


 

सहजीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यशतय 
 

१) स्थानीय तहमा कममचारी व्यवस्थापनको अवस्था  

(प्रमखु प्रशासककय अकिकृत, ईकजिकनयर, लेखा अकिकृत/लेखापाल िस्ता मखु्य मखु्य पदमा कममचारी बहाल रह/ेनरहकेो) : 

२) कवषयगत कायामलयको सम्पकिको अकिलेख र हस्ताजतरणको अवस्था :  

३) स्थानीय तहबाट िारी िएका ऐन काननुको कववरण : 

४) बिटे तथा कायमक्रम स्वीकृकतको अवस्था: 

५) स्थानीय तहले सेवा प्रवाह सम्बजिमा िोकगरहकेो बढीमा मखु्य ३ वटा समस्या :  

क) 

ख)  

ग)॒ 

६) सहिीकरण गरी स्थलगत रूपम ैसमािान गररएको कवषयहरू : 

क) 

ख) 

ग) 

७) नीकतगत तहबाट संवोिन हुनपुने दकेखएको समस्याहरू : 

  समस्या :   समािानको उपाय: 

क)                                            क) 

ख)                                            ख) 

ग)                                             ग) 
 

८) संलग्न अनगुमन सम्बजिी फारम प्रयोग गरी आवश्यक कववरण संकलन गने :                                      

९) स्थानीय तह घोषणा पश्चात कायामलय सञ्चालन गनम गत वषम उपलव्ि गराइएको रू. १ करोडको अवस्था:  

• कनकासा िएको रकम र कनकासा कलएको कमकत : 

• कवकनयोकित रकमको कशषमकगत बााँडफााँड : 

• बााँडफााँड बमोकिम गरेको कशषमकगत खचम रकम (खररद िएका मखु्य सामग्रीको पररणाम र दर समते खलु्ने गरी ) : 

• सो रकमबाट सवारी सािन िाडामा कलएको िए माकसक िाडा रकम, सवारी सािन उपयोग हुने अवस्था र िाडामा 

कलनकुो औकचत्य : 

• अजय कवकास कनमामण सम्बजिी कायममा खचम िएको िए सो को कववरण : 

• उक्त रकम मध्ये २०७४ आषाढ मसाजतमा मौज्दात रकम (२ नम्बर प्रदशेको हकमा २०७४ िाद्र मसाजतमा मौज्दात 

रकम): 

• साकवक गाकवस वा न.पा (स्थानीय कनकाय) को नाममा कनकासा िएको रकम मध्ये मौज्दात रकम, सवारी सािन तथा 

फकनमचर, कम््यटुर लगायत सम्पकिको अकिलेख र कववरण : 

• नीकतगत कनणमयको लाकग गररएको कसफाररसको व्यहोरा : 

१०) अकख्तयारमा परेका उिरुीको िवाफ तथा फरफारक सम्बजिी कववरण (सुशासन प्रवर्द्मन शाखाबाट कववरण कलई प्रगकतको  

  अवस्था हनेे)   

नोट: सहजीकरण टोलीले खटटएको टजल्लाको टजल्ला समन्वय सटमटिसगं समन्वय गरी सो टजल्लाको कटतिमा एउटा 

नगरपाटलका र एउटा गाउँपाटलकाको स्थलगि रूपमा नै सहजीकरण िथा अनुगमन गनुुपनेछ ।  



सि.नं

िहजीकरण तथा 

अनुगमनका प्रदेश 

ियंोजक

प्रदेश नं
िहजीकरण तथा 

अनुगमन गररने सजल्ला

िहजीकरण तथा अनुगमनमा खसिने 

पदासिकारी
िमय िीमा कैसियत

उ.स. श्री विजयराज सिुदेी

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री समुि विवमरे

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री िविि कुमार जोशी

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री ढुण्डीप्रसाद विरौला

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री छवि ररजाल

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री भािभुक्त जयौपािे

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री इजर दमुारी थपवलया

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री विष्णदुत्त गौतम

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री यिुराज सिुदेी

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री जीिलाल भसुाल

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री मविता श्रषे्ठ

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

३

श्री आिजदराज ढकाल, 

सह-सविि
१

स्थानीय तहमा िहजीकरण तथा अनुगमन गने पदासिकारीहरुको सििरण, २०७४

ओखलढुङगा

सिुसरी

१ फागिु मसाजत

भोजपरु

खोटाङ

धावदङ फागिु मसाजत

३
श्री सरेुश अवधकारी, 

सह-सविि

वसराहा

रौतहट

२

सलााही

फागिु मसाजत

धिषुा

२
डा. हरर पौडेल, सह-

सविि

रामेछाप

मकिािपरु



सि.नं

िहजीकरण तथा 

अनुगमनका प्रदेश 

ियंोजक

प्रदेश नं
िहजीकरण तथा 

अनुगमन गररने सजल्ला

िहजीकरण तथा अनुगमनमा खसिने 

पदासिकारी
िमय िीमा कैसियत

वस.वड.ई. श्री श्याम िहादरु खड्का

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

वस.वड.ई. श्री वदपेजर िौधरी

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

वस.वड.ई. श्री महशे अयााल

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री प्रल्हाद कुमार काकी

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री वडलाराम पजथी

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री विश्वराज मरावसिी

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री िक्रपावण शमाा

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री भोलािाथ िापागाई ं

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री रमेश जयौपािे

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री िारायण ररसाल

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री अमतृ लम्साल

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

उ.स. श्री जािकुा सिुदेी िाग्ले

शा.अ.

इवजजवियर/ले.अ.

६

फागिु मसाजतअछाम७

श्री िेद िहादरु काकी, 

सह-सविि

दलेैख

सखुते

६ फागिु मसाजतजाजरकोट

श्री रूर वसं तामाङ, 

सह-सविि

िाजरुा

कैलाली

७

फागिु मसाजतिाग्लङु

५
श्री परुूषोत्तम िेपाल, 

सह-सविि

कवपलिस्तु

िााँके

५ फागिु मसाजतरूकुम (पवूिा भाग)

४

श्री रामकृष्ण 

सापकोटा, सह-सविि 

(प्रा.)

गोरखा

मसु्ताङ

४

प्रदशे संयोजकले आिश्यक ठािेको वजल्लाको स्थलगत अिगुमिको िेततृ्ि स्ियंले गिासक्िे ।
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