भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन कामयविधध, २०७७
कणायरी प्रदे श सयकाय,
सयकाय, भन्त्न्त्रऩरयषद्फाट स्िीकृत धभधत : २०७७
२०७७।०५।१५
ऩवहरो सॊ शोधन धभधत् 2077।०७
।०८
2077।०७।

कणायरी प्रदे शभा योजगायीका अफसय धसजयना गयी फेयोजगाय तथा कोधबड-19 को कायणफाट स्िदे श तथा
विदे शभा योजगायी गुभाएका मुिाराई सभेत रन्त्ऺत गयी आफ्नो गाॉउ आत्भधनबयय फनाॉउ अधबमानका साथ
भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ भापयत स्थानीम स्तयभा योजगायी, आमआजयन तथा आधायबुत विकासका
वक्रमाकराऩहरू प्रबािकायी रूऩभा सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गनय कणायरी प्रदे श सयकायरे विधनमोजन ऐन,
२०७७ दपा ९ (१) फभोन्त्जभ मो कामयधफधध फनाएको छ।
ऩरयच्छे द-१

(प्रायन्त्भबक)

१. सॊ न्त्ऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मो कामयविधधको नाभ “भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन (ऩवहरो सॊ शोधन)
कामयविधध, २०७7” हुनेछ।
(२)

मो कामयविधध प्रदे श याजऩरभा प्रकान्त्शत बए ऩश्चात रागु हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा्

(क) “कामयक्रभ” बन्नारे मस कामयविधध अनुसाय स्थानीमस्तयभा विकास वक्रमाकराऩ सञ्चारन गयी मुिा,
भवहरा, दधरत रगामत कोधबड-19 फाट फेयोजगाय बएका व्मन्त्िराई योजगायी धसजयना गने भुख्म

भन्त्री योजगाय कामयक्रभ सन्त्भझनु ऩनेछ। सो शब्दरे भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ शीषयक अन्त्तगयत
सञ्चारन विषमगत भन्त्रारमफाट सञ्चारन हुने कामयक्रभराई सभेत जनाउनेछ।

(ख) ×कामायरम” बन्नारे प्रदे श सयकाय विषमगत भन्त्रारम अन्त्तयगत यहेका न्त्जल्रा न्त्स्थत कामायरमराई
(ग)

सभझनु ऩदयछ।

“कामयक्रभ धनदे शक” बन्नारे कणायरी प्रदे श विशेष कामयक्रभ सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन धनदे न्त्शका,

२०७७ भा व्मिस्था बएको कामयक्रभ धनदे शक सभझनु ऩदयछ।

(घ) “कामयक्रभ सॊ मोजक” बन्नारे कणायरी प्रदे श विशेष कामयक्रभ सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन धनदे न्त्शका,
२०७७ भा व्मिस्था बएको कामयक्रभ सॊ मोजक सभझनु ऩदयछ।

(ङ) “भन्त्रारम” बन्नारे प्रदे श सयकाय भातहतका भन्त्रारमहरूराई सभझनु ऩदयछ। सो शब्दरे भुख्मभन्त्री
तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरमराई सभेत जनाउछ।

(च) “धनदे शक सधभधत” बन्नारे

कणायरी प्रदे श विशेष कामयक्रभ सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन धनदे न्त्शका,

२०७७ भा उल्रे न्त्खत धनदे शक सधभधत सभझनु ऩदयछ।

(छ) ×िडा कामायरम” बन्नारे स्थानीम तहको सभफन्त्न्त्धत िडा कामायरम सभझनु ऩदयछ।
(ज) ×िडा सधभधत” बन्नारे स्थानीम तहको सभफन्त्न्त्धत िडा सधभधत सभझनु ऩदयछ।
(झ) “सभन्त्िम इकाई” बन्नारे कणायरी प्रदे श विशेष कामयक्रभ सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन धनदे न्त्शका,
२०७७ भा उल्रे न्त्खत कामयक्रभ सभन्त्िम इकाई सभझनु ऩदयछ।

(ञ) “साभुदावमक ऩूिायधाय” बन्नारे सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहका विधबन्न िडा अन्त्तयगतका गाउॉ िा िस्तीभा
साभुदावमक वहतकाराधग आिश्मक ऩने फाटो, कुरो, नहय, विद्यारम, स्िास््म चौकी, तार, ऩोखयी,
जराशम, उजाय धफकास जस्ता ऩूिायधायराई सभझनु ऩदयछ।
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(ट)

“धसपारयस सधभधत” बन्नारे मो कामयधफधीको दपा 5 फभोन्त्जभको धसपारयस तथा सभन्त्िम सधभधत

(ठ)

“स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩाधरका, नगयऩाधरका, उऩभहानगयऩाधरका, भहानगयऩाधरका सभझनु ऩदयछ।

(ड)

“साभान्त्जक धफकास कामायरम” बन्नारे प्रदे श अन्त्तगयत न्त्जल्राभा यहेका साभान्त्जक धफकास कामायरम

सभझनु ऩदयछ।

सभझनु ऩनेछ य सो शब्दरे न्त्शऺा धफकास धनदे शनारम, सुखेतराई सभेतराइ जनाउनेछ।

(ढ)

“धफषमगत कामायरम” बन्नारे प्रदे श अन्त्तगयत न्त्जल्राभा यहेका कामयक्रभ कामायन्त्िमन इकाइ िा
कामायरमहरु सभझनु ऩनेछ ।

(ण) “गाउॉफस्ती” बन्नारे सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहका िडा धबर यहेका टोर तथा सभुदामको फस्तीराई
सभझनु ऩदयछ।
ऩरयच्छे द -२

३. कामयक्रभको उद्देश्म्

कामयक्रभको उद्देश्म

मस कामयविधध अनुसाय भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभफाट सञ्चारन हुने आफ्नो गाॉउ

आत्भधनबयय फनाउ अधबमान अन्त्तयगत साभुदावमक ऩूिायधाय विकास कामयक्रभका दे हाम फभोन्त्जभ उद्देश्म
यहेका छन्

(क) स्थानीमस्तयभा योजगायीका अिसय सृजना गने,

(ख) फेयोजगाय य कोधबड-19 का कायण योजगाय गुभाएका व्मन्त्िको जीविकोऩाजयनभा सुधाय गने,
(ग) प्रदे शधबर यहेको आभ गरयिी धनिायणभा मोगदान ऩुर्माउने,
(घ) प्रदे श धबर खाद्य सुयऺा ऩरयऩुतॉभा सहमोग गने,

(ङ) कृवष उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि िृविभा सहमोग गने।
ऩरयच्छे द -3

आमोजना धसपारयस तथा छनौट सभफन्त्धी व्मिस्था
४. आमोजना छनौट तथा धसपारयस् (१) िडा कामायरमरे आफ्नो िडाका सिै गाउॉ फस्तीभा फसोफास गने

िेयोजगायहरूको अद्यािधधक विियण तमाय गनुय ऩनेछ। विियण तमाय गदाय मस्तै प्रकृधतका अन्त्म
कामयक्रभहरूका राधग कुनै सॊ स्था िा धनकामफाट तमाय बएको विियणराई सभेत आधाय धरन सक्नेछ।
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(२) िडा कामायरमरे िडा सधभधतका साथै, िडा धबरको बौगोधरक, साभुदावमक, रै वङ्गक, न्त्शऺक,

उद्योगी, व्माऩायी, सभाजसेिी, वकसान, सभूह, टोर विकास सॊ स्था आदद सभेतको प्रधतधनधधत्ि हुने गयी िडा
अध्मऺको सॊ मोजकत्िभा आभ बेरा फनाउने।प्रत्मेक िडाभा गरयने बेराको धभधत धसपारयस सधभधतरे
धनधाययण गये फभोन्त्जभ हुनछ
े ।

(3) उऩदपा (२) फभोन्त्जभको बेराफाट फढी फेयोजगाय बएका गाउॉ फस्ती सभेवटने गयी फढीभा ५

िटा आमोजना अनुभाधनत रागत सवहत प्राथधभकताक्रभ तोवक धसपारयस गनुय ऩनेछ।मसयी आमोजना

धसपारयस गदाय उद्यभशीरता तथा उत्ऩादन ऺेरभा कभतीभा एक िटा आमोजना ऩने गयी पयक-पयक
ऺेरका आमोजना छनौट गयी धसपारयस गनुय ऩनेछ।

1

ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया सॊ शोधधत ।

2

(४) उऩदपा (२) फभोन्त्जभका आमोजना छनौट गदाय ऩूिायधाय विशेष कामयक्रभफाट रू. तीस राख

िा सो बन्त्दा फढीका आमोजना छनौट िा सॊ चारन बएका गाउॉफस्तीभा मस कामयक्रभ अन्त्तयगत आमोजना
छनौट तथा धसपारयस गनय ऩाईने छै न।

(५) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ आमोजना छनौट गदाय स्थानीमस्तयभा योजगायी धसजयना हुने, स्थानीम

साभाग्रीको प्रमोग हुने, मुिा, भवहरा, दधरत य विऩन्न सभुदामराई योजगायीभा प्राथधभकता हुने गयी आमोजना
छनौट गयी धसपारयस गनुऩ
य नेछ।

(६) उऩदपा (३) फभोन्त्जभ आमोजना छनौट तथा धसपारयस गदाय दे हामका ऺेर धबरफाट ऩने गयी

गनुय ऩनेछ।

(क) कृवष ऩूिायधाय

(ख) सडक, खानेऩानी, ऩोखयी तथा जराशम, धसॊचाई तथा नदी धनमन्त्रण
(ग) साभुदावमक परपुर तथा जधडफुटी खेती, फृऺायोऩण
(घ) स्िास््म, न्त्शऺा य खेरकुद ऩुिायधाय
(ङ) रघु जरविद्युत धफकास

(च) रघुउद्यभ तथा उद्यभशीरता विकास
(छ) ऩमयटन ऩूिायधाय

(ज) गत आ.ि.भा सञ्चाधरत भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभका अधुया आमोजना

(७) उऩदपा (३) फभोन्त्जभ छनौट बएका आमोजनाको प्राथधभकताक्रभ सवहतको सूची सभफन्त्न्त्धत

िडा कामायरमरे सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहभा य सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहरे सभफन्त्न्त्धत न्त्जल्रा न्त्स्थत साभान्त्जक

धफकास कामायरम भापयत दपा (५) अनुसायको धसपारयस सधभधत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ। आमोजना छनौट
तथा कामायन्त्िमन गदाय श्रभभुरक कामयभा हुने खचयको प्रधतशत अनुसूची-१ फभोन्त्जभ हुनेछ।

(8) धसपारयस सधभधतरे उऩदपा (७) फभोन्त्जभ प्राप्त आमोजनाहरूराई ऩूिायधाय विशेष कामयक्रभफाट

छनौट बएका आमोजनासॉग दोहोयो नऩने गयी भुख्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरम भापयत धनदे शक
सधभधतभा धसपारयस गनेछ।

(९) िडा बेराफाट धसपारयस बएय आएका जभभा ऩाॉच िटा मोजना भध्मेफाट धसपारयस सधभधतरे
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उऩमुि ३ िटा मोजनाहरु छनोट गये य धनदे शक सधभधतभा ऩठाउनु ऩनेछ।"
(१०) उऩदपा (८) फभोन्त्जभ कुनै िडा सधभधत िा स्थानीम तहफाट आमोजना धसपारयस बई

नआएभा धसपारयस सधभधतरे नै त्मस्ता िडाकोराधग आमोजना छनौट गयी धसपारयस गनय सक्नेछ।

(११) उऩदपा (९) य (१०) फभोन्त्जभ प्राप्त धसपारयस बई आएका आमोजनाहरूको फजेट

फाॉडपाॉड य अन्त्न्त्तभ छनौट धनदे शक सधभधतरे गनेछ।

(१२) उऩदपा (११) फभोन्त्जभ फजेट फाॉडपाट गदाय कामयक्रभ सञ्चारन हुने स्थानको बौगोधरक

विकटता, गरयफी, खाद्य असुयऺा य भानि विकास सुचकाङ्क सभेतराई आधाय धरनु ऩनेछ। मस्तो सुचकाङ्कको
अङ्कबाय धनदे शक सधभधतरे स्िीकृत गये फभोन्त्जभ हुनछ
े ।

(1३) उऩदपा (११) फभोन्त्जभको अन्त्न्त्तभ छनौट बएका आमोजनाहरू आमोजनाको प्रकृधतगत

आधायभा धनदे शक सधभधतफाट धनणयम बए अनुसाय सभन्त्िम इकाईरे मस कामयधफधी एिॊ प्रचधरत कानून

2

ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया थऩ ।

3

फभोन्त्जभ कामायन्त्िमनकाराधग सभफन्त्न्त्धत न्त्जल्राका साभान्त्जक विकास कामायरम भापयत सभफन्त्न्त्धत स्थानीम
तहभा िा धसधै सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहभा िा सभफन्त्न्त्धत न्त्जल्राका धफषमगत कामायरमहरुभा ऩठाउनु ऩनेछ।

५. धसपारयस तथा सभन्त्िम सधभधत् (१) दपा ४ को उऩदपा (७) फभोन्त्जभ स्थानीम तहफाट प्राप्त आमोजनाको
धसपारयस गनय दे हाम फभोन्त्जभको सधभधत यहनेछ।

(क) सभफन्त्न्त्धत धनिायचन ऺेरको ऩवहरो हुने धनिायन्त्चत हुने प्रणारीफाट धनिायन्त्चत

3

प्रदे श सबा सदस्म

(ख) सभफन्त्न्त्धत धनिायचन ऺेरभा स्थामी फसोफास बएका सभानुऩाधतक धनिायचन

4

प्रणारीफाट धनिायन्त्चत प्रदे श सबा सदस्महरु

(ग) .......

5

(घ) न्त्जल्रा न्त्स्थत प्रदे श सयकाय भातहतका कामायरमका प्रभुखहरू
(ङ) सभफन्त्न्त्धत न्त्जल्राको साभान्त्जक विकास कामायरमको प्रभुख
यहनेछ।

-सॊ मोजक
-सदस्महरु
-सदस्म

-सदस्म सन्त्चि

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको सधभधतको सन्त्चिारम य अधबरेख साभान्त्जक विकास कामायरमभा
(३) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको सधभधतको िैठकभा सधभधतरे आिश्मक ठानेको व्मन्त्िराई

आभन्त्रण गनय सवकनेछ।

(4) धसपारयस सधभधतरे कामयक्रभको प्रबािकायी कामायन्त्िमनकोराधग मोजना छनौट तथा

धसपारयस, कामायन्त्िम, अनुगभन तथा भुल्माङ्कन कामयभा आिश्मकता अनुसाय भन्त्रारम, धनदे शक सधभधत,

सभन्त्िम इकाई, स्थानीम तह, विषमगत कामायरम, िडा सधभधत य अन्त्म सयोकायिाराहरूफीचभा सभन्त्िम तथा
सहजीकयण गनुऩ
य नेछ।

ऩरयच्छे द - ४

कामयक्रभ कामायन्त्िमन सभफन्त्धी ब्मिस्था

६. कामयक्रभको कामायन्त्िमन् (१) मोजना कामायन्त्िमनको राधग सभफन्त्न्त्धत धनिायचन ऺेरको धसपारयस सधभधतरे
6

आिश्मकता अनुसाय न्त्जल्रा न्त्स्थत प्रदे श सयकाय भातहतका कामायरम िा स्थानीम तहभा धसपारयस गनेछ

।त्मसयी धसपारयस गदाय एक धनिायचन ऺेरका सफै िडाका मोजना प्रदे श सयकाय भातहतका कामायरम िा
स्थानीम तहभा भार कामायन्त्िमनका राधग धसपारयस गनुऩ
य नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ कामयक्रभ कामायन्त्िमनका राधग साभान्त्जक विकास कामायरम िा

न्त्जल्राका सभफन्त्न्त्धत धफषमगत कामायरम य सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहको प्रभुख प्रशासकीम अधधकृतफीच
ु ी-२ फभोन्त्जभको ढाॉचाभा कामयक्रभ सञ्चारनका राधग सभझौता गनुय ऩनेछ।
अनुसच

(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ बएको सभझौता अनुसाय कामय सभऩन्न बए ऩश्चात साभान्त्जक विकास

कामायरम िा न्त्जल्राका धफषमगत कामायरमभा सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहरे आिश्मक कागजात सवहत यकभ
बुिानीका राधग भाग गनुय ऩनेछ।

3

ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया सॊ शोधधत ।

4

ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया सॊ शोधधत ।

5

ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया न्त्झवकएको ।

6

ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया सॊ शोधधत ।

4

(४) उऩदपा (३) फभोन्त्जभ प्राप्त प्रभान्त्णत कागजातका आधायभा साभान्त्जक विकास कामायरम

िा न्त्जल्राका धफषमगत कामायरमरे सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहभा यकभ हस्तान्त्तयण गनुय ऩनेछ।

(५) सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहरे आमोजना/कामयक्रभ सञ्चारनभा काभ गने श्रधभकको ऩारयश्रधभक

यकभ अधनिामय रूऩभा धनजको िैं क खाताभा जभभा गनुय ऩनेछ।

(६) मस कामयक्रभ सञ्चारनको सभऩूणय वित्तीम उत्तयदावमत्ि सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहको हुनेछ।

(७) कामयक्रभ कामायन्त्िमनका क्रभभा न्त्जल्रा न्त्स्थत साभान्त्जक विकास कामायरम िा न्त्जल्राका

धफषमगत कामायरम य धसपारयस सधभधतरे आिश्मक सभन्त्िम तथा सहजीकयण गनुऩ
य नेछ।

(८) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ स्थानीम तहफाट कामयक्रभ कामायन्त्िमन नबएभा िा हुन नसकेभा

धनदे शक सधभधतको धनणयम अनुसाय प्रदे श सयकाय भातहतका न्त्जल्रान्त्स्थत विषमगत कामायरमहरूफाट
कामायन्त्िमन गयाउन सवकनेछ।

(9) मस दपाभा जुनसुकै कुया रे न्त्खएको बए ताऩधन कणायरी प्रदे श विधनमोजन ऐन, २०७७

को दपा ६ को उऩदपा (१) फभोन्त्जभ प्रदे श सयकायको कुनै धनकामभा विधनमोजन बएको कामयक्रभ िा
आमोजना स्थानीम तह भापयत गनुऩ
य ने गयी विषमगत भन्त्रारमरे धसपारयश गये भा आधथयक भाधभरा तथा
मोजना भन्त्रारमको सहभधतभा विषमगत भन्त्रारमरे अन्त्ख्तमायीको रुऩभा शतय सवहत कामायन्त्िमन गयाउन
सक्नेछ।

७. कामयक्रभ सञ्चारन विधध् (१) कामयक्रभ कामायन्त्िमन गदाय कामयक्रभ कामायन्त्िमन हुने सभफन्त्न्त्धत िडाका

श्रधभकहरू भध्मेफाट फढीभा तीन जनाको श्रभ सधभधत िा श्रभ कामयदर गठन गयी आमोजना कामायन्त्िमन
गयाउनु ऩनेछ।

(२) उऩदपा १ फभोन्त्जभ गदठत श्रभ सधभधत िा श्रभ कामयदरका सदस्महरूरे सभफन्त्न्त्धत

आमोजनाको कामायन्त्िमभा सभन्त्िम तथा सहजीकयण, श्रभ ऩरयचारन, श्रधभक हान्त्जयी व्मिस्थाऩन, धनभायण
साभाग्रीको व्मिस्थाऩन, श्रभीकहरुको काभको भूल्माकॊन रगामतका कामयहरूका साथै आफ्नो दऺता
अनुसायको श्रभ कामय सभेत गनुय ऩनेछ।

(३) कामयक्रभ कामायन्त्िमन गदाय ठु रा भेधसन तथा उऩकयणको प्रमोग गनय ऩाइने छै न।

(४) धनभायण साभाग्रीहरूको हकभा उऩरब्ध बएसभभ स्थानीमस्तयभा उऩरब्ध श्रोतसाधन तथा

उत्ऩादनहरुको प्रमोग गनुऩ
य नेछ।

(५) योजगाय आमोजनाको सञ्चारन गने क्रभभा कुनै ऩधन काभ ठे क्का भापयत िा तेश्रो ऩऺ

धनमुि गयी गनय ऩाइने छै न।

८. कामयक्रभ सभमसीभा् (१) सभफन्त्न्त्धत िडा कामायरमरे

7

काधतयक भसान्त्त धबर आमोजना छनौट तथा

धसपारयस गयी सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तह भापयत सभफन्त्न्त्धत न्त्जल्राको साभान्त्जक विकास कामायरमभा यहने
दपा ५ फभोन्त्जभको धसपारयस तथा सभन्त्िम सधभधतभा ऩठाई सक्नु ऩनेछ।

(२) सभफन्त्न्त्धत साभान्त्जक धफकास कामायरमरे धसपारयस सधभधतफाट धनणयम गयाई 8भॊ धसय १५

धबर भुख्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरमभा यहेको धनदे शक सधभधतभा ऩठाउनु ऩनेछ।

(३) उऩदपा २ फभोन्त्जभ धसपारयस बएका आमोजनाहरू धनदे शक सधभधतफाट अन्त्न्त्तभ छनौट

गयी ऩौष १ दे खी कामायन्त्िमन प्रकृमा शुरू हुने गयी कामयक्रभ कामायन्त्िमन गने धनकामभा ऩठाउनु ऩनेछ।
9

(४) मस कामयविधधभा अन्त्मन्त्र जुनसुकै कुया रे न्त्खएको बए ताऩधन आगाभी आधथयक िषयभा

भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्त्तयगत कामायन्त्िमन हुने आमोजनाहरूको छनौट िडा सधभधतफाट चारु
7

ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया सॊ शोधधत ।

8

ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया सॊ शोधधत ।

9

ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया सॊ शोधधत ।

5

आ.ि.को पागुन भसान्त्त धबर, छनौट तथा धसपारयस सधभधतरे चारु आ.ि.को चै र भसान्त्त य धनदे शक
सधभधतरे चारु आ.ि.को फैशाख भसान्त्तधबर अन्त्न्त्तभ छनौट गरयसक्नु ऩनेछ।

(५) मस कामयविधध फभोन्त्जभ छनौट बएका आमोजनाहरु सभफन्त्न्त्धत भन्त्रारमरे प्रदे श

भन्त्रारमगत फजेट सूचना प्रणारी (वऩ.एर.एभ.वि.आई.एस.) भा प्रविष्ट गयी आधथयक भाधभरा तथा मोजना
भन्त्रारमफाट स्िीकृत बएऩधछ भार फजेट धनकासा हुनछ
े ।
ऩरयच्छे द - ५

कामयक्रभ अनुगभन, भूल्माकॊन तथा प्रधतिेदन

९. अनुगभन, भुल्माङ्कन तथा प्रधतिेदन् (१) अनुगभन तथा भूल्माकॊन य प्रधतिेदनको सूचक तथा भाऩदण्ड
सवहतको ढाॉचा धनदे शक सधभधतरे धनधाययण गनेछ।

(२) दपा १०,११ य १२ फभोन्त्जभ बएको अनुगभन तथा भुल्माङ्कन उऩदपा (१) फभोन्त्जभको

ढाॉचाभा भुख्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरमको सभन्त्िम इकाईभा ऩेश गनुय ऩनेछ।

१०. उच्चस्तयीम अनुगभन सधभधत् सञ्चारन हुने कामयक्रभहरूको सभग्र अनुगभन य प्रबािकारयताको विश्लेषण गनय
दे हाम फभोन्त्जभको उच्चस्तयीम अनुगभन सधभधत यहनेछ।

(क) आधथयक भाधभरा तथा मोजना भन्त्री

-सॊ मोजक

(ख) प्रदे श सबाका विऩऺी दरका नेता

-सदस्म

(ग) सभफन्त्न्त्धत न्त्जल्राका प्रदे श सबा सदस्महरू
(घ) प्रदे श मोजना आमोगका उऩाध्मऺ

(ङ) भुख्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरमका
शासकीम सुधाय भहाशाखा हेने सन्त्चि

-सदस्म
-सदस्म
-सदस्म सन्त्चि

११. न्त्जल्रा स्तयीम अनुगभन सधभधत् कामयक्रभको अनुगभन गनय न्त्जल्रा स्तयभा दे हाम फभोन्त्जभको सधभधत
यहनेछ्

(क) न्त्जल्रा सभन्त्िम सधभधत प्रभुख

-सॊ मोजक

(ख) सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहको उऩाध्मऺ/उऩप्रभुख

-सदस्म

(ग) सभफन्त्न्त्धत न्त्जल्राको ऩूिायधाय विकास कामायरमको प्रभुख
(घ) साभान्त्जक विकास कामायरमको प्रभुख

-सदस्म
-सदस्म सन्त्चि

१२. भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रीऩरयषद कामायरमफाट हुने अनुगभन तथा भूल्माकॊन् भुख्मभन्त्री तथा भन्त्रऩरयषद्को
कामायरमरे सभेत आिश्मकता अनुसाय कामयक्रभको अनुगभन तथा भुल्माङ्कन गनय सक्नेछ।

१३. बुिानी आििता् दपा ११ अनुसायको सधभधतको अनुगभन प्रधतिेदनराइ आमोजनाको बुिानी प्रणारी
१४.

सॊ ग आिि गयाउन सवकनेछ ।

कामयक्रभ प्रधतिेदन् (१) सभफन्त्न्त्धत िडारे कामयक्रभ कामायन्त्िमन अिस्थाको प्रधतिेदन सभफन्त्न्त्धत

स्थानीम तह भापयत सभफन्त्न्त्धत न्त्जल्राको साभान्त्जक विकास कामायरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

(२) सभफन्त्न्त्धत साभान्त्जक विकास कामायरम िा न्त्जल्राका धफषमगत कामायरमरे उऩदपा

१ फभोन्त्जभ स्थानीम तहफाट कामयसभऩन्न प्रधतिेदन प्राप्त बएऩश्चात आिश्मकता अनुसाय आपुरे सभेत

अनुगभन गयी प्राप्त प्रभान्त्णत कागजातका आधायभा प्रचधरत कानून फभोन्त्जभ बुिानी ददने व्मिस्था
गनुऩ
य नेछ।

(३) साभान्त्जक विकास कामायरमहरूरे न्त्जल्रा धबरको एवककृत अनुगभन तथा कामयक्रभ

प्रधतिेदन तमाय गयी भुख्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरम भापयत धनदे शक सधभधतभा ऩठाउनु ऩनेछ।
6

ऩरयच्छे द - ६
१५.

विविध

विषमगत भन्त्रारमफाट कामयक्रभ कामायन्त्िमन गने् (१) मस कामयविधधभा अन्त्मन्त्र जुनसुकै कुया

रे न्त्खएको बए ताऩधन विषमगत भन्त्रारमहरूभा भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ शीषयकभा फजेट
विधनमोजन बएका कामयक्रभहरू सभफन्त्न्त्धत भन्त्रारमफाट सभुदामभा अधधकाधधक योजगायी सृजना

१६.

हुनग
े यी प्रचधरत कानून फभोन्त्जभ कामायन्त्िमन हुनछ
े न्।

सहजकताय सभफन्त्न्त्ध व्मिस्था् (१) कामयक्रभको प्रबािकायी कामायन्त्िमन तथा प्रधतिेदन गने कामयभा

सहजीकयण गनयकाराधग कामयक्रभ कामायन्त्िमन अविधबय कामय गनयको राधग सभन्त्िम इकाइरे प्रधत
स्थानीम तह 1 जनाको दयरे सहजकताय धनमुि गनय सक्नेछन्।

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको सहजकताय छनौट सभफन्त्धी भाऩदण्ड तथा प्रकृमा धनदे शक

सधभधतरे धनधाययण गये फभोन्त्जभ हुनेछ।
१७.

(३) सहजकतायको कामयशतयहरू सभन्त्िम इकाईरे तोकेफभोन्त्जभ हुनछ
े ।

प्रशासधनक खचय् (१) स्थानीम तहफाट सञ्चारन हुने कामयक्रभभा सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहरे विधनमोन्त्जत
फजेटको फढीभा १ प्रधतशत फजेट प्रशासधनक खचयभा प्रमोग गनय सक्नेछ।

(२) भन्त्रारम, साभान्त्जक विकास कामायरम िा कामयक्रभ सॊ चारन गने न्त्जल्राका धफषमगत

कामायरमहरुको राधग आिश्मक ऩने प्रशासधनक खचय व्मिस्थाऩनको राधग विधनमोन्त्जत फजेटको
तीन प्रधतशतसभभ यकभ छु ट्याउन सवकनेछ।
(3)

(३)
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उऩदपा २ फभोन्त्जभको छु ट्याइएको यकभफाट कामयधफधीको दपा १६ को उऩदपा

(१) फभोन्त्जभ धनमुि हुने सहजकतायको कामयशतय फभोन्त्जभको ऩारयश्रधभक यकभ य अन्त्म प्रशासधनक
कामयभा धनमभानुसाय खचय गने गयी भुख्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरमरे सभफन्त्न्त्धत धनकामराई
१८.

आिश्मकाता अनुसाय यकभ उऩरब्ध गयाउनेछ।

साियजधनकीकयण गनुय ऩने् (१) स्थानीम तह िा आमोजना कामायन्त्िमन गने धनकामरे श्रधभक सभूहको
हान्त्जयी विियण, बुिानी प्राप्त गने श्रधभकको नाभ, प्राप्त यकभ य खचय विियण साियजधनक गनुय ऩनेछ ।

(२) भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्त्तगयत सञ्चाधरत आमोजनाहरुको काभ गदै गदायको

अिस्था य सभऩन्न बैसकेको अिस्था सभेत झन्त्ल्कने गयी पोटो तथा श्रव्म-दृष्म (धबधडमो) न्त्क्रऩ फनाई
आभ सञ्चायका भाध्मभफाट प्रकाशन प्रशायण गने व्मिस्था सभन्त्िम इकाईरे धभराउनु ऩनेछ।मसको
राधग दपा १७ को उऩदपा (३) फभोन्त्जभको यकभरे नऩुग हुने बएभा नऩुग बएको यकभ
१९.

कामयक्रभको राधग विधनमोन्त्जत फजेटफाट धनदे शक सधभधतको धनणयम अनुसाय खचय गनय सवकनेछ।

फाधा अड्काउ पुकाउ् मस कामयविधधको कामायन्त्िमनभा कुनै दुविधा िा फाधा अड्काउ ऩये भा धनदे शक

सधभधतरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ। तत्कार धनदे शक सधभधतको िैठक फस्न नसक्ने
अिस्थाभा सधभधतको सॊ मोजकको धनणयमफाट त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाई त्मसऩछी फस्ने धनदे शक

२०.

सधभधतको िैठकफाट अनुभोदन गयाउनु ऩनेछ।

खाये जी य फचाउ: (१) भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन धनदे न्त्शका, २०७६ खाये ज गरयएको छ
।

(२) भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन धनदे न्त्शका, २०७६ फभोन्त्जभ बए गये का काभ

कायिाही मसै कामयविधध फभोन्त्जभ बए गये को भाधननेछ।
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ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया सॊ शोधधत ।

7

अनुसूची-1

दपा 4 को उऩदपा (७) सॊग सभफन्त्न्त्धत
श्रभभुरक कामयभा हुने खचयको वहस्सा

क्र.सॊ .
१
२

अन्त्म

(प्रधतशतभा) (प्रधतशतभा)

कृवष ऩूिायधाय

७०

सडक, खानेऩानी, ऩोखयी तथा जराशम, धसॊ चाई तथा
नदी धनमन्त्रण

11

७०

३०
३०

३

साभुदावमक परपुर तथा जधडफुटी खेती, फृऺायोऩण

७०

३०

४

स्िास््म, न्त्शऺा य खेरकुद ऩुिायधाय

७०

३०

५

रघु जरविद्युत धफकास

५०

५०

६

रघुउद्यभ तथा उद्यभशीरता विकास

७०

३०

७

ऩमयटन ऩूिायधाय

७०

३०

७०

३०

७०

३०

८
९

11

श्रभ

कामयक्रभ/आमोजनाको ऺेर

गत

आ.ि.भा

सञ्चाधरत

कामयक्रभका अधुया आमोजना

भुख्मभन्त्री

भाथी उल्रे न्त्खत फाहेक अन्त्म ऺेर

ऩवहरो सॊ शोधनद्वाया सॊ शोधधत ।
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योजगाय

अनुसूची-२

दपा ६ को उऩदपा (२) सॊग सभफन्त्न्त्धत

साभान्त्जक विकास कामायरम य स्थानीम तहफीच हुने सभझौताको ढाॉचा
साभान्त्जक विकास कामायरम ............य .................... गाउॉऩाधरका/ नगयऩाधरका फीच भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ
सञ्चारनका राधग बएको सभझौता-ऩर

कणायरी प्रदे श धबर योजगायीको अिसय, काभको धसजयना य ज्माराभा सुधाय गयी श्रभ प्रधत थऩ सभभान गदै
सभृि प्रदे श धनभायणभा मुिाको ऻान, सीऩ, ऺभताको उऩमोग गयी साियजधनक विकास धनभायणका भाध्मभफाट
नागरयकराई प्रत्मऺ योजगायी धसजयना गयी जीिनस्तयभा सुधाय गनयका राधग भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ
भापयत श्रभभूरक आमोजनाहरु

सञ्चारन गनय कणायरी प्रदे श सयकायको........ न्त्जल्रा न्त्स्थत साभान्त्जक विकास

कामायरम (मसऩधछ ऩवहरो ऩऺ बधनएको) य .... ..... ..... गाउॉऩाधरका/नगयऩाधरका (मसऩधछ दोश्रो ऩऺ
बधनएको) फीच प्रचधरत कानून य मो सभझौता फभोन्त्जभ आ-आफ्नो बूधभका ऩूणरु
य ऩभा धनिायह गदै कामयक्रभको
कामायन्त्िमनप्रधत न्त्जभभेिाय, उत्तयदामी, जफापदे ही बई सभझौताका शतयहरु ऩारना गनय सहभत, भञ्जुय बई हाभी
दुफै ऩऺरे मो सभझौता ऩरभा सवहछाऩ गयी धरमौं ददमौं ।

(क)

ऩवहरो ऩऺरे ऩारन गनुऩय ने शतयहरु्
1.

कामयक्रभ अन्त्तगयतका आमोजनाराइ दोश्रो ऩऺभापयत कामायन्त्िमनभा ल्माउने ।

2.

आ.ि. ......... को ...... भवहना ...... गते सभभ स्थानीम तहरे ऩेश गये को खचयका विर, बयऩाई, रगत
इवष्टभेट, नाऩी वकताि, भूल्माङ्कन एिॊ कामय प्रगधत य कामयसभऩन्न प्रधतिेदनका प्रभान्त्णत प्रधतधरवऩहरु,
आमोजनाका पोटोहरु सवहत आमोजना कामायन्त्िमनका ऩुष्ट्माई सभफन्त्धी प्रधतििता सवहतको खचय
शोधबनाय भाग गरयएको ऩर, कागजात तथा प्रभाणहरुको आधायभा स्थानीम तहराई बूिानी ददने ।

3.

आमोजनाहरुको अनुगभन गने ।

4.

स्थानीम तहराई कामयक्रभ कामायन्त्िमन गनय सभन्त्िम य सहन्त्जकयण गने।

5.

भुख्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरम (कामयक्रभ सभन्त्िम इकाइ) राई कामय प्रगधत सभफन्त्धी विियण
एिॊ प्रधतिेदन ऩेश गने।

(ख) दोश्रो ऩऺरे ऩारना गनुऩय ने शतयहरु्
1.

प्रथभ ऩऺ सभऺ धसपारयस बएकाभध्मे भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन कामयधफधी, २०७७
फभोन्त्जभ धनदे शक सधभधतफाट धनणयम बई तोवकएका आमोजनाहरु भार कामायन्त्िमनभा ल्माउनु ऩनेछ।

2.

आफ्नो ऺेरधबरको सूचीकृत फेयोजगाय व्मन्त्िहरुराई योजगायका काभभा रगाउनुऩनेछ। सोको विियण
साथै प्रगधत धफफयण/प्रधतिेदन साभान्त्जक विकास कामायरमराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

3.

कामयक्रभ सञ्चारनको धनकाशा, खचयको रेखा याख्ने य आन्त्तरयक तथा अन्त्न्त्तभ रेखाऩयीऺण गयाउने तथा
वित्तीम अनुशासन कामभ गने/गयाउने उत्तयदावमत्ि दोश्रो ऩऺको हुनेछ।

4.

भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभको फजेट यकभफाट आफ्नो ऺेरधबर सॊ चाधरत कामयक्रभभा फजेट सदुऩमोग
गने तथा ऩायदन्त्शत
य ा कामभ गयाइ फजेटको सदुऩमोग ऩुवष्ट गने सभफन्त्धभा कानूनी रुऩरे प्रभान्त्णत गने
सभऩूणय न्त्जभभेिायी, उत्तयदावमत्ि तथा जफापदे वहता दोश्रो ऩऺको हुनेछ।
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5.

ऩवहरो ऩऺफाट उऩरब्ध गयाइएको फजेट सदुऩमोगका कुनै ऩधन विषमभा प्रथभ िा सयोकाय याख्ने
धनकामहरुफाट कुनै ऩधन सभमभा हुने धनरयऺण, अनुगभन तथा भूल्माकॊनभा दोश्रो ऩऺरे ऩूणय रुऩभा
सहमोग गनुय ऩनेछ।

6.

आमोजनाको राधग विधनमोन्त्जत यकभफाट दोश्रो ऩऺरे कुनै प्रकायको तरफ, बत्ता, चन्त्दा, ऩुयस्कायभा खचय
गनय तथा दुरुऩमोग गनय ऩाउने छै न।

7.

आ.ि. .... को .... ... भवहना ..... गते सभभ कामय सभऩन्न गयी स्थानीम तहरे आफ्नो आमोजनाहरुको
खचयका विर, बयऩाई, रगत इवष्टभेट, नाऩी वकताि, भूल्माङ्कन एिॊ कामय प्रगधत य कामयसभऩन्न प्रधतिेदनका
प्रभान्त्णत प्रधतधरवऩहरु, मोजनाका पोटोहरु जस्ता खचय ऩुष्ट्याइ हुने कागजात, प्रभाणहरु सॊ रग्न यान्त्ख
आमोजना कामायन्त्िमनका खचय शोधबनाय भाग गरयएको ऩर सवहत सभफन्त्न्त्धत साभान्त्जक धफकास
कामायरमभा ऩेश गयी बुिानी धरइसक्नु ऩनेछ । उि धभधतधबर कागजात प्रभाण ऩेश गनय नसकेको िा
बुिानी नधरएको अिस्थाभा प्रथभ ऩऺ खचय शोधबनाय गनय फाध्म हुनछ
े ै न ।मसको राधग दोश्रो ऩऺ
स्िमॊ न्त्जभभेिाय हुनऩु नेछ।

8.

मस सभझौता िा भुख्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन कामयधफधध, २०७७ भा उल्रेख नबएका
धफषमहरु प्रचधरत कानून फभोन्त्जभ हुनेछ ।
साभान्त्जक धफ.कामायरम (ऩवहरो ऩऺ) को

स्थानीम तह (दोश्रो ऩऺ) को

तपयफाट

तपयफाट

नाभ्

नाभ्

ऩद् कामायरम प्रभुख

ऩद् प्रभुख प्रशासवकम अधधकृत

दस्तखत्

दस्तखत्

धभधत्

धभधत्

योहफय्
नाभ

ऩद

१.
२.
३.
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दस्तखत

धभधत

