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१. पररचय 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) नेपाल सरकारको  प्रमखु राविय काययक्रम हो । यो 
काययक्रम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत, संगठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता मनमायणमा बढी केक्तन्ित 

छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) यसको अिधारणामा एक मनतान्त निीनतम काययक्रम 

हो । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) ले छाता काययक्रमका रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा 
सशुासन सम्बन्धी काययक्रमहरूमा समन्िय र सहकाययको लामग साझा संरचना (Framework) प्रदान गदयछ । यसको 
साथै अन्य विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त अनदुान काययक्रमहरूको समायोजन गदयछ ।   

नेपालको संविधानको अनसूुक्तच ८ र ९ ले स्थानीय तहको एकल तथा साझा अमधकारको काययसूक्तच 
उल्लेख गरेको छ । यस संिैधामनक प्रािधान अनसुार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
पररच्छेद - ३ मा गाउँपामलका तथा नगरपामलकाहरूले गनुयपने विस्ततृ कायय क्तजम्मेिारीहरू उल्लेख 
गररएको छ साथै संविधानमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई खचय आिश्यिाको 
आधारमा विक्तिय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँड गनुयपने र यस प्रयोजनको लामग खचय आिश्यकता 
मनधायरण गदाय स्थानीय तहको स्थानीय सेिाको राविय मापदण्ड समेत आिश्यक पने हनु्छ ।  

स्थानीय सेिाहरूको राविय मापदण्ड मनधायरण गदाय जनसंख्या, सडक घनत्ि, सिारी साधनका संख्याको 
आधारमा प्रमतलाख जनसंख्यामा आिश्यक नगरप्रहरीहरूको संख्या र नगरप्रहरीहरूको योग्यता, सहकारी 
संस्थाहरूको मनयमनको लामग आिश्यक कमयचारीको संख्या र कमयचारीको न्यूनतम योग्यता ,स्थानीय 
कर सम्बन्धी न्यूनतम कर मापदण्डहरू, आधारभतू क्तशक्षा र माध्यममक क्तशक्षा सम्बन्धी न्यूनतम सेिा 
मापदण्ड आधारभतू स्िास््य र सरसफाईसम्बन्धी मापदण्ड, स्थानीय सडक सम्बन्धी मापदण्ड, 
सडकदेक्तख बाहेक अन्य स्थानीय क्षेरका मापदण्ड, िातािरण र विपद्को सेिा सम्बन्धी आधारभतू 
मापदण्ड, स्थानीय आमथयक विकासका मापदण्ड,शहरी विकास सम्बन्धी मापदण्डहरू, कृवि प्रसार र पश ु
सेिा विकास सम्बन्धी मापदण्ड, खानेपानी र स्थानीय उजाय सम्बन्धी मापदण्ड, यातायात सेिा सम्बन्धी 
मापदण्ड, घटना दताय सम्बन्धी मापदण्ड,अन्य सान्दमभयक मापदण्डहरू तयार गनुय पने देक्तखन्छ ।  

 



स्थानीय तहहरुबाट प्रदान गररने सेिाको मापदण्ड मनधायरण गनयको लामग चालू आमथयक बियमा प्रदेश 
तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रमले यो काययक्रम अगाडी सारेको छ ।  

२.  उद्देश्य 

स्थानीय तहबाट प्रदान गररने सेिाको मापदण्ड तयार गने । 

३.  औक्तचत्य 

स्थानीय सेिाको राविय मापदण्डले स्थानीय तहको खचयको आिश्यिा मनधायरण गनय सहयोग पगु्ने, 
स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने अनदुानको सीमा र क्षेर मनधायरण गनय सहयोग हनुे र यसले न्यूनतम 
राविय मापदण्डको स्थानीय सेिा प्रिाहमा समेत सहयोग गनेछ । यस मापदण्ड मनमायणले छररएर 
रहेका विमभन्न मापदण्डहरूलाई एवककरण गनय समेत सहयोग गनेछ । यसबाट स्थानीय नागररकहरूले 
गणुस्तरीय प्रभािकारी सेिा समेत प्राप्त गनयसक्नेछ ।  

 

४. अपेक्तक्षत उपलब्धी 

स्थानीय तहबाट प्रदान गररने सेिाको मापदण्ड तयार भएको हनुेछः 
 

५. प्रमतिेदनको भािा 

प्रमतिेदनको दस्तािेज नेपाली भािामा हनुेछ र दस्तािेजलाई भािाविज्ञबाट सम्पादन गनुयपनेछ ।  

६. परामशयदाताले गनुयपने वक्रयाकलापहरू 

▪ नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय तहसंग सम्बक्तन्धत विियगत ऐनहरू 
दीगो विकासको राविय लक्ष्यहरू, शहरी विकासका मापदण्डहरू विियगत ऐन, मनयम तथा 
मापदण्डहरू आदद अध्ययन गरी पनुरािलोकन गने । 

▪ सम्बक्तन्धत सरोकारिालाहरूसंग छलफल गरी सझुािहरू सङ्कलन गने ।  

▪ प्राप्त सझुाि तथा अध्ययनको आधारमा राविय मापदण्डको मस्यौदा तयार गने ।  

▪ तयार गररएको राविय मापदण्डलाई प्राविमधक सहजीकरण समममत समक्ष पेश गरी पररमाजयन गने । 

▪ पररमाक्तजयत मस्यौदालाई कक्तम्तमा एक नगरपामलका र एक गाउँपामलकामा Validate गने ।  

▪ अक्तन्तम मस्यौदालाई मन्रालयमा पेश गने र मन्रालयबाट प्राप्त राय सझुािहरूलाई समािेश गरी 
तथा प्रमतिेदनको भािा सम्पादन गरी पेश गने । 

▪ दस्तािेज तयार गदाय अन्तरायविय अभ्यासको अध्ययन गरी नेपाल सान्दमभयक बनाउने ।  

▪ प्राविमधक समममतको सझुाि र सल्लाह अनसुार आफ्नो काययहरू गने । 

▪ आिश्यकता अनसुार काययशालाको आयोजना र सहजीकरण गने । 

▪ अक्तन्तम मस्यौदामा  कम्तिमा अनसूुक्तच - १ मा उल्लेख भएका म्िषयहरु समेि समािेश गने । 

  

 

 



७. अध्ययन गनुयपने मखु्यमखु्य दस्तािेजहरु 

▪ संिैधामनक प्रािधानहरू 

▪ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

▪ अन्तरसरकारी विि व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

▪ Nepal Urban Development Strategy  

▪ िातािरण सम्बन्धी मापदण्डहरू 

▪ भिन मनमायण सम्बन्धी मापदण्डहरू 

▪ अन्तरायविय मापदण्ड तथा संवहताहरू 

▪ अन्य सान्दमभयक प्रकाशन तथा अध्ययन प्रमतिेदन  

८. परामशयमा संलग्न हनुे जनशक्तिको योग्यता र अनभुिः 

जनशक्ति योग्यता र अनभुि 

संयोजक (१) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बक्तन्धत विियमा स्नातकोिर गरेको, स्थानीय 
तहको उच्च व्यिस्थापन तहमा रही कक्तम्तमा ७ बिय काम गरेको ।  

सदस्य (१) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कक्तम्तमा स्नातकोिर गरेको र स्थानीय सशुासको 
क्षेरमा रही कक्तम्तमा ७ बियको अनभुि प्राप्त गरेको ।  

सहयोगी (१) नेपाली भािामा टाईप गनय जाने्न ।  
 

९. प्राविमधक सहजीकरण समममत  

परामशयदाताबाट प्राप्त प्रमतिेदन उपर आिश्यक अध्ययन, छलफल तथा पररमाजयन गरी अक्तन्तम प्रमतिेदन तयार 

गरी मन्रालय समक्ष पेश गनय सङ्घीय माममला महाशाखा प्रमखुज्यूको संयोजकत्िमा देहाय बमोक्तजमको 
प्राविमधक सहजीकरण समममत रहनेछ र यस सम्बन्धी सक्तचिालयको काम स्थानीय तह समन्िय शाखाले 
गनेछः 

 

१. सहसक्तचि, महाशाखा सङ्घीय माममला महाशाखा     -  संयोजक  

२. शाखा प्रमखु स्थानीय तह समन्िय शाखा     - सदस्य 

३. प्रमतमनमध (उपसक्तचि) स्थानीय पूिायधार विभाग      -  सदस्य 

४. नेपाल नगरपामलका सङ्घका प्रमतमनमध      - सदस्य 

५. नेपाल राविय गाउँपामलका सङ्घका प्रमतमनमध     - सदस्य 



१०.बजेट 

यस काययको  लामग परामशयदाताको सेिा खररद रु.  ५ (पाँच) लाख रहेको छ ।  

११. समयसीमा र उपलक्तव्धः 

देहाय बमोक्तजम मनधायरीत काययतामलका अनसुार ३ मवहनाको अिमधमा काययसम्पादन गनुय पने छ। 

मस.नं
.  

काययवििरण समय 

सीमा  
क्तजम्मेिारी  उपलक्तव्ध 

१ परामशयदाता बाट प्रारक्तम्भक कायययोजना 
प्राप्त गने । 

सम्झौता 
भएको 
दईु हप्ता 

परामशयदाता, प्रारक्तम्भक 

कायययोजना प्राप्त 

हनुे ।  

२ परामशयदाताबाट सङ् घीय माममला 
तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयमा 
रहेको समममत तथा सरोकारिाला 
मनकायहरूसंग छलफल  गरर 
मस्यौदा मापदण्ड  तयार गने ।  

सम्झौता 
भएको 
सात हप्ता 

परामशयदाता,  मस्यौदा मापदण्ड 
तयार हनु े

३ प्राप्त प्रारक्तम्भक मस्यौदा उपर 
सरोकारिालाहरु बीच छलफल गनय 
काययशालाको आयोजना गने । 

सम्झौता 
भएको 
आठ हप्ता 

परामशयदाता, 
का.स.ई 

सरोकारिाला बाट 

पषृ्ठपोिण प्राप्त 

भएको हनुे,  

४ परामशयदाताबाट मस्यौदाको पररमाजयन 

गरी पहीलो संस्करण प्राप्ती 
सम्झौता 
भएको नौ 
हप्ता 

परामशयदाता, 
का.स.ई 

अक्तन्तम मस्यौदा 
तयार गरी प्राप्त हनु े

५ पवहलो संस्करण कक्तम्तमा एक 
महानगरपामलका र एक स्थानीय 
तहमा प्रमाक्तणकरण(Validate) गने 

 सम्झौता 
भएको 
दश हप्ता 

परामशयदाता, 
का.स.ई 

महानगर र 
स्थानीय तहलाइ 
मान्य हनुे गरी 
पषृ्ठपोिण प्राप्त 
हनुे 

६ Validate गरी पररमाजयन सवहत प्राप्त 
मस्यौदा उपर मन्रालयमा छलफल 

सम्झौता 
भएको 
एघार 
हप्ता  

परामशयदाता, 
का.स.ई 

पषृ्ठपोिण प्राप्त 

भएको हनु े

७ अक्तन्तम प्रमतिदेन तयारी र अक्तन्तम 

स्थानीय सेिाको राविय मापदण्ड 
प्राप्ती  

सम्झौता 
भएको 
बाह्र हप्ता 

परामशयदाता, 
का.स.ई 

अक्तन्तम मापदण्ड 
तयार हनुे  

 



१२. भिुानी प्रवक्रया  
खररद सम्झौता भएपमछ मनम्नानसुार भिुानी हनुेछ ।  

▪ सामान्यत: काययसम्पन्न भई सकेपमछ परामशयदातालाई संझौताबमोक्तजमको एकमषु्ट रकम भिुानी 
गररने छ ।तर, पवहलो मस्यौदा प्रमतिेदन प्राप्त भएपमछ सम्झौता रकमको ४० प्रमतशत सम्म रकम 

भिुानी गनय सवकनेछ । 

▪ अक्तन्तम मस्यौदा पेश भई कायायलयले तोवकएको प्रवक्रया र ढाँचा अनसुार भए नभएको हेरी स्िीकार 

गरेपमछ सम्झौता रकमको बाँकी ५० प्रमतशत रकम भिुानी गररनेछ ।  

१३. परामशयदाताले पेश गनुय पने कागजातहरु 

क) चालू आ.ि. को लामग नविकरण गरेको संस्था दताय प्रमाणपर 

ख) गत आ.ि . सम्मको कर चिुा भएको प्रमाणपर 

ग) मूल्य अमभिवृि करको प्रमाणपर  

घ) नेपाल सरकारको पूणय स्िाममत्ि भएको विश्वविद्यालय, साियजमनक संस्था, तामलम केन्ि आददका 
लामग क), ख) र ग) को योग्यता आिश्यक नपने ।  

अनसूुक्तच - १ स्थानीय तहबाट प्रदान गररन ेसेिाको मापदण्डमा समािेश गनुयपने केही विियक्षरेहरू  

१) जनसंख्या, सडक घनत्ि, सिारी साधनका संख्याको आधारमा प्रमतलाख जनसंख्यामा 
आिश्यक नगरप्रहरीहरूको संख्या र नगरप्रहरीहरूको योग्यता  

२) सहकारी संस्थाहरूको मनयमनको लामग आिश्यक कमयचारीको संख्या र कमयचारीको 
न्यूनतम योग्यता  

३) स्थानीय कर सम्बन्धी न्यूनतम कर मापदण्डहरू 

४) आधारभतू क्तशक्षा र माध्यममक क्तशक्षा सम्बन्धी न्यूनतम सेिा मापदण्ड  

५) आधारभतू स्िास््य र सरसफाईसम्बन्धी मापदण्ड  

६) स्थानीय सडक सम्बन्धी मापदण्ड  

७) सडकदेक्तख बाहेक अन्य स्थानीय क्षेरका मापदण्ड 

८) िातािरण र विपद्को सेिा सम्बन्धी आधारभतू मापदण्ड 

९) स्थानीय आमथयक विकासका मापदण्ड 

१०) शहरी विकास सम्बन्धी मापदण्डहरू 

११) कृवि प्रसार र पश ुसेिा विकास सम्बन्धी मापदण्ड 

१२) खानेपानी र स्थानीय उजाय सम्बन्धी मापदण्ड 

१३) यातायात सेिा सम्बन्धी मापदण्ड 

१४) घटना दताय सम्बन्धी मापदण्ड 

१५) अन्य सान्दमभयक मापदण्डहरू  

 


