बूकम्ऩफाट प्रबावित सॊ यचनाको ऩुनर्निभािण गने सम्फन्धभा व्मिस्था
गनि फनेको विधे मक
प्रस्तािना् सम्ित\ २०७२ फैशाख १२ गते गएको विनाशकायी बूकम्ऩ य
तत्ऩश्चातका ऩयकम्ऩको प्रबािफाट

ऺर्तग्रस्त सॊ यचनाको ददगो,

मोजनाफद्ध रूऩभा मथाशीघ्र र्नभािण कामि सम्ऩन्न
विस्थावऩत बएका व्मक्ति
याविम वहत

दरयरो य

गनि तथा बूकम्ऩफाट

य ऩरयिायको ऩुनिािस तथा स्थानान्तयण

प्रिद्धिन तथा साभाक्तजक न्माम प्रदान गनि अर्धकाय सम्ऩन्न

गयी

याविम ऩुनर्निभािण प्रार्धकयणको स्थाऩना सम्फन्धभा कानूनी व्मिस्था गनि
िाञ्छनीम बएकोरे,

नेऩारको सॊ विधानको धाया २९६ को उऩधाया

(१) फभोक्तजभको

व्मिस्थावऩका-सॊ सदरे मो ऐन फनाएको छ ।
१.

सॊ क्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "बूकम्ऩफाट प्रबावित
सॊ यचनाको ऩुनर्निभािण सम्फन्धी ऐन, २०७२" यहेको छ ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

(३) मो ऐन प्रार्धकयणको कामाििर्ध

२.

फहार यहनेछ ।

कामभ यहेसम्भ

ऩरयबाषा् र्फषम िा प्रसॊ गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,(क) “कामिकायी सर्भर्त ”

बन्नारे

दपा ९ फभोक्तजभको

कामिकायी सर्भर्त सम्झनु ऩछि ।

(ख)

“तोवकएको िा तोवकए फभोक्तजभ

” बन्नारे मस ऐन

अन्तगित फनेको र्नमभभा तोवकएको िा तोवकए फभोक्तजभ
सम्झनु ऩछि ।
(ग)

“र्नदे शक सर्भर्त” बन्नारे दपा ६ फभोक्तजभको र्नदे शक
सर्भर्त सम्झनु ऩछि ।

(घ)

“ऩुनर्निभािण” बन्नारे बूकम्ऩफाट बएको ऺर्तको ददगो
दरयरो य मोजनाफद्ध रुऩभा गरयने
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,

आर्थिक , साभाक्तजक

िा बौर्तक विकास

,

निर्नभािण तथा ऩुनस्थािऩना

सम्फन्धी कामि सम्झनु ऩछि ।
(ङ)

“ऩरयषद्” बन्नारे दपा ५ फभोक्तजभको याविम ऩुनर्निभािण
ऩयाभशि ऩरयषद् सम्झनु ऩछि ।

(च)

“प्रभुख कामिकायी अर्धकृत” बन्नारे

दपा ११ फभोक्तजभ

र्नमुि प्रभुख कामिकायी अर्धकृत सम्झनु ऩछि ।
(छ)

“प्रार्धकयण” बन्नारे दपा ३ फभोक्तजभ स्थाऩना बएको
याविम ऩुनर्निभािण प्रार्धकयण सम्झनु ऩछि ।

(ज)

“बूकम्ऩ” बन्नारे

सम्ित् २०७२ सार फै

गते गएको बूकम्ऩ य तत्ऩश्चात
सम्झनु ऩछि ।
(झ)

“बूकम्ऩफाट प्रबावित ऺेत्र ” बन्नारे

शाख १२

का ऩयकम्ऩ सभेत

बूकम्ऩका कायण

व्माऩक रुऩभा भानिीम िा बौर्तक ऺर्त बई विशेष
प्रकृर्तको मोजना िा कामिक्रभफाट विस्थावऩतहरुको
ऩुनिािस य बौर्तक

तथा साभाक्तजक एिॊ ऩुयाताक्तत्िक

सॊ यचनाहरुको ऩुनर्निभािण गनुि ऩने बनी नेऩार सयकायरे
नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोकेको कुनै
ऺेत्र सम्झनु ऩछि ।
(ञ)
३.

“सक्तचि” बन्नारे दपा १३ फभोक्तजभको प्रार्धकयणको
सक्तचि सम्झनु ऩछि ।

प्रार्धकयणको स्थाऩना्

(१)

बूकम्ऩफाट बएको ऺर्तको

ऩुनर्निभािणको रार्ग याविम ऩुनर्निभािण प्रार्धकयण स्थाऩना गरयएको
छ ।

(२) प्रार्धकयणको कामिऺेत्र नेऩार सयकायरे नेऩार

याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी तोवकददए फभोक्तजभ हुनेछ ।
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(३) प्रार्धकयणको कामाििर्ध ऩाॉच फषिको हुनेछ । कुनै

कायणरे सो अिर्धभा

ऩुनर्निभािणको काभ सम्ऩन्न नबएभा नेऩार

सयकायरे प्रार्धकयणको कामाििर्ध एक फषिको रार्ग थऩ गनि िा
प्रार्धकयणरे गयी आएको मस ऐन फभोक्तजभको काभ अन्म
र्नकामरे गने गयी आिश्मक व्मिस्था गनि सक्नेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोक्तजभ प्रार्धकयणको कामाििर्ध सभाप्त

बएऩर्छ प्रार्धकयणको हक , दावमत्ि य सम्ऩक्ति नेऩार सयकायभा
सनेछ ।

(५) प्रार्धकयणको सक्तचिारम काठभाण्डौं उऩत्मकाभा

४.

यहनेछ ।

प्रार्धकयणको काभ, कतिव्म य अर्धकाय्

(१) प्रार्धकयणको काभ,

कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ् -

(क) बूकम्ऩफाट बएको ऺर्तको मवकन गने, गयाउने,
(ख) बूकम्ऩफाट

प्रबावित

ऺेत्र

सयकायसभऺ र्सपारयस गने,

तोक्नको

रार्ग

नेऩार

(ग) ऩुनर्निभािणको प्राथर्भकता र्नधाियण गने,

(घ) ऩुनर्निभािणको रा र्ग आिश्मक नीर्त, मोजना, फजेट तथा
कामितार्रका सवहतको कामिक्रभ स्िीकृत गने,

(ङ) ऩुनर्निभािण सम्फन्धी आमोजना स्िीकृत गने,
(च) ऩुनर्निभािण सम्फन्धी काभ गने, गयाउने,

(छ) ऩुनर्निभािण, एकीकृत फस्ती तथा एकीकृत आिास सम्फन्धी
विकास रगामतका मोजना िा कामिक्रभ कामािन्िमनको
रार्ग जग्गा प्रार्प्त गनुि ऩने बएभा मस ऐन फभोक्तजभको
कामिविर्ध अऩनाई जग्गा प्रार्प्त गने िा त्मस्तो काभको
रार्ग कुनै र्नकाम िा ऩदार्धकायीराई क्तजम्भेिायी ददने,
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(ज) एकीकृत फस्ती विकास , एकीकृत आिास विकास (हाउस
ऩुर्रङ), ऩुनस्थािऩना तथा स्थानान्तयणका

रार्ग आिश्मक

भाऩदण्ड फनाई उऩमुि स्थानको ऩवहचान गने य त्मसको
मोजना तजुभ
ि ा गयी कामािन्िमन गने, गयाउने,

(झ) ऩुनर्निभािण िा एकीकृत फस्ती विकास सम्फन्धी आ मोजना
िा कामिक्रभ कामािन्िमनका रार्ग कुनै व्मक्तिरे गये को िा
गनि रागेको कुनै काभ योक्ने िा तोवकएको गुणस्तय,

भाऩदण्ड िा विर्धफाट भात्र त्मस्तो काभ गनि सम्फक्तन्धत
व्मक्तिराई आदे श ददने,

(ञ) ऩुनर्निभािणको रार्ग कुनै व्मक्तिको बौर्तक सॊ यचना हटाउन
आिश्मक बएभा प्रचर्रत कानून फभोक्तजभ ऺर्तऩूर्ति ददई
हटाई ददन सम्फक्तन्धत र्नकामराई आदे श ददने,
(ट)

क्तशऺा, स्िास््म, कृवष, उद्योग, योजगायी तथा ऩुनर्निभािण य

ऩुनस्थािऩनाको रार्ग आिश्मक ऩने जनशक्ति विकास
ऩुनर्निभािण य

,

ऩुनस्थािऩनासॉग सम्फक्तन्धत कामिक्रभ तमाय

गयी रागू गने, गयाउने,

(ठ) ऩुनर्निभािण गने क्तजम्भेिायी ऩाएको र्नकामराई आिश्मक
ऩने फजेट तथा अन्म स्रोत साधन उऩरब्ध गयाउने,

(ड) ऩुनर्निभािणको

रार्ग

आिश्मकता

अनुसाय

गैयसयकायी

सॊ स्था, र्नजी ऺेत्र िा सभुदामराई ऩरयचारन गने,

(ढ) आिश्मकता अनुसाय सयकायी, र्नजी िा गैयसयकायी ऺेत्र,
सभुदाम िा नेऩारक्तस्थत विदे शी सॊ घ

, सॊ स्था सॉगको

सहकामिभा उऩमुि विर्ध चमन गयी ऩुनर्निभािणको कामि
गने, गयाउने,

(ण) ऩुनर्निभािण सम्फन्धी कामिराई प्रबािकायी फनाउन विर्बन्न
र्नकाम फीच सभन्िम गने,
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(त) ऩुनर्निभािणको काभभा सॊ रग्न र्नकामको ऺभता विकास
गने, गयाउने,

(थ) ऩुनर्निभािणको रार्ग आर्थिक स्रोत जुटाउने तथा त्मसको
प्रबािकायी उऩमोगको व्मिस्था गने, गयाउने,

(द)

ऺर्तग्रस्त िा जोक्तखभमुि बौर्तक सॊ यचनाको प्राविर्धक जाॉच
गयी

िा

गयाई

त्मस्तो

बौर्तक

सॊ यचना

हटाउन

िा

बत्काउन सम्फक्तन्धत व्मक्तिराई आदे श ददने य त्मसयी
सॊ यचना नहटाए िा नबत्काएभा
हटाउने िा बत्काउने य त्मसयी

त्मस्तो सॊ यचना आपैंरे
हटाउॉदा िा बत्काउॉदा

रागेको िास्तविक खचि सम्फक्तन्धत धनीफाट सयकायी फाॉकी
सयह असुर उऩय गनि तत्कार सम्फक्तन्धत र्नकाम िा
ऩदार्धकायीराई आदे श ददने,

तय तोवकए फभोक्तजभ आर्थिक रुऩरे विऩन्नताको

कायण त्मस्तो सॊ यचना धनी आपैरे हटाउन िा बत्काउन
नसक्ने बएभा प्रार्धकयणरे सयकायी खचिभा सो सॊ यचना
हटाउन िा बत्काउन

र्नदे शन ददन सक्नेछ।

(ध) प्रार्धकयणको

र्नदे शन

कुनै र्नकाम िा ऩदार्धकायी राई
फभोक्तजभ

बए

गये का

काभ,

कायफाहीको आिश्मकता अनुसाय र्नयीऺण, जाॉच तथा
अनुगभन गने, गयाउने,

(न)

बूकम्ऩ प्रबावित ऺेत्रभा
गने, गयाउने ।

ऩुनर्निभािण सम्फन्धी

अन्म कामि

(२) प्रचर्रत कानूनभा जुनसुकै कुया रे क्तखएको बए ताऩर्न

प्रार्धकयणरे उऩदपा (१) फभोक्तजभ सम्ऩन्न गनुि ऩने ऩुनर्निभािणको
कामि र्छटो छरयतो ढॊ गफाट सम्ऩन्न गनि

, गयाउन बूकम्ऩफाट

प्रबावित ऺेत्रभा गरयने ऩुनर्निभािणको रार्ग जग्गा प्रा
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र्प्त, जग्गा

दताि, गुठी, साििजर्नक खरयद , िन, प्राचीन स्भायक सॊ यऺण य
िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन सम्फन्धी व्मिस्था नेऩार सयकायफाट
स्िीकृत कामिविर्ध फभोक्तजभ हुनेछ ।

(३) उऩदपा (२) को प्रमोजनको रार्ग नेऩार सयकायरे

छु ट्टाछु ट्टै कामिविर्ध फनाई रागू गनेछ ।

तय साििजर्नक खरयद ऐनको भूरबूत र्सद्धान्त विऩयीत

हुने गयी कामिविर्ध फनाइने छै न ।

(४) मस दपा फभोक्तजभ कामिविर्ध फनाउॉदा िा कुनै काभ

गदाि, गयाउॉदा ऩमािियणीम सन्तुरन , स्िस्थ प्रर्त स्ऩधाि, ऩायदशीता
य जिापदे वहताभा प्रर्तकूर असय नऩने गयी गनुि ऩनेछ ।

(५) उऩदपा (३) फभोक्तजभको कामिविर्ध नेऩार याजऩत्रभा

५.

प्रकाशन गरयनेछ ।
याविम

ऩुनर्निभािण ऩयाभशि ऩरयषद्को गठन्

(१)

र्नदे शक

सर्भर्तराई ऩुनर्निभािण सम्फन्धी नीर्त तथा मोजना तमाय गने
सम्फन्धभा ऩयाभशि ददने प्रमोजनको रार्ग एक याविम
ऩयाभशि ऩरयषद् यहनेछ ।

ऩुनर्निभािण

(२) ऩरयषद्को गठन दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ्–
(क)

प्रधानभन्त्री

(ख)

व्मिस्थावऩका-सॊ सदको प्रभुख विऩऺी
दरको नेता

–उऩाध्मऺ

(ग)

प्रधानभन्त्रीरे तोकेका भन्त्रीहरु

(घ)

ऩूि ि प्रधानभन्त्रीहरु

(ङ)

व्मिस्थावऩका-सॊ सदभा प्रर्तर्नर्धत्ि
गने याजनैर्तक दरका प्रभुखहरु

(च)

– अध्मऺ

बूकम्ऩफाट प्रबावित क्तजल्राफाट
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– सदस्म
– सदस्म
– सदस्म

व्मिस्थावऩका-सॊ सदभा प्रर्तर्नर्धत्ि
गने सॊ सद सदस्महरुभध्मे सभािेशी
र्सद्धान्तको आधायभा प्रत्मेक

क्तजल्राफाट प्रर्तर्नर्धत्ि हुने गयी

ऩयाभशि ऩरयषदफाट भनोनीत चौध
जना
(छ)
(ज)

प्रभुख कामिकायी अर्धकृत

– सदस्म
–सदस्म

याविम मोजना आमोगको उऩाध्मऺ

–सदस्म

नेऩार सयकायको भुख्म सक्तचि

(ञ)

प्रधानसेनाऩर्त, नेऩारी सेना

– सदस्म

(ट)

नेऩार याि फैंकको गबनिय

सदस्म

(झ)

(ठ)

प्रधानभन्त्रीरे

तोकेका

सयकायका सक्तचिहरु

(ड)
(ढ)

– सदस्म

नेऩार

प्रहयी भहार्नयीऺक, नेऩार प्रहयी

सशस्त्र प्रहयी भहार्नयीऺक , सशस्त्र
प्रहयी फर, नेऩार

(ण)

– सदस्म
–सदस्म

विश्वविद्यारम, गैय सयकायी सॊ स्था,
नागरयक सभाज िा र्नजी
विऻभध्मेफाट

ऺेत्रका

प्रर्तर्नर्धत्ि हुने गयी

नेऩार सयकायरे

भनोनीत

गये का

कम्तीभा दुई भवहरासवहत ऩाॉच जना
(त)

– सदस्म

सक्तचि

– सदस्म
–सदस्म सक्तचि

(३) ऩरयषद्को फैठक कम्तीभा छ भवहनाभा एकऩटक अध्मऺरे

तोकेको र्भर्त , सभम य स्थानभा फस्नेछ ।

(४) ऩरयषद्को फैठकभा आिश्मकता अनुसाय अन्म कुनै विऻ

िा ऩदार्धकायीराई आभन्त्रण गनि सवकनेछ ।
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(५) ऩरयषद्को फैठक सम्फन्धी अन्म कामिविर्ध ऩरयषद्

६.

आपैरे र्नधाियण गये फभोक्तजभ हुनेछ।
र्नदे शक सर्भर्त्

(१) प्रार्धकयणको केन्रीम र्नकामको रुऩभा

कामि गनि एक र्नदे शक सर्भर्त यहनेछ ।

(२) र्नदे शक सर्भर्तको गठन दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ्–
(क)

प्रधानभन्त्री

(ख)

व्मिस्थावऩका-सॊ सदको प्रभुख

– अध्मऺ

विऩऺी दरको नेता िा र्नजरे

तोकेको उऩनेता , व्मिस्थावऩका सॊ सदको सदस्म यहेको ऩूि ि

प्रधानभन्त्री, ऩूि ि सबाभुख , ऩूि ि
उऩप्रधानभन्त्री िा सॊ िैधार्नक

ऩरयषद्को ऩूि ि सदस्मभध्मेफाट
एकजना
(ग)

–उऩाध्मऺ

प्रधानभन्त्रीरे तोकेका दुई जना
भन्त्री

(घ)

प्रभुख कामिकायी अर्धकृत

(ङ)

याविम

उऩाध्मऺ
(च)
(छ)

मोजना

आमोगको

नेऩार सयकायको भुख्म सक्तचि
ऩूिािधाय विकास तथा

इक्तन्जर्नमरयङ्ग, कानून, अथिशास्त्र,
व्मिस्थाऩन, बूगोर , बूगबिशास्त्र ,
ऩुयातत्ि िा विकास मोजना
र्फषमभा
भान्मता

नेऩार

प्राप्त
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सयकायफाट

विश्वविद्यारमफाट

– सदस्म
– सदस्म
– सदस्म
–सदस्म

स्नातकोिय

गयी याविम

,

अन्तयािविम ऺेत्रका ऩरयमोजना
रगामत

कम्तीभा
हार्सर

सम्फक्तन्धत

दश

गये का

िषिको

ऺेत्रभा

अनुबि

विऻभध्मेफाट

सभािेशी र्सद्धान्तको आधायभा

नेऩार सयकायरे भनोनीत गये का
तीन जना
(ज)
(३)

सक्तचि

– सदस्म
– सदस्म सक्तचि

उऩदपा (२) को खण्ड (छ) फभोक्तजभका सदस्महरु

नेऩार सयकायरे चाहे को अिर्धसम्भ आफ्नो ऩदभा फहार यहनेछन् ।
कुनै कायणरे र्नजहरुराई सो ऩदफाट हटाउनु ऩये भा त्मसयी हटाउनु
अक्तघ र्नजहरुराई सपाई ऩेश गने भौका ददनुऩनेछ ।

(४) उऩदपा (२) को खण्ड (छ) फभोक्तजभका सदस्महरुको

७.

सुविधा नेऩार सयकायरे तोके फभोक्तजभ हुनेछ ।
र्नदे शक सर्भर्तको

फैठक सम्फन्धी व्मिस्था : (१) र्नदे शक

सर्भर्तको फैठक आिश्मकता अनुसाय
सभम य स्थानभा फस्नेछ ।

अध्मऺरे तोकेको र्भर्त,

(२) र्नदे शक सर्भर्तको फैठकको सूचना य छरपर हुने

विषम त्मस्तो फैठक फस्ने सभमबन्दा साभान्मतमा चौफीस घण्टा
अगािै सक्तचिरे सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(३) र्नदे शक सर्भर्तको

कुर सदस्म सॊ ख्माको ऩचास

प्रर्तशतबन्दा फढी सदस्महरु उऩक्तस्थत बएभा र्नदे शक सर्भर्तको
फैठकको रार्ग गणऩूयक सॊ ख्मा ऩुगेको भार्ननेछ ।
(४) र्नदे शक सर्भर्तको

गनेछ ।
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फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे

(५)

र्नदे शक सर्भर्तको

फैठकको

र्नणिम

उऩक्तस्थत

सदस्महरुको फहुभतफाट हुनेछ य भत फयाफय बएभा फैठकको
अध्मऺता गने व्मक्तिरे र्नणािमक भत ददनेछ ।
(६)

र्नदे शक सर्भर्तरे

आिश्मकता

अनुसाय

नेऩार

सयकायका कुनै ऩदार्धकायी, कुनै र्नकाम िा सॊ घ, सॊ स्थाका
प्रर्तर्नर्ध िा विऻराई फैठकभा आभन्त्रण गनि सक्नेछ ।

(७) र्नदे शक सर्भर्तको फैठकको र्नणिम सक्तचिरे प्रभाक्तणत

गनेछ ।

(८) र्नदे शक सर्भर्तको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिविर्ध

८.

र्नदे शक सर्भर्त आपैंरे र्नधाियण गये फभोक्तजभ हुनछ
े ।

र्नदे शक सर्भर्तको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् र्नदे शक सर्भर्तको
काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ्–

(क) कामिकायी सर्भर्तरे तमाय गये को ऩुनर्निभािण सम्फन्धी नीर्त
तथा मोजना स्िीकृत गने,

(ख) ऩुनर्निभािण सम्फन्धी कामिराई व्मिक्तस्थत य प्रबािकायी
फनाउन कामिकायी सर्भर्तराई र्नदे शन ददने,

(ग) प्रार्धकयणको फजेट स्िीकृत गने ,
९.

(घ) प्रार्धकयणको साॊगठर्नक सॊ यचना स्िीकृत गने ।

कामिकायी सर्भर्त् (१) मस ऐन फभोक्तजभ प्रार्धकयणराई तोवकएको
काभ, कतिव्म य अर्धकायको प्रमोग य ऩारना गनि , गयाउन एक
कामिकायी सर्भर्त यहनेछ ।

(२) कामिकायी सर्भर्तको गठन दे हाम फभोक्तजभको हुनेछ्–
(क)

प्रभुख कामिकायी अर्धकृत

(ख)

नेऩार सयकायको भुख्म सक्तचिरे
तोकेको प्रधानभन्त्री तथा

भक्तन्त्रऩरयषद्को कामािरमको
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– अध्मऺ

सक्तचि

– सदस्म

ऩूिािधाय विकास तथा

(ग)

इक्तन्जर्नमरयङ्ग, कानून, अथिशास्त्र,
व्मिस्थाऩन, बूगोर , बूगबिशास्त्र ,
ऩुयातत्ि िा विकास मोजना
र्फषमभा

नेऩार

सयकायफाट

भान्मता प्राप्त विश्वविद्यारमफाट
स्नातकोिय

गयी याविम

,

अन्तयािविम ऺेत्रका ऩरयमोजना
रगामत

सम्फक्तन्धत ऺेत्रभा

कम्तीभा दश िषिको अनुबि
हार्सर

गये का

विऻभध्मेफाट

सभािेशी र्सद्धान्तको आधायभा

नेऩार सयकायरे भनोनीत गये का
चाय जना

सक्तचि

(घ)

(३) उऩदपा

– सदस्म
– सदस्म सक्तचि

(२) को खण्ड

(ग) फभोक्तजभका सदस्महरु

नेऩार सयकायरे चाहे को अिर्धसम्भ आफ्नो ऩदभा फहार यहनेछन् ।
कुनै कायणरे र्नजहरुराई सो ऩदफाट हटाउनु ऩये भा त्मसयी हटाउनु
अक्तघ र्नजहरुराई सपाई ऩेश गने भौका ददनुऩनेछ ।
(४)

उऩदपा

(२) को खण्ड

(ग) फभोक्तजभका

सदस्महरुको ऩारयश्रर्भक तथा सुविधा नेऩार सयकायरे तोके
फभोक्तजभ हुनेछ ।
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१०.

कामिकायी सर्भर्तको फैठक सम्फन्धी व्मिस्था्
सर्भर्तको फैठक आिश्मकता अनुसाय
सभम य स्थानभा फस्नेछ ।

(१) कामिकायी

अध्मऺरे तोकेको र्भर्त,

(२) कामिकायी सर्भर्तको फैठकको सूचना य छरपर हुने

विषम त्मस्तो फैठक फस्ने सभम बन्दा साभान्मतमा चौफीस घण्टा
अगािै

सक्तचिरे सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(३) कामिकायी सर्भर्तको

कुर सदस्म सॊ ख्माको ऩचास

प्रर्तशतबन्दा फढी सदस्महरु उऩक्तस्थत बएभा कामिकायी सर्भर्तको
फैठकको रार्ग गणऩूयक सॊ ख्मा ऩुगेको भार्ननेछ ।

(४) कामिकायी सर्भर्तको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे

गनेछ ।

(५)

कामिकायी सर्भर्तको

फैठकको र्नणिम

उऩक्तस्थत

सदस्महरुको फहुभतफाट हुनेछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺरे
र्नणािमक भत ददनेछ ।

(६) कामिकायी सर्भर्तरे

आिश्मकता अनुसाय नेऩार

सयकायका कुनै ऩदार्धकायी, कुनै र्नकाम िा सॊ घ, सॊ स्थाका
प्रर्तर्नर्ध िा विऻराई फैठकभा आभन्त्रण गनि सक्नेछ ।
(७)

कामिकायी सर्भर्तको

प्रभाक्तणत गनेछ ।

फैठकको

र्नणिम

सक्तचिरे

(८) कामिकायी सर्भर्तको फैठक सम्फन्धी अन्म कामिविर्ध

११.

कामिकायी सर्भर्त आपैंरे र्नधाियण गये फभोक्तजभ हुनेछ।

प्रभुख कामिकायी अर्धकृत सम्फन्धी व्मिस्था् (१) प्रार्धकयणको
कामिकायी प्रभुखको रुऩभा ऩूया सभम काभ गने गयी एक प्रभुख
कामिकायी अर्धकृत यहनेछ ।
प्रशासन,

(२) नेऩार सयकायद्वाया भान्मता प्राप्त विश्वविद्यारमफाट
व्मिस्थाऩन,

अथिशास्त्र,
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इक्तन्जर्नमरयङ्ग

िा

विकास

मोजनाको विषमभा कम्तीभा स्नातकोिय गयी सम्फक्तन्धत ऺेत्रभा

कम्तीभा ऩन्रिषिको अनुबि हार्सर गये का व्मक्तिहरुभध्मेफाट
नेऩार सयकायरे प्रभुख कामिकायी अर्धकृत र्नमुि गनेछ ।

(३) प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको ऩदािर्ध र्नमुि बएको

र्भर्तरे ऩाॉचिषिको हुनेछ । नेऩार सयकाय रे प्रभुख कामिकायी

अर्धकृतको ऩदािर्ध आिश्मकता अनुसाय फढीभा एकिषिको रार्ग
थऩ गनि सक्नेछ ।

(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रे क्तखएको बए ताऩर्न

प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको काभ सन्तोषजनक नबएभा नेऩार
सयकायरे र्नजराई जुनसुकै फखत ऩदफाट हटाउन सक्नेछ ।

तय, त्मसयी ऩदफाट हटाउनु अक्तघ र्नजराई सपाइ ऩेश

गने भौका ददनु ऩनेछ ।
(५)

कुनै कायणरे प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको ऩद रयि

बएभा नेऩार सयकायरे उऩदपा
व्मक्तिभध्मेफाट

र्नमुि गनेछ ।

(२) फभोक्तजभको मोग्मता ऩुगेका

फाॉकी अिर्धको रार्ग त्मस्तो ऩदभा अको व्मक्ति

(६) प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको ऩारयश्रर्भक, सेिाको अन्म

शति य सुविधा नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी
१२.

तोवकददए फभोक्तजभ हुनेछ ।

प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् प्रभुख
कामिकायी अर्धकृतको काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोक्तजभ
हुनेछ:-

(क) प्रार्धकयणको

ऩुनर्नभ
ि ािण सम्फन्धी नीर्त य मोजनाको

खाका तमाय गयी र्नदे शक सर्भर्त सभऺ स्िीकृर्तको
रार्ग ऩेश गनि रगाउने ,
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(ख) प्रार्धकयणको काभ, कायफाहीका सम्फन्धभा विर्बन्न
र्नकाम फीच सभन्िम कामभ गने,

(ग) ऩरयषद् य र्नदे शक सर्भर्तको
कामािन्िमन गने , गयाउने ,

र्नदे शन य र्नणिम हरू

(घ) ऩुनर्निभािण िा फस्ती विकासको क्रभभा कुनै व्मक्तिको

घय जग्गाभा प्रिेश गने , त्मस्तो ठाउॉभा कसै को
प्रिेशभा योक रगाउने िा कुनै अियोध बए त्मस्तो
अियोध हटाउने,

(ङ) प्रार्धकयणभा र्नमुि कभिचायीरे क्तजम्भेिायी ऩूया नगये भा
हटाउने सम्भको कायफाही गने ,

(च) तोवकए फभोक्तजभका ऩुनर्निभािण सम्फन्धी अन्म कामिहरु
१३.

गने , गयाउने ।

प्रार्धकयणको सक्तचि् (१) नेऩार सयकायरे प्रार्धकयणको सक्तचिको
रुऩभा कामि गनि र्नजाभती सेिाको याजऩत्रावङ्कत विक्तशष्ट श्रे णीको
अर्धकृतहरुभध्मेफाट एकजनाराई तोक्नेछ ।

(२) सक्तचिको काभ , कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोक्तजभ

हुनेछ ।

(क) प्रार्धकयणको प्रशासकीम प्रभुखको है र्समतभा काभ
गने,

(ख) प्रार्धकयणरे गने ऩुनर्निभािण सम्फन्धी कामिको रार्ग
आिश्मक ऩने िस्तु तथा सेिा खरयद गने गयाउने,

(ग) प्रार्धकयणराई आिश्मक ऩने सूचना तथा विियण
सॊ करन गने,

(घ) कामिकायी सर्भर्तको र्नणिम एिॊ र्नदे शनहरु
कामािन्िमन गने, गयाउने,
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(ङ) कामिकायी सर्भर्तफाट र्नणिम हुनऩु ने विषमभा प्रस्ताि
तमाय गयी कामिकायी सर्भर्तको फैठकभा ऩेश गने,

(च) कामिकायी सर्भर्तको र्नदे शन फभोक्तजभ सञ्चार्रत

कामिक्रभको अनुगभन तथा र्नयीऺण गने, गयाउने,

१४.

(छ) तोवकए फभोक्तजभ अन्म कामिहरु गने, गयाउने ।

कभिचायी सम्फन्धी व्मिस्था् (१) प्रार्धकयणराई आिश्मक ऩने
कभिचायी नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाउनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ नेऩार सयकायरे आिश्मक

कभिचायी उऩरब्ध गयाउन नसक्ने बएभा
अर्धकृतरे विर्बन्न तहका कभिचायी
र्नमुि गनि सक्नेछ ।

प्रभुख

कामिकायी

तोवकए फभोक्तजभ कयायभा

(३) उऩदपा (२) फभोक्तजभ कयायभा र्नमुि कभिचायीको

सेिा, शति य सुविधा कयायऩत्रभा तोवकए फभोक्तजभ हुनेछ ।

(४) कामिकायी सर्भर्तरे प्रार्धकयणको काभका रार्ग

आिश्मकता अनुसाय विशेषऻको सेिा र्रन सक्नेछ।

(५) उऩदपा (४) फभोक्तजभको सेिा उऩरव्ध गयाउने

विशेषऻको काभ, कतिव्म, अर्धकाय, ऩदािर्ध य सुविधा कामिकायी
सर्भर्तरे तोके फभोक्तजभ हुनेछ।

(६) कामिकायी सर्भर्तरे नेऩार

१५.

सयकायफाट उऩरब्ध

गयाइएका कभिचायीराई थऩ सुविधा उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।

ऩुनर्निभािण कोष: (१) प्रार्धकयणको रार्ग एउटा छु ट्टै ऩुनर्नभ
ि ािण कोष
यहनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोषभा दे हाम फभोक्तजभका

यकभहरू यहनेछन्:-

(क) नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ,

15

(ख) प्रधानभन्त्री दै िी प्रकोऩ उद्धाय कोषफाट प्राप्त
यकभ,

(ग) कुनै सॊ घ, सॊ स्था िा व्मक्तिफाट प्राप्त यकभ,

(घ) विदे शी व्मक्ति , सयकाय िा अन्तयािविम सॊ घ,
सॊ स्थाफाट

नगद

िा

िस्तुगत

कामिक्रभ िाऩत प्राप्त यकभ

सहामता

िा

(ङ) अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ।

अक्तघ

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोक्तजभको यकभ प्राप्त गनुि

प्रार्धकयणरे ऩययाि भन्त्रारमसॉगको सभन्िमभा

भन्त्रारमको स्िीकृर्त र्रनु ऩनेछ ।

अथि

(४) उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोषको सञ्चारन कामिकायी

सर्भर्तरे तोके फभोक्तजभ हुनेछ ।

(५) प्रचर्रत कानूनभा जुनसुकै कु या रेक्तखएको बए ताऩर्न

दपा फभोक्तजभको ऩुनर्निभािण कोषभा यहेको यकभ विज हुने छै न ।
(६)

मस

उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोषको यकभ ऩुनर्नभ
ि ािण

सम्फन्धी काभका रार्ग भात्र खचि गरयनेछ ।

(७) प्रार्धकयणरे उऩदपा (१) फभोक्तजभको कोषको फावषिक

कायोफायको क्तस्थर्त य अन्म हयवहसाफको प्रर्तिेदन तमाय गयी नेऩार
१६.

१७.

सयकायसभऺ ऩेश गनेछ ।

प्रशासर्नक खचिका रार्ग यकभ उऩरब्ध गयाउने: नेऩार सयकायरे

प्रार्धकयणको प्रशासर्नक खचिको रार्ग आिश्मक यकभ िावषिक
रुऩभा उऩरब्ध गयाउनेछ ।

कामािरम स्थाऩना गनि सक्ने् (१) प्रार्धकयणरे ऩुनर्नभ
ि ािण सम्फन्धी

काभ िा त्मस्तो काभ को सुऩयीिेऺण, अनुगभन य सभन्िम गनि,
गयाउन आिश्मकता अनुसाय कामािरम स्थाऩना गनि सक्नेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ स्थाऩना बएका कामािरमको

१८.

काभ, कतिव्म य अर्धकाय प्रार्धकयणरे तोके फभोक्तजभ हुनेछ ।
प्रार्धकयणको

साॊगठर्नक

सॊ यचना य दयफन्दी्

प्रार्धकयणका

कभिचायीको दयफन्दी य कामि विियण र्नदे शक सर्भर्तफाट स्िीकृत

साॊगठर्नक सॊ यचना य फजेटको ऩरयर्धर्बत्र यही कामिकायी सर्भर्तरे
१९.

तोके फभोक्तजभ हुनेछ ।

रे खा य रे खाऩयीऺण: (१) प्रार्धकयणको आम-व्ममको रेखा नेऩार
सयकायरे अऩनाएको ढाॉचा फभोक्तजभ याख्नु ऩनेछ ।

(२) प्रार्धकयणको कोषको आन्तरयक रेखाऩयीऺण कोष

तथा रेखा र्नमन्त्रक कामािरमफाट य अक्तन्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखा
२०.

ऩयीऺकफाट हुनछ
े ।

विकास सहामता सभन्िम तथा सहक्तजकयण सर्भर्त् विकास

सहामताद्वाया सञ्चार्रत ऩुनर्नभ
ि ािण सम्फन्धी कामिक्रभराई प्रबािकायी
य ऩायदशी फनाउन य त्मस्तो कामिक्रभको अनुगभन गनि, गयाउन

ऩरयषद्रे प्रभुख कामिकायी अर्धकृतको सॊ मोजकत्िभा याविम तथा
अन्तयािविम विकास साझेदाय हरु य नागरयक सभाजको
प्रर्तर्नर्धत्ि हुने गयी फढीभा एघाय
२१.

सदस्म यहेको

सभेत

एक विकास

सहामता सभन्िम तथा सहक्तजकयण सर्भर्त गठन गनेछ।

र्नदे शन ददन सक्ने्

(१) प्रार्धकयणरे मस ऐन फभोक्तजभ आफ्नो

काभ, कतिव्म तथा अर्धकायको प्रमोग गदाि कुनै साििजर्नक
र्नकाम िा यािसेिकराई आिश्मक र्नदे शन ददन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको र्नदे शन ऩारना गनुि सम्फक्तन्धत

२२.

र्नकाम िा यािसेिकको कतिव्म हुनेछ ।

कायफाहीको रार्ग रे खी ऩठाउने् (१) मस ऐन फभोक्तजभ प्रार्धकयणरे

ददएको र्नदे शन कुनै यािसेिकरे ऩारना नगये भा र्नजरे आफ्नो सेिा,
शति सम्फन्धी प्रचर्रत कानूनको उल्रॊ घन गये को भार्ननेछ ।
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(२) प्रार्धकयणरे ददएको र्नदे शन ऩारना नगने यािसेिकराई

प्रार्धकयणरे कायफाहीको रार्ग सम्फक्तन्धत र्नकामभा रेखी ऩठाउन
सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोक्तजभ कुनै र्नकामको प्रभुख िा

यािसेिकराई

कायफाहीको

रार्ग

रेखी

आएभा

अर्धकायप्राप्त

अर्धकायीरे र्नजराई एक भवहनार्बत्र कायफाही गयी सोको जानकायी
प्रार्धकयणराई ददनु ऩनेछ ।

(४) मस ऐन फभोक्तजभ प्रार्धकयणफाट प्रत्मामोक्तजत अर्धकाय

फभोक्तजभ कुनै यािसेिकरे काभ नगये भा त्मस्तो यािसेिकरे गये को
काभ कायफाहीको सम्फन्धभा प्रार्धकयणरे जाॉचफुझ गनि सक्नेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोक्तजभ जाॉचफुझ गदाि प्रार्धकयणरे

सम्फक्तन्धत पाइर क्तझकाउन तथा सम्फद्ध व्मक्तिराई सभेत फुझ्न
सक्नेछ ।

(६) उऩदपा (४) फभोक्तजभ जाॉचफुझ गदाि कुनै यािसेिकरे

गैयकानूनी

काभ कायफाही

गये को

ऩाइएभा

प्रार्धकयणरे

त्मस्तो

यािसेिकराई प्रचर्रत कानून फभोक्तजभ कायफाहीको रार्ग सम्फक्तन्धत
२३.

र्नकामभा रेखी ऩठाउनेछ।

साििजर्नक सुनिाई गने: प्रार्धकयणरे आफ्नो काभ कायफाहीराई
प्रबािकायी य ऩायदशी फनाउन कम्तीभा छ भवहनाभा एकऩटक

२४.

साििजर्नक सुनिाई गनेछ।

प्रर्तिेदन साििजर्नक गनुि ऩने् (१) प्रार्धकयणरे प्रत्मेक चौभार्सक
रुऩभा

आपूरे

गये का

काभ

कायफाही

य

प्रशासर्नक

तथा

ऩुनर्निभािणका रार्ग बएको खचि सभेत सभािेश गयी उऩमुि
भाध्मभफाट प्रर्तिेदन साििजर्नक गनुि ऩनेछ ।
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(२)

प्रार्धकयणरे आपूरे सम्ऩादन गये को काभ

कायफाहीको फावषिक प्रर्तिेदन आर्थिक फषि सभाप्त बएको तीन
भवहनार्बत्र नेऩार सयकायसभऺ ऩेश गनुऩ
ि नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोक्तजभ प्राप्त हुन आएको प्रर्तिेदन

नेऩार सयकायरे व्मिस्थावऩका-सॊ सदसभऺ ऩेश गनेछ ।
२५.

क्तजल्रा सभन्िम सर्भर्त्

(१)

बूकम्ऩफाट प्रबावित ऺेत्रभा

प्रार्धकयणफाट बए गये को काभ कायफाहीभा सभन्िम गनि प्रत्मेक
क्तजल्राभा एक क्तजल्रा सभन्िम सर्भर्त यहनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभको क्तजल्रा सभन्िम सर्भर्तभा

सम्फक्तन्धत क्तजल्राफाट व्मिस्थावऩका

–सॊ सदभा प्रर्तर्नर्धत्ि गने

सॊ सद सदस्म , सम्फक्तन्धत क्तजल्राका प्रभुख क्तजल्रा अर्धकायी य
स्थानीम विकास अर्धकायी यहनेछन् ।

(३) क्तजल्रा सभन्िम सर्भर्तको सॊ मोजक उऩदपा

फभोक्तजभका सॊ सद सदस्मभध्मेफाट

(२)

ु भको नाभ
नेऩारी िणािनक्र

अनुसाय प्रत्मेक छ भवहनाभा ऩारै ऩारो गयी हुनेछ ।

(४) उऩदपा (१) फभोक्तजभको क्तजल्रा सभन्िम सर्भर्तको

काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोक्तजभ हुनेछ:-

(क) प्रार्धकयणफाट बए गये को काभ काय फाहीभा सभन्िम
गने,

(ख) प्रार्धकयणफाट बए गये को काभ काय
अनुगभन गने,

फाहीको

(ग) प्रार्धकयणफाट बए गये को काभ कायफाहीको सभीऺा
गने,

(घ) प्रार्धकयणको काभसॉग सम्फक्तन्धत क्तजल्राक्तस्थत

ऩदार्धकायी िा कभिचायीरे मस ऐन विऩरयत कुनै
काभ गये भा कायफाहीको रार्ग र्सपारयस गने,
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(ङ) तोवकए फभोक्तजभ अन्म कामि गने ।

(५) उऩदपा (४) को प्रमोजनको रार्ग क्तजल्रा सभन्िम

सर्भर्तरे सो सर्भर्तभा आिश्मकता अनुसाय क्तजल्राक्तस्थत कुनै

र्नकामका ऩदार्धकायी, भवहरा तथा सभाजसेिीराई आभन्त्रण गनि
२६.

सक्नेछ ।

ऩुनयािेदन सम्फन्धी व्मिस्था् (१) मस ऐनभा उक्तल्रक्तखत काभ,

कतिव्म य अर्धकायको प्रमोग गदाि प्रार्धकयणरे गये को र्नणिम िा
आदे श

उऩय क्तचि नफुझ्ने

ऩऺरे

उऩदपा

ऩुनयािेदन सर्भर्तसभऺ ऩुनयािेदन गनि सक्नेछ ।

(२) फभोक्तजभको

(२) उऩदपा (१) फभोक्तजभ ऩये को ऩुनयािेदनको कायफाही

य वकनाया गनि नेऩार सयकायरे दे हाम फभोक्तजभको एक ऩुनयािेदन
सर्भर्त गठन गनेछ्-

(क) ऩुनयािेदन

अदारतको फहारिारा

न्मामाधीशभध्मेफाट न्माम ऩरयषद्को

र्सपारयसभा नेऩार सयकायरे तोकेको
न्मामाधीश

(ख) ऩूिािधाय, इक्तन्जर्नमरयङ्ग, कानून, अथिशास्त्र,

-अध्मऺ

व्मिस्थाऩन, आर्थिक िा साभाक्तजक
विकास,

ऩुयातत्ि, साििजर्नक खरयद िा

साभाक्तजक

भान्मताप्राप्त
स्नातकोिय
कम्तीभा
बएका

विकासको

विषमभा

विश्वविद्यारमफाट कम्तीभा
गयी

ऩन्र

सम्फक्तन्धत

िषिको

कामि

व्मक्तिहरुभध्मेफाट

ऺेत्रभा

अनुबि

प्रर्तर्नर्धत्ि

हुने गयी नेऩार सयकायरे र्नमुि गये का
दुई जना
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-सदस्म

(३) ऩुनयािेदन सर्भर्तका अध्मऺ य सदस्मको सुविधा

ऩुनयािेदन अदारतका न्मामाधीश सयह हुनेछ ।

(४) उऩदपा (२) को खण्ड (ख) फभोक्तजभ र्नमुि

सदस्मराई र्नजको खयाफ आचयण िा कामिऺभताको अबािको
आधायभा ऩदीम क्तजम्भेिायी ऩूया गनि नसक्ने बनी नेऩार सयकायरे

गठन गये को जाॉचफुझ सर्भर्तरे ऩदभुि गनि र्सपारयस गये भा
नेऩार

सयकायरे

सक्नेछ।

र्नजराई

जुनसुकै

फखत

ऩदफाट

हटाउन

तय त्मसयी ऩदफाट हटाउनु अक्तघ र्नजराई सपाइ ऩेश गने

भौका ददनु ऩनेछ ।

(५) ऩुनयािेदन सर्भर्तराई आिश्मक ऩने कभिचायी नेऩार

सयकायरे उऩरब्ध गयाउनेछ।

(६) मस दपा फभोक्तजभ ऩुनयािेदन सर्भर्तरे ऩुनयािेदनको

कायफाही य वकनाया गदाि प्रचर्रत कानून फभोक्तजभ ऩुनयािेदन
अदारतराई बए सयहको अर्धकायको प्रमोग गनेछ ।
कायफाही

(७) ऩुनयािेदन सर्भर्तरे मस दपा फभोक्तजभ ऩुनयािेदनको
य

वकनाया

गदाि

सॊ क्तऺप्त

कामिविर्ध

फभोक्तजभको कामिविर्ध अिरम्फन गनेछ ।
हुनेछ ।

ऐन,

२०२८

(८) ऩुनयािेदन सर्भर्तरे गये को र्नणिम िा आदे श अक्तन्तभ
(९) ऩुनयािेदन सर्भर्तको कामाििर्ध प्रार्धकयण विघटन

बएको र्भर्तरे एक िषिसम्भ यहनेछ ।

ऩुनयािेदन सर्भर्तरे

आपूराई तोवकएको कामाििर्ध र्बत्र पर्र्छौट गनि फाॉकी यहेका

ऩुनयािेदन य सोसॉग सम्फक्तन्धत र्भर्सर प्रार्धकयणको केन्रीम
कामािरम

यहेको

अदारतभा सनेछ।

स्थानको
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ऺेत्रार्धकाय

बएको

ऩुनयािेदन

२७.

२८.

मसै ऐन फभोक्तजभ हुने्

मस ऐनभा रेक्तखएजर्त कुयाभा मसै ऐन

फभोक्तजभ य मस ऐनरे नसभेटेको विषमभा अन्म
फभोक्तजभ हुनेछ।

प्रचर्रत कानून

अर्धकाय प्रत्मामोजन् प्रार्धकयणरे आपूराई प्राप्त अर्धकायभध्मे
आिश्मकता अनुसाय केही अर्धकाय प्रभुख कामिकायी अर्धकृत ,

सदस्म, सक्तचि िा नेऩार सयकायको कुनै र्नकाम िा अर्धकृतराई
२९.

३०.
३१.

प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ।
नेऩार

सम्ऩकि

सयकायसॉग
याख्दा

सम्ऩकि् प्रार्धकयणरे नेऩार सयकायसॉग

प्रधानभन्त्री

भापित याख्नु ऩनेछ ।

तथा

भक्तन्त्रऩरयषद्को

कामािरम

र्नमभ फनाउन सक्ने: नेऩार सयकायरे मस ऐनको कामािन्िमनको
रार्ग आिश्मक र्नमभ फनाउन सक्नेछ।

र्नदे क्तशका िा कामिविर्ध फनाई रागू गनि सक्ने् मो ऐन िा मस

ऐन अन्तगित फनेको र्नमभको अधीनभा यही प्रार्धकयणरे आफ्नो
कामि सञ्चारन गनि आिश्मक र्नदे क्तशका िा कामिविर्ध फनाई रागू

३२.

गनि सक्नेछ ।

फचाउ् बूकम्ऩफाट प्रबावित सॊ यचनाको ऩुनर्निभािण सम्फन्धी

अध्मादे श, २०७२ फभोक्तजभ प्रार्धकयणको नाभफाट बइसकेका

खचि, ऩत्राचाय, कामभ गये को फैंक खाता तथा रे खा श्रे स्ता मसै
ऐन फभोक्तजभ बए गये को भार्ननेछ ।

व्मिस्थावऩका-सॊ सदको फैठकफाट ऩारयत र्भर्त् २०७२/०९/०१
सम्भाननीम यािऩर्तज्मूफाट प्रभाणीकयण र्भर्त् २०७२
/०९/०५
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