प्रदे श याजऩत्र
प्रदे श नॊ. ३ प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड २) हेटौंडा, भकवानऩुय, चैत २७ गते, २०७५ सार (अततरयक्ताङ्क २७(क)

बाग 3

प्रदे श सयकाय

भुख्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम
प्रदे श नॊ. ३, हे टौंडाको

सूचना
प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सयकायरे तर रे शखए फभोशजभको कामाववतध
फनाएकोरे मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।
भागभा आधारयत प्रदे श ववकास आमोजना (सञ्चारन तथा यवमवथाथाऩन)
कामाववतध, २०७५
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प्रथातावना: प्रदे श तबत्र सञ्चारन हुने ववतबन्न आमोजनाहरुराई तनवााचन

ऺेत्रका आधायभा यवमवशथाथत रुऩभा भागभा आधारयत बई छनौट य सञ्चारन
गना आवश्मक बएकारे प्रदे श प्रशासकीम कामाववतध (तनमतभत गने) ऐन,

२०७५ को दपा ४ रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी प्रदे श सयकायरे मो
कामाववतध फनाएको छ।
1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामाववतधको नाभ "भागभा
आधारयत प्रदे श ववकास आमोजना (सञ्चारन तथा यवमवथाथाऩन)
कामाववतध, २०७५" यहेको छ।

2.

(२) मो कामाववतध तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ।

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाववतधभा,÷

(क) "उऩबोक्ता सतभतत" बन्नारे आमोजनाफाट प्रत्मऺ
राब ऩाउने यवमशक्तहरु भध्मेफाट प्रचतरत कानून
फभोशजभ गदठत उऩबोक्ता सतभतत सम्झनु ऩछा।

(ख) "छनौट सतभतत" बन्नारे दपा ६ फभोशजभ गठन
बएको

आमोजना छनौट य

सम्झनु ऩछा।

(ग) "भन्त्त्रारम" बन्नारे

अनुगभन

सतभतत

प्रदे श सयकायको आतथाक

भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमराई सम्झनु ऩछा।

(घ) "सावाजतनक उऩमोग सम्फन्त्धी ऩूवााधाय" बन्नारे
सवै

यवमशक्तरे

उऩमोग

सॊ यचनाराई सम्झनु ऩछा।

गना

सवकने

बौततक

(ङ) "मोजना" बन्नारे मस कामाववतध फभोशजभ सञ्चारन
3.

हुने आमोजनाराई सम्झनु ऩछा।

मोजना तसपारयस सतभतत: (१) मस कामाववतध फभोशजभ सञ्चारन

हुने आमोजनाको तसपारयस, कामाान्त्वमन य अनुगभन गना दे हाम
फभोशजभको एक सतभतत यहनेछ:2
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(क) नेऩारको सॊ ववधानको धाया १७६

को उऩधाया (१) को खण्ड (क)
फभोशजभ सम्वशन्त्धत तनवााचन

ऺेत्रवाट ऩवहरो हुने तनवााशचत

हुने तनवााचन प्रणारी फभोशजभ
तनवााशचत प्रदे श सबा सदथाम

(ख) नेऩारको सॊ ववधानको धाया १७६

-सॊ मोजक

को उऩधाया (१) को खण्ड (ख)
फभोशजभ सभानुऩाततक तनवााचन

प्रणारी फभोशजभ तनवााशचत प्रदे श
सबा सदथाम

-सदथाम

सभन्त्वम सतभततको प्रभुख

÷सदथाम

(ग) ;म्फशन्त्धत शजल्राको शजल्रा
(घ) खण्ड (क) फभोशजभको तनवााचन
ऺेत्र तबत्र ऩने थाथानीम तहका
प्रभुख/अध्मऺ

(ङ) सम्फशन्त्धत शजल्रा हेने बौततक
ऩुवााधाय कामाारमको
कामाारम प्रभुख

÷सदथाम

÷सदथाम सशचव

(२) नेऩारको सॊ ववधानको धाया १७६ को उऩधाया (१)

को खण्ड (ख) फभोशजभ सभानुऩाततक तनवााचन प्रणारी फभोशजभ

तनवााशचत प्रदे श सबा सदथाम सम्फशन्त्धत प्रदे शको आपूरे चाहेको
कुनै एक तनवााचन ऺेत्रको उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको
सदथाम हुन सक्नेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभका प्रदे श सबाका सदथामरे

आपू सदथाम हुन चाहेको तनवााचन ऺेत्र खुराई वैशाख भसान्त्त
3
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तबत्र सम्वशन्त्धत शजल्रा हेने बौततक ऩूवााधाय कामाारमभा तरशखत
जानकायी ददनु ऩनेछ।

(४) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोशजभको तनवााशचत

प्रदे श सबाको सदथाम तनरम्वन बएको वा

सो ऩद रयक्त यहेको

अवथाथाभा उऩरयवध प्रदे श सबा सदथाम भध्मे
4.

सॊ मोजकको रुऩभा काभकाज गनेछ।

जेष्ठ सदथामरे

मोजना तसपारयस सतभततको काभ, कतायवम य अतधकाय: मोजना
तसपारयस सतभततको काभ, कतायवम य अतधकाय दे हाम फभोशजभ
हुनेछ्-

(क) मस कामाववतध फभोशजभ सञ्चारन हुने ववकास
आमोजनाहरुको वववयण अनुसूची-१ फभोशजभको
ढाॉचाभा आमोग सभऺ तसपारयस गने,

(ख) मस

कामाववतध

फभोशजभ

सञ्चारन

हुने

आमोजनाको सभन्त्वम, सहजीकयण य अनुगभन
गने,

(ग) आमोजना

कामाान्त्वमनभा

सभाधान गने,

दे शखएका

सभथामा

(घ) आमोजना कामाान्त्वमनराई प्रबावकायी फनाउन
5.

आमोगराई आवश्मक सल्राह य सहमोग गने।

सतभततको फैठक य तसपारयस सम्फन्त्धी यवमवथाथा: (१) दपा ३ को
उऩदपा (१) फभोशजभको सतभततको वैठक आवश्मकता अनुसाय
सॊ मोजकरे फोराउनेछ।

तय सतभततको ऩवहरो वैठक जेठ भवहनाको

सात गते

तबत्रभा फसी आमोग सभऺ आमोजना तसपारयस गयी सक्नुऩने छ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सतभततको फैठकरे दपा ८

फभोशजभका आमोजना भध्मेफाट दपा ३ को उऩदपा (१) खण्ड
4
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(क) य उऩदपा (२) फभोशजभ कुर प्रदे श सबा सदथाम सॊ ख्माको

कशम्तभा दुईगुणा बौततक ऩूवााधायजन्त्म आमोजना तसपारयस गनुा
ऩनेछ।

(3) सतभततरे उऩदपा (2) फभोशजभ तसपारयस गदाा

कम्तीभा तीस राख रुऩैमाॉ रागत अनुभान बएका आमोजनाहरु
एक वटा वा फढीभा एक कयोड रुऩैमाॉ फयाफय रागत बएका तीन
वटा आमोजनाहरु तसपारयस गना सक्नेछ।

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ तसपारयस गरयएका सफै

आमोजनाको कुर रागत अनुभान एक प्रदे श सबा सदथामराई एक
ईकाई भानी एक कयोड रुऩैमाॉ बन्त्दा वढी हुने गयी गना सवकने
छै न।

(५)

उऩदपा

(१)

फभोशजभको

सतभततको

वैठकभा

उऩशथाथततको रातग कम्तीभा ऩाॉच ददनको सभम ददई सतभततका सफै

सदथामराई तरशखत जानकायी गयाउनु ऩनेछ। कुनै सदथामको
अनुऩशथाथततका कायणरे भात्र सतभततको काभ कायवाहीभा वाधा
ऩुग्ने छै न।

(६)

उऩदपा

(१)

फभोशजभको

सतभततको

तनणाम

सफासम्भततवाट हुनछ
े ।सो हुन नसकेभा प्रदे श सबा सदथामहरुको
6.

फहुभतको तनणाम फभोशजभ हुनेछ।

आमोजना छनौट: (१) मस कामाववतध फभोशजभ आमोजना छनौट य
अनुगभन

गना दे हाम फभोशजभको एक छनौट सतभतत यहनेछ:(क) उऩाध्मऺ, प्रदे श नीतत तथा
मोजना आमोग

(ख) प्रदे श नीतत तथा मोजना आमोग

(गठन तथा कामा सञ्चरान) आदे श,
2075 को दपा ३ को उऩदपा
5
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(२) को खण्ड (ग) फभोशजभ प्रदे श
सयकायफाट तनमुक्त सदथामहरु

-सदथाम

(२) छनौट सतभततरे आमोजना छनौट गदाा प्रदे शको

आवतधक मोजनाराई आधाय तरई दे हाम फभोशजभ ववश्लेषण गयी
गनुा ऩनेछ्-

(क) नेऩारको सॊ ववधानको धाया १७६ को उऩधाया
(१) को खण्ड (क)
ऺेत्र

तबत्र

यहेका

फभोशजभको

थाथानीम

तहको

तनवााचन

वावषाक

ववकास कामाक्रभ सॊ करन य ववश्लेषण गने,

(ख) मस कामाववतध फभोशजभ सञ्चारन हुने आमोजना
छनौटको भाऩदण्ड तमाय गने,

(ग) मस कामाववतधको दपा ३ को उऩदपा (१)
फभोशजभको सतभततरे गये का य प्रदे श तबत्रको
थाथानीम
आएका

तहफाट

प्रदे श

आमोजनाको

ववश्लेषण गने,

सयकायभा

रागत

य

भाग

बै

प्रततपरको

(घ) मस कामाववतध फभोशजभ सञ्चारन हुने आमोजना
छनौट

गदाा

प्रदे शको

आवतधक

ऩञ्चवषीम

मोजनारे याखेको दीधाकारीन सोच, रक्ष्म य
ऺेत्रगत यणनीततसॉग तादम्मताको ववश्लेषण गने,

(ङ) मस कामाववतधको दपा ९ फभोशजभ छनौट
बएका

आमोजनाको

भन्त्त्रारमभा रेखी ऩठाउने,

(च) आमोजनाको

तनमतभत

ऩृष्ठऩोषण प्राप्त गने।
6

थावीकृततका

रुऩभा

अनुगभन

रातग
गयी
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7.

आमोजना

छनौट सम्फन्त्धी कामाववतध:

सम्फन्त्धी कामाववतध दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(१)

आमोजना

छनौट

(क) मस कामाववतध फभोशजभ गत आतथाक वषाभा
कामाान्त्वमन बएका आमोजनाको वावषाक सतभऺा

य चारु आतथाक वषाका रातग आमोजनाको
छनौट गना जेठ ऩन्त्र गते तबत्र ऩवहरो फैठक
फथाने,

(ख) मस

कामाववतधको

दपा
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फभोशजभ

कामाान्त्वमनभा यहेका आमोजनाको अधावावषाक

प्रगतत सतभऺा गना वा कामाान्त्वमन प्रवक्रमा अशघ
वढ्न नसकेका आमोजनाको मोजना सॊ सोधन
8.

आमोजनाको

गना पागुन भसान्त्त तबत्र दोस्रो फैठक फथाने।

वकतसभ:

(१)

मस

कामाववतध

फभोशजभ

दे हाम

फभोशजभका सावाजतनक उऩमोगसॉग सम्फशन्त्धत बौततक ऩूवााधाय
ववकास सम्फन्त्धी आमोजना सञ्चारन गनुा ऩनेछ्-

(क) सडक ववथाताय (widening) तथा थातयोन्नतत
सम्फन्त्धी आमोजना,

(ख) सडक ऩुर, झोरुङ्गे ऩुर, कल्बटा तथा ढर
तनभााण सम्फन्त्धी आमोजना,

(ग) नदी तथा ऩवहयो तनमन्त्त्रण य तसॊ चाइ सम्फन्त्धी
आमोजना,

(घ) खानेऩानी

तथा

सयसपाइ,

पोहयभैरा

यवमवथाथाऩन तथा ल्माण्डवपल्डसाइट तनभााण य
सावाजतनक
आमोजना,

7

शौचारम

तनभााण

सम्वन्त्धी
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(ङ) ऐततहातसक
सम्ऩदाको

आमोजना,

(च) साभुदावमक

एवॊ

सॊ यऺण

ऩुयाताशत्वक
एवॊ

ववद्यारम

य

शजणोद्वाय

बवन,

ऩमाटकीम
सम्फन्त्धी

साभुदावमक

ववद्यारमका वार ववकास केन्त्र, अथाऩतार तथा
थावाथा्म केन्त्र, जेष्ठ नागरयक आश्रभ तथा
ऩुनथाथाऩन केन्त्रका बवन तनभााण एवॊ
सम्फन्त्धी आमोजना,

भभात

(छ) कृवष उऩज सॊ करन केन्त्र य कृवष तथा ऩशुऩॊऺी
हाटफजाय यवमवथाथाऩन सम्वन्त्धी आमोजना,

(ज) ऊजाा

ववकास

आमोजना,

तथा

ववद्युतीकयण

सम्फन्त्धी

(झ) सबागृह, सावाजतनक उद्यान तथा खेर भैदान
तनभााण आमोजना,

(ञ) सयकायी बवन तनभााण आमोजना,
(ट) प्रदे श

आवतधक

मोजनाभा

ऩूवााधायजन्त्म आमोजना।

सभावेश

बएका

(२) कामाक्रभ अन्त्तगात साभग्री खरयद गयी ववतयण गना य

सावाजतनक उऩमोग सम्फन्त्धी बौततक ऩूवााधाय ववकास बन्त्दा अन्त्म
9.

प्रकृततका आमोजना छनौट गना ऩाइने छै न।

आमोजना छनोट: (१) छनौट सतभततरे दपा ८ भा उल्रेशखत

आमोजनाका वकतसभ भध्मेफाट मस कामाववतध फभोशजभ कामाान्त्वमन

हुने आमोजना छनौट गदाा अनुसूची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा गनुा
ऩनेछ।
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(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

आमोजना

छनौट

गदाा

सहबातगताभूरक मोजना ववतधफाट प्राप्त आमोजनाहरु भध्मेफाट
छनौट गनुा ऩनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ छनौट सतभततरे आमोजना

छनौट गदाा प्रदे श तबत्रको प्रदे श तनवााचन ऺेत्रभा एक आतथाक
वषाभा दपा ३ को उऩदपा (१) खण्ड (क)

य उऩदपा (२)

फभोशजभ कुर प्रदे श सबा सदथाम सॊ ख्माको कम्तीभा दुई गुणा
बौततक ऩूवााधायजन्त्म आमोजना छनौट गनुा ऩनेछ।

तय तीस राख रुऩमाॉ बन्त्दा कभ यकभको आमोजना

छनौट गना ऩाईने छै न।
(४)

उऩदपा

(३)

फभोशजभ

छनौट

गरयएका

सवै

आमोजनाको कुर रागत अनुभान एक प्रदे श सबा सदथामराई एक
ईकाई भानी एक कयोड रुऩमाॉ बन्त्दा वढी नहुने गयी गनुा ऩने
छ।

तय चारू आतथाक वषाका रातग प्रदे श सयकाय सभऺ

ववतबन्न भाध्मभफाट भाग बै अतबरेखन बएका आमोजनाहरु भध्मे

छनौट सभततरे भन्त्त्रारमफाट स्रोत सुतनश्चतता गयी दपा ८ भा
उल्रेशखत वकतसभका आमोजना आमोगरे उऩदपा (३) फभोशजभ
छनौट गना फाधा ऩुग्ने छै न।

(५) छनौट सतभततरे आमोजना छनौट गदाा एक आतथाक

10.

वषा तबत्र सम्ऩन्न गना सवकने आमोजना छनौट गनुा ऩनेछ।

आमोजना छनौट गदााको प्राथतभकता: मस कामाववतधको दपा
३

फभोशजभको

आवतधक

तसपारयस

मोजनाको

सतभतत

आधायभा

प्राथतभकता ददई तनणाम तरनु ऩनेछ्9

य

छनौट

दे हामका

सतभततरे

प्रदे श

आमोजनाहरुराई
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(क) प्रदे श सयकाय य थाथानीम तहको आवतधक
ववकास मोजना य अन्त्म ऺेत्रगत मोजनाको
प्राथतभकताभा
आमोजना,

ऩये का

ऩूवााधाय

सम्फन्त्धी

(ख) थाथानीम श्रभभा आधारयत फढी जनसहबातगता
जुट्ने ऩूवााधाय सम्वन्त्धी आमोजना,

(ग) नेऩार

सयकायका

कामाारमद्वाया

सञ्चातरत

साववकका
वा

ववतबन्न

साववक

शजल्रा

ववकास सतभततद्वाया सञ्चातरत क्रभागत ऩूवााधाय
सम्फन्त्धी आमोजना,

(घ) ववऩद् यवमवथाथाऩन, वातावयण सॊ यऺण तथा आम
य

11.

योजगायी

आमोजना,

सृजना

गने

ऩूवााधाय

सम्फन्त्धी

आमोजना सञ्चारन तथा कामाान्त्वमन: (१) छनौट सभततरे मस

कामाववतध फभोशजभ छनौट गये का आमोजना कामाान्त्वमनको रातग

भन्त्त्रारमरे सम्फशन्त्धत ववषमगत भन्त्त्रारमराई अशख्तमायी ऩठाउनु
ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको अशख्तमायी प्राप्त बए ऩश्चात

ववषमगत भन्त्त्रारमरे कामाान्त्वमनको रातग सम्वशन्त्धत शजल्रा हेन ा
तोवकएको भातहतको कामाारमराई अशख्तमायी प्रदान गनुा ऩनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको अशख्तमायी प्राप्त बएका

आमोजनाको कामाान्त्वमन प्रचतरत कानून फभोशजभ गनुा ऩनेछ।

(४) उऩदपा (२) फभोशजभको अशख्तमायी प्राप्त बए ऩश्चात

सम्फशन्त्धत कामाारमरे सॊ घीम वा थाथानीम तहका आमोजनासॉग
काभको दोहोयो नऩने सुतनशश्चतता गयी सम्झौक्ता गनुा ऩनेछ।
10

खण्ड २) अततरयक्ताङ्क २७(क) प्रदे श याजऩत्र बाग ३ तभतत २०७५।१२।२७

12.

यकभ

तनकासा

सम्फन्त्धी

यवमवथाथा:

भन्त्त्रारमरे

छनौट

सतभततको तनणाम फभोशजभ हुन आउने यकभ सम्फशन्त्धत प्रदे श कोष

तथा रेखा तनमन्त्त्रक कामाारमभा तनकासाको यवमवथाथा तभराउनु
13.

ऩनेछ।

रेखा तथा रेखा ऩयीऺण: सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमवाट प्राप्त अशख्तमायी
फभोशजभको तनकासा तरने, खचा

n]ख्न,े आन्त्तरयक य अशन्त्तभ

रे खाऩयीऺण अशख्तमायी प्राप्त कामाारमरे प्रचतरत कानून फभोशजभ
14.

गनुा गयाउनु ऩनेछ।

सुऩरयवेऺण, अनुगभन तथा सभीऺा सम्फन्त्धी यवमवथाथा: (१) मस
कामाववतध
अनुगभन

फभोशजभ

सतभतत,

सञ्चातरत

आमोग,

आमोजनाको

सुऩरयवेऺण

सम्वशन्त्धत

ववषमगत

भन्त्त्रारम,

फभोशजभ

सञ्चातरत

आमोजना

सम्फशन्त्धत थाथानीम तह य सम्फशन्त्धत कामाारमरे गनेछ।
(२)

मस

कामाववतध

तथा

कामाान्त्वमनका सम्फन्त्धभा सभम, रागत य गुणथातय सम्वन्त्धी कुनै
प्रश्न उठे भा छनौट सतभततरे सो सम्फन्त्धभा जाॉचफुझ गनाका रातग
छु ट्टै ववऻ अनुगभन टोरी गठन गना सक्नेछ।
(३)

मस

कामााववतध

फभोशजभ

सञ्चातरत

आमोजना

कामाान्त्वमनको प्रगतत प्रततवेदन सम्फशन्त्धत कामाारमरे भन्त्त्रारम य
तारुक भन्त्त्रारमराई चौभातसक रुऩभा य वावषाक सभीऺा प्रदे श
15.

थातयीम सभीऺा फैठकभा ऩेश गनुा ऩनेछ।

आमोजनाको सम्झौता, ऩेश्की, प्राववतधक भूल्माङकन, जाॉचऩास य
पयपायक सम्वन्त्धी यवमवथाथा: (१) उऩबोक्ता सतभततरे कामाान्त्वमन
गये को काभको बुक्तानीको रातग उऩबोक्ता सतभततको तनणाम, फीर
य बयऩाई सवहत सम्वशन्त्धत कामाारमभा तनवेदन ददनु ऩनेछ।
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(२) मस कामाववतध फभोशजभ कामाान्त्वमन हुने आमोजनाको

रातग ऩेश्की उऩरयवध गयाउन सवकने छै न।काभको प्राववतधक
भूल्माङ्कनको आधायभा बुक्तानी गनुा ऩनेछ।

(३) मस कामाववतध फभोशजभ कामाान्त्वमन हुने आमोजनाको

ववथातृत वववयण सवहतको सूचना ऩाटी कामाथाथरभा सफैरे दे ख्ने गयी
याख्नु ऩनेछ।

(४) मस कामााववतध फभोशजभ सञ्चातरत आमोजनाको कामा

सम्ऩन्न बए ऩश्चात् दपा ३ फभोशजभको सतभततफाट तोवकए
फभोशजभको

काभ

सम्ऩन्न

बएको

बनी

रे शखएको

अनुगभन

प्रततवेदन, सम्फशन्त्धत आमोजनाको सावाजतनक ऩयीऺण प्रततवेदन,
उऩबोक्ता सतभततको तनणाम य कामासम्ऩन्न भुल्माङकन प्रततवेदन
प्राप्त बए ऩश्चात अशन्त्तभ बुक्तानी गनुा ऩनेछ।

तय दपा (३) फभोशजभको सतभततफाट अनुगभन प्रततवेदन

प्राप्त नबएताऩतन फाॉकी अन्त्म प्रततवेदन य तनणामको आधायभा
बुक्तानी गना फाधा ऩुग्ने छै न ।

(५) उऩदपा (४) फभोशजभका प्रततवेदन य प्राववतधकको

कामा सम्ऩन्न भूल्माङकन प्रततवेदन प्राप्त बई सकेऩतछ अशख्तमायी
प्राप्त सम्फशन्त्धत अतधकायीरे त्मथातो काभको वहसाव पयपायक गयी
16.

सोको वववयण सावाजतनक गनुा ऩनेछ।

कामाक्रभको प्रशासतनक खचा सम्फन्त्धी यवमवथाथा: मस कामााववतध
फभोशजभ सञ्चातरत आमोजनाको

तसपारयस, अनुगभन य प्रततवेदन

गना मोजना कामाान्त्वमन गने कामाारमरे एक प्रततशतभा नफढ्ने
गयी प्रशासतनक खचा छु ट्टमाउन सक्नेछ।प्रशासतनक खचा गदाा कूर
17.

ॉ ीगत खचाको आधायभा गनुा ऩनेछ।
ऩुज

भन्त्त्रारमरे तनदे शन ददन सक्ने: मस कामाववतधको कामाान्त्वमनराई
थऩ ऩायदशी, जवापदे ही, यवमवशथाथत य प्रबावकायी फनाउन वा
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कामाववतध कामाान्त्वमनभा कुनै दुववधा उत्ऩन्न बएभा भन्त्त्रारमरे

आवश्मक तनणाम गयी तनदे शन ददन सक्नेछ।मथातो तनदे शन ऩारना

गनुा दपा ३ फभोशजभको तसपारयस सतभतत, आमोजना कामाान्त्वमन
गने कामाारम, तनभााण यवमवसामी य उऩबोक्ता सतभततको कतायवम
हुन आउनेछ।
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अनुसूची-१

(दपा ४ को खण्ड (क) सॉग सम्फशन्त्धत)
आमोजना तसपारयस वववयण

क्र.स.

शजल्रा

प्रदे श

प्रदे शसबा

तनवााचन

सदथाम

ऺेत्र नॊ

सॊ ख्मा

मोजना
मोजनाका

यहेको

नाभ

थाथानीम
तह

१
२
३
४
जम्भा यकभ रु (हजायभा)
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मोजनाको
रातग
ववतनमोशजत
यकभ रु.
हजायभा
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अनुसूची-२

(दपा 9 को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्त्धत)
आमोजना छनौट वववयण

क्र.स.

शजल्रा

प्रदे श

प्रदे शसबा

तनवााचन

सदथाम

ऺेत्र नॊ

सॊ ख्मा

मोजनाको

मोजना

रातग

मोजनाका

यहेको

नाभ

थाथानीम
तह

ववतनमोशजत
यकभ रु.
हजायभा

१
२
३
४
जम्भा यकभ रु (हजायभा)

प्रदे श सयकायफाट थावीकृत तभतत् २०७५।१२।२७

आऻारे,

यभेश प्रसाद शशवाकोटी

प्रदे श सयकायको सशचव
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