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स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानको अठारौं साधारण सभा, २०७९ मा  
कार्यकारी अध्र्क्ष श्री पुरुषोत्तम नेपाल को तर्य वाट प्रस्तुत आ व २०७८÷७९ को कार्यप्रगतत तथा आ 

व २०७९÷८० को नीति िथा काययक्रम  
१. पषृ्ठभूमम  
 

नेपालमा सघंीर् शासन पद्धततको ससं्थागत ववकास गरी सावयजतनक सेवा प्रवाहको अवस्थामा सधुार ल्र्ाउन 
सकेमा मात्र राज्र् सरं्न्त्त्र प्रतत नागररक ववश्वास वढ्न सक्नेछ । र्सको लागग स्थानीर् तहको ससं्थागत 
क्षमता ववकास हुन ुआवश्र्क छ । राष्ट्रिर्स्तरमा स्थापना भ ैगरै–सरकारी, गरै–नार्ामलुक र गरै–राजनतैतक 
ससं्थाको रुपमा रहेको स्वशासन अध्र्र्न प्रततरठान स्थानीर् तहलाई जवार्देही ढंगवाट सेवा प्रदान गनय 
सहर्ोगी भमूमकामा रही कार्य गरररहेकोछ । नेपालको सवायङ्गीण ववकास ववकेष्ट्न्त्ित शासन पद्धततबाट मात्र 
सम्भव छ भन्त्ने मसद्धान्त्तबाट अमभपे े्रररत भई स्थानीर् स्वार्त्त शासन पद्धततको मलूभतू आधारहरुको 
प्रवद्र्धन गदै स्थानीर् ववकास प्रक्रिर्ामा सघाउ पगु्ने गरी ववगत सत्र वषयदेखि र्स प्रततरठानले आफ्ना 
गततववगधहरु तनरन्त्तर सचंालन गरररहेको छ ।  
 

सदस्यज्यहूरु  
 

अव म प्रततरठानले गत आ. व. २०७८÷७९ मा सम्पन्त्न गरेका कार्यहरुको सकं्षक्षप्त रुप पेश गने अनमुतत 
चाहन्त्छु ।  
 

२.१ पररवियन पररयोजना कायायन्वयन  
 

स्थानीर् शासन प्रक्रिर्ामा नागररक सहभागगता सतुनष्ट्श्चत गनय सकेमा मात्र सावयजतनक सेवा प्रवाहको अवस्था 
र गणुस्तरमा सधुार भ ैअपेक्षक्षत उपलष्ट्धध हामसल गनय सक्रकन्त्छ भन्त्ने अवधारणाका साथ डोटी र अछाम 
ष्ट्जल्लाका ६ वटा स्थानीर् तहमा पररवतयन पररर्ोजना सचंालन गररएको छ । र्रुोवपर्न र्तुनर्नको आगथयक 
सहर्ोग तथा डडमसए नेपाल, स्वशासन अध्र्र्न प्रततरठान (INLOGOS) काठमाडौं, मामलका ववकास ससं्था 
(MDO) अछाम र समता ववकास केन्त्ि (EDC) डोटी को साझेदारीमा र्ो पररर्ोजना सचंालन भरैहेको छ । र्स 
पररर्ोजना अन्त्तगयत आगथयक वषय २०७८/७९ मा मखु्र् रूपमा देहार्का कार्यिमहरु सम्पन्त्न भएका छन े््ः 
   
२.१.१ ववषयगि सममतिहरुको लागग क्षमिा ववकास काययक्रम सहजीकरण  

 

नेपालको सवंवधान, स्थानीर् सरकार सचंालन ऐन र प्रचमलत काननू अनसुार स्थानीर् तहको भमूमकालाई 
प्रभावकारी वनाई जनअपेक्षा अनसुार सावयजतनक सेवा प्रवाह गनय स्थानीर् तहमा रहेका ववषर्गत सममततहरुको 
भमूमकालाई प्रभावकारी वनाउन ुआवश्र्क छ । र्स ैआवश्र्कतालाई ध्र्ानमा राखि पररवतयन पररर्ोजनाले 
स्थानीर् तहका ववषर्गत सममततहरुको क्षमता ववकासमा सहर्ोग गने कार्यिम वनाएको छ । जस अनसुार 
ववषर्गत सममतत र कार्यपामलका सदस्र्हरु सगं ववमभन्त्न चरणमा औपचाररक वा अनौपचाररक अन्त्तरकृर्ा र 
अमभमखुिकरण गररएको छ ।  
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२.१.२ सशुासन पाठशालाको लागग स्रोि सामग्री ियारी  

 

स्थानीर् तहको गठन, सचंालन, काम, कतयधर्, अगधकार, सावयजतनक सेवा प्रवाह र नागररक सहभागगता जस्ता 
ववषर्हरु समावेश गररएको सगचत्र स्रोत सामग्री तर्ार गररएको छ । र्ो सामग्री छपाई गरी प्रत्रे्क सशुासन 
पाठशाला, सामाष्ट्जक पररचालक, स्थानीर् सहजकताय र नागररक समाज ससं्थाहरुलाई उपलधध गराईएको छ । 
सशुासन पाठशालामा स्रोत सामग्रीको रुपमा प्रर्ोग भएको र्ो प्रकाशन चासोको ववषर् भएको छ । 
 

२.१.३ स्थानीय िहको सावयजतनक ववविय व्यवस्थापन र सावयजतनक खर्य सोधखोज पनूिायजगग िामलम  

 

स्थानीर् तहको सावयजतनक ववत्तीर् धर्वस्थापन अन्त्तगयत राजस्व र िचयको अनमुान सहहतको बजटे तनमायण 
गने, बजेटको कार्ायन्त्वर्न गनय राजस्वको असलूी र सवय सष्ट्चचत कोषमा दाखिला गने, स्वीकृत ववतनर्ोजन 
बजेट अनसुार अगधकार प्राप्त अगधकारीबाट काननूको परीगधमभत्र रहेर स्वीकृत कार्यिम कार्ायन्त्वर्नको लागग 
िचय गने, कार्यर्ोजना बमोष्ट्जम वस्त ुवा सेवा आपतूत य वा सावयजतनक तनमायणको कार्य गनय सम्झौता गने 
लगार्तका कामहरु सम्पादन गररन्त्छ । प्रततरठानले पररर्ोजना सचंालन भएका स्थानीर् तहहरुको लागग 

सावयजतनक ववत्त धर्वस्थापन र सावयजतनक िचय सोधिोज सम्बन्त्धी पनूतायजगग तामलम हदएको छ ।  
 

२.१.४ प्रदेश सरकार–स्थानीय िह समन्वय गोष्ठी   

 

आफ्नो सवंधैातनक धर्वस्था अनसुार नेपालमा एकात्मक र केष्ट्न्त्िकृत शासन धर्वस्थाबाट सघंीर् ढााँचामा 
पनुसरंचना भसैकेको छ । र्सलाई एक महत्वपणूय लोकताष्ट्न्त्त्रक पररवतयन मातनएको छ । तथापी, ववद्र्मान 
चुनौततहरुको सामना गदै सवंवधानको ममय बमोष्ट्जम स्थानीर् शासन धर्वस्थालाई साथयक बनाई जनताको 
जीवनस्तरमा देखिने गरी पररवतयन ल्र्ाउन ुमहत्वपणूय ववषर् हो । र्स ैसन्त्दभयमा नेपालको सवंवधान र प्रचमलत 
काननू अनसुार प्रदेश सरकार र स्थानीर् तह दवुकैो भमूमका रहने केही महत्वपणूय साझा सवालहरुको वारेमा 
छलर्ल गनय सदुरूपष्ट्श्चम प्रदेश सरकारका ३ जना मन्त्त्री सहहत प्रदेश सरकार, प्रदेश मभत्रका स्थानीर् तहका 
ष्ट्जम्मेवार पदागधकारीहरु, गरै सरकारी तनकार् र स्थानीर् तहका सघं, महासघंहरुका प्रतततनगधहरु सहभागी 
भएको प्रदेश सरकार–स्थानीर् तह समन्त्वर् बठैक÷गोरठी को आर्ोजना गररएको गथर्ो । गोरठीका 
सहभागगहरुवाट मखु्र् रुपमा देहार्का सझुावहरु प्राप्त भएका छन े््ः    
 

 प्रदेश र स्थानीर् तहको साझा अगधकारका ववषर्मा प्रदेश तहले ऐन वनाउदा स्थानीर् तहको सहभागगता 
अतनवार्य गराउन ुपदयछ ।  

 

 प्रदेश र स्थानीर् तहववच समन्त्वर्, सहर्ोग, सहकार्य आवश्र्क छ । िासगरी साझा सवालका ववषर्मा 
समन्त्वर् र सहजीकरण गनय प्रदेश तहमा ससं्थागत सरं्न्त्त्र वा सममतत वनाउदा काममा सहज हुन्त्छ ।  
 

 प्रदेश र स्थानीर् तहले सरं्कु्त रुपमा कार्य गने गरी साझा अगधकारका सवालमा आगथयक ववकास 
सम्वन्त्धी कार्य गनय आवश्र्क छ । र्सको लागग साझा नीतत तनमायण गनुय पदयछ ।  
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उक्त सझुावका आधारमा स्वशासन अध्र्र्न प्रततरठानको सहर्ोगमा प्रदेश र स्थानीर् तहको समन्त्वर्, 

सहकार्य र साझेदारीमा कार्ायन्त्वर्न हुने कृवष उत्पादन तथा बजारीकरण नीतत, २०७९ को मस्र्ौदा तर्ार 
भएको छ । र्सलाई अष्ट्न्त्तम रुप हदन आवश्र्क छलर्ल र अन्त्तरक्रिर्ा भरैहेको छ । 

 

२.२ स्थानीय िहको क्षमिा ववकास योजना ियारी   
 
देशको सवंवधान तथा काननूको पररधीमभत्र रही आफ्नो अगधकारक्षते्र मभत्रको नीतत, काननू, मापदण्ड, कार्यिम 
र बजेट, श्रोत साधनको पररचालन र कमयचारीको धर्वस्थापनको स्वार्त्तता ततन ैतहका सरकारमा रहेको । 
र्सले तनवायगचत सरकारहरुलाई जवार्देही वनाउन र जनतालाई सशष्ट्क्तकरण हुने अवसर उपलब्ध गराउनकुा 
साथै नागररक सहभागगता जुटाइ राज्र्मागथ नागररकको स्वाममत्ववोध गनय अनकुुल वातावरण सजृना गरेको 
छ । र्सको लागग ससं्थागत एव ंमानवीर् क्षमता सदुृढ हुन ुआबश्र्क छ ।  र्स ैसवाललाई ध्र्ानमा राखि 
स्वशासन अध्र्र्न प्रततरठानले प्रदेश प्रमशक्षण प्रततरठान सगंको सहकार्यमा लषु्ट्म्वनी प्रदेशका ९ वटा स्थानीर् 
तहहरुको ३ वष ेक्षमता ववकास र्ोजना तजुयमा गरी सम्बष्ट्न्त्धत स्थानीर् तहलाई उपलधध गराएको छ । र्ो 
कार्य नवलपरासी –वदयघाट–ससु्ता पष्ट्श्चम–ष्ट्जल्लाको रामग्राम नगरपामलका र सरावल गाउाँ पामलका, रुपन्त्देही 
ष्ट्जल्लाको देवदह नगरपामलका र मसर्ारी गाउाँ पामलका, कवपलवस्त ु ष्ट्जल्लाको महाराजगजं नगरपामलका र 
र्सोधरा गाउाँ पामलका, तथा रोल्पा ष्ट्जल्लाको रोल्पा नगरपामलका, सतुनल स्मतृत गाउाँ पामलका र रुन्त्टीगढी 
गाउाँ पामलकामा सम्पन्त्न भएको छ ।   
 

२.३ मध्यमकालीन खर्य संरर्ना ियारी   
 

अन्त्तर सरकारी ववत्त धर्वस्थापन ऐन, २०७४ को दर्ा १६ मा स्थानीर् तहले सावयजतनक िचयको वववरण तर्ार 
गनुयपने र दर्ा १७ मा उक्त वववरण तर्ार गदाय आगामी ३ आगथयक बषयमा हुने सावयजतनक िचयको प्रक्षेपण 
सहहतको मध्र्मकालीन िचय सरंचना तर्ार गनुयपने तथा दर्ा २२ मा गाउाँ  वा नगरसभामा राजस्व र धर्र्को 
अनमुान पेश गदाय त्रत्रबषीर् िचय प्रक्षेपण सहहतको मध्र्मकालीन िचय सरंचना समेत पेश गनुयपने धर्वस्था 
रहेको छ । र्ी काननूी प्रावधानहरु पालन गनय प्रततरठानले र्एुसएआइडी साझेदारी–सङ्घीर्ता सहर्ोग कार्यिमको 
सहकार्यमा दाङ ष्ट्जल्लाको तलुसीपरु उपमहानगरपामलका र दंगगशरण गाउाँ पामलकाको मध्र्मकालीन िचय सरंचना 
तर्ार गरेको छ ।  
 
साथै र्स कार्यलाई सहज वनाउन आवश्र्क जनशष्ट्क्त ववकास गने िममा स्थानीर् शासनका क्षेत्रमा कार्यरत 
ववज्ञहरुको क्षमता अमभवदृ्गध गनय स्वशासन अध्र्र्न प्रततरठानले आफ्न ैिचयमा मध्र्मकामलन िचय सरंचना 
सम्बन्त्धी २ हदने तामलम सम्पन्त्न गरेको छ । उक्त तामलममा २३ जना ववज्ञहरुको सहभागगता रहेको गथर्ो । 
 

२.४ ववपद् जोखखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववगध र मापदण्ड िजुयमा  
नेपाल बहुप्रकोपको जोखिममा रहेको छ । देशको भौगोमलक, भौगमभयक तथा जलवार्कुो अवस्थाका कारण 
नेपालमा धेरै प्रकारका प्रकोपका घटनाहरु हुने गदयछन े् । सामाष्ट्जक आगथयक सकंटासन्त्नताका, ववकासका 
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अनपुर्कु्त अभ्र्ास  र जलवार् ुपररवतयनको कारण ववपद् जोखिम बहढरहेको छ । ववपद् जोखिम पवूयतर्ारी 
तथा प्रततकार्य र्ोजनाको तजुयमा, पर्ायप्त पवूयतर्ारी र प्रभावकारी कार्ायन्त्वर्नले ववपद् बाट हुनसक्ने सम्भाववत 
क्षतत कम गनय सक्रकन्त्छ ।  
 
र्स ैसम्वन्त्धमा र्एुस े्एआइडीको तर्ार नेपाल पररर्ोजनाको आगथयक सहर्ोगमा स्वशासन अध्र्र्न प्रततरठानल े
सघंीर् माममला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्त्रालर् र गहृ मन्त्त्रालर्सगंको समन्त्वर्मा आपतकालीन कार्यसचंालन 
केन्त्िहरुको कार्यसचंालन कार्यववगध, २०७९, स्थानीर् ववपद् जोखिम न्त्र्नूीकरणका लागग ववत्त पररचालन (स्रोत 

धर्वस्थापन )प्रवद्यधन मागयदशयन, २०७९, आपत्कालीन प्रर्ोजनको लागग स्थानीर् तहमा िुला क्षते्र, हेमलप्र्ाड 
तथा पानीको स्रोत पहहचान एव ं धर्वस्थापन  सम्बन्त्धी कार्यववगध, २०७९, ववपद् जोखिम धर्वस्थापनमा 
स्वर्संेवक पररचालन कार्यववगध, २०७९, र  स्थानीर् तहका आर्ोजनाहरुको ववपद\ प्रभाव आंकलन सचूकहरु, 
२०७९ गरी पााँचवटा अलग अलग कार्यववगधहरु तर्ार गरेको छ ।   
 
२.५ िराई मधेशमा संर्ालन हुने कृवष, पोषण, स्वास््य र पूवायधार सम्बन्धी कायय गने काययशिय   
 

तराई–मधेशका मानव ववकास सचूकाङ्कमा तलुनात्मक रूपमा पछाडड परेका तराई मधेशका सम्पणूय २२ 
ष्ट्जल्लालाई समेटने गरी नेपाल सरकारले तराई मधेश समदृ्गध कार्यिम कार्ायन्त्वर्न गरेको छ । कृवष, स्वास््र् 
तथा गररबीको अवस्थामा सधुार, पोषण तथा िाद्र् सरुक्षा, भौततक पवूायधार लगार्त ववकासका कार्यिमहरुको 
अलग अलग गरुु र्ोजना तर्ार गरी सघन रूपमा आगथयक, सामाष्ट्जक, रूपान्त्तरण गनय एवम े् जनताको 
सावयजतनक सेवामा पहुाँच अमभवदृ्गध तथा जीवनस्तरमा सधुार ल्र्ाउन तराई–मधेश समदृ्गध कार्यिम मार्य त 
आवस्र्क ववकास कार्यिम तजुयमा गरी सचचालन गने धर्वस्था रहेकोे् छ । र्स कार्यिम कार्ायन्त्वर्न गनय 
आवश्र्क ससं्था छनौट गरी कार्य गनयको लागग प्रततरठानले कार्यशतय तर्ार गने कार्य सम्पन्त्न गरेको छ । 
जसमा चारवटा अलग अलग कार्यशतयहरु तर्ार गररएको छ । 
 

 

२.६ तनवायगर्ि स्थानीय सरकारको प्रथम पााँर् वषे काययकाल – उपलव्धी र रु्नौिी ववषयक 
सेममनार 
 

सघंीर् सरंचना अनसुार स्थानीर् तहमा तनवायगचत जनप्रतततनगधहरुको पहहलो पदावगध सक्रकन ैलागेको र नर्ााँ 
तनवायचनको ममतत नष्ट्जक्रकएको अवस्थामा स्थानीर् सरकारका उपलष्ट्धध र चुनौतीहरुको अवस्था थाहा पाउन ु
उपर्कु्त हुने ठातन र्ो कार्यिम आर्ोजना गररएको हो । र्सवाट हुने मसकाईले आगामी जनप्रतततनगधहरुको 
लागग मागयदशयन गनय सक्नेछ । जसका कारण सघंीर्ता कार्ायन्त्वर्न र नागररक–स्थानीर् सरकार ववचको 
सम्वन्त्ध, समन्त्वर् र सहकार्यका लागग वातावरण सजृना हुनेछ । त्रबकेन्त्िीकरण र स्थानीर् स्वार्त्त शासनको 
ससं्थागत सदुृढीकरणका लागग बहस र परैवी गदै आएको स्वशासन अध्र्र्न प्रततरठान पतछल्लो समर् 
सघंीर्तालाई ससं्थागत गनय सहर्ोग पगु्ने गरी कार्य गररआएकोछ । र्सरी सघंीर्ता र स्थानीर् सरकारको 
सदुृढीकरणका पक्षमा वकालत गदै आएको प्रततरठानले आफ्नो स्थापना हदवसका हदन २०७९ वशैाि ६ गत े
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“तनवायगचत स्थानीर् सरकारको प्रथम पााँच वष ेकार्यकाल–उपलधधी र चुनौती” ववषर्क राष्ट्रिर् समेमनार आर्ोजना 
गरेको गथर्ो । गोरठीमा सघंीर्ताका ववज्ञ, जानकार, सरकारी तथा गरै सरकारी तनकार्का पदागधकारी र 
प्रततरठानका सदस्र्हरुको उपष्ट्स्थतत  रहेको गथर्ो । गोरठीमा सवंधैातनक तथा काननूी क्षेत्र, नीततगत धर्वस्था, 
स्थानीर् तहको सरंचना, पद्धतत, मानव ससंाधन, ससं्थागत क्षमता, ववत्तीर् श्रोत, र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्त्वर्न, 

अनगुमन र सेवा प्रवाहका समग्र पक्षमा छलर्ल भएको गथर्ो । र्स सेममनारमा उठान भएका ववचार र 
सझुावहरुलाई सही सम्वोधन गनय सकेमा सघंीर्ता सदुृढीकरण र स्थानीर् सरकारको कामलाई थप धर्वष्ट्स्थत 
र नततजामलूक वनाउन सहर्ोग पगु्ने अपेक्षा गररएको छ ।  
 

२.७ स्वायि शासन पत्रिका प्रकाशन  

 

प्रततरठानको स्वीकृत वावषयक कार्यिम अनसुार “स्वार्त्त शासन” को एउटा अकं प्रकाशन गररएको छ । 
 

२.८ टेवल क्यालेण्डर प्रकाशन 

 

सदाझै र्स वषय पतन स्वशासन अध्र्र्न प्रततरठानल े टेवल क्र्ालणे्डर प्रकाशन गरेको छ । वव.स.ं २०७८ 
सालको र्ो क्र्ालेण्डर प्रततरठानका सदस्र्हरुका साथ ैसरकारी, गरै सरकारी र अन्त्र् सावयजतनक ससं्थाहरुलाई 
समेत उपलधध गराईएको छ ।  
 

आदरणीय सदस्यज्यहूरु  
 

अव म २०७८ पौष २५ गत ेसम्पन्त्न प्रततरठानको सोह्रौ साधारण सभावाट भएका तनणयर् र सोको कार्ायन्त्वर्न 
अवस्था वारेमा सकं्षक्षप्त जानकारी हदन चाहन्त्छु ।  
 

िस कार्यिम कैक्रर्र्त 
१ पररवतयन पररर्ोजना )इर्,ु डडमसए सगंको 

साझेदारी(  
कार्ायन्त्वर्नमा रहेको र २०७९ माघ मा सम्पन्त्न 
हुने   

२ स्थानीर् तहको ससं्थागत क्षमता र शासन 
पद्धतत सम्बन्त्धी प्राववगधक सहर्ोग कार्यिम, 
ववकास साझेदाहरुसगंको सहर्ोगमा सचचालन 
गररने )३ वटा कार्यिम( । 

ततनवटा स्थानीर् तहको क्षमता ववकास र्ोजनामा 
प्राववगधक सहर्ोग गरेको 
दईु वटा स्थानीर् तहको मध्र्मकामलन िचय 
सरंचना तर्ार गरेको   

३ स्थानीर् शासन सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान 
कार्यिम, प्रततस्पधाय र सझंौताका आधारमा हुने 
)४ वटा कार्यिम( । 

ववपद् जोखिम न्त्र्नूीकरण तथा धर्वस्थापन 
सम्बन्त्धी पाचाँवटा कार्यववगध र मापदण्ड तजुयमा 
गरेको । तराई मधेशमा सचंालन हुने कृवष, पोषण, 
स्वास््र् र पवूायधार सम्बन्त्धी कार्य गने कार्यशतय 
तर्ार गरेको 

४ स्वार्त्त शासन पत्रत्रका प्रकाशन )१ वटा(। स्वार्त्त शासन पत्रत्रका प्रकाशन )१ वटा( भएको  
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िस कार्यिम कैक्रर्र्त 
५ क्र्ालेण्डर छपाई  प्रततरठानको कोषवाट िचय हुने वावषयक प्रकाशन 

भएको  
६ प्रततरठानको प्रगतत प्रततवेदन E-Copy तर्ारी  वावषयक प्रकाशन भएको  
 LOGIN लगार्तका अन्त्तराष्ट्रिर् र राष्ट्रिर् 

ससं्था/सगंठन सगंको सहकार्य र सहभागगता  
हाल कुन ैगततववगध नभएको  

 

आदरणीय सदस्यज्यहूरु  
 

वतयमान पररष्ट्स्थततलाई ध्र्ानमा रािी प्रततरठानल ेआ.व. २०७९÷८० मा अवलम्वन गने नीततहरु र्स प्रकार 
प्रस्ताव गनय चाहन्त्छु्ः  
 

१(  आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् तथा राष्ट्रिर् सरोकारका ववषर्हरुमा अध्र्र्न, अनसुन्त्धान, 

 अन्त्तरक्रिर्ा गरी सरकारलाई परृठपोषण गने नीततलाई तनरन्त्तरता हदने ।  
२( सम्वन्त्ध ववकास, साझदेारी, समन्त्वर् र प्रततरपधायका आधारमा कार्यिमहरु िोज गरी कार्ायन्त्वर्न गने 

नीतत अनरुुप कार्य गदै आएकोमा चाल ुआवमा पतन र्सलाई तनरन्त्तरता हदने ।  
३(  प्रततरठानका गततववगध सगं सम्वन्त्ध राख्न ेवा र्स्त ैप्रकारका कार्य गने राष्ट्रिर्÷अन्त्तराष्ट्रिर् सघं ससं्था 

र तनकार्हरु सगं समन्त्वर्, सचजाल र सहकार्य गने नीतत लाई तनरन्त्तरता हदने । 
४( प्रकाशनका माध्र्मद्वारा सचुना जानकारी र त्र् त्र्ांकहरु सावयजतनक गदै जाने नीतत अनरुुप 

अधयवावषयक रुपमा प्रकाशन गररएको स्वार्त्त शासन वलेुटीनको प्रकाशनलाई तनरन्त्तरता हदने ।  
५( मलुकुको वदमलदो पररवेश अनसुार सघंीर् शासन पद्धततलाई ससं्थागत गने प्रक्रिर्ामा प्रततरठानको 

सहर्ोग रहने । 
६(  स्थानीर् तह र सघं तथा प्रदेश तहका सरकारहरुको क्षमता ववकास लगार्तका कार्यहरुमा सहर्ोग र 

साझेदारी गने नीततलाई प्राथममकतामा राख्न े।  
 

आदरणीय सदस्यज्यहूरु  
 

आ.व. २०७९÷८० का लागग देहार् वमोष्ट्जम प्रस्ताव गररएका कार्यिमहरु पेश गने अनमुतत चाहन्त्छु्ः  
 

िस कार्यिम कैक्रर्र्त 

१ पररवतयन पररर्ोजना )इर्,ु डडमसए सगंको 
साझेदारी(  

कार्ायन्त्वर्नमा रहेको र र्सलाई तनरन्त्तरता हदने (बठैक, 
गोष्ठी सहहि ४१ वटा काययक्रम)    

२ स्थानीर् तहको ससं्थागत क्षमता र शासन 
पद्धतत सम्बन्त्धी प्राववगधक सहर्ोग कार्यिम 

ववकास साझेदाहरुसगंको सहर्ोगमा सचचालन गररने (२ 
वटा काययक्रम) ।  

३ स्थानीर् शासन सम्बन्त्धी अध्र्र्न अनसुन्त्धान 
कार्यिम  

प्रततस्पधाय र सझंौताका आधारमा हुने (६ वटा काययक्रम) । 
प्रततरठानको कोषवाट िचय गररने अध्र्र्न अनसुन्त्धान (१) 
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िस कार्यिम कैक्रर्र्त 

४ स्वार्त्त शासन पत्रत्रका प्रकाशन  प्रततरठानको कोषवाट िचय हुने (२ वटा)। 
५ क्र्ालेण्डर छपाई  प्रततरठानको कोषवाट िचय हुने वावषयक प्रकाशन (१ वटा) 
६ प्रततरठानको प्रगतत प्रततवेदन E-Copy तर्ारी  वावषयक प्रकाशन (१ वटा) 
७ LOGIN लगार्तका अन्त्तराष्ट्रिर् र राष्ट्रिर् 

ससं्था/सगंठन सगंको सहकार्य र सहभागगता  

प्रततरठान लगईन–एमसर्ाको सदस्र् रहेकोमा र्सलाई 
तनरन्त्तरता हदने ।  

 

आदरणीय सदस्यज्यहूरु  
 

मागथ उष्ट्ल्लखित कार्यिमका अलावा प्रततरठानको हीत अनकुुल स्थानीर् शासन प्रवद्र्धनका लागग गनय सक्रकने 
सम्भावनाका बारेमा र्हााँहरुको सझुाव अपेक्षाकृत छ ।  
 

प्रस्ततु प्रततवेदन मागथ छलर्ल गरी प्रततरठानको आ व २०७८÷७९ को कार्य प्रगतत र आ व २०७९÷८० को 
प्रस्ताववत नीतत तथा कार्यिम पाररत गररहदनहुन हाहदयक अनरुोध गदयछु । 
 

अन््यमा 
 

प्रततरठानको गततववगधमा सहर्ोग र समन्त्वर् गने सरकारी तथा गरै सरकारी सघं ससं्था, सम्वन्त्धीत पदागधकारी, 
ववकास साझेदार, अन्त्तराष्ट्रिर् सजंाल, प्रततरठानका सदस्र्, ववज्ञ, परामशयदाता, कमयचारी, तथा प्रत्र्क्ष अप्रत्र्क्ष 
सहर्ोग प¥ुर्ायउन ुहुने सबलैाई प्रततरठानको तर्य वाट हाहदयक धन्त्र्वाद हदन चाहन्त्छु ।  
 

धन्त्र्वाद ।  
 

पुरुषोत्तम नेपाल 

२०७९÷०८÷२८, बानेश्वर, काठमाडौं । 
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