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स्थानी तह सं स्थात क्तथ स््मूीथया कथीर््व�, २०७७
�सतथ्ाथा स्थानी तहको कथीर�ककीथ र उपलब�नहरको बथरे ्थ लेखथजोखथ ार� सबल र दुबल
र पकहरको
प्हचथा ाार, ््कथस त्थ सुशथसा्थ रहेकथ क्न क्जोर�हरको जथाकथर� वला, आ्व�क स्नकथको लथवा

आ�थर �थ� ाार र ाथउँपथवलकथ त्थ ाारपथवलकथहरको बनच्थ तुलाथीोगी समचकहर तजु्
र थ ार�
�वतसप�थरर्क सु�थर्थ अ�सर ारथई स्थानी तहलथई सक् र �रथ्कथर� बाथउा ्थञ्ानी रएकोले
स्थानी सरकथर सं चथला ऐा, २०७४ को दफथ ८० को �ीोजाको लथवा स�नी ्थव्लथ त्थ सथ्थनी
�शथसा ्न्थलीले स्थानी तह सं स्थात क्तथ स््मूीथया कथीर््व�,२०७७ तजु्
र थ ारे को ् ।
प�रच्े द १

�थरिमरक
१.

सं िक� ाथ् र �थरमर: (१) ीस कथीर््व�को ाथ् "स्थानी तह सं स्थात क्तथ स््मूीथया
कथीर््व�, २०७७" रहे को ् ।
(२)

२.

ीो कथीर््व� तुरनत �थरमर हुाे् ।

प�ररथषथ: ््षी ्थ �स�ले अक� अ्र ालथाे्थ ीस कथीर््व�्थ,(क)

“अयरथर” र�थले ीस कथीर््व�को अाुसमचन १ ्थ उूलेख रए ब्ोिज् कमल १०० पमणथरय्थ
वा�थर�रत समचक अाुसथरको �थ� ाार स्काे अव�कत् अयलथई सम्ाु प्र।

(ख)

“ऐा” र�थले स्थानी सरकथर सं चथला ऐा, २०७४ सम्ाु प्र ।

(ा)

“�वत्ेदा” र�थले स््मूीथयाबथब �थ� ावतजथलथई सम�ेषण ाारकथ लथवा तो्कएको ढथँचथ
ब्ोिज्को ्््रणलथई सम्ाु प्र।सो शबदले समचाथ �््व�्थ आ�थ�रत ढथँचथबथब �थ�
्््रणलथई स्ेत जाथउँ् ।

(घ)

“्न्थली” र�थले स�नी ्थव्लथ त्थ सथ्थनी �शथसा ्न्थली सम्ाु प्र ।

(ङ)

“समचक” र�थले ीस कथीर््व�को अाुसमचन २ ्थ उूलेख ा�रएकथ समचकहरलथई सम्ाु
प्र।

(च)

“स्थानी तह” र�थले ाथउँपथवलकथ त्थ ाारपथवलकथलथई सम्ाु प्र र सो शबदले

(्)

“स््मूीथया” र�थले ाथउँपथवलकथ।ाारपथवलकथले दफथ ३ को उपदफथ (१) ब्ोिज्कथ

उप्हथाारपथवलकथ र ्हथाारपथवलकथलथई स्ेत जाथउँ्।

््षी के््थ रएको उपलब�न र उपलब�न हथवसल ाार अ्लमबा ा�रएको �्�ीथलथई सम्ाु
प्र ।

!

प�रच्े द २

स््मूीथयाको ््षीके् र समचकहर
३.

स््मूीथयाकथ ््षीके्हरा (१) ीस कथीर््व�को अ�ना्थ रह� स्थानी तहको स््मूीथयाकथ
््षीके्हर दे हथी ब्ोिज् हुाे्ा्ा÷
(क)

शथसक�ी �बन�

(ख)

स�ठा त्थ �शथसा

(ा)

्थ्षरक बजेब त्थ ीोजाथ वी्स्थपा

(घ)

््�नी ए्ं आव्रक वी्स्थपा

(ङ)

सथ्रजवाक से्थ �्थह

(च)

नीथ्ीक कथीरसमपथदा

(्)

रौवतक पम्थर�थर

(ज)

सथ्थिजक स्थ्ेशनकरण

(्)

्थतथ्रण सं रकण त्थ ््पद वी्स्थपा

(ञ)

सहकथीर र स्न्ी
(२) उपदफथ (१) ब्ोिज्कथ ््षीके् अनतारत अाुसमचन २ अाुसथरकथ ्मूीथयाकथ समचकहर

रहाे्ा् ।
(३) उपदफथ (१) ब्ोिज्कथ के्हरको स््मूीथयाकथ सम चकहरको अयरथर ाणाथ अाुसमचन
३ ब्ोिज् हुाे्।
प�रच्े द ३

स््मूीथयाकथ �्�ीथ त्थ अयरथर
४.

स््मूीथया �्�ीथ (१) सबै स्थानी तहले दे हथी ब्ोिज् स््मूीथया �्�ीथ अ्लमबा ााुप
र ान्:(क)

वा्थरिचत जा�वतवाव� र क्रचथर�हरलथई स््मूीथयाको उ�ेशी र ््व�बथरे जथाकथर� त्थ
�िशिकत ाान।

(ख)

््षी के्हरको स््मूीथया कथीरकथ लथवा स्थानी तहकथ सम्िन�त ््रथा, ्हथशथखथ,
शथखथलथई सं लगा ारथउाे।

(ा)

सबै ््रथा, ्हथशथखथ, शथखथहरसँा स्न्ी ाार �्ुख �शथसक�ी अव�ककतले एक जाथ
अव�ककत क्रचथर�लथई समपकर वीि् तोकाे।

(घ)

््रथा, ्हथशथखथ, शथखथले आफाो ््षीके्सँा समबिन�त समचकको लेखथजोखथ ार� ीसको
ावतजथ समपकर वीि्लथई उपलब� ारथउाे।

@

(ङ)

समपकर वीि्ले एक�ककत रप्थ �थरिमरक ावतजथ �सतथ् तीथर ार� �्ुख �शथसक�ी अव�ककत
स्क पेश ाान।

(च)

�्ुख �शथसक�ी अव�ककतले समपकर वीि्बथब �थ� �थरिमरक एक�ककत ावतजथ ्लफलकथ
लथवा कथीरपथवलकथको बैठक्थ पेश ाान।

(्)

कथीरपथवलकथले �थरिमरक एक�ककत ावतजथ उपर समचकात रप्थ ्लफल र ््�ेषण ार�
सम्िन�त ््षी के्को ी्थ्र अयरथर वा�थररण ाान।

(ज)

स््मूीथयाको अिनत् ावतजथ कथीरपथवलकथबथब अाु्ोदा ाान।

(्)

कथीरपथवलकथले अाु्ोदा ारे को ७ �दावर् ्मूीथयाको ावतजथ कथीथरलीको ्े्सथइब त्थ
समचाथ पथब� ्थफरत सथ्रजवाक ाान।

(ञ)

स््मूीथयाको अिनत् ावतजथको �वत कथीरपथवलकथको बैठकबथब अाु्ोदा रएको ७ �दावर्
सम्िन�त िजूलथ स्न्ी सव्वत, �दे श सरकथरको ्ुखी्न्न त्थ ्िन्प�रषद कथीथरली र
्न्थली्थ पठथउाे।

(ब)

स््मूीथयाको अिनत् ावतजथ ्लफलको लथवा सरथ्थ पेश ाान।
(२) उपदफथ (१) ब्ोिज्को �्�ीथबथब ा�राे स््मूीथया ्न्थलीबथब उपलब� ारथइाे

समचाथ �््व�्थ आ�थ�रत ढथँचथ (सफब्ेीर) अाुसथर ााुप
र ान्।
५.

अयरथर वा�थररणा दफथ ३ ब्ोिज् वा�थर�रत समचकहरलथई �वत समचक अव�कत् अयरथर १ रथखन
्मूीथया ााुप
र ान् ।

६.

स््मूीथया ा�राे स्ीथ्व�ा (१) स्थानी तहले दफथ ४ अाुसथरको स््मूीथयाको कथीर �रीेक
आव्रक ्षरको पौष ्सथनतवर् समप� ा�रसकाु पान् ।
(२) उपदफथ (१) ब्ोिज् स््मूीथया ादथर अिघूलो आव्रक ्षरको अनरी सम्कथ
तथीथयलथई आ�थर ्थान सबै समचकको अय ाणाथ ााुर पान् ।
(३) स्थानी तहले स््मूीथयाको ावतजथ ्थघको प्हलो ह�थवर् आ-आफाो ्े्सथइब र
समचाथपथब�्थ �कथिशत ार� समबिन�त िजूलथ स्न्ी सव्वत, �दे श सरकथरको ्ुखी्न्न त्थ
्िन्प�रषषको कथीथरली र ्न्थली्थ पठथउाु पान् ।
(४) स्थानी तहले स््मूीथया ादथर अाुसमचन ४ ब्ोिज्को �्�ीथ अ्लमबा ााुप
र ान्।

#

प�रच्े द - ४

्न्थलीको िजम्े्थर�
७.

सफब्ेीर �ीोा्थ ूीथउाेा

्न्थलीले ीस कथीर््व� ब्ोिज् स्थानी तह्थ ा�राे स््मूीथयाको

ावतजथलथई एक�ककत रप्थ �्््�, रण्थरण, सुरकथ, �सतुतनकरण, ावतजथ सथ्रजवाक�करण लाथीतकथ
कथीर्थ सहीोा हुाे सफब्ीर तीथर ार�
८.

�ीोा्थ ूीथउाे्।

्न्थलीले स््मूीथया कथीरको लथवा सहीोा र सहजनकरण ाारसकाेा (१) ्न्थलीले ीस कथीर््व�
ब्ोिज् ा�राे स्थानी तहको स््मूीथया �्�ीथलथई �रथ्कथर� बाथउा सम्िन�त स्थानी तहको
्था र आ्शीकतथ अाुसथर स्लात सहीोा र सहजनकरण ाार सकाे् ।
(२) उपदफथ (१) ब्ोिज् ा�राे सहीोा त्थ स्लात सहजनकरण ्न्थलीले आफ� ्थ
सम्िन�त िजूलथ स्न्ी सव्वतलथई िजम्े्थर� �दई ाार सकाे् ।
(३) ्न्थलीले ीस दफथ ब्ोिज् सहजनकरण ादथर अिघूलो आव्रक ्षरको स््मूीथया्थ
क्जोर ावतजथ �थ� हुाे स्थानी तहलथई �थ्व्कतथ्थ रथ�े् ।

९.

िजम्े्थर� तोकाुपाना ीस कथीर््व� ब्ोिज्को �णथल� स�थला त्थ वी्स्थपाकथ लथवा ्न्थलीले
समबिन�त शथखथलथई िजम्े्थर� तोकाे् ।

१0. ावतजथको ््�ेषण त्थ पक�पोषण ााुप
र ाना (१) ्न्थलीले ीस कथीर््व� ब्ोिज् �थ� हुाे स्थानी
तहहरको स््मूीथया ावतजथलथई ््�ेषण ार� एक�ककत �वत्ेदा तीथर ाान् ।
(२) ्न्थलीले उपदफथ (१) ब्ोिज् तीथर रएको �वत्ेदा िजूलथात र �दे शात रप्थ
सथ्रजवाक ाान वी्स्थ व्लथउाे् ।
(३) ्न्थलीले स्थानी तहको स््मूीथया ावतजथ ््�ेषण ार� क्जोर ावतजथ दे िखएकथ
स्थानी तहहरको क्तथ ््कथसको लथवा कथीर�्हर स�थला ाार सकाे् ।
(४) ्न्थलीले उपदफथ (३) ब्ोिज् स्थानी तहलथई �दइएको पक�पोषणको जथाकथर�
सम्िन�त िजूलथ स्न्ी सव्वतलथई ारथउाे् ।
(५) ्न्थलीले ीस दफथ ब्ोिज् तीथर ा�रएको स््मूीथया ावतजथलथई अ्र ्न्थली,
रथ्�ी �थककवतक �ोत त्थ ््� आीोा, रथ्�ी ीोजाथ आीोा त्थ आ्शीकतथ अाुसथर ाेपथल
सरकथरकथ अनी वाकथीहरलथई स्ेत उपलब� ारथउा सकाे् ।
११. ावतजथको स्नकथ ााना (१) ीस कथीर््व� ब्ोिज् �थ� स््मूीथया ावतजथ उपर ्न्थलीले �दे शात
रप्थ ्थ्षरक स्नकथ ाार सकाे् ।
(२) उपदफथ (१) ब्ोिज् ा�राे स्नकथ्थ सम्िन�त �दे श त्थ ाेपथल सरकथरकथ ््षीात
्न्थली र अनी वाकथीलथई स्ेत आ्न्ण ाार स्काे् ।

$

१२. स््मूीथयाको ढथँचथ हेरफेर ाार सकाेा (१) ्न्थलीले स््मूीथयाबथब �थ� ावतजथ, स्थानी तहको
पक�पोषण त्थ

स्नकथ

कथीर�्बथब

�थ� सु्थ्को

आ�थर्थ

ीस

कथीर््व� ब्ोिज्

ा�राे

स््मूीथयाकथ समचक ्थ अयरथर्थ आ्शीक हेरफेर ्थ सं शो�ा ाार सकाे् ।
(२) उपदफथ (१) ब्ोिज् स््मूीथया समचक र अयरथर्थ प�र्थजरा, सं शो�ा ्थ ्पघब ााुर
ु नदथ
परे ्थ एक आव्रक ्षरको प�रणथ् आइसके प�थत् अक� ्षरको स््मूीथया �्�ीथ शुर हुार
कमतन्थ ३ ््हाथ अाथ्ै ा�रसकाु पान् ।
(३) उपदफथ (२) ब्ोिज् सं शो�ा ्थ हेरफेर ा�रएको स््मूीथया समचक र अयरथर
समबन�्थ ्न्थलीले आ्शीकतथ अाुसथर स्थानी तहलथई अाुिशकण ाार सकाे् ।
प�रच्े द ५

््््�
१३. कथीर समपथदा समचकको आ�थरको रप्थ वला स्काेा (१) ीस कथीर््व� ब्ोिज् ा�रएको
स््मूीथया ावतजथलथई स्थानी तहको कथीरसमपथदा समचकको

आ�थरको रप्थ

उपीोा ाार

स्काे्।
(२) स्थानी तहलथई ््�नी हसतथनतरण ादथर ीस कथीर््�न ब्ोिज्को ावतजथलथई स्ेत
आ�थर ्थ� स्काे्।
१४. बजेब बी्स्था (१) ीस कथीर््व� ब्ोिज् ा�राे स््मूीथयाको �््थ स्थानी तहबथब समपथदा
ा�राे कथीरकथ लथवा आ्शीक बजेब सम्िन�त स्थानी तहले ाै वी्स्थ ााुप
र ान्।
१५. उरकक� स्थानी तह घोषणथ समबन�न वी्स्थ: (१) ्न्थलीले स््मूीथया ावतजको आ�थर्थ उरकक�
स्थानी तहहरको घोषणथ ाार सकाे् ।

(२) उपदफथ (१) ब्ोिज् उरकक� तह ्ाोब ादथर ाथउँपथवलकथ र ाारपथवलकथलथई अला

अला रप्थ ा�राे् ।
१६. कथीर््व�को सं शो�ाा

ीस कथीर््व�्थ कुाै सं शो�ा ााुर परे ्थ ्न्थलीले आ्शीक सं शो�ा ाार

सकाे् ।
१७. ्मूीथया ावतजथको ाुणसतर सुवाि�ततथ: (१) ्न्थलीले ्मूीथयाको ावतजथको ाुणसतरको सुवाि�ततथ
पर�कणको लथवा आ्शीक �बन� व्लथउा सकाे् ।
(२) उपदफथ १ ब्ोिज् ्मूीथया ावतजथको ाुणथसतर सुवाि�ततथ पर�कण ्न्थलीले आफ�,
सम्िन�त िजूलथ स्न्ी सव्वत ्थ ते�ो पकलथई िजम्े्थर� �दई ाार सकाे् ।
(३) िजूलथ स्न्ी सव्वतले स्थानी तहहरको अाुा्ा ादथर ीस कथीर््�नलथई आ�थर ्थ�
सकाे्।
१८. बथ�थ अडकथउ फुकथउा सकाेा ीस कथीर््व�को कथीथरन्ीाकथ सनदरर्थ कुाै बथ�थ उरप� रए्थ
्न्थलीले रीसतो बथ�थ अडकथउ फुकथउा सकाे् ।

%

अाुसमचन १

्मूीथयाकथ समचकहरको तह र अयरथर
१.

समचकहरा
(क) स्� िस्वत

: स्थानी तहको स्� अ्स्थ दशथरउाे समचकहर ।

(ख) �्�ीथात िस्वत

: स्थानी तहको दै वाक �शथसा र से्थ �्थह त्थ स्थानी सरोकथरकथ
््षी समबो�ा हुाे खथलकथ �्�ीथ उन्ुख समचकहर ।

(ा) प�र्थणथर्क िस्वत

: तुलाथ ाार, ्थपा ाार र सं खीथर्क रप्थ उूलेख ाार स्काे
�ककवतकथ ावतजथ्मलक समचकहर ।

२.

समचककथ तह अाुसथरको अयरथरा िस्वत ््�ेषणलथई वामाथाुसथर अयरथर वा�थररण ा�रएको ्ा
्मूीथया तह

स्� िस्वत

रथर अाुपथत
२१%

ावतजथ ््�ेषण त्थ अयरथर वा�थररणकथ आ�थर
ीसको लथवा ४ ्बथ अ्स्थ तो्कएकथ ्ा् । सम्िन�त स्थानी
तहको

््रथा।्हथशथखथ।शथखथ।

�्ुखले

आफाो

कथीथरलीबथब

समपथदा रएकथ कथ्को अ्स्थलथई ्ाोब ााुप
र ान् । ीस्थ
अ्स्थ १ को लथवा शमनी अय, अ्स्थ २ को लथवा ०.५ अय,
अ्स्थ ३ को लथवा ०.७५ अय र अ्स्थ ४ को लथवा १ अय
(पमणथरय) वा�थररण ा�रएको ् ।
�्�ीथात

३४%

िस्वत

ीसको अनतारत ३ ्बथ (क्जोर, सथ्थनी

र उ�्) अ्स्थ

वा�थररण ा�रएको ् । ीस्थ क्जोरकथ लथवा शमनी अय, सथ्थनीकथ
लथवा ०.५ अय र उ�्कथ लथवा १ अय वा�थररण ा�रएको ् ।

प�र्थणथर्क
िस्वत

४५%

ीस िस्वत अनतारत �रीेक समचककथ लथवा ३ ्बथ अ्स्थ (क्जोर,
सथ्थनी र उ�्) तो्कएको ् । ीस्थ क्जोरलथई शमनी,
सथ्थनीलथई ०.५ र उ�्लथई १ अय वा�थररण ा�रएको ् ।

^

&

सदसीहरलथई

्लफल र वाणरीकथ

(स्थानी सरकथर

स�थला

(आ�थर ाचथ्हाे)

(आ�थर १,२)

(आ�थर १, २)

ब्ोिज् हुाे

ारे को ।
ारे को ।

वाणरी हुाे ारे को ।

खुलथ रप्थ ्लफल

रएको कथीरसमचन

(स्थससं ऐ दफथ १७)

वाणरी

अाुसथर्थ् हुाे

�्ुखले राे

�्�ीथ

सोको

वाणरी ााुर पान ््षी्थ
रई बहु्तको आ�थर्थ

सो को वाणरी

कथीरपथवलकथको वाणरी

्लफलकथ ््षी र

(आ�थर १,२)

कथीरपथवलकथ्थ पेश

्लफलकथ ््षी र

(आ�थर १)

ा�रएको ।

ारथउाे ा�रएको।

(आ�थर ाचथ्हाे)

जथाकथर� ारथउाे

प् ्थफरत जथाकथर�

ाा�रएको।

््षीहर सप� रप्थ

सप� रप्थ वलिखत

जथाकथर� ारथउाे

र वाणरी ााुप
र ान

सदसीहरलथई ्लफल

ााुप
र ान ््षीहरको

्लफल र वाणरी

क् अ्व�्थ

व्वतको ७ �दा रनदथ

सरथको बैठक हुाे

अ्स्थ -३

््षीहरको

१.१.२

१९)

ऐाको दफथ

सदसीहरलथई

अाथ्ै

सरथको

अाथ्ै

१.१.१

स�थला �्�ीथ

अ्स्थ -२
सरथको बैठक रनदथ

अ्स्थ -१

सरथको बैठक

समचक के्

१.१ स्� िस्वत

स््मूीथया ््षीके् - १: शथसक�ी �बन�

स््मूीथयाकथ समचकहर

दफथ ३ को उपदफथ (२) सँा समबिन�त

अाुसमचन २

(आ�थर १, २, ३)

वाणरी हुाे ारे को।

स्रसम्त रप्थ

्लफल रई

खुूलथ रप्थ

(आ�थर १,२)

ा�रएको ।

जथाकथर� ारथउाे

सप� रप्थ वलिखत

ााुप
र ान ््षीहर

्लफल र वाणरी

सदसीहरलथई

७ �दा अाथ्ै

सरथको बैठक रनदथ

अ्स्थ -४

्थधी्

�वत

अवरलेख

ारे को रए, सोको

वर� ्त उूलेख

3. सदसीहरले आफाो

पुिसतकथ

2. उपिस्वत र वाणरी

््षी

1. कथीरसमचन।्लफलको

�ीोा ा�रएको �्थण

2. ््�ुतनी

कथीथरली

�दएको प्को

1. सरथकथ सदसीहरलथई

�्थणनकरणको आ�थर

*

कथीरपथवलकथले

बाथएकथ स्थानी

कथाुा त्थ

वाणरीहरको

कथीरपथवलकथले

बाथएकथ स्थानी

कथाुा (ऐा, वाी्,

वादन िशकथ,

हक)

(आ�थर १)

(आ�थर १, २)

(आ�थर १, २, ३)

ाान ारे को।

स�थर ्थधी्

समचाथ पथब� र अनी

वाणरीहर ्ेबसथईब,

�थरथ २७, समचाथको

(आ�थर ाचथ्हाे)

रथजप््थ

�कथिशत ार�

स्थानी

ादथर कथाुाहर

सथ्रजवाक�करण

त्थ वाणरीहरको

बाथएकथ स्थानी

सरथ/कथीरपथवलकथले

अ्स्थ -४

्थफरत सथ्रजवाक

ाान ाारे को।

सथ्रजवाक ाान ारे को।

पथब� ्थफरत ्थ्

ारे को र वाणरीहर समचाथ

रथजप््थ �कथिशत

कथाुाहर स्थानी

सथ्रजवाक�करण ादथर

त्थ वाणरीहरको

बाथएकथ स्थानी कथाुा

सरथ।कथीरपथवलकथले

अ्स्थ -३

ाेपथलको सं ््�थाको

१०२ को ३,

वाणरी सथ्रजवाक

रथजप््थ

(स्थससं ऐ दफथ

स्थानी
�कथिशत ारे को तर

ाारे को।

वाणरीहरको

ादथर कथाुाहर

सथ्रजवाक�करण

वाणरीहरको

कथाुा त्थ

बाथएकथ स्थानी

सरथ।कथीरपथवलकथले

अ्स्थ -२

सथ्रजवाक�करण

सथ्रजवाक�करण ाान

र ्थपदण्) त्थ

कथीथर््व�

सरथ।

अ्स्थ -१

१.१.३ सरथ।

समचक के्

रए

सोको

�्थण।

रे व्ीो ्थ बे वलवरजा

प्पव्कथको ्थ

3. ्े्सथइब ्थ

ारे को �्थण,

सथरजवा्ककरण

समचाथपथब� ्थफरत

2. कथीथरलीको

रथजप्को �वत

रएको स्थानी

1. वाणरीहर उूलेख

�्थणनकरणको आ�थर

(

वा�थररण ारएको।

बोलथउाे, व्वत स्था

(स्थससं ऐ दफथ १७)

आ�द)

वाणरी्थ असह्वत

पुिसतकथ्थ हसतथकर,

ाणपमरक सं खीथ, वाणरी

उपलब� ारथउाे,

(आ�थर ाचथ्हाे)

स�थलाको ््व�

बैठक स�थला (बैठक

तोकाे, कथीरसमचन

कथीरपथवलकथको बैठक

(आ�थर ाचथ्हाे)

वा्थरण ाा�रएको ।

१.२.२ कथीरपथवलकथको

४६, ६५, ६६,६७)

(स्थससं ऐ दफथ १४,

कथीर््व�

बैठक र सरथ स�थला
समबन�न कुाै कथीर््व�

सव्वत/उप-सव्वतहरको

स�थला समबन�न

रएकथ कथीरपथवलकथकथ

सव्वत/उप-सव्वत

कथीरपथवलकथकथ

स्थससं ऐा्थ वी्स्थ

क्जोर

१.२.१ सरथ र

््षी समबन�न समचक

१.२ �्�ीथात िस्वत

(आ�थर १,२,३)

रएको।

आंिशक रप्थ पथलाथ

वा�थर�रत ््व� अाुरप

कथीरपथवलकथको बैठक

(आ�थर १)

ारएको।

तर कथीथरन्ीा

कथीर््व� वा्थरण रएको

सरथ स�थला समबन�न

केह� सव्वत/उपसव्वतहरको बैठक र

रएकथ कथीरपथवलकथकथ

स्थससं ऐा्थ वी्स्थ

सथ्थनी

(आ�थर १,२,३)

ारे को।

््व� अाुरप स�थला हुाे

कथीरपथवलकथको बैठक वा�थर�रत

(आ�थर १, २,)

कथीथरन्ीा रएको।

कथीर््व� वा्थरण रई

र सरथ स�थला समबन�न

(असह्वतकथ बुँदथ स्हत)

3. उपिस्वत र वाणरी

जथाकथर� ारथएको �्थण
(प्, इ्ेल, SMS आ�द)

््षी स्हतको बैठक बथरे

2. कथीरसमचन/ ्लफलको

1. बैठक स�थला ््व�को �वत

सोको वलय रथ�े)

3. (्े्सथईब्थ उपलब� रए

पुिसतकथ ।

2. सव्वत/उप-सव्वतको वाणरी

कथीरपथवलकथकथ सबै
सव्वत/उप-सव्वतहरको बैठक

1. कथीर््व�को �वत,

�्थणनकरणको आ�थर

स्थससं ऐा्थ वी्स्थ रएकथ

उ�्

स््मूीथया ््षीके् - १: शथसक�ी �बन�

!)

समप�न ्््रण

(स्थससं ऐ दफथ ११०)

वाी्थ्ल�)

बैठककथीर स�थला

(स्थससं ऐ दफथ १७,

(आ�थर १)

(आ�थर १)

(आ�थर १ र २)

स्नकथ ाान ारे को।

बैठक बसन पम् र वाणरीहरको

््हाथ्थ कमतन्थ १ पबक

उ�्

पेश

सं खीथ

बैठक बसेको।

््हाथ्थ १ पबक

सथ्थनी

ावतजथ

स््मूीथया ््षीके् - १: शथसक�ी �बन�

(आ�थर १,२)

ारे को ।

ााुप
र ान समप�न ्््रण

सबैले कथाुा ब्ोिज् पेश

स्थानी तहकथ पदथव�कथर� हर

(आ�थर १,२,३)

कथीथरन्ीा अ्स्थ बथरे ्थ

बैठक ाबसेको।

अ्व�्थ बसेको

पेश ारे को ।

(आ�थर १)

्््रण

पेश ााुप
र ान समप�न

केह�ले कथाुा ब्ोिज्

पदथव�कथर� हर ्धीे

स्थानी तहकथ

(आ�थर १)

वाीव्त अाुा्ा र पक�पोषण

कथीथरन्ीा ारएको।
रएको ।

पमणर रप्थ कथीथरन्ीा ार�

वाीन्ण �णथल�कथ तीथर ार�

ाथउँ/ाारपथवलकथको आनत�रक

उ�्

�णथल� तीथर रएको तर

आनत�रक वाीन्ण

ाथउँ/ाारपथवलकथको

सथ्थनी

कथीरपथवलकथको बैठक

्थवसक रप्थ वाीव्त

क्जोर

(आ�थर ाचथ्हाे)

१.३.१ ्मूीथया

समचक

१.३ प�र्थणथर्क िस्वत

ब्ोिज् पेश ााुप
र ान

समप�न ्््रण

ाारे को ।

पदथव�कथर�ले कथाुा

पदथव�कथर� हरको
पेश

स्थानी तहकथ

१.२.४ स्थानी तहकथ

(आ�थर ाचथ्हाे)

�णथल� तीथर ारएको।

(स्थससं ऐ दफथ ७८)

ाथउँ/ाारपथवलकथको

आनत�रक वाीन्ण

आनत�रक

क्जोर

वाीन्ण �णथल�

१.२.३

््षी समबन�न समचक

वाणरी पुिसतकथ

2. स्नकथ रएको बैठकको

1. वाणरी पुिसतकथ

�्थणनकरणको आ�थर

�वत।

्््रण पठथएको प्को

2. �दे श सरकथर्थ समप�न

पुिसतकथ,

्््रण पेश ारे को दतथर

1. स्थानी तह्थ समप�न

र कथीथरन्ीा �वत्ेदा

3. सु्थ् कथीथरन्ीाको वाणरी

2. अाुा्ा �वत्ेदा

�णथल�को वादन िशकथ

1. आनत�रक वाीन्ण

�्थणनकरणको आ�थर

!!

््कथस कथीर�्कथ

लथवा बजेब ््वाीोजा

ारएको।

क्तथ ््कथस ।

(स्थससं ऐ को दफथ

१०२.२)

(आ�थर ाचथ्हाे)

तीथर ारएको र क्तथ

ाथउँ/ाारपथवलकथको

ीोजाथ

क्तथ ््कथस

अ्स्थ -१

(आ�थर १)

SUTRA �ीोा रएको

ीोजाथ र बजेब्थ ्थ्

सथ्थनी

उ�्

(आ�थर १,२)

SUTRA �ीोा रएको

ीोजाथ, बजेब र खचर्थ

ावतजथ

(आ�थर १)

ारएको ।

तर बजेब ््वाीोजा

ीोजाथ तीथर रएको

क्तथ ््कथस

अ्स्थ- २

कथीथरन्ीा

(आ�थर १,२)

रएको।

बढ�

६० �वतशत रनदथ

्थ्षरक ललीको

ीोजाथ तीथर रई

क्तथ ््कथस

अ्स्थ- ३

�्थणनकरणको आ�थर

(आ�थर १,२)

रएको।

रनदथ बढ� कथीथरन्ीा

ललीको ८० �वतशत

तीथर रई ्थ्षरक

ीोजाथ

कथीर�्को �वत ।

2. क्तथ ््कथस

ीोजाथको �वत।

1. क्तथ ््कथस

आ�थर

�्थणनकरणको

2. खचरको �वत्ेदा

अवरलेख

1. ीोजाथ त्थ बजेबको

अ्स्थ- ४
क्तथ ््कथस

स््मूीथया ््षीके् - २: संाठा त्थ �शथसा

२.१.१

समचक के्

२.१ स्� िस्वत

(आ�थर ाचथ्हाे)

ारएको

SUTRA को �ीोा

(स्थससं ऐ दफथ ७२)

SUTRA �ीोा

क्जोर

१.३.२ लेखथ �णथल�्थ

समचक

!@
रएको तर

ारएको।

शथखथ/

अाुसथर)

(स्थससं ऐ दफथ ८३

कथीर्््रण ।

िजम्े्थर�को

(आ�थर १)

ारएको।

जाशि्को कथ्,

कतरवी, अव�कथर र

कथीथरन्ीा

उपशथखथ/एकथइहर ए्ं

(आ�थर ाचथ्हाे)

कथीर्््रण तीथर

कथीर्््रण ाै तीथर

२.२.१ ््षीात

््रथा।्हथशथखथ

सथ्थनी
केह� ्थ् सं रचाथको

क्जोर

(आ�थर १,२)

पठथइएको ।

तो्कएको स्ी्थ

वाीव्त रप्थ

र ्््रणहर

पठथउाुपान �वत्ेदा

स� र �दे श लथई

अ्स्थ- ३

अ्स्थ- ४

(आ�थर १,२,३)

्े्सथइब्थ रथिखएको ।

त्थ ्््रणहरलथई

ार� कथीथरन्ीा्थ ूीथइएको

जाशि्को कथीर्््रण तीथर

�्थणनकरणको आ�थर

वलय

्थ इ्ेलको �वत
Website
3.
को

2. चलथान रिज�र

कथीथरली �वत

�वत्ेदा पठथएको

1. चौ्थवसक

आ�थर

�्थणनकरणको

रथिखएको वलय ।

3. ्े्सथइब्थ कथीर ्््रण

्््रणको �वत

2. सं रचाथ त्थ जाशि्को कथीर

1. सं रचाथात कथीर ्््रणको �वत

(आ�थर १,२,३)

्ेबसथइब्थ रथिखएको।

्््रणहर कथीथरलीको

स्ी्थ पठथई

रप्थ तो्कएको

्््रणहर वाीव्त

पठथउाुपान �वत्ेदा र

स� र �दे शलथई

सबै सं रचाथ त्थ कथीररत

उ�्

स््मूीथया ््षीके् - २: संाठा त्थ �शथसा

कुाै पवा सं रचाथको

््षी समबन�न समचक

२.२ �्�ीथात िस्वत

पठथईएको ।

दफथ ३२ (३))

(आ�थर १,२)

रनदथ ्ढलो ार�

््� वी्स्थपा ऐा,

(आ�थर ाचथ्हाे)

तो्कएको स्ी

र ्््रणहर

पठथउाुपान �वत्ेदा

स� र �दे शलथई

अ्स्थ- २

(५) र अनतर-सरकथर�

्््रणहर ापठथईएको।

(स्थससं ऐ दफथ ७६

स� र �दे शलथई

पठथउाुपान �वत्ेदा र

�वत्ेदा त्थ

अ्स्थ -१

्््रण �ेषण।

२.१.२

समचक के्

!#

स्थीन पदपमवतर ााान

रवाएकथ पदहर्थ पवा

ााान रवाएकथ

पदहर्थ

सम्ौतथ रएको ।

को २ अाुसथर)

(आ�थर ाचथ्हाे)

(आ�थर १,२ )

कथीर समपथदा

(स्थससं ऐ दफथ १०२

सम्ौतथ

(आ�थर १,२,३)

रएको ।

कथीर समपथदा

्हथशथखथ/शथखथ �्ुखबनच

््रथा।

�.�.अ र

अव�ककतबनच

सम्ौतथ ।
्थ्

�शथसक�ी अव�ककतबनच र

�ीोा्थ ाआएको ।
�्ुख �शथसक�ी

�्ुख

कथीर समपथदा

�्ुख/ अधीक र

(आ�थर १,२, ३)

�्ुख/अधीक र

(आ�थर १,२)

ारएको।

२.२.३ क्रचथर�हरको कथीर समपथदा सम्ौतथ

(आ�थर ाचथ्हाे)

उूलेख ा�रएको।

सु््�थ करथर
सम्ौतथ्थ सप�

सु््�थ करथर सम्ौतथ्थ

पथ�र�व्क र अनी

उपदफथ ८,९)

अ्व� पथ�र�व्क र अनी

वलईएको र करथर से्थको

पदहर्थ करथर्थब ्थ् से्थ

पदपमवतर ााान रवाएकथ

ऐा लथाु रैसकेपव् स्थीन

उ�्

वलईएको तर अ्व�,

करथर्थब से्थ

रवाएकथ पदहर्थ

स्थीन पदपमवतर ााान

ऐा लथाु रैसकेपव्

सथ्थनी

(ऐाको दफथ ८३ को

्थ् पदपमवतर।

स्थीन पदपमवतर ा�रएको।

ऐा लथाु रैसकेपव् पवा

२.२.२ स्थीन पदपमवतर

करथरबथब

क्जोर

््षी समबन�न समचक
O&M

�वत्ेदा।

सम्ौतथको �वत

अव�ककत ््चको कथीर समपथदा

3. सबै शथखथ �्ुख र �शथसक�ी

समपथदा सम्ौतथको �वत

�्ुख/अधीक बनचको कथीर

2. �शथसक�ी अव�ककत र

उूलेिखत पुिसतकथ।

1. कथीर समपथदा ाान र�े वाणरी

््षीकथ लथवा, एक ा्ुाथ
TOR)

करथर सम्ौतथ (एकै �ककवतकथ

3. करथर्थ कथीररत क्रचथर�हरको

अस्थीन, करथर) को ्््रण

2. कथीररत क्रचथर� (स्थीन,

्थ स्नककत

1. क्रचथर�हरको दरबनद� ्््रण

�्थणनकरणको आ�थर

!$

समपथदा �रथ्कथ�रतथ)

अाुसथर को कथीर

(स्थससं ऐ दफथ ८४

स्ेत)

(आ�थर १)

रएको।

(आफाो के्वर्

कथज्थ रहेको अ्�न

५०% रनदथ क् उपिस्वत

उपिस्वत �दा

्न्थलीले तोकेको

�.�.अ. कमल कथीर �दाको

�्ुख

(आ�थर १)

�शथसक�ी अव�ककतको

२.३.२

कथीर््व�)

को २ अाुसथर ्ाेको

(स्थससं ऐ दफथ १०२

लाथान

रनदथ

क्तथ ््कथस्थ

(आ�थर १)

उपिस्वत रएको

५०% दे िख ७५%

सम्

�.�.अ. कमल कथीर �दाको

्न्थलीले तोकेको

(आ�थर १)

-१.५ % सम्।

कमल चथलु खचरको ०.५%

कमल चथलु खचरको ०.५%

२.३.१ जाशि्
क्।

सथ्थनी

ावतजथ
क्जोर

समचक

२.३ प�र्थणथर्क िस्वत

(आ�थर १)

बढ� उपिस्वत रएको।

कमल कथीर �दाको ७५% रनदथ

्न्थलीले तोकेको �.�.अ.

(आ�थर १)

रनदथ बढ�।

कमल चथलु खचरको १.५ %

उ�्

स््मूीथया ््षीके् - २: स�ठा र �शथसा

््�ेशणथर्क ्््रण

हथिजर�को

१. हथिजर रिज�र ्थ ई-

खचरको �वत्ेदा

१. ्थ्षरक बजेब त्थ

�्थणनकरणको आ�थर

!%

रनदथ क्

र क्रचथर�हरको

६० �वतशत सम्

�्थणनकरणको आ�थर

ीोजाथ, हथिजर
लाथीतकथ ्््रण
स्हत) ।

बु्थउाे् । ाणाथ

ादथर पदथव�कथर� र

क्रचथर�हरको ्ु छथ्ु छै

ाणाथ ााुप
र ान्।)

�वत्ेदा (तथवल्

क्रचथर�को क्तथ

3. पदथव�कथर� र

स्हत) को ्््रण |

(स्थीन, अस्थीन, करथर

2. कथीररत क्रचथर�

्््रण

पदथव�कथर�हरको

O&M र

्््रण ्थ स्नककत

सदसीहरलथई

(आ�थर १,२,३)

६० �वतशत रनदथ बढ�

कमल पदथव�कथर� र क्रचथर�को 1. क्रचथर�हरको दरबनद�

उ�्

््कथस कथीर�्को

(आ�थर १,२,३)

दे िख

क्रचथर�को ४० �वतशत

कमल पदथव�कथर� र

सथ्थनी

ावतजथ

ाथउँ।ाार सरथकथ

पदथव�कथर� र�थले

(ीस दफथ्थ

्ाेको कथीर््व�)

१०२ को २ अाुसथर

(स्थससं ऐ को दफथ

(आ�थर १,२,३)

क्रचथर�को ४० �वतशत

कथीर�््थ पदथव�कथर�

सहरथवातथ।

कमल पदथव�कथर� र

क्जोर

२.३.३ क्तथ ््कथस

समचक

!^

्थ्षरक

२४ अाुसथर)

(स्थससं ऐ को दफथ

तजु्
र थ।

र आ्व�क ीोजाथ

बजेब त्थ कथीर�्

३.१.१

समचक के्

३.१ स्� िस्वत

तीथर रएको तर
्धीकथल�ा खचर
सं रचाथ र
्थ्षरक बजेब त्थ

ीोजाथ,

्धीकथल�ा खचर

सं रचाथ तीथर

ारएको।

(आ�थर ाचथ्हाे)

आ्व�क ीोजाथ

आ्व�क ््कथस

(आ�थर १,२)

ारएको

ीोजाथ्थ आ�थ�रत

कथीर�् आ्व�क

अ्स्थ- २
Spatial Based

अ्स्थ -१
Spatial Based
ीोजाथ, ीथतथीथत ाुर
ीोजाथ, ्थतथ्रण
वी्स्थपा ीोजाथ स्ेत

ीोजाथ, ीथतथीथत ाुर
ीोजाथ, ्थतथ्रण
वी्स्थपा ीोजाथ स्ेत

Based Spatial Plan ्थ
आ�थ�रत आ्व�क
््कथस ीोजाथ अाुसथर
्धीकथल�ा खचर सं रचाथ
स्हतको ्थ्षरक बजेब
त्थ कथीर�् तजु्
र थ रई
कथीथरन्ीा्थ आएको ।

(आ�थर १,२,३)

Based Spatial Plan ्थ
आ�थ�रत आ्व�क
््कथस ीोजाथ अाुसथर
्धीकथल�ा खचर सं रचाथ
त्थ ्थ्षरक कथीर�्
त्थ बजेब तीथर
रएको।

(आ�थर १,२,३)

स्थ्ेश रएको GIS

एक�ककत रमउपीोा

एक�ककत रमउपीोा

स्थ्ेश रएको GIS

अ्स्थ- ४

अ्स्थ- ३

स््मूीथया ््षीके् - ३: ्थ्षरक बजेब त्थ ीोजाथ वी्स्थपा

सं रचाथ दसतथ्ेज

3. ्धीकथल�ा खचर

दसतथ्ेज।

�वत।
2. Spatial Based
आ्व�क ीोजाथ

कथीर�्को

1. ्थ्षरक बजेब त्थ

�्थणनकरणको आ�थर

!&

बसेको

वा�थररण सव्वत र

बजेब त्थ

कथीर�् तजु्
र थ

सव्वत ाठा

ारएको

स्न्ी

(स्थससं ऐ को दफथ

६५, ६६ र ६७)

(आ�थर १,२)

ारे को ।

सबै कथीर समपथदा ाान

कथीरिजम्े्थर� अाुसथर

सव्वतले आफाो

त्थ बजेब सन्थ वा�थररण

सव्वत र �ोत अाु्था

स्थानी रथजस् परथ्शर

२४ अाुसथर )

(आ�थर ाचथ्हाे)

ारएको।

(स्थससं ऐ को

(आ�थर १,२,३)

ार� कथीथरन्ीा

रएको ।

(आ�थर १,२)

्थ्षरक ीोजाथ्थ स्थ्ेश

्थ्षरक ीोजाथ्थ स्थ्ेश

(आ�थर १,२,३)

रएको ।

कथीरीोजाथ तजु्
र थ रई

सप� ानवत त्थ

स्थानीकरणकथ लथवा

ललीहरको

�दाो ््कथसकथ

उ�्

�वत

त्थ कथीर�्को

3. ्थ्षरक बजेब

पुिसतकथ

्ैठकको वाणरी

2. सव्वतहरको

वाणरी पुिसतकथ।

ाान वाणरी रएको

1. सव्वतहर ाठा

�्थणनकरणको आ�थर

�वत्ेदा।

ीोजाथको स्नकथ

3. ्थ्षरक त्थ आ्व�क

त्थ कथीर�् दसतथ्ेज,

आ्व�क र ्थ्षरक बजेब

त्थ कथीरीोजाथ
2. SDG Linkage स्हतको

स्थानीकरण समबन�न ानवत

1. �दाो ््कथसकथ ललीहर

�्थणनकरणको आ�थर

ब्ोिज् तजु्
र थ रएको।

सव्वतको वसफथ�रस

कथीर�् तजु्
र थ

सव्वत र बजेब त्थ

तीथर रई आ्व�क र

ानवत त्थ कथीरीोजाथ

स्थानीकरणकथ लथवा

त्थ कथीरीोजाथ तीथर

स्थानीकरण

दफथ

ललीहरको

स्थानीकरणकथ लथवा ानवत

््कथसकथ ललीहरको

सथ्थनी
�दाो ््कथसकथ

क्जोर

�दाो ््कथसकथ ललीहरको

३.२.१

�ोत अाु्था

त्थ बजेब सन्थ वा�थररण

सव्वत,

स्थानी रथजस् परथ्शर

कथीर�् तजु्
र थ ादथर

्थ्षरक बजेब त्थ

अ्स्थ- ४
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(आ�थर १,२)

कथीर�् तजु्
र थ

र बजेब त्थ

सन्थ वा�थररण सव्वत

अाु्था त्थ बजेब

कथीर�् तजु्
र थ सव्वत,

्थ्षरक बजेब त्थ

अ्स्थ- ३

�दाो

््षी समबन�न समचक

३.२ �्�ीथात िस्वत

ीसको बैठकहर

बजेब सन्थ

समब� सव्वत र

(आ�थर ाचथ्हाे)

सव्वत ाठा रई

�ोत अाु्था त्थ

पथ�रत ाान कथीर्थ

परथ्शर सव्वत, �ोत

परथ्शर सव्वत,

कथीर�् तजु्
र थ र

स्थानी रथजस्

अ्स्थ- २

स्थानी रथजस्

अ्स्थ -१

३.१.२ बजेब त्थ

समचक के्

!*

््षीके्ात

ाैरसरकथर�

(स्थससं ऐ दफथ २५)

(आ�थर ाचथ्हाे)

(आ�थर १,२)

रई

(आ�थर १,२,३)

कथीथरन्ीा स्ेत रएको

तहको ्थ्षरक ीोजाथ

रएको।

कथीथरन्ीा

कथीर�्हर स्थानी

सबै ाै.स.सकथ

(आ�थर १,२)

्थ्षरक ीोजाथ्थ स्थ्ेश

ाै.स.स.को कथीर�्हर

(आ�थर १,२)

कथीर�््थ स्थ्ेश

ीोजाथ्थ स्थ्ेश ारएको।

ाै.स.स.को कथीर�्हर ्थ्षरक

(आ�थर ाचथ्हाे)

्सथनतवर् स्नककत

स्नककत रएको।
रएको ।

्लफल

रई असथर

�सतुवत रई पीथर�

असथर १० ातेवर् बजेब

(आ�थर १,२,३)

असथर ्सथनतवर्

बजेब पेश रए पवा

असथर १० ाते प�थत

(आ�थर १,२)

ा�रएको।

ार� कथीर�् तजु्
र थ

बजेब वसवल� वा�थररण

ार� ््षीके्ात रप्थ

�थ्व्कतथ के् वा�थररण

उ�्

पथ�रत ार� ीोजाथ

ाथउँ/ाार सरथबथब

स� सं स्थहरले

३.२.४

सरथ्थ पेश ारएको र असथर

७१ अाुसथर)

्सथनत्थ स्नककत ारएको।

स्हत बजेब त्थ कथीर�्

(स्थससं ऐ को दफथ

असथर १० ातेवर््थ आाथ्न

आ.्.को आी वीी अाु्था

बजेब

(आ�थर ाचथ्हाे)

�सतुवत त्थ स्नककवत

३.२.३

६६ को ३ अाुसथर)

ा�रएको ।

(स्थससं ऐ को दफथ

ार� ््षीके्ात रप्थ

�थ्व्कतथ के् वा�थररण

सथ्थनी

बजेब वसवल� वा�थररण

वसवल� वा�थररण ाा�रएको।

््षीके्ात रप्थ बजेब

क्जोर

वा�थररण

रप्थ बजेब वसवल�

३.२.२

््षी समबन�न समचक

3. �ावत �वत्ेदा ।

र वाणरीको ्थइनीुब ।

2. ाैससहरसँा स्न्ी बैठक

कथीर�्को �वत।

1. ्थ्षरक बजेब त्थ

वाणरी पुिसतकथ ।

2. सरथको बैठक, उपिस्वत र

अवरलेख,

1. सरथ्थ ्जेब पेश ारे को

3. ्थ्षरक बजेब त्थ कथीर�्

वा�थररणको वाणरी

2. ीोजाथको �थ्व्कतथ

ारे को वाणरी पुिसतकथ

1. ्जेब वसवलङ वा�थररण

�्थणनकरणको आ�थर

!(

पथँच लथख रनदथ क् लथातकथ

ाैसस ्थफरत ीोजाथ कथीथरन्ीा

वबवाीोिजत बजेब (अस््वीऐ दफथ १०)

आीोजाथहर्थ लथात सथ्ेदथर�कथ लथवा

३.३.५ स्पुरक अाुदथाबथब स�थला हुाे

सथ्ेदथर�। (स्थससं ऐ दफथ २५)

ारे को अ्स्थ्थ ाै.स.स.को ााद लथात

३.३.४

क्तथ)

(अस््वीऐ दफथ ८ अाुसथर रथजस्को

्षरको तुलाथ्थ

३.३.३ ्थ्षरक आनत�रक आी बक्� ात

्थारदशरा)

्हससथ (्जेब त्थ कथीर�् तजु्
र थको

ँ नात बजेबको ओाबे को
ीोजाथले कमल पमज

३.३.२

क्तथ)

(अस््वीऐ दफथ ८ अाुसथर रथजस्को

आीको ्हससथ।

३.३.१ कमल ्थ्षरक बजेब्थ आनत�रक

समचक

३.३ प�र्थणथर्क िस्वत

रएको।

रएको।

््वाीोजा ारएको

सम् लथात सथ्ेदथर�

लथात सथ्ेदथर�

सथ्ेदथर� ाान।

ब्ेिज् लथात

कथीर््व�ले तोके

२०% दे िख ३०%

% सम्

५ �वतशत दे िख १०

सम्

(५० दे िख ३०) %

१०-२०% सम्

सथ्थनी

२०% रनदथ क्

ी्थ्त ्थ क्

५०% रनदथ ्थव्

१०% सम्

क्जोर

ावतजथ

ाान।

बढ� लथात सथ्ेदथर�

कथीर््व�ले तोकेरनदथ

सथ्ेदथर� रएको।

३०% रनदथ बढ� लथात

१० % रनदथ बढ�

३०% रनदथ क्

२०% रनदथ बढ�

उ�्
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कथीर�्को �वत।

्थ्षरक ्जेब त्थ

वाणरी पुिसतकथ।

2. सथ्ेदथर� समबन�न

कथीर�्को �वत।

1. ्थ्षरक ्जेब त्थ

अवरलेख।

आनत�रक आीको

कथीर�्को �वत।

्थ्षरक ्जेब त्थ

कथीर�्को �वत।

्थ्षरक ्जेब त्थ

�्थणनकरणको आ�थर

@)

आनत�रक �ोत

रई अिनत् लेखथ
पर�कणले कमल
खचरको (१-३)%
बेरजम औ ंूीथएको।

अिनत् लेखथ पर�कण
रई अिनत् लेखथ
पर�कणले कमल
खचरको (३-५)%
बेरजम औ ंूीथएको।

अिनत् लेखथ पर�कण
रई कमल खचरको ५%
रनदथ ्ढ� बेरजम
औ ंूीथईएको।

(अस््वीऐ प�रच्े द ८,

दफथ २५ दे िख ३२)

अिनत् लेखथ पर�कण

अिनत् लेखथ

ात आव्रक ्षरको

ात आव्रक ्षरको

ात आव्रक ्षरको

४.१.२ ््ि�ी अाुशथसा

औ ंूीथएको।

क् बेरजम

खचरको १% रनदथ

पर�कणले कमल

बक्� रएको।

रइ आनतर�क आी

रप्थ कथीथरन्ा

(आ�थर १,२,३)

रप्थ कथीथरन्ा

रई �थ� सु्थ् पमणर

(आ�थर १,२)

कथीथरन्ा रएको।

समबन�्थ कुाै

रई �थ� सु्थ् पमणर

समबन�्थ अधीीा

(आ�थर १,२)

सु्थ् आंिशक रप्थ

�ोतकथ दर र दथीरथ

समबन�्थ अधीीा

दर र दथीरथ

आनत�रक �ोतकथ

अ्स्थ- ४

(आ�थर ाचथ्हाे)

अधीीा रई �थ�

रहेकथ आनत�रक

दर र दथीरथ

आनत�रक �ोतकथ

अ्स्थ- ३

रएको।

र दथीरथ समबन�्थ

आनत�रक �ोतकथ दर

अ्स्थ- २

अव�कथर के्वर्

हथल सम् आफाो

अ्स्थ -१

अधीीा ारएको ।

(स्थससं ऐ दफथ ६५)

४.१.१

समचक के्

४.१ स्� िस्वत
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�वत्ेदा।

1. लेखथ पर�कण

अवरलेख

तुलाथर्क

आीको

3. आनत�रक

दरहरको सुचन

2. रथजस्कथ

�वत्ेदा ।

अधीीा

सव्वतको

1. रथजस् परथ्शर

आ�थर

�्थणनकरणको

@!

आी वीीको

(स्थससं ऐ दफथ ७१ को ६)

कथीथरन्ीाको �ावत स्नकथ

४.२.४ ्थ्षरक बजेब

४.२.३ �चवलत कथाुा अाुसथर
ख�रद ाुरीोजाथ र ्थ्षरक
ख�रद ीोजाथ तीथर� र
कथीथरन्ीा
(सथ.ख.ऐा दफथ ६, स्थससं ऐ
दफथ ८४ उपदफथ २ को ब)

(अस््वीऐ दफथ ३०)

सथ्रजवाक�करण

४.२.२ आी र वीीको ्््रण

(अस््वीऐ दफथ ३२)

प�वत र ढथँचथको �ीोा

ाेपथल सरकथर�थरथ वा�थर�रत

्ा�करण त्थ लेखथयाकथ लथवा

४.२.१

््षी समबन�न समचक

४.२ �्�ीथात िस्वत

(आ�थर ाचथ्हाे)

ात आव्रक ्षरको
स्नकथ चथलु
आ.्.को प्हलो
चौ्थवसकवर्
ाारे को।

(आ�थर १,२)

ात आव्रक ्षरको
स्नकथ चथलु आ.्.को
प्हलो चौ्थवसकवर्
ारे को तर स्नकथ
�वत्ेदा सथ्रजवाक
ाारे को।

(आ�थर १,२)

कथीथरन्ीा रएको ।

कथीथरन्ीा रएको ।

(आ�थर १)

तीथर रई पमणर रप्थ

तीथर रई आिशंक

तीथर रएको ।

(आ�थर १,२,3)

ात आव्रक ्षरको
स्नकथ चथलु आ.्.को
प्हलो चौ्थवसकवर्
समप� ार� स्नकथ
�वत्ेदा सथ्रजवाक
ारे को।

(आ�थर १,२)

्थ्षरक ख�रद ीोजाथ

्थ्षरक ख�रद ीोजाथ

्थ्षरक ख�रद ीोजाथ

ख�रद ाुरीोजाथ र

(आ�थर १,२,३)

सथ्रजवाक ा�रएको।

्ेबसथइब ्थफरतस्ेत

तो्कएको स्ीवर्

आी÷वीीको ्््रण

(आ�थर १,२)

ा�रएको

पमणर रप्थ �ीोा

उ�्

ख�रद ाुरीोजाथ र

(आ�थर १,२)

ाा�रएको।

तो्कएको स्ी वर्

सथ्रजवाक ा�रएको तर

आी÷वीीको ्््रण

(आ�थर १,२)

आंिशक �ीोा ा�रएको

सथ्थनी

ख�रद ाुरीोजाथ र

(आ�थर ाचथ्हाे)

ाा�रएको

सथ्रजवाक�करण ाान

आी÷वीीको ्््रण

(आ�थर ाचथ्हाे)

�ीोा ाा�रएको ।

क्जोर
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ारे को �्थण

स्नकथ �वत्ेदा सथ्रजवाक

3. सथ्रजवाक सं चथर ्थधी्बथब

2.स्नकथ कथीर�्को �वत्ेदा

उपिस्वत

1.स्नकथको कथीर�्को

स्नकथ �वत्ेदा

2.ख�रद ीोजाथको ्थ्षरक

ख�रदको ाुर ीोजाथको �वत

1.्थ्षरक ख�रद ीोजाथ र

अवरलेख ।

सथ्रजवाक ारे को

3.स्ीवर् ्ेबसथइब ्थफरत

ा�रएको �्थण

2.आीवीीको ्््रण सथ्रजवाक

1.आी÷वीीको आ्व�क ्््रण

अाुसथर वीीको ्््रण

2.वा�थर�रत प�वत र ढथँचथ

अाुसथर आीको ्््रण

1.वा�थर�रत प�वत र ढथँचथ

�्थणनकरणको आ�थर

@@
खचर ारे को।

आी वीी अाु्था अाुसथर)

(आ�थर १,२)

खचर ारे को।

(६०-८०)% सम्

रनदथ क् खचर ारे को।

(स्थससं ऐ दफथ ७१ अाुसथरको

(आ�थर १,२)

८०% रनदथ बढ�

ँ नात बजेबको
पमज

ँ नात बजेबको ६०%
पमज

ँ नात खचर
४.३.३ पमज

(आ�थर १,२,३)

(आ�थर १,२)

(आ�थर १,२)

ँ नात बजेबको
पमज

(आ�थर १,२,३)

खचर ारे को ।

कथीर�््थ स्ेत

खचर पुीथरई पमँजनात

खचर पुीथरएको।

खचर रएको

शनषरकबथब �शथसवाक

शनषरकबथब �शथसवाक

रथजस् बथँ्फथँब

आनत�रक आी र

रनदथ बढ� �शथसवाक

रथजस् बथँ्फथँब

आनत�रक आी र

आी वीी अाु्था अाुसथर)

आनत�रक आी र रथजस्
बथँ्फथँबबथब �थ� रक्

�शथसवाक खचर

(आ�थर १,२,३)

ाारे को।

(स्थससं ऐ दफथ ७१ अाुसथरको

४.३.२

रई रक्थनतर

ारे को।

(आ�थर १,२,३)

शनषरकवर् ्थ् खचर

बथ्हर ाई रक्थनतर

(आ�थर ाचथ्हाे)

तो्कएको सन्थ र

सन्थ ्थ शनषरक

रएको।

ारे कथ कथीर�््थ

ारे कथ कथीर�््थ

बथ्हर ाई रक्थनतर

सरथबथब स्नककत

उ�्

(स्थससं ऐ दफथ ७९)

सरथबथब स्नककत

सथ्थनी

तो्कएको सन्थ ्थ शनषरक

क्जोर

ावतजथ

४.३.१ रक्थनतर

समचक

४.३ प�र्थणथर्क िस्वत

स््मूीथया ््षीके् - ४: ््�नी ए््् आव्रक वी्स्थपा

्््रण

्््रण

्््रण
�वत्ेदा

2. आनत�रक लेखथ पर�कण

खचर

1. SUTRA बथब �थ� बजेब र

खचर

3. SUTRA बथब �थ� बजेब र

2. आनत�रक आीको ्््रण

1. ्थ्षरक बजेब त्थ कथीर�्

खचर

3. SUTRA बथब �थ� बजेब र

2. सं शोव�त ्थ्षरक कथीर�्,

कथीर�्

1. स्नककत ्थ्षरक बजेब त्थ

�्थणनकरणको आ�थर

@#

रथजस् सयला

खचर ाान अिखतीथर�

(स्थससं ऐ दफथ ७३)

४.३.५

(स्थससं ऐ दफथ ७१)

४.३.४

समचक

(आ�थर १)

(आ�थर १)

तो्कएको स्ी रनदथ

(आ�थर १)

(आ�थर १)

अव�ककतलथई �दएको।

अव�ककतलथई

ा�दएको।

(आ�थर ाचथ्हाे)

�शथसक�ी

�्ुख �शथसक�ी

�शथसक�ी अव�ककतलथई

पव् �दएको।

सथत �दावर् �्ुख

खचर ाान अिखतीथर�

�्ुख ्थ अधीकले

खचर ाान अिखतीथर�

(आ�थर १)

रएको ।

रथज� सयला

९०% रनदथ बढ�

रथजस् अाु्था को

उ�्

ाान अिखतीथर� �्ुख

�्ुख ्थ अधीकले

सयला रएको ।

रएको।

�्ुख ्थ अधीकले खचर

(७०-९०)% रथज�

रथजस् अाु्था को

सथ्थनी

रनदथ क् रथज� सयला

रथजस् अाु्था को ७०%

क्जोर

ावतजथ

अिखतीथर�को �वत ।

दसतथ्ेज।

सयवलत प�र्थण दे िखाे

आनत�रक रथजस्को लक र

�्थणनकरणको आ�थर

@$

्लफल रई से्थ
�्थह सु�थरकथ
समबन�्थ वाणरी रई
५० �वतशत

रई से्थ �्थह सु�थरकथ
समबन�्थ वाणरी स्ेत
रएको ।

(आ�थर १)
सबै ््थ्थ कथीथरलीहर
स्थपाथ रएको।

कथीरपथवलकथ बैठक्थ

्लफल हुाे

ारे को।

(आ�थर १)

सबै ््थ्थ कथीथरली

स्थपाथ ाार� सीु्

््थ कथीथरलीबथब

से्थ�्थह ाान

ा�रएको।

५.१.२ ््थले

उपलब� ारथउाे

से्थ

(स्थससं ऐ

दफथ१२)

(आ�थर १)

कथीरपथवलकथ्थ

कथीरपथवलकथ्थ ्लफल

समबन�्थ

दफथ११)

(आ�थर १)

रएको।

सु््�थको समबन�्थ

सु््�थको समबन�्थ

से्थ सु््�थको

(स्थससं ऐ

(आ�थर १,२)

से्थहर �्थह रएको।

स्थपाथ रई ््थबथब

सबै ््थ्थ कथीथरली

(आ�थर १,२)

कथीथरन्ीा रएको।

रप्थ कथीथरन्ीा

ारथउाु पान से्थ

ारथउाु पान से्थ

उपलब� ारथउाु पान

(आ�थर १,२,३)

रएको।

रई सबै से्थहर �्थह

र्ा्थ कथीथरली स्थपाथ

सबै ््थ्थ आफाै

(आ�थर १,२)

समबन�्थ वाणरी रई पमणर

रई से्थ �्थह सु�थरकथ

कथीरपथवलकथ्थ ्लफल

सु््�थको समबन�्थ

ारथउाु पान से्थ

ाथा�रकलथई उपलब�

ाथा�रकलथई उपलब�

ाथा�रकलथई उपलब�

�्थह

स्थानी तहबथब

अ्स्थ – ४

ाथा�रकलथई

अ्स्थ – ३
स्थानी तहबथब

अ्स्थ - २
स्थानी तहबथब

अ्स्थ -१

स्थानी तहबथब

५.१.१ से्थ

समचकके्

५.१ स्�िस्वत

स््मूीथया ््षीके् - ५: से्थ�्थह

र्ाको अवरले ख

3. ््थ कथीथरलीको

�्थहको ्््रण

2. ््थबथब से्थ

्््रण

स्थपाथको

1. ््थ कथीथरलीहर

�ावत �वत्ेदा

कथीथरन्ीा

2. वाणरी

बैठकको वाणरी

1. कथीरपथवलकथको

आ�थर

�्थणनकरणको

@%

ास्कएको।

११,१२ को

तीथर ारएको ।

(स्थससं ऐ दफथ ११ को

(आ�थर ाचथ्हाे)

से्थ समबन�न ्थपदण्

(SOP)

उपदफथ २ को ङ १)

कथीथरलीबथब �्थह हुाे

५.२.२ से्थ�्थहको ्थपदण्

ङ १)

दफथ११ को उपदफथ २ को

(आ�थर १,२)

तर
कथीथरन्ीा ारएको।

तीथर रएको

से्थ समबन�न ्थपदण्

कथीथरलीबथब �्थह हुाे

(आ�थर १,२,३)

�््व�को �ीोा रएको ।

�ीोा ारएको ।

रिज�ेसा ्थ कम्ीुबर वबवल�

(आ�थर ाचथ्हाे)

्धीे २ �कथरको समचाथ

कुाै पवा समचाथ �््व�को

आ�थ�रत बोका, अालथइा

�््व�को �ीोा (स्थससं ऐ

से्थ�्थह्थ उूलेिखत

सथ्थनी

से्थ ््थह्थ उूलेिखत

क्जोर

(आ�थर १, ३)

उ�्

(आ�थर १,२,३)

पमणर सनतु� रएको।

से्थ�्थह्थब से्थ�थह�

अ्स्थ – ४

(आ�थर १,२,३)

रएको ।

तीथर रई कथीथरन्ीा

से्थ समबन�न ्थपदण्

कथीथरलीबथब �्थह हुाे

(आ�थर १,२,३)

�ीोा रएको।

�कथरको समचाथ �््व�को

से्थ�्थह्थ उूलेिखत सबै

स््मूीथया ््षीके् - ५: से्थ�्थह

(आ�थर १)

बाथउा स्कएको।

से्थ�थह�हर सनतु�

सनतोषजाक रहे को।

से्थ�्थहको सतर

अ्स्थ – ३

५.२.१ से्थ�्थह्थ �््व�्थ

््षीसमबन�न समचक

५.२ �्�ीथात िस्वत

(आ�थर ाचथ्हाे)

सनतु� बाथउा

(स्थससं ऐ दफथ

कथ्)

रएकथ से्थहर ्धीे

से्थ�थह�हरलथई

�वतको सनतु�न
केह� से्थहर्थ ्थ्

कथीथरलीबथब �्थह

अ्स्थ - २

से्थ�्थह �वत

अ्स्थ -१

५.१.३ से्थ

समचकके्

1. वा�थर�रत ा�रएकथ
से्थकथ ्थपदण् ए्ं
समचकहर,
2. ्ेबसथईब्थ ्थपदण्
रथिखएको
3. ्थपदण् पथलाथको
स्नकथ �वत्ेदा ।

3. कम्ीुबर वबवल�

2. अालथईा रिज�ेसा

1. बोका �णथल�

�्थणनकरणको आ�थर

तिसबर/वरव्ीो

अवरलेख र

ु थइको
सुा्

3. सथ्रजवाक

2. उपरो्थ सरन ,

सं खीथ र वाणरी,

1. ाुाथसो ्थ उजमर�

आ�थर

�्थणनकरणको

@^

अाुपिस्वत्थ वाजले

(आ�थर ाचथ्हाे)
््थहर्थ ््थ अधीकको
अाुपिस्वत्थ वाजले
उपलब� ारथउाुपान
से्थको ्ैकिूपक वी्स्थ
ाारे को

५.२.४ ््थ्थ से्थ�्थहको

्ैकिूपक वी्स्थ

(स्थससं ऐ १६को उपदफथ ४

को ा को ६ र दफथ१८ को

उपदफथ ३)

समबो�ा रएको ।

सम् समबो�ा रएको ।

समबो�ा रएको ।

(आ�थर १,२)

सो ्धीे ८०% रनदथ ््ढ

सो ्धीे (४०-८०)%

सो ्धीे ४०% रनदथ क्

(आ�थर १,२)

(आ�थर १,२)

ाुाथसोको अवरलेख रथखन

उपदफथ २ को ङ ७)

ाुाथसोको अवरलेख रथखन

ाुाथसोको अवरलेख रथखन

्मूीथया अ्व�्थ �थ�

उ�्

(स्थससं ऐ दफथ ११ को

्मूीथया अ्व�्थ �थ�

सथ्थनी

ावतजथ
्मूीथया अ्व�्थ �थ�

क्जोर

(आ�थर १,२)

ाान ारे को।

से्थको ्ैकिूपक वी्स्थ

उपलब� ारथउाु पान

स््मूीथया ््षीके् - ५: से्थ�्थह

(आ�थर १)

केह� ््थ्थ ाान ारे को।

वी्स्थ क्हले कथँह�/

से्थको ्ैकिूपक

उपलब� ारथउाुपान

अाुपिस्त हुँदथ वाजले

सबै ््थ्थ ््थ अधीक

(आ�थर १,२)

लथाु ारे को।

�णथल��थरथ रई e-Payment

सबै र ु्थानहर बै्क�

उ�्

५.३.१ाुाथसो फ्\ी�ब

समचक

५.३ प�र्थणथर्क िस्वत

््थहर्थ ््थ अधीकको

ारे को।

उपदफथ २ को ङ ७)

(आ�थर ाचथ्हाे)

(आ�थर १)

र ााद्थ स्ेत हुाे

(स्थससं ऐ दफथ११ को

�णथल��थरथ ाान ा�रएको।

र ु्थानहर ब� ्कंा �णथल�

र ु्थान

सबै र ु्थानहर बै्क�

सथ्थनी

कथीथरलीबथब ा�राे

क्जोर

५.२.३ बै्क� �णथल�बथब

््षीसमबन�न समचक

3. ाुाथसो फ्\ी�ब समचन

1. ाुाथसो दतथर ्कतथ्

�्थणनकरणको आ�थर

�वत ।

�रीथीोजाको

2. अव�कथर

प्को �वत ।

1. िजम्े्थर� तो्कएको

रएको सम्ौतथ

2. e-payment को लथवा

�णथल�

1. बै्क� र ु्थान

�्थणनकरणको आ�थर

@&

से्थ �्थहलथई सहज

से्थ �्थहलथई पहुँच

से्थ �्थह कथीथरलीबथब
्थ् सनव्त रहेको ।

से्थको �ीोा (स्थससं ऐ

आ�द)

से्थहर वीि्ात घबाथ दतथर

िश््र, कक्ष पशु समबन�न

वरबथव्ा ए ््तरण, स्थसथी

घुमतनसे्थकथ के्हर खोप,

(आ�थर ाचथ्हाे)

से्थहर

ङ ७)

(आ�थर १)

स�थला।

्षरको १ पबक घुमतन

दफथ११ को उपदफथ २ को

ीोगी बाथउा कमतन्थ

(आ�थर १)

स्ेत
ाान ारे को।

से्थहर

स�थला

अाुसथर सबै ््थ्थ घुमतन

बाथउा आ्शीकतथ

रएको।(आ�थर १)

५.३.५ से्थ �्थह्थ घुमतन

(आ�थर १)

ु थइ
सथ्रजवाक सुा्

ु थइ रएको।
सुा्

ु थइ रएको।
सुा्

उपदफथ ५)

(आ�थर १)

कमतन्थ १ पबक

पबक सम् सथ्रजवाक

पबक ्थ् सथ्रजवाक

�रीेक चौ्थवसक्थ

(आ�थर १)

९० % रनदथ ्ढ�

(स्थससं ऐ दफथ ७८ को

्मूीथया अ्व�्थ २

(आ�थर १)

७०% दे िख ९० %सम्

(आ�थर १,२)

रनदथ ्थव्

कमल लथर�थह�को २/३

उ�्

्मूीथया अ्व�्थ १

(आ�थर १)

७०% रनदथ क्

(आ�थर १,२)

दे िख २/३ सम्

कमल लथर�थह�को १/३

सथ्थनी

ावतजथ

ु थइ
५.३.४ सथ्रजवाक सुा्

उपदफथ ४)

(स्थससं ऐ दफथ ११ को

सं खीथ

�दावर् रएको कमल जन्दतथर

५.३.३ जन्ेको व्वतले ३५

उपदफथ २ को त २)

(आ�थर १,२)

सम्

बैय खथतथ ्थफरत र ु्थान

(स्थससं ऐ दफथ११ को

कमल लथर�थह�को १/३

क्जोर

५.३.२ सथ्थिजक सुरकथ र�थ

समचक

पुिसतकथ

घुमतन से्थको अवरलेख

अवरलेख पुिसतकथ,

ु थइको
1. सथ्रजवाक सुा्

घबाथ दतथर ्कतथब

2. ब� क सु््�थ उपलब�
रए ब� कको Statement

र ु्थानको अवरलेख

1. लथर�थ्ह सं खीथ र

�्थणनकरणको आ�थर

@*

रनदथ

उपकरण र औष�न
आ्शीकतथाुसथर उपलब�
रएको ।
(ख) बथलबथवलकथको लथवा
अवा्थीर ा�रएकथ खोप
९०% रनदथ बढ�
बथलबथवलकथले �थ�
ारे को।

उपकरण र औष�न
आ्शीकतथाुसथर उपलब�
रएको ।
(ख) बथलबथवलकथको
लथवा अवा्थीर ा�रएकथ
खोप (८०-९०%) सम्
बथलबथवलकथले �थ�
ारे को ।

उपकरण र औष�न
आ्शीकतथाुसथर उपलब�
ारएको ।
(ख) बथलबथवलकथको लथवा
अवा्थीर ा�रएकथ खोप
८०% रनदथ क्
बथलबथवलकथले ्थ् �थ�
ारे को ।

(आ�थर १,२)

सं स्थहर्थ जाश्न,

सं स्थहर्थ जाश्न,

सं स्थहर्थ जाश्न,

्)

(आ�थर १,२)

(आ�थर १,२)

स�थला रएकथ स्थसथी

स�थला रएकथ स्थसथी

दफथ११ को उपदफथ २ को
स�थला रएकथ स्थसथी

ानवत ब्ोिज् स्थपाथ र

ानवत ब्ोिज् स्थपाथ र

ानवत ब्ोिज् स्थपाथ र

ाथा�रकको पहुँच (स्थससं ऐ

(आ�थर १)

रनदथ ब्ढले घबे को।

््�थली ्ोडाे दर ५०%

रई ात ्षरको तुलाथ्थ

(क) ाेपथल सरकथरको

(आ�थर १)

५०% सम् घबे को।

््�थली ्ोडाे दर

रई ात ्षरको तुलाथ्थ

राथर दर ९०% रनदथ ््ढ

्मूीथया अ्व�्थ ््�थ्�

उ�्

(क) ाेपथल सरकथरको

(आ�थर १)

दर ाघबे को।

तुलाथ्थ ््�थली ्ोडाे

क् रहे को र ात ्षरको

राथर दर (८०-९०) %

्मूीथया अ्व�्थ ््�थ्�

्मूीथया अ्व�्थ ््�थ्�
राथर दर ८० %

सथ्थनी

क्जोर

ावतजथ

(क) ाेपथल सरकथरको

५.३.७ स्थसथी से्थ्थ

उपदफथ २ को ज)

(स्थससं ऐ दफथ११ को

बथलबथवलको पहुँच

५.३.६ िशकथ्थ सबै

समचक

1. स्थसथी सं स्थहर्थ
जाश्न, उपकरण र
औष�न आ्शीकतथ र
प�रपमत�को अ्स्थ
्िूकाे �वत्ेदा
2. Health MIS (HMIS)
बथब �थ� �वत्ेदा
(सं चथवलत स्थसथी
सं स्थको ्््रण,
स्थसथी सं स्थ्थ
रएको दरबनद� र
वाीव्त कथीररत
ससथीक्�को सं खीथ,
स्थसथी उपकरण र
औष�न उपलव�तथ,
्व्र� सु््�थ,
बथलबथवलकथको
अवरलेख र खोप
वलएकथ को रक्र)
लाथीतको स्�
िस्वत दे िखाे ार� ।

�वत्ेदा।

स्� िस्वत दे िखाे

राथर र हथिजर� स्हत

बथब ््�थ्�को ककथात

Education MIS (EMIS)

�्थणनकरणको आ�थर

@(

उपदफथ २ को ण ७)

(स्थससं ऐ दफथ११ को

�्4{g र बजथर�करण

उपलब� रएको ।

अाुसथरको से्थ र �््व�

उपलब� ारएको।

५.३.९ स्थानी उरपथदाको

अाुसथरको से्थ र �््व�

जाशि् र ्था

अाुसथरको से्थ र �््व�

ारे को तर सो अाुसथर

ारएको ।

(आ�थर ाचथ्हाे)

कथीर�्ात पहल

(आ�थर १,२)

ासकेको।

बजथर वी्स्थपा हुा

कथीर�्ात वी्स्थ

ानवतात र

लथवा

�्4{g र बजथर�करणकथ

स्थानी उरपथदाको

(आ�थर १,२)

उपलब� रएको ।

�्4{g र बजथर�करणकथ
लथवा कुाै ानवतात र

स्थानी उरपथदाको

(आ�थर १,२)

आ्शीक जाशि्, ्था

केह�्थ ्थ् आ्शीक

आ्शीक जाशि् र ्था

ानवतात र

(आ�थर १,२,३)

रएको

अाुसथर बजथर वी्स्थपा

कथीर�् वी्स्थ ार� सो

लथवा

�्4{g र बजथर�करणकथ

स्थानी उरपथदाको

(आ�थर १,२)

त्थ पशु से्थ केन्हर्थ

उपदफथ २ को ण र द)

पशु से्थ केन् ्धीे

पशु से्थ केन््थ

स्थपाथ रएकथ सबै कक्ष

उ�्

(स्थससं ऐ दफथ ११ को

स्थपाथ रएकथ कक्ष त्थ

सथ्थनी

स्थपाथ रएकथ कक्ष त्थ

क्जोर

ावतजथ

५.३.८ कक्ष र पशु से्थ

समचक

3. बजथरको वी्स्थ,

2. सं स्थात वी्स्थ,

1. ानवत र कथीर�्,

्््रण/�वत्ेदा ।

््�ेषणथर्क

अ्स्थ ्ूकाे

हथलको से्थको

२.्थपदण्को अाुपथत्थ

्थपदण् ।

पुर ्ीथउाुपान से्थको

पशुसे्थकेन्ले

ाोबथ) लाथीत कक्ष र

पुर ्ीथउाुपान से्थ (पशु

�वत से्थ केन्ले

केन्हर को सं खीथ,

(हेकबर), पशुसे्थ

पुर ्ीथउाु पान के्

से्थकेन्ले से्थ

सं खीथ, �वत

१.कक्ष से्थ केन्

�्थणनकरणको आ�थर

#)

कथीर््व� तीथर

ारएको।

को उपदफथ १, दफथ

४९ को उपदफथ १२)

्ेलव्लथप

(आ�थर १)

ारे को ।

(स्थससं ऐ दफथ ४९)

अव�कथंश वाणरी

सं ीोजकले ्थ् ाान

नीथ्ीक

सव्वतको वाणरी �ककीथ

६.२.२

(आ�थर ाचथ्हाे)

(आ�थर १)

ारे को ।

बहु्तको आ�थर्थ ाान

अव�कथंश वाणरी

(आ�थर २,३)

ारे को

को उपदफथ ३)

।

(आ�थर १)

ारे को

वाणरी स्रसम्त हुाे

(आ�थर १,२,३)

व्लथप् ारथउाे ारे को।

्ेलव्लथपकतथरबथब ्थ्

सुिचककत ाार�,
्ेलव्लथपकथ कथीरहर

समचनककत ारे को

उ�्

�्थणनकरणको आ�थर

अवरलेख,

2. नीथी समपथदाको

कथीर््व�को �वत

1. नीथी समपथदा

�्थणनकरणको आ�थर

तीथर ा�रएको समचन)

कथाुान �्�ीथ स्ेत दे िखाे ार�

अवरलेख (एकल/बहु्त/स्रसम्त

नीथ्ीक सव्वतकथ वाणरीहरको

समचन ।

3. ्ेलव्लथपकथ फैसलथहरको

2. ्ेलव्लथपकतथर वाीुि्को �वत,

1. ्ेलव्लथपकतथरहरको समचन,

(आ�थर १,२)

रएको।

कथीर समपथदा

कथीर््व� अाुसथर

कथीर््व� वा्थरण रई

स�थलाकथ लथवा

्ेलव्लथपकतथरहरलथई

सथ्थनी

अ्स्थ -४
नीथ्ीक सव्वत

स््मूीथया ््षीके् - ६: नीथ्ीक कथीर समपथदा

वी्स्थ ाै ारहेको।

्ेलव्लथपकतथरको

क्जोर

रएको ।

ारएको।

(आ�थर १,२)

आिशक पथलाथ

कथीर््व� पथलाथ

(आ�थर १)

रएपवा कथीर््व�को

कथीर््व� वा्थरण

स�थलाकथ लथवा

नीथ्ीक सव्वत

अ्स्थ -३

रएको तर

कथीर््व� तीथर

स�थलाको

नीथ्ीक सव्वत

अ्स्थ -२

(स्थससं ऐ दफथ ४९

कतथरको वी्स्थ

६.२.१

््षी समबन�न समचक

६.२ �्�ीथात िस्वत

स�थलाकथ लथवा

(स्थससं ऐ दफथ ४६

(आ�थर ाचथ्हाे)

नीथ्ीक सव्वत

अ्स्थ -१

६.१.१ नीथी समपथदा

समचक के्

६.१ स्� िस्वत

स््मूीथया ््षीके् - ६: नीथ्ीक कथीर समपथदा

#!

नीथ्ीक

उजु�रको ५० % रनदथ

क् फ्\ी�ब रएको ।

(आ�थर १,२)

फ्\ी�ब।

(स्थससं ऐ दफथ ४९

को

पुारथ्ेदा्थ ाएको ।

केह� ््थ्थ ्थ्

रनदथ बढ� ्््थद

पुारथ्ेदा्थ ाएको ।

कुाै पवा ््थ्थ

्ेलव्लथप केन् ाठा

ारएको।

पुारथ्ेदा

(स्थससं ऐ दफथ ५१)

६.३.३ ्ेलव्लथप

केन् ाठा

(स्थससं ऐ दफथ ४९

को उपदफथ १०)

ारे कथ कमल उजमर� ्धीे

कमल उजमर� ्धीे ५०%

सव्वतको वाणरी उपर

(आ�थर ाचथ्हाे)

(आ�थर १,२)

आएको।

रई स�थला्थ

्ेलव्लथप केन् ाठा

(आ�थर १,२)

१०-५०% सम् ्््थद

सव्वतले फ्\ी�ब

(आ�थर १,२)

सव्वतले फ्\ी�ब ारे कथ

(आ�थर १,२)

रएको।

(आ�थर १,२)

्लफल

�वत्ेदा पेश रई सरथ्थ

उ�्

उजमर�को ७० % रनदथ

्मूीथया अ्व�्थ �थ�

उ�्

(आ�थर १,२)

आएको।

केन् ाठा रई स�थला्थ

सबै ््थ्थ ्ेलव्लथप

(आ�थर १,२)

पुारथ्ेदा्थ ाएको ।

रनदथ क् ्््थद

कमल उजमर� ्धीे १०%

सव्वतले फ्\ी�ब ारे कथ

(आ�थर १,२)

सम् फ्\ी�ब रएको । बढ� फ्\ी�ब रएको।

उजमर�को (५०-७०) %

्मूीथया अ्व�्थ �थ�

सथ्थनी

ावतजथ

६.३.२ नीथ्ीक

उपदफथ २ र ४)

(आ�थर १,२)

ाारे को।

सरथ्थ ्लफल

�वत्ेदा पेश रएको तर

सथ्थनी

स््मूीथया ््षीके् - ६: नीथ्ीक कथीर समपथदा

्मूीथया अ्व�्थ �थ�

क्जोर

(आ�थर ाचथ्हाे)

ाारे को।

�वत्ेदा पेश ाान

क्जोर

६.३.१ उजुर�

समचक

६.३ प�र्थणथर्क िस्वत

को उपदफथ २)

(स्थससं ऐ दफथ ५३

�णथल�

सव्वतको �वत्ेदा

६.२.३

््षी समबन�न समचक

स�थला्थ आएको �्थण

2. सबै ््थ्थ ्ेलव्लथप केन्

वाणरी पुिसतकथ,

1. ्ेल व्लथप केन् ाठा रएको

2. पुाथरथ्ेदा परे कथ उजमर� समचन

1. उजमर� फ्\ी�ब समचन

उजमर� फ्\ी�ब ्कतथ्

1. उजमर� दतथर ्कतथ्,

�्थणनकरको आ�थर

पुिसतकथ।

2. सरथको ्लफल र वाणरी

पेश रएको दतथर ्कतथ्,

1. अधीक ्थफरत सरथ्थ �वत्ेदा

�्थणनकरणको आ�थर

#@

ारएको

अाुसथर स्क पम्थर�थर
तजु्
र थ ा�रएको

्थ्षरक कथीर�्

ाुरीोजाथ अाुसथर

स्क ीथतथीथत

अ्स्थ- २

तोकेको ्थ्षरक ललीको
८० �वतशत
वा्थरण रएको

ीोजाथले तोकेको
्थ्षरक ललीको ६०
�वतशत

(आ�थर १)

तीथर ारएको

(स्थससं ऐ, २०७४

(आ�थर ाचथ्हाे)

तीथर रई

तीथर रएको

उपीोा ीोजाथ

ीोजाथ

को दफथ २७.२)

रम-उपीोा ीोजाथ

रम-उपीोा ीोजाथ

सं ्ेदाशनल रम-

सं ्ेदाशनल रम-उपीोा

(आ�थर १,२,३)

कथीथरन्ीा्थ आएको

जोिख् सं ्ेदाशनल

जोिख् सं ्ेदाशनल

जोिख्

(आ�थर १,२,३)

वा्थरण रएको

स्क

ारे को र उ् ीोजाथले

हुाे ारे को र उ्

(आ�थर १,२,३)

कथीथरन्ीा्थ ूीथईएको

सं रकण ीोजाथ

््कथस ्थ समपदथ

जगाथ ््कथस ्थ बसतन

जगाथ ए्ककरण ्थ

कमतन्थ बषर्थ एउबथ

उपीोा ीोजाथ अाुसथर

जोिख् सं ्ेदाशनल रम-

(आ�थर १,२,३)

स्क

अाुसथर ाकसथ पथस हुाे

स्कको के्थव�कथर

ाुरीोजाथले तोकेको

स्क ीथतथीथत

अ्स्थ- ४

अाुसथर ाकसथ पथस

स्कको के्थव�कथर

ाुरीोजाथले तोकेको

स्क ीथतथीथत

अ्स्थ- ३

७.१.२ जोिख्

(आ�थर ाचथ्हाे) (आ�थर १)

ाुरीोजाथ तीथर

ीथतथीथत ाुरीोजाथ

वा्थरण

स्क ीथतथीथत

अ्स्थ -१

७.१.१ स्क

समचक के्

७.१ स्� िस्वत

स््मूीथया ््षीके् - ७: रौवतक पम्थर�थर

3. ्थ्षरक �ावत �वत्ेदा

कथीर�्

2. ्थ्षरक बजेब त्थ

उपीोा ीोजाथ

1. जोिख् सं ्ेदाशनल रम-

वा�थररण

3. स्कको के्थव�कथर

2. ाकसथ पथसको अ्स्थ

ीोजाथ

1. स्क ीथतथीथत ाुर

�्थणनकरणको आ�थर

##

तजु्
र थ रएको तर

समबन�न कुाै

ानवत तजु्
र थ

ारएको ।

सथ्ेदथर� ानवत

(स्थससं ऐ, २०७४

को दफथ २४.८)

(आ�थर १,२,३)

कथीथरन्ीा रएको ।

ीोजाथहर्थ

रई आंिशक

कथीर�् ारएको

(स्थससं ऐ, २०७४ को

(आ�थर १,२)

ारे को

(आ�थर १,२,३)

तह घोषणथ ारे को

कमतन्थ १ ्बथ ््थलथई
बथल्ै्न ््थ घोषणथ

पुरथ ार� बथल्ै्न स्थानी

पम्थर�थर पुरथ ार�

२)

स्थानी शथसाकथ पम्थर�थर

स्थानी शथसाकथ

कथीथरन्ीा रई बथल्ै्न

ानवत त्थ कथीर�्

बथल्ै्न त्थ अपथ�्ै्न

उ�्

दफथ २४ को उपदफथ

(आ�थर १)

ानवत त्थ कथीर�्

अपथ�्ै्न ानवत त्थ

अपथ�्ै्न पम्थर�थर
कथीथरन्ाी रई बथल्ै्न

बथल्ै्न त्थ अपथ�्ै्न

बथल्ै्न त्थ

७.२.१ बथल्ै्न त्थ

सथ्थनी

क्जोर

�्थणनकरणको आ�थर

खचरको अं श स्हत)।

रएकथ के्, ्कवस् र

�वत्ेदा (सथ्ेदथर�

अ्स्थको स्नकथ

3. ानवतको कथीथरन्ीा

ीोजाथहरको समचन

सथ्ेदथर�्थ स�थवलत

2. सथ्रजवाक- वाजन

ानवतको �वत

1. सथ्ेदथर� समबन�न

�्थणनकरणको आ�थर

�वत्ेदा

3. बथल्ै्न स्थानी तह घोषणथको

2. बथल्ै्न ््थ घोषणथको �वत्ेदा

1. बथल्ै्न त्थ स्थानी ानवत

(आ�थर १,२,३)

रएको ।

कथीर�् स�थला

ीोजाथहर्थ सथ्ेदथर�

उूलेिखत सबै

तजु्
र थ रई ानवत्थ

सथ्ेदथर� समबन�न ानवत

वाजन के्

अ्स्थ- ४
सथ्रजवाक-

स््मूीथया ््षीके् - ७: रौवतक पम्थर�थर

(आ�थर ाचथ्हाे) (आ�थर १,२,३)

ारएको ।

कथीथरन्ीा

वाजन

समबन�न ानवत तजु्
र थ

के् सथ्ेदथर�

सथ्रजवाक-

अ्स्थ- ३

््षी समबन�न समचक

७.२ �्�ीथात िस्वत

समबन�न ानवत

सथ्ेदथर�

सथ्रजवाक- वाजन

के् सथ्ेदथर�

वाजन के्

वाजन

पम्थर�थर ््कथस्थ

सथ्रजवाक-

अ्स्थ- २

सथ्रजवाक-

अ्स्थ -१

७.१.३ रौवतक

समचक के्

#$

�रथ्

ाारे को।

(आ�थर ाचथ्हाे)

्थपदण् तजु्
र थ

१)

दफथ ४३ को उपदफथ

स्थानी र्ा

पथलाथ ारएको र

रथ्�ी र्ासं ्हतथ

(आ�थर ाचथ्हाे)

ाा�रएको ।

्मूीथया (EIA)

(स्थससं ऐ, २०७४ को

र्ासं ्हतथ र ्थपदण्

७.२.४ रथ्�ी

२)

दफथ २४ को उपदफथ

(स्थससं ऐ, २०७४ को

्मूीथया ( EIA )

्थतथ्थरणनी

्मूीथया (IEE) र

�रथ्

्थतथ्थरणनी

(IEE) र

्थत्रणनी �रथ्

सं िक�, �थरिमरक

�रथ् ्मूीथया

�थरिमरक ्थत्रणनी

(आ�थर ाचथ्हाे)

ारएको।

कथीर�्ात वी्स्थ

््रत सं रथरकथ लथवा
कुाै ानवतात र

वाव्रत पम्थर�थरको

क्जोर

्थतथ्रणनी अधीीा-

७.२.३ आीोजाथको

३)

दफथ २४ को उपदफथ

(स्थससं ऐ, २०७४ को

�दाो वी्स्थपा

पम्थर�थरको उपीोा र

७.२.२ वाव्रत

््षी समबन�न समचक

रएको र ानवतात वी्स्थ
अाुसथर स्नककत ्थ्षरक

�रथ्

(आ�थर १)

रप्थ पथलाथ रएको।

्थपदण्को आंिशक

रथ्�ी र्ासं ्हतथ र

(आ�थर १)

ा�रएको।

्मूीथया (EIA)

्थतथ्थरणनी

्मूीथया (IEE) र

्थत्रणनी �रथ्

केह� आीोजाथ हर्थ
सं िक�, �थरिमरक

(आ�थर २)

ानवत ारएको।

�रथ्

(आ�थर १,२)

रएको।

पमणर रप्थ पथलाथ

स्थानी र्ा ्थपदण्को

रथ्�ी र्ासं ्हतथ र

(आ�थर १)

ा�रएको।

्मूीथया ( EIA )

्थतथ्थरणनी

्मूीथया (IEE) र

्थतथ्रणनी �रथ्

सं िक�, �थरिमरक

सबै आीोजाथहर्थ

कथाुान वी्स्थ अाुरप

(आ�थर १,२,३)

कोषको उपीोा रएको।

कथीर�्कथ आ�थर्थ

स्हत कोष स्थपाथ

वी्स्थपाकथ लथवा कुाै

रएको तर रीसको

लथर�थह�को ीोादथा

सं रथरकथ लथवा

वाव्रत पम्थर�थरको ््रत

उ�्

बजेब त्थ कथीर�्

सं रथरकथ लथवा

वाव्रत पम्थर�थरको ््रत

सथ्थनी

2. स्थानी र्ा सं ्हतथको �वत

समचन

वा्थरण समप� रएको लथर�थह�को

1. र्ा वा्थरण स्नककवत �दएको र

आीोजाथहरको समचन ।

ााुप
र ान र समप� ा�रएकथ

कथाुा ब्ोिज् BEA, IEE र EIA

3. कोष कथीथरन्ीा स्नकथ �वत्ेदा

ीोादथा खुलेको सम्ौतथको �वत

कुाै एक ीोजाथको लथर�थह�को

2. ््रत सं रथर कोष ्थफरत स�थवलत

सरथ �थरथ रएको वाणरी,

रीस्थ रथिखाे रक्को अयबथरे

1. ््रत समरथर कोष स्थपाथ र

�्थणनकरणको आ�थर

#%

रएको।

ात ्षरको तुलाथ्थ

स्क ्प रएको।

(आ�थर १,२)

ात ्षरको तुलाथ्थ

दफथ ११ को उपदफथ

२ को ब १,५)

७.३.२ स्कको सतर

्मूीथया अ्व�्थ

१०% रनदथ क्

घर�ुर�्थ खथाेपथान

से्थ ््सतथर रएको।

््सतथर

(स्थससं ऐ, २०७४ को

दफथ ११ को उपदफथ

२ को � १, सोह�

१०)

उपदफथ २ को ा

ा २, दफथ १२ को

दफथको उपदफथ ४ को

ात ्षरको तुलाथ्थ

(आ�थर १,२)

(आ�थर १,२)

७.३.३ खथाेपथान से्थ

सतरो�वत रएको ।

स्क सतर उ�वत

(आ�थर १,२)

रएको।

खथाेपथान से्थ ््सतथर

२५)% सम् घर�ुर�्थ

्मूीथया अ्व�्थ (१०-

ात ्षरको तुलाथ्थ

(आ�थर १,२)

१५)% सम् स्क

५% रनदथ क्

रएको ।

्मूीथया अ्व�्थ (५-

्मूीथया अ्व�्थ

२ को ब १,५)

दफथ ११ को उपदफथ

(स्थससं ऐ, २०७४ को

उ�वत

(आ�थर १,२)

२५)% सम् स्क ्प

(स्थससं ऐ, २०७४ को

१०% रनदथ क्

ात ्षरको तुलाथ्थ

सथ्थनी
्मूीथया अ्व�्थ (१०-

ात ्षरको तुलाथ्थ

क्जोर

्मूीथया अ्व�्थ

््सतथर

७.३.१ स्कको

समचक

७.३ प�र्थणथर्क िस्वत

(आ�थर १,२)

रएको।

खथाेपथान से्थ ््सतथर

रनदथ बढ� घर�ुर�्थ

्मूीथया अ्व�्थ २५%

ात ्षरको तुलाथ्थ

(आ�थर १,२)

उ�वत रएको ।

रनदथ बढ� स्क सतर

्मूीथया अ्व�्थ १५%

ात ्षरको तुलाथ्थ

(आ�थर १,२)

रएको।

रनदथ बढ� स्क ्प

्मूीथया अ्व�्थ २५%

ात ्षरको तुलाथ्थ

उ�्

ावतजथ

स््मूीथया ््षीके् - ७: रौवतक पम्थर�थर वा्थरण

�ावत

र

स्नकथ

3. खथाेपथानको अ्लोका �वत्ेदा।

1. ्थ्षरक �ावत र स्नकथ �वत्ेदा।

अ्लोका �वत्ेदा।

2. सतरो�तन रएको स्कको

1. ्थ्षरक �ावत र स्नकथ �वत्ेदा।

स्कको अ्लोका �वत्ेदा।

2. स्थर� सथ�ा चूा सकाे ््सतथ�रत

�वत्ेदा ।

1. ्थ्षरक

�्थणनकरणको आ�थर

#^

पम्थर�थर ीोजाथ

समप� रएको।

२ को ्््रण्थ चथलु

आ.्. को �ावतको

ा�रएको।

(आ�थर १,२)

सथ्ै

वी्िस्त ाार

ास्कएको।

(आ�थर १,२)

(स्थससं ऐ, २०७४ को

दफथ १२ को उपदफथ

२ को ा ११)

एक उ�ोा �थ्को

ानवत अाुरप

औ�ौवाक �थ्को

पम्थर�थर

(स्थससं ऐ, २०७४ को

दफथ ११)

(आ�थर ाचथ्हाे)

स्थपाथ ारएको

एक स्थानी तह

७.३.६ औ�ोवाक

(आ�थर १, २)

वा्थरण रएको

(आ�थर १,२,३)

स�थला कथीर््व�

3. औ�ोवाक �थ्को वाव्रत सं रचाथ र

2. ्न.पन.आर.

रई स�थला्थ आएको।

ए्का ार� ्न.पन.आर.

प�रचीथर्क तिस्र।

2. फोहोर ््सजरा केन्को

�वत,

1. फोहोर ्ैलथ वी्स्थपाको ानवतको

1. जगाथको �्थण

(आ�थर १,२)

वी्स्थपा ा�रएको।

एक�ककत फोहोर ्ैलथको

््सजरा केन् बाथई

ानवत वा�थररण ार� फोहोर

वी्स्थपाको लथवा सप�

फोहोर ्ैलथ

(आ�थर १,२)

ीोजाथ समप� रएको।

बढ� रौवतक पम्थर�थर

�वत्ेदा।

2. रौवतक पम्थर�थरको अ्लोका

1. ्थ्षरक �ावत र स्नकथ �वत्ेदा।

�्थणनकरणको आ�थर

औ�ोवाक�थ् लथवा जगाथ औ�ोवाक�थ्को वा्थरण

वी्स्थपा ाार �थरमर

ानवतात वी्स्थ ार�

वी्स्थपाको लथवा

वी्स्थ ारएको

वी्स्थपा
फोहोर ्ैलथ

फोहोर ्ैलथ

कुाै ानवतात

(आ�थर १,२)

ीोजाथ समप� रएको।

७.३.५ फोहोर ्ैलथ

ााुप
र ान)

(आ�थर १,२)

रनदथ क् रौवतक

दफथ ७१ को उपदफथ

अाु्था स्ेत पेश

ीोजाथको ५०%

(स्थससं ऐ, २०७४ को
सम् रौवतक पम्थर�थर

ीोजाथको (५०-८०)%

स्नककत ्थ्षरक

िस्वत

ीोजाथको ८०% रनदथ

ााुप
र ान स्नककत ्थ्षरक

ााुप
र ान स्नककत ्थ्षरक

समप� ााुप
र ान

ीोजाथको कथीथरन्ीा

उ�्
्मूीथया अ्व�्थ समप�

सथ्थनी

ावतजथ
्मूीथया अ्व�्थ समप�

्मूीथया अ्व�्थ

क्जोर

७.३.४ ्थ्षरक

समचक

#&

स्थजको आ�थर तीथर
रएको।

््कथस सं स्थ ्थफरत
सथ्थिजक प�रचथला
कथीर�् स�थला

स्थानी ानवत त्थ
कथीर�् तजु्
र थ
रएको।

र ्हं सथकथ घबा्थ

क्न ाआएको।

(आ�थर 1)

स्हतको स्तथ्मलक

कथीर�् अाुरप बोल

नीमानकरणकथ लथवा

रहेको, लै ्�क ््रेद

हक)

(आ�थर १,२)

्हं सथकथ घबाथहर

अन�््�थस कथी्

१८, स्थातथको

(आ�थर १,२,३)

ा�रएको।

स्थानी ानवत त्थ

नीमानकरणकथ लथवा

्हं सथकथ घबाथहर

लै ्�क ््रेद र

लै ्�क ््रेद र

सथ्थिजक कुर�वत र

(सं ््�थाको �थरथ

(आ�थर १,२,३)

स्हषणुतथ र सौहथदर तथ

क्न आई स्थिजक

उजमर�्थ उूलेखी रप्थ

घबाथहरसँा समबिन�त

लै ्�क ््रेद र ्हं सथकथ

कुर�वत, अन�््�थस,

कुर�वत, अन�््�थस,

कुर�वत, अन�््�थस,

वब�्था रहे को,

््रेदको नीमानकरण

्ु ्थ्ु त, सथ्थिजक

अ्स्थ- ४

्ु ्थ्ु त, सथ्थिजक

अ्स्थ- ३

्ु ्थ्ु त, सथ्थिजक

अ्स्थ- २

स्थज्थ ्ु ्थ्ु त

अ्स्थ -१

८.१.१ सथ्थिजक

समचक के्

८.१ स्� िस्वत
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कथीरीोजाथ।

वा्थरण समबन�न

3. सथ्थिजक ््रेद

�वत।

कथीर�्को

ानवत त्थ

समबन�न स्थानी

स्थ्ेशनकरण

2. सथ्थिजक

दतथर ्कतथ्।

समबिन�त उजमर�

घबाथहरसँा

्हं सथकथ

लै ्�क ््रेद र

अन�््�थस,

कुर�वत,

सथ्थिजक

1. ्ु ्थ्ु त,

आ�थर

�्थणनकरणको

#*

सव्वतहर, कथीरदल
ाठा ादथर पमणर
र प्थ
कथाुाले वा�दर� ारे को
स्थाुपथवतक
स्थ्ेशनतथ कथी्
ारे को।

सव्वतहर, कथीरदल
ाठा ादथर आंिशक
रप्थ कथाुाले वा�दर�
ारे को स्थाुपथवतक
स्थ्ेशनतथ कथी्
ारे को।

उप-सव्वतहर,

कथीरदल ाठा ादथर

कथाुाले वा�दर�

ारे को स्थाुपथवतक

स्थ्ेशनतथ कथी्

ाारे को।

(स्थससं ऐ, २०७४

को दफथ १११)

(आ�थर 1,२)

हुाे सव्वत उप-

हुाे सव्वत उप-

ाठा हुाे सव्वत

सहरथवातथ

(आ�थर 1)

स्थानी तहबथब ाठा

स्थानी तहबथब ाठा

८.१.२ स्थाुपथवतक स्थानी तहबथब

(आ�थर 1)

अ्स्थ- ३

अ्स्थ -१

अ्स्थ- २

समचक के्

(आ�थर 1,२)

वाणरी ्कतथ्।

उपिस्वत र

बैठकको

सव्वतहरको

2. सव्वत उप-

समचन

वाणरी �ककीथ्थ
सहरथवातथ रएको ।

स्हत दे िखाे

स्थ्ेशनतथ

सथ्थिजक

सव्वतहरको

त्थ उप-

1. ा�ठत सव्वत

आ�थर

�्थणनकरणको

स्थ्ेशनतथ कथी् ार�

ारे को स्थाुपथवतक

रप्थ कथाुाले वा�दर�

कथीरदल ाठा ादथर पमणर

सव्वत उप-सव्वतहर,

स्थानी तहबथब ाठा हुाे

अ्स्थ- ४

#(

स�थलाकथ लथवा
ानवत/कथीर�् तजु्
र थ
रएको र आ्शीकतथ
अाुसथर केन्हर स्थपाथ

सीथहथर केन् स्थपाथ र
स�थलाकथ लथवा
ानवत/कथीर�् तजु्
र थ रई
कथीथरन्ीाको चरण्थ
रहेको

आ�ी केन्, अश्
सीथहथर केन् स्थपाथ र
स�थला समबन�्थ कुाै
कथीर ारएको

दफथ ११ उपदफथ २ त)

चेताथ्मलक अवरीथा
समबन�न कथीर�् पीथर�

चेताथ्मलक अवरीथा
समबन�न कुाै कथीर�्
ारएको

त्थ चेताथ्मलक अवरीथा

(स्थससं ऐ, २०७४ को

दफथ १२ उपदफथ २ को

(आ�थर ाचथ्हाे)

बहस, पैर्न त्थ

बहस, पैर्न त्थ

अनरीकथ लथवा बहस, पैर्न

ा ३०)

घरे ल ु ्हं सथ अनरीकथ लथवा

घरे ल ु ्हं सथ अनरीकथ लथवा

८.२.२ घरे ल ु ्हं सथ

(आ�थर १,२,३)

र �रथ्कथर� ारएको

(आ�थर १)

(आ�थर ाचथ्हाे)

आ�ी केन्, अश्

(आ�थर १,२,३,४)

�रथ्कथर� रएको

कथीर�् पीथर� र

अवरीथा समबन�न

पैर्न त्थ चेताथ्मलक

अनरीकथ लथवा बहस,

प�रचथला ार� घरे ल ु ्हं सथ

बोल ््कथस सं स्थलथई

(आ�थर १,२)

रएको।

रएको त्थ सहज पहुँच

रई वाीव्त स�थला

सीथहथर केन् स्थपाथ र

आ�ी केन्, अश्

केन्, जे� ाथा�रक

(स्थससं ऐ, २०७४ को

केन्, जे� ाथा�रक

केन्, जे� ाथा�रक

बथलबथवलकथ पुास्थरपाथ

उ�्

त्थ सं रकण

बथलबथवलकथ पुास्थरपाथ

सथ्थनी

बथलबथवलकथ पुास्थरपाथ

क्जोर

८.२.१ सथ्थिजक सुरकथ

््षी समबन�न समचक

८.२ �्�ीथात िस्वत
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समबन�न ानवत

�ावत �वत्ेदा

४. बोल ््कथस सं स्थको

समचन ।

उजमर�्थ र फ्\ी�बको

३. घरे ल ु ्हं सथ समबन�न

�वत्ेदा,

2. स�थला रे कव्रङ/

कथीर�्

1. ्थ्षरक बजेब त्थ

समचन,

सीथहथर केन्हरको

आ�ी केन्, अश्

केन्, जे� ाथा�रक

2. बथलबथवलकथ पुास्थरपाथ

त्थ कथीर�्को �वत

सं रकण

1. सथ्थिजक सुरकथ त्थ

�्थणनकरणको आ�थर

$)

�्थ
ानवत ्थ कथीर�् तीथर
रएको।

�्थ
कुाै ानवत र कथीर�्
ारएको।

्थउप्न जसतथ �्थसँा

समबिन�त कथीरहर

्)

(आ�थर ाचथ्हाे)

(आ�थर १,२)

ारएको।

दफथ २४ उपदफथ ३ को

ारे तथ पवा ीोजाथ त्थ

ाारे को।

Audit)
कथीर�््थ �वत््िमबत

पर�कण (GRB Audit) हुाे

पर�कण (GRB Audit) हुाे

बजेब पर�कण (GRB

(स्थससं ऐ, २०७४ को

लै ्�क उ�रदथीन बजेब

लै ्�क उ�रदथीन बजेब

(आ�थर १,२)

८.२.४ लै ्�क उ�रदथीन

(आ�थर ाचथ्हाे)

प�रचथला कथीर�्हर

ा ३०)

(आ�थर १,२)

ारे को।

कथीर�् तजु्
र थ ाान

सोह� अाुसथर ीोजाथ त्थ

पर�कण (GRB Audit) रई

लै ्�क उ�रदथीन बजेब

(आ�थर १,२)

कथीथरन्ीा रएको।

समबन�न सथ्थिजक

दफथ १२ उपदफथ २ को

वाीन्णकथ लथवा ानवत र

्थउप्न जसतथ �्थ

दथइजो/दहे ज, बोकसन,

कथीर�् तीथर रई ीस

वाीन्णकथ लथवा

बथल्््थह, ्हु ्््थह,

प�रचथला ार� ्थल �्,

बोल ््कथस सं स्थ

उ�्

(स्थससं ऐ, २०७४ को

वाीन्णकथ लथवा

बोकसन, ्थउप्न जसतथ

बोकसन, ्थउप्न जसतथ

दथइजो/दहे ज, बोकसन,

बहु्््थह, दथइजो/दहे ज,

बहु्््थह, दथइजो/दहे ज,

्््थह, बहु्््थह,

बथल�्, बथल्््थह,

सथ्थनी

्थल �्, बथल्््थह,

क्जोर

८.२.३ बथल�्, बथल

््षी समबन�न समचक

कथीर�्।

1. GRB Audit Report
2. ्थ्षरक बजेब त्थ

फ्\ी�बको समचन

२. ीस समबन�न उजमर�्थ र

�वत्ेदा

कथीर�् कथीथरन्ीा

1. ्थ्षरक बजेब त्थ

�्थणनकरणको आ�थर

$!

लाथान (सशतर अाुदथा

्जेबको)

लाथान (सशतर अाुदथा बथहेक बथँक�

सथ्थिजक र आव्रक उर्था्थ ा�राे

अूपसङखीक, सन्थनतककत स्ुदथीको

अपथ�तथ रएकथ वीि्, जीे� ाथा�रक,

पव् परे कथ ््हलथ, बथलबथवलकथ, दवलत,

८.३.४ आव्रक त्थ सथ्थिजक रप्थ

ाठ�त उपरो्थ सव्वतको) ।

उपरो्थ सव्वतहरको सङखीथ (कमल

वीि् सं ीोजक/ अधीक रएको

८.३.३ ््हलथ/दवलत/अपथङतथ रएकथ

बथहेक बथँक� ्जेबको)

कथीर�््थ

�्थ रोक्थ्कथ लथवा तजु्
र थ ा�रएकथ

दथइजो/दहे ज, बोकसन, ्थउप्न जसतथ

८.३.२ बथल�्, बथल्््थह, बहु्््थह,

तुलाथ्थ) ।

घबाथ्थ क्न (अिघूलो आ. ्. को

८.३.१ ््हलथ ््र� हुाे घरे ल ु ्हं सथको

समचक

८. प�र्थणथर्क िस्वत

रनदथ क्

(आ�थर १,२)

२ %

(आ�थर १,२)

१० % रनदथ क्

(आ�थर १,२)

०.२% रनदथ क्

(आ�थर १,२)

क्न ाआएको।

क्जोर

(आ�थर १,२)

सम्

२ % दे िख १० %

(आ�थर १,२)

सम्

१० % दे िख ३० %

(आ�थर १,२)

सम्

०.२% दे िख ०.५%

(आ�थर १,२)

सम् क्न

आएको।

२०%

सथ्थनी

रनदथ ्ढ�

रनदथ ्ढ�

(आ�थर १,२)

१० %

(आ�थर १,२)

३० %

(आ�थर १,२)

०.५% रनदथ ्थव्

(आ�थर १,२)

रनदथ बढ�ले

उ�्
क्न आएको ।

२०%

ावतजथ
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््�ेषणथर्क दसतथ्ेज

2. पम्-र अ्स्थ र ्तर्थाको

कथीर�्को �वत

1. ्थ्षरक ्जेब त्थ

््�ेषणथर्क दसतथ्ेज

2. पम्-र अ्स्थ र ्तर्थाको

ाथ्थ्ल�को लात

कथीरसव्वतहरको

1. सबै उपरो्थ सव्वतकथ

््�ेषणथर्क दसतथबेज

2. पम्-र अ्स्थ र ्तर्थाको

कथीर�्को �वत

1. ्थ्षरक ्जेब त्थ

््�ेषणथर्क दसतथ्ेज

2. पम्-र अ्स्थ र ्तर्थाको

1. उजमर� दतथर ्कतथ् ।

�्थणनकरणको आ�थर

$@

वी्स्थपाकथ लथवा

रणथानवत र
कथीरीोजाथ तजु्
र थ
रएको ।

वी्स्थपाकथ

लथवा ीस समबन�न

ीोजाथ, ानवतात

वी्स्थ त्थ

आपतकथवला

कथीरस�थला केन्

वी्स्थपा

(स्थससं ऐ, २०७४

को दफथ ११

उपदफथ २ को ा)

(आ�थर ाचथ्हाे)

रएको।

््तरण्थ वसव्त

(आ�थर १,२)

(आ�थर १,२,३)

(आ�थर १,२,३,४)

ा�रएको।

सथ्थनी रथहत

सथ्�नहरको
उपलब�तथको सुवाि�ततथ

कथीर �थरमर रएको।

सं रचथात वी्स्थ

त्थ उ�थर र रथहत

कथीथरन्ीा रएको

वी्स्थपाको पमणर रप्थ

अाुरप ््पद

तजु्
र थ रएको र सो

रणथानवत र कथीरीोजाथ

लथवा ीोजाथ, ऐा,

््पद वी्थस्थपाकथ

अ्स्थ- ४

ारएको तर

््पद वी्स्थपाको

स्ेत स�थला ार�

कथीरस�थला केन्

अाुरप आपतकथवला

तजु्
र थ रएको र सो

रणानवत र कथीरीोजाथ

लथवा ीोजाथ, ऐा,

््पद वी्थस्थपाकथ

अ्स्थ- ३

लाथीतकथ

समबन�न ऐा,

ीोजाथ लाथीत ीस

््पद

अ्स्थ- २

््पद

अ्स्थ -१

९.१.१ ््पद

समचक के्

९.१ स्� िस्वत

स््मूीथया ््षीके् - ९: ्थतथ्रण सं रकण त्थ ््पद वी्स्थपा

अवरलेख

4. उ�थर रथहत सथ्�नको

स�थला रएको

कथीरस�थला केन्

3. आपतकथवला

कथीरीोजाथ

रणथानवत र

2. ््पद वी्स्थपा ऐा,

ीोजाथ

1. ््पद वी्थस्थपा

�्थणनकरणको आ�थर

$#
कथीर�्

त्थ कथीर�् ारएको

ारएको।

(स्थससं ऐ, २०७४ को दफथ

(आ�थर ाचथ्हाे)

प्हचथा र ाकसथया

प्हचथा र ाकसथया

११ उपदफथ २ को ा ४)

््पद जोिख् के्को

(आ�थर ाचथ्हाे)

्थतथ्रण्ै्न ानवत त्थ

्थतथ्रण्ै्न ानवत

घोषणथ ारे को

्थतथ्रण्ै्न ््थ घोषणथ

(आ�थर १)

कथीर�् तजु्
र थ ारएको।

रएको तर सो अाुसथर

प्हचथा र ाकसथया

््पद जोिख् के्को

(आ�थर १,२)

(आ�थर १,२,३)

कथीथरन्ीा ा�रएको।

कथीर�् तजु्
र थ ार�

ाकसथयाकथ आ�थर्थ

जोिख् के्को प्हचथा र

कथीरीोजाथ ब्ोिज् ््पद

(आ�थर १,२,३,४)

्थतथ्रण्ै्न स्थानी तह

कमतन्थ १ ्बथ ््थलथई
ारे को

शथसाकथ पम्थर�थर पुरथ

शथसाकथ पम्थर�थर पुरथ ार�

ार�

्थतथ्रण्ै्न स्थानी

कथीर�् कथीथरन्ीा रई

्थतथ्रण्ै्न ानवत त्थ

स्थानी ्थतथ्रण ऐा,

्थतथ्रण्ै्न स्थानी

कथीथरन्ाी रई

स्थानी ्थतथ्रण ऐा,

स्थानी ्थतथ्रण ऐा,

९.२.३ ््पद जोिख् के्को

९.२.२ ्थतथ्रण्ै्न पम्थर�थर

(आ�थर १,२,३)

्थपदण् अाुरप रएको।

र २६)

(आ�थर १)

�दमषणको सतर रथ्�ी

कथीथरन्ीा रएको र ्थीु

�रथ्कथर� रप्थ

वाीन्णकथ कथीर�्

्थतथ्रणनी �दमषण

उ�्

११ उपदफथ ४ को ङ १,२३

(आ�थर ाचथ्हाे)

कथीर�् रहेतथ पवा

कथीर�् ारहेको।

्थीु र खथ�)
�रथ्कथर� ारएको।

वाीन्णकथ लथवा

वाीन्णकथ लथवा कुाै

वाीन्ण (जल, रमव्, ध्ान,

(स्थससं ऐ, २०७४ को दफथ

्थतथ्रणनी �दमषण

सथ्थनी

्थतथ्रणनी �दमषण

क्जोर

९.२.१ ्थतथ्रणनी �दमषण

््षी समबन�न समचक

९.२ �्�ीथात िस्वत
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समचन

3. समप� आीोजाथको

कथीर�्

2. ्थ्षरक ्जेब त्थ

1. जोिख्के्को ाकसथ

4. स्थानी ्थतथ्रण ऐा

तह घोषणथको �वत्ेदा

3. ्थतथ्रण्ै्न स्थानी

घोषणथको �वत्ेदा

2. ्थतथ्रण्ै्न ््थ

ानवत

1. ्थतथ्रण्ै्न स्थानी

खुलेको �वत्ेदा

3. ्थीु �दमषणको सतर

्थपा(ा्ुाथ)

2. �दमषणसतरको

कथीर�्,

1. ्थ्षरक ्जेब त्थ

�्थणनकरणको आ�थर

$$

ह�रीथल�के् ््सतथरकथ
लथवा स्थानकरण
अाुदथाको ३ % रनदथ बढ�
बजेब ््वाीोजा त्थ
कथीथरन्ीा रई चौतथर�हर
्थ पोखर�हर ्थ स्क
ह�रीथल� के् ््सतथर
रएको।

ह�रीथल�के् ््सतथरकथ
लथवा स्थानकरण
अाुदथाको १-३ % बजेब
््वाीोजा त्थ कथीथरन्ीा
रई चौतथर�हर ्थ
पोखर�हर ्थ स्क
ह�रीथल� के् ््सतथर
रएको।

ह�रीथल�के् ््सतथरकथ

लथवा स्थानकरण

अाुदथाको १ % रनदथ क्

बजेब ््वाीोजा त्थ

कथीथरन्ीा रई चौतथर�हर

्थ पोखर�हर ्थ स्क

ह�रीथल� के् ््सतथर

रएको।

पवा कथीर�््थ बोल

््कथस सं स्थ, ाथा�रक

त्थ वाजन के् र

ाै.स.स.को

सं रकण्थ बोल ््कथस

सं स्थ, ाथा�रक त्थ

वाजन के् र ाै.स.स.को

सहरथवातथ

(आ�थर १,२)

(आ�थर ाचथ्हाे )

(आ�थर १,२)

आएको।

ीोजाथहर कथीथरन्ीा

्थतथरण सं रकण समबन�न

रहेको।

ारहेको।

त्थ वाजन के् र

््कथस सं स्थ, ाथा�रक
ाै.स.स.को सहरथवातथ रह�

त्थ वाजन के् र

््कथस सं स्थ, ाथा�रक

रनदथ बढ� कथीर�््थ बोल

्थतथ्रण सं रकणकथ ५०%

(आ�थर १)

ाै.स.स.को सहरथवातथ

सहरथवातथ

्थतथ्रण सं रकणकथ ५०%

्थतथ्रण सं रकणकथ कुाै

९.३.२ ्थतथ्रण
सम् कथीर�््थ बोल

(आ�थर १)

(आ�थर १)

उ�था/खुलथके्

््वाीोजा

उ�था/खुलथके्

उ�था/खुलथके्

्थ्षरक रप्थ बथल

उ�्

के् �्�रा्थ बजेब

्थ्षरक रप्थ बथल

सथ्थनी

्थ्षरक रप्थ बथल

क्जोर

ावतजथ

९.३.१ ्थतथ्रणनी

समचक

९.३ प�र्थणथर्क िस्वत
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ानवत।

2. स्थानी जासहरथवातथ

दसतथ्ेजको �वत

सहरथवातथ ्ूकाे

त्थ वाजन के्को

1. कथीर�््थ ाथा�रक

कथीर�्

्थ्षरक ्जेब त्थ

�्थणनकरणको आ�थर

$%

उपलब�तथ

आकिस्क से्थहरको

अगान वाीन्ण जसतथ

९.३.५ एमबुलेनस,

स�थला

सं स्थ ाठा त्थ

९.३.४ बोल ््कथस

(्थ्षरक रप्थ)

बजेब ््वाीोजा र खचर

वी्स्थपा कोष्थ

९.३.३ स्थानी ््पद

समचक

(आ�थर ाचथ्हाे)

उपलब� ारएको ।

जसतथ आकिस्क से्थहर

एमबुलेनस, अगान वाीन्ण

(आ�थर ाचथ्हाे)

ाठा ारएको ।

बसतन्थ बोल ््कथस सं स्थ

कथाुा ारएको र कुाै पवा

बोल ््कथस सं स्थ ाठा र
स�थला समबन�न कुाै

(आ�थर ाचथ्हाे)

तो्कएको ्ै ा ।

क्जोर

कमतन्थ ५० �वतशत बजेब

बोल ््कथस सं स्थ ाठा र

(आ�थर १)

५०% सम् जासं खीथको
पहुँच रएको।

जसतथ आकिस्क से्थहर्थ

एमबुलेनस, अगान वाीन्ण

(आ�थर १,२)

रएको ।

तजु्
र थ रई केह� ्सतनहर्थ
बोल ््कथस सं स्थ ाठा

स�थला समबन�न कथाुा

(आ�थर १,२)

(आ�थर १,२)

५०% रनदथ ्ढ�
जासं खीथको पहुँच रएको।

जसतथ आकिस्क से्थहर्थ

एमबुलेनस, अगान वाीन्ण

(आ�थर १,२,३ )

स�थला रएको।

सं स्थ्थ आ्� रई

घर�ुर� बोल ््कथस

आ�थर्थ ८० % रनदथ बढ�

तजु्
र थ रई सो कथाुाकथ

स�थला समबन�न कथाुा

बोल ््कथस सं स्थ ाठा र

(आ�थर १,२)

खचर रएको

लथवा ््वाीोिजत बजेबको

�वतशत बजेब खचर रएको

बजेबको कमतन्थ ५०

्थ �वतकथीर ्थ पुालथररको

वी्स्थपाको पम् र तीथर�

््वाीोजा रई ््पद

०.५% रनदथ ्ढ�

कमल पमँजनात बजेबको

उ�्

पुालथररको लथवा ््वाीोिजत

तीथर� ्थ �वतकथीर ्थ

््पद वी्स्थपाको पम् र

०.५% सम् वबवाीोजा रई

कमल पमँजनात बजेबको

सथ्थनी

ावतजथ

�वत्ेदा

पहुँचको स्नकथ

2. आकिस्क से्थहरको

से्थहरको सुचन

वाीन्ण जसतथ

1. एमबुलेनस, अगान

बसतुात ्््रण

3. स्थानी तहको

सं खीथ

आ्� सदसीहरको

2. बोल ््कथस सस्थ्थ

�वत,

समबन�न कथाुा को

ाठा र स�थला

1. बोल ््कथस सं स्थ

खचरको ्््रण

कोष्थ जम्थ रक् र

2. ््पद वी्स्थपा

कथीर�्,

1. ्थ्षरक ्जेब त्थ

�्थणनकरणको आ�थर

$^

ारे को ।

आ्शीक वाणरी

कथीरात स्न्ी

(आ�थर ाचथ्हाे) (आ�थर १ )

रक् वाीव्त रप्थ

बवाासकेको।

(आ�थर १,२,३,४)

उपलब� ारथएको।

बथँ्फथँब ााुप
र ान रथज�

तहले �दे शलथई

ारे को त्थ स्थानी

कथीर�् ती ाान

ारे को तर कथाुा

(आ�थर १,२,३)

आंिशक रप्थ

स्न्ीकथ लथवा

ानवतात र

ाारे को

कथीरात स्न्ी

ानवतात र कथीरात

�दे शसँा ााुप
र ान

�थरथ २३५)

आफाथ ानवत त्थ

ााुप
र ान ानवतात र

�दे शसँा ााुप
र ान

ती ादथर स� र

(ाेपथलको सं ््�थाको

स्न्ी ारे र ्थ्

स� र �दे श सँा

र ान
स� र �दे शसँा ााुप

अ्स्थ- ४

ती ादथर स� र

त्थ कथीर�्

सहकथीर र स्न्ी

ानवत त्थ कथीर�्

आफाथ ानवत त्थ

अ्स्थ- ३
ानवतात र कथीरात

आफाथ ानवत

स्थानी तह बनचको

स्थानी तहले आफाथ

अ्स्थ- २
कथीर�् ती ादथर

स्थानी तहले

अ्स्थ -१

१०.१.१ स�, �दे श र

समचक के्

१०.१ स्� िस्वत
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�्थण

�दे श्थ बु्थएको

4. बथँ्फथँब रक्

सथ्ेदथर�

कथीर�््थ स्न्ी र

3. ्थ्षरक ्जेब त्थ

कथाुाको �वत,

स्न्ी समबन�न

2. अनतर सरकथर

ानवतात वाणरीको �वत

स्न्ी समबन�न

1. अनतर सरकथर

�्थणनकरणको आ�थर

$&

समबन�न ानवत र
सं रचाथ तीथर

सहकथीर र

स्न्ीकथ

के्हर प्हचथा

ारएको र सो

समबन�्थ कुाै

पहल ारएको।

�ोतको सं रकण र

उपीोा, पम्थर�थर वा्थरण,

्थतथ्रण सं रकण त्थ

फौहोर्ैलथ वी्स्थपा,

आपतकथल�ा से्थ

ाान

सहलाथानकथ

एक के््थ

हरे क ्षर कमतन्थ

वसं चथई, खथाेपथान आद�)

ाथ्न ा, ाद� वाीन्ण,

पीरबा, बोबथवाकल

रं ाशथलथ, खेलकुद,

स्थसथी िशकथ,

्लथ्�क वाीन्ण,

स्क ह�रीथल�,

सथईब, अगान वाीन्ण,

ीोजाथहर : ूीथण््फल

(सह-लाथानकथ

दफथ २६)

(स्थससं ऐ, २०७४ को

(आ�थर १,२,३)

स�थला्थ आएको।

तीथर

सं रचाथ वा्थरण रई

सयला आ�द)

(आ�थर १,२)

रएको ।

सं रचाथ

सो समबन�न ानवत र

स्थानी तहको ानवत र

स्न्ी ाान समबिन�त

््षीहर्थ सहकथीर र

सथ्थ सरोकथरकथ

अ्स्थ- ४

कथीर�्हर

(आ�थर ाचथ्हाे) (आ�थर १)

स्न्ी

सहकथीर

सरोकथरकथ

के्हर प्हचथा रई

र

््षीहर्थ

सथ्थ

अ्स्थ- ३

वी्स्थपा,रथज�

ारएको ।

रएको तर सो

के्हर प्हचथा

र स्न्ी ाान

सहकथीर

स्न्ी (�थककवतक

््षीहर्थ

््षीहर्थ

स्थानी तह सहकथीर र

सथ्थ सरोकथरकथ

अ्स्थ- २

सथ्थ सरोकथरकथ

अ्स्थ -१

१०.१.२ अनतर

समचक के्

वाणरीको �वत

3. बैठक्थ उपिस्वत र

स्न्ी ानवत

स्हतको सहकथीर र

2. सं रचाथको खथकथ

सुचन

सरोकथरकथ ््षीको

1. प्हचथा रएकथ सथ्थ

�्थणनकरणको आ�थर

$*

ु सव्वत ाठा
सं ी्

ु सव्वत
कुाै पवा सं ी्
ाठा ारएको।

ाठा र स�थला

(स्थससं ऐ, २०७४ को दफथ

सहजनकरण र सहीोा ाार
््षी्थ जथाकथर� रई
स्न्ीकथ लथवा सं रचाथ
तीथर रई सं रचाथ ्�ीथशनल
रएको ।

सहजनकरण र सहीोा ाार
््षी्थ जथाकथर� रई
स्न्ीको सं रचाथ तीथर
रएको तर ्�ीथशनल
ारएको।

सहजनकरण र सहीोा

ाार ््षी्थ कुाै पवा

जथाकथर� ारएको ।

(आ�थर ाचथ्हाे)

कथीथरन्ीा्थ स्न्ी,

कथीथरन्ीा्थ स्न्ी,

कथीथरन्ीा्थ स्न्ी,

(आ�थर १,२)

(आ�थर १,२,३)

�दे शसतरको आीोजाथ

त्थ सहजनकरण

�दे शसतरको आीोजाथ

�दे शसतरको आीोजाथ

स्थानी तहले स�नी र

उ�्

सरकथर� स्न्ी

स्थानी तहले स�नी र

सथ्थनी

ावतजथ

स्थानी तहले स�नी र

क्जोर

(आ�थर १,२)

रहेको ।

सव्वतहर ्�ीथशनल

ु सव्वत ाठा रई
सं ी्

््षी्थ आ्शीक पान

्हत र सरोकथरकथ

१०.३.१ अनतर

समचक

१०.३ प�र्थणथर्क िस्वत

(आ�थर १)

्�ीथशनल ारएको ।

उ�्
स्थानी तहबनच सथ्थ
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(आ�थर ाचथ्हाे)

््षी्थ आ्शीक पान

््षी्थ आ्शीक पान

््षी्थ ब�े सव्वतहरको

२६ अनतारत)

्हत र सरोकथरकथ

्हत र सरोकथरकथ

बढ� स्थानी तहको सरोकथरको

रएको तर सव्वत

स्थानी तहबनच सथ्थ

सथ्थनी

स्थानी तहबनच सथ्थ

क्जोर

१०.२.१ दुई ्थ सो रनदथ

््षी समबन�न समचक

१०.२ �्�ीथात िस्वत

स््मूीथया ््षीके् - १०: सहकथीर र स्न्ी

पेज/खण्)।

कथीर�् (समबिन�त

3. ्थ्षरक ्जेब त्थ

स�थवलत कथीर�्को समचन

बनच स्न्ीथर्क रप्थ

2. तनाै तहकथ सरकथरहरकथ

ाठाको वाणरी �वतवल्प

त्थ सहजनकरण सं रचाथ

1. अनतर सरकथर� स्न्ी

�्थणनकरणको आ�थर

वाणरीको �वत।

पव्ूलो बैठकको

ु सव्वतको
2. सं ी्

वाणरी पुिसतकथ,

ाठाको उपिस्वत र

ु सव्वत
1. सं ी्

�्थणनकरणको आ�थर

$(

सँाको स्न्ी

स्न्ी सव्वत

१०.३.३ िजूलथ

स्थानी तह सथ्ेदथर�

१०.३.२ अनतर

समचक

कथीर

कथीर�् स�थला

कथीर�् स�थला

कथीरपथवलकथ्थ ्लफल रई

(आ�थर १)

वाणरी ारएको

(आ�थर ाचथ्हाे)

्लफल ारएको

रएको तर सो समबन�्थ कुाै

कथीरपथवलकथ्थ कुाै

(आ�थर १,२)

आ्शीक वाणरी रएको ।

�वत्ेदा ्थव्

कथीरपथवलकथ्थ ्लफल

अाुा्ा �वत्ेदा ्थव्

�वत्ेदा ्थव्

सु्थ् त्थ अाुा्ा

सु्थ् त्थ अाुा्ा

सव्वतबथब �थ� पक�पोषण,

कथीर्थ सहजनकरण स्न्ी

््कथस वा्थरण समबन�न

(आ�थर १,२)

रएको ।

बढ�

वी्स्थपा ाार १ रनदथ

ाारपथवलकथसँा सथ्ेदथर�्थ
ु
आीोजाथको सं ी्

्थ �रथ्कथर� से्थ �्थहको
लथवा अनी ाथउँपथवलकथ ्थ

सथ�ाको अव�कत् उपीोा

लथात नीमानकरण, �ोत

उ�्

�थ� पक�पोषण, सु्थ् त्थ

िजूलथ स्न्ी सव्वतबथब

कथीर्थ सहजनकरण ाार

््कथस वा्थरण समबन�न

(आ�थर १,२)

रएको ।

एउबथ

वी्स्थपा ाार कमतन्थ

ाारपथवलकथसँा सथ्ेदथर�्थ
ु
आीोजाथको सं ी्

्थ �रथ्कथर� से्थ �्थहको
लथवा अनी ाथउँपथवलकथ ्थ

सथ�ाको अव�कत् उपीोा

लथात नीमानकरण, �ोत

सथ्थनी

सव्वतबथब �थ� पक�पोषण,

िजूलथ स्न्ी

कथीर्थ सहजनकरण ाार

््कथस वा्थरण समबन�न

(आ�थर ाचथ्हाे)

ारएको ।

सनदरर्थ कुाै

सथ्ेदथर�्थ आीोजाथको
ु वी्स्थपा ाान
सं ी्

ाारपथवलकथसँा

से्थ �्थहको लथवा अनी
ाथउँपथवलकथ ्थ

उपीोा ्थ �रथ्कथर�

सथ�ाको अव�कत्

लथात नीमानकरण, �ोत

क्जोर

ावतजथ

�वत्ेदा त्थ

र वाणरी पुिसतकथ ।

तहहरबनच स्न्ी बैठक

2. िजूलथ वर्कथ स्थानी

सु्थ्को �वत,

अाुा्ा

सव्वत्थब �थ� पक�पोषण,

1. िजूलथ स्न्ी

पुिसतकथ।

सथ्ेदथर� रएको वाणरी

2. स्थानी तहहरबनच
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आ्शीक

सबै

�्थणनकरणको

आ�थरहर

तहको

स््मूीथयाको

लथवा

तीथर�

बैठक

ार�

�्थणनकरणको

कथीरपथवलकथबथब अाु्ोदा ाान।

उिूलिखत चरण पुरथ ार� तीथर पथ�रएको स््मूीथयाको अिनत् ावतजथ

कथीरपथवलकथको बैठक्थ पेश ाान ।

तीथर रएको �थरिमरक ावतजथ �्ुख �शथसक�ी अव�ककतले ्लफलकथ लथवा

�थरिमरक ावतजथ तीथर ाान ।

स््मूीथयाको अयरथर वा�थररण ाान ए्ं स््मूीथयाको �णथल�्थ आ�थ�रत रई

सहरथवातथर्क ्लफल र ््�ेषणको आ�थर्थ सम्िन�त ््षी के्को

स�थला ाान

प�रच्े द ३ ब्ोिज् LISA को उ�ेशी, ््व�, �णथल�बथरे �िशकण कथीर�्

आ�थरहर सयला/तीथर रएको सुवाि�त ाान

स्थानी

कथीरलथई ्षररर� ाै वारनतरतथ �दाे ।

ाान । �्थणनकरणको आ�थरहरको सयला/तीथर� ार� �णथल�्थ �््�न ाान

(Means of verification) को सयला त्थ ््�ेषणथर्क �वत्ेदाको तीथर�

सं ीोजकर््थ

समपकर

३

वीि्को

प�रच्े द ३ ब्ोिज् फोकल पसरा तोकाे

स्थानी तहको ्थ्षरक कथीर�््थ LISA समबन�न ककीथकलथपलथई स्थ्ेश ाान

्�ीथकलथपहर

२

१

�.सं .

स्ी सन्थ

�रीेक ्षर पौष ते�ो ह�थवर्

�रीेक ्षर आि�ा प्हलो ह�थवर्
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स््मूीथयाको अिनत् ावतजथको स्� स्नकथ ााना

्�ीथकलथपहर

सरथको बैठक बसेको स्ी्थ
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