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कामका लागि पारिश्रगमकमा आधारित सामुदायिक आिोजना (सञ्चालन तथा
व्िवस्थापन) कािययवगध, २०७७
स्वीकृत गमगत: २०७७/०७/21
स्थानीि तहमा सूजिकृत बेिोजिाि व्िजिलाई न्त्िूनतम िोजिािी सुगनजित िनय एविं सामुदायिक पूवायधािहरुको
यवकास माफयत नािरिकको जीवनिापनमा सुधाि ल्िाउन प्रधानमन्त्री िोजिाि काियक्रम सञ्चालन गनदे जिका,
२०७५ को दफा १९ को उपदफा (३) बमोजजम कामका लागि पारिश्रगमक ढााँिामा िोजिािमूलक आिोजना
सञ्चालन िनय िोजिािीको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ को दफा ३२ ले ददएको अगधकाि प्रिोि ििी श्रम,
िोजिाि तथा सामाजजक सुिक्षा मन्त्रालिले िो कािययवगध स्वीकृत ििी लािू ििे को छ ।

परिच्छे द १

प्रािजम्िक
१.

सिं जक्षप्त नाम ि प्रािम्िः

(१) िो कािययवगधको नाम “कामका लागि पारिश्रगमकमा आधारित

सामुदायिक आिोजना (सञ्चालन तथा व्िवस्थापन) कािययवगध, २०७7” हुनेछ ।
(२)
२.

िो कािययवगध तुरुन्त्त प्रािम्ि हुनेछ ।

परििाषाः यवषि वा प्रसङ्गले अको अथय नलािेमा िस कािययवगधमा,–
(क)

“ऐन” िन्नाले िोजिािीको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ सम्झनु पदयछ ।

(ख)

“काियक्रम” िन्नाले कामका लागि पारिश्रगमकमा आधारित सामुदायिक पूवायधािजन्त्ि आिोजना
सञ्चालन िनय प्रधानमन्त्री िोजिाि काियक्रमबाट बजेट यवगनिोजन हुने वा िसै कािययवगधको
दफा ३ बमोजजमको ढााँिा तथा प्रकृगतमा सञ्चालन हुने काियक्रम सम्झनु पदयछ ।

(ि)

“गनदे जिका” िन्नाले प्रधानमन्त्री िोजिाि काियक्रम सञ्चालन गनदे जिका, २०७५ सम्झनु
पदयछ ।

(घ)

“गनिमावली” िन्नाले िोजिािीको हक सम्बन्त्धी गनिमावली, २०७५ सम्झनु पदयछ ।

(ङ)

“मन्त्रालि” िन्नाले श्रम, िोजिाि तथा सामाजजक सुिक्षा मन्त्रालि सम्झनु पदयछ ।

(ि)

“समुदाि” िन्नाले टोल, िाउाँ वा वस्तीस्तिमा बसोबास िने व्िजिको समूह वा समाजलाई
सम्झनु पदयछ ।
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(छ)

“सामुदायिक आिोजना” िन्नाले समुदािस्तिमा सञ्चालन हुने श्रम प्रधान सावयजगनक पूवायधाि
गनमायण वा अन्त्ि सावयजगनक िोजिािमूलक आिोजनालाई सम्झनु पदयछ ।

परिच्छे द २

िोजिािमूलक आिोजनाको प्रकृगत
३.

आिोजनाको प्रकृगतः स्थानीि तहले सूजिकृत बेिोजिाि व्िजिलाई िोजिािीमा सिं लग्न ििाउन
गनदे जिकाको दफा १९ को उपदफा (३) बमोजजम कामका लागि पारिश्रगमकमा आधारित दे हािका
प्रकृगतका िोजिाि आिोजना सञ्चालन िनय सक्नेछ:
(क)

सावयजगनक पूवायधाि गनमायण वा अन्त्ि सावयजगनक आिोजना: सूजिकृत

बेिोजिाि

व्िजिलाई

काम ििे को ददनको ज्िाला िुिानी ददने ििी कामका लागि पारिश्रगमकमा आधारित गनमायण
कािय (क्िास पि कन्त्सट्रक्सन वकय) साँि सम्बजन्त्धत समुदािस्तिको आिोजना सञ्चालन ।
(ख)

सावयजगनक पूवायधाि ममयत सम्िािमा िोजिािमूलक आिोजना:

स्थानीि तह गिरका

सावयजगनक पूवायधािहरुको ममयत सम्िाि काियमा िोजिाि सेवा केन्त्रमा सूजिकृत बेिोजिाि
व्िजिलाई खटाई काम ििे को ददनको ज्िाला िुिानी ददने (क्िास फि मेन्त्टे नन्त्े स वकय) ििी
कामका लागि पारिश्रगमकमा आधारित आिोजना सञ्चालन ।
(ि)

श्रगमकको ज्िाला िकममा साझेदािी आिोजना :

सावयजगनक क्षेरबाट कािायन्त्विनमा िहे का

आिोजनामा सूजिकृत बेिोजिािलाई सिं लग्न ििाइ सोको लागि आवश्िक ज्िाला वापतको
िकममा िस काियक्रमको पूणय वा आिंजिक साझेदािी (लेवि वेज सेिरिङ्ग) िरिने आिोजनाको
सञ्चालन ।
(घ)

अन्त्ि सावयजगनक क्षेरका आिोजना : सावयजगनक िोजिािदाताले सञ्चालन ििे का गनमायण तथा
अन्त्ि काियमा श्रगमक माि िएमा िोजिाि सेवा केन्त्रले सूजिकृत बेिोजिाि खटाई सञ्चालन
हुने आिोजना ।

परिच्छे द ३

आिोजनाको तजुम
य ा तथा िोजिािीमा खटाउने प्रयक्रिा
४.

आिोजना तजुम
य ा:

(१)

स्थानीि तहले िस काियक्रमको लागि वायषयक िोजना तजुम
य ा िदाय

दे हािका श्रममूलक सामुदायिक आिोजनालाई प्राथगमकता ददनु पनेछ :3

(क)

िरिबी तथा जोजखममा िहे का यवपन्न समुदाि ि सीमान्त्तकृत वियलाई प्रत्िक्ष रुपमा
लाि ददने,

(ख)

उच्ि तथा दीिो आगथयक प्रगतफल प्राप्त हुने यकगसमका िौगतक पूवायधाि गनमायण हुने,

(ि)

बढी िन्त्दा बढी जनसिं ख्िालाई लाि पुग्ने,

(घ)

स्थानीि समुदािको सामाजजक ि आगथयक उन्नगतमा प्रत्िक्ष सहिोि पुग्ने, ि

(ङ)

वाताविण सिं िक्षण ि यवपद व्िवस्थापन िनय िोिदान पुिायउने ।

(२)

उपदफा (१) बमोजजम सामुदायिक आिोजना छनौट िदाय दे हािका क्षेर गिर मार पने

ििी छनौट िनुय पनेछ:(क) सडक गनमायण तथा ममयत सम्िाि
• स्थानीि तहगिरका बस्ती, स्वास््ि िौकी, यवद्यालि, आगथयक केन्त्र तथा पियटकीि स्थल जोड्ने
सडक गनमायण तथा ममयत सम्िाि
• िायिि तथा प्रादे जिक सडकबाट िाउाँ वा निि जोड्ने सडकको गनमायण तथा ममयत सम्िाि
(ख)

कृयष तथा गसिं िाई

•

गसिं िाईका लागि कुलो तथा पैनीको गनमायण तथा ममयत सम्िाि

•

पोखिी तथा पानीको मूल सिं िक्षण एविं ममयत सम्िाि

•

कृयष तथा पिुपन्त्छीजन्त्ि उत्पादनको िण्डािण तथा यवक्री यवतिणका लागि आवश्िक पने
िण्डाि िृह, िीत िण्डाि, हाट बजाि ि तिकािी तथा फलफुल सिं कलन तथा यवक्री केन्त्रको
गनमायण तथा ममयत सम्िाि

(ि)

ग्रामीण खानेपानी
•

(घ)

(ङ)

खानेपानी आिोजनाको गनमायण, पाईपलाइन यवस्ताि तथा ममयत सम्िाि
स्वास््ि तथा सिसफाइ

•

सिकािी अस्पताल, स्वास््ि िौकी/केन्त्र ि प्रसुगत िृह गनमायण तथा ममयत सम्िाि

•

सावयजगनक िौिालि गनमायण तथा ममयत सम्िाि

•

फोहोि व्िवस्थापनका पूवायधािको गनमायण तथा सो को ममयत सम्िाि
जिक्षा
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•

सिकािी यवद्यालि िवन, सावयजगनक पुस्तकालि तथा यवद्यालि परिसिमा िौिालि, खाने
पानीको धािा, खेल मैदान ि कम्पाउण्ड पखायल गनमायण तथा ममयत सम्िाि

(ि)

वन तथा जलाधाि
•

फलफूलको यवरुवा िोपण, वृक्षािोपण तथा वन जङ्गल सिं िक्षण

•

पयहिो तथा नदी गनिन्त्रण

•

साना बााँध गनमायण

(छ)

पियटन

•

पदमािय गनमायण तथा ममयत सम्िाि

•

पदमािय तथा पियटकीि क्षेरमा सेड, यवश्राम स्थल तथा िौतािो गनमायण तथा सिं िक्षण

•

उच्ि महत्वका प्रगसद्ध पियटकीि स्थलको ममयत सम्िाि तथा सिं िक्षण
(३) उपदफा (२) बमोजजमको श्रममूलक आिोजना छनौट िदाय स्थानीि तहको वायषयक

िोजना तजुम
य ाका सबै ििण पूिा ििी आिोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैङ्क) तिाि िनुय पनेछ ि िसिी स्वीकृत
िई आिोजना बैंकमा िहे का आिोजनाहरुबाट प्राथगमकताक्रममा िहे का बेिोजिाि व्िजिको सिं ख्िाको
आधािमा काियपागलकाको गनणयिानुसाि आिोजना सञ्िालन िनुप
य नेछ ।
ति काियक्रमबाट प्राप्त िएको बजेटलाई स्थानीि तहको वडाको सिं ख्िाका आधािमा
दामासाहीले (समानरुपमा) यवतिण िने ििी बजेटको यवगनिोजन तथा सो अनुसाि आिोजना
कािायन्त्विनका लागि प्राथगमकताक्रम गनधायिण िनय पाइने छै न ।
(४)

समान उद्देश्ि प्रागप्तका लागि अन्त्ि सिकािी गनकाि वा िैि सिकािी वा समुदािमा

आधारित सिं स्थाबाट आिोजना सत्र्िालन हुने अवस्थामा आिोजनामा दोहोिो नपने ििी लाित
साझेदािीको अिंि स्पष्ट खुलाइ सहकािय िनुय पनेछ ।
५.

िोजिािीमा खटाउन आिोजनाको प्राथगमयककिण:(१) स्थानीि तहले सूजिकृत बेिोजिाि व्िजिलाई
एक सि ददनको िोजिािी उपलव्ध हुने ििी दफा ४ बमोजजमका आिोजना कािायन्त्विन िनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम आिोजना प्रागथगमयककिण िदाय साझेदािीमा सञ्चालन हुने दफा ३
को खण्ड (ि) का आिोजनालाई पयहलो प्राथगमकता ददनु पनेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोजजम सञ्चालन हुने आिोजनाबाट गसजयना हुने िोजिािीमा बेिोजिाि

व्िजिको सूिीको पयहलो प्राथगमकताक्रममा िहे का व्िजिलाई एक सि ददनको िोजिािीको
सुगनजितता िरिसके पगछ क्रमि: तल्लो प्राथगमकताक्रमको बेिोजिाि व्िजिलाई एक सि ददनको
िोजिािीमा खटाउनु पनेछ ।
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(४) स्थानीि तहले उपदफा (३) बमोजजम िोजिािीमा खटाउाँ दा गनदे जिकाको अनुसूिी २
बमोजजम लािग्राही परिििपर उपलब्ध ििाउने ि बैंक खाता खोल्ने व्िवस्था गमलाउनु पनेछ ।
(५) बेिोजिाि व्िजिको सूिीमा सूजिकृत अपाङ्गता िएको कुनै पगन व्िजिका लागि
िोजिािीको हक सुगनजित िनय स्थानीि तहले दे हािको यविेष व्िवस्था िनय सक्नेछः
(अ)

गनजको िािीरिक अवस्था ि िैजक्षक िोग्िताका आधािमा उपिुि िोजिािीका
अवसि उपलब्ध िए त्िस्तो िोजिािीमा गनजलाई प्राथगमकता ददई खटाउने,

(आ)

गनजको व्िवसाि प्रस्ताव (गबजनेस प्रपोजल) सयहतको गनवेदनका आधािमा बढीमा
तीन मयहनाको गनःिुल्क स्विोजिािमूलक व्िवसायिक तथा सीपमूलक तागलम ददने
व्िवस्था ििी सहुगलितपूणय ऋणका लागि सम्बजन्त्धत गनकािमा गसफारिस ि
सहजीकिण िने ।

६.

आिोजनामा बजेटको यवगनिोजन:

(१)

प्रधानमन्त्री िोजिाि काियक्रमबाट यवगनिोजन िएको िकम

श्रगमकको ज्िालामा मारै खिय िनुय पनेछ ।
(२) स्थानीि तहले प्रधानमन्त्री िोजिाि काियक्रम वाहे कको श्रोत परििालन समेतबाट
आिोजना सञ्चालन िनय सक्नेछ ।
७.

आिोजना प्रयक्रिा ि अगधकतम सीमा:

(१) िस काियक्रम अन्त्तियत कािायन्त्विन हुने आिोजनाहरु

स्थानीि तहको वायषयक काियक्रममा समावेि िएको हुन ु पनेछ ।
(२) प्रधानमन्त्री िोजिाि काियक्रमको श्रोतबाट मार सञ्चालन हुने आिोजनाको प्रगत
आिोजना लाित सीमा अगधकतम रु. पजच्िस लाख सम्मको हुनेछ ।
८.

िोजिाि व्िवस्थापन सूिना प्रणालीमा आिोजना प्रयवष्ट िनुय पने: स्थानीि तहले दफा ४ को उपदफा
(३) बमोजजम श्रममूलक आिोजनाको यवविण िोजिाि व्िवस्थापन सूिना प्रणालीमा श्राबण मयहना
गिर प्रयवयष्ट ििी सक्नु पनेछ ।
ति िो कािययवगध लािू हुने आगथयक बषयको लागि मन्त्रालिले तोके बमोजजम हुनेछ ।

परिच्छे द ४

आिोजना कािायन्त्विन प्रयक्रिा
९.

लाित अनुमान तिाि िनुप
य ने :

(१)

स्थानीि तहले आिोजना कािायन्त्विन िदाय प्रायवगधक लाित

अनुमान, ड्रइङ्ग गडजाइन आदद समेत तिाि ििी कािायन्त्विन प्रयक्रिामा लैजानु पनेछ ।
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१0.

आिोजना स्थलः िस काियक्रम अन्त्तियतको एउटा आिोजना सम्िव िएसम्म एउटा वडागिर मारै
सञ्चालन िनुय पनेछ । सो सम्िव निएको अवस्थामा एक आपसमा गसमा जोगडएका वडामा सञ्चालन
िनय सयकनेछ ।

११.

िोजिाि उपिोिा सगमगत सम्बन्त्धी व्िवस्थाः (१) िस कािययवगध बमोजजम रु. एक लाख िन्त्दा बढी
लाितको आिोजना सञ्चालन िनय सम्बजन्त्धत स्थानीि तहले आिोजनाित रुपमा खटाइएका श्रगमकहरु
मध्िेबाट एक जना अध्िक्ष, एकजना सजिव ि एकजना कोषाध्िक्ष सयहत बढीमा सात सदस्िीि
िोजिाि उपिोिा सगमगत िठन िनुय पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेजखएको िएतापगन दफा (३) बमोजजमका आिोजना

कािायन्त्विन िदाय िोजिाि उपिोिा सगमगत िठन ििी वा अन्त्ि उपिुि माध्िमबाट आिोजना
कािायन्त्विन िने सम्बन्त्धमा स्थानीि तहको काियपागलकाले गनणयि ििे बमोजजम हुनेछ ।
(३)

िोजिाि उपिोिा सगमगतमा अध्िक्ष, सजिव ि कोषाध्िक्ष मध्िे कजम्तमा एक जना ि

अन्त्ि सदस्िहरुमध्िे कजम्तमा २ जना मयहला हुन ु पनेछ । ति िोजिािीमा खयटएका बेिोजिाि
ब्िजि मध्िे मयहला बेिोजिाि निहे मा समावेिीताको आधािमा उपिोिा सगमगत िठन िनय
सयकनेछ ।
(४) िोजिाि उपिोिा सगमगतमा िहने ब्िजिको िोग्िता:(क) सिकािी निद तथा जजन्त्सी मासेको वा सिकािी सम्पजि यहनागमना ििे को वा
सिकािी पेश्की बेरुजू िहे को निएको,
(ख) कुनै पगन िाजनीगतक दलको काियकािी पदमा निहेको,
(ि) गनजको परिवािको अन्त्ि कोही सदस्ि सोही सगमगतमा निहे को ।
(५) िोजिाि उपिोिा सगमगतमा िहने श्रगमक आिोजना सञ्चालन हुने वडाको स्थािी
वागसन्त्दा हुन ु पनेछ । िदद आिोजना सञ्चालन हुने वडाको स्थािी वागसन्त्दा िएको श्रगमक उपलब्ध
निएमा सम्बजन्त्धत स्थानीि तहका वडाहरुमध्िे आिोजना सञ्चालन हुने वडाबाट सबैिन्त्दा नजजक
िहे को वडाको स्थािी वागसन्त्दा िएको श्रगमकमध्िेबाट िोजिाि उपिोिा सगमगतको पदागधकािीमा
छनौट िनुय पनेछ ।
(६) िोजिाि उपिोिा सगमगतका पदागधकािीको पदावधी आिोजना अवगधिि मार िहनेछ ।
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(७) िोजिाि उपिोिा सगमगतका पदागधकािीहरुले समेत अन्त्ि श्रगमकहरु सिह नै काम िनुय
पनेछ । उनीहरुले सगमगतको पदागधकािी िएकै कािणले काम ििे बापतको ज्िाला बाहे क अन्त्ि
कुनै पगन सुयवधा प्राप्त िने छै नन् ।
(८) सम्बजन्त्धत स्थानीि तहले आिोजनामा खयटएका श्रगमकहरुलाई िोजिाि उपिोिा
सगमगत िठनका लागि सहमगतमा अध्िक्ष ि अन्त्ि पदागधकािीहरुको नाम प्रस्ताव िनय तीन ददनको
समि ददनु पनेछ । सो समिगिर सहमगत कािम हुन नसकेमा सम्बजन्त्धत स्थानीि तहले नै अध्िक्ष
ि अन्त्ि पदागधकािी तोकी िोजिाि उपिोिा सगमगत िठनको गनणयि िनुय पनेछ ।
१२.

िोजिाि उपिोिा सगमगतको काम, कतयव्ि ि अगधकािः िोजिाि उपिोिा सगमगतको काम, कतयव्ि ि
अगधकाि दे हाि अनुसाि हुनछ
े ः
(क)

स्थानीि तहसाँि आिोजना सम्झौता ििी सो बमोजजम आिोजनाको कािायन्त्विन ि व्िवस्थापन
िने ििाउने,

(ख)

श्रगमकहरुको हाजजिी अगिलेख िाख्ने,

(ि)

प्रायवगधकलाई आिोजनाको प्रगतवेदन तिाि पानय आवश्िक जानकािी ददने ि सहजीकिण िने,

(घ)

श्रगमकले िोजिािी ििे को ददनको यहसाव ििी स्थानीि तहबाट सो बिाबिको िकम गसधै
श्रगमकको बैंक खातामा गनकासा ििाउन सहजजकिण िने ।

ति गनदे जिकाको दफा २८ (२) बमोजजम बैंकको िाखा नपुिेका स्थानीि तहमा बैंक खाता माफयत
िुिानी िनय सम्िव निएको यविेष अवस्थामा श्रगमकको पारिश्रगमक स्थानीि तहबाटै
श्रगमकलाई ििपाई ििाई निदै यवतिण िने व्िवस्था गमलाउन आवश्िक सहजीकिण
िनुप
य नेछ।
१३.

श्रगमकहरुको समूह िठन ििी काममा लिाउनु पनेः

िोजिाि उपिोिा सगमगतले आिोजना सञ्चालन

िदाय गनदे जिकाको दफा २५ बमोजजमको श्रगमक समूह िठन ििी काममा परििालन िनुय पनेछ ।
१४.

बैंक खाता सञ्चालन सम्बन्त्धमाः (१) िोजिाि उपिोिा सगमगतले श्रगमकको ज्िाला वापतको िकम
बाहे क अन्त्ि खिय व्िवस्थापन िनुय पने िएमा आफ्नो नाममा बैंक खाता सञ्चालन िनुय पनेछ ।
ु
(२) अध्िक्ष, सजिव ि कोषाध्िक्षको सिं िि
दस्तखतबाट सगमगतको बैंक खाता सञ्चालन हुनेछ
।
(३) िस कािययवगध बमोजजमका आिोजनामा हुने खियको िुिानी बैंक माफयत िनुय पनेछ ।
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(४) िोजिाि उपिोिा सगमगतले प्रिगलत कानून बमोजजम कािोबािको लेखा दुरुस्त िाख्नु
पनेछ ।
१५.

गनदे िन तथा समन्त्विः (१) िस कािययवगध बमोजजम सिं िालन हुने आिोजनालाई स्थानीि गनदे िक
सगमगतले आवश्िकता अनुसाि गनदे िन, अनुिमन तथा समन्त्वि िनेछ ।
(२)

स्थानीि तहगिर सञ्चालन िएका िोजिाि आिोजनाको अनुिमन, समन्त्वि ि

सहजीकिणको जजम्मेवािी सम्बजन्त्धत िाउाँ काियपागलका तथा निि काियपागलकाको हुनछ
े ।
(३) वडागिर सञ्चालन हुने िोजिाि आिोजनाको सहजीकिण, समन्त्वि, अनुिमन ि गनदे िन
सम्बजन्त्धत वडा सगमगतले िनेछ ।
१६.

आिोजनाको अनुिमन, मूल्िाङ्कन तथा प्रगतवेदनः

(१) आिोजनाको अनुिमन, मूल्िाङ्कन ि प्रगतवेदन

गनदे जिकाको दफा ७३ बमोजजम िनुय पनेछ ।
(२)

आिोजनाको गनिगमत प्रायवगधक सुपरिवेक्षण ि अनुिमन स्थानीि तहले तोकेको

प्रायवगधक कमयिािीले िनुय पनेछ ।

परिच्छे द ५

बजेट
१७.

बजेट हस्तान्त्तिणका आधािः (१) मन्त्रालिले कामका लागि पारिश्रगमकमा आधारित आिोजना
कािायन्त्विन िनय स्थानीि तहलाई उपलब्ध ििाउने ज्िाला बापतको बजेट यविीि हस्तान्त्तिण
अन्त्तिित सितय अनुदानको रुपमा उपलव्ध ििाउन सक्नेछ । बजेट एकमुष्ट वा पटक पटक
उपलब्ध ििाउन सयकनेछ ।
(२)

मन्त्रालिले उपदफा (१) बमोजजमको बजेट िोजिाि व्िवस्थापन सूिना प्रणालीमा

प्रयवष्ट िएको बेिोजिाि व्िजिको सिं ख्िा वा अथय मन्त्रालिको सहमगतका आधािमा सितय अनुदान
उपलव्ध ििाउन सक्नेछ ।
१८.

श्रगमकको ज्िाला िुिानीः (१) स्थानीि तहले श्रगमकको ज्िाला सम्बजन्त्धत िोजिाि उपिोिा
सगमगतको गनणयि ि हाजजिी यवविण तथा प्रायवगधक प्रगतवेदनको आधािमा सम्बजन्त्धत वडा अध्िक्षको
गसफारिस बमोजजम श्रगमकको बैंक खातामा िुिानी िनुय पनेछ ।
(२) बैंकको िाखा नपुिेका स्थानीि तहमा उपदफा (१) बमोजजम बैंक खाता माफयत िकम िुिानी
िनय सम्िव नहुने यविेष अवस्थामा सम्बजन्त्धत स्थानीि तहले सो व्िहोिा गनणयि ििी निद मै
िुिानी िने व्िवस्था िनय सक्नेछ ।
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(3)

िोजिाि उपिोिा सगमगतको अध्िक्ष वा गनजले तोकेको अवस्थामा सजिवले प्रत्िेक

श्रगमकको लािग्राही परिििपरको पृष्ठ िािमा िहे को हाजजिी तागलका प्रमाणीत ििी आिोजना सम्पन्न
िएपगछ सबै परिििपर सिं कलन ििे ि प्रमाजणत हाजजिीका आधािमा अनुसूिी १ बमोजजम श्रगमकको
हाजजिी ि िुिानीको यवविण तिाि ििी िोजिाि सेवा केन्त्रमा उपलव्ध ििाउनु पनेछ । िोजिाि
सिं िोजकले उि यवविण सात ददन गिर अगनवािय रुपमा िोजिाि व्िवस्थापन सूिना प्रणालीमा प्रयवयष्ट
िनुय पनेछ ।
(4) िोजिाि सेवा केन्त्रले िोजिाि आिोजनाहरुको मागसक प्रिगत प्रगतवेदन गनदे जिकाको
दफा ७३ अनुसाि िोजिाि व्िवस्थापन सूिना प्रणालीमा अद्यावगधक िनुय पनेछ ।
(5) श्रगमकको दै गनक उपजस्थगतको अगिलेख अनुसाि स्थानीि तहले नेपाल सिकािले
ु तम पारिश्रगमक दिमा िुिानी िनुय पनेछ ।
तोकेको न्त्िन
१९.

खिय व्िवस्थापन प्रयक्रिाः (१) िोजिाि आिोजना सञ्चालन िदाय स्थानीि तहले सावयजगनक खरिद ऐन
तथा गनिमावलीको परिगधगिर िहे ि िनुय पनेछ ।
(२)

आफूले प्राप्त ििे को िकमको आन्त्तरिक गनिन्त्रण सयहत अनुिागसत ि पािदिी रुपमा

खिय िने, खियको लेखािंकन िने तथा स्रे स्ता व्िवस्थापन िने ि खियको प्रगतवेदन स्थानीि कानून
बमोजजम सावयजगनक िने जजम्मेवािी सम्बजन्त्धत स्थानीि तहको हुनेछ ।
(३)

स्थानीि तहले आन्त्तरिक तथा अजन्त्तम लेखापिीक्षण ििाई सोको प्रगतवेदन मन्त्रालि

समक्ष पेि िनुय पनेछ ।
(४)

िुिानी िदाय महालेखा गनिन्त्रक कािायलिले तोकेको Accounting Software बाट

खिय लेख्ने तथा प्रगतवेदन िनुय पनेछ ।
(५)

स्थानीि तहले िौगतक तथा यविीि प्रिगत िोजिाि व्िवस्थापन सूिना प्रणाली वा

अन्त्िमा समेत अद्यावगधक ििी िाख्नु पनेछ ।
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परिच्छे द ६

यवयवध
२०.

सावयजगनक पिीक्षणः

स्थानीि तहले बेिोजिाि सूजिकिणको यवविण, श्रगमक समूहको हाजजिी यवविण,

िुिानी प्राप्त िने श्रगमकको नाम, प्राप्त िकम ि खियको यवविणको सावयजगनक पिीक्षण ििाउनु पनेछ
।
२१.

पािदजियता ि उििदायित्वः (१) िोजिाि आिोजना सञ्चालन िदाय गनदे जिकाको परिच्छे द १३ अनुसाि
पािदजियता ि उििदायित्व कािम िनुय पनेछ ।
(२)

िस कािययवगध बमोजजम सञ्चालन हुने आिोजना स्थलमा आिोजनाको यवविण तथा

बजेटको श्रोत खुल्ने ििी अनुसूिी २ को नमूना अनुसाि सूिना पाटी िाख्नु पनेछ ।
२२.

खियको यवविण प्रयवष्ट िनुप
य नेः िोजिाि आिोजनाहरुको लाित तथा खिय, श्रगमकको िोजिािीको ददन
ि िुिानीको अद्यावगधक यवविण िोजिाि व्िवस्थापन सूिना प्रणालीमा प्रयवष्टी िनुय पनेछ ।

२३.

आवश्िक गनणयि िनय सक्नेः िस कािययवगधको कािायन्त्विनमा आइपने बाधा, अड्काउ फुकाउन वा
कुनै दियवधालाई स्पष्ट िनय मन्त्रालिले आवश्िक गनणयि िनय सक्नेछ ।

२४.

अनुसूिीमा हे िफेि िनय सक्ने:

मन्त्रालिले िस कािययवगधको अनुसूिीहरुमा आवश्िक हे िफेि िनय

सक्नेछ ।
२५.

खािे जी ि बिाउ: (१)

कामका लागि पारिश्रगमकमा आधारित सामुदायिक आिोजना (सञ्चालन तथा

व्िवस्थापन) कािययवगध, २०७६ खािे ज िरिएको छ ।
(२)

कामका

लागि

पारिश्रगमकमा

आधारित

सामुदायिक

आिोजना

(सञ्चालन

तथा

व्िवस्थापन) कािययवगध, २०७६ अन्त्तियत िए ििे का काम कािवाही िसै कािययवगध अन्त्तियत िए
ििे को मागनने छ ।
-------------------------------
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अनुसूिी – १
(दफा १८ को उपदफा (३) सिं ि सम्बजन्त्धत)

............ िोजिाि उपिोिा सगमगत

=================== ufpF÷gu/kflnsf, j8f g+= ===================
>ldssf] xflh/L / e'QmfgLsf] ljj/0f
cfof]hgfsf] gfdM
qm=;+=

=====================================

>ldssf] gfd, y/

;+s]t g+=

ldlt ========================= b]lv ====================== ;Dd

sfd u/]sf] ut]

hDdf
sfd
! @ # $ .. .. #@ u/]sf]
lbg

b/

hDdf
kfpg]
/sd

e'QmfgLsf] e'QmfgLsf]
ljj/0f
dfWod

e'QmfgL lbg]sf]
;lx

s}lkmot

b}lgs xflh/L /fVg]sf] gfd / b:tvt

hfFRg]sf] gfd / x:tfIf/

xflh/L :jLs[t ug]{sf] gfd / x:tfIf/

hDdf e'QmfgL /sdM ============================

e'QmfgL lbg]sf] gfd / b:tvt

k|dfl0ft ug]{ j8f cWoIfsf] gfd / x:tfIf/
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अनुसूिी – २
(दफा २१ को उपदफा (2) सिं ि सम्बजन्त्धत)

.................... निि / िाउाँ काियपागलका
.......................

िोजिाि आिोजनाको सूिना पाटी
आिोजनाको नाम:

………………………… िोजिाि उपिोिा सगमगत

आिोजना स्थल:

………………………………………………………………………

आिोजना सञ्चालन हुने गमगत:

......................... दे जख ......................... सम्म

िोजिािीमा सिं लग्न हुने व्िजिको सिं ख्िा: ………………………………….
अनुमागनत कूल िोजिािी ददन सिं ख्िा:

क्र.सिं .

………………………………….

खियको यवविण

बजेट तथा श्रोत
प्र.म.िो.का.

१

श्रगमक ज्िाला

२

गनमायण सामाग्री खरिद

३

गनमायण औजाि खरिद

४

काियस्थल सुिक्षा सामाग्री खरिद

५

कजन्त्टन्त्जेन्त्सी

........

कूल

सम्पकय व्िजि: ………………………………… (उपिोिा सगमगतको अध्िक्ष)
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जम्मा

