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पररच्छेद-१: पररचय 

१.१ पषृ्टभमूी म्यागङ गाउाँपात्रिका प्रदेश नां. ३ को नवुाकोट जजल्िामा रहेको एउटा स्थानीय तह 
हो ।साववकका िसुिन्द्चेत , वकम्ताङ , देउरािी , िङुताङ र सामरी गाववस त्रमिेर िनेको म्यागङ 
गाउाँपात्रिकाको क्षेिफि ९७.८३ वगि वकत्रम र जनसांख्या १३४७९ (२०६८ को जनगणना अनसुार( 
रहेको छ । गाउाँ कायिपात्रिकाको कायाििय ३ नां. वडाको जचउररभञ्ज्याङमा रहेको छ । 

१.२ क्षमता ववकास योजनाको आवश्यकता, उदे्धश्य तथा औजचत्य   

    

नेपािको सांवविानिे स्थानीयतह िाई ठूिो जजम्मेवारी ददएको छ। सांवविानको अनसूुजच ८ मा 
स्थानीय तहको एकि अत्रिकार उल्िेि गररएको छ।साथै सांघ र प्रदेश सरकारसाँग त्रमिेर गने अन्द्य 
कायिहरु पत्रन ववस्ततृ रुपमा उल्िेि गररएका छन।् स्थानीय सरकार कायि सांचािन ऐन २०७४ िे 
कैयन महत्वपूणि कायिहरु गने जजम्मेवारी स्थानीयतह िाई ददएको छ। 

यस्ता कानून प्रदत्त सांवैिात्रनक, कानूनी र कायिकारी अत्रिकारहरुको प्रयोग गनि स्थानीयतहहरु सक्षम 
हनु ुजरुरी छ। कानूनी र सांवैिात्रनकरुपमा अत्रिकारहरु ददइएता पत्रन क्षमताको अभाव भएमा कायि 
सम्पादन रारो ो हनु सवकरहेको छैन। तसथि स्थानीय पात्रिकाहरुको क्षमता ववकास गनुि पने अपररहायि 
आवश्यकता रहेको छ। 

मूितः आज स्थानीय सरकारको रुपमा कायि गने स्थानीय पात्रिकाहरुिे गने कायिहरु भनेका भवन 
त्रनमािण, नक्सा पास, आवत्रिक योजना तजुिमा, आयोजना वैंकको स्थापना, एकीकृत वस्ती ववकास 
गरुुयोजना, घर िरुी नांवरको प्रभावकारी कायिन्द्वयन, िलु्िा क्षेिको अत्रभिेिीकरण, फोहर मैिा 
व्यवस्थापन, पूवाििार त्रनमािणमा IEE/EIA गने कायि नै हनु।् 

यसैगरी अन्द्य गनुि पने कायिहरुमा स्थानीय अस्पतािहरुको सांचािन र व्यवस्थापन, सूचना प्रववत्रिको 
व्यवाहाररक प्रयोग गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारीतामा ववृद्ध, साविजत्रनक िरीद र दररेट स्वीकृत गने, 
कर सांकिनमा अनिाइन प्रणािी र राजस्वको नक्सााँकन गने जस्ता कायिहरुहनु।्यस्तै जशक्षा 
कायििम सांचािन, समयमै वावर्षिक िजेट तथा कायििम स्वीकृत्रत र वावर्षिक कायििमको समीक्षा, 
औद्योत्रगक ग्रामहरुको स्थापना र सांचािन, एक वडा एक उत्पादन कायििम,जजववकोपाजिनको िात्रग 
थप कािि म सांचािन, साविजत्रनक त्रनजी साझेदारी सांवाद (PPP dialogue), न्द्यावयक कायि 
सम्पादन/इजिासको स्थापना र उजरुी फछियौट, ववपद व्यवस्थापन पूवि तयारी, स्थानीय पात्रिकाको 
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पाविजचि तयारी जस्ता महत्वपूणि कायिहरु गने जजम्मेवारी स्थानीय सरकारको नै भएकोिे क्षमता 
ववकास ववना यी कायिसम्पादन सांभव छैन।यी सवै कायिको प्रभावकारी सम्पादनको िागी योजनावद्ध 
क्षमता ववकासको आवश्यकता पछि। 

गााँउपात्रिकािे आफ्नो भतू्रमका सफिरुपमा त्रनवािहगनि तथा ववकास त्रनमािणका कायिहरु ददगो ढांगिे 
समयमै सम्पन्नगरी जनताको ववकास प्रत्रतको अपेक्षा र चाहना परुागनि आफ्नो काम गने परम्परागत 
तौरतररका, शैिी र जचन्द्तनमा पररवत्रतित सन्द्दभि अनरुूप पररवतिन गराउन ु आवश्यक हनु्द्छ। 
गााँउपात्रिकाको क्षमता ववकासमा सांस्थागत र सांगठनात्मक व्यवस्था, मानव सांशािन तथा भौत्रतक 
पूवाििार क्षमताका ववर्षयहरु पदिछन।् मानवीय सीप र क्षमताको अत्रिकतम उपयोग गदै काममा 
नयााँपन तथा शैिीिाई त्रसजिनशीि एवम ् पररणाम मिुी िनाउन सेवा प्रवाह गने त्रनकायहरूको 
सांस्थागत क्षमताको ववकासको योजना आवस्यक हनु्द्छ। गााँउपात्रिकाद्वारा प्रवाह गररएका सेवा, सवुविा 
तथा वस्त ुनागररकका अपेक्षा र चाहना अनरुूपका हनु ुपदिछ।यसो भएमा माि जनत्रनवािजचत प्रत्रतत्रनत्रि 
र कमिचारी सांयन्द्िप्रत्रत ववश्वसनीयता िढ्नकुो साथै राज्य र व्यवस्था प्रत्रत पत्रन नागररकहरूमा भरोसा 
िढ्छ।  

यसथि, यस गााँउपात्रिकािे मानव सांशािन, ववत्रि र कायि प्रणािी तथा सांस्थागत क्षमताको ित्रमक 
रूपमा ववकासगरी नागररकप्रत्रत उत्तरदायी हनु र सेवाप्रवाह प्रभावकारीरुपमा सांचािन गनि क्षमता 
ववकास योजनाको कायािन्द्वयनिाट उपयकु्त हनु ेभएकोिे योजनाको आवश्यकता पछि। 

क्षमता ववकास योजनाको औजचत्य 

कुनैपत्रन गााँउपात्रिकाको क्षमता ववकास योजनाका औजचत्यहरु देहाय िमोजजम हनु्द्छन।् 

 सांवविानप्रदत्त अत्रिकार र जजम्मेवारीहरूिाई कुशि रूपमा सम्पादन गरी नागररकहरूिाई त्रछटो, 
छररतो, त्रमतव्ययी, पारदशी र गणुात्मक सेवा प्रवाह प्रवाहगने जजम्मेवारी र दावयत्व नजजकैको 
सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय पात्रिकाको कायिक्षेिमा रहेको हनु्द्छ। यसिे पत्रन स्थानीय 
पात्रिकाहरुको क्षमता स्थानीय जनतािे अपेक्षा गरे अनरुुप हनैुपछि। 

 स्थानीय पात्रिकािाट सञ्चािन गररने सामाजजक, आत्रथिक, वातावरणीय गत्रतववत्रि तथा पूवाििार 
ववकास त्रनमािणका कायिहरूिाई ददगो र पररणाममिुी िनाउन ुपने काननुी र नैत्रतक दावयत्व पत्रन 
स्थानीय पात्रिकाकै हनु्द्छ। 

 स्थानीय पात्रिकाका अत्रिकार र जजम्मेवारीहरू कुशि रूपमा सम्पादन गनि ववत्रभन्न पदीय 
जजम्मेवारीमा रहेका जनत्रनवािजचत प्रत्रतत्रनत्रिहरू र कमिचारीहरूको क्षमता ववकास गनि आवश्यक 
पने भएकोिे योजनावद्ध रुपमा कायिगदाि प्रत्रतफिको सतु्रनजितता वढ्छ। 
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 ववकास प्रशासनका ववत्रभन्न नवीनतम आयाम, प्रववत्रि र मान्द्यता अनसुार गाउाँपात्रिकािाई ित्रमक 
रूपमा प्रववत्रियकु्त िनाउदै नागररकहरूको आशा र अपेक्षा अनसुार काम गनि सक्ने गरी स्थानीय 
पात्रिकाको सांस्थागत क्षमता ववकास गनि पत्रन क्षमता ववकास योजनाको आवश्यकता पछि। 

 मागमा आिाररत क्षमता ववकास कायििम सञ्चािन गरी स्थानीय आवश्यकता पररपूत्रति गनि र 
जनातिे अपेक्षा गरेका क्षेिमा ज्ञान, सीप र व्यवाहार र जचन्द्तनको ववकास तथा जनउत्तरदायी 
शासन प्रणािी स्थावपत गनि आवश्यक रहेकोि पत्रन योजनाको औजचत्यता रहन्द्छ। 

 स्थानीय सरकार सांचािन ऐन, २०७४, ववपद जोजिम न्द्यूनीकरण तथा पूनस्थािपना ऐन, २०७४, 

अन्द्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, सांघ, प्रदेश र स्थानीयतह (समन्द्वय र 
अन्द्तरसम्िन्द्ि) ऐन, २०७७ जस्ता ववत्रभन्न कानूनहरुिे स्थानीय तहका जजम्मेवारी, भतू्रमका र अन्द्तर 
सम्िन्द्िका ववर्षयहरुमा स्पष्ट व्यवस्था गरेकाछन।्यी ऐनिे ददएका अत्रिकारहरुको प्रयोग गनि 
एक तहको क्षमता आवश्यकता पने हनु्द्छ। 

 सांवविानमा उल्िेि भएका अत्रिकारका सूचीहरुको व्यावहाररक कायािन्द्वयनको जस्थत्रत, स्थानीय 
सरकारको शासन सांचािन क्षमता र स्थानीय शासनिाई प्रभावकारी तलु्याउनका िात्रग आगामी ददनमा 
आवस्यक पने क्षमताको अन्द्तर पवहचान गरी यस्ता अन्द्तर एवम ्कमजोरीिाई हटाई स्थानीय तहिाई 

सिि र सक्षम शासकीय एकाईका रुपमा स्थावपत गनि योजनावद्ध क्षमता ववकास योजनाको 
आवश्यकता पछि। 

 सांवविान तथा कानूनिे तोकेका भतू्रमका र जजम्मेवारी अनरुुप कायि सम्पादन गदाि समग्र राविय योजना 
र ववश्वव्यावप साझा िक्ष्यको रुपमारहेका ददगोववकासका िक्ष्य तथास्थानीय स्तरका आवस्यकताहरु 

पररपूत्रति गनेगरी योजनािद्ध रुपमाकायि सम्पादन गनि पत्रन योजनावद्ध क्षमता ववकासको 
आवश्यकता हनु्द्छ। 

 

१.३ क्षमता ववकास योजना तजुिमा ववत्रि र प्रकृया 
प्रस्ततु क्षमता ववकास योजना तजुिमा गदाि वहृत स्थिगत छिफि र स्थानीय गााँउपात्रिका भ्रमण 
गरी गााँउपात्रिकाको सांस्थागत, भौत्रतक र मानवीय स्रोतसािन जस्ता सिै पक्षहरूिाई समेटी 
सहभात्रगतात्मक ववत्रििाट तयार गररएको त्रथयो।यथाथि िरातििाई प्रत्रतववजम्वत गरोस ् र स्थानीय 
पात्रिकाको मागमा आिाररत होस ्भने्न ध्येयिे यस क्षमता ववकास योजना तजुिमाका गदाि त्रनम्न ववत्रि 
र प्रकृयाहरु अविम्वन गररएका त्रथए। 

 क्षमता ववकासको योजना तथा नीत्रत प्रवियािारे अत्रभमिुीकरणःयस पात्रिकाको क्षमता ववकास 
योजना ववर्षयमा जानकारी गराउन जमु माफि त अत्रभमिुीकरण कायििम सञ्चािन गररएको त्रथयो। 
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 क्षमता ववकसको िेिाजोिाः मागमा आिाररत सांस्थागत क्षमता ववकासको आवश्यकताको 
िेिाजोिा गनि क्षमता ववकास योजनाको ववत्रभन्न ववर्षयगत क्षेिहरुसाँग सम्िजन्द्ित फारमहरु तयार 
पाररएका त्रथए। 

 फारमहरुको ववकासः सात भागमा ववभाजन गररएका यस्ता फारमहरुमा पवहिो फारम सांवविानिे 
ददएका अनसुचुी ८ का २२ वटा कायिहरु सम्पादन गनि आवश्यक पने गााँउपात्रिका प्रमिु र 
उपप्रमिुका क्षमता पवहचान िजक्षत त्रथए भने फारम २ स्थानीय सरकार सांचिन ऐन २०७४ िे 
ददएका अत्रिकारहरु सम्पादन गनि अध्यक्ष उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षका क्षमता पवहचान िजक्षत 
त्रथए।वााँकी अन्द्य फारमहरु प्रमिु कायिकारी अत्रिकृत वाशािा प्रमिु रएकाईिका प्रमिुहरूको 
कायिसम्पादन क्षमतासाँग सम्िजन्द्ित त्रथए। 

 गााँउपात्रिका स्थिगत भ्रमण र छिफिः पात्रिकाको स्थिगत छिफिमा जनप्रत्रतत्रनत्रिहरु र सवै 
कमिचारीहरुिाई सहभागी गराई सांस्थागत क्षमता िेिाजोिाका िात्रग ववत्रभन्न फारमहरु ववतरण 
गरी त्रनजहरुिे नै महशसु गरेका क्षमता ववकाससाँग सम्िजन्द्ित आवश्यक वववरण सांकिन 
गररएको त्रथयो। 

 नतेतृ्व तहको क्षमता ववकास आवश्यकताको िेिाजोिाः गााँउ पात्रिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा 
अध्यक्ष, तथा कायिपात्रिका सदस्य र ववत्रभन्न सत्रमत्रत, उपसत्रमत्रतका सांयोजकहरुसाँग अन्द्तरवियात्मक 
छिफि गरी त्रनजहरुको क्षमता ववकासको आवश्यकताको वववरण सांकिन गररएको त्रथयो । 

 स्थिगत अविोकनमा आिाररत क्षमता ववकास  पवहचान र आवश्यकताको िेिाजोिाः 
गााँउपात्रिकाका कमिचारी तथा पदात्रिकारीहरूिे स्पष्ट रूपमा पवहचान गनि नसकेका तर 
कायिसम्पादनका िात्रग महत्वपूणि कायि तथा वियाकिापहरूको पवहचान आपूत्रतिमा आिाररत 
क्षमता ववकास आवश्यकताको िेिाजोिाको माध्यमिाट गररएको त्रथयो। 

 राविय महत्वका नीत्रत, रणनीत्रत, कायिववत्रि अध्ययनः मता ववकाससम्िन्द्िी वियाकिापहरूको 
पवहचानकािात्रग राविय महत्वका नीत्रत, रणनीत्रत, कायिववत्रि तथा कायििमहरूको अध्ययन गररएको 
त्रथयो। 

 अविोकन र अत्रभमत सांकिनः गााँउपात्रिकाको कायि सम्पादन अवस्थाकोअविोकन,सम्पादन 
गरेका कायिहरूको समीक्षा, सेवाग्राही नागररकहरूको अत्रभमतसांकिन, सानो समूह अन्द्तवािताि, 
व्यजक्तगत अन्द्तवािताि; स्थानीय सरकारको सांस्थागत स्व-मूल्याांकनको नत्रतजा र नगरपात्रिकाको 
प्रकाजशत, अप्रकाजशत अन्द्य दस्तावेजहरूको अध्ययन गररएको त्रथयो।  

 स्व-मूल्यााँकन साँग सम्वजन्द्ित सूचना सांकिन तथा ववश्लरे्षणः गााँउपात्रिकाको ववगत दईुवर्षिको स्व-

मूल्याांकन ववत्रििाट सांकिन 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 वियाकिापहरूको त्रनिािरण गरी र सोका 
िात्रग िाग्ने आत्रथिक व्ययभारको समेत िेिाजोिा गररएको त्रथयो। 

 राय प्रत्रतविया र अजन्द्तम प्रत्रतवेदनः मस्यौदा क्षमता ववकास योजनाको उपर आफ्ना राय सझुाव र 
प्रत्रतवियाका ित्रग स्थानीय पात्रिकामा पठाई सो राय प्रत्रतविया समेत समावेश गरी अजन्द्तम 
प्रत्रतवेदन तयार गररएको त्रथयो। 

 

१.४ क्षमता ववकास योजनाका सीमाहरु 

यस योजना तयार गदाि स्थानीय म्यागङ गााँउपात्रिकाका कमिचारीर त्रनवािजचत जनप्रत्रतत्रनिीहरु साँगको 
छिफि र अन्द्तरवियािाई आिार मात्रनएकोछ।यस क्षमता ववकास कायि योजनािाई कायािन्द्वयन 
गनि सांघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्वयम ् स्थानीय सरकारिे पहि गनुिपने मान्द्यता राजिएको 
छ।कत्रतपय दक्षता अत्रभववृद्धका सवािमा ववकासका साझेदारहरुको आत्रथिक र प्राववत्रिक सहयोगको 
अपेक्षा गररएको छ।योजना मूितःनयााँ जानकारी र नयााँ ववर्षयवस्तकुा साथैप्रवविी तफि  केन्द्रीत भई 
तजुिमा गररएको छ। यस योजनाको हवुह ु कायिन्द्वयनमा चनुौत्रत हनु सक्छ वकनकी यसमा ठूिो 
िनराशीको पररचािन आवश्यक पछि।क्षमता ववकास योजनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनमा 
समस्यािाई त्रनरन्द्तर रुपमा िागू गनि नसवकएको अवस्थामा योजनाको कायिन्द्वयन वा अपेजक्षत 
उपिव्िीमा प्रश्नजचन्द्ह उठ्न सक्छ। 

 

१.५ कायिकारी साराांश 

 

िागमती प्रदेश अन्द्तगित नवुाकोट जजल्िामा रहेको म्यागङ गाउपात्रिका साववकको िसुिन्द्चेत, देउरािी 
वकम्ताङ, िङुताङ र सामरी गाववस त्रमिेर िनेको हो। यो पात्रिकाको समग्र क्षमता कमजोर रहेको 
पाइएकोिे सांघीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा अन्द्य सरोकारवािाहरुिे यसको क्षमता ववकासमा प्राथत्रमकता 
ददनपुने देजिन्द्छ। 

प्रस्ततु तीन वरे्ष क्षमता ववकास योजना(२०७९/८०-२०८१/८२)िे यस गााँउपात्रिको क्षमता 
ववकासका वहृत तथा त्रनदिष्ट क्षेिहरु र तीनको प्राथत्रमकतािम तात्रिका वद्ध रुपमा सम्पन्न गने गरी 
पवहचान गरेकोछ। 

भौत्रतक पूवाििार त्रनमािण, जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुको तात्रिम/प्रजशक्षण र स्वदेश तथा ववदेश भ्रमण, तथा 
ववर्षयगत र पटके सत्रमत्रतहरुको ववर्षयक्षेि अनसुारको कायिन्द्वयन दक्षता र क्षमता ववृद्धगरी 
गााँउपात्रिकाको समग्र कायिसम्पादन उच्च पानि त्रनकै मेहनतको आवश्यकता पने देजिन्द्छ।पात्रिकामा 
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कायिरत कमिचारीहरुको वतृ्रत ववकासमा तात्रिमको अभाव भएको र सेवा प्रवाहको प्रभावकाररता 
वढाउने  ववर्षयमा पत्रन क्षमता कमजोर भएको पाइएको छ। 

गााँउपात्रिकाका वडा कायिियहरुको नयााँ भवन िनाउन ुपने भएकोिे िागत त्रनकै वढी पनिजाने स्पष्ट 
छ भने कमिचारीहरुको पत्रन क्षमता ववकासमा त्रनकै िचि गनुिपने  पाइएकोछ। दीििकािीन महत्वका 
र ठूिा भवन त्रनमािण र उपकरणहरुको िात्रग सांघीय सरकार र प्रदेश सरकारिे सहयोग गनुि पने 
देजिन्द्छ भने साना त्रतना पटके तात्रिम र कायाििय व्यवस्थापनमा गााँउपात्रिका स्वयांिे िचि व्यहोनुि 
पने गरी यस योजनामा प्रस्ताव गररएकोछ। 

 

पररच्छेद-२:स्थानीयतहको क्षमता ववकास नीत्रत तथा कायि नीत्रत 

२.१ क्षमता ववकासका िात्रग स्थानीय तहको अांत्रगकार गरेका नीत्रतहरु कायिनीत्रत स्रोत सांयन्द्ि 

यस गााँउपात्रिकाको क्षमता ववकासका िात्रग केही नीत्रतगत व्यवस्थाको अविम्वन गररएको भएता 
पत्रन सो त्रनकै सीत्रमत मािामा माि रहेको पाइएकोछ।सामान्द्य प्रशासत्रनक व्यवस्थापन वाहेक क्षमता 
र दक्षता अत्रभववृद्धमा िासै चासो ददइएको पाइएन।गााँउपात्रिकाको सांस्थागत ववकासका िात्रग 
शासकीय तथा भौत्रतक सिुारका पक्षमा क्षमता अत्रभववृद्धका िात्रग नीत्रतगत व्यवस्था गनि िासै ध्यान 
ददइएको पइएन।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 तजुिमा र मध्यमकािीन िचि सांरचना तयार गरी सो को 
कायिन्द्वयन भने गररएको पाइयो।साथै SuTRA मा आिाररत रही ववत्तीय व्यवस्थापनिाई त्रनमयन, 
पारदशी वनाइएको र कायििायको सम्पती तथा जजन्द्सी व्यवस्थापनको िगत रािेको पाइयो। साथै 
नागररक वडापिमा उल्िजित सेवा तथा सवुविाहरु प्रदान गने सम्िन्द्िमा सेवाग्रवहीिाई उजचत 
जाकारी गराउने व्यवस्था गररएको  भने पाइयो।कानूनी रुपमा वाध्यकारी भएर गररएका यी व्यवस्था 
वाहेक अन्द्य क्षमता र दक्षता अत्रभववृद्धका कायििमहरु िासै सांचािन गररएको पाइएन।तसथि यस्ता 
सीत्रमतरुपमा भएका काननुी तथा व्यवस्थपकीय पक्षमा व्यापक सिुार गनुि पने देजिन्द्छ। 

२.२ क्षमता ववकासका िात्रग ववगत तीन वर्षिमा गररएको िजेट ववत्रनयोजन 

क्षमता ववकासका िात्रग यस पात्रिकािे िासै उल्िेख्य रुपमा िजेट ववत्रनयोजन गरेको छैन। ववगत 
तीन वर्षिमा यस पात्रिकािे क्षमता ववकासको क्षेिमा गरेको ववत्रनयोजना अजत्त नै न्द्यून रहेको पाइएको 
छ।एक प्रत्रतशत भन्द्दा पत्रन कम िजेट क्षमता ववकासमा ववत्रनयोजना गररएको पाइएको छ।  
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२.३ क्षमता ववकासका िात्रग सांचात्रित कायििमहरु (आन्द्तररक/वाह्य) 

सीत्रमत वजेट ववत्रनयोजन र क्षमता ववृद्ध प्रत्रतको चेतनाको अभाविे गदाि िासै क्षमता ववकासका 
कायििमहरु सांचिन गररएको पाइएन।आक्कि झकु्कि वाह्य आयोजकिे गने केही जानकारीमूिक र 
अत्रभमूिीकरणका कायििम वाहेक त्रनयत्रमत रुपमा वावर्षिक िजेट ववत्रनयोजन गरी सीप दक्षता र 
क्षमता अत्रभववृद्धका कायििमहरु सांचािन नभएको स्थिगत छिफिवाट पत्रन जानकारीमा आयो। 
सांचािन भएका केही प्रजशक्षणका कायििमहरुको पत्रन स्रोत व्यजक्तको अभाव र पटके प्रकारका 
तात्रिम प्रजशक्षणहरु भएकोिे िासै उपिव्िीमूिक नभएको गनुासो कमिचारी तथा जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुवाट 
नै व्यक्त हनु आयो। 

 

 

 

पररच्छेद-३: स्थानीयतहको ववद्यमान मानव तथा सांस्थागत अवस्था 

३.१ स्थानीय तहमा ववद्यमान मानव सांशािनको अवस्था 
 

यस म्यागङ गााँउपात्रिकाको कमिचारी दरन्द्वन्द्दी त्रनम्न तात्रिकामा प्रस्ततु गररएको छ।कायाििय 
सहयोगी र हिकुा सवारी सािन चािक सवहत करीव 78 जनाको दरवन्द्दी रहेको यस 
गााँउपात्रिकाको ववस्ततृ वववरण त्रनम्नानसार रहेको पाइयो।  

 

 

तात्रिका :  1 कमिचारीको दरवन्द्दी र क्षमता ववकासका क्षिेहरु 

 

पद सेवा/समूह/शे्रणी  क्षमता ववकासका क्षिेहरु 

प्रमिु प्रशासकीय 
अत्रिकृत 

प्रशासन /साप्र/रा प ततृीय उत्प्ररेणा समन्द्वय नेततृ्व ववकास इ-गभनेन्द्स 
साविजत्रनका प्रशासन 

अत्रिकृत सातौं प्रशासन िेिा सातौं उत्प्ररेणा समन्द्वय नेतट्ठत्व ववकास इ- 
गभनेन्द्स साविजत्रनका प्रशासन 

अत्रिकृत छैटौं जनश्वास््य हे ई स्वास््य सेवा साँग सम्िजन्द्ित 
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अत्रिकृत सातौं जशक्षा जशक्षा प्रशासन उत्प्ररेणा समन्द्वय नेतट्ठत्व ववकास इ- 
गभनेन्द्स जशक्षा प्रशासन 

अत्रिकृत सातौं इजन्द्जत्रनयर त्रसत्रभि िरीद जीन्द्सी सम्िन्द्िी  
अत्रिकृत सातौं प्रसाशन सा प्र उत्प्ररेणा समन्द्वय नेतट्ठत्व ववकास इ- 

गभनेन्द्स साविजत्रनका प्रशासन 
अत्रिकृत छैटौं जनश्वास््य क न स्वास््य नीत्रत जनस्वास््य सेवा प्रदाय 

सूचना प्रववत्रि अत्रिकृत  ववववि छैटौं IT related  

सहायक पााँचौं सा प्र प्रशासन सामान्द्य प्रसाशन 
सहायक पााँचौं िेिा  िेिापाि िेिा मान र िेिा पािन 
जशक्षा पााँचौं जशक्षा प्रशासन प्रा स जशक्षा प्रासाशन 
प्रशासन पााँचौं आन्द्तररक िेिा परीक्षक िेिा परीक्षणर नेपाि िेिा पररक्षण मान 
सहायक पााँचौं न्द्याय न्द्याय प्रशासन मेि त्रमिाप गराउने पद्धत्रत 
पााँचौं प्रा स कृवर्ष प्रशार पााँचौं कृवर्ष ववकास प्रासार 
पााँचौं प्रा स पश ुसेवा पााँचौं पश ुववकास पश ुसेवा  

पााँचौं  सव इजन्द्जत्रनयर त्रसत्रभि िरीद जजन्द्सी व्यवस्थापन 
पााँचौं कम्प्यटुर अपरेटर ववववि IT web page  

पााँचौं सूचना प्रववत्रि सहायक  

क अ ववववि 
IT साँग समिजन्द्ित 

चौथो ना प्र स्वा प्रा पश ुसेवा पश ुसेवा  
चौथो ना प्र स पशसेुवा पश ुसेवा 
चौथो  अत्रमन इनजजत्रनयर सवे जजन्द्सी िरीद 

सहायक म वव त्रन  स म वव त्रन  ववववि मवहिा ववकास 
चौथो स कम्प्यटुर अप्रटेर 

ववववि 
कम्प्यटुर 

चौथो  वफल्ड सहायक  
सहायक कमिचारी हिकुा सवारी चािक र 

कायाििय सहयोगी  
आचरण र मयािदा पािन 

स्रोतः म्यागङ गााँउपात्रिका 
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त्रनम्न तात्रिकामा हाि कायिरत कमिचारीहरु र क्षमता ववकासका कायििमहरु प्रस्ततु गररएको छ। 
कत्रतपय अवस्थामा भने दरवन्द्दी भन्द्दा वाहेक पत्रन थप कमिचारी भनाि गररएको पाइन्द्छ।क्षमता  
ववकासको दृवष्टिे भने त्रनकै कमजोर भएको पाइएकोछ। 

 

तात्रिका :  2  हाि कायिरत कमिचारी 

पद दजाि शािा उपशािा क्षमता ववकासका िागी प्रस्ताववत कायििमहरु 

प्रमिु प्रशासकीय 
अत्रिकृत 

प्रशासन समहु गत्रतजशिता उत्प्ररेणा समन्द्वय नेततृ्व ववकास 
इ-गभनेन्द्स साविजत्रनक प्रशासन र सेवा प्रवाह 
सम्िन्द्िी तात्रिम 

त्रस अ हे व छैटौं स्वास््य शािा जनस्वास््य साँग सम्िजन्द्ित नीत्रत र कायििम सरुवा 
रोग र महामारी आयवेुद पद्धती सम्िन्द्िी तात्रिम 

ववद्यािय त्रनरीक्षक जशक्षा उत्प्ररेणा समन्द्वय नेततृ्व ववकास जशक्षा प्रासाशन 
पाठ्यिम ववकास स्थानीय भार्षा सांस्कृत्रत 

सूचना प्रववत्रि 
अत्रिकृत 

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

and It related training 

रोजगार सांयोजक रोजगार सेवा केन्द्र रोजगार प्रवद्धिन उद्यमशीिता ववकास र व्यवसाय 
ववकास 

िेिा सहायक िेिा नेपािकको िेिा मान िेिा पािन पद्धत्रत र िेिा 
पररक्षणमान जजन्द्सी व्यवस्थापन 

प्रशासन सहायक  योजना शािा स्थानीय योजना गजुिमा र अनगुमन प्रणािी 
आ िे प सहायक प्रशासन आन्द्तररक त्रनयन्द्िण प्रणात्रि र िेिा मान 
प्रशासन सहायक प्रशासन सांचार कायििय पद्धत्रत र जजन्द्सी व्यवस्थापन 
प्रशासन सहायक जजन्द्सी/ववर्षद् 

व्यवस्थापन 
जजन्द्सी व्यवस्थापन ववर्षद् व्यवस्थापन दैवव प्रकोप र 
उद्धार 

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

भवन त्रनयमन शािा 
वातावरण र ववकास त्रनमािणस र साविजत्रनक िरीद 

प्रशासन सहायक 
अप्रटेर 

प्रशासन MS word Excel Power Point and basic Computer 
Operating System; Data Management 

MIS अप्रटेर पांजीकरण शािा Computer operating  / दताि तथा चिानीको महत्व 
र पिाचर; सांचार 
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सव ओभरत्रसयर  पूवाििार ववकास तगा 
भवन त्रनयमन शािा 

वातावरण र ववकास त्रनमािणस र साविजत्रनक िरीद 

अत्रसस्टेन्द्ट सव 
इजन्द्जत्रनयर 

पूवाििार ववकास तगा 
भवन त्रनयमन शािा 

वातावरण र ववकास त्रनमािणस र साविजत्रनक िरीद 

सहायक चौथो  प्रशासन कायििया सांचािन, सेवा प्रवाह, सांचार र कायििय 
व्यवस्थापन 

अत्रसस्टेन्द्ट सव 
इजन्द्जत्रनयर 

योजना अनगुमन 
शािा 

वातावरण र ववकास त्रनमािणस र साविजत्रनक िरीद 

आवत्रिक योजनुा तजुिमा 
ना प्र स्व प्र पशसेुवा शािा पश ुसेवा सम्िजन्द्ित 

प्राववत्रिक सहायक कृवर्ष ववकास शािा कृवर्ष ववकास र प्रसार 
ना प्र से प्रा पश ुसेवा शािा पशसेुवा सम्िजन्द्ित 
अ हे व स्वास््य शािा ग्रात्रगण स्वास््य प्रणािी र सरसफाइ तथा सरुवा 

रोगहरु सम्िन्द्िी 
वफल्ड सहायक पांजीकरण शािा कायिसाँग सम्िजन्द्ित 

प्राववत्रिक सहायक 

(प्रिानमन्द्िी 
रोजगार कायििम) 

 

पूवाििार ववकास तथा 
भवन त्रनयमन शािा 

रोजगार ववकास र वैदेजशक रोजगारवाट 
फकेकाहरुिगी सरसल्िाह तथा परामशि ददने ववर्षय 

ना प्र स कृवर्षववकास शािा ग्रमीण कृवर्ष प्रणािी रैथाने वािी सांरक्षण 
उद्यम ववकास 
सहजकताि 

उद्यम ववकास  उद्यमशीिता ववकास  

हिकुा सवारी 
चािकहरु 

प्रशासन शािा कायिियमा जशष्टाचार पािन 

कायाििय 
सहयोगीहरु 

प्रशासन शािा कायिियमा जशष्टाचार पािन 

स्रोतः म्यागङ गााँउपात्रिका र छिफिवाट प्राप्त सझुावहरु 

३.२ स्थानीय तहको सांस्थागत ववकासको अवस्था 
सांस्थागत सिुारका िात्रग यस पात्रिकािे तजुिमा गरेका ऐन त्रनयम कायिनीत्रत ददग्दशिन र त्रनदेजशकाहरु 
कमै तजुिमा गरेको पाइयो।सांस्थागत ववकासमा िासै ध्यान नददनकुो कारणमा यसको महत्व 
नवझु्नािे नै हो भने्न जानकारी प्राप्त भयो।कत्रतपय ऐन, त्रनयम, कानून र कायिववत्रिहरु पााँचवर्षि सम्म 



 
 

11 

पत्रन वन्न नसक्नमुा स्थानीय नेततृ्वको ध्यान नपगेुको र कमिचारीहरुको अभाव तथा कायिरत भएका 
कमिचारीहको पत्रन ज्ञान र सीप नभएकोिे हो भने्न पत्ता िाग्यो।न्द्यूनतम िनाउन ुपने ऐन, त्रनयम र 
कानून, कायिववत्रि र ददग्दशिनहरु मध्िे केवि ६० प्रत्रतशत माि िनेकािे सांस्थागत रुपमा यो 
पात्रिकाको क्षमता त्रनकै कमजोर भएको पाइयो।हािसम्म त्रनम्नकानूनहरु िनकेो पाइयो। 

।पात्रिकाको समग्र कायि सञ्चािनको मन्द्िाियिे उपिब्ि गराएको काननुहरु मध्य त्रनम्न तात्रिका िमोजजम 
माि तयार भएको देजियो ।तसथि पात्रिकािे यथाशीघ्र आवश्यक ऐन ,त्रनयम,कायिनीत्रत ,कायिववत्रि ,
ददग्दशिन,त्रनदेजशका तथा मापदण्डहरु तयार गनुिपने देजिएको छ । 

तात्रिका :  3  पात्रिकामा भएका काननुी दस्तािेजहरु  

ि .स  काननुहरु 
काननुको 
वकत्रसम 

छ, 

छैन 

कैवफय
त 

१. ववर्षयगतहरु सत्रमत्रत कायिसांचािन कायिववत्रि, २०७८ कायिववत्रि छ  

२. स्थानीय तहको नमूना सामाजजम समावेशीकरण 
नीत्रत,२०७८ 

नीत्रत छैन  

३. आन्द्तररक त्रनयन्द्िण प्रणािी तजुिमा ददग्दिशिन, २०७८ ददग्दिशिन  छैन  

४. ववत्तीय सशुासन जोजिम मूल्याांकन कायिववत्रि, २०७८ कायिववत्रि छैन  

५. गााँउनगरपात्रिकाको सांजक्षप्त कोर्षको आन्द्तररक िेिा पररक्षण 
सम्िन्द्िी कायिववत्रि, २०७८ 

कायिववत्रि छैन  

६. स्थानीय तहको योजना प्रवियामा यवुा सहभात्रगता कायिववत्रि, 

२०७८ 

कायिववत्रि छैन  

७. मेित्रमिाप केन्द्र सांचािन सम्िन्द्िी कायिववत्रि, २०७८  कायिववत्रि छैन  

८. ववपद् पूवितयारी तथा प्रत्रतकायि योजना, २०७८ कायियोजना छैन  

९. गााँउपात्रिका /नगरपात्रिकाको कायिसांचािन त्रनदेजशका, 
२०७८ 

त्रनदेजशका छ  

१०. टोि ववकास सांस्था (गठन तथा पररचािन  )नमूना 
कायिववत्रि, २०७७ 

कायिववत्रि छ  

११. साविजत्रनक जवाफदेवहता प्रवद्धिन सम्िन्द्िी कायिववत्रि, २०७७ कायिववत्रि छैन  

१२. सूचना तथा अत्रभिेि केन्द्रको स्थापना तथा सांचािन 
सम्िन्द्िी कायिववत्रि, २०७७ 

कायिववत्रि छैन  

१३. व्यवसाय कर सम्िन्द्िी कायिववत्रि, २०७६ कायिववत्रि छ  

१४. राजस्व सघुार कायि योजना तजुिमा ददग्दिशिन, २०७६ ददग्दिशिन छ  
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ि .स  काननुहरु 
काननुको 
वकत्रसम 

छ, 

छैन 

कैवफय
त 

१५. घर जग्गा िहाि कर व्यवस्थापन कायिववत्रि, २०७६ कायिववत्रि छैन  

१६. स्थानीय वातावरण तथा प्राकृत्रतक स्रोत सांरक्षण ऐन, २०७६ ऐन छैन  

१७. साविजात्रनक िररद त्रनयमाविी, २०७५ त्रनयमाविी छैन  

१८. नदी तथा अन्द्य साविजत्रनक क्षेिको सरसफाई सम्िन्द्िी, 
२०७५  

कायिववत्रि छैन  

१९. िािवववाह ववरुद्ध कायििमिचि कायिववत्रि, २०७५  कायिववत्रि छैन  

२०. सडक िाििात्रिकाको व्यवस्थापन िचि कायिववत्रि, २०७५  कायिववत्रि छैन  

२१. िािगहृ सांचािन कायिववत्रि, २०७५ कायिववत्रि छैन  

२२. सहरी योजना तथा भवन त्रनमािण मापदण्ड, २०७५ मापदण्ड छ  

२३. उत्थानशीि समदुायका िात्रग गााँउपात्रिका /नगरपात्रिका 
रणनीत्रत, २०७५ 

रणनीत्रत छैन  

२४. गााँउपात्रिका /नगरपात्रिका आपतकािीन कायिसांचािन ववत्रि, 

२०७५ 

कायिववत्रि छैन  

२५. स्थानीय ववपद व्यवस्थापन कोर्ष सांचािन, कायिववत्रि, २०७५ कायिववत्रि छैन ऐन छ 

२६. स्थानीय तहको वावर्षिक योजना तथा िजेट तजुिमा ददग्दिशिन, 

२०७४ 

कायिववत्रि छ  

२७. स्थानीय ऊजाि ववकास सम्िन्द्िी त्रनदेजशका, २०७४ कायिववत्रि छैन  

२८. गररिी त्रनवारणका िात्रग िघ ुउघम ववकास कायििम 
सांचािन कायिववत्रि, २०७४ 

कायिववत्रि छैन  

२९. स्थानीय तहमा करारमा जनशजक्त व्यवस्थापन गने सम्िन्द्िी 
कायिववत्रि, २०७५ 

कायिववत्रि छ  

३०. गाउाँ /नगर ववपद् जोजिम न्द्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,  ऐन छ  

३१. घ वगिको त्रनमािण व्यवसायी इजाजतपि सम्िन्द्िी कायिववत्रि, 

२०७५ 

कायिववत्रि छ  

३२. स्थानीय तहको उपभोपक्ता सत्रमत्रत गठन, पररचािन तथा 
व्यवस्थापन सम्िन्द्िी कायिववत्रि, २०७४ 

कायिववत्रि छ  

३३. स्थानीय राजपि प्रकाशन सम्िन्द्िी कायिववत्रि, २०७४ कायिववत्रि छ  
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ि .स  काननुहरु 
काननुको 
वकत्रसम 

छ, 

छैन 

कैवफय
त 

३४. न्द्यावयक सत्रमत्रतको उजरुीका कारवाही वकनारा गदाि 
अपनाउनपुने कायिववत्रिका सम्िन्द्िमा व्यवस्था गनि िनेको 
वविेयक 

ऐन छ  

३५. स्थानीय तहको प्रशासकीय कायिववत्रि त्रनयत्रमत गने ऐन, 

२०७५ 

ऐन छ  

३६. कृवर्षव्यवसाय प्रिद्धिन ऐन, २०७५  ऐन छ  

३७. स्थानीय तहको सरकारिाट गाररने िजार अनगुमन 
त्रनदेजशका, २०७५ 

त्रनदेजशका छ  

३८. जशक्षा त्रनयमवािी, २०७४ त्रनयमाविी छ  

३९. स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ ऐन छ  

४०. गाउाँ /नगरपात्रिकाको आत्रथिक कायिववत्रि त्रनयत्रमत तथा 
व्यवजस्थत गनि िनेको काननु, २०७४ 

ऐन छ  

४१. एफ .एम रेत्रडयो व्यवस्थापन तथा सांचािन कायिववत्रि, २०७४ कायिववत्रि छ  

४२. गाउाँ /नगर/जजल्िा सभा सांचािन कायिववत्रि, २०७४ कायिववत्रि छ  

४४. गााँउ कायिपात्रिका कायि ववभाजन त्रनयमाविी, २०७४ त्रनयमाविी छ  

४६. गाउाँ कायािपात्रिका कायिसम्पादन त्रनयमाविी, २०७४ त्रनयमाविी छ  

४७. गाउाँ /नगर कायिपात्रिकाको िैठक सांचािन सम्िन्द्िी 
कायिववत्रि, २०७४  

कायिववत्रि छ  

४८. स्थानीय तहको आत्रथिक ऐन, २०७४ ऐन छ  

४९. स्थानीय तहको ववत्रनयोजन ऐन, २०७४  ऐन छ  
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३.३ कायाििय पूवाििार तथा कायाििय औजार उपकरण 

वतिमान अवस्थामा गााँउपात्रिकाको कायाििय नै परुानो वडा सत्रमत्रतको कायिियमा सांचिन गररएकोिे 
र सो पररसर अजत्त सााँघरुो भएकोिे अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र अन्द्य जनप्रत्रतत्रनत्रि तथा 
कमािचारीहरुिाई कायि सांचािन गने स्थानको नै अभाव देजियो। 

कत्रतपय कमिचारीहरु एउटै कोठामा सााँघरुो गरी िसेर सेवा प्रदान गररएको समेत पाइयो। 

सवारी सािनको हकमा एक वपक अपको व्यवस्था रहेको र एक हिकुा सवारी सािन भएको 
पाइयो। अध्यक्षको िात्रग एक र उपाध्यक्ष तथा प्रमिु कायिकारी अत्रिकृतका िात्रग पािै पािो गरी 
व्यवस्थापन गररएको समेत पाइयो। 

अन्द्य सावरी सािनको हकमा 14 वटा मोटर साइकिको व्यवस्था गररएको पाइयो। म्यागङ 
कायिपात्रिका पगु्ने वाटो कच्ची सडक भएकोिे वर्षाि याममा त्रनकै असवुविा हनुे रहेछ। वहांउदमा भन े
िासै समस्या नहनुे देजियो। 

केही कम्प्यटुरहरु, इन्द्टरनेट र वाइफाइ, एक प्रोजेक्टर र फ्याक्सको पयािप्त व्यवस्था गररएको 
पाइएन। 

 

३.४ ववद्यमान अवस्था र अपेजक्षत अवस्था वीचको अन्द्तराि 

गााँउपात्रिकािे आफ्नो कायि सम्पादा उच्च रािी समयमै सेवा प्रवाह गनि भौत्रतकरुपमा त्रनकै सिुार 
गनुि पने पाइयो। भौत्रतक सवुविाकै अभावका कमिचारीहरुको कायिसम्पादन समेत प्रभाववत भएको 
पाइयो। त्रनम्न तात्रिकामा ववद्यमान अवस्था र अपेजक्षत अवस्था वीचको तिुनात्मक वववरण प्रस्ततु 
गररएको छ। 

तात्रिका :  4  ववद्यमान अवस्था र अपेजक्षत अवस्था 

त्रसन ववद्यमान अवस्था  अपेजक्षत अवस्था अन्द्तराि 

१ एक गााँउपात्रिका भवन कायाििय र ६ 
वडा मध्ये एउटा वडा कायििय भवन 
नभएको 

सवुविा सम्पन्न भवन 
िनाउन ुपने 

वडाका िात्रग एक 
भवन 

२ एक सवारी सािन माि  भएको एक हिकुा सवारी 
सािन थप गनुिपने 

हिकुा सवारी सािन 
एक 

३ १४ वटा मोटरसाइकिहरु  १० मोटर साइकि 
थप गनुि पने 

पााँच मोटर 
साइकिहरु 
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४ २ स्कुटर भएको ५ स्कुटर थप गनुि पने ५ स्कुटरहरु 
५ सीत्रमत मािामा कम्पटुरहरु  30 कम्पटुर थप गनुि 

पने 
30 कम्पटुरहरु 

६ सीत्रमत मािामा फोटोकपी मेत्रसन 30 थप गनुि पने  30 वटा साना तथा 
ठूिा फोटकपी 

मेत्रसनहरु 
७ ६ वटा वडाका िात्रग फाक्स र मेत्रसन 

नभएको 
६ वटा फाक्स मेत्रसन 
र फोटोकपी मेत्रसन 

थप गनुि पने 

६ वटा फ्याक्स मेत्रसन 
र ६ वटा फोटोकपी 

मेत्रसन 
८  ववपद व्यवस्थापनको िात्रग एक 

एकडोजर नभएको 
१ डोजर थप गनुिपने डोजर एक 

९ ववपद व्यवस्थापनका िात्रग एक 
एकस्काभेटर नभएको 

एक एकस्काभेटर थप 
गनुि पने 

एक एकस्काभेटर  

१० दराज र फाइि व्यवस्थापन गने 
सेल्भसहरु 

25 थप गनुि पने 25 थान अपगु भएको 

 

यी सवै भौत्रतक सािन र सामागहृरुको िात्रग ठूिो आत्रथिक व्यवस्थापनको िााँचो महसशु भएको 
छ।मात्रथ तात्रिकामा उल्िेि भएका भवन त्रनमािण गनि र भौत्रतक सामागहृरुको व्यवस्थापन गनि 
करीव १० करोडको थप आत्रथिक व्यवस्थापन गनुि पने देजिन्द्छ। 
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पररच्छेद-४: क्षमता ववकास योजनाको िक्ष्य र उदे्धश्यहरु 

 

४.१ स्थानीय तहको क्षमता ववकासको िक्ष्य 

यो क्षमता ववकास योजनाको िक्ष (Goal) भनेको गााँउपात्रिकाको तीन ववर्षिय योजनाको माध्यमवाट 
समग्र कायिसम्पादन स्तरमा (overall performance improvement) सिुार ल्याउने हो।समग्रकायि 
सम्पादन भनेको गााँउपात्रिका द्धारा गररने दैनजन्द्दनका सेवाप्रवाहसाँग सम्िजन्द्ित कायिहरु र जन अपेक्षा 
अनरुुप गररन ेववकास त्रनमािणका क्षेिका थप चनुौतीपूणि कायिहरु प्रभावकारी त्रमतव्ययी एवां दक्षतासाथ 
सम्पन्न गनि जनप्रत्रतत्रनत्रि तथा कमिचारीहरुको सीप, दक्षता क्षमता, व्यवाहार र कायिशैिी सोचाई 
पद्धत्रत र प्रणािीमामा सिुारगरी समग्र गााँउपात्रिकाको कायिक्षमतामा सिुार ल्याउने हो।अको शव्दमा 
भने्नहो भने यो योजना कायिन्द्वयन म्यागङ गााँउपात्रिकाको DNA पररवतिन गने हो।यो भनकेो 
hardware र software दवैुको प्रयोगिाट उच्चतम कायिसम्पादन स्तर हात्रसि गनुि हो। 

४.२ क्षमता ववकास योजनका उदे्धश्यहरु 

 

मखु्य उद्धेश्यमा गााँउपात्रिका द्धारा गररने सेवा प्रवाह र ववकास त्रनमािणका कामहरु उपयोगी, 
प्रभावकारी, त्रमतव्ययी एवां दक्षतासाथ सम्पन्न गनि, सीप, क्षमता र कायिशैिीमा सिुार ल्याउने हो।यस 
क्षमता ववकास योजनाका त्रनददिष्ट उदे्दश्यहरू(specific objectives) त्रनम्न रहेका छन ्

 सांवविान तथा प्रचत्रित काननुहरूिाट प्राप्त अत्रिकार अनरुूप प्रभावकारीरुपमा कायिसम्पादन गनि 
स्थानीय सरकारको सिि र कमजोर पक्षहरूको पवहचान गने 

 गााँउपात्रिकािाई प्राप्त अत्रिकार र जजम्मेवारी दक्षताका साथ सम्पादन गनि जनत्रनवािजचत 
पदात्रिकारी र कमिचारीहरूको कायिदक्षता ववृद्धको आवश्यकता पवहचान गने 

 प्रभावकारी सेवा प्रवाहका िात्रग आवश्यक ज्ञान, सीप, िारणा र ववद्यमान क्षमतािीचको फरक 
पवहचान गरी आवश्यकतामा आिाररत क्षमता ववकासका कायििम तजुिमा गरी कायािन्द्वयन गनि 
मागिदशिन गने 

 सेवा प्रवाह तथा ववकास व्यवस्थापनमा आितु्रनक प्रशासनका नवीनतम आयाम, प्रववत्रि र 
प्रणािीको अनसुरण तथा प्रयोगगनि आिार तयार गनि सहयोग गरी सांस्थागत ववकास तथा मानव 
सांशािन ववकासका क्षेिमा देजिएका कमजोर क्षेिहरू पवहचान गरी क्षमता ववकास कायििमिाई 
प्रवियाका रूपमा सञ्चािन, कायािन्द्वयन तथा प्रयोग गनिका िात्रग कायिनीत्रत त्रनिािरण गने 
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 सांस्थागत ववकासकािात्रग ध्यान ददनपुने क्षेिहरूको पवहचान गरी तदनरुूप सांस्थागत र प्रणािीगत 
ववकासका कायििमहरु सांचािन गने। 

 क्षमता ववकास योजना कायािन्द्वयनका िात्रग आवश्यक स्रोत तथा सािनहरूको एकीन गरी सोको 
पररपूत्रतिका िात्रग सरोकारवािाहरू िाई मागिदशिन गने, 

 यसका अन्द्य उद्धेश्यहरुमा गााँउ पात्रिकाको सांगठनात्मक तथा सांस्थागत व्यवस्थामा सिुार 
ल्याउने;  गााँउपात्रिकािे आवत्रिक योजना, मध्यमकािीन िचि सांरचना, वावर्षिक योजना तथा 
ववकास कायििम तजुिमा कायिन्द्वयन र अनगुमन मलु्यााँकनको प्रभावकाररता ववृद्धगने तथा प्राप्त 
उपिव्िीिाई ददगो एवां प्रभावकारी िनाउने; गााँउपात्रिको ववत्तीय व्यवस्थापनमा पारदजशिता र 
जवाफदेवहता  वहन गने क्षमतामा सिुार ल्याउन;े गााँउ पात्रिकाको कायिसम्पादन प्रकृयािाई 
प्रणािीवद्ध गरी त्रछटो छररतो िनाउने पत्रन हनु।् 

 त्यसैगरी अन्द्य उद्धेश्यहरुमा गााँउपात्रिकाको आन्द्तररक आयमा ववृद्ध गनिको िात्रग आयका 
अन्द्यस्रोतहरुको पवहचान गनि सहयोग पयुािउने; गााँउपात्रिकाको भौत्रतक सवुविा, कायििय सरसफाई 
तथा सूचना प्रववत्रिको उपिव्ि गराइ दैत्रनक कायिसम्पादनमा सिुार ल्याउने; गााँउपात्रिकाको 
पददत्रिकारी तथा कमिचारीको कायिशैिी, कायिव्यवाहार तथा अन्द्तर सम्िन्द्िहरुिाई सदुृढ 
गनिसघाउन;े तथा नयााँ साविजत्रनक व्यवस्थापनको आयामहरुको प्रयोग गने वातावरण त्रसजिना गने 
हनु।् 

 साथै, गााँउपात्रिकािे साझेदारहरुसाँगको सांयकु्त प्रयासमा ववकास त्रनमािणको कायि तथा सांचािनमा 
सरोकारवािाहरु प्रत्रत जवाफदेही हनुे गरी समावेशी तथा सहभात्रगतात्मक अविारणाको अभ्यास 
गने र गााँउपात्रिका त्रभिका चि अचि सम्पतीको अत्रभिेि सांरक्षण, सम्हार र पररचािन 
गनेजस्ता ववर्षयहरु पत्रन यस क्षमता ववकास योजनाका उदेश्य रहेका छन।् 

४.३ अपेजक्षत नत्रतजाहरु 

यो योजनाको कायिन्द्वयनवाट अपेक्षा गरीएका नत्रतजाहरु त्रनम्न तत्रिकामा प्रततु गररएकोछ। 

तात्रिका :  5 उद्धशे्यहरुको कायिन्द्वयन र अपेजक्षत नत्रतजाहरु 

त्रस.नां. उद्धशे्यहरुको कायािन्द्वयन अपेजक्षत नत्रतजाहरु 

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

गररने सेवा प्रवाह र ववकास 
त्रनमािणका कामहरु उपयोगी, 
प्रभावकारी, त्रमतव्ययी एवां 
दक्षतासाथ सम्पन्न गनि, सीप,क्षमता 
र कायिशैिीमा सिुार हनुे 
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२ सांवविान तथा प्रचत्रित काननुहरूिाट प्राप्त अत्रिकार 
अनरुूप प्रभावकारीरुपमा कायिसम्पादन गनि म्यागङ 
पात्रिकाका सिि र कमजोर पक्षहरूको पवहचान 
गने 

 

म्यागङ पात्रिकाका सिि र दवुिि 
तथा अवसर र चनुौतीहरुको 
पवहचान गनि सवकन े

३ गााँउपात्रिकािाई प्राप्त अत्रिकार र जजम्मेवारी 
दक्षताका साथ सम्पादन गनि जनत्रनवािजचत 
पदात्रिकारीर कमिचारीहरूको कायिदक्षता ववृद्धको 
आवश्यकता पवहचान गने 

प्रभावकारी सेवा प्रवाहकािात्रग आवश्यक ज्ञान, सीप, 

िारणा र ववद्यमान क्षमतािीचको फरक पवहचान 
गरी आवश्यकतामा आिाररत क्षमता ववकासका 
कायििम तजुिमा गरी कायािन्द्वयन गनि मागिदशिन गने 

सेवा प्रवाह प्रभावकारी रुपमा 
सम्पन्न गनि कायिक्षमता ववृद्धका 
क्षेि पवहचान गनि सवकन े

४ सेवा प्रवाह तथा ववकास व्यवस्थापनमा आितु्रनक 
प्रशासनका नवीनतम आयाम, प्रववत्रि र प्रणािीको 
अनसुरण तथा प्रयोगगनि आिार तयार गनि सहयोग 
गरीसांस्थागत ववकास तथा मानव सांशािन ववकासका 
क्षेिमा देजिएका कमजोर क्षेिहरू पवहचान गरी 
क्षमता ववकास कायििमिाई प्रवियाका रूपमा 
सञ्चािन, कायािन्द्वयन तथा प्रयोग गनिका िात्रग 
कायिनीत्रत त्रनिािरण गने 

क्षमता ववकास योजना कायािन्द्वयनकािात्रग 
आवश्यक स्रोत तथा सािनहरूको एकीन गरी सोको 
पररपूत्रतिकािात्रग सरोकारवािाहरूिाई मागिदशिन गने, 

प्रविया सरिीकरण गरी कायि  
सञ्चािन, कायािन्द्वयन तथा प्रयोग 
गनिका िात्रग कायिनीत्रत त्रनिािरण 
गनि सवकन े। 

क्षमता ववकास योजना 
कायािन्द्वयनकािात्रग आवश्यक स्रोत 
तथा सािनहरूको एकीन गनि 
सवकन े

 

६ गााँउपात्रिकाको आन्द्तररक आयमा ववृद्ध गनिको िात्रग 
आयका अन्द्यस्रोतहरुको पवहचान गनि सहयोग 
पयुािउन;े गााँउपात्रिकाको भौत्रतक सवुविा, कायििय 
सरसफाई तथा सूचना प्रववत्रिको उपिव्ि गराइ 
दैत्रनक कायिसम्पादनमा सिुार ल्याउने;  
गााँउपात्रिका त्रभिका चि अचि सम्पतीको अत्रभिेि 
सांरक्षण, सम्हार र पररचािन गने 

आन्द्तररक आयमा ववृद्ध गनिको 
िात्रग आयका अन्द्यस्रोतहरुको 
पवहचान गनि सहयोग पगु्न ेर 
गााँउपात्रिकाको भौत्रतक सवुविा, 
कायििय सरसफाई तथा सूचना 
प्रववत्रिको उपिव्िता हनु।ेचि 
अचि सम्पतीको अत्रभिेिााँकन 
हनुे। 
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७ गााँउपात्रिकाको सांगठनात्मक तथा सांस्थागत 
व्यवस्थामा सिुार ल्याउने;  गााँउपात्रिकािे आवत्रिक 
योजना, मध्यमकािीन िचि सांरचना, वावर्षिक योजना 
तथा ववकास कायििम तजुिमा कायिन्द्वयन र 
अनगुमन मलु्यााँकनको प्रभावकाररता ववृद्धगने 

आवत्रिक तथा वावर्षिक योजना तथा 
ववकास कायििम तजुिमा हनुे;  
कायिन्द्वयन र अनगुमन 
मलु्यााँकनको प्रभावकाररता ववृद्ध हनुे 
। 

८ उपिव्िीिाई ददगो एवां प्रभावकारी िनाउने; 
गााँउपात्रिको ववत्तीय व्यवस्थापनमा पारदजशिता र 
जवाफदेवहता  वहन गनेक्षमतामा सिुार ल्याउने । 

गााँउपात्रिकाको कायिसम्पादन 
प्रकृयािाई प्रणािीवद्ध गरी त्रछटो 
छररतो िन्ने। 

 

 

 

  



 
 

20 

पररच्छेद-५: स्थानीय तहको क्षमता ववकास आवश्यकता ववश्लरे्षण 

(कायि जजम्मेवारी तथा कायिवववरणका आिारमा )ववद्यमान कायिसम्पादनको 

अवस्था र क्षमता ववकास अन्द्तराि ववश्लरे्षण( 

५.१ जनप्रत्रतनीत्रत स्तर 

स्थानीय सरकार सांचािन ऐन २०७४ अनसुार गााँउपात्रिका प्रमिुको काम त्रनम्न िमोजजम रहेको छः 
(क)सभा वैठक वोिाउने 
(ि) सभा वैठकमा कायिसूची पेश गने प्रस्ताव पेश गने 

(ग) वावर्षिक कायििम र िजेट तयारी गरी पेश गने 

(घ)सभाको अत्रिवेशन आह्वान र अन्द्त्य गने 

(ङ)सभा र कायिपात्रिकाको त्रनणिय कायिन्द्वयन गराउने 
(च) पात्रिकाको देत्रनक कायिको रेिदेि र त्रनदेशन ददने 
(छ)काजमा िटाउने 
(ज) वडाको काम वाहेकमा त्रसफाररस गने 

(झ)सम्पत्रत हेरचाह आम्दानी िचि र कागजपि सरुजक्षत राख्न े

(ए)सत्रमत्रतको काममा रेिदेि गने 

(ट)सेवाप्रवाहको गनुासो व्यवस्थापन 

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

तात्रिका :  6 अध्यक्षको कायि जजम्मेवारी तथा कायिसम्पादन अवस्था 

त्रसनां  अध्यक्षको कायि जजम्मेवारी कायि सम्पादन अवस्था 
१ सभा वैठक वोिाउने 

 
प्रमिु  कायिकारी अत्रिकृतसाँग सल्िाह गरी 
सभा वैठक िोिाउने गररएको। 

२ सभा वा वैठकमा कायिसूची पेश गने वा 
प्रस्ताव पेश गने 

व्यवजस्थत रुपमा कायिसूजच पेश गनि 
नसवकएको 

३ वावर्षिक कायििम र िजेट तयार गरी पेश 
गने 

कायििम र वजेटमा पयािप्त छिफि नहनुे 
गरेको  
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४ सभाको अत्रिवेशन आह्वान र अन्द्त्य गने योजनावद्ध रुपमा नहनुे गरेको 
५ सभा र कायिपात्रिकाको त्रनणिय कायिन्द्वयन 

गराउने 
कायिन्द्वयन पक्ष सिैं कमजोर रहने गरेको  

६ गााँउपात्रिकाको देत्रनक कायिको रेिदेि र 
त्रनदेशन ददन े

सामान्द्य त्रनदेशन ददने गरेको 

७ काजमा िटाउने कायिकारी अत्रिकृतको सल्िाहमा गने 
गररएको 

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

िचि र कागजपि सरुजक्षत राख्न े
सम्पती हेरचाहमा कम ध्यान ददने 
गरेको।पारदजशितामा ध्यान नददने गरेको। 

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

कायिहरु गनि 
सामान्द्यरुपमा सम्पादन हनुे गरेको 

 

 

यसैगरी स्थानीय सरकार सांचािन ऐन २०७४ अनसुार गााँउपात्रिका उपप्रमिुको काम त्रनम्न 
िमोजजम रहेको छः 
(क)न्द्यावयक सत्रमत्रतको सांयोजकको रुपमा कायि गने 

(ि)गैह्र सरकारी सांस्थाहरुको समन्द्वय गने 

(ग)उपभोक्ताको वहतमा काम गने 

(घ)योजनाहरुको अनगुमन र प्रत्रतवेदन गने 

(ङ) सत्रमत्रतहरुको काममा सहजीकरण गने 

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

तात्रिका :  7  उपाध्यक्षको कायि जजम्मेवारी तथा कायिसम्पादन अवस्था 

त्रसनां उपाध्यक्षको कायि जजम्मेवारी कायि सम्पादन अवस्था 
१ न्द्यावयक सत्रमत्रतको सांयोजकको रुपमा कायि 

गने 
न्द्यावयक क्षेिको ज्ञान कम भएकोिे 
प्रभावरकारीरुपमा कायि सम्पादन गनि 
नसवकएको। 
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 गैह्र सरकारी सांस्थाहरुको समन्द्वय गने समन्द्वय प्रभावकारी हनु नसकेको 
 उपभोक्ताको वहतमा काम गने उपभोक्ता हक हीत तथा िजार सांरक्षण ऐन  

र प्रत्रतश्पिाि सम्िन्द्िी ऐनको ज्ञान नै 
नभएकोिे कायि सम्पादन अजत्त कमजोर 
भएको। 

 योजनाहरुको अनगुमन र प्रत्रतवेदन गने योजना स्थिको सामान्द्य भ्रमण गरी 
अनगुमन गने गररएको 

 सत्रमत्रतहरुको काममा सहजीकरण गने 

 
सीप ज्ञान तथा जानकारीको अभावमा 
उपयकु सहजीकरण हनु नसकेको 

 

 

यही 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 िजेट तथा कायििम तयार गने वा गनि िगाउने र स्वीकृत्रतका िात्रग 
पेश गने  

(घ) वडामा कायिन्द्वयन हनुे योजना तथा कायििम कायिन्द्वयन गने गराउने र सो को अनगुमन तथा 
आवत्रिक समीक्षा गने 

(ङ) ऐनिे ददएको अत्रिकारका ववर्षयमा जशफाररस 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 आदद। 
वडा सदस्या तथा अध्यक्षहरुको कायि सम्पादनका हकमा सामन्द्यरुपमा कायि हनुे गरेको जानकारी 
पाइएकोिे ज्ञान सीप र दक्षता अत्रभववृद्धका िात्रग तात्रिम तथा गोष्ठीहरुको आयोजना गनुि पने महशसु 
भएको। 
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५.२ सत्रमत्रत तथा उपसत्रमत्रत-गठन पररचािन र वियाशीिताको अवस्था 
 

नेपािको सांवविानको िारा २१७ अनसुार गााँउपात्रिका त्रभिको वववाद त्रनरुपण गनि उपाध्यक्षको 
सांयोजकत्वमा एक न्द्यावयक त्रसमत्रत गठन  गररने व्यवस्था गररएकोछ।यस सत्रमत्रतमा गााँउ सभाका 
सदस्यहरु मध्येवाट त्रनवािजचत दइुजना सदस्यहरु रहनेछन।् 
स्थानीय सरकार कायि सांचािन ऐन २०७४िे ऐनको दफा ४७मा न्द्यावयक सत्रमत्रतकोकाम र 
अत्रिकार स्पष्ट गरेकोछ।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 ददइएकोछ। 

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

(ि) आकािको वािी नोक्सानी गरेको 
(ग)चरा घााँस दाउरा 
(घ) ज्यिा मजरुी नददएको 
(ङ) घरपािवुा पश ुपांक्षी हराएको वा पाएको 
(च) जेष्ठ नागररकको पािनपोर्षण तथा हेरचार नगरेको 
(छ) नावािक छोरा छोरी वा पत्रत पत्नीिाई इज्जत आमद अनसुार िान िाउन वा जशक्षा ददक्षा 
नददएको 
(ज) वावर्षिक पजच्चसिाि रुपैंया सम्मको ववगो भएको घरवहाि र घर वहाि सवुविा 
(झ) अन्द्य व्यजक्तको 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 िनाउन ुपदाि कानून वमोजजम छोड्न ुपने पररमाणको 
जग्गा नछोडी िनाएको 
(ठ) कसैको हक वा स्वात्रमत्वमा भए पत्रन परापूवि कािदेजि साविजत्रनक रुपमा प्रयोग हदैु आएको 
वाटो वस्तभुाउ त्रनकाल्िे त्रनकास वस्तभुाउ चराउने चौर कुिो नहर पोिरी पाटी पौवा अन्द्त्यवष्ट स्थि 
िात्रमिक स्थि वा अन्द्य कुनै साविजत्रनक स्थिको उपयोग गनि नददएको वा वािा पयुािएको 
(ड)सांघीय वा प्रदेश कानूनिे स्थानीय तहवाट त्रनरुपण हनुे भनी तोकेका अन्द्य वववाद। 

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



 
 

24 

(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 
सांरचना वनाएको 
(ग)पत्रत पत्नी वीच सम्िन्द्ि ववच्छेद 

(घ) अांगभांग वाहेकको वढीमा एकवर्षि कैद हनु सक्ने कुटवपट 

(ङ)गािी वेइज्जती 
 (च)िटुवपट 

(छ) पशपुांक्षी छाडा छोडेको वा पशपुांक्षी राख्दा वा पाल्दा िापरवाही गरी अरुिाई असर पारेको 
(ज) अरुको आवासमा अनत्रिकृत प्रवेश 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 वमोजजम मेित्रमिाप हनु सक्ने व्यजक्त वादी भई दायर हनुे अन्द्य देवानी र एक 
वर्षिसम्म कैद हनु सक्ने फौजदारी वववाद। 

 

यस प्रकार स्थानीय तहको न्द्याय सम्पादन गनि यो सत्रमत्रतको भतू्रमका अहम ् रहेको छ।यसको 
क्षमतामा समग्र स्थानीय पात्रिकाको न्द्याय प्रणािी भरपने हनु्द्छ।जनतािे न्द्याय पाउने ववर्षयसाँग 
सम्िजन्द्ित भएकोिे यसको कायिसम्पादन प्रणािी व्यवजस्थत र पारदशी हनुकुो साथै यसको सजचवािय 
पत्रन चसु्त र  दरुुस्त हनु ुजरुरी छ।तसथि यो सत्रमत्रतको क्षमता ववकास त्रनकै महत्वपूणि मात्रनएको 
छ।सत्रमत्रतका सांयोजक सदस्यहरु तथा सजचवाियको व्यवस्थापन सवैको क्षमता ववकासमा ध्यानददन ु
जरुरी हनु्द्छ। 

 

स्थानीय राजस्व परामशि सत्रमत्रत अको महत्वपूणि सत्रमत्रत हो।यो गााँउ पात्रिकाको प्रमिु वा 
उपप्रमिुको सांयोजकत्वमा गठन हनु्द्छ।यसका सदस्यहरुमा प्रमिु कायिकारी अत्रिकृत; 
कायिपात्रिकाका सदस्य (एक मवहिा समेत गरी) २ जना; त्रनजी क्षेिको प्रत्रतत्रनत्रि एक जना; घरेि ु
तथा साना उद्योग सांस्थाको प्रत्रतत्रनत्रि रहने र कायिपात्रिकाको राजस्व महाशािाको प्रमिु भने सदस्य 
सजचव रहने व्यवस्था गररएको छ।यसका प्रमिु काम कतिव्य तथा अत्रिकार यस प्रकार रहेकोछ। 

(क)राजस्व नीत्रत कानून तजुिमा सांशोिन गने आदद। 

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

(ग) दर र क्षेिका आिारमा आन्द्तररक आयको ववश्लरे्षण र अनमुान गने 
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(घ) स्थानीय उद्योग व्यवसाय प्रवद्धिन र रोजगारी प्रवद्धिन गने कर नीत्रत तजुिमा गने 

(ङ)कर तथा गैह्रकर राजस्व सेवा शलु्क दस्तरु आददको दर सम्िन्द्िमा परामशि ददने 
(च)राजस्व सिुारमा परामशि ददने । 

यो स्थानीय राजस्व परामशि सत्रमत्रतको कायि जजम्मेवारी र कायिसम्पादनको अवस्था त्रनम्न तात्रिकामा 
प्रतसतु गररएको छ। 

तात्रिका :  8  स्थानीय राजस्व परामशि सत्रमत्रतको कायि जजम्मेवारी तथा कायिसम्पादन अवस्था 

त्रसनां सत्रमत्रतको कायि जजम्मेवारी कायि सम्पादन अवस्था 
१ राजस्व नीत्रत कानून तजुिमा सांशोिन गने  राजस्व नीत्रत तजुिमा गदाि पयािप्त गहृकायि 

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

ववश्लरे्षण गरी आगामी आत्रथिक वर्षिको 
अनमुान गने 

राजस्वका स्रोत दायरा तथा दर समेत 
ववश्लरे्षण नगरीने 

 दर र क्षेिका आिारमा आन्द्तररक आयको 
ववश्लरे्षण र अनमुान गने 

 

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

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

कर नीत्रत तजुिमा हचवुाको भरमा हनुे गरेको 

 कर तथा गैह्रकर राजस्व सेवा शलु्क दस्तरु 
आददको दर सम्िन्द्िमा परामशि ददने 
 

 

परामशि ददन नसक्ने अवस्थामा सत्रमत्रत 
रहेको। 

 

 

त्यस्तै अको महत्वपूणि सत्रमत्रत स्रोत अनमुान तथा िजेट सीमा त्रनिािरण सत्रमत्रत हो। यो सत्रमत्रतको 
सांयोजक गााँउपात्रिकाको अध्यक्ष नै हनुे व्यवस्था छ भने सदस्यहरुमा उपाध्यक्ष कायिपात्रिकाका 
मवहिा दत्रित वाट प्रत्रतत्रनत्रित्व हनुे गरी ४ जना सदस्य र प्रमिु कायिकारी अत्रिकृत सदस्य सजचव 
रहने व्यवस्था छ।यसका प्रमिु काम कतिव्य र अत्रिकारहरु त्रनम्न वमोजजक रहेकाछन।् 

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

(ि)प्रक्षवेपत स्रोत र सािनको सांततु्रित ववतरणको िाका तयार गने  

(ग)स्रोत अनमुानका आिारमा कूि व्ययको सीमा त्रनिािरण गने 
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(घ)ववर्षय क्षेिगत िजेटको सीमा त्रनिािरण गने 

(ङ) नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त मागि दशिन; स्थानीय आत्रथिक अवस्था; आन्द्तररक 
आयको अवस्थाका आिारमा िजेट र कायििमका प्राथत्रमकीकरणका आिार तयार गने 

 

यसैगरी अको महत्वपूणि सत्रमत्रत रहेको छ िजेट तथा कायििम सत्रमत्रत।यसमा उपाध्यक्ष वा उप 
प्रमिु सांयोजक रहने व्यवस्था छ।कायिपात्रिकाका ववर्षयगत क्षेि हेने सदस्य, प्रमिु प्रशासकीय 
अत्रिकृत र योजना शािा प्रमिु सदस्य-सजचव रहने व्यवस्था गररएकोछ।यसका प्रमिु काम कतिव्य 
र अत्रिकारहरुमा आगामी आत्रथिक वर्षिको नीत्रतगत तथा कायििमकव प्रस्ताव तयार गने िजेट तथा 
कायििमको प्राथत्रमकीकरण गने वजेट प्रस्तविाई ववर्षय क्षेिगत रुपमा छिफि गने गराउने तथा 
दोहोरो पना हनु नददने व्यवस्था गने र िजेट तथा कायििम तजुिमाका अन्द्य कायिहरु गने रहेका 
छन।्  

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

तात्रिका :  9  स्थानीय त्रनकायिे िजेट िनाउदा गनुिपने िमवद्ध कायहिरु 

के गने कवहिे गने कसिे गने 

ववर्षय क्षेिसाँग सम्िजन्द्ित सूचना सङ्किन र ववश्लरे्षण गरी 
जस्थत्रतपि अद्यावत्रिक गने 

मांत्रसर मसान्द्त 
त्रभि  

ववर्षयगत महाशािा/शािा 
 

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

पसु १५ 

 गते त्रभि 
ववर्षयगत 

महाशािा÷शािा, प्रमिु 
प्रशासकीय अत्रिकृत, 

ववर्षयगत सत्रमत्रत 
आगामी आ.व.को राजस्व )आन्द्तररक स्रोत, राजस्व 
िााँडफााँट, रोयल्टी, अनदुान र ऋण(को प्रक्षेपण र अनमुान 
तयार गने 

  

 

पसु १५ गते 
त्रभि  

 

राजस्व परामशि र श्रोत 
अनमुान तथा िजेट सीमा 

त्रनिािरण सत्रमत्रत 

आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको त्याङ्क वववरण सांघ र 
प्रदेश अथि मन्द्िाियमा पेश गने 

  

पसु मसान्द्त 

 सम्म 

 

राजस्व तथा आत्रथिक 
प्रशासन शािा 

ववर्षयगत क्षेि ववभाजनगने र सदस्यिाई जजम्मेवारी ददने माघ मसान्द्त 

 त्रभि 
कायिपात्रिका 
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सांघ र प्रदेशिाट अनदुान र राजस्व िााँडफााँट र रोयल्टीको 
सीमा र मागिदशिन प्राप्त गने 

  
  

 

सांघिाट फागनु 

र प्रदेशिाट 
चैत 

मसान्द्त त्रभि 

 

प्रमिु प्रशासकीय अत्रिकृत 

गैसस, उपभोक्ता सत्रमत्रत, सहकारी सांस्था आददसाँग योजना 
तथा िजेट सम्िन्द्िमा पूवि िजेट छिफि गने 

चैत मसान्द्त 
त्रभि 

प्रमिु/अध्यक्ष 

नीत्रत तथा कायििम तयार गरीअध्यक्षिे सभामा पेश गने िैशाि ७ 

गते त्रभि 
अध्यक्ष 

 
िजेट तथा कायििमको प्राथत्रमकतात्रनिािरणका आिार तथा 
ववत्रि तयार गने 

िैशाि ७ 

गते त्रभि
  

श्रोत अनमुान तथा िजेट 

सीमा त्रनिािरण सत्रमत्रत 

कुि िजेट अनमुान, सीमा त्रनिािरण र िजेटतजुिमा सम्िन्द्िी 
मागिदशिन तयार गने 

  

  

िैशाि १० 

गते त्रभि 
श्रोत अनमुान तथा िजेट 

सीमा त्रनिािरण सत्रमत्रत 

ववर्षयगत महाशािा/शािा तथा वडा कायािियिाई िजेट 
सीमा तथा मागिदशिन 

उपिब्ि गराउन े

वैशाि १५ 

गतेत्रभि 

 

प्रमिु प्रशासकीय अत्रिकृत 

िस्ती/टोि िैठकको कायितात्रिका तयारी र जजम्मेवारी 
िााँडफााँट गने 

वैशाि 

मसान्द्त त्रभि 
वडा सत्रमत्रत 

िस्ती/टोिस्तरमा आयोजना छनौट गरी वडा सत्रमत्रतमा पेश 
गने 

  

वैशाि 

मसान्द्त त्रभि 

 

वडा सत्रमत्रत र सत्रमत्रतका 
तोवकएका सदस्य 

.वस्ती वा टोिस्तरिाट प्राप्त आयोजना तथा कायििमिाई 
ववर्षय क्षेिअनसुार छुट्याउन े

  

  

जेष्ठ १० 

गते त्रभि 

 

वडा सत्रमत्रत तथा
 कायाििय 

 

वडाको िजेट सीमा त्रभिका र अन्द्य महत्वपूणि 
आयोजनािाई ववर्षयगत रूपमा प्राथत्रमकता 
त्रनिािरण गरी िजेट तथा कायििम तजुिमा सत्रमत्रतमा पेश 
गने 

जेष्ठ १० 

गते त्रभि 

 

वडा सत्रमत्रत तथा 
कायाििय 
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ववर्षयगत महाशािा वा शािािाट ववर्षय क्षेिका आयोजना 
तथा कायििमको प्राथत्रमकता 
त्रनिािरण गने 

जेठ १५  

गतेत्रभि 

 

ववर्षयगत 

महाशािा/शािा 

ववर्षयगत सत्रमत्रतमा छिफि र प्राथत्रमकता त्रनिािरण तथा 
साङ्केतीकरण गने 

 

 

जेठ २५ 

गते त्रभि 
ववर्षयगत सत्रमत्रत 

िजेट )राजस्व, व्यय तथा ववत्तीय व्यवस्था( तथा वावर्षिक 
ववकास कायििमको प्रस्ताव 

तयार गने 

जेठ मसान्द्त 

त्रभि 

 

िजेट तथा कायििम 

तजुिमा सत्रमत्रत 

गैसस तथा ववकास साझेदारको कायििमिाई एकीकृत गरी 
समावेश गने 

 

असार ५ 

गते त्रभि 
िजेट तथा कायििम 

तजुिमा सत्रमत्रत 

 
आत्रथिक वविेयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गने असार ५ 

गते त्रभि 
िजेट तथा कायििम 

तजुिमा सत्रमत्रत 
ववत्रनयोजन वविेयकको मस्यौदा तयार गरी पेश गने 

  

  

असार ५ 

गते त्रभि 
िजेट तथा कायििम 

तजुिमा सत्रमत्रत 

 
िजेट )राजस्व, व्यय र ववत्तीय व्यवस्थाको अनमुान(, 

वावर्षिक ववकास कायििम, मध्यमकािीन िचि सांरचना, 
आत्रथिक एवां ववत्रनयोजन वविेयक कायिपात्रिकािाट स्वीकृत 

गरी सभामा प्रस्ततु गने 

असार १० 

गते त्रभि 

 

स्थानीय कायिपात्रिका 
 

िजेट )राजस्व, व्यय तथा ववत्तीय व्यवस्थाको अनमुान( 
वावर्षिक ववकास कायििम, 

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

तथा ववत्रनयोजन ऐन राजपिमा प्रकाशन गने 

असार 

मसान्द्त त्रभि 

 

स्थानीय सभा 

िजेट पजुस्तका तयारी तथा छपाइ गने 

  
साउन १५ 

गते त्रभि 
प्रमिु प्रशासकीय अत्रिकृत 
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कानूनिे समय साररणी तोवकददएको भएता पत्रन कत्रतपय कायिहरु समय अनसुार हनु नसकेको 
वजुझन्द्छ। आत्रथिक अनशुासन र ववत्तीय उत्तरदावयत्व पािनमा गने सम्िन्द्िमा यस्ता पात्रिकास्तरका 
त्रसमत्रतहहरु सिैं कमजोर साववत भएको पाइन्द्छ। 

काननुिे अन्द्य सत्रमत्रत वा उपसत्रमत्रतहरु गठन गनि सक्ने व्यवस्था गरेकोछ।यस्ता सत्रमत्रतहरु भन े
पटके प्रकृत्रतका हनुे गछिन।्जस्तो िेिा सत्रमत्रत (गाउाँसभा)  ; िेरुज ुफछियौट सम्िन्द्िी; सशुासन तथा 
अन्द्य सत्रमत्रत (गाउाँसभा) ; वविायन सत्रमत्रत (गाउाँसभा) ; राजस्व परामशि सत्रमत्रत; स्रोत अनमुान तथा 
िजेट सीमा त्रनिािरण सत्रमत्रत; िजेट तथा कायििम तजुिमा सत्रमत्रत; न्द्यावयक सत्रमत्रत; मनोत्रनत 
कायिपात्रिका सदस्य 

वडा सत्रमत्रत; सांस्थागत ववकास तथा सशुासन सत्रमत्रत; आत्रथिक ववकास सत्रमत्रत; सामाजजक ववकास 
सत्रमत्रत;   

वविायन सत्रमत्रत (कायिपात्रिका) ; कानूनी मस्यौदा सम्िन्द्िी प्रजशक्षण; राजस्व सत्रमत्रत; पूवाििार ववकास 
सत्रमत्रत; वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत आदद प्रचिनका आएका सत्रमत्रतहरु हनुे।ववत्रभन्न 
सत्रमत्रतहरुको कायिसम्पादन अवस्था जचत्तवझु्दो नभएको पाइएको छ। 

 

५.३ कमिचारी स्तर (ववत्रभन्न तहगत शे्रणी अनसुार) 

सांरचनात्मक कायिवववरण अनसुार यस म्यागङ गााँउपात्रिकामा त्रनम्न शािा/उपशािा हरुको व्यवस्था 
गररएकोछः सामान्द्य प्रशासन शािा, राजस्व तथा आत्रथिक प्रशासन शािा, पूवाििार ववकास तथा भवन 
त्रनमािण शािा, आत्रथिक ववकास शािा सामाजजक ववकास शािा, वातावरण फोहरमैिा तथा ववपद् 
व्यवस्थापन शािा, योजना र अनगुमन तथा त्यााँक शािा। जसमा सामन्द्य प्रशासन शािा अन्द्तगित 
छ वाटा शािा र एक इकाइको व्यवस्था गररएको छ।उपशािाहरुमा स्थानीय सेवा तथा जनशक्ती 
ववकास उपशािा, साविजत्रनक िरीद तथा सम्पती व्यवस्थापन उपशािा ,स्थानीयतह र प्रदेश तथा 
सांघसाँगको समन्द्वय र वडासाँगको समन्द्वय उपशािा, वैठक व्यवस्थापन उपशािा, िजार अनगुमन 
गणुस्तर नापतौि िाद्य सरुक्षा र उपभोक्तावहत सांरक्षण उपशािा तथा आन्द्तररक िेिा पररक्षण 
उपशािा रहेका छन।् 

स्थिगत भ्रमण तथा गााँउपात्रिकामा गररएको अन्द्तरवियात्मक छिफिवाट प्राप्त सझुावका आिारमा 
पात्रिकाको कायािियका हरेक शािा तथा उपशािाहरुको क्षमता ववकासगनुि पने वहृत क्षेिहरुको 
(broad areas of  capacity development) पवहचान गरी प्रस्ततु गररएकोछ। 
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तात्रिका :  10  शािागत क्षमता ववकासका कायििमहरु 

शािा तथा उपशािाहरु  पवहचान गररएको क्षमता ववकासका 
वहृत क्षेिहरु 

(broad areas of capacity 
development) 

कैवफयत 

सामान्द्य प्रशासन शािाः 
 स्थानीय सेवा जनशजक्त 

ववकास 

 साविजत्रनक िरीद, प्रदेश र 
सांघसाँगको सम्वन्द्ि र 
समन्द्वय र वडासाँगको 
समन्द्वय 

 वैठक व्यवस्थापन 

 वजार अनगुमन, गणुस्तर, 
नापतौि, िाद्य सरुक्षा, 
उपभोक्ताहीत सांरक्षण  

 आन्द्तररक िेिा पररक्षण 

 ववदा, उत्सव, उदी, पवि, 
उपािी,  ववभरु्षण  

 

वजृत्त ववकास र कायिियको दैत्रनक 
कायिसम्पादनमा सहयोग गने प्रजशक्षण 
तथा तात्रिमहरुः 
उत्प्ररेणा समन्द्वय नेततृ्व ववकास इ-

गभनेन्द्स साविजत्रनका प्रशासन समहु 
गत्रतजशिता 
िरीद व्यवथापन 

कायििय सांचािन 

िजार अनगुमन र उपभोक्त वहत 
सांरक्षण 

 

िेिा मान िेिा पररक्षण मान 

 

राजस्व तथा आत्रथिक प्रशासन 
शािाः 
 राजस्व नीत्रत तथा प्रशासन 

 आत्रथिक प्रशासन उपशािा 

उत्प्ररेणा समन्द्वय नेततृ्व ववकास इ- 
गभनेन्द्स साविजत्रनका प्रशासन; 

गााँउपात्रिकाको राजश्वको सांभावना र 
पररचािन; अनदुानको पररचािन; िेिा 
र िेिा प्रणािी 

 

पूवाििार ववकास तथा भवन 
त्रनयमन शािाः 
 सडक तथा यातायात 

व्यवस्था 
 जि ववद्यतु उजाि सडक वत्ती  

 त्रसांचाई र जि उत्पन्न प्रकोप 

 सूचना सांचार प्रववत्रि ववकास  

 िानेपानी व्यवस्थापन 

साविजत्रनक िरीद व्यवस्थापन र इ 
िरीद व्यवस्थान; त्रनमािण मापदण्ड र 
ददगो पूवाििार ववकास; त्रनमािणका 
अन्द्तराविय अभ्यास वफत्रडक  

िानेपानी र जिस्रोत सांरक्षण 

भउूपयोग र स्थानीय पूवाििार त्रनमािण 
नीत्रत 
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 भउूपयोग र वस्ती ववकास 

 साविजत्रनक त्रनजी साझेदारी 
 जग्गा नापी तथा नक्सा 

घरजग्गािनी पूजाि 
 भवन तथा भवन सांवहता 
आत्रथिक ववकास शािाः 
 पशपुांक्षी सहकारी  

 उद्योग तथा उद्यमशीिता 
ववकास 

 रोजगार प्रवद्धिन र गररवव 
न्द्यूनीकरण 

उद्यमजशिता ववकास पश ुववकास 
स्थानीय रोजगार तथा स्वरोजगार  

 

सामाजजक ववकास शािाः 
 जशक्षा 
 स्वास््य 

 मवहिा वािवात्रिका 
जेष्ठनागररक 

समानजजक ववकास;  जशक्षा ववकास, 
स्वास््य नीत्रत र ग्रत्रमण स्वास््य 

प्रणािी; सांिामक रोग र सरसफाई; 

जेष्टनागररक प्रत्रतको सम्मानर अभ्यास 

 

वातावरण फोहरमैिा व्यवस्थापन 
तथा ववपद् व्यवस्थापनः 
 वातावरण; पयािवरण र 

जिािार क्षेि सांरक्षण 

 फोहरमैिा व्यवस्थापन 

 ववपद व्यवस्थापन 
(वारुणयन्द्ि, एम्विेुन्द्स, यन्द्ि 
उपकरण) 

वातावरण सांरक्षण फोहर मैिा 
व्यवस्थापन जिािार क्षेि सांरक्षण 

ववपद व्यवस्थापन 

 

योजना अनगुमन त्यााँक त्यााँकको सांकिन र ववश्लरे्षण; योजना 
तजुिमा र अनगुमन प्रणािी तथा 
पषृ्टपोर्षण 
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५.४ ववर्षय के्षि र सूचक अनसुार सांस्थागत मूल्यााँकन (LISA)वाट कमजोर कायिसम्पादन 
देजिएका ववर्षयके्षिहरु 

सांघीय मात्रमिा तथा सामान्द्य प्रशासन मन्द्िाियिे ववकास गरेको स्वःमूल्यााँनको ववर्षयक्षेि र 
सूचकहरु त्रनम्नानसुारका छन।् 
(क) शासकीय प्रिन्द्ि 
(ि) सांगठन तथा सशुासन 
(ग) वावर्षिक िजेट तथा योजना व्यवस्थापन 
(घ) ववत्तीय एवां आत्रथिक व्यवस्थापन 
(ङ) साविजत्रनक सेवा प्रवाह 
(च) न्द्यावयक कायसिम्पादन 
(छ) भौत्रतक पूवािािर 
(ज) सामाजजक समावेशीकरण 
(झ) वातावरण सांरक्षण तथा ववपद व्यवस्थापन 
(ञ) सहकायि र समन्द्वय 
यसप्रकार १० वटा ववर्षयक्षेिवाट 1०० वटा सूचकहरु (Indicators)िनाई प्रत्येक सूचकिाई एक 
एक अांकभार ददई १०० पणुाांङ्क मानीएको छ।यसमा ४५ प्रत्रतशत सूचकहरु प्रत्रतफि देिाउने 
सूचकहरु (result indicators) छन ्भन े३५ प्रत्रतशत सूचकहरु प्रविया व्यक्तगने सूचकहरु (process 

indicators) रहेका छन।्वााँवक २० प्रत्रतशत सूचकहरुिे समग्र अवस्था (overall scenario 

indicators)देिाउछन।्यी जशर्षिकहरुका आिारमा यस पात्रिकको ववगत दईु आत्रथिक वर्षिको 
स्वमूल्यााँकनको अवस्था त्रनम्नानसुार पाइएकोछ। 

तात्रिका :  11  स्वःमूल्यााँकनका ववर्षय क्षिेहरुको ववश्लरे्षण 

त्रस. नां. ववर्षय क्षिेहरु आ.व. २०७६/७७ आ.व. २०७७/७८ 

१ शासकीय प्रवन्द्ि ६१.११  ७७.७८ 
२ सांगठन तथा प्रशासन २५.०० ५३.१३ 
३ वावपिक वजेट तथा योजना व्यवस्थापन १८.१८ ६१.३६ 
४ ववत्तीय एवां आत्रथिक व्यवस्थापन ४५.४५ ४३.१८ 
५ सेवा प्रवाह २९.६९ ४०.६३ 
६ न्द्यावयक कायि सम्पादन ६७.८६ ८५.७१ 
७ भौत्रतक पवुाििार १५.३८ १५.३८ 
८ सामाजजक समावेशीकरण २५.०० ५.५६ 
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९ वातावरण सांरक्षण र ववपद् व्यवस्थापन १६.६७ ३३.३३ 
१० सहकायि र समन्द्वय ०.०० ८.३३ 
 और्षत ५३.२५% ५५.२५% 
स्रोतः LISA.Mofaga.gov.np/home 

 

यस गाउपात्रिकाको सांस्थागत स्वमलु्याांकनको समग्र जस्थत्रत ४२.८ छ । प्रकृयागत जस्थत्रत ३०.८८ 
र पररमाणात्मक जस्थत्रत २३.३३ रहेको छ । यसैगरी आ व २०७६.७७ को और्षत प्राप्ताङ्क ३० छ 
भने आ व २०७७.७८ को और्षत ४०.७५ प्रत्रतशत रहेको छ । क्षेिगत रुपमा ववश्लरे्षण गदाि आ 
व २०७६।७७ मा त्रनम्न ववर्षय क्षेिहरुमा ४० प्रत्रतशत भन्द्दा पत्रन कम स्वमलु्याांकनमा नम्िार प्राप्त 
भएको छ, सहकायि र सम्वन्द्वय )०.००%( भौत्रतक पवुाििार )१५.३८%( वातावरण सांरक्षण र ववपद् 
व्यवस्थापन )१६.६७%( वावर्षिक िजेट तथा योजना व्यवस्थापन )१८.१८%( सांगठन र प्रशासन 
)२५%( सामाजजक समावेशीकरणमा )२५%( र सेवा प्रवाहमा )२९.६९( । यसैगरी आ व 
२०७७।७८ मा सामाजजक समावेशीकरणमा )५.५६%( सहकायि र समन्द्वयमा )८.३३%( र 
भौत्रतक पवुाििारमा )१५.३८%( तथा वातावरण सांरक्षण र ववपद् व्यवस्थापनमा )३३.३३%( अांक 
प्राप्त भएको छ । अतः यस गाउपात्रिकािे सहकायि र समन्द्वय सामाजजक समावेशीकरण, भौत्रतक 
पवुाििार तथा वातवरण सांरक्षण र ववपद व्यवस्थापनमा ववशेर्ष ध्यान ददन ुपने देजिन्द्छ ।  

 

५.५ सांवविानको अनसूुची-८ मा उल्िेजित अत्रिकार र कायिसम्पादनको अवस्थाको सांजक्षप्त 
ववश्लरे्षण 

१. नगर प्रहरी  

२. सहकारी सांस्था  

३. एफ, एम सांचािन 

४. स्थानीय कर )सम्पजत्त कर, घर िहाि कर, घर जग्गा रजजषे्ट «शन शलु्क, सवारी सािन कर(, सेवा 
शलु्क दस्तरु, पयिटर शलु्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भतू्रमकर )मािपोत(, दण्ड जररवाना, मनोरिन 
कर, मािपोत सांकिन 

५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन  

६. स्थानीय त्याांक र अत्रभिेि सकिन 

७. स्थानीय स्तरका ववकास आयोजना तथा पररयोजनाहरु  
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८. आिारभतू र माध्यत्रमक जशक्षा 

९. आिारभतू स्वास््य र सरसफाई  

१०. स्थानीय िजार व्यवस्थापन, वातावरण सांरक्षण र जैववक वववविता 

११. स्थानीय सडक, गा्रमीण सडक, कृवर्ष सडक, त्रसांचाइ 

१२. गाउाँ सभा, नगर सभा, जजल्िा  सभा, स्थानीय अदाित, मेित्रमिाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन  

१३. स्थानीय अत्रभिेि व्यवस्थापन 

१४. घर जग्गा िनी पजुाि ववतरण  

१५. कृवर्ष तथा पशपुािन, कृवर्ष उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास््य, सहकारी  

१६. ज्येष्ठ नागररक, अपाांगताां भएका व्यजक्त र अशक्तहरुको व्यवस्थापन  

१७. िेरोजगारको त्याांक सांकिन  

१८. कृवर्ष प्रसारको व्यवस्थापन, सांचािन र त्रनयन्द्िण  

१९. िानेपानी, साना जिववद्यतु आयोजना, वैकजल्पक ऊजाि  

२०. ववपद व्यवस्थापन  

२१. जिािार, वन्द्यजम्त,ु िानी तथा ित्रनज पदाथिको सांरक्षण  

२२. भार्षा, सांस्कृत्रत र ित्रितकिाको सांरक्षण र ववकास 

नेपािको वतिमान सांवविानको अनसूुची-८ मा उल्िेजित एकि अत्रिकार र त्रतनको कायिसम्पादनको 
अवस्थाको सांजक्षप्त ववश्लरे्षण तिको तात्रिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

तात्रिका :  12  सांवविानको अनसूुची ८ को कायिसम्पादनको सांजक्षप्त समीक्षा 

त्रसनां ववर्षय क्षिेहरु कायिसम्पादनको अवस्था 
१ गााँउ प्रहरी प्रहरी भनाि गरी गााँउपात्रिकाको सरुक्षाथि िटाइएको तर 

तात्रिम नपगेुका प्रहरीहरु भएकािे तात्रिमको आवश्यकता 
पने 
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२ सहकारी सांस्था  सामान्द्य कायि भएको 
३ एफ, एम सांचािन कानून त्रनमािण भएको तर कायािन्द्वयन नभएको 
४ स्थानीय कर  

 
सम्पजत्त कर, घर िहाि कर, घर जग्गा रजजषे्ट «शन शलु्क, 

सवारी सािन कर, सेवा शलु्क दस्तरु, पयिटर शलु्क, ववज्ञापन 
कर, व्यवसाय कर, भतू्रमकर )मािपोत(, दण्ड जररवाना, 
मनोरिन कर, मािपोत सांकिन गनुि पनेमा हाि िासै करको 
पवहचान र कायािन्द्वयन नभएको 

५ स्थानीय सेवाको 
व्यवस्थापन 

सेवा प्रवाह व्यवस्थापन भएको तर सदुृढ गनुि पने  

६ स्थानीय त्याांक र 
अत्रभिेि सकिन 

कायि प्रगत्रत नभएको  

७ स्थानीय स्तरका ववकास 
आयोजना तथा 
पररयोजनाहरु 

सामान्द्य रुपमा सांचािनमा आएका 

८ आिारभतू र माध्यत्रमक 
जशक्षा 

एक पसु्तक स्थानीय पात्रिकाको वारेमा तयार गरी अन्द्य 
पाठ्य सामागहृरुका साथमा अध्यापन गराउने गररएको। 

९ आिारभतू स्वास््य र 
सरसफाई 

सरसफाइमा ध्यान नपगेुको तर स्थास््यमा चासो ददने गरेको 

१० स्थानीय िजार व्यवस्थापन, 

वातावरण सांरक्षण र 
जैववक वववविता 

िासै कुनै कायि नभएको 

११ स्थानीय सडक, ग्रामीण 
सडक, कृवर्ष सडक, त्रसांचाइ 

सामान्द्य त्रनमािण भएको तर ममित सांभारमा ध्यान नपगेुको 

१२ गाउाँ सभा, नगर सभा, 
जजल्िा  सभा, स्थानीय 
अदाित, मेित्रमिाप र 
मध्यस्थताको व्यवस्थापन 

सामान्द्य रुपमा सांचािन भएको 

१३ स्थानीय अत्रभिेि 
व्यवस्थापन 

सामान्द्य अत्रभिेि शरुु भएको 

१४ घर जग्गा िनी पजुाि 
ववतरण 

कुनै कायि नभएको 
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१५ कृवर्ष तथा पशपुािन, कृवर्ष 
उत्पादन व्यवस्थापन, पश ु
स्वास््य, सहकारी  

सामान्द्य स्तरमा कायि भएको 

१६ ज्येष्ठ नागररक, अपाांगताां 
भएका व्यजक्त र 
अशक्तहरुको व्यवस्थापन 

सामान्द्य सांवोिनका कािि महरु शरुु गररएको 

१७ िेरोजगारको त्याांक 
सांकिन 

स्थानीय रोजगार केन्द्रमाफि त कायि शरुु भएको 

१८ कृवर्ष प्रसारको व्यवस्थापन, 

सांचािन र त्रनयन्द्िण 
िासै कायि केही नभएको 

१९ िानेपानी, साना जिववद्यतु 
आयोजना, वैकजल्पक ऊजाि  

साना साना िानेपानी योजना सांचािन र प्रगत्रत रारो  ैभएको 

२० ववपद व्यवस्थापन िासै ध्यान नपगेुको 
२१ जिािार, वन्द्यजम्त,ु िानी 

तथा ित्रनज पदाथिको 
सांरक्षण 

केही ित्रनज पदाथि र ढुङ्गाको िानीमा ध्यान गएको 

२२ भार्षा, सांस्कृत्रत र 
ित्रितकिाको सांरक्षण र 
ववकास 

स्थानीय तामाङ्ग भार्षाको ववकासमा ध्यान ददने गरेको 
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                                     पररच्छेद-६: क्षमता ववकास योजनाका प्राथत्रमकताहरु 

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

योजनाका प्राथत्रमकताहरुमा ऐन कानून त्रनमािणको तात्रिम कायाििय सांचािन र सेवा प्रवाह कसरी 
सिुार गने गराउने भने्न तात्रिम ववपद् व्यवस्थापन सम्िन्द्िी तात्रिम नतेतृ्व ववकास सम्िन्द्िी तात्रिम 
कम्प्यटुरमा काम गने सम्िन्द्िी तात्रिम साविजत्रनक िरीद र ई-ववडीङ्ग तथा ववदू्यतीय िररद सम्िन्द्िी 
तात्रिम सामदुावयक पररचािन एकीकृत वस्ती ववकास र वातावरण तथा जिस्रोत सांरक्षण तात्रिम 
आदद महत्वपूणि तात्रिकहरु योजनाका प्राथत्रमकताका ववर्षय िनेका छन।् 

ददगो ववकास जजन्द्सी व्यवस्थापन राजस्व व्यवस्थापन तथा मध्यमकात्रिन िचि सांरचना सांिन्द्िी तात्रिम 
आदद पत्रन प्रथत्रमकताका ववर्षय िनेका छन।्पारदजशिता सशुासन शैजक्षक सिुार र स्वास््य सेवाको 
प्रभावकारी प्रवाहको वारे पत्रन प्राथत्रमकता रहेको पाइएकोछ। 

कमिचारी तहमा नेततृ्व ववकास वजृत्त ववकस सांगठनात्मक व्यवाहार प्रशासकीय क्षमता ववकास योजना 
तजुिमा आयोजना व्यवस्थापन जस्ता ववर्षयहरु प्रथत्रमकताका ववर्षय िनेका पाइएका छन।्न्द्यावयक 
कायि सम्पादन कानूनी मस्यौदा गने पद्धत्रत मेि त्रमिाप गराउने त्रसद्धान्द्त तथा व्यवाहार सम्िजन्द्ि 
तात्रिम पत्रन प्राथत्रमकताका ववर्षय िनेको पाइएकोछ। 

आको प्राथत्रमकताको ववर्षय भनेको भौत्रतक त्रनमािण उपकरण र औजारहरुको व्यवस्थापन पत्रन 
हो।गााँउपािका तथा कत्रतपय वडाहरुको आफ्नो भवन नभएकोिे भवन त्रनमािण त्रनकै प्राथत्रमकतामा 
रहेको पाइएकोछ।ववपद् व्यवस्थापन गनि डोजर र एक्साभेटर; कायाििय प्रयोजनका िात्रगहिकुा 
सवारी सािन: ववरामी ओसानि एक एम्विेुन्द्स तथा अन्द्य साना सवारी सािनहरु पत्रन प्रथत्रमकतामा 
रहेको पाइएकोछ।कम्प्यटुर फ्याक्स मेत्रसन मेच टेवि तथा कुसी देजि काजतपि राख्न ेदराज समेत 
प्रचत्रमकतामा र्षरेका छन।्अनेकन सचुना प्रववत्रि सम्िन्द्िी तात्रिमहरु पत्रन प्रथत्रमकताका सूजचमा 
परेको पाइएकोछ। 

 
६.१जनप्रत्रतनीिी स्तर 

गााँउपात्रिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पात्रिकाका सदश्यहरु तथा वडा अध्यक्ष तथा अन्द्यत्रनवािजचत 
प्रत्रतत्रनत्रिहरुनै स्थानीय पात्रिकाका जनप्रत्रतत्रनत्रि हनु।्यी सवैमा क्षमताको अभाव भएको महशसु 
भएकोछ।मूितः जनप्रत्रतत्रनत्रि स्तरमा योजनाकाप्रथत्रमकता भनेका त्रनम्न पाइएकोछ। 

 सांघीयता सम्िन्द्िमा अत्रभमूिीकरण तात्रिम 

 स्वदेश तथा वैदेजशक तात्रिम र भ्रमण 
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 अन्द्तरविया कायििम 

 सफि पात्रिकाहरुको भ्रमण आदान प्रदान 

 कामिचारी र राजनीत्रतज्ञ ववचको सम्िन्द्ि समुिरु िनाउने 
 जजन्द्सी र िरीद प्रवियाका वारेका जानकारी 
 राजश्व िजेट तथा िचिको प्रमावकारीता गराउने तात्रिम 

 आवश्यक भौत्रतक पूवाििार र सवारी सािनहरु  

 कायिियको िात्रग पयािप्त सूचना सांजािका समान र उपकरणहरु 

 उपभोक्ता सत्रमत्रतहरुको गठन र पररचािन 

 अत्रिकार दरुुपयोग ववरुद्धका तात्रिमहरु 

 स्थानीय सरकारका काम कतिव्य र अत्रिकार 

 सहयोगात्मक सांघीयता र स्थानीय सरकार सांचािन आदद। 

 

६.२सत्रमत्रत तथा उपसत्रमत्रत 

प्रमिु प्रकारका स्थायी सत्रमत्रतहरु वाहेक काननुिे थप ववत्रभन्न पटके सत्रमत्रत वा उपसत्रमत्रतहरु गठन 
गनि सक्ने व्यवस्था गरेकोछ।केही उल्िेख्य सत्रमत्रतहरुमा िेिा सत्रमत्रत (गाउाँसभा)  ; िेरुज ुफछियौट 
सम्िन्द्िी; सशुासन तथा अन्द्य सत्रमत्रत (गाउाँसभा) ; वविायन सत्रमत्रत (गाउाँसभा) ; राजस्व परामशि सत्रमत्रत; 

स्रोत अनमुान तथा िजेट सीमा त्रनिािरण सत्रमत्रत; िजेट तथा कायििम तजुिमा सत्रमत्रत; न्द्यावयक सत्रमत्रत; 

मनोत्रनत कायिपात्रिका सदस्यवडा सत्रमत्रत; सांस्थागत ववकास तथा सशुासन सत्रमत्रत; आत्रथिक ववकास 
सत्रमत्रत; सामाजजक ववकास सत्रमत्रत;  वविायन सत्रमत्रत (कायिपात्रिका) ; कानूनी मस्यौदा सम्िन्द्िी प्रजशक्षण; 

राजस्व सत्रमत्रत; पूवाििार ववकास सत्रमत्रत; वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सत्रमत्रत आदद 
हनु।्यस्ता ववत्रभन्न सत्रमत्रतहरुको कायिसम्पादन अवस्था क्षमताको अभावमा जचत्तवझु्दो छैन। यस्ता 
सत्रमत्रतहरुको प्राथत्रमकता त्रनम्न वमोजजमको पाइएको छ। 

 ववर्षय क्षेि साँग सम्िजन्द्ित ज्ञान र सीप  

 वैठक सांचािन र कायिक्षेि वारेको नवीनतम ज्ञान 

 ववर्षय ववज्ञतामा थप ज्ञान प्राप्त गने अन्द्तरविया तथा गोष्ठी 
 असि अभ्यासहरुको अविोकन भ्रमण 

 वैदेजशक अििोकन भ्रमण 

 सांघीयता र ववकास वीचको अन्द्तर समिन्द्िवारे थप जानकारीका कायििमहरु 

 आचार सांवहता र भवन मापदण्ड 

 ऐन कानूनको मस्यौदा तजुिमा र न्द्यावयक कायिसम्पादन 
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 राजश्व नक्सााँकन स्थानीय स्रोत पररचािन र राजश्व ववृद्ध 

 साविजत्रनक िरीद प्रणािी र सेवामा प्रववत्रिको प्रयोग 

६.३ महाशािा/शािा/इकाई 

गााँउ पात्रिकाको कायािियका हरेक महाशिा तथा शािा र उपशािाहरुको क्षमता ववकासगनुि पने 
वहृत क्षेिहरुको पवहचानका आिारमा क्षमता ववकासका प्राथत्रमकताहरु देहाय वमोजजमप्रस्ततु 
गररएकोछ। 

तात्रिका :  13  महाशािा वा शािागत क्षमता ववकास योजनाका प्राथत्रमकताहरु 

शािा तथा उपशािाहरु  पवहचान गररएको क्षमता ववकास 
योजनाका प्राथत्रमकताहरु 

कैवफयत 

सामान्द्य प्रशासन शािाः 
 स्थानीय सेवा जनशजक्त 

ववकास 

 साविजत्रनक िरीद, प्रदेश र 
सांघसाँगको सम्वन्द्ि र 
समन्द्वय र वडासाँगको 
समन्द्वय 

 वैठक व्यवस्थापन 

 वजार अनगुमन, गणुस्तर, 
नापतौि, िाद्य सरुक्षा, 
उपभोक्ताहीत सांरक्षण  

 आन्द्तररक िेिा पररक्षण 

 ववदा, उत्सव, उदी, पवि, 
उपािी,  ववभरु्षण  

वजृत्त ववकास र कायिियको दैत्रनक 
कायिसम्पादनमा सहयोग गने प्रजशक्षण 
तथा तात्रिमहरु जस्तैः 
उत्प्ररेणा समन्द्वय नतेतृ्व ववकास इ-

गभनेन्द्स साविजत्रनका प्रशासन समहु 
गत्रतजशिता र िरीद व्यवथापन ; 

कायििय सांचािन; िजार अनगुमन र 
उपभोक्त वहत सांरक्षण 

 

िेिा मान; िेिा पररक्षण मान 

 

राजस्व तथा आत्रथिक प्रशासन 
शािाः 
 राजस्व नीत्रत तथा प्रशासन 

 आत्रथिक प्रशासन उपशािा 

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

गााँउपात्रिकाको राजश्वको सांभावना र 
पररचािन; अनदुानको पररचािन; िेिा 

र िेिा प्रणािी 

 

पूवाििार ववकास तथा भवन 
त्रनयमन शािाः 
 सडक तथा यातायात 

साविजत्रनक िरीद व्यवस्थापन र इ 
िरीद व्यवस्थान; त्रनमािण मापदण्ड र 
ददगो पूवाििार ववकास; त्रनमािणका 
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व्यवस्था 
 जि ववद्यतु उजाि सडक वत्ती  

 त्रसांचाई र जि उत्पन्न प्रकोप 

 सूचना सांचार प्रववत्रि ववकास  

 िानेपानी व्यवस्थापन 

 भउूपयोग र वस्ती ववकास 

 साविजत्रनक त्रनजी साझेदारी 
 जग्गा नापी तथा नक्सा 

घरजग्गािनी पूजाि 
 भवन तथा भवन सांवहता 

अन्द्तराविय अभ्यास वफत्रडक  

िानेपानी र जिस्रोत सांरक्षण 

भउूपयोग र स्थानीय पूवाििार त्रनमािण 
नीत्रत 

आत्रथिक ववकास शािाः 
 पशपुांक्षी सहकारी  

 उद्योग तथा उद्यमशीिता 
ववकास 

 रोजगार प्रवद्धिन र गररवव 
न्द्यूनीकरण 

उद्यमजशिता ववकास; पश ुववकास; 
स्थानीय रोजगार तथा स्वरोजगार; 

 

सामाजजक ववकास शािाः 
 जशक्षा 
 स्वास््य 

 मवहिा वािवात्रिका 
जेष्ठनागररक 

सामाजजक ववकास;  जशक्षा ववकास, 
स्वास््य नीत्रत र ग्रत्रमण स्वास््य 
प्रणािी; सांिामक रोग र सरसफाई; 

जेष्टनागररक प्रत्रतको सम्मान र अभ्यास 

 

वातावरण फोहरमैिा व्यवस्थापन 
तथा ववपद् व्यवस्थापनः 
 वातावरण; पयािवरण र 

जिािार क्षेि सांरक्षण 

 फोहरमैिा व्यवस्थापन 

 ववपद व्यवस्थापन 
(वारुणयन्द्ि, एम्विेुन्द्स, यन्द्ि 
उपकरण) 

वातावरण सांरक्षण; फोहर मैिा 
व्यवस्थापन; जिािार क्षेि सांरक्षण; 

ववपद व्यवस्थापन 

 

न्द्याय कानून मानव अत्रिकार  न्द्याय प्रणािी र न्द्यायका आिारभतू 
त्रसद्धान्द्तहरु; मेित्रमिापका तौर 
तररकाहरु 
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योजना अनगुमन त्यााँक त्यााँकको सांकिन र ववश्लरे्षण; योजना 
तजुिमा र अनगुमन प्रणािी तथा 
पषृ्टपोर्षण 

 

 

 

६.४ कमिचारी स्तर (ववत्रभन्न तहगतशे्रणी अनसुार) 

तात्रिका :  14  कमिचारी स्तर 

पद सेवा/समूह/शे्रणी  क्षमता ववकास योजनाका प्राथत्रमकताहरु 

प्रमिु प्रशासकीय 
अत्रिकृत 

प्रशासन /साप्र/रा प ततृीय समहु गत्रतजशिता;उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नतेतृ्व 
ववकास, इ-गभनेन्द्स, साविजत्रनक प्रशासनर 

सेवा प्रवाह सम्िन्द्िी तात्रिम 
अत्रिकृत सातौं प्रशासन िेिा सातौं उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेततृ्व ववकास, इगभनेन्द्स, 

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

कायििम; सांिमण रोग र माहामारी सम्िन्द्िी 
तात्रिम 

अत्रिकृत सातौं जशक्षा जशक्षा प्रशासन उत्प्ररेणा, समन्द्वय ,नेततृ्व ववकास, इ-

गभनेन्द्स, जशक्षा प्रशासन, पाठ्यिम ववकास, 
स्थानीय भार्षा र सांस्कृत्रत 

अत्रिकृत सातौं इजन्द्जत्रनयर त्रसत्रभि साविजत्रनक िरीद,साविजत्रनक त्रनमािणका 
अन्द्तरािवष्टय अभ्यास (वफत्रडक) सम्िन्द्िी 

तात्रिम र जीन्द्सी सम्िन्द्िी तात्रिम; वातावरण 
सांरक्षण र भौत्रतक त्रनमािण वीच सांतिुन तथा 

ददगो पूवाििार ववकास 
अत्रिकृत सातौं प्रसाशन सा प्र उत्प्ररेणा, समन्द्वय, नेत{त्व, ववकास  

इ- गभनेन्द्स, साविजत्रनका प्रशासन; सेवा प्रवाह 
अत्रिकृत छैटौं जनश्वास््य क न स्वास््य नीत्रत; जनस्वास््य सेवा प्रदाय; 

सांिामक रोग रोकथाम; फोहर मैिा 
वगीकरण, ढुवानी ववसजिन, प्रशोिन 

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

related तात्रिम 
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अत्रिकृत छैटौं रोजगार सांयोजक रोजगार प्रवद्धिन, उद्यमजशिता ववकास 
Business incubation 

सहायक पााँचौं सा प्र प्रशासन सामान्द्य प्रसाशनसेवा प्रवाहप्रशासत्रनक सांस्कृत्रत  
सहायक पााँचौं िेिा  िेिापाि नेपािको िेिामान र िेिापािन; िेिा 

परीक्षण मान 
जशक्षा पााँचौं जशक्षा प्रशासन प्रा स जशक्षा प्रासाशन 
प्रशासन पााँचौं आन्द्तररक िेिा परीक्षक िेिा परीक्षण; नेपािको िेिा मान र िेिा 

पािन; िेिा परीक्षण मान 

सहायक पााँचौं न्द्याय न्द्याय प्रसाशन; मेि त्रमिाप गराउने तात्रिम 
पााँचौं प्रा स कृवर्ष प्रशार पााँचौं कृवर्ष ववकास प्रासार 
पााँचौं प्रा स पश ुसेवा पााँचौं पश ुववकास पश ुसेवा  

पााँचौं  सव इजन्द्जत्रनयर त्रसत्रभि िरीद जजन्द्सी व्यवस्थापन 
पााँचौं कम्प्यटुर 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 पश ुसेवा पश ुसेवा  
चौथो ना प्र स पशसेुवा पश ुसेवा 
चौथो  अत्रमन इनजजत्रनयर सवे जजन्द्सी िरीद 

सहायक म वव त्रन  म वव त्रन  ववववि  
चौथो स कम्प्यटुर अप्रटेर 

ववववि 
 Web site management; Excel and 
powerpoint slides; hardware and software 

चौथो  वफल्ड सहायक उत्पेरणा; समहु छिफिका नववनतम 
अभ्यासहरु;जन सम्पकि  र जशष्टाचार 

सहायक कमिचारी हिकुा सवारी चािक र 
कायाििय सहयोगी  

कायिियमा पािन गने आचरण र जशष्टाचार 
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पररच्छेद-७: त्रिवर्षीय क्षमता ववकास कायियोजना 

(िक्ष्य,नत्रतजा र स्रोत) 

७.१ क्षमता ववकास नीत्रत 

यस क्षमता ववकास कायियोजनाको प्रमिु िक्ष्य भनेको गााँउपात्रिकाको समग्र कायिसम्पादनको स्तर 
सिुार गनेहो।एक पटक हात्रसि गरेको दक्षता वा क्षमता समयिममा पनुतािजगी गराउन ु पने 
हनु्द्छ।यस अथिमा क्षमता ववकास एक त्रनरन्द्तर प्रविया हो।क्षमता ववकासको योजनावद्ध कायािन्द्वयन 
माफि त अपेजक्षत नत्रतजाहरु समयमै प्राप्त भई गणुस्तरीय हनुे तथा त्रमतव्ययी र प्रभावकारी हनुे अपेक्षा 
गनि सवकन्द्छ।तर कायिन्द्वयनमा इमान्द्दारीता भने आवश्यक पछि।यसैिे यस म्यागङ गााँउपात्रिकािे 
पत्रन क्षमता ववकासगनि त्रनरन्द्तर तयार हनुपुछि।त्रनम्न पररच्छेदहरुमा ववत्रभन्न सरोकारवािाहरुका िात्रग 
ववववि पक्षका क्षमता ववकासका कायििमहरुको पवहचान गररएकोछ। 

 

७.२ जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुका िात्रग प्रस्ताववत क्षमता ववकासका कायििमहरु 

 

स्थानीय  पात्रिकाका प्रमिु, उपप्रमिु, वडाअध्यक्ष र सदस्यहरुको िात्रग महत्वपूणि तात्रिम तथा 
अन्द्तविि यात्मक कायििमहरुको पवहचान गररएकोछ।यी कायििमिे स्थानीय जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुको 
क्षमता ववकासमा ठूिो योगदान ददने अपेक्षा गररएकोछ।मूितःजनप्रत्रतत्रनत्रिहरुका िात्रग प्रस्ताववत 
क्षमता ववकासका कायििमहरुमा अत्रभमूिीकरण तात्रिम, वैदेजशक तात्रिम, वैदेजशक भ्रमण आदान 
प्रदान र स्थानीय पात्रिकाको स्रोत सािनको प्रयोग गरी स्थानीय ववकासको गत्रतिाई रतुत्तर रुपमा 
सम्पादन गनि सक्षम िनाउने ववर्षयका कायििमहरु पछिन।् यस्ता कायििमहरुको वववरण त्रनम्न 
तात्रिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

तात्रिका :  15 जनप्रत्रतत्रनत्रि स्तरः त्रिवर्षीय क्षमता ववकास कायियोजना )२०७९/८०-२०८१/८२(  

 

ि.सां. क्षमता 
ववकासको िक्ष्य 

तथा 
वियाकिाप 

अनमुात्रनत 
िागत र सो 
व्यहोने स्रोत 

अपेजक्षत नत्रतजा  प्रथम वर्षि दोस्रो वर्षि तेस्रो वर्षि 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

1  वैदेजशक तात्रिम   ५०िाि ×२ 
वटा = १ करोड 

 असि 
अभ्यासहरुको 

     √         √   
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र 

सांघ र प्रदेश 
सरकार 

जानकारी हनु े

2  जनप्रत्रतत्रनत्रि 
जनता 
वीच  अन्द्तरविया 
कायििम 

 ५िाि ×३ 
वटा = १५  
िाि र 
गााँउपात्रिकास्वयां 

 राजनीत्रत 
नजताको िात्रग हो 
भने्न असर देजिन े

   √       √     √  

3   सांघीयता 
सम्िन्द्िमा 
अत्रभमूिीकरण 
तात्रिम 

 

 ५िाि ×३ 
वटा = १५ 
िाि र प्रदेश 
सरकार 

 सांघीयतावारे रारो ो 
जानकारी हनु े

 √         √    √   

4  राजत्रनत्रत र 
प्रशासन वीच 
सम्िन्द्ि तात्रिम 

 ५िाि ×३ 
वटा = १५  
िाि र प्रदेश 
सरकार र 
स्वयांपात्रिका 

स्थानीय 
पात्रिकाको 
 दैत्रनक 
कायिसम्पादनमा 
समन्द्वय र 
सहयोग प्राप्त हनु े

  √         √      √ 

5   साविजत्रनक िरीद 
र  ववद्यतुीय 
िरीद प्रणािी 

३िाि ×५ 
वटा=१५िाि र 
केन्द्र प्रदेश र 
स्वयां पात्रिका 

 िरीद प्रविया 
सरि र समयमै 
सम्पन्न हनुे 

 √    √    √    √    √ 

6   सफि 
पात्रिकाहरुको 
भ्रमण आदान 
प्रदान 

 २०िाि ×३ 
वटा = ६०  
िाि र प्रदेश 
सरकार 

 असि अभ्यासवारे 
जानकारी हनु े

   √      √      √   

7   राजत्रनत्रतक 
अथिशास्त्रको 
पररचय तात्रिम 

 ५िाि ×३ 
वटा = १५ 
िाि र प्रदेश 
सरकार र 
स्वयांपात्रिका 

 राजनीत्रतज्ञहरु 
िाई अथि 
राजनीत्रतवारे 
यथाथि जानकारी 
हनुे 

 √      √        √   

8   ऐन कानून 
त्रनमािण सम्िन्द्िी 
तात्रिम 

४िाि ×५ वटा 
=  २० िाि र 
प्रदेश सरकार 

 समयमै सवै 
कानूनहरु िन्न 
सक्न े

 √  √  √  √  √         
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9   कायििय सांचािन 
र सेवा प्रवाह 
सिुार 

३ िाि ×३ 
वटा = ९िाि र 
स्वयां पात्रिका 

 गााँउपात्रिकाको 
कायािियको 
कायिसम्पादनको 
गणुस्तरमा सिुार 
आउन े

√      √      √     

10   राजनीत्रतज्ञ 
ववद्याथी पररसांवाद 
कायििम 

 ५िाि र स्वयां 
स्थानीय पात्रिका 

 राजनीत्रत प्रत्रतको 
िारणामा 
सकारात्मक 
पररवतिन हनु 
सक्न े

               √    

11   दीगो ववकास 
िक्षको 
स्थानीयकरण 

 ५िाि ×२ 
वटा = १० 
िाि र केन्द्रीय  
सरकार 

 ददगो ववकासको 
राविय िक्षमा 
सिाउ पयुािउन े

   √             √   

12   न्द्यावयक 
कायिसम्पादन 
अत्रभमूिीकरण 
तात्रिम 

 ५िाि ×२ 
वटा = १० 
िाि र प्रदेश 
सरकार 

 न्द्यावयक 
सत्रमत्रतको कायि 
प्रणािी प्रभावकारी 
िनाउन सवकन े

   √        √       

13   राजस्व नक्साांकन 
र स्थानीय स्रोत 
पररचािन 

 ५िाि ×२ 
वटा = १५ 
िाि र प्रदेश 
सरकार 

 स्थानीय 
पात्रिकाको 
राजस्वको 
सांभावनाको 
पवहचान गनि 
सवकन े

 √      √      √     

14   पूवाििार ववकास 
र वातावरण 
सांरक्षण वीच 
सांतिुन तात्रिम 

 ५िाि ×२ 
वटा = १० 
िाि र प्रदेश 
सरकार 

 ददगो ववकासमा 
सहयोग पगु्न े

     √      √       

15   योजनाको छनौट 
र ववकास 
व्यवस्थापन 
तात्रिम 

 ५िाि ×३ 
वटा = १५ 
िाि र प्रदेश 
सरकार 

उपयकु्त प्रकारका 
योजनाहरु छनौट 
गनि सवकन े

 √      √      √     

16   मोवटभेसनि 
स्थानीय शासन 

  ५िाि × 
२वटा = १० 

 स्थानीय शासन 
प्रकावकारी हनु 

      √           √   
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तात्रिम िाि र सांघीय 
सरकार 

सहयोग हनु े

17   राजनीत्रत र 
उद्यमशीिता वीच 
सह सम्िन्द्ि 
तात्रिम 

 ५िाि × 
२वटा = १० 
िाि र सांघीय 
सरकार 

 राजनीत्रतिे 
स्थानीय 
उद्यमजशितामा 
सहयोग पयुािउन े

     √            √ 

18   सामान्द्य कां प्यटुर 
सांचािन तात्रिम 

  २िाि ×३ 
वटा= ६िाि र 
स्वयां पात्रिका 

 पेपरिेस कायि 
प्रणािी स्थापना 
गनि सवकन े

 √      √      √     

19   एकीकृत वजस्त 
ववकास सम्िन्द्िी 
तात्रिम 

५िाि ×२ वटा 
= १० िाि र 
प्रदेश सरकार 

स्थानीयपात्रिकाको 
भौगोत्रिक 
अवजस्थत्रत अनकुुि 
वजस्त ववकास 
नीत्रत िागू गनि 
सहज हनु े

   √      √         

20  ववदेशी स्थात्रनय 
पात्रिकासाँग भत्रगनी 
सम्िन्द्ि स्थापना 

 १० िाि र 
सांघीय सरकार 

 ववदेशी असि 
अभ्यासवारे 
जानकारी हनु े

                  √ 

 

 

 

७.३ तहगत तथा शे्रणीगत रुपमा कमिचारीहरुका िात्रग प्रस्ताववत क्षमता ववकास कायििमहरु 

गााँउ पात्रिकाको क्षमता ववकास भनेको जनप्रत्रतत्रनिीहरुको साथै त्यहााँ कायिरत कमिचारीहरुको क्षमता 
ववकास समेत हो।कायिन्द्वयनमा अग्रणी स्थान ओगट्ने पात्रिकामा कायिरत कमिचारीहरुको क्षमता 
ववकास नभै पात्रिकाको क्षमता ववकास हदैुन।कमिचारीहरुिाई मूितः दईु प्रकारका तात्रिमहरुको 
आवश्यकता पछि।पवहिो हो सेवा प्रवाह सम्िन्द्िी जनु पदनामवाट त्रनददिष्ट हनु्द्छ भने दोस्रो वजृत्त 
ववकाससाँग सम्िजन्द्ित हनु्द्छ। 

तिको तात्रिकामा पद र तहको क्षमता ववकासका ित्रग आवश्यक पने तात्रिम कायििमहरु र 
त्रतनको समय साररणीका साथै अनमुात्रनत िागत तथा अपेजक्षत नत्रतजा समेत प्रस्ततु गररएकोछ। 

तात्रिका :  16 कमिचारीहरुका िात्रग प्रस्ताववत क्षमता ववकास कायििमहरु 

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

अनमुात्रनत िागत 
र सो व्यहोने स्रोत 

अपेजक्षत नत्रतजा 
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प्रमिु 
प्रशासकीय 
अत्रिकृत 

प्रशासन 
/साप्र/रा प 
ततृीय 

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

p1), नेततृ्व ववकास (Yr2 P3; Yr3 

P2), इ-गभनेन्द्स (Yr2 P2 ; Yr3 

P1), साविजत्रनक प्रशासन र सेवा 
प्रवाह सम्िन्द्िी तात्रिम (Yr1P2; 

Yr2 P3; Yr3 P2) 

१० वटा तात्रिम 
×१ िाि गरी 
१० िाि र प्रदेश 
सरकार   

कायािियको नेततृ्व 
सक्षम हनु े

अत्रिकृत 
सातौं 

प्रशासन िेिा 
सातौं 

उत्प्ररेणा (Yr1P2); समन्द्वय 
(Yr2P3;) नेततृ्व ववकास(Yr3 P1); 
इ-गभनेन्द्स( Yr1P3); 

अन्द्तरािवष्टय िेिा मान (Yr1P2); 

(Yr3P1)  िेिा पररक्षण 
स्तर(Yr2P1) 

७ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
७ िाि र प्रदेश 
सरकार 

िेिा प्रणािी 
सदुृढ हनु े

अत्रिकृत 
छैटौं 

जनश्वास््य हे ई ग्रत्रमण जन स्वास््य सेवा साँग 
सम्िजन्द्ित नीत्रत र 
कायििम(Yr1P1; Yr2P2; Yr3P1) 
सांिमण रोग र माहामारी 
सम्िन्द्िी तात्रिम(Yr1p2;Yr2 P2; 

Yr3P1) 

६ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
६ िाि र प्रदेश 

सरकार 

जनस्वास््य सेवा 
प्रमावकारी हनु े

अत्रिकृत 
सातौं 

जशक्षा जशक्षा 
प्रशासन 

उत्प्ररेणा(Yr1P2) समन्द्वय(Yr2P2) 
नेततृ्व ववकास (Yr1P3) इ-

गभनेन्द्स (Yr3P2) जशक्षा प्रशासन 

(Yr1P3) पाठ्यिम 
ववकास(Yr1P2) स्थानीय भार्षा र 
सांस्कृत्रत (Yr3P3) 

७ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
७ िाि र प्रदेश 

सरकार 

जशक्षा ववकासमा 
सहयोग हनु े

अत्रिकृत 
सातौं 

इजन्द्जत्रनयर 
त्रसत्रभि 

साविजत्रनक िरीद (Yr1P1), 
साविजत्रनक त्रनमािणका अन्द्तरािवष्टय 
अभ्यास (वफत्रडक) सम्िन्द्िी 
तात्रिम(Yr2P1) र जीन्द्सी 
सम्िन्द्िी तात्रिम (Yr3P1) 

३ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेश 

सरकार 

त्रनमािण र िरीद 
व्यवस्थापनमा 
सिुार हनु े

अत्रिकृत 
सातौं 

प्रसाशन सा प्र उत्प्ररेणा(Yr1P2); 
समन्द्वय(Yr1P3); 
नेततृ्वववकास(Yr2P3); इ-

गभनेन्द्स(Yr2P1); साविजत्रनक 
प्रशासन(Yr3P1); सेवा 

७ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
७िाि र प्रदेश 

सरकार 

कायिियको 
प्रशासन चसु्त 
दरुुस्त हनु े
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प्रवाह(Yr3P1); ड्राइत्रभांग तात्रिम 
(Yr3Pr3) 

अत्रिकृत 
छैटौं 

जनश्वास््य क 
न 

 जनस्वास््य सेवाप्रदाय 

(Yr1P2);सांिामक रोग 
रोकथाम(Yr1P1));फोहरमैिा 
वगीकरण,ढुवानी, ववसजिन, 

प्रशोिन (Yr1P1); ड्राइत्रभांग तात्रिम 
(Yr2P3) 

 ४ तात्रिम × 
१.५िािका दरिे 
६िाि र प्रदेश 

सरकार र स्थानीय 
पात्रिका स्वयां 

स्वास््यसेवाको 
प्रभावकारीता वृवद्ध 

हनुे 

सूचना 
प्रववत्रि 
अत्रिकृत  

ववववि छैटौं Internet and LAN 
Connection(Yr1P2); Server 
management(Yr2P1); GIS 
Networking(Pr3P1); andIT 

related तात्रिम(Yr3P2) 

४ तात्रिम × 
१.५िािका दरिे 
६ िाि र प्रदेश 

सरकार 

कायिियको सूचना 
प्रणािीको ववकास 

हनुे 

अत्रिकृत 
छैटौं 

रोजगार 
सांयोजक 

रोजगार प्रवद्धिन(Yr1 P2), 
उद्यमजशिता ववकास (Yr2P1); 

Local Business incubation 
(Yr3P1)  

३ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय रोजगार 
प्रवद्धिनमा सहयोग 

हनुे 

सहायक 
पााँचौं 

सा प्र प्रशासन सामान्द्य प्रसाशन(Yr1P2); 

सेवाप्रवाह (Yr2P1)प्रशासत्रनक 
सांस्कृत्रत(Yr3P2) 

३ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेश 

सरकार 

कायिियको 
प्रशासनको 
प्रभावकाररतामा 
वृवद्धहनु े

सहायक 
पााँचौं 

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

२ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
२  िाि र प्रदेश 

सरकार 

वेरुज ुनहनु े

जशक्षा पााँचौं जशक्षा प्रशासन 
प्रा स 

जशक्षा प्रासाशन(Yr2P1); स्थानीय 
पाठ्यिम ववकास(Yr2P2) 

२ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
२ िाि र प्रदेश 

सरकार 

जशक्षा ववकासमा 
सहयोग हनु े

प्रशासन 
पााँचौं 

आन्द्तररक िेिा 
परीक्षक 

िेिा परीक्षण(Yr1P2); नेपािको 
िेिा मान र िेिा 

पािन(Yr2P1); िेिा परीक्षण 
मान(Yr3P1) 

३ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेश 

सरकार 

वेरुजमुा कमी 
आउन सहयोग 

हनुे 

सहायक 
पााँचौं 

न्द्याय न्द्याय प्रसाशन(Yr1P2) ; मेि 
त्रमिाप गराउने तात्रिम(Yr2P1) 

२तात्रिम × 
२िािका दरिे 
४ िाि र प्रदेश 

न्द्यावयक सत्रमत्रतको 
प्रभावकाररतामा 

वृवद्धहनु े
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सरकार 
पााँचौं प्रा स कृवर्ष प्रशार 

पााँचौं 
कृवर्ष ववकास प्रसार(Yr1P1); 

()Yr2P2); (Yr3P3) 

३ तात्रिम × २ 
िािका दरिे ६ 
िाि र प्रदेश 

सरकार 

स्थानीय कृवर्ष 
ववकासमा सहयोग 

हनुे 

पााँचौं प्रा स पश ुसेवा पााँचौं पश ुववकास पश ुसेवा (Yr1P2); 

()Yr2P1); (Yr3P1) 
३ तात्रिम × 
२िािका दरिे 
६ िाि र प्रदेश 
सरकार 

स्थानीय 
पशसेुवाको 

प्रभावकाररतामा 
वृवद्ध हनु े

पााँचौं  सव इजन्द्जत्रनयर 
त्रसत्रभि 

िरीद जजन्द्सी व्यवस्थापन 

(Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3) 
३ तात्रिम × 

१िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेश 

सरकार 

कायािियको 
दक्षता वढ्न े

पााँचौं कम्प्यटुर 
अपरेटर ववववि 

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

५ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
५ िाि र प्रदेश 

सरकार 

कायािियको 
दक्षता वढ्न े

पााँचौं सूचना प्रववत्रि 
सहायक  

क अ ववववि 

Digital Profile(Yr1P1);Data 
management(Yr2P1); IT 
related / MIS (Yr2P2); (Yr3P3) 

४ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
४ िाि र प्रदेश 

सरकार 

कायािियको 
दक्षता वढ्न े

चौथो ना प्र स्वा प्रा 
पश ुसेवा 

पश ुसेवा सम्िन्द्िी ३ तात्रिम 
((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) 

३ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेश 

सरकार 

पशसेुवाको 
प्रभावकाररतामा 

वृवद्ध हनु े

चौथो ना प्र स 
पशसेुवा 

पश ुसेवा सम्िन्द्िी ३ तात्रिम 
((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) 

३ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेश 

सरकार 

पशसेुवाको 
प्रभावकाररतामा 

वृवद्ध हनु े

चौथो  अत्रमन 
इनजजत्रनयर सवे 

जजन्द्सी सम्िन्द्िी ३ तात्रिम 
((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3))र 
िरीद व्यवस्थापन सम्िन्द्िी ३ 
तात्रिम ((Yr1P1); ()Yr2P2); 

(Yr3P3)) 

६ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
६ िाि र प्रदेश 

सरकार 

पात्रिका 
कायािियको 
दक्षता वढ्न े

सहायक म स म वव त्रन  सेवा सम्िन्द्िी तात्रिम सम्िन्द्िी  ३ तात्रिम × पात्रिका 
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वव त्रन  ववववि ((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) १िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेश 

सरकार 

कायािियको 
दक्षता वढ्न े

चौथो स कम्प्यटुर 
अप्रटेर ववववि 

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

()Yr2P2); (Yr3P3)) 

३ तात्रिम × २ 
िािका दरिे ६ 
िाि र प्रदेश 
सरकार 

स्थनीय पात्रिकाको 
कायािियको 
दक्षता वढ्न े

चौथो  वफल्ड सहायक उत्पेरणा; समहु छिफिका 
नववनतम अभ्यासहरु;जन सम्पकि  
र जशष्टाचार सम्िन्द्िी ३ तात्रिम 
((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) 

३ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
३ िाि र प्रदेश 

सरकार 

गााँउपात्रिकाको 
कायािियको 
दक्षता वढ्न े

सहायक 
कमिचारी 

हिकुा सवारी 
चािक र 
कायाििय 
सहयोगी  

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

७ तात्रिम × 
१िािका दरिे 
७ िाि र प्रदेश 

सरकार 

गााँउ 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 

 

७.४ सांवविानको अनसूुची-८मा प्रदत्त २२ अत्रिकारहरुको प्रयोग  र प्रभावकारी कायिन्द्वयनका 
िात्रग सांचािन गररनपुने क्षमता ववकासका कायििमहरु 
 

त्रस 
नां 

सांवविान प्रदत्त 
अत्रिकारहरु  

क्षमता ववकासका कायििमहरु र 
प्राथत्रमकता र समय साररणी 

 

अनमुात्रनत िागत 
र सो व्यहोने 

स्रोत 

अपेजक्षत 
नत्रतजा 

१ गााँउ प्रहरी प्रहरीको काम कतिव्य र भतू्रमकावारे 
सवैतहकाजनप्रत्रतत्रनत्रिहरुिाईअत्रभमूिीकरण 
तात्रिम सांचािन  

  

२ सहकारी सांस्था  सहकारीको उद्धेश्य र महत्ववारे सवै 
तहका जन त्रप्तत्रनत्रिहरुिाई अत्रभमूिीकरण 
तात्रिम सांचािन गररन ुपने 

  

३ एफ, एम    
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सांचािन 
४ स्थानीय कर     
५ स्थानीय सेवाको 

व्यवस्थापन 
   

६ स्थानीय 
त्याांक र 
अत्रभिेि 
सकिन 

   

७ स्थानीय स्तरका 
ववकास 
आयोजना तथा 
पररयोजनाहरु 

   

८ आिारभतू र 
माध्यत्रमक 
जशक्षा 

   

९ आिारभतू 
स्वास््य र 
सरसफाई 

   

१० स्थानीय िजार 
व्यवस्थापन, 

वातावरण 
सांरक्षण र 
जैववक वववविता 

   

११ स्थानीय सडक, 

ग्रामीण सडक, 

कृवर्ष सडक, 

त्रसांचाइ 

   

१२ गाउाँ सभा, नगर 
सभा, जजल्िा  
सभा, स्थानीय 
अदाित, 
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मेित्रमिाप र 
मध्यस्थताको 
व्यवस्थापन 

१३ स्थानीय 
अत्रभिेि 
व्यवस्थापन 

   

१४ घर जग्गा िनी 
पजुाि ववतरण 

   

१५ कृवर्ष तथा 
पशपुािन, कृवर्ष 
उत्पादन 
व्यवस्थापन, पश ु
स्वास््य, 

सहकारी  

   

१६ ज्येष्ठ नागररक, 

अपाांगताां भएका 
व्यजक्त र 
अशक्तहरुको 
व्यवस्थापन 

   

१७ िेरोजगारको 
त्याांक 
सांकिन 

   

१८ कृवर्ष प्रसारको 
व्यवस्थापन, 

सांचािन र 
त्रनयन्द्िण 

   

१९ िानेपानी, साना 
जिववद्यतु 
आयोजना, 
वैकजल्पक ऊजाि  

   

२० ववपद    
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व्यवस्थापन 
२१ जिािार, 

वन्द्यजम्त,ु िानी 
तथा ित्रनज 
पदाथिको 
सांरक्षण 

   

२२ भार्षा, सांस्कृत्रत र 
ित्रितकिाको 
सांरक्षण र 
ववकास 

   

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 जजम्मेवारी तात्रिका 
 

गााँउ पात्रिकाको कायािियको सांस्थागत ववकास गनि िनाइएका ऐन, त्रनमय, कानून, नीत्रत, ददग्दशिन र 
मानव सांसािनको अत्रतररक्त सो कायािियका पूवाििारहरु तथा भौत्रतक स्रोत सािन, उपकरण र 
औजारहरुको पत्रन महत्वपूणि भतू्रमका हनुे कुरामा दिवविा रहदैन।तसथि क्षमता ववकासमा यस्ता 
भौत्रतक स्रोत सािनहरुको पत्रन व्यवस्थागनि ध्यान ददनपुने हनु्द्छ।तिको तात्रिकामा ध्यााँङ्गिेि गााँउ 
पात्रिकाको कायाििय पूवाििार भौत्रतक स्रोत सािन र उपरकण तथा औजारहरुको प्रथत्रमकतािम 
अनमुात्रनत िागत र अपेजक्षत उपिव्िीको वारेमा चचाि गररएको छ। 

त्रनम्न तात्रिकामा कायि जजम्मेवारी, अनमुात्रनत िागत र कायािन्द्वयन गने त्रनकायको साथै अपेजक्षत 
उपिव्िी समेत प्रस्ततु गररएकोछ।यस अनसुार कूि िागत २४ करोड ५ िाि अनमुान गररएको 
छ जसमा प्रथम प्राथत्रमकता कायििमहरुमा ७३ प्रत्रतशत,दोस्रो प्राथत्रमकताका कायििमहरुमा९ 
प्रत्रतशत, र तेस्रो प्राथत्रमकताका कायििमहरुमा१८ प्रत्रतशत अनमुात्रनत िागत हनु आएकोछ। कूि 
अनमुात्रनत िागत मध्िे सांघीय सरकारिे कररव ८५ प्रत्रतशत िागत व्यहोनुि पने देजिन्द्छ। 

तात्रिका :  17  क्षमताववकासका िात्रग आवश्यक कायािियपूवाििार तथा उपकरण र औजार 

  

ि.सां. भौत्रतक पूवाििार; यन्द्ि 
औजार उपकरणहरु  
र तीनको 
प्रथत्रमकतािम 

अनमुात्रनतिागत 
र सो को स्रोत 

कायािन्द्वयन 
गने त्रनकाय 

समयसीमा 
(वव सां) 

अपेजक्षत उपिव्िी 

           

१  गााँउ पात्रिकाको 
भवन त्रनमािण(P1) 

 1 करोड र 
सांघीय सरकार 

गााँउपात्रिका २०८० 
त्रभि 

आफ्नै कायििय भवन 
भएकोहनु े

२ वडा कायिियहरुको 
भवन त्रनमािण ५ 
वडाको प्रत्रत भवन २ 
करोड(P1) 

 १० करोड र 
सांघीय सरकार 

 गााँउपात्रिका २०८० 
त्रभि 

 आफ्नै वडा कायििय 
भवन भएकोहनु े

३ ववपद व्यवस्थापनका 
िात्रग एक डोजर र 
एक एक्स्काभेटर(P2) 

 २ करोड र 
सांघीय सरकार 

गााँउपात्रिका  २०८० 
त्रभि 

 शीघ्र ववपद् 
व्यवस्थापन गनि 
सवकन े
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४  फोहर मैिा 
व्यवस्थापनका िात्रग 
वटपर वा ट्याक्टर 
वा सक्सन 
ट्यााँकर(P3) 

२ करोड र 
सांघीय सरकार 

 गााँउपात्रिका  २०८१ 
त्रभि 

फोहर मैिा सांकिन र 
ढुवानीगरी ववशजिन 
गनि सवकन े

५  एम्विेुन्द्स २ वटा 
(P1) 

२ करोड र 
सांघीय सरकार 

 गााँउपात्रिका  २०८० 
त्रभि 

 ववरामीको त्रछटो 
उपचार हनुेभई 
असामवयक मतृ्यवुाट 
जोगाउन सवकने 

६  कायिियको िात्रग 
एक मोटर (P2) 

 १ करोड र 
सांघीय सरकार 

 गााँउपात्रिका  २०८१ 
त्रभि 

कायािियको काममा 
प्रभावकाररता आउने 

७  मोटर साइकि 
१०वटा (P2) 

 ५० िाि र 
सांघीय सरकार 

 ऐ ऐ  ऐ ऐ   ऐ ऐ 

८  स्कुटर ५ वटा (P2)  १० िाि र 
गााँउपात्रिका 

 ऐ ऐ  ऐ ऐ   ऐ ऐ 

९  फोटोकवप मेत्रसन10 
वटा(P1) 

 १ करोड र 
गााँउपात्रिका 

 ऐ ऐ  ऐ ऐ   ऐ ऐ 

१०  फ्याक्स मेत्रसन 
वडाका िात्रग ५ र 
पात्रिकाका िात्रग २ 
वटा गरी ७ 
वटा(P1) 

 ५िाि र 
गााँउपात्रिका 

 ऐ ऐ  ऐ ऐ   ऐ ऐ 

११  कम्प्यटुर १० वटा 
(P2) 

१० िाि र 
गााँउपात्रिका 

 ऐ ऐ  ऐ ऐ   ऐ ऐ 

१२ दराज/कवोडि 
२०वटा 
(P3) 

४ िाि र 
गााँउपात्रिका 
स्वयां 

ऐ ऐ ऐ ऐ काजगपि सरुजक्षत भई 
अत्रभिेि व्यवजस्थत 
हनु े

१३ १० AC  र १० 
वटापांिाहरु (P3) 

१० िाि र 
गााँउपात्रिका 

ऐ ऐ ऐ ऐ कायििय वातावरण 
व्यवजस्थतभएकोहनु े

१४ साउन्द्ड त्रसस्टम(P1) १ िाि र 
गााँउपात्रिका 

ऐ ऐ ऐ ऐ वैठक प्रभावकारी हनुे 
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१५ टेवि कुसी सवै वडा 
गरेर ५० थान (P2) 

१० िाि र 
गााँउपात्रिका 

ऐ ऐ  कायिियको 
कायिसम्पादनमा सिुार 
आउने 

१६ ल्यापटप 10 
वटा(P3) 

ऐ ऐ ऐ ऐ  ऐ ऐ 

रश्टव्यः P1=पवहिो प्राथत्रमकतप P2 = दोस्रो प्राथत्रमकता र P3 = तेस्रो प्राथत्रमकता 
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पररच्छेद-९: अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

कुनै पत्रन प्रस्ताववत कायििमको कायािन्द्वयनको त्रनरन्द्तर अनगुमन र मूल्यााँकन हनुपुछि।अनगुमनिे 
कायि प्रवियािाई ववचिनहनु वाट समयमै रोक्छ भने मूल्यााँकनिे कायिसम्पादन प्रभावकारी र 
त्रमतव्ययी ढांगिे भएको छ छैन सो को िेिा जोिा गछि।अनगुमन त्रनरन्द्तर हनु ुपछि भने मूल्यााँकन 
कायिसम्पादन सम्पन्न भएपत्रछ कसरी कायि सम्पादन भयो भनी हेनि आवश्यक पछि।यस पररच्छेदमा 
क्षकता ववकास योजनाका प्रस्तववत कायििमहरुको कायिवन्द्वयको िममा गररने अनगुमन र 
मूल्यााँकनको ववर्षयमा चचाि गररएकोछ। 

 

९.१ क्षमता ववकास योजना कायािन्द्वयनवाट हनेु वावर्षिक प्रत्रतफि ववर्षयके्षि अनसुार 

 

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

aspect and Human Resource Development)वारेमा केजन्द्रत हदैु तिका पररच्छेदहरुमा अनगुमन 
मूल्यााँकनको तौर तररका र समय सीमा सवहत िागत समेत अनमुान गररएकोछ। 

 

ववर्षयक्षेिः भौत्रतक पूवाििारत्रनमािण र उपकरणहरु (Areas of Capacity Building: Physical 

infrastructure, equipment and machinary) 

 

 

गााँउपािकाको आफ्नै भवन नभएको तथा वडाहरुको समेत उपयकु्त भवन नभएकोिे कायि सांचािनमा 
वािा परेको देजिएकोछ।यसथि भवन त्रनमािण र कायािियका औजार उपकरणहरुको व्यवस्थापनमा 
त्रनकै ध्यान ददन ु पने भएको पाइएकोछ।यसको िात्रग कूि िागत २४ करोड ५ िािअनमुान 
गररएको छ जसमा प्रथम प्राथत्रमकताका कायििमहरुमा ७३ प्रत्रतशत, दोस्रो प्राथत्रमकतामा ९ प्रत्रतशत 
र वााँकी तेस्रो प्राथत्रमकताका कायििमहरुमा हनु आएकोछ।यस सम्िन्द्िी ववस्ततृ वववरण त्रनम्न 
तात्रिकामा प्रस्ततु गररएकोछ। 
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तात्रिका :  18  भौत्रतक पूवाििार त्रनमािण र उपकरण पक्षमा क्षमता ववकास कायियोजना कायािन्द्वयन 
िाका 

 

ि.सां. क्षमता ववकासका प्रमिु कायिहरु 
र अनमुात्रनत िागत र 
प्रथत्रमकतािम 

कायिन्द्वयन 
गने त्रनकाय 

सहयोगी 
त्रनकाय 

अनगुमन 
मूल्यााँकन 
गने त्रनकाय 

 

समय सीमा 
(वव सां) 

१  गााँउ पात्रिकाको भवन त्रनमािण ५ 
करोड िागत(P1)  

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

सांघीय 
सरकार 

 वव सां २०८१ 
त्रभि 

२  वडा कायिियहरुको भवन 
त्रनमािणः 
५वडाको प्रत्रत भवन २ करोडिे  
१०करोड (P1) 

 गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
सरकार 

 वव सां २०८१ 
त्रभि  

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

 गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 वव सां २०८२ 
त्रभि 

४  फोहर मैिा व्यवस्थापनका 
िात्रग वटपर वा ट्याक्टर वा 
सक्सन ट्यााँकरिागत २ करोड 

(P3) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

सांघीय 
मन्द्िािय 

 वव सां २०८१ 
त्रभि 

५  एम्विेुन्द्स २ वटा िागत १ 
करोड  (P1) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

वव सां २०८० 
त्रभि 

६  कायिियको िात्रग एक मोटर 
िागत १ करोड (P3) 

 गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 ऐ ऐ वव सां२०८१ 
त्रभि  

७  मोटर साइकि १०वटा िागत 
५० िाि (P3) 

ऐ ऐ  ऐ ऐ  ऐ ऐ   ऐ ऐ 

८  स्कुटर ५ वटार िागत १० 
िाि (P3) 

ऐ ऐ  ऐ ऐ  ऐ ऐ ऐ ऐ 

९  फोटोकवप मेत्रसन ५ वटा िागत 
१ करोड (P1) 

ऐ ऐ  ऐ ऐ  ऐ ऐ वव सां २०७९ 
त्रभि 

१० फ्याक्स मेत्रसन सवै वडाका एक गााँउपात्रिका  ऐ ऐ  ऐ ऐ   ऐ ऐ 
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एक थानिे ५थान र पात्रिकाका 
िात्रग २ वटा गरी जम्मा ७ 
वटा र िागत ५िाि (P1) 

११  कम्प्यटुर १० वटा र िागत 
१० िाि (P2) 

 गााँउपात्रिका  ऐ ऐ  ऐ ऐ वव सां २०८० 
त्रभि 

१२ दराज कवोडि २०वटा िागत ४ 
िाि (P3) 

ऐ ऐ  ऐ ऐ ऐ ऐ वव सां २०८१ 
त्रभि 

१३ १० AC  र १० वटापांिाहरु 
िागत १० िाि (P3) 

ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ आव२०८१/८२ 
त्रभि 

१४ साउन्द्ड त्रसस्टम िागत १ िाि 
(P1) 

गााँउपात्रिका ऐ ऐ ऐ ऐ आव२०७९/८० 
त्रभि 

१५ टेवि कुसी सवै वडा गरेर ५० 
थान र िागत १० िाि(P2) 

ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ  ऐ ववसां २०८० 
त्रभि 

१६ ल्यापटप ५ वटा र िागत ५ 
िाि (P3) 

ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ  ऐ ऐ ऐ 

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

ववर्षयक्षेिः सांस्थागत ववकास (Institutional Aspect of capacity development) 

सांस्थागत ववकास भन्नािे नीत्रत ऐन त्रनमयकानून तथा कायिववत्रि मापदण्ड र ददग्दशिनहरुको त्रनमािण र 
त्रतनको पररपािना (compliance) हो।तसथि यो सदुृढ कानूनद्धारा गााँउपात्रिका व्यवजस्थत कायिप्रणािी 
स्थापना गदै पद्धत्रतको त्रनमािण पत्रन हो। 

गााँउपात्रिकाको क्षमता ववकासमा सांस्थागत ववकासको ठूिो महत्व हनु्द्छ।सांस्थागत ववकास नभई 
ददगो ववकासको पररकल्पना गनि सवकन्न।तिको तात्रिकामा स्थानीय ध्यााँङ्गिेि गााँउपात्रिकािे 
सांस्थागत ववकासगनि हािसम्म केकत्रत कानून त्रनयम कायिववत्रि त्रनदेजशका र ददग्दशिन िनाउन 
वााँकीछ सोको फेहररस्त प्रस्ततु गररएको छ।यी नीत्रत त्रनयम ऐन तथा कायिववत्रिको त्रनमािणिे थप 
सांस्थागत ववकासमा सघाउ पयुािउने भएकोिे प्राथत्रमकतामा रािी यथाशक्य चााँडो तजुिमा गनुिपने 
भएकोछ। 

 स्थानीयतह नमूना सामाजजक समावेशीरकण नीत्रत २०७८  
 आन्द्तररक त्रनवयन्द्िण प्रणािी तजुिमा ददग्दशिन २०७८  
 ववत्तीय ससुाशन जोजिम मूल्यााँकन कायिववत्रि २०७८  
 गााँउ नगरपात्रिकाको सांजचतकोर्षको आन्द्तररक िेिा परीक्षण सम्िन्द्िी कायिववत्रि  
 स्थानीयतहको योजना प्रकृयामा यवुा सहभात्रगता कायिववत्रि २०७८  
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 साविजत्रनक जवाफदेवहता प्रवद्धिन सम्िन्द्िी कायिववत्रि २०७७   
 राजस्व सिुार कायि योजना तजुिमा ददग्दशिन २०७६   
 घर जग्गा वहािकर व्यवस्थापन कायिववत्रि २०७६   
 साविजत्रनक िरीद त्रनयमाविी २०७५   
 सडक वाि वात्रिकाको व्यवस्थापन िचि कायिववत्रि २०७५   
 वािगहृ सांचािन कायिववत्रि २०७५   
 उत्थानशीि समदुायका िात्रग गााँउपात्रिकाको रणनीत्रत २०७५   
 स्थानीय तहको वावपिक योजना तथा िजेट तजुिमा ददग्दशिन २०७४   
 गररवी त्रनवारणका िात्रग िघउुद्यम ववकास कायििम सांचािन कायिववत्रि २०७४  
 गााँउ/नगर ववपद जोजिम न्द्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन   
 स्थानीयतह सरकारी ऐन २०७५  
 गााँउ नगरपात्रिकाको आत्रथिक कायिववत्रि त्रनयत्रमत तथा व्यवस्थत गनि िनेको कानून २०७४   

यी वााँकी रहेका नीत्रत त्रनयमहरुका तजुिमाको िात्रग कररव ४८ िाि िागत िाग्ने प्रक्षपेण 
गररएकोछ।प्रायःसवै त्रनयमहरु शीघ्र तजुिमा गनुि पने भएकोिे प्रथम र दोस्रो प्रथत्रमकतामा 
परेकाछन।् 

तात्रिका :  19 सांस्थागत ववकासका सम्िन्द्िमा क्षमता ववकास कायियोजना कायािन्द्वयन िाका 

 

ि.सां. ऐन त्रनत्रत त्रनमय कायिववत्रि तथा 
मापदण्ड र  प्रथत्रमकता र अनमुात्रनत 
िागत 

तजुिमा गने 
त्रनकाय 

सहयोगी 
त्रनकाय 

अनगुमन 
मूल्यााँकन 
गने त्रनकाय 

समय सीमा 
(वव. सां) 

1  ववत्तीय सशुासन जोजिम मूल्याङ्कन 
कायिववत्रि,िागत अनमुान ४ िाि (P1) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०८० 
त्रभि 

2  साविजत्रनक िररद त्रनयमाविी,  र 
िागत अनमुान ४ िाि (P1) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०७९ 
त्रभि 

3  आन्द्तररक त्रनयन्द्िण प्रणािी तजुिमा 
ददग्दशिन, िागत अनमुान २ िाि (P1) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०८० 
त्रभि 

4  पात्रिकाको सजञ्चत कोर्षको आन्द्तररक 
िेिा परीक्षण सम्िन्द्िीकायिववत्रिर 
िागत अनमुान ३ िाि (P1) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०८० 
त्रभि 

https://mofaga.gov.np/model-law/878
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5  स्थानीय तहको योजना प्रवियामा यवुा 
सहभात्रगता कायिववत्रि र िागत अनमुान 
२ िाि (P2) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०८१ 
त्रभि 

6  राजस्व सिुार कायि योजनातजुिमा 
ददग्दशिन, र िागत अनमुान २ 
िाि(P1) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०७९ 
त्रभि 

7  घर जग्गा िहाि कर 
व्यिस्थापनकायिववत्रि, र िागत 
अनमुान ३ िाि(P1) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०८० 
त्रभि 

8  स्थानीय तहको नमूना सामाजजक 
समावेशीकरण नीत्रत, र िागत अनमुान 
३ िाि(P2) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०८१ 
त्रभि 

9  सडक िाििात्रिकाको व्यवस्थापनिचि 
कायिववत्रि, र िागत अनमुान ३ 
िाि(P2) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०८१ 
त्रभि 

10  गाउाँ/नगर ववपद् जोजिमन्द्यूनीकरण 
तथा व्यवस्थापन  ऐन, र िागत 
अनमुान ३ िाि(P1) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०७९ 
त्रभि 

11  गाउाँ/नगरपात्रिकाको आत्रथिक 
कायिववत्रि त्रनयत्रमत तथा व्यवजस्थत 
गनििनेको कानून, र िागत अनमुान ३ 
िाि (P1) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०७९ 
त्रभि 

12  उत्थानशीि समदुायका िात्रग 
गाउाँपात्रिका/नगरपात्रिकाको रणनीत्रत, 

र िागत अनमुान ३ िाि (P3) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०८१ 
त्रभि 

13  स्थानीय तहको वावर्षिक योजनातथा 
वजेट तजुिमा ददग्दशिन, र िागत 
अनमुान ३ िाि (P1) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०७९ 
त्रभि 

14  स्थानीय उजाि ववकास 
सम्िन्द्िीत्रनदेजशका, र िागत अनमुान ३ 
िाि (P2) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०८१ 
त्रभि 

https://mofaga.gov.np/model-law/1686
https://mofaga.gov.np/model-law/1686
https://mofaga.gov.np/model-law/1685
https://mofaga.gov.np/model-law/1685
https://mofaga.gov.np/model-law/566
https://mofaga.gov.np/model-law/566
https://mofaga.gov.np/model-law/128
https://mofaga.gov.np/model-law/128
https://mofaga.gov.np/model-law/145
https://mofaga.gov.np/model-law/145
https://mofaga.gov.np/model-law/133
https://mofaga.gov.np/model-law/133
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15  स्थानीय तह सहकारी ऐन, र िागत 
अनमुान ३ िाि(P2) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०८० 
त्रभि 

16  िाि गहृ सांचािनकायिववत्रि, र िागत 
अनमुान ३ िाि (P3) 

गााँउपात्रिका  प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
मन्द्िािय 

 ववसां २०८१ 
त्रभि 

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

 

 

 

 

ववर्षयक्षेिः मानव सांशािन ववकास (Human Resource Aspect of capacity development) 

 

यस अन्द्तगित जनप्रत्रतत्रनिी तथा कमिचारीहरुको क्षमता ववकाससाँग सम्िजन्द्ित ववर्षयहरु 
पछिन।्अध्ययन तात्रिम भ्रमण तथा अन्द्तरिीया कायििमहरुकायिशािा गोष्ठी आदद सांचािन गरी 
क्षमता ववकास गराउने गररन्द्छ। 

तात्रिका :  20  क्षमता ववकास कायियोजना कायािन्द्वयन िाका 

क) जनप्रत्रतत्रनत्रिस्तर 

त्रस.नां. क्षमता ववकासका प्रमिु कायिहरु र अनमुात्रनत 
िागत र प्राथत्रमकतािम 

कायिन्द्वयन 
गने त्रनकाय 

सहयोगी 
त्रनकाय  

अनगुमन 
मूल्यााँकन गने 

त्रनकाय 

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

गााँउपात्रिका सांघीय 
सरकार 

सांघीय 
मन्द्िािय 

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

गााँउपात्रिका सांघीय 
सरकार 

सांघीय 
मन्द्िािय 

3  जनप्रत्रतत्रनत्रि जनतावीच अन्द्तरविया कायििम 
(Y1P2);(Y2P3);(Y3P2) गरी ३वटा अनमुात्रनत 
िागत प्रत्रतकायििम ५ िािका दरिे गरी 
१५ िाि 

गााँउपात्रिका सांघीय 
सरकार 

सांघीय 
मन्द्िािय 

4  राजनीत्रत र प्रसाशनवीचको सम्िन्द्ि समुिरु 
िनाउने तात्रिम (Y1P2);(Y2P3);(Y3P3) गरी ३ 

गााँउपात्रिका सांघीय 
सरकार 

सांघीय 
मन्द्िािय 

https://mofaga.gov.np/model-law/118
https://mofaga.gov.np/model-law/565
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वटा र अनमुात्रनत िागत १५ िाि 
5  सामान्द्य कां प्यटुर सांचािन तात्रिम 

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

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

प्रदेश सरकार 

6  राजत्रनत्रत अथिशास्त्रको पररचय तात्रिम 
(Y1P1);(Y2P1);(Y3P2) गरी ३ वटा अनमुात्रनत 
िागत प्रत्रततात्रिम ५ िािको दरिे कूि 
१५ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

प्रदेश सरकार 

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

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

 सांघीय 
सरकार 

8  सांघीयता सम्िन्द्िमा अत्रभमूिीकरण तात्रिम 
(Y1P1); (Y2P3) र (Y3P2) गरी ३ वटा 
अनमुात्रनत िागत १५ िाि  

गााँउपात्रिका सांघीय 
सरकार 

सांघीय 
मन्द्िािय 

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

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

प्रदेश सरकार 

10  साविजत्रनक िरीद प्रविया र ववद्यतुीय िररद 
प्रणािी (Y1P1);(Y1P3);(Y2P2);(Y3P1);(Y3P3) 

गरी ५ वटा तात्रिमको प्रत्रततात्रिम ३िािका 
दरिे १५ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

प्रदेश सरकार 

11  एकीकृत वजस्त ववकास सम्िन्द्िी तात्रिम 
(Y1P2);(Y2P2) गरी २ वटा तात्रिम 
प्रत्रततात्रिम ५ िािका दरिे अनमुात्रनत 
िागत १० िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

सांघीय 
मन्द्िािय 

12  राजत्रनतीज्ञ ववद्याथी पररसांवाद कायििम 
(Y3P2) को अनमुात्रनत िागत ५िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

प्रदेश सरकार 

13  न्द्यावयक कायिसम्पादन अत्रभमूिीकरण 
तात्रिम(Y1P2);(Y2P3) गरी २ वटा तात्रिम र  

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

प्रदेश सरकार 
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प्रत्रत तात्रिम ५ िािका दरिे कूि 
अनमुात्रनत िागत १० िाि 

14  पूवाििार ववकास र वातावरण सांरक्षणवीचको 
सांतिुन तात्रिम (Y1P3);(Y2P3) गरी २ 
तात्रिमको ५िािका दरिे अनमुात्रनत िागत 
१० िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

सांघीय सरकार 

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

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

प्रदेश सरकार 

16  योजनाको छनौट र ववकास व्यवस्थापन 
सम्िन्द्िी तात्रिम (Y1P1);(Y2P1);(Y3P1) गरी 
३ वटा तात्रिमको प्रत्रत तात्रिम ५ िािका 
दरिे कूि अनमुात्रनत िागत १५ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

सांघीय सरकार 

17  मोवटभेशनि स्थानीय शासन (Y1P3);(Y3P2) 

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

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

प्रदेश सरकार 

18  राजनीत्रत र उद्यमशीिता वीचको सहकायि र 
सह सम्िन्द्ि (Y1P3);(Y3P3) गरी २ तात्रिम र 
प्रत्रत तात्रिम ५ िािका दरिे १० िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

प्रदेश सरकार 

19  ववदेशी स्थानीय पात्रिकासाँग भत्रगनी सम्िन्द्ि 
स्थापना कायििम (Y3P3) को अनमुात्रनत 
िागत १० िाि 

गााँउपात्रिका सांघीय 
सरकार 

सांघीय सरकार 

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

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

सांघीय 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 कायििमहरुको सांचािन गनि अनमुात्रनत िागत ३ 
करोड ७५ िाि प्रस्ताव गररएको छ।वैदेजशक तथा अन्द्तर प्रदेशका कायििमहरुको िागत सांघीय 
सरकारको तफि वाट व्यहोने र अन्द्यमा गााँउपात्रिका स्वयांिे व्यहोनुि पने गरी प्रस्ताव गररएकोछ। 
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त्रनम्म तात्रिमामा सत्रमत्रतस्तरका वा सत्रमत्रतमा आवद्ध जनप्रत्रतत्रनत्रिहरुको क्षमता ववकास गनि ववत्रभन्न 
गोष्टी कायिशािा अत्रभमूिीकरण तात्रिम तथा भ्रमणहरुको प्रस्ताव गररएकोछ।यी कायििमहरु 
सांचािन गनि २ करोड ३५ िाि प्रस्ताव गररएकोछ।वैदेजशक भ्रमण तथा अन्द्तरप्रदेश कािि ममा 
सांघीय सरकारिे िचि व्यहोने र अन्द्य साना त्रतना कायििमहरुको िात्रग गााँउपात्रिका स्वयांिे नै िचि 
व्यहोने गरी कायििम सांचािन गनुि उपयकु्त हनु्द्छ। 

 

 

तात्रिका :  21  क्षमता ववकास कायियोजना कायािन्द्वयन िाका 

ि) सत्रमत्रतस्तर 

त्रस.नां. क्षमता ववकासकाप्रमिु 
कायिहरु; अनमुात्रनत िागत; 

प्राथत्रमकतािम 

कायिन्द्वयन 
गने त्रनकाय 

सहयोगी 
त्रनकाय  

अनगुमन 
मूल्यााँकन 
गने त्रनकाय 

समय सीमा 
(वव. सां) 

1  ववर्षय ववज्ञतामा थप ज्ञान प्राप्त 
गने अन्द्तरविया तथा 
गोष्ठी(ववत्रभन्न सत्रमत्रतहरुको 
वेग्िा वेग्िै) 

अनमुात्रनत िागत २५ िाि 

(P3) 

 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

गााँउपात्रिका वव सां 
२०८१ 
त्रभि 

2  ववर्षय क्षेि साँग सम्िजन्द्ित 
ज्ञान र सीप अनमुात्रनत िागत 
५ िाि (P1) 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

गााँउपात्रिका २०८० 
त्रभि 

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

(P1) 

 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

गााँउपात्रिका २०७९ 
त्रभि 

4  ऐन कानूनको मस्यौदा तजुिमा 
र न्द्यावयक कायिसम्पादन 
अनमुात्रनत िागत १० िाि 

(P1) 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

गााँउपात्रिका २०७९ 
त्रभि 

5  साविजत्रनक िरीद प्रणािी र गााँउपात्रिका प्रदेश गााँउपात्रिका २०७९ 
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सेवामा प्रववत्रिको प्रयोग 
अनमुात्रनत िागत १० िाि 

(P1) 

सरकार त्रभि 

6  अन्द्तर प्रदेश पात्रिका भ्रमण 
अनमुात्रनत िागत ३० िाि 

(P3) 

गााँउपात्रिका सांघीय 
सरकार 

गााँउपात्रिका २०८२ 
त्रभि 

7  सांघीयता र ववकास वीचको 
अन्द्तर समिन्द्िवारे थप 
जानकारीका कायििमहरु 
अनमुात्रनत िागत ५ िाि 

(P3) 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

गााँउपात्रिका २०८१ 
त्रभि 

8  आचार सांवहता र भवन 
मापदण्ड अनमुात्रनत िागत 
१० िाि (P2) 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

गााँउपात्रिका २०८० 
त्रभि 

9  असि अभ्यासहरुको 
अविोकन भ्रमण 
स्वदेशअनमुात्रनत िागत २० 
िाि 
(P3) 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

गााँउपात्रिका ववसां २०८१ 
त्रभि 

10  वैठक सांचािन र कायिक्षेि 
वारेको नवीनतम ज्ञान 
अनमुात्रनत िागत ५ िाि 

(P2) 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

गााँउपात्रिका २०७९ 
त्रभि 

11  वैदेजशक अििोकन भ्रमण 
अनमुात्रनत िागत १ करोड 

(P3) 

 

गााँउपात्रिका सांघीय 
सरकार 

गााँउपात्रिका २०८२ 
त्रभि 

12  राजनीत्रत र प्रशासनको ववचको 
सम्िन्द्िसिुार अनमुात्रनत 
िागत ५ िाि (P3) 

गााँउपात्रिका प्रदेश 
सरकार 

गााँउपात्रिका २०८१ 
त्रभि 

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

तात्रिका :  22 क्षमता ववकास कायियोजना कायािन्द्वयन िाका 
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ग) कमिचारी स्तर 

पद वा तह क्षमता ववकासका कायििमहरु, 

अनमुात्रनत िागत र समय/प्रथत्रमकता 
कायिन्द्वयन 
गने त्रनकाय 

सहयोगी 
त्रनकाय 

अनगुमन मूल्यााँकन गने 
त्रनकाय  

प्रमिु 
प्रशासकीय 
अत्रिकृत 

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

(Yr2 P2 ; Yr3 P1), साविजत्रनक प्रशासन 
र सेवा प्रवाह सम्िन्द्िी तात्रिम (Yr1P2; 

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

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार सांघीय मन्द्िािय 

अत्रिकृत 
सातौं 

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 
िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

अत्रिकृत 
छैटौं 

ग्रत्रमण जन स्वास््य सेवा साँग 
सम्िजन्द्ित नीत्रत र कायििम(Yr1P1; 

Yr2P2; Yr3P1) सांिमण रोग र 
माहामारी सम्िन्द्िी तात्रिम(Yr1p2;Yr2 

P2; Yr3P1) गरी ६ तात्रिम र 
अनमुात्रनत िागत ६ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

अत्रिकृत 
सातौं 

उत्प्ररेणा (Yr1P2)  समन्द्वय(Yr2P2) 
नेततृ्व ववकास (Yr1P3) इ-गभनेन्द्स 
(Yr3P2) जशक्षा  प्रशासन (Yr1P3) 
पाठ्यिम ववकास(Yr1P2) स्थानीय 
भार्षा र सांस्कृत्रत (Yr3P3) गरी ७ 
तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ७ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

अत्रिकृत 
सातौं 

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

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

अत्रिकृत उत्प्ररेणा(Yr1P2);समन्द्वय(Yr1P3); गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 
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सातौं नेततृ्वववकास(Yr2P3); इ-

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

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

अत्रिकृत 
छैटौं 

जनस्वास््य सेवाप्रदाय (Yr1P2); 

सांिामक रोग 
रोकथाम(Yr1P1));फोहरमैिा 
वगीकरण,ढुवानी, ववसजिन, प्रशोिन 

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

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

सूचना 
प्रववत्रि 
अत्रिकृत  

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

तात्रिम(Yr3P2) गरी ४ तात्रिम र 
अनमुात्रनत िागत ६ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

अत्रिकृत 
छैटौं 

रोजगार प्रवद्धिन(Yr1 P2), उद्यमजशिता 
ववकास (Yr2P1); Local Business 

incubation (Yr3P1)  गरी ३ तात्रिम र 
अनमुात्रनत िागत ३ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

सहायक 
पााँचौं 

सामान्द्य प्रसाशन  (Yr1P2); सेवाप्रवाह 

(Yr2P1) प्रशासत्रनक सांस्कृत्रत(Yr3P2) 
गरी ३ तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ३ 
िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

सहायक 
पााँचौं 

नेपािको िेिामान र 
िेिापािन(Yr1P2); िेिा परीक्षण मान 

(Yr2P1) गरी २ तात्रिम र अनमुात्रनत 
िागत २ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

जशक्षा 
पााँचौं 

जशक्षा प्रासाशन (Yr2P1); स्थानीय 
पाठ्यिम ववकास(Yr2P2) गरी २ 

तात्रिम र अनमुात्रनत िागत २ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

प्रशासन 
पााँचौं 

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

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

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 
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सहायक 
पााँचौं 

न्द्याय प्रसाशन(Yr1P2) ; मेि त्रमिाप 
गराउने तात्रिम(Yr2P1) गरी २ तात्रिम 
र अनमुात्रनत िागत ४ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

पााँचौं प्रा 
स 

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

(Yr3P3) गरी ३ तात्रिम र अनमुात्रनत 
िागत ६ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

पााँचौं प्रा 
स 

पश ुववकास पश ुसेवा (Yr1P2); 

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

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

पााँचौं  िरीद जजन्द्सी व्यवस्थापन 

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

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

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

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

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

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

MIS (Yr2P2); (Yr3P3) गरी ४ तात्रिम 
र अनमुात्रनत िागत ४ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

चौथो पश ुसेवा सम्िन्द्िी ३ तात्रिम 
((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) गरी ३ 
तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ३ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

चौथो पश ुसेवा सम्िन्द्िी ३ तात्रिम 
((Yr1P1); ()Yr2P2); (Yr3P3)) गरी ३ 
तात्रिम र अनमुात्रनत िागत ३ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

चौथो  जजन्द्सी सम्िन्द्िी ३ तात्रिम (Yr1P1); 

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

(Yr3P3)) गरी ६ तात्रिम र अनमुात्रनत 
िागत ६ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

सहायक म 
वव त्रन  

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

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

चौथो  Web site management; Excel and गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 



 
 

70 

powerpoint slides; hardware and 

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

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

(Yr3P3)) गरी ३ तात्रिम र अनमुात्रनत 
िागत ३ िाि 

गााँउपात्रिका प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार 

सहायक 
कमिचारी 

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

(Yr3P3)) गरी ७ तात्रिम र अनमुात्रनत 
िागत ७ िाि 

गााँउपात्रिका गााँउपात्रिका गााँउपात्रिका 

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

orders. 

 

९.२ उपसांहार 

नेपािको सांवविानिे पररकल्पना गरे िमोजजम स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको म्यागङ 
गाउपात्रिकाकव सांवविान प्रदत्त अत्रिकारिाइ व्यवहारमा उतानि स्थानीय सरकारको ववद्यमान, 
मानवीय, सांस्थागत र प्रणािीका अवयवहरुिाइ वववेचना गरी तयार गररएको प्रस्ततु ३ वर्षि क्षमता 
ववकास योजनािे िदत्रिदो पररजस्थत्रतमा जनताको घरदैिोमा गाउपात्रिकािे पयुािउन ु पने सेवािाइ 
गणुस्तरीय प्रभावकारी र न्द्यायपणुि िनाउन यो योजना एक महत्वपणुि दस्तािेज हो । यसो हेदाि 
महत्वाकाांक्षी देजिने यो योजना तजुिमा गदाि ववद्यमान अवस्था र अपेजक्षत अवस्थाको ववश्लरे्षण गरर 
मानव सांसािन ववकास, सांस्थागत ववकास र ववत्रि प्रणािीगत ववकासिाइ टेवा पयुािउने कायििमहरु 
समेवटएको छ ।  
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पररच्छेद-१०: अनसूुचीहरु 

अनसूुची १. मावन सांसािन क्षमता ववकास आवश्यकता पवहचान 

अनसुचुी २. ववर्षय क्षेिका आिारमा क्षमता ववकास क्षेि ववर्षय पवहचान सवेक्षण 

अनसूुजच ३. सांस्थागत क्षमता ववश्लरे्षण 

अनसूुजच ४. सांस्थागत क्षमता ववश्लरे्षणका आिारमा क्षमता ववकास कायििम 

अनसूुची ५. कायाििय पवुाििार 

अनसूुची ६.(क) मानव सांसािन क्षमता ववकास कायियोजना 
 (ि) सांस्थागत क्षमता ववकासकायियोजना 
 (ग) कायाििय पवुाििार क्षमता ववकास योजना 
अनसूुची ७. िीववर्षिय क्षमता ववकास कायियोजना (P1, P2 and P3) 
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पररच्छेद-१०: वफल्ड माइन्द्यटु तथा फोटो 
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