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निर्वाचि क्षेत्र पूर्वाधवर वर्शेष कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नध) (दोस्रो संशोधि) निर्मवर्ली, २०७१
सं शोधि

िेपवल रवजपत्रमव प्रकवशशत नमनत

1. निर्वाचि क्षेत्र पूर्वाधवर वर्शेष कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नध)
(पविलो सं शोधि) निर्मवर्ली, २०७3

2073/07/01

2. निर्वाचि क्षेत्र पूर्वाधवर वर्शेष कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नध)
(दोस्रो सं शोधि) निर्मवर्ली, २०७४

२०७४/0५/२१

आनथाक कवर्ावर्नध ऐि, २०५५ को दफव ३६ ले ददएको अनधकवर प्रर्ोग गरी िेपवल सरकवरले दे िवर्कव

निर्मिरू बिवएको छ ।
१.

२.

सं शक्षप्त िवम र प्रवरम्भः (१) र्ी निर्मिरूको िवम "निर्वाचि क्षेत्र पूर्वाधवर वर्शेष कवर्ाक्रम (सञ्चवलि
कवर्ावर्नध) (दोस्रो सं शोधि) निर्मवर्ली, २०७१" रिेको छ ।
(२)

र्ो निर्मवर्ली तुरून्त प्रवरम्भ िुिेछ ।

(३)

र्ो निर्मवर्ली िेपवलको सं वर्धविको धवरव २९६, बमोशजम रुपवन्तररत व्र्र्स्थववपकव–सं सदको
कवर्ाकवल रिुन्जेलसम्म बिवल रििे छ ।

पररभवषवः वर्षर् र्व प्रसङ्गले अको अथा िलवगेमव र्स निर्मवर्लीमव–
(क) "उपभोक्तव सनमनत" भन्नवले स्थविीर् तिमव सञ्चवलि िुिे कवर्ाक्रमबवट प्रत्र्क्ष लवभ पवउिे
व्र्शक्तिरूमध्र्ेबवट त्र्स्तो कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि र व्र्र्स्थवपि गिा प्रचनलत कविूि बमोशजम
गदित सनमनत सम्झिु पछा ।
(ख)

"कवर्ाक्रम" भन्नवले र्स निर्मवर्ली बमोशजम सञ्चवलि िुिे निर्वाचि क्षेत्र पूर्वाधवर वर्शेष
कवर्ाक्रम सम्झिु पछा र सो शब्दले त्र्स्तव कवर्ाक्रम अन्तगात सञ्चवलि िुिे पूर्वाधवर निमवाण
आर्ोजिव, र्ोजिव समेतलवई जिवउँछ ।

(ख१) "कवर्वालर्" भन्नवले शजल्लव प्रववर्नधक कवर्वालर् सम्झिु पछा ।
(ग)

"मन्त्रवलर्" भन्नवले सङ्घीर् मवनमलव तथव स्थविीर् वर्कवस मन्त्रवलर् सम्झिु पछा ।

(घ)

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

(ङ)

"सनमनत" भन्नवले निर्म ३ बमोशजम गदित कवर्ाक्रम निदे शि तथव व्र्र्स्थवपि सनमनत सम्झिु
पछा ।
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(च)

”व्र्र्स्थववपकव–सं सद सदस्र्” भन्नवले िेपवलको सं वर्धवि अिुसवर व्र्र्स्थववपकव–सं सदको
सदस्र् सम्झिु पछा ।

(छ)

३.

"स्थविीर् ति" भन्नवले गवउँपवनलकव, िगरपवनलकव र शजल्लव समन्र्र् सनमनत सम्झिु पछा ।

कवर्ाक्रम निदे शि तथव व्र्र्स्थवपि सनमनतः (१) र्स निर्मवर्ली बमोशजम सञ्चवलि िुिे आर्ोजिवको छिौट,

कवर्वान्र्र्ि र व्र्र्स्थवपिको कवर्ालवई निदे शशत गिा प्रत्र्ेक निर्वाचि क्षेत्रमव एक निर्वाचि क्षेत्र पूर्वाधवर वर्शेष
कवर्ाक्रम निदे शि तथव व्र्र्स्थवपि सनमनत िवमको एउटव सनमनत रििेछ ।
(२)
(क)

उपनिर्म (१) बमोशजमको सनमनतमव दे िवर्कव सदस्र्िरू रििे छि् :निर्वाचि क्षेत्रको निर्वाशचत व्र्र्स्थववपकव-सं सद सदस्र्

- सं र्ोजक

(ख) सम्र्शन्धत निर्वाचि क्षेत्रमव निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नध)
निर्मवर्ली, २०५८ बमोशजम एकवउन्न प्रनतशत र्व सो भन्दव बढी
रकम वर्निर्ोजि गरे कव व्र्र्स्थववपकव-सं सदकव समविुपवनतक
र्व मिोिीत सदस्र्िरू

- सदस्र्

(ग) शजल्लव प्रववर्नधक कवर्वालर्को प्रमुख

- सदस्र्-सशचर्

(२क)उपनिर्म (२) को खण्ड (क) बमोशजम निर्वाशचत व्र्र्स्थववपकव–सं सद सदस्र् कुिै कवरणले निलम्र्ि
भएको र्व ररक्त भएको अर्स्थवमव मन्त्रवलर्र्वट तोवकएको पदवनधकवरीले कवमकवज गिा सक्िेछि् ।

(२ख) उपनिर्म (२) को खण्ड (ख) बमोशजम व्र्र्स्थववपकव–सं सदकव समविुपवनतक र्व मिोनित सं सद

सदस्र्ले निर्वाचि क्षेत्र पूर्वाधवर वर्शेष कवर्ाक्रममव सिभवगी बन्नकव लवनग असोज १५ सम्म
कवर्वालर्लवई नलशखत जविकवरी गरवउिु पिेछ।

(३) सनमनतको बैिकमव आर्श्र्कतव अिुसवर अन्र् सम्बशन्धत पदवनधकवरीिरूलवई सं र्ोजकको निदे शि

बमोशजम सदस्र्-सशचर्ले आमन्त्रण गिा सक्िेछ ।
४.

सनमनतको बैिक सम्बन्धी कवर्ावर्नधः (१) सनमनतको बैिक दे िवर् बमोशजम र्षाको कम्तीमव तीि पटक
बस्िेछः–

(क)

गत आनथाक र्षाको समीक्षव, चवलु आ.र्. को कवर्ार्ोजिव सम्बन्धी छलफल र आगवमी

(ख)

गवउँपवनलकव र्व िगरपवनलकवको र्ोजिव तजुम
ा व तथव समीक्षव गिाको लवनग र्ोजिव तथव

(ग)

चौमवनसक समीक्षव तथव आर्ोजिव कवर्वान्र्र्ि सम्बन्धी मवगादशाि गिा तेस्रो चौमवनसकनभत्र ।

आ.र्. को लवनग र्ोजिव तजुम
ा व गिा पविलो चौमवनसकनभत्र,

कवर्ाक्रम सम्बशन्धत गवउँपवनलकव र्व िगरपवनलकवको सभवमव प्रस्तुत गिा चै त मसवन्तनभत्र,
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(२) सनमनतको बैिक सं र्ोजकले तोकेको नमनत र समर्मव कवर्वालर्मव बस्िेछ । बैिक बस्िे सूचिव

बैिक बस्िुभन्दव कम्तीमव सवत ददि अगवर्ै सदस्र्िरूलवई ददिुपिेछ ।

तर निर्वाचि क्षेत्र वर्शेष पूर्वाधवर कवर्ाक्रम अन्तगात कुिै जरूरी वर्षर्मव तत्कवल निणार्

गिुप
ा िे भएमव कवरण र औशचत्र् खोली छलफलको वर्षर् सूची सवित सं र्ोजकको निदे शिमव छोटो
समर्को सूचिव ददई सदस्र्–सशचर्ले बैिक बोलवउि सक्िेछ ।

(३) सनमनतको बैिकमव कुिै सदस्र्को अिुपशस्थनतकव कवरणले मवत्र सनमनतको कवम कवरर्विीमव बवधव

पुग्िे छै ि ।

तर र्ोजिव छिौट सम्र्न्धी निणार् गदवा बैिकमव सं र्ोजक सवित बिुमत सदस्र् उपशस्थत

भएको िुिपु िेछ ।

(४) सनमनतको निणार् सर्ासम्मनतबवट िुिेछ र सर्ासम्मत् िुि िसकेमव बिुमतको रवर् मवन्र् िुिछ
े ।
५.

आर्ोजिव छिौटः (१) र्स निर्मवर्ली बमोशजम छिौट िुिे आर्ोजिविरू निर्म ६ मव उशल्लशखत पूर्वाधवर
वर्कवस सम्बन्धी आर्ोजिविरू मध्र्ेबवट छिौट गिुप
ा िेछ ।

२) उपनिर्म (१) बमोशजम आर्ोजिव छिौट गदवा सनमनतले सम्भर् भएसम्म एक र्षानभत्र कवर्वान्र्र्ि

गिा सवकिे आर्ोजिव छिौट गरी अिुसूची-१ बमोशजमको कवर्वान्र्र्ि तवनलकव सवित शजम्मेर्वरी तोकी चवलु
आनथाक र्षाको असोज मसवन्तनभत्र कवर्वालर्मव पेश गररसक्िु पिेछ । सो अर्नध नभत्र कुिै कवरणर्श र्ोजिव

छिौट गरी पेश गिा िसकेको अर्स्थवमव मन्त्रवलर्ले र्ोजिव पेश गिे अर्नध बढीमव एक मवििव थप गिा
सक्िेछ ।

(३) िेपवल सरकवरबवट आनथाक र्षाको बीचमव थप बजेट निकवसव भएमव र्व पविलो चौमवनसकनभत्र

रकम निकवसव िभएमव रकम निकवसव भएको बढीमव एक मवििवनभत्र आर्ोजिव छिौट गरी सक्िु पिेछ ।

(४) उपनिर्म (२) बमोशजम आर्ोजिव पेश गदवा आर्ोजिव सञ्चवलि गिे निकवर्, आर्ोजिव सम्पन्न

िुि लवग्िे समर् तथव आर्ोजिव सञ्चवलि गिे तररकव समेत खुलवएको िुि ु पिेछ ।

(५) उपनिर्म (२) बमोशजम आर्ोजिव सम्बन्धी कवर्ातवनलकव प्रवप्त भएपनछ कवर्वालर्ले कवर्ार्ोजिव

बमोशजमको रकम निकवसवकव लवनग कोष तथव लेखव निर्न्त्रक कवर्वालर्मव लेखी पिवउिु पिेछ ।कोष तथव
ले खव निर्न्त्रक कवर्वालर्बवट कवर्ाप्रगनतकव आधवरमव निकवसव उपलब्ध भएपनछ कवर्वालर्ले अिुसूची-३

बमोशजमको आर्ोजिव अिुगमि तथव व्र्र्स्थवपि खचा र्वपतको रकम शजल्लव समन्र्र् सनमनतलवई उपलब्ध
गरवउिु पिेछ ।

(६) उपनिर्म (२) बमोशजमको अर्नधनभत्र आर्ोजिव पेश िगरे मव र्ो निर्म बमोशजमको रकम

निकवसव िुिे छै ि ।

(७) उपनिर्म (१) बमोशजम आर्ोजिव छिौट गदवा दे िवर् बमोशजम गिुा पिेछ :(क)

सम्बशन्धत गवउँपवनलकव र्व िगरपवनलकवको सभवबवट स्र्ीकृत भएको तर बजेट
अभवर्कव कवरण कवर्वान्र्र्ि िुि िसकेकव आर्ोजिव,
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(ख)

सम्बशन्धत गवउँपवनलकव र्व िगरपवनलकवको सभवबवट स्र्ीकृत भै बजेट वर्निर्ोजि भए

(ग)

प्रकोप र्व वर्पदबवट क्षनत भएकव र्व जोशखममव परे कव र सो को पुिः निमवाण,

तवपनि पर्वाप्त िभएको कवरण बजेट थप गिुा पिे आर्ोजिव,

निर्न्त्रण र रोकथवमकव निनमत्त बजेट व्र्र्स्थव िभएकव तथव बजेट व्र्र्स्थव भए
पनि पर्वाप्त िभएकव आर्ोजिव,

(घ)

सववर्कमव शजल्लव वर्कवस सनमनत र वर्षर्गत कवर्वालर्द्ववरव सञ्चवनलत अधुरव र्ोजिव
।

(८) उपनिर्म (१) बमोशजम आर्ोजिव छिौट गदवा दे िवर्कव आर्ोजिवलवई समेत प्रवथनमकतव ददिु
पिेछ :-

(क)

आर्नधक वर्कवस र्ोजिव र अन्र् क्षेत्रगत र्ोजिवको प्रवथनमकतवमव परे कव पूर्वाधवर

(ख)

श्रममव आधवररत रोजगवरी नसजािव गिे वकनसमकव पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोजिव,

(ग)

बढी जिसिभवनगतव िुिे र उपभोक्तव सनमनतबवट सञ्चवलि र व्र्र्स्थवपि िुिे पूर्वाधवर

(घ)

वर्पद्बवट क्षनत भएको र्व िुि सक्िे समस्र्वलवई सम्बोधि गिे पूर् ा तर्वरी र जोशखम

(ङ)

एक आनथाक बषामव सम्पन्न िुि सक्िे प्रकृनतकव पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोजिव,

(च)

सम्बशन्धत निर्वाचि क्षेत्रनभत्रकव िगरपवनलकव र्व गवउँपवनलकवले दुई र्व सो भन्दव

सम्बन्धी आर्ोजिव,

सम्बन्धी आर्ोजिव,

न्र्ूिीकरण सम्बन्धी आर्ोजिव,

बढी गवउँपवनलकव र्व िगरपवनलकवलवई फवइदव पुग्िे भिी छिौट गरी ददि अिुरोध
गरे कव पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोजिव,

(छ)

आर्ोजिव छिौट गदवा गवउँपवनलकव र्व िगरपवनलकव, सववर्कको शजल्लव वर्कवस

सनमनत, वर्षर्गत कवर्वालर् तथव समुदवर्द्ववरव सञ्चवनलत अधुरव रिेकव सवर्ाजनिक
प्रकृनतकव पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोजिव ।

(९) कवर्वालर्ले अधुरव आर्ोजिव तथव बजेट पररपूरकको रूपमव गवउँपवनलकव र्व िगरपवनलकव तथव

अन्र् निकवर्िरूसँगको सिकवर्ामव कुिै आर्ोजिव कवर्वान्र्र्ि गदवा त्र्स्तव आर्ोजिव निमवाण सम्बन्धी वर्र्रण
र अर्स्थवकव सम्बन्धमव सबैले दे ख्ने गरी कवर्वालर्को सूचिव पवटीमव टवँस्िु पिेछ ।

(१०) र्स निर्मवर्ली बमोशजम आर्ोजिव छिौट र बजेट वर्निर्ोजि गदवा सोिी आनथाक र्षामव

सम्पन्न िुिे गरी आर्ोजिव कवर्वान्र्र्िको निशम्त आर्श्र्क पिे बजेट वर्निर्ोजि गिुा पिेछ ।

(११) कवर्ाक्रम छिौट गदवा एक आनथाक र्षामव बढीमव पशचचस र्टव कवर्ाक्रम छिौट गिा सवकिेछ

। आर्ोजिव छिौट गदवा दश लवख रुपैर्वँ भन्दव कम लवगत भएकव आर्ोजिव छिौट गिा सवकिे छै ि ।
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आर्ोजिवको लवनग कुल वर्निर्ोशजत बजेट मध्र्ेर्वट पूर्वाधवर तफा चवनलस लवख रुपैर्वँको कम्तीमव एउटव
आर्ोजिव छिौट गरी कवर्वान्र्र्ि गिुा पिेछ।

(१२) आर्ोजिव छिौट गदवा गैर सरकवरी सं स्थव तथव रवजिीनतक दल र्व नतिकव भनगिी सं गििसँग

सम्बशन्धत पूर्वाधवर आर्ोजिव छिौट गिा सवकिे छै ि ।
६.

आर्ोजिवको वकनसमः र्स निर्मवर्ली बमोशजम दे िवर् बमोशजमकव भौनतक पूर्वाधवर वर्कवस सम्र्न्धी आर्ोजिव
सञ्चवलि गिा सवकिेछः–

(क) िदी, गल्छी तथव पविरो निर्न्त्रण एर्ं नसं चवई सम्बन्धी आर्ोजिव,
(ख) सडक निमवाण तथव स्तरोन्ननत (सडक पुल, झोलुङ्गे पुल,कल्भटा, ढल, कविे पुल निमवाण) सम्बन्धी
आर्ोजिव,

(ग) खविेपविी तथव सरसफवई, फोिरमैलव व्र्र्स्थवपि तथव ल्र्वण्डवफल्ड सवइट निमवाण आर्ोजिव,
(घ) सवर्ाजनिक जग्गव सं रक्षण, ऐनतिवनसक, सवँस्कृनतक, सववित्र्, कलव एर्ं पुरवतवशत्र्क र पर्ाटकीर् स्थलको
सं रक्षण, शजणोद्ववर तथव निमवाण आर्ोजिव,

(ङ) र्वतवर्रण सं रक्षण, जैवर्क वर्वर्धतव तथव र्ि सं रक्षण, िररर्वली क्षेत्र र पवका निमवाण सम्बन्धी आर्ोजिव,
(च) िर्ीकरणीर् उजवा, लघु जलवर्द्युत तथव वर्द्युतीकरण सम्बन्धी आर्ोजिव,
(छ) स्र्वस््र् चौकी, प्रसुनत भर्ि, सवमुदववर्क भर्ि, र्ृद्धवश्रम, अिवथवलर् तथव पुिःस्थवपिव केन्र निमवाण
सम्बन्धी आर्ोजिव,

(ज) कृवष उपज सं कलि केन्र निमवाण तथव िवट बजवर व्र्र्स्थवपि सम्बन्धी आर्ोजिव,
(झ) सवमुदववर्क वर्द्यवलर्को भौनतक पूर्वाधवर वर्कवस सम्र्न्धी आर्ोजिव,
७.

सवझेदवरी तथव समन्र्र्मव कवर्ाक्रम सञ्चवलि गिा सवकिेः (१) र्स निर्मवर्ली बमोशजम सञ्चवलि िुिे कवर्ाक्रम
प्रचनलत कविूि बमोशजमको प्रकृर्व अर्लम्बि गरी गवउँपवनलकव र्व िगरपवनलकव, सवर्ाजनिक सं स्थव, सिकवरी
र्व निजी क्षेत्र समेतको सवझेदवरी तथव समन्र्र्मव सञ्चवलि गिा सवकिेछ ।

(२) गैरसरकवरी सं स्थव, सिकवरी र निजी क्षेत्रको सवझेदवरीमव कवर्ाक्रम सञ्चवलि गदवा प्रचनलत

कविूि बमोशजम सवर्ाजनिक रूपमव प्रस्तवर् आव्िवि गरी छिौट भएकव सवर्ाजनिक प्रकृनत र सवझव उपर्ोग िुिे
खवलकव आर्ोजिव मवत्र सञ्चवलि गिा सवकिे छ ।
(3) .............
8. कवर्ाक्रमको सञ्चवलि तथव कवर्वान्र्र्ि : (१) र्स निर्मवर्ली बमोशजम छिौट भएकव कवर्ाक्रमको सञ्चवलि तथव
कवर्वान्र्र्ि कवर्वालर्बवट िुिेछ ।

(२) कवर्वालर्ले कवर्ाक्रमको कवर्ान्र्र्ि, रे खदे ख तथव जवँचपवस गिे प्रवकर् प्रचनलत

सवर्ाजनिक खरीद सम्बन्धी कविूि बमोशजम िुिेछ ।
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९. अशततर्वरी सम्बन्धी व्र्र्स्थवः (१) मन्त्रवलर्ले कवर्ाक्रमको लवनग कवर्वालर्लवई रकम खचा गिे अशततर्वरी पिवई
सोको जविकवरी सम्बशन्धत व्र्र्स्थववपकव-सं सद सदस्र्लवई ददिु पिेछ ।

(२) उपनिर्म (१) बमोशजम प्रवप्त रकम आनथाक र्षाको अन्त्र्सम्ममव खचा िभई बवँकी

रिेमव कवर्वालर्ले त्र्स्तो रकम कोष तथव ले खव निर्न्त्रक कवर्वालर्मव वफतवा गिुा पिेछ ।
(3)

र्स

निर्मवर्ली

बमोशजम

कवर्ाक्रम

स्र्ीकृत

भइसकेपनछ

व्र्र्स्थववपकव-सं सदको

कवर्ाकवल समवनप्त भएमव र्व अन्र् कुिै कवरणले व्र्र्स्थववपकव-सं सद सदस्र्को पद ररक्त भएमव पनि
त्र्स्तो कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि गिा बवधव पिे छै ि।
१०.

सवर्ाजनिक गिेः र्स निर्मवर्ली बमोशजम छिौट भएकव कवर्ाक्रमिरूको वर्र्रण कवर्वालर्ले सवर्ाजनिक गरी
सोको वर्र्रण कवशत्तक पन्र गते नभत्र मन्त्रवलर्मव पिवउिु पिेछ ।

११. सवर्ाजनिक परीक्षणः (१) र्स निर्मवर्ली बमोशजम सञ्चवनलत कवर्ाक्रमको कवर्वान्र्र्ि सम्पन्न भएपनछ कवर्वालर्ले
त्र्स्तो कवर्ाक्रमको सवर्ाजनिक परीक्षण गिुा पिेछ ।

(२) उपनिर्म (१) बमोशजमको परीक्षण दे िवर्बमोशजम गिा सवकिेछः
ु वई गरे र, र्व
(क) सवर्ाजनिक सुिर्
(ख) आम्दविी खचाको वर्र्रण जवँच गरे र, र्व
(ग) िवगररक समवजबवट परीक्षण गरवई ।
(३) उपनिर्म (१) बमोशजम सवर्ाजनिक परीक्षण गरे को प्रनतर्ेदि सं लग्ि िभएसम्म अशन्तम भुक्तविी

ददईिे छै ि ।

१२. लेखव तथव लेखवपरीक्षणः (१) मन्त्रवलर्बवट अशततर्वरी प्रवप्त भएको रकमको ले खव र सो सम्बन्धी स्रे स्तव
कवर्वालर्ले रवतिु पिेछ ।

(२) उपनिर्म (१) बमोशजम प्रवप्त रकमको आन्तररक तथव अशन्तम लेखवपरीक्षण प्रचनलत कविूि

बमोशजम कवर्वालर्ले गिु,ा गरवउिु पिेछ ।

१३. कशन्टन्जेन्सी खचाको व्र्र्स्थवः (१) कवर्वालर्ले कवर्ाक्रमको प्रववर्नधक व्र्र्स्थवपि र अिुगमिको लवनग अिुसूची३ बमोशजमको रकम आर्ोजिव व्र्र्स्थवपि र्वपत छु ट्यवई खचा गिा सक्िेछ।

(२) उपनिर्म (१) बमोशजम छु ट्यवइएको रकमको बवँडफवँड कवर्ाक्रम तजुम
ा व वर्द्यमवि प्रववर्नधक

जिशशक्तको क्षमतव वर्श्लेषण गरी कवर्वान्र्र्ि गिा सवकिे गरी गिुा पिेछ ।

(३) उपनिर्म (२) बमोशजम कशन्टन्जेन्सी कवर्ाक्रमको सुपररर्ेक्षण, अिुगमि, मूल्र्वङ्कि, समीक्षव र अन्र्

प्रववर्नधक कवर्ामव छु ट्यवउि सवकिेछ ।

ँ ीगत
(४) उपनिर्म (१) बमोशजम छु ट्यवइएको रकम खचा िभई बवँकी रिि गएमव उक्त रकम पूज

कवर्ामव खचा गिुा पिेछ ।
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ँ ीगत शशषाकमव बवँकी रिेको रकम कशन्टन्जेन्सी खचामव रकमवन्तर गिा सवकिे छै ि ।
तर पूज
१३क. अिुगमि प्रववर्नधक सम्बन्धी व्र्र्स्थवः (१) कवर्वालर्ले कवर्ाक्रम अिुगमि गिे कवर्ाकव लवनग कवर्ातवनलकव र
कवर्ावर्नध बिवई तथव प्रववर्नधक कवर्ाको लवनग लवगत अिुमवि बिवउि र मूल्र्वङ्कि गिा आन्तररक कवर्ावर्नध
बिवई अिुसूची-२ बमोशजमको प्रववर्नधक कमाचवरी प्रनतस्पधवाको मवध्र्मबवट करवरमव रवख्न सक्िेछ ।

(२) उपनिर्म (१) को प्रर्ोजिको लवनग आर्श्र्क पिे रकम निर्म १३ को उपनिर्म

(१) बमोशजमको आर्ोजिव व्र्र्स्थवपि खचाबवट व्र्िोररिेछ।

(३) उपनिर्म (१) बमोशजम प्रववर्नधकको कवर्ा वर्र्रण निजलवई करवर गदवाको बखत

कवर्वालर्ले तोके बमोशजम िुिेछ ।

(४) उपनिर्म (१) बमोशजमको प्रववर्नधक कमाचवरीले कवर्ा वर्र्रण अिुसवर सन्तोषजिक

कवम गरे को िपवइएमव कवर्वालर्ले छविनबि टोली गिि गरी त्र्स्तो टोलीले ददएको प्रनतर्ेदिको
आधवरमव करवर अन्त्र् गरी सेर्वबवट िटवउि सक्िेछ ।
१४.

सुपररर्ेक्षण तथव अिुगमिः

र्स निर्मवर्ली बमोशजम कवर्वान्र्र्ि गररिे कवर्ाक्रमिरूको सुपरीर्ेक्षण तथव

अिुगमि कवर्वालर्, शजल्लव समन्र्र् सनमनत तथव निर्म ३ बमोशजमको सनमनतमव रिेकव व्र्र्स्थववपकव-सं सद
सदस्र्ले गिा सक्िेछि् ।

१५.

ँ वस र फरफवरख : र्स निर्मवर्ली बमोशजम सञ्चवनलत
आर्ोजिवको सम्झौतव, पेश्की, प्रववर्नधक मूल्र्वङ्कि, जवचप
कवर्ाक्रमको सम्झौतव, पेश्की, प्रववर्नधक मूल्र्वङ्कि, जवँचपवस र फरफवरख प्रचनलत कविूि बमोशजम िुिेछ ।

१५क.

कवर्ाक्रमको प्रनतर्ेदि तथव प्रगनत समीक्षव : कवर्वालर्ले प्रत्र्ेक चौमवनसक समवप्त भएको नमनतले सवत ददिनभत्र
कवर्ाक्रमको प्रगनत प्रनतर्ेदि मन्त्रवलर्ले तोकेको ई–ररपोवटाङ र्व र्ेब र्ेस्ड ररपोवटाङ नसस्टमको ढवँचवमव
मन्त्रवलर्मव पिवउिु पिेछ ।

१6.

मन्त्रवलर्ले निदे शि ददि सक्िेः र्स निर्मवर्लीको कवर्वान्र्र्िलवई थप पवरदशी, जर्वफदे िी, व्र्र्शस्थत र
प्रभवर्कवरी बिवउि मन्त्रवलर्ले आर्श्र्क निदे शि ददि सक्िेछ । त्र्स्तो निदे शिको पवलिव गिुा कवर्वालर्,

निर्वाचि क्षेत्र वर्शेष कवर्ाक्रम निदे शि तथव व्र्र्स्थवपि सनमनत र र्स कवर्ाक्रमसँग सम्बशन्धत सम्पूणा निकवर्
तथव पदवनधकवरीको कताव्र् िुिेछ ।
१7.

....................................
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१8.

अिुसूचीमव थपघट र्व िेरफेर गिा सक्िेः मन्त्रवलर्ले आर्श्र्कतव अिुसवर अिुसूचीमव थपघट तथव िेरफेर गिा

१९.

बवधव अडकवउ फुकवउिेः र्स निर्मवर्लीको कवर्वान्र्र्िमव कुिै बवधव अर्रोध र अस्पष्टतव आएमव मन्त्रवलर्ले

सक्िेछ ।

आर्श्र्कतव अिुसवर निर्मवर्लीको व्र्र्स्थवको प्रनतकूल ििुिे गरी बवधव अडकवउ फुकवउि सक्िेछ ।
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अिुसूची - 1
ँ सम्बशन्धत)
(निर्म 5 को उपनिर्म (2) सग
निर्वाचि क्षेत्र पूर्वाधवर वर्शेष कवर्ाक्रम
कवर्वान्र्र्ि तवनलकव
शजल्लव: .................................................
निर्वाचि क्षेत्र िं...................................................
................................................. पवनलकव .............. िं. र्डव.................................................टोल
क्र.
स.
+

सञ्चवलि िुिे
आर्ोजिवको
वर्र्रण

प्रथम

चौमवनसक

दोस्रो

चौमवनसक

तेस्रो

चौमवनसक

सञ्चवलि िुिे

गव.पव/ि.पव.

/र्डव िं.टोल

लवगत सिभवनगबवट व्र्िोररिे रकम रु.=

कवर्ाक्रम
बवट

9

वर्षर्गत

कवर्वालर्बवट

स्थविीर्

निकवर्बवट

गैसस

जिसिभव
नगतव

लवभवशन्र्त

अन्र्

जम्मव

जिसं तर्वf

कैवफ
र्त

अिुसूची-2

(निर्म १३क को उपनिर्म (१) सम्बशन्धत)
प्रववर्नधक ब्र्र्स्थव

क्र.स

निर्वाचि क्षेत्र सं तर्व

प्रववर्नधकको वर्र्रणव

१

एक निर्वाचि क्षेत्र भएको शजल्लवमव

इशन्जनिर्र एक जिव, सर्– इशन्जनिर्र एक जिव

२

दुइा र्व तीि निर्वाचि क्षेत्र भएको

इशन्जनिर्र दुइा जिव र प्रत्र्ेक निर्वाचि क्षेत्रकव

३

चवर र्व सो भन्दव र्वढ निर्वाचि क्षेत्र

इशन्जनिर्र तीि जिव र प्रत्र्ेक निर्वाचि क्षेत्रकव

शजल्लवमव

लवनग एक एक जिव सर्– इशन्जनिर्र

भएको शजल्लवमव

लवनग एक एक जिव सर्– इशन्जनिर्र

अिुसूची-३

(निर्म ५ को उपनिर्म (५) र निर्म १३ को उपनिर्म (१) सँग सम्बशन्धत)
आर्ोजिव अिुगमि तथव कवर्ाक्रम व्र्र्स्थवपि खचा

क्रम सं तर्व

वर्र्रण (निर्वाचि क्षेत्र भएको सखतर्व)

शजल्लव समन्र्र् सनमनतको शजल्लव

प्रववर्नधक

१

एक निर्वाचि क्षेत्र भएको शजल्लव

१.५%(एक दशमलब पवँच २.५%(दुई
प्रनतशत)

पवँच प्रनतशत)

दशमलब

२

तीिर्टव निर्वाचि क्षेत्र भएको शजल्लव

१%(एक प्रनतशत)

२%(दुई प्रनतशत)

३

चवरर्टव

निर्वाचि

(कवभ्रेपलवञ्चोक,
कवस्की)

४

क्षेत्र

सुखेत,

भएको

लवनग

कवर्वालर्को लवनग

शजल्लव ०.५%(शुन्र्

मकर्विपुर, पवँच प्रनतशत)

झवपव, मोरङ, सुिसरी, सप्तरी, नसरविव, ०.५%

(शुन्र्

धिुषव, मिोत्तरी, सलवािी, रौतिट, बवरव, पवँच प्रनतशत)
पसवा,

शचतर्ि,

िर्लपरवसी,

रूपन्दे िी,

कवपलर्स्तु, दवङ, बवँके, बददार्व, कैलवली,
कञ्चिपुर र कविमवडौ ।
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दशमलब १.७५%

दशमलर्
प्रनतशत)

सवत

(एक
पवँच

दशमलर् १.५% (एक दशमलर्
पवँच प्रनतशत)

निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नि) (सवतौं सं शोिि) निर्मवर्ली, २०५८

निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नि) (सवतौं सं शोिि) निर्मवर्ली, २०५८
सं शोिि

िेपवल रवजपत्रमव प्रकवशशत नमनत

१.

निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नि)

२.

निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नि)

३.
४.
५.

२०५८।१०।२५

(पविलो सं शोिि) निर्मवर्ली, २०६३

२०६३।0६।३०

(दोस्रो सं शोिि) निर्मवर्ली, २०६४

२०६४।0९।२२

(तेस्रो सं शोिि) निर्मवर्ली, २०६४

२०६५।११।१९

(चौथो सं शोिि) निर्मवर्ली, २०७१

२०७१।०१।२२

(पवाँचौ सं शोिि) निर्मवर्ली, २०७१

२०७१।08।29

(छै ठौं सं शोिि) निर्मवर्ली, २०७3

2073/07/01

(सवतौं सं शोिि) निर्मवर्ली, २०७४

207४/0५/२१

निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नि)
निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नि)
निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नि)

6.

निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नि)

७.

निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नि)

आनथाक कवर्ावर्नि ऐि, २०५५ को दफव ३६ ले ददएको अनिकवर प्रर्ोग गरी िेपवल सरकवरले दे िवर्कव

निर्मिरू बिवएको छ ।
१.

सं शक्षप्त िवम र प्रवरम्भः (१) र्ी निर्मिरूको िवम "निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नि)(सवतौं
सं शोिि) निर्मवर्ली, २०५८" रिेको छ ।
(२) र्ो निर्मवर्ली तुरून्त प्रवरम्भ िुिेछ ।

२. पररभवषवः वर्षर् र्व प्रसङ्गले अको अथा िलवगेमव र्स निर्मवर्लीमव,–

(क) “व्र्र्स्थववपकव–सं सद सदस्र्” भन्नवले िेपवलको सं वर्िवि अिुसवर व्र्र्स्थववपकव–सं सदको सदस्र् सम्झिु
(ख)

पछा।”

"कवर्ाक्रम" भन्नवले निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम र सो अन्तगात सञ्चवलि िुिे आर्ोजिव, र्ोजिव समेत
सम्झिुपछा ।
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(ग)

(घ)

"मन्त्रवलर्" भन्नवले सङ्घीर् मवनमलव तथव स्थविीर् वर्कवस मन्त्रवलर् सम्झिुपछा ।
"कवर्वालर्" भन्नवले शजल्लव प्रववर्निक कवर्वालर् सम्झिु पछा ।

(ङ) "उपभोक्तव सनमनत" भन्नवले गवउाँपवनलकव तथव िगरपवनलकवमव सञ्चवलि िुिे कवर्ाक्रमबवट प्रत्र्क्ष लवभ पवउिे

व्र्शक्तिरूमध्र्ेबवट त्र्स्तो कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि र व्र्र्स्थवपि गिा प्रचनलत कविूि बमोशजम गदठत
सनमनत सम्झिु पछा ।"

३.

कवर्ाक्रमको छिौटः (१) निर्वाशचत व्र्र्स्थववपकव–सं सद सदस्र्ले आफू निर्वाशचत भएको शजल्लवको सम्र्शन्ित
निर्वाचि क्षेत्रमव कवर्ाक्रम सञ्चवलि गिा सक्िेछ।
(१क) व्र्र्स्थववपकव–सं सदकव समविुपवनतक र्व मिोनित सं सद सदस्र्ले आफूले रोजेको कुिै एक शजल्लव

छविी कवर्ाक्रम सं चवलि गिा सक्िेछि् ।

(१ख) कवर्ाक्रमको लवनग प्रवप्त बजेटमध्र्े एकवउन्न प्रनतशत र्व सो भन्दव बढी रकम सम्बशन्ित निर्वाचि

क्षेत्रमव छु ट्यवउिे व्र्र्स्थववपकव-सं सदकव समविुपवनतक तथव मिोिीत सदस्र् मवत्र निर्वाचि क्षेत्र पूर्वािवर वर्शेष
कवर्ाक्रम (सञ्चवलि कवर्ावर्नि) निर्मवर्ली, २०७१ को निर्म ३ को उपनिर्म (२) बमोशजमको कवर्ाक्रम
निदे शि तथव व्र्र्स्थवपि सनमनतको सदस्र् बन्न सक्िेछ ।

(१ग) उपनिर्म (१ख) बमोशजम छु ट्यवई बवाँकी रिेको रकम शजल्लवकव अन्र् निर्वाचि क्षेत्रमव छु टर्वई

कवर्ाक्रम सञ्चवलि गिा सवकिेछ ।

(२) उपनिर्म (१) बमोशजम सञ्चवलि िुिे कवर्ाक्रमको छिौट व्र्र्स्थववपकव–सं सद सदस्र् र्व निजको

प्रनतनिनिले गिेछ।

(३) व्र्र्स्थववपकव-सं सद सदस्र् र्व निजको प्रनतनिनिले एक र्षानभत्र कवर्वान्र्र्ि गिा सवकिे दश लवख

रुपैर्वाँ र्व सो भन्दव बढी लवगत भएको कुिै एक कवर्ाक्रम र एक लवख रुपैर्वाँ भन्दव बढी लवगत भएकव
बीसर्टवसम्म कवर्ाक्रम उपनिर्म (१) बमोशजम छिौट गरी प्रत्र्ेक आनथाक र्षाको असोज मसवन्तनभत्र अिुसूची१ बमोशजमको कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि तवनलकव बिवई कवर्वालर्मव पेश गररसक्िु पिेछ ।

तर सो अर्निनभत्र कुिै कवरणर्स र्ोजिव छिौट गरी पेश गिा िसकेको अर्स्थवमव मन्त्रवलर्ले

र्ोजिव पेश गिे अर्नि बढीमव एक मवििव थप गिा सक्िेछ ।

(४) उपनिर्म (३) बमोशजम कवर्ाक्रम प्रवप्त भएपनछ कवर्वालर्ले सो कवर्ाक्रम र्वपत रकम निकवसवकव

लवनग कोष तथव लेखव निर्न्त्रक कवर्वालर्मव लेखी पठवउिु पिेछ र कोष तथव ले खव निर्न्त्रक कवर्वालर्बवट
निकवसव उपलब्ि भएपनछ कवर्वालर्ले अिुसूची-३ बमोशजमको आर्ोजिव अिुगमि तथव व्र्र्स्थवपि खचा र्वपतको

रकम शजल्लव समन्र्र् सनमनतको खवतवमव जम्मव गरी कवर्ाप्रगनतकव आिवरमव कवर्ाक्रम कवर्ान्र्र्ि गिा सम्बशन्ित
व्र्शक्त र्व निकवर्लवर्ा उपलब्ि गरवउिेछ ।
(५)

उपनिर्म (३) बमोशजमको अर्निनभत्र कवर्ाक्रम पेश िगरे मव र्व उपनिर्म (४) बमोशजम रकम

निकवसव मवग िभएमव र्ो निर्म बमोशजमको रकम निकवसव िुिे छै ि ।
(६)

उपनिर्म (२) बमोशजम छिौट गररिे कवर्ाक्रम दे िवर् बमोशजमको िुि ु पिेछः–

(क)

आर्निक शजल्लव, गवउाँ र्व िगर वर्कवस र्ोजिव र अन्र् क्षेत्रगत र्ोजिवको पररनिनभत्र परे को,”
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(ख) मविलव, बवलबवनलकव, दनलत, अपवङ्ग, मिेशी, मुशस्लम, वपछडव समुदवर् तथव वर्पन्न र्गाको उत्थवि र
वर्कवस सम्बन्िी,

(ख१) श्रममव आिवररत र्ोजिव,

(ग) कम्तीमव बीस प्रनतशत जिसिभवनगतव िुिे र्ोजिव ।
४. कवर्ाक्रमको वकनसमः (१) कवर्ाक्रमको वकनसम दे िवर् बमोशजम िुिेछः–

(क) िदी, गल्छी तथव पविरो निर्न्त्रण एर्ं नसं चवई सम्बन्िी आर्ोजिव,

(ख) सडक निमवाण तथव स्तरोन्नती (सडक पुल, कल्भटा, ढल, कवठे पुल निमवाण) सम्बन्िी आर्ोजिव,
(ग) खविेपविी, सरसफवई, फोिरमैलव व्र्र्स्थवपि तथव ल्र्वण्डवफल्ड सवर्ट निमवाण आर्ोजिव,
(घ) वर्द्यवलर्, पुस्तकवलर्, खेलकूद सम्बन्िी निमवाण आर्ोजिव,

(ङ) सवर्ाजनिक जग्गव सं रक्षण, ऐनतिवनसक, सवाँस्कृनतक, पुरवतवशत्र्क र पर्ाटकीर् स्थलको सं रक्षण, शजणोद्ववर
तथव

निमवाण आर्ोजिव,

(च) र्वतवर्रण सं रक्षण, जैवर्क वर्वर्ितव तथव र्ि सं रक्षण, िररर्वली क्षेत्र र पवका निमवाण सम्बन्िी आर्ोजिव,
(छ) िर्ीकरणीर् उजवा, लघु जलवर्द्युत तथव वर्द्युतीकरण सम्बन्िी आर्ोजिव,

(ज) स्र्वस््र् चौकी, प्रसुती भर्ि, सवमुदववर्क भर्ि, र्ृद्धवश्रम, अिवथवलर् तथव पुिस्थवापिव केन्र निमवाण
सम्बन्िी आर्ोजिव,

(झ) कृवष उपज सं कलि केन्र निमवाण तथव िवट बजवर व्र्र्स्थवपि सम्बन्िी आर्ोजिव,
(ञ) आर्मूलक तवनलम तथव सीप वर्कवस सम्बन्िी आर्ोजिव,

(ट) स्थविीर् तिको कुिै स्र्ीकृत कवर्ाक्रममव लवगत सिभवनगतव सम्बन्िी आर्ोजिव ।

(१क) उपनिर्म (१) मव जुिसुकै कुरव लेशखएको भएतवपनि कवर्ाक्रम र्वपतको रकम दे िवर्को कवर्ामव खचा
गिे गरी कवर्ाक्रम छिौट तथव सञ्चवलि गिा सवकिे छै िः–
(क) दवमवसविीले बवाँडफवाँड गरी वर्तरण गिे,

(ख) कुिै रवजिीनतक दल र्व नतिीिरूकव भवतृ सं घ सं गठि, कुिै सं घ सं स्थव र्व व्र्शक्तलवई
सिवर्तव ददिे,

आनथाक

(ग) कुिै गैर सरकवरी सं घ सं स्थव र्व व्र्शक्तलवई आनथाक सिवर्तव ददिे ।

(१ख) र्स निर्मबमोशजम कवर्ाक्रम छिौट गदवा कम्तीमव पचवस प्रनतशत रकम पूर्वािवर निमवाणमव खचा गिे
गरी छिौट गिुा पिेछ ।

(२) उपनिर्म (१) बमोशजमकव कवर्ाक्रम गैरसरकवरी सं स्थव तथव अन्र् निकवर्साँग सवझेदवरी तथव समन्र्र्
गरी सञ्चवलि गिा सवकिेछ ।

५. प्रनतनिनि तोक्ि सक्िे : (१) कवर्ाक्रमको तजुम
ा व तथव सञ्चवलि सम्बन्िी कवर्ा गिाको लवनग व्र्र्स्थववपकव-सं सद
सदस्र्ले प्रनतनिनि तोक्ि सक्िेछ ।
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(२) उपनिर्म (१) बमोशजम प्रनतनिनि तोवकएकोमव सोको जविकवरी सम्बशन्ित शजल्लव
प्रववर्निक कवर्वालर्लवर्ा ददिु पिेछ ।"
६.कवर्ाक्रम सञ्चवलि तथव कवर्वान्र्र्ि : (१) निर्म ३ बमोशजम छिौट भएकव कवर्ाक्रम अिुसूची-२ बमोशजमको
ढवाँचवमव कवर्वालर्मव पेश गिुा पिेछ ।

(२) भौनतक पूर्वािवर निमवाण तथव ममात सम्बन्िी कवर्ाक्रम सञ्चवलि गदवा सम्बशन्ित वर्षर्को प्रववर्निकले तर्वर

गरे को लवगत अिुमवि बमोशजम र अन्र् कवर्ाक्रमको िकमव प्रचनलत कविूि तथव मवपदण्डको आिवरमव

सम्बशन्ित सं स्थवले तर्वर गरे को प्रस्तवर् बमोशजम व्र्र्स्थववपकव–सं सद सदस्र् र्व निजको प्रनतनिनिको
नसफवररस र व्र्र्स्थववपकव-सं सद सदस्र् आफैंले तर्वर पवरे को कवर्ाक्रम भए सो समेत उल्लेख गरी
कवर्वालर्मव पेश गिुा पिेछ ।

(३) कवर्वालर्ले कवर्ाक्रमको सञ्चवलि तथव कवर्वान्र्र्ि गदवा अिुसूची-१ बमोशजमको कवर्वान्र्र्ि तवनलकव
बमोशजम कवर्ाक्रम सञ्चवलि गिुा गरवउिु पिेछ ।

(४) र्स निर्मवर्ली बमोशजम प्रवप्त रकम आनथाक र्षाको अन्त्र्सम्ममव खचा िभई बवाँकी रिेमव त्र्स्तो रकम
कवर्वालर्ले कोष तथव लेखव निर्न्त्रक कवर्वालर्मव वफतवा पठवउिु पिेछ

७. रकम निकवसव र आनथाक व्र्र्स्थवपि : (१) मन्त्रवलर्ले कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्िकव लवनग कवर्वालर्लवई रकम खचा
गिे अशततर्वरी पठवई सोको जविकवरी सम्बशन्ित व्र्र्स्थववपकव-सं सद सदस्र्लवई ददिु पिेछ ।

(२) उपनिर्म (१) बमोशजम कवर्ाक्रमको लवनग निकवसव गरे को रकमको खचा र खवतवको
सञ्चवलि प्रचनलत आनथाक प्रशवसि सम्बन्िी कविूि बमोशजम िुिेछ ।
(३) व्र्र्स्थववपकव–सं सद सदस्र्ले निर्म ६ को उपनिर्म (१) बमोशजम कवर्ाक्रम पेश
गररसकेपनछ व्र्र्स्थववपकव–सं सदको कवर्ाकवल समवप्त भएमव र्व अन्र् कुिै कवरणवले व्र्र्स्थववपकवसं सद सदस्र्को पद ररक्त भएमव समेत उक्त कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि गिा बविव पिे छै ि ।
८.

प्रशवसनिक खचाको व्र्र्स्थवः (१) कवर्ाक्रमको लवनग वर्निर्ोशजत रकमबवट प्रत्र्ेक व्र्र्स्थववपकव–सं सद सदस्र्ले

एक लवख रूपैर्वाँसम्म प्रशवसनिक कवर्ाकव लवनग खचा गिा सक्िेछ । त्र्स्तो रकम शजल्लव सदरमुकवममव

खोनलएको सम्पका कवर्वालर् सञ्चवलिकव लवनग आर्श्र्क पिे मसलन्द, व्र्र्स्थववपकव–सं सद सदस्र्को
प्रनतनिनि, सम्पका कवर्वालर्मव कवम गिा निर्ुक्त भएको व्र्शक्तको पवररश्रनमक एर्ं सम्पका कवर्वालर्को घर भवडव
लगवर्तकव कवर्ामव खचा गिा सवकिेछ ।

(२) उपनिर्म (१) बमोशजम प्रशवसनिक कवर्ाकव लवनग छु ट्यवर्एको रकम व्र्र्स्थववपकव-सं सद सदस्र्को

सम्पका कवर्वालर्मव कवम गिा निर्ुशक्त पवएको व्र्शक्तलवर्ा तीि वकस्तवमव उपलब्ि गरवर्िे छ । त्र्सरी रकम

भुक्तविी गदवा प्रत्र्ेक वकस्तवमव प्रवप्त रकमको विसवब बुझवएपनछ अको वकस्तव पवउिे गरी कवर्वालर्ले उपलब्ि
गरवउिेछ

(३) ...............।
(4)..................
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(5) कवर्वालर्ले कवर्ाक्रमको प्रववर्निक व्र्र्स्थवपि र अिुगमिको लवनग अिुसूची-३ बमोशजमको आर्ोजिव

अिुगमि तथव कवर्ाक्रम व्र्र्स्थवपि खचा गिा सक्िेछ ।
(6) ..............

८क. अिुगमि तथव मूल्र्वङ्कि : (१) र्स निर्मवर्ली बमोशजम सञ्चवलि गररएकव आर्ोजिव तथव कवर्ाक्रमको कवर्वालर्,

शजल्लव समन्र्र् सनमनत र कवर्ाक्रममव रकम वर्निर्ोजि गिे व्र्र्स्थववपकव-सं सद सदस्र्ले अिुगमि र मूल्र्वङ्कि
गिा सक्िेछि् ।

(२) उपनिर्म (१) बमोशजम कवर्वालर्, शजल्लव समन्र्र् सनमनत तथव व्र्र्स्थववपकव-सं सदकव सदस्र्ले गरे को

अिुगमि सम्बन्िी वर्र्रण चौमवनसक रूपमव मन्त्रवलर्मव पठवउिु पिेछ ।
९.

कवर्ाक्रममव भएको खचाको फर्छ्यौट र फरफवरख : (१) कवर्ाक्रममव भएको खचाको बील भौचर सवितको वर्र्रण
सम्बशन्ित उपभोक्तव सनमनत र्व कवर्ा सम्पन्न गिे निकवर्ले कवर्वालर्मव पेश गिुा पिेछ ।

(२) कवर्वालर्ले प्रचनलत कविूि बमोशजम कवर्ाक्रम र्व र्ोजिवको जवाँचपवस र फरफवरख गिेछ ।

१०

पेश्की फछर्ौट गिुपा िेः (१) कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्िको लवनग र्स निर्मवर्ली बमोशजम पेश्की रकम नलिे व्र्शक्त,

उपभोक्तव सनमनत र्व निकवर्ले त्र्स्तो कवर्ाक्रम सम्पन्न गरी प्रचनलत कविूि बमोशजमको म्र्वदनभत्र खचाको
फवाँटबवरी सवित पेश्की फर्छ्र्ौटको लवनग कवर्वालर्मव पेश गिुा पिेछ ।

(२) कवर्वालर्ले उपनिर्म (१) बमोशजम प्रवप्त भएको खचाको फवाँटर्वरी प्रचनलत कविूि बमोशजम फर्छ्र्ौट

गरी सोको जविकवरी व्र्र्स्थववपकव–सं सद सदस्र्लवर्ा ददिु पिेछ ।

११. लेखव तथव लेखवपरीक्षण : (१) मन्त्रवलर्बवट अशततर्वरी प्रवप्त भएको रकमको लेखव र सो सम्बन्िी स्रे स्तव
कवर्वालर्मव रवख्नु पिेछ ।

(२) उपनिर्म (१) बमोशजम लेखव र सो सम्र्न्िी स्रे स्तवको आन्तररक लेखव तथव अशन्तम लेखवपरीक्षण

कवर्वालर्ले प्रचनलत कविूि बमोशजम गिु,ा गरवउिु पिेछ ।"
१२. प्रनतर्ेदि

तथव

प्रगनत समीक्षवः: कवर्वालर्ले प्रत्र्ेक चौमवनसक समवप्त भएको नमनतले सवत ददिनभत्र कवर्ाक्रमको

प्रगनत प्रनतर्ेदि मन्त्रवलर्मव पठवउिु पिेछ ।।

१३. अिुसूचीमव थपघट तथव िेरफेरः िेपवल सरकवरले िेपवल रवजपत्रमव सूचिव प्रकवशि गरी आर्श्र्कतव अिुसवर
अिुसूचीमव थपघट तथव िेरफेर गिा सक्िेछ ।

१४. बचवउः (१) र्स अशघ निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम कवर्ान्र्र्ि कवर्ावर्नि २०५८, र्मोशजम भए गरे कव कवम
कवरर्विीिरू र्सै निर्मवर्ली र्मोशजम भए गरे को मवनििेछ .
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अिुसूची - 1
निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रमकवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्ि
तवनलकवको िमूिव
(निर्म 3 को उपनिर्म (2) साँग सम्बशन्ित)

आनथाक र्षा: ०७..../०७..

व्र्र्स्थववपकव-सं सद सदस्र्को िवमः............................................
शजल्लव: ...............................................................
नस.
िं.

सञ्चवलि िुिे
कवर्ाक्रमको
वर्र्रण

प्रथम

दोस्रो

तेस्रो

चौमवनसक

चौमवनसक

चौमवनसक

सञ्चवलि िुिे

व्र्िोररिे लवगत रकम रु.

गव.पा/ि.पव./र्
डव िं. टोल

लवभवशन्र्त
जिसं तर्व

कवर्ाक्रमबवट

लवगत
सिभवनगतव
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जिसिभवनगतव

सरकवरी

गैसस

अन्र्

जम्मव

कैवफर्त
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अिुसूची –२
निर्वाचि क्षेत्र वर्कवस कवर्ाक्रम कवर्ाक्रम प्रस्तवर् पेश गिे
फवरवम
(निर्म ६ को उपनिर्म (१) साँग सम्बशन्ित)
श्री

शजल्लव प्रववर्निक कवर्वालर्,

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

।

.................................... शजल्लव ।
वर्षर्ः कवर्ाक्रम प्रस्तवर् सम्बन्िी वर्र्रण ।
१. आर्ोजिव सञ्चवलि गिे स्थविः– .................................... गवउाँ पवनलकव/िगरपवनलकव.............. र्डव िं. ............ टोल ....
(क) आर्ोजिवको िवमः–
(ख) आर्ोजिवको वकनसमः–
(ग) लवभवशन्र्त जिसं तर्वः–
(घ) अिुरो र्ोजिव भए र्तामवि अर्स्थवको वर्र्रणः–
(ङ) थप गिुप
ा िे कवर्ाको वर्र्रणः–
(च) आर्ोजिव सम्पन्न गिा लवग्िे अिुमवनित समर्वर्निः–
(छ) आर्ोजिवको अिुमवनित खचा रू.
(१) कवर्ाक्रमबवट रू.
(२) उपभोक्तव (जिसिभवनगतव) बवट रू.
(३) लवगत सिभवनगतवबवट रू.
(४) सरकवरी अिुदविबवट रू.
(५) गैर सरकवरी सं स्थवबवट रू.
(६) अन्र् स्रोतबवट रू.
(ज) कवर्ाक्रम शुरू िुिे नमनतः–

(झ) कवर्ाक्रम सम्पन्न िुिे नमनतः–

(ञ) उपभोक्तव सनमनत गठि गरी आर्ोजिव सञ्चवलि गररिे भए उपभोक्तव सनमनतको िवमवर्ली ःः–
(१) अध्र्क्ष
(२) उपवध्र्क्ष
(३) सशचर्
(४) सदस्र्
(५) सदस्र्
(ट) आर्ोजिव सम्बन्िी अन्र् केिी भए उल्लेख गिेः
व्र्र्स्थववपकव–संसद सदस्र् र्व निजको
प्रनतनिनिको िवमः–
सिीः–
.................................... पवनलकव ....................र्डव िं. .................... टोल
शजल्लवः–
नमनतः– ......................
(रष्टव्र्ः कवर्ाक्रम सम्पन्न भएको पैंतीस ददिनभत्र खचाको वर्र्रण पेश गररसक्िुपिेछ ।)
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अिुसूची-३

(निर्म ३ उपनिर्म (४) र निर्म ८ को उपनिर्म (५) साँग सम्बशन्ित)
आर्ोजिव अिुगमि तथव व्र्र्स्थवपि खचा

क्रम
सङ्खतर्व

वर्र्रण

शजल्लव समन्र्र्

शजल्लव प्रववर्निक

सनमनतको लवनग

कवर्वालर्को लवनग

एक निर्वाचि क्षेत्र भएको

१.५% (एक

२.५% (दुई दशमलर्

शजल्लव

दशमलर् पवाँच

पवाँच प्रनतशत)

(निर्वाचि क्षेत्र भएको
सङ्खतर्व)

१

प्रनतशत)
२

तीिर्टवसम्म निर्वाचि क्षेत्र

१% (एक प्रनतशत)

२% (दुई प्रनतशत)

चवरर्टवसम्म निर्वाचि क्षेत्र

०.७५% (शुन्र्

१.७५% (एक दशमलर्

भएको शजल्लव (कवभ्रेपलवञ्चोक,

दशमलर् सवत पवाँच

सवत पवाँच प्रनतशत)

सुखेत, मकर्विपुर, कवस्की)

प्रनतशत)

झवपव, मोरङ्ग, सुिसरी, सप्तरी,

०.५% (शुन्र्

१.५% (एक दशमलर्

नसरिव, ििुषव, मिोत्तरी,

दशमलर् पवाँच

पवाँच प्रनतशत)

सलवािी, रौतिट, बवरव, पसवा,

प्रनतशत)

भएको शजल्लव
३

४

शचतर्ि, िर्लपरवसी,
रुपन्दे िी, कवपलर्स्तु, दवङ,
बवाँके, बददार्व, कैलवली,
कञ्चिपुर र कवठमवडौं ।

8

