
 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत 

खण्ड ०३) ऩोखया, काङ्झतिक २४ गते, २०७७ सार (अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १२ 

बाग १ 
प्रदेश सयकाय 

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम 
 

नेऩारको सॊङ्जिधान फभोङ्ञजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोङ्ञजभको ऐन 

सििसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रकाशन गङ्चयएको छ । 
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सॊित ्२०७७ सारको ऐन नॊ.११ 

गण्डकी प्रदेश ङ्जिकास प्राङ्झधकयणको  स्थाऩना य सञ् चारन गने सम्फन्धभा व्मिस्था गनि 
फनकेो ऐन 

प्रस्तािना् साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी, ङ्झनजी रगानी तथा प्रदेश सयकाय य ङ्झनजी ऺेत्रको 
सॊमङ्टक्त रगानीभा सञ् चारन हङ्टने आमोजनाको छनौट, स्िीकृङ्झत, द्र ङ्टत कामािन्िमन, कङ्ट शर 
व्मिस्थाऩन, प्रबािकायी ङ्झनमभन य अनङ्टगभन गयी प्रदेशको सभग्र ङ्जिकासभा मोगदान 
ऩङ्टर् माउन गण्डकी प्रदेश ङ्जिकास प्राङ्झधकयणको स्थाऩना य सञ् चारन गने सम्फन्धभा 
व्मिस्था गनि िाञ्छनीम बएकोरे, 

 गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञम्बक 

1. सॊङ्ञऺप् त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “गण्डकी प्रदेश ङ्जिकास प्राङ्झधकयण 
ऐन, २०७७”  यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

2. ऩङ्चयबाषा् ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागभेा मस ऐनभा,-  

(क) “अध्मऺ” बन् नारे कामिकायी ऩङ्चयषकोको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ख) “अनङ्टभङ्झत ऩत्र प्राप्त व्मङ्ञक्त” बन् नारे आमोजनाको अध्ममन, 
सिेऺण य कामािन्िमन गनि अनङ्टभङ्झत ऩत्र प्राप्त पभि, कम्ऩनी िा 
व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ग) “आमोजना” बन् नारे मस ऐन फभोङ्ञजभ साििजङ्झनक-ङ्झनजी 
साझेदायी, ङ्झनजी रगानी तथा प्रदेश सयकाय य ङ्झनजी ऺेत्रको 
सॊमङ्टक्त रगानीभा कामािन्िमन गङ्चयन ेआमोजना सम्झनङ्ट ऩछि य सो 
शब्दरे प्राङ्झधकयणरे कामािन्िमन गने गयी प्रदेश सयकायरे 
तोकेका आमोजनाराई सभेत सम्झनङ्ट ऩछि। 

(घ) “उऩबोक्ता” बन् नारे मस ऐन फभोङ्ञजभको आमोजनाफाट सेिा 
सङ्टङ्जिधा उऩबोग िा उऩमोग गने व्मङ्ञक्त िा ङ्झनकाम सम्झनङ्ट ऩछि।  
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(ङ) “कामिकायी ऩङ्चयषद्” बन् नारे दपा ५ फभोङ्ञजभको कामिकायी 
ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछि।  

(च) “कामिकायी ङ्झनदेशक” बन् नारे दपा १२ फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त 
कामिकायी ङ्झनदेशक सम्झनङ्ट ऩछि। 

(छ) “कोष” बन् नारे दपा ५८ फभोङ्ञजभको कोष सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ज) “तोङ्जकएको” िा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बन् नारे मस ऐन अन्तगित 
फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछि। 

(झ) “ङ्झनजी रगानी” बन् नारे दपा ३१ फभोङ्ञजभ गङ्चयने रगानी सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

(ञ) “ङ्झनभािण” बन् नारे ऩूिािधाय सॊयचनाको ङ्जिकास, ङ्झनभािण य 
ऩङ्टनस्थािऩनाको कामि सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ट) “ऩूिािधाय सॊयचना” बन् नारे सडक, सङ्टरुङ भागि, ऩङ्टर, नहय, 
जराशम, फाॉध, ढर, केफङ्टरकाय, येल्िे, ट्राभिे, भेट्रो येर, भोनो 
येर, स्काइ येर, ट्ररीफस, फस र् माङ्जऩड ट्राङ्ञन्जट, सङ्टखखा 
फन्दयगाह, जरभागि ऩङ्चयिहन, ङ्जिभानस्थर, अस्ऩतार, शीत 
बण्डाय, गोदाभ घय, साििजङ्झनक सबागहृ, यङ्गशारा, जरङ्जिद्यङ्टत,् 
जैङ्जिक, िामू, सौमि रगामतका निीकयणीम, ताऩीम तथा बतूाऩीम 
ऊजािको उत्ऩादन, प्रसायण तथा ङ्जितयण, प्रदशिनी स्थर, 
भनोयञ् जन ऩाकि , पोहोयभैरा प्रशोधन तथा व्मिस्थाऩन प्राण्ट, 
सञ् चाय तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध, ङ्जितीयीम फजाय ऩूिािधाय, खानी तथा 
खङ्झनजजन्म उद्योग, ङ्जिशेष आङ्झथिक तथा औद्योङ्झगक ऺेत्र, कृङ्जष 
तथा िन ऺेत्र, ङ्ञशऺा ऺेत्र, स्िास््म ऺेत्र, होटर िा ऩमिटन 
ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत ऩूिािधाय सॊयचना सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे 
मस्तै प्रकृङ्झतका अन्म ऩूिािधाय सॊयचनाराई सभेत जनाउॉछ। 

(ठ) “प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग” बन् नारे गण्डकी प्रदेशको नीङ्झत 
तथा मोजना आमोग सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ड) “प्राङ्झधकयण” बन् नारे दपा ३ फभोङ्ञजभको गण्डकी प्रदेश ङ्जिकास 
प्राङ्झधकयण सम्झनङ्ट ऩछि। 
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(ढ) “भहशङ्टर” बन् नारे अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञक्तरे सेिा सङ्टङ्जिधा 
उऩरब्ध गयाए फाऩत उऩबोक्तासॉग ङ्झरन े सेिा शङ्टल्क सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

(ण) “भङ्टखमभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामािरम” बन् नारे गण्डकी 
प्रदेश सयकायको भङ्टखमभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कामािरम 
सम्झनङ्ट ऩछि। 

(त) “रगानी” बन् नारे मस ऐन फभोङ्ञजभ ऋण िा स्िऩङ्टॉजी िा 
ऩङ्टनरिगानी िा मस्तै प्रकायका ङ्जितीयीम उऩकयण भापि त ्
आमोजनाभा गङ्चयने ऩङ्टॉजी प्रिाह सम्झनङ्ट ऩछि। 

(थ) “रगानीकताि” बन् नारे मस ऐन फभोङ्ञजभ आमोजनाभा रगानी 
गयेको िा रगानी गने इच्छा व्मक्त गने पभि, कम्ऩनी िा व्मङ्ञक्त 
सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे आमोजनाको अध्ममन, सिेऺण य 
ङ्जिकास ङ्झनभािण िा सञ् चारन गने पभि, कम्ऩनी िा व्मङ्ञक्तराई 
सभेत जनाउॉछ। 

(द) “सदस्म” बन् नारे कामिकायी ऩङ्चयषकोको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछि य सो 
शब्दरे अध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ। 

(ध) “सम्झौता” बन् नारे प्रदेश सयकाय िा प्राङ्झधकयण य रगानीकताि 
फीच बएको आमोजना ङ्जिकास सम्झौता, आमोजना रगानी 
सम्झौता िा सङ्टङ्जिधा सम्झौता (कन्सेसन एङ्झग्रभेन्ट) िा अन्म मस्तै 
प्रकायका सम्झौता सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे प्रदेश सयकाय य 
ङ्झनजी ऺेत्रसॉग बएको सॊमङ्टक्त रगानी सम्फन्धी सम्झौताराई सभेत 
जनाउॉछ। 

(न) “सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम” बन् नारे आमोजना कामािन्िमन तथा 
सहजीकयण गने प्राङ्झधकयण, नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा 
स्थानीम तह िा भातहतका साििजङ्झनक ङ्झनकाम सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ऩ) “सिेऺण” बन् नारे आमोजना कामािन्िमन गनिका राङ्झग गङ्चयन े
प्रायङ्ञम्बक अध्ममन, सम्बाव्मता अध्ममन, िाताियणीम अध्ममन, 
ङ्जिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन तथा ङ्जिस्ततृ आमोजना प्रङ्झतिेदन िा 
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अन्म मस्तै प्रकायका अनङ्टसन्धान िा अन्िेषण सम्फन्धी कामि 
सम्झनङ्ट ऩछि। 

(प) “साििजङ्झनक ङ्झनकाम” बन् नारे नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा 
स्थानीम तहको कामािरम, नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकायको 
ऩूणि िा अङ्झधकाॊश स्िाङ्झभत्ि िा ङ्झनमन्त्रणभा यहेको सॊस्था, कम्ऩनी 
िा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ साििजङ्झनक स्तयभा स्थाङ्जऩत िा 
गङ्छठत अन्म सङ्गङ्छठत सॊस्था िा नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाङ्ञशत 
गयी नेऩार सयकायरे साििजङ्झनक ङ्झनकाम बनी तोङ्जकङ्छदएको 
साििजङ्झनक सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछि। 

(फ) “साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी” बन् नारे सम्फङ्ञन्धत साििजङ्झनक 
ङ्झनकाम य रगानीकताि फीच स्रोत िा प्रङ्झतपर फाॉडपाॉट तथा 
जोङ्ञखभ फेहोने गयी आऩसी सहकामिभा ऩूिािधाय सॊयचना ङ्झनभािण, 
सञ् चारन, ऩङ्टनस्थािऩना िा साििजङ्झनक सेिा प्रिाह गनि दपा १८ 
को उऩदपा (२) भा उल्रेख बए भध्मे कङ्ट नै तङ्चयकाफाट 
ऩङ्चयमोजना कामािन्िमन गने प्रफन्ध सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ब) “स्थानीम तह” बन् नारे गाउॉऩाङ्झरका िा नगयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट 
ऩछि। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

प्राङ्झधकयणको स्थाऩना 
3. प्राङ्झधकयणको स्थाऩना् (१) साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी, ङ्झनजी रगानी तथा प्रदेश 

सयकाय य ङ्झनजी ऺेत्रको सॊमङ्टक्त रगानीभा सञ् चारन हङ्टन े आमोजनाको छनौट, 
स्िीकृङ्झत, द्र ङ्टत कामािन्िमन, कङ्ट शर व्मिस्थाऩन, प्रबािकायी ङ्झनमभन य अनङ्टगभन गयी 
प्रदेशको सभग्र ङ्जिकासभा मोगदान ऩङ्टर् माउन गण्डकी प्रदेश ङ्जिकास प्राङ्झधकयणको 
स्थाऩना गङ्चयएको छ। 

(२) प्राङ्झधकयणको प्रधान कामािरम गण्डकी प्रदेशको याजधानी ऩोखयाभा 
यहनेछ। 
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(३) प्राङ्झधकयण अङ्जिङ्ञच्छन् न उतीययाङ्झधकायिारा एक स्िशाङ्झसत सङ्गङ्छठत सॊस्था 
हङ्टनेछ। 

(४) प्राङ्झधकयणको सफै काभ कायफाहीको राङ्झग आफ्नो एउटा छङ्ट टै्ट छाऩ 
हङ्टनेछ। 

(५) प्राङ्झधकयणरे व्मङ्ञक्त सयह चर अचर सम्ऩङ्ञतीय प्राप् त गनि, उऩबोग गनि, 
फेचङ्झफखन गनि िा अन्म ङ्जकङ्झसभरे व्मिस्था गनि सक्नेछ। 

(६) प्राङ्झधकयणरे आफ्नो नाभफाट व्मङ्ञक्त सयह उजङ्टय गनि य प्राङ्झधकयण उऩय 
ऩङ्झन सोही नाभफाट उजङ्टय राग्न सक्नेछ। 

(७) प्राङ्झधकयणरे व्मङ्ञक्त सयह कयाय गनि य कयाय फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय प्रमोग 
गनि तथा दाङ्जमत्ि ङ्झनिािह गनि सक्नछे।   

4. आमोजना कामािन्िमन् (१) प्रदेश सयकायका प्राथङ्झभकता प्राप्त आमोजनाभध्मे तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकायरे ङ्झनणिम गयी प्राङ्झधकयणरे कामािन्िमन गने बनी तोकेका 
आमोजना प्राङ्झधकयणरे कामािन्िमन गनेछ। 

(२) प्रदेश सयकायरे तोकेका देहाम फभोङ्ञजभका आमोजना प्राङ्झधकयणरे 
साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीभा मस ऐन फभोङ्ञजभ कामािन्िमन गने व्मिस्था 
ङ्झभराउनेछ्- 

(क) जरङ्जिद्यङ्टत,् सौमि तथा िामङ्टऊजाि, फामोग्माॉस तथा अन्म ऊजाि 
सम्फन्धी आमोजना, 

(ख) सडक तथा सङ्टरुङ भागि ङ्झनभािण आमोजना,  
(ग) ङ्जिद्यङ्टत ्प्रसायण राइन रगामतका ङ्जिद्यङ्टत ्ऩूिािधाय आमोजना, 
(घ) साहङ्झसक ऩमिटनसॉग सम्फङ्ञन्धत ऩूिािधाय ङ्जिकास आमोजना तथा 

केफरकाय आमोजना, 
(ङ) खानेऩानी तथा ङ्झसॉचाइ रगामतका जरस्रोत उऩमोग सम्फन्धी 

आमोजना, 
(च) कयाय खेती, ऩशङ्टऩऺीऩारन, परपूर खेती, जडीफङ्टटी खेती, एग्रो 

पयेङ्ञस्ट्र, खाद्यान् न प्रशोधन, चक्राफन्दी सम्फन्धी आमोजना, य  
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(छ) भाङ्झथ खण्डहरूभा उल्रेख बएका आमोजनाको अङ्झतङ्चयक्त प्रदेश 
सयकायरे तोकेको ऩूिािधाय सॊयचना रगामतका अन्म कङ्ट नै 
आमोजना।  

(३) प्रदेश सयकायरे तोकेको कङ्ट नै ऩूिािधाय सॊयचना आमोजना िा अन्म कङ्ट नै 
आमोजना प्राङ्झधकयणरे प्रदेश सयकाय य ङ्झनजी ऺेत्रसॉगको सॊमङ्टक्त रगानीभा मस ऐन 
फभोङ्ञजभ कामािन्िमन गने व्मिस्था ङ्झभराउनेछ। 

(४) साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीभा सञ् चारन गङ्चयन े प्रदेश ङ्झबत्रका गौयि य 
प्राथङ्झभकताका आमोजनाको प्राङ्झधकयणरे प्राथङ्झभकीकयण य छनौट गनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

कामिकायी ऩङ्चयषद् 
5. कामिकायी ऩङ्चयषद्: (१) प्राङ्झधकयणको सिोच्च ङ्झनकामको रुऩभा एक कामिकायी 

ऩङ्चयषद् यहनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कामिकायी ऩङ्चयषकोको गठन देहाम फभोङ्ञजभ 

हङ्टनेछ्- 

(क) भङ्टखमभन्त्री           -अध्मऺ 

(ख)  भन्त्री, आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना         -सदस्म 

(ग) भङ्टखमभन्त्रीरे तोकेको एक जना भन्त्री         -सदस्म 

(घ) आमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारमका भन्त्री        -सदस्म 

(ङ) उऩाध्मऺ, नीङ्झत तथा मोजना आमोग           -सदस्म 

(च) प्रभङ्टख सङ्ञचि, प्रदेश सयकाय          -सदस्म 

(छ) प्रदेश सयकायरे ङ्झनमङ्टक्त गयेका आङ्झथिक ऺेत्रको एक  

तथा ऩूिािधाय ऺेत्रका एक गयी दङ्टई जना ङ्जिऻ        -सदस्म 

 (ज) प्राङ्झधकयणको कामिकायी ङ्झनदेशक    -सदस्म-सङ्ञचि 

(३) कामिकायी ऩङ्चयषकोको फैठकभा आियकमकता अनङ्टसाय प्रदेश सयकायका भन्त्री, 
ऩदाङ्झधकायी, स्थानीम तहका कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायी, कभिचायी, ङ्जिऻ िा सयोकायिाराराई 
आभन्त्रण गनि सङ्जकनेछ। 
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6. कामिकायी ऩङ्चयषकोको फैठक सम्फन्धी व्मिस्था् (१) कामिकायी ऩङ्चयषकोको फैठक 
अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फैठक एक आङ्झथिक फषिभा कम्तीभा छ ऩटक 
फस्नेछ। दङ्टई फैठकफीचको अन्तय दङ्टई भङ्जहनाबन्दा फढी हङ्टनेछैन।  

(३) कामिकायी ऩङ्चयषकोको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ ।  

(४) अध्मऺ सङ्जहत फहङ्टभत सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा कामिकायी ऩङ्चयषकोको 
फैठकको राङ्झग गण ऩूयक सङ्खखमा ऩङ्टगकेो भाङ्झननेछ।  

(५) कामिकायी ऩङ्चयषकोको फैठकको ङ्झनणिम फैठकभा उऩङ्ञस्थत सदस्मको 
दस्तखत गयाई सदस्म सङ्ञचिरे प्रभाङ्ञणत गयी याख नेछ।  

(६) कामिकायी ऩङ्चयषकोको फैठक ङ्जिद्यङ्टतीम सञ् चाय भाध्मभफाट सभेत गनि 
सङ्जकनेछ।सो सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 (७) कामिकायी ऩङ्चयषकोको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिङ्जिङ्झध कामिकायी ऩङ्चयषकोरे 
ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

7. कामिकायी ऩङ्चयषकोको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय् (१) कामिकायी ऩङ्चयषकोको काभ, 
कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी तथा ङ्झनजी रगानीभा कामािन्िमन गङ्चयन े
आमोजना तथा रगानी सम्फन्धी नीङ्झत तजङ्टिभा गने, 

(ख) सम्बाव्म आमोजनाको अध्ममन तथा आमोजनाको सूची तमाय गने,  
(ग) प्रदेशका गौयिका य प्राथङ्झभकता प्राप् त आमोजनाका राङ्झग 

रगानीको प्रऺेऩण गने तथा रगानीको िाताियण ङ्झनभािण गने,  

(घ) आमोजना सञ् चारनका राङ्झग ङ्जितीयीम स्रोत व्मिस्थाऩन तथा 
ऩङ्चयचारन गने,  

(ङ) प्रदेशका गौयिका य प्राथङ्झभकता प्राप् त आमोजनाका राङ्झग याङ्जष्डम 
तथा अन्तयािङ्जष्डम रगानी आकषिण गनि रगानी सम्भेरन गने, 
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(च) प्रदेशका गौयिका य प्राथङ्झभकता प्राप् त आमोजनाको साििजङ्झनक-
ङ्झनजी साझेदायी िा ङ्झनजी ऺेत्रफाट कामािन्िमन तथा सञ् चारनको 
भाऩदण्ड ङ्झनभािण गने, 

(छ) प्रदेशका गौयिका य प्राथङ्झभकता प्राप् त आमोजनाभध्मे साििजङ्झनक-
ङ्झनजी साझेदायी िा ङ्झनजी ऺेत्रफाट कामािन्िमन गनि आमोजना 
छनौट गयी कामािन्िमन गने गयाउने, 

(ज) प्रङ्झतस्ऩधाित्भक रुऩभा कामािन्िमन गने गयी छनौट गङ्चयएका 
आमोजनाहरुको भूल्माङ्कन गयी आमोजना स्िीकृङ्झत, रगानी 
स्िीकृङ्झत तथा आियकमकता अनङ्टसाय त्मस्ता आमोजनाका 
प्रस्तािकसॉग िाताि गयी सम्झौता गने, 

(झ) ङ्जिशेष प्राथङ्झभकताका आमोजनाको रुऩभा कामािन्िमन गने गयी 
छनौट गङ्चयएका आमोजनाको िाताि भापि त आमोजना ङ्जिकास,  
ङ्झनभािण तथा सञ् चारन गने गयी सम्झौता गने,  

(ञ) आह्वान नगङ्चयएका प्राङ्झधकयणभा सोझै प्राप् त हङ्टन आएका प्रस्तािहरू 
आियकमकता अनङ्टसाय अध्ममन गयी सिेऺण अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदने, 
रगानी स्िीकृङ्झत तथा सहभङ्झत प्रदान गने िा प्रस्तािकसॉग िाताि 
गयी सम्झौता गने, 

(ट) प्रदेश सयकायरे प्राङ्झधकयणभापि त ् ङ्जिकास गने बनी तोकेका 
आमोजनाको कामािन्िमन गने,  

(ठ) साििजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी सम्फन्धी नीङ्झत तथा कामिनीङ्झत स्िीकृत 
गने, 

(ड) आमोजना ङ्जिकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेबेरऩभेन्ट एङ्झग्रभेन्ट) तथा 
आमोजना रगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्बेष्टभेन्ट एङ्झग्रभेन्ट) 
रगामतका सहङ्टङ्झरमत सम्झौता (कन्सेसन एङ्झग्रभेन्ट) स्िीकृत गने, 

(ढ) प्राङ्झधकयणरे सञ् चारन गने िा सम्झौता फभोङ्ञजभको आमोजनाको 
कामिसम्ऩादन अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सूचक तमाय गयी सोको 
आधायभा कामिसम्ऩादन ङ्ञस्थङ्झतको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गने,  
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(ण) सम्झौता फभोङ्ञजभका आमोजनाको प्रबािकायी कामािन्िमनका राङ्झग 
सभस्माको ऩङ्जहचान य सभाधान गने, सहकामि गने, सभन्िम य 
सहजीकयण गने,  

(त) आमोजनाको ङ्झनभािण, कामािन्िमन िा सञ् चारन गनि नेऩार 
सयकाय, स्थानीम तह, सहकायी, ङ्झनजी ऺेत्र, गैयसयकायी ऺेत्र य 
ङ्जिकास साझेदायसॉग आियकमक साझेदायी य सहकामि गने, 

(थ) आङ्झथिक िा गैय आङ्झथिक सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाउन प्रदेश 
सयकायभापि त ्नेऩार सयकायराई ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(द) आमोजनाको राङ्झग आियकमक ऩने हदफन्दी बन्दा फढीको जग्गा 
खङ्चयद गनि िा ङ्झरजभा उऩरब्ध गयाउन सभन्िम य सहजीकयण 
गने, 

(ध) रगानीभैत्री िाताियण तमाय गनि सयकायी, सहकायी, ङ्झनजी ऺेत्र 
तथा गैयसयकायी ङ्झनकामसॉग सहकामि य सभन्िम गने, 

(न) प्रदेशका गौयिका य प्राथङ्झभकता प्राप्त आमोजनाका राङ्झग आियकमक 
ङ्जिदेशी रगानी आकषिण गनिका राङ्झग प्राङ्झधकयणरे उऩमङ्टक्त 
ठहर् माएको भङ्टरङ्टकसॉग ङ्छद्वऩऺीम रगानी सम्झौता य दोहोयो कय 
उन्भङ्टङ्ञक्त रगामतका रगानी प्रिर्द्िन सम्फन्धी िाताि गने िा सॊमन्त्र 
स्थाङ्जऩत गने िा गयाउने सम्फन्धभा प्रदेश सयकायभापि त ् नेऩार 
सयकायराई ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ऩ) आमोजनाको प्रबािकायी व्मिस्थाऩनका राङ्झग अध्ममन अनङ्टसन्धान 
गने  गयाउने, 

(प) सपरताऩूििक आमोजना कामािन्िमन गने रगानीकतािहरूको सूची 
तमाय गयी आियकमकता अनङ्टसाय त्मस्ता रगानीकतािहरू िा ऩूिि 
मोग्मता ङ्झनधाियण बएका रगानीकतािहरूफीच नमाॉ आमोजना 
कामािन्िमन गनि प्रङ्झतस्ऩधाि गयाउन,े 
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(फ) आमोजना कामािन्िमनभा सहजीकयणका राङ्झग प्रदेश सयकायको 
एकर ङ्जिन्दङ्ट सेिा केन्द्रको रुऩभा काभ गने, 

(ब) रगानीकतािराई अनङ्टभङ्झत िा इजाजत प्रदान गये फाऩत िा 
आमोजना ङ्जिकास गनि प्राङ्झधकयणरे ऩङ्टर् माएको सेिा तथा 
सहजीकयण फाऩत तोङ्जकए फभोङ्ञजभको शङ्टल्क िा दस्तङ्टय ङ्झरन,े 

(भ) प्राङ्झधकयणको िाङ्जषिक तथा आिङ्झधक मोजना, कामिमोजना, कामिक्रभ 
य फजेट स्िीकृत गने, 

(म) प्रदेश सयकायरे तोकेका अन्म कामि गने। 

 (२) कामिकायी ऩङ्चयषकोरे प्राङ्झधकयणको कामि सञ् चारनराई प्रबािकायी फनाउन 
आियकमकताका आधायभा ङ्ञजम्भेिायी य अङ्झधकाय तोकी ङ्जिषमगत उऩसङ्झभङ्झत गठन 
गनि सक्नछे।  

8. प्राङ्झधकयणको सङ्गठन सॊयचना: (१) प्राङ्झधकयणको कामि सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩनको 
राङ्झग आियकमक ऩने कभिचायीको व्मिस्था प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

(२) आमोजनाको रगानीको कङ्ट नै खास प्राङ्जिङ्झधक ऩऺको अध्ममन तथा 
ङ्जियक रेषण गयी सङ्टझाि ङ्छदन कामिकायी ऩङ्चयषकोरे कामािदेश तथा कामाििङ्झध तोकी 
सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रका ङ्जिशेषऻ यहेको सङ्झभङ्झत िा कामिदर गठन गनि सक्नेछ। 

(३) कामिकायी ऩङ्चयषकोको स्िीकृङ्झत ङ्झरई कामिकायी ङ्झनदेशकरे ङ्झनङ्ञयक चत काभ य 
अिङ्झध तोकी ङ्जिषम ङ्जिऻराई कयायभा काभभा रगाउन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झत िा कामिदरका सदस्मको सङ्टङ्जिधा य 
उऩदपा (३) फभोङ्ञजभका ङ्जिषम ङ्जिऻको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जिधा कामिकायी ऩङ्चयषकोरे 
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

ङ्जिऻ सदस्म य कामिकायी ङ्झनदेशक 

9. कामिकायी ऩङ्चयषद्का ङ्जिऻ सदस्म सम्फन्धी व्मिस्था् (१) दपा ५ को उऩदपा (२) 
को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभका सदस्म भध्मे आङ्झथिक ऺेत्रको ङ्जिषम ङ्जिऻको राङ्झग 
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अथिशास्त्र िा िाङ्ञणज्मशास्त्र िा व्मिस्थाऩनभा य ऩूिािधाय ऺेत्रको ङ्जिषम ङ्जिऻको राङ्झग 
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग िा ङ्जिकास सम्फन्धी ङ्जिषमभा भान्मताप्राप्त ङ्ञशऺण सॊस्थाफाट 
ङ्जिद्यािाङ्चयङ्झध गयेको य कम्तीभा ऩाॉच िषिको ङ्जिषमगत अनङ्टबि प्राप्त गयेको िा 
कम्तीभा स्नातकोतीयय तह उतीयीणि गयेको य सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रभा कम्तीभा सात िषिको 
ङ्जिषमगत अनङ्टबि प्राप् त गयेको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।    

(२) ङ्जिऻ सदस्म प्राङ्झधकयणभा ऩूया सभम काभ गने ऩदाङ्झधकायी हङ्टनेछन ् य 
ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक य अन्म सङ्टङ्जिधा प्रदेश सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

10. कामिकायी ङ्झनदेशक सम्फन्धी व्मिस्था् (१) प्राङ्झधकयणको दैङ्झनक प्रशासन सञ् चारन 
तथा कामि सम्ऩादन गनि एक कामिकायी ङ्झनदेशक यहनेछ। 

 (२) कामिकायी ङ्झनदेशकको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा अन्म सङ्टङ्जिधा प्रदेश सयकायरे 
तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(३) भान्मताप्राप्त ङ्ञशऺण सॊस्थाफाट अथिशास्त्र, िाङ्ञणज्मशास्त्र, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग, 
व्मिस्थाऩन िा ङ्जिकास सम्फन्धी ङ्जिषमभा कम्तीभा स्नातकोतीयय तह उतीयीणि गयेको य 
आमोजना ङ्जिकास, साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी, रगानी प्रिर्द्िन, ङ्जिकास प्रशासन, 
फैङ्ञङ्ख कङ, ङ्जितीयीम ऺेत्र िा औद्योङ्झगक व्मिस्थाऩनको ऺेत्रभा कम्तीभा सात िषिको 
अनङ्टबि हाङ्झसर गयेको नेऩारी नागङ्चयक कामिकायी ङ्झनदेशकको ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन 
मोग्म भाङ्झननेछ। भान्मताप्राप्त ङ्ञशऺण सॊस्थाफाट उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिषमभा ङ्जिद्यािाङ्चयङ्झध 
गयेको बए कम्तीभा ऩाॉच िषिको ङ्जिषमगत अनङ्टबि प्राप्त गयेको नेऩारी नागङ्चयक 
कामिकायी ङ्झनदेशकको ऩदभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन मोग्म भाङ्झननेछ। 

11. ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मिस्था:  (१) ङ्जिऻ सदस्म य कामिकायी ङ्झनदेशकको 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनि भङ्टखमभन्त्रीरे तोकेको भन्त्रीको सॊमोजकत्िभा प्रदेश 
नीङ्झत तथा मोजना आमोगको उऩाध्मऺ य प्रभङ्टख सङ्ञचि सदस्म यहने गयी प्रदेश 
सयकायरे तीन सदस्मीम ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झत गठन गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतरे कामिङ्जिङ्झध फनाई 
प्रङ्झतस्ऩधािको आधायभा ङ्जिऻ सदस्म य कामिकायी ङ्झनदेशकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग एक 
ऩदभा दङ्टई जना उम्भेदिायको नाभ प्रदेश सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनेछ। 
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12. ङ्जिऻ सदस्म य कामिकायी ङ्झनदेशकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त सम्फन्धी व्मिस्था: (१) दपा ११ 
फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस बएका व्मङ्ञक्तहरूभध्मेफाट प्रदेश सयकायरे ङ्जिऻ सदस्म य 
कामिकायी ङ्झनदेशकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामिकायी ङ्झनदेशकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त नबएसम्भ 
भङ्टखमभन्त्रीरे ङ्जिऻ सदस्महरूभध्मे एक जना िा प्रदेश सङ्ञचिराई कामिकायी 
ङ्झनदेशकको रुऩभा कामि गने गयी तोक्न सक्नेछ। 

(३) ङ्जिऻ सदस्म य कामिकायी ङ्झनदेशकको ऩदािङ्झध ४ (चाय) िषिको हङ्टनेछ य 
ङ्झनजहरूराई कामि सम्ऩादनको आधायभा प्रदेश सयकायरे एक ऩदािङ्झध थऩ गनि 
सक्नेछ। 

13. कामि सम्ऩादन सम्झौता: ङ्जिऻ सदस्म य कामिकायी ङ्झनदेशकरे कामिकायी ऩङ्चयषकोका 
अध्मऺसॉग कामिङ्जिियण, कामि सम्ऩादन सभमताङ्झरका, काभको गङ्टणस्तय, हाङ्झसर गनङ्टि 
ऩने उऩरङ्ञब्ध य नङ्झतजा तथा कामिसम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधाय स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख 
गयी कामि सम्ऩादन सम्झौता गनङ्टि ऩनेछ।  

14. ऩद ङ्चयक्त हङ्टन े अिस्था: (१) देहामको अिस्थाभा ङ्जिऻ सदस्म य कामिकायी 
ङ्झनदेशकको ऩद ङ्चयक्त हङ्टनेछ्- 

(क) आफ्नो ऩदफाट प्राङ्झधकयणभापि त ङ्छदएको याजीनाभा प्रदेश 
सयकायफाट स्िीकृत बएभा, 

(ख) कामिऺ भताको अबाि, खयाफ आचयण िा कामिसम्ऩादन सम्झौताको 
आधायभा ङ्झनजको कामिसम्ऩादनको स्तय सन्तोषजनक नबई प्रदेश 
सयकायरे हटाएभा, 

(ग) ऩदािङ्झध ऩूया बएभा, 

(घ) ङ्जिदेशी याष्डको स्थामी आिासीम अनङ्टभङ्झतऩत्रका राङ्झग आिेदन 
ङ्छदएभा िा त्मस्तो अनङ्टभङ्झत ङ्झरएभा, 

(ङ) भ्रष्टाचाय, जफयजस्ती कयणी, भानि फेचङ्झफखन तथा  ओसायऩसाय, 
रागङ्ट  औषध ङ्झफक्री ङ्झफतयण तथा ओसायऩसाय, सम्ऩङ्ञतीय शङ्टर्द्ीकयण, 
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याहदानी दङ्टरुऩमोग, अऩहयण िा नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखन े अन्म 
पौजदायी कसङ्टयभा अदारतफाट सजाम ऩाएभा, 

(च) भतृ्मङ्ट बएभा। 

 (२) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ हटाउनङ्ट अङ्ञघ सपाइ ऩेश गने 
भनाङ्झसफ भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

15. सॊरग्न हङ्टन नऩाउन:े ङ्जिऻ सदस्म य कामिकायी ङ्झनदेशकको ऩदभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बई 
ऩदािङ्झध सभाप् त बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई िषिसम्भ आपू प्राङ्झधकयणभा यहेको अिङ्झधभा मस 
ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ऩत्र ङ्छदई रगानी स्िीकृत बएका आमोजनाभा सॊरग्न हङ्टन 
ऩाउने छैनन।्  

16. ङ्जिऻ सदस्मको काभ, कतिव्म  य अङ्झधकाय:  ङ्जिऻ सदस्मको काभ, कतिव्म, ङ्ञजम्भेिायी 
य अङ्झधकाय कामिकायी ऩङ्चयषकोरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

17. कामिकायी ङ्झनदेशकको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय् कामिकायी ङ्झनदेशकको काभ, कतिव्म 
य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) प्राङ्झधकयणको दीघिकारीन सोचको भागिङ्ञचत्र, दीघिकारीन मोजना, 
नीङ्झत, आिङ्झधक तथा िाङ्जषिक मोजना, िाङ्जषिक फजेट तथा कामिक्रभ 
तमाय गयी कामिकायी ऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश गने, 

(ख) आमोजना स्िीकृङ्झतका राङ्झग कामिकायी ऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश गने, 

(ग) स्िीकृत आमोजना कामािन्िमन गनि प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
आियकमक ऩने सहभङ्झत, स्िीकृङ्झत िा याइट अप िे को राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन,े 

(घ) आमोजना सम्ऩन् न गयी सक्नङ्ट ऩने ङ्छदन मङ्जकन गयी आमोजना 
कामािन्िमन सभमताङ्झरका (प्रोजेक्ट इङ्ञम्प्रभेन्टेसन टाइभ सेड्यङ्टर) 
तमाय गयी स्िीकृङ्झतका राङ्झग कामिकायी ऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश गने, 

(ङ) कामिकायी ऩङ्चयषको फाट बएका ङ्झनणिम य आदेशको कामािन्िमन गने, 
गयाउने, 
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(च) आमोजना कामािन्िमनको अनङ्टगभन,  सभीऺा य भूल्माङ्कन प्रङ्झतिेदन 
तमाय गयी कामिकायी ऩङ्चयषद् सभऺ प्रस्तङ्टत गने, 

(छ) आमोजना ङ्जिकास तथा कामािन्िमनका राङ्झग स्रोत जङ्टटाउन ङ्झनजी 
ऺेत्रराई उत्प्रङे्चयत गने, 

(ज) प्रदेशको ङ्जिकास आमोजना तथा कामिक्रभ सम्फन्धी अध्ममन, 
अनङ्टसन्धान गयी सूचना स्रोत तथा अङ्झबरेख केन्द्रको स्थाऩना य 
सञ् चारन गने,  

(झ) प्राङ्झधकयणको सङ्गठन य व्मिस्थाऩनका सङ्टधाय तथा ऺभता ङ्जिकास 
सम्फन्धी कामिको मोजना फनाई कामिकायी ऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश गने, 

(ञ) प्राङ्झधकयणको कामि सञ् चारनराई प्रबािकायी फनाउन ङ्जिङ्झबन् न 
सॊस्था, ङ्जिशेषऻ तथा ङ्जिऻ ऩङ्चयचारन  गने,  

(ट) प्राङ्झधकयणभा ऩूया सभम काभ गने प्रभङ्टख प्रशासकीम ऩदाङ्झधकायीको 
रुऩभा काभ गने, 

(ठ) कामिकायी ऩङ्चयषद्रे तोकेका अन्म काभ गने। 

 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी 
18. आमोजना कामािन्िमन गनि सङ्जकने्  (१) दपा ४ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका कङ्ट नै 

आमोजना साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीफाट कामािन्िमन गनि सङ्जकनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीफाट आमोजना 
कामािन्िमन गदाि देहामको कङ्ट नै तङ्चयका अऩनाउन सङ्जकनेछ्- 

(क) ङ्झनभािण तथा हस्तान्तयण, 

(ख) ङ्झनभािण, सञ् चारन तथा हस्तान्तयण, 
(ग) ङ्झनभािण, स्िाङ्झभत्िकयण, सञ् चारन तथा हस्तान्तयण, 

(घ) ङ्झनभािण, हस्तान्तयण तथा सञ् चारन, 

(ङ) ङ्झरज, सञ् चारन तथा हस्तान्तयण, 
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(च) ङ्झरज, ङ्झनभािण, सञ् चारन तथा हस्तान्तयण, 

(छ) ङ्जिकास, सञ् चारन तथा हस्तान्तयण, 

(ज) व्मिस्थाऩन, सञ् चारन तथा हस्तान्तयण, 

(झ) ऩङ्टनस्थािऩना, सञ् चारन तथा हस्तान्तयण, िा 
स्ऩष्टीकयण् मस खण्डको प्रमोजनको राङ्झग "ऩङ्टनस्थािऩना" बन् नारे 
भौजङ्टदा ऩूिािधाय सॊयचनाको भभित, ङ्जिस्ताय िा ऩङ्टनङ्झनिभाण गयी 
ऩङ्टनस्थािऩना गने कामि सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ञ) मस्तै अन्म कङ्ट नै तङ्चयका। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आमोजना कामािन्िमन गदाि कङ्ट नै आमोजनाको 
ङ्झनभािण, सञ् चारन, ऩङ्टनस्थािऩना, भभित तथा ङ्जिस्तायभध्मे कङ्ट नै एक िा एकबन्दा फढी 
चयणभा आमोजना कामािन्िमन गनि सङ्जकनेछ। 

19. प्राथङ्झभकता ङ्झनधाियण् साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीफाट कामािन्िमन गङ्चयने आमोजनाको 
प्राथङ्झभकताका ऺेत्र प्राङ्झधकयणरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

20. आमोजना ऩङ्जहचान् (१) प्राङ्झधकयणरे साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीफाट कामािन्िमन गनि 
सङ्जकने आमोजना ऩङ्जहचान गयी सूची तमाय गनङ्टि ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूची तमाय गदाि आमोजनाको सिेऺण 
रगामतको अध्ममन बए िा नबएको, प्राङ्जिङ्झधक तथा ङ्जितीयीम दृङ्जष्टकोणफाट सम्बाव्म 
बए िा नबएको तथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जिियण सभेतका आधायभा 
प्राङ्झधकयणरे प्राथङ्झभकता ङ्झनधाियण गनङ्टि ऩनेछ। 

21. आमोजना स्िीकृत गयाउनङ्ट ऩने् (१) दपा २० फभोङ्ञजभ ऩङ्जहचान गयी सूचीकृत 
गङ्चयएका आमोजनाहरु कामािन्िमन गनि प्राङ्झधकयणफाट स्िीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आमोजना स्िीकृत गयाउॉदा साििजङ्झनक-ङ्झनजी 
साझेदायीभा कामािन्िमन गङ्चयने बए दपा १८ भा उङ्ञल्रङ्ञखत तङ्चयका भध्मे कङ्ट न 
तङ्चयकाफाट कामािन्िमन गनि सङ्जकन ेहो सोको व्महोया उल्रेख गनङ्टि ऩनेछ। 

(३) मस दपा फभोङ्ञजभ आमोजना स्िीकृत बएऩङ्झछ प्राङ्झधकयणरे स्िीकृत 
आमोजनाको सूची प्रकाशन गनङ्टि ऩनेछ। 

22. आशमऩत्र आह् िान गने् (१) दपा २१ फभोङ्ञजभ स्िीकृत आमोजनाको अध्ममन-
अनङ्टभङ्झत, सिेऺण िा कामािन्िमनका राङ्झग प्राङ्झधकयणरे साििजङ्झनक सूचना प्रकाशन 
गयी आशमऩत्रका राङ्झग आह् िान गनङ्टि ऩनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचनाभा देहामका ङ्जिियण खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ्- 

(क) आशमऩत्र ऩेश गने अिङ्झध, 
(ख) आशमऩत्रभा खङ्टराउनङ्ट ऩने ङ्जिियण, 
(ग) आशमऩत्रका साथ सॊरग्न गनङ्टि ऩने कागजातहरू, 
(घ) प्रस्तािकको प्राङ्जिङ्झधक तथा आङ्झथिक ऺभता, य 

(ङ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जिियण। 

23. आशमऩत्र ऩशे गने् आमोजनाको अध्ममन-अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनि, सिेऺण गनि िा 
कामािन्िमन गनि चाहन ेव्मङ्ञक्त िा सॊस्थारे तोङ्जकए फभोङ्ञजभका शतिका अधीनभा यही 
दपा २२ फभोङ्ञजभको सूचनाभा उङ्ञल्रङ्ञखत अिङ्झधङ्झबत्र प्राङ्झधकयणभा आशमऩत्र ऩेश 
गनङ्टि ऩनेछ। 

24. सॊङ्ञऺप्त सूची तमाय गने् दपा २३ फभोङ्ञजभ आशमऩत्र प्राप्त बएऩङ्झछ प्राङ्झधकयणरे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभका आधायभा भूल्माङ्कन गयी तोङ्जकएका प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ 
प्रस्तािकहरूको सॊङ्ञऺप् त सूची तमाय गनङ्टि ऩनेछ। 

25. प्रस्ताि आह्वान गने् (१) दपा २४ फभोङ्ञजभ सॊङ्ञऺप् त सूची तमाय गयेऩङ्झछ 
प्राङ्झधकयणरे साििजङ्झनक सूचना प्रकाशन गयी सो सूचीभा ऩयेका प्रस्तािकहरूसॉग 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जिषमहरु खङ्टराई प्रस्ताि आह्वान गनङ्टि ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रस्ताि ऩेश गनि चाहन े प्रस्तािकरे तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभका ङ्जिियणहरू खङ्टराई सूचनाभा उङ्ञल्रङ्ञखत अिङ्झधङ्झबत्र प्राङ्झधकयणभा प्रस्ताि 
ऩेश गनङ्टि ऩनेछ। 

26. प्रस्ताि छनौट गने् (१) दपा २५ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्रस्ताि प्राप्त बएऩङ्झछ 
प्राङ्झधकयणरे ङ्जिषमङ्जिऻ सङ्ञम्भङ्झरत भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत गठन गयी तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्र 
देहामका आधायभा प्रस्ताि छनौट गनङ्टि ऩनेछ्- 

(क) तोङ्जकएको सभमभा ङ्झनभािण सम्ऩन् न गने आधाय सङ्जहतको प्राङ्जिङ्झधक 
प्रस्ताि, 

(ख) आमोजना कामािन्िमन कामि ताङ्झरका, 
(ग) योमल्टी यकभ फङ्टझाउनङ्ट ऩने बए सो को प्रस्ताि, य 

(घ) आमोजना कामािन्िमन गदाि उऩबोक्तासॉग ङ्झरने प्रस्ताङ्जित भहसङ्टर 
रगामतका ङ्जिषम सभेङ्जटएको आङ्झथिक प्रस्ताि। 
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(२) मस दपा फभोङ्ञजभ प्रस्ताि छनौट गयेऩङ्झछ प्राङ्झधकयणरे त्मसको जानकायी 
तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबत्र प्रस्तािकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(३) मस दपा फभोङ्ञजभको प्रस्ताि छनौट सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

27. आह् िान नगङ्चयएको प्रस्ताि् (१) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन आह् िान नगङ्चयएको प्रस्तािका रुऩभा प्रस्तािक स्िॊमरे साििजङ्झनक-ङ्झनजी 
साझेदायीको भाध्मभफाट आमोजना कामािन्िमन गनिको राङ्झग प्राङ्झधकयण सभऺ 
तोङ्जकएको दस्तङ्टय सङ्जहत तोङ्जकएको आधाय य ढाॉचाभा प्रस्ताि ऩेश गनि सक्नेछ। 

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग "आह् िान नगङ्चयएको प्रस्ताि" बन् नारे 
प्राङ्झधकयणरे साििजङ्झनक सूचना जायी नगयेको अिस्थाभा रगानीकताि स्िॊमरे कङ्ट नै 
आमोजना ङ्जिकास गने उदे्दयकमरे आशम प्रकट गयी ऩेश गयेको प्रस्ताि सम्झनङ्ट ऩछि। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रस्ताि ऩेश गदाि देहामका ङ्जिषमहरू उल्रेख 
गनङ्टि ऩनेछ्- 

(क) आमोजनाको ङ्जिियण, 
(ख) प्रस्तािकको प्राङ्जिङ्झधक तथा ङ्जितीयीम ऺभता सङ्जहतको ङ्जिियण 

(प्रोपाइर), 
(ग) आमोजनाको ऩूिि सम्बाव्मता िा सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदन िा 

ङ्जिस्ततृ आमोजना प्रङ्झतिेदन बए त्मस्तो प्रङ्झतिेदन, 
(घ) व्मािसाङ्जमक मोजना, 
(ङ) आमोजनाभा प्रमोग हङ्टन ेप्रङ्जिङ्झध, 
(च) आमोजना कामािन्िमन कामिताङ्झरका, य 

(छ) आमोजनाफाट प्राप्त हङ्टन े सम्बाङ्जित राबको प्रऺेऩण य सोको 
आधाय। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रस्ताि दपा २६ को उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा सो आमोजनाको अध्ममन 
तथा सिेऺण अनङ्टभङ्झत िा आमोजना ङ्जिकास िा सञ् चारनको राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
इजाजतऩत्र प्रदान गनि सङ्जकनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको आमोजना प्रस्तािराई भूल्माङ्कन गदाि 
साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीभा ङ्झनभािण हङ्टन े आमोजना प्रङ्झतस्ऩधािको आधायभा अगाङ्झड 
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फढाउॉदा राबदामी हङ्टने देङ्ञखएभा सोही प्रस्तािराई “स्िीस च्मारेन्ज ङ्जिङ्झध” का 
आधायभा प्राङ्झधकयणरे तोकेको प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ प्रङ्झतस्ऩधाि गयाउन सक्नेछ। 

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग “स्िीस च्मारेन्ज ङ्जिङ्झध” बन् नारे 
प्राङ्झधकयणरे कङ्ट नै सेिा ऺेत्र िा सडक, येर जस्ता साििजङ्झनक आमोजनाका राङ्झग 
आह्वान नगङ्चयएको प्रस्ताि प्राप्त गयेको अिस्थाभा उक्त प्रस्तािबन्दा यारो ो प्रस्ताि 
प्राप् त हङ्टन सक्न े सम्बािनाको उऩमोग गने अङ्झबप्रामरे उऩमङ्टक्त प्रस्ताि चमन गनि 
प्राप् त प्रस्तािराई कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जिङ्झध िा प्रङ्जक्रमाफाट तेस्रो ऩऺराई सभेत आह्वान गयी िा 
साििजङ्झनक गयी भूल्माङ्कन गङ्चयने ङ्जिङ्झध सम्झनङ्ट ऩछि। 

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त प्रस्ताि उऩय िाताि गदाि प्रस्तािक फाहेक 
अन्म कङ्ट नै प्रस्तािकको प्रस्ताि स्िीकृत बएभा स्िीकृत बएको प्रस्तािकतािफाट 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रस्तािकराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभको आमोजना ङ्जिकासको 
क्रभभा बएको प्रायङ्ञम्बक खचि य अध्ममन तथा ङ्जिकासको क्रभभा प्राङ्झधकयणको कङ्ट नै 
खचि बएको अिस्थाभा सो सभेत शोधबनाि तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाउन 
सङ्जकनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको खचिको ङ्झनधाियण स्ितन्त्र भूल्माङ्कनकतािफाट 
गयाइनेछ।  

28. िातािद्वाया आमोजना कामािन्िमन गनि सङ्जकने्  (१) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कम्तीभा दङ्टईऩटक आशमऩत्र िा प्रस्ताि आह् िान गदाि ऩङ्झन 
छनौट हङ्टन नसकेको अिस्थाभा त्मस्तो आमोजना प्राङ्झधकयणरे सोझै िातािद्वाया 
कामािन्िमन गयाउन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन देहामको कङ्ट नै 
कायणरे कङ्ट नै आमोजना िातािद्वाया कामािन्िमन गनि भनाङ्झसफ हङ्टने देङ्ञखएभा त्मस्तो 
आमोजना प्राङ्झधकयणरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी िातािद्वाया कामािन्िमन 
गयाउन सक्नेछ्- 

(क) आमोजनाको प्रकृङ्झत िा रागतको कायण आङ्झथिक तथा प्राङ्जिङ्झधक 
रुऩभा प्रङ्झतस्ऩधाि हङ्टन सक्ने सम्बािना नबएको आमोजना, 

(ख) नमाॉ अिधायणा िा प्रङ्जिङ्झध सभािेश बएको आमोजना, 
(ग) प्रदेशको प्राथङ्झभकताका आधायभा कामािन्िमन गने गयी छनौट 

गङ्चयएको आमोजना, 
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(घ) मस ऐन फभोङ्ञजभको अन्म कामिङ्जिङ्झध अिरम्फन गनि उऩमङ्टक्त 
नदेङ्ञखएको आमोजना। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कङ्ट नै आमोजना िातािद्वाया कामािन्िमन गनि चाहन े
प्रस्तािकरे तोङ्जकएका ङ्जिषमहरु खङ्टराई प्राङ्झधकयण सभऺ प्रस्ताि ऩेश गनङ्टि ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्रस्तािकराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जिस्ततृ 
भूल्माङ्कन गयी प्राङ्झधकयणरे िातािद्वाया आमोजना कामािन्िमन गनि स्िीकृङ्झत ङ्छदन 
सक्नेछ।  

29. िातािद्वाया आमोजनाको ङ्जिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गनि सक्ने्  (१) मस ऐनभा 
अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्जिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन नबएको कङ्ट नै 
आमोजनाको ङ्जिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गनि चाहन े व्मङ्ञक्तरे सोको अनङ्टभङ्झतको 
राङ्झग प्राङ्झधकयण सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनिेदन उऩय जाॉचफङ्टझ गदाि ङ्जिस्ततृ 
सम्बाव्मता अध्ममन गने अनङ्टभङ्झत ङ्छदन भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा प्राङ्झधकयणरे ङ्झनिेदकसॉग 
िाताि गयी त्मस्तो आमोजनाको ङ्जिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गनि गयाउन अनङ्टभङ्झत 
ङ्छदन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्जिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गदाि गयाउॉदा रागकेो 
खचि त्मस्तो ङ्जिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गने गयाउने व्मङ्ञक्त स्िमॊरे फेहोनङ्टि ऩनेछ। 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्जिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयएको कङ्ट नै 
आमोजनाको कामािन्िमन गनिको राङ्झग प्रङ्झतस्ऩधाि गयाइएको अिस्थाभा उऩदपा (२) 
फभोङ्ञजभ ङ्जिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गने गयाउने व्मङ्ञक्त छनौट हङ्टन नसकेभा ङ्झनजरे 
सो आमोजनाको ङ्जिस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गदाि गयाउॉदा रागकेो खचि त्मस्तो 
आमोजनाको कामािन्िमनको राङ्झग छनौट बएको प्रस्तािकरे फेहोनङ्टि ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ फेहोङ्चयने यकभको ङ्झनधाियण स्ितन्त्र 
भूल्माङ्कनकतािफाट गयाइनेछ। 

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ आमोजनाका सम्फन्धभा तमाय ऩाङ्चयएको अध्ममन 
प्रङ्झतिेदनको आधायभा त्मस्तो आमोजना मस ऐन फभोङ्ञजभ कामािन्िमन गङ्चयनेछ। 

30. अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩने् (१) दपा २६, २७ य २८ फभोङ्ञजभ प्रस्ताि छनौट िा 
स्िीकृङ्झत गयेऩङ्झछ कामिकायी ऩङ्चयषकोरे प्रस्तािकराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभका शति तथा 
ढाॉचाभा सभझदायी गयी आमोजनाको अध्ममन िा सिेऺण अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभझदायी गदाि सभमङ्झबत्र नै कामि सम्ऩन् न गने 
प्रमोजनका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ऩयपभेन्स फण्ड ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-६ 

ङ्झनजी रगानी सम्फन्धी व्मिस्था 
31. ङ्झनजी रगानी् (१) ङ्झनजी ऺेत्रफाट ङ्झनभािण, सञ् चारन य व्मिस्थाऩन हङ्टने प्रकृङ्झतको 

प्रदेश सयकायरे तोकेको ङ्झनजी रगानीका आमोजनाको सिेऺण, सहजीकयण तथा 
रगानीको स्िीकृङ्झत प्राङ्झधकयणफाट हङ्टनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनजी रगानी हङ्टन ेआमोजनाभा रगानीकतािको 
स्िाङ्झभत्ि सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनजी रगानी हङ्टने आमोजनाहरूको राङ्झग तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभका आधायभा प्रस्तािको भूल्माङ्कन गयी अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान गङ्चयनेछ। 

32. आमोजना ऩङ्जहचान् (१) ङ्झनजी रगानी कामािन्िमन गनि सङ्जकन े प्रदेश सयकायरे 
तोकेका आमोजनाहरू आियकमकता अनङ्टसाय प्राङ्झधकयणरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम, ङ्झनजी 
ऺेत्र तथा अन्म ङ्झनकामसॉगको सभन्िम तथा सहकामिभा आमोजनाको सूची तमाय गयी 
स्िीकृङ्झतका राङ्झग कामिकायी ऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सूचीभा नऩयेका 
आमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत प्रस्ताि स्िीकृङ्झतका राङ्झग कामिकायी ऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश गनि 
कङ्ट नै फाधा ऩङ्टगकेो भाङ्झनने छैन। 

33. आमोजना स्िीकृत गयाउनङ्ट ऩने् दपा ३२ फभोङ्ञजभ प्राङ्झधकयणरे ऩङ्जहचान गयी 
ङ्झसपाङ्चयस गयेको आमोजना कामािन्िमनका राङ्झग कामिकायी ऩङ्चयषको फाट स्िीकृत 
गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

34. सभझदायी गयी अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान गने् दपा ३३ फभोङ्ञजभ प्रस्ताि स्िीकृत बएभा 
कामािन्िमनका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभका शति य ढाॉचाभा सभझदायी गयी प्राङ्झधकयणरे 
आमोजनाको अध्ममन िा सिेऺण अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रदान गनेछ। 

35. सॊमङ्टक्त रगानीभा आमोजना कामािन्िमन गनि सङ्जकने्  (१) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रदेश सयकायरे तोकेको साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी िा 
ङ्झनजी रगानीको कङ्ट नै आमोजना िा नेऩार सयकाय िा अन्तगितका ङ्झनकामफाट 
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अनङ्टभङ्झत प्राप्त कङ्ट नै आमोजना प्रदेश सयकाय य ङ्झनजी ऺेत्रको सॊमङ्टक्त रगानीभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ कामािन्िमन गनि सङ्जकनेछ। 

(२) प्रदेश सयकायरे आपूरे कङ्ट नै आमोजनाभा गयेको रगानीको ङ्जहस्सा ङ्झफक्री 
गनि तथा सॊमङ्टक्त रगानीको िा अन्म कङ्ट नै आमोजनाको शेमय खङ्चयद गनि चाहेभा 
प्रचङ्झरत भूल्म कामभ गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ खङ्चयद तथा ङ्झफक्री गनि सक्नेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-७ 

सम्झौता सम्फन्धी व्मिस्था 
36. आमोजनाको ङ्जिियण ऩशे गनङ्टि ऩने् (१) दपा ३० फभोङ्ञजभ साििजङ्झनक-ङ्झनजी 

साझेदायीभा, दपा ३४ फभोङ्ञजभ ङ्झनजी रगानीभा आमोजना कामािन्िमन गनि सङ्जकन े
सभझदायी गयेकोभा त्मस्तो सभझदायीऩत्रभा उङ्ञल्रङ्ञखत सभमािङ्झधङ्झबत्र प्रस्तािकरे 
आमोजना कामािन्िमन गनि तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जिियणहरू प्राङ्झधकयण सभऺ ऩेश गनङ्टि 
ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबत्र प्रस्तािकरे त्मस्तो ङ्जिियण ऩेश गनि 
नसकेभा त्मसको आधाय य कायण उल्रेख गयी अिङ्झध थऩका राङ्झग प्राङ्झधकयण 
सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झनिेदन उऩय जाॉचफङ्टझ गदाि व्महोया भनाङ्झसफ 
देङ्ञखएभा प्राङ्झधकयणरे त्मस्तो ङ्जिियण ऩेश गनि थऩ सभम ङ्छदन सक्नेछ। 

37. सम्झौता गनङ्टि ऩने् (१) दपा ३० य ३४  फभोङ्ञजभ बएको सभझदायीऩत्र तथा दपा 
३६ फभोङ्ञजभ प्राप् त ङ्जिियणको आधायभा प्रस्तािकसॉग सम्झौताका शति रगामतका 
ङ्जिषमभा िाताि गनि प्राङ्झधकयणरे सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषम ङ्जिऻ सभेतको िाताि सङ्झभङ्झत गठन 
गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत िाताि सङ्झभङ्झतरे प्रस्तािकसॉग आियकमकता 
अनङ्टसाय िाताि गयी सम्झौताभा देहामका कङ्ट याहरू खङ्टराई सम्झौताको अङ्ञन्तभ भस्मौदा 
तमाय गनेछ्- 

(क) आमोजनाको ङ्जिियण, 

(ख) आमोजना शङ्टरू य सम्ऩन् न गने ङ्झभङ्झत, 

(ग) आमोजनाको ङ्झनभािण िा सञ् चारन गदाि अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे 
ऩाउने सङ्टङ्जिधा तथा सहङ्टङ्झरमत, 
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(घ) अनङ्टभङ्झतऩत्रको अिङ्झध, 

(ङ) आमोजना कामािन्िमनको चयणफर्द् ङ्जिियण य कामािन्िमन कामि 
ताङ्झरका, 

(च) आमोजनाको प्राङ्जिङ्झधक गङ्टणस्तय तथा भाऩदण्ड, 

(छ) आमोजना सञ् चारन सम्फन्धी ङ्जिियण, 

(ज) आमोजना भभित सम्बाय सम्फन्धी ङ्जिियण, 

(झ) आमोजना सञ् चारन िा हस्तान्तयणको शति, 
(ञ) आमोजना सञ् चारन गदाि उऩबोक्तासॉग ङ्झरन ऩाउन े शङ्टल्क तथा 

भहसङ्टर सम्फन्धी व्मिस्था, 
(ट) आमोजनाको ङ्झफभा सम्फन्धी व्मिस्था, 
(ठ) आमोजनाभा जङ्झडत भेङ्ञशन तथा आमोजना हस्तान्तयणका फखत 

हङ्टन ङ्ट ऩने अिस्था य गङ्टणस्तय, 

(ड) सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई फङ्टझाउनङ्ट ऩने शङ्टल्क तथा योमल्टी य ब ङ्टक्तानी 
ङ्जिङ्झध, 

(ढ) आमोजना कामािन्िमन गदाि कङ्ट नै ऩऺरे सम्झौता फभोङ्ञजभको 
दाङ्जमत्ि ऩूया नगयेको कायणफाट सम्झौता यद्द हङ्टने अिस्था, 

(ण) आमोजनाभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको कङ्ट नै रगानी हङ्टने बए त्मस्तो 
रगानी य सो फाऩत सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे प्राप्त गने प्रङ्झतपर, 

(त) जग्गा प्राङ्ञप् त सम्फन्धी व्मिस्था, 
(थ) थऩ आमोजना अध्ममन तथा सञ् चारन गनि ङ्छदने बए सो सम्फन्धी 

व्मिस्था, 
(द) सि-ङ्झरज गनि सक्ने बए सो सम्फन्धी शति तथा अन्म व्मिस्था, 
(ध) आमोजना हस्तान्तयण गने बएभा त्मस्तो ङ्झनकाम, 

(न) अन्म आियकमक ङ्जिषमहरू। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सम्झौताको राङ्झग सहभङ्झत बएको दस्तािेजराई 
प्राङ्झधकयणरे स्िीकृत गयी प्रस्तािकसॉग सम्झौता गनङ्टि ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको िाताि सङ्झभङ्झतको कामिङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे 
ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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38. आमोजनाको कामािन्िमन अनङ्टभङ्झतऩत्र् (१) दपा ३७ फभोङ्ञजभको सम्झौता सम्ऩन् न 
बएऩङ्झछ कामिकायी ऩङ्चयषकोरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ आमोजना कामािन्िमन अनङ्टभङ्झतऩत्र 
उऩरब्ध गयाउनेछ। 

(२) आमोजना कामािन्िमनको अनङ्टभङ्झतऩत्रको अिङ्झध तीस िषिभा नफढाई 
सम्झौताभा रेङ्ञखए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्जिशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत 
ऩयी अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञक्तरे अनङ्टभङ्झतऩत्रको अिङ्झध फढाउन कायण सङ्जहत ङ्झनिेदन 
ङ्छदएभा य सो ङ्झनिेदनको व्महोया भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा कामिकायी ऩङ्चयषकोरे फढीभा ऩाॉच 
िषिसम्भ अनङ्टभङ्झतऩत्रको अिङ्झध थऩ गनि सक्नेछ। 

39. सम्झौताको कामािन्िमन् (१) दपा ३७ फभोङ्ञजभ सम्ऩन् न बएको सम्झौता 
कामािन्िमनको राङ्झग सम्झौताको शति फभोङ्ञजभ ऩूया गनङ्टि ऩने इजाजतऩत्र तथा 
स्िीकृङ्झत प्राप्त गने रगामतका सम्ऩूणि दाङ्जमत्ि रगानीकतािरे फहन गनङ्टि ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सम्झौता कामािन्िमन गदाि सयोकायिारा 
ङ्झनकामहरूसॉग प्राङ्झधकयणरे आियकमकता अनङ्टसाय सभन्िम तथा सहजीकयण गने 
गयाउनेछ य त्मस्तो सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञखत शति ऩारना गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत ऩऺको 
कतिव्म हङ्टनेछ। 

(३) मस दपा फभोङ्ञजभ सम्झौता कामािन्िमन गने ङ्झसरङ्झसराभा प्रस्तािकरे 
सम्झौताका शतिको अधीनभा यही व्मािसाङ्जमक कामिमोजना ङ्झनभािण गयी कामािन्िमन 
गनङ्टि ऩनेछ। 

40. सम्झौता यद्द गनि सक्ने्  (१) दपा ३७ फभोङ्ञजभ गङ्चयएको सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञखत 
शतिहरूको ऩारना नगयेको अिस्थाभा िा तोङ्जकएको सभमभा कामिसम्ऩादन नगयेभा 
रगानीकतािराई मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको अनङ्टभङ्झतऩत्र कामिकायी ऩङ्चयषकोरे 
खायेज गनि सक्नेछ। 

तय मसयी अनङ्टभङ्झतऩत्र खायेज गनङ्टि अङ्ञघ रगानीकतािराई स्ऩष्टीकयण ऩेश गने 
भौका ङ्छदइनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र खायेज बएभा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त 
व्मङ्ञक्तसॉग गङ्चयएको सम्झौता स्ित् यद्द बएको भाङ्झननेछ। 



खण्ड ०3) अङ्चय १२,  प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०७।२४ 

25 
 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र खायेज बएभा प्रस्तािकरे सम्झौताभा 
उल्रेख बएको अिस्थाभा फाहेक सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको हाङ्झन 
नोक्सानी फाऩतको ऺङ्झतऩूङ्झति दाफी गनि ऩाउने छैन। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रगानीकतािसॉग बएको सम्झौता खायेज गदाि सो 
सम्झौताभा उल्रेख गङ्चयएको प्रङ्जक्रमा ऩूया गनङ्टि ऩनेछ। 

41. यीत ऩङ्टगकेो भाङ्झनने्  मस ऐन फभोङ्ञजभ प्राङ्झधकयणफाट आमोजना स्िीकृत बई जायी 
बएको अनङ्टभङ्झतऩत्र तथा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग बएको सभझदायी िा सम्झौता प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ यीत ऩङ्टगकेो भाङ्झननछे। 

42. कम्ऩनी स्थाऩना गनि सक्ने्  (१) प्राङ्झधकयणरे देहामको प्रमोजनको राङ्झग कम्ऩनी 
स्थाऩना गनि सक्नेछ्- 

(क) प्रदेश सयकाय िा प्राङ्झधकयणरे तोकेका प्राङ्झधकयणको 
ऺेत्राङ्झधकायङ्झबत्रका आमोजनाको ङ्जिकास तथा सञ् चारन गने,  

(ख) कङ्ट नै ङ्जिषमको अध्ममन िा अनङ्टसन्धान गने िा ऩयाभशि सेिा 
उऩरब्ध गयाउने, िा 

(ग) प्रदेश सयकाय िा कामिकायी ऩङ्चयषकोरे तोकेका अन्म काभ गने। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कम्ऩनीको स्थाऩना, शेमय रगानी, सञ् चारन य 
व्मिस्थाऩन रगामतका अन्म ङ्जिषम तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-८ 

सङ्टङ्जिधा तथा प्रोत्साहन सम्फन्धी व्मिस्था 
43. कानून फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जिधा ऩाउने्  मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप् त गयी बएको 

रगानीका आमोजनारे मस ऐन फभोङ्ञजभको सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमतका अङ्झतङ्चयक्त प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ उद्योग िा कम्ऩनीरे ऩाउन ेसम्ऩूणि सॊयऺण, सङ्टङ्जिधा, सहङ्टङ्झरमत तथा 
छङ्टट सभेत प्राप्त  गनेछ। 

44. प्राङ्झधकयणरे थऩ सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाउन ङ्झसपाङ्चयस गनि सक्ने्  (१) मस ऐनभा 
अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्राप् त हङ्टन े
सङ्टङ्जिधाका अङ्झतङ्चयक्त प्राङ्झधकयणरे थऩ आङ्झथिक सङ्टङ्जिधा ङ्छदन प्रदेश सयकायभापि त ्
नेऩार सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनि सक्नेछ। 
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(२) कङ्ट नै अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे मस ऐन फभोङ्ञजभ प्राप्त सङ्टङ्जिधाको 
दङ्टरूऩमोग गयेभा त्मस्तो सङ्टङ्जिधा प्राङ्झधकयणरे यद्द गयी त्मस्तो सङ्टङ्जिधा फयाफयको यकभ 
य सो भा शतप्रङ्झतशत जङ्चयिाना असङ्टर उऩय गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्टङ्जिधा यद्द गनङ्टि अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त 
व्मङ्ञक्तराई सपाइ ऩेश गने भनाङ्झसफ भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

45. सम्बाव्मता न्मून ऩङ्चयऩूयक कोष (बामङ्जिङ्झरटी ग्माऩ पङ्ञण्डङ्ग) को व्मिस्था् (१) प्रदेश 
सयकायरे दीघिकारीन रुऩभा सकायात्भक प्रङ्झतपर ङ्छदन े तथा ऩूिािधाय सॊयचनाको 
दृङ्जष्टकोणरे भहत्त्िऩूणि देङ्ञखएको तथा ङ्जितीयीम रुऩभा तत्कार भनाङ्झसफ प्रङ्झतपर ङ्छदन 
नसक्ने आमोजनाको ङ्झनभािण, सञ् चारन तथा ङ्जिस्तायको राङ्झग एक सम्बाव्मता न्मून 
ऩङ्चयऩूयक (बामङ्जिङ्झरटी ग्माऩ) कोष स्थाऩना गनेछ। 

(२) प्रदेश सयकायरे भाऩदण्ड फनाई उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषफाट 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभका आमोजनाको राङ्झग प्राङ्झधकयणको ङ्झसपाङ्चयसभा आियकमक यकभ 
ऩङ्टॉजीगत तथा सञ् चारन अनङ्टदान िा ऋण उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा प्रदेश सयकायरे सभम सभमभा 
आियकमक यकभ ङ्जिङ्झनमोजन गनि सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोष सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अन्म 
व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

46. थऩ सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाउन सक्ने्  कङ्ट नै रगानीकतािरे आमोजना ङ्जिकास तथा 
सञ् चारन गदाि सम्झौताभा उल्रेख बएको सभमसीभा अगािै ङ्झनभािण कामि सम्ऩन् न 
गयेभा िा अत्माधङ्टङ्झनक प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गयी प्रदेश सयकायराई थऩ राब हङ्टन े
देङ्ञखएभा त्मस्तो रगानीकतािराई प्राङ्झधकयणको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदेश सयकायरे तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ थऩ आङ्झथिक तथा गैय आङ्झथिक प्रोत्साहन प्रदान गनि सक्नेछ। 

47. रगानीको सङ्टयऺा य सॊयऺण् (१) मस ऐन अन्तगित अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त आमोजनाराई 
अनङ्टभङ्झतऩत्रको अिङ्झधबय याङ्जष्डमकयण गङ्चयने छैन य रगानीको सङ्टयऺा तथा सॊयऺण 
प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

(२) मस ऐन अन्तगित अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त आमोजनाराई साििजङ्झनक प्रमोजनका 
राङ्झग फाहेक प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ रुऩभा अङ्झधग्रहण गङ्चयने छैन। साििजङ्झनक 
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प्रमोजनको राङ्झग अङ्झधग्रहण गनङ्टि ऩदाि प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको उङ्ञचत प्रङ्जक्रमा ऩूया 
गनङ्टि ऩनेछ। 

(३) मस ऐन फभोङ्ञजभ जायी बएको अनङ्टभङ्झतऩत्र िा सम्झौताका शतिहरू उऩय 
अनङ्टभङ्झतऩत्र फहार यहेको अिङ्झधबय प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी कङ्ट नै कानूनी, प्रशासङ्झनक िा 
नीङ्झतगत व्मिस्था बएभा त्मस्तो व्मिस्थाफाट रगानीकतािरे फेहोनङ्टि ऩने गयी थऩ 
आङ्झथिक दाङ्जमत्ि ऩयेभा त्मस्तो दाङ्जमत्ि भूल्माङ्कनका आधायभा प्रदेश सयकायरे 
फेहोनेछ।  

 (४) आमोजनाको कामािन्िमनको राङ्झग ऋण िा शेमय ऩूॉजीको रुऩभा ङ्जिदेशी 
भङ्टद्रा रगानी बएभा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञक्तराई त्मस्तो ऋणको साॉिा, ब्माज, 
राबाॊश, योमल्टी रगामतका यकभ ब ङ्टक्तानी गनि िा रगानी ङ्जपताि गनिको राङ्झग 
आियकमक ङ्जिदेशी भङ्टद्रा प्रचङ्झरत ङ्जिङ्झनभम दयभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सटही 
सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाउन प्राङ्झधकयणरे प्रदेश सयकायभापि त ् नऩेार सयकायभा 
ङ्झसपाङ्चयस गनेछ। 

(५) मस ऐन अन्तगित कामािन्िमन बएको आमोजनाराई अन्म स्िदेशी उद्योग 
सयहको सभान व्मिहाय गङ्चयनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-९ 

आमोजना कामािन्िमन 

48. जग्गा प्राङ्झप्त् (१) आमोजना कामािन्िमनको राङ्झग आियकमक ऩने जग्गा अनङ्टभङ्झतऩत्र 
प्राप् त व्मङ्ञक्त आपल रे व्मिस्था गनङ्टि ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे जग्गा प्राङ्ञप् तको राङ्झग 
प्राङ्झधकयणसभऺ अनङ्टयोध गयेभा प्राङ्झधकयणरे त्मस्तो जग्गा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
प्राप्त गनि आियकमक सहजीकयण गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ जग्गा प्राप्त गदाि जग्गा धनीराई ङ्छदनङ्ट ऩने प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभको भङ्टआब्जा तथा ऺङ्झतऩूङ्झति सम्फङ्ञन्धत अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे 
फेहोनङ्टि ऩनेछ। 
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(४) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकायको 
स्िाङ्झभत्िभा यहेको जग्गा आमोजना कामािन्िमनको राङ्झग आियकमक बएभा 
प्राङ्झधकयणरे प्रदेश सयकायभापि त नऩेार सयकायको स्िीकृङ्झत ङ्झरई त्मस्तो जग्गा ङ्झरज 
िा फहारभा प्रमोग गनि ङ्छदन सक्नछे। 

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकायरे कङ्ट नै आमोजनाको राङ्झग जग्गा 
प्राप् त गङ्चयङ्छदएकोभा त्मस्तो जग्गाको भङ्टआब्जा ङ्जितयण गने प्रमोजनको राङ्झग प्रदेश 
सयकायरे प्राङ्झधकयणभा नै यहन े गयी जग्गा प्राङ्झप्त कोष खडा गयी सो कोषभापि त ्
जग्गाको भङ्टआब्जा ङ्जितयण गनि िा गयाउन सक्नेछ। जग्गा प्राङ्ञप् त कोषको सञ् चारन 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको कोषफाट ङ्जितयण बएको भङ्टआब्जा फाऩतको 
यकभ सम्झौताभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञक्तरे प्रदेश सयकायराई 
शोधबनाि गनङ्टि ऩनेछ।  

49. ङ्जिष्पोटक ऩदाथिको प्रमोग् आमोजनाको कामािन्िमनको राङ्झग ङ्जिष्पोटक ऩदाथिको 
प्रमोग गनङ्टि ऩयेभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो ङ्जिष्पोटक ऩदाथि प्रमोग गनि 
प्राङ्झधकयणरे प्रदेश सयकाय भापि त नेऩार सयकायराई अनङ्टभङ्झतऩत्र ङ्छदन अनङ्टयोध 
गनेछ।  

50. आमोजनाको सङ्टयऺा् अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे आमोजनाको सङ्टयऺाको राङ्झग 
प्राङ्झधकयणसॉग अनङ्टयोध गयेभा सो फाऩत राग्न ेखचि अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे फेहोने 
गयी त्मस्तो आमोजनाको सङ्टयऺाको व्मिस्था प्राङ्झधकयणको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदेश 
सयकायरे गनेछ। 

51. सहमोग उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने् (१) आमोजना कामािन्िमन गने ङ्झसरङ्झसराभा सयकायी 
ङ्झनकामरे अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने 
सहमोग, ङ्छदनङ्ट ऩने स्िीकृङ्झत िा गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩने काभ सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञखत अिङ्झधङ्झबत्र 
गङ्चयङ्छदनङ्ट िा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) आमोजना कामािन्िमन गने ङ्झसरङ्झसराभा अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे कङ्ट नै 
सहमोग भाग गयेभा य त्मस्तो सहमोग प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाउन 
सङ्जकने बएभा सो फाऩत व्महोनङ्टि ऩने खचि य दाङ्जमत्ि अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे 



खण्ड ०3) अङ्चय १२,  प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०७।२४ 

29 
 

व्महोने गयी प्राङ्झधकयण आपैरे त्मस्तो सहमोग उऩरब्ध गयाउन िा नेऩार सयकाय, 
प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई त्मस्तो सहमोग उऩरब्ध 
गयाउन प्रदेश सयकाय भापि त  रेखी ऩठाउनेछ। 

52. प्राङ्झधकयणरे रेखी ऩठाउने्  (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ स्िीकृत आमोजना कामािन्िमन 
गनि प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आियकमक ऩने सहभङ्झत िा स्िीकृङ्झतको राङ्झग ङ्झनिेदन 
ऩयेकोभा प्रचङ्झरत कानूनरे तोकेको अिङ्झधङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे त्मस्तो सहभङ्झत 
िा स्िीकृङ्झत नङ्छदएभा सो कङ्ट या खङ्टराई सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे प्राङ्झधकयण सभऺ ङ्झनिेदन 
ङ्छदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको ङ्झनिेदन भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा प्राङ्झधकयणरे 
अिङ्झध तोकी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको सहभङ्झत िा स्िीकृङ्झत प्रदान गनि सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकाम िा ऩदाङ्झधकायीराई रेखी ऩठाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेखी आएभा सो अिङ्झधङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम िा 
ऩदाङ्झधकायीरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको सहभङ्झत िा स्िीकृङ्झत प्रदान गयी सोको 
जानकायी प्राङ्झधकयणराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

53. प्रिेशाऻा सम्फन्धी व्मिस्था् (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत प्राप् त आमोजनाको 
अध्ममन, अनङ्टसन्धान िा सिेऺण गनि आउने ङ्जिदेशी नागङ्चयकराई छ भङ्जहनासम्भको 
गैय ऩमिटक प्रिेशाऻा उऩरब्ध गयाउन प्राङ्झधकयणरे प्रदेश सयकायभापि त नेऩार 
सयकायराई अनङ्टयोध गनेछ।  

(२) आमोजनाभा रगानी गने ङ्जिदेशी रगानीकताि िा एकजना अङ्झधकृत 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध िा त्मस्तो रगानीकताि िा प्रङ्झतङ्झनङ्झधका ऩङ्चयिायका सदस्म तथा प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ श्रभ ईजाजत प्राप्त गयी त्मस्तो आमोजनाभा काभ गने ङ्जिदेशी 
काभदाय तथा कभिचायीराई प्रचङ्झरत कानून अनङ्टसाय आमोजनाभा ङ्जिदेशी रगानी 
कामभ यहेसम्भ नेऩारभा फस्न प्रिेशाऻा उऩरब्ध गयाउन प्राङ्झधकयणरे प्रदेश 
सयकायभापि त नेऩार सयकायराई अनङ्टयोध गनेछ।   

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनका राङ्झग "ऩङ्चयिायका सदस्म" बङ्ङारे ङ्जिदेशी 
रगानीकताि िा ङ्झनजको आङ्झधकाङ्चयक प्रङ्झतङ्झनङ्झधको ऩङ्झत िा ऩत्नी, आभा, फाफङ्ट य 
आङ्ञश्रत छोया, छोयी सम्झनङ्ट ऩछि। 
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54. सेिा सङ्टङ्जिधाका शति तोक्न सक्ने्  (१) अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तरे उऩबोक्ताराई सेिा 
सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाउॉदा मस ऐन, प्राङ्झधकयणरे गयेका ङ्झनणिम, प्रचङ्झरत कानून तथा 
सम्झौताको अधीनभा यही आियकमक शति तोक्न सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका शति अनङ्टसायको सेिा सङ्टङ्जिधा भात्र 
उऩबोक्तारे उऩबोग गनि ऩाउनेछ।  

55. योमल्टी फङ्टझाउनङ्ट ऩने् अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप्त व्मङ्ञक्तरे सम्झौता फभोङ्ञजभको योमल्टी 
सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञखत शति अनङ्टसाय प्रदेश सयकायराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ।  

56. आमोजना हस्तान्तयण गनङ्टि ऩने् (१) साििजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीफाट कामािन्िमन 
बएका आमोजना सम्झौताभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकायराई हस्तान्तयण 
गनङ्टि ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आमोजना हस्तान्तयण हङ्टॉदा त्मस्तो आमोजनाभा 
जङ्झडत भेङ्ञशन, उऩकयण, सॊयचना तथा अन्म मस्तै प्रकायका िस्तङ्ट तथा प्रणारीहरु 
सम्झौताभा रेङ्ञखए फभोङ्ञजभको ऺभता, अिस्था य चारू हारतभा हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

(३) आमोजना हस्तान्तयण सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

57. स्िाङ्झभत्ि हङ्टने्  मस ऐन फभोङ्ञजभ हस्तान्तयण बएको आमोजना य त्मस्तो आमोजनाभा 
जङ्झडत भेङ्ञशन, उऩकयण य अन्म सॊयचना तथा आमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत बिन, घय 
तथा अन्म मस्तै प्रकायका िस्तङ्ट तथा प्रणारीहरुको स्िाङ्झभत्ि प्रदेश सयकायको 
हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-१० 

प्राङ्झधकयणको कोष 

58. प्राङ्झधकयणको कोष् (१) प्राङ्झधकयणको आफ्नो एउटा छङ्ट टै्ट कोष हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहामका यकभहरु यहन ेछन:्– 

(क) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहफाट प्राप् त यकभ,  

(ख) प्राङ्झधकयणरे सञ् चारन गने ङ्जिकास आमोजना तथा कामिक्रभका 
राङ्झग प्रदेश सयकायरे ङ्जिङ्झनमोजन गयेको यकभ,  

(ग) नेऩार सयकाय िा स्थानीम तहसॉगको सहकामि य साझेदायीभा 
प्राङ्झधकयणरे सञ् चारन गने आमोजना तथा कामिक्रभका राङ्झग 
प्राप् त हङ्टन ेयकभ, 
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(घ) स्िदेशी ङ्झनजी िा व्मािसाङ्जमक सङ्ख घ सॊस्थासॉगको सहकामि य 
साझेदायीभा प्राङ्झधकयणरे सञ् चारन गने आमोजना तथा 
कामिक्रभका राङ्झग प्राप्त हङ्टन ेयकभ, 

(ङ) प्राङ्झधकयणरे सञ् चारन गने ङ्जिकास आमोजना तथा कामिक्रभका 
राङ्झग कङ्ट नै ङ्जिदेशी सयकाय िा अन्तयािङ्जष्डम सङ्ख घ¸ सॊस्थासॉग बएको 
सम्झौता फभोङ्ञजभ प्राप् त हङ्टने यकभ, 

(च) ङ्जिदेशी सयकाय िा अन्तयािङ्जष्डम सङ्ख घ, सॊस्थाफाट प्राप् त सहमोग, 
अनङ्टदान यकभ,  

(छ) याङ्जष्डम सङ्गठन तथा गैय नापाभूरक सॊस्थाफाट सभेत प्राप् त यकभ, 
(ज) प्राङ्झधकयणरे सञ् चारन गने ङ्जिकास आमोजना तथा कामिक्रभका 

राङ्झग नागङ्चयक सहमोग य सहबाङ्झगताफाट जम्भा हङ्टन आउने यकभ, 
(झ) मस ऐन फभोङ्ञजभ रगानीकतािहरुफाट प्राप् त दस्तङ्टय य सेिा शङ्टल्क 

फाऩत प्राप् त यकभ। 

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ङ) य (च) फभोङ्ञजभको यकभ प्राप् त गनङ्टि अङ्ञघ 
प्राङ्झधकयणरे प्रदेश सयकायभापि त नऩेार सयकायको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(४) प्राङ्झधकयणको कामि सञ् चारनको राङ्झग ऩङ्टॉजीगत य प्रशासङ्झनक खचिको 
यकभ कामिकायी ऩङ्चयषकोरे स्िीकृत गयेको फाङ्जषिक कामिक्रभ य फजेटको आधायभा 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषफाट व्महोङ्चयनेछ। 

(५) प्राङ्झधकयणको कोषको सञ् चारन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

59. रेखा य रेखाऩयीऺण् (१) प्राङ्झधकयणको आम व्ममको रेखा प्रदेश सयकायरे 
अऩनाएको ढाॉचाभा याख नङ्ट ऩनेछ । 

(२) प्राङ्झधकयणको अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखाऩयीऺकफाट हङ्टनेछ । 

(३) प्राङ्झधकयणरे िाङ्जषिक रुऩभा आफ्नो ङ्जितीयीम ङ्जिियण साििजङ्झनक गनङ्टि ऩनेछ 
। 
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ऩङ्चयच्छेद ११ 

ङ्जिङ्जिध 

60. अनङ्टदान तथा ऋण सहामता स्िीकाय गने् प्राङ्झधकयणरे ङ्झनधाियण गयेका आमोजना  य 
प्रादेङ्ञशक प्राथङ्झभकता प्राप्त आमोजनाको ङ्जिकास तथा कामािन्िमनका राङ्झग प्रदेश 
सयकायभापि त नेऩार सयकायको स्िीकृङ्झत तथा प्रदेश सयकायको सभन्िमभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ अनङ्टदान तथा ऋण सहामता स्िीकाय गनि सक्नेछ। 

61. आमोजनाको अनङ्टगभन गनि सक्ने्  )१ ( प्राङ्झधकयणरे मस ऐन फभोङ्ञजभ सञ् चाङ्झरत 
आमोजना कामािन्िमनको अनङ्टगभन गनङ्टि ऩनेछ। 

)२ (उऩदपा )१ (फभोङ्ञजभ  आमोजना अनङ्टगभन गने ङ्झसरङ्झसराभा प्राङ्झधकयणरे 
ङ्छदएको ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत अनङ्टभङ्झतऩत्र प्राप् त व्मङ्ञक्तको कतिव्म 
हङ्टनेछ। 

62. कायफाही गनि सक्ने्  कङ्ट नै रगानीकतािरे मस ऐनको व्मिस्थाको ऩारना नगयेभा 
प्राङ्झधकयणरे तोङ्जकएको प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी देहामको कङ्ट नै िा सफै कायफाही गनि 
सक्नेछ्-  

(क) ङ्झनभािण योक्का गने, 
(ख) अनङ्टभङ्झतऩत्र िा इजाजत ऩत्र यद्द गने, िा 
(ग) अन्म कङ्ट नै भनाङ्झसफ कायफाही। 

तय मसयी कायफाही गनङ्टि अङ्ञघ सपाइको भनाङ्झसफ भौका ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

63. ऺङ्झतऩूङ्झति ङ्छदनङ्ट ऩने् (१) आमोजना कामािन्िमन गने सम्फन्धभा कङ्ट नै ऩऺरे मो ऐन िा 
मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ िा सम्झौता ङ्जिऩयीत कङ्ट नै काभ गयेफाट अको 
ऩऺराई हाङ्झन नोक्सानी ऩनि गएभा त्मसयी ऩनि गएको हाङ्झन नोक्सानी फाऩतको यकभ 
हाङ्झन नोक्सानी गने ऩऺरे नोक्सानी ऩने ऩऺराई ऺङ्झतऩूङ्झति फाऩत फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग ऺङ्झतको भूल्माङ्कन स्ितन्त्र 
भूल्माङ्कनकतािफाट गङ्चयनेछ। 

(३) ऺङ्झतको भूल्माङ्कन तथा ऺङ्झतऩूङ्झति सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 



खण्ड ०3) अङ्चय १२,  प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७७।०७।२४ 

33 
 

64. ङ्जििाद सभाधान् (१) ङ्जिदेशी रगानीका सम्फन्धभा स्िदेशी य ङ्जिदेशी रगानीकताि 
तथा प्रदेश सयकाय य ङ्जिदेशी रगानीकताि फीच कङ्ट नै ङ्जििाद उत्ऩङ्ङ बएभा त्मस्ता 
रगानीकतािरे आऩसी छरपर िा िातािफाट त्मस्तो ङ्जििादको सभाधान गनङ्टि ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जििाद उत्ऩन् न बएको ऩँतारीस ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो 
ङ्जििादको सभाधान हङ्टन नसकेभा त्मस्तो ङ्जििाद प्राङ्झधकयणको योहफयभा सम्फङ्ञन्धत 
ऩऺहरूरे आऩसी िातािर्द्ाया सभाधान गनङ्टि ऩनेछ। 

(३) ङ्जििाद उत्ऩन् न बएको ऩँतारीस ङ्छदनङ्झबत्र उऩदपा (१) िा (२) 
फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमाफाट ङ्जििाद सभाधान हङ्टन नसकेभा य त्मस्तो ङ्जििादको सभाधान 
गनि ङ्जििादका ऩऺहरूफीच सॊमङ्टक्त रगानी िा ङ्जििाद सभाधान सम्फन्धी सम्झौता 
बएकोभा त्मस्तो सम्झौता फभोङ्ञजभ ङ्जििादको सभाधान गङ्चयनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्जििाद सभाधान बएको कङ्ट याको जानकायी 
ऩऺहरूरे त्मस्तो ङ्जििाद सभाधान बएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र प्राङ्झधकयणराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

 तय के कङ्ट न शतिहरूभा त्मस्तो सहभङ्झत बएको हो बन् ने कङ्ट याको जानकायी ङ्छदन 
ऩऺहरू फाध्म हङ्टने छैनन।् 

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩऺहरूफीच बएको सम्झौताभा ङ्जििाद सभाधान 
सम्फन्धभा कङ्ट नै व्मिस्था नबएकोभा नेऩारको भध्मस्थता सम्फन्धी कानून फभोङ्ञजभ 
भध्मस्थताद्वाया त्मस्तो ङ्जििादको सभाधान गङ्चयनेछ। 

(६) कङ्ट नै ङ्जिदेशी रगानीका सम्फन्धभा उत्ऩन् न ङ्जििादको सभाधान ङ्जििादका 
ऩऺहरूरे अन्मथा भञ् जङ्टय गयेभा फाहेक अन्तयािङ्जष्डम व्माऩाय कानून सम्फन्धी सॊमङ्टक्त 
याष्ड सङ्घीम आमोग (अनङ्झसट्रर) को प्रचङ्झरत ङ्झनमभ िा कामिङ्जिङ्झधको ऩारना गयी 
भध्मस्थता गङ्चयनेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ गङ्चयने भध्मस्थता नऩेारभा हङ्टनेछ य भध्मस्थता 
सम्फन्धी नेऩारको कानून रागङ्ट हङ्टनछे।  

तय उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको अिस्थाभा सोही उऩदपा फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(८) ऩऺहरूफीच ङ्जििाद हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ ङ्जििाद सभाधान सम्फन्धी कङ्ट नै सम्झौता 
नबएको िा बएको सम्झौता अऩमािप् त बएको भहसङ्टस गयेभा ङ्जििाद उत्ऩन् न बएऩङ्झछ 
ऩङ्झन ङ्जििाद सभाधानका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ऩऺहरूरे सम्झौता गनि सक्नेछन।् मसयी 
गङ्चयएको सम्झौताको जानकायी प्राङ्झधकयणराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 
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(९) उऩदपा (८) िभोङ्ञजभ बएको सम्झौताको हकभा सभेत मस दपा 
फभोङ्ञजभ ङ्जििाद सभाधान गनि सङ्जकनेछ। 

65. प्राङ्झधकयणरे नीङ्झतगत व्मिस्था य सङ्टशासनका आधायभा कामि सञ् चारन गने् (१) 
प्राङ्झधकयणरे आफ्नो दीघिकारीन सोच य उदे्दयकम फभोङ्ञजभ व्मािसाङ्जमक सऺभता य 
प्रङ्झतस्ऩधाित्भक कामिसम्ऩादनका राङ्झग आियकमक नीङ्झत य व्मािसाङ्जमक मोजना ङ्झनभािण 
गयी कामि सञ् चारन गनङ्टि ऩनेछ। 

(२) प्राङ्झधकयणरे स्िीकृत नीङ्झत, यणनीङ्झत य कामि मोजनाका आधायभा आिङ्झधक 
तथा िाङ्जषिक कामिक्रभ य फजेट तजङ्टिभा गयी सो फभोङ्ञजभ कामािन्िमन गनङ्टि ऩनेछ।  

(३) प्राङ्झधकयणको काभ कायिाहीभा रगानीको अिस्था तथा उऩरङ्ञब्ध य 
प्रङ्झतपरको ङ्ञस्थङ्झत, ङ्जिकास आमोजना तथा कामिक्रभ सम्फन्धी आधायबतू सूचना य 
जानकायी रगानीकताि, सयोकायिारा य सििसाधायण जनताराई सभम सभमभा 
उऩरव्ध गयाई ऩायदङ्ञशिता य जिापदेङ्जहता सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टि ऩनेछ।  

(४) प्राङ्झधकयणरे सॊस्थागत सङ्टशासन सम्फन्धी एकीकृत ङ्झनदेङ्ञशका, कामिसम्ऩादन 
व्मिस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका य जोङ्ञखभ व्मिस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञशका फनाई कामािन्िमन गनङ्टि 
ऩनेछ। 

(५) प्राङ्झधकयणको सङ्गठन य व्मिस्थाऩनको सऺभता य उऩमङ्टक्तताको आिङ्झधक 
रुऩभा सभीऺा गयी ङ्झनयन्तय रुऩभा सङ्टधाय गदै कामिसम्ऩादनभा सऺभता य ङ्जितीयीम 
ऩङ्चयचारनको ऺेत्रभा प्रबािकाङ्चयता हाङ्झसर गनङ्टि ऩनेछ। 

(६) ङ्जिकासका दृङ्जष्टरे प्रदेशराई सपर य प्रबािकायी तङ्टल्माउनका राङ्झग 
ङ्झनयन्तय सङ्टधायका राङ्झग स्ितन्त्र रुऩभा अनङ्टसन्धान गयी त्म य प्रभाणको आधाय 
तमाय गनङ्टि ऩनेछ। 

(७) प्राङ्झधकयणको ङ्झनणिम ऩर्द्ङ्झत य कामि सञ् चारनभा स्िाथिको द्वन्द्वको 
व्मिस्थाऩनका राङ्झग उऩमङ्टक्त ङ्जिङ्झध फनाई रागङ्ट गनङ्टि ऩनेछ ।  

66. कामि सम्ऩादन व्मिस्थाऩन प्रणारी्  (१) प्राङ्झधकयणरे प्रदेशको ङ्जिकास सम्फन्धी 
ङ्ञजम्भेिायीको नेततृ्िदामी बङू्झभका ङ्झनिािह गनि तथा गङ्टणस्तयीम य प्रङ्झतस्ऩधाित्भक रुऩभा 
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कामिसम्ऩादन ऩर्द्ङ्झत सङ्टदृढ गनिका राङ्झग कामि सम्ऩादन व्मिस्थाऩन प्रणारी 
अिरम्िन गनङ्टि ऩनेछ। 

 (२) प्राङ्झधकयणको कामिकायी ङ्झनदेशकको ङ्ञजम्भेिायी तथा कामिको ङ्जियक रेषणका 
आधायभा कामिसम्ऩादन य नङ्झतजाको स्तय कामिकायी ऩङ्चयषद्रे ङ्झनधाियण गनेछ ।  

(३) प्राङ्झधकयणको ङ्ञजम्भेिायीभा यहेका सफै कभिचायीको कामि सम्ऩादन य 
नङ्झतजाको स्तय तथा भाऩदण्ड ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ। 

 (४) प्राङ्झधकयणको काभ कायिाही य कामि सम्ऩादनको ङ्ञस्थङ्झत, सोको नङ्झतजा य 
प्रबािकाङ्चयताको अनङ्टगभन य सङ्टऩयीिेऺण प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

(५) प्राङ्झधकयणरे आफ्नो कामि सम्ऩादन य ङ्जक्रमाकराऩराई ऩायदशॉ तङ्टल्माउन, 

कामिदऺताभा आधाङ्चयत फनाउन य एकरुऩता कामभ गनि ङ्जिद्यङ्टतीम कायोिाय ङ्जिङ्झध 
अिरम्िन गनेछ। 

67. प्राङ्झधकयणको ङ्जितीयीम व्मिस्थाऩन: प्राङ्झधकयणरे आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण ङ्झनदेङ्ञशका य 
जिापदेङ्जहता तथा ऩायदङ्ञशिता सम्फन्धी कामिङ्जिङ्झध जायी गयी कामािन्िमनभा 
ल्माउनेछ।  

68. प्रदेश सयकायसॉगको सम्ऩकि : प्राङ्झधकयणरे प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकि  याखदा भङ्टखमभन्त्री 
तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषकोको कामािरम भापि त याख नेछ।  

69. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन् प्राङ्झधकयणरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूराई प्राप्त केही अङ्झधकाय 
कामिकायी ऩङ्चयषदका अध्मऺ िा उऩसङ्झभङ्झत िा सदस्म िा भातहतका ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ। 

70. िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन् (१) प्राङ्झधकयणको काभ कायफाहीको िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन प्रत्मेक 
आङ्झथिक िषि सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र तमाय गयी कामिकायी ङ्झनदेशकरे 
कामिकायी ऩङ्चयषद् सभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ। 

 (२) कामिकायी ऩङ्चयषकोरे प्राङ्झधकयणको िाङ्जषिक कामि सम्ऩादन प्रङ्झतिेदन 
आङ्झथिक िषि सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे चाय भङ्जहनाङ्झबत्र प्रदेश सयकाय सभऺ प्रस्तङ्टत 
गनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदनभा अन्म कङ्ट याको अङ्झतङ्चयक्त प्राङ्झधकयणरे 
सो आङ्झथिक िषिभा कामािन्िमन गयेको आमोजना, ऩङ्चयमोजना सञ् चारन गदाि बएको 
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खचि य त्मसको उऩरङ्ञब्ध, स्िीकृत बएको रगानी यकभ य आमोजना सङ्खखमा तथा 
बङ्जिष्मभा गनङ्टि ऩने सङ्टधाय सभेतका कङ्ट याहरु सभािेश गनङ्टि ऩनेछ। 

(४) प्राङ्झधकयणको िाङ्जषिक कामि सम्ऩादन प्रङ्झतिेदन प्रदेश सयकायको स्िीकृङ्झतभा 
साििजङ्झनकीकयण गङ्चयनेछ। 

71. सम्ऩङ्ञतीय ङ्जिियण ऩशे गनङ्टि ऩने् प्राङ्झधकयणका ङ्जिऻ सदस्म य कामिकायी ङ्झनदेशकरे 
आफ्नो सम्ऩङ्ञतीय ङ्जिियण ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बएको ङ्झभङ्झतरे साठी ङ्छदनङ्झबत्र य त्मसऩङ्झछ प्रत्मेक 
आङ्झथिक िषि सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे साठी ङ्छदनङ्झबत्र प्राङ्झधकयणभा ऩेश गनङ्टि ऩनेछ।  

72. शऩथ् प्राङ्झधकयणका ङ्जिऻ सदस्म य कामिकायी ङ्झनदेशकरे कामिकायी ऩङ्चयषकोका 
अध्मऺ सभऺ अनङ्टसूची फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा शऩथ ग्रहण गनङ्टि ऩनेछ। 

73. मो ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने्  प्राङ्झधकयणको सञ् चारन य व्मिस्थाऩनका सम्फन्धभा मस 
ऐनभा उल्रेख बएको ङ्जिषमभा मस ऐन फभोङ्ञजभ य उल्रेख नबएको ङ्जिषमभा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

74. फाधा अडकाउ पङ्ट काउने्  मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै ङ्जिषमभा कामािन्िमन गनि कङ्ट नै 
िाधा अडकाउ ऩयेभा कामिकायी ऩङ्चयषकोको ऩयाभशिभा प्रदेश सयकायरे त्मस्तो िाधा 
अड्काउ पङ्ट काउन आियकमक आदेश जायी गनि सक्नेछ। 

75. ङ्झनमभािरी, भाऩदण्ड, कामिङ्जिङ्झध तथा ङ्झनदेङ्ञशका फनाउन े अङ्झधकाय् (१) मो ऐनको 
उद्देयकम कामािन्िमन गनि प्रदेश सयकायरे आियकमक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ। 

(२) कामिकायी ऩङ्चयषकोरे प्राङ्झधकयणको काभ कायिाहीका सम्फन्धभा मो ऐन य 
उऩदपा (१) अन्तगित फनेको ङ्झनमभको अधीनभा यही आियकमक भाऩदण्ड, कामिङ्जिङ्झध 
तथा ङ्झनदेङ्ञशका फनाउन सक्नेछ। 

76. ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने्  (१) प्राङ्झधकयणको काभ कायिाहीराई प्रबािकायी फनाउन प्रदेश 
सयकायरे आियकमक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टि प्राङ्झधकयणको 
कतिव्म हङ्टनेछ। 
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अनङ्टसूची 

(दपा ७२ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

शऩथ 

भ ……………….. भङ्टरङ्टक य जनताप्रङ्झत ऩूणि िपादाय यही सत्म ङ्झनष्ठाऩूििक प्रङ्झतऻा गदिछङ्ट  / 
ईश्वयको / देश य जनताको नाभभा शऩथ ङ्झरन्छङ्ट ङ्जक नेऩारको याजकीमसतीया य 
साििबौभसतीया नेऩारी जनताभा ङ्झनङ्जहत यहेको नेऩारको सॊङ्जिधानप्रङ्झत ऩूणि िपादाय यहॉदै 
गण्डकी प्रदेश ङ्जिकास प्राङ्झधकयणको ङ्जिऻ सदस्म/कामिकायी ङ्झनदेशक ऩदको काभ काज 
प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही भङ्टरङ्टक य जनताको सोझो ङ्ञचताई, कसैको डय नभानी, 
ऩऺऩात नगयी, ऩूिािग्रह िा खयाफ बािना नङ्झरई ईभान्दायीताकासाथ गनेछङ्ट य आफ्नो 
कतिव्म ऩारनाको ङ्झसरङ्झसराभा आपूराई जानकायीभा आएको कङ्ट या भ ऩदभा फहार यहॉदा 
िा नयहॉदा जङ्टनसङ्टकै अिस्थाभा ऩङ्झन कानूनको ऩारना गदाि फाहेक अरु अिस्थाभा कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभफाट ऩङ्झन प्रकट िा सॊकेत गने छैन । 

 

ङ्झभङ्झत्                                                    …………………….

                          हस्ताऺय 
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प्रदेश सयकायको सङ्ञचि 


