उच्च पहाडी एवम् हहमाली क्षेत्र समृहि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यहवधि, २०७८
कार्यहवधि स्वीकृधि धमधििः २०७८।१०।०६
प्रस्िावनािः उच्च पहाडी एवम् हहमाली क्षेत्रका मानव हवकास सूचकाङ्कमा िुलनात्मक रुपमा पछाधड परे का
स्थानीर् िहमा एकीकृि बस्िी हवकास िथा भौधिक पूवायिार हवकास एवम् जीहवकोपाजयन सुिारका
कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी स्थानीर् जनिाको जीवनस्िरमा सुिार ल्र्ाउन वाञ्छनीर् भएकोले,
हवधनर्ोजन ऐन, 207८ को दफा 9 को उपदफा (२) ले ददएको अधिकार प्रर्ोग गरी नेपाल
सरकार, सङ्घीर् माधमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले दे हार्को कार्यहवधि बनाएको छ।

पररच्छे द -१
प्रारम्भभक
१.

सं म्क्षप्त नाम र प्रारभभ: (१) र्स कार्यहवधि को नाम “उच्च पहाडी एवम् हहमाली क्षेत्र समृहि
कार्यक्रम सञ्चालन कार्यहवधि, २०७८” रहेको छ।
(२) र्ो कार्यहवधि िुरुन्ि प्रारभभ हुनेछ।

२.

पररभाषािः हवषर् वा प्रसङ्गले अन्र्था अथय नलागेमा र्स कार्यहवधिमा,(क)

“अनुदान” भन्नाले र्स कार्यक्रम माफयि् उपलब्ि हुने सशिय अनुदान सभझनु पछय।

(ख)

“आर्ोजना” भन्नाले कार्यक्रम अन्िगयि सञ्चाधलि आर्ोजना सभझनु पछय।

(ग)

“आर्ोजना छनौट सधमधि” भन्नाले दफा १६ बमोम्जम गदिि सधमधि सभझनु
पछय।

(घ)

“उपभोक्ता सधमधि” भन्नाले कार्यक्रम अन्िगयि सञ्चाधलि आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष
लाभ पाउने उपभोक्ता सम्भमधलि भई आर्ोजना धनमायण, कार्ायन्वर्न िथा
व्र्वस्थापन गनय गिन भएको सधमधि सभझनु पछय।

(ङ)

“एकीकृि वस्िी हवकास” भन्नाले कुनै वस्िी हवशेषमा उपलब्ि हुन सक्ने भौधिक,
सामाम्जक, आधथयक िथा सांस्कृधिक पूबायिारहरु समेिलाई समेटी ब्र्बम्स्थि
रुपमा बनाइएको र्ोजनाबि वस्िी सभझनु पदयछ |

(च)

“कार्यक्रम” भन्नाले उच्च पहाडी एवम् हहमाली क्षेत्र समृहि कार्यक्रम सभझनु
पछय।

(छ)

“केन्रीर् समन्वर् एकाइ” भन्नाले मन्त्रालर् अन्िगयि रहने गरी दफा १८
बमोम्जम गिन भएको एकाइ सभझनु पछय।

(ज)

“मन्त्रालर्” भन्नाले सङ्घीर् माधमला िथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर् सभझनु पछय।
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(झ)

“स्थानीर् िह” भन्नाले अनुसूची-१ मा उम्ल्लम्खि गाउँपाधलका िथा नगरपाधलका
सभझनु पछय।

३.

कार्यहवधिको उद्देश्र्िः र्स कार्यहवधिको उद्देश्र् दे हार् बमोम्जम रहेको छिः
(क)

उच्च पहाडी एवम् हहमाली क्षेत्रका आधथयक, सामाम्जक रूपले पछाधड परे का
वगय, समुदार् र भौगोधलक क्षेत्रको पहहचान गनु,य

(ख)

कार्यक्रम सञ्चालन हुने भौगोधलक क्षेत्र हकटान गनु,य

(ग)

आर्ोजना छनौट र प्राथधमकीकरणका आिार धनिायरण गनु,य

(घ)

आर्ोजना कार्ायन्वर्न, बजेट धनकासा र खचय प्रणालीलाई व्र्वम्स्थि गनु,य

(ङ)

अनुदान उपलव्ि गराउने आिार र प्रहक्रर्ा स्पष्ट गनु,य

(च)

कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सरोकारवालाको भूधमका स्पष्ट गनु,य

(छ)

कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सामाञ्जस्र्िा िथा एकरूपिा कार्म गनु।
य
पररच्छे द -२
कार्यक्रमको कार्यक्षत्र
े र स्रोि व्र्वस्थापन

४.

कार्यक्रमको कार्यक्षत्र
े िः मानव हवकास सूचकाङ्क न्र्ून एवम् गररबीको समग्र दर र गहनिा उच्च
रहेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोम्जमका सुदूर पम्िम र कणायली प्रदे शका उच्च पहाडी
एवम् हहमाली म्जल्लाका स्थानीर् िहमा कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।

५.

लागि साझेदारीिः (१) आर्ोजना सञ्चालन गनयका लाधग कार्यक्रमको िफयबाट अधिकिम नब्वे
प्रधिशि र स्थानीर् िहबाट न्र्ूनिम दश प्रधिशि लागि सहभाधगिा रहनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भएिा पधन दफा ७ को उपदफा (२)
को खण्ड (क) बमोम्जमका आर्ोजनाको हकमा स्थानीर् िहको लागि सहभाधगिाको अंश
न्र्ूनिम वीस प्रधिशि हुनेछ।
(३) र्स कार्यहवधि वमोम्जम आर्ोजना छनौट गदाय बढी लागि साझेदारी गने स्थानीर्
िहले माग गरे का आर्ोजनालाई हवशेष प्राथधमकिा ददन सहकनेछ।
(४) र्स कार्यहवधिमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा लेम्खएको भएिा पधन दफा ७ को उपदफा
(२) को खण्ड (ज) बमोम्जम धनमायण हुने धनजी आवासको हकमा लाभग्राहीहरुको िफयबाट
आर्ोजनाको लाधग स्वीकृि अदक्ष श्रधमकको श्रम लागिको कम्भिमा बीस प्रधिशि व्र्होनुय
पनेछ।
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(५) उपभोक्ता सधमधिबाट सञ्चालन गररने आर्ोजनाको हकमा र्स दफा बमोम्जम
स्थानीर् िहले ब्र्होने लागिको कभिीमा पचास प्रधिशि उपभोक्ता सधमधिबाट नगद वा धनमायण
सामग्री वा श्रमदानको रुपमा व्र्होनुय पनेछ।
६.

अनुदान उपलब्ि गराउने आिारहरूिः (१) कार्यक्रम लागू भएका स्थानीर् िहलाई स्वीकृि
आर्ोजना कार्ायन्वर्नका लाधग माग, आवश्र्किा र औम्चत्र्िाको आिारमा प्रधि आर्ोजना
न्र्ूनिम रु. पच्चीस लाखदे म्ख अधिकिम दुई करोडसभम अनुदान उपलव्ि गराइनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भएिा पधन दफा (७) को उपदफा (२)
को खण्ड (ज) बमोम्जमका आर्ोजनाको हकमा धबस्िृि आर्ोजना प्रधिबेदन अनुसार र खण्ड
(झ) बमोम्जमको आर्ोजनाको हकमा न्र्ूनिम दुई लाखदे म्ख अधिकिम दश लाखसभम अनुदान
उपलव्ि गराउन सहकनेछ।
(३) कुनै स्थानीर् िहमा हवशेष प्रकृधिका आर्ोजना सञ्चालन गनुप
य ने अवस्थामा
सभवम्न्िि स्थानीर् िहको जनसङ्ख्र्ा, क्षेत्रफल, मानव हवकास सूचकाङ्क, गररबीको दर िथा
आधथयक सामाम्जक रूपले पछाधड परे का वगय र समुदार्को आवश्र्किालाई समेि आिार मानी
मन्त्रालर्ले अनुदान सीमा वृहि गनय सक्नेछ।
(४) आर्ोजना आवश्र्किा अनुसार बहुवषीर् रुपमा पधन सञ्चालन गनय सहकनेछ।
र्सरी बहुवषीर् रुपमा आर्ोजना सञ्चालन गदाय अथय मन्त्रालर्को स्वीकृधि धलनु पनेछ।
(५) स्थानीर् िहलाई अनुदान स्वरुप उपलब्ि गराउने बजेट सीमा स्थानीर् िहले
सभामा बजेट पेश गनुय अम्घ उपलब्ि गराइनेछ।
िर, आधथयक वषय २०७८/७९ को हकमा र्ो व्र्वस्था लागू हुने छै न।
(६) स्थानीर् िहले उपदफा (५) बमोम्जम प्राप्त बजेट सीमाको आिारमा र्स कार्यहवधि
बमोम्जम लागि साझेदारीका लाधग आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गनुय पनेछ।
(७) र्स कार्यहवधि बमोम्जम िोहकएको समर्धभत्र आर्ोजना प्रस्िाव पेश नगने स्थानीर्
िहलाई अनुदान रकम उपलब्ि गराईने छै न।

७.

कार्यक्रम सञ्चालनका क्षेत्रिः (१) एकीकृि वस्िी हवकास िथा भौधिक पूवायिार हवकास धनमायण
माफयि सावयजधनक सेवामा पहुँच वृहि गने िथा आधथयक सामाम्जक रुपले पछाधड परे का वगय र
समुदार्को जीवनस्िरमा सुिार ल्र्ाउने आर्ोजना सञ्चालन गनयका लाधग र्स कार्यहवधि बमोम्जमको
अनुदान उपलब्ि गराइनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम उपलब्ि गराइएको अनुदान स्थानीर् िहले दे हार्का क्षेत्रका
आर्ोजना सञ्चालन गनय प्रर्ोग गनुय पनेछिः
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(क)

साना सडक स्िरोन्नधििः स्थानीर् िहका ग्राधमण बस्िीहरु, गाउँपाधलका वा
नगरपाधलकाको केन्रबाट वडा जोड्ने, एउटा वडाबाट अको वडा जोड्ने र
एउटा गाउँबाट अको गाउँ जोड्ने स-साना सडक आर्ोजना।
िर, सडकको नर्ाँ ट्रर्ाक खोल्न वा माटोजन्र् कार्यका लाधग मात्र
र्स कार्यक्रमको रकमबाट खचय व्र्होररने छै न।

(ख)

सामुदाहर्क पूवायिारिः सामुदाहर्क भवन, हवद्यालर् भवन, प्रसुधि सेवा केन्र,
बाल हवकास केन्र भवन, सामुदाहर्क िाधलम केन्र धनमायण।

(ग)

कृहष हवकास: खाद्य िथा फलफूल प्रशोिन, जैहवक कृहष व्र्वसार्, कृहष
उपजको सङ्कलन िथा धबक्री केन्र, हाटबजार केन्र धनमायण, डे री उद्यम
सञ्चालन र व्र्वस्थापन।

(घ)

खानेपानी िथा सरसफाईिः िारा, पोखरी, सावयजधनक शौचालर् िथा खानेपानी
ट्याङ्की धनमायण, पाइपलाइन जडान।

(ङ)

ँ ाइ िथा नदी धनर्न्त्रण: साना धसँचाइको धनमायण (सौर्य धसँचाइ प्रणाली
धसच
समेि) िथा नदी धनर्न्त्रण।

(च)

ऊजाय: ग्रामीण हवद्युिीकरण िथा वैकम्ल्पक ऊजाय सभबन्िी पूवायिार धनमायण।

(छ)

हवपद् जोम्खम न्र्ूनीकरण पूवायिार: पोखरी िथा जलाशर्, महामारीजन्र्
रोगको उपचार र धनदान सभबन्िी पूवायिार धनमायण।

(ज)

एकीकृि वस्िी हवकास: भौगोधलक रुपमा हवकट िथा हवपदको उच्च
जोम्खमर्ूक्त अवस्थामा बसोबास गरे का अधि धबपन्न घर पररवारको धनधमत्त
आिारभूि आवासको आवश्र्किा पूरा गनय एकीकृि वस्िी हवकास
कार्यक्रम।

(झ)

परभपरागि पेशा प्रवियन एवम् आर् आजयन िथा जीवनस्िर सुिार: आधथयक,
सामाम्जक रुपले पछाधड परे का कार्यक्रम कार्ायन्वर्न हुने स्थानीर् िहका
अधि हवपन्न नागररकका लाधग सीपमूलक िाधलम िथा आर् आजयन
कार्यक्रम।

स्थानीर् िहले र्स्िो कार्यक्रम प्रस्िाव पेश गदाय प्राहवधिक म्शक्षा िथा व्र्वसाहर्क
िाधलम पररषद्द्वारा मान्र्िा प्राप्त सं स्था माफयि वा सो सं स्थाबाट िाधलम प्राप्त प्रम्शक्षक वा
परभपरागि सीपमा पारङ्गि व्र्म्क्त माफयि स्थानीर् िह आफैले िाधलम सञ्चालन गने व्र्बस्था
धमलाउनु पनेछ।
(३) स्थानीर् िहले र्स कार्यक्रम अन्िगयि आर्ोजना प्रस्िाव पेश गदाय सङ्घ, प्रदे श वा
अन्र् सरकारी वा गैर सरकारी धनकार्बाट सञ्चाधलि समान प्रकृधिका आर्ोजनासँग दोहोरो नहुने
गरी गनुय पनेछ ।
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पररच्छे द - ३
आर्ोजना छनौट, सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन
८.

आर्ोजना छनौट: (१) स्थानीर् िहले र्स कार्यहवधि बमोम्जम प्रस्िाहवि आर्ोजना अनुसूची-२
को ढाँचामा कार्यक्रम समन्वर् एकाइमा पेश गनुय पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम आर्ोजना माग गदाय धनमायण ब्र्वसार्ी, उपभोक्ता सधमधि वा
अन्र् हवधिबाट आर्ोजना सञ्चालन गने हो खुलाउनु पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोम्जमको आर्ोजना प्रस्िाव पेश गदाय दे हार्का हववरण समेि
खुलाई पेश गनुप
य नेछ:
(क)

आर्ोजना सञ्चालन गनुप
य ने आवश्र्किा र प्राथधमकिाको पुष्ट्ट्याई,

(ख)

आर्ोजनाको सभभाव्र्िा अययर्र्न प्रधिवेदन,

(ग)

आर्ोजना िथा कार्यक्रमको कूल लागि र अवधि,

(घ)

आर्ोजनाको हवस्िृि पररर्ोजना प्रधिवेदन िर्ार भएको भए सोको सारांश
र िाधलम कार्यक्रमको हकमा हवस्िृि प्रस्िाव,

(ङ)

एकीकृि वस्िी हवकास कार्यक्रमको हकमा वस्िी पहहचान गरी अनुसूची३ बमोम्जमको हवस्िृि हववरण,

(च)

एक आधथयक वषयभन्दा वढी अवधिको आर्ोजना भए प्रत्र्ेक वषयको लाधग
आवश्र्क पने रकम र स्थानीर् िहबाट व्र्होरीने रकमको हववरण,

(छ)

आर्ोजनाको कूल लागिमययर्े अनुदान र स्थानीर् िहले व्र्होने रकमको
अनुपाि र श्रोिको हववरण,

(ज)

समर् समर्मा नेपाल सरकारले िोकेका अन्र् हववरण।

(४) उपदफा (१) बमोम्जम माग भई आएका आर्ोजना मययर्ेबाट आर्ोजना छनौट
सधमधिले आर्ोजना वा कार्यक्रम छनौट गरी केन्रीर् धनदे शक सधमधिबाट स्वीकृि भए पिाि
स्थानीर् िहमा अनुदान उपलब्ि गराई कार्ायन्वर्न गररनेछ।
(५) आर्ोजना छनौट गदाय दीघयकालीन प्रभाव पने र स्थानीर् िहको अधिकिम लागि
सहभाधगिाको सुधनम्िििा भएका आर्ोजनालाई प्राथधमकिा ददइनेछ।
(६) दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीर् िहका धसमानासँग जोधडएका आर्ोजनाको छनौट,
कार्ायन्वन िथा व्र्वस्थापन केन्रीर् धनदे शक सधमधिको धनणयर्ानुसार हुनछ
े ।
(७) एकीकृि वस्िी हवकास सभबन्िी आर्ोजना प्राहवधिक सभभाव्र्िाका आिारमा
छनौट गररनेछ।र्सका लाधग आिार िथा मापदण्ड धनदे शक सधमधिले िोके बमोम्जम हुनेछ ।
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९.

आर्ोजना सञ्चालन िथा व्र्वस्थापन प्रहक्रर्ा: (१) स्थानीर् िहले प्रत्र्ेक वषय फाल्गुण १५ गिे
धभत्र आर्ोजनाको प्रस्िाव केन्रीर् समन्वर् एकाइमा पेश गनुप
य नेछ।
साथै, आधथयक वषय २०७८/७९ मा कार्ायन्वर्न गररने आर्ोजनाको प्रस्िाव २०७८
साल फाल्गुण १५ गिे धभत्र कार्यक्रम समन्वर् एकाइमा पेश गररसक्नु पनेछ।
(२) आर्ोजना छनौट सधमधिले स्थानीर् िहबाट माग भई आएका आर्ोजना चैत्र
महहनाधभत्र छनौट गरी केन्रीर् धनदे शक सधमधिबाट स्वीकृि भए पिाि सोको हववरण स्थानीर्
िहमा उपलव्ि गराउने छ।
िर आधथयक वषय २०७८/७९ को हकमा २०७८ साल फागुन मसान्िधभत्र आर्ोजना
छनौट गररनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम छनौट भएका आर्ोजना सभबम्न्िि स्थानीर् िहले गाउँ
वा नगर सभाबाट बजेट िथा कार्यक्रम स्वीकृि गरी कार्ायन्वर्न गनुप
य नेछ।
(४) स्थानीर् िहले आर्ोजना छनौट िथा माग प्रस्िाव गदाय स्थानीर् सरकार सञ्चालन
ऐन, २०७४ िथा अन्र् प्रचधलि कानून बमोम्जम गनुय पनेछ।
(५) स्वीकृि भएका आर्ोजना स्थानीर् िहले मम्ङ्खसर मसान्िसभम पधन कार्ायन्वर्नको
कुनै प्रहक्रर्ा शुरु नगरे को अवस्थामा मन्त्रालर्ले त्र्स्िा आर्ोजनाहरुलाई खारे ज गरी अन्र्
स्थानीर् िहमा माग भएका आर्ोजनाहरु मययर्ेबाट स्वीकृि गरी बजेट हवधनर्ोजन गनय सक्नेछ।
िर आधथयक वषय २०७८/७९ को हकमा २०७८ साल वैशाख १५ गिे धभत्र आर्ोजना
कार्ायन्वर्न प्रहक्रर्ा शुरु गररसक्नु पनेछ।

१०.

आर्ोजनाको अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन: र्स कार्यहवधि बमोम्जम सञ्चालन हुने आर्ोजनाको अनुगमन
िथा मूल्र्ाङ्कन दे हार् बमोम्जम हुनेछिः
(क)

स्थानीर् िहको अनुगमन िथा सुपरीवेक्षण सधमधिले आर्ोजनाको धनर्धमि
अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन गनेछ।

(ख)

स्थानीर् िहले र्ो कार्यहवधि बमोम्जम सञ्चाधलि कार्यक्रमको त्रैमाधसक र बाहषयक
प्रगधि प्रधिवेदन अनुसूची-४ बमोम्जम केन्रीर् समन्वर् एकाइमा धनर्धमि रूपमा
पिाउनु पनेछ।

(ग)

मन्त्रालर् र केन्रीर् समन्वर् एकाइले र्स कार्यहवधि अनुरूप कार्यक्रमको
अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन गनेछ।
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पररच्छे द-४
आधथयक व्र्वस्थापन
११.

हवत्तीर् स्रोि पररचालन िथा खचय व्र्वस्थापन: (१) आर्ोजना कार्ायन्वर्न गनय मन्त्रालर्ले
स्थानीर् िहलाई सशिय अनुदान उपलब्ि गराउनेछ।
(२) स्थानीर् िहले आर्ोजना कार्ायन्वर्न गदाय सावयजधनक खररद ऐन िथा अन्र् प्रचधलि
कानून बमोम्जम गनुय पनेछ।
(३) स्थानीर् िहले आर्ोजनाको रकम भुक्तानी गदाय अधनवार्य रुपमा दफा ५ बमोम्जम
व्र्होनुप
य ने रकमको अनुपाि धमलाउनु पनेछ।
(४) स्थानीर् िहले प्रचधलि कानून बमोम्जम कार्यक्रमको लेखा राख्ने, आन्िररक िथा
अम्न्िम लेखापरीक्षण गने गराउने व्र्वस्था धमलाउनु पनेछ।

१२.

कम्न्टन्जेन्सी रकम खचय सभवन्िी व्र्वस्था: (१) स्थानीर् िहले आर्ोजनामा भुक्तानी हुने कूल
रकमको चार प्रधिशि भन्दा वढी नहुने गरी कम्न्टन्जेन्सी बापि रकम खचय गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कम्न्टन्जेन्सी रकम आर्ोजना सुपररवेक्षण, अनुगमन र
मूल्र्ाङ्कन लगार्ि आर्ोजना कार्ायन्वर्नसँग सभवम्न्िि कार्यका लाधग मात्र खचय गनय सहकनेछ।

१३.

खचयमा बन्दे ज: स्थानीर् िहलाई प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट दे हार् बमोम्जमको क्षेत्र वा कार्यमा
स्वीकृि रकम खचय गनय पाइने छै न:
(क)

कुनै प्रकारको िलब भत्ता एवम् कमयचारी, राजनैधिक पदाधिकारी वा व्र्म्क्तको
पाररश्रधमक िथा कमयचारी सेवा धनवृत्त हुँदा ददइने सुहविा सभबन्िी खचय,

(ख)

सवारी सािन ममयि सभभार र इन्िन खचय,

(ग)

घरभाडा, धबजुली, टे धलफोन, पानीको महशुललगार्ि कार्ायलर् सञ्चालनसभबन्िी
खचय,

(घ)

राजनीधिक दल िथा धिनका भािृ सङ्गिन, सङ्घसं स्था वा व्र्म्क्तलाई कुनै
हकधसमको आधथयक सहार्िा चन्दा, पुरस्कार प्रदान गनय,

(ङ)

दामासाही वा भागबण्डाको हहसावले रकम बाँडफाँट गनय,

(च)

स्थानीर् िहको सभाबाट स्वीकृि नभएका कार्यक्रम वा आर्ोजनामा खचय गनय।
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पररच्छे द- ५ हवहवि
१४.

केन्रीर् धनदे शक सधमधि: (१) कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको व्र्वस्था धमलाउन िथा
आवश्र्क समन्वर् र सहजीकरण गनय दे हार् बमोम्जमको केन्रीर् धनदे शक सधमधि रहनेछ:
(क) सम्चव, मन्त्रालर्

- सं र्ोजक

(ख) सह-सम्चव, अथय मन्त्रालर्

- सदस्र्

(ग) सह-सम्चव, राहिर् र्ोजना आर्ोग

- सदस्र्

(घ) सह-सम्चव, र्ोजना िथा हवकास सहार्िा समन्वर् महाशाखा

- सदस्र्

(ङ) सह-सम्चव, शहरी हवकास मन्त्रालर्

- सदस्र्

(च) महाधनदे शक, स्थानीर् पूवायिार हवभाग

- सदस्र्

(छ) कार्यक्रम धनदे शक, उच्च पहाडी एवम् हहमाली क्षेत्र समृहि कार्यक्रम - सदस्र्-सम्चव
(२) केन्रीर् धनदे शक सधमधिको बैिक आवश्र्किा अनुसार बस्नेछ। साथै सधमधिको
बैिकमा सं र्ोजकले आवश्र्किा अनुसार हवषर्गि मन्त्रालर्का प्रधिधनधि र अन्र् कुनै पदाधिकारी
वा हवषर् हवज्ञलाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ।
१५.

केन्रीर् धनदे शक सधमधिको काम, कियव्र् र अधिकार: केन्रीर् धनदे शक सधमधिको काम, कियव्र्
र अधिकार दे हार् बमोम्जम हुनेछ:
(क)

आर्ोजना छनौट सधमधिबाट छनौट भएका आर्ोजनालाई स्वीकृधि ददने,

(ख)

कार्यक्रम िजुम
य ा िथा कार्ायन्वर्न सभबन्िमा आवश्र्क मागयदशयन गने,

(ग)

ँ लन िथा व्र्वस्थापन गने,
कार्यक्रमका लाधग आवश्र्क पने स्रोिको आक

(घ)

कार्यक्रमको लाधग केन्रीर् िहबाट गनुप
य ने समन्वर् िथा कार्ायन्वर्नमा एकरूपिा
एवम् सहजीकरण गने,

(ङ)

कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका लाधग सरोकारवालाबीच आवश्र्क
समन्वर् गने गराउने,

(च)

कार्यक्रमको अनुगमन र समीक्षाको आिारमा सुिारका लाधग आवश्र्क धनदे शन
ददने।

१६.

आर्ोजना छनौट सधमधि: (१) स्थानीर् िहबाट माग भई आएका आर्ोजना छनौट गनयका लाधग
मन्त्रालर्मा दे हार् बमोम्जमको एक आर्ोजना छनौट सधमधि रहनेछ:
(क) सह-सम्चव, र्ोजना िथा हवकास सहार्िा समन्वर् महाशाखा

- सं र्ोजक

(ख) उप-सम्चव, अथय मन्त्रालर्

- सदस्र्

(ग) उप-सम्चव, र्ोजना िथा अनुगमन शाखा, मन्त्रालर्

- सदस्र्
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(घ) धस.धड.ई, शहरी हवकास मन्त्रालर्

- सदस्र्

(ङ) कार्यक्रम धनदे शक, उच्च पहाडी एवम् हहमाली क्षेत्र समृहि कार्यक्रम - सदस्र्-सम्चव
(२) आर्ोजना छनौट सधमधिको बैिक आवश्र्किा अनुसार बस्नेछ। साथै सधमधिको
बैिकमा सं र्ोजकले आवश्र्किा अनुसार अन्र् मन्त्रालर्का प्रधिधनधि र अन्र् कुनै पदाधिकारी
वा हवषर् हवज्ञलाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ।
१७.

आर्ोजना छनौट सधमधिको काम, कियव्र् र अधिकार: आर्ोजना छनौट सधमधिको काम, कियव्र्
र अधिकार दे हार् बमोम्जम हुनेछिः
(क)

स्थानीर् िहबाट माग भई आएका आर्ोजनाको हववरण िर्ार गने,

(ख)

माग भई आएका आर्ोजना मययर्ेबाट कार्यहवधिमा व्र्वस्था भए बमोम्जम
आर्ोजना छनौट गने,

(ग)

आर्ोजना छनौट गदाय ददगो हवकास लक्ष्र् प्राधप्तसँग सभवम्न्िि गररबी न्र्ूनीकरण,
समावेम्शिा, हपछधडएको क्षेत्रको हवकास, हवपद् ब्र्वस्थापन र जलवार्ु पररवियन
अनुकूलन जस्िा हवषर्लाई प्राथधमकिा ददने,

(घ)

स्थानीर् िहबाट माग भई आएका आर्ोजनाको आवश्र्किा अनुसार स्थलगि
रूपमा धनरीक्षण गने,

(ङ)

स्थानीर् िहबाट माग भई आएका आर्ोजना दफा ८ मा िोहकएको मापदण्डका
आिारमा छनौट गरी केन्रीर् धनदे शक सधमधिमा स्वीकृधिको लाधग पेश गने।

१८.

केन्रीर् समन्वर् एकाइ: (१) कार्यक्रम समन्वर् िथा सहजीकरण गनय स्थानीर् पूवायिार हवभागमा
अनुसूची - ५ मा उल्लेख भए बमोम्जमको उच्च पहाडी एवम् हहमाली क्षेत्र समृहि कार्यक्रम,
केन्रीर् समन्वर् एकाइ रहनेछ।
(२) स्थानीर् पूवायिार हवभागले धस.धड.ई. िहको कमयचारीलाई कार्यक्रम धनदे शकको
रुपमा खटाउनेछ।

१९.

केन्रीर् समन्वर् एकाइको काम, कियब्र् र अधिकारिः केन्रीर् समन्वर् एकाइले दे हार् बमोम्जमका
कार्य समन्वर्ात्मक, नधिजामूखी र समर्वि रूपमा कार्ायन्वर्न गने गराउनेछिः
(क)

वाहषयक बजेट िथा कार्यक्रम िर्ार गरी स्वीकृधिका लाधग पेश गने,

(ख)

स्वीकृि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लाधग समन्वर् िथा सहजीकरण
गने गराउने,

(ग)

केन्रीर् धनदे शक सधमधि र आर्ोजना छनौट सधमधिको सम्चवालर्को रुपमा काम
गने,

(घ)

समन्वर् एकाइमा कार्यरि कमयचारीको प्रशासन र व्र्वस्थापन गने,

9

(ङ)

स्थानीर् िहबाट कार्यक्रमको प्रधिवेदन धलई एकीकृि प्रगधि प्रधिवेदन िर्ार गने
र सभबम्न्िि धनकार्मा पिाउने,

(च)

कार्यक्रमको धनर्धमि अनुगमन, धनरीक्षण गरी प्रधिवेदन िर्ार गने िथा आवश्र्क
पृष्ठपोषण प्रदान गने,

(छ)

कार्यक्रमको वाहषयक समीक्षा गरी प्राप्त पृष्ठपोषणका आिारमा सुिारका लाधग पेश
गने,

(ज)

कार्यक्रमसँग सभवम्न्िि कमयचारीको क्षमिा हवकासका लाधग आवश्र्क िाधलम,
गोष्ठी सञ्चालन गने गराउने,

(झ)
२०.

र्स कार्यहवधि बमोम्जम कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने गराउने।

आवश्र्क व्र्वस्था गनयसक्नेिः र्ो कार्यहवधि कार्ायन्वर्नका क्रममा कुनै बािा अवरोि वा अस्पष्टिा
आएमा सोको समािानका लाधग मन्त्रालर्ले आवश्र्क व्र्वस्था गनय सक्नेछ।
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अनुसूची -१
(दफा ४ सँग सभबम्न्िि)
कार्यक्रम लागू हुने म्जल्ला एवम् स्थानीर् िह
धस.नं.
१

२

३

म्जल्ला
ुय ा
दाचल

बझाङ

अछाम

क्र.सं .

गाउँपाधलका/नगरपाधलका

१

महाकाली नगरपाधलका

२

शैल्र्शीखर नगरपाधलका

३

मामाय गाउँपाधलका

४

नौगाड गाउँपाधलका

५

दुहँ ु गाउँपाधलका

६

माधलकाजुन
य गाउँपाधलका

७

अहपहहमाल गाउँपाधलका

८

लेकम गाउँपालका

९

व्र्ास गाउँपाधलका

१

सै पाल गाउँपाधलका

२

बङ्गाल गाउँपाधलका

३

सुमाय गाउँपाधलका

४

िालकोट गाउँपाधलका

५

छहवस पाधथभरा

६

हवथ्चडम्चर

७

केदारस्र्ू ँ गाउँपाधलका

८

दुगायथली गाउँपाधलका

९

थालारा गाउँपाधलका

१०

खप्तडछन्ना

११

जर्पृथ्वी

१२

मष्टा गाउँपाधलका

१

साँफेबगर नगरपाधलका

२

मल्लेख गाउँपाधलका
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कैहफर्ि

धस.नं.

४

५

६

म्जल्ला

बाजुरा

मुग ु

डोल्पा

क्र.सं .

गाउँपाधलका/नगरपाधलका

३

चौरपाटी गाउँपाधलका

४

ढकारी गाउँपाधलका

५

मङ्गलसेन नगरपाधलका

६

बान्नीगढी जर्ागढ गाउँपाधलका

७

रामारोशन गाउँपाधलका

८

पञ्चदे वल हवनार्क नगरपाधलका

९

कमलबजार नगरपाधलका

१०

िुमायखाँद गाउँपाधलका

१

हहमाली गाउँपाधलका

२

गौमूल गाउँपाधलका

३

बुढीनन्दा नगरपाधलका

४

बढीमाधलका गाउँपाधलका

५

जगन्नाथ गाउँपाधलका

६

धत्रवेणी गाउँपाधलका

७

बुढीगङ्गा नगरपाधलका

८

स्वाधमकाधियक खापर गाउँपाधलका

१

छार्ाँनाथ रारा नगरपाधलका

२

सोरु गाउँपाधलका

३

ु कामायरोँग गाउँपाधलका
मुगम

४

खत्र्ाड गाउँपाधलका

१

िू लीभेरी नगरपाधलका

२

धत्रपुरा सुन्दरी नगरपाधलका

३

डोल्पो बुि गाउँपाधलका

४

शे-फोक्सुन्डो गाउँपाधलका

५

जगदुल्ला गाउँपाधलका

६

मुड्केच ुला गाउँपाधलका
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धस.नं.

७

८

९

१०

म्जल्ला

हुभला

जुभला

काधलकोट

रुकुम
पम्िम

क्र.सं .

गाउँपाधलका/नगरपाधलका

७

काईके गाउँपाधलका

८

छाकाय िाङसोङ गाउँपाधलका

१

धसमकोट गाउँपाधलका

२

नाभखा गाउँपाधलका

३

खापुन
य ाथ गाउँपाधलका

४

सकेगाड गाउँपाधलका

५

चं खेली गाउँपधलका

६

अदानच ुली गाउँपाधलका

७

िाँजाकोट गाउँपाधलका

१

धसँजा गाउँपाधलका

२

हहमा गाउँपाधलका

३

धिला गाउँपाधलका

४

गुदिचौर गाउँपाधलका

५

िािोपानी गाउँपाधलका

६

पािारासी गाउँपाधलका

१

खाँडाचक्र नगरपाधलका

२

धिलागुफा नगरपाधलका

३

रास्कोट नगरपाधलका

४

शुभ काधलका गाउँपाधलका

५

नरहररनाथ गाउँपाधलका

६

पचालझरना गाउँपाधलका

७

पलािा गाउँपाधलका

८

महावै गाउँपाधलका

९

सान्नी धत्रवेणी गाउँपाधलका

१

मुसीकोट नगरपाधलका

२

चौरजहारी नगरपाधलका
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कैहफर्ि

धस.नं.

११

म्जल्ला

जाजरकोट

क्र.सं .

गाउँपाधलका/नगरपाधलका

३

आिधबसकोट नगरपाधलका

४

बाँहफकोट गाउँपाधलका

५

धत्रवेणी गाउँपाधलका

६

सानीभेरी गाउँपाधलका

१

भेरी नगरपाधलका

२

छे डागाड नगरपाधलका

३

नलगाड नगरपाधलका

४

कुसे गाउँपाधलका

५

जुनीचाँदे गाउँपाधलका

६

बारे कोट गाउँपाधलका

७

म्शवालर् गाउँपाधलका
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अनुसूची-२
(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सभबम्न्िि)
आर्ोजना कार्यक्रम माग फारम
१. आ.व.:-

२. नगर/गाउँ पाधलकाको नामिः-

२. म्जल्लािः-

३. प्रदे शिःकार्यक्रम

क्र.
सं .

प्रस्िाहवि

सञ्चालन

आर्ोजना/कार्यक्रम

हुने स्थान

को हववरण

(वडा नं.

अनुमाधनि लागि
आर्ोजना
क्षेत्र

भौधिक

आर्ोजना

आर्ोजनाबाट

धडहपआर

लक्ष्र्

केम्न्रर्

स्थानीर् िहबाट

कूल

सभपन्न

लाभाम्न्वि

भए

पररमाणमा

अनुदान

बेहोररने रकम

लागि

हुने अवधि

जनसङ्ख्र्ा

नभएको

कैहफर्ि

समेि)

ँ ाइ िथा नदी धनर्न्त्रण, (च)
क्षेत्र भन्नाले (क) साना सडक स्िरोन्नधि, (ख) सामुदाहर्क पूवायिार, (ग) कृहष हवकास, (घ) खानेपानी िथा सरसफाई, (ङ) साना धसच
ऊजाय, (छ) हवपद् जोम्खम न्र्ूनीकरण पूवायिार (ज) एकीकृि वस्िी हवकास (झ) परभपरागि पेशा प्रवियन एवम् आर् आजयन िथा जीवनस्िर सुिार कार्यक्रम
बमोम्जमको कार्य उल्लेख गने।
माग एवम् धसफाररस गनेको
नामिःदस्िखििःछापिःधमधििः-
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अनुसूची-३
(दफा ८ को उपदफा ३ (ङ) सँग सभबम्न्िि)

एकीकृ त वस्ती ववकास पविचान वववरण
र्ोजना स्थल पहहचान गने आिारहरुिः
आिार
भौगोधलक अवस्था

सूचक
प्राहवधिक अययर्र्न टोलीले वस्िी हवकासको लाधग
उपर्ुक्त भनी धसफाररस गरे को ।

एकीकृि बस्िी हवकासका लाधग सहमधि जनाउने घरिुरी
सङ्ख्र्ा

लाभग्राही समुदार्को आधथयक-सामाम्जक अवस्था
घरिुरीको हववरण







घरको हकधसम र औषि क्षेत्रफल
प्रमुख पेशा र औषि आर्
औषि पररवार सङ्ख्र्ा
औषि साक्षरिा दर
औषि आर्ु

सडक सञ्जाल वा ग्राधमण बाटोसँग जोधडएको वा
बस्िीमा आिारभूि
भौधिक पूवायिारको
उपलब्ििा

सामाम्जक पूवायिार
आधथयक पूवायिार

नजोधडएको, जोधडएको भए सडकको हकधसम र अवस्था
खानेपानी िथा सरसफाई सभवन्िी पूवायिारको अवस्था वा
नभएको अवस्थामा धनमायण गनय सहकने सभभावना
हवद्युि सेवा उपलब्ििाको अवस्था
हवद्यालर्, स्वास्थ्र् चौकी, प्रहरी चौकी र सामुदाहर्क
भवन जस्िा आिारभूि पूवायिारको उपलब्ििा

वैं क िथा हवत्तीर् सं स्था, पसल, साना उद्योगको अवस्था
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अनुसूची-४
(दफा १० सँग सभबम्न्िि)
त्रैमाधसक/वाहषयक प्रगधि प्रधिवेदन
१

आ.व.:

८

स्वीकृि रकमिः

३

मन्त्रालर्/हवभागिः

१०

प्राप्त हुन बाँकी रकमिः

२

बजेट उपशीषयकिः

४

९

कार्यक्रमको नामिः उच्च पहाडी एवम् हहमाली क्षेत्र समृहि कार्यक्रम ११

५

स्थानीर् िहिः

६

१२

आर्ोजना प्रमुखको नामिः

७

१३

श्रमददन

कार्यक्रम सञ्चालन

स्रोि
क्र.
सं .

सञ्चाधलि
आर्ोजना/कार्यक्रमको
नाम

केन्रीर्

अनुदान
रकम

स्थानीर्

कूल

उपभोक्ता

लागि

रकम

सधमधि

आर्ोजना सभझौिा धमधििः

आर्ोजना सभपन्न हुने धमधििः

आर्ोजना सभपन्न भएको धमधििः

.....लक्ष्र्

प्रकृर्ा

िह

धनकासा भएको रकमिः

र्स.....अवधिसभमको

.....प्रगधि

खचय

लाभाम्न्वि

एकाइ
िे क्का

अन्र्

समुदार्/

पररमाण

भार

बजेट

पररमाण

भार

प्रधिशि

रकम रु.

प्रधिशि

जनसङ्ख्र्ा

साझेदारी

१
२

...........................
र्ोजना शाखा प्रमुख

..............................

....................................

आधथयक प्रशासन शाखा प्रमुख

कार्ायलर् प्रमुख
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वाहषयक लक्ष्र् र प्रगधि उल्लेख गदाय आर्ोजनाको क्षेत्रगि पररमाणात्मक उपलब्िी अधनवार्य उल्लेख गने
क. साना सडक स्िरोन्निीिः हक.धम./धमटर

च. उजायिः धमटर/वटा

ख. सामुदाहर्क पूवायिारिः वटा/िल्ला

छ. हवपद जोम्खम न्र्ुधनकरण पूवायिारिः वटा

ग. कृहषक हवकासिः सङ्ख्र्ा

ज. पारभपररक पेशा प्रवियन एवम् आर् आजयन िथा जीवनस्िर सुिारिः

घ. खानेपानी िथा सरसफाईिः धमटर/वटा

सङ्ख्र्ा

ङ. धसँचाइ िथा नदद धनर्न्त्रणिः धमटर/वटा
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अनुसूची-५
(दफा १८ को उदफा (१) सँग सभबम्न्िि)
केन्रीर् समन्वर् एकाइ सं रचना
१. कार्यक्रम धनदे शक, धस.धड.ई, रा.प.दविीर् (प्राहवधिक) १ जना
२. इम्न्जधनर्र, रा.प. िृिीर् (प्राहवधिक) -१ जना
३. कभ्र्ूटर अपरे टर, -१ जना
४. कार्ायलर् सहर्ोगी -१ जना
नोटिः क्रम सङ्ख्र्ा १ र २ को पदमा स्थानीर् पूवायिार हवभागमा कार्यरि जनशम्क्तलाई अधिररक्त
म्जभमेवारी प्रदान गने गरी।
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