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मखु्यमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन सम्बन्त्धमा मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कायायलय कर्ायली प्रदेश, 
सामाजजक विकास मन्त्रालय मातहतका जजल्ला जथथत सामाजजक विकास कायायलय र काययक्रम सञ्चालन हनु े

.......... गाउँपाललका/ नगरपाललका बीच भएको सम्झौता-पर 

 

कर्ायली प्रदेश लभर रोजगारीको अिसर, कामको लसजयना र ज्यालामा सधुार गरी श्रम प्रलत थप सम्मान गदै 
समदृ्ध प्रदेश लनमायर्मा यिुाको ज्ञान, सीप, क्षमताको उपयोग गरी साियजलनक विकास लनमायर्का माध्यमबाट 
नागररकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी लसजयना गरी जीिनथतरमा सधुार गनयका लालग मखु्यमन्त्री रोजगार काययक्रमलाई 
सञ्चालन गनय यो लरपक्षीय सम्झौता गररएको छ । 

मखु्यमन्त्री रोजगार काययक्रमको प्रभािकारी कायायन्त्ियन गनय, मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलय, 
कर्ायली प्रदेश, जजल्ला जथथत सम्बजन्त्धत सामाजजक विकास कायायलयहरु र .... ..... ..... गाउँपाललका/ 
नगरपाललका मखु्यमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन लनदेजशका साथै यो सम्झौता बमोजजम आ-आफ्नो भलूमका 
पूर्य रुपमा लनिायह गदै काययक्रमको कायायन्त्ियन प्रलत जजम्मेिार, उत्तरदायी, जबाफदेही भइ सम्झौतामा भएको 
समझदारीका शतयहरु पालना गनय सहमत, मञ्जरु भई हामी सबै पक्षले यो सम्झौता परमा सवहछाप गरर ललयौं 
ददयौं । 

 

(क) मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलय, कर्ायली प्रदेश सरेु्खत  (पवहलो पक्ष) को लागी शतयहरुुः  

1. थथानीय तह (तेश्रो पक्ष) बाट लसफाररस भइ आएका योजनाहरु मध्येबाट कायायन्त्ियनका लालग 
योजनाहरु तोवक पठाउन े । साथै, काययक्रम कायायन्त्ियनका लालग आिश्यक पने लनदेजशका, 
मापदण्ड, लनदेशन उपलब्ध गराउने । 

2. योजनाहरुको अनगुमन/ मूल्याकन गरी पषृ्ठपोषर् ददने साथै प्रगलत प्रलतिदेन प्राप्त गरी प्रकाशन 
गने । 

3. काययक्रम संचालनको लालग आिश्यक बजटे दोश्रो पक्ष माफय त तेश्रो पक्षलाइ उपलब्ध गराउने । 

4. काययक्रम सञ्चालनको क्रममा सामाजजक विकास कायायलय, थथानीय तहलाई सहयोग, समन्त्िय 
गने। 

(र्ख) जजल्ला जथथत सम्बजन्त्धत सामाजजक विकास कायायलय (दोश्रो पक्ष) को लालग शतयहरुुः 
1. काययक्रम अन्त्तगयतका योजनालाइ तेश्रो पक्ष माफय त कायायन्त्ियनमा ल्याउन े। 

2. आ.ि. २०७६।०७७ को असार २० गते सम्म थथानीय तहले पशे गरेको कायय प्रगलत र 
काययसम्पन्न अिथथा अनसुार जथतैुः र्खचयका विल, भरपाई, लगत इविमेट, नापी वकताि, मूल्याङ्कन 
एिं कायय सम्पन्न प्रलतिदेनका प्रमाजर्त प्रलतललवपहरु, योजनाका फोटोहरु सवहत योजना 
कायायन्त्ियनका पथुटयाइ सम्बन्त्धी प्रलतिद्धता सवहतको र्खचय शोधभनाय माग गररएको पर आदद 
लनयमानसुार र्खचय पषु्ट्याइ हनुे कागजात प्रमार्हरुको आधारमा थथानीय तहलाई भकू्तानी ददन े। 
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3. योजना कायायन्त्ियन सम्बन्त्धमा योजनाहरुको अनगुमन गने । 

4. थथानीय तहलाई काययक्रम कायायन्त्ियन गनय समन्त्िय, सहजजकरर् गने। 

5. मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयलाई कायय प्रगलत सम्बन्त्धी वििरर् एिं प्रलतिदेन पेश 
गने। 

(ग) सम्बजन्त्धत थथानीय तह (तेश्रो पक्ष) को लालग शतयहरुुः  

1. प्रथम पक्षकोमा लसफाररस भएका मध्ये मखु्यमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन लनदेजशका, २०७६ 
को अनसूुची १ बमोजजमका क्षरेमा मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलयबाट तोवकएका 
योजनालाइ मार कायायन्त्ियनमा ल्याउन ुपनेछ । 

2. थथानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रमको रोजगार संयोजकको संयोजकत्िमा काययक्रम 
कायायन्त्ियन हनुे गरी लनजलाइ नै मखु्य मन्त्री रोजगार काययक्रम कायायन्त्ियनको काममा दोहोरो 
नपने आधारमा पररचालन गनुय पनेछ। 

3. आफ्नो क्षरे लभरको सचुीकृत िेरोजगार व्यजक्तलाई रोजगारका काममा लगाउनपुनेछ । सो को 
वििरर् साथै प्रगलत लबबरर्/प्रलतिेदन मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायायलय र सामाजजक 
विकास कायायलयलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

4. वित्तीय अनशुासन कायम गने, लेर्खा राख्न े र आन्त्तररक तथा अजन्त्तम लेर्खापरीक्षर् गराउन े
उत्तरदावयत्ि सम्बजन्त्धत थथानीय तह (तेश्रो पक्ष) को हनुछे।साथै, बजेटको उपयोग सम्बन्त्धमा 
तेश्रो पक्षले साबयजलनक लेर्खा पररक्षर् गराउन ुपनेछ । 

5. मखु्य मन्त्री रोजगार काययक्रमको बजटे रकमबाट आफ्नो क्षरे लभर संचाललत काययक्रममा बजटे 
सदपुयोग गने तथा पारदजशयता कायम गराइ बजटेको सदपुयोग पवुि गने सम्बन्त्धमा कानूनी रुपले 
प्रमाजर्त गने सम्पूर्य जजम्मेिारी, उत्तरदावयत्ि तथा जबाफदेवहता तेश्रो पक्षको हनुछे । 

6. पवहलो पक्षबाट उपलब्ध गराइएको बजटे सदपुयोगका कुनै पलन विषयमा प्रथम िा दोश्रो पक्ष िा 
सरोकार राख्न े लनकायहरुबाट कुनै पलन समयमा हनु े लनररक्षर्, अनगुमन तथा मूल्याकंनमा तेश्रो 
पक्षले पूर्य रुपमा सहयोग गनुय पनेछ । 

7. अनदुान रकमलाई तेश्रो पक्षले कुनै प्रकारको तलब, भत्ता, चन्त्दा, परुथकारमा र्खचय तथा दरुुपयोग 
गनय पाउने छैन । 

8. आ.ि. २०७६।०७७ को असार २० गते सम्म थथानीय तहले आफ्नो योजनाहरुको कायय प्रगलत 
र काययसम्पन्न अिथथा अनसुार जथतैुः र्खचयका विल, भरपाई, लगत इविमेट, नापी वकताि, 

मूल्याङ्कन एिं कायय सम्पन्न प्रलतिदेनका प्रमाजर्त प्रलतललवपहरु, योजनाका फोटोहरु जथता र्खचय 
पषु्ट्याइ हनुे कागजात, प्रमार्हरु संलग्न राजर्ख योजना कायायन्त्ियनका पथुटयाइ सम्बन्त्धी प्रलतिद्धता 
उल्लेर्ख गरी र्खचय शोधभनाय माग गररएको पर सवहत सम्बन्त्धीत सामाजजक लबकास कायायलयबाट 
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भकु्तानी ललग सक्न ुपनेछ । उपयकु्त लमलत लभर भकु्तानी नललएको िा कागजात प्रमार् पेश गनय 
नसकेको अिथथामा तेश्रो पक्ष आफै जजम्मेिार हनु ुपनेछ प्रथम तथा दोश्रो पक्ष र्खचय शोधभनाय 
गनय बाध्य हनुे छैन । 

9. सम्झौता पर तथा मखु्य मन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन लनदेजशका, २०७६ मा उल्लेर्ख 
नभएका लबषयहरु प्रचललत कानून बमोजजम हनुछे । 

 

कार्यक्रम (पहिलो पक्ष) को तर्य बाट  

नामः 

पदः  सचिव 

दस्तखत 

ममतत  

सामाजिक बब.कार्ायलर् (दोश्रो पक्ष) को तर्य बाट  

नामः 

पदः कार्ायलर् प्रमुख 

दस्तखत 

ममतत  

स्थानीर् ति (तेश्रो पक्ष) को तर्य बाट  

नामः 

पदः प्रमुख प्रशासककर् अचिकृत 

दस्तखतः 

ममततः 

रोिबरः 
           नाम               पद            दस्तखत                 ममतत 

१. 

२. 

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 


