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प्रदेश पूर्वाधवर वर्कवस सवझेदवरी कवर्ाक्रम 
(सञ्चवलन कवर्ावर्धध) धनर्मवर्ली, 2076 

प्रदेश रवजपरमव प्रकवशशत धमधत 
२०७६।०६।१५ 

संशोधन 
१. प्रदेश पूर्वाधवर वर्कवस सवझदेवरी कवर्ाक्रम  
   (सञ्चवलन कवर्ावर्धध) (पवहलो संशोधन)  
    धनर्मवर्ली, २०७६         2०७६।०८।२३ 
२. प्रदेश पूर्वाधवर वर्कवस सवझदेवरी कवर्ाक्रम  
   (सञ्चवलन कवर्ावर्धध) (दोस्रो संशोधन)  
   धनर्मवर्ली, २०७७       2०७७।०६।१५ 

प्रदेश आधथाक कवर्ावर्धध ऐन, 207४ को दफव ६३ ले ददएको अधधकवर 
प्रर्ोग गरी प्रदेश सरकवरले देहवर्कव धनर्महरू बनवएको छ। 
1. संशिप्त नवम र प्रवरम्भ: (1) र्ी धनर्महरूको नवम "प्रदेश पूर्वाधवर 

वर्कवस सवझेदवरी कवर्ाक्रम (सञ्चवलन कवर्ावर्धध) धनर्मवर्ली, 
2076" रहेको छ। 

(2) र्ो धनर्मवर्ली तरुुन्त प्रवरम्भ हनेुछ। 

2. पररभवषव: वर्षर् र्व प्रसङ्गले अको अथा नलवगेमव र्स धनर्मवर्लीमव,- 
(क) "उपभोक्तव सधमधत" भन्नवले स्थवनीर् तहमव सञ्चवलन 

हनेु कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्न र व्र्र्स्थवपन गनाकव 
लवधग कवर्ाक्रमबवट प्रत्र्ि लवभवशन्र्त हनेु स्थवनीर् 
व्र्शक्तहरू मध्रे्बवट प्रचधलत कवनून बमोशजम गदित 
उपभोक्तव सधमधत सम्झन ुपछा। 
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(ख) "कवर्ाक्रम" भन्नवले र्स धनर्मवर्ली बमोशजम 
सञ्चवलन हनेु प्रदेश पूर्वाधवर वर्कवस सवझेदवरी 
कवर्ाक्रम सम्झन ु पछा र सो शब्दले त्र्स्तव 
कवर्ाक्रम अन्तगात सञ्चवलन हनेु परू्वाधवर धनमवाण 
आर्ोजनवलवई समेत जनवउँछ। 

(ग) "कवर्वालर्" भन्नवले गवउँ कवर्ापवधलकवको कवर्वालर् 
र्व नगर कवर्ापवधलकवको कवर्वालर्लवई सम्झन ु
पछा। 

(घ) "धनदेशक सधमधत" भन्नवले धनर्म ५ बमोशजम 
गदित कवर्ाक्रम धनदेशक सधमधत सम्झन ुपछा। 

(ङ) "प्रदेश सभव सदस्र्" भन्नवले बवगमती प्रदेशकव 
प्रदेश सभव सदस्र् सम्झन ुपछा। 

(च) "मन्रवलर्" भन्नवले प्रदेश सरकवरकव वर्षर्गत 
मन्रवलर्लवई सम्झन ुपछा र सो शब्दले मखु्र्मन्री 
तथव मशन्रपररषद्को कवर्वालर्लवई समेत 
जनवउँछ। 

(छ) "वर्षर्गत कवर्वालर्" भन्नवले प्रदेश सरकवरकव 
वर्धभन्न मन्रवलर् र्व अन्तगात धनशित कवर्ािेर 
भएकव कवर्वालर् तथव सम्बशन्धत धडधभजन कवर्वालर् 
लगवर्तकव धनकवर् सम्झन ुपछा। 

(ज) "स्थवनीर् तह" भन्नवले प्रदेशधभरकव गवउँपवधलकव 
र्व नगरपवधलकव सम्झन ुपछा। 

3. कवर्ाक्रम परवमशा सधमधत: (१) र्स धनर्मवर्ली बमोशजम सञ्चवलन 
 

 दोस्रो संशोधनद्ववरव संशोधधत। 
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हनेु कवर्ाक्रमको कवर्वान्र्र्न र व्र्र्स्थवपनको कवर्ालवई समन्र्र् 
तथव सहजीकरण गना नेपवलको संवर्धवनको धवरव 176 को उपधवरव 
(२) बमोशजम प्रत्रे्क प्रदेश सभव सदस्र्को धनर्वाचन िेरमव देहवर् 
बमोशजमको एक कवर्ाक्रम परवमशा सधमधत रहनेछः-  

(क) प्रत्र्ि धनर्वाशचत प्रदेश सभव सदस्र्  -संर्ोजक 

(ख) समवनपुवधतक प्रदेश सभव सदस्र्  -सदस्र् 

(ग) शजल्लव समन्र्र् सधमधतकव प्रमखु र  

उप-प्रमखु     -सदस्र् 

(घ) प्रत्र्ि धनर्वाशचत प्रदेश सभव सदस्र्को  

धनर्वाचन िेरधभरकव स्थवनीर् तहकव  

प्रमखु उपप्रमखुहरू   -सदस्र् 

(२) नेपवलको संवर्धवनको धवरव 176 को उपधवरव (१) 
को खण्ड (ख) बमोशजम समवनपुवधतक धनर्वाचन प्रणवली बमोशजम 
धनर्वाशचत प्रदेश सभवको सदस्र् आफूले चवहेको प्रदेशधभरको कुनै 
एक धनर्वाचन िेरको उपधनर्म (१) बमोशजमको सधमधतको सदस्र् 
हनु सक्नेछ। 

(३) उपधनर्म (२) बमोशजमकव प्रदेश सभवकव सदस्र्ले 
आफू सदस्र् हनु चवहेको धनर्वाचन िेर खुलवई असोज १५ गते धभर 
सम्बशन्धत शजल्लव समन्र्र् सधमधतको कवर्वालर्मव धलशखत रूपमव 
जवनकवरी ददन ुपनेछ। 
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-------- 
 (४) उपधनर्म (१) को खण्ड (क) बमोशजमको धनर्वाशचत 

प्रदेश सभवको सदस्र् धनलम्बन भएको र्व कुनै कवरणले त्र्स्तो पद 
ररक्त भएको अर्स्थवमव खण्ड (ख) बमोशजमको ज्रे्ष्ठ सदस्र्ले 
संर्ोजकको रूपमव कवमकवज गनेछ।  

(५) शजल्लव समन्र्र् अधधकवरीले उपधनर्म (१) 
बमोशजमको सधमधतको सशचर् भई कवम गनेछ। 

4. कवर्ाक्रम परवमशा सधमधतको कवम, कताव्र् र अधधकवर: (१) 
कवर्ाक्रम परवमशा सधमधतको कवम, कताव्र् र अधधकवर देहवर् 
बमोशजम हनेुछः- 

(क) र्स धनर्मवर्ली बमोशजम धनर्वाचन िेरमव सञ्चवलन 
हनेु कवर्ाक्रमको समन्र्र् र सहजीकरण गने, 

(ख) आफ्नो धनर्वाचन िेर धभर र्स धनर्मवर्ली बमोशजम 
लवगत सवझेदवरी हनु सक्ने आर्ोजनवहरूको वर्र्रण 
सङ्कलन गरी सधमधतलवई उपलब्ध गरवउने, 

(ग) कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्नमव देशखएकव समस्र्व समवधवन 
गना सहजीकरण गने, 

(घ) कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्नलवई प्रभवर्कवरी बनवउन 
सधमधतलवई आर्श्र्क सल्लवह तथव सहर्ोग 
उपलब्ध गरवउने। 

(२) कवर्ाक्रम परवमशा सधमधतको बैिक आर्श्र्कतव 
अनसुवर संर्ोजकले बोलवउनेछ। 

 
 दोस्रो संशोधनद्ववरव शझवकएको। 
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(३) कवर्ाक्रम परवमशा सधमधतको बैिक सम्बन्धी कवर्ावर्धध 
सोही सधमधतले धनधवारण गरे बमोशजम हनेुछ। 

5. कवर्ाक्रम धनदेशक सधमधत: (1) र्स धनर्मवर्ली बमोशजम 
कवर्ाक्रमको छनौट, कवर्वान्र्र्न र अनगुमन गना नेपवलको 
संवर्धवनको धवरव १७६ को उपधवरव (२) बमोशजमको प्रत्रे्क 
धनर्वाचन िेरमव धनर्म ३ बमोशजमको कवर्ाक्रम परवमशा सधमधतको 
संर्ोजकको संर्ोजकत्र्मव सो धनर्मको उपधनर्म (१) को  खण्ड 
(ख) र धनर्वाचन िेर धभरकव स्थवनीर् तहकव प्रमखु सदस्र् रहेको 
एक कवर्ाक्रम धनदेशक सधमधत रहनेछ। 

(२) शजल्लव समन्र्र् अधधकवरीले सधमधतको सशचर् भई 
कवम गनेछ। 

6. धनदेशक सधमधतको कवम, कताव्र् र अधधकवर: धनदेशक सधमधतको 
कवम, कताव्र् र अधधकवर देहवर् बमोशजम हनेुछः- 

(क) नेपवलको संवर्धवनको धवरव १७६ को उपधवरव (२) 
बमोशजमको धनर्वाचन िेर अन्तगात रहेकव स्थवनीर् 
तहको र्ववषाक वर्कवस सवझेदवरी कवर्ाक्रम सङ्कलन 
र वर्श्लेषण गने, 

(ख) कवर्ाक्रम अन्तगात सञ्चवलन हनेु आर्ोजनव छनौटको 
मवपदण्ड तर्वर गने, 

(ग) धनर्म ९ बमोशजम छनौट भएकव आर्ोजनवको 
स्र्ीकृधत ददने, 

(घ) धनदेशक सधमधतबवट स्र्ीकृत भएकव आर्ोजनव 
कवर्वान्र्र्नको लवधग मन्रवलर् र सम्बशन्धत 
स्थवनीर् तहमव लेखी पिवउने, 
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(ङ) कवर्ाक्रम अन्तगात कवर्वान्र्र्न हनेु आर्ोजनवहरूको 
अनगुमन गने। 

7. धनदेशक सधमधतको बैिक सम्बन्धी कवर्ावर्धध: (1) धनदेशक 
सधमधतको बैिक देहवर् बमोशजम कम्तीमव र्षाको तीन पटक 
बस्नेछ:- 

(क) गत आधथाक र्षाको कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्नको 
समीिव तथव चवलू आधथाक र्षाको आर्ोजनव छनौट 
सम्बन्धी छलफल गना - भवद्र १५ गतेधभर, 

(ख) चवलू आधथाक र्षामव कवर्वान्र्र्नमव रहेकव 
कवर्ाक्रमको समीिव तथव आर्ोजनव कवर्वान्र्र्न 
सम्बन्धी मवगादशान गना    - मवघ १५ गतेधभर, 

(ग) चवलू आधथाक र्षामव कवर्वान्र्र्नमव रहेकव 
कवर्ाक्रमको अनगुमन गना तथव आगवमी आधथाक 
र्षाको लवधग स्थवनीर् तहको र्ववषाक र्ोजनवमव 
कवर्ाक्रम समवर्ेश गना    - असवर मसवन्तधभर। 

   ------ 

(2) शजल्लवकव एक भन्दव बढी धनर्वाचन िेरकव सवझव 
आर्ोजनव छनौट गरी कवर्वान्र्र्न गनुा पने भएमव त्र्स्तो शजल्लव 
धभरकव धनदेशक सधमधतहरुको संर्कु्त बैिक बस्न सक्नेछ। त्र्स्तो 
संर्कु्त बैिकको धनणार् बमोशजम आर्ोजनव छनौट गरी कवर्वान्र्र्न 
गना सवकनेछ। 

 
 दोस्रो संशोधनद्ववरव शझवकएको। 
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(३) उपधनर्म (२) बमोशजम आर्ोजनव छनौट भएकव 
आर्ोजनव कवर्वान्र्र्न गना लवग्ने लवगत कस्ले कधत व्र्होने हो सो 
समेत खुलवउन ुपनेछ। 

(४) धनदेशक सधमधतको बैिक संर्ोजकले तोकेको धमधत र 
समर्मव सम्बशन्धत शजल्लव समन्र्र् सधमधतको कवर्वालर्मव बस्नेछ। 
बैिक बस्ने सूचनव बैिक बस्न ु भन्दव कम्तीमव ७ ददन अगवर् ै
सदस्र्हरूलवई ददन ुपनेछ।  

(५) धनदेशक सधमधतको बैिकमव संर्ोजक बवहेककव अन्र् 
कुनै सदस्र्को अनपुशस्थतकव कवरणले मवर सधमधतको कवम 
कवरर्वहीमव र्वधव पगु्ने छैन। 

(६) धनदेशक सधमधतको धनणार् सदस्र्हरुको परवमशामव 
सर्ासम्मधतबवट हनेुछ। 

तर पटक पटकको बैिकबवट समेत सर्ासम्मधतबवट धनणार् 
हनु नसकेमव आर्ोजनवको आधवर र महत्र् समेत खुलवई संर्ोजकले 
गरेको धनणार् नै सधमधतको धनणार् हुनेछ। 

(७) धनदेशक सधमधतको बैिक सम्बन्धी अन्र् व्र्र्स्थव 
सधमधत आफैं ले धनधवारण गरे बमोशजम हनेुछ। 

8. आर्ोजनवको वकधसम र प्रवथधमकतव: (१) र्स धनर्मवर्ली बमोशजम 
देहवर्कव सवर्ाजधनक उपर्ोगसगँ सम्बशन्धत भौधतक पूर्वाधवर वर्कवस 
 सम्बन्धी आर्ोजनव सञ्चवलन गना सवकनेछः- 

(क) नदी गल्छी तथव पवहरो धनर्न्रण, धसँचवई, पोखरी 
संरिण एर्म ्जलवधवर संरिण सम्बन्धी आर्ोजनव, 

(ख) सडक धनमवाण तथव स्तरोन्नधत (सडक, सडक पलु, 
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झोलङेु्ग पलु, कल्भटा, ढल, कविे पलु धनमवाण) एर्म ्
सडक सौन्दर्ीकरण सम्बन्धी आर्ोजनव, 

(ग) खवनेपवनी तथव सरसफवइ, फोहोर मैलव व्र्र्स्थवपन 
तथव ल्र्वण्डवफल सवईट एर्म ्सवर्ाजधनक शौचवलर् 
धनमवाण आर्ोजनव, 

(घ) ऐधतहवधसक, धवधमाक, सवंस्कृधतक, सववहत्र्, कलव 
एरं् परुवतवशवर्क र पर्ाटकीर् स्थलको संरिण, 
शजणोद्धवर, सम्पदव संरिण तथव धनमवाण आर्ोजनव, 

(ङ) नर्ीकरणीर् ऊजवा, लघ ु जलवर्द्यतु तथव 
वर्द्यतुीकरण, जैवर्क ऊजवा सम्बन्धी आर्ोजनव, 

(च) स्र्वस््र् चौकी, प्रसूधत भर्न, बवल वर्कवस केन्द्र, 
वर्पन्न एरं् भूधमहीन नवगररकहरूको लवधग आर्वस 
भर्न, र्ृद्धवश्रम, अनवथवलर् तथव पनुस्थवापनव केन्द्र 
धनमवाण सम्बन्धी आर्ोजनव, 

(छ) कृवष उत्पवदकत्र् र्ृवद्ध गना सघवउ परु् र्वउने, कृवष 
उपज सङ्कलन केन्द्र धनमवाण तथव कृवष तथव पशपंुिी 
हवटबजवर व्र्र्स्थवपन सम्बन्धी आर्ोजनव, 

(ज) सवमदुववर्क वर्द्यवलर्को भौधतक पूर्वाधवर वर्कवस 
सम्बन्धी आर्ोजनव, 

(झ) सवर्ाजधनक उद्यवन, पद मवगा तथव सभवगृह धनमवाण 
सम्बन्धी आर्ोजनव, 

 
 दोस्रो संशोधनद्ववरव थप। 
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(झ1.) अपवङ्गतव भएकव व्र्शक्तको वहत प्रर्द्धान हनेु 
आर्ोजनव, 

(ञ) खेलकुद पूर्वाधवर वर्कवस सम्बन्धी आर्ोजनव, 
(ट) वर्गतमव सञ्चवलनमव आएकव कवर्ाक्रम मध्रे् एक 

र्षा धभर सम्पन्न हनेु वकधसमकव आर्ोजनव, 
(ि) संघ, प्रदेश र स्थवनीर् तहले सञ्चवलन गना लवगेको 

र्व गरररहेको आर्ोजनवमव समेत सहभवधगतव हनु 
सक्ने आर्ोजनव। 

(२) कवर्ाक्रम अन्तगात रवजनीधतक दल सम्बद्ध संघ, 
संगिनको पूर्वाधवर वर्कवस सम्बन्धी आर्ोजनव सञ्चवलन गना, जग्गव 
खररद र्व मआुब्जव वर्तरण गना, सवमवग्री खररद गरी वर्तरण गना, 
गैर सरकवरी संस्थव र्व सहकवरी संस्थव मवफा त आर्ोजनव कवर्वान्र्र्न 
गना र भौधतक पूर्वाधवर वर्कवस भन्दव अन्र् प्रकृधतकव आर्ोजनव 
छनौट गना पवइने छैन। 

तर सवमदुववर्क वर्द्यतुीकरणसँग सम्बशन्धत सहकवरी संस्थव 
मवफा त सम्बशन्धत िेरको वर्द्यतुीकरण गने आर्ोजनव कवर्वान्र्र्न 
गना र्स उपधनर्मले बवधव परु् र्वएको मवधनने छैन। 

(३) उपधनर्म (१) बमोशजम आर्ोजनव छनौट गदवा 
देहवर्कव आर्ोजनवलवई प्रवथधमकतव ददन ुपनेछः- 

(क) स्थवनीर् तहको आर्धधक वर्कवस र्ोजनव, र्ववषाक 
वर्कवस र्ोजनव र अन्र् िेरगत र्ोजनवको 
प्रवथधमकतवमव परेकव पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोजनव,  

 
 पवहलो संशोधनद्ववरव थप। 
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(ख) श्रममव आधवररत रोजगवरी सृजनव गने वकधसमकव 
पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोजनव, 

(ग) बढी जनसहभवधगतव हनेु, उपभोक्तव सधमधतबवट 
सञ्चवलन र व्र्र्स्थवपन हनेु परू्वाधवर सम्बन्धी 
आर्ोजनव, 

(घ) वर्पद् बवट िधत भएको र्व हनु सक्ने समस्र्वलवई 
सम्बोधन गने परू्ा तर्वरी र जोशखम न्रू्नीकरण गने 
पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोजनव, 

(ङ) एकै आधथाक र्षामव सम्पन्न हनु सक्ने प्रकृधतकव 
पूर्वाधवर सम्बन्धी आर्ोजनव, 

(च) सम्बशन्धत धनर्वाचन िेरधभरकव दईु र्व सो भन्दव 
बढी स्थवनीर् तहलवई लवभ पगु्ने आर्ोजनव छनौट 
गनाकव लवधग स्थवनीर् तहले अनरुोध गरेकव पूर्वाधवर 
सम्बन्धी आर्ोजनव, 

(छ) नगरपवधलकव र्व गवउँपवधलकवले धसफवररश गरेकव र 
कवर्ाक्रम सञ्चवलन हनेु बषा प्रदेशको अन्र् बजेट 
तथव कवर्ाक्रममव नपरेकव आर्ोजनवहरु, 

(ज) आर्ोजनव छनौट गदवा स्थवनीर् तह, वर्षर्गत 
कवर्वालर् तथव समदुवर्द्ववरव सञ्चवधलत अधरुो रहेकव 
सवर्ाजधनक प्रकृधतकव पूर्वाधवर सम्बन्धी 
आर्ोजनवहरूलवई सम्पन्न गने कवर्ालवई पवहलो 
प्रवथधमकतव ददन ुपनेछ। 

(४) उपधनर्म (१) बमोशजम आर्ोजनव छनौट गदवा 
संर्ोजकले आर्श्र्क िवनेकव देहवर् बमोशजमकव आर्ोजनव समेत 
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छनौट गना सवकनेछः- 

(क) सम्बशन्धत गवउँ सभव र्व नगर सभवबवट स्र्ीकृत 
भएको तर बजेट अभवर्कव कवरण कवर्वान्र्र्न हनु 
नसकेकव आर्ोजनव, 

(ख) सम्बशन्धत गवउँ सभव र्व नगर सभवबवट स्र्ीकृत 
भई बजेट वर्धनर्ोजन भए तवपधन पर्वाप्त नभएको 
कवरण बजेट थप गनुा पने आर्ोजनव, 

(ख१) प्रदेश सभव सदस्र्को वर्गतकव र्षामव मवगमव 
आधवररत र र्स धनर्मवर्ली बमोशजमकव कवर्ाक्रम 
अधरुव भए प्रवथधमकतव ददई सम्पन्न गनुा पने 
आर्ोजनव,  

(ग) प्रकोप र्व वर्पद् बवट िधत भएकव र्व जोशखममव 
परेकव र सो को पनुधनामवाण, धनर्न्रण र रोकथवमकव 
धनधमत्त बजेट व्र्र्स्थव नभएकव तथव बजेट व्र्र्स्थव 
भए तवपधन पर्वाप्त नभएकव आर्ोजनव, 

(घ) सधमधतले उपर्कु्त देखेकव पूर्वाधवर वर्कवस सम्बन्धी 
अन्र् आर्ोजनव।   

9. आर्ोजनव छनौट: (1) धनदेशक सधमधतले धनर्म ८ मव उशल्लशखत 
आर्ोजनव मध्रे्बवट र्स धनर्मवर्ली बमोशजम कवर्वान्र्र्न हनेु 
आर्ोजनवहरू असोज मसवन्तधभर छनौट गररसक्न ुपनेछ। 

(२) शजल्लव समन्र्र् सधमधतको कवर्वालर्ले अनसूुची- १ 
बमोशजमको कवर्वान्र्र्न तवधलकव सवहत उपधनर्म (१) बमोशजम 

 
 दोस्रो संशोधनद्ववरव थप। 
 दोस्रो संशोधनद्ववरव संशोधधत। 
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छनौट भएकव आर्ोजनवको वर्र्रण आर्ोजनव कवर्वान्र्र्न हनेु 
मन्रवलर् र स्थवनीर् तहमव प्रत्रे्क र्षाको कवधताक मसवन्त 
गतेधभर पिवई सक्न ुपनेछ। 

(३) शजल्लव समन्र्र् सधमधतको कवर्वालर्ले उपधनर्म (१) 
बमोशजम छनौट भएकव आर्ोजनवको वर्र्रण अनसूुची- २ 
बमोशजमको ढवँचवमव तर्वर गरी आर्ोजनव छनौट भएको १५ ददन 
धभर मन्रवलर्, सम्बशन्धत प्रदेश लेखव धनर्न्रक कवर्वालर् तथव 
सम्बशन्धत स्थवनीर् तहमव पिवउन ुपनेछ। 

(४) उपधनर्म (१) बमोशजमको अर्धध धभर छनौट 
नभएकव आर्ोजनवमव र्स धनर्म बमोशजमको रकम प्रवप्त हनेु छैन। 

(५) र्स धनर्मवर्ली बमोशजम आर्ोजनव छनोट गदवा 
प्रत्रे्क धनर्वाचन िेरमव उपलब्ध हनेु कुल रकमबवट एक आर्ोजनव 
न्रू्नतम दश लवख रूपैर्वँ लवगतमव नघट्ने गरी बढीमव बीस 
आर्ोजनवहरू छनौट गना सवकने छ।  

(६) उपधनर्म (१) बमोशजम छनौट भएकव कुनै 
आर्ोजनवको सम्झौतव पषु मवहनव धभर हनु नसकेमव संर्ोजकले सो 
आर्ोजनव पररर्तान गरी मवघ पन्र गतेधभर सोही धनर्वाचन िेर 
अन्तगातको अको आर्ोजनव छनौट गना सक्नेछ। 

(७) उपधनर्म (६) बमोशजम आर्ोजनव पररर्तान भएको 
जवनकवरी मन्रवलर्, सम्बशन्धत प्रदेश लेखव धनर्न्रक कवर्वालर् तथव 
सम्बशन्धत स्थवनीर् तहमव समेत ददन ुपनेछ। 

 
 पवहलो संशोधनद्ववरव थप। 
 पवहलो संशोधनद्ववरव संशोधधत। 
 दोस्रो संशोधनद्ववरव संशोधधत। 
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(८) मन्रवलर्ले सम्बशन्धत स्थवनीर् तहमव स्र्ीकृत भएको 
कवर्ाक्रम बमोशजमको रकम हस्तवन्तरण गने व्र्र्स्थव धमलवउनेछ। 

(९) धनदेशक सधमधतले र्स धनर्मवर्ली बमोशजम एक भन्दव 
बढी स्थवनीर् तह र्व धनर्वाचन िेरमव पने आर्ोजनव कवर्वान्र्र्न 
कुनै एउटव स्थवनीर् तहबवट हनेु गरी र्व कवमको पररमवणको 
आधवरमव सम्बशन्धत स्थवनीर् तहहरूमव वर्भवजन गरी तोक्न 
सक्नेछ। 

(10) र्स धनर्मवर्ली बमोशजम मन्रवलर् र प्रदेश लेखव 
धनर्न्रक कवर्वालर्मव आर्ोजनव छनौटको वर्र्रण उपलब्ध गरवउने 
शजम्मेर्वरी शजल्लव समन्र्र् अधधकवरीको हनेुछ। 

(11) धनदेशक सधमधतको संर्ोजक धनलम्बनमव रहेको र्व 
अन्र् कुनै कवरणले संर्ोजकको पद ररक्त रहेकोमव त्र्स्तो धनलम्बन 
फुकुर्व भएको र्व संर्ोजक हनेु सदस्र्ले शपथ ग्रहण गरेको धमधतले 
एक मवहनव धभर र्स धनर्मवर्ली बमोशजम आर्ोजनव छनौट गना 
सक्नेछ। 

(12) र्स धनर्मवर्ली बमोशजम आर्ोजनव छनौट गदवा 
धनर्वाचन आचवर संवहतवको कवरणले ढीलव भएमव सम्बशन्धत धनर्वाचन 
िेरमव आचवर संवहतव सवकएको धमधतले पन्र ददन धभर र उप-
धनर्वाचन भएको िेरमव आर्ोजनव छनौट गदवा उप-धनर्वाचन सम्पन्न 
भई प्रदेश सभव सदस्र्ले कवर्ाभवर समवल्न ु अशघ पद तथव 
गोपनीर्तवको सपथ पिवत एक मवहनवधभर आर्ोजनव छनौट गरी 
सक्न ुपनेछ। 

 
 पवहलो संशोधनद्ववरव थप। 
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10. कवर्ाक्रम सवझेदवरी गना सवकने: (१) र्स कवर्ाक्रमबवट कवर्वान्र्र्न 
हनेु आर्ोजनवमव सम्बशन्धत स्थवनीर् तहले आफ्नो धमल्दो 
कवर्ाक्रमबवट वर्त्तीर् सवझदेवरी गना सक्नेछ। 

(२) र्स कवर्ाक्रम अन्तगात उपभोक्तव सधमधत मवफा त 
कवर्वान्र्र्न हनेु आर्ोजनवमव जनसहभवधगतवको धनशित अंश समवर्ेश 
गरी सम्बशन्धत स्थवनीर् तहको धनर्म बमोशजम उपभोक्तव सधमधतबवट 
लवगत सवझदेवरी गनुा पनेछ। 

(३) र्स कवर्ाक्रम अन्तगात छनौट भएकव आर्ोजनवमव 
सम्बशन्धत स्थवनीर् तहको कवर्ाक्रमबवट सवझेदवरी गना सवकनेछ। 

(४) कवर्वालर्ले उपधनर्म (१), (२) र (३) बमोशजमको 
रकम समेत समवर्ेश गरी आर्ोजनवको कुल लवगत अनमुवन तर्वर 
गनुा पनेछ। 

(५) धनदेशक सधमधतले लवगत सवझेदवरी बढी हनेु आर्ोजनव 
छनौट गरी कवर्वान्र्र्न गना प्रवथधमकतव ददने गरी मवपदण्ड बनवउन 
सक्नेछ। 

11. कवर्ाक्रम सञ्चवलन तथव कवर्वान्र्र्न: (१) धनदेशक सधमधतले र्स 
धनर्मवर्ली बमोशजम छनौट भएकव कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्नको लवधग 
सम्बशन्धत गवउँपवधलकव र्व नगरपवधलकवमव पिवउन ुपनेछ। 

(२) उपधनर्म (१) बमोशजम प्रवप्त कवर्ाक्रमको सञ्चवलन 
तथव कवर्वान्र्र्न सम्बशन्धत स्थवनीर् तहले प्रचधलत कवनून बमोशजम 
गनुा पनेछ। 

 
 दोस्रो संशोधनद्ववरव थप। 
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(३) र्स धनर्मवर्ली बमोशजम छनौट भएकव आर्ोजनव 
कवर्वान्र्र्न गदवा पचवस लवख रूपैर्वँ --- भन्दव बढी लवगत अनमुवन 
भएकव आर्ोजनव बोलपरको मवध्र्मबवट िेक्कव व्र्र्स्थव गरी गनुा 
पनेछ। 

(४) र्स धनर्मवर्ली बमोशजम छनौट भएकव आर्ोजनव 
कवर्वान्र्र्न गदवा पचवस लवख रूपैर्वँ सम्म लवगत अनमुवन भएको 
आर्ोजनव उपभोक्तव सधमधत मवफा त कवर्वान्र्र्न गरवउन सवकनेछ। 

(५) र्स धनर्मवर्ली बमोशजम धनमवाण हनेु पूर्वाधवर धनमवाण 
गदवा मवहलव, बवलबवधलकव तथव अपवङ्गतव भएकव व्र्शक्तले समेत 
प्रर्ोग गना सक्ने गरी गनुा पनेछ। 

(६) र्स धनर्मवर्ली बमोशजम उपभोक्तव सधमधतबवट 
कवर्वान्र्र्न हनेु आर्ोजनवहरू उपभोक्तव सधमधतले िेक्कव र्व अन्र् कुनै 
तररकवबवट अन्र् व्र्शक्त र्व संस्थव मवफा त कवम गरवएको पवइएमव 
सधमधतले त्र्स्तो आर्ोजनव रद्द गरी र्स धनर्मवर्ली अनसुवर छनौट 
भएकव अको आर्ोजनवलवई रकम उपलब्ध गरवउन सक्नेछ। 

(७) र्स धनर्मवर्ली बमोशजमकव आर्ोजनव तथव कवर्ाक्रम 
कवर्वान्र्र्न गदवा आर्ोजनव स्थल, लवगत, वर्धनर्ोशजत बजेट, 
उपभोक्तव सधमधत र्व धनमवाण व्र्र्सवर्ीको नवम समेतको जवनकवरी 
सम्बशन्धत आर्ोजनव स्थल, कवर्वालर्को सूचनवपवटी तथव र्रे्सवइटमव 
समेत रवख्न ुपनेछ। 

12. आर्ोजनव कवर्वान्र्र्नको शजम्मेर्वरी: (१) धनर्म ११ बमोशजम 
कवर्वान्र्र्नको लवधग प्रवप्त भएकव आर्ोजनवहरू तोवकएको गणुस्तर 

 
 दोस्रो संशोधनद्ववरव शझवकएको। 
 दोस्रो संशोधनद्ववरव संशोधधत। 
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र समर्मव कवर्वान्र्र्न गने शजम्मेर्वरी प्रमखु प्रशवसकीर् अधधकृतको 
हनेुछ। 

(२) कवर्ाक्रमको कवर्वान्र्र्नमव अनवर्श्र्क वर्लम्ब गने 
र्व बवधव व्र्र्धवन गने प्रमखु प्रशवसकीर् अधधकृतलवई प्रचधलत 
कवनून बमोशजम वर्भवगीर् सजवर् हनेुछ। 

(३) प्रमखु प्रशवसकीर् अधधकृतले आर्ोजनव कवर्वान्र्र्नको 
वर्त्तीर् तथव भौधतक प्रगधतको जवनकवरी धनर्धमत रूपमव सधमधत तथव 
संर्ोजकलवई ददन ुपनेछ। 

13. रकम धनकवसव सम्बन्धी व्र्र्स्थव: (१) मन्रवलर्ले प्रदेश 
मशन्रपररषद्को धनणार्वनसुवर कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्न गने गरी   
अनसूुची- २ बमोशजम हनु आउने रकम सम्बशन्धत प्रदेश लेखव 
धनर्न्रक कवर्वालर् मवफा त सम्बशन्धत स्थवनीर् तहमव रकम 
धनकवसवको व्र्र्स्थव धमलवउनेछ। 

(२) धनदेशक सधमधतले धनर्म ९ बमोशजम आर्ोजनव छनौट 
गरी पेश गरी सकेपधछ प्रदेश सभव सदस्र्को कवर्ाकवल समवप्त 
भएतवपधन कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्न तथव रकम धनकवसव गना बवधव पने 
छैन। 

(३) स्थवनीर् तहले कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्न गदवा कुनै 
आर्ोजनवको रकम कुनै कवरणले बचत हनु गएमव संर्ोजकले सोही 
आर्ोजनवमव थप कवम गना र्व धनर्म ९ बमोशजम छनौट भएकव 
सम्बशन्धत स्थवनीर् तहको अको कुनै आर्ोजनवको लवधग त्र्स्तो 
रकम उपलब्ध गरवउन सक्नेछ। 

 
 दोस्रो संशोधनद्ववरव संशोधधत। 
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14. आर्ोजनवको अनगुमन: (१) र्स धनर्मवर्ली बमोशजम कवर्वान्र्र्न 
गररने आर्ोजनवको अनगुमन गने शजम्मेर्वरी संर्ोजकको हनेुछ। 

(२) संर्ोजकले धनर्म १७ को उपधनर्म (२) बमोशजम 
तोकेको प्रधतधनधधले आर्ोजनवको अनगुमन गरी सम्बशन्धत स्थवनीर् 
तह, सधमधत र संर्ोजकलवई धनर्धमत रूपमव प्रधतर्देन ददन ुपनेछ। 

(३) कुनै आर्ोजनव कवर्वान्र्र्नको सम्बन्धमव समर्, लवगत 
र गणुस्तर सम्बन्धी कुनै प्रश् न उिेमव सधमधतले सो सम्बन्धमव 
अनगुमन र जवँचबझुको लवधग वर्शेष अनगुमन टोली गिन गना 
सक्नेछ। 

(४) उपधनर्म (१), (२) र (३) बमोशजम अनगुमन गरी 
ददइएको सझुवर् कवर्वान्र्र्न गनुा सम्बशन्धत उपभोक्तव सधमधत, धनमवाण 
व्र्र्सवर्ी तथव स्थवनीर् तहको कताव्र् हनेुछ। 

(५) धनदेशक सधमधतले कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्नलवई 
प्रभवर्कवरी बनवउन धनर्धमत अनगुमन र आर्श्र्कतव अनसुवर 
समन्र्र् तथव सहजीकरण गनुा पनेछ। 

15. सवर्ाजधनक परीिण: र्स धनर्मवर्ली बमोशजम सञ्चवधलत कवर्ाक्रमहरू 
प्रभवर्कवरी बनवउन स्थवनीर् तहले प्रचधलत कवनून बमोशजम 
सवर्ाजधनक परीिणकव वर्धध अर्लम्बन गरी सवर्ाजधनक परीिण गनुा 
पनेछ।  

16. आर्ोजनवको प्रववर्धधक मूल्र्वङ्कन, जवचँपवस र फरफवरक: (१) 
उपभोक्तव सधमधत मवफा त सञ्चवलन भएको आर्ोजनवको हकमव भएको 
खचाको  धबल भौचर सवहतको वर्र्रण सम्बशन्धत उपभोक्तव सधमधतले 
र िेक्कवबवट सञ्चवलन भएकव आर्ोजनवको हकमव सम्बशन्धत धनमवाण 
व्र्र्सवर्ीले सम्बशन्धत कवर्वालर्मव पेश गनुा पनेछ। 
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(२) उपधनर्म (१) बमोशजमको वर्र्रण प्रवप्त भएमव 
सम्बशन्धत स्थवनीर् तहको प्रमखु प्रशवसकीर् अधधकृतले जवचँ पवसकव 
लवधग प्रववर्धधक कमाचवरी खटवई सम्पन्न भएकव कवमको सम्बन्धमव 
प्रधतर्ेदन पेश गना लगवउन ुपनेछ। 

(३) उपधनर्म (२) बमोशजम खवटएकव प्रववर्धधक कमाचवरीले 
सम्झौतव अनसुवर कवम भए, नभएको स्पष्ट रूपमव खुलवई प्रधतर्ेदन 
ददन ुपनेछ। 

(४) उपधनर्म (३) बमोशजमको प्रधतर्ेदनबवट खचा 
अनसुवरको कवम भएको भने्न देशखन आएमव कवर्वालर्ले त्र्स्तो 
कवमको जवँच पवस गररददन ुपनेछ। 

(५) उपधनर्म (४) बमोशजम कवर्वालर्बवट जवँच पवस भई 
सकेपधछ प्रमखु प्रशवसकीर् अधधकृतले प्रचधलत कवनून बमोशजम 
त्र्स्तो कवमको वहसवब फरफवरक गरी सोको वर्र्रण चौमवधसक 
रूपमव सवर्ाजधनक गनुा पनेछ। 

17. कवर्ाक्रमको प्रशवसधनक खचा सम्बन्धी व्र्र्स्थव: (१) कवर्ाक्रम 
अन्तगात आर्ोजनव छनौट गना, प्रधतर्ेदन गना तथव कवर्ाक्रमलवई 
प्रभवर्कवरी रूपमव कवर्वान्र्र्न गना प्रशवसधनक खचाको रूपमव प्रदेश 
लेखव धनर्न्रक कवर्वालर्ले अनसूुची-३ बमोशजम हनु आउने रकम 
दईु वकस्तवमव सोझै शजल्लव समन्र्र् सधमधतलवई उपलब्ध गरवउन ु
पनेछ। 

(२) कवर्ाक्रम सञ्चवलन हनेु स्थवनीर् तहमव समन्र्र् गरी 
कवर्ाक्रमलवई प्रभवर्कवरी बनवउन संर्ोजकले एक जनव प्रधतधनधध 
तोक्न सक्नेछ। 

(३) उपधनर्म (२) बमोशजम प्रधतधनधध तोवकएमव त्र्स्तो 
प्रधतधनधधको र्वतवर्वत खचा र वर्वर्ध खचा समेतको लवधग उपधनर्म 
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(१) बमोशजमको रकम मध्रे्बवट बढीमव पचवस हजवर रूपैर्वसँम्म 
खचा गना सवकनेछ। त्र्स्तो खचा कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्नकव लवधग 
उपलब्ध गरवएको रकमबवट व्र्होररनेछ। 

(४) उपधनर्म (३) बमोशजम हनु आउने रकम सम्बशन्धत 
धनर्वाचन िेरको लवधग तोवकएको प्रधतधनधधले पेश गरेको धबल 
भपवाईको आधवरमव शजल्लव समन्र्र् सधमधतले दईु वकस्तवमव भकु्तवनी 
ददनेछ। 

(५) उपधनर्म (२) बमोशजम तोवकएको प्रधतधनधधले र्स 
धनर्मवर्ली बमोशजमकव आर्ोजनवको कवर्वान्र्र्नको अर्स्थव खुलवई 
शजल्लव समन्र्र् सधमधत, कवर्वालर् र संर्ोजकलवई धनर्धमत रूपमव 
प्रधतर्ेदन ददन ुपनेछ। स्थवनीर् तहले आर्ोजनवको अशन्तम भकु्तवनी 
ददँदव सो प्रधतर्देन समेतलवई आधवर मवन्न सक्नेछ। 

18. लेखव र लेखवपरीिण: (१) कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्नको लवधग प्रवप्त 
रकम तथव खचा सम्बन्धी सम्पूणा कवर्ाको शजम्मेर्वरी सम्बशन्धत 
स्थवनीर् तहको हनेुछ। 

(२) उपधनर्म (१) बमोशजम प्रवप्त रकमको आन्तररक र 
अशन्तम लेखवपरीिण सम्बशन्धत स्थवनीर् तहले प्रचधलत कवनून 
बमोशजम गनुा गरवउन ुपनेछ। 

19. कवर्ाक्रम प्रधतर्ेदन तथव प्रगधत समीिव: (१) सम्बशन्धत स्थवनीर् 
तहको  प्रमखु प्रशवसकीर् अधधकृतले सञ्चवधलत कवर्ाक्रमको प्रगती 
प्रधतर्ेदन शजल्लव समन्र्र् सधमधतको कवर्वालर् तथव मन्रवलर्मव 
प्रत्रे्क  चौमवधसक अर्धध समवप्त भएको धमधतले सवत ददनधभर 
पिवउन ु पनेछ। 

(२) प्रमखु प्रशवसकीर् अधधकृतले सम्बशन्धत स्थवनीर् तहको 
धनर्धमत समीिव बैिकमव उपधनर्म (१) बमोशजमको प्रगधत वर्र्रण 
पेश गरी समीिव गनुा पनेछ। 
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(३) उपधनर्म (१) बमोशजम प्रवप्त भएको प्रधतर्ेदनको 
आधवरमव शजल्लव समन्र्र् सधमधतले चौमवधसक प्रधतर्देन तर्वर गरी 
मन्रवलर्मव पिवउन ुपनेछ। 

20. मन्रवलर्ले धनदेशन ददन सक्ने: मन्रवलर्ले र्स धनर्मवर्ली 
बमोशजमकव आर्ोजनवको कवर्वान्र्र्नलवई थप पवरदशी, जबवफदेही, 
व्र्र्शस्थत र प्रभवर्कवरी बनवउन आर्श्र्क धनदेशन ददन सक्नेछ। 
त्र्स्तो धनदेशन सम्बशन्धत सबैले पवलनव गनुा पनेछ।  

21. अनसूुचीमव थपघट र्व हेरफेर गना सक्ने: मन्रवलर्ले आर्श्र्कतव 
अनसुवर अनसूुचीमव थपघट तथव हेरफेर गना सक्नेछ। 

22. कवर्ावर्धध बनवउन सक्ने: र्स धनर्मवर्लीमव उशल्लशखत 
व्र्र्स्थवहरूको  कवर्वान्र्र्न गना मन्रवलर्ले आर्श्र्क कवर्ावर्धध 
बनवई लवगू गना  सक्नेछ। 

23. आर्श्र्क व्र्र्स्थव गने: र्ो धनर्मवर्ली कवर्वान्र्र्न गने क्रममव 
कुनै दद्ववर्धव उत्पन्न भई कवर्वान्र्र्न गना बवधव परेमव मन्रवलर्ले 
आर्श्र्क व्र्र्स्थव धमलवउनेछ। 
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अनसूुची- १ 
(धनर्म ९ को उपधनर्म (2) सँग सम्बशन्धत) 

प्रदेश पूर्वाधवर वर्कवस कवर्ाक्रम 
कवर्ाक्रम कवर्वान्र्र्न तवधलकव 

(शजल्लव समन्र्र् सधमधतको कवर्वालर्ले सम्बशन्धत मन्रवलर् र स्थवनीर् 
तहमव पिवउने वर्र्रण) 

शजल्लव .........................   प्रदेश धनर्वाचन िेर नं. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 पवहलो संशोधनद्ववरव संशोधधत। 
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अनसूुची- २ 
(धनर्म 9 को उपधनर्म (3) सँग सम्बशन्धत) 

शजल्लव समन्र्र् सधमधतको कवर्वालर्ले मन्रवलर्, प्रदेश लेखव धनर्न्रक 
कवर्वालर् र सम्बशन्धत स्थवनीर् तहमव पिवउन ुपने वर्र्रण  

आधथाक र्षाः 207..../07... 
शजल्लवः ...  ... ... ...धनर्वाचन िेर नं.: ... ... ... प्रदेशः ... ... ... ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नोटः कुनै आर्ोजनव एक भन्दव बढी स्थवनीर् तहको िरेधभर पने भएमव 
 त्र्स्तो आर्ोजनव कवर्वान्र्र्नको लवधग सधमधतले कुनै एउटव 
 स्थवनीर् तहमव पिवउन र्व कवमको पररमवण अनसुवर सम्बशन्धत 
 स्थवनीर् तहमव रकम बवँडफवँट गना सक्नेछ। 
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अनसूुची- 3 
(धनर्म 17 को उपधनर्म (1) सँग सम्बशन्धत) 

शजल्लव समन्र्र् सधमधतको लवधग प्रशवसधनक खचाको रकम 

क्र. 
सं. 

वर्र्रण (शजल्लवमव कवर्म रहेकव 
प्रदेश संसदको धनर्वाचन िेर) 

प्रशवसधनक खचा (सम्बशन्धत धनर्वाचन 
िेरको लवधग वर्धनर्ोजन भएको 
रकमको आधवरमव) 

१ दईु र्टव धनर्वाचन िेर भएको 
शजल्लव 

1.25% (एक दशमलब दईु पवँच 
प्रधतशत) 

2 चवर र्टव धनर्वाचन िेर भएको 
शजल्लव 

0.90% (शून्र् दशमलब नौ प्रधतशत) 

3 छ र्टव धनर्वाचन िेर भएको 
शजल्लव 

0.70% (शून्र् दशमलब सवत 
प्रधतशत) 

4 आि र्टव धनर्वाचन िेर भएको 
शजल्लव 

0.60% (शून्र् दशमलब छ प्रधतशत) 

5 दश र्टव धनर्वाचन िेर भएको 
शजल्लव 

0.55% (शून्र् दशमलब पवँच पवचँ 
प्रधतशत) 

6 बवह्र र्टव धनर्वाचन िेर भएको 
शजल्लव 

0.50% (शून्र् दशमलब पवँच 
प्रधतशत) 

7 बीस र्टवसम्म धनर्वाचन िेर 
भएको शजल्लव 

0.40% (शून्र् दशमलब चवर 
प्रधतशत) 
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