प्रदे श ऩूर्वाधवय, स्र्वस््म प्रर्र्द्ान तथव कोभबड ऩुनस्ा थवऩनव

सवझेदवयी कवमाक्रभ (स्र्वस््म ऺेत्र तपाको सञ्चवरन तथव
व्मर्स्थवऩन) कवमावर्भध, 207८

(सॊ र्त् २०७८ सवर ऩुस २9 गतेसम्भ बएकव सॊ शोधनहरू सभेत भभरवइएको)

प्रदे श सयकवय

आन्तरयक भवभभरव तथव कवनून भन्त्रवरम
फवगभती प्रदे श

प्रदे श ऩूर्वाधवय, स्र्वस््म प्रर्र्द्ान तथव कोभबड ऩुनस्ा थवऩनव सवझेदवयी कवमाक्रभ
(स्र्वस््म ऺेत्र तपाको सञ्चवरन तथव व्मर्स्थवऩन) कवमावर्भध, 207८

प्रदे श यवजऩत्रभव प्रकवशशत भभभत
२०७८।०8।06

सॊ शोधन

प्रदे श ऩूर्वाधवय, स्र्वस््म प्रर्र्द्ान तथव कोभबड

ऩुनस्ा थवऩनव सवझेदवयी कवमाक्रभ (स्र्वस््म ऺेत्र
तपाको सञ्चवरन तथव व्मर्स्थवऩन)

(ऩवहरो सॊ शोधन) कवमावर्भध, 207८

२०७8।०9।२9

प्रस्तवर्नव: फवगभती प्रदे श सयकवयको आभथाक र्र्ा २०७८/७९ को फजेट
ॉ व नॊ. 39 भव प्रदे श ऩूर्वाधवय, स्र्वस््म प्रर्र्द्ान तथव कोभबड
फक्तव्मको फुद

ऩुनस्ा थवऩनव सवझेदवयी कवमाक्रभ यहेको य सो कवमाक्रभ अन्तगात स्र्वस््म
ऺेत्र तपाको कवमाक्रभरवई सयर, सहज, व्मर्शस्थत, प्रबवर्कवयी, ऩवयदशी

एर्ॊ जर्वपदे ही रुऩभव सञ्चवरन तथव व्मर्स्थवऩन गनाको रवभग वर्भनमोजन

ऐन, 2078 को दपव १० को उऩदपव (१) रे ददएको अभधकवय प्रमोग
गयी फवगभती प्रदे श सयकवयरे दे हवमको कवमावर्भध फनवएको छ।
1.

सॊ शऺप्त नवभ य प्रवयम्ब: (1) मो कवमावर्भधको नवभ "प्रदे श ऩूर्वाधवय,
स्र्वस््म प्रर्र्द्ान तथव कोभबड ऩुनस्ा थवऩनव सवझेदवयी कवमाक्रभ

(स्र्वस््म ऺेत्र तपाको सञ्चवरन तथव व्मर्स्थवऩन) कवमावर्भध,
207८" यहेको छ।

(2) मो कवमावर्भध प्रदे श यवजऩत्रभव सूचनव प्रकवशन

2.

बएऩभछ रवगू हुनेछ।

ऩरयबवर्व: वर्र्म र्व प्रसङ्गरे अको अथा नरवगेभव मस कवमावर्भधभव,-

(क) "कवमाक्रभ" बन्नवरे मस कवमावर्भध फभोशजभ स्र्वस््म
1

ऺेत्रभव सञ्चवरन हुने प्रदे श ऩूर्वाधवय, स्र्वस््म प्रर्र्द्ान

तथव कोभबड ऩुनस्ा थवऩनव सवझेदवयी कवमाक्रभ सम्झनु
ऩछा

य

सो

शब्दरे

त्मस्तव

कवमाक्रभ

अन्तगात

प्रदे श

सयकवयको

स्र्वस््म

शजल्रव

सभन्र्म

सभभभतको

सञ्चवरन हुने स्र्वस््म ऺेत्रकव ऩूर्वाधवय भनभवाणकव
कवमाक्रभरवई सभेत जनवउॉछ।
(ख) "भन्त्रवरम"

बन्नवरे

भन्त्रवरम सम्झनु ऩछा।
(ग) "कवमवारम"

बन्नवरे

कवमवारम, गवउॉ कवमाऩवभरकवको कवमवारम र्व नगय
कवमाऩवभरकवको कवमवारम र्व उऩभहवनगयऩवभरकवको

कवमवारम र्व भहवनगयऩवभरकवको कवमवारम सम्झनु
ऩछा।

(घ) "कवमवारम प्रभुख" बन्नवरे शजल्रव सभन्र्म सभभभतको
शजल्रव सभन्र्म अभधकवयी य स्थवनीम तहको प्रभुख
प्रशवसकीम अभधकृत सम्झनु ऩछा।

(ङ) "स्थवनीम तह" बन्नवरे प्रदे शभबत्रकव गवउॉऩवभरकव र्व
नगयऩवभरकव

सम्झनु

ऩछा।

सो

शब्दरे

भहवनगयऩवभरकव य उऩभहवनगयऩवभरकव सभेतरवई
जनवउॉछ।

(च) "स्र्वस््म सॊ स्थव" बन्नवरे सवभुदववमक स्र्वस््म इकवई,
शहयी

स्र्वस््म

और्धवरम,

केन्र,

प्रवथभभक

अस्ऩतवर, प्रदे श
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स्र्वस््म

स्र्वस््म

अस्ऩतवर,

चौकी,

केन्र,

स्र्वस््म

आमुर्ेद

आधवयबूत

कवमवारम,

शजल्रव आमुर्ेद स्र्वस््म केन्र र्व अन्म सयकवयी
स्र्वस््म सॊ स्थव सभेतरवई जनवउॉछ।

(छ) "भनर्वाचन ऺेत्र" बन्नवरे नेऩवरको सॊ वर्धवनको धवयव
१७६ को उऩधवयव (२) फभोशजभ
भनर्वाचन ऺेत्र सम्झनु ऩछा।

कवमभ

बएको

(ज) "भनदे शक सभभभत" बन्नवरे दपव ५ फभोशजभ गदित
कवमाक्रभ भनदे शक सभभभत सम्झनु ऩछा ।
(झ) "प्रदे श सबव सदस्म" बन्नवरे फवगभती प्रदे शकव प्रदे श
3.

सबव सदस्म सम्झनु ऩछा।

कवमाक्रभ ऩयवभशा सभभभत: (१) मस कवमावर्भध फभोशजभ सञ्चवरन
हुने कवमाक्रभको कवमवान्र्मन य व्मर्स्थवऩनको कवमारवई सभन्र्म

तथव सहजीकयण गना नेऩवरको सॊ वर्धवनको धवयव 176 को

उऩधवयव (२) फभोशजभ प्रदे श सबव सदस्मको भनर्वाचन ऺेत्रभव
दे हवम फभोशजभको एक कवमाक्रभ ऩयवभशा सभभभत यहनेछ्(क) प्रत्मऺ भनर्वाशचत प्रदे श सबव सदस्म
(ख) सभवनुऩवभतक प्रदे श सबव सदस्म

(ग) शजल्रव सभन्र्म सभभभतकव प्रभुख
य उऩ-प्रभुख

-सॊ मोजक
-सदस्म

-सदस्म

(घ) प्रत्मऺ भनर्वाशचत प्रदे श सबव सदस्मको
भनर्वाचन ऺेत्रभबत्रकव स्थवनीम तहकव
प्रभुख उऩप्रभुखहरू

-सदस्म

(२) नेऩवरको सॊ वर्धवनको धवयव 176 को उऩधवयव (१)

को खण्ड (ख) फभोशजभ सभवनुऩवभतक भनर्वाचन प्रणवरी फभोशजभ
भनर्वाशचत प्रदे श सबवको सदस्म आपूरे चवहेको प्रदे शभबत्रको कुनै
3

एक भनर्वाचन ऺेत्रको उऩदपव (१) फभोशजभको सभभभतको सदस्म
हुन सक्नेछ।

(३) उऩदपव (२) फभोशजभकव प्रदे श सबवकव सदस्मरे

आपू सदस्म हुन चवहेको भनर्वाचन ऺेत्र खुरवई ऩुस भसवन्तभबत्र
सम्फशन्धत भन्त्रवरम य शजल्रव सभन्र्म सभभभतको कवमवारमभव
भरशखत रूऩभव जवनकवयी ददनु ऩनेछ।

(४) उऩदपव (१) को खण्ड (क) फभोशजभको भनर्वाशचत

प्रदे श सबवको सदस्म भनरम्फन बएको र्व कुनै कवयणरे त्मस्तो
ऩद रयक्त बएको अर्स्थवभव खण्ड (ख) फभोशजभको ज्मेष्ठ सदस्मरे
सॊ मोजकको रूऩभव कवभकवज गनेछ।

(५) मस दपव फभोशजभको सभभभतरे मस कवमावर्भध

अन्तगात सञ्चवरन हुने स्र्वस््म सम्फन्धी कवमाक्रभकव सम्फन्धभव
ऩयवभशा भरन सम्फशन्धत शजल्रवको स्र्वस््म कवमवारम, आमुर्ेद
स्र्वस््म केन्र य प्रदे श अस्ऩतवरको प्रभुख तथव सम्फशन्धत भफर्म
भफऻरवई फैिकभव सदस्मको रुऩभव आभन्त्रण गना सक्नेछ।
(६)

4.

शजल्रव

सभन्र्म

अभधकवयीरे

उऩदपव

फभोशजभको सभभभतको सशचर् बई कवभ गनेछ।

कवमाक्रभ

ऩयवभशा

सभभभतको

कवभ,

कताव्म

य

(१)

अभधकवय:

(१) कवमाक्रभ ऩयवभशा सभभभतको कवभ, कताव्म य अभधकवय दे हवम
फभोशजभ हुनेछ्-

(क) मस

कवमावर्भध

सञ्चवरन

हुने

सहजीकयण गने,
 ऩवहरो सॊ शोधनद्ववयव सॊ शोभधत।
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फभोशजभ

भनर्वाचन

कवमाक्रभको

ऺेत्रभव

सभन्र्म

य

(ख) आफ्नो

भनर्वाचन

फभोशजभ

रवगत

ऺेत्रभबत्र

सवझेदवयी

मस

हुन

कवमावर्भध
सक्ने

कवमाक्रभहरूको वर्र्यण सङ्करन गयी भनदे शक
सभभभतरवई उऩरब्ध गयवउने,

(ग) कवमाक्रभ

कवमवान्र्मनकव

(घ) कवमाक्रभ

कवमवान्र्मनभव

भन्त्रवरमसॉग सभन्र्म गने,

रवभग

सम्फशन्धत

दे शखएकव

सभवधवन गना सहजीकयण गने, य

सभस्मव

(ङ) कवमाक्रभ कवमवान्र्मनरवई प्रबवर्कवयी फनवउन

भनदे शक सभभभतरवई आर्श्मक सल्रवह तथव
सहमोग उऩरब्ध गयवउने।

(२) कवमाक्रभ ऩयवभशा सभभभतको फैिक आर्श्मकतव

अनुसवय सॊ मोजकरे फोरवउनेछ।
(३)

5.

कवमाक्रभ

ऩयवभशा

सभभभतको

फैिक

सम्फन्धी

कवमावर्भध

फभोशजभ

ऩयवभशा

सभभभतको

कवमावर्भध सोही सभभभतरे भनधवायण गये फभोशजभ हुनेछ।

कवमाक्रभ

भनदे शक

सभभभत:

(1)

मस

कवमाक्रभको छनोट, कवमवान्र्मन य अनुगभन गना प्रत्मेक भनर्वाचन
ऺेत्रभव

दपव

३

फभोशजभको

कवमाक्रभ

सॊ मोजकको सॊ मोजकत्र्भव सो दपवको उऩदपव (१) को खण्ड (ख)
य भनर्वाचन ऺेत्र भबत्रकव स्थवनीम तहकव प्रभुख सदस्म यहेको एक
कवमाक्रभ भनदे शक सभभभत यहनेछ।

(2) मस दपव फभोशजभको सभभभतभव भनदे शक सभभभतको

सॊ मोजकरे
छनोट,

आर्श्मक

कवमवान्र्मन

य

िवनेभव

स्र्वस््म

अनुगभन

सम्फन्धी

सम्फन्धभव

भवत्र

शजल्रवको स्र्वस््म कवमवारम, आमुर्ेद स्र्वस््म केन्र
5

कवमाक्रभको

सम्फशन्धत
य प्रदे श

अस्ऩतवरको प्रभुखरवई आभन्त्रण गना सक्नेछ।

(३) शजल्रव सभन्र्म अभधकवयीरे भनदे शक सभभभतको

6.

सशचर् बई कवभ गनेछ।

भनदे शक सभभभतको कवभ, कताव्म य अभधकवय: भनदे शक सभभभतको
कवभ, कताव्म य अभधकवय दे हवम फभोशजभ हुनछ
े ्(क) मस

भनदे शशकव

फभोशजभ

छनोटको भवऩदण्ड तमवय गने,

सञ्चवरन

हुने

कवमाक्रभ

(ख) दपव ८ फभोशजभ छनोट बएकव कवमाक्रभ स्र्ीकृत गने,
(ग) स्र्ीकृत

बएकव

कवमाक्रभ

कवमवान्र्मनको

रवभग

सम्फशन्धत भन्त्रवरम, कवमवारम य सम्फशन्धत स्थवनीम
तहभव रेखी ऩिवउने, य

(घ) कवमाक्रभ कवमवान्र्मनरवई प्रबवर्कवयी फनवउन भनमभभत
अनुगभन

7.

य

आर्श्मकतव

अनुसवय

सहजीकयण गने ।

सभन्र्म

तथव

भनदे शक सभभभतको फैिक सम्फन्धी कवमावर्भध: (1) भनदे शक
सभभभतको फैिक आर्श्मकतव अनुसवय
सभभभतको कवमवारमभव फस्नेछ ।

सम्फशन्धत शजल्रव सभन्र्म

(२) फैिक फस्ने सूचनव फैिक फस्नु बन्दव कम्तीभव ३

ददन अगवर्ै सदस्महरूरवई ददनु ऩनेछ।

(३) शजल्रवकव एकबन्दव फढी भनर्वाचन ऺेत्रकव सवझव

कवमाक्रभ छनोट गयी कवमवान्र्मन गनुा ऩने बएभव त्मस्तो शजल्रव

ु
भबत्रकव भनदे शक सभभभतहरुको सॊ मक्त
फैिक फस्न सक्नेछ।
ु
त्मस्तो सॊ मक्त
फैिकको भनणाम फभोशजभ कवमाक्रभ छनोट गयी
कवमवान्र्मन गना सवकनेछ।
कुनै

(४) भनदे शक सभभभतको फैिकभव सॊ मोजक फवहेककव अन्म

सदस्मको अनुऩशस्थतकव कवयणरे
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भवत्र सभभभतको कवभ

कवयफवहीभव र्वधव ऩुग्नेछैन।
(५) भनदे शक सभभभतको भनणाम सदस्महरुको ऩयवभशाभव

सर्ासम्भभतफवट हुनछ
े ।

(६) उऩदपव (५) फभोशजभ सर्ासम्भभतफवट भनणाम हुन

नसकेभव मस कवमावर्भध फभोशजभकव कवमाक्रभ छनोट गदवा रु. ३

कयोडको २० प्रभतशतरे हुने यकभ फयवफयको कवमाक्रभ छनोटभव
प्रत्मऺ तपा भनर्वाशचत सदस्मको य रु. १ कयोडको २० प्रभतशतरे
हुने

यकभ

फयवफयको

कवमाक्रभ

छनोटभव

सभवनुऩवभतक

तपा

भनर्वाशचत सदस्मको भनणाम नै भनदे शक सभभभतको भनणाम हुनेछ ।

(७) भनदे शक सभभभतको फैिक सम्फन्धी अन्म व्मर्स्थव

8.

सभभभत आपैंरे भनधवायण गये फभोशजभ हुनेछ।

यकभको फवॉडपवॉट: (१) चवरु आभथाक र्र्ा २०७८/७९ भव
स्र्ीकृत प्रदे श ऩूर्वाधवय, स्र्वस््म प्रर्र्द्ान तथव कोभबड ऩुनस्ा थवऩनव
सवझेदवयी कवमाक्रभभव वर्भनमोशजत यकभ रु. २ अफा ४२ कयोड
भध्मे स्र्वस््म ऺेत्र तपा स्र्वस््म उऩकयण खरयद य स्र्वस््म

ऩूर्वाधवय भनभवाण सम्फन्धी कवमाक्रभको रवभग २० प्रभतशत यकभ
फवॉडपवॉट गनुा ऩनेछ।

(२) उऩदपव (१) फभोशजभ फवॉडपवॉट बएको यकभ भध्मे

प्रत्मेक भनर्वाचन ऺेत्रभव प्रभत प्रत्मऺ भनर्वाशचत सदस्म फयवफय रू ३

कयोडको २० प्रभतशत य प्रभत सभवनुऩवभतक सदस्म फयवफय रू १
9.

कयोडको २० प्रभतशत यकभ फवॉडपवॉट गनुा ऩनेछ ।

कवमाक्रभको छनोट: (१) मस कवमावर्भध फभोशजभ कवमाक्रभ छनोट

गदवा अनुसूची-1 फभोशजभको वर्र्यणकव आधवयभव अनुसूची-२ भव
उल्रेशखत कवमाक्रभहरुभध्मे छनोट गनुऩ
ा नेछ ।
आभथाक

(२) उऩदपव (१) फभोशजभ कवमाक्रभ छनोट गदवा एक
र्र्ाभबत्र

सम्ऩन्न गना सवकने कवमाक्रभ
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भवत्र

छनोट

गनुऩ
ा नेछ।

(३) उऩदपव (१) फभोशजभ कवमाक्रभ छनोट गदवा सॊ घ,

ॉ दोहोयो
प्रदे श य स्थवनीम तहफवट सञ्चवरन बएकव कवमाक्रभसग
नऩने गयी छनोट गनुा ऩनेछ।

(४) उऩदपव (१) फभोशजभ कवमाक्रभ छनोट गदवा दपव

३ को उऩदपव (१) को खण्ड (क) फभोशजभको सदस्मरे

न्मूनतभ रु. ५ रवख रवगत बएकव अभधकतभ ६ र्टव य दपव ३

को उऩदपव (१) खण्ड (ख) फभोशजभको सदस्मरे न्मूनतभ रु. ५

रवख रवगत बएकव अभधकतभ २ र्टवसम्भ कवमाक्रभ छनोट गनुा
ऩनेछ।

(५) भनदे शक सभभभतरे उऩदपव (१) भव उशल्रशखत

कवमाक्रभ भध्मेफवट मस कवमावर्भध फभोशजभ कवमवान्र्मन हुने
कवमाक्रभहरू भवघ ७ गतेभबत्र छनोट गरयसक्नु ऩनेछ।
फभोशजभ

(६) शजल्रव सभन्र्म सभभभतको कवमवारमरे अनुसूची-१
छनोट

बएकव

कवमाक्रभको

अनुसूची-३

फभोशजभको

कवमवान्र्मन तवभरकव सवहतको वर्र्यण अनुसूची-४ फभोशजभको
ढवॉचवभव कवमाक्रभ कवमवान्र्मन हुने भन्त्रवरम, प्रदे श रेखव भनमन्त्रक

कवमवारम, सम्फशन्धत कवमवारम य सम्फशन्धत स्थवनीम तहभव भवघ
१५ गतेभबत्र ऩिवई सक्नु ऩनेछ।
(७)

उऩदपव

(१)

फभोशजभ

छनोट

बएकव

कुनै

कवमाक्रभको सम्झौतव भवघ भवहनवभबत्र हुन नसकेभव सॊ मोजकरे सो
कवमाक्रभ ऩरयर्तान गयी पवगुन १५ गतेभबत्र सोही भनर्वाचन ऺेत्र
अन्तगातको अको कवमाक्रभ छनोट गना सक्नेछ।

(८) उऩदपव (७) फभोशजभ कवमाक्रभ ऩरयर्तान बएको

जवनकवयी पवगुन २० गतेभबत्र भन्त्रवरम, सम्फशन्धत प्रदे श रेखव
 ऩवहरो सॊ शोधनद्ववयव सॊ शोभधत।
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भनमन्त्रक कवमवारम तथव सम्फशन्धत स्थवनीम तहभव सभेत ददनु
ऩनेछ।

(९) भनदे शक सभभभतरे मस कवमावर्भध फभोशजभ एकबन्दव

फढी स्थवनीम तह र्व भनर्वाचन ऺेत्रभव ऩने कवमाक्रभ कवमवान्र्मन
कुनै एउटव स्थवनीम तहफवट हुने गयी र्व कवभको ऩरयभवणको
आधवयभव सम्फशन्धत स्थवनीम तहहरूभव वर्बवजन गयी तोक्न
सक्नेछ।

(1०) मस कवमावर्भध फभोशजभ भन्त्रवरम, प्रदे श रेखव

भनमन्त्रक

कवमवारम

य

सम्फशन्धत

स्थवनीम

तहभव

कवमाक्रभ

छनोटको वर्र्यण उऩरब्ध गयवउने शजम्भेर्वयी शजल्रव सभन्र्म
अभधकवयीको हुनेछ।

(1१) मस कवमावर्भध फभोशजभ कवमाक्रभ छनोट गदवा

गुणस्तयीम स्र्वस््म सेर्व प्रफधान तथव कोभबड ऩुनस्थवाऩनव सम्फन्धी
कवमाक्रभरवई प्रवथभभकतव ददनु ऩनेछ।

(१२) मस कवमावर्भध फभोशजभ कवमाक्रभ छनोट गदवा र्न

10.

ऺेत्रको प्रमोग हुने गयी गना ऩवइने छै न।

कवमाक्रभ सवझेदवयी गना सवकने: (१) मस कवमावर्भध अन्तगात

छनोट बएकव कवमाक्रभभव सम्फशन्धत स्थवनीम तहफवट वर्त्तीम
सवझेदवयी गना सवकनेछ।

(२) उऩदपव (१) फभोशजभ सवझेदवयी गदवा भनदे शक

सभभभतरे रवगत सवझेदवयी गने स्थवनीम तहसॉग सभन्र्म गयी

सवझेदवयी गना सवकने यकभ य सवझेदवयीको ढवॉचव सभेत मवकन गनुा
ऩनेछ।

(३) कवमवारमरे उऩदपव (१) फभोशजभको यकभ सभेत

सभवर्ेश गयी कवमाक्रभको रवगत अनुभवन तमवय गनुा ऩनेछ।

(४) उऩदपव (१) फभोशजभको स्थवनीम तहफवट वर्त्तीम

सवझेदवयी हुने बएभव रवगवत सवझेदवयीको न्मूनतभ अॊश रगवमत
9

सवझेदवयीको भोडवभरटी तम गने शजम्भेर्वयी भनदे शक सभभभतको
हुनेछ।

11.

(५)

भनदे शक

सभभभतरे

रवगत

सवझेदवयी

फढी

कवमाक्रभ छनोट गयी कवमवान्र्मन गना प्रवथभभकतव ददनु ऩनेछ।

हुने

कवमाक्रभ सञ्चवरन तथव कवमवान्र्मन: (१) मस कवमावर्भध फभोशजभ
कवमाक्रभको सञ्चवरन तथव कवमवान्र्मन गदवा कवमवारम प्रभुखरे
प्रचभरत सवर्ाजभनक खरयद ऐन तथव भनमभ फभोशजभ गनुा ऩनेछ।

(२) मस कवमावर्भध फभोशजभ भनभवाण हुने ऩूर्वाधवय भनभवाण

गदवा भवहरव, फवरफवभरकव तथव अऩवङ्गतव बएकव व्मशक्तरे सभेत
प्रमोग गना सक्ने गयी गनुा ऩनेछ।
(३)

मस

कवमावर्भध

फभोशजभ

उऩबोक्तव

सभभभतफवट

कवमवान्र्मन हुने कवमाक्रभहरू उऩबोक्तव सभभभतरे िे क्कव र्व अन्म
कुनै तरयकवफवट अन्म व्मशक्त र्व सॊ स्थव भवपात कवभ गयवएको

ऩवइएभव सभभभतरे त्मस्तो कवमाक्रभ यद्द गयी मस कवमावर्भध अनुसवय
छनोट

बएकव

सक्नेछ।

अको

कवमाक्रभरवई

यकभ

उऩरब्ध

गयवउन

(४) मस कवमावर्भध फभोशजभकव कवमाक्रभ तथव कवमाक्रभ

कवमवान्र्मन गदवा कवमाक्रभ

स्थर, रवगत, वर्भनमोशजत फजेट,

उऩबोक्तव सभभभत र्व भनभवाण व्मर्सवमीको नवभ सभेतको जवनकवयी
सम्फशन्धत
12.

कवमाक्रभ

स्थर,

र्ेर्सवइटभव सभेत यवख्नु ऩनेछ।

कवमवारमको

सूचनवऩवटी

कवमाक्रभ कवमवान्र्मनको शजम्भेर्वयी: (१) मस कवमावर्भध

तथव

फभोशजभ

कवमवान्र्मन हुने कवमाक्रभहरू तोवकएको गुणस्तय य सभमभव
कवमवान्र्मन गने शजम्भेर्वयी सम्फशन्धत कवमवारम प्रभुखको हुनेछ।

(२) उऩदपव (१) फभोशजभ कवमवान्र्मनको रवभग प्रवप्त

कवमाक्रभ कवमवान्र्मन नगये भव सम्फशन्धत कवमवारम प्रभुख शजम्भेर्वय
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हुनछ
े ।

(३)

सम्फशन्धत

कवमवारम

प्रभुखरे

कवमाक्रभ

कवमवान्र्मनको वर्त्तीम तथव बौभतक प्रगभतको जवनकवयी भनमभभत

रूऩभव भनदे शक सभभभत तथव सोको सॊ मोजक य भन्त्रवरमरवई ददनु
ऩनेछ य मस्तो वर्र्यण कवमवारमको र्ेफसवइटभव सभेत प्रकवशन
गनुा ऩनेछ ।
13.

यकभ भनकवसव सम्फन्धी व्मर्स्थव: (१) छनोट बएकव सम्ऩूणा
कवमाक्रभकव स्थवनीम तहगत वर्र्यण भन्त्रवरमभव प्रवप्त बएऩभछ
सम्फशन्धत

भभरवइनेछ।

स्थवनीम

तहरवई

यकभ

हस्तवन्तयणको

व्मर्स्थव

(२) उऩदपव (१) फभोशजभको वर्र्यण प्रवप्त बएऩभछ

भन्त्रवरमरे प्रदे श सयकवय, भशन्त्रऩरयर्द्को भनणामवनुसवय कवमाक्रभ
कवमवान्र्मन गने गयी अनुसूची-३ फभोशजभ हुन आउने यकभ

सम्फशन्धत प्रदे श रेखव भनमन्त्रक कवमवारम भवपात सम्फशन्धत

भन्त्रवरम अन्तगात कवमवारम र्व स्थवनीम तहभव यकभ भनकवसवको
व्मर्स्थव भभरवउनेछ।

(३) भनदे शक सभभभतरे मस कवमावर्भध फभोशजभ कवमाक्रभ

छनोट गयी ऩेश गयी सकेऩभछ प्रदे श सबव सदस्मको कवमाकवर

सभवप्त बएतव ऩभन सम्फशन्धत आभथाक र्र्ा भबत्र सम्ऩन्न हुने गयी
14.

कवमाक्रभ कवमवान्र्मन तथव यकभ भनकवसव गना फवधव ऩने छै न।

कवमाक्रभको अनुगभन: (१) मस कवमावर्भध फभोशजभ कवमवान्र्मन

गरयने कवमाक्रभको अनुगभन गने शजम्भेर्वयी भनदे शक सभभभतको

हुनेछ। भनदे शक सभभभतरे कवमाक्रभ कवमवान्र्मनको अनुगभन गना
भनदे शक सभभभतको कुनै सदस्मरवई तोक्न सक्नेछ ।
(२)

भनदे शक

सभभभतरे
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उऩदपव

(१)

फभोशजभ

अनुगभनको रवभग प्रभतभनभध तोकेभव त्मस्तो प्रभतभनभधरे कवमाक्रभको

अनुगभन गयी सम्फशन्धत स्थवनीम तह, भनदे शक सभभभत य भनदे शक
सभभभतकव सॊ मोजकरवई भनमभभत रूऩभव प्रभतर्ेदन ददनु ऩनेछ।

(३) कुनै कवमाक्रभ कवमवान्र्मनको सम्फन्धभव सभम,

रवगत य गुणस्तय सम्फन्धी कुनै प्रश्न उिे भव भनदे शक सभभभतरे सो

सम्फन्धभव अनुगभन य जवॉचफुझको रवभग वर्शेर् अनुगभन टोरी
गिन गना सक्नेछ।

(४) उऩदपव (३) फभोशजभ वर्शेर् अनुगभन टोरीको

प्रभतर्ेदन भनदे शक सभभभतभव ऩेश गनुा ऩनेछ य भनदे शक सभभभतको

भनणामको आधवयभव सम्फशन्धत कवमवारम प्रभुखरे कवमान्र्मन गनुा
ऩनेछ।

(५) उऩदपव (२) य (३) फभोशजभ अनुगभन तथव

ॉ गयी ददइएको सुझवर् कवमवान्र्मन गनुा गयवउनु सम्फशन्धत
जवॉचफुझ
15.

प्रभुखको कताव्म हुनछ
े ।

सवर्ाजभनक ऩयीऺण: मस कवमावर्भध फभोशजभ सञ्चवभरत कवमाक्रभहरू
प्रबवर्कवयी फनवउन कवमाक्रभ

कवमवान्र्मन गने भनकवमरे प्रचभरत

कवनून फभोशजभ सवर्ाजभनक ऩयीऺणकव वर्भध अर्रम्फन गयी
सवर्ाजभनक ऩयीऺण गनुा ऩनेछ।
16.

कवमाक्रभको प्रशवसभनक खचा सम्फन्धी व्मर्स्थव: (१) मस कवमावर्भध
फभोशजभको
प्रभतर्ेदन

कवमाक्रभ

गना

छनोट

प्रशवसभनक

गना,

खचाको

कवमाक्रभ
रूऩभव

सभन्र्म

प्रदे श

गना,

सयकवय,

भशन्त्रऩरयर्द्को भनणाम फभोशजभ भन्त्रवरमरे अनुसूची-५ फभोशजभ

हुन आउने यकभ सम्फशन्धत शजल्रव सभन्र्म सभभभतरवई उऩरब्ध
गयवउन ऩनेछ।

(२) उऩदपव (१) फभोशजभ प्रवप्त यकभ कवनून फभोशजभ
12

कवमाक्रभसॉग सम्फशन्धत कवभभव भवत्र खचा गनुा ऩनेछ।
फभोशजभ

(३)

उऩदपव

श्रे स्तव

(१)

फभोशजभ

यवख्ने, प्रभतर्ेदन

गने

प्रवप्त

यकभको

कवनून

आन्तरयक य अन्तरयभ

रे खवऩयीऺण गयवउने शजम्भेर्वयी शजल्रव सभन्र्म अभधकवरयको
17.

हुनछ
े ।

रेखव य रेखव ऩयीऺण: (१) कवमाक्रभ कवमवान्र्मनको रवभग प्रवप्त
यकभ तथव खचा सम्फन्धी सम्ऩूणा कवमाको शजम्भेर्वयी सम्फशन्धत
कवमवारम प्रभुखको हुनेछ।
प्रभतर्ेदन

18.

(२) उऩदपव (१) फभोशजभ प्रवप्त यकभको श्रे स्तव यवख्ने य
गने,

आन्तरयक

य

अशन्तभ

शजम्भेर्वयी कवमवारम प्रभुखको हुनेछ।

रेखवऩयीऺण

गयवउने

कवमाक्रभ प्रगभत प्रभतर्ेदन: कवमवारम प्रभुखरे कवमाक्रभको प्रगभत
प्रभतर्ेदन

सम्फशन्धत

भन्त्रवरम,

शजल्रव

सभन्र्म

सभभभतको

कवमवारम य प्रदे श रेखव भनमन्त्रक कवमवारमभव भवहनव सभवप्त
19.

बएको भभभतरे सवत ददनभबत्र ऩिवउनु ऩनेछ।
भन्त्रवरमरे

भन्त्रवरमरे

भनदे शन ददन य अनुगभन गना सक्ने: सम्फशन्धत
मस

कवमावर्भध

फभोशजभकव

कवमाक्रभको

कवमवान्र्मनरवई थऩ ऩवयदशी, जफवपदे ही, व्मर्शस्थत य प्रबवर्कवयी

फनवउन आर्श्मक भनदे शन ददन य अनुगभन गना सक्नेछ। त्मस्तो
20.

भनदे शन सम्फशन्धत सफैरे ऩवरनव गनुा ऩनेछ।

आर्श्मक व्मर्स्थव गने: मो कवमावर्भध कवमवान्र्मन गने क्रभभव
कुनै दद्ववर्धव उत्ऩन्न बई कवमवान्र्मन गना फवधव ऩये भव प्रदे श
सयकवय, भशन्त्रऩरयर्द्रे आर्श्मक व्मर्स्थव भभरवउनेछ।
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अनुसूची -१

(दपव ९ को उऩदपव (१) सॉग सम्फशन्धत)
कवमाक्रभको वर्र्यण

१.

कवमाक्रभको नवभ :.............................

२.

कवमाक्रभ भवग गने व्मशक्त/ भनकवम:
 प्रदे श सबव सदस्म

 स्थवनीम तह

 अन्म भनकवम

३.

कवमाक्रभ

४.

कवमाक्रभ

५.

कवमाक्रभ

६.

र्डव नॊ: ..................

७.

कवमाक्रभफवट प्रवप्त हुने रवबहरु: ...............

८.
९.

सञ्चवरन हुने शजल्रवको नवभ :.................................

सञ्चवरन हुने प्रदे श भनर्वाचन ऺेत्र :.............................
सञ्चवरन हुने स्थवनीम तहको नवभ

:...................................

अनुभवभनत रवगत :.....................................
रवबग्रवहीको सॊ ख्मव:.....................................

१०. कवमाक्रभ अन्तगात गरयने भुख्म वक्रमवकरवऩहरु
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
११.

कवमाक्रभ

सम्ऩन्न हुन रवग्ने अनुभवभनत सभम:

 २ भवहनव
१२.

 ४ भवहनव

 ६ भवहनव

कवमाक्रभसॉग सम्फशन्धत भन्त्रवरम र्व भनकवम


............................. भन्त्रवरम कवमवारम

 .............................ऩवभरकव
 .............................कवमवारम
१३. कवमाक्रभको कवमवान्र्मन वर्भध
 िे क्कव भवपात्

 सवभवशजक सॊ घ सॊ स्थव भवपात्

 सवर्ाजभनक भनजी सवझेदवयी भवपात्

 सवर्ाजभनक सहकवयी सवझेदवयी भवपात्

 उऩबोक्तव सभभभत भवपात्

अभवनत भवपात्

 अन्म भवपात्
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अनुसूची-२

(दपव ९ को उऩदपव (१) सॉग सम्फशन्धत)
(१)

छनोट गनुऩा ने आमोजनवहरु

स्र्वस््म ऩूर्वाधवय भनभवाण:- स्र्वस््म सॊ स्थवकव रवभग स्र्वस््म ऩूर्वाधवय भनभवाण
सम्फन्धी दे हवमको

आमोजनव:-

(क) वप्रफ्मवर् स्टोय, मोगव, फैिक तथव तवभरभ हर/कऺ भनभवाण,
(ख) वप्रफ्मवर् बर्न य कोिवहरु भनभवाण,
(ग)

खोऩ सेसन सञ्चवरन गना खोऩ केन्र भनभवाण,

(घ) सुयशऺत प्रसूभतकव रवभग प्रसूती बर्न भनभवाण,
(ङ)

वर्यवभीहरुको रवभग प्रभतऺवरम तथव ट्रस भनभवाण,

(च) स्र्स्थ खवनेऩवनी व्मर्स्थवऩनकव रवभग भडऩ फोरयङ्ग प्रणवरी जडवन,
(छ) स्र्वस््म य सयसपवइकव रवभग ढर भनकवस अन्म व्मर्स्थव गना ।
(२)

स्र्वस््म उऩकयण खरयद:- स्र्वस््म सॊ स्थवकव रवभग स्र्वस््म उऩकयण खरयद
सम्फन्धी दे हवमको

आमोजनव:-

(१) ग्रवभभण स्तयकव रवभग ऩोटे र्र अल्ट्रवसवउण्ड उऩकयण खरयद,
(२) अशक्सजन कन्सन्ट्रेटय खरयद (५, १० य १५ भरटयकव),
(३) ऩोटे र्र य भडशजटर एक्स ये खरयद,
(४) अस्ऩतवरकव रवभग एम्फुरेन्स खरयद,
(५) अस्ऩतवर पोहोय व्मर्स्थवऩनकव रवभग अटोक्रेब अन्म सम्फशन्धत
उऩकयणहरु,
(६) खोऩ बण्डवयण गना आईएरआय फ्रीज/भडफ्रीज, कोल्ड फक्स खरयद,
(७) भवइक्रोस्कोऩ खरयद य सो सॉग सम्फशन्धत एक्सेसोरयज खरयद,
(८) फभथाङ सेन्टयको रवभग एसी तथव कुरय खरयद,
(९) स्र्वस््म सॊ स्थवभव सोरवय भसस्टभ जडवन,
(१०) हशस्ऩटर फेड य सो सॉग सम्फशन्धत एक्सेसोरयज खरयद,
(११) वर्भवयी भोभनटय उऩकयण य सो सॉग सम्फशन्धत एक्सेसोरयज खरयद,
(१२) NICU य PICU कऺकव रवभग आर्श्मक औजवय उऩकयणहरु,
(१३) डेन्टर सेर्वसॉग सम्फशन्धत उऩकयणहरु।
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अनुसूची-3

(दपव 9 को उऩदपव (6) य दपव १३ को उऩदपव (२) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे श ऩूर्वाधवय वर्कवस कवमाक्रभ कवमवान्र्मन तवभरकव
(शजल्रव सभन्र्म सभभभतको कवमवारमरे सम्फशन्धत भन्त्रवरम य स्थवनीम तहभव ऩिवउने वर्र्यण)
शजल्रव .........................
क्र.
सॊ .

सञ्चवरन हुने
कवमाक्रभको
नवभ

प्रदे श भनर्वाचन ऺेत्र नॊ. ...........

सञ्चवरन हुने
स्थवनीम तह,

रक्ष्मको

र्डव नॊ. य

एकवई

टोर

कवमाक्रभ

रवगत

कवमवान्र्मन

यकभ

हुने सभमवर्भध

(क)

16

रवगत सवझेदवयीफवट
ब्महोरयने यकभ
स्थवनीम
तहफवट
(ख)

अन्म
(ग)

जम्भव
(ख+ग)

कूर जम्भव

रवबवशन्र्त

(क+ख+ग)

जनसॊ ख्मव

कैवपमत

अनुसूची-4
(दपव ९ को उऩदपव (६) सॉग सम्फशन्धत)
शजल्रव सभन्र्म सभभभतको कवमवारमरे भन्त्रवरम, प्रदे श रेखव भनमन्त्रक कवमवारम य
सम्फशन्धत स्थवनीम तहभव ऩिवउनु ऩने वर्र्यण
आभथाक र्र्ा् 207..../07...
शजल्रव् ...
क्र.सॊ .

... ... ...भनर्वाचन ऺेत्र नॊ.: ... ... ... प्रदे श् ... ... ... ...

कवमाक्रभ सञ्चवरन हुने स्थवनीम तह

१.

............................ऩवभरकव

२.

............................ऩवभरकव

३.

............................ऩवभरकव

४.

............................ऩवभरकव

५.

............................ऩवभरकव

६.

............................ऩवभरकव

7.

............................ऩवभरकव

8.

............................ऩवभरकव

9.

............................ऩवभरकव

10.

अनुसूची-५ फभोशजभ शजल्रव

आमोजनको
सङ्ख्मव

कवमाक्रभको
जम्भव

कैवपमत

यकभ

सभन्र्म सभभभतको प्रशवसभनक
खचाको यकभ:
भनर्वाचन ऺेत्रको जम्भव:

नोट् कुनै कवमाक्रभ एक बन्दव फढी स्थवनीम तहको ऺेत्रभबत्र ऩने बएभव त्मस्तो

कवमाक्रभ कवमवान्र्मनको रवभग सभभभतरे कुनै एउटव स्थवनीम तहभव ऩिवउन र्व
कवभको ऩरयभवण अनुसवय सम्फशन्धत स्थवनीम तहभव यकभ फवॉडपवॉट गना सक्नेछ।
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अनुसूची-5

(दपव 1६ को उऩदपव (१) सॉग सम्फशन्धत)

शजल्रव सभन्र्म सभभभतको रवभग प्रशवसभनक खचाको यकभ
क्र.

वर्र्यण (शजल्रवभव कवमभ यहेकव प्रदे श

प्रशवसभनक खचा (सम्फशन्धत भनर्वाचन ऺेत्रको

सॊ .

सॊ सदको भनर्वाचन ऺेत्र)

रवभग वर्भनमोजन बएको यकभको आधवयभव)

१.

दुई र्टव भनर्वाचन ऺेत्र बएको शजल्रव

1.25% (एक दशभरफ दुई ऩवॉच प्रभतशत)

2.

चवय र्टव भनर्वाचन ऺेत्र बएको शजल्रव

0.90% (शून्म दशभरफ नौ प्रभतशत)

3.

छर् टव भनर्वाचन ऺेत्र बएको शजल्रव

0.70% (शून्म दशभरफ सवत प्रभतशत)

4.

आि र्टव भनर्वाचन ऺेत्र बएको शजल्रव

0.60% (शून्म दशभरफ छ प्रभतशत)

दश र्टव भनर्वाचन ऺेत्र बएको शजल्रव

0.55%

5.
6.
7.

(शून्म

दशभरफ

ऩवॉच

प्रभतशत)
फवह्र र्टव भनर्वाचन ऺेत्र बएको शजल्रव

0.50% (शून्म दशभरफ ऩवॉच प्रभतशत)

फीस र्टवसम्भ भनर्वाचन ऺेत्र बएको

0.40% (शून्म दशभरफ चवय प्रभतशत)

शजल्रव
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ऩवॉच

