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भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ् चारन कामयविधध, २०७८ 
 

प्रदेश भन्त्न्त्रऩरयषद् फाट स्िीकृत धभधत 
        २०७८/४/२९ 

 

प्रस्तािना् कणायरी प्रदेशका फेयोजगाय तथा कोधबड-19 फाट प्रबावित मिुाराई स्थानीमस्तयभा योजगायी सजृना 
गनय तथा आमआजयनका वक्रमाकराऩ सञ् चारन गनय साभूदावमक ऩूिायधाय धनभायण कामयभा सॊरग्न गयाई गरयफी 
धनिायणभा मोगदान ऩरु् माउन भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभराई व्मिन्त्स्थत य प्रबािकायी रुऩभा सञ् चारन गनय 
िाञ्छनीम बएकोरे, 

कणायरी प्रदेश विधनमोजन अध्मादेश, २०७८ को दपा ९ को उऩदपा (१) फभोन्त्जभ कणायरी प्रदेश 
सयकायरे मो कामयविधध फनाएको छ। 

 
ऩरयच्छेद-१ 
प्रायन्त्भबक 

 
१. सॊन्त्ऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मस कामयविधधको नाभ “भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ् चारन कामयविधध, 

२०७8” यहेको छ।  
(२) मो कामयविधध तरुुन्त्त प्रायभब हुनेछ।   

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागभेा मस कामयविधधभा,- 
(क) "आमोजना" बन्त् नारे दपा ३ फभोन्त्जभको ऺरेभा सञ् चारन हनेु आमोजना सभझन ुऩछय। 
(ख) “कामयक्रभ” बन्त् नारे मस कामयविधध फभोन्त्जभ सञ् चारन हुने भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ 

सभझन ु ऩछय य सो शब्दरे विषमगत भन्त्रारमफाट सञ् चारन हनेु भखु्मभन्त्री योजगाय 
कामयक्रभ शीषयक अन्त्तगयतका कामयक्रभराई सभेत जनाउॉछ। 

(ग) “धनदेशक सधभधत” बन्त् नारे कणायरी प्रदेश विशेष कामयक्रभ सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन 
धनदेन्त्शका, २०७७ को दपा ९ फभोन्त्जभको धनदेशक सधभधत सभझन ुऩछय। 

(घ)  “विषमगत भन्त्रारम” बन्त् नारे कणायरी प्रदेश सयकायका विषमगत भन्त्रारम सभझन ुऩछय।  
(ङ) “व्मिस्थाऩन इकाइय” बन्त् नारे दपा 10 फभोन्त्जभको भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ 

व्मिस्थाऩन इकाइय सभझन ुऩछय। 
 

ऩरयच्छेद-2 
कामयक्रभको ऺरे तथा आमोजना छनौट 

३. कामयक्रभको ऺरे् कामयक्रभ अन्त्तगयत देहामका ऺेरभा आमोजना सञ् चारन गनय सवकनेछ्- 
(क)  सडक, 

(ख)  धसॊचाई, 

(ग)  खानेऩानी, 
(घ)  नदी िा जर उत्ऩन्त् न प्रकोऩ धनमन्त्रण, 
(ङ)  तार तरैमा, जराशम धनभायण तथा सॊयऺण, 
(च)  खेर भैदान, 
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(छ)  विद्यारम बिन (कभऩाउण्ड, पेन्त्न्त्सङ सभेत),   

(ज)  कृवष (सडक, धसॉचाई, साभूवहक बिन, साभूवहक तथा सहकायी खेती सभेत), 
(झ)  स्िास््म बिन,  

(ञ)  रघ ुजरविद्यतु विकास, 

(ट) ऩमयटन ऩूिायधाय। 

४. आमोजना छनौटको प्रवक्रमा् (१) व्मिस्थाऩन इकाईरे आमोजनाको भाग सङ्करन गने प्रमोजनका राधग 
अनसूुची-1 फभोन्त्जभको ढाॉचाभा याविम य स्थानीमस्तयको ऩधरकाभा ऩन्त्र ददन अिधधको साियजधनक सूचना 
प्रकाशन गनुय ऩनेछ। त्मस्तो सूचना भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद् कामायरमको िेफसाइटभा याखी सूचनाऩाटीभा 
सभेत टाॉस गनुय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) को सूचना फभोन्त्जभ आमोजना भाग ऩेश गदाय अनसूुची-२ फभोन्त्जभको ढाॉचाभा 
सूचनाभा उल्रेख बए फभोन्त्जभको इभेर ठेगाना िा सफ्टिेमय प्रणारी भापय त गनुय ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ सङ्कधरत आमोजनाको व्मिस्थाऩन इकाईरे अनसूुची-३ फभोन्त्जभ सूची 
तमाय गयी धनदेशक सधभधत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(४) धनदेशक सधभधतरे उऩदपा (३) फभोन्त्जभ ऩेश बएका आमोजना दपा ५ फभोन्त्जभका आधायभा 
छनौट गयी अनसूुची-४ फभोन्त्जभको ढाॉचाभा स्िीकृत गनेछ। 

(५) मस दपा फभोन्त्जभ आमोजना भाग नबएको िा भाग बएको आमोजना छनौटमोग्म नदेन्त्खएको 
अिस्थाभा धनदेशक सधभधतरे आिश्मकता य औन्त्चत्मताको आधायभा उऩमकु्त आमोजना छनौट गनय सक्नेछ। 

(६) धनदेशक सधभधतरे आमोजना छनौट तथा फजेट फाॉडपाॉट सभफन्त्धी कामय असोज भसान्त्तधबर 
गरयसक्न ुऩनेछ।  

(७) उऩदपा (६) फभोन्त्जभ फजेट फाॉडपाॉट गदाय कणायरी प्रदेशका िडास्तयको जनसॊख्मा, बौगोधरक 
विकटता, गरयफी रगामतका आधायभा सभन्त्मावमक रुऩभा गनुय ऩनेछ।  

(८) उऩदपा (६) फभोन्त्जभ आमोजना छनौट तथा फजेट फाॉडपाॉट सभफन्त्धी धनणयम ऩरयितयन गनय ऩाइने 
छैन।  

(९) उऩदपा (२) फभोन्त्जभ आमोजना भाग गदाय एकाघयका ऩरयिाय फाहेक कभतीभा सात जना व्मन्त्क्त 
सॊरग्न बई आमोजना भाग गनुय ऩनेछ। त्मसयी आमोजना भाग गने व्मन्त्क्तरे मस कामयविधध फभोन्त्जभको अन्त्म 
आमोजना भाग गनय ऩाउने छैन। 

५. आमोजना छनौटका आधाय् (१) धनदेशक सधभधतरे आमोजना छनौट गदाय देहामका आधायभा छनौट गनुय 
ऩनेछ:- 

(क) आमोजनाफाट राबान्त्न्त्ित हनेु जनसॊख्मा,  
(ख) ददगो य अधधकतभ ्योजगायी धसजयना हनेु आधाय, 
(ग) आमोजनाको प्रधतपर िा राब तथा आमोजनाको ददगोऩना, 
(घ) स्थानीमस्तयभा धसजयना हनेु योजगायी तथा स्थानीम साभग्रीको प्रमोग, 
(ङ) मिुा, भवहरा, दधरत य विऩन्न सभदुामको योजगायी प्रिर्द्यन, 
(च) अधधकतभ प्रधतशतको रागत साझदेायी। 

(2) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको आधायका अधतरयक्त धनदेशक सधभधतरे आमोजना छनौटका थऩ आधाय 
तथा भाऩदण्ड धनधाययण गनय सक्नेछ।   
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(३) धनदेशक सधभधतरे आमोजना छनौट गदाय एक िडाभा कभतीभा एउटा आमोजना ऩने गयी छनौट 
गनुय ऩनेछ। 

(४) धनदेशक सधभधतरे आमोजना छनौट गने प्रमोजनका राधग उऩदपा (१) य (२) फभोन्त्जभका 
आधाय धरइय आिश्मक सूचक य बाय धनधाययण गनुय ऩनेछ।  

 
ऩरयच्छेद-3 

आमोजना कामायन्त्िमन सभफन्त्धी व्मिस्था 
 

६. आमोजनाको कामायन्त्िमन् (१) मस कामयविधध फभोन्त्जभ छनौट बएका आमोजनाको कामायन्त्िमन सभफन्त्न्त्धत 
स्थानीम तहफाट हनेुछ। 

(२) मस कामयविधध फभोन्त्जभ स्िीकृत आमोजनाको कामायन्त्िमन स्थानीम तहरे गने बएभा सशतय 
अनदुानको रूऩभा य अन्त्म धनकामरे आमोजना कामायन्त्िमन गने बएभा फजेट धनकासा काधतयक ऩन्त्र गतेधबर 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(३) आमोजना कामायन्त्िमन गने धनकामरे श्रधभकको ऩारयश्रधभक धनजको िैंक खाताभा अधनिामय रूऩभा 
जभभा गनुय ऩनेछ। 

(४) आमोजना कामायन्त्िमनभा आिश्मक सभन्त्िम तथा सहजीकयण सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तह य प्रदेश 
सयकायका सभफन्त्न्त्धत विषमगत कामायरमरे गनेछ। 

(५) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ स्थानीम तहफाट आमोजना कामायन्त्िमन हनु नसक्ने अिस्था बएभा 
सभफन्त्न्त्धत विषमगत कामायरम िा अन्त्म धनकाम भापय त कामायन्त्िमन गयाउन सवकनेछ। 

(६) कामयक्रभ सञ् चारन गनय आिश्मक ऩने प्रशासधनक य सहजकतायको खचय कामयक्रभभा विधनमोन्त्जत 
फजेटफाट गरयनेछ।  

७. श्रधभक ज्मारा तथा साभग्री रागत अनऩुात् आमोजना सञ् चारन गदाय श्रधभकको ज्मारा तथा साभग्री रागत 
अनऩुात अनसूुची-५ फभोन्त्जभ हनेुछ।  

८. आमोजना कामायन्त्िमनका शतय्  आमोजना कामायन्त्िमन गने धनकामरे देहामका शतय ऩारना गनुय ऩनेछ:- 
(क) आमोजना कामायन्त्िमन सभफन्त्धी खचयका धफर, बयऩाई, रागत अनभुान, नाऩी वकताि, 

प्राविधधक भूल्माङ्कन, कामयसभऩन्न प्रधतिेदन, आमोजनाका तन्त्स्िय, साियजधनक रेखाऩयीऺण 
प्रधतिेदन, अनगुभन प्रधतिेदन, आमोजना कामायन्त्िमनका अन्त्म ऩषु्ट् माई गने कागजात सभेतका 
आधायभा बकु्तानी ददने, 

(ख) आमोजनाको कभतीभा दईु ऩटक अनगुभन गने, 
(ग) आमोजना कामायन्त्िमन गनय आिश्मक सभन्त्िम य सहजीकयण गने, 
(घ) आमोजना सभऩन्त् नको प्रगधत प्रधतिेदन व्मिस्थाऩन इकाइयभा ऩेश गने, 
(ङ) धनदेशक सधभधतफाट स्िीकृत बएका आमोजना भार कामायन्त्िमन गने, 
(च) सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहरे कामयक्रभ सहजकतायराई कामयक्रभ कामायन्त्िमनभा सभन्त्िम य 

सहजीकयण गनय आिश्मक सहमोग गने। 
 
 

ऩरयच्छेद-4 
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व्मिस्थाऩन इकाइय सभफन्त्धी व्मिस्था 
 

९. व्मिस्थाऩन इकाइ् (१) कामयक्रभको प्रबािकायी रुऩभा सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन गनय भखु्मभन्त्री तथा 
भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरमभा एक भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ व्मिस्थाऩन इकाइय यहनेछ। 

(२) भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरमरे व्मिस्थाऩन इकाइयको सॊमोजक तोक्ने तथा 
आिश्मक जनशन्त्क्तको व्मिस्थाऩन गनेछ। 

१०. व्मिस्थाऩन इकाइयको काभ, कतयव्म य अधधकाय् व्मिस्थाऩन इकाइयको काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम 
फभोन्त्जभ हुनेछ्- 

(क) आमोजनाको विियण तमाय गने, 
(ख) सङ्कधरत आमोजनाको विश् रेषण गने, 
(ग) आमोजनाको सूची तमाय गयी धनदेशक सधभधतभा ऩेश गने, 
(घ) स्िीकृत आमोजनाको सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन गने, 
(ङ) कामयक्रभको प्रगधत अधबरेख अद्यािधधक याख् ने, 
(च) कामयक्रभको सूचना सभप्रषेण गने,  

(छ) कामयक्रभ कामायन्त्िमनको सभफन्त्धभा आिश्मक अनगुभन, सभन्त्िम तथा सहजीकयण गने 
िा गयाउने,  

(ज) भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद् को कामायरम तथा धनदेशक सधभधतरे तोकेका अन्त्म कामय 
गने। 

 
ऩरयच्छेद-5 

विविध 
 

११. कन्त्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचय् (१) आमोजना कामायन्त्िमन गने धनकामरे मस कामयविधध फभोन्त्जभ सञ् चारन हनेु 
आमोजनाभा विधनमोन्त्जत फजेटको फढीभा दईु प्रधतशत यकभ कन्त्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचयभा प्रमोग गनय सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभको कन्त्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचयफाट सभफन्त्न्त्धत आमोजनाको अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन, श्रधभकको साभूवहक दघुयटना फीभा, प्राविधधकको ऩारयश्रधभक य प्रशासधनक शीषयकहरूभा भार खचय 
गनुय ऩनेछ। 

१२. सहजकताय सभफन्त्धी व्मिस्था् (१) कामयक्रभको प्रबािकायी कामायन्त्िमन, अनगुभन, सभन्त्िम, सहजीकयण तथा 
प्रधतिेदन गने कामयको राधग व्मिस्थाऩन इकाइयरे आिश्मकता य औन्त्चत्मताको आधायभा सहजकताय धनमकु्त 
गनय सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ धनमकु्त हनेु सहजकताय छनौटका आधाय, मोग्मता, प्रवक्रमा, सेिाका शतय 
तथा सवुिधा धनदेशक सधभधतरे तोके फभोन्त्जभ हनेुछ। 

(३) कामयक्रभ सञ् चारन गदाय प्रधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभ इकाइय य त्मसभा कामययत 
जनशन्त्क्तफाट  आिश्मक सहमोग धरन सवकनेछ य त्मसयी सहमोग धरॉदा त्मस्तो कामयक्रभ इकाइयका 
जनशन्त्क्तराइय धनदेशक सधभधतरे तोके फभोन्त्जभ दोहोयो नऩने गयी आिश्मक प्रोत्साहन उऩरब्ध गयाउन 
सवकनेछ।  
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१३. सूचना प्रविधधको प्रमोग् भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरमरे कामयक्रभराइय व्मिन्त्स्थत य प्रबािकायी 
रुऩभा सञ् चारन गनय योजगाय आमोजनाको भाग सॊकरन,  विश् रेषण तथा प्रधतिेदन सभेतका कामय गनय 
सूचना प्रविधधको प्रमोग गनय सवकनेछ । 

१४. साियजधनक रेखाऩयीऺण् (१) आमोजना कामायन्त्िमन गने धनकामरे अन्त्न्त्तभ बकू्तानी गनुयऩूिय आमोजनाको 
रागत, प्रगधत विियण, खचयका धफर बऩायई, श्रधभकको नाभ, प्राप्त यकभ य खचय विियण रगामतका विषमको 
साियजधनक रेखाऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ। 

 (2) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ साियजधनक रेखाऩयीऺण गयाउॉदा आभ उऩबोक्ता, स्थानीम 
जनप्रधतधनधध, साभूदावमक सॊस्थाका प्रधतधनधध य सभफन्त्न्त्धत स्थानीम तहरे तोकेको कभयचायीको सहबाधगता 
गयाउन ुऩनेछ। स्थानीम तहरे कभयचायी तोक्दा सभबि बएसभभ अधधकृतस्तयको कभयचायी तोक्न ुऩनेछ। 

१५. ठेक्का ऩट्टा गनय नऩाइने् आमोजनाको सञ् चारन ठेक्का ऩट्टा िा तेस्रो ऩऺ भापय त गनय िा गयाउन ऩाइने छैन। 
१६. साभूवहक दघुयटना फीभा् आमोजना कामायन्त्िमन गने धनकामरे श्रधभकको साभूवहक दघुयटना फीभा गनय 

सक्नेछ।  
१७. अनगुभन तथा भूल्माङ्कन् (1) कामयक्रभको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को 

कामायरम, विषमगत भन्त्रारम, कणायरी प्रदेश मोजना आमोग, न्त्जल्रा सभन्त्िम सधभधत, सभफन्त्न्त्धत स्थानीम 
तह य विषमगत कामायरमरे गनय सक्नेछ। 

(2) अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सभफन्त्धी सूचक, भाऩदण्ड तथा प्रवक्रमा भखु्मभन्त्री तथा 
भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरमरे तोके फभोन्त्जभ हनेुछ। 

१८. वित्तीम उत्तयदावमत्ि य न्त्जभभेिायी् (1) वित्तीम अनशुासन कामभ गने, रेखा याख्  ने, रेखाऩयीऺण गयाउने  य 
सभऩयीऺण गयाउने उत्तयदावमत्ि आमोजना कामायन्त्िमन गने धनकामको हनेुछ। 

(२) आमोजनाभा विधनमोन्त्जत फजेटफाट सेिा ऩयाभशय, सहजकताय य प्राविधधकको ऩारयश्रधभक फाहेक 
कुनै प्रकायको तरफ, बत्ता, चन्त्दा, ऩयुस्कायभा खचय गनय ऩाइने छैन। 

(३) आमोजनाको कामायन्त्िमन चार ुआधथयक िषयधबर सभऩन्न गनुय ऩनेछ। 
१९. सहमोग गनुय ऩने्  कामयक्रभ कामायन्त्िमनको सयोकायिारा धनकामफाट हनेु धनयीऺण, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 

कामयभा आमोजना कामायन्त्िमन गने धनकामरे सहमोग गनुय ऩनेछ। 
२०. यकभान्त्तय गनय नऩाइने् धनदेशक सधभधतफाट मस कामयविधध फभोन्त्जभ एक ऩटक आमोजनागत फजेट फाॉडपाॉट 

बइसकेऩधछ ऩनु् सोही आमोजनाको शीषयकफाट यकभान्त्तय गनय ऩाइने छैन।  
२१. फाधा अड्काउ पुकाउने् कामयक्रभ कामायन्त्िमन गदाय कुनै दिविधा िा फाधा अड्काउ उत्ऩन्न बएभा 

भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरमरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ। 
२२. हेयपेय तथा थऩघट गनय सक्ने् भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद्को कामायरमरे अनसूुचीभा आिश्मक हेयपेय 

तथा थऩघट गनय सक्नेछ। 
२३. खायेजी य फचाउ: (१) भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ् चारन कामयविधध, २०७7 खायेज गरयएको  

छ। 
(२) भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ सञ् चारन कामयविधध, २०७7 फभोन्त्जभ बए गयेका सभऩूणय काभ 

कायफाहीहरु मस कामयविधध फभोन्त्जभ बए गयेको भाधननेछ।  
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अनसूुची-1 
(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सभफन्त्न्त्धत) 

भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभका राधग आमोजना ऩेश गने सभफन्त्धी सूचना 
 

कणायरी प्रदेश सयकाय 

भखु्मभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद् को कामायरम 

भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ व्मिस्थाऩन इकाइय 
भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभका राधग आमोजना ऩेश गने सभफन्त्धी सूचना 

कणायरी प्रदेशका फेयोजगाय तथा कोधबड-19 फाट प्रबावित मिुाराई स्थानीमस्तयभा योजगायी सजृना गनय 
तथा आमआजयनका वक्रमाकराऩ सञ् चारन गनय साभूदावमक ऩूिायधाय धनभायण कामयभा सॊरग्न गयाई गरयफी 
धनिायणभा सघाउ ऩरु् माउन कणायरी प्रदेश सयकायको विशेष कामयक्रभ अन्त्तगयत भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ 
सञ् चारनभा यहेको छ। मस कामयक्रभ अन्त्तगयत देहामका ऺेरभा कणायरी प्रदेशका नगयऩाधरका य 
गाऊॉ ऩाधरकाको प्रत्मेक िडाभा कभतीभा एउटा आमोजना सञ् चारन गरयने हुॉदा इच्छुक उऩबोक्ता सभूहरे मो 
सूचना प्रकाशन बएको धभधतरे ऩन्त्र ददनधबर देहामको प्रवक्रमा ऩूया गयी आमोजना भाग गनुय हुन भखु्मभन्त्री 
योजगाय कामयक्रभ सञ् चारन कामयविधध, २०७८ को दपा ४ को उऩदपा (१) फभोन्त्जभ मो सूचना प्रकाशन 
गरयएको छ।  

१. आमोजनाका ऺरे्  

(क) सडक, (ख) धसॊचाई, 

(ग)   खानेऩानी, (घ) नदी िा जर उत्ऩन्न प्रकोऩ धनमन्त्रण,  

(ङ)   तार तरैमा, जराशम धनभायण तथा सॊयऺण, (च) खेर भैदान, 

(छ) विद्यारम बिन (कभऩाउण्ड, पेन्त्न्त्सङ सभेत),  (ज)  कृवष (सडक, धसॉचाई, साभूवहक बिन, 
साभूवहक तथा सहकायी खेती सभेत), 

(झ) स्िास््म बिन,  

(ट) ऩमयटन ऩूिायधाय 

(ञ)  रघ ुजरविद्यतु विकास,  

 

२. आमोजना भाग गदाय अऩनाउन ुऩने प्रवकमा् 
(क)   भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभ कामायन्त्िमन कामयविधध, २०७८ को अनसूुची-२ फभोन्त्जभको ढाॉचाभा 

आमोजना भाग गनुय ऩनेछ।(ढाॉचा िेफसाइटभा उऩरब्ध छ) 

(ख)   आमोजना भाग गदाय कभतीभा एकाघय फाहेकका सात जना उऩबोक्ताको सभूह फनाई भाग गनुय ऩनेछ। 
एक सभूहभा आिर्द् बएको व्मन्त्क्तरे अको सभूहभा आिर्द् बई आमोजना भाग गनय ऩाउने छैन। 

(ग)  आमोजना धभधत ............ गते अऩयान्त्ह ऩाॉच फजेधबर भाग गरयसक्न ु ऩनेछ। भमाद नाघी आएका य 
कामायरमभा बौधतक रुऩभा ऩेश हनु आएका भाग उऩय कुनै कायफाही हनेु छैन। 

३. आमोजना ऩेश गने विधध्  cmep.karnali.gov.np िेफसाइट भापय त आमोजना ऩेश गनुय ऩनेछ। 

थऩ जानकायीका राधग सभऩकय ् 
............., भोफाइर नॊ......, इभेर् cmep.karnali@gmail.com 

िेफसाइट www.cmep.karnali.gov.np, www.ocmcm.karnali.gov.np 
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अनसूुची-२ 
(दपा ४ को उऩदपा (२) सॉग सभफन्त्न्त्धत) 

आमोजनाको भाग पायाभ 
 

१. आमोजनाको नाभ य सञ् चारन हुने स्थान् 
२. आमोजनाको उद्देश्म य आिश्मकता् 
३. आमोजनाको ऺरे् 
४. आमोजनाको अनभुाधनत रागत यकभ्  
५. आमोजनाभा रागत साझेदायी हनेु िा नहुने (हुने बए कसको के कधत रागत सहबाधगता हुने 

हो, सो खुराउने) 
६. आमोजना अन्त्तगयत हनेु भखु्म कामयहरुको विियण् 

(क) ..... 
(ख) .....  

७. आमोजना कामायन्त्िमन शरुु य सभऩन्न हनेु धभधत् 
८. राबान्त्न्त्ित जनसॊख्मा् ......, ऩरुूष ......, भवहरा  ....... (अल्ऩसॊख्मक ......, अऩाङ्गता बएका 

व्मन्त्क्त ............, दधरत ......., आददिासी जनजाधत ........ य अन्त्म ......) 
९.  ददगो योजगायी सृजना हुने आधाय् 
१०. आमोजनाफाट प्राप्त हुने प्रधतपर्  
११. आमोजनाफाट सृन्त्जत हनेु योजगायी (श्रधभक सॊख्मा) ......... ऩरुूष ...... भवहरा (अल्ऩसॊख्मक 

......, अऩाङ्गता  बएका व्मन्त्क्त ............, दधरत ......., आददिासी जनजाधत ........ य अन्त्म ......) 
१२. आमोजनाभा प्रमोग हुने धनभायण साभग्री विियण् 

(क) फाह्य साभग्री् 
(ख) स्थानीम साभग्री् 

१३. आमोजनाको अिस्था् भभयत सभबाय गनुयऩने/अधुयो/नमाॉ  
१४. आमोजना कामायन्त्िमनभा कुनै सभस्मा िा वििाद नबएको िा नहनेु सधुनन्त्श् चतता ऩषु्ट टी हनेु 

कागजात (कफधुरमत िा स्ि्घोषणा िा स्थानीम तहको प्रधतिर्द्ता/धसपारयस िा साभूवहक 
बेराको धनणयम) 

१५. आमोजना भाग गने व्मन्त्क्तको नाभ, ऩद, ठेगाना, पोन नॊ. य इभेर ठेगाना: 

क्र.सॊ. नाभ थय ठेगाना 
नागरयकता 

नॊ. 
फाजेको 
नाभ थय 

फाफकुो 
नाभ थय 

पोन 
नॊ. दस्तखत 

१.        
२.        
३.        
४.        
५.        
६.        
७.        



8 
 

अनसूुची-३ 
(दपा ४ को उऩदपा (३) सॉग सभफन्त्न्त्धत) 

आमोजनाको सूची सभफन्त्धी पायाभ 
 

न्त्जल्रा् ……………………… 
स्थानीम तह् ……………………… 

क्र.सॊ. 
आमोजनाको नाभ 
(भखु्म वक्रमाकराऩ) 

िडा नॊ. 
प्रस्तावित 
यकभ कैवपमत 

१.      
२.      
३.      
४.      
५.      

..     
 
 
 

तमाय गने     ऩेश गने     प्रभान्त्णत गने 
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अनसूुची-४ 
(दपा ४ को उऩदपा (४) सॉग सभफन्त्न्त्धत) 

धनदेशक सधभधतफाट स्िीकृत आमोजनाको सूची सभफन्त्धी पायाभ 
 

न्त्जल्रा् ......................... 
स्थानीम तह् ................................. 
 

क्र.सॊ. आमोजनाको नाभ िडा नॊ. स्िीकृत 
यकभ कैवपमत 

१.      
२.      
३.      
४.      
५.      

.

.     

 
 

ऩेश गने    प्रभान्त्णत गने    धनदेशक सधभधतको सॊमोजक 
 

धनदेशक सधभधतको धनणयम धभधत्
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अनसूुची-५ 
(दपा ७ सॉग सभफन्त्न्त्धत) 

श्रभ तथा साभग्री अनऩुात 
 

  
 

क्र.सॊ. कामयक्रभ/ कामायन्त्िमनको ऺरे श्रभ 
(प्रधतशतभा) 

साभग्री 
(प्रधतशतभा) 

१.  सडक 

नमाॉ ट्रमाक खोल्ने/कच्ची नारा धनभायण ७० ३० 

भभयत/स्तयोन्त् नधत ६० ४० 

ऩक् की सडक/ऩक् की नारा धनभायण 50 50 

२.  बिन (कभऩाउण्ड, पेन्त्न्त्सङ्ग सभेत) 50 50 

३.  खेर भैदान  ७० ३० 

४.  ऩक् की धसॊचाई कुरो 50 50 

५.  धरफ्ट/सोराय धसॊचाई ३0 ७0 

६.  नदी िा जर उत्ऩन्त् न प्रकोऩ धनमन्त्रण, ५0 ५0 

७.  तार तरैमा, जराशम धनभायण तथा सॊयऺण ६० ४० 

८.  खानेऩानी 40 60 

९.  ओखय फाहेकका परपूर तथा जधडफटुी खेती (साभूवहक) 70 30 

१०.  ओखय खेती  ३० ७० 

११.  उन्त् नत जातको स्माउ खेती ५० ५0 

१२.  रघ ुजरविद्यतु विकास ४० ६0 

१३.  ऩमयटन ऩूिायधाय 60 ४0 

१४.  गत आ.ि. भा सञ् चाधरत भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभका अधुया 
आमोजना 

60 ४0 


