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संघीय माममला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय 
आ.ि.२०७३/७४ मा सम्पन्न कायय प्रगमत वििरण 

 

संघीय माममला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आ.ि.२०७३/७४ मा मुख्य रुपमा दुई वकमसमका 
काययहरु सम्पन्न गरेको छ, पवहलो भनेको नेपाल सरकारको कायय विभाजन मनयमािली अनुसार यस 
मन्त्रालयको काययक्षेर अन्त्तगयत पने स्थानीय स्तरका विकास मनमायण, सामाजजक सुरक्षा, अनुगमन र 
मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी कायय हो भने दोश्रो भनेको नेपालको संविधानले पररकल्पना गरे अनुसारको तीन 
तहको राज्य संरचनाको कायायन्त्ियनका लामग स्थानीय तहको पुनसंरचना देजि सोको कायायन्त्ियन र 
सञ्चालनमा सहजजकरण तथा समन्त्ियकारी भमूमका मनिायह गनुय रहेको छ । यसै मभर रहेर यस 
मन्त्रालयले हालसम्म गरेका प्रयासहरु यहााँहरु मार्य त सम्पूणय नेपाली जनताहरु सक्षम राख्न चाहन्त्छु । 

 

िण्ड - क 

मनयममत काययक्रम तथा प्रगमत 

संघीय माममला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको काययक्षेर मभर परेका मनयममत काययसम्पादन गने 
प्रयोजनका लामग आ.ि.२०७३/७४ मा विमनयोजजत कुल बजेट तथा सोबाट भएको कायय प्रगमत 
मनम्नानुसार रहेको छ ।  

१. आ.ि.2073/७४ को कुल विमनयोजन र २०७४ जेष्ठसम्मको वित्तीय प्रगमतिः 

वििरण कुल विमनयोजन रु. 
(हजारमा) 

प्रगमत (२०७४ असार २९ सम्मको) 

रु. (हजारमा) प्रमतशत 
चालु िचय ८८,८३,४४,६६ ८८,०५,५६,८४ ९९.१ 
पूाँजीगत िचय २७,९०,३४,४२ २०,२६,२५,५५ 72.61 
जम्मा रु. १,१६,७३,७९,०८ १,०८,३१,८२,३९ 92.78 
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२. प्राप्त मुख्य मुख्य उपलब्धीहरुिः 

 पूर्व ाधवर निर्वाणतर्ाकव प्रर्ुख उपलनधधहरुः 

क्रियवकलवप 
लक्ष्य आ.र्. २०७३/७४ को जठे र्नहिवसम्र्को 

प्रगनत 

कच्ची ग्रवर्ीण सडक 

निर्वाण 

क्रक.नर्. ६१९ ४५० 

ग्रवभेल सडक निर्वाण क्रक.नर्. ११५४ ४७६ 

कवलोपत्रे सडक निर्वाण क्रक.नर्. ३५० २२ 

सडक र्र्ात संभवर 

(नियनर्त र आर्नधक) 

क्रक.नर्. ६७०१ ५७०० 

सडक पुल निर्वाण र्टव ९० ६२ 

झोलुङ्गे पुल निर्वाण 

र्टव ५७५ 
(तुईि 

७५+५००)  

 ३२ र्टव तुइि नर्स्थवपि गिे झो.प.ु सनहत 

जम्र्व झो.पु. निर्वाण सम्पन्न २१० र्टव 

बृहद झोलुङ्गे पुल र्र्ात र्टव २७१ १७ 

खविेपविी योजिव सम्पन्न र्टव ६१४ २९० 

ससंचवई  

 १०३८५ हके्टर २७१ र्टव ससंचवई उप आयोजिवबवट 

६४३४.७९ ह.े जनर्िर्व ससंचवई सुनर्धव 

पुगेको 

रोजगवरी नसजािव श्रर्क्रदि  १४१६५९० 

 
 सामाजजक सुरक्षा लाभग्राहीहरु सम्बन्त्धी वििरण 

वििरण संख्या 
जेष्ठ नागररक (दमलत) 211611 
जेष्ठ नागररक (अन्त्य) 871632 
एकल मवहला १०२१७८ 
विधिा ५१७३६८ 
पूणय अपाङ्गता (रातो काडय) 33115 
अमत अशक्त (मनलो काडय) 43758 
लोपोन्त्मिु आददिामस जनजामत ३१४५७ 

बालबामलका (दमलत बालबामलका तथा कणायलीका सब ैबालबामलका) ४४२४२८ 
जम्मा संख्या २२५५५४७ 

पनुश्चिः ४२४ ईकाइबाट सामाजजक सूरक्षा भत्ता बैंवकङ प्रणाली मार्य त वितरण गरररहेको ।  
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 बेरुजु तथा र्र्छ्यौटको अिस्थािः 
- आ.र्. ०७२।७३ सम्र् र्र्छ्यौट गिा बवाँकी जम्र्व बेरजु : र. १२ अर्ा ८२ करोड 

११ लवख ६५ हजवर 

- २०७३ सवल असवर १८ गतेसम्र् बेरजु र्र्छ्यौट रकर् : र. ६ अर्ा २३ करोड 

१२ लवख ७४ हजवर  

- बेरजु र्र्छ्यौट – ४८.६०% 
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 क्षमता विकास सम्बन्त्धी काय यक्रमहरु 
नस.िं. कवयािर्को िवर् स्थवि नर्नत सहभवगी संख्यव 

१ 

स्थविीय तहको शवसि 

सञ्चवलि तथव 

व्यर्स्थवपि सम्बन्धी 

प्रनशक्षक प्रनशक्षण 

स्थविीय नर्कवस 

प्रनशक्षण प्रनतष्ठवि 

२०७३ चैत्र 

१० देनख 

१३ गते 

सम्र् 

र्न्त्रवलयकव उपसनचर् 

(सबै) तथव १५ 

नजल्लवकव स्थव.नर्.अ. 

७५ जिव 

२ 

स्थविीय तहको शवसि 

सञ्चवलि तथव 

व्यर्स्थवपि सम्बन्धी 

अनभरु्खीकरण 

नर्रवटिगर, नसन्धुली, 

कवठर्वडौं, पोखरव, 

िेपवलगञ्ज, धिगढी, 

सुखेत 

२०७३ चैत्र 

१५ देनख 

१७ गते 

सम्र् 

२४४ र्टै स्थविीय 

तहकव कवयाकवरी 

अनधकृत तथव ७५  

नजल्लवकव 

स्थव.नर्.अ.हर 

८१९ जिव 

३ 
Consultation 
Program 

होटल नहर्वलयि, 

कुपन्डोल, लनलतपुर 

२०७४ जेष्ठ 

२३ गते 

रवनिय स्तरर्व 

र्हत्र्पूणा भूनर्कव 

निर्वाह गरररहेकव र 

गररसकेकव नर्नशष्ट 

व्यनित्र्हर सनहत 

र्न्त्रवलयकव सनचर् 

सनहत  सहसनचर्, 

उपसनचर्हर सबै 

९५ जिव 

४ 

स्थविीय तहको शवसि 

सञ्चवलि तथव 

व्यर्स्थवपि सम्बन्धी 

अनभरु्खीकरण (प्रदेश 

िं. ३) 

धुनलखेल, 

कवभ्रेपलवञ्चोक 

२०७४ जेष्ठ 

२५ देनख 

२७ गते 

सम्र् 

प्रदेश िं. ३ कव सम्पूणा 

स्थविीय तहकव प्ररु्ख 

तथव उपप्ररु्खज्यूहर 

२३८ जिव 

५ 

स्थविीय तहको शवसि 

सञ्चवलि तथव 

व्यर्स्थवपि सम्बन्धी 

अनभरु्खीकरण (प्रदेश 

िं. ४) 

पोखरव, कवस्की 

२०७४ जेष्ठ 

३० देनख 

असवर १ 

गते सम्र् 

प्रदेश िं. ४ कव सम्पूणा 

स्थविीय तहकव प्ररु्ख 

तथव उपप्ररु्खज्यूहर 

१७० जिव 

६ 

स्थविीय तहको शवसि 

सञ्चवलि तथव 

व्यर्स्थवपि सम्बन्धी 

अनभरु्खीकरण (प्रदेश 

िं. ६) 

नर्रेन्रिगर, सुखेत 

२०७४ 

असवर ६ 

देनख ८ गते 

सम्र् 

प्रदेश िं. ६ कव सम्पूणा 

स्थविीय तहकव प्ररु्ख 

तथव उपप्ररु्खज्यूहर 

१५८ जिव 

७ 

स्थविीय तहको बजेट 

निर्वाण सम्बन्धी 

प्रनशक्षक प्रनशक्षण 

Hotel Yellow 

Pagoda, कवनन्तपथ, 

कवठर्वडौं 

२०७४ 

असवर १४ 

गते  

र्न्त्रवलयकव उपसनचर् 

(सबै),  १५ नजल्लव 

स्थव.नर्.अ.  

७५ जिव 

८ 

स्थविीय तहको बजेट 

निर्वाण सम्बन्धी 

अनभरु्खीकरण कवयािर् 

सम्बनन्धत नजल्लवको 

नजल्लव सर्न्र्य 

सनर्नतको हल 

२०७४ 

असवर १६ 

देनख १९ 

गते सम्र् 

प्रदेश िं ३, ४, र ६ 

कव ३४ नजल्लवकव सबै 

स्थविीय तहकव 

उपप्ररु्ख/उपवध्यक्षज्यू, 

स्थविीय नर्कवस 

अनधकवरी, कवयाकवरी 

अनधकृत, लेखव 

९९५ जिव 
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अनधकृत, कवयािर् 

अनधकृत   

कुल जम्र्व  २६२५ जिव 
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िण्ड - ि 

संघीयता कायायन्त्ियनमा भएका प्रयास र उपलब्धीहरु 

१. स्थानीय तहको गठनिः 

 नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, 
प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्यशजक्तको प्रयोग संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहले सो संविधान र कानुन बमोजजम हुने व्यिस्था छ । सोही व्यिस्थाको कायायन्त्ियन 
गने क्रममा स्थानीय तहको पुनसंरचनामा यस मन्त्रालयले समन्त्ियतात्मक एिंं सजचिालयको 
समेत भमूमका मनिायह गरी मुलुकमा ७४४ िटा स्थानीय तहहरुको संख्या तथा सीमाना मनधायरण 
भै साविकका स्थानीय मनकायहरु हाल स्थानीय तहमा रुपन्त्तरण भएका छन् । 

 स्थानीय तहको पवहलो र दोश्रो तरणको मनिायचन प्रयोजनको लामग निलपरासी र रुकुम 
जजल्लामा रहेका गाउाँपामलका तथा नगरपामलकाहरुलाई ४, ५ र ६ नं प्रदेशमा स््पष्ट गररएको 
। 

 स्थानीय तहहरुको गठन पश्चात प्रदेश नं. २ बाहेकका सबै स्थानीय तहहरुको मनिायचन सम्पन्न 
भई मनिायजचत पदामधकारीज्यूहरुबाट आ–आफ्नो पद बहाली गरी कायय समेत शुभारम्भ 
गररसकेका छन् । 

२. स्थानीय तहको व्यिस्थापन 

(क) जनशजक्त पररचालन तथा व्यिस्थापनिः  

 स्थानीय तहको गठन भए पश्चात स्थानीय तह सञ्चालनको लामग सबै तहहरुमा काययकारी 
अमधकृत लगायत कमयचारीको व्यिस्थापन गररएको छ ।  

 स्थानीय तह गठन भए पमछ जनताले नजजकबाट सरकारको अनुभमूत गने गरी िडा कायायलय 
संचालनको लामग िडा तहमा कमयचारीको लामग स्थानीय तहमै व्यिस्थापन गनयसक्ने गरर 
सम्बजन्त्धत जजल्लाका प्रमूि जजल्ला अमधकारीको संयोजकत्िमा जजल्ला मभर काययरत 
कमयचारीहरुको िटन पटन गरर न्त्यूनतम सेिा प्रिाहमा सहजीकरण गररएको छ ।  

 जजल्ला समन्त्िय समममतमा काययरत जनशजक्तलाई स्थानीय तहमा काजमा िटाउनको लामग 
आिश्यक मनदेशन गईसकेको र अमधकांश जजल्लाका जजल्ला समन्त्िय समममतमा काययरत 
जनशजक्तलाई स्थानीय तहमा काजमा िटाईसवकएको छ ।  
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 केन्त्रमा काययरत कमयचारीहरुलाई समायोजन गरी अन्त्य तहमा व्यिस्थापन गने कायय 
तदारुकताकासाथ भई रहेको छ । कमयचारी समायोजन सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनय बनेको 
विधेयक व्यिस्थावपका संसदमा विचारामधन रहेको छ ।  

 स्थानीय तहको सेिा सञ्चालनमा सहजता होस भन्ने उदे्दश्यले तत्कालको लामग साविकका 
स्थानीय मनकायहरुले प्रयोग गदै आएको भिनबाटै सेिा प्रिाहको व्यिस्था गररएको छ ।  

(ि) क्षमता अमभिवृि सम्बन्त्धी काययक्रमिः 

 स्थानीय तहको पवहलो चरणमा मनिायजचत पदामधकारीहरुलाई अमभमुजिकरण काययक्रम सम्पन्न भै 
सकेको छ । 

 योजना तथा बजेट तजुयमा समन्त्िय समममतका प्रमुि, काययकारी अमधकृत र अन्त्य सम्बि 
कमयचारीलाई समेत तामलम काययक्रम सम्पन्न भै सकेको छ । 

 दोस्रो चरणमा मनिायचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहका मनिायजचत पदामधकारीहरुलाई समेत 
मबगतको अनुभि समेतलाई मलई पररमाजजयत ढंगबाट अमभमुजिकरण काययक्रम र स्थानीय योजना 
तजुयमा र बजेट मनमायण सम्बन्त्धी तामलम समेत आगामी श्रािण मवहना मभर सञ्चालन गररनेछ । 

३. नमूना काननु, काययविमध तथा विधेयक तजुयमा सम्बन्त्धी व्यिस्थािः 

(क) संघीय कानूनहरु (ऐन तथा मनयमािलीहरु):  

संविधानको अनुसूची ८ अनुसारको स्थानीय तहको एकल अमधकार तथा अनुसूची ९ को साझा 
सूचीका अमधकारहरु मध्ये स्थानीय तहबाट प्रयोग गने अमधकारहरु सम्बन्त्धमा आिश्यक कानून 
मनमायणका क्रममा नेपाल सरकारले संघीय संसदबाट पाररत गरी जारी गरेका ऐनहरु र 
व्यिस्थावपका संसदमा पेश भै विचाराधीन रहेका विधेयकहरु तपमसल बमोजजम रहेका छन् । 

क्र.सं. विषयिस्त ु कायायन्त्ियनको अिस्था कैवर्यत  

१ गाउाँपामलका तथा नगरपामलकाको िडाको संख्या 
मनधायरण ऐन, 2073 

जारी भसैकेको  

२ जातीय भेदभाि तथा छुिाछुत (कसरु र सजाय) 
मनयमािली, २०७४ 

मनयमािली स्िीकृत भ ै नेपाल 
राजपरमा प्रकाजशत भसैकेको 

 

३ स्थानीय शासन सञ्चालन सम्बन्त्धी मबधेयक, २०७३  मसौदा तजुयमा गरी मजन्त्रपररषदबाट 
स्िीकृत भ ैसंसदमा विचारामधन 

 

४ अन्त्तर सरकारी विजत्तय व्यिस्थापन ऐन व्यिस्थावपका-संसदमा पेश भएको  

५ राविय प्राकृमतक श्रोत तथा वित्त आयोग सम्िन्त्धी 
कानून 

व्यिस्थावपका-संसदमा पेश भएको  

६ राविय दमलत आयोग सम्िजन्त्ध विधेयक व्यिस्थावपका-संसदमा पेश  

७ राविय समािेशी आयोग सम्िन्त्धी विधेयक व्यिस्थावपका-संसदमा पेश  
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क्र.सं. विषयिस्त ु कायायन्त्ियनको अिस्था कैवर्यत  

८ आददिासी जनजामत आयोग सम्िन्त्धी विधेयक व्यिस्थावपका-संसदमा पेश  

९ मधेशी आयोग सम्िन्त्धी विधेयक व्यिस्थावपका-संसदमा पेश  

१० थारु आयोग सम्िन्त्धी विधेयक व्यिस्थावपका-संसदमा पेश  

११ राविय मजुस्लम आयोग सम्िन्त्धी विधेयक व्यिस्थावपका-संसदमा पेश  
१२ जातीय भेदभाि तथा छुिाछुत (कसरु र सजाय) ऐन, 

२०६८ लाई संशोधन गन य बनेको विधेयक 

व्यिस्थावपका-संसदमा पेश  

१३ सङ्घीय आमथ यक काययविमध ऐन अथय मन्त्रालयबाट कानून 
मन्त्रालयमा पेश 

 

१४ स्थानीय सेिाको गठन र सञ्चालन सम्िन्त्धी कानून  प्रारजम्भक मसौदा तयार 

 

 

१५ स्थानीय तहका मनिायजचत पदामधकारीहरुको सवुिधा 
सम्िन्त्धी  कानून (प्रदेश कानून) 

मसौदामा राय परामशयको लामग 
अथ य मन्त्रालय पठाईएको 

 

१६ संङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रिन्त्ध 
सम्िन्त्धी कानून 

काययशत य (ToR) तयार गरी 
कायायरम्भ  

 

१७ जजल्ला समन्त्िय समममतको सङ्गठन, व्यिस्थापनतथा 
कायय जजम्मेिारी (प्रदेश कानून) 

अध्ययन प्रमतिेदन प्राप्त भएको र 
प्रमतिेदनलाइय अजन्त्तम रूप ददन 
बांकी 

 

 

(ि) स्थानीय तहको लामग नमूना कानूनहरु:  

स्थानीय तह आाँरै्ले बनाई लागू गनुय पने कानूनहरु मध्ये स्थामनय तहलाई सहज होस् भन्ने 
हेतुले नमूनाको रुपमा उपलव्ध गराउने गरी हालसम्म तयार गररएका र मसौदाको क्रममा 
रहेका नमूना कानुनहरु तपमसल बमोजजम रहेका छन् । 

क्र.सं. विषयिस्त ु काया यन्त्ियनको अिस्था  कैवर्यत 

 
१ काययसम्पादन मनयमािली: 

१.1 गाउाँपामलकाको काययसम्पादन  
मनयमािली 

१.1 नगरपामलकाको काययसम्पादन  
मनयमािली 

 

नमूना मनयमािली जस्िकृत भ ै
मन्त्रालयको Web-site मा 
राजिएको 

 

२ २.1 कायय विभाजन मनयमािली:  

२.1.1 गाउाँपामलकाको काययविभाजन  मनयमािली 
2.1.2 नगरपामलकाको काययविभाजन मनयमािली 
२.१.३ उपमहानगरपामलकाको काययविभाजन मनमायिली 
२.१.४ महानगरपामलकाको काययविभाजन मनमायिली 
 

नमूना मनयमािली जस्िकृत भ ै
मन्त्रालयको Web-site मा 
राजिएको 

 

३ ३.1   मनणयय िा आदेश प्रमाणीकरण कानूनिः 
३.1.1 गाउाँ काययपामलकाको प्रमाणीकरण (काययविमध) 

मनयमािली 

नमूना मनयमािली स्िीकृत भ ै
मन्त्रालयको Web-siteमा 
राजिएको 
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क्र.सं. विषयिस्त ु काया यन्त्ियनको अिस्था  कैवर्यत 

 
३.1.2 नगर काययपामलकाकोमनणयय िा आदेशप्रमाणीकरण 

(काययविमध) मनयमािली 
४ ४.1 नमूना आचार संवहतािः 

४.1.1 गाउाँपामलका तथा नगरपामलकाका मनिायजचत 
पदामधकारीहरुको आचार संवहता  

४.1.2 स्थानीय तहका कम यचारीहरुको लामग आचार संवहता 

- मनिायजचत पदामधकारीहरुको 
नमूना आचार संवहता जस्िकृत 
भ ै मन्त्रालयको Web-site मा 
राजिएको 

- कमयचारीहरुको आचार 
संवहताको सम्पादन अजन्त्तम 
अिस्थामा पगेुको  

 

 

५ गाउाँसभा तथा नगरसभाको बैठक सञ्चालन तथा विधायन 
काययविमध सम्िन्त्धी कानून (प्रदेश कानून) काययविमधको रुपमा 
स्िीकृत गरी जारी भएको 

मन्त्रालयको Web-site मा 
राजि सवकएको 

 

६ गाउाँपामलका तथा नगरपामलकाकामा कर तथा गरैकर 
लगाउने सम्िन्त्धी कानून (नमूना कानून) 

म.ले.मन.का., अथ य मन्त्रालय 
तथा सङ्घीय माममला तथा 
स्थानीय विकास मन्त्रालय 
समेतको सहभामगतामा 
काययदल गठन 

 

७ गाउाँपामलका तथा नगरपामलकाको सजञ्चतकोषबाट रकम िचय 
गने कानून/स्थानीय तहको आमथ यक काययविमध सम्िन्त्धी 
कानून (नमूना कानून) 

म.ले.मन.का., अथ य मन्त्रालय 
तथा सङ्घीय माममला तथा 
स्थानीय विकास मन्त्रालय 
समेतको सहभामगतामा 
काययदल गठन 

 

८ गाउाँपामलका तथा नगरपामलकाको सेिा प्रिाहको मापदण्ड 
(नमनुा) 

- आधारभतू सेिा प्रिाहको ढााँचा 
र र्ारामहरुको नमनुा 
मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइ 
सवकएको   

- सबै विषयगत के्षर हस्तान्त्तरण 
स ाँगस ाँग ै यसको विस्तृत कायय 
समेत शुरु गररने   

 

९ राजश्व र व्ययको अनुमान सम्िन्त्धी कानून (नमूना कानून) म.ले.मन.का., अथ य मन्त्रालय तथा 
सङ्घीय माममला तथा स्थानीय 
विकास मन्त्रालय समेतको 
सहभामगतामा काययदल गठन 

 

१० स्थानीय तहको शैजक्षक व्यिस्थापन सम्िन्त्धी कानूनी व्यिस्था 
(नमनुा) 

प्रारम्भीक मसौदा तयार  

११ सहकारी संस्थाको मनयमन तथा व्यिस्थापन सम्िन्त्धी कानूनी 
व्यिस्था (नमनुा) 

प्रारम्भीक मसौदा तयार  
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(ग) काययकारी आदेश, मागयदशयन एिम् काययविमध र अन्त्य स्रोत सामग्रीहरु:  

स्थानीय तहहरुबाट दैमनक प्रशासन सञ्चालन तथा सेिा सुविधा मनरन्त्तरताको लामग आिश्यक 
काययकारी आदेशहरु, मागयदशयन तथा स्रोत सामाग्रीहरु तपमसल बमोजजम तयार गरी उपलब्ध 
गराई सवकएको छ भने केही थप मागयदशयनहरु समेत मनमायणको क्रममा रहेको छ ।  

क्र.सं. विषयिस्त ु काया यन्त्ियनको अिस्था  कैवर्यत 

१ स्थानीय तहको सेिा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 
सम्िन्त्धी आदेश, 2074 

2074/02/१७ नेपाल 
सरकारबाट स्िीकृत भई 
राजपरमा प्रकाजशत भसैकेको 

 

२ स्थानीय तहको प्रशासमनक संगठन तथा कम यचारी 
व्यिस्थापन सम्बन्त्धी आदेश (२०७४) 

२०७४।२।२२ मा नेपाल 
सरकार (मजन्त्रपररषद् बाट) 
स्िीकृत भईसा.प्र.म.बाट 
राजपरमा प्रकाशन भसैकेको  

 

३ स्थानीय तहबाट गररने मसर्ाररस र प्रमाणीत 
सम्िन्त्धी माग यदश यन 

मसर्ाररसको ढााँचा तयार गरी 
मन्त्रालयको Web-site मा राजिएको 

 

४ स्थानीय तहको पाश्व यजचर (Profile) को िाका स्िीकृत भई मन्त्रालयको 
Website मा रहेको 

 

५ गाउाँसभा तथा नगरसभाको बैठक सञ्चालन 

काययविमध, २०७४ (नमूना) 
मन्त्रालयको Web-site मा 
राजिएको 

 

६ स्थानीय तहका जनप्रमतमनमध तथा कम यचारीहरुको 
लामग श्रोत पजुस्तका 

सम्पादनको क्रममा रहेको  

७ स्थानीय तहमा बैंवकङ्ग व्यिस्था  अथय मन्त्रालय र नेपाल राि 
बैकसग समन्त्िय भरैहेको  

 

८ स्थानीय सडक गरुुयोजनाको नीमत, कायययोजना, 
ToR, प्रादेजशक तथा स्थानीय सडकको Norms/ 

Standard को िाका 

तयार भरैहेको  

९ आयोजनाको हस्तान्त्तरण रणनीमत, मौजदुा जनशजक्त 
र भवि्यमा आिश्यक पने जनशजक्त प्रके्षपण 

सबै मनकायमा गृहकायय शुरु  

१० स्थानीय पूिायधार नीमत (LID)को पनुरािलोकन गृहकायय भई रहेको  
११ प्राकृमतक स्रोतको उत्तरदावयत्ि, दीगो व्यिस्थापन र 

पररचालन सम्बन्त्धी काययविमध 
प्रवक्रयामा रहेको  

१२ स्थानीय तहमा बैदेजशक तथा अन्त्य बाह्य श्रोतको 
पररचालन सम्िन्त्धी माग यदश यन 

काययदल गठन भई मसौदा 
भईरहेको 

 

१३ स्थानीय तहले विषयगत के्षरस ाँगको काययसम्पादन 
सम्झौता सम्िन्त्धी िाका तजुयमा 

काययदल गठन भई काम शुरु 
गररएको  

 

१४ स्थानीय तहको प्रशासमनक संरचनाको िाका  काययदल गठन भई काम शुरु 
गररएको, स्थानीय तहबाट वििरण 
संकलन भई रहेको 

 

१५ स्थानीय पूिायधार विकास सम्िन्त्धी हाते पजुस्तका 
मनमायण 

मसौदा तयार भइय छलर्लको 
क्रममा रहेको  

 

१६ स्थानीय तहमा रहने विषयगत के्षरको संरचना र काययदल गठन भई विषयगत  
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क्र.सं. विषयिस्त ु काया यन्त्ियनको अिस्था  कैवर्यत 

कायय जजम्मेबारी मन्त्रालयस ाँग समन्त्िय भईरहेको  
१७ स्थानीय तहका मूख्य मखु्य प्रशासकीय प्रमिुहरुको 

काययसम्पादन सूचक र काययसम्पादन करारको 
िाका 

काययदल गठन भई कायायरम्भ 
भएको, परामशयदाताको लामग 
ToR तयार 

 

१८ स्थानीय तहमा ग.ैस.स. दताय एिम ् नविकरण 
सम्िन्त्धी काययविमध 

कायायरम्भ भएको  

१९ स्थानीय तहमा घरेल ु तथा साना उद्योगहरुको दताय, 
निीकरण र िारेजी सम्िन्त्धी काययविमध 

कायायरम्भ भएको  

२० मन्त्रालयस ाँग समिि समममत, आयोग, प्रमतष्ठान 
आददमा काययरत कम यचारीको व्यिस्थापनको िाका 

कायायरम्भ भएको  

२१ स्थानीय तहमा ढुङ्गा, मगटी तथा बालिुाको 
व्यिस्थापन सम्िन्त्धी काययविमध 

कायायरम्भ भएको  

२२ स्थानीय तहमा FM सञ्चालन सम्िन्त्धी काययविमध कायायरम्भ भएको  

२३ सघीय माममला तथा स्थानीय मबकास मन्त्रालय 
अन्त्तरगतका प्राविमधक कम यचारीहरुलाई (सि-

ईजिमनयर, ईजिमनयर) स्थानीय तहमा िटाउने कायय 

प्रवक्रया थालनी भएको  

२४ स्थानीय तहमा लमैगक समानता तथा सामाजजक 
समािशेीकरण नीमत कायायन्त्ियन सम्बन्त्धी काययमबमध 
तजुयमा 

काम भरैहेको  

२६ गाउाँपामलका, नगरपामलका तथा िडा कायायलय 
भिनको मडजाइनको नमनुा 

मन्त्रालयको Website मा 
उपलब्ध गराईएको  

 

२७ स्थानीय तहको िावष यक बजेट तथा काययक्रम तजुयमा 
ददग्दश यन (नमूना) 

मन्त्रालयको Web-site मा 
राजिएको 

 

२८ महानगरपामलकाको विकासको एवककृत सूचक   
(नमनुा) 

गृह कायय भई रहेको  

२९ नगरपामलकाको विकासको एवककृत सूचक (नमनुा) गृह कायय भई रहेको  
३० गाउाँपामलकाको विकासको एवककृत सूचक (नमनुा) गृह कायय भई रहेको  

३१ एवककृत सूचना तथा प्रविमध व्यिस्थापन (नमनुा) गृह कायय भई रहेको  
३२ स्थानीय तहको प्राविमधक क्षमता अमभिृवि तथा 

क्षमता विकास (नमनुा) 
गृह कायय भई रहेको  

३३ विषयगत के्षरको स्थानीय तहबाट हनेु कायय 
सम्पादनको लामग संचालनको मापदण्डयकु्त 
काययविमध (Sectoral Standard Operating 

Procedure–SSOP) नमनुा 

- कायायरम्भ 

- परामशयदाताको लामग ToR तयार 
 

३४ स्थानीय अदालत, न्त्यावयक समममत, मध्यस्ता र 
मेलममलाप सम्िन्त्धी काययविमध (न्त्यावयक 
काययसम्पादन सम्िन्त्धी नमनुा) 

मसौदा भईरहेको  

३५ स्थानीय तहको शुसासन तथा सदाचार प्रिियन 
रणनीमत (नमनुा) 

काययदल गठन भई मसौदा भईरहेको  

३६ स्थानीय तहले विषयगत के्षरस ाँगको काययसम्पादन 
सम्झौता सम्िन्त्धी िाका तजुयमा 

काययदल गठन भई काम शुरु 
गररएको  
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क्र.सं. विषयिस्त ु काया यन्त्ियनको अिस्था  कैवर्यत 

३७ स्थानीय तहको प्रशासमनक संरचनाको िाका  काययदल गठन भई काम शुरु 
गररएको, स्थानीय तहबाट वििरण 
संकलन भई रहेको 

 

38 स्थामनय तहमा सहकारी दताय सम्बन्त्धी नमनूा 
काननू 

काय यदल गठन भई काय य आरम्भ 
भएको 

 

 

िण्ड - ग 
भावि कायय ददशा 

१. क्षमता अमभिवृि र व्यिस्थापवकय सधुार 
 स्थानीय तहका मनिायजचत पदामधकारीहरुको क्षमता अमभिृवि सम्बन्त्धी प्रजशक्षण काययक्रमहरु 

सञ्चालन गने 
 स्थानीय तहमा िवटएका/िवटने कमयचारीहरुको क्षमता अमभिृवि सम्बन्त्धी प्रजशक्षण काययक्रमहरु 

सञ्चालन गने 
 आधुमनक सूचना प्रविमधको प्रयोगमा जोड ददने, 
 सेिा प्रिाह र कायय सञ्चालनमा गुणस्तररयता एिं एकरुपता कायम गनय र एवककृत वििरण प्राप्त 

गनयका लामग Software मनमायण तथा कायायन्त्ियन गने 
 स्थानीय तहको आन्त्तररक श्रोतको िोजी तथा सोको पररचालनमा समन्त्िय र सहकायय गने 
 सबै स्थानीय तहहरुको आधारभतू सुविधा सवहतको कायायलय व्यिस्थापन (निमनमायण/भैरहेका 

संरचनाको व्यिस्थापन) 

२. ऐन मनयम तजुयमा र कायायन्त्ियन 
 स्थानीय तह सञ्चालनका लामग आिश्यक सबै संंघीय तथा प्रादेजशक कानुन तजुयमा र 

कायायन्त्ियनमा सहयोग गने 
 स्थानीय तह आाँरै्ले बनाउनुपने ऐन कानुनहरुको थप नमूना कानुनहरु बनाई स्थानीय तहलाई 

उपलब्ध गराउने  

३. स्थानीय तहमा िैदेजशक सहयोग पररचालन 
 स्थानीय तहले िैदेजशक सहायता प्राप्त गनय सक्ने क्षेर तथा सोको प्रामप्त र पररचालनको प्रवक्रया 

तय गने 
 स्थानीय शासन सञ्चालनमा िैदेजशक सहायता पररचालनका लामग विकास साझेदारहरुसाँगको 

सम्मेलन, समन्त्िय र सहकायय गने 


