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सरे्कगाड गाउॉऩाङ्झरर्कार्को फजेट तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतर्को र्कामयसञ्चारन 
र्कामयङ्जिङ्झध, २०७८  

सबाफाट स्िीरृ्कत ङ्झभङ्झत् 2078/03/10 

 

प्रस्तािना् स्थानीम सयर्काय सञ्चारन ऐन, २०७४ र्को दपा ६७ फभोङ्ञजभ गङ्छठत फजेट 
तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतर्को र्काभ, र्कतयव्म य अङ्झधर्कायराई थऩ स्ऩष्ट गयी सङ्झभङ्झतर्को 
बङू्झभर्काराई प्रबािर्कायी य ऩङ्चयणाभभङ्टखी फनाउन िाञ्छनीम बएर्कोरे , सरे्कगाड 
गाउॉऩाङ्झरर्कार्को प्रशासर्कीम र्कामयङ्जिङ्झध ङ्झनमङ्झभत गने ऐन , २०७५ र्को दपा ४ फभोङ्ञजभ 
गाउॉ र्कामयऩाङ्झरर्कारे मो र्कामयङ्जिङ्झध तजङ्टयभा गयेर्को छ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद– १  

प्रायङ्ञभबर्क 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मो र्कामयङ्जिङ्झधर्को नाभ ×सरे्कगाड गाउॉऩाङ्झरर्का फजेट 
तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतर्को र्कामयसञ्चारन र्कामयङ्जिङ्झध, २०७८Æ यहेर्को छ । 

   (२) मो र्कामयङ्जिङ्झध स्थानीम याजऩत्रभा प्रर्काङ्ञशत बएर्को ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रागू 
हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अर्को अथय नरागेभा मो र्कामयङ्जिङ्झधभा,– 

   (र्क) “ऐन” बङ्ङारे स्थानीम सयर्काय सञ्चारन ऐन, २०७४ सभझनङ्ट ऩछय । 

  (ख) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे ऐनर्को दपा ६७ फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने फजेट तथा 
र्कामयक्रभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झत सभझनङ्ट ऩछय । 

  (ग)  “सॊमोजर्क” बङ्ङारे फजेट तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतर्को सॊमोजर्क 
सभझनङ्ट ऩछय । 
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   (घ)  “सदस्म” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतर्को सदस्म सभझनङ्ट ऩछय । 

   (ङ) “सदस्म–सङ्ञचि ” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतर्को सदस्म–सङ्ञचि सभझनङ्ट ऩछय ।  

 

ऩङ्चयच्छेद– २  

फजेट तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतर्को र्कामयऺ ेत्र 

३.  सङ्झभङ्झतर्को र्कामयऺ ेत्र् सङ्झभङ्झतर्को र्कामयऺ ेत्र ऐनर्को दपा ६७ उऩदपा (२) भा 
उङ्ञलरङ्ञखत र्काभर्का अङ्झतङ्चयक्त देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

 (र्क) िाङ्जषयर्क फजेट तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभा सभफन्धी र्कामयताङ्झरर्का 
तमाय गयी र्कामयऩाङ्झरर्काभा ऩेश गने, 

(ख) ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतर्का सदस्महरुर्को ङ्ञजभभेिायी फाॉडपाॉट िा 
हेयपेय सभफन्धभा सङ्टझाि सङ्जहत र्कामयऩाङ्झरर्काभा ऩेश गने, 

(ग) फस्ती य िडा तहर्को मोजना तजङ्टयभा र्कामय र्कामयताङ्झरर्का अनङ्टसाय 
बए नबएर्को अनङ्टगभन तथा आिश्मर्क सहङ्ञजर्कयण गने, 

(घ) गैय सयर्कायी सॊस्था , साभङ्टदाङ्जमर्क सॊस्था , सहर्कायी सॊस्था य ङ्झनजी 
ऺेत्रसभेतर्को मोजना तथा र्कामयक्रभ ऩेश गने ढाॉचा तथा 
सभमसीभा ङ्झनधाययण गने, 

(ङ) िडा सङ्झभङ्झत य गैय सयर्कायी सॊस्था , साभङ्टदाङ्जमर्क सॊस्था , सहर्कायी 
सॊस्था य ङ्झनजी ऺेत्रफाट प्राप्त र्कामयक्रभ ङ्जिषमगत रुऩभा 
ङ्जिबाजन गयी सभफङ्ञन्धत ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतभा ऩठाउन,े 

(च) ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतर्को फैठर्क आमोजनार्को राङ्झग सभन्िम गने 
तथा आिश्मर्क प्राङ्जिङ्झधर्क सहमोग उऩरब्ध गयाउन,े  
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(छ) मोजना तथा र्कामयक्रभ र्कङ्ट न ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतसॉग सभफङ्ञन्धत हो 
बङ्ङे ङ्जिषमर्को ङ्झनर्क्मौर गने,  

(ज) फजेट सीभा य भागयदशयन फभोङ्ञजभ ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतहरुफाट 
फजेट तथा र्कामयक्रभ प्रस्ताि बए नबएर्को मङ्जर्कन गने, 

(झ) आिङ्झधर्क मोजना अनङ्टरुऩ भध्मभर्कारीन खचय सॊयचनाराई 
अङ्ञन्तभ रुऩ ङ्छदई र्कामयऩाङ्झरर्काभा ऩेश गने, 

(ञ) भध्मभर्कारीन खचय सॊयचना तजङ्टयभा र्कामयदरर्को र्काभभा 
आिश्मर्क भागयदशयन गने, 

(ट) भध्मभर्कारीन खचय सॊयचना य िाङ्जषयर्क फजेट तथा र्कामयक्रभफीच 
साभञ्जस्मता र्कामभ गने गयाउन,े  

(ठ) आमोजना फैंर्कभा सभािेश गनङ्टयऩने आमोजनाहरुर्को ऩङ्जहचान गयी 
र्कामयऩाङ्झरर्काभा ऩेश गने,  

(ड) आमोजना फैंर्कभा सभािेश बएर्का आमोजना य गाउॉऩाङ्झरर्कार्को 
सभग्र ङ्जिर्कासर्का राङ्झग आिश्मर्क देङ्ञखएर्का आमोजनाहरु 
प्राथङ्झभर्कतार्का आधायभा िाङ्जषयर्क ङ्जिर्कास र्कामयक्रभभा सभािेश 
गनय प्रस्ताि गने, 

(ढ) अनङ्टसूची १ फभोङ्ञजभर्को ढाॉचाभा िाङ्जषयर्क नीङ्झत तथा र्कामयक्रभर्को 
भस्मौदा गयी अध्मऺसभऺ ऩेश गने, 

(ण) अनङ्टसूची २ फभोङ्ञजभर्को फजेट िक्तव्म य ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधमेर्कर्को 
भस्मौदा तमाय गयी र्कामयऩाङ्झरर्काभा ऩेश गने,  

(त) र्कामयऩाङ्झरर्कारे तोरे्कर्को तथा सङ्झभङ्झतरे आिश्मर्क देखेर्का अन्म 
र्कामय गने ।  
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ऩङ्चयच्छेद –३  

सङ्झभङ्झतर्का ऩदाङ्झधर्कायीहरुर्को बङू्झभर्का 

४. सॊमोजर्कर्को र्काभ , र्कतयव्म य अङ्झधर्काय्  सॊमोजर्कर्को र्काभ , र्कतयव्म य अङ्झधर्काय 
देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्–  

(र्क)  सङ्झभङ्झतर्को फैठर्कर्को अध्मऺता गने, 

(ख)  सङ्झभङ्झतर्को फैठर्कर्को ङ्झभङ्झत य सभम तोर्क्ने,  

(ग)  फैठर्कर्को सभबाङ्जित र्कामयसूची तम गने, 

(घ)  फजेट तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभासॉग सभफङ्ञन्धत अन्तय ङ्झनर्कामगत सभन्िम गने, 

(ङ)  सदस्महरुर्को ङ्ञजभभेिायी फाॉडपाॉट गने, 

(च)  सङ्झभङ्झतर्को ङ्झनणयम प्रभाङ्ञणत गने,  

(छ)  सङ्झभङ्झतरे तोरे्कर्का अन्म र्कामय गने ।   

५. सदस्मर्को र्काभ , र्कतयव्म य अङ्झधर्काय्  सदस्मर्को र्काभ , र्कतयव्म य अङ्झधर्काय 
देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

(र्क)  सङ्झभङ्झतर्को फैठर्कभा उऩङ्ञस्थत बै आफ्नो सङ्टझाि य धायणा याख्ने,   

(ख)  आपङ्ट राई तोङ्जर्कएर्को र्कामय ङ्ञजभभेिायी ङ्झनिायह गने, 

(ग)  आपङ्ट रे नेततृ्ि ङ्झरएर्को ङ्जिमषमगत सङ्झभङ्झत य फजेट तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभा 
सङ्झभङ्झतफीच सभन्िम र्कामभ गने, 

(घ)  आफ्नो ङ्जिषमगत ऺेत्रभा ऩने नीङ्झत तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभा गनय आिश्मर्क 
सभन्िम गने,  
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(ङ)  सङ्झभङ्झतरे तोरे्कर्का अन्म र्कामय गने । 

६. सदस्म–सङ्ञचिर्को र्काभ , र्कतयव्म य अङ्झधर्काय्  सदस्म–सङ्ञचिर्को र्काभ , र्कतयव्म य 
अङ्झधर्काय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

(र्क) सङ्झभङ्झतर्को सदस्म–सङ्ञचि बई र्काभ गने ,   

(ख) सॊमोजर्कसॉग सभन्िम गयी फैठर्कर्को र्कामयसूची तमाय गने , प्रस्ताि तमाय गने 
य सदस्महरुराई ऩत्राचाय गने, 

(ग)  फजेट तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभासॉग सभफङ्ञन्धत ङ्जिषमहरुभा आिश्मर्क सूचना 
तथा तथ्माङ्क  सङ्करन, ङ्जिश्लषेण गयी सङ्झभङ्झतर्को फैठर्कभा ऩेश गने, 

(घ)  भध्मभर्कारीन खचय सॊयचनार्को भस्मौदा तमाय गनय सभन्िम य सहमोग गने, 

(ङ)  फजेट तथा र्कामयक्रभराई आिङ्झधर्क मोजना , भध्मभर्कारीन खचय सॊयचना 
तथा दीगो ङ्जिर्कासर्का रक्ष्मर्का सूचर्कसॉग तादभमता ङ्झभराउन आिश्मर्क 
सभन्िम गने,   

(च)  सङ्झभङ्झतराई नीङ्झत तथा र्कामयक्रभ , फजेट फक्तव्म य ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमर्कर्को 
भस्मौदा तमाय गनय सहमोग गने, 

(छ)  सङ्झभङ्झतर्को ङ्झनणयम र्कामायन्िमन गने गयाउने, 

(ज)  सङ्झभङ्झतरे तोरे्कर्का अन्म र्कामय गने ।  

 

 

ऩङ्चयच्छेद– ४  

सङ्झभङ्झतर्को फैठर्क सभफन्धी र्कामयङ्जिङ्झध 

७. सङ्झभङ्झतर्को फैठर्क  ्(१) सङ्झभङ्झतर्को फैठर्क आिश्मर्कता अनङ्टसाय फस्न सर्क्नेछ । 
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  (२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टरै्क र्कङ्ट या रेङ्ञखएर्को बएता ऩङ्झन सङ्झभङ्झतर्को 
फैठर्क प्रत्मेर्क आङ्झथयर्क िषयर्को जेठ भसान्तङ्झबत्र फसी अनङ्टसूची ३ फभोङ्ञजभर्को 
ढाॉचाभा फजेट तथा र्कामयक्रभर्को प्रस्ताि तमाय गयी र्कामयऩाङ्झरर्काभा ऩेश गयी  
सर्क्नङ्टऩनेछ ।  

८. सङ्झभङ्झतर्को फैठर्क सभफन्धी व्मिस्था ् 

(१) सङ्झभङ्झतर्को फैठर्क सॊमोजर्करे तोरे्कर्को ङ्झभङ्झत , सभम य स्थानभा फस्नेछ य 
सङ्झभङ्झतर्का सदस्मभध्मे र्कङ्ञभतभा एर्काउङ्ङ प्रङ्झतशत सदस्मर्को उऩङ्ञस्थती 
बएभा फैठर्कर्को गणऩङ्टयर्क सॊख्मा ऩ ङ्टगेर्को भाङ्झननेछ ।  

(२) फैठर्कर्को अध्मऺता सॊमोजर्करे गनेछ य ङ्झनजर्को अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सङ्झभङ्झतभा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने र्कामयऩाङ्झरर्कार्का सदस्मभध्मेफाट जेष्ठ सदस्मरे फैठर्कर्को 
अध्मऺता गनेछ ।  

(३) सङ्झभङ्झतर्को फैठर्कर्को ङ्झनणयम सियसभभतीफाट हङ्टनेछ । सियसभभती हङ्टन 
नसरे्कभा सङ्झभङ्झतर्का र्कङ्ट र सदस्म सॊख्मार्को फहङ्टभतफाट गयेर्को ङ्झनणयम भान्म 
हङ्टनेछ ।  

(४) सङ्झभङ्झतरे आिश्मर्कता अनङ्टसाय ङ्जिषम ङ्जिऻहरुराई फैठर्कभा आभन्त्रण गनय 
सर्क्नेछ ।  

(५) फैठर्कर्को ङ्झनणयम सॊमोजर्करे प्रभाङ्ञणत गनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद– ५  

ङ्जिङ्जिध 

९. सहमोग गनङ्टयऩने  ् 

(१) सङ्झभङ्झतराई िाङ्जषयर्क फजेट तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभा गने सन्दबयभा याजनीङ्झतर्क 
दरर्का स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध , ङ्झनजी ऺेत्र , साभाङ्ञजर्क सॊघसॊस्था , गैय सयर्कायी 
सॊस्था, सहर्कायी सॊस्था, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे आिश्मर्क सहमोग गनङ्टयऩनेछ । 
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 (२) अन्म स्थानीम तह िा ङ्झनर्कामसॉगर्को साझेदायीभा आमोजना सञ्चारन 
गनेगयी फजेट तथा र्कामयक्रभभा सभािेश गनङ्टयऩने अिस्थाभा सङ्झभङ्झतरे 
त्मस्ता ङ्झनर्कामर्का प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई फैठर्कभा आभन्त्रण गनय सर्क्नेछ । 

१०. फैठर्क बत्ा् सङ्झभङ्झतर्का ऩदाङ्झधर्कायीरे ऩाउने फैठर्क बत्ा तथा अन्म सङ्टङ्जिधा प्रदेश 
र्कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

११.  उऩसङ्झभङ्झत िा र्कामयदर गठन गनय सङ्जर्कने ् 

(१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो र्काभभा सहमोग ऩङ्टग्नेगयी आिश्मर्कता अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतर्का 
र्कङ्ट नै सदस्मर्को सॊमोजर्कत्िभा सभफङ्ञन्धत ङ्जिषम ऺेत्रर्का ङ्जिऻ सभेत सभािेश 
बएर्को उऩसङ्झभङ्झत िा र्कामयदर गठन गनय सर्क्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झत िा र्कामयदरर्को र्कामयङ्जिियण 
त्मस्तो उऩसङ्झभङ्झत िा र्कामयदर गठन गदायरै्क फखत तोङ्जर्कङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) मस दपा फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झत िा र्कामयदरर्का सदस्मराई र्कङ्ट नै 
सेिा सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने अिस्थाभा प्रचङ्झरत र्कानङ्टनर्को अधीनभा 
यही र्कामयऩाङ्झरर्कारे तोरे्कफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

१२.  अङ्झधर्काय प्रत्मामोजन् सॊमोजर्करे आपङ्ट राई प्राप्त अङ्झधर्काय सङ्झभङ्झतर्का सदस्मराई 
प्रत्मामोजन गनय सर्क्नेछ । 

१३.  फाधा अड्र्काउ पङ्ट र्काउने अङ्झधर्काय्  मस र्कामयङ्जिङ्झधभा उङ्ञलरङ्ञखत र्कङ्ट नै र्कङ्ट याभा 
ङ्छिङ्जिधा िा र्कङ्ट नै फाधा अड्र्काउ उत्ऩङ्ङ बएभा र्कामयऩाङ्झरर्कारे त्मस्तो फाधा 
अड्र्काउ पङ्ट र्काउन सर्क्नेछ ।  
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अनङ्टसूची– १  

(र्कामयङ्जिङ्झधर्को दपा ३ र्को खण्ड (ढ) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

िाङ्जषयर्क नीङ्झत तथा र्कामयक्रभर्को ढाॉचा 
 

र्क.  सॊफोधन य सॊस्भयण्  

 सभफोधन  

 मोगदान  

 सॉस्भयण  

 आबाय आङ्छद  

ख.  ङ्जिद्यभान ऩङ्चयिेश  ्

 याजनीङ्झतर्क 

 आङ्झथयर्क  

 साभाङ्ञजर्क 

 प्रशासङ्झनर्क आङ्छद  

ग.  ङ्जिर्कास य सभङृ्जिर्को रक्ष्म प्राङ्झप्तर्का राङ्झग गङ्चयएर्का भहत्िऩूणय प्रमास , अिसय तथा 
चनूौङ्झत  ्

 चाङ्झरएर्का र्कदभ तथा भहत्ऩूणय प्रमासहरु  

 ङ्जिद्यभान अिसयहरु  

 ङ्जिद्यभान चनूौङ्झतहरु  

घ.  नीङ्झत तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभार्का आधायहरु्  

 सॊङ्जिधान  

 प्रचङ्झरत र्कानूनी व्मिस्था  
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 याङ्जष्डम, प्रदेश य स्थानीम नीङ्झत, मोजना य रक्ष्म 

 अनङ्टबि तथा ङ्झसर्काई आङ्छद  

ङ.  चारङ्ट आ.ि.र्को हारसभभर्का प्रभङ्टख उऩरङ्ञब्धहरुर्को सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण् 

 बौङ्झतर्क उऩरङ्ञब्ध 

 आङ्झथयर्क साभाङ्ञजर्क उऩरङ्ञब्ध 

 िाताियणीम उऩरङ्ञब्ध  

 सॊस्थागत उऩरङ्ञब्ध 

च.  आगाभी आ.ि.र्का प्राथङ्झभर्कता प्राप्त प्रभङ्टख र्कामयक्रभहरु ्

 आङ्झथयर्क ङ्जिर्कास 

 साभाङ्ञजर्क ङ्जिर्कास 

 ऩूिायधाय ङ्जिर्कास 

 िन तथा िाताियण 

 सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जिर्कास 

छ.  आगाभी आ.ि.र्को प्रभङ्टख नीङ्झतहरु     
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अनङ्टसूची– २  

(र्कामयङ्जिङ्झधर्को दपा ३ र्को खण्ड (ण) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

सबाभा ऩेश गने िजेट िक्तव्मर्को ढाॉचा 

१. सॊफोधन य सॊस्भयण्  

 सभफोधन  

 मोगदान  

 सॉस्भयण  

 आबाय आङ्छद  

२.  चारङ्ट आ.ि.र्को हारसभभर्का प्रभङ्टख उऩरङ्ञब्धहरुर्को सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण् 

 बौङ्झतर्क उऩरङ्ञब्ध 

 आङ्झथयर्क साभाङ्ञजर्क उऩरङ्ञब्ध 

 िाताियणीम उऩरङ्ञब्ध  

 सॊस्थागत उऩरङ्ञब्ध 

३. फजेटर्को सोंच , रक्ष्म, उदे्दश्म य अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्धहरु–् 

 (र्क) सोच :   आिङ्झधर्क मोजना तमाय बए सो मोजनािाट ङ्झरइन,े  

(ख) रक्ष्म:  िाङ्जषयर्क फजेट तथा र्कामयक्रभरे साभाङ्ञजर्क , आङ्झथयर्क तथा िाताियणीम 
ङ्जिर्कासभा हाङ्झसर गनय चाहेर्को अिस्थाभा मोगदान ऩङ्टर माउने भाङ्झथलरो तहर्को 
नङ्झतजा उलरेख गने,  

 (ग)  उद्देश्महरु : िाङ्जषयर्क फजेट तथा र्कामयक्रभ सञ्चारन बएफाट ङ्जिषम ऺेत्रगत 
रुऩभा हाङ्झसर हङ्टने नङ्झतजाहरु  उलरेख  गने,  
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(घ)  अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्धहरु (प्रङ्झतपर) : र्कामयक्रभ तथा आमोजनाहरु सञ्चारन 
गङ्चयएऩङ्झछ तत्र्कार हाङ्झसर हङ्टन सर्क्नेउऩरङ्ञब्धहरु उलरेख गने । 

४. िाङ्जषयर्क फजेट तथा र्कामयक्रभ तजङ्टयभा गदाय अिरभिन गङ्चयएर्का प्रभङ्टख नीङ्झत तथा 
आधायहरु्– 

(र्क)  सभग्र नीङ्झत तथा आधायहरु : याज्मर्का ङ्झनदेशर्क ङ्झसिान्त , भौङ्झरर्क हर्क , 

सङ्घीमता र्कामायन्िमन , गयीिी न्मूङ्झनर्कयण , आङ्झथयर्क तथा ङ्जित्ीम आत्भङ्झनबययता , 

ङ्छदगो ङ्जिर्कास रक्ष्म आङ्छद । 

(ख)  ऺेत्रगत नीङ्झत तथा आधायहरु (प्रभङ्टख रुऩभा नीङ्झत तथा र्कामयक्रभभा 
आधाङ्चयत हङ्टने) : 

  (१)  आङ्झथयर्क ऺेत्र : उत्ऩादन , योजगायी, व्मिसाम प्रि ियन, सहर्काङ्चयता 
ङ्जिर्कास, गङ्चयफी हटाउन े

  (२) साभाङ्ञजर्क ङ्जिर्कास : अङ्झनिामय तथा ङ्झन्शङ्टलर्क ङ्ञशऺा य गङ्टणस्तय , 

ङ्ञशऺभा सिैर्को ऩहङ्टॉच , सभािेशी ङ्जिर्कास , बेदबाि तथा छङ्टिाछङ्टतयङ्जहत 
सभाज, स्िास्थ्म सेिाभा ऩहङ्टॉच , सिैर्का राङ्झग खानेऩानी , तथा सयसपाई, 

भङ्जहरा, फार तथा अऩाङ्गभैत्री सेिा आङ्छद । 

  (३)  ऩूिायधाय ऺेत्र : मातामात ऩहङ्टॉच , उत्ऩादन िङृ्जि उन्भङ्टख , िातािियण 
भैत्री, सेिा प्रिाहभा सयरतार्का राङ्झग बिनहरु , फजाय, आिासङ्जिङ्जहनर्का 
राङ्झग आिास मोजना , ङ्छदगो ऩूिायधाय उऩमोग , उजाय, ङ्जिद्यङ्टत,् सञ्चायभा 
ऩहङ्टॉच, तथा ब ङ्टर्कभऩर्को ऺङ्झतर्को ऩङ्टनयराब तथा ऩङ्टनङ्झनभायण । 

  (४)  िन िाताियण तथा ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन : िन , जैङ्जिर्क ङ्जिङ्जिधता 
सॊयऺण, िाताियणभैत्री ङ्जिर्कास तथा शासन , जरिामू ऩङ्चयितयन 
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अनङ्टरू्करन, प्रर्कोऩ नर्क्साङ्कन तथा ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन आमोजना , िाढी 
ङ्जिमन्त्रण आङ्छद । 

  (५)  सॊस्थागत ङ्जिर्कास , सेिा प्रिाह य सङ्टशासन : र्कानू न ङ्झनभायण , सङ्गठन 
व्मिस्थाऩन, दयिन्दी तथा ऩदऩूङ्झतय , ऩदाङ्झधर्कायी तथा र्कभयचायीर्को 
ऺभता ङ्जिर्कास, ङ्जिद्यङ्टतीम प्रणारी, ऩायदङ्ञशयता, सञ्चाय भाध्मभर्को उऩमोग, 

सेिाभा नागङ्चयर्कहरुर्को ऩहङ्टॉच , ङ्जित्ीम व्मिस्थाऩन तथा रेखा ऩङ्चयऺण 
आङ्छद।  

५. भङ्टख्म आमोजना र्कामयक्रभहरुर्को ङ्जिियण तथा अनङ्टभाङ्झनत व्मम य श्रोत 
व्मिस्थाऩन्– 

 (र्क)   भङ्टख्म आमोजना र्कामयक्रभहरुर्को ङ्जिियण : ङ्जिषम ऺेत्र /उऩऺेत्र 
अनङ्टसाय प्रङ्झतपरफाट राबाङ्ञन्ित हङ्टने जनसङ्खख्मा , आमोजना सञ्चारन हङ्टने 
स्थान, रागत य रागत सहबाङ्झगता आङ्छद । 

 (ख)   अनङ्टभाङ्झनत व्मम य श्रोत व्मिस्थाऩन्  आन्तङ्चयर्क आम , सङ्घ तथा 
प्रदेश सयर्कायफाट हङ्टने ङ्जित्ीम हस्तान्तयण, याजस्ि िाॉडपाॉड, ऋण आङ्छद ।  

६.  धन्मिाद ऻाऩन 

७.  अनङ्टसूचीहरु 
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अनङ्टसूची– ३  

(र्कामयङ्जिङ्झधर्को दपा ७ र्को उऩदपा (२) सॉग सभफङ्ञन्धत) 

िाङ्जषयर्क फजेट तथा र्कामयक्रभर्को ढाॉचा 
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