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मखु्यमन्त्री रोजगार काययक्रम कायायन्त्वयनका लागग मागय गनरे्दशन परः 
माननीय मखु्य मन्त्री स्तररय गनर्यय अनसुार मखु्यमन्त्री रोजगार काययक्रम स्थानीय तहमा काययन्त्वयन हनुे गरी मखु्यमन्त्री 
तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलयबाट काययक्रमको रकम न्त्जल्ला न्त्स्थत सामान्त्जक ववकास कायायलयहरुमा पठाईएको छ । 
काययक्रम कायायन्त्वन गनय रे्दहाय अनसुार मागय गनरे्दशन गररएको छ ।  

(क) स्थानीय तहलाइ मागय गनरे्दशनः 
1. मखु्य मन्त्री रोजगार काययक्रम संचालन गनय प्रत्येक स्थानीय तहहरुको लागग बजटे गसंगलगं तोवकएको छ सोही 

बजेट गसमा गिर रवह काययक्रम संचालन गनुय पनेछ । 

2. स्थानीय तहबाट गसफाररस िएका मध्ये मखु्यमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन गनरे्दन्त्शका, २०७६ को अनसूुची 
१ बमोन्त्जमका क्षरेमा मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलयबाट तोवकएका योजनाहरु मध्येबाट मार 
कायायन्त्वयनमा ल्याउन ु पनेछ । संचालीत योजनाहरुको गबवरर् सम्बन्त्न्त्ित सामान्त्जक ववकास कायायलय र 
मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलयलाई गराउनपुनेछ। 

3. स्थानीय तहको लागग तोवकएको बजेटको न्त्यनुतम ७० प्रगतशत रकम योजना सम्बन्त्िी कामको ज्याला वा 
पाररश्रमीक िकु्तानीमा र अगिकतम ३० प्रगतशत रकम योजना संचालनमा सहयोग पगु्ने सामग्रीको खररर्द गनय 
उपयोग गनुय पनेछ । 

4. मखु्य मन्त्री रोजगार काययक्रम संचालनको क्रममा थप चाल ु खचय गसजयना िएमा सम्बन्त्न्त्ित स्थानीय तहले 
आफ्नो गनयगमत बजटेबाट सो ब्ययिार ब्यहोनुय पनेछ । 

5. मखु्य मन्त्री रोजगार काययक्रमबाट प्राप्त अनरु्दान रकमलाई कुनै प्रकारको तलब, ित्ता, चन्त्र्दा, परुस्कारमा खचय 
तथा र्दरुुपयोग गनय पाइन ेछैन । 

6. स्थानीय तहमा रहेको प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रमको रोजगार संयोजकलाइ नै मखु्य मन्त्री रोजगार काययक्रम 
कायायन्त्वयनको काममा पररचालन गनुय पनेछ। 

7. आफ्नो क्षरे गिरको बेरोजगार सूचीमा सचुीकृत तथा कोगिड- १९ बाट रोजगार गमुाएका वेरोजगार व्यन्त्क्तलाई 
मखु्य मन्त्री रोजगार काययक्रम अन्त्तगयतका योजनाहरुको काममा लगाउनपुनेछ । सो को सूची साथै प्रगगत 
गबबरर्/प्रगतवेर्दन मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलय र सामान्त्जक ववकास कायायलयलाई उपलब्ि 
गराउन ुपनेछ। 

8. मखु्य मन्त्री रोजगार काययक्रम कायायन्त्वयनमा ववत्तीय अनशुासन तथा पारर्दन्त्शयता कायम गरी बजेटको सर्दपुयोग 
पवुि गने, लेखा राख्न,े साबयजगनक लेखा पररक्षर् तथा आन्त्तररक एवं अन्त्न्त्तम लेखापरीक्षर् गराउन ेसाथै बजेट 
सम्बन्त्िमा कानूनी रुपले प्रमान्त्र्त गने सम्पूर्य न्त्जम्मेवारी, उत्तरर्दावयत्व तथा जबाफरे्दवहता बहन सम्बन्त्न्त्ित 
स्थानीय तहले गनुय पनेछ । 

9. मखु्य मन्त्री रोजगार काययक्रमबाट उपलब्ि िएको बजेट सर्दपुयोगका ववषयमा मखु्य मन्त्री तथा 
मन्त्रीपररषर्दको कायायलय वा सामान्त्जक गबकास कायायलय वा सरोकार राख्न े गनकायहरुबाट कुनै पगन समयमा 
हनु ेगनररक्षर्, अनगुमन तथा मूल्याकंनमा स्थानीय तहले पूर्य रुपमा सहयोग गनुय पनेछ । 
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10. काययक्रम संचालन गनयको लागग मखु्य मन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन गनरे्दन्त्शका, २०७६ तथा सम्झौता 
परमा उल्लेन्त्खत प्राविानहरुलाइ आिार गलइ प्रचगलत कानून बमोन्त्जम खचय िकु्तानी गरी लेखा अगिलेख राख्न ु
पनेछ । 

11. आ.व. २०७६।०७७ को असार २० गते सम्म स्थानीय तहले आफ्नो योजनाहरुको कायय प्रगगत र 
काययसम्पन्न अवस्था अनसुार जस्तैः खचयका ववल, िरपाई, लगत इविमेट, नापी वकताव, मूल्याङ्कन एवं कायय 
सम्पन्न प्रगतवेर्दनका प्रमान्त्र्त प्रगतगलवपहरु, योजनाका फोटोहरु, साबयजगनक सनुवुाइको प्रगतवेर्दन जस्ता खचय पिुी 
हनु े कागजात, प्रमार्हरु संलग्न रान्त्ख योजना कायायन्त्वयन पसु्टयाइ सम्बन्त्िी प्रगतवद्धता उल्लेख गरी खचय 
शोििनाय माग गररएको पर सम्बन्त्िीत सामान्त्जक गबकास कायायलयमा पेश गरी गनयमानसुार िकु्तानी गलन ुपनेछ 
। यथा समय गिर िकु्तानी नगलएको वा कागजात प्रमार् पेश गनय नसकेको अवस्थामा स्थानीय तह आफै 
न्त्जम्मेवार हनु ुपनेछ । 

12. स्वीकृत सम्झौता परमा स्थानीय तहबाट हस्ताक्षर िई सम्बन्त्न्त्ित सामान्त्जक ववकास कायायलयमा पेश गरेपगछ 
मार काययक्रम संचालन गनुयपनेछ।  

(ख) सामान्त्जक गबकास कायायलयहरुको लागग मागय गनरे्दशनः 
1. न्त्जल्ला न्त्स्थत सामान्त्जक ववकास कायायलयहरुले आफ्नो क्षरेागिकार गिरको स्थानीय तहहरुमा तोवकएको बजेट 

गसमा गिर रवह काययक्रम कायायन्त्वयन, अनगुमन, मलु्याकंन तथा प्रगतवरे्दन गनुय गराउन ुपनेछ । 

2. योजना सम्बन्त्िी स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त प्रमान्त्र्त प्रगतगलवप प्रमार्हरु जस्तैः खचय ववल, िरपाई, प्रगतगलवपहरु 
(प्रमान्त्र्त), लगत इविमेट, नापी वकताव, मूल्याङ्कन प्रगतवेर्दन (प्रमान्त्र्त), योजना सम्पन्न िएको प्रगतवद्धता, 
योजना सम्पन्न िएको फोटोहरु आदर्द गनयमानसुार खचय पषु्ट्याई हनु े कागजातहरु सवहत रकम गनकाशा 
सम्बन्त्िी पर सामान्त्जक ववकास कायायलयमा  पेश गररसकेपगछ मार सामान्त्जक ववकास कायायलयले स्थानीय 
तहको लागग िकु्तानी आरे्दश बाट योजना रकम िकु्तानी गनेछ। 

3. आ.व. २०७६।०७७ को असार २० गते सम्म स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो योजनाहरुको कायय प्रगगत र 
काययसम्पन्न अवस्था अनसुार पशे गरेको प्रमान्त्र्त प्रगतगलवप प्रमार्हरु जस्तैः खचयका ववल, िरपाई, लगत 
इविमेट, नापी वकताव, मूल्याङ्कन एवं कायय सम्पन्न प्रगतवरे्दनका प्रमान्त्र्त प्रगतगलवपहरु, योजनाका फोटोहरु, 

साबयजगनक सनुवुाइको प्रगतवेर्दन जस्ता खचय पिुी हनुे कागजात प्रमार्हरु संलग्न रान्त्ख योजना कायायन्त्वयन 
पसु्टयाइ सम्बन्त्िी प्रगतवद्धता उल्लेख गरी खचय शोििनाय माग गररएको परका आिारमा सामान्त्जक गबकास 
कायायलयले गनयमानसुार सम्बन्त्न्त्ित स्थानीय तहको नाममा िकु्तानी दर्दन ु पनेछ । यथा समय गिर िकु्तानी 
नगलएको वा कागजात प्रमार् पेश गनय नसकेको अवस्थामा स्थानीय तह आफै न्त्जम्मेवार हनु ुपनेछ । 

4. मखु्य मन्त्री रोजगार काययक्रम कायायन्त्वयन तथा उपलब्िी सम्बन्त्िी अनगुमन, मलु्याकंन तथा प्रगतवरे्दनको 
काययमा चाल ु आ.ब. का लागग स्वीकृत सम्बन्त्िीत काययक्रम अन्त्तगयतको बजटेबाट गनयमानसुार खचय गनय 
सवकनछे । 

5. मखु्यमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन गनरे्दन्त्शका २०७६ तथा सम्झौता शतयहरु बमोन्त्जम काययक्रम कायायन्त्वयन 
गनुय पनेछ । रोजगार गनरे्दन्त्शका तथा सम्झौता फाराम यसै बमोन्त्जम संलग्न छ । 
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6. स्थानीय तहलाई काययक्रम कायायन्त्वयन गनय समन्त्वय, सहन्त्जकरर् गनुय पनेछ । 

7. मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलयलाई कायय प्रगगत सम्बन्त्िी वववरर् एवं प्रगतवेर्दन यथा समयमा पेश 
गनुय पनेछ। 

8. स्थानीय तहबाट प्राप्त सम्झौता परमा सामान्त्जक ववकास कायायलयबाट हस्ताक्षर गरी मखु्यमन्त्री तथा 
मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलयमा पठाउन ुपनेछ। 

 


