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ऩङ्चयच्छे द - एक
ऩङ्चयचम
१.१ ऩृष्ठबूभी
क. ङ्जिषमिस्तङ्टको ऩङ्चयचम

सॊ ङ्जिधान फभोङ्ञजभ याज्मशङ्ञिको प्रमोग सॊ घ , प्रदे श य स्थानीम गयी तीन तहको

सयकायफाट हङ्टने व्मिस्था का आधायभा

सॊ ङ्जिधानरे नै ती सयकायहरुराई एकर एिभ् साझा अङ्झधकाय ङ्झनधाुयण गये को छ। स्थानीम तहको सयकायराई जनताको
नङ्ञजक ऩङ्ट माुई शङ्ञि य स्रोतभाङ्झथ नागङ्चयकको ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गने य ङ्जिकास तथा सेिा प्रिाहभा स्थानीम सहबाङ्झगता य

स्िाङ्झभत्ि कामभ गने ऩङ्चयकल्ऩना गङ्चय एको छ।स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४ भा सयकायरे स्थानीम तहको

ङ्ट ीकयण तथा ऺभता ङ्जिकास गनु ङ्जिशेष कामुक्रभ तजङ्टभ
सङ्टदढ
ु ा गयी रागू गनु स्ने व्मिस्था गये को छ। मस्तो अिस्थाभा
सॊ ङ्जिधान य कानङ्टनरे स्थानीम तहराई प्रत्माब ङ्टत गये को ङ्ञजम्भेिायी सही ढङ्गरे सम्ऩादन गदै जनताराई ङ्जिकास ङ्झनभाुणको
प्रङ्झतपर उऩरब्ध गयाउन य सेिा प्रिाहराई जनअऩेङ्ञऺत फनाउन गाउॊ ऩाङ्झरकाको सॊ गठनात्भक ऺभताभा अङ्झबिृङ्जि

गनङ्टऩ
ु ने, प्रणारीगत सङ्टधाय गनङ्टऩ
ु ने य भानिीम जनशङ्ञिराई उच्चतभ् हदसम्भ ऩङ्चयचारन गनङ्टऩ
ु ने हङ्टन्छ। मी सफै कामुका
राङ्झग गाउॊ ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
ु ा गयी रागङ्ट गनङ्टु अऩङ्चयहामु दे ङ्ञिन्छ।
ि.सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺ प्त ऩङ्चयचम

नेऩारभा सॊ घीम रोकताङ्ञन्िक गणतन्िात्भक शास न व्मिस्थाको अिरम्फन ऩश्चात् सॊ घीमताको भभुफभोङ्ञजभ याभेछाऩ
ङ्ञजल्राको ङ्जहरेदेिीभा सदयभङ्टकाभ यहने गयी सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरका स्थाऩना बई सॊ चारनभा यहेको छ। ङ्जि.सॊ . २०७३

सार पागङ्टन २७ गतेदेङ्ञि मो गाउॉ ऩाङ्झरका को ङ्जिद्यभानता बएको हो । याभेछाऩ ङ्ञजल्राको सङ्टनाऩङ्झत डाॉडाको नाभफाट
मस गाउॉ ऩाङ्झरकाको नाभाकयण गङ्चयएको छ। जम्भाजम्भी ८६.९८ िगुङ्जकरोङ्झभटयभा पैङ्झरएको मो गाउॉ ऩाङ्झरका सभङ्टद्री
सतहदे िी कङ्चयफ ६०० ङ्झभटयदे ङ्ञि २३०० ङ्झभटयसम्भको उचाइभा अिङ्ञस्थत छ। मो ऩाङ्झरकाको ऩूिभ
ु ा िाॉडादे िी

गाउॉ ऩाङ्झरका, ऩङ्ञश्चभभा चौयीिोरा , उत्तयभा दोयम्बा गाउॉ ऩाङ्झरका य दङ्ञऺणभा सङ्टनकोशी नदी यहेको छ। ङ्जि.सॊ . २०७८

सारभा बएको जनगणना अनङ्टसाय मस ऩाङ्झरकाभा जम्भा ४,१०० घयसॊ ख्मा, ४,२०१ ऩङ्चयिाय सॊ ख्मा तथा ६,९३२ ऩङ्टरुष
य ७,६८४ भङ्जहरा गयी कङ्टर १४,६१६ जनसॊ ख्मा यहेको छ।

मस गाउॉ ऩाङ्झरकाका प्रभङ्टि ङ्जिशेषताहरुको ऩङ्जहचान गदाु बौगोङ्झरक रुऩभा ऩहाडी बूबाग बएको, अग्रो य ङ्झबयारो स्थान
यहेको, ङ्जहन्दङ्ट य फौि धभाुफरम्फीहरुको फङ्जढ फसोफास यहेको , सङ्टनाऩङ्झत डाॉडाभा सङ्टनाऩङ्झत भहादे ि भङ्ञन्दय , फौि धभुको

रहये भाने (११० िषु ऩङ्टयानो), छ्योते न भाने (१०६ िषु ऩङ्टयानो) सम्ऩदा यहेको , धाङ्झभक
ु , साॊस्कृङ्झतक य ऩमुटकीम दृङ्जिरे
ऩाङ्झरका फङ्झरमो यहेको दे ङ्ञिन्छ। त्मसैगयी
ऩाङ्झरकाका धेयै

मस ऩाङ्झरका य ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ भन्थरी सडक सॊ जारफाट जोङ्झडएको ,

स्थानहरु कच्ची सडकफाट जोङ्झडएको , केही सडक कारोऩिे बएको

, ऩाङ्झरकाबयी ङ्जिद्यङ्टतीकयणको

सॊ जाङ्झरकयण बएको , अङ्झधकाॊश स्थानभा िानेऩानीको सभस्मा यहेको , िानेऩानी ङ्जितयणका कामुक्रभहरुराई व्माऩकता

ङ्छदइएको, स्िास््म सेिाभा ऩहङ्टॉचका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रमासहरु गङ्चयएको तथा भङ्टख्मत: कृङ्जष, परपूर, ऩमुटन जस्ता ऺेिहरु
ऩाङ्झरकाका सम्बािनाका ऺेिहरु दे ङ्ञिएको अिस्था छ।

मस ऩाङ्झरकाका िेतीऩातीभध्मे अङ्ङफारीभा भकै , बटभास, उिा, गहङ्टॉ, धान, तोयी तथा तयकायीभा फन्दा , काउरी, ङ्झसभी,
याजभा, पाऩय , केयाउ , फोडी य परपूरभा सङ्टन्तरा

, जङ्टनाय , स्माउ , ब ङ्टईँकटहय , अम्फा , नासऩाती , आॉऩ , ब ङ्टईस्माउ

(Ground Apple) यहेका छन् । त्मसैगयी मस ऩाङ्झरकाभा ताभाङ , नेिाय, भगय, भाझी, ह्योल्भो (राभा) , ऺेिी, फाहङ्टन ,
दङ्झरत रगामतका जातजाङ्झतका व्मङ्ञिहरु फसोफास गदुछन् ।
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सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ङ्ञचि।

१.२ ऺभता ङ्जिकास मोजनाको आिश्मकता य औङ्ञचत्म
नेऩारको सॊ ङ्जिधान २०७२ फभोङ्ञजभ स्थानीम स्तयभा तथा स्थानीम तहभै आभ सिुसाधायण जनताराई सयर , सहज एिभ्
सङ्टङ्जिधामङ्टि ढॊ गरे सयकायी िस्तङ्ट तथा सेिा प्रदान गने गयाउने य स्थानीम स्तयभै जनताको नङ्ञजकको सयकाय बएको
ू ी ङ्छदराउने अङ्झबप्रामरे गठन बएको स्थानीम सयकायरुऩी मस
अनङ्टबत

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकारे आफ्नो ऩङ्जहरो ऩाॉच िषे

कामुकार सम्ऩङ्ङ गये को छ। ऩङ्जहरो कामुकारभा सॊ िैधाङ्झनक ए िभ् कानङ्टनी रुऩभा केही ऩूिाुधाय य ऩद्दती स्थाऩना गने
कामु बएको अिस्था छ। साथै अरु धेयै गनु फाॉकीछ। मसै क्रभभा दोस्रो आिङ्झधक ङ्झनिाुचन (५िषे कामुकारको
राङ्झग) २०७९ िैशािभा सम्ऩङ्ङ बई ऩाङ्झरकाभा

निङ्झनिाुङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनधीहरु फहार बएको

अिस्था छ। नेऩारको

सॊ ङ्जिधानरे ऩाङ्झरकाराई भहत्िऩूण ु ङ्ञजम्भेिायी ङ्छदएको छ।सॊ ङ्जिधानको अनङ्टसूङ्ञच ८ भा स्थानीम तहको एकर अङ्झधकाय
उल्रेि गङ्चयएको छ। स्थानीम सयकाय कामु सॊ चारन ऐन २०७४ रे ऩङ्झन धेयै भहत्िऩूण ु कामुहरु गने ङ्ञजम्भेिायी

ऩाङ्झरकाराई ङ्छदएको छ।मस्ता कानून प्रदत्त सॊ िैधाङ्झनक , कानूनी य कामुकायी अङ्झधकायहरुको प्रमोग गनु ऩाङ्झरका सऺभ
हङ्टन ङ्ट जरुयी छ।कानूनी य सॊ िैधाङ्झनक रुऩभा अङ्झधकायहरु ङ्छदइएता ऩङ्झन ऺभताको अबाि बएभा कामु सम्ऩादन याम्रो हङ्टन
सङ्जकयहेको छै न।तसथु ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जिकास गनङ्टऩ
ु ने आिश्मकता यहेको दे ङ्ञिन्छ।

सॊ ङ्जिधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको सॊ िैधाङ्झनक ङ्ञजम्भेिायी य स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन , २०७४ रे ङ्छदएको कानूनी
कामु ङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादनका राङ्झग तथा ऩाङ्झरकाका जनताराई च ङ्टस्त

, दङ्टरुस्त , ङ्झछटो , छङ्चयतो , दऺ , ङ्झभतव्ममी य

प्रबािकायी सेिा प्रिाहका राङ्झग ऩाङ्झरकाभा कामुयत जनप्रङ्झतङ्झनधी एिभ् कभुचायीको दऺता एिभ् ङ्झसऩ अङ्झबिृङ्जि गनङ्टु

अऩङ्चयहामु हङ्टन आउॉ दछ। त्मसैगयी ऩाङ्झरकाको सॊ स्थागत एिभ् सॊ यचनागत फन्दोफस्त ङ्झभराउने य ऩद्दती एिभ् प्रणारीभा
सङ्टधाय गने कामु गनुका राङ्झग ऩाङ्झरकाको सभग्र ऺभता अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी मोजना एिभ् कामुक्रभ तजङ्टभ
ु ा गयी

कामाुन्िमनभा ल्माउनङ्ट अङ्झतआिश्मक दे ङ्ञिन्छ। मसो हङ्टन सकेभा भािै जनतारे स्थानीम सयकायको अनङ्टबङ्झू त गनु सम्बि
हङ्टनेछ।

ऺभता ङ्जिकास मोजनाको कामाुन्िमनफाट भानि सॊ शाधनभा ङ्झसऩ , दऺता, ऻान, अनङ्टबि एिभ् भनोफरको अङ्झबिृङ्जि हङ्टने ,
ऩाङ्झरकाका स्रोत य साधनको अङ्झधकतभ सदङ्टऩमोग सम्बि हङ्टने

, ऩाङ्झरकाको रक्ष्म य उद्देश्म प्राङ्झप्तभा सघाउ ऩङ्टग्ने य

ऩाङ्झरका सेिा प्रिाहका राङ्झग आपैँभा सऺभ हङ्टने तथा अरु कसैको बय ऩनङ्टु नऩने अिस्था सृजना हङ्टन्छ। मस अथुभा

ऩाङ्झरकाको ङ्जिद्यभान सा भ्मुता, कभी कभजोयी , सम्बािना य बािी मोजना ए िभ् सङ्टधायका राङ्झग अन्तयारको ऩङ्जहचान
गयी कामाुन्िमन गनुका राङ्झग ऩङ्झन ऺभता ङ्जिकास मोजना आिश्मक ऩदुछ। ऩाङ्झरकाका कभी कभजोयी ऩत्ता रागेभा

भािै त्मस्तो स्थानभा थऩ सङ्टधाय गयी च ङ्टस्त सेिा प्रदान गनु सङ्जकने हङ्टॉदा ऺभता ङ्जिकास मोजना भहत्िऩूण ु हङ्टने दे ङ्ञिन्छ।
मस मोजनारे ऩाङ्झरकासॉग हारसम्भ सऺभ ता हङ्टॉदै नबएको ङ्जिषम तथा ऺेिभा नमाॉ थारनी एिभ् सङ्टरुिात गनु य न्मून

सऺभता बएको ङ्जिषम तथा ऺेिभा थऩ सऺभता , प्रबािकाङ्चयता एिभ् मोग्मता अङ्झबिृङ्जि गनु सघाउ ऩङ्टमाुमउने दे ङ्ञिन्छ।
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मस मोजनाको कामाुन्िमनफाट ऩाङ्झरकाको व्मिस्थाऩकीम ऺभताभा िृङ्जि हङ्टने , ऩाङ्झरकाभा ङ्जिधी एिभ् ऩद्दती सम्भत कामु
ङ्ट ी ८ रे ऩाङ्झरकाराई प्रत्माब ङ्टत गये का
सम्ऩादन हङ्टने , जनशङ्ञिको कामु उत्प्रेयणाभा फढोत्तयी हङ्टने , सॊ ङ्जिधानको अनङ्टसच
सॊ िैधाङ्झनक कामु ङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन गनुभा सपरता ङ्झभल्ने य ऩाङ्झरकाफासीका राङ्झग ऩाङ्झरकाको सेिा सयर
अऩेङ्ञऺत हङ्टन सम्बि छ।

, सहज य

ऩाङ्झरकाको सॊ स्थागत , सॊ यचनागत य प्रणारीगत सङ्टधायका राङ्झग ऺभता ङ्जिकास मोजना भापुत कामुक्रभ तजङ्टभ
ु ा गयी
कामाुन्िमभा ल्माउॉ दा मी सफै ङ्जिषमराई ऩङ्चय

चारन गने प्रभङ्टि स्रोत बनेको जनशङ्ञि

(Human Resource) नै हो।

जनशङ्ञिको ऺभता , ऻान , ङ्झसऩ , ङ्झसजुना , निप्रितुन , प्रङ्झतबा , सोंच , कामुशैरी , कामुसॊस्कृङ्झत य कामुव्मिहायभा ऩङ्चयितुन

(Change), सकायात्भकता (Positivity) य स्िउत्प्रेयणा (Self-Motivation) जागृत नबएसम्भ सॊ स्थागत य प्रणारीगत ऺभता

ङ्जिकासरे भािै ऩाङ्झरकाको कामुरे साथुकता प्राप्त गनु स्दै न। तसथु, ऩाङ्झरकाको नीङ्झतगत नेतत्ृ ि गने जनप्रङ्झतङ्झनधीहरु य
जनप्रङ्झतङ्झनधीको नीङ्झतगत ङ्झनणुमराई कामाुन्िमनभा ल्माउने जनप्रङ्झतङ्झनधीका सङ्जक्रम दाङ्जहने हात

(Active Right Hand)

् साथै कामुकायी बूङ्झभकाभा यहने कायणरे जनप्रङ्झतङ्झनधीहरु (अध्मऺ , उऩाध्मऺ य िडाअध्मऺहरु)
बनेका कभुचायीनै हङ्टन।
् तसथु, ऩाङ्झरकाका
ऩङ्झन ऩाङ्झरकाका सङ्जक्रम जनशङ्ञि हङ्टन।

मी जनप्रङ्झतङ्झनधीरुऩी सङ्जक्रम जनशङ्ञि य उनीहरुका सङ्जक्रम

दाङ्जहने हात का रुऩभा कामुयत कभुचायी हरुको कामु सम्ऩादन ऺभता अङ्झबिृङ्जि मस मोजनाको प्रभङ्टि रक्ष्म हङ्टनऩङ्ट दुछ।

ति भािै सभग्र सऺभता हाङ्झसर गनु सम्बि हङ्टन्छ। ऩाङ्झरकाको आफ्नो प्राथङ्झभकता य आिश्माकता तथा जनताको भाग
य चाहनाफभोङ्ञजभका नीङ्झत , मोजना, कामुक्रभ छनौट गनु , फजेट ङ्झनभाुण गनु , स्थानीम सयकायका सॊ िैधाङ्झनक य कानङ्टनी
कामु ङ्ञजम्भेिायी फहन गनु य व्मिस्थाऩन गनु , नागङ्चयक सेिाराई जनअऩेङ्ञऺत फनाउन , ऩाङ्झरकाका काभ कायिाहीभा

ङ्ञजम्भेिायी, जिापदे ङ्जहता, ऩायदङ्ञशत
ु ा, ङ्झभतव्मङ्जमता, दऺता य प्रबािकाङ्चयता अङ्झबिृङ्जि गदै सङ्टशासनको प्रत्माबूती ङ्छदराउनका
राङ्झग ऩङ्झन ऺभता ङ्जिकास मोजना तमाय गयी कामाुन्िमन गनङ्टु आिश्मक हङ्टन्छ।

ऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध ङ्झसङ्झभत स्रोत य साधनको उऩमोग गयी ङ्झसॊचाई , सडक, कङ्टरो, नहय आङ्छदको व्मिस्था गयी स्थानीम

जनताराई सेिा, सङ्टङ्जिधा, याहत, ङ्झनभाुण तथा सहामता उऩरब्ध गयाउने उऩमङ्टि ङ्जिधी एिभ् तङ्चयकाको जानकायीका राङ्झग
ऺभता ङ्जिकास मोजना

उऩमोगी हङ्टन स्दछ। ऩाङ्झरकारे आफ्नो बूङ्झभका स

पर रुऩभा ङ्झनिाुह गनु तथा ङ्जिकास

ङ्झनभाुणका कामुहरु ङ्छदगो ढॊ गरे सभमभै सम्ऩङ्ङ गयी जनताको ङ्जिकास प्रङ्झतको अऩेऺा य चाहना ऩङ्टया गनु आफ्नो

काभ

गने ऩयम्ऩयागत तौयतङ्चयका, शैरी य ङ्ञचन्तनभा ऩङ्चयिङ्झतत
ु सन्दबुअनङ्टरूऩ ऩङ्चयितुन गयाउनङ्ट आिश्मक हङ्टन्छ। भानिीम सीऩ
य ऺभताको अङ्झधकतभ उऩमोग गदै काभभा नमाॉऩन तथा

कामुशैरीराई ङ्झसजुनशीर एिभ् ऩङ्चयणाभभङ्टिीफनाउन सेिा

प्रिाह गने ङ्झनकामहरूकोसॊ स्थागत ऺभताङ्जिकासको मोजना आिस्मक हङ्टन्छ।ऩाङ्झरकाद्वाया प्रिाह गङ्चयएका सेिा, सङ्टङ्जिधातथा
िस्तङ्ट नागङ्चयकका अऩेऺा य चाहना अनङ्टरूऩका हङ्टनऩङ्ट दुछ। मसो बएभा भाि जनङ्झनिाुङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झध य कभुचायी सॊ मन्िप्रङ्झत
ङ्जिश्वसनीमता फढ्नङ्टको साथै याज्म य व्मिस्थाप्रङ्झत ऩङ्झन नागङ्चयकहरूभा बयोसा फढ्छ।
सॊ ऺेऩभा ऺभता ङ्जिकास मोजनाको आिश्मकता य औङ्ञचत्मता :

- सॊ ङ्जिधानप्रदत्त अङ्झधकाय य ङ्ञजम्भेिायीहरूराई कङ्टशर ताऩङ्टिक
ु सम्ऩादन गयी नागङ्चयकहरूराई ङ्झछटो , छङ्चयतो, ङ्झभतव्ममी ,
ऩायदशॉ य गङ्टणात्भक सेिा प्रिाहगने ङ्ञजम्भेिायी य दाङ्जमत्ि नङ्ञजकैको सयकायको रुऩभा यहेको ऩाङ्झरकाको कामुऺेिभा
हङ्टनेहॊ द
ङ्ट ा ऩाङ्झरकाको ऺभता स्थानीम जनतारे अऩेऺा गये अनङ्टरुऩ हङ्टन।

- ऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन गङ्चयने साभाङ्ञजक , आङ्झथक
ु , िाताियणीम गङ्झतङ्जिङ्झध तथा ऩूिाुधाय ङ्जिकास ङ्झनभाुणका कामुहरूराई
ङ्छदगो य ऩङ्चयणाभभङ्टिी फनाउन।
- ऩाङ्झरकाका अङ्झधकाय य ङ्ञजम्भेिायीहरू कङ्टशर रूऩभा सम्ऩादन गनु ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩदीम ङ्ञजम्भेिायीभा यहेका जनङ्झनिाुङ्ञचत
प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू य कभुचायीहरूको ऺभता ङ्जिकास गनु।
- ङ्जिकास प्रशासनका ङ्जिङ्झबङ्ङ निीनतभ आमाभ

, प्रङ्जिङ्झध य भान्मता अनङ्टसाय ऩाङ्झरकाराई क्रङ्झभक रूऩभा प्रङ्जिङ्झधमङ्टि

फनाउदै नागङ्चयकहरूको आशा य अऩेऺा अनङ्टसाय काभ गनु स्ने गयीऩाङ्झरकाको सॊ स्थागत ऺभता ङ्जिकास गनु ।
- भागभा आधाङ्चयत ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ सञ्चारन गयी स्थानीम आिश्मकता ऩङ्चयऩू तॉ गनु य जनातरे अऩेऺा गये का
ऺेिभा ऻान, सीऩ,व्मिहाय य ङ्ञचन्तनको ङ्जिकास गदै जनउत्तयदामी शासन प्रणारी स्थाङ्जऩत गनु ।

- ऩाङ्झरकारे सम्ऩादन गने कामुभा ङ्ञजम्भेिायी, जिापदे ङ्जहता, ऩायदशॉता य प्रबािकाङ्चयता ल्माई सङ्टशासन कामभ गनु।
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- स्थानीम ङ्जिकासराई ङ्छदगो, बयऩदो, नङ्झतजाभङ्टिी य जनअऩेङ्ञऺत फनाउन।
- सेिा प्रिाहभा च ङ्टस्तता, प्रबािकाङ्चयता, दऺता य ङ्झभतव्मङ्जमता ल्माउन।
- ऩाङ्झरकाको भौजङ्टदा कामु सम्ऩादनको अिस्था , कामु सम्ऩादनभा दे ङ्ञिएका सभस्मा

य अन्तयार ऩङ्जहचान ग यी सभस्मा

सभाधानगनु।
- ऩाङ्झरकाफाट सम्ऩादन हङ्टने ङ्जिकास ङ्झनभाुण य सेिा प्रिाहराई ङ्छदगो, ङ्जिश्वसनीम, गङ्टणस्तयीम य नङ्झतजाभङ्टिी फनाउन।
- कामु सम्ऩादनभा दे ङ्ञिएका कभी कभजोयी औल्ँ माई सङ्टधाय गनु।
- जनशङ्ञिको भौजङ्टदा ऺभताभा फढोत्तयी ल्माई कामु उत्प्रेयणाभा िृङ्जि गनु।
- ङ्जिकासका नमाॉनमाॉ ढाॉचाको अिरम्िन गनुभा सहजीकयण गनु।
- जनता य सेिाग्राहीको अऩेऺाफभोङ्ञजभको सेिा य ङ्जिकास गनुस्ने सऺभ एिभ् सिर ऩाङ्झरका ङ्झनभाुण गनु

तथा

ङ्ट ो अनङ्टबत
ू ी ऩाङ्झरकािासीराई ङ्छदराउन सभथुिान हङ्टन।
ऩाङ्झरका स्थानीम सयकाय हङ्टनक

१.३ ऺभता ङ्जिकास मोजना तजङ्टुभा ङ्जिधी य प्रकृमा
प्रस्तङ्टत ऺभता ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
ु ा गदाु सङ्टनाऩङ्झत गाॉउऩाङ्झरका भ्रभण गयी ऩाङ्झरकाको

सॊ स्थागत, बौङ्झतक य भानिीम

स्रोतसाधन जस्ता सफै ऩऺहरूभा अध्ममन गयी मो मोजना तमाय ऩाङ्चयएकोछ।मस सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जिकास
मोजना तजङ्टभ
ु ाका आधायहरु एिभ् ङ्जिधी य प्रकृमा ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन्।

(क) स्थानीम तहराई सॊ ङ्जिधानरे ङ्छदएको सॊ िैधाङ्झनक य कानङ्टनी कामु ङ्ञजम्भेिायीको ङ्जिस्तृत अध्ममन, िोज, ङ्जिश्लेषण)
(ि) िागभती प्रदे श सङ्टशासन केन्द्रफाट मस कामुका राङ्झग जायी गङ्चयएको कामुशतु ए
अध्ममन एिभ् अङ्झधकतभ अनङ्टशयण।

िभ् कामुङ्जिियण ( TOR) को

(ग) नेऩारको सॊ ङ्जिधान २०७२ , स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ , अन्म सम्फि ऐन , ऩाङ्झरकाफाट जायी बई
प्रकाङ्ञशत ङ्जिियणहरुको सङ्क रन , अध्ममन, ङ्जिश्लेाषण।

(घ) गाउॉ ऩाङ्झरकाका निङ्झनिाुङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनधीहरु (अध्मऺ, उऩाध्मऺ, िडाअध्मऺ, िडा सदस्म एिभ् कामुऩाङ्झरकाका
सदस्महरु), ऩाङ्झरकाका कभुचायीहरु (प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत

, शािा प्रभङ्टि , िडासङ्ञचि रगामत) सॉग

ऩाङ्झरकाको कामाुरमभा स्थरगत अिरोकन गयी प्रत्मऺ बेटघाट , ऩङ्चयचम, छरपर ,याम ऩयाभशु, अन्तयङ्जक्रमा,
जानकायी आदानप्रदान, अङ्झबभङ्टिीकयण एिभ् सङ्टझाि सङ्कयरन।

(ङ) जनप्रङ्झतङ्झनधीका कामु ङ्ञजम्भेिायीका फाये भा जनप्रङ्झतङ्झनधीसॉग य कभुचायीका कामु ङ्ञजम्भेिायीका फाये भा प्रभङ्टि

प्रशासकीम अङ्झधकृत , शािा प्रभङ्टिहरु , ङ्जिषमगत कभुचायीहरु , िडासङ्ञचि रगामतका कभुचायीहरुसॉग छरपर
एिभ् सङ्टझाि सङ्कतरन।

(च) िडाका सम्फन्धभािडाअध्मऺ य िडा सङ्ञचिसॉग छरपर एिभ् सङ्टझाि सङ्कसरन ।
(छ) सोही अिसयभा

ऺभता ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
ु ा

, मसको आिश्मकता य कामाुन्िमन रगामतका ङ्जिषमभा

ऩाङ्झरकाभा जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीहरुराई अङ्झबभङ्टिीकयण प्रदान।

(ज) जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीको भाग , आिश्माकता, नेतत्ृ ि , सभन्िम , भौजङ्टदा सभस्मा

य ऺभता रेिाजोिाको

प्रमोजनाथु ङ्जिङ्झबङ्ङ ८ िटा पायाभहरुको ङ्जितयण तथा सङ्टझाि सङ्कशरन गयी सो को अध्ममन ङ्जिश्लेषण।

(झ) सम्बि बएसम्भ सेिाग्राहीसॉग सोधऩङ्टछ, बेटघाट य सेिाको जानकायी सॊ करन य अध्ममन।

(ञ) ऺभता ङ्जिकास मोजनाको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतिेदन तमायी तथा स म्प्रेषण य ऩृष्ठऩोषण प्रा प्त।ऺभता ङ्जिकास मोजनाको
अङ्ञन्तभ प्रङ्झतिेदन तमायी य ऩेस।
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सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीसॊ ग छरपरको एक झरक

१.४ ऺभता ङ्जिकास मोजनाका सीभाहरु
सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
ु ाभा केही तात्काङ्झरक ङ्झसभाहरु मसप्रकाय यहेका छन् :
-

अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ भा ऩाङ्झरकाका अध्मऺ , उऩाध्मऺ , िडाअध्मऺ य िडासदस्महरुको

सहबाङ्झगता य

उऩङ्ञस्थङ्झतको अिस्था।
-

उऩङ्ञस्थङ्झतभा सङ्जक्रम सहबाङ्झगता य याम ऩयाभशुको अिस्था।

-

िडा अध्मऺ य िडा सङ्ञचिसॉग ऩङ्झन ऩाङ्झरकाकै कामुक्रभभा याम ऩयाभशु ङ्झरनङ्टऩने फाध्मात्भक अिस्था।

-

अङ्झबभङ्टिीकयण य छरपरको सभमभा ऩाङ्झरकाभा सेिाग्राहीहरुको ङ्झबॉड य चाऩ।

-

ऩाङ्झरकारे फजेट तजङ्टभ
ु ा गनङ्टऩ
ु ने फाध्मात्भक सभमको अिस्था।

-

अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभभा अध्मऺ , उऩाध्मऺ य िडा अध्मऺज्मूहरुफाट प्राप्त याम ऩयाभशु य

प्रभङ्टि प्रशासकीम

अङ्झधकृत रगामतका शािा प्रभङ्टि कभुचायीहरुफाट प्राप्त त्माङ्कट , ङ्जिियण य जानकायी नै अध्ममनको भङ्टख्म स्रोत
य आधाय।
मो मोजना ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधीहरु य कभुचायीहरुसॉग गङ्चयएको अन्तयङ्जक्रमाफाट प्राप्त याम सङ्टझाि तथा िहाॉहरुरे
उऩरब्ध गयाएको जानकायीभा आधाङ्चयत यहेको छ। त्मसैगयी मसको कामाुन्िमनका राङ्झग आिश्मक ऩने स्रोत
साधन य फजेट सॊ घ सयकाय

, प्रदे श सयकाय, दातृ ङ्झनकाम

, ङ्जिकास साझेदाय , प्रदे श सङ्टशासन केन्द्र ,PLGSP

रगामतफाट आङ्झथक
ु एिभ् प्राङ्जिङ्झधक सहमोग प्राप्त हङ्टनेछ बङ्ङे अऩेऺा गयी तमाय गङ्चयएको छ।

१.५ कामुकायी सायाॊश
सॊ ङ्जिधानरे प्रदान गये का अङ्झधकायहरुराई प्रबािकायी ढङ्गेरे सम्ऩादन गनु
आफ्नो ङ्ञजम्भेिायी य जिापदे ङ्जहताराई आत्भसात गदै ऩूण ु ङ्ञजम्भेिाय फङ्ङ

, सेिा प्रिाहको सशि बूङ्झभका ङ्झनिाुह गनु ,
, आपूरे गने काभ कायिाही , कामुशैरी ,

सेिाको प्रिाहीकयण , सेिाग्राहीप्रङ्झतको सोंच , व्मिहाय , कामुसॊस्कृङ्झत य सेिा एिभ् सेिा प्रदान गने ऩद्दती य ङ्जिधीभा
साभङ्जमक रुऩभा ऩङ्चय ष्काय, ऩङ्चयभाजुन य सङ्टधाय गदै जानङ्ट जरुयी छ। आफ्नो ऩाङ्झरका

को सभृङ्जि , प्रगङ्झत य सभङ्टङ्ङतीका

राङ्झग सो रक्ष्म हाङ्झसर गने सोंच , सृजना , ऻान , ङ्झसऩ य शैरी ऩङ्झन अङ्झर ङ्झबङ्ङ य अनङ्टकयणीम हङ्टन ङ्ट आिश््क हङ्टन्छ।
साभान्मत: एउटा गाउॉ ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जिकास
ऩङ्चयचारन, सॊ स्थागत

व्मिस्था

(Capacity Development) बङ्ङाङ्ञ रेमसको जनशङ्ञि (Manpower) को

(Institutional Arrangement) य प्रणारीगत व्मिस्था ( Systemic Arrangement) भा
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सऺभता हाङ्झसर गने बङ्ङेाजनाउॉ दछ। मस अथुभा ङ्झनम्न ङ्जिषम ,ऩऺ िा ऺेिभा सऺभता हाङ्झसर बएभा भािै ऩाङ्झरकाको
ऺभता ङ्जिकास सम्बि बई अऩेङ्ञऺत सेिा प्रदान गनु सम्बि हङ्टन्छ।मसका भङ्टख्म अिमिहरु:
(१) भानि सॊ शाधन ऺभता ङ्जिकास (जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीको ऺभता ङ्जिकास)

(Individual Capacity Buildingand

CapacityDevelopment of Human Resources)।
(२) सॊ स्थागत ङ्जिकास (सॊ गठनात्भक व्मिस्था, बौङ्झतक ऩूिाुधाय, औजाय, उऩकयण रगामतको ऩमाुप्तता एिभ् उऩरब्धता)
(Institutional and Infrastructure Capacity Development)।
(३) प्रणारीगत ङ्जिकास (कानङ्टनी , ऩद्दती , कामुप्रकृमा , सेिा प्रिाहीकयण , कामु सम्ऩादन प्रणारी
रगामतको व्मिस्था) (Enabiling Environment and Systematic Reform)।

, कामु िाताियण

(४) सभग्र ऺभता ङ्जिकास (नीङ्झतगत, सॊ स्थागत,सॊ यचनागत, कानङ्टनी, प्रकृमागत, स्रोतसाधनगत, कामुशैरीगत, सॊ गठनात्भक,

कामुसॊस्कृङ्झत, कामुव्मिहाय, िाताियणीम -आन्तङ्चयक एिभ् फाह्य , अन्तय -तह सभन्िम , सहकामु , सहकाङ्चयता ए िभ्
सहअङ्ञस्तत्िको उऩमङ्टि कामाुन्िमन सऺभता)

मस ऩाङ्झरकाको प्रस्तङ्टत

ऺभता ङ्जिकासमोजनारे सभािेश गये का कामुक्रभको कामाुन्िमनफाट ऩाङ्झरकाभा कामुयत

जनशङ्ञिको भनोफर, जोश, जाॉगय य उत्साहभा िृङ्जि बई कामु उत्प्रेयणाभा (Motivation) अङ्झबिृङ्जि हङ्टने य अन्ततोगत्िा
ऩाङ्झरकाको सॊ स्थागत एिभ् सॊ यचनागत व्मिस्थाभा सङ्टधाय आई ऩद्दती ङ्झनभाुणभा सघाउ ऩङ्टग्न जानेछ। मसफाट ऩाङ्झरकारे
गनङ्टऩ
ु ने भङ्टख्म कामु (Core Function) भा सहजता आई ऩाङ्झरकाको सभृङ्जि य सभङ्टङ्ङङ्झत
गङ्चयएको छ।मसऺभता ङ्जिकास मोजनारे भौजङ्टदा ऺभताभा फढोत्तयी ल्माउने

भा ठोस मोगदान ऩङ्टग्ने

अऩेऺा

, ऺभता अबािको अिस्थाभा ऻान , ङ्झसऩ ,

जानकायी य दऺता ऩूङ्झतु गने तथा व्मङ्ञिभा काभ गने सऺभता फढाउने सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता प्रदान गदुछ । सॊ ङ्जिधानको अनङ्टसूची
८ रे प्रदान गये को एकर सॊ िैधाङ्झनक कामु ङ्ञजम्भेिायी य स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को कानङ्टनी व्मिस्थाका
आधायभाऩाङ्झरकाराई ङ्जिकास य सेिा प्रदान
उल्रेख्म मोगदान ऩङ्टग्नेछ । मस ऩाङ्झरकाको

गने कामुभा सऺभता , साभ्मुता य सिरता प्राप्त गनुभा

मस मोजनाफाट

ऺभता ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
ु ा गयी कामाुन्िमनभा ल्माउॉ दा ङ्जक्रमाङ्ञशर

ऺभता ङ्जिकास मोजना प्रकृमा (CDPP) ढाॉचा मस प्रकायको हङ्टनेछ :

पावलकाका सरोकारवाला जनप्रवतवनधी र कमय चारीहरुको सहभावगता (छलफल, अन्तरवक्रया, राय, परामर्य , सुझाव, अपनत्व, स्वावमत्व) (Interaction)
जनप्रतितनधी र कममचारीबाट सहभातगिामूऱक ढं गबाट ऺमिा विकासका ऱातग माग प्रस्िुि (आिश्यकिा ऩहहचान िथा ऱेखाजोखा) (Demand, Necessity & Identification)

क्षमता ववकासका लावग ववस्तृत अध्ययन , मनन , खोज , ववश्लेषण, आंकलन (Study, Analysis, Forecast)
क्षमता ववकास योजना (प्रवतवेदन लेखन एवम् तयारी) (Plan formulation and Report)
क्षमता ववकास योजना कायय क्रम कायाय न्वयन (Implementation)
क्षमता ववकास योजना कायय क्रम कायाय न्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ् कन (Monitoring & Evaluation)

पृष्ठपोषण (Feedback)
योजना एवम् कायय क्रममा थप सुधार एवम् पररमाजय न (Reinforcement)
स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४रे स्थानीम तहको सॊ स्थागत सङ्टदृङ्जढकयण गनु य ऺभता ङ्जिकास गनु ङ्जिशेष
कामुक्रभ तजङ्टभ
ु ा गयी रागङ्ट गनु स्ने व्मिस्था उल्रेि गये को

अिस्था एकाङ्झतय छ बने अकोतपु ऩाङ्झरकाका

जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुरे ङ्झनिाुचनको दौयानभा स्थानीम जनताराई ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रङ्झतििता व्मि गये को अिस्था छ।ती प्रङ्झतििता
ऩङ्टया गनु ऩाङ्झरकारे आफ्नो स्रोत िृङ्जिको मोजना फनाउनङ्टऩने
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, याजस्ि ऩङ्चयचारन ऺभता ङ्जिकास गनङ्टऩ
ु ने

, सॊ घ तथा

प्रदे शफाट अनङ्टदान प्राङ्झप्तका प्रकृमा य उऩमोगफाये जानकायी हाङ्झसर गनङ्टऩ
ु ने , िचु गने सऺभता फढाउनङ्टऩने , ऩूॉजीगत िचु
य ङ्जिकास िचुभा फढोत्तयी ल्माउनङ्टऩने , प्रशासङ्झनक ए िभ् चारङ्ट िचु ङ्झनमन्िण गनङ्टऩ
ु ने

य उऩरब्ध साधनस्रोतको सही

ढङ्गकरे ङ्झभतव्ममी रुऩभा ऩङ्चयचारन गनङ्टऩ
ु ने हङ्टन्छ। मी सफै कामुका राङ्झग ऩाङ्झरकाको भौजङ्टदा ऺभता ऩमाुप्त दे ङ्ञिॊदैन।
त्मसैगयी ऩाङ्झरका भा ऺभता अबाि बएको तथा कभ ऺभता बएको बङ्ङे नाभभा सॊ घ सयकायका भन्िारमहरुफाट अझैं
ऩङ्झन ऩाङ्झरकाको एकर अङ्झधकाय ङ्झबिको ङ्जिषमभा सशतु अनङ्टदान य सशतु कामुक्रभ आउने य ऩाङ्झरकारे कामाुन्िमन गने
गये को अिस्थाफाट ऩाय ऩाउन य ऩाङ्झरकाकै सऺभता फढाई ङ्जित्तीम सभानीकयण अनङ्टदानको प्रमोगफाट एकर कामु
ङ्ञजम्भेिायीको काभ आपैँ सम्ऩादन गनु ऩङ्झन ऩाङ्झरकारे आफ्नो भानि सॊ शाधन , सॊ स्थागत ऺभता, बौङ्झतक ऩूिाुधाय एिभ्
प्राणारीगत सङ्टधाय रगामतका ङ्जिषमभा ऺभता ङ्जिकास गनङ्टु अऩङ्चयहामु दे ङ्ञिन्छ।
ऩाङ्झरकाफाट स्थानीम स्तयका नीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनमभािरी,ङ्झनदे ङ्ञशका, ङ्छदग्दशुन, कामुङ्जिधी य भाऩदण्ड तजङ्टभ
ु ा गनु, बिन
ङ्झनभाुण सॊ ङ्जहता ङ्झनभाुण य ऩारना गनु गयाउन , स्थानीम ऩूिाुधाय ङ्झनभाुण , सॊ चारन य व्मिस्थाऩन गनु , स्थानीम मोजना
तथा फजेट तजङ्टभ
ु ा गनु , िस्ती ङ्जिकास गनु , ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन गनु , िाताियण सॊ यऺण गनु ,पोहोय भैरा व्मिस्थाऩन
गनु,कामु सम्ऩादनभा य सेिा प्रिाहभा सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोगराई फढािा ङ्छदन , ङ्जिकास ङ्झनभाुण प्रकृमाभा जनसहबाङ्झगता
फढाउन, आन्तङ्चयक स्रोत ऩङ्चयचारन गनु, स्थानीम न्माङ्जमक कामु सम्ऩादनभा सहङ्ञजकयण गनु, सािुजङ्झनक ङ्जित्त ऩङ्चयचारन
गनु, ङ्जिधी सम्भत प्रकृमाफाट सािुजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनभाुण कामु गनु गयाउने साभ्मुताका राङ्झगसभेत ऺभता ङ्जिकास मोजना
तजङ्टभ
ु ा गयी सोको कामाुन्िमन गनङ्टु ऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि आिश््कताको रुऩभा यहेको दे ङ्ञिन्छ।
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ऩङ्चयच्छे द - दङ्टई
सङ्टनाऩङ्झत गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जिकास नीङ्झत तथा कामुनीङ्झत
२.१ ऺभता ङ्जिकासका राङ्झग सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकारे अॊ ङ्झगकाय गये का नीङ्झतहरु

2.1.१.ऺभता ङ्जिकास नीङ्झत
मस िीफषॉम ऺभता ङ्जिकास कामुमोजनाको ऺभता ङ्जिकासनीङ्झत दे हामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

 "सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाको कामुसम्ऩादन सऺभता अङ्झबफृिी गदै च ङ्टस्तदङ्टरु स्त स्थानीम ङ्जिकास ङ्झनभाुण य सयर एिॊ
सहज से िा प्रिाहभा ङ्छदगो तथा सकायात्भक मोगदान ऩङ्टमाु"।
उने

मस सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जिकासका राङ्झगऩाङ्झरकारे भाङ्झथ उल्रेङ्ञित नीङ्झतगत भान्मता ङ्झबि यङ्जह ऩाङ्झरकाको

सॊ स्थागत ङ्जिकास, सङ्टशासन य सेिाप्रिाहभा सङ्टधाय ल्माउने अङ्झबप्रामरे केही साभान्म कामुक्रभहरु यािेको ऩाइमो।त्मसैगयी
बौङ्झतक ऩङ्टिाुधाय य उऩकयणका राङ्झग िषेनी कामुक्रभ याङ्ञिएकोभा ऩाङ्झरकाको नमाॊ बिन ङ्झनभाुण फाहेक अन्म सॊ स्थागत

सङ्टधायका कामुक्रभहरु ङ्जिशेष प्राथङ्झभकताभा ऩये को दे ङ्ञिएन।तथाङ्जऩ सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकारे ङ्जिगतकातीन आङ्झथक
ु िषुदेङ्ञि
नै ऺभता ङ्जिकासका राङ्झग अिरम्फन गये का नीङ्झत, मोजना तथा कामुक्रभहरु मसप्रकाय यहेका छन् :

१आ.ि. २०७५।७६ य २०७६।७७ को राङ्झग िाङ्जषक
ु नीङ्झत मोजना कामुक्रभ य फजेटभा उल्रेि बए अनङ्टसाय,
“आभ जनताको आशा य बयोसाको आधाय : सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरका स्थानीम सयकाय” बङ्ङे नीङ्झत अॊ ङ्झगकाय गने

-

बङ्ङे

यहको।
गाउॉ ऩाङ्झरकाराई सभङ्टङ्ङत, सभृि य आत्भङ्झनबुय फनाउने िारका नीङ्झत , कामुक्रभ य मोजनाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने ,सङ्टशासन

-

तथा सॊ स्थागत ङ्जिकास को नीङ्झत अिरम्फन गने ,गाउॉ ऩाङ्झरकाका िडा कामाुरम य अन्म शािा कामाुरमफाट हङ्टने
सािुजङ्झनक सेिा प्रिाहराई सेिाग्राहीभैिी फनाउने ,सािुजङ्झनक सेिा प्रिाहभा प्रबािकाङ्चयता ल्माउन जनप्रङ्झतङ्झनधी तथा
कभुचायीको राङ्झग ऺभता ङ्जिकास ताङ्झरभ य प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ तथा अनङ्टबि साटासाटका राङ्झग अध्ममन अिरोकन
भ्रभण कामुक्रभ गने ,ऩदाङ्झधकायी य कभुचायीको आचायसॊ ङ्जहता तमाय गयी कामाुन्िमनभा ल्माउने

, ऩाङ्झरका य िडा

कामाुरमराई बौङ्झतक स्रोत साधन तथा सेिा प्रिाहका राङ्झग आिश्मक ऩने स्रोत साधनको व्मिस्था गने,ऩाङ्झरका य िडा
कामाुरमहरुभा गङ्टनासो ऩेटीका य नागङ्चयक फडाऩिको व्मिस्था गने

,ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन केन्द्र स्थाऩना गने ,सािुजङ्झनक

सेिा प्रिाह भूल्माङ्कीन प्रणारीको ङ्जिकास गने , आङ्छद।
२आ.ि. २०७७।०७८ का राङ्झगिाङ्जषक
ु नीङ्झत मोजना कामुक्रभ य फजेटभा उल्रेि बए अनङ्टसाय,
-

“सभृि य सङ्टिी सङ्टनाऩङ्झत, कृङ्जष हाम्रो सम्ऩङ्ञत्त”बङ्ङे दीघुकारीन सोंच यहेको।

-

प्रत्मेक िडाभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन केन्द्र ङ्झनभाुण गने ,सङ्टशासन तथा सॊ स्थागत ङ्जिकास नीङ्झत अन्तगुत थऩ ऐन, ङ्झनमभािरी,
कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा गने , फैं ङ्जकङ प्रणारीफाट साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जितयण

गने , आचायसॊ ङ्जहता ङ्झनभाुण गने , कभुचायी

व्मिस्थाऩन, गाउॉ प्रहयीको व्मिस्था , जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीराई ऺभता दऺता

, ङ्झसऩ ङ्जिकासका राङ्झग ताङ्झरभ

प्रङ्ञशऺण, अध्ममन कामुक्रभ गने , सॊ गठनको O&M Survey गने, ऩदाङ्झधकायी हरु फीच कामु सम्ऩादन कयाय
रगामतका सॊ स्थागत, जनशङ्ञि य ऩद्दती ङ्झनभाुणका कामुक्रभहरु गने।
३आ.ि. २०७८।०७९ का राङ्झगिाङ्जषक
ु नीङ्झत मोजना कामुक्रभ य फजेटभा उल्रेि बए अनङ्टसाय,
-

“सभृि य सङ्टिी सङ्टनाऩङ्झत, कृङ्जष ऩमुट न हाम्रो सम्ऩङ्झ”त बङ्ङे दीघुकारीन सोंच यहेको।

13

गने

-

ऩाङ्झरकाको

नमाॉ

बिन ङ्झनभाुण सम्ऩङ्ङ गने

,सफै िडा कामाुरमराई बौङ्झतक ऩूिाुधाय सम्ऩङ्ङ

फनाउने,सङ्टशासन तथा सॊ स्थागत ङ्जिकास नीङ्झत अन्तगुत थऩ कानङ्टन तजङ्टभ
ु ा गने
गने,घङ्टम्ती स्िास््म सेिा

प्रदान गने य

य

व्मिङ्ञस्थत

, ङ्झनमभािरी य कामुङ्जिधी ङ्झनभाुण

फैं ङ्जकङ प्रणारीफाट साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जितयण गने

,जनप्रङ्झतङ्झनधी य

कभुचायीराई काभप्रङ्झत ङ्ञजम्भेिाय फनाउन तथा सङ्टशासनराई आत्भसात गनु सदाचाय नीङ्झत य आचायसॊ ङ्जहताको ङ्झनभाुण
गयी रागङ्ट गने ,ऩाङ्झरकाभा ङ्चयि कभुचायी दयफन्दी ऩूतॉ गयी सेिा प्रिाहराई च ङ्टस्त दङ्टरुस्त फनाउने

, जनप्रङ्झतङ्झनधी य

कभुचायीको ऺभता , दऺता , सीऩ ङ्जिकासका राङ्झग ताङ्झरभ , प्रङ्ञशऺण , अध्ममन अिरोकन तथाअनङ्टबि आदानप्रदान
कामुक्रभ सॊ चारन गने ,ऩदाङ्झधकायी य कभुचायीफीच कामु सम्ऩादन कयाय गने ,ऩाङ्झरकाको प्रशासङ्झनक सॊ यचनाराई च ङ्टस्त
फनाई नागङ्चयक सेिा प्रिाहभा प्रबािकाङ्चयता ल्मा उन ऩाङ्झरका कामाुरम को सॊ गठन तथा व्मिस्थाऩन सबे ऺण (O&M
Survey) गने,अनराइन फजेङ्जटङ, ये कङ्झडङ
ु य ङ्चयऩोङ्जटुङ गने,ङ्जिद्यङ्टतीम सूचना अङ्झबरेि केन्द्र स्थाऩना गने ।

२.२ ऺभता ङ्जिकासका राङ्झग ङ्जिगत तीन िषुभा गङ्चयएको फजे ट ङ्जिङ्झनमोजन
मस ऩाङ्झरकारे सॊ स्थागत ऺभता ङ्जिकास य प्रकृमागत सङ्टधायका राङ्झग ङ्जिगत ३ िषुभा गये को फजेट ङ्जिङ्झनमोजन मस
प्रकाय यहेको ऩाइमो :
(क) आ.ि. २०७५।०७६ भा ऺभता ङ्जिकासका राङ्झग कामुक्रभ य फजेट ङ्जिङ्झनमोजन
क्र.सॊ
(१)

ङ्जिियण

रू.

(२)

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत , कानङ्टनी सल्राह, आन्तङ्चयक याजस्ि अध्ममन कामुङ्जिधी ङ्झनभाुण

(३)

एम्फङ्टरेन्स िङ्चयद

सङ्टशासन तथा सॊ स्थागत ङ्जिकास (िडा, ऩाङ्झरका बिन ङ्झनभाुण, ङ्जिऩय िङ्चयदसभेत)

१,९४,००,०००
२,००,०००
१५,००,०००

(ि) आ.ि. २०७६।०७७ का राङ्झग कामुक्रभ यफजेट ङ्जिङ्झनमोजन
क्र.सॊ . ङ्जिियण
(१)
सङ्टशासन एिभ् सॊ स्थागत ङ्जिकास (रोक सेिा तमायी कऺा , मोग ङ्ञशङ्जिय ,
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध राई कम््मूटय ताङ्झरभ, कानङ्टनी सल्राह आङ्छद)

(२)

गाउॉ ऩाङ्झरका बिन, िडा कामाुरम बिन ङ्झनभाुण

रू.
५५,२०,०००
४,५९,१७,०००

(ग) आ.ि. २०७७।०७८ का राङ्झग कामुक्रभ यफजेट ङ्जिङ्झनमोजन
क्र.सॊ .
(१)

ङ्जिियण

रू.

सङ्टशासन य सॊ स्थागत ङ्जिकास

५५,००,०००

(घ) आ.ि. २०७८।०७९ का राङ्झग कामुक्रभ यफजेट ङ्जिङ्झनमोजन
क्र.सॊ .
(१)

ङ्जिियण

(२)

सङ्टशासन य सॊ स्थागत ङ्जिकास

७५,००,०००

(३)

सङ्टयऺाथु ङ्झसङ्झस ्माभया जडान

१०,००,०००

(४)

रू.

गाउॉ ऩाङ्झरका बिन य िडाका ऩूिाुधायजन्म ङ्जिकास सभेतको राङ्झग

इन्टयनेट सेिा ऩहङ्टॉच िृङ्जि

४,५०,००,०००

१०,००,०००

ङ्जिगत तीन आङ्झथक
ु फषुहरुभा मस ऩाङ्झरकारे सॊ स्थागत ङ्जिकास

, सङ्टशासन , भानि सॊ साधन ङ्जिकास , सूचना प्रङ्जिधी

रगामतभा फजेट तथा कामुक्रभ छङ्ट ट्टमाएताऩङ्झन मी ङ्जिषमसॊ ग सम्फङ्ञन्धत ऺभता ङ्जिकासका कामु िास रुऩभा नबएको बङ्ङे
कभुचायीहरुको बनाइ यहेको ऩाइमो। त्मसैगयी हये क फषु एउटै कामुक्रभ याङ्ञिएको तय कामाुन्िमन नबएको

दे ङ्ञिमो।मसयी हेदाु ऩाङ्झरकाको सॊ स्थागत ङ्जिकास य भानि ङ्जिकास सॊ फन्धी कामुक्रभहरु िासै प्राथङ्झभकताभा ऩये को
दे ङ्ञिएन।
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२.३ ऺभता ङ्जिकासका राङ्झग सॊ चाङ्झरत कामुक्रभ
मस ऩाङ्झरकाफाट ङ्जिगत ३ आङ्झथक
ु िषुभा जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीका राङ्झग साभान्म ऺभता ङ्जिकासका कामुक्रभहरु
आन्तङ्चयक रुऩभा सॊ चारन गये को ऩाइमो। त्मसैगयी ङ्झछटपङ्टट रुऩभा सॊ घ सयकाय,प्रदे श सयकाय
केन्द्रद्वाया सॊ चाङ्झरत कामुक्रभभा ऩङ्झन बाग ङ्झरएको बङ्ङे कभुचायीको बनाई यहेको छ।
अङ्झबिृङ्जिको राङ्झग ङ्जिषमगत रुऩभा आिश्मक ताङ्झरभहरु सॊ चारन नबएको दे ङ्ञिमो।

य प्रदे श सङ्टशासन

तय कभुचायीको ऺभता

ऩाङ्झरकाभा सॊ स्थागत ऺभता अङ्झबिृङ्जिका राङ्झग सॊ चाङ्झरत भङ्टख्म भङ्टख्म कामुक्रभहरु :
-

गाउॉ ऩाङ्झरका य िडा कामाुरमको बिन ङ्झनभाुण कामुक्रभ

,ऩाङ्झरका य िडा कामाुरमको अन्म ऩूिाुधाय ङ्झनभाुण

कामुक्रभ,कानङ्टन तजङ्टभ
ु ा (ऐन, ङ्झनमभािरी , ङ्झनदे ङ्ञशका , कामुङ्जिधी , भाऩदण्ड ङ्झनभाुण ) कामुक्रभ ,ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन ऐन

ङ्झनभाुण कामुक्रभ ,सूचना प्रङ्जिधीभैिी अङ्झबरेि य सेिा प्रिाह ऩद्दती अिरम्फन कामुक्रभ ,जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीराई
ङ्झसऩ, दऺता एिभ् ऺभता अङ्झबिृङ्जिका राङ्झग ताङ्झरभ य अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ।

सभग्रभा हेदाु मस ऩाङ्झरकारे ङ्जिगत तीन िषुभा ऺभता ङ्जिकासका साभान्म कामुक्रभहरु यािेको , फजेट न्मन यहेको तथा
सॊ स्थागत ङ्ञशषुकभा एकभङ्टि फजेट याङ्ञिएको, ती भध्मे ऩाङ्झरका य िडाका बिन ङ्झनभाुण तथा भभुत सङ्टधाय गने कामुरे

उच्च प्राथङ्झभकता ऩाएको तय अरु कामुक्रभहरु फषेनी गने बङ्झन दोहोयीएका तय कामाुन्िनभा ऩङ्टणत
ु ा नऩाइसकेको अिस्था
दे ङ्ञिमो। मस ऩाङ्झरकाको नमाॉ बिन ङ्झनभाुण बई अङ्ञन्तभ चयणभा यहेको

, हार ब ङ्टकम्ऩ ऩश्चा त् तमाय गङ्चयएको िस

टहयाफाट सेिा प्रिाह बइयहेको य टहयाफाट प्रदान गङ्चयने सेिाराई ऩङ्झन च ङ्टस्त दङ्टरुस्त फनाउने गयी सॊ यचना ङ्झभराइएको
ऩाइमो। दयफन्दी अनङ्टसायका कभुचायीहरु अङ्झधकाॊशत: कामुयत यहेका तय उनीहरुराई ङ्जिङ्झबङ्ङ प्रकायका ऺभता
ङ्जिकासका ताङ्झरभ प्राप्त नबएको दे ङ्ञिमो । ऩाङ्झरकाफाट सॊ चाङ्झरत साभान्म ताङ्झरभ िासै प्रबािकायी नबएको

य ऺभता

ङ्जिकास नबएको बङ्ङे कभुचायीको बनाई यहेको ऩाइमो बने कानङ्टन तजङ्टभ
ु ा , मोजना तथा फजेट कामुक्रभ तमायी , िङ्चयद
प्रकृमा, ङ्जित्तीम हस्तान्तयण रगामतभा आपङ्टहरुराई ऺभता ङ्जिकासका ताङ्झरभ आिश्मऩक यहेको बङ्ङे जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुको
सभेतभाग य बनाई यहेको ङ्झथमो।
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ऩङ्चयच्छे द - तीन
सङ्टनाऩङ्झत गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जिद्यभान भानि तथा सॊ स्थागत व्मिस्था
३.१ ङ्जिद्यभान भानि सॊ शासनको अिस्था
मही २०७९ सार फैशाि २९ गते स्थानीम तहका ऩदाङ्झधकायीहरुको ङ्झनिाुचन सम्ऩङ्ङ बई मस ऩाङ्झरकाभा अध्मऺ

,

उऩाध्मऺ, ऩाॊच जना िडा अध्मऺ य िडा सॊ ख्मा अनङ्टसायका कामुऩाङ्झरका सदस्महरु ङ्झनिाुङ्ञचत बई आउनङ्टबएको

अिस्था छ ।त्मसैगयी मस ऩाङ्झरकाभा कभुचायीतपु स्थामी स्िीकृत कभुचायी दयफन्दी ६६ यहेको य सो भध्मे ४२
ऩदऩूङ्झतु बई २४ ऩद ङ्चयि यहेको
गयी १०२ जना कभुचायी

दे ङ्ञिमो।तथाऩी ऩङ्चयमोजना, स्िास््म सभेत गयी हार कामाुरमभा

कयायका सभेत

कामुयत यहेका छन्। त्मसैगयी कामाुरमको सॊ गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण

(O&M

Survey) गयी अस्थामी कभुचायीफाट बएको कामु सम्ऩादनराई स्थामीत्ि ङ्छदन य स्थामी कभुचायी आऩूङ्झतु गतु जरुयी
दे ङ्ञिमो।मस ऩाङ्झरकाको सॊ गठन सॊ यचना य कभुचायी ङ्जिियण ङ्झनम्न ताङ्झरकाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ।
सॊ गठन सॊ यचना

सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाका नि ङ्झनिाुङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुको ङ्जिियण
क्र सॊ

ऩाङ्झरका िा िडा नम्फय

नाभ

सम्ऩकु नम्फय

१

अध्मऺ

ऩाङ्झरका

श्री ठङ्ट रोकान्छा ताभाॊग

९८५१०७५८०८

२

उऩाध्मऺ

ऩाङ्झरका

श्री ङ्झगता ङ्झफि चौरागाईं

९८५४०४३५२७

३

िडाअध्मऺ

१

९८६९२१९४७७

४

िडाअध्मऺ

२

श्री ध्र ङ्टि प्रसाद चौरागाईं
श्री ऩदभ फहादङ्टय थाऩा

९८४९१०४०९०

५

िडाअध्मऺ

३

श्री कङ्टर फहादङ्टय ङ्झथॊग

९८४९१७२४६५

६

िडाअध्मऺ

४

श्री डन्डङ्टऩ ताभाॊग

९८१८५५८५४५

७

िडाअध्मऺ

५

श्री ङ्ञचि फहादङ्टय भानन्धय

९८४४३९३५९७
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कभुचायीका हकभा प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत सॊ घ सयकायिाट य अरु कभुचायी हरु स्थानीम स्तयकै यहेका धेयै

कभुचायीहरु कयाय सेिाभा कामुयत यहेको ऩाइमो। ऩाङ्झरकाको सॊ गठन सॊ यचना य कभुचायी दयफन्दी सम्फन्धभा सॊ गठन
तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण

(O&M Survey) हङ्टनऩङ्ट नेभा हारसम्भ ऩङ्झन नबएको दे ङ्ञिमो।स्थामी दयफन्दी ङ्झसजुना गयी

रोकसेिा आमोगभापुत् स्थामी कभुचायी आऩूङ्झतु गनङ्टऩ
ु नेभा हारसम्भ ऩङ्झन उल्रेख्म सॊ ख्माभा अस्थामी

, ज्मारादायी य

कयायका कभुचायीफाट सेिा प्रदान बइयहेको अिस्था छ।ऩाङ्झरकाभा कभुचायी बनाु सम्फन्धभा कभुचायी सभामोजनफाट
ऩूणत
ु ा ऩाइस्नङ्टऩनेभा अझै ऩङ्झन िृङ्ञत्त ङ्जिकास रगामतका ङ्जिषमभा आशॊका य अन्मौर फाॉकी यहेक छ बने प्रदे शफाट

कभुचायी सम्फि कानङ्टन सभमभै फङ्ङङ्टऩनेभा नफङ्झनसकेको य सॊ घको कभुचायी सम्फन्धी ऐन सॊ सदफाट सभमभै स्िीकृत

नहङ्टॉदा अन्मौर कामभ यहेको दे ङ्ञिमो।जनप्रङ्झतङ्झनधीको अऩेऺा य कभुचायीको कामु उत्प्रेयणाफीचको अन्तयार कभी गने

प्रििुनात्भक उऩामहरुको अिरम्फन गनङ्टऩ
ु ने दे ङ्ञिमो।प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत य अन्म ङ्जिषमगत शािागत कभुचायीहरु

फीचभा थऩ साभन्जस्मता, सहकामु, सहमोग य ऩद्दतीका साथ कभुचायीतन्िको भूल्म भान्मता फभोङ्ञजभ कामु सम्ऩादन हङ्टने
िाताियणभा अध्मऺ/उऩाध्मऺफाट सहङ्ञजकयण गनङ्टऩ
ु ने दे ङ्ञिमो।

३.२ सॊ स्थागत ङ्जिकासको अिस्था
मस ऩाङ्झरकाको सॊ स्थागत एिभ् सॊ यचनागत ऩऺतपु हेदाु आफ्नै स्िाङ्झभत्िको २६ आनाभा फनेका िस टहयाफाट हार

सेिा प्रदान बइयहेको, नमाॉ बिन ङ्झनभाुण हङ्टॉदै गये को य बिन ङ्झनभाुण कामु अङ्ञन्तभ अिस्थाभा ऩङ्टगेको छ। नमाॉ बिनफाट
थऩ सहजताका साथ सेिा प्रिाह हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ। हार ङ्जिङ्झबङ्ङ टङ्ट क्रे टहया बिनहरुफाट सेिा प्रदान हङ्टॉदा
अऩेङ्ञऺत सेिा प्रदान गनुभा केही असहजता दे ङ्ञिन्छ। ५ योऩनी ऺेिपरभा फन्दै गये को नमाॉ बिनका राङ्झग
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स्थानीमफासीरे ८५ योऩनी जग्गा ऩाङ्झरकाराई दानभा ङ्छदएकोभा २६ योऩनी जग्गा ऩाङ्झरकाको नाभभा आइसकेको छ य

अरू जग्गा ऩाङ्झरकाको स्िाङ्झभत्िभा आउन फाॉकी यहेको दे ङ्ञिमो। मस ऩाङ्झरकाभा यहेका ५ िटै िडा कामाुरमहरु आफ्नै
बिनभायहेका छन्। जनशङ्ञितपु जनप्रङ्झतङ्झनधीहरु बिुयै ङ्झनिाुङ्ञचत बएय आएको अिस्था

यहेको , कभुचायीहरु १०२

जनाभा सफै कामुयत बएको तय कयाय अस्थामी कभुचायीराई स्थामी गने प्रकृमा फाॉकी यहेको दे ङ्ञिमो।ऺभता ङ्जिकासका
ताङ्झरभ व्माऩक रुऩभा सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने आिश्ममक
ताछ बङ्ङे कभुचायीहरुको भाग यहेको ऩाईमो। त्मसैगयी ऩाङ्झरकारे

केही कानङ्टनहरु ङ्झनभाुण गये को , केही कानङ्टनहरु ङ्झनभाुणको प्रकृमाभा यहेको य केही का मु सॊ घका नभङ्टना कानङ्टनफाटै काभ
चराएको दे ङ्ञिमो।

ितुभान अिस्थाभा ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जिकासको ङ्जिद्यभान अिस्थाराई ङ्झनम्नानङ्टसाय ङ्जिश्लेषण गङ्चयएको छ :

(क) बौङ्झतक स्रोत साधन :ऩाङ्झरकाको बूङ्झभकाराई कभ रागतभा प्रबािकायी रुऩरे सम्ऩादन गनु आिश्मक ऩने

कामुस्थान तथा कामाुरम साभग्री , सिायी साधन , भेङ्झसन तथा उऩकयण य सूचना तथा सॊ चाय प्रङ्जिङ्झधको ितुभान
अिस्था सङ्टधाय गनङ्टऩ
ु ने दे ङ्ञिएको।

(ि) कामुस्थान: हारऩाङ्झरकाको भङ्टख्म कामाुरम ऩङ्टयाना

टहयाका बिनहरुभा सञ्चारनभा यहको छ । मी बिनहरुभा

ऩमाुप्त कामुकऺको अबाि छ बने कामाुरमका शािाहरुको रेआउट व्मिङ्ञस्थत छै न। ऩाङ्जकुङ्ग

, िस्ने स्थान

रगामत कामाुरम स्थानको कभी बएकोरे कामु िाताियण सहज बएको दे ङ्ञिदै न। मसरे ऩाङ्झरकाको कामुराई
व्मिङ्ञस्थत रुऩरे सञ्चारन गनु ङ्ञशघ्राङ्झतङ्ञशघ्र ऩमाुप्त सेिाग्राही भैिी कामुस्थान, फैठक कऺ, ताङ्झरभ कऺ य सबाहर
सङ्जहतको सङ्टयङ्ञऺत

नमाॊ बिनको ङ्झनभाुण कामु

सम्ऩङ्ङ गनु आिश्मकदे ङ्ञिन्छ ।ऩाङ्झरकाका सफैजसो िडाहरुको

आफ्नै बिन यहेकोछ। तय ङ्झत बिनहरुको भभुत सम्बाय गनु य ऩूिाुधायभैिी सॊ यचना ङ्झनभाुण गनु आिश्मक छ।
(ग)

कामाुरम साभग्री् हार ऩाङ्झरकाका शािा तथा िडाहरुभा आिश्मक ऩने न्मूनतभ कामाुरम साभग्रीहरु जस्तो
पङ्झनच
ु य, कम््मङ्टटय/ल्माऩटऩ, ङ्जप्रन्टय, पोटोकऩी, टे ङ्झरपोन आङ्छद

न्मूनतभ सॊ ख्माभा

ङ्जिद्यभान छन्। ऩाङ्झरकारे

सॊ गठन तथा व्मिस्थाऩन सबे ऺण प्रङ्झतिेदन ऩाङ्चयत गयी सो अनङ्टसाय ङ्जिङ्झबङ्ङ शािाहरुराई उऩमङ्टि हङ्टने गयी
ङ्जिद्यभान कामुस्थानको ऩङ्टन रेआउट गयी आिश्मक कामुस्थान सङ्जहतको पङ्झनच
ु य तथा कामाुरम साभग्रीको
ब्मिस्था गनङ्टऩ
ु ने आिश्मकता दे ङ्ञिन्छ । त्मसैगयी िडा

कामाुरमको राङ्झग ऩङ्झन आिश्मक कामाुरम

साभग्रीको

व्मिस्था गदै जानङ्टऩने दे ङ्ञिन्छ।
(घ)

सिायी साधन : ऩाङ्झरकाका

अध्मऺ, उऩाध्मऺ, प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत तथा

अत्मािश्मक काभका राङ्झग सभेत हार

अन्म शािाका कभुचायीको

२ िटा चाय ऩाङ्कग्रे सिायी साधन उऩरब्ध गयाइएको छ। मसका

अङ्झतङ्चयि, अन्म शािा तथा ङ्जपल्डभा काभ गने प्राङ्जिङ्झधक कभुचायीहरुराई भोटयसाइकर उऩरब्ध गयाइएको छ।
ऩाङ्झरकाको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन रगामत अन्म कामुका राङ्झग आधङ्टङ्झनक उऩकयणहरुको आिश्मकता दे ङ्ञिएको छ।
(ङ)

कानङ्टनी व्मिस्था: ऩाङ्झरकाफाट हारसम्भ जायी बएका ऐन
दे हामफभोङ्ञजभ यहेका छन् :

, ङ्झनमभ , ङ्झनदे ङ्ञशका , कामुङ्जिधी तथा भाऩदण्डहरु

१. ऐनहरूको ङ्जिियण
क्र.सॊ .

ऐन

1.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको प्रशासकीम कामुङ्जिङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन,२०७५

2.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरका न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत (कामुङ्जिङ्झध सम्फन्धी) ऐन,२०७५

3.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन, २०७५

4.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको अथु सम्फन्धी प्रस्तािराई कामाुन्िमन गनु फनेको ऐन

5.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको प्रहयीको गठन, सञ्चारन य व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धी

6.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्ञचमा ङ्जिकास ऐन,२०७६

7.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको स्थानीम स्िास््म तथा सेिा ऐन,२०७६

8.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूङ्झनकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन,२०७७
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ऐन,२०७७

@=
lgodfjnL
क्र.सॊ . ङ्झनमभािरी

1.

ङ्ञशऺा ङ्झनमभािरी २०७५

2.

गाउॉ कामुऩाङ्झरका (कामु ङ्जिबाजन ),२०७४

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ कामुऩाङ्झरका ९कामुसम्ऩादन ङ्झनमभािरी, २०७४
#=
sfo{ljlw tyf lgb]{lzsf
क्र.सॊ . कामुङ्जिङ्झध तथा ङ्झनदे ङ्ञशकाको नाभ

3.

1.

घ िगुको ङ्झनभाुण ब्मफसामी इजाजत ऩि सम्फन्धी कामुङ्जिङ्झध २०७५

2.

ब्माक हो रोडय सॊ चारन सम्फन्धी कामुङ्जिङ्झध,२०७५

3.

अऩागॊता बएका व्मङ्ञिहरुको ऩङ्चयचमऩि ङ्जितयण सम्फन्धी

4.

स्थानीम याजऩि प्रकाशन सम्फन्धी कामुङ्जिङ्झध,२०७५

5.

गाउॉ ऩाङ्झरका िैठक सञ्चारन सम्फन्धी कामुङ्जिङ्झध, २०७५

6.

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कायिाही ङ्जकनाया गदाु अऩनाउनङ्टऩने कामुङ्जिङ्झध

7.

स्िास््म याहत तथा मातामात िचु प्रदान सम्फङ्ञन्ध कामुङ्झफङ्झध ९प्रथभ सॊ शोधन०,२०७५

8.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाभा कयायभा प्राङ्जिङ्झधक कभुचायी व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामुङ्जिङ्झध, २०७७

9.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरको ब्मफसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन (ऩकेट) ङ्जिकास कामुक्रभ सॊ चारन कामुङ्जिङ्झध, २०७७

10.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको कयायभा प्राङ्झफङ्झधक कभुचायी ब्मफस्थाऩन गने कामुङ्झफङ्झध, २०७७

11.

यै थाने फाङ्झर प्रफदुन तथा सॊ यऺण कामुक्रभ कामुन्िमन कामुङ्जिङ्झध, २०७७

12.

बूभी फैं क स्थाऩना कामुङ्जिङ्झध, २०७७

13.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको ङ्ञशऺा ङ्झनमभािरी, २०५५(ऩङ्जहरो सॊ शोधन), २०७७

14.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरका िेरकङ्टद ङ्जिकास ङ्जिधेमक

15.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको टोर ङ्जिकास सॊ स्था गठन तथा ऩङ्चयचारन कामुङ्जिङ्झध,२०७७

16.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको कामु सॊ चारन ङ्झनदे ङ्ञशका,२०७७

17.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको याजस्ि ऩयाभशु सङ्झभङ्झतको फैठक तथा कामु सॊ चारन कामुङ्जिङ्झध,२०७८

18.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको रैं ङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्झनिायण कोष कामुङ्जिङ्झध, २०७८

19.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको िन ऐन २०७८

20.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको ङ्जिऩद ब्मफस्थाऩन तथा कोष सॊ चारन कामुङ्जिङ्झध २०७८

21.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको कामुसञ्चारन कामुङ्जिङ्झध, २०७८

22.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरका एकर ऩङ्टरुष साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जितयण सम्फन्धी फनेको कामुङ्जिङ्झध, २०७८

23.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरका जरस्रोत तथा भङ्टहान दताु कामुङ्जिङ्झध, २०७८

24.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको ५० प्रङ्झतशत अनङ्टदान सहङ्टङ्झरमतको स्िास््म ङ्जिभा सम्फन्धी कामुङ्जिङ्झध,२०७८

25.

होभस्टे ( घयिाय) सञ्चारन कामुङ्जिङ्झध २०७८

26.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरका कृङ्जष कामुक्रभ कामाुन्िमन कामुङ्जिङ्झध, २०७८

27.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरका ऩशङ्ट सेिा कामुक्रभ कामाुन्िमन कामुङ्जिङ्झध, २०७८

28.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको ऩशङ्टऩन्छी पाभु दताु ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७८

29.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको फाॉझोऩन ङ्झनिायण घङ्टम्ती÷घयदै रो तथा ऩशङ्ट स्िास््मङ्ञशङ्जिय सञ्चारन कामुङ्जिङ्झध, २०७८

30.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको कृषक सभूह गठन तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७८

31.

साभङ्टदाङ्जमक कङ्टकङ्टय फन्ध्माकयण तथा ये ङ्जिज योग ङ्झनमन्िण कामुक्रभ कामाुन्िमन कामुङ्जिङ्झध २०७८

32.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरका कामुक्रभ सॊ चारन ब्मफस्थाऩन िचु कामुङ्जिङ्झध २०७८

33.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको कृङ्जष पभु दताु सम्फॊ दी कामुङ्जिङ्झध
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कामुङ्जिङ्झध, २०७५

34.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरका प्रऻाप्रङ्झतष्ठान ऐन

35.

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरको ब्मफसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन (ऩकेट) ङ्जिकास कामुक्रभ सॊ चारन कामुङ्जिङ्झध, २०७७

उल्रेङ्ञित कानङ्टनहरुका अरािा ऩाङ्झरकारे अन्म धेयै कानङ्टनहरु तजङ्टभ
ु ा गयी रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने दे ङ्ञिमो। हार सॊ घका कानङ्टन
िा नभङ्टना कानङ्टनकै आधायभा काभ गङ्चययहेको बङ्ङे जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीको बनाइ यहेको ऩाइमो।

मस ऩाङ्झरकाभा

कङ्झतऩम ऐन ङ्झनमभ ङ्झनदे ङ्ञशका य कामुङ्जिङ्झधहरु फङ्ङ फाॊकी यहेको ऩाइमो।न्मूनतभ फनाउनङ्ट ऩने ऐन ङ्झनमभ य कामुङ्जिधी
नफन्दा ऩितीगत रुऩभा ऩाङ्झरकाको ऺभता कभजोय हङ्टन जान्छ।मसभा सङ्टधाय गनु जरुयी दे ङ्ञिन्छ ।

३.३ कामाुरमको ऩूिाुधाय तथा औजाय उऩकयणको अिस्था
मस ऩाङ्झरका रे हार आफ्नै स्िाङ्झभत्िको टहया एिभ् िसफाट ङ्झनभाुण गङ्चयएको बिनफाट सेिा प्रदान गये को छ।

ऩाङ्झरकाको आफ्नै नमाॉ बिन ङ्झनभाुण बइ अङ्ञन्तभ तमायीको अिस्था यहेको छ। ङ्झनकट बङ्जिष्मभै नमाॉ बिनभा सने गयी
ऩूिाुधायहरु ङ्झभराउॉ दै गये को अिस्था दे ङ्ञिमो। हार आफ्नै बिन १ य बाडाभा ङ्झरएको बिन २ गयी
फाफजङ्टद सेिा प्रदान गये को बए ताऩङ्झन ङ्झसङ्झभत सॊ यचनाफाट सेिा प्रदान गने

ङ्जिङ्जिध सभस्माका

गयी व्मिस्था ङ्झभराएको दे ङ्ञिमो। हारको

बिनफाट ऩङ्झन नागङ्चयक फडाऩि , गङ्टनासो ऩेङ्जटका , सोधऩङ्टछ कऺ , प्रङ्झतऺारम , ङ्जिद्यङ्टतीम सङ्टचना ऩाटी जस्ता न्मूनतभ
ऩूिाुधायहरुको व्मिस्थाऩन गये को दे ङ्ञिन्छ। तथाऩी सेिा प्रिाहका राङ्झग कोठाहरु ऩमाुप्त नबएको
सानो यहेको ,फैठक हर टाढाको छङ्ट ट्टै टहयाभा यहेको, हर

, फैठक हर एउटा

थोयै सहबाङ्झगको राङ्झग भािै हङ्टने दे ङ्ञिएको , ऩूण ु ऺभताको

फैठक कऺ आिश्मङ्टक दे ङ्ञिएकोरे थऩ सॊ यचनाहरु फनाउनङ्टऩने दे ङ्ञिन्छ। मी सफै ङ्चयिता नमाॉ फन्दै गये को बिनफाट ऩूण ु
हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ। हारको बिनभा फैठक हर १ , कोठा २०, शौचारम ४, सहमोगी कऺ १, सेिाग्राही प्रङ्झतऺा
कऺ १ यहेका

छन् । तय ्माङ्ञन्टन , ऩाङ्जकुङ , ऩङ्टस्तकारम , अऩाॊगता एिभ् अशि भैिी सॊ यचना ङ्झनभाुण नबएको

,

ऩाङ्झरकाका शािा एिभ् इकाइहरुको कामुस्थरको ऩमाुप्तता नयहेको दे ङ्ञिमो।त्मसैगयी सिायी साधन य औजाय

उऩकयणतपु २ िटा गाडी (फरेयो -१ य हामस -१),१०िटा भोटयसाइकर प्रमोगभा आएका दे ङ्ञिए। केही कम्ऩङ्टटय ,
ङ्जप्रन्टय, इन्टयनेट य िाइपाइ , प्रोजे्टय रगामतको व्मिस्था गये को दे ङ्ञिमो। ऩाङ्झरकारे आफ्नो कामु सम्ऩादन उच्च
यािी सभमभै सेिा प्रिाह गनु बौङ्झतक एिॊ सस्थागत रुऩभा सङ्टधाय गनङ्टु ऩने दे ङ्ञिन्छ।

३.४ ङ्जिद्यभान अिस्था य अऩे ङ्ञऺत अिस्था फीचको अन्तयार
मस ऩाङ्झरकाभा दयफन्दी अनङ्टसाय सफै कभुचायी कामुयत यहेको बए ताऩङ्झन ऩाङ्झरकाको कामाुरमको

O&M Survey

नगङ्चयएकोरे अस्थामी कयायका कभुचायीफाटसभेत कामु सम्ऩादन गङ्चययहनङ्टऩने अिस्था दे ङ्ञिमो। रोकसेिा आमोगभापुत्
स्थामी ऩदऩूङ्झतक
ु ो प्रकृमा अगाङ्झड फढाई स्थामी कभुचायी आऩङ्टङ्झतु गनङ्टऩ
ु ने , भौजङ्टदा कभुचायीराई कामु उत्प्रेयणा जगाउने
गयी ऺभता ङ्जिकासका कामुक्रभहरु सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने

, जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीहरुराई ङ्जिधेमक तजङ्टभ
ु ा

प्रशासन, सॊ िैधाङ्झनक कामु ङ्ञजम्भेिायी , स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, ङ्जित्तीम हस्तान्तयण अनङ्टदान

, व्मिस्थाऩन ,

, याजस्ि फाॉडपाॉट ,

आन्तङ्चयक याजस्ि ऩङ्चयचारन, सािुजङ्झनक िचु, िङ्चयद, ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩन, सङ्टशासन रगामतका ङ्जिषमभा ऺभता अङ्झबिृङ्जि

कामुक्रभ सॊ चारन गयी सऺभताभा फढोत्तयी गनङ्टऩ
ु ने दे ङ्ञिमो। त्मसैगयी नमाॉ फन्दै गये को बिनराई सेिाग्राहीभैिी सॊ यचना
य ऩूिाुधायमङ्टि फनाउनङ्टऩने , सॊ िैधाङ्झनक ङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन गनु फाॉकी ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनदे ङ्ञशकाहरु जायी गनङ्टऩ
ु ने एिभ् िडा

कामाुरमहरुको सॊ स्थागत सॊ यचनाभा थऩ सङ्टधाय गनङ्टऩ
ु ने दे ङ्ञिमो।सॊ स्थागत सङ्टधायका राङ्झग सॊ गठन, जनशङ्ञि , उऩकयण य
कानङ्टनका सम्फन्धभा ङ्जिद्यभान अिस्था य अऩेङ्ञऺत अिस्था िीचको तङ्टरनात्भक ङ्जिियण ङ्झनम्नानङ्टसाय प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ।
केही प्रभङ्टि ङ्जिषमभा ङ्जिद्यभान अिस्था य अऩे ङ्ञऺ त अिस्था

ङ्झस.न|. ङ्जिद्यभान अिस्था

अऩे ङ्ञऺ त अिस्था

अन्तयार

१

ऩाङ्झरकाको बिन टहयाभा यहेको य नमाॊ

सङ्टङ्जिधा सम्ऩङ्ङ बिन ङ्ञशघ्र

१ सङ्टङ्जिधामङ्टि बिन ङ्झनभाुण

२

िडा कामाुरमहरुका बिनभा ङ्झसङ्झभत ऩङ्टिाुधाय

ऩङ्टिाुधायमङ्टि िनाउनङ्टऩने

सङ्टङ्जिधामङ्टि ऩङ्टिाुधाय

२

२ भाि चायऩाॊग्रे सिायी साधन बएको

एक हरङ्टका सिायी साधन

चायऩाॊग्रे हरङ्टका सिायी साधन

बिन ङ्झनभाुण हङ्टॊदै गये को

फनाउनङ्टऩने
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थऩ गनङ्टऩ
ु ने

एक

३

१०िटा भोटयसाइकरहरु यहेका

५ िटा स्कङ्टटय थऩ गनङ्टु ऩने

५स्कङ्टटय

४

सीङ्झभत भािाभा कम्ऩङ्टटयहरु

५ कम्ऩङ्टटय थऩ गनङ्टु ऩने

५ कम्ऩङ्टटयहरु

५

१ पोटोकऩी भेङ्झसन

१ थऩ गनङ्टु ऩने

१ ठू रो पोटकऩी भेङ्झसन

६

५ िटा िडाका राङ्झग नमाॊ पोटोकऩी भेङ्झसन

५ िटा नमाॊपोटोकऩी भेङ्झसन

५ िटा पोटोकऩी भेङ्झसन

७

ङ्जिऩद व्मिस्थाऩनको राङ्झग डोजय नबएको

१ डोजय थऩ गनङ्टऩ
ु ने

१ डोजय

८

ङ्जिऩद व्मिस्थाऩनका राङ्झग एस्काबेटय

१ एस्काबेटय थऩ गनङ्टु ऩने

१ एस्काबेटय

९

एम्फङ्टरेन्स नबएको

१ एम्फङ्टरेन्स थऩ गनङ्टऩ
ु ने

१ एम्फङ्टरेन्स

१०

दयाज य पाइर व्मिस्थाऩन गने

थऩ गनङ्टु ऩने

आिश्मकतानङ्टसाय

११

ऩाङ्झरकाको O&M Survey नबएको

ऩाङ्झरकाको O&M Survey

स्थामी जनशङ्ञि ऩङ्टङ्झतु हङ्टनऩङ्ट ने

१२

स्थामी दयिन्दीभा २४ ऩद ङ्चयि यहेको

२४ ऩद ऩङ्टङ्झतु गनङ्टऩ
ु ने

२४ ऩद ऩङ्टङ्झतु गयी शािाभा

१३

कयाय अस्थामी कभुचायी यहेका

स्थामी गनङ्टऩ
ु ने

स्थामी हङ्टॊदा भनोिर य काभ

१४

जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीराई ङ्जिशेष ऺभता

ङ्जिशेष ऺभता ङ्जिकास ताङ्झरभ

कामुसम्ऩादन प्रबाङ्जित बएको

१५

आिश्मक न्मङ्टनतभ कानङ्टन ङ्झनभाुण गनु फाॊकी

कानङ्टन ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने

सॊ फैधाङ्झनक कामुङ्ञजम्भेिायी

नबएको

नबएको

ङ्जिकास ताङ्झरभ य अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण नबएको
यहेको

थऩ गनङ्टु ऩने

गनङ्टऩ
ु ने

काभ िटाउनङ्टऩने अिस्था
फृङ्जि हङ्टने

य अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण गनङ्टऩ
ु ने

प्रबाङ्जित बएको

मसप्रकाय ऩाङ्झरकाको ङ्जिद्यभान अिस्था य ऩाङ्झरकारे प्रदान गनङ्टऩ
ु ने सेिा प्रिाहको अऩेङ्ञऺत अिस्थाफीचको अन्तयराराई
रेिाजोिा तथा ङ्जिश्लेषण गदाु ङ्झनम्नानङ्टसाय दे ङ्ञिन आमो :
(१)

ऩाङ्झरकाको सॊ गठन सॊ यचना य कभुचायी दयफन्दी सम्फन्धभा सॊ गठन तथा व्मिस्थाऩन सिेऺण

(O&M Survey)

हङ्टनऩङ्ट नेभा हारसम्भ ऩङ्झन नबएको।
(२)

स्थामी दयफन्दी ङ्झसजुना गयी रोकसेिा आमोगभापुत् स्थामी कभुचायी आऩूङ्झतु गनङ्टऩ
ु नेभा हारसम्भ ऩङ्झन उल्रेख्म
सॊ ख्माभा अस्थामी, ज्मारादायी य कयायका कभुचायीफाट सेिा प्रदान बइयहेको।

(३)

ऩाङ्झरकाभा कभुचायी बनाु सम्फन्धभा कभुचायी सभामोजनफाट ऩूणत
ु ा ऩाइस्नङ्टऩनेभा अझै ऩङ्झन िृङ्ञत्त ङ्जिकास
रगामतका ङ्जिषमभा आशॊका य अन्मौर फाॉकी यहेको।

(४)

प्रदे शफाट कभुचायी सम्फि कानङ्टन सभमभै फङ्ङङ्टऩनेभा नफङ्झनसकेको य सॊ घको कभुचायी सम्फन्धी ऐन सॊ सदफाट
सभमभै स्िीकृत नहङ्टॉदा अन्मौरता कामभ यहेको।

(५)

जनप्रङ्झतङ्झनधीको अऩेऺा य कभुचायीको कामु उत्प्रेयणाफीचको अन्तयार कभी गने प्रििुनात्भक उऩामहरुको अिरम्फन
गनङ्टऩ
ु ने दे ङ्ञिमो।

(६)

प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत य अन्म ङ्जिषमगत शािागत कभुचायीहरु फीचभा थऩ साभन्जस्मता , सहकामु, सहमोग य
ऩद्दतीका साथ कभुचायीतन्िको भूल्म भान्मता फभोङ्ञजभ कामु सम्ऩादन हङ्टने िाताियणभा अध्मऺ/उऩाध्मऺफाट
सहङ्ञजकयण गनङ्टऩ
ु ने दे ङ्ञिमो।

(७)

ऩाङ्झरकाका कभुचायी य जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुराई सभग्र व्मिस्थाऩकीम य प्रशासङ्झनक कामुका साथसाथै जनतासॉग प्रत्मऺ
सेिाभा यही कामु सम्ऩादन गदाु आिश्मयक ऩने ङ्झसऩ, दऺता, कामुसॊस्कृङ्झत

, कामुव्मिहाय , भमाुदा , ङ्झभरनसाङ्चयता,

सभन्िम, ङ्ञजम्भेिायी य जिापदे ङ्जहता जस्ता गङ्टणिेङ्जष्ठत ऺभता ङ्जिकासका कामुक्रभफाट प्रङ्ञशङ्ञऺत गनङ्टऩ
ु ने बएको।
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(८)
(९)

ऩाङ्झरका य िडाको सङ्टङ्जिधामङ्टि बिन य सेिाग्राहीभैिी ऩूिाुधाय हङ्टनऩङ्ट नेभा सोफभोङ्ञजभ हङ्टन नसकेको।
ऩाङ्झरकाभा नमाॉ बिन ङ्झनभाुणाधीन अिस्थाभा यहेको य ऩङ्टयाना बिनहरुफाटै सेिा प्रिाह बइयहेको।

ङ्ट ी ८ को एकर ङ्ञजम्भेिायी अनङ्टरुऩको कामु सम्ऩादन गनु २२ िटा कामु ङ्ञजम्भेिायी अनङ्टरुऩका
(१०) सॊ ङ्जिधानको अनङ्टसच
सॊ यचना, नीङ्झतगत व्मिस्था, यणनीङ्झत, मोजना, कामुक्रभ रगामतको तमायी हङ्टनऩङ्ट नेभा सो हङ्टन अझै फाॉकी यहेको।

(११) सॊ िैधाङ्झनक कामु ङ्ञजम्भेिायी ऩङ्टया गनु फङ्ङङ्टऩने कानङ्टनहरु (ऐन , ङ्झनमभािरी , ङ्झनदे ङ्ञशका , कामुङ्जिधी , भाऩदण्ड) फनाइ
रागङ्ट गनङ्टऩ
ु नेभा अझै ऩङ्झन न्मूनतभ रुऩभा आिश्मअक कानङ्टनहरु तजङ्टभ
ु ा गनु फाॉकी यहेको।

(१२) कङ्झतऩम अिस्थाभा सॊ घका नभङ्टना कानङ्टनफाटै ऩाङ्झरकारे आफ्नो कानङ्टनी प्रकृमा अिरम्फन गङ्चययहेको।

(१३) सॊ घ, प्रदे श य ऩाङ्झरकाफीच फाङ्ञझएका कानङ्टन ऩङ्चयभाजुन गनङ्टऩ
ु ने दे ङ्ञिमो, जस्तोङ्जक प्राकृङ्झतक स्रोतका सम्फन्धभा।
(१४) जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुराई सॊ घीमता , ङ्जित्तीम सॊ घीमता , अन्तय सयकायी ङ्जित्तीम हस्तान्तयण

, अनङ्टदान , याजस्ि , योमल्टी

रगामतका ङ्जिषमभा ऩूण ु सङ्टसङ्ञङ्ट चत बइस्नङ्टऩनेभा सयोकायिारा ऩऺ िा ङ्झनकामफाट मस फाये भा ऩमाुप्त अङ्झबभङ्टिीकयण
गनु फाॉकी यहेको।

(१५) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन, ऩूिाुधाय ङ्झनभाुण, िाताियण सॊ यऺण, ङ्जित्त व्मिस्थाऩन, िस्ती ङ्जिकास, ङ्जिङ्झध ङ्झनभाुण , फजेट ङ्झनभाुण,
मोजना तजङ्टभ
ु ा , याजस्ि ऩङ्चयचारन , सेिा प्रिाह , सङ्टशासन कामभ रगामतका ङ्जिषमभा भौजङ्टदा सॊ यचना

, ङ्जिद्यभान

जनशङ्ञि य उऩरब्ध कानङ्टन अऩमाुप्त दे ङ्ञिएकोरे मस सम्फन्धभा ठोस मोजना सङ्जहत तत्काङ्झरक एिभ् दीघुकारीन
यणनीङ्झत सङ्जहतको कामुक्रभ तमायी गयी रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने दे ङ्ञिएको।

(१६) ऩाङ्झरकाका अध्मऺ , उऩाध्मऺ य िडा अध्मऺहरुफीच कामु ङ्ञजम्भेिायी

सभन्िमकायी बूङ्झभका रगामतका ङ्जिषमभा थऩ सङ्टसङ्ञङ्ट चत हङ्टनऩङ्ट ने दे ङ्ञिएको।

, बूङ्झभका ,सहकामु, कामुकायी बूङ्झभका,

ङ्ट ो नातारे कामुऩाङ्झरकीम बूङ्झभका, ङ्जिधाङ्जमकी बूङ्झभकाय
(१७) ऩाङ्झरकारे आपङ्ट अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ स्थानीम सयकाय सभेतहङ्टनक
न्माङ्जमक बूङ्झभकाका फाये भा अझै थऩ सङ्टसूङ्ञचत य अङ्झबभङ्टि हङ्टनऩङ्ट ने दे ङ्ञिएको।

(१८) सॊ ङ्जिधानको अनङ्टसूची ८ रे ङ्छदएको एकर ङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन गनु सॊ घ य प्रदे श सयकायफाट कस्तो ङ्जित्तीम
हस्तान्तयण नीङ्झत स्िीकामु हङ्टन्छ य हङ्टनऩङ्ट छु बङ्ङे सम्फन्धभा थऩ अङ्झबभङ्टि हङ्टनऩङ्ट ने दे ङ्ञिएको।

(१९) अङ्ञघल्रो ५ िषे कामुकारभा ऩाङ्झरकाको सॊ स्थागत सङ्टदृङ्जढकयण हङ्टॉदै गये को अिस्था यहेकोरे आगाभी ङ्छदनभा
ऩाङ्झरकाराई ऺभता ङ्जिकास गनु गयाउनका राङ्झग

Capacity Building बन्दा ऩङ्झन

अिमिहरुको प्रमोग गयी सॊ स्थागत ऺभता अङ्झबिृङ्जि गनङ्टु उऩमङ्टि हङ्टने दे ङ्ञिएको।

Capacity Development का

(२०) नमाॉ य ऩङ्जहरोऩटक ङ्झनिाुङ्ञचत बइ आउनङ्टबएका जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुराई भौजङ्टदा ङ्जिधी , ऩद्दती, कामु प्रकृमा य कामुकायी
बूङ्झभकाका सम्फन्धभा प्रङ्ञशङ्ञऺत गनङ्टऩ
ु ने दे ङ्ञिएको।
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ऩङ्चयच्छेद - चाय
ऺभता ङ्जिकास मोजनाको रक्ष्म य उद्देश्महरु
४.१ ऺभता ङ्जिकास मोजनाको रक्ष्म
“सभङ्टङ्ङत, सभृि य आत्भङ्झनबुय सङ्टनाऩङ्झत
”बङ्ङे भङ्टर रक्ष्म हाङ्झसर गनु मोगदान ऩङ्टमाुउने।

४.२ ऺभता ङ्जिकास मोजनाको उद्देश्म
ऺभता ङ्जिकास मोजनाको ङ्जिङ्ञशि उद्देश्म :

ऩाङ्झरकाद्वाया प्रदान गङ्चयने सेिा प्रिाह य ङ्जिकास ङ्झनभाुणका काभहरु

प्रबािकायी एिभ् दऺताऩूिक
ु सम्ऩङ्ङ गने सीऩ, दऺताय ऺभता हाङ्झसर गने।

ऺभता ङ्जिकास मोजनाको साभान्म उद्देश्म : मस ऩाङ्झरकाको आगाभी तीन आङ्झथक
ु िषुका राङ्झग ऺभता ङ्जिकास मोजना
तजङ्टभ
ु ा गनु सघाउ ऩङ्टमाु ाउनङ्टका साथैमोजनाका साभान्म उद्देश्महरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन् :

१. ऩाङ्झरका य ऩाङ्झरकाका िडा कामाुरमहरुको भानि सॊ साधन ऺभता, सॊ स्थागत ऺभता य प्रणारीगत सऺभता अङ्झबिृङ्जि
गयी ऩाङ्झरकारे सम्ऩादन गनङ्टऩ
ु ने सॊ िैधाङ्झनक कामु ङ्ञजम्भेिायी (ङ्जिकास ङ्झनभाुण य सेिा प्रिाह) ऩङ्टया गनु आिश्मिक
ऺभता अङ्झबिृङ्जि गनु सघाउ ऩङ्टमाु ेउने।

२. ऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयने सेिा प्रिाह य ङ्जिकास ङ्झनभाुणका कामुराई च ङ्टस्त दङ्टरुस्त

, ङ्झछटो छङ्चयतो , ङ्झभतव्ममी ,

गङ्टणस्तयीम य प्रबािकायी फनाउने कामुशैरी य कामुऩद्दतीको ङ्जिकास गनु सघाउ ऩङ्टमाु ोउने।

३. ऩाङ्झरकाभा कामुयत ङ्झनिाुङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनधीहरु य कभुचायीहरुराई आफ्नो काभ कतुव्म य ङ्ञजम्भेिायीप्रङ्झत ऩूण ु रुऩभा
ङ्ञजम्भेिाय, जिापदे ही य ऩायदशॉ फङ्ङ स्ने सऺभ फनाउने।

४. ऩाङ्झरकाङ्झबिको ङ्जिद्यभान अिस्थाभा ऻान , ङ्झसऩ य ऺभताभा बएको न्मूनता , सॊ स्थागत कभी कभजोयी य कभजोय
ऩद्दतीको अिस्था हटाई उऩमङ्टि दऺता एिभ् सऺभता सङ्जहतको जनशङ्ञि
ङ्जिधीको ङ्झनभाुण गनुभा मोगदान ङ्छदने।

, सङ्टदृढ सॊ यचना य सिर ऩद्दती एिभ्

५. ऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयने सेिा य ङ्जिकास ङ्झनभाुण कामुभा निीनतभ् आधङ्टङ्झनक प्रङ्जिङ्झधको अिरम्फन गने सम्बािनाराई
िोजी गनु सघाउ ऩङ्टमाुदउने।

६. ऩाङ्झरकाफाट प्रबािकायी रुऩभा सेिा प्रिाह गनुका राङ्झग ऩाङ्झरकाभा बएको भौजङ्टदा ऺभता य ऩाङ्झरकाराई आिश्मक
ऩने ऺभता फीचको पयक (Gap) ऩङ्जहचान गयी ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ प्रस्ताि गने।

७. ऩाङ्झरकाका कभजोय य सिर ऩऺको ऩङ्जहचान गदै ऩाङ्झरकाको कामु सम्ऩादनफाट स्थानीम जनताको अऩेऺाराई
सम्फोधन गयी स्थानीम सयकायको अनङ्टब ङ्टती ङ्छदराउन मोगदान ऩङ्टमाुउने।

४.३ अऩे ङ्ञऺत नङ्झतजा
मस मोजनाफाट सैिाङ्ञन्तक एिभ् व्मिहाङ्चयक रुऩभा ङ्झनम्नानङ्टसायका
सम्ऩादनभा प्रबािकाङ्चयता अङ्झबिृङ्जि हङ्टने अऩेऺा छ :

उऩरब्धी हाङ्झसर बई ऩाङ्झरकाको सभग्र कामु

१.

मस मोजनाफाट ऩाङ्झरकाको सभग्र कामु सम्ऩादनभा सङ्टधाय य ऩङ्चयभाजुन हङ्टने।

३.

सेिा प्रिाहको स्तयभा गङ्टणस्तयीमता य सङ्टधाय आउने।

२.
४.
५.
६.
७.

ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीभा ऻान, ङ्झसऩ, दऺता अङ्झबिृङ्जि हङ्टने।
ऩाङ्झरकाफाट सेिाग्राहीसन्तङ्टङ्जिभा िृङ्जि हङ्टने।

ऩाङ्झरका आपङ्टराई प्राप्त सॊ िैधाङ्झनक य कानङ्टनी ङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन गनु सऺभ हङ्टने।

ऩाङ्झरका उऩमङ्टि ङ्जिधी, ऩद्दती य प्रणारीभा सॊ चारन य व्मिस्थाऩन गनु सऺभ हङ्टने।

ऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयने सेिा प्रिाह य ङ्जिकास ङ्झनभाुण कामु ऩाङ्झरकाको रक्ष्म य उद्देश्मफभोङ्ञजभ सम्ऩादन बई
जनअऩेऺा ऩङ्टयागनु सघाउ ऩङ्टग्ने।
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८.
९.

जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायी काभप्रङ्झत थऩ उत्प्रेङ्चयत हङ्टने य भनोफर फढ्ने।

ऩाङ्झरकाका कानङ्टनहरु सॊ िैधाङ्झनक ङ्ञजम्भेिायी ऩूया गनु ऩमाुप्त बएको हङ्टने।

ू ी ङ्छदराउन सऺभ हङ्टने।
१०. ऩाङ्झरका स्थानीम सयकायकोअनङ्टबत

प्रस्तङ्टत ऺभता ङ्जिकास मोजनािाट त्मगत रुऩभा ङ्झनम्नानङ्टसायका नङ्झतजा हाङ्झसर हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ :
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

ऩाङ्झरकाको आगाभी ३ िषे ऺभता ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
ु ा बएको हङ्टने।

जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायी को भाग फभोङ्ञजभको ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण , अिरोकन भ्रभण
फृङ्जि बएको हङ्टने।

बइ उनीहरुको कामु ऺभता

ऩाङ्झरकाराई आिश्मक फाॊकी कानङ्टनहरु (ऐन , ङ्झनमभ , ङ्झनदे ङ्ञशका , कामुङ्जिधी , भाऩदण्ड) तजङ्टभ
ु ाबएको हङ्टने य ङ्जिधी
ऩिङ्झत सॊ मन्ि ङ्झनभाुण बएको हङ्टने।

ऩाङ्झरका य िडा कामाुरमका सेिाग्राहीभैिी बिन, सॊ यचना य ऩूिाुधायहरु ङ्झनभाुण तथा तमाय बएको हङ्टने।

ऩाङ्झरका य िडा कामाुरमफाट ङ्जिकास ङ्झनभाुण कामु य सेिा प्रिाहभा ङ्ञशघ्रता एिभ् च ङ्टस्तता आएको हङ्टने।
कामु सयरीकयणका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ पायाभहरुको ङ्झनभाुण तथा ऩद्दतीको थारनी बएको हङ्टने।

जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीको कामु उत्प्रेयणा य भनोफरभा िृङ्जि आई ङ्झछटो छङ्चयती तथा ङ्ञशघ्र कामु सम्ऩादन य सेिा
प्रिाह बएको हङ्टने।

ङ्ट ाइ य ऩाङ्झरकाको सेिाउऩयको ग्राहक सन्तङ्टष्ठी सबे ऺणभा ऩाङ्झरकाको स्तय फढे को
ऩाङ्झरकाभा हङ्टने सािुजङ्झनक सङ्टनि
हङ्टने।

ऩाङ्झरकाका कामुहरुभा सङ्टधाय आइ फेरुजङ्ट सृजना नबएको हङ्टने य सङ्टशासन कामभ याख्नभा मोगदान ऩङ्टगेको हङ्टने।

१०. आगाभी तीन आङ्झथक
ु फषुभा प्रस्ताङ्जित ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभहरुभध्मे ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकताभा ऩये का
कामुक्रभहरुभाअङ्झधकाॊश कामुक्रभ सम्ऩङ्ङ बएका हङ्टने ।

११. मस ऩाङ्झरकको कामुसम्ऩादनभा सङ्टधाय आई सॊ घीम भन्िारमको ङ्झरसा भङ्टल्माॊकन य ङ्जित्त आमोगको कामुसम्ऩादन
भूल्माकॊनभा मस ऩाङ्झरकारे उच्च प्राप्ताॊक प्राप्त गयी अनङ्टदानभा फृङ्जि बएको हङ्टने।
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ऩङ्चयच्छे द–ऩाॉच
सङ्टनाऩङ्झत गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जिकास आिश्मकता ङ्जिश्लेषण

(कामु ङ्ञजम्भेिायी तथा कामु ङ्जिियणका आधायभा ङ्जिद्यभान कामु सम्ऩादनको अिस्था य ऺभता ङ्जिकास अन्तयार ङ्जिश्लेषण)

५.१ सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरुको कामु ङ्ञजम्भे िायी य कामुङ्जिियणका आधायभा ऺभता ङ्जिकास
आिश्मकता ङ्जिश्लेषण
स्थानीम सयकाय सॊ चारनऐन २०७४ को कानङ्टनी व्मिस्था फभोङ्ञजभ मस सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधीहरु य

कभुचायीहरुरे सम्ऩादन गनङ्टऩ
ु ने कामुहरुको ङ्जिद्यभान अिस्थाको िाये भा सो ऩाङ्झरकाको ङ्जहरेदेिीङ्ञस्थत कामाुरम बिनको
स्थरगत रुऩभा अिरोकन एिॊ अध्ममन गयी उहाॊहरुका याम ऩयाभशु सभेत ङ्झरइएको ङ्झथमो। साथै सो ऩाङ्झरकािाट

कानङ्टनभा रेङ्ञिएिभोङ्ञजभ ऩदाङ्झधकायीहरुरे सम्ऩादन गनङ्टऩ
ु ने कामुको भौजङ्टदा कामुसम्ऩादनको अिस्था कस्तो छ य कस्तो
कामुहन
ङ्ट ऩङ्ट दु्मो बङ्झन कानङ्टनरे अऩेऺा गये को ङ्झथमो तथा भौजङ्टदा कामुसम्ऩादनको अिस्था य साॊङ्ञच्चकै हङ्टनऩङ्ट ने अऩेङ्ञऺत
अिस्था ङ्जिचको अन्तयार सभेतका सम्फन्धभा अध्ममन

, भनन , ङ्जिश्लेषण गयी तरको ताङ्झरका प्रस्तङ्टत गङ्चयएको

छ।सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाको सबाहरभा बएको अन्तयङ्जक्रमा तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभभा सो ऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री
ठङ्ट रोकान्छा ताभाॊग , उऩाध्मऺ श्री ङ्झगता ङ्जिि चौरागाॊई य प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत श्री कभरयाज श्रे ष्ठ रगामतका

सहबागीहरुको बनाइ अनङ्टसाय उहाॊहरुराई प्रशासन , व्मिस्थाऩन, कानङ्टन , िङ्चयद प्रकृमा रगामतका ङ्जिङ्जिध ङ्जिषम तथा

ऺेिभा ताङ्झरभ आिश्मक यहेको बङ्ङे सङ्टझािराई भङ्टख्म आधाय भानी मो मोजना तमाय गङ्चयएको छ।त्मसयी नै हाभीराई
िानेऩानी तथा अरु सेिा ऩाउन ऩङ्जहरा ऩाङ्झरका फङ्झरमो हङ्टनऩङ्ट दुछ बङ्ङे राभाटोर ङ्झनिासी स्थानीमिासी श्री ऩदभफहादङ्टय
राभा य छोल्टीभ राभाको बनाई यहेको ऩाईमो।मी सफै बनाईराई सभेत ध्मान ङ्छदएय उहाॊहरुराई के कस्तो ङ्जिषमभा
ऺभता ङ्जिकासका कामुक्रभआफश्मक ऩनेयहेछ बङ्ङेिाये भा ऩङ्झन धयातरीम मथाथुताका आधायभा ऺभता ङ्जिकासका
कामुक्रभहरु प्रस्ताि गङ्चयएको छ।सङ्झभङ्झतहरुको सम्फन्धभा तीनको गठन,ऩङ्चयचारन य ङ्जक्रमाङ्ञशरताको अिस्थाका

आधायभा ङ्जिश्लेषण गयीएको छ।ऩाङ्झरकाका अध्मऺ ,उऩाध्मऺ, िडाअध्मऺ , ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्झभतका सदस्म ,प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृतयशािागत रुऩभा ङ्जिङ्झबङ्ङ शािाका कभुचायीहरु सभेतरे सम्ऩादन गनङ्टऩ
ु ने कामुङ्ञजम्भेिायी तरको ताङ्झरकाभा
सभािेश गयी दे हामिभोङ्ञजभ ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जिकास आिश्मकता ङ्जिश्लेषण गङ्चयएको छ ।

25

ताङ्झरका 1:सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरुको कामुङ्जिियणका आधायभा ऺभता ङ्जिकास आिश्मकता ङ्जिश्ले षण

सम्ऩादन गनङ्टऩ
ु ने

ऩद

कामु ङ्ञजम्भेिायी
(Job Responsibility)

कामु ङ्ञजम्भेिायी
सम्ऩादनको

ङ्जिद्यभान अिस्था
(Performance
Situation )

ऺभता

न्मू नता /अन्तयार
(Gap/Variation)

अन्तयार हटाउन

ऺभता ङ्जिकासका राङ्झग आिश्मकता
(Necessity of Capacity Development Programme)

जनप्रङ्झतङ्झनधी
स्तय
अध्मऺ

१.सबा तथा कामुऩाङ्झरकाको फैठक

फोराउने य फैठकको अध्मऺता गने,

१.प्रभङ्टि कामुकायी

१.िडा अध्मऺ,

१.सबा सञ्चारन, ङ्ञशिाचाय, नेतत्ृ ि शैरी, सॊ चायऩिङ्झत, सभम

गयी अङ्ञघ नै सूचना

प्रभङ्टि प्रशासकीम

प्रकृमाका सम्फन्धभा ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टिीकयण

अङ्झधकृतसॊ ग सल्राह
ङ्छदइ फैठक फोराउने
गङ्चयएको।

कामुऩाङ्झरकाका सदस्म य
अङ्झधकृतको सभन्िम, सभम
व्मिस्थाऩन तथा कानङ्टनी

प्रकृमा सम्फन्धी सभस्मा।

व्मिस्थाऩन, द्वन्द्व व्मिस्थाऩन, सभन्िमकायी कामुशैरी य कानङ्टनी
कामुक्रभ।याङ्जिम, अन्तयाुङ्जिम अध्ममन अिरोकन भ्रभण
कामुक्रभ।

२.सबा य कामुऩाङ्झरकाको फैठकभा

२.ऩिद्वाया ऩूि ु

२.एजेण्डासङ्जहत सूचना

२.आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्जिङ्झधको ऻान ङ्झसऩ

गने, गयाउने,

गङ्चयएको।व्मिङ्ञस्थत

ऩठाउनङ्टऩने।

सदस्म, प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत य शािा प्रभङ्टिहरुसॉग ऩूि ु

फैठकको कामुसूची तथा प्रस्ताि ऩेश जानकायी गयाउने

रुऩभा कामुसूङ्ञच ऩेश

प्रङ्जिङ्झधभापुत् जानकायी

गनु नसङ्जकएको।
३.िाङ्जषक
ु कामुक्रभ तथा फजेट

तमाय गयी सबाभा ऩेश गयाउने,

३. असाय १०

गतेङ्झबि कानङ्टनफभोङ्ञजभ
सबाभा ऩेस गने
गये को।

, ऺभता य जानकायी

सम्फन्धभा प्रङ्ञशऺण। उऩाध्मऺ , िडा अध्मऺ , कामुऩाङ्झरकाका
छरपर, याम , ऩयाभशु ङ्झरने कामुशैरी तथा कामु व्मिहायको
अनङ्टशयण।

३.ऩूि ु तमायी कभ बई

३.मोजना तजङ्टभ
ु ा , कामुक्रभ तथा फजेट तमायी

१० गतेको नङ्ञजक तमायी

फजेटका स्रोतहरु ,भध्मभकाङ्झरन िचु सॊ यचना

हङ्टने गये को। साथै सफै

रक्ष्मप्राप्ती, िचुको सीभा रगामतका ङ्जिषमभा ताङ्झरभ तथा

ऩदाङ्झधकायीरे १० गतेको

प्रङ्ञशऺण।ङ्जिकास प्रशासन, ऩङ्टॉङ्ञजगत िचु , ङ्जिकास फजेट , साधायण

ङ्झसभाराई ख्मार यािी

िचु, प्रशासङ्झनक िचु , अनङ्टदानको उऩमोग , याजस्ि , योमल्टी

तमायी नगने प्रिृङ्ञत्त। फजेट

रगामतका ङ्जिषमभा ङ्जिस्तृत जानकायीका राङ्झग ताङ्झरभ

तमा मोजना तजङ्टभ
ु ा गने

एिभ् अध्ममन तथा प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ। सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८
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, आम व्मम ,
, ङ्छदगो ङ्जिकास

,प्रङ्ञशऺण

तङ्चयका य अनङ्टबिको

फभोङ्ञजभको कामुङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन गनुका राङ्झग आफ्नो

कभी।कामुक्रभ य िजेटभा

ऩाङ्झरकाको एक फषुको िचुको आफश्मकता (Expenditure Need)

ऩमाुप्त छरपर हङ्टने

य याजश्वको ऺभता

नगये को।

अन्तय (Fiscal Gap) ङ्झनधाुयण गनु आिश्मक ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण

(Revenue Potentiality) तथा सो फीचको

तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ सॊ चारन गने य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टने ।
मसैका आधायभा सॊ घ य प्रदे श सयकायिाट ङ्जित्तीम हस्तान्तयण
यकभ प्राप्त गने ऩिङ्झतको थारनी गने । ऩाङ्झरकाको िचुको
आफश्मकता (Expenditure Need) य याजश्वको ऺभता (Revenue
Potentiality) तथा सो फीचको अन्तय

(Fiscal Gap) ङ्झनधाुयण

सम्फन्धभा ऩाङ्झरकािाट अध्ममन (Study Report) कामुक्रभ।
४.सबाको अङ्झधिेशन आव्हान य
अन्त्म गने,

५.सबा य कामुऩाङ्झरकाको ङ्झनणुम
कामाुन्िमन गने गयाउने,

६.कामुऩाङ्झरकाको दै ङ्झनक कामुको
साभान्म ये िदे ि, ङ्झनदे शन य
ङ्झनमन्िण गने ,

४. ङ्झनमङ्झभत रुऩभा

बइयहेको।मोजनािि

रुऩभा नहङ्टने गये को।
५.कामुन्िमन ऩऺ सधैं
कभजोय यहने गये को।
६.साभान्म ङ्झनदे शन
ङ्छदने गये को।

४.सबा सॊ चारन कामुङ्जिधी

४.सबा सॊ चारन कामुङ्जिधीको ऩारना गने।

अनङ्टसाय गनङ्टऩ
ु ने।
५.ङ्झनणुम कामाुन्िमनको

५.ङ्झनणुम कामाुन्िमन बए नबएको ऩृष्ठऩोषण ङ्झरनङ्टऩने। अङ्ञघल्रो

अनङ्टगभन नबएको।

ऩटकको ङ्झनणुम कामाुन्िमनको अनङ्टगभन भूल्माङ्कषन गने।

६.दै ङ्झनक भेभो

६.दै ङ्झनक भेभो फनाई याख्नङ्टऩने।ङ्जिङ्ञत्तम सॊ घीमता, ङ्जिङ्ञत्तम

नयाङ्ञिएको।

अनङ्टशासन, सािुजङ्झनक िङ्चयद, आङ्झथक
ु अनङ्टशासन, ङ्झभतङ्ञव्मता,
ऩायदङ्ञशत
ु ा,िेरुजङ्ट पछ्यौट य सङ्टशासन सम्फन्धभा अङ्झबभङ्टिीकयण
कामुक्रभ।

७.उऩाध्मऺ, कामुऩाङ्झरकाका सदस्म

तथा प्रभङ्टि प्रशासङ्जकम अङ्झधकृतराई
काजभा िटाउने,

८.िडा सङ्झभङ्झतफाट सम्ऩादन हङ्टने

ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत हङ्टने ङ्जिषम

७.ङ्झनमभानङ्टसाय काजभा

-

-

८.ङ्झसपाङ्चयस गने

८.ङ्झसपाङ्चयस गने ङ्जिषमको

८.कानङ्टनत: ऩाङ्झरका य िडाफाट ङ्झसपाङ्चयस हङ्टने ङ्जिषमका फाये भा

ऻान तथा जानकायीको

अङ्झबभङ्टिीकयण ।

िटाउने गङ्चयएको।

गङ्चयएको।
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फाहेक प्रचङ्झरत नेऩार कानङ्टन

कभी।

फभोङ्ञजभ स्थाङ्झनम तहफाट गनङ्टु ऩने
प्रभाङ्ञणत िा ङ्झसपाङ्चयस गने,

९.गाॉउऩाङ्झरकाको चर अचर

सम्ऩङ्ञत्त हेयचाह तथा भभुत सम्बाय

गने गयाउने य आम्दानी, िचु, ङ्जहसाफ
य अन्म कागजऩि सङ्टयङ्ञऺत याख्ने,

९.कभुचायीराई

सॊ यऺणको कामु गनु
रगाइएको।

तथा िडा सङ्झभङ्झतको काभको
ये िदे ि गने,

९.यङ्ञजियभा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा त्माङ्क को अङ्झबरेिाङ्कभन

आम व्ममको अङ्झबरेि

गनङ्टऩ
ु ने। ऩाङ्झरकाको सम्ऩङ्झत य आम व्ममको उऩमङ्टि अङ्झबरेि

व्मिस्थाऩन च ङ्टस्त हङ्टन

व्मिस्थाऩन ऺभता अङ्झबिृङ्जि गनङ्टऩ
ु ने।

नसकेको।

याख्न रगाउने,

१०.गाॉउऩाङ्झरकाका सङ्झभङ्झत, उऩङ्झसङ्झत

९.ऩाङ्झरकाको सम्ऩङ्ञत्त य

१०.आॊङ्ञशक रुऩभा
ये िदे ि बएको।

१०.सङ्झभङ्झतका कामुहरुभा

१०.सङ्झभङ्झतका काभराई प्रबािकायी फनाउन सङ्झभङ्झतको काभको

सहजीकयणको कभी।

प्रकृङ्झत अनङ्टसाय सभन्िम तथा सहजीकयण गनङ्टऩ
ु ने। सङ्झभङ्झतका
काभहरुराई प्रबािकायी फनाउन आिश्मक याम, ऩयाभशु य
सयसल्राह प्रदान गने।

११.सािुजङ्झनक सेिा प्रिाह सम्फन्धी
गङ्टनासो व्मिस्थाऩन गने, गयाउने,

११.गङ्टनासो

व्मिस्थाऩनका राङ्झग
ङ्ट ाई,
सािुजङ्झनक सङ्टनि
गङ्टनासो ऩेङ्जटका,

नागङ्चयक फडाऩि,
िेबऩेज आङ्छदको

व्मिस्था साभान्म

रुऩभा गङ्चयएको।

११.गङ्टनासो व्मिस्थाऩनका

११.सािुजङ्झनक सेिाराई प्रबािकायी फनाउन कामुसयरीकयण

ङ्ट ाई,
राङ्झग सािुजङ्झनक सङ्टनि

पायाभहरु तजङ्टभ
ु ा गने, अशि नागङ्चयकका राङ्झग सहमोगी कऺ

गङ्टनासो ऩेङ्जटका, नागङ्चयक

यािी रेिाऩढीभा सघाउ ऩङ्टमाुरउने, नागङ्चयकका अत्मािश्मक

फडाऩि, िेबऩेज आङ्छद

सेिाराई ङ्जिद्यङ्टतीम प्रणारी य अनराइन प्रणारीफाट सेिा प्रदान

प्राथङ्झभकताभा नऩये को।

गने ऩद्दतीको ङ्जिकास गने।गङ्टनासो व्मिस्थाऩनका राङ्झग

नागङ्चयकराई कसयी गङ्टनासो

ङ्ट ाई, गङ्टनासो ऩेङ्जटका, नागङ्चयक फडाऩि, िेबऩेज,
सािुजङ्झनक सङ्टनि

गने बङ्ङे जानकायी कभ।

भोफाइर एऩ,FAQआङ्छदको उऩमङ्टि व्मिस्थाऩन गदै गङ्टनासो
पछमौटराई उच्च प्राथङ्झभकताभा याख्नङ्टऩने। नागङ्चयकराई गङ्टनासो
गने तङ्चयका फाये भा जानकायी गयाउने। जनगङ्टनासो तत्कार
सम्फोधन गनङ्टऩ
ु ने। मस सम्फन्धी कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा गयी रागङ्ट
गनङ्टऩ
ु ने।

१२.सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम
गाॉउऩाङ्झरकाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने

१२.आॊङ्ञशक रुऩभा

कामाुन्िमन बएको।

१२.ङ्झरङ्ञित रुऩभा गने
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१२.ऩूि ु जानकायी गयाई ङ्झरङ्ञित रुऩभा गनङ्टऩ
ु ने। ऩाङ्झरकाका

बएभा उऩाध्मऺराई कामुबाय ङ्छदने

य उऩाध्मऺ ऩङ्झन अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा

नगङ्चयएको।

ऩदाङ्झधकायीको आचाय सॊ ङ्जहता फनाई रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने।

१.जानकायीको कभी।

१.न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका काभ कायिाही, न्माम सम्ऩादन प्रकृमा,

कङ्टनै सदस्मराई कामुबाय ङ्छदने,

उऩाध्मऺ

१३.सबा िा कामुऩाङ्झरकारे तोकेको

१३.िासै प्रमोगभा

अन्म काभ गने।

नआएको।

१.न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक बई

१.गने गये को।

कामु गने

न्माङ्जमक प्रकृमा, कानङ्टनी कामुङ्जिधी रगामतका ङ्जिषमभा ङ्जिशेष
ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ आिश्मक।
याङ्जिम, अन्तयाुङ्जिम अध्ममन अिरोकन भ्रभण कामुक्रभ। कानङ्टन
तथा न्माम सम्फन्धी जानकायी बएको कभुचायीको आिश्मकता
यहेको।

२.अध्मऺको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ङ्झनजको
कामुबाय सम्हाल्ने

३.गैयसयकायी सङ्घ सॊ स्थाका

ङ्जक्रमाकराऩको सभन्िम गने

२.गने गये को।

३.िाङ्जषक
ु कामुक्रभभा

२.अध्मऺरे गनङ्टऩ
ु ने

२.ऩाङ्झरकाभा अध्मऺरे गनङ्टऩ
ु ने काभका फाये भा जानकायी हाङ्झसर

काभको ऻानको कभी।

गनङ्टऩ
ु ने। नेतत्ृ ि व्मिस्थाऩन ताङ्झरभको आिश्मकता।

३.सभन्िमको कभी।

३.गैसस दताु, ङ्झतनका ङ्जक्रमाकराऩ, उनीहरुसॉगको सभन्िम सॊ घ

सभािेश गयी

सॊ स्था अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयिेऺण रगामतका ङ्जिषमभा ऺभता

कामाुन्िमन गने

अङ्झबिृङ्जि प्रङ्ञशऺण। सभन्िमकायी ऺभता अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी

गये को।

प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ आिश्मक। मस सम्फन्धी कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा
गयी रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने।

४.उऩबोिा ङ्जहत सॊ यऺण सम्फन्धी
कामुको सभन्िम गने

४.न्मून सभन्िम

४.सभन्िमको

४.उऩबोिा ङ्जहत, उऩबोिाको अङ्झधकाय, दै ङ्झनक उऩबोगका

बएको।

कभी।उऩबोिा हक हीत

साभान य ङ्झतनको फजाय भूल्म, भहॊ गी, िस्तङ्टको उऩरब्धता,

तथा फजाय सॊ यऺण ऐन य

उऩबोिा ङ्जहत सॊ यऺण सम्फन्धी कानङ्टनी व्मिस्था रगामतका

प्रङ्झतस्ऩधाु सम्फन्धी ऐनको

ङ्जिषमभा जानकायी एिभ् अङ्झबभङ्टिीकयण आिश्मक। सभन्िमकायी

ऻान कभ बएकोरे कामु

ऺभता अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ आिश्मक। मस
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सम्ऩादन अङ्ञत्त कभजोय

सम्फन्धी कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा गयी रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने।

बएको।
५.मोजना तथा कामुक्रभको

अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयिेऺण गयी

सोको प्रङ्झतिेदन फैठकभा ऩेश गने

५.मोजना स्थरको

५.प्रङ्झतिेदन तमाय गयी

५.ऩाङ्झरका ङ्झबिका ङ्जिकास ङ्झनभाुणका आमोजनाहरु

भ्रभण गयी साभान्म

फैठकभा ऩेस गने काभ

अनङ्टगभन,मोजना तथा कामुक्रभको कामाुन्िमन

अनङ्टगभन गने

ऩूणरु
ु ऩभा नबएको। साथै

अनङ्टगभन,भूल्माङ्कन.सङ्टऩङ्चयिेऺण य प्रङ्झतिेदन तमायी सम्फन्धी

गङ्चयएको।

सो कामुको राङ्झग दऺ

प्रङ्ञशऺण। सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको कामुङ्ञजम्भेिायी

जनशङ्ञिको कभी।

सम्ऩादन गनुका राङ्झग आफ्नो ऩाङ्झरकाको एक फषुको िचुको
आफश्मकता(Expenditure Need) य याजश्वको ऺभता (Revenue
Potentiality) तथा सो फीचको अन्तय (Fiscal Gap) ङ्झनधाुयण गनु
आिश्मक ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ
सॊ चारन गने य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टने। मसैका आधायभा सॊ घ य प्रदे श
सयकायिाट ङ्जित्तीम हस्तान्तयण यकभ प्राप्त गने ऩिङ्झतको थारनी
गने ।

६.सबा य कामुऩाङ्झरकािाया गङ्छठत

सङ्झभङ्झतहरुको काभभा सहजीकयण य

६.साभान्म।

सभन्िम गने

६.ठोस सहङ्ञजकयण य

६.ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरुको काभ य कामुशतुका फाये भा जानकायी

सभन्िमको कभी।

आिश्मक। सङ्झभङ्झतहरुको सपर कामु सम्ऩादनका राङ्झग
सहङ्ञजकयण य सभन्िम गने ऻान, ङ्झसऩ य शैरी सम्फनधी
ऺभताभा प्रङ्ञशऺण आिश्मक।

७.सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम

७.भौङ्ञिक जानकायी

७.ङ्झरङ्ञित जानकायीको

७.ङ्झरङ्ञित जानकायी गयाउनङ्टऩने। ऩदाङ्झधकायीको आचाय सॊ ङ्जहता

गयाउने गये को।

कभी।

फनाइ रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने।

८.सबा,कामुऩाङ्झरका तथा अध्मऺरे

८.तोङ्जकएका कामु गने

८.सऺभताको कभी।

८.अङ्झधकाय प्रत्मामोजन, प्रत्मामोङ्ञजत कामु, मसका ङ्झसभा य

प्रत्मामोजन गये का िा तोकेका अन्म

गये को।

गाॉउऩाङ्झरकाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने

बएकभा अध्मऺराई जानकायी
गयाउने

कामुऺेिका फाये भा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण। याजस्ि सङ्टधाय कामुमोजना

काभ गने

कामाुन्िमन सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण। याजस्ि ऩयाभशु सङ्झभङ्झत
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(याजस्िका आधाय, दय, दामया तथा सॊ करन)सम्फन्धी
प्रङ्ञशऺण।फजेट तथा कामुक्रभ तजङ्टभ
ु ा ऺभता अङ्झबिृङ्छद्द
कामुक्रभ। व्मिस्थाऩन (नेतत्ृ ि, सञ्चाय, सभन्िम,ङ्ञशिाचाय, आङ्छद)
ऺभता अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण। फजाय अनङ्टगभन तथा
उऩबोिा ङ्जहत सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण।ऩाङ्झरकाको ङ्जित्तीम प्रशासन
तथा सािुजङ्झनक िङ्चयद सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण।
िडा अध्मऺ

१.िडा सङ्झभङ्झतको अध्मऺ बई कामु
गने

१.कामु गङ्चययहेको।

१.अध्मऺताको बूङ्झभकाको

१.काभ, कतुव्म, अङ्झधकाय य बूङ्झभका सम्फन्धभा ऺभता

कभी।

ङ्जिकासका राङ्झग अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण । अध्मऺता , फैठक सॊ चारन,
सभन्िम, सहकामु जस्ता ङ्जिषमभा प्रङ्ञशऺण आिश्मक।

२.िडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको

काभभा सभन्िम सहजीकयण गने
३.िडाको ङ्जिकास मोजना फजेट
तथा कामुक्रभ तमाय गने, गनु

रगाउने तथा स्िीकृङ्झतका राङ्झग

२.सहङ्ञजकयण

२.सभन्िम य

गङ्चययहेको।

सहङ्ञजकयणको कभी।

३. साभान्म रुऩभा

३. मोजना, फजेट

३. मोजना तजङ्टभ
ु ा, कामुक्रभ तथा फजेट तमायी, स्थानीम

गने गये को।

कामुक्रभ, ङ्जिकास फजेट

आिश्मकता, जनताको भाग, फजेटको सीभा रगामतका ङ्जिषमभा

सम्फन्धी ऻानको कभी।

ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ। ङ्जिकास फजेट तमाय गने ऻान,

फजेट प्रऺेऩण, फजेटको

ङ्झसऩ य जानकायी आिश्मक। फजेट प्रऺेऩण, फजेटको स्रोत य

स्रोत य कामुक्रभफीच

कामुक्रभफीच साभन्जस्मता ल्माई तजङ्टभ
ु ा गनङ्टऩ
ु ने। फजेट तमायी य

साभन्जस्मताको कभी

स्िीकृङ्झत सम्फन्धभा कानङ्टनी प्रकृमाका फाये भा अङ्झबभङ्टिीकयण।

गाउॉ ऩाङ्झरकाभा ऩेस गने।

२. सभन्िम य सहङ्ञजकयण गने ऺभता अङ्झबिृङ्जि गनङ्टऩ
ु ने।

दे ङ्ञिएको। कङ्झतऩम कानङ्टनी
अस्ऩिता
४. िडाफाट कामाुन्िमन हङ्टने मोजना
तथा कामुक्रभ कामाुन्िमन गने
गयाउने

४.आिश्मकता अनङ्टसाय ४. कामुक्रभ कामाुन्िमन,

४. कामुक्रभ कामाुन्िमन, अनङ्टगभन य आिङ्झधक सङ्झभऺा

गने गये को।

अनङ्टगभन य आिङ्झधक

सम्फन्धभा जानकायी आिश्मक। अनङ्टगभन गने कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा

सङ्झभऺा अऩेऺाकृत रुऩभा

गनङ्टऩ
ु ने। मस सम्फन्धी कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा गयी रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने।

नबएको।
५. ऐनको दपा १२ को िण्ड ङ

५.कामु बइयहेको।

५.ङ्झसपाङ्चयस य प्रभाङ्ञणत
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५. ङ्झसपाङ्चयस य प्रभाङ्ञणत के के भा गनु हङ्टन्छ िा हङ्टॉदैन बङ्ङे

भा उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जिषमभा ङ्झसपाङ्चयस

सम्फन्धभा कानङ्टनी ऻानको

तथा प्रभाङ्ञणत सम्फन्धी कामु गने
६. सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम
िडाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा

सम्फन्धभा कानङ्टनी ऻान तथा दऺता हाङ्झसर गनङ्टऩ
ु ने।

कभी।
६. साभान्म रुऩभा

६. ऻानको कभी।

६. िडा सदस्मराई िडा अध्मऺरे गने प्रशासङ्झनक तथा

अध्मऺराई जानकायी

ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी कामुका फाये भा जानकायी उऩरब्ध

गयाउने गये को।

गयाउनङ्टऩने।

७. कामुऩाङ्झरका सबा िा िडा

७. तोकेको अिस्थाभा

७.ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतभा िडाध्मऺको बूङ्झभका सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण,

सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामु गने ।

भाि।

िडा कामाुरमफाट हङ्टने ३५ प्रकायका ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी ऺभता

िडाको दै ङ्झनक प्रशासङ्झनक तथा
ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी कामु गनु

सम्फङ्ञन्धत िडा सङ्झभङ्झतको कङ्टनै

सदस्मराई ङ्ञजम्भेिायी तोकी सोको
जानकायी अध्मऺराई ङ्छदने

ङ्जिकासप्रङ्ञशऺण, ऩूिाुधाय ङ्झनभाुण य भाऩदण्ड सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण,
मोजना तजङ्टभ
ु ा तथा कामाुन्िमन सम्फन्धी ऺभता ङ्जिकास प्रङ्ञशऺण,
व्मिस्थाऩन (नेतत्ृ ि, सञ्चाय, सभन्िम, ङ्ञशिाचाय, आङ्छद)ऺभता
अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण।
कामुऩाङ्झरका
सदस्म

१. कामुऩाङ्झरकाको फैठकभा बाग
ङ्झरने,

२. अध्मऺरे तोकेको ङ्जिषमगत
ऺेिको सॊ मोजक िा प्रभङ्टि बई

१. ङ्झरने गये को

१. फैठकभा ङ्झनमङ्झभत

१. कामुऩाङ्झरका सदस्मको ङ्ञजम्भेिायीको भहत्िका सम्फन्धभा

उऩङ्ञस्थत नहङ्टने गये को।

अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण गनङ्टऩ
ु ने।

२. गने गये को।

२. ङ्जिषमगत ऻानको

२. तोङ्जकएको ङ्जिषमगत ऺेिभा ऻान तथा ङ्जिशेष जानकायी

कभी।

हाङ्झसर गनङ्टऩ
ु ने।

३. व्मिहायभा

३. ऻानको कभी।

३. आचायसॊ ङ्जहता फनाइ रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने।

तोङ्जकएको कामु गने,

३. सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम

गाउॉ ऩाङ्झरकाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने
बएभा अध्मऺराई जानकायी

नदे ङ्ञिएको।

गयाउने,

४. कामुऩाङ्झरकारे तोकेका अन्म
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कामु गने ।
सङ्झभङ्झतहरु
न्माङ्जमक
सङ्झभङ्झत

१.

आङ्झरधङ्टय िाॉध ऩैनी कङ्टरो

िा ऩानीघाटको िाॉडपाॉट तथा
उऩमोग,

२.

अकाुको िारी नो्सानी

३.

चयन घाॉस दाउया,

गये को,

४.
५.

ज्मारा भजङ्टयी नङ्छदएको,

१. साभान्म रुऩभा हङ्टने १. ऻान , ङ्झसऩ , दऺता य
गये को।

ऺभताको कभी।

२. स्थानीम ङ्जििादको
ङ्झनयन्तयता बइयहेको।
३. स्थानीम फीच
भेरङ्झभराऩभा कभी।

घयऩारङ्टिा ऩशङ्ट ऩॊ ऺी

ऩौिा, ऩोियी, सािुजङ्झनक स्थरको प्रमोग, रेनदे न रगामतका
ऩाङ्चयिाङ्चयक एिभ् साभाङ्ञजक ङ्जिषमभा कानङ्टनी, व्मिहाङ्चयक य
प्रकृमागत ऻान, ङ्झसऩ तथा जानकायीको आिश्मकता।

२. स्थानीम तहभा हङ्टनस्ने ङ्जििाद य सो ङ्जििाद ङ्झनरुऩण गने
कानङ्टनी उऩामका फाये भा प्रङ्ञशऺण आिश्मक। न्माङ्जमक

काभ कायिाही, ऐन ङ्झनमभको प्रमोग, भेरङ्झभराऩ, ङ्जििाद

जेष्ठ नागङ्चयकको

ङ्झनरुऩण रगामतका ङ्जिषमभा ङ्जिशेष ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण

ऩारनऩोषण तथा हेयचाय नगये को,

७.

सािुजङ्झनक फाटो, ऩानी, ऩॉधेयो , सॉङ्झधमाय, कङ्टरो, नहय, ऩाटी,

सङ्झभङ्झतको काभ कायिाही, न्माम सम्ऩादन प्रकृमा, न्माङ्जमक

हयाएको िा ऩाएको,

६.

१. सािुजङ्झनक सम्ऩङ्झत य सोको प्रमोग, घय व्मिहाय, रेनदे न,

कामुक्रभ आिश्मक।

नािारक छोया छोयी िा

ऩङ्झत ऩत्नीराई इज्जत आभद अनङ्टसाय

३. सािुजङ्झनक तथा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिषम , ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्जिषम,

नङ्छदएको,

ङ्जिषमभा कानङ्टनी प्रकृमा य ङ्जििाद ङ्झनरुऩण सम्फन्धभा ङ्जिशेष

िान राउन िा ङ्ञशऺा ङ्छदऺा

पोहोयभैरा, िाताियण प्रदङ्टषण, आिास, हकबोग रगामतका

८.

ताङ्झरभ तथा ऺभता अङ्झबिृङ्जि प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ आिश्मक।

िाङ्जषक
ु ऩङ्ञच्चसराि रुऩैं मा

सम्भको ङ्जिगो बएको घयिहार य
घय िहार सङ्टङ्जिधा,

९.

अन्म व्मङ्ञिको घय जग्गा

िा सम्ऩतीराई असय ऩनेगयी रुि
िा ङ्जिरुिा रगाएको,

१०.

आफ्नो घय िा िरेसीिाट

अकाुको घयजग्गा िा सािुजङ्झनक
िाटोभा ऩानी झाये को,
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११.

सॉङ्झधमायको जग्गातपु झ्मार

यािी घय फनाउनङ्ट ऩदाु कानून

िभोङ्ञजभ छोड्नङ्ट ऩने ऩङ्चयभाणको
जग्गा नछोडी फनाएको,

१२.

कसैको हक िा स्िाङ्झभत्िभा

बए ऩङ्झन ऩयाऩूि ु कारदे ङ्ञि

सािुजङ्झनक रुऩभा प्रमोग हङ्टदै आएको
िाटो िस्तङ्टबाउ ङ्झनकाल्रे ङ्झनकास

िस्तङ्टबाउ चयाउने चौय कङ्टरो नहय
ऩोियी ऩाटी ऩौिा अन्त्मङ्जि स्थर
धाङ्झभक
ु स्थर िा अन्म कङ्टनै

सािुजङ्झनक स्थरको उऩमोग गनु
नङ्छदएको िा िाधा ऩङ्टमाुएको,

१३.

सॊ घीम िा प्रदे श कानूनरे

स्थानीम तहिाट ङ्झनरुऩण हङ्टने बनी
तोकेका अन्म ङ्जििाद।

१४.

मस िाहेक दे हामका

ङ्जिषमभा न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराई

भेरङ्झभराऩको भाध्मभिाट भाि
ङ्जििाद ङ्झनरुऩण गने अङ्झधकाय
ङ्छदइएकोछ।
(क)

सयकायी सािुजङ्झनक िा

साभङ्टदाङ्जमक िाहेक एकको हकको
जग्गा अकोरे च्माऩी ङ्झभची िा
घङ्टसाई िाएको,
(ि)

सयकायी सािुजङ्झनक िा

साभङ्टदाङ्जमक िाहेक आफ्नो हक
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नऩङ्टग्ने अरुको जग्गाभा घय िा कङ्टनै
सॊ यचना िनाएको,
(ग)
ङ्जिच्छे द,
(घ)

ऩङ्झत ऩत्नी िीच सम्फन्ध
अॊ गबॊ ग िाहेकको िढीभा

एकिषु कैद हङ्टन स्ने कङ्टटङ्जऩट,
(ङ)

गारी िेइज्जती,

(च)

रङ्टटङ्जऩट,

(छ)

ऩशङ्टऩॊऺी छाडा छोडेको िा

ऩशङ्टऩॊऺी याख्दा िा ऩाल्दा राऩयिाही
गयी अरुराई असय ऩाये को,
(ज)

अरुको आिासभा अनङ्झधकृत

प्रिेश गये को,
(झ)

अकाुको हक बोगभा यहेको

जग्गा आिाद िा बोग चरन गये को,
(ञ)

ध्िनी प्रदङ्टषण गयी िा पोहय

भैरा फ्माॉकी ङ्झछभेकीराई असय
ऩङ्टमाुएको,
(ट)

प्रचङ्झरत कानून िभोङ्ञजभ

भेरङ्झभराऩ हङ्टन स्ने व्मङ्ञि िादी

बई दामय हङ्टने अन्म दे िानी य एक
िषुसम्भ कैद हङ्टन स्ने पौजदायी
ङ्जििाद।
स्थानीम
याजश्व
ऩयाभशु

१.

याजस्ि नीङ्झत कानून तजङ्टभ
ु ा

सॊ शोधन गने,

२.

याजस्िका स्रोत दामया तथा

दय सभेत ङ्जिश्लेषण गयी आगाभी

१. याजस्ि ऩयाभशु

१. याजस्ि सम्फन्धी

१. स्थानीम कय, कयको दामया, कयका ङ्जिषमऺेि, याजस्ि

सङ्झभङ्झतको फैठक

ऻानको कभी।

सॊ करनको अिस्था, याजस्िको सम्बाव्मता, याजस्ि ऩङ्चयचारन,

ङ्झनमङ्झभत रुऩभा फस्न

२. ऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक

याजस्ि सङ्टधाय, जनताभा कयको प्रबाि, ऩाङ्झरकाङ्झबि कयका
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सङ्झभङ्झत

आङ्झथक
ु िषुको अनङ्टभान गने,

३.

दय य ऺेिका आधायभा

नसकेको।

आन्तङ्चयक आमको ङ्जिश्लेषण य
अनङ्टभान गने,

४.

स्थानीम उद्योग व्मिसाम

प्रििुन य योजगायी प्रििुन गने कय
नीङ्झत तजङ्टभ
ु ा गने,

५.

कय तथा गैह्रकय याजस्ि

सेिा शङ्टल्क दस्तङ्टय आङ्छदको दय
सम्फन्धभा ऩयाभशु ङ्छदने।

आम य सो को

स्रोतका सम्बािना, याजस्ि सङ्टधाय कामुमोजना, याजस्ि ऩयाभशु

प्रऺेऩणसम्फन्धी ऻानको

सङ्झभङ्झतको बूङ्झभका रगामतका ङ्जिषमभा ङ्जिशेष दऺता एिभ् ऺभता

कभी।

अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी ताङ्झरभ तथा अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ

३. फाॉडपाॉट बइ आउने

आिश्मक।

याजस्िको फाये भा जानकायी

२. मस सम्फन्धभा अन्म उत्कृि ऩाङ्झरका तथा स्थानहरुको

कभ।

अिरोकन भ्रभण आिश्मक।

४. स्थानीम उद्योग

३. ऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक आम य सो को प्रऺेऩणसम्फन्धी ऻानको

व्मिसाम प्रििुन सम्फन्धी

आिश्मकता।

ऻानको कभी।

४. फाॉडपाॉट बइ आउने याजस्िको फाये भा जानकायी आिश्मक।
५. स्थानीम उद्योग व्मिसाम प्रििुन सम्फन्धी जानकायी
आिश्मक।
६. याजस्ि सङ्टधाय कामुमोजना कामाुन्िमनभा ल्माउनङ्टऩने।
७. याजस्ि ऩयाभशु सङ्झभङ्झतको फैठक कानङ्टनफभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभत
रुऩभा फस्नङ्टऩने।

स्रोत अनङ्टभान तथा

१.

फजेट ङ्झसभा ङ्झनधाुयण
सङ्झभङ्झत

आन्तङ्चयक आम याजस्ि

१. कामु सम्ऩादन

१. सम्फि ऻानको कभी।

१. ऩाङ्झरकाको आफ्नो स्रोत य सॊ घ तथा प्रदे शफाट

िाॉडपाॉट िाट प्राप्त हङ्टने आम नेऩार

साभान्म यहेको।

२. ङ्झसभाको ख्मार नगयी

आउने स्रोतको फाये भा जानकायी हाङ्झसर गनङ्टऩ
ु ने।

सयकायिाट प्राप्त हङ्टने ङ्जित्तीम

२.ङ्झनभङ्जमत रुऩभा फैठक

फजेट तजङ्टभ
ु ा गने प्रिृङ्ञत्त।

२. फजेटको कङ्टर ङ्झसभा ङ्झनधाुयण गदाु आम य व्ममको

हस्तान्तयण आन्तङ्चयक ऋण तथा

फस्न नसकेको।

सही प्रऺेऩणका राङ्झग फजेटका स्रोतहरु य िचुको

अन्म आमको प्रऺेऩण गने,

३. ऩमाुप्त भािाभा

ङ्झसभाका सम्फन्धभा जानकायी आिश्मक।

२.

छरपर हङ्टन नसकेको।

३. सन्तङ्टङ्झरत फजेट तमाय गने ऺभताको आिश्मकता।

याङ्जिम तथा प्रादे ङ्ञशक

प्राथङ्झभकता य स्थानीम

४. ऩाङ्झरकाको आिश्मकता, ङ्जिकास ङ्झनभाुणको अिस्था,

आिश्मभकताराई भध्मनजय गयी

सेिा प्रिाहको अिस्था, जनताको भाग य प्राथङ्झभकता,

प्रऺेङ्जऩत स्रोत य साधनको सन्तङ्टङ्झरत

सॊ घ य प्रदे शफाट प्राप्त भागुदशुन सभेतका फाये भा ऻान,
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ङ्जियणको िाका तमाय गने,

जानकायी तथा प्रङ्ञशऺण आिश्मक।

३.

५. सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको कामुङ्ञजम्भेिायी

आगाभी आ.ि. को राङ्झग

स्रोत अनङ्टभानको आधायभा फजेटको

सम्ऩादन गनुका राङ्झग आफ्नो ऩाङ्झरकाको एक फषुको

कङ्टर ङ्झसभा ङ्झनधाुयण गने,

िचुको आफश्मकता(Expenditure Need) य याजश्वको

४.

ऺभता (Revenue Potentiality) तथा सो फीचको अन्तय

ङ्जिषम ऺेिगत फजेटको

सीभा ङ्झनधाुयण गने,

(Fiscal Gap) ङ्झनधाुयण गनु आिश्मक ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण

५.

तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ सॊ चारन गने य प्रङ्ञशङ्ञऺत

नेऩार सयकाय िा प्रदे श

हङ्टने । मसैका आधायभा सॊ घ य प्रदे श सयकायिाट

सयकायिाट प्राप्त भागुदशुन; स्थानीम

ङ्जित्तीम हस्तान्तयण यकभ प्राप्त गने ऩिङ्झतको थारनी

आङ्झथक
ु अिस्था; आन्तङ्चयक आमको

गने ।

अिस्थाका आधायभा फजेट य
कामुक्रभका प्राथङ्झभकीकयणका
आधाय तमाय गने,

६.

ङ्जिषम ऺेिगत फजेट तजङ्टभ
ु ा

सम्फन्धी भागुदशुन तम गने,

७.

स्रोत अनङ्टभान तथा फजेट

सीभा ङ्झनधाुयण सम्फन्धभा स्थानीम
तहको आिश्मकता य
ङ्झनणुमफभोङ्ञजभको अन्म कामुहरु
गने।
फजेट तथा कामुक्र भ
तजङ्टभ
ु ा सङ्झभङ्झत

१. आगाभी आङ्झथक
ु िषुको नीङ्झतगत

तथा कामुक्रभकि प्रस्ताि तमाय
गने,

२. स्रोत अनङ्टभान सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको

१. साभान्म रुऩभा

१. छरपरको कभी।

सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने

२. घाटा फजेट तजङ्टभ
ु ाको

गये को।

प्रिृङ्ञत्त फसेको।

१. स्थानीम तहको आिश्मकता सम्फन्धभा जानकायी
हाङ्झसर गने।

२. सयोकायिाराहरुसॉग साभङ्टङ्जहक छरपरको
आिश्मकता।

३. फजेट तथा कामुक्रभ तजङ्टभ
ु ा, घाटा फजेट, फजेटका

फजेट ङ्झसभाङ्झबि यही फजेट तथा

स्रोत, सीभा, ऋण ऩङ्चयचारन, ऩाङ्झरकाको िाङ्जषक
ु नीङ्झत

कामुक्रभको प्राथङ्झभकीकयण गने,
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३. िजेट तथा कामुक्रभको

रगामतका ङ्जिषमभा ङ्जिशेष दऺता अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी

प्रस्तिराई ङ्जिषम ऺेिगत रुऩभा

अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ आिश्मक।

छरपर गने व्मिस्था ङ्झभराई
अङ्ञन्तभ प्रस्ताि तमाय गयी
कामुऩाङ्झरकाभा ऩेस गने,

४. मोजना तथा कामुक्रभभा

दोहोयोऩना हङ्टन नङ्छदने व्मिस्था

ङ्झभराउने तथा मोजना कामुक्रभफीच
आऩसी तादत्म्मता तथा ऩङ्चयऩङ्टयकता
कामभ गने,

५. फजेट तजा तजङ्टभ
ु ा सम्फन्धी

स्थानीम तहको आिश्मकतासम्फन्धी
अन्म कामुहरु गने।
अन्म ङ्जिषमगत

ङ्जिषमगत ऻान ङ्झसऩ दऺता फाये भा सङ्झभतीका

सङ्झभङ्झतहरु

ऩदाङ्झधकायीहरुराई अरगअरग ङ्जिषमऺेिगत प्रङ्ञशऺण।

कभुचायीस्तय
प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत

१. सबा य कामुऩाङ्झरकाको

सङ्ञचिको रूऩभा कामु गने,

१. गने गये को।

१. कङ्जहरेकाही ँ सभन्िमभा

१. कामुऩाङ्झरकाको सङ्ञचिको हैङ्झसमतरे सम्ऩादन गनङ्टऩ
ु ने

सभस्मा।

सभन्िम, सहजीकयण, व्मिस्थाऩन, प्रशासकीम
फन्दोफस्त, जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीको फीचभा
तादात्म्मता रगामतका ङ्जिषमभा प्रङ्ञशऺण आिश्मक।

२. सबा य कामुऩाङ्झरकाको ङ्झनणुम

कामाुन्िमन गने, गयाउने,

३. अध्मऺको ङ्झनदे शनभा िाङ्जषक
ु

कामुक्रभ तथा फजेट तजङ्टभ
ु ा,

२. गने गये को।

३. गने गये को।

कामाुन्िमन य अनगङ्टभन तथा
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२. आॊङ्ञशक कामाुन्िमन

२. कामाुन्िमनमोग्म ङ्झनणुम गनङ्टऩ
ु ने य सो ङ्जिषमभा

हङ्टने गये को।

सबाराई ङ्जिश्वास ङ्छदराउने ऺभता हाङ्झसर गने।

३. अनङ्टगभन भूल्माङ्कन ऩऺ

३. िाङ्जषक
ु कामुक्रभ तथा फजेट तजङ्टभ
ु ा सम्फन्धभा

कभजोय यहने गये को।

अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ आिश्मक। अनङ्टगभन भूल्माङ्कन

अनङ्टगभन गने सिायी

कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा गयी कामाुन्िमनभा ल्माउनङ्टऩने।

भूल्माङ्कन गने, गयाउने,

साधनको अबाि।

अनङ्टगभन गनुका राङ्झग एउटा सिायी साधन िङ्चयद
गनङ्टऩ
ु ने। शािाका कभुचायीराई २ िटा भोटयसाइकर
िङ्चयद गनङ्टऩ
ु ने। सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको
कामुङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन गनुका राङ्झग आफ्नो
ऩाङ्झरकाको एक फषुको िचुको
आफश्मकता(Expenditure Need) य याजश्वको ऺभता
(Revenue Potentiality) तथा सो फीचको अन्तय (Fiscal
Gap) ङ्झनधाुयण गनु आिश्मक ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा
अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ सॊ चारन गने य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टने
। मसैका आधायभा सॊ घ य प्रदे श सयकायिाट ङ्जित्तीम
हस्तान्तयण यकभ प्राप्त गने ऩिङ्झतको थारनी गने ।

४. कोष तथा आङ्झथक
ु कायोफायको

ङ्जहसाि तथा अङ्झबरेि दङ्टरुस्त याख्न

४. गने गये को।

रगाउने, रेिाऩङ्चयऺण गयाउने तथा
फेरुजङ्ट पछ्यौट गने, गयाउने,

५. आमोजनाहरूको पयपायकका

राङ्झग प्रङ्झतिेदन तमाय

५. गने गये को।

गयीकामुऩाङ्झरकाको फैठकभा ऩेश

४.आङ्झथक
ु सम्फन्धी ऐन

४. ङ्जिङ्ञत्तम व्मिस्थाऩन, आङ्झथक
ु अनङ्टशासन, ङ्झभतङ्ञव्मता,

ङ्झनमभङ्जिऩङ्चयत कायोफाय

ऩायदङ्ञशत
ु ा य सङ्टशासन सम्फन्धभा अङ्झबभङ्टिीकयण

गयाउन दिाि हङ्टने गये को।

कामुक्रभ।

५.आमोजनाको स्थरगत

५. अनङ्टगभन, प्रङ्झतिेदन प्रणारीको ङ्जिकास गयी जायी

अनङ्टगभनभा सभस्मा।

गने य कामाुन्िमनभा ल्माउने।

६.अत्माधङ्टङ्झनक व्मिस्थाऩन

६. सम्ऩङ्झत सॊ यऺण तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ऩोटुर

हङ्टन नसकेको।

ङ्झनभाुण गने।

७.अन्म ऩदाङ्झधकायीसॉग

७.ऩदाङ्झधकायीहरुराई फैठक सम्फन्धभा ङ्जिद्यङ्टतीम

सभन्िमको सभस्मा।

भाध्मभफाट जानकायी गयाउने ऩद्दती ङ्झनभाुण गयाउने।

गने,

६. गाउॉ ऩाङ्झरकाको चरअचर

सम्ऩङ्ञत्तको सॊ यऺण गने, रगत

६. गने गये को।

याख्नेतथा अद्यािङ्झधक गने, गयाउने,

७. अध्मऺको ङ्झनदे शनभा

कामुऩाङ्झरका तथा सबाको

७. गने गये को।

फैठकफोराउनेय फैठक सम्फन्धी
आिश्मक कामु गने, गयाउने,
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८. कामुऩाङ्झरकाको ङ्झनणुम प्रभाङ्ञणत

गने य सबा य कामुऩाङ्झरकाको

८. गने गये को।

ङ्झनणुमको अङ्झबरेि सङ्टयङ्ञऺत गने,

९. न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएको

ङ्झभराऩि तथा ङ्झनणुमसम्फन्धी ङ्झभङ्झसर

९. सभऩादन गये को

सॊ यऺण गनेगयाउने,

१०.

गाउॉ ऩाङ्झरकाको प्रशासकीम

तथा आङ्झथक
ु ङ्झनमन्िण गने,

१०. सम्ऩादन गये को

८.ङ्झनणुम अङ्झबरेि साभान्म

८.ङ्झनणुम ऩङ्टङ्ञस्तकाको स््माङ्झनङ गयी अङ्झबरेि याख्ने

यहेको।

ऩद्दतीको थारनी गने।

९.ङ्झनणुम अङ्झबरेि साभान्म

९. ङ्झनणुम ऩङ्टङ्ञस्तकाको स््माङ्झनङ गयी अङ्झबरेि याख्ने

यहेको।

ऩद्दतीको थारनी गने।

१०. कानङ्टन ऩारना गनु

१०. ऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरुराई आङ्झथक
ु प्रशासन

गयाउनभा सभस्मा।

तथा ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा अङ्झबभङ्टिीकयण
कामुक्रभ।

११.

सािुजङ्झनक िङ्चयद मोजना

तमाय गयी िङ्चयद सम्फन्धी कामु

११. सम्ऩादन गये को

गने गयाउने,

११.सभमभा िाङ्जषक
ु िङ्चयद

११. िाङ्जषक
ु िङ्चयि मोजनाको तमायी, सािुजङ्झनक

मोजना तमाय नहङ्टने गये को।

िङ्चयद,EGP System, E-procurement, िङ्चयद ऐन
ङ्झनमभभा बएको ऩङ्चयभाजुन,NAMS ,SUTRA,रगामतका
ङ्जिषमभा ङ्झनमङ्झभत प्रङ्ञशऺण आिश्मक।

१२. सबा िा कामुऩाङ्झरकारे

तोकेको अन्म कामु गने गयाउने।

१२. सम्ऩादन गये को।

१२.ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतजन्म कामु

१२. ङ्जिङ्जिध ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको साभना गनुस्ने ऺभता

हङ्टने गये को।

अङ्झबिृङ्जिका राङ्झग ऻान व्मिस्थाऩन, तनाि
व्मिस्थाऩन,द्वन्द्व व्मिस्थाऩन, सभम व्मिस्थाऩन,
कभुचायी उत्प्रेयणा, िृङ्ञत्त ङ्जिकास, सकायात्भक सोंच य
ऩङ्टनताुजगी रगामतका ङ्जिषमभा ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण
आिश्मक। याङ्जिम, अन्तयाुङ्जिम अध्ममन अिरोकन
भ्रभण कामुक्रभ।

शािागत कामु

१. आिङ्झद्यक मोजना तमाय गने,

(क) प्रशासन मोजना
तथा अनङ्टगभन शािा

२. िाङ्जषक
ु फजेट तथा कामुक्रभ
तमाय गने,

१. बएको।

२. गये को।
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१. ऩूण ु रुऩभा कामाुन्िमन

१. आिङ्झधक मोजना तमाय गने ऺभता सम्फन्धी ताङ्झरभ

नबएको।

आिश्मक।

२. प्रङ्ञशऺण नबएको।

२. िाङ्जषक
ु फजेट तथा कामुक्रभ तमायी सम्फन्धी

प्रङ्ञशऺण आिश्मक।
३. आमोजनाहरुको कामाुन्िमन
तथा अनङ्टगभन, भङ्टल्माॊकन गने,

३. साभान्म गने गये को।

३. प्राङ्जिङ्झधक ऻानको

३. आमोजना कामाुन्िमन य अनङ्टगभन भूल्माङ्कन गने

कभी।सिायी साधन य स्रोत

प्राङ्जिङ्झधक ऻानका राङ्झग ताङ्झरभ आिश्मक। स्रोत साधन

साधनको अबाि।

य सिायी साधनको उऩरब्धता आिश्मक। साथै याङ्जिम,
अन्तयाुङ्जिम अध्ममन अिरोकन भ्रभण कामुक्रभ।

४. ऩङ्चयमोजना फैं क तमाय गने,

५. साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण य

ङ्ट ाईको व्मिस्था
सािुजङ्झनक सङ्टनि
गने,

४. आॊङ्ञशक रुऩभा तमाय

४. ऩूणरु
ु ऩभा ऩङ्चयमोजना

४. ऩाङ्झरकाको प्रोपाइर तमायी य ऩङ्चयमोजना फैं क

बएको।

फैं क तमाय नबएको।

सम्फन्धभा अनङ्टङ्ञशऺण आिश्मक।

५. भहाभाङ्चयको सभमभा

५. अऩेऺाकृत प्रबािकायी

५. नागङ्चयक सचेतनाभङ्टरक कामुक्रभ सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।

गनु नसङ्जकएको।

हङ्टन नसकेको।

कभुचायीका राङ्झग साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण य सािुजङ्झनक

सयोकायिाराको सहबाङ्झगता

ङ्ट ाईको तौय तङ्चयकाका फाये भा जानकायी हङ्टनऩङ्ट ने।
सङ्टनि

कभ हङ्टने गये को।
६. कभुचायीको कामुङ्जिियण तमाय
गने,

६. साभान्म।

६. काभभा अस््टता।

६. तत्कार ऩाङ्झरकाको ऩूण ु O&M Survey गयी

कामु सम्ऩादनाभ अबाि।

प्रङ्झतिेदन ङ्झरने य सो का आधायभा कभुचायीको ङ्जिियण
तमाय गनङ्टऩ
ु ने।

७. O&M Survey गने

७. नबएको।

७. काभभा अस््टता।

७. तत्कार ऩाङ्झरकाको ऩूणO
ु &M Survey गयी

कामु सम्ऩादनभाकभी।

प्रङ्झतिेदन ङ्झरने य सो का आधायभा कभुचायीको ङ्जिियण
तमाय गनङ्टऩ
ु ने।

८. ऩदाङ्झधकायी तथा कभुचायीहरुको ८.बएको।

८. ऩारना नबएको।

आचाय सॊ ङ्जहता।
ि) ऩङ्टिाुधाय ङ्जिकास
तथा
िाताियणव्मिस्थाऩन

१. सहयी ङ्जिकास तथा फस्ती

ङ्जिकास ङ्जिकास सम्फन्धी नीङ्झत

तमाय, कामाुन्िमन एिॊ अनङ्टगभन

८. आचयण, अनङ्टशासन, ङ्झनमङ्झभतता, सभम ऩारनका
ङ्जिषमभा अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।

१. िस्ती ङ्जिकास

१. हङ्टफहङ्ट िस्ती ङ्जिकास

१. ऩाङ्झरकाको आफ्नै छ्ट्ट्टै िस्ती ङ्जिकास भाऩदण्ड

भाऩदण्ड २०७२ राई

भाऩदण्ड ऩारना गनु

तमाय गनङ्टऩ
ु ने।

कामाुन्िमनभा

नसङ्जकएको।
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शािा

गने,

ल्माइएको।

२. बिन सम्फन्धी भाऩदण्डको

२. बिन सम्फन्धी

२. न्सा ऩास सम्फन्धी

२. न्सा ऩास प्रकृमाय मसको ङ्झनमभनसम्फन्धभा

भाऩदण्ड फनाइएको।

नीङ्झत ङ्झनमभ य भाऩदण्ड

कभुचायी य सिुसाधायण दङ्टिैराई सचेतना कामुक्रभ

सिुसाधायणराई फङ्टझाउन

आिश्मक।

तजङ्टभ
ु ा, कामाुन्िमन य ङ्झनमभन

नसङ्जकएको।
३. िाताियण, सयसपाई तथा ङ्जिऩद्
व्मिस्थाऩन,

४. ऩङ्टन् ङ्झनभाुण सम्फन्धी।

३. आॊङ्ञशक रुऩभा

३. ङ्जिऻता य स्रोत

३. ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग डोजय, स्काबेटय य

व्मिस्थाऩन बएको

साधनको अबाि।

एम्फङ्टरेन्स िङ्चयद गनङ्टऩ
ु ने।

४. बइयहेको।

४. छ्ट्ट्टै सॊ मन्ि नबएको।

४. जनशङ्ञिराई ऩङ्टनङ्झनभ
ु ाुण सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण
आिश्मक।

ग) स्िास््म तथा

१. नगयस्तयीम अस्ऩतारको

साभाङ्ञजक ङ्जिकास

स्थाऩना य सॊ चारन,

शािा

२. नगयस्तयीम आधायबूत स्िास््म
य सयसपाइ एिॊ ऩोषण, प्रजनन
स्िास््म सम्फन्धी ,

३. िाद्य ऩदाथुको गङ्टणस्तय
सम्फन्धी,

४. स्िच्छ िानेऩानी सम्फन्धी

५. स्िास््मजन्म पोहयभैरा
व्मिस्थाऩन,

१. ङ्झनभाुणाधीन

१. स्रोतको कभी

१. स्रोतको व्मिस्थाऩन हङ्टनऩङ्ट ने।

२. प्रत्मेक स्िास््म

२. स्िास््म सेिा प्रिाहको राङ्झग ऻान, ङ्झसऩ, दऺता

अिस्थाभा यहेको
२. कामुक्रभ सॊ चारनभा
यहेको

सॊ स्थाफाट अऩेङ्ञऺत सेिा

३. साभान्म अनङ्टगभन।

३. अनङ्टगभनभा कभी।

३. अनङ्टगभन सॊ मन्िको ङ्जिकास गनङ्टऩ
ु ने। िाद्य ऩदाथुको

अबाि।

आिश्मक।

४. स्िच्छ िानेऩानी

४. सभङ्टदामस्तयभा स्िच्छ िानेऩानी सम्फन्धभा

नबएको।
गङ्टणस्तय ऩङ्चयऺणको

४. उऩरब्ध यहेको

५. बइयहेको

गङ्टणस्तय ऩङ्चयऺण य अनङ्टगभन सम्फन्धभा प्रङ्ञशऺण

सम्फन्धभा चेतनाको कभी

अङ्झबभङ्टिीकयण आिश्मक। सो का राङ्झग दऺ

५. पोहयभैरा

५. पोहोय भैरा व्मिस्थाऩनभा सयोकायिाराराई

व्मिस्थाऩनफाये सचेतना
नबएको।
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अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी ताङ्झरभ आिश्मकता बएको।

कभुचायीको ििटनऩटन हङ्टनऩङ्ट ने।

सचेतना य कभुचायीराई अङ्झभब ङ्टिीकयण आिश्मक।

६. औषधी ऩसर सॊ चारन अनङ्टभङ्झत,
ङ्झनमभन,

७. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा
ऩङ्ञिकयण सम्फन्धी,

६. नबएको।

६. ङ्झनमभन नहङ्टॉदा

६. औषधी ऩसर ङ्झनमभन गने सॊ मन्ि ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने।

स्िास््मभा प्रबाि।

कभुचायीराई सो सम्फन्धी अनङ्टङ्ञशऺण गनङ्टऩ
ु ने।

७. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा

७. सफै िडाहरुफाट

७. प्रत्मेक िडाभा कभुचायीहरुराई एभआइएस सम्फन्धी

अनराइनफाट सॊ चारन

व्मिस्था हङ्टनऩङ्ट ने।

बत्ता, फैकभापुत ङ्जितयण
बएको। व्मङ्ञिगत

व्मङ्ञिगत घटना दताु
हङ्टनऩङ्ट ने ।

घटना दताु

अनराइन दताु सम्ब्नधी ताङ्झरभ य अङ्झबभङ्टिीकयणको

अनराइनभापुत् तीनिटा
िडाभा सॊ चारन
बइयहेको।
घ) ङ्ञशऺा, मङ्टिा तथा
िे रकूद शािा

१.

शैङ्ञऺक गङ्टणस्तयको

अङ्झबिृङ्जि तथा ऩाठ्य साभग्रीको
ङ्जितयण,

१. ऩाठ्यक्रभ ङ्जिकास

१. ऩाठ्यक्रभरे

१. प्र.अ. य व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺका राङ्झग

गङ्टणस्तय कामभ हङ्टनऩङ्ट नु।

सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमको ताङ्झरभ आिश्मक।

तोकेफभोङ्ञजभ शैङ्ञऺक

केन्द्ररे तोकेफभोङ्ञजभको
ऩाठ्यसाभङ्झग्र ङ्जितयण

नेतत्ृ ि ङ्जिकास ताङ्झरभ य ङ्जिषमगत ङ्ञशऺाका राङ्झग

बएको। अऩेङ्ञऺत रुऩभा
गङ्टणस्तय अङ्झबिृङ्जि
नबएको।

२.

फारङ्जिकास, आधायबूत

ङ्ञशऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा, ङ्जिशेष
ङ्ञशऺा सम्फन्धी,

२. तहगत रुऩभा तोङ्जकएको २. सभम सभमभा भन्टे श्वयी, आधायबूत ङ्ञशऺक ताङ्झरभ

२. फार ङ्जिकास य
आधायबूत ङ्ञशऺाको

ङ्झसकाई उऩरब्धी हाङ्झसर

सॊ चारन, नङ्झतजा ङ्जिश्लेषण साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्द्र

ङ्जिशेष ङ्ञशऺा सॊ चारन

गने। मसभा कभुचायीफाट सहङ्ञजकयण गनङ्टऩ
ु ने।

हङ्टनऩङ्ट ने। अनौऩचाङ्चयक य

ङ्झसकाई उऩरब्धी
अऩेङ्ञऺत नबएको।

हङ्टनऩङ्ट ने।

अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा य

(CLC)भापुत् अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺाका कामुक्रभ सॊ चारन

ङ्जिशेष ङ्ञशऺा सॊ चारनभा
नयहेको।

३.

गङ्टठी एिॊ सहकायी

ङ्जिद्यारम,

३. सॊ चाङ्झरत ङ्जिद्यारमभा नै

३. गङ्टठी एिभ् सहकायी
ङ्जिद्यारम सम्फन्धी ऐनभा
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ङ्जिद्याथॉ सॊ ख्मा कभ

३. िैकङ्ञल्ऩक व्मिस्थाऩन गने।

व्मिस्था बएको तय

बएकोरे ङ्जिकल्ऩआिश्मक।

ङ्जिद्यारम स्थाऩना
नबएको।

४.

प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा

व्मिसाङ्जमक ताङ्झरभ सम्फन्धी,

४. सॊ चाङ्झरत ङ्जिद्यारमभा

४. ऩाङ्झरकाभा २ िटा

CTEVT फाट भान्मताप्राप्त ङ्जिद्याथॉको अबाि।
JTA य एउटा कऺा (९

४. अिस्था ङ्जिश्लेषण गयी व्मिस्थाऩकीम ऩऺभा सङ्टधाय

गने य प्रङ्ञशऺकको ऺभता ङ्जिकास गने तथा कभुचायीरे
सहजीकयण गनङ्टऩ
ु ने।

दे ङ्ञि १२) प्राङ्जिङ्झधक
ङ्जिद्यारमभा एउटा कऺा
(९ दे ङ्ञि १२)
सॊ चारनभा यहेको।

५.

ङ्जिद्यारमहरुको जग्गा तथा

सम्ऩङ्ञत्त व्मिस्थाऩन एिॊ अङ्झबरेि,

५. सम्ऩङ्झतको उङ्ञचत

५. ऩाङ्झरकारे प्रत्मेक

ऩङ्चयचारन नबएको।

ङ्जिद्यारमको सम्ऩङ्झतको
अङ्झबरेि यािेको य

५. सम्ऩङ्झतको उङ्ञचत ऩङ्चयचारनका राङ्झग ङ्जिद्यारम

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत, प्रधानाध्माऩक यसम्फि ङ्ञशऺकराई

व्मिस्थाऩकीम ताङ्झरभ ङ्छदनङ्टऩने य सो कामुभा कभुचायीरे
सहजीकयण गनङ्टऩ
ु ने।

सभामोजन बएका
ङ्जिद्यारमको हकभा
नङ्ञजकको ङ्जिद्यारमराई
सम्ऩङ्झत व्मिस्थाऩको
ङ्ञजम्भा ङ्छदइएको।

६.

ङ्जिद्यारम ङ्ञशऺकहरुको

दयफन्दी एिॊ ऩदऩूङ्झतु व्मिस्था।

६. ङ्जिषमगत दयफन्दीको

६. प्राथङ्झभक तहभा

व्मिस्था हङ्टनऩङ्ट ने।

ऩमाुप्त यहेको , तय

६. ङ्ञशऺा ङ्जिबागराई ऩेस गङ्चयएको दयफन्दी ङ्झभरान

प्रङ्झतिेदनको आधायभा सयकायफाट ङ्जिषमगत दयफन्दीको

ङ्झनभाङ्जि , भाङ्जि य उच्च

व्मिस्था गनङ्टऩ
ु ने।

भाङ्जिभा दयफन्दीको

उल्रेङ्ञित ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तय, आधायबूत ङ्ञशऺा, १२

अबाि बएको , ऩदऩूङ्झतु

कऺासम्भको ङ्ञशऺा ऩाङ्झरकाफाट सॊ चारन गने

ङ्ट ी ८ रे ङ्छदएको ङ्ञजम्भेिायी फभोङ्ञजभ
सम्फन्धभा, अनङ्टसच
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ऩाङ्झरकाफाट शैङ्ञऺक कामुक्रभ सॊ चारन गने सम्फन्धभा

बने ङ्झनमङ्झभत बइयहेको।

य सशतु अनङ्टदानको सट्टा सभानीकयण अनङ्टदानफाट
ङ्ञशऺाका कामुक्रभ सॊ चारन गने सम्फन्धभा

कभुचायीराई ङ्जिशेष ताङ्झरभ तथा अङ्झबभङ्टिीकयण
कामुक्रभ सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।
ङ) आङ्झथुक प्रशासन
शािा

१.

आम व्ममको

सािुजङ्झनकीकयण गने,

२.

एकीकृत सम्ऩङ्ञत्तको

व्मिस्थाऩन,

३.

अङ्ञन्तभ रेिा ऩयीऺणको

प्रङ्झतिेदन,

१. व्मिङ्ञस्थत नबएको।

१. गङ्चयएको

१. व्मिङ्ञस्थत ङ्जिङ्झधफाट ङ्झनमङ्झभत रुऩभा
सािुजङ्झनङ्जककयण गने ऩद्दती फसाल्ने।

२. स्ऩिता नबएको

२. नबएको

२. एङ्जककृत सम्ऩङ्झत व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा अनङ्टङ्ञशऺण
आिश्मक।

३. ङ्जिगतका कैङ्जपमत

३. बएको

पछुमौट हङ्टन फाॉकी।

३. रेिा ऩङ्चयऺण प्रङ्झतिेदनभा उल्रेङ्ञित प्रङ्झतिेदनहरु
सभमभै पछुमौट गनङ्टऩ
ु ने य सोका राङ्झग अध्मऺ,
उऩाध्मऺ, िडाध्मऺ, प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत य रेिा
रगामतका शािाप्रभङ्टिहरुराई फेरुजङ्ट हङ्टन नङ्छदन,
ङ्जिङ्झधसम्भत प्रकृमाफाट िङ्चयद कामु गनु तथा बएको
फेरुजङ्ट सभमभै पछुमौट गने ङ्जिषमभा अङ्झबभङ्टिीकयण
कामुक्रभ सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।

४.

तमायी।
च) कृङ्जष÷ ऩङ्टश ङ्जिकाश

१.

एङ्जककृत आङ्झथक
ु ङ्झफियणको

ऩशङ्ट सेिा सम्फन्धी

शािा

२.

कृङ्जष सेिा सम्फन्धी,

४. SUTRA ङ्झनमङ्झभत

४. बएको

अऩडेट हङ्टन नसकेको।
गोष्ठी

४. SUTRAराई ङ्झनमङ्झभत अऩडेट गनु ताङ्झरभको
आिश्मकता यहेको।

१. कामुक्रभ सॊ चारन

१. मोजना तजङ्टभ
ु ा

१. ऻान, ङ्झसऩ य धायणा ऩङ्चयितुन हङ्टने ताङ्झरभ

बईयहेको।

हङ्टनऩङ्ट ने। कामुदऺताभा कभी आिश्मक। अिरोकन भ्रभण कामुक्रभको व्मिस्था
यहेको।

हङ्टनऩङ्ट ने।

२. कामुक्रभ सॊ चारन

२. कृङ्जषराई व्मिसाङ्जमकयण

२.कृङ्जषराई व्मिसामीकयण य आधङ्टङ्झनकीकयण गनु

बइयहेको।

य आधङ्टङ्झनङ्जककयण गनु

आिश्मक ऺभता अङ्झबिृङ्जि कामुक्रभ सॊ चारन गने।
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नसङ्जकएको।

कभुचायीराई सऺभ फनाउन ऻान, ङ्झसऩ य धायणा
ऩङ्चयितुन हङ्टने ताङ्झरभ सॊ चारन गने।

३.

फीउ ङ्झफजन, भरिाद,

यसामन तथा औषधीको आऩूङ्झतु य
ङ्झनमभन,

४.

अङ्झबिृङ्जि

५.

ऩयीऺण ईकाई

३. भागफभोङ्ञजभ उऩरब्ध

३. भागफभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाउन स्रोतको व्मिस्था

बएको।

गनु नसङ्जकएको।

हङ्टनऩङ्ट ने। यसामन तथा औषधीको आऩूङ्झतु य ङ्झनमभनको
राङ्झग कानङ्टन ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने।

कृषकहरुको ऺभता

कृङ्जष सम्फन्धी प्रङ्जिङ्झधको

सॊ यऺण य हस्तान्तयण।
छ) आन्तङ्चयक रे िा

३. न्मून भािाभा आऩङ्टतॉ

१. गाउॉ ऩाङ्झरकाको आङ्झथक
ु

कायोिायको आन्तङ्चयक रेिा
ऩयीऺण गने,

४. ङ्झसङ्झभत भािाभा

४. व्मिसाङ्जमक ताङ्झरभको

४. ङ्झसऩ, ऻान य धायणा ऩङ्चयितुन गनु स्ने

बएको।

नबएको।

व्मिसाङ्जमक ताङ्झरभको आिश्मकता।

५. न्मून भािाभा

५. कामुक्रभको न्मूनता।

५. कामुक्रभ थऩ ङ्जिस्ताय गनङ्टऩ
ु ने। प्रङ्जिङ्झध सॊ यऺण

बएको।

सम्फन्धी

दऺता अङ्झबिृङ्जि गनङ्टऩ
ु ने।

१. आन्तङ्चयक

१. आरेऩको दयफन्दी यहे

१. O&M Survey गनङ्टऩ
ु ने। आरेऩ इकाइ स्थाऩना

रेिाऩङ्चयऺण ईकाइ

ताङ्जऩन ऩदऩूङ्झतु नबएको।

गनङ्टऩ
ु ने। आरेऩको दयफन्दी ऩदऩूङ्झतु गनङ्टऩ
ु ने।

स्थाऩना नबएको

२. अङ्ञन्तभ रेिा ऩयीऺणको राङ्झग

२. आन्तङ्चयक

२. आरेऩको दयफन्दी यहे

२. O&M Survey गनङ्टऩ
ु ने। आरेऩ इकाइ स्थाऩना

गाउॉ ऩाङ्झरकाको रेिा श्रे स्ताराई

रेिाऩङ्चयऺण ईकाइ

ताङ्जऩन ऩदऩूङ्झतु नबएको।

गनङ्टऩ
ु ने। आरेऩको दयफन्दी ऩदऩूङ्झतु गनङ्टऩ
ु ने। अङ्ञन्तभ

दङ्टरुस्त तथा तमायी हारतभा याख्न

स्थाऩना नबएको

रेिा ऩङ्चयऺणका सम्फन्धभा आरेऩ, आङ्झथक
ु प्रशासन

रगाउने।

शािा , प्रशासन शािाका कभुचायीहरुराई सो सम्फन्धी
प्रङ्ञशऺण प्रदान गनङ्टऩ
ु ने।

ज) स्थानीम अङ्झबरे ि
व्मिस्थाऩन

१.

सूचना तथा अङ्झबरेि

केन्द्रको सॊ चारन,

१. दऺता य स्रोत साधनको

१. कामाुन्िमन हङ्टन

कभी।

नसकेको

१. सङ्टचना तथा अङ्झबरेि केन्द्र स्थाऩना गनङ्टऩ
ु ने। केन्द्र
सॊ चारन, सङ्टचनाको हक, ऩायदङ्ञशत
ु ा, गोऩनीमता,सूचनाको
भाध्मभ य तङ्चयका आङ्छद ङ्जिषमका सम्फन्धभा
कभुचायीराई प्रङ्ञशङ्ञऺत गनङ्टऩ
ु ने।

२.

सािुजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको

२. दऺता य स्रोत साधनको

२. कामाुन्िमन
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२. सम्ऩङ्झतको आधङ्टङ्झनक अङ्झबरेिका राङ्झग सफ्टिेमय

अद्यािङ्झधक अङ्झबरेिभा निीनतभ
सूचना प्रङ्जिङ्झधको उऩमोग गने।
झ) स्थानीम से िाको
व्मिस्थाऩन

१. स्थानीम सेिाको व्मिस्थाऩन य

ङ्झनमभन,

२. सबे गयी सॊ गठन सॊ यचना

दयफन्दी ङ्झनधाुयण।
ञ) फे योजगायको
त्माॊक सॊ करन

१.फेयोजगाय,

श्रङ्झभक , दऺ

जनशङ्ञिको त्माङ्क सॊ करन य

योजगाय सूचना केन्द्रको सॊ चारन।
२. योजगायीफाट पङ्जकुएकाहरुको

ऻान

कभी।

नबएको।

ङ्झनभाुण गने य कभुचायीराई सफ्टिेमय सॊ चारन
सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदने।

१. जनशङ्ञि तथा स्रोत

१. आॊङ्ञशक रुऩभा
बइयहेको

साधनको अबाि।

२. दयफन्दी नऩङ्टग

२. काभभा असय बएको।

बएको।

१. जनशङ्ञिको व्मिस्थाऩन गयी स्थानीम सेिा
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टऩ
ु ने।
२. ऩूण ु O&M Surveyगयी सॊ गठन सॊ यचना य दयफन्दी
ङ्झनधाुयण गनङ्टऩ
ु ने।

१. िास्तङ्जिक बन्दा कृङ्झतभ

१. िाङ्जषक
ु रुऩभा

फेयोजगाय फङ्जढ आउने

फेयोजगाय त्माङ्क

बएकोरे ऩङ्जहचान गनु

सॊ करन य अद्यािङ्झधक
गने गङ्चयएको।

गाह्रो।

२. साभङ्टदाङ्जमक ऩूिाुधाय

२. ङ्झसऩ य दऺता

ङ्झनभाुण य भभुत सॊ बायभा
रगाई आॊङ्ञशक

अनङ्टसायको योजगायी ङ्छदन
नसङ्जकएको।

१. त्माङ्क सॊ करन य ङ्जिश्लेषण सम्फन्धी ताङ्झरभ
आिश्मक।

२. व्मिसाम सम्बाव्मता अध्ममन सम्फन्धी ताङ्झरभ
आिश्मक बएको।

योजगायीको व्मिस्था
गये को।
ट) जेष्ठ नागङ्चयक,

१. जेष्ठ नागङ्चयक रगामतका राङ्झग

अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि सेिा य आश्रम केन्द्रको सञ्चागरन य
य

१. आश्रमस्थर

१. नबएको।

फनाउनङ्टऩने।

व्मिस्थाऩन गने,

अशिहरुकोव्मिस्थाऩन २. अनाथ असहाम रगामतका
राङ्झग ऩङ्टनस्थाुऩना केन्द्र सॊ चारन य

२. आश्रमस्थर

२. नबएको।

फनाउनङ्टऩने।

१. स्रोतको व्मिस्थासङ्जहत आश्रमस्थर ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने।
सो व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा कभुचायीराई प्रङ्ञशङ्ञऺत गने।
२. स्रोतको व्मिस्थासङ्जहत आश्रमस्थर ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने।
सो व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा कभुचायीराई प्रङ्ञशङ्ञऺत गने।

व्मिस्थाऩन गने।
ठ) नगय प्रहयी

१.

नगय प्रहयी सम्फन्धी नीङ्झत

तथा कानङ्टन,

१.आॊङ्ञशक कामाुन्िमन

१. कानङ्टन नबएको।

बएको।

१. नगय प्रहयी ऩङ्चयचारन सम्फन्धी कानङ्टनी व्मिस्था
गनङ्टऩ
ु ने।
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२.

सयकायी जग्गा, बिन

सम्ऩदा आङ्छदको सॊ यऺण य सङ्टयऺा,
३.

ड) सहकायी सॊ स्था

ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन गने।

१. सहकायी सॊ स्थाको नीङ्झत कानङ्टन,

भाऩदण्ड एिभ् ङ्झनमभन,

२. स्थानीम सहकायी सॊ स्थाको

ऺभता अङ्झबिृङ्जि गयाउने।
ढ) िडा सङ्ञचि
तथाअन्म कभुचायीहरु

िडा कामाुरमिाट सम्ऩादन हङ्टने

सेिा प्रिाहका कामुहरु

२. अङ्झबरेि याख्ने

२. व्मिङ्ञस्थत नबएको।

गङ्चयएको।

२. सयकायी जग्गा बिन सम्ऩदाको अङ्झबरेि याख्ने
व्मिङ्ञस्थत ऩोटुर ङ्झनभाुण गने।

३. आॊङ्ञशक रुऩभा

३. दऺ जनशङ्ञि य स्रोत

३. सिायी साधन आिश्मक, ताङ्झरभ आिश्मक,डोजय,

बएको।

साधनको अबाि।

स्काबेटय, एम्फङ्टरेन्स आिश्मक।

१.सहकायी ऐन ङ्झनभाुण

१.थऩ नीङ्झत भाऩदण्ड य

१.सहकायीको सॊ स्थाको ङ्झनमभनको राङ्झग जनशङ्ञि थऩ

बएको।

ङ्झनदे ङ्ञशकाको आिश्मकता।

गयी ताङ्झरभ ङ्छदनङ्टऩने।

२. न्मून कामुक्रभ

२. एकसहकायी एक

२. जनशङ्ञि थऩ गयी सहकायी सम्फन्धभा ताङ्झरभ

सॊ चारन बएको।

कामुक्रभ सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।

ङ्छदनङ्टऩने।

िडा कामाुरमिाट

ङ्झसपाङ्चयस प्रभाङ्ञणत गने ङ्जिषम, सेिाको च ङ्टस्त प्रिाङ्जहकयण

सम्ऩादन हङ्टने काभभा

गने ङ्जिषम, आइटी कम््मङ्टटय सम्फन्धी ङ्जिषमभा ताङ्झरभ

सङ्जक्रमताऩूिक
ु राग्ने

आिश्मक।

गये को
नोट: भाङ्झथ उल्रेङ्ञित शािाहरुका अरािा ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषम तथा ऺेिगत शािा एिॊ इकाइभा काभ गने कभुचायीहरुको ऩङ्झन कामुस्ऩादन अिस्था रगबग मस ताङ्झरकाभा
दे िाइएसयहकै दे ङ्ञिएको , जस्तोङ्जक भङ्जहरा सम्फन्धी

, सङ्टचना प्रङ्जिधी सम्फन्धी , उद्योग तथा भेड्ऩा सम्फन्धी , याजश्व सम्फन्धी , न्माम तथा कानङ्टन सम्फन्धी , ङ्ञजन्सी सम्फन्धी

ङ्जिषमहरुभा काभ गने कभुचायीहरुराई ऩङ्झन ङ्जमनै आआफ्ना ऺेिगत ङ्जिषमसॊ ग सम्फन्धीत ङ्जिषमभा सीऩभङ्टरक सेिाकाङ्झरन प्रङ्जिङ्झध सम्फन्धी प्रशासन व्मिस्थाऩन रेिा िङ्चयद
उत्प्रेयणा सङ्टशासन आङ्छद ङ्जिषमभा ऺभता अङ्झबफृङ्जि ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण आिश्मक ऩने दे ङ्ञिन्छ।
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५.२ स्थानीम तह सॊ स्थागत ऺभता स्िभू ल्माङ्क न(LI SA) कामु सम्ऩादन ङ्जिश्लेषण
स्थानीम तह सॊ स्थागत ऺभता स्िभूल्माङ्कन

(Local Government Institutional Capacity Self-Assessment -LISA)

कामुसम्ऩादन अिस्थाको अध्ममन गदाु आङ्झथक
ु िषु २०७७।७८ भा मस सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाको
ङ्ञस्थतीदे हामिभोङ्ञजभको दे ङ्ञिमो ।

औसत ङ्ञस्थती

सभग्र ङ्ञस्थङ्झत

प्रकृमागत ङ्ञस्थङ्झत

ऩङ्चयभाणात्भक ङ्ञस्थङ्झत

नेऩारबय

५९.06 प्रङ्झतशत

60.06 प्रङ्झतशत

52.63 प्रङ्झतशत

63.46 प्रङ्झतशत

सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरका

79 प्रङ्झतशत

78.57 प्रङ्झतशत

64.71 प्रङ्झतशत

90 प्रङ्झतशत

स्थानीम तह सॊ स्थागत ऺभता स्िभूल्माङ्कनन ङ्जि षम सूचकअनङ्टसाय प्रगङ्झत प्रङ्झतशत,
क्र.सॊ .

स्िभूल्माॊकनका ङ्जिषमऺेिहरु

नेऩारबय

सङ्टनाऩङ्झत

१

शासकीम प्रिन्ध

80.67

88.89

२

सॊ गठन तथा प्रशासन

65.82

90.63

३

िाङ्जषक
ु फजेट तथा मोजना व्मिस्थाऩन

61.12

68.18

४

ङ्जित्तीम एिॊ आङ्झथक
ु व्मिस्थाऩन

69.93

72.73

५

सेिा प्रिाह

64.46

84.38

६

न्माङ्जमक कामु सम्ऩादन

75.90

100

७

बौङ्झतक ऩूिाुधाय

43.86

69.23

८

साभाङ्ञजक सभािेशीकयण

49.33

70

९

िाताियण सॊ यऺण

42.77

66.67

१०

सहकामु य सभन्िम

33.51

95.83

भाङ्झथको स्िभूल्माङ्कनराई ङ्जिश्लेषण गदाु सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको प्राम सफै सङ्टचकको प्रगङ्झत सन्तोषजनक दे ङ्ञिएको,

सफैजसो ङ्जिषमऺेिभा न्मूनतभ 66 प्रङ्झतशतबन्दा भाङ्झथ प्राप्ताङ्क आएको दे ङ्ञिन्छ। िाताियण सॊ यऺणभा ६६.67 प्रङ्झतशत
उऩरब्िी य अन्म ङ्जिषमऺेिभा कङ्ञम्तभा ऩङ्झन ६८.18 प्रङ्झतशतबन्दा भाङ्झथ प्रगङ्झत हाङ्झसर बएको छ। त्मसैगयी सङ्टनाऩङ्झत
गाउॉ ऩाङ्झरकाको प्राप्तङ्कराई नेऩारबय सॉग तङ्टरना गदाु प्राम सफै ङ्जिषम सङ्टचकभा मस ऩाङ्झरकाको प्राप्ताङ्क उच्च यहेको

दे ङ्ञिमो। मसप्रकाय 70 प्रङ्झतशतबन्दा न्मून प्रगङ्झत यहेका िाताियण सॊ यऺण, िाङ्जषक
ु फजेट तमा मोजना व्मिस्थाऩन,
बौङ्झतक ऩूिाुधाय य साभाङ्ञजक सभािेशीकयण ङ्जिषमऺेिभा आगाभी ङ्छदनभा ऩाङ्झरकारे नीङ्झतगत, कानङ्टनी य सॊ यचनागत

सङ्टधाय गयी कामु सम्ऩादन गनङ्टऩ
ु ने दे ङ्ञिमो। ऩङ्झछल्रोऩटक सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरकाको २०७९।०१।१४ को ङ्झभङ्झतभा
गङ्टणस्तय ऩङ्चयऺण बएको दे ङ्ञिन्छ। मी ङ्जिषमहरु सभेतराई सभेटेय ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
ु ा गनङ्टऩ
ु ने
दे ङ्ञिएकोरे मस ऩऺराई ध्मानभा यािी ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभहरु तम गङ्चयएको छ।

त्मसैगयी याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जित्त आमोगको कामु सम्ऩादन भूल्माङ्कतन सङ्टचक २०७८अनङ्टसायको प्रगङ्झत ङ्जिियण,
ऩाङ्झरका

कामु सम्ऩादन भूल्माङ्ककन प्रगङ्झत प्राप्ताङ्क

सङ्टनाऩङ्झत गाउॉ ऩाङ्झरका

50.61 प्रङ्झतशत

ङ्जित्तीम सभाङ्झनकयण अनङ्टदानको ङ्झनधाुयण य ङ्जितयणभा कामु सम्ऩादन सूचक प्रमोग बएको दे ङ्ञिमो। जसअनङ्टसाय मस

ऩाङ्झरकारे कानङ्टनफभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टऩ
ु ने न्मूनतभ कानङ्टनी प्रकृमा सभमभै अिरम्फन नगये को कायणरे कामु सम्ऩादन

सङ्टचकअनङ्टसाय कभ प्राप्ताङ्क प्राप्त बएको दे ङ्ञिमो। जसका कायणफाट ऩाङ्झरकारे प्राप्त गने सभाङ्झनकयण अनङ्टदानभा प्रत्मऺ
प्रबाि ऩाने दे ङ्ञिमो। तसथु भाङ्झथ उल्रेङ्ञित ङ्झरसा स्िभूल्माङ्कन य ङ्जित्त आमोगको कामु सम्ऩादन सङ्टचक भूल्माङ्कनभा
प्रगङ्झत प्राप्त गनुका राङ्झग कानङ्टनफभोङ्ञजभ गनङ्टऩ
ु ने कङ्टया सभमभै गनङ्टऩ
ु ने य ऩाङ्झरकारे आफ्ना काभ कायिाहीराई च ङ्टस्त
फनाउनङ्टऩने दे ङ्ञिमो।ङ्झरसा सूचक अनङ्टसायको काभ गनुभा ऩाङ्झरकाका कभाुचायीहरु उत्साही बएको ऩाइमो ।
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ङ्ट ी ८ भा उल्रे ङ्ञित अङ्झधकाय य कामु सम्ऩादनको अिस्थाको सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिश्लेषण
५.३ सॊ ङ्जिधानको अनङ्टसच
ङ्ट ी ८ रे स्थानीम तहराई ङ्छदएको एकर सॊ फैधाङ्झनक कामुङ्ञजम्भेिायी सम्फन्धी मस सङ्टनाऩङ्झत
सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसच
गाउॊ ऩाङ्झरकाको कामुसम्ऩादनको अिस्था य कामुसम्ऩादन गदाु दे ङ्ञिएको न्मूनताको ङ्जिश्लेषण गदै सो न्मूनता ऩूङ्झतक
ु ा राङ्झग
आिश्मक ऩने ऺभता ङ्जिकासका आिश्मकताहरु प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ।
ताङ्झरका 2:अनङ्टस च
ङ्ट ी

क्र.
सॊ .

1.

८ फभोङ्ञजभको सॊ िैधाङ्झनक कामु ङ्ञजम्भे िायीको आिश्मकता ङ्जिश्लेषण

सॊ िैधाङ्झनक

कामुङ्ञजम्भेिायी
(Constitutional
Responsibility)
नगय प्रहयी

कामुसम्ऩादनको कामुसम्ऩादनभा न्मू नता
अिस्था
(Performance
Situation)

/ अन्तयार
(Gap/ Variation)

१.साभान्म

१.ऩेशागत दऺताको

१.नगय प्रहयीकोऩेसागत दऺता सङ्जहतको

यहेको।

ऩारनाभा कभी य

२.कामुप्रकृङ्झत अनङ्टसायको कामु सम्ऩादनका राङ्झग

कामु सम्ऩादन

अबाि, सभमको

अनङ्टशासनको ऩारना
आिश्मक।

2.

सहकायी सॊ स्था

ऺभता ङ्जिकासका राङ्झगआिश्मकता
(Capacity Development Needs)

जनशङ्ञिको व्मिस्था गनङ्टऩ
ु ने।
ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टऩ
ु ने।

३.आचायसॊ ङ्जहता ङ्झनभाुण गयी कामाुन्िमन गनु
रगाउनङ्टऩने।

१.सहकायी ऐन

१.कामुक्रभ ङ्झनभाुण,

१.सहकायी सॊ स्था हेने शािाभा जनशङ्ञि थऩ

बएको।

भूल्माङ्कनको कभी।

२.सहकायी सॊ स्था हेने सम्फन्धी सङ्झभङ्झतराई

ङ्झनभाुण

२.न्मून कामु
सॊ चारन

बएको।

सॊ चारन, अनङ्टगभन य
२.ङ्जढरो कामु

सम्ऩादन बएको।

३.जनशङ्ञिको

गनङ्टऩ
ु ने।

सक्रीम फनाउनङ्टऩने।

३.सम्फि कभुचायीराई ताङ्झरभ, भ्रभण य स्रोत
साधनको व्मिस्था गनङ्टऩ
ु ने।

४.सहकायी सॊ स्थाको ङ्झनमभनको राङ्झग जनशङ्ञि

कभी तथा

थऩ गयी ताङ्झरभ ङ्छदनङ्टऩने।

ङ्जिषमगत

दऺताको
अबाि।

3.

एप, एभ सॊ चारन

१.एप एभ

ये ङ्झडमो सॊ चारन
तथा

१.कामुङ्जिधी ङ्झनभाुणभा
ङ्जढराई।

व्मिस्थाऩन
सम्फन्धी

कामुङ्जिङ्झध
स्िीकृत

नबएको य सो
सम्फन्धी

सॊ चारन य

व्मिस्थाऩन

सम्फन्धी कामु
गनु
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१.एप एभ ये ङ्झडमो सॊ चारन तथा व्मिस्थाऩन

सम्फन्धी कामुङ्जिङ्झध स्िीकृत गयी रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने।

नसङ्जकएको।

4. स्थानीम कय

(सम्ऩङ्ञत्त कय, घय
फहार कय, घय

१.न्मून

यहेको।

जग्गा यङ्ञजिे शन

१.कय सचेतनाको

१.स्थानीम कय सचेतना सम्फन्धी कामुक्रभ

२.स्थानीम कय हेने

२.स्थानीम कय याजस्ि हेने छङ्ट ट्टै शािा स्थाऩना

कभी।

छङ्ट ट्टै शािा नबएको।

शङ्टल्क, सिायी साधन

३.छङ्ट ट्टै जनशङ्ञि

कय), सेिा शङ्टल्क

नबएको।

दस्तङ्टय, ऩमुटन

दामयाभा िृङ्जि, याजस्ि ऩङ्चयचारन, आन्तङ्चयक आम,

सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।

बूङ्झभकय (भारऩोत),

४.कभुचायीराई कम््मूटय ङ्झसऩको ङ्जिकासका

दण्ड जङ्चयिाना,

राङ्झग ताङ्झरभ उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने।

भनोयन्जन कय,

५.स्थानीम याजस्ि ऩयाभशु सङ्झभङ्झतको सङ्जक्रमता

भारऩोत सॊ करन
व्मिस्थाऩन

३.कय सॊ करन , कयका ऺेिको ऩङ्जहचान, कयको

कभुचायीराई ऺभता अङ्झबिृङ्जि ताङ्झरभ कामुक्रभ

कय, व्मिसाम कय,

स्थानीम सेिाको

गनङ्टऩ
ु ने।

याजश्व सङ्टधाय कामुमोजना रगामतका ङ्जिषमभा

शङ्टल्क, ङ्जिऻाऩन

5.

गनङ्टऩ
ु ने।

फढाउनङ्टऩने।
१.कभजोय
यहेको।

१.प्रङ्जिङ्झधभा कभी।

१.स्थानीम सेिाको व्मिस्थाऩन

ङ्झसऩभा कभी।

फनाउनङ्टऩने य प्रङ्जिङ्झध सॊ चारन सम्फन्धभा ताङ्झरभ

२.सेिा प्रिाहको

राङ्झगकभुचायीराई प्रङ्जिङ्झधभैिी रुऩभा दऺ

का

ङ्छदनङ्टऩने।

३.स्थानीम सेिा सॊ चारनको राङ्झग जनशङ्ञि थऩ
गनङ्टऩ
ु ने।

४.स्थानीम सेिा व्मिस्थाऩनको राङ्झग बौङ्झतक

ऩूिाुधाय य स्रोत साधनको थऩ व्मिस्था गनङ्टऩ
ु ने।

५.जन्भ, भृत्मङ्टदताु , साभाङ्ञजक सङ्टयऺा , रगामतका
स्थानीम सेिा प्रिाहको प्रबािकाङ्चयता अङ्झबिृङ्जिका
राङ्झग कभुचायीराई सोसॊ ग सम्फि सेिा

प्रिाहसम्फन्धी अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ प्रदान
गनङ्टऩ
ु ने।

६.स्थानीम सेिाभा जनगङ्टनासो व्मिस्थाऩन
गनङ्टऩ
ु ने।

७.सेिाराई च ङ्टस्त , दङ्टरुस्त , ङ्झछटो छङ्चयतो फनाउन
कामु सयरीकयण गनङ्टऩ
ु ने।

6.

स्थानीम त्माॊक य
अङ्झबरेि सॊ करन

१.कभजोय
यहेको।

१.फजेटको

१.स्थानीम त्माॊक य अङ्झबरेि सॊ करनका

कभी।

गनङ्टऩ
ु ने य ऺभता ङ्जिकास सम्फन्धी कामुक्रभ

कभी।२.जनशङ्ञिको
३.दऺताको अबाि।

7.

राङ्झगफजेटको व्मिस्था गनङ्टऩ
ु ने, जनशङ्ञि थऩ
सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।

स्थानीम स्तयका

१.न्मून

१.सभन्िमको कभी।

१.स्थानीम स्तयका ङ्जिकास आमोजना तथा

तथा ऩङ्चयमोजनाहरु

दे ङ्ञिएको।

कभजोयी।

य स्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩने।

ङ्जिकास आमोजना

सम्ऩादन

२.मोजना छनौटभा
३.स्रोत साधनको
कभी।
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ऩङ्चयमोजनाहरु सम्फन्धी मोजना छनौटभा सभन्िम

४.ङ्जपतरो

कामाुन्िमन।

8. आधायबूत य

भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा

१.कभजोय
यहेको।

१.जनशङ्ञिको

१.जनशङ्ञिको थऩ व्मिस्था हङ्टनऩङ्ट ने।

२.स्रोत साधनको

३.ताङ्झरभ अिरोकन भ्रभणको व्मिस्था हङ्टनऩङ्ट ने।

अबाि।
कभी।

३.दऺताको अबाि।
४.प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺाभा
उदाङ्झसनता।

५.सॊ घको सशतु

अनङ्टदानभा आङ्ञश्रत।
६.एकर अङ्झधकाय
तथा ङ्ञजम्भेिायीको

प्रमोगको उऩेऺा।

२.ऩमाुप्त स्रोत साधन हङ्टनऩङ्ट ने।

४.प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺाभा ङ्जिशेष जोड ङ्छदन छङ्ट ट्टै
सङ्टङ्जिधाको व्मिस्था गनङ्टऩ
ु ने।

५.भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺासम्भको कामुक्रभ सॊ चारनका
राङ्झग सॊ घफाट आउने सशतु अनङ्टदान य सशतु
कामुक्रभको सट्टा ऩाङ्झरकाफाटै सभाङ्झनकयण
अनङ्टदानभापुत् ङ्ञशऺाका कामुक्रभ सॊ चारन

गनङ्टऩ
ु ने। मसका राङ्झग ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधी य
ङ्ट ी ८ रे ऩाङ्झरकाराई ङ्छदएको
कभुचायीहरु अनङ्टसच
एकर ङ्ञजम्भेिायी , सॊ घफाट प्राप्त हङ्टने अनङ्टदान य
सो को उऩमोगका सम्फन्धभा ऩूण ु रुऩभा

जानकाय य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टन ङ्जिशेष ताङ्झरभ तथा
प्रङ्ञशऺण ङ्छदनङ्टऩने।
१.साभान्म

9.

यहेको।

१.गङ्टणस्तयीम सेिा

१.आधायबूत तहको स्िास््म कामुक्रभ

२.सॊ घको सशतु

य सशतु कामुक्रभको सट्टा ऩाङ्झरकाफाटै

प्रिाहभा कभी।

अनङ्टदानभा आङ्ञश्रत।

आधायबूत स्िास््म

३.एकर अङ्झधकाय

य सयसपाई

तथा ङ्ञजम्भेिायीको

प्रमोगको उऩेऺा।

सॊ चारनका राङ्झग सॊ घफाट आउने सशतु अनङ्टदान
सभाङ्झनकयण अनङ्टदानभापुत् स्िास््मका कामुक्रभ
सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने। मसका राङ्झग ऩाङ्झरकाका
ङ्ट ी ८ रे
जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीहरु अनङ्टसच

ऩाङ्झरकाराई ङ्छदएको एकर ङ्ञजम्भेिायी , सॊ घफाट

प्राप्त हङ्टने अनङ्टदान य सो को उऩमोगका सम्फन्धभा
ऩूण ु रुऩभा जानकाय य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टन ङ्जिशेष
ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण ङ्छदनङ्टऩने।

२.दऺ य ङ्झसऩभङ्टरक जनशङ्ञिको आऩङ्टङ्झतु गनङ्टऩ
ु ने।

10. स्थानीम फजाय
व्मिस्थाऩन,

िाताियण सॊ यऺण

१.कभजोय
यहेको।

य जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता

१. फजाय अनङ्टगभन

१.स्थानीम फजाय व्मिस्थाऩन, िाताियण सॊ यऺण

२.सयसपाई अङ्झबमान

व्मिस्था गनङ्टऩ
ु ने।

अिस्था कभजोय।
कभजोय।

य जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधताको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनको

२.स्थानीम उऩबोिा सङ्झभङ्झतसभेत गठन गयी
िडास्तयफाट सयसपाई कामुक्रभ सॊ चारन
गनङ्टऩ
ु ने।

11. स्थानीम सडक,

ग्राङ्झभण सडक, कृङ्जष
सडक, ङ्झसॊचाइ

१.साभान्म
यहेको।

१.स्रोत साधन य

१.स्थानीम सडक, ग्राङ्झभण सडक, कृङ्जष सडक,

अबाि।

जनशङ्ञि थऩ गनङ्टऩ
ु ने।

आधङ्टङ्झनक प्रङ्जिङ्झधको
२.दऺ जनशङ्ञिको
अबाि।

12. गाउॉ सबा, नगय

१.ङ्छठकै

१.सम्फङ्ञन्धत ऻानको
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ङ्झसॊचाइ ऺेिको ङ्जिकासका राङ्झग फजेट य

२.मस सम्फन्धी कभुचायीराई स्थानीम ऩूिाुधाय
सम्फन्धभा ङ्झसऩभङ्टरक ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टऩ
ु ने।
१.गाउॉ सबा, नगय सबा, ङ्ञजल्रा

सबा, स्थानीम

सबा, ङ्ञजल्रा

सबा,

स्थानीम अदारत,

यहेको।

ङ्झसङ्झभतता।

अदारत, भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मिस्थाऩन
सम्फन्धभा भेरङ्झभराऩ , भध्मस्थता य न्माङ्जमक
प्रकृमा सम्फन्धभा जनप्रङ्झतङ्झनधी य सम्फि

भेरङ्झभराऩ य

भध्मस्थताको

कभुचायीराई अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ सॊ चारन

व्मिस्थाऩन

13. स्थानीम अङ्झबरेि
व्मिस्थाऩन

गनङ्टऩ
ु ने।
१.कभजोय
यहेको।

१.स्रोत साधनको

१.स्थानीम अङ्झबरेि व्मिस्थाऩनका राङ्झगऩमाुप्त

२.जनशङ्ञिको कभी।

२.दऺ जनशङ्ञि आऩङ्टङ्झतु गनङ्टऩ
ु ने।

कभी।

३.कामु ऺभताको
न्मूनता।

14. घय जग्गा धनी
ऩङ्टजाु ङ्जितयण

15. कृङ्जष तथा

ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष
उत्ऩादन

१.भारऩोत

कामाुरमफाट
बइयहेको।
१.साभान्म
यहेको।

व्मिस्थाऩन, ऩशङ्ट

अऩाॊगता बएका
व्मङ्ञि य

सभन्िमभा सभस्मा।

अशिहरुको

कामाुरमफाट बइयहेकोभा सॊ घ सयकायसॉगसभन्िम
गयी ऩाङ्झरकाको कामु ङ्ञजम्भेिायीराई सङ्टदृढ

३.स्रोत साधनको

िृङ्जि गनङ्टऩ
ु ने।

२.सभन्िमको कभी।

व्मिस्थाऩन, ऩशङ्ट स्िास््म, सहकायी ऺेिभा फजेट
२.कामुक्रभ ङ्झनभाुण गदाु सभन्िम गनङ्टऩ
ु ने।
३.स्रोत सम्ऩङ्ङ फनाउनङ्टऩने।

४.फजाय व्मिस्था गयी कृषकको उत्ऩादनराई
व्मिसामीकयण गनु सघाउ ऩङ्टमाुउनङ्टऩने।

१.आश्रम स्थर

१.ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य

२.प्रङ्झतऺारम

व्मिस्थासङ्जहत आश्रमस्थर ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने। सो

नबएको।
नबएको।

व्मिस्थाऩन

१.घयजग्गा धनी ऩङ्टजाु ङ्जितयण भारऩोत

१.कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष उत्ऩादन

कभी।

यहेको।

ङ्झसऩभङ्टरक ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टऩ
ु ने।

१.फजेटको कभी।

४.फजाय व्मिस्थाको

१.साभान्म

३.कभुचायीराई अङ्झबरेि व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा

गनङ्टऩ
ु ने।

कभी।

स्िास््म, सहकायी

16. ज्मेष्ठ नागङ्चयक,

१.सॊ घ सयकायसॉग

स्रोत साधनको व्मिस्था गनङ्टऩ
ु ने।

अशिहरुको व्मिस्थाऩनका राङ्झग स्रोतको

व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा कभुचायीराई प्रङ्ञशङ्ञऺत
गने।

२.ङ्जिङ्झबङ्ङ ठाउॉ भा प्रङ्झतऺारम ङ्झनभाुण गने।

17. फेयोजगायको

१.नबएको।

१.सॊ मन्िको अबाि।

१.फेयोजगायको त्माङ्क सॊ करन गनुउऩमङ्टि

18.

१.साभान्म

१.कृङ्जष सम्फन्धी सभङ्टह

१.कृङ्जष सम्फन्धी सभङ्टह ङ्झनभाुण गनु सहङ्ञजकयण

कभी।२.कृषकको

२.तल्रो तहसम्भ सचेतना कामुक्रभ गने।

त्माॊक सॊ करन
कृङ्जष प्रसायको

यहेको।

व्मिस्थाऩन,

ङ्झनभाुणभा
दऺताभा

सॊ चारन य

कभी।३.कृङ्जष

ङ्झनमन्िण

सॊ मन्िको व्मिस्था गनङ्टऩ
ु ने।
गने।

३.कृङ्जष उत्ऩादनभा िृङ्जि ल्माउन भर, ङ्झफउ,
औजायभा सघाउ ऩङ्टमाुउने।

उत्ऩादनभा

कभी।४.कृङ्जषको

व्मिसामीकयणभा

न्मूनता।५.जनशङ्ञिको

४.कृङ्जषको व्मिसामीकयणभा जोड ङ्छदन
ङ्जकसानराई सहङ्ञजकयण गने।

५.ऩमाुप्त जनशङ्ञिको आऩङ्टङ्झतु गने।

कभी।

19. िानेऩानी, साना

१.साभान्म

१.उऩरब्ध स्रोतको
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१.िानेऩानी, साना जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना, िैकङ्ञल्ऩक

जरङ्जिद्यङ्टत

आमोजना, िैकङ्ञल्ऩक

यहेको।

उङ्ञचत प्रमोग

ऊजाु सम्फन्धभा स्रोतको व्मिस्थाऩन य प्रमोग

व्मिस्थाऩनभा कभी।

गयाउने य सो सम्फन्धभा ऩाङ्झरकाफाट उऩमङ्टि

ङ्ट २.
नहङ्टन।

ऊजाु

गने सम्फन्धभा सयोकायिाराराई जानकायी
सॊ मन्िको ङ्जिकास गयी कभुचायीराई

कामाुन्िमनका राङ्झग प्रङ्ञशङ्ञऺत गयाउने।

20. ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन

१.प्रबािकायी
नबएको।

१.बौङ्झतक स्रोत

१.ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग आिश्मक

साधनको कभी।

जनशङ्ञि, औजाय , उऩकयण , डोजय , स्काबेटय ,
एम्फङ्टरेन्स, डोयी , गर , ऩाइऩ तथा टङ्ट रङ्जकट
रगामतको व्मिस्था गने।

२.सो सम्फन्धभा कभुचायीराई ङ्जिऩद्

व्मिस्थाऩनका फाये भा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ
सॊ चारन गने।

21. जराधाय, िन्मजन्तङ्ट
िानी तथा िङ्झनज
ऩदाथुको सॊ यऺण

१.जराधाय

१.उऩरब्ध ऩदाथुको

१.जराधाय, िन्मजन्तङ्ट, िानी तथािङ्झनज ऩदाथुको

नबएको।

२. व्मिस्थाऩनभा

सयोकायिाराराई जानकायी गयाउने य सो

प्रबािकायी

ङ्ट
उङ्ञचत प्रमोग नहङ्टन।
कभी।

व्मिस्थाऩन य प्रमोग गने सम्फन्धभा

सम्फन्धभा ऩाङ्झरकाफाट उऩमङ्टि सॊ मन्िको ङ्जिकास
गयी कभुचायीराई कामाुन्िमनका राङ्झग प्रङ्ञशङ्ञऺत
गयाउने।

22.

१.साभान्म

बाषा, सॊ स्कृङ्झत य
रङ्झरतकराको

यहेको।

सॊ यऺण य ङ्जिकास

१.उऩरब्ध बाषा,

१.बाषा, सॊ स्कृङ्झत य रङ्झरतकराको व्मिस्थाऩन य

ङ्ट
जगेनाु नहङ्टन।

गयाउने य सो सम्फन्धभा ऩाङ्झरकाफाट उऩमङ्टि

सॊ स्कृङ्झतको उङ्ञचत
२. व्मिस्थाऩनभा
कभी।

जगेनाु गने सम्फन्धभा सयोकायिाराराई जानकायी
सॊ मन्िको ङ्जिकास गयी कभुचायीराई

कामाुन्िमनका राङ्झग प्रङ्ञशङ्ञऺत गयाउने।

५.४सॊ फैधाङ्झनक कतुव्म ङ्झनिाुहका राङ्झग ङ्जिकास य से िा प्रिाहभा आधाङ्चयत ऺभता ङ्जिकास आिश्मकता ङ्जिश्लेषण
स्थानीम तहराई सॊ ङ्जिधानको अनङ्टसूची ८ रे अङ्झधकाय भािै नङ्छदई सम्फि ऩाङ्झरकाको ङ्जिकास ङ्झनभाुण य सेिा प्रिाह गने
ङ्ञजम्भेिायी तथ कतुव्म ऩङ्झन सङ्टम्ऩेको छ। अत सो ऩऺराई ख्मार याख्दै महाॊ सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाको

सॊ िैधाङ्झनक

ङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादनका राङ्झगङ्जिकास य सेिा प्रिाहभा आधाङ्चयत ऺभता ङ्जिकास आिश्मकता ङ्जिश्लेषण गयीएको छ।
ताङ्झरका 3:सॊ िैध ाङ्झन क

ङ्ञजम्भे िायी सम्ऩादनका राङ्झग ङ्जिकास व्मिस्थाऩनको दृङ्जिकोणरे ऺभता ङ्जिकास आिश्मकता
ङ्जिश्लेषण

(Analysis of Capacity Development Necesscity)
ङ्जिद्यभान कामु
ऺभता ङ्जिकासको

सम्ऩादनको

अऩे ङ्ञऺ त ऺभता

ऺभता अन्तयार ङ्जिश्लेषण

ऺेि (Areas of
Capacity
Development)

अिस्था

(Expected Capacity)

(Capacity Gap
Analysis)

(Existing
Performance
Situation)

ङ्जिकास
ब्मिस्थाऩन
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ऺभता ङ्जिकासका राङ्झग
आिश्मक ऩने

कामुक्रभहरु

(Capacity Development
Needs and Intervention)

१.आिङ्झधक
नगय ङ्जिकास
मोजना

- साभान्म
रुऩभा

सम्ऩादन

बइयहेको।

- मोजना फैं कको

- मोजना तथा

तमायी।

आिश्मकता भाग

- मोजनाहरु

सॊ करन गयी सूची

प्राथङ्झभङ्जककयण

तमाय गनङ्टऩ
ु ने।

सङ्जहतको छनौट।

- मोजना

प्राथङ्झभङ्जककयण
सम्फङ्ञन्ध ङ्झसऩ
आिश्मक।

२.बूउऩमोग
मोजना तथा
शहयी ङ्जिकास

- ऩयम्ऩयागत
अिस्था

यहेको।

- भाटोय हािाऩानी

- अिसयका फाये भा

सङ्टहाउॉ दो िेती

जनता प्रङ्झतङ्झनधी य

प्रणारी।

- एङ्जककृत य व्मिङ्ञस्थत
आिास ऺेिको

कभुचायीराई साभान्म
ऻान भािै बएको।

ङ्जिकास।

आिङ्झधक नगय ङ्जिकास
सम्फन्धी मोजना

प्राथङ्झभङ्जककयण सम्फङ्ञन्ध
ताङ्झरभ आिश्मक।

मोजनाको प्रबािकायी

कामाुन्िमनका राङ्झग नभङ्टना
स्थरहरुको भ्रभण।

बूउऩमोग मोजना तथा
शहयी ङ्जिकासका

राङ्झगव्मिसाङ्जमक तथा

नगदे फाङ्झरका ऺेिहरुको
भ्रभण।

व्मिङ्ञस्थत शहय य उिुय

- फाॉझो फायी भङ्टि

बूङ्झभ बएका ऺेिहरुको

ऺेि।

भ्रभण।

शहङ्चय ङ्जिकास नीङ्झत फाये भा
ताङ्झरभ आिश्मक।

३.ङ्झफषमगत
ङ्जिकास मोजना
तथा नीङ्झत

- सङ्झभङ्झत

कामुयत

यहेको।

- ऐन कानङ्टनफाये

- ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत य

शािाहरु ऩूणरु
ु ऩभा
सङ्जक्रम हङ्टनऩङ्ट ने।

- साभान्म ऻान छ तय
ऩूण ु रुऩभा छै न।

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको काभ
कतुव्म य अङ्झधकाय फाये
ताङ्झरभ आिश्मक।

ङ्जिषमगत शािाको

कभ जानकायी

ङ्ञजम्भेिायी य कामुसम्ऩादन

बएको।

सम्फन्धी ताङ्झरभ

- ङ्जिषम ङ्जिकास

आिश्मक।

काभ चराउ
तङ्चयकाको
यहेको।

४.सभािेशी
ङ्जिकास नीङ्झत
(रैं ङ्झगक
सभङ्जिकास,
दङ्झरत,
सीभान्तकृत
जनजाङ्झत य
गङ्चयफभङ्टिी
ङ्जिकास)

- ङ्झफना ङ्जिश्लेषण

साभान्म फजेट
ङ्जिङ्झनमोजन
गयी

कामाुन्िमन

गदै आएको
अिस्था।

- सभािेशीता ङ्जिकास

- अिस्था ङ्जिश्लेषण फाये

सभािेशी ङ्जिकास (रैं ङ्झगक

बई उऩरब्धी हाङ्झसर

- रङ्ञऺत िगु ऩङ्जहचान

सीभान्तकृत जनजाङ्झत य

ङ्जिङ्झनमोजन य

- गङ्चयङ्झफको भाऩदण्ड

अिस्थाको ङ्जिश्लेषण

गनु सङ्जकने गयी फजेट
कामाुन्िमन।

ऻानको कभी।

गनु नसकेको।

तमाय बई नसकेको।

- उऩरब्धी

भाऩन गने

अिस्था ङ्जिश्लेषण सम्फन्धी
ताङ्झरभ आिश्मक।

रङ्ञऺत िगु

आिश्मक।

ऩङ्चयऩाटी

- िाङ्जषक
ु मोजना

गङ्चयफभङ्टिी ङ्जिकास)को

ऩङ्जहचानसम्फन्धी ताङ्झरभ

गङ्चयफीको भाऩदण्ड ङ्झनधाुयण

नबएको।
५.फाङ्जषक
ु

सभङ्जिकास, दङ्झरत,

गनु आिश्मक।

- सहबाङ्झगताभङ्टरक

- मोजना तजङ्टभ
ु ाको
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फाङ्जषक
ु मोजना तजङ्टभ
ु ाका

मोजना तजङ्टभ
ु ा

तमायी गने

गङ्चयएको तय

सहबाङ्झगताभङ्टर

प्रकृमा य चयणफाये

मोजना तजङ्टभ
ु ा
हङ्टनऩङ्ट ने।

जानकायीको कभी।

क मोजना

राङ्झग सहबाङ्झगतात्भक
मोजना तजङ्टभ
ु ा ङ्जिङ्झध

सम्फन्धी ङ्झसऩताङ्झरभ
आिश्मक।

तजङ्टभ
ु ा

नबएको।
६.फाङ्जषक
ु
कामुताङ्झरका

- साभान्म

तमायी गङ्चयने,
तय अनङ्टशयण

- रागङ्ट गने गयी मोजना
ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने।

- साभङ्टदाङ्जमक/सॊ स्थागत
कामुमोजना तमायी
ङ्झसऩ नबएको।

छै न।

साभङ्टदाङ्जमक/सॊ स्थागत
कामुमोजना तमायीका राङ्झग
िाङ्जषक
ु कामुताङ्झरका य
स्िभूल्माङ्कन सम्फन्धी
ताङ्झरभ आिश्मक।

७.जनसहबाङ्झग
ता

- ऩूिाुधाय

ङ्झनभाुणभा छ,

अरुभा छै न।

- सक्रीम सहबाङ्झगता य

भभुत सम्बायभा सभेत
सक्रीम सहबाङ्झगता

- जनसहबाङ्झगता फाये भा

सॊ चाय ङ्झसऩको कभी।

आिश्मक।

ङ्जिकास ङ्झनभाुण य
सेिाप्रिाह िाये भा

जनसहबाङ्झगता अङ्झबफृङ्जि

सम्फन्धभा आभ सॊ चायका
भाध्मभफाट सचेतना
गयाउनङ्टऩने।

८.मोजना
कामाुन्िमन य
ऺभता

- उऩबोिा

अङ्झबभङ्टिीकयण
नगयी मोजना
कामाुन्िमन
बइयहेको।

- उऩबोिा सचेङ्झतकयण सभङ्टदाम तथा उऩबोिाराई

- सभङ्टदाम तथा
उऩबोिा सचेङ्झतकयण
सम्फन्धी ,

साभाङ्ञजक

गयाउन ऩमाुप्त ङ्झसऩ य
कङ्टशरता नबएको।

ऩङ्चयऺण , सािुजङ्झनक

तथा
ब्मिस्थाऩन

- ऩाङ्झरकाभा

भभुत सॊ बाय
तथा

व्मिस्थाऩनको
राङ्झग कानङ्टनी
व्मिस्था

ङ्जिकास य सािुजङ्झनक

ङ्ट ाई सम्फन्धी ताङ्झरभ
सङ्टनि
ङ्छदन स्ने गयी

ङ्ट ाई रगामतको
सङ्टनि

कभुचायीराईTOT ताङ्झरभ

कामुभा कङ्टशरता।
९.भभुत सॊ म्बाय

साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण, ङ्छदगो

सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।

- मोजनाहरुको ङ्छदगो

व्मिस्थाऩनका राङ्झग
उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरु
आपैँ ङ्ञजम्भेिाय

बएको हङ्टनऩङ्ट ने।

- मोजनाहरुको ङ्छदगो
व्मिस्थाऩन फाये

उऩबोिाहरुराई ऻान
य ङ्झसऩको अबाि।

मोजनाहरुको ङ्छदगो

व्मिस्थाऩन य मोजनागत

भभुत सॊ बाय य व्मिस्थाऩन
सम्फन्धभा कभुचायीराई

TOT ताङ्झरभ आिश्मक।

कभजोय

बएको।
१०.अनङ्टगभन
तथा भूल्माॊकन
प्रणारी

- मोजना तथा
कामुक्रभको
अनङ्टगभन
साभान्म

रुऩभा हङ्टने
गये को।

- कामुङ्जिङ्झध तमाय गयी
ङ्झनभाुणकै सभमभा

- तत्ऩयता य
कामुङ्जिधीको अबाि।

अनङ्टगभन भूल्माङ्कन
गने प्राणारीको

मोजना तथा कामुक्रभको
अनङ्टगभन भूल्माङ्कन

कामुङ्जिङ्झध तमाय गनङ्टऩ
ु ने।

ङ्झनभाुणकै सभमभा अनङ्टगभन

ङ्जिकास हङ्टनऩङ्ट ने।

भूल्माङ्कन गने प्राणारीको
ङ्जिकास गनङ्टऩ
ु ने।

- सम्ऩङ्ङ
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बएऩङ्झछ भािै
गने गये को।
११.याजस्ि

- साभान्म

- याजस्ि ऩयाभशु

याजस्ि

सङ्झभङ्झत ऩूण ु सक्रीम

सॊ करन

हङ्टनऩङ्ट ने।

- याजस्ि सम्फन्धी ऻान याजश्व ऩङ्चयचारन
कभ बएको।

सम्फन्धभा याजस्ि ऩयाभशु
सङ्झभङ्झतका

बईयहेको।

ऩदाङ्झधकायीहरुराई
ताङ्झरभको आिश्मकता।

१२.कृङ्जष
ऩशङ्टऩॊङ्ञऺ

- उत्ऩादन
प्रचायप्रसायका

- ऺभता अङ्झबिृङ्जि

- ऻान तथा ङ्झसऩको

आिश्मक।

अबाि।

कामुक्रभहरु

- ङ्जकसान य प्राङ्जिङ्झधक

सॊ चारनभा

कभुचायीफीच

यहेका

सभन्िमको कभी।

कृङ्जष ऩशङ्टऩॊङ्ञऺ उत्ऩादन य
प्रचायप्रसायका राङ्झग
कभुचायीराई ऻान तथा
ङ्झसऩ उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने।
ङ्जकसान य प्राङ्जिङ्झधक
कभुचायीफीच सभन्िम गने
शैरीको ङ्जिकास गनङ्टऩ
ु ने।

१३.ऩॊ ङ्ञजकयण

- याङ्जिम

य साभाङ्ञजक

ऩङ्चयचमऩि

सङ्टयऺा

तथा

- दयफन्दी थऩ य ऺभता
अङ्झबिृङ्जि हङ्टनऩङ्ट ने।

- स्थामी दयफन्दी

ऩॊ ङ्ञजकयण य साभाङ्ञजक

आऩङ्टङ्झतु नहङ्टॉदा

सङ्टयऺाको काभभा िटीने

सभस्मा।

कभुचायीराई प्राङ्जिङ्झधक

ऩॊ ङ्ञजकयण

ताङ्झरभ य थऩ दयफन्दी

ङ्जिबागरे

आिश्मक।

िटाएफभोङ्ञजभ
कामु सम्ऩादन
बइयहेको।
१४.कभुचायी,
सॊ गठन, सॊ यचना
य कामुङ्जिबाजन
१५.ऩूिाुधाय,
बिन, औजाय ,
उऩकयण य
सिायी साधन

- कभुचायीको
साभान्म

कामुङ्जिबाजन
बएको।

- कामुङ्जिबाजन अनङ्टसाय
काभ गनु कामुदऺता
हङ्टनऩङ्ट ने।

- कामु ङ्जिबाजन

अनङ्टसायको दऺताको
कभी।

सॊ गठन सॊ यचना य

व्मिस्थाऩनको राङ्झग
सबे ऺण आिश्मक।

- व्मिङ्ञस्थत

- सङ्टङ्जिधामङ्टि प्रशासङ्झनक

- न्मूनतभ ऩूिाुधाय

आॊङ्ञशक रुऩभा ङ्झनभाुण

बिन य

- आिश्मकताअनङ्टसायको

सिायी साधन

ङ्ञशघ्र ऩूिाुधायमङ्टि य

कामाुरम

- सहज कामुका राङ्झग

प्रशासकीम
ङ्जिषमगत

नबएको।

- ऩमाुप्त भािाभा

बिन।

औजाय उऩकयण।

औजाय उऩकयण य
नबएको।

सिायी साधन।

बइयहेको नमाॉ बिनराई
सङ्टङ्जिधामङ्टि फनाई सम्ऩङ्ङ
गनङ्टऩ
ु ने।

ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन य

प्रशासङ्झनक कामुका राङ्झग

औजाय

थऩ ४ िटा सिायी साधन

उऩकयण ,

िङ्चयद गनङ्टऩ
ु ने।

सिायी साधन
नबएको।
१६.प्रकोऩ

- फाढी,

- प्रकोऩ व्मिस्थाऩन

- आिश्मक ङ्झसऩ,
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फाढी, आगरागी, ब ङ्टकम्ऩ,

व्मिस्थाऩन

आगरागी,

ऺभता हङ्टनऩङ्ट ने।

ऺभता, दऺता य

ह्यिाहङ्टयी आङ्छदभा प्रकोऩ

ब ङ्टकम्ऩ,

उऩकयणको

व्मिस्थाऩन गनु आिश्मक

ह्यिाहङ्टयी

न्मूनता।

ङ्झसऩ, ऺभता, दऺता य

आङ्छदभा

उऩकयणको

उऩरब्धता

सहमोग

हङ्टनऩङ्ट ने साथै कभुचायीराई

गङ्चयएको।

आिश्मक ताङ्झरभ य
जनताराई सचेतनाभङ्टरक
कामुक्रभ गनङ्टऩ
ु ने।
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ऩङ्चयच्छे द-छ
ङ्झििषॉम ऺभता ङ्जिकास मोजना य मसका प्राथङ्झभकता
६.१ ऺभता ङ्जिकास मोजनाका प्राथङ्झभकताहरु
मसभाजनप्रङ्झतङ्झनधीस्तय सङ्झभतस्तय य शािास्तय तथा कभुचायीस्तय गयी जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुका राङ्झग ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ,
कभुचायीका राङ्झग ऺभता ङ्जिकासका कामुक्रभ, सॊ स्थागत ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ , प्रणारीगत ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ ,
सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८फभोङ्ञजभ ऩाङ्झरकारे कामाुन्िमन गनङ्टऩ
ु ने काभका राङ्झग सभग्र ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभय कामुक्रभ
सम्ऩङ्ङ गनङ्टऩ
ु ने आङ्झथक
ु फषु एिॊ सो का प्राथङ्झभकताहरु दे िाइएको दे िाइएको छ ।

६.2ङ्झििषॉम ऺभता ङ्जिकास कामुमोजनाय प्राथङ्झभकता
मसै मोजना प्रङ्झतिेदनको फङ्टॊदा नम्फय २.१.१ भा रेङ्ञिएको ऺभता ङ्जिकास नीङ्झत य ऩङ्चयच्छे द ४ को रक्ष्म तथा उिेश्मको
ऩङ्चयधीङ्झबि यङ्जह मस सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाको आगाभी तीन आङ्झथक
ु फषु

(२०७९।८० दे ङ्ञि २०८१।८२सम्भ )को

िीफषॉम ऺभता ङ्जिकास कामुमोजना य सो मोजनाभा उल्रेङ्ञित ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभको प्राथङ्झभकता सभेत तरको
ताङ्झरकाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ।जसभा ङ्जिशेषत जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीको ऺभता एिॊ ऩाङ्झरकाभा दे ङ्ञिएको
अन्तयारऩूङ्झतक
ु ा राङ्झग सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाको िीफषॉम ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ तमाय गङ्चयएको छ।

६.2.१. जनप्रङ्झतङ्झनधी, कभुचायी, ङ्जि षमगत शािा सभेतको ऺभता ङ्जि कासका राङ्झग ऺभता ङ्जि कास कामुक्रभहरु य प्राथङ्झभकता
ताङ्झरका 4:ऩाङ्झरकाका

ऩदाङ्झधकायीको कामुङ्ञजम्भे िायी
, भाग य स्थानीम आिश्मकता रे िाजोिाका आधायभा
िीफषॉम ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ य प्राथङ्झभकता

आङ्झथुक फषु

प्राथङ्झभकता
(P1, P2,
P3)

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

प्रङ्ञशऺण।ङ्जिकास प्रशासन, ऩङ्टॉङ्ञजगत िचु , ङ्जिकास फजेट , साधायण िचु , प्रशासङ्झनक िचु , २०७९/८०

P1

क्र

ऺभता ङ्जिकास कामुक्र भ
(Capacity Development Program)

सॊ

जनप्रङ्झतङ्झनधीका राङ्झग ऺभता ङ्जिकास कामुक्र भ
अध्मऺ
१

सबा सञ्चारन, ङ्ञशिाचाय, नेतत्ृ ि शैरी , सॊ चायऩिङ्झत , सभम व्मिस्थाऩन, द्वन्द्व व्मिस्थाऩन ,
सभन्िमकायी कामुशैरीय कानङ्टनी प्रकृमाका सम्फन्धभा ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा
अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ।

२

आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्जिङ्झधको ऻान ङ्झसऩ

, ऺभता य जानकायी सम्फन्धभा प्रङ्ञशऺण।

उऩाध्मऺ, िडा अध्मऺ , कामुऩाङ्झरकाका सदस्म , प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत य शािा
प्रभङ्टिहरुसॉग ऩूि ु छरपर , याम , ऩयाभशु ङ्झरने कामुशैरी तथा कामु व्मिहायको
अनङ्टशयण।

३

मोजना तजङ्टभ
ु ा, कामुक्रभ तथा फजेट तमायी , आम व्मम , फजेटका स्रोतहरु ,भध्मभकाङ्झरन
िचु सॊ यचना , ङ्छदगो ङ्जिकास रक्ष्मप्राप्ती , िचुको सीभा रगामतका ङ्जिषमभा ताङ्झरभ तथा
अनङ्टदानको उऩमोग , याजस्ि , योमल्टी रगामतका ङ्जिषमभा ङ्जिस्तृत जानकायीका राङ्झग
ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण एिभ् अध्ममन तथा प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ।

४

सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको कामुङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन गनुका राङ्झग आफ्नो

ऩाङ्झरकाको एक फषुको िचुको आफश्मकता (Expenditure Need) य याजश्वको ऺभता
59

२०७९/८०

P1

(Revenue Potentiality) तथा सो फीचको अन्तय

(Fiscal Gap) ङ्झनधाुयण गनु आिश्मक

ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ सॊ चारन गने य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टने । मसैका

आधायभा सॊ घ य प्रदे श सयकायिाट ङ्जित्तीम हस्तान्तयण यकभ प्राप्त गने ऩिङ्झतको थारनी
गने। ऩाङ्झरकाको िचुको आफश्मकता

(Expenditure Need) य याजश्वको ऺभता

(Revenue Potentiality) तथा सो फीचको अन्तय

(Fiscal Gap) ङ्झनधाुयण सम्फन्धभा

ऩाङ्झरकािाट अध्ममन (Study Report) कामुक्रभ।
५

गाउॊ सबा य कामुऩाङ्झरकाको सबा तथा िैठक सॊ चारन कामुङ्जिधीको ऩारना गने।

६

सबा य कामुऩाङ्झरकाको

२०८०/८१

P2

२०८१/८२

P3

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८१/८२

P3

२०८१/८२

P3

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०७९/८०

P1

२०८१/८२

P3

२०८०/८१

P2

ङ्झनणुम कामाुन्िमन बए नबएको ऩृष्ठऩोषण ङ्झरनङ्टऩने।अङ्ञघल्रो

ऩटकको ङ्झनणुम कामाुन्िमनको अनङ्टगभन भूल्माङ्ककन गने। मोजना कामुक्रभ अनङ्टगभन
भूल्माङ्कन कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा गयी कामाुन्िमनभा ल्माउनङ्टऩने।

७

कामुऩाङ्झरकाको दै ङ्झनक कामुको

दै ङ्झनक भेभो फनाई याख्नङ्टऩने।ङ्जिङ्ञत्तम सॊ घीमता , ङ्जिङ्ञत्तम

अनङ्टशासन, सािुजङ्झनक िङ्चयद, आङ्झथक
ु अनङ्टशासन , ङ्झभतङ्ञव्मता , ऩायदङ्ञशत
ु ा , िेरुजङ्ट पछ्यौट
य सङ्टशासन सम्फन्धभा अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ।

८

कानङ्टनत: ऩाङ्झरका य िडाफाट प्रभाङ्ञणत िा ङ्झसपाङ्चयस ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टऩ
ु ने ङ्जिषमका फाये भा

९

गाॉउऩाङ्झरकाको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त हेयचाह तथा भभुत सम्बाय गनु गयाउन

ऻान तथा जानकायीको अङ्झबभङ्टिीकयण ।

ङ्झनमङ्झभत रुऩभा त्माङ्कबको अङ्झबरेिाङ्कयन गनङ्टऩ
ु ने। ऩाङ्झरकाको सम्ऩङ्झत य आम

यङ्ञजियभा

व्ममको उऩमङ्टि अङ्झबरेि व्मिस्थाऩन ऺभता अङ्झबिृङ्जि गनङ्टऩ
ु ने।

१० गाॉउऩाङ्झरकाका सङ्झभङ्झत , उऩङ्झसङ्झत तथा िडा सङ्झभङ्झतका काभराई प्रबािकायी फनाउन
सङ्झभङ्झतको काभको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय सभन्िम तथा सहजीकयण गनङ्टऩ
ु ने। सङ्झभङ्झतका

काभहरुराई प्रबािकायी फनाउन आिश्मक याम, ऩयाभशु य सयसल्राह प्रदान गने।
११ सािुजङ्झनक सेिाराई प्रबािकायी फनाउन कामुसयरीकयण पायाभहरु तजङ्टभ
ु ा गने , अशि
नागङ्चयकका राङ्झग सहमोगी कऺ यािी रेिाऩढीभा सघाउ ऩङ्टमाुभउने

,नागङ्चयकका

अत्मािश्मक सेिाराई ङ्जिद्यङ्टतीम प्रणारी य अनराइन प्रणारीफाट सेिा प्रदान गने
ऩद्दतीको ङ्जिकास गने।

ङ्ट ाई
१२ गङ्टनासो व्मिस्थाऩनका राङ्झग सािुजङ्झनक सङ्टनि

, गङ्टनासो ऩेङ्जटका , नागङ्चयक फडाऩि ,

िेबऩेज, भोफाइर एऩ ,FAQआङ्छदको उऩमङ्टि व्मिस्थाऩन गदै गङ्टनासो पछमौटराई उच्च
प्राथङ्झभकताभा याख्नङ्टऩने।नागङ्चयकराई गङ्टनासो गने तङ्चयका फाये भा जानकायी

गयाउने।जनगङ्टनासो तत्कार सम्फोधन गनङ्टऩ
ु ने।मस सम्फन्धी कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा गयी रागङ्ट
गनङ्टऩ
ु ने।

१३ सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम गाॉउऩाङ्झरका भा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा

ऩूि ु जानकायी गयाई

ङ्झरङ्ञित रुऩभा उऩाध्मऺराई कामुबाय ङ्छदने गनङ्टऩ
ु ने। ऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीको आचाय
सॊ ङ्जहता फनाई रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने।
उऩाध्मऺ

१

कानङ्टन तथा न्माम सम्फन्धी जानकायी बएको कभुचायी बनाु गने।न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका

काभ कायिाही , न्माम सम्ऩादन प्रकृमा , न्माङ्जमक प्रकृमा , कानङ्टनी कामुङ्जिधी रगामतका
ङ्जिषमभा ङ्जिशेष ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ आिश्मक।

२

अध्मऺको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ऩाङ्झरकाभा अध्मऺरे गनङ्टऩ
ु ने काभका फाये भा जानकायी हाङ्झसर

३

गैयसयकायी सङ्घ सॊ स्था दताु , ङ्झतनका ङ्जक्रमाकराऩ , उनीहरुसॉगको सभन्िम संघ संथथा

गनङ्टऩ
ु ने। नेतत्ृ ि व्मिस्थाऩन ताङ्झरभको आिश्मकता।
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अनुगभन तथा सुऩरयवेऺण

रगामतका ङ्जिषमभा

ऺभता अभबवद्धृ ि

प्रभिऺण।सभन्िमकायी ऺभता अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ।
४

गैयसयकायी सङ्घ सॊ स्था य उऩबोिा ङ्जहत सॊ यऺण सम्फन्धी कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा गयी रागङ्ट

५

उऩबोिा ङ्जहत, उऩबोिाको अङ्झधकाय, दै ङ्झनक उऩबोगका साभान य ङ्झतनको फजाय भूल्म ,

२०८१/८२

P3

भहॊ गी, िस्तङ्टको उऩरब्धता, उऩबोिा ङ्जहत सॊ यऺण सम्फन्धी कानङ्टनी व्मिस्था रगामतका २०८१/८२

P3

६

ऩाभरका भबत्रका द्धवकास ननभायणका आमोजनाहरु अनुगभन ,मोजना तथा कामुक्रभको

२०८०/८१

P2

७

सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको कामुङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन गनुका राङ्झग आफ्नो

२०७९/८०

P1

२०८१/८२

P3

२०८१/८२

P3

२०८१/८२

P3

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

२०८१/८२

P3

२०७९/८०

P1

२०८०/८१

P2

२०७९/८०

P1

गने।

ङ्जिषमभा जानकायी एिभ् अङ्झबभङ्टिीकयण आिश्मक।

कामाुन्िमन अनङ्टगभन,भूल्माङ्कन.सङ्टऩङ्चयिेऺण य प्रङ्झतिेदन तमायी सम्फन्धी प्रभिऺण।

ऩाङ्झरकाको एक फषुको िचुको आफश्मकता (Expenditure Need) य याजश्वको ऺभता
(Revenue Potentiality) तथा सो फीचको अन्तय

(Fiscal Gap) ङ्झनधाुयण गनु आिश्मक

ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ सॊ चारन गने य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टने । मसैका

आधायभा सॊ घ य प्रदे श सयकायिाट ङ्जित्तीम हस्तान्तयण यकभ प्राप्त गने ऩिङ्झतको थारनी
गने ।
८

ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरुको काभ य कामुशतुका फाये भा जानकायी आिश्मक।सङ्झभङ्झतहरुको

सपर कामु सम्ऩादनका राङ्झग सहङ्ञजकयण य सभन्िम गने ऻान , ङ्झसऩ य शैरी सम्फनधी
ऺभताभा प्रङ्ञशऺण आिश्मक।

९

सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम गाॉउऩाङ्झरकाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएकभा अध्मऺराई
जानकायी गयाउनङ्टऩने। ऩदाङ्झधकायीको आचाय सॊ ङ्जहता फनाइ रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने।

११ अङ्झधकाय प्रत्मामोजन , प्रत्मामोङ्ञजत कामु

ङ्झरङ्ञित

, मसका ङ्झसभा य कामुऺेिका फाये भा

अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण। याजस्ि सङ्टधाय कामुमोजना कामाुन्िमन सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण।

१२ याजस्ि ऩयाभशु सङ्झभङ्झत (याजस्िका आधाय , दय, दामया तथा सॊ करन)सम्फन्धभा , फजेट
तथा कामुक्रभ तजङ्टभ
ु ा सम्फन्धभा

, व्मिस्थाऩन(नेतत्ृ ि, सञ्चाय, सभन्िम, ङ्ञशिाचाय ,

आङ्छद)सम्फन्धभा, फजाय अनङ्टगभन तथा उऩबोिा ङ्जहत सम्फन्धभा

, ऩाङ्झरकाको ङ्जित्तीम

प्रशासन तथा सािुजङ्झनक िङ्चयद सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण।
िडाअध्मऺ
१

िडाको काभ , कतुव्म , अङ्झधकाय य बूङ्झभका सम्फन्धभा य अध्मऺता

२

िडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको काभभा

३

िडाको ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
ु ा , ङ्जिकास फजेट , कामुक्रभ तथा फजेट तमायी , स्थानीम

सभन्िम, सहकामु जस्ता ङ्जिषमभा प्रङ्ञशऺण अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण।
गनङ्टऩ
ु ने।

आिश्मकता, जनताको भाग

, फैठक सॊ चारन ,

सभन्िम य सहङ्ञजकयण गने ऺभता अङ्झबिृङ्जि

, फजेटको सीभा

, फजेट प्रऺेऩण

, फजेटको स्रोत य

कामुक्रभफीच साभन्जस्मता फजेट तमायी य स्िीकृङ्झत सम्फन्धभा कानङ्टनी प्रकृमाका
रगामतका ङ्जिषमभा ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ।
४

िडाफाटहङ्टने कामुक्रभ कामाुन्िमन , अनङ्टगभन य आिङ्झधक सङ्झभऺा सम्फन्धभा जानकायी
आिश्मक। अनङ्टगभन गने कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा गनङ्टऩ
ु ने। मस सम्फन्धी कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा
गयी रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने।

५

िडािाट ङ्झसपाङ्चयस य प्रभाङ्ञणत के के भा गनु हङ्टन्छ िा हङ्टॉदैन बङ्ङे सम्फन्धभा कानङ्टनी
ऻान तथा दऺता हाङ्झसर गनु] प्रङ्ञशऺण।
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६

िडा अध्मऺरे सात ङ्छदनबन्दा फढी सभम िडाभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने बएभा िडा सदस्मराई
िडा अध्मऺरे गने प्रशासङ्झनक तथा ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्धी कामुका फाये भा जानकायी
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P1
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P2

२०८१/८२

P3
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P2

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2
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P2

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने।
७

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतभा िडाध्मऺको बूङ्झभका सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण ,िडा कामाुरमफाट हङ्टने ३५
प्रकायका ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी ऺभता ङ्जिकासप्रङ्ञशऺण

, ऩूिाुधाय ङ्झनभाुण य भाऩदण्ड

सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण , मोजना तजङ्टभ
ु ा तथा कामाुन्िमन सम्फन्धी ऺभता ङ्जिकास

प्रङ्ञशऺण,व्मिस्थाऩन(नेतत्ृ ि,सञ्चाय,सभन्िम, ङ्ञशिाचाय, आङ्छद)ऺभता अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी
प्रङ्ञशऺण।

कामुऩाङ्झरका सदस्म
१

कामुऩाङ्झरका सदस्मको ङ्ञजम्भेिायीको भहत्िका सम्फन्धभा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण गनङ्टऩ
ु ने।

२

तोङ्जकएको ङ्जिषमगत ऺेिभा ऻान सीष तथा ङ्जिशेष जानकायी हाङ्झसर गनु अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण

३

गाउॉ ऩाङ्झरकाभा हङ्टने उऩङ्ञस्थती रगामतका ङ्जिमषभा आचाय सॊ ङ्जहता फनाइ रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने।

कामुक्रभ।
सङ्झभङ्झतहरु

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत
१

सािुजङ्झनक सम्ऩङ्झत य सोको प्रमोग, घय व्मिहाय, रेनदे न, सािुजङ्झनक फाटो, ऩानी, ऩॉधेयो ,

सॉङ्झधमाय, कङ्टरो, नहय, ऩाटी, ऩौिा, ऩोियी, सािुजङ्झनक स्थरको प्रमोग , रेनदे न रगामतका
ऩाङ्चयिाङ्चयक एिभ् साभाङ्ञजक ङ्जिषमभा कानङ्टनी , व्मिहाङ्चयक य प्रकृमागत ऻान , ङ्झसऩ तथा
जानकायी सम्फन्धी ङ्जिषमभा प्रङ्ञशऺण।

२

स्थानीम तहभा हङ्टनस्ने ङ्जििाद य सो ङ्जििाद ङ्झनरुऩण गने कानङ्टनी उऩामका फाये भा

प्रङ्ञशऺण आिश्मक। न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको काभ कायिाही , न्माम सम्ऩादन प्रकृमा, न्माङ्जमक
काभ कायिाही , ऐन ङ्झनमभको प्रमोग , भेरङ्झभराऩ , ङ्जििाद ङ्झनरुऩण रगामतका ङ्जिषमभा
ङ्जिशेष ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ आिश्मक।

३

सािुजङ्झनक तथा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिषम , ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्जिषम , पोहोय भैरा , िाताियण प्रदङ्टषण ,

आिास, हकबोग रगामतका ङ्जिषमभा कानङ्टनी प्रकृमा य ङ्जििाद ङ्झनरुऩण सम्फन्धभा ङ्जिशेष
ताङ्झरभ तथा ऺभता अङ्झबिृङ्जि प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ।
स्थानीम याजश्व ऩयाभशु सङ्झभङ्झत

१

स्थानीम कय , कयको दामया , कयका ङ्जिषमऺेि , याजस्ि सॊ करनको अिस्था , याजस्िको
सम्बाव्मता, याजस्ि ऩङ्चयचारन , याजस्ि सङ्टधाय , जनताभा कयको प्रबाि , ऩाङ्झरकाङ्झबि
कयका स्रोतका सम्बािना , याजस्ि सङ्टधाय कामुमोजना , फाॉडपाॉट बइ आउने याजस्ि

,

आन्तङ्चयक आम , याजस्ि ऩयाभशु सङ्झभङ्झतको बूङ्झभका रगामतका ङ्जिषमभा ङ्जिशेष दऺता
एिभ् ऺभता अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी ताङ्झरभ तथा अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ।
२

मस सम्फन्धभा अन्म उत्कृि ऩाङ्झरका तथा स्थानहरुको अिरोकन भ्रभण आिश्मक।

३

ऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक आम, फाॉडपाॉटिाट आउने याजश्व यसोको प्रऺेऩण , स्थानीम उद्योग
व्मिसाम प्रििुन, सम्फन्धी ङ्जिषमभा प्रङ्ञशऺण।
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६

याजस्ि सङ्टधाय कामुमोजनाको कामाुन्िमन सॊ मन्ि।

२०८१/८२

P3

, िचुको २०७९/८०

P1

स्रोत अनङ्टभान तथा फजेट ङ्झसभा ङ्झनधाुयण सङ्झभङ्झत
१

ऩाङ्झरकाको आफ्नो

आन्तङ्चयक आम स्रोत य सॊ घ तथा प्रदे शफाट आउने स्रोत

हस्तान्तयण, आन्तङ्चयक ऋण,आमको प्रऺेऩण, याङ्जिम तथा प्रादे ङ्ञशक प्राथङ्झभकता , स्थानीम
आिश्मनकता
,फजेटको कङ्टर ङ्झसभा ङ्झनधाुयण गदाु आम य व्ममको सही प्रऺेऩण
ङ्झसभा, सन्तङ्टङ्झरत फजेट तमायी फाये भा जानकायीका राङ्झग प्रङ्ञशऺण।

२

, ङ्जित्तीम

ऩाङ्झरकाको आिश्मकता , ङ्जिकास ङ्झनभाुणको अिस्था , सेिा प्रिाहको अिस्थ , जनताको
भाग य प्राथङ्झभकता , सॊ घ य प्रदे शफाट प्राप्त भागुदशुन सभेतका फाये भा ऻान, जानकायी
तथा प्रङ्ञशऺण।

३

२०८०/८१

P2

२०७९/८०

P1

सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको कामुङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन गनुका राङ्झग आफ्नो

ऩाङ्झरकाको एक फषुको िचुको आफश्मकता (Expenditure Need) य याजश्वको ऺभता
(Revenue Potentiality) तथा सो फीचको अन्तय

(Fiscal Gap) ङ्झनधाुयण गनु आिश्मक

ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ सॊ चारन गने य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टन।
े मसैका

आधायभा सॊ घ य प्रदे श सयकायिाट ङ्जित्तीम हस्तान्तयण यकभ प्राप्त गने ऩिङ्झतको थारनी
गने।

फजेट तथा कामुक्र भ तजङ्टभ
ु ा सङ्झभङ्झत
१

२

स्थानीम तहको आिश्मकता सम्फन्धभा जानकायी हाङ्झसर गने। सयोकायिाराहरुसॉग
साभङ्टङ्जहक छरपर गने।

फजेट तथा कामुक्रभ तजङ्टभ
ु ा

ङ्झनयन्तय

, घाटा फजेट , फजेटका स्रोत , सीभा , ऋण ऩङ्चयचारन ,

ऩाङ्झरकाको िाङ्जषक
ु नीङ्झत ऩाङ्झरकाका आिश्मकता रगामतका ङ्जिषमभा ङ्जिशेष दऺता

२०८०/८१

P2

२०८१/८२

P3

२०७९/८०

P1

अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी अङ्झबभङ्टिीकयण।
अन्म ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतहरु
१

ङ्जिषमगत ऻान ङ्झसऩ दऺता फाये भा सङ्झभतीका ऩदाङ्झधकायीहरुराई अरगअरग
ङ्जिषमऺेिगत प्रङ्ञशऺण।

कभुचायीका राङ्झग ऺभता ङ्जिकास कामुक्र भ
प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत
१

कामुऩाङ्झरकाको सङ्ञचिको हैङ्झसमतरे सम्ऩादन गनङ्टऩ
ु ने सभन्िम , सहजीकयण, व्मिस्थाऩन,
प्रशासकीम फन्दोफस्त , जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीको फीचभा तादात्म्मता रगामतका
ङ्जिषमभा प्रङ्ञशऺण।

२

कामाुन्िमनमोग्म ङ्झनणुम गनु य सो ङ्जिषमभा सबाराई ङ्जिश्वास ङ्छदराउने ऺभता हाङ्झसर

३

िाङ्जषक
ु कामुक्रभ तथा फजेट तजङ्टभ
ु ा , आमोजना व्मिस्थाऩन , अनङ्टगभन भूल्माङ्कन , ङ्जिङ्ञत्तम

गने।

व्मिस्थाऩन,

ङ्झनयन्तय

आङ्झथक
ु अनङ्टशासन , ङ्झभतङ्ञव्मता , ऩायदङ्ञशत
ु ा य सङ्टशासन सम्फन्धभा

२०७९/८०

P1

सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको कामुङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन गनुका राङ्झग आफ्नो

२०७९/८०

P1

अङ्झबभङ्टिीकयण।
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ऩाङ्झरकाको एक फषुको िचुको आफश्मकता (Expenditure Need) य याजश्वको ऺभता
(Revenue Potentiality) तथा सो फीचको अन्तय

(Fiscal Gap) ङ्झनधाुयण गनु आिश्मक

ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ सॊ चारन गने य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टने । मसैका

आधायभा सॊ घ य प्रदे श सयकायिाट ङ्जित्तीम हस्तान्तयण यकभ प्राप्त गने ऩिङ्झतको थारनी
गने ।

११ िाङ्जषक
ु िङ्चयद मोजनाको तमायी , सािुजङ्झनक िङ्चयद,EGP System, E-procurement, िङ्चयद

२०७९/८०

P1

व्मिस्थाऩन, द्वन्द्व व्मिस्थाऩन , सभम व्मिस्थाऩन , कभुचायी उत्प्रेयणा , िृङ्ञत्त ङ्जिकास , २०७९/८०

P1

ऐन ङ्झनमभभा बएको ऩङ्चयभाजुन,NAMS ,SUTRA,रगामतका ङ्जिषमभा प्रङ्ञशऺण।

१२ ङ्जिङ्जिध ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको साभना गनुस्ने ऺभता अङ्झबिृङ्जिका राङ्झग ऻान व्मिस्थाऩन , तनाि
सकायात्भक सोंच य ऩङ्टनताुजगी रगामतका ङ्जिषमभा ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण आिश्मक।

१३ सॊ घीमताभा स्थानीमतहको कामुअनङ्टबि सम्फन्धभा याङ्जिम, अन्तयाुङ्जिम अध्ममन अिरोकन
भ्रभण कामुक्रभ।

ङ्झनयन्तय

ङ्जिषम शािागत
क) प्रशासन मोजना तथा अनङ्टगभन शािा
१

आिङ्झधक मोजना तमाय गने ऺभता सम्फन्धी

,िाङ्जषक
ु फजेट तथा कामुक्रभ तमायी

सम्फन्धी, आमोजना कामाुन्िमन य अनङ्टगभन भूल्माङ्कन गने प्राङ्जिङ्झधक ऻानसम्फन्धी
ऩाङ्झरकाको प्रोपाइर तमायी य ऩङ्चयमोजना फैं क सम्फन्धी

, साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण य

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८१/८२

P3

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

ङ्ट ाईको तौय तङ्चयका सम्फन्धी , आचयण, अनङ्टशासन, ङ्झनमङ्झभतता , सभमऩारन
सािुजङ्झनक सङ्टनि
सम्फन्धी, ङ्जिषमभा ताङ्झरभ तथा अङ्झबभङ्टिीकयण।

ि) ऩङ्टिाुधाय ङ्जिकास तथा िाताियण व्मिस्थाऩन शािा
१

सहयी ङ्जिकास तथा फस्ती ङ्जिकास ङ्जिकास सम्फन्धी

ऩाङ्झरकाको आफ्नै भाऩदण्ड

२

बिन सम्फन्धी न्सा ऩास प्रकृमा, ङ्झनमभन य ऩङ्टनङ्झनभ
ु ाुण सम्फन्धभा प्रङ्ञशऺण।

प्रबािकायी रुऩभा कामाुन्िमनभा ल्माउनङ्टऩने।जनताराई सचेतनाभूरक कामुक्रभ गने।
ग) स्िास््म तथा साभाङ्ञजक ङ्जिकासशािा

१

आधायबूत स्िास््म य सयसपाइ एिॊ ऩोषण , प्रजनन स्िास््म , स्िास््म सेिा प्रिाह , िाद्य
ऩदाथुको गङ्टणस्तय ऩङ्चयऺणअनङ्टगभन ,स्िच्छ िानेऩानी , पोहोयभैरा व्मिस्थाऩनसम्फन्धभा
ऻान, ङ्झसऩ, दऺता अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी ताङ्झरभ।
घ) ङ्ञशऺा मङ्टिा तथा िे रकूद शािा

१

शैङ्ञऺक गङ्टणस्तयको अङ्झबिृङ्जि तथा ऩाठ्य साभग्रीको ङ्जितयण

सम्फन्धभा प्र.अ. य

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺका राङ्झग नेतत्ृ ि ङ्जिकास ताङ्झरभ य ङ्जिषमगत ङ्ञशऺाका
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमको ताङ्झरभ आिश्मक।

२

फारङ्जिकास, आधायबूत ङ्ञशऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा, ङ्जिशेष ङ्ञशऺा सम्फन्धभा सभम सभमभा
भन्टे श्वयी, आधायबूत ङ्ञशऺक ताङ्झरभ सॊ चारन , नङ्झतजा ङ्जिश्लेषण साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्द्र
(CLC) भापुत् अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺाका कामुक्रभ सॊ चारन गने। मसभा कभुचायीफाट
सहङ्ञजकयण गनङ्टऩ
ु ने।

३

गङ्टठी एिॊ सहकायी

४

प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मिसाङ्जमक ताङ्झरभ सम्फन्ध

व्मिस्थाऩन गने।

सॊ चाङ्झरत ङ्जिद्यारम भा ङ्जिद्याथॉ सॊ ख्मा कभ बएकोरे

िैकङ्ञल्ऩक

ङ्झनयन्तय

भा अिस्था ङ्जिश्लेषण गयी

व्मिस्थाऩकीम ऩऺभा सङ्टधाय गने य प्रङ्ञशऺकको ऺभता ङ्जिकास गने तथा कभुचायीरे
सहजीकयण गनङ्टऩ
ु ने।
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२०८०/८१

P2

५

ङ्जिद्यारमहरुको जग्गा तथा सम्ऩङ्ञत्त व्मिस्थाऩन एिॊ अङ्झबरेि
उङ्ञचत ऩङ्चयचारनका राङ्झग ङ्जिद्यारम व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत

सम्फन्धभा सम्ऩङ्झतको

, प्रधानाध्माऩक य सम्फि

ङ्ञशऺकराई व्मिस्थाऩकीम ताङ्झरभ ङ्छदनङ्टऩने य सो कामुभा कभुचायीरे सहजीकयण

२०८०/८१

P2

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

गनङ्टऩ
ु ने।
६

ङ्जिद्यारम ङ्ञशऺकहरुको दयफन्दी एिॊ ऩदऩूङ्झतु सम्फन्धभा ङ्ञशऺा ङ्जिबागराई ऩेस गङ्चयएको
दयफन्दी ङ्झभरान प्रङ्झतिेदनको आधायभा सयकायफाट ङ्जिषमगत दयफन्दीको व्मिस्था
गनङ्टऩ
ु ने।

७

ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तय, आधायबूत ङ्ञशऺा, १२ कऺासम्भको ङ्ञशऺा ऩाङ्झरकाफाट सॊ चारन गने
ङ्ट ी ८ रे ङ्छदएको ङ्ञजम्भेिायी फभोङ्ञजभ ऩाङ्झरकाफाट शैङ्ञऺक कामुक्रभ
सम्फन्धभा, अनङ्टसच
सॊ चारन गने सम्फन्धभा य सशतु अनङ्टदानको सट्टा सभानीकयण अनङ्टदानफाट ङ्ञशऺाका
कामुक्रभ सॊ चारन गने सम्फन्धभा कभुचायीराई ङ्जिशेष ताङ्झरभ तथा अङ्झबभङ्टिीकयण
कामुक्रभ।

ª)
१

आङ्झथुक प्रशासन शािा

अङ्ञन्तभ रेिा ऩङ्चयऺण प्रङ्झतिेदनभा उल्रेङ्ञित प्रङ्झतिेदनहरु सभमभै पछुमौट गनङ्टऩ
ु ने य
सोका राङ्झग अध्मऺ , उऩाध्मऺ , िडाध्मऺ , प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत य रेिा

रगामतका शािाप्रभङ्टिहरुराई फेरुजङ्ट हङ्टन नङ्छदन , ङ्जिङ्झधसम्भत प्रकृमाफाट िङ्चयद कामु गनु
तथा बएको फेरुजङ्ट सभमभै पछुमौट गने ङ्जिषमभा एङ्जककृत सम्ऩङ्झत व्मिस्थाऩन
सम्फन्धभा अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ सॊ चारन।
४

एङ्जककृत आङ्झथक
ु ङ्झफियणको तमायी गनु SUTRAराई ङ्झनमङ्झभत अऩडेट गनु ताङ्झरभको
आिश्मकता यहेको।

च) कृङ्जष तथ ऩशङ्ट ङ्जिकास शािा
१

ऩशङ्ट सेिा सम्फन्धी

२

कृङ्जष सेिा सम्फन्धी कृङ्जषराई व्मिसामीकयण य आधङ्टङ्झनकीकयण गनु आिश्मक ऺभता

कामुक्रभ।

ऻान , ङ्झसऩ य धायणा ऩङ्चयितुन हङ्टने ताङ्झरभ य अिरोकन भ्रभण

अङ्झबिृङ्जि कामुक्रभ सॊ चारन गने। कभुचायीराई सऺभ फनाउन ऻान
ऩङ्चयितुन हङ्टने ताङ्झरभ सॊ चारन गने।

, ङ्झसऩ य धायणा

३

फीउ ङ्झफजन, भरिाद, यसामन तथा औषधीको आऩूङ्झतु य ङ्झनमभन सम्फन्धभा भागफभोङ्ञजभ

४

कृषकहरुको ऺभता अङ्झबिृङ्जि

उऩरब्ध गयाउन स्रोतको व्मिस्था हङ्टनऩङ्ट ने।
य

कृङ्जष प्रङ्जिङ्झध सॊ यऺणका

ङ्झनयन्तय

राङ्झगङ्झसऩ, ऻान य धायणा

ऩङ्चयितुन गनु स्ने व्मिसाङ्जमक ताङ्झरभको आिश्मकता हङ्टनारे कभुचायीराई सो का

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८१/८२

P3

२०८०/८१

P2

राङ्झग सहजीकयण गनु सऺभ फनाउने ताङ्झरभ।
छ) आन्तङ्चयक रे िा ऩयीऺण ईकाई
२

आङ्झथक
ु प्रशासन , िङ्चयदप्रकृमा , िङ्चयद कानङ्टन , आन्तङ्चयक य अङ्ञन्तभ रेिा ऩङ्चयऺणका
सम्फन्धभाप्रङ्ञशऺण।

ज) स्थानीम अङ्झबरे ि व्मिस्थाऩन
१

सङ्टचना तथा अङ्झबरेि केन्द्र सॊ चारन, सङ्टचनाको हक , ऩायदङ्ञशत
ु ा , गोऩनीमता, सूचनाको

२

सािुजङ्झनक सम्ऩङ्झतको आधङ्टङ्झनक अङ्झबरेिका राङ्झग सफ्टिेमय ङ्झनभाुण गने य कभुचायीराई

भाध्मभ य तङ्चयका आङ्छद ङ्जिषमका सम्फन्धभा कभुचायीराई प्रङ्ञशऺण।
सफ्टिेमय सॊ चारन सम्फन्धी ताङ्झरभ।
झ) स्थानीम से िाको व्मिस्थाऩन
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१

स्थानीम सेिाको सङ्जह व्मिस्थाऩनका राङ्झग आिश्मकजनशङ्ञिको व्मिस्थाऩन गयी

२०८०/८१

P2

योजगायीफाट पङ्जकुएकाहरुको प्रफधुनका राङ्झग सघाउन कभुचायीराई व्मिसाम सम्बाव्मता २०८०/८१

P2

स्थानीम सेिा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टऩ
ु ने।
ट)फे योजगायको त्माॊक सॊ करन

१

फेयोजगाय, श्रङ्झभक , दऺ जनशङ्ञिको

त्माङ्क सॊ करन य ङ्जिश्लेषण सम्फन्धभा य

अध्ममन सम्फन्धी ताङ्झरभ।

ट)जेष्ठ नागङ्चयक अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य अशिहरुको व्मिस्थाऩन
१

जेष्ठ नागङ्चयक अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य अशिहरुको व्मिस्थाऩनसम्फन्धभा
कभुचायीराई अङ्झबभङ्टिीकयण।

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

ठ)नगय प्रहयी
१

नगयप्रहयीको काभ कतुव्म य बूङ्झभका
अङ्झबभूिीकयण।

, कामुशैरी, सङ्टयऺा ,ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन िाये भा

ड)सहकायी सॊ स्था
१

सहकायी सॊ स्थाको ङ्झनमभनको राङ्झग जनशङ्ञि थऩ गयी सहकायी सम्फन्धभा ताङ्झरभ।
ढ)िडा सङ्ञचि तथा अन्म कभुचायीहरु

१

िडा कामाुरमिाट सम्ऩादन हङ्टने सेिा प्रिाहका कामुहरु, ङ्झसपाङ्चयसय प्रभाङ्ञणत गने ङ्जिषम ,
सेिाको च ङ्टस्त ढॊ गरे प्रिाङ्जहकयण गने ङ्जिषम , आइटी कम््मङ्टटय सम्फन्धी ङ्जिषमभा ताङ्झरभ

आिश्मक। साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा ऩङ्ञिकयण सम्फन्धभा प्रत्मेक िडाका कभुचायीहरुराई
एभआइएस सम्फन्धी अनराइन दताु सम्ब्नधी ताङ्झरभ य अङ्झबभङ्टिीकयण ।
नोट:

१. प्राथङ्झभकता =ऩङ्जहरो आ.फ. २०७९।८० राई

P1, दोस्रो आ.फ. २०८०।८१ राई

२०८१।८२ राई P3 भानी कामुक्रभ प्रस्ताि गयीएको।

P2 य तेस्रो आ.फ.

२. ऩाङ्झरकारे गनैऩने (Most Do Program) कामुक्रभराई ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकता P1 भा याङ्ञिएको।

३. ऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकता स्रोत जङ्टटाउन स्ने ऺभता, काभको प्रकृङ्झत य िचु गनुस्ने ऺभता अनङ्टसाय प्राथङ्झभकता
ङ्झनधाुयण गङ्चयएको।

४. ऩाङ्झरकाभा प्रङ्झतङ्झनधीहरुसॉग बएको छरपर अनङ्टसाय प्राथङ्झभकता ङ्झनधाुयण गङ्चयएको ।

५.कभुचायीस्तयको कोरभभा ङ्जिषमगत शािारे सम्फङ्ञन्धत ङ्जिषमगत कभुचायीको राङ्झग आिश्मक ऩने ऺभता
ङ्जिकासराई सभेत जनाउने।

६. कङ्झतऩम ङ्जिषम य कामुक्रभहरु कङ्टनै फषु सम्ऩादन गये य भािै नहङ्टने हङ्टॊदा त्मस्ता कामुक्रभ प्रत्मक फषु ङ्झनयन्तय
गनङ्टऩ
ु ने हङ्टन्छ।
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६.2.२. सॊ स्थागत ऺभता ङ्जि कासका कामुक्रभहरु
ताङ्झरका 5:िीफषॉम

सॊ स्थागत ऺभता ङ्जिकासका कामुक्रभ य प्राथङ्झभकता
आङ्झथुक फषु

प्राथङ्झभकता
(P1,P2 P3)

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

चायऩाॊग्रे सिायीसाधन िङ्चयद गयी सेिा प्रिाहराई च ङ्टस्तदङ्टरुस्त िनाउने।जसभा एम्फङ्टरेन्स१, २०७९/८०

P1

६

कभुचायीहरुको कामुउत्प्रेयणाका राङ्झग ५ िटा स्कङ्टटयहरु िङ्चयद गने।

२०८०/८१

P2

७

प्रङ्जिधीभैिी कामुसम्ऩादनभा सघाउ ऩङ्टमाुउन ५ िटा कम््मङ्टटयहरु य एउटा ङ्जप्रन्टय िङ्चयद

२०८०/८१

P2

८

सेिा प्रिाह य ऩाङ्झरकाको प्रशासकीम काभभा च ङ्टस्तता ल्माउन एउटा ठङ्ट रो पोटोकऩी

२०८१/८२

P3

९

ऩाॊच िटा िडाका राङ्झग ५ िटा नमाॊ पोटोकऩी भेङ्झसन िङ्चयद गयी प्रमोगभा ल्माइ

२०८१/८२

P3

१०

कामाुरम थऩ व्मिस्थाऩन गनुका राङ्झग य नमाॊ बिनभा न्मङ्टनतभ आिश्मकता ऩूङ्झतु गनु
न्मूनतभ दयाज कङ्टसॉ टे िर सोपा पाइर रगामत िङ्चयद गने।मो िङ्चयद गदाु

२०७९/८०

P1

११

इन्टयनेट य िाइपाइ, प्रोजे्टय रगामतको व्मिस्था च ङ्टस्त फनाउने।

२०७९/८०

P1

१२

प्रङ्झतऺारमभा सेिाग्राहीका राङ्झग उऩमङ्टि कङ्टसॉहरुको व्मिस्थाऩन गने।

२०७९/८०

P1

क्र.सॊ.

सॊ स्थागत ऺभता ङ्जिकास कामुक्र भ

१

सॊ स्थागत सॊ यचना, कामाुरम ऩङ्टिाुधाय, बौङ्झतक ऩङ्टिाुधाय, औजाय, उऩकयण, भेङ्ञशन, पङ्झनच
ु ाय

२

ऩाङ्झरका कामाुरमको निङ्झनभाुणाङ्झधन बिनराई आधङ्टङ्झनक

३

िडा कामाुरमहरुराई भभुतसॊ बाय तथा सेिाग्राहीभैिी सॊ यचनामङ्टि हङ्टनेगयी सङ्टधाय गने।

४

नमाॊ बिनभा ऩमाुप्त भािाभा सबाकऺ, िैठक कोठा, ङ्जिषमगत शािाका राङ्झग ऩमाुप्तकामु

रगामत

सङ्टङ्जिधामङ्टि य अशिभैिी सॊ यचना फनाउने।

, ऩङ्टिाुधायमङ्टि , सेिाग्राहीभैिी ,

स्थर, सहमोगीकऺ , ऩङ्टस्तकारम , प्रङ्झतऺारम , ङ्जिद्यङ्टङ्झतम सूचनाऩाटी , सोधऩङ्टछ कऺ ,
ङ्ट ाइस्थर, ्मान्टीन , स्माहायकऺ , आयाभ कऺ , शौचारम, ऩाङ्जकिंगस्थर रगामतको
सङ्टनि
सॊ यचना ङ्झनभाुण गने।

५

ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन रगामत प्रशासङ्झनक काभका राङ्झग सभेत ऩाङ्झरकाभा थऩ चाय थान
डोजय१, स्काबेटय१, ङ्ञजऩ१।बइयहेको JCB प्रमोगभा ल्माउने।

गने।

भेङ्ञशन िङ्चयद गने।

िडाको सेिा च ङ्टस्त ऩाने।

ङ्झभतव्मङ्जमताराई ध्मान ङ्छदने।

६.2.३. प्रणारीगत ऺभता ङ्जि कासका कामुक्रभहरु
ताङ्झरका 6:

क्र.सॊ
.
१

िीफषॉम प्रणारीगत ऺभता ङ्जिकासका कामुक्रभ य प्राथङ्झभकता
प्राथङ्झभकता
आङ्झथुक फषु (P1, P2
P3)

प्रणारीगत ऺभता ङ्जिकास कामुक्र भ
सॊ िैधाङ्झनक कामु ङ्ञजम्भेिायी ऩङ्टया गनु फङ्ङङ्टऩने कानङ्टनहरु (ऐन

,ङ्झनमभािरी, ङ्झनदे ङ्ञशका ,

कामुङ्जिधी, भाऩदण्ड) फनाइ रागङ्ट गनङ्टऩ
ु नेभा अझै ऩङ्झन न्मूनतभ रुऩभा आिश्मयक
कानङ्टनहरु तजङ्टभ
ु ा गनु फाॉकी यहेकोरे सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ य स्थानीम सयकाय
सॊ चारन ऐन २०७४रे ऩाङ्झरकाराई ङ्छदएको सॊ फैधाङ्झनक य कानङ्टनी ङ्ञजम्भेफायी

सम्ऩादनका राङ्झग फनाउनङ्टऩने न्मूनतभ कानङ्टनहरु : ऐन, ङ्झनमभािरी, ङ्झनदे ङ्ञशका, ङ्छदग्दशुन,
कामुङ्जिधी, भाऩदण्ड ङ्झनभाुण गने।
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२०७९/८०

P1

, ऩद्दती , कामु प्रकृमा य कामुकायी बूङ्झभकाका

२

जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुराई भौजङ्टदा ङ्जिधी

३

ऩाङ्झरकाको यणनीङ्झत , मोजना , ङ्जिधी , प्रकृमा , ऩिती , कामुप्रकृमा सयरीकयण सङ्टधायका

४

ऩिङ्झत ङ्झनभाुणका राङ्झग नागङ्चयक िडाऩि , गङ्टनासो व्मिस्थाऩन सॊ मन्ि , गङ्टनासोऩेटीका ,

सम्फन्धभा प्रङ्ञशङ्ञऺत गने।

कागजात तथा पायाभ प्रङ्झतिेदन तमाय गने।

ङ्ट ाइ , साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण , ग्राहक सन्तङ्टिी , कामु सयरीकयण पायाभ
सािुजङ्झनक सङ्टनि

,

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०७९/८०

P1

अनराइन अनङ्टगभन भूल्माॊकन सॊ मन्ि रगामतका ऩिङ्झत स्थाऩना, गठन, ङ्झनभाुण गने।
४

आन्तङ्चयक य अन्तय ङ्झनकाम सभन्िम सहकामु साझेदायी य कामुप्रणारीका राङ्झग उऩमङ्टि

५

मोजना आमोजना कामुक्रभको अनङ्टगभन भूल्माकॊन गनु जाॊदा प्रमोग गने व्मिहाङ्चयक

६

जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीका सेिा

७

जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीहरुराई ङ्जिधेमक तजङ्टभ
ु ा , व्मिस्थाऩन, प्रशासन, सॊ िैधाङ्झनक कामु

ङ्जिधी तथा सॊ मन्िको स्थाऩना गने।
कामुङ्जिधी तमाय गयी रागू गने।

, शतु , सङ्टङ्जिधा , सभमऩारना , अनङ्टसासन , आचयण

रगामगतको उऩमङ्टि व्मिस्थाऩनका राङ्झग व्मिहाङ्चयक आचायसॊ ङ्जहता िनाइ रागू गने।
ङ्ञजम्भेिायी, स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, ङ्जित्तीम हस्तान्तयण अनङ्टदान

, याजस्ि

फाॉडपाॉट, आन्तङ्चयक याजस्ि ऩङ्चयचारन , सािुजङ्झनक िचु , िङ्चयद , ङ्जित्तीम व्मिस्थाऩन ,
सङ्टशासन रगामतका ङ्जिषमभा ऺभता अङ्झबिृङ्जि कामुक्रभ सॊ चारन गने।
८

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन, ऩूिाुधाय ङ्झनभाुण, िाताियण सॊ यऺण, ङ्जित्त व्मिस्थाऩन, िस्ती ङ्जिकास,
ङ्जिङ्झध ङ्झनभाुण , फजेट ङ्झनभाुण , मोजना तजङ्टभ
ु ा , याजस्ि ऩङ्चयचारन , सेिा प्रिाह , सङ्टशासन
कामभ रगामतका ङ्जिषमभा भौजङ्टदा सॊ यचना

, ङ्जिद्यभान जनशङ्ञि य उऩरब्ध कानङ्टन

अऩमाुप्त दे ङ्ञिएकोरे मस सम्फन्धभा ठोस मोजना सङ्जहत तत्काङ्झरक एिभ् दीघुकारीन
यणनीङ्झत सङ्जहतको कामुक्रभ कामुऩि कामुमोजना तमायी गयी रागङ्ट गने ।
९

ऩाङ्झरकाका कभुचायी य जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुराई सभग्र व्मिस्थाऩकीम य प्रशासङ्झनक कामुका

साथसाथै जनतासॉग प्रत्मऺ सेिाभा यही कामु सम्ऩादन गदाु आिश्म क ऩने ङ्झसऩ, दऺता,
कामुसॊस्कृङ्झत, कामुव्मिहाय , भमाुदा , ङ्झभरनसाङ्चयता, सभन्िम , ङ्ञजम्भेिायी य जिापदे ङ्जहता
जस्ता गङ्टणिेङ्जष्ठत ऺभता ङ्जिकासका कामुक्रभफाट प्रङ्ञशङ्ञऺत गने ।

१०

ऩाङ्झरकाको सॊ गठन सॊ यचना य कभुचायी दयफन्दी सम्फन्धभा सॊ गठन तथा व्मिस्थाऩन

सिेऺण (O&M Survey) गने य स्थामी दयफन्दी ङ्झसजुना गयी रोकसेिा आमोगभापुत्
स्थामी कभुचायी आऩूङ्झतु गने ।

११

ऩाङ्झरकाको सभग्र कामुऩितीभा सङ्टधाय ल्माउन ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधी य

कभुचायीहरुराई आिश्मकतानङ्टसाय E procurement, Egp, Digital banking system, It
based service training, Data management system, Administrative capacity building,
Modern technology, Positive attitude, Repoort writing, रगामतका ङ्जिषमभा ङ्झसऩभूरक
ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ सचारन गयी कामुप्रणारीभा सङ्टधाय
ल्माउने।

१२

सॊ घीमताभा स्थानीमतहको सपर कामुअनङ्टबि प्राप्त गने सम्फन्धभा याङ्जिम

१३

ऩाङ्झरकाको सम्ऩङ्झत सॊ यऺण तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ऩोटुर ङ्झनभाुण गने।

१४

कामुऩाङ्झरका ऩदाङ्झधकायीहरुराई फैठक सम्फन्धभा ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट जानकायी

अध्ममन अिरोकन भ्रभण कामुक्रभ।

गयाउने ऩद्दती ङ्झनभाुण गयाउने।
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, अन्तयाुङ्जिम

१५

कामुऩाङ्झरकाको ङ्झनणुम ऩङ्टङ्ञस्तकाको स््माङ्झनङ गयी अङ्झबरेि याख्ने ऩद्दतीको थारनी गने।

१६

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएको ङ्झभराऩि तथा

१७

सयकायी जग्गा बिन सम्ऩदाको अङ्झबरेि याख्ने व्मिङ्ञस्थत ऩोटुर ङ्झनभाुण गने।

१८

अनाथ असहाम रगामतका राङ्झग

१९

२०८०/८१

P2

२०८१/८२

P3

२०८१/८२

P3

२०७९/८०

P1

जेष्ठ नागङ्चयक रगामतका राङ्झग स्रोतको व्मिस्थासङ्जहत आश्रमस्थर ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने।

२०७९/८०

P1

२०

िाद्य ऩदाथुको गङ्टणस्तय सम्फन्धीअनङ्टगभन सॊ मन्िको ङ्जिकास गनङ्टऩ
ु ने।

२०८१/८२

P3

२१

सङ्टचना तथा अङ्झबरेि केन्द्र स्थाऩना गनङ्टऩ
ु ने।

२०८१/८२

P3

२२

कामाुरमको O&M Survey गयी आरेऩ इकाइ रगामत शािाहरु स्थाऩना गनङ्टऩ
ु ने।

२०७९/८०

P1

२३

औषधी ऩसर सॊ चारन ङ्झनमभन गने सॊ मन्ि ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने।

२०८०/८१

P2

२४

नगयस्तयीम अस्ऩतारको स्थाऩना य सॊ चारनका राङ्झग स्रोतको व्मिस्थाऩन हङ्टनऩङ्ट ने।

२०८१/८२

P3

२५

ऩाङ्झरकाको आम व्मम व्मिङ्ञस्थत ङ्जिङ्झधफाट ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सािुजङ्झनङ्जककयण गने ऩद्दती

२०७९/८०

P1

२६

यसामन तथा औषधीको आऩूङ्झतु य ङ्झनमभनको राङ्झग कानङ्टन ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने।

२०८०/८१

P2

याख्ने ऩद्दतीको थारनी गने।

ङ्झनणुम ऩङ्टङ्ञस्तकाको स््माङ्झनङ गयी अङ्झबरेि

स्रोतको व्मिस्थासङ्जहत ऩङ्ट नस्थाुऩना केन्द्र

गनङ्टऩ
ु ने।

ङ्झनभाुण

फसाल्ने।

६.2.४.अनङ्टसू ची ८ का कामुङ्ञजम्भेि ायी सम्ऩादनका राङ्झग ङ्जि षमऺेिको दृङ्जिकोणरे ऺभता ङ्जि कास कामुक्रभहरु
ताङ्झरका 7:अनङ्टसू ची

क्र सॊ ङ्जिषमऺेि

(सॊ फैधाङ्झनक कामुङ्ञजम्भेिायीकामाुन्िमनाथु)

८ का कामुङ्ञजम्भे िायी सम्ऩादनका राङ्झग
ङ्जिषमऺेिको दृङ्जिकोणरे
ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभहरु य प्राथङ्झभकता

आङ्झथुक
फषु

प्राथङ्झभकता
(P1, P2
P3)

२०७९/८०

P1

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२.स्थानीम सेिा व्मिस्थाऩन सॊ ग सम्फङ्ञन्धत जन्भ , भृत्मङ्टदताु , साभाङ्ञजक २०८०/८१

P2

ऺभता ङ्जिकास कामुक्र भ

१

नगय प्रहयी

१.नगय प्रहयी राई कामुप्रकृङ्झत अनङ्टसायको कामु सम्ऩादनका राङ्झग

२

सहकायी सॊ स्था

१. सहकायी सॊ स्था को सॊ चारन व्मिस्थाऩन तथ ङ्झनमभन सम्फन्धभा

३

एप,एभ सॊ चारन

१. एप एभ ये ङ्झडमो सॊ चारन तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामुङ्जिङ्झध

४

स्थानीम कय,

१.स्थानीम कय याजस्ि हेने छङ्ट ट्टै शािा स्थाऩना गनङ्टऩ
ु ने।

ऩेसागत दऺता ङ्जिकास ताङ्झरभ प्रदान गने।
ङ्झसऩभूरकताङ्झरभ ङ्छदनङ्टऩने।

स्िीकृत गयी रागङ्ट गनङ्टऩ
ु ने।

२.कय सॊ करन , कयका ऺेिको ऩङ्जहचान, कयको दामयाभा िृङ्जि,
याजस्ि ऩङ्चयचारन , आन्तङ्चयक आम

, याजश्व सङ्टधाय कामुमोजना

रगामतका ङ्जिषमभा कभुचायीराई ऺभता अङ्झबिृङ्जि ताङ्झरभ कामुक्रभ
सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।
५

स्थानीम सेिाको
व्मिस्थाऩन

१.स्थानीम सेिाराई च ङ्टस्त , दङ्टरुस्त , ङ्झछटो छङ्चयतो फनाउन कामु

सयरीकयण गनु य स्थानीम सेिाको व्मिस्थाऩन गनु बौङ्झतक ऩूिाुधाय य
स्रोत साधनको थऩ व्मिस्था गनङ्टऩ
ु ने।

सङ्टयऺा, रगामतका स्थानीम सेिा प्रिाहको प्रबािकाङ्चयता अङ्झबिृङ्जिका

राङ्झग कभुचायीराई सोसॊ ग सम्फि सेिा प्रिाह सम्फन्धी अङ्झबभङ्टिीकयण
कामुक्रभ प्रदान गनङ्टऩ
ु ने।
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६

स्थानीमअङ्झबरेि

१.स्थानीम त्माॊक य अङ्झबरेि सॊ करन का राङ्झग फजेटको व्मिस्था
गनङ्टऩ
ु ने, जनशङ्ञि थऩ गनङ्टऩ
ु ने य ऺभता ङ्जिकास सम्फन्धी कामुक्रभ

२०८१/८२

P3

२०८१/८२

P3

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

२०८१/८२

P3

२०७९/८०

P1

२०८०/८१

P2

२०७९/८०

P1

सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।
७

स्थानीम ङ्जिकास
आमोजना

१.स्थानीम स्तयका ङ्जिकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाहरु

मोजना छनौटभा सभन्िम य स्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩने।
२.स्थानीम स्तयका ङ्जिकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना
कभुचायीराई अङ्झबभङ्ञिकयण कामुक्रभ गने।

८

आधायबूत य

भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा

सम्फन्धी

सम्फन्धभा

१.ङ्ञशऺा हेने थऩ जनशङ्ञिको थऩ व्मिस्था हङ्टनऩङ्ट ने य मसका राङ्झग
कामाुरमको O&M Surveyगनङ्टऩ
ु ने।

२.भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺासम्भको कामुक्रभ सॊ चारनका राङ्झग सॊ घफाट आउने
सशतु अनङ्टदान य सशतु कामुक्रभको सट्टा ऩाङ्झरकाफाटै सभाङ्झनकयण
अनङ्टदानभापुत् ङ्ञशऺाका कामुक्रभ सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने। मसका राङ्झग

ङ्ट ी ८ रे ऩाङ्झरकाराई
ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीहरु अनङ्टसच
ङ्छदएको एकर ङ्ञजम्भेिायी

, सॊ घफाट प्राप्त हङ्टने अनङ्टदान य सो को

उऩमोगका सम्फन्धभा ऩूण ु रुऩभा जानकाय य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टन ङ्जिशेष
ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण ङ्छदनङ्टऩने।
९

आधायबूत

१.आधायबूत तहको स्िास््म कामुक्रभ सॊ चारनका राङ्झग सॊ घफाट

सयसपाई

सभाङ्झनकयण अनङ्टदानभापुत् स्िास््मका कामुक्रभ सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।

स्िास््म य

आउने सशतु अनङ्टदान य सशतु कामुक्रभको सट्टा ऩाङ्झरकाफाटै

ङ्ट ी ८ रे
मसका राङ्झग ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीहरु अनङ्टसच

ऩाङ्झरकाराई ङ्छदएको एकर ङ्ञजम्भेिायी , सॊ घफाट प्राप्त हङ्टने अनङ्टदान य
सो को उऩमोगका सम्फन्धभा ऩूण ु रुऩभा जानकाय य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टन
ङ्जिशेष ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण ङ्छदनङ्टऩने।

२.दऺ य ङ्झसऩभङ्टरक जनशङ्ञिको आऩङ्टङ्झतु गनङ्टऩ
ु ने य मसका राङ्झग
कामाुरमको O&M Surveyगनङ्टऩ
ु ने।
१०

स्थानीम

११

स्थानीम, ग्राङ्झभ ण १.स्थानीम सडक, ग्राङ्झभण सडक, कृङ्जष सडक, ङ्झसॊचाइ ऺेिको ङ्जिकासका

फजाय,िाताियण
य

ङ्झसॊचाइ

१.स्थानीम फजाय व्मिस्थाऩन, िाताियण सॊ यऺण य जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधता को
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनको सॊ मन्ि िडा गनङ्टऩ
ु ने।

कृङ्जषसडक, राङ्झग फजेट य जनशङ्ञि थऩ गनङ्टऩ
ु ने य मसका राङ्झग कामाुरमको
O&M Surveyगनङ्टऩ
ु ने।

२.मस सम्फन्धी कभुचायीराई स्थानीम ऩूिाुधाय सम्फन्धभा ङ्झसऩभङ्टरक
ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टऩ
ु ने।

१२

गाउॉ सबा,

१.गाउॉ सबा, नगयसबा, ङ्ञजल्रासबा, स्थानीम अदारत , भेरङ्झभराऩ य

सबा,

प्रकृमा सम्फन्धभा जनप्रङ्झतङ्झनधी य सम्फि कभुचायीराई अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण

नगयसबा, ङ्ञजल्रा
स्थानीमअदारत,
भेरङ्झभराऩ

भध्मस्थताको व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा भेरङ्झभराऩ, भध्मस्थता य न्माङ्जमक
कामुक्रभ सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।

भध्मस्थता
१३

स्थानीम अङ्झबरेि

१.स्थानीम अङ्झबरेि व्मिस्थाऩन

का राङ्झग
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ऩमाुप्त स्रोत साधनको

व्मिस्थाऩन

व्मिस्था गनङ्टऩ
ु ने।

२.दऺ जनशङ्ञि आऩङ्टङ्झतु गनङ्टऩ
ु ने य मसका राङ्झग कामाुरमको

O&M

Surveyगनङ्टऩ
ु ने।

३.कभुचायीराई अङ्झबरेि व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा ङ्झसऩभङ्टरक ताङ्झरभ
प्रदान गनङ्टऩ
ु ने।
१४

१५

घय जग्गा धनी
ऩङ्टजाु ङ्जितयण

१.घय जग्गा धनी ऩङ्टजाु ङ्जितयण

भारऩोत कामाुरमफाट बइयहेकोभा

सॊ घ सयकायसॉगसभन्िम गयी ऩाङ्झरकाको कामु ङ्ञजम्भेिायीराई सङ्टदृढ
गनङ्टऩ
ु ने।

कृङ्जष, ऩशङ्ट,

ऩाङ्झरकारेसॊ
घसॊ ग

सभन्िम गने

१.कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन , कृङ्जष उत्ऩादन व्मिस्थाऩन , ऩशङ्ट स्िास््म ,

सहकायी

सहकायी ऺेिभा फजेट िृङ्जि गनङ्टऩ
ु ने , कामुक्रभ ङ्झनभाुण गदाु सभन्िम
गनङ्टऩ
ु ने य फजाय व्मिस्था गयी कृषकको उत्ऩादनराई व्मिसामीकयण

२०८०/८१

P2

व्मिस्थाऩनका राङ्झग स्रोतको व्मिस्था सङ्जहत आश्रमस्थर य प्रङ्झतऺारम २०७९/८०

P1

गनु सघाउ ऩङ्टमाुउनङ्टऩने।कभुचायीराई कृङ्जषको व्मिसाङ्जमकयणभा सघाउ

ऩङ्टमाुउने कृङ्जष प्रफधुन सहङ्ञजकयण ऺभता ङ्जिकास ताङ्झरभ सॊ चारन गने।
१६

ज्मेष्ठ नागङ्चयक,
अऩाॊगता य

१.ज्मेष्ठ नागङ्चयक ,

अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य अशिहरुको

अशिव्मिस्थाऩन ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने।
१७

फेयोजगायको

१.फेयोजगायको त्माङ्क सॊ करन गनु उऩमङ्टि सॊ मन्िको व्मिस्था

१८

कृङ्जष प्रसाय

१.कृङ्जषको व्मिसामीकयणभा जोड ङ्छदन ङ्जकसानराई सहङ्ञजकयण गने

१९

िानेऩानी,

त्माॊक सॊ करन

जरङ्जिद्यङ्टत

कराङ्झसऩ ऺभता ताङ्झरभ सॊ चारन गने।

साना १.िानेऩानी, साना जरङ्जिद्यङ्टत आमोजना , िैकङ्ञल्ऩक ऊजाु

िैकङ्ञल्ऩक ऊजाु

२०८०/८१

P2

२०८१/८२

P3

२०८०/८१

P2

२०७९/८०

P1

२०८१/८२

P3

२०८१/८२

P3

सम्फन्धभा

स्रोतको व्मिस्थाऩन य प्रमोग गने सम्फन्धभा सयोकायिाराराई

आमोजना,
२०

गनङ्टऩ
ु ने य मसका राङ्झग कामाुरमको O&M Surveyगनङ्टऩ
ु ने।

जानकायी गयाउने य सो सम्फन्धभा ऩाङ्झरकाफाट उऩमङ्टि सॊ मन्िको

ङ्जिकास गयी कभुचायीराई कामाुन्िमनका राङ्झग प्रङ्ञशङ्ञऺत गयाउने।

ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन १.ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग आिश्मक जनशङ्ञि , औजाय , उऩकयण ,
डोजय, स्काबेटय , एम्फङ्टरेन्स , डोयी , गर , ऩाइऩ तथा टङ्ट रङ्जकट रगामत
िङ्चयदको व्मिस्था गने।

२.सो सम्फन्धभा कभुचायीराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका फाये भा
कभुचायीराई अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ सॊ चारन गने।
२१

जराधाय,

िन्मजन्तङ्ट

िानी गने सम्फन्धभा सयोकायिाराराई जानकायी गयाउने य सो सम्फन्धभा

िङ्झनज ऩदाथुको

ऩाङ्झरकाफाट उऩमङ्टि सॊ मन्िको ङ्जिकास गयी कभुचायीराई

बाषा,सॊ स्कृङ्झतरङ्झर

१.बाषा, सॊ स्कृङ्झत य रङ्झरतकराको व्मिस्थाऩन य जगेनाु गने

य ङ्जिकास

ऩाङ्झरकाफाट उऩमङ्टि सॊ मन्िको ङ्जिकास गयी कभुचायीराई

सॊ यऺण
२२

१.जराधाय, िन्मजन्तङ्ट, िानी तथा िङ्झनज ऩदाथुको व्मिस्थाऩन य प्रमोग

कामाुन्िमनका राङ्झग प्रङ्ञशङ्ञऺत गयाउने।

तकराको सॊ यऺण सम्फन्धभा सयोकायिाराराई जानकायी गयाउने य सो सम्फन्धभा
कामाुन्िमनका राङ्झग प्रङ्ञशङ्ञऺत गयाउने।
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६.2.५. सॊ फैधाङ्झनक कतुव्म ङ्झनिाुहका राङ्झग ङ्जिकास य से िा प्रिाहभा आधाङ्चयत ऺभता ङ्जिकास मोजना

सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाको सॊ िैधाङ्झनक ङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादनका राङ्झगङ्जिकास य सेिा प्रिाहभा आधाङ्चयत ऺभता ङ्जिकास
कामुक्रभ प्रस्तङ्टत गयीएको छ।
ताङ्झरका 8:सॊ िैध ाङ्झनक

ङ्ञजम्भे िायी कामाुन्िमनका राङ्झग ङ्जिकास व्मिस्थाऩनको दृङ्जिकोणरे

क्र सॊ ऺभता ङ्जिकासको

ऺभता ङ्जिकास कामुक्र भ
(Capacity DevelopmentPrograms)

ऺेि (Areas of
Capacity
Development)
ङ्जिकास ब्मिस्थाऩन

१

आिङ्झधक नगय
ङ्जिकास मोजना

ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ य प्राथङ्झभकता

१.आिङ्झधक नगय ङ्जिकास
ताङ्झरभ आिश्मक।

प्राथङ्झभकता
आङ्झथुक फषु (P1, P2
P3)

सम्फन्धी मोजना प्राथङ्झभङ्जककयण सम्फङ्ञन्ध
२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०८०/८१

P2

२०७९/८०

P1

२०८१/८२

P3

२०७९/८०

P1

२०८०/८१

P2

TOT ताङ्झरभ २०८०/८१

P2

२.मोजनाको प्रबािकायी कामाुन्िमनको अनङ्टबि सॊ करनका राङ्झग नभङ्टना
स्थरहरुको भ्रभण।

२

बूउऩमोग मोजना

१.बूउऩमोग मोजना तथा शहयी ङ्जिकासका राङ्झग व्मिसामीक तथा नगदे

तथा शहयी ङ्जिकास फारीका ऺेिहरु तथा नमाॊ अनङ्टबिका राङ्झग व्मिङ्ञस्थत शहय य उिुय
बूङ्झभ बएका ऺेिहरुको भ्रभण।

२.शहयी ङ्जिकास नीङ्झत फाये भा ताङ्झरभ आिश्मक।
३

४

ङ्झफषमगत ङ्जिकास
मोजना

सभािेशी ङ्जिकास

१.ङ्झफषमगत ङ्जिकास मोजना तथा नीङ्झत को कामाुन्िमनका राङ्झग ङ्जिषमगत
सङ्झभङ्झत तथा ङ्जिषमगत शािाको काभ कतुव्म अङ्झधकाय ङ्ञजम्भेिायी य
कामुसम्ऩादन सम्फन्धभा ताङ्झरभ।

१.सभािेशी ङ्जिकास (रैं ङ्झगक सभङ्जिकास , दङ्झरत, सीभान्तकृत जनजाङ्झत य
गङ्चयफभङ्टिी ङ्जिकास को अिस्था ङ्जिश्लेषण तथा रङ्ञऺत िगु ऩङ्जहचान
सम्फन्धी ताङ्झरभ आिश्मक।

२.गङ्चयफीको भाऩदण्ड ङ्झनधाुयण गनु आिश्मक।
५

फाङ्जषक
ु मोजना

१.फाङ्जषक
ु मोजना तजङ्टभ
ु ा का राङ्झग सहबाङ्झगतात्भक मोजना तजङ्टभ
ु ा ङ्जिङ्झध

६

फाङ्जषक
ु

१.साभङ्टदाङ्जमक/सॊ स्थागत कामुमोजना तमायीका राङ्झग िाङ्जषक
ु

तजङ्टभ
ु ा

कामुताङ्झरका

सम्फन्धी ङ्झसऩ ताङ्झरभ आिश्मक।

कामुताङ्झरका य स्िभूल्माङ्कन सम्फन्धी ताङ्झरभ आिश्मक।

७

जनसहबाङ्झगता

८

मोजना कामाुन्िमन १.सभङ्टदाम तथा उऩबोिाराई साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण

९

१०

य ऺभता

१.ङ्जिकास ङ्झनभाुण य सेिाप्रिाह िाये भा जनसहबाङ्झगता अङ्झबफृङ्जि

सम्फन्धभा आभ सॊ चायका भाध्मभफाट सचेतना गयाउने ऩिती ङ्झनभाुण।
, ङ्छदगो ङ्जिकास य

ङ्ट ाई सम्फन्धी ताङ्झरभ ङ्छदन स्ने गयी कभुचायीराई
सािुजङ्झनक सङ्टनि
ऺभता ङ्जिकास य TOT ताङ्झरभ सॊ चारन गनङ्टऩ
ु ने।

भभुत सॊ म्बाय तथा १.मोजनाहरुको ङ्छदगो व्मिस्थाऩन य मोजनागत भभुत सॊ बाय य
ब्मिस्थाऩन

व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा कभुचायीराई ङ्झसऩभूरक य

अनङ्टगभन तथा

१.ङ्झनभाुणकै सभमभा अनङ्टगभन भूल्माङ्कन गने प्रणारीको ङ्जिकास गने

भूल्माॊकन सॊ मन्ि

आिश्मक।

सॊ मन्ि ङ्झनभाुण गने।
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२०७९/८०

P1

२.मोजना तथा कामुक्रभको अनङ्टगभन भूल्माङ्कन कामुङ्जिङ्झध तमाय
गनङ्टऩ
ु ने।
११

याजस्ि

१.याजश्व ऩङ्चयचारन सम्फन्धभा याजस्ि ऩयाभशु सङ्झभङ्झतका

१२

कृङ्जष ऩशङ्टऩॊङ्ञऺ

१.कृङ्जष, ऩशङ्टऩॊङ्ञऺ उत्ऩादन य प्रचायप्रसायका राङ्झग कभुचायीराई ऻान

२०८०/८१

P2

२०८१/८२

P3

२०८१/८२

P3

२०७९/८०

P1

२०७९/८०

P1

उऩरब्धता हङ्टनऩङ्ट ने साथै २०७९/८०

P1

ऩदाङ्झधकायीहरुराई प्रङ्ञशऺणको आिश्मकता।
तथा ङ्झसऩ ऺभता ताङ्झरभ।

२.ङ्जकसान य प्राङ्जिङ्झधक कभुचायीफीच सभन्िम गने शैरीको ङ्जिकास
गनुअङ्झबभङ्टिीकयण ।
१३

ऩॊ ङ्ञजकयण य

१.ऩॊ ङ्ञजकयण य साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको काभका राङ्झग थऩ दयफन्दी

१४

कभुचायी, सॊ गठन,

१.सॊ गठन सॊ यचना य व्मिस्थाऩनको राङ्झग सबे ऺण O&M Survey गने।

१५

ऩूिाुधाय, बिन,

१.आॊङ्ञशक रुऩभा ङ्झनभाुण बइयहेको नमाॉ बिनराई ङ्ञशघ्र ऩूिाुधायमङ्टि य

य सिायी साधन

१.ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन य प्रशासङ्झनक कामुका राङ्झग थऩ ४ िटा सिायी

१६

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा
सॊ यचना

आिश्मक मसभा िटीने कभुचायीराई प्राङ्जिङ्झधक ताङ्झरभ।

औजाय , उऩकयण सङ्टङ्जिधामङ्टि फनाई सम्ऩङ्ङ गनङ्टऩ
ु ने।

साधन एम्फङ्टरेन्स डोजय स्काबेटय ङ्ञजऩ िङ्चयद गनङ्टऩ
ु ने।

प्रकोऩ व्मिस्थाऩन १.फाढी, आगरागी , ब ङ्टकम्ऩ , ह्यिाहङ्टयी आङ्छदभा प्रकोऩ व्मिस्थाऩन गनु
आिश्मक ङ्झसऩ, ऺभता, दऺता य उऩकयणको

कभुचायीराई आिश्मक ताङ्झरभ य जनताराई सचेतनाभङ्टरक कामुक्रभ।
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ऩङ्चयच्छे द -सात
ऺभता ङ्जिकास मोजना कामाुन्िमन ङ्ञजम्भे िायी ताङ्झरका
(ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ कामाुन्िमन, ङ्ञजम्भे िायी, अनङ्टगभन य भू ल्माङ्कन
)
७.१ िीफषॉम ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ कामाुन्िामन कामुमोजना
भाङ्झथका ङ्जिङ्झबङ्ङ ऩङ्चयच्छे दहरुभा उल्रेङ्ञित ऺभता ङ्जिकास मोजनाको नीङ्झत , रक्ष्म, उिेश्म, अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा य कामुक्रभराई आगाभी तीन आङ्झथक
ु फषुभा कामाुन्िमन गने य त्मस
ऩङ्झछका िषुहरुभा सभेत ङ्झनयन्तय कामाुन्िमन , अनङ्टसयण य ऩृष्ठऩोषण गनेगयी प्रस्ताङ्जित ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ

कामाुन्िमन गने भङ्टख्म ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम तथा शािा,आिश्मक

फजेट,अऩेङ्ञऺत िाङ्जषक
ु उऩरब्धी तथा प्रङ्झतपर (नङ्झतजा सूचक सभेत), अनङ्टगभन भूल्माङ्कनसङ्जहत सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाको राङ्झग दे हामअनङ्टसायको ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ कामाुन्िमन
कामुमोजना प्रस्ताि गङ्चयएको छ।

ताङ्झरका 9:िीफषॉम भानिसॊ शाधनगतऺभता ङ्जिकास कामुक्र भ कामाुन्िामन कामुमोजना
(Capacity Development Implementation Action Plan )
(आ.ि २०७९/८०–२०८१/८२)
क्र सॊ

ङ्ञजम्भे िायी

अनङ्टभाङ्झनत फजे टको
फजे ट रु

स्रोत

अऩेङ्ञ ऺत उऩरब्धी

अनङ्टगभन

सबा सञ्चारन, ङ्ञशिाचाय, नेतत्ृ ि शैरी, सॊ चायऩिङ्झत, सभम व्मिस्थाऩन, द्वन्द्व

अध्मऺ,

२०००

आफ्नैस्रोत/

कामुऺभताफृङ्जि,

गाउॊ सबा,

सम्फन्धभा ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ।

प्रभङ्टि प्रशासकीम

प्रदे ससयकाय/

ङ्जिधी,ऩिङ्झत,

सङ्झभङ्झत

ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ
(Capacity Development Program)

भूल्माॊक न

जनप्रङ्झतङ्झनधीका राङ्झग ऺभता ङ्जिकास कामुक्र भ
अध्मऺ
१

२

उऩाध्मऺ,

व्मिस्थाऩन, सभन्िमकायी कामुशैरी य कानङ्टनी प्रकृमा, आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्जिङ्झधका

अङ्झधकृत

मोजना तजङ्टभ
ु ा, कामुक्रभ तथा फजेट तमायी, आम व्मम, फजेटका

अध्मऺ,

रगामतका ङ्जिषमभा ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण।ङ्जिकास प्रशासन, ऩङ्टॉङ्ञजगत िचु, ङ्जिकास

प्रभङ्टि प्रशासकीम

उऩाध्मऺ,

स्रोतहरु,भध्मभकाङ्झरन िचु सॊ यचना, ङ्छदगो ङ्जिकास रक्ष्मप्राप्ती, िचुको सीभा

फजेट, साधायण िचु, प्रशासङ्झनक िचु, अनङ्टदानको उऩमोग, याजस्ि, योमल्टी
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अङ्झधकृत,

सॊ घसयकाय/
दातृङ्झनकाम,

२०००

काभभास्तयीमता,
सॊ मन्िङ्झनभाुण
बएकोहङ्टने

सॊ घसयकाय/

च ङ्टस्त ङ्जिकास

दातृङ्झनकाम/

प्रिाह बएको हङ्टने

प्रदे ससयकाय/
आफ्नैस्रोत,

सम्फि ङ्जिषमगत

ङ्झनभाुण, ङ्ञशघ्र सेिा

गाउॊ सबा, सम्फि
ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत

रगामतका ङ्जिषमभा ङ्जिस्तृत जानकायीका राङ्झग ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण एिभ् अध्ममन तथा
प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ।
३

सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको कामुङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन गनुका राङ्झग आफ्नो

अध्मऺ,

(Revenue Potentiality) तथा सो फीचको अन्तय (Fiscal Gap) ङ्झनधाुयण गनु आिश्मक

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ऩाङ्झरकाको िचुको आफश्मकता(Expenditure Need) य याजश्वको ऺभता (Revenue

अध्मऺ,

अध्ममन (Study Report) कामुक्रभ।

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ऩाङ्झरकाको एक फषुको िचुको आफश्मकता(Expenditure Need) य याजश्वको ऺभता
ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ ।

४

Potentiality) तथा सो फीचको अन्तय (Fiscal Gap) ङ्झनधाुयण सम्फन्धभा ऩाङ्झरकािाट

उऩाध्मऺ,

१०००

सॊ घसयकाय/
दातृङ्झनकाम,

अङ्झधकृत

उऩाध्मऺ,

३०००

सॊ घसयकाय/
दातृङ्झनकाम,

अङ्झधकृत,

सॊ फैधाङ्झनक

गाउॊ सबा, सम्फि

गनु सऺभ हङ्टने

ङ्जित्त आमोग

कामुङ्ञजम्भेिायी ऩूया

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत,

सॊ फैधाङ्झनक

गाउॊ सबा, सम्फि

गनु सऺभ

ङ्जित्त आमोग

कामुङ्ञजम्भेिायी ऩूया

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत,

गाउॊ कामुऩाङ्झरका

५

६

ङ्जिङ्ञत्तम सॊ घीमता, ङ्जिङ्ञत्तम अनङ्टशासन, सािुजङ्झनक िङ्चयद, आङ्झथक
ु अनङ्टशासन, ङ्झभतङ्ञव्मता,
ऩायदङ्ञशत
ु ा, िेरुजङ्ट पछ्यौट य सङ्टशासन सम्फन्धभा अङ्झबभङ्टिीकयण।

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,
प्रभङ्टि प्रशासकीम

१०००

अङ्झधकृत
अध्मऺ,

कानङ्टनत: ऩाङ्झरका य िडाफाट प्रभाङ्ञणत िा ङ्झसपाङ्चयस ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टऩ
ु ने ङ्जिषमका

उऩाध्मऺ,

फाये भा ऻान तथा जानकायीको अङ्झबभङ्टिीकयण ।

३००

प्रभङ्टि प्रशासकीम

सािुजङ्झनक सेिाराई प्रबािकायी फनाउन कामुसयरीकयण पायाभहरु तजङ्टभ
ु ा, अशि

अध्मऺ,

सेिाराई ङ्जिद्यङ्टतीम प्रणारी य अनराइन प्रणारीफाट सेिा प्रदान गने ऩद्दतीको

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ङ्ट ाई, गङ्टनासो ऩेङ्जटका, नागङ्चयक फडाऩि, िेबऩेज, भोफाइर
सािुजङ्झनक सङ्टनि

अध्मऺ,

नागङ्चयकका राङ्झग सहमोगी कऺ यािी रेिाऩढीभा सघाउ, नागङ्चयकका अत्मािश्मक

एऩ,FAQआङ्छदको उऩमङ्टि व्मिस्थाऩन गने य सोको कामुङ्जिधी

उऩाध्मऺ,

सभेत तजङ्टभ
ु ा।

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,
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आफ्नैस्रोत/

गनु सऺभ

प्रदे ससयकाय/

सॊ घसयकाय/
आफ्नैस्रोत/

दातृङ्झनकाम,
३००

सॊ घसयकाय/

प्रदे ससयकाय/
आफ्नैस्रोत/

अङ्झधकृत

ङ्जिकास।
८

उऩाध्मऺ,

सॊ फैधाङ्झनक

दातृङ्झनकाम,

अङ्झधकृत

७

सॊ घसयकाय/

कामुङ्ञजम्भेिायी ऩूया

गाउॊ सबा, सम्फि
ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत

गङ्टणस्तयीम सेिा

गाउॊ सबा, सम्फि

गङ्टणस्तयीम य

गाउॊ सबा, सम्फि

ग्राहक सन्तङ्टष्ठी

गाउॊ सबा, सम्फि

प्रिाह

च ङ्टस्तसेिा प्रिाह

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत

दातृङ्झनकाम,
१०००

सॊ घसयकाय/

प्रदे ससयकाय/
आफ्नैस्रोत/

दातृङ्झनकाम,

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत

९

अध्मऺ,

ऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीको आचाय सॊ ङ्जहता ङ्झनभाुण।

उऩाध्मऺ,

५०

आफ्नैस्रोत

सङ्टशासन

गाउॊ सबा, सम्फि

सङ्टशासन

अध्मऺ, गाउॊ सबा,

सऺभता

अध्मऺ, गाउॊ सबा,

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत

अङ्झधकृत,

उऩाध्मऺ
१०

११

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका काभ कायिाही, न्माम सम्ऩादन प्रकृमा, न्माङ्जमक प्रकृमा, कानङ्टनी

उऩाध्मऺ,

कामुक्रभ।

अङ्झधकृत,न्माङ्जमक

नेतत्ृ ि व्मिस्थाऩन य सभन्िमकायी ऺभता अङ्झबिृङ्जि ताङ्झरभ।

उऩाध्मऺ,

कामुङ्जिधी रगामतका ङ्जिषमभा ङ्जिशेष ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टिीकयण

प्रभङ्टि प्रशासकीम

५००

दातृङ्झनकाम,
५००

अङ्झधकृत,

१२

१३

गैयसयकायी सङ्घ सॊ स्था दताु, ङ्झतनका ङ्जक्रमाकराऩ, उनीहरुसॉगको सभन्िम सॊ घ सॊ स्था
अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयिेऺण रगामतका ङ्जिषमभा ऺभता अङ्झबिृङ्जि प्रङ्ञशऺण।

उऩाध्मऺ,

प्रभङ्टि प्रशासकीम

उऩाध्मऺ,

प्रभङ्टि प्रशासकीम

१५

उऩबोिा ङ्जहत, उऩबोिाको अङ्झधकाय, दै ङ्झनक उऩबोगका साभान य ङ्झतनको फजाय

उऩाध्मऺ,

रगामतका ङ्जिषमभा जानकायी एिभ् अङ्झबभङ्टिीकयण।

अङ्झधकृत,

ऩाङ्झरका ङ्झबिका ङ्जिकास ङ्झनभाुणका आमोजनाहरु अनङ्टगभन,मोजना तथा कामुक्रभको

उऩाध्मऺ,

भूल्म, भहॊ गी, िस्तङ्टको उऩरब्धता, उऩबोिा ङ्जहत सॊ यऺण सम्फन्धी कानङ्टनी व्मिस्था

कामाुन्िमन अनङ्टगभन,भूल्माङ्कन.सङ्टऩङ्चयिेऺण य प्रङ्झतिेदन तमायी सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण।

प्रभङ्टि प्रशासकीम

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,
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प्रदे ससयकाय/

५००

सॊ घसयकाय/

प्रदे ससयकाय/

सऺभता

आफ्नैस्रोत/

सॊ घसयकाय/

प्रदे ससयकाय/

ङ्जिधी

आफ्नैस्रोत/

सॊ घसयकाय/

प्रदे ससयकाय/

गङ्टणस्तयीम सेिा

आफ्नैस्रोत/

सॊ घसयकाय/

प्रदे ससयकाय/
आफ्नैस्रोत/

दातृङ्झनकाम,

अध्मऺ, गाउॊ सबा,
सम्फि ङ्जिषमगत

अध्मऺ, गाउॊ सबा,
सम्फि ङ्जिषमगत
सङ्झभङ्झत

दातृङ्झनकाम,
५००

सम्फि ङ्जिषमगत

सङ्झभङ्झत

दातृङ्झनकाम,
५००

अध्मऺ, गाउॊ सबा,
सङ्झभङ्झत

दातृङ्झनकाम,
१००

सम्फि ङ्जिषमगत
सङ्झभङ्झत

दातृङ्झनकाम,

अङ्झधकृत,

१४

सॊ घसयकाय/
आफ्नैस्रोत/

अङ्झधकृत,

गैयसयकायी सङ्घ सॊ स्था य उऩबोिा ङ्जहत सॊ यऺण सम्फन्धी कामुङ्जिधी तजङ्टभ
ु ा।

प्रदे ससयकाय/
आफ्नैस्रोत/

सङ्झभङ्झत

प्रभङ्टि प्रशासकीम

सॊ घसयकाय/

सभमभै ङ्जिकास
ङ्झनभाुण सम्ऩङ्ङ

अध्मऺ, गाउॊ सबा,
सम्फि ङ्जिषमगत
सङ्झभङ्झत

१६

सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको कामुङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन गनुका राङ्झग आफ्नो

उऩाध्मऺ,

ऺभता (Revenue Potentiality)तथा सो फीचको अन्तय (Fiscal Gap)ङ्झनधाुयण गनु

अङ्झधकृत,

ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरुको काभ य कामुशतुका फाये भा जानकायी आिश्मक।सङ्झभङ्झतहरुको

उऩाध्मऺ,

सम्फन्धी ऺभताभा प्रङ्ञशऺण आिश्मक।

अङ्झधकृत,

याजस्ि सङ्टधाय कामुमोजना कामाुन्िमन, याजस्ि ऩयाभशु सङ्झभङ्झत (याजस्िका आधाय,

उऩाध्मऺ,

व्मिस्थाऩन(नेतत्ृ ि, सञ्चाय, सभन्िम, ङ्ञशिाचाय,आङ्छद)सम्फन्धभा, फजाय अनङ्टगभन तथा

अङ्झधकृत,याजश्व

ऩाङ्झरकाको एक फषुको िचुको आफश्मकता (Expenditure Need) य याजश्वको

प्रभङ्टि प्रशासकीम

१०००

सॊ घसयकाय/
दातृङ्झनकाम,

सॊ फैधाङ्झनक

ङ्ञजम्भेिायी सम्ऩादन

अध्मऺ, गाउॊ सबा,
सम्फि ङ्जिषमगत

सङ्झभङ्झत, ङ्जित्तआमोग

आिश्मक ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ।
१७

१८

सपर कामु सम्ऩादनका राङ्झग सहङ्ञजकयण य सभन्िम गने ऻान, ङ्झसऩ य शैरी

दय, दामया तथा सॊ करन)सम्फन्धभा, फजेट तथा कामुक्रभ तजङ्टभ
ु ा सम्फन्धभा,

उऩबोिा ङ्जहत सम्फन्धभा, ऩाङ्झरकाको ङ्जित्तीम प्रशासन तथा सािुजङ्झनक िङ्चयद

प्रभङ्टि प्रशासकीम

प्रभङ्टि प्रशासकीम

३००

सॊ घसयकाय/

प्रदे ससयकाय/

कामुऺभता फृङ्जि

आफ्नैस्रोत/

सॊ घसयकाय/

प्रदे ससयकाय/
आफ्नैस्रोत/

ऩयाभशु सङ्झभङ्झत

सम्फि ङ्जिषमगत
सङ्झभङ्झत

दातृङ्झनकाम,
१०००

अध्मऺ, गाउॊ सबा,

याजश्व फृङ्जि

अध्मऺ, गाउॊ सबा,

कामुऺभता फृङ्जि

अध्मऺ, गाउॊ सबा

कामुऺभता फृङ्जि

अध्मऺ, गाउॊ सबा

सङ्टशासनभा सघाउ

दातृङ्झनकाम,

सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण।
िडाअध्मऺ
१९

२०

िडाको काभ, कतुव्म, अङ्झधकाय य बूङ्झभका सम्फन्धभा य अध्मऺता, फैठक सॊ चारन,
सभन्िम, सहकामु जस्ता ङ्जिषमभा प्रङ्ञशऺण अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण।

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत, ,

३००

िडाअध्मऺ

िडाको ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
ु ा, ङ्जिकास फजेट, कामुक्रभ तथा फजेट तमायी, स्थानीम

प्रभङ्टि प्रशासकीम

कामुक्रभफीच साभन्जस्मता फजेट तमायी य स्िीकृङ्झत सम्फन्धभा कानङ्टनी प्रकृमाका

िडाअध्मऺ

िडािाट ङ्झसपाङ्चयस य प्रभाङ्ञणत के के भा गनु हङ्टन्छ िा हङ्टॉदैन बङ्ङे सम्फन्धभा कानङ्टनी

प्रभङ्टि प्रशासकीम

आिश्मकता, जनताको भाग, फजेटको सीभा, फजेट प्रऺेऩण, फजेटको स्रोत य

अङ्झधकृत, ,

सॊ घसयकाय/

प्रदे ससयकाय/
आफ्नैस्रोत/

दातृङ्झनकाम,
३००

सॊ घ/प्रदे स/
ऩाङ्झरका/

दातृङ्झनकाम,

रगामतका ङ्जिषमभा ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ।
२१

२२

ऻान तथा दऺता हाङ्झसर गनु] प्रङ्ञशऺण।

अङ्झधकृत, ,

ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतभा िडाध्मऺको बूङ्झभका सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण, िडा कामाुरमफाट हङ्टने

प्रभङ्टि प्रशासकीम

भाऩदण्ड सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण, मोजना तजङ्टभ
ु ा तथा कामाुन्िमन सम्फन्धी ऺभता ङ्जिकास

,िडाअध्मऺ

१००

प्रदे स/

कामुऺभता

अध्मऺ, गाउॊ सबा

३००

सॊ घ/प्रदे स/

कामु ऺभता

अध्मऺ, गाउॊ सबा

िडाअध्मऺ

३५ प्रकायका ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्धी ऺभता ङ्जिकासप्रङ्ञशऺण, ऩूिाुधाय ङ्झनभाुण य
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अङ्झधकृत,

ऩाङ्झरका

ऩाङ्झरका/

दातृङ्झनकाम,

फृङ्जि,गङ्टणस्तयीम सेिा

फृङ्जि,गङ्टणस्तयीम सेिा

प्रङ्ञशऺण,व्मिस्थाऩन(नेतत्ृ ि,सञ्चाय,सभन्िम, ङ्ञशिाचाय, आङ्छद)ऺभता अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी
प्रङ्ञशऺण।

कामुऩाङ्झरका सदस्म
२३

कामुऩाङ्झरका सदस्मको ङ्ञजम्भेिायीको भहत्िका ङ्जिषमगत ऺेिभा ऻान सीष सम्फन्धभा प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण।

३००

सॊ घ/प्रदे स/

कामुऺभता

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

कामुऺभता

अध्मऺ,उऩाध्मऺ,

कामुऺभता फृङ्जि,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

कामुऺभता

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

सॊ घ/प्रदे स/

आन्तङ्चयक याजश्व

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

दातृङ्झनकाम,

ङ्जिकास ङ्झनभाुणभा

ऩयाभशु

ऩाङ्झरका/

दातृङ्झनकाम,

फृङ्जि,गङ्टणस्तयीम सेिा

गाउॊ सबा

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत
२४

सािुजङ्झनक सम्ऩङ्झत य सोको प्रमोग, घय व्मिहाय, रेनदे न, सािुजङ्झनक फाटो, ऩानी,

प्रभङ्टि प्रशासकीम

रगामतका ऩाङ्चयिाङ्चयक एिभ् साभाङ्ञजक ङ्जिषमभा कानङ्टनी, व्मिहाङ्चयक य प्रकृमागत

सङ्झभङ्झत

स्थानीम तहभा हङ्टनस्ने ङ्जििाद य सो ङ्जििाद ङ्झनरुऩण गने कानङ्टनी उऩामका फाये भा

प्रभङ्टि प्रशासकीम

न्माङ्जमक काभ कायिाही, ऐन ङ्झनमभको प्रमोग, भेरङ्झभराऩ, ङ्जििाद ङ्झनरुऩण रगामतका

सङ्झभङ्झत

ऩॉधेयो ,सॉङ्झधमाय, कङ्टरो, नहय, ऩाटी, ऩौिा, ऩोियी, सािुजङ्झनक स्थरको प्रमोग, रेनदे न

अङ्झधकृत,न्माङ्जमक

५००

सॊ घ/प्रदे स/
ऩाङ्झरका/

दातृङ्झनकाम,

फृङ्जि,गङ्टणस्तयीम सेिा

गाउॊ सबा

ऻान, ङ्झसऩ तथा जानकायी सम्फन्धी ङ्जिषमभा प्रङ्ञशऺण।
२५

प्रङ्ञशऺण आिश्मक। न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको काभ कायिाही, न्माम सम्ऩादन प्रकृमा,

अङ्झधकृत,न्माङ्जमक

१०००

सॊ घ/प्रदे स/
ऩाङ्झरका/

दातृङ्झनकाम,

गङ्टणस्तयीम सेिा

गाउॊ सबा

ङ्जिषमभा ङ्जिशेष ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ।
२६

सािुजङ्झनक तथा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिषम, ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्जिषम, पोहोय भैरा, िाताियण प्रदङ्टषण, प्रभङ्टि प्रशासकीम
आिास, हकबोग रगामतका ङ्जिषमभा कानङ्टनी प्रकृमा य ङ्जििाद ङ्झनरुऩण सम्फन्धभा
ङ्जिशेष ताङ्झरभ तथा ऺभता अङ्झबिृङ्जि प्रङ्ञशऺण कामुक्रभ।

अङ्झधकृत,न्माङ्जमक

५००

सङ्झभङ्झत

सॊ घ/प्रदे स/
ऩाङ्झरका/

दातृङ्झनकाम,

फृङ्जि,गङ्टणस्तयीम सेिा

गाउॊ सबा

स्थानीम याजश्व ऩयाभशु सङ्झभङ्झत
२७

स्थानीम कय, कयको दामया, कयका ङ्जिषमऺेि, याजस्ि सॊ करनको अिस्था,

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ऩाङ्झरकाङ्झबि कयका स्रोतका सम्बािना, याजस्ि सङ्टधाय कामुमोजना, फाॉडपाॉट बइ

याजश्व ऩयाभशु

अङ्झधकृत,स्थानीम

याजस्िको सम्बाव्मता, याजस्ि ऩङ्चयचारन, याजस्ि सङ्टधाय, जनताभा कयको प्रबाि,

१०००

सङ्झभङ्झत

आउने याजस्ि, आन्तङ्चयक आम, याजस्ि ऩयाभशु सङ्झभङ्झतको बूङ्झभका रगामतका

ऩाङ्झरका/

सॊ करनभा फृङ्जि बइ
मोगदान

स्थानीम याजश्व

सङ्झभङ्झत,गाउॊ सबा

ङ्जिषमभा ङ्जिशेष दऺता एिभ् ऺभता अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी ताङ्झरभ तथा अङ्झबभङ्टिीकयण
कामुक्रभ।
२८

उत्कृि ऩाङ्झरका तथा स्थानहरुको अिरोकन भ्रभण आिश्मक।

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,स्थानीम
78

२०००

सॊ घ/प्रदे स/ऩा
ङ्झरका/

ऻान ऺभता

अध्मऺ,उऩाध्मऺ,
गाउॊ सबा

याजश्व ऩयाभशु

दातृङ्झनकाम,

सङ्झभङ्झत

२९

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक आम, फाॉडपाॉटिाट आउने याजश्व यसोको प्रऺेऩण, स्थानीम

अङ्झधकृत, स्थानीम

उद्योग व्मिसाम प्रििुन, सम्फन्धी ङ्जिषमभा प्रङ्ञशऺण।

५००

याजश्व ऩयाभशु

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान ऺभता

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

अध्मऺ,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

दातृङ्झनकाम,

सङ्झभङ्झत

गाउॊ सबा

स्रोत अनङ्टभान तथा फजेट ङ्झसभा ङ्झनधाुयण सङ्झभङ्झत
३०

ऩाङ्झरकाको आफ्नो आन्तङ्चयक आमस्रोत य सॊ घ तथा प्रदे शफाट आउने स्रोत, ङ्जित्तीम

प्रभङ्टि प्रशासकीम

स्थानीम आिश्मोकता,फजेटको कङ्टर ङ्झसभा ङ्झनधाुयण गदाु आम य व्ममको सही प्रऺेऩण,

अनङ्टभान तथा फजेट

ऩाङ्झरकाको आिश्मकता, ङ्जिकास ङ्झनभाुणको अिस्था, सेिा प्रिाहको अिस्थ, जनताको

प्रभङ्टि प्रशासकीम

तथा प्रङ्ञशऺण।

अनङ्टभान तथा फजेट

हस्तान्तयण, आन्तङ्चयक ऋण,आमको प्रऺेऩण, याङ्जिम तथा प्रादे ङ्ञशक प्राथङ्झभकता,
िचुको ङ्झसभा, सन्तङ्टङ्झरत फजेट तमायी फाये भा जानकायीका राङ्झग प्रङ्ञशऺण।

३१

भाग य प्राथङ्झभकता, सॊ घ य प्रदे शफाट प्राप्त भागुदशुन सभेतका फाये भा ऻान, जानकायी

अङ्झधकृत, स्रोत

५००

ङ्झसभा ङ्झनधाुयण सङ्झभङ्झत,

अङ्झधकृत, स्रोत

५००

ङ्झसभा ङ्झनधाुयण सङ्झभङ्झत

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

उऩाध्मऺ,गाउॊ सबा

अध्मऺ,

उऩाध्मऺ,,गाउॊ सबा

फजेट तथा कामुक्र भ तजङ्टभ
ु ा सङ्झभङ्झत
३२

फजेट तथा कामुक्रभ तजङ्टभ
ु ा, घाटा फजेट, फजेटका स्रोत, सीभा, ऋण ऩङ्चयचारन,

प्रभङ्टि प्रशासकीम

अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी अङ्झबभङ्टिीकयण।

तथा कामुक्रभ

ऩाङ्झरकाको िाङ्जषक
ु नीङ्झतऩाङ्झरकाका आिश्मकता रगामतका ङ्जिषमभा ङ्जिशेष दऺता

अङ्झधकृत, फजेट

५००

तजङ्टभ
ु ा सङ्झभङ्झत,

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ,

उऩाध्मऺ,गाउॊ सबा

अन्म ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतहरु
३३

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ङ्जिषमगत ऻान ङ्झसऩ दऺता फाये भा सङ्झभतीका ऩदाङ्झधकायीहरुराई अरगअरग

अङ्झधकृत,

ङ्जिषमऺेिगत प्रङ्ञशऺण।

१०००

सम्फिङ्जिषमगत
सङ्झभङ्झत,

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,
गाउॊ सबा

कभुचायीका राङ्झग ऺभता ङ्जिकास कामुक्र भ
प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत
३४

प्रभङ्टि प्रशासकीम

कामुऩाङ्झरकाको सङ्ञचिको हैङ्झसमतरे सम्ऩादन गनङ्टऩ
ु ने सभन्िम,

अङ्झधकृत, सम्फि
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१०००

सॊ घ/प्रदे स/ऩा
ङ्झरका/

ऻान, दऺता,

ऺभता,सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

सहजीकयण,व्मिस्थाऩन, प्रशासकीम फन्दोफस्त, जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीको फीचभा

शािा

कामाुन्िमनमोग्म ङ्झनणुम गनु य सो ङ्जिषमभा सबाराई ङ्जिश्वास ङ्छदराउने ऺभता हाङ्झसर

प्रभङ्टि प्रशासकीम

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका,

ऻान, दऺता, ऺभता,

तादात्म्मता रगामतका ङ्जिषमभा प्रङ्ञशऺण।
३५

३६

३७

३८

गने ङ्जिषमभा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण।

अङ्झधकृत, सम्फि

िाङ्जषक
ु कामुक्रभ तथा फजेट तजङ्टभ
ु ा, आमोजना व्मिस्थाऩन, अनङ्टगभन भूल्माङ्कन,

प्रभङ्टि प्रशासकीम

१००

शािा

ङ्जिङ्ञत्तम व्मिस्थाऩन, आङ्झथक
ु अनङ्टशासन, ङ्झभतङ्ञव्मता, ऩायदङ्ञशत
ु ा य सङ्टशासन सम्फन्धभा

अङ्झधकृत, सम्फि

अङ्झबभङ्टिीकयण।

शािा

िाङ्जषक
ु िङ्चयद मोजनाको तमायी, सािुजङ्झनक िङ्चयद,EGP System, E-procurement,

प्रभङ्टि प्रशासकीम

िङ्चयद ऐन ङ्झनमभभा बएको ऩङ्चयभाजुन,NAMS ,SUTRA,रगामतका ङ्जिषमभा

अङ्झधकृत, सम्फि

प्रङ्ञशऺण।

शािा

ङ्जिङ्जिध ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको साभना गनुस्ने ऺभता अङ्झबिृङ्जिका राङ्झग ऻान व्मिस्थाऩन,

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत, सम्फि

तनाि व्मिस्थाऩन, द्वन्द्व व्मिस्थाऩन, सभम व्मिस्थाऩन, कभुचायी उत्प्रेयणा, िृङ्ञत्त

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

सङ्टशासन
१०००

१०००

१०००

ङ्जिकास, सकायात्भक सोंच य ऩङ्टनताुजगी रगामतका ङ्जिषमभा ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण । शािा

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

क) प्रशासन मोजना तथा अनङ्टगभन शािा
३९

आिङ्झधक मोजना तमाय गने ऺभता सम्फन्धी,िाङ्जषक
ु फजेट तथा कामुक्रभ तमायी

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ऩाङ्झरकाको प्रोपाइर तमायी य ऩङ्चयमोजना फैं क सम्फन्धी, साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण य

सम्फि शािा

सम्फन्धी, आमोजना कामाुन्िमन य अनङ्टगभन भूल्माङ्कन गने प्राङ्जिङ्झधक ऻानसम्फन्धी

अङ्झधकृत,

१०००

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

ङ्ट ाईको तौय तङ्चयका सम्फन्धी, आचयण, अनङ्टशासन, ङ्झनमङ्झभतता,
सािुजङ्झनक सङ्टनि
सभमऩारन सम्फन्धी, ङ्जिषमभा ताङ्झरभ तथा अङ्झबभङ्टिीकयण।
ि) ऩङ्टिाुधाय ङ्जिकास तथा िाताियण व्मिस्थाऩन शािा
४०

सहयी ङ्जिकास तथा फस्ती ङ्जिकास बिन सम्फन्धी न्सा ऩास प्रकृमा, ङ्झनमभन य

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

ऩङ्टनङ्झनभ
ु ाुण सम्फन्धभा प्रङ्ञशऺण।

५००

सम्फि शािा

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

ग) स्िास््म तथा साभाङ्ञजक ङ्जिकासशािा
४१

प्रभङ्टि प्रशासकीम

आधायबूत स्िास््म य सयसपाइ एिॊ ऩोषण, प्रजनन स्िास््म, स्िास््म सेिा प्रिाह,

अङ्झधकृत,

िाद्य ऩदाथुको गङ्टणस्तय ऩङ्चयऺणअनङ्टगभन,स्िच्छ िानेऩानी, पोहोयभैरा
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५००

सॊ घ/प्रदे स/
ऩाङ्झरका/

ऻान, दऺता, ऺभता,
सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

सम्फि शािा

व्मिस्थाऩनसम्फन्धभा ऻान, ङ्झसऩ, दऺता अङ्झबिृङ्जि सम्फन्धी ताङ्झरभ।

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

घ) ङ्ञशऺा मङ्टिा तथा िे रकूद शािा
४२

ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तय, आधायबूत ङ्ञशऺा, १२ कऺासम्भको ङ्ञशऺा ऩाङ्झरकाफाट सॊ चारन

प्रभङ्टि प्रशासकीम

कामुक्रभ सॊ चारन गने सम्फन्धभा य सशतु अनङ्टदानको सट्टा सभानीकयण अनङ्टदानफाट

सम्फि शािा

ङ्ट ी ८ रे ङ्छदएको ङ्ञजम्भेिायी फभोङ्ञजभ ऩाङ्झरकाफाट शैङ्ञऺक
गने सम्फन्धभा, अनङ्टसच

अङ्झधकृत,

५००

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,
प्र

ङ्ञशऺाका कामुक्रभ सॊ चारन गने सम्फन्धभा कभुचायीराई ङ्जिशेष ताङ्झरभ तथा
अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ।

ª)
४३

आङ्झथुक प्रशासन शािा

अङ्ञन्तभ रेिा ऩङ्चयऺण प्रङ्झतिेदनभा उल्रेङ्ञित प्रङ्झतिेदनहरु सभमभै पछुमौट गनङ्टऩ
ु ने य

प्रभङ्टि प्रशासकीम

रगामतका शािाप्रभङ्टिहरुराई फेरुजङ्ट हङ्टन नङ्छदन, ङ्जिङ्झधसम्भत प्रकृमाफाट िङ्चयद कामु

सम्फि शािा

सोका राङ्झग अध्मऺ, उऩाध्मऺ, िडाध्मऺ, प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत य रेिा

अङ्झधकृत,

५००

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

गनु तथा बएको फेरुजङ्ट सभमभै पछुमौट गने ङ्जिषमभा एङ्जककृत सम्ऩङ्झत व्मिस्थाऩन
सम्फन्धभा अङ्झबभङ्टिीकयण कामुक्रभ सॊ चारन।
४४

एङ्जककृत आङ्झथक
ु ङ्झफियणको तमायी गनु SUTRA राई ङ्झनमङ्झभत अऩडेट गनु

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

ताङ्झरभ।

५००

सम्फि शािा

सॊ घ/

दातृङ्झनकाम,

ऻान, दऺता, ऺभता,
सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

सङ्टशासन

च) कृङ्जष तथ ऩशङ्ट ङ्जिकास शािा
४५

४६

४७

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ऩशङ्ट सेिा सम्फन्धी ऻान, ङ्झसऩ य धायणा ऩङ्चयितुन हङ्टने ताङ्झरभ य अिरोकन भ्रभण
कामुक्रभ।

अङ्झधकृत,

कृङ्जष सेिा सम्फन्धी कृङ्जषराई व्मिसामीकयण य आधङ्टङ्झनकीकयण गनु आिश्मक

प्रभङ्टि प्रशासकीम

धायणा ऩङ्चयितुन हङ्टने ताङ्झरभ सॊ चारन गने।

सम्फि शािा

१०००

सम्फि शािा

ऺभता अङ्झबिृङ्जि कामुक्रभ सॊ चारन गने। कभुचायीराई सऺभ फनाउन ऻान, ङ्झसऩ य

अङ्झधकृत,

कृषकहरुको ऺभता अङ्झबिृङ्जि य कृङ्जष प्रङ्जिङ्झध सॊ यऺणका राङ्झगङ्झसऩ, ऻान य धायणा

प्रभङ्टि प्रशासकीम

राङ्झग सहजीकयण गनु सऺभ फनाउने ताङ्झरभ।

सम्फि शािा

ऩङ्चयितुन गनु स्ने व्मिसाङ्जमक ताङ्झरभको आिश्मकता हङ्टनारे कभुचायीराई सो का
छ) आन्तङ्चयक रे िा ऩयीऺण ईकाई
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अङ्झधकृत,

५००

५००

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका//

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

४८

आङ्झथक
ु प्रशासन, िङ्चयदप्रकृमा, िङ्चयद कानङ्टन, आन्तङ्चयक य अङ्ञन्तभ रेिा ऩङ्चयऺणका
सम्फन्धभाप्रङ्ञशऺण।

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

५००

सम्फि शािा

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

ज) स्थानीम अङ्झबरे ि व्मिस्थाऩन
४९

५०

प्रभङ्टि प्रशासकीम

सङ्टचना तथा अङ्झबरेि केन्द्र सॊ चारन, सङ्टचनाको हक, ऩायदङ्ञशत
ु ा , गोऩनीमता,

सूचनाको भाध्मभ य तङ्चयका आङ्छद ङ्जिषमका सम्फन्धभा कभुचायीराई प्रङ्ञशऺण।

अङ्झधकृत,

सािुजङ्झनक सम्ऩङ्झतको आधङ्टङ्झनक अङ्झबरेिका राङ्झग सफ्टिेमय ङ्झनभाुण गने य

प्रभङ्टि प्रशासकीम

५००

सम्फि शािा
अङ्झधकृत,

कभुचायीराई सफ्टिेमय सॊ चारन सम्फन्धी ताङ्झरभ।

१५००

सम्फि शािा

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

झ) स्थानीम से िाको व्मिस्थाऩन
५१

स्थानीम सेिाको सङ्जह व्मिस्थाऩनका राङ्झग आिश्मकजनशङ्ञिको व्मिस्थाऩन गयी
स्थानीम सेिा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टऩ
ु ने।

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

५००

सम्फि शािा

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

ट) फे योजगायको त्माॊक सॊ करन
५२

फेयोजगाय, श्रङ्झभक, दऺ जनशङ्ञिको त्माङ्क सॊ करन य ङ्जिश्लेषण सम्फन्धभा य

प्रभङ्टि प्रशासकीम

सम्बाव्मता अध्ममन सम्फन्धी ताङ्झरभ।

सम्फि शािा

अङ्झधकृत,

योजगायीफाट पङ्जकुएकाहरुको प्रफधुनका राङ्झग सघाउन कभुचायीराईव्मिसाम

५००

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

ट) जेष्ठ नागङ्चयक अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य अशिहरुको व्मिस्थाऩन
५३

प्रभङ्टि प्रशासकीम

जेष्ठ नागङ्चयक अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य अशिहरुको व्मिस्थाऩनसम्फन्धभा

अङ्झधकृत,

कभुचायीराई अङ्झबभङ्टिीकयण।

५००

सम्फि शािा

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

ठ) नगय प्रहयी
५४

प्रभङ्टि प्रशासकीम

नगयप्रहयीको काभ कतुव्म य बूङ्झभका, कामुशैरी, सङ्टयऺा,ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन िाये भा

अङ्झधकृत,

अङ्झबभूिीकयण।

५००

सम्फि शािा

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ऩाङ्झरका/

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

ड) सहकायी सॊ स्था
५५

सहकायी सॊ स्थाको ङ्झनमभनको राङ्झग जनशङ्ञि थऩ गयी सहकायी सम्फन्धभा ताङ्झरभ।
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प्रभङ्टि प्रशासकीम

५००

सॊ घ/प्रदे स/ऩा

ऻान, दऺता,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

अङ्झधकृत,

सम्फि शािा

ङ्झरका/

ऺभता,सेिा, ङ्जिकास,

सॊ घ/प्रदे स/

ऻान, दऺता, ऺभता,

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

दातृङ्झनकाम,

सङ्टशासन

ढ) िडा सङ्ञचि तथा अन्म कभुचायीहरु
५६

िडा कामाुरमिाट सम्ऩादन हङ्टने सेिा प्रिाहका कामुहरु, ङ्झसपाङ्चयसय प्रभाङ्ञणत गने

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ङ्जिषमभा ताङ्झरभ आिश्मक। साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा ऩङ्ञिकयण सम्फन्धभा प्रत्मेक

सम्फि शािा

अङ्झधकृत,

ङ्जिषम, सेिाको च ङ्टस्त ढॊ गरे प्रिाङ्जहकयण गने ङ्जिषम, आइटी कम््मङ्टटय सम्फन्धी

१०००

ऩाङ्झरका

सेिा, ङ्जिकास,

अध्मऺ, उऩाध्मऺ,
िडाअध्मऺ

िडाका कभुचायीहरुराई एभआइएस सम्फन्धी अनराइन दताु सम्ब्नधी ताङ्झरभ य
अङ्झबभङ्टिीकयण ।

40450

(क) अनङ्टभाङ्झनत यकभ जम्भा
ताङ्झरका 10:िीफषॉम

क्र.सॊ.

सॊ स्थागत सॊ यचनागतऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ कामाुन्िामन कामुमोजना
(आ.ि २०७९/८०–२०८१/८२)
ङ्ञजम्भे िायी

ऺभता ङ्जिकास कामुक्र भ

अनङ्टभाङ्झनत
फजे ट रु

फजे टको
स्रोत

अऩेङ्ञ ऺत उऩरब्धी

अनङ्टगभन

ऩङ्टिाुधायमङ्टि,

अध्मऺ,

भूल्माॊक न

सॊ स्थागत सॊ यचना, कामाुरम ऩङ्टिाुधाय , बौङ्झतक ऩङ्टिाुधाय , औजाय , उऩकयण ,
भेङ्ञशन, पङ्झनच
ु ाय रगामत
१

ऩाङ्झरका कामाुरमको निङ्झनभाुणाङ्झधन बिनराई आधङ्टङ्झनक

सेिाग्राहीभैिी, सङ्टङ्जिधामङ्टि य अशिभैिी सॊ यचना फनाउने।

, ऩङ्टिाुधायमङ्टि , प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

३००००

सॊ घ/प्रदे श/

दातृङ्झनकाम

सेिाग्राहीभैिीबिन ङ्झनभाुण
बएकोहङ्टन,े सेिाग्राहीरे

उऩाध्मऺ,

च ङ्टस्त सेिा ऩाएको हङ्टने

२

िडा कामाुरमहरुराई भभुतसॊ बाय तथा सेिाग्राहीभैिी सॊ यचनामङ्टि हङ्टनेगयी

प्रभङ्टि प्रशासकीम

सॊ घ/प्रदे श/

सेिाग्राहीरे च ङ्टस्त सेिा

अध्मऺ,

सङ्टधाय गने।

अङ्झधकृत,िडाअध्मऺ

३००००

३

नमाॊ बिनभा ऩमाुप्त भािाभा सबाकऺ , िैठक कोठा, ङ्जिषमगत शािाका राङ्झग

प्रभङ्टि प्रशासकीम

३००००

सॊ घ/प्रदे श/

सेिाग्राहीरे च ङ्टस्त सेिा

अध्मऺ,

ऩमाुप्तकामु स्थर, सहमोगीकऺ, ऩङ्टस्तकारम , प्रङ्झतऺारम , ङ्जिद्यङ्टङ्झतम सूचनाऩाटी , अङ्झधकृत,
ङ्ट ाइस्थर , ्मान्टीन , स्माहायकऺ , आयाभ कऺ , शौचारम,
सोधऩङ्टछ कऺ , सङ्टनि

दातृङ्झनकाम

दातृङ्झनकाम

ऩाएको हङ्टने

ऩाएको हङ्टने य कभुचायी

काभप्रङ्झतउत्प्रेङ्चयत बएको
हङ्टने

ऩाङ्जकिंगस्थर रगामतको सॊ यचना ङ्झनभाुण गने।
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उऩाध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

५

ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन रगामत प्रशासङ्झनक काभका राङ्झग सभेत ऩाङ्झरकाभा थऩ
चाय थान चायऩाॊग्रे सिायीसाधन िङ्चयद गयी सेिा प्रिाहराई च ङ्टस्तदङ्टरुस्त

िनाउने।जसभा एम्फङ्टरेन्स१ , डोजय१ , स्काबेटय१ , ङ्ञजऩ१।बइयहेको

प्रभङ्टि प्रशासकीम

६००००

सॊ घ/प्रदे श/

ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन बएको

अध्मऺ,

अङ्झधकृत,

दातृङ्झनकाम

हङ्टने

उऩाध्मऺ,

JCB

प्रमोगभा ल्माउने।
६

कभुचायीहरुको कामुउत्प्रेयणाका राङ्झग ५ िटा स्कङ्टटयहरु िङ्चयद गने।

प्रभङ्टि प्रशासकीम

१५००

सॊ घ/प्रदे श/

उत्प्रेङ्चयतकभुचायी

अध्मऺ,

७

प्रङ्जिधीभैिी कामुसम्ऩादनभा सघाउ ऩङ्टमाुउन ५ िटा कम््मङ्टटयहरु य एउटा

प्रभङ्टि प्रशासकीम

सॊ घ/प्रदे श/

उत्प्रेङ्चयतकभुचायी

अध्मऺ,

ङ्जप्रन्टय िङ्चयद गने।

अङ्झधकृत,

१५००

८

सेिा प्रिाह य ऩाङ्झरकाको प्रशासकीम काभभा च ङ्टस्तता ल्माउन एउटा ठङ्ट रो

प्रभङ्टि प्रशासकीम

सॊ घ/प्रदे श/

उत्प्रेङ्चयतकभुचायी

अध्मऺ,

आधङ्टङ्झनक पोटोकऩी भेङ्ञशन िङ्चयद गने।

अङ्झधकृत,

१५००

९

ऩाॊच िटा िडाका राङ्झग ५ िटा नमाॊ पोटोकऩी भेङ्झसन िङ्चयद गयी प्रमोगभा

प्रभङ्टि प्रशासकीम

३५००

सॊ घ/प्रदे श/

उत्प्रेङ्चयतकभुचायी

अध्मऺ,

अङ्झधकृत,

ऩाङ्झरका

ऩाङ्झरका

ऩाङ्झरका

उत्कृटकामुसम्ऩादन

उत्कृटकामुसम्ऩादन

उत्कृटकामुसम्ऩादन

उऩाध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

ल्माइ िडाको सेिा च ङ्टस्त ऩाने।

अङ्झधकृत,

कामाुरम थऩ व्मिस्थाऩन गनुका राङ्झग य नमाॊ बिनभा न्मङ्टनतभ आिश्मकता

प्रभङ्टि प्रशासकीम

सॊ घ/प्रदे श/

उत्प्रेङ्चयतकभुचायी

अध्मऺ,

ऩूङ्झतु गनु न्मूनतभ दयाज, कङ्टसॉ, टे िर, सोपा, पाइर, साउण्ड ङ्झसस्टभ

अङ्झधकृत,

५०००

११

इन्टयनेट य िाइपाइ, प्रोजे्टय रगामतको व्मिस्था च ङ्टस्त फनाउने।

प्रभङ्टि प्रशासकीम

२०००

सॊ घ/प्रदे श/

उत्प्रेङ्चयतकभुचायी

अध्मऺ,

१२

प्रङ्झतऺारमभा सेिाग्राहीका राङ्झग उऩमङ्टि कङ्टसॉहरुको व्मिस्थाऩन गने।

प्रभङ्टि प्रशासकीम

२०००

सॊ घ/प्रदे श/

सेिाग्राही सन्तङ्टिी

अध्मऺ,

१०

ऩाङ्झरका

ऩाङ्झरका

उत्कृटकामुसम्ऩादन च ङ्टस्त उऩाध्मऺ,
सेिाप्रदान

उत्कृटकामुसम्ऩादन

उऩाध्मऺ,

रगामत िङ्चयद गने।मो िङ्चयद गदाु ङ्झभतव्मङ्जमताराई ध्मान ङ्छदने।

अङ्झधकृत,

अङ्झधकृत,

16700017000

(ि) अनङ्टभाङ्झनत फजेट जम्भा
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ऩाङ्झरका

ऩाङ्झरका

उत्कृटकामुसम्ऩादन

उऩाध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

ताङ्झरका 11:िीफषॉम

क्र.सॊ.
१

प्रणारीगत ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ कामाुन्िामन कामुमोजना
(आ.ि २०७९/८०–२०८१/८२)
ङ्ञजम्भे िायी

ऺभता ङ्जिकास कामुक्र भ

, ङ्झनमभािरी , अध्मऺ,

सॊ िैधाङ्झनक कामु ङ्ञजम्भेिायी ऩङ्टया गनु फङ्ङङ्टऩने कानङ्टनहरु (ऐन

ङ्झनदे ङ्ञशका, कामुङ्जिधी , भाऩदण्ड) फनाइ रागङ्ट गनङ्टऩ
ु नेभा अझै ऩङ्झन न्मूनतभ रुऩभा

आिश्मेक कानङ्टनहरु तजङ्टभ
ु ा गनु फाॉकी यहेकोरे सॊ ङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ य स्थानीम

उऩाध्मऺ,

अनङ्टभाङ्झनत
फजे ट रु

३०००

गाउॊ कामुऩाङ्झरका

ङ्झनदे ङ्ञशका, ङ्छदग्दशुन, कामुङ्जिधी, भाऩदण्ड ङ्झनभाुण गने।
२

३

४

सम्फन्धभा प्रङ्ञशङ्ञऺत गने।

५

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

५००

सम्फिशािा

ऩाङ्झरकाको यणनीङ्झत, मोजना, ङ्जिधी, प्रकृमा, ऩिती, कामुप्रकृमा सयरीकयण सङ्टधायका प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

कागजात तथा पायाभ प्रङ्झतिेदन तमाय गने।

१०००

सम्फिशािा

ऩिङ्झत ङ्झनभाुणका राङ्झग नागङ्चयक िडाऩि, गङ्टनासो व्मिस्थाऩन सॊ मन्ि, गङ्टनासोऩेटीका, प्रभङ्टि प्रशासकीम
ङ्ट ाइ, साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण, ग्राहक सन्तङ्टिी, कामु सयरीकयण पायाभ , अङ्झधकृत,
सािुजङ्झनक सङ्टनि
अनराइन अनङ्टगभन भूल्माॊकन सॊ मन्ि रगामतका ऩिङ्झत स्थाऩना

४

अऩेङ्ञ ऺत उऩरब्धी

अनङ्टगभन

भूल्माॊक न

सॊ घ/

ऻान, दऺता, ऺभता, सेिा,

गाउॊ सबा,

ऩाङ्झरका/

ऩिङ्झतस्थाऩना,सङ्टशासनकामभ

प्रङ्झतङ्झनधीसबा

प्रदे श/

ङ्जिकास,ङ्जिधी
बएको हङ्टने

प्रदे शसबा,

: ऐन , ङ्झनमभािरी ,

जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुराई भौजङ्टदा ङ्जिधी , ऩद्दती , कामु प्रकृमा य कामुकायी बूङ्झभकाका

गने।

स्रोत

दातृङ्झनकाम

सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४रे ऩाङ्झरकाराई ङ्छदएको सॊ फैधाङ्झनक य कानङ्टनी
ङ्ञजम्भेफायी सम्ऩादनका राङ्झग फनाउनङ्टऩने न्मूनतभ कानङ्टनहरु

फजे टको

, गठन , ङ्झनभाुण

अङ्झधकृत,

उऩमङ्टि ङ्जिधी तथा सॊ मन्िको स्थाऩना गने।

कामुङ्जिधी तमाय गयी रागू गने।

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

सम्फिशािा
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सॊ घ/

प्रदे श/

ऻान, दऺता, ऺभता, सेिा,

ङ्जिकास, ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना
सङ्टशासन

अध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

पायाभ फनेको हङ्टन,े कामु

अध्मऺ,

सेिाग्राही सन्तङ्टिी

अध्मऺ,

कामु सहजत बएको हङ्टने

अध्मऺ,

कामुङ्जिङ्झध तमाय बएको हङ्टने

अध्मऺ,

सयर बएको हङ्टने

उऩाध्मऺ,

दातृङ्झनकाम
१०००

सॊ घ/

प्रदे श/

ऩाङ्झरका/

उऩाध्मऺ,

दातृङ्झनकाम
१०००

सम्फिशािा

मोजना आमोजना कामुक्रभको अनङ्टगभन भूल्माकॊन गनु जाॊदा प्रमोग गने व्मिहाङ्चयक

ऩाङ्झरका

ऩाङ्झरका/

सम्फिशािा
प्रभङ्टि प्रशासकीम

आन्तङ्चयक य अन्तय ङ्झनकाम सभन्िम सहकामु साझेदायी य कामुप्रणारीका राङ्झग

प्रदे श/

सॊ घ/

प्रदे श/

ऩाङ्झरका/

उऩाध्मऺ,

दातृङ्झनकाम
१००

ऩाङ्झरका

उऩाध्मऺ,

६

७

जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीका सेिा , शतु , सङ्टङ्जिधा , सभमऩारना , अनङ्टसासन , आचयण

प्रभङ्टि प्रशासकीम

रगामगतको उऩमङ्टि व्मिस्थाऩनका राङ्झग व्मिहाङ्चयक आचायसॊ ङ्जहता िनाइ रागू

अङ्झधकृत,

गने।

सम्फिशािा

जनप्रङ्झतङ्झनधी य कभुचायीहरुराई ङ्जिधेमक तजङ्टभ
ु ा , व्मिस्थाऩन, प्रशासन , सॊ िैधाङ्झनक

प्रभङ्टि प्रशासकीम

याजस्ि फाॉडपाॉट , आन्तङ्चयक याजस्ि ऩङ्चयचारन , सािुजङ्झनक िचु , िङ्चयद , ङ्जित्तीम

सम्फिशािा

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन , ऩूिाुधाय ङ्झनभाुण , िाताियण सॊ यऺण , ङ्जित्त व्मिस्थाऩन , िस्ती

प्रभङ्टि प्रशासकीम

सङ्टशासन कामभ रगामतका ङ्जिषमभा भौजङ्टदा सॊ यचना, ङ्जिद्यभान जनशङ्ञि य उऩरब्ध

सम्फिशािा

, अङ्झधकृत,

कामु ङ्ञजम्भेिायी , स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, ङ्जित्तीम हस्तान्तयण अनङ्टदान

५०

ऩाङ्झरका

ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना

अध्मऺ,

३०००

सॊ घ/

ऻान, दऺता, ऺभता, सेिा,

अध्मऺ,

ऩाङ्झरका/

सङ्टशासन

दातृङ्झनकाम

व्मिस्थाऩन, सङ्टशासन रगामतका ङ्जिषमभा ऺभता अङ्झबिृङ्जि कामुक्रभ सॊ चारन गने।
८

ङ्जिकास, ङ्जिङ्झध ङ्झनभाुण , फजेट ङ्झनभाुण , मोजना तजङ्टभ
ु ा, याजस्ि ऩङ्चयचारन, सेिा प्रिाह, अङ्झधकृत,

प्रदे श/

३०००

सॊ घ/

ऻान, दऺता, ऺभता, सेिा,

ऩाङ्झरका/

सङ्टशासन

प्रदे श/

दातृङ्झनकाम

कानङ्टन अऩमाुप्त दे ङ्ञिएकोरे मस सम्फन्धभा ठोस मोजना सङ्जहत तत्काङ्झरक एिभ्

ङ्जिकास, ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना

ङ्जिकास, ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना

उऩाध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

अध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

दीघुकारीन यणनीङ्झत सङ्जहतको कामुक्रभ कामुऩि कामुमोजना तमायी गयी रागङ्ट
गने।
९

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ऩाङ्झरकाका कभुचायी य जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुराई सभग्र व्मिस्थाऩकीम य प्रशासङ्झनक

कामुका साथसाथै जनतासॉग प्रत्मऺ सेिाभा यही कामु सम्ऩादन गदाु आिश्मरक ऩने अङ्झधकृत,

१०००

ङ्झसऩ, दऺता, कामुसॊस्कृङ्झत, कामुव्मिहाय, भमाुदा, ङ्झभरनसाङ्चयता, सभन्िम, ङ्ञजम्भेिायी सम्फिशािा

११

ऩाङ्झरकाको सॊ गठन सॊ यचना य कभुचायी दयफन्दी सम्फन्धभा सॊ गठन तथा

प्रभङ्टि प्रशासकीम

व्मिस्थाऩन सिेऺण (O&M Survey) गने य स्थामी दयफन्दी ङ्झसजुना गयी रोकसेिा

अङ्झधकृत,

आमोगभापुत् स्थामी कभुचायी आऩूङ्झतु गने ।

सम्फिशािा,
MOFAGA

ऩाङ्झरकाको सभग्र कामुऩितीभा सङ्टधाय ल्माउन ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधी य

प्रभङ्टि प्रशासकीम

कभुचायीहरुराई आिश्मकतानङ्टसाय E procurement, Egp, Digital banking system, अङ्झधकृत,
It based service training, Data management system, Administrative capacity सम्फिशािा
building, Modern technology, Positive attitude, Repoort writing, रगामतका
ङ्जिषमभा ङ्झसऩभूरक ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ सचारन गयी
कामुप्रणारीभा सङ्टधाय ल्माउने।
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ऻान, दऺता, ऺभता, सेिा,

ऩाङ्झरका/

सङ्टशासन

प्रदे श/

दातृङ्झनकाम

य जिापदे ङ्जहता जस्ता गङ्टणिेङ्जष्ठत ऺभता ङ्जिकासका कामुक्रभफाट प्रङ्ञशङ्ञऺत गने ।
१०

सॊ घ/

१०००

सॊ घ/

उऩाध्मऺ,

स्थामी कभुचायी बयऩदो

अध्मऺ,

सॊ घ/

ऻान, दऺता, ऺभता, सेिा,

अध्मऺ,

ऩाङ्झरका/

सङ्टशासन

प्रदे श/

ऩाङ्झरका
५०००

ङ्जिकास, ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना

अध्मऺ,

प्रदे श/

दातृङ्झनकाम

कामुसम्ऩादन

ङ्जिकास, ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना

उऩाध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

१२

, प्रभङ्टि प्रशासकीम

सॊ घीमताभा स्थानीमतहको सपर कामुअनङ्टबि प्राप्त गने सम्फन्धभा याङ्जिम

अङ्झधकृत,

अन्तयाुङ्जिम अध्ममन अिरोकन भ्रभण कामुक्रभ।

सम्फिशािा

२०००+

सॊ घ/

िोजी

दातृङ्झनकाम

स्रोतको

व्मिस्थाऩ

प्रदे श/

सॊ घीमता कामाुन्िमनभा

अध्मऺ,

ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना

अध्मऺ,

ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना

अध्मऺ,

ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना

अध्मऺ,

सहामता

उऩाध्मऺ,

न

१३

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ऩाङ्झरकाको सम्ऩङ्झत सॊ यऺण तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ऩोटुर ङ्झनभाुण गने।

अङ्झधकृत,

५००

सम्फिशािा

१४

१५

१६

१७

कामुऩाङ्झरका ऩदाङ्झधकायीहरुराई फैठक सम्फन्धभा ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट जानकायी
गयाउने ऩद्दती ङ्झनभाुण गयाउने।

गने।

अङ्झबरेि याख्ने ऩद्दतीको थारनी गने।

अङ्झधकृत,

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

२००

प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

अनाथ असहाम रगामतका राङ्झग स्रोतको व्मिस्थासङ्जहत ऩङ्ट नस्थाुऩना केन्द्र ङ्झनभाुण प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

गनङ्टऩ
ु ने।

सम्फिशािा
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प्रदे श/

उऩाध्मऺ,

दातृङ्झनकाम
५००

सॊ घ/

प्रदे श/

ऩाङ्झरका/

उऩाध्मऺ,

दातृङ्झनकाम
५००

सॊ घ/

प्रदे श/

ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना

ऩाङ्झरका/

दातृङ्झनकाम
१०००

सम्फिशािा

१८

सॊ घ/

ऩाङ्झरका/

सम्फिशािा

सयकायी जग्गा बिन सम्ऩदाको अङ्झबरेि याख्ने व्मिङ्ञस्थत ऩोटुर ङ्झनभाुण गने।

उऩाध्मऺ,

दातृङ्झनकाम

सम्फिशािा

ङ्झनणुम ऩङ्टङ्ञस्तकाको स््माङ्झनङ गयी

प्रदे श/

ऩाङ्झरका/

सम्फिशािा

कामुऩाङ्झरकाको ङ्झनणुम ऩङ्टङ्ञस्तकाको स््माङ्झनङ गयी अङ्झबरेि याख्ने ऩद्दतीको थारनी

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट बएको ङ्झभराऩि तथा

प्रभङ्टि प्रशासकीम

सॊ घ/

सॊ घ/

सयकायी

ऩाङ्झरका/

सॊ यऺण

प्रदे श/

दातृङ्झनकाम
१०००

सॊ घ/

प्रदे श/

ऩाङ्झरका/

दातृङ्झनकाम

सम्ऩङ्झत

सेिा सन्तङ्टिी

अध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

अध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

१९

जेष्ठ नागङ्चयक रगामतका राङ्झग स्रोतको व्मिस्थासङ्जहत आश्रमस्थर ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने। प्रभङ्टि प्रशासकीम
अङ्झधकृत,

१०००

सम्फिशािा

२०

प्रभङ्टि प्रशासकीम

िाद्य ऩदाथुको गङ्टणस्तय सम्फन्धीअनङ्टगभन सॊ मन्िको ङ्जिकास गनङ्टऩ
ु ने।

अङ्झधकृत,

प्रभङ्टि प्रशासकीम

सङ्टचना तथा अङ्झबरेि केन्द्र स्थाऩना गनङ्टऩ
ु ने।

अङ्झधकृत,

प्रभङ्टि प्रशासकीम

कामाुरमको O&M Survey गयीआरेऩ इकाइ स्थाऩना गनङ्टऩ
ु ने।

अङ्झधकृत,

१०००

सॊ घ/

प्रदे श/

प्रभङ्टि प्रशासकीम

औषधी ऩसर सॊ चारन ङ्झनमभन गने सॊ मन्ि ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने।

अङ्झधकृत,

२५

ऩाङ्झरकाको आम व्मम व्मिङ्ञस्थत ङ्जिङ्झधफाट ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सािुजङ्झनङ्जककयण गने

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ऩद्दती फसाल्ने।

अङ्झधकृत,

यसामन तथा औषधीको आऩूङ्झतु य ङ्झनमभनको राङ्झग कानङ्टन ङ्झनभाुण गनङ्टऩ
ु ने।

प्रभङ्टि प्रशासकीम

१०००

सॊ घ/

ऩायदङ्ञशत
ु ा

अध्मऺ,

प्रदे श/

ऩाङ्झरका/

सभग्रभा ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधीहरु य कभुचायीहरुराई रङ्ञऺत गयी िङ्चयद

प्रभङ्टि प्रशासकीम

ङ्जिकास अन्तय सयकायी ङ्जित्तीम हस्तान्तयण ङ्जित्तीम सॊ घीमता मोजना तजङ्टभ
ु ा याजश्व

शािा

अङ्झधकृत,सम्फि

व्मिस्थाऩन कानङ्टनी भस्मौदा तमायी आङ्झथक
ु व्मिस्थाऩन सङ्टचना प्रङ्जिधी स्थानीम
ऩङ्चयचारन प्रशासन य व्मिस्थऩान स्थानीम सङ्टशासन ऩङ्टिाुधाय ङ्झनभाुण ङ्जिकास
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उऩाध्मऺ,

१०००

ऩाङ्झरका/

ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना िेरुजङ्ट

अध्मऺ,

१०००

सॊ घ/

ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना

अध्मऺ,

प्रदे श/

नहङ्टने

दातृङ्झनकाम

उऩाध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

२००

ऩाङ्झरका

ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना सङ्टशासन

अध्मऺ,

३००

सॊ घ/

ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना

अध्मऺ,

सॊ घ/

ऻान, दऺता, ऺभता, सेिा,

अध्मऺ,

ऩाङ्झरका/

सङ्टशासन

सम्फिशािा
अङ्झधकृत,

उऩाध्मऺ,

दातृङ्झनकाम

सम्फिशािा

२६

अध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

दातृङ्झनकाम

सम्फिशािा

२४

गङ्टणस्तयीमता

ऩाङ्झरका/

सम्फिशािा

२३

अध्मऺ,

दातृङ्झनकाम

सम्फिशािा

२२

प्रदे श/

सेिा सन्तङ्टिी

ऩाङ्झरका/

सम्फिशािा

२१

सॊ घ/

प्रदे श/

ऩाङ्झरका/

उऩाध्मऺ,

उऩाध्मऺ,

दातृङ्झनकाम
५०००

प्रदे श/

दातृङ्झनकाम

ङ्जिकास, ङ्जिधी ऩिङ्झतस्थाऩना

उऩाध्मऺ,

व्मिस्थाऩन साभाङ्ञजक सेिा रगामतका ङ्जिषम तथ ऺेिभा ङ्जिशेष ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण
तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामुक्रभ सॊ चारन।
(ग) अनङ्टभाङ्झनत यकभ जम्भा

35850+

कङ्टर अनङ्टभाङ्झनत फजेट यकभ

243300
+

नोट:

१.उल्रेङ्ञित ऺभता ङ्जिकास मोजनाको कामाुन्िमनफाट मसै प्रङ्झतिेदनको ऩङ्चयच्छे द ४ को फङ्टॉदा नॊ. ४.३ भा उल्रेङ्ञित अऩेङ्ञऺत नङ्झतजाहरुभध्मे ऺभता ङ्जिकास मोजना तमाय

बएको हङ्टन,े जनशङ्ञिरे ताङ्झरभ प्राप्त गये को हङ्टने, ऩाङ्झरकाका कानङ्टनहरु तजङ्टभ
ु ा बएको हङ्टने, बौङ्झतक ऩङ्टिाुधायहरु तमाय बएको हङ्टने, ङ्जिकास ङ्झनभाुण तथा सेिा प्रिाहभा ङ्ञशघ्रता
आएकोहङ्टन,े दै ङ्झनक कामुभा सयरीकयण बएको हङ्टने, कभुचायी उत्प्रेङ्चयत बएको हङ्टने, ग्राहक सन्तङ्टिी बएको हङ्टने य ङ्जित्तीम ङ्झनमङ्झभतता बई फेरुजङ्ट ङ्झनमन्िण हङ्टने जस्ता
उऩरब्धीहरुहाङ्झसर हङ्टनेछन्।

२.भाङ्झथका ङ्जिङ्झबङ्ङ ताङ्झरकाहरुभा प्रस्ताि गङ्चयएका ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ मस सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकारे आफ्नो प्राथङ्झभकता ऺभता फजेट स्रोत आिश्मकता ऩङ्चयस्थीङ्झत अनङ्टसाय

कङ्टनै ऩङ्झन फषु सभम य कङ्टनै ऩङ्झन आङ्झथक
ु स्रोतिाट सम्ऩादन गनु स्ने नै हङ्टॊदा भाङ्झथ प्रस्ताि गङ्चयएका तभाभ ऺभता ङ्जिकासका कामुक्रभहरुभध्मे भङ्टख्म भङ्टख्म केही छनौट गयी
िीफषॉम ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ कामाुन्िमन कामुमोजनाभा सभािेश गयीएको छ।फाॊकी कामुक्रभका राङ्झग आपैंरे सभमािधी
व्मिस्था गनु स्नेनै छ बङ्ङे अऩेऺा गङ्चयएको छ।

, प्राथङ्झभकता य फजेट तथा फजेटको स्रोत

३.भाङ्झथ प्रस्ताि गङ्चयएका कामुक्रभहरु P1,P2,P3भा याङ्ञिएता ऩङ्झन काभको प्रकृङ्झतअनङ्टसाय कङ्झतऩम कामुक्रभ ऩङ्जहरो फषुदेङ्ञि ङ्झनयन्तय गङ्चययहनङ्टऩने प्रकृङ्झतका सभेत यहेका छन्।

४.भाङ्झथ ताङ्झरका ९ भा प्रस्ताि गङ्चयएको काभका राङ्झग कङ्टर रु.24,33,00,000।- फजेट यकभ राग्ने अनङ्टभान गङ्चयएको छ। उि अनङ्टभाङ्झनत यकभभा ऩाङ्झरकारे आफ्नो
आिश्मकतानङ्टसाय ऩङ्चयभाजुन गनु स्नेछ।

५.मस ताङ्झरका ९ को कामाुन्िमन कामुमोजनाभा नसभेङ्जटएका ताङ्झरका४काभध्मे मस ताङ्झरकाभा नयाङ्ञिएका कामुक्रभहरु

, ताङ्झरका ७ का कामुक्रभहरु य ताङ्झरका ८ का

कामुक्रभहरु सम्ऩादन गनुका राङ्झग छङ्ट ट्टै थऩ फजेट राग्नेछ सो यकभ ऩाङ्झरका आपैरे अनङ्टभान गयी व्मिस्थाऩन गनुस्नेछ य मो यकभ सॊ घ सयकाय
ऩाङ्झरकाको आफ्नै स्रोत, दातृ ङ्झनकाम, अन्म सॊ घसॊ स्था सभेतको सहमोगिाट व्महोने गयी सम्ऩादन गनङ्टऩ
ु नेछ।

, प्रदे श सयकाय ,

६.भाङ्झथको कामुमोजना ताङ्झरकाभा अध्मऺ , उऩाध्मऺ, िडाअध्मऺ , सङ्झभङ्झत य कभुचायीराई कङ्टनै ङ्जिषमभा ताङ्झरभ िा प्रङ्ञशऺण गनु अरग अरग कामुक्रभ य फजेट प्रस्ताि
गङ्चयएको बएताऩङ्झन मदी उल्रेङ्ञित ऩदाङ्झधकायीराई एकै ऩटक एकै स्थानभा उि ताङ्झरभ िा प्रङ्ञशऺण प्रदान गये को िण्डभा अनङ्टभाङ्झनत फजेट फचत हङ्टने य न्मङ्टन रागत
राग्नेछ।

७.उल्रेङ्ञित ऺभता ङ्जिकास कामुमोजनाको सही कामाुन्िमनका राङ्झग ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधीहरु य कभुचायीहरु ऩूण ु रुऩभा सङ्जक्रिम इभानदाय य ङ्ञजम्भेिाय हङ्टनऩङ्ट नेछ। अङ्झन स्रोत
जङ्टटाउनका राङ्झग ऩाङ्झरकाका अरािा सॊ घसयकाय , प्रदे शसयकाय, दातृ ङ्झनकाम , प्रदे श सङ्टशासन केन्द्र , अन्म सॊ घसॊ स्था ऩङ्झन त्मङ्ञत्तकै सकायात्भक य सहमोगी हङ्टनऩङ्ट नेछ। साथै

89

ऩाङ्झरकारे आफ्नो आन्तङ्चयक स्रोत ऩङ्चयचारनको थऩ सॊ बािनाको िोङ्ञज गनङ्टऩ
ु ने य सभमसायीणी तथा प्राथङ्झभकताराई ख्मार याख्नङ्टऩनेछ। त्मसैगयी ङ्जिऩद
सभेतको साभना गदै ऩङ्झन अगाडी फढ्नङ्टऩने हङ्टन्छ। अन्मथा मी सिै ऩऺ मस कामुमोजना कामाुन्िमनका सॊ बाव्म जोङ्ञिभका ऺेि हङ्टन स्नेछन्।
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, प्रकोऩ , भहाभायी

ऩङ्चयच्छे द - आठ
ङ्झनष्कषु तथा सङ्टझाि
(Concl usi on and Recommendat i on)
याभेछाऩ ङ्ञजल्राङ्ञस्थत ऩहाडी ब ङ्टबागभा अिङ्ञस्थत सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाराई नेऩारको सॊ ङ्झफधान २०७२
रे ङ्छदएको सॊ फैधाङ्झनक कामुङ्ञजम्भेिायी सही ढॊ गरे सम्ऩादन गनुका राङ्झग उि ऩाङ्झरकाको ङ्जहरेदेिीङ्ञस्थत
कामाुरमभा सो ऩाङ्झरकाका निङ्झनिाुङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनधीहरु , कभुचायीहरु तथा स्थानीम सेिाग्राही सभेतको
याम सङ्टझाि सल्राह ङ्झरइ उहाॊहरुकै भाग य स्थानीम आिश्मकता एिॊ धयातरीम मथाथुताभा यही तमाय
गङ्चयएको मो सङ्टनाऩङ्झत गाउॊ ऩाङ्झरकाको िीफषॉम ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ सॊ फङ्ञन्धत सफै
सयोकायिाराहरुिाट ईभानदाङ्चयताका साथ क्रभश रागू गदै जाने हो बने मस मोजनािाट सङ्टनाऩङ्झत
गाउॊ ऩाङ्झरकारे गनङ्टऩ
ु ने ङ्जिकास ङ्झनभाुण य सेिाप्रिाहको काभभा अऩेङ्ञऺत य उल्रेिनीम मोगदान
ऩङ्टमाुउनस्ने प्रशस्त सॊ बािना छ।
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ऩङ्चयच्छे द-नौँ
अनङ्टसूचीहरु
अनङ्टसूची १
पायाभ नॊ १
सॊ ङ्जिधानको अनङ्टसूची -८ फभोङ्ञजभको कामु ङ्ञजम्भेिायीको ङ्जिश्लेषण
sfo{lhDd]jf/L

ldlt ===============================================kflnsf .......... :yfg==========================lhNnf =======================
sfo{;Dkfbgsf]
sfo{;Dkfbgdf
;d:of
cg';'RfL–*sf] ;du| Ifdtf ljsf;sf nflu k|:tljt
cj:yf
b]lvPsf ;d:of
;df3fgsf
sfof{Gjogsf nflu sfo{s|dx?
nflu ug'{ kg]{ kflnsfsf] ck]Iff
hgZflQm
;+:yfut
k|0ffnLut
;'wf/

!= gu/ k|x/L
@= ;xsf/L ;+:yf
#= Pkm, Pd ;+rfng
$= :yfgLo s/ -;DklQ s/, 3/ axfn s/, 3/
hUuf /lhi6]«zg z'Ns, ;jf/L ;fwg s/_, ;]jf
z'Ns b:t'/, ko{6g z'Ns, lj1fkg s/, Joj;fo
s/, e"lds/ -dfnkf]t_, b08 hl/jfgf, dgf]/Ghg
s/, dfnkf]t ;+sng
%= :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg
^= :yfgLo tYof+s / clen]v ;sng
&= :yfgLo :t/sf ljsf; cfof]hgf tyf
kl/of]hgfx?
*= cfwf/e"t / dfWolds lzIff
(= cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{
!)= :yfgLo ahf/ Joj:yfkg, jftfj/0f ;+/If0f /
h}ljs ljljwtf
!!= :yfgLo ;8s, uf|dL0f ;8s, s[lif ;8s,
l;+rfO
!@= ufpF ;ef, gu/ ;ef, lhNnf ;ef, :yfgLo
cbfnt, d]nldnfk / dWo:ytfsf] Joj:yfkg
!#= :yfgLo clen]v Joj:yfkg
!$= 3/ hUuf wgL k'hf{ ljt/0f
!%= s[lif tyf kz'kfng, s[lif pTkfbg Joj:yfkg,
kz' :jf:Yo, ;xsf/L
!^= Ho]i7 gful/s, ckf+utf+ ePsf JolQm /
czQmx?sf] Joj:yfkg
!&= a]/f]huf/sf] tYof+s ;+sng
!*= s[lif k|;f/sf] Joj:yfkg, ;+rfng / lgoGq0f
!(= vfg]kfgL, ;fgf hnljB't cfof]hgf, j}slNks
pmhf{
@)= ljkb Joj:yfkg
@!= hnfwf/, jGohDt', vfgL tyf vlgh kbfy{sf]
;+/If0f
@@= efiff, ;+:s[lt / nlntsnfsf] ;+/If0f / ljsf;

अनङ्टसूची २
पायाभ नॊ २
कानङ्टन िभोङ्ञजभ ऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरुको कामुसम्ऩादन ङ्जिियण
ldlt=============kflnsf ................. :yfg==========================lhNnf ===========================

kbLo lhDd]jf/L

;Dkfbg ug'{kg]{ k|d'v sfo{

!

@
!= ;ef tyf sfo{kflnsfsf] a}7s af]nfpg] / a}7ssf]cWoIftf ug]{,
@= ;ef / sfo{kflnsfsf] a}7sdf a}7ssf] sfo{;"rL tyf k|:tfj k]z ug]{, u/fpg],
#= jflif{s sfo{qmd tyf ah]6 tof/ u/L ;efdf k]z u/fpg]
$= ;efsf] clwj]zg cfxfg / cGTo ug]{,
%= ;ef / sfo{kflnsfsf] lg0f{o sfof{Gjog ug]{ u/fpg],
^= sfo{kflnsfsf] b}lgs sfo{sf] ;fdfGo /]v b]v, lgb]{zg / lgoGq0f ug]{,
&= pkfWoIf jf pkk|d"v, sfo{kflnsfsf ;b:o tyf k|d'v k|zf;lso clws[tnfO{ sfhdf v6fpg]
*= bkmf !@ sf] v08 ª adf]lhd j8f ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] l;kmfl/; tyf k|dfl0ft x'g] ljifo
afx]s k|rlnt g]kfn sfg'g adf]lhd :yflgo txaf6 ug'{ kg]]{ k|dfl0ft jf l;kmfl/; ug]{
(= ufFpkflnsf tyf gu/kflnsfsf] rn crn ;DklQ x]/rfx tyf dd{t ;Def/ ug]{ u/fpg] /
cfDbfgL, vr{, lx;fa / cGo sfuhkq ;'/lIft /fvGg], /fvGg nufpg],
!)= ufF pkflnsf tyf gu/kflnsfsf ;ldlt, pkl;lt tyf j8f ;ldltsf] sfdsf] /]vb]v ug]{,
!!= ;fj{ hlgs ;]j k|jf ;DaGwL u'gf;f] Joj:yfkg ug]{, u/fpg],
!@= ;ft lbgeGbf a9L ;do ufFpkflnsf jf gu/kflnsfdf cg'kl:yt x'g] ePdf pkfWoIf jf
pkk|d'vnfO{ sfo{ef/ lbg] / pkfWoIf jf pkk|d'v klg cg'kl:yt ePdf s'g} ;b:onfO{ sfo{ef/
lbg],

k|d'v÷ cWoIf,
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sfo{;Dkfbgsf]
ljBdfg cj:yf
(Performan
ce Situation
)
#

sfo{
;Dkfbgdf
b]lvPsf]
cGt/fn
(Gap)
$

sfo{ ;Dkfbg
;'wf/sf nflu
cfjZos Ifdtf
ljsf; sfo{qmd
-1fg, ;Lk,
bIftf_
%

pkk|d'v÷pkfWoIf

j8f cWoIf

sfo{kflnsf ;b:o

j8f ;ldlt
GoLos ;ldlt
:yfgLo /fhZj
k/fdz{ ;ldlt
;f|]t cg'dfg tyf
ah]6 l;df
lgwf{/0f ;ldlt
ah]6 tyf
sfo{s|d th'{df
;ldlt
k|d'v k|zf;sLo
clws[t
s_ k|zf;g,
of]hgf tyf
cg'udg zfvf

v_ k'jf{wf/ ljsf;
tyf jftfj/0f
Joj:yfkg zfvf

u_ :jf:Yo tyf
;fdflhs ljsf;
zfvf

3_ lzIff, o'jf
tyf v]ns"b zfvf

ª_ cfly{s k|zf;g
zfvf

r_ s[lif÷ k'z
ljsfz zfvf

!= Goflos ;ldltsf] ;+of]hs eO{ sfo{ ug]{,
@= cWoIf jf k|d'vsf] cg'kl:yltdf lghsf] sfo{ef/ ;kDxfNg]
#= u}/;/sf/L ;ª\3 ;+:yfsf lqmofsnfksf] ;dGjo ug]{,
$= pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;DaGwL sfo{sf] ;Djo ug]{,
%= of]hgf tyf sfo{qmdsf] cg'udg tyf ;'kl/j] If0f u/L ;f]sf] k|ltj]bg a}7sdf k]z ug]{,
^= ;ef / sfo{kflnsf4f/f ul7t ;ldltx?sf] sfddf ;xhLs/0f / ;dGjo ug]{,
&= ;ft lbgeGbf a9L ;do ufFpkflnsf jf gu/kflnsfdf cg'kl:yt x'g] ePsdf cWoIf jf
k|d'vnfO{ hfgsf/L u/fpg],
*= ;ef, sfo{kflnsf tyf cWoIf jf k|d"vn] k|Tofof]hg u/]sf jf tf]s]sf cGo sfo{ ug]{
!= j8f ;ldltsf] cWoIf eO{ sfo{ ug]{,
@= j8f ;ldltsf ;b:ox?sf] sfddf ;dGjo ;xhLs/0f ug]{,
#= j8fsf] ljsf; of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd tof/ ug]{, ug{ nufpg] tyf :jLs[ltsf nflu
ufFpkflnsf jf gu/kflnsfdf k]z ug]{,
$= j8faf6 sfof{Gjog x'g] of]hgf tyf sfo{qmd sfof{Gjog ug]{ u/fpg], ;f]sf] cg'udg tyf
cfjlws ;dLIff ug]{, u/fpg],
%= bkmf !@ sf] v08 ª df plNnlvt ljifodf l;kmfl/; tyf k|dfl0ft ;DaGwL sfo{ ug]{,
^= ;ft lbgeGbf a9L ;do j8fdf cg'kl:yt x'g] ePdf j8fsf] b}lgs k|zf;lgs tyf l;kmfl/;
;DaGwL sfo{ ug{ ;DalGwt j8f ;ldltsf] s'g} ;b:onfO{ lhDd]jf/L tf]sL ;f]sf] hfgsf/L cWoIf
jf k|d'vnfO{ lbg],
&= sfo{kflnsf, ;ef jf j8f ;ldltn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{
!= sfo{kflnsfsf] a}7sdf efu lng],
@= cWoIf jf k|d'vn] tf]s]sf] ljifout If]qsf] ;+of]hs jf k|d'v eO{ tf]lsPsf] sfo{ ug]{,
#= ;ft lbgeGbf a9L ;do uf+ pkflnsf jf gu/kflnsfdf cg'kl:yt x'g] ePdf cWoIf jf
k|d'vnfO{ hfgsf/L u/fpg],
$= sfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug{] .

!= lg0f{o sfof{Gjog ;DaGwL
@= of]hgf, ;fj{ hlgs vl/b, cfly{s k|zf;g tyf
#= cg'udg, d'Nof+sg ;DaGwL
cfjlBs of]hgf tof/ ug]{

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

n]vf k/LIf0f ;DaGwL

jflif{s ah]6 tyf sfo{qmd tof/ ug]{
cfof]hgfx?sf] sfof{Gjog tyf cg'udg, d'Nof+sg ug]{
kl/of]hgf a}+s tof/ ug]{
;fdflhs kl/If0f / ;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] Joj:yf ug]{
O & M Survey ug]{
sd{rf/Lsf] sfo{ljj/0f tof/ ug]{
kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?sf] cfrf/ ;+lxtf
;x/L ljsf; tyf a:tL ljsf; ljsf; ;DaGwL gLlt tof/, sfof{Gjog Pj+ cg'udg ug]{
ejg ;DaGwL dfkb08sf] th'{df, sfof{Gjog / lgodg
jftfj/0f, ;/;kmfO{ tyf ljkb\ Joj:yfkg
k'gM lgdf{0f ;DaGwL
gu/ :t/Lo c:ktfnsf] :yfkgf / ;+rfng
gu/ :t/Lo cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO Pj+ kf]if0f, k|hgg :jf:Yo ;DaGwL
vfB kbfy{sf] u'0f:t/ ;DaGwL
:jR5 vfg]kfgL ;DaGwL
:jf:YohGo kmf] x/d}nf Joj:yfkg
cf}ifwL k;n ;+rfng cg'dlt, lgodg
;fdflhs ;'/Iff tyf kl~hs/0f ;DaGwL
a]/f]huf/Lsf] tYof+s ;+s ng ug]{
z}lIfs u'0f:t/sf] clej[l4 tyf kf7\ o ;fdu|Lsf] ljt/0f
afnljsf;, cfwf/e"t lzIff, cgf}krfl/s lzIff, ljz]if lzIff ;DaGwL
u'7L Pj+ ;xsf/L ljBfno
k|fljlws lzIff tyf Joj;flos tflnd ;DaGwL
ljBfnox?sf] hUuf tyf ;DklQ Joj:yfkg Pj+ clen]v
ljBfno lzIfsx?sf] b/aGbL Pj+ kbk"lt{ Joj:yf
cfo Joosf] ;fj{hlgsLs/0f ug]{
PsLs[t ;DklQsf] Joj:yfkg
clGtd n]vf k/LIf0fsf] k|ltj]bg
Plss[t cfly{s laj/0fsf] tof/L
kz' ;]jf ;DaGw
s[lif ;]jf ;DaGwL
aLp lahg, dnvfb, /;fog tyf cf}ifwLsf] cfk"lt{ / lgodg
s[ifsx?sf] Ifdtf clej[l4
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5_ cfGtl/s n]vf
k/LIf0f O{sfO{
:yfgLo clen]v
Joj:yfkg
:yfgLo ;]jfsf]
Joj:yfkg
a]/f]huf/sf]
tYof+s ;+sng
h]i7 gful/s,
ckf+utf ePsf
JolQm /
czQmx?sf]
Joj:yfkg
gu/ k|x/L

5.
1.

s[lif ;DaGwL k|ljlwsf] ;+/If0f / x:tfGt/0f

g=kf= sf] cfly{s sf/f]jf/sf] cfGtl/s n]vf k/LIf0f ug]{clGtd n]vf k/LIf0fsf] nflu
g=kf= sf] n]vf >]:tfnfO{ b'?:t tyf tof/L xfntdf /fVg nufpg]
!= ;"rgf tyf clen]v s]Gb|sf] ;+rfng
@= ;fj{hlgs ;DklQsf] cBfjlws clen]vdf gjLgtd ;"rgf k|ljlwsf] pkof]u ug]{
!= :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg / lgodg
@= O & M ;e]{ u/L ;+u7g ;+/rgf b/aGbL lgwf{/0f

1.
2.

a]/f]huf/, >lds, bIf hgzlQmsf] tYof+s ;+sng / /f]huf/ ;"rgf s]Gb|sf] ;+rfng

/f]huf/Laf6 kmls{Psfx?sf] 1fg, ;Lk / pBdlzntfsf] pkof]u
!= h]i7 gful/s nufotsf nflu ;]jf / cf>o s]Gb|sf] ;+rfng / Joj:yfkg ug]{
@= cgfy, c;xfo nufotsf nflu k' g:yfkgf s]Gb| ;+rfng / Joj:yfkg ug{]

!= gu/ k|x/L ;DaGwL gLlt tyf sfg'g,
@= ;/sf/L hUuf, ejg, ;Dkbf cflbsf] ;+/If0f / ;'/Iff

3.
;xsf/L ;+:yf

ljkb\ Joj:yfkg ug]{
!= ;xsf/L ;+:yfsf] gLlt, sfg'g, dfkb08 Pj+ lgodg
@= :yfgLo ;xsf/L ;+:yfsf] Ifdtf clej[l4 u/fpg]

अनङ्टसूची ३
पायाभ नॊ ३
ऺभता ङ्जिकास आिश्मकता ङ्जिश्लेषण

(Anal ysi s of Capaci t y Devel opment

Necessci t y)
ldlt===========================================================================kflnsf ===================== :yfg=========================lhNnf ===================
Ifdtf ljsf;sf] If]q(Areas of
Capacity Development)

ljBdfg sfo{;Dkfbgsf]
cj:yf (Existing
Performance
Situation)

ck]lIft Ifdtf
(Expected
Capacity)

Ifdtf cGt/fn
ljZn]if0f(Capacity
Gap Analysis)

Ifdtf ljsf;sf nflu cfjZos k|Yfd jf bf];f|] jf t];f|] jif{df s'g
jif{ dWo] s'g sfo{s|d ug]{
kg]{ sfo{s|dx? (Capacity
(P1,P2,P3)
Development Needs
and Intervention)

!= ljsf; Aoj:yfkg
!=! cfjlws gu/ ljsf; of]hgf
!=@ e"pkof]u of]hgf tyf zx/L
ljsf;
!=#= laifout ljsf; of]hgf tyf
gLlt
!=$ ;dfj]zL ljsf; gLlt -n}+lus

;dljsf;, blnt, ;LdfGts[t
hghflt / ul/ad'vL ljsf;_

!=% aflif{s of]hgf th'{df
!=^ aflif{s sfo{tflnsf
!=&hg;xeflutf
!=* of]hgf sfof{Gjog / Ifdtf
!=( dd{t ;+Def/ tyf Aoj:yfkg
!=!) cg'udg tyf d"Nof+s g k|0ffnL
@= hgzlQm tyf ;+u7gfTds
Aoj:yfkg
@=! hgk|ltlglwsf] sfo{lhDd]jf/L,
sfo{;Dkfbg / Ifdtf ljsf;
@=!=@ cWoIf
@=!=# pkfWoIf
@=!=$ j8f cWoIf
@=!=% j8f ;b:o
@=!=^ ;ldltx?
@=!=^=! Goflos ;ldlt
@=!=^=@ :yfgLo /fh:j k/f{dz{
;ldlt
@=!=^=# ;f|]t cg'dfg tyf ah]6
l;df lgwf{/0f ;ldlt
@=!=^=$ ah]6 tyf sfd{s|d th'{df
;ldlt
@=!=^=% j8f ;ldlt
@=!=^=^ cGo ;ldlt÷ pk;ldlt
@=@ sd{rf/Lsf] sfo{lhDd]jf/L,
sfo{;Dkfbg / Ifdtf ljsf;
@=@=! k|d'vk|zf;lso clws[t
@=@=@ n]vf
@=@=# lzIff
@=@=$ :jf:Yo
@=@=% ;"rgf k|ljlw
@=@=^ Ef}lts k"jf{wf/
@=@=& /fh:j
@=@=* s[lif, kz"kGIfL
@=@=* /f]huf/
@=@=( Kf+flhs/0f / ;fdflhs ;'/Iff
@=@=!) k|zf;g
@=@=!! ljifout cGo sd{rf/Lx?
@=@=!@ j8f ;lrj
@=# kflnsfsf dxfzfvf, zfvf tyf
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OsfO{sf] ;+:yfut Ifdtf ljsf;
@=#=!
@=#=@
@=#=#
@=#=$
@=#=%
@=$sd{rf/L, ;+u7g ;+/rgf /
sfo{ljefhg
@=% sd{rf/Lsf] sfo{ljj/0f
@=^ sd{rf/L egf{, j[QL ljsf;tyf
Ifdtf ljsf;
@=&cfGtl/s ;+rf/
@=* kbflwsf/L tyf sd{rf/L
cfrf/;+lxtf
@=( sfo{;Dkfbg d"Nof+s g
@=!) k"jf{wf/, ejg, cf}hf/, pks/0f
/ ;jf/L ;fwg
#= ljQLo Aoj:yfkg
#=! /fh:j kl/rfng
#=@ PsLs[t ;DklQ s/
#=# ah]l6Ë tyf vr{ Aoj:yfkg
#=$ vl/b k|lqmof / of]hgf
#=% ;DklQ÷lhG;L Aoj:yfkg
#=^ n]vf k|0ffnL
#=&k]ZsL / a]?h"
#=* n]vf kl/If0f
#=* cfGtl/s lgoGq0f sfo{ljlw
#=( k|ltj]bg
$= ;"rgf Aoj:yfkg
$=! Kfflnsfsf] kfZj{lrq -k|f]kmfOn_
$=@ e";"rgf k|0ffnL
$=# ;"rgf s]Gb| tyf clen]v
Aoj:yfkg
$=$ k+lhs/0f Aoj:yfkg
%= ;]jf k|jfx
%=! sfof{no Aoj:yfkg
%=@ gful/s a8fkq
%=# kf/blz{tf / ;"rgf k|jfx
%=$ hjfkmb]lxtf÷pQ/bfloTj jxg
/ u'gf;f] Aoj:yfkg
%=^ ;/f]sf/jfnf lar ;DaGw /
;xsfo{
%=&kmf]x/ d}nf Aoj:yfkg
%=* ;fdflhs ;'/Iff
%=( ahf/ Aoj:yfkg
%=!) k|sf]k Aoj:yfkg
^= ;dGjo / ;xsfo{
^=! laifout sfof{nox? ljrdf
^=@ ljleGg sfo{qmd÷kl/of]hgfx?
Ljr
^=# u}/ ;/sf/L ;+:yf / gful/s
;dfh ljrdf
^=$ 6f]n ljsf; ;+:yf ljr
^=% lghL If]q ;+u
^=^ cGt/ :yfgLo txx? tyf
lgsfox? ;+u
&=gLltut tyf sfg'gL Joj:yf
&=! Kfflnsfsf] lglt tyf of]hgf
&=@ :yfgLo tx ;+rfng ;+Da4
P]gx?
&=# :yfgLo tx ;+rfng ;+Da4
lgodfjnLx?
&=$ :yfgLo tx ;+rfng ;+Da4
lgb]{lzsf, sfo{ljlw tyf dfkb08x?
&=% ;]jf k|jfx sfo{ljlw (Work
flow chart)
&=^ ;+3 ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / ljQ
cfof]u ;+usf] ;DaGw
*= kflnsfsf] ln;f (lisa) ;'rs
sfof{Gjogsf] cj:yf
(=ljQ cfof]usf] sfo{;Dkfbg ;'rs
(Performance Indicators)
sfof{Gjogsf] cj:yf
!)= ;+ljwfgsf] cg';'rL * adf]lhd
sfo{lhDd]jf/Lsf] sfof{Gjog,
sfo{;Dkfbg cj:yf, ;d:of, r'gf}lt
Pjd ;'emfj
!)=! sfof{Gjog cj:yf
!)=@ sfo{;Dkfbg cj:yf
!)=# ;d:ofx?
!)=$r'gf}ltx?
!)=%;'emfjx?
!)=^ ck]Iffx?
!!= cg';'rL (sf] ;femf clwsf/sf]
cj:yfsf ;DaGwdf yk s]lx eP
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अनङ्टसूची ४
पायाभ नॊ ४
सॊ स्थागत ऺभता ङ्जिश्लेषण

(I nst i t ut i onal Capaci t y Anal ysi s )

=ldlt===========================kflnsf ========================= :yfg========================== lhNnf==================
qm=;
s=
!
@
#
$
%
^

v
!

@

#
u=
!

@
#
$
%
^
3
!
@
#
$
%

ljj/0f
Dffjg ;+;fwg Ifdtf ljsf;
Dff}h'bf sd{rf/L b/jlGb ljj/0f
xfn sfof{/t sd{rf/L ljj/0f
kb k'lt{ gePsf] ljj/0f
c:yfO{, s/f/, Hofnfbf/L sd{rf/L ljj/0f
xfn;Dd tflnd k|fKt hgzlQm
Tfflndsf] ljj/0f
s= vl/b Jofj:yfkg
v= sfg'g d:of}bf
u= cfly{s Jofj:yfkg
3= ;'rgf k|ljlw
ª= :yfgLo ljsf;
r= of]hgf th'{df
5= /fh:j kl/rfng
Hf= k|zf;g / Jofj:yfkg
em=cGt/ ;/sf/L ljlQo x:tfGq/0f
6 :yfgLo ;';fzg
6 k"jf{wf/ lgdf{0f
7 ;fdflhs If]qsf ljifox?
8 ljljw
;+:yfut Ifdtf ljsf;
:yfgLo k"jf{wf/
s= kflnsfsf] cfˆg} hUuf, ejg jf ef8fdf
Vf= cf}hf/ pks/0f
Uf= ;jf/L ;fwg
3= cf=O=l6 pks/0f
ª= cGo xf8j]/ tyf ;km6{j]/
ejgsf] k|ofKttf
s= a}7s sIf -7"nf], ;f]gf]_
Vf= sf]7f
u= zf}rfno
3= ;ofof]uL sIf
ª= SofGl6g
Rf= Kffls{ª
5= k':tsfno
`= ;]jfuf|l x k|ltIff sIf
6= ckf+ªutf, h]i7gful/s, cZfQm d}lq ;+/rgf
Kfflnsfsf zfvf tyf OsfO{x?sf] sfo{:ynsf]
kof{Kttf
k|0ffnLut Ifdtf ljsf;
lgltut tyf sfg'g Joj:yf
s= Kfflnsfsf cfjlws of]hgf . /fh:j ;'wf/
sfo{of]hgf, ;fdflhs kl/rfng, oftfoft
u'?of]hgf ljkb Joj:yfkg
v= Kfflnsfsf gLlt /0flglt
u=P]gx?
3=lgodfjlnx?
ª sfo{ljlwx?
Rf=dfkb08x?
;+dGjo
;xsfo{
;fem]bfl/tf
cfrf/;lxtf
sfo{;Dkfbg k|0ffnL

OsfO{

;+Vof

;d:of

;'emfj

kflnsfsf] ;du| Ifdtf ljsf;
Gfful/s j8fkq
u'gf;f] Jofj:yfkg
;fj{hlgs ;'g'jfO{
;fdflhs kl/If0f
cg'udg d"Nof+sg

अनङ्टसूची ५
पायाभ नॊ ५
ङ्झरसा (LI SA) भङ्टल्माॊकन
ljifo If]q / k|d'v ;"rs

ldlt=========================kflnsf ============================ :yfg==========================lhNnf ========================
xfn;Dd ePsf] sfo{ ;Dkfbg k|ult-5,
5}g . ePsf] gePsf] _

!= zf;sLo k|aGw
!=!= ;efsf] ;+rfng k|s[of
!=@= sfo{kflnsfsf] lg0f{o k|s[of
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s}lkmot

!=#= ;ef÷sfo{kflnsfsfn] agfPsf :yfgLo sfg"g -P]g, lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08_ tyf lg0f{ox?sf]
;fj{hlgsLs/0f
!=$= ;ef / sfo{kflnsfsf ;ldlt÷pk;ldlt ;+rfng ;DaGwL sfo{ljlw
!=%= sfo{kflnsfsf] a}7s ;+rfng -a}7s af]nfpg], ldlt :yfg tf]Sg], sfo{ ;"rL pknAw u/fpg], u0fk'/s ;+Vof, lg0f{o
k'l:tsfdf x:tfIf/, lg0f{odf c;xdlt cfbL_
!=^ cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL
!=& :yfgLo txsf kbflwsf/Lx?sf] ;DklQ ljj/0f
!=* d"NofÍg cjlwdf a;]sf] sfo{kflnsfsf] a}7s ;+Vof
!=( n]vf k|0ffnLdf SUTRA sf] k|of]u
@= ;+u7g tyf k|zf;g
@=! ufpF÷ gu/kflnsfsf] Ifdtf ljsf;
@=@ k|ltj] bg tyf ljj/0f k|]if0f
@=# ljifout ljefu÷dxfzfvf zfvf÷ pkzfvf÷PsfOx? Pj+ hgzlQmsf] sfd, sTo{Jo, clwsf/ / lhDd]jf/Lsf] sfo{ljj0f
@=$= :yfoL kbk"lt{ gug]{ elgPsf kbx?df s/f/af6 dfq kbk"lt{
@=% sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg ;Demf}tf
@=^ hgzlQm Ifdtf ljsf;df nufgL
@=& k|d'v k|\zf;sLo clws[tsf] pkl:ylt lbg
@=* Ifdtf ljsf; sfo{qmddf kbflwsf/L / sd{rf/Lx?sf] ;xeflutf
#= jflif{s ah]6 tyf of]hgf Joj:yfkg
#=! jflif{s ah]6 tyf sfo{qmd / cfjlws of]hgf th'{df
#=@ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df / kfl/t ug]{ sfo{df ;Da4 ;ldlt / ;dGjo
#=# lbuf] ljsf;sf nIox?sf] :yfgLos/0f
#=$ ljifoIf]qut ?kdf ah]6 l;lnË lgwf{/0f
#=% ah]6 k|:t'tL tyf :jLs[lt
#=^ u}/;/sf/L ;+3 ;+:yfx?n] ufpF÷ gu/;efaf6 kfl/t u/L of]hgf sfof{Gjog
#=& s"n jflif{s ah]6df cfGtl/s cfosf] lx:;f
#=* kfFr nfveGbf sd nfutsf of]hgfn] s"n k"FhLut ah]6sf] cf]u6]sf] lx:;f
#=( jflif{s cfGtl/s cfo j[l4 ut jif{sf] t'ngfdf
#=!) u};; dfk{mt of]hgf sfof{Gjog u/]sf] cj:yfdf u}=;=;= sf] gub nfut ;fe]mbf/L
#=!! ;dk'/s cg'bfgaf6 ;+rfng x'g] cfof]hgfx?df nfut ;fe]mbf/Lsf nflu ljlgof]lht ah]6
$= ljlQo Pj+ cfly{s Joj:yfkg
$=! cfGtl/s ;|f]t
$=@ ljlQo cg'zf;g
$=# cfo Joosf] jlu{s/0f tyf n]vf+sfgsf nflu g]kfn ;/sf/åf/f lgwf{l/t k4lt / 9fF rfsf] k|of]u
$=$ cfo / Joosf] ljj/0f ;fj{hlgsLs/0f
$=%= k|rlnt sfg'g cg';f/ vl/b u'?of]hgf / jflif{s vl/b of]hgf tof/L / sfof{Gjog
$=^ jflif{s ah]6 sfof{Gjogsf] k|ult ;ldIff
$=& /sdfGt/
$=* k|zf;lgs vr{
$=( k"FhLut vr{
$=!) /fh:j ;+s ng
$=!! vr{ ug]{ clVtof/L
%= ;]jf k|jfx
%=!= j8fn] pknAw u/fpg] ;]jf
%=@= ;]jf k|ltsf] ;Gt'li6
%=# ;]jf k|jfxdf k|ljlwdf cfwfl/t 6f]sg, cgnfOg /lhi6«];g jf sDKo'6/ ljlnª k|ljlwsf] k|of]u
%=$ ;]jf k|jfxsf] dfkb08 (SOP)
%=% a}+lsª k|0ffnLaf6 e'QmfgL
%=^ j8fdf ;]jf k|jfxsf] j}slNks Joj:yf
%=& u'gf;f] km5\ of]{6
%=* ;fdflhs ;'/Iff eQf a}+s vftf dfk{mt e'QmfgL
%=( hGd]sf] ldltn] #% lbgleq ePsf] s"n hGd btf{ ;+Vof
%=!) ;fj{hlgs ;'g'jfO{
%=!! ;]jf k|jfxdf 3'DtL ;]jfsf] k|of]u
%=!@ lzIffdf ;a} afnaflnsfsf] kx'Fr
%=!# :jf:Yo ;]jfdf gful/ssf] kx'Fr
%=!$ s[lif / kz' ;]jf
%=!% :yfgLo pTkfbgsf] k|a4{ g / ahf/Ls/0f
^= Goflos sfo{ ;Dkfbg
^=!= d]nldnfkstf{sf] Joj:yfkg
^=@= Gofo ;ldltsf] k|s[of
^=# Goflos ;ldltsf] k|ltj]bg k|0ffnL
^=$ ph"/L km5\of}{6
^=% Goflos ;ldltsf] lg0f{o pk/ k'g/fj] bg
^=^ d]nldnfk s]Gb| u7g
&= ef}lts k"jf{wf/
&=! ;8s oftfoft u'?of]hgf cg';f/ ;8s k"jf{wf/ lgdf{0f
&=@ hf]lvd ;+j]bglzn e"pkof]u of]hgf
&=# ef}lts k"jf{wf/ ljsf;df ;fj{ hlgs–lghL ;fe]mbf/L gLlt
&=$ afnd}qL tyf ckfËd}qL k"jf{wf/
&=% lgld{t k"jf{wf/sf] pkof]u / lbuf] Joj:yfkg
&=^ of]hgfsf] jftfj/0fLo cWoog–;+lIfKt, k|f/lDes jftfj/0fLo k|efj d"Nof+sg (IEE) / jftfj/0fLo k|efj d"Nof+sg
(EIA)
&=& /fli6«o ejg;+lxtf / dfkb08
&=*= ;8ssf] lj:tf/
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&=( ;8ssf] :t/ pGglt
&=!) vfg]kfgL ;]jf lj:tf/
&=!! jflif{s of]hgfsf] sfof{Gjog l:ylt
&=!@= kmf] xf]/d}nf Joj:yfkg
&=!#= cf}Bf]lus k"jf{wf/
*= ;fdflhs ;dfj]zLs/0f
*=!= ;fdflhs lje]bsf] Go"gLs/0f
*=@= ;dfg'kflts ;xeflutf
*=# ;fdflhs ;'/Iff tyf ;+/If0f
*=$= 3/]n' lx+;f cGTosf nflu ax;, k}/jL tyf r]tgfd"ns cleofg
*=%= afn>d, afn ljjfx, ax'ljjfx, bfOhf]÷ bx]h, af]S;L, 5fpk8L h:tf k|yf;Fu ;DalGw sfo{x?
*=^ n}+lus pQ/bfoL ah]6 k/LIf0f (GESI Audit)
*=& dlxnf lj?4 x'g] 3/]n' lx+;fsf] 36gfdf sdL
*=* afn>d, afnljjfx, ax'ljjfx, bx]h, af]S;L, 5fpk8L h:tf k|yf /f]syfdsf nflu th'{df ul/Psf sfo{qmd nufgL
*=( dlxnf÷blnt÷ckf+utf ePsf JolQm ;+of]hs÷cWoIf ePsf] pkef]Qmf ;ldltx?sf] ;+Vof
*=!) cfly{s tyf ;fdflhs ?kdf kl5 k/]sf dlxnf, afnaflnsf, blnt, ckf+utf ePsf JolQm, h]i7 gful/s, cNk;+Vos,
;LdfGts[t ;d'bfosf] ;fdflhs / cfly{s pTyfgdf ul/g] nufgL
(= jftfj/0f ;+/If0f tyf ljkb\ Joj:yfkg
(=! ljkb\ Joj:yfkg
(=@ jftfj/0fLo k|b"if0f lgoGq0f -hn, e"ld, WjgL, jfo' / vfB_
(=# jftfj/0fd}qL k"jf{wf/
(=$ ljkb\ hf]lvd If]qsf] klxrfg / gS;f+sg
(=% jftfj/0fLo If]q k|a4{ gdf ah]6 ljlgof]hg
(=^ jftfj/0f ;+/If0fdf 6f]n ljsf; ;+:yf, gful/s tyf lghL If]q / u}=;=;= sf] ;xeflutf
(=& :yfgLo ljkb\ Joj:yfkg sf]ifdf ah]6 ljlgof]hg / vr{ -jflif{s ?kdf_
(=* 6f]n ljsf; ;+:yf u7g tyf ;+rfng
(=( PDa'n]G;, cUgL lgoGq0f h:tf cfsl:ds ;]jfx?sf] pknAwtf
!)= ;xsfo{ / ;dGjo
!)=!=!= ;+3, k|b]z / :yfgLo txaLrsf] ;xsfo{ / ;dGjo
!)=!=@= cGt/ :yfgLo tx ;xsfo{ / ;dGjo -k|fs[lts >f]tsf] ;+/If0f / pkof]u, k"jf{wf/ lgdf{0f, jftfj/0f ;+/If0f tyf
kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg, cfktsfnLg ;]jf Joj:yfkg, /fh:j ;+sng cfbL_
!)=@=!= b'O{ jf ;f] eGbf a9L :yfgLo txsf] ;/f]sf/sf] ljifodf aGg] ;ldltx?sf]] u7g / ;+rfng
!)=#=!= cGt/ ;/sf/L ;dGjo tyf ;xhLs/0f
!)=#=@= cGt/ :yfgLo tx ;fe]mbf/L
!)=#=#= lhNnf ;dGjo ;ldlt;Fusf] ;dGjo
hDdf

अनङ्टसूची ६
पायाभ नॊ ६
ऺभता ङ्जिकास कामुक्रभ कामाुन् िमन कामुमोजना ( आ.ि. २०७९/८०-२०८१/८२)
(Capacity Development Implementation Action
Plan )
ldlt==========================kflnsf ================= :yfg========================= lhNnf ====================
qm=
;=

5nkmnaf6 k|f Kt Ifdtf ljsf;sf
k|:tfljt sfo{qmdx?

sfof{Gjfog ug{]
lgsfo÷ zfvf

;xof]uL lgsfo÷
zfvf

cfjZos
ah]6

;do cjlwdlxgfdf_

ck]lIft
pknlAw

cg'udg d"Nof+sg glthf ;Defljt
;+oGq
;'rs hf]lvd

अनङ्टसूची ७
पायाभ नॊ . ७ :
स्थानीम तहरे ङ्झनभाुण गनङ्टुऩने न्मू न तभ कानङ्टन हरु
ldlt========================== kflnsf ================= :yfg========================= lhNnf ====================
क्र.सॊ .

ङ्जिषम ङ्ञशषुक

१.

ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झत (कामुसञ्चारन) कामुङ्जिङ्झध, २०७८

२.

स्थानीम तहको नभूना साभाङ्ञजक सभािेशीकयण नीङ्झत २०७८

३.

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्िण प्रणारी तजङ्टभ
ु ा ङ्छदग्दशुन, २०७८

४.

ङ्जित्तीम सङ्टशासन जोङ्ञिभ भङ्टल्माङ्कन कामुङ्जिङ्झध

५.

स्थानीम तहको मोजना प्रङ्जक्रमाभा मङ्टिा सहबाङ्झगता सम्फन्धी नभङ्टना कामुङ्जिङ्झध ,२०७८

६.

गाउॉ ऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका भेरङ्झभराऩ केन्द्र सञ्चारन सम्फन्धी कामुङ्जिङ्झध , २०७७

७.

ङ्जिऩद् ऩूित
ु मायी तथा प्रङ्झतकामु मोजना

८.

गाउॉ ऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको कामुसञ्चा्रन ङ्झनदे ङ्ञशका , २०७७)

९.

टोर ङ्जिकास सॊ स्था (गठन तथा ऩङ्चयचारन)२०७७

१०.

सािुजङ्झनक जिापदे ङ्जहता प्रििुनसम्फन्धी कामुङ्जिधी

११.

सङ्टचना तथा अङ्झबरे ि केन्द्रको स्थाऩना तथा सॊ चारनसम्फन्धी कामुङ्जिधी, २०७७ https://mofaga.gov.np/news-notice/2084
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क्र.सॊ .

ङ्जिषम ङ्ञशषुक

१२.

व्मफसाम कय सम्फन्धी कामुङ्जिङ्झध २०७६

१३.

याजस्ि सङ्टधाय कामु मोजना तजङ्टभ
ु ा ङ्छदग्दशुन

१४.

घय जग्गा फहार कय व्मफस्थाऩन कामुङ्जिङ्झध २०७६

१५.

स्थानीम िाताियण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत सॊ यऺण ऐन

१६.

गाउॉ ऩाङ्झरका/ नगयऩाङ्झरकाका े सािुजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभािरी, २०७५

१७.

नङ्छद तथा अन्म सािुजङ्झनक ऺेिको सयसपाइु सम्फङ्ञन्ध कामुङ्जिङ्झध , २०७५

१८.

फारङ्जििाह ङ्जिरुि कामुक्रभ िचु कामुङ्जिङ्झध २०७५

१९.

सडक फारफाङ्झरकाका े व्मिस्थाऩन िचु कामुङ्जिङ्झध २०७५

२०.

फार गृह सॊ चारन कामुङ्जिङ्झध २०७५

२१.

सहयी मोजना तथा बिन ङ्झनभाुण भाऩदण्ड

२२.

उत्थानशीर सभङ्टदामका राङ्झग गाउॉ ऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको यणनीङ्झत , २०७५

२३.

गाउॉ ऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका आऩतकारीन कामुसञ्चारन ङ्जिङ्झध , २०७५

२४.

स्थानीम ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन कोष सॊ चारन, कामुङ्जिङ्झध २०७५

२५.

स्थानीम तहको िाङ्जषक
ु मोजना तथा िजेट तजङ्टभ
ु ा ङ्छदग्दशुन, २०७४

२६.

स्थानीम उजाु ङ्जिकास सम्फन्धी ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७४

२७.

गङ्चयफी ङ्झनिायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जिकास कामुक्रभ सॊ चारन कामुङ्जिङ्झध २०७४

२८.

एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय व्मिस्थाऩन नभङ्टना कामुङ्जिङ्झध, २०७४

२९.

स्थानीम तहभा कयायभा जनशङ्ञि व्मिस्थाऩन गने सम्फन्धी नभूना कामुङ्जिङ्झध , २०७४

३०.

गाउॉ /नगय ङ्जिऩद् जोङ्ञिभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन) ऐन

३१.

घ िगुको ङ्झनभाुण व्मिसामी इजाजतऩि सम्फन्धी कामुङ्जिङ्झध

३२.

स्थानीम तहको उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन, ऩङ्चयचारन तथा व्मिस्थाऩन सम्फङ्ञन्ध कामुङ्जिङ्झध २०७४

३३.

स्थानीम याजऩि प्रकाशन सम्फन्धी कामुङ्जिधी, २०७५

३४.

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कायिाही ङ्जकनाया गदाु अऩनाउनङ्टऩने कामुङ्जिङ्झधका सम्फन्धभा व्मिस्था गनु फनेको ङ्जिधे मक

३५.

स्थानीम तहको प्रशासकीम कामुङ्जिङ्झध ङ्झनमङ्झभत गने ऐन, २०७५

३६.

कृङ्जष व्मिसाम प्रििुन ऐन, २०७५

३७.

स्थानीम तहको सयकायफाट गङ्चयने फजाय अनङ्टगभन ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७५

३८.

ङ्ञशऺा ङ्झनमभािरी, २०७४

३९.

स्थानीम तह सहकायी ऐन, २०७५

४०.

गाउॉ /नगयऩाङ्झरकाको आङ्झथक
ु कामुङ्जिङ्झध ङ्झनमङ्झभत तथा व्मिङ्ञस्थत गनु फनेको कानून, २०७४

४१.

एप.एभ ये ङ्झडमो व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन कामुङ्जिङ्झध , २०७४

४२.

गाउॉ /नगय/ङ्ञजल्रा सबा सॊ चारन कामुङ्जिङ्झध २०७४

४३.

भहानगय नगय कामुऩाङ्झरका कामु ङ्जिबाजन ङ्झनमभािरी २०७४

४४.

उऩभहानगय नगय कामुऩाङ्झरका कामु ङ्जिबाजन ङ्झनमभािरी २०७४

४५.

नगय कामुऩाङ्झरका कामु ङ्जिबाजन ङ्झनमभािरी २०७४

४६.

गाउॉ कामुऩाङ्झरका कामु ङ्जिबाजन ङ्झनमभािरी २०७४

४७.

नगय कामुऩाङ्झरका कामुसम्ऩादन ङ्झनमभािरी २०७४

४८.

गाउॉ कामुऩाङ्झरका कामुसम्ऩादन ङ्झनमभािरी २०७४

४९.

गाउॉ /नगय कामुऩाङ्झरकाको फैठक सॊ चारन सम्फन्धी कामुङ्जिङ्झध २०७४

५०.

स्थानीम तहको आङ्झथक
ु ऐन २०७४

५१.

स्थानीम तहको ङ्जिङ्झनमोजन ऐन २०७४

अनङ्टसूची ८
पायाभ नॊ . ८:
स्थरगत रुऩभा ऩाङ्झरका भ्रभणको क्रभभा ङ्जिियण सॊ करनका राङ्झग तमाय गये को प्रश्नािरी
ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
ु ा

(Capaci t y Devel opment Pl an of Pal i ka)
ldlt========================== kflnsf ================= :yfg========================= lhNnf ====================
ऩाभरकाको ऺभता द्धवकास मोजना तजभ
ु य ा(Capacity Development Plan of Palika)

! cffufdL # jif{ -cf=j. @)&(=*), @)*)=*! / @)*!=*@_ sf nflu kflnsfsf] Ifdtf ljsf; of]hgf th'{df गनऩ
ु य ने . h:df, d'Vot != hgk|ltlglwx?sf] Ifdtf ljsf; -JolQmut_
@= sd{rf/Lsf] Ifdtf ljsf; -JolQmut_
#= kflnकsf] ;+:yfut Ifdtf ljsf; -;+:yfut_
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$= kflnकाsf] sfo{ k|0ffnLdf, sfo{k4ltdf, sfo{k|s[ltdf /;]jfk|jfxdf ;'wf/sf nflu Ifdtf ljsf; -;+:yfut_
भुख्म द्धवषम

१ . मस ऩाभरकाका सफर ऩऺहरु के के छन ्, सऺभताहरु के छन ्, अवसयहरु के छन ् ?

२. ऩाभरकाका कभजोय द्धवषमहरु के छन ्, सभथमाहरु के छन ्, चुनौतीहरु के यहे का छन ् ?

३. मस ऩाभरकावाट संबफधानको अनुसूची ८ रे ददएको संफैधाननक स्जम्भेवायी सम्ऩादन बएको छ छै न , उक्त कामय सम्ऩादन गनयभा कुनै

सभथमा छ क्रक , के के कामय सम्ऩादन हुन सकेका छै नन, ती कामय सम्ऩादन गनय ऩाभरकाको के के द्धवषम तथा ऩऺभा ऺभता द्धवकास
गनुऩ
य राय ?

४.IT based activities/online based service/computer based data system, Digital k|ljlwsf] k|of]u, online serviceऩाभरकाभा अवरम्वन गरयएको
छ छै न मी द्धवषमभा df tflnd cfjz\os 5, 5}g\ s] ug'{, s] cfjZos 5 ?
५.3/b}nf] ;]jf, 3'DtL ;]jf k|bfg ul/Psf] 5, 5}g, hDdbtf{, /fzg, ;fj{hlgs ;'/Iff eQf ljt/0fdf ?
६.Kfflnsfn] k|bfg ug]{ ;]jf k|jfxsf Nfflu xfn s] s:tf ;xhtf / cK7of|/f 5g\ ?
७.s] u/]df ;]jf k|jfxdf ;'wf/ Nofpg ;lsPnf ?
८.s:tf vfnsf Ifdtf ljsf; sfo{s|d NofOof] eg] ;]jf k|jfxdf ;'wf/ cfpFg]5 / eg] jdf]lhd sfo{ ug{ ;lsg]5 ?
९.sd{rf/L kl/rfng ;DaGwdf s] s:tf sdhf]/L / ;d:of 5g\ ?
१ ०.kflnsfsf ;+:yfut ;d:of s] 5g\, ejg, sf]7f, :yfoL, c:yfoL, ef8f, 6x/f, xn,kfgL, wf/f, z}frfno, gful/s j8fkq, ;]jfu|f xL sIf, work flow chart ?
१ १ .;+:yfut ljsf;sf nflu s] ug'{knf{ -# jif{df_ klxnf] jif{ s] ug]{, bf];|f] jif{ s] ug]{, t];f|] jif{ s] ug]{ ?
१ २.hgzlQm s] slt b/jGbL छ hgzlQmsf] cj:yf कथतो छ?
१ ३.s"n jh]6sf] cj:yf?
१ ४.cfGtl/s cfosf] cj:yf?
१ ५./fh:j jf8kmf8af6 k|fKt /sd s] slt / pkof]u?
१ ६.cg'bfg -;dfgLs/0f ;zt{ ;dk'/s ljz]if_ af6 k|fKt /sd s] slt / s] df pkof]u ?
१ ७.cfGtl/s C0f kl/rfngsf] cj:yf / df}lbs cf}hf/ -ljwL_?
१ ८./fh:j cg'bfg pkमf]usf] cj:yf ?
१ ९.hgk|ltlgwLnfO{ tflnd Ifdtf ljsf; ul/Psf] jf gul/Psf] cj:yf?
२०.sd{rf/LnfO{ tflnd Ifdtf ljsf; ul/Psf] jf gul/Psf] cj:yf?
२१ .s"n vr{?
२२.k"+hLut vr{?
२३.rfn," vr{?
२४.k|zf;lgs vr{?
२५. ऺभता द्धवकासभा खचय ?
२६.vr{ ug{ ;क्ने Ifdtf?
२७.jh]6sf ;f]|tx? s] 5g\ -cfˆgf], k|b]z, ;+3_?
२८.Kfflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL, sfo{ljlw 5 ls < eP sfof{g \jog s;\tf] 5?
२९.ljut tLg cfly{s jif{df u/]sf] ah]6 ljlgof]hg / vr{sf] cj:yf<
३०.ljut tLg cf=j=df Ifdtf ljsf;df sfo{s|d –tflnd, k|lzIf0f, e|d0f _ lyP lyPgg\ <
३१ .lyP eg] tflnd sfo{s|d kZrft s] pknAwL xfl;n eof] t <
३२.Ifdtf ljsf;sf nflu cfkm}n] kflnsfdf ;+rfng u/]sf sfo{s|d s] s] <
३३.Ifdtf ljsf;sf nflu cGo s;}n] ;xof]u u/]sf sfo{x? eP/ s] s] <
३४.hgzlQm s] slt, s'g b/jGbLsf], cfjZostf s] 5 cjZ\yf <
३५.kflnsfsf] ;+:yfut ;+/rgfut k"jf{wf/hGo cjz\yf s] s] 5 <
३६.cfˆg} ejg, cfgf} hUuf, ef8fsf] ejg jf s] 5 <
३७.n]vf k|0ffnL SUTRA sf] k|of]u ul/Psf] -of]hgf, ah]6, vr{ / /fh:jdf_<
३८.kflnsfdf Ifdtf ljsf; of]hgf tof/ EfP jf gePsf], sfo{s|d / jh]6 ePsf ]jf gePsf] sfof{Gjogdf eP jf gePsf] <
३९.hgzlQmsf] Ifdtf ljsf;sf nflu slt jh]6 5'6ofOPsf], sfo{s|d / jh]6 eP gePsf] <
४०.Ifdtf ljsf; sfo{s|ddf kbflwsf/L / sd{rf/Lsf] pkl:ytLsf] cj:yf s:tf] /x]sf] <
४१ .s"n aflif{s ah]6df cfGtl/s cfosf] lx:;f s] slt /xg] u/]sf] <
४२. सभग्रभा ऩाभरकाको से वा प्रवाहको अवथथा कथतो यहे को छ य से वा प्रवाहभा सध
ु ाय ल्माउन के के ऺभता द्धवकासका कामयिभ
आवश्मक होरा <

४३. ऩाभरकाका जनप्रनतननधी (अध्मऺ उऩाध्मऺ वडाअध्मऺ य सदथमहरु)को ऺभता द्धवकास का रागग के कथता ऺभता द्धवकासका
कामयिभ(Representatives Capacity Development Program)तम गनुय उऩमक्
ु त होरा ?

४४. ऩाभरकाको भानव संिाधन (कभयचायी)को ऺभता द्धवकासका रागग के कथता ऺभता द्धवकासका कामयिभ(Employees Capacity
Development Program) उऩमुक्त होरा ?

४५. ऩाभरकाको संथथागत ऺभता द्धवकासका रागग के कथता ऺभता द्धवकासका कामयिभ संचारन गनय उऩमुक्त होरा य संथथागत ऺभता
द्धवकास(Institutional Capacity Development Program)का रागग के के सुधाय गनुय आवश्मक दे ख्नुहुन्छ ?

४६. ऩाभरकाको प्रणारी ऩिती कामयप्रकृमा नीनत कानुन कामयद्धवधी से वाप्रवाह सभन्वम जथता द्धवषमको ऺभता द्धवकासका रागग के कथता
ऺभता द्धवकासका कामयिभ(Capacity Development Programfor System) मस ऩाभरकाका रागग उऩमुक्त होरा ?

४७. ऩाभरकाका द्धवभबन्न सभभनत तथा उऩसभभनतहरुको कामयऺभता अभबफि
ृ ी गनय ऺभता द्धवकासका के के कामयिभ आवश्मक ऩराय ?
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४८. ऩाभरकाको सभग्र कामयसम्ऩादनभा सुधाय ल्माउनका रागग तथ आफ्नो संफैधाननक तथा कानुनी कामयस्जम्भे वायी ऩूया गयी थथानीम
सयकायको अनुबुती ददराउनका रागग के के ऺभता द्धवकासका कामयिभ मस ऩाभरकाभा आवश्मक ऩराय ?

अनङ्टसूची ९
पायाभ नॊ . ९
ऺभता ङ्जिकास मोजना तजङ्टभ
ु ा सम्फन्धभा बएको छरपरभा सहबागीहरुको उऩङ्ञस्थती
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E-mail
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अनङ्टसूची १०
छरपर तथा अन्तयक्रिमा कामयिभभा सहबागीहरुको उऩस्थथती य केही झरकहरु
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