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बवग-२ 

हङ्चयऩङ्टर्वा नगयऩवङ्झरकव 
 



हङ्चयऩङ्टर्वा नगयऩवङ्झरकवको कवमा सञ् चवरनरवप प्रबवर्कवयब फनव न,  ऩरव्ध स्रोत सवधनको 
ऩङ्चयचवरन एर्ॊ प्रमोगभव ऩवयदङ्ञशातव  ,ङ्झभतव्मङ्जमतव य प्रबवर्कवङ्चयतव ामवप प्रङ्झथाक सङ्टशवसन 
कवमभ गना तथव  त्ऩवदनभङ्टरक तथव प्रङ्झतपरमङ्टक्त ऺेत्रभव रगवनी अङ्झबर्ङृ्जि गना स्थवनीम 
सयकवय सॊचवरन ऐनको  २०७४ को दपव १०२ रे ङ्छदएको  अङ्झधकवय प्रमोग गङ्चय 
कवमाऩवङ्झरकवरे मो ङ्झनदेङ्ञशकव जवयब गयेको छ । 

ऩङ्चयच्छेद - १  

१. सङ्ञषऺप्त नवभ य प्रवयम्ब्- 
(क) मो ङ्झनदेङ्ञशकवको नवभ  हङ्चयऩङ्टर्वा नगयऩवङ्झरकवको कवमासञ् चवरन ङ्झनदेङ्ञशकव ,
२०७८” यहेको छ । 

(ख) मो ङ्झनदेङ्ञशकव स्थवनीम यवजऩत्रभव प्रकवङ्ञशत बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रवगङ्ट हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबवषव य व्मवखमव्- ङ्जर्षम र्व प्रसॊगरे अको अथा नरवगेभव मस 
ङ्झनदेङ्ञशकवभव्- 

(क) "कभाचवयब" बङ्ङवरे हङ्चयऩङ्टर्वा नगय कवमाऩवङ्झरकवको कवमवारमभव कवमायत 
कभाचवयबरवप जनव ॉछ । 

(ख) "प्रशवसङ्झनक खचा" बङ्ङवरे तरफ  ,बत्तव , फैठक बत्तव, ऩोशवक, इन्धन, फीभव, 
ङ्ञचमवऩवन , कवमाशवरव /तवङ्झरभ/गोोी/ सेङ्झभनवय जस्तव कवमाक्रभ तथव अङ्झतङ्झथ सत्कवय 
खचा रगवमत हङ्टने  दैङ्झनक खचा जनव ॉछ । 

(ग) "ऩदवङ्झधकवयब" बङ्ङवरे हङ्चयऩङ्टर्वा नगय कवमाऩवङ्झरकवकव ऩदवङ्झधकवयबहरुरवप 
जनव ने छ । सो शव्दरे नगय सबवकव सदस्महरुरवप सभेत जनव ॉछ। 

(घ) "फैठक" बङ्ङवरे नगयसबव र्व नगय कवमाऩवङ्झरकव र्व ङ्जर्षमगत सङ्झभङ्झतहरु र्व 
र्डव सङ्झभङ्झत र्व कङ्ट नै कवनङ्टनी र्व नीङ्झतगत ब्मर्स्थव फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झत र्व 
कवमादरहरुको फैठक सम्झनङ्ट ऩदाछ । 

(ङ) "भन्त्रवरम" बङ्ङवरे सष घीम भवङ्झभरव तथव सवभवन्म प्रशवसन भन्त्रवरम 
सम्झनङ्ट ऩछा । 

ऩङ्चयच्छेद२- 
फैठक बत्तव सम्र्न्धी व्मर्स्थव 

 

३. रै्ठक् (1) नगयऩवङ्झरकवभव हङ्टने फैठकभव सहबवगीहरुरे सङ्घ तथव प्रदेश 
कवनङ्टनभव तोङ्जकएको अर्स्थवभव सोहब फभोङ्ञजभ य सङ्घ तथव प्रदेश कवनूनभव 
नतोङ्जकएको अर्स्थवभव देहवम फभोङ्ञजभ फैठक बत्तव तथव अन्म सङ्टङ्जर्धव ऩव नेछन ्। 



(क) प्रचङ्झरत कवनून तथव र्वङ्जषाक कवमाक्रभ फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झत र्व 
कवमादरको फैठककव रवङ्झग भवत्र रै्ठक बत्तव  ऩरव्ध गयव न सङ्जकनेछ । 

(ख) सङ्झभङ्झत र्व कवमादर गठन गदवा नै फैठक बत्तव तथव खवजव सङ्टङ्जर्धव  ऩरब्ध 
गयव ने गयब ङ्झनणाम बएको अर्स्थवभव भवत्र फैठक बत्तव तथव खवजव सङ्टङ्जर्धव 
 ऩरब्ध हङ्टनेछ। कवमवारमरे कवमासूुङ्टची तोङ्जकएको र्व एजेण्डव ङ्जकटवन बएको 
ङ्जर्षमभव भवत्र फैठक यवख्नङ्ट ऩनेछ । 

(ग) कवमाप्रकृङ्झत अनङ्टसवय सकेसम्भ ङ्झभतव्ममी हङ्टने गयब फैठक यवख्नङ्ट ऩनेछ । 

(घ) सङ्झभङ्झत र्व कवमादरकव कूर सदस्म फवहेक सो ] सषखमवको फढबभव ऩचीस 
प्रङ्झतशतरे हङ्टन प्र ने सषखमवभव ङ्जर्ऻ, प्रभङ्ञन्त्रत सदस्म र्व कभाचवयबरवप भवत्र मस 
ङ्झनदेङ्ञशकव फभोङ्ञजभ फैठक बत्तव  ऩरब्ध गयवइनेछ। 

(ङ) न्मवङ्जमक सङ्झभङ्झतको ङ्झनमङ्झभत फैठकरवप मस ङ्झनदेङ्ञशकवको प्रमोजनकव रवङ्झग 
फैठक भवङ्झनने छैन । 

(२)  ऩदपव (१) भव जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यव रेङ्ञखएको बएतव ऩङ्झन कवमवारम सभमभव 
फसेको फैठकको फैठक बत्तव  ऩरब्ध गयवइने छैन। 

४. फैठक खचा सम्र्न्धी ब्मर्स्थव् (१) सङ्झभङ्झत तथव कवमादरकव ऩदवङ्झधकवयब 
तथव कभाचवयबहरुरे देहवम फभोङ्ञजभ प्रङ्झतव्मङ्ञक्त फैठक बत्तव ऩव ने छन । 

(क) अध्मऺ/प्रभङ्टख,  ऩवध्मऺ/ ऩप्रभङ्टखको अध्मऺतवभव हङ्टने फैठकभव प्रङ्झत रै्ठक 
रु एकहजवय ऩवॉच सम 

(ख) अन्म ऩदवङ्झधकयब र्व कभाचवयबको अध्मऺतवभव हङ्टने फैठकभव प्रङ्झत फैठक रु 
एकहजवय दङ्टप सम  ,  

(ग) मस ङ्झनमभभव जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यव रेङ्ञखएको बएतवऩङ्झन एक व्मङ्ञक्तरे एक ङ्छदनभव 
र्ढबभव दङ्टप र्टव फैठकको भवत्र फैठक बत्तव  ऩरब्ध गयवइनेछ । 

(घ) फैठक बत्तवभव ङ्झनमभवनङ्टसवय कय कट्टी हङ्टनेछ । 

(२) फैठकभव सहबवगी व्मङ्ञक्तहरुको ऩवनी तथव खवजव खचा र्वऩत फढबभव प्रङ्झत 
व्मङ्ञक्त दङ्टप सम ऩचवस रुऩैमवॉ सम्भ खचा गना सङ्जकने छ । 



ऩङ्चयच्छेद३- 
खवजव तथव अङ्झतङ्झथ सत्कवय खचा सम्फन्धी व्मर्स्थव 

 

५. खवजव खचा्  देहवमको अर्स्थवभव स्थवनीम तहकव कभाचवयबरवप खवजव खचा 
 ऩरव्ध गयव न सङ्जकनेछ । 

(क) कवमवारम सभमभव सम्ऩवदन हङ्टन नसक्ने बनी प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृतरे 
तोकेको ङ्झनङ्छदाष्ट कवभको रवङ्झग भवत्र कवमवारम सभम अङ्ञघ र्व ऩङ्झछ फैठक यवख्न र्व 
कवमवारमको अन्म कवभभव रगव न सङ्जकनेछ । प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृतको 
स्र्ीकृङ्झत ङ्झफनव यवङ्ञखएको फैठकको फैठक बत्तव, खवजव खचा ब ङ्टक्तवनी हङ्टने 
छैन।कवमवारम सभम र्वहेक कङ्ञम्तभव दङ्टपघण्टव अङ्झतङ्चयक्त सभम कवमा गयेको 
अर्स्थवभव भवत्र खवजव खचा गना  ऩरब्ध गयवइनेछ। 

(ख) अङ्झतङ्चयक्त सभमभव कवभ गनङ्टा ऩने बएभव देहवम र्भोङ्ञजभ खवजव तथव खवनव 
खचा  ऩरब्ध गयव न र्व सो फयवफयको खवनव तथव खवजव खचा गना सङ्जकनेछ । 

(१) सवर्ाजङ्झनक ङ्जर्दवको ङ्छदन बए प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त फढबभव छ सम रुऩैंमव । 

(२) कवमारम खङ्टाने ङ्छदन बए प्रङ्झतङ्छदन प्रङ्झतव्मङ्ञक्त फढबभव तीन सम रुऩैंमव । 

(३) प्रठ घण्टव बन्दव फढब अर्ङ्झध ङ्झनयन्तय फैठक फसेको अर्स्थवभव खवजव 
खचाभव थऩ ऩचवस प्रङ्झतशत सम्भ ब ङ्टक्तवनी गना सङ्जकनेछ। 

(ग) न्मवङ्जमक सङ्झभङ्झतको फैठक फसेको ङ्छदन न्मवङ्जमक सङ्झभङ्झतकव सदस्मव तथव 
सहबवगी कभाचवयबहरुरे दपव ४को  ऩदपव )२( फभोङ्ञजभ खवजव खचाको सङ्टङ्जर्धव 
ऩव ने छन ्। 

(घ) मस दपवभव जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यव रेङ्ञखएको बएतवऩङ्झन यवसन र्वऩतको सङ्टङ्जर्धव 
ङ्झरएकव र्व फैठक बत्तव प्रवप्त गयेकव कभाचवयबरे खवजव खचाऩव ने छैन । 

६. ङ्ञचमवऩवन य अङ्झतङ्झथ सत्कवय खचा्  
(१) ङ्ञचमवऩवन तथव अङ्झतङ्झथ सत्कवय फवऩत   देहवम फभोङ्ञजभकव ऩदवङ्झधकवयबरे 
देहवम फभोङ्ञजभको यकभभव नफढ्ने गयब भवङ्झसक रुऩभव ङ्जर्ङ्जर्ध खचाको प्रदेश ङ्छदन 
सक्नेछन ्। 

(क) नगय प्रभङ्टखरे रु . फीस हजवय, 

(ख) नगय  ऩवध्मऺरे रु . दश हजवय, 
(ग) नगयऩवङ्झरकवको कवमवारमरे रु . दश हजवय, 
(घ) र्डवअध्मऺ /र्डव कवमवारमरे रु. ऩवॉच हजवय । 



(२)  ऩदपव )१ (फ ुवभोङ्ञजभको यकभभव नफढ्ने गयब कवमवारम व्मर्स्थवऩन गने 
कभाचवयबरे ङ्ञजम्भव ङ्झरप सम्फङ्ञन्धत ऩदवङ्झधकवयबको अनङ्टभङ्झतरे कवमवारम प्रमोजनकव 
रवङ्झग भवत्र खचाको प्रदेश ङ्छदन ऩव नेछ। 

 ऩदपव  )१(  य  )२( भव  ङ्ञारेङ्ञखत सीभव बन्दव फढबको खचाको प्रदेश बएको अर्स्थवभव 
प्रधवय य औङ्ञचत्म सङ्जहत कवमाऩवङ्झरकव फैठकभव ऩेश गनङ्टा ऩनेछ । कवमाऩवङ्झरकवको स्र्ीकृङ्झत 
नबप त्मस्तो यकभ ब ङ्टक्तवनी हङ्टने छैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद ४ 

दैङ्झनक बत्तव तथव भ्रभण खचा सम्र्न्धी व्मर्स्थव 
 

७. दैङ्झनक बत्तव तथव भ्रभण खचा्  कभाचवयबरे सङ्घीम कवनून फभोङ्ञजभको दयभव 
दैङ्झनक तथव भ्रभण बत्तव ऩव नेछन ् । जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको दैङ्झनक तथव भ्रभण बत्तव 
सम्फन्धी व्मर्स्थव प्रदेश कवनून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। दैङ्झनक तथव भ्रभण बत्तव सम्फन्धी 
अन्म व्मर्स्थव देहवम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(१) सवधवयणतमव नगयऩवङ्झरकव ऩदवङ्झधकवयब /कभाचवयब सम्र्ङ्ञन्धत कवभको रवङ्झग 
ङ्जपाडभव खङ्जटनुङ्ट  ,खटव नङ्ट ऩदवा र्व अनङ्टगभन तथव सङ्टऩयबरे्ऺण गनङ्टा ऩदवा भ्रभण 
प्रदेश स्र्ीकृत गयवएय भवत्र जवनङ्ट ऩनेछ ।स्र्ीकृत भ्रभण प्रदेश ङ्झफनव भ्रभण खचा 
तथव दैङ्झनक बत्तव ब ङ्टक्तवनी गङ्चयने छैन। 

(२) देहवमकव ऩदवङ्झधकवयबरे भ्रभण र्व कवजको  दे्दश्म, अर्ङ्झध य भ्रभण गने 
सवधन तोकी भ्रभण प्रदेश स्र्ीकृत गना सक्नेछन। 

(क) प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृत –नगय प्रभङ्टख, 
(ख) प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृत फवहेककव अन्म कभाचवयबहरु  –प्रभङ्टख 
प्रशवसकीम अङ्झधकृत । 

(३)  ऩदपव  )१ (भव जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यव बएतवऩङ्झन नगय ऺेत्रफवङ्जहय भ्रभण गनङ्टा 
ऩदवाको अर्स्थवभव प्रभङ्टखको भ्रभण प्रदेश नगय कवमाऩवङ्झरकवफवट स्र्ीकृत गयव नङ्ट 
ऩनेछ । 

(४) प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृतको सवत ङ्छदन बन्दव फढब अर्ङ्झधको गव ॉ /नगय 
ऺेत्रफवङ्जहयको भ्रभण गनङ्टा ऩने अर्स्थवभव सॊघीम भवङ्झभरव तथव सवभवन्म प्रशवसन 
भन्त्रवरम तथुव प्रदेशको प्रभङ्टख सङ्ञचर्रवप जवनकवयब ऩनेछ । 

(५) ऩदवङ्झधकवयब तथव कभाचवयबको ङ्जर्देश भ्रभण सम्र्न्धी व्मर्स्थव सष घीम 
कवनून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 



(६) कवमवारमको कवभको ङ्ञशरङ्ञशरवभव फवस फस्न े गयब कवमवारम यहेको 
स्थवनफवट कम्तीभव दश ङ्जकरोङ्झभटय फवङ्जहयको ऺेत्रभव भ्रभण र्व कवजभव खङ्जटएको 
कभाचवयबहरुरे नेऩवर सयकवयरे तोकेको दय य प्रङ्जक्रमव फभोङ्ञजभको दैङ्झनक बत्तव 
तथव भ्रभण खचा ऩव नेछन ्। 

तय  ,ऩदवङ्झधकवयब तथव कभाचवयबरे भ्रभण गदवा सयकवयब सर्वयब सवधन प्रमोग बएको 
अर्स्थवभव मवतवमवत खचा ऩवपने छैन । सवर्ाजङ्झनक सर्वयब सवधनभव भ्रभण गनङ्टा 
ऩयेभव प्रचङ्झरत बवडवदय फभोङ्ञजभको यकभ  ऩरव्ध गयवपने छ । 

(७) भ्रभण खचा सम्र्न्धी पयपवयक गना र्व ब ङ्टक्तवनी भवग गदवा अङ्झनर्वमा रुऩभव 
भ्रभण प्रङ्झतरे्दन कवमवारमभव ऩेश गनङ्टा ऩनेछ । 

(८) सवत ङ्छदन बन्दव फढब अर्ङ्झधको रवङ्झग ऩदवङ्झधकवयब र्व कभाचवयबरवप भ्रभण र्व 
कवज खटव नङ्ट ऩने बएभव भ्रभण प्रदेश स्र्ीकृत गने ऩदवङ्झधकवयबरे त्मसको स्ऩष्ट 
कवयण खोरब प्रपूबन्दव एक तह भवङ्झथको अङ्झधकवयबको स्र्ीकृङ्झत ङ्झरप भ्रभण 
प्रदेश स्र्ीकृत गनङ्टा ऩनेछ। 

तय ,सवत ङ्छदनबन्दव फढब अर्ङ्झधको रवङ्झग कवज खटव ॉदव एक तहभवङ्झथको 
ऩदवङ्झधकवयबको स्र्ीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(९) सयकवयब खचाभव भ्रभण गने ऩदवङ्झधकवयब र्व कभाचवयबरे सम्बर् बएसम्भ 
ङ्जकपवमती य कभ खङ्ञचारो फवटो र्व सर्वयब सवधन प्रमोग गयब भ्रभण गनङ्टाऩनेछ । 

(१०) दैङ्झनक भ्रभण बत्तव  ऩबोग गने कभाचवयबरे दैङ्झनक बत्तव  ऩबोग गयेको 
अर्ङ्झधबय ङ्जपाड बत्तव र्व अन्म कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको बत्तव ऩव ने छैन । 

(११) कङ्ट नै ऩदवङ्झधकवयब र्व कभाचवयबरे भ्रभण र्व कवजभव यहेको अर्ङ्झधभव ङ्झफदव 
फसेभव त्मसयब ङ्झफदवभव फस्दवको अर्ङ्झधभव ङ्झनजरे मस कवनङ्टन फभोङ्ञजभ ऩव ने दैङ्झनक 
बत्तव, भ्रभण खचा ऩव ने छैन । 

(१२) भ्रभणभव खङ्जटने ऩदवङ्झधकवयब तथव कभाचवयबको भ्रभण अङ्झबरेख खवतव 
कवमवारमरे  व्मर्ङ्ञस्थत रुऩभव यवख्नङ्ट ऩनेछ । 

(१३) मस दपवभव अन्मन्त्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यव रेङ्ञखएको बएतवऩङ्झन स्थवनीम तहकव 
ऩदवङ्झधकवयब तथव कभाचवयबको भ्रभण सम्र्न्धी अन्म व्मर्स्थव नेऩवर सयकवयको 
भ्रभण खचा ङ्झनमभवर्रब फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद -५  

ऩवयर्हन तथव पन्धन सङ्टङ्जर्धव सम्फन्धी व्मर्स्थव 
 



८. ऩवयर्हन सङ्टङ्जर्धव्- 
(१) कवमवारमभव  ऩरब्ध सर्वयब सवधन कभाचवयबको ङ्ञजम्भेर्वयब य ङ्झनजहरुरे 
सम्ऩवदन गनङ्टाऩने कवमा चवऩको प्रधवयभव सभन्मवङ्जमक रुऩभव  ऩरब्ध गयव ने 
ङ्ञजम्भेर्वयब प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृतको हङ्टनेछ।प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृतरे 
कवमवारमको नवभभव यहेको तथव बवडवभव ङ्झरप र्व अन्म कङ्ट नै तङ्चयकवरे कवमवारमरे 
प्रमोगभव ामवएको सर्वयब सवधन सयकवयब कवभको रवङ्झग भवत्र प्रमोगभव ामव ने 
व्मर्स्थव ङ्झभरव नङ्ट ऩनेछ । 

(२) कवमवारमरे प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृतरवप कवमवारमको कवभको प्रमोजनको 
रवङ्झग  ऩरब्ध बए सम्भ एक चवयऩवष र ेसर्वयब सवधन  ऩरव्ध गयव ने छ । 

(३) कवमवारमभव सर्वयब सवधनको  ऩरव्धतव नबएभव प्रङ्झथाक र्षाको प्रयम्बभै 
भवऩदण्ड तम गयब कवमवारमरे न्मूनतभ भूामभव ङ्ञजऩ /कवय बवडवभव ङ्झरन सक्नछे।  

(४) कवमवारमकव भहवशवखव /शवखव प्रभङ्टखरवप कवमवारमफवट  ऩरब्ध बएसम्भ 
सर्वयब सवधनको व्मर्स्थव गङ्चयनेछ । 

(५) कङ्ट नै ऩदवङ्झधकवयब र्व कभाचवयबरे सयकवयब सर्वयब सवधन कवमवारमको कवभ 
फवहेक अन्म प्रमोजनभव प्रमोग गना ऩवइने छैन। सयकवयब सर्वयब सवधनको 
ङ्जहपवजत गयब सङ्टयङ्ञऺत यवख्नङ्ट सम्र्ङ्ञन्धत सर्वयब सवधन फङ्टझी ङ्झरने कभाचवयबको 
ङ्ञजम्भेर्वयब हङ्टनेछ । सवर्ाजङ्झनक ङ्जर्दवको ङ्छदन कवमवारमफवट  ऩरब्ध गयवइएको 
सर्वयब ऩवस ङ्झफनव कवमवारमको सर्वयब सवधन सञ् चवरन गना ऩवइने छैन । 

(६) कवमवारमरे कवनङ्टन फभोङ्ञजभ सर्वयब सवधनको यवजस्र् ङ्झतने,  ङ्झफभव गने, 

प्रदूुङ्टषण जवॉच गयब सर्वयब सवधन च ङ्टस्त दङ्टरुस्त यवख्न ेव्मर्स्थव ङ्झभरव नेछ। 

(७) सयकवयब सर्वयब सवधन प्रमोग गने कभाचवयबरवप ङ्झनजरे प्रमोग गयेको सर्वयब 
सवधनको रवङ्झग भभात ङ्जर्र फभोङ्ञजभ फढबभव कवय /ङ्ञजऩको र्वङ्जषाक ऩचवस हजवय य 
भोटयसवपकर र्व स्कूटयको रवङ्झग र्वङ्जषाक दश हजवय नफढ्ने गयब भभात खचा 
 ऩरव्ध गयवपने छ । मस बन्दव फढब यकभको सर्वयब सवधनको भभात सम्बवय 
फवऩतको यकभ ब ङ्टक्तवनी गनङ्टा ऩने अर्स्थवभव कवमाऩवङ्झरकवको ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(८) सयकवयब सर्वयब सवधनभव ङ्झनजी नम्र्य प्रेट यवख न ऩवइने छैन । 

९. इन्धन सङ्टङ्जर्धव् 
(१) सयकवयब तथव ङ्झनजी सर्वयब सवधन प्रमोग गयब ङ्झनमङ्झभत रुऩभव कवमवारमभव 
प्र ने कभाचवयबरवप अनङ्टसूची १ फभोङ्ञजभको इन्धन सङ्टङ्जर्धव  ऩरब्ध हङ्टनेछ । 

(२) ङ्झनजी सर्वयब सवधन प्रमोग गने ]{  कभाचवयबहरुरे इन्धन सङ्टङ्जर्धव ङ्झरन चवहेभव 
प्रपङ्ट रे प्रमोग गयेको सर्वयब सवधनको ब्र फङ्टकको छवमवॉप्रङ्झत य सर्वयब चवरक 



अनङ्टभङ्झतऩत्र प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झनर्वमा रुऩभव कवमवारमभव ऩेश गनङ्टा ऩनेछ ।ब्रूफङ्टकको य 
सम्फङ्ञन्धत कभाचवयबको नवभभव यहेको सर्वयब चवरक अनङ्टभङ्झतऩत्रको छवमवॉप्रङ्झत ऩेश 
नगये सम्भ इन्धन र्वऩतको सङ्टङ्जर्धव  ऩरब्ध गयवइने छैन । 

(३) कवमवारमरे इन्धन सङ्टङ्जर्धव ङ्जर्तयणको अङ्झबरेख अद्यवर्ङ्झधक गयब यवख्नङ्ट ऩनेछ 
। 

१०. सर्वयब सवधन सम्र्न्धी अन्म व्मर्स्थव् 
(१) सर्वयब सवधनको सङ्टङ्जर्धव प्रवप्त गने र्व  ऩरव्ध गयव नङ्ट ऩने ऩदवङ्झधकवयब तथव 
कभाचवयबरवप कवमवारमभव  ऩरब्ध सर्वयब सवधन प्रमोग गने व्मर्स्थव 
ङ्झभरवइनेछ।कवमवारमभव सर्वयब सवधन  ऩरब्ध नबएको अर्स्थवभव कवमवारमभव 
श्रोत  ऩरब्धतवको अर्स्थव हेयब देहवम र्भोङ्ञजभको भवऩदण्डङ्झबत्र यहब सर्वयब सवधन 
खङ्चयद गना सङ्जकनेछ । 

(क) ङ्जर्ङ्ञशष्ट शे्रणीको प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृतरवप सत्तयब   रवख रुऩैमवॉ 
सम्भको सर्वयब सवधन, 

(ख) यवजऩत्रवङ्जित प्रथभ शे्रणीकव अङ्झधकृतरवप सवठी  रवख सम्भको सर्वयब 
सवधन, 

(ग) भोटयसवपकर तथव स्कूुङ्टटय २०० ङ्झस. ङ्झस. सम्भ । 

 

(२) कवमवारमकव सर्वयब सवधन ङ्झनमङ्झभत रुऩभव भभात सम्बवय गयब चवरङ्ट हवरतभव 
यवख्नङ्टऩनेछ । कवमवारमफवट नमवॉ सर्वयब सवधन खङ्चयदरवप ङ्झनरुत्सवहन गङ्चयनेछ। 
कवमवारमरे नमवॉ सर्वयब सवधनखङ्चयद गनङ्टा ऩने अर्स्थवभव परेङ्ञक्िकर तथव र्वतवर्यण 
भैत्री सर्वयब सवधन खङ्चयद तथव प्रमोगभव जोड ङ्छदइनेछ। 

 

 

ऩङ्चयच्छेद-६ 
सञ् चवय ,ऩोशवक ,प्रोत्सवहन बत्तव सम्र्न्धी व्मर्स्थव 

 

११. स्थवनीम तहकव ऩदवङ्झधकवयबको सञ् चवय  ,ऩोशवक ,तथव अन्म बत्तव : स्थवनीम 
तहकव ऩदवङ्झधकवयबको  ऩोशवक  ,तथव अन्म बत्तव प्रदेश  न .२ को  कवनङ्टनभव बए 
र्भोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१२. ऩत्रऩङ्झत्रकव तथव सञ् चवय सङ्टङ्जर्धव् 



(१) कवमवारमरे ऩदवङ्झधकवयब तथव कभाचवयबरवप स्रोतको  ऩरब्धतव हेयब  
ऩत्रऩङ्झत्रकव खङ्चयद गयब  ऩरव्ध गयव न सक्नेछ । 

(२) प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृतरवप भवङ्झसक ऩन्र सम रुऩैमवॉभव  ,अङ्झधकृत स्तयको 
शवखव प्रभङ्टखरवप भवङ्झसक रु १००० य सहवमक स्तयको शवखव प्रभङ्टखरवप रु 

५०० नफढवप सञ् चवय सङ्टङ्जर्धव र्वऩतको यकभ र्व भोफवइर ङ्चयचवजाको सङ्टङ्जर्धव 
 ऩरब्ध गयवइनेछ । 

(३) कवमवारमर्वट  ऩरव्ध बएको सञ् चवय खचा कवमवारमको प्रवमोजनको रवङ्झग 
भवत्र प्रमोग गनङ्टाऩनेछ । 

१३. ऩोशवक बत्तव  :स्थवनीम तहकव कभाचवयब रवप प्रत्मेक र्षाको चैत्र भङ्जहनवभव 
ऩोशवक बत्तव र्वऩत नेऩवर सयकवयकव कभाचवयबरे ऩवए सयहको यकभ  ऩरब्ध 
गयवइनेछ । 

१४. नगयऩवङ्झरकवभव य र्डवभव कवमायत स्थवमी कभाचवयबरवप सवङ्झफकभव ङ्झफतयण 
गङ्चयएको स्थवमीम बत्तवरवप मस प्र .फ भव ऩङ्झन  ङ्झनयन्तयतव ङ्छदपनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद७- 
तवङ्झरभ/गोङ्जो/सेङ्झभनवय/कवमाशवरव सॊचवरन 

 

१५. तवङ्झरभ/गोङ्जो/सेङ्झभनवय् 
(१) र्वङ्जषाक कवमाक्रभ तथव र्जेटभव सभवरे्श बएकव  तवङ्झरभ/गोङ्जो/सेङ्झभनवय 
जस्तव कवमाक्रभहरु  ऩरब्ध बएसम्भ सयकवयब हरभव नै सञ्चवरन गङ्चयनेछ। 

(२) स्र्ीकृत र्वङ्जषाक कवमाक्रभ अन्तगात सञ्चवरन हङ्टने कवमाक्रभभव प्रङ्ञशऺक, स्रोत 
व्मङ्ञक्त  ,सहबवगी तथव कवमाऩत्र प्रस्तङ्टत कतवाको ऩवङ्चयश्रङ्झभक ब ङ्टक्तवनी देहवम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ;  

(क) प्रङ्ञशऺक तथव कवमाऩत्र प्रस्तङ्टतकतवारे दैङ्झनक ब ङ्टक्तवनी  हङ्चयऩङ्टर्वा 
नगयऩवङ्झरकवको सवर्ाजङ्झनक खचा सम्फन्धी भवऩदण्ड २०७७ अनङ्टसवय हङ्टनेछ। 

(ख) कवमाक्रभ सॊचवरन गने स्थवनीम तहबन्दव र्वङ्जहयफवट प्रङ्ञशऺक तथव स्रोत 
व्मङ्ञक्त फोरव नङ्टऩयेभव ङ्झनजरवप ङ्झनमभवनङ्टसवय प्रतेजवते मवतवमवत खचा य दैङ्झनक बत्तव 
तथव कवमाऩत्र ङ्झनभवाण य सेसन सञ्चवरन बत्तव  ऩरव्ध गयवपने छ । 

(ग) तवङ्झरभ/गोङ्जो/सेङ्झभनवय/कवमाशवरव जस्तव कवमाक्रभभव  ऩवनी तथव खवजवको 
रवङ्झग प्रङ्झतव्मङ्ञक्त प्रङ्झतङ्छदन फढबभव दङ्टप सम  रुऩैमवॉ य खवनव खङ्टर्व नङ्टऩने अर्स्थव बए 
खवनव फवऩत फढबभव ङ्झतनसम ऩचवस रुऩैमवॉ सम्भ खचा गना सङ्जकनेछ । 



(घ) कवमाक्रभभव सहबगीहरुकव रवङ्झग तवङ्झरभ /गोोी भसरन्द फवऩत सवत कवमा 
ङ्छदन सम्भको रवङ्झग  प्रङ्झत सहबवगी फढबभव दङ्टप सम ऩचवसको तवङ्झरभ /गोोी  भसरन्द 
सवभवरी खङ्चयद गयब  ऩरब्ध गयव न सङ्जकनेछ । 

(ङ) सॊमोजक बत्तव प्रङ्झतङ्छदन एक हजवय, सहमोगी बत्तव प्रङ्झतव्मङ्ञक्त ऩवॉचसम तथव 
ङ्जर्ङ्जर्ध खचा )प्रभवण ऩत्र ,  सयसपवप, व्मवनय प्रङ्छद ७ कवमाङ्छदनको अनङ्टऩवतभव  (ऩवॉच 
हजवय सम्भ खचा गना सङ्जकनेछ । 

(च) सकेसम्भ सयकवयब छवत्रव/छवत्रर्वसभव र्सोफवसको  व्मर्स्थव गनङ्टा ऩछा । 
मसकव रवङ्झग घय बवडवभव ङ्झरन ऩवपने छैन । दैङ्झनक बत्तव ऩव ने र्वहेक व्मङ्ञक्तगत 
ऩहरभव र्वस र्स्नङ्ट ऩयेभव प्रङ्झत सहबवङ्झग दैङ्झनक एक हजवयकव दयरे प्रर्वस बत्तव 
 ऩरव्ध गयव न सङ्जकनेछ । 

(छ) ऩवॉच ङ्जकरोङ्झभटय टवढवफवट प्र नङ्ट ऩने सहबवगीहरुरवप सवर्ाजङ्झनक मवतवमवत 
फवऩतको खचा  ऩरव्ध हङ्टनेछ । प्रर्वसीम कवमाक्रभभव एकऩटकको भवत्र 
प्रतेजवते सङ्टङ्जर्धव  ऩरब्ध गयवइने छ । 

(ज) प्रङ्झतरे्दकको ऩवङ्चयश्रङ्झभक एक ङ्छदनको एक हजवयको दयरे  ऩरव्ध गयव न 
सङ्जकनेछ ।प्रङ्झतरे्दन ऩेश गङ्चयसकेऩङ्झछ भवत्र मस्तो यकभ ब ङ्टक्तवनी हङ्टनेछ । प्रङ्झत 
कवमाक्रभ तीन हजवयभव नर्ढ्ने गयब प्रङ्झतरे्दन तमवयब खचा ब ङ्टक्तवनी ङ्छदन सङ्जकनेछ 
।कसैरे ऩङ्झन दोहोयो सङ्टङ्जर्धव ङ्झरन ऩव नेछैन । 

(३) प्रवङ्जर्ङ्झधक ङ्जर्शेषऻ प्रर्श्मक ऩने र्व सेसन सञ्चवरन गने प्रधवबन्दव फढब 
ङ्जर्षम ङ्जर्ऻ फवङ्जहयफवट ङ्झरनङ्ट ऩने अर्स्थवभव र्व प्रर्वसीम रुऩभव सञ्चवरन गनङ्टाऩने 
कवमाक्रभ कवमवारमफवट सोझै  सञ्चवरन गना नसङ्जकने बएभव प्रचङ्झरत सवर्ाजङ्झनक 
खङ्चयद सम्फन्धी कवनून फभोङ्ञजभको प्रकृमवफवट सेर्व खङ्चयद गयब तवरबभ गोोी 
जस्तव कवमाक्रभ सञ्चवरन गना सङ्जकनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद८- 
ऩवनी, ङ्झफजङ्टरब, टेङ्झरपोन तथव घयबवडव सम्न्धी व्मर्स्थव 

 

१६. ऩवनी,  ङ्झफजङ्टरब, टेङ्झरपोन तथव घयबवडव 
(१) कवमवारवम तथव ऩदवङ्झधकवयबरे ऩवनी,  ङ्जर्जङ्टरब  ,टेङ्झरपोन जस्तव सङ्टङ्जर्धवको 
प्रमोगभव ङ्झभतव्मङ्जमतव अऩनव नङ्ट ऩनेछ । 

(२) कवमवारमरे ऩवनी, ङ्झफजङ्टरब तथव टेङ्झरपोनको ङ्जर्र सभमभै ब ङ्टक्तवनी गयब 
जङ्चयर्वनव नङ्झतने य छङ्टट सङ्टङ्जर्धव ङ्झरने व्मर्स्थव ङ्झभरव नङ्ट ऩनेछ । 



(३) कवमवारमको कवभकव फवहेक अनवर्श्मक रुऩभव ङ्झफजङ्टरब य टेङ्झरपोन प्रमोग 
गनङ्टा हङ्टदैन । 

(४) कवमवारम प्रमोजनकव रवङ्झग फवहेक घयबवडवभव ङ्झरइने छैन।कवमवारमभव 
 ऩरब्ध स्थवनरे नऩङ्टग हङ्टने अर्स्थवभव कवयण सङ्जहत कवमाऩवङ्झरकवको ङ्झनणामफवट 
कवमवारमको कवभको रवङ्झग घयबवडवभव ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(५) कवमवारमको रवङ्झग घयबवडवभव ङ्झरनङ्ट ऩने अर्स्थवभव प्रचङ्झरत सवर्ाजङ्झनक 
खङ्चयद ऐन तथव खङ्चयद ङ्झनमभवर्रब फभोङ्ञजभको प्रङ्जक्रमवफवट घयबवडवभव ङ्झरइनेछ। 

 



                     ऩङ्चयच्छेद - ९  

              खङ्चयद तथव ङ्ञजन्सी व्मर्स्थवऩन 

 

१७. खङ्चयद सम्र्न्धी व्मर्स्थव : 
(१) प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृत र्व ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत कभाचवयबको ङ्झरङ्ञखत 
प्रदेश ङ्झफनव कसैरे कङ्ट नै भवरसवभवन खङ्चयद गना, गयव न हङ्टॉदैन । 

(२) भवरसवभवन खङ्चयद सम्फन्धी कवयफवहब शङ्टरु गनङ्टा अङ्ञघ खङ्चयद एकवइरे 
भहवशवखव, शवखवफवट प्रर्श्मक ऩने र्स्तङ्टहरुको भवग सिरन गयब प्रभङ्टख 
प्रशवसकीम अङ्झधकृत र्व ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत कभाचवयबफवट प्रर्श्मक ऩने 
र्स्तङ्टहरुको कूर भवग स्र्ीकृत गयव नङ्ट ऩनेछ । 

)३ ( ऩदपव ) २  (फभोङ्ञजभको खङ्चयद भवगभव देहवमकव कङ्ट यव  ारेख बएको हङ्टनङ्ट 
ऩनेछ:  

)क (भवरसवभवनको प्रकवय , गङ्टणस्तय, ऩङ्चयभवण सम्फन्धी ङ्जर्र्यण, 

)ख (भवरसवभवन प्रर्श्मक ऩने सभम , 

)ग (खङ्चयदको अनङ्टभवङ्झनत भूाम , य 

)घ (भूाम व्महोङ्चयने स्रोत ।  

)४ (ख ङ्चयदको रवङ्झग प्रर्श्मक फजेट व्मर्स्थव नबप खङ्चयद कवयफवहब शङ्टरु गनङ्टा 
हङ्टॉदैन । 

)५) कवमवारमरे सवधवयणतमव ऩेश्कीरवप ङ्झनरुत्सवङ्जहत गनङ्टाऩनेछ । ऩेश्की पर्छ्यौट 
नगयब दोहोमवाएय ऩेश्की यकभ ङ्छदइने छैन । ऩेश्की यकभ सभमभै पर्छ्यौट गनङ्टा 
प्रत्मेक कभाचवयबको कताव्म हङ्टनेछ। 

)६ (खङ्चयद सम्फन्धी सम्ऩूणा व्मर्स्थव सवर्ाजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ तथव 
ङ्झनमभवर्रब फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

१८. ङ्ञजन्सी व्मर्स्थवऩन : 



)१( कवमवारमभव प्रवप्त प्रत्मेक ङ्ञजन्सी सवभरीको र्गीकयण गयब सवभवनको ङ्जर्र्यण य 
भूाम खङ्टरवप भहवरेखव ऩयबऺकरे स्र्ीकृत गयेको ढवॉचवभव रगत तमवय गयब 
अङ्झबरेख यवख्नङ्टऩनेछ l 

)२ (भहवशवखव/शव खवभव यहेको कङ्ट नै भवरसवभवन भभात सम्बवय गनङ्टाऩने बए सोको 
ङ्झरङ्ञखत जवनकवयब  ऩमोगकतवारे प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृतरवप ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

)3 (स्थवनीम  तहको प्रत्मेक शवखव  /भहवशवखव तथव र्डव कवमवारमकव प्रत्मेक 
कोठवभव बएकव ङ्ञजन्सी सवभवनको अङ्झबरेख सोहब कोठवभव टवॉस गनङ्टाऩनेछ । 

)४ (खचा  बएय नजवने प्रत्मेक ङ्ञजन्सी सवभरीभव ङ्ञजन्सी सष केत नम्फय  ारेख 
गनङ्टाऩनेछ । 

)५ (प्रङ्झथाक  र्षा सभवप्त बएको ३ भङ्जहनव ङ्झबत्र गतर्षाको भौज्दवत, चवरङ्ट र्षाको 
खङ्चयद , हस्तवन्तयण बप प्रवप्त सवभवनको ऩङ्चयभवण य भूाम एर्भ ्सवभवनको अर्स्थव 

)सफङ्टत, भभात गनङ्टाऩने, ङ्झररवभ गनङ्टाऩने य ङ्झभन्हव गनङ्टाऩने (खोरब ङ्ञजन्सी शवखवरे 
ङ्ञजन्सी प्रङ्झतरे्दन तमवय गनङ्टाऩनेछ । 

)६ ( ऩदपव ) ५( फभोङ्ञजभ तमवय बएको प्रङ्झतरे्दनको प्रधवयभव प्रभङ्टख प्रशवसकीम 
अङ्झधकृत र्व ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत कभाचवयबरे ङ्ञजन्सी ङ्झनयबऺण गयब यवम सङ्टझवफ 
सङ्जहतको प्रङ्झतरे्दन प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृतरवप ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

)७ ( ऩदपव )६ (फभोङ्ञजभको  प्रङ्झतरे्दन प्रभङ्टख  प्रशवसकीम अङ्झधकृतरे छरपरकव 
रवङ्झग कवमाऩवङ्झरकवको फैठकभव ऩेस गनङ्टाऩनेछ । 

)८ ( ङ्ञजन्सी व्मर्स्थवऩन सम्फन्धी अन्म व्मर्स्थव प्रचङ्झरत प्रङ्झथाक कवमाङ्जर्ङ्झध ऐन 
तथव ङ्झनमभवर्रब फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ l 

 

 

                          ऩङ्चयच्छेद १० 
                        ङ्जर्ङ्जर्ध 

 

१९. ङ्झनजी सङ्ञचर्वरम सम्फन्धी व्मर्स्थव :-)१ (प्रभङ्टख / ऩप्रभङ्टखको ङ्झनजी 
सङ्ञचर्वरमभव सहमोगी व्मर्स्थवऩन गना र्ढबभव नगयऩवङ्झरकव प्रभङ्टखको य  ऩ प्रभङ्टख 
रवङ्झग क्रभश्  अठवय हजवय य ऩन्र हजवय भवङ्झसक खचा गना सङ्जकने छ ।  क्त 
यकभ एकभङ्टो यकभ  ऩरब्ध गयव ने र्व ङ्झनजी सङ्ञचर्वरमको रवङ्झग कभाचवयब यवख्न े
भध्मे कङ्ट नै एक तङ्चयकवफवट भवत्र खचा गना सङ्जकनेछ । 



२०. दङ्टघाटनव ङ्जर्भव व्मर्स्थव :- दभकर , एम्फङ्टरेन्स य नगयफस सञ् चवरनको 
कवभभव तोङ्जकएकव कभाचवयबको रवङ्झग कवमवारमरे दूघाटनव फीभव गयव नेछ। 

२१. ङ्झनणाम गयब खचा गनङ्टा ऩने - कवमवारमरे स्र्ीकृत कवमाक्रभ अन्तगात कङ्ट नै 
कवमाक्रभ, तवरबभ, गोोी प्रङ्छद सञ्चवरन गदवा सवर्ाजङ्झनक खङ्चयद तथव प्रङ्झथाक 
कवमाङ्जर्ङ्झध सम्फन्धी कवनून फभोङ्ञजभ अङ्झधकवयप्रऩवप्त अङ्झधकवयबफवट ङ्झनणाम गयेय भवत्र 
सञ्चवरन गनङ्टा ऩनेछ। अङ्झधकवयप्रवप्त अङ्झधकवयबको स्र्ीकृङ्झत फेगय गयेको खचा ब ङ्टक्तवनी 
गङ्चयने छैन। 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          अनङ्टसूची १ 

ङ्झनमभ ९ को  ऩङ्झनमभ (१)सॉग सम्फङ्ञन्धत 



कभाचवयबको रवङ्झग भवङ्झसक इन्धन सङ्टङ्जर्धव 
इन्धन  )ऩेिोर/ङ्झडजेर  ङ्झरटयभव( 
क्र
.
सॊ
. 

तह  /ऩद  भहवनगयऩवङ्झरकव  ऩभहवनगय 
ऩवङ्झरकव 

नगयऩवङ्झरकव गव
 ॉ
ऩव
ङ्झर
कव 

१ प्रभङ्टख प्रशवसकीम 
अङ्झधकृत(चवयऩवषर)े 

८० ८० ६० ६
० 

२ अङ्झधकृतस्तय)दशौं 
य एघवयौं( 
(चवयऩवषर)े 

६० ६० ६०  

३ अङ्झधकृतस्तय )प्रठौं  य 
नर्ौं((चवयऩवषर)े 

४० ४० ४० ४
० 

४ अङ्झधकृतस्तय ६ औ य 
७ औ 
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इन्धन सङ्टङ्जर्धव ऩव ने प्रधवयहरु, 

१. ऩदवङ्झधकवयब य कभाचवयबको रवङ्झग कवमवारमरे  ऩरब्ध गयवएको र्व प्रफ्नै 
गवडी र्व भोटयसवइकर हङ्टनङ्टऩनेछ । 

२. भङ्जहनव बयब ङ्जर्दवभव यहेको अर्स्थवभव सो भङ्जहनवको इन्धन  ऩरब्ध गयवइने 
छैन । 



३. भवङ्झसक कोटव इन्धन सोहब भङ्जहनव ङ्झबत्र नरगेभव अको भङ्जहनव थऩ हङ्टने छैन 
। 

४. दभकर, एम्फङ्टरेन्स य सयसपवइकव सवधनभव प्रर्श्मकतव अनङ्टसवय इन्धन 
 ऩरब्ध गयवइनेछ । 

५. कवमवारमको सर्वयब सवधन बएभव सङ्झबाङ्झसङ्गकव रवङ्झग प्रत्मेक तीन भङ्जहनवभव 
कवय /ङ्ञजऩको रवङ्झग ऩवॉच ङ्झरटय भोङ्जर्र य प्रङ्झत भोटयसवपकर एक ङ्झरटय भोङ्जर्र 
 ऩरव्ध हङ्टनेछ । 

 चवयऩवष र ेर्व सो बन्दव ठूरव सवधन सञ् चवरनको रगफङ्टक बयब तोङ्जकएको अङ्झधकवयबरे 
प्रभवङ्ञणत गयेको हङ्टनङ्टऩनेछ । 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रऻवरे 

प्रभङ्टख प्रशवसकीम अङ्झधकृत 

 


