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स्थानीम तहको मोजना प्रङ्जिमाभा मङ्टवा सहबाङ्झगतासम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध, २०७८ (नभूना) 
 

प्रस्तावना  ् स्थानीम तहको मोजना ङ्झनभायण प्रङ्जिमाभा ङ्जवकासको आधायशीराको रूऩभा यहेका मङ्टवाको 
अथयऩूणय सहबाङ्झगता फढाउने उदे्दश्मरे स्थानीम तहको आवश्मकता य प्राथङ्झभकताको आधायभा मङ्टवासॉगको 
सहकामयराई व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकायी फनाउन वान्छङ्झनम बएकोरे स्थानीम सयकाय सञ्चा रन ऐन, २०७४ 
को दपा १०२ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अजङ्टयनचौऩायी गाउॉऩाङ्झरकारे मो कामयङ्जवङ्झध फनाई जायी गयेको 
छ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद – १  

प्रायङ्ञम्बक 

 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस कामयङ्जवङ्झधको नाभ  "स्थानीम तहको मोजना प्रङ्जिमाभा मङ्टवा 
सहबाङ्झगतासम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध २०७८" यहेको छ ।  

 (२) मो कामयङ्जवङ्झध कामयऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत बएको ङ्झभङ्झतफाट रागू हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा  ्

ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जवङ्झधभा,– 

(क) 'उऩप्रभङ्टख/उऩाध्मऺ' बङ्ङारे स्थानीम तहका उऩप्रभङ्टख/उऩाध्मऺ सम्झनङ्टऩदयछ ।  

(ख) 'प्रभङ्टख/अध्मऺ' बङ्ङारे स्थानीम तहका प्रभङ्टख/अध्मऺ सम्झनङ्टऩदयछ ।  

(ग) 'प्राथङ्झभकता सभूहका मङ्टवा ' बङ्ङारे बौगोङ्झरक, साभाङ्ञजक-साॊस्कृङ्झतक, आङ्झथयक, भानङ्जवम तथा 
याजनीङ्झतक रुऩभा ङ्जऩछङ्झडएको सभूदामभा यहेका मङ्टवाहरुराई सम्झनङ्टऩछय ।   

(घ) 'स्थानीम तह' बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका , नगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका य भहानगयऩाङ्झरकाराई 
सम्झनङ्टऩदयछ ।  

(ङ) 'मङ्टवा' बङ्ङारे १६ देङ्ञख ४० वषयसम्भका नागङ्चयकराई सम्झनङ्टऩदयछ ।  
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(च) 'मङ्टवाको अथयऩूणय सहबाङ्झगता' बङ्ङारे मोजना प्रङ्जिमाभा मङ्टवाको सहबाङ्झगता रङ्ञऺत सभूह, साझेदाय 
य नेततृ्वको रूऩभा हङ्टने सम्झनङ्टऩदयछ ।  

(छ) 'मङ्टवा सभावेशी सहबाङ्झगता ' बङ्ङारे स्थानीम तह को मङ्टवा सभन्वम सङ्झभङ्झत गठन , सहबागी 
सदस्मको चम न य भनोनमनभा सभावेशी ङ्झसद्धान्तको आधायभा कम्तीभा ऩचास प्रङ्झतशत मङ्टवा 
भङ्जहराको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सम्झनङ्टऩदयछ ।  

(ज) 'मङ्टवा सभूह' बङ्ङारे मङ्टवाका ऺेत्रभा सङ्जिम मङ्टवा क्रफ, मङ्टवा साभाङ्ञजक सङ्घ, सॊस्था , स्काउट, 

मङ्टवा तथा ङ्जव द्याथॉ स ङ गठन य उद्यभी मङ्टवा , स्वमभ  सेवक जस्ता सङ्गमङ्छठत मङ्टवाको सभूह बङे्ङ 
सम्झनङ्टऩदयछ ।  

(झ) 'ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत ' बङ्ङारे स्थानीम तह को कामयऩाङ्झरकाको कामय ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी  फभोङ्ञजभ 
स्थानीम तहभा गठन हङ्टने ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩदयछ । 

(ञ) 'ङ्जवशेष प्राथङ्झभकताको सभूहका मङ्टवा ' बङ्ङारे द्वन्द्वऩीङ्झडत, जोङ्ञखभभा ऩयेका , अऩाङ्गता बएका , 

सीभान्तकृत, रोऩोन्भङ्टख, अल्ऩसङ्मक, दङ्झरत, भङ्टङ्ञस्रभ सभङ्टदामका य ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्रका मङ्टवा 
सम्झनङ्टऩदयछ । 

(ट) 'सङ्झभङ्झत' बङ्ङारे दपा १४ फभोङ्ञजभको मङ्टवा सभन्वम सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩदयछ । 

(ठ) 'सयोकायवारा ङ्झनकाम ' बङ्ङारे मङ्टवाका राङ्झग सयोकाय याख्नभे सयकायी ङ्झनकाम , ङ्जवकास साझेदाय , 

याजनीङ्झतक दर , ङ्झनजी ऺेत्र , सञ्चारय ऺेत्र , साभङ्टदाङ्जमक, साॊस्कृङ्झतक तथा साभाङ्ञजक सङ्घयसॊस्था , 

धाङ्झभयक सङ्घ,सॊस्था , याङ्जष्डम तथा अन्त यायङ्जष्डम गैयसयकायी सॊस्था , शैङ्ञऺक सॊस्था , सभङ्टदाम, ऩङ्चयवाय, 
आपन्त य मङ्टवा सभूह बङे्ङ सम्झनङ्टऩदयछ । 

ऩङ्चयच्छेद – २  

मङ्टवाको अवस्था ऩङ्जहचान य सहकामय सम्फन्धी व्मवस्था 

३. मङ्टवाको तथ्माङ्कभ अधावङ्झधक गने य अङ्झबरेखीकयण गने  : (१) मङ्टवाको जनसङ्मा , ङ्झरङ्ग, जातजाङ्झत, 

बाषा, धभय, शैङ्ञऺक अवस्था , आङ्झथयक अवस्था , अऩाङ्गता, ऩेशा व्मवसाम जस्ता ङ्जवषमभा तथ्माङ्का याख्नते य 
अध्मावङ्झधक गङ्चयन ेछ ।  

(२) मङ्टवाको ऺेत्रभा सङ्जिम सभूहको ऩङ्जहचान गयी अङ्झबरेख याख्नणे मङ्टवा क्रफ , मङ्टवा साभाङ्ञजक 
सङ्घ२ सॊस्था, स्काउट, याजनीङ्झतक दर, उद्यभी मङ्टवा, स्वॊमसेवी जस्ता सङ्गङ्छठत मङ्टवाको सभूहराई सहकामयका 
राङ्झग आह्वान गङ्चयन ेछ ।  
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 (३) इच्छङ्टक मङ्टवाराई ङ्जवऻता वा अनङ्टबवको प्राथङ्झभकताका आधायभा रुङ्ञचअनङ्टसायको ऺेत्रभा 
सॊरग्न गयाउन योष्टय तमाय गयी आवश्मकता अनङ्टसाय सहबागी गयाइने छ ।  

(४) सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी तथ्माङ्कनको सॊकरन, अद्यावङ्झधक य अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 
गङ्चयनेछ ।  

 (५) स्थानीम तह ङ्झबत्रका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत मोजना ङ्झनभायण प्रङ्जिमा , कामायन्वमन य अनङ्टगभन 
कामयभा मङ्टवाराई सॊरग्न, साझेदाय य ङ्जवऻ सल्राहकायको रूऩभा सहबागी गयाइने छ ।  

४. नीङ्झत ङ्झनभाणय तथा कामायन्वमनभा मङ्टवाको सहबाङ्झगता्  (१) मङ्टवाको ऺभता ङ्जवकास गयी आधायबतू 
शङ्ञिका रूऩभा स्थाङ्जऩत गयी सफै तहका नीङ्झत तथा मोजना ङ्झनभायण , ङ्झनणयम एवभ  कामायन्वमनभा मङ्टवाको 
सहबाङ्झगता गयाइनेछ । 

 (२) मोजना छनौट य ङ्झनभायण प्रङ्जिमाभा प्रत्मऺ रूऩभा मङ्टवाराई सॊरग्न गयाउन सॊस्थागत 
प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।   

 (३) मङ्टवाराई ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा स्वॊ मसेवकका रुऩभा सहबाङ्झग हङ्टन  अवसय प्रदान गयी नेततृ्वदामी 
बङू्झभकाभा स्थाङ्जऩत गनय य उदाहयणीम मङ्टवाभैत्री स्थानीम सयकायको अवधायणाराई थऩ प्रबावकायी 
फनाईनेछ ।  

५. मङ्टवाभैत्री कामयिभको तजङ्टयभा  ्(१) मङ्टवाभैत्री कामयिभ तजङ्टयभा , मङ्टवाका सवार य सयोकायका ङ्जवषमभा 
फहस, अन्तयङ्जिमा य ऩैयवीका राङ्झग अनङ्टकूर वातावयण सजृना गङ्चयनेछ ।  

 (२) स्थानी म तहको आङ्झथयक , साभाङ्ञजक य साॊस्कृङ्झतक ङ्जवकासभा मङ्टवाको ऻान , ङ्झसऩ, धायणा य 
सभमको प्रबावकायी सदङ्टऩमोग गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  

 (३) सभावेशी ङ्झसद्धान्त य सकायात्भक ङ्जवबेदको भाध्ममभफाट सभाजभा ऩछाङ्झड ऩाङ्चयएका भङ्जहरा 
मङ्टवा, अऩाङ्गता बएका मङ्टवा , दङ्झरत मङ्टवा जस्ता प्राथङ्झभकता य ङ्जवशेष प्राथङ्झभकताका सभूहका मङ्टवाहरूराई 
भूरप्रवाहीकयण गनयका राङ्झग आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  

(४) ङ्जवङ्झबङ्ङ उभेय  सभूहका मङ्टवाको अवस्था य आवश्मकता पयक हङ्टने बएकारे मङ्टवाराई दङ्टई 
पयक उभेय सभूहभा वगॉकयण गयी  १६–२४ वषय  य २५–४० वषय  गयी दङ्टई सभूहभा ङ्जवबाजन गयी  
रङ्ञऺत कामयिभहरू सञ्चा रन गङ्चयनेछ ।  

६. ङ्झफङ्झबङ्ङ सॊघ सॊस्थासॉग सहकामय तथा सभन्वम ् (१) स्थानीम तहको ङ्जवकासभा मङ्टवाफीचको सहकामय य 
सभन्वमको ऺेत्रराई सङ गङ्छठत गयी प्रबावकायी फनाइनेछ ।  
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 (२) मङ्टवाको फहृत्तय ङ्जवकासभा कामय गनय चाहने स्थानीम सङ्घनसॊस्था , क्रफ, याङ्जष्डम तथा अन्तयायङ्जष्डम 
गैयसयकायी सॊस्थासॉग सभन्वम गयी सयर य सहज कामय वातावयण सजृना गङ्चयनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद – ३  

मोजना प्रङ्जिमाभा मङ्टवाको सहबाङ्झगतासम्फन्धी व्मवस्था 

७. मोजना तजङ्टयभा प्रङ्जिमाभा मङ्टवा सहबाङ्झगता्  (१) स्थानीम सयकाय सञ्चााारन ऐन, २०७४ फभोङ्ञजभ 
वडास्तयीम आमोजना  कामयिभ ऩङ्जहचान को तहदेङ्ञख नै हयेक चयणभा मङ्टवाको सहबाङ्झगताभा गयाउने 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

 (२) मोजना छनौट प्रङ्जिमाभा हङ्टने छरपर , प्राथङ्झभकीकयण य ङ्झनणयम ङ्झनभायणभा सङ्ग ङ्छठत वा 
असङ्ग)ङ्छठत मङ्टवाको अथयऩूणय सहबाङ्झगता फढाउॉदै रङ्झगनेछ य आङ्झथयक  तथा प्राङ्जवङ्झधक रूऩभा सम्बाव्म 
ऩङ्चयमोजना छनौट गनय मङ्टवाको सभावेशी सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञितत गङ्चयनेछ। 

 (३) मोजना छनौटको अन्तयङ्जिमाभा फहृत  मङ्टवा बेराको आमोजना गयी मङ्टवा क्रफ , मङ्टवा सञ्जाभर 
य स्थानीम तह मङ्टवा ऩङ्चयषद्का प्रङ्झतङ्झनङ्झधको सहबाङ्झगताभा मङ्टवाका सवारहरू ऩङ्जहचान गने य मोजना 
फनाउने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।   

 (४) मोजनाको प्राथङ्झभकीकयण गदाय मङ्टवाका सफारसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न े ङ्जवषमराई सम्फोधन 
हङ्टने गयी आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  

  (५) मोजना कामायन्वमनका राङ्झग आन्तङ्चयक श्रोतको ऩङ्जहचान गयी उऩमोग गनय मङ्टवाराई 
ऩङ्चयचारन गनय उङ्ञचत प्रफन्ध गङ्चयनेछ । 

(६) मोजना कामायन्वमनका िभभा वातावयण सॊयऺणका राङ्झग सचेतनाभूरक कामयभा मङ्टवाहरुराई 
ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

८. उऩबोिा सङ्झभङ्झतको गठनभा मङ्टवाको सहबाङ्झगता्  उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन गदाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
प्रङ्झतशतरे मङ्टवाको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञिात गङ्चयनेछ ।  

९. मङ्टवाराई ङ्जवशेष अवसय प्रदान गने् (१) मङ्टवाराई सङ्गभङ्छठत  य नेततृ्व ङ्जवकास गनय  तथा स्वॊमसेवाका 
ऺेत्रको ऩङ्जहचान गयी ङ्जवङ्जवध ऺेत्रभा मोगदान गने गयी अवसय प्रदान गनय आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराइनेछ 
। 
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 (२) मोजना छनौट गदाय स्थानीम तह ङ्झबत्रका आङ्झथयक , साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक य ऩमायवयणीम 
ङ्जवषमभा जनचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध तथा सशिीकयण गने कामयभा मङ्टवाको बङू्झभकाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ।  

 (३) ङ्जवऩद, कोङ्झबड  जस्ता प्राकृ ङ्झतक ङ्जवऩदको सभमभा टेङ्झर पोन, इन्टयनेट वा अन्म ङ्जवद्यङ्टङ्झतम 
भाध्मभको प्रमोग गयी सयोकायवाराफीच आवश्मक छरपर, अन्तयङ्जिमा, फैठक आमोजना गयी आवश्मक 
सहजीकयणका राङ्झग मङ्टवाको ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।   

१०. वाङ्जषयक फजेट ङ्जवङ्झनमोजनसम्फन्धी व्मवस्था  ्मङ्टवा रङ्ञऺत कामयिभ कामायन्वमनका राङ्झग छङ्टट्टाइएको 
तोङ्जकएका फजेट तथा तोङ्जकएका कामयिभ अङ्झनवामय रुऩभा सॊचारन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

११. मोजना कामायन्वमनभा मङ्टवा सहबाङ्झगता: (१) मोजना कामायन्वमनभा सावयजङ्झनक सूचना सम्प्रषेकको 
बङू्झभका ङ्झनवायह गने गयी मङ्टवाराई भहत्वऩूणय साझेदायको रूऩभा सङ्जिम सहबागी गयाईनेछ ।  

 (२) साझेदायीभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषम तथा ऺेत्रगत कामयिभ सञ्चाईरनका राङ्झग मङ्टवाराई आह्वान 
गङ्चयनेछ । 

 (३) मङ्टवासॉगको साझेदायीभा सीऩ  ङ्जवकास, उद्यभशीरता, सङ्टशासन प्रव द्धयन, भ्रष्टाचाय ङ्झनमन्त्रण  य 
साभाङ्ञजक ङ्जवसङ्गङ्झत ङ्जवरुद्धका अङ्झबमान जस्ता कामयिभभा सहकामय गङ्चयनेछ ।  

 (४) स्थानीम तहस्तयभा मङ्टवा ऩङ्चयषद्, मङ्टवा सञ्जानर य वडा क्रफराई मोजनाको प्रङ्जिमाभा सॊरग्न 
गयाइने आवश्मक ऩषृ्ठऩोषण ङ्झरईनेछ। 

१२. अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺणभा मङ्टवाको सॊरग्नता्   (१) मोजना  कामायन्वमको  कामयकङ्ट शरता एवॊ 
प्रबावकाङ्चयताको अनङ्टगभन गने एवॊ सावयजङ्झनक जवापदेङ्जहताको सङ्टङ्झनङ्ञिताको राङ्झग  सावयज ङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ य  

साभाङ्ञजक ऩयीऺण जस्ता औजाय प्रमोग गने गयाउने कामयभा मङ्टवाराई सॊरग्न गयाइनेछ । 

(२) स्थानीम तहभा सञ्चाणङ्झरत ङ्जवकास आमोजनाको अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺण कामयभा मङ्टवाको ङ्जवषमगत 
ङ्जवऻता बएको आधायभा सभन्वम सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ । 

(३) स्थानीम तहभा मङ्टवाफाट सञ्चागङ्झरत आमोजनाको अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺणभा आवश्मकता  अनङ्टसाय 
आमोजना कामायन्वमन हङ्टने वडाको वडास्तयका अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई सहबागी गयाइनेछ ।  

(४) मङ्टवाका ङ्जवषमभा य मङ्टवासॉगको साझेदायीभा बएका कामयिभको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन , सङ्टऩयीवेऺण य 
भङ्टल्माङ्क न मङ्टवा सभन्वम सङ्झभङ्झतरे गयी कामय ऩाङ्झरकाभा प्रङ्झतवेदन ऩेश गनेछ ।  

(५) स्थानीम तहका मोजना अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺणभा सॊरग्न उत्कृ ष्टश मङ्टवा तथा मङ्टवा कामयिभराई 
वाङ्जषयक रूऩभा ऩङ्टयस्कृत गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद – ४  

मङ्टवा सभन्वम सङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मवस्था 

१३. मङ्टवा सभन्वम सङ्झभङ्झतको गठन :  (१) मङ्टवाको मोजना ङ्झनभायणभा सहबाङ्झगता य मङ्टवासॉग सम्फङ्ञन्धत 
कामयिभको सभन्वमका राङ्झग स्थानीम तहभा देहामफभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयने छ । 

 (क) सॊमोजक, साभाङ्ञजक सङ्झभङ्झत      –सॊमोजक  

 (ख) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत       – सदस्म  

 (ग) सॊमोजक, आङ्झथयक सङ्झभङ्झत वा ङ्झनजरे तोकेको सङ्झभङ्झतको भङ्जहरा सदस्म  –सदस्म  

 (घ) उऩाध्मऺ, स्थानीम तह ऩङ्चयषद्      – सदस्म  

  (ङ) ङ्जिमाशीर मङ्टवा , मङ्टवा क्रफ , मङ्टवा साभाङ्ञजक स ङ घसॊस्था भध्मेफाट प्रभङ्टख /अध्मऺरे सभावेशी 
आधायभा भनोङ्झनत गयेका दङ्टई जना भङ्जहरा सभेत छ जना    – सदस्म  

(च) शाखा प्रभङ्टख, मङ्टवा हेने स्थानीम तहको शाखा/भहाशाखा   –सदस्म सङ्ञचव  

 (२) उऩदपा (१) भा बएको सङ्झभङ्झतको फैठकभा ङ्ञजल्रा मङ्टवा सङ्झभङ्झतका अध्मऺ , मङ्टवाको ऺेत्रभा 
ङ्जवशेष मोगदान ऩङ्टर माएका व्मङ्ञिराई सभेत आवश्मकता अनङ्टसाय आभन्त्रण गनय सङ्जकनेछ ।   

१४. भनोङ्झनत सदस्मको मोग्मता : (१) देहामको मोग्मता ऩङ्टगेको मङ्टवा व्मङ्ञि सभन्वम सङ्झभङ्झत भा 
भनोनमनका राङ्झग मोग्म हङ्टनेछ् 

(क) १६ देङ्ञख ४० वषयसम्भ उभेय बएका । 

 (ख) आधायबतू ङ्ञशऺा ऩूया गयेको । 

 (ग) मङ्टवासॉग सम्फङ्ञन्धत आङ्झथयक , साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, याजनीङ्झतक, स्वॊमसेवा वा ङ्झनजरे 
 प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने ऺेत्र कृङ्जष , उद्यभ, खेरकङ्ट द जस्ता ऺेत्रभा कम्तीभा दङ्टई वषयको कामय  अ नङ्टबव 
 बएको ।  

 (घ) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोग नरागेको । 

(ङ) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोग रागेको व्मङ्ञि बए सो अङ्झबमोगफाट सपाई 
ऩाएको तीन वषय ऩूया बएको । 

 (च) सयकायी सम्ऩङ्ञत्त ङ्जहनाङ्झभना नगयेको । 
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१५. सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मको ऩदावङ्झध : (१) सङ्झभङ्झतका भनोङ्झनत सदस्मको ऩदावङ्झध चाय 
वषयको हङ्टनेछ । 

(२) भनोङ्झनत सदस्मको ऩदावङ्झध एक कामयकारका थऩ गनय सङ्जकनेछ । 

१६. भनोङ्झनत सदस्मको ऩद ङ्चयि हङ्टन:े (१) देहामको अवस्थाभा सङ्झभङ्झतका भनोङ्झनत सदस्मको ऩद ङ्चयि 
बएको भाङ्झननेछ : 

 (क) ऩदफाट याजीनाभा ङ्छदएभा । 

 (ख) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने कङ्ट नै पौजदायी अङ्झबमोग प्रभाङ्ञणत बएभा । 

 (ग) ऩदीम आचयण ङ्जवऩङ्चयत काभ गयेभा ।  

 (घ) भतृ्मङ्ट बएभा ।  

 (२) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ ऩदफाट हटाउने कायफाही गनङ्टय अङ्ञघ ङ्झनजराई सपाइ 
ऩेश गने भौका ङ्छदइनेछ । 

 (३) सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै ऩङ्झन ऩद ङ्चयि बएभा फाॉकी अवङ्झधको राङ्झग ऺेत्रगत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व कामभ याखी 
ङ्झनमङ्टङ्ञि गनय सङ्जकनेछ । 

१७.  सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय: (१) सङ्झभङ्झतको काभ कतयव्म य अङ्झधकाय अन्मथा उल्रेख बए 
अङ्झतङ्चयि देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

(क) स्थानीम तहभा यहेका मङ्टवाको अङ्झबरेखीकयण गने, ङ्जववयण अद्यावङ्झधक गने तथा उनीहरूको 
रुचीको ऺेत्र ऩङ्जहचान सङ्जहत मोग्म य सऺभ मङ्टवाको छनौट गनय ऩाङ्झरकाराई सहमोग गने ।  

(ख) मङ्टवासम्फन्धी कामयिभ एवॊ आमोजना सञ्चााारन गनय आवश्मक सभन्वम गने ।  

(ग) वाङ्जषयक मोजना तजङ्टयभा प्रङ्जिमाभा मङ्टवाको सहबाङ्झगताका राङ्झग सभन्वम गने । 

(घ) मोजनाचिभा मङ्टवाको सहबाङ्झगता अङ्झबवृ ङ्जद्ध गनय वडा मङ्टवा क्रफ , …….ऩाङ्झरका स्तयीम मङ्टवा 
सञ्जााोर, ऩाङ्झरका मङ्टवा ऩङ्चयषद् य अन्म सयोकायवारासॉग ङ्झनमङ्झभत सभन्वम य सहकामय गने । 

(ङ) मङ्टवाको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वको सभीऺाका साथै कामयिभहरूको अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺण गने। 

(च) मङ्टवारे सञ्चा रन गयेका आमोजना वा ङ्जिमाकराऩसम्फन्धी अङ्झबरेखराई दङ्टरुस्त याख्न े ।  
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(छ) मङ्टवाका ऺेत्रभा काभ  गने मङ्टवा , सङ घसॊस्था, ङ्झनजीऺेत्र रगामत अन्म सङ्झभङ्झत तथा ङ्जवबाग सॉग 
सभन्वम गयी मङ्टवाका ङ्जवषमराई भूरप्रवाहीकयण गने । 

(ज) मङ्टवाको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध तथा स्वॊ मसेवाका ऺेत्रहरूको ऩङ्जहचान गयी आवश्मक कामयिभका  
राङ्झग कामयऩाङ्झरकाराई ङ्झसपाङ्चयस गने ।  

(झ) ङ्झफद्यारमस्तयभै मङ्टवा  क्रफ गठन य उनीहरूको सहबाङ्झगतारा ई अङ्झबवङृ्जद्ध गयी सवर मङ्टवा य 
सऺभ नागङ्चयक फनाउन बङू्झभका ङ्झनवायह गने ।  

(ञ) स्थानीम तहरे तोकेका मङ्टवा सभन्वमसम्फन्धी अन्म कामय गने ।  

(२)  उऩदपा (१) भा तोङ्जकएको काभ क तयव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि स्थानीम तहरे मङ्टवा 
ऩङ्चयचारनको आवश्मकता देखेभा मङ्टवा सभन्वम सङ्झभङ्झतसॉगको ऩयाभशयभा कामयऩाङ्झरकाफाट ङ्झनणयम गयाई 
थऩ ङ्ञजम्भेवायी तोक्न फाधा ऩङ्टर माएको भाङ्झननेछैन ।  

१८. सङ्झभङ्झतको फैठकसम्फन्धी व्मवस्था:  (१) सङ्झभङ्झतको फैठक साभान्मतमा दङ्टई भङ्जहनाभा एक ऩटक फस्ने 
छ, आवश्मकता अनङ्टसाय थऩ फैठक फस्न सङ्जकनेछ ।  

(२) फैठकभा कङ्ञम्तभा एकाउङ्ङ प्रङ्झतशत सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा गणऩङ्टयक सॊ्मा ऩङ्टगेको भाङ्झनने  
छ । फहङ्टभतको ङ्झनणयमराई फैठकको ङ्झनणयम भाङ्झननेछ ।  

(३) फैठकको अध्मऺता सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गनेछ । सॊमोजकको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा उऩङ्ञस्थत भध्मे 
जेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  

(४) फैठकसम्फन्धी अन्म कामयङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधाययण गनय सक्नेछ ।  

१९. सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी एवॊ सदस्मको आचायसॊङ्जहता सम्फन्धी व्मव स्था् मङ्टवा सभन्वम सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मरे सङ्झभङ्झतका ङ्झनणयम य काभ कायफाहीराई ऩायदशॉ य ङ्जवश्वाङ्झसरो फनाउन 
सङ्झभङ्झतको आचायसॊङ्जहता फनाई रागू गनङ्टयऩनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद – ५  

सभन्वम तथा सहकामय सम्फन्धी व्मवस्था 

२०. स्थानीम मोजना प्रङ्जिमाभा मङ्टवा सहबाङ्झगता: (१) देहाम फभोङ्ञजभका व्मङ्ञि तथा सॊस्थाराई स्थानीम 
मोजना प्रङ्जिमाभा मङ्टवा सहबाङ्झगतासम्फन्धी सयोकायवाराको रूऩभा ऩङ्जहचान गङ्चयनेछ्  

 (क) स्थानीम तहको ङ्ञशऺा, मङ्टवा य खेरकङ्ट द शाखा, 
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 (ख) स्थानीम स्तयका ङ्जवङ्झबङ्ङ याजनीङ्झतक दर य बात ृसङ गठन,  

 (ग) स्थानीम  स्तयभा काभ गने ङ्जवङ्झबङ्ङ याङ्जष्डम य अन्तयायङ्जष्डम गैयसयकायी सॊस्था तथा ङ्जवकास 
साझेदाय,  

 (घ) सञ्चााीय भाध्मभ, 

 (ङ) ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩेशा व्मवसामभा सॊरग्न मङ्टवा उद्यभी, अनङ्टसन्धानकताय, ङ्जवद्वत वगय,  

(च) स्थानीम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत,  फजाय व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत , पोहोय 

व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत , वातावयण, टोर ङ्जवकास सॊस्था/सङ्झभङ्झत, उऩबोिा सङ्झभङ्झत, भङ्जहरा/आभा सभूह , 

सहकायी य धाङ्झभयक सभङ्टदाम जस्ता ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत सभूह, 

 (छ) मङ्टवा सभूह । 

२१. स्थानीम मोजना प्रङ्जिमाभा मङ्टवा सहबाङ्झगतासम्फन्धी सयोकायवाराको बङू्झभका:  

(१) स्थानीम तहको बङू्झभका  

(क) स्थानीम तहको नीङ्झत ङ्झनभायण प्रङ्जिमाभा मङ्टवाको अथयऩूणय सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गने ।  

(ख) स्थानीम तह स्तयभा मङ्टवा ऩङ्चयषद् , स्थानीम तह स्तयीम मङ्टवा सञ्जाङ्ञार गठन गने य प्रत्मेक 
वडाभा वडा मङ्टवा क्रफ गठन गयी मङ्टवाका राङ्झग नेततृ्व ङ्जवकास य स्वॊम सेवाका अवसय सजृना 
गने ।  

(ग) ङ्ञशऺा , मङ्टवा य खेरकङ्ट द शाखारे ङ्जवबागका कामयसॉग सभाङ्जहत गदै थऩ कामयिभका राङ्झग 
प्रत्मेक आङ्झथयक वषयभा आन्तङ्चयक, फाह्य य सशतय फजेटका राङ्झग ऩहरकदभी ङ्झरने।  

(घ) मोजना प्रङ्जिमाभा मङ्टवाको सहबाङ्झगता, सहकामय य नेततृ्व ङ्जवकास गने ।   

(ङ) नभङ्टना मङ्टवाभैत्री ऩाङ्झरकाका रूऩभा स्थाङ्जऩत हङ्टन आवश्मता अनङ्टसाय याङ्जष्डम मङ्टवा ऩङ्चयषद्सॉग 
सभन्वम गने ।  

 (२) ङ्जवकास साझेदायहरुको बङू्झभका 

(क) अन्तयायङ्जष्डम गैयसयकायी ऺेत्र , अन्तयदेशीम ङ्झनकाम , सॊमङ्टि याष्डसङ घ जस्ता ङ्जवकास साझेदायरे 
मङ्टवाको नेततृ्व ङ्जवकास हङ्टने कामयिभभा रगानी गने । 

(ख) कामयऩाङ्झरकासॉगको सभन्वम य सहकामयभा कामयिभ तम गने ।  
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(ग) कामयऩाङ्झरकारे प्राथङ्झभकीकयण गयेका मङ्टवाका ऺेत्रका कामयिभराई आधाय फनाई कामयिभ 
सॊचारन कामयमोजना फनाउने। 

(३) ङ्झनजी ऺेत्रको बङू्झभका 

(क) ङ्झनजी ऺेत्ररे साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्व अन्तगयत मङ्टवा रङ्ञऺत कामयिभ सञ्चा रन गने ।  

(ख) ङ्झनजी ऺेत्रको नेततृ्वभा हङ्टने कामयिभभा मङ्टवाको सहमोग ङ्झरने य मङ्टवावगयराई उत्प्रङे्चयत गने ।  

 (४) साभाङ्ञजक सङ घ सॊस्थाहरुको बङू्झभका  

(क) साभाङ्ञजक सङ घसॊस्थाका सञ्जा रभा मङ्टवाको नेततृ्व य भङ्टद्दाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने ।  

(ख) मङ्टवाभा सदाचाय प्रवद्धयन गने, नेततृ्व ङ्जवकास गने खारका कामयिभ तम गने । 

(ग) मङ्टवाको नेततृ्व ङ्जवकासका राङ्झग उनीहयको ङ्झसऩ तथा ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध हङ्टने कामयिभ रागू गने 
।  

(घ) स्थानीम तहसॉगको सभन्वमभा मङ्टवा रङ्ञऺत कामयिभ कामायन्वमन गने ।   

(५) सञ्चााीय ऺेत्रको बङू्झभका 

(क) मङ्टवाको सहबाङ्झगताका ङ्जवषमभा सञ्चााोय भाध्मभभा प्राथङ्झभकताका साथ उठाउने ।  

(ख) मङ्टवारे गयेका सकायात्भक कामयको प्रसाय प्रसाय गने । 

(ग) मङ्टवाराई नैङ्झतक ङ्ञशऺा हङ्टने खारका कामयिभको प्रकाशन तथा प्रसायणभा जोड ङ्छदने ।  

(घ) मङ्टवाको नेततृ्वभा बएका सपरताराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने ।  

२२. सभन्वम य सहकामय : (१) मङ्टवाको सहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग सॊ घस्तयभा मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द 
भन्त्रारम, याङ्जष्डम मोजना आमोग य ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत भन्त्रारम , याङ्जष्डम मङ्टवा ऩङ्चयषद् य भातहतका सङ्झभङ्झत , 
प्रदेश सयकाय मङ्टवा भाङ्झभरा भन्त्रारम ,  प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग य अन्म ङ्जवषमगत भन्त्रारमफाट 
हङ्टने मङ्टवासम्फन्धी सङ घ तथा प्रदेशका नीङ्झत तथा कामयिभ य फजेटका राङ्झग उङ्ञचत सभन्वम य सहकामय 
गङ्चयनेछ ।  

(२) मोजना ङ्झनभायण प्रङ्जिमाभा मङ्टवा सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञिमत गनय स्थानीम तहफाट मङ्टवाको ङ्जवकासका 
राङ्झग गङ्चयएका प्रमासभा साझेदायी फढाई स्थानीम तहभा मङ्टवा सॊमन्त्रको ङ्जवकास गङ्चयनेछ।  
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(३) मङ्टवाको सभग्र ङ्जवकास गयी नेततृ्व स्थाङ्जऩत गनय य स्वॊ मसेवाका अवसय सजृना गनय ङ्जवङ्झबङ्ङ 
मङ्टवा सङ्घऩ  सङ्गाठन , याङ्जष्डम तथा अन्तयायङ्जष्डम गैयसयकायी सॊस्था , सहकायी, ङ्झनजी ऺेत्र य ङ्जवकास 
साझेदायफाट साझारूऩभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामयिभ सञ्चाथरन गङ्चयनेछ । 

  (४) मङ्टवा ङ्जवकासभा कामययत सङ्घा सॊस्था , सञ्जा र, मङ्टवा क्रफ , येडिस, स्काउट, ङ्झनजी ऺेत्रका 
मङ्टवा, उद्यभी सॊस्थाको साझेदायीभा सहकामय गयी मो कामयङ्जवङ्झध कामायन्वमन गनय ङ्जवशेष कामयिभ सञ्चाकरन 
गङ्चयनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद – ६  

ङ्जवङ्जवध 

२३. सहमोग गनङ्टयऩने् मस कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ मङ्टवा सहबाङ्झगता फढाउनको राङ्झग आवश्मक सहमोग गनङ्टय 
सम्फङ्झधत सफैको कतयव्म हङ्टनेछ ।  

२४. व्मा्मा गने अङ्झधकाय् मस कामयङ्जवङ्झधभा बएका कङ्ट नै ऩङ्झन व्मवस्था अस्ऩष्ट बएभा सोको अङ्ञन्तभ 
व्मा्मा कामयऩाङ्झरकारे गनेछ ।  

२५. फाधा अड्काउ पङ्ट काउन सक्ने्  मो कामयङ्जवङ्झध कामायन्वमनको िभभा कङ्ट नै फाधा अड्चन आएभा 
स्थानीम तहको कामयऩाङ्झरकारे त्मस्तो फाधा अड्काउ पङ्ट काउन सक्नेछ ।   

२६. सॊशोधन गनय सक्ने  ्कामयऩाङ्झरकारे आवश्मकता अनङ्टसाय कामयङ्जवङ्झधभा सॊशोधन गनय सक्नेछ । 
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अनङ्टसङ्टची – १  

( दपा ३ को उऩदपा १ सॉग सम्फङ्ञन्धत ) 
 

मङ्टवाको तथ्माङ्क१ अङ्झबरेखीकयण य अद्यावङ्झधक गने पायाभको ढाॉचा 

ऩङ्चयचमात्भक खण्ड 

नाभ थय् 

स्थानीम तहको नाभ:                                        वडा न.: 

घयभङ्टरीको ऩूया नाभ :                                                                        जातजाङ्झत:                                             
ऩङ्चयवाय सॊ्मा :                                                                                    भङ्जहरा्                                                 
ऩङ्टरुष :                                                                                                      अन्म:                                                  
अऩाङ्ग ता बए अऩाङ्ग ताको ङ्जकङ्झसभ : 

व्मङ्ञिगत खण्ड 

१६ देङ्ञख ४० वषयको उभेय सभूहका राङ्झग 

१) उभेय्                                 २) ङ्झरङ्ग: भ÷ऩङ्ट÷ अ 

३) वैवाङ्जहक अवस्था : ङ्जववाङ्जहत÷ अङ्जववाङ्जहत÷ एकर   ४) अऩाङ्गताको अवस्था:  

५) शैङ्ञऺक अवस्था:                           ६) ऩेशा व्मवसाम् 

७) आफद्धता :  

शैङ्ञऺक अवस्था 

शैङ्ञऺक सॊस्थाभा ऩढ्न रेख्न  गएको󠄀 󠄀       कङ्जहल्मै ङ्जवद्यारम÷ङ्जवश्वङ्जवद्यारम नगएको  󠄀                        

हार ऩढ्न रेख्नव गइयहेको  ङ्जवद्यारम÷ङ्जवश्वङ्जवद्यारम : 
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शैङ्ञऺक स्तय 

क) साऺयता÷अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा  󠄀     ख) भाध्मङ्झभक तह  ÷आधायब ङ्टत ङ्ञशऺा          ग) 
प्रवीणता तह 󠄀      घ) स्नातक तह 󠄀             ङ) स्नातकोत्तय तह 󠄀          

च) ङ्जवद्यावाङ्चयङ्झध  󠄀                

अध्ममन गयेको ऺेत्र 

भानङ्जवकी तथा साभाङ्ञजक ङ्ञशऺा 󠄀 󠄀                             व्मवस्थाऩन  󠄀  

ङ्ञशऺा  󠄀                                       �                                      ङ्जवऻान तथा प्रङ्जवङ्झध 󠄀                                 

स्वास्थ्म÷ङ्ञचङ्जकत्साशास्त्र                             इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ󠄀 󠄀 

कानङ्टन  󠄀                                       कृङ्जष 󠄀 

वन  󠄀                                                                  ऩशङ्टङ्जवऻान÷ऩशङ्टङ्ञचङ्जकत्सा य भत्स्मऩारन 󠄀 

कम््मङ्टटय÷सूचना ङ्जवऻान 󠄀           अन्म 󠄀                            थाहा छैन 󠄀   

 

ऩेशा ÷व्मवसाम 

घयेरङ्ट  󠄀        उद्योग 󠄀          व्माऩाय 󠄀      सेवा  󠄀                     कृङ्जष 󠄀 
                       वैदेङ्ञशक योजगाय 󠄀     ऩूणय योजगाय               

अधययोजगाय 󠄀                 ऩूणय फेयोजगाय 󠄀 

सीऩ÷ताङ्झरभ्                   सीऩ वा ताङ्झरभ प्राप्त ङ्झनकाम्        

 भाङ्झसक आम्दानी्                वाङ्जषयक आम्दानी्                  

सम्ऩङ्ञत्तको ङ्जववयण्   
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अऩाङ्गताको अवस्था 

(१) अऩाङ्गता  बएको               (२)  अऩाङ्गता  नबएको󠄀 

अऩाङ्गतता बएको बए अऩाङ्ग ताको ङ्जकङ्झसभ  

क) शायीङ्चयक अऩाङ्गता             ख) फङ्जहया         ग) सङ्टस्तश्रवण 󠄀 

घ) ऩूणय दृङ्जष्टङ्झफङ्जहन 󠄀        ङ) न्मून दृङ्जष्टमङ्टि       च) स्वय तथा फोराइसम्फन्धी 󠄀 

छ) श्रवण दृङ्जष्टङ्झफङ्जहन 󠄀                   ज) अनङ्टवॊशीम यिश्राव (हेभोपेङ्झरमा) 󠄀    

झ) अङ्जटजभ 󠄀                                               ञ) फौङ्जद्धक अऩाङ्गता  󠄀          

ट) भनोसाभाङ्ञजक अऩाङ्गता  󠄀         ठ) फहङ्टअऩाङ्गता  󠄀 

ङ्जवऻताको ऺेत्र :  

रुङ्ञचको ऺेत्र :      
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अनङ्टसङ्टची – २  

(दपा ३ को उऩदपा ३ सॉग सम्फङ्ञन्धत ) 
इच्छङ्टक मङ्टवाराई ङ्जवऻता वा अनङ्टबवको प्राथङ्झभकताका आधायभा रुङ्ञचअनङ्टरूऩ सॊरग्न हङ्टने पायाभको ढाॉचा 

 

 

 

श्री................................  

..............ऩाङ्झरकाको कामायरम                  
           ङ्झभङ्झत्........................  

 

ङ्जवषम् स्वॊमसेवकका रूऩभा सहबागी हङ्टन ऩाऊॉ  । 

भहोदम, 

भ ङ्जवगत .... वषयदेङ्ञख ................... ङ्जवषमभा काभ गदै आइयहेको छङ्ट । मस ……गाउॉऩाङ्झरकाभा सोही 
फभोङ्ञजभका मोजना य कामयिभको सङ्टरुवात गङ्चयएकारे भेयो शैङ्ञऺक मोग्मता , कामयअनङ्टबवका आधायभा  
........................... कामयका राङ्झग स्वमभ  सेवा गनय इच्छङ्टक यहेकारे मो ङ्झनवेदन ऩेश गयेको छङ्ट ।  

१. नाभ थय्  

२. ठेगाना :  

(क) स्थामी ठेगाना, ………गाउॉऩाङ्झरका ................................. वडा नॊ.: .........  टोर ........ 

(ख) अस्थामी ठेगाना, …….गाउॉऩाङ्झरका ...................... वडा न.: ........ टोर .................... 

   सम्ऩकय  नम्वय ........................   इभेर ...........................................................  

३. ङ्झरङ्ग .............................. 

४. जन्भ ङ्झभङ्झत (ङ्जविभ सम्वत): ..............................  

५. उभेय : 

६. वैवाङ्जहक ङ्ञस्थङ्झत : ङ्जववाङ्जहत/अङ्जववाङ्जहत :  

हारसारै ङ्ञखचेको ऩासऩोटय 
साइजको पोटो 
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७. ङ्जववाङ्जहत बए ऩङ्झत ÷ऩत्नीको नाभ : 

८. धभय :  

९. नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩत्रको नम्फय, जायी बएको ङ्झभङ्झत य ङ्ञजल्रा :  

१०. फाफङ्टको नाभ : 

११. आभाको नाभ :  

१२. शैङ्ञऺक मोग्मता : 

१३. अऩाङ्गता बएभा सोको ङ्जववयण : 

१४. सेवा गनय चाहेको ऺेत्र ङ्जवऻता य रुङ्ञचको ङ्जवषम : 

१५. सेवा गनय चाहेको सभमावङ्झध : 

 सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा कङ्ट नै ताङ्झरभ ङ्झरएको बए : १.  

                २.  

                 ३.  

 सेवा गनय चाहेको ङ्जवषमको अनङ्टबव बएभा 

...............देङ्ञख ......................सम्भ ...........................ऩद.........................कामायरम ।   

...............देङ्ञख ......................सम्भ ...........................ऩद.........................कामायरम ।  

...............देङ्ञख ......................सम्भ ...........................ऩद.........................कामायरम ।  

(मो ङ्झनवेदनसॉगै नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩी , शैङ्ञऺक प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩी य ताङ्झरभ ङ्झरएको बए सोको 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩी य अनङ्टबवको प्रभाणऩत्र सभेत ऩेश गनङ्टयऩनेछ ।) 

आवेदकको नाभ, थय : 

                                                        दस्तखत : 

                                                          ङ्झभङ्झत :   

 

 

अनङ्टसूची – ३  
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(दपा ९ को उऩदपा १ य दपा १७ को उऩदपा १ को (ज) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

मङ्टवाको नेततृ्व ङ्जवकास य स्वॊमसेवाका ऺेत्र 

 

१. नेततृ्व ङ्जवकासका ऺेत्र  

(१) मङ्टवाको ऺभता ङ्जवकास  

मो कामयङ्जवङ्झधरे सावयजङ्झनक नीङ्झत ङ्झनभायण , मोजना ङ्झनभायण , ङ्झनणयम प्रङ्जिमा , कामायन्वमन य अनङ्टगभनभा मङ्टवा 
सहबाङ्झगता फढाउने य मङ्टवाको नेततृ्वभा साभाङ्ञजक , आङ्झथयक रूऩान्तयण य वातावयणीम सभस्मा  सभाधान  
गयी याष्ड ङ्झनभायणभा मङ्टवा स्वॊम सेवाराईय आभ सॊस्कृङ्झतका रूऩभा ङ्जवकास गनय य मङ्टवाराई मोजना ङ्झनभायण 
प्रङ्जिमाको नेततृ्वभा ऩङ्टर माउन ङ्झनम्न ऺेत्रभा मङ्टवाको ऺभता ङ्जवकास गनय आवश्मक छ ।  

(क) मङ्टवा नेततृ्व ङ्जवकासका राङ्झग मङ्टवाको रुची , ऻान, ङ्झसऩ य धायणाको आधायभा याष्डङ्झनभायणभा सॊरग्न 
हङ्टन उत्प्रयेणा जगाई काभ गने अवसय सजृना गने ।  

(ख) मङ्टवा ङ्जवकास तथा ताङ्झरभ , आऩसी छरपर, गोष्ठी, अध्ममन, अनङ्टसन्धान, नेततृ्व ताङ्झरभ य ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध, साॊस्कृङ्झतक आदान -प्रदान य सहकामयको सॊस्कृङ्झत फनाउन स्थानीम तहभा मङ्टवा ङ्जवकास 
स्रोत केन्र ङ्झनभायण गने ।   

(ग) मङ्टवा , नागङ्चयक सङ्घा सॊस्था , सञ्जााार, उद्यभशीर मङ्टवा , रगामत ङ्जवशेष प्राथङ्झभकता सभूहका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
प्रङ्झतबावान मङ्टवा छनौट गयी नेततृ्व ङ्जवकासका राङ्झग ङ्जवङ्ञशङ्जष्टकृत ताङ्झरभ सञ्चााारन गने ।  

(घ) मङ्टवा नेततृ्व प्रङ्झतष्ठान स्थाऩना गयी ङ्झनमङ्झभतरूऩभा मङ्टवाको नेततृ्व गने जनशङ्ञि तमाय गने। 

(ङ) मङ्टवाको नेततृ्व ङ्जवकास य ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग प्रादेङ्ञशक , सॊघीम, अन्तयदेशीम, दङ्ञऺण एङ्ञशमारी 
य अन्तयायङ्जष्डम ताङ्झरभ , गोष्ठी तथा मङ्टवा रङ्ञऺत कामयिभ य ङ्ञशङ्जवयभा मङ्टवाराईय सहबागी गयाउने 
। 

(च) मङ्टवा प्रङ्झतबाको खोजी गयी प्रोत्साहन गने तथा ङ्झनजको ङ्जवकास गनय भद्दत ऩङ्टर माउने । 

(२) नवप्रवतयन, सीऩ ङ्जवकास य उद्यभशीरता प्रवद्धयन  

(क) मङ्टवाका नवीनतभ ङ्जवचायराई सॊकरन य भूल्माङ्कन गयी उत्कृष्ट ङ्जवचायराई इन्क्मङ्टवेट गने । 

(ख) मङ्टवाराईय सहकायी जस्ता ङ्जवङ्झबङ्ङ साभाङ्ञजक आङ्झथयक सभूहभा आफद्ध गयाई उत्ऩादनका ऺेत्रभा 
सङ्चयक गयाउने य अगङ्टवा उद्यभी मङ्टवा उत्ऩादन गने । 
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(ग) मङ्टवाको ङ्झसऩराई योजगायी य फजायसॉग जोड्ने । उद्यभशीरता प्र वद्धयनभा बइयहेका कामयिभभा 
सयकायी आङ्झथयक सहामता , प्रङ्जवङ्झधको उऩरब्धता य सहङ्टङ्झरमतऩूणय कजाय सहमोग जस्ता ङ्जवषमभा 
ङ्जवत्तीम सॊस्था य मङ्टवा फीचभा सहजीकयण गने ।  

(घ)  मङ्टवा सूचना केन्रको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गयी सोभापय त  मङ्टवा योजगाय कामयिभराई सभन्वमात्भक 
तङ्चयकारे वडातहसम्भ ङ्जवस्ताय गने । 

(ङ) ङ्जवदेशभा यहेका प्रङ्झतबावान मङ्टवाको ङ्झसऩ , ऺभता य प्रङ्झतबाराईय प्रोत्साहन य सम्भान गदै स्वदेशको 
ङ्जहतभा सदङ्टऩमोग गने ।   

(३) मङ्टवा क्रफ य सञ्जााोर गठन तथा ऩङ्चयचारन  

(क) छङ्चयएय यहेका मङ्टवाराई सङ्गसङ्छठत गने । प्रत्मेक वडाभा वडास्तयीम मङ्टवा क्रफ गठन गने य 
सफै ऺेत्रका मङ्टवा य वडा मङ्टवा  क्रफफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टन ेगयी मङ्टवा सञ्जाफर ङ्झनभायण गयी  मङ्टवा 
सॊस्था तथा सञ्जावरसॉग सहकामय गने ।  

(ख) फढ्दो सहयीकयण य अव्मवङ्ञस्थत फसोफासराईय व्मवस्थाऩन गनय य सफै प्रकायका जोङ्ञखभफाट 
सङ्टयङ्ञऺत यहन मङ्टवा सभूहराईय जागरुक गयाउने ।  

(ग) मङ्टवा ङ्झनयऺयता उन्भूरन , वातावयण सॊयऺण , ग्राभीण स्वास्थ्म स्वॊ मसेवा, ङ्झसऩ ङ्जवकास य 
उद्यभशीरताका राङ्झग मङ्टवा सञ्जा रराईय सहमोग उऩरब्ध गया ई ऩङ्चयचारन गने ।  

(घ) सावयजङ्झनक सेवा प्रवाह , नीङ्झतङ्झनभायण, ङ्जवकास व्मवस्थाऩन, साभाङ्ञजक, आङ्झथयक रूऩान्तयणभा मङ्टवा 
सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गयी भहत्वऩूणय ङ्ञजम्भेवायी प्रदान गने ।  

(ङ) प्रादेङ्ञशक, याङ्जष्डम, अन्तयायङ्जष्डम सेवा य अवसयभा मङ्टवाको सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गने ।  

(च) भङ्जहरा , दङ्झरत, भधेशी, भङ्टङ्ञस्रभ, अऩाङ्ग, आङ्छदवासी जनजाङ्झत , ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्रका , अल्ऩसङ्मक, 

रैङ्जङ्गक तथा मौङ्झनक अल्ऩसङ्मक मङ्टवाको सभावेङ्ञशता भहत्वऩूणय स्थानभा सङ्टङ्झनङ्ञित बए नबएको 
थाहा ऩाउन सभावेशीता ऩयीऺण कामयिभ सञ्चााूरन गने । 

(४) मङ्टवा हक अङ्झधकायको सङ्टङ्झनङ्ञि तता  (क) साभाङ्ञजक य नागङ्चयक अङ्झधकाय य दाङ्जमत्वसम्फन्धी 
चेतना अङ्झबवङृ्जद्ध गनय मङ्टवा रङ्ञऺत कामयिभ सञ्चााूरन गने । 

(ख) ङ्जवद्यारम , ङ्जवश्वङ्जवद्यारम य मङ्टवा क्रफभापय त मङ्टवा नेततृ्व , मङ्टवाको नीङ्झत ङ्झनभायण तहभा नेततृ्वको 
भहत्व, मङ्टवा सभावेशी अङ्झधकाय , मौन तथा प्रजनन  स्वास्थ्म अङ्झधकाय , गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा  तथा  
योजगायको अङ्झधकाय , मङ्टवाको बङू्झभका तथा प्राकृङ्झतक स्रोत साधनभाङ्झथको अङ्झधकाय , मङ्टवाको खाद्य 
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अङ्झधकाय, मङ्टवाको आङ्झथयक , याजनीङ्झतक, साभाङ्ञजक तथा साॊस्कृङ्झतक अङ्झधकाय तथा वातावयणीम 
अङ्झधकायका ङ्झफषमभा सचेतना कामयिभहरू सञ्चााारन गने । 

(ग) ङ्ञजम्भेवाय मङ्टवा नागङ्चयक तमाय गयी रोकतन्त्र , भानवअङ्झधकाय य सङ्टशासन प्रवद्धयन गनय मङ्टवाको 
सभाज, ऩङ्चयवाय, वातावयण य सभग्र याष्डप्रङ्झतको दाङ्जमत्वसॉग सम्फङ्ञन्धत उत्प्रयेणाभूरक कामयिभ  
सञ्चायरन गने ।  

(५) मङ्टवा सहकामय   

(क) भानव अङ्झधकाय , रोकतन्त्र, सङ्टशासन, वातावयण सॊयऺण , मङ्टवा ङ्जवकास य अङ्झधकायका राङ्झग 
अन्तयायङ्जष्डम सङ्घक सॊस्था , गैयआवासीम नेऩारी मङ्टवा , दातङृ्झनकाम तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रदेश तथा देशका 
मङ्टवाङ्झफच सहकामय फढाउने । अन्म स्थानीम तहसॉग  मङ्टवा बङ्झगनी य  ङ्झभतेयी कामयिभ सञ्चा रन गने 
।  

(ख) साभाङ्ञजक साॊस्कृङ्झतक सङ्ञम्भरनका राङ्झग ङ्जवङ्जवध जाङ्झत , धभय, सम्प्रदाम, ङ्झरङ्ग, ऺेत्रका मङ्टवाफीच 
सह-अङ्ञस्तत्व, सहकामय य सद्भाााव ङ्जवकास गनय अन्तय साॊस्कृङ्झतक मङ्टवा सम्भेरन, भहोत्सव गने ।  

(ग) ऩङ्टयानो ऩङ्टस्ताको अनङ्टबव य नमाॉ  ऩङ्टस्ताको उजायको सङ्झभश्रण गयी दङ्टवै ऩ ङ्टस्ताफीचभा सहकामय 
(Inter-generational partnership) गयी सभङृ्जद्धका राङ्झग ऩङ्टस्तान्तयण , सकयात्भक अनङ्टबवको 
हस्तान्तयण य रूऩान्तयण कामयिभ सञ्चायरन गने।  

(६) आभसञ्चाााय य मङ्टवा 

(क) स्थानीम , प्रादेङ्ञशक, याङ्जष्डम, अन्तयायङ्जष्डम ऻान , अवसय तथा प्रङ्जवङ्झधका ङ्जवषमभा मङ्टवाराईय सङ्टसूङ्ञचत 
गयाउन एवॊ  साभाङ्ञजक, ङ्जवकृङ्झत य ङ्जवसॊगङ्झत , ङ्जहॊसा, अऩयाध, फेचङ्झफखन तथा दङ्ट व्मयसनका ङ्जवषमभा 
मङ्टवाराईय सचेत गयाउन येङ्झडमो तथा टेङ्झरङ्झबजन कामयिभ सञ्चा रन गने , फङ्टरेङ्जटन, खफयऩङ्झत्रका 
प्रकाशन गने ।  

(ख) सूचना सम्प्रषेणका राङ्झग मङ्टवाको नेततृ्वभा स्थानीम सूचना केन्रफाट सेवा प्रवाह गनङ्टयका साथै छङ्ट टै्ट 
अनराइन खफयऩङ्झत्रका, वेफसाइ सञ्चानरन गने । 

(७) साभाङ्ञजक सभावेङ्ञशता 

(क) स्थानीम तहरे सॊचारन गने कामयिभभा अऩाङ्गता बएका मङ्टवा , जोङ्ञखभभा यहेका मङ्टवा , द्वन्द्व 
प्रबाङ्जवत मङ्टवा, अल्ऩसॊ्मक य सीभान्तकृत मङ्टवा, दङ्झरत भङ्टङ्ञस्रभ सभङ्टदाम य ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्रका मङ्टवा 
जस्ता रङ्ञऺत सभूहका मङ्टवाको सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञित गने ।   
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(ख) मङ्टवाङ्झबत्रको साभाङ्ञजक सभावेङ्ञशता अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग स्थानीम बाषाभा सूचना प्रकाशन , बे्ररङ्झरऩी, 
दोबाषकेो व्मवस्था, अऩाङ्गभैत्री साभाङ्ञजक सॊयचना , रैङ्जङ्गक सॊवेदनशीर बाषा य सॊयचनाको व्मवस्था 
गने।  

(ग) प्राथङ्झभकता य ङ्जवशेष प्राथङ्झभकताभा यहेका मङ्टवाको सशिीकयण य अङ्झबभङ्टखीकयण , आवश्मकता 
अनङ्टसायको ङ्झसऩभूरक य व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺा , स्वास्थ उऩचाय सेवा य योजगायी रगामतका ङ्जवषमभा 
ङ्जवशेष ध्मान ङ्छदने ।  

२. मङ्टवा स्वॊमसेवाका ऺेत्र 

(१) भानवीम कामयभा मङ्टवा स्वॊमसेवा   

(क) शैङ्ञऺक फेयोजगाय मङ्टवाराई रङ्ञऺत गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा स्वॊ मसेवक ऩङ्चयचारन गने य मसराईय 
वङृ्जद्ध गदै रैजाने । मस्ता स्वॊ मसेवक, ङ्ञशऺा, साभाङ्ञजक चेतना , ग्राभीण स्वास्थ्म , वातावयण, सूचना 
केन्र, कृङ्जष तथा सेवा ऺेत्रहरूभा ऩङ्चयचारन गने ।  

(ख) यिदान , सयसपाइ जस्ता स्वमभ  सेवी कामयिभहरू आमोजना गने । मस्ता कामयिभ मङ्टवा 
क्रफहरू भापय त अङ्ञघ फढाउने ।  

(ग) नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर, याङ्जष्डम स्वमभ  सेवा दर, नेऩार स्काउट, नेऩार येडिस 
सोसाइटी, ङ्जवद्याथॉ, याजनीङ्झतक सङ्ग ठन , क्रफ तथा मङ्टवा सङ्घस  जस्ता सॊघ सॊस्थाको सभन्वमभा 
आऩतकारीन स्वॊमसेवा प्रङ्ञशऺण ङ्छदने तथा ऩङ्चयचमऩत्र प्रदान गयी सभाजसेवाका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्र जस्तै 
बकूम्ऩ य प्राकृङ्झतक ङ्जवऩङ्ञत्त, भहाभायी, दङ्टघयटना, खाद्य सॊकट य बोकभयी, डढेरो, द्वन्द्व तथा फाढीऩङ्जहयो 
जस्ता ङ्जवऩत्तहरूभा ऩङ्चयचारन गने । 

(२) वन तथा वातावयण सॊयऺण य ऩमयटन प्रवद्धयनभा मङ्टवा सॊरग्नता 

(क) मङ्टथ ग्रीन क्रफ ङ्झनभायण गयी वातावयण सचेतना य सॊयऺण , सयसपाइ, वृऺ ायोऩण रगामतका 
कामयिभ सञ्चा रन गने ।  

(ख) हैङ्झसमत ङ्झफग्रकेा वन , उऩमोगङ्जहन खारी जग्गा यहेको वन ऺेत्र , सडक, फाटो य खोराका ङ्जकनाय , 

ङ्जवद्यारम य सावयजङ्झनक स्थरभा वृऺ ायोऩण तथा वन सॊयऺणभा मङ्टवा ऩङ्चयचारन गने ।  

(ग) ऩमयटन ङ्जवकासका राङ्झग होभस्टे, नमाॉ ऩदमात्रा गन्तव्म य साहङ्झसक ऩमयटनको सम्बावनाको खोजी, 
साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदा सॊयऺण , नमाॉ ऩमयटकीम स्थरको प्रव द्धयन गनय मङ्टवाको नेततृ्व य सहबाङ्झगताभा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ भहोत्सव य कामयिभ आमोजना गने ।  
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(३) स्वॊमसेवाराई ङ्जवकासको आधायशीराको रूऩभा स्थाङ्जऩत गने   

(क) स्वॊ मसेवा गयेका मङ्टवाराईय योजगायीका अवसय , ङ्झनवायह बत्ता , ऩदोङ्ङङ्झत य अन्म सेवाका राङ्झग 
सकायात्भक भूल्माङ्कॊन गने । मङ्टवा स्वॊ मसेवक सभूह गठन गयी ङ्जवऩत  तथा आऩतकारीन 
अवस्थाभा ऩङ्चयचारन गनय मङ्टवा स्वॊ मसेवक तमाय गने । स्वॊ मसेवाको अनङ्टबव बएका मङ्टवाराई 
ङ्जवशेष प्राथङ्झभकताभा याख्नें ।  

(ख) प्रत्मेक वषय ङ्झडसेम्फय  ऩाॉच  भा भनाइने अन्तयायङ्जष्डम स्वॊ मसेवक ङ्छदवसका अवसयभा ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ऺेत्रभा स्वॊमसेवा गनेहरू भध्मेफाट पयक ङ्जवधाका कम्तीभा ऩाॉच जना स्वॊ मसेवकराईय प्रत्मेक वषय 
सम्भान गने ।  

३. साभाङ्ञजक ङ्जवकृङ्झत ङ्जवसङ्गङ्झत ङ्जवरुद्ध मङ्टवा अङ्झबमान 

(१) ङ्जवद्यभान भङ्जहरा ङ्जहॊसा , जातीम ङ्जवबेद तथा छङ्टवाछूत , फोक्सी, छाउऩडी, दाइजो प्रथा , फार ङ्जववाह , 

फहङ्टङ्जववाह जस्ता साभाङ्ञजक ङ्जवकृङ्झत ङ्जवसङ्गङ्झत ङ्जवरुद्ध अङ्झबमान सञ्चा रन गनय स्थानीम मङ्टवा क्रफ , 

मङ्टवा सञ्जासर तथा मङ्टवा सङ्ञम्भङ्झरत ङ्झनजी ऺेत्रराईय उत्प्रङे्चयत य प्रोत्साङ्जहत गने ।  

(२) रागूऩदाथय दङ्ट व्मयसनी, कङ्ट रत, एचआईबी सॊिभण , आप्रवासन, भनोसाभाङ्ञजक सभस्मा रगामतका 
ङ्जवषमभा अगङ्टवा बई सचेतना कामयिभ सञ्चाङ्ञारन गने ।  

(३) साइफय िाइभ तथा आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको दङ्टरुऩमोगसम्फन्धी सचेतना अङ्झबमान सञ्चाणरन गने ।   

(४) भङ्जहरा ङ्जहॊसा , भानव फेचङ्झफखन, रागङ्टऩदाथय ओसाय ऩसाय तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ साभाङ्ञजक ङ्जवकृङ्झत ङ्झनमन्त्रण 
गनय प्रहयी तथा मङ्टवाको साभङ्टदाङ्जमक प्रहयी सेर स्थाऩना गयी ऩङ्चयचारन गने ।  

(५) छोयी-फङ्टहायी फचाऔ ,ँ ऩढाऔ,ँ फाङ्झरका ङ्ञशऺा, फाङ्झरका ङ्झफभा जस्ता अङ्झबमानभूरक कामयिभ मङ्टवाको 
नेततृ्वभा सञ्चााोरन गने ।     

(६) मङ्टवा नेततृ्वका ङ्जवषमराई ङ्जवद्यारमका ऩाठ्यिभभा सभेत सभावेश गने । ङ्झफद्यारमस्त यभा 
फारक्रफ गठन य उनीहरूको सहबाङ्झगतारा ई अङ्झबवङृ्जद्ध गयी सवर मङ्टवा य सऺभ नागङ्चयक 
फनाउन बङू्झभका ङ्झनवायह गने ।  

 


