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तामाङ कममचारी सञ् जालको प ूँजी कोष स्थापना तथा सञ् चालन सम्बन्िी प्रस्तावना -
२०७९ 

 

१. पषृ्ठभ मी 
हामी (तामाङ जामत)लाई तात्कामलक शासकहरुले क्तशिा लगार्त राज्र्बाट प्रवाह हनुे सबै प्रकारको सेवामा 
वक्तञ् चत गरी जातको आिारमा शासन सञ् चालन गरेर ववभेद गरेको हुूँदा राज्र् सञ् चालनको सबै िेत्रमा 
तामाङ समदुार् पमि पारेको र परेको मततो र्थाथम सबैलाई स्पष्ट नै ि । तात्कामलन शासकहरुले राज्र् 
सञ् चालन गने क्रममा ववभेद र उत्पीडनको गरेको स्वीकार गरी उक्त ववभेदको अन्त्र् गरेर आमथमक समानता, 
समकृ्त द र सामाक्तजक न्र्ार् समुनक्तश् चत गने संकपप गदै समताम लक समाजको मनमामण गनम राज्र् सञ् चालनमा 
सबै जामतको सहभामगता समुनक्तश् चत गने कुरालाई संवविानमा नै उपलेख गररएको ि । उक्तपलक्तखत तथ्र्लाई 
आत्मसात गदै राज्र्को म लिारमा पर्ाउन सबमलकरण, िमता ववकास एवं सचेतनाम लक कार्मक्रम मार्म त 
तामाङ जामतका र्वुा समदुार्लाई राष्ट्र सेवाप्रमत आकृष्ट एवं सिम बनाई राज्र्को सबै प्रशासमनक तहमा पहुूँच 
समुनक्तितता गरी सन्तमुलत एवं समताम लक समाजको मनमामण गनुमपने राज्र् र हामी सबै जामत/समदुार्को 
महत्वप णम दावर्त्व हो । राज्र्को तर्म बाट कुनै पमन प्रभावकारी िमता ववकास तथा सबमलकरण सम्बन्िी 
कार्मक्रम सञ् चालन गनम चासो नएदएको र आरिणको लामग िुट्टाएको मसटमा समेत अपेक्तित रुपमा लाभ 
उठाउन नसकेको अवस्थामा राज्र्को प्रशासमनक िेत्रमा हाम्रो सहभामगता बढाउन हामीले लोकसेवा 
आर्ोगद्धारा मलइने अमिकृत तथा सहार्कस्तरको परीिाको लामग अमभमकु्तखकरण तथा तर्ारी किा लगार्त 
िमता ववकास र प्रवद्धमनात्मक कार्मक्रमहरु मनरन्तर रुपमा सञ् चालन गनुमपने देक्तखन्ि । तर्ारी किा, 
प्रवद्धमनात्मक कार्मक्रमहरुले हाम्रो समदुार्लाई सरकारी सेवामा प्रवेश गनम प्ररेणा जगाउने र समदुार्का क्तशक्तित 
र्वुाहरुलाई उक्तचत टेवा परु् र्ाई राज्र्को प्रशासमनक िेत्रमा समदुार्को सहभामगता बढाउन र्ोगदान एदनिे । 

 

२. तामाङ कममचारी सञ् जालको संक्तिप्त पररचर् 

तामाङ जामतका र्वुालाई राष्ट्र सेवाप्रमत आकृष्ट एवं सिम बनाई राज्र्को सबै प्रशासमनक तहमा पहुूँच 
अमभवृवद्ध गनुमका साथै कार्मरत तामाङ कममचारीहरु बीच सहकार्म एवं समन्वर् गरी उच्च मनोबलका साथ 
सेवामा समवपमत गराउने वातावरण सजृना गनम एकमत्रत सञ् जालको अपररहार्मता महशसु गरी गठन गररएको 
तामाङ कममचारी सञ् जाल समस्त तामाङ समदुार् र तामाङ राष्ट्र सेवक कममचारीहरुको साझा एवं कपर्ाणकारी 
सामाक्तजक संस्था हो । सरकारी सेवामा तामाङ समदुार्को प्रवेशको लहरसूँगै मममत २०७2 साल भदौ 13 
गते श्री रुद्र मसंह तामाङ (सहसक्तचव, नेपाल सरकार), श्री अस्मान तामाङ (सहसक्तचव, प्रमखु क्तजपला 
अमिकारी), श्री हेमराज तामाङ (सहसक्तचव, नेपाल सरकार), डा. श्री लोक बहादरु लोप्चन (उपसक्तचव, नेपाल 
सरकार), श्री एदल कुमार तामाङ (उपसक्तचव, प्रमखु क्तजपला अमिकारी) लगार्तको पहल एवं अग्रसरतामा 
ववमभन्न िेत्रमा कार्मरत तामाङ कममचारीहरुको भेला मार्म त प्रस्ताववत संस्थाको वविान तर्ारी संस्था दताम गनम 
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9 सदस्र्ीर् तदथम समममतको गठन गररएको भए तापमन उक्त समममतका पदामिकारीहरु मरे् केहीको 
उपत्र्का बावहर सरुवा र अन्र्को कार्मक्तजम्मेवारी एवं व्र्स्तता आएद कारणहरुले गदाम साववकमा रहेको तदथम 
समममतको पनुगमठन गने उद्दशे्र्ले मममत 2073 साल आक्तिन 08 गते पनु: भेलाको आर्ोजना गरी उक्त 
भेलाबाट नेपाल सरकारका कर अमिकृत श्री टेकराज स्र्ाङतानले अर्िता गने गरी पनुगमठन गररएको 
मथर्ो। 

 

त्र्सरी पनुगमठन भएको समममतले प्रस्तववत तामाङ कममचारी सञ्जालको वविान तर्ार गरी मममत 2073 साल 
र्ागनु 17 गते संस्था दताम गने कार्म गररसकेको ि । उक्त कार्म समममतमा रहेका कममचारीहरुको सरुवा, 
कार्मरत कार्ामलर्को व्र्स्त कार्म प्रकृमत एवं क्तजम्मेवारी, प्रचार प्रसारको कमीका साथै पमिपलो समर्मा 
देक्तखएको कोरोना महामारीको लहर आएद कारणबाट संस्थाले अपेक्तित प्रगमत गरेको जस्तो नदेक्तखए पमन संस्था 
दताम ,न, २०३४ बमोक्तजम संस्था दताम (क्तजपला प्रशासन कार्ामलर् काठमाडौं), प्र्ानमा दताम, 
महानगरपामलकामा दताम तथा नवीकरण र तामाङ राष्ट्र सेवक कममचारीहरुको डाटा वेस (एक्सल क्तशट), 
कममचारी दताम (अनलाईन गगुल मसट) तर्ारी, मनर्ममत लेभी संकलन, वेवसाइट तथा रे्सबकु पेज मनमामण र 
सञ् चालन, भाइबर सम ह मनमामण गरी अन्तरवक्रर्ा/िलर्ल गने लगार्तका उपलेख्र् कार्महरु भैसकेको िन ्
भने मनिःशपुक लोकसेवा अमभमकु्तखकरण तथा तर्ारी किा सञ् चालन गने तर्ारी अक्तन्तम चरणमा रहेको ि । 

 

३. तामाङ कममचारी सञ् जालको लक्ष्र् 

समदुार्को चौतर्ी ववकासका लामग सावमजमनक प्रशासनमा हनुे उपक्तस्थमतको महत्वप णम भ ममका हनुे हुूँदा हाम्रो 
समदुार्का र्वुाहरुलाई सावमजमनक प्रशासन (ववशेष गरी मनजामती सेवा) मा प्रवेश गराई समदुार्को समग्र 
आमथमक, सामाक्तजक, सांस्कृमतक पिको ववकास गने । 

 

४. तामाङ कममचारी सञ् जालको उद्दशे्र्हरु 

प्रचमलत नेपाल कान न र सञ् जालको वविानमा रही सञ् जालको उद्देश्र्हरु देहार् बमोक्तजम रहेको ििः- 
क. राज्र्का मनकार्हरुमा तामाङ र्वुाहरुलाई सहभागी हनु प्ररेरत गनुम, 
ख. मनजामती तथा अन्र् सरकारी सेवामा तामाङ र्वुाहरुको सहभामगता बढाउन पहल गनुम, 
ग. सबै सरकारी सेवामा प्रवेश गनम सक्ने िमता अमभवृवद्ध गनम तामलम तथा प्रक्तशिण सञ् चालन गनुम, 
घ. कार्मरत तामाङ कममचारीहरुलाई सावमजमनक प्रशासनको नेततृ्व तहमा परु् र्ाउन िमता ववकास गनुम, 
ङ. तामाङ कममचारीहरुबीच सहकार्म एवं समन्वर् गरी उच्च मनोबलकासाथ सेवामा समवपमत रहन हौसला 

अमभवृक्तद गनुम,  

च. तामाङ कममचारीहरुलाई सेवा सञ् चालन तथा प्रवाहमा भएको असहजता मनराकरणका लामग आवश्र्क 
सहर्ोग तथा सझुाव उपलधि गराउन ुआएद । 
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५. तामाङ कममचारी सञ् जालले उद्दशे्र् प्राप्त गनम गररन ेकार्महरु 

मामथ प्रस्ततु उद्देश्र्हरु प्राप्त गनमका लामग देहार् बमोक्तजमका कार्महरु गनेिन ्:- 

क. ववद्यालर् तथा वविववद्यालर् अर्र्नरत ववद्याथीहरुलाई मनजामती तथा अन्र् सरकारी सेवा प्रवेशका 
लामग अवस्था अनसुार भौमतक र भच ुमअल मनिःशपुक लोकसेवा अमभमकु्तखकरण तथा तर्ारी किा 
सञ् चालन गने, 

ख. लोकसेवा परीिा तर्ारी गरररहेको ववद्याथीहरुलाई आवश्र्कता अनसुार लेखन सीप सम्बन्िी 
प्रर्ोगात्मक कार्मशाला सञ् चालन गररने,  

ग. मलक्तखत परीिामा नाम मनकामलएको ववद्याथीहरुलाई अन्तवामतामको तर्ारी किा सञ् चालन गररन,े  

घ. हालको लामग काठमाडौंमा तर्ारी किाहरु सञ् चालन गने र भववयमर्मा समदुार्को सघन बसोवास 
भएको िेत्रसम्म क्रमशिः ववस्तार गदै लैजाने, 

ङ. ववमभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी िात्रवकृ्ति सवुविा सम्बन्िमा स चना प्रवाह गररन,े 

च. प्राववमिक तथा सरुिा मनकार् (सेना, प्रहरी)को ववमभन्न तहहरुको तर्ारी किा तर्ारी किा सञ्चालन 
सम्भाव्र्ता अर्र्न गने, 

ि. सेवामा रहेका तामाङ कममचारीहरुलाई शाखा अमिकृत, उपसक्तचव तथा सहसक्तचव तर्ारी किा 
सञ्चालन सम्बन्िमा गहृकार्म गने, 

ज. आगामी एदनमा सामदुावर्क सबलीकरण तथा सचेतना कार्मक्रम अन्तगमत तीनै तहका सरकारहरुसूँग 
समन्वर् र सहकार्म गरी साझेदारी मोडलमा ववमभन् न कार्मक्रम सञ् चालन गने, (स्वास्थ्र्, 

क्तशिा, वविीर् सािरता लगार्त)  

झ. Policy dialogue सम्वक्तन्ि कार्मक्रम सञ्चालन गने, 
ञ. बिाई तथा सम्मान कार्मक्रम सञ्चालन गने।  

ट. सरकारी सेवामा रहेका उच्च तहका अमिकृतहरुबाट हरेक मवहना समसामवर्क ववषर्मा भच ुमअल 
ववमिबाट तामाङ कममचारीहरुलाई असल अभ्र्ास र अनभुवहरुको आदान-प्रदान गने व्र्वस्था 
ममलाउन,े 

ठ. सरकारी सेवामा कार्मरत तामाङ कममचारीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ सेवामा समवपमत रहन र 
हौसला अमभवृवद्ध गनम अन्तरवक्रर्ा, पषृ्ठपोषण एवं असल अभ्र्ास र नवप्रवतमनहरुको बारेमा 
जानकारीम लक कार्मक्रम सञ् चालन गने, 

ड. कममचारीहरुबीच समुिरु सम्बन्ि कार्म राख्न बषमको उपर्कु् त समर्मा कम्तीमा एकपटक तोवकएको 
स्थानमा वनभोज कार्मक्रम आर्ोजना गने आएद । 



Page 6 of 17 

 

ढ. कममचारीहरुको ज्ञान, सीप, िारणा, अनभुवहरुको संरिण र प्रर्ोगको लामग तामाङ कममचारी 
सञ् जालको एकृकृत वेवसाइट तर्ारी, 

ण. तामाङ कममचारीहरुबीच स्वस्थ्र् प्रमतस्पिामको वातावरण तर्ार एवं नेततृ्व ववकास गनम हरेक तीन 
मवहनामा तोवकए अनरुुप भौमतक एवं भच ुमअल ववमिबाट प्रमतस्पिामत्मक कार्मक्रम, 

 

६. ववगतका प्रर्ास 

मममत 2073 साल आक्तिन 08 गतेको दोश्रो भेलाबाट पनुगमठन भएको तदथम कार्म समममतमा रहेका 
कममचारीहरुको सरुवा, कार्मरत कार्ामलर्को व्र्स्त कार्म प्रकृमत एवं क्तजम्मेवारी, प्रचार-प्रसारको कमीका साथै 
पमिपलो समर्मा देक्तखएको कोरोना महामारीको लहर आएद कारणबाट संस्थाले अपेक्तित प्रगमत गनम सकेन । 
र्द्यवप, तामाङ कममचारी सञ् जालको वविान तर्ार गरी संस्था दताम ,न, २०३४ बमोक्तजम मममत 2073 साल 
र्ागनु 17 गते क्तजपला प्रशासन कार्ामलर् काठमाडौंमा संस्था दताम भर्ो, ज्र्ादै महत्वप णम उपलक्तधि मथर्ो । 
आन्तररक राजस्व कार्ामलर्बाट स्थार्ी लेखा नम्बर तथा काठमाडौं महानगरपामलकाको वडा कार्ामलर्बाट 
गैर-नार्ाम लक संस्था दतामको प्रमाण-पत्र मलन ेकार्म भर्ो । साथै, तामाङ राष्ट्र सेवक कममचारीहरुको डाटा 
वेस (एक्सल क्तशट), कममचारी दताम (अनलाईन गगुल मसट) तर्ारी, मनर्ममत लेभी संकलन, वेवसाइट तथा 
रे्सबकु पेज मनमामण र सञ् चालन, भाइबर सम ह मनमामण आएद उपलेख्र् कार्महरु भएका िन ्।  

 

७. वतममान अवस्था 
जनसंख्र्ाको आिारमा देशको पाूँचौं ठ लो समदुार् (५.८१%) को रुपमा रहेको भए पमन मनजामती 
वकताबखानाबाट प्राप्त २०७९ वैशाख सम्मको वववरण अनसुार मनजामती सेवाको (शा.अ. देक्तख ववक्तशष्ट 
शे्रणीसम्म) जम्मा कममचारीहरु जम्मा १०९ (एक सर् नौ) जना रहेका िन ् । राष्ट्र सेवक तामाङ 
कममचारीहरु राज्र्को नतेतृ्व तहमा अमत नै कम देक्तखन्िन ्। संघीर्ताको कार्ामन्वर्नसंगै राजनीमतक तहमा 
ववशेष गरी स्थानीर् तहमा तामाङ राजनीमतक नेततृ्वले जग बसालेको अवस्था ि । र्द्यवप, कममचारीतन्त्रमा 
अवस्था मनराशाजनकनै ि । ववशेषत: मनजामती प्रशासनमा तामाङ कममचारीहरुको पहुूँच बढाउन सवकरहेको 
देक्तखदैन । राष्ट्रसेवक तामाङ कममचारीहरुबीच समेत पर्ामप्त समन्वर् र सम्बन्ि कार्म गनम सकेको िैन । 
उच्च सरकारी िात्रवृक्ति, िमता ववकास तामलम, लोकसेवा तर्ारीमा सहभामगता, पहुूँच र प्रमतमनमित्वको 
अवस्था दर्नीर् ि । तामाङ स्रष्टाहरु र Think Tank हरु पमन एकबद्ध हनु सकेको िैन । उक्तपलक्तखत 
बौवद्धक वगमको एकृकृत उजाम र स्रोतको समदुार्को िमता ववकासमा उपर्ोग गनम नसकेको अवस्था ववद्यमान 
ि । 
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सावमजमनक प्रशासनमा हाल कार्मरत तामाङ समदुार्का ववक्तशष्ट शे्रणीसम्मका पदामिकारी तथा कममचारीहरु 
देहार् बमोक्तजम रहेका िन:्- 
 

पद संख्र्ा कैवर्र्त 

सवोच्च अदालत न्र्ार्ािीश १  

संवैिामनक मनकार् १ भाषा आर्ोग सदस्र् 

ववक्तशष्ट शे्रणी, सक्तचव १ सेवा मनवृि 
प्रथम शे्रणी, सहसक्तचव ३ १ जना प्र.क्तज.अ. 
ववक्तशष्ट शे्रणी, नेपाल प्रहरी १ सेवा मनवृि 
प्रथम शे्रणी, नेपाल प्रहरी १ बहालवाला 
एितीर् शे्रणी, उपसक्तचव ९ १ जना प्र.क्तज.अ. 
एितीर् शे्रणी, नेपाल प्रहरी ३  
शाखा अमिकृत ९८ प्राववमिक र अप्राववमिक 
जम्मा   

  

८. समस्र्ा तथा चनुौमतहरु 

नेपालको कममचारीतन्त्रमा तामाङ समदुार्को उपक्तस्थमत र पहुूँच सम्बद्ध समस्र्ा तथा चनुौमतहरु देहार् बमोक्तजम 
रहेका िन:्- 

क.  राज्र्को महत्वप णम मनकार्हरुमा हाम्रो कमजोर उपक्तस्थमत र राज्र्को ववभेदकारी नीमत, 
ख.  कममचारी प्रशासन, राष्ट्र सेवा र सावमजमनक प्रशासन सम्बन्िी सचेतनाको कमी, 
ग.  राज्र् र शासन प्रणालीको महत्व र आवश्र्क्ता बारेमा जानकारीको कमी, 
घ.  सरकारी सेवामा प्रवेश गने मार्म वा तररकाबारे अनववज्ञता तथा स चनामा पहुूँचको कमी, 
ङ.  आमथमक तथा सामाक्तजक अवस्थाका साथै कमजोर चेतनाको स्तरका कारण ववद्यालर् भनामदर न्र् न 

हनु,ु  

च.  तलुानात्मक रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गने र्ोग्र्ता नपरु् र्ाई बीचैमा अर्र्न िोनेने पररपाटी, 
ि.  प वम कममचारीहरु, पररवारको सदस्र् र अग्रजहरुको उत्प्ररेक भ ममकाको कमी, 
ज.  व्र्क्तक्तमा स्विःउत्प्ररेणा, लगनशीलता, प्रमतबद्धता र मनरन्तरताको कमी, 
झ.  खोज, अर्र्न, अर्ापनको महत्वबारे बझुाइको कमी, 
ञ.  सरकारी सेवाभन्दा परम्परागत पेशालाई महत्व एदने प्रवृक्ति, 
ट.  साथी सङ्गत, पाररवाररक पषृ्ठभ मम र सामाक्तजकृकरण आएद । 
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९. प ूँजी कोषको आवश्र्क्ता 
तामाङ कममचारी सञ् जालले वविानबमोक्तजम सदस्र्हरु तथा पदामिकारीहरुबाट मनर्ममत सदस्र्ता शपुक 
उठाउूँदै आइरहेको ि । तामाङ समदुार्को राज्र्को ववमभन्न मनकार्मा साथमक सहभामगता र पहुूँच बढाउनका 
लामग र्वुाहरुलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन लक्तित ववमभन्न कार्मक्रमहरु सञ् चालन गनुमपने हनु्ि । अतिः 
सञ् जालले प्रस्ताववत प ूँजी कोषको स्थापना तथा सञ् चालन गनम तपमसलका कारणहरु आवश्र्क ठानेको ि ।  

क. स्वीकृत नीमत तथा कार्मक्रम बमोक्तजम सरकारी सेवामा र्ोग्र् तामाङ र्वुाहरुलाई प्रवेश गराउन लोक 
सेवा आर्ोगको तर्ारी किा सञ् चालन गनम आवश्र्क स्थार्ी, एदगो र भरपदो श्रोत जटुाउन ु पने 
भएकोले, 

ख. सेवामा रहेका कममचारीहरुलाई मामथपलो पद र तह(नीमत मनमामण)मा परु् र्ाउन िमता ववकासका 
कार्मक्रमहरु सञ् चालन गनम आवश्र्क स्रोत तर्ारी गनुमपने भएकोले, 

ग. समग्र तामाङ समदुार्को उत्थान र ववकाससम्बद्ध कार्मक्रमहरु तजुममा गरी कार्ामन्वर्नका लामग 
आइपने वविीर् अभाव न्र् न गनुमपने भएकोले, 
 

१०. प ूँजी कोषको महत्व 

प्रस्ताववत कोषको महत्वलाई देहार्बमोक्तजम बुूँदागत रुपमा प्रस्ततु गररएको ििः- 
क. राज्र्को शासन प्रणालीमा समदुार्को संलग्नता वृक्तदको आिार तर् गनम र आत्मवविासमा 

बढोिरी पर्ाउन,  

ख. क्तशिा, सचेतना र सशक्तीकरण कार्मक्रम सञ् चालनलाई सहज तलुाउन, 
ग. लोक सेवा आर्ोगले मलने परीिा तर्ारीका लामग किाहरु सञ् चालनका मनक्तम्त आमथमक अभाव 

हनु नएदन, 
घ. प्रस्ताववत कार्मक्रमहरुको स चना आदानप्रदान, बहस पैरवी तथा प्रचारप्रसारका स्रोत समुनक्तित गनम, 
ङ. समदुार्मा स चना जानकारीको सहज पहुूँच परु् र्ाउन, 
च. सेवा मनवृि राष्ट्र सेवक कममचारीहरुको ज्ञान, सीप, अनभुवहरुको उपर्ोग गनम समन्वर्, सहकार्म 

गने कार्ममा स्रोत जटुाउन, 
ि. सञ् जाललाई दीघमकालीन रुपमा आवश्र्क पने स्रोतको पररप मतम गनम, आएद । 
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११. प ूँजी कोषको स्थापना तथा सञ् चालनका उद्दशे्र्हरु 

सञ् जालले स्थापना तथा सञ् चालन गने प्रस्ताववत प ूँजी कोषका उद्देश्र्हरु तपमसल बमोक्तजम रहेका 
िन ्

क. राज्र्को ववमभन्न सरकारी सेवाहरुको ववमभन्न पद, तह र शे्रणीहरुमा तामाङ समदुार्को सहभामगता 
र पहुूँच बढाउन,ु 

ख. सेवामभत्र रहेका राष्ट्र सेवक तामाङ कममचारीहरुको वृक्ति ववकासमा सहर्ोग परु् र्ाउन,ु 
ग. बहालवाला र सेवा मनवृि तामाङ कममचारीहरुको ववज्ञता प्रर्ोग गनुम, 
घ. तामाङ समदुार्को सशक्तीकरणमा जोड एदन,ु 
ङ. समग्र तामाङ समदुार्को शैक्तिक, राजनीमतक लगार्तका िेत्रको उत्थान र ववकासमा सहर्ोग 

परु् र्ाउन,ु 
च. संघीर् संरचना बमोक्तजम प्रदेश र स्थानीर् तहमा राष्ट्र सेवक तामाङ कममचारीहरुको वृक्ति 

ववकासमा सहर्ोग परु् र्ाउन,ु 
 

१२. प ूँजी कोषको स्थापना तथा सञ् चालन कार्मववमि 

र्ो कोष स्थापनाको लामग सञ् जालले सवमप्रथम तामाङ समदुार्को उत्थानका लामग सकृर् रहेका संघ तथा 
संस्थाका प्रमखु व्र्क्तक्तहरुसूँग अन्तवक्रम र्ा गनेि । स्रोत जटुाउन व्र्क्तक्त तथा संस्थागत दाताहरु समि 
अनरुोि गररनेि । सहर्ोगी दाताहरुको स्पष्ट वववरण सञ् जालले तर्ारी गरी उहाूँहरुलाई समर् समर्मा 
सम्मान गनेि । रु. 50 हजार वा सो भन्दा बढी रकम सहर्ोग गने सहर्ोगदाताहरुलाई सञ् जालले ववशषे 
कार्मक्रम आर्ोजना गरी सम्मान गनेि । रु. १० हजार वा सोभन्दा बढी रकम सहर्ोग प्रदान गनुमहनु े
दाताहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गररनेि । सम्प णम दाताहरुको अद्यावमिक वववरण सञ् जालको वेवसाइटमा 
प्रकाक्तशत गररनिे । 

 

दाताहरुको सहर्ोगबाट प्राप्त रकम सञ् जालले खोलेको नेपालको "क" वगमको वाक्तणज्र् बैंक खातामा मदु्दती 
मनिेपमा एकमषु्ठ जम्मा गररनेि । जम्मा गररएको रकमबाट वावषमक रुपमा प्राप्त हनुे धर्ाज रकमबाट 
सञ् जालको कार्मसमममतको वैठकबाट स्वीकृत गरी आफ्नो मनर्ममत तथा आकक्तस्मक कार्मक्रमहरु सञ् चालन 
गनेि । कोषबाट भएका खचमहरुलाई कार्मसमममतको वैठकबाट पाररत गरी वावषमक वववरण सवहतको आमथमक 
प्रमतवेदन सञ् जालको सािारण सभाबाट अनमुोदन गनुमका साथै सम्पन्न लेखापरीिणको प्रमतवेदनको सारांश 
वेवसाइटमा प्रकाशन गररनेि । 
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र्स प ूँजी कोषमा न्र् नतम रु. १ करोड रुपैर्ा रकम जम्मा गने लक्ष्र् मलईएको ि । र्ो लक्ष्र् सम्भव 
भएसम्म २ वषममभत्र नभए अमिकतम ५ बषममभत्र परुा गने गरी सकृर् रुपमा लामग पनेि । स्थापनाको शरुु 
चरणमा संकलन गररएका रु. १० लाख रकम संकलन पमि बचत खातामा जम्मा गनम सवकनेि । र्सरी 
बचत खातामा प्रत्रे्क रु. १० लाख रकम संकलन भएपमि मदु्दती मनिेपमा रुपान्तरण गररनेि । बचत 
खातामा जम्मा गरेको रकमबाट प्राप्त धर्ाज आम्दानीलाई समेत समावेश गरी सञ् जालको मदु्दती मनिेपमा 
जम्मा गररनेि । संकमलत रकमको म लिनबाट कार्मक्रम सञ् चालन तथा अन्र् वक्रर्ाकलापमा खचम गररन े
िैन । धर्ाज आम्दानीबाट प्राप्त रकमले भ्र्ाएसम्मको कार्मक्रम तथा वक्रर्ाकलाप सञ् चालन गररनिे । 

 
१३. प ूँजी कोष अन्तगमत सञ् चालन गररन ेकार्मक्रमहरु 

कोषबाट प्राप्त धर्ाज आम्दानीबाट मखु्र् रुपमा मनजामती सेवा लगार्तका अन्र् सरकारी सेवाहरुको ववमभन्न 
पदहरुमा प्रवेशका लामग लोकसेवा आर्ोगले मलने प्रमतर्ोमगतात्मक परीिाको अमभमखुीकरण र तर्ारी किा 
सञ् चालन तथा व्र्वस्थापन गनेि । र्सका अमतररक् त स्रोत र समर्ले भ्र्ाइएसम्म तपमसलका कार्मक्रमहरु 
सञ् चालन गररनिेिः- 

क. ववद्यालर्, वविववद्यालर् तथा ववमभन्न तामाङ संघसंस्थाहरुसंग समन्वर् गरी तामाङ र्वुाहरुलाई 
मनजामती तथा अन्र् सरकारी सेवा प्रवेशका लामग स चना प्रवाह, 

ख. तामाङ समदुार्मा वक्रर्ाशील ववमभन्न संघसंस्थाहरुसूँग समन्वर् गरी मनजामती सेवा प्रवेशका 
सम्बन्िमा (भौमतक र भच ुमअल) अमभमखुीकरण कार्मक्रम, 

ग. नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने स्वदेशी ववदेशी िात्रवृक्ति सवुविा प्रामप्त सम्बन्िमा स चना प्रवाह, 
घ. तामाङ ववद्याथीहरुका लामग िात्रवृक्ति कार्मक्रम तथा मन:शपुक लोक सेवा तर्ारी किा 

सञ् चालन, 
ङ. सेवामा रहेका तामाङ कममचारीहरुलाई शाखा अमिकृत, उपसक्तचव तथा सहसक्तचव तर्ारी किा 

सञ् चालन सम्बन्िमा गहृकार्म, 
च. तामाङ कममचारीहरुलाई सेवा सञ् चालन र सेवा प्रवाहमा भएको असहजता मनराकरणको लामग 

मनर्ममत िलर्ल भेटघाट (भौमतक र भच ुमअल)  

ि. प्राववमिक तथा सरुिा मनकार् (सेना, प्रहरी) को ववमभन्न तहहरुको तर्ारी किा तर्ारी किा 
सञ् चालन, 

ज. सञ् जालले स्वीकृत गरेका अन्र् कार्मक्रमहरु । 

 

मामथ प्रस्ततु कार्मक्रमहरुका अमतररक्त सञ् जालले सञ् चालन गने तामलम तथा अमभम खीकरण कार्मक्रमहरुमा 
सम्बक्तन्ित सेवाबाट सेवा मनविृ हाम्रो समदुार्का अग्रज व्र्क्तक्तहरुको सहर्ोग मलइनेि । 
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१४. कार्मक्रम सञ् चालनका लामग जनशक्तक्त व्र्वस्थापन 

प्रस्ताववत कार्मक्रम सञ्चालन गनमका लामग आवश्र्क व्र्वस्थापकृर् कार्महरुका लामग कार्मसमममतका 
पदामिकारीहरुबाट नै गने गराउने तर मनकट भववयमर्मा आवश्र्क कममचारी मनर्कु्त गरी उक्त 
जनशक्तक्तबाट आवश्र्क व्र्वस्थापकृर् कार्महरु गराईनेि । त्र्सैगरी, किा संचालन गनम आवश्र्क 
ववज्ञहरु उपलधि भएसम्म र्स सञ्जालमा आवद्ध प वम/बहालवाला कममचारीबाट नभए प्राथममकताका 
आिारमा क्रमशिः आएदवामस जनजामत र अन्र् समदुार्बाट समेत ववज्ञताको प्रर्ोग गररनेि ।     

 

१५. प ूँजी कोष स्थापना तथा सञ् चालनका लामग अनमुामनत लागत 

मामथ प्रस्ततु "सञ् चालन गररने कार्मक्रमहरु" खण्डको कार्मक्रमहरु तथा कृर्ाकलापहरु सञ् चालन एवं 
व्र्वस्थापन गनम खचमको आवश्र्क पदमि । त्र्सरी आवश्र्क पने लागत अनमुानलाई कार्मक्रमको आिारमा 
देहार् बमोक्तजम प्रस्ततु गररएको ि  

क. आमथमक स्रोत, लक्तजक्तस्टक र ववज्ञहरुको प णम रुपमा व्र्वस्थापन नभएको हुूँदा र्स वषमको लामग  

अनमुामनत खचमको वववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खचम शीषमक 
अनमुामनत लागत 

गणना खचम रु कैवर्र्त 

शाखा अमिकृत १० जना×२५००० २५००००/- र्स बषमको लामग 
तोवकएको प्रकृर्ा अपनाई 
िनौट गररएको 
उम्मेदवारहरुलाई तर्ारी 
किाको शपुक 
इक्तन्स्टच्र्टुलाई भ क्तानी 
गरी संचालन गररने । 

ना.स.ु र खररदार १० जना ×२०००० २०००००/- 
मनर्ममत िलर्ल तथा 
अन्तरवक्रर्ा २ पटक ५००००/- 

कुल जम्मा ५०००००/- 
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ख. आमथमक स्रोत, लक्तजक्तस्टक र ववज्ञहरुको प णम रुपमा व्र्वस्थापन भएपमि आगामम वषम देक्तख 

 

 अनमुामनत खचमको वववरण 

खचम शीषमक ववषर् समर् प्रमत एदन लागत जम्मा लागत कैवर्र्त 

 अमिकृतस्तरको 

प्रथम चरण ३५ एदन ५०००।- 
प्रमतएदन ५०००००।- 

ववज्ञको लामग 
प्रमतएदन कक्तम्तमा 

२ घण्टा दोस्रो चरण ६५ एदन 

अक्तन्तम चरण १० एदन ३५००।- प्रमत 
उम्मेदवार १७५०००।- 

कररव ५० जना 
मलक्तखतमा उिीणम 
हनुे अनमुान 

ना.स.ु/खररदार 

प्रथम चरण २५ एदन ४०००।- 
प्रमतएदन ३६००००।- 

ववज्ञको लामग 
प्रमतएदन कक्तम्तमा 

२ घण्टा दोस्रो चरण ६५ एदन 

अक्तन्तम चरण १० एदन २५००।- प्रमत 
उम्मेदवार २५००००।- 

कररव १०० 
जना मलक्तखतमा 
उिीणम हनुे 
अनमुान 

ववशेष किा 

लेखनसीप/अनभुव 
प्रदान/असल 
अभ्र्ासको 
जानकारी 

३/५/७ 
एदन  १०००००।- एकमषु्ठ 

अनमुामनत 

कुल जम्मा लागत रु १३८५०००।-  
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मनजामती सेवा प्रवेशका लामग पमिपलो 5 वषमको जातीर् आिारमा दरखास्त एदएको वववरणिः 

जातजामत
73/7 7 /75 75/7 7 /77 77/78

संख्र्ा % संख्र्ा % संख्र्ा % संख्र्ा % संख्र्ा %

 ा ण 2101  2 .89 15033 2 . 7 398 0 27.71 12  30 28.00 1355 8 25. 1

िेत्री 1 9971 20.13 98 31 17.37 19380 13. 7 80990 17.9 100531 18.8 

थारु   1 7 7. 0 39912 7.03 10009  .9 187   . 1 3 572  . 8

मगर 5 929  .51 35522  .2 79 1 5.53 2  37 5.90 32880  .1 

र्ादव  9202 5.83 3 9   .1 9303  . 7 25899 5.7 31123 5.83

राई 30331 3.59 23307  .10  855 3.38 1 5 2 3.22 19 58 3. 5

नेवार 25789 3.05 17 27 3.07 3983 2.77 1 532 3.22 1737 3.2 

तामाङ
17977 2.13 11785 2.08 2958 2.0 8782 1.9 12181 2.28

10  ं 10  ं 10  ं 9  ं 8  ं

तेली 1931 2.29 1 1  2. 9 3 71 2. 1 1023 2.27 1215 2.28
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मनजाममत सेवा प्रवेशका लामग पमिपलो 5 वषमको जातीर् आिारमा मसर्ाररस भएको वववरणिः 
 

जातजा
मत 

73/7  7 /75 75/7  7 /77 77/78 

संख्र्ा % संख्र्ा % संख्र्ा % 
सं
ख्र्ा 

% 
सं
ख्र्ा 

% 

 ा ण 
282
9 

29.5
8 

2577 
33.3
9 

159
5 

3 .8
7 

13
7 

 5.0
7 

93 
 7. 
0 

िेत्री 
178
  

18. 
7 

15   
20.0
1 

898 
19. 
3 

39 
12.8
3 

12 8.70 

थारु  7   .9   03 5.22 179 3.91 1   . 1 2 1. 5 

मगर 520 5.    23 5. 8 230 5.03 1   . 1   2.90 

र्ादव  83 5.05  02 5.21 239 5.23 7 2.30 2 1. 5 

राई 22  2.3  223 2.89 85 1.8  2 0.   1 0.72 

नेवार  5   .7  295 3.82 178 3.89 17 5.59 11 7.97 

तामाङ 

197 2.0  131 1.70  2 1.3  3 0.99 3 2.17 

11   ं 11   ं 12   ं 15   ं     ं

तेली 250 2. 1 1 5 2.1  91 1.99 5 1.   - - 
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आएदवासी/जनजामततर्म  पमिपलो 5 वषमको जातीर् आिारमा मसर्ाररस भएको वववरणिः 
 

जातजामत 
जनसंख्र्ा 
% 

73/7  7 /75 75/7  7 /77 77/78 

मगर 7.1 520   0 230 1    

थारु 7.   7   03 17  1  2 

तामाङ 5.8 19  131  2 3 3 

नेवार 5  5  295 183 17 11 

राई 2.3 22  223 88 2 1 

गरुुङ 1.97 10   5 15 2 1 

मलम्ब ु 1.  73 58  3   - 
 

 

 

 रावष्ट्रर् जनगणना अनसुार कुल जनसंख्र्ाको मगर तेश्रो, थारु चौथो, तामाङ पाूँचौं, नेवार िैटौं, राई दशौं 
र गरुुङ एघारौं स्थानमा रहेको देक्तखन्ि । समग्र जातीर् समदुार्को वहसाबले मात्र नभई 
आएदवासी/जनजामत समदुार्मा समेत हामी तामाङहरुको मनजामती सेवामा उपक्तस्थमत एकदमै कमजोर 
रहेको तथ्र्ाङ्कले देखाउूँि ।  
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१६. प ूँजी कोषको अपेक्तित उपलक्तधि 

क. ववद्यालर्, वविववद्यालर् तथा ववमभन्न तामाङ संघसंस्थाहरुसूँग समन्वर् भई तामाङ र्वुाहरुलाई 
मनजामती तथा अन्र् सरकारी सेवा प्रवेशका लामग स चना प्रवाह भएको हनुेि, 

ख. तामाङ समदुार्मा वक्रर्ाशील ववमभन्न संघसंस्थाहरुसूँग समन्वर् भई मनजामती सेवा प्रवेशका 
सम्बन्िमा (भौमतक र भच ुमअल) अमभमखुीकरण कार्मक्रमहरु सञ् चालन भएको हनुेि,  

ग. नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने स्वदेशी ववदेशी िात्रवृक्ति सवुविा प्रामप्त सम्बन्िमा स चना प्रवाह 
भएको हनुेि, 

घ. तामाङ ववद्याथीहरुका लामग िात्रवृक्ति कार्मक्रम तथा मन:शपुक लोक सेवा तर्ारी किा सञ् चालन 
भएको हनुेि, 

ङ. सेवामा रहेका तामाङ कममचारीहरुलाई शाखा अमिकृत, उपसक्तचव तथा सहसक्तचव तर्ारी किा 
सञ् चालन भएको हनुेि, 

च.  सेवामा रहेका उच्च तहबाट समर् समर्मा समसामवर्क ववषर्मा भच ुमअल वा भौमतक ववमिबाट 
तामाङ कममचारीहरुलाई असल अभ्र्ास र अनभुवहरुको आदान प्रदान भएको हनुेि, 

ि. प्रशासमनक िमता ववकासका लामग समग्र समदुार्मा नवीनतम स चना तथा जानकारीहरुको 
सम्प्रषेण भएको हनुिे, 

ज. प्राववमिक तथा सरुिा मनकार् (सेना, प्रहरी) को ववमभन्न तहहरुको तर्ारी किा तर्ारी किा 
सञ् चालन भएको हनुेि । 

 

१७. प ूँजी कोषको सरुिा 
कुनै पमन तररकाले सञ् जालको प ूँजी कोषको म ल प ूँजीिन मास्न पाइने िैन । र्स्तो कार्म कान न बमोक्तजम 
दण्डनीर् हनुेि । कोषको रकम वहनाममना, दरुुपर्ोग तथा वान ववपररत खचम गने कार्ममा संलग्न पदामिकारी 
वा अन्र् व्र्क्तक्तलाई सांगठमनक कारबाही गरी मनजबाट धर्ाजसवहत एकमषु्ठ अस ल उपर गररनेि । कुनै 
कारणले सञ् जालको ववघठन भएमा वा अक्तस्तत्वमा नरहेमा र्स प ूँजी कोषको स्वाममत्व वविान बमोक्तजम 
हस्तान्तरण हनुेि । 

 

१८. सम्भाववत स्रोत 

कममचारी सञ् जालले मखु्र्तिः मनर्ममत रुपमा लोकसेवा आर्ोग तर्ारी किा र अन्र् र्स्तै प्रकारको सेवा 
प्रवेशका लामग तर्ारी किाको सञ् चालनलाई मखु्र् प्राथममकतामा राखेको ि । हाम्रो सञ् जालको प ूँजी 
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कोषको स्थापना तथा सञ् चालनका लामग तपमसलबमोक्तजमका र्ोगदानकताम/सहर्ोगदाता व्र्क्तक्त तथा 
संस्थाहरुको पवहचान गररएका िन ्। 

 

क. तामाङ कममचारी सञ् जालको कार्मसमममतको मनणमर् अनसुार तपमसल अनसुार तामाङ कममचारीहरुबाट 
सहर्ोग संकलन गररनिेः 

 राजपत्र अनंवकत कममचारी वा सोसरहिः न्र् नतम रु. ३,०००।- 
 शाखा अमिकृत वा सो सरहिः न्र् नतम रु. ५,०००।- 
 उपसक्तचव वा सोसरहिः न्र् नतम रु. १0,०००।- 
 सहसक्तचव वा सो सरहिः न्र् नतम रु. २0,०००।- 
 ववक्तशष्ट शे्रणीिः न्र् नतम रु. 25,०००।- 

ख. तामाङ समदुार् सम्बद्ध संस्थाहरुिः 
 नेपाल तामाङ घेदङु, भावषक तथा भात ृसंस्थाहरु र मातहतका संरचनाहरु 

 नेपाल रावष्ट्रर् तामाङ घेदङु र अन्तगमतका संरचनाहरु 

 अन्तरामवष्ट्रर् तामाङ पररषद् 

 नेपाल तामाङ पत्रकार संघ  

 नेपाल तामाङ क्तचवकत्सक संघ  

 ववमभन्न रावष्ट्रर् तथा अन्तरामवष्ट्रर् तामाङ संघ/संस्था तथा समाज 

ग. ववमभन्न मनजी शैक्तिक संस्थाहरु, 
घ. बैंक तथा वविीर् संस्थाहरु र सहकारी संस्थाहरु 

ङ. सरकारी स्रोतबाट तलव, भिा तथा पाररश्रममक लगार्तका सेवा सवुविा मलन ेव्र्क्तक्तहरु 

च. ववमभन्न उद्योगी, व्र्वसार्ी, व्र्ापारीहरु तथा तामाङ समदुार्का शभुक्तचन्तक, सहर्ोगी अग्रज एवं 
अमभभावकहरु 


