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जिल्लास्तरीय अनगुमन तथा समन्वय सम्बन्धी काययववधध, २०७७ 

प्रस्तावनााः जिल्लाधित्र सञ् चालन हनुे ववकास धनमायण सम्बन्धी आयोिना, पररयोिना वा काययक्रम र गैरसरकारी 
संघ संस्थाहरूबाट सञ् चालन गररने काययक्रमको अनगुमन तथा समन्वय गने कामलाई व्यवजस्थत, धनयधमत र 
प्रिावकारी बनाउन नेपालको संववधानको धारा 220 तथा प्रदेश नं. ५ को जिल्ला सिा तथा जिल्ला समन्वय 
सधमधत सञ् चालन सम्बन्धी ऐन, 2075 को दफा 18 ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी रुकुम (पूवी िाग) 
जिल्लाको जिल्ला सिाले यो काययववधध बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्िीक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस काययववधधको नाम "जिल्लास्तरीय अनगुमन तथा समन्वय काययववधध, 
२०७7" रहेको छ । 

(2) यो काययववधध जिल्ला सिाबाट पाररत िई प्रमखुबाट प्रमाणीकरण िएको धमधतदेजख प्रारम्ि 
हनुेछ । 

२. पररिाषा: ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययववधधमा, 
(1) "आधथयक वषय" िन्नाले कुन ैवषयको श्रावण १ गतेदेजख सरुु िई अको वषयको आषाढ मसान्तसम्मको 

अवधधलाई सम्झन ुपदयछ । 

(2) "उप प्रमखु" िन्नाले सधमधतको उपप्रमखुलाई सम्झन ुपदयछ । 

(3) "ऐन" िन्नाले प्रदेश नं. 5 को जिल्ला सिा तथा जिल्ला समन्वय सधमधत सञ् चालन सम्बन्धी ऐन, 

२०७5 लाई सम्झन ुपदयछ । 

(4) "काययववधध" िन्नाले जिल्लास्तरीय अनगुमन तथा समन्वय सम्बन्धी काययववधध, २०७७ लाई सम्झन ु
पदयछ । 

(5) "गैर सरकारी संस्था" िन्नाले प्रचधलत कानून बमोजिम रुकुम (पूवी िाग) जिल्लामा काययरत संघ 
संस्थाहरूलाई सम्झनपुदयछ र सो शब्दले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा सम्बजन्धत स्थानीय तहको 
अनमुधतमा रुकुम (पूवी िाग) जिल्लामा काम गने अन्तरायविय गैरसरकारी संस्था वा दात ृ धनकाय 
समेतलाई िनाउँछ । 

(6) "जिल्ला" िन्नाले नेपालको संववधानको धारा 56 को उपधारा 3 बमोजिमको रुकुम (पूवी िाग) 
जिल्लालाई सम्झन ुपदयछ । 

(7) "जिल्ला सिा" िन्नाले संववधानको धारा २२० को उपधारा (१) बमोजिमको रुकुम (पूवी िाग) 
जिल्लाको जिल्ला सिालाई सम्झन ुपदयछ। 

लजुम्बनी प्रदेश मजन्त्रपररषद् बाट सहमधत प्राप्त धमधत : २०७७।०९।०३ 

जिल्ला सिाबाट पाररत धमधत : २०७७।१२।२८ 

प्रमखुबाट प्रमाजणकरण : २०७७।१२।२९ 
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(8) "प्रमखु" िन्नाले सधमधतको प्रमखुलाई सम्झनपुदयछ । 

(9) "योिना" िन्नाले धनजित अवधध धित्र सम्पन्न गने गरी सञ् चालन गररने संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले 
जिल्ला धित्र सञ् चालन गने आयोिना वा पररयोिना सम्झनपुछय र सो शब्दले धनजित अवधधधित्र सम्पन्न 
गने काययक्रम समेतलाई िनाउँछ । 

(10) "सदस्य" िन्नाले सधमधतको सदस्यलाई सम्झनपुदयछ । 

(11) "समन्वय अधधकारी" िन्नाले ऐनको दफा 5 को उपदफा (१) बमोजिमको जिल्ला समन्वय अधधकारीलाई 
सम्झन ुपदयछ। 

(12) "सधमधत" िन्नाले संववधानको धारा २२० को उपधारा (३) बमोजिम धनवायजचत रुकुम (पूवी िाग) 
जिल्लाको जिल्ला समन्वय सधमधतलाई सम्झन ुपदयछ। 

(13) "स्थानीय तह" िन्नाले नेपालको संववधान बमोजिम रुकुम (पूवी िाग) जिल्लामा स्थापना िएका 
गाउँपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

 

 

पररच्छेद – २ 

अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्था 

३. अनगुमन गनुयपनेाः (1) नेपालको संववधानको धारा 220 को उपधारा (7) को देहाय खण्ड (ख) बमोजिम 
ववकास तथा धनमायण सम्बन्धी काययमा सन्तलुन कायम गनय सधमधतले त्यस्तो काययको अनगुमन गनेछ । 

(2) ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) को खण्ड (ख) मा उल्लेख िएबमोजिम सधमधतले जिल्लाधित्र 
सरकारी तथा गैरसरकारी िेत्रबाट संचाधलत ववकास धनमायण सम्बन्धी काययक्रमको वववरण तयार गरी दफा 
5 बमोजिम धनधायररत सूचकका आधारमा ववधिन्न चरणमा काययक्रमको अनगुमन गनेछ। 

(3) उपदफा (1) र (2) बमोजिम अनगुमन गदाय सधमधतले जिल्ला धित्रको ववकास तथा धनमायण 
सम्बन्धी काययमा सन्तलुन िए निएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन तथा अनसुन्धान गनय गराउन सक्नेछ । 

४. वववरण संकलन गनुयपनेाः (१) यस काययववधध बमोजिम गररने अनगुमनको प्रयोिनको लाधग जिल्ला धित्रका 
स्थानीय तहहरूको सम्बन्धमा सधमधतले अनसूुची-1 बमोजिमको ढाँचामा वववरण माग गनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोजिम वववरण माग िएकोमा जिल्लाजस्थत स्थानीय तहहरूले सधमधतलाई 
त्यस्तो वववरण उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

(3) जिल्लाधित्र सरकारी तथा गैरसरकारी िेत्रबाट संचाधलत ववकास धनमायण सम्बन्धी 
काययक्रमहरूको सम्बन्धमा सम्बजन्धत स्थानीय तह, सरकारी धनकाय वा गैरसरकारी संस्थाले सधमधतलाई 
त्यस्तो काययक्रमसँग  सम्बजन्धत देहायबमोजिमको वववरण र कागिातहरू उपलब्ध गराउन ुपनेछाः- 

(क) काययक्रम स्वीकृत िएको 15 ददनधित्र काययक्रमसँग सम्बजन्धत नीधत, स्वीकृत वावषयक 
काययक्रम र बिेटको प्रमाजणत प्रधतधलवप, 

(ख) अध्ययन, अनसुन्धान र अनगुमनको लाधग आवश्यक आयोिनाहरूको ड्रइङ्ग, धडिाइन 
र लागत अनमुान लगायतका वववरण, 
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(ग) प्रत्येक चौमाधसक अवधध समाप्त िएको पन्र ददनधित्र चौमाधसक प्रधतवदेन र आधथयक 
वषय समाप्त िएको एक मवहनाधित्र वावषयक प्रधतवदेन । 

(4) यस दफाबमोजिम अनगुमन गदाय सधमधतले देहायबमोजिमका ववषयहरूको अनगुमन गनेछाः- 

(क) ववकास तथा धनमायण सम्बन्धी काययमा सन्तलुन िए निएको सम्बन्धी ववषय, 
(ख) प्राकृधतक स्रोतको व्यवस्थापन तथा नदीिन्य पदाथयको उत्खनन र सोको रािश्व 

संकलन, 
(ग) प्राकृधतक प्रकोप तथा ववपद िोजखमयकु्त िेत्रको स्थलगत अवलोकन  र व्यवस्थापन 

सम्बन्धी ववषय,  

(घ) कृवष, पययटन, वन तथा वातावरण र िलस्रोतको उपयोग लगायतका िते्रमा िइरहेको 
काययक्रमहरूको अवलोकन, 

(ङ) जिल्ला धित्रका राविय र प्रदेश गौरवका आयोिनाहरूको अनगुमन, 
(च) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका ववषयगत मन्त्रालय तथा कायायलयहरूले सञ् चालन 

गरेका योिना तथा पररयोिनाको अनगुमन, 
(छ) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका जिल्लाजस्थत कायायलय एवम ्स्थानीय तह र सो 

अन्तगयतका कायायलयहरूको अनगुमन र 

(ि) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमका काययक्रमको अनगुमन र 
मलु्याङ्कन। 

५. अनगुमन सूचकको प्रयोग गनुयपनेाः (1) सधमधतले अनगुमन गदाय आवश्यकता अनसुार प्रधतफल, असर र 
प्रिाव तहका सूचकहरू समावेश गरी अनगुमन गनेछ । 

(2) स्थानीय तहद्वारा संचाधलत काययक्रम र आयोिनाहरूको अनगुमनको लाधग अनसूुची-2 
बमोजिमको अनगुमन सूचकहरू प्रयोग गनुयपनेछ । 

(3) संघ र प्रदेश सरकार अन्तगयतका कायायलयको अनगुमन गदाय अनसूुची-3 बमोजिमको अनगुमन 
सूचकहरू प्रयोग गनुयपनेछ । 

(4) सामाजिक र मानवीय ववकास काययक्रमको अनगुमन गदाय अनसूुची-4 बमोजिमको अनगुमन 
सूचकहरू प्रयोग गनुयपनेछ । 

(5) उपिोक्ता सधमधतबाट संचाधलत आयोिनाहरूको अनगुमन गदाय अनसूुची-5 बमोजिमको 
अनगुमन सूचकहरू प्रयोग गनुयपनेछ । 

(6) गैर सरकारी संघ संस्थाहरूबाट संचाधलत काययक्रमहरूको अनगुमन गदाय अनसूुची-6 
बमोजिमको अनगुमन सूचक प्रयोग गनुयपनेछ । 

(7) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापधन कुनै काययक्रमको अनगुमनको सम्बन्धमा 
छुटै्ट अनगुमन सूचीको उल्लेख िएकोमा सोही बमोजिमको अनगुमन सूची प्रयोग गनय सवकनेछ । 
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(8) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट संचाधलत काययक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा 
प्रदेश सरकारबाट धनधायररत अनगुमन सूचकहरू प्रयोग गनय सवकनेछ ।  

६. अनगुमनका चरणहरू: यस काययववधधबमोजिमको अनगुमन काययलाई प्रिावकारी बनाउन देहायका चरणमा 
अनगुमन गनय सवकनेछाः- 

(1) प्रथम चरण:  

(क) ववकास धनमायण काययक्रमको वववरण संकलन गने, 

(ख) अनगुमनको कायययोिना तयार गने र सो क्रममा अनगुमनको ववधध धनधायरण गने, 

(ग) आवश्यकता अनसुार अनगुमन सम्बन्धी अनजुशिण सञ् चालन गने (स्थानीय तह, सम्बजन्धत 
सरकारी तथा गैरसरकारी धनकायका पदाधधकारीहरू), 

(घ) सूचकहरूको पवहचान गने। 
(2) दोस्रो चरण:  

(क) अनगुमन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग सम्पकय  गने, 

(ख) अनगुमन सम्बन्धी सूचना तथा िानकारीहरू सङ्कलन गने,  

(ग) प्राप्त सूचना र िानकारीका आधारमा आवश्यकता अनसुार अन्तवायता वा सूचना संकलनका 
लाधग प्रश्नावली वा रुि ुसूची (check list) तयार गने, 

(घ) आवश्यकता अनसुार अनगुमन टोली गठन गने। 
(3) तेस्रो चरण:  

(क) आवश्यकता अनसुार अनगुमन सम्बन्धी समीिा गोष्ठी सञ् चालन गने गराउने, 
(ख) गोष्ठीमा योिना तथा काययक्रमहरूको जस्थधत वववरण समते प्रस्ततु गरी छलफल गने, 
(ग) गोष्ठीमा प्रस्ततु समस्याहरू वटपोट तथा धनणयय गरी पषृ्ठपोषणका लाधग सम्बजन्धत धनकायमा 

पठाउन।े 
(4) चौथो चरण:  

(क) योिना तथा काययक्रम स्थलको स्थलगत अध्ययन वा धनरीिण भ्रमण गने, 
(ख) योिनास्थलको धनरीिणका क्रममा अवलोकन, प्रश्नोत्तर, अन्तवायताय, छलफल आदद गने 

(सवयसाधारण िनता, उपिोक्ता सधमधत, धनमायण व्यवसायी, सम्बजन्धत प्राववधधक, नागररक 
समाि, स्थानीय बवुिजिवी, मवहला, दधलत, िनिाधत आददसँग), 

(ग) योिना कायायन्वयन स्थलमा देखापरेका समस्याहरू सङ्कलन गने,  

(घ) सञ् चाधलत योिना र काययक्रमको िौधतक प्रगधतबारे सम्बजन्धत प्राववधधकबाट वववरण धलने,  

(ङ) सञ् चाधलत योिना र काययक्रमको ववत्तीय प्रगधतबारे सम्बजन्धत पिबाट वववरण धलन,े 

(च) अनगुमन भ्रमणसँग सम्बजन्धत प्रधतवदेन पेश गने। 

(5) पाँचौ चरणाः 
(क) संकधलत सूचनाको आधारमा तथ्याङ्क सम्बन्धी औिार (tools) तयार गने, 



5 
 

(ख) सूचक तथा प्रधतवदेनको ववश् लेषण गरी सझुावहरू तयार गने, 

(ग) सम्बजन्धत धनकायहरूलाई सझुावहरू पठाउन,े 

(घ) अनगुमन सम्बन्धी अधिलेखलाई व्यवजस्थत गरी सहिाधगतामूलक अनगुमन प्रणालीको 
स्थापना गने, 

(ङ) अनगुमन प्रणालीलाई आधधुनक र व्यवजस्थत बनाउन सूचना प्रणालीको ववस्तार एवं अधिलेख 
व्यवस्थापनलाई सदुृढ बनाई आयोिना चक्रका ववधिन्न चरणमा सहिागीतामूलक अनगुमन 
प्रणालीलाई सदुृढ गराउन,े 

(च) संघ तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा अनगुमनको लाधग िमता ववकासको काययक्रम बनाई 
धनरन्तर कायायन्वयन गने। 

 

७. स्थलगत अनगुमन प्रवक्रया: स्थलगत अनगुमन गदाय देहायबमोजिम अनगुमन प्रवक्रया अवलम्बन गररनेछाः 
क) योिना र काययक्रमको स्थलगत धनरीिण/अवलोकन, 

ख) योिना सञ् चालनमा संलग्न प्राववधधकहरूसँग छलफल, 

ग) उपिोक्ता सधमधतका पदाधधकारीहरू, धनमायण व्यवसायी र सरोकारवालाहरूसँग अन्तवायताय 
र छलफल, 

घ) आयोिना, पररयोिना वा काययक्रम सम्बन्धी िानकारी वववरण र तथ्याङ्कको वटपोट, 

ङ) आयोिना, पररयोिना वा काययक्रमको काययप्रगधत देजखने तस्वीरहरू संकलन, 
च) आयोिना, पररयोिना तथा काययक्रमको नाम, काययक्रम सञ् चालन स्थलमा िए गरेको 

प्रमखु काययहरू, कायय प्रगधत प्रधतशत (िौधतक र ववत्तीय), बाँकी काम, काम गदायका 
समस्या, समस्या समाधानका प्रयास र अनगुमन टोलीको सझुाव िस्ता ववषय समवेटएको 
अनगुमन प्रधतवदेन।  
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पररच्छेद ३ 

अनगुमन सधमधत सम्बन्धी व्यवस्था 

८. अनगुमन सधमधतको गठनाः (1) जिल्लामा सञ् चाधलत ववधिन्न आयोिना, पररयोिना वा काययक्रमको अनगुमन 
गने प्रयोिनको लाधग देहायबमोजिमको जिल्ला अनगुमन सधमधत रहनेछ:  

सधमधतको प्रमखु  - संयोिक 

सधमधतको उपप्रमखु - सदस्य 

सधमधतले तोकेको एक िना मवहला सवहत 2 िना सधमधतका सदस्य  - सदस्य 

जिल्ला समन्वय अधधकारी वा धनिले तोकेको जिल्ला समन्वय  

सधमधतको कमयचारी - सदस्य सजचव 

(2) अनगुमन सधमधतले अनगुमनको क्रममा सम्बजन्धत आयोिना, पररयोिना वा काययक्रम सञ् चालन 
वा कायायन्वयन गने धनकायको पदाधधकारीलाई समेत सहिागी गराउन सक्नछे । 

(3) अनगुमन सधमधतले आयोिना, पररयोिना वा काययक्रमसँग सम्बजन्धत सरोकारवाला वा 
उपिोक्ताको प्रधतधनधधलाई अनगुमन काययमा सहिागी गराउन सक्नछे । 

९. अनगुमन सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकार: (1) दफा 8 बमोजिमको जिल्ला अनगुमन सधमधतको काम, 
कतयव्य र अधधकार देहायबमोजिम हनुेछ: 

क) आयोिनाको कायायन्वयनमा सहिीकरण गने तथा देजखएका बाधा, व्यवधान र समस्या 
समाधानका लाधग आवश्यक सझुाव वा मागयदशयन ददन।े 

ख) सञ् चाधलत आयोिनाको कायायन्वयन, काययताधलका र काययववधध अनसुार िए निएको तथ्याङ्क 
सङ्कलन गरी सम्बजन्धत पिलाई लक्ष्य प्राधप्तको लाधग मागयदशयन गने। 

ग) यस काययववधध बमोजिम प्रिावकारी र सन्तधुलत रुपमा अनगुमन काययसम्पन्न गने। 

घ) सधमधतले अध्ययन, अनसुन्धान तथा अनगुमनको क्रममा देजखएका ववषयमा आवश्यक 
ववश् लेषण गरी आफ्नो सझुावसवहतको प्रधतवदेन जिल्ला समन्वय सधमधत समि पेश गने । 

ङ) आयोिना, पररयोिना वा काययक्रम कायायन्वयनमा प्रिावकारी प्रधतफल प्राधप्तका लाधग 
समानपुाधतक र सन्तधुलत ववकास गनय सझुाव तथा मागयदशयन ददने। 

(2) सधमधतले आवश्यकता अनसुार ववषयगत ववज्ञको संयोिकत्वमा बढीमा पाँच सदस्यीय ववज्ञ 
सधमधत गठन गरी आयोिनाको सपुरीवेिण तथा अनगुमन गराउन सक्नेछ। 

१०. अनगुमन सम्बन्धी आचारसंवहता: यस काययववधध बमोजिमको अनगुमन काययसँग सम्बजन्धत व्यजक्तले देहायको 
आचारसंवहता पालना गनुय गराउनपुनेछ: 

क) अनगुमन गने व्यजक्त तथा पदाधधकारीहरू पूवायग्रहमकु्त हनुपुने, 

ख) अनगुमन गदाय देजखएको वस्तगुत वववरण प्रधतवदेनमा उल्लेख हनुपुने, 

ग) अनगुमन सधमधतका सदस्यहरूमा मत वविािन िई कायय प्रगधतको सम्बन्धमा फरक मत 
देजखएमा आ-आफ्नो मत अधिलेख गराउन सक्ने, 
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घ) अनगुमन प्रधतवेदन व्यजक्त ववशेष केजन्ित निई संस्थागत ववषय र सवालमा केजन्ित 
हनुपुने, 

ङ) अनगुमन प्रधतवदेन सधुार र पषृ्ठपोषणको लाधग हनुपुने, 

च) जिल्ला समन्वय सधमधतको मयायदा, गररमा र प्रधतधनधधत्व झजल्कने गरी अनगुमन कायय 
सञ् चालन गनुयपने। 

११. अधिलेख र प्रधतवेदनाः (1) अनगुमन सधमधतले आफूले गरेको अनगुमन सम्बन्धी कामको सम्पूणय वववरणको 
अधिलेख राख् नपुनेछ। 

(2) अनगुमन कायय सम्पन्न िइसकेपधछ संकधलत वववरणको आधारमा अनगुमन प्रधतवदेन तयार 
गनुयपनेछ। 

(3) अनगुमन सधमधतले पारदजशयता कायम गनय तथा आगामी योिना र काययक्रममा पषृ्ठपोषण गनय 
अनगुमनको प्रारजम्िक प्रधतवदेन सम्बजन्धत धनकायमा पषृ्ठपोषणको लाधग पठाई प्राप्त सझुाव र छलफल 
समेतका आधारमा पररमाियन गरी अजन्तम प्रधतवदेन तयार गनुयपनेछ। 

(4) अनगुमन सधमधतले उपदफा (3) बमोजिम तयार गरेको अजन्तम प्रधतवदेन सधमधतसमि पेश 
गनुयपनेछ। 

(5) सधमधत समि प्राप्त हनु आएका अनगुमन प्रधतवदेनहरूलाई सधमधतले एवककृत गरी स्वीकृधतको 
लाधग सिासमि पेश गनुयपनेछ। 

(6) सधमधतले सिाबाट स्वीकृत प्रधतवदेनको प्रधत सम्बजन्धत स्थानीय तह र अन्य 
सरोकारवालाहरूलाई उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

(7) सधमधतले वावषयक रुपमा उपदफा (6) बमोजिम स्वीकृत अनगुमन प्रधतवेदन प्रकाशन गरी 
सावयिधनक गनुयपनेछ। 

१२. अनगुमन र समन्वयको काममा खवटने पदाधधकारीको सेवा सवुवधााः (1) अनगुमन र समन्वय सम्बन्धी 
काममा खवटने पदाधधकारी, कमयचारीहरू तथा ववषय ववज्ञले प्रचधलत कानूनले तोकेबमोजिम पाररश्रधमक तथा 
ित्ता पाउनेछन।्  

(2)  कुनै योिना वा काययक्रमको अनगुमन काययका लाधग कुनै आयोिना, पररयोिना, वा 
काययक्रमबाटै अनगुमन सम्बन्धी खचय उपलब्ध गराइएको िए सोही स्रोतबाट र निए जिल्ला समन्वय 
सधमधतको कोषबाट व्यहोररन ेछ।  
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पररच्छेद ४ 

समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था 
१३. समन्वय गनेाः (1) संववधानको धारा 220 को उपधारा (7) बमोजिम देहायका ववषयहरू जिल्ला सिाले 

समन्वय गनेछाः 
(क) जिल्लाधित्रका गाउँपाधलकाबीच समन्वय गने, 
(ख) जिल्लामा रहने सङ् घीय र प्रदेश सरकारी कायायलय र गाउँपाधलकाबीच समन्वय गने। 

(2) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, 2077 को दफा 26 को 
उपदफा (1) बमोजिम जिल्ला समन्वय सधमधतले देहायका ववषयमा समन्वय गनेछाः 

(क) संघ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा गने ववकास धनमायण सम्बन्धी कायय, 
(ख) जिल्लामा रहने सङ् घीय सरकारी कायायलय, प्रदेश सरकारी कायायलय तथा स्थानीय 

तहबाट सम्पादन हनु ेकायय, 
(ग) प्रचधलत कानूनबमोजिम तोवकएका अन्य कायय। 

(3) राविय समन्वय पररषद् वा प्रदेश समन्वय पररषद्ले समन्वय र सहिीकरणका लाधग लेखी 
पठाएको ववषयमा सधमधतले समन्वय र सहिीकरण गनेछ। 

(4) ऐनको दफा (3) बमोजिम जिल्ला सिाको काम, कतयव्य र अधधकारमा उल्लेख िएका 
समन्वय सम्बन्धी कायय जिल्ला सिाले गनेछ। 

१४. समन्वयको उद्दशे्याः जिल्ला समन्वय सधमधतले जिल्लाजस्थत सङ् घीय, प्रादेजशक र स्थानीय तह तथा मातहतका 
धनकायबीच देहायका उद्देश्यले समन्वय गनेछाः- 

(क) जिल्लाधित्रका स्थानीय तहबीचको ववकास धनमायणका ववषय पवहचान एवं व्यवस्थापन गने, 

(ख) जिल्लाधित्रका ववकास तथा धनमायण सम्बन्धी काययमा सन्तलुन िए निएको सम्बन्धमा 
अध्ययन एवं अनसुन्धान गने, 

(ग) जिल्लाधित्र सञ् चालन हनुे िौधतक, सामाजिक, पयायवरणीय तथा सामाजिक ववकास काययमा 
गणुस्तर कायम गने, 

(घ) ववकास आयोिनाहरू सञ् चालनमा देजखएका बाधा अड्काउ फुकाई कायायन्वयनमा 
प्रिावकाररता ल्याउन,े 

(ङ) नददिन्य पदाथय लगायत प्राकृधतक स्रोत साधनको उत्खनन,् कटान, उपयोग र धनकासीको 
अध्ययन, अनसुन्धान र समन्वय गरी सम्बजन्धत धनकायमा आवश्यक सझुाव ददन,े 

(च) जिल्लाधित्र सङ् घीय, प्रादेजशक, स्थानीय कायायलय/धनकाय, गाउँपाधलकाबीच कुनै वववाद 
उत्पन्न िएमा सोको समाधानका लाधग समन्वय तथा सहिीकरण गने, 

(छ) कुनै पधन दईु वा बवढ धनकायबीच साझा चासो र जिम्मेवारीका कारण आयोिना 
कायायन्वयनमा पाने असर र प्रिावको ववषयमा समन्वय गरी सहिीकरण गने, 

(ि) जिल्लाको ददगो ववकासमा सहयोग परु् याउने। 
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१५. समन्वयको िते्र: (1) जिल्ला समन्वय सधमधतले जिल्लाको ददगो, सन्तधुलत एवं व्यवजस्थत ववकासका लाधग 
स्थानीय तह, प्रदेश र संघद्बारा जिल्लाधित्र सञ् चालन हनु ेर सञ् चालनमा रहेका ववधिन्न राविय गौरवका 
आयोिना तथा ववकास धनमायण तथा सेवा सम्बन्धी योिनाहरूको पवहचान/अनगुमन गने क्रममा आयोिना 
सञ् चालन गने धनकायसँग आवश्यक समन्वय गनय सक्नेछ।  

(2) उपदफा (1) बमोजिम समन्वय गदाय धनम्न कुरामा ध्यान परु् याउनपुनेछ: 

(क) अन्तर स्थानीय तहबीच नीधतगत समन्वय, 

(ख) ववकास धनमायणसँग सम्बजन्धत काययमा सन्तलुन, 

(ग) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध, 

(घ) आयोिना छनौट तथा सञ् चालनमा दोहोरोपना, 
(ङ) सबै िातिाधत, वगय, िेत्र, धलङ्गको आधारमा ववकास धनमायण योिनाहरूको समावेशीता, 
(च) धनयधमत अनगुमन, मलु्याङ्कन तथा सपुररविेणको अवस्था, 
(छ) ऐन धनयम अनसुार आयोिना छनौट प्रवक्रया, 
(ि) ददगो ववकाससँग सम्बजन्धत ववकास योिना तथा आयोिनाहरूको गणुस्तर, 

(झ) आयोिनाहरूको हस्तान्तरण पिात ममयत सम्िारको व्यवस्था, 
(ञ) जिल्लाधित्रका स्थानीय तहहरूको व्यवस्थापकीय तथा प्राववधधक धनपणुता लगायतका 

ववषयमा िनशजक्त व्यवस्थापन एवं िमता ववकासको व्यवस्था, 
(ट) स्थानीय, जिल्लास्तर, अन्तर जिल्लास्तरीय, राविय प्राथधमकता प्राप्त वा राविय गौरवका 

आयोिनाहरूको सञ् चालनका लाधग आवश्यक धनमायण सामग्रीको उपलब्धता, 
(ठ) जिल्लाधित्रका स्थानीय तहहरूबीच देखा परेका प्रमखु समस्या, कदठनाइ एवं वववादहरू, 

(ड) जिल्लाधित्रका प्राकृधतक प्रकोप तथा ववपद् व्यवस्थापन योिना र कायय, 
(ढ)  जिल्लास्तरीय अधियानका ववषयहरू । 

 

१६. समन्वय प्रवक्रया: १) यस काययववधध बमोजिम समन्वय सम्बन्धी कायय गदाय देहायका बमोजिमको प्रवक्रयाहरू 
अवलम्बन गनय सवकनछेाः- 

(क) जिल्ला धित्रका स्थानीय तह, संघ तथा प्रदेश मातहतका कायायलयहरू, रािनीधतक दल एवं 
जिल्लामा वक्रयाजशल नागररक समाि, गैर सरकारी संस्था समतेको सहिाधगतामा जिल्लाको 
ददगो ववकासका लाधग साझा अवधारणा तय गने, 

(ख) जिल्लामा रहने संघ र प्रदेश मातहतका सरकारी कायायलयहरू र स्थानीय तहहरूबीच समन्वय 
कायम गनय बैठक, छलफल, गोष्ठी र अन्तरवक्रयाको व्यवस्था धमलाउने, 

(ग) जिल्ला धित्रको ववकास तथा धनमायण सम्बन्धी काययमा सन्तलुन कायम गनय स्थानीय तह, 
रािनैधतक दल, गैरसरकारी संस्था, धनिी िेत्र तथा नागररक समािसँग समन्वय तथा 
अन्तरवक्रया गने, 
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(घ) ववकास धनमायण तथा सेवा प्रवाहको सन्दियमा स्थानीय तहहरूबीच देजखएका वववादहरू 
सम्बजन्धत पिहरूको उपजस्थधतमा समाधानका लाधग पहल गने, 

(ङ) जिल्ला धित्र आइपने प्राकृधतक प्रकोप तथा ववपद् व्यवस्थापन एवं वातावरण संरिणका लाधग 
प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय तथा सरोकारवालाहरूको सहिाधगतामा स्थानीय नीधत 
एवं कायययोिना तय गरी कायायन्वयनका लाधग स्थानीय तहहरूलाई प्ररेरत एवं मागयदशयन गने, 

(च) जिल्ला धित्रका स्थानीय तहहरूको िमता ववकास एवं प्रववधध हस्तान्तरणका लाधग संघ, 
प्रदेश, स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्था लगायत धनिी िेत्रसँग समन्वय गने, 

(छ) ववकास धनमायण तथा सेवा प्रवाहको वस्तगुत मलु्याङ्कनको मापदण्ड तयार गरी सोको आधारमा 
प्रत्येक वषय जिल्ला धित्रका स्थानीय तहहरूलाई परुस्कृत गने व्यवस्था धमलाउन,े 

(ि) स्थानीय तहहरूद्बारा सम्पाददत अनकुरणीय कायय तथा सम्िावनाहरूको पवहचान गरी प्रकाशन 
एवं प्रसारणको माध्यमबाट िनतासमि प्रवाह गने, 

(झ) प्रत्येक छ मवहनामा स्थानीय तहका प्रमखु/अध्यि, पदाधधकारीहरू र प्रमखु प्रशासकीय 
अधधकृतहरूबीच समन्वयात्मक बैठकको आयोिना गरी अनिुव आदानप्रदान, समस्याको 
समाधान तथा ददगो ववकासका ववषयमा छलफल गने व्यवस्था धमलाउन,े 

(ञ) प्रत्येक चौमाधसकमा स्थानीय तहहरूले अनसुचुी 7 बमोजिमको िौधतक तथा आधथयक प्रगधत 
प्रधतवदेन सधमधतमा पठाउने व्यवस्था धमलाउने, 

(ट) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा सम्बजन्धत प्रदेश मन्त्रालयमा आधथयक वषय समाप्त िएको 
दईु मवहनाधित्र प्रधतवेदन गने, 

(ठ) जिल्ला धित्रको ववकास तथा धनमायण काययलाई प्रिावकारी बनाउनको लाधग खण्ड (झ) 
बमोजिम बैठकमा वावषयक समीिाको काययक्रम आयोिना गरी जिल्लाबाट सङ् घीय संसद र 
प्रदेश सिामा प्रधतधनधधत्व गने प्रदेश सिा सदस्यलाई आमन्त्रण गरी छलफल गने । 
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अनसुचुी-१ 

जिल्ला समन्वय सधमधत, रुकुम (पूवी िाग)  

(दफा ४ को उपदफा १ सगँ सम्बजन्धत) 
स्थानीय तहसम्बन्धी ववस्ततृ वववरण 

स्थानीय तहको नाम र ठेगानााः         आधथयक वषय: 
क्र. 

सं. 

वववरण इकाइ पररमाण/अवस्था कैवफयत 

१ स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या    

२ पदपूधतय स्थायी िना   

अस्थायी िना   

करार  
   

ज्यालादारी    

िम्मा    

३ ररक्त दरबन्दी    

४ काययरत 
कमयचारीको 
समावशेी 
प्रधतधनधधत्वको 
अवस्था 

मवहला िना   

वपछधडएको िेत्र/उजत्पधडत िाधत वगय िना  

अपाङ्ग िना   

परुुष िना   

िम्मा िना   

५ पद तथा 
सेवाको 
प्रकृधतका 
आधारमा 
कमयचारीको 
प्रधतधनधधत्व 

प्राववधधक 
   

अप्राववधधक    

अधधकृतस्तर    

सहायकस्तर    

िम्मा    

६ आधथयक 
प्रशासन 
सम्बन्धी 

लेखा सधमधत गठन 
   

आन्तररक लेखा परीिण शाखा गठन 
   

गत आवको अजन्तम लेखापरीिण िए 
निएको 

   

हालसम्मको बेरुिकुो अंक 
   

हालसम्मको बेरुि ुफर्छ्यौट 
   

फर्छ्यौट हनु बाँकी बेरुि ु    
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पेश्की बाँकी    

७ स्थानीय तह 
कोषको 
अवस्था 

 आम्दानी 
रकम रु 

खचय रकम रु 
 

सङ् घीय 
अनदुान 

ववत्तीय समानीकरण    

सशतय  
  

ववशेष 
  

समपरुक 
  

िम्मा   

प्रदेश 
अनदुान 

ववत्तीय समानीकरण 
   

सशतय   

ववशेष 
  

समपरुक 
  

िम्मा  
  

सङ् घीय वविाज्य कोषबाट प्राप्त हनुे    

प्रदेश वविाज्य कोषबाट प्राप्त हनुे    

आन्तररक 
आय 

चल अचल सम्पजत्तको 
धबक्रीबाट 

   

कर, दस्तरु, सेवा शलु्क, 
महशलु, िाडा आददबाट 
प्राप्त 

   

स्रोत पररचालनबाट 
   

दण्ड िररवानाबाट 
   

मालसामान धललाम 
धबक्रीबाट 

   

ठेक्कापट्टाबाट 
   

िधूमकरको तोवकएको 
प्रधतशतबाट  

   

सापटी रकम र धरौटी 
रकम 

   

एवककृत सम्पजत्त कर    

अन्य ववववध जशषयकको    

िम्मा    
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स्थानीय वविाज्य कोषबाट सङ् घीय 
सजित कोषमा पठाइएको 

   

स्थानीय वविाज्य कोषबाट प्रदेश  
सजित कोषमा पठाइएको 

   

नेपाल सरकारबाट धनजित 
काययक्रमका लाधग प्राप्त  

   

प्रदेश सरकारबाट धनजित 
काययक्रमका लाधग प्राप्त 

   

अन्य स्रोत (व्यजक्त तथा संस्था)    

िम्मा    

८ स्थानीय तह 
कोषको 
खचयको 
अवस्था 

 रकम रु प्रधतशतमा  

िम्मा चाल ुखचय    

िम्मा पूिँीगत खचय    

दावयत्व सिृना िई िकु्तानी बाँकी    

खचय निई जिम्मवेारी सरेको    

िम्मा खचय    

९ योिना तथा 
काययक्रमको 
आधार 

 इकाइ अवस्था/पररमाण  

िउुपयोग योिना तयार    

आवधधक योिना तयार    

एवककृत काययमलुक योिना तयार    

वावषयक ववकास काययक्रमको 
प्राथधमकताक्रम धनधायरण 

   

ववकास आयोिनाहरू सञ् चालन गनय 
EIA वा IEE अवलम्बन  

   

ववगत वषयबाट जिम्मवेारी सरी आएका 
योिना 

   

नयाँ सरुु िएका योिना    

सम्पन्न गररएका योिना    

योिना िाँचपास फरफारक गने    

स्थानीय तहको वस्तजुस्थधत वववरण 
तयार 

   

१० खानेपानी योिना    
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योिनाको 
प्रकृधत र 
सङ्ख्या 

ढलधनकास योिना    

सडक    

धसंचाई    

िवन धनमायण    

बसपाकय     

पाकय  उद्यान हररयाली िेत्र    

अन्य     

११ योिना तथा 
काययक्रम 
सञ् चालन 
प्रवक्रया 

उपिोक्ता सधमधतमाफय त    

गैर सरकारी संस्थामाफय त    

ठेक्का पट्टाबाट    

सावयिधनक धनिी साझेदारीमा    

अमानतबाट    

१२ बजस्त ववकास 
तथा िवन 
धनमायण 
सम्बन्धी 

िवन धनमायण मापदण्ड तयार तथा 
स्वीकृत 

   

िवन धनमायण नक्सा पास सङ्ख्या    

प्रधत वगय फीट नक्सा पास दस्तरु    

िकुम्प प्रधतरोधी मापदण्ड कायम     

सावयिधनक िवनको नक्सामा 
अपाङ्गमैत्री संरचना अधनवायय गररए/ 
नगररएको 

   

 

१३ 

 

फोहोरमैला 
व्यवस्थापन 

स्थानीय तहधित्र प्रधतददन उत्पाददत 
फोहोरको पररमाण 

   

उत्पाददत फोहोरमैला व्यवस्थापन 
प्रवक्रया 

   

फोहोरमैला प्रशोधन गने प्रबन्ध    

ल्याण्डफील साइटको प्रबन्ध    

फोहोर उठाउने ट्रक, वट्रपर, ट्र्याक्टर 
सङ्ख्या 

   

स्थानीय तहको केन्िदेजख 
ल्याण्डवफल साइटसम्मको दरुी 

   

१४ पजिकरण 
तथा 

पररचयपत्र प्राप्त ज्यषे्ठ नागररक 
सङ्ख्या 
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सामाजिक 
सरुिा 
सम्बन्धी 

पररचयपत्र प्राप्त अपाङ्ग सङ्ख्या    

पररचयपत्र प्राप्त एकल मवहला 
सङ्ख्या 

   

सामाजिक सरुिा काययक्रमका लाधग 
संघ/ प्रदेशबाट प्राप्त बिेट 

   

फाँटवारी संघ/ प्रदेश मन्त्रालयमा 
धनयधमत रुपमा पठाए नपठाएको 

   

सामाजिक सरुिा ित्ता बैवकङ्क 
प्रणालीमा आवि िएका वडा सङ्ख्या 

   

िन्मदताय 
सङ्ख्या 

मवहला    

परुुष    

िम्मा    

मतृ्यदुताय 
सङ्ख्या 

मवहला    

परुुष    

िम्मा    

वववाह दताय सङ्ख्या    

बसाइसराई दताय सङ्ख्या    

बसाइ सरी गएको लगत हस्तान्तररत 
सङ्ख्या 

   

बसाइ सरी आएको सदस्य सङ्ख्या    

बसाइ सरी गएको सदस्य सङ्ख्या    

सम्बन्ध ववच्छेद     

 

१५ 
सशुासन तथा 
प्रशासन 
सम्बन्धी 

 िएको निएको निएको िए 
कारण 

धनयधमत माधसक बैठक    

धनयधमत बैठक ताधलका     

समीिा बैठक प्रत्येक ४/४ मवहनामा    

आय व्ययको वववरण सावयिधनक    

जिन्सी से्रस्ताको धनरीिण    

नागररक वडापत्र सावयिधनक    

वडापत्र अनसुार काययसम्पादन    

गनुासो सनेु्न प्रिावकारी संयन्त्र    
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कमयचारी पदपूधतय धनयधमत    

कमयचारीहरूको व्यजक्तगत अधिलेख 
व्यवजस्थत 

   

कमयचारी कल्याण कोष स्थापना तथा 
धनयधमत सञ् चालन 

   

उपिोक्ता सधमधत, गैरसरकारी संस्था, 
जिल्ला समन्वय सधमधत र ववषयगत 
धनकायसँग समन्वय 

   

कुनै सेवा वा व्यवस्थापन धनिी 
िेत्रमाफय त गराएको (िए खलुाउन े) 

   

मानव संसाधन ववकास केन्िको 
स्थापना 

   

सूचना केन्िको स्थापना    

ममयत सम्िार कोषको स्थापना    

सपुररवेिण तथा अनगुमन सधमधतको 
धनयधमत बैठक 

   

पदाधधकारीहरूको सम्पजत्त वववरण 
सावयिधनक वा पेश गने गरेको 

   

ववगतमा अनगुमन िई ददएको 
सझुाव/धनदेशन पालना िएको  

   

आय वृवि गने कुनै कायययोिना     

Accounting System (SUTRA) पूणय रूपमा 
लाग ुिएको (बिेट तिुयमा, स्वीकृत, 
खचय, प्रधतवदेनलगायत) 

   

१६ अन्य 
रचनात्मक 
काययहरू 

   िए थप्न े

स्थानीय तहका मखु्य समस्याहरू:- 

समस्या समाधानका लाधग गररएका पहलहरू:- 

इमेल ठेगाना:- 
वेवसाइट:- 

सम्पकय  नम्बर:- 
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गनुासो सनु्न ेअधधकारीको नाम थर :- 

पद :- 

❖ कुल आय र आन्तररक आय, राविय प्राकृधतक स्रोत तथा ववत्त आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनेको ऐन, 

धनयम, स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, धनयम तथा सङ् घीय एवं प्रदेश कानूनबोजिम हनुे बिेट जशषयक उपजशषयक 
बमोजिमका प्राप्त बिेट रकमहरू समावेश गरी आयका जशषयक थपघट र पररमाियन गरी अनसुचुी १ को फाराममा 
समावशे गररनेछ । 
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अनसुचुी २ 

जिल्ला समन्वय सधमधत रुकुम (पूवी िाग) 

(दफा ५ को उपदफा (2) सँग सम्बजन्धत) 

स्थानीय तहद्बारा सञ् चाधलत आयोिनाहरूको लाधग अनगुमन सूचकहरू 

 

१) िनतामा सेवा प्रवाहसम्बन्धी नागररक वडापत्र: 

क. नागररक वडापत्र अद्यावधधक गररएको : छ/ छैन 

ख. नागररक वडापत्र अनसुारको सेवा प्रवाह िएको: छ/ छैन 

ग. गनुासो सनेु्न अधधकारीको व्यवस्था, वक्रयाजशलता र प्रिावकाररता: छ/ छैन 

घ. प्रशासकीय कायय फर्छ्यौट धनयमावली अनसुार  िएको: छ/ छैन 

ङ. उिरुी पेवटकाको व्यवस्था: छ/ छैन 

च. कुनै कमयचारीको अनपुजस्थधतमा काम नरोवकने वैकजल्पक व्यवस्था: छ/ छैन 

छ. सावयिधनक सनुवुाइको व्यवस्था:   छ/ छैन, िए एक आधथयक वषय कधतपटक िएको छ उल्लेख गने:  

 

२) बिेट तथा योिना तिुयमा स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन धनयमावली तथा बिेट तिुयमा ददग्दशयन बमोजिमको 
सहिाधगतामूलक योिना पिधतको अवलम्बन (छ/छैन उल्लेख गने) 

क. तोवकएको समयधित्र स्थानीय तहलाई धसधलङ र मागयदशयन प्रदान गररएको:  

ख. िौगोधलक सूचना प्रणाली (GIS) को प्रयोग गररएको:  
ग. गररबी नक्साङ्कन गररएको :  
घ. तोवकएको समयधित्र वावषयक बिेट तथा योिना तिुयमा  िएको:  

ङ. बिेट बाँडफाँड धसधलङ्गको पररधधधित्र रहेको:  

च. मवहला, बालबाधलका तथा अन्य लजित वगय केजन्ित योिना तिुयमा र सञ् चालन िएको: 
छ. ववशेष कोष सञ् चालन िएको: 
ि. आवधधक योिना धनमायण िएको: 
झ. आवधधक योिना िए सोसँग वावषयक योिनाको तादात्म्यता िएको: 
ञ. स्थानीय तहको आफ्नो आन्तररक स्रोतबाट धनिेवपत काययक्रमहरूमा बिेट ववधनयोिन गररएको: 
ट. त्यस्तो ववधनयोजित बिेटबाट सञ् चालन हनुे काययक्रमको सम्पादन सम्बजन्धत कायायलयबाटै हनुे व्यवस्था 

छ/छैन,  साथै यथाथय स्रोतमा आधाररत बिेट धनमायण गरी बवढमा ३ वषयधित्र सम्पन्न हनुेगरी 
आयोिनाहरूमा बिेट ववधनयोिन गररएको: 

ठ. ठुला आयोिनाहरूको वातावरणीय प्रिाव मलु्याङ्कन अध्ययन गररएको: 
ड. आगामी आवधधक योिना धनमायणको तयारी गररएको: 

३) योिना कायायन्वयन व्यवस्थापन योिना कायायन्वयन काययताधलका (छ/छैन उल्लेख गने) 
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क. काययताधलकाबमोजिम समयमै कायायन्वयनका लाधग कायायन्वयन पि (उपिोक्ता सधमधत/ ठेकेदारसगँ 
सम्झौता): 

ख. स्थानीयस्तरमा सञ् चालन हनुे योिनाको छनौट, कायायन्वयन र सञ् चालनको जिम्मेवारी स्थानीय 
समदुायलाई ददएको : 

ग. उपिोक्ता सधमधतहरूको गठन सम्बजन्धत उपिोक्ताहरूको कजम्तमा ८०% प्रधतशत उपजस्थधतमा 
उपिोक्ता मध्येबाटै िएको: 

घ. उपिोक्ता सधमधतमा समावशेी प्रधतधनधधत्व िएको : 
ङ. उपिोक्ता सधमधतलाई सरल िाषामा लागत अनमुान तथा आयोिनामा प्रयोग हनुे सामग्रीहरूको सचुी 

उपलब्ध गराइएको: 
च. उपिोक्ता सधमधतलाई ताधलम प्रदान गररएको: 
छ. उपिोक्ता सधमधतको लागत श्रम सहिाधगता िएको: 
ि. अन्य धनकायहरूसँगको साझेदारीमा योिना सञ् चालन: 

झ. आयोिना ममयत सम्िारका लाधग आवश्यक कोषको स्थापना: 
४) योिनाको अधिलेख, अनगुमन र सपुरीवेिणको अधिलेख (छ/छैन उल्लेख गने) 

क. आवधधक योिना, वावषयक योिना प्रकाशन गररएको: 
ख. स्थानीय तहअन्तगयत सञ् चाधलत काययक्रमहरूको स्थानीय तहबाट धनयधमत अनगुमन र समीिा गररएको: 
ग. सञ् चाधलत काययक्रमबाट लािाजन्वत वगय र धलङ्ग छुवट्टने खालको अधिलेख राजखएको: 
घ. सम्पन्न आयोिनाहरूको िाँचपास र फरफारक गरेर मात्र िकु्तानी ददने पररपावट: 

ङ. स्थानीय तहद्बारा सञ् चाधलत काययक्रमहरूको बारेमा काययपाधलका बैठकमा समीिा गने गरेको: 
५) प्रगधत प्रधतवदेनको धनयधमतता (छ/छैन उल्लेख गने) 

क. प्राथधमकता प्राप्त काययक्रमको माधसक प्रधतवदेन गने गरेको: 
ख. चौमाधसक प्रधतवदेन गने गरेको: 
ग. वावषयक प्रगधत प्रधतवेदन गने गरेको: 

६)  आधथयक व्यवस्थापन र अनशुासन (छ/छैन उल्लेख गने) 

क. स्वीकृत बिेटको पररधधिन्दा बवढ आधथयक दावयत्व पने गरी काययक्रम स्वीकृधत तथा कायायन्वयन नगने: 

ख. आन्तररक आयको स्रोतहरूमा ठेक्का बन्दोवस्त िएको: 
ग. ठेक्काअनसुार वकस्ता रकम समयमै प्राप्त िएको: 
घ. वकस्ता रकम प्राप्त निएको िए प्राधप्तका लाधग कारबाही अगाधड बढाइएको: 
ङ. स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐनको ममयबमोजिम प्रशासधनक खचय तोवकएको धसमाधित्र रहेको:  

च. आधथयक वववरणहरू धनयधमत रुपमा अद्यावधधक गररएको: 
छ. रािस्व परामशय सधमधतको बैठकमा बसी समयमै प्रधतवदेन पेश िएको: 
ि. रािस्व वृविसम्बन्धी प्रयास िएको: 
झ. गत आधथयक वषयको अजन्तम लेखापरीिण समयमै सम्पन्न िएको: 
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ञ. अजन्तम लेखा परीिण प्रधतवदेनउपर समयमै राय प्रधतवक्रया प्रषेण गररएको: 
ट. कम्प्यटुराइज्ड लेखा प्रणाली स्थापना गरी सञ् चालन गररएको: 
ठ. धरौवट खाताबाट अन्यत्र रकम सापवट वा पररचालन नगने व्यवस्थाको पालना गररएको: 
ड. आधथयक सहायता ववतरणमा धनयम र तोवकएको मापदण्डको पालना गररएको: 
ढ. सामाजिक सरुिा ित्ता प्राप्त गनेको लगत अद्यावधधक गररएको: 
ण. सामाजिक सरुिा ित्ता सम्बजन्धत व्यजक्तले पाए नपाएको यकीन गनय अनगुमन प्रणाली/संयन्त्र ववकास 

गररएको: 
७) अचल सम्पजत्त व्यवस्थापन र संरिण (छ/छैन उल्लेख गने) 

क. आफ्नो स्वाधमत्वमा रहेका सम्पूणय अचल सम्पजत्तहरूको अद्यावधधक अधिलेख राजखएको: 
ख. धनयमानसुार जिन्सी धनरीिण र प्रधतवदेन गररएको: 
ग. जिन्सी धनरीिण प्रधतवदेन अनसुार ममयत तथा धललाम गनुयपने सामानहरूको वववरण राजखएको: 
घ. िवन, सम्पजत्त, मेधसन उपकरण आदद हानी नोक्सानी हनु नददन आवश्यक व्यवस्था पयायप्त रहेको: 
ङ. कायायलय, आवास, पररसर आददको उपयकु्त सरसफाइ र संरिण िएको: 

८) िनशजक्त व्यवस्थापन र ववकास संगठन संरचना (छ/छैन उल्लेख गने) 

क. िनशजक्त व्यवस्थापन र ववकास संगठन संरचना तयार गरी सिाद्बारा स्वीकृत िएको: 
ख. सम्पूणय कमयचारीहरूको काययवववरण तयार गरी स्वीकृत िएको: 
ग. कमयचारीहरूको काययसम्पादन मलु्याङ्कन धनयधमत रुपमा िरी मलु्याङ्कनको व्यवस्था गररएको: 
घ. मातहतका कमयचारीहरूलाई अधधकार प्रत्यायोिन गररएको: 
ङ. कमयचारीहरूको गनुासो व्यवस्थापनका लाधग धनयधमत रुपमा कमयचारी बैठक बस्ने गरेको: 
च. कायायलयका कमयचारीहरूबीच आन्तररक सिारको व्यवस्था गररएको: 
छ. िनशजक्त ववकासका लाधग सामवयक रुपमा ताधलम प्रजशिण सञ् चालन गनय आवश्यक बिेट व्यवस्था : 

९) सूचनाको हकको सधुनजश् चतता र सशुासन कायम गने अभ्यासहरूको अवस्था  

क. पारदजशयता, सहिागीता िए गरेका धनणययहरूलाई सूचना पावटमा टाँस गने गरेको: 
ख. प्रसे ववज्ञधप्त धनकाल्ने गरेको: 
ग. समय समयमा पत्रकार िेटघाट काययक्रम सञ् चालन गने गररएको: 
घ. स्थानीय पत्र पधत्रका, रेधडयोबाट सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण: गररएको 
ङ. सूचना प्रवाहका लाधग सूचना केन्ि स्थापना गरी सञ् चालनमा ल्याइएको: 
च. बलेुवटन प्रकाशन गररएको: 
छ. धनणययहरू, बिेट तथा काययक्रम पजुस्तका एवं अन्य तथ्याङ्क र वववरण स्थानीय तहको सूचना केन्िमा पठाउन े

गरेको: 
ि. आय व्ययको माधसक/चौमाधसक रुपमा प्रकाशन गने गररएको: 
झ. छनौट गररएका आयोिनाहरूको सावयिधनक परीिण गने गररएको: 
ञ. वडाधित्रका योिना तिुयमा, कायायन्वयन र अनगुमन गने गरी काययपाधलकाले वडा सधमधतलाई तोक्ने गरेको: 
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ट. नेपाल सरकारको धनणययअनसुार रािनैधतक दलहरूसँग नीधतगत सल्लाह धलई धनणयय गने पररपावटको 
अवलम्बन: 

ठ. वक्रयाजशल गैरसरकारी संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी काययक्रम सञ् चालनमा दोहोरोपना नहनुे अवस्थाको 
सधुनजितता: 

१०) सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन र अन्तरसम्बजन्धत िेत्रसँग सम्बजन्धत गधतववधधको अवस्था 
क. स्थानीय तहको सरसफाइसँग सम्बजन्धत दैधनक रुपमा फोहोरमैला सङ्कलन गने गररएको: 
ख. फोहोरमैला अजन्तम धनष्काशनस्थलको व्यवस्था : 

ग. ल्याण्डवफल साइटको व्यवस्था : 

घ. ल्याण्डवफल साइट (निएको हकमा) स्थल पवहचान र छनौट गररएको: 
ङ. स्थानीय तहको सरसफाइको अवस्था सन्तोषिनक रहेको: 
च. ढल धनकास सम्बन्धी व्यवस्था गररएको: 
छ. पश ुबधशालाको स्थापना गरी सञ् चालनमा ल्याइएको: 
ि. शिु खानेपानीको पयायप्त र उपयकु्त व्यवस्था: 
झ. सडक बत्तीको व्यवस्था गररएको: 
ञ. पाकय /मनोरिन स्थलहरूको ववकास गररएको:  

ट. घर नम्बर सूचना प्रणाली कायम गररएको: 
ठ. धनयधमत सडक यातायात सञ् चालन नखलबधलन ेगरी हाटबिारको व्यवस्था गररएको: 
ड. एवककृत सम्पजत्तकर लाग ुगररएको: 
ढ. सावयिधनक धनिी साझेदारी प्रवद्बयनको व्यवस्था गररएको : 

१) स्थलगत अनगुमनमा देजखएका सबल पिहरू 

 

 

२) स्थलगत अनगुमनमा देजखएका सधुार गनुयपने पिहरू 

 

 

 

क्र.सं.   अनगुमनमा संलग्न व्यजक्तको नाम थर   पद  प्रधतधनधधत्व गरेको संस्था/ कायायलय  हस्तािर 
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अनसुचुी-3 

जिल्ला समन्वय सधमधत, रुकुम (पूवी िाग) 

(दफा 5 को उपदफा (3) सँग सम्बजन्धत) 

 

संघ र प्रदेश सरकार अन्तगयत कायायलयको काययसम्पादन अनगुमन िाचँ सचुी (Monitoring Checklist of Developed 

Sector/Line Agencies) 

 

संघ/प्रदेश अन्तगयत कायायलयको नाम: 

ठेगाना: 
अनगुमन धमधत: 

काययक्रम सञ् चालन स्थल: स्थानीय तह    वडा नं. 

३) संस्था सम्बन्धी वववरण 

क. प्रमखुको नाम: 

ख. कुल दरबन्दी सङ्ख्या: 
ग. पदपूधतय िएको सङ्ख्या: 
घ. ररक्त दरबन्दी: 
ङ. कािमा खवटएको:  

च. वावषयक सञ् चालन गनुयपने पररयोिना/काययक्रम सङ्ख्या: 
छ. वावषयक काययक्रम अनसुार कुल बिेट: 

ि. काययक्रमको बिेट: 

झ. प्रशासधनक (चाल)ु बिेट: 

 

४) कायायलयको काययसम्पादन 

क. कमयचारीको धनयधमत उपजस्थधतको अवस्था: 
ख. सम्बजन्धत कायायलयबाट अनगुमनमा आउन ेगरे/नगरेको र सझुावको अवस्था: 
ग. कायायलयले सम्बजन्धत धनकायबाट पाउनपुने स्रोतसाधन आपूधतयको अवस्था: 
घ. अनगुमन/धनरीिण पजुस्तका: 
ङ. स्थानीय स्रोत साधनको पररचालनको जस्थधत: 

च. िौधतक पूवायधारको अवस्था: 
छ. सेवाग्राही सङ्ख्या: 
ि. कायायलयका कमयचारीहरूको आन्तररक बैठक धनयधमत हनुे गरेको छ/ छैन: 

झ. हालसम्मको कमयचारी बैठक सङ्ख्या: 
ञ. लक्ष्य अनसुार प्रगधतको अवस्था: 
ट. नागररक वडापत्र तयार गरी सबैले सजिलै देख् ने गरी राजखएको छ/ छैन:  
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ठ. स्थानीय सहयोग र िनसहिाधगता: 
ड. सम्बजन्धत धनकायमा प्रगधत प्रधतवदेन धनयधमत: पठाए/नपठाएको 
ढ. संस्थाको िौधतक सवुवधा तथा सेवामा सधुार गनय पहल: 

५) सेवाग्रावहको  संस्थाप्रधतको धारणा 
 

६) स्थलगत अनगुमनमा देजखएका सबल पिहरू 

 

 

७) स्थलगत अनगुमनमा देजखएका सधुार गनुयपने पिहरू 

 

 

 

 क्र.सं.   अनगुमनमा संलग्न व्यजक्तको नाम 
थर 

 पद  प्रधतधनधधत्व गरेको संस्था/ कायायलय  हस्तािर 
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अनसुचुी-4 

जिल्ला समन्वय सधमधत रुकुम (पूवी िाग) 

 (दफा ५ को उपदफा (4) सँग सम्बजन्धत) 

 

सामाजिक मानवीय ववकास काययक्रम अनगुमनका सूचकहरू (Monitoring checklist of Social/human development 

Programme) 

काययक्रमको नाम : 

धमधत: 

काययक्रम सञ् चालन गने धनकाय: 

स्थानीय तहको नाम:     वडा नं. 

१) काययक्रम सम्बन्धी वववरण 

क. काययक्रमको वकधसम (ताधलम, गोवष्ठ, अधियान, सिा आदद) : 

ख. काययक्रमको कुल बिेट: 

ग. काययक्रम सञ् चालन गने संस्थाको नाम: 

घ. काययक्रम सरुु िएको धमधत: 

ङ. काययक्रम सम्पन्न गररसक्नपुने धमधत:  

च. िौधतक लक्ष्य: 

छ. सहिागी सङ्ख्या: मवहला:  परुुष:  अन्य: 

२) काययक्रम कायायन्वयन प्रवक्रया 
क. काययक्रमको आवश्यकता पवहचान  िएको: 
ख. ववषयवस्त/ुम्यानअुल तयार गररएको: 
ग. सम्बजन्धत ववषयको प्रजशिकबाट सञ् चालन गररएको: 
घ. काययक्रम तयारीको लाधग पयायप्त बिेट: 

ङ. काययक्रम पूवय पररिण तथा सम्पन्न पश् चात पररिण मलु्याङ्कन: 

च. काययक्रमको दैधनक मलु्याङ्कन: 

छ. सहिाधगतामूलक ववधधको प्रयोग: 

ि. श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको प्रयोग: 

झ. काययक्रम स्थलको उपयकु्तता: 
ञ. सहिागीहरूले प्राप्त गने लािबारे स्पष्ट िानकारी: 
ट. प्रजशिकहरूको पवुय तयारी: 
ठ. स्रोत सामग्री ववतरण: 

ड. सहिागी छनौट समावशेी/उपयकु्त: 

ढ. काययक्रमको अन्त्यमा सहिागीहरूले गने काययको प्रधतविता िाहेर वा कायययोिना तयार: 
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ण. काययक्रमको अजन्तम मलु्याङ्कन: 

त. काययक्रमबाट लाि पाउने सङ्ख्या:              मवहला:   परुुष: 

थ. दधलत:  िनिाधत: वपछडावगय: अन्य: 
३) काययक्रमसम्बन्धी स्थलगत अनगुमनमा देजखएका सबल पिहरू: 

 

 

४) काययक्रम सम्बन्धी स्थलगत अनगुमनमा देजखएका सधुार गनुयपने पिहरू र जिम्मवेार पि 

 

 

 

 क्र.सं.  अनगुमनमा संलग्न व्यजक्तको नाम 
थर 

 पद  प्रधतधनधधत्व गरेको संस्था/ कायायलय  हस्तािर 

     

     

     

 

(नोट: प्रत्येक काययक्रमको छुट्टाछुटै्ट अनगुमन गरी यस ढाँचामा प्रधतवदेन सम्बजन्धत धनकायमा पेश गनुयपनेछ ।) 
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अनसुचुी-5 

जिल्ला समन्वय सधमधत रुकुम (पूवी िाग) 

 (दफा 5 को उपदफा (5) सँग सम्बजन्धत) 
उपिोक्ता सधमधतहरूबाट सञ् चाधलत आयोिनाहरूको अनगुमन सूचकहरू 

संघ/प्रदेश/स्थानीय तह………………………………….बाट सञ् चाधलत 

१) उपिोक्ता सधमधत सम्बन्धी वववरण 

क. उपिोक्ता सधमधतको नाम : 

ख. ठेगाना: 
ग. अध्यिको नाम:    सदस्य सङ्ख्या:  मवहला सङ्ख्या: 
दधलत:   िनिाधत सङ्ख्या: 
घ. सम्पकय  नं.:     

२) उपिोक्ताबाट सञ् चाधलत योिना सम्बन्धी वववरण 

क. योिनाको नाम :      

ख. कायायन्वयन स्थल:     गाउँपाधलका वडा नं.   बस्ती 
ग. योिनाको वकधसम (धनमायण, ममयत, पनु:धनमायण) : 

घ. योिनाको िते्र (आधथयक ववकास, सामाजिक ववकास, पूवायधार ववकास, सशुासन, प्रशासधनक) : 

ङ. योिनाको ववषय (कृवष, उद्योग, सडक, खानेपानी, धसंचाई, िवन धनमायण……) : 

च. कुल लागत :  

३) उपिोक्ता सधमधत गठन 

क. आमिेला स्थान :   

ख. गठनको धनणयय धमधत : 

ग. उपजस्थधत सङ्ख्या : 

घ. लािाजन्वत घर पररवार सङ्ख्या : 

ङ. उपिोक्ता सधमधत दताय िएको छ/छैन :  दताय छ िने दताय िएको धनकाय : 

४) योिनाको छनौट प्रवक्रया 
क. माग गरेको धमधत: ख. माग गरेको कायायलय: 

ग. सहिागीतात्मक योिना तिुयमा प्रवक्रयाबाट छनौट िएको चरण: 

घ. योिनाको अजन्तम छनौट : I) गाउँसिा II) जिल्ला सिा  III) प्रदेश सरकार IV) नेपाल सरकार 

५) योिनाको लागत 

क. कुल लागत : रु     स्थानीय तहले व्यहोने : रु     
उपिोक्ता सधमधतको योगदान:रु     दातसंृस्थाको योगदान: रु 

ख. प्राववधधक सहयोग प्रदान गने धनकाय: 

ग. अनदुानको वकधसम : क) नगद ख) जिन्सी  ग) श्रमदान घ) अन्य     

६) प्राववधधक पि 

क. जिम्मेवार प्राववधधकको नाम:           पद:  सम्पकय  नम्बर: 
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ख. सम्िाव्यता अध्ययन/ सिे िएको धमधत: 

ग. वातावरणीय प्रिाव अध्ययन िएको धमधत: 

घ. ववस्ततृ अध्ययन िएको धमधत: 

ङ. ववस्ततृ अध्ययन प्रधतवदेन / लागत अनमुान स्वीकृत धमधत: 

च. ववस्ततृ अध्ययन प्रधतवदेन / लागत अनमुान स्वीकृत गने पदाधधकारी/तह: 

७) योिना सम्झौता/ कायायन्वयनको जस्थधत 

क. सम्बजन्धत धनकाय र उपिोक्ता सधमधतबीच िएको सम्झौता धमधत: 

ख. कायायरम्ि धमधत: 

ग. प्रथम वकस्ता प्राप्त धमधत: 

घ. सम्पन्न गररसक्ननेु धमधत: 

ङ. उपिोक्ता सधमधतले आफै कायायन्वयन गरेको छ/छैन: 

च. उपिोक्ता सधमधतले गनुयपने मखु्य मखु्य वक्रयाकलापहरु: 

 

८) सशुासन तथा ददगोपनाको सधुनजितताको जस्थधत 

क. योिना सञ् चालन सम्बन्धमा उपिोक्ता सधमधतलाई ताधलम गराए/नगराएको:   
गराएको िए ताधलमको ववषय:     कधत ददन:े    कधत िना: 

ख. लेखा परीिण:  सामाजिक लेखापरीिण (   ) सावयिधनक लेखापरीिण (   )  लेखा परीिण (  ) 

ग. योिना हस्तान्तरणको जस्थधत: 

घ. ममयत सम्िार सधमधत गठन िए/निएको: 
ङ. ममयत सम्िारको जिम्मेवार व्यजक्त:   ताधलम धलए/नधलएको: 
च. िाँचपास र फरफारकको जस्थधत: 

छ. उपिोक्ता सधमधतको धनणयय पजुस्तका िए/निएको:    बैठक सङ्ख्या: 
ि. धनणयय पजुस्तका व्यवजस्थत िए/निएको: 
झ. लेखा परीिणमा उपिोक्ता िेलाको उपजस्थधत सङ्ख्या:   उपजस्थधत प्रधतशत: 

 

९) अनगुमनबाट देजखएका सधुार गनुयपने पिहरू 

१०) समाधानका उपायहरू तथा सझुावहरू 

 

 
क्र.सं.  अनगुमनमा संलग्न व्यजक्तको नाम 

थर 
 पद  प्रधतधनधधत्व गरेको संस्था/ कायायलय  हस्तािर 
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अनसुचुी-6 

जिल्ला समन्वय सधमधत, रुकुम (पूवी िाग) 

 (दफा ५ को उपदफा (6) सँग सम्बजन्धत) 

गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सञ् चाधलत काययक्रमको अनगुमन सचुी (Monitoring Checklist of NGOs Programme) 

 

काययक्रम सञ् चालन गने संस्थाको नाम: 

संस्थाको ठेगाना: 
अनगुमन धमधत: 

काययक्रम सञ् चालन िएको स्थानीय तहको नाम:  वडा नं. 

१) संस्थाको वववरण : (िएको/निएको उल्लेख गने) 

क. संस्था नवीकरण: 

ख. संस्था प्रमखुको नाम: 

ग. सम्पकय  वववरण : फोन नं.   इमले: 

घ. सञ् चालन गरेको पररयोिना सङ्ख्या: 
ङ. कमयचारी सङ्ख्या: 
च. अनगुमन गररएको काययक्रमको नाम: 

छ. काययक्रमको बिेट: 

ि. सहयोग गने धनकाय: 

झ. काययक्रम शरुु िएको धमधत: 

ञ. िौधतक लक्ष्य: 

 

२) काययक्रम सञ् चालन प्रवक्रया 
क. काययक्रम मागमा आधाररत िए निएको: 
ख. संस्थाको साधारण सिा र गाउँसिा स्वीकृत: 

ग. जिल्ला समन्वय सधमधतसँग यसअजघ सम्पकय / समन्वय गरेको: 
 

३) संस्थाले गरेको मखु्य लगानीहरू 

 

 

 

 

४) काययक्रमप्रधत लजित समहु/वगयको धारणा (िएको/निएको) 
क. पारदजशयता, सामाजिक लेखापरीिण : 

ख. काययताधलका अनसुार कायायन्वयन: 
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ग. काययक्रमबाट लाि हाधसल/लक्ष्य प्राधप्त: 

 

५) लािाजन्वतको वववरण 

िम्मा लािग्राही:  मवहला:   परुुष:  दधलत:       िनिाधत: 

 अन्य: 

 

६) काययक्रम सम्बन्धी स्थलगत अनगुमनमा देजखएका सबल पिहरू 

 

७) काययक्रम सम्बन्धी स्थलगत अनगुमनमा देजखएका सधुार गनुयपने पिहरू 

 

 

क्र.सं.  अनगुमनमा संलग्न व्यजक्तको नाम 
थर 

 पद  प्रधतधनधधत्व गरेको संस्था/ कायायलय  हस्तािर 

     

     

     

 

(नोट: प्रत्येक काययक्रमको छुट्टाछुटै्ट अनगुमन गरी यस ढाँचामा प्रधतवदेन सम्बजन्धत धनकायमा पेश गनुयपनेछ।) 
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अनसूुची - ७ 

जिल्ला समन्वय सधमधत, रुकुम (पूवी िाग) 

 (दफा १६ को उपदफा (१) (ञ) सँग सम्बजन्धत) 

प्रत्येक चौमाधसक तथा वावषयक रुपमा स्थानीय तहहरूले  सधमधतमा पठाउन ेिौधतक तथा आधथयक प्रगधत प्रधतवदेनको 
ढाँचा 

स्थानीय तह :   आ.व.:   प्रगधत अवधध: .........................देजख...................................सम्म 

गाउँपाधलकाको पररचय 

१) सावयिधनक सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन 

गणुस्तरीय सेवा प्रवाहका लाधग गररएको संरचनागत व्यवस्था 

क. नागररक वडापत्रको व्यवस्थााः  

ख. गनुासो सनुवुाइ संयन्त्राः  

ग. सूचना अधधकारीाः  

घ. वडा कायायलयको सूचना अधधकारीाः  

ङ. वडा कायायलयको तत्काल गनुासो सनेु्न अधधकारीाः  

च. गनुासो पेवटकाको व्यवस्थााः 
छ. नोवटस बोडय सेवा सञ् चालन  

ि. तीन तीन मवहनामा कायायलयले आफूले गरेका कामहरूको वववरण सावयिधनक: 

झ. वेबसाइट तथा सामाजिक सिाललाई अद्यावधधक: 

२) आय व्ययको अनमुानको संजिप्त बेहोरा (बिेट तिुयमा ददग्दशयनको अनसूुचीबमोजिम) 

३) बिेट, नीधत तथा काययक्रमको संजिप्त बेहोरा 
४) बिेटका सोंच लक्ष्य उद्दशे्य र प्राथधमकताहरू 

५) िते्रगत बिेट तथा खचय 

धस.नं. िेत्र/उप िेत्र ववधनयोिन खचय खचय (%) 
१ आधथयक ववकास    

१.१ कृवष    

१.२ उद्योग    

१.३ पययटन    

१.४ सहकारी    

१.५ िलश्रोत तथा धसंचाई    

१.६ पशपुन्छी ववकास    

२ सामाजिक ववकास    

२.१ जशिा    

२.२ स्वास्थ्य    

२.३ खानेपानी तथा सरसफाई    

२.४ िाषा तथा संस्कृधत    
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२.५ लैंधगक समानता तथा सामाजिक समावशेीकरण    

२.६ यवुा तथा खेलकुद    

२.७ सामाजिक सरुिा तथा संरिण    

३ पूवायधार ववकास    

३.१ यातयात पूवायधार    

३.२ िवन, आवास तथा सहरी ववकास    

३.३ ऊिाय    

३.४ संचार तथा सूचना प्रधबधध    

४ सशुासन तथा अन्तरसम्बजन्धत िेत्र    

४.१ बन तथा वातावरण    

४.२ ववपद व्यवस्थापन    

४.३ शासन प्रणाली    

४.४ श्रम तथा रोिगारी    

४.५ प्रशासकीय सशुासन    

५ कायायलय सिालन तथा प्रशासधनक    

५.१ कायायलय सिालन तथा प्रशासधनक    

कुल िम्मा    

६) ववत्तीय  वववरण 

धस.नं. स्रोत समूह अनमुाधनत आय धनकासा खचय प्रधतशत 

१ संघीय सरकार समानीकरण अनदुान     

२ संघीय सरकार- शसतय अनदुान चाल ु     

२.१ संघीय सरकार     

२.२ बैदेजशक श्रोत सोझै अनदुान     

२.३ बैदेजशक श्रोत सोधिनाय अनदुान     

२.४ बैदेजशक श्रोत सोधिनाय ऋण     

३ प्रदेश सरकार - समानीकरण अनदुान     

४ प्रदेश सरकार - शसतय अनदुान पुिँीगत     

५ प्रदेश सरकार- ववषशे अनदुान चाल ु     

६ प्रदेश सरकार - ववषेश अनदुान पुिँीगत     

७ प्रदेश सरकार - समपरुक अनदुान चाल ु     

८ प्रदेश सरकार - समपरुक अनदुान पुिँीगत     

९ रािस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार     

१० रािस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार     

११  आन्तररक श्रोत, नगद     

१२  आन्तररक श्रोत, नगद ऋण     

१३ िनसहिाधगता नगद     

१४ अन्य     

िम्मा     
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७) ववत्तीय वववरण (अन्य काययक्रम) ( रु. हिारमा) 

क्र.सं शीषयक बिेट खचय प्रधतशत 

१ प्रकोप व्यवस्थापन कोष    

२ आकजस्मक कोष    

३ ववववध कोष    

४ स्थानीय पूवायधार ववकास साझेदारी    

५ गररबसँग ववश्वशे्वर काययक्रम    

६ बहिेुत्रीय पोषण    

७ राविय पररचयपत्र तथा पजिकरण    

८ ज्येष्ठ नागररक दीघय सेवा तथा सामाजिक सरुिा    

९ पययटन पूवायधार (नेपाल पययटन बोडय)    

१० टेधलसेन्टर स्थापना    

११ आकजस्मक/ववशेष काययक्रम     

(प्राप्त काययक्रमको आधारमा थपघट गनय सवकने) 
८) आन्तररक आय  तथा  रािश्व बाडँफाडँको अवस्था 

क) आन्तररक आय तथा रािस्व बाडँफाडँको संजिप्त अवस्था 

 वववरण कूल अनमुाधनत आय यथाथय आम्दानी प्रगधत (%) 
(रु हिारमा) (रु हिारमा) 

आन्तररक आय     

रािस्व बाँडफाँड संघ    

रािस्व बाँडफाँड प्रदेश    

 कूल िम्मा    

ख) आन्तररक आय तथा रािस्व बाडँफाडँको जशषयकगत अवस्था 
रािस्व संकेत जशषयक अनमुान यथाथय आय कैवफयत 

११३१३ सम्पधत कर    

११३१४ िधुमकर/मालपोत    

११३१५ घर िग्गा रजििेशन दस्तरु    

११३२१ घरबहाल कर    

११३२२ बहाल ववटौरी शलु्क    

११४५१ सवारी साधन कर(टाँगा,ररक्सा,अटोररक्सा ई ररक्सा)    

११४५६ बाँडफाडबाट प्राप्त हनुे सवारी साधन कर    

११४७१ बाँडफाडबाट प्राप्त हनुे मनोरिन कर    

११४७२ बाँडफाडबाट प्राप्त हनुे ववज्ञापन कर    

११६३२ िडीबटुी,कवाडी र िीविन्त ुकर    

१४१५१ सवारी सम्पधतको बहालबाट प्राप्त आय(सम्पधत िाडा)    

१४५५२ क्यधसनोबाट प्राप्त रोयल्टी    
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१४१९१ पययटन शलु्क    

१४२१२ सरकारी सम्पधतको ववक्रीबाट प्राप्त आय    

१४२१३ अन्य ववक्रीबाट प्राप्त रकम    

१४२१९ अन्य सेवा शलु्क तथा ववक्री     

१४२१९ ढुङ्गा,धगट्टी,बालवुा ववक्री तथा धनकासी बाट प्राप्त आय    

१४२२१ न्यावयक दस्तरु    

१४२२४ पररिा शलु्क    

१४२२९ अन्य प्रशासधनक शलु्क(बोलपत्र फाराम ववक्री समेत)    

१४२४१ पावकय ङ शलु्क    

१४२४३ धसफाररस दस्तरु    

१४२४४ व्यजक्तगत घटना दताय ववलम्ब दस्तरु    

१४२४५ नाता प्रमाणीत दस्तरु    

१४२४९ अन्य कर    

१४२५३ व्यवसाय रजििेशन दस्तरु    

१४२५४ रेधडयो/एफ.एम. संचालन दस्तरु    

१४२६५ अन्य िते्रको आय सामदुावयक वनको आय समेत    

१४३१२ प्रशासधनक दण्ड,िररवाना र िफत     

१४३१३ धरौटी सदर स्याहा    

१४५२९ अन्य रािस्व    

१४६११ व्यवसाय कर    

९) सेवा प्रवाह 
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ा 
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फ
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धम
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व्य
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दत
ाय 

१                

२                

३                

४                

५                

६                

७                

८                

९                

१०                

११                

१२                

१३                

१४                
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िम्मा               

१०) लागत अनमुानका आधारमा आयोिनाको वववरण 

ववधनयोिनका आधारमा िम्मा सङ्ख्या 
१ लाख िन्दा कम  

१-५ लाख सम्म  

५-१० लाख सम्म  

१० लाख िन्दा माधथ  

कूल िम्मा  

सम्पन्न आयोिना/योिना  

क्रमागत योिना सङ्ख्या 
११) िौधतक प्रगधत 

 िते्र उपिते्र योिना 
सङ्ख्या 

ववधनयोजित 
बिेट 

चाल ु
आ.व.को 
लक्ष्य 

चाल ु
आ.व.को 
सम्पन्न 
पररमाण 

प्रमखु 
नधतिा/असर 

आधथयक ववकास कृवष      

पशपुन्छी      

उद्योग तथा वाजणज्य      

पययटन      

सहकारी      

िलस्रोत धसंचाई      

सामाजिक 
ववकास 

जशिा      

स्वास्थ्य      

खानेपानी तथा 
सरसफाई 

     

संस्कृधत प्रवियन      

खेलकूद तथा मनोरिन      

सामाजिक 
ववकास (लैंधगक 
समानता तथा 
समावशेीकरण) 

मवहला       

बालबाधलका 
     

सामाजिक रुपमा पधछ 
परेका (दधलत, ज्येष्ठ, 
अपाङ्ग, िनिाधत) 

     

पूवायधार स्थानीय सडक पलु      

िवन तथा सहरी 
ववकास 

     



35 
 

ऊिाय, लघ ुिलववद्यतु      

सिार      

अन्तर सम्बजन्धत वन तथा ि ूसंरिण      

प्रशासकीय सशुासन      

श्रम तथा रोिगारी      

फोहरमैला तथा ढल 
व्यवस्थापन 

     

िलउत्पन्न प्रकोप 
धनयन्त्रण 

     

ववपद् व्यवस्थापन      

१२) सामाजिक सरुिा ववतरणको वववरण 

..... गाउँपाधलका अन्तगयत ... वटै वडाहरूमा सामाजिक सरुिा ित्ता प्राप्त गने लािग्राहीको सङ्ख्या 
क्र.स वडा िेष्ठ अन्य िेष्ठ दधलत ववधवुा एकल पूणय अपाङग अधत अशक्त द. बाल बाधलका िम्मा 
१          

२          

३          

४          

५          

६          

७          

८          

९          

१०          

११          

१२          

१३          

१४          

  िम्मा लािग्राहीको सङ्ख्या 
 

१३) उिरुी/गनुासो फर्छ्यौटको अवस्था 
वववरण सङ्ख्या कारवाही सङ्ख्या सम्बोधन (फर्छ्यौट) 

गाउँपाधलकाका ववधिन्न संयन्त्र माफय त प्राप्त गनुासा/ उिरुीहरू    

अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा परेका उिरुीहरू 
   

हेलो सरकारको उिरुीहरू 
   

सतकय ता केन्िको उिरुीहरू 
   

संघ, प्रदेश मन्त्रालय, वविाग र अन्य धनकायहरूवाट प्राप्त 
   

कूल    
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सेवा प्रवाह/सशुासनको लाधग गररएका प्रयासहरु 

१४) रचनात्मक काययहरू 

१५) िनशजक्त व्यवस्थापन 

वववरण 

धनिामती स्थानीय  करार सेवावाट व्यवस्थापन िएको 
सख्या  

कैवफयत स्वीकृत 
दरबन्दी 

पदपूधतय 
ररक्त  

सङ्ख्या 
स्वीकृत 
दरबन्दी 

पदपूधतय 
ररक्त  

सङ्ख्या 
अधधकृतस्तर        

 
सहायकस्तर        

सहयोगीस्तर        

िम्मा        

१६) गाउँसिा तथा काययपाधलकाबाट पाररत कानूनहरू 

कानूनको प्रकार सङ्ख्या 
ऐन  

धनयमावली  

काययववधध   

धनदेजशका  

मापदण्ड  

अन्य  

१७) न्यावयक सधमधतमा उिरुीहरू र फरफारकको अवस्था  

क्र.सं. उिरुीको प्रकृधत उिरुी सङ्ख्या अवस्था कैवफयत 

१ घरेल ुवहंसा   
 

२ घरायसी वववाद   
 

३ लेनदेन   
 

४ िग्गा/साँधी वववाद   
 

५ साधन स्रोत उपिोग वववाद   
 

(उिरुीको प्रकृधतको आधारमा थपघट गने सवकने) 
१८) िते्रगत प्रगधत समीिा 

क)  आधथयक ववकास  

उपिते्र उपिते्रगत समीिा 
कृवष  
पशपुन्छी  

उद्योग तथा वाजणज्य  

पययटन  

सहकारी  

file:///C:/Users/Bsuppliers/Desktop/स्वतः%20प्रकाशन%20तेस्रो%20प्रकाशन.pdf
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िलस्रोत धसंचाई  

ख)  सामाजिक ववकास 

उपिते्र उपिते्रगत समीिा 
जशिा  

स्वास्थ्य  

खानेपानी तथा सरसफाई  

संस्कृधत प्रवियन  

खेलकूद तथा मनोरिन  

मवहला  

बालबाधलका  

सामाजिक रुपमा पधछ 
परेका (दधलत, ज्येष्ठ, 
अपाङ्ग, िनिाधत) 

 

ग) पूवायधार ववकास 

उपिते्र उपिते्रगत समीिा 
स्थानीय सडक पलु  

िवन तथा सहरी ववकास  

ऊिाय, लघ ुिलववद्यतु  

सिार  

घ)  अन्तरसम्बजन्धत ववषयिते्र 

उपिते्र उपिते्रगत समीिा 
वन तथा ि ूसंरिण  

प्रशासकीय सशुासन  

श्रम तथा रोिगारी  

फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापन  

िलउत्पन्न प्रकोप धनयन्त्रण  

ववपद् व्यवस्थापन  

 

रािस्व 

 

ववत्त व्यवस्थापन 
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१९) ववकास गधतववधधहरूको सिालन तथा व्यवस्थापनका क्रममा देजखएका समस्या र चनुौधतहरू 

क) ववकास  गधतववधध सिालन तथा व्यवस्थापनका क्रममा देजखएका समस्याहरू 

 

ख) ववकास  गधतववधध सिालन तथा व्यवस्थापनका क्रममा देजखएका समस्या समाधानका लाधग गररएका 
प्रयासहरू 

ग) ववकास गधतववधधहरूको सिालन तथा व्यवस्थापनमा टेवा परु् याउने सबल पिहरू 

 

घ) ववकास गधतववधधहरूको सिालन तथा व्यवस्थापन अवरोध परु् याउने कमिोर पिहरू 

ङ) ववकास गधतववधधहरूको सिालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रिावकारी बनाउन सामना गनुयपने प्रमखु चनुौधतहरू 

च) ववकास गधतववधधहरूको सिालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रिावकारी बनाउन उपयोग गनय सवकने 
अवसरहरू 

प्रधतवदेन तयार गने        प्रमाजणत/स्वीकृत गने 

हस्तािर :         हस्तािर : 

नाम थर :         नाम थर : 
पद :          पद : 

 

 


