श्रभददन अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयववभध

प्रदे श भन्त्न्िऩरयषद्फाट स्वीकत भभभत
२०७६/७/१८

प्रदे श सयकायको नीभत तथा कामयक्रभ य फजेटभा व्मवस्था बएको श्रभ अभबमानराई सफै सयोकायवाराहरुको
सहमोग, सभन्वम य सहकामयफाट व्मवन्त्स्थत, प्रबावकायी य उऩरन्त्धधभू रक तरयकारे सञ्चारन तथा कामायन्वमन गनय
वाञ्छनीम बएकोरे,

प्रदे श सयकायरे मो कामयववभध फनाएको छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायन्त्म्बक

१.सॊ न्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयववभधको नाभ “श्रभ ददन अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी
कामयववभध, २०७६” यहे को छ।
(२) मो कामयववभध तुरुन्त रागु हुनेछ।
२.ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववभधभा;

(क) "कामायरम" बन्नारे भुख्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामायरमराई सम्झनु ऩछय ।

(ख) "स्थानीम तह" बन्नारे सम्फन्त्न्धत ऺेिको गाउॉऩाभरका वा नगय ऩाभरका वा न्त्जल्रा सभन्वम सभभभतराई
सम्झनु ऩछय ।

(ग) “ऩेशाकभी” बन्नारे सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेिका ववभबन्न ऩेशाभा सॊ रग्न व्मन्त्िराई सम्झनु
ऩदछय ।

(घ) “साभान्त्जक अभबमन्ता” बन्नारे सभाज य भुरक
ु को ववकास य सम्वविका राभग भनस्वाथय य कुनै राबको
आशा नगरय स्वतस्पूतय रुऩभा सहबागी हुने नागरयकहरुको अनौऩचारयक सभू ह सम्झनुऩदय छ ।

(ङ) “साभुदावमक सॊ स्था” बन्नारे नापा आजयन नगने उद्देश्मरे सभुदामको वहतको राभग प्रचभरत कानू न
फभोन्त्जभ स्थावऩत य सहबाभगताभूरक टोरववकास सॊ स्था, उऩबोिा सभू ह, गैयसयकायी सॊ स्था वा मस्तै
प्रकभतका अन्म सॊ स्थाहरुराई सभे त सम्झनु ऩदयछ ।

(च) "अभबमान" बन्नारे प्रदे श सयकायरे दपा ५ फभोन्त्जभको ऺेिभा सञ्चारन गने वक्रमाकराऩराई सम्झनु
ऩदछय ।

ऩरयच्छे द-२

अभबमान सञ्चारनको ऺेि तथा ववभध
३.अभबमानको ऺेि: (१) दे हामफभोन्त्जभका ऺेिहरुभा अभबमान सञ्चारन गरयने छ्
(क) स्वास््म
(ख) न्त्शऺा
(ग) कवष

(घ) सयसपाई
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(ङ) सावयजभनक स्थरको भभयत सम्बाय

(च) ऩमायवयण सुधाय, वातावयण सॊ यऺण य वऺायोऩण

(छ) भनदे शक सभभभतरे आवश्मक दे खेका अन्म ऺेि ।

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ अभबमानको ऺेि अन्तगयत दे हामका वक्रमाकराऩ भनशुल्क रुऩभा सञ्चारन

गरयनेछ्

(क) यिदान, साभान्म स्वास््म ऩयीऺण, औषधी ववतयण, जनचे तनाभू रक कामयक्रभहरु

(ख) ववद्यारम य सभुदामभा श्रभको सम्भान तथा श्रभ गने फानीको ववकास सम्फन्धी अन्तयवक्रमा

(ग) कवष भफउ भफजन भफतयण, भाटो ऩयीऺण, योगको ऩवहचान य उऩचाय तथा ऩशु ऩऺीको स्वास््म
ऩयीऺण, उऩचाय तथा मी ववषमभा सल्राह, सुझाव य ऩयाभशय

ॉ े या, इनाय य ऩानीका
(घ) नदी, खोरा, नारा, तार-तरै मा, सावयजभनक ऩोखयी, सावयजभनक धाया, ऩध

स्रोत; भठ, भन्त्न्दय, चै त्म, गुम्फा, भन्त्स्जद, चचय रगामतका धाभभयक सम्ऩदा; साॊस्कभतक केन्र,
नाट्यशारा, भरऩी तथा सॊ ग्राहरम जस्ता साॊस्कभतक सम्ऩदा; ऩुयातान्त्त्वक भहत्वका धयोहय

तथा केन्र; ऐभतहाभसक स्थर तथा अन्म प्राकभतक सम्ऩदा वरयऩरयको ऺेि; ववश्व सम्ऩदा

सू चीभा सूचीकत धाभभयक, साॊस्कभतक, ऩुयातान्त्त्वक, ऐभतहाभसक एवॊ अन्म धयोहय; सडक, चोक,
ऩाकय, उद्यान, चउय, सावयजभनक शौचारम य खुल्रा ऺेि तथा अन्म सावयजभनक ऺेि आददको
सयसपाई य भभयत सम्बाय तथा फऺायोऩण।

(ङ) अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभतरे आवश्मक दे खेका अन्म वक्रमाकराऩहरु
(३) स्थानीम तहरे उऩदपा (२) फभोन्त्जभका वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गदाय अभबमान सञ्चारनको स्थान,

सभम य वक्रमाकराऩ सवहतको वावषयक कामय मोजना तमाय गयी कामायन्वमन गनुय ऩने छ य त्मस्तो कामय मोजना
अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभतभा ऩेश गनुय ऩने छ।

(४) प्रदे शरे उऩदपा (२) फभोन्त्जभका वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गदाय अभबमान सञ्चारन सम्फन्धी स्थान,

सभम य वक्रमाकराऩ सवहतको वावषयक प्रदे श सयकायको वावषयक कामयमोजना तमाय गयी कामायन्वमन गनुय
ऩने छ।मस्तो कामय मोजना अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभतरे तमाय गनुय ऩने छ।

(५) अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभतरे उऩदपा (३) य (४) फभोन्त्जभका वावषयक कामय

मोजनाको आधायभा एवककत वावषयक कामय मोजना तमाय गयी सोको जानकायी भनदे शक सभभभतराई गयाउनु
ऩने छ।

(६) प्रदे श सयकायरे उऩदपा (३) फभोन्त्जभ स्थानीम तहफाट सञ्चारन हुने अभबमानराई थऩ प्रबावकायी

फनाउन आवश्मक सहमोग, सभन्वम य सहकामय गने छ।

(७) मस कामयववभधफभोन्त्जभको अभबमान सञ्चारन गने स्थान य सभम उऩदपा (३) य (४) फभोन्त्जभका

कामय मोजना फभोन्त्जभ हुनेछ।

(८) अन्म सयोकायवाराहरु मस कामयववभधफभोन्त्जभ स्थानीम तहफाट सञ्चारन हुने अभबमान बए सम्फन्त्न्धत

स्थानीम तहसॊ ग य प्रदे शफाट सञ्चारन हुने अभबमान बए अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभतसॉग सभन्वम
गयी अभबमानभा सहबागी हुन सक्नेछन।
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ऩरयच्छे द-३

सयोकायवाराको बूभभका

४.सयोकायवारा: प्रदे श सयकाय य स्थानीम तहका सयकायी कामायरमहरु, सुयऺा भनकाम, शैन्त्ऺक सॊ स्था, सयकायी
तथा अधय सयकायी सॊ स्था, फैं क तथा ववत्तीम सॊ स्था, सहकायी सॊ स्था, गैय सयकायी सॊ स्था, टोर ववकास सॊ स्था
एवभ् आभा सभूह जस्ता साभुदावमक सॊ स्था, व्मवसावमक सॊ स्था, आभ सञ्चाय, नागरयक अगुवा, साभान्त्जक
अभबमन्ता तथा सवयसाधायण सभे त अभबमानका सयोकायवारा हुनेछन।

५.सयोकायवाराको बूभभका: (१) दपा ४ फभोन्त्जभका सयोकायवारारे प्रदे श सयकाय तथा स्थानीम तहरे सञ्चारन
गने अभबमानभा सवक्रम रुऩभा सहबागी बइ अभबमानराई सहमोग गनुय ऩने छ।

(२) अभबमान सञ्चारन गयी सपर गयाउनु सफै सयोकायवाराहरुको साभू वहक न्त्जम्भेवायी हुनेछ।अभबमानको

ने तत्व अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभत य स्थानीम अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभतरे
गनुयऩने छ।

(३) प्रदे श भन्िारमहरूरे अभबमान सञ्चारनभा कामायरमराई प्रत्मऺ सहमोग य सहकामय गनुय ऩने छ। साथै

सम्फन्त्न्धत भन्िारमहरुरे भातहतका भनकामहरुराई सभेत ऩरयचारन गनुय ऩने छ।

(४) स्थानीम तहरे अभबमानभा प्रदे श सयकायसॊ ग सहकामय, साझेदायी, सभन्वम य आवश्मक सहमोग गनुय

ऩने छ।

(५) अभबमानभा सॊ रग्न हुने अन्म सयोकायवाराहरुरे अभबमान अन्तगयतका वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गदाय

ॉ सभन्वम, सहकामय य सहमोग गनुय ऩने छ।
प्रदे श सयकाय य स्थानीम तहसग
ऩरयच्छे द-४

सॊ स्थागत प्रवन्ध एवॊ काभ, कतयव्म य अभधकाय
६.भनदे शक सभभभत: (१)

श्रभददन कामयक्रभराई प्रबावकायी रूभऩा आवश्मक नेतत्व, सभन्वम तथा सहजीकयण

गयी श्रभददन अभबमानराई दीगो य सॊ स्थागत रूऩभा सञ्चारन गनय गनयका राभग दे हामक फभोन्त्जभको एक भनदे शक
सभभभत गठन गरयने छ ।

भुख्मभन्िी, प्रदे श सयकाय

-सॊ मोजक

प्रभुख, न्त्जल्रा सभन्वम सभभभत सुखेत

-सदस्म

भन्िी, सवै, प्रदे श सयकाय

-सदस्म

प्रभुख सन्त्चव, कणायरी प्रदे श सयकाय

-सदस्म

नगय प्रभुख, वीये न्रनगय नगयऩाभरका

-सदस्म

प्रभुख, ने ऩारी सेना, उत्तयऩन्त्िभ ऩतना

-सदस्म

प्रभुख, प्रदे श प्रहयी कामायरम

-सदस्म

प्रभुख, प्रदे श सशस्त्र प्रहयी कामायरम

-सदस्म

प्रभुख, याविम अनुसन्धान प्रदे श कामायर,

-सदस्म

सबाऩभत, ये डक्रस सोसाईटी, सुखेत

-सदस्म

अध्मऺ, उद्योग फान्त्णज्म सॊ घ

-सदस्म

अध्मऺ, गै.स.स. भहासॊ घ

-सदस्म
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अध्मऺ, ऩिकाय भहासॊ घ प्रदे श

-सदस्म

अध्मऺ, ऩिकाय भहासॊ घ सुखेत न्त्जल्रा

-सदस्म

सयसपाई ऺेिभा कामययत साभुदावमक सॊ स्थाका प्रभुख-१ जना

-सदस्म

भवहरा सवहत कुनै २ जना साभान्त्जक अभबमन्ता

-सदस्म

अध्मऺ, सवै, ऩेशाकभीहरू सॊ गठन

-सदस्म

वातावयण सॊ यऺण तथा सयसपाईको ऺेिभा उल्रेख्म मोगदान ऩुर्माउने सभभभतरे तोकेको
सन्त्चव, भुख्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामायरम

-सदस्म-सन्त्चव

(२) सभभभतरे आवश्मक ठहर्माएको खण्डभा कुनै ववऻ तथा प्रभतभनभधराई सभभभतको आभन्त्न्ित सदस्मको

रुऩभा सहबागी गयाउन सक्ने छ।

(३) भनदे शक सभभभतको भुख्म कामयहरु दे हाम फभोन्त्जभ हुनेछन् :

(क) अभबमान सञ्चारनको सम्फन्धभा नीभतगत भनदे शन ददने ।
(ख) अभबमानका सयोकायवारा भनकामहरू सॊ ग सभन्वम तथा सहकामय स्थावऩत गने ।
(ग) श्रभददन अभबमान सञ्चारन गदाय अन्तय भनकाम सभन्वम गने ,
(घ) श्रभददन कामयक्रभको अनुगभन य सभभऺा गने ,

(४) भनदे शक सभभभतको फैठक : भनदे शक सभभभतको फैठक सॊ मोजकको भनदे शन फभोन्त्जभ छ भवहनाबन्दा

फवढ पयक नऩने गयी वषयभा दुई ऩटक वस्नेछ।

७. अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभत् (१) अभबमानराई सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनय दे हाम फभोन्त्जभको
सञ्चारक सभभभत यहनेछ्

सन्त्चव, भुख्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामायरम

-सॊ मोजक

सन्त्चव, सफै भन्िारम, सन्त्चवारम तथा आमोगहरु

-सदस्म

प्रभतभनभध, प्रदे शस्तयीम सफै सुयऺा भनकाम

प्रभुख प्रशासकीम अभधकत, अभबमान सञ्चारन हुने स्थानीम तह
अध्मऺ, ऩिकाय भहासॊ घ, सुखेत शाखा

वातावयण सॊ यऺण तथा सयसपाईको ऺेिभा कामययत
साभुदावमक सॊ स्थाका प्रभतभनभध-२ जना

-सदस्म
-सदस्म

-सदस्म

-सदस्म

अभधकत, भुख्मभन्िी तथा भन्त्न्िऩरयषद्को कामायरम

-सदस्म-सन्त्चव

(२) सभभभतरे आवश्मक ठहर्माएको खण्डभा कुनै ववऻ तथा प्रभतभनभधराई आभन्िण गनय सक्ने छ ।
(३) अभबमान सञ्चारक सभभभतका कामयहरु दे हामफभोन्त्जभ हुनेछन् :
(क) अभबमान सञ्चारनको वावषयक कामयमोजना तजुभ
य ा गने ,

(ख) अभबमान सञ्चारनको राभग अन्तय भनकाम सभन्वम गने ,
(ग) अभबमान सञ्चारन हुने स्थानको छनौट गने ,

(घ) अभबमान सञ्चारनका राभग आवश्मक ऩने साभग्रीको व्मवस्थाऩन गने

(ङ) अभबमान सञ्चारनका राभग साझेदाय, सहमोगी, तथा सञ्चारनको सहमोगी छनौट गने ।
(च) खण्ड (ङ) फभोन्त्जभ छनौट बएको साझेदाय/सहमोगीको अनुभगन तथा भुल्माङ्कन, भनदे शन,
सुऩयीवेऺण गने ।

(छ) अभबमान सञ्चारनका क्रभभा दे खाऩये का सभस्माहरू सभाधान गने ,
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(ज) अभबमानको प्रगभत भनदे शक सभभभत य कामायरमभा भनमभभत प्रभतवेदन गने
(झ) अभबमान सञ्चारनभा स्रोत ऩरयचारन य खचयको प्रभतवेदन गने ।

(ञ) अभबमान सञ्चारनभा दे न्त्खएका नीभतगत जवटरताहरूराई भनदे शक सभभभत सभऺ याखी सभाधान
गने ।

(ट) अभबमान सञ्चारनका राभग आवश्मक अन्म काभहरू गने गयाउने ।

८. स्थानीम अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभत्(१) स्थानीम तहभा अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनय
दे हाम फभोन्त्जभको स्थानीम अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभत यहनेछ्
नगय प्रभुख/अध्मऺ, सम्फन्त्न्धत नगयऩाभरका/गाउॉऩाभरका

शाखा प्रभुख, सम्फन्त्न्धत नगयऩाभरका/गाउॉऩाभरकाको ववषमगत शाखा
अभबमान सञ्चारन हुने सम्फन्त्न्धत वडाको वडा अध्मऺ य सदस्महरु
प्रभतभनभध, सम्फन्त्न्धत स्थानीम तह न्त्स्थत सुयऺा भनकाम

-सॊ मोजक
-सदस्म
-सदस्म
-सदस्म

प्रभतभनभध, सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहभा वक्रमाशीर ऩिकायहरुको सॊ स्था

-सदस्म

सम्फन्त्न्धत टोर सुधाय सभभभतका अध्मऺ

-सदस्म

सयसपाई ऺेिभा कामययत साभुदावमक सॊ स्थाका प्रभतभनभध -२ जना
प्रभुख प्रशासकीम अभधकत, सम्फन्त्न्धत ऩाभरका

-सदस्म
-सदस्म-सन्त्चव

(२) सभभभतरे आवश्मक ठहर्माएको खण्डभा कुनै ववऻ तथा प्रभतभनभधराई आभन्िण गनय सक्ने छ ।
(३) स्थानीम अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभतको कामयहरु दे हामफभोन्त्जभ हुनेछन् :
(क) अभबमान सञ्चारनको वावषयक कामयमोजना तजुभ
य ा गने ,

(ख) अभबमान सञ्चारनको राभग अन्तय भनकाम सभन्वम गने ,
(ग) अभबमान सञ्चारन हुने स्थानको छनौट गने ,

(घ) अभबमान सञ्चारनका राभग आवश्मक ऩने साभग्रीको व्मवस्थाऩन गने

(ङ) अभबमान सञ्चारनका राभग साझेदाय, सहमोगी, तथा सञ्चारनको सहमोगी छनौट गने ।

(च) खण्ड (ङ) फभोन्त्जभ छनौट बएको साझेदाय/सहमोगीको अनुभगन तथा भुल्माङ्कन, भनदे शन,
सुऩयीवेऺण गने ।

(छ) अभबमान सञ्चारनका क्रभभा दे खाऩये का सभस्माहरू सभाधान गने ,

(ज) अभबमानको प्रगभत अभबमान सञचारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभत य सम्फन्त्न्धत ऩाभरकाभा
भनमभभत प्रभतवेदन गने

(झ) अभबमान सञ्चारनभा स्रोत ऩरयचारन य खचयको प्रभतवेदन गने ।
(ञ) अभबमान सञ्चारनभा दे न्त्खएका सभस्माहरुको सभाधान गने ।

(ट) अभबमान सञ्चारनका राभग आवश्मक अन्म काभहरू गने गयाउने ।

ऩरयच्छे द-५
स्रोत ऩरयचारन य खचय
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९.स्रोत ऩरयचारन: (१) अभबमान सञ्चारनका राभग आवश्मक फजेटको व्मवस्था कामायरमरे गने छ। मसका
अभतरयि अभबमान सञ्चारनको राभग आवश्मक स्रोतसाधनको व्मवस्थाऩन दे हामफभोन्त्जभ गरयने छ्

(क) प्रदे श भन्िारमहरुरे अभबमान सञ्चारनका राभग आवश्मक फजेट ववभनमोजन गनुय ऩने छ।मस्तो
ॉ ासम्भका राभग भभल्दो फजेट शीषयकफाट,
व्मवस्था नहुद

(ख) स्थानीम तहहरुरे अभबमान फञ्चारनका राभग आवश्मक फजेट ववभनमोन गनुय ऩने छ।मस्तो
ॉ ासम्भका राभग भभल्दो फजेट शीषयकफाट,
व्मवस्था नहुद

(ग) अभबमानका सम्फद्ध अन्म
सहमोगफाट,

सयोकायवारा भनकामहरूफाट प्राप्त हुने आभथयक तथा

अन्म

(घ) अभबमानका साझेदाय सॊ घ/सॊ स्था तथा अभबमान्ताहरूफाट प्राप्त हुने सहमोगफाट,
(ङ) सॊ घीम सयकायका भनकामहरुफाट प्राप्त हुने सहमोगफाट ।

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभका भनकामहरूरे अभबमान सञ्चारन गदाय कामायरमसॊ ग सॊ मि
ु
रूऩभा वा
भनकामगत रूऩभा श्रोत ऩरयचारन तथा खचय अभबरे खाङ्कन हुनेगयी अभबमानभा सहबाभगता जनाउन सक्नेछन्।

(३) अभबमान सञ्चारनका राभग प्रदे श सयकायरे सम्फन्त्न्धत स्थानीम तहहरुराई आवश्मक फजेट सशतय

रुऩभा उऩरधध गयाउन सक्नेछ।

१०.खचय सम्फन्धी व्मवस्था : (१) दपा (९) फभोन्त्जभ हुने खचयको रे खाङ्कन, प्रभतवेदन य रेखाऩयीऺण सम्फन्धी
कामय प्रचभरत कानू नफभोन्त्जभ हुनेछ।

(२) मस्तो अभबमानभा खचय गदाय सम्फद्ध भनकामहरुफीच सभन्वम गयी खचयभा दोहोयो नऩने गयी भभतव्ममी

रुऩभा गनुयऩने छ।

(३) अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभतरे अभबमान सञ्चारनभा बएको खचयको भाभसक प्रभतवेदन

तमाय गयी कामायरम भापयत भाभसक रुऩभा सावयजभनकयण गने व्मवस्था भभराउने छ य खचयको एवककत वावषयक
प्रभतवेदन भनदे शक सभभभत य कामायरमभा ऩेश गनुय ऩने छ।

ऩरयच्छे द-६
ववववध

११.सम्भाभनत गनय सक्ने् (१) अभबमान सञ्चारनभा उत्कष्ट मोगदान ऩुर्माउने व्मन्त्ि तथा सॊ स्थाराई कामयक्रभ
सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभतको भसपारयसभा भनदे शक सभभभतरे सम्भाभनत तथा ऩुयस्कत गनय सक्ने छ।

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ सम्भाभनत तथा ऩुयस्कत गने सम्फन्धी भाऩदण्ड कामयक्रभ सञ्चारन तथा

व्मवस्थाऩन सभभभतरे भनधाययण गये फभोन्त्जभ हुनेछ।

१२.अनुगभन तथा भूल्माङ्कन् स्थानीम तहभा स्थानीम अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभतरे य प्रदे शभा

अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सभभभतरे अभबमान सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनको भनमभभत अनुगभन, भू ल्माङ्कन य
सभभऺा गने छन।

१३. फाधा अड्काउ पुकाउने य सॊ शोधन : (१) मस कामयववभधफभोन्त्जभ अभबमान सञ्चारन गदाय कुनै फाधा अड्काउ
ऩये भा कामायरमरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाइ अभबमान सुचारु गनय सक्ने छ ।

(२) कामयववभधभा सॊ शोधन गनय आवश्मक बएभा प्रदे श सयकायरे सॊ शोधन गनय सक्नेछ ।
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