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प्रदेश सयकाय 
भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामाारम 

प्रदेश सबा सदस्म ननर्ााचन ऺेर वर्कास कामाक्रभ(सञ्चारन कामावर्नध)  
ननमभार्री (दोस्रो सॊशोधन), २०७६   

  

        प्रभान्त्णत नभनत्- २०७६।०७।२५ 

प्रदेश सबा सदस्म ननर्ााचन ऺेर वर्कास कामाक्रभ(सञ्चारन कामावर्नध) (ऩवहरो सॊशोधन) 
ननमभार्री, २०७५ राई सॊशोधन गना र्ाञ्छनीम बएकोरे, प्रदेश आनथाक कामावर्नध ऐन, २०७४ 
को दपा १६ य ६३ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे देहामका ननमभहरु फनाएको 
छ ।  

1 सॊन्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब ्(१) मी ननमभहरुको नाभ "प्रदेश नॊ. २ प्रदेश सबा सदस्म ननर्ााचन ऺेर  
वर्कास कामाक्रभ (सञ्चारन कामावर्नध) ननमभार्री(दोश्रो सॊसोधन), २०७६" यहेको छ ।  

  (२) मो ननमभार्री तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

  (३) मो ननमभार्री प्रदेश नॊ. २ बय रागू हनुेछ ।  

2  ऩरयबाषा  ्वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ननमभार्रीभा: 
(क)  "कामाक्रभ" बन्नारे प्रदेश नॊ. २ को प्रदेश सबा सदस्म ननर्ााचन ऺेर वर्कास कामाक्रभ य  

   सो अन्त्तगात सञ्चारन हनुे मोजना तथा आमोजना सभेत सम्झन ुऩछा ।  

(ख) "कामाारम" बन्नारे बौनतक ऩूर्ााधाय वर्कास भन्त्रारम अन्त्तगातका प्रदेश नॊ. २ का  न्त्जल्रा 
न्त्स्थत "ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारम" राई सम्झन ुऩछा । 

(ग) "ननर्ााचन ऺेर" बन्नारे नेऩारको सॊवर्धानको धाया १७६(१) फभोन्त्जभ प्रदेश नॊ. २ को 
 प्रदेश सबा सदस्मको ननर्ााचन ऺेर सम्झन ुऩछा ।  

(घ) "प्रदेश सबा सदस्म" बन्नारे नेऩारको सॊवर्धानको धाया १७६ को उऩधाया (१) भा 
 व्मर्स्था बए फभोन्त्जभका प्रदेश नॊ. २ को प्रदेश सबा सदस्म सम्झन ुऩछा ।  

(ङ) "प्रदेश" बन्नारे प्रदेश नॊ. २ सम्झन ुऩछा । 

(च) "प्रदेश रेखा ननमन्त्रक कामाारम" बन्नारे प्रदेशभा यहेको प्रदेश रेखा ननमन्त्रक कामाारम य 
 सो अन्त्तगातका ७ न्त्जल्राभा यहेका कोष तथा रेखा ननमन्त्रक कामाारमहरु सम्झन ुऩछा ।  
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(छ) "भन्त्रारम" बन्नारे भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामाारम सम्झनऩुछा । 

(ज) "उऩबोक्ता सनभनत " बन्नारे स्थानीम स्तयभा सञ्चारन हनुे बनी प्रदेश सयकाय र्ा अन्त्म 
 ननकामरे ननधाायण गयेको कामाक्रभफाट प्रत्मऺ राब प्राप्त गने व्मन्त्क्तहरुरे त्मस्तो 
 कामाक्रभको  सञ्चारन य भभात सम्बाय गना आपुहरु  भध्मेफाट छाननएका व्मन्त्क्तहरु यहने 
 गयी सम्फन्त्न्त्धत प्रदेश सबा सदस्म र्ा ननजको प्रनतनननध योहर्यभा गठन गयेको सनभनत 
 सम्झनऩुछा ।  

(झ) "सन्त्चर्" बन्नारे भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषदको कामाारमको सन्त्चर् सम्बनऩुछा । 

(ञ) "सयकाय "बन्नारे प्रदेश नॊ. २ सयकाय सम्झन ुऩछा । 

३. कामाक्रभको छनौट  ्(१) नेऩारको सॊवर्धानको धाया १७६ को उऩधाया (१) को खण्ड (क)  
 फभोन्त्जभका ऩवहरो हनुे ननर्ाान्त्चत हनुे ननर्ााचन प्रणारी अनसुाय ननर्ाान्त्चत प्रदेश सबा 
 सदस्मरे आपू ननर्ाान्त्चत बएको न्त्जल्राको ननर्ााचन ऺेर य सोही उऩधायाको खण्ड (ख) 
 फभोन्त्जभ सभानऩुानतक ननर्ााचन प्रणारी अनसुाय ननर्ाान्त्चत हनुे प्रदेश सबा सदस्मरे ननजरे 
 योजेको प्रदेश नॊ. २ अन्त्तगातका कुनै एक न्त्जल्राको ननर्ााचन ऺेरहरुभा कामाक्रभ सञ्चारन 
 गना सक्नेछन ्। 

(२) "(क) प्रदेश सयकायको आ.र्. २०७६/२०७7 को फजेट र्क्तब्मको फुॉदा नॊ. 110
 अनसुाय प्रदेश सबाका ननर्ाान्त्चत सदस्मको सॊमोजकत्र्भा त्मस ननर्ााचन ऺेरका 
 प्रदेशसबा सदस्महरु यहेको सनभनतफाट आमोजना छनौट गयी कामाान्त्र्मन गरयनेछ । 
 आमोजना छनौट गदाा सनभनतरे स्थानीम तहका प्रभखुहरुसॉग सभन्त्र्म गनुा ऩनुा 
 ऩनेछ "।* 

 (ख) उऩननमभ २ (क) फभोन्त्जभ गदठत सनभनतभा कामाक्रभको छनौटभा सहभनत 
 हनु नसकेभा सॊमोजकको ननणाम अन्त्न्त्तभ हनुेछ ।  

(३)  प्रदेश सयकायको "आ.र्. २०७६/०७७ को फजेट फक्तब्मको फुॉदा नॊ. १११ 
 अनसुाय " प्रदेश सबाका सभम्ऩूणा सदस्महरुरे आफ्नो नेततृ्र्भा जनआर्श्मकता 
 अनसुाय र्ा आफ्नो प्रनतनननधरे कामाक्रभ छनौट गयी कामान्त्र्मन गरयनेछ ।  

 (क) उऩननमभ ३ फभोन्त्जभ प्रदेशका सबा सदस्मरे उऩननमभ २ (क) फभोन्त्जभका 
 गदठत सनभनतभा सदस्म हनु चाहेभा उक्त सदस्मरे आपुरे प्राप्त गने फजेटको 

                                                           

 दोश्रो संशोधनद्वारा राखिएको ।  
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 ५० % बन्त्दा फढी यकभको कामाक्रभ छनौट गयी सोही ननर्ााचन ऺेरभा खचा 
 गनुाऩनेछ ।   

(४)   (क) उऩननमभ (२) फभोन्त्जभ कामाक्रभ छनौट गदाा एक र्षा नबर कामान्त्र्मन गना 
 सवकने ऩाॉच राख रुऩैमा बन्त्दा फढी रागत बएका कामाक्रभ छनौट गयी अनसूुची-
 १ फभोन्त्जभको कामाान्त्र्मन तानरका सभेत फनाई सम्फन्त्न्त्धत ऩूॊर्ााधाय वर्कास 
 कामाारमभा प्रत्मेक आनथाक र्षाको ऩवहरो चौभानसक नबर ऩेश गरयसक्न ुऩनेछ ।  

 (ख) उऩननमभ (३) फभोन्त्जभ कामाक्रभ छनौट गदाा एक र्षा नबर कामाान्त्र्मन गना 
 सवकने  "ऩाॉच राख रुऩैमा " †बन्त्दा फढी रागत बएका कामाक्रभ छनौट गयी 
 अनसूुची-१ फभोन्त्जभको कामाान्त्र्मन तानरका सभेत फनाई सम्फन्त्न्त्धत ऩूर्ााधाय वर्कास 
 कामाारमभा प्रत्मेक आनथाक र्षाको ऩवहरो चौभानसक नबर ऩेश गरयसक्न ुऩनेछ ।  

(५)  ननमभ ३ को उऩननमभ (२) य (३) फभोन्त्जभ छनौट गरयने कामाक्रभ देहाम 
 फभोन्त्जभको हनु ुऩनेछ्-  

(क)भवहरा, फारफानरका, जेष्ठ नागरयक, दनरत, अऩाङ्ग, भधेशी, भनु्त्स्रभ,      
वऩछडा सभदुाम तथा वर्ऩन्न र्गाको उत्थान य वर्कास सम्फन्त्धी, 

 (ख) श्रभभा आधारयत मोजना,  

(ग) कम्तीभा २० प्रनतशत  जनसहबानगता हनुे तय बौनतक ऩूर्ााधाय ननभााण           
कामाभा कम्तीभा १० प्रनतशत जनसहबानगता हनुे ।  

४. कामाक्रभको वकनसभ  ्(१) कामाक्रभको वकनसभ देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 
 (क)  नदी, गल्छी तथा ऩवहयो ननमन्त्रण  एर्ॊ नसॊचाई सम्फन्त्धी आमोजना,  

 (ख) सडक ननभााण तथा स्तयोन्त्ती (सडक ऩरु, कल्बटा, ढर, काठेऩरु, ननभााण) सम्फन्त्धी          
 आमोजना,  

 (ग) खानेऩानी, सयसपाई, पोहयभैरा व्मर्स्थाऩन तथा ल्माण्डवपल्ड साइट ननभााण 
 आमोजना,  

 (घ) वर्द्यारम, ऩसु्तकारम, खेरकूद सम्फन्त्धी साभाग्री तथा खेर भैदान, कर्डा हर, 
 शौचारम ननभााण आमोजना,  

                                                           

 दोश्रो संशोधनद्वारा राखिएको । 
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 (ङ) भसान घाट, सभस्सान घाट/कब्रस्थान ननभााण य भभात सधुाय, सॊयऺण सम्फन्त्धी  
 आमोजना,  

 (च) र्दृ्धश्रभ, आश्रभ स्थर, र्ारसधुाय गहृ, सार्ाजननक जग्गा सॊयऺण, ऐनतहानसक, 
 साॉस्कृनतक, ऩयुातान्त्त्र्क य ऩमाटकीम स्थरको सॊयऺण, भन्त्न्त्दय, ऩोखयी, भन्त्स्जद, 
 भदयसा ननभााण तथा न्त्जणोद्धाय आमोजना ।  

(छ) र्ातार्यण सॊयऺण, जैवर्क वर्वर्धता तथा र्न सॊयऺण, हरयमारी ऺेर य  ऩाका (सहीद, 
फारफानरका आदी) ननभााण सम्फन्त्धी आमोजना, 

 (ज) नर्ीकयणीम उजाा, रघ ुजरवर्द्यतु तथा वर्द्यतुीकयण सम्फन्त्धी आमोजना,  

 (झ) स्र्ास््म चौकी, प्रसतुी बर्न, साभदुावमक बर्न, आश्रभ तथा र्दृ्धाश्रभ, अनाथारम 
 तथा ऩनुस्थााऩना केन्त्र ननभााण सम्फन्त्धी आमोजना,  

 (ञ) कृवष उऩज सॊकरन केन्त्र ननभााण तथा हाट फजाय प्रदाशनी स्थर (व्माऩाय भेरा) 
 व्मर्स्थाऩन सम्फन्त्धी आमोजना,  

 (ट) वर्शेष गयी भवहरा शसन्त्क्तकयण उत्थानभा प्रत्मऺ सहमोग ऩगु्ने खारका आमभूरक 
 तानरभ तथा योजगायी उन्त्भखु सीऩ वर्कास सम्फन्त्धी आमोजना,  

 (ठ) स्थानीम ननकामको कुनै स्र्ीकृत कामाक्रभभा रागत सहबानगता सम्फन्त्धी आमोजना।  

  (२) ननमभ ३ को उऩननमभ (२) य (३) भा व्मर्स्था बएअनसुाय कामाक्रभ छनौट गदाा ननम्न 
कामाभा खचा गने गयी कामाक्रभ छनौट तथा सञ्चारन गना सवकने छैन्- 

 (क) दाभासाहीरे फाॉडपाॉड गयी वर्तयण गने,  

 (ख) कुनै याजनीनतक दर र्ा नतनका बात ृसॊघ सॊगठन, कुनै सॊघ सॊस्था र्ा व्मन्त्क्तराई 
 आनथाक सहामता ददने,  

 (ग) कुनै गैय सयकायी सॊघ सॊस्था र्ा व्मन्त्क्तराई आनथाक सहामता ददने ।  

 (३) मस ननमभ फभोन्त्जभ कामाक्रभ छनौट गदाा  "कम्तीभा नब्रे् प्रनतशत " ‡यकभ ऩूर्ााधाय 
ननभााणभा खचा गने गयी छनौट गनुा ऩनेछ ।  

 (४) ननमभ ३ को उऩननमभ (२) फभोन्त्जभ कामाक्रभ छनौट गदाा एक आनथाक र्षाभा फढीभा १५ 
र्टासम्भ य ननमभ ३ अनसुाय फढीभा दश र्टासम्भ कामाक्रभ छनौट गना सवकनेछ ।  

                                                           

 दोश्रो संशोधनद्वारा राखिएको । 
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 (५) ननमभ ३ को उऩननमभ (२) य (३) फभोन्त्जभका कामाक्रभ  "साभदुावमक सॊस्था र्ा अन्त्म 
ननकामसॉग" साझेदायी ताथा सभन्त्र्म गयी सञ्चारन गना सवकनेछ ।  

४क. कम्तीभा ऩचाॉस राख रुऩैमाॉ वर्ननमोजन हनुे गयी सभानऩुानतक ननर्ााचन प्रणारीफाट ननर्ाान्त्चत 
सदस्मको हकभा एक कामाक्रभ य ऩचास/ऩचास राख वर्ननमोजन हनुे प्रत्मऺ ननर्ााचन 
प्रणारीफाट ननर्ाान्त्चत सदस्मको हकभा कन्त्म्तभा दईु कामाक्रभ अननर्ामा रुऩभा छनौट गनुा 
ऩनेछ।§ 

५. प्रनतनननध तोक्न सक्ने्- कामाक्रभको तजुाभा, सञ्चारन सम्फन्त्धी कामा गनाको रानग प्रदेश सबा 
सदस्मरे आफ्नो प्रनतनननध तोक्न सक्नेछ । मसयी प्रनतनननध तोवकएकोभा सो जानकायी 
कामाारमराई ददन ुऩनेछ ।  

६. सञ्चारन तथा कामाान्त्र्मन्  (१) ननमभ ३ फभोन्त्जभ छनौट बएका कामाक्रभ अनसूुची-२ 
फभोन्त्जभको ढाॉचाभा ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ ऩेश गयेको कामाक्रभ सञ्चारन य कामान्त्र्मन गदाा भन्त्रारमरे 
जनसहबानगताराई प्राथनभकता ददई "स्थानीम उऩबोक्ता सभूह, सयकायी कामाारम र्ा 
साभदुावमक सॊस्था भापा त"** गनुा ऩनेछ ।  

(३)   बौनतक ऩूर्ााधाय ननभााण तथा भभात सम्फन्त्धी कामाक्रभ सञ्चारन गदाा सम्फन्त्न्त्धत ऩूर्ााधाय 
वर्कास कामाारमरे तमाय गयेको रागत इविभेट, नडजाईन, ड्रइङ्ग फभोन्त्जभ अन्त्म कामाक्रभको 
हकभा सम्फन्त्न्त्धत सॊस्थारे तमाय गयेको प्रस्तार्राई प्रदेश सबा सदस्म र्ा ननजको 
प्रनतनननधको नसपारयश साथ य प्रदेश सबा सदस्म आपैरे तमाय ऩायेको  कामाक्रभ बए सो 
सभेत उल्रेख गयी ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारमभा कामान्त्र्मनको रानग ऩेश गनुाऩनेछ ।  

(४)   उऩननमभ (३) फभोन्त्जभ प्राप्त हनु आएको कामाक्रभको रानग भन्त्रारमरे ऩरु्ााधाय वर्कास 
कामाारमराई आर्श्मक भागाननदेशन सवहत कामाक्रभ कामाान्त्र्मनको रानग आर्श्मक फजेट 
अन्त्ख्तमायी ददन ुऩनेछ ।  

(५)   ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारमरे कामाक्रभ सञ्चारन तथा कामान्त्र्मन गदाा सम्फन्त्न्त्धत प्रदेशसबा 
सदस्मफाट ऩेश बएको अनसूुची-१ फभोन्त्जभको कामाक्रभ कामाान्त्र्मन तानरका फभोन्त्जभ  

                                                           

 दोश्रो संशोधनद्वारा थप गररएको । 
 दोश्रो संशोधनद्वारा राखिएको । 
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कामाान्त्र्मन तहभा अनगुभन गनुा गयाउन ुऩनेछ ।सो को रानग एक अनगुभन सनभनत गठन 
गनुा ऩने छ ।  

(६) कामाक्रभको कामाान्त्र्मन, येखदेख तथा जाॉचऩास गने सम्फन्त्धभा आर्श्मक प्रावर्नधक सहमोग 
ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारम आर्श्मकता अनसुाय र्ा ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारमको सभन्त्र्मभा 
स्थानीम तहका सयकायी कामाारमरे उऩरब्ध गयाइददन ुऩनेछ ।  

(७)     उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ ऩेश बएका कामाक्रभ फाहेक अन्त्मर खचा गना ऩाईने छैन ।  

(८)    उऩ ननमभ (१) फभोन्त्जभ छनौट कामाक्रभको रानग कन्त्म्तभा दईु वकस्ताभा यकभ उऩरब्ध 
गयाइने छ । जस भध्मे ऩवहरो वकस्ता यकभ ननकासा बएऩनछ सोको आर्नधक भूल्माङ्कन 
सवहतको प्रावर्नधक प्रनतरे्दन प्राप्त नबएसम्भ सोही कामाक्रभको रानग फाॉकी यकभ ननकासा 
गरयने छैन । 

(९)   प्रदेश सबाका सदस्मरे ननमभ ६ को उऩननमभ ( १) फभोन्त्जभ कामाक्रभ ऩेश गरयसकेऩनछ 
प्रदेश सबा वर्घटन र्ा कामाकार सभाप्त ऩेश गरयसकेऩनछ प्रदेश सबा वर्घटन र्ा कामाकार 
सभाप्त बएऩनन उक्त कामाक्रभ कामाान्त्र्मन गना फाधा ऩने छैन ।  
तय कामाक्रभ ऩेश नगदै प्रदेश सबाको सम्फन्त्न्त्धत सदस्म कुनै कायणरे प्रदेश सबाको सदस्म 
नयहेभा उक्त यकभ स्र्त् विज हनुेछ ।  

६क. फोरऩरको भाध्मभफाट गनुा ऩने् ( ††१) "मस ननमभार्री फभोन्त्जभ छनौट बएका देहामका 
प्रकृनतका कामाक्रभहरु फोरऩरको भाध्मभफाट गनुा ऩनेछ् 

 (क) प्रावर्नधक रुऩरे जवटर प्रकृनतका ननभााण कामा,  

 (ख) जवटर वकनसभको गणुस्तय ऩरयऺण गनुा ऩने,  

 (ग) Heavy Machines  प्रमोग गनुा ऩने, 
 (घ) जनसहबानगता जटुन नसक्ने,  

 (ङ) ननभााण ऩनछ भभात सम्बाय उऩबोक्ता सनभनतफाट हनु नसक्ने,  

 (च) ननभााण कामा सम्ऩन्न बएऩनछ उऩबोक्ता सनभनतभा मोजना हस्तान्त्तयण गना नसक्ने जस्ता 
 कामाहरु ,  

 (छ) ऩचास राख रुऩैमाॉ बन्त्दा फढी यकभको कामाक्रभहरु।  

                                                           

 दोश्रो संशोधनद्वारा थप गररएको । 
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 (२) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ फोरऩर गदाा वर्ननमोन्त्जत बएको यकभ र्ाॉकी यहन गएभा सो 
यकभ फयाफयको कामाक्रभ स्र्ीकृत गयी मस ननमभार्री फभोन्त्जभ कामाक्रभ सञ्चारन गना 
सवकनेछ" । 

 ६ख. कामाक्रभ सम्ऩन्न गने अर्नध तोक्ने ्‡‡"ननमभ ३ फभोन्त्जभ छनौट बएका कामाक्रभहरु सम्ऩन्न 
गने अर्नध तोवक कामा आदेश ददन ुऩनेछ"। 

७. प्रशासननक खचाको व्मर्स्था -् (१) कामाक्रभको रानग वर्ननमोन्त्जत यकभफाट ५ राख रुऩैमाॉसम्भ 
प्रशासननक कामाका रानग खचा गना सवकने छ । उक्त यकभ प्रदेश सबा सदस्म ननर्ााचन 
ऺेरको सम्ऩका  कामाारम सञ्चारनको नननभत्त भसरन्त्द य प्रदेश सबा सदस्मको प्रनतनननध, 
प्रदेश सबा सदस्मद्वाया अनगुभन कामाका रानग खटाइएको व्मन्त्क्तको ऩारयश्रनभक, दैननक 
भ्रभण बत्ता एर्ॊ सम्ऩका  कामाारमको घय बाडा रगामतभा खचा गना सवकनेछ ।  

 (२) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ प्रशासननक कामाका रानग छुट्याइएको यकभ दईु वकस्ताभा 
 ननकासा ददन ुऩनेछ ।  

 (३)  उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ छुट्याइएको यकभको सीभानबर यही खचा गरयएको 
 यकभको वर्र्यण प्रदेश सबा सदस्म र्ा ननजको प्रनतनननधरे ऩूर्ााधाय वर्कास 
 कामाारमभा ऩठाउन ुऩनेछ । कामाारमरे त्मस्तो खचाराई ननमभानसुाय पर्छ्यौट य 
 पयपायक गनुाऩनेछ ।  

 (४)  कामाक्रभभा प्रावर्नधक सहमोग ऩमुााउन प्राप्त यकभको एक दशभरर् ऩाॉच प्रनतशत 
 सम्भ यकभ कट्टा गयी ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारमरे खचा गना सक्नेछ ।  

 (५) उऩननमभ (४) फभोन्त्जभको यकभ ननभााण कामाको सऩुरयरे्ऺण एर्ॊ अनगुभन य 
 भसरन्त्द सम्फन्त्धी कामाभा भार खचा गना सवकनेछ ।  

 

८. अनगुभन तथा भूल्माॊकन  : (१) प्रदेश सबाका सम्फन्त्न्त्धत सदस्मरे आफ्नो नसपारयसभा 
 कामाान्त्र्मन गरयएका कामाक्रभको र्षाभा कम्तीभा एक ऩटक  अनगुभन गयी सो को 
 प्रनतरे्दन कामारमभा ददन ुऩनेछ । 

                                                           

 दोश्रो संशोधनद्वारा थप गररएको । 
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(२) ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारमरे छनौट बई कामाान्त्र्मनभा गएका कामाक्रभहरुको चौभानसक 
रुऩभा अनगुभन गना एक अनगुभन सनभनत फनाउन ुऩनेछ । उक्त अनगुभन सनभनतभा प्रत्मऺ 
ननर्ाान्त्चत सदस्म सभेत यहनेछ । 

९. कामाक्रभभा बएको खचाको पछामौट य पयपायक  : (१) कामाक्रभभा बएको खचाको 
 नफर/बऩााई बौचय सवहतको वर्र्यण सम्फन्त्न्त्धत उऩबोक्ता सनभनत र्ा कामा सम्ऩन्न गने 
 ननकामरे ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारमभा सभमभै ऩेश गनुाऩने छ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ वहसाफ पयपायक/पछामौटका रानग कागजात प्राप्त बएऩनछ 
ननमभ ७ को उऩननमभ (३) भा  व्मर्स्था बएअनसुाय कामाारमभा ननमभानसुाय 
जाॉचऩासका रानग ऩठाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (२) फभोन्त्जभ जाॉचऩासका रानग कागजात ऩेश बएऩनछ सो कामाारम 
सम्फन्त्न्त्धत प्रावर्नधक कभाचायी खटाई सम्ऩन्न बएका काभका सम्फन्त्धभा प्रनतरे्दन ऩेश 
गना रगाउन ुऩनेछ । 

(४)  ऩरु्ााधाय वर्कास कामारमका प्रभखुरे ननमभानसुाय सञ्चानरत कामाक्रभ र्ा मोजनाको 
जाॉचऩास य पयपायक गने गयाउने छ । 

(५)  कामाक्रभ र्ा मोजना कामाारमको अनगुभनभा खवटईएको कभाचायीरे खचा अनसुायको 
काभ बएको र्ा नबएको प्रनतरे्दन ददन ुऩनेछ य सो प्रनतरे्दनको आधायभा जाॉचऩास 
गरयददन सक्नेछ । 

(६)  उऩननमभ (५) फभोन्त्जभ जाॉचऩास बैसकेऩनछ ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारमको प्रभखुरे 
प्रचनरत काननु फभोन्त्जभ त्मस्तो काभको वहसाफ पयपायक गयी सोको जानकायी 
सम्फन्त्न्त्धत प्रदेश सबा सदस्मराई ददइनेछ य त्मस्तो वहसाफको वर्र्यण चौभानसक 
रुऩभा सार्ाजननक गनुा ऩनेछ । 

 (७)  जाॉचऩास बैसके ऩश्चात ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारमरे ननमभानसुाय पयपायक ऩेश गनुा 
ऩने  छ । 
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१०. पयपायक गनुाऩने   : (१) प्रदेश सबा सदस्मको नसपारयश फभोन्त्जभ ऩूर्ााधाय वर्कास 
कामाारमरे भन्त्रारमफाट प्राप्त अन्त्ख्तमायी अनरुुऩ म्माद नबरै ननमभानसुाय वहसाफ पयपायक 
गयी सो को जानकायी प्रदेश सबा सदस्म य भन्त्रारमभा ददन ुऩनेछ । 

        (२) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ प्राप्त बएको खचाको पाॉटफायी ननममभानसुाय पछौमौट गयी 
ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारमरे प्रदेश सबा सदस्मराई जानकायी ददन ुऩनेछ । 

११.  रेखा य रेखा ऩयीऺण   : (१) भन्त्रारमफाट प्राप्त यकभको प्रचनरत आनथाक ऐन ननमभ 
अनसुाय रेखा य रेखाऩयीऺण सम्फन्त्धी सम्ऩूणा उत्तयदावमत्र् ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारमको 
हनुेछ । 

 (२) उऩननमभ (१) फभोन्त्जभ प्राप्त यकभको आन्त्तरयक य अन्त्न्त्तभ रेखाऩरयऺण प्रदेश 
सयकायको आनथाक कामावर्नध ननमनभत तथा व्मर्न्त्स्थत गने ऐन, २०७४ फभोन्त्जभ ऩूर्ााधाय 
वर्कास कामाारमरे गनुा गयाउन ुऩनेछ । 

      (३)  भानसक रुऩभा खचाको पाॉटर्ायी य आनथाक र्षाको अन्त्तभा आनथाक वर्र्यण 
भन्त्रारमभा ऩेश गने दावमत्र् ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारमको हनुेछ । 

१२. प्रगनत प्रनतरे्दन  : कामाारमरे मस कामाक्रभ अन्त्तगात कामाान्त्र्मन गरयएका मोजना/ 
आमोजनाको वर्र्यण (वकनसभ, सॊचानरत स्थान, र्डा नॊ., खलु्ने गयी, राबग्राही सॊख्मा, 
यकभ, प्रदेश सबा सदस्मको नाभ) सवहतको प्रगनत प्रनतरे्दन भन्त्रारमभा अननर्ामा रुऩभा 
प्रत्मेक चौभानसकभा ऩेश गनुा ऩनेछ । 

१३. प्रगनत सभीऺा : भन्त्रारमरे सञ्चानरत कामाक्रभको प्रगनत सभीऺा गनुा/गयाउन ुऩनेछ । 

१४. अनसूुचीभा थऩघट तथा हेयपेय : प्रदेश सयकायरे प्रदेश नॊ. २ याजऩरभा सूचना प्रकाशन गयी 
आर्श्मकता अनसुाय अनसूुचीभा थऩघट हेयपेय गना सक्नेछ  
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अनसूुची-१ 

प्रदेश सबा सदस्म ननर्ााचन ऺेर वर्कास कामाक्रभ 

कामाक्रभ कामाान्त्र्मन तानरकाको नभूना 
(ननमभ ३ को उऩननमभ (४) सॉग सभफन्त्न्त्धत) 

 

 प्रदेश सबा सदस्मको नाभ................................ 

 न्त्जल्रा............................ 

नस.
नॊ 

सञ्चारन 
हनुे 
कामाक्रभ
को 
वर्र्यण 

प्रथभ 
चौभानसक 

दोश्रो 
चौभानसक 

तेस्रो 
चौभानसक 

सञ्चारन हनुे 
गा.ऩा./न.ऩा,र्
डा नॊ. टोर 

व्महोरयने रागत यकभ रु. 

राबा
न्त्न्त्र्त 
जनसॊ
ख्मा 

कैवपमत 

कामाक्रभ
फाट 
रागत 
सहबानग
ता 

जन 
सहबानगता 

सयका
यी 

गै.स.
स. 

अ
न्त्म 

ज
म्भा 
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अनसूुची - २ 

प्रदेश सबा सदस्म ननर्ााचन ऺेर वर्कास कामाक्रभ 

कामाक्रभ प्रस्तार् ऩेश गने पायाभ 

(ननमभ ६ को उऩननमभ (१) सॉग सम्फन्त्न्त्धत) 

श्री ऩूर्ााधाय वर्कास कामाारम, 
............................... न्त्जल्रा ।  

वर्षम : कामाक्रभ प्रस्तार् सम्फन्त्धी वर्र्यण । 

1) आमोजना सञ्चारन गने स्थान:- गा.ऩा./न.ऩा.................... र्डा नॊ. .......टोर 
..................... 

(क) आमोजनाको नाभ:-  

(ख)  आमोजनाभको वकनसभ :- 
(ग)  राबान्त्न्त्र्त जनसॊख्मा :- 
(घ)  अधयुो मोजना बए र्ताभान अर्स्थाको वर्र्यण :- 
(ङ)  थऩ गनुाऩने कामाको वर्र्यण :- 
(च)  आमोजना सम्ऩन्न गना राग्ने अनभुाननत सभमार्नध :- 
(छ)  आमोजनाको अनभुाननत खचा रु. 

(१) कामाक्रभफाट रु. 
(२) उऩबोक्ता (जनसहबानगता) फाट रु. 
(३) रागत सहबानगताफाट रु. 
(४) सयकायी अनदुानफाट रु. 
(५) गैय सयकायी सॊस्थाफाट रु. 
(६) अन्त्म स्रोतफाट रु. 

(ज) कामाक्रभ शरुु हनुे नभनत :- 
(झ) कामाक्रभ सम्ऩन्न हनुे नभनत :- 
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(ञ) उऩबोक्ता सनभनत गठन गयी आमोजना सञ्चारन गरयने बए उऩबोक्ता सनभनतको नाभार्री 
:- 

(१) अध्मऺ 

(२) उऩाध्मऺ 

(३) सन्त्चर्  

(४) सदस्म 

(५) सदस्म 

(ट) प्रदेश सबा सदस्म र्ा ननजको आमोजना सम्फन्त्धी अन्त्म केही बए उल्रेख गने 
प्रनतनननधको नाभ:- 
सही :- 
.....................................  
न्त्जल्रा :- 

       नभनत :- 

(रिव्म् कामाक्रभ सम्ऩन्न बएको ऩैंतीस ददननबर खचाको वर्र्यण  ऩेश गरयसक्न ुऩनेछ) । 

 

  
 

  

आऻारे 

(कोभर फहादयु खरी) 
प्रदेश सन्त्चर् (कानून) 


