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सम्पादकीय
सं घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय र नेपाल सरकारका अन्य

मन्ऽालय एवं िनकायह बाट शासकीय सुधारका लािग सं चालन गिरएका िविभ

ूयास तथा सम्पन्न भएका कायर्ह लाई सवर्साधारण एवं सरोकारवालाह

समक्ष

सावर्जिनक गन र शासकीय सुधारका लािग रचनात्मक पृ पोषण िलने उ ेँयले

शासकीय खबरपऽको ूकाशनलाई िनरन्तरता िदइं दै आइएको हो । यसै बममा

खबरपऽको यो 3१ औ ं अंक ूकाशन गिरएको छ ।

ँ ै जनिनवार्िचत ूितिनिधले सं घ, ूदे श र
नेपालको सं िवधान 2072 जारी भएसग

ु
ःथानीय तहको नेतत्ृ व िलइसकेको अवःथा छ । मुलक
सं घीयतामा गएसँगै

यसको कायार्न्वयन गनर् यस मन्ऽालयको भूिमका समेत बढे को छ ।

सो

सन्दभर्मा समम सरकारी सेवा सं चालनको लािग आवँयक ऐन, कानून, कायर्िविध
िनमार्ण र सं वैधािनक व्यवःथालाई कायार्न्वयन गनर् िव मान कमर्चारीह लाई

सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा समायोजन गनुप
र् न मुख्य िजम्मेवारी रहेको

छ ।यसका साथै नेपाल सरकार (कायर्िवभाजन) िनयमावली, 207४ बमोिजम
यस मन्ऽालयलाई तोिकएका िजम्मेवारी अनु प भए गरे का कायर्ह लाई यस

बुलेिटनमा सं क्षप
े मा समेट्ने जमक गिरएको छ ।
शासकीय

खबरपऽको

आगामी

अंकको

लािग

नेपाल

सरकारका

िविभ

िनकायह बाट सं चालन हुने शासकीय सुधार सेवा ूवाहमा सुधार, कायर्िविध र
कायर्ूिबया लगायतका अन्य मह वपूण र् गितिविधह का बारे मा यस मन्ऽालयलाई

समयमै जानकारी गराई आवँयक सहयोग गिरिदनहुन अनुरोध गदर्छ । यो
अंकलाई अिन्तम

प िदन सहयोग पुर्यार्उनु हुने सं घीय मािमला तथा सामान्य

ूशासन मन्ऽालयका सबै महाशाखा, शाखा र अन्य सम्व
पदािधकारीह लाई समेत हािदर्क धन्यवाद व्यक्त गदर्छ ।
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माननीय मन्ऽीज्यूको अितिरक्त कायर्बम
ँ ै सं घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयको
सं घीयताको कायार्न्वयन सग
भ ुिमका बढे को छ । मुख्तया सं घ ूदे श र ःथानीय तहमा कमर्चारीको

व्यवःथापन, िवकास, िनमार्ण, सुशासन, सावर्जिनक सेवा ूवाहलाई ूभावकारी

बनाउने जःता िवषयमा यस मन्ऽालयको भूिमका केन्िीत रहेको दे िखन्छ ।
माननीय मन्ऽीज्यूको पदवहाली पिछ यस मन्ऽालयबाट थुूै उल्लेखनीय कायर्ह

भएका छन् । जसलाई यस खबरपऽमा समावेश गन जमक गिरएको छ ।
माननीय मन्ऽीज्यूले मोरङ्, सलार्ही, सुनसरी, नुवाकोट,

लगायतका िविभ

पन्दे ही

र काःकी

िजल्लाको अवलोकन ॅमण गरी िवकास िनमार्ण, कमर्चारी

व्यवःथापन, सुशासन, सावर्जिनक सेवा ूवाह सम्बन्धी िवषयमा जानकारी िलनका
साथै कायार्लय ूमुखह लाई आवँयक िनदशन समेत गनुभ
र् एको छ । झापाको

ु ारको सडक उदघाटन, पाँडाजु े झनार् सडक
चारपाने सडक िशलान्यास, साँघट

िशलान्यास, अमलडाँगी सोलमारी सडक िशलान्यास लोकसेवा आयोग तयारी
कक्षा उदघाटन, काःकी, ःया जा र किपलवःतुमा जािमया िरिज्वया गल्सर् कलेज

उदघटन गनुभ
र् एको छ । यसका अितरक्त िवदुर नगरपािलकालाई खुला

िदसामुक्त घोषणा गनुक
र् ा साथै नेपाल मानव धमर् सेवा सिमितको राि य युवा

सम्मेलन कायर्बममा सहभािगता समेत जनाउनु भएको िथयो ।

१

ूशासन सुधार तथा व्यवःथापन परीक्षण शाखा

१.१

व्यवःथापन परीक्षण:

व्यवःथापकीय िनयन्ऽण ूणालीको महत्वपूण र् औजारका

पमा व्यवःथापन

परीक्षणले मूलत: व्यवःथापनबाट सम्पादन गिरएका समम कृयाकलापह को

सान्दिभर्कता, जवाफदे िहता र ूभावकािरता परीक्षण गदर्छ । नेपालमा २०५५

सालदे िख व्यवःथापन परीक्षणको शु वात गिरएको र यसले हालसम्म िनरन्तरता
पाउँदै आएको छ । उपलब्ध साधनॐोत बमोिजम सबै सरकारी िनकायह को
एकैसाथ व्यवःथापन परीक्षण गनर् व्यवहािरक र सं भव नभएकाले वािषर्क

पमा

केही िनकायह को छनोट गरी व्यवःथापन परीक्षण गन गिरएको छ । यसरी

िनकायह

छनोट गदार् केन्िीयःतर, िवभागःतर, िजल्लाःतरका सेवाूवाह, िवकास

िनमार्ण तथा आम जनसरोकारलाई आधार िलइने गिरएको छ ।
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हरे क आिथर्क वषर्मा यस शाखाले छनौट गिरएका सरकारी िनकायह को
व्यवःथपान परीक्षण सम्प

गरी त्यसको वािषर्क ूितवेदन नेपाल सरकार समक्ष

पेश गद आएको छ । यसै बममा आ.व. २०७३।७४ मा व्यवःथापन परीक्षण

सम्प

समक्ष

गिरएका िनकायह को वािषर्क ूितवेदन नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष )
पेश

भई

कायार्न्वयनका

लािग

िनदशन

भए

बमोिजम

सम्बिन्धत

मन्ऽालयको वािषर्क ःवीकृत कायर्बम बमोिजम यस शाखाबाट पररा

मन्ऽालय

िनकायह लाई पऽाचार गिरसिकएको छ । यस आ.व. २०७३।७४ मा
र सूचना तथा सं चार मन्ऽालय, हुलाक सेवा िवभाग र सोलुखम्ु बू िजल्लािःथत

िविभ

कायार्लयह को व्यवःथापन परीक्षण सम्प

भएको छ । यसका

अितिरक्त मन्ऽालय र िवभाग ःतरका िविवध एघार िनकायह को आकिःमक

व्यवःथापन परीक्षण सम्प

गिरएको छ ।

अक तफर्, सरकारी िनकायह को सेवा ूवाहको सम्बन्धमा आम नागिरकह को

सन्तु ीको ःतरलाई मापन गन एक मह वपूण र् िविध सेवामाही सन्तु ी सभक्षण

हो । यस आिथर्क वषर्मा नुवाकोट, गोखार् र स री गरी तीन िजल्लाह का

िविभ

कायार्लयह को सेवामाही सन्तु ी सभक्षण गिरएको छ ।

यसै आिथर्क वषर्देिख िवगतमा व्यवःथापन परीक्षण गिरएका िनकायह को

Follow-up कायर्बम तथा अनुगमन गन कायर् शु
िजल्लािःथत िविभ

१.२

िनकायह को Follow-up कायर् सम्प

भएसँगै रसुवा र इलाम
गिरएको छ ।

ूशासन सुधारतफर्

यस शाखाको आ.व. २०७३।०७४ को ःवीकृत कायर्बम अन्तगर्त ूशासन
पिऽकाको १२९ औ ं अ

ूकाशन भैसकेको छ । १३० औ ं अ

ूकाशनको

अिन्तम चरणमा रहेको छ । शासकीय खबर पिऽकाको ३० औ ं अ
औं अ

ूकाशन गिरएको छ । आ. व. ०७४।७५ मा पूव र् िविश

र ३१

ौे णीका

कमर्चारीह को कायर्कारी पिरषद्को सिचवालयबाट एक जनर्ल ूकाशन भएको

छ। सावर्जिनक सेवा ूवाहलाई ूभावकारी बनाउन सुखत र िसन्धुपाल्चोक
िजल्लामा अन्तिबर्या कायर्बम सम्प

आिधकािरक शे ड युिनयनलाई

गिरएको छ । िनजामती कमर्चारीह को

१ करोड अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

साथै आिधकािरक शे ड युिनयनसँग िनरन्तर छलफल र सम्वादलाई िजवन्तता िदने
सन्दभर्मा मा. मन्ऽीज्यूको अध्यक्षतामा गिठत कमर्चारी सम्बन्ध सिमितको वैठक
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समेत सम्प

ँ को सं वादलाई बढी
भएको छ । सोही वैठकबाटै शे ड युिनयनसग

ु े कायर्दल समेत गठन भएको छ । उच्चःतरीय
ूभावकारी बनाउने हेतल
ूशासन

सुधार कायार्न्वयन

तथा

अनुगमन

सिमिततफर्

पन्दे ही

िजल्लाको

बुटवलमा ूदे शःतरीय र बाँके िजल्लाको नेपालग मा िजल्लाःतरीय अन्तरिबया

कायर्बम सम्प

गिरएको छ । सं घीयता कायार्न्वयनका सन्दभर्मा कमर्चारी

समायोजन ऐन, २०७४ तथा कमर्चारी समायोजन िनयमावली, २०७४ जारी भई
ु का ७ ूदे शका िविभ
लागू गिरएको अवःथा छ। मुलक

१४ िजल्लाह मा

एकीकृत घुम्ती सेवा स ालनको लािग गृह मन्ऽालयबाट सहजीकरण र समन्वय
गन गरी

२१ लाख रकम िनकासा गिरएको छ । िविभ

सामािजक

सं घसं ःथालाई अनुदान ूदान गन ःवीकृत कायर्बम अन्तगर्त पूव र् कमर्चारी सेवा

पिरष

िनजामती कमर्चारी ौीमती सं घ र सेवा िनवृ

रा सेवक सं घ र शे ड

युिनयन International Public Service & Allied Asia Pacific क्षेऽीय कायार्लय,

काठमाड लाई गरी जम्मा

. २४ लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। यसका

अितिरक्त नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) को िमित २०७५।०२।१७ को िनणर्य
अनुसार नेपाल व्यवःथापन सं घ (MAN) लाई

गराइएको छ ।
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. २५ लाख अनुदान उपलब्ध

"ूशासिनक पुनसर्ंरचनाको सन्दभर्मा सेवाूवाहको िःथित र तहगत
अन्तरसम्बन्ध" िवषयक ूदे श नं ५ ःतरीय अन्तरिबया
कायर्बम
िमित २०७५/०२/१७ को सिचवःतरीय िनणर्य बमोिजम माननीय सं घीय मािमला

तथा सामान्य ूशासन मन्ऽीज्यूको ूमुख आितथ्यतामा "ूशासिनक पुनसर्ंरचनाको

सन्दभर्मा सेवाूवाहको िःथित र तहगत अन्तरसम्बन्ध" िवषयक ूदे श नं. ५

ःतरीय अन्तरिबया कायर्बम िमित २०७५।२।२६ मा बुटवलमा सम्प

भयो । ूदे श नं. ५ का माननीय ूदे शमिन्ऽज्षयूह , ूदे श सिचव, चार िजल्लाह
पन्दे ही,

(बदर्घाट

पि म),

नवलपरासी

पाल्पा

सुःता
र

किपलवःतुका िजल्ला

ूशासन अिधकारीह ,
उपमहानगरपािलका,
नगरपािलकाका
ूमुख/

िजल्ला

उपूमुखह ,

समन्वय

सिमितका सभापित साथै उल्लेिखत चार िजल्लाह

पन्दे ही, नवलपरासी (बदर्घाट

सुःता पि म), पाल्पा र किपलवःतु िःथत सेवाूवाहसँग सम्बिन्धत सरकारी

कायार्लयह को उल्लेख्य उपिःथित रहेको उक्त कायर्बम माननीय सं घीय

मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽी ौी लालबाबु पिण्डतज्यूबाट गमलामा

रािखएको पािरजातको िब वामा पानी हाली कायर्बमको ूारम्भ भएको िथयो ।

उक्त अन्तरिबया कायर्बममा कूल २६७ जना महानुभावह को सहभािगता
रहेको िथयो ।

कायर्बमको शु मा आमिन्ऽत अितिथहह को आसन महण र पिरचयात्मक

कायर्बम भएको िथयो । ःवागत मन्तव्य प ात् उच्चःतरीय ूशासन सुधार

कायार्न्वयन तथा अनुगमन सिमितका अध्यक्ष तथा ूशासकीय अदालतका अध्यक्ष
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माननीय

िथयो ।

ौीमान्

कािशराज

दाहालज्यूबाट

कायर्पऽको

ूःतुतीकरण

भएको

कायर्बमको मूल भागमा कायर्पऽमािथ िवःतृत पमा छलफल गिरएको िथयो ।
छलफलमा

ूदे शमन्ऽीज्यूह ,

ूशासन

माननीय

िजल्ला

अिधकारीह ,

उपमहानगरपािलका,
नगरपािलकाका

ूमुख/उपूमुखह , िजल्ला

समन्वय सिमितका सभापित लगायतबाट कायर्पऽको िवषयमा आफ्नो िटप्पणी र

धारणाह

ूःतुत

भयो । यस लग ै सहभागीह बाट गुनासो र ूितबयाको

ूःतुितको लािग समय िदइएको िथयो ।
यसैबीचमा, चार िजल्लाह

पन्दे ही, नवलपरासी (बदर्घाट सुःता पि म), पाल्पा र

किपलवःतुका िजल्ला ूशासन कायार्लयका तफर्बाट ूमुख िजल्ला अिधकारी र

सहायक ूमुख िजल्ला अिधकारीह ले सेवाूवाहका सन्दभर्मा आफ्नो िजल्लामा

भोग्नु परे का समःयाह लाई अन्तिबर्या कायर्बममा पेश गनुर् भएको िथयो ।
उल्लेख्य

माऽामा

सहभागीह को

उपिःथित

सहभागीह का तफर्बाट ूःतुत भएका गुनासाह

रहेको

उक्त

कायर्बममा

सम्बन्धमा माननीय सं घीय

मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽीज्यूबाट सम्बोधन गिरएको िथयो । वतर्मान

पिरिःथितमा ूशासन र राजनीितले के कःतो भूिमका र िजम्मेवारी बहन गनुप
र् दर्छ

भ े बारे मा माननीय मन्ऽीज्यूले ूकाश पानुभ
र् एको िथयो । ूशासन र राजनीित

दुवै क्षेऽले तोिकएको कतर्व्य, िजम्मेवारी र दाियत्वलाई अक्षरश: पालन गनुप
र् नमा
माननीय मन्ऽीज्यूले िवशेष जोड िदनुभएको िथयो ।

त्यःतैगरी, आफ्नो व्यःत समयतािलका र गमीर् मौसमका बाबजुत पिन अन्तरिबया
कायर्बममा

उपिःथत

सबैमा

हािदर्क

धन्यवाद

ापन

गिरए

लग ै

उक्त

अन्तरिबया कायर्बमको छलफलमा उठे का िवषय तथा सवालह लाई समेटेर
िनंकषर्को ूःतुित बुटवल उपमहानगरपािलकाका ूमुख ूशासकीय अिधकृतबाट

भएको िथयो ।
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अन्त्यमा,

कायर्बमका

अध्यक्ष

माननीय

ौीमान्

अन्तरिबयाको मूल ध्येय र िवषयवःतुमािथ सं िक्ष

कायर्बमको समापन भएको घोषणा गरी कायर्बम सम्प

कािशराज

दाहालज्यूबाट

िटप्पणी गद अन्तरिबया
भएको िथयो ।

समममा, उक्त अन्तरिबया कायर्बमले सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा कायर्रत

ूशासक र राजनीितक नेतत्ृ वलाई एकै ःथानमा भेला गराई िव मान सेवाूवाहको
िःथितलाई समयानुकूल कसरी सुधार गद लान सिकन्छ भ े बारे मा िवचार

ु ूवेश
मन्थन गन मह वपूण र् ःथान ूदान गरे को िथयो । सं घीयतामा मुलक

गरे सँगै यससँग जोिडएर आउने तीन तहका सरकारह बीचको अन्तरसम्बन्धको
बारे मा पिन उच्चःतरीय ूशासन सुधार कायार्न्वयन तथा अनुगमन सिमितका

अध्यक्ष तथा ूशासकीय अदालतका अध्यक्ष माननीय ौीमान् कािशराज दाहालले

चचार् गनुर् भएको िथयो । यसका साथै, ूशासिनक पूनसर्ंरचनाको सन्दभर्मा ूदे श
र ःथानीय तहमा कायर्रत कमर्चारीह बाट आफ्ना गुनासा र समःयाह लाई

पोिखएको िथयो भने कमर्चारी व्यवःथापनका सम्बन्धमा र भावी कायर्िदशाको
पािरएको हुँदा

बारे मा सं घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽीज्यूबाटै ू

कमर्चारी वगर्का लािग यो अन्तरिबया धेरै फलादयी भएको सहभागीह बाट

ूितकृया

ूा

भएको

पाइयो

।

अन्त्यमा,

समय

समयमा

राजनीितकमीर्ह लाई उपयोगी हुने यःतै खालका कायर्बमह

ूशासक

सं चालन गनर्

सं घीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयलाई पिन सुझाव ूा

िथयो ।

२.

र

भएको

योजना तथा अनुगमन शाखा
१. चालु आ.व. को कायर्बम सं शोधन, रकमान्तर आिद कायर् तथा
आ.व.

२०७४/०७५

को

वजेट

िनमार्ण

सम्वन्धमा

कायार्लय/सिमित/ूित ानलाई LMBIS मा वजेट ूिवि

िदईएको ।

२. सवै

कायर्बमको

कायार्न्वयनमा

सहिजकरण

गनर्

सवै

तािलम

आवँयकता,

औिचत्यता र सान्दिभर्कताको आधारमा कायर्बम सं शोधन, रकमान्तर
र ौोतान्तर गरी कायार्न्वयनमा सहजता गिरएको ।
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३. आ.व. २०७४/०७५ को वािषर्क वजेट वक्तव्य र नीित तथा

कायर्बमको छु ाछु ै कायार्न्वयन कायर्योजना तयार गरी सो को
िनयिमत ूगित पठाउने गिरएको ।

४. सवै

कायर्बमको

कायर्योजना

गिरएको ।

५. आ.व.

वनाई

व.उ.िश.नं.
सो

२०७५/०७६

अनुसार

वमोिजम
दे िख

कायर्बम

कायार्न्वयनको

२०७७/०७८

कायार्न्वयन

समीक्षा

गन

सम्मको

यस

मन्ऽालयको मध्यकािलन खचर् सं रचना तयार गरी राि य योजना
आयोगको सिचवालयमा पठाईएको ।

६. आ.व.

२०७५/०७६

को

लािग

यस

मन्ऽालय

र

अन्तगर्त

स ािलत सं घीय आयोजना, ूदे श र ःथानीय तहवाट कायार्न्वयन हुने

आयोजना/कायर्बमको वजेट अथर् मन्ऽालय र राि य योजना
आयोगको समन्वयमा तजुम
र् ा गरी LMBIS ूिवि

गिरएको ।

७. आ.व. २०७५/०७६ को लािग वािषर्क िवकास योजना (भाग १)
को िववरण तयार गरी राि य योजना आयोगमा पठाईएको ।

८. यस मन्ऽालय अन्तगर्त आ.व. २०७५/०७६ दे िख स ालन हुने
गरी ूदे श तथा ःथानीय तह क्षमता िवकास कायर्बम र तराई

मधेश समृि

कायर्बमको ूःताव पऽ/मापदण्ड/कायर्िविध तयार

गरी कायर्बम कायार्न्वयन ढाँचा तयार गिरएको ।

९. ःथानीय तह स ालनमा सहजताको लािग ःथानीय तह योजना
तजुम
र् ा िदग्दशर्न, ःथानीय तहमा उपभोक्ता सिमित गठन र स ालन

िनदिशका (नमूना) तथा ःथानीय तह क्षमता िवकास (योजना तजुम
र् ा

सम्वन्धी) Master Slide तयार गरी Website मा रािखएको ।

१०. मन्ऽालयको मन्ऽालय ःतरीय िवकास समःया समाधान सिमित
(MDAC) को वैठक िनयिमत गरी समाधान गन ूयास गिरएको ।

३.

सं गठन िवकास शाखा
३.१. नीितगततफर्:

३.३.१ कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ को आधारमा िमित
२०७४।११।२८ मा नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरषद) बाट
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कमर्चारी समायोजन िनयमावली, २०७४ ःवीकृत भएको
छ ।

३.३.२ सं घीय िनजामती सेवा ऐनको मःयौदा तयार गरी अथर्
मन्ऽालय र कानून तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालयमा

सहमतीका लािग पठाईएको छ ।

३.२. संगठन तथा व्यवःथापन सभक्षणतफर्:

३.२.१ सािवकको ३१ वटा मन्ऽालयको स ा

कायम भएका

२१ वटा मन्ऽालयको सं गठन तथा व्यवःथापन सभक्षण
सम्प

भएको छ।

३.२.२ सािवकमा रहेका ६३ वटा िवभाग र िवभागःतरका
िनकायह बाट
िनकायह को

५३

सं गठन

वटा

तथा

कायम हुन गएका क्षण सम्प

३.२.३ यसैगरी ूधानमन्ऽी

तथा

िवभाग

र

व्यवःथापन

भएको छ।

मिन्ऽपिरद्को

िवभागःतरका
सभको

स ा

कायार्लय

र

ःवाःथ्य तथा जनसङ्ख्या, उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर्,
िशक्षा, िव ान तथा ूिविध, कृिष, भूिम व्यवःथा तथा

सहकारी, गृह, सं चार तथा सूचना ूिविध, भौितक पूवार्धार
तथा यातायात, वन तथा वातावरण र सहरी िवकास

मन्ऽालय गरी १० वटा मन्ऽालयको सं घ अन्तगर्त रहने
कायार्लयह को सं गठन तथा व्यवःथापन सभक्षण सम्प

भएको छ।

३.२.४ ःथानीय तहका लािग अन्तिरम सं गठन सं रचना तथा
दरबन्दी सिहतको सं गठन तथा व्यवःथापन सभक्षण

ःवीकृत भएको छ । यसैगरी िजल्ला िशक्षा कायार्लयह

खारे ज भएपिछ िजल्लामा िशक्षाका कायर्ह

सम्पादन

गनर्का लािग िजल्ला ूशासन कायार्लय अन्तगर्त रहने

गरी हाललाई िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाइको

अन्तिरम सं गठन सं रचना र दरबन्दी तेिरज ःवीकृत
भएको छ ।

३.२.५ ूदे श मुख्य मन्ऽी तथा मं .प. को कायार्लय लगायत ७
वटा मन्ऽालय, ूदे श ूमुखको कायार्लय, ूदे श सभा
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सिचवालय, मुख्य न्यायािधवक्ताको कायार्लय र ूदे श

लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको सं गठन तथा व्यवःथापन
सभक्षण कायर्सम्प

भएको छ ।

३.२.६ महान्यािधवक्ताको कायार्लय अन्तगर्त रहने उच्च सरकारी

विकल कायार्लय ओखलढुं गा र पसार् िवरगंजको सं गठन

तथा व्यवःथापन सभक्षण सम्प

भएको छ ।

३.२.७ ूदे शको भौितक पूवार्धार मन्ऽालय, कृिष, भूिम व्यवःथा
तथा सहकारी मन्ऽालय, सामािजक िवकास मन्ऽालय,

उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालय अन्तगर्तका
कायार्लह को

ूारिम्भक

सभक्षण कायर् सम्प

सं गठन

तथा

भएको छ ।

व्यवःथापन

३.२.८ ूदे शको भौितक पूवार्धार मन्ऽालय, कृिष, भूिम व्यवःथा
तथा सहकारी मन्ऽालय, सामािजक िवकास मन्ऽालय,

उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालय अन्तगर्तका
कायार्लयह को

ूारिम्भक

सभक्षण कायर् सम्प

सं गठन

तथा

भएको छ ।

व्यवःथापन

३.२.९ ूदे शःतरको भूिम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय
मातहत

रहने

िनकायह को

व्यवःथापन सवक्षण कायर् सम्प

४=

ूारिम्भक

सं गठन

भएको छ ।

तथा

ौोत पिरचालन समन्वय शाखा
४=१= सबै ःथानीय तहमा 2075 ौावण 1 गते दे िख एकीकृत सम्पि
कर

कायार्न्वयनमा

ल्याउन

गरी

जम्मा

जना

आवँयक

सहजीकरणका

व्यिक्तह लाई

"ूिशक्षक

लािग

ूिशक्षण सामामी तयार गरी िवराटनगर, िचतवन र नेपालग मा
109

तािलम" ूदान गरे को छ ।

४=२= एकीकृत

सम्पि

एकीकृत सम्पि

कर

कायार्न्वयनका

लािग

ूिशक्षण

आवँयक

पन

कर व्यवःथापन कायर्िविधको नमूना तयार गरी

ःथानीय तहलाई उपलव्ध गराएको ।

४=३= िसन्धुली र काॅे िजल्लाका सबै ःथानीय तहको राज
कायर्योजना तजुम
र् ा गन कायर् ूारम्भ

9

भएको ।

सुधार

४=४= ःथानीय तहको आन्तिरक ौोत साधनको पिहचान तथा पिरचालन
सम्बन्धमा िविभ

गिरएको ।

५.

ःथानीय तहमा सहजीकरण तथा समन्वय

सामािजक समावेशीकरण शाखा

%=! :yfgLo txsf lgjf{lrt kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?sf nflu
;fdflhs ;dfj]zLs/0f tyf jx' ;/f]sf/sf ljifosf]
cg'lzIf0f ;xof]uL k'l:tsf, @)&% / ;f] sf] tflnd ;fdfu|L
;d]t :jLs[t u/L ;/f]sf/jfnfx?sf] hfgsf/Lsf] nflu
dGqfnosf] j]j;fO6df /flvPsf] .
%=@ UN Woman ;+u ;dGjo u/L sf7df8f}+, nlntk'/, eQmk'/,
a'9flgns07, ;'o{ ljgfos, / rfu'Fgf/fo0f gu/kflnsf tyf
jfudtL / dxfFsfn ufpFkflnsfdf Pilot Training ;+rfng
ul/Psf] .
%=# International Committee on Elimination of All Forms of
Racial Discremination (ICERD) ;j} k|sf/sf] e]befj pGd'ng
;DjGwL cGt//fli6«o dxf;GwLsf] (% cf}+ clwj]zg (23 April11 May 2018 h]g]ef_ df g]kfnsf] !& cf} b]lv @# cf}+
;Ddsf] ;+o'Qm k|ltj]bg dfly p7]sf] List of Theme jf/]df
k|ltj]bg tof/ u/L k//fi6« dGqfno dfkm{t clwj]zgdf
;xefuL x'g] k|ltlglw d08nnfO{ k7fOPsf] .
६.

सङ्घीय मािमला शाखा
६.१. स ीय कानून तजुम
र् ा

ब.सं.

स ीय कानूनको नाम

कैिफयत

1

ःथानीय सरकार स ालन ऐन, 2074

जारी

2

राि य दिलत आयोग ऐन, 2074

जारी

3

राि य समावेशी आयोग ऐन, 2074

जारी

4

आिदवासी जनजाित आयोग ऐन, 2074

जारी

5

मधेशी आयोग ऐन, 2074

जारी

6

था

जारी

7

मुिःलम आयोग ऐन, 2074

जारी

8

जातीय भेदभाव तथा छु वाछु त (कसुर र

जारी

आयोग ऐन, 2074

10

ब.सं.

कैिफयत

स ीय कानूनको नाम
सजाय) िनयमावली, 2074

9
10

ःथानीय सरकार स ालन िनयमावली

मसौदा तजुम
र् ा भैरहेको

केही नेपाल कानून सं शोधन ऐन, 2074

कानून
तयार
उपर

तयार
11

ःथानीय

सेवाको

सम्वन्धी िवधेयक

गठन

तथा

स ालन

मन्ऽालयबाट

भएको

सं शोधन

मसौदा

अिधकार

तजुम
र् ा

मसौदा

ूःताव

गरी

सम्प

सं .ू.पु.स. मा पठाएको

६.2. ःथानीय नमूना कानून तजुम
र् ा
ब.सं.
१

कानूनको नाम
कायर्सम्पादन िनयमावलीः

1.1 गाउँपािलकाको कायर्सम्पादन िनयमावली

1.2 नगरपािलकाको कायर्सम्पादन िनयमावली
२

2.1 कायर्िवभाजन िनयमावलीः

2.1.1 गाउँपािलकाको कायर्िवभाजन िनयमावली

2.1.2 नगरपािलकाको कायर्िवभाजन िनयमावली

2.1.3 उपमहानगरपािलकाको कायर्िवभाजन िनयमावली
2.1.4 महानगरपािलकाको कायर्िवभाजन िनयमावली
३

3.1

3.1.1
3.1.2

४

4.1

िनणर्य वा आदे श ूमाणीकरण कानूनः
गाउँ

कायर्पािलकाको

िनणर्य

वा

आदे श

ूमाणीकरण

नगर

कायर्पािलकाको

िनणर्य

वा

आदे श

ूमाणीकरण

(कायर्िविध) िनयमावली
(कायर्िविध) िनयमावली
नमूना आचार सं िहताः

4.1.1 ःथानीय तहका िनवार्िचत पदािधकारीह को आचार सं िहता
4.1.2 ःथानीय तहका कमर्चारीह को आचार सं िहता

५

ःथानीय तहको आिथर्क ऐन, 2074

6

ःथानीय तहको िविनयोजन ऐन, 2074

11

ब.सं.
7
8
9
10

कानूनको नाम

गाउँपािलका/नगरपािलकाको एफ.एम. स ालन कायर्िविध, 2074

गाउँपािलका तथा नगरपािलकाबाट गिरने बजार अनुगमन िनदिशका,

2074

गाउँ/नगरपािलकाको कृिष व्यवसाय ूव न
र् ऐन, 2074

गाउँपािलका तथा नगरपािलकाबाट गिरने िसफािरश र ूमािणत

सम्वन्धी मागर्दशर्न

11

ःथानीय तहको िशक्षा िनयमावली, 2074

12

सहकारी सं ःथा (दतार्

13

गाउँ/नगरपािलकाको

14

गाउँ/नगर/िजल्ला

2074

िनयमावली, 2074

र स ालन) सम्वन्धी ऐन, 2074
ूशासकीय
सभाको

कायर्िविध

बैठक

(िनयिमत

स ालन

गन)

ऐन,

तथा

व्यवःथापन

तथा

व्यवःथापन

15

गाउँ/नगर/कायर्पािलकाको

16

ःथानीय तहको वािषर्क योजना तथा वजेट तजुम
र् ा िदग्दशर्न, 2074

17

ःथानीय तहको कर तथा गै॑कर राज

18

िनयमावली, 2074

बैठक

स ालन

(पिरमािजर्त)

सम्वन्धी कानून

गाउँ/नगरपािलकाको आिथर्क कायर्िविध (िनयिमत तथा व्यविःथत

गन) कानून

19

ःथानीय तहको सुशासन तथा सदाचार ूव र्न रणनीित, 2074

20

ःथानीय तहको पा िर् चऽ (Profile) को खाका तजुम
र् ा

21
22
23

गाउँपािलका, नगरपािलका तथा वडा कायार्लय भवनको नक्शाको

(नमूना)
जे

नागिरक पिरचय पऽ व्यवःथापन िनदिशका, 2074

गाउँ/नगरपािलका न्याियक सिमित (कायर्िविध सम्विन्ध) ऐन, 2074

24

गाउँ/नगरपािलकाको

25

गाउँ/नगरपािलकाको ूशासकीय कायर्िविध िनयिमत गन ऐन, 2074

26

ःथानीय तहमा जनशिक्त व्यवःथापन सम्वन्धी कायर्िविध, 2074

उपभोक्ता

व्यवःथापन कायर्िविध, 2074

12

सिमत

गठन,

पिरचालन

तथा

ब.सं.

कानूनको नाम

27

गाउँ/नगरपािलकाको राजपऽ ूकाशन हुने कायर्िविध, 2074

28

'घ' वगर्को िनमार्ण व्यवसायी ईजाजत पऽ सम्वन्धी कायर्िविध,

29

न्याियक सिमितले उजुरीको कारवाही िकनारा गदार् अपनाउनुपन

30

ःथानीय राजपऽ ूकाशन सम्बन्धी कायर्िविध, 2074

31

ःथानीय तहको उपभोक्ता सिमित गठन, पिरचालन तथा व्यवःथापन

2074

कायर्िविधका सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको िवधेयक

सम्बिन्ध कायर्िविध, २०७४

६.3. ूकाशनह
ब.सं.

ूकाशन

कैिफयत

१

गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको सं िक्ष

ूकाशन भई िवतरण

२

ःथानीय शासन ौोत पुिःतका

ूकाशन भई िवतरण

३

ःथानीय पूवार्धार िवकास सम्वन्धी हाते

ूकाशन भई िवतरण

४

ःथानीय सरकार स ालन ऐन, 2074

िनःशुल्क िवतरणका लािग

५

ःथानीय

ूकाशन भई िवतरण

पिरचय पुिःतका

पुिःतका

तहका

लािग

मन्ऽालयबाट

उपलब्ध गराइएका नमूना कानूनह को

ूकाशन गरी िवतरण

स ालो

६

गाउँपािलका, नगरपािलका तथा िवशेष,
सं रिक्षत वा ःवाय

क्षेऽको सं ख्या र

सीमाना िनधार्रण आयोगको ूितवेदन

७=

ूकाशनको अिन्तम

चरणमा रहेको

सूचना ूिविध शाखा

&=! ;"rgf tkm{M
s_ dGqfnosf] OG6/g]6, sDKo"6/ xf8{j]o/ cflb dd{t
;Def/sf nflu ;]jf k|bfos;+u ;+emf}tf eO{ ;]jf k|fKt
e}/x]sf] .
13

v_ lgoldt ?kdf dGqfnosf] :jtM k|sfzg tof/ u/L
/fli6«o ;"rgf cfof]udf k7fO{Psf] .
u_ dGqfnosf] j]j;fO{6 lgoldt ?kdf cBfjlws ul/Psf] .
3_ dGqfnosf] nflu gofF Domain Name /lhi68{ eO{
gofF j]e;fO{6 lgdf{0fsf] sfo{ e}/x]sf] .
ª_ ljleGg ;"rgf dfustf{x?nfO{ lgodfg';f/ ;"rgf
pknJw u/fO{Psf] .

&=@ ;'zf;g tkm{M
s_ @)&$ >fj0f b]lv @)&% j}vfv ;Dd ph'/L÷u'gf;f]
km5\of}{6sf] ljj/0f
clVtof/
b'?kof]u
/fli6«o ;ts{tf
cg';Gwfg
s]Gb|
cfof]u
ph'/L km5\of}{6 ph'/L km5\of}{6
@)@
!^#
#(
#$

k|wfgdGqL tyf
dlGqkl/ifb\sf]
sfof{no
ph'/L
%#

cGo ph'/L

km5\of}{6
%#

ph'/L
!)!

km5\of}{6
*#

x]nf] ;/sf/
ph'/L
%(^

km5\of}{6
%(^

v_ cf=j= @)&$÷)&% sf] z'?df clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg
cfof]ujf6 k|fKt lg0f{o sfof{Gjog ldl;nsf] ;+Vof !$%
/x]sf]df xfn ;Dd * j6f nut s§f eO{ @ j6f nut s§fsf]
nflu cfof]udf k7fO{Psf] .
u_ e|i6frf/ lgoGq0f / ;'zf;g k|j4{gdf :yfgLo txsf] e"ldsf
ljifos :yfgLo txsf k|d'v, pkk|d'v / k|d'v k|zf;sLo
clws[tsf] nflu & j6} k|b]zdf ;+rfng ug]{ ul/ clVtof/
b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u / ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo
k|zf;g dGqfnosf] ;+o'Qm cfof]hgfdf uf]li7 ;~rfng ePsf],
eO{/x]sf] . ;f] sfo{s|d @)&$ r}q @@ df k|b]z g++ ! jf6 z'?
eO{ @)&% j}zfv d;fGt ;Dd k|b]z g++ % ;Ddsf] sfo{qmd
;DkGg eO{;s]sf] .
८.

वातारण तथा िवपद शाखा


गाउँपािलका,

नगरपािलकामा

िवपद

जोिखम

व्यवःथापन ऐन २०७४ तजुम
र् ा गिरएको छ ।


ःथानीय

तहमा

िवप

व्यवःथापन

कायर्िविध तजुम
र् ाको बममा रहेको

14

कोष

छ ।

न्युिनकरण

पिरचालन

तथा

व्यवःथापन



ूारिम्भक वातावरणीय पिरक्षण ूितवेदनह

लगभग २० वटा र

वातावरणीय ूभाव मुल्या न ूितवेदन १ वटा ःवीकृत भयो ।


ढु ा िगटी उत्खनन सम्बन्धी कायर्िविध मःयौदा अिन्तम चरणमा

रहेको छ ।


९.

ःथानीय उजार् िवकास सम्बन्धी िनदिशका २०७५ तजुम
र् ा भएको छ।

कमर्चारी कल्याण शाखा


िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ९५ बमोिजम २०७४
माघदे िख २०७५ बैशाखसम्म १२ जनालाई थप आिथर्क सहायता

ूदान गिरएको ।

१०. ःथानीय तह क्षमता िवकास शाखा
२०७४ ौावण दे िख २०७५ बैशाख मसान्त सम्म सम्पादन भएका
कायर्बमह को िववरण
िस.
नं.

सम्पािदत कायर्

कैिफयत

ःथानीय तहका नविनवार्िचत ूितिनिध तथा

कमर्चारीह को
आवँयकता

१

क्षमता

तथा

िवकासका

औिचत्यका

लािग

आधारमा

िविभ

िवषय क्षेऽका क्षमता िवकास सम्बन्धी

िविभ

िकिसमका कायर्बमह

अिभमुखीकरण, ूिशक्षक ूिशक्षण तथा अन्य
ूयोजनको

लािग

दक्ष

(Roster) तयार पान कायर् शु

ूदे श

नं.

२

का

स ालन गन

िव ह को

८

गिरएको ।
वटा

सूची

िजल्ला

महानगरपािलका/उपमहानगरपािलका/नगरपा
२

िलका

ूमुख

एवं

उपूमुख

गाउँपािलकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षह

तथा

र

ूमुख ूशासकीय अिधकृतह लाइ "ःथानीय

सरकार स ालन तथा बजेट तजुम
र् ा सम्बन्धी
अिभमुखीकरण कायर्बम स ालन गिरएको

15

िमित २०७४ काितर्क
२४ दे िख मंिसर ३ गते
सम्म

िविभ

सम्बिन्धत

िमितमा

िजल्लाका

सदरमुकाममा सम्प

िस.
नं.

सम्पािदत कायर्

कैिफयत

ु ासभा
ूदे श नं. १ का १३ िजल्ला (सं खव

िजल्ला

बाहेक)

का

उपमहानगरपािलका

३

महानगरपािलका/

/नगरपािलकाका

ूमुख

एवं उपूमुख तथा गाउँपािलकाका अध्यक्ष एवं
उपाध्यक्षज्यूह

र

ूमुख

ूशासकीय

अिधकृतह लाई "ःथानीय सरकार स ालन

तथा बजेट तजुम
र् ा" सम्बन्धी अिभमुखीकरण

िमित २०७४ पौष ४
दे िख

िविभ

िमितमा

सम्बिन्धत

सदरमुकाममा

िजल्लाका

कायर्बम स ालन भएको ।

४

ूदे श

नं.

५

र

७

का

महानगरपािलका/उपमहानगरपािलका/
नगरपािलकाका ूमुख

एवं

उपूमुख

गाउँपािलकाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षज्यूह

तथा

र

ूमुख ूशासकीय अिधकृतह लाई "ःथानीय

सरकार स ालन तथा बजेट तजुम
र् ा" सम्बन्धी
अिभमुखीकरण कायर्बम स ालन

िमित २०७४ पौष १९

दे िख

२१

(कैलाली),

सम्म
िमित

२०७४ पौष २० दे खी
२२ सम्म (क नपुर),

िमित, २०७४ पौष २३
दे िख

२५

सम्म

( पन्दे ही) र २०७४

पौष

२४

दे िख

सम्म बाँकेमा सम्प

ःथानीय

तहले

आफ्नो

काम,

अिधकार बमोिजमका कायर्ह

ूभावकारी

िनवार्िचत
५

कतर्व्य

र

व्यविःथत र

पमा गनर् गराउन ःथानीय तहका

पदािधकारी

तथा

कमर्चारीह को

लािग आवँयक पन अिभमुखीकरण/तालीम

कायर्बम स ालन गनर् ःतरीय अिभमुखीकरण

सामामी (Content, Curriculum, PowerPoint
Slide) तयार पान कायर्को लािग मन्ऽालयका
सहसिचवज्यूह को नेतत्ृ वमा िविभ
गठन भएको ।
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कायर्दल

२६

िस.
नं.

सम्पािदत कायर्

कैिफयत

ु ासभा िजल्लाका नगरपािलकाका ूमुख
सं खव

एवं उपूमुख तथा गाउँपािलकाका अध्यक्ष एवं
६

उपाध्यक्षज्यूह

र

ूमुख

ूशासकीय

अिधकृतह लाई "ःथानीय सरकार स ालन
तथा बजेट तजुम
र् ा" सम्बन्धी अिभमुखीकरण

२०७४ फाल्गुण १८,
१९ र २० गते सम्म
ु ासभा)
(खाँदवारी, सं खव

कायर्बम स ालन भएको ।

न्याियक सिमितको कायर् सम्पादन सम्बन्धी

मुख्य ूिशक्षक ूिशक्षण (Master's Training of

७

Trainers), गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको

वडा तहसम्मको लािग क्षमता िवकास /तालीम

गन ूयोजनको लािग मुख्य ूिशक्षक ूिशक्षण,
कायर्बम सं चालन भएको ।

२०७४ चैऽ ८

दे िख

११ गते सम्म होटल

भ्यू

भृकुटी,

लिलतपुर

गोदावरी,

!!= :yfgLo tx ;dGjo zfvf
ax''If]qLo kf]if0f of]hgfsf] Ps emns
!!=! kl/roM
/fli6«o / :yfgLo:t/df gLlt, of]hgf / ax'If]qLo ;dGjodf ;'wf/ Nofpg,
…kf]if0f–nlIft’ tyf …kf]if0fk|lt ;+j]bgzLn’ ;]jfx¿sf] pRrtd k|of]u ug]{
Jojxf/df ;'wf/ eO{ cGttM dft[lzz' kf]if0fsf] l:yltdf ;'wf/ Nofpg /
cfwf/e"t ;]jfnfO{ ;dfj]zL / ;dtfd"ns ?kdf k|jfx ug{sf nflu s]Gb|Lo
tyf :yfgLo ;/sf/x¿sf] kf]if0f;DaGwL Ifdtf ;'b[9 ug{ ax'If]qLo kf]if0f
of]hgf -@)^(–@)&#_ NofO{Psf] xf] . /fHosf] ;+3Lo k"g{;/rgf cg';f/
kf]if0fsf] ;jfndf :yfgLo txnfO{ lhDd]jf/ agfpg] u/L Afx'If]qLo kf]if0f
of]hgf bf]>f] -@)!*–@)@@_ ;d]t sfof{Gjogdf cfPsf] 5 .
pQm of]hgf sfof{Gjogsf nflu cf=j= @)&!÷&@ b]vL k;f{, slknj:t',
gjnk/f;L, h'Dnf, c5fd / afh'/f -^ lhNnf_ df gd'gfsf] ?kdf ax'If]qLo
kf]if0f sfo{qmd ;fljssf] ;ª\3Lo dfldnf tyf :yfgLo ljsf; dGqfno
dfkm{t z'?jft ePsf] xf] . gd'gf sfof{Gjogsf] nflu 5gf}6 ePsf] ^
lhNnfdf :jf:Yo, s[lif, kz'ljsf;, dlxnf afnaflnsf, vfg]kfgL ;/;kmfO{,
17

lzIff, tyf :yfgLo zf;g h:tf ljifout sfof{nox?sf] ;xeflutf /
o'lg;]kmsf] k|fljlws ;xof]u ;~rfngdf cfPsf] xf] .
!!=@ bL3{sflng ;f]r M of] of]hgfsf] bL3{sflng ;f]r cfufdL bz
jif{leqdf dlxnf, afnaflnsf tyf lszf]/Ldf x'g] s'kf]if0f x6fO{
dfgjk"F'hLsf] ljsf; ug'{ /x]sf] 5 .
!!=# nIo M of] of]hgfn] kf]if0f ljz]if, kf]if0f ;+j]bgzLn / ;dy{ agfpg]
jftfj/0f;DaGwL sfo{qmdx¿sf] lj:tf/ u/L dlxnf, lszf]/L tyf
afnaflnsfsf] kf]if0fsf] cj:yfdf ;'wf/ Nofpg] nIo lnPsf] 5 .
pb]ZoM
-s_ ;]jf k|bfos ;+:yfsf] lj:tf/ u/L ;a}df kf]if0f ljz]if ;]jfx¿sf]
kx"F'r a9fO{ ;]jfx¿sf] pkef]udf a[l4 u/fpg' .
-v_ kf]if0f ;+j]bgzLn ;]jfx¿sf] kx"Fr / pkef]u a9fO{ :j:y afgL–
Jojxf/df ;'wf/ Nofpg' .
-u_ kf]if0f tyf vfB ;'/Iff;DaGwL sfo{qmdx¿ PsLs[t ¿kdf
sfof{Gjog u/L dlxnf, afnaflnsf tyf lszf]/Lx¿sf] :jf:Yo tyf
kf]if0fsf] cj:yfdf ;'wf/ Nofpg' .
!!=$ ef}uf]lns If]q
cf=j= @)&#÷&$ b]vL g]kfn ;/sf/, o'/f]lkog o'lgog / o'lg;]kmsf]
;fem]bf/Ldf lhNnf l:yt ljifout sfof{nox? dfkm{t lhNnf :t/Lo kf]if0f
tyf vfB ;'/Iff lgb]{zs ;ldltn] tf]s]sf] ;fljs uf=lj=;= / g=kf=x?df
sfof{Gjogdf /x]sf]df cf=j= @)&$÷&% ;Dddf ax'If]qLo kf]if0f of]hgfn]
klxrfg u/]sf] @* lhNnf -xfn #) lhNnf_ sf #)* :yfgLo txdf of]
sfo{qmd sfof{Gojg cfPsf] 5 .
cf=j=
@)&!÷&@
^ lhNnf k;f{,
slknj:t',
gjnk/f;L,
h'Dnf, c5fd /
afh'/f

cf=j=
@)&@÷&#
!^ lhNnf M ^
± !)
kfFry/, vf]6fË,
wg'iff, dxf]Q/L,
aemfË,
sflnsf]6,
/f}tx6, a}t8L,
88]nw'/f /
;Kt/L

cf=j= @)&#÷&$
@* lhNnf M !^ ±
!@ alb{of, af/f,
;nf{xL, pbok'/,
b}n]v, hfh/sf]6,
pbok'/, ¿s'd,
/f]Nkf, 8f]6L, 8f]Nkf,
d'u' / x'Dnf
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cf=j=
@)&$÷&%
#) lhNnf M
#)* j6f
:yfgLo tx
-! dxfgu/, #
pkdxfgu/,
!#!
gu/kflnsf /
!&&
ufpFkflnsf_

s}lkmot
;+3Lo
;+/rgfdf
gjnk/f;L /
?s'd @÷@
ag]sf] sf/0fn]
#) lhNnf
ePsf] .

ut cf=j=df ah]6 ljlgof]hg / vr{sf] cj:yf M
cf=j= @)&!÷&@
ljlgof]hg vr{
^ s/f]8 % s/f]8
-g]kfn
#@ nfv
;/sf/_
-*(Ü_

cf=j= @)&@÷&#
ljlgof]hg vr{
!) s/f]8 * s/f]8
-g]kfn
#@ nfv
;/sf/_
-*&Ü_

cf=j= @)&#÷&$
ljlgof]hg vr{
@& s/f]8 @# s/f]8
## nfv @& nfv
-o'lg;]km / -o'lg;]km /
g]kfn
g]kfn
;/sf/_
;/sf/_
-*%Ü_

cf=j= @)&$÷&%
ljlgof]hg vr{
$^ s/f]8
(( nfv
-#! s/f]8
o'lg;]km /
g]kfn
;/sf/_

dflysf] tYof+sdf :jf:Yo If]q afx]s s[lif, kz'k+IfL, lzIff, dlxnf tyf
afnaflnsf / vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ If]qsf] ah]6 pNn]v ePsf] 5 .
!!=% rfn' cf=j= df ePsf] lqmofsnfkx?sf] ljj/0f M
 rfn' cf=j=df pk/f]Qm lhNnf -xfn #) lhNnfsf ! dxfgu/ lj/u+h_, # pkdxfgu/ -hgsk'/, sn}of, lhtk'/ l;d/f_, !@*
gu/kflnsf / !&& ufFpkflnsfdf of] of]hgf sfof{Gjog x'g] /
;+3n] ;f]xL cg';f/ ;zt{ cg'bfgsf] ?kdf ah]6 Joj:yfkg Go'gtd !! nfv / clwstd !^ nfv &# xhf/_ h;dWo] g]kfn
;/sf/ #) k|ltzt / o'lg;]km &) k|ltzt .
 #)* :yfgLo ;/sf/ -ufFpkflnsf / gu/kflnsf_ sf gjlgjf{lrt
kbflwsf/Lx? / ljifout zfvfsf sd{rf/Lx?nfO{ ;+3Lo
;+/rgfdf ax'If]qLo kf]if0f of]hgf sfof{Gjog ;DaGwL
cled'vLs/0f ;DkGg ePsf]df !),!%( hgf -*,!&$ -*)Ü_ k'?if
/ !,(*% dlxnf -@)Ü__ ;xeflutf /x]sf] .
 #)* j6f :yfgLo txdf sfo{/t sd{rf/Lx?dWo]af6 ax'If]qLo
kf]if0f of]hgf sfof{Gjogsf nflu ;Dks{ JolQm tf]lsPsf] .
 rfn' cf=j=sf nflu ax'If]qLo kf]if0f of]hgf sfof{Gjog ug{
ljlgof]hg ePsf] sl/a $& s/f]8 dWo] :yfgLo txnfO{ sl/a
$) s/f]8, lh;;nfO{ ! s/f]8, % k|b]znfO{ @ s/f]8,
/fof]cf÷kf]if0f tyf vfB ;'/Iff ;lrjfnosf] nfO{ @* nfv /
afFls s]Gb|nfO{ ljlgof]hg ul/Psf] 5 . :yfgLo txdf ul/Psf]
cled'vLs/0f kZrft :yfgLotxaf6 sl/a !^ s/f]8 ah]6
ax'If]qLo kf]if0f of]hgf sfof{Gjogsf] nflu ljlgof]hg u/]sf] .
 #)* :yfgLo ;/sf/ -ufFpkflnsf / gu/kflnsf_ sf gjlgjf{lrt
kbflwsf/Lx?nfO{ ax'If]qLo kf]if0f of]hgf sfof{Gjog ;DaGwL
cled'vLs/0f kZrft ;a} :yfgLo ;/sf/n] kf]if0fd}qL :yfgLo
tx agfpg k|lta4tf JoQm u/]sf .
19



ax'If]qLo kf]if0f of]hgfsf] bf];|f] r/0fn] ufFp tyf gu/
sfo{kflnsf leqsf kf]if0f tyf vfB ;'/Iff ;DaGwL sfo{qmdx?sf]
;+of]hg ug{ ;fdflhs ljsf; If]q x]g]{ sfo{kflnsf ;b:o jf
dlxnf ;b:onfO{ ;+of]hs tf]Sg'kg]{ Joj:yf u/]sf]n] ;f]xL cg';f/
;xhLs/0f ePsf] .
 lhNnf ;dGjo ;ldltsf kbflwsf/Lx?nfO{ ax'If]qLo kf]if0f of]hgf
/ ;ldltsf] e'ldsfaf/]df cled'vLs/0f ePsf]] .
 #)* j6f :yfgLo txdf kf]if0f tyf vfB ;'/Iff lgb]{zs ;ldlt
u7g ePsf] / @ xhf/ ^ ;o ($ j6f j8fdf ;d]t qmdzM kf]if0f
tyf vfB ;'/Iff lgb]{zs ;ldlt u7g ub}{ hfg] .
 rfn' cf=j=sf nflu :yfgLotxsf] ax'If]qLo kf]if0f of]hgfsf]
Plss[t sfo{of]hgf -s[lif, kz'k+IfL ljsf;, vfg]kfgL tyf
;/;kmfO{, lzIff, dlxnf aflnaflnsf, :jf:Yo / :yfgLo ;'zf;g
If]qsf] ;+nUg d'Vo lqmofsnfkx? ;lxtsf]_ tof/ eO{ :yfgLo
txsf] kf]if0f tyf vfB ;'/Iff lgb]{zs ;ldlt / ;efaf6 ;d]t
kfl/t eO{ sfof{Gjogsf] r/0f /x]sf] .
 ax'If]qLo kf]if0f of]hgfsf] aflif{s of]hgf www.wbrs.gov.np/
msnp k|lji6 ul/Psf] / k|ltj]bg ;f]xL dfkm{t lnO{Psf] .
!!=^ cfufdL sfo{qmdM
 :yfgLo txsf] Ifdtf clea[l4, of]hgfsf] d'nk|afxLs/0f of]hgf
th'{df, ah]6, sfo{qmddf ;dfa]z, :yfgLotxdf ePsf ljifout
If]q;Fu k|efjsf/L] ;dGjo, >f]t kl/rfng, Plss[t of]hgf
th'{dfsf nflu k}/jLsf sfo{qmdx? ;~rfng eO{/x]sf 5 .
 :yfgLo txaf6 JoQm ePsf] kf]if0fd}qL :yfgLo tx h:tf
k|lta4tfnfO{ ;+:yfut ug{ :yfgLo txsf] gLlt tyf sfo{qmddf
;dfj]z ug{ kxn ePsf] 5 .
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सं गठन सं रचना

21

िविवध कायर्बमका केही झलकह ः

बुटवलमा सम्प

ूदे शःतरीय अन्तरिबया कायर्बम

मा. मन्ऽीज्यूबाट मोर को बुढीगंगामा असहाय वालवािलकालाई सामामी िवतरण
गिरं दै
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;+u7g tyf Joj:yfkg ;j]{If0f ;ldltsf] k|ltj]bg df= dGqLHo";dIf k]z ub]{ ;+u7g
tyf Joj:yfkg ;ldltsf ;+of]hs tyf ;+3Lo dfldnf tyf
;fdfGo k|zf;g ;lrjHo" .

;+u7g tyf Joj:yfkg ;ldltsf kbflwsf/Lx? .
23

g]kfnu~hdf cfof]lht cGt/lqmof sfo{qmdsf t:jL/x? .
24

/fli6«o ufg
;of}+ y'Fuf km"nsf xfdL Pp6} dfnf g]kfnL
;fj{ef}d e} km}lnPsf d]rL dxfsfnL
k|s[ltsf sf]l6sf]l6 ;Dkbfsf] cfFrn
jL/x?sf /utn] :jtGq / c6n
1fge"ld zflGte"ld t/fO{ kxf8 lxdfn
cv08 of] Kof/f] xfd|f] dft[e"ld g]kfn
ax'n hflt efiff wd{ ;+:s[lt 5g\ ljzfn
cu|ufdL /fi6« xfd|f] ho ho g]kfn
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