झनक ङ्झनभााण कामा गने िा गना ऩाउने उद्देश्मरे नऩेार सयकाय तथा सॊगङ्छठत सॊस्थाभा झङ्टठ्ठा ङ्जिियण ऩेश गयको सविङ्ञधधत ङ्झनकामिाट 
रेङ्ञखआएभा,  

(ग) सािाजङ्झनक ङ्झनकामसॊग बएको सवझौता िभोङ्ञजभ कामा सवऩङ्ङ नगयेको िा सवझौताको गङ्ञवबय उल्रॊघन बएको सविङ्ञधधत ङ्झनकामिाट रेखी आएभा 
। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र खायेज गनङ्टा अङ्ञघ सवफङ्ञधधत ङ्झनभााण व्मिसामीराई स्ऩष्टीकयण ऩेश गना भनाङ्झसफ भाङ्जपकको भौका ङ्छदइन ेछ ।  

(४) दपा ३ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको वमादङ्झबत्र निीकयण नबएको इजाजतऩत्र स्ित खायेज हङ्टनेछ ।  

(५) उऩदपा (१) िा (४) फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र खायेज बएकोभा गाउॉऩाङ्झरकारे त्मसको जानकायी सवफङ्ञधधत पभा िा व्मङ्ञि िा क्रवऩनी दताा गने 
कामाारमराई ङ्छदनेछ ।  

(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र ठाउॉसायी गयेभा इजाजतऩत्र भदान े गाउॉऩाङ्झरकाफाट स्ित खायेज हङ्टनेछ । 

७)  इजाजतऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदने व्मिस्था  

कङ्ट नै ङ्झनभााण व्मिसामीरे इजाजतऩत्र हयाए िा नाङ्झसएको कायणफाट इजाजतऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ऩाउन ङ्झनिेदन गयेभा आङ्झथाक ऐन फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झरई 
इजाजतऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

८)  प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टने  

मस कामाङ्जिङ्झधभा रेङ्ञखए जङ्झत मसै फभोङ्ञजभ य अधमको हकभा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

९)  फचाउ्  
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मस अङ्ञघ प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ दताा बएका ठेक्का िधदोिस्ती सवफधधी पभा तथा कवऩनीहुपराई ङ्छदइएको इजाजतऩत्रहुप मसै कामाङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ 
ङ्छदइएको भाङ्झननेछ । 
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b/vf:t  

 

>L dbfg] ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no  

laifoM O{hfht–kq kfp eGg] af/]  

o; dbfg] ufpFkflnsfsf] ædbfg] ufpFkflnsfsf] æ3Æ ju{sf] lgdf0f{ Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw, @)&*Æ sf] bkmf $ 

adf]lhd lgdf{0f sfo{ ug{sf] nflu Ohfht kq kfpg lgDg ljj/0f el/ of] b/vf:t k]z u/]sf] 5' . 

!= b/vf:t k]z ug]{ kmd{ jf sDkgLsf]–  

gfd M–          7]ufgf M–    kf]i6 aS;M–   

6]lnkmf]g g+= M–        km\ofS; g+=M–   O{d]n M– 

@= kmd{ jf sDkgLsf] k|s[lt  
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k|fO{e]6  lnld6]8 

sDkgL  

  ;fem]bf/L    

kAnLs sDkgL    Psnf}6L    

  -vfnL sf]i7df /]hf nufpg' kg]{5_  

#= ;Dks{sf] nflu kmd{ jf sDkgLsf] cflwsf/Ls JolQmsf] M–   

gfd y/ M–               7]ufgf M– 

kf]i6 aS; M–  

km\ofS; g+=M–           O{d]n M–  

    

$= kmd{ jf sDkgLsf] ljj/0f M–  

  btf{ g+= M–              btf{ ldlt M–  

 clws[t k"hL M–         hf/L k"hL M–  

btf{ ug]{ sfof{nosf] gfd / 7]ufgf M–  

 

%= Ohfht–kq lng rfx]sf] ju{ M– - 3  _ ju{  

^= ;d"xLs/0f x'g rfx]sf] ;d"x M–  

&= cfly{s >f]tsf] ljj/0f M–  

 /sd ljQLo ;+:yf÷aF}ssf] gfd 

:yfoL cf]e/ 8«fˆ6      
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d'2tL vftf      

rNtL vftf   

art vftf   

 

plNnlvt ljj/0f afx]s cGo ljj/0f eP 5'§} k]z ug{ ;lsg]5 . 

*= sfdbf/sf] ljj/0f M–   

-s_ k|fljlws M–   

-v_ ck|fljlws M– =  

-u_ cGo M–   

      k|fljlws sd{rf/L sf] Certificate sf] k|ltlnlk tyf lghsf] d+h'/Lgfdf k]z ug{' kg{] 5.  

 (= cfˆgf] :jfldTjdf /x]sf] lgdf{0f ;DaGwL ;jf/L ;fwg d]lzg/L cf}hf/sf] ljj/0f M–  

l;=g+=  gfd tyf  

ljj/0f  

btf{ g+  Ifdtf ;+Vof  d"No   vl/b ldlt  cGo Joxf]/f  

              

              

              

b|i6Jo M o; ljj/0fdf plNnlvt ;jf/L ;fwg tyf d]lzg/L cf}hf/x?sf] :jfldTjsf] sfuhft btf{     k|df0f–kq_ / pQm 

d]lzg/L cf}hf/x? rfn' xfntdf /x]sf] 5 egL d]sflgsn O{lGhlgo/åf/f k|dfl0ft ePsf] x'g' kg]{5 .  

    

!)= o; cl3 ;DkGg u/]sf] sfdsf] ljj/0f M–   
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l;=g+=  lgdf{0f ;DaGwL 

sfdsf] k|s[lt  

sfd u/]sf 

;fn  

/sd  7]Ssfbftf sfof{nosf 

gfd  

sfdsf] cj:yf 

k|ltztdf_   

            

            

            

  

!!= s/r'Qmf u/]sf] k|df0f sfuhft M–  

 s= 

 v=   

 u=   

o; b/vf:t kmf/fddf plNnlvt ;Dk"0f{ Joxf]/f 7Ls ;frf] 5 . em'¶f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'nf a'emfpnf .  

lgdf{0f Joj;foLsf] 5fk           b/vf:tjfnfsf] gfd,–  

b:tvt M– ldlt M–  

 

b|i6Jo M o; b/vf:t kmf/fd;fy b/vf:t kmf/ddf pNn]v ePsf] Joxf]/f k'li6 ug ;DalGwt sfuhftsf] k|dfl0ft k|ltlnkL ;+nUg ug'{ 

kg]{5 / sfof{non] dfu{ u/]sf] avt ;Ssn sfuhft k]z ug'{ kg]{5 .   
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cg';"rL @ 

sfo{ljlw sf] bkmf @ sf] pkbkmf -!_ / bkmf # sf] pkbkmf -#_;+u ;DjlGwt  

 

qm=;+= lgdf{0f 

Joj;foL sf] 

ju{ 

O{hfht—kq 

b:t'/ 

?= 

 

O{hfht—kq 

gjLs/0f b:t'/ ?= 

O{hfht—kq 

gjLs/0f yk 

b:t'/ ?= 

O{hfht—kq k|ltlnkL 

b:t'/ ?= 

!  3 ufpFkflnsfsf] 

cfly{s P]g 

adf]lhd 

ufpFkflnsfsf] cfly{s 

P]g adf]lhd 

ufpFkflnsfsf] 

cfly{s P]g adf]lhd 

ufpFkflnsfsf] cfly{s 

P]g adf]lhd 

            

 

b|i6Jo M 3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfht–kq ;DaGwL  sfo{ljlw @)&* jdf]lhdsf bkmf #  sf] pkbkmf -@_ adf]lhd Dofb leq 

O{hfhtkq gjLs/0f u/fpbf O{hfht–kq gjLs/0f yk b:t'/sf] dxndf plNnlvt b:t'/ ltg '{kg]{5 .                  
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cg';"rL #  

sfo{ljlw sf] bkmf @ sf] pkbkmf -!_ / bkmf # sf] pkbkmf -#_;+u ;DjlGwt  

Ohfhtkq 

Ohfhtkq              ldlt M– =====================  

dbfg] ufpFkflnsf 

ufFp sfo{kflnsfsf] sfof{no 

u’NdL 

3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfht–kq ;DaGwL  sfo{ljlw @)&* sf] bkmf -@_ sf] pkbkmf -$_ adf]lhd lgdf{0f Joj;fo ug{ 

=============l:yt sfofno{ ePsf=]====================== kmd{ jf sDkgLnfO {Ohfht–kq kb|fg ul/Psf] 5 .   

                                              O{hfht–kq lbg]sf],–  

                         b:tvt M–  

     gfd M                                      

                                     kb M–  

  ldlt M–                                     

                                                   sfof{no M– 

 gljs/0f M  
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gjLs/0f ug]{ 

clwsf/L   

gjLs/0f u/]sf]  

ldlt   

gjLs/0f axfn  

/xg] cjlw  

  

gjLs/0f b:t"/ 

ef}r/ g+= / ldlt   

gjLs/0f ug]{ 

clwsf/Lsf] b:tvt 
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cg;'rL–$  

cg';'"rL –$ lgdf{0f Joj;foLjf6 ePsf ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{sf] clen]v ljj/0f - kf;j's_  

s|=;+  cfof]hgfsf] 

gfd   

;fj{hflgs 

lgsfosf] ljj/0f  

  

;+o'Qm 

pks|dsf] 

gfd  

-olb ePdf_  

  

z]o/ 

%  

7]Ssf 

ljj/0f  

  

;fj{hlgs 

lgsfosf] tkm{jf6  

x:tfIf/ ug{] 

kbflwsf/Lsf] 

ljj/0f  

 

;dofjlw 

yk  

ljj/0f-olb 

ePdf_  

  

Variation 

sf] ljj/0f -olb  

ePdf_  

  

k|ult 

ljj/0f  

  

7]Ssf 

;DkGg 

ljj/0f  

  

s}lkmot    

          s_ 7]Ssf 

/sd  

s_ gfd M  s_ yk 

;doM   

s_ Variation 
kl5sf]  

Contract 

Amout  

s_;DkGg  

/sd M  

  

s_ clGtd  

7]Ssf  

/sd M  

  

  

          v_;Demf}tf 

ldlt M  

v_kb M  s_ gfd  s_ Variation 

sf] lg0f{o ug{] 

kbflwsf/L sf] 

gfd  

M  

  v_;DkGg 

ldlt  

  

          u_7]Ssf 

cjlw  

u_ x:tfIf/  v_ kb  v_ kb    3_ gfd    

            3_ 5fk  u_ x:tfIf/  u_ x:tfIf/    kb    

              3_ lg0f{o 

ldlt  

5fk    x:tfIf/    

              5fk      5fk    

                        



 

अनङ्टसङ्टङ्ञच–% 

 

æ3Æ ju{{sf] lgdf{0f Joj;foLsf] nflu cfjZos of]Uotf 

 

!= cfly{s Ifdtf M k|fO{e]6 jf klAns lnld6]8 sDkgL jf ;fem]bf/L kmd{sf] ?kdf 36Ldf kfFr nfv ?k}ofFsf] rfn' k"FhL b]vfO{ pBf]u 

ljefudf btf{ ePsf] x'g' kg]{5 . 

 

@= d'Vo hgzlQm ljj/0f M dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 l;len OlGhlgo/Lª ljifodf slDtdf k|df0fkq tx pQL0f{ Ps hgf k|fljlws, 

s'g} klg ljifodf k|df0fkq tx pQL0f{ Ps hgf k|zf;lgs / jfl0fHo zf:q÷cy{zf:qdf k|df0fkq tx pQL0f{ Ps hgf hgzlQmsf] ;]jf 

k"/f ;do k|fKt x'g] Joj:yf x'g' kg]{5 . 

 

#= d]zLg / pks/0f M 

-s_ l6«k/ ÷6ofS6/ -Ps÷Ps yfg_ 

-v_ ldS;/ -Ps yfg_ 

-u_ Theodolite/Level Machine -Ps ;]6_ 

-3_ jf6/ kDk -tLg yfg_ 

-ª_ efOa]|6/ -tLg yfg_ 

 

 

b|i6Jo M 

!= pks/0fsf] gfdfjnL k]z ubf{ pks/0fsf] :jfldTjsf] k|df0fkqsf ;fy} aLdf u/]sf] sfuhftx? k]z ug'{ kg]{5 . 

@= dfly plNnlvt oflGqs pks/0fx? 7Ls cj:yfdf ePsf] s'/f d]sflgsn O{lGhlgol/ª ljifodf sDtLdf :gfts txsf] z}lIfs 

of]Uotf ePsf] g]kfn O{lGhlgo;{ Pzf]l;Pzgsf] ;b:otf k|fKt d]sflgsn O{lGhlgo/n] k|dfl0ft u/]sf] x'g' kg]{5 . 

#= dfly plNnlvt oGq pks/0fx? btf{ ePsf] ldltn] 36Ldf b'O{ jif{;Dd a]rlavg ug{kfOg] 5}g . 

$= kGw| jif{ eGbf a9L k'/fgf] oGq pks/0fx? lgdf{0f Joj;foLsf] :t/ a[l4 tyf gofF btf{ x'g] k|of]hgsf] nflu dfGo x'g] 5}g . 

 

. 
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