
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) सखेुत, असोज ०४ गते, 2078 साल (अततररक्ताङ्क १४ 

भाग-३ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररद्को कायाालय 

मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम सञ् चालन कायाविति, २०७८ 
 

प्रस्तािनााः कर्ााली प्रदेशका बेरोजगार तथा कोतभड-19 बाट प्रभावित 
यिुालाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सजृना गना तथा आयआजानका 
वक्रयाकलाप सञ् चालन गना सामूदावयक पूिाािार तनमाार् कायामा संलग्न 
गराई गररबी तनिारर्मा योगदान परु् याउन मखु्यमन्त्त्री रोजगार 
कायाक्रमलाई व्यिशस्थत र प्रभािकारी रुपमा सञ् चालन गना िाञ्छनीय 
भएकोले, 
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कर्ााली प्रदेश वितनयोजन अध्यादेश, २०७८ को दफा ९ को 
उपदफा (१) बमोशजम कर्ााली प्रदेश सरकारले यो कायाविति बनाएको 
छ। 

 

पररच्छेद-१ 
प्रारशभभक 

 
१. संशिप्त नाम र प्रारभभाः (१) यस कायावितिको नाम “मखु्यमन्त्त्री 

रोजगार कायाक्रम सञ् चालन कायाविति, २०७8” रहेको छ।  
(२) यो कायाविति तरुुन्त्त प्रारभभ हनुेछ।   

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस कायावितिमा,- 
(क) "आयोजना" भन्त् नाले दफा ३ बमोशजमको िेत्रमा 

सञ् चालन हनु ेआयोजना सभझन ुपछा। 
(ख) “कायाक्रम” भन्त् नाले यस कायाविति बमोशजम 

सञ् चालन हनुे मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम 
सभझन ु पछा र सो शब्दले विषयगत 
मन्त्त्रालयबाट सञ् चालन हनु ेमखु्यमन्त्त्री रोजगार 
कायाक्रम शीषाक अन्त्तगातका कायाक्रमलाई समते 
जनाउँछ। 

(ग) “तनदेशक सतमतत” भन्त् नाले कर्ााली प्रदेश विशषे 
कायाक्रम सञ् चालन तथा व्यिस्थापन तनदेशशका, 
२०७७ को दफा ९ बमोशजमको तनदेशक 
सतमतत सभझन ुपछा। 

(घ)  “विषयगत मन्त्त्रालय” भन्त् नाले कर्ााली प्रदेश 
सरकारका विषयगत मन्त्त्रालय सभझन ुपछा।  
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(ङ) “व्यिस्थापन इकाइा” भन्त् नाले दफा 10 
बमोशजमको मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम 
व्यिस्थापन इकाइा सभझन ुपछा। 

 
पररच्छेद-2 

कायाक्रमको िते्र तथा आयोजना छनौट 
  

३. कायाक्रमको िते्राः कायाक्रम अन्त्तगात देहायका िेत्रमा आयोजना 
सञ् चालन गना सवकनेछाः- 

(क)  सडक, 

(ख)  तसंचाई, 

(ग)  खानेपानी, 
(घ)  नदी िा जल उत्पन्त् न प्रकोप तनयन्त्त्रर्, 

(ङ)  ताल तलैया, जलाशय तनमाार् तथा संरिर्, 

(च)  खेल मैदान, 

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

(ज)  कृवष (सडक, तसचँाई, सामूवहक भिन, सामूवहक 
तथा सहकारी खेती समेत), 

(झ)  स्िास््य भिन,  

(ञ)  लघ ुजलविद्यतु विकास, 

(ट) पयाटन पूिाािार। 

 

४. आयोजना छनौटको प्रवक्रयााः (१) व्यिस्थापन इकाईले 
आयोजनाको माग सङ्कलन गने प्रयोजनका लातग अनसूुची-1 
बमोशजमको ढाँचामा राविय र स्थानीयस्तरको पतत्रकामा पन्त्र ददन 
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अितिको सािाजतनक सूचना प्रकाशन गनुा पनेछ। त्यस्तो सूचना 
मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद् कायाालयको िेबसाइटमा राखी 
सूचनापाटीमा समते टाँस गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) को सूचना बमोशजम आयोजना माग पेश 
गदाा अनसूुची-२ बमोशजमको ढाँचामा सूचनामा उल्लेख भए 
बमोशजमको इमले ठेगाना िा सफ्टियेर प्रर्ाली माफा त गनुा 
पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम सङ्कतलत आयोजनाको 
व्यिस्थापन इकाईले अनसूुची-३ बमोशजम सूची तयार गरी 
तनदेशक सतमतत समि पेश गनुा पनेछ। 

(४) तनदेशक सतमततले उपदफा (३) बमोशजम पेश भएका 
आयोजना दफा ५ बमोशजमका आिारमा छनौट गरी अनसूुची-४ 
बमोशजमको ढाँचामा स्िीकृत गनेछ। 

(५) यस दफा बमोशजम आयोजना माग नभएको िा माग 
भएको आयोजना छनौट योग्य नदेशखएको अिस्थामा तनदेशक 
सतमततले आिश्यकता र औशचत्यताको आिारमा उपयकु्त आयोजना 
छनौट गना सक्नेछ। 

(६) तनदेशक सतमततले आयोजना छनौट तथा बजेट 
बाँडफाँट सभबन्त्िी काया असोज मसान्त्ततभत्र गररसक्न ुपनेछ।  

(७) उपदफा (६) बमोशजम बजेट बाँडफाँट गदाा कर्ााली 
प्रदेशका िडास्तरको जनसंख्या, भौगोतलक विकटता, गररबी 
लगायतका आिारमा समन्त्यावयक रुपमा गनुा पनेछ।  

(८) उपदफा (६) बमोशजम आयोजना छनौट तथा बजेट 
बाँडफाँट सभबन्त्िी तनर्ाय पररितान गना पाइन ेछैन।  
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(९) उपदफा (२) बमोशजम आयोजना माग गदाा 
एकाघरका पररिार बाहेक कभतीमा सात जना व्यशक्त संलग्न भई 
आयोजना माग गनुा पनेछ। त्यसरी आयोजना माग गने व्यशक्तले 
यस कायाविति बमोशजमको अन्त्य आयोजना माग गना पाउने छैन। 

५. आयोजना छनौटका आिाराः (१) तनदेशक सतमततले आयोजना 
छनौट गदाा देहायका आिारमा छनौट गनुा पनेछ:- 

(क) आयोजनाबाट लाभाशन्त्ित हनु ेजनसंख्या,  
(ख) ददगो र अतिकतम ्रोजगारी तसजाना हनु ेआिार, 
(ग) आयोजनाको प्रततफल िा लाभ तथा आयोजनाको 

ददगोपना, 
(घ) स्थानीयस्तरमा तसजाना हनु ेरोजगारी तथा स्थानीय 

सामाग्रीको प्रयोग, 
(ङ) यिुा, मवहला, दतलत र विपन्न समदुायको 

रोजगारी प्रिर्द्ान, 
(च) अतिकतम प्रततशतको लागत साझेदारी। 

(2) उपदफा (१) बमोशजमको आिारका अततररक्त 
तनदेशक सतमततले आयोजना छनौटका थप आिार तथा मापदण्ड 
तनिाारर् गना सक्नछे।   

(३) तनदेशक सतमततले आयोजना छनौट गदाा एक िडामा 
कभतीमा एउटा आयोजना पने गरी छनौट गनुा पनेछ। 

(४) तनदेशक सतमततले आयोजना छनौट गने प्रयोजनका 
लातग उपदफा (१) र (२) बमोशजमका आिार तलइा आिश्यक 
सूचक र भार तनिाारर् गनुा पनेछ।  
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पररच्छेद-3 
आयोजना कायाान्त्ियन सभबन्त्िी व्यिस्था 

 

६. आयोजनाको कायाान्त्ियनाः (१) यस कायाविति बमोशजम छनौट 
भएका आयोजनाको कायाान्त्ियन सभबशन्त्ित स्थानीय तहबाट 
हनुेछ। 

(२) यस कायाविति बमोशजम स्िीकृत आयोजनाको 
कायाान्त्ियन स्थानीय तहले गने भएमा सशता अनदुानको रूपमा र 
अन्त्य तनकायले आयोजना कायाान्त्ियन गने भएमा बजटे तनकासा 
कातताक पन्त्र गतेतभत्र उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(३) आयोजना कायाान्त्ियन गने तनकायले श्रतमकको 
पाररश्रतमक तनजको िैंक खातामा अतनिाया रूपमा जभमा गनुा 
पनेछ। 

(४) आयोजना कायाान्त्ियनमा आिश्यक समन्त्िय तथा 
सहजीकरर् सभबशन्त्ित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका सभबशन्त्ित 
विषयगत कायाालयले गनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोशजम स्थानीय तहबाट आयोजना 
कायाान्त्ियन हनु नसक्ने अिस्था भएमा सभबशन्त्ित विषयगत 
कायाालय िा अन्त्य तनकाय माफा त कायाान्त्ियन गराउन सवकनेछ। 

(६) कायाक्रम सञ् चालन गना आिश्यक पने प्रशासतनक र 
सहजकतााको खचा कायाक्रममा वितनयोशजत बजेटबाट गररनेछ।  

७. श्रतमक ज्याला तथा सामग्री लागत अनपुाताः आयोजना सञ् चालन 
गदाा श्रतमकको ज्याला तथा सामग्री लागत अनपुात अनसूुची-५ 
बमोशजम हनुेछ।  
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८. आयोजना कायाान्त्ियनका शतााः आयोजना कायाान्त्ियन गने 
तनकायले देहायका शता पालना गनुा पनेछ:- 

(क) आयोजना कायाान्त्ियन सभबन्त्िी खचाका तबल, 
भरपाई, लागत अनमुान, नापी वकताि, प्रावितिक 
मूल्याङ्कन, कायासभपन्न प्रततिदेन, आयोजनाका 
तशस्िर, सािाजतनक लेखापरीिर् प्रततिदेन, 

अनगुमन प्रततिदेन, आयोजना कायाान्त्ियनका अन्त्य 
पषु्ट् याई गने कागजात समेतका आिारमा 
भकु्तानी ददने, 

(ख) आयोजनाको कभतीमा दईु पटक अनगुमन गने, 
(ग) आयोजना कायाान्त्ियन गना आिश्यक समन्त्िय र 

सहजीकरर् गने, 
(घ) आयोजना सभपन्त् नको प्रगतत प्रततिदेन व्यिस्थापन 

इकाइामा पेश गने, 
(ङ) तनदेशक सतमततबाट स्िीकृत भएका आयोजना 

मात्र कायाान्त्ियन गने, 
(च) सभबशन्त्ित स्थानीय तहले कायाक्रम सहजकताालाई 

कायाक्रम कायाान्त्ियनमा समन्त्िय र सहजीकरर् 
गना आिश्यक सहयोग गने। 

 
पररच्छेद-4 

व्यिस्थापन इकाइा सभबन्त्िी व्यिस्था 
 

९. व्यिस्थापन इकाइाः (१) कायाक्रमको प्रभािकारी रुपमा 
सञ् चालन तथा व्यिस्थापन गना मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को 
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कायाालयमा एक मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम व्यिस्थापन 
इकाइा रहनेछ। 

(२) मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयले 
व्यिस्थापन इकाइाको संयोजक तोक्ने तथा आिश्यक 
जनशशक्तको व्यिस्थापन गनेछ। 

१०. व्यिस्थापन इकाइाको काम, कताव्य र अतिकाराः व्यिस्थापन 
इकाइाको काम, कताव्य र अतिकार देहाय बमोशजम हनुेछाः- 

(क) आयोजनाको वििरर् तयार गने, 

(ख) सङ्कतलत आयोजनाको विश् लेषर् गने, 

(ग) आयोजनाको सूची तयार गरी तनदेशक सतमततमा 
पेश गने, 

(घ) स्िीकृत आयोजनाको सञ् चालन तथा व्यिस्थापन 
गने, 

(ङ) कायाक्रमको प्रगतत अतभलेख अद्याितिक राख् ने, 
(च) कायाक्रमको सूचना सभप्रषेर् गने,  

(छ) कायाक्रम कायाान्त्ियनको सभबन्त्िमा आिश्यक 
अनगुमन, समन्त्िय तथा सहजीकरर् गने िा 
गराउने,  

(ज) मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद् को कायाालय तथा 
तनदेशक सतमततले तोकेका अन्त्य काया गने। 

 
 

पररच्छेद-5 
विविि 

११. कशन्त्टन्त्जेन्त्सी खचााः (१) आयोजना कायाान्त्ियन गने तनकायले यस 
कायाविति बमोशजम सञ् चालन हनुे आयोजनामा वितनयोशजत 
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बजेटको बढीमा दईु प्रततशत रकम कशन्त्टन्त्जने्त्सी खचामा प्रयोग 
गना सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कशन्त्टन्त्जेन्त्सी खचाबाट 
सभबशन्त्ित आयोजनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन, श्रतमकको 
सामूवहक दघुाटना बीमा, प्रावितिकको पाररश्रतमक र प्रशासतनक 
शीषाकहरूमा मात्र खचा गनुा पनेछ। 

१२. सहजकताा सभबन्त्िी व्यिस्थााः (१) कायाक्रमको प्रभािकारी 
कायाान्त्ियन, अनगुमन, समन्त्िय, सहजीकरर् तथा प्रततिदेन गने 
कायाको लातग व्यिस्थापन इकाइाले आिश्यकता र औशचत्यताको 
आिारमा सहजकताा तनयकु्त गना सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनयकु्त हनुे सहजकताा 
छनौटका आिार, योग्यता, प्रवक्रया, सेिाका शता तथा सवुििा 
तनदेशक सतमततले तोके बमोशजम हनुेछ। 

(३) कायाक्रम सञ् चालन गदाा प्रिानमन्त्त्री रोजगार 
कायाक्रम इकाइा र त्यसमा कायारत जनशशक्तबाट  आिश्यक 
सहयोग तलन सवकनेछ र त्यसरी सहयोग तलदँा त्यस्तो कायाक्रम 
इकाइाका जनशशक्तलाइा तनदेशक सतमततले तोके बमोशजम दोहोरो 
नपने गरी आिश्यक प्रोत्साहन उपलब्ि गराउन सवकनेछ।  

१३. सूचना प्रवितिको प्रयोगाः मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को 
कायाालयले कायाक्रमलाइा व्यिशस्थत र प्रभािकारी रुपमा 
सञ् चालन गना रोजगार आयोजनाको माग संकलन,  विश् लेषर् 
तथा प्रततिदेन समेतका काया गना सूचना प्रवितिको प्रयोग गना 
सवकनछे । 
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१४. सािाजतनक लेखापरीिर्ाः (१) आयोजना कायाान्त्ियन गने 
तनकायले अशन्त्तम भकू्तानी गनुा पूिा आयोजनाको लागत, प्रगतत 
वििरर्, खचाका तबल भपााई, श्रतमकको नाम, प्राप्त रकम र खचा 
वििरर् लगायतका विषयको सािाजतनक लेखापरीिर् गराउन ु
पनेछ। 

 (2) उपदफा (१) बमोशजम सािाजतनक लेखापरीिर् 
गराउँदा आम उपभोक्ता, स्थानीय जनप्रतततनति, सामूदावयक 
संस्थाका प्रतततनति र सभबशन्त्ित स्थानीय तहले तोकेको 
कमाचारीको सहभातगता गराउन ुपनेछ। स्थानीय तहले कमाचारी 
तोक्दा सभभि भएसभम अतिकृतस्तरको कमाचारी तोक्न ुपनेछ। 

१५. ठेक्का पट्टा गना नपाइनेाः आयोजनाको सञ् चालन ठेक्का पट्टा िा तेस्रो 
पि माफा त गना िा गराउन पाइने छैन। 

१६. सामूवहक दघुाटना बीमााः आयोजना कायाान्त्ियन गने तनकायले 
श्रतमकको सामूवहक दघुाटना बीमा गना सक्नेछ।  

१७. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनाः (1) कायाक्रमको अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय, विषयगत 
मन्त्त्रालय, कर्ााली प्रदेश योजना आयोग, शजल्ला समन्त्िय सतमतत, 
सभबशन्त्ित स्थानीय तह र विषयगत कायाालयले गना सक्नछे। 

(2) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सभबन्त्िी सूचक, मापदण्ड 
तथा प्रवक्रया मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालयले तोके 
बमोशजम हनुेछ।  

१८. वित्तीय उत्तरदावयत्ि र शजभमेिारीाः (1) वित्तीय अनशुासन कायम 

गने, लेखा राख् ने, लेखापरीिर् गराउने  र सभपरीिर् गराउन े

उत्तरदावयत्ि आयोजना कायाान्त्ियन गने तनकायको हनुेछ। 
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(२) आयोजनामा वितनयोशजत बजेटबाट सेिा परामशा, 
सहजकताा र प्रावितिकको पाररश्रतमक बाहेक कुनै प्रकारको तलब, 
भत्ता, चन्त्दा, परुस्कारमा खचा गना पाइन ेछैन। 

(३) आयोजनाको कायाान्त्ियन चाल ु आतथाक िषातभत्र 
सभपन्न गनुा पनेछ। 

१९. सहयोग गनुा पनेाः  कायाक्रम कायाान्त्ियनको सरोकारिाला 
तनकायबाट हनु े तनरीिर्, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कायामा 
आयोजना कायाान्त्ियन गने तनकायले सहयोग गनुा पनेछ। 

२०. रकमान्त्तर गना नपाइनेाः तनदेशक सतमततबाट यस कायाविति 
बमोशजम एक पटक आयोजनागत बजेट बाँडफाँट भइसकेपतछ 
पनुाः सोही आयोजनाको शीषाकबाट रकमान्त्तर गना पाइन ेछैन।  

२१. बािा अड्काउ फुकाउनेाः कायाक्रम कायाान्त्ियन गदाा कुनै दद्ववििा 
िा बािा अड्काउ उत्पन्न भएमा मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को 
कायाालयले त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

२२. हेरफेर तथा थपघट गना सक्नेाः मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को 
कायाालयले अनसूुचीमा आिश्यक हेरफेर तथा थपघट गना 
सक्नेछ। 

२३. खारेजी र बचाउ: (१) मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम सञ् चालन 
कायाविति, २०७7 खारेज गररएको छ। 

(२) मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम सञ् चालन कायाविति, 
२०७7 बमोशजम भए गरेका सभपूर्ा काम कारबाहीहरु यस 
कायाविति बमोशजम भए गरेको मातननछे।  
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अनसूुची-1 
(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सभबशन्त्ित) 

मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रमका लातग आयोजना पेश गने सभबन्त्िी 
सूचना 

 

कर्ााली प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद् को कायाालय 

मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम व्यिस्थापन इकाइा 
मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रमका लातग आयोजना पेश गने सभबन्त्िी 

सूचना 
कर्ााली प्रदेशका बेरोजगार तथा कोतभड-19 बाट प्रभावित 
यिुालाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सजृना गना तथा आयआजानका 
वक्रयाकलाप सञ् चालन गना सामूदावयक पूिाािार तनमाार् कायामा 
संलग्न गराई गररबी तनिारर्मा सघाउ परु् याउन कर्ााली प्रदेश 
सरकारको विशेष कायाक्रम अन्त्तगात मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम 
सञ् चालनमा रहेको छ। यस कायाक्रम अन्त्तगात देहायका िेत्रमा 
कर्ााली प्रदेशका नगरपातलका र गाऊँपातलकाको प्रत्यके िडामा 
कभतीमा एउटा आयोजना सञ् चालन गररन ेहुँदा इच्छुक उपभोक्ता 
समूहले यो सूचना प्रकाशन भएको तमततले पन्त्र ददनतभत्र देहायको 
प्रवक्रया पूरा गरी आयोजना माग गनुा हनु मखु्यमन्त्त्री रोजगार 
कायाक्रम सञ् चालन कायाविति, २०७८ को दफा ४ को उपदफा 
(१) बमोशजम यो सूचना प्रकाशन गररएको छ।  
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१. आयोजनाका िते्राः  

(क) सडक, 

(ख)  तसंचाई, 

(ग)  खानेपानी, 
(घ)  नदी िा जल उत्पन्त् न प्रकोप तनयन्त्त्रर्, 

(ङ)  ताल तलैया, जलाशय तनमाार् तथा संरिर्, 

(च)  खेल मैदान, 

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

(ज)  कृवष (सडक, तसचँाई, सामूवहक भिन, सामूवहक तथा 
सहकारी खेती समते), 

(झ)  स्िास््य भिन,  

(ञ)  लघ ुजलविद्यतु विकास, 

(ट) पयाटन पूिाािार। 

२. आयोजना माग गदाा अपनाउन ुपने प्रवकयााः 
(क)   मखु्यमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम कायाान्त्ियन कायाविति, 

२०७८ को अनसूुची-२ बमोशजमको ढाँचामा आयोजना माग 
गनुा पनेछ।(ढाँचा िेबसाइटमा उपलब्ि छ) 

(ख)   आयोजना माग गदाा कभतीमा एकाघर बाहेकका सात जना 
उपभोक्ताको समूह बनाई माग गनुा पनेछ। एक समूहमा 
आिर्द् भएको व्यशक्तले अको समूहमा आिर्द् भई आयोजना 
माग गना पाउने छैन। 

(ग)  आयोजना तमतत ............ गते अपरान्त्ह पाँच बजेतभत्र माग 
गररसक्न ुपनेछ। भयाद नाघी आएका र कायाालयमा भौततक 
रुपमा पेश हनु आएका माग उपर कुनै कारबाही हनुे छैन। 
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३. आयोजना पेश गने वितिाः  cmep.karnali.gov.np िेबसाइट माफा त 
आयोजना पेश गनुा पनेछ। 

 

 

 

थप जानकारीका लातग सभपका ाः 
............., मोबाइल नं......, इमलेाः cmep.karnali@gmail.com 

िेबसाइट www.cmep.karnali.gov.np, 

www.ocmcm.karnali.gov.np 
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अनसूुची-२ 
(दफा ४ को उपदफा (२) सँग सभबशन्त्ित) 

आयोजनाको माग फाराम 
 

१. आयोजनाको नाम र सञ् चालन हनुे स्थानाः 
२. आयोजनाको उद्देश्य र आिश्यकतााः 
३. आयोजनाको िते्राः 
४. आयोजनाको अनमुातनत लागत रकमाः  
५. आयोजनामा लागत साझेदारी हनुे िा नहनु े (हनुे भए कसको 

के कतत लागत सहभातगता हनुे हो, सो खलुाउन)े 
६. आयोजना अन्त्तगात हनु ेमखु्य कायाहरुको वििरर्ाः 

(क) ..... 
(ख) .....  

७. आयोजना कायाान्त्ियन शरुु र सभपन्न हनुे तमतताः 
८. लाभाशन्त्ित जनसंख्यााः ......, परुूष ......, मवहला  ....... 

(अल्पसंख्यक ......, अपाङ्गता भएका व्यशक्त ........., दतलत 
......., आददिासी जनजातत ........ र अन्त्य ......) 

९.  ददगो रोजगारी सजृना हनुे आिाराः 
१०. आयोजनाबाट प्राप्त हनुे प्रततफलाः  
११. आयोजनाबाट सशृजत हनुे रोजगारी (श्रतमक संख्या) ...... परुूष 

...... मवहला (अल्पसंख्यक ......, अपाङ्गता  भएका व्यशक्त 

......., दतलत ......., आददिासी जनजातत ........ र अन्त्य ......) 
१२. आयोजनामा प्रयोग हनुे तनमाार् सामग्री वििरर्ाः 

(क) बाह्य सामग्रीाः 
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(ख) स्थानीय सामग्रीाः 
१३. आयोजनाको अिस्थााः ममात सभभार गनुापने/अिरुो/नयाँ  
१४. आयोजना कायाान्त्ियनमा कुनै समस्या िा वििाद नभएको िा 

नहनुे सतुनशश् चतता पषु्ट टी हनुे कागजात (कबतुलयत िा 
स्िाःघोषर्ा िा स्थानीय तहको प्रततिर्द्ता/तसफाररस िा 
सामूवहक भेलाको तनर्ाय) 

१५. आयोजना माग गने व्यशक्तको नाम, पद, ठेगाना, फोन नं. र 
इमले ठेगाना: 
 

क्र.सं. 

नाम
 थ

र 

ठेग
ाना

 

नाग
ररक

ता
 

नं.
 

बा
जेक

ो 
नाम

 थ
र 

बा
बकु

ो 
नाम

 थ
र 

फो
न 

नं.
 

दस्
तख

त 

१.        
२.        
३.        
४.        
५.        
६.        
७.        
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अनसूुची-३ 
(दफा ४ को उपदफा (३) सँग सभबशन्त्ित) 

आयोजनाको सूची सभबन्त्िी फाराम 
 

शजल्लााः ...................... 
स्थानीय तहाः.......................... 

क्र.सं. 
आयोजनाको नाम 

(मखु्य 
वक्रयाकलाप) 

िडा 
नं. 

प्रस्तावित 
रकम कैवफयत 

१.      
२.      
३.      
४.      
५.      
..     

 
 
 

    

तयार गने पेश गने   
  

प्रमाशर्त गने 
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अनसूुची-४ 
(दफा ४ को उपदफा (४) सँग सभबशन्त्ित) 

तनदेशक सतमततबाट स्िीकृत आयोजनाको सूची सभबन्त्िी 
फाराम 

 
शजल्लााः ......................... 
स्थानीय तहाः ................................. 

 

क्र.सं. आयोजनाको 
नाम 

िडा 
नं. 

स्िीकृत 
रकम 

कैवफय
त 

१.      
२.      
३.      
४.      
५.      
..     

 
 
 
 
 
 

     
 

प्रमाशर्त गने 
  

 

पेश गने   

 

तनदेशक सतमततको तनर्ाय तमतताः  

 

तनदेशक सतमततको संयोजकस 
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 अनसूुची-५ 
(दफा ७ सँग सभबशन्त्ित) 

श्रम तथा सामग्री अनपुात 

क्र.सं. कायाक्रम/ 
कायाान्त्ियनको िते्र 

श्रम 
(प्रततशतमा) 

सामग्री 
(प्रततशतमा) 

१.  सडक 

नयाँ ट्रयाक 
खोल्न/ेकच्ची 
नाला तनमाार् 

७० ३० 

ममात/स्तरोन्त् नतत ६० ४० 
पक् की 
सडक/पक् की 
नाला तनमाार् 

50 50 

२.  भिन (कभपाउण्ड, 

फेशन्त्सङ्ग समेत) 
50 50 

३.  खेल मैदान  ७० ३० 
४.  पक् की तसंचाई कुलो 50 50 

५.  तलफ्ट/सोलार तसंचाई ३0 ७0 
६.  नदी िा जल उत्पन्त् न 

प्रकोप तनयन्त्त्रर्, ५0 ५0 

७.  ताल तलैया, जलाशय 
तनमाार् तथा संरिर् ६० ४० 

८.  खानेपानी 40 60 
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प्रमाशर्करर् तमतत २०७८/०४/२९ 
 

 

 

 
 
आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुित 

९.  ओखर बाहेकका 
फलफूल तथा जतडबटुी 
खेती (सामूवहक) 

70 30 

१०.  ओखर खेती  ३० ७० 
११.  उन्त् नत जातको स्याउ 

खेती ५० ५0 

१२.  लघ ुजलविद्यतु विकास ४० ६0 
१३.  पयाटन पूिाािार 60 ४0 
१४.  गत आ.ि. मा 

सञ् चातलत मखु्यमन्त्त्री 
रोजगार कायाक्रमका 
अिरुा आयोजना 

60 ४0 

आज्ञाले, 
(भरतकुमार शमाा) 

 प्रदेश सरकारको सशचि  


