मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन काययविधि, २०७८
प्रस्तािनााः कर्ायली प्रदे शका बेरोजगार तथा कोधिड-19 बाट प्रिावित युिालाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गनय तथा
आयआजयनका वक्रयाकलाप सञ्चालन गनय सामूदावयक पूिायिार धनमायर् काययमा सं लग्न गराई गररबी धनिारर्मा योगदान
पुर्याउन मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रमलाई व्यिस्स्थत र प्रिािकारी रुपमा सञ्चालन गनय िाञ्छनीय िएकोले,
कर्ायली प्रदे श विधनयोजन अध्यादे श, २०७८ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोस्जम कर्ायली प्रदे श सरकारले यो
काययविधि बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारस्भिक
१. सं स्िप्त नाम र प्रारभिाः (१) यस काययविधिको नाम “मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन काययविधि, २०७8” रहेको
छ।
(२) यो काययविधि तुरुन्त्त प्रारभि हुनेछ।

२. पररिाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमा,-

(क) "आयोजना" िन्त्नाले दफा ३ बमोस्जमको िेरमा सञ्चालन हुने आयोजना सभझनु पछय।

(ख) “काययक्रम” िन्त्नाले यस काययविधि बमोस्जम सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रम सभझनु पछय

र सो शब्दले विषयगत मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रम शीषयक अन्त्तगयतका
काययक्रमलाई समेत जनाउँछ।

(ग) “धनदे शक सधमधत” िन्त्नाले कर्ायली प्रदे श विशेष काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन धनदे स्शका,
२०७७ को दफा ९ बमोस्जमको धनदे शक सधमधत सभझनु पछय।

(घ) “विषयगत मन्त्रालय” िन्त्नाले कर्ायली प्रदे श सरकारका विषयगत मन्त्रालय सभझनु पछय।

(ङ) “ व्यिस्थापन इकाइय” िन्त्नाले दफा 10 बमोस्जमको मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रम व्यिस्थापन
इकाइय सभझनु पछय।

पररच्छे द-2
काययक्रमको िेर तथा आयोजना छनौट
३. काययक्रमको िेराः काययक्रम अन्त्तगयत दे हायका िेरमा आयोजना सञ्चालन गनय सवकनेछाः(क) सडक,
(ख) धसं चाई,
(ग)

खानेपानी,

(घ) नदी िा जल उत्पन्त्न प्रकोप धनयन्त्रर्,
(ङ)

ताल तलै या, जलाशय धनमायर् तथा सं रिर्,

(च) खेल मैदान,
(छ) विद्यालय ििन (कभपाउण्ड, फेस्न्त्सङ समेत),

(ज) कृवष (सडक, धसँचाई, सामूवहक ििन, सामूवहक तथा सहकारी खेती समेत),
(झ) स्िास््य ििन,
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(ञ) लघु जलविद्युत विकास,
(ट) पययटन पूिायिार।

४. आयोजना छनौटको प्रवक्रयााः (१) व्यिस्थापन इकाईले आयोजनाको माग सङ्कलन गने प्रयोजनका लाधग अनुसूची-1
बमोस्जमको ढाँचामा राविय र स्थानीयस्तरको पधरकामा पन्त्र ददन अिधिको साियजधनक सू चना प्रकाशन गनुय पनेछ।
त्यस्तो सूचना मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद् कायायलयको िेबसाइटमा राखी सूचनापाटीमा समेत टाँस गनुय पनेछ।

(२) उपदफा (१) को सूचना बमोस्जम आयोजना माग पेश गदाय अनुसूची-२ बमोस्जमको ढाँचामा सूचनामा

उल्लेख िए बमोस्जमको इमेल ठे गाना िा सफ्टिेयर प्रर्ाली माफयत गनुय पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोस्जम सङ्कधलत आयोजनाको व्यिस्थापन इकाईले अनुसूची-३ बमोस्जम सूची तयार गरी

धनदे शक सधमधत समि पेश गनुय पनेछ।
(४) धनदे शक सधमधतले उपदफा (३) बमोस्जम पेश िएका आयोजना दफा ५ बमोस्जमका आिारमा छनौट गरी

अनुसूची-४ बमोस्जमको ढाँचामा स्िीकृत गनेछ।

(५) यस दफा बमोस्जम आयोजना माग निएको िा माग िएको आयोजना छनौटयोग्य नदे स्खएको अिस्थामा
धनदे शक सधमधतले आिश्यकता र औस्चत्यताको आिारमा उपयुक्त आयोजना छनौट गनय सक्नेछ।
(६) धनदे शक सधमधतले आयोजना छनौट तथा बजेट बाँडफाँट सभबन्त्िी कायय असोज मसान्त्तधिर गररसक्नु
पनेछ।
(७) उपदफा (६) बमोस्जम बजेट बाँडफाँट गदाय कर्ायली प्रदे शका िडास्तरको जनसं ख्या, िौगोधलक विकटता,
गररबी लगायतका आिारमा समन्त्यावयक रुपमा गनुय पनेछ।
(८) उपदफा (६) बमोस्जम आयोजना छनौट तथा बजेट बाँडफाँट सभबन्त्िी धनर्यय पररितयन गनय पाइने छै न।
(९) उपदफा (२) बमोस्जम आयोजना माग गदाय एकाघरका पररिार बाहे क कभतीमा सात जना व्यस्क्त सं लग्न
िई आयोजना माग गनुय पनेछ। त्यसरी आयोजना माग गने व्यस्क्तले यस काययविधि बमोस्जमको अन्त्य आयोजना माग
गनय पाउने छै न।

५. आयोजना छनौटका आिाराः (१) धनदे शक सधमधतले आयोजना छनौट गदाय दे हायका आिारमा छनौट गनुय पनेछ:-

(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

(च)

आयोजनाबाट लािास्न्त्ित हुने जनसं ख्या,
ददगो र अधिकतम् रोजगारी धसजयना हुने आिार,
आयोजनाको प्रधतफल िा लाि तथा आयोजनाको ददगोपना,
स्थानीयस्तरमा धसजयना हुने रोजगारी तथा स्थानीय सामग्रीको प्रयोग,
युिा, मवहला, दधलत र विपन्न समुदायको रोजगारी प्रिर्द्यन,
अधिकतम प्रधतशतको लागत साझेदारी।

(2) उपदफा (१) बमोस्जमको आिारका अधतररक्त धनदे शक सधमधतले आयोजना छनौटका थप आिार तथा
मापदण्ड धनिायरर् गनय सक्नेछ।
(३) धनदे शक सधमधतले आयोजना छनौट गदाय एक िडामा कभतीमा एउटा आयोजना पने गरी छनौट गनुय
पनेछ।
(४) धनदे शक सधमधतले आयोजना छनौट गने प्रयोजनका लाधग उपदफा (१) र (२) बमोस्जमका आिार धलइय
आिश्यक सूचक र िार धनिायरर् गनुय पनेछ।
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पररच्छे द-3
आयोजना कायायन्त्ियन सभबन्त्िी व्यिस्था
६. आयोजनाको कायायन्त्ियनाः (१) यस काययविधि बमोस्जम छनौट िएका आयोजनाको कायायन्त्ियन सभबस्न्त्ित स्थानीय
तहबाट हुनेछ।

(२) यस काययविधि बमोस्जम स्िीकृत आयोजनाको कायायन्त्ियन स्थानीय तहले गने िएमा सशतय अनुदानको

रूपमा र अन्त्य धनकायले आयोजना कायायन्त्ियन गने िएमा बजेट धनकासा काधतयक पन्त्र गतेधिर उपलब्ि गराउनु
पनेछ।
(३) आयोजना कायायन्त्ियन गने धनकायले श्रधमकको पाररश्रधमक धनजको िैंक खातामा अधनिायय रूपमा जभमा
गनुय पनेछ।
(४) आयोजना कायायन्त्ियनमा आिश्यक समन्त्िय तथा सहजीकरर् सभबस्न्त्ित स्थानीय तह र प्रदे श सरकारका
सभबस्न्त्ित विषयगत कायायलयले गनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोस्जम स्थानीय तहबाट आयोजना कायायन्त्ियन हुन नसक्ने अिस्था िएमा सभबस्न्त्ित
विषयगत कायायलय िा अन्त्य धनकाय माफयत कायायन्त्ियन गराउन सवकनेछ।
(६) काययक्रम सञ्चालन गनय आिश्यक पने प्रशासधनक र सहजकतायको खचय काययक्रममा विधनयोस्जत बजेटबाट
गररनेछ।
७. श्रधमक ज्याला तथा सामग्री लागत अनुपाताः आयोजना सञ्चालन गदाय श्रधमकको ज्याला तथा सामग्री लागत अनुपात
८.

अनुसूची-५ बमोस्जम हुनेछ।

आयोजना कायायन्त्ियनका शतयाः आयोजना कायायन्त्ियन गने धनकायले दे हायका शतय पालना गनुय पनेछ:-

(क) आयोजना कायायन्त्ियन सभबन्त्िी खचयका धबल, िरपाई, लागत अनुमान, नापी वकताि, प्राविधिक

मूल्याङ्कन, काययसभपन्न प्रधतिेदन, आयोजनाका तस्स्िर, साियजधनक लेखापरीिर् प्रधतिेदन, अनुगमन
प्रधतिेदन, आयोजना कायायन्त्ियनका अन्त्य पुष्ट्याई गने कागजात समेतका आिारमा ि ुक्तानी ददने,

(ख) आयोजनाको कभतीमा दुई पटक अनुगमन गने,

(ग) आयोजना कायायन्त्ियन गनय आिश्यक समन्त्िय र सहजीकरर् गने,

(घ) आयोजना सभपन्त्नको प्रगधत प्रधतिेदन व्यिस्थापन इकाइयमा पेश गने,

(ङ) धनदे शक सधमधतबाट स्िीकृत िएका आयोजना मार कायायन्त्ियन गने,

(च) सभबस्न्त्ित स्थानीय तहले काययक्रम सहजकतायलाई काययक्रम कायायन्त्ियनमा समन्त्िय र सहजीकरर्
गनय आिश्यक सहयोग गने ।

पररच्छे द-4
व्यिस्थापन इकाइय सभबन्त्िी व्यिस्था
९.

व्यिस्थापन इकाइाः (१) काययक्रमको प्रिािकारी

रुपमा

सञ्चालन

तथा व्यिस्थापन

गनय मुख्यमन्त्री

तथा

मस्न्त्रपररषद्को कायायलयमा एक मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रम व्यिस्थापन इकाइय रहनेछ।
(२) मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कायायलयले व्यिस्थापन इकाइयको सं योजक तोक्ने तथा आिश्यक
जनशस्क्तको व्यिस्थापन गनेछ।
१०.

व्यिस्थापन इकाइयको काम, कतयव्य र अधिकाराः व्यिस्थापन इकाइयको काम, कतयव्य र अधिकार दे हाय बमोस्जम
हुनेछाः-

(क)

आयोजनाको वििरर् तयार गने,
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(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

सङ्कधलत आयोजनाको विश्ले षर् गने,
आयोजनाको सूची तयार गरी धनदे शक सधमधतमा पेश गने,
स्िीकृत आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गने,
काययक्रमको प्रगधत अधिलेख अद्यािधिक राख्ने,
काययक्रमको सूचना सभप्रेषर् गने,
काययक्रम कायायन्त्ियनको सभबन्त्िमा आिश्यक अनुगमन, समन्त्िय तथा सहजीकरर् गने िा
गराउने,

(ज)

मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कायायलय तथा धनदे शक सधमधतले तोकेका अन्त्य कायय गने।
पररच्छे द-5
विविि

११. कस्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचयाः (१) आयोजना कायायन्त्ियन गने धनकायले यस काययविधि बमोस्जम सञ्चालन हुने आयोजनामा
विधनयोस्जत बजेटको बढीमा दुई प्रधतशत रकम कस्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचयमा प्रयोग गनय सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कस्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचयबाट सभबस्न्त्ित आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन,
श्रधमकको सामूवहक दुघट
य ना बीमा, प्राविधिकको पाररश्रधमक र प्रशासधनक शीषयकहरूमा मार खचय गनुय पनेछ।
१२. सहजकताय सभबन्त्िी व्यिस्थााः (१) काययक्रमको प्रिािकारी कायायन्त्ियन, अनुगमन, समन्त्िय, सहजीकरर् तथा प्रधतिेदन
गने काययको लाधग व्यिस्थापन इकाइयले आिश्यकता र औस्चत्यताको आिारमा सहजकताय धनयुक्त गनय सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोस्जम धनयुक्त हुने सहजकताय छनौटका आिार, योग्यता, प्रवक्रया, सेिाका शतय तथा

सुवििा धनदे शक सधमधतले तोके बमोस्जम हुनेछ।

(३) काययक्रम सञ्चालन गदाय प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रम इकाइय र त्यसमा काययरत जनशस्क्तबाट

आिश्यक सहयोग धलन सवकनेछ र त्यसरी सहयोग धलँदा त्यस्तो काययक्रम इकाइयका जनशस्क्तलाइय धनदे शक सधमधतले
तोके बमोस्जम दोहोरो नपने गरी आिश्यक प्रोत्साहन उपलब्ि गराउन सवकनेछ।

१३. सूचना प्रविधिको प्रयोगाः मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कायायलयले काययक्रमलाइय व्यिस्स्थत र प्रिािकारी रुपमा
सञ्चालन गनय रोजगार आयोजनाको माग सं कलन, विश्लेषर् तथा प्रधतिेदन समेतका कायय गनय सूचना प्रविधिको प्रयोग
गनय सवकनेछ ।

१४. साियजधनक लेखापरीिर्ाः (१) आयोजना कायायन्त्ियन गने धनकायले अस्न्त्तम िूक्तानी गनुप
य ूि य आयोजनाको लागत, प्रगधत
वििरर्, खचयका धबल िपायई, श्रधमकको नाम, प्राप्त रकम र खचय वििरर् लगायतका विषयको साियजधनक ले खापरीिर्
गराउनु पनेछ।

(2) उपदफा (१) बमोस्जम साियजधनक लेखापरीिर् गराउँदा आम उपिोक्ता, स्थानीय जनप्रधतधनधि,

सामूदावयक सं स्थाका प्रधतधनधि र सभबस्न्त्ित स्थानीय तहले तोकेको कमयचारीको सहिाधगता गराउनु पनेछ। स्थानीय
तहले कमयचारी तोक्दा सभिि िएसभम अधिकृतस्तरको कमयचारी तोक्नु पनेछ।

१५. ठे क्का पट्टा गनय नपाइनेाः आयोजनाको सञ्चालन ठे क्का पट्टा िा तेस्रो पि माफयत गनय िा गराउन पाइने छै न।
१६. सामूवहक दुघट
य ना बीमााः आयोजना कायायन्त्ियन गने धनकायले श्रधमकको सामूवहक दुघट
य ना बीमा गनय सक्नेछ।
१७. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनाः (1) काययक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कायायलय, विषयगत
मन्त्रालय, कर्ायली प्रदे श योजना आयोग, स्जल्ला समन्त्िय सधमधत, सभबस्न्त्ित स्थानीय तह र विषयगत कायायलयले गनय
सक्नेछ।
(2) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सभबन्त्िी सूचक, मापदण्ड तथा प्रवक्रया मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को
कायायलयले तोके बमोस्जम हुनेछ।
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१८. वित्तीय उत्तरदावयत्ि र स्जभमेिारीाः (1) वित्तीय अनुशासन कायम गने, लेखा राख्ने, लेखापरीिर् गराउने र सभपरीिर्
गराउने उत्तरदावयत्ि आयोजना कायायन्त्ियन गने धनकायको हुनेछ।

(२) आयोजनामा विधनयोस्जत बजेटबाट सेिा परामशय, सहजकताय र प्राविधिकको पाररश्रधमक बाहेक कुनै

प्रकारको तलब, ित्ता, चन्त्दा, पुरस्कारमा खचय गनय पाइने छै न।
(३) आयोजनाको कायायन्त्ियन चालु आधथयक िषयधिर सभपन्न गनुय पनेछ।
१९. सहयोग गनुय पनेाः

काययक्रम कायायन्त्ियनको सरोकारिाला धनकायबाट हुने धनरीिर्, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन काययमा

आयोजना कायायन्त्ियन गने धनकायले सहयोग गनुय पनेछ।

२०. रकमान्त्तर गनय नपाइनेाः धनदे शक सधमधतबाट यस काययविधि बमोस्जम एक पटक आयोजनागत बजेट बाँडफाँट
िइसकेपधछ पुनाः सोही आयोजनाको शीषयकबाट रकमान्त्तर गनय पाइने छै न।

२१. बािा अड्काउ फुकाउनेाः काययक्रम कायायन्त्ियन गदाय कुनै दिवििा िा बािा अड्काउ उत्पन्न िएमा मुख्यमन्त्री तथा
मस्न्त्रपररषद्को कायायलयले त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।

२२. हेरफेर तथा थपघट गनय सक्नेाः मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कायायलयले अनुसूचीमा आिश्यक हेरफेर तथा थपघट
गनय सक्नेछ।

२३. खारे जी

र

बचाउ:

(१)

मुख्यमन्त्री

रोजगार

काययक्रम

सञ्चालन

काययविधि,

२०७7

खारे ज

गररएको

छ।
(२) मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन काययविधि, २०७7 बमोस्जम िए गरे का सभपूर्य काम
कारबाहीहरु यस काययविधि बमोस्जम िए गरे को माधननेछ।
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अनुसूची-1

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबस्न्त्ित)
मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रमका लाधग आयोजना पेश गने सभबन्त्िी सूचना
कर्ायली प्रदे श सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कायायलय
मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रम व्यिस्थापन इकाइय
मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रमका लाधग आयोजना पेश गने सभबन्त्िी सूचना
कर्ायली प्रदे शका बेरोजगार तथा कोधिड-19 बाट प्रिावित युिालाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गनय तथा
आयआजयनका वक्रयाकलाप सञ्चालन गनय सामूदावयक पूिायिार धनमायर् काययमा सं लग्न गराई गररबी धनिारर्मा सघाउ
पुर्याउन कर्ायली प्रदे श सरकारको विशेष काययक्रम अन्त्तगयत मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। यस
काययक्रम अन्त्तगयत दे हायका िेरमा कर्ायली प्रदे शका नगरपाधलका र गाऊँपाधलकाको प्रत्येक िडामा कभतीमा एउटा
आयोजना सञ्चालन गररने हुँदा इच्छु क उपिोक्ता समूहले यो सूचना प्रकाशन िएको धमधतले पन्त्र ददनधिर दे हायको
प्रवक्रया पूरा गरी आयोजना माग गनुय हुन मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रम सञ्चालन काययविधि, २०७८ को दफा ४ को
उपदफा (१) बमोस्जम यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।
१. आयोजनाका िेराः
(क) सडक,

(ख) धसं चाई,

(ग) खानेपानी,

(घ) नदी िा जल उत्पन्न प्रकोप धनयन्त्रर्,

(छ) विद्यालय ििन (कभपाउण्ड, फेस्न्त्सङ समेत),

(ज) कृवष (सडक, धसँचाई, सामूवहक ििन, सामूवहक

(झ) स्िास््य ििन,

(ञ) लघु जलविद्युत विकास,

(ङ) ताल तलै या, जलाशय धनमायर् तथा सं रिर्,

(च) खेल मैदान,

तथा सहकारी खेती समेत),

(ट) पययटन पूिायिार
२. आयोजना माग गदाय अपनाउनु पने प्रवकयााः
(क)

मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रम कायायन्त्ियन काययविधि, २०७८ को अनुसूची-२ बमोस्जमको ढाँचामा आयोजना माग
गनुय पनेछ।(ढाँचा िेबसाइटमा उपलब्ि छ)

(ख)

आयोजना माग गदाय कभतीमा एकाघर बाहेकका सात जना उपिोक्ताको समूह बनाई माग गनुय पनेछ। एक
समूहमा आिर्द् िएको व्यस्क्तले अको समूहमा आिर्द् िई आयोजना माग गनय पाउने छै न।

(ग)

आयोजना धमधत ............ गते अपरान्त्ह पाँच बजेधिर माग गररसक्नु पनेछ। भयाद नाघी आएका र कायायलयमा
िौधतक रुपमा पेश हुन आएका माग उपर कुनै कारबाही हुने छै न।

३. आयोजना पेश गने विधिाः

cmep.karnali.gov.np िेबसाइट माफयत आयोजना पेश गनुय पनेछ।
थप जानकारीका लाधग सभपकयाः

............., मोबाइल नं......, इमेलाः cmep.karnali@gmail.com
िेबसाइट

www.cmep.karnali.gov.np, www.ocmcm.karnali.gov.np
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अनुसूची-२
(दफा ४ को उपदफा (२) सँग सभबस्न्त्ित)
आयोजनाको माग फाराम
१. आयोजनाको नाम र सञ्चालन हुने स्थानाः
२. आयोजनाको उद्देश्य र आिश्यकतााः
३. आयोजनाको िेराः
४. आयोजनाको अनुमाधनत लागत रकमाः
५. आयोजनामा लागत साझेदारी हुने िा नहुने (हुने िए कसको के कधत लागत सहिाधगता हुने हो, सो
खुलाउने)

६. आयोजना अन्त्तगयत हुने मुख्य काययहरुको वििरर्ाः
(क) .....
(ख) .....
७. आयोजना कायायन्त्ियन शुरु र सभपन्न हुने धमधताः

८. लािास्न्त्ित जनसं ख्यााः ......, पुरूष ......, मवहला ....... (अल्पसं ख्यक ......, अपाङ्गता िएका व्यस्क्त
............, दधलत ......., आददिासी जनजाधत ........ र अन्त्य ......)
९.

ददगो रोजगारी सृजना हुने आिाराः

१०. आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रधतफलाः

११. आयोजनाबाट सृस्जत हुने रोजगारी (श्रधमक सं ख्या) ......... पुरूष ...... मवहला (अल्पसं ख्यक ......,
अपाङ्गता

िएका व्यस्क्त ............, दधलत ......., आददिासी जनजाधत ........ र अन्त्य ......)

१२. आयोजनामा प्रयोग हुने धनमायर् सामग्री वििरर्ाः
(क) बाह्य सामग्रीाः

(ख) स्थानीय सामग्रीाः
१३. आयोजनाको अिस्थााः ममयत सभिार गनुप
य ने/अिुरो/नयाँ

१४. आयोजना कायायन्त्ियनमा कुनै समस्या िा वििाद निएको िा नहुने सुधनस्श्चतता पुष्टटी हुने कागजात
(कबुधलयत िा स्िाःघोषर्ा िा स्थानीय तहको प्रधतिर्द्ता/धसफाररस िा सामूवहक िेलाको धनर्यय)

१५. आयोजना माग गने व्यस्क्तको नाम, पद, ठे गाना, फोन नं. र इमेल ठे गाना:
क्र.सं .

नाम थर

ठे गाना

नागररकता नं.

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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बाजेको

बाबुको

फोन

नाम थर

नाम थर

नं.

दस्तखत

अनुसूची-३

(दफा ४ को उपदफा (३) सँग सभबस्न्त्ित)
आयोजनाको सूची सभबन्त्िी फाराम
स्जल्लााः ………………………
स्थानीय तहाः ………………………
आयोजनाको नाम

क्र.सं .

िडा नं.

(मुख्य वक्रयाकलाप)

प्रस्तावित रकम

कैवफयत

१.
२.
३.
४.
५.
..

तयार गने

पेश गने
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प्रमास्र्त गने

अनुसूची-४

(दफा ४ को उपदफा (४) सँग सभबस्न्त्ित)

धनदे शक सधमधतबाट स्िीकृत आयोजनाको सूची सभबन्त्िी फाराम
स्जल्लााः .........................
स्थानीय तहाः .................................
क्र.सं .

आयोजनाको नाम

स्िीकृत रकम

िडा नं.

कैवफयत

१.
२.
३.
४.
५.
.
.

पेश गने

प्रमास्र्त गने

धनदे शक सधमधतको सं योजक

धनदे शक सधमधतको धनर्यय धमधताः
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अनुसूची-५

(दफा ७ सँग सभबस्न्त्ित)
श्रम तथा सामग्री अनुपात

क्र.सं .

१.

काययक्रम/ कायायन्त्ियनको िेर

सडक

श्रम
(प्रधतशतमा)

सामग्री
(प्रधतशतमा)

नयाँ ट्रयाक खोल्ने/कच्ची नाला धनमायर्

७०

३०

ममयत/स्तरोन्त्नधत

६०

४०

पक्की सडक/पक्की नाला धनमायर्

50

50

२.

ििन (कभपाउण्ड, फेस्न्त्सङ्ग समेत)

50

50

३.

खेल मैदान

७०

३०

४.

पक्की धसं चाई कुलो

50

50

५.

धलफ्ट/सोलार धसं चाई

३0

७0

६.

नदी िा जल उत्पन्त्न प्रकोप धनयन्त्रर्,

५0

५0

७.

ताल तलै या, जलाशय धनमायर् तथा सं रिर्

६०

४०

८.

खानेपानी

40

60

९.

ओखर बाहे कका फलफूल तथा जधडबुटी खेती (सामूवहक)

70

30

१०.

ओखर खेती

३०

७०

११.

उन्त्नत जातको स्याउ खेती

५०

५0

१२.

लघु जलविद्युत विकास

४०

६0

१३.

पययटन पूिायिार

60

४0

१४.

गत आ.ि. मा सञ्चाधलत मुख्यमन्त्री रोजगार काययक्रमका अिुरा आयोजना

60

४0
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