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उरलाफलयी नगयऩलङ्झरकलको कलमा सञ्चलरनरलई प्रबलवकलयी फनलउन, उऩरव्ध स्रोत
सलधनको ऩङ्चयचलरन एवॊ प्रमोगभल ऩलयदङ्ञात
ा ल2 ङ्झभतव्मङ्जमतल य प्रबलवकलङ्चयतल ल्मलई
आङ्झथक
ा सङ्टालसन कलमभ गना तथल उत्ऩलदनभङ्टरक तथल प्रङ्झतपरमङ्टक्त ऺेत्रमाभल रगलन
अङ्झबवृङ्जि गना कलमाऩलङ्झरकलरे मो ङ्झनदि ङ्ञाकल जलयी गये को छ ।
ऩङ्चयच्छे द- १
सॊ ङ्ञऺप्त नलभ य प्रलयम्ब
१. सङ्ञषऺप्त नलभ य प्रलयम्ब्(क) मो

ङ्झनदि ङ्ञाकलको

नलभ

“उरलाफलयी

नगयऩलङ्झरकलको

कलमासञ्चलरन

ङ्झनदि ङ्ञाकल2 २०७७” यहेको छ ।
(ख) मो ङ्झनदि ङ्ञाकल स्थलन म यलजऩत्रमाभल प्रकलङ्ञात बएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञख रलगङ्ट
हङ्टनेछ ।
२. ऩङ्चयबलषल

य

व्मलखमल्-

ङ्जवषम

वल

प्रसॊ गरे

अको

अथा

नरलगेभल

मस

ङ्झनदि ङ्ञाकलभल्(क) "कभाचलयी"

बङ्ङलरे

नगय

कलमाऩलङ्झरकलको

कलमलारमभल

कलमायत

कभाचलयीरलई जनलउॉछ ।
(ख) "प्रालसङ्झनक खचा" बङ्ङलरे तरफ2 बत्तल, फैठक बत्तल, ऩोालक, इन्धन,
फ भल, ङ्ञचमलऩलन2 कलमाालरल/तलङ्झरभ/गोष्ठ /सेङ्झभनलय जस्तल कलमाक्रभ
तथल अङ्झतङ्झथ सत्कलय खचा रगलमत हङ्टने दै ङ्झनक खचा जनलउॉछ ।
(ग) "ऩदलङ्झधकलयी"

बङ्ङलरे

नगय

कलमाऩलङ्झरकलकल

ऩदलङ्झधकलयीहरुरलई

जनलउने छ । सो ाव्दरे नगय सबलकल सदस्महरुरलई सभेत
जनलउॉछ।
(घ) "फैठक" बङ्ङलरे नगयसबल वल नगय कलमाऩलङ्झरकल वल ङ्जवषमगत
सङ्झभङ्झतहरु वल वडल सङ्झभङ्झत वल कङ्टनै कलनङ्टन वल न ङ्झतगत ब्मवस्थल
फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झत वल कलमादरहरुको फैठक सम्झनङ्ट ऩदाछ ।
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(ङ) "भन्त्रमालरम" बङ्ङलरे सङघ म भलङ्झभरल तथल सलभलन्म प्रालसन भन्त्रमालरम
सम्झनङ्ट ऩछा ।
ऩङ्चयच्छे द-२
फैठक बत्तल सम्वन्ध व्मवस्थल
३. फैठक् (1) नगयऩलङ्झरकलभल हङ्टने फैठकभल सहबलग हरुरे सङ्घ तथल प्रदे ा
कलनङ्टनभल तोङ्जकएको अवस्थलभल सोही फभोङ्ञजभ य सङ्घ तथल प्रदे ा कलनूनभल
नतोङ्जकएको अवस्थलभल दे हलम फभोङ्ञजभ फैठक बत्तल तथल अन्म सङ्टङ्जवधल
ऩलउनेछन् ।
(क) प्रचङ्झरत कलनून तथल वलङ्जषक
ा कलमाक्रभ फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झत वल
कलमादरको फैठककल रलङ्झग भलत्रमा फैठक बत्तल उऩरव्ध गयलउन
सङ्जकनेछ ।
(ख) सङ्झभङ्झत वल कलमादर गठन गदला नै फैठक बत्तल तथल खलजल सङ्टङ्जवधल
उऩरब्ध गयलउने गयी ङ्झनणाम बएको अवस्थलभल भलत्रमा फैठक बत्तल
तथल खलजल सङ्टङ्जवधल उऩरब्ध हङ्टनेछ । कलमलारमरे कलमासूच
तोङ्जकएको

वल

एजेण्डल

ङ्जकटलन

बएको

ङ्जवषमभल

भलत्रमा

फैठक

यलख्नङ्ट ऩनिछ ।
(ग) कलमाप्रकृङ्झत अनङ्टसलय सकेसम्भ ङ्झभतव्मम हङ्टने गयी फैठक यलख्नङ्टऩनिछ ।
(घ) सङ्झभङ्झत वल कलमादरकल कूर सदस्म फलहेक सो] सषखमलको फढीभल
ऩच स प्रङ्झतातरे हङ्टन आउने सषखमलभल ङ्जवऻ2 आभङ्ञन्त्रमात सदस्म वल
कभाचलयीरलई भलत्रमा मस ङ्झनदि ङ्ञाकल फभोङ्ञजभ फैठक बत्तल उऩरब्ध
गयलइनेछ।
(ङ) न्मलङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनमङ्झभत फैठकरलई मस ङ्झनदि ङ्ञाकलको प्रमोजनकल
रलङ्झग फैठक भलङ्झनने छै न ।
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(२) उऩदपल (१) भल जङ्टनसङ्टकै कङ्टयल रेङ्ञखएको बएतल ऩङ्झन कलमलारम सभमभल
फसेको फैठकको फैठक बत्तल उऩरब्ध गयलइने छै न।
४. फैठक खचा सम्वन्ध ब्मवस्थल् (१) सङ्झभङ्झत तथल कलमादरकल ऩदलङ्झधकलयी तथल
कभाचलयीहरुरे दे हलम फभोङ्ञजभ प्रङ्झतव्मङ्ञक्त फैठक बत्तल ऩलउने छन ।
(क) प्रभङ्टख वल उऩप्रभङ्टखको अध्मऺतलभल हङ्टने फैठकभल प्रङ्झत वैठक रु
एकहजलय ऩलॉच सम2
(ख) अन्म ऩदलङ्झधकयी वल कभाचलयीको अध्मऺतलभल हङ्टने फैठकभल प्रङ्झत
फैठक रु एकहजलय दङ्टई सम2
(ग) मस ङ्झनमभभल जङ्टनसङ्टकै कङ्टयल रे ङ्ञखएको बएतलऩङ्झन एक व्मङ्ञक्तरे एक
ङ्छदनभल वढीभल दङ्टई वटल फैठकको भलत्रमा फैठक बत्तल उऩरब्ध
गयलइनेछ ।
(घ) फैठक बत्तलभल ङ्झनमभलनङ्टसलय कय कट्ट हङ्टनेछ ।
(२) फैठकभल सहबलग व्मङ्ञक्तहरुको ऩलन तथल खलजल खचा वलऩत फढीभल
प्रङ्झत व्मङ्ञक्त दङ्टई सम ऩचलस रुऩैमलॉ सम्भ खचा गना सङ्जकने छ ।
ऩङ्चयच्छे द-३
खलजल तथल अङ्झतङ्झथ सत्कलय खचा सम्फन्ध व्मवस्थल
५.

खलजल खचा् दे हलमको अवस्थलभल स्थलन म तहकल कभाचलयीरलई खलजल खचा
उऩरव्ध गयलउन सङ्जकनेछ ।
(क) कलमलारम

सभमभल

सम्ऩलदन

हङ्टन

नसक्ने

बन

प्रभङ्टख

प्रालसकीम

अङ्झधकृतरे तोकेको ङ्झनङ्छदाष्ट कलभको रलङ्झग भलत्रमा कलमलारम सभम अङ्ञघ वल
ऩङ्झछ फैठक यलख्न वल कलमलारमको अन्म कलभभल रगलउन सङ्जकनेछ ।
प्रभङ्टख प्रालसकीम अङ्झधकृतको स्व कृङ्झत ङ्झफनल यलङ्ञखएको फैठकको फैठक
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बत्तल, खलजल खचा बङ्टक्तलन हङ्टने छै न । कलमलारम सभम वलहेक कङ्ञम्तभल
दङ्टईघण्टल अङ्झतङ्चयक्त सभम कलमा गये को अवस्थलभल भलत्रमा खलजल खचा गना
उऩरब्ध गयलइनेछ।
(ख) अङ्झतङ्चयक्त सभमभल कलभ गनङ्टा ऩनि बएभल दे हलम वभोङ्ञजभ खलजल तथल
खलनल खचा उऩरब्ध गयलउन वल सो फयलफयको खलनल तथल खलजल खचा गना
सङ्जकनेछ ।
(१) सलवाजङ्झनक ङ्जवदलको ङ्छदन बए प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त फढीभल छ सम
रुऩैंमल ।
(२) कलमलारम खङ्टल्ने ङ्छदन बए प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त फढीभल त न सम
रुऩैंमल ।
(३) आठ घण्टल बन्दल फढी अवङ्झध ङ्झनयन्तय फैठक फसेको अवस्थलभल
खलजल खचाभल थऩ ऩचलस प्रङ्झतात सम्भ बङ्टक्तलन गना सङ्जकनेछ।
(ग) न्मलङ्जमक सङ्झभङ्झतको फैठक फसेको ङ्छदन न्मलङ्जमक सङ्झभङ्झतकल सदस्मल तथल
सहबलग

कभाचलयीहरुरे दपल ४ को उऩदपल (२) फभोङ्ञजभ खलजल

खचाको सङ्टङ्जवधल ऩलउने छन् ।
(घ) मस दपलभल जङ्टनसङ्टकै कङ्टयल रे ङ्ञखएको बएतलऩङ्झन यलसन वलऩतको सङ्टङ्जवधल
ङ्झरएकल वल फैठक बत्तल प्रलप्त गये कल कभाचलयीरे खलजल खचाऩलउने छै न ।
६. ङ्ञचमलऩलन य अङ्झतङ्झथ सत्कलय खचा्
(१) ङ्ञचमलऩलन तथल अङ्झतङ्झथसत्कलय वलऩत दे हलम फभोङ्ञजभकल ऩदलङ्झधकलयीरे
दे हलम फभोङ्ञजभको यकभभल नफढ्ने गयी भलङ्झसक रुऩभल ङ्जवङ्जवध
खचाको आदे ा ङ्छदन सक्नेछन् ।
(क) नगय प्रभङ्टखरे रु. फ स हजलय,
(ख) उऩप्रभङ्टखरे रु. ऩन्र हजलय,
(ग) नगयऩलङ्झरकलको कलमलारमरे रु. दा हजलय2
(घ) वडलअध्मऺ/वडल कलमलारमरे रु. दा हजलय ।
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(२) उऩदपल

(१)

फलभोङ्ञजभको

यकभभल

नफढ्ने

गयी

कलमलारम

व्मवस्थलऩन गनि कभाचलयीरे ङ्ञजम्भल ङ्झरई सम्फङ्ञन्धत ऩदलङ्झधकलयीको
अनङ्टभङ्झतरे कलमलारम प्रमोजनकल रलङ्झग भलत्रमा खचाको आदे ा ङ्छदन
ऩलउनेछ।
(३) उऩदपल (१) य (२) भल उङ्ञल्रे ङ्ञखत स भल बन्दल फढीको खचाको
आदे ा बएको अवस्थलभल आधलय य औङ्ञचत्म सङ्जहत कलमाऩलङ्झरकल
फैठकभल ऩेा गनङ्टा ऩनिछ । कलमाऩलङ्झरकलको स्व कृङ्झत नबई त्मस्तो
यकभ बङ्टक्तलन हङ्टने छै न ।

ऩङ्चयच्छे द ४
दै ङ्झनक बत्तल तथल भ्रभण खचा सम्वन्ध व्मवस्थल
७. दै ङ्झनक बत्तल तथल भ्रभण खचा् कभाचलयीरे सङ्घ म कलनून फभोङ्ञजभको दयभल
दै ङ्झनक तथल भ्रभण बत्तल ऩलउनेछन् । जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको दै ङ्झनक तथल भ्रभण बत्तल
सम्फन्ध व्मवस्थल प्रदे ा कलनून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। दै ङ्झनक तथल भ्रभण बत्तल
सम्फन्ध अन्म व्मवस्थल दे हलम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्
(१)

सलधलयणतमल

नगयऩलङ्झरकल

ऩदलङ्झधकलयी/कभाचलयी

सम्वङ्ञन्धत

कलभको रलङ्झग ङ्जपल्डभल खङ्जटनङ्ट2 खटलउनङ्ट ऩदला वल अनङ्टगभन तथल
सङ्टऩयीवेऺण गनङ्टा ऩदला भ्रभण आदे ा स्व कृत गयलएय भलत्रमा जलनङ्ट
ऩनिछ । स्व कृत भ्रभण आदे ा ङ्झफनल भ्रभण खचा तथल दै ङ्झनक
बत्तल बङ्टक्तलन गङ्चयने छै न।
(२)

दे हलमकल ऩदलङ्झधकलयीरे भ्रभण वल कलजको उद्देश्म2 अवङ्झध य
भ्रभण गनि सलधन तोकी भ्रभण आदे ा स्व कृत गना सक्नेछन।
(क) प्रभङ्टख प्रालसकीम अङ्झधकृत

– नगयप्रभङ्टख2

(ख) प्रभङ्टख प्रालसकीम अङ्झधकृत फलहेककल अन्म कभाचलयीहरु
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–
(३)

प्रभङ्टख प्रालसकीम अङ्झधकृत ।

उऩदपल (१) भल जङ्टनसङ्टकै कङ्टयल बएतलऩङ्झन नगय ऺेत्रमाफलङ्जहय भ्रभण
गनङ्टा

ऩदलाको

अवस्थलभल

प्रभङ्टखको

भ्रभण

आदे ा

नगय

कलमाऩलङ्झरकलफलट स्व कृत गयलउनङ्ट ऩनिछ ।
(४)

प्रभङ्टख प्रालसकीम अङ्झधकृतको सलत ङ्छदन बन्दल फढी अवङ्झधको
नगय ऺेत्रमाफलङ्जहयको भ्रभण गनङ्टा ऩनि अवस्थलभल सॊ घ म भलङ्झभरल
तथल सलभलन्म प्रालसन भन्त्रमालरम तथल प्रदे ाको प्रभङ्टख सङ्ञचवरलई
जलनकलयी ऩनिछ ।

(५)

ऩदलङ्झधकलयी तथल कभाचलयीको ङ्जवदे ा भ्रभण सम्वन्ध

व्मवस्थल

सषघ म कलनून फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ।
(६)

कलमलारमको कलभको ङ्ञारङ्ञारलभल फलस फस्ने गयी कलमलारम
यहेको स्थलनफलट कम्त भल दा ङ्जकरोङ्झभटय फलङ्जहयको ऺेत्रमाभल
भ्रभण वल कलजभल खङ्जटएको कभाचलयीहरुरे नेऩलर सयकलयरे
तोकेको दय य प्रङ्जक्रमल फभोङ्ञजभको दै ङ्झनक बत्तल तथल भ्रभण खचा
ऩलउनेछन् ।
तय2 ऩदलङ्झधकलयी तथल कभाचलयीरे भ्रभण गदला सयकलयी सवलयी
सलधन प्रमोग बएको अवस्थलभल मलतलमलत खचा ऩलईने छै न ।
सलवाजङ्झनक सवलयी सलधनभल भ्रभण गनङ्टा ऩये भल प्रचङ्झरत बलडलदय
फभोङ्ञजभको यकभ उऩरव्ध गयलईने छ ।

(७)

भ्रभण खचा सम्वन्ध

पयपलयक गना वल बङ्टक्तलन

भलग गदला

अङ्झनवलमा रुऩभल भ्रभण प्रङ्झतवेदन कलमलारमभल ऩेा गनङ्टा ऩनिछ ।
(८)

सलत

ङ्छदन

बन्दल

फढी

अवङ्झधको

रलङ्झग

ऩदलङ्झधकलयी

वल

कभाचलयीरलई भ्रभण वल कलज खटलउनङ्ट ऩनि बएभल भ्रभण आदे ा
स्व कृत

गनि

ऩदलङ्झधकलयीरे

7

त्मसको

स्ऩष्ट

कलयण

खोरी
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आपूबन्दल एक तह भलङ्झथको अङ्झधकलयीको स्व कृङ्झत ङ्झरई भ्रभण
आदे ा स्व कृत गनङ्टा ऩनिछ।
तय2 सलत ङ्छदनबन्दल फढी अवङ्झधको रलङ्झग कलज खटलउॉदल एक
तहभलङ्झथको ऩदलङ्झधकलयीको स्व कृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनिछ ।
(९)

सयकलयी खचाभल भ्रभण गनि ऩदलङ्झधकलयी वल कभाचलयीरे सम्बव
बएसम्भ ङ्जकपलमत य कभ खङ्ञचर
ा ो फलटो वल सवलयी सलधन प्रमोग
गयी भ्रभण गनङ्टऩ
ा निछ ।

(१०) दै ङ्झनक भ्रभण बत्तल उऩबोग गनि कभाचलयीरे दै ङ्झनक बत्तल उऩबोग
गये को अवङ्झधबय ङ्जपल्ड बत्तल वल अन्म कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको बत्तल
ऩलउने छै न ।
(११) कङ्टनै ऩदलङ्झधकलयी वल कभाचलयीरे

भ्रभण वल कलजभल यहेको

अवङ्झधभल ङ्झफदल फसेभल त्मसयी ङ्झफदलभल फस्दलको अवङ्झधभल ङ्झनजरे
मस कलनङ्टन फभोङ्ञजभ ऩलउने दै ङ्झनक बत्तल, भ्रभण खचा ऩलउने
छै न ।
(१२) भ्रभणभल खङ्जटने ऩदलङ्झधकलयी तथल कभाचलयीको भ्रभण अङ्झबरेख
खलतल कलमलारमरे व्मवङ्ञस्थत रुऩभल यलख्नङ्ट ऩनिछ ।
(१३) मस दपलभल अन्मन्त्रमा जङ्टनसङ्टकै कङ्टयल रे ङ्ञखएको बएतलऩङ्झन स्थलन म
तहकल ऩदलङ्झधकलयी तथल कभाचलयीको भ्रभण सम्फन्ध

अन्म

व्मवस्थल नेऩलर सयकलयको भ्रभण खचा ङ्झनमभलवरी फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ ।
(१४) मस नगयऩलङ्झरकल य वडलभल कलमायत कभाचलयीहरुरे अत्मलङ्झधक
कलमावोझकल कलयण कलमलारम सभम बन्दल अङ्झतङ्चयक्त सभम कलभ
गनङ्टा ऩनि बएको हङ्टॉदल नगयसबलफलट फजेट व्मवस्थल गयी स्तय य
श्रे ण अनङ्टसलय अङ्झतङ्चयक्त खलजल खचा ङ्छदन सङ्जकनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द-५
ऩलयवहन तथल ईन्धन सङ्टङ्जवधल सम्फन्ध व्मवस्थल
८. ऩलयवहन सङ्टङ्जवधल्(१)

कलमलारमभल उऩरब्ध सवलयी सलधन कभाचलयीको ङ्ञजम्भेवलयी य ङ्झनजहरुरे
सम्ऩलदन गनङ्टऩ
ा नि कलमा चलऩको आधलयभल सभन्मलङ्जमक रुऩभल उऩरब्ध
गयलउने

ङ्ञजम्भेवलयी

प्रभङ्टख

प्रालसकीम

अङ्झधकृतको

हङ्टनेछ।प्रभङ्टख

प्रालसकीम अङ्झधकृतरे कलमलारमको नलभभल यहेको तथल बलडलभल ङ्झरई वल
अन्म कङ्टनै तङ्चयकलरे

कलमलारमरे

प्रमोगभल ल्मलएको सवलयी सलधन

सयकलयी कलभको रलङ्झग भलत्रमा प्रमोगभल ल्मलउने व्मवस्थल ङ्झभरलउनङ्ट
ऩनिछ ।
(२)

कलमलारमरे

प्रभङ्टख

प्रालसकीम

अङ्झधकृतरलई

कलमलारमको

कलभको

प्रमोजनको रलङ्झग उऩरब्ध बए सम्भ एक चलयऩलषरे सवलयी सलधन
उऩरव्ध गयलउने छ ।
(३)

कलमलारमभल

सवलयी

सलधनको

उऩरव्धतल

नबएभल

आङ्झथक
ा

वषाको

प्रलयम्बभै भलऩदण्ड तम गयी कलमलारमरे न्मूनतभ भूल्मभल ङ्ञजऩ/कलय
बलडलभल ङ्झरन सक्नेछ।
(४)

कलमलारमकल भहलालखल/ालखल प्रभङ्टखरलई कलमलारमफलट उऩरब्ध बएसम्भ
सवलयी सलधनको व्मवस्थल गङ्चयनेछ ।

(५)

कङ्टनै ऩदलङ्झधकलयी वल कभाचलयीरे सयकलयी सवलयी सलधन कलमलारमको
कलभ फलहेक अन्म प्रमोजनभल प्रमोग गना ऩलइने छै न। सयकलयी सवलयी
सलधनको ङ्जहपलजत गयी सङ्टयङ्ञऺत यलख्नङ्ट सम्वङ्ञन्धत सवलयी सलधन फङ्टझ
ङ्झरने

कभाचलयीको

ङ्ञजम्भेवलयी

हङ्टनेछ

।

सलवाजङ्झनक

ङ्जवदलको

ङ्छदन

कलमलारमफलट उऩरब्ध गयलइएको सवलयी ऩलस ङ्झफनल कलमलारमको सवलयी
सलधन सञ्चलरन गना ऩलइने छै न ।
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(६)

कलमलारमरे कलनङ्टन फभोङ्ञजभ सवलयी सलधनको यलजस्व ङ्झतनि, ङ्झफभल गनि,
प्रदू षण

जलॉच

गयी

सवलयी

सलधन

च ङ्टस्त

दङ्टरुस्त

यलख्ने

व्मवस्थल

ङ्झभरलउनेछ।
(७)

सयकलयी सवलयी सलधन प्रमोग गनि कभाचलयीरलई ङ्झनजरे प्रमोग गये को
सवलयी सलधनको रलङ्झग भभात ङ्जवर फभोङ्ञजभ फढीभल कलय/ङ्ञजऩको वलङ्जषक
ा
ऩचलस हजलय य भोटयसलईकर वल स्कूटयको रलङ्झग वलङ्जषक
ा दा हजलय
नफढ्ने गयी भभात खचा उऩरव्ध गयलईने छ । मस बन्दल फढी यकभको
सवलयी सलधनको भभात सम्बलय फलऩतको यकभ बङ्टक्तलन

गनङ्टा ऩनि

अवस्थलभल कलमाऩलङ्झरकलको ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ।
(८)
९.

सयकलयी सवलयी सलधनभल ङ्झनज नम्वय प्रे ट यलखन ऩलइने छै न ।

इन्धन सङ्टङ्जवधल्
(१)

सयकलयी

तथल

ङ्झनज

सवलयी

सलधन

प्रमोग

गयी

ङ्झनमङ्झभत

रुऩभल

कलमलारमभल आउने कभाचलयीरलई अनङ्टसूच १ फभोङ्ञजभको इन्धन सङ्टङ्जवधल
उऩरब्ध हङ्टनेछ ।
(२)

ङ्झनज

सवलयी सलधन प्रमोग गनि]{

कभाचलयीहरुरे इन्धन सङ्टङ्जवधल ङ्झरन

चलहेभल आपङ्टरे प्रमोग गये को सवलयी सलधनको ब्रू फङ्टकको छलमलॉप्रङ्झत य
सवलयी चलरक अनङ्टभङ्झतऩत्रमा प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झनवलमा रुऩभल कलमलारमभल ऩेा
ङ्ट को य सम्फङ्ञन्धत कभाचलयीको नलभभल यहेको सवलयी
गनङ्टा ऩनिछ । ब्रूफक
चलरक अनङ्टभङ्झतऩत्रमाको छलमलॉप्रङ्झत ऩेा नगये सम्भ इन्धन वलऩतको सङ्टङ्जवधल
उऩरब्ध गयलइने छै न ।
(३)

कलमलारमरे इन्धन सङ्टङ्जवधल ङ्जवतयणको अङ्झबरेख अद्यलवङ्झधक गयी यलख्नङ्ट
ऩनिछ ।
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१०.

सवलयी सलधन सम्वन्ध अन्म व्मवस्थल्
(१)

सवलयी

सलधनको

सङ्टङ्जवधल

प्रलप्त

गनि

वल

उऩरव्ध गयलउनङ्ट ऩनि

ऩदलङ्झधकलयी तथल कभाचलयीरलई कलमलारमभल उऩरब्ध सवलयी सलधन
प्रमोग गनि व्मवस्थल ङ्झभरलइनेछ।कलमलारमभल सवलयी सलधन उऩरब्ध
नबएको अवस्थलभल कलमलारमभल श्रोत उऩरब्धतलको अवस्थल हेयी
दे हलम वभोङ्ञजभको भलऩदण्डङ्झबत्रमा यही सवलयी सलधन खङ्चयद गना
सङ्जकनेछ ।
(क) प्रभङ्टख

प्रालसकीम

अङ्झधकृतरलई

ऩचलस

रलख

रुऩैमलॉ

सम्भको सवलयी सलधन,
(ख) भोटयसलईकर तथल स्कङ्टटय २०० ङ्झस. ङ्झस. सम्भ ।
(२)

कलमलारमकल सवलयी सलधन ङ्झनमङ्झभत रुऩभल भभात सम्बलय गयी चलरङ्ट
हलरतभल यलख्नङ्टऩनिछ । कलमलारमफलट नमलॉ सवलयी सलधन खङ्चयदरलई
ङ्झनरुत्सलहन गङ्चयनेछ । कलमलारमरे नमलॉ सवलयी सलधन खङ्चयद गनङ्टा ऩनि
अवस्थलभल ईरे ङ्ञक्िकर तथल वलतलवयण भैत्रमा

सवलयी सलधन खङ्चयद

तथल प्रमोगभल जोड ङ्छदइनेछ।

ऩङ्चयच्छे द-६
सञ्चलय2 ऩोालक2 प्रोत्सलहन बत्तल सम्वन्ध व्मवस्थल
११.

स्थलन म तहकल ऩदलङ्झधकलयीको सञ्चलय2 ऩोालक2 तथल अन्म बत्तल: स्थलन म
तहकल ऩदलङ्झधकलयीको सचलॊय2 ऩोालक तथल अन्म बत्तल प्रदे ा कलनङ्टनभल बए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

१२.

ऩत्रमाऩङ्झत्रमाकल तथल सञ्चलय सङ्टङ्जवधल्
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(१)

कलमलारमरे ऩदलङ्झधकलयी तथल कभाचलयीरलई स्रोतको उऩरब्धतल हेयी
ऩत्रमाऩङ्झत्रमाकल खङ्चयद गयी उऩरव्ध गयलउन सक्नेछ ।

(२)

प्रभङ्टख प्रालसकीम अङ्झधकृतरलई भलङ्झसक ऩन्र सम रुऩैमलॉभल नफढलई
सञ्चलय सङ्टङ्जवधल वलऩतको यकभ वल भोफलइर ङ्चयचलजाको सङ्टङ्जवधल
उऩरब्ध गयलइनेछ ।

(३)

कलमलारमवलट

उऩरव्ध

बएको

सञ्चलय

खचा

कलमलारमको

प्रलमोजनको रलङ्झग भलत्रमा प्रमोग गनङ्टऩ
ा निछ ।
१३.

ऩोालक बत्तल: स्थलन म तहकल कभाचलयीरलई प्रत्मेक वषाको चै त्रमा भङ्जहनलभल
ऩोालक बत्तल वलऩत नेऩलर सयकलयकल कभाचलयीरे ऩलए सयहको यकभ
उऩरब्ध गयलइनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द-७
तलङ्झरभ/गोङ्जष्ठ/सेङ्झभनलय/कलमाालरल सॊचलरन

१४.

तलङ्झरभ/गोङ्जष्ठ/सेङ्झभनलय्
(१) वलङ्जषक
ा
कलमाक्रभ तथल फजेटभल सभलवेा बएकल

तलङ्झरभ/गोङ्जष्ठ/

सेङ्झभनलय जस्तल कलमाक्रभहरु उऩरब्ध बएसम्भ सयकलयी हरभल नै
सञ्चलरन गङ्चयनेछ।
(२) स्व कृत

वलङ्जषक
ा

कलमाक्रभ

अन्तगात

प्रङ्ञाऺक, स्रोत व्मङ्ञक्त2 सहबलग

सञ्चलरन

हङ्टने

कलमाक्रभभल

तथल कलमाऩत्रमा प्रस्तङ्टत कतलाको

ऩलङ्चयश्रङ्झभक बङ्टक्तलन दे हलम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ;
(क) प्रङ्ञाऺक तथल कलमाऩत्रमा प्रस्तङ्टतकतलारे दै ङ्झनक दङ्टई सेसनको
बङ्टक्तलन

ङ्झरन सक्नेछन् तथल कऺल अवङ्झध कङ्ञम्तभल डेड

घण्टलको हङ्टनऩङ्ट दाछ ।प्रङ्झत सेसन रु दङ्टईहजलय रुऩैमल य
कलमाऩत्रमा तमलयी रु एक हजलयसम्भ बङ्टक्तलन गना सङ्जकनेछ।
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(ख) कलमाक्रभ

सॊ चलरन

प्रङ्ञाऺक

तथल

गनि

स्रोत

स्थलन म
व्मङ्ञक्त

तहबन्दल

वलङ्जहयफलट

फोरलउनङ्टऩये भल

ङ्झनजरलई

ङ्झनमभलनङ्टसलय आतेजलते मलतलमलत खचा य दै ङ्झनक बत्तल तथल
कलमाऩत्रमा ङ्झनभलाण य सेसन सञ्चलरन बत्तल उऩरव्ध गयलईने
छ ।
(ग) तलङ्झरभ/गोङ्जष्ठ/सेङ्झभनलय/कलमाालरल जस्तल कलमाक्रभभल ऩलन
तथल खलजलको रलङ्झग प्रङ्झतव्मङ्ञक्त प्रङ्झतङ्छदन फढीभल त नसम
ऩचलस

रुऩैमलॉ य खलनल खङ्टवलउनङ्टऩनि अवस्थल बए खलनल

फलऩत फढीभल ऩलॉच सम रुऩैमलॉ सम्भ खचा गना सङ्जकनेछ ।
(घ) कलमाक्रभभल सहबग हरुकल रलङ्झग तलङ्झरभ/गोष्ठ

भसरन्द

फलऩत सलत कलमा ङ्छदन सम्भको रलङ्झग प्रङ्झत सहबलग फढीभल
दङ्टई सम ऩचलसको तलङ्झरभ/गोष्ठ भसरन्द सलभलर खङ्चयद
गयी उऩरब्ध गयलउन सङ्जकनेछ ।
(ङ) सॊ मोजक
प्रङ्झतव्मङ्ञक्त

बत्तल

प्रङ्झतङ्छदन

ऩलॉचसम

एक

तथल

हजलय,

ङ्जवङ्जवध

खचा

सहमोग
(प्रभलण

बत्तल
ऩत्रमा,

सयसपलई, व्मलनय आङ्छद ७ कलमाङ्छदनको अनङ्टऩलतभल ) ऩलॉच
हजलय सम्भ खचा गना सङ्जकनेछ ।
(च) सकेसम्भ

सयकलयी

छलत्रमाल/छलत्रमावलसभल

वसोफलसको

व्मवस्थल गनङ्टा ऩछा । मसकल रलङ्झग घय बलडलभल ङ्झरन ऩलईने
छै न । दै ङ्झनक बत्तल ऩलउने वलहेक व्मङ्ञक्तगत ऩहरभल वलस
वस्नङ्ट ऩये भल प्रङ्झत सहबलङ्झग दै ङ्झनक एक हजलयकल दयरे
आवलस बत्तल उऩरव्ध गयलउन सङ्जकनेछ ।
(छ) ऩलॉच ङ्जकरोङ्झभटय टलढलफलट आउनङ्ट ऩनि सहबलग हरुरलई
सलवाजङ्झनक मलतलमलत फलऩतको खचा उऩरव्ध हङ्टनेछ ।
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आवलस म कलमाक्रभभल एकऩटकको भलत्रमा आतेजलते सङ्टङ्जवधल
उऩरब्ध गयलइने छ ।
(ज) प्रङ्झतवेदकको ऩलङ्चयश्रङ्झभक एक ङ्छदनको एक हजलयको दयरे
उऩरव्ध गयलउन सङ्जकनेछ । प्रङ्झतवेदन ऩेा गङ्चयसकेऩङ्झछ
भलत्रमा मस्तो यकभ बङ्टक्तलन हङ्टनेछ । प्रङ्झत कलमाक्रभ त न
हजलयभल नवढ्ने गयी प्रङ्झतवेदन तमलयी खचा बङ्टक्तलन ङ्छदन
सङ्जकनेछ ।कसैरे ऩङ्झन दोहोयो सङ्टङ्जवधल ङ्झरन ऩलउनेछैन ।
(३) प्रलङ्जवङ्झधक ङ्जवाेषऻ आवश्मक ऩनि वल सेसन सञ्चलरन गनि आधलबन्दल
फढी ङ्जवषम ङ्जवऻ फलङ्जहयफलट ङ्झरनङ्ट ऩनि अवस्थलभल वल आवलस म रुऩभल
सञ्चलरन गनङ्टऩ
ा नि कलमाक्रभ कलमलारमफलट सोझै
नसङ्जकने

बएभल

प्रचङ्झरत

सलवाजङ्झनक

खङ्चयद

सञ्चलरन गना
सम्फन्ध

फभोङ्ञजभको प्रकृमलफलट सेवल खङ्चयद गयी तलरीभ गोष्ठ

कलनून
जस्तल

कलमाक्रभ सञ्चलरन गना सङ्जकनेछ।
ऩङ्चयच्छे द-८
ऩलन 2 ङ्झफजङ्टरी2 टे ङ्झरपोन तथल घयबलडल सम्फन्ध व्मवस्थल

१५.

ऩलन , ङ्झफजङ्टरी, टे ङ्झरपोन तथल घयबलडल
(१)

कलमलारलम तथल ऩदलङ्झधकलयीरे ऩलन , ङ्जवजङ्टरी2 टे ङ्झरपोन जस्तल
सङ्टङ्जवधलको प्रमोगभल ङ्झभतव्मङ्जमतल अऩनलउनङ्ट ऩनिछ ।

(२)

कलमलारमरे ऩलन 2 ङ्झफजङ्टरी तथल टे ङ्झरपोनको ङ्जवर सभमभै
बङ्टक्तलन गयी जङ्चयवलनल नङ्झतनि य छङ्ट ट सङ्टङ्जवधल ङ्झरने व्मवस्थल
ङ्झभरलउनङ्ट ऩनिछ ।

(३)

कलमलारमको कलभकल फलहेक अनलवश्मक रुऩभल ङ्झफजङ्टरी य
टे ङ्झरपोन प्रमोग गनङ्टा हङ्टदैन ।
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(४)

कलमलारम प्रमोजनकल रलङ्झग फलहेक घयबलडलभल ङ्झरइने
छै न।कलमलारमभल उऩरब्ध स्थलनरे नऩङ्टग हङ्टने अवस्थलभल कलयण
सङ्जहत कलमाऩलङ्झरकलको ङ्झनणामफलट कलमलारमको कलभको रलङ्झग
घयबलडलभल ङ्झरनङ्ट ऩनिछ।

(५)

कलमलारमको रलङ्झग घयबलडलभल ङ्झरनङ्ट ऩनि अवस्थलभल प्रचङ्झरत
सलवाजङ्झनक खङ्चयद नन तथल खङ्चयद ङ्झनमभलवरी फभोङ्ञजभको
प्रङ्जक्रमलफलट घयबलडलभल ङ्झरइनेछ।
ऩङ्चयच्छे द- ९
खङ्चयद तथल ङ्ञजन्स व्मवस्थलऩन

१६. खङ्चयद सम्वन्ध व्मवस्थल :
(१) प्रभङ्टख प्रालसकीम अङ्झधकृत वल ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत कभाचलयीको
ङ्झरङ्ञखत आदे ा ङ्झफनल कसैरे कङ्टनै भलरसलभलन खङ्चयद गना,

गयलउन

हङ्टॉदैन ।
(२) भलरसलभलन खङ्चयद सम्फन्ध कलयफलही ाङ्टरु गनङ्टा अङ्ञघ खङ्चयद एकलइरे
भहलालखल, ालखलफलट आवश्मक ऩनि वस्तङ्टहरुको भलग सङ्करन गयी
प्रभङ्टख प्रालसकीम अङ्झधकृत वल ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत कभाचलयीफलट
आवश्मक ऩनि वस्तङ्टहरुको कूर भलग स्व कृत गयलउनङ्ट ऩनिछ ।
(३) उऩदपल (२) फभोङ्ञजभको खङ्चयद भलगभल दे हलमकल कङ्टयल उल्रे ख बएको
हङ्टन ङ्ट ऩनिछ:
(क) भलरसलभलनको प्रकलय, गङ्टणस्तय, ऩङ्चयभलण सम्फन्ध ङ्जववयण,
(ख) भलरसलभलन आवश्मक ऩनि सभम,
(ग) खङ्चयदको अनङ्टभलङ्झनत भूल्म, य
(घ) भूल्म व्महोङ्चयने स्रोत ।
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(४) खङ्चयदको रलङ्झग आवश्मक फजेट व्मवस्थल नबई खङ्चयद कलयफलही ाङ्टरु
गनङ्टा हङ्टॉदैन ।
(५) कलमलारमरे सलधलयणतमल ऩेश्कीरलई ङ्झनरुत्सलङ्जहत गनङ्टऩ
ा निछ । ऩेश्की
पर्छ्यौट नगयी दोहोमलाएय ऩेश्की यकभ ङ्छदइने छै न । ऩेश्की यकभ
सभमभै पर्छ्यौट गनङ्टा प्रत्मेक कभाचलयीको कताव्म हङ्टनेछ।
(६) खङ्चयद सम्फन्ध सम्ऩूणा व्मवस्थल सलवाजङ्झनक खङ्चयद नन2 २०६३ तथल
ङ्झनमभलवरी फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
१७.

ङ्ञजन्स व्मवस्थलऩन :
(१) कलमलारमभल प्रलप्त प्रत्मेक ङ्ञजन्स सलभर को वगीकयण गयी सलभलनको
ङ्जववयण य भूल्म खङ्टरलई भहलरे खल ऩयीऺकरे स्व कृत गये को ढलॉचलभल
रगत तमलय गयी अङ्झबरेख यलख्नङ्टऩनिछ l
(२) ालखलभल यहेको कङ्टनै भलरसलभलन भभात सम्बलय गनङ्टऩ
ा नि बए सोको
ङ्झरङ्ञखत जलनकलयी उऩमोगकतलारे प्रभङ्टख प्रालसकीम अङ्झधकृतरलई
ङ्छदनङ्टऩनिछ ।
(3) स्थलन म तहको प्रत्मेक ालखल तथल वडल कलमलारमकल प्रत्मेक कोठलभल
बएकल ङ्ञजन्स सलभलनको अङ्झबरेख सोही कोठलभल टलॉस गनङ्टऩ
ा निछ ।
(४) खचा बएय नजलने प्रत्मेक ङ्ञजन्स

सलभर भल ङ्ञजन्स

सषकेत नम्फय

उल्रेख गनङ्टऩ
ा निछ ।
(५) आङ्झथक
ा वषा सभलप्त बएको ३ भङ्जहनल ङ्झबत्रमा गतवषाको भौज्दलत2 चलरङ्ट
वषाको खङ्चयद2 हस्तलन्तयण बई प्रलप्त सलभलनको ऩङ्चयभलण य भूल्म एवभ्
सलभलनको अवस्थल (सफङ्टत2 भभात गनङ्टऩ
ा नि2 ङ्झररलभ गनङ्टऩ
ा नि य ङ्झभन्हल
गनङ्टऩ
ा नि) खोरी ङ्ञजन्स ालखलरे ङ्ञजन्स प्रङ्झतवेदन तमलय गनङ्टऩ
ा निछ ।

16

v08 $_ ;ª\Vof # :yfgLo /fhkq efu @ ldlt @)&*÷)!÷!%
(६) उऩदपल (५) फभोङ्ञजभ तमलय बएको प्रङ्झतवेदनको आधलयभल प्रभङ्टख
प्रालसकीम अङ्झधकृत वल ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत कभाचलयीरे ङ्ञजन्स
ङ्झनयीऺण गयी यलम सङ्टझलफ सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन प्रभङ्टख प्रालसकीम
अङ्झधकृतरलई ङ्छदनङ्टऩनिछ ।
(७) उऩदपल (६) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदन प्रभङ्टख

प्रालसकीम अङ्झधकृतरे

छरपरकल रलङ्झग कलमाऩलङ्झरकलको फैठकभल ऩेस गनङ्टऩ
ा निछ ।
(८) ङ्ञजन्स व्मवस्थलऩन सम्फन्ध अन्म व्मवस्थल प्रचङ्झरत आङ्झथक
ा कलमाङ्जवङ्झध
नन तथल ङ्झनमभलवरी फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ l
ऩङ्चयच्छे द १०
ङ्जवङ्जवध
१८. ङ्झनज

सङ्ञचवलरम सम्फन्ध

व्मवस्थल:-(१) प्रभङ्टखको ङ्झनज

सङ्ञचवलरमभल

सहमोग व्मवस्थलऩन गना वढीभल फ स हजलय य उऩ-प्रभङ्टखको रलङ्झग फङ्जढभल
अठलय हजलय भलङ्झसक खचा गना सङ्जकने छ । उक्त यकभ एकभङ्टष्ठ यकभ
उऩरब्ध गयलउने वल ङ्झनज सङ्ञचवलरमको रलङ्झग कभाचलयी यलख्ने भध्मे कङ्टनै
एक तङ्चयकलफलट भलत्रमा खचा गना सङ्जकनेछ ।
१९. दङ्टघट
ा नल ङ्जवभल व्मवस्थल:- दभकर, एम्फङ्टरेन्स य नगयफस सञ्चलरनको
कलभभल तोङ्जकएकल कभाचलयीको रलङ्झग कलमलारमरे दू घट
ा नल फ भल गयलउनेछ।
२०. ङ्झनणाम गयी खचा गनङ्टा ऩनि- कलमलारमरे स्व कृत कलमाक्रभ अन्तगात कङ्टनै
कलमाक्रभ2 तलरीभ2 गोष्ठ

आङ्छद सञ्चलरन गदला सलवाजङ्झनक खङ्चयद तथल

आङ्झथक
ा कलमाङ्जवङ्झध सम्फन्ध कलनून फभोङ्ञजभ अङ्झधकलय प्रलप्त अङ्झधकलयीफलट
ङ्झनणाम गये य भलत्रमा सञ्चलरन गनङ्टा ऩनिछ। अङ्झधकलयप्रलप्त अङ्झधकलयीको स्व कृङ्झत
फेगय गये को खचा बङ्टक्तलन गङ्चयने छै न ।
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अनङ्टसूच १
ॉ सम्फङ्ञन्धत
ङ्झनमभ ९ को उऩङ्झनमभ (१)सग
कभाचलयीको रलङ्झग भलङ्झसक इन्धन सङ्टङ्जवधल
इन्धन (ऩेिोर/ङ्झडजेर ङ्झरटयभल)
क्र.सॊ . तह/ ऩद

नगयऩलङ्झरकल

१

प्रभङ्टख प्रालसकीम अङ्झधकृत (चलयऩलषरे)

६०

२

अङ्झधकृतस्तय (दाौं य एघलयौं) (चलयऩलषरे)

६०

३

अङ्झधकृतस्तय (आठौं य नवौं) (चलयऩलषरे)

४०

४

अङ्झधकृतस्तय

(आठौं2

नवौं2

दाौं

य

एघलयौं) १०

(भोटयसलइकर/स्कङ्टटय)
५

अङ्झधकृतस्तय ६ औ य ७ औ (भोटयसलइकर/स्कङ्टटय)

१०

६

सहलमकस्तय (भोटयसलइकर/स्कङ्टटय)

१०

७

सहमोग स्तय (भोटयसलइकर/स्कङ्टटय)

५

इन्धन सङ्टङ्जवधल ऩलउने आधलयहरु2
१. ऩदलङ्झधकलयी य कभाचलयीको रलङ्झग कलमलारमरे उऩरब्ध गयलएको वल आफ्नै
गलड वल भोटयसलइकर हङ्टनऩङ्ट निछ ।
२. भङ्जहनल बयी ङ्जवदलभल यहेको अवस्थलभल सो भङ्जहनलको इन्धन उऩरब्ध
गयलइने छै न ।
३. भलङ्झसक कोटल इन्धन सोही भङ्जहनल ङ्झबत्रमा नरगेभल अको भङ्जहनल थऩ हङ्टने
छै न ।
४. दभकर2 एम्फङ्टरेन्स य सयसपलइकल सलधनभल आवश्मकतल अनङ्टसलय इन्धन
उऩरब्ध गयलइनेछ ।
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५. कलमलारमको सवलयी सलधन बएभल सङ्झबङ्झा सङ्गकल रलङ्झग प्रत्मेक त न भङ्जहनलभल
कलय/ङ्ञजऩको रलङ्झग ऩलॉच ङ्झरटय भोङ्जवर य प्रङ्झत भोटयसलईकर एक ङ्झरटय
भोङ्जवर उऩरव्ध हङ्टनेछ ।
६. चलयऩलषरे वल सो बन्दल ठू रल सलधन सञ्चलरनको रगफङ्टक बयी तोङ्जकएको
अङ्झधकलयीरे प्रभलङ्ञणत गये को हङ्टनऩङ्ट निछ ।
कलमाऩलङ्झरकलफलट स्व कृत ङ्झभङ्झत् २०७७।१२।१२

आऻलरे 2

भङ्टयलयीप्रसलद ङ्ञघङ्झभये

ङ्झन. प्रभङ्टख प्रालसकीम अङ्झधकृत
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