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मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम सञ्चालन काययविधि, 
२०७५ 

प्रदेश सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) बाट स्िीकृत धमधतिः २०७५।०५।३१  

पविलो संशोिन धमधत : २०७६/०३/३१ 

दोस्रो संशोिन धमधत : 2077/०४/०१ 
 

प्रस्तािना: आधथयक तथा सामान्त्जक रुपमा विपन्न घरपररिार िा व्यन्त्ििरुको गणुस्तरीय न्त्शक्षा, 
स्िास््य, रोजगारी, स्िरोजगारी, प्रविधि िस्तान्त्तरण, सीप विकास, आयआजयनका अिसरिरु तथा 
सामान्त्जक संरक्षणका काययक्रममार्य त जीिनस्तर सिुार गरी गररबी धनिारण गने उदे्दश्यले मखु्यमन्त्री 
तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलय र स्थानीय तिबाट सञ्चालन गने मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा 
रोजगार काययक्रम सञ्चालनका लाधग प्रदेश नं. 5, प्रशासकीय काययविधि (धनयधमत गने) ऐन, 2075 
को दर्ा 2 ले ददएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं. 5, प्रदेश सरकार (मन्त्न्त्रपररषद्) ले यो 
"मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम सञ्चालन काययविधि, २०७५" स्िीकृत गरी लागू 
गरेको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारन्त्भिक 

१. नाम र प्रारभििः (१) यस काययविधिको नाम "मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम   
सञ्चालन   काययविधि, २०७५" रिनेछ। 

(२) यो काययविधि प्रदेश सरकारले स्िीकृत गरेको धमधतदेन्त्ि लागू िनुेछ। 

२. अथय र पररिाषािः  

(क) "कायायलय" िन्नाले मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलयलाा जनाउनेछ। 

(ि) "धनदेशक सधमधत" िन्नाले मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम केन्त्रीय 
धनदेशक सधमधतलाा जनाउनेछ। 

   (ग) "समन्त्िय इकाइ" िन्नाले मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलयमा रिने काययक्रम 
कायायन्त्ियन तथा समन्त्िय इकाइलाा जनाउनेछ। 

(घ) "व्यिस्थापन सधमधत" िन्नाले न्त्जल्ला व्यिस्थापन तथा समन्त्िय सधमधतलाा जनाउनेछ। 

(ङ) "धसर्ाररस सधमधत" िन्नाले काययक्रम धसर्ाररस सधमधतलाा जनाउनेछ। 

(च) "स्थानीय ति" िन्नाले गााँउपाधलका, नगरपाधलका र उपमिानगरपाधलकालाा जनाउनेछ। 
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(छ) "काययक्रम" िन्नाले मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रमलाा जनाउनेछ। 

(ज) "पररयोजना" िन्नाले मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रमअन्त्तगयत सञ्चाधलत  
काययक्रम िा पररयोजना िा वक्रयाकलापलाा जनाउनछे।  

(झ) "साियजधनक परीक्षण" िन्नाले मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम कायायन्त्ियन 
गने धनकायले सञ्चालन गने पररयोजना िा काययक्रमको लक्ष्य, उदे्दश्य, बजेट िचय तथा प्राप्त 
प्रधतर्ल िा उपलन्त्धिको बारेमा सरोकारिालािरु बीच जानकारी गराउने, लेिाजोिा गने र 
मूल्यांकन गने कायय जनाउनेछ। 

 
 

पररच्छेद-२ 

काययक्रम सञ्चालनका उद्दशे्य तथा रणनीधतिरु 

 

३. काययक्रम सञ्चालनका उद्दशे्य तथा रणनीधतिरु 

३.१ उद्दशे्य 

आधथयक तथा सामान्त्जक रुपमा विपन्न समदुाय, घरपररिार िा व्यन्त्ििरुको गणुस्तरीय न्त्शक्षा, 
स्िास््य, रोजगारी, स्िरोजगारी, प्रविधि िस्तान्त्तरण, सीप विकास, आयआजयनका अिसरिरु तथा 
सामान्त्जक संरक्षणका काययक्रममार्य त जीिनस्तर सिुार गरी गररबी धनिारण गनुय यस काययक्रमको 
उदे्दश्य रिेको छ। 

३.२ रणनीधतिरु   
यस काययक्रमको उदे्दश्य प्राधप्तका लाधग देिाय िमोन्त्जमका रणनीधतिरु अिलभिन गररनेछ। 

(क) गणुस्तरीय न्त्शक्षा तथा स्िास््य सेिामा पिूाँच तथा सीप विकासका काययक्रमिरुमार्य त लन्त्क्षत 
िगयको क्षमता िवृि तथा सशिीकरण गने। 

(ि) रोजगारी, स्िरोजगारी तथा आय आजयनका वक्रयाकलापिरुमा जोड ददने। 

(ग) लन्त्क्षत िगय, स्थानीय ति र गैर सरकारी संस्थासंगको सिकाययमा सििाधगतामूलक विधििरु 
अपनाा काययक्रमिरु सञ्चालन गने। 

 
 
 

पररच्छेद-३ 

लन्त्क्षत समूि, काययक्रम सञ्चालनका क्षरे र सञ्चालन िनु ेकाययक्रमिरु 

 

४. लन्त्क्षत समूि 

यस काययक्रमका लन्त्क्षत समूि देिाय बमोन्त्जम िनुेछन।् 
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(क) गररबीको समस्याबाट प्रिावित घर पररिार, 

(ि) असिाय, जेष्ठ नागररक, एकल मविला, बालबाधलका र अपांगता िएका व्यन्त्िका घरपररिार, 

(ग) दधलत, वपछधडएका समदुाय तथा सरुन्त्क्षत िसोिास निएका पररिार, 

(घ) कुनै प्रकोप तथा घटनाबाट घरिारवििीन िएका पररिार, 

(ङ) िैदेन्त्शक रोजगारीबाट र्केका व्यन्त्ििरु, 
(च) रोजगारी गमेुका व्यन्त्ि तथा घरपररिारिरु, 

 

५. काययक्रम सञ्चालनको क्षरे  

यो काययक्रम यस प्रदेशका सबै स्थानीय तििरुमा सञ्चालन गररनेछ। 

 

६. सञ्चालन गररन ेकाययक्रमिरु 

यस काययक्रमअन्त्तगयत देिायबमोन्त्जमका काययक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ। 

(अ) न्त्शक्षा, स्िास््य तथा क्षमता विकासका काययक्रमिरु 

(क) विद्यालय बाविर रिेका िालिाधलकािरुलाा विद्यालय िनाय गराउने, 
(ि) काययक्रम सञ्चालन गररने स्थानीय तिका पविचान गररएका लन्त्क्षत समूिका विद्यालय 

िनाय िएका बालबाधलकािरुलाा विद्यालय छोड्नबाट रोक्नका लाधग आिश्यक 
काययक्रमिरु सञ्चालन गने, 

 (ग) प्राविधिक न्त्शक्षा तथा सीपमूलक ताधलम सञ्चालन गने र ताधलम अनसुारका व्यिसावयक 
काययक्रमिरु सञ्चालन गनय सियोग गने। 

(घ) धनिःशलु्क िीमा तथा धनिःशलु्क स्िास््यसभबन्त्िी काययक्रमिरु सञ्चालन गने 

(आ) रोजगारी तथा स्िरोजगारी धसजयना तथा आय आजयन अधििवृिका काययक्रमिरु 

(क) कृवष तथा पशपुालनसभबन्त्िी काययक्रमिरु सञ्चालन गने, 

(ि) घरेल ुउद्योग सञ्चालनसभबन्त्िी काययक्रमिरु सञ्चालन गने, 

(ग) सीप धसकेका व्यन्त्ििरुलाा उद्यमशीलता ताधलम काययक्रमिरु सञ्चालन गने, 
(घ) आय आजयनसभबन्त्िी अन्त्य काययक्रमिरु सञ्चालन गने, 

(इ) राित, पनुिःस्थापना, सामान्त्जक संरक्षण सभबन्त्िी काययक्रमिरु 

(क) असिाय, अशि र अपाङ्गता िएका धयन्त्ििरुको पनुिःस्थापनासभबन्त्िी काययक्रम 
सञ्चालन गने, 

(ि)  कुनै प्रकारका प्रकोप तथा घटनाबाट घरिारवििीन िएका पररिारलाा सियोग गने, 

(ग) सामान्त्जक संरक्षणसभबन्त्िी अन्त्य काययक्रमिरु सञ्चालन गने, 

(घ) िानेपानीको मिुान संरक्षणसभबन्त्िी काययक्रम सञ्चालन गने। 

  (ा) पोषण तथा िाद्य सरुक्षा र अन्त्य काययक्रमिरु 
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    (क) विपन्न वकसानिरुलाा बीउधबजन, मल, कृवष सामग्रीमा सघाउ पगु्ने वकधसमका काययक्रम, 
    (ि) र्लरू्ल, तरकारी तथा पशपुालनसभबन्त्िी काययक्रमिरु, 
    (ग) पोषणयिु िाद्यान्न िण्डारण तथा वितरणसभबन्त्िी काययक्रमिरु, 

माधथ जेसकैु धबषय उल्लेि िएतापधन उल्लेन्त्ित कुनै पधन काययक्रमका नाममा नगद रकम 
वितरण गररने छैन। 

 

पररच्छेद-४ 

संरचनागत व्यिस्था र न्त्जभमेिारी 
 

७. संरचनागत व्यिस्था  

यस काययक्रम कायायन्त्ियनका लाधग देिाय बमोन्त्जमको संरचनागत व्यिस्था रिनेछ। 

(अ) मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम केन्त्रीय धनदेशक सधमधतिः 
(क) यस काययक्रमका लाधग देिाय बमोन्त्जमको एक धनदेशक सधमधत रिनेछ। 

१. सन्त्चि (बैठक तथा प्रशासन), मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलय संयोजक 

२. सन्त्चि, आधथयक माधमला तथा योजना मन्त्रालय    सदस्य 

३. सन्त्चि, सामान्त्जक विकास मन्त्रालय      सदस्य 

४ सन्त्चि, िधूमव्यिस्था, कृवष तथा सिकारी मन्त्रालय    सदस्य 
५. उपसन्त्चि िा अधिकृत स्तर निौँ/दशौँ, म.ुम. तथा म.प.का.     सदस्य सन्त्चि 

धनदेशक सधमधतले आिश्यकता अनसुार विधिन्न क्षेरका विज्ञिरुलाा सधमधतको बैठकमा 
आमन्त्रण गनय सक्नेछ। 

(ि) धनदेशक सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकारिरु देिायबमोन्त्जम िनुेछ: 
१. काययक्रमको िावषयक नीधत काययक्रम स्िीकृत गने। 

२. काययक्रमको समग्र समन्त्िय, धनयधमत अनगुमन, सिजीकरण र समीक्षा गने। 

३. काम कारिािीलाा प्रिािकारी िनाउन आिश्यक नीधतगत धनणययिरु गरी 
कायायन्त्ियन गने, गराउन।े 

४. स्थानीय तििरुमा सञ्चालन िनुे काययक्रमको पविचान तथा धसर्ाररसका लाधग 
आिश्यक मागयदशयन तथा सझुाि ददने। 

५. स्थानीय तििरुबाट काययक्रम पविचान तथा छनौटका लाधग आिश्यक क्षेरगत 
ढााँचा तोक्ने। 

6. काययक्रम सिजकतायलाा िटाउने, स्थानीय ति तोक्ने र धनयनु्त्िसभबन्त्िी अन्त्य 
धयिस्था िा सिजीकरण गने। 

7. अन्त्य आिश्यक काययिरु गने। 
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(ग)  धनदेशक सधमधतको काययसञ्चालन विधि सधमधत आर्ैं ले धनिायरण गरे बमोन्त्जम िनुेछ। 

(आ) मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम कायायन्त्ियन तथा समन्त्िय ाकाइिः 
(क) मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलयमा एक काययक्रम कायायन्त्ियन तथा समन्त्िय 

इकाइ रिनेछ। 

 (ि) समन्त्िय इकाइको काम, कतयव्य र अधिकार: 

यस काययविधिमा अन्त्यर लेन्त्िएका विषयका अधतररि काययक्रम समन्त्िय इकाइका 
देिायबमोन्त्जम काम, कतयव्य र अधिकार िनुेछन।् 

१. धनदेशक सधमधतको धनणयय कायायन्त्ियन गने, गराउन।े 
२. काययक्रम सभिन्त्िमा कायायलयिाट गनुयपने नीधतगत तथा अन्त्य धनणययिरुका सभिन्त्िमा 

तयारी गने। 

३. काययक्रम सञ्चालनको सभिन्त्िमा धनिायरण गनुयपने मापदण्ड र र्ारामिरुको ढााँचा तयार 
गरी कायायलयिाट स्िीकृत गराउन।े 

४ व्यिस्थापन सधमधत र धसर्ाररस सधमधतसाँग काययक्रम कायायन्त्ियन सभिन्त्िमा आिश्यक 
समन्त्िय र सिजीकरण गने। 

५. काययक्रम सिजकतायमार्य त काययक्रमको धनयधमत रुपमा प्रगधत प्रधतिेदन धला एकीकृत 
प्रधतिेदन धनदेशक सधमधत समक्ष पेश गने। 

६ काययक्रमको धनयधमत सपुरीिेक्षण, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रधतिेदन धनदेशक 
सधमधतमा पेश गने। 

७. स्थानीय तििरुलाा काययक्रम, बजेट िचयको लेिापालन र लेिा परीक्षणका लाधग 
आिश्यक सिजीकरण गने। 

८. काययक्रमसभिन्त्िी एकीकृत अधिलेि तयारी, सूचनाको विश्लषेण सवित िावषयक प्रधतिेदन  
तयार गने। 

९. कायायलयले तोके बमोन्त्जमका अन्त्य काययिरु गने। 

 

इ.  न्त्जल्ला व्यिस्थापन तथा समन्त्िय सधमधत 

क. यस काययक्रम सञ्चालन िनुे प्रत्येक न्त्जल्लामा देिाय बमोन्त्जमको एक मखु्यमन्त्री ग्रामीण 
विकास तथा रोजगार काययक्रम न्त्जल्ला व्यिस्थापन तथा समन्त्िय सधमधत रिनछे। 

१. प्रमिु, न्त्जल्ला समन्त्िय सधमधत        -संयोजक 

२ उप प्रमिु, न्त्जल्ला समन्त्िय सधमधत      -सदस्य 

३. न्त्जल्ला समन्त्िय अधिकारी                           -सदस्य 

४. प्रमिु कोष धनयन्त्रक िा धनजले तोकेको अधिकृत, (को. ले.धन.का.) -सदस्य 

५. अधिकृत, न्त्जल्ला प्रशासन कायायलय     -सदस्य 
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६  अधिकृत, धनदेशक सधमधतले तोकेको प्रदेश सरकार अन्त्तगयतको कायायलय -सदस्य 

७. अधिकृत, न्त्जल्ला समन्त्िय सधमधतको कायायलय     -सदस्य सन्त्चि 

          सधमधतमा सभबन्त्न्त्ित न्त्जल्लाबाट प्रदेशसिामा प्रधतधनधित्ि गनुयिनुे सबै माननीय प्रदेशसिा 
सदस्यिरु सल्लािकारको रुपमा रिनिुनुेछ। सधमधतका िैठकिरुमा काययक्रम 
सिजकतायलाा सिजीकरणका लाधग आमन्त्रण गनुयपनेछ। 

    ि. सधमधतले आफ्नो काययविधि आाँरै् धनिायरण गनय सक्नेछ। 

     ग. न्त्जल्ला व्यिस्थापन तथा समन्त्िय सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकार: 

न्त्जल्ला व्यिस्थापन तथा समन्त्िय सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकार देिायबमोन्त्जम  
िनुेछ। 

1. सधमधतले आफ्नो बैठकका धनणययिरुको अधिलेि आिश्यक प्रवक्रया समेत देन्त्िने गरी 
व्यिन्त्स्थत रुपमा राख्नछे। 

2. सधमधतले लन्त्क्षत समूि तथा काययक्रमको पविचान गने काययमा धसर्ाररस सधमधतलाा 
आिश्यक प्राविधिक तथा अन्त्य सियोग उपलधि गराउनेछ। 

3. धसर्ाररस सधमधतिरुबाट छनौट िा आएका काययक्रम िा पररयोजना देिायबमोन्त्जमका 
आिारमा प्राथधमकीकरण गरी स्िीकृत गनेछ। 

(क) काययक्रमको लन्त्क्षत समूि, 

(ि) काययक्रमको प्रकृधत, 

(ग) काययक्रम सञ्चालन तथा अन्त्य िचयको प्रस्ताि, 

(घ) काययक्रमको ददगोपना, 
(ङ) काययक्रम सञ्चालन िएका क्षेरमा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेरबाट अन्त्य 

काययक्रम िए, निएको न्त्स्थधत, 

(च) काययक्रमको अपेन्त्क्षत प्रधतर्ल, उपलन्त्धि तथा प्रिाि, 

(छ) काययक्रम सञ्चालन गनय लाग्ने समय, 

(ज) काययक्रमबाट धसजयना िनुे रोजगारी तथा स्िरोजगारीका अिसरिरु। 

यसरी काययक्रम स्िीकृत गदाय स्थानीय तिगत बजेट विधनयोजनलाा आिार मान्नुपनेछ। 

4. स्िीकृत काययक्रममा धसर्ाररस सधमधतको धसर्ाररसबमोन्त्जम संशोिन गनय सक्नेछ।  

5. स्थानीय तििरुमा सञ्चाधलत काययक्रमिरुको काययक्रम सिजकताय र स्थानीय तिबाट 
माधसक प्रधतिेदन धलने र आिश्यकता अनसुार अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने। 



7 
 

6. यस काययक्रमअन्त्तगयत सञ्चाधलत काययक्रमिरुलाा थप प्रिािकारी िनाउन आिश्यक 
सझुाििरु समन्त्िय ाकाामा पठाउन।े 

 

ा. काययक्रम धसर्ाररस सधमधत 

क. काययक्रम सञ्चालन िएका प्रत्येक स्थानीय तिमा देिाय बमोन्त्जमको एक काययक्रम धसर्ाररस 
सधमधत रिनेछ। 

१. सभबन्त्न्त्ित स्थानीय तिको प्रमिु/अध्यक्ष     -संयोजक  

२. सभबन्त्न्त्ित स्थानीय तिको उपप्रमिु/उपाध्यक्ष    -सदस्य 

३ काययक्रम सञ्चालन िनुे सभबन्त्न्त्ित स्थानीय तिका समाजसेिी िा 
 न्त्शक्षाविद् मध्ये मखु्यमन्त्रीबाट तोवकएका एक मविलासवित २ जना -सदस्य 

४. स्थानीय तिको प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत     -सदस्य- सन्त्चि 

सधमधतमा सभबन्त्न्त्ित धनिायचन क्षेरबाट प्रदेशसिामा प्रधतधनधित्ि गनुयिनुे धनिायन्त्चत माननीय 
प्रदेशसिा सदस्य सल्लािकारको रुपमा रिनिुनुेछ। सधमधतका बैठकिरुमा काययक्रम 
सिजकतायलाा सिजीकरणका लाधग आमन्त्रण गनुयपनेछ। 

   ि. सधमधतले आफ्नो काययविधि आरै् धनिायरण गनय सक्नेछ।  

   ग. काययक्रम धसर्ाररस सधमधतको काम¸कतयव्य र अधिकार: 

1. आफ्ना िैठकको धनणययका िरेक अधिलेि व्यिन्त्स्थत रुपमा राख्न।े  

2. काययक्रम सञ्चालनका लाधग लन्त्क्षत समूि तथा िस्तीिरुको पविचान गने। 
3. छाधनएका िस्ती तथा समूि लन्त्क्षत गरी सञ्चालन गनुयपने काययक्रमको पविचान गने। 

4. पविचान गररएका काययक्रमिरुमध्ये उपयिु काययक्रमिरु छनौट गरी व्यिस्थापन सधमधत 
समक्ष धसर्ाररस गने। 

तर, यसरी काययक्रम धसर्ाररस गदाय काययक्रम सञ्चालन िनुे स्थानमा सोिी प्रकारका 
काययक्रमिरु अन्त्य विकासका साझेदारबाट सञ्चालन िए, निएको यवकन  
गनुयपनेछ। यस्तो दोिोरोपना निएको विषय धसर्ाररस सधमधतले स्पष्ट वकटान गरी 
उल्लेि गनुयपनेछ। 

       5.स्थानीय तिको प्रमिु प्रशासकीय अधिकृतले  सधमधतको धनणयय कायायन्त्ियन गने। 

6. आफ्नो स्थानीय तिमा सञ्चाधलत काययक्रमिरुको धनरन्त्तर अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी 
स्थानीय ति र व्यिस्थापन सधमधतमा प्रधतिेदन ददनपुनेछ। 

7. आफ्नो स्थानीय तिमा सञ्चाधलत काययक्रमलाा थप प्रिािकारी िनाउन आिश्यक 
सझुाििरु व्यिस्थापन सधमधत समक्ष धसर्ाररस गनुयपनेछ। 
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उ. काययक्रम सिजकताय 
क. काययक्रम सञ्चालन िएका प्रत्येक न्त्जल्लामा मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलयले 

धनणयय गरेबमोन्त्जम संख्या र काययक्षेर रिने गरी काययक्रम सिजकताय रिनेछन।् 
धनजिरुको धनयनु्त्ि यस काययविधिको दर्ा ९ बमोन्त्जम मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 
कायायलयबाट िनुेछ। विगतमा धनयिु िा काययरत सिजकतायलाा धनज काययरत स्थानीय 
ति िा नयााँ स्थानीय तिमा कायय गनेगरी न्त्जभमेिारी िेररे्र गनय सवकनेछ। 

ि. काययक्रम सिजकतायको काम, कतयव्य र अधिकार 

1. धसर्ाररस सधमधतको धनदेशनमा आिश्यक त्याङ्क संकलन गने। 

2. काययक्रम सञ्चालनका लाधग लन्त्क्षत समूि तथा िस्तीिरुको पविचान गनय धसर्ाररस 
सधमधतलाा सियोग गने। 

3. धसर्ाररस सधमधत र व्यिस्थापन सधमधतलाा आयोजना छनौट, स्िीकृधत तथा 
अनगुमनमा आिश्यक सियोग गने। 

4. आफ्नो काययक्षेर धिरको स्थानीय तिको रोजगार समन्त्ियकतायको रुपमा काम गने। 

5. सञ्चाधलत काययक्रमको धनयधमत समन्त्िय र सपुरीिेक्षण गरी धसर्ाररस सधमधत र 
समन्त्िय इकाइमा धनयधमत प्रधतिेदन पेश गने। 

6. धसर्ाररस सधमधतबाट छनौट िा व्यिस्थापन सधमधतबाट स्िीकृत काययक्रमको 
जानकारी र वििरण समन्त्िय इकाइमा पठाउने। 

7. स्िीकृत काययक्रमको चौमाधसक वििाजन सवितको काययक्रम/आयोजना कायायन्त्ियन 
कायययोजना तयार गनय स्थानीय तिलाा सियोग गने। सोको एक प्रधत समन्त्िय 
इकाइमा पठाउने 

8. स्थानीय तििरुमा काययक्रम/आयोजना सञ्चालन र कायायन्त्ियनमा आिश्यक सियोग 
गने। 

9. सञ्चाधलत काययक्रमको माधसक, चौमाधसक र िावषयक प्रधतिेदन तयार गरी व्यिस्थापन 
सधमधत र समन्त्िय इकाइमा अको मविनाको 15 गते धिर पठाउने। 

10. काययक्रम आयोजनाको नधतजा र उपलन्त्धिको व्यिन्त्स्थत अधिलेन्त्िकरणमा स्थानीय 
तिलाा प्राविधिक सियोग गने। 

11. न्त्जल्ला अन्त्तगयत काययरत सबै काययक्रम सिजकतायिरुको संयिु प्रयासबाट 
न्त्जल्लागत िावषयक प्रधतिेदन तयार गरी समन्त्िय इकाइमा पठाउने। 

12. मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलयले तोकेका अन्त्य काययिरु गने। 
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पररच्छेद-५ 

काययक्रम सिजकतायको योग्यता, धनयनु्त्ि, पाररश्रधमक र सेिा सवुििा  

सभबन्त्िी व्यिस्था 
८. काययक्रम सिजकतायको योग्यता 

क. स्नातक ति उत्तीणय गरेको, 
ि.  सामान्त्जक पररचालकका रुपमा कभतीमा ३ िषय कायय गरेको अनिुि िएको (यसका 

धनधमत्त सामान्त्जक पररचालकका रुपमा काम गदाय सभबन्त्न्त्ित संस्थाले ददएको धनयनु्त्ि पर 
िा सभझौता पर अधनिायय रुपमा पेश गनुयपने) 

ग. ४० िषय उमेर ननाघेको, 
घ.  नेपाली नागररक िनुपुने। 

 

९. काययक्रम सिजकतायको धनयनु्त्ि प्रवक्रया 
(क) काययक्रम सिजकतायको धनयनु्त्ि प्रवक्रया देिायबमोन्त्जम िनुेछ। 

१. सिजकताय छनौटका लाधग राविय पधरकामा सूचना प्रकाशन गने। 

२. स्नातक तिमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कका आिारमा सभबन्त्न्त्ित न्त्जल्लाका धनिेदकिरुको 
घट्दो अंक (Descending order)मा न्त्जल्लागत सूची तयार पाने।  

३. सो सूचीका आिारमा धनयनु्त्ि गनुयपने संख्याका आिारमा देिायबमोन्त्जम न्त्जल्लागत सूची 
तयार गरी अन्त्तिायतायमा िोलाउने। 

क.  एक जना माग िएकोमा -५ जना  

ि.  दइु जना माग िएकोमा  -७ जना 
ग.  तीन जना माग िएकोमा -९ जना 

४. प्राप्ताङ्क प्रधतशतलाा चालीस र अन्त्तिायतायलाा साठी अङ्किार तोक्ने। 

५. अन्त्तिायतायको साठी अङ्किारमध्ये अनिुि, धयन्त्ित्ि, काम गने प्रधतबिता र सभबन्त्न्त्ित 
विषयको ज्ञान मापन गनेगरी धनदेशक सधमधतले अन्त्तिायतायसभबन्त्िी काययधबधि बनाा 
अन्त्तिायताय धलन लगाउने र अङ्क धनिायरण गनुयपने।  

६. अन्त्तिायतायको अङ्क प्राप्त िएपधछ स्नातक तिको शैन्त्क्षक योग्यताको प्राप्ताङ्कलाा ४० र 
अन्त्तिायतायको अङ्कलाा ६० िनुेगरी िार धनकाली कुल १०० पूणायङ्कमा उभमेदिारले प्राप्त 
गरेको कुल अङ्क धनकाल्नपुने।  

७. कुल अङ्क धनकालेपधछ बढी अङ्क ल्याउन े व्यन्त्ििरुको योग्यता सूचीका आिारमा 
आिश्यक संख्यामा धनयनु्त्ि गने।त्यसपधछका योग्यता सूचीका व्यन्त्ििरुलाा देिायको 
संख्यामा िैकन्त्ल्पक सूचीमा राख्न।े धनयनु्त्िका लाधग धसर्ाररस िएका व्यन्त्ििरुले 
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धनयनु्त्ि नधलएमा िा एक बषय नपगु्दै छोडेमा बैकन्त्ल्पक उभमेदिारलाा क्रमश: धनयनु्त्ि 
गने। 

क. एक जना माग िएको न्त्जल्लामा - २ जना 
ि. दइु जना माग िएको न्त्जल्लामा - ३ जना 
ग. तीन जना िा सोिन्त्दा बढी माग िएको न्त्जल्लामा - 4 जना 
माथी जनुसकैु कुरा उल्लेि िएतापधन तोवकएको संख्या िन्त्दा कम आिेदन परेमा कम 
संख्याको न्त्जल्लागत सूची र िैकन्त्ल्पक सूची तयार गनय बािा परेको माधनने छैन।् 

(ि) विगतमा धनयिु िएका काययक्रम सिजकतायिरुको काययसभपादन स्तर मूल्याङ्कन गरी     
आिश्यकतानसुार पनु: धनयिु गनय सवकनेछ। 

(ग) सिजकतायलाा िटाउने, स्थानीय ति तोक्ने र धनयनु्त्िसभबन्त्िी अन्त्य धयिस्था िा 
सिजीकरण धनदेशक सधमधतले गनेछ। 

(घ) केन्त्रीय धनदेशक सधमधतका सदस्य सन्त्चिबाट धसर्ाररस िएका काययक्रम सिजकतायलाा 
धनयनु्त्ि ददइनेछ। 

 

१०. पाररश्रधमक तथा सेिा सवुििा 
क. काययक्रम सिजकतायको पाररश्रधमक तथा अन्त्य सवुििा मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को 

कायायलयले तोकेबमोन्त्जम िनुेछ।  

 

११. कारिािी र ििायस्ती 
काययक्रम सिजकताय उपर देिायको अिस्थामा कारिािी र ििायस्ती गनय सवकनेछ। 

(क) तोवकएको न्त्जभमेिारीिन्त्दा िाविर गा काम कारिािी गरेको िनी व्यिस्थापन सधमधतले 
धसर्ाररस गरेमा िा कायायलयबाट िएको अनगुमनबाट देन्त्िएमा।  

(ि) काययक्षमताको अिाि िएमा र कायायलयको बारभबारको चेतािनी पधछ पधन कामकारिािीमा 
सिुार नआएमा। 

(ग) आधथयक अधनयधमतता गरेमा िा प्रचधलत कानून अनसुार अपराि ठिररने कुनै कारिािी िा 
कसरु गरेमा। 

 
 

पररच्छेद-६ 

स्थानीय तिको सियोग 

 
 

१२. गाउाँ/नगर काययपाधलकाको कायायलयले सियोग गनुयपने  
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(क) स्थानीय तिले काययक्रम िा पररयोजना पविचान गनय धसर्ाररस सधमधतलाा सियोग 
गनुयपनेछ। 

(ि) धसर्ाररस सधमधतलाा स्थानीय तिको सिैिन्त्दा वपछधडएको िस्ती तथा िडाको पविचान 
गनय सियोग गनुयपनेछ। 

 

१३. प्रमिु प्रशासकीय अधिकृतको काम, कतयव्य र अधिकार  

(क) काययक्रम सिजकतायको सियोगमा स्थानीय तिको आिश्यक त्यांङ्क तथा वििरण तयार 
गने। 

(ि) संकधलत वििरणका आिारमा लन्त्क्षत समूि र काययक्रम पविचान गनय धसर्ाररस सधमधतलाा 
सियोग गने। 

(ग) धसर्ाररस सधमधतबाट पविचान गररएका पररयोजना तथा काययक्रमिरु समयमा नै 
व्यिस्थापन सधमधतमा पेश गने। 

(घ) काययक्रम छनौट तथा स्िीकृतीका लाधग व्यिस्थापन सधमधतलाा सियोग तथा सिजीकरण 
गने। 

(ङ) व्यिस्थापन सधमधतबाट स्िीकृत पररयोजना तथा काययक्रमिरु लन्त्क्षत िगयसाँगको सिकायय र 
समन्त्ियमा कायायन्त्ियन गने गराउन।े 

(च) काययक्रम कायायन्त्ियन अिस्थाको अनगुमन, सपुरीिेक्षण गरी माधसक, चौमाधसक र िावषयक 
प्रधतिेदन तयार गरी व्यिस्थापन सधमधत र समन्त्िय इकाइमा पठाउने। 

(छ) व्यिस्थापन सधमधत, समन्त्िय इकाइ र धसर्ाररस सधमधतबाट िएका मागयदशयन एिम ्
सझुाििरुको कायायन्त्ियन गने, गराउने। 

(ज) काययक्रम सिजकतायमार्य त मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलयमा चौमाधसक रुपमा 
प्रधतिेदन पठाउने। 

(झ) िावषयक बजेट, पररयोजना तथा काययक्रमगत बजेट सीमामा रिी िचय गने र सोको 
धनयमानसुार लेिापालन गने, गराउने। 

(ञ) िावषयक रुपमा लेिापरीक्षण गराा सोको एक प्रधत काययक्रम कायायन्त्ियन तथा समन्त्िय 
इकाइमा पठाउने। 

 

१४. न्त्जल्ला समन्त्िय सधमधतको कायायलयले गनुयपने सियोग  

(क) काययक्रम िा पररयोजनािरु छनौट र स्िीकृत गनय धसर्ाररस सधमधत र व्यिस्थापन 
सधमधतलाा सियोग गने। 

१. काययक्रम स्िीकृत गदाय काययक्रममा दोिोरोपना िए निएको एवकन गनय व्यिस्थापन 
सधमधतलाा सियोग गने। 
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२. व्यिस्थापन सधमधत र धसर्ाररस सधमधतलाा आिश्यक त्याङ्क उपलव्ि गराउने। 

३. व्यिस्थापन सधमधतलाा काययक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनयका लाधग िौधतक, 
आधथयक तथा मानिीय सियोग उपलव्ि गराउने।साथै, व्यिस्थापन सधमधतलाा 
सन्त्चिालय सेिा उपलधि गराउने। 

४. स्थानीय तिस्तरमा लन्त्क्षत समूि पविचान र काययक्रमको पविचान गनय सियोग िनुे 
गरी ताधलम तथा क्षमता विकासका काययक्रमिरु आिश्यक िए समन्त्िय इकाइलाा 
धसर्ाररस गने। 

 
 

पररच्छेद-७ 

पररयोजना छनौट, स्िीकृधत र सभझौता 
 

१५. धनदेशक सधमधतबाट तोवकएको क्षेरगत ढााँचाबमोन्त्जम पविचान गररएका काययक्रम िा 
पररयोजनाबाट धसर्ाररस सधमधतले उपयिु काययक्रम िा पररयोजना छनौट गरी व्यिस्थापन 
सधमधतमा पठाउनेछ। पविचान गररएका काययक्रम िा पररयोजनािरुको संख्या आिश्यकता 
िन्त्दा बढी िएमा धसर्ाररस सधमधतले दर्ा ७ (इ) उपदर्ा (ि) ४ बमोन्त्जम पविचानका 
आिारिरु अनरुुप विश्लषेण िा प्राथधमकीकरण गरी काययक्रम िा पररयोजनाको छनौट 
गनुयपनेछ।  

१६. धसर्ाररस सधमधतले छनौट गरेका काययक्रम िा पररयोजनाको काययक्रम वििरण तयार गरी 
पविलो चौमाधसकधिर सोको तीन प्रधत व्यिस्थापन सधमधतमा पठाउन ुपनेछ। 

 

१७. धसर्ाररस सधमधतले छनौट गरी पठाएका काययक्रम िा पररयोजनािरुको व्यिस्थापन सधमधतले 
जााँचिझु गरी उपयिु देन्त्िएका काययक्रम प्राप्त िएको धमधतले  एक्काास ददनधिर स्िीकृत गरी 
एक प्रधत व्यिस्थापन सधमधतमा अधिलेि रािी एक/एक प्रधत सभबन्त्न्त्ित स्थानीय ति र 
काययक्रम कायायन्त्ियन तथा समन्त्िय इकाइमा पठाउन ु पनेछ। सभबन्त्न्त्ित धनकायले यस 
प्रकारका स्िीकृत काययक्रमिरु अधिलेन्त्ित िनुेगरी राख्न ुपनेछ। 

 

१८. व्यिस्थापन सधमधतले सभबन्त्न्त्ित स्थानीय तििरुिाट छनौट तथा धसर्ाररस िा आएका 
काययक्रम िा पररयोजनािरु स्िीकृत गदाय बजेट सीमाधिर रिी स्िीकृत गनुयपनेछ। 

 

१९. एकपटक स्िीकृत िएको काययक्रम व्यिस्थापन सधमधतको पूिय स्िीकृधत विना थपघट गनय पाइने 
छैन। स्िीकृत काययक्रममा पररितयन गनय आिश्यक देन्त्िएमा पररिधतयत काययक्रमको िाका र 
पररितयन गनुयपनायको कारण िलु्ने पषु्टाा र्ाराम सवित धसर्ाररस सधमधतले व्यिस्थापन 
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सधमधतमा लेन्त्ि पठाउन ु पनेछ। सो सधमधतले आिश्यक जााँचिझु गरी उन्त्चत देन्त्िएमा 
संशोधित काययक्रम स्िीकृत गरी सोको जानकारी समन्त्िय इकाइ र सभबन्त्न्त्ित स्थानीय तिमा 
पठाउनपुनेछ। यसरी स्िीकृत संशोधित काययक्रम स्थानीय ति, व्यिस्थापन सधमधत र समन्त्िय 
इकाइमा अधिलेन्त्ित िनुपुनेछ। तर तेस्रो चौमाधसकको अन्त्न्त्तम दाु मविनामा काययक्रम संशोिन 
गनुयपदाय केन्त्रीय धनदेशक सधमधतको सिमधत समेत धलनपुनेछ। 

२०.  स्िीकृत गररएका काययक्रमिरु स्थानीय तिबाट कायायन्त्ियन िनुेछन।् 

 
 

पररच्छेद-८ 

काययक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

 

२१. धसर्ाररस सधमधतले आफ्नो स्थानीय तिमा सञ्चाधलत  काययक्रम िा पररयोजना स्िीकृत काययक्रम 
अनसुार कायायन्त्ियन िए निएको अनगुमन गरी त्यसको प्रधतिेदन स्थानीय तिमा ददनेछ। 
अनगुमनको माधसक प्रधतिेदन व्यिस्थापन सधमधत र समन्त्िय इकाइमा पठाउन ुपनेछ। 

२२. व्यिस्थापन सधमधतले सभबन्त्न्त्ित न्त्जल्लाबाट प्रदेशसिामा प्रधतधनधित्ि गनुयिनुे सबै माननीय 
प्रदेशसिा सदस्यिरु समेतको सििागीतामा काययक्रमको चौमाधसक रुपमा अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन गरी  सोको प्रधतिेदन समन्त्िय ाकाामा पठाउनेछ। 

 

२३. मखु्यमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायायलयले आिश्यकता अनसुार स्थानीय तििरुमा सञ्चाधलत 
काययक्रमिरुको सपुरीिेक्षण र अनगुमन गनेछ। समन्त्िय इकाइले स्थानीय ति तथा 
व्यिस्थापन सधमधतबाट िएको प्रधतिेदन समेतलाा आिारमानी िावषयक रुपमा समग्र 
काययक्रमको मूल्याङ्कन गनेछ। 

 

२४. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको लाधग धनदेशक सधमधतले धनिायरण गरेको काययविधि तथा प्रवक्रया 
अनसुरण गररनेछ।  

 

पररच्छेद-९ 

बजेट िचय, लेिापालन, लेिापरीक्षण र काययक्रमको वित्तीय धनयन्त्रण 
 

२५. स्थानीय तििरुलाा रकम धनकासा ददंदा विशेष अनदुानस्िरुप िावषयक बजेटमार्य त वित्तीय 
िस्तान्त्तरण गररनेछ। 

 

२६. दर्ा २५ बमोन्त्जम विशेष अनदुानमार्य त प्राप्त रकमको प्रचधलत कानून अनसुार लेिा परीक्षण 
गरी सोको प्रधतिेदन समन्त्िय इकाइमा पठाउनपुनेछ । 
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२७. काययक्रम सञ्चालन गने स्थानीय तिले सञ्चालन गने पररयोजना िा काययक्रमको बारेमा 
सरोकारिालािरु बीच जानकारी गराउन,े लेिाजोिा गने तथा मूल्यांकन गराउने उदे्दश्यका 
साथ तेश्रो चौमाधसक अिधिधिर साियजधनक परीक्षण गराउनपुनेछ। 

 

२८. कायायलयले काययक्रमको लाधग आिश्यकता अनसुार विधिन्न मापदण्ड र र्ारामिरु धनिायरण गनय 
सक्नेछ। यस प्रकारको मापदण्ड र र्ारामिरुको प्रयोग यस काययधबधि र कायायलयले समय 
समयमा गरेका पररपरिरु बमोन्त्जम िनुेछ। 

 

पररच्छेद-१० 

संशोिन र िारेजी 
 

२९. प्रदेश सरकारले यस काययधबधिका कुनै दर्ा संशोिन िा िारेजी िा थप गनय सक्नेछ। 

 


