
 

 
प्रदेश याजऩत्र 

 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 
खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩयु, भङ ससय १६ गते, २०७८ सार (सङ्ख्मा 1७ 

बाग 3 
प्रदेश सयकाय 

बौसतक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम 
फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 

सूचना 
प्रदेश ऩूवााधाय साझेदायी कामाक्रभ (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) कामाववसध, 

207८ 
प्रस्तावना: फागभती प्रदेश सयकायको आसथाक वषा २०७८/७९ को फजेट 
वक्तव्मको फुॉदा नॊ. 39 भा प्रदेश ऩूवााधाय, स्वास््म प्रवर्द्ान तथा कोसबड 
ऩनुास्थाऩना साझेदायी कामाक्रभ यहेको हुॉदा उक्त कामाक्रभराई सयर, 
सहज, व्मवशस्थत, प्रबावकायी, ऩायदशी एवॊ जवापदेही रुऩभा सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन गनाको रासग ववसनमोजन ऐन, 2078 को दपा १० को 
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उऩदपा (१) रे ददएको असधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकायरे 
देहामको कामाववसध फनाएको छ ।    
1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मो कामाववसधको नाभ "प्रदेश ऩूवााधाय 

साझेदायी कामाक्रभ (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) कामाववसध, 
2078" यहेको छ । 

(2) मो कामाववसध तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ। 
2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाववसधभा,- 

(क) "उऩबोक्ता ससभसत" बन्नारे मस कामाववसध फभोशजभ 
स्थानीम तहभा सञ्चारन हनु ेकामाक्रभ कामाान्त्वमन 
य व्मवस्थाऩन गनाका रासग कामाक्रभफाट प्रत्मऺ 
राबाशन्त्वत हनुे स्थानीम व्मशक्तहरू भध्मेफाट प्रचसरत 
कानून फभोशजभ गदठत उऩबोक्ता ससभसत सम्झन ु
ऩछा। 

(ख) "कामाक्रभ" बन्नारे मस कामाववसध फभोशजभ सञ्चारन 
हनु ेप्रदेश ऩूवााधाय साझेदायी कामाक्रभ सम्झन ुऩछा 
य सो शब्दरे त्मस्ता कामाक्रभ अन्त्तगात सञ्चारन 
हनुे ऩूवााधाय सनभााणका कामाक्रभराई सभेत 
जनाउॉछ। 

(ग) "कामाारम" बन्नारे शजल्रा सभन्त्वम ससभसतको 
कामाारम, गाउॉ कामाऩासरकाको कामाारम वा नगय 
कामाऩासरकाको कामाारम वा उऩभहानगयऩासरकाको 
कामाारम वा भहानगयऩासरकाको कामाारमराई 
सम्झन ुऩछा। 

(घ) "कामाारम प्रभखु" बन्नारे शजल्रा सभन्त्वम 
असधकायी य स्थानीम तहको प्रभखु प्रशासकीम 
असधकृतराई सम्झन ुऩछा। 
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(ङ) "सनवााचन ऺते्र" बन्नारे नेऩारको सॊववधानको धाया 
१७६ को उऩधाया (२) फभोशजभ कामभ बएको 
सनवााचन ऺेत्र सम्झन ुऩछा ।  

(च) "सनदेशक ससभसत" बन्नारे दपा ५ फभोशजभ गदठत 
कामाक्रभ सनदेशक ससभसत सम्झन ुऩछा। 

(छ) "प्रदेश सबा सदस्म" बन्नारे फागभती प्रदेशका 
प्रदेश सबा सदस्म सम्झन ुऩछा। 

(ज) "भन्त्त्रारम" बन्नारे प्रदेश सयकाय, बौसतक ऩूवााधाय 
ववकास भन्त्त्रारम सम्झन ुऩछा । 

(झ) "ववषमगत कामाारम" बन्नारे प्रदेश सयकायका 
ववसबन्न भन्त्त्रारम वा अन्त्तगात कामाऺ ते्र बएका 
कामाारम वा सनकाम सम्झन ुऩछा। 

(ञ)  "स्थानीम तह" बन्नारे प्रदेशसबत्रका गाउॉऩासरका 
वा नगयऩासरका सम्झन ु ऩछा । सो शब्दरे 
भहानगयऩासरका य उऩभहानगयऩासरका सभेतराई 
जनाउॉछ।  

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

(क) प्रत्मऺ सनवााशचत प्रदेश सबा सदस्म      -सॊमोजक 
(ख) सभानऩुासतक प्रदेश सबा सदस्म  -सदस्म 
(ग) शजल्रा सभन्त्वम ससभसतका प्रभखु  

य उऩ-प्रभखु     -सदस्म 
(घ) प्रत्मऺ सनवााशचत प्रदेश सबा सदस्मको 
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सनवााचन ऺते्रसबत्रका स्थानीम तहका 
प्रभखु उऩप्रभखुहरू    -सदस्म 

(२) नेऩारको सॊववधानको धाया 176 को उऩधाया (१) 
को खण्ड (ख) फभोशजभ सभानऩुासतक सनवााचन प्रणारी फभोशजभ 
सनवााशचत प्रदेश सबाको सदस्म आपूरे चाहेको प्रदेशसबत्रको कुनै 
एक सनवााचन ऺेत्रको उऩदपा (१) फभोशजभको ससभसतको सदस्म 
हनु सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभका प्रदेश सबाका सदस्मरे 
आपू सदस्म हनु चाहेको सनवााचन ऺेत्र खरुाई भङ ससय भसान्त्तसबत्र 
सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम य शजल्रा सभन्त्वम ससभसतको कामाारमभा 
सरशखत रूऩभा जानकायी ददन ुऩनेछ। 

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

(५) शजल्रा सभन्त्वम असधकायीरे उऩदपा (१) 
फभोशजभको ससभसतको सशचव बई काभ गनेछ। 

4. कामाक्रभ ऩयाभशा ससभसतको काभ, कताव्म य असधकाय:        
(१) कामाक्रभ ऩयाभशा ससभसतको काभ, कताव्म य असधकाय देहाम 
फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) मस कामाववसध फभोशजभ सनवााचन ऺेत्रभा सञ्चारन हनु े
कामाक्रभको सभन्त्वम य सहजीकयण गने, 

(ख) आफ्नो सनवााचन ऺते्रसबत्र मस कामाववसध फभोशजभ 
रागत साझेदायी हनु सक्न ेआमोजनाहरूको वववयण 
सङ्करन गयी सनदेशक ससभसतराई उऩरब्ध गयाउने, 

(ग) कामाक्रभ कामाान्त्वमनभा देशखएका सभस्मा सभाधान 
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गना सहजीकयण गने, य  
(घ) कामाक्रभ कामाान्त्वमनराई प्रबावकायी फनाउन 

सनदेशक ससभसतराई आवश्मक सल्राह तथा सहमोग 
उऩरब्ध गयाउने। 

(२) कामाक्रभ ऩयाभशा ससभसतको फैठक आवश्मकता 
अनसुाय सॊमोजकरे फोराउनछे। 

(३) कामाक्रभ ऩयाभशा ससभसतको फैठक सम्फन्त्धी 
कामाववसध सोही ससभसतरे सनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ। 

5. कामाक्रभ सनदेशक ससभसत: (1) मस कामाववसध फभोशजभ 
कामाक्रभको छनोट, कामाान्त्वमन य अनगुभन गना प्रत्मेक सनवााचन 
ऺेत्रभा दपा ३ फभोशजभको कामाक्रभ ऩयाभशा ससभसतको 
सॊमोजकको सॊमोजकत्वभा सो दपाको उऩदपा (१) को खण्ड (ख) 
य सनवााचन ऺेत्रसबत्रका स्थानीम तहका प्रभखु सदस्म यहेको एक 
कामाक्रभ सनदेशक ससभसत यहनेछ। 

(२) शजल्रा सभन्त्वम असधकायीरे ससभसतको सशचव बई 
काभ गनेछ। 

6. सनदेशक ससभसतको काभ, कताव्म य असधकाय: सनदेशक ससभसतको 
काभ, कताव्म य असधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे्- 

(क) कामाक्रभ अन्त्तगात सञ्चारन हनुे आमोजना छनोटको 
भाऩदण्ड तमाय गने, 

(ख) दपा 9 फभोशजभ छनोट बएका आमोजना स्वीकृत 
गने, 

(ग) स्वीकृत बएका आमोजना कामाान्त्वमनको रासग 
सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम, कामाारम य सम्फशन्त्धत स्थानीम 
तहभा रेखी ऩठाउने, य  

(घ) कामाक्रभ कामाान्त्वमनराई प्रबावकायी फनाउन 
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सनमसभत अनगुभन य आवश्मकता अनसुाय सभन्त्वम 
तथा सहजीकयण गने । 

7. सनदेशक ससभसतको फैठक सम्फन्त्धी कामाववसध: (1) सनदेशक 
ससभसतको फैठक आवश्मकता अनसुाय  सम्फशन्त्धत शजल्रा सभन्त्वम 
ससभसतको कामाारमभा फस्नछे ।  

(२) फैठक फस्ने सूचना फैठक फस्न ु बन्त्दा कम्तीभा ३ 
ददन अगावै सदस्महरूराई ददन ुऩनेछ। 

(३) शजल्राका एक बन्त्दा फढी सनवााचन ऺेत्रका साझा 
आमोजना छनोट गयी कामाान्त्वमन गनुा ऩने बएभा त्मस्तो शजल्रा 
सबत्रका सनदेशक ससभसतहरुको सॊमकु्त फैठक फस्न सक्नछे। 
त्मस्तो सॊमकु्त फैठकको सनणाम फभोशजभ आमोजना छनोट गयी 
कामाान्त्वमन गना सवकनछे। 

(४) सनदेशक ससभसतको फैठकभा सॊमोजक फाहेकका अन्त्म 
कुनै सदस्मको अनऩुशस्थतका कायणरे भात्र ससभसतको काभ 
कायफाहीभा वाधा ऩगु्ने छैन। 

(५) सनदेशक ससभसतको सनणाम सदस्महरुको ऩयाभशाभा 
सवासम्भसतफाट हनुछे। 

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ सवासम्भसतफाट सनणाम हनु 
नसकेभा मस कामाववसध फभोशजभका आमोजना छनोट गदाा रु. ३ 
कयोडको ऩचास प्रसतशतरे हनुे यकभ फयाफयको आमोजना 
छनोटभा प्रत्मऺतपा  सनवााशचत प्रदेश सबा सदस्मको य रु. १ 
कयोडको ५० प्रसतशतरे हनुे यकभ फयाफयको आमोजना छनोटभा 
सभानऩुासतकतपा  सनवााशचत सदस्मको सनणाम नै ससभसतको सनणाम 
हनुेछ । 

(७) सनदेशक ससभसतको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था 
ससभसत आपैं रे सनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ। 
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8. यकभको फाॉडपाॉट: (१) चार ु आसथाक वषा २०७८/७९ भा 
स्वीकृत प्रदेश ऩूवााधाय, स्वास््म प्रवर्द्ान तथा कोसबड ऩनुास्थाऩना 
साझेदायी कामाक्रभभा ववसनमोशजत यकभ रु. २ अफा ४२ कयोड 
भध्मे ऩूवााधायतपा  ऩचास प्रसतशत यकभ फाॉडपाॉट गनुाऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ फाॉडपाॉट गदाा फाॉडपाॉट 
बएको यकभभध्मे प्रत्मेक सनवााचन ऺेत्रभा प्रसत प्रत्मऺ सनवााशचत 
सदस्म फयाफय रु. ३ कयोडको ऩचास प्रसतशत य प्रसत सभानऩुासतक 
सदस्म फयाफय रु. १ कयोडको ऩचास प्रसतशत यकभ फाॉडपाॉट 
गनुाऩनेछ। 

9. आमोजनाको छनोट: (१) सनदेशक ससभसतरे आमोजना छनोट गदाा 
अनसूुची -1 फभोशजभको वववयणका आधायभा अनसूुची-२ भा 
उल्रेशखत आमोजना ऺेत्रहरुभध्मे छनोट गनुाऩनेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आमोजना छनोट गदाा एक 
आसथाक वषासबत्र सम्ऩन्न गना सवकने आमोजना भात्र छनोट 
गनुाऩनेछ ।   

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ आमोजना छनोट गदाा सॊघ, 
प्रदेश य स्थासनम तहफाट सञ्चारन बएका आमोजनासॉग दोहोयो 
नऩने गयी छनोट गनुा ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभ आमोजना छनोट गदाा दपा 
३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोशजभका सदस्मरे 
न्त्मूनतभ रु. ५ राख रागत बएका असधकतभ ऩन्त्र वटा य दपा 
३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोशजभका सदस्मरे न्त्मूनतभ 
रु. ५ राख रागत बएका असधकतभ ऩाॉच वटासम्भ आमोजना 
छनोट गनुाऩनेछ ।       

(५) सनदेशक ससभसतरे उऩदपा (१) भा उशल्रशखत 
आमोजना भध्मेफाट मस कामाववसध फभोशजभ कामाान्त्वमन हनु े
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आमोजनाहरू ऩसु ७ गतेसबत्र छनोट गरयसक्न ुऩनेछ। 
     (६) शजल्रा सभन्त्वम ससभसतको कामाारमरे उऩदपा (१) 

फभोशजभ छनोट बएका आमोजनाको वववयण अनसूुची-४ 
फभोशजभको ढाॉचाभा तमाय गयी अनसूुची-३ फभोशजभको 
कामाान्त्वमन तासरका सवहत आमोजना कामाान्त्वमन हनु े भन्त्त्रारम, 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य  सम्फशन्त्धत स्थासनम तहभा ऩसु 
१५ गतेसबत्र ऩठाई सक्न ुऩनेछ। 

(७) उऩदपा (१) फभोशजभ छनोट बएका कुनै 
आमोजनाको सम्झौता ऩसु भवहना सबत्र हनु नसकेभा सॊमोजकरे सो 
आमोजना ऩरयवतान गयी भाघ १५ गतेसबत्र सोही सनवााचन ऺेत्र 
अन्त्तगातको अको आमोजना छनोट गना सक्नछे। 

(८) उऩदपा (७) फभोशजभ आमोजना ऩरयवतान बएको 
जानकायी भाघ २० गतेसबत्र भन्त्त्रारम, प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारम तथा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा सभेत ददन ुऩनेछ। 

(९) सनदेशक ससभसतरे मस कामाववसध फभोशजभ एक बन्त्दा 
फढी स्थानीम तह वा सनवााचन ऺेत्रभा ऩने आमोजना कामाान्त्वमन 
कुनै एउटा स्थानीम तहफाट हनुे गयी वा काभको ऩरयभाणको 
आधायभा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहहरूभा ववबाजन गयी तोक्न 
सक्नेछ। 

(१०) मस कामाववसध फभोशजभ भन्त्त्रारम य प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमभा छनोटको वववयण उऩरब्ध गयाउने 
शजम्भेवायी शजल्रा सभन्त्वम असधकायीको हनुेछ ।  

(१1) मस कामाववसध फभोशजभ आमोजना छनोट गदाा 
कोसबडफाट ऩनुास्थाऩना हनु,े उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृवर्द् हनु,े 
योजगायी ससजाना हनु ेय जरवाम ुअनकूुरन हनुे गयी गनुा ऩनेछ। 

(12) मस कामाववसध फभोशजभ आमोजना छनोट गदाा 
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फनऺेत्रको प्रमोग हनुे गयी गना ऩाइने छैन। 
10. कामाक्रभ साझेदायी गना सवकन:े (१) मस कामाववसध फभोशजभ 

छनोट बएका आमोजनाभा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहफाट ववत्तीम 
साझेदायी गना सवकनेछ ।  

(२) कामाारमरे उऩदपा (१) फभोशजभको यकभ 
साझेदायी गदाा सनदेशक ससभसतरे रागत साझेदायी गने स्थानीम 
तहसॉग सभन्त्वम गयी साझेदायी गना सक्ने यकभ य साझेदायीको 
ढाॉचा सभेत मवकन गनुाऩनेछ । 

(३) कामाारमरे उऩदपा (२) फभोशजभ स्थानीम तहरे 
साझेदायी गने यकभ सभेत सभावेश गयी आमोजनाको रागत 
अनभुान तमाय गनुाऩनेछ ।  

(४) सनदेशक ससभसतरे रागत साझेदायी फढी हनुे 
आमोजना छनोट गयी कामाान्त्वमन गना प्राथसभकता ददने गयी 
भाऩदण्ड फनाउन सक्नछे। 

11. कामाक्रभ सञ्चारन तथा कामाान्त्वमन: (१) मस कामाववसध फभोशजभ 
आमोजनाको सञ्चारन तथा कामाान्त्वमन गदाा सम्फशन्त्धत कामाारम 
प्रभखुरे प्रचसरत सावाजसनक खरयद ऐन तथा सनमभावरी फभोशजभ 
गनुा ऩनेछ। 

(२) मस कामाववसध फभोशजभ सनभााण हनुे ऩूवााधाय सनभााण 
गदाा भवहरा, फारफासरका तथा अऩाङ्गता बएका व्मशक्तरे सभेत 
प्रमोग गना सक्न ेगयी गनुा ऩनेछ। 

(३) मस कामाववसध फभोशजभ उऩबोक्ता ससभसतफाट 
कामाान्त्वमन हनु ेआमोजनाहरू उऩबोक्ता ससभसतरे ठेक्का वा अन्त्म 
कुनै तरयकाफाट अन्त्म व्मशक्त वा सॊस्था भापा त काभ गयाएको 
ऩाइएभा ससभसतरे त्मस्तो आमोजना यद्द गयी मस कामाववसध अनसुाय 
छनोट बएका अको आमोजनाराई यकभ उऩरब्ध गयाउन 
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सक्नेछ। 
(४) मस कामाववसध फभोशजभका आमोजना तथा कामाक्रभ 

कामाान्त्वमन गदाा आमोजना स्थर, रागत, ववसनमोशजत फजेट, 
उऩबोक्ता ससभसत वा सनभााण व्मवसामीको नाभ सभेतको जानकायी 
सम्फशन्त्धत आमोजना स्थर, कामाारमको सूचनाऩाटी तथा 
वेवसाइटभा सभेत याख्न ुऩनेछ। 

12. आमोजना कामाान्त्वमनको शजम्भेवायी: (१) मस कामाववसध  फभोशजभ  
कामाान्त्वमन हनुे आमोजनाहरू तोवकएको गणुस्तय य सभमभा 
कामाान्त्वमन गने शजम्भेवायी सम्फशन्त्धत कामाारम प्रभखुको हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कामाान्त्वमनको रासग प्राप्त 
आमोजना कामाान्त्वमन नगयेभा सम्फशन्त्धत कामाारम प्रभखु शजम्भेवाय 
हनुेछ ।  

(३) सम्फशन्त्धत कामाारम प्रभखुरे आमोजना 
कामाान्त्वमनको ववत्तीम तथा बौसतक प्रगसतको जानकायी सनमसभत 
रूऩभा सनदेशक ससभसत, सोको सॊमोजक य भन्त्त्रारमराई ददन ु
ऩनेछ य मस्तो वववयण कामाारमको वेफसाइटभा सभेत प्रकाशन 
गनुा ऩनेछ ।  

13. यकभ सनकासा सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) छनोट बएका सम्ऩूणा 
आमोजनाको स्थानीम तहगत वववयण भन्त्त्रारमभा प्राप्त बएऩसछ 
भात्र सम्फशन्त्धत स्थानीम तहराई यकभ हस्तान्त्तयण गने व्मवस्था 
सभराइनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको वववयण प्राप्त बएऩसछ 
भन्त्त्रारमरे प्रदेश सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद्को सनणामानसुाय कामाक्रभ 
कामाान्त्वमनका रासग अनसूुची-४ फभोशजभको यकभ सम्फशन्त्धत 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम भापा त ्सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा 
सनकासाको व्मवस्था सभराउनेछ । 
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(३) सनदेशक ससभसतरे मस कामाववसध फभोशजभ आमोजना 
छनोट गयी ऩेश गरयसकेऩसछ प्रदेश सबा सदस्मको कामाकार 
सभाप्त बए ताऩसन सम्फशन्त्धत आसथाक वषासबत्र सम्ऩन्न हनुे गयी 
कामाक्रभ कामाान्त्वमन तथा यकभ सनकासा गना फाधा ऩने छैन । 

14. आमोजनाको अनगुभन: (१) मस कामाववसध फभोशजभ कामाान्त्वमन 
गरयने आमोजनाको अनगुभन गने शजम्भेवायी सनदेशक ससभसतको 
हनुेछ। सनदेशक ससभसतरे कामाक्रभ कामाान्त्वमनको अनगुभन गना 
सनदेशक ससभसतको कुनै सदस्मराई प्रसतसनसध तोक्न सक्नेछ।  

(२) सनदेशक ससभसतरे उऩदपा (१) फभोशजभ 
अनगुभनको रासग कुनै सदस्मराई प्रसतसनसध तोकेभा त्मस्तो 
प्रसतसनसधरे आमोजनाको अनगुभन गयी सम्फशन्त्धत स्थानीम तह, 
सनदेशक ससभसत य सनदेशक ससभसतका सॊमोजकराई सनमसभत 
रूऩभा प्रसतवेदन ददन ुऩनेछ। 

(३) कुनै आमोजना कामाान्त्वमनको सम्फन्त्धभा सभम, 
रागत य गणुस्तय सम्फन्त्धी कुनै प्रश् न उठेभा सनदेशक ससभसतरे सो 
सम्फन्त्धभा अनगुभन य जाॉचफझुको रासग ववशेष अनगुभन टोरी 
गठन गना सक्नेछ। ववशेष अनगुभन टोरीको प्रसतवेदन सनदेशक 
ससभसतभा ऩेश गनुा ऩनेछ य सनदेशक ससभसतको सनणामको आधायभा 
सम्फशन्त्धत कामाारम प्रभखुरे कामाान्त्वमन गनुा ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोशजभ अनगुभन तथा 
जाॉचफझु गयी ददइएको सझुाव कामाान्त्वमन गनुा सम्फशन्त्धत कामाारम 
प्रभखुको कताव्म हनुछे।   

15. सावाजसनक ऩयीऺण: मस कामाववसध फभोशजभ सञ्चासरत 
कामाक्रभहरूको कामाान्त्वमनराई प्रबावकायी फनाउन कामाक्रभ 
कामाान्त्वमन गने सनकामरे प्रचसरत कानून फभोशजभ सावाजसनक 
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ऩयीऺणका ववसध अवरम्फन गयी सावाजसनक ऩयीऺण गनुा ऩनेछ। 
16. आमोजनाको प्राववसधक भूल्माङ्कन, जाॉचऩास य पयपायक:       

(१) उऩबोक्ता ससभसत भापा त सञ्चारन बएको आमोजनाको हकभा 
बएको खचाको सफर बयऩाई सवहतको वववयण सम्फशन्त्धत उऩबोक्ता 
ससभसतरे य ठेक्काफाट सञ्चारन बएको आमोजनाको हकभा 
सम्फशन्त्धत सनभााण व्मवसामीरे सम्फशन्त्धत कामाारमभा ऩेश गनुा 
ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको वववयण प्राप्त बएभा 
सम्फशन्त्धत कामाारम प्रभखुरे जाॉचऩासका रासग प्राववसधक कभाचायी 
खटाई सम्ऩन्न बएको काभको सम्फन्त्धभा प्रसतवेदन ऩेश गना 
रगाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ खवटएका प्राववसधक 
कभाचायीरे सम्झौता अनसुाय काभ बए नबएको स्ऩष्ट रुऩभा खरुाई 
प्रसतवेदन ददन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको प्रसतवेदनफाट खचा 
अनसुायको काभ  बएको बने्न देशखन आएभा कामाारमरे त्मस्तो 
काभको जाॉचऩास गरयददन ुऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ कामाारमफाट जाॊचऩास 
बईसकेऩसछ कामाारम प्रभखुरे प्रचसरत कानून फभोशजभ त्मस्तो 
काभको वहसाफ पयपायक गयी सोको वववयण चौभाससक रुऩभा 
सावाजसनक गनुा ऩनेछ ।  

17. कामाक्रभको प्रशाससनक खचा सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) मस कामाववसध 
फभोशजभको आमोजना छनोट गना, सभन्त्वम गना य प्रसतवेदन गना 
प्रशाससनक खचाको रूऩभा भशन्त्त्रऩरयषद्को सनणाम फभोशजभ 
भन्त्त्रारमरे अनसूुची-५ फभोशजभ हनु आउने यकभ सम्फशन्त्धत 
शजल्रा सभन्त्वम ससभसतराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त यकभ प्रचसरत कानून 
फभोशजभ आमोजनासॉग सम्फशन्त्धत काभभा भात्र खचा गनुा ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त यकभ प्रचसरत कानून 
फभोशजभ शे्रस्ता याख्न,े प्रसतवेदन गने, आन्त्तरयक य अशन्त्तभ रेखा 
ऩयीऺण गयाउने शजम्भेवायी शजल्रा सभन्त्वम असधकायीको हनुेछ । 

18. रेखा य रेखा ऩयीऺण: (१) आमोजना कामाान्त्वमनको रासग प्राप्त 
यकभ तथा खचा सम्फन्त्धी सम्ऩूणा कामाको शजम्भेवायी सम्फशन्त्धत 
कामाारम प्रभखुको हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त यकभ प्रचसरत कानून 
फभोशजभ शे्रस्ता याख्न,े प्रसतवेदन गने, आन्त्तरयक य अशन्त्तभ रेखा 
ऩयीऺण गयाउने शजम्भेवायी सम्फशन्त्धत कामाारम प्रभखुको हनुेछ । 

19. कामाक्रभ प्रगसत प्रसतवेदन:  कामाारम प्रभखुरे आमोजनाको प्रगसत 
प्रसतवेदन सम्फशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य शजल्रा 
सभन्त्वम ससभसतको कामाारमभा भवहना सभाप्त बएको सभसतरे सात 
ददनसबत्र य सम्फशन्त्धत शजल्रा सभन्त्वम ससभसतरे एकभषु्ट रुऩभा 
चौभाससक अवसध सम्ऩन्न बएको सभसतरे ऩन्त्र ददनसबत्र भन्त्त्रारमभा 
ऩठाउन ुऩनेछ। 

20. भन्त्त्रारमरे सनदेशन ददन सक्न:े सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे मस 
कामाववसध फभोशजभका आमोजनाको कामाान्त्वमनराई थऩ ऩायदशी, 
जवापदेही, व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाउन आवश्मक सनदेशन 
ददन सक्नछे। त्मस्तो सनदेशन सम्फशन्त्धत सफैरे ऩारना गनुा 
ऩनेछ। 

21. आवश्मक व्मवस्था गने: मो कामाववसध कामाान्त्वमन गने क्रभभा 
कुनै दद्वववधा उत्ऩन्न बई कामाान्त्वमन गना फाधा ऩयेभा प्रदेश 
भशन्त्त्रऩरयषद्रे आवश्मक व्मवस्था सभराउनेछ । 
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अनसूुची -१ 
(दपा ९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्त्धत) 

आमोजनाको वववयण 

१. आमोजनाको नाभ :............................. 
२. आमोजना भाग गने व्मशक्त/ सनकाम:   

 प्रदेश सबा सदस्म      स्थानीम तह  अन्त्म सनकाम 

३. आमोजना सञ्चारन हनु ेशजल्राको नाभ :................................. 
४. आमोजना सञ्चारन हनु ेप्रदेश सनवााचन ऺेत्र :............................. 
५. आमोजना सञ्चारन हनु ेस्थानीम तहको नाभ :................................... 
६. वडा नॊ 
७. आमोजनाफाट प्राप्त हनुे राबहरु 

८. अनभुासनत रागत  :..................................... 
९. राबग्राहीको सॊ्मा:..................................... 
१०. आमोजना अन्त्तगात गरयने भु् म वक्रमाकराऩहरु 

(क) 

(ख) 

(ग) 

(घ) 

११. आमोजना सम्ऩन्न हनु राग्ने अनभुासनत सभम: 

 २ भवहना       ४ भवहना      ६ भवहना    

१२. आमोजनासॉग सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम वा सनकाम  

   ............................. भन्त्त्रारम कामाारम 

 .............................ऩासरका 
 .............................कामाारम 

१३. आमोजनाको कामाान्त्वमन ववसध 

 ठेक्का भापा त ्    साभाशजक सॊघ सॊस्था भापा त ्

 सावाजसनक सनजी साझेदायी भापा त ्  सावाजसनक सहकायी साझेदायी भापा त ्

 उऩबोक्ता ससभसत भापा त ्  अभानत भापा त ्  

 अन्त्म भापा त ्
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अनसूुची-२ 
(दपा ९ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्त्धत) 

छनोट गनुाऩने ऺते्रहरु   
(१) बौसतक ऩूवााधाय तपा का आमोजनाहरु:  

(क) जरस्रोत तथा उजाा सम्फन्त्धी आमोजना : 
1. खोल्सी गल्छी तथा ऩवहयो सनमन्त्त्रण,  
2. ससॉचाई ऩोखयी सॊयऺण एवभ ् जराधाय सॊयऺण 

सम्फन्त्धी आमोजना, 
3. ससॉचाई प्रणारी भभात सम्बाय,  
4. रघ ुजरववद्यतु भभात सम्बाय,  
5. ग्रासभण ववद्यतुीकयण,  
6. जैववक तथा सौमा ऊजाा सम्फन्त्धी आमोजना । 

(ख) सडक ऩूवााधाय सम्फन्त्धी आमोजना:   
1. सडक स्तयोन्नसत तथा भभात सम्बाय,  
2. सडक सयुऺा, वामोईशन्त्जसनमरयॊग तथा सौन्त्दमीकयण 

सम्फन्त्धी आमोजना,  
3. सडक ऩरु तथा झोरङु्ग ेऩरु भभात सम्बाय,  
4. कल्बटा सनभााण। 

(ग) खानेऩानी तथा सयसपाई सम्फन्त्धी आमोजना:  
1. खानेऩानी तथा सयसपाइ शस्कभ सनभााण ववस्ताय 

तथा भभात सम्बाय,  
2. पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन,  
3. सावाजसनक शौचारम सनभााण, 
4. ढर व्मवस्थाऩन ।  

(घ) आवाश, बवन तथा शहयी ववकास सम्फन्त्धी आमोजना:  
1. ऐसतहाससक, धासभाक, साॊस्कृसतक, सावहत्म, करा 

सम्फन्त्धी ऩूवााधाय सॊयऺण तथा शजणोर्द्ाय,  
2. ऩयुाताशववक य ऩमाटकीम सम्ऩदा सॊयऺण, 
3. सावाजसनक उद्यान तथा ऩदभागा। 
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अनसूुची-3 
(दपा ९ को उऩदपा (६) सॉग सम्फशन्त्धत) 

प्रदेश ऩूवााधाय ववकास कामाक्रभ 
कामाक्रभ कामाान्त्वमन तासरका 

(शजल्रा सभन्त्वम ससभसतको कामाारमरे सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम य स्थानीम तहभा ऩठाउन ेवववयण) 

शजल्रा .........................   प्रदेश सनवााचन ऺेत्र नॊ. ........... 
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अनसूुची-4 
(दपा १३ को उऩदपा (२) सॉग सम्फशन्त्धत) 

शजल्रा सभन्त्वम ससभसतको कामाारमरे भन्त्त्रारम, प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य 
सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा ऩठाउन ुऩने वववयण  

आसथाक वषा्  207..../07... 
शजल्रा् ...  ... ... ...सनवााचन ऺेत्र नॊ.: ... ... ... प्रदेश् ... ... ... ... 

क्र.सॊ. कामाक्रभ सञ्चारन हनुे स्थानीम तह 
आमोजनको 
सङ्ख ्मा 

ववसनमोशजत 
यकभ 

कैवपमत 

१. ............................ऩासरका    
२. ............................ऩासरका    
३. ............................ऩासरका    
४. ............................ऩासरका    
५. ............................ऩासरका    
६. ............................ऩासरका    
7. ............................ऩासरका    
8. ............................ऩासरका    
9. ............................ऩासरका    
10. अनसूुची-५ फभोशजभ शजल्रा 

सभन्त्वम ससभसतको प्रशाससनक 
खचाको यकभ: 

   

सनवााचन ऺेत्रको जम्भा:    

नोट् कुनै आमोजना एक बन्त्दा फढी स्थानीम तहको ऺेत्रसबत्र ऩने बएभा त्मस्तो 
आमोजना कामाान्त्वमनको रासग ससभसतरे कुनै एउटा स्थानीम तहभा ऩठाउन वा 
काभको ऩरयभाण अनसुाय सम्फशन्त्धत स्थानीम तहभा यकभ फाॉडपाॉट गना सक्नेछ। 
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अनसूुची-5 
(दपा 1७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्त्धत) 

शजल्रा सभन्त्वम ससभसतको रासग प्रशाससनक खचाको यकभ 
 

क्र. 
सॊ. 

वववयण (शजल्राभा कामभ यहेका प्रदेश 
सॊसदको सनवााचन ऺते्र) 

प्रशाससनक खचा (सम्फशन्त्धत सनवााचन ऺते्रको 
रासग ववसनमोजन बएको यकभको आधायभा) 

१ दईु वटा सनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 1.25% (एक दशभरफ दईु ऩाॉच प्रसतशत) 
2 चाय वटा सनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 0.90% (शून्त्म दशभरफ नौ प्रसतशत) 
3 छ वटा सनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 0.70% (शून्त्म दशभरफ सात प्रसतशत) 
4 आठ वटा सनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 0.60% (शून्त्म दशभरफ छ प्रसतशत) 
5 दश वटा सनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 0.55% (शून्त्म दशभरफ ऩाॉच ऩाॉच प्रसतशत) 
6 फाह्र वटा सनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 0.50% (शून्त्म दशभरफ ऩाॉच प्रसतशत) 
7 फीस वटासम्भ सनवााचन ऺेत्र बएको शजल्रा 0.40% (शून्त्म दशभरफ चाय प्रसतशत) 

 
आऻारे, 

अशोक कुभाय साह 
प्रदेश सयकायको सशचव 

 

 

 

 

 

 

 

आन्त्तरयक भासभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुित। 

भूल्म रु. १०।- 
 


