
भाग २ : अनसूुची 
 

यस भागमा विभभन्न फाराम, श्रममूलक सािवजभनक भनमावण कायावन्ियन गनव तयार गररएका प्रकृयागत तथा 
कायवगत ढााँचाहरु तथा सान्दभभवक भनदेशिका र ताभलकाहरु समािेि गररएका छन ्। 

 

१. भौगोभलक विस्तार 

श्रममूलक सािवजभनक भनमावण योजना सातै प्रदेिका १२ िटा नगरपाभलकाहरुमा कायावनियन भइरहेको छ । 
सञ्चालनमा सहजताको लाभग नगरपाभलकाहरुलाई अिशस्थभतको आधारमा दईु क्लष्टरमा विभाजन गररएका छन ्
। 

क्र.सं. प्रदेि शजल्ला नगरपाभलका क्लष्टर 

१ १ पााँचथर वफददम पूिव–केन्रीय 

२ २ भसरहा गोलबजार   

३   सलावही हररिन   

४ िाग्मती दोलखा भीमेश्वर   

५ गण्डकी निलपरासी – पूिव कािासोती   

६   पबवत फलेिास   

७ लशुबबनी अर्ावखााँची सशन्धखकव  पशिम 

८   दाङ्ग लमही   

९ कणावली रुकुम – पशिम मभुसकोट   

१०   जाजरकोट भेरी   

११ सदूुर पशिम कैलाली लबकीचहूा   

१२   डाँडेलधरुा अमरगढी   

 

२. श्रममूलक सािवजभनक भनमावणको लाभग अनदुान वितरण (नेपाली रुपैयााँमा) 
क्र.सं. नगरपाभलका अनदुान रकम िर्व १ िर्व २ िर्व ३ 

१ वफददम २४२,५६५,७०६ २४,२५६,५७१ १४५,५३९,४२४ ७२,७६९,७१२ 

२ गोलबजार २२८,२७०,३२४ २२,८२७,०३२ १३६,९६२,१९४ ६८,४८१,०९७ 

३ हररिन २२३,५०१,९२२ २२,३५०,१९२ १३४,१०१,१५३ ६७,०५०,५७७ 

४ भीमेश्वर १८३,८५०,१३८ १८,३८५,०१४ ११०,३१०,०८३ ५५,१५५,०४१ 

५ कािासोती २२२,३३४,६७६ २२,२३३,४६८ १३३,४००,८०६ ६६,७००,४०३ 

६ फलेिास २४१,७९१,१४९ २४,१७९,११५ १४५,०७४,६८९ ७२,५३७,३४५ 

७ सशन्धखकव  १३८,८६१,१११ १३,८८६,१११ ८३,३१६,६६७ ४१,६५८,३३३ 

८ लमही १७९,१२४,११९ १७,९१२,४१२ १०७,४७४,४७१ ५३,७३७,२३६ 

९ मभुसकोट ११९,४५८,५४० ११,९४५,८५४ ७१,६७५,१२४ ३५,८३७,५६२ 



१० भेरी २२०,२४१,१३१ २२,०२४,११३ १३२,१४४,६७९ ६६,०७२,३३९ 

११ लबकीचहूा १७४,३३३,०७४ १७,४३३,३०७ १०४,५९९,८४४ ५२,२९९,९२२ 

१२ अमरगढी २२५,६६८,११० २२,५६६,८११ १३५,४००,८६६ ६७,७००,४३३ 

    २,४००,०००,००० २४०,०००,००० १,४४०,०००,००० ७२०,०००,००० 

 

३. छनौट गनव सवकने उप–योजनाहरुको उदाहरण 

उप–योजनाको प्रकार कृयाकलाप 

सडक 

 सधुाररएको फूटपाथ र साइकल मागवहरु, कंवक्रट िा ढुङ्गा 
छपाइ, ग्राभेल, र्ााँस सफाई तथा ममवत, सडक शचन्ह जडान, 

चट्टान फोने, कल्भटव भनमावण तथा ममवत, बहाि, बार तथा 
ग्याभबयन पखावल, बस स्टप भनमावण, ¥याबप तथा भसंढी, विद्यमान 
सडक पूिावधारको सफाइ 

पानी ढल 

अस्तर लगाएको खलु्ला पानी ढल, कल्भटवको क्रभसङ्ग, 

ग्याभबयनको काम, पानी कुलो, वफल्टर वपटहरु 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

पानी वितरण प्रणाली, खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार, पानी 
ट्ांकी, पोखरी, होचो इनार, सािवजभनक िौचालय, ढल र 
त्यसको ममवत, पानी बूथहरु, सािवजभनक लगुा धनेु स्थानहरु 

स्िास््य तथा शिक्षा सवुिधा 
विद्यालय कक्षा सधुार, पूिव–विद्यालय भिनहरु, ताभलम सवुिधा, 
सामदुावयक शक्लभनक र स्िास््य केन्रहरु, बाल सेिा केन्रहरु 

फोहर व्यिस्थापन फोहर सङ्कलन, सािवजभनक स्थानको सरसफाइ 

सािवजभनक स्थान, पाकव , बजार तथा सामदुावयक सवुिधाहरु खेलकूद तथा मनोरञ्जनात्मक सेिाको पनुस्र्थापना 
िातािरण संरक्षण भकू्षयबाट बचािट, िृक्षारोपण/हररयाली 

 

४. िातािरणीय तथा सामाशजक परीक्षण सूची 
 

योजनाको वििरण 

उप–योजनाको िीर्वक   

योजनाको प्रकृभत (नयााँ/विस्तार/पनुभनवमावण/स्तरोन्नभत)   

योजनाको अियिहरुबारे संशक्षप्त वििरण    

योजनासबबद्ध नगरपाभलका   

योजनासबबद्ध िडा/हरु   

भसू्िरुप – समतल, देउराली, उबडखाबड, वढस्को, उपत्यका   

ितवमान भउूपयोग (कृवर्, चरण, बञ्जर, िन, िस्ती, सडक आदद)    

आिश्यक भनमावण सामग्री/स्रोतहरुको प्रकार र पररमाण   



विसजवन गनुव पने भग्नाििेर्को पररमाण   

भग्नाििेर्मा कुनै हाभनकारक िस्त ुभमभसएको छ, छैन   

 

िातािरणीय पररिेि 

िातािरणीय मूल्याङ्कनको लाभग परीक्षण सूची 

क्र.सं वििरण 

हो
/

छ 

होइन/

छैन 

थाहा 
छैन 

कैवफय
त 

१ 

भनमावण स्थलमा यीमध्ये कुनै प्रमखु प्राकृभतक िा मानि भसशजवत प्रकोपको 
जोशखम छ ? – भकू्षय, बाढी, आाँधीबेहरी, गबभीर हािाहरुीको कारण विनाि, 

भकूबप, आगलागी, भबस्फोट, अन्य   (भए खलुाउन ुहोस)्          

२ 

योजनास्थल यीमध्ये कुनै िातािरणीय संिेदनिील क्षेत्रसाँग जोभडएको िा 
त्यसभभत्र परेको छ ?         

 

 सााँस्कृभतक सबपदा क्षेत्र (ऐभतहाभसक, धाभमवक, परबपरागत िा 
सांस्कृभतक महत्िको)         

 संरशक्षत क्षेत्र (राविय भनकुञ्ज, िन्यजन्त ुआरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण 
क्षेत्र र भनर्ेभधत क्षेत्र आदद)         

 आररभभूम रामसार/भसमसार         

 िन         

 जैविक विविधता/सरोकार संरक्षण गनव तोवकएको वििेर् क्षते्र         

 िन्यजीि/आगन्तकु जीिजन्तकुो प्रजनन/गूाँड रहने क्षेत्र         

 आगन्तकु िा िन्य जीिजन्तकुो गमन मागव         

 राविय िा अन्तरावविय महत्िको अन्य कुनै क्षेत्र         

३ 

रुखभबरुिामा (काठ मात्र िा फल लाग्ने समेत) तथा िनस्पभतमा पनव सक्ने 
सबभावित असर         

४ िरपरको जभमन तथा पाररशस्थभतक ह्रासको सबभािना          

५ योजना क्षेत्रको जनसंख्या र्ना छ ?         

६ नशजकमा कुनै ठूला विकास भनमावण िा ठूला उद्योगहरु भए कस्ता छन ्?         

७ 

योजनाको कारण भनमावण स्थलमा बढ्दो भकू्षयले गदाव खोलामा थेभग्रने क्रम 
बढेर सतही पानीको जलविज्ञानमा पररितवन आउने सबभािना          

८ 

भसल्ट बग्ने, कामदार शिविरबाट उत्सजवन हनेु फोहरमैला तथा भनमावणमा प्रयोग 
हनेु रसायन समेतका कारण सतही पानीको गणुस्तर ह्रास हनेु सबभािना          

९ 

उप–योजनाको लाभग सतही िा भभूमगत पानीको अत्यभधक प्रयोग गनुव पने 
अिस्था          



१० तेल, ग्रीज, पोशखएको इन्धन तथा अन्य िस्तकुा कारण जलप्रदूर्णको जोशखम          

११ ढल तथा फोहर भनष्कािनको कारण पानीको गणुस्तरमा पने असर         

१२ ढलका कारण बाढीको सबभािना         

१३ भनमावण पूिव/भनमावण/सञ्चालन चरणमा िाय ुप्रदूर्ण बढ्ने सबभािना         

१४ 

माभथल्लो स्िास प्रणालीमा समस्या उत्पन्न हनु सक्ने गरी जीिन यापन असहज 
गराउने अन्य कुनै प्रदूर्ण         

१५ 

योजना भनमावण तथा सञ्चालनको क्रममा भौभतक, रासायभनक तथा जैविक 
प्रकोपका कारण पेिागत स्िास््य र सरुक्षामा प्रभतकूल असर पने जोशखम तथा 
खतरा          

१६ 

भबस्फोटन तथा/िा अन्य भनमावण कायवको कारण सबभावित ध्िनी प्रदूर्ण र 
कबपन         

१७ सरसफाइ तथा फोहरमैला भबसजवनमा  कमजोरीको सबभािना         

१८ 

लामखटेु्ट िा मूसा प्रजाभतले सानव सक्ने रोगका कीटाणकुो लाभग अस्थायी 
प्रजनन स्थल बने्न सबभािना         

१९ भनमावण पूिव, भनमावण तथा सञ्चालन चरणमा दरु्वटनाको जोशखम         

२० 

भनमावण तथा सञ्चालनको क्रममा सामाशजक पूिावधार तथा सेिा (खानेपानी, 
सरसफाइ आदद) मा अभतररक्त भार पने गरी ठूलो जनसंख्याको आगमन         

२१ 

भनमावण र सञ्चालनको क्रममा भबस्फोटक, इन्धन तथा अन्य रासायभनक 
पदाथवको ढुिानी, भण्डारण, प्रयोग तथा/िा भबसजवनका कारण समदुायको 
स्िास््य र सरुक्षाको जोशखम         

२२ अन्य साधनहरुको प्रयोगमा व्यिधान र स्रोत/साधनमा पहुाँचको अभाि         

२३ 

योजना भनमावण तथा सञ्चालनको चरणमा फोहरमैला तथा/िा हाभनकारक फोहर 
उत्पादन         

२४ 

अन्य भनमावण कमीहरुमा दषु्प्रभाि पनव सक्ने गरी कामदार शिविरमा बस्ने िा 
अन्य सामदुावयक सदस्यहरुमध्ये कसैमा कोभभड–१९ भए नभएको भनशित गनव 
स्िास््य परीक्षण गने         

 

सामाशजक पररिेि 

सामाशजक मूल्याङ्कनको लाभग परीक्षण सूची 
क्र.सं. विर्यहरु वििरण 

१ प्रस्तावित भनमावण स्थल –    

  क) योजनाको लाभग जग्गाको आिश्यकता 

  ख) 

योजना स्थलको जग्गाको स्िाभमत्ि – 

सरकारी/भनजी 



  ग) 

योजनाको लाभग सरकारी जग्गा/संरचना 
अभधग्रहण गनुव पछव ? 

पने भए जग्गाको क्षेत्रफल, 

प्रभावित संरचनाहरुको संख्या 
तथा र्रधरुीको वििरण उल्लेख 

गनुव होस ्     

  र्) 

योजनाको लाभग प्रयोग गररने सरकारी 
जग्गाको ितवमान उपभोग गने व्यशक्त तथा 
र्रधरुी संख्या 

  ङ)  

योजनाको लाभग भनजी जग्गा/संरचना 
अभधग्रहण गनुव पछव ? 

पने भए जग्गाको क्षेत्रफल, 

प्रभावित संरचनाहरुको संख्या 
तथा र्रधरुीको वििरण उल्लेख 

गनुव होस ्     

  च) 

योजनाको लाभग प्रयोग गररने सरकारी 
जग्गाको ितवमान उपभोग गने व्यशक्त तथा 
र्रधरुी संख्या 

 

कृवर् प्रयोजन   

 

आिासीय प्रयोजन   

 

व्यापाररक प्रयोजन   

 

अन्य प्रयोजन (खलुाउन ुहोस)्   

  छ) 

योजनामा अभतक्रमणकारी/सकुुबबासीहरुलाई 
स्थानान्तरण गनुव पने अिस्था छ ? भए 
संख्या र वकभसम उल्लेख गनुवहोस ्। 

  ज) 

योजनामा सामदुावयक सवुिधा िा सरकारी 
संस्थापना िा धाभमवक, सााँस्कृभतक िा 
ऐभतहाभसक महत्िको कुनै संरचनालाई 
स्थानान्तरण गनुव  पने छ ? 

  झ)  

प्रस्तावित योजनास्थलको अिशस्थभत, जहााँका 
बाभसन्दाहरु 

 

सबै मूलधारका छन ्   

 

सबै आददबासी छन ्   

 

अभधकांि मूलधारका िा गैर–   



आददबासी छन ्

 

अभधकांि आददबासी छन ्   

२ 

सबभावित सामाशजक प्रभाि – 

योजनाले भनबन शस्थभत उत्पन्न गछव ?   

  क) 

जनसमदुायको अस्िेशछछक पनुबावस 
(भौगोभलक तथा/िा आभथवक स्थानान्तरण)  

  ख)  

गररब, मवहला तथा बालबाभलका, आददबासी 
र अन्य जोशखम समूहमा पने व्यशक्तहरुमा 
पने असर  

  ग)  

सामदुावयक सवुिधाहरुको स्थानान्तरण 
आिश्यक पछव ? 

  र्) 

उप–योजनाले जोभडएको िा छरभछमेकको 
िस्तीमा हनेु परबपरागत वक्रयाकलापलाई 
बाधा प¥ुयाउंछ ? 

  ङ) 

भनमावण स्थल र कामदार शिविरहरुमा 
कमजोर सरसफाइ र फोहर विसजवन 

  च) 

कामदारबाठ स्थानीय बाभसन्दाहरुमा 
संक्रामक रोगहरु फैलने सबभािना       
(यौनजन्य संक्रमण, एच.आइ.भी./एड्स) 

  छ) 

भनमावण तथा सञ्चालनको क्रममा सामाशजक 
पूिावधार तथा सेिा (खानेपानी, सरसफाइ 
आदद) मा अभतररक्त भार पने गरी ठूलो 
जनसंख्याको आगमन 

  ज) 

भनमावण गभतविभधबाट विद्यमान सडकमा प्रभाि 
परेर जनजीिनमा असहजता उत्पन्न भई 
सामाशजक द्वन्द्व 

  झ) 
यस सूचीमा नपरेका अन्य कुनै प्रभाि भए 
खलुाउन ुहोस ्

  ञ) 

भनजी र सािवजभनक जग्गाबाट विस्थापन हनु 
नपने गनव िा कम गनव कुनै विकल्पहरु भए 

खलुाउन ुहोस ्

  ट) छबए्रब्चछबए् छभत्रगष्चझभलत   

      

 

 



५. उप–योजना छनौट गने भनदेशिका 
 

मवहला र दभलत जस्ता जोशखममा परेका समूहको प्रभतभनभधहरुसाँग भनकटतम छलफल तथा िडा र 
नगरपाभलकाको कायवकारी सभमभतबाट अनमुोदन गरेपभछ मात्र योजना समन्िय कायावलयमा पठाएको आधारमा 
उप–योजनाहरुको छनौट गररनेछ । 

 माभथ अनसूुची ४ मा संलग्न िातािरणीय तथा सामाशजक परीक्षणको आधारमा उप–योजनाहरुको 
मूल्याङ्कन गररने छ । 

 उप–योजनाहरुलाई सहभागी नगरपाभलकाहरुको िावर्वक कायवक्रम तथा बजेटसाँग आबद्ध गररने छन ्। 

 

५.१ उपयकु्तता 
भनमावण हनेु पूिावधारहरु भतनले सेिा प्रदान गने समदुायको यथासबभि नशजकै रहन ुमहत्िपूणव हनु्छ । उप–

योजनाले भनबन ितवहरु पूरा गरेको हनु ुपनेछ : 
 श्रममूलक 

 समदुायको आिश्यकतालाई संिोधन 

 नगरपाभलका समन्िय सभमभतबाट स्िीकृत 

 एकै िडा/नगरपाभलकाका बाभसन्दा मात्र उप–योजनामा कामदार हनु पाउने भएकोले 
कामदारहरुको बासस्थान नशजकै योजनास्थल (उही िडा/नगरपाभलका) 

 एक कायवऋतमुा (दईु िा तीन मवहना) उपलब्चध कोर्को सीमाभभत्र सबपन्न हनुसक्ने 

 प्रदिवनमूलक प्रभाि पानव सक्ने र सञ्चालनमा रहेको पूिावधारको ममवत, सधुार तथा स्तरोन्नभत  

 

५.२ छनौट प्रवक्रया 
उप–योजनाको छनौट गनव भनबन कायवहरु पूरा गनुव पनेछ : 
 

५.२.१ प्रारशबभक मूल्याङ्कन 

िडाभभत्र उप–योजनाको सबभावित अिशस्थभत भनबन आधारमा भनधावरण गररने छ : 
o गररबीको स्तर 

o सहयोगी सरसवुिधाबाट अभत िशञ्चत क्षेत्र 

o कोभभड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्र 

 

िडा अध्यक्षले नगरपाभलका कमवचारीको सहयोगमा माभथ उल्लेख भए बमोशजम योजना छानु्न पनेछ । 
त्यसपभछ िडाभभत्रको भनबन विर्यबारे आिश्यक जानकारी प्राप्त गनव िडा कायावलयले रतु मूल्याङ्कन गनेछ : 

 समदुायको वकभसम (जस्तै जातीय संरचना, कोभभडको प्रभाि) 

 सिवसाधारणको आभथवक स्तर 



 कामको खोजीमा रहेका व्यशक्तहरुको उपलब्चधता 
 नगरपाभलकाबाट योजनाको प्राथभमकतामा परेको 

 

५.२.२ उप–योजनाको सबभाव्यता 
श्रममूलक सािवजभनक भनमावण कायवको सबपकव  व्यशक्तले भनबन आधारमा उप–योजनाको सबभाव्यता अध्ययन 
गनेछ : 

 परीक्षण सूचीको आधारमा िातािरणीय तथा सामाशजक मूल्याङ्कन 

 योजनाको कायवमा सहभागी हनु र स्िाभमत्ि ग्रहण गनव इछछुक समदुाय 

 कामको खोजीमा रहेका व्यशक्तहरुको उपलब्चधता 
 प्रचभलत तथा अपेशक्षत ज्याला दर 

 उपलब्चध कामदारहरुको प्रकार 

 उप–योजनाको प्राविभधक उपादेयता  

 भनमावण सामग्रीको उपलब्चधता 
 गैर–स्थानीय सामग्रीको ढुिानी सवहतको मूल्य, तथा 
 उप–योजना क्षेत्रमा कामदारहरुको उपलब्चधता 

 

५.२.३ योजनाहरुको सूची 
क) िडाबाट बढीमा दि िटा योजनाको सूची तयार गररने छ 

ख) योजनाको सूचीलाई स्थलगत मूल्याङ्कनको आधारमा थप प्राथभमकीकरण गररने छ 

ग) िडाबाट सो सूचीलाई स्िीकृभतको लाभग नगरपाभलका समन्िय सभमभतमा पठाउने छ 

र्) बजेट उपलब्चधताको आधारमा सबै िा छाभनएका योजनाहरु प्राथभमकता क्रम बमोशजम कायावन्ियन 
गररने छन ्

 

६. प्राथभमकीकरण तथा लाभग्राही छनौट गने भनदेशिका 
लक्ष्य : भनददवष्ट छनौट प्रवक्रया बमोशजम गररबको लाभग  

उपयकु्तता : लाभग्राही तथा भतनको र्रधरुीले पूरा गनुवपने दईु वकभसमका ितवहरु छन ्: उमेर (१८ िर्व िा 
बढी), बसोबास (योजना भएको िडा िा नगरपाभलकाभभत्र) 

लक्ष्य भनधावरण र्रधरुीको तहमा गररने छ तथा र्रधरुीबाट एक जनाले उप–योजनामा काम गनव सक्ने छ  

छनौटका आधारहरु : 
िडा कायावलयले पररिारको भरणपोर्ण गनव पयावप्त आबदानी र कृवर् उब्चजनी नहनेु र्रधरुीबारे विचार गनव भनबन 
जोशखम भएका आधारहरुको प्रयोग गने छ : 

  र्रधरुीमा कुनै व्यशक्तमा अपाङ्गता भएको 
  एकल मवहलाले नेततृ्ि गरेको र्रधरुी 



  र्रधरुीमा कोभभड संक्रभमत कुनै व्यशक्त भएको 
  कोभभड असरका कारण जीविकोपाजवन गमुाएको र्रधरुी 
  बसाइसराइबाट फकेको व्यशक्त भएको र्रधरुी 
  दभलत, अल्पसंख्यक, जनजाभत र भभूमहीन व्यशक्त 

 

रष्टव्य : उप–योजनाले कबतीमा ३५ प्रभतित मवहलालाई कामदारमा भनयकु्त गने छ । 

 

 

छनौट प्रवक्रया 
१) श्रममूलक सािवजभनक भनमावण, फाइदा, शजबमेदारी, प्रयोग तथा सहभागी छनौट विभधबारे जानकारी ददन 

िडाहरुमा सञ्चार अभभयानहरु सञ्चालन गररने छन ्। 

२) िडामा आयोजना हनेु कायवक्रमहरुमा इछछुक र्रधरुीहरु उपशस्थत भई आपूm सहभाभगताको लाभग 
इछछुक भएको जानकारी दताव गराउने छन ्। 

३) उप–योजनामा समावहत गनव सवकने कामदार संख्याको आधारमा सहभागीहरुको प्राथभमकीकरण तथा 
प्रारशबभक छनौट गररने छ । 

४) छनौट प्रवक्रयामा ज्येष्ठ नागररक, िारीररक दबुवलता भएका, अल्पसंख्यक, सवुिधाहीन समूह तथा कोभभड 
महामारीबाट आक्रान्त पररिार लयागत जोशखममा परेका समूहहरुलाई सहयोग हनेु वििेर् व्यिस्था 
गररने छ ।  

५) कोभभडको सन्दभवमा जोशखममा परेका जनसांशख्यकी समूहहरुको पवहचान गनव िडाहरुले विद्यमान 
सामदुावयक समूहहरुसाँग दूरसञ्चारको प्रयोग गनुव आिश्यक हनु सक्दछ । 

६) नगरपाभलका/िडाहरुले साझेदार संस्थाहरुसाँग (जस्तै यू.एन. भनकायहरु, सामदुावयक तथा सामाशजक 
संस्थाहरु) पभन सहकायव गरेर तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कायवक्रम लगायत का सरकारी 
कायवक्रमहरुसाँग समन्िय गरी हाल सञ्चाभलत योजनाहरुमा पहुाँच नपगुेका श्रममूलक सािवजभनक 
भनमावण कायवमा संलग्न हनु इछछुक असंगदठत कामदारहरु, दतावविहीन आप्रिासी तथा बसाइसराइबाट 
फकेका गररब र जोशखममा परेका समूहहरुको पवहचान गने तथा भतनीहरुसबम पहुाँच प¥ुयाउने कायव 
गने छ । 

७) जोशखममा परेका र्रधरुीको पवहचान गनव सामदुावयक सहजकताव, नेता तथा सामदुावयक समूहहरुको 
प्रयोगबाट सहयोग पगु्नेछ । 

८) छनौटमा परेका र्रधरुीहरुले िडामा आयोजना हनेु दताव कायवक्रममा सहभागी भएर कामदार हनु 
योग्य र्रका सदस्यहरुको नाम दताव गराउने छन ्। 

९) िडाहरुबाट प्रस्ततु हनु आएका प्रारशबभक छनौट सूचीको आधारमा नगरपाभलका समन्िय सभमभतबाट 
छनौटमा परेका कामदारको अशन्तम सूचीलाई अनमुोदन गने छ । 

 



 

 

 

छनौटका आधारहरु रुज ुगने 

समदुायबारे उपलब्चध जानकारीको आधारमा िडा समन्िय तथा अनगुमन सभमभतले छनौटका आधारहरु तय 
गने छ ।  योजनामा संलग्न हनु नपाउने गरी सबपन्न पररिारको रुपमा िगीकरण गनव के कस्तो सबपशिलाई 
मूल्यिान माने्न िा “उमेर नपगुेको पररिार सदस्य धेरे जना भएको” भनेर भनेर कस्तोलाई माने्न भने्न जस्तो 
विर्य भनधावरण गने दावयत्ि सबबशन्धत िडाको हनेु छ ।  

छनौटका आधारहरु भनदेिात्मक मात्र हनेु भएकोले कुन र्रधरुीलाई समािेि गने िा नगने भने्न विर्यमा २० 
प्रभतितसबम स्िवििेकको प्रयोग िडाहरुले गनव सक्ने छन ्। माभमलाको आधारमा स्िवििेकको प्रयोग गने 
आिश्यकताको पवुष्ट भने गनुव पदवछ । उदाहरणको लाभग, कुनै र्रमा एक जना जाभगरे भए पभन समग्र पररिार 
भने अभत गररब हनु सक्दछ अथिा कुनै र्रमा अपाङ्गता भएको व्यशक्त भए पभन पररिार भने अभतविपन्न नहनु 
सक्दछ अभन मवहला र्रमूली भएको कुनै र्रमा कामदार नै उपलब्चध नहनु पभन सक्दछ । 

तथावप लाभग्राहीको सूचीमा पने व्यशक्तको उमेर र बसोबास सबबन्धी आधार पूरा गरेकै हनु ु पनेछ भने 
छनौटमा परेका ८० प्रभतित र्रधरुी कुनै न कुनै प्रथभमकता प्राप्त समूहकै व्यशक्त हनु ुपनेछ । 

िडाबाट तयार गरेको सूची एक हप्तासबम समदुायले उजूरी गनव सक्ने गरी सूचना पाटीमा टााँस गरी त्यसपभछ 
मात्र नगरपाभलकामा स्िीकृभतको लाभग पठाउन ुपनेछ । 

 

अभधकरण 

छनौटमा परेका र्रधरुीहरुले भनशित ददनसबम काम गनव पाउने छन ्। लाभग्राहीहरुलाई यसबारे पूिव सूचना 
ददइने छ । 

कामदार पररचय पत्र 

कामदार पररचय पत्र श्रममूलक सािवजभनक भनमावण कायवमा र्रधरुीले काम गनव पाउने अभधकारको प्रमाण हनेु 
छ । 

 

नोट 

नगरपाभलकाहरुले श्रममूलक सािवजभनक भनमावण कायवको बारेमा िडा समन्िय तथा व्यिस्थापन सभमभतहरुलाई 
अभभमखुीकरण गने छन ्। 

  

  



 

७. भनिेदन फाराम – भनिेदकहरुको सूची 
 

यस सूचीमा िडाका बाभसन्दाहरु सूचीकृत गररनेछन ्। 

भमभत   िडा   

सहीछा
प   

  
  
  

क्र.सं
. 

नागररक
ता नं. नाम र्रमूली ठेगाना 

पररिार 

सदस्य 
संख्या 

अपाङ्गता भएको / गभविती/ 

प्रिासबाट फकेको 
फोन 
नंंं   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

८. र्रधरुी दताव फाराम 

१ दताव गराउने प्रभतभनभध         

२ आमा/बबुाको नाम (कसको ?)         

३ र्रमूलीको नाम     परुुर् मवहला 
४ ठेगाना         

५ जनजाभत         

६ गभविती/काखे बालकको आमा छ छैन     

६.१ भएमा नाम         

७ प्रिासबाट फकेको छ छैन     

७.१ भएमा नाम र उमेर     परुुर् मवहला 
७.२ गएको मलुकु         

८ पररिारमा कोभभडको संक्रमण छ छैन     

९ पररिारमा आशश्रत तथा अन्य आजवन गनेको संख्या 
(औपचाररक, तलबी िा अनौपचाररक)         



१० Is the HH receiving any cash support or 
engaged in any PWP छ छैन     

१०.१ भए खलुाउन ुहोस ्         

क्र.सं. 

११. पररिारमा उपलब्चध हनु सक्ने कामदार 

१२. 
र्रमूलीसाँ
ग नाता 

१३. 
जन्म 

भमभत 

१४. 
भलङ्ग 

 १५. तस्िीर 
नंंं 

१       परुुर्   

२ 

      

मवह
ला   

 

९. उप–योजना सबझौताको ढााँचा 

क) 

आयोजना कायावन्ियन सभमभत/ कायावन्ियन कतावको 
प्रभतभनभध      

I.  नाम     

II.  पद     

III.  पत्राचार गने पूरा ठेगाना     

ख) उप–योजनाको वििरण     

I.  नाम     

II.  ठेगाना     

III.  उदे्दश्य     

IV.  स्िीकृत गने भनकाय     

V.  आरबभ भमभत     

VI.  पूरा हनेु भमभत     

ग) उप–योजनाको लागत सबबन्धी वििरण     

अ) लागत अनमुान     

आ) भनमावण सामग्रीको नाम/स्रोत             (स्थानीय/बाह्य) पररमाण (दर समेत)  लागत 

I.        

II.        

III.        

IV.        

V.        

इ) 

ज्याला 
  
  

र्) 
लाभग्राही (प्रत्यक्ष) 
  



  

र्रधरुी जनसंख्या (जबमा) दभलत/जनजाभत जनसंख्या 
मवहला 
जनसंख्या 

        

 

ङ) आयोजना कायावन्ियन सभमभत 

 

िडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा योजनाका लाभग्राहीहरुसाँग बैठक गरी सभमभतको गठन गररने छ । सभमभतका 
सदस्यमध्ये कबतीमा दईु जना सबभावित कामदार हनु ुपनेछ । साथै कबतीमा एक भतहाइ सदस्य मवहला हनु ु
पनेछ । 

 

अ) सभमभत गठन गरेको भमभत : 
 

आ) सभमभतका पदाभधकारीहरु : 
क्र.सं. पद नाम ठेगाना नागररकता नं. कैवफयत 

१)  अध्यक्ष         

२)  उपाध्यक्ष         

३)  सशचि         

४)  कोर्ध्यक्ष         

५)  सदस्य         

६)  सदस्य         

७)  सदस्य         

 

इ) आयोजना कायावन्ियन सभमभत गठन गदाव उपशस्थत लाभग्राहीहरुको संख्या : 
च) सबझौताका ितवहरु 

 

अ) श्रममूलक सािवजभनक भनमावणको लाभग उपलब्चध रकमको प्रयोग सबझौता बमोशजमको कामको लाभग 
मात्र गनुव पनेछ । 

आ) योजना पूरा भए पभछ/आिभधक भकु्तानी भए पभछ भएको कामको पररमाण नगरपाभलकाले जााँच गनुव 
पनेछ । 

इ) लाभग्राही समदुायलाई बजेट तथा कायव प्रगभत र त्यसको गणुस्तरबारे जानकारी ददन ुपनेछ । 

इ) समयमै योजना कायावन्ियन गने तथा कामदारलाई ज्याला भकु्तानी गने दावयत्ि आयोजना कायावन्ियन 
सभमभत/कायावन्ियन कतावको हनेुछ । 

उ) आयोजना कायावन्ियन सभमभत/कायावन्ियन कतावले कामदारको दैभनक खाता, (तथा व्यिस्थापन सूचना 
प्रणालीमा समािेि गने, यसको लाभग खाताको फोटो पभन प्रयोग गनव सवकने), भपावइ तथा खचव सवहतको 



प्रगभत प्रभतिेदन र भनमावण सामग्रीको वकभसम सवहतको वििरण राख्न ुपनेछ । 

 

ए) लागत अनमुान भन्दा कम लागतमा उप–योजना सबपन्न भएमा ज्याला तथा गैर–ज्यालाको अनपुातबारे 
िरुुमा कायम भएको सहमभतको आधारमा लेखा फरफरक गनव हामी मञू्जर छौं । 

ऐ) छनौट भएका कामदारबाट योजना/भनमावण कायावन्ियन नगरेको कारणले कुनै कानूनी कारबाही भए 
आयोजना कायावन्ियन सभमभत/कायावन्ियन कतावलाई मञू्जर छ । यस्तो अिस्थामा नगरपाभलकाले यो 
सबझौता रद्द गरेमा िा भकु्तानी रोक्का राखेमा आयोजना कायावन्ियन सभमभत/कायावन्ियन कतावले कुनै 
दाबी गने छैन । 

यसमा लेशखएका सबै ितव तथा बन्देजहरुको पूणव पालना गनव हामी सहमत छौं । 

 

नगरपाभलकाको तफव बाट :   आयोजना कायावन्ियन सभमभत/कायावन्ियन कतावको तफव बाट 
: 
 

सहीछाप :       सहीछाप  

भमभत :        भमभत : 
नाम :        नाम : 
पद :        पद : 
 

साक्षी :        साक्षी : 
सहीछाप :       सहीछाप : 
भमभत :        भमभत : 
नाम :        नाम : 
पद :        पद : 
 

  



१०. कामदार पररचय पत्र 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

सचुना  

 कामदार पररचय पत्र भएको र्रधरुीबाट श्रममूलक सािवजभनक  

    भनमावण कायवमा सहभागी हनु पाइने छ 

 

 उप–योजनामा र्रधरुीबाट छाभनएको/सूचीमा परेको एक  

जना व्यशक्तले काम गनव पाउने छ 

 भारी उपकरणको प्रयोग भनर्ेध गररएको छ 

 समान कामको लाभग मवहला िा परुुर्ले समान ज्याला पाउने  

छ भनयभमत रुपमा ज्याला भकु्तानी गररने छ 

  ज्यालाको रकम कामदारको व्यशक्तगत बैंक खातामा जबमा  

गररने छ 

 राविय िहरी िासन सधुार आयोजना अन्तगवत श्रममूलक  

सािवजभनक भनमावण कायव प्रयोजनको लाभग आभथवक िर्व ... ...  

... मा भमभत ..... ... ... ... देशख भमभत ... ... ... .. सबमको 
 लाभग यो पररचय पत्र जारी गररएको छ । 

 

पररचय पत्र नं. 

नगर कायवपाभलकाको कायावलय  
....................................नगरपाभलका 
.........................................., नेपाल   

 

कामदार पररचय-पत्र  

 

मखु्य लाभग्राही (कामदार) 
को पासपोटव साइजको  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

लाभग्राही (कामदार) को वििरण 

  

    

र्रधरुी नं. / प्रभतभनभधको नाम 

 
 
 
 
   

    

    

    

बबुा/आमा   

पररचा पत्र –नागररकता/ मतदाता पररचय 
पत्र)    

जन्म भमभत   

भलङ्ग   

ठेगाना : नगरपाभलका – िडा – िस्ती/टोल  

 
 
  

भनमावण स्थलको भनयमहरु 

 

  

 ददनको दईु पटक हाशजरी गनुव पनेछ (भबहान एकपल्ट 
र ददनको काम समाप्त हनेु समयभतर एकपल्ट)  

   हाशजरी जनाउन आउाँदा पररचय पत्र देखाउन ुपनेछ 

   पररचय पत्र नहनेु कामदारलाई काम गनव ददइने छैन 

   कायवस्थलमा मददरा सेिन भनर्ेध गररएको छ 

  

 कुनै पभन कामदारलाई भौभतक, यौभनक, मनोिैज्ञाभनक िा 
मौशखक उत्पीडन िा दवु्र्यिहार गनव पाइने छैन  

  

 अपमानजनक, धबकीपूणव, दवु्र्यिहारपूणव, उत्पीडनपूणव, 
सााँस्कृभतक रुपमा अपाछय िा यौन उिेजनात्मक 
भार्ाको प्रयोग िा व्यिहार गनव पाइने छैन 

  

 हाते औजारहरुको प्रयोग गदाव सरुक्षाको उपाय 
अपनाउन ुअभनिायव छ 

  

 कुनै औजार हराएमा समूहको नेता जिाफदेही हनु ु
पनेछ 

  

 आधा ददन मात्र काम गने कामदारको हाशजरीमा आधा 
ददन जनाइने छ 

   भबना काम कुनै ज्याला भकु्तानी गररने छैन 

 



११. दैभनक हाशजरी खाता 
हाशजरी 
खाता नं. 
:  

 िडा नं. 
:   

उप–

योजना 
:           

भमभत                 

    

साइट सपुरीिके्षक : नाम 
तथा सही             

                  

                  

समूह नं.     

रुज ु

हाशजरी 
कामदारको 
सही         

क्र.सं. 
पररचय 
पत्र नं. नाम   भबहान सााँझ भबहान सााँझ   

१)        छ छैन छ छैन   

२)                  

३)                  

४)                  

५)                  

६)                  

७)                  

८)                  

९)                  

१०)                  

 

१२. कामको नापी वििरण (संशक्षप्त) 
 

उप–योजना :          

क्र. सं. :          

समूह नं. :          

काम िरुु भएको भमभत :         

यो बील तयार भएको भमभत :        

भकु्तानी भमभत :         

नापी वकताब नं. :          

    

क्र.
सं. वििरण एकाइ 

आजसबम भएको 
काम               



  रकम 

अशर्ल्लो बीलसबम 
भएको काम                 

  

हाल भएको 
काम                   

  कैवफयत                   

      पररमाण 

द
र   

पररमा
ण 

रक
म 

पररमा
ण 

रक
म   

                      

                      

                      

                      

    

 

यस भबल बमोशजम जबमा रकम :        

अशर्ल्लो भबलसबमको रकम :      समूह नेताको सही : 
भकु्तानी योग्य रकम :       समूह नेताको नाम 

जबमा कट्टी :         

पेश्की :          

खदु भकु्तानी योग्य रकम :         

           

तयार गने : ... ... ... ... ...  रुज ुगने : ... ... ... ... ...  स्िीकृत गने : ... ... . 
नगरपाभलकाको सब–इशन्जभनयर  नगरपाभलकाको इशन्जभनय  सबपकव  व्यशक्त    
  



१३. व्यािसावयक स्िास््य सरुक्षा भनदेशिका 
श्रममूलक सािवजभनक भनमावण कायवमा व्यािसावयक स्िास््य सरुक्षाको जोशखम कम गनव नेपाल िहरी िासन 
सधुार आयोजनाको िातािरणीय तथा सामाशजक व्यिस्थापन प्रणालीमा उल्लेख भए बाहेकका विश्व बैंकको 
भ्जज्क् भनदेशिका, नेपाल सरकारद्वारा तोवकएको आिश्यकता तथा विश्वव्यापी रुपमा स्िीकृत व्यािसावयक 
स्िास््य सरुक्षाका उपायहरुको पालना गनुव पनेछ । सबै सहभागीहरुलाई भनमावण विभध तथा आिश्यकता 
अनसुार व्यािसावयक स्िास््य सरुक्षाका वििेर् उपायहरुबारे ताभलम प्रदान गररने छ । उप–योजनाहरुमा 
नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभभड–१९ सबबन्धी भनर्धेाज्ञाहरुको साथै नेपाल सरकार तथा विश्व बैंकबाट 
तजुवमा गररएका कोभभड व्यािसावयक स्िास््य सरुक्षा सबबन्धी आचरण र भनदेिकाहरुको पभन अनिुरण गनुव 
पनेछ । आयोजना तथा भनमावण स्थल सपुरीिके्षकको अनरुोधमा लैवङ्गक वहंसा, व्यािसावयक स्िास््य सरुक्षा 
लगायतका विर्यमा ददइने ताभलम तथा अभभमखुीकरणमा कामदारहरु सहभागी हनु ुअभनिायव हनेुछ । 

 

सरुक्षाका उपायहरु 

 प्राथभमक उपचार वकट तथा भनमावण स्थलमा ताभलम प्राप्त व्यशक्तको उपलब्चधता (भनमावणस्थल 
सपुरीिके्षकलाई ताभलम ददने) 

 ढुङ्गा फोड्न, खोप्न, कुट्न र िेशल्डङ्ग गनव सरुक्षात्मक चश्मा 
 रसायन, फोहर र अन्य खतरनाक िस्तहुरु प्रयोग गदाव पञ्जा र बूट लगायत अन्य सरुक्षात्मक 

पररधानहरु 

 मखु छोप्ने मास्क 

 सामान खस्ने खतरा भएका स्थानहरुमा हेल्मेट 

 सरुरीिके्षकलाई नशजकैको स्िास््य सेिा र एमबलेुन्स िा िीघ्र उपलब्चध हनेु यातायातबारे जानकारी 
 

स्िास््यका उपायहरु 

 भनमावणस्थलमा पयावप्त र सफा वपउन योग्य पानी 
 कामदारहरुको लाभग भनमावणस्थलभभत्र िा नशजकै िौचालयको उपलब्चधता 
 कामको समयमा मादक िा लागू पदाथव प्रयोगमा भनर्ेध   

 हात धनेु सवुिधा 
उपकरणहरु : आिश्यकता अनसुार हेल्मेट, सरुशक्षत बूट, पञ्जा, चश्मा र मास्क 

 

 

कोभभड–१९ सरुक्षा उपायहरु 

संक्रभमत कामदारलाई उप–योजनामा सहभागी गराइने छैन । कोभभड–१९ को कुनै लक्षण देशखएको िा 
देशखसकेको कुनै व्यशक्तलाई सािवजभनक भनमावण स्थलमा प्रिेि गनव ददइने छैन । कामदारका समूहहरुले 



उपलब्चध स्थानीय स्िास््य सेिा प्रदायकसाँग सहकायव गरी सहभागीहरुको स्िास््य अनगुमनमा यथासबभि 
सहयोग गनुव पनेछ ।  

 कायव स्थलमा सामाशजक दूरी कायम गने, आलोपालो गरी काम गराउने, ियस्कहरुलाई अलग्गै राखेर 
यिुाहरुलाई काम गनव ददने तथा हात भमलाउन दरुुत्साहन गने 

 सबै कामदारले कायवस्थलमा अभनिायव रुपमा मास्क लगाउने 

 सहभागीहरुलाई सामान्यतया ज्यािल र उपकरणहरु साटफेर गनव नददने 

 ज्यािल र उपकरणहरु भनमवलीकरण गने 

 साबनु र पानी उपलब्चध गराउने 

 लाभग्राहीको लाभग कोभभड–१९ बाट सरुशक्षत रहने उपायहरुबारे भनदेशिका बनाउने, भनदेिन ददने तथा 
यस विर्यमा ताभलमहरु सञ्चालन गने 

 काम तथा भनदेिनहरु ददने क्रममा कोभभड–१९ तथा व्यािसावयक स्िास््य सरुक्षासबबन्धी सतकव ताको 
पालना हनेु गरी आिश्यकता अनसुार वपवपइ सरुक्षा किच लगाउने  

  



 

१४. उप–योजना सूचना बोडव 
 

भनमावण स्थलमा राशखएको सूचना पाटीमा उप–योजनाको लागत समेतको विस्ततृ वििरणहरु सािवजभनक गररने 
छ । सूचना पाटीमा भनबन वििरणहरु समािेि गररने छन ्: 
 

उप–योजनाको नाम, कामको संशक्षप्त वििरण, लगानीको स्रोत, योजनस्थलमा लाभग्राहीको संख्या, योजनामा संलग्न 
कामदारको संख्या, योजनाले समेट्ने क्षेत्र,  भनमावण कायव आरबभ र समाप्त हनेु भमभत आदद । 

 

सूचना पाटीको खचवलाई उप–योजनाको लागत अनमुानमा गैर–ज्याला िीर्वकमा समािेि गनव सवकने छ । 

 

  

१५. सािवजभनक परीक्षण 

 

सािवजभनक परीक्षणको भनणवय पशुस्तका 
 

१. उप–योजनाको नाम : 
२. उप–योजना भनमावण स्थल : 
३. बैठक आयोजना भएको स्थान : 
४. बैठक भमभत : 
५. सहभागीको वििरण : 
   
क्र.सं. सहभागीको नाम ठेगाना सबपकव  माध्यम सहीछाप 

          

          

          

          

          

          

          

          

    
  



६. योजनाको अिस्था : 
 

 वििीय प्रगभत : ज्याला खचव ... ... ... , सरसामान खचव .... ... ... , व्यिस्थापन खचव ... ... ... 
 भौभतक प्रगभत : 
 

७. भनधावररत समयभभत्र आिश्यक गणुस्तर र पररमाण बमोशजम कायव सबपन्न भएको छ ?   छ/छैन 

८. कायावन्ियनमा देशखएका समस्याहरु : 
 क) 

 ख) 

 ग) 

९. िडा समन्िय तथा व्यिस्थापन सभमभतबाट कायव समाभप्त तथा गणुस्तरको अनगुमन, मूल्याङ्कन र रुज ुभएको 
छ ? छ/छैन 

१०. बैठकको भनणवय : 
 

 

  

१५. गनुासो व्यिस्थापन 

 

गनुासो फाराम 

नाम 

उप–योजनाको नाम 

ठेगाना :   

गनुासोको वकभसम उपयकु्तमा रेजा लगाउने 

योग्य र पाउन ुपने भएर पभन कायवक्रममा सहभागी नगराएको   

ज्याला नपाएको   

समान अिसर नददएको   

भकु्तानीमा वढलाइ भइरहेको   

लशक्षत िगवमा नपने र्रधरुी समािेि गरेको   

कमवचारीबाट अमयावददत व्यिहार   

ठगी, पक्षपात, खररदमा र लाभग्राही छनौटमा अपारदशिवता   

अन्य   

 

गनुासोको वििरण : 



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

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

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

यस भन्दामभुनको खण्ड छयातेर गनुासो दताव गराउनेलाई उपलब्चध गराउने : 
िडा नं. .... का श्री ... ... ... ... ... ... ... बाट (अथिा गनुासो पेवटकाबाट बेनामी गनुासो सङ्कलन भएको) 
प्राप्त हनु आएको गनुासो दताव गररएको छ । आभधकाररक भनकायबाट सात ददनभभत्र गनुासोको प्रत्यिुरबारे 
जानकारी उपलब्चध गराइने छ ।  

भमभत :     गनुासो प्राप्त गनेको सहीछाप : 
नोट : संिोधन नभएसबम गनुासोहरुको दताव गनुासो खातामा कायम रवहरहने छ । 
  



 
 

श्रीमान ्िडा अध्यक्ष ज्य ु         

...............................िडा कायावलय रुकुम (पशिम) ।      भमभत: २०७८/ 

 

भबर्य: सशुचकृत हनु पाउाँ । 

महोदय, 
 

 प्रस्ततु भबर्यमा शजल्ला रुकुम पशिम मभुसकोट नगरपाभलका िडा नं............... 
साभबक......................................................गाभबस.............................टोलमा बस्ने 
म...........................................................ले िहरी िासकीय तथा पूिावधार आयोजना 
कायवक्रम अन्तगवत …………………………………………………………………………………………………..भनमावण 
कायव गनवका लाभग सशुचकृत गरर पाउाँ भभन भनबेदन पेि गरेको छु । 

 

भनिेदक 

बाजेको नाम थर: 
बाबकुो नाम थर: 
आमाको नाम थर: 
वििावहत भएमा पभत/पत्नीको नाम थर: 
नागररकता नं./ जारर भमभत: 
मोबाइल नं. 
बैंक खाता नं. र बैंकको नाम:  

 

 

 
 

फोटो  


