प्रदे श निर्वाचि क्षेत्र वर्शेष कवर्ाक्रम (सञ्चवलि) निर्मवर्ली, २०७६
प्रदे श सरकवरबवट स्र्ीकृत नमनत
२०७६/०६/१५

सं शोधिः

प्रथम सं शोधि नमनत २०७६/०९/२१

प्रस्तवर्िवः िेपवलको सं वर्धविको धवरव १७६ को उपधवरव (२) बमोजिम कवर्म रहे कव निर्वाचि
क्षेत्रको सवमवजिक तथव मविर्ीर् वर्कवसमव टे र्व पु¥र्वउिे उद्देश्र् अिुरुप प्रदे श सरकवरले
वर्निर्ोिि ऐिमव व्र्र्स्थव गरे बमोजिम प्रदे श निर्वाचि क्षेत्रको वर्कवस कवर्ाक्रमलवई वर्श्वसिीर्,
प्रभवर्कवरी, पवरदशी, िर्वफदे ही एर्ं कवर्ान्र्र्ि र्ोग्र् 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 प्रवरम्भः (१) र्ी निर्महरुको िवम “प्रदे श निर्वाचि क्षेत्र वर्शेष कवर्ाक्रम
(सञ्चवलि) निर्मवर्ली, २०७६” रहे कोछ ।
(२) र्ो निर्मवर्ली तुरुन्त प्रवरम्भ हुिेछ ।

२.

पररभवषवः वर्षर् र्व प्रसङ्गले अको अथा िलवगेमव र्स निर्मवर्लीमव,–
(क)

“उपभोक्तव सनमनत” भन्नवले स्थविीर् तहमव सञ्चवलि 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 सञ्चवलि हुिे निर्वाचि क्षेत्र वर्शेष
कवर्ाक्रम सम्झिु पछा र सो शब्दले आर्ोििव र्व पररर्ोििव समेतलवई बुझवउिे
छ ।

(ग)

“कवर्वालर्” भन्नवले गवाँउ कवर्ापवनलकव र्व िगर कवर्ापवनलकवको कवर्वालर् सम्झिु
पछा ।

(घ)

“प्रचनलत कविूि” भन्नवले सं घीर् र्व प्रवदे जशक र्व स्थविीर् तहको उपभोक्तव सनमनत
गिि र सञ्चवलि सम्र्न्धी कविूि सम्झिु पछा ।

(ङ)

“मन्त्रवलर्” भन्नवले मुख्र्मन्त्री तथव मजन्त्रपरीषद्को कवर्वालर्, प्रदे श िं. १ सम्झिु
पछा ।

(च)

“सजचर्” भन्नवले जिल्लव समन्र्र् अनधकवरी सम्झिु पछा ।

(छ)

“स्थविीर् तह” भन्नवले गवाँउपवनलकव र्व िगरपवनलकव सम्झिु पछा सो शब्दले
मवहविगरपवनलकव र उपमवहविगरपवनलकवलवई समेत ििवउाँछ ।

(ि)

“सदस्र्” भन्िवले प्रदे श िं. १ को प्रदे श सभवकव सदस्र् सम्झिु पछा ।
1

3.

जिल्लव तोक्िु पिे: र्स निर्मवर्ली बमोजिम कवर्ाक्रम सञ्चवलि गिा समविुपवनतक निर्वाचि
प्रणवली बमोजिम निर्वाजचत सदस्र्ले प्रत्र्ेक आनथाक र्षाको कवनताक पन्र गते नभत्र प्रदे श
नभत्रको कुिै एक जिल्लव रोिेको िविकवरी मन्त्रवलर्लवई ददिु पिेछ ।

4.

कवर्ाक्रम पेश गिुप
ा िेः (1) प्रदे श सभवमव पवहलो हुिे निर्वाजचत हुिे निर्वाचि प्रणवली
बमोजिम निर्वाजचत सदस्र् र समविुपवनतक निर्वाचि प्रणवली बमोजिम निर्वाजचत प्रत्र्ेक
सदस्र्ले प्रत्र्ेक र्षाको मं नसर पन्र गते नभत्र कवर्ाक्रम छिौट गरी सम्बजन्धत निर्वाचि
क्षेत्र भएको जिल्लव समन्र्र् सनमनतमव कवर्ाक्रमको िवम, कवर्ाक्रम सञ्चवलि हुिे स्थवि,
प्रत्र्ेक कवर्ाक्रमकव लवनग वर्निर्ोिि गरे को रकम समेत खुलवई अिुसूची-१ बमोजिमको
ढवाँचवमव दे हवर् बमोजिमको शता अिुसवर कवर्ाक्रम पेश गिुा पिेछ ।
(क) कजम्तमव दश लवख रकम वर्निर्ोिि गिे गरी पूर्वाधवर वर्कवसकव
लवनग एक आर्ोििव,
(ख) प्रत्र्ेक आर्ोििवकव लवनग पवाँच लवख भन्दव घटी िहुिे गरी बढीमव
पवाँच र्टव पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोििव,

❖

(ग) मवहलव दनलत वपछनिएको क्षेत्रको सशजक्तकरण, खेलकूद, उद्यमजशलतव
वर्कवस

तवनलम

र्व

अनभमुजखकरण

कवर्ाक्रमकव

लवनग

प्रत्र्ेक

कवर्ाक्रममव कम्तीमव पचवस हिवर भन्दव घटी िहुिे गरी बवढमव पन्र
र्टव कवर्ाक्रम ।

तर खण्ि (ख) बमोजिमकव आर्ोििवमव रु. तीस लवख रकम वर्निर्ोिि गिुा
पिेछ भिे खण्ि (ग) बमोजिमकव आर्ोििवमव रु. दश लवख रकम वर्निर्ोिि गिुा
पिेछ।

(२) उपनिर्म (१) बमोजिम कुिै कवरणले मं नसर पन्र गते नभत्र कवर्ाक्रम छिौट

हुि िसकेमव मन्त्रवलर्को स्र्ीकृनतमव एक मवहिव समर्वर्धी थप हुि सक्िेछ र सो
समर्वर्धी नभत्र पनि कवर्ाक्रम पेश हुि िसकेमव कवर्ाक्रम सञ्चवलि हुि सक्िे छै ि ।
5.

आर्ोििव छिौटकव प्रवथनमकतव: र्स निर्मवर्ली बमोजिम सञ्चवलि हुिे आर्ोििव छिौट
गदवा छिौट गिे सदस्र्ले दे हवर्कव वर्षर्मव प्रवथनमकतव ददिु पिेछ।

6.
❖

(क)

रोिगवरी सृििव हुि सक्िे ।

(ख)

िवगररकको सहि सुवर्धव उपलब्ध हुि सक्िे ।

(ग)

स्थविीर् तहसाँग सवझेदवरी गिा सक्िे ।

(घ)

गरीब तथव वर्पन्ि सवमुदवर्कव लवनग सहर्ोगी हुि सक्िे ।

आर्ोििव छिौटकव सताहरु: आर्ोििव छिौटकव सताहरु दे हवर् बमोजिम हुिेछः-
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(क)
(ख)
(ग)
(घ)

सं घीर् सरकवर र प्रदे श सरकवरकव कवर्ाक्रमसाँग िोिेर छिौट गिा िहुिे,

निर्वाचि क्षेत्र पूर्वाधवर वर्कवस कवर्ाक्रम सञ्चवलि निर्मवर्ली, २०७५ बमोजिम
सञ्चवलि हुिे कवर्ाक्रमसाँग िोिेर छिौट गिा िहुिे,

आफु निर्वाजचत भएको निर्वाचि क्षेत्र र्व आफुले रोिेको जिल्लव भन्दव बववहरकव
निर्वाचि क्षेत्र र्व जिल्लवकव लवनग कवर्ाक्रम छिौट गिा िहुिे,

कवर्ाक्रम छिौट गरी जिल्लव समन्र्र् सनमनतमव वर्र्रण पेश गरे पनछ सोको
िविकवरी आफ्िो निर्वाचि क्षेत्र र्व जिल्लवकव प्रत्र्ेक स्थविीर् तहलवई िविकवरी
गरवउिु पिे।

7.

कवर्ाक्रम सञ्चवलि: र्स निर्मवर्लीको निर्म ४ बमोजिमको कवर्ाक्रम सञ्चवलि सम्बजन्धत
स्थविीर् तह मवफात सञ्चवलि गररिेछ।

8.

कवर्ाक्रमको आनथाक व्र्र्स्थवपि सम्बन्धी व्र्र्स्थव: (1) र्स निर्मवर्ली बमोजिम
सञ्चवलि हुिे कवर्ाक्रम छिौट गरी सम्बजन्धत जिल्लव समन्र्र् सनमनतमव पेश गरे पनछ
सम्बजन्धत जिल्लव समन्र्र् सनमनतले सोको वर्र्रण सवहतको िविकवरी मन्त्रवलर्मव

तत्कवल पेश गिुा पिेछ र मन्त्रवलर्ले रकम निकवसवकव लवनग आनथाक मवनमलव तथव
र्ोििव मन्त्रवलर्मव पिवउिु पिेछ ।
(2) उपनिर्म (1) बमोजिमको िविकवरी प्रवप्त हुिवसवथ आनथाक मवनमलव तथव
र्ोििव मन्त्रवलर्ले कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि गिे गरी निजित रकम प्रदे श लेखव निर्न्त्रक
कवर्वालर्/प्रदे श लेखव इकवई कवर्वालर् मवफात सम्बजन्धत स्थविीर् तहको सं जचत कोषमव
िम्मव हुिे गरी वर्त्तीर् हस्तवन्तरण हुिे व्र्र्स्थव नमलवउिु पिेछ ।
9.

कवर्ाक्रम सञ्चवलि गिे प्रकृर्व: (1) र्स निर्मवर्ली बमोजिम कवर्ाक्रम सञ्चवलि गदवा
सवर्ािनिक खररद ऐि बमोजिम िे क्कव बन्दोर्स्त गरे र र्व उपभोक्तव सनमनत मवफात सञ्चवलि
गिा सवकिेछ ।

(2) उपभोक्तव सनमनत मवफात कवर्ाक्रम सञ्चवलि गदवा उपभोक्तव सनमनतको गिि,

कवम, कताव्र् र अनधकवर सम्बन्धी व्र्र्स्थव प्रचनलत कविूि बमोजिम हुिेछ ।
१0.

अिुगमि सम्बन्धी व्र्र्स्थव: र्स निर्मवर्ली बमोजिम सञ्चवलि हुिे कवर्ाक्रमको अिुगमि

सम्र्जन्धत सदस्र् स्र्र्ं तथव जिल्लव समन्र्र् सनमनतको उपप्रमुखले र स्थविीर् तह मवफात
सञ्चवलि हुिे कवर्ाक्रमको हकमव सम्बजन्धत स्थविीर् तहको अिुगमि सनमनतले अिुगमि
ु विी ददिु पिेछ ।
गरे पनछ मवत्र कवर्ाक्रमको फरफवरक र भक्त

1१.

कन्टे न्िेन्सी सम्बन्धी व्र्र्स्थव: (1) र्स निर्मवर्ली बमोजिम सञ्चवलि हुिे कवर्ाक्रमको
कन्टे न्िेन्सी जिल्लव समन्र्र् सनमनतले सम्पूणा रकमको एक प्रनतशत, स्थविीर् तह मवफात
3

सञ्चवलि हुिे कवर्ाक्रमको लवनग सम्र्जन्धत तहमव िविे रकमको एक प्रनतशत र सम्पूणा
रकमको शून्र् दशमलर् पवाँच प्रनतशत रकम सम्र्जन्धत सदस्र्ले आफ्िो प्रनतनिनध मवफात
प्रशवसनिक कवर्ाकव लवनग खचा गिा पवउिेछि् ।
❖

(२) उपनिर्म १ बमोजिम जिल्लव समन्र्र् सनमनत र सम्र्जन्धत सदस्र्ले

आफ्िो प्रनतनिनध मवफात प्रवप्त गिे प्रशवसनिक खचा र्वपतको रकम जिल्लव सदरमुकवममव
रहेको स्थविीर् तहमव पिवइिे छ र उक्त सम्र्न्धीत स्थविीर् तहबवट जिल्लव समन्र्र्

ु विी नलिे
सनमनत र सम्र्जन्धत सदस्र्ले आफ्िो प्रनतनिनध मवफात तीि वकस्तवमव रकम भक्त
छ ।
1२.

❖

बवधव अिकवउ फुकवउ: र्ो निर्मवर्लीको कवर्वान्र्र्िमव कुिै बवधव अिचि परे मव
मन्त्रवलर्ले निणार् गरी त्र्स्तो बवधव अिचि फुकवउि सक्िेछ ।
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अिुसूची–१
(निर्म ४ साँग सम्बजन्धत)
श्री जिल्लव समन्र्र् सनमनत
प्रदे श निर्वाचि क्षेत्र वर्शेष कवर्ाक्रम अन्तगात प्रत्र्ेक प्रदे श सभव सदस्र्ले पचवस लवख रुपैर्वाँसम्मको कवर्ाक्रम छिौट गिे व्र्र्स्थव प्रदे श

निर्वाचि क्षेत्र वर्शेष कवर्ाक्रम (सं चवलि) निर्मवर्ली, २०७६ बमोजिम आनथाक र्षा ....../.... को लवनग दे हवर्कव कवर्ाक्रम पेश गरे को छु ।
जिल्लवः

आनथाक र्षा
सं चवलि हुिे

क्र.सं .

कवर्ाक्रमको िवम

स्थवनिर् तहको िवम

१

........ पवनलकव

२

........ पवनलकव

३

........ पवनलकव

४

........ पवनलकव

५

........ पवनलकव

६

........ पवनलकव

७

........ पवनलकव

८

........ पवनलकव

९

........ पवनलकव

१०

........ पवनलकव

११

........ पवनलकव

प्रशवसनिक खचा
टोल

र्िव
िं.
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वर्निर्ोजित
रकम

कवर्ाक्रम

जिल्लव
समन्र्र्
सनमनत

स्थवनिर् तह

प्रनतनिनध

िम्मव

बिेट

सं चवलि हुिे
क्र.सं .

कवर्ाक्रमको िवम

स्थवनिर् तहको िवम

१२

........ पवनलकव

१३

........ पवनलकव

१४

........ पवनलकव

१५

........ पवनलकव

१६

........ पवनलकव

१७

........ पवनलकव

१८

........ पवनलकव

१९

........ पवनलकव

२०

........ पवनलकव

२१

........ पवनलकव

प्रशवसनिक खचा
टोल

र्िव
िं.

वर्निर्ोजित
रकम

कवर्ाक्रम

जिल्लव
समन्र्र्

स्थवनिर् तह

प्रनतनिनध

सनमनत

िम्मव

िवमः
प्रदे श सभव सदस्र्
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िम्मव

बिेट

