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पररच्छेद-१: पररचय 

१.१ पषृ्टभमूी                  

वागमती प्रदेि अन्द्तरगत नवुाकोट शजलिाको दशक्षणपवुी भागमा िेराबगरमा अवशस्थत एउटा महत्वपणुि 
स्थानीय तहको रुपमा रहेको पात्रिकाको नाम शिवपरुी गाउंपात्रिका हो। वडाको संख्याको वहसाविे 
पत्रन यो मध्यमस्तरको गााँउपात्रिकाको रुपमा रहेको छ।यस गाउाँपात्रिकामा ८ वटा वडाहरु रहेका 
छन।यो गाउंपात्रिका मिुकुकै राजिानीको रुपमा रहेको काठमाण्डौ शजलिासंग जोत्रडएको छ। यस 
गाउाँपात्रिकामा तामाङ्ग, ब्राह्ममण क्षेिी, िगायत ववत्रभन्न जातजात्रतहरुको बसोबास रहेको छ।यस 
गाउाँपात्रिकाको और्षत पाररवाररक आम्दानीमा कृवर्ष व्यवसाायको सबैभन्द्दा ठूिो वहस्सा रहेको छ र 
स्थानीय बात्रसन्द्दाको आम्दानीको अन्द्य श्रोतहरुमा व्यापार, व्यवसाय, िघउुद्योग, जात्रगर साथै आन्द्तररक र 
बैदेशिक रोजगारी हनु।्परम्परागत प्रणात्रिको कृवर्ष व्यवसायको ववकलप िोशजरहेका यहााँका बात्रसन्द्दा 
क्रमिाः आितु्रनक जीवनिैिीमा समेत अभ्यस्त हदैुछन।्  

चीिः नवुाकोट शजलिामा शिवपरुी गााँउपात्रिकाको भौगोत्रिक अवशस्थत्रत 
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नवुाकोट शजलिाका दपु्चेश्वर, पंचकन्द्या, त्रिि ु र ककनी समेतका ५ वटा पात्रिकाहरु र काठमाण्डौ 
तथा त्रसन्द्िपुालचोक शजलिा समेतिे यस शिवपरुी गाउंपात्रिका घेररएको छ। 

 

१.२ क्षमता ववकास योजनाको  आवश्यकता, उद्धशे्य  तथा औशचत्य    

मखु्य उद्धेश्यः गाउंपात्रिका द्धारा गररने सेवा प्रवाह र ववकास त्रनमािणका कामहरुका िात्रग आवश्यक 
पने कामहरु उपयोगी, प्रभावकारी एवं दक्षता साथ सम्पन्न गनि, सीप, क्षमता र कायििैिीमा सिुार 
लयाउने। 

गाउंपात्रिकाको क्षमता ववकास योजनाका सामान्द्य उदे्दश्यहरू(general objectives) त्रनम्नानसुार छनः् 
• गाउंपात्रिकाको िीवर्षीय क्षमता ववकास योजना तजुिमा गरी सोको कायािन्द्वयनबाट 

गाउपात्रिकाको कायिसम्पादनस्तरमा सिुार गने, 

• क्षमता ववकास योजना कायािन्द्वयनका िात्रग आवश्यक स्रोत तथा सािनहरूको एकीन गरी सोको 
पररपूत्रतिका िात्रग सरोकारवािाहरूिाई मागिदििन गने, 

यस क्षमता ववकास योजनाका त्रनर्दिष्ट उदे्दश्यहरू (specific objectives) त्रनम्न रहेका छन ्
• संवविान तथा प्रचत्रित काननुहरूबाट प्राप्त अत्रिकार अनरुूप प्रभावकारीरुपमा कायिसम्पादन गनि 

स्थानीय सरकारको सबि र कमजोर पक्षहरूको (Strength and weakness) पवहचान गने। 

• गाउंपात्रिकािाई प्राप्त अत्रिकार र शजम्मेवारी दक्षताका साथ सम्पादन गनि जनत्रनवािशचत 
पदात्रिकारी र कमिचारीहरूको कायिदक्षता ववृद्धको आवश्यकता पवहचान गने। 

• प्रभावकारी सेवा प्रवाहकािात्रग आवश्यक ज्ञान, सीप, िारणा र ववद्यमान क्षमताबीचको फरक 
पवहचान (Gap identification) गरी आवश्यकतामा आिाररत क्षमता ववकासका कायिक्रम तजुिमा 
गरी कायािन्द्वयन गनि मागिदििन गने। 

• सेवा प्रवाह तथा ववकास व्यवस्थापनमा आितु्रनक प्रिासनका नवीनतम आयाम, प्रववत्रि र 
प्रणािीको अनसुरण तथा प्रयोगगनि आिार तयार गनि सहयोग गरी संस्थागत ववकास तथा मानव 
संिािन ववकासका क्षेिमा देशिएका कमजोर क्षेिहरू पवहचान गरी क्षमता ववकास 
कायिक्रमिाई प्रवक्रयाका रूपमा सञ्चािन, कायािन्द्वयन तथा प्रयोग गनिका िात्रग कायिनीत्रत 
त्रनिािरण गने। 

अन्द्य उद्धशे्यहरु  

१ गाउंपात्रिकाको संगठनात्मक तथा संस्थागत व्यवस्थामा सिुार लयाउने। 

२ गाउंपात्रिकािे आवत्रिक योजना मध्यमकािीन िचि संरचना वावर्षिक योजना तथा ववकास कायिक्रम 
तजुिमा कायािन्द्वयन र अनगुमन मलुयााँकन तथा त्रसकाई उपिव्िीिाई र्दगो एवं प्रभावकारी बनाउने। 

३ गाउंपात्रिको ववत्तीय व्यवस्थापनमा पारदशििता र जवाफदेवहता  वहन गने  क्षमतामा सिुार लयाउने। 

४ गाउंपात्रिकाको कायिसम्पादन प्रकृयािाई प्रणािीवद्ध  गरी त्रछटो छररतो बनाउने। 

५ गाउंपात्रिकाको आन्द्तररक आयमा ववृद्ध गनिको िात्रग आयका अन्द्य स्रोतहरुको पवहचान गनि सहयोग 
पयुािउने। 
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६ गाउंपात्रिकाको भौत्रतक सवुविा कायाििय सरसफाइ तथा सूचना प्रववत्रि उपिव्ि गराइ दैत्रनक 
कायिसम्पादनमा सिुार लयाउने। 

७ गाउंपात्रिकाको पदात्रिकारी तथा कमिचारीको कायििैिी कायिव्यवहार तथा अन्द्तरसम्बन्द्िहरुिाई  
सदुृढ गनि तथा नयााँ साविजत्रनक व्यवस्थापनको आयामहरुको प्रयोग गने वातावरण त्रसजिना गने। 

८ गाउंपात्रिकािे साझेदारहरुसाँगको संयकु्त प्रयासमा ववकास त्रनमािणको कायि तथा संचािनमा 
सरोकारवािाहरुप्रत्रत जवाफदेही हनुे गरी समावेिी तथा सहभात्रगतात्मक अविारणाको अभ्यास गने। 

९ गाउंपात्रिका त्रभिका चि अचि सम्पतीको अत्रभिेि संरक्षण सम्हार र पररचािन गने। 

गाउंपात्रिका क्षमता ववकासका रणनीत्रतहरु 

यस क्षमता ववकास योजना कायािन्द्वयनका िात्रग उलिेशित रणत्रनत्रतहरु अविम्वन गररनेछ। 

• गाउंपात्रिकाको संस्थागत ववकासका िात्रग िासकीय तथा भौत्रतक सिुारका पक्षमा क्षमता 
अत्रभववृद्धका िात्रग नीविगत व्यवस्था गने। 

• पदात्रिकारी तथा कमिचारीको कायिवववरण स्पष्ट गरी सो को आिारमा कायिसम्पादनका िात्रग 
भौत्रतक सवुविा र प्रववत्रिको व्यवस्था गने। 

• योजना तजुिमा प्रकृया र मध्यमकािीन िचि संरचना तयार गरी सो को कायािन्द्वयन समन्द्वय र 
अनगुमन तथा मूलयााँकन कायििाई प्रभावकारी बनाइने। 

• NPSAS and SuTRA मा आिाररत रही ववत्तीय व्यवस्थापनिाई त्रनमयन पारदिी जवाफदेही 
पररणाममूिी एवम ्यथाथिपरक बनाउने। 

• पदात्रिकारी तथा कामिचारीहरुिाई अत्रिकार प्रत्यायोजन तथा शजम्मेवारी सशुम्पने प्रकृयािाई 
संस्थागत गराउने। 

• आन्द्िररक आय ववृद्ध कायिक्रम संचानि गरी आयका दायरा वढाउदै राजश्वमा ववृद्ध गने। 

• व्ययवस्थापनका नवीनतम आयामहरुको प्रयोग गरी कमिचारीको कायििैिीमा सिुार कायि 
व्यवहार तथा अन्द्तरसम्बन्द्ििाई सदुृढ गररने। 

• पात्रिकाको क्षमता ववकास कायिक्रमको िात्रग सरोकारवािा त्रनकाय, ववकास साझेदार तथा 
गैरसरकारी संघ संस्थासंगको साझेदारी र सहकायिमा समावेिी तथा सहभात्रगताको ववत्रि अपनाइ 
कायि गने। 

• क्षमता ववकास कायियोजनामा उलिेशित प्रशिक्षण, गोष्ठी, कायििािा िगायतका माध्यमवाट 
पदात्रिकारी एवम ्कमिचारीहरुिाई सूशिशक्षत गराउने। 

• नागररक वडापिमा उलिशित सेवा तथा सवुविाहरु प्रदान गने सम्बन्द्िमा सेवाग्राहीिाई उशचत 
जाकारी गराउने व्यवस्था गने। 

• कायािियिाई आवश्यक पने ववत्रभन्न सफ्टवेयर ( योजना, िरीद, शजन्द्सी, व्यशक्तगत घटना दताि, 
सूचना प्रणािी आर्द ) को त्रनमािण एवं िरीद गरी कायािन्द्वयनमा लयाउने। 

• गाउंपात्रिकाको वक्रयाकिापमा समावेिी त्रसद्धान्द्त वमोशजम उशत्पत्रडत, दत्रित, आर्दवासी 
जनजाती, मवहिा, अपााँगता भएकाहरु आर्दको सहभात्रगतामा सतु्रनशित गराउने। 
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नेपािको संवविानिे स्थानीय तहिाई ठूिो शजम्मेवारी र्दएको छ।संवविानको अनसूुशच ८ मा स्थानीय 
तहको एकि अत्रिकार उलिेि गररएको छ।साथै संघ र प्रदेि सरकारसाँग त्रमिेर गने अन्द्य कायिहरु 
पत्रन ववस्ततृरुपमा उलिेि गररएका छन।्स्थानीय सरकार कायि संचािन ऐन २०७४ िे कैयन 
महत्वपूणि कायिहरु गने शजम्मेवारी स्थानीय तहिाई र्दएको छ। 

यस्ता कानून प्रदत्त संवैिात्रनक, कानूनी र कायिकारी अत्रिकारहरुको प्रयोग गनि स्थानीय तह सक्षम हनु ु
जरुरी छ।कानूनी र संवैिात्रनक रुपमा अत्रिकारहरु र्दइएता पत्रन क्षमताको अभाव भएमा कायिसम्पादन 
राम्रो हनु सवकरहेको छैन।तसथि पात्रिकाको क्षमता ववकास गनुिपने आवश्यकता रहेको छ। 

मूितः आज स्थानीय सरकारको रुपमा कायि गने यस पात्रिकािे गने कायिहरु भनेका फोहर मैिा 
व्यवस्थापन, भवन त्रनमािण, नक्सा पास, आवत्रिक योजना तजुिमा, आयोजना वैंकको स्थापना, एकीकृत 
वस्ती ववकास गरुुयोजना, घर िरुी नंवरको प्रभावकारी कायािन्द्वयन, िलुिा क्षेिको अत्रभिेिीकरण जस्ता 
कायिहरु हनु।् 

यसैगरी गनुिपने अन्द्य कायिहरुमा स्थानीय अस्पतािहरुको संचािन र व्यवस्थापन, सूचना प्रववत्रिको 
व्यवाहाररक प्रयोग गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारीतामा ववृद्ध, साविजत्रनक िरीद र दररेट स्वीकृत गने, 
कर संकिनमा अनिाइन प्रणािी र राजस्वको नक्सााँकन गने जस्ता कायिहरु हनु।्यस्तै शिक्षा कायिक्रम 
संचािन, समयमै वावर्षिक बजेट तथा कायिक्रम स्वीकृत्रत र वावर्षिक कायिक्रमको समीक्षा, औद्योत्रगक 
ग्रामहरुको स्थापना र संचािन, एक वडा एक उत्पादन कायिक्रम, शजववकोपाजिनको िात्रग थप काक्रि म 
संचािन, न्द्यावयक कायि सम्पादन/इजिासको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उजरुी फछियौट, ववपद 
व्यवस्थापन पूवि तयारी, पात्रिकाको पाश्विशचि तयारी जस्ता महत्वपूणि कायिहरु गने शजम्मेवारी स्थानीय 
सरकारको नै भएकोिे क्षमता ववकास ववना यी कायिसम्पादन संभव छैन।यी सवै कायिको प्रभावकारी 
सम्पादनको िागी योजनावद्ध क्षमता ववकासको आवश्यकता पछि। 
गाउंपात्रिकािे आफ्नो भतू्रमका सफिरुपमा त्रनवािह गनि तथा ववकास त्रनमािणका कायिहरु र्दगो ढंगिे 
समयमै सम्पन्न गरी जनताको ववकास प्रत्रतको अपके्षा र चाहना परुागनि आफ्नो काम गने परम्परागत 
तौर तररका, िैिी र शचन्द्तनमा पररवत्रतित सन्द्दभिअनरुूप पररवतिन गराउन ु आवश्यक हनु्द्छ। 
गाउंपात्रिकाको क्षमता ववकासमा संस्थागत र संगठनात्मक व्यवस्था, मानव संिािन तथा भौत्रतक 
पूवाििार क्षमताका ववर्षयहरु पदिछन।्मानवीय सीप र क्षमताको अत्रिकतम उपयोग गदै काममा नयााँपन 
तथा िैिीिाई त्रसजिनिीि एवम ्पररणाममिुी बनाउन सेवा प्रवाह गने त्रनकायहरूको संस्थागत क्षमताको 
ववकासको योजना आवस्यक हनु्द्छ।गाउंपात्रिकाद्वारा प्रवाह गररएका सेवा, सवुविातथा वस्त ुनागररकका 
अपेक्षा र चाहना अनरुूपका हनुपुदिछ।यसो भएमा माि जनत्रनवािशचत प्रत्रतत्रनत्रि र कमिचारी संयन्द्िप्रत्रत 
ववश्वसनीयता बढ्नकुो साथै राज्य र व्यवस्थाप्रत्रत पत्रन नागररकहरूमा भरोसा बढ्छ। यस गाउंपात्रिकािे 
मानव संिािन, ववत्रि र कायि प्रणािी तथा संस्थागत क्षमताको क्रत्रमक रूपमा ववकासगरी नागररकप्रत्रत 
उत्तरदायी हनु र सेवाप्रवाह प्रभावकारीरुपमा संचािन गनि क्षमता ववकास योजनाको कायािन्द्वयनबाट 
उपयकु्त  हनुे भएकोिे योजनाको जरुरी पछि। 

क्षमता ववकास योजनाको औशचत्य 

शिवपरुी गाउंपात्रिकाको क्षमता ववकास योजनाका औशचत्यहरु देहाय बमोशजम छनः 
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• संवविानप्रदत्त अत्रिकार र शजम्मेवारीहरूिाई कुिि रूपमा सम्पादन गरी नागररकहरूिाई त्रछटो, 
छररतो, त्रमतव्ययी, पारदिी र गणुात्मक सेवा प्रवाह गने शजम्मेवारी र दावयत्व नशजकैको सरकारको 
रुपमा रहेको पात्रिकाको कायिक्षेिमा रहेको हनु्द्छ।यसिे पत्रन पात्रिकाको क्षमता स्थानीय जनतािे 
अपेक्षा गरे अनरुुप हनुपैछि। 

• पात्रिकाबाट सञ्चािन गररने सामाशजक, आत्रथिक, वातावरणीय गत्रतववत्रि तथा पूवाििार ववकास 
त्रनमािणका कायिहरूिाई र्दगो र पररणाममिुी बनाउन ुपने काननुी र नतै्रतक दावयत्व पत्रन पात्रिका कै 
हनु्द्छ। 

• पात्रिकाका अत्रिकार र शजम्मेवारीहरू कुिि रूपमा सम्पादन गनि ववत्रभन्न पदीय शजम्मेवारीमा रहेका 
जनत्रनवािशचत प्रत्रतत्रनत्रिहरू र कमिचारीहरूको क्षमता ववकास गनि आवश्यक पने भएकोिे योजनावद्ध 
रुपमा कायिगदाि प्रत्रतफिको सतु्रनशितता वढ्छ। 

•  ववकास प्रिासनका ववत्रभन्न नवीनतम आयाम, प्रववत्रि र मान्द्यता अनसुार गाउंपात्रिकािाई क्रत्रमक 
रूपमा प्रववत्रियकु्त बनाउदै नागररकहरूको आिा र अपेक्षा अनसुार काम गनि सक्ने गरी पात्रिकाको 
संस्थागत क्षमता ववकास गनि पत्रन क्षमता ववकास योजनाको आवश्यकता पदिछ। 

• मागमा आिाररत क्षमता ववकास कायिक्रम सञ्चािन गरी स्थानीय आवश्यकता पररपूत्रति गनि र 
जनातिे अपेक्षा गरेका क्षिेमा ज्ञान, सीप र व्यवाहार र शचन्द्तनको ववकास तथा जनउत्तरदायी िासन 
प्रणािी स्थावपत गनि आवश्यक रहेकोिाे पत्रन योजनाको औशचत्यता रहन्द्छ। 

• स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४, ववपद जोशिम न्द्यूनीकरण तथा पूनस्थािपना ऐन, २०७४, अन्द्तर 
सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, संघ, प्रदेि र स्थानीय तह (समन्द्वय र अन्द्तरसम्बन्द्ि) ऐन, 

२०७७ जस्ता ववत्रभन्न कानूनहरुिे स्थानीय तहका शजम्मेवारी, भतू्रमका र अन्द्तरसम्बन्द्िका ववर्षयहरुमा 
स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन।्यी ऐनिे र्दएका अत्रिकारहरुको प्रयोग गनि एक तहको क्षमता 
आवश्यकता पने हनु्द्छ। 

• संवविानमा उलिेि भएका अत्रिकारका सूचीहरुको व्यावहाररक कायािन्द्वयनको शस्थत्रत, स्थानीय सरकारको 
िासन संचािन क्षमता र स्थानीय िासनिाई प्रभावकारी तलुयाउनका िात्रग आगामी र्दनमा आवस्यक पने 

क्षमताको अन्द्तर पवहचान गरी यस्ता अन्द्तर एवम ् कमजोरीिाई हटाई स्थानीय तहिाई सबि र सक्षम 

िासकीय एकाईका रुपमा स्थावपत गनि योजनावद्ध क्षमता ववकास योजनाको आवश्यकता पछि। 

• संवविान तथा कानूनिे तोकेका भतू्रमका र शजम्मेवारी अनरुुप  कायि सम्पादन गदाि समग्र राविय योजना र 

ववश्वव्यावप साझा िक्ष्यको रुपमा रहेका र्दगो ववकासका िक्ष्य तथा स्थानीयस्तरका आवस्यकताहरु 

पररपूत्रति गने गरी योजनाबद्ध रुपमा कायि सम्पादन गनि पत्रन योजनावद्ध क्षमता ववकासको आवश्यकता 
हनु्द्छ। 

१.३ क्षमता ववकास योजना तजुिमा ववत्रि र प्रकृया  

यस क्षमता ववकास योजना तजुिमा गदाि र स्थानीय गाउंपात्रिका भ्रमण गरी स्थिगत वहृत छिफि गरी 
गाउंपात्रिकाको संस्थागत, भौत्रतक र मानवीय स्रोतसािन जस्ता सबै पक्षहरूिाई समेटी सहभात्रगतात्मक 
ववत्रिबाट तयार गररएको त्रथयो।यथाथि िरातििाई प्रत्रतववशम्वत गरोस ् र पात्रिकाको मागमा आिाररत 
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होस ् भने्न ध्येयिे यस क्षमता ववकास योजना तजुिमाका गदाि त्रनम्न ववत्रि र प्रकृयाहरु अविम्वन 
गररएका त्रथए। 

• क्षमता ववकासको योजना तथा नीत्रत प्रवक्रयाबारे अत्रभमिुीकरणः यस पात्रिकाको क्षमता ववकास 
योजना ववर्षयमा जानकारी गराउन अत्रभमिुीकरण कायिक्रम सञ्चािन गररएको त्रथयो। 

• क्षमता ववकसको िेिाजोिाः मागमा आिाररत संस्थागत क्षमता ववकासको आवश्यकताको 
िेिाजोिा गनि क्षमता ववकास योजनाको ववत्रभन्न ववर्षयगत क्षेिहरुसाँग सम्बशन्द्ित फारमहरु तयार 
पाररएका त्रथए। 

• फारमहरुको ववकासः सात भागमा ववभाजन गररएका यस्ता फारमहरुमा पवहिो फारम संवविानिे 
र्दएका अनसुचुी ८ का २२ वटा कायिहरु सम्पादन गनि आवश्यक पने गाउंपात्रिका अध्यक्ष र 
उपाध्यक्षका क्षमता पवहचान िशक्षत त्रथए भने फारम २ स्थानीय सरकार संचिन ऐन २०७४ िे 
र्दएका अत्रिकारहरु सम्पादन गनि अध्यक्ष उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षका क्षमता पवहचान िशक्षत 
त्रथए।वााँकी अन्द्य फारमहरु प्रमिु कायिकारी अत्रिकृत वा िािा अध्यक्ष र एकाईिका अध्यक्षहरूको 
कायिसम्पादन क्षमतासाँग सम्बशन्द्ित त्रथए।  

• गाउंपात्रिका स्थिगत भ्रमण र छिफिः पात्रिकाको स्थिगत छिफिमा जनप्रत्रतत्रनत्रिहरु र सवै 
कमिचारीहरुिाई सहभागी गराई संस्थागत क्षमता िेिाजोिाका िात्रग ववत्रभन्न फारमहरु ववतरण गरी 
त्रनजहरुिे नै महिसु गरेका क्षमता ववकाससाँग सम्बशन्द्ित आवश्यक वववरण संकिन गररएको 
त्रथयो। 

• नेततृ्व तहको क्षमता ववकास आवश्यकताको िेिाजोिाः गाउं पात्रिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा 
अध्यक्ष, तथा कायिपात्रिका सदस्य र ववत्रभन्न सत्रमत्रत, उपसत्रमत्रतका संयोजकहरुसाँग अन्द्तरवक्रयात्मक 
छिफि गरी त्रनजहरुको क्षमता ववकासको आवश्यकताको वववरण संकिन गररएको त्रथयो । 

• स्थिगत अविोकनमा आिाररत क्षमता ववकास  पवहचान र आवश्यकताको िेिाजोिाः  
गाउंपात्रिकाका कमिचारी तथा पदात्रिकारीहरूिे स्पष्ट रूपमा पवहचान गनि नसकेका तर 
कायिसम्पादनकािात्रग महत्वपूणि कायि तथा वक्रयाकिापहरूको पवहचान आपूत्रतिमा आिाररत क्षमता 
ववकास आवश्यकताको िेिाजोिाको माध्यमबाट गररएको त्रथयो। 

• राविय महत्वका नीत्रत, रणनीत्रत, कायिववत्रि अध्ययनः मता ववकाससम्बन्द्िी वक्रयाकिापहरूको 
पवहचानकािात्रग राविय महत्वका नीत्रत, रणनीत्रत, कायिववत्रि तथा कायिक्रमहरूको अध्ययन गररएको 
त्रथयो। 

• अविोकन र अत्रभमत संकिनः गाउंपात्रिकाको कायि सम्पादन अवस्थाको अविोकन, सम्पादन 
गरेका कायिहरूको समीक्षा, सेवाग्राही नागररकहरूको अत्रभमत संकिन, सानो समूह अन्द्तवािताि, 
व्यशक्तगत अन्द्तवािताि; स्थानीय सरकारको संस्थागत स्व-मूलयांकनको नत्रतजा र गाउंपात्रिकाको 
प्रकाशित, अप्रकाशित अन्द्य दस्तावेजहरूको अध्ययन गररएको त्रथयो।  

• स्व-मूलयााँकन साँग सम्वशन्द्ित सूचना संकिन तथा ववश्लरे्षणः गाउंपात्रिकाको ववगत दईुवर्षिको स्व-

मूलयांकन ववत्रिबाट संकिन भएका सूचनाहरूमा आिाररत क्षमता ववकासका आश्यकताको 
िेिाजोिा अध्ययन तथा ववश्लरे्षण गररएको त्रथयो। 
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• क्षमता ववकास योजनाको मस्यौदा तयारीः यसरी प्राथत्रमकीकरणको समेतको आिारमा क्षमता 
ववकासको िात्रग आगामी तीन वर्षिमा सञ्चािन गनुिपने वक्रयाकिापहरूको त्रनिािरण गरी र सोका 
िात्रग िाग्ने आत्रथिक व्ययभारको समेत िेिाजोिा गररएको त्रथयो। 

• राय प्रत्रतवक्रया र अशन्द्तम प्रत्रतवेदनः मस्यौदा क्षमता ववकास योजनाको उपर आफ्ना राय सझुाव र 
प्रत्रतवक्रयाका ित्रग पात्रिकामा पठाई सो राय प्रत्रतवक्रया समेत समावेि गरी अशन्द्तम प्रत्रतवेदन तयार 
गररएको त्रथयो। 

१.४ क्षमता ववकास योजनाका सीमाहरु     

प्रस्ततु योजना तयार गदाि स्थानीय गाउंपात्रिकाका कमिचारी र त्रनवािशचत जनप्रत्रतत्रनिीहरु साँगको छिफि 
र अन्द्तरवक्रया तथा पात्रिकावाट प्राप्त वववरण एवं जानकारीिाई आिार मात्रनएको छ।यस क्षमता 
ववकास कायि योजनािाई कायािन्द्वयन गनि संघीय सरकार, प्रदेि सरकार र स्वयम ्स्थानीय सरकारिे 
पहि गनुिपने मान्द्यता राशिएको छ।कत्रतपय दक्षता अत्रभववृद्धका सवािमा ववकासका साझेदारहरुको 
आत्रथिक र प्राववत्रिक सहयोगको अपेक्षा गररएको छ।योजना मूितः नयााँ जानकारी र नयााँ ववर्षयवस्तकुा 
साथै प्रवविी तफि  केन्द्रीत भई तजुिमा गररएको छ।यस योजनाको हवुह ुकायािन्द्वयनमा चनुौत्रत हनु सक्छ 
वकनकी यसमा स्रोतसािन र िनरािीको पररचािन आवश्यक पछि।क्षमता ववकास योजनाको अनगुमन 
तथा मूलयाङ्कनमा समस्यािाई त्रनरन्द्तर रुपमािागू गनि नसवकएको अवस्थामा योजनाको कायािन्द्वयन वा 
अपेशक्षत उपिव्िीमा समस्या हनु सक्छ। 

१.५ कायिकारी सारािं 

नवुाकोट शजलिाको दशक्षणपूविमा अबशस्थत यो शिवपरुी गाउंपात्रिकाको समग्र क्षमता अपेक्षा गरीएभन्द्दा 
कमजोर पाइएको छ।भौत्रतक पूवाििारको अवस्था, संस्थागत क्षमता र सवै जनप्रत्रतत्रनत्रि, सत्रमत्रतहरु तथा 
कमिचारीहरुको क्षमता कमजोर रहेको पाइएकोिे संघीय सरकार र प्रदेि सरकार तथा अन्द्य 
सरोकारवािाहरुिे यसको क्षमता ववकासमा प्राथत्रमकता र्दनपुने देशिन्द्छ। 

प्रस्ततु तीन वरे्ष क्षमता ववकास योजना (२०७९/८०-२०८१/८२)िे यस गाउंपात्रिको क्षमता ववकासका 
वहृत तथा त्रनर्दिष्ट क्षेिहरु (broad and specific areas of capacity development) र तीनको 
प्राथत्रमकताक्रम तात्रिकावद्ध रुपमा सम्पन्न गने गरी पवहचान गररएको छ। 

भौत्रतक पूवाििार त्रनमािण, जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुको तात्रिम/ प्रशिक्षण र स्वदेि तथा ववदेि भ्रमण, तथा ववर्षयगत 
र पटके सत्रमत्रतहरुको ववर्षयक्षेि अनसुारको कायािन्द्वयन दक्षता र क्षमता ववृद्ध गरी गाउंपात्रिकाको 
समग्र कायिसम्पादन उच्च पानि त्रनकै मेहनत गनुिपने देशिन्द्छ।शिवपरुी गाउंपात्रिकामा कायिरत 
कमिचारीहरुको वशृत्त ववकासमा तात्रिमको अभाव भएको र सेवा प्रवाहको प्रभावकाररता वढाउने  
ववर्षयमा समेत क्षमता कमजोर भएको पाइएको छ। 

गाउंपात्रिकाको भवन नयां बनेको तथा केही वडाहरुको भवन नयााँ बनाउन ु पने भएकोिे िागत 
आवश्यक देशिन्द्छ भने कमिचारीहरुको पत्रन क्षमता संतोर्षजनक नरहेकोिे तात्रिम र क्षमता ववकासमा 
िचि गनुिपने देिीएको छ।दीघिकािीन महत्वका र ठूिा भवन त्रनमािण र उपकरणहरुको िात्रग संघीय 
सरकार र प्रदेि सरकारिे सहयोग गनुि पने देशिन्द्छ भने सानात्रतना पटके तात्रिम र कायाििय 
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व्यवस्थापनमा गाउंपात्रिका स्वयंिे िचि व्यहोनुिपने  गरी यो तीनवरे्ष क्षमता ववकास योजना प्रस्ताव 
गररएको छ। 

 
 
 
 

पररच्छेद-२: स्थानीय तहको क्षमता ववकास नीत्रत तथा कायिनीत्रत 

 

२.१ क्षमता ववकासका िात्रग स्थानीय तहको अंत्रगकार गरेका नीत्रतहरु कायिनीत्रत स्रोत संयन्द्ि 

यस गाउंपात्रिकाको क्षमता ववकासका िात्रग केही नीत्रतगत व्यवस्थाको अविम्वन गररएको भएता पत्रन 
सो त्रनकै सीत्रमत मािामा माि रहेको पाइएको छ।सामान्द्य प्रिासत्रनक व्यवस्थापन वाहेक क्षमता र 
दक्षता अत्रभववृद्धमा वविेर्ष कायि भएको पाइएन।गाउंपात्रिकाको संस्थागत ववकासका िात्रग िासकीय 
तथा भौत्रतक सिुारका पक्षमा क्षमता अत्रभववृद्धका िात्रग नीत्रतगत व्यवस्था गनि ध्यान र्दइएको 
पाइएन।केही व्यवस्था गररएका कायिहरुमा पदात्रिकारी तथा कमिचारीको कायिवववरण स्पष्ट गरी सो को 
आिारमा कायिसम्पादनका िात्रग उपिव्ि सीत्रमत भौत्रतक सवुविा र प्रववत्रिको व्यवस्था गररएको पाइयो 
भने वावर्षिक योजना तयार गरी सो को कायािन्द्वयन भने गररएको पाइयो।साथै SuTRA मा आिाररत रही 
ववत्तीय व्यवस्थापनिाई त्रनमयन, पारदिी वनाइएको र कायििायको सम्पती तथा शजन्द्सी व्यवस्थापनको 
िगत रािेको पाइयो।साथै नागररक वडापिमा उलिशित सेवा तथा सवुविाहरु प्रदान गने सम्बन्द्िमा 
सेवाग्राहीिाई उशचत जानकारी गराउने व्यवस्था गररएको भने पाइयो।कानूनी रुपमा वाध्यकारी भएर 
गररएका यी व्यवस्था वाहेक अन्द्य क्षमता र दक्षता अत्रभववृद्धका कायिक्रमहरु िासै संचािन गररएको 
पाइएन।तसथि यस्ता सीत्रमतरुपमा भएका काननुी तथा व्यवस्थपकीय पक्षमा व्यापक सिुार गनुि पने 
देशिन्द्छ। 

२.२ क्षमता ववकासका िात्रग ववगत तीन वर्षिमा गररएको बजेट ववत्रनयोजन 

क्षमता ववकासका िात्रग यस पात्रिकािे उलिेख्य रुपमा बजेट ववत्रनयोजन गरेको अवस्था छैन।क्षमता 
ववकासको महत्व नवझेुकोिे यसो भएको हनु सक्छ।ववगत तीन वर्षिमा यस पात्रिकािे क्षमता 
ववकासको क्षेिमा गरेको ववत्रनयोजन न्द्यून रहेको पाइएको छ। 

२.३ क्षमता ववकासका िात्रग संचात्रित कायिक्रमहरु (आन्द्तररक/वाह्य) 

सीत्रमत वजेट ववत्रनयोजन र क्षमता ववृद्ध प्रत्रतको चेतनाको अभाविे गदाि िासै क्षमता ववकासका 
कायिक्रमहरु संचिन गररएको पाइएन।आक्किझकु्कि वाह्य आयोजकिे गने केही जानकारीमूिक र 
अत्रभमूिीकरणका कायिक्रमवाहेक त्रनयत्रमत रुपमा वावर्षिक बजेट ववत्रनयोजन गरी सीप दक्षता र क्षमता 
अत्रभववृद्धका कायिक्रमहरु संचािन नभएको स्थिगत छिफिवाट पत्रन जानकारीमा आयो।संचािन 
भएका केही प्रशिक्षणका कायिक्रमहरुको पत्रन स्रोत व्यशक्तको अभाव र पटके प्रकारका तात्रिम 
प्रशिक्षणहरु भएकोिे िासै उपिव्िीमूिक नभएको गनुासो कमिचारी तथा जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुवाट नै व्यक्त 
हनु आयो।  
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पररच्छेद-३: स्थानीय तहको ववद्यमान मानव तथा संस्थागत अवस्था 
३.१ स्थानीय तहमा ववद्यमान मानव संिािनको अवस्था 
यस गाउंपात्रिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ८ वटा वडामा वडाध्यक्ष र सोही अनपुातमा सदस्यहरु कायिरत 
रहेको अवस्था छ।यस गाउंपात्रिकामा अत्रिकृतस्तर, सहायकस्तर तथा कायाििय सहयोगी र हिकुा 
सवारी सािन चािक सवहत स्थायी र करार सेवाका गरी करीव ३७ जना  कमिचारी कायिरत रहेका 
छन भने स्वास््य तफि  स्वास््य चौकीहरु समेतमा गरी ४७ जना र वडा कायािियमा २५ जना 
कमिचारी कायिरत रहेको पाइयो। यस पात्रिकाको कमिचारीको पद, सेवा, समहु, शे्रणी र उनीहरुका 
िात्रग क्षमता ववकासका क्षिेहरु त्रनम्न तात्रिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

तात्रिका :  1  कमिचारीको दरवन्द्दी र क्षमता ववकासका क्षिेहरु 

 

पद सेवा/समूह/शे्रणी  क्षमता ववकासका क्षिेहरु 

अध्यक्ष प्रिासकीय 
अत्रिकृत 

प्रिासन /साप्र/रा प ततृीय उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेततृ्व ववकास, 

 इ-गभनेन्द्स, साविजत्रनक प्रिासन 
अत्रिकृत सातौं प्रिासन, िेिा, सातौं उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेततृ्व ववकास, 

 इ-गभनेन्द्स, साविजत्रनक प्रिासन 
अत्रिकृत छैटौं जनश्वास््य, हे ई स्वास््य सेवा साँग सम्बशन्द्ित 
अत्रिकृत छैटौं शिक्षा, शिक्षा प्रिासन उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेततृ्व ववकास, 

 इ-गभनेन्द्स, शिक्षा प्रिासन 
अत्रिकृत छैटौं इशन्द्जत्रनयर, त्रसत्रभि िरीद, जीन्द्सी सम्बन्द्िी  
अत्रिकृत छैटौं प्रसािन, सा प्र उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेततृ्व ववकास, 

 इ-गभनेन्द्स, साविजत्रनक प्रिासन 
अत्रिकृत आठौं जनश्वास््य स्वास््य नीत्रत, जनस्वास््य 
अत्रिकृत छैटौं जनश्वास््य, क न स्वास््य नीत्रत, जनस्वास््य सेवा  

सूचना प्रववत्रि अत्रिकृत  ववववि, छैटौं  IT related  

अत्रिकृत छैटौं रोजगार संयोजक रोजगार प्रवििद्धन, उद्यमशििता  
सहायक पााँचौं सा प्र, प्रिासन सामान्द्य प्रसािन 
सहायक पााँचौं िेिा,  िेिापाि िेिामान र िेिापािन 
शिक्षा पााँचौं शिक्षा प्रिासन प्रा स शिक्षा प्रासािन 
प्रिासन पााँचौं आन्द्तररक िेिापरीक्षक िेिा परीक्षण  र नेपाि िेिा पररक्षणमान 
सहायक पााँचौं न्द्याय न्द्याय प्रिासन, मेित्रमिाप गराउने पद्धत्रत 
पााँचौं प्रा स कृवर्ष प्रिार, पााँचौं कृवर्ष ववकास प्रसार 
पााँचौं प्रा स पि ुसेवा, पााँचौं पि ुववकास, पि ुसेवा  
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पााँचौं  सवइशन्द्जत्रनयर, त्रसत्रभि िरीद, शजन्द्सी व्यवस्थापन 
पााँचौं कम्पटुर अपरेटर, ववववि IT web page  

पााँचौं सूचना प्रववत्रि सहायक,  

क अ ववववि 
IT साँग समबशन्द्ित 

चौथो ना प्र स्वा, प्रा, पि ुसेवा पि ुसेवा  
चौथो ना प्र स, पिसेुवा पि ुसेवा 
चौथो  अत्रमन, इशन्द्जत्रनयर, सवे शजन्द्सी िरीद 

सहायक म वव त्रन  म वव त्रन,  ववववि  
चौथो स कम्पटुर अप्रटेर, 

ववववि 
कम्पटुर 

चौथो  वफलड सहायक  
सहायक कमिचारी हिकुा सवारी चािक र 

कायाििय सहयोगी  
आचरण र मयािदापािन 

स्रोतः शिवपरुी गाउंपात्रिका 

 

तात्रिका :  2  कायिरत कमिचारी 

पद दजाि िािा उपिािा क्षमता ववकासका िागी प्रस्ताववत कायिक्रमहरु 

प्रमिु प्रिासकीय 
अत्रिकृत 

प्रिासन समहु गत्रतशििता, उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेततृ्व ववकास, 
इ-गभनेन्द्स, साविजत्रनक प्रिासन र सेवा प्रवाह 
सम्बन्द्िी तात्रिम 

अत्रिकृत सातौं िेिा उत्प्ररेणा, समन्द्वय ,नेततृ्व ववकास, ई गभनेन्द्स, 
अन्द्तरािवष्टय िेिामान र िेिा पररक्षण स्तर 

त्रस अ हे व छैटौं स्वास््य िािा जनस्वास््य साँग सम्बशन्द्ित नीत्रत र कायिक्रम सरुवा 
रोग र महामारी, आयवेुद पद्धती सम्बन्द्िी तात्रिम 

ववद्यािय त्रनरीक्षक शिक्षा उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेततृ्व ववकास, शिक्षा प्रासािन, 
पाठ्यक्रम ववकास, स्थानीय भार्षा संस्कृत्रत 

सूचना प्रववत्रि 
अत्रिकृत 

सूचना प्रववत्रि िािा Internet and LAN Commection, Server 
management, web-page design, GIS Networking 

and It related training 

रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र रोजगार प्रवद्धिन, उद्यमिीिता ववकास र व्यवसाय 
ववकास 

िेिा सहायक िेिा नेपािको िेिामान िेिापािन पद्धत्रत र 

 िेिा पररक्षणमान शजन्द्सी व्यवस्थापन 
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प्रिासन सहायक  योजना िािा स्थानीय योजना तजुिमा र अनगुमन प्रणािी 
आ िे प सहायक प्रिासन आन्द्तररक त्रनयन्द्िण प्रणािी र िेिा मान 
सव इशन्द्जत्रनयर पूवाििार ववकास तथा 

भवन त्रनयमन 
वातावरण र ववकास त्रनमािण, साविजत्रनक िरीद र 

शजन्द्सी व्यवस्थापन 
प्रिासन सहायक प्रिासन संचार कायाििय पद्धत्रत र शजन्द्सी व्यवस्थापन 

ना स ु शजन्द्सी/ववर्षद् 
व्यवस्थापन 

शजन्द्सी व्यवस्थापन, ववर्षद् व्यवस्थापन, दैवव प्रकोप 
व्यवस्थापन र उद्धार 

कानूनी सहजकताि न्द्यावयक सत्रमत्रत कानूनका त्रसद्धान्द्त र मेित्रमिापका नीत्रत रणनीत्रत 
सव इशन्द्जत्रनयर पूवाििार ववकास तथा 

भवन त्रनयमन िािा 
वातावरण र ववकास त्रनमािणस र साविजत्रनक िरीद 

कम्पटुर अप्रटेर ववववि Digital profile; Data management, IT wet 
page/MIS/ Networking devices 

कम्पटुर अप्रटेर प्रिासन MS word Excel Power Point and basic Computer 
Operating System; Data Management 

MIS अप्रटेर पंजीकरण िािा Computer operating  / दताि तथा चिानीको महत्व 
र पिाचर; संचार 

सव ओभरत्रसयर  पूवाििार ववकास तगा 
भवन त्रनयमन िािा 

वातावरण र ववकास त्रनमािण र साविजत्रनक िरीद 

अत्रसस्टेन्द्ट सव 
इशन्द्जत्रनयर 

पूवाििार ववकास तगा 
भवन त्रनयमन िािा 

वातावरण र ववकास त्रनमािणस र साविजत्रनक िरीद 

सहायक चौथो  प्रिासन कायििया संचािन, सेवा प्रवाह, संचार र कायििय 
व्यवस्थापन 

अत्रसस्टेन्द्ट सव 
इशन्द्जत्रनयर 

योजना अनगुमन 
िािा 

वातावरण र ववकास त्रनमािणस र साविजत्रनक िरीद 

आवत्रिक योजनुा तजुिमा 
िा पा स टे िानेपानी तथा 

सरसफाई उपिािा  
पानीको स्रोत संरक्षण र आपूत्रति 

ना प्र स्व प्र पिसेुवा िािा पि ुसेवा सम्बशन्द्ित 
प्राववत्रिक  सहायक कृवर्ष ववकास िािा कृवर्ष ववकास र प्रसार 

ना प्र से प्रा पि ुसेवा िािा पिसेुवा सम्बशन्द्ित 
अ हे व स्वास््य िािा ग्रात्रगण स्वास््य प्रणािी र सरसफाइ तथा सरुवा 

रोगहरु सम्बन्द्िी 
पोर्षण स्वयंसेवक वहकु्षेिीय पोर्षण पोर्षण र स्थानीय उत्पादनको उपभोगको महत्व 
वफलड सहायक पंजीकरण िािा कायिसाँग सम्बशन्द्ित 

प्राववत्रिक सहायक 
पूवाििार ववकास तथा रोजगार ववकास र वैदेशिक रोजगारवाट 
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(प्रिानमन्द्िी 
रोजगार कायिक्रम) 

  

भवन त्रनयमन िािा फकेकाहरुका िात्रग सरसलिाह तथा परामिि र्दने 
ववर्षय 

अत्रमन भतू्रम व्यवस्था गाउंपात्रिकाको भबूनोटको संरक्षण र भनूीत्रत 
वफलड सहायक पंजीकरण िािा सेवासाँग सम्बशन्द्ित 

ना प्र स कृवर्षववकास िािा ग्रमीण कृवर्ष प्रणािी, रैथाने वािी संरक्षण 
उद्यम ववकास 
सहजकताि 

उद्यम ववकास  उद्यमिीिता ववकास  

हिकुा सवारी 
चािकहरु 

प्रिासन िािा कायिियमा शिष्टाचार पािन 

कायाििय 
सहयोगीहरु 

प्रिासन िािा कायिियमा शिष्टाचार पािन 

स्रोतः शिवपरुी गाउंपात्रिका र छिफिवाट प्राप्त सझुावहरु 

३.२ स्थानीय तहको संस्थागत ववकासको अवस्था 
संस्थागत सिुारका िात्रग यस पात्रिकािे ववत्रभन्न ववर्षयमा ऐन, त्रनयम, कायित्रबिी, र्दग्दििन र 
त्रनदेशिकाहरु तजुिमा गरी कायािन्द्वयनमा लयाएको पाइयो।तथापी न्द्यूनतम बनाउन ुपने कानूनहरु मध्िे 
करीव ६० प्रत्रतित ऐन, त्रनयम, कायिवविी, र्दग्दििन र त्रनदेशिकाहरु बनाउन वााँकी रहेको पाइयो। 

३.३ कायाििय पूवाििार तथा कायाििय औजार उपकरण 

आठ वटा वडाभएको यस गाउंपात्रिकाको हाि नयां कायाििय भवन भएको तर कत्रतपय वडा 
कायिियहरुको भवनको अवस्था भने कमजोर र सााँिरुो भएकोपाइयो। सवारी सािनको हकमा न्द्यनु 
हिकुा सवारी सािनको व्यवस्था भएको पाइयो।त्यसैगरी केही थान कम्पटुरहरु, इन्द्टरनेट र वाइफाइ, 
प्रोजेक्टर र फ्याक्सको व्यवस्था भने गररएको पाइयो।तर सवै अत्रिकृत कमिचारीहरुको िात्रग भने 
कम्प्यटुरको व्यवस्थापन गनि सकेको देशिएन। 

३.४ ववद्यमान अवस्था र अपेशक्षत अवस्था वीचको अन्द्तराि 

गाउंपात्रिकािे आफ्नो कायि सम्पादन उच्च रािी समयमै सेवा प्रावह गनि भौत्रतक रुपमा थप सिुार गनुि 
पने देशियो। त्रनम्न तात्रिकामा ववद्यमान अवस्था र अपेशक्षत अवस्था वीचको तिुनात्मक वववरण प्रस्ततु 
गररएको छ। 

तात्रिका :  3  ववद्यमान अवस्था र अपेशक्षत अवस्था 

त्रस न ववद्यमान अवस्था  अपेशक्षत अवस्था अन्द्तराि 

१ पात्रिकाको भवनको ममित संभार भवनको चसु्तता भवनको उपयकु्तता 
२ ८ वटा वडा कायिियहरुको भवन  सवुविा सम्पन्न भवन  भवन 
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३ न्द्यनु सवारी सािन माि  भएको सवारी सािन थप गनुिपने हिकुा सवारी सािन  
४ सीत्रमत मािामा कम्पटुरहरु  कम्पटुर थप गनुि पने कम्पटुरहरु 
५  ववपद व्यवस्थापनको िात्रग डोजर 

तथा एस्काभेटर कमी 
थप गनुिपने डोजर तथा एस्काभेटर 

६ दराज र फाइि व्यवस्थापन गने 
सेलभसहरु 

थप गनुि पने दराज र फाइि 

यी सवै भौत्रतक सािन र सामाग्रीहरुको िात्रग थप आत्रथिक व्यवस्थापनको िााँचो आवश्यक पने 
आाँकिन गररएको छ। 
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पररच्छेद-४: क्षमता ववकास योजनाको िक्ष्य र उद्धेश्यहरु 

४.१ स्थानीय तहको क्षमता ववकासको िक्ष्य 

यो क्षमता ववकास योजनाको िक्ष भनेको तीन ववर्षिय योजनाको माध्यमवाट समग्र कायिसम्पादनस्तरमा 
(overall performance improvement)सिुार लयाउन े हो।समग्र कायिसम्पादन भनेको गाउंपात्रिकाद्धारा 
गररने दैनशन्द्दन सेवाप्रवाहसाँग सम्बशन्द्ित कायिहरु र जनअपेक्षा अनरुुप गररन ेववकास त्रनमािणका क्षेिका 
थप चनुौतीपूणि कायिहरु प्रभावकारी, त्रमतव्ययी एवं दक्षतासाथ सम्पन्न गनि जनप्रत्रतत्रनत्रि तथा 
कमिचारीहरुको सीप, दक्षता क्षमता, व्यवाहार र कायििैिी सोचाई पद्धत्रत र प्रणािीमामा सिुार गरी 
समग्र गाउंपात्रिकाको कायिक्षमतामा सिुार लयाउने हो। 

४.२ क्षमता ववकास योजनका उद्धेश्यहरु 

मखु्य उद्धेश्यमा गाउंपात्रिका द्धारा गररने सेवा प्रवाह र ववकास त्रनमािणका कामहरु उपयोगी, प्रभावकारी, 
त्रमतव्ययी एवं दक्षतासाथ सम्पन्न गनि, सीप, क्षमता र कायििैिीमा सिुार लयाउने हो।यस क्षमता ववकास 
योजनाका त्रनर्दिष्ट उदे्दश्यहरू (specific objectives) त्रनम्न रहेका छन।् 

• संवविान तथा प्रचत्रित काननुहरूबाट प्राप्त अत्रिकार अनरुूप प्रभावकारी रुपमा कायिसम्पादन गनि 
स्थानीय सरकारको सबि र कमजोर पक्षहरूको पवहचान गने। 

• गाउंपात्रिकािाई प्राप्त अत्रिकार र शजम्मेवारी दक्षताका साथ सम्पादन गनि जनत्रनवािशचत पदात्रिकारी 
र कमिचारीहरूको कायिदक्षता ववृद्धको आवश्यकता पवहचान गने। 

• प्रभावकारी सेवा प्रवाहका िात्रग आवश्यक ज्ञान, सीप, िारणा र ववद्यमान क्षमताबीचको फरक 
पवहचान गरी आवश्यकतामा आिाररत क्षमता ववकासका कायिक्रम तजुिमा गरी कायािन्द्वयन गनि 
मागिदििन गने। 

• सेवा प्रवाह तथा ववकास व्यवस्थापनमा आितु्रनक प्रिासनका नवीनतम आयाम, प्रववत्रि र प्रणािीको 
अनसुरण तथा प्रयोगगनि आिार तयार गनि सहयोग गरी संस्थागत ववकास तथा मानव संिािन 
ववकासका क्षेिमा देशिएका कमजोर क्षेिहरू पवहचान गरी क्षमता ववकास कायिक्रमिाई प्रवक्रयाका 
रूपमा सञ्चािन, कायािन्द्वयन तथा प्रयोग गनिका िात्रग कायिनीत्रत त्रनिािरण गने। 

• संस्थागत ववकासका िात्रग ध्यान र्दनपुने क्षेिहरूको पवहचान गरी तदनरुूप संस्थागत र प्रणािीगत 
ववकासका कायिक्रमहरु संचािन गने। 

• क्षमता ववकास योजना कायािन्द्वयनका िात्रग आवश्यक स्रोत तथा सािनहरूको एकीन गरी सोको 
पररपूत्रतिकािात्रग सरोकारवािाहरूिाई मागिदििन गने। 



 

15 

• यसका अन्द्य उद्धेश्यहरुमा गाउंपात्रिकाको संगठनात्मक तथा संस्थागत व्यवस्थामा सिुार लयाउने;  
गाउंपात्रिकािे आवत्रिक योजना, मध्यमकािीन िचि संरचना, वावर्षिक योजना तथा ववकास कायिक्रम 
तजुिमा कायािन्द्वयन र अनगुमन मलुयााँकनको प्रभावकाररता ववृद्धगने तथा प्राप्त उपिव्िीिाई र्दगो एवं 
प्रभावकारी बनाउने; गाउंपात्रिकाको ववत्तीय व्यवस्थापनमा पारदशििता र जवाफदेवहता  वहन गने 

क्षमतामा सिुार लयाउने; गाउंपात्रिकाको कायिसम्पादन प्रकृयािाई प्रणािीवद्ध गरी त्रछटो छररतो 
बनाउने। 

• त्यसैगरी अन्द्य उद्धेश्यहरुमा गाउंपात्रिकाको आन्द्तररक आयमा ववृद्ध गनिको िात्रग आयका 
अन्द्यस्रोतहरुको पवहचान गनि सहयोग पयुािउने; गाउंपात्रिकाको भौत्रतक सवुविा, कायििय सरसफाई 
तथा सूचना प्रववत्रिको उपिव्ि गराइ दैत्रनक कायिसम्पादनमा सिुार लयाउने; गाउंपात्रिकाको 
पर्दत्रिकारी तथा कमिचारीको कायििैिी, कायिव्यवाहार तथा अन्द्तरसम्बन्द्िहरुिाई सदुृढ गनि सघाउन;े 
तथा नयााँ साविजत्रनक व्यवस्थापनको आयामहरुको प्रयोग गने वातावरण त्रसजिना गने। 

• साथै, गाउंपात्रिकािे साझेदारहरुसाँगको संयकु्त प्रयासमा ववकास त्रनमािणको कायि तथा संचािनमा 
सरोकारवािाहरु प्रत्रत जवाफदेही हनुे गरी समावेिी तथा सहभात्रगतात्मक अविारणाको अभ्यास गने  
र गाउंपात्रिका त्रभिका चि अचि सम्पतीको अत्रभिेि संरक्षण, सम्हार र पररचािन गने जस्ता 
ववर्षयहरु पत्रन यस क्षमता ववकास योजनाका उदेश्य रहेका छन।् 

४.३ अपेशक्षत नत्रतजाहरु 

यो योजनाको कायािन्द्वयनवाट अपेक्षा गरीएका नत्रतजाहरु त्रनम्न तत्रिकामा प्रततु गररएको छ। 

तात्रिका :  4  उद्धशे्यहरुको कायािन्द्वयन र अपेशक्षत नत्रतजाहरु 

त्रस.नं.   उद्धशे्यहरुको कायािन्द्वयन अपेशक्षत नत्रतजाहरु 

१ सेवा प्रवाह र ववकास त्रनमािणका कामहरु सम्पन्न गनि, 
सीप, क्षमता र कायििैिीमा सिुार गने। 

गररने सेवा प्रवाह र ववकास 
त्रनमािणका कामहरु उपयोगी, 
प्रभावकारी, त्रमतव्ययी एवं 
दक्षतासाथ सम्पन्न गनि, सीप, 
क्षमता र कायििैिीमा सिुार 
हनु।े 

२ संवविान तथा प्रचत्रित काननुहरूबाट प्राप्त अत्रिकार 
अनरुूप प्रभावकारीरुपमा कायिसम्पादन गनि पात्रिकाका 
सबि र कमजोर पक्षहरूको पवहचान गने। 

 

पात्रिकाका सबि र दवुिि तथा 
अवसर र चनुौतीहरुको पवहचान 
गनि सवकन।े 

३ गाउंपात्रिकािाई प्राप्त अत्रिकार र शजम्मेवारी दक्षताका 
साथ सम्पादन गनि जनत्रनवािशचत पदात्रिकारी र 

सेवा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा 
सम्पन्न गनि कायिक्षमता ववृद्धका 
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कमिचारीहरूको कायिदक्षता ववृद्धको आवश्यकता पवहचान 
गने। 

प्रभावकारी सेवा प्रवाहका िात्रग आवश्यक ज्ञान, सीप, 

िारणा र ववद्यमान क्षमताबीचको फरक पवहचान गरी 
आवश्यकतामा आिाररत क्षमता ववकासका कायिक्रम 
तजुिमा गरी कायािन्द्वयन गनि मागिदििन गने। 

क्षेि पवहचान गनि सवकने। 

४ सेवा प्रवाह तथा ववकास व्यवस्थापनमा आितु्रनक 
प्रिासनका नवीनतम आयाम, प्रववत्रि र प्रणािीको 
अनसुरण तथा प्रयोगगनि आिार तयार गनि सहयोग गरी 
संस्थागत ववकास तथा मानव संिािन ववकासका क्षेिमा 
देशिएका कमजोर क्षेिहरू पवहचान गरी क्षमता ववकास 
कायिक्रमिाई प्रवक्रयाका रूपमा सञ्चािन, कायािन्द्वयन 
तथा प्रयोग गनिका िात्रग कायिनीत्रत त्रनिािरण गने। 

क्षमता ववकास योजना कायािन्द्वयनका िात्रग आवश्यक 
स्रोत तथा सािनहरूको एकीन गरी सोको पररपूत्रतिका 
िात्रग सरोकारवािाहरूिाई मागिदििन गने। 

प्रवक्रया सरिीकरण गरी कायि  
सञ्चािन, कायािन्द्वयन तथा 
प्रयोग गनिका िात्रग कायिनीत्रत 
त्रनिािरण गनि सवकने ।  

क्षमता ववकास योजना 
कायािन्द्वयनका िात्रग आवश्यक 
स्रोत तथा सािनहरूको एकीन 
गनि सवकन।े 

 

६ गाउंपात्रिकाको आन्द्तररक आयमा ववृद्ध गनिको िात्रग 
आयका अन्द्य स्रोतहरुको पवहचान गनि सहयोग पयुािउने; 
गाउंपात्रिकाको भौत्रतक सवुविा, कायििय सरसफाई तथा 
सूचना प्रववत्रिको उपिव्ि गराइ दैत्रनक कायि सम्पादनमा 
सिुार लयाउने। 

गाउंपात्रिका त्रभिका चि अचि सम्पतीको अत्रभिेि 
संरक्षण, सम्हार र पररचािन गने । 

आन्द्तररक आयमा ववृद्ध गनिको 
िात्रग आयका अन्द्य स्रोतहरुको 
पवहचान गनि सहयोग पगु्न ेर  

गाउंपात्रिकाको भौत्रतक सवुविा, 
कायििय सरसफाई तथा सूचना 
प्रववत्रिको उपिव्िता हनु।ेचि 
अचि सम्पतीको अत्रभिेिााँकन 
हनुे। 

७ गाउंपात्रिकाको संगठनात्मक तथा संस्थागत व्यवस्थामा 
सिुार लयाउने;  गाउंपात्रिकािे आवत्रिक योजना, 
मध्यमकािीन िचि संरचना, वावर्षिक योजना तथा ववकास 
कायिक्रम तजुिमा कायािन्द्वयन र अनगुमन मलुयााँकनको 
प्रभावकाररता ववृद्धगने। 

आवत्रिक तथा वावर्षिक योजना 
तथा ववकास कायिक्रम तजुिमा 
हनु;े  कायािन्द्वयन र अनगुमन 
मलुयााँकनको प्रभावकाररता ववृद्ध 
हनु।े 

८ उपिव्िीिाई र्दगो एवं प्रभावकारी बनाउने; 
गाउंपात्रिकाको ववत्तीय व्यवस्थापनमा पारदशििता र 
जवाफदेवहता  वहन गने क्षमतामा सिुार लयाउने। 

गाउंपात्रिकाको कायिसम्पादन 
प्रकृयािाई प्रणािीवद्ध गरी 
त्रछटो छररतो बन्ने। 
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पररच्छेद-५: स्थानीय तहको क्षमता ववकास आवश्यकता ववश्लरे्षण 

(कायि शजम्मेवारी  तथा कायि वववरणमा आिारमा ववद्यमान कायिसम्पादनको अवस्था र क्षमता ववकास अन्द्तराि ववश्लरे्षण) 

५.१ जनप्रत्रतनीत्रत स्तर (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र सदस्य ) 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ अनसुार गाउंपात्रिका अध्यक्षको काम त्रनम्न बमोशजम रहेको छः 
(क) सभा वैठक वोिाउने 
(ि) सभा वैठकमा कायिसूची पेि गने प्रस्ताव पेि गने 

(ग) वावर्षिक कायिक्रम र बजेट तयारी गरी पेि गने 

(घ) सभाको अत्रिवेिन आह्वान र अन्द्त्य गने 

(ङ) सभा र कायिपात्रिकाको त्रनणिय कायािन्द्वयन गराउने 
(च) पात्रिकाको देत्रनक कायिको रेिदेि र त्रनदेिन र्दने 
(छ) काजमा िटाउने 
(ज) वडाको काम वाहेकमा त्रसफाररस गने 

(झ) सम्पत्रत हेरचाह आम्दानी िचि र कागजपि सरुशक्षत राख्न े

(ए) सत्रमत्रतको काममा रेिदेि गने 

(ट) सेवाप्रवाहको गनुासो व्यवस्थापन 

(ठ) सभा वा कायिपात्रिकािे तोकेका अन्द्य कायिहरु गनि 
अध्यक्षको कायि शजम्मेवारी  तथा कायि वववरणमा आिारमा ववद्यमान कायिसम्पादनको अवस्था र क्षमता 
ववकास अन्द्तराि ववश्लरे्षण त्रनम्न तात्रिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

तात्रिका :  5  अध्यक्षको कायि शजम्मेवारी तथा कायिसम्पादन अवस्था 

त्रसनं  अध्यक्षको कायि शजम्मेवारी कायि सम्पादन अवस्था 
१ सभा वैठक वोिाउने। 

 
अध्यक्ष  कायिकारी अत्रिकृतसाँग सलिाह 
गरी सभा वैठक बोिाउने गररएको। 

२ सभा वा वैठकमा कायिसूची पेि गने वा 
प्रस्ताव पेि गने। 

व्यवशस्थत रुपमा कायिसूशच पेि गनि 
नसवकएको। 

३ वावर्षिक कायिक्रम र बजेट तयार गरी पेि 
गने। 

 

कायिक्रम र वजेटमा पयािप्त छिफि नहनुे 
गरेको। 

४ सभाको अत्रिवेिन आह्वान र अन्द्त्य गने। योजनावद्ध रुपमा नहनुे गरेको। 
५ सभा र कायिपात्रिकाको त्रनणिय कायािन्द्वयन 

गराउने। 
कायािन्द्वयन पक्ष सिैं कमजोर रहने गरेको  

६ गाउंपात्रिकाको देत्रनक कायिको रेिदेि र सामान्द्य त्रनदेिन र्दने गरेको। 
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त्रनदेिन र्दने। 
७ काजमा िटाउने। कायिकारी अत्रिकृतको सलिाहमा गने 

गररएको। 
८ वडाको काम वाहेकमा त्रसफाररस गने। सामान्द्य रुपमा हनुे गरेको 
९ पात्रिकाको सम्पत्रत हेरचाह तथा आम्दानी 

िचि र कागजपि सरुशक्षत राख्न।े 
सम्पती हेरचाहमा कम ध्यान र्दने 
गरेको।पारदशिितामा ध्यान नर्दने गरेको। 

१० सत्रमत्रतको काममा रेिदेि गने। सामान्द्य रेिदेि गने गरेको। 
११ सेवाप्रवाहको गनुासो व्यवस्थापन। गनुासो व्यवस्थापनको संयन्द्ि नै नभएको। 
१२ सभा वा कायिपात्रिकािे तोकेका अन्द्य 

कायिहरु गनि। 
सामान्द्यरुपमा सम्पादन हनुे गरेको। 

 

यसैगरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ अनसुार गाउंपात्रिका उपाध्यक्षको काम त्रनम्न बमोशजम 
रहेको छः 
 (क) न्द्यावयक सत्रमत्रतको संयोजकको रुपमा कायि गने 

(ि) गैह्र सरकारी संस्थाहरुको समन्द्वय गने 

(ग) उपभोक्ताको वहतमा काम गने 

(घ) योजनाहरुको अनगुमन र प्रत्रतवेदन गने 

(ङ) सत्रमत्रतहरुको काममा सहजीकरण गने 

 

उपाध्यक्षको कायि शजम्मेवारी तथा कायि वववरणमा आिारमा ववद्यमान कायिसम्पादनको अवस्था र क्षमता 
ववकास अन्द्तराि ववश्लरे्षण त्रनम्न तात्रिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

तात्रिका :  6  उपाध्यक्षको कायि शजम्मेवारी तथा कायिसम्पादन अवस्था 

त्रसनं  उपाध्यक्षको कायि शजम्मेवारी कायि सम्पादन अवस्था 
१ न्द्यावयक सत्रमत्रतको संयोजकको रुपमा कायि 

गने। 
न्द्यावयक क्षेिको ज्ञान कम भएकोिे 
प्रभावकारीरुपमा कायि सम्पादन गनि 
नसवकएको। 

२ गैह्र सरकारी संस्थाहरुको समन्द्वय गने। समन्द्वय प्रभावकारी हनु नसकेको। 
३ उपभोक्ताको वहतमा काम गने। उपभोक्ता हक हीत तथा बजार संरक्षण ऐन  

र प्रत्रतश्पिाि सम्बन्द्िी ऐनको ज्ञान नै 
नभएकोिे कायि सम्पादन अशत्त कमजोर 
भएको। 

४ योजनाहरुको अनगुमन र प्रत्रतवेदन गने। योजना स्थिको सामान्द्य भ्रमण गरी 
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अनगुमन गने गररएको। 
५ सत्रमत्रतहरुको काममा सहजीकरण गने। 

 
सीप ज्ञान तथा जानकारीको अभावमा 
उपयकु्त सहजीकरण हनु नसकेको। 

 

यसै ऐनिे वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको काम त्रनम्नानसुार तोकेको छ। 

(क) वडा सत्रमत्रतको अध्यक्षको रुपमा काम गने। 

(ि) वडा सत्रमत्रतका सदस्यहरुको काममा समन्द्वयन र सहजीकरण गने। 

(ग) वडाको ववकास योजना बजेट तथा कायिक्रम तयार गने वा गनि िगाउने र स्वीकृत्रतका िात्रग पेि 
गने।  

(घ) वडामा कायािन्द्वयन हनुे योजना तथा कायिक्रम कायािन्द्वयन गने गराउने र सो को अनगुमन तथा 
आवत्रिक समीक्षा गने। 

(ङ) ऐनिे र्दएको अत्रिकारका ववर्षयमा शिफाररस तथा प्रमाणीत गने। 

(च) कायिपात्रिका, सभा वा वडा सत्रमत्रतिे तोकेका अन्द्य कायिहरु गने। 

कायिपात्रिकाका सदस्यहरुको काम कतिव्य र अत्रिकार भने ऐनिे त्रनम्नानसुार तोकेको छ।जस्तो 
वैठकमा भाग त्रिन;े तोवकएको ववर्षयगत क्षेिको सयोजकको रुपमा कायि गने; तोकेका अन्द्य कायिहरु 
गने आर्द। 
वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुको कायि सम्पादनका हकमा सामन्द्यरुपमा कायि हनुे गरेको जानकारी 
पाइएकोिे ज्ञान सीप र दक्षता अत्रभववृद्धका िात्रग तात्रिम तथा गोष्ठीहरुको आयोजना गनुिपने देशियो। 

५.२ सत्रमत्रत तथा उपसत्रमत्रत-गठन पररचािन र वक्रयािीिताको अवस्था 
नेपािको संवविानको िारा २१७ अनसुार गाउंपात्रिका त्रभिको वववाद त्रनरुपण गनि उपाध्यक्षको 
संयोजकत्वमा एक न्द्यावयक त्रसमत्रत गठन  गररन े व्यवस्था गररएको छ।यस सत्रमत्रतमा गाउं सभाका 
सदस्यहरु मध्येवाट त्रनवािशचत दइुजना सदस्यहरु रहने छन।् 
स्थानीय सरकार कायि संचािन ऐन २०७४िे ऐनको दफा ४७मा न्द्यावयक सत्रमत्रतको काम र अत्रिकार 
स्पष्ट गरेको छ।न्द्यावयक सत्रमत्रतिाई न्द्याय त्रनरुपण गने सन्द्दभिमा दईु तररकावाट वववादको त्रनरुपण गने 
अत्रिकार छ।पवहिो हो कानूनी आिारमा वववादको त्रनरुपण गने र दोस्रो हो मेित्रमिापको माध्यमवाट 
माि वववादको त्रनरुपण गने अत्रिकार।पवहिो अत्रिकार अन्द्तगित त्रनम्न ववर्षयमा वववादको त्रनरुपण गने 
अत्रिकार र्दइएको छ। 

(क) आत्रििरु वााँि पैनी कुिो वा पानीघाटको वााँडफााँट तथा उपयोग। 

(ि) आकािको वािी नोक्सानी गरेको। 

(ग) चरा घााँस दाउरा। 

(घ) ज्यािा मजरुी नर्दएको। 
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(ङ) घरपािवुा पि ुपंक्षी हराएको वा पाएको। 

 (च) जेष्ठ नागररकको पािनपोर्षण तथा हेरचार नगरेको। 

(छ) नावािक छोरा छोरी वा पत्रत पत्नीिाई इज्जत आमद अनसुार िान िाउन वा शिक्षा र्दक्षा 
नर्दएको। 
(ज) वावर्षिक पशच्चसिाि रुपैंया सम्मको ववगो भएको घरवहाि र घर वहाि सवुविा। 
(झ) अन्द्य व्यशक्तको घर जग्गा वा सम्पतीिाई असर पनेगरी रुि वा ववरुवा िगाएको। 
(ञ) आफ्नो घर वा विेसीवाट आकािको घरजग्गा वा साविजत्रनक वाटोमा पानी झारेको। 
(ट) साँत्रियारको जग्गा तफि  झ्याि रािी घर बनाउन ुपदाि कानून वमोशजम छोड्न ुपने पररमाणको जग्गा 
नछोडी बनाएको। 

(ठ) कसैको हक वा स्वात्रमत्वमा भए पत्रन परापूवि कािदेशि साविजत्रनक रुपमा प्रयोग हदैु आएको वाटो 
वस्तभुाउ त्रनकालिे त्रनकास वस्तभुाउ चराउने चौर कुिो नहर पोिरी पाटी पौवा अन्द्त्यवष्ट स्थि िात्रमिक 
स्थि वा अन्द्य कुनै साविजत्रनक स्थिको उपयोग गनि नर्दएको वा वािा पयुािएको। 

(ड)संघीय वा प्रदेि कानूनिे स्थानीय तहवाट त्रनरुपण हनुे भनी तोकेका अन्द्य वववाद। 

यस वाहेक देहायका ववर्षयमा न्द्यावयक सत्रमत्रतिाई मेित्रमिापको माध्यमवाट माि वववाद त्रनरुपण गने 
अत्रिकार र्दइएको छ। 

(क) सरकारी साविजत्रनक वा सामदुावयक वाहेक एकको हकको जग्ग अकोिे च्यापी त्रमची वा घसुाई 
िाएको। 

 (ि) सरकारी साविजत्रनक वा सामदुावयक वाहेक आफ्नो हक नपगु्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै 
संरचना वनाएको। 

(ग) पत्रत पत्नी वीच सम्बन्द्ि ववच्छेद। 

(घ) अंगभंग वाहेकको वढीमा एकवर्षि कैद हनु सक्ने कुटवपट। 

(ङ) गािी वेइज्जती। 

 (च) िटुवपट। 

(छ) पिपंुक्षी छाडा छोडेको वा पिपंुक्षी राख्दा वा पालदा िापरवाही गरी अरुिाई असर पारेको। 
(ज) अरुको आवासमा अनत्रिकृत प्रवेि गरेको। 
(झ) अकािको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चिन गरेको। 
(ञ) ध्वनी प्रदरु्षण गरी वा फोहर मैिा फ्यााँकी त्रछमेकीिाई असर पयुािएको।  
(ट) प्रचत्रित कानून वमोशजम मेित्रमिाप हनु सक्ने व्यशक्त वादी भई दायर हनुे अन्द्य देवानी र एक 
वर्षिसम्म कैद हनु सक्ने फौजदारी वववाद। 

यसप्रकार स्थानीय तहको न्द्याय सम्पादनगनि यो सत्रमत्रतको भतू्रमका अहम ् रहेकोछ।यसको क्षमतामा 
समग्र पात्रिकाको न्द्याय प्रणािी भरपने हनु्द्छ।जनतािे न्द्याय पाउने ववर्षयसाँग सम्बशन्द्ित भएकोिे यसको 
कायिसम्पादन प्रणािी व्यवशस्थत र पारदिी हनुकुो साथै यसको सशचवािय पत्रन चसु्त र  दरुुस्त हनु ु
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जरुरी छ।तसथि यो सत्रमत्रतको क्षमता ववकास त्रनकै महत्वपूणि मात्रनएको छ।सत्रमत्रतका संयोजक 
सदस्यहरु तथा सशचवाियको व्यवस्थापन सवैको क्षमता ववकासमा ध्यानर्दन ुजरुरीहनु्द्छ। 

स्थानीय राजस्व परामिि सत्रमत्रत अको महत्वपूणि सत्रमत्रत हो।यो गाउंपात्रिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको 
संयोजकत्वमा गठन हनु्द्छ।यसका सदस्यहरुमा प्रमिु कायिकारी अत्रिकृत; कायिपात्रिकाका सदस्य (एक 
मवहिा समेत गरी) २ जना; त्रनजी क्षेिको प्रत्रतत्रनत्रि एक जना; घरेि ु तथा साना उद्योग संस्थाको 
प्रत्रतत्रनत्रि रहने र कायिपात्रिकाको राजस्व हेने प्रमिु सदस्य सशचव रहने व्यवस्था गररएको छ।यसका 
काम कतिव्य तथा अत्रिकार यस प्रकार रहेका छन।् 

(क) राजस्व नीत्रत कानून तजुिमा संिोिन गने आर्द। 

(ि) राजस्वका स्रोत दायरा तथा दर समेत ववश्लरे्षण गरी आगामी आत्रथिक वर्षिको अनमुान गने। 

(ग) दर र क्षेिका आिारमा आन्द्तररक आयको ववश्लरे्षण र अनमुान गने। 

(घ) स्थानीय उद्योग व्यवसाय प्रवद्धिन र रोजगारी प्रवद्धिन गने कर नीत्रत तजुिमा गने। 

(ङ) कर तथा गैह्रकर राजस्व सेवा िलुक दस्तरु आर्दको दर सम्बन्द्िमा परामिि र्दने। 

(च) राजस्व सिुारमा परामिि र्दने। 

यो स्थानीय राजस्व परामिि सत्रमत्रतको कायि शजम्मेवारी र कायिसम्पादनको अवस्था त्रनम्न तात्रिकामा 
प्रतसतु गररएको छ। 

तात्रिका :  7  स्थानीय राजस्व परामिि सत्रमत्रतको कायि शजम्मेवारी तथा कायिसम्पादन अवस्था 

त्रसनं  सत्रमत्रतको कायि शजम्मेवारी कायि सम्पादन अवस्था 
१ राजस्व नीत्रत कानून तजुिमा संिोिन गने। राजस्व नीत्रत तजुिमा गदाि पयािप्त गहृकायि 

नहनुे।हचवुाको भरका त्रनणिय त्रगररने। 
२ राजस्वका स्रोत दायरा तथा दर समेत 

ववश्लरे्षण गरी आगामी आत्रथिक वर्षिको 
अनमुान गने। 

राजस्वका स्रोत दायरा तथा दर समेत 
ववश्लरे्षण नगरीने। 

३ दर र क्षेिका आिारमा आन्द्तररक आयको 
ववश्लरे्षण र अनमुान गने। 

 

ज्ञान र जानकारीको अभावमा करका क्षेि 
तथा करका आिारहरुवारे त्रनणिय गनि 
नसक्ने अवस्था रहेको। 

४ स्थानीय उद्योग व्यवसाय प्रवद्धिन र रोजगारी 
प्रवद्धिन गने कर नीत्रत तजुिमा गने। 

कर नीत्रत तजुिमा हचवुाको भरमा हनुे 
गरेको। 

५ कर तथा गैह्रकर राजस्व सेवा िलुक दस्तरु 
आर्दको दर सम्बन्द्िमा परामिि र्दने। 

 

 

परामिि र्दन नसक्ने अवस्थामा सत्रमत्रत 
रहेको। 
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त्यस्तै अको महत्वपूणि सत्रमत्रत स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा त्रनिािरण सत्रमत्रत हो।यो सत्रमत्रतको 
संयोजक गाउंपात्रिकाको अध्यक्ष नै हनुे व्यवस्था छ भने सदस्यहरुमा उपाध्यक्ष, कायिपात्रिकाका मवहिा 
दत्रित वाट प्रत्रतत्रनत्रित्व हनुे गरी ४ जना सदस्य र प्रमिु कायिकारी अत्रिकृत सदस्य सशचव रहन े
व्यवस्था छ।यसका अध्यक्ष काम कतिव्य र अत्रिकारहरु त्रनम्न वमोशजम रहेका छन।् 

(क) आन्द्तररक आय राजस्व वााँडफााँट वाट प्राप्त हनुे आय नेपाि सरकारवाट प्राप्त हनुे ववत्तीय 
हस्तान्द्तरण आन्द्तररक ऋण तथा अन्द्य आयको प्रक्षपेण गने। 

(ि) प्रक्षेवपत स्रोत र सािनको संततु्रित ववतरणको िाका तयार गने। 

(ग) स्रोत अनमुानका आिारमा कूि व्ययको सीमा त्रनिािरण गने। 

(घ) ववर्षय क्षेिगत बजेटको सीमा त्रनिािरण गने। 

(ङ) नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकारवाट प्राप्त मागि दििन; स्थानीय आत्रथिक अवस्था; आन्द्तररक आयको 
अवस्थाका आिारमा बजेट र कायिक्रमका प्राथत्रमकीकरणका आिार तयार गने। 

यसैगरी अको महत्वपूणि सत्रमत्रत रहेको छ बजेट तथा कायिक्रम सत्रमत्रत।यसमा उपाध्यक्ष संयोजक रहन े
व्यवस्था छ।कायिपात्रिकाका ववर्षयगत क्षेि हेने सदस्य, प्रमिु प्रिासकीय अत्रिकृत र योजना 
माहािािा अध्यक्ष सदस्य-सशचव रहने व्यवस्था गररएको छ।यसका प्रमिु काम कतिव्य र 
अत्रिकारहरुमा आगामी आत्रथिक वर्षिको नीत्रतगत तथा कायिक्रमको प्रस्ताव तयार गने, बजेट तथा 
कायिक्रमको प्राथत्रमकीकरण गने, वजेट प्रस्ताविाई ववर्षय क्षेिगत रुपमा छिफि गने गराउने तथा 
दोहोरोपना हनु नर्दने व्यवस्था गने र बजेट तथा कायिक्रम तजुिमाका अन्द्य कायिहरु गने रहेका छन।्  

स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा त्रनिािरण सत्रमत्रतिे बजेट तजुिमा गदाि अपनाउन ु पने तात्रिका त्रनम्न 
बमोशजम प्रस्ततु गररएको छ। 

 तात्रिका :  8  पात्रिकािे बजेट बनाउंदा गनुिपने क्रमवद्ध कायहिरु 

के गने कवहिे गने कसिे गने 

ववर्षय क्षेिसाँग सम्बशन्द्ित सूचना सङ्किन र ववश्लरे्षण गरी 
शस्थत्रतपि अद्यावत्रिक गने। 

मंत्रसर मसान्द्त 
त्रभि  

ववर्षयगत 
महािािा/िािा 

 
आगामी तीन आ.व.मा हनुे िचिको प्रक्षेपण सवहतको 
मध्यमकािीन िचि संरचना समेत कायिक्षेि त्रभिका 
ववर्षयहरूमा हनुे साविजत्रनक िचिको वववरण तयार गने। 

पसु १५ 

 गते त्रभि 
ववर्षयगत 

महािािा÷िािा, 
अध्यक्ष प्रिासकीय 
अत्रिकृत, ववर्षयगत 

सत्रमत्रत 
आगामी आ.व.को राजस्व (आन्द्तररक स्रोत, राजस्व 
बााँडफााँट, रोयलटी, अनदुान र ऋण)को प्रक्षेपण र अनमुान 
तयार गने। 

पसु १५ गते 
त्रभि  

 

राजस्व परामिि र 
श्रोत अनमुान तथा 
बजेट सीमा त्रनिािरण 
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सत्रमत्रत 

आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको त्याङ्क वववरण संघ र 
प्रदेि अथि मन्द्िाियमा पेि गने। 

  
  

 

पसु मसान्द्त 

 सम्म 

 

राजस्व तथा 
आत्रथिक प्रिासन 

िािा 

ववर्षयगत क्षेि ववभाजनगने र सदस्यिाई शजम्मेवारी र्दने। माघ मसान्द्त 

 त्रभि 
कायिपात्रिका 

संघ र प्रदेिबाट अनदुान र राजस्व बााँडफााँट र रोयलटीको 
सीमा र मागिदििन प्राप्त गने। 

  
  

 

संघबाट फागनु 

र प्रदेिबाट 
चैत 

मसान्द्त त्रभि 

 

अध्यक्ष प्रिासकीय 
अत्रिकृत 

गैसस, उपभोक्ता सत्रमत्रत, सहकारी संस्था आर्दसाँग योजना 
तथा बजेट सम्बन्द्िमा पूवि बजेट छिफि गने। 

चैत मसान्द्त 
त्रभि 

अध्यक्ष/अध्यक्ष 

नीत्रत तथा कायिक्रम तयार गरी अध्यक्षिे सभामा पेि 
गने। 

बैिाि ७ 

गते त्रभि 
अध्यक्ष 

 
बजेट तथा कायिक्रमको प्राथत्रमकतात्रनिािरणका आिार तथा 
ववत्रि तयार गने। 

बैिाि ७ 

गते त्रभि
  

श्रोत अनमुान तथा 
बजेट 

सीमा त्रनिािरण 
सत्रमत्रत 

कुि बजेट अनमुान, सीमा त्रनिािरण र बजेटतजुिमा सम्बन्द्िी 
मागिदििन तयार गने। 

  

  

बैिाि १० 

गते त्रभि 
श्रोत अनमुान तथा 
बजेट 

सीमा त्रनिािरण 
सत्रमत्रत 

ववर्षयगत महािािा/िािा तथा वडा कायािियिाई बजेट 
सीमा तथा मागिदििन 

उपिब्ि गराउन।े 

वैिाि १५ 

गतेत्रभि 

 

अध्यक्ष प्रिासकीय 
अत्रिकृत 

बस्ती/टोि बैठकको कायितात्रिका तयारी र शजम्मेवारी 
बााँडफााँट गने। 

वैिाि 

मसान्द्त त्रभि 
वडा सत्रमत्रत 

बस्ती/टोिस्तरमा आयोजना छनौट गरी वडा सत्रमत्रतमा पेि 
गने। 

  

  

वैिाि 

मसान्द्त त्रभि 

 

वडा सत्रमत्रत र 
सत्रमत्रतका 
तोवकएका सदस्य 
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वस्ती वा टोिस्तरबाट प्राप्त आयोजना तथा कायिक्रमिाई 
ववर्षय क्षेिअनसुार छुट्याउने। 

  

  

जेष्ठ १० 

गते त्रभि 

 

वडा सत्रमत्रत तथा
 कायाििय 

 

वडाको बजेट सीमा त्रभिका र अन्द्य महत्वपूणि 
आयोजनािाई ववर्षयगत रूपमा प्राथत्रमकता 
त्रनिािरण गरी बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सत्रमत्रतमा पेि 
गने। 

जेष्ठ १० 

गते त्रभि 

 

वडा सत्रमत्रत तथा 
कायाििय 

 

ववर्षयगत महािािा वा िािाबाट ववर्षय क्षेिका आयोजना 
तथा कायिक्रमको प्राथत्रमकता 
त्रनिािरण गने। 

जेठ १५  

गतेत्रभि 

 

ववर्षयगत 

महािािा/िािा 

ववर्षयगत सत्रमत्रतमा छिफि र प्राथत्रमकता त्रनिािरण तथा 
साङ्केतीकरण गने। 

 

 

 जेठ 
२५ 

गते त्रभि 

ववर्षयगत सत्रमत्रत 

बजेट (राजस्व, व्यय तथा ववत्तीय व्यवस्था) तथा वावर्षिक 
ववकास कायिक्रमको प्रस्ताव 

तयार गने। 

जेठ मसान्द्त 

त्रभि 

 

बजेट तथा 
कायिक्रम 

तजुिमा सत्रमत्रत 
गैसस तथा ववकास साझेदारको कायिक्रमिाई एकीकृत गरी 
समावेि गने। 

 

असार ५ 

गते त्रभि 
बजेट तथा 
कायिक्रम 

तजुिमा सत्रमत्रत 

 
आत्रथिक वविेयकको मस्यौदा तयार गरी पेि गने। असार ५ 

गते त्रभि 
बजेट तथा 
कायिक्रम 

तजुिमा सत्रमत्रत 
ववत्रनयोजन वविेयकको मस्यौदा तयार गरी पेि गने। 

  

  

असार ५ 

गते त्रभि 

 

बजेट तथा 
कायिक्रम 

तजुिमा सत्रमत्रत 

 
बजेट (राजस्व, व्यय र ववत्तीय व्यवस्थाको अनमुान), 

वावर्षिक ववकास कायिक्रम, मध्यमकािीन िचि संरचना, 
आत्रथिक एवं ववत्रनयोजन वविेयक कायिपात्रिकाबाट स्वीकृत 

गरी सभामा प्रस्ततु गने। 

असार १० 

गते त्रभि 

 

गाउं कायिपात्रिका 
 

बजेट (राजस्व, व्यय तथा ववत्तीय व्यवस्थाको अनमुान) असार गाउंसभा 
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वावर्षिक ववकास कायिक्रम, 

मध्यमकािीन िचि संरचना, आत्रथिक तथा ववत्रनयोजन 
वविेयक पाररत गने र आत्रथिक ऐन 

तथा ववत्रनयोजन ऐन राजपिमा प्रकािन गने। 

मसान्द्त त्रभि 

 

बजेट पशुस्तका तयारी तथा छपाइ गने। 

  

  
 

साउन १५ 

गते त्रभि 
अध्यक्ष प्रिासकीय 
अत्रिकृत 

कानूनिे समयसाररणी तोवकर्दएको भएता पत्रन कत्रतपय कायिहरु समय अनसुार हनु नसकेको वशुझन्द्छ। 
आत्रथिक अनिुासन र ववत्तीय उत्तरदावयत्व पािनमा गने सम्बन्द्िमा यस्ता पात्रिकास्तरका सत्रमत्रतहहरु 
सिैं कमजोर साववत भएको पाइन्द्छ। 

काननुिे अन्द्य सत्रमत्रत वा उपसत्रमत्रतहरु गठन गनि सक्ने व्यवस्था गरेको छ।यस्ता सत्रमत्रतहरु भने 

पटके प्रकृत्रतका हनु ेगछिन।्जस्तो िेिा सत्रमत्रत )गाउाँसभा(  ; बेरुज ुफछियौट सम्बन्द्िी; सिुासन तथा 

अन्द्य सत्रमत्रत )गाउाँसभा( ; वविायन सत्रमत्रत )गाउाँसभा( ; राजस्व परामिि सत्रमत्रत; स्रोत अनमुान तथा बजेट 

सीमा त्रनिािरण सत्रमत्रत; बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सत्रमत्रत; न्द्यावयक सत्रमत्रत; मनोत्रनत कायिपात्रिका सदस्य  

वडा सत्रमत्रत; संस्थागत ववकास तथा सिुासन सत्रमत्रत; आत्रथिक ववकास सत्रमत्रत; सामाशजक ववकास सत्रमत्रत;   

वविायन सत्रमत्रत )कायिपात्रिका( ; कानूनी मस्यौदा सम्बन्द्िी प्रशिक्षण; राजस्व सत्रमत्रत; पूवाििार ववकास 

सत्रमत्रत; वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत  आर्द प्रचिनका आएका सत्रमत्रतहरु हनुे।ववत्रभन्न 

सत्रमत्रतहरुको कायिसम्पादन अवस्था शचत्तवझु्दो नभएको पाइएको छ। 

५.३ कमिचारी स्तर (ववत्रभन्न तहगत शे्रणीअनसुार) 

संरचनात्मक कायिवववरण अनसुार यस गाउंपात्रिकामा त्रनम्न िािा/उपिािा हरुको व्यवस्था गररएकोछः 
सामान्द्य प्रिासन िािा, राजस्व तथा आत्रथिक प्रिासन िािा, पूवाििार ववकास तथा भवन त्रनमािण िािा, 
आत्रथिक ववकास िािा सामाशजक ववकास िािा, वातावरण फोहरमैिा तथा ववपद् व्यवस्थापन िािा, 
न्द्याय कानून र मानव अत्रिकार िािा, योजना र अनगुमन तथा त्यााँक िािा। जसमा सामन्द्य 
प्रिासन िािा अन्द्तगित छ वाटा िािा र एक इकाइको व्यवस्था गररएको छ।उपिािाहरुमा स्थानीय 
सेवा तथा जनिक्ती ववकास उपिािा, साविजत्रनक िरीद तथा सम्पती व्यवस्थापन उपिािा, स्थानीय 
तह र प्रदेि तथा संघसाँगको समन्द्वय र वडासाँगको समन्द्वय उपिािा, वैठक व्यवस्थापन उपिािा, 
बजार अनगुमन गणुस्तर नापतौि िाद्य सरुक्षा र उपभोक्तावहत संरक्षण उपिािा तथा आन्द्तररक िेिा 
पररक्षण उपिािा रहेका छन।् 
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स्थिगत भ्रमण तथा गाउंपात्रिकामा गररएको अन्द्तरवक्रयात्मक छिफिवाट प्राप्त सझुावका आिारमा 
पात्रिकाको कायािियका हरेक िािा तथा उपिािाहरुको क्षमता ववकास गनुिपने वहृत क्षेिहरुको 
(broad areas of  capacity development) पवहचान गरी प्रस्ततु गररएको छ। 

 

तात्रिका :  9   िािागत क्षमता ववकासका कायिक्रमहरु 

िािा तथा इकाइहरु  पवहचान गररएको क्षमता ववकासका वहृत क्षेिहरु 

(broad areas of capacity development) 

प्रिासन  योजना तथा अनगुमन 
िािाः 

• प्रिासन इकाइ 

• राजस्व इकाइ 

• योजना तथा अनगुमन 
इकाइ 

• कानूनी मामीिा इकाइ 

  

वशृत्त ववकास र कायिियको दैत्रनक कायिसम्पादनमा सहयोग गने 
प्रशिक्षण तथा तात्रिमहरुः 
उत्प्ररेणा , समन्द्वय, नेततृ्व ववकास, साविजत्रनक प्रिासन,  समहु 
गत्रतशििता, िरीद व्यवथापन; कायििय संचािन; राजस्व नीत्रत 
तथा प्रिासन; गाउंपात्रिकाको राजश्वको संभावना र पररचािन; 

अनदुानको पररचािन; 

बजार अनगुमन र उपभोक्ता वहत संरक्षण; त्यााँकको संकिन र 
ववश्लरे्षण; योजना तजुिमा र अनगुमन प्रणािी तथा पषृ्टपोर्षण; न्द्याय 
प्रणािी र न्द्यायका आिारभतू त्रसद्धान्द्तहरु; मेित्रमिापका तौर 
तररकाहरु 

पूवाििार ववकास तथा वातावरण 
व्यवस्थापन िािाः 

• सडक त्रसंचाइ तथा अन्द्य 
पूवाििार ववकास इकाइ 

• भवन तथा मापदण्ड 
कायािन्द्वयन इकाइ 

• वातावरण सरसफाइ तथा 
ववपद् व्यवस्थापन इकाइ 

साविजत्रनक िरीद व्यवस्थापन र इ िरीद व्यवस्थान; त्रनमािण 
मापदण्ड र र्दगो पूवाििार ववकास; ववर्षद् व्यवस्थापन र early 

warning (EW); चरेु संरक्षण र जिािार संरक्षण; त्रनमािणका 
अन्द्तराविय अभ्यास  (वफत्रडक)हरु;   

िानेपानी र जिस्रोत संरक्षण; 

भउूपयोग र स्थानीय पूवाििार त्रनमािण नीत्रत; भवन मापदण्ड र 
सहरीकरण 

फोहरमैिा व्यवस्थापन र ग्रामीण स्वस््य  
आत्रथिक प्रिासन िािा 

 
उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेततृ्व ववकास, इ- गभनेन्द्स, साविजत्रनका 
प्रिासन; 

िेिा र िेिा प्रणािी; िेिामान; िेिा पररक्षण मान 
सामाशजक ववकास िािाः 

• सामाशजक सरुक्षा तथा 
पंजीकरण इकाइ 

• मवहिा , वािवात्रिका 
तथा समाज कलयाण 
इकाइ 

समाशजक ववकास ग्रत्रमण स्वास््य प्रणािी; संक्रामक रोग र 
सरसफाई; 

 

जेष्टनागररक प्रत्रतको सम्मान र अभ्यास 
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• स्वास््य इकाइ 
• स्वास््य र कृवर्ष क्षिे तथा 

पि ुतफि का त्रनकायहरु 

o प्राथत्रमक स्वस््य 
केन्द्र 

o स्वास््य चौकीहरु  

o कृवर्ष सेवा केन्द्र  

o पि ुसेवा केन्द्र 

o आयवेुद और्षिािय 

शिक्षा ववकास, स्वास््य नीत्रत र  सामान्द्य उपचार पद्धत्रत  

आयवेुद 

ग्रामीण जनस्वास््य 

पि ुसेवा सम्बन्द्िी तात्रिम 

कृवर्ष ववकास र प्रसार सम्बन्द्िी तात्रिम 

शिक्षा यवुा तथा िेिकुद िािा शिक्षा पाठ्यक्रम ववकास र िेिकुद तथा यवुा सहभात्रगता 
नैत्रतक शिक्षा  

ववकास र वातावरणको सन्द्तिुनमा यवुाको संिग्नता 
आन्द्तररक िेिा पररक्षण इकाइ िेिामान र िेिापररक्षण मान 

५.४ ववर्षय क्षिे र सूचक अनसुार संस्थागत मूलयााँकन (LISA)वाट कमजोर कायिसम्पादन देशिएका 
ववर्षयक्षिेहरु 

संघीय मात्रमिा तथा सामान्द्य प्रसिन मन्द्िाियिे ववकास गरेको स्वःमूलयााँनको ववर्षयक्षेि र सूचकहरु 
त्रनम्नानसुारका छन।् 
(क) िासकीय प्रबन्द्ि 
(ि) संगठन तथा सिुासन 
(ग) वावर्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन 
(घ) ववत्तीय एवं आत्रथिक व्यवस्थापन 
(ङ) साविजत्रनक सेवा प्रवाह 
(च) न्द्यावयक कायसिम्पादन 
(छ) भौत्रतक पूवािािर 
(ज) सामाशजक समावेिीकरण 
(झ) वातावरण संरक्षण तथा ववपद व्यवस्थापन 
(ञ) सहकायि र समन्द्वय 
यसप्रकार १० वटा ववर्षयक्षिेवाट 1०० वटा सूचकहरु (Indicators)बनाई प्रत्येक सूचकिाई एक एक अंकभार 
र्दई १०० पणुाांङ्क मानीएको छ।यसमा ४५ प्रत्रतित सूचकहरु प्रत्रतफि देिाउन ेसूचकहरु (result indicators) 

छन ्भन े३५ प्रत्रतित सूचकहरु प्रवक्रया व्यक्त गने सूचकहरु (process indicators) रहेका छन।्वााँवक २० 
प्रत्रतित सूचकहरुिे समग्र अवस्था (overall scenario indicators)देिाउछन।् यी शिर्षिकहरुका आिारमा यस 
पात्रिकको आत्रथिक वर्षि आ.व. २०७७/७८ को स्वमूलयााँकनको अवस्था त्रनम्नानसुार पाइएको छ।जस अनसुार 
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यस पात्रिकाको समग्र शस्थत्रत ५८.३३%, प्रवक्रयागत शस्थत्रत ६४.७१% र पररमाणात्मक शस्थत्रत ६८.८९% रहेको 
छ। 

तात्रिका :  10  स्वःमूलयााँकनका ववर्षय क्षिेहरुको ववश्लरे्षण 

त्रस. नं. ववर्षय क्षिेहरु आ.व. २०७७/७८ 

१ िासकीय प्रवन्द्ि १०० % 
२ संगठन तथा प्रिासन ६२.५% 
३ वावपिक वजेट तथा योजना व्यवस्थापन ६३.६४% 
४ ववत्तीय एवं आत्रथिक व्यवस्थापन ७०.४५% 
५ सेवा प्रवाह ६२.५% 
६ न्द्यावयक कायि सम्पादन १००% 
७ भौत्रतक पवुाििार ६५.३८% 
८ सामाशजक समावेिीकरण ४०% 
९ वातावरण संरक्षण र ववपद व्यवस्थापन ५५.५६% 
१० सहकायि र समन्द्वय ३३.३३% 
 और्षत ६५.२५% 
स्रोतः LISA.Mofaga.gov.np/home 

ववत्रभन्न ववर्षयमध्ये सामाशजक समावेिीकरण वातावरण संरक्षण र ववपद व्यवस्थापन तथा सहकायि र 
समन्द्वयका ववर्षय क्षेिहरुमा कमजोर कायिसम्पादन भएको पाइएको छ।तसथि यी कमजोर ववर्षय 
क्षेिमा गाउंपात्रिकािे क्षमता ववकासका िात्रग ध्यान र्दनपुने देशिन्द्छ। 

५.५ संवविानको अनसूुची-८ मा उलिेशित अत्रिकार र कायिसम्पादनको अवस्थाको संशक्षप्त ववश्लरे्षण 

१. गाउं प्रहरी  
२. सहकारी संस्था  
३. एफ, एम संचािन 

४. स्थानीय कर (सम्पशत्त कर, घर बहाि कर, घर जग्गा रशजषे्ट«िन िलुक, सवारी सािन कर), सेवा 
िलुक दस्तरु, पयिटर िलुक, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भतू्रमकर (मािपोत), दण्ड जररवाना, मनोरिन 
कर, मािपोत संकिन 

५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन  
६. स्थानीय त्यांक र अत्रभिेि सकिन 

७. स्थानीय स्तरका ववकास आयोजना तथा पररयोजनाहरु  
८. आिारभतू र माध्यत्रमक शिक्षा 
९. आिारभतू स्वास््य र सरसफाई  
१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैववक वववविता 
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११. स्थानीय सडक, गा्रमीण सडक, कृवर्ष सडक, त्रसंचाइ 

१२. गाउाँ सभा, गाउं सभा, शजलिा  सभा, स्थानीय अदाित, मेित्रमिाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन  
१३. स्थानीय अत्रभिेि व्यवस्थापन 

१४. घर जग्गा िनी पजुाि ववतरण  
१५. कृवर्ष तथा पिपुािन, कृवर्ष उत्पादन व्यवस्थापन, पि ुस्वास््य, सहकारी  
१६. ज्येष्ठ नागररक, अपागंतां भएका व्यशक्त र अिक्तहरुको व्यवस्थापन  
१७. बेरोजगारको त्यांक संकिन  
१८. कृवर्ष प्रसारको व्यवस्थापन, संचािन र त्रनयन्द्िण  
१९. िानेपानी, साना जिववद्यतु आयोजना, वैकशलपक ऊजाि  
२०. ववपद व्यवस्थापन  
२१. जिािार, वन्द्यजम्त,ु िानी तथा ित्रनज पदाथिको संरक्षण  
२२. भार्षा, संस्कृत्रत र ित्रितकिाको संरक्षण र ववकास . 

नेपािको वतिमान संवविानको अनसूुची-८ मा उलिेशित एकि अत्रिकार र त्रतनको कायिसम्पादनको 
अवस्थाको संशक्षप्त ववश्लरे्षण तिको तात्रिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

तात्रिका :  11  संवविानको अनसूुची ८ को कायिसम्पादनको संशक्षप्त समीक्षा 

त्रस नं  ववर्षय क्षिेहरु कायिसम्पादनको अवस्था 
१ गाउं प्रहरी प्रहरी भनाि गरी गाउंपात्रिकाको सरुक्षाथि िटाइएको तर तात्रिम 

नपगेुका प्रहरीहरु भएकािे तात्रिमको आवश्यकता पने। 
२ सहकारी संस्था  सामान्द्य कायि भएको। 
३ एफ, एम संचािन केही कायि नभएको। 
४ स्थानीय कर  

 
सम्पशत्त कर, घर बहाि कर, घर जग्गा रशजषे्ट«िन िलुक, सवारी 
सािन कर, सेवा िलुक दस्तरु, पयिटर िलुक, ववज्ञापन कर, 
व्यवसाय कर, भतू्रमकर (मािपोत), दण्ड जररवाना, मनोरिन कर, 
मािपोत संकिन गनुि पनेमा हाि िासै करको पवहचान र 
कायािन्द्वयन नभएको। 

५ स्थानीय सेवाको 
व्यवस्थापन 

काम चिाउ माि भएको । 

६ स्थानीय त्यांक र 
अत्रभिेि सकिन 

जनसंख्याको सवेक्षण गरी त्यााँक संकिन गने गररएको । 

७ स्थानीय स्तरका 
ववकास आयोजना तथा 
पररयोजनाहरु 

सामान्द्यरुपमा संचािनमा आएका। 

८ आिारभतू र एक पसु्तक पात्रिकाको वारेमा तयार गरी अन्द्य पाठ्य 
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माध्यत्रमक शिक्षा सामागहृरुका साथमा अध्यापन गराउने गररएको। 
९ आिारभतू स्वास््य र 

सरसफाई 
सरसफाइमा ध्यान नपगेुको तर स्थास््यमा चासो र्दने गरेको। 

१० स्थानीय बजार 
व्यवस्थापन, वातावरण 
संरक्षण र जैववक 
वववविता 

िासै कुनै कायि नभएको। 

११ स्थानीय सडक, ग्रामीण 
सडक, कृवर्ष सडक, 

त्रसंचाइ 

सामान्द्य त्रनमािण भएको तर ममित संभारमा ध्यान नपगेुको। 

१२ गाउाँ सभा, गाउं सभा, 
शजलिा  सभा, स्थानीय 
अदाित, मेित्रमिाप र 
मध्यस्थताको 
व्यवस्थापन 

सामान्द्य रुपमा संचािन भएको। 

१३ स्थानीय अत्रभिेि 
व्यवस्थापन 

सामान्द्य अत्रभिेि िरुु भएको। 

१४ घर जग्गा िनी पजुाि 
ववतरण 

कुनै कायि नभएको। 

१५ कृवर्ष तथा पिपुािन, 

कृवर्ष उत्पादन 
व्यवस्थापन, पि ु
स्वास््य, सहकारी  

सामान्द्य कायि नभएको। 

१६ ज्येष्ठ नागररक, 

अपांगतां भएका व्यशक्त 
र अिक्तहरुको 
व्यवस्थापन 

सामान्द्य संवोिनका काक्रि महरु िरुु गररएको। 

१७ बेरोजगारको त्यांक 
संकिन 

स्थानीय रोजगार केन्द्रमाफि त कायि िरुु भएको। 

१८ कृवर्ष प्रसारको 
व्यवस्थापन, संचािन र 
त्रनयन्द्िण 

सामान्द्य कायि केही नभएको। 

१९ िानेपानी, साना 
जिववद्यतु आयोजना, 

सामान्द्य कायि भएको। 
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वैकशलपक ऊजाि  
२० ववपद व्यवस्थापन िासै ध्यान नपगेुको। 
२१ जिािार, वन्द्यजम्त,ु 

िानी तथा ित्रनज 
पदाथिको संरक्षण 

सामान्द्य ध्यान गएको। 

२२ भार्षा, संस्कृत्रत र 
ित्रितकिाको संरक्षण 
र ववकास 

सामान्द्य ध्यान र्दने गरेको। 
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पररच्छेद-६: क्षमता ववकास योजनाका प्राथत्रमकताहरु 

 

जनप्रत्रतत्रनिीहरु, ववत्रभन्न सत्रमत्रत उपसत्रमत्रतहरु, र कमिचारीहरुको क्षमता वढाउन योजनावद्धरुपमा अगात्रड 
वढ्न ुपने देशिन्द्छ।यस पररच्छेदमा पात्रिकाका सवै तह र पक्षको क्षमता ववकासका प्रथत्रमकताहरुको 
वारेमा चचाि गररएको छ। 

योजनाका प्राथत्रमकताहरुमा ऐन कानून त्रनमािणको तात्रिम कायििय संचािन र सेवा प्रवाह कसरी सिुार 
गने गराउने भने्न तात्रिम ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्द्िी तात्रिम नेततृ्व ववकास सम्बन्द्िी तात्रिम 
कम्प्यटुरमा काम गने सम्बन्द्िी तात्रिम, साविजत्रनक िरीद र ई-ववडीङ्ग तथा ववदू्यतीय िररद सम्बन्द्िी 
तात्रिम सामदुावयक पररचािन एकीकृत वस्ती ववकास र वातावरण तथा जिस्रोत संरक्षण तात्रिम आर्द 
महत्वपूणि तात्रिकहरु योजनाका प्राथत्रमकताका ववर्षय बनेका छन।् 

र्दगो ववकास शजन्द्सी व्यवस्थापन राजस्व व्यवस्थापन तथा मध्यमकात्रिन िचि संरचना संबन्द्िी तात्रिम 
आर्द पत्रन प्रfथत्रमकताका ववर्षय बनेका छन।्पारदशििता, सिुासन, िैशक्षक सिुार र स्वास््य सेवाको 
प्रभावकारी प्रवाहकोवारे पत्रन प्राथत्रमकता रहेको पाइएको छ। 

कमिचारी तहमा नेततृ्व ववकास, वशृत्त ववकस, संगठनात्मक व्यवाहार, प्रिासकीय क्षमता, ववकास योजना 
तजुिमा, आयोजना व्यवस्थापन जस्ता ववर्षयहरु प्रfथत्रमकताका ववर्षय बनेका पाइएका छन।्न्द्यावयक कायि 
सम्पादन, कानूनी मस्यौदा गने पद्धत्रत, मेि त्रमिाप गराउने त्रसद्धान्द्त तथा व्यवहार सम्बशन्द्ि तात्रिम पत्रन 
प्राथत्रमकताका ववर्षय बनेको पाइएको छ। 

को प्राथत्रमकताको ववर्षय भनेको भौत्रतक त्रनमािण उपकरण र औजारहरुको व्यवस्थापन पत्रन हो। 
कत्रतपय वडाहरुको राम्रो भवन नभएकोिे संरचना सिुार त्रनकै प्राथत्रमकतामा रहेको पाइएको छ।ववपद् 
व्यवस्थापन गनि डोजर र एक्साभेटर; कायाििय प्रयोजनका िात्रग हिकुा सवारी सािन: ववरामी ओसानि 
एक एम्विेुन्द्स तथा अन्द्य साना सवारी सािनहरु पत्रन प्रथत्रमकतामा रहेको पाइएको छ।कम्पटुर, 
फ्याक्स मेत्रसन, मेच, टेवि, तथा कुसी देशि कागजपि राख्न े दराज, समेत प्राथत्रमकतामा परेका 
छन।्अनेकन सचुना प्रववत्रि सम्बन्द्िी तात्रिमहरु पत्रन प्रथत्रमकताका सूशचमा परेको पाइएको छ। 

६.१ जनप्रत्रतनीिी स्तर  

गाउंपात्रिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पात्रिकाका सदश्यहरु तथा वडा अध्यक्ष तथा अन्द्य त्रनवािशचत 
प्रत्रतत्रनत्रिहरु नै पात्रिकाका जनप्रत्रतत्रनत्रि हनु।्यी सवैमा आवश्यक क्षमताको अत्रभबवृद्धका िात्रग 
जनप्रत्रतत्रनत्रि स्तरमा योजनाका प्रथत्रमकता भनेका त्रनम्न पाइएको छ। 

• संघीयता सम्बन्द्िमा अत्रभमूिीकरण तात्रिम। 

• स्वदेि तथा वैदेशिक तात्रिम र भ्रमण। 

• अन्द्तरवक्रया कायिक्रम। 

• सफि पात्रिकाको भ्रमण आदान प्रदान। 

• कामिचारी र राजनीत्रतज्ञ ववचको सम्बन्द्ि समुिरु बनाउने। 
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• शजन्द्सी र िरीद प्रवक्रयाका वारेका जानकारी। 

• राजश्व बजेट तथा िचिको प्रमावकारीता गराउने तात्रिम। 

• आवश्यक भौत्रतक पूवाििार र सवारी सािनहरु।  

• कायिियको िात्रग पयािप्त सूचना संजािका समान र उपकरणहरु। 

• उपभोक्ता सत्रमत्रतहरुको गठन र पररचािन। 

• अत्रिकार दरुुपयोग ववरुद्धका तात्रिमहरु। 

• स्थानीय सरकारका काम कतिव्य र अत्रिकार। 

• सहयोगात्मक संघीयता र स्थानीय सरकार संचािन आर्द। 

 

६.२ सत्रमत्रत तथा उपसत्रमत्रत 

स्थायी सत्रमत्रतहरु वाहेक काननुिे थप ववत्रभन्न पटके सत्रमत्रत वा उपसत्रमत्रतहरु गठन गनि सक्ने व्यवस्था 
गरेको छ।केही उलिेख्य सत्रमत्रतहरुमा िेिा सत्रमत्रत )गाउाँसभा(  ; बेरुज ुफछियौट सम्बन्द्िी; सिुासन 
तथा अन्द्य सत्रमत्रत )गाउाँसभा( ; वविायन सत्रमत्रत )गाउाँसभा( ; राजस्व परामिि सत्रमत्रत; स्रोत अनमुान तथा 
बजेट सीमा त्रनिािरण सत्रमत्रत; बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सत्रमत्रत; न्द्यावयक सत्रमत्रत; मनोत्रनत कायिपात्रिका 
सदस्य वडा सत्रमत्रत; संस्थागत ववकास तथा सिुासन सत्रमत्रत; आत्रथिक ववकास सत्रमत्रत; सामाशजक ववकास 
सत्रमत्रत;  वविायन सत्रमत्रत )कायिपात्रिका( ; कानूनी मस्यौदा सम्बन्द्िी प्रशिक्षण; राजस्व सत्रमत्रत; पूवाििार 
ववकास सत्रमत्रत; वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत  आर्द हनु।्यस्ता ववत्रभन्न सत्रमत्रतहरुको 
कायिसम्पादन अवस्था क्षमताको अभावमा शचत्तवझु्दो छैन। यस्ता सत्रमत्रतहरुको प्राथत्रमकता त्रनम्न 
वमोशजमको पाइएको छ। 

• ववर्षय क्षेि साँग सम्बशन्द्ित ज्ञान र सीप । 

• वैठक संचािन र कायिक्षेि वारेको नवीनतम ज्ञान। 

• ववर्षय ववज्ञतामा थप ज्ञान प्राप्त गने अन्द्तरवक्रया तथा गोष्ठी। 

• असि अभ्यासहरुको अविोकन भ्रमण। 

• वैदेशिक अबिोकन भ्रमण। 

• संघीयता र ववकास वीचको अन्द्तर समबन्द्िवारे थप जानकारीका कायिक्रमहरु। 

• आचार संवहता र भवन मापदण्ड। 

• ऐन कानूनको मस्यौदा तजुिमा र न्द्यावयक कायिसम्पादन। 

• राजश्व नक्सााँकन स्थानीय स्रोत पररचािन र राजश्व ववृद्ध। 

• साविजत्रनक िरीद प्रणािी र सेवामा प्रववत्रिको प्रयोग। 

६.३ महािािा/िािा/इकाई 

यस गाउं पात्रिकाको कायािियका हरेक महाििा तथा िािा र उपिािाहरुको क्षमता ववकास गनुिपने वृहत 
क्षेिहरुको पवहचानका आिारमा क्षमता ववकासका प्राथत्रमकताहरु देहाय वमोशजम प्रस्ततु गररएको छ।  
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तात्रिका :  12  िािागत क्षमता ववकासका कायिक्रमहरु 

िािा तथा इकाइहरु  पवहचान गररएको क्षमता ववकासका वहृत क्षेिहरु 

(broad areas of capacity development) 

प्रिासन  योजना तथा अनगुमन 
िािाः 

• प्रिासन इकाइ 

• राजस्व इकाइ 

• योजना तथा अनगुमन 
इकाइ 

• कानूनी मामीिा इकाइ 

  

वशृत्त ववकास र कायिियको दैत्रनक कायिसम्पादनमा सहयोग गने 
प्रशिक्षण तथा तात्रिमहरुः 
उत्प्ररेणा , समन्द्वय, नेततृ्व ववकास, साविजत्रनक प्रिासन,  समहु 
गत्रतशििता, िरीद व्यवथापन; कायाििय संचािन; राजस्व नीत्रत 
तथा प्रिासन; गाउंपात्रिकाको राजश्वको संभावना र पररचािन; 

अनदुानको पररचािन; 

बजार अनगुमन र उपभोक्त वहत संरक्षण; त्यााँकको संकिन 
र ववश्लरे्षण; योजना तजुिमा र अनगुमन प्रणािी तथा पषृ्टपोर्षण; 
न्द्याय प्रणािी र न्द्यायका आिारभतू त्रसद्धान्द्तहरु; मेित्रमिापका 
तौर तररकाहरु 

पूवाििार ववकास तथा वातावरण 
व्यवस्थापन िािाः 

• सडक त्रसंचाइ तथा अन्द्य 
पूवाििार ववकास इकाइ 

• भवन तथा मापदण्ड 
कायािन्द्वयन इकाइ 

• वातावरण सरसफाइ 
तथा ववपद् व्यवस्थापन 
इकाइ 

साविजत्रनक िरीद व्यवस्थापन र इ िरीद व्यवस्थान; त्रनमािण 
मापदण्ड र र्दगो पूवाििार ववकास; ववर्षद् व्यवस्थापन र early 

warning (EW); चरेु संरक्षण र जिािार संरक्षण; त्रनमािणका 
अन्द्तराविय अभ्यास  (वफत्रडक)हरु;   
िानेपानी र जिस्रोत संरक्षण; 

भउूपयोग र स्थानीय पूवाििार त्रनमािण नीत्रत; भवन मापदण्ड र 
सहरीकारण 

फोहरमैिा व्यवस्थापन र ग्रामीण स्वस््य  

आत्रथिक प्रिासन िािा 
 

उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेततृ्व ववकास, इ- गभनेन्द्स, साविजत्रनका 
प्रिासन; 
िेिा र िेिा प्रणािी; िेिामान; िेिा पररक्षण मान 

सामाशजक ववकास िािाः 
• सामाशजक सरुक्षा तथा 

पंजीकरण इकाइ 

• मवहिा , वािवात्रिका 
तथा समाज कलयाण 
इकाइ 

• स्वास््य इकाइ 

समाशजक ववकास ग्रत्रमण स्वास््य प्रणािी; संक्रामक रोग र 
सरसफाई; 

जेष्ठ नागररक प्रत्रतको सम्मान र अभ्यास 

• स्वास््य र कृवर्ष क्षिे तथा शिक्षा ववकास, स्वास््य नीत्रत र  सामान्द्य उपचार पद्धत्रत  



 

35 

पि ुतफि का त्रनकायहरु 
o प्राथत्रमक स्वस््य 

केन्द्र 

o स्वास््य चौकीहरु  

o कृवर्ष सेवा केन्द्र  

o पि ुसेवा केन्द्र 

o आयवेुद और्षिािय 

आयवेुद 

ग्रामीण जनस्वास््य 

पि ुसेवा सम्बन्द्िी तात्रिम 

कृवर्ष ववकास र प्रसार सम्बन्द्िी तात्रिम 

शिक्षा यवुा तथा िेिकुद िािा शिक्षा पाठ्यक्रम ववकास र िेिकुद तथा यवुा सहभात्रगता 
नैत्रतक शिक्षा  

ववकास र वातावरणको सन्द्तिुनमा यवुाको संिग्नता 
आन्द्तररक िेिा पररक्षण इकाइ ििामान र िेिापररक्षण मान 
सहायक पााँचौं प्रसािन,  सा. प्र. ५ जना 
सव इशन्द्जत्रनयर ५औ ं
 

त्रसत्रभि इशन्द्जत्रनयररङ्ग, त्रसत्रभि, ५ जना 

सहायक चौथो  प्रसािन सामान्द्य ,  प्रसािन ६ जना 
अ सव इशन्द्जत्रनयर चौथो इशन्द्जत्रनयररङ्ग, त्रसत्रभि,  ४ जना 
 

 

६.४ कमिचारी स्तर (ववत्रभन्न तहगतशे्रणी अनसुार) 

पद सेवा/समूह/शे्रणी  क्षमता ववकास योजनाका प्राथत्रमकताहरु 

अध्यक्ष प्रिासकीय 
अत्रिकृत 

प्रिासन /साप्र/रा प ततृीय समहु गत्रतशििता; उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेततृ्व 
ववकास, इ-गभनेन्द्स, साविजत्रनक प्रिासन र 

सेवा प्रवाह सम्बन्द्िी तात्रिम 
अत्रिकृत  प्रिासन, िेिा,  उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेततृ्व ववकास, इगभनेन्द्स,  

अन्द्तररावष्टय िेिामान,  िेिा पररक्षणस्तर 
अत्रिकृत  जनश्वास््य, हे ई जन स्वास््य सेवा साँग सम्बशन्द्ित नीत्रत र 

कायिक्रम; संक्रमण रोग र माहामारी सम्बन्द्िी 
तात्रिम 

अत्रिकृत  शिक्षा, शिक्षा प्रिासन उत्प्ररेणा, समन्द्वय ,नेततृ्व ववकास, इ-

गभनेन्द्स, शिक्षा प्रिासन, पाठ्यक्रम ववकास, 
स्थानीय भार्षा र संस्कृत्रत 

अत्रिकृत  इशन्द्जत्रनयर, त्रसत्रभि साविजत्रनक िरीद, साविजत्रनक त्रनमािणका 
अन्द्तरािवष्टय अभ्यास (वफत्रडक) सम्बन्द्िी 

तात्रिम र जीन्द्सी सम्बन्द्िी तात्रिम; वातावरण 
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संरक्षण र भौत्रतक त्रनमािण वीच संतिुन तथा 
र्दगो पूवाििार ववकास 

अत्रिकृत  प्रसािन, सा प्र उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेततृ्व, ववकास  

इ- गभनेन्द्स, साविजत्रनक प्रिासन; सेवा प्रवाह 
अत्रिकृत  जनश्वास््य स्वास््य नीत्रत; जन स्वास््य र सरसफाई; 

संक्रामक रोग रोकथाम; फोहर मैिा 
वगीकरण, ढुवानी ववसजिन, प्रिोिन  

अत्रिकृत  जनश्वास््य, क न स्वास््य नीत्रत; जनस्वास््य सेवा प्रदाय; 

संक्रामक रोग रोकथाम; फोहर मैिा 
वगीकरण, ढुवानी ववसजिन, प्रिोिन 

सूचना प्रववत्रि अत्रिकृत  ववववि छैटौं Internet and LAN Connection; Server 
management; GIS Networking; and IT 

related तात्रिम 

अत्रिकृत छैटौं रोजगार संयोजक रोजगार प्रवद्धिन, उद्यमशििता ववकास 
Business incubation 

सहायक पााँचौं सा प्र, प्रिासन सामान्द्य प्रसािन  सेवा प्रवाह प्रिासत्रनक 
संस्कृत्रत  

सहायक पााँचौं िेिा , िेिापाि नेपािको िेिामान र िेिापािन; िेिा 
परीक्षण मान 

शिक्षा पााँचौं शिक्षा, प्रिासन प्रा स शिक्षा प्रासािन 
प्रिासन पााँचौं आन्द्तररक िेिा परीक्षक िेिा परीक्षण; नेपािको िेिा मान र िेिा 

पािन; िेिा परीक्षण मान 

सहायक पााँचौं न्द्याय न्द्याय प्रसािन ; मेि त्रमिाप गराउने तात्रिम 
पााँचौं प्रा स कृवर्ष प्रिार, पााँचौं कृवर्ष ववकास प्रासार 
पााँचौं प्रा स पि ुसेवा ,पााँचौं पि ुववकास पि ुसेवा  

पााँचौं  सव इशन्द्जत्रनयर, त्रसत्रभि िरीद शजन्द्सी व्यवस्थापन 
पााँचौं कम्पटुर अपरेटर, ववववि Digital Profile; Data management; IT web 

page /MIS; Networking Devices; 

पााँचौं सूचना प्रववत्रि सहायक  

क अ, ववववि 
Digital Profile; Data management; IT 

related / MIS 

चौथो ना प्र स्वा, प्रा, पि ुसेवा पि ुसेवा  
चौथो ना प्र स, पिसेुवा पि ुसेवा 
चौथो  अत्रमन, इनशजत्रनयर, सवे शजन्द्सी िरीद 

सहायक म वव त्रन  म वव त्रन,  ववववि  
चौथो स कम्पटुर अप्रटेर,  Web site management; Excel and 
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ववववि powerpoint slides; hardware and software 
चौथो  वफलड सहायक उत्पेरणा; समहु छिफिका नववनतम 

अभ्यासहरु; जन सम्पकि  र शिष्टाचार  
सहायक कमिचारी हिकुा सवारी चािक र 

कायाििय सहयोगी  
कायािियमा पािन गने आचरण र शिष्टाचार 
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पररच्छेद-७: िीवर्षीय क्षमता ववकास कायियोजना 
(लक्ष्य, नतिजा र स्रोि) 

७.१ क्षमता ववकास नीत्रत 

यस क्षमता ववकास कायियोजनाको प्रमिु िक्ष्य भनेको गाउंपात्रिकाको समग्र कायिसम्पादनको स्तर 
सिुार गने हो।एक पटक हात्रसि गरेको दक्षता वा क्षमता समयक्रममा पनुतािजगी गराउन ु पने 
हनु्द्छ।यस अथिमा क्षमता ववकास एक त्रनरन्द्तर प्रवक्रया हो।क्षमता ववकासको योजनावद्ध कायािन्द्वयन 
माफि त अपेशक्षत नत्रतजाहरु समयमै प्राप्त भई गणुस्तरीय हनुे तथा त्रमतव्ययी र प्रभावकारी हनुे अपेक्षा 
गनि सवकन्द्छ।तर कायािन्द्वयनमा इमान्द्दारीता भने आवश्यक पछि।यसैिे यस शिवपरुी गाउंपात्रिकािे 
पत्रन क्षमता ववकास गनि त्रनरन्द्तर तयार हनुपुछि।त्रनम्न पररच्छेदहरुमा ववत्रभन्न सरोकारवािाहरुका िात्रग 
ववववि पक्षका क्षमता ववकासका कायिक्रमहरुको पवहचान गररएको छ। 

७.२ जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुका िात्रग प्रस्ताववत क्षमता ववकासका कायिक्रमहरु  

शिवपरुी गाउंपात्रिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुको िात्रग महत्वपूणि तात्रिम तथा 
अन्द्तवक्रि यात्मक कायिक्रमहरुको पवहचान गररएको छ।यी कायिक्रमिे स्थानीय जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुको क्षमता 
ववकासमा ठूिो योगदान र्दने अपेक्षा गररएको छ।मूितःजनप्रत्रतत्रनत्रिहरुका िात्रग प्रस्ताववत क्षमता 
ववकासका कायिक्रमहरुमा अत्रभमूिीकरण तात्रिम, वैदेशिक तात्रिम, वैदेशिक भ्रमण आदान प्रदान र 
पात्रिकाको स्रोत सािनको प्रयोग गरी स्थानीय ववकासको गत्रतिाई रतुत्तर रुपमा सम्पादन गनि सक्षम 
बनाउने ववर्षयका कायिक्रमहरु पछिन।् यस्ता कायिक्रमहरुको वववरण त्रनम्न तात्रिकामा प्रस्ततु गररएको 
छ।  

 

जनप्रत्रतत्रनत्रि स्तरः त्रिवर्षीय क्षमता ववकास कायियोजना (२०७९/८०- २०८१/८२)  

क्र.सं. क्षमता ववकासको 
िक्ष्य तथा 
वक्रयाकिाप 

अनमुात्रनत 
िागत र सो 
व्यहोने स्रोत 

अपेशक्षत नत्रतजा  प्रथम वर्षि दोस्रो वर्षि तेस्रो वर्षि 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

१  संघीयता सम्बन्द्िमा 
अत्रभमूिीकरण 
तात्रिम 
 

 ५ िाि ×३ 
वटा = १५ 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

 संघीयतावारे राम्रो 
जानकारी हनु े

 √         √    √   

२ वैदेशिक तात्रिम   ५० िाि ×२ 
वटा = १ करोड 
र 

संघ र प्रदेि 

 असि 
अभ्यासहरुको 
जानकारी हनु े

     √         √   
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सरकार 

३ जनप्रत्रतत्रनत्रि जनता 
वीच  अन्द्तरवक्रया 
कायिक्रम 

 ५ िाि ×३ 
वटा = १५  
िाि र 
गाउंपात्रिका 
स्वयं 

 राजनीत्रत नजताको 
िात्रग हो भने्न 
असर देशिन े

   √       √     √  

४  सफि पात्रिकाको 
भ्रमण आदान प्रदान 

 २० िाि ×३ 
वटा = ६०  
िाि र प्रदेि 
सरकार 

 असि अभ्यासवारे 
जानकारी हनु े

   √      √      √   

५ राजत्रनत्रत र प्रिासन 
वीच सम्बन्द्ि 
तात्रिम 

 ५ िाि ×३ 
वटा = १५  
िाि र प्रदेि 
सरकार र 
स्वयंपात्रिका  

पात्रिकाको 
 दैत्रनक 
कायिसम्पादनमा 
समन्द्वय र सहयोग 
प्राप्त हनुे 

  √         √      √ 

६  सामान्द्य कंप्यटुर 
संचािन तात्रिम 

  २ िाि ×३ 
वटा= ६ िाि र 
स्वयं पात्रिका 

 पेपरिेस कायि 
प्रणािी स्थापना 
गनि सवकन े

 √      √      √     

७  राजत्रनत्रतक 
अथििास्त्रको पररचय 
तात्रिम 

 ५ िाि ×३ 
वटा = १५ 
िाि र प्रदेि 
सरकार र 
स्वयंपात्रिका 

 राजनीत्रतज्ञहरु 
िाई अथि 
राजनीत्रतवारे यथाथि 
जानकारी हनु े

 √      √        √   

८  ऐन कानून त्रनमािण 
सम्बन्द्िी तात्रिम 

४ िाि ×५ 
वटा =  २० 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

 समयमै सवै 
कानूनहरु बन्न 
सक्न े

 √  √  √  √  √         

९  कायििय संचािन 
र सेवा प्रवाह सिुार 

 ३ िाि ×३ 
वटा = ९िाि र 
स्वयं पात्रिका 

 गाउंपात्रिकाको 
कायािियको 
कायिसम्पादनको 
गणुस्तरमा सिुार 
आउन े

√      √      √     

१०  साविजत्रनक िरीद 
र  ववद्यतुीय िरीद 
प्रणािी 

३ िाि ×५ 
वटा=१५िाि र 
केन्द्र प्रदेि र 
स्वयं पात्रिका 

 िरीद प्रवक्रया 
सरि र समयमै 
सम्पन्न हनुे 

 √    √    √    √    √ 
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११  एकीकृत वशस्त 
ववकास सम्बन्द्िी 
तात्रिम 

५ िाि ×२ 
वटा = १० 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

पात्रिकाको 
भौगोत्रिक 
अवशस्थत्रत अनकुुि 
वशस्त ववकास नीत्रत 
िागू गनि सहज 
हनु े

   √      √         

१२  दीगो ववकास 
िक्षको 
स्थानीयकरण 

 ५ िाि ×२ 
वटा = १० 
िाि र केन्द्रीय  
सरकार 

 र्दगो ववकासको 
राविय िक्षमा 
सिाउ पयुािउन े

   √             √   

१३  न्द्यावयक 
कायिसम्पादन 
अत्रभमूिीकरण 
तात्रिम 

 ५ िाि ×२ 
वटा = १० 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

 न्द्यावयक सत्रमत्रतको 
कायि प्रणािी 
प्रभावकारी बनाउन 
सवकन े

   √        √       

१४  राजस्व नक्सांकन 
र स्थानीय स्रोत 
पररचािन 

 ५ िाि ×२ 
वटा = १५ 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

 पात्रिकाको 
राजस्वको 
संभावनाको 
पवहचान गनि 
सवकन े

 √      √      √     

१५  पूवाििार ववकास र 
वातावरण संरक्षण 
वीच संतिुन 
तात्रिम 

 ५ िाि ×२ 
वटा = १० 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

 र्दगो ववकासमा 
सहयोग पगु्न े

     √      √       

१६  योजनाको छनौट र 
ववकास व्यवस्थापन 
तात्रिम 

 ५ िाि ×३ 
वटा = १५ 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

उपयकु्त प्रकारका 
योजनाहरु छनौट 
गनि सवकन े

 √      √      √     

१७  मोवटभेसनि 
स्थानीय िासन 
तात्रिम 

  ५ िाि × २ 
वटा = १० 
िाि र संघीय 
सरकार 

 स्थानीय िासन 
प्रकावकारी हनु 
सहयोग हनु े

      √           √   

१८  राजनीत्रत र 
उद्यमिीिता वीच 
सह सम्बन्द्ि तात्रिम 

 ५ िाि × 
२वटा = १० 
िाि र संघीय 
सरकार 

 राजनीत्रतिे 
स्थानीय 
उद्यमशिितामा 
सहयोग पयुािउन े

     √            √ 

१९ ववदेिी स्थात्रनय 
पात्रिकासाँग भत्रगनी 

 १० िाि र 
संघीय सरकार 

 ववदेिी असि 
अभ्यासवारे 

                  √ 
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सम्बन्द्ि स्थापना जानकारी हनु े

२०  राजनीत्रतज्ञ ववद्याथी 
पररसंवाद कायिक्रम 

 ५िाि र स्वयं 
पात्रिका 

 राजनीत्रत प्रत्रतको 
िारणामा 
सकारात्मक 
पररवतिन हनु सक्न े

               √    

यसप्रकार कररव २ करोड ३५ िाि रकम जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुको तीनवर्षिको क्षमता ववकास कायिक्रममा िाग्न े
देशिन्द्छ जसमध्िे ५० प्रत्रतित संघीय सरकार, ४० प्रत्रतित प्रदेि सरकार र वााँकी १० प्रत्रतित पात्रिका स्वयंिे 
व्यहोनुि पने गरी प्रस्ताव गररएको छ। 

७.३ तहगत तथा शे्रणीगत रुपमा कमिचारीहरुका िात्रग प्रस्ताववत क्षमता ववकास कायिक्रमहरु 

 

गाउंपात्रिकाको क्षमता ववकास भनेको जन प्रत्रतत्रनिीहरुको साथै त्यहााँ कायिरत कमिचारीहरुको क्षमता 
ववकास समेत हो।कायािन्द्वयनमा अग्रणी स्थान ओगट्ने पात्रिकामा कायिरत कमिचारीहरुको क्षमता 
ववकास नभै पात्रिकाको क्षमता ववकास हदैुन।कमिचारीहरुिाई मूितः दईु प्रकारका तात्रिमहरुको 
आवश्यकता पछि।पवहिो हो सेवा प्रवाह सम्बन्द्िी जनु पदनामवाट त्रनर्दिष्ट हनु्द्छ भने दोस्रो वशृत्त 
ववकाससाँग सम्बशन्द्ित हनु्द्छ। 

तिको तात्रिकामा पद र तहको क्षमता ववकासका ित्रग आवश्यक पने तात्रिम कायिक्रमहरु र त्रतनको 
समयसाररणीका साथै अनमुात्रनत िागत तथा अपेशक्षत नत्रतजा समेत प्रस्ततु गररएको छ। 

तात्रिका :  13  कमिचारीहरुका िात्रग प्रस्ताववत क्षमता ववकास कायिक्रमहरु 

पद वा तह सेवा/समूह/शे्रणी क्षमता ववकासका कायिक्रमहरु, 
समयसाररणी र प्रथत्रमकता 

अनमुात्रनत िागत 
र सो व्यहोने 

स्रोत 

अपेशक्षत नत्रतजा 

अध्यक्ष 
प्रिासकीय 
अत्रिकृत 

प्रिासन /साप्र/रा 
प ततृीय 

समहु गत्रतशििता(Yr2 P1), 
उत्प्ररेणा (Yr1 P2), समन्द्वय (Yr2 

p1), नतेतृ्व ववकास (Yr2 P3; 

Yr3 P2), इ-गभनेन्द्स (Yr2 P2 ; 

Yr3 P1), साविजत्रनक प्रिासन र 
सेवा प्रवाह सम्बन्द्िी तात्रिम 

(Yr1P2; Yr2 P3; Yr3 P2) 

१० वटा तात्रिम 
× १ िाि गरी 
१० िाि र 
संघीय सरकार   

कायािियको 
नेततृ्व सक्षम हनु े

अत्रिकृत  प्रिासन, िेिा  उत्प्ररेणा (Yr1P2); समन्द्वय 
(Yr2P3;) नतेतृ्व ववकास(Yr3 P1); 
इ-गभनेन्द्स( Yr1P3); 

अन्द्तरािवष्टय िेिा मान (Yr1P2); 

(Yr3P1) िेिा पररक्षण स्तर 

(Yr2P1) 

७ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
७ िाि र प्रदेि 
सरकार 

िेिा प्रणािी 
सदुृढ हनु े
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अत्रिकृत  शिक्षा, शिक्षा 
प्रिासन 

उत्प्ररेणा (Yr1P2)  
समन्द्वय(Yr2P2) नतेतृ्व ववकास 

(Yr1P3) इ-गभनेन्द्स (Yr3P2) 

शिक्षा  प्रिासन (Yr1P3) 
पाठ्यक्रम ववकास(Yr1P2) 
स्थानीय भार्षा र संस्कृत्रत 

(Yr3P3) 

७ तात्रिम × १ 
िािका दरिे ७ 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

शिक्षा ववकासमा 
सहयोग हनु े

अत्रिकृत  इशन्द्जत्रनयर,त्रसत्रभि साविजत्रनक िरीद (Yr1P1), 
साविजत्रनक त्रनमािणका 
अन्द्तरािवष्टय अभ्यास (वफत्रडक) 
सम्बन्द्िी तात्रिम(Yr2P1) र 
जीन्द्सी सम्बन्द्िी तात्रिम (Yr3P1) 

३ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेि 

सरकार 

त्रनमािण र िरीद 
व्यवस्थापनमा 
सिुार हनु े

अत्रिकृत  प्रसािन, सा. प्र. उत्प्ररेणा(Yr1P2); 
समन्द्वय(Yr1P3); नेततृ्व 

ववकास(Yr2P3); इ-

गभनेन्द्स(Yr2P1); साविजत्रनक 
प्रिासन(Yr3P1); सेवा 
प्रवाह(Yr3P1); ड्राइत्रभंग तात्रिम 
(Yr3Pr3) 

७ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
७ िाि र प्रदेि 

सरकार 

कायिियको 
प्रिासन चसु्त 
दरुुस्त हनु े

अ. हे. व.  स्वास््य, क म स्वास््य नीत्रत(Yr1P1);  ग्रत्रमण 
जन स्वास््य र 
सरसफाई(Yr2P1); संक्रामक 
रोग रोकथाम(Yr1P2); फोहर 
मैिा वगीकरण, ढुवानी ववसजिन, 

प्रिोिन(Yr2P2)  

 ४ तात्रिम × २ 
िािका दरिे ८ 
िाि र प्रदेि 

सरकार 

स्वास््य सेवाको 
प्रभावकारीतामा 

वृवद्ध हनु े

हे अ  स्वास््य, हे. ई. जनस्वास््य सेवा प्रदाय (Yr1P2); 

संक्रामक रोग रोकथाम 
(Yr1P1));फोहरमैिा 
वगीकरण,ढुवानी, ववसजिन, 

प्रिोिन (Yr1P1); स्वास््य नीत्रत 
तात्रिम (Yr2P3) 

 ४ तात्रिम × 
१.५ िािका 

दरिे  ६िाि र 
प्रदेि सरकार र 
पात्रिका स्वयं 

स्वास््यसेवाको 
प्रभावकारीता वृवद्ध 

हनु े

सहायक  प्रिासन, सा. प्र.  प्रिासत्रनक संस्कृत्रत र सामान्द्य 
प्रसािन  (Yr1P2); सेवाप्रवाह 

(Yr2P1)); ;राजस्व तथा िचि 
व्यवस्थापन (Yr3P1); आयोजना 
व्यवस्थापन ववश्लरे्षण(Yr1P2) 

 ४ तात्रिम × २ 
िािका दरिे ८ 
िाि र प्रदेि 

सरकार 

कायािियको 
प्रिासनको 
प्रभावकाररतामा 
वृवद्धहनुे तथा 
राजस्व वृवद्धको 
संभावना हनु े
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िेिा 
सहायक  

प्रिासन, िेिा नेपािको िेिामान र 
िेिापािन(Yr1P2); िेिा 
परीक्षण मान (Yr2P1) 

२ तात्रिम × १ 
िािका दरिे २  
िाि र प्रदेि 

सरकार 

वेरुज ुकम हनु े

शिक्षा  शिक्षा, शिक्षा 
प्रिासन प्रा स 

शिक्षा प्रासािन (Yr2P1); 

स्थानीय पाठ्यक्रम 
ववकास(Yr2P2) 

२ तात्रिम × १ 
िािका दरिे २ 
िाि र प्रदेि 

सरकार 

शिक्षा ववकासमा 
सहयोग हनु े

आन्द्तररक 
िेिा 

परीक्षक 
चौथो 

प्रिासन, िेिा  िेिा परीक्षण(Yr1P2); नेपािको 
िेिा मान र िेिा 

पािन(Yr2P1); िेिा परीक्षण 
मान(Yr3P1) 

३ तात्रिम × १ 
िािका दरिे ३ 
िाि र प्रदेि 

सरकार 

वेरुजमुा कमी 
आउन सहयोग 

हनु े

सहायक 
पााँचौं 

न्द्याय, कानूनी 
मात्रमिा 

न्द्याय प्रसािन(Yr1P2) ; मिे 
त्रमिाप गराउने तात्रिम(Yr2P1) 

२तात्रिम × २ 
िािका दरिे ४ 
िाि र प्रदेि 

सरकार 

न्द्यावयक 
सत्रमत्रतको 

प्रभावकाररतामा 
वृवद्धहनु े

पााँचौं  सव इशन्द्जत्रनयर, 
त्रसत्रभि 

िरीद शजन्द्सी व्यवस्थापन 

(Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3) 
३ तात्रिम × १ 
िािका दरिे ३ 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

कायािियको 
दक्षता वढ्न े

 चौथो अ सव 
इशन्द्जत्रनयर 

िरीद शजन्द्सी व्यवस्थापन 

(Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3) 
३ तात्रिम × १ 
िािका दरिे ३ 
िाि र प्रदेि 

सरकार 

कायािियको 
दक्षता वढ्न े

पााँचौं कम्पटुर अपरेटर 
ववववि 

Digital Profile(Yr1P1);Data 
Management(Yr2P2);  IT web 
page /MIS(Yr3P1); 
Networking Devices;; (Yr2P2); 
(Yr3P3) 

५ तात्रिम × १ 
िािका दरिे ५ 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

कायािियको 
दक्षता वढ्न े

िापासाटे 
चौथो/पााँचौं 

इ/त्रस/स्या सेवा सम्बन्द्िी (Yr3P3) १ िाि 
गाउंपात्रिका स्वयं 

कायािियको 
दक्षता वढ्न े

चौथो ना प्र स्वा प्रा 
पि ुसेवा 

पि ुसेवा सम्बन्द्िी ३ तात्रिम 
((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) 

३ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेि 
सरकार 

पिसेुवाको 
प्रभावकाररतामा 

वृवद्ध हनु े

चौथो ना प्र स पिसेुवा पि ुसेवा सम्बन्द्िी ३ तात्रिम 
((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) 

३ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेि 

पिसेुवाको 
प्रभावकाररतामा 

वृवद्ध हनु े
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सरकार 
चौथो कृवर्ष प्रसार वा 

ववकास 
कृवर्ष प्रसार र ववकास सम्बन्द्िी 
३ तात्रिम ((Yr1P1); ()Yr2P2); 

(Yr3P3). 

३ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेि 
सरकार 

कृवर्ष सेवाको 
प्रभावकाररतामा 

वृवद्ध हनु े

चौथो  स. म. वव. त्रन. 
(ववववि) 

सामाशजक सरुक्षा वृद्धवृद्धा 
हेरचाह सम्बन्द्िी ३ तात्रिम 

(Yr1P2);(Yr2P2);(Yr3P3) 

३ तात्रिम × १ 
िािका दरिे ३ 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

पात्रिका 
कायािियको 
दक्षता वढ्न े

चौथो स. कम्पटुर 
अप्रटेर (ववववि) 

 Web site management; Excel 
and powerpoint slides; 
hardware and software 
सम्बन्द्िी ३ तात्रिम ((Yr1P1); 

()Yr2P2); (Yr3P3)) 

३ तात्रिम × २ 
िािका दरिे ६ 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

स्थनीय 
पात्रिकाको 
कायािियको 
दक्षता वढ्न े

सहायक 
कमिचारी 

हिकुा सवारी 
चािक र 
कायाििय 
सहयोगी  

कायिियमा पािन गने आचरण 
र शिष्टाचार सम्बन्द्िी चािकका 
४ र का स का ३ तात्रिम 
((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) 

७ तात्रिम × १ 
िािका दरिे ७ 
िाि र प्रदेि 
सरकार 

गाउं पात्रिकाको 
कायािियको 

दक्षता वढ्ने र 
सेवा प्रवाहमा 
प्रभावकाररता 

आउन े
Note: Yr1= First Year; Yr2= second year; Yr3 = third year; and P1 = first priority; P2= second 

priority; P3 = third priority 

कूि क्षमता ववकासका काक्रि महरुमा एक करोड ४ िाि िचि हनुे प्रस्ताव गररएकोमा संघीय सरकारिे 
करीव २० प्रत्रतित, प्रदेि सरकारिे ६० प्रत्रतित र वााँकी गाउंपात्रिका स्वयंिे नै  व्यहोनुि पने गरी 
प्रस्ताव गररएकोछ। 

७.४ संवविानको अनसूुची-८मा प्रदत्त २२ अत्रिकारहरुको प्रयोग  र प्रभावकारी कायािन्द्वयनका िात्रग 
संचािन गररनपुने क्षमता ववकासका कायिक्रमहरु 

 

त्रस 
नं  

संवविान प्रदत्त 
अत्रिकारहरु  

क्षमता ववकासका कायिक्रमहरु  अनमुात्रनत िागत 
र सो व्यहोने 

स्रोत 
१ गाउं प्रहरी प्रहरीको काम कतिव्य र भतू्रमकावारे 

सवैतहकाजनप्रत्रतत्रनत्रिहरुिाई अत्रभमूिीकरण तात्रिम 
संचािन  

५ िाि र  
गाउंपािका स्वयं 

२ सहकारी संस्था  सहकारीको उद्धशे्य र महत्ववारे सवै तहका जन 
प्रत्रतत्रनत्रिहरुिाई अत्रभमूिीकरण तात्रिम संचािन 

१५ िाि र  
गाउंपािका स्वयं 
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गररन ुपने  
३ एफ, एम संचािन   
४ स्थानीय कर  गाउं पात्रिकामा करको संभावना तथा संवविानको 

अनसूुची र अन्द्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन िे 
र्दएको ववर्षयमा तात्रिम गराउन ुपने  

३० िाि  र 
प्रदेि सरकार 

५ स्थानीय सेवाको 
व्यवस्थापन 

स्थानीय सेवाको प्रभावकारी ववतरण प्रणािीको 
ववकास, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववत्रिको उपयोग, 
मागमा आिाररत सेवा प्रवाह  

 

१५ िाि र 
प्रदेि सरकार 

६ स्थानीय त्यांक 
र अत्रभिेि 
सकिन 

स्थानीय रोजगार सूचना केरको सदुृढीकरण तथा 
सरुशक्षत त्यााँक प्रणािीको ववकास  

१० िाि र 
पात्रिका स्वयं 

७ स्थानीय स्तरका 
ववकास आयोजना 
तथा 
पररयोजनाहरु 

ववकास योजनाहरुको पूवि तयारी; 
आयोजना वैंक; 
बजेट ववत्रनयोजन र प्राथत्रमकता; 
पररयोजनाको र्दगो पना र ग्रामीण जननीवनमा असर 

३० िाि र 
प्रदेि तथा संघीय 
सरकार 

८ आिारभतू र 
माध्यत्रमक शिक्षा 

शिक्षा र ववकास ; 

रोजगारमूिक शिक्षा; 
स्थानीय वस्ततु्रथत्रत समेट्न ेपाठ्यक्रमको ववकास 

१५ िाि र  
पात्रिका स्वयं 

९ आिारभतू 
स्वास््य र 
सरसफाई 

सरुवा रोग र सरसफाइ; 
नसने रोगको प्रकोक र जनचेतना; 
व्यवशस्थत फोहर मैिा ववसजिन र प्रााँगाररक मिमा 
जोड 

३० र िाि 
प्रदेि सरकार 

१० स्थानीय बजार 
व्यवस्थापन, 

वातावरण संरक्षण 
र जैववक 
वववविता 

बजार व्यवस्थापन 
हाट वजार व्यवस्थापन उपभोक्ता वहत र संरक्षण 

एकािीकार र मनोमानी व्यापारको त्रनयन्द्िण  

१२ िाि 
पात्रिकास्वयं 

११ स्थानीय सडक, 

ग्रामीण सडक, 

कृवर्ष सडक, 

त्रसंचाइ 

सडक र स्थानीय व्यवसाय तथा पेिामा आवद्धता 
त्रमतव्ययी ओसार पसार माफि त िागत न्द्यूनीकरण 
त्रसचाइको वहउुद्धेश्यीय प्रयोगमा प्राथत्रमकता 

१५ िाि प्रदेि 
सरकार 

१२ गाउाँ सभा, गाउं 
सभा, शजलिा  

न्द्याय प्रणािी चसु्त दरूस्त 

मेि त्रमिापका तौर तररकाहरु 

५ िाि पात्रिका 
स्वयं 
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सभा, स्थानीय 
अदाित, 

मेित्रमिाप र 
मध्यस्थताको 
व्यवस्थापन 

मध्यस्थताका सीपहरु  

संझौताका अन्द्तविस्तहुरु 

१३ स्थानीय अत्रभिेि 
व्यवस्थापन 

अत्रभिेि सरुशक्षत गने ववर्षयहरु १० िाि 
पात्रिका स्वयं 

१४ घर जग्गा िनी 
पजुाि ववतरण 

हाि काम नगरेको हाि काम 
नगरेको 

१५ कृवर्ष तथा 
पिपुािन, कृवर्ष 
उत्पादन 
व्यवस्थापन, पि ु
स्वास््य, सहकारी  

कृवर्ष व्यवसायमा पनुजािगरण वतावरण र परम्परागत 
िेती प्रणािीको वीचमा संतिुन 

२० िाि र 
प्रदेि सरकार 

१६ ज्येष्ठ नागररक, 

अपांगतां भएका 
व्यशक्त र 
अिक्तहरुको 
व्यवस्थापन 

सामाशजक सरुक्षाका ववर्षयहरु 

वदृ्ध वदृ्धा हेरचाह गहृहरुको स्थापना र व्यवस्थापन 

अपााँगको क्षमता व्यवस्थापन 

३० िाि र 
प्रदेि सरकार 

१७ बेरोजगारको 
त्यांक संकिन 

रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन १० िाि र 
पात्रिकास्वयं 

१८ कृवर्ष प्रसारको 
व्यवस्थापन, 

संचािन र 
त्रनयन्द्िण 

कृवर्ष ववकास प्रसार  उत्पादन संचय र भण्डारण 
स्थानीय कृवर्ष आत्मत्रनभिरतामा ध्यान 

२० िाि र 
प्रदेि सरकार 

१९ िानेपानी, साना 
जिववद्यतु 
आयोजना, 
वैकशलपक ऊजाि  

िदु्ध िानेपानी र स्रोतहरुको रंरक्षण 

पोिरीहरुको संरक्षण र त्रनमािण 

वैकशलपक उजािको ववकास 

िघ ुजि ववदू्यत पररयोजना 

३० िाि प्रदेि 
सरकार 

२० ववपद व्यवस्थापन पूवि तयारी र जन चेतना 
स्थानीय वातावरण संरक्षण 

१२ िाि  र 
पात्रिका 

२१ जिािार,वन्द्यजन्द्त ु 
िानी तथा 
ित्रनज पदाथिको 

जिािार संरक्षण 

बन्द्यजन्द्त ुसंरक्षण 

प्रकृत्रतक िानीको पवहचान र ववकास 

२५ िाि र 
संघीय सरकार 
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संरक्षण 
२२ भार्षा, संस्कृत्रत र 

ित्रितकिाको 
संरक्षण र 
ववकास 

स्थानीय भार्षा संस्कृत्रतको संरक्षण र ववकास १० िाि र 
पात्रिका स्वयं 

Note: Yr1= First Year; Yr2= second year; Yr3 = third year; and P1 = first priority; P2= second priority; P3 = third priority 
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पररच्छेद-८: क्षमता ववकास योजना कायािन्द्वयन शजम्मेवारी तात्रिका 

गाउंपात्रिकाको कायािियको संस्थागत ववकास गनि बनाइएका ऐन, त्रनमय, कानून, नीत्रत, र्दग्दििन र 
मानव संसािनको अत्रतररक्त सो कायािियका पूवाििारहरु तथा भौत्रतक स्रोत सािन, उपकरण र 
औजारहरुको पत्रन महत्वपूणि भतू्रमका हनुे कुरामा र्िवविा रहदैन।तसथि क्षमता ववकासमा यस्ता भौत्रतक 
स्रोत सािनहरुको पत्रन व्यवस्था गनि ध्यान र्दनपुने हनु्द्छ।तिको तात्रिकामा शिवपरुी गाउंपात्रिकाको 
कायाििय पूवाििार, भौत्रतक स्रोत सािन र उपरकण तथा औजारहरुको प्रथत्रमकताक्रम अनमुात्रनत िागत 
र अपेशक्षत उपिव्िीको वारेमा चचाि गररएको छ। तात्रिकामा कायि शजम्मेवारी, अनमुात्रनत िागत र 
कायािन्द्वयन गने त्रनकायको साथै अपेशक्षत उपिव्िी समेत प्रस्ततु छ। 

तात्रिका :  14  क्षमता ववकासका िात्रग आवश्यक कायाििय पूवाििार तथा उपकरण र औजार 

  

क्र.सं. भौत्रतक पूवाििार; यन्द्ि 
औजार उपकरणहरु  र 
तीनको प्रथत्रमकताक्रम 

अनमुात्रनत 

िागत र सो 
को स्रोत 

कायािन्द्वयन 
गने त्रनकाय 

समयसीमा 
(वव सं) 

अपेशक्षत उपिव्िी 

 
          

१ पात्रिकाको भवन संभार र 
वडा कायािियहरुको 
भवन त्रनमािण सिुार (P1) 

 १० करोड र 
संघीय सरकार 

 गाउंपात्रिका २०८० 
त्रभि 

 पात्रिका भवन चसु्त 
हनुे र उपयकु्त वडा 
कायाििय भवन  
भएको हनु े

२ ववपद व्यवस्थापनका 
िात्रग डोजर र 
एक्स्काभेटर(P2) 

 २ करोड र 
संघीय सरकार 

गाउंपात्रिका  २०८० 
त्रभि 

 िीघ्र ववपद् 
व्यवस्थापन गनि 
सवकन े

३ 
 फोहर मैिा 
व्यवस्थापनका िात्रग 
वटपर वा ट्याक्टर वा 
सक्सन ट्यााँकर(P3) 

२ करोड र 
संघीय सरकार 

 गाउंपात्रिका  २०८१ 
त्रभि 

फोहर मैिा संकिन 
र ढुवानीगरी वविजिन 
गनि सवकन े

५ 
 एम्विेुन्द्स १ वटा (P1) १ करोड र 

संघीय सरकार 

 गाउंपात्रिका  २०८० 
त्रभि 

 ववरामीको त्रछटो 
उपचार हनुेभई 
असामवयक मतृ्यवुाट 
जोगाउन सवकने 

६ 
 कायािियको िात्रग एक 
मोटर (P2) 

 १ करोड र 
संघीय सरकार 

 गाउंपात्रिका  २०८१ 
त्रभि 

कायािियको काममा 
प्रभावकाररता आउने 
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७ 
 मोटर साइकि ५ वटा 
(P2) 

 २५ िाि र 
संघीय सरकार 

 ऐ ऐ  ऐ ऐ   ऐ ऐ 

८ 
 स्कुटर ३ वटा (P2)  ५ िाि र 

गाउंपात्रिका 
 ऐ ऐ  ऐ ऐ   ऐ ऐ 

रश्टव्यः P1=पवहिो प्राथत्रमकतप P2 = दोस्रो प्राथत्रमकता र P3 = तेस्रो प्राथत्रमकता 
 

कूि भौत्रतक सािन र सामाग्रीको िात्रग कररव रु १५ करोड ७०िाि िाग्ने अनमुानमा अत्रिकााँि 
संघीय सरकारिे व्यहोनुि पने गरर प्रस्ताव गररएको छ।  
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पररच्छेद-९: अनगुमन तथा मूलयााँकन 

कुनै पत्रन प्रस्ताववत कायिक्रमको कायािन्द्वयनको त्रनरन्द्तर अनगुमन र मूलयााँकन हनुपुछि।अनगुमनिे कायि 

प्रवक्रयािाई ववचिन हनुवाट समयमै रोक्छ भने मूलयााँकनिे कायिसम्पादन प्रभावकारी र त्रमतव्ययी ढंगिे 

भएको छ छैन सो को िेिा जोिा गछि।अनगुमन त्रनरन्द्तर हनुपुछि भने मूलयााँकन कायिसम्पादन सम्पन्न 

भएपत्रछ कसरी कायि सम्पादन भयो भनी हेनि आवश्यक पछि।यस पररच्छेदमा क्षकता ववकास योजनाका 

प्रस्तववत कायिक्रमहरुको कायिवन्द्वयको क्रममा गररने अनगुमन र मूलयााँकनको ववर्षयमा चचाि गररएको 

छ। 

९.१ क्षमता ववकास योजना कायािन्द्वयनवाट हनुे वावर्षिक प्रत्रतफि ववर्षयक्षेि अनसुार 

मूितः तीन ववर्षयक्षेिहरुको (physical infrastrucrture and equipment and machinery; institutional 

aspect and Human Resource Development) वारेमा केशन्द्रत हदैु तिका पररच्छेदहरुमा अनगुमन 

मूलयााँकनको तौर तररका र समय सीमा सवहत िागत समेत अनमुान गररएको छ।गाउंपात्रिकाको 

आफ्नै नयााँ भवन बनेको तर वडाहरुको उपयकु्त भवन नभएकोिे कायि संचािनमा वािा परेको 

देशिएको छ।यसथि नव त्रनमािण र कायािियका औजार उपकरणहरुको व्यवस्थापनमा त्रनकै ध्यान र्दन ु

पने भएको छ।यस सम्बन्द्िी ववस्ततृ वववरण त्रनम्न तात्रिकामा प्रस्ततु गररएकोछ। 

तात्रिका :  15  भौत्रतक पूवाििार त्रनमािण र उपकरण पक्षमा क्षमता ववकास कायियोजना कायािन्द्वयन 
िाका 

 

क्र.सं. क्षमता ववकासका अध्यक्ष 
कायिहरु र अनमुात्रनत िागत र 
प्रथत्रमकताक्रम 

कायािन्द्वयन 
गने त्रनकाय 

सहयोगी 
त्रनकाय 

अनगुमन 
मूलयााँकन 
गने 
त्रनकाय   

समय सीमा 
(वव सं) 

 १  वडा कायिियहरुको भवन 
त्रनमािण तथा सिुार 

वडाको भवन त्रनमािण तथा सिुार 

 गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

 संघीय 
सरकार 

 वव सं २०८१ 
त्रभि  
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१०करोड (P1) 

२ ववपद व्यवस्थापनका िात्रग 
डोजर र एक्स्काभेटर िागत २ 
करोड (P2) 

 गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

 संघीय 
मन्द्िािय 

 वव सं २०८२ 
त्रभि 

३  फोहर मैिा व्यवस्थापनका 
िात्रग वटपर वा ट्याक्टर वा 
सक्सन ट्यााँकर िागत २ करोड 

(P3) 

गाउंपात्रिका  प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
मन्द्िािय 

 वव सं २०८१ 
त्रभि 

४  एम्विेुन्द्स २ वटा िागत १ 
करोड  (P1) 

गाउंपात्रिका  प्रदेि 
सरकार 

 संघीय 
मन्द्िािय 

वव सं २०८० 
त्रभि 

५  कायिियको िात्रग एक मोटर 
िागत १ करोड (P3) 

 गाउंपात्रिका  प्रदेि 
सरकार 

 ऐ ऐ वव सं२०८१ 
त्रभि  

६  मोटर साइकि १०वटा िागत 
५० िाि (P3) 

ऐ ऐ  ऐ ऐ  ऐ ऐ   ऐ ऐ 

७  स्कुटर ५ वटा  र िागत १० 
िाि (P3) 

ऐ ऐ  ऐ ऐ  ऐ ऐ ऐ ऐ 

रश्टव्यः P1=पवहिो प्राथत्रमकतप P2 = दोस्रो प्राथत्रमकता र P3 = तेस्रो प्राथत्रमकता 
 

   

संस्थागत ववकास भन्नािे नीत्रत ऐन त्रनमय कानून तथा कायिववत्रि मापदण्ड र र्दग्दििनहरुको त्रनमािण  र 

त्रतनको पररपािना (compliance) हो।तसथि यो सदुृढ कानूनद्धारा गाउंपात्रिका व्यवशस्थत कायिप्रणािी 

स्थापना गदै पद्धत्रतको त्रनमािण पत्रन हो।गाउंपात्रिकाको क्षमता ववकासमा संस्थागत ववकासको ठूिो 

महत्व हनु्द्छ।संस्थागत ववकास नभई र्दगो ववकासको पररकलपना गनि सवकन्न। शिवपरुी गाउंपात्रिकािे 

संस्थागत ववकास गनि ऐन त्रनयम कायिववत्रि त्रनदेशिका र र्दग्दििन बनाउन वााँकी देशिन्द्छ ।यी नीत्रत ऐन 

त्रनयम तथा कायिववत्रिको त्रनमािणिे थप संस्थागत ववकासमा सघाउ पयुािउने भएकोिे प्राथत्रमकतामा रािी 

यथािक्य चााँडो तजुिमा गनिपने भएकोछ।यी वााँकी रहेका नीत्रत त्रनयमहरु तजुिमाको िात्रग कररव ४८ 

िाि िागत िाग्ने प्रक्षेपण गररएको छ। 
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मानव संिािन अन्द्तगित जनप्रत्रतत्रनिी तथा कमिचारीहरुको क्षमता ववकाससाँग सम्बशन्द्ित ववर्षयहरु 

पछिन।्अध्ययन तात्रिम भ्रमण तथा अन्द्तरक्रीया कायिक्रमहरु  कायििािा गोष्ठी आर्द संचािन गरी 

क्षमता ववकास गराउने गररन्द्छ। 

 

तात्रिका :  16  क्षमता ववकास कायियोजना कायािन्द्वयन िाका 

क) जनप्रत्रतत्रनत्रिस्तर 

त्रस.नं. क्षमता ववकासका अध्यक्ष कायिहरु र 
अनमुात्रनत िागत र प्राथत्रमकताक्रम 

कायािन्द्वयन 
गने त्रनकाय 

सहयोगी 
त्रनकाय  

अनगुमन 
मूलयााँकन गने 

त्रनकाय 

१ संघीयता सम्बन्द्िमा अत्रभमूिीकरण तात्रिम 
(Y1P1); (Y2P3) र (Y3P2) गरी ३ वटा 
अनमुात्रनत िागत १५ िाि  

गाउंपात्रिका संघीय 
सरकार 

संघीय 
मन्द्िािय 

२ वैदेशिक तात्रिम (Y1P3)(Y3P2) गरी २ वटा 
अनमुात्रनत िागत ५० िािका दरिे कूि १ 
करोड  

गाउंपात्रिका संघीय 
सरकार 

संघीय 
मन्द्िािय 

३ जनप्रत्रतत्रनत्रि जनतावीच अन्द्तरवक्रया कायिक्रम 
(Y1P2);(Y2P3);(Y3P2) गरी ३वटा अनमुात्रनत 
िागत प्रत्रतकायिक्रम ५ िािका दरिे गरी 
१५ िाि 

गाउंपात्रिका संघीय 
सरकार 

संघीय 
मन्द्िािय 

४ सफि पात्रिकाको भ्रमण आदान प्रदान 
(Y1P2)(Y2P2)(Y3P3) गरी ३ वटा र 
अनमुात्रनत िागत ६० िाि  

गाउंपात्रिका संघीय 
सरकार 

संघीय 
मन्द्िािय 

५ राजनीत्रत र प्रसािनवीचको सम्बन्द्ि समुिरु 
बनाउने तात्रिम (Y1P2);(Y2P3);(Y3P3) गरी ३ 
वटा र अनमुात्रनत िागत १५ िाि  

गाउंपात्रिका संघीय 
सरकार 

संघीय 
मन्द्िािय 

६ सामान्द्य कंप्यटुर संचािन तात्रिम 
(Y1P1);(Y2P1);(Y3P1) गरी ३ वटा तात्रिम 
अनमुात्रनत िागत ६ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

प्रदेि सरकार 

७ राजत्रनत्रत अथििास्त्रको पररचय तात्रिम गाउंपात्रिका प्रदेि प्रदेि सरकार 
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(Y1P1);(Y2P1);(Y3P2) गरी ३ वटा अनमुात्रनत 
िागत प्रत्रततात्रिम ५ िािको दरिे कूि 
१५ िाि 

सरकार 

८ ऐन कानून त्रनमािण सम्बन्द्िी तात्रिम 
(Y1P1);(Y1P2);(Y1P3);(Y2P1);(Y2P2) गरी ५ 
वटा तात्रिम प्रत्रत तात्रिम ४ िािको दरिे 
कूि २० िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

 संघीय 
सरकार 

९ कायििय संचािन र सेवा प्रवाह 
सिुार(Y1P1);(Y2P1);(Y3P1) गरी ३ वटा 
तात्रिम प्रत्रत तात्रिम ३िािका दरिे 
अनमुात्रनत िागत ९ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

प्रदेि सरकार 

१० साविजत्रनक िरीद प्रवक्रया र ववद्यतुीय िररद 
प्रणािी (Y1P1);(Y1P3);(Y2P2);(Y3P1);(Y3P3) 

गरी ५ वटा तात्रिमको प्रत्रततात्रिम ३िािका 
दरिे १५ िाि  

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

प्रदेि सरकार 

११ एकीकृत वशस्त ववकास सम्बन्द्िी तात्रिम 
(Y1P2);(Y2P2) गरी २ वटा तात्रिम 
प्रत्रततात्रिम ५ िािका दरिे अनमुात्रनत 
िागत १० िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

संघीय 
मन्द्िािय 

१२ र्दगो ववकास िक्षको स्थानीयकरण 
(Y1P2);(Y3P2) गरी २ तात्रिम र प्रत्रततात्रिम 
५ िाििे कूि अनमुात्रनत िागत १० िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

संघीय सरकार 

१३ न्द्यावयक कायिसम्पादन अत्रभमूिीकरण 
तात्रिम(Y1P2);(Y2P3) गरी २ वटा तात्रिम र  
प्रत्रत तात्रिम ५ िािका दरिे कूि 
अनमुात्रनत िागत १० िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

प्रदेि सरकार 

१४ राजस्व नक्सााँकन र स्थानीय स्रोत पररचािन 
(Y1P1);(Y2P2);(Y3P1)गरी ५िािका दरिे ३ 
वटा तात्रिमको अनमुात्रनत िागत १५ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

प्रदेि सरकार 

१५ पूवाििार ववकास र वातावरण संरक्षणवीचको 
संतिुन तात्रिम (Y1P3);(Y2P3) गरी २ 
तात्रिमको ५िािका दरिे अनमुात्रनत िागत 
१० िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

संघीय सरकार 

१६ योजनाको छनौट र ववकास व्यवस्थापन गाउंपात्रिका प्रदेि संघीय सरकार 
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सम्बन्द्िी तात्रिम (Y1P1);(Y2P1);(Y3P1) गरी 
३ वटा तात्रिमको प्रत्रत तात्रिम ५ िािका 
दरिे कूि अनमुात्रनत िागत १५ िाि 

सरकार 

१७ मोवटभेिनि स्थानीय िासन (Y1P3);(Y3P2) 

गरी २ वटा तात्रिम र प्रत्रत तात्रिम ५ 
िािका दरिे अनमुात्रनत िागत १० िाि  

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

प्रदेि सरकार 

१८ राजनीत्रत र उद्यमिीिता वीचको सहकायि र 
सह सम्बन्द्ि (Y1P3);(Y3P3) गरी २ तात्रिम र 
प्रत्रत तात्रिम ५ िािका दरिे १० िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

प्रदेि सरकार 

१९ ववदेिी पात्रिकासाँग भत्रगनी सम्बन्द्ि स्थापना 
कायिक्रम (Y3P3) को अनमुात्रनत िागत १० 
िाि 

गाउंपात्रिका संघीय 
सरकार 

संघीय सरकार 

२० राजत्रनतीज्ञ ववद्याथी पररसंवाद कायिक्रम 
(Y3P2) को अनमुात्रनत िागत ५िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

प्रदेि सरकार 

रश्टव्यः Y1=पवहिो वर्षि Y2= दोस्रो वर्षि र Y3 तेस्रो वर्षि  

 P1=पवहिो प्राथत्रमकतप P2 = दोस्रो प्राथत्रमकता र P3 = तेस्रो प्राथत्रमकता 
 

जनप्रत्रतत्रनत्रि स्तरको क्षमता ववकास गनि उपरोक्त कायिक्रमहरुको संचािन गनि अनमुात्रनत िागत ३ 

करोड ७५ िाि प्रस्ताव गररएको छ।वैदेशिक तथा अन्द्तर प्रदेिका कायिक्रमहरुको िागत संघीय 

सरकारको तफि वाट व्यहोने र अन्द्यमा गाउंपात्रिका स्वयंिे व्यहोनुि पने गरी प्रस्ताव गररएको छ। 

त्रनम्म तात्रिममा सत्रमत्रतस्तरका वा सत्रमत्रतमा आवद्ध जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुको क्षमता ववकास गनि ववत्रभन्न गोष्टी 

कायििािा अत्रभमूिीकरण तात्रिम तथा भ्रमणहरुको प्रस्ताव गररएको छ।यी कायिक्रमहरु संचािन गनि 

२ करोड ३५ िाि प्रस्ताव गररएको छ।वैदेशिक भ्रमण तथा अन्द्तरप्रदेि काक्रि ममा संघीय सरकारिे 

िचि व्यहोने र अन्द्य साना त्रतना कायिक्रमहरुको िात्रग गाउंपात्रिका स्वयंिे न ै िचि व्यहोने गरी 

कायिक्रम संचािन गनुि उपयकु्त हनु्द्छ। 

तात्रिका :  17  क्षमता ववकास कायियोजना कायािन्द्वयन िाका 

ि) सत्रमत्रतस्तर 

त्रस.नं. क्षमता ववकासकाअध्यक्ष 
कायिहरु; अन ु मात्रनत िागत; 

प्राथत्रमकताक्रम 

कायािन्द्वयन 
गने त्रनकाय 

सहयोगी 
त्रनकाय  

अनगुमन 
मूलयााँकन 
गने त्रनकाय 

समय सीमा 
(वव. सं) 
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१ ववर्षय क्षेि साँग सम्बशन्द्ित 
ज्ञान र सीप अनमुात्रनत िागत 
५ िाि (P1) 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

गाउंपात्रिका २०८० 
त्रभि 

२ राजश्व नक्सााँकन स्थानीय स्रोत 
पररचािन र राजश्व ववृद्ध 
अनमुात्रनत िागत १० िाि 

(P1) 

 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

गाउंपात्रिका २०७९ 
त्रभि 

३ ऐन कानूनको मस्यौदा तजुिमा 
र न्द्यावयक कायिसम्पादन 
अनमुात्रनत िागत १० िाि 

(P1) 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

गाउंपात्रिका २०७९ 
त्रभि 

४ साविजत्रनक िरीद प्रणािी र 
सेवामा प्रववत्रिको प्रयोग 
अनमुात्रनत िागत १० िाि 

(P1) 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

गाउंपात्रिका २०७९ 
त्रभि 

५ राजनीत्रत र प्रिासनको ववचको 
सम्बन्द्िसिुार अनमुात्रनत 
िागत ५ िाि (P3) 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

गाउंपात्रिका २०८१ 
त्रभि 

६ संघीयता र ववकास वीचको 
अन्द्तर समबन्द्िवारे थप 
जानकारीका कायिक्रमहरु 
अनमुात्रनत िागत ५ िाि 

(P3) 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

गाउंपात्रिका २०८१ 
त्रभि 

७ आचार संवहता र भवन 
मापदण्ड अनमुात्रनत िागत 
१० िाि (P2) 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

गाउंपात्रिका २०८० 
त्रभि 

८ ववर्षय ववज्ञतामा थप ज्ञान प्राप्त 
गने अन्द्तरवक्रया तथा गोष्ठी 
(ववत्रभन्न सत्रमत्रतहरुको वेग्िा 
वेग्िै) 

अनमुात्रनत िागत २५ िाि 

(P3) 

 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

गाउंपात्रिका वव सं 
२०८१ 
त्रभि 

९ असि अभ्यासहरुको गाउंपात्रिका प्रदेि गाउंपात्रिका ववसं २०८१ 
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अविोकन भ्रमण स्वदेि 

अनमुात्रनत िागत २० िाि 
(P3) 

सरकार त्रभि 

१० वैठक संचािन र कायिक्षेि 
वारेको नवीनतम ज्ञान 
अनमुात्रनत िागत ५ िाि 

(P2) 

गाउंपात्रिका प्रदेि 
सरकार 

गाउंपात्रिका २०७९ 
त्रभि 

११ वैदेशिक अबिोकन भ्रमण 
अनमुात्रनत िागत १ करोड 

(P3) 

 

गाउंपात्रिका संघीय 
सरकार 

गाउंपात्रिका २०८२ 
त्रभि 

१२ अन्द्तर प्रदेि पात्रिका भ्रमण 
अनमुात्रनत िागत ३० िाि 

(P3) 

गाउंपात्रिका संघीय 
सरकार 

गाउंपात्रिका २०८२ 
त्रभि 

रश्टव्यः P1=पवहिो प्राथत्रमकतप P2 = दोस्रो प्राथत्रमकता र P3 = तेस्रो प्राथत्रमकता 
 

तात्रिका :  18  क्षमता ववकास कायियोजना कायािन्द्वयन िाका 

ग) कमिचारी स्तर 

पद वा तह क्षमता ववकासका कायिक्रमहरु, 

अनमुात्रनत िागत र समय/प्रथत्रमकता 
कायािन्द्वयन 
गने त्रनकाय 

सहयोगी 
त्रनकाय 

अनगुमन मूलयााँकन गने 
त्रनकाय  

अध्यक्ष 
प्रिासकीय 
अत्रिकृत 

समहु गत्रतशििता(Yr2 P1), उत्प्ररेणा 
(Yr1 P2), समन्द्वय (Yr2 p1), नेततृ्व 
ववकास (Yr2 P3; Yr3 P2), इ-गभनेन्द्स 

(Yr2 P2 ; Yr3 P1), साविजत्रनक प्रिासन 
र सेवा प्रवाह सम्बन्द्िी तात्रिम (Yr1P2; 

Yr2 P3; Yr3 P2) गरी १० वटा तात्रिम 
अनमुात्रनत िागत १० िाि 

गाउंपात्रिका  प्रदेि सरकार संघीय मन्द्िािय 

अत्रिकृत  उत्प्ररेणा (Yr1P2); समन्द्वय (Yr2P3;) 

नेततृ्व ववकास(Yr3 P1); इ-गभनेन्द्स( 

Yr1P3); अन्द्तरािवष्टय िेिा मान 

(Yr1P2); (Yr3P1)  िेिा पररक्षण 
स्तर(Yr2P1) गरी ७ तात्रिम र 
अनमुात्रनत िागत ७ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

अत्रिकृत  ग्रत्रमण जन स्वास््य सेवा साँग 
सम्बशन्द्ित नीत्रत र कायिक्रम(Yr1P1; 

Yr2P2; Yr3P1) संक्रमण रोग र 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 
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माहामारी सम्बन्द्िी तात्रिम(Yr1p2;Yr2 

P2; Yr3P1) गरी ६ तात्रिम र 
अनमुात्रनत िागत ६ िाि 

अत्रिकृत  उत्प्ररेणा (Yr1P2)  समन्द्वय(Yr2P2) 
नेततृ्व ववकास (Yr1P3) इ-गभनेन्द्स 
(Yr3P2) शिक्षा  प्रिासन (Yr1P3) 
पाठ्यक्रम ववकास(Yr1P2) स्थानीय 
भार्षा र संस्कृत्रत (Yr3P3) गरी ७ 
तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ७ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

अत्रिकृत  साविजत्रनक िरीद (Yr1P1), साविजत्रनक 
त्रनमािणका अन्द्तरािवष्टय अभ्यास (वफत्रडक) 
सम्बन्द्िी तात्रिम(Yr2P1) र जीन्द्सी 
सम्बन्द्िी तात्रिम (Yr3P1) गरी ३ 
तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ३ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

अत्रिकृत  उत्प्ररेणा(Yr1P2);समन्द्वय(Yr1P3); 
नेततृ्व ववकास(Yr2P3); इ-

गभनेन्द्स(Yr2P1); साविजत्रनक 
प्रिासन(Yr3P1); सेवा प्रवाह(Yr3P1); 

ड्राइत्रभंग तात्रिम (Yr3Pr3) गरी ७ 
तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ७ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

अत्रिकृत  स्वास््य नीत्रत(Yr1P1);  ग्रत्रमण जन 
स्वास््य र सरसफाई(Yr2P1); संक्रामक 
रोग रोकथाम(Yr1P2); फोहर मैिा 
वगीकरण, ढुवानी ववसजिन, 

प्रिोिन(Yr2P2) गरी ४ तात्रिम र 
अनमुात्रनत िागत ८ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

अत्रिकृत  जनस्वास््य सेवा प्रदाय (Yr1P2); 

संक्रामक रोग रोकथाम(Yr1P1)); 
फोहरमैिा वगीकरण,ढुवानी, ववसजिन, 

प्रिोिन (Yr1P1); ड्राइत्रभंग तात्रिम 
(Yr2P3) गरी ४ तात्रिम र अनमुात्रनत 
िागत ६ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

सूचना 
प्रववत्रि 
अत्रिकृत  

Internet and LAN Connection 
(Yr1P2); Server management(Yr2P1); 
GIS Networking(Pr3P1); and IT 

related तात्रिम(Yr3P2) गरी ४ तात्रिम 
र अनमुात्रनत िागत ६ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

अत्रिकृत रोजगार प्रवद्धिन(Yr1 P2), उद्यमशििता गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 
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छैटौं ववकास (Yr2P1); Local Business 

incubation (Yr3P1)  गरी ३ तात्रिम र 
अनमुात्रनत िागत ३ िाि 

सहायक 
पााँचौं 

सामान्द्य प्रसािन  (Yr1P2); सेवाप्रवाह 

(Yr2P1) प्रिासत्रनक संस्कृत्रत(Yr3P2) 
गरी ३ तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ३ 
िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

सहायक 
पााँचौं 

नेपािको िेिामान र 
िेिापािन(Yr1P2); िेिा परीक्षण मान 

(Yr2P1) गरी २ तात्रिम र अनमुात्रनत 
िागत २ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

शिक्षा 
पााँचौं 

शिक्षा प्रासािन (Yr2P1); स्थानीय 
पाठ्यक्रम ववकास(Yr2P2) गरी २ 

तात्रिम र अनमुात्रनत िागत २ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

प्रिासन 
पााँचौं 

िेिा परीक्षण(Yr1P2); नेपािको िेिा 
मान र िेिा पािन(Yr2P1); िेिा 

परीक्षण मान(Yr3P1) गरी ३ तात्रिम र 
अनमुात्रनत िागत ३ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

सहायक 
पााँचौं 

न्द्याय प्रसािन(Yr1P2) ; मिे त्रमिाप 
गराउने तात्रिम(Yr2P1) गरी २ तात्रिम 
र अनमुात्रनत िागत ४ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

पााँचौं प्रा 
स 

कृवर्ष ववकास प्रसार (Yr1P1); ()Yr2P2); 

(Yr3P3) गरी ३ तात्रिम र अनमुात्रनत 
िागत ६ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

पााँचौं प्रा 
स 

पि ुववकास पि ुसेवा (Yr1P2); 

()Yr2P1); (Yr3P1) गरी ३ तात्रिम र 
अनमुात्रनत िागत ६ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

पााँचौं  िरीद शजन्द्सी व्यवस्थापन 

(Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3) गरी ३ 
तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ३ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

पााँचौं Digital Profile(Yr1P1); Data 
Management(Yr2P2);  IT web page 
/MIS(Yr3P1); Networking Devices;; 

(Yr2P2); (Yr3P3) गरी ५ तात्रिम र 
अनमुात्रनत िागत ५ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

पााँचौं Digital Profile(Yr1P1);Data 
management(Yr2P1);  IT related / 

MIS (Yr2P2); (Yr3P3) गरी ४ तात्रिम 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 
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र अनमुात्रनत िागत ४ िाि 

चौथो पि ुसेवा सम्बन्द्िी ३ तात्रिम 
((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) गरी ३ 
तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ३ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

चौथो पि ुसेवा सम्बन्द्िी ३ तात्रिम 
((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) गरी ३ 
तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ३ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

चौथो  शजन्द्सी सम्बन्द्िी ३ तात्रिम (Yr1P1); 

(Yr2P2); (Yr3P3))र िरीद व्यवस्थापन 
सम्बन्द्िी ३ तात्रिम (Yr1P1); ()Yr2P2); 

(Yr3P3)) गरी ६ तात्रिम र अनमुात्रनत 
िागत ६ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

सहायक म 
वव त्रन  

सेवा सम्बन्द्िी तात्रिम सम्बन्द्िी  
(Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) गरी ३ 
तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ३ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

चौथो  Web site management; Excel and 
powerpoint slides; hardware and 

software सम्बन्द्िी ३ तात्रिम 
((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) गरी ३ 
तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ६ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

चौथो  उत्पेरणा; समहु छिफिका नववनतम 
अभ्यासहरु;जन सम्पकि  र शिष्टाचार 
सम्बन्द्िी ३ तात्रिम ((Yr1P1); ()Yr2P2); 

(Yr3P3)) गरी ३ तात्रिम र अनमुात्रनत 
िागत ३ िाि 

गाउंपात्रिका प्रदेि सरकार  प्रदेि सरकार 

सहायक 
कमिचारी 

कायिियमा पािन गने आचरण र 
शिष्टाचार सम्बन्द्िी चािकका ४ र का 
स का ३ तात्रिम ((Yr1P1); ()Yr2P2); 

(Yr3P3)) गरी ७ तात्रिम र अनमुात्रनत 
िागत ७ िाि 

गाउंपात्रिका गाउंपात्रिका गाउंपात्रिका 

रष्टव्यः Yr1 = first year; Yr2 = second year, and Yr3= third year ;  and  P1, P2 and P3 are priority 

orders. 

९.२ त्रनष्कर्षि 
तीन वरे्ष क्षमता ववकास योजनाको भावना अनरुुप कायािन्द्वयन हनुसके शिवपरुी गाउंपात्रिकाको क्षमता 
त्रनिय न ैववृद्ध हनुेछ।भौत्रतक पूवाििार त्रनमािण, कानून र कायिववत्रिहरुको त्रनमािण तथा मानव संसािनको 
क्षमता र दक्षता वरृ्ि गने प्रयासका िात्रग यो क्षमता ववकास योजना वनाईएकोिे यसको पािना भए 
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क्षमता ववकास हनुे यकीन गनि सवकन्द्छ।यसको कायािन्द्वयनका िात्रग सम्बशन्द्ित सरोकारवािा सबै 
इमानदारीतापवुिक िाग्नपुने हनु्द्छ। 
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पररच्छेद-१०: अनसूुचीहरु 

अनसूुचीहरु 
 

अनसूुची १ 
फाराम नं १  

संवविानको अनसूुची -८ बमोशजमको कायि शजम्मेवारीको ववश्लरे्षण  
ldlt ===============================================kflnsf .......... :yfg==========================lhNnf ======================= 

sfo{lhDd]jf/L  sfo{;Dkfbgsf] 

cj:yf  

sfo{;Dkfbgdf 

b]lvPsf ;d:of 

;d:of 

;df3fgsf nflu 

ug'{ kg]{ ;'wf/ 

cg';'RfL–*sf] ;du| 

sfof{Gjogsf nflu 

kflnsfsf] ck]Iff 

Ifdtf ljsf;sf nflu k|:tljt  

sfo{s|dx? 

hgZflQm ;+:yfut k|0ffnLut  

!= gu/ k|x/L         

@= ;xsf/L ;+:yf         

#= Pkm, Pd ;+rfng        

$= :yfgLo s/ -;DklQ s/, 3/ axfn s/, 3/ hUuf 

/lhi6]«zg z'Ns, ;jf/L ;fwg s/_, ;]jf z'Ns b:t'/, ko{6g 

z'Ns, lj1fkg s/, Joj;fo s/, e"lds/ -dfnkf]t_, b08 

hl/jfgf, dgf]/Ghg s/, dfnkf]t ;+sng 

       

%= :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg         

^= :yfgLo tYof+s / clen]v ;sng        

&= :yfgLo :t/sf ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgfx?         

*= cfwf/e"t / dfWolds lzIff        

(= cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{        

!)= :yfgLo ahf/ Joj:yfkg, jftfj/0f ;+/If0f / h}ljs 

ljljwtf 

       

!!= :yfgLo ;8s, uf|dL0f ;8s, s[lif ;8s, l;+rfO        

!@= ufpF ;ef, gu/ ;ef, lhNnf  ;ef, :yfgLo cbfnt, 

d]nldnfk / dWo:ytfsf] Joj:yfkg  

       

!#= :yfgLo clen]v Joj:yfkg        

!$= 3/ hUuf wgL k'hf{ ljt/0f         

!%= s[lif tyf kz'kfng, s[lif pTkfbg Joj:yfkg, kz' :jf:Yo, 

;xsf/L  

       

!^= Ho]i7 gful/s, ckf+utf+ ePsf JolQm / czQmx?sf] 

Joj:yfkg  

       

!&= a]/f]huf/sf] tYof+s ;+sng         

!*= s[lif k|;f/sf] Joj:yfkg, ;+rfng / lgoGq0f         

!(= vfg]kfgL, ;fgf hnljB't cfof]hgf, j}slNks pmhf{         

@)= ljkb Joj:yfkg         

@!= hnfwf/, jGohDt', vfgL tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f         

@@= efiff, ;+:s[lt / nlntsnfsf] ;+/If0f / ljsf;         
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                                                                              अनसूुची २ 
फाराम नं २  

काननु वमोशजम पात्रिकाका पदात्रिकारीहरुको कायिसम्पादन वववरण  
ldlt=============kflnsf ................. :yfg==========================lhNnf =========================== 

kbLo lhDd]jf/L  ;Dkfbg ug'{kg]{ k|d'v sfo{ 

sfo{;Dkfbgsf] 

ljBdfg cj:yf 

(Performanc

e Situation ) 

sfo{ 

;Dkfbgdf 

b]lvPsf] 

cGt/fn 

(Gap) 

sfo{ ;Dkfbg 

;'wf/sf nflu 

cfjZos Ifdtf 

ljsf; sfo{qmd  -

1fg, ;Lk, bIftf_ 
! @ # $ % 

 k|d'v÷ cWoIf,  

!= ;ef tyf sfo{kflnsfsf] a}7s af]nfpg] / a}7ssf]cWoIftf ug]{,    

@= ;ef / sfo{kflnsfsf] a}7sdf a}7ssf] sfo{;"rL tyf k|:tfj k]z ug]{, u/fpg],    

#= jflif{s sfo{qmd tyf ah]6 tof/ u/L ;efdf k]z u/fpg]     

$= ;efsf] clwj]zg cfxfg / cGTo ug]{,     

%= ;ef / sfo{kflnsfsf] lg0f{o sfof{Gjog ug]{ u/fpg],     

^= sfo{kflnsfsf] b}lgs sfo{sf] ;fdfGo /]vb]v, lgb]{zg / lgoGq0f ug]{,     

&= pkfWoIf jf pkk|d"v, sfo{kflnsfsf ;b:o tyf k|d'v k|zf;lso clws[tnfO{ sfhdf v6fpg]     

*= bkmf !@ sf] v08 ª adf]lhd j8f ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] l;kmfl/; tyf k|dfl0ft x'g] ljifo afx]s 

k|rlnt g]kfn sfg'g adf]lhd :yflgo txaf6 ug'{ kg]]{ k|dfl0ft jf l;kmfl/; ug]{  
   

(= ufFpkflnsf tyf gu/kflnsfsf] rn crn ;DklQ x]/rfx tyf dd{t ;Def/ ug]{ u/fpg] / cfDbfgL, 

vr{, lx;fa / cGo sfuhkq ;'/lIft /fvGg], /fvGg nufpg],  
   

!)= ufFpkflnsf tyf gu/kflnsfsf ;ldlt, pkl;lt tyf j8f ;ldltsf] sfdsf] /]vb]v ug]{,     

!!= ;fj{hlgs ;]j k|jf ;DaGwL u'gf;f] Joj:yfkg ug]{, u/fpg],     

!@= ;ft lbgeGbf a9L ;do ufFpkflnsf jf gu/kflnsfdf cg'kl:yt x'g] ePdf pkfWoIf jf pkk|d'vnfO{ 

sfo{ef/ lbg] / pkfWoIf jf pkk|d'v klg cg'kl:yt ePdf s'g} ;b:onfO{ sfo{ef/ lbg],  

   

 pkk|d'v÷pkfWoIf  != Goflos ;ldltsf] ;+of]hs eO{ sfo{ ug]{,     

@= cWoIf jf k|d'vsf] cg'kl:yltdf lghsf] sfo{ef/ ;kDxfNg]    

#= u}/;/sf/L ;ª\3 ;+:yfsf lqmofsnfksf] ;dGjo ug]{,    

$= pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;DaGwL sfo{sf] ;Djo ug]{,     

%= of]hgf tyf sfo{qmdsf] cg'udg tyf ;'kl/j]If0f u/L ;f]sf] k|ltj]bg a}7sdf k]z ug]{,     

^= ;ef / sfo{kflnsf4f/f ul7t ;ldltx?sf] sfddf ;xhLs/0f / ;dGjo ug]{,     

&= ;ft lbgeGbf a9L ;do ufFpkflnsf jf gu/kflnsfdf cg'kl:yt x'g] ePsdf cWoIf jf k|d'vnfO{ 

hfgsf/L u/fpg],  

   

*= ;ef, sfo{kflnsf tyf cWoIf jf k|d"vn] k|Tofof]hg u/]sf jf tf]s]sf cGo sfo{ ug]{     

j8f cWoIf != j8f ;ldltsf] cWoIf eO{ sfo{ ug]{,     

@= j8f ;ldltsf ;b:ox?sf] sfddf ;dGjo ;xhLs/0f ug]{,    

#= j8fsf] ljsf; of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd tof/ ug]{, ug{ nufpg] tyf :jLs[ltsf nflu ufFpkflnsf jf 

gu/kflnsfdf k]z ug]{,  

   

$= j8faf6 sfof{Gjog x'g] of]hgf tyf sfo{qmd sfof{Gjog ug]{ u/fpg], ;f]sf] cg'udg tyf cfjlws 

;dLIff ug]{, u/fpg],  

   

%= bkmf !@ sf] v08 ª df plNnlvt ljifodf l;kmfl/; tyf k|dfl0ft ;DaGwL sfo{ ug]{,     

^= ;ft lbgeGbf a9L ;do j8fdf cg'kl:yt x'g] ePdf j8fsf] b}lgs k|zf;lgs tyf l;kmfl/; ;DaGwL 

sfo{ ug{ ;DalGwt j8f ;ldltsf] s'g} ;b:onfO{ lhDd]jf/L tf]sL ;f]sf] hfgsf/L cWoIf jf k|d'vnfO{ lbg],  

   

&= sfo{kflnsf, ;ef jf j8f ;ldltn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{     

sfo{kflnsf ;b:o != sfo{kflnsfsf] a}7sdf efu lng],     

@= cWoIf jf k|d'vn] tf]s]sf] ljifout If]qsf] ;+of]hs jf k|d'v eO{ tf]lsPsf] sfo{ ug]{,    

#= ;ft lbgeGbf a9L ;do uf+pkflnsf jf gu/kflnsfdf cg'kl:yt x'g] ePdf cWoIf jf k|d'vnfO{ 

hfgsf/L u/fpg], 

   

$= sfo{kflnsfn] tf]s]]sf cGo sfo{ ug{] .     

j8f ;ldlt     

GoLos ;ldlt     

:yfgLo /fhZj 

k/fdz{ ;ldlt 

    

;f|]t cg'dfg tyf 

ah]6 l;df lgwf{/0f  

;ldlt  

    

ah]6 tyf sfo{s|d 

th'{df ;ldlt 

    

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t 
!=  lg0f{o sfof{Gjog ;DaGwL    

@=  of]hgf, ;fj{hlgs vl/b, cfly{s k|zf;g tyf   n]vf k/LIf0f ;DaGwL    

#= cg'udg, d'Nof+sg ;DaGwL    

s_ k|zf;g, of]hgf 

tyf cg'udg zfvf 

cfjlBs of]hgf tof/ ug]{    

1. jflif{s ah]6 tyf sfo{qmd tof/ ug]{ 
   

2. cfof]hgfx?sf] sfof{Gjog tyf cg'udg, d'Nof+sg ug]{ 
   

3. kl/of]hgf a}+s tof/ ug]{ 
   

4. ;fdflhs kl/If0f / ;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] Joj:yf ug]{ 
   

5. O & M Survey ug]{ 
   

6. sd{rf/Lsf] sfo{ljj/0f tof/ ug]{ 
   

7. kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?sf] cfrf/ ;+lxtf    

v_ k'jf{wf/ ljsf; 1. ;x/L ljsf; tyf a:tL ljsf; ljsf; ;DaGwL gLlt tof/, sfof{Gjog Pj+ cg'udg ug]{ 
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tyf jftfj/0f 

Joj:yfkg zfvf 
2. ejg ;DaGwL dfkb08sf] th'{df, sfof{Gjog / lgodg 

   

3. jftfj/0f, ;/;kmfO{ tyf ljkb\ Joj:yfkg 
   

4. k'gM lgdf{0f ;DaGwL 
   

u_ :jf:Yo tyf 

;fdflhs ljsf; 

zfvf 

1. gu/ :t/Lo c:ktfnsf] :yfkgf / ;+rfng 
   

2. gu/ :t/Lo cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO Pj+ kf]if0f, k|hgg :jf:Yo ;DaGwL  
   

3. vfB kbfy{sf] u'0f:t/ ;DaGwL 
   

4. :jR5 vfg]kfgL ;DaGwL 
   

5. :jf:YohGo kmf]x/d}nf Joj:yfkg 
   

6. cf}ifwL k;n ;+rfng cg'dlt, lgodg 
   

7. ;fdflhs ;'/Iff tyf kl~hs/0f ;DaGwL 
   

8. a]/f]huf/Lsf] tYof+s ;+sng ug]{ 
   

3_ lzIff, o'jf tyf 

v]ns"b zfvf 
1. z}lIfs u'0f:t/sf] clej[l4 tyf kf7\o ;fdu|Lsf] ljt/0f 

   

2. afnljsf;, cfwf/e"t lzIff, cgf}krfl/s lzIff, ljz]if lzIff ;DaGwL 
   

3. u'7L Pj+ ;xsf/L ljBfno 
   

4. k|fljlws lzIff tyf Joj;flos tflnd ;DaGwL 
   

5. ljBfnox?sf] hUuf tyf ;DklQ Joj:yfkg Pj+ clen]v 
   

6. ljBfno lzIfsx?sf] b/aGbL Pj+ kbk"lt{ Joj:yf 
   

ª_ cfly{s k|zf;g 

zfvf 
1. cfo Joosf] ;fj{hlgsLs/0f ug]{ 

   

2. PsLs[t ;DklQsf] Joj:yfkg 
   

3. clGtd n]vf k/LIf0fsf] k|ltj]bg 
   

4. Plss[t cfly{s laj/0fsf] tof/L 
   

r_ s[lif÷ k'z 

ljsfz zfvf 
1. kz' ;]jf ;DaGw 

   

2. s[lif ;]jf ;DaGwL 
   

3. aLp lahg, dnvfb, /;fog tyf cf}ifwLsf] cfk"lt{ / lgodg 
   

4. s[ifsx?sf] Ifdtf clej[l4 
   

5. s[lif ;DaGwL k|ljlwsf] ;+/If0f / x:tfGt/0f 
   

5_ cfGtl/s n]vf 

k/LIf0f O{sfO{ 
1. g=kf= sf] cfly{s sf/f]jf/sf] cfGtl/s n]vf k/LIf0f ug]{clGtd n]vf k/LIf0fsf] nflu g=kf= sf] n]vf 

>]:tfnfO{ b'?:t tyf tof/L xfntdf /fVg nufpg] 

   

:yfgLo clen]v 

Joj:yfkg 

!= ;"rgf tyf clen]v s]Gb|sf] ;+rfng    
@= ;fj{hlgs ;DklQsf] cBfjlws clen]vdf gjLgtd ;"rgf k|ljlwsf] pkof]u ug]{    

:yfgLo ;]jfsf] 

Joj:yfkg 

!= :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg / lgodg    

@= O & M ;e]{ u/L ;+u7g ;+/rgf b/aGbL lgwf{/0f    
a]/f]huf/sf] tYof+s 

;+sng 
1. a]/f]huf/, >lds, bIf hgzlQmsf] tYof+s ;+sng / /f]huf/ ;"rgf s]Gb|sf] ;+rfng  

   

2. /f]huf/Laf6 kmls{Psfx?sf] 1fg, ;Lk / pBdlzntfsf] pkof]u 
   

h]i7 gful/s, 

ckf+utf ePsf 

JolQm / czQmx?sf] 

Joj:yfkg 

!= h]i7 gful/s nufotsf nflu ;]jf / cf>o s]Gb|sf] ;+rfng / Joj:yfkg ug]{     

@= cgfy, c;xfo nufotsf nflu k'g:yfkgf s]Gb| ;+rfng / Joj:yfkg ug{]    

gu/ k|x/L != gu/ k|x/L ;DaGwL gLlt tyf sfg'g,     

@= ;/sf/L hUuf, ejg, ;Dkbf cflbsf] ;+/If0f / ;'/Iff    

3. ljkb\ Joj:yfkg ug]{ 
   

;xsf/L ;+:yf != ;xsf/L ;+:yfsf] gLlt, sfg'g, dfkb08 Pj+ lgodg    

@= :yfgLo ;xsf/L ;+:yfsf] Ifdtf clej[l4 u/fpg]    

 

अनसूुची ३ 

फाराम नं ३  

क्षमता ववकास आवश्यकता ववश्लरे्षण   
ldlt===========================================================================kflnsf ===================== :yfg=========================lhNnf =================== 

Ifdtf ljsf;sf] If]q(Areas of 

Capacity Development) 

ljBdfg sfo{;Dkfbgsf] 

cj:yf (Existing 

Performance 

Situation) 

ck]lIft Ifdtf 

(Expected 

Capacity) 

Ifdtf cGt/fn 

ljZn]if0f(Capacity Gap 

Analysis) 

Ifdtf ljsf;sf nflu cfjZos kg]{  

sfo{s|dx? (Capacity 

Development Needs and 

Intervention) 

k|Yfd jf bf];f|] jf t];f|] jif{df 

s'g jif{ dWo] s'g  sfo{s|d ug]{ 

(P1,P2,P3) 

!= ljsf; Aoj:yfkg      

!=! cfjlws gu/ ljsf; of]hgf      

!=@ e"pkof]u of]hgf tyf zx/L ljsf;      
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!=#= laifout ljsf; of]hgf tyf gLlt        

!=$ ;dfj]zL ljsf; gLlt -n}+lus 

;dljsf;, blnt, ;LdfGts[t hghflt / 

ul/ad'vL ljsf;_ 

     

!=% aflif{s of]hgf th'{df       

!=^ aflif{s sfo{tflnsf      

!=&hg;xeflutf      

!=* of]hgf sfof{Gjog / Ifdtf      

!=( dd{t ;+Def/ tyf Aoj:yfkg     •  

!=!) cg'udg tyf d"Nof+sg k|0ffnL      

@= hgzlQm tyf ;+u7gfTds Aoj:yfkg      

@=! hgk|ltlglwsf] sfo{lhDd]jf/L, 

sfo{;Dkfbg / Ifdtf ljsf; 

     

@=!=@ cWoIf      

@=!=# pkfWoIf      

@=!=$ j8f cWoIf      

@=!=% j8f ;b:o       

@=!=^ ;ldltx?      

@=!=^=! Goflos ;ldlt      

@=!=^=@ :yfgLo /fh:j k/f{dz{ ;ldlt      

@=!=^=# ;f|]t cg'dfg tyf ah]6 l;df 

lgwf{/0f ;ldlt 

     

@=!=^=$ ah]6 tyf sfd{s|d th'{df ;ldlt      

@=!=^=% j8f ;ldlt      

@=!=^=^ cGo ;ldlt÷ pk;ldlt      

@=@  sd{rf/Lsf]  sfo{lhDd]jf/L, 

sfo{;Dkfbg / Ifdtf ljsf; 

     

@=@=! k|d'vk|zf;lso clws[t       

@=@=@ n]vf       

@=@=# lzIff      

@=@=$ :jf:Yo      

@=@=% ;"rgf k|ljlw       

@=@=^ Ef}lts k"jf{wf/       

@=@=& /fh:j      

@=@=* s[lif, kz"kGIfL      

@=@=* /f]huf/       

@=@=( Kf+flhs/0f / ;fdflhs ;'/Iff      

@=@=!) k|zf;g      

@=@=!! ljifout  cGo sd{rf/Lx?      

@=@=!@ j8f ;lrj      

@=# kflnsfsf dxfzfvf, zfvf tyf 

OsfO{sf] ;+:yfut Ifdtf ljsf; @=#=!  

     

@=#=@      

@=#=#      

@=#=$      

@=#=%      

@=$sd{rf/L, ;+u7g ;+/rgf /  

sfo{ljefhg 

    •  

@=% sd{rf/Lsf] sfo{ljj/0f      •  

@=^ sd{rf/L egf{,  j[QL ljsf;tyf 

Ifdtf ljsf;  

     

@=&cfGtl/s ;+rf/      

@=* kbflwsf/L tyf sd{rf/L cfrf/;+lxtf      

@=( sfo{;Dkfbg d"Nof+sg      

@=!) k"jf{wf/, ejg, cf}hf/, pks/0f / 

;jf/L ;fwg  

     

#= ljQLo Aoj:yfkg      

#=! /fh:j kl/rfng      

#=@ PsLs[t ;DklQ s/      

#=# ah]l6Ë tyf vr{ Aoj:yfkg      

#=$ vl/b k|lqmof / of]hgf      

#=% ;DklQ÷lhG;L Aoj:yfkg      

#=^ n]vf k|0ffnL      

#=&k]ZsL / a]?h"      

#=* n]vf kl/If0f      

#=* cfGtl/s  lgoGq0f  sfo{ljlw      

#=( k|ltj]bg       

$= ;"rgf Aoj:yfkg      

$=! Kfflnsfsf] kfZj{lrq -k|f]kmfOn_      

$=@ e";"rgf k|0ffnL      

$=# ;"rgf s]Gb| tyf clen]v Aoj:yfkg      

$=$ k+lhs/0f Aoj:yfkg      

%= ;]jf k|jfx      

%=! sfof{no Aoj:yfkg      

%=@ gful/s a8fkq      

%=# kf/blz{tf / ;"rgf k|jfx      

%=$ hjfkmb]lxtf÷pQ/bfloTj jxg / 

u'gf;f] Aoj:yfkg 

     

%=^ ;/f]sf/jfnf lar ;DaGw / ;xsfo{      

%=&kmf]x/ d}nf Aoj:yfkg      
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%=* ;fdflhs ;'/Iff      

%=( ahf/ Aoj:yfkg      

%=!) k|sf]k Aoj:yfkg      

^= ;dGjo / ;xsfo{       

^=! laifout sfof{nox? ljrdf       

^=@ ljleGg sfo{qmd÷kl/of]hgfx? Ljr      

^=# u}/ ;/sf/L ;+:yf / gful/s ;dfh 

ljrdf  

     

^=$ 6f]n ljsf; ;+:yf ljr      

^=% lghL If]q ;+u      

^=^ cGt/ :yfgLo txx? tyf lgsfox? 

;+u 

     

&=gLltut tyf sfg'gL Joj:yf      

&=! Kfflnsfsf] lglt tyf of]hgf       

&=@ :yfgLo tx ;+rfng ;+Da4 P]gx?        

&=# :yfgLo tx ;+rfng ;+Da4 

lgodfjnLx? 

     

&=$ :yfgLo tx ;+rfng ;+Da4 lgb]{lzsf, 

sfo{ljlw tyf dfkb08x? 

     

&=% ;]jf k|jfx sfo{ljlw  (Work flow 
chart) 

     

&=^ ;+3 ;/sf/, k|b]z ;/sf/ / ljQ 

cfof]u ;+usf] ;DaGw  

     

*= kflnsfsf] ln;f (lisa) ;'rs 

sfof{Gjogsf] cj:yf  

     

(=ljQ cfof]usf] sfo{;Dkfbg ;'rs 

(Performance Indicators) 
sfof{Gjogsf] cj:yf 

     

!)= ;+ljwfgsf] cg';'rL * adf]lhd 

sfo{lhDd]jf/Lsf]  sfof{Gjog, sfo{;Dkfbg 

cj:yf, ;d:of, r'gf}lt Pjd ;'emfj 

     

!)=! sfof{Gjog cj:yf      

!)=@ sfo{;Dkfbg cj:yf      

!)=# ;d:ofx?      

!)=$r'gf}ltx?      

!)=%;'emfjx?       

!)=^ ck]Iffx?      

!!= cg';'rL (sf] ;femf clwsf/sf] 

cj:yfsf  ;DaGwdf yk s]lx eP 

    •  

 

अनसूुची ४ 

फाराम नं ४  

संस्थागत क्षमता ववश्लरे्षण   
=ldlt=========================== kflnsf ========================= :yfg========================== lhNnf================== 

 

qm=; ljj/0f  OsfO{  ;+Vof  ;d:of  ;'emfj  

s= Dffjg ;+;fwg Ifdtf ljsf; 

! Dff}h'bf sd{rf/L b/jlGb ljj/0f       

@ xfn sfof{/t sd{rf/L ljj/0f      

# kb k'lt{ gePsf] ljj/0f      

$ c:yfO{, s/f/, Hofnfbf/L sd{rf/L ljj/0f      

% xfn;Dd tflnd k|fKt hgzlQm     

^ Tfflndsf] ljj/0f      

s= vl/b Jofj:yfkg     

v= sfg'g d:of}bf     

u= cfly{s Jofj:yfkg     

3= ;'rgf k|ljlw     

ª= :yfgLo ljsf;     
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r= of]hgf th'{df     

5= /fh:j kl/rfng     

Hf= k|zf;g / Jofj:yfkg     

em=cGt/ ;/sf/L ljlQo x:tfGq/0f      

6 :yfgLo ;';fzg      

6 k"jf{wf/ lgdf{0f      

7 ;fdflhs If]qsf ljifox?      

8 ljljw      

v ;+:yfut Ifdtf ljsf; 

! :yfgLo k"jf{wf/     

 s= kflnsfsf] cfˆg} hUuf, ejg jf ef8fdf     

 Vf= cf}hf/ pks/0f      

 Uf= ;jf/L ;fwg      

 3= cf=O=l6 pks/0f     

 ª= cGo xf8j]/ tyf ;km6{j]/     

@ ejgsf] k|ofKttf     

 s= a}7s sIf -7"nf],;f]gf]_     

 Vf= sf]7f     

 u= zf}rfno     

 3= ;ofof]uL sIf     

 ª= SofGl6g     

 Rf= Kffls{ª     

 5= k':tsfno     

 `= ;]jfuf|lx k|ltIff sIf     

 6= ckf+ªutf, h]i7gful/s, cZfQm d}lq ;+/rgf      

# Kfflnsfsf zfvf tyf OsfO{x?sf] sfo{:ynsf] kof{Kttf     

u= k|0ffnLut Ifdtf ljsf; 

! lgltut tyf sfg'g Joj:yf      

 s= Kfflnsfsf cfjlws of]hgf . /fh:j ;'wf/ 

sfo{of]hgf, ;fdflhs kl/rfng, oftfoft u'?of]hgf 

ljkb Joj:yfkg   

    

 v= Kfflnsfsf gLlt /0flglt      

 u=P]gx?     

 3=lgodfjlnx?     

 ª sfo{ljlwx?      

 Rf=dfkb08x?     

@ ;+dGjo      

# ;xsfo{     

$ ;fem]bfl/tf      

% cfrf/;lxtf     
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^ sfo{;Dkfbg k|0ffnL     

      

3 kflnsfsf] ;du| Ifdtf ljsf;      

! Gfful/s j8fkq     

@ u'gf;f] Jofj:yfkg     

# ;fj{hlgs ;'g'jfO{     

$ ;fdflhs kl/If0f      

% cg'udg d"Nof+sg      

      

 

अनसूुची ५ 

फाराम नं ५  

त्रिसा (LISA) मलुयाकंन  
ldlt========================= kflnsf ============================ :yfg==========================lhNnf ======================== 

ljifo If]q / k|d'v ;"rs xfn;Dd ePsf] sfo{ ;Dkfbg k|ult-5, 5}g 

. ePsf] gePsf] _ 
s}lkmot 

!= zf;sLo k|aGw   

!=!= ;efsf] ;+rfng k|s[of   

!=@= sfo{kflnsfsf] lg0f{o k|s[of   

!=#= ;ef÷sfo{kflnsfsfn] agfPsf :yfgLo sfg"g -P]g, lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08_ tyf lg0f{ox?sf] ;fj{hlgsLs/0f   

!=$= ;ef / sfo{kflnsfsf ;ldlt÷pk;ldlt ;+rfng ;DaGwL sfo{ljlw   

!=%= sfo{kflnsfsf] a}7s ;+rfng -a}7s af]nfpg], ldlt :yfg tf]Sg], sfo{ ;"rL pknAw u/fpg], u0fk'/s ;+Vof, lg0f{o k'l:tsfdf x:tfIf/, 

lg0f{odf c;xdlt cfbL_ 

  

!=^ cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL   

!=& :yfgLo txsf kbflwsf/Lx?sf] ;DklQ ljj/0f   

!=* d"NofÍg cjlwdf a;]sf] sfo{kflnsfsf] a}7s ;+Vof   

!=( n]vf k|0ffnLdf SUTRA sf] k|of]u   

@= ;+u7g tyf k|zf;g   

@=! ufpF÷gu/kflnsfsf] Ifdtf ljsf;   

@=@ k|ltj]bg tyf ljj/0f k|]if0f   

@=# ljifout ljefu÷dxfzfvf zfvf÷ pkzfvf÷PsfOx? Pj+ hgzlQmsf] sfd, sTo{Jo, clwsf/ / lhDd]jf/Lsf] sfo{ljj0f   

@=$= :yfoL kbk"lt{ gug]{ elgPsf kbx?df s/f/af6 dfq kbk"lt{   

@=% sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg ;Demf}tf   

@=^ hgzlQm Ifdtf ljsf;df nufgL   

@=& k|d'v k|\zf;sLo clws[tsf] pkl:ylt lbg   

@=* Ifdtf ljsf; sfo{qmddf kbflwsf/L / sd{rf/Lx?sf] ;xeflutf   

#= jflif{s ah]6 tyf of]hgf Joj:yfkg   
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#=! jflif{s ah]6 tyf sfo{qmd / cfjlws of]hgf th'{df   

#=@ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df / kfl/t ug]{ sfo{df ;Da4 ;ldlt / ;dGjo   

#=# lbuf] ljsf;sf nIox?sf] :yfgLos/0f   

#=$ ljifoIf]qut ?kdf ah]6 l;lnË lgwf{/0f   

#=% ah]6 k|:t'tL tyf :jLs[lt   

#=^ u}/;/sf/L ;+3 ;+:yfx?n] ufpF÷gu/;efaf6 kfl/t u/L of]hgf sfof{Gjog   

#=& s"n jflif{s ah]6df cfGtl/s cfosf] lx:;f   

#=* kfFr nfveGbf sd nfutsf of]hgfn] s"n k"FhLut ah]6sf] cf]u6]sf] lx:;f   

#=( jflif{s cfGtl/s cfo j[l4 ut jif{sf] t'ngfdf   

#=!) u};; dfk{mt of]hgf sfof{Gjog u/]sf] cj:yfdf u}=;=;= sf] gub nfut ;fe]mbf/L   

#=!! ;dk'/s cg'bfgaf6 ;+rfng x'g] cfof]hgfx?df nfut ;fe]mbf/Lsf nflu ljlgof]lht ah]6   

$= ljlQo Pj+ cfly{s Joj:yfkg   

$=! cfGtl/s ;|f]t   

$=@ ljlQo cg'zf;g   

$=# cfo Joosf] jlu{s/0f tyf n]vf+sfgsf nflu g]kfn ;/sf/åf/f lgwf{l/t k4lt / 9fFrfsf] k|of]u   

$=$ cfo / Joosf] ljj/0f ;fj{hlgsLs/0f   

$=%= k|rlnt sfg'g cg';f/ vl/b u'?of]hgf / jflif{s vl/b of]hgf tof/L / sfof{Gjog   

$=^ jflif{s ah]6 sfof{Gjogsf] k|ult ;ldIff   

$=& /sdfGt/   

$=* k|zf;lgs vr{   

$=( k"FhLut vr{   

$=!) /fh:j ;+sng   

$=!! vr{ ug]{ clVtof/L   

%= ;]jf k|jfx   

%=!= j8fn] pknAw u/fpg] ;]jf   

%=@= ;]jf k|ltsf] ;Gt'li6   

%=# ;]jf k|jfxdf k|ljlwdf cfwfl/t 6f]sg, cgnfOg /lhi6«];g jf sDKo'6/ ljlnª k|ljlwsf] k|of]u   

%=$ ;]jf k|jfxsf] dfkb08 (SOP)    

%=% a}+lsª k|0ffnLaf6 e'QmfgL   

%=^ j8fdf ;]jf k|jfxsf] j}slNks Joj:yf   

%=& u'gf;f] km5\of]{6   

%=* ;fdflhs ;'/Iff eQf a}+s vftf dfk{mt e'QmfgL   

%=( hGd]sf] ldltn] #% lbgleq ePsf] s"n hGd btf{ ;+Vof   

%=!) ;fj{hlgs ;'g'jfO{   

%=!! ;]jf k|jfxdf 3'DtL ;]jfsf] k|of]u   

%=!@ lzIffdf ;a} afnaflnsfsf] kx'Fr   
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%=!# :jf:Yo ;]jfdf gful/ssf] kx'Fr   

%=!$ s[lif / kz' ;]jf   

%=!% :yfgLo pTkfbgsf] k|a4{g / ahf/Ls/0f   

^= Goflos sfo{ ;Dkfbg   

^=!= d]nldnfkstf{sf] Joj:yfkg   

^=@= Gofo ;ldltsf] k|s[of   

^=# Goflos ;ldltsf] k|ltj]bg k|0ffnL   

^=$ ph"/L km5\of}{6   

^=% Goflos ;ldltsf] lg0f{o pk/ k'g/fj]bg   

^=^ d]nldnfk s]Gb| u7g   

&= ef}lts k"jf{wf/   

&=! ;8s oftfoft u'?of]hgf cg';f/ ;8s k"jf{wf/ lgdf{0f   

&=@ hf]lvd ;+j]bglzn e"pkof]u of]hgf   

&=# ef}lts k"jf{wf/ ljsf;df ;fj{hlgs–lghL ;fe]mbf/L gLlt   

&=$ afnd}qL tyf ckfËd}qL k"jf{wf/   

&=% lgld{t k"jf{wf/sf] pkof]u / lbuf] Joj:yfkg   

&=^ of]hgfsf] jftfj/0fLo cWoog–;+lIfKt, k|f/lDes jftfj/0fLo k|efj d"Nof+sg (IEE) / jftfj/0fLo k|efj d"Nof+sg (EIA)   

&=& /fli6«o ejg;+lxtf / dfkb08   

&=*= ;8ssf] lj:tf/   

&=( ;8ssf] :t/ pGglt   

&=!) vfg]kfgL ;]jf lj:tf/   

&=!! jflif{s of]hgfsf] sfof{Gjog l:ylt   

&=!@= kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg   

&=!#= cf}Bf]lus k"jf{wf/   

*= ;fdflhs ;dfj]zLs/0f   

*=!= ;fdflhs lje]bsf] Go"gLs/0f   

*=@= ;dfg'kflts ;xeflutf   

*=# ;fdflhs ;'/Iff tyf ;+/If0f   

*=$= 3/]n' lx+;f cGTosf nflu ax;, k}/jL tyf r]tgfd"ns cleofg   

*=%= afn>d, afn ljjfx, ax'ljjfx, bfOhf]÷bx]h, af]S;L, 5fpk8L h:tf k|yf;Fu ;DalGw sfo{x?   

*=^ n}+lus pQ/bfoL ah]6 k/LIf0f (GESI Audit)    

*=& dlxnf lj?4 x'g] 3/]n' lx+;fsf] 36gfdf sdL   

*=* afn>d, afnljjfx, ax'ljjfx, bx]h, af]S;L, 5fpk8L h:tf k|yf /f]syfdsf nflu th'{df ul/Psf sfo{qmd nufgL    

*=( dlxnf÷blnt÷ckf+utf ePsf JolQm ;+of]hs÷cWoIf ePsf] pkef]Qmf ;ldltx?sf] ;+Vof   

*=!) cfly{s tyf ;fdflhs ?kdf kl5 k/]sf dlxnf, afnaflnsf, blnt, ckf+utf ePsf JolQm, h]i7 gful/s, cNk;+Vos, ;LdfGts[t 

;d'bfosf] ;fdflhs / cfly{s pTyfgdf ul/g] nufgL 

  

(= jftfj/0f ;+/If0f tyf ljkb\ Joj:yfkg   
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(=! ljkb\ Joj:yfkg   

(=@ jftfj/0fLo k|b"if0f lgoGq0f -hn, e"ld, WjgL, jfo' / vfB_   

(=# jftfj/0fd}qL k"jf{wf/   

(=$ ljkb\ hf]lvd If]qsf] klxrfg / gS;f+sg   

(=% jftfj/0fLo If]q k|a4{gdf ah]6 ljlgof]hg   

(=^ jftfj/0f ;+/If0fdf 6f]n ljsf; ;+:yf, gful/s tyf lghL If]q / u}=;=;= sf] ;xeflutf   

(=& :yfgLo ljkb\ Joj:yfkg sf]ifdf ah]6 ljlgof]hg / vr{ -jflif{s ?kdf_   

(=* 6f]n ljsf; ;+:yf u7g tyf ;+rfng   

(=( PDa'n]G;, cUgL lgoGq0f h:tf cfsl:ds ;]jfx?sf] pknAwtf   

!)= ;xsfo{ / ;dGjo   

!)=!=!= ;+3, k|b]z / :yfgLo txaLrsf] ;xsfo{ / ;dGjo   

!)=!=@= cGt/ :yfgLo tx ;xsfo{ / ;dGjo -k|fs[lts >f]tsf] ;+/If0f / pkof]u, k"jf{wf/ lgdf{0f, jftfj/0f ;+/If0f tyf kmf]xf]/d}nf 

Joj:yfkg, cfktsfnLg ;]jf Joj:yfkg, /fh:j ;+sng cfbL_ 

  

!)=@=!= b'O{ jf ;f] eGbf a9L :yfgLo txsf] ;/f]sf/sf] ljifodf aGg] ;ldltx?sf]] u7g / ;+rfng   

!)=#=!= cGt/ ;/sf/L ;dGjo tyf ;xhLs/0f   

!)=#=@= cGt/ :yfgLo tx ;fe]mbf/L   

!)=#=#= lhNnf ;dGjo ;ldlt;Fusf] ;dGjo   

hDdf   

 

अनसूुची ६ 

फाराम नं ६  
क्षमता ववकास कायिक्रम कायािन्द्वयन कायियोजना ( आ.व. २०७९/८०-२०८१/८२) (Capacity Development Implementation Action Plan ) 

 

ldlt========================== kflnsf ================= :yfg========================= lhNnf ==================== 

qm= 

;= 

5nkmnaf6 k|fKt Ifdtf ljsf;sf 

k|:tfljt sfo{qmdx? 

sfof{Gjfog ug{] lgsfo÷ 

zfvf 

;xof]uL lgsfo÷ 

zfvf 

cfjZos ah]6 ;do cjlw-

dlxgfdf_ 

ck]lIft 

pknlAw 

cg'udg d"Nof+sg 

;+oGq 

glthf 

;'rs 

;Defljt 

hf]lvd 

          

          

          

अनसूुची ७ 
फाराम नं. ७ : 

स्थानीय तहिे त्रनमािण गनुिपने न्द्यूनतम काननुहरु 

ldlt========================== kflnsf ================= :yfg========================= lhNnf ==================== 

क्र.सं. ववर्षय शिर्षिक 

१.  त्रबर्षयगत सत्रमत्रत (कायिसञ्चािन) कायिववत्रि, २०७८  

२.  स्थानीय तहको नमूना सामाशजक समावेिीकरण नीत्रत २०७८  

३.  आन्द्तररक त्रनयन्द्िण प्रणािी तजुिमा र्दग्दििन, २०७८  

४.  ववत्तीय सिुासन जोशिम मलुयाङ्कन कायिववत्रि  

५.  स्थानीय तहको योजना प्रवक्रयामा यवुा सहभात्रगता सम्बन्द्िी नमनुा कायिववत्रि,२०७८ 
६.  गाउाँपात्रिका/गाउंपात्रिका मेित्रमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्द्िी कायिववत्रि, २०७७  

७.  ववपद् पूवितयारी तथा प्रत्रतकायि योजना  

८.  गाउाँपात्रिका/गाउंपात्रिकाको कायिसञ् चािन त्रनदेशिका, २०७७)  

https://mofaga.gov.np/news-notice/2637
https://mofaga.gov.np/news-notice/2593
https://mofaga.gov.np/news-notice/2533
https://mofaga.gov.np/news-notice/2529
https://mofaga.gov.np/news-notice/2444
https://mofaga.gov.np/news-notice/2410
https://mofaga.gov.np/news-notice/2408
https://mofaga.gov.np/news-notice/2329
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क्र.सं. ववर्षय शिर्षिक 

९.  टोि ववकास संस्था (गठन तथा पररचािन) २०७७  

१०.  साविजत्रनक जवाफदेवहता प्रवद्धिनसम्बन्द्िी कायिवविी 
११.  सचुना तथा अत्रभिेि केन्द्रको स्थापना तथा संचािनसम्बन्द्िी कायिवविी, २०७७https://mofaga.gov.np/news-notice/2084 

१२.  व्यबसाय कर सम्बन्द्िी कायिववत्रि २०७६  

१३.  राजस्व सिुार कायि योजना तजुिमा र्दग्दििन  

१४.  घर जग्गा बहाि कर व्यबस्थापन कायिववत्रि २०७६  

१५.  स्थानीय वातावरण तथा प्राकृत्रतक स्रोत संरक्षण ऐन  

१६.  गाउाँपात्रिका/ गाउंपात्रिकाकााे साविजत्रनक िररद त्रनयमाविी, २०७५  

१७.  नर्द तथा अन्द्य साविजत्रनक क्षेिको सरसफाइि सम्बशन्द्ि कायिववत्रि, २०७५  

१८.  बािवववाह ववरुद्ध कायिक्रम िचि कायिववत्रि २०७५  

१९.  सडक बािबात्रिकाकााे व्यवस्थापन िचि कायिववत्रि २०७५  

२०.  बाि गृह संचािन कायिववत्रि २०७५  

२१.  सहरी योजना तथा भवन त्रनमािण मापदण्ड  

२२.  उत्थानिीि समदुायका िात्रग गाउाँपात्रिका/गाउंपात्रिकाको रणनीत्रत, २०७५  

२३.  गाउाँपात्रिका/गाउंपात्रिका आपतकािीन कायिसञ्चािन ववत्रि, २०७५  

२४.  स्थानीय ववपद व्यवस्थापन कोर्ष संचािन, कायिववत्रि २०७५  

२५.  स्थानीय तहको वावर्षिक योजना तथा वजेट तजुिमा र्दग्दििन, २०७४  

२६.  स्थानीय उजाि ववकास सम्बन्द्िी त्रनदेशिका, २०७४  

२७.  गररबी त्रनवारणका िात्रग िघ ुउद्यम ववकास कायिक्रम संचािन कायिववत्रि २०७४  

२८.  एकीकृत सम्पशत्त कर व्यवस्थापन नमनुा कायिववत्रि, २०७४  

२९.  स्थानीय तहमा करारमा जनिशक्त व्यवस्थापन गने सम्बन्द्िी नमूना कायिववत्रि, २०७४  

३०.  गाउाँ/गाउं ववपद् जोशिम न्द्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन) ऐन  

३१.  घ वगिको त्रनमािण व्यवसायी इजाजतपि सम्बन्द्िी कायिववत्रि  
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३५.  स्थानीय तहको प्रिासकीय कायिववत्रि त्रनयत्रमत गने ऐन, २०७५ 
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३९.  स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ 

४०.  गाउाँ/गाउंपात्रिकाको आत्रथिक कायिववत्रि त्रनयत्रमत तथा व्यवशस्थत गनि बनेको कानून, २०७४ 

४१.  एफ.एम रेत्रडयो व्यवस्थापन तथा सञ्चािन कायिववत्रि, २०७४  

४२.  गाउाँ/गाउं/शजलिा सभा संचािन कायिववत्रि २०७४  

४३.  महागाउं गाउं कायिपात्रिका कायि ववभाजन त्रनयमाविी २०७४  
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४७.  गाउं कायिपात्रिका कायिसम्पादन त्रनयमाविी २०७४  

४८.  गाउाँ कायिपात्रिका कायिसम्पादन त्रनयमाविी २०७४  

४९.  गाउाँ/गाउं कायिपात्रिकाको बैठक संचािन सम्बन्द्िी कायिववत्रि २०७४  
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अनसूुची ८ 

फाराम नं. ८: 

स्थिगत रुपमा पात्रिका भ्रमणको क्रममा वववरण संकिनका िात्रग तयार गरेको प्रश्नाविी 

पात्रिकाको क्षमता ववकास योजना तजुिमा 
ldlt========================== kflnsf ================= :yfg========================= lhNnf ==================== 

 

पाललकाको क्षमिा विकास योजना िजजमुा(Capacity Development Plan of Palika) 

! cffufdL # jif{ -cf=j. @)&(=*), @)*)=*! / @)*!=*@_ sf nflu kflnsfsf] Ifdtf ljsf; of]hgf th'{df गनजपुने. h:df, d'Vot != hgk|ltlglwx?sf] Ifdtf ljsf; -JolQmut_ 

@= sd{rf/Lsf] Ifdtf ljsf; -JolQmut_ 

#= kflnकsf] ;+:yfut Ifdtf ljsf; -;+:yfut_ 

$= kflnकाsf] sfo{ k|0ffnLdf, sfo{k4ltdf, sfo{k|s[ltdf / ;]jfk|jfxdf ;'wf/sf nflu Ifdtf ljsf; -;+:yfut_ 

मजख्य विषय 

१. यस पाललकाका सबल पक्षहरु के के छन,् सक्षमिाहरु के छन,् अिसरहरु के छन ्? 
२. पाललकाका कमजोर विषयहरु के छन,् समस्याहरु के छन,् चजनौिीहरु के रहेका छन ्? 
३. यस पाललकािाट संबबधानको अनजसूची ८ ले दिएको संबैधातनक जजम्मेिारी सम्पािन भएको छ छैन, उक्ि काय ुसम्पािन गनमुा कज नै समस्या छ 

कक, के के काय ुसम्पािन हजन सकेका छैनन, िी काय ुसम्पािन गन ुपाललकाको के के विषय िथा पक्षमा क्षमिा विकास गनजपुलाु ? 
४. IT based activities/online based service/computer based data system, Digital k|ljlwsf] k|of]u, online service पाललकामा अिलम्िन गररएको छ छैन यी 

विषयमा df tflnd cfjz\os 5, 5}g\ s] ug'{, s] cfjZos 5 ? 

५. 3/b}nf] ;]jf, 3'DtL ;]jf k|bfg ul/Psf] 5, 5}g, hDdbtf{, /fzg, ;fj{hlgs ;'/Iff eQf ljt/0fdf ? 

६. Kfflnsfn] k|bfg ug]{ ;]jf k|jfxsf Nfflu xfn s] s:tf ;xhtf / cK7of|/f 5g\ ? 

७. s] u/]df ;]jf k|jfxdf ;'wf/ Nofpg ;lsPnf ?  

८. s:tf vfnsf Ifdtf ljsf; sfo{s|d NofOof] eg] ;]jf k|jfxdf ;'wf/ cfpFg]5 / eg] jdf]lhd sfo{ ug{ ;lsg]5? 

९. sd{rf/L kl/rfng ;DaGwdf s] s:tf sdhf]/L / ;d:of 5g\ ? 

१०. kflnsfsf ;+:yfut ;d:of s] 5g\, ejg, sf]7f, :yfoL, c:yfoL, ef8f, 6x/f, xn,kfgL, wf/f, z}frfno, gful/s j8fkq, ;]jfu|fxL sIf, work flow chart ? 

११. ;+:yfut ljsf;sf nflu s] ug'{knf{ -# jif{df_ klxnf] jif{ s] ug]{, bf];|f] jif{ s] ug]{, t];f|] jif{ s] ug]{ ? 

१२. hgzlQm s] slt b/jGbL छ hgzlQmsf] cj:yf कस्िो छ? 

१३. s"n jh]6sf] cj:yf? 

१४. cfGtl/s cfosf] cj:yf? 

१५. /fh:j jf8kmf8af6 k|fKt /sd s] slt / pkof]u? 

१६. cg'bfg -;dfgLs/0f ;zt{ ;dk'/s ljz]if_ af6 k|fKt /sd s] slt / s] df pkof]u? 

१७. cfGtl/s C0f kl/rfngsf] cj:yf / df}lbs cf}hf/ -ljwL_? 

१८. /fh:j cg'bfg pkयf]usf] cj:yf ? 

१९. hgk|ltlgwLnfO{ tflnd Ifdtf ljsf; ul/Psf] jf gul/Psf] cj:yf? 

२०. sd{rf/LnfO{ tflnd Ifdtf ljsf; ul/Psf] jf gul/Psf] cj:yf? 

२१. s"n vr{? 

२२. k"+hLut vr{? 

२३. rfn," vr{? 

२४. k|zf;lgs vr{? 

२५. क्षमिा विकासमा खच ु?  
२६. vr{ ug{ ;क्ने Ifdtf? 

२७. jh]6sf ;f]|tx? s] 5g\ -cfˆgf], k|b]z, ;+3_? 

२८. Kfflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL, sfo{ljlw 5 ls < eP sfof{g\jog s;\tf] 5? 

२९. ljut tLg cfly{s jif{df u/]sf] ah]6 ljlgof]hg / vr{sf] cj:yf< 

३०. ljut tLg cf=j=df Ifdtf ljsf;df sfo{s|d –tflnd, k|lzIf0f, e|d0f _ lyP lyPgg\ < 

३१. lyP eg] tflnd sfo{s|d kZrft s] pknAwL xfl;n eof] t < 

३२. Ifdtf ljsf;sf nflu cfkm}n] kflnsfdf ;+rfng u/]sf sfo{s|d s] s] < 

३३. Ifdtf ljsf;sf nflu cGo s;}n] ;xof]u u/]sf sfo{x? eP/ s] s] < 
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३४. hgzlQm s] slt, s'g b/jGbLsf], cfjZostf s] 5 cjZ\yf < 

३५. kflnsfsf] ;+:yfut ;+/rgfut k"jf{wf/hGo cjz\yf s] s] 5 < 

३६. cfˆg} ejg, cfgf} hUuf, ef8fsf] ejg jf s] 5 < 

३७. n]vf k|0ffnL SUTRA sf] k|of]u ul/Psf] -of]hgf, ah]6, vr{ / /fh:jdf_< 

३८. kflnsfdf Ifdtf ljsf; of]hgf tof/ EfP jf gePsf], sfo{s|d / jh]6 ePsf ]jf gePsf] sfof{Gjogdf eP jf gePsf] < 

३९. hgzlQmsf] Ifdtf ljsf;sf nflu slt jh]6 5'6ofOPsf], sfo{s|d / jh]6 eP gePsf] < 

४०. Ifdtf ljsf; sfo{s|ddf kbflwsf/L / sd{rf/Lsf] pkl:ytLsf] cj:yf s:tf] /x]sf] < 

४१. s"n aflif{s ah]6df cfGtl/s cfosf] lx:;f s] slt /xg] u/]sf] < 

४२. समग्रमा पाललकाको सेिा प्रिाहको अिस्था कस्िो रहेको छ र सेिा प्रिाहमा सजधार ल्याउन के के क्षमिा विकासका कायकु्रम आिश्यक होला < 
४३. पाललकाका जनप्रतितनधी (अध्यक्ष उपाध्यक्ष िडाअध्यक्ष र सिस्यहरु)को क्षमिा विकास का लागग के कस्िा क्षमिा विकासका 

कायकु्रम(Representatives Capacity Development Program) िय गनज ुउपयजक्ि होला ? 

४४. पाललकाको मानि संशाधन (कमचुारी)को क्षमिा विकासका लागग के कस्िा क्षमिा विकासका कायकु्रम (Employees Capacity Development 

Program) उपयजक्ि होला ? 

४५. पाललकाको संस्थागि क्षमिा विकासका लागग के कस्िा क्षमिा विकासका कायकु्रम संचालन गन ुउपयजक्ि होला र संस्थागि क्षमिा 
विकास(Institutional Capacity Development Program)का लागग के के सजधार गनज ुआिश्यक िेख्नजहजन्छ ? 

४६. पाललकाको प्रणाली पद्धिी कायपु्रकृया नीति कानजन कायवुिधी सेिाप्रिाह समन्िय जस्िा विषयको क्षमिा विकासका लागग के कस्िा क्षमिा 
विकासका कायकु्रम(Capacity Development Program for System) यस पाललकाका लागग उपयजक्ि होला ? 

४७. पाललकाका विलभन्न सलमति िथा उपसलमतिहरुको कायकु्षमिा अलभबदृ्धी गन ुक्षमिा विकासका के के कायकु्रम आिश्यक पलाु ? 

४८. पाललकाको समग्र कायसुम्पािनमा सजधार ल्याउनका लागग िथ आफ्नो संबैधातनक िथा कानजनी कायजुजम्मेिारी पूरा गरी स्थानीय सरकारको 
अनजभजिी दिलाउनका लागग के के क्षमिा विकासका कायकु्रम यस पाललकामा आिश्यक पलाु ? 

अनसूुची ९ 

फाराम नं. ९ 

क्षमता ववकास योजना तजुिमा सम्बन्द्िमा भएको छिफिमा सहभागीहरुको उपशस्थती  
ldlt========================== kflnsf ================= :yfg========================= lhNnf ==================== 

 

s|=;  kb gfd ;Dks{ gDa/=  E-mail  x:tfSIf/ 

 cWoIf     

 pkfWoIf      

 िडाअध्यक्ष 
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अनसूुची १०  
वफलड माइन्द्यटु उपशस्थती 
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फोटाहरु 
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