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ठाकुरबाबा नगरपालिकाको मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम छनौट, लसफाररस तथा 
कायायन्त्ियन काययविलि,२०७7 

प्रस्तािनााः 
 आलथयक तथा सामाजजक रुपमा पछालि परेका समदुाय, पररिार तथा व्यजिहरुको गणुस्तरीय जिक्षा, स्िास््य 
रोजगारी, आय आजयनका अिसरहरु तथा सामाजजक संरक्षण माफय त जीिनस्तर सिुार गरी नगरपालिकाको गररबी 
लनिारण गने उद्देश्यिे िजुबबनी प्रदेि सरकारिे अजि सारेको मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम 
संचािनका िागी नगर स्तरीय काययक्रम छनौट, लसफाररस तथा कायायन्त्ियन गनय बान्त्छलनय भएकािे, 

मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम सञ्चािन काययविलि, २०७५ मा भएका व्यिस्थाहरु 
कायायन्त्ियन गनय ठाकुरबाबा नगरपालिकाको प्रिासकीय काययविलि (लनयलमत गने) ऐन 2075 को दफा ४ िे ददएको 
अलिकार प्रयोग गरी नगर काययपालिकािे यो काययविलि स्िीकृत गरी िाग ुगरेको छ ।  

पररच्छेदाः 1 

प्रारजबभक 

१) संजक्षप्त नाम र प्रारबभाः क) यस काययवििीको नाम "ठाकुरबाबा नगरपालिकाको मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा 
रोजगार काययक्रम छनौट, लसफाररस तथा कायायन्त्ियन काययविलि, 2077" रहेको छ । 

ख) यो काययविलि ठाकुरबाबा नगरपालिकाको स्थानीय राजपरमा प्रकािन भएको लमलत देजख िाग ुहनुेछ । 

२) पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा, 
क) “नगरपालिका” भन्त् नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका, सैनिार बददययािाई जनाउनेछ । 

ख) “ििा” भन्त् नािे ठाकुरबाबा नगरपालिका अन्त्तगयत रहेका सबै ििाहरुिाई जनाउनछे । 

ग) “कायायिय” भन्त् नािे नगर काययपालिकाको कायायियिाई जनाउनछे । 

ठाकुरबाबा नगरपालिका 
स्थानीय राजपर 

 खण्ि: 3    संख्या: 10    प्रमाजणकरण:२०७7।09।05 

                प्रकािन लमलत: २०७7।09।05 

भाग-२  
ठाकुरबाबा नगरपालिका  
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खण्ि: 3     संख्या: 10    लमलत: २०७7।09।05 

 ि) “मूि काययविलि” भन्त् नािे िबुबनी प्रदेि सरकारको "मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम 
सञ्चािन काययविलि, २०७५" िाई जनाउनछे । 

ङ) “सलमलत” भन्त् नािे मिु काययविलिको दफा ७ई(क) बमोजजम गदठत सलमलतिाई जनाउनेछ । 

च) “िजक्षत समूह” भन्त् नािे मूि काययविलिको दफा-४ बमोजजमका िजक्षत समूहिाई जनाउनछे । 

छ) “उपभोिा” भन्त् नािे यस काययक्रम सञ्चािन गदाय सो पररयोजनािे िजक्षत गरेको िस्त ुिा सेिा उपभोग 
गने व्यजि, समूह िा संस्थािाई जनाउनेछ । 

ज) “आयोजना/काययक्रम” भन्त् नािे मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम अन्त्तगयत संचालित 
काययक्रम िा पररयोजना िा वक्रयाकिापिाई जनाउनेछ ।  

झ) “त्याङ्क” भन्त् नािे कायायक्रम सञ्चािनका सन्त्दभयमा लिइएका प्राथलमक िा नगरपालिका िा अन्त्य िैिालनक 
लनकायिे विलभन्न प्रयोजनका िालग संकिन गरेका प्राथलमक िा दितीय तहको प्रामाजणक त्याङ्किाई 
जनाउनछे । 

ञ) "फोकि पसयन" भन्त् नािे समग्र काययक्रम संचािनका िागी सहजजकरण गनय दफा 8 बमोजजम छनौट 
भएको व्यजतििाई जनाउनेछ ।  

पररच्छेदाः 2 

बजेट, काययक्रम छनौट, लसफाररस तथा व्यिस्थापन 

३) बजेटको सीमा लनिायरणाः काययक्रम लसफाररस सलमलतिे सियप्रथम मखु्यमन्त्री ग्रामीण विकास काययक्रम अन्त्तगयत 
नगरपालिकािाई प्राप्त कुि बजेट (व्यिस्थापन खचय बाहेक) िाई मूि काययविलिको दफा ६ मा उल्िेजखत जिषयकमा 
खचय हनुे बजेट भारको सीमा लनिायरण गनेछ । 

४) िजक्षत समूह तथा बस्तीको छनौटाः १) देहायको आिारमा काययक्रम सञ्चािनको िालग िजक्षत समूह बस्ती 
छनौट गररनेछ । 

(क) सबबजन्त्ित स्थानको त्याङ्क, 

(ख) सलमलतिे अनगुमन गदायको िस्तगुत अिस्था 
(ग) स्थानीय समदुायको आिश्यकता तथा माग 

(ि) सलमलतको बैठकको लनणयय बमोजजम 

५) पररयोजना/काययक्रम छनौटाः 
क) काययक्रम छनौट गदाय मूिताः मूि काययविलिको दफा ६ अन्त्तगयत उल्िेजखत िीषयकहरुको अिीनमा रही छनौट 

गररनेछ । 

ख) काययक्रम छनौट गदाय आिश्यक परेमा सलमलत सदस्यहरुिाइ विषय के्षरको जजबमा ददन सवकने छ 

ग) काययक्रम छनौट गदाय नगर काययपालिका, ििा सलमलत र सबबजन्त्ित स्थानमा वक्रयािीि सामदुावयक संस्था, टोि 
विकास संस्था, आमा समूह, बाि तिब/सञ्जाि, यूिा तिब, नागररक सचेतना केन्त्र जस्ता संस्था/समूहहरुको 
सहयोग लिन सवकनछे । 
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खण्ि: 3     संख्या: 10    लमलत: २०७7।09।05 

 ि) काययक्रम छनौट तथा सञ्चािन गदाय मूि काययविलिको दफा ६ िे लनदेजित गरेका विषयिाई नछुटाई समेवटन े
गरी देहाय बमोजजम गररनेछ । नगरपालिकामा काययक्रम सञ्चािन गदाय सियप्रथम िजक्षत समदुाय िर पररिार 
तथा व्यजि छनौट गररनछे ।  

यसरी छनौट गदाय लनबन कुरािाई मखु्य आिार मानेर छनौट गररनेछ । 

1. प्राप्त प्राथलमक तथा दितीय तहको त्याङ्कको आिारमा आलथयक रुपिे विपन्न र सामाजजक रुपिे 
पछालि परेका स्थायी रुपमा बसोबास गने व्यजि, पररिार, समदुायिाई छनौट गररनेछ ।  

2. काययक्रमको प्राथलमवककरण गदाय दलित, जनजाती, लसमान्त्तकृत समदुाय, आलथयक रुपिे विपन्न, मवहिा, 
अपाङ्गगता भएका व्यजि र यूिािाई पवहिो प्राथलमकतामा राखेर काययक्रम सञ्चािन गररनेछ।  

3. उमेर पगेुका कुनै पलन बािबालिका विद्यािय जानबाट बजञ्चत नगराउने नेपाि सरकारको नीलत अनरुुप 
विद्यािय भनाय अलभयान सञ्चािनका िालग ििा सलमलतको लनणयय र लसफाररसको आिारमा ििाबाट 
िजक्षत समूह वकटान गरी सो समदुायमा भनाय अलभयान सञ्चािन गररनेछ ।  

4. िजक्षत समूहका विद्यािय भनाय भएका बािबालिकािाई विद्यािय छोड्नबाट रोतनका िालग उनीहरुिाई 
विद्याियमा खाजा, पसु्तक तथा स्टेिनरी, पोिाक िा यस्तै प्रकारका आिारभतू आिश्यकताका िस्त ु
उपिब्ि गराई विद्याियमा वटकाइ राख्न ेिातािरण बनाउने गरी काययक्रम बनाईने छ । काययक्रम 
सञ्चािनको िालग नगरपालिकाको सबबजन्त्ित िाखा तथा ििा कायायिय र स्थानीयहरुसँग समन्त्िय 
गनय र लनज सहयोग लिन सवकनेछ ।  

5. स्थानीय आिश्यकता र सबभिनाको पवहचान गरी प्राविलिक जिक्षा तथा सीपमूिक तालिम काययक्रमहरु 
सञ्चािन गररने छ । तालिम पश्चात रोजगारीका अिसर तथा आत्मलनभयर हनु उत्प्ररेरत व्यजि िा 
समूहहरुिाई सहयोग र प्रिर्द्यनमा जोि ददइनेछ । 

6. नगरपालिकाका लभरका अलत विपन्न, अिि, अपाङ्गता भएका पररिार छनौट गरी स्िास्थ बीमा गनयको 
िालग सचेतना अलभिृवर्द् गरी उि काययको िालग सहयोग गने । सो काययक्रम नगरपालिकाबाट पलन 
सञ्चािन भएमा बयाजचङ्ग हनुे गरी काययक्रम बनाउने ।  

7. विपन्न िस्ती छनौट गरी त्यस क्षरेमा भएको मौलिक सीप तथा प्रविलिमा आिाररत रही उद्यमजििता 
विकास गने खािका तालिमहरु सञ्चािन गरी सो उद्यम गनयका िालग उद्यमीिाई प्रोत्सहान गने।  

8. विपन्न िस्ती िा िजक्षत समदुाय लभरका यिुा िगय िा सवक्रय उमेर समूहका व्यजिको माग, 
आिश्यकता, औजचत्यता र प्रलतिर्द्ताका आिारमा आलथयक, भौलतक तथा प्राविलिक सहयोगका काययक्रम 
सञ्चािन गने । सो काययक्रम सञ्चािन गदाय यिुा दलित, सीमान्त्तकृत, विपन्न, मवहिा तथा अपाङ्गगता 
भएका व्यजििाई पवहिो प्राथलमकतामा राखेर काययक्रम सञ्चािन गने ।  

9. काययक्रमको तफय बाट स्िरोजगार तथा साना व्यिसायी िजुबतकोष पररचािन सबबन्त्िी काययविलि,2075 
बमोजजम साना तथा िरेि ुउद्यम प्रिर्द्यनमा आिश्यक सहयोग गने  

6) प्रिासनीक तथा व्यिस्थापन खचय: काययक्रमका िागी विलनयोजन हनुे प्रिासनीक अनदुान बापतको रकम 
सलमलतको बैठक संचािन, भ्रमण खचय, फोकि पसयन सेिा िलु्क खचय, मसिन्त्द तथा अन्त्य खचय सलमलतको 
लनणयय बमोजजम हनुेछ । 
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 पररच्छेदाः 3 

काययक्रम कायायन्त्ियन तथा अनगुमन मूल्याङ्कन 

७) काययतालिका बनाउन ुपनेाः जजल्िा व्यिस्थापन तथा समन्त्िय सलमलतबाट काययक्रम स्िीकृत भई आएपलछ सलमलतिे 
एक हप्तालभर काययक्रम कायायन्त्ियन काययतालिका बनाई सलमलतबाट स्िीकृत गरी िाग ुगनुय पनेछ 

८) सबपकय  व्यजतिको छनौट: १) मखु्यमन्त्री ग्रालमण विकास तथा रोजगार काययक्रम संचािनका िागी प्रिासनीक 
खचय तफय  प्राप्त हनुे रकम तथा नगरपालिकाको अन्त्य जिषयकमा प्राप्त हनुे अनदुान तथा नगरपालिकाको प्रिासनीक 
स्रोतबाट खचय व्यहोररने गरर तोवकएको िक्ष्य सवहत काययक्रम संचािन, सहजजकरण तथा सबपन्त् न गनय एक 
जना व्यजतििाई काययक्रमको सबपकय  व्यजति (फोकि पसयन) को रुपमा करार सेिामा छनौट गनय सवकनछे। 

  (२) उपदफा (१) बमोजजम (काययक्रम सबपकय  व्यजति) फोकि पसयनको योग्यता तथा सेिा सवुििा सहायक 
स्तर सहायक पाचौ पद सरहको हनुेछ ।  

  (3) उपदफा १ बमोजजम छनौट हनुे व्यजति योजना तथा अनगुमन िाखा अन्त्तगयत रवह संचालित काययक्रमको 
लनयलमत अनगुमन, मलु्याङ्कन तथा सपुररिेक्षणका साथै कायायियिे तोवकएको अन्त्य कायय गनुयपनेछ ।  

9) योजना कायायन्त्ियनाः योजना कायायन्त्ियनको िालग मिु काययविलि अनसुार सञ्चािन हनु ेकाययक्रममा िाग ुहनुे 
भलन प्रदेि सरकारिे लनिायरण गरेकोमा सोही बमोजजम हनुे र अन्त्य अिस्थामा प्रचलित तथा नगरपालिकाको 
लनयम काननु िाग ुहनुछेन ्। 

10) अनगुमन तथा सपुरीिेक्षण सलमलताः काययक्रम लसफाररस तथा कायायन्त्ियन सलमलतिे अनगुमन तथा सपुरीिेक्षण 
सलमलतको रुपमा काम गनेछ। सलमलतमा आिश्यकतानसुार सबबजन्त्ित क्षेरको विज्ञ िा प्राविलिकिाई सदस्यको 
रुपमा आमन्त्रण गनय सवकनछे ।  

पररच्छेदाः 4 

बैठक सञ्चािन तथा अन्त्य मापदण्ि 

11) सलमलतको बैठकाः काययक्रम लसफाररस तथा कायायन्त्ियन सलमलतको बैठक कजबतमा मवहनाको एक पटक अलनिायय 
बस्नपुनेछ । तर संयोजकिे आिश्यकता अनसुार बैठक बोिाउन सतनेछ । 

१2) बैठक भिााः प्रलत बैठक प्रलत सदस्य/आमन्त्रीत/सहजजकरणका िागी रु १0००।- (एक हजार) का दरिे 
बैठक भिा उपिब्ि गराइन ेछ। 

13) अनगुमन भिा: काययक्रमको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका िागी सलमलतका पदालिकारीहरु संयिु र संयोजकको 
लनदेिनमा सलमलतको कुनै पदालिकारी िा काययक्रम फोकि पसयन पटक पटक काययक्रमको अनगुमनका िागी 
वफल्िमा खवटए बापत सलमलतको हकमा अनमुगन माईन्त्यूट र एकि अनगुमनको हकमा अनगुमन प्रलतिदेनका 
आिारमा प्रलत व्यजि रु. १०००।- का दरिे अनगुमन भिा उपिब्ि गराईने छ।  

१4) भ्रमण खचयाः काययक्रम संग सबबजन्त्ि कुनै गोष्ठी, समारोह तथा कुनै काममा गई रात लबताउनपुने अिस्थामा 
भ्रमण खचय लनयमाििीमा तोके बमोजजमको सवुििा उपिब्ि हनुेछ ।  
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संिोिन तथा खारेजी 
१5) व्याख्या: काययक्रम कायायन्त्ियका क्रममा केवह बािा व्यििान आएमा मिु काययविलि संग नबाजझन ेगरर काययक्रम 

लसफाररस सलमलतको लसफाररसमा नगर काययपालिकािे गनेछ ।   

16) संिोिन तथा खारेजीाः यस काययविलििाई सलमलतिे आिश्यकतानसुार संिोिन तथा खारेजी गनय सलमलतको 
लसफाररसमा नगर काययपालिकािे गनेछ । 

  

आज्ञािे 

रामहरर ररजाि 
प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 


