प्रदे श सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय
कर्ााली प्रदे श
कायाक्रम सञ्चालन तथा कायाान्त्ियन ननदे शशका, २०७५
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट संचालन हुने काययक्रमलार्य ननयममत, व्यिजथित र ननतिामल
ू क हुने गरी
सञ्चालन गनय आिश्यक भएकोले सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रशासकीय काययविधि (ननयममत गने) ऐन,
२०७५ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी यो ननदे मशका िारी गरे को छ ।

पररच्छे द १ प्रारजभिक
१) ननदे मशकाको नामः- सामाजिक विकास मन्त्रालय कायाक्रम सञ्चालन तथा कायाान्त्ियन ननदे शशका,२०७५
रहे को छ।
२) यो ननदे मशका मन्त्रालयबाट थिीकृत भएको ममनतदे खि लागू हुनेछ ।
३) पररभाषा िा विषय प्रसंगले अको अिय नलागेमा यस ननदे मशकामा:क) "अजततयारी प्राप्त अधिकारी" भन्त्नाले िचय गने अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पदय छ ।
ख) "उपिोक्ता सशमनत" भन्त्नाले सम्बजन्त्ित काययक्रम िा आयोिना लक्षित समद
ु ायबाट गठन
भएको सममनतलाई बझ
ु ाउने छ, सो शब्दले ननमायण सममनत िा विद्यालय व्यिथिापन सममनत
िा अथपताल विकास सममनत िथता ननमायणका लाधग गठठत सममनतलाई समेत िनाउने छ ।
ग) "कायाक्रम"

भन्त्नाले कणायली प्रदे श सरकारबाट थिीकृत सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालु

तिा पुँि
ु ीगत काययक्रम सम्झनु पदय छ । सो शब्दले मन्त्रालय अन्त्तगयत सञ्चालन हुने
आयोिनालार्य समेत िनाउने छ ।
घ) "कायाालय" भन्त्नाले मन्त्रालय अन्त्तगयत थिापना भएका ननदे शनालय बाहे कका ननकायलाई
सम्झनु पदय छ। यो शब्दले अथपताल, औषिालय, संग्रहालय र तामलम केन्त्रिथता ननकायलाई
समेत िनाउने छ।
ङ) "जिभमेिार पदाधिकारी" भन्त्नाले थिीकृत काययक्रम सञ्चालन गनय प्रचमलत कानन
ू बमोजिम
मन्त्रालयद्िारा जिम्मेिारी तोककएको मन्त्रालय िा अन्त्तगयतको कमयचारी सम्झनु पदय छ ।
च) "ननदे शनालय" भन्त्नाले मन्त्रालय अन्त्तगयतका बबषयगत ननदे शनालय सम्झनु पदय छ । यो
शव्दले ननदे शनालयको है मसयतमा थिापना भएका ननकायलार्य समेत िनाउने छ ।
छ) "महाशाखा िा शाखा" भन्त्नाले मन्त्रालयका महाशािा िा शािा सम्झनु पदय छ ।
ज) "मन्त्रालय "भन्त्नाले सामाजिक विकास मन्त्रालयलार्य सम्झनु पदय छ ।
झ) "लािाजन्त्ित िर्ा िा समद
ु ाय" भन्त्नाले मन्त्रालयबाट सञ्चामलत काययक्रमबाट सेिा प्राप्त गने
िा लाभ प्राप्त गने व्यजतत िा समद
ु ायलार्य सम्झनु पदयछ ।
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ञ) "सरोकारिाला" भन्त्नाले काययक्रम सञ्चालन गने गराउने काययसुँग सम्िजन्त्ित व्यजतत िा फमय
िा संथिालार्य सम्झनु पदय छ ।
ट) "स्थानीय तह "भन्त्नाले संवििान बमोजिम गठठत थिानीय तहलार्य सम्झनु पदयछ ।

पररच्छे द २ कायाक्रम स्िीकृती तथा कायाान्त्ियन
४) अजततयारी ददनु पनेेः - बिेट थिीकृत भई मन्त्रालयमा अजततयारी प्राप्त भएपनछ १५ ठदन मभर
मातहतका ननदे शनालय तिा कायायलयहरुलाई िचय गने अजततयारी ठदनु पनेछ । ननदे शनालयले पनन
आफुलार्य अजततयारी प्राप्त भएको ७ ठदन मभर मातहतका ननकायहरुलार्य अजततयारी ठदनु पनेछ ।
५) कायायोिना

तयार

र्री

पेश

र्नेेः-

प्रशासन

तिा

योिना

महाशािाले

अन्त्य

सम्िजन्त्ित

महाशािाहरुसुँग समन्त्िय गरी काययक्रम कायायन्त्ियनको कायययोिना अनस
ु च
ु ी १ बमोजिमको ढाुँचामा
तयार गरी थिीकृनतका लाधग पेश गनुय पनेछ । सम्बजन्त्ित महाशािाले आफ्ना र मातहतका
ननकायहरुको समेत कायययोिना तयार गरी प्रशासन तिा योिना महाशािामा उपलब्ि गराउनप
ु नेछ ।
६) कायायोिना स्िीकृत र्राउनु पनेेः- प्रदे श सरकारबाट बिेट थिीकृत भै अजततयारी सठहत मन्त्रालयमा
प्राप्त भएको काययक्रमको चौमामसक बाुँडफाुँड सठहतको कायययोिना थिीकृत गराउनु पनेछ । प्रदे श
योिना आयोग गठन नहुुँदासम्म यथतो थिीकृती आधियक माममला तिा योिना मन्त्रालयबाट गरार्ने
छ ।
७) जिभमेिार पदाधिकारी तोक्नेेः- सञ्चामलत काययक्रमको सञ्चालन, कायायन्त्ियन तिा अनग
ु मनको लाधग
अधिकृत कमयचारीलार्य काययबबबरण सठहत जिम्मेिार पदाधिकारी तोतनप
ु नेछ । ननिबाट सम्पाठदत
काययक्रमको प्रभाकारीतालाई कायय सम्पादन मल
ू यांकनको आिार बनाईने छ ।
८) स्थानीय तहसँर् समन्त्िय र्नेेः-

मन्त्रालयका आयोिना िा काययक्रम सञ्चालन गदाय सम्बजन्त्ित

थिानीय तहसुँग समन्त्िय गरी सञ्चालन गनप
ुय ने छ ।
९) आयोिना प्रमख
ू तोकक काम लर्ाउन सककनेेः- मन्त्रालय िा अन्त्तगयत ननकायबाट सञ्चालन गररने
आयोिना सञ्चालन गदाय प्रचमलत ननयमानस
तोकी काम गराउन सककनेछ ।
ु ार आयोिना प्रमि
ु
त्यथता आयोिना प्रमि
ु सुँग कायय सम्पादन सम्झौता गररनेछ ।
१०) सभिायता अध्ययन र्ने:- काययक्रम कायायन्त्ियन गने ननकायले काययक्रम कायायन्त्ियन गनुय अनि सो
सम्िन्त्िी ितयमान अिथिा, काययक्रमको आिश्यकता, सहयोगी िा सहकायय गने ननकाय िा संथिा र सो
काययक्रमका चुनौनत तिा िोखिम आठद िुलार्य संक्षिप्त सम्भायता अध्ययन

प्रनतिेदन तयार गनुय

पनेछ ।
११) परामशा िा विशेषज्ञ सेिा शलन सककनेेः- काययक्रमको प्रकृनत हे री कुनै अध्ययन िा अनस
ु न्त्िान एिम ्
प्राविधिक सेिा िा कामका लाधग सम्िजन्त्ित विशेषज्ञको सेिा मलन सककनेछ । विशेषज्ञको सेिा मलन
आिश्यक भएमा सोको कारण िुलार्य अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पि
ू य थिीकृनत मलनु पनेछ ।
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परामशय िा विशेषज्ञ सेिा मलनु पदाय कणायली प्रदे शको िचय मापदण्ड ननदे मशका २०७५ बमोजिम गनुय
पनेछ ।
१२) सहिार्ी र्राउनेेः- काययक्रम कायायन्त्ियन गदाय सो काययक्रम िा सेिाबाट प्रत्यि रुपमा लाभाजन्त्ित हुने
िगय िा संथिालार्य सहभागी गराउनुय पनेछ । यथतो गदाय मसमान्त्तकृत समद
ु ायलाई प्रािममकता ठदनप
ु ने
छ ।
१३) लार्त अनम
ु ान पेश र्नुा पनेेः- कुनै पनन साियजिनक ननमायण, ममयत सम्भार सामग्री िररद िा सेिा
सम्िजन्त्ि कायय गनुय पि
ू य सम्िजन्त्ित प्राविधिक िा लेिा विशेषज्ञबाट सो बापत लाग्ने र्कार् लागत
अनम
ु ान तयार गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट थिीकृती मलनु पनेछ ।
१४) उपिोक्ता सशमनतबाट काम र्राउने:-

थिीकृत भएका काययक्रम िा आयोिना १ करोड सम्मको

उपभोतता सममनतबाट गररने छ । सो भन्त्दा बठढ रकम लागत भएकाको हकमा प्रचमलत कानन
ू
अनस
ु ार ठे तकापट्टाबाट काम गराउनु पने छ ।
१५) औषिी खररद सभबन्त्िी व्यिस्थाेः- आिश्यक पने औषिी तिा थिाथ्य उपकरणको आुँकलन गरी
भण्डारणको व्यिथिा समेतलाई तयाल गरे र थिाथ्य सेिामा प्रनतकूल असल नपने गरी िररद तिा
बबतरणको व्यथिा ममलाउनु पनेछ ।
१६) खररद र्ाकार्बाट ननर्ाय र्राउनु पनेेः- मन्त्रालय र अन्त्तगयतका ननकायको कुनै पनन िररद कायय गदाय
िरीद र्कार् िा महाशािाबाट ननणयय गराएर मार िररद कायय गनप
ुय ने छ । त्यथतो ननणयय अधिकार
प्राप्त अधिकारीबाट थिीकृत गराउनप
ु ने छ ।
१७) स्िीकृनत शलनु पनेेः काययक्रम कायायन्त्ियन

िा

संचालन गने जिम्मेिार ननकायले प्रत्येक काययक्रम

कायायन्त्ियन गनुय पि
ू य कणायली प्रदे श िचय मापदण्ड ननदे मशका २०७५ र यस ननदे मशकाको अधिनमा रही
अनस
ु च
ु ी २ बमोजिमको ढाुँचामा काययक्रम कायायन्त्ियन कायययोिना सठहत अधिकार प्राप्त अधिकारी
समि थिीकृनतका लाधग पेश गनुय पनेछ र थिीकृत कायययोिना अनस
ु ार काययक्रम सञ्चालन गनुय
पनेछ ।
१८) कायाान्त्ियन र्ना नसककने कायाक्रम सभिन्त्िमाेः- थिीकृत काययक्रम मध्ये कुनै काययक्रम कायायन्त्ियन
गनय नसककने अिथिा भएमा सोको कारण िल
ु ार्य सम्बजन्त्ित महाशािा माफयत मन्त्रालयका सधचि
समि पेश गनुय पनेछ । सो काययक्रमलाई अन्त्य ममलदो काययक्रममा रुपान्त्तरण गने व्यिथिा ममलाउन
सककने छ ।
१९) कायाादेश ददएर काम र्राउन सककनेेः- थिीकृत नीनत तिा काययक्रम कायायन्त्ियन गनय प्रचमलत
कानन
ू को प्रनतकूल नहुने गरी अजततयारी प्राप्त अधिकारीले कुनै सरकारी ननकाय, मातहत कायायलय िा
पदाधिकारी तिा सरोकारिाला संथिालाई कायायदेश ठदर्य काययक्रम कायायन्त्ियन गराउन सककने छ ।
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पररच्छे द ३ कायाक्रम अनुर्मन तथा प्रनतिेदन
२०) ननयशमत िानकारी र्राउनेेः- काययक्रम सञ्चालन गनय जिम्मेिार पदाधिकारीले काययक्रम कायायन्त्ियनको
अिथिा बारे मा अधिकार प्राप्त अधिकारी लार्य प्रत्येक सात ठदनमा िानकारी गराउनु पनेछ । सािै
प्रत्येक मठहनाको पाुँच गतेमभर बिेट तिा काययक्रम कायायन्त्ियनको प्रगनत वििरण अनस
ू च
ू ी ३
अनस
ु ारको ढाुँचामा अजततयारिाला समि पेश गनुय पनेछ ।
२१) अनर्
ु मन

सभिन्त्िी

व्यिस्थाेः-

काययक्रम

कायायन्त्ियनको

अनग
ु मनका

लाधग

मन्त्रालय

र

सो

अन्त्तगयतका ननकायले कुनै पदाधिकारी िा कमयचारी िा थिानीय थतरकै कुनै साियिननक पदमा रहे को
पदाधिकारी िा कमयचारीलार्य तोतन सतनेछ । प्राविधिक कामका लाधग कामसुँग सम्िजन्त्ित
पदाधिकारीबाटै अनग
ु मन तिा मल
ु याकंन गराउनु पनेछ । सो को प्रनतिेदन अनस
ु च
ु ी ४ अनस
ु ारको
ढाुँचामा पेश गनप
ुय नेछ । तर रु. एक करोड िा सो भन्त्दा माधिको आयोिनाको हकमा अनग
ु मन गनय
मन्त्रालयले आिश्यक अनग
ु मन संयन्त्रको व्यिथिा गनेछ ।
२२) प्रनतिेदन पेश र्नेेः- सम्बजन्त्ित महाशािा िा ननकायले मामसक प्रगनत प्रत्येक मठहनाको ७ गतेमभर
भौनतक तिा बबत्तीय चौमामसक प्रनतिेदन मञ्रालयमा पेश गनुय पनेछ । कुनै काययक्रम िा आयोिना
सम्पन्त्न गरे पनछ सम्पन्त्न भएको ममनतले १५ ठदनमभर अनस
ु च
ु ी ५ बमोजिमको ढाुँचामा

कायय-

सम्पन्त्न प्रनतिेदन पेश गनुय पनेछ।
२३) िक्
ु तानी िा पेजकक फछोट र्नेेः- यस ननदे मशका बमोजिम काययक्रम िा आयोिना सम्पन्त्न भर्य बद
ुं ा
२० र २१ बमोजिम अनग
ु मन तिा मल
ु यांकन प्रनतिेदन र कायय सम्पन्त्न प्रनतिेदन पेश भर्य आएपनछ
१५ ठदन मभर जिम्मेिार अधिकारीले बाुँकी भत
ु तानी िा पेजश्क फछोट गनप
ुय नेछ ।
२४) समीक्षा बैठक र्नेेः- तोककएको काययक्रम संचालन िा कायायन्त्ियन सम्पन्त्न गरी प्रनतिेदन प्राप्त
भएपनछ मन्त्रालयका सम्िजन्त्ित पदाधिकारी ,सरोकारिाला ननकाय तिा

संथिाका पदाधिकारी र

संलग्न कमयचारी सठहतको उपजथिनतमा काययक्रमको सममिा गनुय पनेछ । सममिाबाट प्राप्त सझ
ु ाि िा
ननदे शन एिम ् ननश्कषय आगामी ठदनमा काययक्रम कायायन्त्ियन गने मागयदशयनका रुपमा पालना गनुय
पनेछ ।

पररच्छे द ४: विविि
२५) सशमनत

िा

कायादल

नीनत,ननयम,ननदे मशका,

र्ठन

र्री

कायासभपादन

र्ना

सककनेेः-

मन्त्रालयसुँग

सम्बजन्त्ित

काययविधि,मापदण्ड आठद तिम
ुय ा गदाय सममनत िा काययदल गठन गरी कायय

जिम्मेिारी ठदन सककने छ । त्यथतो काययदलका सदथयलार्य प्रचमलत ऐन ननयम अनस
ु ारको बैठक भत्ता
लगाएतका सवु ििा उपलब्ि गरार्ने छ ।
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२६) मापदण्ड िा कायाविधि बनाउन सक्ने:-

काययक्रमको प्रकृनत

तिा आिश्यकता अनस
ु ार यस

ननदे मशकाको अधिनमा रही प्रत्येक आधियक िषयको थिीकृत आयोिना तिा काययक्रम संचालनको लाधग
आिश्यक पने काययविधि तिा मापदण्ड तयार गरी थिीकृत गरार् काययक्रम कायायन्त्िन गनप
ुय ने छ ।
२७) अनद
ु ानबाट संचालन हुने कायाक्रम सभबन्त्िीेः नेपाल सरकारको अनद
ु ानबाट सञ्चालन हुने काययक्रम
िा आयोिनाको हकमा यठद कुनै विशेष ननदे मशका, काययविधि िा मापदण्ड रहेको भए सोही अनस
ु ार
गनुय पनेछ । त्यथतो अलग्गै प्रकक्रयागत काययविधि नभएको हकमा यसै ननदे मशका बमोजिम हुनेछ ।
२८) मार्ा दशानका रुपमा शलनप
ु नेनेेः प्रदे श सरकारबाट यस मन्त्रालयसुँग सम्बजन्त्ित विषयमा

अनद
ु ान

माफयत थिानीय तहमा िाने बिेट कायायन्त्ियनका लाधग यी ननदे मशकालार्य मागयदशयनका रुपमा
मलनप
ु नेछ।
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प्रदे श सरकार
सामाजिक जिकास मन्त्रालय
कर्ााली प्रदे श
िाजषाक कायायोिना
अनूसूजि -१
(जनदे जशकाको बुँदा ५ सुँग सम्बन्धित)
वार्षिक बजेट रुः

आयोजनाको कूल लागतुः

१.

आ.व.

१०.

११.

२.

बजेट उपशीषिक नुः

(क) आन्तरिक

३.

मन्रालयुः

(२) स्थानीय सिकािुः

(२) स्थानीय सिकाि

४.

र्वभाग/सं स्थाुः

(३) स्थानीय सिकािुः

(३) जनसहभाधगताुः

५.

कायिक्रम/ आयोजनाको नामुः

६.

स्थानुः

(१) प्रदे श सिकािुः

(ख) वैदेशशक

(क) आन्तरिक

(१) ऋणुः

(क) शजललाुः

(१) प्रदे श सिकािुः

(ख) वैदेशशक

(१) ऋणुः

(२) अनुदानुः

(२) अनुदानुः

(ख) गा.र्व.स./न.पा./वडा नं.
७. आयोजना शुर भएको धमधतुः

१२ गत

(ग) सटही दिुः

८ . आयोजना पूिा हुने धमधतुः

शुरको सं शोधित

आ.व. सम्मको खर्ि र (सोझै भ ुक्तानी ि वस्तुगत समेत)

(क) आन्तरिक

(१)

नेपाल सिकािुः

(२) स्थानीय धनकाय/सं स्थाुः

९. आयोजना/ कायािलय प्रमुखको नामुः

(घ) दातृसंस्थाुः

(ख) वैदेशशक

(१) ऋणुः
(२) अनुदानुः
( िकम र लाखमा)

क्रस.

१

कायिक्रम

र्क्रयाकलाप

२

इकाइ

३

आयोजनाको कुल

सम्पूणि कायिमध्ये गत

र्क्रयाकलाप

....... आ.व.

आ.व. सम्मको

परिमाण

लागत

भाि

४

५

६

वार्षिक

प्रमथ र्ौमाधसक

कैर्ियत
दोस्रो र्ौमाधसक

तेस्रो र्ौमाधसक

सम्पन्न

खर्ि

भारित

परिमाण

भाि

बजेट

परिमाण

भाि

बजेट

परिमाण

भाि

बजेट

परिमाण

भाि

बजेट

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

परिमाण

प्रगधत
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प्रदे श सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
कर्ााली प्रदे श
कायाक्रम कायाान्त्ियन कायायोिना
अनस
ु च
ु ी-२

(ननदे शशकाको बँद
ु ा १७ सँर् सभिजन्त्ित)
१) काययक्रमको नामः
२) जिम्मेिार महाशािा/शािाः
३) बिेट मशषयक/उप-मशषयकः
४) बिेट रकमः
५) काययक्रमको उद्दे श्यः
६) काययक्रम सम्िन्त्िी विषय/कायय सेिा बारे पष्ृ ठभम
ू ी तिा संक्षिप्त व्यहोराः
७) काययक्रम संचालन गने थिानः पामलका/जिलला, ननिायचन िेर/ कुनै ननकाय िा संथिा
८) लाभाजन्त्ित व्यजतत / िगय /सम
ु दाय (अनम
ु ाननत मठहला/परु
ु ष,बालबामलका,दमलत संतया सठहत
९) कायययोिनाः
शस.न.

कृयाकलाप

प्रदान
र्ररने
सेिा

पेश र्ने

लािाजन्त्ित
िर्ा/समुदाय(संतया)

शसफाररश र्ने

7

समय

श्रोत/

उपलजधि

जिभमेिार

सहयोर्ी

सीमा

लार्त

सूचक

व्यजक्त

ननकाय

शाखा/महाशाखा

/संस्था

स्िीकृत र्ने
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प्रदे श सिकाि

सामाशजक र्वकास मन्रालय
कणािली प्रदे श
माधसक/र्ौमाधसक/वार्षिक प्रगधत प्रधतवेदन
अनूसूर्ी – ३
ुँ ा २० सुँग सम्बशन्ित)
(धनदे शशकाको बुद
१.

आ.व.

२.

बजेट उपशीषिक नुः

४.

कायिक्रम/ आयोजनाको नामुः

३.
५.
६.

मन्रालयुः

७. यस अवधिको खर्ि िकम ि प्रधतशतुः
(क) आन्तरिक

आयोजना/ कायािलय प्रमुखको नामुः
यस अवधिको बजेट (र)

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सिकािुः

(ख) वैदेशशक

(२) सं खयाुः

(३) जनसहभाधगतुः

१२. सोिभनाि शस्थधतुः

(१) प्रदे श सिकािुः

(क) माग गनुि पने िकमुः

(२) स्थानीय सिकािुः

(ख) माग गिे को िकमुः

(३) जनसहभाधगताुः

(ग) प्राप्त हुन बाुँकी िकमुः

(१) ऋणुः

(२) अनुदानुः

८. र्ालु आ.व. को हालसम्मको खर्ि िकम ि प्रधतशतुः

९. कुल लागतमध्ये सुरदे शख यस अवधिसम्मको कुल खर्ि िकम ि प्रधतशतुः

(ख) वैदेशशक (१) ऋणुः

१०. आयोजनाको सुरदे शख यस अवधि सम्मो भौधतक प्रगधत प्रधतशतुः
११. आयोजनाको कुल अवधिमध्ये र्वतेको समय प्रधतशतमाुः

क्र.स.

कायिक्रम/ र्क्रयाकलाप

१

२

(अ)

ुँ ीगत खर्ि अन्तिगतका कायिक्रम
पूज

(क)

ुँ ीगत खर्ि कायिक्रमको जम्मा
पूज

(ख)

र्ालू खर्ि कायिक्रमको जम्मा

(ग)

कायिक्रम खर्िको जम्मा (क+ख)

(घ)

उपभोग खर्ि

(ङ)

कायािलय सं र्ालन खर्ि

(र्)

कूल जम्मा खर्ि (ग घ ङ)

एकाइ

३

वार्षिक लक्ष्य

र्ौमाधसक लक्ष्य

(िकम र लाखमा)

र्ौमाधसक/वार्षिक

प्रधतवेदन अवधि

सूर्कमा आिारित

प्रगधत

सम्म यस आ.व.

प्रमुख

को प्रगधत

प्रधतिल/उपलशधि

परिमाण

भाि

बजेट

परिमाण

भाि

बजेट

परिमाण

भारित

परिमाण

भारित

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३
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कैर्ियत
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प्रदे श सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
कर्ााली प्रदे श
अनर्
ु मन प्रनतिेदन
अनुसुची - ४
(ननदे शशकाको बँुदा २१ सँर् सभिजन्त्ित)
१) काययक्रमको नामः
२) कायायलयको नामः
३) बिेट शीषयक/उप-शीषयकः

४) सम्पाठदत काययक्रमको अनग
ु मन समयािधि :
५) विननयोजित/ थिीकृत बिेट चालःु
पुँजु िगतः
शमनत

काया /कृयाकलाप

स्थान/कायाालय

अनुर्मनको
उद्दे कय

अनुर्मनको

सािन/प्रकृया

अनुर्मनबाट

प्राप्त वििरर्

ननककषा

तथा

सुझाि

६) समजटटर्त दटप्पर्ी:अनग
ु मन कतायको नाम :
पद

:

दथतित
ममनत

:
:
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प्रदे श सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय
कर्ााली प्रदे श
कायाक्रम सभपन्त्न प्रनतिेदन
अनस
ु च
ु ी-५

(ननदे शशकाको बँद
ु ा २२ सँर् सभिजन्त्ित)
१ काययक्रमको नामः
२

कायायलयको नामः

३

बिेट शीषयक/उप –शीषयकः

४

विननयोजित/ थिीकृत बिेट चालुः
पुँजु िगतः

५

काययक्रम सम्िन्त्िी विषय/ कायय सेिा बारे पष्ृ ठभूमी तिा संक्षिप्त व्यहोराः

६

काययक्रम कायायन्त्ियन प्रकृयाः
क)

विधिः

ख) समन्त्िय/सहकायय गररएका ननकायः
ग) काययक्रम कायायन्त्ियन गने महाशािा/

शािा/

पदाधिकारी/

कमयचारी/अन्त्य

समन्त्िय/ सहकायय गने ननकाय/ संथिा/ व्यजतत सम्िन्त्िी वििरणः
घ) अनुगमन विधि :
७

काययक्रमको उद्दे श्यः

८

लाभाजन्त्ित िगय िेर समद
ु ायः
थिानः
िगय समद
ु ाय ( मठहला,परु
ु ष, दमलत, िेष्ठ नागररक, सीमान्त्त सठहत िल
ु ाउने)
संतयाः (उमेर समह
ू अनस
ु ार)

९

प्रदान गररएका सेिा/कृयाकलापहरु :
क)

समय सीमा ( दे खि--सम्म, ठदन, मठहना आठद)

ख) िचय वििरण र्कार् लागत सठहतः
१० काययक्रमको सीमाः
११ प्राप्त उपलजब्िः
१२ काययक्रम संचालनमा आर्यपरे का समथया र कमी कमिोरीः
१३ आगामी काययक्रम संचालनका लाधग सुझाि तिा मसफाररसः
१४ संलग्न कागिात बबबरण :
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