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भागभा आधारयत प्रदेश विकास आमोजना (सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन) 
कामयविधध, २०७५ 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत धभधत 

                    २०७५।१२।२७ 

प्रस्तािना: प्रदेशधबर सञ्चारन हनुे विधबन्न आमोजनाहरुराई धनिायचन ऺेरका 
आधायभा व्मिशस्थत रुऩभा भागभा आधारयत बई छनौट य सञ्चारन गनय 
आिश्मक बएकारे प्रदेश प्रशासकीम कामयविधध (धनमधभत गने) ऐन, 
२०७५ को दपा ४ रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे मो 
कामयविधध फनाएको छ। 
1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयविधधको नाभ "भागभा 
 आधारयत प्रदेश विकास आमोजना (सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन) 
 कामयविधध, २०७५" यहेको छ। 

(२) मो कामयविधध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 
2. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा,÷ 

(क) "उऩबोक्ता सधभधत" बन्नारे आमोजनाफाट प्रत्मऺ 
राब ऩाउने व्मशक्तहरु भध्मेफाट प्रचधरत कानून 
फभोशजभ गदठत उऩबोक्ता सधभधत सम्झन ुऩछय। 

(ख) "छनौट सधभधत" बन्नारे दपा ६ फभोशजभ गठन 
बएको आमोजना छनौट य अनगुभन सधभधत 
सम्झन ुऩछय।  

(ग) "भन्रारम" बन्नारे प्रदेश सयकायको आधथयक 
भाधभरा तथा मोजना भन्रारमराई सम्झन ुऩछय। 
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(घ) "साियजधनक उऩमोग सम्फन्धी ऩूिायधाय" बन्नारे 
सिै व्मशक्तरे उऩमोग गनय सवकने बौधतक 
सॊयचनाराई सम्झन ुऩछय। 

(ङ) "मोजना" बन्नारे मस कामयविधध फभोशजभ सञ्चारन 
हनुे आमोजनाराई सम्झन ुऩछय। 

3. मोजना धसपारयस सधभधत: (१) मस कामयविधध फभोशजभ सञ्चारन 
 हनुे आमोजनाको धसपारयस, कामायन्िमन य अनगुभन गनय देहाम 
 फभोशजभको एक सधभधत यहनेछ:- 

(क) नेऩारको सॊविधानको धाया १७६ 
को उऩधाया (१) को खण्ड (क) 
फभोशजभ सम्िशन्धत धनिायचन  
ऺेरिाट ऩवहरो हनुे धनिायशचत  
हनुे धनिायचन प्रणारी फभोशजभ 
धनिायशचत प्रदेश सबा सदस्म   -सॊमोजक  

(ख) नेऩारको सॊविधानको धाया १७६ 
को उऩधाया (१) को खण्ड (ख) 
फभोशजभ सभानऩुाधतक धनिायचन 
प्रणारी फभोशजभ धनिायशचत प्रदेश 
सबा सदस्म            -सदस्म  

(ग) ;म्फशन्धत शजल्राको शजल्रा 
सभन्िम सधभधतको प्रभखु     ÷सदस्म  

(घ) खण्ड (क) फभोशजभको धनिायचन 
ऺेर धबर ऩने स्थानीम तहका 
प्रभखु/अध्मऺ         ÷सदस्म 

(ङ) सम्फशन्धत शजल्रा हेने बौधतक 
ऩूिायधाय कामायरमको  
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कामायरम प्रभखु        ÷सदस्म-सशचि  
(२) नेऩारको सॊविधानको धाया १७६ को उऩधाया (१) 

को खण्ड (ख) फभोशजभ सभानऩुाधतक धनिायचन प्रणारी फभोशजभ 
धनिायशचत प्रदेश सबा सदस्म सम्फशन्धत प्रदेशको आपूरे चाहेको 
कुनै एक धनिायचन ऺेरको उऩदपा (१) फभोशजभको सधभधतको 
सदस्म हनु सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभका प्रदेश सबाका सदस्मरे 
आपू सदस्म हनु चाहेको धनिायचन ऺेर खरुाई िैशाख भसान्त 
धबर सम्िशन्धत शजल्रा हेने बौधतक ऩूिायधाय कामायरमभा धरशखत 
जानकायी ददन ुऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोशजभको धनिायशचत 
प्रदेश सबाको सदस्म धनरम्िन बएको िा  सो ऩद रयक्त यहेको 
अिस्थाभा उऩरव्ध प्रदेश सबा सदस्म भध्मे जेष्ठ सदस्मरे 
सॊमोजकको रुऩभा काभकाज गनेछ। 

4. मोजना धसपारयस सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय: मोजना 
 धसपारयस सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोशजभ 
 हनुेछ्- 

(क) मस कामयविधध फभोशजभ सञ्चारन हनुे विकास 
आमोजनाहरुको विियण अनसूुची-१ फभोशजभको 
ढाॉचाभा आमोग सभऺ धसपारयस गने, 

(ख) मस कामयविधध फभोशजभ सञ्चारन हनु े
आमोजनाको सभन्िम, सहजीकयण य अनगुभन 
गने, 

(ग) आमोजना कामायन्िमनभा देशखएका सभस्मा 
सभाधान गने, 
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(घ) आमोजना कामायन्िमनराई प्रबािकायी फनाउन 
आमोगराई आिश्मक सल्राह य सहमोग गने। 

5. सधभधतको फैठक य धसपारयस सम्फन्धी व्मिस्था: (१) दपा ३ को 
 उऩदपा (१) फभोशजभको सधभधतको िैठक आिश्मकता अनसुाय 
 सॊमोजकरे फोराउनछे। 

तय सधभधतको ऩवहरो िैठक जेठ भवहनाको सात गते 
धबरभा फसी आमोग सभऺ आमोजना धसपारयस गयी सक्नऩुने छ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सधभधतको फैठकरे दपा ८ 
फभोशजभका आमोजना भध्मेफाट दपा ३ को उऩदपा (१) खण्ड 
(क) य उऩदपा (२) फभोशजभ कुर प्रदेश सबा सदस्म सॊख्माको 
कशम्तभा दईुगणुा बौधतक ऩूिायधायजन्म आमोजना धसपारयस गनुय 
ऩनेछ। 

(3) सधभधतरे उऩदपा (2) फभोशजभ धसपारयस गदाय 
कम्तीभा तीस राख रुऩैमाॉ रागत अनभुान बएका आमोजनाहरु 
एक िटा िा फढीभा एक कयोड रुऩैमाॉ फयाफय रागत बएका तीन 
िटा आमोजनाहरु धसपारयस गनय सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ धसपारयस गरयएका सफै 
आमोजनाको कुर रागत अनभुान एक प्रदेश सबा सदस्मराई एक 
ईकाई भानी एक कयोड रुऩैमाॉ बन्दा िढी हनुे गयी गनय सवकन े
छैन। 

(५) उऩदपा (१) फभोशजभको सधभधतको िैठकभा 
उऩशस्थधतको राधग कम्तीभा ऩाॉच ददनको सभम ददई सधभधतका सफै 
सदस्मराई धरशखत जानकायी गयाउन ु ऩनेछ। कुनै सदस्मको 
अनऩुशस्थधतका कायणरे भार सधभधतको काभ कायिाहीभा िाधा 
ऩगु्ने छैन। 
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(६) उऩदपा (१) फभोशजभको सधभधतको धनणयम 
सफयसम्भधतिाट हनुछे।सो हनु नसकेभा प्रदेश सबा सदस्महरुको 
फहभुतको धनणयम फभोशजभ हनुेछ। 

6. आमोजना छनौट: (१) मस कामयविधध फभोशजभ आमोजना छनौट य 
 अनगुभन  गनय देहाम फभोशजभको एक छनौट सधभधत यहनेछ:-  

(क) उऩाध्मऺ, प्रदेश नीधत तथा  
मोजना आमोग        -सॊमोजक 

(ख) प्रदेश नीधत तथा मोजना आमोग 
(गठन तथा कामय सञ्चरान) आदेश, 
2075 को दपा ३ को उऩदपा 
(२) को खण्ड (ग) फभोशजभ प्रदेश 
सयकायफाट धनमकु्त सदस्महरु        -सदस्म 

(२) छनौट सधभधतरे आमोजना छनौट गदाय प्रदेशको 
आिधधक मोजनाराई आधाय धरई देहाम फभोशजभ विश्लषेण गयी 
गनुय ऩनेछ्- 

(क) नेऩारको सॊविधानको धाया १७६ को उऩधाया 
(१) को खण्ड (क)  फभोशजभको धनिायचन 
ऺेर धबर यहेका स्थानीम तहको िावषयक 
विकास कामयक्रभ सॊकरन य विश्लषेण गने, 

(ख) मस कामयविधध फभोशजभ सञ्चारन हनु ेआमोजना 
छनौटको भाऩदण्ड तमाय गने,  

(ग) मस कामयविधधको दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोशजभको सधभधतरे गयेका य प्रदेश धबरको 
स्थानीम तहफाट प्रदेश सयकायभा भाग बै 
आएका आमोजनाको रागत य प्रधतपरको 
विश्लषेण गने, 
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(घ) मस कामयविधध फभोशजभ सञ्चारन हनु ेआमोजना 
छनौट गदाय प्रदेशको आिधधक ऩञ्चिषीम 
मोजनारे याखेको दीधयकारीन सोच, रक्ष्म य 
ऺेरगत यणनीधतसॉग तादम्मताको विश्लषेण गने,  

(ङ) मस कामयविधधको दपा ९ फभोशजभ छनौट 
बएका आमोजनाको स्िीकृधतका राधग 
भन्रारमभा रेखी ऩठाउने,  

(च) आमोजनाको धनमधभत रुऩभा अनगुभन गयी 
ऩषृ्ठऩोषण प्राप्त गने। 

7. आमोजना छनौट सम्फन्धी कामयविधध: (१) आमोजना छनौट 
 सम्फन्धी कामयविधध देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) मस कामयविधध फभोशजभ गत आधथयक िषयभा 
कामायन्िमन बएका आमोजनाको िावषयक सधभऺा 
य चार ु आधथयक िषयका राधग आमोजनाको 
छनौट गनय जेठ ऩन्र गते धबर ऩवहरो फैठक 
फस्ने,  

(ख) मस कामयविधधको दपा 10 फभोशजभ 
कामायन्िमनभा यहेका आमोजनाको अधयिावषयक 
प्रगधत सधभऺा गनय िा कामायन्िमन प्रवक्रमा अशघ 
िढ्न नसकेका आमोजनाको मोजना सॊसोधन 
गनय पागनु भसान्त धबर दोस्रो फैठक फस्न।े 

8. आमोजनाको वकधसभ: (१) मस कामयविधध फभोशजभ देहाम 
 फभोशजभका साियजधनक उऩमोगसॉग सम्फशन्धत बौधतक ऩूिायधाय 
 विकास सम्फन्धी आमोजना सञ्चारन गनुय ऩनेछ्- 

(क) सडक विस्ताय (widening) तथा स्तयोन्नधत 
सम्फन्धी आमोजना, 
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(ख) सडक ऩरु, झोरङु्गे ऩरु, कल्बटय तथा ढर 
धनभायण सम्फन्धी आमोजना, 

(ग) नदी तथा ऩवहयो धनमन्रण य धसॊचाइ सम्फन्धी 
आमोजना, 

(घ) खानेऩानी तथा सयसपाइ, पोहयभैरा 
व्मिस्थाऩन तथा ल्माण्डवपल्डसाइट धनभायण य 
साियजधनक शौचारम धनभायण सम्िन्धी 
आमोजना, 

(ङ) ऐधतहाधसक एिॊ ऩयुाताशत्िक य ऩमयटकीम 
सम्ऩदाको सॊयऺण एिॊ शजणोद्वाय सम्फन्धी 
आमोजना, 

(च) साभदुावमक विद्यारम बिन, साभदुावमक 
विद्यारमका िार विकास केन्र, अस्ऩतार तथा 
स्िास््म केन्र, जेष्ठ नागरयक आश्रभ तथा 
ऩनुस्थाऩन केन्रका बिन धनभायण एिॊ  भभयत 
सम्फन्धी आमोजना, 

(छ) कृवष उऩज सॊकरन केन्र य कृवष तथा ऩशऩुॊऺी 
हाटफजाय व्मिस्थाऩन सम्िन्धी आमोजना, 

(ज) ऊजाय विकास तथा विद्यतुीकयण सम्फन्धी 
आमोजना, 

(झ) सबागहृ, साियजधनक उद्यान तथा खेर भैदान 
धनभायण आमोजना, 

(ञ) सयकायी बिन धनभायण आमोजना, 
(ट) प्रदेश आिधधक मोजनाभा सभािेश बएका 

ऩूिायधायजन्म आमोजना। 
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(२) कामयक्रभ अन्तगयत साभग्री खरयद गयी वितयण गनय य 
साियजधनक उऩमोग सम्फन्धी बौधतक ऩूिायधाय विकास बन्दा अन्म 
प्रकृधतका आमोजना छनौट गनय ऩाइने छैन। 

9. आमोजना छनोट: (१) छनौट सधभधतरे दपा ८ भा उल्रेशखत 
 आमोजनाका वकधसभ भध्मेफाट मस कामयविधध फभोशजभ कामायन्िमन 
 हनुे आमोजना छनौट गदाय अनसूुची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा गनुय 
 ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आमोजना छनौट गदाय 
सहबाधगताभूरक मोजना विधधफाट प्राप्त आमोजनाहरु भध्मेफाट 
छनौट गनुय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ छनौट सधभधतरे आमोजना 
छनौट गदाय प्रदेश धबरको प्रदेश धनिायचन ऺेरभा एक आधथयक 
िषयभा दपा ३ को उऩदपा (१) खण्ड (क)  य उऩदपा (२) 
फभोशजभ कुर प्रदेश सबा सदस्म सॊख्माको कम्तीभा दईु गणुा 
बौधतक ऩूिायधायजन्म आमोजना छनौट गनुय ऩनेछ। 

तय तीस राख रुऩमाॉ बन्दा कभ यकभको आमोजना 
छनौट गनय ऩाईने छैन। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ छनौट गरयएका सिै 
आमोजनाको कुर रागत अनभुान एक प्रदेश सबा सदस्मराई एक 
ईकाई भानी एक कयोड रुऩमाॉ बन्दा िढी नहनुे गयी गनुय ऩने 
छ। 

तय चारू आधथयक िषयका राधग प्रदेश सयकाय सभऺ 
विधबन्न भाध्मभफाट भाग बै अधबरेखन बएका आमोजनाहरु भध्मे 
छनौट सभधतरे भन्रारमफाट स्रोत सधुनश्चतता गयी दपा ८ भा 
उल्रेशखत वकधसभका आमोजना आमोगरे उऩदपा (३) फभोशजभ 
छनौट गनय फाधा ऩगु्ने छैन। 
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(५) छनौट सधभधतरे आमोजना छनौट गदाय एक आधथयक 
िषय धबर सम्ऩन्न गनय सवकन ेआमोजना छनौट गनुय ऩनेछ। 

10. आमोजना छनौट गदायको प्राथधभकता: मस कामयविधधको दपा 
 ३ फभोशजभको धसपारयस सधभधत य छनौट सधभधतरे प्रदेश 
 आिधधक मोजनाको आधायभा देहामका आमोजनाहरुराई 
 प्राथधभकता ददई  धनणयम धरन ुऩनेछ्- 

(क) प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहको आिधधक 
विकास मोजना य अन्म ऺेरगत मोजनाको 
प्राथधभकताभा ऩयेका ऩूिायधाय सम्फन्धी 
आमोजना, 

(ख) स्थानीम श्रभभा आधारयत फढी जनसहबाधगता 
जटु्ने ऩूिायधाय सम्िन्धी आमोजना, 

(ग) नेऩार सयकायका साविकका विधबन्न 
कामायरमद्वाया सञ्चाधरत िा साविक शजल्रा 
विकास सधभधतद्वाया सञ्चाधरत क्रभागत ऩूिायधाय 
सम्फन्धी आमोजना, 

(घ) विऩद् व्मिस्थाऩन, िाताियण सॊयऺण तथा आम 
य योजगायी सजृना गने ऩूिायधाय सम्फन्धी 
आमोजना, 

11. आमोजना सञ्चारन तथा कामायन्िमन: (१) छनौट सभधतरे मस 
 कामयविधध फभोशजभ छनौट गयेका आमोजना कामायन्िमनको राधग 
 भन्रारमरे सम्फशन्धत विषमगत भन्रारमराई अशख्तमायी ऩठाउन ु
 ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको अशख्तमायी प्राप्त बए ऩश्चात 
विषमगत भन्रारमरे कामायन्िमनको राधग सम्िशन्धत शजल्रा हेनय 
तोवकएको भातहतको कामायरमराई अशख्तमायी प्रदान गनुय ऩनेछ। 
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(३) उऩदपा (२) फभोशजभको अशख्तमायी प्राप्त बएका 
आमोजनाको कामायन्िमन प्रचधरत कानून फभोशजभ गनुय ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोशजभको अशख्तमायी प्राप्त बए ऩश्चात 
सम्फशन्धत कामायरमरे सॊघीम िा स्थानीम तहका आमोजनासॉग 
काभको दोहोयो नऩने सधुनशश्चतता गयी सम्झौक्ता गनुय ऩनेछ। 

12. यकभ धनकासा सम्फन्धी व्मिस्था: भन्रारमरे छनौट 
 सधभधतको धनणयम फभोशजभ हनु आउने यकभ सम्फशन्धत प्रदेश कोष 
 तथा रेखा धनमन्रक कामायरमभा धनकासाको व्मिस्था धभराउन ु
 ऩनेछ।  
13. रेखा तथा रेखा ऩयीऺण: सम्फशन्धत भन्रारमिाट प्राप्त अशख्तमायी 
 फभोशजभको धनकासा धरने, खचय n]ख्न,े आन्तरयक य अशन्तभ 
 रेखाऩयीऺण अशख्तमायी प्राप्त कामायरमरे प्रचधरत कानून फभोशजभ 
 गनुय गयाउन ुऩनेछ। 
14. सऩुरयिेऺण, अनगुभन तथा सभीऺा सम्फन्धी व्मिस्था: (१) मस 
 कामयविधध फभोशजभ सञ्चाधरत आमोजनाको सऩुरयिेऺण तथा 
 अनगुभन सधभधत, आमोग, सम्िशन्धत विषमगत भन्रारम, 
 सम्फशन्धत स्थानीम तह य सम्फशन्धत कामायरमरे गनेछ। 

(२) मस कामयविधध फभोशजभ सञ्चाधरत आमोजना 
कामायन्िमनका सम्फन्धभा सभम, रागत य गणुस्तय सम्िन्धी कुनै 
प्रश्न उठेभा छनौट सधभधतरे सो सम्फन्धभा जाॉचफझु गनयका राधग 
छुटै्ट विऻ अनगुभन टोरी गठन गनय सक्नेछ। 

(३) मस कामायविधध फभोशजभ सञ्चाधरत आमोजना 
कामायन्िमनको प्रगधत प्रधतिेदन सम्फशन्धत कामायरमरे भन्रारम य 
तारकु भन्रारमराई चौभाधसक रुऩभा य िावषयक सभीऺा प्रदेश 
स्तयीम सभीऺा फैठकभा ऩेश गनुय ऩनेछ। 
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15. आमोजनाको सम्झौता, ऩेश्की, प्राविधधक भूल्माङकन, जाॉचऩास य 
 पयपायक सम्िन्धी व्मिस्था: (१) उऩबोक्ता सधभधतरे कामायन्िमन 
 गयेको काभको बकु्तानीको राधग उऩबोक्ता सधभधतको धनणयम, फीर 
 य बयऩाई सवहत सम्िशन्धत कामायरमभा धनिेदन ददन ुऩनेछ। 

(२) मस कामयविधध फभोशजभ कामायन्िमन हनुे आमोजनाको 
राधग ऩेश्की उऩरव्ध गयाउन सवकने छैन।काभको प्राविधधक 
भूल्माङ्कनको आधायभा बकु्तानी गनुय ऩनेछ। 

(३) मस कामयविधध फभोशजभ कामायन्िमन हनुे आमोजनाको 
विस्ततृ विियण सवहतको सूचना ऩाटी कामयस्थरभा सफैरे देख्न ेगयी 
याख्न ुऩनेछ। 

(४) मस कामायविधध फभोशजभ सञ्चाधरत आमोजनाको कामय 
सम्ऩन्न बए ऩश्चात ् दपा ३ फभोशजभको सधभधतफाट तोवकए 
फभोशजभको काभ सम्ऩन्न बएको बनी रेशखएको अनगुभन 
प्रधतिेदन, सम्फशन्धत आमोजनाको साियजधनक ऩयीऺण प्रधतिेदन, 
उऩबोक्ता सधभधतको धनणयम य कामयसम्ऩन्न भलु्माङकन प्रधतिेदन 
प्राप्त बए ऩश्चात अशन्तभ बकु्तानी गनुय ऩनेछ। 

तय दपा (३) फभोशजभको सधभधतफाट अनगुभन प्रधतिेदन 
प्राप्त नबएताऩधन फाॉकी अन्म प्रधतिेदन य धनणयमको आधायभा 
बकु्तानी गनय फाधा ऩगु्ने छैन । 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभका प्रधतिेदन य प्राविधधकको 
कामय सम्ऩन्न भूल्माङकन प्रधतिेदन प्राप्त बई सकेऩधछ अशख्तमायी 
प्राप्त सम्फशन्धत अधधकायीरे त्मस्तो काभको वहसाि पयपायक गयी 
सोको विियण साियजधनक गनुय ऩनेछ। 

16. कामयक्रभको प्रशासधनक खचय सम्फन्धी व्मिस्था: मस कामायविधध 
 फभोशजभ सञ्चाधरत आमोजनाको  धसपारयस, अनगुभन य प्रधतिेदन 
 गनय मोजना कामायन्िमन गने कामायरमरे एक प्रधतशतभा नफढ्न े
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 गयी प्रशासधनक खचय छुट्टमाउन सक्नेछ।प्रशासधनक खचय गदाय कूर 
 ऩुॉजीगत खचयको आधायभा गनुय ऩनेछ। 
17. भन्रारमरे धनदेशन ददन सक्न:े मस कामयविधधको कामायन्िमनराई 
 थऩ ऩायदशी, जिापदेही, व्मिशस्थत य प्रबािकायी फनाउन िा 
 कामयविधध कामायन्िमनभा कुनै दवुिधा उत्ऩन्न बएभा भन्रारमरे 
 आिश्मक धनणयम गयी धनदेशन ददन सक्नछे।मस्तो धनदेशन ऩारना 
 गनुय दपा ३ फभोशजभको धसपारयस सधभधत, आमोजना कामायन्िमन 
 गने कामायरम, धनभायण व्मिसामी य उऩबोक्ता सधभधतको कतयव्म 
 हनु आउनेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दपा ४ को खण्ड (क) सॉग सम्फशन्धत) 

आमोजना धसपारयस विियण 
 

क्र.स. शजल्रा 
प्रदेश 

धनिायचन 
ऺेर नॊ 

प्रदेशसबा 
सदस्म 
सॊख्मा 

मोजनाका 
नाभ 

मोजना 
यहेको 
स्थानीम 
तह 

मोजनाको 
राधग 

विधनमोशजत 
यकभ रु. 
हजायभा 

१       

२    

३    

४    

जम्भा यकभ रु (हजायभा)  
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अनसूुची-२ 
(दपा 9 को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत) 

आमोजना छनौट विियण 
 

क्र.स. शजल्रा 
प्रदेश 

धनिायचन 
ऺेर नॊ 

प्रदेशसबा 
सदस्म 
सॊख्मा 

मोजनाका 
नाभ 

मोजना 
यहेको 
स्थानीम 
तह 

मोजनाको 
राधग 

विधनमोशजत 
यकभ रु. 
हजायभा 

१       

२    

३    

४    

जम्भा यकभ रु (हजायभा)  

 

 


