
 

 

 

मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत २०७७।०५।२४ 
 

कर्ााली प्रदेश बहवुषीय ठेक्का बरदोबस्त सम्बरधी निदेन्त्शका, २०७७  

 

कर्ााली प्रदेश सिकािका मरिालय एवं मातहतबाट सञ्चालि हिुे ववनिन्न बहवुषीय आयोजिाको समनु्त्ित 
व्यवस्थापि, स्रोतको सूनिन्त्ितता ि ववत्तीय अिशुासि कायम गिी निर्दाष्ट समयनिि आयोजिा सम्पन्न गिे 
सम्बरधमा ब्यवस्था गिा बाञ्छिीय िएकोले, 
 

कर्ााली प्रदेश आनथाक कायाववनध नियमावली, २०७५ को नियम १२३ ले र्दएको अनधकाि प्रयोग गिी 
यो निदेन्त्शका जािी गरिएको छ। 

 

१. संन्त्िप्त िाम ि प्रािम्ि: (१)  यो निदेन्त्शकाको िाम " कर्ााली प्रदेश बहवुषीय ठेक्का बरदोबस्त सम्बरधी 

निदेन्त्शका, २०७७” िहेको छ । 

(२)  यो  निदेन्त्शका तरुुरत प्रािम्ि हिुेछ। 

२. परििाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा िलागेमा यस निदेन्त्शकामा,-  

(क) "आयोग" िन्नाले कर्ााली प्रदेश योजिा आयोग सम्झि ुपछा । 

(ख) "आयोजिा" िन्नाले कर्ााली प्रदेश सिकाि अरतगातका निकाय वा कायाालयबाट सञ्चानलत 

आयोजिा वा त्यसनिि समावेश खण्ड वा उपखण्डलाई समेत सम्झि ुपछा। 

(ग) "बहवुषीय ठेक्का" िन्नाले एक वषािरदा बढी अवनध लाग्ि ेठेक्का सम्झि ुपछा। 

(घ) "मरिालय" िन्नाले बहवुषीय ठेक्का व्यवस्थापि गिे कर्ााली प्रदेश सिकािको मरिालय 

सम्झि ुपछा । 

(ङ) “कर्ााली प्रदेश आयोजिा बैंक व्यवस्थापि सूििा प्रर्ाली (कर्ााली प्रोनिन्त्रसयल प्रोजेक्ट 

बैङ्क मेिेजमेरट इरफिमेशि नसस्टम-केवपवपववएमआइएस)” िन्नाले कर्ााली प्रदेश योजिा 

आयोगबाट स्वीकृत कायाववनध अिसुािको व्यवस्थापि सूििा प्रर्ालीलाई सम्झि ुपछा । 

३. आयोजिा प्रस्ताव गिे ववनधिः (१) बहवुषीय ठेक्का व्यवस्थापि गिुाअन्त्घ सम्बन्त्रधत मरिालयले 

आयोजिाको प्रस्ताव, आयोजिाबाट प्राप्त हिु सक्िे लाि ि मरिालयको वजेटको अवस्था सवहत 

स्वीकृनतका लानग आयोगमा प्रस्ताव पेश गिुा पिेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोन्त्जम स्वीकृनतका लानग प्रस्ताव प्राप्त िए पनछ आयोगले आयोजिाबाट 

लािान्त्रवत हिुे जिसंख्या, सरतनुलत ववकास ि पञ्चवषीय योजिाको लक्ष्यसँगको तादात्म्यताको 



आधािमा मूल्याङ्कि गिी उपयकु्त देन्त्खएको प्रस्तावका लानग स्रोतका सम्बरधमा आनथाक मानमला तथा 

योजिा मरिालयको सहमनत नलि ुपिेछ। 

(३) उपदफा (2) बमोन्त्जम सहमनतका लानग प्राप्त िएकोमा आनथाक मानमला तथा योजिा 

मरिालयले वजेट स्रोतको अवस्था ि सम्बन्त्रधत मरिालय वा अरतगातको वजेटको अवस्थाको 

पवुाािमुाि गिी सहमनत सम्बरधी निर्ाय गिी सोको जािकािी आयोगलाई र्दि ुपिेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जमको सहमनत प्राप्त िए पनछ आयोगले यस निदेन्त्शका बमोन्त्जम ि 

िेिगत ववशेषता सवहतको शता समेत तोकी वहवुषीय ठेक्काको स्वीकृनत र्दि सक्िेछ।  

 (५) बहवुषीय ठेक्का सहमनत र्दएका निमाार्ाधीि आयोजिाको कुिै कािर्ले निमाार् लागत ि 

अवनध बढ्ि े अवस्था िएमा आयोग ि आनथाक मानमला तथा योजिा मरिालयको पिु: सहमनत 

नलिपुिेछ।    

 

४. आयोजिा प्रस्तावको ढािँािः (१)  दफा ३ बमोन्त्जम  बहवुषीय ठेक्का बरदोबस्त हिु ेआयोजिाको प्रस्ताव 

मरिालयले अिसूुिी-१ बमोन्त्जमको ढाँिामा अिसूुिी-२ मा उन्त्ल्लन्त्खत िेक नलष्ट सवहत िाल ु

आनथाक बषाको पवहलो िौमानसक निि आयोगमा गिी सक्िपुिेछ । 

 (२) दफा ३ बमोन्त्जम प्रस्ताव पेश गदाा अिसूुिी-१ बमोन्त्जमको ढाँिाको प्रस्ताव, पवहलो 

तीिवषाको निवषीय िाल,ु पूजँीगत, ववत्तीय व्यवस्थाको बजेट, स्रोत ि प्रमखु वियाकलाप सवहतको 

ववविर् सवहत सम्बन्त्रधत मरिालयको सन्त्िवले प्रमान्त्र्त गिी प्रस्तावसाथ पेश गिुापिेछ ।  

(३) आयोगले कर्ााली प्रदेश आयोजिा बैंक व्यवस्थापि सूििा प्रर्ाली सञ्चालिमा ल्याए 

पिात सम्बन्त्रधत मरिालयले प्रस्ताव पेश गिुा अन्त्घ उपदफा (२) बमोन्त्जमको ववविर् यस सूििा 

प्रर्ालीमा प्रववष्ट गिुापिेछ। 

५. बहवुषीय ठेक्का सम्बरधी ििे: देहायका िेिमा कायाारवयि हिुे कर्ााली प्रदेश आयोजिा वैंङ्कमा 

समावेश िएका कुल लागत अिमुाि रु. २० किोडिरदा बढीका सडक तथा अरय यातायात 

पूवााधाि, रु. ५ किोडिरदा बढीका िवि, सडकपलु एवं अरय पूवााधाि ि रु. ३ किोडिरदा बढीका 

खािेपािी, नसंिाइ, कृवष एवं औद्योनगक पूवााधाि आयोजिालाई बहवुषीय ठेक्का कायाारवयि गिा 

सहमनत वा स्वीकृनत र्दि सवकिेछ:- 

(क) सडक, सडकपूल तथा अरय यातायात  पूवााधाि, 

(ख) ऊजाा, खािेपािी ि नसिँाइ, 



(ग) स्वास््य तथा न्त्शिा पूवााधाि 

(घ) आवास तथा शहिी ववकास, 

(ङ) कृवष तथा औद्योनगक पूवााधाि, 

(ि) सांस्कृनतक ि पयाटि पूवााधाि ववकास,  

(छ) खेलकुद पूवााधाि, 

(ज) ववज्ञाि तथा प्रववनध पूवााधाि। 

६. बहवुषीय ठेक्का आयोजिा स्वीकृनतका आधाि: (१) सम्बन्त्रधत मरिालयबाट स्वीकृनतको लानग पेश 

िएका प्रस्ताव सम्बरधमा आयोगले देहायका आधािमा बहवुषीय ठेक्काका लानग स्वीकृनत र्दिेछ:- 

(क) प्रदेश ववकासको लानग महत्वपूर्ा आयोजिाको रुपमा कर्ााली प्रदेश प्रथम पञ्चवषीय 

योजिामा उल्लेख िएका वा आयोगले िर्िीनतक आयोजिाको रुपमा पवहिाि गिेको 

आयोजिा िएको, 

(ख) वहवुषीय ठेक्काका लानग प्रस्ताववत आयोजिाको निमाार् सम्पन्न हिुे अवनध दईु वषा सम्म 

िएमा कूल लागत अिमुािको कन्त्म्तमा िालीस प्रनतशत, तीि वषासम्म िएमा पच्िीस 

प्रनतशत, िाि वषासम्म िएमा बीस प्रनतशत ि पाँि वषा वा सो िरदा बढी िएमा परर 

प्रनतशत बजेट िाल ुआनथाक बषामा ववनियोजि िएको, 

ति आयोगले निधाािर् गिेको मापदण्ड ि कायाववनध अिसुाि आयोगको नसफारिशमा 

कर्ााली प्रदेश सिकाि (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत िएका प्रदेश गौिबका आयोजिाको 

हकमा यो सीमा लागू हिुे छैि।  

(ग) सम्बन्त्रधत मरिालय वा कायाारवयि निकायबाट ववस्ततृ आयोजिा प्रनतवेदि स्वीकृत 

िएको व्यहोिा सम्बन्त्रधत मरिालयको सन्त्िवबाट प्रमान्त्र्त िई आएको,  

(घ) नडजाइि ि निमाार् ठेक्का सम्झौता (नडजाईि एण्ड नबल्ट मोड अफ कररयाक्ट) बाहेक 

अरय  ठेक्काको हकमा आयोजिाको वाताविर्ीय प्रिाव मूल्याङ्कि तथा प्रािन्त्म्िक 

वाताविर्ीय पिीिर्  अध्ययि सम्पन्न िएको,  

(ङ) आयोजिाको लानग अनधग्रहर् गिुा पिे वा प्रानप्त गिुा पिे  िए जग्गा अनधग्रहर् वा प्रानप्तको 

कािूिी  प्रकृया टंुनगएको,  

(ि) खरिद गरुुयोजिा ि वावषाक खरिद योजिा तयाि िएको, 



(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा उन्त्ल्लन्त्खत वाताविर्ीय प्रिाव मूल्याङ्कि तथा प्रािन्त्म्िक 

वाताविर्ीय पिीिर्को काया अन्त्घ बवढिहेको सम्बन्त्रधत मरिालयले नलन्त्खत जािकािी गिाएमा 

आयोगले यस कायालाई सम्पन्न गिे शता सवहत स्वीकृनत र्दि सक्िेछ। 

(३) बहवुषीय ठेक्काका लानग िाल ुआनथाक बषाको पौष मसारतनिि स्वीकृनत नलई सक्िपुिेछ।  

७. कायाारवयि गिे निकाय ि न्त्जम्मेवािी: (१)  आनथाक मानमला तथा योजिा मरिालयको सहमनत प्राप्त 

िई आयोगबाट स्वीकृत िए पनछ माि सम्बन्त्रधत मरिालय वा निकायले बहवुषीय ठेक्का कायाारवयि 

गिेछ ।  

(२) बहवुषीय आयोजिाहरुको सञ्चालि गिे न्त्जम्मेवािी सम्बन्त्रधत मरिालय ि सो अरतगातका 

कायाालयको हिुछे ।   

(३) मरिालयले प्रत्येक वषाको िैि मसारतनिि अिसूुन्त्ि ३ को ढाँिामा वहवुषीय ठेक्काको 

अद्यावनधक ववविर् ि अिसूुन्त्ि ४ को ढाँिामा मध्यमकालीि खिा संिििा तयाि गिी आयोग ि 

आनथाक मानमला तथा योजिा मरिालयमा पेश गिुा पिेछ । 

 

८. वजेट सीमा: (१) मरिालयको नियनमत वजेट सीमा (वजेट नसनलङ्ग) नििबाट वजेट व्यवस्थापि गिे गिी 

वहवुषीय आयोजिाको प्रस्ताव गिुापिेछ। 

(२) मरिालयले हिेक आनथाक वषाको वजेट तथा कायािम प्रस्ताव गदाा आफ्िो वजेट 

सीमाबाट सवाप्रथम वहवुषीय ठेक्का व्यवस्थापिको लानग आवश्यक िकम ववनियोजि गिेि माि ियाँ 

आयोजिा प्रस्ताव गिुापिेछ। 

९. अिसूुिीमा संशोधि: यस कायाववनधको अिसूुिीमा संशोधि गिुापिे िएमा आयोगको पिामशामा 
आनथाक मानमला तथा योजिा मरिालयले आवश्यक संशोधि गिा सक्िछे।   

 

१०. खािेजी ि बिाउ: (१)  बहवुषीय ठेक्का बरदोबस्त सम्बरधी निदेन्त्शका, २०७५ खािेज गरिएको छ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको निदेन्त्शका बमोन्त्जम िए गिेका काम कािवाही यस निदेन्त्शका बमोन्त्जम 

िए गिेको मानििछे ।   

 

 

 



अिसूुन्त्ि १ 

बहवुषीय ठेक्का बरदोबस्तका लानग प्रस्ताववत आयोजिाको ववविर् ढािँा 
(निदेन्त्शकाको दफा ४ (१) सँग सम्बन्त्रधत) 

खण्ड क : आयोजिको आधािितू ववविर् 

१. आयोजिको िाम :   

२. आयोजिाको लक्ष्य :  

३. आयोजिाको उद्देश्य M 

४. आयोजिको प्रनतफल M 

५. आयोजिाबाट लािान्त्रवत हिुे जिसंख्या : 

६= आयोजिा कायाारवयि हिुे िेि ि छिौट गदाा अपिाइएका आधािहरु M 

 (क) कायाारवयि िेि : न्त्जल्ला   निवाािि िेि   ि.पा./गा.पा. 

 (ख) छिौटका आधािहरु : 

७= आयोजिाको कूल लागत : 

८= आयोजिको अवनध (प्रस्ताववत जम्मा वषा) M  

(क) शरुु हिुे नमनत :     (ख) सम्पन्न हिुे नमनत :  

९= आयोजिा कायाारवयि गिे कायाालय : 

खण्ड ख : आयोजिको ववत्तीय/आनथाक ववविर् : 

१०= आयोजिको कूल लागत िकमको अिमुानित वावषाक वाँडफाँट (रु. हजािमा) 

आनथाक वषा वाँडफाँट कायापरिमार् 

   

   

   

११= आयोजिको ठेक्का संख्या ि िकम : 

आयोजिा अवनधको 
संख्या िकम 

  

 

 

१२= आयोजिाको सम्िाव्यता अध्ययि:  

(क) आनथाक ि प्राववनधक सम्िाव्यता अध्ययि िएको छ, छैि ? ििएको िए हिु ुिपिे कािर् :  

(ख) आनथाक ि प्राववनधक सम्िाव्यता अध्ययि िएको वषा :  

(ग) आनथाक ि प्राववनधक सम्िाव्यता अध्ययिको निष्कषा :  

१३= आयोजिको आनथाक तथा ववत्तीय ववश्लषेर् :  



 लागत वफताा अवनध (Pay-back Period) 

 लाि-लागत अिपुात (Benefit cost Ratio) 

 ववत्तीय प्रनतफल दि (Financial Internal Rate of Return –FIRR) 

 आनथाक प्रनतफल दि (Economic Internal Rate of Return – EIRR) 

 खदु वतामाि मूल्य (Net Present Value – NPV) 

 लागत प्रिावकारिता अध्ययि (Cost Effectiveness Analysis) 

 सम्िाव्यता अध्ययि गिे निकायM 

१४= वाताविर्ीय प्रिाव मूल्यङ्किको संन्त्िप्त ववविर् (ििएको िए कािर् उल्लेख गिे) :  
 

खण्ड ग : प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय ववविर् : 

१५= आयोजिाको अिगुमि तथा मूल्याङ्कि गिे संस्थागत व्यवस्था :  

(क) अिगुमि तथा मूल्याङ्किका लानग छुट्याइएको िकम : 
(ख) प्रदेश सिकािबाट गरििे अिगुमि तथा मूल्याङ्किको ववविर् :  
(ग) आयोजिाको प्रनतफल ि प्रिाव हेिे सूिक ववविर् :   

१६= आयोजिको दीगोपिा ि सम्पन्न िएपनछ सञ्चालि (Phase-out Plan) सम्बरधी व्यवस्था : 

१७ मध्यमकालीि खिा संिििा (Medium Term Expenditure Framework –MTEF) अिरुुप आयोजिाको 
प्राथनमकतािम : पवहलो प्राथनमकता    दोस्रो प्राथनमकता   

१८= यस आयोजिको दीगोपिा ि सम्पन्न िएपनछ सञ्चालिको व्यवस्था -Phase out Plan_M  

 

     .................. 
प्रमान्त्र्त गिे 

सन्त्िव 

....... मरिालय 

 

 

 

 

 



 

अिसूुिी २ 

बहवुषीय ठेक्का बरदोबस्तका लानग प्रस्ताव पेश गदाा आवश्यक आधाि पगेुको िेकनलष्ट  

(निदेन्त्शकाको दफा ४ (१) सँग सम्बन्त्रधत) 

 

ि.सं. ववविर् िएको  ििएको कैवफयत 

१.  अिसूुन्त्ि १ बमोन्त्जमको ढाँिामा आयोजिाको प्रस्ताव 
   

२.  िेपालको संववधाि, कायाववस्ततृीकिर् प्रनतवेदि ि 
प्रिनलत काििु बमोन्त्जम प्रदेशको अनधकाि िेिनिि 
िहेको। 

   

३.  प्रदेश सिकािबाट स्वीकृत कायावविाजि नियमावली 
बमोन्त्जम मरिालयको कायािेि निि पिे आयोजिा 
िहेको। 

   

४.  कुल लागत अिमुाि रु. २० किोडिरदा बढीका 
सडक तथा अरय यातायात पूवााधाि, रु. ५ 
किोडिरदा बढीका िवि, सडकपलु एवं अरय 
पूवााधाि ि रु. ३ किोडिरदा बढीका खािेपािी, 
नसंिाइ, कृवष एवं औद्योनगक पूवााधाि आयोजिा। 

   

५.  

बहवुषीय ठेक्कामा लैजािे आयोजिाको निमाार् सम्पन्न 

हिुे अवनध २ वषासम्म िएमा कुल लागत ईवष्टमेटको 

कन्त्म्तमा ४०%, ३ वषासम्म िएमा २५%, ४ 

वषासम्म िएमा २०% ि ५ वषा वा सो िरदा बढी 

िएमा १५%  बजेट िाल ु आ.व. मा िएको 

ववनियोजि।  

   

६.  ववस्ततृ आयोजिा प्रनतवेदि तयाि िएको 
(प्रनतवेदिको सािांश संलग्ि गिुापिे) 

   

७.  आयोजिाको वाताविर्ीय प्रिाव मूल्यांकि/प्रािन्त्म्िक 
वाताविर्ीय पिीिर् अध्ययि काया सम्पन्न िएको । 

   

८.  आयोजिाको लानग जग्गा अनधग्रहर् गिुापिे िए 
जग्गा प्रानप्तको कािूिी प्रविया टंुनगएको । 

   



९.  मध्यमकालीि खिा संिििामा उन्त्ल्लन्त्खनत स्रोत 
सम्बरधी व्यवस्था (स्रोत सनुिन्त्ित िएको िए सो 
प्रनतनलवप संलग्ि गिे)।  

   

१०.  वैदेन्त्शक सहायता संलग्ि िएको आयोजिाका हकमा 
दात ृ निकायसँग सम्झौता िई श्रोत सनुिन्त्िता 
िएको। 

   

११.  खरिद गरुुयोजिा ि वावषाक खरिद योजिा तयाि 
िएको। 

   

१२.  बहवुषीय ठेक्का सम्झौता गिा पूवास्वीकृनतका लानग 
िाल ु आ.व.  को पवहलो िौमानसक निि आयोगमा 
पेश गिेको। 

   

 

  .................. 
प्रमान्त्र्त गिे 

सन्त्िव 

....... मरिालय 

 



 

अिसूुन्त्ि ३ 
वहवुषीय ठेक्कामा सञ्चानलत आयोजिाको ववविर्  

(निदेन्त्शकाको दफा ७ (३) सँग सम्बन्त्रधत) 

 

 
 

ि.
सं. 

 

आयोजिाको 
िाम 

 

ठेक्का 
सम्झौता 
िएको 
नमनत 

ठेक्का 
सम्झौता 

सम्पन्न हिु े
नमनत 

 

कुल 
लागत 
िकम 

वहवुवषाय ठेक्काका 
लानग आयोगबाट 
स्वीकृनत र्दएको 

नमनत 

आनथाक मानमला 
तथा योजिा 

मरिालयले स्रोत 
सनुिन्त्ितताको लानग 
सहमनत र्दएको 

नमनत 

आनथाक वषा अिसुाि खिा ि नसन्त्जात 
दावयत्व (प्रत्येक आ.व.को) 

 
 

कैवफयत 
आ.व. ववनियोन्त्जत 

वजेट 
खिा 
िकम 

बाकँी 
दावयत्व 

१            
    
    

२            
    
    

 

 

.................. 
प्रमान्त्र्त गिे 

सन्त्िव 

....... मरिालय 



 

अिसूुन्त्ि ४ 
मध्यमकालीि खिा संिििा सम्बरधी ववविर्  

(निदेन्त्शकाको दफा ७ (३) सँग सम्बन्त्रधत) 

 

ि. सं. आयोजिाको 
िाम 

िालू आ.व. 
सम्मको वास्तववक 

उपलन्त्ब्ध 

आगामी आ.व. 
सम्मको अिमुानित 

उपलन्त्ब्ध 

 

मध्यमकालीि लक्ष्य 

 

कैवफयत 

आगामी आ.व. 
(पवहलो वषा) 

दोश्रो वषा तेश्रो वषा 

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

  

 
      

 

 

.................. 
प्रमान्त्र्त गिे 

सन्त्िव 

....... मरिालय 

 


