कणणारी प्रदे श सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन सवेऺण ङ्झनदेङ्ञशकण, २०७९
प्रस्तणवनण : कभाचणयी सभणमोजन ऐन, २०७५ को दपण ३ फभोङ्ञजभ कणणारी प्रदे श सयकणयकण भन्त्रणरम,
अन्त्तगात कणमणारम य प्रदे श सयकणय भणतहतकण सफै सयकणयी ङ्झनकणमको सङ्गठन सॊयचनण य दयफन्त्दीको
थऩघट, हे यपेय वण ऩङ्टनसं यचनण गदणा कणमाक्रभ, कणमाफ ोझ, कणमाप्रकृङ्झत , ङ्जवत्तीम अवस्थण, औङ्ञचत्म य
उऩरब्ध भणनव स्रोत सभे तको आधणयभण सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन सवे ऺण गने कणमारणई व्मवङ्ञस्थत गना,
स्ऩष्ट भणगादशान एवभ् एकरुऩतण कणमभ गना य मस कणमाभण सम्फद्ध ङ्झनकणमहरूको दणङ्जमत्व य बूङ्झभकण
स्ऩष्ट गना वणञ्छनीम बएकोरे ,
कणणारी प्रदे श सङ्टशणसन ऐन, २०७६ को दपण ४४ रे ङ्छदएको अङ्झधकणय प्रमोग गयी कणणार ी
प्रदे श सयकणयरे मो ङ्झनदे ङ्ञशकण फनणएको छ।
१.

सॊङ्ञऺप्त नणभ य प्रणयम्ब :

( १)

मस ङ्झनदे ङ्ञशकणको नणभ "कणणारी प्रदे श सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन

सवेऺण ङ्झनदे ङ्ञशकण , २०७९ " यहे को छ।
(२) मो ङ्झनदे ङ्ञशकण तङ्टरुन्त्त प्रणयम्ब हङ्टनेछ।
२.

ऩङ्चयबणषण : ङ्जवषम वण प्रसङ्गरे अको अथा नरणगे भण मस ङ्झनदे ङ्ञशकणभण,-

(क) "ङ्झनकणम" बङ्ङणरे प्रदे श सयकणयकण भन्त्रणरम, आमोग, सङ्ञचवणरम, ङ्झनकणम, सङ्झभङ्झत,
कणमणारम य भणतहतकण कणमणारम सम्झनङ्ट ऩछा।

(ख) "फहङ्टसीऩमङ्टक्त " बङ्ङणरे न्त्मूनतभ शैङ्ञऺक मोग्मतणको अङ्झतङ्चयक्त कम््मूटय टणइङ्जऩङ्ग,
पोटोकङ्जऩ, फ्मणक्स भे ङ्ञशन सॊचणरन गने य कणमणारमभण से वण प्रवणहकण रणङ्झग प्रमोग
गङ्चयएकण ङ्जवद्यङ्टत ीम सणभणग्रीको प्रमोग गना सक्ने ऺभतण, ऻणन एवभ् सीऩरे मङ्टक्त
सम्झनङ्ट ऩछा।

(ग) "भन्त्रणरम" बङ्ङणरे कणणारी प्रदे श सयकणयकण भन्त्रणरम सम्झनङ्टऩछा य सो शब्दरे
भङ्टख्मभन्त्री तथण भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कणमणारमरणई सभे त जनणउॉछ।

(घ) "सङ्झभङ्झत" बङ्ङणरे दपण १५ फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन सवेऺण
सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा।

(ङ) "सवेऺण" बङ्ङणरे सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन सवेऺण सम्झनङ्ट ऩछा।
३.

सवेऺण गनङ्टऩ
ा ने : (१ ) सङ्गठन सॊयचनण वण दयफन्त्दी थऩघट, हे यपेय तथण ऩङ्टन सं यचनण गदणा मस
ङ्झनदे ङ्ञशकण फभोङ्ञजभ सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन सवे ऺण गयणउनङ्ट ऩने छ।

(२) उऩदपण (१)

फभोङ्ञजभ सवेऺण गदणा दे ह णमकण ङ्जवषमभण ध्मणन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ: -

(क) सङ्गठनको कणमाफ ोझ, स्वीकृत दयफन्त्दी तथण कणमा ङ्जवङ्ञशङ्जिकयण य छङ्चयतो
व्मवस्थणऩन सम्फन्त्धी ङ्जवषम,

(ख) प्रदे श सयकणयफणट स्वीकृत दयफन्त्दी य सङ्गठन सॊयचनण,
(ग) सङ्गठनरणई सभसणभङ्जमक रुऩभण सङ्टदृढ, सऺभ, च ङ्टस्त, दङ्टरुस्त फनणउनकण रणङ्झग
आवश्मक ऩने नीङ्झत , यणनीङ्झत, मोजनण य व्मवस्थणऩन सम्फन्त्धी ङ्जवषम,

(घ) सेवणग्रणहीरणई उऩरब्ध गयणउनङ्टऩने सेवण सङ्टङ्जवधणको प्रबणवकणङ्चयतण अङ्झबवृङ्जद्ध गने
ङ्जवषम,

(ङ) सङ्गठनरणई प्रबणवकणयी, कणमाभूरक तथण उऩरङ्ञब्धभूरक फनणउन आवश्मक ऩने
सॊयचनणगत ऩऺसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषम,

(च) कभाचणयीको वृङ्ञ त्त ङ्जवकणस, उत्प्रेयणण य भनोफरको अङ्झबवृङ्जद्धसॉगै सङ्गठनको
उत्ऩणदन

य

उत्ऩणदकत्व

सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवषम,

फढणउन

आवश्मक

ऩने

मोजनण वण यणनीङ्झतसॉग

(छ) सङ्गठनरणई थऩ प्रबणवकणयी फनणउन आवश्मक ऩने स्रोत सणधनहरूको खोजी,
प्रणङ्झप्त य प्रबणवकणयी ऩङ्चयचणरन सम्फन्त्धी ङ्जवषम, य

(ज) सङ्गठनको मोजनण, कणमाक्रभ , कभाचणयी व्मवस्थण, सभन्त्वम, फजेट, ङ्झनमन्त्रण,
ङ्झनदे शन, सङ्टऩङ्चयवेऺण , सङ्गठनणत्भक सॊचणय एवभ् सू चनण प्रङ्जवङ्झध सम्फन्त्धी ङ्जवषम।
४.

सङ्गठन सॊयचनण य दयफन्त्दी ऩङ्टनयणवरोकनकण प्रभङ्टख ङ्झसद्धणन्त्त तथण आधणयहरू : सवेऺणकण क्रभभण
सङ्गठन सॊयचनण य दयफन्त्दी ऩङ्टनयणवरोकन गदणा दे हणमकण प्रभङ्टख ङ्झसद्धणन्त्त तथण आधणयहरूरणई ध्मणन
ङ्छदनङ्टऩने छ: -

(क) कणमा ङ्जवङ्ञशिीकयणको आधणयभण ङ्झभल्दो वण एकै प्रकृङ्झतको कणमा एउटण सङ्गठन वण
सङ्गठनको इकणईभण यणख्ने ङ्झसद्धणन्त्त अनङ्टरुऩ सङ्गठन स्थणऩनण गने ,

(ख) कणमाफोझ य दयफन्त्दीको ङ्जकङ्झसभ श्रे णी वण तह य सङ्खख्मणफीच तणरभेर ङ्झभरणउने ,
(ग) प्रत्मेक हप्तण चणरीस घण्टणको कणमाफोझकण आधणयभण कङ्टनै एक दयफन्त्दी सृजनण गने,
(घ) दयफन्त्दी सॊयचनणरणई उऩमङ्टक्त आकणयभण ल्मणई कभाचणयीको तरफ सङ्टङ्जवधणरणई
आकषाक फनणउने ,

(ङ) सूचनण प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगफणट सङ्गठनको अङ्झबरेख व्मवस्थणऩन , कणमा सयरीकयण,
सभमको फचत , स्थणन व्मवस्थणऩन य कणमादऺतण हणङ्झसर गने गयी सङ्गठन तथण
कणमाङ्जवङ्झधरणई सू चनण प्रङ्जवङ्झधभण आधणङ्चयत फनणउने ,

(च) सङ्गठनभण उऩरब्ध बएकै जनशङ्ञक्तको सीऩ तथण ऺभतण ङ्जवकणस गयी सङ्गठनको
उद्देश्म ऩूङ्झत ा गना प्रेङ्चयत गने ,

(छ) सङ्गठन तथण दयफन्त्दी सृजनण गदणा कणमाफ ोझकण आधणयभण सॊयचनणको ङ्झसद्धणन्त्त,
सङ्गठनणत्भक सॊय चनणको आधणयभण जनशङ्ञक्तको ङ्झसद्धणन्त्त , आमतन रणबको ङ्झसद्धणन्त्त य

से वण प्रवणहको सङ्टङ्झनङ्ञिततणरणई ध्मणनभण यणखी उऩमङ्टक्त सङ्गठन सॊय चनण य दयफन्त्दी
सृजनण गने।
५.

सवेऺण नगयी सङ्गठन स्थणऩनण वण ऩङ्टनसं यचनण नगङ्चयने

: (१) मस ङ्झनदे ङ्ञशकण फभोङ्ञजभ सवेऺण

नगयणई सङ्गठन सॊयचनण वण दयफन्त्दी थऩघट हे यपेय तथण ऩङ्चयभणजान गङ्चयने छै न।
(२) भन्त्रणरमरे आफ्नो वण आफ्नो भणतहतकण सङ्गठन सॊयचनण वण दयफन्त्दी थऩघट, हे यपेय
तथण ऩङ्टनसं यचनण गना आवश्मक बएभण सोको रणङ्झग सवेऺण गना भङ्टख् मभन्त्री तथण भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को
कणमणारमको सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।
(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभ सहभङ्झत प्रणप्त बएऩङ्झछ भन्त्रणरमरे दपण १५ को उऩदपण (१)
फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत गठन गयी सवे ऺणको कणमा अगणङ्झड फढणउन सक्ने छ।
६.

सवेऺणको स्वरुऩ : सवेऺणको स्वरुऩ सॊङ्ञऺप्त य ङ्जवस्तृत गयी दङ्टई प्रकणयको हङ्टनेछ।

७.

सॊङ्ञऺप्त सवेऺण सम्फन्त्धी व्मवस्थण : (१) भौजङ्टदण सङ्गठनभण भहणशणखण, शणखण वण एकणइ थऩघट
नगयी सणभणन्त्म दयफन्त्दी थऩघट गनङ्टऩ
ा ये भण, सङ्गठन य सॊयचनण मथणवत यणखी दयफन्त्दी कटौती
गनङ्टऩ
ा ये भण वण सङ्गठनको कणमाप्रणणरी य व्मवस्थणऩनभण आॊङ्ञशक सङ्टधणय गनङ्टऩ
ा ये भ ण सॊङ्ञऺप्त सवे ऺण
गनङ्टऩ
ा ने छ।
(२) सङ्गठनको कणमा ऺभतण, कणमा प्रबणवकणङ्चयतण य कणमाशैरीभण सङ्टधणय गने उद्देश्मरे
सॊङ्ञऺप्त रुऩभण सवे ऺण गदणा कङ्टनै दयफन्त्दी, शणखण वण एकणइ थऩ नगयी नहङ्टने अवस्थणभण
कणमाफोझ कभ बएकण सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकणमको तणरङ्टक वण भणतहत ङ्झनकणमको दयफन्त्दी, शणखण वण
एकणइ कटौती वण आन्त्तङ्चयक रुऩभण सभणमोजन गना सङ्जकने बए त्मसरणई सभे त ध्मणन ङ्छदई
सवेऺण गनङ्टाऩने छ।

(३) सॊङ्ञऺप्त सवेऺण गदणा दपण १५ फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झतरे सङ्गठनभण व्मणऩक हे यपेय
नहङ्टने य अङ्झधक आङ्झथक
ा दणङ्जमत्व फहन गनङ्टा नऩने अवस्थणरणई सङ्टङ्झनङ्ञित गयी भौजङ्टदण सङ्गठन तथण
दयफन्त्दी सॊयचनण, कणमाप्रणणरी, कणमाफ ोझ एवभ् कणमा ङ्जववयणको ङ्जवश्लेषण गयी सङ्टधणय गनङ्टऩ
ा ने
कणयण य औङ्ञचत्म स्ऩष्ट रुऩभण उल्रे ख गयी सङ्टझणवहरू ङ्झसपणङ्चयस गनङ्टऩ
ा ने छ।
८.

ङ्जवस्तृत सवेऺण : प्रदे श भणतहत नमणॉ सयकणयी ङ्झनकणमको स्थणऩनण, भौजङ्टदण सङ्गठनको सॊयचनण,
दयफन्त्दी तथण व्मवस्थणऩनभण हे य पेय, थऩघट, सभणमोजन तथण सङ्टधणय गनङ्टाऩने अवस्थणभण ङ्जवस्तृत
सवेऺण गनङ्टऩ
ा ने छ।

९.

सवेऺणकण आधणयहरू : सॊङ्ञऺप्त वण ङ्जवस्तृत सवेऺण गदणा दे ह णम फभोङ्ञजभकण आधणयहरू ङ्झरनङ्ट ऩनेछ:(क) सङ्गठनको कणमाक्रभ,
(ख) सङ्गठनको कणमाफोझ,
(ग) सङ्गठनको कणमाप्रकृङ्झत ,
(घ) सङ्गठनको ङ्जव त्तीम अवस्थण,
(ङ) सङ्गठनको जनशङ्ञक्त।

१०. कणमाक्रभको ङ्जवश्लेषण: सङ्गठनसॉग सम्फङ्ञन्त्धत वण सङ्गठनरे गनङ्टाऩने वण सॊङ्जवधणन, कणनू न , प्रदे श
सयकणयको नीङ्झत, कणमाक्रभ, फजेट, आवङ्झधक मोजनण तथण मस्तै कङ्टनै आङ्झधकणङ्चयक दस्तणवेजभण
उल्रे ख बए फभोङ्ञजभ नमणॉ सङ्गठनको आवश्मकतण वण भौजङ्टदण सङ्गठनको कणमाक्रभभण वृङ्जद्ध हङ्टन
गएभण सोको अवस्थण ङ्जवश्लेषण गयी कणमाक्रभ कणमणान्त् वमन गना आवश्मक ऩने सणङ्गठङ्झनक ढणॉचण
तथण आवश्मक ऩने जनशङ्ञक्त तम गनङ्टाऩने छ। कणमाक्रभ घट्ने बएभण सोही अनङ्टऩणतभण सणङ्गठङ्झनक
ढणॉचण तथण दयफन्त्दी घटणउने त पा ङ्जवश्लेषण गनङ्टाऩने छ।

११. कणमाफोझ ङ्जवश्लेषण : सङ्गठनको कणमाफोझको आधणयभण दयफन्त्दी तम गनङ्टाऩने हङ्टन्त्छ। मसकण रणङ्झग
कणमाफोझ ङ्जवश्लेषण गनङ्टा ऩछा। कणमाफोझ ङ्जवश्लेषणकण रणङ्झग ङ्झनङ्ञित भणऩदण्ड तथण सू चक फनणउनङ्ट
ऩछा। एकजनण कभाचणयीरे कङ्झत कणभ गना सक्छ, त्मसको ङ्झनङ्ञित भणऩदण्ड फनणउनकण रणङ्झग
ङ्जवगतभण बएको कणभको सङ्खख्मण मङ्जकन गयी त्मसको औसत ङ्जहसणफ गनङ्टऩ
ा छा । त्मस्तो सू चक
अथवण भणऩदण्ड तम बइसकेऩङ्झछ त्मस ङ्जहसणफरे वणस्तङ्जवक रुऩभण कङ्झत कभाचणयी आवश्मक ऩने
हो एङ्जकन हङ्टन आउॉछ। कणमाफोझ ङ्जवश्लेषण गदणा प्रश्नणवरी, तथ्मणङ्क सॊकरन तथण ङ्जवश्लेषण य
अवरोकन जस्तण औजणयको प्रमोग गना सङ्जकने छ।
१२. कणमा प्रकृङ्झतको ङ्जवश्लेषण : कणमाफोझको ङ्जहसणफरे भणर दयफन्त्दी सङ्खख्मण मङ्जकन गदणा मसरे
वणस्तङ्जवकतणरणई यणम्रयी सम्फोधन गना नसक्ने हङ्टन सक्छ। दयफन्त्दी सङ्खख्मण रणई कणमाप्रकृङ्झतको
आधणयभण सभे त ङ्जवश्लेषण गनङ्टऩ
ा छा । कङ्झत बौगोङ्झरक ऺेरभण से व ण ङ्छदनङ्टऩने हो, कङ्झत प्रकणयको कणभ
गनङ्टऩ
ा ने हो, कस्तो प्रकृङ्झतको कणभ गनङ्टऩ
ा ने हो आङ्छद ङ्जवषमगत आधणयभण कणमाफोझ ङ्जवश्लेषणफणट
ङ्झनधणायण गङ्चयएको दयफन्त्दी सङ्खख्मण ऩमणाप्त,अऩमणाप्त के हङ्टन्त्छ बनी थऩ ङ्जव वेचनण गनङ्टऩ
ा छा ।
कणमाप्रकृङ्झत ङ्जवश्लेषण गदणा प्रदे श सयकणय तथण सणङ्गठङ्झनक कणमाक्रभ, कणमाफोझ ङ्जवश्लेषण, दयफन्त्दी थऩ
गनङ्टा ऩनणाको औङ्ञचत्म तथण उऩरब्ध हङ्टनसक्ने भणनव स्रोत सभे तको ङ्जववे चनण गनङ्टऩ
ा छा । दयफन्त्दी थऩ
गदणा त्मसको प्रि औङ्ञचत्म ऩङ्टङ्जि बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।
१३. ङ्जवत्तीम स्रोतको ङ्जवश्लेषण : सवेऺण गङ्चयने नमणॉ सङ्गठन स्थणऩनण गदणा वण भौजङ्टदण सङ्गठन, दयफन्त्दी
तथण व्मवस्थणऩनभण ऩङ्चयवतान गदणा गत वषाह रूभण बएको प्रशणसङ्झनक य चणरङ्ट खचाकण आधणयभण
प्रस्तणङ्जवत सङ्गठनको रणङ्झग नमणॉ थऩ हङ्टने जनशङ्ञक्तको खचा, कणमणारम बवन वण बणडण खचा, सवणयी
सणधन, उऩकयण, पङ्झनङ्झा सङ्ग रगणमतकण प्रशणसङ्झनक य चणरङ्ट खचाभण एकै ऩटक वण सणरफसणरी
खचाको ङ्जवश्लेषण गनङ्टा ऩदाछ। सणथै , प्रस्तणङ्जवत सङ्गठनरे कय वण गैयकय यणजस्वभण गने मोगदणनको
सभे त ङ्जवश्लेषण गनङ्टा ऩदाछ। जसरे गदणा सङ्गठनको औङ्ञचत्म ङ्जवत्तीम रूऩभण ऩङ्टङ्जि हङ्टन सक्छ।

१४. जनशङ्ञक्तको ङ्जवश्लेषण : सङ्गठनको कणमाक्रभ, कणमाफोझ, कणमाप्रकृङ्झत य ङ्जवत्तीम स्रोत सभे तको
ङ्जवश्लेषणकण आधणयभण के कस्तो ऻणन, सीऩ, मोग्मतण य ऺभतण बएको जनशङ्ञक्त आवश्मक ऩने
हो मङ्जकन गयी दयफन्त्दी ङ्झनधणायण गनङ्टऩ
ा छा । दयफन्त्दी सृजनण गदणा मथणशक्म फहङ्टसीऩमङ्टक्त सहणमक
य अङ्झधकृत कभाचणयी यहने गयी सृजनण गनङ्टऩ
ा छा । कङ्टनै ऩङ्झन तहको दयफन्त्दी सृजनण गदणा सो
ऩदको वृङ्ञत्त ङ्जवकणसको ऩऺरणई सभे त ध्मणन ङ्छदनङ्टऩने छ। श्रे णी ङ्जवहीन ऩदको कणमा से व ण
कयणयफणट ङ्झरने गयी दयफन्त्दी प्रस्तणव गनङ्टा ऩनेछ।
१५. सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन सवेऺण सङ्झभङ्झतको गठन : (१) भन्त्रणरमरे नमणॉ सङ्गठन स्थणऩनण वण
भौजङ्टदण सङ्गठन, दयफन्त्दी तथण व्मवस्थणऩनभण ऩङ्टनसं यचनणकण रणङ्झग सवेऺण गना आवश्मक दे खेभ ण
दे हणम फभोङ्ञजभ भन्त्रणरमस्तयीम सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन सवे ऺण सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टऩ
ा ने छ : -

(क) सङ्ञचव, सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरम

-सॊमोजक

(ख) प्रङ्झतङ्झनङ्झध (उऩसङ्ञचवस्तय), भङ्टख्मभन्त्री तथण भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कणमणार म

-सदस्म

(ग)

-सदस्म

प्रङ्झतङ्झनङ्झध (उऩसङ्ञचवस्तय), आङ्झथाक भणङ्झभरण तथण मोजनण भन्त्रणरम

(घ) रेखण ङ्झनमन्त्रक, प्रदे श रेखण ङ्झनमन्त्रकको कणमणारम
(ङ) प्रशणसन भहणशणखण/शणखण प्रभङ्टख , सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरम

-सदस्म
-सदस्म-सङ्ञचव

(२) भन्त्रणरम फणहे ककण अन्त्म ङ्झनकणमको हकभण सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकणमको सङ्ञचव वण कणमाकणयी
प्रभङ्टख सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक हङ्टनेछ।
(३) सङ्झभङ्झतभण आवश्मकतण अनङ्टसणय ङ्जवषम ङ्जवऻरणई आभन्त्रण गना सङ्जकने छ।
(४) सङ्झभङ्झतको कणभ, कताव्म य अङ्झधकणय दे हणम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ: -

(क) ङ्जवद्यभणन सङ्गठन सॊयचनण य दयफन्त्दीकण सम्फन्त्धभण सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरम य भणतहत
कणमणारमकण कभाचणयी, से वणग्रणही तथण सयोकणयवणरणफणट ऩृष्ठ ऩोषण प्रणप्त गयी ङ्जवश्ले षण
गने ,

(ख) नेऩणरको सॊङ्जवधणन, कणणार ी प्रदे श सयकणयको कणमा ङ्जवबणजन ङ्झनमभणवरी, सम्फङ्ञन्त्धत
ऐन, ङ्झनमभ, नीङ्झत, आवङ्झधक मोजनण, फजेट तथण कणमाक्रभकण आधणयभण भन्त्रणरम,
सङ्ञचवणरम, आमोग वण कणमणारमको कणमाऺेरसॉग सङ्गठन सॊयचनण य दयफन्त्दीको
तणदणत्म्मतण बए नबएको तथण ने ऩणर सयकणय य स्थणनीम तहको कणमाऺेरसॉग
ङ्जवद्यभणन तथण आवश्मकतण औल्ँ मणइएकण सङ्गठन सॊयचनण दोहोयो ऩये नऩये को
मङ्जकन गने ,

(ग) कणणारी प्रदे श सयकणयरे सम्ऩणदन गना आवश्मक नदे ङ्ञखएकण, सङ्घ य स्थणनीम
तहसॉग दोहोयोऩनण हङ्टने तथण स्थणनीम तहफणटै सम्ऩणदन गयणउन सङ्जकने खणरकण
कणमासॉग सम्फङ्ञन्त्धत सङ्गठन य दयफन्त्दी खणये जीको रणङ्झग मङ्जकन गने ,

(घ) भन्त्रणरम/ङ्झनकणमरे गनङ्टाऩने थऩ कणभ य त्मसकण रणङ्झग सञ्चणरन गनङ्टऩा ने थऩ
गङ्झतङ्जवङ्झध मङ्जकन गयी वगीकयण य सभू हीकयण गने , त्मसयी सभू हीकृत गङ्झतङ्जवङ्झध गना
चणङ्जहने आवश्मक मोग्मतण तथण सीऩको ऩङ्जहचणन गने , सोही आधणयभण कङ्टन कङ्टन से वण
सभू ह वण उऩसभू ह को ऩद थऩ गने बङ्ङे मङ्जकन गने ,

(ङ) प्रत्मेक थऩ गङ्झतङ्जवङ्झधको चयण सङ्जहतको कणमाप्रवणह ङ्ञचर फनणउने य प्रत्मेक चयणको
रणङ्झग आवश्मक सभम मङ्जकन गयी सफै चयण ऩूयण गना रणग्ने कङ्टर सभम ङ्झनकणल्ने ,

(च) एक गङ्झतङ्जवङ्झध ऩूयण गना रणग्ने सभमरे गङ्झतङ्जवङ्झधको सङ्खख्मणरणई गङ्टणन गयी कङ्टर
सभम प्रङ्झतङ्छदन ङ्झनकणल्ने य त्मसरणई ऩणॉचरे गङ्टणन गयी सणप्तणङ्जहक कणमा सभम
ङ्झनकणल्ने ,

(छ) खण्ड (च) फभोङ्ञजभको सणप्तणङ्जहक कणमा सभमरणई चणरीसरे बणग गयी आवश्मक
दयफन्त्दी सङ्खख्मण ङ्झनकणल्ने ,

(ज) आवश्मक दयफन्त्दी सङ्खख्मण मङ्जकन बएऩङ्झछ ती गङ्झतङ्जवङ्झधको रणङ्झग चणङ्जहने आवश्मक
मोग्मतण एवभ् व्मवस्थणऩकीम सीऩको मङ्जकन गने य सो को आधणयभण थऩ
दयफन्त्दीको श्रे णी वण तह ङ्झनधणायण गने ,

(झ) सॊशोङ्झधत सङ्गठन चणटा फनणउने,
(ञ) ङ्जवद्यभणन य थऩघट ऩिणत कणमभ हङ्टने दयफन्त्दी दे ङ्ञखने गयी दयफन्त्दी तेङ्चयज तमणय
गने ,

(ट) थऩ इकणईको कणमाङ्जववयण तमणय गने, त्मस्तो कणमाङ्जववयणको आधणयभण प्रत्मेक
ऩदको कणमाङ्जववयण तमणय गयी प्रत्मेक ऩदरे गने कणमाङ्जववयणभण दे ह णमकण ङ्जवषमहरू
खङ्टरणउने :(अ) कणभको ङ्जववयण: - प्रत्मेक ङ्छदन, सणप्तणङ्जहक, भणङ्झसक वण कङ्जहरे कणॉही गनङ्टऩ
ा ने
कणभरणई मथणसम्बव छङ्ट ट्टणउने ,
(आ) कणमा ङ्जववयण फभोङ्ञजभ कणभ बए, नबएको सङ्टऩङ्चयवेऺण वण अनङ्टगभन गने /जणॉच्ने
सू चक फनणउने ,
(इ) तोङ्जकएको ऩदको कणभकण सम्फन्त्धभण प्रङ्झतवेदन गने सॊमन्त्र फनणउने ,
(ई) तोङ्जकएको प्रत्मेक ऩदको कताव्म के , के हङ्टने उल्रे ख गने ,
(उ) तोङ्जकएको प्रत्मे क ऩदको उत्तयदणङ्जमत्व मङ्जकन गयी उल्रे ख गने ,

(ऊ) ङ्झनजणभती से वण ङ्झनमभणवरी, २०५० को अनङ्टसूची-४ को कणमाङ्जववयण पणयभ
फभोङ्ञजभ ऩदणङ्झधकणयीरे के कस्तो अङ्झधकणय प्रमोग गना ऩणउने हो मङ्जकन गने
य सो कङ्टयण उल्रे ख गने ,
(ए) सम्फङ्ञन्त्धत सङ्टऩङ्चयवेऺकरे सम्ऩणङ्छदत कणभको ऩङ्टनयणवरोकन गने सभमणवङ्झध तोक्ने
(ऐ) कणफङ्टफणङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभण कङ्टनै कणभ हङ्टन नसकेभण त्मसको ङ्झनयणकयण गने
उऩणम।
१६. प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टऩ
ा ने :

(१) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकतण अनङ्टसणय सॊङ्ञऺप्त वण ङ्जवस्तृत सवेऺण गयी

कणमाक्रभ, कणमाफोझ तथण कणमा प्रकृङ्झतको ङ्जवश्लेषण गये य सणङ्गठङ्झनक ढणॉचण तथण दयफन्त्दी प्रस्तणव
गयी सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरम वण ङ्झनकणम सभऺ प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टऩ
ा ने छ।
(२) प्रङ्झतवेदनभण प्रदे श सयकणय अन्त्तगातकण सङ्गठन सॊयचनणभण सृजनण हङ्टने ऩदको से वण, सभू ह
तथण उऩसभू ह ङ्झनजणभती से व ण ऐन, २०४९ य ङ्झनजणभती से व ण ङ्झनमभणवरी, २०५० फभोङ्ञजभ हङ्टन ङ्ट
ऩनेछ।
(३) सॊङ्ञऺप्त सवेऺण गयी ऩेश गने प्रङ्झतवेदनको ढणॉचण अनङ्टसूची -१ भण उल्रे ख बए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।
(४) ङ्जवस्तृत सवेऺण गयी ऩेश गने प्रङ्झतवे दनको ढणॉचण अनङ्टसूची -२ भण उल्रे ख बए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।
१७. सङ्गठन य दयफन्त्दी स्वीकृङ्झत : (१) दपण १६ फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवे दनको आधणयभण सम्फङ्ञन्त्धत
भन्त्रणरमरे प्रस्तणङ्जवत सणङ्गठङ्झनक ढणॉचण य दयफन्त्दीको ङ्जवषमभण भङ्टख्मभन्त्री तथण भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को
कणमणारम, आङ्झथक
ा भणङ्झभरण तथण मोजनण भन्त्रणरम य आन्त्तङ्चयक भणङ्झभरण तथण कणनू न भन्त्रणरमको
सहभङ्झत ङ्झरई स्वीकृङ्झतको रणङ्झग कणणारी प्रदे श सयकणय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदभण ऩेश गनङ्टाऩने छ।

(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरमरे प्रस्तणव गये क ो सणङ्गठङ्झनक ढणॉचण य
दयफन्त्दीको ङ्जवषमभण भङ्टख्मभन्त्री तथण भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कणमणार मरे सहभङ्झत ङ्छदॉदण दे हणम फभोङ्ञजभको
प्रदे शस्तयीम सङ्गठन सॊयचनण एवभ् दयफन्त्दी व्मवस्थणऩन सङ्झभङ्झतफणट प्रदे श सयकणयको नीङ्झत ,
मोजनण, कणमाक्रभ, कणमाऺेर एवभ् उङ्ञल्रङ्ञखत सॊयचनण य जनशङ्ञक्तको आवश्मकतण तथण
सणन्त्दङ्झबक
ा तण सभे तको ङ्जवश्लेषण गयणई प्रणप्त प्रङ्झतवेदनको आधणयभण ङ्झनणाम गनङ्टऩ
ा ने छ ।

(क) सङ्ञचव, प्रशणसन तथण फैठक व्मवस्थणऩन भहणशणखण,
भङ्टख्मभन्त्री तथण भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कणमणार म

(ख) सङ्ञचव, कणनून भहणशणखण, भङ्टख्मभन्त्री तथण भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कणमणारम

- सॊ मोजक
-सदस्म

(ग) सङ्ञचव, आङ्झथक
ा भणङ्झभरण तथण मोजनण भन्त्रणरम

-सदस्म

(घ) सङ्ञचव, आन्त्तङ्चयक भणङ्झभरण तथण कणनून भन्त्रणरम

-सदस्म

(ङ) सङ्ञचव, सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरम

-सदस्म

(च) प्रभङ्टख , प्रदे श रेखण ङ्झनमन्त्रकको कणमणार म

-सदस्म

(छ) प्रभङ्टख , प्रशणसन शणखण, भङ्टख्मभन्त्री तथणभङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कणमणार म

-सदस्म सङ्ञच व

(३) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभण आवश्मकतण अनङ्टसणय प्रभङ्टख सङ्ञचव, प्रदे श सङ्ञचव
रगणमत अन्त्म ङ्जवषम ङ्जवऻरणई आभन्त्रण गना सङ्जकने छ।

(४) उऩदपण (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको कणभ , कताव्म य अङ्झधकणय दे हणमफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:

-

(क)सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरमफणट सहभङ्झत भणग बएको सङ्गठन सॊयचनण य दयफन्त्दी थऩघट
सम्फन्त्धी ङ्जवषमको अध्ममन गने ,

(ख) भन्त्रणरमरे प्रस्तणव गये को सङ्गठन सॊयचनण य दयफन्त्दी हे यपेय सम्फन्त्धी ङ्जवषम
ने ऩणरको सॊङ्जवधणन , कणणारी प्रदे श सयकणयको कणमा ङ्जवबणजन ङ्झनमभणवरी, सम्फङ्ञन्त्धत

ऐन, ङ्झनमभ , नीङ्झत, आवङ्झधक मोजनण, फजेट तथण कणमाक्रभसॉग तणदणत्म्म बए नबएको
मङ्जकन गने ,

(ग) प्रस्तणङ्जवत सॊयचनण य दयफन्त्दीको औङ्ञचत्म ऩङ्टिी हङ्टने ऩमणाप्त आधणयहरू यहे नयहे को
मङ्जकन गने ,

(घ) सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन सवेऺण गदणा ङ्जवश्लेषण गनङ्टाऩने सम्ऩूणा ऩऺहरू ङ्जवश्लेषण गये
नगये को मङ्जकन गने ,

(ङ) दपण १५ को उऩदपण (१) फभोङ्ञजभको भन्त्रणरमस्तयीम सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन
सवेऺण सङ्झभङ्झतकण सदस्म तथण भन्त्रणरम य भणतहत कणमणारमकण कभाचणयीसॉग
छरपर गयी प्रणप्त बएको ङ्झसपणङ्चयस सम्फन्त्धी ङ्जवषमभण कङ्टनै ऩङ्चयभणजान गनङ्टाऩने बए
सो को ङ्झनणाम गयी सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरमभण ऩठणउने ।
(५) सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरमरे ऩङ्चयभणजानको ङ्झनणाम सङ्जहतको ङ्जववयण प्रणप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सणत
ङ्छदनङ्झबर सङ्गठन सॊयचनण य दयफन्त्दी सृजनणसम्फन्त्धी ङ्जवषम प्रदे श सयकणय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदभण ऩेश
गना प्रस्तणव तमणय गयी भङ्टख्मभन्त्री तथण भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदको कणमणारमभण ऩेश गनङ्टाऩनेछ।
(६) प्रदे श सयकणय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्रे औङ्ञचत्मतणकण आधणयभण सॊश ोधन वण ऩङ्चयभणजान गयी वण
नगयी सङ्गठन य दयफन्त्दी सॊय चनण स्वीकृ त गना सक्ने छ।
१८. ङ्जवशेष दयफन्त्दी सृजनण : (१) दे हणमको अवस्थणभण भन्त्रणरम वण भन्त्रणरमस्तयीम ङ्झनकणमभण ङ्जवशे ष
ऩद सृजनण गना सङ्जकने छ।

(क)कङ्टनै ङ्झनजणभती कभाचणयी ङ्झफदण, कणज वण अध्ममनकण रणङ्झग रगणतणय तीन भङ्जहनणबन्त्दण
फढी कणमणार मभण अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टने अवस्थण सृजनण बएभण,

(ख) कङ्टनै ङ्झनजणभती कभाचणयी ङ्झनरम्फनभण ऩये को अवस्थण बएभण,

(ग) कङ्टनै ङ्झनजणभती कभाचणयीरणई ङ्जवशेष ङ्ञजम्भेवणयी ङ्छदएय अन्त्म कङ्टनै कणभभण छ
भङ्जहनणबन्त्दण फढी अवङ्झधको रणङ्झग खटणएको अवस्थणभण,

(घ) कङ्टनै कभाचणयी शणयीङ्चयक एवभ् भणनङ्झसक रुऩभण कणमणारमको कणमासम्ऩणदन गना
नसक्ने बनी ने ऩणर भे ङ्झडकर फोडाको ङ्झसपणङ्चयसभण प्रदे शस्तयीम सङ्गठन सॊयचनण एवभ्
दयफन्त्दी व्मवस्थणऩन सङ्झभङ्झतरे ङ्झनणाम गये भण।
(२) उऩदपण (१) फभोङ्ञजभ ङ्जवशे ष दयफन्त्दी सृजनण गनङ्टऩ
ा ने अवस्थणभण सोको आधणय य कणयण
सङ्जहत सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरमरे दपण १५ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्जवशे ष दयफन्त्दी सृजनण गने
ङ्जवषम ऩेश गनङ्टऩ
ा ने छ। सो सङ्झभङ्झतको ङ्झसपणङ्चयसभण भङ्टख्मभन्त्री तथण भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कणमणार मको
ङ्ट ै बए तणऩङ्झन
ङ्झनणामणनङ्टसणय ङ्जवशे ष दयफन्त्दी सृजनण गना सङ्जकने छ। त्मस्तो ऩद अन्त्मर जहणॉ सक
सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरमभण नै सनेछ।
(३) ङ्जवशे ष दयफन्त्दीभण यहने ऩदको तरफ, बत्तण रगणमतको से व ण सङ्टङ्जवधण सम्फङ्ञन्त्धत
भन्त्रणरमफणट बङ्टक्तणनी हङ्टने व्मवस्थण गनङ्टाऩने छ।
(४) उऩदपण (१)

फभोङ्ञजभको अवस्थण नयहे भ ण त्मसयी सृजनण बएको ङ्जवशे ष ऩद स्वत्

खणये ज हङ्टनेछ।
१९. स्वीकृत सङ्गठन य ऩद यणङ्जिम ङ्जकतणफखणनणभण दतणा गनङ्टऩ
ा ने

: (१) प्रदे श ङ्झनजणभती ङ्जकतणफखणनण

स्थणऩनण नबएसम्भकण रणङ्झग दपण १७ फभोङ्ञजभ प्रदे श सयकणय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदफणट स्वीकृत सङ्गठन
य ऩद दतणा गना भङ्टख् मभन्त्री तथण भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कणमणार म भणपात यणङ्जिम ङ्जकतणफखणनणभण ऩठणउनङ्ट
ऩनेछ।
(२) भन्त्रणरमरे सङ्गठन य ऩद दतणाक ो रणङ्झग यणङ्जिम ङ्जकतणफखणनणभण ऩठणउॉ दण दे हणमकण
कणगजणत सॊरग्न गयी ऩठणउनङ्ट ऩने छ: -

(क) सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन सवेऺण प्रङ्झतवेदनको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(ख) भङ्टख्मभन्त्री तथण भन्त्रीऩङ्चयषद्को कणमणारम आङ्झथक
ा भणङ्झभरण तथण मोजनण भन्त्रणरम य
आन्त्तङ्चयक भणङ्झभरण तथण कणनू न भन्त्रणरमको यणम ऩयणभशा तथण सहभङ्झत ऩरको
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,

(ग) सङ्गठन सॊयचनण तथण दयफन्त्दी स्वीकृत गने सम्फन्त्धी प्रदे श सयकणय, भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को
ङ्झनणामको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,

(घ) स्वीकृत सङ्गठन सॊयचनण तथण दयफन्त्दी तेङ्चयजको अनङ्टसूची एक/एक प्रङ्झत,
(ङ)

यणङ्जिम ङ्जकतणफखणनणरे तोके को ढणॉचणभण ङ्जववयण बयी प्रभणङ्ञणत गङ्चयएको ऩद दतणा
पणयणभ चणय प्रङ्झत ,

(च)

सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरम/ङ्झनकणमफणट सङ्गठन तथण ऩद दतणा गनाकण रणङ्झग यणङ्जिम
ङ्जकतणफखणनणरणई अनङ्टयोध गङ्चयएको ऩर,

(छ) सङ्गठन सॊयचनण तथण ऩद दतणाकण रणङ्झग भङ्टख्मभन्त्री तथण भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को
कणमणारमरे सङ्घीम भणङ्झभरण तथण सणभणन्त्म प्रशणसन भन्त्रणरमरणई रे खेको ऩर,

(ज) सङ्गठन सॊयचनण तथण ऩद दतणाकण रणङ्झग सङ्घीम भणङ्झभरण तथण सणभणन्त्म प्रशणसन
भन्त्रणरमको ङ्झसपणङ्चयस ऩर,

(झ) अन्त्म कणगजणत बए सोको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ।
२०. टणइङ्जऩि ऩदको व्मवस्थणऩन : (१) मस ङ्झनदे ङ्ञशकणभण अन्त्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टयण रे ङ्ञखएको बए तणऩङ्झन
टणइङ्जऩिको ऩदभण कणमाय त यही हणर प्रदे शभण सभणमोजन बएकण कभाचणयीहरू हणर जङ्टन
कणमणारमभण कणमायत छन् सोही कणमणारमको ङ्जवशे ष दयफन्त्दीको ऩदभण कणमायत यहे को भणङ्झनने छ।
त्मस्तो ऩद कङ्टनै कणयणरे ङ्चयक्त बएभण स्वत् खणये ज बएको भणङ्झनने छ।

(२) टणईङ्जऩि ऩदरणई प्रशणसन से वणको अन्त्म ऩदभण रुऩणन्त्तयण गने व्मवस्थण प्रदे श ङ्झनजणभती
से वण ऐन तथण प्रदे श ङ्झनजणभती से व ण सम्फन्त्धी अन्त्म प्रचङ्झरत कणनू न फभोङ्ञजभ हङ्टने छ।
२१. दयफन्त्दी खणये ज : स्वीकृत दयफन्त्दी अनङ्टसणयको अङ्झधकृत छै ठौ तहसम्भको ऩद त्मसयी दयफन्त्दी
स्वीकृत बएको एक वषासम्भ य सोबन्त्दण भणङ्झथको ऩद दयफन्त्दी स्वीकृत बएको दङ्टई वषासम्भ
ऩदऩूङ्झतक
ा ो कणयफणही नचरणएभण स्वत् खणये ज हङ्टनेछ ।
२२. अङ्झभल्दण ऩदहरूको व्मवस्थणऩन : प्रदे शको नमणॉ दयफन्त्दी सृजनण बई सके ऩङ्झछ प्रदे शभण सभणमोजन
बई आएको कङ्टनै कभाचणयीको ऩद प्रदे शको दयफन्त्दीभण सभणवेश नहङ्टने ङ्ञस्थङ्झत आएभण त्मस्तण
अवस्थणकण ऩदहरूको भन्त्रणरमगत ङ्जववयण तमणय गयी ती अङ्झभल्दण ऩदहरूको सट्टणभण नमणॉ ऩद
सृजनण गना सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रणरमरे मस ङ्झनदे ङ्ञशकणको दपण १५ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतफणट ङ्झनणाम
गयणउनङ्ट ऩनेछ। हणर त्मस्तण ऩदरणई ङ्जवशे ष दयफन्त्दीको ऩद भणनी ती ऩदभण कणमायत कभाचणयी
अवकणश बएभण त्मस्तो ऩद स्वत् खणये ज गनङ्टऩ
ा ने छ।
२३. सङ्गठन सॊयचनण य दयफन्त्दीसम्फन्त्धी ङ्जवषमको ऩङ्टनयणवरोकन : प्रदे श सयकणयरे प्रदे शभण यहने
भन्त्रणरमस्तयको ङ्झनकणम य दयफन्त्दी व्मवस्थणको सन्त्दबाभ ण हये क ऩणॉच वषाभण सोको अध्ममन सङ्जहत
ऩङ्टनयणवरोकन गना सक्ने छ ।
२४. फणधण अड्कणउ पङ्टकणउन सक्ने :

मस ङ्झनदे ङ्ञशकण फभोङ्ञजभ सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन सवे ऺण

रगणमत दयफन्त्दीको व्मवस्थणऩन गदणा कङ्टनै फणधण अड्कणउ उत्ऩङ्ङ बएभण भङ्टख्मभन्त्री तथण
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कणमणारमरे त्मस्तो फणधण अड्कणउ पङ्टकणउन सक्ने छ।
ङ्ट ङ्ञघ सङ्गठन तथण व्मवस्थणऩन सवेऺणकण सम्फन्त्धभण बए
२५. फचणऊ : मो ङ्झनदे ङ्ञशकण प्रणयम्ब हङ्टनअ
गये कण सम्ऩू णा कणभकणयफणही मसै ङ्झनदे ङ्ञशकण फभोङ्ञजभ बए गये क ो भणङ्झनने छ।

अनङ्टसूची-१
(दपण १६ को उऩदपण (३) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत)
सॊङ्ञऺप्त सवेऺण प्रङ्झतवेदनको ढणॉचण
बणग -१
ऩङ्चयचम
१.१ अध्ममनको ऩृष्ठबूङ्झभ
१.२ अध्ममनको उद्देश्म
बणग -२
भौजङ्टदण सङ्गठन य दयफन्त्दी
२.१ भौजङ्टदण सङ्गठन सॊयचनण य दयफन्त्दी सम्फन्त्धभण दे ङ्ञख एकण सभस्मण
बणग – ३
ङ्जवश्लेषण य औङ्ञचत्म
३.१ कणमा प्रकृङ्झत य कणमाफोझको ङ्जवश्लेषण
३.२ ङ्जवत्तीम अवस्थणको ङ्जवश्लेषण
बणग – ४
प्रस्तणङ्जवत सङ्गठन दयफन्त्दी य ङ्झसपणङ्चयस
४.१ प्रस्तणङ्जवत सङ्गठन ढणॉचण य दयफन्त्दी ङ्जववयणको व्मणख्मण
४.२ अन्त्म सङ्टझणव तथण ङ्झसपणङ्चयस

४.३ अनङ्टसूचीहरु
(क)

भौजङ्टदण तथण प्रस्तणङ्जवत सणङ्गठङ्झनक ढणॉचण,

(ख)

भौजङ्टदण तथण प्रस्तणङ्जवत दयफन्त्दी ते ङ्चयजको ङ्जववयण,

(ग)

प्रस्तणङ्जवत सङ्गठन भहणशणखण शणखण तथण ऩदहरूको कणमाङ्जववयण।

अनङ्टसूची-२
(दपण १६ को उऩदपण (४) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत)
ङ्जवस्तृत सवेऺण प्रङ्झतवेदनको ढणॉचण
बणग -१
ऩङ्चयचम
१.१ अध्ममनको ऩृष्ठबूङ्झभ
१.२ सङ्झभङ्झतको गठन
१.३ अध्ममनको उद्देश्म
१.४ अध्ममनको ङ्जवङ्झध य सीभण
बणग -२
भौजङ्टदण सङ्गठन य दयफन्त्दी
२.१ भौजङ्टदण सङ्गठनको कणमाऺेर
२.२ भौजङ्टदण सणङ्गठङ्झनक ढणॉचण
२.३ भौजङ्टदण दयफन्त्दीको अवस्थण
२.४ भौजङ्टदण सङ्गठन सॊयचनण य दयफन्त्दी सम्फन्त्धभण दे ङ्ञख एकण सभस्मण
बणग – ३
ङ्जवश्लेषण य औङ्ञचत्म
3.१ कणमाक्रभको ङ्जवश्लेषण

३.२ कणमाफोझको ङ्जवश्लेषण
३.३ कणमा प्रकृङ्झतको ङ्जवश्लेषण
ॉ रन
३.४ उऩरब्ध भणनव स्रोतको आक
३.५ सङ्गठनको ङ्जवत्तीम अवस्थणको ङ्जवश्लेषण
३.६ ऩङ्चयवतानको औङ्ञचत्म
बणग – ४
प्रस्तणङ्जवत सङ्गठन दयफन्त्दी य ङ्झसपणङ्चयस
४.१ प्रस्तणङ्जवत सङ्गठन ढणॉचणको व्मणख्मण
४.२ प्रस्तणङ्जवत दयफन्त्दी ङ्जववयणको व्मणख्मण
४.३ अन्त्म सङ्टझणव तथण ङ्झसपणङ्चयस
४.३ अनङ्टसूचीहरु

(क) भौजङ्टदण तथण प्रस्तणङ्जवत सणङ्गठङ्झनक ढणॉचण
(ख) भौजङ्टदण तथण प्रस्तणङ्जवत दयफन्त्दी ते ङ्चयजको ङ्जववयण
(ग) प्रस्तणङ्जवत सङ्गठन भहणशणखण शणखण तथण ऩदहरूको कणमाङ्जववयण

