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भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन ननदेशिका 
 

भ.ऩ.फाट स्वीकृत नभनत् २०७६।०७।१९ गते 

प्रथभ सॊिोधन नभनत् २०७७।०१।२६ 
 

प्रस्तावना् कणायरी प्रदेिनबर काभको सजनृा, योजगायीको अवसय य ज्माराभा सधुाय गयी श्रभप्रनत सम्भान गदै 
सभदृ्ध प्रदेि ननभायणभा मवुाको ऻान, सीऩ य ऺभताको उऩमोग य ववकास गयी सावयजननक ववकास ननभायण, जीवन्त्त 
आमोजना तथा भानवीम कामयभा सॊरग्न गयाई जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउने उद्देश्मरे कणायरी प्रदेि सयकायको 
नीनत तथा कामयक्रभ य फजेटरे गयेको व्मवस्थाफभोशजभ भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभराई व्मवशस्थत य 
प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गनय कणायरी प्रदेि सयकायरे मो ननदेशिका जायी गयेको छ।  

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायशम्बक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब्(१) मो ननदेशिकाको नाभ “भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन ननदेशिका, 
२०७६” यहेको छ।  

(२) मो ननदेशिका तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ।  

२. ऩरयबाषा्ववषम वा प्रसॉगरे अको अथय नरागेभा मस ननदेशिकाभा; 
(क) “ऐन” बन्नारे सॊघीम योजगायीको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०७५सम्झनऩुछय। 

(ख) “कामयक्रभ” बन्नारे मसै ननदेशिका फभोशजभ सञ्चारन हनु े भखु्मभन्त्री योजगाय 
कामयक्रभराई सम्झनऩुछय।  

(ग) “इकाई” बन्नारे दपा १७ फभोशजनभको कामयक्रभ कामायन्त्वमन इकाईराई सम्झन ु
ऩदयछ। 

(घ) “ननदेिक सनभनत” बन्नारे मो ननदेशिकाको दपा १६ फभोशजभको सनभनत सम्झनऩुछय।  

(ङ) “भन्त्रारम” बन्नारे भखु्मभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामायरमराई सम्झन ुऩदयछ। 

(च) “फेयोजगाय व्मशि” बन्नारे ऐनरे तोकेफभोशजभको फेयोजगाय व्मशिराई सम्झनऩुछय। 

(छ) “योजगाय आमोजना” बन्नारे सॊघ तथा प्रदेिका ववषमगत भन्त्रारम वा ननकाम वा 
स्थानीम तह अन्त्तयगत सञ्चानरत सावयजननक ननभायण वा अन्त्म सावयजननक ऺरेका 
आमोजना वा सॊघ, प्रदेि य स्थानीम तीनै तहरे योजगायी नसजयनाका रानग सञ्चारन गने 
“काभका रानग ऩारयश्रनभक” वा “श्रनभकको ज्माराको यकभभा बिूानीभा साझेदायी” भा 
आधारयत आमोजना वा तीनै तहका सयकायरे ननजी, सहकायी वा गैयसयकायी ऺेरसॉगको 
सहकामय य साझेदायीभा सञ्चानरत योजगायी नसजयनाका आमोजना तथा कामयक्रभहरुराई 
सम्झनऩुछय।  
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(ज) “योजगाय सेवा केन्त्र” बन्नारे ऐनको दपा १० अनसुाय वा स्थानीम तहभा स्थाऩना 
बएका केन्त्र वा मस कामयक्रभ अन्त्तगयत स्थावऩत एवभ  योजगायीका ववषमभा स्थानीम 
तहभा काभ गने ईकाईराई सम्झनऩुछय। 

(झ) “कामयक्रभ सॊमोजक” बन्नारे प्रदेि सयकायको योजगाय आमोजना सञ्चारन हनु ेस्थानीम 
ऺेरभा कामयक्रभ सञ्चारन तथा सॊमोजन गनय मस ननदेशिकाफभोशजभ तोकीएको कभयचायी 
सम्झनऩुछय। 

(ञ) “राबग्राही ऩरयचमऩर” बन्नारे स्थानीम तहरे ऩवहचान गयी सूचीकृत गयेका फेयोजगाय 
व्मशिहरुराई योजगायीभा खटाउन ुऩूवय प्रदान गने ऩरयचमऩरराई सम्झनऩुछय। 

(ट)   “श्रनभक” बन्नारे योजगाय आमोजनाभा काभका रानग खवटएका काभदायराई सम्झनऩुछय। 

(ठ) "सनभनत”बन्नारे दपा १६ फभोशजभको प्रदेि योजगाय ननदेिक सनभनत राई सम्झन ु
ऩदयछ। 

३. कामयक्रभको रक्ष्म् गरयफ एवभ  फेयोजगाय व्मशिहरुको जीवनस्तयभा सधुाय गयी गरयफी न्त्मूननकयणभा 
सहमोग ऩरु् माउनमुो कामयक्रभको रक्ष्म हनुछे। 

४. कामयक्रभको उद्दशे्म् मस कामयक्रभको उद्देश्म देहाम फभोशजभ यहेका छन ्  
(क) श्रभमोग्म य श्रभ गनय इच्छुक फेयोजगायराई योजगायी तथा आमआजयनका अवसयहरुभा सहबागी 

गयाई साभान्त्म श्रभ य योजगायीका रानग आफ्नो गाउॉ ठाउॉफाट जनिशि ऩरामनराई योक्ने,    
(ख) स्थानीम स्तयभा उत्ऩादनिीर जनिशिको ववकास गयी श्रभ फजायभा ऩहुॉच फवृद्ध गने, य  

(ग) प्रदेिको आनथयक य साभाशजक उन्ननतभा सघाउ ऩरु् माउने गयी स्थानीम स्तयभा साभाशजक तथा 
बौनतक ऩूवायधायहरुको ननभायण तथा ववस्ताय गने। 

५. कामयक्रभको यणनीनत तथा कामयनीनत् (१) मस कामयक्रभरे देहामका यणनीनतहरु अवरम्फन गनेछ्  

(क) गरयफी तथा जोशखभभा यहेको जनसॊख्मा, ववकासका आधायबतू सेवा सवुवधाको अबाव, 

आम आजयन य योजगायीका अवसयफाट फशञ्चत ऩरयफायको सॊख्मा, ऩहुॉचको कठीनाई बएका 
स्थान य ववकास ननभायणको उच्च रागतका कायण स्थानीम ववकासको आवश्मकता ऩूया 
गनय नसवकएको अवस्था य ऺेरभा वविेष फजेट व्मवस्था तथा वक्रमाकराऩहरु ननधाययण 
गने। 

(ख) आम आजयन य योजगायीका अवसय नसजयना गने उद्देश्म यहेका कामयक्रभ तथा 
वक्रमाकराऩहरुभा दोहोयो नऩने गयी सयकायी, गैयसयकायी य ववकास साझेदायका 
कामयक्रभ तथा वक्रमाकराऩहरुभा सॊमोजन य साझेदायी गने। 

(ग) आमोजनाको कामायन्त्वमन एक बन्त्दा फढी स्थानीम तहभा सभेत हनु े गरय आमोजना 
कामायन्त्वमन गनय सवकन ेय मस्ता आमोजना कामायन्त्वमनभा स्थानीम जनताको सहबानगता 
अननवामय हनुेगयी व्मवस्थाऩन गरयन ुऩने। 
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(घ) स्थानीम भाग य आवश्मकताको ववश्लषेण गरय प्राथनभकताभा ऩयेका आमोजनाको रानग 

आवश्मक ऩने सीऩ तथा ऺभता ववकासको वक्रमाकराऩहरु सभेत सञ्चारन गयी तत्कार 
स्वयोजगाय वा योजगायीभा सॊरग्न हनु सक्ने कामयक्रभ तथा वक्रमाकराऩ सभावेि गने। 

(ङ) स्थानीम आवश्मकता य भाग गरयएको आमोजना वहवुषॉम हनु सक्ने। 

(च) ऩूवायधाय ननभायण गदाय श्रभ य श्रभभूरक प्रववनधको अनधकतभ प्रमोग तथा वातावयण भैरी 
हनुऩुने। 

(छ)प्रायशम्बक चयणभा भानव ववकास सूचकाङ्क तथा अन्त्म साभाशजक सूचकाङ्कभा ऩछानड ऩयी 
गरयफी तथा जोशखभभा यहेको अवस्थाराई ध्मानभा याख्दै ननशित ऺरेभा भारै सञ्चारन 
गरयने। 

(ज) स्थानीम तहफाट श्रोतभा रागत साझेदायी हनु े गयी आमोजना सञ्चारनका रानग भाग 
बएभा त्मस्ता कामयक्रभराई प्रोत्सावहत गदै स्रोत उऩरब्ध बएसम्भ क्रभि् ववस्ताय गदै 
रनगन।े 

(२) मस कामयक्रभ सञ्चारन गदाय  देहामका कामयनीनतहरु अऩनाइनछे्  

(क) स्थानीम तहभा उऩरब्ध प्राववनधक य व्मवस्थाऩकीम ऺभता अनबवृवद्ध य उऩमोग गरयने, 
(ख) ज्माराको अनधक वहस्सा ननमनभत, सभमोशचत य ननशित सभमभा फैवङ्कॊग प्रणारी भापय त 

बिुानीगने य श्रभीकराई फचत गनय उत्प्ररेयत गदै वचत ऩरयचारनभा सॊरग्न गयाउन,े 

(ग) सम्ऩाददत कामयको ऩरयभाण य ऩरयणाभको भलु्माङ्कन ऩिात भारै अशन्त्तभ बिुानीको 
व्मवस्था गरयन,े   

(घ) श्रभप्रधान काभ य श्रभभूरक प्रववनधको प्रमोग य प्रवद्धयन गरयने,  
(ङ) स्थानीम सभदुामको आवश्मकता य प्रदेिको प्राथनभकताका ऺेरहरुभा कामयक्रभको श्रोत 

य साधनहरुको ऩरयचारन गरयने। 

६. कामयक्रभको ऺरे् (१) मस कामयक्रभरे देहामका ऺेर तथा ववषमभा योजगायभूरक य स्वयोजगायभूरक 
आमोजना सञ्चारन गनेछ् 

(क) साभूवहक तथा व्मशिगत परपूर तथा तयकायी खेती, जनडफटुी खेती तथा प्रिोधन, 

नगदेफारी रगाई स्वयोजगाय हनुे वक्रमाकराऩ, 

(ख) नसॉचाई, रघ ु तथा साना जरववद्यतु, कुरो ननभायण एवॊ भभयत सम्बाय, गह्रा सधुाय 
रगामतका उत्ऩादन तथा उत्ऩादनिीरता अनबफवृद्ध गने वक्रमाकराऩहरु,  

(ग) गरयफ तथा ववऩन्न फस्तीहरुभा सडक, खानेऩानी, साभदुावमक बवन रगामतका बौनतक 
ऩूवायधायहरुको नमाॉ ननभायण तथा भभयत सम्बाय,   

(घ) मवुा तथा िैशऺक फेयोजगायराई तरुुन्त्तै योजगायभूरक तथा स्वयोजगायभूरक 
वक्रमाकराऩहरुभा सॊरग्न हनुसेीऩ तथा ऺभता ववकासका वक्रमाकराऩहरु ।   

(ङ) जोशखभभा यहेका फस्तीहरुको स्थानान्त्तयण तथा ननभायणभा ननभायण साभाग्री सवहत श्रभ 
साझेदायीका कामयक्रभ। 
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(च) भानव नसशजयत तथा प्राकृनतक ववऩद् आददफाट सयुऺाका रानग आवश्मक ऩने नदी तथा 
ऩवहयो ननमन्त्रण तथा त्मस्ता ऺेरभा गरयने वविषे प्रकायको फृऺ ायोऩणका कामयहरु, 

(छ) खानेऩानीको भहुान तथा जराधाय सॊयऺणका   वक्रमाकराऩहरु, 

(ज) जनता सडक तथा ऩूवायधाय वविेष कामयक्रभ कामयक्रभ भापय त ननभायण गरयने फजाय तथा 
फस्ती जोड्ने कृवष सडक तथा ऩमयटकीम ऩदभागय, 

(झ) प्रदेि सयकाय तथा स्थानीम सयकायरे प्राथनभकताभा याखेका अन्त्म कामयक्रभ तथा 
वक्रमाकराऩभा रागत साझेदायी । 

(२) मस कामयक्रभका  रानग  आमोजना छनौट  गदाय देहामका ववषमहरुराई प्राथनभकता ददन ुऩनेछ्  

(क) गरयफ तथा जोशखभभा यहेका घयऩरयवायराई प्रत्मऺ राब ददन,े   

(ख) स्थानीम स्तयभा दीगो य दीघयकानरन प्रमोगभा आउन ेय प्रत्मऺ उऩमोग हनुे साभदुावमक 
ऩूवायधाय,   

(ग) स्थानीम स्तयको साभाशजक य आनथयक उन्ननतसॉग प्रत्मऺ सम्फन्त्ध याख्न ेऩूवायधाय,   

(घ) प्राकृनतक स्रोतसाधनहरुको सॊयऺण य उऩमोग, प्रकोऩ ननमन्त्रण तथा जराधाय सॊयऺण 
हनुे आमोजना,  

(ङ) प्रदेि सयकायरे प्राथनभकताभा याखेका अन्त्म आमोजना। 
 

ऩरयच्छेद -२ 
रशऺत वगय छनौट तथा मोजना तजुयभा सम्फन्त्धी व्मवस्था 

 

७. कामयक्रभको रशऺत सभूह् (१) मस कामयक्रभका रशऺत सभूह १८ वषय देशख ५९ वषय सभूहको फेयोजगाय 
व्मशि तथा ननजको ऩरयवाय हनुेछ।  

(२)याज्मको कुनै ऩनन प्रणारीभा सूशचकृत बएका वा हनुे मोग्मताका तय सूशचकृत नबएका 
फेयोजगायहरुभध्मे सभेतफाट मस कामयक्रभभा सहबानग हनु छनौट गरयनछे। छनौट गदाय देहाम फभोशजभको 
प्राथनभकता अनसुायको हनु ुऩनेछ् 

(क) आफ्नो उत्ऩादन तथा आमफाट एक वषयभा तीन भवहना बन्त्दा कभ सभमसम्भ भार खान 
ऩगु्ने ऩरयवाय, 

(ख) ऩरयवायका सदस्महरुभध्मे ऩूणय तथा आॉनसक अऩाङ्गता ऩरयचम ऩर ऩाएको ऩरयवाय, 

(ग) आशश्रत ऩरयवाय सॊख्मा धेयै बएको ऩरयवाय, 

(घ) द्वन्त्द्व वऩनडत ऩरयवाय, 

(ङ) दनरत अल्ऩसॊख्मक, रोऩोन्त्भखु जानत जनजानत, आददफासी जनजाती तथा बनूभहीन गरयफ 
ऩरयवाय, 
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(३)योजगायीको हकसम्फन्त्धी ननमभावरी, २०७५ को ननमभ १५ को प्रावधान अनसुाय स्थानीम 
ननदेिक सनभनतरे रशऺत वगयको छनौट गनुयऩनेछ।तय दपा ११ अनसुायको ऺभता ववकास य िैशऺक 
फेयोजगायहरुको ऩरयचारन सम्फन्त्धी व्मवस्था प्रदेि सयकायरे तोके फभोशजभ हनुछे। 

८. मोजना तजुयभा्  (१)कामयक्रभ सञ्चारन गदाय तत्कार ऩरयणाभ प्राप्त हनुे य दीघयकानरन ऩरयणाभ प्राप्त हनु े
दफैु प्रकायका आमोजना सञ्चारन गनय सवकनेछ। 

(२)कामयक्रभको रानग आमोजना तजुयभा गदाय देहाम अनसुायको हनु ुऩनेछ्  

(क) सभदुाम, गाउॉ तथा वस्तीको भाग तथा आवश्मकता अनसुाय, 

(ख) सभदुामको ददगो साभाशजक य आनथयक उन्ननतभा सहामक हनुे, 
(ग) गरयफ तथा ववऩन्नहरुको भाग, आवश्मकता य शजवन ननवायह सहज गने, य 

(घ) ऩरयणाभ तथा ननतजाभूखी । 

(३) कामयक्रभरे उत्ऩादनिीर तथा जीवनमाऩनभा सहजता ल्माउन ेप्रकायका ऩूवायधाय नफकास गयी 
योजगायी नसजयना हनु ुऩनेछ ।   

(४)सीऩ तथा ऺभता ववकास सम्फन्त्धी तानरभ कामयक्रभ सञ्चारन गदाय स्थानीमस्तयभा योजगायी 
प्राप्त हनुे तथा स्वयोजगायभूरक हनु ुऩनेछ । 

(५)मोजनाहरुछनौट गदाय सम्बव बएसम्भ ननमनभत मोजना छनौट प्रकृमा अनसुाय नै गयेको हनु ु
ऩनेछ 

(६)ऩूवायधायका आमोजना छनौट गदाय ननभायण हनु े ऩूवायधायको ददगोऩना, जरवाम ु अनकुुरन, 
वातावयण सॊयऺण य सो ऩूवायधायका कायण ववऩन्न वगयको जीवनमाऩनभा सकायात्भक प्रबावको ववश्लषेण गनुय 
ऩनेछ। 

(७) मोजनाको छनौट गदाय प्राप्त हनु े योजगायी ददन, ज्मारा दय य मसरे ऩाने सभग्र प्रबावको 
रेखाजोखाको मवकन गनुय ऩनेछ ।   

९.आमोजनाको छनौट प्रकृमा्(१)स्थानीम तहरे आमोजना छनौट गदाय प्रदेि सयकायरे सञ्चारन गने गयी ननणयम 
बएका श्रभ प्रधान मोजनाहरु भध्मेफाट उऩमिु देशखएको आमोजना वास्थानीम तहको वावषयक फजेट तथा 
कामयक्रभभा उल्रेख बएकासूचीफाट छनौट गनुय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) अनसुाय आमोजना उऩरब्ध नबएको अवस्थाभा योजगायभूरक आमोजनाहरुका 
रानग प्रदेि सयकायरे आह्वान गने य सम्फशन्त्धत वडा तहफाट ननणयम गयी दपा ६ को उऩदपा (२) भा 
उल्रेशखत प्राथनभकता अनसुायका आमोजनाहरु गाउॉ वा नगयकामयऩानरकारे उऩमिु यहेको भूल्माङ्कन गयी 
ननणयम गनुय ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२)अनसुाय ननणयम गदाय स्थानीम तहरे देहामको ऺेरराई प्राथनभकता ददन ुऩनेछ :- 

(क) गरयफीको स्तय य अती गरयफको फसोफास बएको ऺरे 

(ख) बौगोनरक रुऩभा ऩहुॉचको कभजोय अवस्था  

(ग) आधायबतू सवुवधाहरुको अबावका कायण जनजीवनभा ऩयेको कठीनाई 

(घ) ववकास ननभायणका अन्त्म वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन य तमायीको अवस्था, य  
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(ङ) बौगोनरक रूऩभा जोशखभमिु ऺेर तथा प्राकृनतक प्रकोऩफाट प्रबाववत ऺेर। 

 

ऩरयच्छेद -३ 
आमोजना सञ्चारन सम्फन्त्धी व्मवस्था  

१०. आमोजना सञ्चारन तथा फजेटको व्मवस्था : (१) प्रदेि सयकायरे भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ 
सञ्चारनका रानग आवश्मक फजेट व्मवस्था गनेछ।मस्तो फजेटफाट प्रदेि तथा स्थानीम तहरे छनौट 
गयेका योजगायभरुक कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनछे।  

(२)प्रदेि सयकायका ववनबन्न भन्त्रारमहरुरे सञ्चारन गने फजेट तथा कामयक्रभभा सभावेि बएका 
मस्तै य पयक नाभका योजगायी नसजयनासॉग सम्फद्ध सफै कामयक्रभहरु भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ 
अन्त्तयगत सभन्त्वम य सॊमोजन गयी एवककृत रुऩभा सञ्चारन गरयनछे।   

(३) अनधकतभ योजगायी नसजयना गनय गाउॉऩानरका वा नगयऩानरकारे स्थानीम तहफाट कामायन्त्वमन 
बएका सीऩभूरक, योजगायभूरक तथा सीऩ ववकाससॊग सम्फशन्त्धत अन्त्म कामयक्रभसॉग साझेदायी य सभन्त्वम 
गनय सवकनेछ। 

(४)स्थानीम तहरे वावषयक मोजना तथा फजेटको ननभायण गदाय भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभको 
रानग योजगायभूरक आमोजना, सो को रागत अनभुान तथा उि आमोजनाभा स्थानीम तहफाट हनु े
साझेदायी यकभ सभेत उल्रेख गयीमोजना प्रस्ताव भाग गनय सक्नेछन । 

(५)सॊघीम तथा स्थानीम सयकाय य ववकास साझेदायहरुफाट स्थानीम तहभा सञ्चारन गने योजगायी 
नसजयनाका कामयक्रभसॉग सभन्त्वम य एकीकयण गयी दोहोयोऩना नहनुेगयी कामयक्रभ सञ्चारन गरयनछे। 

११.सीऩ ववकास तथा प्रशिऺण:(१)सीऩ तथा ऺभता ववकास रगामत िैशऺक फेयोजगाय ऩरयचारनका आमोजना 
सञ्चारन गनय मोजना तजुयभा बएभा मसकामयक्रभरे आवश्मकता अनसुाय अन्त्म स्थानीम तहका भागराई 
सभेत ध्मानभा याखेय उि वक्रमाकराऩभा थऩ व्मशिराई सहबागी गयाइ स्थानीम तहवा ननजी ऺरे वा 
शजल्रा कामायरम भापय त कामयक्रभ सञ्चारन गनय सक्नछे। 

(२)सीऩ ववकासका तानरभ सञ्चारन गदाय सैद्धाशन्त्तक य व्मवहारयक दफैु ऻानराई सभेवटएको 
ऩाठ्यक्रभ ननभायण गयी सञ्चारन गनुय ऩनेछ।ऩाठ्यक्रभभा श्रभको सम्भानको सॊस्कृनत, सयकायी फजेटको 
नभतब्मवमता य जनताको अनधकतभ वहतभा प्रमोग तथा सभदुाम प्रनत नागरयकको शजम्भेवायीको ववषम सभेत 
सभावेि बएको हनुऩुनेछ।  

(३)कामयक्रभरे ननजी ऺेरराई सॊरग्न गयाई आवश्मकता अनसुाय सम्फशन्त्धत ननभायण स्थर, उद्योग 
एवॊ करकायखानाभै काभभा प्रत्मऺ सॊरग्न गयाएय नसकाउने व्मवस्था गनय सक्नेछ। 

(४)तानरभ प्रदामक सॊस्थारे स्थानीम तथा प्रदेिको आवश्मकता ऩवहचान बएका ववषम तथा 
ऺेरभा तानरभ सञ्चारन गनुय ऩनेछ ।   

१२.ऩूवायधायका आमोजना सञ्चारन्(१) ऩूवायधाय ननभायणका आमोजना सञ्चारन गनुय ऩदाय दपा (६) अनसुायकै 
आमोजना सञ्चारन गनुय ऩनेछ। 
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(२) आमोजनाको ववस्ततृ प्राववनधक अध्ममन तथा नडजाइन रागत अनभुान स्वीकृनत बएऩनछ भार 
आमोजना कामायन्त्वमन गनुय ऩनेछ। 

(३) आमोजनाको तजुयभा गदाय कूर रागतको न्त्मूनतभ ७० प्रनतित श्रनभकको ज्माराभा बिुानी 
हनुे आमोजनाराई भारै छनौट गनुय ऩनेछ। 

तय आमोजनाभा स्थानीम तहरे फजेट थऩ गयी मस कामयक्रभको फजेटफाट ७० प्रनतित ज्माराभा 
यकभ खचय हनुे गयी आमोजनाको तजुयभा गनय सक्नेछ। 

(४) आमोजनाको रागत अनभुानको तमायी स्थानीम दययेट अनसुाय गनुय ऩनेछ। 

(५)आमोजना सञ्चारनका रानग आवश्मक ऩने वाह्य साभाग्री जस्तै नसभेन्त्ट, जस्ता, छड, तायजारी 
आदद साभाग्रीहरुको रागत आमोजना स्थरभा ढुवानी सवहत कूर रागतको २५ प्रनतित बन्त्दा अनधक 
नहनुे गयी स्थानीम तहरे खरयद गयी आमोजनाराई उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ। 

(६) आमोजना सञ्चारन गनय स्थानीम तहरे कूर आमोजना भूल्मको अनधकतभ ३ प्रनतितसम्भ हाते 
औजायहरु खरयद गयी उऩरव्ध गयाउन सक्नछे। 

(७) स्थानीम तहरे आमोजनाको तजुयभा, सञ्चारन, अनगुभन तथा ऩायदशियता कामभ गनय आमोजनाको 
कूर रागतको २ प्रनतित कशन्त्टन्त्जेन्त्सी यकभ कट्टा गनय सक्नछे। मस प्रकायको यकभ मस कामयक्रभ 
कामायन्त्वमन वाहेकको ऺेरभा ऩरयचारन गनय ऩाईनेछैन। 

(८) स्थानीम साभाग्रीहरु जस्तै ढुङ्गा, फारवुा, भाटो आदीको व्मवस्था गदाय ऩरयणाभको आधायभा 
श्रनभकराई नै ऩरयचारन गयी बिुानी ददने व्मवस्था गनुय ऩनेछ। 

(९) आमोजनाको प्राववनधक अनगुभन य भूल्माङ्कन न्त्मूनतभ १५ ददनभा गनुय ऩनेछ। मस कामयका 
रानग स्थानीम तहरे कशन्त्टन्त्जेन्त्सी यकभ प्रमोग गयी प्राववनधक सऩुरयवेऺक ननमूि गनय सक्नेछ। 

(१०)मस कामयक्रभभा सहबागी हनुे श्रनभकको हक वहत, साभाशजक सयुऺा तथा फीभाको व्मवस्था 
नभराईनछे। 

(११)ऩूवायधाय ननभायणका रानग आवश्मक ऩने सयुऺा उऩकयण तथा प्राथनभक उऩचाय फाकस प्रदेि 
सयकायरे उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।   

(१२)आमोजना सभाप्त बए ऩिात उऩदपा (६) अन्त्तयगत खयीद बएको हाते औजाय तथा उऩदपा 
(११) अन्त्तयगत भूल्मका दृविरे राभो अवनधसम्भ वटकाउ हनुे खारको सयुऺा उऩकयणहरु जस्तै हेल्भेट, 

फनड हानेस आदीको बण्डायण कामयक्रभको कामायरम, कामायरम इकाइ वा स्थानीम तहरे गनुय ऩनेछ। 

१३. योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनत्  (१) मस ननदेशिका अन्त्तयगत योजगाय आमोजना सञ्चारन गदाय 
प्रत्मेक आमोजनाभा कामय गने श्रनभकहरु भध्मेफाट अध्मऺ, सशचव, कोषाध्मऺ य सदस्म सभेत गयी ५ 
देशख ७ जनाको एक योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनत गठन गनुय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) अनसुायको सनभनतको गठन गदाय सभानऩुानतक य सभावेिी हनुे गयी गठन गनुय 
ऩनेछ।  

(३) सनभनतको काभ कतयव्म य शजम्भेवायी देहाम अनसुाय हनुेछ् 
(क) श्रनभकको दैननक हाशजयी गयाई अनबरेख अनसूुची - १ फभोशजभको ढाॉचाभा याख्न,े  
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(ख) फुॉदा (क) फभोशजभको हाशजयी अनबरेख सम्फशन्त्धत वडाको वडा कामायरमफाट 
प्रभाशणत गयाउन,े   

(ग) आमोजना कामायन्त्वमनभा आवश्मक सहजीकयण य सभन्त्वम गने,   

(घ) आमोजनाको प्राववनधक प्रनतवेदन तजुयभा गनय आवश्मक सूचना ददने तथा सहजीकयण 
गने,  

(ङ) सभहुका सदस्मको योजगायी वाऩतको ऩारयश्रनभक यकभ स्थानीम तह वा साभाशजक 
नफकास कामायरमफाट फैंक खाताभा नसधै बिुानी ददन सहजीकयण गने,  

(च) आमोजना सञ्चारनका रानग आवश्मक ऩने वाह्य साभाग्रीको खरयदका रानग फजाय 
भूल्म बन्त्दा अनधक नहनुे गयी दयबाउ नरने य स्थानीम तह वा शजल्राशस्थत प्रदेि 
साभाशजक नफकास कामायरमको नसपारयसभा खरयद गयी सो को बिुानीका रानग 
प्राववनधक प्रनतवेदन सवहत सम्फशन्त्धत कामायरमराई अनयुोध गने।  

(छ) श्रभप्रधान काभभा िायीरयक असऺभताका कायण सवक्रम सहबागी हनु नसक्न े
पयक ऺभताका श्रभिशिराई श्रनभकको हाशजयी,  भारसाभानको बण्डाय कऺको 
हेयचाह, खाजा खाना ववतयण जस्ता कभ श्रभप्रधान सेवाभा ऩरयचारन गयी सभान 
स्तयको ज्माराभा योजगायी उऩरब्ध गयाउन ु ऩनेछ। मस्ता श्रभिशिराई सहज 
ऩहुॉच हनुे ऩामक ऩने स्थानभा ऩरयचारन गनुयऩनेछ। 

(४)    सनभनतरे योजगाय आमोजना सॊचारन गनय अनसूुची -२ फभोशजभको पायाभ बयी स्थानीम तह 
वा शजल्रा कामायरमभा ऩेि गनुय ऩनेछ । 

(५)    स्थानीम तह वा शजल्राशस्थत प्रदेि साभाशजक ववकास कामायरमरे योजगाय आमोजना सॊचारन 
गनय अनसूुची -३ फभोशजभ सम्झौता गनुय ऩनेछ । 

(६) एक बन्त्दा फवढ वडाराई सभेटेय आमोजना सञ्चारन गनुय ऩयेभा गाउॉऩानरका वा नगयऩानरकारे 
सफैको प्रनतनननधत्व हनुेगयी सनभनत गठन गनुय ऩनेछ।  

(७) एक बन्त्दा फढी स्थानीम तहहरु सभेवटने आमोजना कामायन्त्वमन गनुय ऩने अवस्थाभा मस 
कामयक्रभरे थऩ सभन्त्वम गयी सनभनतको गठन गनेछ। 

१४.ऩरयमोजना फैंक्  (१) प्रदेि सयकायरे अशघ सायेको अवधायणा अनसुाय स्थानीम तहरे भखु्मभन्त्री योजगाय 
कामयक्रभको रानग ऩरयमोजना फैंकको स्थाऩना गनय सक्नछे।स्थानीम तह य प्रदेि सयकायरे मस फैङ्कभा 
मोजनाहरु याख्न सक्नछेन । 

 (२)मस कामयक्रभरे उऩदपा (१) अनसुायको फैङ्क स्थाऩना गनय प्राववनधक कभयचायी ननमूिी गयी 
वा आवश्मकता अनसुाय ननजी ऺेर भापय त कामय गनय गयाउन सक्नछे।  

(३)आमोजनाको रागत अनभुानका आधायभा स्थानीम तहभा कामययत प्राववनधक कभयचायीहरुराई 
सभेत मोजना सञ्चारनभा ऩरयचारन गनय सवकनछे। 

 

ऩरयच्छेद – ४ 
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सॊस्थागत व्मवस्था य सयोकायवारा ऩऺको बनूभका 
१५.भखु्मभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामायरम् (१) मो कामयक्रभ सञ्चारन, व्मवस्थाऩन, ननदेिन य ननमन्त्रण गने 

भखु्म शजम्भेवायी भखु्मभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामायरमको हनुेछ।  
(२) कामायरमरे प्रदेिबय ववतयणात्भक न्त्माम स्थावऩत गनय साभाशजक सयुऺा तथा साभाशजक 

सॊयऺणका कामयक्रभ तथा वक्रमाकराऩहरुको एवककयण, सॊमोजन, सभन्त्वम य सभामोजन गनय भखु्मभन्त्रीको 
अध्मऺताभा प्रदेि साभाशजक सॊयऺण ऩरयषद् गठन गनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभको ऩरयषद्रे प्रदेिस्तयभा सञ्चारन गरयएका साभाशजक सॊयऺणका 
वक्रमाकराऩहरुको अध्ममन, अनसुन्त्धान, अनगुभन, सभन्त्वम य सहजीकयण गनय ववनबन्न सनभनत गठन गनय 
सक्नेछ।   

१६.प्रदेि योजगाय ननदेिक सनभनत्(१) भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारनको रानग भन्त्रारमको िासकीम 
सधुाय हेने सशचव सॊमोजक य आनथयक तथा ऩूवायधाय िाखाको प्रभखु सदस्म सशचव यहने गयी ऩाॉच 
सदस्मीम ननदेिक सनभनत गठन गरयनेछ। सनभनतका अन्त्म सदस्महरु भन्त्रारमरे तोके फभोशजभ 
हनुेछन । 

(२) सनभनतको कामयहरू देहाम फभोशजभ हनुेछन - 
(क) कामयक्रभको सभग्र सॊमोजन गने, 

(ख) इकाईफाट ऩेस बएको वावषयक मोजना तथा कामयक्रभ स्वीकृत गने, 

(ग) कामयक्रभ कामायन्त्वमनको अनगुभन गने, 

(घ) इकाईराई आवश्मक अन्त्म ननदेिन तथा ननकासा ददन,े 

(ङ) कामयक्रभको वावषयक प्रनतवेदन भन्त्रारमभा सभऺ ऩेि गने।  

१७.कामयक्रभ कामायन्त्वमन इकाई:(१) मस ननदेशिका फभोशजभ योजगाय कामयक्रभ कामायन्त्वमनको रानग एक 
कामयक्रभ कामायन्त्वम इकाई यहनेछ।  

(२) इकाईको सॊमोजक दपा १6 फभोशजभको ननदेिक सनभनतको सदस्म सशचव हनुेछ य 
इकाईराई आवश्मक ऩने अन्त्म कभयचायीको व्मवस्था भन्त्रारमरे गनेछ। 

(३) इकाईका  कामयहरु देहाम फभोशजभ हनुेछन :- 
(क)वावषयक मोजना तजुयभा गयी स्वीकृनतका रानग सनभनतभा ऩेस गने। 

(ख)कामयक्रभसॉग सम्फशन्त्धत ववषमभा सॊघीम सयकाय य प्रदेि सयकायका ननकाम तथा 
स्थानीम सयकायहरुसॉग आवश्मक सभन्त्वम य सहकामय गने, 

(ग) कामयक्रभको ननमनभत अनगुभन गने एवभ  ननदेिन ददन,े  

(घ) कामयक्रभ सञ्चारनको रानग वजेट फाॉडपाॉड तथा ननकािा गने,  

(ङ) कामयक्रभको बौनतक तथा ववत्तीम प्रिासनसम्फन्त्धी वववयण तथा अनबरेख याख्न,े 

(च) कामयक्रभको प्रबावकारयता अनबवृवद्ध गनय आवश्मक अध्ममन, अनसुन्त्धान तथा छरपर 
गने गयाउन,े 

(छ) आमोजना सञ्चारनका रानग सहशजकयण गने,   
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(ज) सीऩ ववकास तथा िैशऺक फेयोजगायहरुराई योजगायी तथा स्वयोजगायीभा सॊरग्न 
गयाउन आवश्मक कामयक्रभको तजुयभा य सञ्चारन गने।  

१८. ववषमगत भन्त्रारमहरु् (१) मो कामयक्रभको कामायन्त्वमनभा प्रदेिका ववषमगत भन्त्रारमहरुको बनूभका 
देहाम अनसुाय हनुेछ्  

(क) आफ् नो भन्त्रारम य अन्त्तगयतको फजेट तजुयभा गदाय योजगायी नसजयनाराई प्राथनभकता 
ददई गने गयाउन,े 

(ख) आफ् नो भन्त्रारम अन्त्तगयत आमोजनाहरुभा खचय गनय ववननमोजन बएको फजेटफाट 
नसजयना हनु ेयोजगायको ऩूवायनभुान गयी सोको जानकायी मस कामयक्रभराई गयाउन,े 

(ग) आफ् नो भन्त्रारम य अन्त्तगयतका नीनत, मोजना, कामयक्रभ तथा आमोजनाहरुको तजुयभा य 
कामायन्त्वमन गने क्रभभा सम्बव बएसम्भ श्रभभूरक प्रववनधको प्रमोग य नमाॉ योजगायी 
नसजयना हनु ेगयी गने गयाउन,े 

(घ) कामयक्रभरे भागेको सूचना तथा तथ्माङ्क, जानकायी, सहमोग य ऩयाभिय प्राथनभकताका 
साथ सभमभै उऩरब्ध गयाउने,  

(ङ) आपू भातहतका ननकामहरुराई कामयक्रभको कामायन्त्वमन गनय गयाउन आवश्मक 
ननदेिन ददन,े 

(च) योजगायी नसजयना सम्फन्त्धी सम्फद्ध ऺेरगत भन्त्रारमका कामयक्रभहरु सभेत मसै 
कामयक्रभभा सभावेि गयी एवककृत रुऩभा सञ्चारन गने। 

(छ)   कामयक्रभराई आवश्मक ऩने सभन्त्वम य सहमोग उऩरब्ध गयाउन।े 

(२) मो कामयक्रभभा उऩदपा (१) फभोशजभको ववषमगत भन्त्रारमहरुको बनूभका कामायन्त्वमन गनय 
य अन्त्तयभन्त्रारम सभन्त्वम य सहमोग सनुनशित गनय हयेक ववषमगत भन्त्रारमरे सो भन्त्रारमको नीनत तथा 
मोजना हेने भहािाखा प्रभखुराई अन्त्तयभन्त्रारम सभन्त्वम सनभनतको सम्ऩकय  अनधकृत तोक्न ुऩनेछ। 

१९. साभाशजक ववकास कामायरम : (१) प्रदेि सयकायको साभाशजक ववकास कामायरमरे स्थानीम तहको प्रभखु 
प्रिासकीम अनधकृतसॉग प्रत्मऺ सहकामय गयी मो कामयक्रभ य प्रदेिको साभाशजक सॊयऺणका अन्त्म 
कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनुयऩनेछ। 

(२)साभाशजक ववकास कामायरमरे भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ य प्रदेिको साभाशजक सॊयऺणका 
कामयक्रभका सम्फन्त्धभा प्रदेि सयकायसॉग, कामयक्रभ कामायन्त्वमनका रानग सम्फद्ध स्थानीम तहको प्रभखु 
प्रिासकीम अनधकृतसॉग य वक्रमाकराऩ सञ्चारनभा योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतसॉग सभन्त्वम गनुय 
ऩनेछ। 

(३) कामायरमरे कामयक्रभ तथा फजेट प्रस्ताव य कामायन्त्वमन गदाय योजगायी नसजयना हनु े
कामयक्रभराई प्राथनभकता ददन ुऩनेछ। 

(४) कामायरमरे स्थानीम तहफाट सञ्चारन गनुय ऩने देशखएका योजगायी नसजयना सम्वन्त्धी 
कामयक्रभहरु सञ्चारनको नसपारयस गनेछ। 
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२०. स्थानीम तह् (१) मस कामयक्रभको कामायन्त्वमनभा स्थानीम तहको ऺेरनबर यहेका फेयोजगाय व्मशि य 
योजगायदाताको तथ्माङ्क सङ्करन य अद्यावनधक गने, स्थानीम तहको फजेट तथा कामयक्रभफाट स्थानीम 
योजगायी नसजयना गने य तथ्माङ्कको साझेदायी, कामयक्रभको अनगुभन य प्रनतवेदन गने कामयभा प्रदेि सयकाय 
य अन्त्तयगतका कामायरमराई आवश्मक सहमोग गने शजम्भेवायी प्रत्मेक स्थानीम तहको हनुेछ।  

(२) मस्तो शजम्भेवायी ननवायह गनय स्थानीम तहरे देहाम फभोशजभका कामयहरु गनुय ऩनेछ् 
(क) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को प्रावधान फभोशजभ आफ्नो ऺेरनबरका 

फेयोजगाय व्मशिहरुको तथा योजगायदाताहरुको तथ्माङ्क सॊकरन य अद्यावनधक गने 
गयाउने, 

(ख) वावषयक फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा गदाय स्थानीम तहनबर योजगायी नसजयनाराई 
प्राथनभकता ददन,े 

(ग) प्राववनधक रुऩरे भेशिनको प्रमोग नगयी नहनुे काभ फाहेकका स्थानीम 
आमोजनाहरुको ननभायण श्रभभूरक प्रववनधको प्रमोगफाट गने नीनत स्वीकृत गयी 
कामायन्त्वमन गने, 

(घ) कामयक्रभको रानग आवश्मक ऩने आमोजनाहरु भाऩदण्डको आधायभा स्वीकृत गने, 

(ङ) मस कामयक्रभ अन्त्तगयत काभभा रगाइएका फेयोजगाय व्मशिहरुको काभ गयेको 
ददनको ऩारयश्रनभक फैङ्क भापय त सभमभै बिुानी ददने व्मवस्था नभराउन,े 

(च) मस कामयक्रभको कामायन्त्वमनका रानग आवश्मक सभन्त्वम, सहमोग य सहकामय गने,  

(छ) योजगायी नसजयनाका रानग स्थानीमस्तयका ननजी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुसॉग 
सभन्त्वम, साझेदायी य सहकामय गने,  

(ज) मस कामयक्रभको स्थानीम तहनबर बएको कामायन्त्वमनको अनगुभन, सऩुयीवेऺण तथा 
भूल्माङ्कन गयी सोको प्रनतवेदन उऩरव्ध व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभापय त वा नरशखत 
प्रनतवेदन ननमनभत रुऩभा ऩठाउन,े  

(झ) मस कामयक्रभ अन्त्तगयत सञ्चानरत आमोजनाको आमोजना स्तयभा नसजयना हनु े
वववादहरुको सभाधान गने। 

२१.योजगाय सेवा केन्त्र् सॊघीम योजगायीको हक सम्वन्त्धी ऐन, २०७५ को दपा १० फभोशजभ स्थाऩना बएको 
योजगाय सेवा केन्त्ररे देहामका कामयहरू गनेछ : 

(क) फेयोजगाय व्मशिको सूचीभा यहेका व्मशिहरुराई मस ननदेशिकाको दपा ७ अनसुायका 
व्मशि छनौट गयी कामयक्रभभा सभावहत गने,   

(ख) छनौट बएका व्मशिहरुराई राबग्राही ऩरयचम ऩर उऩरव्ध गयाउने य कामयस्थरभा 
खवटनऩूुवय आवश्मक ऩने तानरभको व्मवस्था गने।   

(ग) गाउॉऩानरका वा नगयऩानरका ऺेरनबरको मस ननदेशिकाको दपा ६ अनसुायको आमोजना 
छनौट गयी कामयऩानरकाभा प्रभखु प्रिासवकम अनधकृत भापय त ननणयमाथय ऩेि गने।  
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(घ) योजगायीको अवसयहरुको सभन्त्मावमक ववतयणका रानग मस कामयक्रभराई श्रनभकको 
साभाशजक य आनथयक वववयण, योजगायीभा सॊरग्न बएको ददन रगामतका वववयणहरु उऩरव्ध 
गयाउने।  

(ङ) फेयोजगाय व्मशिहरुको ऻान, सीऩ तथा ऺभता य फजायको भागका आधायभा आवश्मक ऩने 
सीऩ ववकास तानरभको ऩवहचान गयी मस कामयक्रभराई जानकायी उऩरव्ध गयाउन।े  

(च)योजगाय सेवा केन्त्रभा सूचीकृत फेयोजगाय व्मशिहरु भध्मे न्त्मूनतभ योजगायी प्राप्त गने, 

योजगायभूरक तथा सीऩभूरक तारीभ प्राप्त गने, ननजी ऺेरको योजगायीभा सहबानग हनुे तथा 
स्वयोजगाय हनुे व्मशिहरुको वववयण अद्यावनधक गने,  

(छ) आफ्नो काभ कायफाहीको फायेभा ननमनभत रुऩभा सम्फशन्त्धत गाउॉ कामयऩानरका वा नगय 
कामयऩानरकाभा प्रनतवेदन गने, 

(ज) मस कामयक्रभ य योजगायी सम्फद्ध वववयणहरु उऩरव्ध सूचना प्रणारी भापय त ननमनभत 
प्रनतवेदन गने,   

२२.योजगाय सॊमोजक् (१)दपा २१ फभोशजभको योजगाय सेवा केन्त्रभा कामययत योजगाय सॊमोजकरे 
कामयक्रभको कामायन्त्वमनभा सहमोग गनुय ऩनेछ।   

(२) कामयक्रभका सम्फन्त्धभा इकाईरे सभम सभमभा ददएका ननदेिनको ऩारना गनुय ऩनेछ।   

२३.वडा कामायरमहरु् मो कामयक्रभका सम्फन्त्धभा वडा कामायरमरे देहामका कामयहरु गनेछन ्  
(क) वडास्तयका आमोजनाहरुको तजुयभा, कामायन्त्वमन य अनगुभनभा गाउॉ कामयऩानरका वा नगय 

कामयऩानरका भापय त साभाशजक ववकास कामायरम य योजगाय सॊमोजकराई आवश्मक सहमोग 
गने, 

(ख) गाउॉ कामयऩानरका वा नगय कामयऩानरकारे मस कामयक्रभका सम्फन्त्धभा आवश्मक अन्त्म 
कामयहरु गने। 

(ग)   योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनत गठनका रानग नसपारयस गने, 

(घ)     श्रनभकको  दैननक हाशजयी प्रभाशणत गने, य  

(ङ)     तोवकएका अन्त्म कामयहरु गने ।  

 

२४.िैशऺक प्रनतष्ठान तथा ननजी ऺेर्  मो कामयक्रभ सञ्चारन गनय आवश्मक ऩने अनसुाय सीऩ ववकास तानरभ, 

अध्ममन अनसुन्त्धानका वक्रमाकराऩहरु सञ्चारनभा आवश्मक सहमोग तथा ऩयाभिय गनय कामय ऺेरका 
ननजी तथा सावयजननक शिऺण सॉस्था तथा िैशऺक प्रनतष्ठानहरुराई अनयुोध गरयनछे। 

 

ऩरयच्छेद – ५ 

फजेट, बिुानी व्मवस्थाऩन य ऩायदशियता 
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२५.फजेट ववननमोजन् (१) ईकाई भापय त सञ्चारन हनुे कामयक्रभका रानग सोझै साभाशजक ववकास कामायरमराई 
य स्थानीम तह भापय त सञ्चारन गरयने कामयक्रभका रानग स्थानीम तहराई सितय अनदुान भापय त 
भन्त्रारमरे फजेट उऩरब्ध गयाउनेछ। 

(२) कामयक्रभका रानग प्रदेि सयकायफाट ववननमोशजत फजेटभा आधारयत बई स्थानीम तहहरूफाट 
भाग बई आएका आमोजना छनौट गनय आमोजना छनौटका रागी अनसूुची -४ फभोशजभका आधायहरु 
प्रमोग गनय सक्ने छ।उऩदपा (१) फभोशजभको फजेट प्रकृनतको आधायभा २ वकस्ताभा उऩरब्ध 
गयाईनेछ। 

(३) ऩूवय अध्ममन नबएका नमाॉ य अत्मावश्मक आमोजनाको रानग फजेट भाग बइ आएकाको 
हकभा देहामको अॊकबायका आधायभा  य ऩूवय अध्ममन बएका मोजनाहरुको हकभा आमोजना सञ्चारन गनय 
तम बएको ववनध य आवश्मकताका आधायभा फजेट ववननमोजन य ननकासा गरयनेछ् 

(क)गरयफ घयधूयीको सॊख्माको आधायभा  – ६० प्रनतित 

(ख)कठीन ऩहुॉच य दगुयभताको आधायभा  –  २० प्रनतित 

(ग) खाद्यान्न वा अन्त्म भानवीम सॊकटका आधायभा –  २० प्रनतित 

 (४) उऩयोि फनगयकयणभा देहामको िरु प्रमोग गयी स्थानीम तहको कुर यकभ वहसाफ गरयनेछ- 
(क) गरयफ घयधूयीको सॊख्माको आधायभा 

   
कामयक्रभको रानग छुट्याइएको कुर फजेटको ६० प्रनतित

प्रदेिको जम्भा गरयव घयधयुी सॊख्मा 
 ऩानरकाको जम्भा गरयव घयधयुी सॊख्मा 

   (ख)कठीन ऩहुॉच य दगुयभताको आधायभा 
कामयक्रभको रानग छुट्याइएको फजेटको २० प्रनतित राई १०० प्रनतित भानी  

"क" फगयको ऩानरकाभा ४5 % 

"ख" फगयको ऩानरकाभा ३0 % 

"ग" फगयको ऩानरकाभा २० % 

"घ" फगयको ऩानरकाभा 5 % 
 

(ग) खाद्यान्न वा अन्त्म भानवीम सॊकटका आधायभा 
कामयक्रभको रानग छुट्याइएको फजेटको २० प्रनतित राई १०० प्रनतित भानी  

"क" फगयको ऩानरकाभा ४५ % 

"ख" फगयको ऩानरकाभा ३0 % 

"ग" फगयको ऩानरकाभा २० % 

"घ" फगयको ऩानरकाभा  ५ % 

२६.खचय व्मवस्थाऩन् (१) स्थानीम तहरे सञ्चारन गने कामयक्रभभा् 
(क) स्थानीम तहरेतमाय गयेको मोजनाहरूभा कामयक्रभ सञ्चारन गनय न्त्मूनतभ १० 

प्रनतित फजेट सम्फशन्त्धत स्थानीम तहफाटव्मवस्था गनुय ऩनेछ।  
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(ख) स्थानीम तहरे मस कामयक्रभफाट प्राप्त बएको सितय अनदुानको यकभको छुटै्ट 
वहसाफदेशखनेगयी अनबरेख याख्न ुऩनेछ।  

(ग) मस कामयक्रभ अन्त्तयगत श्रनभकको ज्मारा य साभाग्री खरयद वाऩतको यकभ फैङ्क 
खाता भापय त भारै बिुानी ददन ुऩनेछ।   

(घ) श्रनभकको ज्मारा बिुानी भानसकरुऩभा गनुय ऩनेछ।स्थानीम तहरे मस्तो बिुानी 
कामयप्रगतीको आधायभा आॊशिक रूऩभा ऩनन गनय सक्नेछ।   

(ङ) ऩूवायधाय आमोजनाको अशन्त्तभ बिुानी अनगुभन प्रनतवेदन य प्राववनधकको 
नसपायीसको आधायभाभार गनुय ऩनेछ।  

(च) मस कामयक्रभको खचय व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन स्थानीम आनथयक प्रिासन 
ननमभावरीको ऩरयनधनबर यहेय गनुय ऩनेछ।  

(छ) मस कामयक्रभ अन्त्तयगत सॊचारन हनुे योजगाय आमोजनाको आमोजना स्थरभा 
अनसूुची- ५ अनसुायको सूचना ऩाटी याख्न ुऩनेछ ।   

(ज) मस कामयक्रभफाट स्थानीम तहभा जाने सितय अनदुानको यकभको ऩायदशियता 
कामभ गने, रेखाङ्कन गने, से्रस्ता व्मवस्थाऩन गने य प्रनतवेदन गने सम्ऩणुय 
शजम्भेवायी सम्फन्त्धीत स्थानीम तहको हनुेछ।  

(झ) स्थानीम तहरे आन्त्तरयक तथा अशन्त्तभ रेखा ऩयीऺण गयाई सो को प्रनतवेदन 
भन्त्रारमभा ऩेि गनुय ऩनेछ।  

(२) साभाशजक ववकास कामायरमरे सञ्चारन गने कामयक्रभको हकभा्  

(क) खाता सञ्चारन कामायरम प्रभखु य रेखा प्रभखुको सॊमिु दस्तखतफाट गनुय ऩनेछ।  

(ख) मस कामयक्रभ अन्त्तयगतको श्रनभकको ज्मारा य साभाग्री खरयद वाऩतको यकभ 
फैङ्क खाता भापय त भारै बिुानी ददन ुऩनेछ।   

(ग) श्रनभकको ज्मारा बिुानी भानसकरुऩभा गनुय ऩनेछ। 

(घ) ऩूवायधाय आमोजनाको अशन्त्तभ बिुानी अनगुभन प्रनतवेदन य प्राववनधकको नसपायीस 
ऩिात भार गनुय ऩनेछ।  

(ङ) मस कामयक्रभको खचय व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन प्रदेि आनथयक प्रिासन 
ननमभावरीको ऩरयनधनबर यहेय गनुय ऩनेछ।  

(च) मस कामयक्रभभा फजेट यकभको ऩायदशियता कामभ गने, रेखाङ्कन गने, से्रस्ता 
व्मवस्थाऩन गने य प्रनतवेदन गने सम्ऩणुय शजम्भेवायी सम्फन्त्धीत कामायरम प्रभखुको 
हनुेछ।  

(छ) आन्त्तरयक तथा अशन्त्तभ रेखा ऩयीऺण गयाई सो को प्रनतवेदन भखु्मभन्त्री योजगाय 
कामयक्रभ सवहत साभाशजक ववकास भन्त्रारमभा ऩेि गनुय ऩनेछ। 

(ज) कामयक्रभको भानसक/चौभानसक/वावषयक प्रनतवेदन भन्त्रारम य साभाशजक ववकास 
भन्त्रारमभा ऩेि गनुय ऩनेछ।   
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२७.खचयभा फन्त्देज् कामयक्रभ सञ्चारन गने कामायरम, सॊस्था सभूह वा स्थानीम तहरे कामयक्रभको 
यकभफाटदेहामका खचय गनय ऩाउने छैन:- 

(क) मस कामयक्रभ फाहेकको अन्त्म कुनै वक्रमाकराऩभा खचय गनय, 
(ख) कुनै ऩनन प्रमोजनको आनथयक सहामता तथा चन्त्दा प्रदान गनय, य 

(ग) तोवकएको नसभा बन्त्दा फवढ कशन्त्टन्त्जेन्त्सी खचय गनय । 

२८.तेश्रो ऩऺको सॊरग्नता् ऩूवायधाय ननभायणका कामय सञ्चारन गदाय कुनै ऩनन कामयहरु ठेक्काऩट्टा मा तेश्रो ऩऺ 
ननमिु गयी काभभा रगाउन ऩाईनेछैन।  

२९.जनरेखा ऩयीऺण्  योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनत तथा स्थानीम तहका प्रनतनननध सभेतको 
सहबानगताभा जनरेखा ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ य मसको ननतजा सावयजननक गनुय ऩनेछ।   

 

ऩरयच्छेद – ६ 

अनगुभन, भलु्माङ्कन तथा सञ्चाय 

३०.अनगुभन तथा भूल्माङ्कन्  (१)मस कामयक्रभको अनगुभन य भूल्माङ्कन मोजनाको खाका तमाय गने 
शजम्भेवायी इकाईको हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) अनसुायको अनगुभन य भूल्माङ्कन मोजनाको खाकाराई सनभनतरे अनभुोदन 
गनेछ।  

(३) स्थानीम तहरे सञ्चारन गयेका आमोजनाको गनतववनधहरुको कशम्तभा २ ऩटक सऩुरयवेऺण 
अनगुभन गयी सो को उऩदपा (२) अनसुायको प्रनतवेदन  प्रत्मेक भवहना इकाईभा ऩेि गनुय ऩनेछ।  

(४) प्रदेि सयकाय, प्रदेि मोजना आमोग, सनभनत तथा इकाईफाट सभम सभमभा अनगुभन य 
सऩुरयवेऺण गनुय ऩनेछ। 

(५) इकाईरे भानसक य चौभानसक प्रनतवेदनहरुका आधायभा सभविगत प्रनतवेदन सनभनतभा ऩेि गनुय 
ऩनेछ।   

३१. सूचना तथा सञ्चाय व्मवस्था: (१)कामयक्रभको ववषमभा स्थानीम श्रभिशि, आभ नागरयक एवॊ अन्त्म 
सयोकायवाराराई जानकायी गयाउन येनडमो, टेनरनबजन, रघ ु चरशचर, वेफऩषृ्ठ तथा अन्त्म श्रव्म दृष्म 
ववद्यतुीम भाध्मभ, ऩरऩनरका, सम्फद्ध ऺेरभा कामययत कुनै स्थानीम कभयचायी, गाउॉको ऩयम्ऩयागत 

सॊदेिफाहक, ब्रोिय तथा ऩशुस्तका, आमोजना फडाऩर एवॊ साभाशजक सञ्जार आदद भापय त सूचना, जानकायी, 
सन्त्देि तथा कामयक्रभहरुको प्रिायण य प्रकािन गयी इकाईरे वा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहरे सूचना 
सम्प्रषेण गनय सक्नछे। 

(२)इकाईरे कामयक्रभको रानग याम सझुाव सङ्करन गनय, कामयक्रभको भूल्माङ्कन तथा ऩनुयावरोकन 
गनय, प्रचायप्रसाय य सचेनतकयण गनय ववषमगत भन्त्रारम तथा स्थानीम तहहरुसॉगको सभन्त्वम य सहकामयभा 
आवश्मकता अनसुाय सयोकायवाराहरुसॉग अन्त्तयवक्रमा, छरपर, गोवष्ठ तथा सेनभनाय सञ्चारन गनय सक्नेछ। 

(३)इकाई वा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहरे श्रभको सम्भान, श्रभ य साभाशजक श्रभदानको सॊस्कृनत 
ववकास गनय जनप्रनतनननध, याष्ट्रसेवक, नागरयक सभाज, व्मवसामी य आभ जनताको सहबानगताभा ननमनभत हनु े
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श्रभदानभा सहबानगता रानग आवश्मक वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गरयनेछ।मस्तो श्रभ कामयभा ननमनभत 
सहबागी बई उत्कृि मोगदान गने व्मशिराई ईकाईरे सम्भान तथा ऩयुस्कायको व्मवस्था गनेछ। 

 

 

 
 
 
 
 

ऩरयच्छेद – ७ 

ववववध 

३२. योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी् भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्त्तयगत प्रत्मेक स्थानीम तहभा 
सञ्चारन हनुे आमोजनाको रागत, खचयको वववयण, श्रनभकको वववयण य बिुानीको अद्यावनधक  याख्न 
इकाईरे योजगाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी ववकास गयी राग ुगनय सक्नछे। मस्तो प्रणारी तमाय नहुॉदा 
सम्भ अन्त्म ववनधफाट अनबरेख याख्न ुऩनेछ। 

1३३.अन्त्म ननकामफाट कामायन्त्वमन गनय सवकने्  मस ननदेशिकाभा अन्त्मर जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩनन 
भन्त्रारमरे प्रदेि सयकाय अन्त्तयगतका अन्त्म ननकामफाट कामयक्रभ कामायन्त्वमन गयाउन सक्नेछ। मसयी 
कामयक्रभ कामायन्त्वमन गयाउदा कामयक्रभको उद्दशे्म प्रनतकुर नहनुे गयी मस ननदेशिकाभा उशल्रशखत 
ववषमका अनतरयि अन्त्म आवश्मक ितयहरू तोकी ऩठाउन सक्नेछ।  

स्ऩविकयण् मस दपाको प्रमोजनका रानग "अन्त्म ननकाम" बन्नारे  प्रदेि सयकाय भातहतका अन्त्म 
भन्त्रारम,  ननदेिनारम  वा कामायरम सभेतराई जनाउछ।"  

2३४. ननदेशिका फभोशजभ हनुे्  कामयक्रभ सञ्चारन य व्मवस्थाऩनका सम्फन्त्धभा मस ननदेशिकाभा उल्रेख बएका 
ववषम मसै  ननदेशिकाफभोशजभ य अन्त्म ववषमको हकभा प्रचनरत कानून फभोशजभ हनुेछ। 

3३५. थऩघट वा हेयपेय तथा वाधा अड्काउ पुकाउन े य व्माख्मा गने्(१) भन्त्रारमरे मस ननदेशिकाको 
कामायन्त्वमनभा आइऩने फाधा, अड्काउ पुकाउन वा कुनै दद्वववधाराई स्ऩि ऩानय आवश्मक ननणयम गनय 
सक्नछे। 

(२)  मस ननदेशिकाभा उल्रेख बएका ववषमहरुराई थऩ प्रि ऩानय मस भन्त्रारमरे कामयववनध तथा 
पायाभहरु जायी गनय सक्नेछ। 

 

                                                           
1
 प्रथभ सॊिोधनफाट दपा ३३ थऩ गरयएको। 

2
 प्रथभ सॊिोधनफाट दपा ३३ राई ३४ गयाइएको। 

3
 प्रथभ सॊिोधनफाट दपा ३४ राई ३५ गयाइएको। 
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अनसूुची –  १ 
(दपा १३ को उऩदपा (३) को खण्ड (क) सॉग सम्फशन्त्धत) 

 

भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ 

 

.............. योजगाय उऩबोिा सनभनत 

 

................... गाउॉ/नगयऩानरका, वडा नॊ. ................... 
 

श्रनभकको हाशजयी येकडय तथा बिुानीको वववयण 

 

आमोजनाको नाभ्  .....................................   नभनत ......................... देशख .................... सम्भ 
               

 

  
               
               
 

दैननक हाशजयी याख्नकेो नाभ य दस्तखत  जाॉच्नेको नाभ य हस्ताऺय     हाशजयी स्वीकृत गनेको नाभ य हस्ताऺय 

 जम्भा बिुानी यकभ् ............................  बिुानी ददनेको नाभ य दस्तखत    प्रभाशणतगने वडा अध्मऺको नाभ य हस्ताऺय

क्र .सॊ  श्रनभकको नाभ, 

थय 
सॊकेत नॊ. काभ गयेको ददन जम्भा काभ 

गयेको ददन 
दय जम्भा ऩाउने यकभ बिुानीका 

वववयण 

बिुानीको 
भाध्मभ 

बिुानी ददनेको 
सवह 

कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ 
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अनसूुची -२ 

(दपा १३ को उऩदपा (४) सॉग सम्फशन्त्धत) 
 

योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतरे भाग गने आमोजना प्रस्तावको ढाॉचा 
 

श्रीभान  प्रभखु प्रिासकीम अनधकृतज्मू, 

........................ गाउॉऩानरका / नगय कामयऩानरकाको कामायरम,  

 ............................ ।  

    नफषम्-मोजना प्रस्ताव ऩेि गयेको सम्फन्त्धभा ।  

भहोदम, 

 उऩयोि ववषमभा राबाशन्त्वत सभदुामरे छनौट गयेको य योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतफाट 
कामायन्त्वमन गनयका रानग ननणयम गरयएको देहाम फभोशजभको रागत सहबानगता तथा वववयण उल्रेख 
बएको आमोजना कामायन्त्वमन गनयका रानग मो आमोजना भाग प्रस्ताव तमाय गयी ऩेि गयेका छौं । 
आवश्मक फजेट तथा कामयक्रभ स्वीकृत गयी सॊचारन गने अनभुतीका रानग अनयुोध गदयछौं ।  

 

(क) आमोजना सम्फन्त्धी जानकायी 
 १. नाभ् 
 २. स्थान् 
 ३. प्रकाय् 
 ४. राबाशन्त्वत जनसॊख्मा्-........................ भवहरा ............... ऩरुुष 

  दनरत जनजातीको सॊख्मा् ................ 
 ५. मोजनाको उद्देश्म् 
 ६. बौनतक उऩरब्धी् 
 ७. राबाशन्त्वत घयऩरयवाय सॊख्मा् 
(ख) योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनत 

 १. गठन बएको नभनत् 
 २. योहफय् 
 ३. आमोजना स्थरभा फसोफास गयेको ऩरयवाय सॊख्मा् 
 ४. आमोजना कामायन्त्वमन सनभनत गठन हुॉदा उऩशस्थत ऩरयवाय सॊख्मा् 
  

(ग)  आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतभा फस्ने ऩदानधकायीहरुको वववयण 

क्र.सॊ. ऩद नाभ, थय ठेगाना नागरयकता नॊ. कैवपमत 

१ अध्मऺ     

२ उऩाध्मऺ     

३ सशचव     

४ कोषाध्मऺ     

५ सदस्म     
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६ सदस्म     

७ सदस्म     

 

(घ) बेरा बएको स्थान् 
(ङ) आमोजनाको आनथयक ऩऺ 

 १. कूर अनभुाननत रागत रु् 
 २. ननभायण साभाग्री भूल्म रु् 
 ३. ज्मारा रु् 
 ४. ढुवानी बाडा रु् 
 ५. अन्त्म रु् 
(च) खचय व्महोने श्रोत  

 १. राबाशन्त्वत उऩबोिाफाट् नगद रु. ................ श्रभदानफाट रु. ............ फयाफय 

 २. वडा कामायरमफाट् नगद रु. ............. वस्तगुत ................. रु. ........... फयाफय 

 ३. गाऩा / नऩा फाट् नगद रु. ............... वस्तगुत ................. रु. ........... फयाफय 

 ४. अन्त्म सॊघ, सॊस्था, ननकामफाट् नगद रु. .......... फस्तगुत ........... रु. ........ फयाफय 

(छ) सॊरग्न कागजात 

 १. आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतको गठन गने ननणयमको छामाप्रनत । 

 २. आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतको नफधान बए सोको छामाप्रनत । 

 ३. सम्फशन्त्धत वडाको नसपारयस । 

 ४. अन्त्म सॊघ सॊस्थाको रागत सहबानगताभा बए सो को प्रनतफद्धता ऩर । 

 ५. आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतको अनबुव सम्फन्त्धी कागजात । 

 ६. सम्बफ बए मोजना स्थरको नक्सा । 

 ७. नडजाईन, रागत अनभुान वववयण सम्फन्त्धी कागजात ।  

 ८. भाग गरयएको आमोजना नदोहोयीएको प्रनतवद्धता ।   

(ज) आमोजना भाग गने आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतका ऩदानधकायीहरुको 
 दस्तखत्- दस्तखत्- दस्तखत्- 

 नाभ्-  नाभ्-  नाभ्- 

 ऩद्-अध्मऺ ऩद्-सशचव ऩद्-कोषाध्मऺ 

 नभनत्-  नभनत्-  नभनत्- 
 

(झ) आमोजनाका रानग नसपारयस गयेको बए नसपारयस गनेको याम् 
 सहीछाऩ्- 

 नाभ, थय् 
 कामायरम् 
 ठेगाना् 
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अनसूुची-३ 

(दपा १३ को उऩदपा (५) सॉग सम्फशन्त्धत) 
 

मोजना सम्झौता पायाभको ढाॉचा 
 

............... गाउॉऩानरका / नगयऩानरका (मसऩनछ प्रथभ ऩऺ बननने) य .................... योजगाय आमोजना 
कामायन्त्वमन सनभनत (मसऩनछ दोस्रो ऩऺ बननने) का फीच देहाम फभोशजभको ितय ऩारना गनेगयी मो 
सॊझौताऩरभा हस्ताऺय गयी ऩयस्ऩयभा एक एक प्रनत नरमौ, ददमौ । 

 

१. सम्झौता गने ऩऺ य आमोजना 
 क. योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतफाट सम्झौता गने आनधकारयक प्रनतनननध   

  १. नाभ् 
  २. ऩद् 
  ३. ठेगाना् 
 ख. आमोजनाको वववयण् 
  १. नाभ् 
  २. ठेगाना् 
  ३. उद्देश्म् 
  ४. आमोजना स्वीकृत गने ननकाम् 
  ५. आमोजना िरुु हनुे नभनत् 
  ६. आमोजना सम्ऩन्न हनुे नभनत् 
२. आमोजनाको रागत सम्फन्त्धी वववयण 

 क. रागत अनभुान रु. 
 ख. रागत व्महोने श्रोतहरु 

  १. नेऩार सयकायफाट् रु. .......................... 
  २. प्रदेि सयकायफाट्  रु. .......................... 
  ३. गा.ऩा./ नगयऩानरकाफाट् रु. .......................... 
  ३. अन्त्म स्थानीम ननकामफाट् रु. .......................... 
  ४. सभदुामभा आधारयत सॊस्थाफाट् रु. ..........................  

  ५. नफदेिी दात ृसॊघ सॊस्थाहरुफाट् रु. .......................... 
  ६. योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतफाट् रु. ...........................   

  ७. गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाफाट् रु. ..........................  

  ८. अन्त्मफाट् रु. .......................... 
 ग. ननभायण साभाग्रीको वववयण  

  १. जम्भा् रु. ..........................   

  २. ऩरयभाण्   

  ३. साभाग्रीको नाभ् 
  ४. स्रोत 

   १. नफषमगत िाखाफाट् 
   २. गा.ऩा. वा न.ऩा.फाट् 
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   ३. अन्त्म स्थानीम ननकामफाट् 
   ४. गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाफाट् 
   ५. साभदुावमक सॊस्थाफाट् 
   ६. ववदेिी दात ृसॊघ सॊस्थाफाट् 
   ७. आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतफाट् 
   ८. अन्त्मफाट् 
 घ. आमोजनाफाट राबाशन्त्वत हनु े

  १. घयऩरयवाय सॊख्मा् 
  २. जनसॊख्मा् 
  ३. सभदुाम् 
  ४. दनरत/जनजानत् 
  ५. अन्त्म् 
३. योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनत सम्फन्त्धी वववयण 

 क. गठन बएको नभनत् 
 ख. ऩदानधकायीको नाभ य ठेगाना् 
क्र.सॊ. ऩद नाभ, थय ठेगाना नागरयकता नॊ. कैवपमत 

१ अध्मऺ     

२ उऩाध्मऺ     

३ सशचव     

४ कोषाध्मऺ     

५ सदस्म     

६ सदस्म     

७ सदस्म     

  

 ग. आमोजना स्थरका राबाशन्त्वत जनसॊख्मा् 
 घ. गठन गदाय उऩशस्थत राबाशन्त्वतको सॊख्मा् 
 

४. आमोजना सॊचारन सम्फन्त्धी अनबुव् 
 

५. आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतरे प्राप्त गने वकस्ता वववयण्  

वकस्ताक्रभ नभनत वकस्ता यकभ ननभायण साभाग्री ऩरयभाण कैवपमत 

ऩवहरो      

दोश्रो      

तेश्रो      

अशन्त्तभ बिुानी      

जम्भा      

 

६. आमोजनाको भभयत सम्बायका रानग व्महोने व्मवस्था 
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 (भानसक, चौभानसक, वावषयक)  

 क. भभयत सॊबायको शजम्भा नरने सनभनतको नाभ् 
 ख. जन-श्रभदान (श्रभ िशि सॊख्मा)ः् 
 ग. सेवा-िलु्कफाट् रु. .......................... 
 घ. दस्तयु, चन्त्दाफाट् रु. .......................... 
 ङ रागत सहबानगता वा अनदुानफाट् रु. .......................... 
 च. ब्माज वा अन्त्म फचत् रु. .......................... 
७. अन्त्म प्राववनधक य व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी वववयण 

 क.   

 ख.  

 ग. 
८. सम्झौताका ितयहरु 

१. प्राप्त यकभ तथा ननभायण साभाग्री सम्फशन्त्धत आमोजनाको उद्देश्मका रानग भार प्रमोग गने 
गयाउने छौं ।  

२. आमोजना सम्ऩन्न बएऩनछ गा.ऩा. वा नगयऩानरकाफाट जाॉचऩास गयी पयपायक नरनेछौं 
। 

३. आम्दानी खचयको वववयण य कामय प्रगनतको जानकायी स्थानीम राबाशन्त्वत सभदुामराई 
गयाई योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतको फैठकभा छरपर ननणयम गयी अको 
वकस्ता भाग गनेछौं । 

४. मोजनाको काभ सभमभा नगयेभा वा गणुस्तयीम ढॊगरे नगयी कुनै हानी नोक्सानी बएभा 
सो को ऩूणय शजम्भेवायी योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतरे नरनेछ य सो हानी 
नोक्सानी य ऺनतऩूनतय नतनय/फझुाउन मस सनभनत सहभत छ ।  

५. नगदी, शजन्त्सी साभानको प्राप्ती, खचय य फाॉकी तथा मोजनाको प्रगनत वववयण अनबरेख आदद 
योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतरे तमाय गयी याख्नछेौं । 

६. आमोजनाको कूर रागत बन्त्दा घटी रागतभा मोजना सम्ऩन्न बएको अफस्थाभा सो 
भतुानफक नै गाॉउऩानरका वा नगयऩानरकाको नगद अनदुान य रागत सहबानगता एवभ  
श्रभदानको प्रनतित ननधाययण गयी बिुानी नरन/ददन सहभत छौं । 

७. आमोजना सॊचारन गने मस योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतरे मोजनाको भभयत 
सॊबायको ऩनन ब्मफस्था गने छ । 

८. आमोजनाको सफै काभ आमोजना कामायन्त्वमन सनभनत सभहुको ननणयमानसुाय गने गयाउन े
छौं ।  

९. मो आमोजना नभनत ..................... देशख िरुु गयी नभनत ................... सम्भभा ऩयुा 
गने/गयाउने छौं ।  

१०. आमोजनाको चौभानसक य फावषयक बौनतक तथा नफशत्तम खचयको वववयण गा.ऩा. वा 
नगयऩानरका सभऺ सभमभै ऩठाउने छौं ।  

११. मो आमोजना आपैरे कामायन्त्वमन नगयी ठेकदाय भापय त कामायन्त्वमन गयेभा कानून 
फभोशजभ कायवाही बोग्न य गा.ऩा. वा नगयऩानरकारे मोजना सॊझौता यद्ध गयेभा वा 
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मोजनाको कामयको बिुानी नददएभा मस योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतरे कुनै 
प्रकायको दावी गने छैन ।  

१२. मो आमोजना सॊझौताभा तोकेको अफधी नबर ऩूणय रुऩभा सम्ऩन्न गनेछौं ।  

१३. अन्त्म ितयहरु 

 क. 
 ख. 

ग. 
उऩयोि फभोशजभ गनय हाभी भन्त्जयु छौं ।  

गा.ऩा. वा नगयऩानरको तपय फाट           योजगाय आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतको तपय फाट 

दस्तखत्-     दस्तखत्- 

नभनत्-      नभनत्- 
नाभ्-      नाभ्- 

ऩद्-       ऩद्-  
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अनसूुची ४ 

 (दपा २५ को (२) सॉग सम्फशन्त्धत) 
 

आमोजनाको प्रकृनत अनसुाय भूल्माङ्गन गने प्रमोजनका रानग अङ्कबाय  

 

क्र.सॊ. आमोजना अङ्क 

१ स्थानीम तहनबरका वस्ती, स्वास्थ्म चौकी, ववद्यारम, आनथयक केन्त्र तथा ऩमयटकीम स्थर 
जोड्ने सडक ननभायण 

१० 

२ स्थानीम तहनबरका वस्ती, स्वास्थ्म चौकी, ववद्यारम,आनथयक केन्त्र तथा ९ 

 ऩमयटकीम स्थर जोड्ने सडक भभयत सम्बाय  

३ यावष्ट्रम तथा प्रादेशिक सडकफाट गाउॉ वा नगय जोड्ने सडकको ननभायण ७ 

४ यावष्ट्रम तथा प्रादेशिक सडकफाट गाउॉ वा नगय जोड्ने सडकको भभयत ६ 

५ नसॊचाईका रानग कुरो तथा ऩैनीको ननभायण १० 

६ नसॊचाईका रानगकुरो तथा ऩैनीको भभयत सम्बाय ८ 

७ ऩोखयी तथा ऩानीको भरु सॊयऺण एवॊ भभयत सम्बाय ७ 

८ कृवष तथा ऩिऩुन्त्छीजन्त्म उत्ऩादनको बण्डाय ननभायण तथा भभयत सम्बाय ८ 

९ कृवष तथा ऩिऩुन्त्छीजन्त्म उत्ऩादनको ववक्री ववतयणका रानग आवश्मक ऩने िीत बण्डाय 
ननभायण तथा भभयत 

७ 

१० हाट फजाय तथा तयकायी सॊकरन केन्त्रको ननभायण तथा भभयत ६ 

११ खानेऩानी आमोजनाहरुको ननभायण तथा ववस्ताय १० 

१२ खानेऩानी आमोजनाहरुको भभयत ८ 

१३ स्वास्थ्म चौकी तथा प्रसनुत गहृको ननभायण तथा भभयत १० 

१४ सावयजननक िौचारम ननभायण तथा भभयत सम्बाय ८ 

१५ पोहोय व्मवस्थाऩन ऩूवायधायको ननभायण तथा भभयत सम्बाय ८ 

१६ ववद्यारम बवन तथा ववद्यारम ऩरयसयभा िौचारम ननभायण १० 

१७ ववद्यारमको खेर भैदान ननभायण ८ 

१८ ववद्यारमको कम्ऩाउण्ड ननभायण तथा भभयत सम्बाय ६ 

१९ परपुरको ववरुवा योऩण,वृऺायोऩण तथा वनजङ्गर सॊयऺण ६ 

२० ऩवहयो तथा नदद ननमन्त्रण १० 

२१ साना फाॉध ननभायण १० 

२३ ऩमयटकीम ऺेरभा सेड, ववश्राभ स्थर तथा चौतायो ननभायण तथा सॊयऺण ६ 

२४ उच्च भहत्वका प्रनसद्ध ऩमयटवकम स्थरको भभयत सम्बाय तथा सॊयऺण ६ 
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अनसूुची-५ 
(दपा २६ को उऩदपा (१) (छ) सॉग सम्फशन्त्धत) 

 

आमोजनाको सूचना ऩाटीको नभूना 
 

भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ, ........... गाउॉऩानरका/नगयऩानरका............... आमोजना कामायन्त्वमन सनभनत भापय त 
सॊचानरत   

 

१. आमोजनाको नाभ् 
२. आमोजना स्थर् 
३. आमोजना िरुु बएको नभनत् 
४. आमोजना सम्ऩन्न हनुे नभनत् 
५. काभको वववयण् 
(र.ई. फभोशजभ प्रत्मेक काभको बौनतक ऩरयभाण उल्रेख गने) 
६. रगत ईविभेट अॊक रु् 
७. फजेट श्रोत् 
(क) गा.ऩा. वा न.ऩा.फाट रु.  ........... 
(ख) वडा कामायरमफाट रु. ................. 
(ग) अन्त्म रु. .................. 
(घ) उऩबोिाफाट रागत सहबानगता  रु. ................. 
   (१) नगद रागत सहबानगता रु. ..............  

   (२) श्रभ सहबानगता रु............. फयाफय 

(ङ) आमोजना कामायन्त्वमन सनभनतका अध्मऺको नाभ, थय, ठेगान 
 

 

 


