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ऩरयच्छे द-एक् ऩरयचम
१.१ ऩृ�बूमभ
नेऩार सयकाय कामयविबाजन मनमभािरी, २०७४ फभोजजभ सङ्घीम भामभरा तथा साभाय म रशासासन भय रारमरे
सङ्घीमताको यवमिथाथाऩन गनर य सङ्घ, रशादे स तथा थाथानीम तहभा कभयचायी यवमिथाथाऩन गनर केय रीम
मनकामको रूऩभा आफ्नो बूमभका मनिायह गदयछ। सङ्घीमताको यवमिथाथाऩनका सय दबयभा मस भय रारमरे सङ्घ
य थाथानीम तह तथा रशादे स य थाथानीम तहफीचको सम्ऩकय य सम्फय धका विषमभा एिभ् थाथानीम ऩूिायधाय
मनभायणभा सभय िमकायी बूमभका मनिायह गननऩ
य नर हनय छ। मसैगयी सङ्घ,  रशादे स य थाथानीम तहभा कभयचायी
य नर हनय छ। साथै
रशासासन सम्फय धी आिश्मक नीमतगत य कानूनी यवमिथाथा एिभ् जनसजि यवमिथाथाऩन गननऩ
न को साियजमनक रशासासनराई सभमसाऩेऺ फनाउनका रामग रशासासनका विविध आमाभहरूका फाये भा
भनरक
अध्ममन,  अननसय धान य विश्रेषण गयी रशासासमनक सनधाय गनर कामय ऩमन मही भय रारमको जजम्भेिायीभा ऩदयछ।
नेऩारको सॊ विधानरे ऩरयकल्ऩना गये को ददगो साजय त, सनसासन, विकास य सभृविको रक्ष्म रशाामिका रामग
सङ्घीमताको यवमिथाथाऩन एक भहत्वपिऩूणय आमाभको रूऩभा यहे को छ। नेऩारको सॊ विधान जायी बएऩचातात् तीनै
तहभा मनिायचन सभेत सम्ऩन्न बई मनिायजचत जनरशामतमनमधभापयत् तीनै तहका सयकायको कामयसञ्चारन बइयहेको
छ। सॊ विधानरे मनददय� गये को रशाविमाफभोजजभ सफै तहका सयकायहरूफीच काभको फाॉडपाॉटसवहत कानूनी य
सॊ थाथागत रशाफय ध गरयएको छ। नेऩारको सॊ विधानको धाया २३२ भा सङ्घ, रशादे स य थाथानीम तहफीचको
सम्फय ध सहकारयता, सहअजथातत्ि य सभय िमको मसिाय तभा आधारयत हनने बन्ने उल्रेख छ।सॊ विधानको मसै
रशाािधानराई रशाबािकायी फनाउन सङ्घ, रशादे स य थाथानीम तह (सभय िम तथा अय तयसम्फय ध) ऐन, २०७७
तजनभ
य ा बई कामायय िमनभा आएको छ।
सङ्घीमता यवमिथाथाऩनको भहत्वपिऩूणय ऩाटोको रूऩभा यहे को रशासासमनक ऩनन:सॊ यचना तथा कभयचायी सभामोजनका
कामय सम्ऩन्न बइसकेका छन्।भय रारमरे कभयचायी यवमिथाथाऩनको केय रीम मनकामको रूऩभा सङ्घ य थाथानीम
तह तथा रशादे स य थाथानीम तहफीच सभय िम गनर कामय गरयआएको छ। सङ्घ, रशादे स तथा थाथानीम तहका
मनिायजचत सयकायको हारसम्भको कामयरशागमत, अननबि एिभ् सभग्र आमथयक साभाजजक रुऩाय तयणको अिथाथाराई
विश्लेषण गदै आगाभी ददनभा भय रारमरे मरननऩनर कामयददसाका फाये भा थाऩ� हनन न जरूयी यहेको छ ।
नेऩारभा वि.सॊ . १९७६ भा काठभाडौँ म्मनमनमसऩामरटीको घोषणा ऩचातात् थाथानीम सासकीम यवमिथाथाको रामग
थाथानीम ऩञ्चामत, ग्राभ ऩञ्चामत तथा नगय ऩञ्चामत जथाता मनकामहरूको गठन हनन थारेको ऩाइय छ।

रशाजातय रको थाथाऩनासॉगै २००९ सारभा मरब निन ग्राभ विकास कामयिभ अय तयगत १५० ग्राभ विकास
ब्रकको अिधायणा रशाायम्ब बमो। वि. सॊ . २०१३ भा मोजनाफि विकासको रशाायम्ब ऩमछ वि.सॊ . २०१८ भा
ऩवहरो ऩटक गाउॉ ऩञ्चामत ऐन जायी बई ३,३४७ िटा गाउॉ ऩञ्चामतको थाथाऩना गरयमो।याजनीमतक

यवमिथाथाभा बएका ऩरयितयनसॉगै विकेय रीकयण य थाथानीम थािामत्त सासनका ऺेरभा विमबन्न आमोग, समभमत
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रगामतका सॊ यचनाहरूफाट सनझािसवहतका रशामतिेदनहरू रशााि बएका छन्। वि. सॊ . २०४६ सारको
याजनीमतक ऩरयितयनको बािना तथा सभकारीन रूऩभा विकास बएका भाय मताहरू सभेत सभािेस गयी थाथानीम
थािामत्त सासन ऐन, २०५५ तथा मनमभािरी, २०५६ जायी बमो। अय तत् वि.सॊ . २०६२/६३ सारभा बएको
याजनीमतक ऩरयितयन एिभ् २०७२ सारभा दोस्रो सॊ विधानसबाफाट जायी बएको नेऩारको सॊ विधानरे याज्मको
भूरबूत सासकीम रशाणारी तथा सॊ यचनाभा नै ऩरयितयन गयी सङ्घीम सासन यवमिथाथाको थारनी बएको छ।
रशाजातय रको थाथाऩनाऩूि य हनकनभी सैरीभा सञ्चारन बएको नेऩारको रशासासनभा वि.सॊ . २००७ सार ऩचातात्
औऩचारयक रूऩभा सनधायको रशाायम्ब बमो। वि.सॊ . २००९ सारको फनच कमभसन य त्मसऩमछ विमबन्न
कारखण्डभा गठन बएका रशासासन सनधाय आमोग तथा समभमतरे ददएका रशामतिेदन एिभ् सनझािहरूको आधायभा
नेऩारको रशासासनभा भहत्िऩूणय सनधायहरू बएका छन्। त्मसै गयी आिमधक रूऩभा तमाय गयी कामायय िमन
बएका मोजनाहरू, िावषयक मोजनाहरू, मनजचातत् सभथामा सभाधानका रामग गठन बएका समभमत तथा आमोगका
न को साियजमनक रशासासनराई ददसामनदर स गरयनैयहे का छन्।
दथातािेजहरूरे मनयय तय रूऩभा भनरक
विसेषत् आठौँ ऩञ्चिषीम मोजना ऩचातात्का सफै मोजनाहरूभा साियजमनक रशासासनराई विकास रशासासनको

ऩूिायधायको रूऩभा सभािेस गदै आएको ऩाइय छ। थाथानीम सासन भनरत् नागरयक सेिा रशािाहसॉग रशात्मऺ
जोमडएको तथा सेिा रशािाहका रामग कभयचायी रशासासन रशाभनख औजाय बएको हनॉदा सङ्घीम भामभरा य

साियजमनक रशासासन एकाऩसभा अय मोय माजित यहे का छन्। ऩरयिमतयत सासकीम सॊ यचना एिभ् सङ्घीम सासन

रशाणारीराई सफर तनल्माउॉदै आभ नागरयकभा साियजमनक रशासासनरशामतको सकायात्भक दृव�कोण अमबिृवि गयाई

न ी रशासासनको रशाभनख दावमत्ि यहेको छ। मही
य नर अवहरे को भनरक
सहज, सयर एिभ् गनणथातयीम सेिा रशािाह गननऩ
दावमत्ि ऩूया गनर सय दबयभा सङ्घीम भामभरा तथा साभाय म रशासासन भय रारमरे आगाभी दस िषयसम्भ सम्ऩादन
गननऩ
य नर व�माकराऩराई थाऩ� ददसामनदर स गनय मो यणनीमतक मोजना तमाय गये को छ।

१.१.१ विद्यभान कानूनी तथा नीमतगत यवमिथाथा
सङ्घीम भामभरा यवमिथाथाऩन तथा साभाय म रशासासनका सय दबयभा दे हामफभोजजभ कानूनी तथा नीमतगत यवमिथाथा
गरयएका छन् :1= नेऩारको सॊ विधानरे सासकीम सॊ यचना य सयकायी सेिाको गठनसम्फय धी यवमिथाथा गयी साियजमनक
रशासासनराई भागयदसयन गये को,
2= सङ्घीमता यवमिथाथाऩनका रामग आिश्मक ऩनर थाथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४,
अय तयसयकायी वित्त यवमिथाथाऩन ऐन, २०७४, यावष्टम रशााकृमतक स्रोत तथा वित्त आमोग ऐन,
२०७४, यावष्टम रशााकृमतक स्रोत तथा वित्त आमोग मनमभािरी, २०७६, आमथयक कामयविमध तथा
वित्तीम उत्तयदावमत्ि ऐन, २०७६, आमथयक कामयविमध तथा वित्तीम उत्तयदावमत्ि मनमभािरी,
२०७७, सङ्घ, रशादे स य थाथानीम तह (सभय िम तथा अय तयसम्फय ध) ऐन, २०७७ रगामतका
सङ्घीम कानून तजनभ
य ा बई कामायय िमनभा यहे का,
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3= मनजाभती सेिा ऐन, २०४९ तथा मनमभािरी, २०५० रे मनजाभती कभयचायीहरूको सेिा सतय
तथा सभग्र कभयचायी यवमिथाथाऩनसम्फय धी विषमराई यवमिजथाथत गये को,
4= ��ाचाय मनिायण ऐन, २०५९ रे साियजमनक ऩदामधकायीहरूरे अजततमायको दनरूऩमोग गयी हनने
��ाचाय मनमय रणका रामग सजाम तथा योकथाभका विषमहरूराई यवमिजथाथत गये को,
न को
5= सनसासन (यवमिथाथाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ तथा मनमभािरी, २०६५ रे भनरक
साियजमनक रशासासनराई जनभनखी, जिापदे ही, ऩायदसी, सभािेसी तथा जनसहबामगताभूरक
फनाउने सम्फय धभा विविध यवमिथाथा गये को,
6= मनजाभती कभयचायीको यावष्टम तारीभ नीमत, २०७१ को आधायभा मनजाभती कभयचायीहरूको
रामग अल्ऩकारीन तथा दीघयकारीन तारीभ तथा ऺभता विकासका कामयिभ सञ्चारन बइयहे को,
7= नेऩारको सॊ विधान फभोजजभ सङ्घ, रशादे स य थाथानीम तहका एकर तथा साझा अमधकायका
सूचीभा सभावि� कामयहरूको विथातृतीकयण रशामतिेदन वि.सॊ . २०७३ सारभा नेऩार सयकायका
भनतम सजचिको सॊ मोजकत्िभा तमाय गरयएको,
8= कभयचायी सभामोजन ऐन, २०७५ फभोजजभ मनजाभती से िा तथा अय म सयकायी से िाका
कभयचायीहरूराई सङ्घ रशादे स य थाथानीम तहभा सभामोजन गरयएको,
9= नेऩारको सॊ विधान तथा थाथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोजजभ थाथानीम तहका
ऺेरामधकाय मबरका विषम कामायय िमनको रामग सहजीकयण गनय भय रारमरे नभूना कानून,
भाऩदण्ड तथा कामयविमधहरू तमाय गयी उऩरब्ध गयाएको,
10= ऩय रौँ ऩञ्चिषीम मोजना (आ.ि. २०७६/७७–२०८०/८१) रे ऩरयरजऺत गये को सोच, रक्ष्म,
उद्देश्म, यणनीमत तथा रशााथमभकताफभोजजभ सङ्घीम इकाइहरूरे विकास मोजनाभा साभय जथामता
कामभ गननऩ
य नर रशाािधान यहे को,
11= आमोजनाको रशाकृमत य रशाबाि ऺेरको आधायभा कामायय िमनभा यहेका आमोजनाहरू सङ्घ, रशादे स
य थाथानीम तहको जजम्भेिायी अननसाय फाॉडपाॉट गरयएको,
12= थाथानीम तह ऩनन्सॊ यचना आमोगको रशामतिेदन, २०७३ फभोजजभ ७५३ िटा थाथानीम तहहरू
गठन गरयएको,
13= सङ्घीम

तहफाट

कामायय िमनभा

यहेका

थाथानीम

तहको

ऺेरामधकायमबरका

आमोजना

कामायय िमनको रामग स्रोत साधनसवहत सम्फजय धत थाथानीम तहभा हथाताय तयण गरयएको,
14= थाथानीम ऩूिायधाय विकास नीमत, २०६१ कामायय िमन बई थाथानीम ऩूिायधाय विकासका सभग्र
ऺेरराई यवमिजथाथत गरयएको।

१.१.२ अिसय
याज्मको सासकीम सॊ यचनाभा बएको रूऩाय तयण एिभ् याजनीमतक य रशासासमनक ऩमायियणभा आएको ऩरयितयनरे
दे हामफभोजजभका अिसयहरूको मसजयना गये को छ:1= आभ नागरयकराई रोकतय रका राबहरूको सभनजचत य सभय मावमक वितयणको अननबमू त ददराउने,
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2= नागरयकरे सङ्घीम सासन रशाणारीफाट थाथानीमथातयभा रशााि गनर साियजमनक सेिा, सनयऺा, सनविधा एिभ्
विकासको रशामतपर विगतको तनरनाभा उन्नत तथा रशाबािकायी तनल्माउने,
3= तीनै तहका सयकाय (three tiers of government) फीच सभय िम, सहकारयता य सहअजथातत्िराई थऩ
दरयरो तनल्माउॉदै नेऩारको सङ्घीम रशाणारी विवमाभा नै भानकको रूऩभा रशाथातनत गनर,

4= अय तयथाथानीम तह सहमोग (intermunicipal cooperation) एिभ् सञ्जार थाथावऩत गदै विकास कामय
एिभ्

सेिा

रशािाहभा

आत्भमनबययता

तथा

अय तयमनबययताराई

(independency

and

interdependency) सय तनरनभा यातने,
5= थाथानीम तहभा एकीकृत ऩूिायधाय विकासको रामग मोजना तजनभ
य ा तथा स्रोत यवमिथाथाऩनभा सहजीकयण
एिभ् यावष्टमथातयभा थाथानीम ऩूिायधायका ऺेरगत तथ्मा� एकीकृत गनर,
6= थाथानीम तहको ऺभता विकास तथा सॊ थाथागत सफरीकयण गनर ,
7= विकास यवमिथाथाऩनराई रशाबािकायी तनल्माउने, 
8= विकास कामयभा सहबामगताभूरक ऩिमतभापयत् आभ नागरयकको अऩनत्ि अमबिृवि गनर ,
9= सङ्घीम इकाइहरूभा सनसासन, जिापदे वहता, नागरयकरशामत उत्तयदामी बाि, रोकताजय रकऩन रगामतका
भूल्मभाय मता थाथावऩत गनर,
10= याजनीमतक

रशाणारीभा

बएको

ऩरयितयनराई

कभयचायीतय रीम

रशाणारीफाट

ऩूणरू
य ऩभा

जागरुकता,

तदारुकता एिभ् मसजयनसीरतासवहत सहमोग गनर तथा साियजमनक रशासासनभा निरशाितयनराई रशािेस
गयाउने,
11= यावष्टम तथा अय तयायवष्टम तारीभ, अध्ममन तथा अननबि आदानरशादान जथाता कामयिभहरूफाट रशााि
बएको ऻान, सीऩ, ऺभता एिभ् कौसरको उऩमोग गयी नेऩारको साियजमनक रशासासनराई रशामतथाऩधी,
जनझारु, नतीजाकेजय रत,  सऺभ य सनसूजचत तनल्माउने,
12= साियजमनक यवमिथाथाऩनको ऺेरभा रशाविमधको ऻान, सीऩ य ऺभता बएका जनसजि ऩरयचारन गनर
उऩमनि मोजना एिभ् सोच तम गनर,

13= सभािेसीकयणको नीमत अननरूऩ मनजाभती सेिाराई सभािेसी फनाउॉदै रै जाने,
14= साियजमनक रशासासनको ऺेरभा अननसय धानभा आधारयत कामयसॊथाकृमतको विकास गनर ।

१.१.३ च ननौती
सङघीम सासन रशाणारीको रशाबािकायी कामायय िमन एिभ् साियजमनक रशासासनको सनदृढीकयणका सय दबयभा
मनम्नाननसायका च ननौतीको उऩमनि तियरे साभना गननऩ
य नर दे जखएको छ :1= सङ्घीम रशाणारी यवमिथाथाऩनका सयोकायिाराहरूभा सङ्घीमताका सम्फय धभा सभान फनझाइ य
सभझदायी कामभ गनन,य
2= याजनीमतक, रशासासमनक य वित्तीम सङ्घीमताराई सफर य रशाबािकायी फनाउनन,
3= सङ्घीमता यवमिथाथाऩनराई सय तनमरत, मभतयवममी, ऩायदसी, जिापदे ही, जनभनखी एिभ् सदाचायमनि
तनल्माउनन,
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4= जनरशामतमनमध य कभयचायीफीचको अय तयसम्फय ध तथा सीभाहरू ऩरयबावषत गयी सभय िमात्भक य
सहमोगात्भक बािनाफाट कामयसम्ऩादन गनन,य
5= सङ्घ, रशादे स य थाथानीम तहका एकर तथा साझा अमधकायका विषमभा कानून मनभायण गदाय
सॊ विधानको बािना य भभय अननरूऩ साभय जथामता कामभ गनन,य
6= वित्तीम सङ्घीमताराई ऩूणय य रशाबािकायी रूऩभा कामायय िमन गयी सङ्घीम इकाइहरूफीच वित्तीम
सङ्घीमता सम्फय धको फनझाइभा एकरूऩता कामभ गनन,य
7= नागरयकको फढ्दो आकाङ्ऺा सम्फोधन गदै सेिा रशािाहका सफै रशाविमा एिभ् कौसरताभा ऩरयितयन
गयी नागरयकभा साियजमनक रशासासनरशामत विवमाास अमबफृवि गनन,य
8= साियजमनक सेिाभा रशामतबािान जनसजिराई आकषयण गननय एिभ् सेिाभा यहेकाराई वटकाइयाख्नन,
9= कभयचायीको सोच, रुजच, अननबि तथा अध्ममनको ऺेर सभेतका आधायभा जजम्भेिायी रशादान गदै
य ऩभा
उऩमनि रूऩभा काभको मसजयना गयी कभयचायीको ऻान, सीऩ, सऺभता एिभ् कनसरताको ऩूणरू
उऩमोग गनन,य
10= साियजमनक रशासासनसम्फय धी निीनतभ् अिधायणाहरूको आय तरयकीकयण गनन,य
11= मनजाभती सेिाराई मनयय तय मसकाइको आधायको रूऩभा विकमसत गदै अय तयविमात्भक सैरीफाट
रशासासकीम रशाफय ध गदै जानन,
12= मनजाभती सेिाभा कामयसम्ऩादन य उत्रशाेयणाफीचको सहसम्फय धराई दृव�गत गयी भूल्मा�न ऩ�मतराई
िथातनगत य िैऻामनक फनाउने एिभ् रशाोत्साहन य सनधाय (reward and reform) राई कामयसम्ऩादन

भूल्मा�नसॉग आफि गनन, य

13= स्रोत साधनको सभमोजचत यवमिथाथाऩन एिभ् अऩेऺा गरयएका सनधायहरुराई मनयय तयता रशादान गननय ।

१.२ सङ्घीम भामभरा यवमिथाथाऩन तथा साियजमनक रशासासन सम्फय धी सिारहरू
सङ्घीम भामभरा तथा साियजमनक रशासासनका विविध ऩऺहरूको यवमिथाथाऩन सम्फय धभा भय रारमरे गये का
रशामास, याजनीमतक रशाणारी एिभ् सासकीम ऩमायियणभा आएको ऩरयितयनफाट रशााि अिसय तथा मसजयना गये का
च ननौतीहरू सभेतको विश्लेषण गदाय दे हामफभोजजभका सिारहरू दे जखएका छन्:1= गमतसीर अय तयसयकायी सम्फय ध,
2= सय तनमरत विकास य सङ्घीमता,
3= याजनीमतक ऩरयितयन अननकूर रशासासमनक ऺेरभा सनधाय,
4= सङ्घीम विकासका रामग सयोकायिाराहरूफीच सहकामय,
5= वित्तीम सङ्घीमताको कामायय िमन, आत्भमनबयय एिभ् जिापदे ही य सऺभ थाथानीम तह,
6= सङ्घीम इकाइहरूफीच अमधकाय, जजम्भेिायी य उत्तयदावमत्िको थाऩ�ता,
7= रोकतय रका राबको सभय मावमक वितयण,
8= जनउत्तयदामी, सऺभ य उत्रशाेरयत कभयचायीतय र,
9= अमधकाय य जजम्भेिायीफीच तादात्म्मता,
10= सॊ गठनात्भक सॊ यचनाको आकाय य कामयफोझको सय तनरन,
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11= साियजमनक सेिाभा सूचना रशाविमधको विकास य ददगोऩना,
12= साियजमनक सेिाहरूको सजम्भरन य विघटन, साभाय मीकयण िा विजस�ीकयण ।

१.३ यणनीमतक मोजनाको आिश्मकता तथा औजचत्म
सङ्घीमता कामायय िमनऩमछ साियजमनक सेिा य थाथानीम तहफाट सम्ऩाददत कामयको सभीऺा गदै सङ्घीमताको
अभ्मासराई उद्देश्म उय भनख फनाउन बािी यणनीमत तम गननऩ
य नर आिश्मकता यहे को छ। मसका अमतरयि
आमथयक, साभाजजक

एिभ्

याजनीमतक

ऩरयितयनको

साऩेऺताभा

साियजमनक

रशासासनराई

रोकताजय रक,

नमतजाभनखी, रशामतफि, जनभनखी, सदाचायी, ऺभतािान, सनसूजचत, उत्रशाेरयत, सयर, कनसर एिभ् रशाविमधभैरी फनाउन
थाऩ� दीघयकारीन सोच तम गननय आिश्मक छ ।
त्मसै गयी रशासासन सनधाय एिभ् थाथानीम थािामत्त सासनसम्फय धी विगतका रशामासहरूको िथातनगत सभीऺा गयी
रशासासन सनधाय सम्फय धभा गरयएका रशामास य रशााि बएका सनझाि सभेतका आधायभा साियजमनक से िाको
सभमसाऩेऺ विकास तथा रूऩाय तयणका रामग दीघयकारीन सोच सवहतको यणनीमत तम गनय आिश्मक दे जखएको
छ।
रशाथातनत सय दबयभा,  मस यणनीमतक मोजनाको आिश्मकता य औजचत्म दे हामफभोजजभ यहे को छ :1= सफर सङ्घीम रशाणारीको ऩरयकल्ऩना (visualization) राई साकाय ऩानर सन-थाऩ� भागयजचर तम गनय,
2= यवमािसावमक, जनभनखी एिभ् सदाचायी साियजमनक सेिाको विकास गयी सनसासन रशािियन गनय,
3= थाथानीम तहको सफरीकयण तथा सङ्घीम इकाइहरूफीच सभय िम, सहकामय एिभ् सहमोगका
ऺेरहरूको ऩवहचान गयी अय तयसयकायी सम्फय धराई रशाबािकायी तनल्माउने यणनीमत तथा कामयनीमत
तम गनय,

4= सङ्घीमताका सयोकायिाराहरूसॉग गननऩ
य नर सभय िम तथा सहकामयका ऺेर य सीभाको ऩवहचान गयी
रशाबािकायी सभय िमका रामग उऩमनि आधाय तम गनय,
5= दीघयकारीन यावष्टम रक्ष्म रशाामिका रामग तहगत सयकायहरूफाट सम्ऩादन हनने विकास कामयिभफीच
ऩरयऩूयक सम्फय ध कामभ गनय ।
बूभण्डरीकयणरे ल्माएको ऩरयितयनराई आत्भसात गयी यवमािसावमक, कनसर एिभ् ऺभतािान कभयचायी
रशासासनफाट जनअऩेजऺत विकास रशासासनराई नमतजाभनखी फनाउन मो यणनीमतक मोजना कोसेढनङ्का सावित
हननेछ । केय रीम रशासासमनक मनकामको है मसमतरे भय रारमफाट जायी बएको मो यणनीमतक मोजना सङ्घीम
भय रारम, विबाग, रशादे स सयकाय एिभ् थाथानीम तहको रशासासमनक सभय िम तथा नीमत मनभायणभा सहमोगी
हननेछ बन्ने अऩेऺा सभेत भय रारमरे गये को छ ।

6

^

१.४ यणनीमतक मोजनाको खाका

(थातम्ब – १)
सङ्घीमता
कामायय िमन
सहजीकयण

(थातम्ब – २)
साियजमनक
सेिाभा भानि

(थातम्ब – ३)
थाथानीम ऩूिायधाय

सॊ साधन

सहजीकयण

यवमिथाथाऩन

रशााथमभकता

विकासभा

(थातम्ब – ४)
सेिा रशािाह य
सनसासन

भूल्म

रशामतफिता

विद्यभान अिथाथा

विगतका रशामास
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ऩरयच्छे द – दनई् दीघयकारीन सोच
२.१ सोच
सफर सङ्घीमता; सऺभ, सनदृढ य जनउत्तयदामी साियजमनक रशासासन।

२.२ रक्ष्म
थाथानीम तहको सफरीकयण, तहगत अय तयसम्फय धको सनदृढीकयण एिभ् यवमािसावमक, सदाचायी य उत्रशाेरयत
कभयचायीतय रको विकास गयी साियजमनक सेिा रशािाहभा उत्कृ�ता ल्माउने ।

२.३ उद्देश्म
1= थाथानीम तहको सॊ थाथागत ऺभता विकास तथा सङ्घ, रशादे स य थाथानीम तहका एकर तथा साझा
अमधकाय कामायय िमनभा सङ्घीम इकाइहरू फीच रशाबािकायी सभय िम य सहजीकयण गनन,य
2= साियजमनक रशासासनभा सदाचायी, यवमािसावमक एिभ् जनउत्तयदामी जनसजिको रशाामि,  विकास य
उऩमोग सनमनजचातत गनन, य
3= ददगो य सय तनमरत थाथानीम ऩूिायधाय विकासका रामग सहजीकयण गनन, य
4= सहज,  सनरब य गनणथातयीम साियजमनक सेिा रशािाहका रामग नीमत,  कानून तथा भाऩदण्ड तजनभ
य ा, 
कामायय िमन य सहजीकयण गनन।
य

२.4 रशााथमभकता


सऺभ थाथानीम तह



अय तयसयकाय सभय िम



सयर, सऺभ, उत्रशाेरयत, रशामतथाऩधी य यवमािसावमक कभयचायीतय र



साियजमनक सेिाका जनसजिको ऺभता विकास



असर अभ्मासको रशामोग एिभ् आदान रशादान



ददगो थाथानीम ऩूिायधाय विकास



अय तयायवष्टम सहमोग अमबिृवि



सकायात्भक सोचका साथ नागरयकभैरी सेिा रशािाह



निीनतभ रशाविमधको रशामोग



सनसासन



साभाजजक सभािेसीकयण



अननसय धान य विकास
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२.५ भूल्म
 सदाचारयता तथा मन�ा

 उत्कृ�ता

 जनउत्तयदामी

 ऩायदसीता

 सारीनता

 सभािेसीता

 सभय िम, सहकामय य सहअजथातत्ि

 यवमािसावमकता

 सकायात्भकता

 मनथाऩऺता

 मसजयनसीरता
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ऩरयच्छे द – तीन् यणनीमतक थातम्ब, यणनीमत तथा कामयनीमत
३.१ यणनीमतक थातम्बहरू
थातम्ब – १ सङ्घीमता कामायय िमन सहजीकयण
थातम्ब – २ साियजमनक सेिाभा भानि सॊ साधन यवमिथाथाऩन
थातम्ब – ३ थाथानीम ऩूिायधाय विकासभा सहजीकयण
थातम्ब – ४ सेिा रशािाह य सनसासन

३.२ यणनीमत तथा कामयनीमतहरू
यणनीमतक थातम्ब नॊ १ सङ्घीमता कामायय िमन सहजीकयण
यणनीमतहरू
१.१ सङ्घ,  रशादे स य थाथानीम

कामयनीमतहरू
१.१.१ सङ्घीम मनजाभती सेिा तथा अय म सयकायी सेिाको गठन

तहफीच रशासासमनक

तथा सञ्चारनसम्फय धी नीमत,  कानून तथा भाऩदण्ड तजनभ
य ा

अय तयसम्फय ध सनदृढ गनर ।

तथा ऩरयभाजयन गरयनेछ ।
१.१.२ रशादे स मनजाभती सेिा य अय म सेिा तथा थाथानीम सेिाको
सङ्कठन

सॊ यचना

मनभायणसम्फय धी

नीमतगत

आधाय

तमाय

गरयनेछ ।
१.१.३ सङ्घ, 

रशादे स

य

थाथानीम

तहको

सेिाफीच

रशासासमनक

साझेदायी य अय तयसम्फय ध कामभ गरयनेछ ।
१.२ सङ्घ य थाथानीम तह एिभ्

१.२.१ थाथानीम तहको सभय िम,  अननगभन य रशामतिेदन रशाणारीभा

रशादे स य थाथानीम तहफीच

जजल्रा

रशाबािकायी अय तयसम्फय ध

फनाइनेछ ।

कामभ गनर।

सभय िम

समभमतको

बूमभकाराई

रशाबािकायी

१.२.२ सङ्घीमता कामायय िमनको सम्फय धभा विऻहरूसॉग नीमतगत
ऩृ�ऩोषण मरइनेछ ।

१.३ थाथानीमतहको ऺभता

१.३.१ थाथानीम तहका रामग आिश्मक नभूना कानून तमाय गयी

विकास तथा सॊ थाथागत

उऩरब्ध गयाउने,  विद्यभान कानूनको अमबरेखीकयण गनर य

सनदृढीकयण गनर।

ऩननयािरोकन

गननऩ
य नर

दे जखएका

विषमभा

सभय िम

य

सहजीकयण गरयनेछ ।
१.३.२ थाथानीम तहको सॊ थाथागत विकासका रामग सयोकायिारा
मनकामहरूसॉग सभय िम गरयनेछ ।

१.३.३ सङ्घीमतासॉग

सम्फजय धत

आदानरशादान,  अध्ममन
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विषमभा
अननसय धान, 

अय तयायवष्टम
असर

अननबिको

अभ्मासहरूको

यणनीमतक थातम्ब नॊ १ सङ्घीमता कामायय िमन सहजीकयण
यणनीमतहरू

कामयनीमतहरू
अमबरेखीकयण,  रशाचायरशासाय य अिरम्फन गरयनेछ ।
१.३.४ सङ्घ, 

रशादे स

तथा

थाथानीम

तहका

कभयचायी

तथा

जनरशामतमनमधहरूको ऺभता विकासका रामग आिश्मक नीमत
तथा सॊ थाथागत सॊ यचनाको यवमिथाथा गरयनेछ।
१.४ थाथानीम तहरे हामसर
गये को उऩरजब्धराई

१.४.१ थाथानीम तहको मोजना तथा फजेट य रशामतिेदन रशाणारीको
थाथाऩना एिभ् सञ्चारनभा सभय िम य सहजीकयण गरयनेछ।

एकीकृत यावष्टम उऩरजब्धभा
सभािेस गनर ।
१.५ थाथानीम तहको अननदान

वितयणराई कामयसम्ऩादनसॉग
आिि गनर ।

१.५.१ थाथानीम तहको सॊ थाथागत ऺभता थािभूल्मा�न गयी ऺभता
विकासको यणनीमत तजनभ
य ा य कामयिभ कामायय िमन गरयनेछ।
१.५.२ थाथानीम तहको सॊ थाथागत ऺभता थािभूल्मा�नको नमतजाराई
अननदान

वितयणको

आधायको

रूऩभा

अिरम्फन

गनय

सभय िम य सहजीकयण गरयनेछ ।
१.६ थाथानीम तहको ददगो य

१.६.१ साभाजजक सभािेसीकयण,  िाताियणभैरी थाथानीम सासन, 

सय तनमरत आमथयक तथा

फारभैरी थाथानीम सासन,  ऩोषणभैरी थाथानीम सासनजथाता

साभाजजक विकासका रामग

अमबमानभूरक कामयिभहरूको कामायय िमनभा सभय िम य

सभय िम य सहजीकयण

सहजीकयण गरयनेछ।

गनर।

१.६.२ विकासका यावष्टम रक्ष्म रशाामिको रामग थाथानीम
आमथयक

तहभा

साभाजजक विकासभा सभय िम,  सहकामय य साझेदायी

विकास गरयनेछ।
यणनीमतक थातम्ब नॊ २ साियजमनक सेिाभा भानि सॊ साधन यवमिथाथाऩन
यणनीमतहरू
२.१ सङ्घ,  रशादे स य थाथानीम
तहको कामयजजम्भेिायी
अननरूऩ

जनसजि

कामयनीमतहरू
२.१.१ मनजाभती सेिा तथा अय म सयकायी सेिाहरूको जनसजि
मोजना तमाय गरयनेछ ।
२.१.२ विवमाविद्यारमको ऩाठ्यिभ तथा सेिा रशािेसको ऩाठ्यिभभा

रशाऺेऩण गयी साियजमनक

मनजाभती तथा सयकायी सेिाका रामग आिश्मक ऩनर ऻान य

सेिाभा रशामतबािान

सीऩ सभािेस गरयनेछ ।

यवमजिहरूको आकषयण
अमबफृवि गनर ।

२.१.३ मनजाभती कभयचायीको यावष्टम तारीभ नीमत ऩरयभाजयन गनर एिभ्
तारीभराई कभयचायीको यवमािसावमक ऺभता विकासभा केजय रत
गरयनेछ ।
२.१.४ मनजाभती य अय म सयकायी से िाराई आकषयक से िा फनाउन
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यणनीमतक थातम्ब नॊ २ साियजमनक सेिाभा भानि सॊ साधन यवमिथाथाऩन
यणनीमतहरू

कामयनीमतहरू
सेिाराई अय तयायवष्टम भाऩदण्डसॉग तादात्म्मता कामभ गरयनेछ।

२.२ मनजाभती कभयचायीहरूभा
ऩेसागत आचयण य
यवमािसावमक दऺता
अमबफृवि गनर ।

२.२.१ सङ्घीम सॊ यचना अननकूर सयकायी सेिाको यावष्टम नीमत फनाई
कामायय िमन गरयनेछ ।
२.२.२ मनजाभती सेिाका सेिा सभूहफीचको िृजत्तऩथभा साभञ्जथामता
कामभ

गरयनेछ ।

२.२.३ सेिा रशािेस य तारीभको मोग्मतािभका आधायभा कभयचायीको
ऩदथाथाऩन य कामयजजम्भेिायी रशादान गरयनेछ ।
२.२.४ सयकायी कभयचायीहरूराई अय तयायवष्टम भञ्चहरूभा रशाबािकायी
रूऩभा

रशाथातनत

हननसक्ने

ऻान,

सीऩ,

कौसरको

विकास

गरयनेछ ।
२.२.५ िैदेजसक अध्ममन, अननसय धान तथा तारीभफाट रशााि ऻान, सीऩ
य ऺभता अननरूऩ जजम्भेिायी रशादान गरयनेछ ।
२.२.६ िावषयक रूऩभा नेतत्ृ ि ऺभता भूल्मा�न गयी विबागीम रशाभनख,
आमोजना रशाभनख रगामतका ऩदभा जजम्भेिायी ददने यवमिथाथा
गरयनेछ।
२.२.७ मनजाभती

कभयचायीहरूको

आमधकारयक

ट्रेड

मनमनमनराई

मनजाभती कभयचायीको वहत सॊ यऺणभा केजय रत गरयनेछ ।
२.३ िृजत्तऩथ तथा सेिा सनविधा
न ानमोग्म फनाई
ऩूिायनभ
मनजाभती कभयचायीराई

२.३.१ मनजाभती

कभयचायीको

सरूिा

य

फढन िाराई

अननभानमोग्म

फनाइनेछ ।
२.३.२ कभयचायीको कामयविियण य कामयसम्ऩादन सम्झौताको नमतजाको

उत्रशाेरयत य उच्च

आधायभा

भनोफरमनि फनाउने।

गरयनेछ ।

कामयसम्ऩादन

भूल्मा�न

गनर

रशाणारीको

विकास

२.३.३ मनजाभती य अय म सयकायी कभयचायीको वहत तथा कल्माणका
रामग फीभा,  छारिृजत्त, 
थािाथाथ्म सनविधा,

सहनमरमतऩूणय ऋण, आिास तथा

यवमिसामजय म

थािाथाथ्म

य

सनयऺा

एिभ्

कभयचायी ऩरयिायको थािाथाथ्म, जसऺा रगामत साभाजजक सनयऺा
जथाता विषमहरूभा सयकायी रगानी िभस् फढाई कभयचायीको
भनोफर य सेिाभा आकषयण िृवि गरयनेछ ।
२.४ रशासासन सनधायराई

२.४.१ मनजाभती से िा य अय म सयकायी सेिाका सफै कभयचायीहरूको

सॊ थाथागत गनय मनयय तय

रशासासमनक

सनधायराई कामय सॊ थाकृमतको

आधारयत फनाइनेछ ।

रूऩभा विकास गनर।

काभ

कायिाही

एकीकृत

अमबरेख

रशाणारीभा

२.४.२ रशााजऻक ऺेर य ऩेसाविद् सवहतको नीमत सॊ फाद सभूह मनभायण
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यणनीमतक थातम्ब नॊ २ साियजमनक सेिाभा भानि सॊ साधन यवमिथाथाऩन
यणनीमतहरू

कामयनीमतहरू
गयी मनयय तय रशासासन सनधायको नीमत अिरम्फन गरयनेछ ।
२.४.३ रशासासन सनधायका रामग गदठत विमबन्न आमोगफाट रशााि बएका
सनझािहरूराई भागयजचरका आधायभा कामायय िमन गरयनेछ ।
२.४.४ मनजाभती सेिाभा यहेको सभािेसीकयण नीमतको रशाबािकारयता
अध्ममन गयी नीमत ऩननयािरोकन गरयनेछ ।

२.५ साियजमनक सेिाराई
रशाबािकायी

२.५.१

फनाउन

साियजमनक

रशासासनको

सभग्र

सनदृढीकयण

गनय

अध्ममन, 

अननसय धान य विकासका रामग ऩेसागत विऻहरूका अरािा

रशााजऻक मनकाम तथा

मनजचातत रशाोत्साहन

विऻहरूसॉगको सहकामयभा
अध्ममन अननसय धान

सवहत सेिामबरकै जनसजि सभेत उऩमोग

गरयनेछ ।
२.५.२ मनजाभती

गनर ।

य

अय म

सयकायी

सेिाफाट

जनसजिको ऻान,  सीऩ

य

उऩमोगसम्फय धी

नीमतगत

थाऩ�

अननबिराई
तथा

अिकास
सयकायी
कानूनी

रशााि
सेिाभा

यवमिथाथा

गरयनेछ ।
यणनीमतक थातम्ब नॊ ३ थाथानीम ऩूिायधाय विकासभा सहजीकयण
यणनीमतहरू
३.१ ददगो

थाथानीम

विकासका
कानून
तजनभ
य ा

ऩूिायधाय

रामग
तथा

य

कामयनीमतहरू
३.१.१ थाथानीम ऩूिायधाय विकास सम्फय धी कानूनी तथा नीमतगत

नीमत,
भाऩदण्ड

यवमिथाथा गरयनेछ।
३.१.२ थाथानीम

कामायय िमनभा

सहजीकयण गनर।

ऩूिायधायका

ऺेरहरूको

विषमऺेरगत

भाऩदण्ड

य

गनरुमोजना तमाय गरयनेछ।
३.१.३ थाथानीम

ऩूिायधायको

ददगोऩना

सनमनजचातत

गनय

सहजीकयण

गरयनेछ।
३.२ सफै थाथानीम तहभा
य मूनतभ

३.२.१ सफै थाथानीम तहका केय रहरू ऩक्की सडकफाट जोनेने तथा

आधायबूत

िडा केय रहरू सियमाभ सञ्चामरत सडक सञ्जारभा आिि

ऩूिायधायहरू विकासका
रामग सभय िम य
सहजीकयण गनर।

गरयनेछ।
३.२.२

थाथानीम

तहको

रशासासकीम

बिन

मनभायणभा

सहजीकयण

गरयनेछ।
३.२.३ थाथानीम सडक सनयऺा

(Local Road Safety) कामयिभ

सञ्चारन गरयनेछ।
३.२.४ थाथानीम ऩूिायधाय विकासका रामग रशााविमधक सहमोग उऩरब्ध
गयाइनेछ।
३.२.५ ऩूिायधाय

विकासका

14

!$

रामग

आिश्मक

साधायण

मनभायणभनखी

यणनीमतक थातम्ब नॊ ३ थाथानीम ऩूिायधाय विकासभा सहजीकयण
यणनीमतहरू

कामयनीमतहरू
िथातनहरूको सहज य ददगो आऩूमतय यवमिथाथाभा सहजीकयण
गरयनेछ।

३.३ थाथानीम ऩूिायधाय

३.३.१ थाथानीम ऩूिायधाय विकासका रामग सहरगानीका ऺेर रशािियन

विकासभा सहरगानी

गनय सभय िम य सहजीकयण गरयनेछ।

तथा साियजमनक मनजी

३.३.२

साझेदायी रशािियन गनर।

साियजमनक

मनजी

आमोजना

सञ्चारन

साझेदायीभा
गयी

थाथानीम

थाथानीम

ऩूिायधायका

तहहरूराई

नभूना
अभ्मथात

गयाइनेछ ।
३.४ थाथानीम ऩूिायधाय

३.४.१ थाथानीम ऩूिायधाय विकासका रामग अय तयायवष्टम विकास सहामता

विकासका रामग

ऩरयचारनको ढाॉचा (फ्रेभिकय) तमाय गरयनेछ।

अय तयायवष्टम विकास
सहामताराई एकीकृत
रूऩभा ऩरयचारन गनर।
३.५ विऩद् जोजखभ यवमिथाथाऩन

३.५.१

विऩद्

जोजखभ

यवमिथाथाऩन

तथा

जरिामन

तथा जरिामन ऩरयितयन

अननकनरनसम्फय धी असर

अननकनरनराई

आिश्मक नीमतगत तथा कानूनी यवमिथाथा मभराइनेछ।

भूररशािाहीकयण गनर।

अभ्मासराई

ऩरयितयन

थाथानीमकयण

गनय

३.५.२ थाथानीम तहको मोजना रशाविमाभा विऩद् जोजखभ यवमिथाथाऩन य
जरिामन ऩरयितयन अननकूरनराई भूररशािाहीकयण गरयनेछ।
यणनीमतक थातम्ब नॊ ४ सेिा रशािाह य सनसासन

यणनीमतहरू
४.१ साियजमनक सेिाभा
नागरयकको सयर,  सहज य
सनरब ऩहनॉच सनमनजचातत
गनर ।

कामयनीमतहरू
४.१.१ साियजमनक सेिा रशािाहराई नागरयकभैरी तनल्माइनेछ ।
४.१.२ सफै तहफाट रशािाह हनने साियजमनक सेिाराई सञ्चाय तथा सूचना
रशाविमधभा आधारयत फनाइनेछ ।
४.१.३ विऩद्को

सभमभा

य मूनतभ

साियजमनक

सेिा

रशािाहको

मनयय तयताको सनमनजचाततता हनने गयी नीमतगत,  कानूनी तथा
सॊ थाथागत यवमिथाथा गरयनेछ ।
४.२ सङ्घ,  रशादे स य थाथानीम
तहफाट रशािाह गरयने

४.२.१ सयकायी मनकामफाट रशािाह गरयने सेिाहरूको कामयसञ्चारन
भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गरयनेछ ।

साियजमनक सेिाभा
गनणथातयीमता कामभ गनय
आिश्मक नीमत, कानून
तथा भाऩदण्ड तमाय गयी
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यणनीमतक थातम्ब नॊ ४ सेिा रशािाह य सनसासन
यणनीमतहरू

कामयनीमतहरू

रागू गनर।
४.३ रशासासकीम सनसासन

४.३.१ सयकायी मनकामहरूको सऺभता,  मभतयवमवमता य रशाबािकारयता

कामभ गनय आिश्मक

भाऩन गनर िथातनगत सूचकका आधायभा यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

औजायहरूको विकास गयी

कामयराई सॊ थाथागत गरयनेछ ।

कामायय िमन गनर।

४.३.२ थाथानीम तहको आय तरयक मनमय रण रशाणारीको ढाॉचा तमाय
गयी कामायय िमनभा सहजीकयण गरयनेछ ।

४.४ साियजमनक रशासासनराई

४.४.१ कभयचायीको कामयसम्ऩादन भूल्मा�नभा सेिाग्राहीको ऩृ�ऩोषण

ऩायदसी,  सदाचायमनि य

सभेत

सभािेस

जनउत्तयदामी फनाउने ।

गरयनेछ ।

गनर

गयी

नीमतगत

य

कानूनी

यवमिथाथा

४.४.२ कभयचायीरे धायण य ऩारन गननऩ
य नर भानिीम भूल्म,  नैमतक
भूल्म, 

आचयण

य

सदाचायसम्फय धी

ढाॉचा

तमाय

गयी

कामायय िमन गरयनेछ।
४.४.३ सयकायी मनकामभा बएका काभ कायिाहीसम्फय धी सूचनाराई
िगीकयण गयी थाित्

रशाकासनभापयत सूचनाभा नागरयकको

ऩहनॉच अमबफृवि गरयनेछ ।

४.४.४ मनजाभती सेिाभा भध्मभ तहसम्भको जनसजिराई फहनसीऩमनि
फनाइनेछ ।
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विमाकराऩ

जजम्भेिाय
मनकाम/भहासाखा/साखा

सहमोगी
सभमािमध

कामयसम्ऩादन सूचक

जोजखभ

१.१.१.४

१.१.१.३

१.१.१.२

१.१.१.१
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

गयी कामायय िमनभा ल्माउने।

भाऩदण्ड तजनभ
य ा गनर ।

सरुिा तथा काजसम्फय धी

रशादे स सेिाफाट थाथानीम सेिाभा

सेिा य थाथानीम सेिाभा तथा

सङ्घीम मनजाभती सेिाफाट रशादे स

कभयचायी रशासासन साखा

साखा
िषय

साखा /कानून तथा

17

पैसरा कामायय िमन साखा

ऩवहरो १

िषय

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो २

थाथानीम तह सभय िम

कामायय िमन साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

तजनभ
य ा गनर ।

पैसरा कामायय िमन साखा
कानून तथा पैसरा

साखा

तमाय गनर ।

साखा /कानून तथा

रशासासन सनधाय तथा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

सेिासम्फय धी कानूनको भाऩदण्ड

थाथानीम तह सभय िम

कामायय िमन साखा

कानून तथा पैसरा

सङ्घीम मनजाभती सेिा मनमभािरी

रशासासन सनधाय तथा

रशादे स मनजाभती सेिा य थाथानीम

साखा

रशासासन सनधाय तथा

सङ्घीम मनजाभती सेिा ऐन तजनभ
य ा

बएको हनने।

भाऩदण्ड तमाय

बएको हनने।

मनमभािरी रागन

बएको हनने।

भाऩदण्ड तमाय

आएको हनने।

ऐन कामायय िमनभा

९

२

३

२, ३

कामयनीमत १.१.१ सङ्घीम मनजाभती सेिा तथा अय म सयकायी सेिाको गठन तथा सञ्चारनसम्फय धी नीमत,  कानून तथा भाऩदण्ड तजनभ
य ा तथा ऩरयभाजयन गरयनेछ ।

साखा

मनकाम/भहासाखा/

यणनीमत १.१ सङ्घ,  रशादे स य थाथानीम तहफीच रशासासमनक अय तयसम्फय ध सनदृढ गनर ।

यणनीमतक थातम्ब-१ सङ्घीमता कामायय िमन सहजीकयण ।

ि.सॊ .

४.१ कामयमोजना

ऩरयच्छे द – चाय् कामायय िमन मोजना

!*

विमाकराऩ
मनकाम/भहासाखा/साखा
साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी
सभमािमध
कामयसम्ऩादन सूचक

सूची तमाय गनर ।

वऩएरजजएसऩी

कामयिभ सञ्चारन गयी विऻहरूको

थाथानीम तह ऺभता
विकास साखा/

सङ्कठन विकास साखा

सिरऺणसम्फय धी रशाजसऺक रशाजसऺण

सङ्कठन तथा यवमिथाथाऩन

कामयिभ सञ्चारन गनर ।

भाऩदण्डसम्फय धी अमबभनखीकयण

वऩएरजजएसऩी

सङ्कठन तथा यवमिथाथाऩन सिरऺण

थाथानीम तह ऺभता

कामायय िमन साखा

कानून तथा पैसरा

विकास साखा/

सङ्कठन विकास साखा

सङ्कठन विकास साखा

मनजाभती सेिाका ऩदहरूको

थाथानीम सेिा एिभ् रशादे स

गनर ।

सिरऺणसम्फय धी भाऩदण्ड तजनभ
य ा

सङ्कठन तथा यवमिथाथाऩन

मनजाभती सेिाका ऩदहरूको

थाथानीम सेिा एिभ् रशादे स

िषय

ऩवहरो १

मनयय तय

िषय

ऩवहरो १

१.१.३.२

१.१.३.१
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भामभरा साखा

िावषयक अय तवियमा गनर।

थाथानीम तह ऺभता

सङ्घीम भामभरा साखा

विकास साखा, सङ्घीम

कभयचायी रशासासन साखा

कभयचायी रशासासन साखा

रशादे स तथा थाथानीम तहसॉग

जनसजि यवमिथाथाऩन सम्फय धभा

भाऩदण्ड तजनभ
य ा गनर ।

रशासासमनक अय तयसम्फय ध सम्फय धी

सङ्घ, रशादे स य थाथानीम तहफीच

मनयय तय

िषय

ऩवहरो १

कामयनीमत १.१.३ सङ्घ,  रशादे स य थाथानीम तहको सेिाफीच रशासासमनक साझेदायी य अय तयसम्फय ध कामभ गरयनेछ ।

१.१.२.३

१.१.२.२

१.१.२.१

हनने।

अय तवियमा बएको

िावषयक रूऩभा

बएको हनने।

भाऩदण्ड तमाय

हनने ।

सूची तमाय बएको

बएको हनने ।

कामयिभ सञ्चारन

अमबभनखीकयण

बएको हनने।

भाऩदण्ड तमाय

कामयनीमत १.१.२ रशादे स मनजाभती सेिा य अय म सेिा तथा थाथानीम सेिाको सङ्कठन सॊयचना मनभायणसम्फय धी नीमतगत आधाय तमाय गरयनेछ ।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

१, ४

२, ३

१

१

जोजखभ

!(

विमाकराऩ
मनकाम/भहासाखा/साखा
साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

साखा /जजल्रा सभय िम
समभमत

तहको रशागमत सभीऺा गयी िावषयक

रशामतिेदन सम्फजय धत रशादे स य

मभराउने ।

भय रारमभा ऩठाउने यवमिथाथा

थाथानीम तह सभय िम

सङ्घीम भामभरा साखा

जजल्रा सभय िम समभमतरे थाथानीम

गनर ।

सभय िमसम्फय धी भाऩदण्ड तजनभ
य ा

तथा थाथानीम तहफीच

जजल्रा सभय िम समभमत य रशादे स

थाथानीम तह सभय िम

सङ्घीम भामभरा साखा

साखा

१.२.२.२

१.२.२.१

सञ्चारन गनर।

साियजमनक फहस कामयिभ

साियजमनक सञ्चायका भाध्मभफाट

एिभ् सङ्घीमताको विषमभा

थाथानीम तहको कामयसम्ऩादन

अय तवियमा गनर।

सहबामगताभा सयोकायिारासॉग

सासनका विऻ सभेतको

विषमऺेरगत भय रारम य सङ्घीम

सङ्घीम भामभरा साखा

सङ्घीम भामभरा साखा

सभमािमध
कामयसम्ऩादन सूचक

19

वऩएरजीएसऩी

विकास साखा/

थाथानीम तह ऺभता

मनयय तय

बएको हनने ।

कामयिभ सञ्चारन

हनने।

वऩएरजीएसऩी

िावषयक रूऩभा
अय तवियमा बएको

मनयय तय

हनने ।

रशामतिेदन रशााि बएको

बएको हनने।

भाऩदण्ड तमाय

विकास साखा/

थाथानीम तह ऺभता

मनयय तय

िषय

ऩवहरो १

सभय िम समभमतको बूमभकाराई रशाबािकायी फनाइनेछ ।

कामयनीमत १.२.२ सङ्घीमता कामायय िमनको सम्फय धभा विऻहरूसॉग नीमतगत ऩृ�ऩऩोषण मरइेछ ।

१.२.१.२

१.२.१.१

कामयनीमत १.२.१ थाथानीम तहको सभय िम,  अननगभन य रशामतिेदन रशाणारीभा जजल्रा

यणनीमत १.२ सङ्घ य थाथानीम तह एिभ् रशादे स य थाथानीम तहफीच रशाबािकायी अय तयसम्फय ध कामभ गनर।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

१, ४

१, ४

४

९

जोजखभ

@)

विमाकराऩ
मनकाम/भहासाखा/साखा
साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी
सभमािमध
कामयसम्ऩादन सूचक

जोजखभ

१.३.१.५

१.३.१.४

१.३.१.३

१.३.१.२

१.३.१.१

जजम्भेिायीसॉग फाजझने गयी जायी

तहराई रशादान गये का कामय

सयकाय सञ्चारन ऐनरे थाथानीम

नेऩारको सॊ विधान य थाथानीम

कानून तजनभ
य ा गनर ।

विषम ऺेर ऩवहचान गयी नभूना

थाथानीम तहका रामग आिश्मक

विथातृतीकयण गनर।

कामय जजम्भेिायीका विषमराई थऩ

थाथानीम तहराई रशादान गये को

नेऩारको सॊ विधानफभोजजभ

सहजीकयण गनर ।

गयी ऩरयभाजयनका रामग

कानूनहरूको तनरनात्भक अध्ममन

थाथानीम तहरे जायी गये का

सङ्घीम भामभरा साखा

सङ्घीम भामभरा साखा

सङ्घीम भामभरा साखा

सङ्घीम भामभरा साखा
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तह सङ्घ /भहासङ्घ

थाथानीम तह सॊ घ/थाथानीम

विकास साखा

थाथानीम तह ऺभता

कामायय िम साखा

कानून तथा पैसरा

कामायय िम साखा

कानून तथा पैसरा

िषय

ऩवहरो १

मनयय तय

िषय

ऩवहरो २

मनयय तय

रूऩभा, 

िावषयक

थाथानीम तहका

तमाय बएको हनने।

अध्ममन रशामतिेदन

बएको हनने ।

नभूना कानून तजनभ
य ा

बएको हनने।

रशामतिेदन तमाय

विथातृतीकयण

िावषयक रशामतिेदन

बएको हनने।

अमबरेख तमाय

मनयय तय

(Archive) गनर ।

सूचना तथा रशाविमध साखा

कानूनहरुको

सङ्घीम भामभरा साखा

कानूनहरूको अमबरेखीकयण

थाथानीम तहरे तजनभ
य ा गये का

दे जखएका विषमभा सभय िम य सहजीकयण गरयनेछ ।

१

४

९

१

१

कामयनीमत १.३.१ थाथानीम तहका रामग आिश्मक नभूना कानून तमाय गयी उऩरब्ध गयाउने,  विद्यभान कानूनको अमबरेखीकयण गनर य ऩननयािरोकन गननऩ
य नर

यणनीमत १.३ थाथानीम तहको ऺभता विकास तथा सॊ थाथागत सनदृढीकयण गनर ।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

@!

१.३.२.१

तथा थाथानीम तहको सीभा

कामयिभ,  जनसजि यवमिथाथाऩन, 

थाथानीम तहभा सञ्चारन हनने

सङ्घीम भामभरा साखा

21

साखा

मोजना तथा अननगभन

िषय

ऩवहरो १

हनने।

समभमत गठन बएको

बएको हनने ।

कामयिभ सञ्चारन

ऺभता विकासका

सॊ रग्न

कानून मनभायणभा

तजनभ
य ा बएको हनने ।

विषमभा कानून

साझा अमधकायका

हनने।

सॊ सोधन बएका

फाजझएका कानून

कामयसम्ऩादन सूचक

गनर ।

कामायय िम साखा

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

सभमािमध

ऩदामधकायीको रामग

विकास साखा

सॊ रग्न सॊ मय रको ऺभता

कानून तथा पैसरा

कामायय िमन साखा

कानून तथा पैसरा

कामायय िमन साखा

कानून तथा पैसरा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

विकासका कामयिभ सञ्चारन

थाथानीम तह ऺभता

सङ्घीम भामभरा साखा

सङ्घीम भामभरा साखा

मनकाम/भहासाखा/साखा

थाथानीम तहको कानून मनभायणभा

गनर।

विषमगत भय रारमसॉग सभय िम

गयी तजनभ
य ाका रामग सम्फजय धत

आिश्मक ऩनर कानूनको ऩवहचान

विषम कामायय िमनका रामग

साझा अमधकाय सूचीभा यहे का

सभय िम गनर ।

रामग सम्फजय धत मनकामसॉग

आधायभा कानून ऩरयभाजयनका

फाजझएका कानूनको अध्ममनका

कानूनको अध्ममन गनर ।

बएका सङ्घीम तथा रशादे स

विमाकराऩ

सहमोगी

कामयनीमत १.३.२ थाथानीम तहको सॊ थाथागत विकासका रामग सयोकायिारा मनकामहरूसॉग सभय िम गरयनेछ ।

१.३.१.८

१.३.१.७

१.३.१.६

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

८

२

४

४

जोजखभ

@@

अय तवियमा गनर ।

भहासङ्घहरूसॉग सम्फाद तथा

गयी थाथानीम तहका सङ्घ,

सहजीकयणका ऺेरहरू ऩवहचान

तहफीच रशाबािकायी सभय िम तथा

सङ्घीम सयकाय य थाथानीम

सङ्घीम भामभरा साखा
साखा

थाथानीम तह सभय िम

कामयिभ

मनकामसॉग सभय िम गनर।

विकास साखा/रशादे स तथा
थाथानीम सासन सहमोग

विकास साखा

जनसजिको ऺभता विकासका

जनसजि मोजना तथा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

रामग सङ्घीम तथा रशादे स

थाथानीम तह ऺभता

मनकाम/भहासाखा/साखा

थाथानीम तहभा यहने विषमऺेरगत

समभमत गठन गनर।

सभेत यहे को उच्चथातयीम सभय िम

भय रारम तथा मनकामका रशामतमनमध

तहभा सभय िम गनय विषम ऺेरगत

सहकामय गनर विषमभा सङ्घीम

यवमिथाथाऩन य थाथानीम तहसॉग

विमाकराऩ

सहमोगी

मनयय तय

मनयय तय

सभमािमध

हनने ।

सहकामय बएको

बएको हनने।

ऺभता विकास

कामयसम्ऩादन सूचक

४

४

जोजखभ

१.३.३.१

भामभरासम्फय धी अध्ममन तथा
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विकास रशाजसऺण रशामत�ान

रशामत�ान अय तगयत सङ्घीम

थाथानीम तह ऺभता
विकास साखा/थाथानीम

सङ्घीम भामभरा साखा

रशामत�ानको ऩननसंयचना गयी

थाथानीम विकास रशाजसऺण

य अिरम्फन गरयनेछ ।
िषय

ऩवहरो १

बएको हनने।

इकाइ थाथाऩना

१, ६

कामयनीमत १.३.३ सङ्घीमतासॉग सम्फजय धत विषमभा अय तयायवष्टम अननबिको आदानरशादान,  अध्ममन अननसय धान,  असर अभ्मासहरूको अमबरेखीकयण,  रशाचायरशासाय

१.३.२.३

१.३.२.२

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

@#

१.३.३.६

१.३.३.५

१.३.३.४

१.३.३.३

१.३.३.२

ि.सॊ .

तथा रशाविमध साखा

गनर तथा मथाता अभ्मासको

सभय िम साखा

गये का दे सहरूको अय तयायवष्टम

सभय िम साखा

विदे सी सभकऺी मनकामसॉग

सभय िम साखा

थाथानीम विकासका

अय तयसम्फजय धत सिारहरूभा

विकास सहामता

विकासका यावष्टम रक्ष्म तथा

सम्फय धी कामयविमध तमाय गनर।

बमगनी सम्फय ध कामभ गनर

विकास सहामता

थाथानीम तहरे थािदे सी तथा

सहकामय थाथाऩना गनर।

सङ्घ सॊ थाथाहरूसॉग सम्फय ध य

विकास सहामता

सङ्घीम सासन रशाणारी अिरम्फन

23

साखा

मोजना तथा अननगभन

साखा

थाथानीम तह सभय िम

सङ्घीम भामभरा साखा

सभय िम साखा,  सूचना

आदानरशादानका रामग अय तवियमा

रशाकासन गनर ।

साखा,  थाथानीम तह

मोजना तथा अननगभन

सङ्घीम भामभरा साखा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

असर अभ्मासहरूको

थाथानीम तहरे हामसर गये का

सॊ थाथागत सम्फय ध विकास गनर।

गयी अय तयायवष्टम सॊ थाथाहरूसॉग
सङ्घीम भामभरा साखा

सभय िम साखा

अय तयायवष्टम अननबिको

आदानरशादानका ऺेरहरू ऩवहचान

विकास सहामता

मनकाम/भहासाखा/साखा

सङ्घीमता कामायय िमन सम्फय धी

अननसय धान इकाइ थाथाऩना गनर ।

विमाकराऩ

जजम्भेिाय

िषय

ऩवहरो १

िषय

ऩवहरो १

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

सभमािमध

बएको हनने।

कामयविमध तमाय

भाऩदण्ड तथा

बएको हनने।

कामयविमध तमाय

हनने ।

सहकामय बएको

सम्फय ध विथाताय बई

बएको हनने।

कामयिभ सञ्चारन

बएको हनने ।

सहमोग अमबिृवि

कामयसम्ऩादन सूचक

२

३, ४

४, ९

९

४

जोजखभ

@$

कामयविमध तमाय गनर।

ऩरयचारन गनर भाऩदण्ड तथा

रशामोग गनर गयी विदे सी थािमॊ सेिक

अय तयायवष्टम अननबि तथा ऻानराई

विमाकराऩ
मनकाम/भहासाखा/साखा
साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी
सभमािमध
कामयसम्ऩादन सूचक

जोजखभ

१.३.४.४

१.३.४.३

१.३.४.२

१.३.४.१

तहका ऩदामधकायी तथा

रशाजसऺण रशामत�ान

नीमत मनभायताहरूका रामग ऺभता

रशाजसऺण रशामत�ान

मनभायताहरूका रामग तारीभ रशादान

रशाजसऺण रशामत�ान

थाथानीम तहका कभयचायीहरूका

रामग विषम ऺेरगत तारीभका

थाथानीम विकास

आिश्मकता ऩवहचानको आधायभा

गनर।

थाथानीम विकास

सङ्घीम तहका नीमत

गनर ।

विकासका भोड्यनरहरू तमाय

थाथानीम विकास

विकास साखा

थाथानीम तह ऺभता

सङ्घ, रशादे स य थाथानीम तहका

गनर ।

ऩवहचान (need assessment)

विमाकराऩका रामग आिश्मकता

ऺभता विकाससम्फय धी

कभयचायीका रामग सञ्चारन गननऩ
य नर

थाथानीम

गरयनेछ ।

24

विकास साखा

थाथानीम तह ऺभता

सहमोग कामयिभ

रशादे स तथा थाथानीम सासन

विकास साखा

थाथानीम तह ऺभता

रशामत�ान

थाथानीम विकास रशाजसऺण

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

िषय

ऩवहरो १

हनने ।

भोड्यनर तमाय बएका

हनने ।

सञ्चारन बएको

तारीभ कामयिभ

बएको हनने ।

भोड्यनरहरू तमाय

बएको हनने ।

आिश्मकता ऩवहचान

५

१

१

७, ९

कामयनीमत १.३.४ थाथानीम तहका कभयचायी तथा जनरशामतमनमधहरूको ऺभता विकासका रामग आिश्मक नीमत तथा सॊ थाथागत सॊ यचनाको यवमिथाथा

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

@%

विकास साखा

तथा रशादे स सनसासन केय र

रशाजसऺण रशामत�ान

कभयचायीहरूराई तारीभ रशादान

रशाजसऺण रशामत�ान

रशाजसऺण सञ्चारन गयी

विकास साखा

कभयचायीको रामग सञ्चारन बएका

गनर ।

तारीभको रशाबािकारयता अध्ममन

थाथानीम तह ऺभता

थाथानीम तहका जनरशामतमनमध तथा

गनर ।

स्रोतयवमजिहरूको सूची तमाय

थाथानीम विकास

विषमऺेरगत रूऩभा रशाजसऺक

गनर ।

थाथानीम विकास

थाथानीम तहका जनरशामतमनमध य

सनदृढीकयण गनर ।

मनकामहरूको सॊ थाथागत ऺभता

रगामतका तारीभ रशादामक

थाथानीम तह ऺभता

मनकाम/भहासाखा/साखा

थाथानीम विकास रशाजसऺण रशामत�ान

भोड्यनरहरू तमाय गनर ।

विमाकराऩ

रशामत�ान

थाथानीम विकास रशाजसऺण

विकास साखा

थाथानीम तह ऺभता

विकास साखा

थाथानीम तह ऺभता

सङ्घीम भामभरा साखा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

सभमािमध

हनने ।

अध्ममन बएको

तमाय बएको हनने ।

स्रोतयवमजिको सूची

हनने ।

सञ्चारन बएको

तारीभ कामयिभ

हनने।

सनदृढीकयण बएको

सॊ थाथागत ऺभता

कामयसम्ऩादन सूचक

१.४.१.१
मोजना

साखा

कामायरमसॉगको सभय िमभा

SuTRA य थाथानीम तहको

मोजना तथा अननगभन

भहारेखा मनमय रक

25

सासन सहमोग कामयिभ

साखा/रशादे स तथा थाथानीम

आमथयक रशासासन

िषय

ऩवहरो २

विियण सूचना

आय तरयक आमको

मोजना, फजेट तथा

कामयनीमत १.४.१ थाथानीम तहको मोजना तथा फजेट य रशामतिेदन रशाणारीको थाथाऩना एिभ् सञ्चारनभा सभय िम य सहजीकयण गरयनेछ ।

यणनीमत १.४ थाथानीम तहरे हामसर गये को उऩरजब्धराई एकीकृत यावष्टम उऩरजब्धभा सभािेस गनर ।

१.३.४.८

१.३.४.७

१.३.४.६

१.३.४.५

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

४

१, ७

९

१, २

१, ४

जोजखभ

@^

ऩवहरो १

यवमिथाथा मभराउने ।

मनयय तय

िषयभा सनरू
गयी

साखा

ऩवहरो १

एकीकृत उऩरजब्धभा रेखा�न गनर

साखा

यावष्टम विकासको रक्ष्मभा थाथानीम

थाथानीम तह सभय िम

तहरे ऩनर्माएको मोगदानराई

मोजना तथा अननगभन

ददगो विकास रक्ष्म रगामतका

गयाउने ।

समभमतभापयत् कामायय िमन

मनयय तय

िषयभा सनरू
गयी

साखा

सम्फजय धत जजल्रा सभय िम

साखा

तथा रशामतिेदन रशाणारीराई सूचना

मोजना तथा अननगभन

रशाविमधभा आधारयत फनाई

थाथानीम तह सभय िम

थाथानीम तहको मोजना अननगभन

रशाविमधभा आधारयत फनाउने।

सम्फजय धत विषमहरूराई सूचना

आय तरयक आमतथा सेिा रशािाहसॉग

१.५.१.१
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कामयिभ

रशाकासन गनर ।

विकास साखा/रशादे स तथा
थाथानीम सासन सहमोग

साखा

सॊ थाथागत ऺभता थािभूल्मा�नफाट

थाथानीम तह ऺभता

रशााि नमतजाराई विश्लेषण गयी

थाथानीम तह सभय िम

िावषयक रूऩभा सफै थाथानीम तहको

मनयय तय

गयी

िषयभा सनरू

ऩवहरो १

हनने।

रशाकासन बएको

विश्लेषण सवहत

थािभूल्मा�न नमतजा

कामयनीमत १.५.१ थाथानीम तहको सॊ थाथागत ऺभता थािभूल्मा�नन गयी ऺभता विकासको यणनीमत तजनभ
य ा य कामयिभ कामायय िमन गरयनेछ ।

बएको हनने।

गयी कामायय िमन

रशाणारीको मनभायण

बएको हनने।

गयी कामायय िमन

रशाणारीको मनभायण

बएको हनने ।

कामयसम्ऩादन सूचक

सॊ यचना, अननगभन, रशामतिेदन,

साखा

सभमािमध

रशाविमधभा आधारयत

मनकाम/भहासाखा/साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

तजनभ
य ा, भध्मभकारीन खचय

विमाकराऩ

यणनीमत १.५ थाथानीम तहको अननदान वितयणराई कामयसम्ऩादनसॉग आिि गनर ।

१.४.१.३

१.४.१.२

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

१, ६

७, ९

७, ९

जोजखभ

@&

विकास साखा

नमतजाको आधायभा थाथानीम

कामयिभ

रामग कामयिभ सञ्चारन गनर ।

विकास साखा/ रशादे स तथा
थाथानीम सासन सहमोग

साखा

नमतजा विश्लेषणका आधायभा

थाथानीम तह ऺभता

कामयिभ

थाथानीम सासन सहमोग

विकास साखा/रशादे स तथा

थाथानीम तह ऺभता

साखा

थाथानीम तह सभय िम

साखा

मनकाम/भहासाखा/

थाथानीम तहको ऺभता विकासका

थाथानीम तह सभय िम

सॊ थाथागत ऺभता थािभूल्मा�न

गनर ।

मोजना तजनभ
य ा गनय सहजीकयण

सॊ थाथागत ऺभता विकास

साखा

नमतजाको आधायभा थाथानीम

तहको

थाथानीम तह सभय िम

सॊ थाथागत ऺभता थािभूल्मा�न

मोजनाको रशाारूऩ तमाय गनर ।

तहको सॊ थाथागत ऺभता विकास

थाथानीम तह ऺभता

मनकाम/भहासाखा/साखा

सॊ थाथागत ऺभता थाि्भूल्मा�न

विमाकराऩ

सहमोगी

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

सभमािमध

बएको हनने ।

कामयिभ सञ्चारन

ऺभता विकास

हनने ।

सहजीकयण बएको

मोजना तमाय गनय

ऺभता विकास

थाथानीम तहको

तमाय बएको हनने ।

मोजनाको रशाारूऩ

ऺभता विकास

कामयसम्ऩादन सूचक

१

४

१

जोजखभ

१.५.२.२

१.५.२.१

थाथानीम तह सभय िम
साखा

सॊ थाथागत ऺभता थािभूल्मा�नको

नमतजाराई अननदान वितयणको

सभय िम गनर ।
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साखा/ रशादे स तथा

मोजना तथा अननगभन

कामयिभ

सङ्घीम सयकायका मनकामसॉग

साखा/ रशादे स तथा
थाथानीम सासन सहमोग

साखा

नमतजाराई अननदान वितयणको

मोजना तथा अननगभन

आधायको रूऩभा उऩमोग गनय

थाथानीम तह सभय िम

सॊ थाथागत ऺभता थािभूल्मा�नको

गरयनेछ ।

मनयय तय

मनयय तय

सभय िम बएको

रशादे स सयकायसॉग

बएको हनने ।

अननदान वितयण

नमतजाका आधायभा

२, ४

४, ९

कामयनीमत १.५.२ थाथानीम तहको सॊ थाथागत ऺभता थािभूल्मा�ननको नमतजाराई अनदान वितयणको आधायको रूऩभा अिरम्फन गनय सभय िम य सहजीकयण

१.५.१.४

१.५.१.३

१.५.१.२

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

@*

कामयिभ

रशादे स सयकायसॉग सभय िम गनर।

साखा
थाथानीम सासन सहमोग

मनकाम/भहासाखा/साखा

मनकाम/भहासाखा/

आधायको रूऩभा उऩमोग गनय

विमाकराऩ

सहमोगी
सभमािमध

सभािेसीकयण, 

िाताियणभैरी

थाथानीम

१.६.२.१

सासन, फारभैरी

साखाहरू

िाताियणभैरी थाथानीम सासन,

साखाहरू

कामयविमधको कामायय िमनका रामग

गनर ।

रशाोत्साहनभूरक कामयिभ सञ्चारन

थाथनीम तहभा ऺभता विकास तथा

विषमसॉग सम्फजय धत

तजनभ
य ा बएका भाऩदण्ड तथा

गनर ।

भाऩदण्ड तथा कामयविमध तजनभ
य ा

अमबमानभूरक कामयिभहरूको

ऩोषणभैरी थाथानीम सासन जथाता

िारभैरी थाथानीम सासन,

विषमसॉग सम्फजय धत

साभाजजक सभािेसीकयण,

कामयिभ

थाथानीम सासन सहमोग

अय म साखाहरू/रशादे स तथा

कामयिभ

थाथानीम सासन सहमोग

मनयय तय

िषय

ऩवहरो २

सासन, ऩोषणभैरी

सासनजथाता

बएको हनने ।

कामयिभ सञ्चारन

बएको हनने।

कामयविमध तजनभ
य ा

भाऩदण्ड तथा

थाथानीम

हनने।

कामयसम्ऩादन सूचक

१

४

अमबमानभूरक

जोजखभ

स्रोत ऩरयचारन सभय िम
साखा

रशाारूऩ तमाय गनर।
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साखा/ रशादे स तथा

मोजना तथा अननगभन

िषय

ऩवहरो २

रशाारूऩ तमाय बएको

आमथयक विकासको

१, ४, ८

तहभा आमथयक सभाभाजजक विकासभा सभय िम,  सहकामय य साझेदायी विकास

थाथानीम आमथयक विकास सम्फय धी

गरयनेछ ।

थाथानीम

अय म साखाहरू/रशादे स तथा

कामयिभहरूको कामायय िमनभा सभय िम य सहजीकयण गरयनेछ।

साभाजजक

कामयनीमत १.६.२ विकासका यावष्टम रक्ष्म रशाामिको रामग थाथानीम

१.६.१.२

१.६.१.१

कामयनीमत१.६.१

यणनीमत १.६ थाथानीम तहको ददगो य सय तनमरत आमथयक तथा साभाजजक विकासका रामग सभय िम य सहजीकयण गनर।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

@(
तथा थाथानीम सासन
सहमोग कामयिभ

ऺभता विकास कामयिभ सञ्चारन

गनर ।

विकास साखा/ थाथानीम
तह सभय िम साखा/रशादे स

साखा

थाथानीमकयणका रामग ढाॉचा

थाथानीम तह ऺभता

तमायी तथा थाथानीम तहको

मोजना तथा अननगभन

ददगो विकास रक्ष्मको

कामयिभ

कामयिभ सञ्चारन गनर।

साखा/ रशादे स तथा
थाथानीम सासन सहमोग

साखा

ऩरयचारनराई रशाबािकायी फनाउन

थाथानीम तहको ऺभता विकास

स्रोत ऩरयचारन सभय िम

थाथानीम तहको याजथाि

मोजना तथा अननगभन

सहमोग कामयिभ

भाऩदण्डको रशाारूऩ तथा नभूना

कानूनहरू तमाय गनर।

तथा थाथानीम सासन

नागरयक ऩरयचारन फृवि गनय

कानून तथा पैसरा

कामयिभ

थाथानीम सासन सहमोग

साखा

कामायय िमन साखा/ रशादे स

सङ्घीम भामभरा साखा

मनकाम/भहासाखा/साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

साभाजजक,  साॉथाकृमतक विकासभा

थाथानीम तहको आमथयक, 

विमाकराऩ

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

सभमािमध

बएको हनने ।

ऺभता विकास

ढाॉचा तमायी तथा

बएको हनने।

कामयिभ सञ्चारन

ऺभता विकास

तमाय बएका हनने ।

तथा नभूना कानून

भाऩदण्डको रशाारूऩ

हनने।

कामयसम्ऩादन सूचक

१,  ४

१, ४

३

जोजखभ

२.१.१.१

थािीकृत दयफय दी, कामययत कभयचायी

सङ्घ, रशादे स य थाथानीम तहको

यावष्टम वकतािखाना

29

कभयचायी रशासासन साखा

कामयनीमत २.१.१ मनजाभती सेिा तथा अय म सयकायी सेिाहरूको जनसजि मोजना तमाय गरयनेछ ।

गनर ।

िषय

ऩवहरो ३

बएको हनने ।

GHRMIS थाथाऩना

१, ९

यणनीमत २.१ सङ्घ,  रशादे स य थाथानीम तहको कामयजजम्भेिायी अननरूऩ जनसजि रशाऺेऩण गयी साियजमनक सेिाभा रशामतबािान यवमजिहरूको आकषयण अमबफृवि

यणनीमतक थातम्ब-२ साियजमनक सेिाभा भानि सॊ साधन यवमिथाथाऩन

१.६.२.४

१.६.२.३

१.६.२.२

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

#)

२.१.१.४

२.१.१.३

२.१.१.२

ि.सॊ .

विकास साखा

आधायभा रशामतबािान जनसजि

रशााि गनय सकायात्भक बनाय नीमत
(Positive recruitment policy)
अिरम्फन गनर ।

जनसजि मोजना तथा

रशाऺेवऩत जनसजि मोजनाको

गनर।

आधायभा दयिय दी ऩननयािरोकन

30

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

साखा

फनाउन कामय विश्लेषण गयी कामय

जजम्भेिायी य कामयिोझ सभेतका

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

सहमोग कामयिभ

रशादे स तथा थाथानीम सासन

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

सङ्कठन सॊ यचना च नथात य छरयतो

सफै सयकायी मनकामहरूको

एकीकृत मोजना तमाय गनर।

आिश्मक जनसजि रशाऺेऩण गयी
सङ्कठन विकास साखा

विकास साखा

सङ्घ/परशादे स/पथाथानीम तहको

आगाभी दस िषयको रामग

जनसजि मोजना तथा

मनकाम/भहासाखा/साखा

अध्मािमधक विियणको आधायभा

कामायय िमनभा ल्माउने।

अद्यािमधक गनर एकीकृत रशाणारी
Government Human Resource
Management Information
System (GHRMIS) थाथाऩना गयी

य रयि दयफय दीको विियण

विमाकराऩ

जजम्भेिाय

२ िषय

२ िषय

२ िषय

सभमािमध

हनने ।

नीमत तजनभ
य ा बएको

हनने ।

थािीकृत बएको

नमाॉ सङ्कठन सॊ यचना

हनने ।

मोजना तमाय बएको

कामयसम्ऩादन सूचक

९

६

९

जोजखभ

#!

साखा

गनर ।

नहनने गयी सङ्कठन सॊ यचना कामभ

दयफय दीको २० रशामतसतबय दा फढी

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

सहामकथातयका ऩदहरूराई कूर

सङ्कठन विकास साखा

तहका मनकामहरूभा

सङ्घ य रशादे सको नीमत मनभायण

गनर।

अमबभनखीकयण कामयिभ सञ्चारन

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

२ िषय

मनयय तय

सभमािमध

तमाय बएको हनने ।

नमाॉ सङ्कठन सॊ यचना

बएको हनने ।

कामयिभ सञ्चारन

अमबभनखीकयण

कामयसम्ऩादन सूचक

२.१.२.३

२.१.२.२

२.१.२.१
विकास साखा

यवमिथाथाऩनका विषमहरू सभािेस

साखा

अननसय धानभा विवमाविद्यारमहरूसॉग

रोकसेिा आमोग य

जनसजि विकास तथा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

सेिाभा सञ्चारन गरयने अध्ममन/प

सहकामय गनर ।

रशासासन सनधाय तथा

मनजाभती सेिा य अय म सयकायी

गनर ।

ऩयीऺाको ऩाठ्यिभ ऩननयािरोकन

गनय विवमाविद्यारम तथा सेिा रशािेस

जनसजि मोजना तथा

साियजमनक रशासासन तथा
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रशासासन सनधाय तथा

कामयिभ

थाथानीम सासन सहमोग

साखा/ रशादे स तथा

मोजना तथा अननगभन

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

मनयय तय

मनयय तय

२ िषय

ऩयीऺा सभमभा

गरयएको हनने ।

मनकामगत सहकामय

बएको हनने ।

ऩाठ्यिभ ऩरयभाजयन

कामयनीमत २.१.२ विवमाविद्यारम य सेिा रशािेसको ऩाठ्यिभभा मनजाभती तथा सयकायी सेिाका रामग आिश्मक ऩनर ऻान य सीऩ सभािेस गरयनेछ ।

२.१.१.६

विकास साखा

सॊ थाथाभा अध्ममनयत विद्याथीराई

मनजाभती सेिाभा आकवषयत गनय

जनसजि मोजना तथा

विवमाविद्यारम तथा विमबन्न सैजऺक

२.१.१.५

मनकाम/भहासाखा/साखा

विमाकराऩ

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

४, ८

१, ८

४

५, ६

१, ४

जोजखभ

#@

सहजीकयण गनर ।

पयक सभमभा सञ्चारन गनय

विवमाविद्यारमको ऩयीऺा पयक

विमाकराऩ
मोजना साखा

मनकाम/भहासाखा/साखा

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी
सभमािमध

हनने ।

पयकऩना आएको

कामयसम्ऩादन सूचक

जोजखभ

२.१.३.४

२.१.३.३

२.१.३.२

२.१.३.१
मोजना साखा

तारीभ नीमत, २०७१ राई

साखा /थाथानीम तहहरू

सवकने तारीभका ऺेर ऩवहचान

मनकामभा आिश्मक बौमतक

गयी तारीभ रशादामक य सहबागी

सूचना तथा रशाविमध

रशाजसऺण रशामत�ान

िनाउने ।

अनराइन भाध्मभफाट रशादान गनय

थाथानीम विकास

य भोड्यनरहरू सभसाभवमक

तारीभ रशामत�ानहरू

सञ्चारन गनर।
रशाजसऺण रशामत�ान/

रशाजसऺण रशामत�ान/ रशादे स

Need Assessment) गयी तारीभ

अमबिृवि गनय तारीभका ऩाठ्यिभ

थाथानीम विकास

आिश्मकता ऩवहचान (Training

नेऩार रशासासमनक

रशाजसऺण रशामत�ान/

कामययत कभयचायीको तारीभ

कभयचायीको यवमािसावमक दऺता

नेऩार रशासासमनक

सॊ घ, रशादे स य थाथानीम तहभा

फनाउने ।

ऩरयभाजयन गयी सभसावमक

जनसजि विकास तथा

मनजाभती कभयचायीहरूको यावष्टम
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विकास साखा

थाथानीम तह ऺभता

तह ऺभता विकास साखा

ऩयीऺण साखा/थाथानीम

सनधाय तथा यवमिथाथाऩन

मोजना साखा/रशासासन

जनसजि विकास तथा

ऺभता विकास साखा

मोजना साखा, थाथानीम तह

जनसजि विकास तथा

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

१ िषय

तमाय बएको हनने ।

आिश्मक सॊ यचना

बएको हनने

नमाॉ भोड्यनर तमाय

बएको हनने ।

तारीभ सञ्चारन

TNA को आधायभा

हनने ।

नीमत तमाय बएको

१, ७

९

७, ९

९

कामयनीमत २.१.३ मनजाभती कभयचायीको यावष्टम तारीभ नीमत ऩरयभाजयन गनर एिभ् तारीभराई कभयचायीको यवमािसावमक ऺभता विकासभा केजय रत गरयनेछ ।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

##

२.१.३.९

२.१.३.८

२.१.३.७

२.१.३.६

२.१.३.५

ि.सॊ .

विकास साखा

ऩाठ्यिभभा साभञ्जथामता कामभ

गनर तथा ती मनकामहरूको

जनसजि मोजना तथा

तारीभ रशादामक मनकामहरूफीचका

गनर ।

(Talent Forum) को आमोजना

रशामतथाऩधायत्भक रशामतबा डिरी

रशादान गनय िावषयक रूऩभा

रशामतबाको रशाष्पनटनको अिसय

कामययत कभयचायीभा अय तयमनवहत

विषमभा अमबभनखीकयण गनर ।

तथा सेिाग्राहीसॉगको यवमफहायका
कभयचायी कल्माण साखा

विकास साखा

कभयचायीराई कामयऺेरभा खटाउनन

अजघ मनजरे सम्ऩादन गननऩ
य नर कामय

जनसजि मोजना तथा

नमाॉ जजम्भेिायी ऩाउने

गनर ।

सम्फय धी विसेष तारीभको रशािय ध

विकास साखा

दऺता य िाताय सीऩ अमबफृवि

33

मनकामहरू

तारीभ रशादामक

आमधकारयक ट्रेड मनमनमन

मनजाभती कभयचायीहरूको

मनकामहरू

तारीभ रशादामक

सहमोग कामयिभ

रशादे स तथा थाथानीम सासन

जनसजि मोजना तथा

अमधकृत कभयचायीभा बाषागत

रशाजसऺण रशामत�ान, थाथानीम
विकास रशाजसऺण रशामत�ान

विकास साखा

अिमधका तारीभ कामयिभको

नेऩार रशासासमनक

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

रशाबाि भूल्मा�न गनर ।

जनसजि मोजना तथा

मनकाम/भहासाखा/साखा

तीस कामयददन िा सोबय दा फढी

सॊ यचना तमाय गनर ।

विमाकराऩ

जजम्भेिाय

मनयय तय

हये क िषय

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

सभमािमध

विकास बएको हनने।

मनकामको ऺभता

तारीभ रशादामक

बएको हनने।

कामयिभ सञ्चारन

बएको हनने ।

ऩचातात् ऩदथाथाऩन

अमबभनखीकयण

हनने ।

सञ्चारन बएको

विसेष तारीभ

हनने ।

भूल्मा�न बएको

तारीभको रशाबािकायी

कामयसम्ऩादन सूचक

४, ९

४, ९

९

१, ९

१, ९

जोजखभ

#$

रशाजसऺण रशामत�ान/
थाथानीम विकास

विषमिथातनहरूराई साभवमक य

यवमिहारयक फनाउने।
रशाजसऺण रशामत�ान

नेऩार रशासासमनक

मनकाम/भहासाखा/साखा

सेिाकारीन तारीभका

सॊ थाथागत ऺभता विकास गनर ।

विमाकराऩ

तह ऺभता विकास साखा

मोजना साखा/ थाथानीम

जनसजि विकास तथा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

सभमािमध

हनने।

अद्यािमधक बएको

विषमिथातन

कामयसम्ऩादन सूचक

२.१.४.४

२.१.४.३

२.१.४.२

२.१.४.१
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

ऩदथाथाऩना, सरुिा तथा फढन िाराई

न ानमोग्म
िैऻामनक य ऩूिायनभ

साखा

न को औसत
कजम्तभा साकय भनरक

विकास साखा

भ्रभणफाट मसकेका असर

ऩरयिेसअननकूर अिरम्फन गनय

अभ्मासराई नेऩारको

जनसजि मोजना तथा

िैदेजसक अध्ममन तथा अिरोकन

गनर ।

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

कामयसम्ऩादनभा आधारयत

बत्ता तथा रशाोत्साहन रशाणारी रागू

रशासासन सनधाय तथा

मनजाभती कभयचायीको रामग
तरि

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

सनविधाको ऩननयािरोकन गयी

सयह फनाउने ।

रशासासन सनधाय तथा

कभयचायीको भौदरक य गैय भौदरक

फनाउने ।

रशासासन सनधाय तथा

मनजाभती सेिाको बनाय,
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साखा

मोजना तथा अननगभन

आमथयक रशासासन साखा

कभयचायी कल्माण साखा

कभयचायी रशासासन साखा

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

हनने।

ल्मािथाथाऩना बएको

केय रीम मनकामभा

हनने ।

रशाणारी रागू बएको

हनने ।

औषत सयह बएको

न को
साकय भनरक

बएको हनने ।

न ानमोग्म
ऩूिायनभ

िैऻामनक तथा

िृजत्त विकास

कामयनीमत २.१.४ मनजाभती य अय म सयकायी सेिाराई आकषयक सेिा फनाउन सेिाराई अय तयायवष्टम भाऩदण्डसॉग तादात्म्मता कामभ गरयनेछ ।

२.१.३.१०

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

१, ६

६, ९

१, २

५, ६, ९

६, ८

जोजखभ

#%

विकास साखा

यवमिथाथाऩनका निीनतभ मसिाय त,

सञ्चारन गनर ।

कामयिभ

साखा /रशादे स तथा

मनजाभती सेिा कामयिभ”

साखा

फाये भा रशाचाय/परशासाय गनय ये मडमो

साखा/सूचना तथा रशाविमध
थाथानीम सासन सहमोग

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासनका असर अभ्मासको

मोजना तथा अननगभन

साखा

मोजना तथा अननगभन

साखा

मनकाम/भहासाखा/

तथा टे मरमबजनफाट “हाम्रो

रशासासन सनधाय तथा

मनजाभती सेिा य साियजमनक

सहकामय गनर ।

न का सम्फि सङ्घ/पसॊ थाथासॉग
भनरक

सेिाभा उऩमोग गनय विमबन्न

भाय मता य यवमिहायराई सयकायी

जनसजि मोजना तथा

मनकाम/भहासाखा/साखा

साियजमनक रशासासन तथा

Lab थाथाऩना गनर ।

केय रीम मनकामहरूभा Innovative

विमाकराऩ

सहमोगी

२.२.१.२

२.२.१.१
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विजस�ीकृत नीमत
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

मनजाभती तथा अय म सयकायी

िषय

मनजाभती सेिाको

ऩवहरो २

कामायय िमन बएको

तजनभ
य ा तथा

रशासासन सनधाय तथा

सङ्कठन विकास साखा

िषय

एकीकृत यावष्टम नीमत

एकीकृत यावष्टम नीमतको आधायभा

साखा

थाथानीम तहको रामग भागयदसयक

विकास साखा

ऩवहरो १

बएको हनने ।

कामयिभ सञ्चारन

सहकामयबएको हनने।

कामयसम्ऩादन सूचक

हनने ।

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

नीमत तजनभ
य ा गयी सङ्घ, रशादे स य

जनसजि मोजना तथा

मनयय तय

िषयदेजख

दोस्रो

मनयय तय

सभमािमध

नीमतको रूऩभा रागू गनर।

रशासासन सनधाय तथा

सयकायी सेिाको एकीकृत यावष्टम

कामयनीमत २.२.१ सङ्घीम सॊ यचना अननकूर सयकायी सेिाको यावष्टम नीमत फनाई कामायय िमन गरयनेछ ।

यणनीमत २.२ मनजाभती कभयचायीहरूभा ऩेसागत आचयण य यवमािसावमक दऺता अमबफृवि गनर ।

२.१.४.६

२.१.४.५

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

९

३, ९

१, ९

४, ९

जोजखभ

#^

साखा

आचायसॊ वहता तजनभ
य ा गयी रागू

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

गननऩ
य नर जस�ाचाय य सदाचाय

सम्फय धी भाऩदण्ड तमाय गयी

रागू गनर ।

रशासासन सनधाय तथा

सयकायी कभयचायीरे ऩारना

गनर ।

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

कभयचायीहरूको रामग ऩेसागत

साखा

आिमधक रूऩभा सभीऺा गनर ।
रशासासन सनधाय तथा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

सङ्घ, रशादे स य थाथानीम तहका

रशासासन सनधाय तथा

विजस�ीकृत नीमत कामायय िमनको

साखा

मनकाम/भहासाखा/साखा

एकीकृत यावष्टम नीमत तथा

तजनभ
य ा गनर ।

सेिाका रामग विजस�ीकृत नीमत

विमाकराऩ

साखा

थाथानीम तह सभय िम

कभयचायी रशासासन साखा,

कभयचायी रशासासन साखा,

साखा

मोजना तथा अननगभन

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

२.२.२.२

२.२.२.१

सृ�राको आिमधक सभीऺा गनर।

विमबन्न सेिा/सभूहफीच यहे को िृजत्त

सङ्कठन विकास साखा

मनयय तय

साखा, कानून तथा पैसरा
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कामायय िमन साखा

िषयभा

४/४

िषय

ऩवहरो ३

िषय

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो २

मनयय तय

सभमािमध

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

कामायय िमन साखा

साखा, कानून तथा पैसरा

ऩवहचान गनय अध्ममन गनर ।

रशासासन सनधाय तथा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

सङ्कठन विकास साखा

सृ�राभा यहे को असभानता

विमबन्न सेिा/सभूह फीचको िृजत्त

कामयनीमत २.२.२ मनजाभती सेिाका सेिा सभूहफीचको िृजत्तऩथभा साभञ्ज्मथामता कामभ गरयनेछ ।

२.२.१.५

२.२.१.४

२.२.१.३

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

सभीऺा बएको हनने।

िृजत्त सृ�राको

हनने।

अध्ममन बएको

हनने।

कामायय िमन बएको

भाऩदण्ड तमाय गयी

बएको हनने।

आचायसॊ वहता तजनभ
य ा

हनने।

सञ्चारन बएको

सभीऺा कामयिभ

तजनभ
य ा बएको हनने।

कामयसम्ऩादन सूचक

३, ९

१

६, ८, ९

५, ६, ८

१, ४

जोजखभ

#&

रशासासन सनधाय तथा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

कभयचायीको िृजत्त सृ�राराई

न ानमोग्म फनाउन सभमफि
ऩूिायनभ

फढन िा रशाणारी रागू गनर ।

िढन िा साखा

मनयय तय

मनयय तय

सभमािमध

हनने ।

रशाणारी रागू बएको

सभमफि फढन िा

हनने।

सभाननता आएको

िृजत्त सृ�राभा

कामयसम्ऩादन सूचक

न ानमोग्म फनाउने ।
ऩूिायनभ

साखा

ऩटक सम्भको सरुिा

रशासासन सनधाय तथा

विकास साखा

जनसजि मोजना तथा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

कभयचायी रशासासन साखा

कभयचायी रशासासन साखा

बएका कभयचायीराई कम्तीभा २

नमाॉ ऩदथाथाऩन एिभ् फढन िा

ऩदथाथाऩन गनर रशाणारी रागू गनर।

मोग्मतािभको आधायभा

मनयय तय

मनयय तय

बएको हनने।

न ानमोग्म
ऩूिायनभ

ऩदथाथाऩन

सरूिा तथा

हनने ।

ऩदथाथाऩना बएको

भेरयट अननसाय

२.२.४.१
साखा

विकासका रामग भय रारमको

विमनमोजन गनर ।

कजम्तभा ५ रशामतसत यकभ

िावषयक फजेटभा चारन खचयको

मोजना तथा अननगभन

सयकायी कभयचायीको सभग्र ऺभता
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विकास साखा

जनसजि मोजना तथा

मनयय तय

बएको हनने ।

फजेटको यवमिथाथा

कामयनीमत २.२.४ सयकायी कभयचायीहरूराई अय तयायवष्टम भञ्चहरूभा रशाबािकायी रूऩभा रशाथातनत हननसक्ने ऻान, सीऩ, कौसरको विकास गरयनेछ ।

२.२.३.२

२.२.३.१

कामयनीमत २.२.३ सेिा रशािेस य तारीभको मोग्मतािभका आधायभा कभयचायीको ऩदथाथाऩन य कामयजजम्भेिायी रशादान गरयनेछ ।

२.२.२.४

मरने ।

गनर विषमराई आधायको रूऩभा

साखा

रशासासन सनधाय तथा

िृजत्त सृ�राभा सभानता कामभ

सङ्कठन विकास साखा

साखा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

सङ्कठन तथा यवमिथाथाऩन सिरऺण

२.२.२.३

मनकाम/भहासाखा/साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

थािीकृत गदाय सेिा सभूहफीचको

विमाकराऩ

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

९

३, ८, ९

३, ८, ९

८, ९

९

जोजखभ

#*

विकास साखा

भञ्चहरूभा हनने उऩजथाथमतराई थऩ

सहबागी गयाउने ।

विसेषऻता य अननबिको आधायभा

रशाबािकायी फनाउन मोग्मता,

जनसजि मोजना तथा

मनकाम/भहासाखा/साखा

सयकायी सेिाफाट अय तयायवष्टम

विमाकराऩ

साखा

मोजना तथा अननगभन

कभयचायी रशासासन साखा,

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

सभमािमध

हनने ।

सहबागी बएको

सम्फजय धत कभयचायी

कामयिभसॉग

कामयसम्ऩादन सूचक

२.२.५.५

२.२.५.२

२.२.५.१
विकास साखा

ऺभताको उऩमोग सनमनजचातत गनय

विकास साखा

रशााि जनसजिको विषमऺेरगत

विकास साखा

तारीभ य भ्रभणफाट पवकयएका

आदानरशादान (Knowledge

मसकेको/पअननबि गये को ऻान

ददनमबर अमनिामय रूऩभा आपूरे

कभयचायीहरूरे पकरको १५

जनसजि मोजना तथा

थािदे सी िा िैदेजसक अध्ममन, 

अननसय धानभा सॊ रग्न गयाउने ।

सम्फजय धत विषमको अध्ममन, 

विियण (Roster) तमाय गनर एिभ्

जनसजि मोजना तथा

िैदेजसक अध्ममन तथा तारीभ

कामायय िमन गनर ।

उऩमोग नीमत” तजनभ
य ा गयी

“िैदेजसक भ्रभण भनोनमन तथा

जनसजि मोजना तथा

कभयचायीभा यहे को ऻान,  सीऩ य
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साखा

आय तरयक यवमिथाथाऩन

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

मनयय तय

मनयय तय

िषय

ऩवहरो २

हनने।

ऩिमत विकास बएको

हनने ।

कामायय िमन बएको

तमाय बई

विषमऺेरगत यो�य

हनने ।

नीमत तजनभ
य ा बएको

कामयनीमत २.२.५ िैदेजसक अध्ममन, अननसय धान तथा तारीभफाट रशााि ऻान, सीऩ य ऺभता अननरूऩ जजम्भेिायी रशादान गरयनेछ ।

२.२.४.२

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

९

५, ७

९

८, ९

जोजखभ

#(

विकास साखा

निीनतभ सोच, भूल्म भाय मता य

मभराउने ।

अिसय रशादान गनर यवमिथाथा

िैदेजसक अध्ममन तथा तारीभको

कभयचायीराई सयकायी रगानीभा

रामग सयकायी सेिाका

यवमिथाथाऩकीम कौसर विकासका

जनसजि मोजना तथा

मनकाम/भहासाखा/साखा

साियजमनक यवमिथाथाऩनका

Sharing) को ऩिमत विकास गनर।

विमाकराऩ

साखा

साखा, कभयचायी रशासासन

मोजना तथा अननगभन

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

सभमािमध

बएको हनने।

अिसयको फृवि

कामयसम्ऩादन सूचक

२.२.६.३

२.२.६.२

२.२.६.१

साखा

सवहतको सूची तमाय गनर ।

साखा

तथा अय म विसेष जजम्भेिायी रशादान
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यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

विकास साखा

जनसजि मोजना तथा

विबागीम रशाभनख, आमोजना रशाभनख

सूचीको मोग्मतािभको आधायभा

कभयचायी रशासासन साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

गयी िावषयक रूऩभा मोग्मतािभ

गनर

रशासासन सनधाय तथा

नेतत्ृ ि ऺभताको भूल्मा�न/ऩयीऺण

सोको आधायभा जजम्भेिायी ददने।

गनरसम्फय धी भाऩदण्ड तमाय गयी

साखा

जजम्भेिायीभा ऩदथाथाऩन

रशासासन सनधाय तथा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

कभयचायी रशासासन साखा

आमोजना रशाभनख जथाता विसेष

विबागीम रशाभनख, कामायरम तथा

मनयय तय

मनयय तय

िषय

ऩवहरो २

रशादान गरयएको

अननसायको जजम्भेिायी

मोग्मतािभ

हनने।

सूची तमाय बएको

हनने।

कामायय िमन बएको

भाऩदण्ड तमायी बई

कामयनीमत २.२.६िावषयक रूऩभा नेतत्ृ ि ऺभता भूल्मा�नन गयी विबागीम रशानख, आमोजना रशाभनख रगामतका ऩदभा जजम्भेिायी ददने यवमिथाथा गरयनेछ ।

२.२.५.६

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

८, ९

८

५, ८

१, ९

जोजखभ

$)

गनर ।

विमाकराऩ
मनकाम/भहासाखा/साखा
साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी
सभमािमध

हनने ।

कामयसम्ऩादन सूचक

िावषयक रूऩभा अय तवियमा गनर।

२.३.१.२

मनयय तय

फनाई ऩूणरू
य ऩभा अनराइन रशाणारी
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गयी

न ानमोग्म
गयी सरुिाराई ऩूिायनभ

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो ३

िषयभा सनरू

सूचना तथा रशाविमध साखा

फढन िा साखा

सरूिासम्फय धी भाऩदण्ड ऩरयभाजयन

मनजाभती कभयचायीको

कभयचायी रशासासन साखा

विकास साखा

सूचना रशाणारी तमाय गयी रागू

गनर ।

जनसजि मोजना तथा

मनजाभती सेिाभा िृजत्त यवमिथाथाऩन

कामयनीमत २.३.१ मनजाभती कभयचायीको सरूिा य फढनिाराई अननभानमोग्म तनल्माइनेछ ।

२.३.१.१

अय तवियमा बई

िावषयक रूऩभा

बएका हनने ।

विमाकराऩ सञ्चारन

मसजयनात्भक

बएको हनने।

गयी कामायय िमन

भाऩदण्ड ऩरयभाजयन

हनने ।

बई रागू बएको

सूचना रशाणारी तमाय

बएको हनने।

मनयय तय

मनयय तय

मनमनमनको बूमभकाको विषमभा

आमधकारयक ट्रेड मनमनमन

मनजाभती कभयचायीको

आमधकारयक ट्रेड मनमनमन

मनजाभती कभयचायीको

रशामतिेदन तमाय

कभयचायी कल्माण साखा

कभयचायी कल्माण साखा

विऻहरुसॉग मनजाभती सेिाभा ट्रेड

तथा साियजमनक रशासासनका

नीमत मनभायण तहका ऩदामधकायी

सॊ रग्न गयाउने।

मसजयनात्भक विमाकराऩभा

मनजाभती सेिाको उन्नमनका रामग

कभयचायीको वहत सॊ यऺण तथा

ट्रेड मनमनमनका गमतविमधराई

मनजाभती कभयचायीको आमधकारयक

यणनीमत २.३ कभयचायीको अय म सनविधा सभामाननकूर फनाई मनजाभती कभयचायीराई उत्रशाेरयत य उच्च भनोफरमनि फनाउने।

२.२.७.२

२.२.७.१

कामयनीमत २.२.७ मनजाभती कभयचायीहरूको आमधकारयक ट्रेड मनमनमनराई मनजाभती कभयचायीको वहत सॊ यऺणभा केजय रत गरयनेछ ।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

९

६, ९

३

३

जोजखभ

$!

गनर ।

रशाणारीराई ऩरयभाजयन

कामयसम्ऩादन भूल्मा�न

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

सूचक सभािेस गयी

कभयचायीको

रशासासन सनधाय तथा

मनकाम/भहासाखा/साखा

कामयविियणभा आधारयत िथातनगत

अिरम्फन गनर ।

विमाकराऩ

कभयचायी रशासासन साखा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

िषय

ऩवहरो २

सभमािमध

आधारयत हनने।

िथातनगत सूचकभा

कासभू रशाणारी

कामयसम्ऩादन सूचक

२.३.२.३

२.३.२.२

२.३.२.१

गनर ।

थािभूल्मा�न गनर ऩिमत अिरम्फन
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साखा

कामययत कभयचायीको कामयविियण

य कामयसम्ऩादन सम्झौताको

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

य कामायरम रशाभनखको ऩदभा

विबागीम रशाभनख,  आमोजना रशाभनख

पायाभ ऩरयभाजयन गनर ।

गयी कामयसम्ऩादन भूल्मा�न
कभयचायी रशासासन साखा

साखा

सम्झौताफभोजजभ कभयचायीको

काभको िथातनगत भूल्मा�न गनर

आय तरयक यवमिथाथाऩन

कामयविियण य कामयसम्ऩादन

साखा

उल्रेख गयी कामयविियण ददने ।

रशासासन सनधाय तथा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

कभयचायी रशासासन साखा

िखत रशात्मामोजजत अमधकाय सभेत

कभयचायीराई ऩदथाथाऩन गदायका

मनयय तय

िषय दे जख

ऩवहरो २

मनयय तय

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो

बएको

गरयएको हनने।

ऩिमत अिरम्फन

थािभूल्मा�न गनर

बएको हनने ।

पायाभ ऩरयभाजयन

कामयसम्ऩादनभूल्मा�न

हनने ।

ऩदथाथाऩना

कामयविियण सवहत

कभयचायीराई

जोजखभ

५, ९

८, ९

३, ९

८, ९

कामयनीमत २.३.२ कभयचायीको कामयविियण य कामयसम्ऩादन सम्झौताको नमतजाको आधायभा कामयसम्ऩादन भूल्मा�नन गनर रशाणारीको विकास गरयेछ ।

२.३.१.३

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

$@

विमाकराऩ

२.३.३.५

२.३.३.४

२.३.३.३

२.३.३.२

२.३.३.१

साखा

सभमािमध
कामयसम्ऩादन सूचक

जोजखभ

कभयचायीको वहत तथा कल्माणका रामग फीभा,  छारिृजत्त,  सहनमरमतऩूण य ऋण, आिास तथा थािाथाथ्म सनविधा,

मनकाम/भहासाखा/साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

साखा

रागत साझेदायीभा सफै रशादे स

कामयसम्ऩादनको आधायभा

थाथाऩना गयी कभयचायीको

कामयसम्ऩादन रशाोत्साहन कोष

नीमत तजनभ
य ा गयी रागू गनर ।
कभयचायी कल्माण साखा

42

आमथयक रशासासन साखा

साखा

मबरको कामयरशाकृमत अननसाय

यवमिसामजय म थािाथाथ्म तथा सनयऺा

यवममिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

तह, मनजाभती अथाऩतार

साखा, रशादे स तथा थाथानीम

थाथानीम तह सभय िम

कामायय िमन साखा

काननन तथा पैसरा

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

भमायददत (Decent) फनाउन सेिा

कभयचायीको कामयथाथरराई

गनर ।
कभयचायी कल्माण साखा

मोजना तथा अननगभन

गनर य रशादे स य थाथानीम तहसॉगको

याजधानीसम्भ विथाताय गनर ।

कभयचायी कल्माण साखा,

कभयचायी कल्माण साखा

कभयचायी कल्माण साखा

मनजाभती अथाऩतारको थातयोन्नती

कल्माणका ऺेर विथाताय गनर ।

ऩरयभाजयन गयी कभयचायी

विद्यभान कानूनी यवमिथाथाराई

नीमत तजनभ
य ा गनर ।

मनजाभती कभयचायी कल्माण यावष्टम

िभस् फढाई कभयचायीको भनोफर य सेिाभा आकषयण िृवि गरयनेछ ।

िषय

ऩवहरो ३

िषय

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो ५

मनयय तय

िषय

ऩवहरो १

आएको हनने ।

कामायय िमनभा

रशाोत्साहन रशाणारी

रागू बएको हनने ।

नीमत तजनभ
य ा बई

हनने ।

विथाताय बएको

रशादे सथातय सम्भ

मनजाभती अथाऩतार

हनने ।

ऺेर विथाताय बएको

हनने ।

नीमत तजनभ
य ा बएको

१, ९

९

१, ४

६, ९

९

यवमिसामजय म थािाथाथ्म य सनयऺा एिभ् कभयचायी ऩरयिायको थािाथाथ्म,  जसऺा रगामत साभाजजक सनयऺा जथाता विषमहरूभा सयकायी रगानी

कामयनीमत २.३.३ मनजाभती य अय म सयकायी

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

$#

२.३.३.१०

२.३.३.९

२.३.३.८

२.३.३.७

२.३.३.६

ि.सॊ .

कभयचायी सञ्चमकोष य नागरयक

सनविधाको रशािय ध गनर ।

जजल्राभा एकीकृत आिास

मनजाभती कभयचायीका रामग सफै

गनर ।

अध्ममनका रामग छारिृजत्त रशादान

कभयचायी कल्माण साखा
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मोजना तथा अननगभन

साखा

मोजना तथा अननगभन

दस

िषय

ऩवहरो ५

सञ्चारन एिभ्

आिासीम विद्यारम

रशाायम्ब बएको हनने ।

थािथाथ्मोऩचाय सेिा

मोगदानभा आधारयत

सहनमरमतऩूण य रूऩभा

बएको हनने ।

सनविधा यवमिथाथा

एकीकृत आिास

गरयएको हनने।

िषय

ऩवहरो ५

िषय

ऩवहरो ५

सञ्चारन गनर एिभ् उच्च जसऺा

साखा

मोजना तथा अननगभन

कभयचायी रशासासन साखा

बएको हनने ।

मनमभािरी ऩरयभाजयन

कामयसम्ऩादन सूचक

छारिृजत्त रशादान

कभयचायी कल्माण साखा

कभयचायी कल्माण साखा

कभयचायी कल्माण साखा

िषय

ऩवहरो २

सभमािमध

तहसम्भ आिासीम विद्यारम

रामग रशात्मेक जजल्राभा भाध्ममभक

मनजाभती कभयचायीका सय तमतका

मन्सनल्क फनाउने ।

गरयने थािाथाथ्मोऩचायका सनविधा

मनजाभती अथाऩतारफाट रशादान

उनीहरूका ऩरयिायको रामग

मोगदानको आधायभा कभयचायी य

मनजाभती कभयचायीहरूको

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण साखा

रशासासन सनधाय तथा

ऩरयभाजयन गनर।

कानून तथा पैसरा

साखा

कामायय िमन साखा,

कभयचायी कल्माण साखा

मनकाम/भहासाखा/साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

कोष मनमभािरी, २०७२

मनजाभती कभयचायी कल्माणकायी

गनर।

रशाोत्साहन गनर रशाणारी थाथाऩना

विमाकराऩ

जजम्भेिाय

१, ८

१, ८

१, ९

५, ९

९

जोजखभ

$$

गयाउने ।

य वकथातािय दीभा उऩरब्ध

फनाइनेछ ।

मनभायण गनर ।

अद्यािमधक गनर सॊ थाथागत सॊ मय र

एकीकृत अमबरेख रशाणारी

गनर ।

रशाणारीको आधायभा गनर ।

कभयचायीको एकीकृत अमबरेख

विकास तथा विबागीम कािायही

कभयचायी रशासासन साखा

कभयचायी रशासासन साखा

यावष्टम वकतािखाना

यावष्टम वकतािखाना

िषय

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो २

हनने ।

मनभायण बएको

सॊ थाथागत सॊ यचना

हनने।

रशाणारी तमाय बएको

२.४.२.२

२.४.२.१
साखा

तथा रशासासनविद्को विियण तमाय

विवमाविद्यारम,  मनजी ऺेर,  नागरयक

रशासासन सनधाय तथा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

ऻानको उऩमोगका रामग रशााऻ

गनर ।

रशासासन सनधाय तथा

रशासासन सनधायका रशाविमाभा
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थाथानीम तह ऺभता

विकास साखा

जनसजि मोजना तथा

मनयय तय

मनयय तय

सनरु बई

ऩवहरो िषय

मनयय तय सम्फाद

तमाय बएको हनने ।

रशााऻहरूको योथाटय

कामयनीमत २.४.२ रशााजऻक ऺेर य ऩेसाविद् सवहतको नीमत सॊफाद सभूह मनभायण गयी मनयय तय रशासासन सनधायको नीमत अिरम्फन गरयनेछ ।

२.४.४.२

जोजखभ

४, ९

४

९

७, ९

मनजाभती सेिा य अय म सयकायी सेिाका सफै कभयचायीहरूको रशासासमनक काभ कायिाही एकीकृत अमबरेख रशाणारीभा आधारयत

कभयचायीको सरुिा, फढन िा, िृजत्त

कामयनीमत २.४.१

२.४.४.१

आिास बिन
हनने ।

िषयमबर

कामयसम्ऩादन सूचक

न आिास मनभायण गयी सनऩथ
सॊ मि

साखा

साखा

सभमािमध

उऩरब्ध बएको

मनकाम/भहासाखा/साखा

मनकाम/भहासाखा/

मनजाभती कभयचायीहरूका रामग

रगानी कोषसॉगको सहकामयभा

विमाकराऩ

सहमोगी

यणनीमत २.४ रशासासन सनधायराई सॊ थाथागत गनय मनयय तय सनधायराई कामयसॊथाकृमतको रूऩभा विकास गनर।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

$%

सॊ मय रफीच

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

तथा रशादे स तहभा नीमत सम्िाद

(Policy Dialogue) पोयभको

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

अध्ममन अननसय धानका रामग

विवमाविद्यारम तथा नीमत

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

रशाविमाराई भागयदसयन य

सहजीकयण गनय उच्चथातयीम

थाथामी सॊ मय र गठन गनर ।

रशासासन सनधाय तथा

मनयय तय रशासासन सनधाय

सॊ थाथासॉग सहकामय गनर ।

अननसय धान रशामत�ान रगामतका

रशासासन सनधाय तथा

रशासासन सनधायका विषमभा

गनर ।

थाथाऩना गयी सञ्चारन

रशासासन सनधाय तथा

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

मनकाम/भहासाखा/साखा

रशासासन सनधायको रामग सङ्घ

सञ्चारन गनर ।

मनयय तय सम्फाद कामयिभ

सभाज य रशासासमनक

विमाकराऩ

साखा

मोजना तथा अननगभन

सासन सहमोग कामयिभ

साखा, रशादे स तथा थाथानीम

मोजना तथा अननगभन

सासन सहमोग कामयिभ

साखा, रशादे स तथा थाथानीम

मोजना तथा अननगभन

साखा

मोजना तथा विकास

विकास साखा, जनसजि

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

िषय

ऩवहरो २

मनयय तय

मनयय तय

िषय दे जख

ऩवहरो २

सभमािमध

गठन बएको हनने ।

उच्चथातयीम आमोग

बएको हनने ।

मनयय तय सभय िम

सयोकायिारासॉग

बएको हनने ।

पोयभको थाथाऩना

नीमत सम्फाद

बएको हनने ।

कामयसम्ऩादन सूचक

२.४.३.२

२.४.३.१
साखा

अमबरेखीकयण गनर ।

रशासासन सनधाय तथा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

अध्ममन रशामतिेदनहरूको

रशासासन सनधाय आमोगफाट

रशासासन सनधाय तथा

रशासासन सनधायका रामग रशााि
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मोजना तथा अननगभन

सूचना तथा रशाविमध साखा

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो १

भागयजचर तमाय

बएको हनने।

अमबरेखीकयण

रशामतिेदनको

कामयनीमत २.४.३ रशासासन सनधायका रामग गठन बएका विमबन्न आमोगफाट रशााि बएका सनझािहरूराई भागयजचरका आधायभा कामायय िमन गरयनेछ ।

२.४.२.५

२.४.२.४

२.४.२.३

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

२, ६

९

१

४

४, ९

जोजखभ

$^

साखा

कामायय िमनको भागयजचर तमाय

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

सभीऺा गनर ।
साखा

रशासासन सनधाय तथा

भागयजचर कामायय िमनको िावषयक

गनर ।

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

मनकाम/भहासाखा/साखा

ददइएका सनधायका सनझािहरूको

विमाकराऩ

साखा

मोजना तथा अननगभन

साखा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

िषय

सभमािमध

२.४.४.२

२.४.४.१
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

नीमतको असय, रशाबाि तथा

आगाभी ददसािोधका रामग

रशासासन सनधाय तथा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

अध्ममन रशामतिेदनको सनझाि

सभेतका आधायभा नीमत ऩरयभाजयन

गयी कामायय िमन गनर।

अध्ममन अननसय धान गनर ।

अिरम्फन गननऩ
य नर उऩामहरूफाये भा

रशासासन सनधाय तथा

मनजाभती सेिाभा सभािेसी
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कामायय िमन साखा

कानून तथा पैसरा

कामयिभ

थाथानीम सासन सहमोग

साखा, रशादे स तथा

साभाजजक सभािेसीकयण

मनयय तय

गयी

ऩरयभाजयन

नीमत

िषयमबर

ऩवहरो ३

िषय

ऩवहरो २

कामयनीमत २.४.४ मनजाभती सेिाभा यहेको सभािेसीकयण नीमतको रशाबािकारयता अध्ममन गयी नीमत ऩननयािरोकन गरयनेछ ।

२.४.३.३

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

गरयएको हनने।

नीमत ऩरयभाजयन

गरयएको हनने।

अध्ममन अननसय धान

हनने ।

सभीऺा बएको

िावषयक रुऩभा

बएको हनने ।

कामयसम्ऩादन सूचक

६, ९

१, ९

१

जोजखभ

$&

विमाकराऩ
मनकाम/भहासाखा/साखा
साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी
सभमािमध
कामयसम्ऩादन सूचक

जोजखभ

विकास साखा

सेिाभा यही विमबन्न विषमभा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

गरयने अध्ममन तथा अननसय धानभा

कामययत य सेिामनिृत्त

भाऩदण्ड तमाय गनर।

कभयचायीहरूराई सॊ रग्न गयाउन

रशासासन सनधाय तथा

साियजमनक रशासासनका विषमभा

सूची तमाय गनर ।

कभयचायीहरूको विषम ऺेरगत

विऻता हामसर गये का

जनसजि मोजना तथा

मनजाभती सेिा य अय म साियजमनक

पैसरा कामायय िमन साखा

साखा, कानून तथा

मोजना तथा अननगभन

सासन सहमोग कामयिभ

साखा/रशादे स तथा थाथानीम

कभयचायी रशासासन

िषय

ऩवहरो २

मनयय तय

गयी

िषयभा सनरू

ऩवहरो १

बएको हनने ।

भाऩदण्ड तमाय

हनने ।

योथाटय तमाय बएको

२.५.२.२

२.५.२.१

रशासासन सनधाय तथा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

उत्तयामधकायी मोजना (Succession

Plan) सम्फय धी अिधायणाराई

गनर ।

(Forum) को रूऩभा विकास

सफै कभयचायीहरूको साझा भञ्च

कामयकायी ऩरयषद्राई विथाताय गयी

ऩूि य विजस� �े णीका कभयचायीहरूको कभयचायी कल्माण साखा

कानूनी यवमिथाथा गरयनेछ ।

47

कभयचायी रशासासन साखा

ऩूि य कभयचायी ऩरयषद्

मनयय तय

मनयय तय

हथाताय तयण बएको

अननबिको

बएको हनने ।

साझा भञ्च तमाय

कामयनीमत २.५.२ मनजाभती य अय म सयकायी सेिाफाट अिकास रशााि जनसजिको ऻान,  सीऩ य अननबिराई सयकायी सेिाभा उऩमोगसम्फय धी थाऩ�

२.५.१.२

२.५.१.१

सेिामबरकै जनसजि सभेत उऩमोग गरयनेछ ।

९

४, ९

नीमतगत तथा

९

४

कामयनीमत २.५.१ साियजमनक रशासासनको सभग्र सनदृढीकयण गनय अध्ममन,  अननसय धान य विकासका रामग ऩेसागत विऻहरूका अरािा मनजचातत रशाोत्साहन सवहत

यणनीमत २.५ साियजमनक सेिाराई रशाबािकायी फनाउन रशााजऻक मनकाम तथा विऻहरूसॉगको सहकामयभा अध्ममन अननसय धान गनर ।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

$*

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

सीऩ य अननबिराई निरशािेसी तथा

कामययत कभयचायीभा

गनर ।

गनय अय तयसम्फाद य अय तयविमा

ऩनथाताय तयण

रशासासन सनधाय तथा

साखा

मनकाम/भहासाखा/साखा

अिकास रशााि याष्टसेिकको ऻान

हथाताय तयण गनर।

चयणभा यहे का कभयचायीरे अननबि

कामायय िमन गनय सेिा मनिृजत्तको

विमाकराऩ

साखा

मोजना तथा अननगभन

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

सभमािमध

थाथानीम तह

गनर।

रशादे स तथा थाथानीम सासन
सहमोग कामायिभ,

आमोजना कामायरमहरू

थाथानीम तहको मोजना रशाकृमाभा

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

साखा

मोजना तथा अननगभन

आय तरयकीकयण गनय सहजीकयण

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

थाथानीम ऩूिायधाय विकास नीमतराई

२०६१ राई ऩरयभाजयन गनर।

थाथानीम ऩूिायधाय विकास नीमत,

३.१.२.१

न , यज्जनभागय तथा
झोरनङ्केऩर
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तथा अननगभन साखा

पोहोयभैरा यवमिथाथाऩन,

िाताियण तथा विऩद्
यवमिथाथाऩन साखा, मोजना

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

मसञ्चाइ, खानेऩानी तथा सयसपाइ,

थाथानीम सडक, सडकऩनर, साना

कामयनीमत ३.१.२ थाथानीम ऩूिायधायका ऺेरहरूको विषमऺेरगत भाऩदण्ड य गनरुमोजना तमाय गरयनेछ ।

३.१.१.२

३.१.१.१

कामयनीमत ३.१.१ थाथानीम ऩूिायधाय विकास सम्फय धी कानूनी तथा नीमतगत यवमिथाथा गरयनेछ।

िषय

ऩवहरो २

मनयय तय

िषय

ऩवहरो १

यणनीमत ३.१ ददगो थाथानीम ऩूिायधाय विकासका रामग नीमत, कानून तथा भाऩदण्ड तजनभ
य ा य कामायय िमनभा सहजीकयण गनर।

यणनीमतक थातम्ब-३ थाथानीम ऩूिायधाय विकासभा सहजीकयण

२.५.२.३

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

बएका हनने।

भाऩदण्डहरू तमाय

हनने।

साभञ्जथामता बएको

मोजनासॉग नीमतको

थाथानीम तहको

बएको हनने।

नीमत ऩरयभाजयन

हनने ।

सञ्चारन बएको

अय तयसम्फाद

िावषयक रूऩभा

हनने ।

कामयसम्ऩादन सूचक

४,  ९

४

४,  ९

९

जोजखभ

$(

आमोजना कामायरमहरू

भाऩदण्ड कामायय िमनका रामग

सहमोग कामयिभ

गनरुमोजना तमायी य कामायय िमनभा

सहजीकयण गनर ।

तथा कामायय िमनभा सभय िम य

नगयऩामरकाको गनरुमोजना तमायी

सहजीकयण गनर। साथै

तथा थाथानीम सासन

मोजना सवहतको एकीकृत विकास

िाताियण तथा विऩद्
यवमिथाथाऩन साखा, रशादे स

आमोजना कामायरमहरू

िथाती विकास, Land Pooling,

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

सहमोग कामायिभ

रशादे स तथा थाथानीम सासन

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

आमोजना कामायरमहरू

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

३.१.३.१

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

House pooling तथा बू-उऩमोग

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

गाउॉ ऩामरकाका रामग एकीकृत

गनर।

थाथानीम तहहरूको ऺभता विकास

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

मनकाम/भहासाखा/साखा

थाथानीम ऩूिायधायका ऺेरहरूको

आिश्मक सहजीकयण गनर।

तमाय गयी कामायय िमनभा

ऺेरहरुको गनरुमोजनाको नभूना

थाथानीम मातामात रगामत अय म

गनर।

ऩूिायधायका भाऩदण्डहरू तमाय

केिरकाय जथाता थाथानीम

विमाकराऩ

थाथानीम ऩूिायधायको भभयत सम्बाय

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग
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मोजना तथा अननगभन

कामयनीमत ३.१.३ थाथानीम ऩूिायधायको ददगोऩना सनमनजचातत गनय सहजीकयण गरयनेछ।

३.१.२.४

३.१.२.३

३.१.२.२

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो ५

मनयय तय

मनयय तय

िषय दे जख

ऩवहरो २

सभमािमध

नभूना कामयविमध

तमाय बएको हनने ।

एकीकृत गनरुमोजना

हनने।

कामायय िमन बएका

भाऩदण्डहरू

बएको हनने।

गनरुमोजना तमाय

कामयसम्ऩादन सूचक

३

४

१,  ४

४

जोजखभ

%)

३.१.३.४

३.१.३.३

३.१.३.२

ि.सॊ .

विकास

गनय

थाथानीम

आमोजना कामायरम

कभयचायीहरूको ऺभता विकास,

आमोजना कामायरम,
थाथानीम तह

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

आमोजना कामायरमभा विजसव�कृत

रशामोगसारा थाथाऩनाका रामग

थाथानीम तहभा आधायबूतथातयको

रशामोगसारा थाथाऩना गनर तथा

थाथानीम ऩूिायधाय विकास
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थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

सहमोग कामयिभ

गनर।

मनभायण साभग्री ऩयीऺणका रामग

रशादे स तथा थाथानीम सासन

नगयऩामरकाहरूराई सहजीकयण

यवमिथाथाऩन साखा,
थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

आमोजना कामायरम

तथा यावष्टम बिन सॊ वहताको

िाताियण तथा विऩद्

विबाग, थाथानीम तह

साखा, थाथानीम ऩूिायधाय

मोजना तथा अननगभन

साखा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

कामायय िमनभा गाउॉ ऩामरका तथा

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

बिन मनभायणसम्फय धी भाऩदण्ड

सञ्चारन गनर।

दऺता अमबफृविका विमाराऩहरू

मनभायण सम्फि िमभकका रामग

अमबभनखीकयण तथा बौमतक

जनरशामतमनमधका रामग

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

मनकाम/भहासाखा/साखा

थाथानीम तहभा कामययत रशााविमधक

गनर।

सम्फय धी नभूना कामयविमध तजनभ
य ा

तहभा कोष थाथाऩना तथा सञ्चारन

ऩिमतको

विमाकराऩ

जजम्भेिाय

िषय

ऩवहरो ५

मनयय तय

मनयय तय

िषय

सभमािमध

बएको हनने।

रशामोगसारा थाथाऩना

हनने।

भाऩदण्ड रागू बएको

बिन सॊ वहता य

बएका हनने।

कामयिभ सञ्चारन

ऺभता विकासका

तजनभ
य ा बएको हनने ।

कामयसम्ऩादन सूचक

१,  ४

४

१,  ४

जोजखभ

%!

आमोजना कामायरम

ऩूिायधायसम्िय धी तथ्मा� स�रन

तथा अद्यािमधक गनर।

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

मनकाम/भहासाखा/साखा

थाथानीम तहको बौमतक

सहजीकयण गनर।

विमाकराऩ

साखा, थाथानीम तह

मोजना तथा अननगभन

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

सभमािमध

हनने।

अद्यािमधक बएको

तथ्मा� स�रन तथा

कामयसम्ऩादन सूचक

आमोजना कामायरम

सियमाभ सञ्चामरत सडक सञ्जारभा

सभय िम य सहजीकयण गनर।

आिि गनय कामयिभ कामायय िमन,

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

आमोजना कामायरम

सडकफाट जोनेने।

थाथानीम तहका िडा केय रहरू

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

सफै थाथानीम तहका केय रहरू ऩक्की

साखा, थाथानीम तह

मोजना तथा अननगभन

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

साखा, थाथानीम तह

मोजना तथा अननगभन

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

३.२.२.२

३.२.२.१

तथा

सहजीकयण गनर।

बिन मनभायणका रामग सभय िम

थाथानीम तहका िडा कामायरम

तथा सहजीकयण गनर।

भाऩदण्ड कामायय िमन, अननगभन

मनभायणका रामग स्रोत ऩरयचारन,

थाथानीम तहका रशासासकीम बिन

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग
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भय रारम, थाथानीम तह

भय रारम, थाथानीम तह

कामयनीमत ३.२.२ थाथानीम तहको रशासासकीम बिन मनभायणभा सहजीकयण गरयनेछ ।

३.२.१.२

३.२.१.१

१० िषय

िषय

ऩवहरो ५

१० िषय

िषय

ऩवहरो ५

हनने।

बिन मनभायण बएका

हनने।

बिन मनभायण बएका

हनने।

सडक मनभायण बएको

ऩक्की तथा ग्राबेर

बएको हनने।

ऩक्की सडक मनभायण

कामयनीमत ३.२.१ सफै थाथानीम तहका केय रहरू ऩक्की सडकफाट जोनेने तथा िडा केय रहरू सियमाभ सञ्चामरत सडक सञ्जारभा आिि गरयनेछ।

यणनीमत ३.२ सफै थाथानीम तहभा य मूनतभ आधायबूत ऩूिायधायहरू विकासका रामग सभय िम य सहजीकयण गनर।

३.१.३.५

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

१,  ४

४

१,  ४

१,  ४

४

जोजखभ

%@

विमाकराऩ
मनकाम/भहासाखा/साखा
साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

सनयजऺत फनाउने ।ने ।

Audit) गयी रशामतिेदनको आधायभा

(Road safety

आमोजना कामायरम

हनने थाथानीम सडकराई सडक

सनयऺा रेखाजोखा

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

सिायी चाऩ य सडक दनघट
य ना फढी
साखा, थाथानीम तह

मोजना तथा अननगभन

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

मोजना तथा अननगभन
साखा

रशााथमभकीकयणका आधाय

(LocalInfrastructure Selectionand
Prioritization Criteria) तमाय गयी

आमोजना कामायरम

ऩूिायधाय विकासको रामग

सहमोग उऩरब्ध गयाउने।

आिश्मकता अननसाय रशााविमधक

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

थाथानीम तहहरूराई थाथानीम

कामायय िमनभा सहजीकयण गनर।

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

थाथानीम ऩूिायधाय छनोट य

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

थाथानीम तह

आमोजना कामायरम,

थाथानीम ऩूिायधाय विकास

मनयय तय

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो २

मनयय तय

गयी

िषयभा सनरु

ऩवहरो २

सभमािमध

रशााि गये का हनने।

रशााविमधक सहमोग

थाथानीम तहरे

बएको हनने।

आधायहरु तमाय

हनने ।

सनयजऺत बएको

थाथानीम सडक

कामयसम्ऩादन सूचक

३.२.५.१
यवमिथाथाऩन साखा

आिश्मक ढन ङ्का, मगट्टी िारनिा

िथातनहरूको ददगो य सहज आऩूमतय

जथाता साधायण मनभायणभूखी

िाताियण तथा विऩद्

ऩूिायधाय विकासका रामग
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कामायय िमन साखा

कानून तथा पैसरा

िषय

ऩवहरो २

हनने।

कानून मनभायण बएको

कामयनीमत ३.२.५ ऩूिायधाय विकासका रामग आिश्मक साधायण मनभायणभूखी िथातनहरूको सहज य ददगो आऩूमतय यवमिथाथाभा सहजीकयण गरयनेछ।

३.२.४.२

३.२.४.१

कामयनीमत ३.२.४ थाथानीम ऩूिायधाय विकासका रामग रशााविमधक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ।

३.२.३.१

कामयनीमत ३.२.३ थाथानीम सडक सनयऺा (Local Road Safety) कामयिभ सञ्चारन गरयनेछ।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

३,  ४,  ८

४

४

३

जोजखभ

%#

गनर।

यवमिथाथाका रामग कानून मनभायण

विमाकराऩ
मनकाम/भहासाखा/साखा
साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

सभय िम साखा

सहरगानी तथा साियजमनक मनजी

यवमिथाथाऩन साखा, विकास
सहामता सभय िम साखा

ऩूिायधाय मनभायण गनर।

िाताियण तथा विऩद्

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

पोहोयभैरा यवमिथाथाऩन सम्फय धी

उऩभहानगयऩामरकाहरूभा

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

यवमिथाथाऩन साखा

यवमिथाथाऩनका रामग भौजनदा नीमत

तथा कानून ऩरयभाजयन गनर।

िाताियण तथा विऩद्

पोहोयभैराको ददगो

ऩवहरो २

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो ७

िषय

बएको हनने।

ऩूिायधाय मनभायण

तजनभ
य ा बएको हनने।

नीमत तथा कानून

बएको हनने।

सभझदायी ऩरको

भाऩदण्ड य

बएको हनने।

भाऩदण्ड तमाय

नीमत, कानून तथा

तमाय गनय सहजीकयण गनर।

थाथानीम तह, मनजी ऺेर

मनयय तय

िषय

ऩवहरो २

नभूना भथामौदा तमाय

सभय िम साखा

साियजमनक मनजी साझेदायीका

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

कामयसम्ऩादन सूचक

भाऩदण्ड तथा सभझदायी ऩर

विकास सहामता

थाथानीम ऩूिायधाय विकासभा

तथा भाऩदण्ड तमाय गनर।

साझेदायी रशािियन नीमत, कानून

विकास सहामता

थाथानीम ऩूिायधाय विकासभा

थाथानीम ऩूिायधाय विकासका रामग सहरगानीका ऺेररशािियन गनय सभय िम य सहजीकयण गरयनेछ।

सभमािमध

३.३.२.१

(ऩाइरट) कामयिभ सञ्चारन

थाथानीम ऩूिायधाय विकासको नभूना

साियजमनक मनजी साझेदायीभा

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग
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साखा

मोजना तथा अननगभन

िषय

ऩवहरो २

हनने।

सञ्चारन बएका

नभूना कामयिभ

कामयनीमत ३.३.२ साियजमनक मनजी साझेदायीभा थाथानीम ऩूिायधायका नभूना आमोजना सञ्चारन गयी थाथानीम तहहरूराई अभ्मथात गयाइनेछ ।

३.३.१.४

३.३.१.३

३.३.१.२

३.३.१.१

कामयनीमत ३.३.१

यणनीमत ३.३ थाथानीम ऩूिायधाय विकासभा सहरगानी तथा साियजमनक मनजी साझेदायी रशािियन गनर।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

१,  ४

१,  ४

४

४

४,  ९

जोजखभ

%$
आमोजना कामायरम

तथा थाथानीम सडकभध्मे मारनचाऩ

गनर।

रयफ्रेसभेय ट सेय टयहरू थाथाऩना

साझेदायी अिधायणा अननरूऩ

फढी बएका सडक रुटभा रागत

थाथानीम ऩूिायधाय

यणनीमतक भहत्िका रशाादे जसक

गनर।

सम्बायवम आमोजनाहरूको ऩवहचान

ऩूिायधायका ऺेरको अध्ममन तथा

साझेदायीभा सञ्चारन गनय सवकने

सहरगानी तथा साियजमनक मनजी

कामायय िमनभा सहजीकयण गनर।

आमोजनाको ऩवहचान गयी
थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

आमोजना कामायरम

साझेदायीभा मनभायण हनने यज्जनभागय

तथा केिरकाय सम्फय धी

थाथानीम ऩूिायधाय

मनकाम/भहासाखा/साखा

सहरगानी तथा साियजमनक मनजी

गनर।

विमाकराऩ

थाथानीम तह, मनजी ऺेर

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

मनजी रगानीकताय

रशादे स, थाथानीम तह य

यवमिथाथाऩन साखा

िाताियण तथा विऩद्

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

१० िषय

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो ५

मनयय तय

िषय दे जख

ऩवहरो ३

सभमािमध

थाथाऩना बएका हनने।

२१ िटा सेय टयहरू

हनने।

ऺेर ऩवहचान बएका

ऩूिायधायका सम्बायवम

बएको हनने।

आमोजना ऩवहचान

कामयसम्ऩादन सूचक

३.४.१.१

सभय िम साखा

अय तयायवष्टम विकास सहामता

ऩरयचारनको ढाॉचा (फ्रेभिकय)

विकास सहामता

थाथानीम ऩूिायधाय विकासका रामग
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थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

िषय

ऩवहरो १

हनने।

ढाॉचा तमाय बएको

कामयनीमत ३.४.१ थाथानीम ऩूिायधाय विकासका रामग अय तयायवष्टम विकास सहामता ऩरयचारनको ढाॉचा (फ्रेभिकय) तमाय गरयनेछ।

यणनीमत ३.४ थाथानीम ऩूिायधाय विकासका रामग अय तयायवष्टम विकास सहामताराई एकीकृत रूऩभा ऩरयचारन गनर।

३.३.२.४

३.३.२.३

३.३.२.२

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

४

१,  ४

१,  ४

१, ४

जोजखभ

%%
सभय िम साखा

विकास साझेदायहरू सभेतको

Forum फनाउने।

सहबामगता हननेगयी Dialogue

विकास सहामता

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

मनकाम/भहासाखा/साखा

थाथानीम ऩूिायधाय विकासभा सॊ रग्न

रगानी सम्भेरन गनर।

आकवषयत गनय थाथानीम ऩूिायधाय

आिश्मक रशात्मऺ िैदेजसक रगानी

थाथानीम ऩूिायधाय विकासका रामग

फैँ क तमाय गनर।

रशााथमभकीकयण सवहतको आमोजना

आमोजनाहरूको ऩवहचान गयी

सवकने थाथानीम ऩूिायधाय

विकास सहामता ऩरयचारन गनय

तमाय गनर।

विमाकराऩ

साखा

मोजना तथा अननगभन

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

साखा

विकास सहामता सभय िम

साखा

मोजना तथा अननगभन

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

िषय

ऩवहरो २

मनयय तय

सभमािमध

हनने।

Dialogue Forum
विमासीर बएको

बएको हनने।

रगानी सम्भेरन

बएको हनने।

आमोजना फैँ क तमाय

कामयसम्ऩादन सूचक

४

१,  ४

२, ४

जोजखभ

३.५.१.१

यवमिथाथाऩन साखा

सूचकहरू सवहतको भाऩदण्ड

गनय सहजीकयण गनर।

तमाय गयी थाथानीम तहभा रागू

िाताियण तथा विऩद्

उत्थानसीर सभनदामका आधायबूत

यवमिथाथा मभराइनेछ।
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थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

िषय

ऩवहरो २

बएको हनने।

भाऩदण्ड तमाय

४

कामयनीमत ३.५.१ विऩद् जोजखभ यवमिथाथाऩन तथा जरिामन ऩरयितयन अननकनरनसम्फय धी असर अभ्मासराई थाथानीमकयण गनय आिश्मक नीमतगत तथा कानूनी

यणनीमत ३.5 विऩद् जोजखभ यवमिथाथाऩन तथा जरिामन ऩरयितयन अननकनरनराई भूररशािाहीकयण गनर।

३.४.१.४

३.४.१.३

३.४.१.२

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

%^

गनर।

कामायय िमनका रामग सभय िम

ढाॉचा तमाय गयी सोको

ऩरयबाषा, मडजाइन सवहतको नभूना

ऩरयितयन अननकूमरत ऩूिायधायको

जोजखभ सॊ िेदनसीर य जरिामन

थाथानीम ऩूिायधायका रामग विऩद्

सहजीकयण गनर।

उऩरब्ध गयाई कामायय िमनभा

कामभ गनय एकीकृत ददग्दसयन

विमाकराऩहरूफीच साभञ्जथामता

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

यवमिथाथाऩन साखा

जरिामन ऩरयितयन

अननकूरनसम्फय धी

िाताियण तथा विऩद्

मनकाम/भहासाखा/साखा

विऩद् जोजखभ य मू नीकयण य

विमाकराऩ

यवमिथाथाऩन साखा

िाताियण तथा विऩद्

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो २

सभमािमध

बएको हनने।

नभूना ढाॉचा तमाय

बएको हनने।

ददग्दसयन तमाय

कामयसम्ऩादन सूचक

३.५.२.२

३.५.२.१

विऩद् जोजखभ य मू नीकयण य

गयी उऩरब्ध गयाउने।

यणनीमतक मोजनाको नभूना तमाय
िाताियण तथा विऩद्

यवमिथाथाऩन साखा

जोजखभ य मू नीकयण य जरिामन

ऩरयितयन अननकूरनसम्फय धी

िाताियण तथा विऩद्

थाथानीम तहको रामग विऩद्
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थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो १

आय तरयकीकयण

हनने।

नभूना तमाय बएको

यणनीमतक मोजनाको

कामयनीमत ३.५.२ थाथानीम तहको मोजना रशाविमाभा विऩद् जोजखभ यवमिथाथाऩन य जरिामन ऩरयितयन अननकूरनराई भूररशािाहीकयण गरयनेछ।

३.५.१.३

३.५.१.२

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

४

४

३,  ४

४,  ९

जोजखभ

%&

३.५.२.७

३.५.२.६

३.५.२.५

३.५.२.४

३.५.२.३

ि.सॊ .

यवमिथाथाऩन साखा

जोजखभ य मू नीकयण य जरिामन

यवमिथाथाऩन साखा

कामयसञ्चारन केय र थाथाऩना गनय

िाताियण तथा विऩद्
यवमिथाथाऩन साखा

च�ा� रशाकोऩ य मू नीकयणको

रामग भाऩदण्ड एिभ् रशाजसऺण

सहजीकयण गनर।

57

रशादे स तथा थाथानीम सासन

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

थाथानीम तह

ऩयीऺण (Electrical Audit) को

भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गनय

आमोजना कामायरम,

थाथानीम ऩूिायधाय

विकास साखा

थाथानीम तह ऺभता

थाथानीम तह

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

विकास साझेदायहरु

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग,

थाथानीम तह

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

विद्यनतीम उऩकयणहरूको विद्यनतीम

आिासीम तथा साियजमनक बिन य

गयी ऺभता विकास गनर।
थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

यवमिथाथाऩन साखा

ददगो सञ्चारनका रामग रशाजसऺण

साभग्री (Training Module) तमायी

िाताियण तथा विऩद्

थाथानीम तहभा िारुणमय रको

सहजीकयण गनर।

िाताियण तथा विऩद्

थाथानीम तहभा आऩतकारीन

विकास गनर।

ऩरयितयन अननकूरनसम्फय धी ऺभता

िाताियण तथा विऩद्

यवमिथाथाऩन साखा

मनकाम/भहासाखा/साखा

थाथानीम तहको रामग विऩद्

आय तरयकीकयण गनर।

तहको मोजना रशाविमाभा

भूररशािाहीकयण गनय थाथानीम

जरिामन ऩरयितयन अननकूरनराई

विमाकराऩ

जजम्भेिाय

िषय दे जख

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो ५

िषय

ऩवहरो १

मनयय तय

मनयय तय

य तय

िषयदेजखमनय

सभमािमध

बएको हनने।

भाऩदण्ड तमाय

रागू बएको हनने।

भाऩदण्ड तमाय बई

हनने ।

भोड्यनर तमाय बएको

हनने।

केय र थाथाऩना बएको

बएको हनने।

कामयिभ सञ्चारन

ऺभता विकास

बएको हनने।

कामयसम्ऩादन सूचक

१,  ४

४

१,  ४

१,  ४

१, ४

जोजखभ

%*

रामग सहजीकयण गनर।

ऩूिायधायहरूको विऩद् मफभाको

सॊ िेदनसीर थाथानीम

विकास गनर।

गयी थाथानीम तहको ऺभता

साभग्री (Training Module) तमाय

विमाकराऩ

थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

मनकाम/भहासाखा/साखा

४.१.१.३

४.१.१.२

४.१.१.१
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

कामायरम तथा कभयचायीराई स्रोत

साधन य अमधकाय सवहत

रशादामक

थाथानीम तह, मफभा सेिा

सहमोग कामयिभ

मनयय तय

सेिाग्राहीभैरी

तारीभ कामयिभभा

बएको हनने ।

कामयविमध तजनभ
य ा

रशासासन सनधाय तथा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

सेिा रशािाह गनर सभान रशाकृमतका

कामायरमहरूफीच रशामतथाऩधाय गयाई
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कभयचायी ऩनयथाकृत

उत्कृ� कामायरम य

बएको हनने।

साभग्री सभािेस
कभयचायी रशासासन साखा

मनयय तय

िषय

ऩवहरो २

बएको हनने।

विऩद् मफभा गनय सनरू

गनर ।

यवमिथाथाऩन साखा

रशासासन सनधाय तथा

साखा

मोजना तथा अननगभन

मनयय तय

िषय दे जख

ऩवहरो २

मनयय तय

कामयसम्ऩादन सूचक

यवमिहाय सम्फय धी

रशाजसऺण रशामत�ान

कभयचायीराई सेिाग्राहीभैरी

साखा

सभमािमध

यवमिहायसम्फय धी तारीभ रशादान

नेऩार रशासासमनक

सेिा रशािाहभा रशात्मऺ सॊ रग्न

गनर ।

कामयविमध तजनभ
य ा गयी कामायय िमन

उत्तयदावमत्ि सनमनजचातत गयाउने

रशासासन सनधाय तथा

अग्रबागभा यही सेिा रशािाह गनर

कामयनीमत ४.१.१ साियजमनक सेिा रशािाहराई नागरयकभैरी तनल्माइनेछ ।

सहमोगी
मनकाम/भहासाखा/

यणनीमत ४.१ साियजमनक सेिाभा नागरयकको सयर,  सहजय सनरब ऩहनॉच सनमनजचातत गनर ।

यणनीमतक थातम्ब-४ सेिा रशािाह य सनसासन

३.५.२.८

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

४, ५, ९

१

५, ६, ९

१, ४

जोजखभ

%(

४.१.१.८

४.१.१.७

४.१.१.६

४.१.१.५

४.१.१.४

ि.सॊ .

साखा

सनयजऺत फनाउने य मू नतभ

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा /आय तरयक
यवमिथाथाऩन साखा

सहजीकयण गनय कामायरमहरूभा

िैतमनक थािमॊ सेिक

सहजकतायसवहतको हे ल्ऩ डेथाक

साखा

तथा मनिेदनको ढाॉचाराई सयर य

रशासासन सनधाय तथा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

कामायरमको बौमतक सॊ यचनाराई

सेिाग्राहीभैरी फनाउन Cubicle

फनाउने ।

सूचना रशाविमधभा आधारयत

सूचना तथा रशाविमध

सेिा रशाामिका रामग बननऩ
य नर पायाभ

रागू गनर ।

सम्फय धी भाऩदण्ड तमाय गयी

रशासासन सनधाय तथा

सेिाग्राहीराई सेिारशािाहभा

आधायहरू तमाय गनर।

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

आधनमनक, िाताियणभैरी य

साखा

ढाॉचा तमाय गनर ।
रशासासन सनधाय तथा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

आधायबूत विषमिथातनसवहतको

कामायरमराई नागरयकभैरी,

रशासासन सनधाय तथा

साखा

मनकाम/भहासाखा/साखा

नागरयक िडाऩरभा सभािेस हनने

भाऩदण्ड फनाई ऩनयथाकृत गनर।

उत्कृ� कामायरम य कभयचायीराई

रशाबािकायी सेिा रशािाह गनर

विमाकराऩ

जजम्भेिाय
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विबाग/मोजना तथा

थाथानीम ऩूिायधाय

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

साखा

मोजना तथा अननगभन

कभयचायी रशासासन साखा

सूचना तथा रशाविमध साखा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

िषयदेजख

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो २

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो १

सभमािमध

हनने।

नीमत तमाय बएको

हनने।

ढाॉचातमाय बएको

बएको हनने।

हे ल्ऩ डेथाक थाथाऩना

सहजकताय सवहतको

तमाय गरयएको हनने।

य मू नतभ आधाय

तम बएको हनने।

ढाॉचा य अय तयिथातन

नागरयक िडाऩरको

बएको हनने।

कामयसम्ऩादन सूचक

१, ६

७

१,  ५,  ९

४, ९

९

जोजखभ

^)

गनर ।

नीमत अिरम्िन गनर ।

िैऻामनक ढाॉचाफभोजजभ तमाय गनर

Model रगामतका आधनमनक एिभ्

विमाकराऩ
साखा

मनकाम/भहासाखा/साखा
अननगभन साखा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

सभमािमध

४.१.२.४

४.१.२.३

४.१.२.२

४.१.२.१
साखा

सेिा रशािाह य अवपस अटोभेसन

साखा

िेफसाइटभा सभािेस गननऩ
य नर

साखा

रशािाहको विवमासनीमता फढाउन

विकास साखा

ऺभता विकासका कामयिभ

सञ्चारन गनर।

थाथानीम तह ऺभता

कभयचायीभा सूचना रशााविमधसम्फय धी

ऩयीऺण (Security Audit) गनर ।

एप्सहरूको मनममभत रूऩभा सनयऺा

सयकायी िेफसाइट तथा

सूचना तथा रशाविमध

सूचना रशाविमधभा आधारयत सेिा

गनर ।

तम गयी कामायय िमन गनर ।

आधायब नत अय तयिथातन एिभ् ढाॉचा

सूचना तथा रशाविमध

रशात्मेक सयकायी कामायरमको

रशाविमधभैरी फनाउने ।

रशाणारी तमाय गयी सूचना

सूचना तथा रशाविमध

सफै तहका कामायरमभा विद्यनतीम

60

सूचना तथा रशाविमध साखा

मनकामहरू

सम्िजय धत सयकायी

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

मनयय तय

मनयय तय

िषय

ऩवहरो १

िषय

ऩवहरो २

कामयनीमत ४.१.२ सफै तहफाट रशािाह हनने साियजमनक सेिाराई सञ्चाय तथा सूचना रशाविमधभा आधारयत फनाइनेछ ।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

बएको हनने।

कामयिभ सञ्चारन

गरयएको हनने ।

सनयऺा ऩयीऺण

हनने ।

कामायय िम बएको

ढाॉचा तमाय बई

हनने।

रशाणारी तमाय बएको

कामयसम्ऩादन सूचक

१, ९

७

९

७

जोजखभ

^!

साखा

रशाविमधभा आधारयत सेिाहरूफाये

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

सेिाको अद्यािमधक अिथाथाको

फाये भा तत्कार जानकायी ऩाउन
service delivery tracking system

साखा, मोजना तथा
अननगभन साखा

याख्ने ।

आय तरयक यवमिथाथाऩन

सहमोग कामयिभ

रशादे स तथा थाथानीम सासन

सूचना तथा रशाविमध साखा

विकास साखा

थाथानीम तह ऺभता

साखा

मनकाम/भहासाखा/

मडजजटर भाध्मभफाट अमबरेख

कभयचायीहरूको सम्ऩजत्त विियण

गनर ।

सासन कामायय िमन गनर ।
यावष्टम वकतािखाना

साखा

तहभा

इय टयनेट ऩहनॉच ऩनर्माई विद्यनतीम

थाथानीम

गयी

सम्ऩूण य

सूचना तथा रशाविमध

इय टयनेट सेिारशादामकसॉग सभय िम

को यवमिथाथा गनर।

रशासासन सनधाय तथा

सेिाग्राहीरे चाहे को फखत आफ्नो

सञ्चारन गनर ।

(Digital Awareness) कामयिभ

विमबन्न भाध्मभफाट जनचेतना

सूचना तथा रशाविमध

मनकाम/भहासाखा/साखा

कामायरमफाट रशािाह हनने सूचना

विमाकराऩ

सहमोगी

मनयय तय

िषयदेजख

याजखएको हनने।

मडजजटर भाध्मभभा

सम्ऩजत्त विियण

हनने ।

ऩवहरो ३

सञ्चारन बएको
मनयय तय

विद्यनतीम सासन

बएको हनने ।

तथा कामायय िमन

रशाणारीको विकास

बएको हनने।

कामयिभ सञ्चारन

कामयसम्ऩादन सूचक

िषयदेजख

ऩवहरो ३

िषय

ऩवहरो २

मनयय तय

सभमािमध

६

१, ७

७

१, ७

जोजखभ

४.१.३.१

यवमिथाथाऩन साखा

आधायबूत सेिाहरूको ऩवहचान

गयी मनिायध रूऩभा सञ्चारन

िाताियण तथा विऩद्

विऩद्को सभमभा रशादान गरयने

61

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

िषय

ऩवहरो २

हनने।

ऩवहचान गरयएको

आधायबूत सेिाहरूको

९

कामयनीमत ४.१.३ विऩद्को सभमभा य मूनतभ साियजमनक सेिा रशािाहको मनयय तयताको सनमनजचाततता हनने गयी नीमतगत,  कानूनी तथा सॊ थाथागत यवमिथाथा गरयनेछ ।

४.१.२.८

४.१.२.७

४.१.२.६

४.१.२.५

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

^@

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

विऩद्को सभमभा कामायरम

सम्फय धी मनममभत कामय य सेिा

यवमिथाथाऩन

सॊ रग्न सफै याष्टसेिक कभयचायी

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

रशािाह गदाय अिरम्फन गननऩ
य नर

रशाविमाका फाये भा कभयचायीहरूराई

नभूना अभ्मास गयाउने ।

रशासासन सनधाय तथा

विऩद्को सभमभा साियजमनक सेिा

गनर ।

ऩरयचारनसम्फय धी नीमत तमाय

िाताियण तथा विऩद्

विऩद्को सभमभा सयकायी सेिाभा

home रशाणारीको विकास गनर ।

work from home य service at

रशािाहको सनमनजचाततताका रामग

रशासासन सनधाय तथा

मनकाम/भहासाखा/साखा

सूचना रशाविमधको उऩमोग गयी

गनर ।

विमाकराऩ

मनकाम

अय म तारीभ रशादामक

रशाजसऺण रशामत�ान तथा

नेऩार रशासासमनक

साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशाासासन सनधाय तथा

सूचना तथा रशाविमध साखा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

िषय

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो ३

सभमािमध

हनने ।

सभािेस बएको

नभूना अभ्मास

तारीभ साभग्रीभा

हनने।

नीमत तमाय बएको

बएको हनने ।

रशाणारीको विकास

कामयसम्ऩादन सूचक

६

५

५, ७

जोजखभ

४.२.१.१

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

सम्फजय धत मनदर जसकाहरू ऩरयभाजयन

एिभ् एकीकयण गयी साियजमनक

सेिा रशािाह सयरीकयण मनदर जसका

रशासासन सनधाय तथा

साियजमनक सेिा रशािाहसॉग

62

कामायय िमन साखा

कानून तथा पैसरा

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो ३

कामयनीमत ४.२.१ सयकायी मनकामफाट रशािाह गरयने सफै सेिाहरूको कामयसञ्चारन भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गरयनेछ ।

गनर।

हनने।

तजनभ
य ा गरयएको

एकीकृत मनदर जसका

९

यणनीमत ४.२ सङ्घ,  रशादे स य थाथानीम तहफाट रशािाह गरयने साियजमनक सेिाभा गनणथातयीमता कामभ गनय आिश्मक नीमत,  कानून तथा भाऩदण्ड तमाय गयी रागू

४.१.३.४

४.१.३.३

४.१.३.२

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

^#

४.२.१.५

४.२.१.४

४.२.१.३

४.२.१.२

ि.सॊ .

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

िडाऩरभा नागरयक विवमाास

अमबिृवि गनर गयी कानूनी

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा भय रारम

मनदर जसका, २०६८ ऩरयभाजयन गयी

रागू गनर य मसराई रशादे स य

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा भय रारम

गननऩ
य नर य मू नतभ भाऩदण्डहरू

सभेवटएको ढाॉचा तमाय गयी

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा भय रारम

सम्ऩादन गरयने सेिा रशािाहराई

रशाबाकायी फनाउनका रामग

ढाॉचा सफै थाथानीम तहराई

कामयसम्ऩादन भानदण्ड (SOP)को

रशासासन सनधाय तथा

थाथानीम तह य िडा कामायरमफाट

गनर ।

कभयचायीराई सनसूजचत गनर ।

रशासासन सनधाय तथा

सयकायी सेिा रशािाह गदाय ऩारना

उऩमोग गनर यवमिथाथा मभराउने।

भागयदसयक भाऩदण्डका रूऩभा

थाथानीम तहका रामग सभेत

रशासासन सनधाय तथा

सेिाग्राही सय तनव� सिरऺण

गनर ।

यवमिथाथा एिभ् कामायय िमन

रशासासन सनधाय तथा

मनकाम/भहासाखा/साखा

ऺमतऩूमतय सवहतको नागरयक

तजनभ
य ा गयी रागू गनर ।

विमाकराऩ

जजम्भेिाय

63

साखा

थाथानीम तह सभय िम

कभयचायी रशासासन साखा

कभयचायी रशाससनन साखा

कभयचायी रशासासन साखा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

िषय

ऩवहरो ३

िषय

ऩवहरो ३

िषय

ऩवहरो १

िषय

ऩवहरो २

सभमािमध

हनने ।

उऩरब्ध बएको

सफै थाथानीम तहभा

भानदण्डको ढाॉचा

तमाय बएको हनने ।

भाऩदण्ड तथा ढाॉचा

बएको हनने ।

गयी कामायय िमन

मनदर जसका ऩरयभाजयन

बएको हनने ।

कानूनी यवमिथाथा

कामयसम्ऩादन सूचक

४, ९

५, ९

९

३

जोजखभ

^$

उऩरब्ध गयाउने ।

विमाकराऩ
मनकाम/भहासाखा/साखा
साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी
सभमािमध
कामयसम्ऩादन सूचक

जोजखभ

४.३.१.३

४.३.१.२

४.३.१.१

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

२०६७ ऩरयभाजयन गयी सयकायी

कामायरमको यवमिथाथाऩन

भागयदसयकको रूऩभा उऩमोग गनर

थाथानीम तहको रामग

साथै मनदर जसकाराई रशादे स य

ऩयीऺणराई रशाबािकायी फनाउने

रशासासन सनधाय तथा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण मनदर जसका,

थाथावऩत गनर ।

ऩनयथाकाय तथा सजाम रशाणारी

थातयको आधायभा भूल्मा�न गयी

64

रशादे स तथा थाथानीम तह

साखा

सफै कभयचायीको कामयविियण

तमाय गनर । कामयसम्ऩादन

साखा/कभयचायी कल्माण

आय तरयक यवमिथाथाऩन

साखा

आय तरयक यवमिथाथाऩन

य कामय सम्ऩादन सूचक सवहत

अमधकाय, उत्तयदावमत्ि, जजम्भेिायी

गनर ।
सङ्कठन विकास साखा

साखा

सूचकहरू सवहत साखा रशाभनखसम्भ

कामयसम्ऩादन सम्झौता गनर ।

मोजना तथा अननगभन

कामयसम्ऩादनभा सनधाय ल्माउन

गरयनेछ।

िषय

ऩवहरो २

मनयय तय

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो १

बएको हनने ।

मनदर जसका तमाय

गरयएको हनने।

गयी कामायय िमन

कामयविियण तमाय

हनने ।

सम्झौता गरयएको

कामयसम्ऩादन

४,  ९

५, ६, ९

५

कामयनीमत ४.३.१ सयकायी मनकामहरूको सऺभता,  मभतयवमवमता य रशाबािकारयता भाऩन गनर िथातनगत सूचकका आधायभा यवमिथाथाऩन ऩयीऺण कामयराई सॊ थाथागत

यणनीमत ४.३ रशासासकीम सनसासन कामभ गनय आिश्मक औजायहरूको विकास गयी कामायय िमन गनर ।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

^%

रशासासन सनधाय तथा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण गयी ranking

सवहत नमतजा साियजमनक गनर ।

मनकाम/भहासाखा/साखा

सयकायी मनकामहरूको

यवमिथाथा गनर।

विमाकराऩ

साखा

मोजना तथा अननगभन

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

सभमािमध

४.३.२.४

४.३.२.३

४.३.२.२

४.३.२.१

साखा

कामभ गनय Public Assets
Management System (PAMS)
सफ्टिेमय रागू गनर एिभ्

सूचना तथा रशाविमध
साखा

सफै सयकायी कामायरमभा ई-

हाजजयी/पमसमसक्माभया रगामतका

गनर ।

मसराई थाथानीम तहसम्भ विथाताय

आय तरयक यवमिथाथाऩन

65

साखा

आय तरयक यवमिथाथाऩन

आमथयक रशासासन साखा

कामयिभ

गनर ।

जजय सी यवमिथाथाऩनभा एकरूऩता

तह सासन सहमोग

कामायय िमन गनय सहजीकयण

थाथानीम तह सभय िम

साखा

मोजना तथा अननगभन

साखा, रशादे स तथा थाथानीम

आमथयक रशासासन साखा

आमथयक रशासासन साखा

ढाॉचाराई थाथानीम तहहरूभा

आय तरयक मनमय रण रशाणारीको

गनर ।

मनमय रण रशाणारीको ढाॉचा तमाय

उऩमोगको रामग आय तरयक

तथा स्रोत साधनको दऺताऩूण य

आमथयक ऩायदजसयता, मभतयवमवमता

िषयदेजख

ऩवहरो २

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो २

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो १

कामयनीमत ४.३.२ थाथानीम तहको आय तरयक मनमय रण रशाणारीको ढाॉचा तमाय गयी कामायय िमनभा सहजीकयण गरयनेछ ।

४.३.१.४

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

हनने ।

रशाविमध जडान बएको

गरयएको हनने।

रशाणारी रागू

हनने।

सहजीकयण बएको

हनने ।

ढाॉचा तमाय बएको

गरयएको हनने।

नमतजा साियजमनक

कामयसम्ऩादन सूचक

६, ९

१, ७

६

६

५, ९

जोजखभ

^^

गरयएको हनने ।

इभेरभापयत्

कामायरमको

रागू बएको हनने ।

रशाारूऩ तमाय बई

हनने ।

सॊ मय रमनभायण बएको

बएको हनने ।

सॊ मय रको मनभायण

कामयसम्ऩादन सूचक

रशाणारीफि तनल्माउने ।

िषय

ऩवहरो १

िषय

ऩवहरो २

िषय

ऩवहरो २

मनयय तय

मनयय तय

सभमािमध

आय तरयक सञ्चाय

साखा

रूऩभा कामायरमको इभेर तमाय

सफै साखाहरू

सहमोग कामयिभ

रशादे स तथा थाथानीम सासन

अननगभन साखा

साखा, मोजना तथा

आय तरयक यवमिथाथाऩन

कभयचायी रशासासन साखा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

गयी आय तरयक सञ्चायराई

सूचना तथा रशाविमध

स्रोत ऩरयचारन साखा

सफै कभयचायीका रामग अमनिामय

गनर ।

सनसासन रशाारूऩ तमाय गयी रागू

रशादे स य थाथानीम तहको वित्तीम

गनय थाथामी सॊ मय र फनाउने ।

सनझाि तथा मनदर सन कामायय िमन

साखा

समभमतका रशामतिेदनभा उजल्रजखत

साखा

फनाई गननासो य मू नीकयण गनर ।
सूचना तथा रशाविमध

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

कभयचायीको गननासो सनन्ने सॊ मय र

सॊ िैधामनक मनकाम तथा सॊ सदीम

रशासासन सनधाय तथा

मनकाम/भहासाखा/साखा

सेिाग्राही तथा कामययत

गनर ।

रशाविमध जडान गनर नीमत अिरम्फन

विमाकराऩ

४.४.१.१

गनर ।
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साखा

विजस�ीकृत गनर ।

रशासासन सनधाय तथा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

फढन िा साखा

सभूह तथा काभको रशाकृमतअननसाय

कामयसम्ऩादन भूल्मा�नराई सेिा

िषय

ऩवहरो २

बएको हनने ।

कासभू विजस�ीकृत

कामयनीमत ४.४.१ कभयचायीको कामयसम्ऩादन भूल्मा�ननभा ेिाग्राहीको ऩृ�ऩऩोषण सेत सभािेस गनर नीमतगत य कानूनी यवमिथाथा गरयनेछ ।

यणनीमत ४.४ साियजमनक रशासासनराई ऩायदसी,  सदाचायमनि य जनउत्तयदामी फनाउने ।

४.३.२.८

४.३.२.७

४.३.२.६

४.३.२.५

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

५, ६

७,  ९

१, ४, ९

८, ९

९

जोजखभ

^&

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

(सनऩरयिेऺक, सेिाग्राही, सहकभी य

थािमॊ ) कामयसम्ऩादन भूल्मा�न

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

फनाउन मनमाभक मनकाम,

नागरयक सभाज य नागरयक

साखा

जिापदे वहता अमबफृविसम्फय धी

सहजीकयण गनर ।

रशािियन गनय सभय िम य

ऩयीऺण जथाता) को रशामोगराई

साियजमनक ऩयीऺण य साभाजजक

न ाई,
औजायहरू (साियजमनक सननि

थाथानीम तह सभय िम

थाथानीम तहभा साियजमनक

फनाई अननगभन गयाउने ।

सवहतको फहनमनगयानी सॊ मय र

रशासासन सनधाय तथा

सेिा रशािाहराई रशाबािकायी

आिश्मक ऩरयभाजयन गनर।

सूचना तथा रशाविमध साखा

मनयय तय

िषय

अमबफृवि बएको हनने

जिापदे वहता

हनने ।

सॊ मय र तमाय बएको

हनने।

कानूनभा

सोही नीमत फभोजजभ कानूनभा

हनने।साथै

नीमत तमाय बएको

360 मडग्री भूल्मा�न

कामयसम्ऩादन सूचक

ऩरयभाजयन बएको

ऩवहरो ३

िषय

ऩवहरो २

सभमािमध

सम्फय धी नीमत तजनभ
य ा गनर ।

कभयचायी रशासासन साखा

फढन िा साखा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

४.४.२.१

रशासासन सनधाय तथा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

विद्यभान कानूनी यवमिथाथा य

जनअऩेऺा सभेतको आधायभा

कभयचायीरे ऩारना गननऩ
य नर
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साखा

मोजना तथा अननगभन

िषय

ऩवहरो ३

हनने ।

ढाॉचा तमाय बएको

कामयनीमत ४.४.२ कभयचायीरे धायण य ऩारन गननऩ
य नर भानिीम भूल्म,  नैमतक भूल्म,  आचायण य सदाचायसम्फय धी ढाॉचा तमाय गयी कामायय िमन गनर ।

४.४.१.४

४.४.१.३

रशासासन सनधाय तथा

मनजाभती कभयचायीको 360 degree

४.४.१.२

मनकाम/भहासाखा/साखा

विमाकराऩ

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

३,  ६

४

४, ९

६

जोजखभ

^*
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण
साखा

कामायरम सम्फय धी विविध

कायणरे सभथामाभा यहे का

गनर ।

केय रको थाथाऩना गनर ।

भनोसाभाजजक ऩयाभसय सेिा

कभयचायीहरूराई ऩयाभसय ददन

रशासासन सनधाय तथा

ऩारयिारयक सभथामाका साथै

रशादान गनर ।

आध्माजत्भक जचय तन फाये तारीभ

सकायात्भक सोच, जस�ाचाय तथा

४.४.३.१
साखा

मनमभािरी फभोजजभ थाि:रशाकासन

गनर ।

गननऩ
य नर विियण सभमभै रशाकासन

सूचना तथा रशाविमध

सूचनाको हक सम्फय धी ऐन तथा

गरयनेछ ।

साखा

मोजना तथा अननगभन

मनकामहरू

तारीभ रशादामक

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

िषय

ऩवहरो ३

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो २

सभमािमध

हनने ।

केय र थाथाऩना बएको

बएको हनने।

विषम सभािेस

ऩरयभाजयन बई मी

तारीभका भोड्यनर

कामयसम्ऩादन सूचक

१, ९

९

जोजखभ
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कभयचायी रशासासन साखा

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो १

हनने ।

थािरशाकासन बएको

९

सूचनाराई िगीकयण गयी थाित्रशाकासनभापयत् सूचनाभा नागरयकको ऩहनॉच अमबफृवि

विकास साखा

तारीभ य ऺभता विकासका अय म

कामयिभभा कभयचायीराई मोग,

जनसजि मोजना तथा

मनकाम/भहासाखा/साखा

सेिा रशािेस तथा सेिाकारीन

गनर ।

सवहतको भूल्म ढाॉचा तमाय

भानिीम भूल्म य नैमतक भूल्मसूची

विमाकराऩ

कामयनीमत ४.४.३ सयकायी मनकामभा बएका काभ कायिाहीसम्फय धी

४.४.२.३

४.४.२.२

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

^(

४.४.३.५

४.४.३.४

४.४.३.३

४.४.३.२

ि.सॊ .

साखा

विषमहरू फाहे क सूचना रशाविमधको

साखा

ड्रऩ फक्स रगामतका

साखा

सिारहरू तथा रशााि बएका

तथा निरशाितयनात्भक कामयहरूको

सनधायका रामग गरयएका रशामास

सनझािहरूको विश्लेषण गयी

सूचना तथा रशाविमध

सेिा रशािाहका सय दबयभा उठे का

फनाउन नेटिवकयङ गनर ।

आय तरयक सञ्चायराई रशाबािकायी

रशाविमधहरूको उऩमोग गयी

सूचना तथा रशाविमध

कामायरमभा अवपमसमर इभेर,

फढी सूचना साियजमनक गनर।

ऩजब्रकेसनहरू भापयत् फढी बय दा

भोिाइर एप्स, िेिसाइट,

नय र भाध्मभ,
रशामोग गयी बचअ

सूचना तथा रशाविमध

सफै साखाहरू

मनकाम/भहासाखा/साखा

कानूनफभोजजभ गोप्म याख्ननऩनर

गनर ।

जानकायी ददने ऩिमत थाथावऩत

रूऩभा सूचना अमधकायीराई

भहत्िऩूण य मनणयमहरू अमनिामय

भहासाखा/पसाखाफाट बएका

भय रारम/पविबाग/पकामायरमका

विमाकराऩ

जजम्भेिाय
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साखा

यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

रशासासन सनधाय तथा

साखा

आय तरयक यवमिथाथाऩन

सफै साखाहरू

सूचना तथा रशाविमध साखा

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

मनयय तय

सभमािमध

हनने ।

साियजमनक बएको

अध्ममन रशामतिेदन

हनने।

रशाबािकायी बएको

आय तरयक सञ्चाय

बएको हनने।

सूचना साियजमनक

बएको हनने ।

ऩिमत थाथावऩत

कामयसम्ऩादन सूचक

४,  ९

७, ९

७, ९

९

जोजखभ

&)

फाये भा अध्ममन गनर ।

विमाकराऩ
मनकाम/भहासाखा/साखा
साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

४.४.४.३

४.४.४.२

४.४.४.१

विकास साखा

रामग उच्च तहको विसेषऻको

साखा

भहासाखाहरूको काभरशामत

गयी कामायय िमन गनर ।

सम्फय धी कामयविमध भाऩदण्ड तमाय

मनजचातत अिमधभा Job Rotation गनर

(Monotonous) राई हटाउन

आउन सक्ने एका�ीऩन

जानकाय गयाउन तथा उनीहरूभा

आय तरयक यवमिथाथाऩन

कभयचायीहरूराई विमबन्न साखा

कामयिभ सञ्चारन गनर ।

रशााविमधक ऻान तथा तारीभ

professional Skill सम्फय धी

गयी कभयचायीराई De-

सेिा मरननऩनर अिथाथाभा सनधाय

जनसजि मोजना तथा

भध्मभथातयको रशााविमधक काभको

विकास गनर ।
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सफै साखाहरू

मनकामहरू

तारीभ रशादामक

साखा

फहनसीऩ ऩयीऺण गनर ऩिमतको

रशासासन सनधाय तथा
यवमिथाथाऩन ऩयीऺण

सङ्कठन विकास साखा

नमाॉ जनसजि मनमनजि गदाय

सङ्कठन सॊ यचनाराई च नथात फनाउन

कामयनीमत ४.४.४ मनजाभती सेिाभा भध्मभ तहसम्भको जनसजिराई फहनसीऩमनि फनाइनेछ ।

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो २

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो २

मनयय तय

िषयदेजख

ऩवहरो २

सभमािमध

बएको हनने ।

भाऩदण्ड तमाय

बएको हनने ।

कामयिभ सञ्चारन

हनने ।

ऩिमत तमाय बएको

कामयसम्ऩादन सूचक

५, ६

१, ५, ९

९

जोजखभ

&!

विकास साखा

िहनऺभता विकास गनयका रामग

नीमत तजनभ
य ा गनर ।

सॊ घसॊ थाथाभा काजभा खटाउने

न एिभ्
अय तयायवष्टम भनरक

जनसजि मोजना तथा

मनकाम/भहासाखा/साखा

मनजाभती कभयचायीहरूको

विमाकराऩ

साखा

विकास सहामता सभय िम

साखा

मनकाम/भहासाखा/

सहमोगी

िषय

ऩवहरो ३

सभमािमध

हनने ।

नीमत तजनभ
य ा बएको

कामयसम्ऩादन सूचक
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ॉ सम्फजय धत जोजखभको विियण ऩेज नॊ . ७३ भा यहे को छ ।
नोट् जोजखभ भहरभा उल्रेख बएका जोजखभका नम्फयहरूसग

४.४.४.४

ि.सॊ .

जजम्भेिाय

४, ९

जोजखभ

४.२ सभय िम
मो यणनीमतक मोजना रशाबािकायी रूऩभा कामायय िमनका रामग सङ्घीम भामभरा तथा साियजमनक रशासासनका
सम्ऩूणय आिमिहरूफीच रशाबािकायी सभय िम कामभ गरयनेछ। सङ्घीम इकाइहरू, नेऩार सयकायका भय रारम
तथा मनकामहरू, रशााजऻक तथा अननसय धनात्भक सॊ थाथाहरू, विकास साझेदायहरू, गैयसयकायी ऺेर, थाथानीम
साभनदावमक सॊ थाथाहरू, नागरयक सभाज एिभ् ऩूि य रशासासकहरू रगामतका सयोकायिारा मनकाम तथा ऺेरफीच
ऩायथाऩारयक सभय िम थाथावऩत गरयनेछ ।

४.३ स्रोत यवमिथाथाऩन
मस यणनीमतक मोजना कामायय िमनका रामग आिश्मक ऩनर स्रोत तथा वित्त यवमिथाथाऩन नेऩार सयकाय य
विकास साझेदायहरूफाट रशााि हनने अऩेऺा गरयएको छ ।

४.४ अननगभन तथा भूल्मा�नन य जोजखभ ऩवहचा
यणनीमतक मोजना कामायय िमनको चयणभा आउन सक्ने सभथामा िा फाधाको सभमभै ऩवहचान एिभ् य मूनीकयण
गदै कामायय िमनराई रक्ष्मोय भूख तनल्माउनका रामग दे हामफभोजजभको यवमिथाथा गरयएको छ ।
(क) आिमधक सभीऺा
यणनीमतक मोजना कामायय िमनको मनयय तय अननगभनका रामग भय रारमभा एक अननगभन सॊ मय र थाथाऩना
गरयनेछ।सोको

ऩृ�ऩोषणका

आधायभा

मोजनाभा

उजल्रजखत

विमाकराऩको

िावषयक

रूऩभा

सभीऺा

गरयनेछ।िावषयक सभीऺा साभाय मतमा आमथयक िषय सभाि बएको दनई भवहनामबर गरयनेछ।
(ख) भध्मािमध भूल्मा�नन
मोजना कामायय िमनको ऩाॉच िषयऩमछ मोजनाको भध्मािमध भूल्मा�न गरयनेछ । भध्मािमध भूल्मा�न गदाय उि
अिमधसम्भ हामसर बएका उऩरजब्ध एिभ् कामायय िमनको सय दबयभा दे जखएका कभी कभजोयीको िथातनगत
विश्लेषण गरयनेछ । भूल्मा�न अिमधभा बएका कानूनी तथा नीमतगत ऩरयितयन एिभ् साियजमनक रशासासनका
ऺेरभा दे जखने ऩमायियणीम ऩरयितयन तथा उऩरब्ध स्रोत साधन सभेतको सभीऺा गयी रशााि सनझािका आधायभा
आिश्मकता अननसाय विमाकराऩ एिभ् स्रोत यवमिथाथाऩन सभेतको ऩरयभाजयन गनय सवकनेछ ।
(ग) अजय तभ भूल्मा�न
मोजना कामायय िमनको अजय तभ (दसौँ) िषयभा चारन यणनीमतक मोजनाको अजय तभ भूल्मा�न य आगाभी मोजनाको
ऩूित
य मायी गरयनेछ। दसौँ िषयको ऩवहरो छ भवहना यवममतत बएऩमछ मस मोजनाको अजय तभ भूल्मा�न रशाायम्ब
गरयनेछ। मो भूल्मा�नफाट रशााि अननबि तथा ऩृ�ऩोषणराई दोस्रो यणनीमतक मोजना मनभायणको आधायका
रूऩभा मरइनेछ। यणनीमतक मोजनाको अजय तभ भूल्मा�न रशामतिेदन तमाय गयी रशाकासन गरयनेछ।
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(घ) सॊ बायवम जोजखभको ऩवहचान
रशाथातनत यणनीमतक मोजना कामायय िमनका िभभा आउनसक्ने जोजखभराई दे हामफभोजजभ उल्रेख गरयएको छ:1= स्रोतको सनमनजचाततता हनन नसक्नन,
2= याजनीमतक रशामतफिताको कभी हनन,न
3= कानून कामायय िमनभा तदारूकताको कभी हनन,न

4= सयोकायिारासॉगको सम्फय ध तथा सभय िम कभजोय यहनन,
5= कभयचायीभा उत्रशाेयणाको कभी हनन,न
6= ऩरयितयन रशामतयोधी सॊ थाकाय विद्यभान यहनन,
7= सूचना रशाविमध दऺ जनसजिको अबाि यहनन,
8= थािाथय यवमिथाथाऩनको कदठनाई हनन,न
9= नीमतगत मनयय तयताको अबाि हनन न ।

2 सभाि 2
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यणनीमतक मोजना तमायी कामयदर
िी विष्णनदत्त गौतभ,  सहसजचि¸ मोजना तथा विकास सहामता सभय िम भहासाखा

– सॊ मोजक

िी भहेसचय र य मौऩाने,  मस.डी.ई. थाथानीम ऩूिायधाय विबाग

– सदथाम

डा. ददिाकय रनइॉटेर,  कामयिभ मनदर सक, यावष्टम मोजना आमोग
िी मडरायाभ ऩय थी,  उऩसजचि, थाथानीम तह सभय िम साखा

– सदथाम
– सदथाम

िी कविय र नेऩार,  उऩसजचि, रशासासन सनधाय तथा यवमिथाथाऩन ऩयीऺण साखा

– सदथाम

िी हेभयाज अमायर,  उऩसजचि,  थाथानीम तह ऺभता विकास साखा

- सदथाम

िी फाफनयाभ ऻिारी,  उऩसजचि, आमथयक रशासासन साखा

िी भहेय र कनभाय साऩकोटा,  उऩसजचि, मोजना तथा अननगभन साखा
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– सदथाम
– सदथाम सजचि

