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स्थानीम तह �ि�ीम सङ्गशासन जो िभ भ मा न कामय�ि�ध  
 

प्रस्तािना  स्थानीम तहको �ि�ीम प्रणारी व्मि स्थत  ऩाादश  �ि�धसम्भत ा प्रबािकााी फनाउन 
स्थानीम �ि� व्मिस्थाऩनका सम्बा�ित जो िभका क्षेत्रह को ऩ�हचान गाी मसको रेिाजोिाको 
भा मभफाट स्थानीम तहको �ि�ीम सङ्गशासनराई सॊस्थागत गनय िान्छनीम बएकोरे स्थानीम साकाा 
सञ्चारन न   को दपा  को प्रमोजनको रा�ग स ीम भा�भरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्त्रारमरे स्थानीम तह �ि�ीम सङ्गशासन जो िभ भ मा न कामय�ि�ध   तजङ्गयभा गाेको छ।  

ऩ�ाच्छेद   
प्राा म्बक 

 सॊ क्ष  नाभ ा प्रााम्ब   मस कामय�ि�धको नाभ स्थानीम तह �ि�ीम सङ्गशासन जो िभ 
भ मा न कामय�ि�ध   ाहेको छ ।  

  मो कामय�ि�ध तङ्गरुन्त प्रााम्ब हङ्गनेछ।  
 ऩ�ाबाषा  �िषम िा प्रस रे अको अथय नरागेभा मस कामय�ि�धभा  

क   “अ बाा” ब�ारे मस कामय�ि�धको सचकराई तो�कए फभो जभको अ राई 
सम्झनङ्गऩछय।  

ि  “ न” ब�ारे स्थानीम साकाा सञ्चारन न   सम्झनङ्गऩछय। 
ग  “न�तजाको जो िभ” ब�ारे साियज�नक ोत साधनको प्रमोगफाट र क्षत िगयको 

जीिनस्ताभा ऩ�ाणाभभङ्गिी सकााात्भक ऩ�ाितयन आउन नस ने सम्बािनाको जो िभ 
सम्झनङ्गऩछय। 

  “प्र�तिेदन” ब�ारे भ मा नफाट प्रा  न�तजाराई सम्प्रषेण गनयका रा�ग तो�कएको 
ढाचा फभो जभको �ििाणराई सम्झनङ्गऩछय । सो श दरे सचना प्र�ि�धभा आधा�ात 
ढाचाफाट प्रा  �ििाणराई सभेत जनाउछ ।  

 “प्र��माको जो िभ” ब�ारे साियज�नक �ि�ीम साधन स्रोतको प्रमोग गदाय प्रच�रत 
काननरे �नधायाण गाेको �ि�धसम्भत प्रकमाको उ रॊ नको सम्बािनाको जो िभराई 
सम्झनङ्गऩछय । 

च  “�ि�ीम अनङ्गशासनको जो िभ” ब�ारे साियज�नक ऩद  श � ा ोत साधनराई �नजी 
पा दाको रा�ग दङ्ग ऩमोग हङ्गन स ने सम्बािनाको जो िभराई सम्झनङ्गऩछय । 

छ   “भन्त्रारम” ब�ारे स ीम भा�भरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम सम्झनङ्गऩछय ।   
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झ  “सचक” ब�ारे मस कामय�ि�धको अनङ्गसची  भा उ रेि ग�ाएका सचकह राई 
सम्झनङ्गऩछय।  

  “स्थानीम तह” ब�ारे गाउऩा�रका तथा नगाऩा�रकाराई सम्झनङ्गऩछय ा सो श दरे 
उऩभहानगाऩा�रका ा भहानगाऩा�रकाराई सभेत जनाउछ।  

ट   “भ मा न” ब�ारे गाउऩा�रका।नगाऩा�रकारे दपा  को उऩदपा  
फभो जभका �ि�ीम सङ्गशासन जो िभका क्षेत्रभा बएको उऩर ध ा सो हा�सर गनय 
अिरम्फन ग�ाएको प्र��माराई सम्झनङ्गऩछय ।  

 ठ   “�ि�ीम सङ्गशासन जो िभ” ब�ारे �ाचाा  प्रकमाको ऩारना नहङ्गने ा कभजोा 
व्मिस्थाऩनका कााण साियज�नक �ि�ीम साधन तो�कएको िगय  रक्ष्म ा प्रमोजनभा 
िचय नहङ्गने ा मसफाट अऩे क्षत न�तजा �नस्कन नस ने सम्बािनाराई सम्झनङ्गऩछय।  

ऩ�ाच्छेद   
भ मा नको �िषमक्षते्र  तह ा सचकह  

 भ मा नका �िषमके्षत्र   मस कामय�ि�धको अधीनभा ाही स्थानीम तहको भ मा नका �िषम 
क्षेत्रह  देहाम फभो जभ हङ्गनेछन  

क   मोजना  फजेट तथा कामय�भ व्मिस्थाऩन 
ि   कामायन्िमन क्षभता तथा व्मिस्थाऩन  
ग   रेिा न तथा प्र�तिेदन 

  अनङ्गगभन  भ मा न तथा रेिाऩाीक्षण  
  ााजस्ि व्मिस्थाऩन  

 उऩदपा  फभो जभका �िषम क्षेत्रअन्तगयत देहामका सचकहरुको तह  
हङ्गनेछन  ।   
  क  प्र��माको जो िभ   
 ि  न�तजाको जो िभ     
 ग  �ि�ीम अनङ्गशासनको जो िभ   

 उऩदपा  फभो जभका सचकका तह अनङ्गसााको अ बाा अनङ्गसची  अनङ्गसाा 
ाहनेछ। 

 उऩदपा  फभो जभका क्षेत्रह को भ मा नका सचकह को अ बाा गणना 
अनङ्गसची  फभो जभ हङ्गनेछ।  

 आन्त�ाक स्ि �नमन्त्रण प्रणारी सम्फन्धी नभङ्गना सचकहरु अनङ्गसची  फभो जभ 
हङ्गनेछन  । 

@



झ  “सचक” ब�ारे मस कामय�ि�धको अनङ्गसची  भा उ रेि ग�ाएका सचकह राई 
सम्झनङ्गऩछय।  

  “स्थानीम तह” ब�ारे गाउऩा�रका तथा नगाऩा�रकाराई सम्झनङ्गऩछय ा सो श दरे 
उऩभहानगाऩा�रका ा भहानगाऩा�रकाराई सभेत जनाउछ।  

ट   “भ मा न” ब�ारे गाउऩा�रका।नगाऩा�रकारे दपा  को उऩदपा  
फभो जभका �ि�ीम सङ्गशासन जो िभका क्षेत्रभा बएको उऩर ध ा सो हा�सर गनय 
अिरम्फन ग�ाएको प्र��माराई सम्झनङ्गऩछय ।  

 ठ   “�ि�ीम सङ्गशासन जो िभ” ब�ारे �ाचाा  प्रकमाको ऩारना नहङ्गने ा कभजोा 
व्मिस्थाऩनका कााण साियज�नक �ि�ीम साधन तो�कएको िगय  रक्ष्म ा प्रमोजनभा 
िचय नहङ्गने ा मसफाट अऩे क्षत न�तजा �नस्कन नस ने सम्बािनाराई सम्झनङ्गऩछय।  

ऩ�ाच्छेद   
भ मा नको �िषमक्षते्र  तह ा सचकह  

 भ मा नका �िषमक्षते्र   मस कामय�ि�धको अधीनभा ाही स्थानीम तहको भ मा नका �िषम 
क्षेत्रह  देहाम फभो जभ हङ्गनेछन  

क   मोजना  फजेट तथा कामय�भ व्मिस्थाऩन 
ि   कामायन्िमन क्षभता तथा व्मिस्थाऩन  
ग   रेिा न तथा प्र�तिेदन 

  अनङ्गगभन  भ मा न तथा रेिाऩाीक्षण  
  ााजस्ि व्मिस्थाऩन  

 उऩदपा  फभो जभका �िषम क्षेत्रअन्तगयत देहामका सचकहरुको तह  
हङ्गनेछन  ।   
  क  प्र��माको जो िभ   
 ि  न�तजाको जो िभ     
 ग  �ि�ीम अनङ्गशासनको जो िभ   

 उऩदपा  फभो जभका सचकका तह अनङ्गसााको अ बाा अनङ्गसची  अनङ्गसाा 
ाहनेछ। 

 उऩदपा  फभो जभका क्षेत्रह को भ मा नका सचकह को अ बाा गणना 
अनङ्गसची  फभो जभ हङ्गनेछ।  

 आन्त�ाक स्ि �नमन्त्रण प्रणारी सम्फन्धी नभङ्गना सचकहरु अनङ्गसची  फभो जभ 
हङ्गनेछन  । 

ऩ�ाच्छेद   
भ मा न प्र��मा तथा अ बाा   

  भ मा न प्र��मा   मस कामय�ि�ध फभो जभको भ मा कन भन्त्रारमरे  ज रा सभन्िम 
स�भ�त भापय त गनछ ।  

 उऩदपा  फभो जभको भ मा न गदाय अनङ्गसची  अनङ्गसााको प्र��मा अऩनाउनङ्ग 
ऩनछ। 

 उऩदपा  फभो जभ भ मा कन न�तजा प्रा  बएऩ�छ स्थानीम तहहरुराई 
अनङ्गसची  फभो जभ �ि�ीम सङ्गशासन जो िभ अिस्थाको आधााभा िग काण ग�ानेछ ।  

 उऩदपा  फभो जभ िग काण बएऩ�छ स्थानीम तहहरुरे अनङ्गसची  को 
ढाचाभा �ि�ीम सङ्गशासन जो िभ न्मनीकाण कामयमोजना फनाई कामायन्मिनभा माउनङ्ग  
ऩनछ । 

 भ माॊकनको साााॊश अनङ्गसची  फभो जभ हङ्गनछे ।  
  स्थानीम तहको ब�भका   मस कामय�ि�ध फभो जभको भ मा न प्र��माभा स्थानीम तहको 

ब�भका देहाम अनङ्गसाा हङ्गनछे ।  
क   �निाय चत जनप्र�त�न�ध ा कभयचााीह राई भ मा नको उ शे्म ा �ि�धफााे जानकााी 

तथा प्र श क्षत गन।  
ि   �िषम क्षेत्रह को भ मा न कामयका रा�ग स्थानीम तहका सम्फ न्धत �िबाग  

भहाशािा  शािाराई सॊरग्न गााउने।  
ग   सफै �िबाग  भहाशािा  शािाह सग सभन्िम गनय एक जना अ�धकत कभयचााीराई 

सम्ऩकय  व्म � तो ने।  
  �िबाग  भहाशािा  शािारे आ नो �िषम के्षत्रसग सम्फ न्धत सचकको रेिाजोिा गन 

प्र��माभा सहमोग गन ।  
  भ मा नको न�तजाको प्राा म्बक प्र�तिेदनभा ऩ ऩोषण प्रदान गन ।  

च   भ मा नको न�तजाको अ न्तभ प्र�तिेदन उऩा कामयऩा�रका फैठक ा सबाभा जानकााी 
गााउने।   

झ   भ मा नको न�तजा कामायरमको िेफसा ट तथा सचना ऩाटीभापय त  साियज�नक गन।  
  रेिाजोिाको ऩियतमााीको �न�भ� सचकको स्िभ मा न गाी मसको न�तजाराई 

 ज रा सभन्िम स�भ�तभा ऩठाउन े। 
  ज रा सभन्िम स�भ�तको ब�भका   भन्त्रारमको सहमोगभा स्थानीम तहका ऩदा�धकााी 

तथा कभयचााीराई �ि�ीम सङ्गशासन रेिाजोिाको फााेभा अनङ्ग शक्षण गन । 

#



 मस कामय�ि�ध फभो जभ भन्त्रारमरे तोके अनङ्गसाा स्थानीम तहह को भ मा न 
गन।  

 भ मा नको प्राा म्बक प्र�तिेदन ऩ ऩोषणको रा�ग सम्फ न्धत स्थानीम तहभा 
ऩठाउने । 

 भ मा नको अ न्तभ न�तजा प्रदेश साकााको आ�थयक भा�भरा तथा मोजना 
भन्त्रारम ा भन्त्रारमभा ऩठाउने।    

 उऩदपा  फभो जभको प्र��माफाट ग�ाने भ मा नको न�तजा भन्त्रारमफाट 
उऩर ध गाा ने सचना प्र�ि�धभा आधा�ात ढाचा स टिेमा  भा प्र�ि�� गन।   

  भ मा न ग�ान े सभमाि�ध    ज रा सभन्िम स�भ�तरे मस कामय�ि�ध अनङ्गसााको 
भ मा नको कामय प्रत्मेक आ�थयक िषयको ऩौष भसान्त�बत्र सम्ऩ� ग�ास नङ्गऩनछ ।  

  उऩदपा  फभो जभ भ मा न गदाय अ रो आ�थयक िषयको अन्त्मसम्भका 
त मा राई आधाा भानी सफै सचकको अ  गणना गनङ्गयऩनछ ।  

ऩ�ाच्छेद   
भन्त्रारमको  जम्भेिााी 

   स टिेमा प्रमोगभा माउने   भन्त्रारमरे मस कामय�ि�धफभो जभ स्थानीम तहभा ग�ान े
भ मा नको न�तजाराई एक कत ऩभा प्र�ि��  ब डााण  सङ्गाक्षा  प्रस्तङ्गतीकाण  न�तजा 
साियज�नक काणरगामतका कामयभा सहमोग हङ्गने स टिेमा तमाा गाी  ज रा सभन्िम स�भ�त 
भापय त प्रमोगभा माउनेछ। 

  भन्त्रारमरे भ मा न कामयको रा�ग सहमोग ा सहजीकाण गनय स ने   भन्त्रारमरे मस 
कामय�ि�धफभो जभ ग�ाने स्थानीम तहको भ मा न प्र��माराई प्रबािकााी फनाउन सहमोग ा 
सहजीकाण गनय स नेछ ।  

  भन्त्रारमरे मस दपाफभो जभ सहजीकाण गदाय अ रो आ�थयक िषयको 
भ मा नभा कभजोा न�तजा प्रा  हङ्गने स्थानीम तहराई प्राथ�भकताभा ाा छे ।   

  जम्भेिााी तो नङ्गऩन  मस कामय�ि�धफभो जभको प्रणारी सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩनका रा�ग 
भन्त्रारमरे सम्फ न्धत शािाराई  जम्भेिााी तो नेछ । 

  न�तजाको �ि षेण तथा ऩ ऩोषण गनङ्गयऩन   भन्त्रारमरे मस कामय�ि�धफभो जभ प्रा  हङ्गने 
स्थानीम तहह को भ मा न न�तजाराई �ि षेण गाी एक कत प्र�तिेदन तमाा गनछ । 

 भन्त्रारमरे उऩदपा  फभो जभ तमाा बएको प्र�तिेदन  ज रागत ा प्रदेशगत 
ऩभा साियज�नक गन व्मिस्था �भराउनेछ ।  

$



 मस कामय�ि�ध फभो जभ भन्त्रारमरे तोके अनङ्गसाा स्थानीम तहह को भ मा न 
गन।  

 भ मा नको प्राा म्बक प्र�तिेदन ऩ ऩोषणको रा�ग सम्फ न्धत स्थानीम तहभा 
ऩठाउने । 

 भ मा नको अ न्तभ न�तजा प्रदेश साकााको आ�थयक भा�भरा तथा मोजना 
भन्त्रारम ा भन्त्रारमभा ऩठाउने।    

 उऩदपा  फभो जभको प्र��माफाट ग�ाने भ मा नको न�तजा भन्त्रारमफाट 
उऩर ध गाा ने सचना प्र�ि�धभा आधा�ात ढाचा स टिेमा  भा प्र�ि�� गन।   

  भ मा न ग�ान े सभमाि�ध    ज रा सभन्िम स�भ�तरे मस कामय�ि�ध अनङ्गसााको 
भ मा नको कामय प्रत्मेक आ�थयक िषयको ऩौष भसान्त�बत्र सम्ऩ� ग�ास नङ्गऩनछ ।  

  उऩदपा  फभो जभ भ मा न गदाय अ रो आ�थयक िषयको अन्त्मसम्भका 
त मा राई आधाा भानी सफै सचकको अ  गणना गनङ्गयऩनछ ।  

ऩ�ाच्छेद   
भन्त्रारमको  जम्भेिााी 

   स टिेमा प्रमोगभा माउने   भन्त्रारमरे मस कामय�ि�धफभो जभ स्थानीम तहभा ग�ान े
भ मा नको न�तजाराई एक कत ऩभा प्र�ि��  ब डााण  सङ्गाक्षा  प्रस्तङ्गतीकाण  न�तजा 
साियज�नक काणरगामतका कामयभा सहमोग हङ्गने स टिेमा तमाा गाी  ज रा सभन्िम स�भ�त 
भापय त प्रमोगभा माउनेछ। 

  भन्त्रारमरे भ मा न कामयको रा�ग सहमोग ा सहजीकाण गनय स ने   भन्त्रारमरे मस 
कामय�ि�धफभो जभ ग�ाने स्थानीम तहको भ मा न प्र��माराई प्रबािकााी फनाउन सहमोग ा 
सहजीकाण गनय स नेछ ।  

  भन्त्रारमरे मस दपाफभो जभ सहजीकाण गदाय अ रो आ�थयक िषयको 
भ मा नभा कभजोा न�तजा प्रा  हङ्गने स्थानीम तहराई प्राथ�भकताभा ाा छे ।   

  जम्भेिााी तो नङ्गऩन  मस कामय�ि�धफभो जभको प्रणारी सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩनका रा�ग 
भन्त्रारमरे सम्फ न्धत शािाराई  जम्भेिााी तो नेछ । 

  न�तजाको �ि षेण तथा ऩ ऩोषण गनङ्गयऩन   भन्त्रारमरे मस कामय�ि�धफभो जभ प्रा  हङ्गने 
स्थानीम तहह को भ मा न न�तजाराई �ि षेण गाी एक कत प्र�तिेदन तमाा गनछ । 

 भन्त्रारमरे उऩदपा  फभो जभ तमाा बएको प्र�तिेदन  ज रागत ा प्रदेशगत 
ऩभा साियज�नक गन व्मिस्था �भराउनेछ ।  

 भन्त्रारमरे स्थानीम तहको भ मा न न�तजा �ि षेण गाी कभजोा न�तजा 
दे िएका स्थानीम तहह को क्षभता �िकासको रा�ग कामय�भह  सञ्चारन गनय स नेछ । 

 भन्त्रारमरे उऩदपा  फभो जभ स्थानीम तहराई �द एको ऩ ऩोषणको 
जानकााी सम्फ न्धत  ज रा सभन्िम स�भ�तराई गााउनेछ ।  

 भन्त्रारमरे मस दपाफभो जभ तमाा ग�ाएको भ मा न न�तजाराई अथय 
भन्त्रारम  ाा� म प्राक�तक स्रोत तथा �ि� आमोग  भहारेिा ऩाीक्षकको कामायरम  ाा� म 
मोजना आमोग  भहारेिा �नमन्त्रक कामायरम तथा आिश्मकता अनङ्गसाा नेऩार साकााका 
अन्म �नकामह राई सभेत उऩर ध गााउन स नेछ ।  

  न�तजाको सभीक्षा गन   मस कामय�ि�ध फभो जभ प्रा  भ मा न न�तजा उऩा भन्त्रारमरे 
प्रदेशगत ऩभा िा�षयक सभीक्षा गनय स नेछ ।  

 उऩदपा  फभो जभ ग�ाने सभीक्षाभा सम्फ न्धत प्रदेश तथा नेऩार साकााका 
�िषमगत भन्त्रारम ा अन्म �नकामराई सभेत आभन्त्रण गनय स�कनेछ ।  

 भ मा नको ढाचा हेापेा गनय स ने   भन्त्रारमरे भ मा नफाट प्रा  न�तजा  स्थानीम 
तहको ऩ ऩोषण तथा सभीक्षा कामय�भफाट प्रा  सङ्गझािको आधााभा मस कामय�ि�ध फभो जभ 
ग�ाने भ मा नका सचक िा अ बााभा आिश्मक हेापेा िा सॊशोधन गनय स नेछ ।  

 उऩदपा  फभो जभ भ मा न सचक ा अ बााभा ऩ�ाभाजयन  सॊशोधन िा 
थऩ ट गनङ्गय ऩाेभा एक आ�थयक िषयको ऩ�ाणाभ आ सकेऩ ात  अको िषयको भ मा न प्र��मा 
सङ्गरु हङ्गन ङ्गबन्दा कम्तीभा  भ�हना अगािै ग�ास नङ्गऩनछ । 

 उऩदपा  फभो जभ सॊशोधन िा हेापेा ग�ाएको भ मा न सचक ा अ बाा 
सम्फन्धभा भन्त्रारमरे आिश्मकताअनङ्गसाा अनङ्ग शक्षण गनय स नेछ । 

ऩ�ाच्छेद   
�ि�िध  

 कामयसम्ऩादन सचकको आधााको ऩभा �रन स�कने   मस कामय�ि�धफभो जभ ग�ाएको 
भ मा न न�तजाराई स्थानीम तहको �ि�ीम सङ्गशासनको सचकको ऩभा उऩमोग गनय 
स�कनछे।  

 स्थानीम तहराई �ि�ीम हस्तान्ताण गदाय मस कामय�ि�धफभो जभको न�तजाराई 
सभेत आधाा भा� स�कनेछ।   

  फजेट व्मिस्था   मस कामय�ि�धफभो जभ ग�ाने �ि�ीम सङ्गशासन जो िभ भ मा न कामयको 
रा�ग आिश्मक फजेट भन्त्रारमरे व्मिस्था गनछ ।  

%



 उत्क� स्थानीम तह ोषणासम्फन्धी व्मिस्था   भन्त्रारमरे भ मा न न�तजाको आधााभा 
उत्क� स्थानीम तहह को ोषणा गनय स नेछ । 

 उऩदपा  फभो जभ उत्क� तह छनोट गदाय गाउऩा�रका ा नगाऩा�रकाराई 
अरग अरग ऩभा ग�ानेछ ।  

  कामय�ि�धको सॊशोधन  मस कामय�ि�धभा कङ्ग नै सॊशोधन गनङ्गयऩाेभा भन्त्रारमरे आिश्मक सॊशोधन 
गनय स नेछ । 

  भ मा न न�तजाको गङ्गणस्ता सङ्ग�न तता   भन्त्रारमरे भ मा नको न�तजाको गङ्गणस्ताको 
सङ्ग�न तता ऩाीक्षणको रा�ग आिश्मक प्रफन्ध �भराउन स नेछ ।  

 उऩदपा  फभो जभ भ मा न न�तजाको गङ्गणास्ता सङ्ग�न तता ऩाीक्षण 
भन्त्रारमरे आप िा तेस्रो ऩक्षराई  जम्भेिााी �दई गनय स नेछ ।  

 फाधा अ काउ पङ्ग काउन स ने  मस कामय�ि�धको कामायन्िमनका सन्दबयभा कङ्ग नै फाधा उत्ऩ� 
बएभा भन्त्रारमरे त्मस्तो फाधा अ काउ पङ्ग काउन स नछे ।   

^



 उत्क� स्थानीम तह ोषणासम्फन्धी व्मिस्था   भन्त्रारमरे भ मा न न�तजाको आधााभा 
उत्क� स्थानीम तहह को ोषणा गनय स नेछ । 

 उऩदपा  फभो जभ उत्क� तह छनोट गदाय गाउऩा�रका ा नगाऩा�रकाराई 
अरग अरग ऩभा ग�ानेछ ।  

  कामय�ि�धको सॊशोधन  मस कामय�ि�धभा कङ्ग नै सॊशोधन गनङ्गयऩाेभा भन्त्रारमरे आिश्मक सॊशोधन 
गनय स नेछ । 

  भ मा न न�तजाको गङ्गणस्ता सङ्ग�न तता   भन्त्रारमरे भ मा नको न�तजाको गङ्गणस्ताको 
सङ्ग�न तता ऩाीक्षणको रा�ग आिश्मक प्रफन्ध �भराउन स नेछ ।  

 उऩदपा  फभो जभ भ मा न न�तजाको गङ्गणास्ता सङ्ग�न तता ऩाीक्षण 
भन्त्रारमरे आप िा तेस्रो ऩक्षराई  जम्भेिााी �दई गनय स नेछ ।  

 फाधा अ काउ पङ्ग काउन स ने  मस कामय�ि�धको कामायन्िमनका सन्दबयभा कङ्ग नै फाधा उत्ऩ� 
बएभा भन्त्रारमरे त्मस्तो फाधा अ काउ पङ्ग काउन स नछे ।   

अनङ्गसची   
भ मा नका सचकह को तह ा अ बाा 

  सचकह को तह  
क  प्र��माको जो िभ  काननी प्र��माको उ र नको जो िभ दशायउन े

सचकह  ।  
ि  न�तजाको जो िभ    जनताको जीिनभा ऩ�ाणाभभङ्गिी ा सकााात्भक ऩ�ाितयन 

नहङ्गने गाी साियज�नक स्रोतको प्रमोग हङ्गने जो िभका 
सचकह  ।  

ग  �ि�ीम अनङ्गशासनको जो िभ  साियज�नक ोत साधन श � ा अ�धकाारा य �नजी 
पा दाका रा�ग उऩमोग हङ्गने सम्बािनाको जो िभका 
सचकह  ।  

  सचकको तह अनङ्गसााको अ बाा    स्थ�त �ि षेणराई �नम्नानङ्गसाा अ बाा �नधायाण 
ग�ाएको छ  

सचकह  बाा अनङ्गऩात न�तजा �ि षेण तथा अ बाा �नधायाणका आधाा 
प्र��मा   प्रत्मेक सचकको  अ  ऩणाय  �नधायाण 

ग�ाएको छ । छ िा छैन को आधााभा  
दे ि  अ सम्भ �द नछे ।  

न�तजा   

�ि �म अनङ्गशासन  
 
 

&



अनङ्गसची   
दपा  को उऩदपा  सग सम्फ न्धत 
भ मा नका सचकह  ा भ मा न ता�रका 

  मोजना  फजेट तथा कामय�भ व्मिस्थाऩन  
Planning, Budgeting and Programme Management) 

क  प्र��माको व्मिस्थाऩन Process Management) 
 

�ििाण अ क बाा  

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

भ मभकारीन िचय सॊाचना स�हत �ि�नमोजन न  आ�थयक न 
ा िा�षयक फजेट तथा कामय�भरा य असाा  गते�बत्र 
सबाभा ऩेश गाी सबाफाट असाा भसान्तसम्भभा ऩा�ात 
ग�ाएको। 
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा                         

   

 एक कत आि�धक �िकास मोजना तजङ्गयभा गदाय बौगो�रक 
सचना प्रणारी Geographical Information System) भा 
आधा�ात ाही स्थानगत आधाा Spatial Based   भा तमाा 
बएको ।  सो मोजनाभा ोत न सा स�हत ब उऩमोग 
मोजना  मातामात गङ्गरुमोजना  िातािाण व्मिस्थाऩन मोजना  
स्थानीम ऩिायधाा �िकास मोजना  स्थानीम आ�थयक �िकास 
मोजना ा साभा जक �िकास मोजना सभेत सभािेश गाी   
सबाफाट स्िीकत ग�ाएको। 
(अ    )   

   

एक कत आि�धक �िकास मोजना तजङ्गयभा गदाय सो मोजना 
कामायन्िमनका रा�ग मोजना अि�धबाका �न�भ� आिश्मक 
स्रोत ा साधनको अनङ्गभान स�हत ऩ�ामोजनाको सची तमाा 
ग�ाएको ।  

   स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा   
 

   

*



अनङ्गसची   
दपा  को उऩदपा  सग सम्फ न्धत 
भ मा नका सचकह  ा भ मा न ता�रका 

  मोजना  फजेट तथा कामय�भ व्मिस्थाऩन  
Planning, Budgeting and Programme Management) 

क  प्र��माको व्मिस्थाऩन Process Management) 
 

�ििाण अ क बाा  

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

भ मभकारीन िचय सॊाचना स�हत �ि�नमोजन न  आ�थयक न 
ा िा�षयक फजेट तथा कामय�भरा य असाा  गते�बत्र 
सबाभा ऩेश गाी सबाफाट असाा भसान्तसम्भभा ऩा�ात 
ग�ाएको। 
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा                         

   

 एक कत आि�धक �िकास मोजना तजङ्गयभा गदाय बौगो�रक 
सचना प्रणारी Geographical Information System) भा 
आधा�ात ाही स्थानगत आधाा Spatial Based   भा तमाा 
बएको ।  सो मोजनाभा ोत न सा स�हत ब उऩमोग 
मोजना  मातामात गङ्गरुमोजना  िातािाण व्मिस्थाऩन मोजना  
स्थानीम ऩिायधाा �िकास मोजना  स्थानीम आ�थयक �िकास 
मोजना ा साभा जक �िकास मोजना सभेत सभािेश गाी   
सबाफाट स्िीकत ग�ाएको। 
(अ    )   

   

एक कत आि�धक �िकास मोजना तजङ्गयभा गदाय सो मोजना 
कामायन्िमनका रा�ग मोजना अि�धबाका �न�भ� आिश्मक 
स्रोत ा साधनको अनङ्गभान स�हत ऩ�ामोजनाको सची तमाा 
ग�ाएको ।  

   स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा   
 

   

�ििाण अ क बाा  

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

स्थानीम तहको क्षेत्रभा कामयात गैासाकााी सॊस्था ा 
साभङ्गदा�मक सॊ सॊस्थारे आ नो िा�षयक मोजना  कामय�भ तथा 
फजेट स्थानीम तहको िा�षयक मोजना  कामय�भ तथा फजेटभा 
सभािेश गाेा भात्र कामायन्िमनभा माउन ेगाेको।  
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा   ि  

   

स्रोत अनङ्गभान तथा फजेट सीभा �नधायाण स�भ�तरे पागङ्गन 
भ�हना�बत्र आगाभी िषयका रा�ग स्रोत अनङ्गभानको आधााभा 
फजेटको कङ्ग र सीभा �नधायाण गाी सो सीभाअनङ्गसाा सबाफाट 
फजेट तथा कामय�भ ऩा�ात बएको । 
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा   ग  

   
 
 
 

आगाभी आ ि  को फजेट प्रके्षऩण गदाय आगाभी आ�थयक 
िषयऩ�छको थऩ दङ्गई िषयको सभेत फजेट प्रके्षऩण गाेको ।  

   स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा   ा  

   

  िा�षयक फजेट तथा कामय�भको तजङ्गयभाका रा�ग स्रोत 
अनङ्गभान तथा फजेट सीभा �नधायाण स�भ�त गठन बई सो 
स�भ�तरे आगाभी आ ि  का रा�ग �िषमगत क्षेत्रको फजेट 
सीभा �नधायाण गाेको ा सोही सीभा �बत्र ाही �िषमगत 
के्षत्रको िजेट तथा कामय�भ तजङ्गयभा गाेको ।  आगाभी 
िषयको फजेट सीभाराई चारङ्ग आ ि  को िैशाि  गते�बत्र 
प्रभङ्गि प्रशासक म अ�धकतरे �िषमगत भहाशािा  शािा तथा 
िडा स�भ�तराई उऩर ध गााएको । 

स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा  
अ    ) 

   

 जङ्गनसङ्गकै स्रोतफाट प्रा  बएको चर अचर सम्ऩ �को  
 जन्सी आम्दानी फाधी रगत ाािेको ।  प्रमोग गनको 
बऩायई स�हतको सहामक िाता ाहेको । 

(अ    )  

 

   

(



�ििाण अ क बाा  

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

फजेट तथा कामय�भ तजङ्गयभा गदाय सॊ  ा  प्रदेशफाट प्रा  
भागयदशयनको ऩारना बएको। 

   

िा�षयक फजेट तथा कामय�भको तजङ्गयभाका रा�ग  स्थानीम 
तहको उऩा मक्ष िा उऩप्रभङ्गिको  सॊमोजकत्िभा फजेट तथा 
कामय�भ तजङ्गयभा स�भ�त गठन बई  सो स�भ�तको फैठक फस्न े
गाेको  ।  स�भ�तरे �नधायाण गाेको फजेट सीभा�बत्र ाही 
स्थानीम मोजना तथा कामय�भराई प्राथ�भक काण गाी फजेट 
�ि�नमोजन गन ग�ाएको।  
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा  

(अ    ) 

   

 िैदे शक सहामताभा सञ्चा�रत कामय�भह  नेऩार 
साकााको स्िीक�त �रएा भात्र सञ्चारन ग�ाएको । 
अन्ता साकाा �ि� व्मिस्थाऩन न   को दपा  (   

   

 स्थानीम तहरे आन्त�ाक ण �रनङ्गअ  नेऩार 
साकााको सहभ�त �रई ाा� म प्राक�तक स्रोत तथा �ि� 
आमोगरे �नधायाण गाेको सीभा�बत्र �रन े ग�ाएको ।  
स्थानीम तहको ण दा�मत्िको अद्याि�धक अ�बरेि 
ाा िएको। 
अन्ता साकााी �ि�ीम व्मिस्थाऩन न   को दपा  

 ा  
अ    ) 

   

 आगाभी आ�थयक िषयको रा�ग आम व्ममको प्रके्षऩण गाी  
मससम्फन्धी प्र�तिेदनराई प्रत्मेक िषयको ऩौष भसान्त�बत्र 
स ीम अथय भन्त्रारमभा ऩेश गाेको ।  
अन्ता साकााी �ि� व्मिस्थाऩन नको दपा  

   

 सॊ चत कोषको व्मिस्थाऩनका रा�ग एकर िाताको प्रमोग 
हङ्गने गाेको। 

   

!)



�ििाण अ क बाा  

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

फजेट तथा कामय�भ तजङ्गयभा गदाय सॊ  ा  प्रदेशफाट प्रा  
भागयदशयनको ऩारना बएको। 

   

िा�षयक फजेट तथा कामय�भको तजङ्गयभाका रा�ग  स्थानीम 
तहको उऩा मक्ष िा उऩप्रभङ्गिको  सॊमोजकत्िभा फजेट तथा 
कामय�भ तजङ्गयभा स�भ�त गठन बई  सो स�भ�तको फैठक फस्न े
गाेको  ।  स�भ�तरे �नधायाण गाेको फजेट सीभा�बत्र ाही 
स्थानीम मोजना तथा कामय�भराई प्राथ�भक काण गाी फजेट 
�ि�नमोजन गन ग�ाएको।  
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा  

(अ    ) 

   

 िैदे शक सहामताभा सञ्चा�रत कामय�भह  नेऩार 
साकााको स्िीक�त �रएा भात्र सञ्चारन ग�ाएको । 
अन्ता साकाा �ि� व्मिस्थाऩन न   को दपा  (   

   

 स्थानीम तहरे आन्त�ाक ण �रनङ्गअ  नेऩार 
साकााको सहभ�त �रई ाा� म प्राक�तक स्रोत तथा �ि� 
आमोगरे �नधायाण गाेको सीभा�बत्र �रन े ग�ाएको ।  
स्थानीम तहको ण दा�मत्िको अद्याि�धक अ�बरेि 
ाा िएको। 
अन्ता साकााी �ि�ीम व्मिस्थाऩन न   को दपा  

 ा  
अ    ) 

   

 आगाभी आ�थयक िषयको रा�ग आम व्ममको प्रके्षऩण गाी  
मससम्फन्धी प्र�तिेदनराई प्रत्मेक िषयको ऩौष भसान्त�बत्र 
स ीम अथय भन्त्रारमभा ऩेश गाेको ।  
अन्ता साकााी �ि� व्मिस्थाऩन नको दपा  

   

 सॊ चत कोषको व्मिस्थाऩनका रा�ग एकर िाताको प्रमोग 
हङ्गने गाेको। 

   

�ििाण अ क बाा  

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

 स्थानीम तहभा ाहेका �ि�ब� कोषहरुको व्मिस्था तथा 
सञ्चारन गदाय कानन फनाएा भात्र गन ग�ाएको। 

   

जम्भा    
ि  न�तजा व्मिस्थाऩन Management of Results  

स्िीकत आि�धक एक कत मोजनाको ऩ�ामोजना सचीभा 
उ र ित ऩ�ामोजनाराई िा�षयक फजेट तथा कामय�भभा 
सभािेश गाी ऩणय ऩभा कामायन्िमनभा मा एको । 
स्थानीम तहको मोजना तजङ्गयभा �दग्दशयन   नभङ्गना  को 

दपा   

   

 आपरे उठाएको ााजस्ि ा ााजस्ि फाडपाटफाट प्रा  हङ्गन े
ाकभ स�हतको कङ्ग र ााजस्ि ाकभफाट आ नो सम्ऩणय 
प्रशास�नक िचय ऩाा गाी फाक  ाकभ �िकास �नभायण 
कामयभा उऩमोग गाेको। 

   अन्ता साकााी �ि� व्मिस्थाऩन नको दपा    

   

ग  �ि�ीम अनङ्गशासनका उऩामहरु Fiscal Dicipline Measures  
ााजस्ि ऩ�ाचारन ा िचय गदाय सबाफाट ऩा�ात आ�थयक न,
�ि�नमोजन न तथा िा�षयक फजेट तथा कामय�भको सीभा 
�बत्र ाही िचय गन गाेको। 
स्थानीम साकाा सञ्चारन न,  को दपा   

   

 चारङ्ग आ ि  को फजेट तथा कामय�भभा भहाभााी तथा 
�िऩ  व्मिस्थाऩनका रा�ग फाहेक अन्म कामय�भको हकभा 
आमोजनागत ऩभा फजेट फाडपाट ग�ाएको।   
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा   ा 

  

   

गत आ ि  भा �ि�ीम सभानीकाण अनङ्गदानको ाकभ 
प्रशास�नक िचयभा उऩमोग नबएको । 
अन्ता साकााी  �ि� व्मिस्थाऩन नको दपा  

   

!!
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सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  
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 गत आ ि  को फजेटभा ऩङ्गजीगत िचयको ऩभा �ि�नमोजन 
बएको ाकभ चारङ्ग िचयभा ाकभान्ता नग�ाएको । 
अन्ता साकााी �ि� व्मिस्थाऩन नको दपा  

   

 

 कामायन्िमन क्षभता तथा व्मिस्थाऩन (Implementation Capacity and Management) 

क  प्र��माको व्मिस्थाऩन Process Management) 
   

�ििाण अॊकबाा 

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

कामयऩा�रकाको फैठक कम्तीभा भ�हनाको एकऩटक फस्ने 
गाेको।  
स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा  

   

स्थानीम �िऩ  व्मिस्थाऩन स�भ�त गठन बएको ा �िऩ  
व्मिस्थाऩन कोषको स्थाऩना ा ऩ�ाचारन कानङ्गन अनङ्गसाा 
बएको ।  

�िऩ  जो िभ न्मनीकाण तथा व्मिस्थाऩन न   को 
दपा  स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा   

   

गत आ ि  भा नेऩार साकाा ा प्रदेश साकााफाट प्रा  
बई िचय हङ्गन नसकेको स शतय अनङ्गदानको ाकभ सोही 
आ ि भा सम्ि न्धत साकााराई �पताय गाेको ।  

   

ाा� म प्राक�तक स्रोत तथा �ि� आमोगको �सपा�ासको 
सीभा�बत्र ाही आ नो सबाफाट स्िीकत गााई उत्ऩादनशीर 
ाोजगााभरक  आन्त�ाक आम ि�  तथा ऩजीगत कामयका 
रा�ग भात्र आन्त�ाक ण ऩ�ाचारन ग�ाएको।  

स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा   
 

   

!@
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 गत आ ि  को फजेटभा ऩङ्गजीगत िचयको ऩभा �ि�नमोजन 
बएको ाकभ चारङ्ग िचयभा ाकभान्ता नग�ाएको । 
अन्ता साकााी �ि� व्मिस्थाऩन नको दपा  

   

 

 कामायन्िमन क्षभता तथा व्मिस्थाऩन (Implementation Capacity and Management) 

क  प्र��माको व्मिस्थाऩन Process Management) 
   

�ििाण अॊकबाा 
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कामयऩा�रकाको फैठक कम्तीभा भ�हनाको एकऩटक फस्ने 
गाेको।  
स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा  

   

स्थानीम �िऩ  व्मिस्थाऩन स�भ�त गठन बएको ा �िऩ  
व्मिस्थाऩन कोषको स्थाऩना ा ऩ�ाचारन कानङ्गन अनङ्गसाा 
बएको ।  

�िऩ  जो िभ न्मनीकाण तथा व्मिस्थाऩन न   को 
दपा  स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा   

   

गत आ ि  भा नेऩार साकाा ा प्रदेश साकााफाट प्रा  
बई िचय हङ्गन नसकेको स शतय अनङ्गदानको ाकभ सोही 
आ ि भा सम्ि न्धत साकााराई �पताय गाेको ।  

   

ाा� म प्राक�तक स्रोत तथा �ि� आमोगको �सपा�ासको 
सीभा�बत्र ाही आ नो सबाफाट स्िीकत गााई उत्ऩादनशीर 
ाोजगााभरक  आन्त�ाक आम ि�  तथा ऩजीगत कामयका 
रा�ग भात्र आन्त�ाक ण ऩ�ाचारन ग�ाएको।  

स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा   
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चारङ्ग आ ि  को फजेट सबाफाट स्िीकत बएको सात 
�दन�बत्र प्रभङ्गि िा अ मक्षरे प्रभङ्गि प्रशासक म अ�धकतराई 
फजेटको िचय गन अ ख्तमााी प्रदान गाेको ।  

स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा    

   

साियज�नक ि�ाद नको ऩ�ा�ध�बत्र ाही साियज�नक 
ि�ादसम्फन्धी �नमभािरी तमाा गाी सबाफाट ऩा�ात 
ग�ाएको ा मसराई कामायन्िमनभा माईएको।  
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा  

   

 ऩिायधााका मोजनाह  कामायन्िमन गनय नेऩार 
 न्ज�नम�ा  काउ न्सरभा दताय बएको �स�बर 
 न्ज�नमाको व्मिस्था गाेको ।  न सा ऩास तथा 

सहाी �िकासका रा�ग नेऩार  न्ज�नम�ा  काउ न्सरभा 
दताय बएको आ�कय टेक  न्ज�नमाको व्मिस्था गाी रागत 
अनङ्गभान  सङ्गऩ�ािेक्षण ा प्रा�ि�धक जाचऩास  तथा न सा 
ऩासको काभ गन ग�ाएको।  

अ      

   

 कामायरमभा �ा� ाहेका स्थामी कभयचााीको ऩ�तयका रा�ग 
�नम�भतरुऩभा प्रदेश रोकसेिा आमोगभा भाग आऩ�तय 
पााभ बाी ऩठाईएको  । 

   

 उऩबो�ा स�भ�त गठन गदाय ऩ�ामोजना स्थरभा नै 
टोर �िकास सॊस्था भापय त आभ बेरा गााई ऩ�ामोजना 
क्षेत्रका राब ाही जनताफाट नै उऩबो�ा स�भ�त गठन हङ्गन े 
गाेको ।  उऩबो�ा स�भ�तराई ऩ�ामोजना 
सञ्चारनफााेभा अ�बभङ्गिीकाण गन ग�ाएको। 
अ     

   

फोरऩत्रको भा मभफाट साियज�नक ि�ाद गदाय च्छङ्गक 
फोरऩत्रदाताहरुराई फोराई ऩिय फोरऩत्र Pre-Bid  फैठक 
गन ग�ाएको । 

साियज�नक ि�ाद �नमभािरी   को �नमभ  

   

!#
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छैन 
 

 प्रत्मेक आ�थयक िषय सङ्गरु हङ्गन ङ्गबन्दा ऩन्  �दन अगािै आ नो 
क्षेत्र�बत्रका �नभायण कामय तथा अन्म सेिा प्रमोजनका रा�ग 
�नभायण साभ ी  मारा  बाडा तथा भहसङ्गरको स्थानीम 
न्मनतभ दााेट तो ने गाेको। 

स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा  

   

सभऩाक अनङ्गदानफाट सञ्चारन हङ्गने आमोजनाहरुभा 
मससम्फन्धी कामय�ि�धरे �नधायाण गाेअनङ्गसाा रागत 
साझेदााीको रा�ग फजेट �ि�नमोजन ग�ाएको। 

   

 हजाा रुऩैमाबन्दा फढी ाकभको भारसाभान ि�ाद 
गदाय िा �नभायण कामय गदाय भ म अ�बि�  का दताय 
प्रभाणऩत्र प्रा  गाेको व्म �  सॊस्था  पभय िा कम्ऩनीफाट 
भात्र ि�ाद गन ग�ाएको । 

   

साियज�नक ि�ादका रा�ग ि�ाद न तथा �नमभािरी 
फभो जभ ि�ाद एका  तथा  भ माॊ न स�भ�त गठन बई 
सो स�भ�त ��माशीर बएको ।  

   

ि  न�तजा व्मिस्थाऩन Management of Results  
गत आ ि  भा नेऩार साकाा तथा प्रदेश साकााफाट  प्रा  
�िशेष अनङ्गदान ा सभऩङ्गाक अनङ्गदानको  ाकभ शतप्र�तशत 
िचय बएको । 

   

गत आ ि  भा कङ्ग र ऩजीगत फजेटको कम्तीभा  
प्र�तशतबन्दा फढी �ि�ीम प्रग�त बएको । 

   

सडक मातामात गङ्गरुमोजनारे तोकेको िा�षयक रक्ष्मको  
प्र�तशतबन्दा िढी सडक �नभायण बएको । 

   

स्थानीम तह सॊस्थागत भ मा नभा  प्र�तशतबन्दा फढी 
अॊक प्रा  गाेको। 
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 प्रत्मेक आ�थयक िषय सङ्गरु हङ्गन ङ्गबन्दा ऩन्  �दन अगािै आ नो 
क्षेत्र�बत्रका �नभायण कामय तथा अन्म सेिा प्रमोजनका रा�ग 
�नभायण साभ ी  मारा  बाडा तथा भहसङ्गरको स्थानीम 
न्मनतभ दााेट तो ने गाेको। 

स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा  

   

सभऩाक अनङ्गदानफाट सञ्चारन हङ्गने आमोजनाहरुभा 
मससम्फन्धी कामय�ि�धरे �नधायाण गाेअनङ्गसाा रागत 
साझेदााीको रा�ग फजेट �ि�नमोजन ग�ाएको। 

   

 हजाा रुऩैमाबन्दा फढी ाकभको भारसाभान ि�ाद 
गदाय िा �नभायण कामय गदाय भ म अ�बि�  का दताय 
प्रभाणऩत्र प्रा  गाेको व्म �  सॊस्था  पभय िा कम्ऩनीफाट 
भात्र ि�ाद गन ग�ाएको । 

   

साियज�नक ि�ादका रा�ग ि�ाद न तथा �नमभािरी 
फभो जभ ि�ाद एका  तथा  भ माॊ न स�भ�त गठन बई 
सो स�भ�त ��माशीर बएको ।  

   

ि  न�तजा व्मिस्थाऩन Management of Results  
गत आ ि  भा नेऩार साकाा तथा प्रदेश साकााफाट  प्रा  
�िशेष अनङ्गदान ा सभऩङ्गाक अनङ्गदानको  ाकभ शतप्र�तशत 
िचय बएको । 

   

गत आ ि  भा कङ्ग र ऩजीगत फजेटको कम्तीभा  
प्र�तशतबन्दा फढी �ि�ीम प्रग�त बएको । 

   

सडक मातामात गङ्गरुमोजनारे तोकेको िा�षयक रक्ष्मको  
प्र�तशतबन्दा िढी सडक �नभायण बएको । 

   

स्थानीम तह सॊस्थागत भ मा नभा  प्र�तशतबन्दा फढी 
अॊक प्रा  गाेको। 
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ग  �ि�ीम अनङ्गशासनका उऩामह  Fiscal Discipline Measures  
 गत आ ि  भा फहङ्गि�षयम मोजना िा आमोजनाका रा�ग 

ि�ाद गदाय िा िा�षयक  काोड रुऩैमाबन्दा फढी 
ाकभको ि�ाद गदाय स्िीकत ि�ाद गङ्गरुमोजना अनङ्गसाा 
भात्र ि�ाद बएको   िा�षयक  राि रुऩैमाबन्दा 
फढी ाकभको ि�ाद गदाय स्िीकत िा�षयक ि�ाद 
मोजनाअनङ्गसाा भात्र ि�ाद बएको । 

साियज�नक ि�ाद �नमभािरी   को �नमभ  

   

 गत आ ि  भा नेऩार साकाा ा प्रदेश साकााफाट प्रा  
स शतय अनङ्गदान जङ्गन प्रमोजनका रा�ग प्रा  बएको हो सोही 
प्रमोजनभा भात्र िचय बएको।  
अन्ता साकााी �ि� व्मिस्थाऩन न   को दपा   

   

  उऩबो�ा स�भ�तरे  जम्भा �रएको कामयह  उऩबो�ा 
स�भतरे ठेकेदााराई ठे ाभा �दन े नगाेको ।  
उऩबो�ा स�भ�तफाट हङ्गने कामयभा स्थानीम उऩबो�ाह रे 
ऩ�ामोजना रागतको सबाफाट तो�कए फभो जभको न्मनतभ 
रागत सहबा�गता जङ्गटाएको । 
साियज�नक ि�ाद �नमभािरीको �नमभ  ा   
अ     

   

 सबाफाट सङ्गशासन  �िधामन ा रेिा स�भ�त गठन बएको। 
स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा  

   

 �निाय चत ऩदा�धकााीराई प्रदेश कानङ्गन फभो जभ भात्र सङ्ग�िधा 
�दएको। 

नेऩारको सॊ�िधान धााा  

   

 �निाय चत ऩदा�धकााीरे प्रत्मेक आ�थयक िषय सभा  बएको 
�भ�तरे साठ  �दन�बत्र आ नो ा आ नो ऩ�ािााको 
सदस्मको नाभभा ाहेको सम्ऩ �को �ििाण सम्फ न्धत 
स्थानीम तहभा ऩेस गाी प्रदेशभा ऩठाएको ।  
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा  
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प्रा ा  

छ 
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 अ ख्तमाा दङ्गरुऩमोग अनङ्गसन्धान आमोगरे �दएका सङ्गझाि 
कामायन्िमन बएको। 

अ ख्तमाा दङ्गरुऩमोग अनङ्गसन्धान आमोग न   को दपा 
 

   

 ऩाच रािसम्भका आमोजनाहरुभा �ि�नमो जत फजेटको 
�हस्सा कङ्ग र ऩजीगत फजेटको  प्र�तशतबन्दा फढी 
नाहेको । 

   

 गैा साकााी सॊस्था गैसस  भापय त मोजना कामायन्िमन 
गाेको अिस्थाभा गैससको नगद रागत साझेदााी  
प्र�तशतबन्दा फढी ाहेको ।  

   

 सञ्चारन ग�ाएका मोजनाह  सम्ऩ� बएऩ�छ प्रा�ि�धक 
जाचऩास गाी कामयऩा�रकाको फैठकफाट मस्ता मोजनाको 
पापााकसभेत गन ग�ाएको।  

   

 ठे ाऩ ाभा e-bidding प्रणारी ऩणय ऩभा कामायन्िमनभा 
मा एको। 

   

 

  रेिा न तथा प्र�तिेदन (Accounting and Reporting)  

क  प्र��माको व्मिस्थाऩन Process Management) 
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सचकह  

ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

नेऩार साकााफाट स्िीकत बए अनङ्गसाा स्थानीम स ञ्चत 
कोष व्मिस्थाऩन प्रणारी सत्र (SUTRA) प्रमोगभा  

माएको ।  
अन्ता साकाा �ि�ीम व्मिस्थाऩन न   को दपा  
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सचकह  

ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

धाौटीको कच्चािााी ाािेको ा गतिषयको भौ दात चारङ्ग 
िषयभा  जम्भेिााी सााेको। 

   

नेऩार साकााफाट स्िीकत साियज�नक सम्ऩ � व्मिस्थाऩन 
प्रणारी PAMS) कामायन्िमनभा माएको । 

   

गत आ ि  बन्दा अ रो आ ि  को आम व्मम ा फजेट 
कामायन्िमनको फााेभा गत आ ि  को ऩ�हरो चौभा�सक 
अि�ध �बत्र िा�षयक सभीक्षा गाी सभीक्षा प्र�तिेदनराई 
का�तयक भसान्त �बत्र िेफसा टफाट साियज�नक ग�ाएको।  
अन्ता साकााी �ि� व्मिस्थाऩन न   को दपा 

  

   

स शतय  सभऩाक ा �िशेष अनङ्गदानको िचय ा उऩर धको 
प्रग�त प्र�तिेदन �नम�भत रुऩभा स  ा प्रदेशका सम्फ न्धत 
�नकामभा ऩठाउने गाेको। 

   

स्थानीम स ञ्चत कोषको चौभा�सक शीषयकगत �ििाण 
भहारेिाऩाीक्षकको कामायरमफाट स्िीकत ढाचाभा तमाा 
गाी चौभा�सक अि�ध स�कएको  �दन�बत्र स ीम 
भा�भरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम  ाा� म प्राक�तक 
स्रोत तथा �ि� आमोग  स ीम अथय भन्त्रारम ा प्रदेशको 
आ�थयक भा�भरा तथा मोजना भन्त्रारमभा उऩर ध  
गााएको ।  
अन्ता साकााी �ि� व्मिस्थाऩन नको दपा  ा स्थानीम 

साकाा सञ्चारन न   को दपा   

   

प्रभङ्गि प्रशासक म अ�धकतरे स्थानीम तहको कोषफाट िचय 
बएको ाकभको चौभा�सक प्रग�त �ििाण त्मस्तो अि�ध 
सभा  बएको  �दन�बत्र कामयऩा�रकाको फैठकभा ऩेस 
गन गाेको।  

स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा    
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 अ ख्तमाा दङ्गरुऩमोग अनङ्गसन्धान आमोगरे �दएका सङ्गझाि 
कामायन्िमन बएको। 

अ ख्तमाा दङ्गरुऩमोग अनङ्गसन्धान आमोग न   को दपा 
 

   

 ऩाच रािसम्भका आमोजनाहरुभा �ि�नमो जत फजेटको 
�हस्सा कङ्ग र ऩजीगत फजेटको  प्र�तशतबन्दा फढी 
नाहेको । 

   

 गैा साकााी सॊस्था गैसस  भापय त मोजना कामायन्िमन 
गाेको अिस्थाभा गैससको नगद रागत साझेदााी  
प्र�तशतबन्दा फढी ाहेको ।  

   

 सञ्चारन ग�ाएका मोजनाह  सम्ऩ� बएऩ�छ प्रा�ि�धक 
जाचऩास गाी कामयऩा�रकाको फैठकफाट मस्ता मोजनाको 
पापााकसभेत गन ग�ाएको।  

   

 ठे ाऩ ाभा e-bidding प्रणारी ऩणय ऩभा कामायन्िमनभा 
मा एको। 

   

 

  रेिा न तथा प्र�तिेदन (Accounting and Reporting)  

क  प्र��माको व्मिस्थाऩन Process Management) 
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नेऩार साकााफाट स्िीकत बए अनङ्गसाा स्थानीम स ञ्चत 
कोष व्मिस्थाऩन प्रणारी सत्र (SUTRA) प्रमोगभा  

माएको ।  
अन्ता साकाा �ि�ीम व्मिस्थाऩन न   को दपा  
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आ नो आम ा व्ममको �ििाण प्रत्मेक भ�हनाको सात 
गते�बत्र साियज�नक गाेको।  
स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा    

   

धाौटी िाताको ाकभ अन्म प्रमोजनभा िचय नबएको ा 
�पताय गनङ्गय ऩन धाौटी िाताको ाकभ �नमभानङ्गसाा �पताय 
ग�ाएको। 

   

दै�नक भण ब�ाको अ�बरेि भण िाता  ाा  े
ग�ाएको ा भण प्र�तिेदन �फना दै�नक भण ब�ाको 
ब ङ्ग�ानी िा मसको ऩेस्क  प मौट नगाेको । 

   

ि  न�तजा व्मिस्थाऩन Management of Results  
ााजस्ि फाडपाटका रा�ग स्थानीम �िबा म कोष िडा 
गाेको।  

अन्ता साकााी �ि� व्मिस्थाऩन नको दपा  

   

कङ्ग र राब ाहीको साभा जक सङ्गाक्षा ब�ा फकभापय त ब ङ्ग�ानी 
बई ब ङ्ग�ानी ऩाउन े व्म �को �ििाण िेफसा टफाट 
साियज�नक गाेको। 

   

ग  �ि�ीम अनङ्गशासनका उऩामह  Fiscal Discipline Measures  
कामयऩा�रकारे ाकभान्ता गदाय स्िीकत िा�षयक फजेटको 
अधीनभा ाही कङ्ग नै शीषयकफाट ऩङ्गजीगत शीषयकभा ऩच्चीस 
प्र�तशतभा  नफढाई  गाेको । 

स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा  

   

गत आ ि  को अन्त्मभा म्माद ना ेको ऩेस्क  नाहेको ।    
ााजनी�तक दर िा �तनका ात िा ब�गनी सॊगठनह राई 
आ�थयक सहामता िा अनङ्गदान प्रदान नग�ाएको । 

   

एक आ�थयक िषयभा िचय हङ्गन नसक  फाक  ाहेको ाकभ 
स्थानीम स ञ्चत कोषभा जम्भा बएको ।  

स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा  
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आ नो आम ा व्ममको �ििाण प्रत्मेक भ�हनाको सात 
गते�बत्र साियज�नक गाेको।  
स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा    

   

धाौटी िाताको ाकभ अन्म प्रमोजनभा िचय नबएको ा 
�पताय गनङ्गय ऩन धाौटी िाताको ाकभ �नमभानङ्गसाा �पताय 
ग�ाएको। 

   

दै�नक भण ब�ाको अ�बरेि भण िाता  ाा  े
ग�ाएको ा भण प्र�तिेदन �फना दै�नक भण ब�ाको 
ब ङ्ग�ानी िा मसको ऩेस्क  प मौट नगाेको । 

   

ि  न�तजा व्मिस्थाऩन Management of Results  
ााजस्ि फाडपाटका रा�ग स्थानीम �िबा म कोष िडा 
गाेको।  

अन्ता साकााी �ि� व्मिस्थाऩन नको दपा  

   

कङ्ग र राब ाहीको साभा जक सङ्गाक्षा ब�ा फकभापय त ब ङ्ग�ानी 
बई ब ङ्ग�ानी ऩाउन े व्म �को �ििाण िेफसा टफाट 
साियज�नक गाेको। 

   

ग  �ि�ीम अनङ्गशासनका उऩामह  Fiscal Discipline Measures  
कामयऩा�रकारे ाकभान्ता गदाय स्िीकत िा�षयक फजेटको 
अधीनभा ाही कङ्ग नै शीषयकफाट ऩङ्गजीगत शीषयकभा ऩच्चीस 
प्र�तशतभा  नफढाई  गाेको । 

स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा  

   

गत आ ि  को अन्त्मभा म्माद ना ेको ऩेस्क  नाहेको ।    
ााजनी�तक दर िा �तनका ात िा ब�गनी सॊगठनह राई 
आ�थयक सहामता िा अनङ्गदान प्रदान नग�ाएको । 

   

एक आ�थयक िषयभा िचय हङ्गन नसक  फाक  ाहेको ाकभ 
स्थानीम स ञ्चत कोषभा जम्भा बएको ।  

स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा  

   

�ििाण अॊकबाा 

 
सचकह  

ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

स्थानीम तहरे गन ब ङ्ग�ानी फ�क  प्रणारीफाट नगदा�हत 
ब ङ्ग�ानी  बएको ।  

स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा    

   

 अनङ्गगभन  भ मा न तथा रेिाऩाीक्षण (Monitoring, Evaluation and Auditing) 

क  प्र��माको व्मिस्थाऩन Process Management  
 

�ििाण अॊकबाा  

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

 गत आ ि  भा अ न्तभ रेिाऩाीक्षणको प्र�तिेदन सो 
प्रा  बएको �भ�तरे  �दन�बत्र आ नो िेफसा टफाट 
साियज�नक गाेको ।  भहारेिा ऩाीक्षकरे जााी गाेको 
प्र�तिेदन सबाभा ऩेस गाी छरपर हङ्गने गाेको । 
अन्ता साकााी �ि� व्मिस्थाऩन न   को दपा   

 अ     

   

 आन्त�ाक रेिाऩाीक्षणरे औ ॊ माएका कै�पमतराई 
अ न्तभ रेिाऩाीक्षण हङ्गनङ्ग आगािै सम्ऩाीक्षण गाेको ।  
आन्त�ाक रेिाऩाीक्षणको प्र�तिेदनको एक प्र�त अ न्तभ 
रेिाऩाीक्षणका रा�ग ि�टन े डोा िा भहारेिा ऩाीक्षकरे 
तोकेको व्म � िा �नकामराई उऩर ध गााएको। 
स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा   
अ     

   

उऩप्रभङ्गि िा उऩा मक्षरे मोजना तथा कामय�भको 
सङ्गऩ�ािेक्षण गाी सोको प्र�तिेदन भा�सक ऩभा 
कामयऩा�रकाको फैठकभा ऩेश गन गाेको ।  
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा  

   

!(



�ििाण अॊकबाा  

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

िडा�बत्र सञ्चा�रत मोजनाको अनङ्गगभन गाी ऩ ऩोषण �दन 
िडास्ताीम अनङ्गगभन स�भ�त गठन गाेको । 
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा  

   

कामायरमभा सफैरे दे  े स्थानभा नाग�ाक फडाऩत्र  
ाा िएको ।  
सङ्गशासन व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन  न   दपा  

   

ि  न�तजा व्मिस्थाऩन Management of Results  
गत आ�थयक िषयभा सोबन्दा अ रो आ ि  को अ न्तभ 
रेिाऩाीक्षण गदाय आ�थयक कााोफााभा कङ्ग र िचयको  
प्र�तशतबन्दा कभ फेरुजङ्ग ाहेको । 

   

िषयभा कम्तीभा एकऩटक कामायरमको सम्ऩ �को अ�बरेि 
तथा  जन्सी भारसाभानको अिस्थाफााे  जन्सी �नाीक्षण 
प्र�तिेदन �र य सम्ऩ �को सॊाक्षणको व्मिस्था ग�ाएको।  
आ�थयक कामय�ि�ध तथा �ि�ीम उ�ादा�मत्ि न  को 

दपा  ा आ�थयक कामय�ि�ध तथा �ि�ीम उ�ादा�मत्ि 
�नमभािरी   को �नमभ  

   

साियज�नक सम्ऩ �  साभङ्गदा�मक सम्ऩ �  बिन  सडक  
ऩसर  व्मिसामको �ििाण स�हतको अद्याि�धक अ�बरेि 
ाािी सबारा य सभेत जानकााी गााएको । 
स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा  ड    

   

ग  �ि�ीम अनङ्गशासनका उऩामह  Fiscal Discipline Measures  
स्थानीम तहरे साियज�नक सेिा प्रिाहराई ऩाादश  
उ�ादामी ा जिापदेही फनाउन मोजना  कामय�भ  
आमोजनाको कामायन्िमन ा सेिा प्रिाहरे आ�थयक साभा जक 
�िकासभा ऩााेको सभ  मोगदानफाट आ नो साभा जक 
 जम्भेिााी ऩाा बए नबएको सन्दबयभा रेिाजोिा गनय 
साोकाािारासभेतराई बेरा गााई साभा जक ऩाीक्षण 
गाेको। 
स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा    
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�ििाण अॊकबाा  

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

िडा�बत्र सञ्चा�रत मोजनाको अनङ्गगभन गाी ऩ ऩोषण �दन 
िडास्ताीम अनङ्गगभन स�भ�त गठन गाेको । 
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा  

   

कामायरमभा सफैरे दे  े स्थानभा नाग�ाक फडाऩत्र  
ाा िएको ।  
सङ्गशासन व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन  न   दपा  

   

ि  न�तजा व्मिस्थाऩन Management of Results  
गत आ�थयक िषयभा सोबन्दा अ रो आ ि  को अ न्तभ 
रेिाऩाीक्षण गदाय आ�थयक कााोफााभा कङ्ग र िचयको  
प्र�तशतबन्दा कभ फेरुजङ्ग ाहेको । 

   

िषयभा कम्तीभा एकऩटक कामायरमको सम्ऩ �को अ�बरेि 
तथा  जन्सी भारसाभानको अिस्थाफााे  जन्सी �नाीक्षण 
प्र�तिेदन �र य सम्ऩ �को सॊाक्षणको व्मिस्था ग�ाएको।  
आ�थयक कामय�ि�ध तथा �ि�ीम उ�ादा�मत्ि न  को 

दपा  ा आ�थयक कामय�ि�ध तथा �ि�ीम उ�ादा�मत्ि 
�नमभािरी   को �नमभ  

   

साियज�नक सम्ऩ �  साभङ्गदा�मक सम्ऩ �  बिन  सडक  
ऩसर  व्मिसामको �ििाण स�हतको अद्याि�धक अ�बरेि 
ाािी सबारा य सभेत जानकााी गााएको । 
स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा  ड    

   

ग  �ि�ीम अनङ्गशासनका उऩामह  Fiscal Discipline Measures  
स्थानीम तहरे साियज�नक सेिा प्रिाहराई ऩाादश  
उ�ादामी ा जिापदेही फनाउन मोजना  कामय�भ  
आमोजनाको कामायन्िमन ा सेिा प्रिाहरे आ�थयक साभा जक 
�िकासभा ऩााेको सभ  मोगदानफाट आ नो साभा जक 
 जम्भेिााी ऩाा बए नबएको सन्दबयभा रेिाजोिा गनय 
साोकाािारासभेतराई बेरा गााई साभा जक ऩाीक्षण 
गाेको। 
स्थानीम साकाा सञ्चारन नको दपा    

   

�ििाण अॊकबाा  

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

प्रत्मेक चौभा�सकभा क म्तभा एक  ऩटक आपरे गाेको 
काभको सम्फन्धभा साियज�नक सङ्गनङ्गिा  गन ग�ाएको।  
सङ्गशासन �नमभािरीको �नमभ  

   

कामायरमफाट बएको काभ कााफाहीको �िषमभा 
सियसाधााणराई जानकााी �दन कङ्ग नै अ�धकतराई प्रि�ा 
तोक  �नजभापय त कम्तीभा भ�हनाको एक ऩटक बए गाेको 
काभकााफाहीको �िषमभा साियज�नक ऩभा जानकााी 
�दएको।  
सङ्गशासन  नको दपा   

   

आ नो कामायरमफाट सम्ऩादन ग�ाने कामय सम्ऩादन ा 
�ि�ीम प्रणारीराई व्मि स्थत ा प्रबािकााी फनाउन 
आन्त�ाक �नमन्त्रण सम्फन्धी कानङ्गन ऩा�ात गाी आन्त�ाक 
�नमन्त्रण प्रणारी कामयन्िमनभा मा एको । 
स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा    

   

 स्थानीम तहरे ऩदा�धकााी तथा कभयचााीका रा�ग 
आचाासॊ�हता फनाई राग गाेको ।  �नणयम गनय ऩाउने 
ऩदा�धकााी आ नो स्िाथय फा झएका �िषमसम्फन्धी �नणयमभा 
सहबागी नबएको।  
सङ्गशासन व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन  न   को दपा 

 स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा  
अ     

   

गत आ�थयक िषयबन्दा अ रो आ�थयक िषयको अ न्तभ 
रेिाऩाीक्षण गदाय असङ्गर उऩा गनङ्गयऩन कङ्ग नै फेरुजङ्ग नबएको।  

   

मोजनाको अ न्तभभा ब ङ्ग�ानी �दॊदा मोजना स्थरभा टोर 
�िकास सॊस्थाको सहबा�गताभा मोजनाको राब ाही बेरा गाी 
आम व्मम  प्रग�त  प्र��मा ा मोजनाको गङ्गणस्ताको फााेभा 
साियज�नक ऩाीक्षण गाेा भात्र ब ङ्ग�ानी �दने ग�ाएको। 
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�ििाण अॊकबाा  

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

िेरुजङ्गको अद्याि�धक रगत तमाा गाेको ा प ौटका 
रा�ग सम्फ न्धत �नकामभा ऩत्राचाा गाेको। 

   

 

 ााजस्ि व्मिस्थाऩन (Revenue Management) 

क  प्र��माको व्मिस्थाऩन Process Management  
 

�ििाण अॊकबाा 

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ  
 

छैन  
 

आगाभी आ�थयक िषयका रा�ग आम व्मम प्रके्षऩण ग�ाएको 
त मा स�हतको �ििाण स ीम अथय भन्त्रारमभा ऩठाएको।  
अन्ता साकाा �ि� व्मिस्थाऩन न   को दपा  

   

आ नो क्षेत्रा�धकाा �बत्र ाही सबाफाट ऩा�ात आ�थयक न 
अनङ्गसाा भात्र ााजस्िका दा ाेट �नधायाण ा ााजस्िको 
व्मिस्थाऩन गाेको। 
नेऩारको सॊ�िधानको धााा  स्थानीम साकाा सॊचारन न 

 को दपा  

   

आ नो अ�धकाा के्षत्र�बत्र ाहेका आन्त�ाक स्रोतको दा ा 
दामाा फढाउन ााजस्ि ऩााभशय स�भ�तरे आन्त�ाक 
कामयदर गठन गाेको ा  प्रभङ्गि काह को न सा न सभेत 
गाी ााजस्ि प्रके्षऩण गाेको।  

   

गत आ�थयक िषयभा ा जग्गा ा ज ेसन शङ्ग क  भनोा न 
का  तथा �ि ाऩन काफाट उठेको ाकभभ मे तो�कए 
फभो जभको ाकभ प्रदेश साकााको स ञ्चत कोषभा जम्भा 
गाेको । 
अन्ता साकाा �ि� व्मिस्थाऩन न   को प्रािधान  
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�ििाण अॊकबाा  

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ 
 

छैन 
 

िेरुजङ्गको अद्याि�धक रगत तमाा गाेको ा प ौटका 
रा�ग सम्फ न्धत �नकामभा ऩत्राचाा गाेको। 

   

 

 ााजस्ि व्मिस्थाऩन (Revenue Management) 

क  प्र��माको व्मिस्थाऩन Process Management  
 

�ििाण अॊकबाा 

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ  
 

छैन  
 

आगाभी आ�थयक िषयका रा�ग आम व्मम प्रके्षऩण ग�ाएको 
त मा स�हतको �ििाण स ीम अथय भन्त्रारमभा ऩठाएको।  
अन्ता साकाा �ि� व्मिस्थाऩन न   को दपा  

   

आ नो क्षेत्रा�धकाा �बत्र ाही सबाफाट ऩा�ात आ�थयक न 
अनङ्गसाा भात्र ााजस्िका दा ाेट �नधायाण ा ााजस्िको 
व्मिस्थाऩन गाेको। 
नेऩारको सॊ�िधानको धााा  स्थानीम साकाा सॊचारन न 

 को दपा  

   

आ नो अ�धकाा के्षत्र�बत्र ाहेका आन्त�ाक स्रोतको दा ा 
दामाा फढाउन ााजस्ि ऩााभशय स�भ�तरे आन्त�ाक 
कामयदर गठन गाेको ा  प्रभङ्गि काह को न सा न सभेत 
गाी ााजस्ि प्रके्षऩण गाेको।  

   

गत आ�थयक िषयभा ा जग्गा ा ज ेसन शङ्ग क  भनोा न 
का  तथा �ि ाऩन काफाट उठेको ाकभभ मे तो�कए 
फभो जभको ाकभ प्रदेश साकााको स ञ्चत कोषभा जम्भा 
गाेको । 
अन्ता साकाा �ि� व्मिस्थाऩन न   को प्रािधान  

   

�ििाण अॊकबाा 

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ  
 

छैन  
 

स्थानीम कानङ्गनफभो जभ भात्र आक स्भक कोष सञ्चारनभा 
माएको।  

स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा   

   

सचना प्र�ि�धको प्रमोग गाी सम्ऩ � का  व्मिसाम का  
भारऩोत  भनोा न का  �ि ाऩन का ा फहार काको 
न सा न गाी मसराई सचना प्र�ि�धफाट अ�बरेि 
ाा एको। 

   

कादाताराई कासम्फन्धी सचना िा पाााभह  �न शङ्ग क 
ऩभा उऩर ध गाा एको । 

   

का  दस्तङ्गा  सेिा शङ्ग कको दा ाेट तथा मस सम्फन्धी 
प्र��माह को अद्याि�धक �ििाण कादातारे स जरै दे  ा 
फङ्ग न स ने गाी का शािाभा ा िेफसा टभा ाा िएको। 

   

 सफै िडाफाट का सॊरकन गन ग�ाएको ।  सफै 
िडाभा  न सा ऩास प्रणारी कामायन्िमनभा माएको। 
अ     

   

ि  न�तजा व्मिस्थाऩन Management of Results  
 गत आ�थयक िषयभा सोबन्दा अ रो आ ि  को 

तङ्गरनाभा कम्तीभा  प्र�तशतरे आन्त�ाक आम आपरे 
उठाएको ाकभ  ि�  बएको ।  कादाताको स ख्मा 
सभेत हाेक िषय कम्तीभा  प्र�तशतरे ि�  बएको । 
अ     

   

 गत आ ि  भा ााजस्ि ऩााभशय स�भ�तरे गाेको 
ााजस्ि अनङ्गभानको  प्र�तशतबन्दा फढी ााजस्ि सॊकरन  
बएको ।  कङ्ग र फजेटभा आन्त�ाक आमको �हस्सा 

 प्र�तशतबन्दा फढी ाहेको । 
अ     
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�ििाण अॊकबाा 

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ  
 

छैन  
 

ग  �ि�ीम अनङ्गशासनका उऩामह  Fiscal Discipline Measures  
सॊकरन गाेको ााजस्ि अको �दन�बत्र फै भा जम्भा हङ्गन े
गाेको।  
आ�थयक कामय�ि�ध तथा �ि�ीम उ�ादा�मत्ि नको दपा  ा 

स्थानीम तहको आ�थयक कामय�ि�ध कानङ्गन  

   

नदीजन्म ऩदाथय ा साधााण �निायहभङ्गिी ि�नज ऩदाथयको 
ठे ाऩ ा रगाउदा ाटग ी गाेा भात्र उ� ऩदाथयको �फ�  
िा �नकासी हङ्गन ेगाेको। 

   

 गत आ�थयक िषयभा कङ्ग नै ऩ�न ााजस्ि �भनाहा  
न�दएको ।  सम्झौता फभो जभको सभमभा आम ठे ाको 
ाकभ दा िरा बएको । 
अ     

   

 साभङ्गदा�मक िन उऩबो�ा स�भ�तरे िन ऩैदािाा �फ�  
तथा उऩमोगसम्फन्धी आ नो िा�षयक कामयमोजना फनाई 
स्थानीम तहफाट स्िीकत गााएको ।  साभङ्गदा�मक 
िनरे िन ऩैदािााको �फ� फाऩत प्रा  ाकभको  
प्र�तशत ाकभ स्थानीम तहको स ञ्चत कोषभा जम्भा गन 
गाेको ।  

 स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा  ि  
 अ      

   

 आम ठे ाभा फक ग्मााेन्टी �रएा भात्र सम्झौता 
बएको ।  सभमभा ठे ा ाकभ दा िरा नगन 
ठेकेदााराई किायही गाी फक ग्मााेन्टीको ाकभ  िचेा 
ाकभ असङ्गर उऩा गन ग�ाएको।  
 अ       

   

गत �िगतभा उठाउन फाक  कङ्ग नै फ मौता ााजस्ि  
नाहेको । 
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�ििाण अॊकबाा 

सचकह  ऩणाय  
प्रा ा  

छ  
 

छैन  
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 गत आ�थयक िषयभा कङ्ग नै ऩ�न ााजस्ि �भनाहा  
न�दएको ।  सम्झौता फभो जभको सभमभा आम ठे ाको 
ाकभ दा िरा बएको । 
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प्र�तशत ाकभ स्थानीम तहको स ञ्चत कोषभा जम्भा गन 
गाेको ।  

 स्थानीम साकाा सञ्चारन न   को दपा  ि  
 अ      

   

 आम ठे ाभा फक ग्मााेन्टी �रएा भात्र सम्झौता 
बएको ।  सभमभा ठे ा ाकभ दा िरा नगन 
ठेकेदााराई किायही गाी फक ग्मााेन्टीको ाकभ  िचेा 
ाकभ असङ्गर उऩा गन ग�ाएको।  
 अ       

   

गत �िगतभा उठाउन फाक  कङ्ग नै फ मौता ााजस्ि  
नाहेको । 

   

 
 

 
 

अनङ्गसची   
दपा  को उऩदपा  सग सम्फ न्धत  

भ मा न कामयमोजना 

� सॊ  ��माकराऩह   जम्भेिााी 

 
कामय�ि�ध अनङ्गसाा भ मा न सचकका सम्फन्धभा स टिेमा 
तमाा गन । 

भन्त्रारम 

 कामय�ि�ध तथा मसको भ मा न सचकको स टिेमाका 
सम्फन्धभा  ज रा सभन्िम स�भ�तराई अनङ्ग शक्षण गन । 

भन्त्रारम 

 कामय�ि�ध तथा मसको भ मा न सचकको स टिेमाका 
सम्फन्धभा सम्फ न्धत स्थानीम तहका प्रभङ्गि।अ मक्ष  
उऩप्रभङ्गि।उऩा मक्ष ा प्रशासक म अ�धकतराई अ�बभङ्गिीकाण 
गन । 

 ज रा सभन्िम स�भ�त 

 �निाय चत जनप्र�त�न�ध ा कभयचााीह राई भ मा नको उ ेश्म 
ा �ि�धफााे जानकााी तथा प्र श क्षत गन। 

स्थानीम तह 

 सफै �िबाग  भहाशािा  शािाह सग सभन्िम गनय प्रभङ्गि 
प्रशासक म अ�धकतरे एक जना अ�धकत कभयचााीराई 
सम्ऩकय  व्म � तो ने। 

स्थानीम तह 

 भ मा नको ऩियतमााीको �न�भ� सचकह को स्िभ मा न 
गाी मसको प्राा म्बक न�तजा  ज रा सभन्िम स�भ�तभा 
ऩठाउन े। 

स्थानीम तह 

 स्थानीम तहहरुराई भ मा न गन सभम िङ्गराई जानकााी 
ऩठाउने । 

 ज रा सभन्िम स�भ�त 

 सहबा�गतात्भक छरपर ा �ि षेणको आधााभा भ मा नको 
प्रणारीभा आधा�ात बई प्राा म्बक न�तजा तमाा गन ।  

 ज रा सभन्िम स�भ�त 

 तमाा बएको प्राा म्बक न�तजा स्थानीम तहराई ऩ ऩोषणका 
रा�ग उऩर ध गााउने।  

 ज रा सभन्िम स�भ�त 

 तमाा बएको प्राा म्बक न�तजाभा ऩ ऩोषण प्रदान गन। स्थानीम तह 
 भ मा नको अ न्तभ न�तजा तमाा गन ा भ मा नको अ न्तभ 

न�तजा स्थानीम तह  प्रदेश साकाा ा भन्त्रारमराई उऩर ध 
गााउन े।  

 ज रा सभन्िम स�भ�त 

@%



� सॊ  ��माकराऩह   जम्भेिााी 
 भ मा नको न�तजाको आधााभा �ि�ीम सङ्गशासन कामायन्िमन 

कामयमोजना तमाा गाी राग गन। 
स्थानीम तह 

 भ मा नको ए�ककत न�तजा तमाा गन ा मसको आधााभा 
स्थानीम तहको ि�गयकाण गाी साियज�नक गन । 

भन्त्रारम 

 ए�ककत न�तजा स ीम �नकामह भा ऩठाउने । भन्त्रारम 
 ि�गयकाणको आधााभा उत्क� तह ोषणा गन । भन्त्रारम 
 भ मा नको आधााभा स्थानीम तहको क्षभता �िकास मोजना 

कामायन्िमनभा माउने । 
भन्त्रारम 

 

@^



� सॊ  ��माकराऩह   जम्भेिााी 
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भन्त्रारम 

 

अनङ्गसची   
दपा  को उऩदपा (  सग सम्फ न्धत  

�ि�ीम सङ्गशासन रेिाजोिाको िग काण  
 

अ बाा भ मा न 
 सम्भ उच्च जो िभ 

 दे ि  सम्भ भ मभ जो िभ 
 बन्दा भा�थ न्मन जो िभ 
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अनङ्गसची   

दपा  को उऩदपा  सग सम्फ न्धत 

जो िभ न्मनीकाण कामयमोजना 

  मोजना  फजेट तथा कामय�भको व्मिस्थाऩन  
  (Planning, Budgeting amd Programme Management) 

असा :  मोजना, फजेट  तथा  कामय�भ  प्रणारी  प्रबािकााी  बएको  हङ्गने 

प्र�तपर : 

.  : मोजना ऩ �तको  सङ्गदृढीकाण बएको  हङ्गनेछ । 

अऩे क्षत न�तजाह  सम्बा�ित जो िभ                        

जो िभ 

न्मनीकाणका 
रागी अिरम्फन  

ग�ान ेउऩाम                             

सभम 

सीभा             

भाऩनको  
ऩङ्ग ा   

आधाा ा 
स्रोत 

िा�षयक फजेट तथा कामय�भह  
आि�धक मोजनाभा आधा�ात 
हङ्गनेछन । 
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अनङ्गसची   

दपा  को उऩदपा  सग सम्फ न्धत 

जो िभ न्मनीकाण कामयमोजना 
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ऩङ्ग ा   

आधाा ा 
स्रोत 

िा�षयक फजेट तथा कामय�भह  
आि�धक मोजनाभा आधा�ात 
हङ्गनेछन । 
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  कामायन्िमन क्षभता तथा व्मिस्थाऩन  (Implementation Capacity and Management) 

असा  फजेट कामायन्िमन क्षभता अ�बि�  हङ्गने 
प्र�तपर :  

 : साियज�नक सेिाको �िताण, �नमभन  तथा  �िकासका रा�ग   ऩा�रकाको  कामायन्िमन  क्षभता  सङ्गदृढ 

बएको  हङ्गनेछ । 

अऩे क्षत न�तजाह  
सम्बा�ित 

जो िभ                        

जो िभ 

न्मनीकाणका रा�ग 
अिरम्फन ग�ान े 

उऩाम                             

सभम 

सीभा               

भाऩनको 
ऩङ्ग ा  
आधाा ा 

स्रोत 

कामय�भको �ि�ीम ा बौ�तक 
प्रग�त  बन्दा भा�थ बएको हङ्गने 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
     

     

 रेिा न तथा प्र�तिेदन प्रणारी  (Accounting and Reporting System)

असा   आ�थयक प्रशासन सक्षभ ा जिापदेही हङ्गने 
प्र�तपर : 

 �ि�ीम रेिा प्रणारी �ि�धसम्भत बएको हङ्गन े

अऩे क्षत न�तजाह  
सम्बा�ित 

जो िभ                        

जो िभ 

न्मनीकाणका 
रा�ग अिरम्फन 

ग�ान े उऩाम                             

सभम 

सीभा               

भाऩनको 
ऩङ्ग ा  
आधाा ा 

स्रोत 

सत्र प्रणारी कामायन्िमनभा 
आएको हङ्गने । 
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 अनङ्गगभन  भ मा न तथा रेिाऩाीक्षण  (Monitoring, Evaluation and Auditing) 

असा   अनङ्गगभन भ मा न तथा रेिाऩाीक्षण प्रणारी प्रबािकााी बएको हङ्गनेछ । 
प्र�तपरह  : 

  अनङ्गगभन तथा भ मा न प्रणारी सङ्गदृढ बएको हङ्गनेछ। 
      रेिाऩाीक्षण प्रणारी  सङ्गदृढ बएको हङ्गनेछ। 
     साभा जक ऩाीक्षण सॊस्थागत बएको हङ्गनेछ । 

 

अऩे क्षत न�तजाह  सम्बा�ित जो िभ                        

जो िभ 
न्मनीकाणका 

रा�ग अिरम्फन 
ग�ान ेउऩाम                             

सभम 
सीभा               

भाऩनको 
ऩङ्ग ा  
आधाा ा 

स्रोत 

दङ्ग य �तहा बन्दा फढी 
आमोजनाको सभमफ  
अनङ्गगभन बएको हङ्गने  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
     
     

 ााजस्ि व्मिस्थाऩन  (Revenue Management) 

असा   ााजस्ि व्मिस्थाऩन प्रबािकााी बएको हङ्गनेछ । 
प्र�तपर : 

  ााजस्ि व्मिस्थाऩन क्षभता सङ्गदृढ बएको हङ्गनेछ। 
 

अऩे क्षत प्र�तपर 
सम्बा�ित 

जो िभ                        

जो िभ  
न्मनीकाणका  

उऩाम                             

सभम 

सीभा               

भाऩनको 
ऩङ्ग ा  
आधाा ा 

स्रोत 

प्रके्ष�ऩत ााजस्ि ा िास्त�िक ााजस्ि 
फीचको अन्ता  प्र�तशतबन्दा फढी हङ्गन े
छैन। 
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 अनङ्गगभन  भ मा न तथा रेिाऩाीक्षण  (Monitoring, Evaluation and Auditing) 

असा   अनङ्गगभन भ मा न तथा रेिाऩाीक्षण प्रणारी प्रबािकााी बएको हङ्गनेछ । 
प्र�तपरह  : 

  अनङ्गगभन तथा भ मा न प्रणारी सङ्गदृढ बएको हङ्गनेछ। 
      रेिाऩाीक्षण प्रणारी  सङ्गदृढ बएको हङ्गनेछ। 
     साभा जक ऩाीक्षण सॊस्थागत बएको हङ्गनेछ । 

 

अऩे क्षत न�तजाह  सम्बा�ित जो िभ                        

जो िभ 
न्मनीकाणका 

रा�ग अिरम्फन 
ग�ान ेउऩाम                             

सभम 
सीभा               

भाऩनको 
ऩङ्ग ा  
आधाा ा 

स्रोत 

दङ्ग य �तहा बन्दा फढी 
आमोजनाको सभमफ  
अनङ्गगभन बएको हङ्गने  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
     
     

 ााजस्ि व्मिस्थाऩन  (Revenue Management) 

असा   ााजस्ि व्मिस्थाऩन प्रबािकााी बएको हङ्गनेछ । 
प्र�तपर : 

  ााजस्ि व्मिस्थाऩन क्षभता सङ्गदृढ बएको हङ्गनेछ। 
 

अऩे क्षत प्र�तपर 
सम्बा�ित 

जो िभ                        

जो िभ  
न्मनीकाणका  

उऩाम                             

सभम 

सीभा               

भाऩनको 
ऩङ्ग ा  
आधाा ा 

स्रोत 

प्रके्ष�ऩत ााजस्ि ा िास्त�िक ााजस्ि 
फीचको अन्ता  प्र�तशतबन्दा फढी हङ्गन े
छैन। 

  

 

 

  

 

 
     
     

अनङ्गसची   

भ मा नको साााॊश 
 

�स नॊ  �िषम के्षत्र 

सचकगत प्रा ा   
कङ्ग र 

प्रा ा  जम्भा 
प्र��मा 
सचक 

न�तजा 
सचक 

�ि�ीम 
अनङ्गशासनका 

सचक 

 

सचक क्षते्र    : 
मोजना फजेट तथा कामय�भको 
व्मिस्थाऩन 

    
 

 
सचक क्षते्र    : 
कामायन्िमन क्षाभता तथा व्मिस्थाऩन 

    
 

 
सचक क्षते्र    : 
रेिा न  तथा  प्र�तिेदन 

    
 

 
सचक क्षते्र    : 
अनङ्गगभन  भ मा न तथा रेिाऩाीक्षण 

    
 

 
सचक क्षते्र    : 
ााजस्ि व्मिस्थाऩन 

    
 

कङ्ग र जम्भा      
  

 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 

#!



अनङ्गसची    

आन्त�ाक स्ि-�नमन्त्रण प्रणारीका सचकहरु 
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 सम्ऩ � प्रा�  तथा सङ्गाक्षा      

 प्रा ी ा ि�ादको ऩिय अिस्था      

 सम्ऩ � ा साभा ी ि�ाद मोजना स्िीकत 
गााएको 

     

 भारसाभान ि�ाद कामय�भ ा फजेटफीच तारभेर 
�भरेको 

     

 सम्ऩ �को स्ऩे�स�पकेशन �नधायाण गाी रागत 
अनङ्गभान तमाा गाेको 

     

 �सर�सरेिाा रुऩभा ि�ाद आदेश स्िीकत गााई 
आदेश �दएको 

     

 दातािाट  जन्सी सहमोग प्रा  गन सम्झौता 
गाेकोभा ाा� म मोजना आमोगको सहभती ा अथय 
भन्त्रारमिाट स्िीकती �रएको 

     

 सम्ऩ � प्रा ीको अिस्था,      

 साभान आऩ�तय सम्झौताभा तो�कएको शतय, सभम, 

ऩ�ाभाण, रागत ा स्थानभा सम्ऩ � प्रा  बएको 
     

 प्रा  बएको सम्ऩ �को स्ऩे�स�पकेशन ा 
गङ्गणस्ताको प्रभाणीकाण सम्फ न्धत प्रा�ि�धकिाट 
बएको 

     

 सम्ऩ �को अ�बरेि, सङ्गाक्षा एिॊ उऩमोग      

 जङ्गनसङ्गकै स्रोतिाट प्रा  बएको साभानको 
स्ऩे�स�पकेशन ा भ म िङ्गराई  �दन �बत्र 
 जन्सी दा िरा नॊ अनङ्गसाा आम्दानी फाधी रगत 
ाािेको 

     

 साभानको अिस्था, स्ऩे�स�पकेशन, भ म, ऩ�ाभाण ा 
हार प्रमोग, स्थान िङ्ग ने गाी सहामक िाता 

     

#@



अनङ्गसची    

आन्त�ाक स्ि-�नमन्त्रण प्रणारीका सचकहरु 
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 सम्ऩ � प्रा�  तथा सङ्गाक्षा      

 प्रा ी ा ि�ादको ऩिय अिस्था      

 सम्ऩ � ा साभा ी ि�ाद मोजना स्िीकत 
गााएको 

     

 भारसाभान ि�ाद कामय�भ ा फजेटफीच तारभेर 
�भरेको 

     

 सम्ऩ �को स्ऩे�स�पकेशन �नधायाण गाी रागत 
अनङ्गभान तमाा गाेको 

     

 �सर�सरेिाा रुऩभा ि�ाद आदेश स्िीकत गााई 
आदेश �दएको 

     

 दातािाट  जन्सी सहमोग प्रा  गन सम्झौता 
गाेकोभा ाा� म मोजना आमोगको सहभती ा अथय 
भन्त्रारमिाट स्िीकती �रएको 

     

 सम्ऩ � प्रा ीको अिस्था,      

 साभान आऩ�तय सम्झौताभा तो�कएको शतय, सभम, 

ऩ�ाभाण, रागत ा स्थानभा सम्ऩ � प्रा  बएको 
     

 प्रा  बएको सम्ऩ �को स्ऩे�स�पकेशन ा 
गङ्गणस्ताको प्रभाणीकाण सम्फ न्धत प्रा�ि�धकिाट 
बएको 

     

 सम्ऩ �को अ�बरेि, सङ्गाक्षा एिॊ उऩमोग      

 जङ्गनसङ्गकै स्रोतिाट प्रा  बएको साभानको 
स्ऩे�स�पकेशन ा भ म िङ्गराई  �दन �बत्र 
 जन्सी दा िरा नॊ अनङ्गसाा आम्दानी फाधी रगत 
ाािेको 

     

 साभानको अिस्था, स्ऩे�स�पकेशन, भ म, ऩ�ाभाण ा 
हार प्रमोग, स्थान िङ्ग ने गाी सहामक िाता 
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ाािेको ा सो सहामक िाताभा साभान प्रमोग 
गनको बाऩाई गााएको 

 भ मिान ा सम्िेदनशीर सम्ऩ �को ब डााण 
व्मिस्थाभा उऩमङ्ग� भाऩद ड �नधायाण गाेको 

     

 ऩङ्गााना ा भ म निङ्गरेका साभ ीको भ म म�कन 
गाी रगत अद्याि�धक गन कामयको रागी स�भ�त 
गठन गाी प्रच�रत िजाा भ मको आधाािाट 
भ म कामभ गाी रगत अद्याि�धक गाेको 

     

 अनािश्मक भौ दात ाहने गाी िा आिश्मकता 
बन्दा िढी भारसाभान ि�ाद गाेको 

     

 सम्ऩ �को प्र�तिेदन      

 �नकामभा प्रा  एिॊ प्रमोग बएका सम्ऩ �को 
अिस्था िङ्गराउन कामायरम प्रभङ्गि आपै िा 
 जन्सी साभान  जम्भा �रने िाहेक अन्म 
ऩदा�धकााीिाट िषयको कम्तीभा  ऩटक  जन्सी 
�नाीक्षण गाेको 

     

 प्र�तिेदनभा देहामका कङ्ग ाा िङ्गराएको      

  जन्सीभा अ�बरेिाॊकन नबएका साभान ा अिस्था 
िङ्गराएको 

     

 भभयत गनङ्गय ऩन, �रराभ िा �भन्हा गनङ्गय ऩन 
साभा ीको �ििाण िङ्गराएको 

     

 अ रो िषय उऩमोग ा चारङ्ग िषय ि�ाद बएको 
सम्ऩ �को तङ्गरनात्भक �ििाण ऩेश गाेको 

     

  जन्सी �नाीक्षण प्र�तिेदनभा उ रेि बएको भ मे 
�रराभ गनङ्गय ऩन साभा ीको  भ�हना ा भभयत 
गनङ्गय ऩन साभा ीको  भ�हना �बत्र टङ्गॊगो रगाएको 

     

 गत िषयको भौ दात, चारङ्ग िषय ि�ाद, हस्तान्ताण, 

िऩत, �रराभ, �भन्हा बई फाक  साभा ीको सिङ्गत 
अिस्था िङ्गरा  तारङ्गक �नकामभा प्र�तिेदन गाेको 

     

##
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 अन्म      

 उच्च भ मका भे शनाी औजाा उऩकाणको 
सङ्गाक्षाको रा�ग �िभा गन नी�त अॊ�गकााका रा�ग 
�सपा�ाश गाेको 

     

 चर अचर सम्ऩ �को भ म िङ्गराई सिै 
सम्ऩ �को से्रस्ता िडा गाी सम्ऩ �को केन् ीम 
�ििाण तमाा गाेको 

     

 कामायरम प्रभङ्गि, ब डाा अ�धकत िा  जम्भा �रन े
ऩदा�धकााीको सरुिा िा िढङ्गिा हङ्गदा सम्ऩ �को 
मथाथय अिस्था िङ्गराई िािङ्गझााथ गाेको । 

     

 जारसाजी ा बरको ऩ�हचान तथा प्र�ताोध      

  जम्भेिााी फाडपाड      

 �नम्न फभो जभका कामयहरु साभान्मतमा �ब�ा�ब�ै 
ऩदा�धकााीफाट गाा एको 

     

  नगद  जम्भा �रने ा रेिा ाा  ेव्म �      

  ाकभ सॊकरन गन, �िर काट्ने, ाकभ फक 
जम्भा गन ा अ�बरेि ाा  ेव्म � 

     

  अनङ्गभ�त ऩत्र सॊकरन गन, ज�ािाना रगाउने ा 
िाता अ�बरेिाॊकन गन व्म � 

     

  नगद सॊकरन गन ा दै�नक िाता फन्द गन 
व्म � 

     

 िचयको स्िीक�त �दने ा सम्ऩ �को अ�बरेि ाा  े
कामय क म्तभा �ब�ा�ब�ै ऩदा�धकााीफाट गााएको 

     

 �नम्न कामयहरुका सम्फन्धभा मथो चत कामय 
�िबाजन ग�ाएको छ  

     

  साभान आऩ�तयकतायराई आऩङ्ग�तय आदेश �दन,े      

  सभान प्रा  गन,      

  बौचा प्रभा णत गन,      

  ब ङ्ग�ानी गन      

#$
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 अन्म      

 उच्च भ मका भे शनाी औजाा उऩकाणको 
सङ्गाक्षाको रा�ग �िभा गन नी�त अॊ�गकााका रा�ग 
�सपा�ाश गाेको 

     

 चर अचर सम्ऩ �को भ म िङ्गराई सिै 
सम्ऩ �को से्रस्ता िडा गाी सम्ऩ �को केन् ीम 
�ििाण तमाा गाेको 

     

 कामायरम प्रभङ्गि, ब डाा अ�धकत िा  जम्भा �रन े
ऩदा�धकााीको सरुिा िा िढङ्गिा हङ्गदा सम्ऩ �को 
मथाथय अिस्था िङ्गराई िािङ्गझााथ गाेको । 

     

 जारसाजी ा बरको ऩ�हचान तथा प्र�ताोध      

  जम्भेिााी फाडपाड      

 �नम्न फभो जभका कामयहरु साभान्मतमा �ब�ा�ब�ै 
ऩदा�धकााीफाट गाा एको 

     

  नगद  जम्भा �रने ा रेिा ाा  ेव्म �      

  ाकभ सॊकरन गन, �िर काट्न,े ाकभ फक 
जम्भा गन ा अ�बरेि ाा  ेव्म � 

     

  अनङ्गभ�त ऩत्र सॊकरन गन, ज�ािाना रगाउने ा 
िाता अ�बरेिाॊकन गन व्म � 

     

  नगद सॊकरन गन ा दै�नक िाता फन्द गन 
व्म � 

     

 िचयको स्िीक�त �दने ा सम्ऩ �को अ�बरेि ाा  े
कामय क म्तभा �ब�ा�ब�ै ऩदा�धकााीफाट गााएको 

     

 �नम्न कामयहरुका सम्फन्धभा मथो चत कामय 
�िबाजन ग�ाएको छ  

     

  साभान आऩ�तयकतायराई आऩङ्ग�तय आदेश �दन,े      

  सभान प्रा  गन,      

  बौचा प्रभा णत गन,      

  ब ङ्ग�ानी गन      
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 कामय �िबाजनको स्िीक�त      

 िचय ब ङ्ग�ानी कामय ा बौचा तमााी एिॊ ि�ाद 
कामयको  जम्भेिााी पाक पाक ऩदा�धकााीराई 
�दएको 

     

 फक सम्फन्धी व्मिस्था टेजाी �सस्टभ राग 
नबएका स्थानभा 

     

 भा�सक रुऩभा फैक �हसाफ �भरान �ििाण तमाा 
गाेको 

     

 चेकभा दस्तित गन तथा रेिा ाा  ेऩदा�धकााी 
फाहेक अन्म कभयचााीफाट फक �हसाफ सभामोजन 
ग�ाएको 

     

 प्रा ी तथा नगद जम्भा गन काभभा सॊरग्न 
ऩदा�धकााी फाहेक अन्म कभयचााीफाट फक �हसाफ 
सभामोजन ग�ाएको 

     

 आम प्रा�  व्मिस्था      

 दै�नक रुऩभा नगद कााोिााको जोडजम्भा गाी 
िातािन्दी गन गाेको 

     

 ा�सद �नमन्त्रण िाता ाा  ेव्मिस्था      

 जोडजम्भा ाकभ तो�कएको ऩदा�धकााीिाट 
प्रभा णत गाा  फक जम्भा गाेको 

     

 ि�ाद ा ब ङ्ग�ानी व्मिस्था      

 ि�ाद बएका तथा अन्म प्रकााफाट प्रा  बएका 
सम्ऩ �, भारसाभान तथा सेिाको अ�बरेि 
अ�धकाा प्रा  अ�धकााीफाट प्रभा णत बएको 

     

 बौचा साथ �िर बाऩाई प्रभाण कागजातभा 
अ�धकाा प्रा  अ�धकााीरे प्रभा णत गाेको 

     

 मोजना  अ ख्तमााी  कामय�भ  रेिाऩाीक्षण      

 मोजना ा  स्िक�त      

 िचय गन ऩिय कामय�भ ा अ ख्तमााी प्रा  गाेको      
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 स्िीकत कामय�भ ा फजेटको सीभा�बत्र ाही िचय 
गाेको 

     

 अ�धकाा प्रा  अ�धकााीिाट ाकभान्ता स्िीक�त 
बएको 

     

 धाौटी      

 धाौटीको कच्चािााी ाािेको      

 गतिषयको भौ दात चार फषयभा  जम्भेिााी सााेको      

 ााजस्ि      

 ााजस्ि प्रा  बएकै �दन िा सोको बो�रऩ ट फक 
दा िरा गाेको 

     

 गतिषयको ााजस्ि रगत तथा दा िरा गनय फाक  
नगद चारङ्ग फषय  जम्भेिााी सााेको 

     

 फषायन्तभा प्रमोग गनय फाक  नगदी ा�सदको 
 जम्भेिााी सााेको 

     

 फषायन्तभा प्रमोग गनय फाक  नगदी ा�सद ा  
गाेको 

     

 ऩेश्क       

 कामायरमरे म्माद फाक  ा म्माद सभा  बएको 
दे िने गाी ऩेश्क को अ�बरेि ाा  ेगाेको 

     

 �िगत िषयको ऩेश्क  फाक  ाकभ  जम्भेिााी 
सााेको 

     

 ऩङ्गाानो ऩेश्क  प मौटको रा�ग ऩत्राचाा गाेको      

 ऩेश्क  उऩरव्ध गााउदा ऩेश्क  �रनकेो तीन ऩङ्गस्ते 
स�हत नाभ, ठेगाना आ�द उ रेि गाे नगाेको 

     

 भा�सक प्र�तिेदन      

 �ि�नमोजन, ााजस्ि धाौटी ा अन्म कााोिााको 
भा�सक प्र�तिेदन भ�हना सभा  बएको  
�दन�बत्र तारङ्गक कामायरमभा ऩठाएको 
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 िा�षयक प्र�तिेदन      

 �नम्नानङ्गसाा फा�षयक प्र�तिेदन सॊरग्न ाहे नाहेको      

  आ�थयक कााोिााको सॊ क्ष  प्र�तिेदन      

  फा�षयक कामय सम्ऩादन प्र�तिेदन      

 उ� प्र�तिेदन सचनाको हक सम्िन्धी न 
फभो जभ साियज�नक गाेको 

     

 आन्त�ाक रेिाऩाीक्षण      

 �ि�नमोजन, ााजस्ि तथा धाौटी ा अन्म 
कााोिााको प्रच�रत कानन फभो जभ आन्त�ाक 
रेिाऩाीक्षण बएको 

     

 आन्त�ाक रेिाऩाीक्षणको प्र�तिेदन चौभा�सक 
रुऩभा प्रा  हङ्गने गाेको 

     

 आन्त�ाक रेिाऩाीक्षणिाट औ ॊ मा एका व्महोाा 
सङ्गधाा गाी सभमभै प मौट गाेको 

     

 फेरुज प मौट      

 अ न्तभ रेिाऩाीक्षणिाट कामभ फेरुजको रगत 
ाहेको 

     

 �िगत िषयको फेरुज प मौटको रा�ग प्रमास 
गाेको 

     

 अन्म      

 कोष तथा रेिा �नमन्त्रक कामायरमिाट तरिी 
प्र�तिेदन ऩास गााएको 

     

 भण अ�बरेि िाता ाािेको      

 सिााी साधन तथा अन्म भे�सनाी भभयत अ�बरेि 
िाता ाािेको 

     

 ��भक एिॊ दक्षताऩियक कामय सञ्चारन      

 व्मिस्थाऩक म दशयन ा कामय शैरी      

 �नकामको कामय �ििाण, उदे्यश्म ा रक्ष्म �नधायाण 
गाेको 
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 �नकामका ऩदा�धकााीरे आन्त�ाक �नमन्त्रणराई 
उच्च प्राथ�भकता �दएका छन । 

     

 अ ख्तमाािारा ा �नकामका ऩदा�धकााीरे बौ�तक 
तथा �ि �म एिॊ अन्म कामयसञ्चारन सम्ि न्ध 
रक्ष्म हा�सर गनय जोड �दएका छन ।   

     

 सॊगठनात्भक फनौट      

 �नकामरे सॊगठनात्भक ता�रका तमाा गाेको।      

 �नकामको सिै प्रभङ्गि कामय सञ्चारनको रा�ग 
औऩचा�ाक नी�त ा कामय�ि�धहरु �िद्यभान । 

     

 अ�धकाा ा  जम्भेिााी      

 सॊगठनात्भक रक्ष्म, उदे्यश्म, कामयसञ्चारन ा 
�नम�भत आिश्मकताराई सभेट्ने गाी  स्ऩ� 
रुऩभा अ�धकाा प्रत्मामोजन गाेको ा  जम्भिााी 
तोकेको छ। 

     

 �नकामका ऩदा�धकााीहरु �ि�ब� कामयहरुको 
सङ्गऩाीिेक्षणभा स��म सहबागी छन  । 

     

 तरिाट भाथी ा भाथीिाट तर हङ्गने सञ्चाा 
सॊमन्त्रको उऩमोग हङ्गने  गाेको छ । 

     

 व्मिस्थाऩनभा सॊरग्न व्म �राई नै आ�थयक 
अ�धकााको औऩचा�ाक प्रत्मामोजन ग�ाएको छ। 

     

 आन्त�ाक �नमन्त्रणको अिधााणा ा भहत्िराई 
दृ��गत गाी आन्त�ाक �नमन्त्रण कामय�ि�ध तमाा 
गाेको । 

     

 भानि स्रोतसाधन नी�त ा कामायन्िमन      

 रेिाका कभयचााीको कामयिोझरे बाऩदो रेिा 
अ�बरेि तमाा गनय िाधा ऩङ्गगेको छ। 

     

 आ�थयक प्रशासनभा सॊरग्न कभयचााीको िषयभा 
एक ऩटक बन्दा फढी हेापेा बएको। 
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 आ�थयक प्रशासनभा सॊरग्न कभयचााी अनङ्गऩ स्थत 
हङ्गदा फैक ऩक व्मिस्था गाेको 

     

 कम् मङ्गटा उऩकाण ा स टिेमाको व्म �गत 
प्रमोग सम्ि न्ध नी�त स्ऩ� ग�ाएको छ । 

     

 कामयसञ्चारन      

 �नकामभा नाग�ाक िडाऩत्र छ ।      

 �नकामको ��माकराऩहरुको कामयप्रिाह भान चत्र 
छ । 

     

 नाग�ाक िडाऩत्रको कामायन्िमन बएनबएको 
जानकााी हङ्गने सॊमन्त्र छ । 

     

 नाग�ाक िडाऩत्रको स्ितन्त्र भ माॊकन ग�ाएको 
छ । 

     

 सेिा ाही सन्तङ्ग�� सबक्षण ग�ाएको छ ।      

 काभ काािाही सम्फन्धभा उजाी गङ्गनासोको 
सभाधान गन ग�ाएको छ । 

     

 सचनाको फग काण गाी अ�बरेि ाा िएको  

छ । 

     

 सेिा ाहीरे भाग गाेका सचना प्रिाह ग�ाएको  

छ । 

     

 प्रि�ा एिॊ सचना अ�धकााी तोकेको छ ।      

 �नकामभा सहमोगी कक्षको व्मिस्था ग�ाएको  

छ । 

     

 रेिा अ�बरेिको मथाथयता      

 साभान्म व्मिस्था      

 �नकामरे रेिा सम्फन्धी म्मानङ्गअर तमाा गाेको      

 रेिा सम्फन्धी म्मानङ्गअर सम्फ न्धत कभयचााीराई 
उऩरव्ध गााएको 

     

 फजेट  शषयक ा िचयको फ�गयकाण अनङ्गसाा प्रत्मेक 
िाताभा प्र�फ�� गाेको 
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 सम्फ न्धत िचयको प्रभाण िा कागजातहरु 
व्मिस्थाऩनरे ऩङ्गनाािरोकन गाेको 

     

 रेिा सम्फन्धी कागजात िा से्रस्ताहरु रेिाको 
कभयचााीरे भात्र ाा  ेगाेको 

     

 रेिा सम्फन्धी िाता, अ�बरेि तथा �फिाणहरु 
रगामतका से्रस्ता सङ्गा क्षत रुऩभा ाािेको 

     

 कागजात सङ्गा क्षत ाा  बौ�तक ऩिायधााको 
व्मिस्था ऩमाय  ाहेको 

     

 रेिा प्रणारी कम् मङ्गटा प्रमोग बएको अिस्था      

 आ�थयक कााोिााको रेिा कम् मङ्गटा प्रणारीभा 
ाािेको 

     

 प्रमोगकतायको नाभ, रग न ा ऩासिडय ाा  ेगाेको      

 नमा प्रमोगकतायको नाभ ा आ  �ड आ�धका�ाक 
व्म �रे भात्र ाा  स ने व्मिस्था गाेको 

     

 कभयचााी अिकाश िा काभ छोडेऩ�छ सॊकेत 
नम्फा तङ्गरुन्त हटाएको 

     

 आ�धका�ाक व्म �रे भात्र कम् मङ्गटाभा 
कााोिााको प्र�फ�� गन गाेको 

     

 कम् मङ्गटा प्रणारीरे सफै ोत तथा  शषयकको 
कााोिाा सभेटेको 

     

 ग ती िा त्र ङ्गटी सच्माउनको रा�ग ऩमाय  व्मिस्था 
ाहेको 

     

 �नम्नानङ्गसाा प्रत्मेकको व्माकअऩ �सजयना गाेको      

  दै�नक      

  सा ा�हक      

  भा�सक      

  िा�षयक      

 सफै व्माकअऩ सङ्गा क्षत रुऩभा ाा  े व्मिस्था 
गाेको 
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