
 

PCU 2.14 क्रियाकलाप २०७९/८० 

स्थानीय तहको लागि विषयित मापदण्ड तथा श्रोत पुस्स्तका तयारी/पररमार्जन िने 

Develop/improve model guidelines / policy on health, agriculture, drinking water system, 

protection from disaster, MIS etc for PLGs (on request) 

 

Narrative of this activity 

Activity 2.14 Develop/improve model guidelines / policy on health, agriculture, drinking 
water system, protection from disaster, MIS etc for PLGs (on request) 

Narrative and Implementation Arrangement (PCU)  

Narrative: i) Health: This is about developing /updating the policy guidelines on health 
sector under the new federal structure by MoFAGA for LGs. The roles and responsibilities of 
the local governments on managing and delivering services have been defined from 
the perspectives of federal governance systems. New issues arose including addressing the 
health service needs of the citizens. This requires developing policy guidelines for effective 
delivery of the health services for local governments. This activity is planned to develop a 
policy guideline on delivering health services addressing the context and opportunities 
created by implementing the federal governance system.   

ii) Agriculture: This activity is planned to develop policy guidelines on delivering agriculture 
related services to citizens for the local government in line with the provision of Local 
Government Operation Act 2074. The policy guideline will address the sectoral issues 
related to delivering the services, roles and responsibilities and opportunities of the local 
government that arose in the federal context.  

iii) Drinking Water System (DWS): This activity is planned to develop policy guidelines on 
delivering DWS to citizens for the local government in line with the provision of Local 
Government Operation Act 2074. The policy guideline will address the sectoral issues 
related to delivering the services, roles and responsibilities and opportunities of the local 
government arising in the federal context. 

iv) Protect from disaster:  Local governments are at forefront to face the shock of different 
disasters and to provide the people with pre-, during and post- disaster support services. 
There are also different networks and sub-committees functioning in the disaster-related 
space at the local level, resulting in a need to coordinate all relevant institutions to mobilize 
resources to manage disasters at the local level. This activity is planned to develop disaster 
management guidelines for LGs with clear strategies of coordination, resource mobilization, 
access to relevant information, support services and identifying the relevant institutions 



with roles and responsibilities to better manage the disaster and save lives and livelihoods 
of the people.    

v) IT system harmonization for PLGs: There are numerous policy papers and 
guidelines prepared at federal level in regards to ICT and e-governance. Policies and 
guidelines need to be localized for the province and local government’s ICT ecosystem. 
Various systems have been developed at PLGs, which need to be in-line with the national 
and the proposed localized policies and guidelines to ensure. A comprehensive study is 
therefore needed to see if the IT systems at PLGs are harmonized in line with the Local 
Government Operation Act 2074 and to propose the required guidelines and action plan to 
ensure such harmonization.  

  



नेपाल सरकार 

सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 

प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम  

Provincial and Local Governance Support Programme (PLGSP) 

स्थानीय तहको लामग नमनूा मिषयगत मापदण्ड तथा स्रोत पमुस्तका तयारी / पररमार्यन गने । 

 (ASIP Activity 2.14) 

काययशतय (Terms of Reference) 

१. परिचय 

प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP) सङ्घीय सशुासनमा केन्रीत नेपाल सरकारको प्रमखु रामरिय 

काययक्रम हो । यो काययक्रम संघ, प्रदशे तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत, संगठनात्मक र र्नशमिको क्षमता 

मिकासमा केमन्रत छ । PLGSP ले छाता काययक्रमका रूपमा प्रदशे तथा स्थानीय तहमा सङ्घीयताको संस्थागत 

मिकास र सदुृढीकरणको लामग सहयोग गने गदयछ । यस काययक्रमले मलुतः अन्तरसरकारी समन्िय, स्थानीय सरकार 

सञ्चालन प्रणाली, संस्थागत क्षमता, नेततृ्िको सशिीकरण र स्थानीय सहभामगता र उत्तरदामयत्ि र्स्ता क्षेरहरूलाई 

समटेेको छ ।  र्स अन्तयगत यस काययक्रमले मलुतः अन्तरसरकारी समन्िय, स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रणाली, 

संस्थागत क्षमता, नेततृ्िको सशिीकरण र स्थानीय सहभामगता र उत्तरदामयत्ि र्स्ता क्षेरहरूलाई समटेेको छ ।    

नेपालको संमिधानले सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तहहरू मिचको सहसम्िन्ध सहकाररता, सहअमस्तत्ि र समन्ियमा 

आधाररत रहने व्यिस्था गरेको छ । यस मलू व्यिस्थालाई प्रिर्द्यन गद ै र्नसहभामगता, उत्तरदामयत्ि, पारदमशयता 

समुनमितता गरी सुलभ र गणुस्तरीय सेिा प्रिाह गनुय गरी स्थानीय तहको अमधकारको कानूनी व्यिस्था स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ ।  

स्थानीय सरकार सञ्चलान ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको काम कतयव्य र अमधकार अन्तगयत स्थानीय सेिाको 

व्यिस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अमभलेख सङ्कलन, स्थानीयस्तरका मिकास आयोर्ना तथा पररयोर्ना, 

आधारभतु र माध्यममक मशक्षा, आधारभतु स्िास्थ्य र सरसफाई, कृमष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चालन र मनयन्रण, 

खानेपानी, साना र्लमिद्यतु, मिपद व्यिस्थापन, सञ्चार सेिा लगायतको व्यिस्था गरेको छ । यी उल्लेखनीय 

काययहरू सम्पादन गनय सहर्ताका लामग आिश्यक मानक, स्रोत सँगालो, स्थामपत मापदण्ड र काययमिमध िनाउनु 

उपयिु हुन्छ । यसै उद्दशे्यले स्थानीय तहका लामग मिमभन्न मिषयगत नमनूा मापदण्ड तथा स्रोत पमुस्तका तयारी तथा 

पररमार्यन गने मक्रयाकलाप यस आमथयक िषयको स्िीकृत िर्टे तथा काययक्रममा रहकेो छ ।  

यस सन्दभयमा, स्थानीय तहहरूको लामग आिश्यक दहेायमा उमल्लमखत नमनूा मिषयगत मापदण्ड तथा स्रोत पमुस्तका 

तयारी तथा पररमार्यन गने मक्रयाकलापको लामग यो काययक्षेरगत मििरण तयार गररएको छ ।  

 



२. उदे्दश्य 

 स्थानीय तहमा दमैनक सम्पादन हुने मखु्य मक्रयाकलापमध्ये स्िास्थ्य, कृमष, खानेपानी तथा सरसफाई, 

सचूना प्रमिमध र मिपद ् व्यिस्थापन सम्िन्धी नमनूा मापदण्ड तथा स्रोत पमुस्तका तयार गनुय यस 

मक्रयाकलापको उद्दशे्य रहकेो छ । यस प्रकारका मापदण्डतथा स्रोत पमुस्तकाको माध्यमिाट स्थानीय 

तहको सम्िमन्धत मिषयमा क्षमता अमभिमृर्द् भई काययसम्पादनमा प्रभािकाररता र एकरूपता समते 

आउने अपेक्षा गररएको छ ।  

  

३. अपेमक्षत उपलमधध  

स्थानीय तहको लामग दहेायका मिषयमा मापदण्ड तथा श्रोत पमुस्तका तयारी भएको हुनेछः 

क) स्िास्थ्य 

ख) कृमष 

ग) खानेपानी तथा सरसफाई 

घ) सचूना प्रमिमध  

ङ) मिपद व्यिस्थापन 

 

४. अध्ययनको के्षत्र/दायिा  

 नेपालको संमिधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को सामन्दयभक व्यिस्था अध्ययन मिशे्लषण 

गन े

 नेपाल सरकारिाट स्िीकृत काययमिस्ततृीकरण प्रमतिदेनको अध्ययन गरी तोमकएका मिषयसम्िन्धी 

स्थानीय तहले गनुयपने मक्रयाकलाप, मतनको प्रमक्रया र अभ्यासको मिशे्लषण गने 

 मिषयगत संघीय एिम ् प्रदशे मन्रालयिाट तत ् तत ् मिषयमा र्ारी गरेका काननू, मिमध र प्रमक्रयाको 

मिशे्लषण गने 

 तोमकएका मिषयको प्रामिमधक पक्षको मापदण्ड, मिकास पिूायधार, सेिा प्रिाह, क्षमता मिकास 

लगायतका स्रोत र सामग्री संकलन गरी मापदण्ड/मानक तयार गने 

 मिषयगत (संघ/प्रदशे/स्थानीय तीन तहको) मनकायका प्रमतमनमधमलूक कायायलय (नीमतगत तथा 

काययसञ्चालनस्तर दिु)ै सँग छलफल गरी पषृ्ठपोषण मलने 

 तोमकएका मिषयसम्िन्धी रामरिय/अन्तरायमरिय अभ्यासको अध्ययन गरी मापदण्ड एिम ् स्रोतपमुस्तका 

तयार गने ।  

 

५. पिामर्शदाता फमशको योग्यतााः 

यो अध्ययन काययको लामग इच्छुक फमयको न्यनूतम योग्यता मनम्न अनसुार हुनपुनेछः  

 मनयमानसुार दताय/निीकरण भएको  

 आ.ि.२०७८।७९ सम्मको कर चिुा प्रमाणपर भएको   



 सम्िमन्धत क्षेरमा काम गरेको अनभुि प्राप्त र्नशमि भएको   

 परामशय सेिा उपलधध गराउन अयोग्य नभएको स्िघोषणा गरेको 

५.१.पिामर्शदाताको न्यूनतम योग्यतााः कम्ततमा म्नतन अनुसािका जनर्म्िले काम गनुशपनेछ ।  
 

परामशयदाता न्यनूतम योग्यता  न्यनूतम अनभुि कैमफयत 

टोली प्रमखु मान्यता प्राप्त मिश्वमिद्यालयिाट 

र्नप्रशासन, व्यिस्थापन िा 

साियर्मनक प्रशासनसँग सम्िमन्धत 

कुनै एक मिषयमामा स्नातकोत्तर 

उपामध प्राप्त व्यमि  

साियर्मनक प्रशासनको क्षेरमा कमम्तमा 

१० िषयको अनभुि प्राप्त गरेको व्यमि, 

नेपालको संमिधान र स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्िन्धमा राम्रो 

ज्ञान भएको, काननु मनमायणमा मिशषे 

दक्षता भएको  

 

र्नस्िास्थ्य 

मिज्ञ - १ 

मान्यता प्राप्त मिश्वमिद्यालयिाट 

सम्िमन्धत मिषयमा स्नातक उपामध 

प्राप्त गरेको  

 

र्नस्िास्थ्यका क्षेर  कमम्तमा ७ िषय 

काम गरेको,  

नेपालको संमिधान र स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्िन्धी राम्रो 

ज्ञान भएको  

 

 कृमष मिज्ञ-१ मान्यता प्राप्त मिश्वमिद्यालयलयिाट 

सम्िमन्धत मिषयमा स्नातक उपामध 

प्राप्त गरेको 

 

कृमष क्षेरको मिकासमा कमम्तमा ७ िषय 

काम गरेको,  

नेपालको संमिधान र स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्िन्धी राम्रो 

ज्ञान भएको  

 

खानेपानी तथा 

सरसफाई मिज्ञ-

१ 

मान्यता प्राप्त मिश्वमिद्यालयिाट 

सम्िमन्धत मिषयमा स्नातक उपामध 

प्राप्त गरेको 

खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेरमा 

कमम्तमा ७ िषय काम गरेको,  

नेपालको संमिधान र स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्िन्धी राम्रो 

ज्ञान भएको  

 

मिपद ्

व्यिस्थापन 

मिज्ञ-१ 

मान्यता प्राप्त मिश्वमिद्यालयिाट 

सम्िमन्धत मिषयमा स्नातक उपामध 

प्राप्त गरेको 

मिपद ्र्ोमखम न्यनूीकरण तथा 

व्यिस्थापनको क्षेरमा कमम्तमा ७ िषय 

काम गरेको,  

नेपालको संमिधान र स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्िन्धी राम्रो 

ज्ञान भएको  

 



सचूना प्रमिमध 

मिज्ञ-१ 

मान्यता प्राप्त मिश्वमिद्यालयिाट 

सम्िमन्धत मिषयमा स्नातक उपामध 

प्राप्त गरेको 

सचूना प्रमिमधको क्षेरमा कमम्तमा ७ िषय 

काम गरेको,  

नेपालको संमिधान र स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्िन्धी राम्रो 

ज्ञान भएको  

 

िररष्ठ सहायक  कमम्तमा  स्नातक उपामध प्राप्त  गरेको   

 

कम््यटुरको आधारभतू सीप भएको, 

प्रमतिदेनहरू अध्ययन तथा लेखन सीप 

भएको, 

नेपाली भाषामा राम्रो ज्ञान भएको 

 

 

पनुिः मखु्य र्नशमिको हकमा साियर्मनक खररद मनयमािली २०६४ को मनयम (६९) को खण्ड (च१) िमोमर्म 

मनामसि कारण िाहके पररितयन गनय समकने छैन ।  

 

६. कायशम्िििण, समयसीमा ि अपेम्क्षत नतीजा 

दहेाय िमोमर्म मनधायररत काययतामलका अनसुार ३ ममहनाको अिमधमा काययसम्पादन गनुय पनेछ। 

मस.नं.  काययमििरण समय सीमा  मर्म्मिेारी  अपेमक्षत नमतर्ा 

१ परामशयदातािाट प्रारमम्भक 

कायययोर्ना प्राप्त गने  

सम्झौता भएपमछको 

पमहलो हप्ता 

परामशयदाता,  प्रारमम्भक 

कायययोर्ना र 

मस्यौदा प्राप्त 

२ काम प्रारम्भ गनुयपिूय 

मन्रालयमा रहकेो समममतमा 

उपमस्थमत भई पषृ्ठपोषण प्राप्त 

गने  

सम्झौता भएपमछको 

पमहलो हप्ता 

परामशयदाता,  सम्पादन गनुयपने 

काययका िारेमा थप 

स्पष्टता हुने 

३ सरोकारिालािीच छलफल 

गरर सचूना संकलन 

सम्झौता भएपमछको 

चौथो हप्ता  

 आिस्यक सचूना  

संकलन भएको हुने 

४ प्रारमम्भक मस्यौदा तयार तथा 

छलफल 

सम्झौता भएपमछको 

आठौं हप्ता 

परामशयदाता,  सरोकारिालािाट 

पषृ्ठपोषण प्राप्त 

भएको हुने 

५ परामशयदाताले 

सरोकारिालािाट प्राप्त  

पषृ्ठपोषणको आधारमा 

मस्यौदाको पररमार्यन गरी 

प्रमतिदेन प्रामप्त 

सम्झौता भएपमछको 

दशौं हप्ता 

परामशयदाता,  अमन्तम मस्यौदा 

प्राप्त 



६ अमन्तम मस्यौदा प्रमतिदेन उपर 

मन्रालयमा छलफल 

सम्झौता भएपमछको 

दशौं हप्ता 

परामशयदाता,  पषृ्ठपोषण प्राप्त 

भएको हुने 

७ अमन्तम अध्ययन प्रमतिदेन 

प्रामप्त 

सम्झौता भएपमछको 

िाहौं हप्ता  

परामशयदाता,  अमन्तम अध्ययन 

प्रमतिदेन तयार हुने 

 

 

७. प्रस्तािदाताले पेस गनुश पने कागजातहरू: 

 संस्थागत दताय/निीकरण गरेको प्रमाणपरको प्रमतमलमप । 

 प्रचमलत काननू िमोमर्म दताय भएको प्रमाणपर र सोको निीकरण / अद्यािमधक गरेको  कागर्ातको 

प्रमतमलमप, 

  आमथयक िषय २०७८।७९ को कर चिुा प्रमाणपरको प्रमतमलमप, 

  संस्थाको म.ुअ.कर र स्थायी लेखा नम्िर प्रमाण परको प्रमतमलमप, 

  मिज्ञको शमैक्षक योग्यता र अनुभिसमहतको व्यमिगत मििरण। 

  गत आ.ि.को लेखापररक्षण प्रमतिदेनको प्रमतमलमप। 

 

८. प्रस्ताि मूल्याङ्कनका आधािहरु: 

परामशयदाता फमयिाट प्राप्त प्रस्तािहरू गणुस्तर तथा लागत मिमधिाट मलू्याङ्कन हुनेछ । गणुस्तरको ७० प्रमतशत 

र लागतको ३० प्रमतशत अङ्क भार कायम गररएको छ । प्रामिमधक प्रस्ताि दहेायका आधारमा मलू्याङ्कन 

हुनेछ: 

  

i) Eligibility and Completeness Test Complaince 

Copy of Registration of the company/firm  

VAT/PAN Registration   

Tax Clearance Certificate  

Letter of Application  

Applicant's Information Form  

Experience (as per ToR)  

Capacity  

Qualification of Key Experts and their CVs  



 

म्स. नं. म्िषय पूणाशङ्क 

१ संस्था प्रस्तािदाताको खास कामको अनभुि १५ 

२ 
प्रस्तािको गणुस्तर काययसम्पादन गने तररका र काययक्षेरगत सतय प्रमतको 

प्रभािग्रामहता 
२५ 

३ प्रस्ताि गररएको मिज्ञहरूको योग्यता र अनभुि (ToR मा उल्लेख भए िमोमर्म) ६० 

जतमा १०० 

 

समयावध िः सम्झौता भएको धमधतले ९० दिनको हनुछे । प्रस्ताव स्वीकृत गरी कायय सम्पन्न गनय सम्झौता 
गररनेछ ।  
 

९. प्रम्तिेदनको भाषा 

अध्ययन प्रमतिदेनको भाषा नेपाली हुनेछ । अम्न्तम प्रम्तिेदन पेस गदाश नेपाली भाषाम्िद् बाट प पिीक्षण गिा  

भाम्षक रु्द्धता समु्नश्चतता समेत अम्निायश रूपमा गनुशपनेछ ।   

 

१०. भुिानी प्रम्ियााः प्रचमलत काननू तथा खररद सम्झौता िमोमर्म हुनेछ । 

 

११. अम्न्तम प्रम्तिेदन पुनिािलोकन तथा म्सफारिस सम्मम्ताः परामशयदातािाट प्राप्त प्रमतिदेन यस काययशतय 

िमोमर्म भए िा नभएको गणुस्तर तथा प्रमतिदेनको समग्र पक्षको मलू्याङ्कन गद ैमसफाररस गने प्रयोर्नका लामग 

मनम्न अनसुारको समममतको व्यिस्था गररएको छ । 

क. रामरिय काययक्रम मनदशेक, प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम- संयोर्क 

ख. सम्िमन्धत मिषय हनेे शाखा प्रमखु, सङ् घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय- सदस्य 

ग अमधकृतस्तरको प्रमतमनमध, कोष तथा लखेा मनयन्रकको कायायलय- सदस्य 

घ. रामरिय काययक्रम व्यिस्थापक, प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम- सदस्य 

ङ. प्रशासकीय अमधकृत, प्रदशे तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम- सदस्य समचि 


