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प्रदेश आतथाक कामाववतध ऐन, 207४ को दपा ६३ रे ददएको अतधकाय 
प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे देहामका तनमभहरू फनाएको छ। 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मी तनमभहरूको नाभ “प्रदेश ऩूवााधाय 
 ववकास साझेदायी कामाक्रभ (सञ्चारन कामाववतध) तनमभावरी, 
 2076” यहेको छ। 

  (2) मो तनमभावरी तरुुन्त्त प्रायम्ब हनेुछ। 

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागभेा मस 
 तनमभावरीभा,- 

(क) “उऩबोक्ता सतभतत” बन्नारे स्थानीम तहभा सञ्चारन 
हनेु कामाक्रभ कामाान्त्वमन य व्मवस्थाऩन  गनाका 
रातग कामाक्रभफाट प्रत्मऺ राबाशन्त्वत हनेु स्थानीम 
व्मशक्तहरू भध्मेफाट प्रचतरत कानून फभोशजभ गदठत 
उऩबोक्ता सतभतत सम्झन ुऩछा। 

(ख) “कामाक्रभ” बन्नारे मस तनमभावरी फभोशजभ 
सञ्चारन हनेु प्रदेश ऩूवााधाय ववकास साझेदायी 
कामाक्रभ सम्झन ु ऩछा य सो श्दरे त्मस्ता 
कामाक्रभ अन्त्तगात सञ्चारन हनेु ऩूवााधाय तनभााण 
आमोजनाराई सभेत जनाउॉछ। 

(ग) “कामाारम” बन्नारे गाउॉ कामाऩातरकाको कामाारम 
वा नगय कामाऩातरकाको कामाारमराई सम्झन ु
ऩछा। 
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(घ) “तनदेशक सतभतत” बन्नारे तनमभ ५ फभोशजभ 
गदठत कामाक्रभ तनदेशक सतभतत सम्झन ुऩछा। 

(ङ) “प्रदेश सबा सदस्म” बन्नारे प्रदेश नम्फय ३ का 
प्रदेश सबा सदस्म सम्झन ुऩछा। 

(च) “भन्त्त्रारम” बन्नारे प्रदेश सयकायका ववषमगत 
भन्त्त्रारमराई सम्झन ुऩछा य सो श्दरे भखु्मभन्त्त्री 
तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमराई सभेत जनाउॉछ। 

(छ)  “ववषमगत कामाारम” बन्नारे प्रदेश सयकायका 
ववतबन्न भन्त्त्रारम वा अन्त्तगात तनशित कामाऺ ेत्र 
बएका कामाारम तथा सम्फशन्त्धत तडतबजन कामाारम 
रगामतका तनकाम सम्झन ुऩछा। 

(ज)  “स्थानीम तह” बन्नारे प्रदेशतबत्रका गाउॉऩातरका वा 
नगयऩातरका सम्झन ुऩछा। 

3. कामाक्रभ ऩयाभशा सतभतत: (१) मस तनमभावरी फभोशजभ सञ्चारन 
 हनेु कामाक्रभको कामाान्त्वमन य व्मवस्थाऩनको कामाराई सभन्त्वम 
 तथा सहजीकयण गना नेऩारको सॊववधानको धाया 176 को 
 उऩधाया (२) फभोशजभ प्रत्मेक प्रदेश सबा सदस्मको तनवााचन 
 ऺेत्रभा देहाम फभोशजभको एक कामाक्रभ ऩयाभशा सतभतत यहनेछ्-  

(क)   प्रत्मऺ तनवााशचत प्रदेश सबा सदस्म  -सॊमोजक 

(ख) सभानऩुाततक प्रदेश सबा सदस्म  -सदस्म 
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(ग) शजल्रा सभन्त्वम सतभततका प्रभखु य 

उऩ-प्रभखु     -सदस्म 

(घ) प्रत्मऺ तनवााशचत प्रदेश सबा सदस्मको 

तनवााचन ऺेत्रतबत्रका स्थानीम तहका  

प्रभखु उऩप्रभखुहरू   -सदस्म 

  (२) नेऩारको सॊववधानको धाया 176 को उऩधाया (१) 
 को खण्ड (ख) फभोशजभ सभानऩुाततक तनवााचन प्रणारी फभोशजभ 
 तनवााशचत प्रदेश सबाको सदस्म आपूरे चाहेको प्रदेशतबत्रको कुनै 
 एक तनवााचन ऺेत्रको उऩतनमभ (१) फभोशजभको सतभततको सदस्म 
 हनु सक्नेछ। 

  (३) उऩतनमभ (२) फभोशजभका प्रदेश सबाका सदस्मरे 
 आपू सदस्म हनु चाहेको तनवााचन ऺेत्र खरुाई असोज १५ गते 
 तबत्र सम्फशन्त्धत शजल्रा सभन्त्वम सतभततको कामाारमभा तरशखत 
 रूऩभा जानकायी ददन ुऩनेछ। 

  तय मो तनमभावरी प्रायम्ब बएऩतछ ऩवहरो ऩटकको हकभा 
 मो तनमभावरी प्रायम्ब बएको १५ ददन तबत्र त्मस्तो जानकायी ददन 
 सवकनेछ। 

   (४) उऩतनमभ (१) को खण्ड (क) फभोशजभको तनवााशचत 
  प्रदेश सबाको सदस्म तनरम्फन बएको वा कुनै कायणरे त्मस्तो 
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  ऩद रयक्त बएको अवस्थाभा खण्ड (ख) फभोशजभको ज्मेष्ठ सदस्मरे 
  सॊमोजकको रूऩभा काभकाज गनेछ।  

  (५) शजल्रा सभन्त्वम अतधकायीरे उऩतनमभ (१) 
 फभोशजभको सतभततको सशचव बई काभ गनेछ। 

4. कामाक्रभ ऩयाभशा सतभततको काभ, कताव्म य अतधकाय: (१) 
 कामाक्रभ ऩयाभशा सतभततको काभ, कताव्म य अतधकाय देहाम 
 फभोशजभ हनेुछ्- 

(क) मस तनमभावरी फभोशजभ तनवााचन ऺेत्रभा 
सञ्चारन हनेु कामाक्रभको सभन्त्वम य 
सहजीकयण गने, 

(ख) आफ्नो तनवााचन ऺेत्र तबत्र मस तनमभावरी 
फभोशजभ रागत साझेदायी हनु सक्ने 
आमोजनाहरूको वववयण सङ्करन गयी 
सतभततराई उऩर्ध गयाउने, 

(ग) कामाक्रभ कामाान्त्वमनभा देशखएका सभस्मा 
सभाधान गना सहजीकयण गने, 

(घ) कामाक्रभ कामाान्त्वमनराई प्रबावकायी फनाउन 
सतभततराई आवश्मक सल्राह तथा सहमोग 
उऩर्ध गयाउने। 

  (२) कामाक्रभ ऩयाभशा सतभततको फैठक आवश्मकता 
 अनसुाय सॊमोजकरे फोराउनेछ। 
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  (३) कामाक्रभ ऩयाभशा सतभततको फैठक सम्फन्त्धी 
 कामाववतध सोही सतभततरे तनधाायण गये फभोशजभ हनेुछ। 

5. कामाक्रभ तनदेशक सतभतत: (1) मस तनमभावरी फभोशजभ 
 कामाक्रभको छनौट, कामाान्त्वमन य अनगुभन गना नेऩारको 
 सॊववधानको धाया १७६ को उऩधाया (२) फभोशजभको प्रत्मेक 
 तनवााचन ऺेत्रभा तनमभ ३ फभोशजभको कामाक्रभ ऩयाभशा सतभततको 
 सॊमोजकको सॊमोजकत्वभा सो तनमभको उऩतनमभ (१) को खण्ड 
 (ख) य तनवााचन ऺेत्र तबत्रका स्थानीम तहका प्रभखु सदस्म यहेको 
 एक कामाक्रभ तनदेशक सतभतत यहनेछ। 

  (२) शजल्रा सभन्त्वम अतधकायीरे सतभततको सशचव बई 
 काभ गनेछ। 

6. तनदेशक सतभततको काभ, कताव्म य अतधकाय: तनदेशक सतभततको 
 काभ, कताव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनेुछ्- 

(क) नेऩारको सॊववधानको धाया १७६ को उऩधाया 
(२) फभोशजभको तनवााचन ऺेत्र अन्त्तगात यहेका 
स्थानीम तहको वावषाक ववकास साझेदायी 
कामाक्रभ सङ्करन य वव्ेषण गने, 

(ख) कामाक्रभ अन्त्तगात सञ्चारन हनेु आमोजना 
छनौटको भाऩदण्ड तमाय गने, 

(ग) तनमभ ९ फभोशजभ छनौट बएका आमोजनाको 
स्वीकृतत ददने, 
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(घ) तनदेशक सतभततफाट स्वीकृत बएका आमोजना 
कामाान्त्वमनको रातग भन्त्त्रारम य सम्फशन्त्धत 
स्थानीम तहभा रेखी ऩठाउने, 

(ङ) कामाक्रभ अन्त्तगात कामाान्त्वमन हनेु 
आमोजनाहरूको अनगुभन गने। 

7. तनदेशक सतभततको फैठक सम्फन्त्धी कामाववतध: (1) तनदेशक 
 सतभततको फैठक देहाम फभोशजभ कम्तीभा वषाको तीन ऩटक 
 फस्नेछ:- 

(क) गत आतथाक वषाको कामाक्रभ कामाान्त्वमनको 
सभीऺा तथा चारू आतथाक वषाको आमोजना 
छनौट सम्फन्त्धी छरपर गना – बाद्र १५ गते 
तबत्र, 

(ख) चारू आतथाक वषाभा कामाान्त्वमनभा यहेका 
कामाक्रभको सभीऺा तथा आमोजना कामाान्त्वमन 
सम्फन्त्धी भागादशान गना – भाघ १५ गते तबत्र, 

(ग) चारू आतथाक वषाभा कामाान्त्वमनभा यहेका 
कामाक्रभको अनगुभन गना तथा आगाभी 
आतथाक वषाको रातग स्थानीम तहको वावषाक 
मोजनाभा कामाक्रभ सभावेश गना – असाय 
भसान्त्त तबत्र। 
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    तय मो तनमभावरी स्वीकृत बएऩतछ 
   उऩतनमभ (१) को खण्ड (क) फभोशजभको कामा 
   ऩवहरो ऩटक मो तनमभावरी स्वीकृत बएको एक 
   भवहनातबत्र गरय सक्न ुऩनेछ। 

  (2) शजल्राका एक बन्त्दा फढी तनवााचन ऺेत्रका साझा 
 आमोजना छनौट गयी कामाान्त्वमन गनुा ऩने बएभा त्मस्तो शजल्रा 
 तबत्रका तनदेशक सतभततहरुको सॊमकु्त फैठक फस्न सक्नेछ। 
 त्मस्तो सॊमकु्त फैठकको तनणाम फभोशजभ आमोजना छनौट गयी 
 कामाान्त्वमन गना सवकनेछ। 

  (३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ आमोजना छनौट बएका 
 आमोजना कामाान्त्वमन गना राग्ने रागत कस्रे कतत व्महोने हो सो 
 सभेत खरुाउन ुऩनेछ। 

  (४) तनदेशक सतभततको फैठक सॊमोजकरे तोकेको तभतत 
 य सभमभा सम्फशन्त्धत शजल्रा सभन्त्वम सतभततको कामाारमभा 
 फस्नेछ। फैठक फस्ने सूचना फैठक फस्न ुबन्त्दा कम्तीभा ७ ददन 
 अगावै सदस्महरूराई ददन ुऩनेछ।  

  (५) तनदेशक सतभततको फैठकभा सॊमोजक फाहेकका अन्त्म 
 कुनै सदस्मको अनऩुशस्थतका कायणरे भात्र सतभततको काभ 
 कायवाहीभा वाधा ऩगु्ने छैन। 

  (६) तनदेशक सतभततको तनणाम सदस्महरुको ऩयाभशाभा 
 सवासम्भतीफाट हनेुछ। 
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  तय ऩटक ऩटकको फैठकफाट सभेत सवासम्भतीफाट तनणाम 
 हनु नसकेभा आमोजनाको आधाय य भहत्व सभेत खरुाई 
 सॊमोजकरे गयेको तनणाम नै सतभततको तनणाम हनेुछ । 

  (७) तनदेशक सतभततको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था 
 सतभतत आपैं रे तनधाायण गये फभोशजभ हनेुछ। 

8. आमोजनाको वकतसभ य प्राथतभकता: (१) मस तनमभावरी फभोशजभ 
 देहामका सावाजतनक उऩमोगसॉग सम्फशन्त्धत बौततक ऩूवााधाय 
 ववकास सम्फन्त्धी आमोजना सञ्चारन गना सवकनेछ्- 

(क) नदी गल्छी तथा ऩवहयो तनमन्त्त्रण, तसॉचाई, 

ऩोखयी सॊयऺण एवभ ्जराधाय सॊयऺण सम्फन्त्धी 
आमोजना, 

(ख) सडक तनभााण तथा स्तयोन्नतत (सडक, सडक 
ऩरु, झोरङेु्ग ऩरु, कल्बटा, ढर, काठे ऩरु 
तनभााण) एवभ ् सडक सौन्त्दमीकयण सम्फन्त्धी 
आमोजना, 

(ग) खानेऩानी तथा सयसपाई, पोहोय भैरा 
व्मवस्थाऩन तथा ल्माण्डवपर साईट एवभ ्
सावाजतनक शौचारम तनभााण आमोजना, 

(घ) ऐततहातसक, धातभाक, साॊस्कृततक, सावहत्म, करा 
एवॊ ऩयुाताशववक य ऩमाटकीम स्थरको सॊयऺण, 
शजणोद्धाय तथा तनभााण आमोजना 
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(ङ) नवीकयणीम उजाा, रघ ु जरववद्यतु तथा 
ववद्यतुीकयण, जैववक उजाा सम्फन्त्धी आमोजना, 

(च) स्वास््म चौकी, प्रसूतत बवन, फार ववकास 
केन्त्द्र, ववऩन्न एवॊ बतूभहीन नागरयकहरूको रातग 
आवास बवन, वृद्धाश्रभ, अनाथारम तथा 
ऩनुस्थााऩना केन्त्द्र तनभााण सम्फन्त्धी आमोजना, 

(छ) कृवष उत्ऩादकत्व वृवद्ध गना सघाउ ऩरु् माउने, 

कृवष उऩज सङ्करन केन्त्द्र तनभााण तथा कृवष 
तथा ऩशऩुॊऺी हाटफजाय व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी 
आमोजना, 

(ज) साभदुावमक ववद्यारमको बौततक ऩूवााधाय ववकास 
सम्फन्त्धी आमोजना, 

(झ) सावाजतनक उद्यान, ऩद भागा तथा सबागृह 
तनभााण सम्फन्त्धी आमोजना, 

(ञ) खेरकुद ऩूवााधाय ववकास सम्फन्त्धी आमोजना, 

(ट) ववगतभा सञ्चारनभा आएका कामाक्रभ भध्मे 
एक वषा तबत्र सम्ऩन्न हनेु वकतसभका आमोजना, 

(ठ) सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहरे सञ्चारन गना 
रागेको वा गरययहेको आमोजनाभा सभेत 
सहबातगता हनु सक्ने आमोजना। 
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  (२) कामाक्रभ अन्त्तगात याजनीततक दर सम्फद्ध सॊघ, 

 सॊगठनको ऩूवााधाय ववकास सम्फन्त्धी आमोजना सञ्चारन गना, जग्गा 
 खरयद वा भआु्जा ववतयण गना, साभाग्री खरयद गयी ववतयण गना, 
 गैय सयकायी सॊस्था वा सहकायी सॊस्था भापा त आमोजना 
 कामाान्त्वमन गना य बौततक ऩूवााधाय ववकास बन्त्दा अन्त्म प्रकृततका 
 आमोजना छनौट गना ऩाइने छैन। 

  तय साभदुावमक ववद्यतुीकयणसॉग सम्फशन्त्धत सहकायी सॊस्था 
 भापा त सम्फशन्त्धत ऺेत्रको ववद्यतुीकयण गने आमोजना कामाान्त्वमन 
 गना मस उऩतनमभरे फाधा ऩरु् माएको भातनने छैन। 

  (३) उऩतनमभ (१) फभोशजभ आमोजना छनौट गदाा 
 देहामका आमोजनाराई प्राथतभकता ददन ुऩनेछ्- 

(क) स्थानीम तहको आवतधक ववकास मोजना, 
वावषाक ववकास मोजना य अन्त्म ऺेत्रगत 
मोजनाको प्राथतभकताभा ऩयेका ऩूवााधाय 
सम्फन्त्धी आमोजना,  

(ख) श्रभभा आधारयत योजगायी सजृना गने वकतसभका 
ऩूवााधाय सम्फन्त्धी आमोजना, 

(ग) फढी जनसहबातगता हनेु, उऩबोक्ता सतभततफाट 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन हनेु ऩूवााधाय सम्फन्त्धी 
आमोजना, 
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(घ) ववऩद् फाट ऺतत बएको वा हनु सक्ने 
सभस्माराई सम्फोधन गने ऩूवा तमायी य जोशखभ 
न्त्मूनीकयण गने ऩूवााधाय सम्फन्त्धी आमोजना, 

(ङ) एकै आतथाक वषाभा सम्ऩन्न हनु सक्ने प्रकृततका 
ऩूवााधाय सम्फन्त्धी आमोजना, 

(च) सम्फशन्त्धत तनवााचन ऺेत्रतबत्रका दईु वा सो 
बन्त्दा फढी स्थानीम तहराई राब ऩगु्ने 
आमोजना छनौट गनाका रातग स्थानीम तहरे 
अनयुोध गयेका ऩूवााधाय सम्फन्त्धी आमोजना, 

(छ) नगयऩातरका वा गाउॉऩातरकारे तसपारयश 
गयेका य कामाक्रभ सञ्चारन हनेु फषा प्रदेशको 
अन्त्म फजेट तथा कामाक्रभभा नऩयेका 
आमोजनाहरु, 

(ज) आमोजना छनौट गदाा स्थानीम तह, ववषमगत 
कामाारम तथा सभदुामद्वाया सञ्चातरत अधयुो 
यहेका सावाजतनक प्रकृततका ऩूवााधाय सम्फन्त्धी 
आमोजनाहरूराई सम्ऩन्न गने कामाराई ऩवहरो 
प्राथतभकता ददन ुऩनेछ। 

  (४) उऩतनमभ (१) फभोशजभ आमोजना छनौट गदाा 
 सॊमोजकरे आवश्मक ठानेका देहाम फभोशजभका आमोजना सभेत 
 छनौट गना सवकनेछ्- 
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(क) सम्फशन्त्धत गाउॉ सबा वा नगय सबाफाट स्वीकृत 
बएको तय फजेट अबावका कायण कामाान्त्वमन 
हनु नसकेका आमोजना, 

(ख) सम्फशन्त्धत गाउॉ सबा वा नगय सबाफाट स्वीकृत 
बई फजेट ववतनमोजन बए ताऩतन ऩमााप्त 
नबएको कायण फजेट थऩ गनुा ऩने आमोजना, 

(ग) प्रकोऩ वा ववऩद् फाट ऺतत बएका वा जोशखभभा 
ऩयेका य सो को ऩनुतनाभााण, तनमन्त्त्रण य 
योकथाभका तनतभत्त फजेट व्मवस्था नबएका 
तथा फजेट व्मवस्था बए ताऩतन ऩमााप्त नबएका 
आमोजना, 

(घ) सतभततरे उऩमकु्त देखेका ऩूवााधाय ववकास 
सम्फन्त्धी अन्त्म आमोजना।   

9. आमोजना छनौट: (1) तनदेशक सतभततरे तनमभ ८ भा उशल्रशखत 
 आमोजना भध्मेफाट मस तनमभावरी फभोशजभ कामाान्त्वमन हनेु 
 आमोजनाहरू कातताक भसान्त्त तबत्र छनौट गरयसक्न ुऩनेछ। 

  (२) शजल्रा सभन्त्वम सतभततको कामाारमरे अनसूुची-१ 
 फभोशजभको कामाान्त्वमन तातरका सवहत उऩतनमभ (१) फभोशजभ 
 छनौट बएका आमोजनाको वववयण आमोजना कामाान्त्वमन हनेु 
 स्थानीम तहभा प्रत्मेक वषाको भॊतसय १५ गते तबत्र ऩठाई सक्न ु
 ऩनेछ। 
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  (३) शजल्रा सभन्त्वम सतभततको कामाारमरे उऩतनमभ (१) 
 फभोशजभ छनौट बएका आमोजनाको वववयण अनसूुची-२ 
 फभोशजभको ढाॉचाभा तमाय गयी आमोजना छनौट बएको १५ ददन 
 तबत्र भन्त्त्रारम, सम्फशन्त्धत प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक कामाारम तथा 
 सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

  (४) उऩतनमभ (१) फभोशजभको अवतध तबत्र छनौट 
 बएका आमोजनाभा मस तनमभ फभोशजभको यकभ प्राप्त हनेु छैन। 

  (५) मस तनमभावरी फभोशजभ आमोजना छनौट गदाा 
 प्रत्मेक तनवााचन ऺेत्रभा उऩर्ध हनेु कुर यकभफाट न्त्मूनतभ 
 ऩचास राख रुऩैमाॉ रागत अनभुान बएका  कम्तीभा चाय 
 आमोजना य फाॉकी यकभफाट न्त्मूनतभ दश राख रुऩैमाॉ रागत 
 अनभुान बएका आमोजना छनौट गनुा ऩनेछ । 

  (६) उऩतनमभ (१) फभोशजभ छनौट बएका कुनै 
 आमोजनाको सम्झौता भाघ भवहना तबत्र हनु नसकेभा सॊमोजकरे 
 सो आमोजना ऩरयवतान गयी पागनु ऩन्त्र गते तबत्र सोही तनवााचन 
 ऺेत्र अन्त्तगातको अको आमोजना छनौट गना सक्नेछ। 

  (७) उऩतनमभ (६) फभोशजभ आमोजना ऩरयवतान बएको 
 जानकायी भन्त्त्रारम, सम्फशन्त्धत प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक कामाारम 
 तथा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा सभेत ददन ुऩनेछ। 
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  (८) भन्त्त्रारमरे सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा स्वीकृत बएको 
 कामाक्रभ फभोशजभको यकभ हस्तान्त्तयण गने व्मवस्था 
 तभराउनेछ। 

  (९) तनदेशक सतभततरे मस तनमभावरी फभोशजभ एक 
 बन्त्दा फढी स्थानीम तह वा तनवााचन ऺेत्रभा ऩने आमोजना 
 कामाान्त्वमन कुनै एउटा स्थानीम तहफाट हनेु गयी वा काभको 
 ऩरयभाणको आधायभा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहहरूभा ववबाजन गयी 
 तोक्न सक्नेछ। 

  (10) मस तनमभावरी फभोशजभ भन्त्त्रारम य प्रदेश रेखा 
 तनमन्त्त्रक कामाारमभा आमोजना छनौटको वववयण उऩर्ध 
 गयाउने शजम्भेवायी शजल्रा सभन्त्वम अतधकायीको हनेुछ। 

  (11) तनदेशक सतभततको सॊमोजक तनरम्फनभा यहेको वा 
 अन्त्म कुनै कायणरे सॊमोजकको ऩद रयक्त यहेकोभा त्मस्तो 
 तनरम्फन पुकुवा बएको वा सॊमोजक हनेु सदस्मरे शऩथ ग्रहण 
 गयेको तभततरे एक भवहना तबत्र मस तनमभावरी फभोशजभ 
 आमोजना छनौट गना सक्नेछ। 

10. कामाक्रभ साझेदायी गना सवकने: (१) मस कामाक्रभफाट कामाान्त्वमन 
 हनेु आमोजनाभा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहरे आफ्नो तभल्दो 
 कामाक्रभफाट ववत्तीम साझेदायी गना सक्नेछ। 
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  (२) मस कामाक्रभ अन्त्तगात उऩबोक्ता सतभतत भापा त 
 कामाान्त्वमन हनेु आमोजनाभा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको तनमभ 
 फभोशजभ उऩबोक्ता सतभततफाट रागत साझेदायी गनुा ऩनेछ। 

  (३) मस कामाक्रभ अन्त्तगात छनौट बएका आमोजनाभा 
 सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको कामाक्रभफाट साझेदायी गना सवकनेछ। 

  (४) कामाारमरे उऩतनमभ (१), (२) य (३) फभोशजभको 
 यकभ सभेत सभावेश गयी आमोजनाको कुर रागत अनभुान तमाय 
 गनुा ऩनेछ। 

  (५) तनदेशक सतभततरे रागत साझेदायी फढी हनेु 
 आमोजना छनौट गयी कामाान्त्वमन गना प्राथतभकता ददने गयी 
 भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ। 

11. कामाक्रभ सञ्चारन तथा कामाान्त्वमन: (१) तनदेशक सतभततरे मस 
 तनमभावरी फभोशजभ छनौट बएका कामाक्रभ कामाान्त्वमनको रातग 
 सम्फशन्त्धत गाउॉऩातरका वा नगयऩातरकाभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

  (२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्राप्त कामाक्रभको सञ्चारन 
 तथा कामाान्त्वमन सम्फशन्त्धत स्थानीम तहरे प्रचतरत कानून 
 फभोशजभ गनुा ऩनेछ। 

  (३) मस तनमभावरी फभोशजभ छनौट बएका आमोजना 
 कामाान्त्वमन गदाा ऩचास राख रुऩैमाॉ वा सो बन्त्दा फढी रागत 
 अनभुान बएका आमोजना फोरऩत्रको भाध्मभफाट ठेक्का व्मवस्था 
 गयी गनुा ऩनेछ। 
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  (४) मस तनमभावरी फभोशजभ छनौट बएका आमोजना 
 कामाान्त्वमन गदाा ऩचास राख रुऩैमाॉ बन्त्दा कभ रागत अनभुान 
 बएको आमोजना उऩबोक्ता सतभतत भापा त कामाान्त्वमन गयाउन 
 सवकनेछ। 

  (५) मस तनमभावरी फभोशजभ तनभााण हनेु ऩूवााधाय तनभााण 
 गदाा भवहरा, फारफातरका तथा अऩाङ्गता बएका व्मशक्तरे सभेत 
 प्रमोग गना सक्ने गयी गनुा ऩनेछ। 

  (६) मस तनमभावरी फभोशजभ उऩबोक्ता सतभततफाट 
 कामाान्त्वमन हनेु आमोजनाहरू उऩबोक्ता सतभततरे ठेक्का वा अन्त्म 
 कुनै तरयकाफाट अन्त्म व्मशक्त वा सॊस्था भापा त काभ गयाएको 
 ऩाइएभा सतभततरे त्मस्तो आमोजना यद्द गयी मस तनमभावरी 
 अनसुाय छनौट बएका अको आमोजनाराई यकभ उऩर्ध गयाउन 
 सक्नेछ। 

  (७) मस तनमभावरी फभोशजभका आमोजना तथा कामाक्रभ 
 कामाान्त्वमन गदाा आमोजना स्थर, रागत, ववतनमोशजत फजेट, 

 उऩबोक्ता सतभतत वा तनभााण व्मवसामीको नाभ सभेतको जानकायी 
 सम्फन्त्धीत आमोजना स्थर, कामाारमको सूचनाऩाटी तथा 
 वेवसाइटभा सभेत याख्न ुऩनेछ। 

12. आमोजना कामाान्त्वमनको शजम्भेवायी: (१) तनमभ ११ फभोशजभ 
 कामाान्त्वमनको रातग प्राप्त बएका आमोजनाहरू तोवकएको गणुस्तय 
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 य सभमभा कामाान्त्वमन गने शजम्भेवायी प्रभखु प्रशासकीम 
 अतधकृतको हनेुछ। 

  (२) कामाक्रभको कामाान्त्वमनभा अनावश्मक ववरम्फ गने 
 वा फाधा व्मवधान गने प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतराई प्रचतरत 
 कानून फभोशजभ ववबागीम सजाम हनेुछ। 

  (३) प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतरे आमोजना 
 कामाान्त्वमनको ववत्तीम तथा बौततक प्रगततको जानकायी तनमतभत 
 रूऩभा सतभतत तथा सॊमोजकराई ददन ुऩनेछ। 

13. यकभ तनकासा सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) भन्त्त्रारमरे ववत्तीम 
 हस्तान्त्तयणको भाध्मभफाट कामाक्रभ कामाान्त्वमन गने गयी 
 अनसूुची-२ फभोशजभ हनु आउने यकभ सम्फशन्त्धत प्रदेश रेखा 
 तनमन्त्त्रक कामाारम भापा त सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा यकभ 
 तनकासाको व्मवस्था तभराउनेछ। 

  (२) तनदेशक सतभततरे तनमभ ९ फभोशजभ आमोजना 
 छनौट गयी ऩेश गयी सकेऩतछ प्रदेश सबा सदस्मको कामाकार 
 सभाप्त बएताऩतन कामाक्रभ कामाान्त्वमन तथा यकभ तनकासा गना 
 फाधा ऩने छैन। 

  (३) स्थानीम तहरे कामाक्रभ कामाान्त्वमन गदाा कुनै 
 आमोजनाको यकभ कुनै कायणरे फचत हनु गएभा सॊमोजकरे 
 सोही आमोजनाभा थऩ काभ गना वा तनमभ ९ फभोशजभ छनौट 
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 बएका सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको अको कुनै आमोजनाको रातग 
 त्मस्तो यकभ उऩर्ध गयाउन सक्नेछ। 

14. आमोजनाको अनगुभन: (१) मस तनमभावरी फभोशजभ कामाान्त्वमन 
 गरयने आमोजनाको अनगुभन गने शजम्भेवायी सॊमोजकको हनेुछ। 

  (२) सॊमोजकरे तनमभ १७ को उऩतनमभ (२) फभोशजभ 
 तोकेको प्रतततनतधरे आमोजनाको अनगुभन गयी सम्फशन्त्धत स्थानीम 
 तह, सतभतत य सॊमोजकराई तनमतभत रूऩभा प्रततवेदन ददन ुऩनेछ। 

  (३) कुनै आमोजना कामाान्त्वमनको सम्फन्त्धभा सभम, 
 रागत य गणुस्तय सम्फन्त्धी कुनै प्रश् न उठेभा सतभततरे सो 
 सम्फन्त्धभा अनगुभन य जाॉचफझुको रातग ववशेष अनगुभन टोरी 
 गठन गना सक्नेछ। 

  (४) उऩतनमभ (१), (२) य (३) फभोशजभ अनगुभन गयी 
 ददइएको सझुाव कामाान्त्वमन गनुा सम्फशन्त्धत उऩबोक्ता सतभतत, 

 तनभााण व्मवसामी तथा स्थानीम तहको कताव्म हनेुछ। 

  (५) तनदेशक सतभततरे कामाक्रभ कामाान्त्वमनराई 
 प्रबावकायी फनाउन तनमतभत अनगुभन य आवश्मकता अनसुाय 
 सभन्त्वम तथा सहजीकयण गनुा ऩनेछ। 

15. सावाजतनक ऩयीऺण: मस तनमभावरी फभोशजभ सञ्चातरत 
 कामाक्रभहरू प्रबावकायी फनाउन स्थानीम तहरे प्रचतरत कानून 
 फभोशजभ सावाजतनक ऩयीऺणका ववतध अवरम्फन गयी सावाजतनक 
 ऩयीऺण गनुा ऩनेछ।  



खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क २२ प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७६।०६।१५ 

20 

16. आमोजनाको प्राववतधक भूल्माङ्कन, जाॉचऩास य पयपायक: (१) 
 उऩबोक्ता सतभतत भापा त सञ्चारन बएको आमोजनाको हकभा 
 बएको खचाको तफर बौचय सवहतको वववयण सम्फशन्त्धत उऩबोक्ता 
 सतभततरे य ठेक्काफाट सञ्चारन बएका आमोजनाको हकभा 
 सम्फशन्त्धत तनभााण व्मवसामीरे सम्फशन्त्धत कामाारमभा ऩेश गनुा 
 ऩनेछ। 

  (२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको वववयण प्राप्त बएभा 
 सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतरे जाॉच 
 ऩासका रातग प्राववतधक कभाचायी खटाई सम्ऩन्न बएका काभको 
 सम्फन्त्धभा प्रततवेदन ऩेश गना रगाउन ुऩनेछ। 

  (३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ खवटएका प्राववतधक 
 कभाचायीरे सम्झौता अनसुाय काभ बए, नबएको स्ऩष्ट रूऩभा 
 खरुाई प्रततवेदन ददन ुऩनेछ। 

  (४) उऩतनमभ (३) फभोशजभको प्रततवेदनफाट खचा 
 अनसुायको काभ बएको बने्न देशखन आएभा कामाारमरे त्मस्तो 
 काभको जाॉच ऩास गरयददन ुऩनेछ। 

  (५) उऩतनमभ (४) फभोशजभ कामाारमफाट जाॉच ऩास बई 
 सकेऩतछ प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतरे प्रचतरत कानून फभोशजभ 
 त्मस्तो काभको वहसाफ पयपायक गयी सोको वववयण चौभातसक 
 रूऩभा सावाजतनक गनुा ऩनेछ। 
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17. कामाक्रभको प्रशासतनक खचा सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) कामाक्रभ 
 अन्त्तगात आमोजना छनौट गना, प्रततवेदन गना तथा कामाक्रभराई 
 प्रबावकायी रूऩभा कामाान्त्वमन गना प्रशासतनक खचाको रूऩभा प्रदेश 
 रेखा तनमन्त्त्रक कामाारमरे अनसूुची-३ फभोशजभ हनु आउने यकभ 
 दईु वकस्ताभा सोझै शजल्रा सभन्त्वम सतभततराई उऩर्ध गयाउन ु
 ऩनेछ । 

  (२) कामाक्रभ सञ्चारन हनेु स्थानीम तहभा सभन्त्वम गयी 
 कामाक्रभराई प्रबावकायी फनाउन सॊमोजकरे   एक जना प्रतततनतध 
 तोक्न सक्नेछ। 

  (३) उऩतनमभ (२) फभोशजभ प्रतततनतध तोवकएभा त्मस्तो 
 प्रतततनतधको मातामात खचा य ववववध खचा सभेतको रातग उऩतनमभ 
 (१) फभोशजभको यकभ भध्मेफाट फढीभा ऩचास हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
 खचा गना सवकनेछ। त्मस्तो खचा कामाक्रभ कामाान्त्वमनका रातग 
 उऩर्ध गयाएको यकभफाट व्महोरयनेछ। 

  (४) उऩतनमभ (३) फभोशजभ हनु आउने यकभ सम्फशन्त्धत 
 तनवााचन ऺेत्रको रातग तोवकएको प्रतततनतधरे ऩेश गयेको तफर 
 बऩााईको आधायभा शजल्रा सभन्त्वम सतभततरे दईु वकस्ताभा 
 बकु्तानी ददनेछ। 

  (५) उऩतनमभ (२) फभोशजभ तोवकएको प्रतततनतधरे मस 
 तनमभावरी फभोशजभका आमोजनाको कामाान्त्वमनको अवस्था खरुाई 
 शजल्रा सभन्त्वम सतभतत, कामाारम य सॊमोजकराई तनमतभत रूऩभा 
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 प्रततवेदन ददन ुऩनेछ। स्थानीम तहरे आमोजनाको अशन्त्तभ बकु्तानी 
 ददॉदा सो प्रततवदेन सभेतराई आधाय भान्न सक्नेछ। 

18. रेखा य रेखा ऩयीऺण: (१) कामाक्रभ कामाान्त्वमनको रातग प्राप्त 
 यकभ तथा खचा सम्फन्त्धी सम्ऩूणा कामाको शजम्भेवायी सम्फशन्त्धत 
 स्थानीम तहको हनेुछ। 

  (२) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्राप्त यकभको आन्त्तरयक य 
 अशन्त्तभ रेखाऩयीऺण सम्फशन्त्धत स्थानीम तहरे प्रचतरत कानून 
 फभोशजभ गनुा गयाउन ुऩनेछ। 

19. कामाक्रभ प्रततवदेन तथा प्रगती सभीऺा: (१) सम्फशन्त्धत स्थानीम 
 तहको प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतरे सञ्चातरत कामाक्रभको प्रगती 
 प्रततवेदन शजल्रा सभन्त्वम सतभततको कामाारम तथा भन्त्त्रारमभा 
 प्रत्मेक चौभातसक अवतध सभाप्त बएको तभततरे सात ददन तबत्र 
 ऩठाउन ुऩनेछ। 

  (२) प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतरे सम्फशन्त्धत स्थानीम 
 तहको तनमतभत सभीऺा फैठकभा उऩतनमभ (१) फभोशजभको प्रगतत 
 वववयण ऩेश गयी सभीऺा गनुा ऩनेछ। 

  (३) उऩतनमभ (१) फभोशजभ प्राप्त बएको प्रततवेदनको 
 आधायभा शजल्रा सभन्त्वम सतभततरे चौभातसक प्रततवदेन तमाय गयी 
 भन्त्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

20. भन्त्त्रारमरे तनदेशन ददन सक्ने: भन्त्त्रारमरे मस तनमभावरी 
 फभोशजभका आमोजनाको कामाान्त्वमनराई थऩ ऩायदशी, जफापदेही, 
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 व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाउन आवश्मक तनदेशन ददन सक्नेछ। 
 त्मस्तो तनदेशन सम्फशन्त्धत सफैरे ऩारना गनुा ऩनेछ।  

21. अनसूुचीभा थऩघट वा हेयपेय गना सक्ने: भन्त्त्रारमरे आवश्मकता 
 अनसुाय अनसूुचीभा थऩघट तथा हेयपेय गना सक्नेछ। 

22. कामाववतध फनाउन सक्ने: मस तनमभावरीभा उशल्रशखत 
 व्मवस्थाहरूको कामाान्त्वमन गना भन्त्त्रारमरे आवश्मक कामाववतध 
 फनाई रागू गना सक्नेछ। 

23. आवश्मक व्मवस्था गने: मो तनमभावरी कामाान्त्वमन गने क्रभभा 
 कुनै दद्वववधा उत्ऩन्न बई कामाान्त्वमन गना फाधा ऩयेभा भन्त्त्रारमरे 
 आवश्मक व्मवस्था तभराउनेछ। 
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अनसूुची-१ 

(तनमभ ९ को उऩतनमभ (२) सॉग सम्फशन्त्धत) 
प्रदेश ऩूवााधाय ववकास कामाक्रभ 

कामाक्रभ कामाान्त्वमन तातरका 
 

(शजल्रा सभन्त्वम सतभततको कामाारमरे सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा ऩठाउने वववयण) 

शजल्रा ..................                            प्रदेश तनवााचन ऺेत्र नॊ......... 
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अनसूुची-२ 

(तनमभ 9 को उऩतनमभ (3) सॉग सम्फशन्त्धत) 
शजल्रा सभन्त्वम सतभततको कामाारमरे भन्त्त्रारम, प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक 

कामाारम य सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा ऩठाउन ुऩने वववयण  

आतथाक वषा्  207..../07... 
 शजल्रा् ... ... ... ... ... ... ... तनवााचन ऺेत्र नॊ.: ... ... ... ... 
 प्रदेश् ... ... ... ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोट्  कुनै आमोजना एक बन्त्दा फढी स्थानीम तहको ऺेत्रतबत्र ऩने बएभा 
 त्मस्तो आमोजना कामाान्त्वमनको रातग सतभततरे कुनै एउटा स्थानीम 
 तहभा ऩठाउन वा काभको ऩरयभाण अनसुाय सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा 
 यकभ फाॉडपाॉट गना सक्नछे। 
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अनसूुशच-3 

(तनमभ 17 को उऩतनमभ (1) सॉग सम्फशन्त्धत) 
शजल्रा सभन्त्वम सतभततको रातग प्रशासतनक खचाको यकभ 

क्र.सॊ. वववयण (शजल्राभा कामभ यहेका प्रदेश 
सॊसदको तनवााचन ऺेत्र) 

प्रशासतनक खचा (सम्फशन्त्धत तनवााचन ऺेत्रको 
रातग ववतनमोजन बएको यकभको आधायभा) 

१ दईु वटा तनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 1.25% (एक दशभरफ दईु ऩाॉच प्रततशत) 

2 चाय वटा तनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 0.90% (शून्त्म दशभरफ नौ प्रततशत) 

3 छ वटा तनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 0.70% (शून्त्म दशभरफ सात प्रततशत) 

4 आठ वटा तनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 0.60% (शून्त्म दशभरफ छ प्रततशत) 

5 दश वटा तनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 0.55% (शून्त्म दशभरफ ऩाॉच ऩाॉच प्रततशत) 

6 फाह्र वटा तनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 0.50% (शून्त्म दशभरफ ऩाॉच प्रततशत) 

7 फीस वटासम्भ तनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 0.40% (शून्त्म दशभरफ चाय प्रततशत) 

 

प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत प्राप् त तभतत: २०७६।०६।१५ 

 

     आऻारे, 
तेजयाज बट्ट 

सशचव, प्रदेश सयकाय 

आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भदुद्रत। 

भूल्म रु.१५।- 


