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फहुवर्षीम ठे क्का फन्दोवस्त सम्वन्धी ननदे शिका,२०७५
फहुवर्षीम आमोजनाहरुको ठे क्का ब्मवस्थाऩनराई सयर, सहज य अनुभानमोग्म फनाउन,वहुवर्षीम ठे क्का फन्दोफस्तभा ननशित

भाऩदण्ड तजुभ
ि ा गयी ववकास आमोजनाहरुको स्रोतको सुननशितता, आमोजनाको रागत तथा व्मवस्थाऩनभा ववत्तीम
अनुिासन कामभ गयी ननर्दिष्ट सभमावनध नबर आमोजना सम्ऩन्न गने सम्वन्धभा व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे

प्रिासकीम कामिववनध (ननमनभत गने) ऐन,2075 को दपा 2 रे र्दएको अनधकाय प्रमोग गयी गण्डकी प्रदे ि सयकायरे
मो ननदे शिका जायी गये को छ।
1.सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब्

(1) मस ननदे शिकाको नाभ "फहुवर्षीम ठे क्का फन्दोवस्त सम्फन्धी ननदे शिका,२०७५" यहे को छ ।
(2) मो ननदे शिका तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

(३) मो ननदे शिका गण्डकी प्रदे िबय रागू हुनेछ।
2. ऩरयबार्षा् ववर्षम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ननदे शिकाभा,

(क) "फहुवर्षीम आमोजना" बन्नारे आमोजना सम्ऩन्न गनि एकवर्षि बन्दा फढी सभमावनध राग्ने प्रकृनतका
आमोजनाराई सम्झनु ऩदिछ।

(ख) "खरयद ऐन" बन्नारे खरयद सम्फन्धी प्रचनरत कानूनराई सम्झनु ऩछि ।

(ग) "भन्रारम" बन्नारे आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारम सम्झनु ऩछि ।

(घ) "ववर्षमगत भन्रारम" बन्नारे वहुवर्षीम आमोजना कामािन्वमन गने गयाउने शजम्भेवायी बएका प्रदे ि
सयकायका भन्रारम सम्झनु ऩछि ।

३. वहुवर्षीम ठे क्का फन्दोफस्तको रानग आधाय तथा भाऩदण्ड् दे हाम फभोशजभका आधाय ऩूया बएको आमोजनाराई ववर्षगत
भन्रारमरे वहुवर्षीम ठे क्का फन्दोफस्तीभा रै जान प्रस्ताव गनि सक्नेछन्:

(१) ववस्तृत आमोजना प्रनतवेदन तमाय बएको,

(२) आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन, प्रायशम्बक वातावयणीम ऩयीऺण सम्ऩन्न बएको,
(३) फहुवर्षीम ठे क्का व्मवस्थाऩनका रानग जग्गा प्रानप्तको प्रविमा ऩूया बएको,
(४) आमोजना याविम तथा प्रादे शिक भहत्वको आमोजनाका रुऩभा यहेको,

(५) स्रोत सुननशितता बएको (भध्मभकारीन खचि सॊ यचनाभा उलरे ख बएअनुरुऩ),

(६) फैदेशिक सहामता सॊ रग्न बएको आमोजनाका हकभा दातृ ननकामसॉग सम्झौता बै स्रोत सुननशित बएको,
(७) आमोजनाको दावमत्व पयपायक गनि कम्तीभा एकफर्षिबन्दा फढी सभम राग्नेअवस्था यहेको,

ॉ रागत साझेदायीभा सञ्चारन हुने आमोजना बए साझेदायीको प्रकृनत य अनुऩात अनुरुऩ
(८) सॊ घ वा स्थानीम तहसग
रगानीको यकभ सभेत सुननशित बएको,

(९) प्रत्मेक फर्षि सञ्चारन हुने विमाकराऩ य ननतजा झशलकने गयी खरयद गुरुमोजना स्वीकृत बएको,
(१०) खरयद ऐनका स्थावऩत भान्मता ऩारना बएको ।

४. वहुवर्षीम खरयद सम्झौता गनि सवकने् (१) दे हामका अवस्थाभा वहुवर्षीम खरयदको सम्झौता गनुि ऩने बएभा ववर्षमगत
भन्रारमरे औशचत्म सवहत भन्रारमभा सहभनत भाग गनि सक्नेछन् ।

(क) वावर्षिक खरयद सम्झौता गयी खरयद गनुि बन्दा वहुवर्षीम सम्झौता गयी खरयद गदाि साविजननक ननकामराई
सायबूतरुऩभा राब हुने बएभा,

(ख) खरयद सम्झौताको अवनधभा खरयदको ऩरयभाण सायबूत रुऩभा थऩघट नहुने बएभा,

(ग) खरयद सम्झौता अवनधबय खरयद गरयने भारसाभानको नडजाइन ऩरयवतिन नहुने बएभा, य
(घ) भारसाभान आऩूनतिसॉग सम्फशन्धत प्राववनधक जोशखभ फढी नहुने बएभा ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ववर्षमगत भन्रारमरे वहुवर्षीम खरयद सम्झौता गनि आवश्मक दे खेभा सहभनतका रानग
भन्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ य भन्रारमरे दपा ५ तथा अन्म आवश्मक ऩऺहरुको ववश्लेर्षण गयी सहभनत उऩरब्ध
गयाउन सक्नेछ ।

५. ऺेरगत आधाय सभेत तमाय गनि सवकने् आमोजनाहरु कामिप्रकृनत य ववर्षमका आधायभा पयक-पयक हुने बएकारे

ववर्षमगत भन्रारमहरुरे आफ्ना ववर्षम ऺेरभा सञ्चारन हुने आमोजना, कामििभहरुको ऺेरगत (वविेर्षीकृत) भाऩदण्ड
फनाउन सक्नेछन् ।

तय त्मसराई अशन्तभ रुऩ र्दनुअशघ आनथिक भानभरा तथा मोजना भन्रारमफाट सहभनत नरनुऩनेछ ।
६. सहभनत नरनुऩने्

(१) दपा ३ फभोशजभ आधाय तथा भाऩदण्ड ऩूया बएका आमोजनाहरुराई वहुवर्षीम ठे क्काभा राने प्रमोजनका रानग
ववर्षमगत भन्रारमफाट ननणिम गयी भन्रारमभा सहभनतका रानग ऩठाउनुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको वहुवर्षीम ठे क्का सहभनतका रानग ऩठाउॉदा दपा ३ भा उशलरशखत वववयणको प्रनतनरवऩ
सभेत साथै याखी ऩठाउनु ऩनेछ ।

७. सहभनत र्दनसक्ने् (१) दपा ४ फभोशजभ वहुवर्षीम आमोजना ठे क्का फन्दोवस्तीका रानग ववर्षमगत भन्रारमफाट
सहभनत भाग बई आएका आमोजनाहरुराई प्रदे ि सयकायको आनथिक नीनत, स्रोत साधनको अवस्था सभेत नफचाय
गयी भन्रारमरे सहभनत र्दन सक्नेछ ।

(२) भन्रारमरे प्रदे ि आनथिक कामिववनध ऐन, २०७५ को दपा १८ फभोशजभ प्रदे िको आनथिक शस्थनत य प्रदे ि

सशञ्चत कोर्षभा जम्भा बएको यकभराई आधाय भानी वहुवर्षीम ठे क्का शस्वकृत बएका आमोजनाभा आॊशिक वा ऩूणि
रुऩभा फजेट योक्का वा ननमन्रण गनि सक्नेछ ।

८. ननदे शिका रागू हुन्े मो ननदे शिका आनथिक वर्षि २०७५।७६ दे शख फहुफर्षीम ठे क्का फन्दोवस्त बै कामािन्वमनभा जाने
आमोजनाहरुको हकभा रागू हुनेछ ।

९. वविेर्ष व्मवस्था् (१)आमोजना कामािरमरे वहुवर्षीम आमोजना ठे क्का सहभनतका रानग कामि प्रायम्ब गयी ननणिमका
रानग सम्फशन्धत भन्रारमभा नसपारयस गनुऩ
ि नेछ ।

(२) ववर्षमगत भन्रारमराई प्राप्त फजेटको नसनरङ्ग भध्मे वहुवर्षीम ठे क्का स्वीकृनत बएका य कामािन्वमनभा यहेका
आमोजनाका रानग फजेट व्मवस्था गयी फाॉकी यकभ नमाॉ आमोजनाभा प्रस्ताव गनुऩ
ि नेछ ।

