प्रदे श निर्वाचि क्षेत्र पूर्वाधवर वर्कवस कवर्ाक्रम (सं चवलि) निर्मवर्ली, २०७५
प्रदे श सरकवरबवट स्र्ीकृत नमनत
२०७५/०८/२८

सं शोधिः

प्रथम सं शोधि नमनत २०७५/१२/०४
दोस्रो सं शोधि नमनत २०७६/०६/१५
तेस्रो सं शोधि नमनत २०७६/०९/२१

प्रस्तवर्िव: िेपवलको सं वर्धविको धवरव १७६ को उपधवरव (२) बमोजिम कवर्म रहे कव निर्वाचि
क्षेत्रको पूर्वाधवर वर्कवसमव टे र्व पुर्वाउिे उदे श्र् अिुरुप प्रदे श सरकवरले वर्निर्ोिि ऐिमव व्र्र्स्थव
गरे बमोजिम स्थविीर् पूर्वाधवर वर्कवस कवर्ाक्रमलवई वर्श्वसिीर्, प्रभवर्कवरी, पवरदशी, िर्वफदे ही
एर्ं कवर्ान्र्र्िर्ोग्र् बिवउि र्वन्छिीर् भएकोले,
प्रदे श सरकवर, मजन्त्रपररषद्ले प्रशवसवकर् कवर्ावर्नध (निर्नमत गिे) ऐि, २०७५ को दफव
३ ले ददएको अनधकवर प्रर्ोग गरी दे हवर्कव निर्महरु बिवएको छ ।
१.

सं जक्षप्त िवम र प्रवरम्भ: (१) र्ी निर्महरुको िवम “प्रदे श निर्वाचि क्षेत्र पूर्वाधवर वर्कवस
कवर्ाक्रम (सं चवलि) निर्मवर्ली, २०७५” रहे कोछ ।
(२)

२.

र्ो निर्मवर्ली तुरुन्त प्रवरम्भ हुिेछ ।

पररभवषव: वर्षर् र्व प्रसङ्गले अको अथा िलवगेमव र्स निर्मवर्लीमव,(क)

“उपभोक्तव सनमनत” भन्नवले स्थविीर् तहमव सं चवलि हुिे कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि र

व्र्र्स्थवपि गिा कवर्ाक्रमबवट प्रत्र्क्ष लवभ पवउिे व्र्जक्तहरु मध्र्ेबवट प्रचनलत
कविूि बमोजिम गदित उपभोक्तव सनमनत सम्झिु पछा ।
(ख)

“कवर्ाक्रम” भन्नवले र्स निर्मवर्ली बमोजिम सं चवलि हुिे निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस

कवर्ाक्रम सम्झिु पछा र सो शब्दले त्र्स्तव कवर्ाक्रमअन्तगात सं चवलि हुिे
(ग)

पूर्वाधवर निमवाण आर्ोििवलवई समेत ििवउछ ।

“कवर्वालर्” भन्नवले गवाँउ कवर्ापवनलकव र्व िगर कवर्ापवनलकवको कवर्वालर् सम्झिु

पछा ।
(घ)

“मन्त्रवलर्” भन्नवले

मुख्र्मन्त्री तथव मजन्त्रपरीषद्को कवर्वालर्, प्रदे श िं. १

सम्झिु पछा ।
(ङ)

“सनमनत” भन्नवले र्स निर्मवर्ली बमोजिम गदित कवर्ाक्रम छिौट, सं चवलि तथव

व्र्र्स्थवपि सनमनत सम्झिु पछा र सो शब्दले अिुगमि सनमनत र स्थविीर् तहको
िवाँचपवस सनमनतलवई समेत ििवउाँछ ।
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(च)
(छ)
(ि)
(झ)
३.

“सं र्ोिक” भन्नवले सम्बजन्धत प्रदे श सभव निर्वाचि क्षेत्रबवट पवहलो हुिे निर्वाजचत

हुिे निर्वाचि प्रणवलीअिुसवर निर्वाजचत प्रदे श सभव सदस्र् सम्झिु पछा ।

“सदस्र्” भन्नवले र्स निर्मवर्ली बमोजिम गदित सनमनतको सदस्र् सम्झिु पछा ।
“सजचर्” भन्नवले जिल्लव समन्र्र् अनधकवरी सम्झिु पछा ।
“स्थविीर् तह” भन्नवले गवाँउपवनलकव र्व िगरपवनलकव सम्झिु पछा ।

कवर्ाक्रम छिौट, सं चवलि तथव व्र्र्स्थवपि सनमनत: (१) र्स निर्मवर्ली बमोजिम
कवर्ाक्रमको छिौट, सं चवलि, व्र्र्स्थवपि तथव अिुगमिसमेत गिा प्रत्र्ेक निर्वाचि क्षेत्रमव
दे हवर् बमोजिमको एक कवर्ाक्रम छिौट, सं चवलि तथव व्र्र्स्थवपि सनमनत रहिेछ:(क) िेपवलको सं वर्धविको धवरव १७६ को उपधवरव (१) को खण्ड
(क) बमोजिम कवर्म रहे को निर्वाचि क्षेत्रबवट पवहलो हुिे
निर्वाजचत हुिे निर्वाचि प्रणवली बमोजिम निर्वाजचत प्रदे श सभवकव
सदस्र्

- सं र्ोिक

(ख) सं वर्धविको धवरव १७६ को उपधवरव (१) को खण्ड (ख)
बमोजिम समविुपवनतक निर्वाचि प्रणवली बमोजिम निर्वाजचत प्रदे श
सभव सदस्र्

- सदस्र्

(ग)

जिल्लव समन्र्र् सनमनतकव प्रमुख र उपप्रमुख

- सदस्र्

(घ)

सम्र्जन्धत

(ङ)
४.

निर्वाचि

िगरपवनलकव/गवउाँपवनलकवकव

क्षेत्रकव

प्रमुख/अध्र्क्ष

- सदस्र्

जिल्लव समन्र्र् अनधकवरी

- सदस्र् सजचर्

सनमनतको बैिक सम्बन्धी कवर्ावर्नध: (१) सनमनतको बैिक दे हवर् बमोजिम र्षाको
कम्तीमव तीि पटक बस्िेछ ।



......................................................

(क) गत आनथाक र्षाको कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्िको सनमक्षव तथव चवलु आनथाक

◆

र्षाको आर्ोििव छिौट सम्बन्धी छलफल गरर निणार् गिा प्रत्र्ेक
आनथाक र्षाको कवनताक पन्र गते नभत्र,
(ख) चवलु आनथाक र्षामव कवर्वान्र्र्ि रहे को कवर्ाक्रमको मवगा दशाि गिा मवघ

◆

मसवन्त सम्म,
(ग) चवलु आनथाक र्षामव कवर्वान्र्र्िमव रहे को कवर्ाक्रमको सनमक्षव गिा िेष्ठ

◆

पन्र गते सम्म ।



दोस्रो सं शोधिद्ववरव हटवइएको

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

2

(२) सनमनतको बैिक सं र्ोिकको निदे शिमव सजचर्ले तोकेको जिल्लव समन्र्र्

सनमनत र्व िगरपवनलकव र्व गवाँउपवनलकवको कवर्वालर्मव बस्िेछ ।

(३) उपनिर्म (२) बमोजिम बैिक बस्िे सूचिव बैिक बस्िुभन्दव कम्तीमव सवत
ददि अगवर्ै सजचर्ले सदस्र्हरुलवई ददिु पिेछ ।

(४) कुिै सदस्र्को अिुपजस्थनतको कवरणले मवत्र सनमनतको बैिकको कवम

कवरर्वहीमव बवधव पुग्िे छै ि ।
(५) सनमनतको निणार् सर्ासम्मनतबवट हुिेछ । र्सरी सर्ासम्मनत हुि िसकेमव

सं र्ोिकको मत निणवार्क हुिेछ ।

(६) सनमनतको बैिकसम्बन्धी अन्र् व्र्र्स्थव सनमनत आफैँले निधवारण गरे बमोजिम

हुिेछ ।
५.

सनमनतको कवम, कताव्र् र अनधकवर: सनमनतको कवम, कताव्र् र अनधकवर दे हवर् बमोजिम
हुिेछ:(क)

िेपवलको सं वर्धविको धवरव १७६ को उपधवरव (१) बमोजिमको निर्वाचि क्षेत्र
अन्तगात रहे कव स्थविीर् तहको र्ववषाक वर्कवस कवर्ाक्रम सं कलि तथव वर्श्लेषण
गिे,

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

कवर्ाक्रम अन्तगात सं चवलि हुिे आर्ोििव छिौटकव मवपदण्डहरु तर्वर गिे,
र्ोििव छिौट कवर्ादल गिि गिे,

छिौट भएकव कवर्ाक्रम तथव आर्ोििवको स्र्ीकृनत प्रदवि गिे,
सनमनतबवट

स्र्ीकृत

भएकव

कवर्ाक्रम

तथव

आर्ोििव

कवर्वान्र्र्िको

लवनग

मन्त्रवलर् र सम्बजन्धत स्थविीर् तहमव लेखी पिवउिे,
(च)
(छ)

कवर्ाक्रम तथव आर्ोििव अन्तगात कवर्वान्र्र्ि हुिे आर्ोििवहरुको अिुगमि गिे,

कवर्ाक्रम तथव आर्ोििव सं चवलिमव आउिे बवधव अड्चि सवमवधवि गिा पहल
गिे।

६.

आर्ोििवको वकनसम: (१) र्स निर्मवर्ली बमोजिम दे हवर्कव सवर्ािनिक उपर्ोगसाँग
सम्बजन्धत भौनतक पूर्वाधवर वर्कवस सम्बन्धी आर्ोििवहरु सं चवलि गररिेछ:(क) िदी, गल्छी तथव पवहरो निर्न्त्रण एर्ं नसं चवई सम्बन्धी आर्ोििव,
(ख)

सडक निमवाण तथव स्तरोन्ननत (सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल,
कल्भटा, ढल, कविे पुल निमवाण) सम्बन्धी आर्ोििव,

(ग)

खविेपविी

तथव

सरसफवई,

फोहरमैलव

व्र्र्स्थवपि

ल्र्वण्डवफल्ड सवईट निमवाण आर्ोििव,
(घ)

तथव

ऐनतहवनसक, सवाँस्कृनतक, सववहत्र्, कलव एर्ं पुरवतवजत्र्क/पर्ाटकीर्
स्थलको सं रक्षण, िीणोद्धवर तथव निमवाण आर्ोििव,
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(ङ)

िर्ीकरणीर्

उिवा,

लघु-िलवर्द्युत

तथव

वर्द्युतीकरण सम्बन्धी

आर्ोििव,
(च)

स्र्वस््र् चौकी, प्रसुती भर्ि, बवल वर्कवस केन्र, वर्पन्न एर्ं
भूनमहीि



अपवङ्गतव भएकव िवगररकहरुको लवनग आर्वस भर्ि,

बृद्धवश्रम, अिवथवलर् तथव पुिस्ा थवपिव केन्र निमवाण सम्बन्धी
आर्ोििव,

❖

(छ) कृवष उपि सङ्कलि केन्र निमवाण तथव कृवष एर्ं पशुपंक्षी हवट
बिवर व्र्र्स्थवपि सम्बन्धी पूर्वाधवर आर्ोििव,

❖

(ि) उद्योग तथव पर्ाटि प्रर्द्धाि सम्बन्धी पूर्वाधवर आर्ोििव,

(झ)

सवमुदववर्क

वर्द्यवलर्को

भौनतक

पूर्वाधवर

वर्कवस

सम्बन्धी

आर्ोििव,
❖

(ञ) आधुनिक जशक्षव, प्रववर्नधक जशक्षव एर्ं ििउपर्ोगी जशक्षव, आधवरभूत
एर्ं उच्च जशक्षव सम्र्न्धी पूर्वाधवर आर्ोििव,

(ट)
(ि)

सवर्ािनिक उद्यवि तथव सभवगृह निमवाण सम्बन्धी आर्ोििव,
गैर िवफवमूलक सं घ सं स्थवहरुको सवमुदववर्क सं रचिव तथव पूर्वाधवर
सम्र्न्धी आर्ोििव,

❖

(ड) आधवरभूत आर्श्र्कतवलवई सम्र्ोधि गिे सम्र्न्धी अन्र् पूर्वाधवर
आर्ोििव ।

(२) उपनिर्म (1) बमोजिमकव आर्ोििव सं चवलि गदवा सवमवग्री खररद गरी

◆

वर्तरण गिा, गैर सरकवरी सं स्थव मवफात आर्ोििव कवर्वान्र्र्ि गिा र भौनतक पूर्वाधवर
वर्कवस भन्दव अन्र् प्रकृनतकव आर्ोििव छिौट गिा पवइिे छै ि । तर कुिै गैर सरकवरी

सं स्थवले तीस प्रनतशत भन्दव बढी रकम आर्ोििव सं चवलिकव लवनग सवझेदवरी गिा चवहेमव
त्र्स्तव गैर सरकवरी सं स्थव मवफात आर्ोििव सं चवलि गिा सवकिेछ ।
७.

आर्ोििव छिौट: (१) सनमनतले निर्म ६ बमोजिम प्रस्तवर् भएकव आर्ोििवहरु मध्र्ेबवट
र्स निर्मवर्ली बमोजिम कवर्वान्र्र्ि हुिे आर्ोििव छिौट गिुा पिेछ ।
(२) ......................................................





दोस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको

❖

तेस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको

❖

तेस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको

❖

तेस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको

❖

तेस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत



दोस्रो सं शोधिद्ववरव हटवइएको
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(३) सनमनतले आर्ोििव छिौट गदवा सम्भर् भए सम्म एक आनथाक र्षामव

◆

सम्पन्न गिा सवकिे आर्ोििव छिौट गरी अिुसूची-1 बमोजिम कवर्वान्र्र्ि तवनलकव सवहत

सम्बजन्धत स्थविीर् तहमव प्रत्र्ेक आनथाक र्षाको कवनताक मसवन्त नभत्रमव पिवइ सक्िु
पिेछ ।
1

(४) उपनिर्म (३) मव िुिसुकै कुरव लेजखएको भएतवपनि एक आनथाक र्षामव

सम्पन्न हुि िसक्िे आर्ोििवको हकमव स्थविीर् तहले उक्त आर्ोििवलवई आफ्िो
र्ोििवमव समवर्ेश गरी बहुर्षीर् आर्ोििवको रुपमव कवर्वान्र्र्ि गिा सक्िेछ । तर सो
सम्बन्धी निणार् सनमनतले मन्त्रवलर्मव सवत ददिनभत्र पिवउिु पिेछ र मन्त्रवलर्ले सोको
िविकवरी आनथाक मवनमलव तथव र्ोििव मन्त्रवलर्लवई गरवए पनछ आनथाक मवनमलव तथव
र्ोििव मन्त्रवलर्ले सो सम्बन्धमव रकम निकवसवको आर्श्र्क व्र्र्स्थव नमलवउिु पिेछ।
2

(५) उपनिर्म (४) बमोजिमको वर्र्रणको आधवरमव सनमनतले अिुसूची-२

बमोजिमको ढवाँचवमव वर्र्रण तर्वर गरी अिुसूची-3 बमोजिमको र्ववषाक कवर्ाक्रमको
ढवाँचवसमेत सं लग्ि गरी आर्ोििव छिौट भएको दश ददिनभत्र मन्त्रवलर् तथव प्रदे श लेखव
निर्न्त्रकको कवर्वालर्मव पिवउिु पिेछ ।
3

(६) उपनिर्म (५) बमोजिम प्रवप्त भएको वर्र्रणको आधवरमव मन्त्रवलर्ले

कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि हुिे स्थविीर् तहमव रकम निकवसकव लवनग आनथाक मवनमलव तथव
र्ोििव मन्त्रवलर्मव लेखी पिवउिु पिेछ ।

(७) उपनिर्म (३) बमोजिमको अर्नधनभत्र आर्ोििव पेश िगरे मव र्ो निर्म
बमोजिमको रकम निकवसव हुिे छै ि ।

(८) उपनिर्म (१) बमोजिम आर्ोििव छिौट गदवा दे हवर्कव आर्ोििवलवई समेत

प्रवथनमकतव ददिु पिेछ:(क) स्थविीर् तहको आर्नधक वर्कवस र्ोििव र अन्र् क्षेत्रगत र्ोििवको
प्रवथनमकतवमव परे कव पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोििव,
(ख) श्रममव आधवररत रोिगवरी नसिािव गिे वकनसमकव पूर्वाधवर सम्बन्धी
आर्ोििव,

(ग) अपेक्षवकृत बढी ििसहभवनगतव हुिे पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोििव,

(घ) वर्पदबवट क्षनत भएको र्व हुि सक्िे समस्र्वलवई सम्बोधि गिे पूर्ा
तर्वरी र िोजखम न्र्ूनिकरण गिे पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोििव,
(ङ) सम्बजन्धत निर्वाचि क्षेत्रनभत्रकव स्थविीर् तहले दुई र्व सो भन्दव बढी
छिौट गिाकव लवनग अिुरोध गरे कव पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोििव,

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

1

प्रथम सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

2

प्रथम सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

3

प्रथम सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

5

(च) सववर्कको स्थविीर् निकवर्, स्थविीर् तह, सववर्कको जिल्लव वर्कवस
सनमनत, वर्षर्गत कवर्वालर् तथव समुदवर्द्ववरव सं चवनलत अधुरव रहे कव
पूर्वाधवर वर्कवस सम्बन्धी आर्ोििव ।
(९) ......................................................



(१०) अन्र् निकवर्हरुसाँगको सवझेदवरीमव आर्ोििव तथव कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि
गदवा

आर्ोििव

व्र्र्सवर्ीको

स्थल,

िवमसमेत

लवगत,
खुल्िे

वर्निर्ोजित

◆

गरी

सोको

बिेट,

उपभोक्तव

िविकवरी

सम्बजन्धत

सनमनत

र्व

निमवाण

आर्ोििव

स्थल,

कवर्वालर्को सूचिवपवटी तथव र्ेभसवईटमव रवख्नु पिेछ ।
(११) कवर्ाक्रम अन्तगात एक आनथाक र्षामव एक निर्वाचि क्षेत्रमव बढीमव
एक्कवईस र्टव आर्ोििव छिौट गिा सवकिेछ ।

◆

(१२) उपनिर्म (११) मव िुिसुकै कुरव लेजखएको भएतवपनि उपनिर्म (१)

बमोजिम आर्ोििव छिौट गदवा कम्तीमव

पचवस लवख रुपैँर्व वर्निर्ोिि हुिे गरी

◆

कम्तीमव एक आर्ोििव अनिर्वर्ारुपमव छिौट गिुा पिेछ ।

(१३) उपनिर्म (१) बवहे कको अन्र् आर्ोििव छिौट गदवा दश लवख रुपैर्वाँ

◆

भन्दव कम रकमको आर्ोििव छिोट गिा पवईिे छै ि ।
❖

(१४) सनमनतले छिौट गरर पिवएको आर्ोििव निर्म ६ र्मोजिम िभएमव र्व

प्रथम चौमवनसक अर्नधनभत्र कुिै आर्ोििवको सम्बन्धमव सम्झौतव हुि िसकेमव सनमनतले
सो आर्ोििव पररर्ाति गरी पौष मसवन्तनभत्र सोही स्थविीर् तह अन्तगातको अको
आर्ोििव छिौट गिा सक्िेछ ।
......................................................



4

(१५) उपनिर्म (१४) बमोजिम आर्ोििव पररर्ाति भएको िविकवरी सनमनतले

सवत ददिनभत्र मन्त्रवलर् र प्रदे श लेखव निर्न्त्रक कवर्वालर्मव समेत ददिु पिेछ ।
5

(१६) र्स निर्मवर्ली बमोजिम मन्त्रवलर् र प्रदे श लेखव निर्न्त्रक कवर्वालर्मव

आर्ोििव छिौटको वर्र्रण उपलब्ध गरवउिे जिम्मेर्वरी सजचर्को हुिेछ ।



दोस्रो सं शोधिद्ववरव हटवइएको

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

❖

तेस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको



दोस्रो सं शोधिद्ववरव हटवइएको

4

प्रथम सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

5

प्रथम सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

6

८.

कवर्ाक्रममव सवझेदवरी गिा सवकिे: (१) कवर्ाक्रमबवट कवर्वान्र्र्ि हुिे आर्ोििवमव
सम्बजन्धत स्थविीर् तहले आफ्िो नमल्दो कवर्ाक्रमबवट सवझेदवरी गिा सक्िेछ ।

(२) र्स कवर्ाक्रम अन्तगात उपभोक्तव सनमनत मवफात कवर्वान्र्र्ि गररिे

◆

आर्ोििव मध्र्े भर्ि र पुल भए उपभोक्तव सनमनतले कजम्तमव दश प्रनतशत र अन्र्
आर्ोििव भए कजम्तमव र्ीस प्रनतशत रकम र्ोगदवि गिुा पिेछ ।
(३)......................................................



(४) कवर्वालर्ले

उपनिर्म (१), (२) र (३) बमोजिमको रकम समेत समवर्ेश

◆

गरी आर्ोििवको कूल लवगत अिुमवि तर्वर गिुा पिेछ ।

(५) सनमनतले लवगत सवझेदवरी बढी हुिे आर्ोििवलवई छिौट गरी कवर्वान्र्र्ि

गिा प्रवथनमकतव ददिे गरी मवपदण्ड बिवउिु पिेछ ।
९.

कवर्ाक्रमको सञ्चवलि तथव कवर्वान्र्र्ि: 6(१) सनमनतले र्स निर्मवर्ली बमोजिम छिौट
भई आएकव कवर्ाक्रम तथव आर्ोििवको सं चवलि तथव कवर्वान्र्र्िको लवनग सम्बजन्धत
स्थविीर् तहमव लेखी पिवउिु पिेछ ।


(२) उपनिर्म (१) र्मोजिम छिौटभई आएकव कवर्ाक्रम तथव आर्ोििव

सं चवलि तथव कवर्वान्र्र्ि गिुा सम्र्जन्धत स्थविीर् तहको कताव्र् हुिेछ ।


(३) उपनिर्म (१) र्मोजिम छिौटभई आएकव कवर्ाक्रम तथव आर्ोििव

सम्र्जन्धत स्थविीर् तहले कवर्वान्र्र्ि िगरे मव प्रदे श सरकवरबवट ददइिे अिुदवि कटौती
हुि सक्िेछ ।


(४) उपनिर्म (१) र्मोजिम छिौट भई आएकव कवर्ाक्रम तथव आर्ोििव

सम्र्जन्धत स्थविीर् तहले कवर्वान्र्र्ि िगरे को खण्डमव छिौट भईसकेको

कवर्ाक्रम तथव

आर्ोििव कवर्वान्र्र्िकव लवनग प्रदे श सरकवरले र्ैकजल्पक व्र्र्स्थव गिा सक्िे छ ।
१०.

रकम निकवसव सम्बन्धी व्र्र्स्थव:

7

(१) आनथाक मवनमलव तथव र्ोििव मन्त्रवलर्ले

........... कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि गिे



गरी निजित रकम प्रदे श लेखव निर्न्त्रक

कवर्वालर्मवफात सम्बजन्धत स्थविीर् तहको सं जचत कोषमव िम्मव हुिे गरी वर्त्तीर्
हस्तवन्तरण हुिे व्र्र्स्थव नमलवउिु पिेछ ।
◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत



दोस्रो सं शोधिद्ववरव हटवइएको

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

6

प्रथम सं शोधिद्ववरव सं शोनधत



दोस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको



दोस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको



दोस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको

7

प्रथम सं शोधिद्ववरव सं शोनधत



दोस्रो सं शोधिद्ववरव हटवइएको

7

(२) सनमनतले निर्म ७ बमोजिम आर्ोििव छिौट गरी पेश गररसके पनछ प्रदे श

सभवकव सदस्र्को कवर्ाकवल समवप्त भएपनि कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि तथव रकम निकवसव गिा
कुिै बवधव पिे छै ि ।
११.

सवर्ािनिक परीक्षण: (१) र्स निर्मवर्ली बमोजिम सञ्चवनलत कवर्ाक्रमहरुको कवर्ा सम्पन्न
भएपनछ कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि गिे स्थविीर् तहले सनमनतको सं र्ोिक र्व सदस्र्को
उपजस्थनतमव सवर्ािनिक लेखव पररक्षण गिुा पिेछ ।
(२) उपनिर्म (१) बमोजिमको पररक्षण दे हवर्बमोजिम गिा सवकिेछ:ु वई गरे र, र्व
(क) सवर्ाजििक सुिर्

(ख) आम्दविी खचाको वर्र्रण िवाँच गरे र, र्व
(ग) िवगररक समविबवट सवमवजिक परीक्षण गरवएर ।
(३) उपनिर्म (१) बमोजिम सवर्ािनिक पररक्षण गरे को प्रनतर्ेदि सं ग्लग्ि

ु विी ददिे छै ि ।
िभएसम्म स्थविीर् तहले अजन्तम भक्त
१२.

लेखव तथव लेखवपरीक्षण:

8

(१) आनथाक मवनमलव तथव र्ोििव मन्त्रवलर्बवट प्रवप्त

अजख्तर्वरी बमोजिमको रकम निकवसव तथव खचा सम्बन्धी सम्पूणा कवर्ाको जिम्मेर्वरी
सम्बजन्धत स्थविीर् तहको हुिेछ ।

(२) उपनिर्म (१) बमोजिम प्रवप्त रकमको आन्तररक र अजन्तम लेखवपरीक्षण

सम्बजन्धत स्थविीर् तहले प्रचनलत कविूि बमोजिम गिु,ा गरवउिु पिेछ ।
१३.

सुपररर्ेक्षण

तथव

अिुगमि:

(१)

र्स

निर्मवर्ली

बमोजिम

कवर्वान्र्र्ि

गररिे

आर्ोििवहरुको सुपररर्ेक्षण तथव अिुगमि गिा जिल्लव समन्र्र् सनमनतकव प्रमुखको
सं र्ोिकत्र्मव सम्बजन्धत स्थविीर् तहकव उपप्रमुख तथव उपवध्र्क्ष



र सम्बजन्धत र्वडा

अध्र्क्ष सजम्मनलत एक अिुगमि तथव सुपररर्ेक्षण सनमनत रहिेछ ।
(२) उपनिर्म (१) बमोजिमको सनमनतले एक आनथाक र्षामव कम्तीमव एक पटक

अिुगमि गरी सोको प्रनतर्ेदि सनमनतलवई ददिु पिेछ र सनमनतले र्सरी प्रवप्त प्रनतर्ेदिमव
आफ्िो रवर् समेत समवर्ेश गरी सवत ददिनभत्र मन्त्रवलर्मव पिवउिु पिेछ ।

(३) कुिै आर्ोििव कवर्वान्र्र्िको सम्बन्धमव समर्, लवगत र गुणस्तर सम्बन्धी

कुिै प्रश्न उिे मव सनमनतले सो सम्बन्धमव अिुगमि र िवाँचबुझको लवनग छु ट्टै वर्शेष
अिुगमि टोली गिि गिा सक्िेछ ।


(3क) प्रदे श सरकवरले गिि गरे को अनधकवर सम्पन्न अिुगमि सनमनतले समेत

र्स निर्मवर्ली बमोजिम सं चवलि हुिे आर्ोििवको अिुगमि निररक्षण गरी सम्बजन्धत
8

प्रथम सं शोधिद्ववरव सं शोनधत



दोस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको



दोस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको

8

सनमनतकव सं र्ोिक, सम्बजन्धत स्थवनिर् तह र्व मन्त्रवलर्लवई आर्श्र्क सुझवर् ददि
सक्िेछ ।
(४) उपनिर्म (२) बमोजिम गररिे अिुगमिकव सन्दभामव ददईएको सुझवर्हरु
कवर्वान्र्र्ि गिुा सनमनत, सम्बजन्धत उपभोक्तव सनमनत, निमवाण व्र्र्सवर्ी तथव स्थविीर्
तहको कताव्र् हुिेछ ।

(५) सनमनतले कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्िलवई प्रभवर्कवरी बिवउि निर्नमत अिुगमि र

आर्श्र्कतव अिुसवर समन्र्र् तथव सहिीकरण गिुा पिेछ ।
१४.

आर्ोििवको सम्झौतव, पेश्की, प्रववर्नधक मुल्र्वङ्कि, िवाँचपवस र फरफवरक: (१) उपभोक्तव
सनमनतमवफात सं चवलि भएकव आर्ोििवको हकमव सम्बजन्धत उपभोक्तव सनमनतले खचाको
बील भौचर सवहतको वर्र्रण र िे क्कवबवट भएकवको हकमव िे क्कव बील सम्बजन्धत
कवर्वालर्मव पेश गिुा पिेछ ।
(२) उपनिर्म (१) बमोजिमको वर्र्रण प्रवप्त भएमव सम्बजन्धत स्थविीर् तहको

प्रमुख प्रशवसकीर् अनधकृतले िवाँचपवसको लवनग प्रववर्नधक कमाचवरी खटवई सम्पन्न भएकव
कवमको सम्बन्धमव प्रनतर्ेदि पेश गिा लगवउिु पिेछ ।
(३) उपनिर्म (२)

बमोजिम खवटएको कमाचवरीले बिेट अिुसवर कवम भए

िभएको स्पष्ट खुलवई प्रनतर्ेदि ददिु पिेछ ।
(४) उपनिर्म (३) बमोजिमको प्रनतर्ेदिबवट बिेट अिुसवरको कवम भएको भन्ने
दे जखि आएमव स्थविीर् तहको िवाँचपवस सनमनतले त्र्स्तो कवमको आर्श्र्क िवाँचबुझ गरी
सकेसम्म नछटो िवाँचपवस गरी ददिु पिेछ ।

(५) उपनिर्म (४) बमोजिम िवाँचपवस सनमनतले िवाँचपवस गररसकेपनछ सम्र्जन्धत

स्थविीर् तहको प्रमुख प्रशवसकीर् अनधकृतले प्रचनलत कविूि बमोजिम त्र्स्तो कवमको
वहसवब फरफवरक गरी सोको वर्र्रण तत्कवल सवर्ािनिक गिुा पिेछ ।
१५.

कवर्ाक्रमको प्रशवसनिक खचासम्बन्धी व्र्र्स्थव:

(१) र्स निर्मवर्ली बमोजिम सं चवलि

◆

हुिे आर्ोििवको छिौट गिा, अिुगमि गिा, आर्ोििवको प्रभवर्कवरी कवर्वान्र्र्ि गिा,
प्रनतर्ेदि तर्वर गिा, प्रशवसनिक र प्रववर्नधक वर्षर्मव खचा गिा सम्र्जन्धत जिल्लव समन्र्र्

सनमनतलवई सून्र् दशमलर् पवाँच प्रनतशत, सम्बजन्धत स्थविीर् तहमव कवर्ाक्रम सं चवलिकव
लवनग पिवइिे कुल रकमको एक दशमलर् पवाँच प्रनतशत कवर्ाक्रम सं चवलि गररिे स्थविीर्

तहमव र सनमनतकव सं र्ोिकले तोकेको प्रनतनिनध मवफात सून्र् दशमलर् पवाँच प्रनतशत
कन्टे न्िेन्सी बवपत रकम उपलब्ध गरवईिे छ ।

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत
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❖

(१क) उपनिर्म १ बमोजिम जिल्लव समन्र्र् सनमनत र निर्म ३ र्मोजिम

गदित सनमनतकव सं र्ोिकले तोकेको प्रनतनिनध मवफात प्रवप्त गिे प्रशवसनिक खचा र्वपतको
सून्र् दशमलर् पवाँच प्रनतशतले हुिे रकम जिल्लव सदरमुकवममव रहे को स्थविीर् तहमव

पिवइिे छ र उक्त सम्र्न्धीत स्थविीर् तहबवट सो रकम निर्म १५ को उपनिर्म (१)
र्मोजिम जिल्लव समन्र्र् सनमनत र निर्म ३ र्मोजिम गदित सनमनतकव सं र्ोिकले
ु विी नलिे छ ।
तोकेको प्रनतनिनधले तीि वकस्तवमव रकम भक्त


(1ख) उपनिर्म (1) बमोजिमको कन्टे न्िेन्सी रकमबवट जिल्लव समन्र्र्

सनमनतले प्रशवसनिक कवर्ामव, सम्बजन्धत स्थवनिर् तहले लवगत इजस्टमेट तर्वर गिा,
ु विी ददि र सं र्ोिकको प्रनतनिनधले
मुल्र्वङ्कि गिा, अिुगमि गिा, फर फवरक गरी भक्त
कवर्ाक्रम सं चवलि सम्बन्धी रे खदे ख गिे, सहिीकरण गिे, सम्बजन्धत स्थविीर् तह र

त्र्स्तव स्थविीर् तहबवट तोवकएको प्रववर्नधकसाँग समन्र्र् लगवर्तको कवर्ामव रकम खचा
गिे छ ।
(२) उपनिर्म (१) बमोजिमको रकम बैिक, र्वतवर्वत, प्रनतर्ेदि तर्वरी तथव
र्ोििव सं चवलिमव खचा गिा सवकिेछ ।
१६.

कवर्ाक्रमको प्रनतर्ेदि तथव प्रगनत समीक्षव: (१) सम्र्जन्धत स्थविीर् तहको

प्रमुख

◆

प्रशवसकीर् अनधकृतले संचवनलत कवर्ाक्रमको प्रगनत प्रनतर्ेदि प्रत्र्ेक चौमवनसक अर्नध

समवप्त भएको नमनतले पन्र ददिनभत्र सनमनतमव पिवउिु पिेछ र सनमनतले सोको िविकवरी
मन्त्रवलर् समक्ष गरवउिु पिेछ ।

(२) स्थविीर् तहको प्रमुख

प्रशवसकीर् अनधकृतले सम्बजन्धत स्थविीर् तहको

◆

निर्नमत समीक्षव बैिकमव उपनिर्म (१) बमोजिमको प्रगनत वर्र्रण पेश गरी समीक्षव गिुा
पिेछ ।
१७.

मन्त्रवलर्ले निदे शि ददि सक्िे: र्स निर्मवर्लीको प्रभवर्कवरी कवर्वान्र्र्िको लवनग
मन्त्रवलर्ले आर्श्र्क निदे शि ददि सक्िेछ र त्र्स्तो निदे शिको पवलिव गिुा सम्र्जन्धत
सनमनत तथव अिुगमि सनमनतको कताव्र् हुिेछ ।

१८.

अिुसूचीमव थपघट र्व हे रफेर गिा सक्िे: मन्त्रवलर्ले आर्श्र्कतव अिुसवर अिुसूचीमव
थपघट तथव हेरफेर गिा सक्िेछ ।

❖

तेस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको



दोस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

◆

दोस्रो सं शोधिद्ववरव सं शोनधत

10

१९.

कवर्ावर्नध बिवउि सक्िे: र्स निर्मवर्लीमव उजल्लजखत व्र्र्स्थवहरुलवई प्रभवर्कवरी
कवर्वान्र्र्ि गिा मन्त्रवलर्ले आर्श्र्क कवर्ावर्नध बिवई लवगू गिा सक्िेछ ।

२०.

आर्श्र्क व्र्र्स्थव गिे: र्ो निर्मवर्ली कवर्वान्र्र्ि गिे क्रममव कुिै दिवर्धव उत्पन्न भई
कवर्वान्र्र्ि गिा बवधव परे मव मन्त्रवलर्ले आर्श्र्क व्र्र्स्थव नमलवउि सक्िेछ ।
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अिुसूची-१

(निर्म ७ को उपनिर्म (३) साँग सम्बजन्धत)
कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि तवनलकव
सम्बजन्धत स्थविीर् तहमव पिवउिे वर्र्रण
क्र.

सं चवलि

सं .

हुिे

आर्ोििव

सं चवलि हुिे

गव.पव./ि.पव/र्डव

प्रथम

दोस्रो

तेस्रो

चौमवनसक

चौमवनसक

चौमवनसक

िं./ टोल

सहभवनगबवट व्र्होिे रकम रु.
कवर्ाक्र
मबवट

को वर्र्रण

प्रदे श

स्थविीर्

स्तर

तहबवट

बवट
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लभवजन्र्त

कैवफर्

ििसं ख्र्व

त

❖

अिुसूची–२

(निर्म ७ को उपनिर्म (५) साँग सम्बजन्धत)
सजचर्ले मन्त्रवलर्मव पिवउिु पिे वर्र्रण
प्रदे श निर्वाचि

जिल्लवः

आनथाक र्षा

क्षेत्रः
सं चवलि हुिे

क्र.सं .

प्रशवसनिक खचा
वर्निर्ोजित

कवर्ाक्रमको िवम

स्थवनिर् तहको िवम

टोल

र्डव िं.

रकम

जिल्लव
समन्र्र्
सनमनत

❖

१

........ पवनलकव

२

........ पवनलकव

३

........ पवनलकव

४

........ पवनलकव

५

........ पवनलकव

६

........ पवनलकव

७

........ पवनलकव

८

........ पवनलकव

९

........ पवनलकव

१०

........ पवनलकव

११

........ पवनलकव

१२

........ पवनलकव

१३

........ पवनलकव

तेस्रो सं शोधिद्ववरव थप गररएको
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स्थवनिर्
तह

कवर्ाक्रम
प्रनतनिनध

िम्मव

बिेट

सं चवलि हुिे
क्र.सं .

प्रशवसनिक खचा
वर्निर्ोजित

कवर्ाक्रमको िवम

स्थवनिर् तहको िवम

टोल

र्डव िं.

रकम

जिल्लव
समन्र्र्
सनमनत

१४

........ पवनलकव

१५

........ पवनलकव

१६

........ पवनलकव

१७

........ पवनलकव

१८

........ पवनलकव

१९

........ पवनलकव

२०

........ पवनलकव

२१

........ पवनलकव

स्थवनिर्
तह

िम्मव

िवमः
प्रदे श सभव सद
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कवर्ाक्रम
प्रनतनिनध

िम्मव

बिेट

निर्म ७ को उपनिर्म (५) साँग सम्बजन्धत

र्ववषाक कवर्ाक्रम

१. आ.र्.

११. आर्ोििवको कूल लवगतः सुरुको

१०. र्ववषाक बिेट रु.

२. बिेट उपशीषाक िं.

(क) आन्तररक (१) िेपवल सरकवर

३. मन्त्रवलर्

(२) प्रदे श सरकवर

(२) प्रदे श सरकवर

४. वर्भवग/सं स्थव

(३) सं स्थव

(३) सं स्थव

५. कवर्ाक्रम आर्ोििवको िवम

(४) ििसहभवनगतव

(४) ििसहभवनगतव

६. स्थवि (क) जिल्लव

(ख) र्ैदेजशक (१) ऋण

(ख) र्ैदेजशक (१) ऋण

(ख) गव.पव./ि.पव./र्डव िं.

(२) अिुदवि

(२) अिुदवि

७. आर्ोििव सुरु भएको नमनत

१२. गत आ.र्. सम्मकव खचा रु. (सोझै भुक्तविी र र्स्तुगत समेत)

(ग) दवतृ सं स्थव

८. आर्ोििव पूरव हुिे नमनत

सं शोनधत

(क) आन्तररक (१) िेपवल सरकवर

(क) आन्तररक (१) िेपवल सरकवर
(२) प्रदे श सरकवर

९. आर्ोििव/कवर्वालर् प्रमुखको िवम

(३) सं स्थव

निर्वाचि क्षेत्रः-

(४) ििसहभवनगतव

(ख) र्ैदेजशक (१) ऋण

(२) अिुदवि

क्र

.सं.

कवर्ाक्रम/

वक्रर्वकलवप

आर्ोििवको
वर्र्रण

सं चवलि हुिे

ि.पव./गव.पव

आर्ोििवको कुल

एकवई

सम्पूणा कवर्ामध्र्े गत

वक्रर्वकलवपको

पररमव

लवगत

भवर

5

6

ण

१

२

(क)

िम्मव

(ख)

प्रशवसनिक

(ग)

कुल िम्मव

३

4

र्ववषाक लक्ष्र्

आ .र्.सम्मको

सम्पन्न

भवररत

पररमवण

प्रगनत

7

8

प्रथम चौमवनसक

रु. हिवरमव

दोश्रो चौमवनसक

सू चक

भवर

बिेट

सू चक

भवर

बिेट

सू चक

भवर

बिेट

सू चक

भवर

बिेट

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

खचा

आर्ोििवकवर्वालर् प्रमुख/

वर्भवगीर्सं स्थव प्रमुख/

प्रमवजणत गिे

नमनत

नमनत

नमनत

15

तेश्रो चौमवनसक
कै=

