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प्रदेश विकास कामयक्रभ (विशषे) कामायन्िमन सम्फन्धी कामयविधध, 
२०७८ 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत धभधत 

     २०७८।१०।१० 
 

प्रस्तािना: आधथयक िषय २०७८/०७९ को फजेटभा सभािेश बएको 
भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरम अन्तगयत यहेको प्रदेश विकास 
कामयक्रभ (विशेष) राई प्रादेशशक सन्तरुन कामभ गयी धछटो प्रधतपर 
आउन सक्ने आमोजना छनोट गयी तत्कार कामायन्िमनभा ल्माउन 
आमोजना छनोट सम्फन्धी कामयविधधराई व्मिशस्थत गनय आिश्मक 
बएकोरे, 

विधनमोजन ऐन, २०७८ को दपा १० को उऩदपा (१) रे 
ददएको अधधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश सयकायरे मो कामयविधध 
फनाएको छ। 

 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयविधधको नाभ "प्रदेश विकास 
कामयक्रभ (विशेष) कामायन्िमन सम्फन्धी कामयविधध, २०७८" यहेको 
छ । 

(२) मो कामयविधध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 
 

२. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा, - 
(क) "आमोजना" बन्नारे दपा ६ फभोशजभ छनोट 

बएका आमोजना सम्झन ुऩछय। 

(ख) "कामयक्रभ" बन्नारे आधथयक िषय २०७८/०७९ 
को फजेटभा सभािेश बएको भखु्मभन्री तथा 
भशन्रऩरयषद्को कामायरम अन्तगयत यहेको प्रदेश 
विकास कामयक्रभ (विशेष) सम्झन ुऩछय । 

(ग) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछय । 
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(घ) "सधभधत" बन्नारे दपा ६ फभोशजभ आमोजना 
छनोटको राधग गदित सधभधत सम्झन ुऩछय । 

 
 

३. कामयक्रभको राधग छनोट हनु े आमोजना: कामयक्रभको राधग 

प्रदेशधबरका ऩूिायधाय विकास, जराधाय सॊयऺण तथा नदी धनमन्रण, 
कृवष, स्िास््म, सम्ऩदा सॊयऺण, सहकायी, उद्योग, मातामात, शशऺा, 
ऩमयटन विकास, खेरकुद तथा मिुा ऩरयचारन य साभाशजक 
विकासका ऺेरभा यहेका आमोजना छनोट गनय सवकनछे । 
 

४. आमोजना छनोटका आधाय:  दपा ३ फभोशजभ कामयक्रभको राधग 
आमोजना छनोट गदाय देहामका आधायभा छनोट गरयनछे्- 

(क) बौगोधरक सन्तरुनका वहसाफरे चार ु फजेटभा 
आमोजनाको सङ्खख्मा नबएका िा कभ बएको 
ऺेरका आमोजना, 

(ख) िन ऺरे नऩने तथा जग्गा वििाद नबएका 
आमोजना, 

(ग) तत्कार कामायन्िमनभा जान े य प्रधतपर प्राप्त 
हनुे आमोजना, 

(घ) विऩद्को जोशखभ धनमन्रणको राधग आिश्मक 
हनुे आमोजना,  

(ङ) प्रदेशका फाधसन्दाराई तत्कार राब प्राप्त 
हनुसक्ने आमोजना ।  
 

५. आमोजना रागतको सीभा: मस कामयविधध फभोशजभ आमोजना छनोट 
गदाय कम्तीभा ऩाॉच राख रुऩैमाॉ य फढीभा ऩैँतारीस राख रुऩैमाॉसम्भ 
रागत बएका आमोजना छनोट गनुय ऩनेछ । 
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६. आमोजना छनोट सधभधत:  (१) मस कामयविधध फभोशजभ आमोजना 
छनोट गनयका राधग देहाम फभोशजभको आमोजना छनोट सधभधत 
यहनेछ्- 

(क) भखु्मभन्री        -अध्मऺ 

(ख) आधथयक भाधभरा तथा मोजना  

भन्री     -सदस्म 

(ग) बौधतक ऩूिायधाय विकास भन्री   -सदस्म 

(२) सधभधतरे आफ्नो कामयविधध आपै तम गनय सक्नेछ । 

(३) सधभधतरे मस कामयविधध फभोशजभको आमोजना छनोट 
गयी भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

   

७. आमोजना कामायन्िमन विधध: (१) दपा ६ को उऩदपा (३) फभोशजभ 
सधभधतरे छनोट गयेको आमोजना भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को 
कामायरमरे फजेट सूचना प्रणारीभा प्रविष्ट गनय आधथयक भाधभरा तथा 
मोजना भन्रारमभा ऩिाउनछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आमोजना फजेट सूचना 
प्रणारीभा प्रविष्ट बएऩधछ भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को कामायरमरे 
कामायन्िमन गनय सम्फशन्धत भन्रारमराई अशख्तमायी ददनछे । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सम्फशन्धत भन्रारमरे 
आपूराई अशख्तमायी प्राप्त बएऩधछ प्रचधरत कानून फभोशजभ 
आमोजना कामायन्िमन अगाधड फढाउन ुऩनेछ । 

 

८. फजेटको सीभा: (१) मस कामयविधध फभोशजभ छनोट बएका कामयक्रभ 
कामायन्िमनका राधग विधनमोशजत फजेटको सीभाधबर यही आमोजनाको 
राधग यकभ फाॉडपाॉट गनुय ऩनेछ । 
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(२) कुनै आमोजनाभा विधनमोशजत फजेट अऩगु हनु ेबएभा 
सम्फशन्धत भन्रारमको फचत फजेटको सीभाधबर यही अऩगु बएको 
आमोजनाभा यकभान्तय गनय सवकनछे ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ फजेटको अऩगु हनुे 
बएभा सम्फशन्धत भन्रारमरे प्रचधरत विधनमोजन ऐन तथा आधथयक 
कामयविधध ऐन फभोशजभ यकभान्तय िा थऩ फजेटका राधग आधथयक 
भाधभरा तथा मोजना भन्रारमभा प्रस्ताि गनय सवकनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ प्रस्ताि बई आएभा आधथयक 
भाधभरा तथा मोजना भन्रारमरे स्रोतको अिस्था य औशचत्मताका 
आधायभा प्रचधरत कानून फभोशजभ यकभान्तय िा थऩ धनकासा 
सम्फन्धी धनणयम गनुय ऩनेछ। 

९. आिश्मक व्मिस्था धभराउन:े मो कामयविधधको कामायन्िमनभा कुनै 
फाधा िा कदिनाई उत्ऩन्न बएभा भखु्मभन्री तथा भशन्रऩरयषद्को 
कामायरमरे आिश्मक व्मिस्था धभराउनेछ । 

 
 


