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पररच्छेद - एक 

पररचय 
१.१ पषृ्ठभूमी 
नेपािमा संघीयता िाग ु भएपश्चात ् स्थापना भएको खााँडादेवी गाउाँपालिका रामेछाप चजल्िाको पहाडी भभूागमा 
अवचस्थत छ। शचिकी प्रलतक देवी खााँडादेवीको नामबाट नामाकरण भएको यस पालिकाको पूवमुा मन्थिी 
नगरपालिका, पचश्चममा खााँडादेवी गाउाँपालिका, उत्तरमा दोरम्भा गाउाँपालिका र दचक्षणमा सनुकोशी नदी रहेको छ। 
यो पालिका समदु्र सतहबाट कररब ३०० लमटरदेचख १,९८५ लमटरको उचाइसम्ममा फैलिएको र यो १५०.७ 
वग ु वकिोलमटर क्षेिफिमा फैलिएको छ। यस पालिकामा ९ वटा वडाहरु रहेका र पालिकाको सदरमकुाम 
माकादमु घ्याङलसङडााँडामा रहेको छ। यस पालिकाको अलधकांश भ-ुभाग सखु्खा रहेको र पहाडी भगूोि लभरािो 
रहेको छ। पालिकाका झण्डै चारवटा वडाहरु अत्यन्तै ववकट सखु्खा भलूमिे घेररएका छन।् पालिकाको दवैुपट्टी 
सनुकोशी र तामाकोशी नदी बगेको छ। यस पालिकाकाववलभन्न स्थानहरुमा िािीगरुााँस, उचत्तस, सल्िो, बेि, 
जटामसी, चिुो, अमिा जस्ता रुख र जलडबटुी पाइन्छ। यहााँ धालमकु आस्थाका केन्द्रको रुपमा खााँडादेवी, अग्िेश्वरी, 
रूदे्रश्वर, गमु्बाडााँडा रहेका छन ्भन ेयहााँ खररढुङ्गा, चनुढुङ्गा, ढंुगा, लगटी, बािवुा उपिब्ध हनु्छ। 

 

यस पालिकामा तामाङ, नेवार, थामी, मगर, माझी, राई, ब्राम्हण, क्षेिी, दलित िगायतका जातजालतहरु बसोबास 
गदुछन।् वहन्द,ु बौद्धिगायतका धम ु मान्न े व्यचिहरुको यहााँ बसोबास रहेको छ। वव.सं. २०७८ सािको 
जनगणनाअनसुार यस पालिकामा ५,३९२ घरसंख्या, ५,५०७ घर पररवार संख्या तथा ९,१७४ जना परुुष र 
१०,२०७ जना मवहिा गरी जम्मा १९,३८१ जनसंख्या रहेको छ। कृवषमा अन्नबािी, तरकारी खेती र पशपुािनको 
सम्भावना रहेको भए तापलन अलधकांश खेती आकाशे पानीमा लनभरु रहेको छ। यस पालिकाधलमकु, सांस्कृलतक 
एवम ्पयटुकीय दृविकोणिे उच्च सम्भावनायिु रहेको देचखन्छ।  

 
१.२ क्षमता ववकास योजनाको आवश्यकता र औचचत्य 
संववधान बमोचजम स्थानीय स्तरमातथा स्थानीय तहमै आम सवसुाधारण जनतािाई सरि, सहज एवम ्सवुवधायिु 
ढंगिे सरकारी वस्त ुतथा सेवा प्रदान गने गराउने र स्थानीय स्तरमै जनताको नचजकको सरकार भएको अनभुतूी 
ददिाउने अलभप्रायिे गठन भएको स्थानीय सरकाररुपी यस खााँडादेवी गाउाँपालिकािे आफ्नो पवहिो पााँच वष े
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कायकुाि सम्पन्न गरेको छ। पवहिो कायकुािमा संवैधालनक एवम ्काननुी रुपमा केही पूवाुधार र पद्दती स्थापना 
गने काय ुभएको अवस्था छ। साथै अरु धेरै गन ुबााँकी पलन छ। यसै क्रममा दोस्रो आवलधक लनवाुचन (५ वष े
कायकुािको िालग) २०७९ वैशाखमा सम्पन्न भई पालिकामा जनप्रलतलनधीहरु बहाि भएको अवस्था छ। संववधानको 
अनसूुची ८ बमोचजमको संवैधालनक चजम्मेवारी र स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे ददएको कानूनी काय ु
चजम्मेवारी सम्पादनका िालग तथा पालिकाका जनतािाई चसु्त, दरुुस्त, लछटो, छररतो, दक्ष, लमतव्ययी र प्रभावकारी 
सेवा प्रवाहका िालग पालिकामा कायरुत जनप्रलतलनधी एवम ्कमुचारीको दक्षता एवम ्लसप अलभवृवद्ध गनु ुअपररहाय ु
हनु आउाँदछ। त्यसैगरी पालिकाको संस्थागत एवम ्संरचनागत बन्दोबस्त लमिाउने र पद्दती एवम ्प्रणािीमा सधुार 
गने काय ुगनकुा िालग पालिकाको समग्र क्षमता अलभवृवद्ध सम्बन्धी योजना एवम ्कायकु्रम तजुमुा गरी कायाुन्वयनमा 
ल्याउन ुअलतआवश्यक देचखन्छ। यसो हनु सकेमा मािै जनतािे स्थानीय सरकारको अनभुतूी गन ुसम्भव हनुेछ।  

क्षमता ववकास योजनाको कायाुन्वयनबाट मानव संशाधनमा लसप, दक्षता, ज्ञान, अनभुव एवम ्मनोबिको अलभवृवद्ध 
हनुे, पालिकाका स्रोत र साधनको अलधकतम सदपुयोग सम्भव हनुे, पालिकाको िक्ष्य र उद्दशे्य प्रालप्तमा सघाउ पगु्ने 
र पालिका सेवा प्रवाहका िालग आफैँ मा सक्षम हनुे तथा अरु कसैको भर पनु ुनपने अवस्था सृजना हनु्छ। यस 
अथमुा पालिकाको ववद्यमान सामर्थयतुा, कमी कमजोरी, सम्भावना र भावी योजना एवम ्सधुारका िालग अन्तरािको 
पवहचान गरी कायाुन्वयन गनकुा िालग पलन क्षमता ववकास योजना आवश्यक पदुछ। पालिकाका कमी कमजोरी 
पत्ता िागेमा मािै त्यस्तो स्थानमा थप सधुार गरी चसु्त सेवा प्रदान गन ुसवकन े हुाँदा क्षमता ववकास योजना 
महत्वपूण ुहनुे देचखन्छ। यस योजनािे पालिकासाँग हािसम्म सक्षमता हुाँदै नभएको ववषय तथा क्षिेमा नयााँ थािनी 
एवम ्सरुुवात गन ुर न्यून सक्षमता भएको ववषय तथा क्षेिमा थप सक्षमता, प्रभावकाररता एवम ्योग्यता अलभवृवद्ध 
गन ु सघाउ परु् याउने देचखन्छ। यस योजनाको कायाुन्वयनबाट पालिकाको व्यवस्थापकीय क्षमतामा वृवद्ध हनुे, 
पालिकामा ववधी एवम ् पद्दतीबाट काय ु सम्पादन हनुे, जनशचिको काय ु उत्प्रेरणामा बढोत्तरी हनुे, संववधानको 
अनसुचुी ८ िे पालिकािाई प्रत्याभतु गरेका संवैधालनक काय ु चजम्मेवारी सम्पादन गनमुा सफिता लमल्ने र 
पालिकाबासीका िालग पालिकाको सेवा सरि, सहज र अपेचक्षत हनुे देचखन्छ। 

पालिकाको संस्थागत, संरचनागत र प्रणािीगत सधुारका िालग क्षमता ववकास योजना माफुत कायकु्रम तजुमुा गरी 
कायाुन्वयमा ल्याउाँदा यी सबै ववषयिाई पररचािन गने प्रमखु स्रोत भनेको जनशचि नै हो। जनशचिको क्षमता, 
ज्ञान, लसप, लसजनुा, नवप्रवतुन, प्रलतभा, सोंच, कायशैुिी, काय ुसंस्कृलत र काय ुव्यवहारमा पररवतुन, सकारात्मकतार 
स्वउत्प्रेरणाजागतृ नभएसम्म संस्थागत र प्रणािीगत क्षमता ववकासिे मािै पालिकाको कायिेु साथकुता प्राप्त गन ु
सक्दैन। तसथ,ु पालिकाको नीलतगत नेततृ्व गने जनप्रलतलनधीहरु र जनप्रलतलनधीको नीलतगत लनणयुिाई कायाुन्वयनमा 
ल्याउने जनप्रलतलनधीका सवक्रय दावहने हात (Active Right Hand) भनकेा कमचुारीनै हनु।् साथै कायकुारी भलूमकामा 
रहने कारणिे जनप्रलतलनधीहरु (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षहरु) पालिकाका सवक्रय जनशचि हनु।्तसथ,ु 
पालिकाका यी जनप्रलतलनधीरुपी सवक्रय जनशचि र उनीहरुका सवक्रय दावहने हातका रुपमा कायरुत कमचुारीहरुको 
काय ुसम्पादन क्षमता अलभवृवद्ध यस योजनाको प्रमखु िक्ष्य हनुपुदुछ। तव मािै समग्र सक्षमता हालसि गन ुसम्भव 
हनु्छ। पालिकाको आफ्नो प्राथलमकता र आवश् यकता तथा जनताको माग र चाहनाबमोचजमका नीलत, योजना, 
कायकु्रम छनौट गन,ु बजेट लनमाुण गन,ु स्थानीय सरकारका संवैधालनक र काननुी काय ुचजम्मेवारी बहन गन ुर 
व्यवस्थापन गन,ु नागररक सेवािाई जनअपेचक्षत बनाउन, पालिकाका काम कारवाहीमा चजम्मेवारी, जवाफदेवहता, 
पारदचशतुा, लमतव्यवयता, दक्षता र प्रभावकाररता अलभवृवद्ध गदै सशुासनको प्रत्याभतूी ददिाउनका िालग पलन क्षमता 
ववकास योजना तयार गरी कायाुन्वयन गनु ुआवश्यक हनु्छ। 

पालिकामा उपिब्ध लसलमत स्रोत र साधनको उपयोग गरी लसंचाई, सडक, कुिो, नहर आददको व्यवस्था गरी 
स्थानीय जनतािाई सेवा, सवुवधा, राहत, लनमाणु तथा सहायता उपिब्ध गराउने उपयिु ववधी एवम ्तररकाको 
जानकारीका िालग क्षमता ववकास योजना उपयोगी हनु सक्दछ। क्षमता ववकास योजनाको आवश्यकता रऔचचत्य:  

- पालिकाको मानव ववकास, संस्थागत ववकास र प्रणािीगत क्षमता ववकास गन,ु पालिकािे सम्पादन गने कायमुा 
चजम्मेवारी, जवाफदेवहता, पारदशीता र प्रभावकाररता ल्याई सशुासन कायम गन,ु स्थानीय ववकासिाई ददगो, 
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भरपदो, नलतजामखुी र जनअपेचक्षत बनाउन, सेवा प्रवाहमा चसु्तता, प्रभावकाररता, दक्षता र लमतव्यवयता ल्याउन, 

पालिकाको मौजदुा काय ु सम्पादनको अवस्था, काय ु सम्पादनमा देचखएका समस्या रअन्तराि पवहचान गरी 
समस्या समाधानगन,ु पालिकाबाट सम्पादन हनुे ववकास लनमाुण र सेवा प्रवाहिाई ददगो, ववश्वसनीय, गणुस्तरीय 
र नलतजामखुी बनाउन, काय ु सम्पादनमा देचखएका कमी कमजोरी औलँ्याई सधुार गन,ु जनशचिको मौजदुा 
क्षमतामा बढोत्तरी ल्याई काय ुउत्प्रेरणामा वृवद्ध गन,ु ववकासका नयााँनयााँ ढााँचाको अविम्वन गनमुा सहजीकरण 
गन,ु जनता र सेवाग्राहीको अपेक्षाबमोचजमको सेवा र ववकास गनसुक्न ेसक्षम एवम ्सवि पालिका लनमाुण गनु, 
पालिका स्थानीय सरकार हनुकुो अनभुतूी पालिकावासीिाई ददिाउन समथवुान हनु। 

 
१.३ क्षमता ववकास योजना तजुमुा ववधी र प्रकृया 
खााँडादेवी गाउाँपालिकाको क्षमता ववकास योजना तजुमुा गन ुलनम्नानसुारको ववलध र प्रकृयाको अविम्बन गररएको 
छ।साथै क्षमता ववकास योजना तजुमुाका आधारको रुपमा पलन वयनै ववषयिाई समावेश गररएको छ । 

➢ नेपािको संववधान २०७२, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४, अन्य सम्बद्ध ऐन, पालिकाबाट जारी भई 
प्रकाचशत भएका ऐन, लनयमाविी, लनदेचशका, कायवुवधी, मापदण्ड, ददग्दशनु, नीलत, रणनीलत,योजना, काययुोजना, 
कायकु्रम, बजेट, आय-व्यय, अनदुान, राजस्व, प्रगलत प्रलतवेदन, जनप्रलतलनलधका घोषणापि िगायत जनशचि, 
पूवाुधार, प्रकृया, पद्दती सम्बद्ध अन्य वववरणहरुको सङ् किन, अध्ययन, ववश् िेषण।  

➢ गाउाँपालिकाका नवलनवाुचचत जनप्रलतलनधीहरु (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य एवम ्कायपुालिकाका 
सदस्यहरु), पालिकाका कमचुारीहरु (प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत, शाखा प्रमखु, वडासचचव िगायत) साँग स्थिगत 
अविोकन,प्रत्यक्ष भेटघाट, पररचय, छिफि,राय परामश,ु अन्तरवक्रया, जानकारी आदानप्रदान, अलभमखुीकरण 
एवम ्सझुाव सङ् किन। 

➢ क्षमता ववकास योजना तजुमुाका िालग तयार गररएका ८ वटा फारामहरु जनप्रलतलनधी एवम ्कमचुारीहरुिाई 
ववतरण र लनजहरुबाट सझुाव सङ् किन । 

➢ जनप्रलतलनधीका काय ु चजम्मेवारीका बारेमा जनप्रलतलनधीसाँग र कमचुारीका काय ु चजम्मेवारीका बारेमा प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृत, शाखा प्रमखुहरु,ववषयगत कमचुारीहरु, वडासचचव िगायतका कमचुारीहरुसाँग अिग अिग 
छिफि एवम ्सझुाव सङ् किन। 

➢ वडाका सम्बन्धमावडाअध्यक्ष र वडा सचचवसाँग छिफि एवम ्सझुाव सङ् किन। 

➢ क्षमता ववकास योजना तजुमुा, यसको आवश्यकता र कायाुन्वयन िगायतका ववषयमा पालिकामा जनप्रलतलनधी 
र कमचुारीहरुिाई अलभमखुीकरण प्रदान। 

➢ पालिकाका ववलभन् न दस्तावेजहरुको अध्ययन, सूचना  संकिन, ढााँचाहरुको तयारी र ववतरण। 
➢ जनप्रलतलनधी र कमचुारीको माग, आवश् यकता, नेततृ्व, समन्वय, मौजदुा समस्या र क्षमता िेखाजोखाको प्रयोजनाथ ु
ववलभन्न ८ वटा फारामहरुको ववतरण तथा सझुाव सङ् किन गरी सो को अध्ययन ववशे्लषण। 

➢ क्षमता ववकास योजनाको प्रारचम्भक प्रलतवेदन तयारी तथा सम्प्रेषण र पषृ्ठपोषण प्राप्त। 

➢ क्षमता ववकास योजनाको अचन्तम प्रलतवेदन तयारी र पेस। 
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खांडादेवी पालिकामा भएको छिफिको दृश्य 

 
 

 
१.४ क्षमता ववकास योजनाका सीमाहरु 
पालिकाको क्षमता ववकास योजना तजुमुामा केही तात्कालिक लसमाहरु यसप्रकार रहेका छन ्: 
- अलभमचुखकरण कायकु्रममा पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र वडासदस्यहरुको सहभालगता र 
उपचस्थलतको अवस्था। 

- उपचस्थलतमा सवक्रय सहभालगता र राय परामशकुो अवस्था। 

- वडा अध्यक्ष र वडा सचचवसाँग पलन पालिकाकै कायकु्रममा राय परामश ुलिनपुने बाध्यात्मक अवस्था। 

- अलभमखुीकरण र छिफिको समयमा पालिकामा सेवाग्राहीहरुको लभाँड र चाप। 

- असार १० लभि बजेट तयारी र पेस गनुपुने पालिकाको बाध्यात्मक अवस्था। 

- अलभमचुखकरण कायकु्रममा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षबाट प्राप्त राय परामश ुर प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 
िगायतका शाखा प्रमखु कमचुारीहरुबाट प्राप्त तर्थयाङ् क, वववरण र जानकारी नै अध्ययनको मखु्य स्रोत। 

यो योजना पालिकाका जनप्रलतलनधीहरु र कमचुारीहरु साँग गररएको अन्तरवक्रयाबाट प्राप्त राय सझुाव तथा वहााँहरुिे 
उपिब्ध गराएको वववरणमा आधाररत रहेको छ। त्यसैगरी यसको कायाुन्वयनका िालग आवश्यक पने स्रोत 
साधन र बजेट संघ सरकार, प्रदेश सरकार, दात ृ लनकाय, ववकास साझेदार, प्रदेश सशुासन केन्द्र िगायतबाट 
आलथकु एवम ्प्राववलधक सहयोग प्राप्त हनुेछ भन्न ेअपेक्षा छ।  

 
१.५ कायकुारी साराशं  
संबैधालनक अलधकारहरुिाई प्रभावकारी ढङ् गिे सम्पादन गन,ु सेवा प्रवाहको सशि भलूमका लनवाुह गन,ु आफ्नो 
चजम्मेवारी र जवाफदेवहतािाई आत्मसात गदै पूण ुचजम्मेवार बन् न, आफूिे गने काम कारवाही, कायशैुिी, सेवाको 
प्रवाहीकरण, सेवाग्राहीप्रलतको सोंच, व्यवहार, कायसंुस्कृलत र सेवा एवम ्सेवा प्रदान गने पद्दती र ववधीमा सामवयक 
रुपमा पररष्कार, पररमाजनु र सधुार गदै जान ुजरुरी छ। आफ्नो पालिकाको समवृद्ध, प्रगलत र समनु्नतीका िालग 
सो िक्ष्य हालसि गने सोंच, सृजना, ज्ञान, लसप र शैिी पलन अलि लभन्न र अनकुरणीय हनु ुआवश् यक हनु्छ। 
सामान्यत: एउटा गाउाँपालिकाको क्षमता ववकास भन् नािेयसको जनशचि, संस्थागत  व्यवस्थार प्रणािीगत 
व्यवस्थामा सक्षमता हालसि गने भन् नेजनाउाँदछ। यस अथमुा लनम्न ववषय, पक्ष वा क्षेिमा सक्षमता हालसि भएमा 
मािै पालिकाको क्षमता ववकास सम्भव भई अपेचक्षत सेवा प्रदान गन ुसम्भव हनु्छ। 
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➢ मानव संशाधन क्षमता ववकास (जनप्रलतलनधी र कमचुारीको क्षमता ववकास)। 

➢ संस्थागत ववकास (संगठनात्मक व्यवस्था, भौलतक पूवाुधार, औजार, उपकरण िगायतको पयाुप्तता एवम ्
उपिब्धता)। 

➢ प्रणािीगत ववकास (काननुी, पद्दती, कायपु्रकृया, सेवा प्रवाहीकरण, काय ु सम्पादन प्रणािी,काय ु वातावरण 
िगायतको व्यवस्था)। 

➢ समग्र क्षमता ववकास (नीलतगत, संस्थागत,संरचनागत, काननुी, प्रकृयागत, स्रोतसाधनगत, कायशैुिीगत, 
संगठनात्मक, काय ुसंस्कृलत, काय ुव्यवहार, वातावरणीय - आन्तररक एवम ्बाह्य, अन्तर-तह समन्वय, सहकाय,ु 
सहकाररता एवम ्सहअचस्तत्वको उपयिु कायाुन्वयन सक्षमता) 

प्रस्ततु क्षमता ववकास योजनािे समावेश गरेका कायकु्रमको कायाुन्वयनबाट पालिकामा कायरुत जनशचिको 
मनोबि, जोश, जााँगर र उत्साहमा वृवद्ध भई काय ुउत्प्रेरणामाअलभवृवद्ध हनुे र अन्ततोगत्वा पालिकाको संस्थागत 
एवम ्संरचनागत व्यवस्थामा सधुार आई पद्दती लनमाुणमा सघाउ पगु्न जानेछ। यसबाट पालिकािे गनुपुने मखु्य 
कायमुा सहजता आई पालिकाको समवृद्ध र समनु्नलतमा ठोस योगदान पगु्ने अपके्षा गररएको छ।  

क्षमता ववकास योजनािे मौजदुा क्षमतामा बढोत्तरी ल्याउने, क्षमता अभावको अवस्थामा ज्ञान, लसप, जानकारी र 
दक्षता पूलतु गने तथा व्यचिमा काम गने सक्षमता बढाउने सलुनचश्चतता प्रदान गदुछ । संववधानको अनसूुची ८ िे 
प्रदान गरेको एकि संवैधालनक काय ुचजम्मेवारी र स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को काननुी व्यवस्थाका 
आधारमापालिकािाई ववकास र सेवा प्रदान गने कायमुा सक्षमता, सामर्थयतुा र सविता प्राप्त गनमुा यस योजनाबाट 
उल्िेख्य योगदान पगु्नेछ ।  

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे स्थानीय तहको संस्थागत सदुृवढकरण गन ुर क्षमता ववकास गन ुववशेष 
कायकु्रम तजुमुा गरी िाग ु गन ु सक्न े व्यवस्था उल्िेख गरेको छ। पालिकाका जनप्रलतलनधीहरुिे लनवाुचनको 
दौरानमा स्थानीय जनतािाई ववलभन्न प्रलतवद्धता व्यि गरेको अवस्था छ। ती प्रलतवद्धता परुा गन ुस्रोतको व्यवस्थापन 
प्रमखु चनुौतीको रुपमा रहेको छ। यसका िालग पालिकािे आफ्नो स्रोत वृवद्धको योजना बनाउनपुने, राजस्व 
पररचािन क्षमता ववकास गनुपुने, संघ तथा प्रदेशबाट अनदुान प्रालप्तका प्रकृया र उपयोगबारे जानकारी हालसि 
गनुपुने, खच ुगने सक्षमता बढाउनपुने, पूाँजीगत खच ुर ववकास खचमुा बढोत्तरी ल्याउनपुने, प्रशासलनक एवम ्चाि ु
खच ुलनयन्िण गनुपुने र उपिब्ध साधनस्रोतको सही ढङ् गिे लमतव्ययी रुपमा पररचािन गनुपुने हनु्छ। यी सबै 
कायकुा िालग पालिकाको मौजदुा क्षमता पयाुप्त देचखंदैन। त्यसैगरी पालिकामा क्षमता अभाव भएको तथा कम 
क्षमता भएको भन्ने नाममा संघ सरकारका मन्िाियहरुबाट अझैं पलन पालिकाको एकि अलधकार लभिको ववषयमा 
सशतु अनदुान र सशतु कायकु्रम आउने र पालिकािे कायाुन्वयन गने गरेको अवस्थाबाट पार पाउन र पालिकाकै 
सक्षमता बढाई ववत्तीय समानीकरण अनदुानको प्रयोगबाट एकि काय ुचजम्मेवारीको काम आफैँ  सम्पादन गन ुपलन 
पालिकािे आफ्नो मानव संशाधन, संस्थागत क्षमता, भौलतक पूवाुधार एवम ्प्राणािीगत सधुार िगायतका ववषयमा 
क्षमता ववकास गनु ुअपररहाय ुदेचखन्छ। 

पालिकाबाट स्थानीय स्तरका नीलत, ऐन, लनयम, लनयमाविी,लनदेचशका, ददग्दशनु, कायवुवधी र मापदण्ड तजुमुा गन,ु 
भवन लनमाुण संवहता लनमाुण र पािना गन ुगराउन, स्थानीय पूवाुधार लनमाुण, संचािन र व्यवस्थापन गन,ु स्थानीय 
योजना तथा बजेट तजुमुा गन,ु वस्ती ववकास गन,ु ववपद् व्यवस्थापन गन,ु वातावरण संरक्षण गन,ुफोहोर मैिा 
व्यवस्थापन गन,ुकाय ुसम्पादनमा र सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववलधको प्रयोगिाई बढावा ददन, ववकास लनमाुण प्रकृयामा 
जनसहभालगता बढाउन, आन्तररक स्रोत पररचािन गन,ु स्थानीय न्यावयक काय ु सम्पादनमा सहचजकरण गन,ु 
सावजुलनक ववत्त पररचािन गन,ु ववधी सम्मत प्रकृयाबाट सावजुलनक खररद लनमाुण काय ुगन ुगराउनसमेत क्षमता 
ववकास योजना तजुमुा गरी सोको कायाुन्वयन गनु ुपालिकाको प्रमखु आवश् यकताको रुपमा रहेको छ।  

 
पररच्छेद - दईु 
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खााँडादेवी गाउाँपालिकाको क्षमता ववकास नीलत तथा कायनुीलत 
 

२.१ क्षमता ववकासका िालग खााँडादेवी गाउाँपालिकािे अंलगकार गरेका नीलतहरु 
६.२.१.क्षमता ववकास नीलत 

यस पालिकाको िीबषीय क्षमता ववकास काययुोजनाको क्षमता ववकासनीलत देहायबमोचजम हनुेछ । 

➢ "खाडंादेवी गाउंपालिकाको कायसुम्पादन सक्षमता अलभबदृ्धी गदै चसु्तदरुुस्त स्थानीय ववकास लनमाणु र 
सरि एवं सहज सेवा प्रवाहमा ददगो तथा सकारात्मक योगदान पयुाउुने"। 

यस गाउंपालिकाको क्षमता ववकासका िालग मालथ उल्िेचखत नीलतगत मान्यता लभि रवह पालिकािे ववगततीन 
आलथकु वषदेुचख न ैक्षमता ववकासका िालग अविम्बन गरेका नीलत, योजना तथा कायकु्रमहरु यसप्रकार रहेका 
छन ्: 

१आ.व. २०७६।७७ को िालग वावषकु नीलत योजना कायकु्रम र बजेटमा उल्िेख भए अनसुार, 
- “सनु्दर, सभ्य र समदृ्ध खााँडादेवीको ववकास” भन्ने मिु नारा रहेको। 

- भवन नभएका वडा कायाुियहरुको भवन लनमाुण गने,पालिकाको भौलतक पूवाुधारिाई ववकास र ववस्तार गदै 
िाने,कायाुिय संचािनका िालग आवश्यक थप भवन, पालिका पररसरको ममतुसधुार, प्रलतक्षािय लनमाुण, 
क्याचन्टन,टहरा र स्टोर लनमाुण गने,स्वास्र्थय,कृवष र अन्य सरकारी कायाुियहरुको ममतुसधुार गने,पालिकाका 
प्रत्येक वडामा इन्टरनेटको प्रयोगबाट सेवा प्रदान गने,जनप्रलतलनधी र कमचुारीिाई सचुना प्रववधीमैिी बनाउन 
तालिम संचािन गने,हरेक ववषयगत शाखाको सफ्टवेयर प्रयोग गरी आन्तररक लनयन्िण प्रणािीिाई व्यवचस्थत 
गने,न्यावयक सलमलतसाँग संिग्न जनशचिको क्षमता ववकास सम्बन्धी कायकु्रम संचािन गने,ववपद 
व्यवस्थापनकािालग आवश्यक औजारहरु बेल्चा,गि, वपक, एम्बिेुन्सर जनशचि तयारी राख्न े व्यवस्था 
लमिाउने,ववषयगत सलमलतहरुिाई सवक्रय गराई अपनत्व वृवद्ध गदै िैजाने,कमचुारी र जनप्रलतलनधीकोक्षमता 
अलभवृवद्ध गन ुतालिम तथा अलभमखुीकरण कायकु्रम गने। 

२आ.व. २०७७।७८ का िालगवावषकु नीलत योजना कायकु्रम र बजेटमा उल्िेख भए अनसुार, 
- उद्यमचशिता र सक्षमताको ववकास गदै ददगो र समतामिुक आलथकु ववकास गने मूि िक्ष रहेको, 
- कायाुिय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र ववकास लनमाुणको अनगुमन गन ु वडा सलमलत िाई प्रभावकारी 
बनाउने,राजस्व प्रशासन क्षमता ववकास तालिम संचािन गने,सेवा प्रवाहको सूचककाआधारमा उत्कृि वडािाई 
सम्मान र परुस्कृत गने,काननुहरुमा पररमाजनु गने,सामाचजक सरुक्षा भत्ता वववरण िगायतका सेवामा अनिाइन 
प्रणािी अविम्बन गने,अनिाइन प्रणािी क्षमता अलभवृवद्ध तालिम संचािन गने,वडा कायाुियहरुको भवन 
लनमाुण गने,पालिकाको तर्थयाङ्क अद्यावलधक गन ु लडचजटिाइज गने,न्यावयक ववषयमाअलभमखुीकरण कायकु्रम 
संचािन गने,अन्य स्थानको अविोकन भ्रमण कायकु्रम गने,कमचुारी र जनप्रलतलनधीको क्षमता अलभवृवद्ध तालिम 
तथा अलभमचुखकरण कायकु्रम संचािन गने। 

३आ.व. २०७८।७९ का िालगवावषकु नीलत योजना कायकु्रम र बजेटमा उल्िेख भए अनसुार,  

- “सनु्दर, सभ्य र समदृ्धखााँडादेवी लनमाणु”भन्ने मिु नारा रहेको। 

- वडा कायाुिय भवन लनमाुण कायकु्रम।पालिकाको स्थायी भवन लनमाुण कायकु्रम।सेवाग्राही मैिी भौलतक 
पूवाुधार लनमाुण कायकु्रम,चसु्त दरुुस्त सेवाका िालग सचुना प्रववलधको प्रयोग,लडचजटि डाटा संकिन,ववपद 
व्यवस्थापन सामग्री खररद,राजस्व प्रशासन क्षमता ववकास कायकु्रम,कमचुारी क्षमता ववकास तालिम 
कायकु्रम,कमचुारी र जनप्रलतलनधी क्षमता अलभवृवद्ध तालिम तथा अलभमखुीकरण कायकु्रम,मेिलमिापकताु 
अलभमचुखकरण कायकु्रम। 
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२.२ क्षमता ववकासका िालग ववगत तीन वषमुा गररएको बजेट ववलनयोजन 
यस पालिकािे संस्थागत क्षमता ववकास र प्रकृयागत सधुारका िालग ववगत ३ वषमुा गरेको बजटे ववलनयोजन यस 
प्रकार रहेको पाइयो : 
(क) आ.व. २०७६।०७७ का िालग बजेट ववलनयोजन 

क्र.सं. वववरण रू. 
(१)  पालिकाको भौलतक पूवाुधार लनमाुण २,५०,००,००० 
(२)  वडा कायाुिय भवन लनमाुण २,५०,००,००० 
(३)  ववद्यतुीय हाचजरी जडान १५,००,००० 
(४)  सचुना प्रववधी तालिम  ३,००,००० 
(५)  सफ्टवेयर लनमाुण र तालिम १७,००,००० 
(६)  वडा कायाुिय आवास लनमाुण ५,००,००० 
(७)  न्यावयक क्षमता ववकास ९,००,००० 
(८)  ववपद व्यवस्थापन क्षमता ववकास २,००,००० 
(९)  औजार उपकरण ३,००,००० 
(१०)  सवारी साधन २५,००,००० 
(११)  क्षमता अलभवृवद्ध अलभमूचखकरण ५,००,००० 

(ख) आ.व. २०७७।०७८ का िालग बजेट ववलनयोजन  

क्र.सं. वववरण रू. 
(१)  सशुासन, संस्थागत ववकास र सेवा प्रवाहको िालग ६,५०,००,००० 

(२)  लडचजटि प्रणािीबाट सेवा प्रवाह ६०,००,००० 
(ग) आ.व. २०७८।०७९ का िालग बजेट ववलनयोजन 

क्र.सं. वववरण रू. 
(१)  सशुासन र अन्तर सम्बचन्धत क्षेि २,८२,००,००० 
(२)  इन्टरनेट पहुाँच ७,००,००० 
(३)  ववववध तालिम (िेखा, घटना दताु) ५,४६,००० 

यस पालिकािे संस्थागत ववकास िगायतमा बजेट तथा कायकु्रम छुट्टयाएतापलन यी ववषयसंग सम्बचन्धत क्षमता 
ववकासका काय ुखास रुपमा नभएको भन्ने कमचुारीहरुको भनाइ रहेको पाइयो। त्यसैगरी हरेक बष ुएउटै कायकु्रम 
राचखएको तर कायाुन्वयन न्यनु भएको देचखयो।यसरी हेदाु पालिकाको संस्थागत ववकास र मानव ववकास संबन्धी 
कायकु्रमहरु खासै प्राथलमकतामा परेको देचखएन। 

 

२.३ क्षमता ववकासका िालग संचालित कायकु्रम 
यस पालिकाबाट ववगत ३ आलथकु वषमुा संचालित क्षमता ववकास सम्बद्ध कायकु्रमहरु यस प्रकार रहेका लथए। 

पालिका पालिका सम्बद्ध अन्य शाखा कायाुिय र वडा कायाुियहरुको भवन लनमाुण, ममतु सम्भार, पूवाुधार ववस्तार 
कायकु्रम। 

सूचना प्रववलध मैिी क्षमता ववकास कायकु्रम,ववद्यतुीय माध्यमबाट सेवा प्रवाहकाकायकु्रम, ववषयगत सलमलत क्षमता 
ववकास कायकु्रम, जनप्रलतलनधी एवम ्कमचुारी क्षमता ववकास कायकु्रम(तालिम एम ्अलभमखुीकरण),काननु लनमाुण 
एवम ्काननुी सधुार कायकु्रम,अविोकन भ्रमण,राजस्व प्रशासन क्षमता अलभवृवद्ध कायकु्रम,ववपद व्यवस्थापन, औजार 
व्यवस्था कायकु्रम,न्यावयक प्रकृया अलभमखुीकरण कायकु्रम आदद। 
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उल्िेचखत क्षमता ववकासका कायकु्रमहरु संचािन गरेको भलनए तापलन तालिम कायकु्रम खासै प्रभावकारी नभएको 
कमचुारीको गनुासो रहेको र जनप्रलतलनधीहरु नयााँ नयााँ तालिम एवम ्अलभमखुीकरणमा सहभागी हनु इच्छुक रहेको 
पाइयो।यस्ता तालिम कायकु्रमहरु पलन धेरै जसो पालिकालभिै संचालित भएको र केही प्रदेशस्तर र संघ तथा 
चजल्िा सदरमकुाममा संचािन भएका लथए। 

 

 

पररच्छेद - तीन 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको ववद्यमान मानव तथा संस्थागत व्यवस्था 
३.१ ववद्यमान मानव संशासनको अवस्था 
यस पालिकामा कुि कमचुारी दरबन्दी ७३ रहेकोमा १९ जना स्थायी र अन्य बााँकी सबै कमचुारी करार, 
ज्यािादारी र अस्थायी रुपमा कायरुत रहेका छन।् करार अस्थायीमा पलन दरबन्दीभन्दा बवढ संख्यामा हनुे गरी 
५८ जना कमचुारी कायरुत रहेका छन ्भने पालिकामा हाि कुि कायरुत कमचुारी संख्या ७७ रहेको छ। 
त्यसैगरी स्थायी पदमध्ये पलन १२ जनाको पद ररि रहेको देचखयो।यस पालिकाको जनशचि हेदाु तत्काि संगठन 
तथा व्यवस्थापन सवेक्षण (O&M Survey) गरी स्थायी कमचुारीको आपलुतु गनेतफु िाग्नपुने देचखन्छ। 

यस पालिकाको जनशचि वववरण यसप्रकार रहेको छ। 

खााँडादेवी गाउंपालिकाका नव लनवाचुचत जनप्रलतलनधीहरुको वववरण 

क्र सं पद पालिका वा वडा नम्बर नाम सम्पकु नम्बर 

१ अध्यक्ष पालिका श्री ज्ञानकुमार शे्रष्ठ ९८५१०००७४४ 
२ उपाध्यक्ष पालिका श्री रमा चघलसंग ९८४४२३२३८३ 
३ वडाअध्यक्षहरु १ देखी ९ ९ जना वडाध्यक्षहरु  
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कमचुारीहरुको वववरण 

 

 



14 
 

 

 
 

यसप्रकार धेरै संख्यामा अस्थायी करार कमचुारी हनुकुा कारण काय ुसम्पादन अपनत्व, चजम्मेवारी बोध, जवाफदेवहता, 
ववलधसम्मत लनणयु प्रकृया, मनोबि िवायतका पक्ष प्रभाववत भई पालिकािे प्रदान गने सेवा र ववकास लनमाुण काय ु
प्रभाववत हनुे हनु्छ।यस पालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ९ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरु िाई ववववध व्यवस्थापकीय, 
काननुी, प्रशासकीय, ववत्तीय िगायतका ववषयमा अलभमखुीकरण कायकु्रम र पालिका तथा वडा कायाुियमा कायरुत 
कमचुारीिाई क्षमता ववकास, तालिम, अलभमचुखकरण, भ्रमण, अविोकन जस्ता कायकु्रम आवश्यक रहेको 
कमचुारीको भनाइ छ। 

त्यसैगरी पालिकाको संगठन संरचना र कमचुारी दरबन्दी सम्बन्धमा पणु ुसंगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण (O&M 

Survey) हनुपुनेमा हािसम्म पलन नभएको, स्थायी दरबन्दी लसजनुा गरी िोकसेवा आयोगमाफुत ् स्थायी कमचुारी 
आपूलतु गनुपुनेमा हािसम्म पलन उल्िेख्य संख्यामा अस्थायी, ज्यािादारी र करारका कमचुारीबाट सेवा प्रदान भइरहेको, 
पालिकामा कमचुारी भनाु सम्बन्धमा कमचुारी समायोजनबाट पूणतुा पाइसक्नपुनेमा अझै पलन वृचत्त ववकास िगायतका 
ववषयमा आशंका र अन्यौि बााँकी रहेको, प्रदेशबाट कमचुारी सम्बद्ध काननु समयमै बन्नपुनेमा नबलनसकेको र संघको 
कमचुारी सम्बन्धी ऐन संसदबाट समयमै स्वीकृत नहुाँदा अन्यौिता कायम रहेको तथा  
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जनप्रलतलनधीको अपेक्षा र कमचुारीको काय ुउत्प्ररेणाबीचको अन्तराि कमी गने प्रवद्धुनात्मक उपायहरुको अविम्बन 
गनुपुने देचखयो। 

 
३.२ संस्थागत ववकासको अवस्था 
रामेछाप चजल्िाको माकादमु भन्न ेस्थानमा सदरमकुाम रहने गरी यस पालिकाको कायाुिय भवन रहेको छ। हाि 
पालिका बलसरहेको भवन पालिकाकै खचमुा लनमाुण गररएको भए तापलन यो भवन रहेको जग्गाको स्गालमत्व वनको 
रहेको र पालिकाको स्वालमत्वमा जग्गा ल्याउनपुने देचखयो। साथै हािको भवन भ ुाँइतल्िे सामान्य भवन भएकोिे 
सेवामैिी पूवाुधार सवहतको आधलुनक भवन लनमाुण गनुपुने देचखयो। त्यसैगरी ९ वटा वडा कायाुियमध्ये वडा नं. 
२ र ७ को आफ्नै भवन नभइ भााँडाको घरमा कायाुिय संचािन रहेको अवस्था छ।यस पालिकामा रहेकाअन्यवडा 
कायाुियहरु आफ्नै भवनमारहेका छन।् जनशचितफु जनप्रलतलनधीहरु भखरैु लनवाुचचत भएर आएको अवस्था रहेको, 
कमचुारीहरु ७७ जनाकायरुत भएको तर करार अस्थायी कमचुारीिाई स्थायी गने प्रकृया बााँकी रहेको 
देचखयो।क्षमता ववकासका तालिम व्यापक रुपमा संचािन गनुपुने आवश् यकताछ भन्ने कमचुारीहरुको माग रहेको 
पाईयो। त्यसैगरी पालिकािे केही काननुहरु लनमाुण गरेको, केही काननुहरु लनमाुणको प्रकृयामा रहेको र केही 
काय ुसंघका नमनुा काननुबाटै काम गरेको देचखयो। 

पालिकाको क्षमता ववकासको ववद्यमान अवस्था लनम्नानसुार ववशे्लषण गररएको छ : 
१.भौलतक स्रोत साधन:पालिकाको भलूमकािाई कम िागतमा प्रभावकारी रुपिे सम्पादन गन ुआवश्यक पने 
कायसु्थान तथा कायाुिय सामग्री, सवारी साधन, मेलसन तथा उपकरण र सूचना तथा संचार प्रववलधको वतुमान 
अवस्था सधुार गनुपुने ।  

२.कायसु्थान: पालिकाको मखु्य कायाुिय समान्यभवनहरुमा सञ्चािनमा रहको छ। यी भवनहरुमा पयाुप्त 
कायकुक्षको अभाव छ भन ेकायाुियका शाखाहरु व्यवचस्थत छैनन। काय ुवातावरण सहज भएको देचखदैन। 
यसिे पालिकाको कायिुाई व्यवचस्थत रुपिे सञ्चािन गन ुचशघ्रालतचशघ्र पयाुप्त सेवाग्राही मैिी कायसु्थान, बैठक 
कक्ष, तालिम कक्ष र सभाहि सवहतको सरुचक्षत नयां भवनको लनमाुण काय ु सम्पन्न गन ु
आवश्यकदेचखन्छ।पालिकाका आफ्नै भवन भएका वडाहरुका भवनहरुको ममतु सम्भार गन ु र पूवाुधारमैिी 
संरचना लनमाुण गन ुआवश्यक छ भने भवन नभएका २ वटा वडामा सवुवधायिु भवन लनमाुण गन ुजरुरी छ।  

३.कायाुिय सामग्रीीः पालिकाका शाखा तथा वडाहरुमा आवश्यक पने न्यूनतम कायाुिय सामग्रीहरु जस्तो 
फलनचुर, कम््यटुर/ल्यापटप, वप्रन्टर, फोटोकपी, टेलिफोन आदद न्यूनतम संख्यामा ववद्यमान छन।् पालिकािे संगठन 
तथा व्यवस्थापन सभेक्षण प्रलतवेदन पाररत गरी सो अनसुार ववलभन्न शाखाहरुिाई उपयिु हनुे गरी ववद्यमान 
कायसु्थानको पनु संरचना गरी आवश्यक कायसु्थान सवहतको फलनचुर तथा कायाुिय सामग्रीको ब्यवस्था गनुपुने 
आवश्यकता देचखन्छ। त्यसैगरी वडा कायाुियको िालग पलन आवश्यक कायाुिय सामग्रीको व्यवस्था गदै जानपुने 
देचखन्छ।  

४.सवारी साधन: पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत तथा अन्य शाखाका कमचुारीको 
अत्यावश्यक कामका िालग समेत हाि २ वटा चार पाङ्ग्र ेसवारी साधन, १ वटा एम्बिेुन्स, १ वटा ट्ाकंर 
१, वटा JCB, २२वटा मोटरसाइकि उपिब्ध छन।् पालिकाको ववपद् व्यवस्थापन िगायत अन्य कायकुा िालग 
आधलुनक उपकरणहरुको रुपमा एम्बिेुन्स, ट्ाकंर,JCB रहेका छन।् 

५. काननुी व्यवस्था: पालिकाबाटजारी भएका ऐन, लनयम, लनदेचशका, कायवुवधी तथा मापदण्डहरु देहायबमोचजम 
रहेका छन ्: 

उल्िेचखत काननुहरुका अिावा पालिकािे अन्य धेरै काननुहरु तजुमुा गरी िाग ुगनुपुने देचखयो। हाि संघका 
काननु वा नमनुा काननुकै आधारमा काम गरररहेको भन्न ेजनप्रलतलनधी र कमचुारीको भनाइ रहेको पाइयो। 
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३.३ कायािुयको पूवाधुार तथा औजार उपकरणको अवस्था 
यस पालिकामा रहेका औजार उपकरण तथा सवारी साधनहरुमा पानी ट्ाङ्कर १, जेलसभी १, एम्बिेुन्स १, गालड 
२ (बोिेरो), मोटरसाइकि २२ वटा रहेका छन।्यस पालिकािे हाि आफ्नै भवनबाट सेवा प्रदान गरेको छ।तर 
पालिकाको भवन रहेको जग्गाको स्वालमत्व वनसंग रहेको पाइयो । वनवाट प्रकृया परुा गरी भवन रहेको जग्गा 
आफ्नै बनाउनपुने देचखयो ववववध समस्याका बाबजदु सेवा प्रदान गरेको भए तापलन लसलमत संरचनाबाट सेवा प्रदान 
गने गरी व्यवस्था लमिाएको देचखयो। हािको भवनबाट पलन नागररक बडापि, गनुासो पेवटका, सोधपछु कक्ष, 
प्रलतक्षािय, ववद्यतुीय सचुना पाटी जस्ता न्यूनतम पूवाुधारहरुको व्यवस्थापन गरेको देचखन्छ। तथापी सेवा प्रवाहका 
िालग कोठाहरु पयाुप्त नभएको, बैठक हि वीचमा वपल्िर रहेको र व्यचव्स्थत नरहेको,बैठक हि टाढाको छुटै्ट 
टहरामा रहेको, पूण ुक्षमताको बैठक कक्ष आवश् यक देचखएकोिे थप संरचनाहरु बनाउनपुने देचखन्छ। यी सबै 
ररिता भववश्यमा नयााँ वनाइन ेभवनबाट पूण ुहनुे अपेक्षा गररएको छ।त्यसैगरी केही कम्पटुर, वप्रन्टर, इन्टरनेट र 
वाइफाइ,  प्रोजेक्टर िगायतको व्यवस्था गरेको देचखयो। पालिकािे आफ्नो काय ुसम्पादन उच्च राखी समयमै 
सेवा प्रवाह गन ुभौलतक एवं सस्थागत रुपमा सधुार गनुपुने देचखयो। 
 

३.४ ववद्यमान अवस्था र अपेचक्षत अवस्था बीचको अन्तराि 
(१) वनको जग्गामा पालिकाको सामान्य भवन लनमाणु। 

(२) अपयाुप्त भौलतक पूवाुधार। 

(३) जग्गाको स्वालमत्व आफ्नो नाममा ल्याउनपुने काननुी प्रकृयागत चनुौती। 

(४) सवुवधा सम्पन्न आधलुनक नयााँ भवन बनाउनपुने अवस्था। 

(५) आफ्नै भवन नभएका वडा कायाुियहरुमा आफ्नै भवन बनाउनपुने। 

(६) पालिकाको O&M Survey गरी स्थायी कमचुारीको पूलतु गनुपुने। 

(७) हाि भईरहेकै दरबन्दीमा पलन स्थायी कमचुारीको पूलतु हनु नसकेको अवस्था। 

(८) साठीभन्दा बढी काननु सभाबाट पाररत भएकोमा कलतपय काननुहरु राजपिमा प्रकाचशत नभएको अवस्था 
रहेको, १० वटा काननु संघीय ऐनसाँग बाचझएको अवस्था रहेको, १० वटा लनयमाविी, ५५ वटा कायवुवधी 
र २ वटा मापदण्ड समेत लनमाुण भएको देचखएता पलन काननु तजुमुा गने क्षमता र ज्ञान आवश्यक पने 
देचखयो।  

 

क्र.सं. वववरणहरु 

१ 
गाउाँ कायपुालिकाको लनणयु वा आदेश र अलधकारपिको प्रमाणीकरण 

(कायवुवलध) लनयमाविी, २०७४ 

२ गाउाँ कायपुालिकाको (काय ुववभाजन) लनयमाविी, २०७४ 

३ गाउाँ कायपुालिकाको (काय ुसम्पादन) लनयमाविी, २०७४ 

४ 
गाउाँ कायपुालिकाको बैठक संचािन तथा व्यवस्थापन (कायवुवधी) 

लनयमाविी, २०७४ 

५ गाउाँ सभा संचािन तथा व्यवस्थापन (कायवुवलध) लनयमाविी, २०७४  

६ आलथकु ऐन, 2074 
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७ ववलनयोजन ऐन, 2074 

८ गाउाँपालिका पदालधकारूहरुको आचारसंवहता, २०७४ 

९ स्थानीय चशक्षा ऐन, २०७४ 

१० सहकारी ऐन, २०७४ 

११ कृवष ववकास ऐन, २०७४ 

१२ पूवाुधार ववकास सम्बन्धी ऐन, २०७४ 

१३ स्थानीय स्वास्र्थय तथा सरसफाई ऐन, २०७४ 

१४ स्थानीय सेवा ऐन, २०७४ 

१५ आलथकु कायवुवलध लनयलमत तथा व्ववचस्थत गने बनेको ऐन, २०७४ 

१६ चशक्षा लनयमाविी, २०७४ 

१७ बजार अनगुमन लनदेचशका, २०७४ 

१८ एफ. एम. रेलडयो संचािन तथा व्यवस्थापन कायवुवलध, २०७४ 

१९ योजना तथा बजेट तजुमुा ददग्दशनु, २०७४ 

२० नक्सा पास सम्बन्धी कायवुवलध तथा मापदण्ड, २०७४ 

२१ स्थालनय राजपि प्रकाशन सम्बन्धी कायवुवलध, २०७४ 

२२ ब्याक हो िोडर संचािन कायवुवलध, २०७४ 

२३ 
करारमा प्राववलधक कमचुारी व्यवस्थापन गने सम्बन्धी कायवुवलध, 

२०७४ 

२४ कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा कायवुवलध तथा मापदण्ड, २०७४ 

२५ 
स्थालनय तहको उपभोिा सलमलत, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
कायवुवलध, २०७४ 

२६ 
स्थानीय तहको वावषकु योजना तथा वजेट तजुमुा ददग्दशनु २०७४ 
(2) 

२७ 
“घ” वगकुो लनमाुण व्यवसायी इजाजत पि सम्बन्धी कायवुवलध, 

२०७४ 

२८ आलथकु ऐन, २०७५ 

२९ ववलनयोजन ऐन, २०७५ 

३० चशक्षा ऐन संसोधन पवहिो संशोधन 

३१ सम्पलत कर व्यवस्थापन कायवुवलध, २०७५ 
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३२ 
घ” वगकुो लनमाुण व्यवसायी इजाजत पि सम्बन्धी कायवुवलध, 

२०७४पवहिो संशोधन – 

३३ चशक्षा लनयमाविी, संशोशन 

३४ अपाङगता भएका व्यचिको पररचय पि ववतरण कायवुवलध, २०७५ 

३५ नदी तथा अन्य सावजुलनक क्षेिको सरसफाई सम्बन्धी कायवुवलध 

३६ न्यावयक सलमलतको कायसुम्पादन सम्बन्धी  कायवुवलध ऐन, २०७५ 

३७ प्रशासलनक कायवुवलध लनयलमत गने ऐन, २०७५ 

३८ नमूना यवुा िचक्षत कायकु्रम कायवुवलध, २०७५ 

३९ सावजुलनक खररद लनयमाविी, २०७६ 

४० पानी ट्ाङकर कायवुवलध, २०७6 

४१ यवुा िघ ुउद्यम कायकु्रम कायवुवलध, २०७६ 

४२ नगर प्रहरी कायवुवलध, २०७६ 

४३ आलथकु ऐन, २०७६ 

४४ ववलनयोजन ऐन, २०७६ 

४५ व्यवसाय दताु कायवुवलध, २०७६ 

४६ व्यवसाय दताु कायवुवलध, २०७६पवहिो संशोधन, 2076/05/15 

४७ सावजुलनक खररद लनयमाविी, २०७६पवहिो संशोधन 

४८ एम्बिेुन्स संचािन सम्बन्धी कायवुवधी, २०७६ 

४९ खााँडादेवी शैचक्षक सधुार कोष, २०७६ 

५० ग्रालमण आाँखा चक्िलनक संचािन तथा व्यवस्थापन कायवुवलध,२०७६ 

५१ गोठ/भकारो सधुार कायकु्रम सम्बन्धी कायवुवलध, २०७६ 

५२ 
पश ुवधस्थि लनमाुणसधुार कायकु्रम कायाुन्वयन सम्बन्धी कायवुवधी, 
2076 

५३ 

सामाचजक रुपमा पछाडी परेको लसमान्कृत मवहिा समदुाय, दलित, माझी, 
अपाङ्ग, थामी, जनजालत िगायत लसमान्कृत वग ु िचक्षत पशपुन्छीपािन 
कायकु्रम कायाुन्वयन सम्बन्धी कायवुवधी, 2076 

५४ यवुा िचक्षत पश ुववकास कायकु्रम कायाुन्वयन सम्बन्धी कायवुवधी,2076 

५५ 
पशपुन्छी ववकास कायकु्रम(मत्स्यापािन, बंगरुपािन र बाख्रापािन, 

पन्छीपािन, गाईपािन/भैसीपािन) कायनु्वयन कायवुवलध, २०७६ 
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५६ 
माटो पररक्षण गरी माटो सधुारको िालग सामाग्री प्रववलध ववतरण 
हस्तान्तरण कायकु्रम कायाुन्वयन सम्बन्धी कायवुवलध, २०७६ 

५७ 
कृवष प्रसार तथा तालिम कायकु्रम कायाुन्वयन सम्बन्धी कायवुवलध, 

२०७६ 

५८ यवुा िचक्षत कृवष ववकास कायकु्रम कायाुन्वयन सम्बन्धी कायवुवधी,2076 

५९ कृषक समूह दताु सम्बन्धी कायवुवलध, २०७६ 

६० 
सहकारी लसंचाईसाना लसचाई ममतु सम्भार तथा लनमाुण कायाुन्वयन 
कायवुवलध 

६१ िैवङ्गक वहंसा लनवारण सम्बन्धी कायवुवधी, २०७६ 

६२ जनतासंग अध्यक्ष कायकु्रम संचािन गने कायवुवधी,२०७६ 

६३ सावजुलनक लनजी साझेदारी ववधेयक, 2076 

६४ औद्योलगक व्यवसाय ववधेयक, 2076 

६५ 
स्थालनय तहमा वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा 
बनेको ववधयक, 2076 

६६ सशुासन सम्बन्धी ववधेयक, 2076 

६७ गाउाँ ववपद् जोचखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 

६८ संस्था दताु ववधेयक, २०७६ 

६९ तर्थयाङ्क तथा अलभिेख व्यवस्थापन ववधेयक,२०७६ 

७० सशुासन लनलत 

७१ स्वास्र्थय ववमा कायवुवधी, 2076 

७२ ववपद् व्यवस्थापन कोष संचािन कायवुवलध, २०७७ 

७३ कोलभड-१९ रोकथाम-कोष-संचािन कायवुवलध,२०७७ 

७४ आपतकािीन काय ुसंचािन ववलध, २०७७ 

७५ सहकारी संस्थािाई अनदुान ददने कायवुवलध,२०७७ 

७६ आलथकु ऐन, २०७७ 

७७ ववलनयोजन 

७८ 
सामदुावयक ववद्यािय दरवन्दी पनुववतुररत चशक्षक तथा प्र.अ. लनयिुी 
व्यवस्थापन कायवुवलध,2077  

७९ प्रशासलनक खच ु(लनयन्िण) लनदेचशका, 2077 
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८० ढंुगा, लगठ्ठी वािवुा उत्खनन ववक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 

८१ काय ुसंचािन लनदेचशका, २०७७ 

८२ आलथकु ऐन, २०७८ 

८३ ववलनयोजन 

८४ फोहोरमैिा व्यवस्थापन 

८५ 
बजेट तथा कायकु्रम तजुमुा सलमलतको काय ुसंचािन कायवुवलध, 

२०७८ 

८६ स्थालनञ राजस्व परामथ ुसलमलतको काय ुसंचािन कायवुवलध, २०७८ 

८७ 
गाउाँपालिकाको अनगुमन तथा सपुररवेक्षण सम्बन्धी सलमलतको कारय 
संचािन कायवुवलध 

८८ ववषयगत सलमलत -कायसुञ्चािन_ कायवुवलध, २०७८ 

८९ 
चशक्षण स्वयमसेवक, अनदुान चशक्षक र ववद्यािय कमचुारी छनौट 

कायवुवलध, २०७८ 

९० ववदे्ययन सलमलत गठन तथा संचािन कायवुवलध, २०७८ 

९१ िेखा सलमलत गठन तथा संचािन कायवुवलध, २०७८ 

९२ 
ववकास तथा सशुासन सलमलत गठन तथा काय ुसंचािन कायवुवलध, 

२०७८ 

९३ आन्तररक िेखा पररक्षण सम्बन्धी कायवुवलध, २०७८ 

९४ टोि ववकास संस्था (गठन तथा पररचािन) कायवुवलध, 

९५ सूचना तथा अलभिेख केन्द्रको स्थापना तथा संचािन, २०७७ 

९६ मेिलमिाप केन्द्र संचािन संमब्धी कायवुवलध २०७७ 

९७ योजना पक्रियमा युिा सहभागिता सम्बन्धी नमुनी काययविगध 

९८ खानेपानी महुान दताु कायवुवलध 

९९ राष्ट्रपलत रलनङ चशल्ड प्रलतयोलगता संचािन कायवुवलध, 

१०० 
लनचज जग्गाको माटो ढंुगा लगट्टी उत्खनन तथा ओसारपसार कायवुवलध, 

२०७८ 

१०१ खााँडादेवी गाउाँपालिकाको कृवष तथा पशपुन्छी ऐन 

१०२ भमुी ऐन0 

१०३ खानेपानी तथा स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गन ुबनेको ऐन 



21 
 

१०४ वन ऐन 

१०५ साझेदारी कायकु्रम संचािन तथा व्यवस्थापन कायवुवलध, २०७८ 

१०६ आन्तररक लनयन्िण प्रणा+A1:B107िी तजुमुा ददग्दशनु  
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यस पालिकाको कायाुियको पणुOु&M Survey नगररएकोिे अस्थायी करारका कमचुारीबाटसमेत काय ुसम्पादन 
गरररहनपुने अवस्था देचखयो। िोकसेवा आयोगमाफुत ्स्थायी पदपूलतुको प्रकृया अगालड बढाई स्थायी कमचुारी 
आपलुतु गनुपुने, मौजदुा कमचुारीिाई काय ुउत्प्ररेणा जगाउने गरी क्षमता ववकासका कायकु्रमहरु संचािन गनुपुने, 
जनप्रलतलनधी र कमचुारीहरुिाई ववधेयक तजुमुा, व्यवस्थापन, प्रशासन, संवैधालनक काय ुचजम्मेवारी, स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन, ववत्तीय हस्तान्तरण अनदुान, राजस्व बााँडफााँट, आन्तररक राजस्व पररचािन, सावजुलनक 
खच,ु खररद, ववत्तीय व्यवस्थापन, सशुासन िगायतका ववषयमा क्षमता अलभवृवद्ध कायकु्रम संचािन गरी 
सक्षमतामा बढोत्तरी गनुपुने देचखयो। त्यसैगरी सेवाग्राहीमैिी संरचना र पूवाुधारयिु नयां भवन बनाउनपुने, 
संवैधालनक चजम्मेवारी सम्पादन गन ुबााँकी ऐन, लनयम, लनदेचशकाहरु जारी गनुपुने एवम ्वडा कायाुियहरुको 
संस्थागत संरचनामा थप सधुार गनुपुने देचखयो।संस्थागत सधुारका िालग संगठन, जनशचि, उपकरण र 
काननुका सम्बन्धमा ववद्यमान अवस्था र अपेचक्षत अवस्था वीचको तिुनात्मक वववरण लनम्नानसुार प्रस्ततु 
गररएको छ। 

केही प्रमखु ववषयमा ववद्यमान अवस्था र अपेचक्षत अवस्था 
लसन ववद्यमान अवस्था  अपेचक्षत अवस्था अन्तराि 

१ पालिका भवन रहेको जग्गा वनको 
स्वामीत्वमा। 

स्थायी रुपमा पालिका भवन कहा ंबनाउने 
अन्यौि 

पालिकाकै स्वालमत्वमा 
जग्गा ल्याउनपुने 

आफ्नै जग्गामा नयां 
सवुवधायिु भवन लनमाुण 

२ २ वटा वडा कायाुियको भवन भाडामा सवुवधा सम्पन्न भवन 
चशघ्र बनाउनपुने 

२ सवुवधायिु भवन लनमाुण  

३ ७ वडा कायािुयहरुका भवनमा लसलमत 
पवुाुधार 

पवुाुधारयिु वनाउनपुने सवुवधायिु पवुाुधार 

४ दराज,कम्पटुरर,फोटोकपी मेलसन,फाइि 
व्यवस्थापन गने  

थप गनु ुपने आवश्यकतानसुार 

५ पालिकाको O&M Survey नभएको पालिकाको O&M 

Survey गनुपुने 
स्थायी जनशचि पलुतु हनुपुने 

६ स्थायी दरवन्दीमा १२ पद ररि रहेको १२ पद पलुतु गनुपुने १२ पद पलुतु गरी शाखामा 
काम खटाउनपुने अवस्था 

७ करार अस्थायी कमचुारी रहेका  स्थायी गनुपुने स्थायी हुंदा मनोवि र काम 
बृवद्ध हनु े

८ जनप्रलतलनधी र कमचुारीिाई ववशेष क्षमता 
ववकास तालिम र अलभमचुखकरण नभएको 

ववशेष क्षमता ववकास 
तालिम र अलभमचुखकरण 
गनुपुने 

कायसुम्पादन प्रभाववत 
भएको 

९ आवश्यक न्यनुतम काननु लनमाुण गन ुबांकी 
रहेको 

काननु लनमाुण गनुपुने संबैधालनक कायचुजम्मेवारी 
प्रभाववत भएको 

यसरी पालिकाको ववद्यमान अवस्था र पालिकािे प्रदान गनुपुने सेवा प्रवाहको अपेचक्षत अवस्थाबीचको अन्तरिािाई 
ववशे्लषण गदाु लनम्नानसुार देचखन आयो : 

(९) पालिकाको संगठन संरचना र कमचुारी दरबन्दी सम्बन्धमा पणु ुसंगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण (O&M Survey) 
हनुपुनेमा हािसम्म पलन नभएको। 
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(१०) स्थायी दरबन्दी लसजनुा गरी िोकसेवा आयोगमाफुत ् स्थायी कमचुारी आपूलतु गनुपुनेमा हािसम्म पलन उल्िेख्य 
संख्यामा अस्थायी, ज्यािादारी र करारका कमचुारीबाट सेवा प्रदान भइरहेको। 

(११) पालिकामा कमचुारी भना ुसम्बन्धमा कमचुारी समायोजनबाट पणूतुा पाइसक्नपुनेमा अझै पलन वृचत्त ववकास िगायतका 
ववषयमा आशंका र अन्यौि बााँकी रहेको। 

(१२) प्रदेशबाट कमचुारी सम्बद्ध काननु समयमै बन्नुपनेमा नबलनसकेको र संघको कमचुारी सम्बन्धी ऐन संसदबाट समयमै 
स्वीकृत नहुाँदा अन्यौिता कायम रहेको। 

(१३) जनप्रलतलनधीको अपेक्षा र कमचुारीको काय ुउत्प्ररेणाबीचको अन्तराि कमी गने प्रवद्धुनात्मक उपायहरुको अविम्बन 
गनुपुने देचखयो। 

(१४) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र अन्य ववषयगत शाखागत कमुचारीहरु बीचमा थप सामन्जस्यता, सहकाय,ु सहयोग र 
पद्दतीका साथ कमचुारीतन्िको मूल्य मान्यता बमोचजम काय ु सम्पादन हनुे वातावरणमा अध्यक्ष/उपाध्यक्षबाट 
सहचजकरण गनुपुने देचखयो। 

(१५) पालिकाका कमचुारी र जनप्रलतलनधीहरुिाई समग्र व्यवस्थापकीय र प्रशासलनक कायकुा साथसाथै जनतासाँग प्रत्यक्ष 
सेवामा रही काय ुसम्पादन गदाु आवश् यक पने लसप, दक्षता, कायसंुस्कृलत, कायवु्यवहार, मयाुदा, लमिनसाररता, 
समन्वय, चजम्मेवारी र जवाफदेवहता जस्ता गणुवेवष्ठत क्षमता ववकासका कायकु्रमबाट प्रचशचक्षत गनुपुने भएको। 

(१६) पालिका र वडाको सवुवधायिु भवन र सेवाग्राहीमैिी पूवाुधार हनुपुनेमा सोबमोचजम हनु नसकेको।  

(१७) पालिकामा परुाना भवनहरुबाटै सेवा प्रवाह भइरहेको र पालिकाको पवुाुधारयकुि भवन नया ंभवन बनाउन ेस्थानको 
अन्यौिता रहेको।जग्गाको स्वालमत्व आफ्नै भएको स्थानमा भवन बनाउन ुउपयिु हनुे। 

(१८) संववधानको अनसुचुी ८ को एकि चजम्मेवारी अनरुुपको काय ुसम्पादन गन ु२२ वटा काय ुचजम्मेवारी अनरुुपका 
संरचना, नीलतगत व्यवस्था, रणनीलत, योजना, कायकु्रम िगायतको तयारी हनुपुनेमा सो हनु अझै बााँकी रहेको। 

(१९) संवैधालनक काय ु चजम्मेवारी परुा गन ुबन्नुपने काननुहरु (ऐन, लनयमाविी, लनदेचशका, कायवुवधी, मापदण्ड) बनाइ 
िाग ुगनुपुनेमा अझै पलन न्यूनतम रुपमा आवश् यक काननुहरु तजुमुा गन ुबााँकी रहेको। 

(२०) कलतपय अवस्थामा संघका नमनुा काननुबाटै पालिकािे आफ्नो काननुी प्रकृया अविम्बन गरररहेको। 

(२१) संघ, प्रदेश र पालिकाबीच बाचझएका काननु पररमाजनु गनुपुने देचखयो, जस्तोवक प्राकृलतक स्रोतका सम्बन्धमा। 

(२२) जनप्रलतलनधीहरुिाई संघीयता, ववत्तीय संघीयता, अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण, अनदुान, राजस्व, रोयल्टी 
िगायतका ववषयमा पूण ुससुचुचत भइसक्नपुनेमा सरोकारवािा पक्ष वा लनकायबाट यस बारेमा पयाुप्त अलभमखुीकरण 
गन ुबााँकी रहेको। 

(२३) ववपद् व्यवस्थापन, पूवाुधार लनमाुण, वातावरण संरक्षण, ववत्त व्यवस्थापन, वस्ती ववकास, ववलध लनमाुण, बजेट लनमाुण, 
योजना तजुमुा, राजस्व पररचािन, सेवा प्रवाह, सशुासन कायम िगायतका ववषयमा मौजदुा संरचना, ववद्यमान जनशचि 
र उपिब्ध काननु अपयाुप्त देचखएकोिे यस सम्बन्धमा ठोस योजना सवहत तत्कालिक एवम ्दीघकुािीन रणनीलत 
सवहतको कायकु्रम तयारी गरी िाग ुगनुपुने देचखएको। 

(२४) पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुबीच काय ु चजम्मेवारी, भलूमका, सहकाय,ु कायकुारी भलूमका, 
समन्वयकारी भलूमका िगायतका ववषयमा थप ससुचुचत हनुपुने देचखएको। 

(२५) पालिकािे आफु अलधकार सम्पन्न स्थानीय सरकार समेत हनुकुो नातािे कायपुालिकीय भलूमका, ववधावयकी भलूमका 
र न्यावयक भलूमकाका बारेमा अझै थप ससूुचचत हनुपुने देचखएको। 

(२६) संववधानको अनसूुची ८ िे ददएको एकि चजम्मेवारी सम्पादन गन ुसंघ र प्रदेश सरकारबाट कस्तो ववत्तीय हस्तान्तरण 
नीलत स्वीकाय ुहनु्छ र हनुपुछु भन्ने सम्बन्धमा थप ससुचुचत हनुपुने देचखएको। 

(२७) नयााँ र पवहिोपटक लनवाुचचत भइ आउनभुएका जनप्रलतलनधीहरुिाई मौजदुा ववधी, पद्दती, काय ुप्रकृया र कायकुारी 
भलूमकाका सम्बन्धमा प्रचशचक्षत गनुपुने देचखएको। 
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पररच्छेद - चार 

क्षमता ववकास योजनाको िक्ष्य र उद्दशे्यहरु 
 

४.१ क्षमता ववकास योजनाको िक्ष्य 
➢ “सनु्दर, सभ्य र समदृ्ध खााँडादेवी लनमाणु”भन्न ेमिु िक्ष्य हालसि गन ुयोगदान ददने। 

४.२ क्षमता ववकास योजनाको उद्दशे्य 
क्षमता ववकास योजनाको ववचशि उद्देश्य : पालिकाद्वारा प्रदान गररने सेवा प्रवाह र ववकास लनमाुणका कामहरु 
प्रभावकारी एवम ्दक्षतापूवकु सम्पन्न गने सीप, दक्षतार क्षमता हालसि गने। 

क्षमता ववकास योजनाको सामान्य उद्देश्य : यस पालिकाको आगामी तीन आलथकु वषकुा िालग क्षमता ववकास 
योजना तजुमुा गन ुसघाउ परु् याउनकुा साथै योजनाका सामान्य उद्दशे्यहरु लनम्नानसुार रहेका छन ्:  

१. पालिका र पालिकाका वडा कायाुियहरुको मानव संसाधन क्षमता, संस्थागत क्षमता र प्रणािीगत सक्षमता 
अलभवृवद्ध गरी पालिकािे सम्पादन गनुपुने संवैधालनक काय ुचजम्मेवारी (ववकास लनमाुण र सेवा प्रवाह) परुा 
गन ुआवश् यक क्षमता अलभवृवद्ध गन ुसघाउ परु् याउने।  

२. पालिकाबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाह र ववकास लनमाुणका कायिुाई चसु्त दरुुस्त, लछटो छररतो, लमतव्ययी, 
गणुस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन ेकायशैुिी र कायपुद्दतीको ववकास गन ुसघाउ परु् याउने। 

३. पालिकामा कायरुत लनवाुचचत जनप्रलतलनधीहरु र कमचुारीहरुिाई आफ्नो काम कतुव्य र चजम्मेवारीप्रलत पूण ु
रुपमा चजम्मेवार, जवाफदेही र पारदशी बन् नसक्ने सक्षम बनाउने। 

४. पालिकालभिको ववद्यमान अवस्थामा ज्ञान, लसप र क्षमतामा भएको न्यूनता, संस्थागत कमी कमजोरी र 
कमजोर पद्दतीको अवस्था हटाई उपयिु दक्षता एवम ्सक्षमता सवहतको जनशचि, सदुृढ संरचना र सवि 
पद्दती एवम ्ववधीको लनमाुण गनमुा योगदान ददने। 

५. पालिकाबाट प्रदान गररने सेवा र ववकास लनमाणु कायमुा नवीनतम ्आधलुनक प्रववलधको अविम्बन गने 
सम्भावनािाई खोजी गन ुसघाउ परु् याउन।े 

६. पालिकाबाट प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गनकुा िालग पालिकामा भएको मौजदुा क्षमता र पालिकािाई 
आवश्यक पने क्षमता बीचको फरक (Gap) पवहचान गरी क्षमता ववकास कायकु्रम प्रस्ताव गने। 

७. पालिकाका कमजोर र सवि पक्षको पवहचान गदै पालिकाको काय ु सम्पादनबाट स्थानीय जनताको 
अपेक्षािाई सम्बोधन गरी स्थानीय सरकारको अनभुतुी ददिाउन योगदान पयुाुउन।े 

४.३ अपेचक्षत  नलतजा 
प्रस्ततु क्षमता ववकास योजनाबाट सैद्धाचन्तक एवम ् व्यवहाररक रुपमा लनम्नानसुारका नलतजाहरु हालसि भई 
पालिकाको समग्र काय ुसम्पादनमा प्रभावकाररता अलभवृवद्ध हनुे अपेक्षा गररएको छ : 

१. यस योजनाबाट पालिकाको समग्र काय ुसम्पादनमा सधुार र पररमाजनु हनुे। 

२. पालिकाका जनप्रलतलनधी र कमचुारीमा ज्ञान, लसप, दक्षता अलभवृवद्ध हनुे। 

३. सेवा प्रवाहको स्तरमा गणुस्तरीयता र सधुार आउने।  

४. पालिकाबाट सेवाग्राहीसन्तवुिमा वृवद्ध हनुे। 

५. पालिका आफुिाई प्राप्त संवैधालनक र काननुी चजम्मेवारी सम्पादन गन ुसक्षम हनुे।  

६. पालिका उपयिु ववधी, पद्दती र प्रणािीमा संचािन र व्यवस्थापन गन ुसक्षम हनुे। 

७. पालिकाबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाह र ववकास लनमाुण काय ुपालिकाको िक्ष्य र उद्देश्यबमोचजम सम्पादन 
भई जनअपेक्षा परुा हनुे । 

८. जनप्रलतलनधी र कमचुारी कामप्रलत थप उत्प्रेररत हनुे र मनोबि बढ्ने। 
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९. पालिकाका संरचनाहरु व्यवचस्थत भएको हनुे। 

१०. पालिकाका काननुहरु संवैधालनक चजम्मेवारी पूरा गन ुपयाुप्त भएको हनुे। 

११. पालिका स्थानीय सरकारकोअनभुतूी ददिाउन सक्षम हनुे। 

तर्थयगत रुपमा यस योजनाबाट लनम्नानसुारका नलतजा हालसि हनुे अपेक्षा गररएको छ : 
१. पालिकाको आगामी ३ वषे क्षमता ववकास योजना तजुमुा भएको हनुे।  

२. जनप्रलतलनधी र कमचुारीको माग बमोचजमको तालिम, प्रचशक्षण, अविोकन भ्रमण प्राप्त हनुे। 

३. पालिकािाई आवश्यक काननुहरु (ऐन, लनयम, लनदेचशका, कायवुवधी, मापदण्ड) तयार हनुे।  

४. पालिका र वडा कायाुियका सेवाग्राहीमैिी भवन र पूवाुधारहरुलनमाुण तथा तयार भएको हनुे।  

५. पालिका र वडा कायाुियबाट ववकास लनमाुण काय ुर सेवा प्रवाहमा चशघ्रता एवम ्चसु्तता आएको हनुे। 

६. काय ुसरिीकरणका िालग ववलभन्न पद्दतीहरुको थािनी भएको हनु।े 

७. जनप्रलतलनधी र कमचुारीको काय ुउत्प्रेरणा र मनोबिमा वृवद्ध आई चशघ्र काय ुसम्पादन र सेवा प्रवाह 
भएको हनु।े  

 

 

पररच्छेद–पााँच 

खाडंादेवी गाउाँपालिकाको क्षमता ववकास आवश्यकता ववश्लषेण 
 

(काय ुचजम्मेवारी तथा काय ुवववरणका आधारमा ववद्यमान काय ुसम्पादनको अवस्था र क्षमता ववकास अन्तराि 
ववश्लषेण) 

 

५.१ पालिकाका पदालधकारीहरुको काय ुचजम्मेवारी र कायवुववरणका आधारमा क्षमता ववकास आवश्यकता 
ववश्लेषण 
काननुी व्यवस्था बमोचजम यस खांडादेवी गाउंपालिकाका जनप्रलतलनधीहरु र कमचुारीहरुिे सम्पादन गनुपुने 
कायहुरुको ववद्यमान अवस्थाको वारेमा सो पालिकाको माकादमुचस्थत कायाुिय भवनको स्थिगत रुपमा अविोकन 
एवं अध्ययन गरी उहांहरुका राय परामश ुसमेत लिइएको लथयो। साथै सो पालिकावाट काननुमा िेचखएवमोचजम 
पदालधकारीहरुिे सम्पादन गनुपुने कायकुो मौजदुा कायसुम्पादनको अवस्था कस्तो छ र कस्तो काय ुहनुपुदुर्थयो 
भलन काननुिे अपेक्षा गरेको लथयो तथा मौजदुा कायसुम्पादनको अवस्था र सांचच्चकै हनुपुने अपेचक्षत अवस्था ववचको 
अन्तराि समेतका सम्बन्धमा अध्ययन, मनन, ववशे्लषण गरी तिको तालिका प्रस्ततु गररएको छ।सलमलतहरुको 
सम्बन्धमा तीनको गठन,पररचािन र वक्रयाचशिताको अवस्थाका आधारमा ववशे्लषण गरीएको छ।पालिकाका अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, ववलभन्न सलमतका सदस्य, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतर शाखागत रुपमा ववलभन्न शाखाका 
कमचुारीहरु समेतिे सम्पादन गनुपुने कायचुजम्मेवारी तिको तालिकामा समावेश गरी देहायवमोचजम पालिकाको 
क्षमता ववकास आवश्यकता ववशे्लषण गररएको छ । 
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तालिका 1: खाडंादेवी गाउंपालिकाका पदालधकारीहरुको कायवुववरणका आधारमा क्षमता ववकास आवश्यकता ववश्लषेण 

पद 

सम्पादन गनुपुने 

काय ुचजम्मेवारी 
(Job Responsibility) 

काय ुचजम्मेवारी 
सम्पादनको 

ववद्यमान अवस्था 
(Performance 

Situation ) 

क्षमता 
न्यूनता /अन्तराि 

(Gap/Variation) 

अन्तराि हटाउन 
क्षमता ववकासका िालग आवश्यकता 

(Necessity of Capacity Development Programme) 

जनप्रलतलनधी 
स्तर 

    

अध्यक्ष १. सभा तथा कायपुालिकाको बैठक 
बोिाउने र बैठकको अध्यक्षता गने, 

१. भइरहेको। १. काननुी प्रकृयाका 
वारेमा अस्पिता 
रहेको।। 

१.नेततृ्व शैिी, सभा सञ्चािन, चशिाचार, संचारपद्धलत, समय व्यवस्थापन, 
द्वन्द्व व्यवस्थापन, समन्वयकारी कायशैुिी र काननुी प्रकृयाका सम्बन्धमा 
तालिम प्रचशक्षण तथा अलभमखुीकरण। 

२. सभा र कायपुालिकाको बैठकमा 
बैठकको कायसूुची तथा प्रस्ताव पेश 
गने, गराउने, 

२. काम 
भइरहेको। 

२. जानकारी 
पठाउनपुने। 

२. आधलुनक सूचना प्रववलधको ज्ञान लसप, क्षमता र जानकारी सम्बन्धमा 
प्रचशक्षण।  

३. वावषकु कायकु्रम तथा बजेट 
तयार गरी सभामा पेश गराउने, 

३. काननुबमोचजम 
सभामा पेस गने 
गरेको। 

३. बजेट तया योजना 
तजुमुा गने तररका र 
अनभुवको 
कमी।कायकु्रम र 
वजेटमा पयाुप्त 
छिफि हनुे 
नगरेको। 

३. योजना तजुमुा, कायकु्रम तथा बजेट तयारी, आय व्यय, बजेटका 
स्रोतहरु,मध्यमकालिन खच ु संरचना, ददगो ववकास िक्ष्यप्राप्ती,खचकुो सीमा 
िगायतका ववषयमा तालिम तथा प्रचशक्षण।ववकास प्रशासन, प ुाँचजगत खच,ु 
ववकास बजेट, साधारण खच,ु प्रशासलनक खच,ु अनदुानको उपयोग, राजस्व, 
रोयल्टी िगायतका ववषयमा ववस्ततृ जानकारीका िालग तालिम, प्रचशक्षण 
एवम ्अध्ययन तथा प्रचशक्षण कायकु्रम। संलबधानको अनसूुची ८ बमोचजमको 
कायचुजम्मेवारी सम्पादन गनकुा िालग आफ्नो पालिकाको एक बषकुो खचकुो 
आबश्यकता (Expenditure Need) र राजश्वको क्षमता (Revenue 

Potentiality) तथा सो बीचको अन्तर (Fiscal Gap) लनधाुरण गन ुआवश्यक 
तालिम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण कायकु्रम संचािन गने र प्रचशचक्षत हनुे 
। यसैका आधारमा संघ र प्रदेश सरकारवाट ववत्तीय हस्तान्तरण रकम प्राप्त 
गने पद्धलतको थािनी गने । पालिकाको खचकुो आबश्यकता (Expenditure 

Need) र राजश्वको क्षमता (Revenue Potentiality) तथा सो बीचको अन्तर 
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(Fiscal Gap) लनधाुरण सम्बन्धमा पालिकावाट अध्ययन (Study Report) 

कायकु्रम। 

४. सभाको अलधवेशन आव्हान र 
अन्त्य गने,  

४.लनयलमत रुपमा 
भइरहेको। 

४.कायवुवधी अनसुार 
गनुपुने। 

४.कायवुवधीको पािना गने। 

५. सभा र कायपुालिकाको लनणयु 
कायाुन्वयन गने गराउने,  

५. कायनु्वयन 
पक्ष कमजोर। 

५.अनगुमन नभएको। ५.लनणयु कायाुन्वयन भए नभएको पषृ्ठपोषण लिनपुने।  

६. कायपुालिकाको दैलनक कायकुो 
सामान्य रेखदेख, लनदेशन र लनयन्िण 
गने,  

६. सामान्य 
लनदेशन ददने 
गरेको। 

६. व्यवचस्थत 
नभएको। 

६. दैलनक मेमो बनाई राख्नपुने। ववचत्तय संघीयता, ववचत्तय अनशुासन, 

सावजुलनक खररद, आलथकु अनशुासन, लमतचव्यता, पारदचशतुा, वेरुज ुफर्छ्यौट 
र सशुासन सम्बन्धमा अलभमखुीकरण कायकु्रम।  

७. उपाध्यक्ष, कायपुालिकाका सदस्य 
तथा प्रमखु प्रशासवकय अलधकृतिाई 
काजमा खटाउने, 

७. लनयमानसुार 
काजमा खटाउने 
गररएको। 

- - 

८. वडा सलमलतबाट सम्पादन हनु े
लसफाररस तथा प्रमाचणत हनु ेववषय 
बाहेक प्रचलित नेपाि काननु 
बमोचजम स्थालनय तहबाट गनु ुपने 
प्रमाचणत वा लसफाररस गने, 

८. लसफाररस गने 
गररएको। 

८. लसफाररस गने 
ववषयको ज्ञान तथा 
जानकारीको कमी। 

८. काननुत: पालिका र वडाबाट लसफाररस हनु ेववषयका बारेमा 
अलभमखुीकरण । 

९. गााँउपालिकाको चि अचि 
सम्पचत्त हेरचाह तथा ममतु सम्भार 
गने गराउने र आम्दानी, खच,ु वहसाब 
र अन्य कागजपि सरुचक्षत राख्ने, 
राख्न िगाउने,  

९. कमचुारीिे 
संरक्षणको काय ु
गने। 

९. पालिकाको सम्पचत्त 
र आय व्ययको 
अलभिेख व्यवस्थापन 
चसु्त हनु नसकेको। 

९. रचजष्ट्ररमा लनयलमत रुपमा तर्थयाङ् कको अलभिेखाङ् कन गनुपुने। 
सफ्टवेयर तालिम आवश्यक। 

१०. गााँउपालिकाका सलमलत, 

उपलसलत तथा वडा सलमलतको 
कामको रेखदेख गने,  

१०. आंचशक 
रुपमा रेखदेख। 

१०.सहजीकरणको 
कमी। 

१०.सलमलतको कामको प्रकृलत अनसुार समन्वय तथा सहजीकरण गनुपुने।  
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११. सावजुलनक सेवा प्रवाह 
सम्बन्धी गनुासो व्यवस्थापन गने, 

गराउने, 

११. सामान्य 
रुपमा गररएको। 

११. गनुासो 
व्यवस्थापन जानकारी 
कम। 

११. सावजुलनक सेवािाई प्रभावकारी बनाउन कायसुरिीकरण फारामहरु 
तजुमुा गने, अशि नागररकका िालग सहयोगी कक्ष राखी िेखापढीमा 
सघाउ परु् याउने, नागररकका अत्यावश्यक सेवािाई ववद्यतुीय प्रणािी र 
अनिाइन प्रणािीबाट सेवा प्रदान गने पद्दतीको ववकास गने।   

१२. सात ददनभन्दा बढी समय 
गााँउपालिकामा अनपुचस्थत हनुे भएमा 
उपाध्यक्षिाई कायभुार ददने र 
उपाध्यक्ष पलन अनपुचस्थत भएमा 
कुनै सदस्यिाई कायभुार ददने, 

१२. आंचशक 
रुपमा कायाुन्वयन 
भएको। 

१२. लिचखत रुपमा 
गने नगररएको। 

१२. पूव ुजानकारी गराई लिचखत रुपमा गनुपुने। पालिकाका 
पदालधकारीको आचार संवहता बनाई िाग ुगनुपुने। 

१३. सभा वा कायपुालिकािे 
तोकेको अन्य काम गने। 

१३. खासै 
प्रयोगमा 
नआएको। 

  

उपाध्यक्ष १. न्यावयक सलमलतको संयोजक भई 
काय ुगने 

१. गने गरेको। १. जानकारीको 
कमी। 

१. न्यावयक सलमलतका काम कारवाही, न्याय सम्पादन प्रकृया, न्यावयक 
प्रकृया, काननुी कायवुवधी िगायतका ववषयमा ववशेष तालिम, प्रचशक्षण तथा 
अलभमखुीकरण कायकु्रम आवश्यक।  

२. अध्यक्षको अनपुचस्थलतमा लनजको 
कायभुार सम्हाल्ने 

२. गने गरेको। २. अध्यक्षिे गनुपुने 
कामको ज्ञानको 
कमी। 

२. पालिकामा अध्यक्षिे गनुपुने कामका बारेमा जानकारी हालसि गनुपुने। 
नेततृ्व व्यवस्थापन तालिमको आवश्यकता। 

३. गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका 
वक्रयाकिापको समन्वय गने 

३. वावषकु 
कायकु्रममा 
समावेश। 

३. समन्वयको कमी। ३. गैसस दताु, लतनका वक्रयाकिाप, उनीहरुसाँगको समन्वयसंघ संस्था 
अनगुमन तथा सपुररवेक्षण िगायतका ववषयमा क्षमता अलभवृवद्ध प्रचशक्षण।  

४. उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्धी 
कायकुो समन्वय गने 

४. न्यून समन्वय 
भएको। 

४. समन्वयको कमी। ४.उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्धी काननुी व्यवस्था िगायतका ववषयमा 
जानकारी एवम ् समन्वयकारी क्षमता अलभवृवद्ध सम्बन्धी प्रचशक्षण कायकु्रम 
आवश्यक।  
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५. योजना तथा कायकु्रमको 
अनगुमन तथा सपुररवेक्षण गरी 
सोको प्रलतवेदन बैठकमा पेश गने 

५.सामान्य 
अनगुमन गरी 
प्रलतवेदन ददने 
गरेको। 

५. प्रलतवेदन तयार 
गरी बैठकमा पेस गने 
काम पणूरुुपमा 
नभएको।  

५. पालिका लभिका ववकास लनमाुणका आयोजनाहरु अनगुमन,योजना तथा 
कायकु्रमको कायाुन्वयन अनगुमन,मूल्याङ्कन.सपुररवेक्षण र प्रलतवेदन तयारी 
सम्बन्धी प्रचशक्षण।  

६. सभा र कायपुालिकाद्धारा गदठत 
सलमलतहरुको काममा सहजीकरण र 
समन्वय गने 

६. सामान्य। ६. ठोस सहचजकरण 
र समन्वयको कमी। 

६. सलमलतहरुको सफि काय ुसम्पादनका िालग सहचजकरण र समन्वय 
गने ज्ञान, लसप र शैिी सम्बनधी क्षमतामा प्रचशक्षण आवश्यक। 

७. सात ददनभन्दा बढी समय 
गााँउपालिकामा अनपुचस्थत हनुे 
भएकमा अध्यक्षिाई जानकारी 
गराउने 

७. मौचखक 
जानकारी गराउने 
गरेको। 

७. लिचखत 
जानकारीको कमी। 

७. लिचखत जानकारी गराउनपुने। पदालधकारीको आचार संवहता बनाइ 
िाग ुगनुपुने।  

८. सभा,कायपुालिका तथा अध्यक्षिे 
प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य 
काम गने 

८. तोवकएका 
काय ुगने गरेको। 

८. सक्षमताको कमी। ८. राजस्व परामश ुसलमलत (राजस्वका आधार, दर, दायरा तथा 
संकिन)सम्बन्धी, बजेट तथा कायकु्रम तजुमुा क्षमता अलभवृदद्द र बजार 
अनगुमन तथा उपभोिा वहत सम्बन्धी प्रचशक्षण । 

वडा अध्यक्ष १.वडा सलमलतको अध्यक्ष भई काय ु
गने 

१. काय ु
गरररहेको। 

१. अध्यक्षताको 
भलूमकाको कमी। 

१. काम, कतुव्य, अलधकार र भलूमका सम्बन्धमा क्षमता ववकासका िालग 
अलभमचुखकरण ।  

२. वडा सलमलतका सदस्यहरुको 
काममा समन्वय सहजीकरण गने 

२.सहचजकरण 
गरररहेको। 

२. समन्वय र 
सहचजकरणको कमी। 

२. समन्वय र सहचजकरण गने क्षमता अलभवृवद्ध गनुपुने। 

३. वडाको ववकास योजना बजेट 
तथा कायकु्रम तयार गने, गन ु
िगाउने तथा स्वीकृलतका िालग 
गाउाँपालिकामा पेस गने। 

३. सामान्य 
रुपमा गने 
गरेको। 

३.बजेट प्रक्षेपण, 
बजेटको स्रोत र 
कायकु्रमबीच 
सामन्जस्यताको कमी 
देचखएको। 

३. योजना तजुमुा, कायकु्रम तथा बजेट तयारी, स्थानीय आवश्यकता, 
जनताको माग, बजेटको सीमा िगायतका ववषयमा तालिम तथा प्रचशक्षण 
कायकु्रम।  

४. वडाबाट कायाुन्वयन हनु ेयोजना 
तथा कायकु्रम कायाुन्वयन गने 
गराउने 

४. आवश्यकता 
अनसुार गने 
गरेको। 

४.सलमक्षा अपेक्षाकृत 
रुपमा नभएको।  

४. कायकु्रम कायाुन्वयन, अनगुमन र आवलधक सलमक्षा सम्बन्धमा 
जानकारी प्रचशक्षण आवश्यक।  



30 
 

५. ऐनको दफा १२ को खण्ड ङ 
मा उचल्िचखत ववषयमा लसफाररस 
तथा प्रमाचणत सम्बन्धी काय ुगने 

५.काय ु
भइरहेको। 

५. काननुी ज्ञानको 
कमी। 

५. लसफाररस र प्रमाचणत के के मा गन ुहनु्छ वा हुाँदैन भन्न ेसम्बन्धमा 
काननुी ज्ञान तथा दक्षता हालसि गनुपुने। 

६. सात ददनभन्दा बढी समय 
वडामा अनपुचस्थत हनुे भएमा 
वडाको दैलनक प्रशासलनक तथा 
लसफाररस सम्बन्धी काय ुगन ु
सम्बचन्धत वडा सलमलतको कुनै 
सदस्यिाई चजम्मेवारी तोकी सोको 
जानकारी अध्यक्षिाई ददन े

६. सामान्य । ६. ज्ञानको कमी। ६. वडा सदस्यिाई वडा अध्यक्षिे गने प्रशासलनक तथा लसफाररस सम्बन्धी 
कायकुा बारेमा जानकारी उपिब्ध गराउनपुने। 

७. कायपुालिका सभा वा वडा 
सलमलतिे तोकेका अन्य काय ुगने ।  

७. तोकेको 
अवस्थामा माि। 

 ७.वडा कायाुियबाट हनु े३५ प्रकारका लसफाररश सम्बन्धी क्षमता 
ववकासप्रचशक्षण, पूवाुधार लनमाुण र मापदण्ड सम्बन्धी प्रचशक्षण, योजना 
तजुमुा तथा कायाुन्वयन सम्बन्धी क्षमता ववकास प्रचशक्षण, व्यवस्थापन 
(नेततृ्व, सञ्चार, समन्वय, चशिाचार, आदद)क्षमता अलभवृवद्ध सम्बन्धी प्रचशक्षण। 

कायपुालिका 
सदस्य 

१. कायपुालिकाको बैठकमा भाग 
लिने,  

१. लिने गरेको। १. बैठकमा लनयलमत 
उपचस्थत नहनुे 
गरेको। 

१. कायपुालिका सदस्यको चजम्मेवारीको महत्वका सम्बन्धमा 
अलभमचुखकरण गनुपुने। 

२. अध्यक्षिे तोकेको ववषयगत 
क्षेिको संयोजक वा प्रमखु भई 
तोवकएको काय ुगने, 

२. गने गरेको। २. ववषयगत ज्ञानको 
कमी। 

२. तोवकएको ववषयगत क्षेिमा ज्ञान तथा ववशेष जानकारी हालसि गनुपुने। 

३. सात ददनभन्दा बढी समय 
गाउाँपालिकामा अनपुचस्थत हनुे भएमा 
अध्यक्षिाई जानकारी गराउने, 

३. व्यवहारमा 
नदेचखएको। 

३. ज्ञानको कमी। ३. आचार संवहता बनाइ िाग ुगनुपुने। 

४. कायपुालिकािे तोकेका अन्य 
काय ुगने ।  

   

सलमलतहरु     
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न्यावयक 
सलमलत 

१. आलिधरु वााँध पैनी कुिो वा 
पानीघाटको वााँडफााँट तथा 
उपयोग, 

१. सामान्य 
रुपमा हनुे 
गरेको। 

१. ज्ञान , लसप , 
दक्षता र क्षमताको 
कमी। 

२. वववादको 
लनरन्तरता भइरहेको। 

३. मेिलमिापमा 
कमी। 

 

१. सावजुलनक,पाररवाररक एवम ्सामाचजक ववषयमा काननुी, व्यवहाररक 
र प्रकृयागत ज्ञान, लसप तथा जानकारीको आवश्यकता।  
२.न्यावयक सलमलतको काम कारवाही, न्याय सम्पादन प्रकृया, न्यावयक 
काम कारवाही, ऐन लनयमको प्रयोग, मेिलमिाप, वववाद लनरुपण 
िगायतका ववषयमा ववशेष तालिम तथा प्रचशक्षण कायकु्रम आवश्यक। 

३. सावजुलनक तथा सामदुावयक ववषय, पाररवाररक ववषय, फोहोर मैिा, 
वातावरण प्रदषुण, आवास, हकभोग िगायतका ववषयमा काननुी प्रकृया 
र वववाद लनरुपण सम्बन्धमा ववशेष तालिम तथा क्षमता अलभवृवद्ध 
प्रचशक्षण कायकु्रम आवश्यक। 

 

२. अकाुको वािी नोक्सानी गरेको, 
३. चरन घााँस दाउरा, 
४. ज्यािा मजरुी नददएको, 
५. घरपािवुा पश ुपंक्षी हराएको वा 

पाएको, 
६. जेष्ठ नागररकको पािनपोषण तथा 

हेरचार नगरेको, 
७. नावािक छोरा छोरी वा पलत 

पत्नीिाई इज्जत आमद अनसुार 
खान िाउन वा चशक्षा ददक्षा 
नददएको, 

८. वावषकु पचच्चसिाख रुपैंया 
सम्मको ववगो भएको घरवहाि र 
घर वहाि सवुवधा, 

९. अन्य व्यचिको घर जग्गा वा 
सम्पतीिाई असर पनेगरी रुख वा 
ववरुवा िगाएको, 

१०. आफ्नो घर वा विेसीवाट 
अकाुको घरजग्गा वा सावजुलनक 
वाटोमा पानी झारेको, 

११. साँलधयारको जग्गातफु झ्याि 
राखी घर बनाउन ुपदाु कानून 
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वमोचजम छोड्न ुपने पररमाणको 
जग्गा नछोडी बनाएको, 

१२. कसैको हक वा स्वालमत्वमा 
भए पलन परापूव ुकािदेचख 
सावजुलनक रुपमा प्रयोग हदैु आएको 
वाटो वस्तभुाउ लनकाल्िे लनकास 
वस्तभुाउ चराउने चौर कुिो नहर 
पोखरी पाटी पौवा अन्त्यवि स्थि 
धालमकु स्थि वा अन्य कुन ै
सावजुलनक स्थिको उपयोग गन ु
नददएको वा वाधा पयुाुएको, 
१३. संघीय वा प्रदेश कानूनिे 
स्थानीय तहवाट लनरुपण हनुे भनी 
तोकेका अन्य वववाद। 

१४. यस वाहेक देहायका 
ववषयमा न्यावयक सलमलतिाई 
मेिलमिापको माध्यमवाट माि 
वववाद लनरुपण गने अलधकार 
ददइएकोछ। 

 

 
(क) सरकारी सावजुलनक वा 
सामदुावयक वाहेक एकको हकको 
जग्गा अकोिे च्यापी लमची वा 
घसुाई खाएको, 
(ख) सरकारी सावजुलनक वा 
सामदुावयक वाहेक आफ्नो हक 
नपगु्न ेअरुको जग्गामा घर वा कुन ै
संरचना वनाएको, 
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(ग) पलत पत्नी वीच सम्बन्ध 
ववच्छेद, 

(घ) अंगभंग वाहेकको वढीमा 
एकवष ुकैद हनु सक्ने कुटवपट, 

(ङ) गािी वेइज्जती, 
(च) िटुवपट, 

(छ) पशपंुक्षी छाडा छोडेको वा 
पशपंुक्षी राख्दा वा पाल्दा िापरवाही 
गरी अरुिाई असर पारेको, 
(ज) अरुको आवासमा अनलधकृत 
प्रवेश गरेको, 
(झ) अकाुको हक भोगमा रहेको 
जग्गा आवाद वा भोग चिन गरेको, 
(ञ) ध्वनी प्रदषुण गरी वा फोहर 
मैिा फ्यााँकी लछमेकीिाई असर 
पयुाुएको, 
(ट) प्रचलित कानून वमोचजम 
मेिलमिाप हनु सक्ने व्यचि वादी 
भई दायर हनुे अन्य देवानी र एक 
वषसुम्म कैद हनु सक्ने फौजदारी 
वववाद। 

स्थानीय 
राजश्व 
परामश ु
सलमलत 

१. राजस्व नीलत कानून तजुमुा 
संशोधन गने, 

१. राजस्व 
परामश ुसलमलतको 
बैठक लनयलमत 
रुपमा बस्न 
नसकेको। 

१. राजस्व सम्बन्धी 
ज्ञानको कमी। 

२. पालिकाको 
आन्तररक आय र सो 

१. स्थानीय कर, राजस्वको सम्भाव्यता, राजस्व पररचािन, राजस्व सधुार, 
पालिकालभि करका स्रोतका सम्भावना, राजस्व सधुार काययुोजना, राजस्व 
परामश ुसलमलतको भलूमका िगायतका ववषयमा तालिम तथा अलभमखुीकरण 
कायकु्रम। 

२. राजस्वका स्रोत दायरा तथा 
दर समेत ववशे्लषण गरी आगामी 
आलथकु वषकुो अनमुान गने, 
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३. दर र क्षेिका आधारमा 
आन्तररक आयको ववशे्लषण र 
अनमुान गने, 

को प्रक्षेपणसम्बन्धी 
ज्ञानको कमी। 

३. बााँडफााँट भइ 
आउने राजस्वको 
बारेमा जानकारी 
कम। 

४. स्थानीय उद्योग 
व्यवसाय प्रवद्धुन 
सम्बन्धी ज्ञानको 
कमी। 

२. यस सम्बन्धमा अन्य उत्कृि पालिका तथा स्थानहरुको अविोकन 
भ्रमण आवश्यक। 

 

 

४. स्थानीय उद्योग व्यवसाय 
प्रवद्धुन र रोजगारी प्रवद्धनु गने कर 
नीलत तजुमुा गने, 

५. कर तथा गैह्रकर राजस्व 
सेवा शलु्क दस्तरु आददको दर 
सम्बन्धमा परामश ुददने। 

 

स्रोत अनमुान तथा 
बजेट लसमा लनधारुण  
सलमलत 

१. आन्तररक आय राजस्व 
वााँडफााँट वाट प्राप्त हनुे आय नपेाि 
सरकारवाट प्राप्त हनुे ववत्तीय 
हस्तान्तरण आन्तररक ऋण तथा 
अन्य आयको प्रक्षेपण गने, 

१. काय ुसम्पादन 
सामान्य रहेको।  
२.लनमवयत रुपमा बैठक 
बस्न नसकेको। 

३. पयाुप्त मािामा 
छिफि हनु नसकेको।  

१. सम्बद्ध ज्ञानको कमी। 

२. सवक्रयताको कमी। 

१. पालिकाको आफ्नो स्रोत र संघ तथा प्रदेशबाट 
आउने स्रोत, खचकुो लसमा, पालिकाको आवश्यकता,, 
ववकास लनमाुणको अवस्था, सेवा प्रवाहको अवस्थ 
बारेमा प्रचशक्षण। 

 

२. रावष्ट्रय तथा प्रादेचशक 
प्राथलमकता र स्थानीय 
आवश् यकतािाई मध्यनजर गरी 
प्रक्षेवपत स्रोत र साधनको सन्तलुित 
ववरणको खाका तयार गने, 

३. आगामी आ.व. को िालग 
स्रोत अनमुानको आधारमा बजेटको 
कुि लसमा लनधाुरण गने, 

४. ववषय क्षेिगत बजेटको 
सीमा लनधाुरण गने, 
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५. नेपाि सरकार वा प्रदेश 
सरकारवाट प्राप्त मागदुशनु; स्थानीय 
आलथकु अवस्था; आन्तररक आयको 
अवस्थाका आधारमा बजेट र 
कायकु्रमका प्राथलमकीकरणका 
आधार तयार गने, 

६. ववषय क्षेिगत बजेट तजुमुा 
सम्बन्धी मागदुशनु तय गने, 

७. स्रोत अनमुान तथा बजेट 
सीमा लनधाुरण सम्बन्धमा स्थानीय 
तहको आवश्यकता र 
लनणयुबमोचजमको अन्य कायहुरु 
गने। 

बजेट तथा कायकु्रम 
तजुुमा सलमलत 

१. आगामी आलथकु वषकुो नीलतगत 
तथा कायकु्रमकव प्रस्ताव तयार 
गने, 

१. सामान्य रुपमा 
सलमलतको बैठक बस्ने 
गरेको। 

१. छिफिको कमी। 

 

 

१. बजेट तथा कायकु्रम तजुमुा, घाटा बजेट, बजेटका 
स्रोत, सीमा, ऋण पररचािन, पालिकाको वावषकु नीलत 
िगायतका ववषयमा ववशेष दक्षता अलभवृवद्ध सम्बन्धी 
अलभमखुीकरण कायकु्रम। 

२. स्रोत अनमुान सलमलतिे ददएको 
बजेट लसमालभि रही बजेट तथा 
कायकु्रमको प्राथलमकीकरण गने, 

३.  वजेट तथा कायकु्रमको 
प्रस्तविाई ववषय क्षेिगत रुपमा 
छिफि गने व्यवस्था लमिाई 
अचन्तम प्रस्ताव तयार गरी 
कायपुालिकामा पेस गने, 

४.  योजना तथा कायकु्रममा 
दोहोरोपना हनु नददने व्यवस्था 
लमिाउने तथा योजना कायकु्रमबीच 
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आपसी तादत्म्यता तथा पररपरुकता 
कायम गने, 

५.  बजेट तजा तजुमुा सम्बन्धी 
स्थानीय तहको आवश्यकतासम्बन्धी 
अन्य कायहुरु गने। 

अन्य ववषयगत 
सलमलतहरु 

 

 

 

 

 

 

 

  ववषयगत ज्ञान लसप दक्षता बारेमा सलमतीका 
पदालधकारीहरुिाई अिगअिग ववषयक्षेिगत प्रचशक्षण। 

कमचुारीस्तर     

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

१. सभा र कायपुालिकाको 
सचचवको रूपमा काय ुगने, 

१. गने गरेको। १. कवहिेकाही ँसमन्वयमा 
समस्या। 

१. समन्वय, सहजीकरण, व्यवस्थापन, प्रशासकीय 
बन्दोबस्त, जनप्रलतलनधी र कमचुारीको बीचमा 
तादात्म्यता िगायतका ववषयमा प्रचशक्षण। 

२. सभा र कायपुालिकाको लनणयु 
कायाुन्वयन गने, गराउने,  

२. गने गरेको। २. आंचशक कायाुन्वयन 
हनुे गरेको।  

२. कायाुन्वयनयोग्य लनणयु गनुपुने र सो ववषयमा 
सभािाई ववश्वास ददिाउने क्षमता हालसि गने। 

३. अध्यक्षको लनदेशनमा वावषकु 
कायकु्रम तथा बजेट तजुमुा, 
कायाुन्वयन र अनगमुन तथा 
मूल्याङ्कन गने, गराउने,  

३. गने गरेको। ३. अनगुमन मूल्याङ्कन पक्ष 
कमजोर रहने गरेको। 

३. वावषकु कायकु्रम तथा बजेट तजुमुा सम्बन्धमा 
अलभमचुखकरण कायकु्रम आवश्यक।  

४. कोष तथा आलथकु कारोबारको 
वहसाव तथा अलभिेख दरुुस्त राख्न 
िगाउने, िेखापररक्षण गराउने तथा 
बेरुज ुफर्छ्यौट गने, गराउने,  

४. गने गरेको। ४. आलथकु सम्बन्धी ऐन 
लनयमववपररत कारोबार 
गराउन दवाव हनुे गरेको। 

४. ववचत्तय व्यवस्थापन, आलथकु अनशुासन, लमतचव्यता, 
पारदचशतुा र सशुासन सम्बन्धमा अलभमखुीकरण 
कायकु्रम। 

५. आयोजनाहरूको फरफारकका 
िालग प्रलतवेदन तयार 

५. गने गरेको। ५. आयोजनाको स्थिगत 
अनगुमनमा समस्या। 

५. अनगुमन, प्रलतवेदन प्रणािीको ववकास गरी जारी 
गने र कायाुन्वयनमा ल्याउने। 
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गरीकायपुालिकाको बैठकमा पेश 
गने,  

६. गाउाँपालिकाको चिअचि 
सम्पचत्तको संरक्षण गने, िगत 
राख्नतेथा अद्यावलधक गने, गराउने,  

६. गने गरेको। ६. अत्याधलुनक व्यवस्थापन 
हनु नसकेको। 

६. सम्पलत संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी पोटुि 
लनमाुण गने। 

७. अध्यक्षको लनदेशनमा 
कायपुालिका तथा सभाको 
बैठकबोिाउनेर बैठक सम्बन्धी 
आवश्यक काय ुगने, गराउने, 

७. गने गरेको। ७. पदालधकारीसाँग 
समन्वयको समस्या। 

७. पदालधकारीहरुिाई बैठक सम्बन्धमा ववद्यतुीय 
माध्यमबाट जानकारी गराउने पद्दती लनमाुण गराउने। 

८. कायपुालिकाको लनणयु प्रमाचणत 
गने र सभा र कायपुालिकाको 
लनणयुको अलभिेख सरुचक्षत गने,  

८. गने गरेको। ८. लनणयु अलभिेख सामान्य 
रहेको। 

८. लनणयु पचुस्तकाको स्क्यालनङ गरी अलभिेख राख्न े
पद्दतीको थािनी गने। 

९. न्यावयक सलमलतबाट भएको 
लमिापि तथा लनणयुसम्बन्धी 
लमलसि संरक्षण गनेगराउने,  

९. समपादन गरेको ९. लनणयु अलभिेख सामान्य 
रहेको। 

९. लनणयु पचुस्तकाको स्क्यालनङ गरी अलभिेख राख्न े
पद्दतीको थािनी गने। 

१०. गाउाँपालिकाको प्रशासकीय 
तथा आलथकु लनयन्िण गने, 

१०. सम्पादन गरेको १०. काननु पािना गन ु
गराउनमा समस्या। 

१०. पालिकाका पदालधकारीहरुिाई आलथकु प्रशासन 
तथा ववत्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा अलभमखुीकरण 
कायकु्रम। 

११. सावजुलनक खररद योजना 
तयार गरी खररद सम्बन्धी काय ु
गने गराउने, 

११. सम्पादन गरेको ११. समयमा वावषकु खररद 
योजना तयार नहनु ेगरेको। 

११. वावषकु खररद योजनाको तयारी, सावजुलनक 
खररद, EGP System, E-procurement, खररद ऐन 
लनयममा भएको पररमाजनु, NAMS , SUTRA 
िगायतका ववषयमा लनयलमत प्रचशक्षण। 

१२. सभा वा कायपुालिकािे 
तोकेको अन्य काय ुगने गराउने। 

१२. सम्पादन गरेको। १२. पररचस्थलतजन्य काय ु
हनुे गरेको। 

१२. ज्ञान व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, द्वन्द्व 
व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, कमचुारी उत्प्रेरणा, वृचत्त 
ववकास, सकारात्मक सोंच र पनुताुजगी िगायतका 
ववषयमा तालिम तथा प्रचशक्षण आवश्यक।  
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शाखागत काय ु

(क) प्रशासन योजना 
तथाअनगुमन शाखा 

१. आवलद्यक योजना तयार गने, १. भएको। १. पूण ुरुपमा कायाुन्वयन 
नभएको। 

१. आवलधक योजना तयार गने क्षमता सम्बन्धी 
तालिम। 

२. वावषकु बजेट तथा कायकु्रम 
तयार गने, 

२. गरेको। २.  प्रचशक्षण नभएको। २. वावषकु बजेट तथा कायकु्रम तयारी सम्बन्धी 
प्रचशक्षण। 

३. आयोजनाहरुको कायाुन्वयन 
तथा अनगुमन, मलु्यांकन गने, 

३. सामान्य गने गरेको। ३. प्राववलधक ज्ञानको 
कमी।  

३. आयोजना कायाुन्वयन र अनगुमन मूल्याङ्कन गने 
प्राववलधक ज्ञानका िालग तालिम आवश्यक।  

४. पररयोजना बैंक तयार गने, ४. आंचशक रुपमा तयार 
भएको। 

४. पूणरुुपमा पररयोजना 
बैंक तयार नभएको। 

४. पालिकाको प्रोफाइि तयारी र पररयोजना बैंक 
सम्बन्धमा अनचुशक्षण । 

५. सामाचजक पररक्षण र 
सावजुलनक सनुवुाईको व्यवस्था 
गने, 

५. महामाररको समयमा 
गन ुनसवकएको। 

५. अपेक्षाकृत प्रभावकारी 
हनु नसकेको। 

५. कमचुारीका िालग सामाचजक पररक्षण र सावजुलनक 
सनुवुाईको तौर तररकाका बारेमा जानकारी। 

६. कमचुारीको कायवुववरण तयार 
गने, 

६. सामान्य। ६. काममा अस््टता। 
काय ुसम्पादनाम अभाव। 

६. तत्काि पालिकाको पणू ुO&M Survey गरी 
प्रलतवेदन लिने र सो का आधारमा कमचुारीको वववरण 
तयार गनुपुने।  

७. O&M Survey गने ७. नभएको। ७. काममा अस््टता। 
काय ुसम्पादनाम अभाव। 

७. तत्काि पालिकाको पणू ुO&M Survey गरी 
प्रलतवेदन लिने र सो का आधारमा कमचुारीको वववरण 
तयार गनुपुने। 

८. पदालधकारी तथा कमचुारीहरुको 
आचार संवहता। 

८. भएको। ८. पािना नभएको। ८. आचरण, अनशुासन, लनयलमतता, समय पािनका 
ववषयमा अलभमखुीकरण कायकु्रम संचािन। 

ख) पवुाधुार ववकास 
तथा वातावरण 
व्यवस्थापन शाखा 

१. सहरी ववकास तथा बस्ती 
ववकास ववकास सम्बन्धी नीलत 
तयार, कायाुन्वयन एवं अनगुमन 
गने, 

१. वस्ती ववकास 
मापदण्डको कायाुन्वयन। 

१. हबुह ुवस्ती ववकास 
मापदण्ड पािना गन ु
नसवकएको। 

१. पालिकाको आफ्नै वस्ती ववकास मापदण्ड तयार 
गनुपुने। 

२. भवन सम्बन्धी मापदण्डको 
तजुमुा, कायाुन्वयन र लनयमन  

२. भवन सम्बन्धी 
मापदण्ड बनाइएको। 

२. नक्सा पास सम्बन्धी 
नीलत लनयम र मापदण्ड 

२. नक्सा पास प्रकृयार यसको लनयमनसम्बन्धमा 
कमचुारी र सवसुाधारण दवैुिाई सचेतना कायकु्रम। 
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सवसुाधारणिाई बझुाउन 
नसवकएको। 

३. वातावरण, सरसफाई तथा ववपद् 
व्यवस्थापन, 

३. आंचशक रुपमा 
व्यवस्थापन भएको 

३. ववज्ञता र स्रोत 
साधनको अभाव। 

३. ववपद् व्यवस्थापनका िालग तयारी । 

४. पनुीः लनमाुण सम्बन्धी। ४. भइरहेको। ४. छ्ट्टै्ट संयन्ि नभएको। ४. जनशचििाई पनुलनमुाुण सम्बन्धी प्रचशक्षण 
आवश्यक। 

ग) स्वास्र्थय तथा 
सामाचजक ववकास 
शाखा  

१. नगरस्तरीय अस्पतािको 
स्थापना र संचािन, 

१. लनमाुणाधीन 
अवस्थामा रहेको 

१. स्रोतको कमी १. स्रोतको व्यवस्थापन। 

२. नगरस्तरीय आधारभतू स्वास्र्थय 
र सरसफाइ एवं पोषण, प्रजनन 
स्वास्र्थय सम्बन्धी , 

२. कायकु्रम संचािनमा 
रहेको 

२. प्रत्येक स्वास्र्थय 
संस्थाबाट अपेचक्षत सेवा 
नभएको। 

२. स्वास्र्थय सेवा प्रवाहको िालग ज्ञान, लसप, दक्षता 
अलभवृवद्ध सम्बन्धी तालिम। 

३. खाद्य पदाथकुो गणुस्तर 
सम्बन्धी, 

३. सामान्य अनगुमन। ३. अनगुमनमा कमी। 
गणुस्तर पररक्षणको 
अभाव। 

३.खाद्य पदाथकुो गणुस्तर पररक्षण र अनगुमन 
सम्बन्धमा प्रचशक्षण आवश्यक। 

४. स्वच्छ खानेपानी सम्बन्धी ४. उपिब्ध रहेको ४. स्वच्छ खानेपानी 
सम्बन्धमा चेतनाको कमी 

४. समदुायस्तरमा स्वच्छ खानैपानी सम्बन्धमा 
अलभमखुीकरण। 

५. स्वास्र्थयजन्य फोहरमैिा 
व्यवस्थापन, 

५. भइरहेको ५. फोहरमैिा 
व्यवस्थापनबारे सचेतना 
नभएको। 

५. फोहोर मैिा व्यवस्थापनमा सरोकारवािािाई 
सचेतना र कमचुारीिाई अलमभखुीकरण आवश्यक। 

६. औषधी पसि संचािन अनमुलत, 

लनयमन, 

६. नभएको। ६. लनयमन नहुाँदा 
स्वास्र्थयमा प्रभाव।  

६. औषधी पसि लनयमन गने संयन्ि लनमाुण । 

७. सामाचजक सरुक्षा तथा 
पचिकरण सम्बन्धी, 

७. वडामा संचािन 
भइरहेको। 

७. सबै वडाहरुबाट 
व्यचिगत घटना दताु 
अनिाइनबाट संचािन 
हनुपुने । 

७. वडामा कमचुारीहरुिाई एमआइएस सम्बन्धी 
अनिाइन दता ुसम्ब्नधी तालिम र अलभमखुीकरणको 
व्यवस्था। 
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घ) चशक्षा, यवुा तथा 
खेिकूद शाखा 

१. शैचक्षक गणुस्तरको अलभवृवद्ध 
तथा पाठ्य सामग्रीको ववतरण, 

१. पाठ्यक्रम ववकास 
केन्द्रिे तोकेबमोचजमको 
पाठ्यसामलग्र ववतरण 
नभएको।  

१. पाठ्यसामग्री लनमाुण 
बांकी। 

१. स्थानीय पाठ्यक्रम र अन्य पाठ्यसामग्री लनमाुण 
सम्बन्धी क्षमता ववकास तालिम। 

२. बािववकास, आधारभतू चशक्षा, 
अनौपचाररक चशक्षा, ववशेष चशक्षा 
सम्बन्धी, 

२. ववशेष चशक्षा 
संचािनमा नरहेको। 

२.सामदुावयक लसकाइ 
केन्द्रवाट अनौपचाररक 
चशक्षािाई बढाइएको। 

२. मन्टेश्वरी,ict, पाठ्यक्रम प्रवोलधकरण, िेखा 
व्यवस्थापन आधारभतू चशक्षक तालिम। 

३. गठुी एवं सहकारी ववद्यािय, ३. नभएको। ३. काम न ैनभएको। ३. संस्थागत ववद्याियिाई गठुीमा रुपान्तरण गन ु
सवकने संयन्ि। 

४. प्राववलधक चशक्षा तथा 
व्यवसावयक तालिम सम्बन्धी, 

४. नभएको। ४. अकायाुन्वयन। ४. प्राववलधक एवं व्यावसायीक तालिम। 

५. ववद्याियहरुको जग्गा तथा 
सम्पचत्त व्यवस्थापन एवं 
अलभिेख, 

५. यवकन नभएको। ५. सम्पलतको उचचत 
पररचािन नभएको। 

५. से्रस्ता अलभिेचखकरण सम्बन्धी तालिम। 

६. ववद्यािय चशक्षकहरुको दरबन्दी 
एवं पदपूलतु व्यवस्था। 

६.ववषयगत चशक्षकको 
अभाव। 

६. ववषयगत दरबन्दीको 
व्यवस्था हनुपुने। 

६. ववषयगत पनुरताजगी तालिम। 

 

ङ) आलथकु प्रशासन 
शाखा 

१. आय व्ययको सावजुलनकीकरण 
गने, 

१. गररएको १. व्यवचस्थत नभएको। १. लनयलमत रुपमा सावजुलनवककरण गने । 

२. एकीकृत सम्पचत्तको व्यवस्थापन, २. नभएको २. स्पिता नभएको २. एवककृत सम्पलत व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनचुशक्षण 
आवश्यक। 

३. अचन्तम िेखा परीक्षणको 
प्रलतवेदन, 

३. भएको ३. ववगतका कैवफयत 
फछुयौट हनु बााँकी।  

३. िेखा पररक्षण प्रलतवेदनमा उल्िेचखत प्रलतवेदनहरु 
समयमै फछुयौट गनुपुने र सोका िालग अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र 
िेखा िगायतका शाखाप्रमखुहरुिाई बेरुज ुहनु नददन, 
ववलधसम्मत प्रकृयाबाट खररद काय ुगन ुतथा भएको 
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बेरुज ुसमयमै फछुयौट गने ववषयमा अलभमखुीकरण 
कायकु्रम संचािन गनुपुने। 

४. एवककृत आलथकु लबवरणको 
तयारी। 

४. भएको ४. SUTRA लनयलमत 
अपडेट हनु नसकेको। 

४. SUTRA िाई लनयलमत अपडेट गन ुतालिमको 
आवश्यकता । 

च) कृवष÷ पशु 
ववकाश शाखा 

१. पश ुसेवा सम्बन्धी १. कायकु्रम संचािन 
भईरहेको। 

१. घचुम्त चशववरमा दक्ष 
जनशिीको कमी। 

१. ज्ञान, लसप ल्याव तालिम, totतालिम, खररद ऐनमा 
तालिम आवश्यक। 

२. कृवष सेवा सम्बन्धी, २. सेवा संचािन 
भइरहेको। 

२.व्यवसावयकरण गन ु
नसवकएको। 

२. कृवषिाई व्यवसायीकरण र आधलुनकीकरण गन ु
आवश्यक क्षमता अलभवृवद्ध कायकु्रम संचािन गने।  

३. बीउ लबजन, मिखाद, रसायन 
तथा औषधीको आपूलतु र 
लनयमन, 

३. न्यून मािामा आपतुी 
भएको। 

३. मागबमोचजम उपिब्ध 
गन ुनसवकएको। 

३. मागबमोचजम उपिब्ध गराउन स्रोतको व्यवस्था 
हनुपुने।  

४. कृषकहरुको क्षमता अलभवृवद्ध  ४. लसलमत मािामा 
भएको। 

४. व्यवसावयक तालिमको 
नभएको। 

४.  लसप, ज्ञान र धारणा पररवतुन गन ुसक्ने 
व्यवसावयक तालिमको आवश्यकता। 

५. कृवष सम्बन्धी प्रववलधको संरक्षण 
र हस्तान्तरण। 

५. न्यून मािामा । ५. कायकु्रमको न्यूनता। ५. प्रववलध संरक्षण सम्बन्धी  दक्षता अलभवृवद्ध गनुपुने। 

छ) आन्तररक िेखा 
परीक्षण ईकाई 

 

१. गाउाँपालिकाको आलथकु 
कारोवारको आन्तररक िेखा 
परीक्षण गने, 

१. आन्तररक 
िेखापररक्षण ईकाइ 
स्थापना नभएको 

१. आिेपको दरबन्दी 
अनसुार पदपूलतु नभएको। 

१.आिेपको दरबन्दी पदपूलतु गनुपुने। 

२. अचन्तम िेखा परीक्षणको िालग 
गाउाँपालिकाको िेखा शे्रस्तािाई 
दरुुस्त तथा तयारी हाितमा 
राख्न िगाउने। 

२. आन्तररक 
िेखापररक्षण ईकाइ 
स्थापना नभएको 

२. दक्ष जनशिी अभाव। २. अचन्तम िेखा पररक्षणका सम्बन्धमा आिेप, 
आलथकु प्रशासन शाखा , प्रशासन शाखाका 
कमचुारीहरुिाई सो सम्बन्धी प्रचशक्षण प्रदान गनुपुने। 

ज) स्थानीय 
अलभिेख व्यवस्थापन 

 

१. सूचना तथा अलभिेख केन्द्रको 
संचािन, 

१. कायाुन्वयन हनु 
नसकेको 

१. दक्षता र स्रोत साधनको 
कमी। 

१. केन्द्र संचािन, सचुनाको हक, पारदचशतुा , 
गोपनीयता, सूचनाको माध्यम र तररका आदद ववषयका 
सम्बन्धमा कमचुारीिाई प्रचशचक्षत गनुपुने।  
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२. सावजुलनक सम्पचत्तको 
अद्यावलधक अलभिेखमा नवीनतम 
सूचना प्रववलधको उपयोग गने। 

२. कायाुन्वयन 
नभएको। 

२. दक्षता र स्रोत साधनको 
कमी। 

२. सम्पलतको आधलुनक अलभिेखका िालग सफ्टवेयर 
लनमाुण गने र कमचुारीिाई सफ्टवेयर संचािन 
सम्बन्धी तालिम ददने। 

झ) स्थानीय सेवाको 
व्यवस्थापन 

१. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र 
लनयमन, 

१. आंचशक रुपमा 
भइरहेको 

१. जनशचि तथा स्रोत 
साधनको अभाव। 

१. जनशचिको व्यवस्थापन गरी स्थानीय सेवा 
व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गनुपुने। 

२. सभे गरी संगठन संरचना 
दरबन्दी लनधाुरण। 

२. दरबन्दी नपगु । २. काममा असर। २. पूण ुO&M Surveyगरी संगठन संरचना र दरबन्दी 
लनधाुरण गनुपुने। 

ञ) बेरोजगारको 
तर्थयाकं संकिन 

१.बेरोजगार,  श्रलमक , दक्ष 
जनशचिको तर्थयाङ्क संकिन र 
रोजगार सूचना केन्द्रको 
संचािन। 

१. वावषकु रुपमा 
संकिन। 

१. पवहचान गन ुगाह्रो। १. तर्थयाङ्क संकिन र ववशे्लषण सम्बन्धी तालिम 
आवश्यक। 

२. रोजगारीबाट फवकुएकाहरुको 
ज्ञान 

२.आंचशक रोजगारीको 
व्यवस्था। 

२. लसप र दक्षता 
अनसुारको रोजगारी ददन 
नसवकएको। 

२. व्यवसाय सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी तालिम 
आवश्यक भएको। 

ट) जेष्ठ नागररक, 

अपागंता भएका 
व्यचि र 
अशिहरुको 
व्यवस्थापन 

१. जेष्ठ नागररक िगायतका िालग 
सेवा र आश्रय केन्द्रको 
सञ् चािन र व्यवस्थापन गने, 

१. नभएको। १. आश्रयस्थि 
बनाउनपुने। 

१. स्रोतको व्यवस्थासवहत आश्रयस्थि लनमाुण गनुपुने। 
सो व्यवस्थापन सम्बन्धमा कमचुारीिाई प्रचशचक्षत गने। 

२. अनाथ असहाय िगायतका िालग 
पनुस्थाुपना केन्द्र संचािन र 
व्यवस्थापन गने। 

२. नभएको। २. आश्रयस्थि 
बनाउनपुने। 

२. स्रोतको व्यवस्थासवहत आश्रयस्थि लनमाुण गनुपुने। 
सो व्यवस्थापन सम्बन्धमा कमचुारीिाई प्रचशचक्षत गने। 

ठ) नगर प्रहरी 
 

१. नगर प्रहरी सम्बन्धी नीलत तथा 
काननु, 

१.आंचशक कायाुन्वयन 
भएको। 

१. काननु नभएको। १. नगर प्रहरी पररचािन सम्बन्धी प्रचशचक्षत गनुपुने। 

२. सरकारी जग्गा, भवन सम्पदा 
आददको संरक्षण र सरुक्षा, 

२. अलभिेख राख्न े
गररएको। 

२. व्यवचस्थत नभएको। २. सरकारी जग्गा भवन सम्पदाको अलभिेख राख्न े
व्यवचस्थत पोटुि लनमाुण गने। 

३. ववपद व्यवस्थापन गने। ३. आंचशक। ३. दक्षता कम। ३. ववपद व्यवस्थापन तालिम। 
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ड) सहकारी संस्था १. सहकारी संस्थाको नीलत काननु, 
मापदण्ड एवम ्लनयमन, 

१. काननुी व्यवस्था। १. कायाुन्वयनमा समस्या। १. सहकारीको संस्थाको लनयमनको िालग जनशचि 
थप गरी तालिम ददनपुने। 

२. स्थानीय सहकारी संस्थाको 
क्षमता अलभवृवद्ध गराउने। 

२. न्यून कायकु्रम 
संचािन भएको। 

२.सहकारी कायकु्रम 
संचािन गनुपुने। 

२.  जनशचि थप गरी सहकारी सम्बन्धमा तालिम 
ददनपुने। 

ढ) वडा सचचव तथ 
अन्य कमचुारीहरु 

वडा कायाुियवाट सम्पादन हनुे 
सेवा प्रवाहका कायहुरु 

वडा कायाुियवाट 
सम्पादन हनु ेकाममा 
सवक्रयतापूवकु िाग्न े
गरेको 

 लसफाररस प्रमाचणत गने ववषय, सेवाको चसु्त 
प्रवावहकरण गने ववषय, आइटी कम््यटुर सम्बन्धी 
ववषयमा तालिम आवश्यक।  

 

नोट: मालथ उल्िेचखत शाखाहरुका अिावा ववलभन्न ववषय तथा क्षेिगत शाखा एवं इकाइमा काम गने कमचुारीहरुको पलन कायसु्पादन अवस्था िगभग यस तालिकामा देखाइएसरहकै 
देचखएको, जस्तोवक मवहिा सम्बन्धी , सचुना प्रववधी सम्बन्धी, उद्योग तथा मेड्पा सम्बन्धी, राजश्व सम्बन्धी, न्याय तथा काननु सम्बन्धी, चजन्सी सम्बन्धी ववषयहरुमा काम गने 
कमचुारीहरुिाई पलन वयनै आआफ्ना क्षेिगत ववषयसंग सम्बन्धीत ववषयमा सीपमिुक सेवाकालिन प्रववलध सम्बन्धी प्रशासन व्यवस्थापन िेखा खररद उत्प्रेरणा सशुासन आदद ववषयमा 
क्षमता अलभबृवद्ध तालिम तथा प्रचशक्षण आवश्यक पने देचखन्छ।  
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५.२ स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ् कन (LISA) काय ुसम्पादन ववश्लेषण 
 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (Local Government Institutional Capacity Self-Assessment -LISA)  
कायसुम्पादन अवस्थाको अध्ययन गदाु २०७८ मा यस खााँडादेवी गाउंपालिकाको चस्थती देहायवमोचजमको देचखयो ।  

 औसत चस्थती समग्र चस्थलत प्रकृयागत चस्थलत पररमाणात्मक चस्थलत 

नेपाि ५९.06 प्रलतशत 60.06 प्रलतशत 52.63 प्रलतशत 63.46 प्रलतशत 
खााँडादेवी 
गाउंपालिका 

६०.25 प्रलतशत 
 

60.71 प्रलतशत 
 

47.06 प्रलतशत 70.00 प्रलतशत 
 

 

ववषय सूचकअनसुारप्रगलत प्रलतशत 

क्र.सं.  स्वमूल्याकंनका ववषयक्षिेहरु नेपािभर खााँडादेवी 
१ शासकीय प्रवन्ध 80.67 69.44 

२ संगठन तथा प्रशासन 65.82 71.88 

३ वावषकु बजेट तथा योजना 
व्यवस्थापन 

61.12 54.55 

४ ववत्तीय एवं आलथकु व्यवस्थापन 69.93 61.36 

५ सेवा प्रवाह 64.46 57.81 

६ न्यावयक काय ुसम्पादन 75.90 100 

७ भौलतक पूवाुधार 43.86 53.85 

८ सामाचजक समावेशीकरण 49.33 45.00 

९ वातावरण संरक्षण 42.77 33.33 

१० सहकाय ुर समन्वय 33.51 79.17 

 

मालथको स्वमूल्याङ्कनिाई ववशे्लषण गदाु खााँडादेवी गाउाँपालिकाको वातावरण संरक्षणमा 34 प्रलतशतभन्दा पलन कम प्रगलत 
हालसि भएको, सामाचजक समावेशीकरणमा 45 प्रलतशत मािै प्रगलत भएको र अन्य सूचकहरु 53 प्रलतशतभन्दा मालथ 
रहेको देचखयो। त्यसैगरी खााँडादेवी गाउाँपालिकाको प्राप्तङ्किाई नेपािभर साँग तिुना गदाु औषतमा उस्तै उस्तै देचखन आए 
पलन खााँडादेवी पालिकािे वातावरण संरक्षण, भौलतक पूवाुधार, सेवा प्रवाह, वावषकु बजेट तया योजना व्यवस्थापन िगायत 
धेरै सूचकहरुमा अपेचक्षत प्रगलत गन ुसकेको देचखएन। आगामी ददनमा पालिकािे नीलतगत, काननुी र संरचनागत सधुार 
गरी काय ुसम्पादन गनुपुने देचखयो। पलछल्िोपटक खााँडादेवी गाउाँपालिकाको २०७९।०१।१६ को लमलतमा गणुस्तर 
पररक्षण भएको देचखन्छ।यी ववषयहरु समेतिाई समेटेर पालिकाको क्षमता ववकास योजना तजुमुा गनुपुने देचखएकोिे यस 
पक्षिाई ध्यानमा राखी क्षमता ववकास कायकु्रमहरु तय गररएको छ। 

 

त्यसैगरी रावष्ट्रय प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोगको काय ुसम्पादन मूल्याङ् कन सचुक २०७८अनसुारको प्रगलत वववरण,  

 

पालिका काय ुसम्पादन मूल्याङ् कन प्रगलत प्राप्ताङ् क 

खााँडादेवी गाउाँपालिका 59.22 प्रलतशत 

 

ववत्तीय समालनकरण अनदुानको लनधाुरण र ववतरणमा काय ु सम्पादन सूचक प्रयोग भएको देचखयो। जसअनसुार यस 
पालिकािे काननुबमोचजम पािना गनुपुने न्यूनतम काननुी प्रकृया समयमै अविम्बन नगरेको कारणिे काय ुसम्पादन 
सचुकअनसुार कम प्राप्ताङ्क प्राप्त भएको देचखयो। जसका कारणबाट पालिकािे प्राप्त गने समालनकरण अनदुानमा प्रत्यक्ष 
प्रभाव पाने देचखयो। तसथ ुमालथ उल्िेचखत लिसा स्वमूल्याङ्कन र ववत्त आयोगको काय ुसम्पादन सचुक मूल्याङ्कनमा प्रगलत 
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प्राप्त गनकुा िालग काननुबमोचजम गनुपुने कुरा समयमै गनुपुने र पालिकािे आफ्ना काम कारवाहीिाई चसु्त बनाउनपुने 
देचखयो। 

 
५.३ संववधानको अनसुचुी ८ मा उल्िेचखत अलधकार र काय ुसम्पादनको अवस्थाको संचक्षप्त ववश्लेषण 
संलबधानको अनसुचुी ८ िे स्थानीय तहिाई ददएको एकि संबैधालनक कायचुजम्मेवारी सम्बन्धी यस खांडादेवी गाउंपालिकाको 
कायसुम्पादनको अवस्था र कायसुम्पादन गदाु देचखएको न्यूनताको ववशे्लषण गदै सो न्यूनता पूलतुका िालग आवश्यक पने 
क्षमता ववकासका आवश्यकताहरु प्रस्ततु गररएको छ। 

तालिका 2:अनसुचुी ८ बमोचजमको संवैधालनक काय ुचजम्मेवारीको आवश्यकता ववश्लषेण 

क्र. 
सं. 

संवैधालनक 
कायचुजम्मेवारी 

(Constitutional 
Responsibility) 

कायसुम्पादनको 
अवस्था 

(Performance 
Situation) 

कायसुम्पादनमा 
न्यूनता / 

अन्तराि 

(Gap/ 
Variation) 

क्षमता ववकासका िालग आवश्यकता 
(Capacity Development Needs) 

१.  नगर प्रहरी १. कायवुवधी 
प्रकाचशत। 

१. स्रोतको 
कमी। 

१. सरुक्षा लनकायसंग समन्वय र सहयोग।नेपाि 
प्रहरीवाट सहचजकरण। 

२.  सहकारी संस्था  १. सहकारी 
ऐन लनमाुण 
भएको। 

१. तालिम 
नभएको। 

१. सम्बद्ध कमचुारीिाई तालिम, भ्रमण र स्रोत साधनको 
व्यवस्था गनुपुने। 

३.  एफ, एम 
संचािन 

१.काननुी 
व्यवस्था। 

१. एफएम 
संचािन 
नभएको। 

१. एफ एम रेलडयो संचािन तथा व्यवस्थापनका िालग 
स्रोतको व्यवस्था। 

४.  स्थानीय कर  १. न्यून 
रहेको। 

१. कर 
सचेतनाको 
कमी। 

 

१. कर संकिन, करका क्षेिको पवहचान, करको दायरामा 
वृवद्ध, राजस्व पररचािन, आन्तररक आय, राजश्व सधुार 
काययुोजना िगायतका ववषयमा कमचुारीिाई क्षमता 
अलभवृवद्ध तालिम कायकु्रम। 

५.  स्थानीय सेवाको 
व्यवस्थापन  

१. जनशचि 
अभाव। 

१.O &M 

Surveyगनुपुने। 

१.स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनका िालगकमचुारीिाई 
प्रववलधमैिी रुपमा दक्ष बनाउनपुने र प्रववलध संचािन 
सम्बन्धमा तालिम ददनपुने। 

३. स्थानीय सेवा संचािनको िालग जनशचि थप गन ु
पालिकाकोO &M Surveyगनुपुने। 

 

६.  स्थानीय तर्थयाकं 
र अलभिेख 
संकिन 

१. भएको। १. खचण्डकृत 
तर्थयांक 
नभएको। 

१. स्थानीय तर्थयांक र अलभिेख संकिनका िालग 
बजेटको व्यवस्था गनुपुने, जनशचि र शाखा थप गनुपुने 
र क्षमता ववकास सम्बन्धी कायकु्रम संचािन गनुपुने। 

 

७.  स्थानीय स्तरका 
ववकास 
आयोजना तथा 
पररयोजनाहरु  

१. संचािन। १उपभोिा 
समहुिे हेभी 
मेचशन प्रयोग 
गने गरेको। 

१. स्थानीय स्तरका ववकास आयोजना तथा 
पररयोजनाहरु सम्बन्धी योजना छनौटमा समन्वय गनुपुने 
र ठुिा योजना टेण्डर गनुपुने। 
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८.  आधारभतू र 
माध्यलमक 
चशक्षा 

१. सामान्य 
रहेको। 

१. ववषयगत 
चशक्षक अभाव  
पिु दरवन्दीको 
व्यवस्थापन। 

 

 

१. जनशचिको थप व्यवस्था हनुपुने। 

२. पयाुप्त स्रोत साधन हनुपुने। 

३. चशक्षा ववशेष तालिम र अविोकन भ्रमणको व्यवस्था 
हनुपुने। 

४. प्राववलधक चशक्षामा ववशेष जोड ददन छुटै्ट सवुवधाको 
व्यवस्था गनुपुने। 

५. माध्यलमक चशक्षासम्मको कायकु्रम संचािनका िालग 
संघबाट आउने सशतु अनदुान र सशतु कायकु्रमको सट्टा 
पालिकाबाटै समालनकरण अनदुानमाफुत ्चशक्षाका 
कायकु्रम संचािन गनुपुने। यसका िालग पालिकाका 
जनप्रलतलनधी र कमचुारीहरु अनसुचुी ८ िे पालिकािाई 
ददएको एकि चजम्मेवारी, संघबाट प्राप्त हनुे अनदुान र 
सो को उपयोगका सम्बन्धमा पणू ुरुपमा जानकार र 
प्रचशचक्षत हनु ववशेष तालिम तथा प्रचशक्षण ददनपुने। 

९.  आधारभतू 
स्वास्र्थय र 
सरसफाई 

१. सामान्य 
रहेको। 

१. िक्ष्य 
बढी। 

 

१. आधारभतू तहको स्वास्र्थय कायकु्रम संचािनका 
िालग संघबाट आउने सशतु अनदुान र सशतु 
कायकु्रमको सट्टा पालिकाबाटै समालनकरण अनदुानमाफुत ्
स्वास्र्थयका कायकु्रम संचािन गनुपुने। यसका िालग 
पालिकाका जनप्रलतलनधी र कमचुारीहरु अनसुचुी ८ िे 
पालिकािाई ददएको एकि चजम्मेवारी, संघबाट प्राप्त हनुे 
अनदुान र सो को उपयोगका सम्बन्धमा पणू ुरुपमा 
जानकार र प्रचशचक्षत हनु ववशेष तालिम तथा प्रचशक्षण 
ददनपुने। 

२. भौलतक पबुाुधा,र सेवाकालिन तालिम, ववपद 
व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम र दक्ष र लसपमिुक 
जनशचिको आपलुतु गनुपुने। 

१०.  स्थानीय बजार 
व्यवस्थापन, 

वातावरण 
संरक्षण र 
जैववक ववववधता 

१.सामान्य 
रहेको। 

१. स्थान 
नहनु।ु योजना 
नहनु।ु 

१. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र 
जैववक ववववधताको लनयलमत अनगुमन र तालिमको 
व्यवस्था गनुपुने। 

२. स्थान तोक्ने। 

११.  स्थानीय सडक, 

ग्रालमण सडक, 

कृवष सडक, 

लसंचाइ 

१. सामान्य 
रहेको। 

१ बाहै मवहना 
चल्ने सडकको 
कमी। 

१. स्थानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृवष सडक, लसंचाइ 
क्षेिको ववकासका िालग बजेट र जनशचि थप गनुपुने। 

२. यस सम्बन्धी कमचुारीिाई स्थानीय पूवाुधार 
सम्बन्धमा लसपमिुक तालिम प्रदान गनुपुने। 

१२.  गाउाँ सभा, नगर 
सभा, चजल्िा  
सभा, स्थानीय 
अदाित, 

मेिलमिाप र 

१. दठकै 
रहेको। 

१. सम्बचन्धत 
ज्ञानको 
लसलमतता। 

१. गाउाँ सभा, नगर सभा, चजल्िा  सभा, स्थानीय अदाित, 

मेिलमिाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
मेिलमिाप, मध्यस्थता र न्यावयक प्रकृया सम्बन्धमा 
जनप्रलतलनधी र सम्बद्ध कमचुारीिाई अलभमचुखकरण 
कायकु्रम संचािन गनुपुने। 
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मध्यस्थताको 
व्यवस्थापन  

१३.  स्थानीय 
अलभिेख 
व्यवस्थापन 

१. 
कायपु्रकृलतका 
आधारमा 
शाखावाटै हनुे 
गरेको। 

१. सचुना 
प्रववलधको 
कमी। 

२. काय ु
क्षमताको 
न्यूनता। 

१. स्थानीय अलभिेख व्यवस्थापनका िालग पयापु्त स्रोत 
साधन र सचुना प्रववलधको व्यवस्था गनुपुने। 

२. कमचुारीिाई अलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
लसपमिुक तालिम प्रदान गनुपुने। 

१४.  घर जग्गा धनी 
पजुाु ववतरण  

१. गने 
नगरेको। 

१. संघ 
सरकारसाँग 
समन्वयमा 
समस्या। 

१. घर जग्गा धनी पजुाु ववतरण मािपोत कायािुयबाट 
भइरहेकोमा संघ सरकारसाँगसमन्वय गरी पालिकाको 
काय ुचजम्मेवारीिाई सदुृढ गनुपुने। 

१५.  कृवष तथा 
पशपुािन, कृवष 
उत्पादन 
व्यवस्थापन, पश ु
स्वास्र्थय, 

सहकारी  

१. कायवुवलध र 
लनदेचशका 
वनाइ 
कायाुन्वयन 
गररएको। 

१. बजेट, 
अनगुमन, 
स्रोतसाधनको 
कमी। 

 

१. कृवष तथा पशपुािन, कृवष उत्पादन व्यवस्थापन, पश ु
स्वास्र्थय, सहकारी क्षेिमा बजेट वृवद्ध गनुपुनेर यस 
सम्बन्धी तालिम ददने। 

२. नीलतअनसुार योजना, योजनाअनसुार बजेट र 
बजेटअनसुार कायाुन्वयन गने। 

१६.  ज्येष्ठ नागररक, 

अपांगता भएका 
व्यचि र 
अशिहरुको 
व्यवस्थापन  

 

१. सामान्य 
रहेको। 

१. आश्रय 
स्थि 
नभएको। 

२. प्रलतक्षािय 
नभएको। 

१.  ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यचि र 
अशिहरुको व्यवस्थापनका िालग स्रोतको व्यवस्थासवहत 
आश्रयस्थि लनमाुण गनुपुने। सो व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
कमचुारीिाई प्रचशचक्षत गने। 

 

१७.  बेरोजगारको 
तर्थयांक संकिन  

१. नभएको। १. संयन्िको 
अभाव। 

१. बेरोजगारको तर्थयाङ्क संकिन गन ुउपयिु संयन्िको 
व्यवस्था गनुपुने। 

१८.  कृवष प्रसारको 
व्यवस्थापन, 

संचािन र 
लनयन्िण  

१. सामान्य 
रहेको। 

१. सहकाय ुर 
समन्वयको 
कमी। 

१. तल्िो तहसम्म सचेतना,कृवष उत्पादनमा वृवद्ध ल्याउन 
मि, लबउ, औजारमा सघाउ पयुाुउन,कृवषको 
व्यवसायीकरणमा जोड ददन वकसानिाई सहचजकरण 
गने।जनशचििाई कृवष प्रबधुनसम्बन्धी क्षमता ववकास 
तालिम। 

 

१९.  खानेपानी, साना 
जिववद्यतु 
आयोजना, 
वैकचल्पक ऊजा ु 

१. समस्या 
रहेको। 

१. महुानको 
अभाव। 
स्रोतको कमी। 

१. खानपेानी, साना जिववद्यतु आयोजना, वैकचल्पक ऊजा ु
सम्बन्धमा स्रोतको व्यवस्थापन र प्रयोग गने सम्बन्धमा 
सरोकारवािािाई जानकारी गराउने र सो सम्बन्धमा 
पालिकाबाट उपयिु संयन्िको ववकास गरी कमचुारीिाई 
कायाुन्वयनका िालग प्रचशचक्षत गराउने। 

२०.  ववपद 
व्यवस्थापन  

१. प्रभावकारी 
नभएको। 

१. भौलतक 
स्रोत साधनको 
कमी। 

१. ववपद् व्यवस्थापनका िालग आवश्यक जनशचि, 
औजार,टुिवकट तालिम िगायतको व्यवस्था गने। 
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२. सो सम्बन्धमा कमचुारीिाई ववपद् व्यवस्थापनका 
बारेमा अलभमचुखकरण कायकु्रम संचािन गने।  

२१.  जिाधार, 

वन्यजन्त ुखानी 
तथा खलनज 
पदाथकुो 
संरक्षण  

१. जिाधार 
प्रभावकारी 
नभएको। 

१. उपिब्ध 
पदाथकुो उचचत 
प्रयोग नहनु।ु 

२. 
व्यवस्थापनमा 
कमी। 

१. जिाधार, वन्यजन्त,ु खानी तथाखलनज पदाथकुो 
व्यवस्थापन र प्रयोग गने सम्बन्धमा सरोकारवािािाई 
जानकारी गराउने र सो सम्बन्धमा पालिकाबाट उपयिु 
संयन्िको ववकास गरी कमचुारीिाई कायाुन्वयनका िालग 
प्रचशचक्षत गराउने। 

२२.  भाषा, संस्कृलत र 
िलितकिाको 
संरक्षण र 
ववकास  

१. सामान्य 
रहेको।  

१. उपिब्ध 
भाषा, 
संस्कृलतको 
उचचत जगेनाु 
नहनु।ु 

२. 
व्यवस्थापनमा 
कमी। 

१. भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको व्यवस्थापन र जगेनाु 
गने सम्बन्धमा सरोकारवािािाई जानकारी गराउने र सो 
सम्बन्धमा पालिकाबाट उपयिु संयन्िको ववकास गरी 
कमचुारीिाई कायाुन्वयनका िालग प्रचशचक्षत गराउने। 

 

 

५.४संबैधालनक कतवु्य लनवाहुका िालग ववकास र सेवा प्रवाहमा आधाररत क्षमता ववकास आवश्यकता ववश्लेषण 
स्थानीय तहिाई संववधानिे अलधकार मािै नददई सम्बद्ध पालिकाको ववकास लनमाुण र सेवा प्रवाह गने चजम्मेवारी तथ 
कतुव्य पलन समु्पेको छ। अत सो पक्षिाई ख्याि राख्दै यहां पालिकाको संवैधालनक चजम्मेवारी सम्पादनका िालगववकास 
र सेवा प्रवाहमा आधाररत क्षमता ववकास आवश्यकता ववशे्लषण गरीएको छ। 

 

तालिका 3:संवैधालनक चजम्मेवारी सम्पादनका िालग ववकास व्यवस्थापनको दृविकोणिे 

क्षमता ववकास आवश्यकता ववश्लषेण 

(Analysis of Capacity Development Necesscity) 

क्षमता ववकासको 
क्षिे (Areas of 

Capacity 

Development) 

ववद्यमान काय ु
सम्पादनको अवस्था 

(Existing 

Performance 

Situation) 

 

अपेचक्षत क्षमता 
(Expected 

Capacity) 

क्षमता अन्तराि 
ववश्लषेण 

(Capacity Gap 

Analysis) 
 

क्षमता ववकासका िालग आवश्यक 
पने  कायकु्रमहरु  

(Capacity Development Needs 

and Intervention) 

ववकास 
ब्यवस्थापन 

    

१ आवलधक 
नगर ववकास 
योजना 

- पंचबवषयु योजना। - योजना बैंकको 
तयारी। 

- योजनाहरु 
प्राथलमवककरण 
सवहतको 
छनौट। 

- प्राववलधक तथा 
प्राचज्ञक ज्ञानको 
अभाव। 

➢ आवलधक नगर ववकास 
सम्बन्धी योजना प्राथलमवककरण 
सम्बचन्ध तालिम आवश्यक। 
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२ भउूपयोग 
योजना तथा 
शहरी ववकास 

- परम्परागत 
अवस्था रहेको। 

- माटोर हावापानी 
सहुाउाँदो खेती 
प्रणािी। 

- जनता प्रलतलनधी 
र कमचुारीिाई 
सामान्य ज्ञान 
मािै भएको। 

➢ भउूपयोग योजना रशहरी 
ववकास नीलत बारेमा तालिम 
आवश्यक। 

३. लबषयगत 
ववकास योजना 
तथा नीलत   

- बनेको। 

 

- ववषयगत सलमलत 
र शाखाहरु 
पूणरुुपमा 
सवक्रय हनुपुने। 

- सामान्य ज्ञान छ 
तर पूण ुरुपमा 
छैन। 

➢ ववषयगत सलमलतको काम 
कतुव्य र अलधकार बारे 
तालिम आवश्यक। 

४ समावेशी 
ववकास नीलत  

- लबना ववशे्लषण 
सामान्य बजेट 
ववलनयोजन। 

- समावेशीता 
ववकास 
अवस्थाको 
ववशे्लषण। 

- अवस्था ववशे्लषण 
बारे ज्ञानको 
कमी। 

- िचक्षत वग ु
पवहचान गन ु
नसकेको। 

➢ समावेशी ववकास (िैंलगक 
समववकास, दलित, सीमान्तकृत 
जनजालत र गररबमखुी 
ववकास)को अवस्था ववशे्लषण 
सम्बन्धी तालिम आवश्यक। 

५ बावषकु 
योजना तजुमुा  

- वावषकु योजना 
तयारी गने 
गररएको। 

- सहभालगतामिुक 
योजना तजुमुा 
हनुपुने। 

- योजना 
तजुमुाको प्रकृया 
र चरणबारे 
जानकारीको 
कमी। 

➢ बावषकु योजना तजुमुाका िालग 
सहभालगतात्मक योजना तजुमुा 
ववलध सम्बन्धी लसप तालिम 
आवश्यक। 

६ बावषकु 
कायतुालिका 

- सामान्य तयारी 
गररने। 

 

- िाग ुगने गरी 
योजना लनमाुण 
गनुपुने। 

- काययुोजना 
तयारी लसप 
नभएको। 

➢ सामदुावयक/संस्थागत 
काययुोजना तयारीका िालग 
वावषकु कायतुालिका र 
स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी तालिम 
आवश्यक। 

७जनसहभालगता - न्यनु सहभालगता। - सक्रीय 
सहभालगता  
आवश्यक। 

- जनसहभालगता 
बारेमा संचार 
लसपको कमी। 

➢ ववकास लनमाुण र सेवाप्रवाह 
वारेमा जनसहभालगता अलभबृवद्ध 
सम्बन्धमा आम संचारका 
माध्यमबाट सचेतना 
गराउनपुने। 

८ योजना 
कायाुन्वयन र 
क्षमता 

- औसत। - प्राववलधक 
प्राचज्ञक सवक्रय 
सहभालगता। 

- सचेलतकरण 
गराउन पयाुप्त 
लसप र कुशिता 
नभएको। 

➢ समदुाय तथा उपभोिािाई 
सामाचजक पररक्षण, ददगो 
ववकास र सावजुलनक सनुवुाई 
सम्बन्धी तालिम ददन सक्ने 
गरी कमचुारीिाईतालिम 
संचािन गनुपुने। 

९ ममतु 
संम्भार तथा 
ब्यवस्थापन 

- कमजोर भएको। - योजनाहरुको 
ददगो 
व्यवस्थापनका 
िालग उपभोिा 
सलमलतहरु आफैँ  

- योजनाहरुको 
ददगो 
व्यवस्थापन बारे 
उपभोिाहरुिाई 

➢ योजनाहरुको ददगो व्यवस्थापन 
र योजनागत ममतु संभार र 
व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
कमचुारीिाई तालिम 
आवश्यक। 
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चजम्मेवार भएको 
हनुपुने। 

ज्ञान र लसपको 
अभाव। 

१० अनगुमन 
तथा मूल्यांकन 
प्रणािी 

- अनगुमन सामान्य 
रुपमा हनुे 
गरेको। 

 

- कायवुवलध तयार 
गरी लनमाुणकै 
समयमा 
अनगुमन 
मूल्याङ्कन गने 
प्राणािीको 
ववकास 
हनुपुने। 

- तत्परता र 
कायवुवधीको 
अभाव। 

➢ लनमाुणकै समयमा अनगुमन 
मूल्याङ्कन गने प्राणािीको 
ववकास गनुपुने। 

११ राजस्व - सामान्य राजस्व 
संकिन 
भईरहेको। 

- राजस्व परामश ु
सलमलत पूण ु
सक्रीय हनुपुने। 

- राजस्व सम्बन्धी 
ज्ञान कम 
भएको। 

➢ राजश्व पररचािन सम्बन्धमा 
राजस्व परामश ुसलमलतका 
पदालधकारीहरुिाई तालिमको 
आवश्यकता। 

१२ कृवष 
पशपंुचक्ष 

- उत्पादन 
प्रचारप्रसारका 
कायकु्रमहरु 
संचािनमा रहेका 

- क्षमता अलभवृवद्ध 
आवश्यक। 

- ज्ञान तथा 
लसपको अभाव। 

 

➢ कृवष पशपंुचक्ष उत्पादन र 
प्रचारप्रसारका िालग 
कमचुारीिाई ज्ञान तथा लसप 
उपिब्ध गराउनपुने। 

१३ पंचजकरण 
र सामाचजक 
सरुक्षा 

- पंचजकरण ववभागिे 
खटाएबमोचजम 
भइरहेको। 

- क्षमता अलभवृवद्ध 
हनुपुने। 

- दक्ष कमचुारी। ➢ पंचजकरण र सामाचजक 
सरुक्षाको काममा खटीने 
कमचुारीिाई प्राववलधक तालिम 
आवश्यक। 

१४ कमचुारी, 
संगठन, संरचना 
र कायवुवभाजन 

- कमचुारीको 
सामान्य 
कायवुवभाजन 
भएको। 

- कायवुवभाजन 
अनसुार काम 
गन ुकायदुक्षता 
हनुपुने। 

- काय ुववभाजन 
अनसुारको 
दक्षताको 
कमी। 

➢ संगठन संरचना र 
व्यवस्थापनको िालग सभेक्षण 
आवश्यक। 

१५ पूवाुधार, 
भवन, औजार , 
उपकरण र 
सवारी साधन 

- व्यवचस्थत 
प्रशासकीय भवन 
नभएको। 

 

- सवुवधायिु 
प्रशासलनक 
भवन। 

 

- न्यूनतम पूवाुधार 
नभएको। 

➢ भववश्यमा नयााँ बन्न ेभवन 
वाुधारयिु र सवुवधायिु 
बनाउनपुने। 

 

१६ प्रकोप 
व्यवस्थापन 

- बाढी, आगिागी, 
भकुम्प, ह्यवाहरुी 
आददमा सहयोग 
गररएको। 

- प्रकोप 
व्यवस्थापन 
क्षमता हनुपुने। 

- आवश्यक लसप, 
क्षमता, दक्षता र 
उपकरणको  
न्यूनता। 

➢ बाढी, आगिागी, भकुम्प, 
ह्यवाहरुी आददमा प्रकोप 
व्यवस्थापन गन ुआवश्यक 
लसप, क्षमता, दक्षता र 
उपकरणको  उपिब्धता 
हनुपुने साथै कमचुारीिाई 
आवश्यक तालिम र जनतािाई 
सचेतनामिुक कायकु्रम 
गनुपुने। 
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पररच्छेद-छ 

लिवषीय क्षमता ववकास योजना र यसका प्राथलमकता 
६.१ क्षमता ववकास योजनाका प्राथलमकताहरु 
जनप्रलतलनधीस्तर सलमतस्तर र शाखास्तर तथा कमचुारीस्तर गरी जनप्रलतलनधीहरुका िालग क्षमता ववकास कायकु्रम, 
कमचुारीका िालग क्षमता ववकासका कायकु्रम, संस्थागत क्षमता ववकास कायकु्रम, प्रणािीगत क्षमता ववकास कायकु्रम, 

संलबधानको अनसूुची ८ बमोचजम पालिकािे कायाुन्वयन गनुपुने कामका िालग समग्र क्षमता ववकास कायकु्रमर कायकु्रम 
सम्पन्न गनुपुने आलथकु बष ुएवं सो का प्राथलमकताहरु यहां देखाइएको छ । 

 

६.२ लिवषीय क्षमता ववकास काययुोजनार प्राथलमकता 
यसै योजना प्रलतदनको बुंदा नम्बर २.२.१ मा िेचखएको क्षमता ववकास नीलत र पररच्छेद ४ को िक्ष्य तथा उद्धेश्यको 
पररधीलभि रवह यस खांडादेवी गाउंपालिकाको आगामी तीन आलथकु बष ु(२०७९।८०देचख २०८१।८२सम्म )को िीबषीय 
क्षमता ववकास काययुोजना र सो योजनामा उल्िेचखत क्षमता ववकास कायकु्रमको प्राथलमकता समेत तिको तालिकामा 
प्रस्ततु गररएको छ।जसमा ववशेषत जनप्रलतलनधी र कमचुारीको क्षमता एवं पालिकामा देचखएको अन्तरािपूलतुका िालग 
प्रस्ताववत क्षमता ववकास कायकु्रम तयार गररएको छ। 

 

६.२.१. जनप्रलतलनधी, कमचुारी, ववषयगत शाखा समेतको क्षमता ववकासका िालग क्षमता ववकास कायकु्रमहरु 
 

तालिका 4:पालिकाका पदालधकारीको कायचुजम्मेवारी , माग र स्थानीय आवश्यकता िेखाजोखाका आधारमा 
िीबषीय क्षमता ववकास कायकु्रम र प्राथलमकता 

क्र 
सं 

क्षमता ववकास कायकु्रम 

(Capacity Development Program) आलथकु बष ु

प्राथलमक
ता (P1, 

P2, P3) 

  

जनप्रलतलनधीका िालग क्षमता ववकास कायकु्रम 

 

  

 अध्यक्ष   

१ नेततृ्व शैिी,सभासञ्चािन, चशिाचार,संचारपद्धलत, समय व्यवस्थापन, द्वन्द्वव्यवस्थापन, 
समन्वयकारी कायशैुिीर काननुी प्रकृयाका सम्बन्धमा तालिम प्रचशक्षण तथा 
अलभमखुीकरण कायकु्रम।  

२०७९/८० P1 

२ आधलुनक सूचना प्रववलधको ज्ञान लसप, क्षमता र जानकारी सम्बन्धमा प्रचशक्षण। 
उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, कायपुालिकाका सदस्य, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र शाखा 
प्रमखुहरुसाँग पूव ु छिफि, राय, परामश ु लिने कायशैुिी तथा काय ु व्यवहारको 
अनशुरण। 

२०७९/८० P1 

३ योजना तजुमुा, कायकु्रम तथा बजेट तयारी, आय व्यय, बजेटका 
स्रोतहरु,मध्यमकालिन खच ुसंरचना, ददगो ववकास िक्ष्यप्राप्ती, खचकुो सीमा िगायतका 
ववषयमा तालिम तथा प्रचशक्षण।ववकास प्रशासन, प ुाँचजगत खच,ु ववकास बजेट, 

२०७९/८० P1 
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साधारण खच,ु प्रशासलनक खच,ु अनदुानको उपयोग, राजस्व, रोयल्टी िगायतका 
ववषयमा ववस्ततृ जानकारीका िालग प्रचशक्षण एवम ्अध्ययनकायकु्रम।  

४ संलबधानको अनसूुची ८ बमोचजमको कायचुजम्मेवारी सम्पादन गनकुा िालग आफ्नो 
पालिकाको एक बषकुो खचकुो आबश्यकता(Expenditure Need) र राजश्वको क्षमता 
(Revenue Potentiality) तथा सो बीचको अन्तर (Fiscal Gap) लनधाुरण गन ुआवश्यक 
तालिम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण कायकु्रम संचािन गने र प्रचशचक्षत हनुे । 
यसैका आधारमा संघ र प्रदेश सरकारवाट ववत्तीय हस्तान्तरण रकम प्राप्त गने 
पद्धलतको थािनी गने। पालिकाको खचकुो आबश्यकता(Expenditure Need) र 
राजश्वको क्षमता (Revenue Potentiality) तथा सो बीचको अन्तर (Fiscal Gap) 

लनधाुरण सम्बन्धमा पालिकावाट अध्ययन (Study Report) कायकु्रम। 

२०७९/८० P1 

५ गाउंसभा र कायपुालिकाको सभा तथा वैठक संचािन कायवुवधीको पािना गने। २०८०/८१ P2 

६ सभा र कायपुालिकाको लनणयु कायाुन्वयन भए नभएको पषृ्ठपोषण।अचघल्िो पटकको 
लनणयु कायाुन्वयनको अनगुमन मूल्याङ् कन। 

२०८१/८२ P3 

७ ववचत्तय संघीयता, ववचत्तय अनशुासन, सावजुलनक खररद, आलथकु अनशुासन, लमतचव्यता, 
पारदचशतुा, वेरुज ुफर्छ्यौट र सशुासन सम्बन्धमा अलभमखुीकरण ।  

२०८०/८१ P2 

८ पालिका र वडाबाट प्रमाचणत वा लसफाररस लसफाररस गनुपुने ववषयका बारेमा ज्ञान 
तथा जानकारीको अलभमखुीकरण । 

२०८०/८१ P2 

९ गााँउपालिकाको चि अचि सम्पचत्त हेरचाह तथा ममतु सम्भार गन ुगराउन रचजष्ट्ररमा 
लनयलमत रुपमा तर्थयाङ् कको अलभिेखाङ् कन गनुपुने। 

२०८१/८२ P3 

१० गााँउपालिकाका सलमलत, उपलसलत तथा वडासलमलतका कामिाई प्रभावकारी बनाउन 
सलमलतको कामको प्रकृलत अनसुार समन्वय तथा सहजीकरण गनुपुने। 

२०८१/८२ P3 

११ सावजुलनक सेवािाई प्रभावकारी बनाउन अशि नागररकका िालग सहयोगी कक्ष 
राखी िेखापढीमा सघाउ परु् याउने, नागररकका अत्यावश्यक सेवािाई ववद्यतुीय 
प्रणािी र अनिाइन प्रणािीबाट सेवा प्रदान गने पद्दतीको ववकास गने।   

२०८०/८१ P2 

१२ गनुासो व्यवस्थापनका िालग सावजुलनक सनुवुाई, गनुासो पेवटका, नागररक 
बडापि,आददको उपयिु व्यवस्था। २०८०/८१ P2 

१३ सात ददनभन्दा बढी समय गााँउपालिकामा अनपुचस्थत हनुे भएमा पूव ुजानकारी गराई 
लिचखत रुपमा उपाध्यक्षिाई कायभुार ददने गनुपुने। पालिकाका पदालधकारीको 
आचार संवहता बनाई िाग ुगनुपुने। 

२०८०/८१ P2 

 उपाध्यक्ष   

१ न्यावयक सलमलतका काम कारवाही, न्याय सम्पादन प्रकृया, न्यावयक प्रकृया, काननुी 
कायवुवधी िगायतका ववषयमा ववशेष तालिम, प्रचशक्षण तथा अलभमखुीकरण कायकु्रम 
आवश्यक।  

२०७९/८० P1 

२ अध्यक्षको अनपुचस्थलतमा पालिकामा अध्यक्षिे गनुपुने कामका बारेमा जानकारी 
हालसि गनुपुने। नेततृ्व व्यवस्थापन तालिमको आवश्यकता। 

२०८१/८२ P3 

३ गैरसरकारी सङ्घ संस्था दताु, लतनका वक्रयाकिाप, उनीहरुसाँगको समन्वयसंघ संस्था 
अनगुमन तथा सपुररवेक्षण िगायतका ववषयमा क्षमता अलभवृवद्ध 
प्रचशक्षण।समन्वयकारी क्षमता अलभवृवद्ध सम्बन्धी प्रचशक्षण कायकु्रम।  

२०८०/८१ P2 

४ गैरसरकारी सङ्घ संस्था र उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्धी कायवुवधी तजुमुा गरी 
िाग ुगने। 

२०८१/८२ P3 
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५ उपभोिा वहत, उपभोिाको अलधकार, दैलनक उपभोगका सामान र लतनको बजार 
मूल्य, महंगी, वस्तकुो उपिब्धता, उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्धी काननुी व्यवस्था 
िगायतका ववषयमा जानकारी एवम ्अलभमखुीकरण आवश्यक।  

२०८१/८२ P3 

६ पालिका लभिका ववकास लनमाुणका आयोजनाहरु अनगुमन,योजना तथा कायकु्रमको 
कायाुन्वयन अनगुमन,मूल्याङ्कन.सपुररवेक्षण र प्रलतवेदन तयारी सम्बन्धी प्रचशक्षण।  २०८०/८१ P2 

७ ववलभन्न सलमलतहरुको काम र कायशुतुका बारेमा जानकारी आवश्यक।सलमलतहरुको 
सफि काय ु सम्पादनका िालग सहचजकरण र समन्वय गने ज्ञान, लसप र शैिी 
सम्बनधी क्षमतामा प्रचशक्षण आवश्यक। 

२०८१/८२ P3 

८ सात ददनभन्दा बढी समय गााँउपालिकामा अनपुचस्थत हनुे भएकमा अध्यक्षिाई 
लिचखत जानकारी गराउनपुने। 

२०८१/८२ P3 

९ राजस्व सधुार काययुोजना कायाुन्वयन सम्बन्धी प्रचशक्षण।  २०८१/८२ P3 

१० राजस्व परामश ुसलमलत(राजस्वका आधार, दर, दायरा तथा संकिन)सम्बन्धमा, बजेट 
तथा कायकु्रम तजुमुा सम्बन्धमा, बजार अनगुमन तथा उपभोिा वहत सम्बन्धमा, 
पालिकाको ववत्तीय प्रशासन तथा सावजुलनक खररद सम्बन्धी प्रचशक्षण। 

२०७९/८० P1 

 वडाअध्यक्ष   

१ वडाको काम, कतुव्य, अलधकार र भलूमका सम्बन्धमा र अध्यक्षता, बैठक संचािन, 
समन्वय, सहकाय ुजस्ता ववषयमा प्रचशक्षण। 

२०७९/८० P1 

२ वडा सलमलतका सदस्यहरुको काममा समन्वय र सहचजकरण गने क्षमता अलभवृवद्ध 
गनुपुने। 

२०८१/८२ P3 

३ वडाको ववकास योजना तजुमुा, ववकास बजेट, कायकु्रम तथा बजेट तयारीिगायतका 
ववषयमा तालिम तथा प्रचशक्षण अलभमखुीकरण कायकु्रम। 

२०७९/८० P1 

४ वडाबाटहनुे कायकु्रम कायाुन्वयन, अनगुमन र आवलधक सलमक्षा सम्बन्धमा जानकारी 
आवश्यक। 

२०८०/८१ P2 

५ वडावाट लसफाररस र प्रमाचणत के के मा गन ुहनु्छ वा हुाँदैन भन्न ेसम्बन्धमा काननुी 
ज्ञान तथा दक्षता हालसि गनु] प्रचशक्षण। 

२०७९/८० P1 

६ वडा अध्यक्षिे सात ददनभन्दा बढी समय वडामा अनपुचस्थत हनुे भएमा वडा 
सदस्यिाई वडा अध्यक्षिे गने प्रशासलनक तथा लसफाररस सम्बन्धी कायकुा बारेमा 
जानकारी उपिब्ध गराउनपुने। 

२०७९/८० P1 

७ वडा कायाुियबाट हनुे ३५ प्रकारका लसफाररश सम्बन्धी क्षमता ववकासप्रचशक्षण, 
पूवाुधार लनमाुण र मापदण्ड सम्बन्धी प्रचशक्षण, योजना तजुमुा तथा 
कायाुन्वयनसम्बन्धी प्रचशक्षण। 

२०७९/८० P1 

 कायपुालिका सदस्य   

१ कायपुालिका सदस्यको चजम्मेवारीको सम्बन्धमा अलभमचुखकरण गनुपुने। २०८०/८१ P2 

२ तोवकएको ववषयगत क्षिेमा ज्ञान सीष तथा ववशेष जानकारी हालसि गन ु
अलभमचुखकरण कायकु्रम। 

२०८०/८१ P2 

३ गाउाँपालिकामा हनुे उपचस्थती िगायतका ववयषमा आचार संवहता बनाइ िाग ु
गनुपुने। 

२०८१/८२ P3 

 सलमलतहरु   

 न्यावयक सलमलत   
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१ सावजुलनक सम्पलत र सोको प्रयोग, घर व्यवहार, िेनदेन, सावजुलनक बाटो, पानी, 
पाँधेरो , साँलधयार, कुिो, नहर, पाटी, पौवा, पोखरी, सावजुलनक स्थिको प्रयोग, िेनदेन 
िगायतका पाररवाररक एवम ्सामाचजक ववषयमा सम्बन्धी ववषयमा प्रचशक्षण।  
 

२०८०/८१ P2 

२ न्यावयक सलमलतको काम कारवाही, न्याय सम्पादन प्रकृया, न्यावयक काम कारवाही, 
ऐन लनयमको प्रयोग, मेिलमिाप, वववाद लनरुपण िगायतका ववषयमा ववशेष तालिम। 

 

२०८०/८१ P2 

३ फोहोर मैिा, वातावरण प्रदषुण, आवास, हकभोग िगायतका ववषयमा काननुी प्रकृया 
र वववाद लनरुपण सम्बन्धमा ववशेष तालिम तथा क्षमता अलभवृवद्ध प्रचशक्षण। 

 

२०८०/८१ P2 

 

 
स्थानीय राजश्व परामश ुसलमलत   

१ स्थानीय कर, करको दायरा, करका ववषयक्षेि, राजस्व संकिनको अवस्था, राजस्वको 
सम्भाव्यता,पालिकालभि करका स्रोतका सम्भावना, राजस्व सधुार काययुोजना, 
बााँडफााँट भइ आउने राजस्व,राजस्व परामश ुसलमलतको भलूमका िगायतका ववषयमा 
अलभमखुीकरण। 

 

२०८०/८१ P2 

२ उत्कृि पालिका तथा स्थानहरुको अविोकन भ्रमण। 

 
२०८०/८१ P2 

३ पालिकाको आन्तररक आय, बााँडफााँटवाट आउने राजश्व रसोको प्रक्षेपण, स्थानीय 
उद्योग व्यवसाय प्रवद्धुन, सम्बन्धी ववषयमा प्रचशक्षण। 

 

२०८०/८१ P2 

६ राजस्व सधुार काययुोजनाको कायाुन्वयन संयन्ि।  
 

२०८१/८२ P3 

 स्रोत अनमुान तथा बजेट लसमा लनधारुण सलमलत   

१ पालिकाको आफ्नो आन्तररक आयस्रोत र संघ तथा प्रदेशबाट आउने स्रोत, ववत्तीय 
हस्तान्तरण, आन्तररक ऋण,आयको प्रक्षपेण, रावष्ट्रय तथा प्रादेचशक प्राथलमकता, 
स्थानीय आवश् यकता,बजेटको कुि लसमा लनधाुरण गदा ुआय र व्ययको सही प्रक्षेपण, 

खचकुो लसमा बारेमा प्रचशक्षण। 

 

२०७९/८० P1 

२ पालिकाको आवश्यकता, ववकास लनमाुणको अवस्था, सेवा प्रवाहको अवस्था, जनताको 
माग र प्राथलमकता, संघ र प्रदेशबाट प्राप्त मागदुशनु समेतका बारेमा प्रचशक्षण।  
 

२०८०/८१ P2 

 बजेट तथा कायकु्रम तजुमुा सलमलत   

१ स्थानीय तहको आवश्यकता सम्बन्धमा जानकारी हालसि र सरोकारवािाहरुसाँग 
सामवुहक छिफि गने। 

 

 

लनरन्तर  

२ बजेट तथा कायकु्रम तजुमुा,बजेटका स्रोत, सीमा, ऋण पररचािन, पालिकाको वावषकु 
नीलतिगायतका ववषयमा ववशेष दक्षता अलभवृवद्ध सम्बन्धी तालिम। 

२०८०/८१ P2 

 अन्य ववषयगत सलमलतहरु   

१ ववषयगत ज्ञान लसप दक्षता बारेमा सलमतीका पदालधकारीहरुिाई अिगअिग 
ववषयक्षेिगत तालिम। 

२०८१/८२ P3 
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कमचुारीका िालग क्षमता ववकास कायकु्रम 

 

 प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत   

१ कायपुालिकाको सचचवको हैलसयतिे सम्पादन गनुपुने समन्वय, सहजीकरण, 
व्यवस्थापन, प्रशासकीय बन्दोबस्त, जनप्रलतलनधी र कमचुारीको बीचमा तादात्म्यता 
िगायतका ववषयमा प्रचशक्षण। 

२०७९/८० P1 

२ कायाुन्वयनयोग्य लनणयु गन ुर सो ववषयमा सभािाई ववश्वास ददिाउने क्षमता हालसि 
गने। 

लनरन्तर  

३ वावषकु कायकु्रम तथा बजेट तजुमुा, आयोजना व्यवस्थापन, अनगुमन मूल्याङ्कन, 
ववचत्तय व्यवस्थापन, आलथकु अनशुासन, लमतचव्यता, पारदचशतुा र सशुासन सम्बन्धमा 
अलभमखुीकरण।  

२०७९/८० P1 

 संलबधानको अनसूुची ८ बमोचजमको कायचुजम्मेवारी सम्पादन गनकुा िालग आफ्नो 
पालिकाको एक बषकुो खचकुो आबश्यकता(Expenditure Need) र राजश्वको क्षमता 
(Revenue Potentiality) तथा सो बीचको अन्तर (Fiscal Gap) लनधाुरण गन ुआवश्यक 
तालिम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण कायकु्रम संचािन गने र प्रचशचक्षत हनुे । 
यसैका आधारमा संघ र प्रदेश सरकारवाट ववत्तीय हस्तान्तरण रकम प्राप्त गने 
पद्धलतको थािनी गने । 

२०७९/८० P1 

११ वावषकु खररद योजनाको तयारी, सावजुलनक खररद,EGP System, E-procurement, 
खररद ऐन लनयममा भएको पररमाजनु,NAMS ,SUTRA,िगायतका ववषयमा 
प्रचशक्षण। 

२०७९/८० P1 

१२ ववववध पररचस्थलतको सामना गनसुक्न ेक्षमता अलभवृवद्धका िालग ज्ञान व्यवस्थापन, 
तनाव व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, कमचुारी उत्प्रेरणा, वृचत्त 
ववकास, सकारात्मक सोंच र पनुताुजगी िगायतका ववषयमा तालिम तथा प्रचशक्षण। 

२०७९/८० P1 

१३ संघीयतामा स्थानीय तहको कायअुनभुव सम्बन्धमा रावष्ट्रय, अन्तराुवष्ट्रय अध्ययन 
अविोकन भ्रमण कायकु्रम। लनरन्तर  

 ववषय शाखागत  
 

  

 क) प्रशासन योजना तथा अनगुमन शाखा   

१ आवलधक योजना तयार गने क्षमता सम्बन्धी,वावषकु बजेट तथा कायकु्रम तयारी 
सम्बन्धी, आयोजना कायाुन्वयन र अनगुमन मूल्याङ्कन,पररयोजना बैंक सम्बन्धी, 
सामाचजक पररक्षण र सावजुलनक सनुवुाई, आचरण, अनशुासन, लनयलमतता, समयपािन 
सम्बन्धी, ववषयमा तालिम तथा अलभमखुीकरण। 

२०८०/८१ P2 

 ख) पवुाधुार ववकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा   

१ सहरी ववकास तथा बस्ती ववकास ववकास सम्बन्धी पालिकाको आफ्नै मापदण्ड 
प्रभावकारी रुपमा कायाुन्वयनमा ल्याउनपुने।जनतािाई सचेतनामूिक कायकु्रम 
गने। 

लनरन्तर  

२ भवन सम्बन्धी नक्सा पास प्रकृया, लनयमन र पनुलनमुाुण सम्बन्धमा प्रचशक्षण। लनरन्तर  

 ग) स्वास्र्थय तथा सामाचजक ववकास शाखा   
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१ आधारभतू स्वास्र्थय र सरसफाइ एवं पोषण, प्रजनन स्वास्र्थय, स्वास्र्थय सेवा प्रवाह, 

खाद्य पदाथकुो गणुस्तर पररक्षणअनगुमन,स्वच्छ खानपेानी, फोहोरमैिा 
व्यवस्थापनसम्बन्धमा ज्ञान, लसप, दक्षता अलभवृवद्ध सम्बन्धी तालिम। 

२०८१/८२ P3 

 घ) चशक्षा यवुा तथा खेिकूद शाखा    

१ शैचक्षक गणुस्तरको अलभवृवद्ध तथा पाठ्य सामग्रीको ववतरण सम्बन्धमा प्र.अ. र 
व्यवस्थापन सलमलतका अध्यक्षका िालग नेततृ्व ववकास तालिम र ववषयगत चशक्षाका 
िालग सम्बचन्धत ववषयको तालिम। 

२०८१/८२ P3 

२ बािववकास, आधारभतू चशक्षा, अनौपचाररक चशक्षा, ववशेष चशक्षा सम्बन्धमा समय 
समयमा मन्टेश्वरी, आधारभतू चशक्षक तालिम संचािन, नलतजा ववशे्लषण सामदुावयक 
लसकाइ केन्द्र (CLC) माफुत ्अनौपचाररक चशक्षाका कायकु्रम संचािन गने। यसमा 
कमचुारीबाट सहचजकरण। 

२०८१/८२ P3 

३ संस्थागत ववद्याियिाई गठुीमा रुपान्तरण गन ु सवकन े सम्बन्धमा ऐन लनयम 
कायाुन्वयन सम्बन्धी तालिम। 

२०८१/८२ P3 

४ प्राववलधक चशक्षा तथा व्यवसावयक तालिम सम्बन्धमा अवस्था ववशे्लषण गरी 
व्यवस्थापकीय पक्षमा सधुार गने र प्रचशक्षकको क्षमता ववकास गने तथा कमचुारीिे 
सहजीकरण गनुपुने। 

लनरन्तर  

५ ववद्याियहरुको जग्गा तथा सम्पचत्त व्यवस्थापन एवं अलभिेख सम्बन्धमा सम्पलतको 
उचचत पररचािनका िालग ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, प्रधानाध्यापक र सम्बद्ध 
चशक्षकिाई व्यवस्थापकीय तालिम ददनपुने र सो कायमुा कमचुारीिे सहजीकरण 
गनुपुने। 

२०८१/८२ P3 

६ ववद्यािय चशक्षकहरुको ववषयगत व्यवस्था गनुपुने। २०७९/८० P1 

७ चशक्षाको गणुस्तर, आधारभतू चशक्षा, १२ कक्षासम्मको चशक्षा पालिकाबाट संचािन 
गने सम्बन्धमा, अनसुचुी ८ िे ददएको चजम्मेवारी बमोचजम पालिकाबाट शैचक्षक 
कायकु्रम संचािन गने सम्बन्धमा र सशतु अनदुानको सट्टा समानीकरण अनदुानबाट 
चशक्षाका कायकु्रम संचािन गने सम्बन्धमा कमचुारीिाई ववशेष तालिम तथा 
अलभमखुीकरण। 

२०७९/८० P1 

 ª) आलथकु प्रशासन शाखा           

१ एवककृत सम्पलत व्यवस्थापन ववत्तय व्यवस्थापन खररद काननु सम्बन्धमा 
अलभमखुीकरण कायकु्रम। 

२०७९/८० P1 

४ एवककृत आलथकु लबवरणको तयारी गन ुSUTRAिाई लनयलमत अपडेट गन ुतालिम। २०७९/८० P1 

 च) कृवष तथ पश ुववकास शाखा       

१ पश ुसेवा सम्बन्धी ज्ञान, लसप र धारणा पररवतुन हनुे तालिम र अविोकन भ्रमण 
कायकु्रम। 

२०८०/८१ P2 

२ कृवष सेवा सम्बन्धीकृवषिाई व्यवसायीकरण र आधलुनकीकरण गन ुआवश्यक क्षमता 
अलभवृवद्ध कायकु्रम संचािन र कमचुारीिाई सक्षम बनाउन ज्ञान, लसप र धारणा 
पररवतुन हनुे तालिम संचािन।  

२०८०/८१ P2 

३ बीउ लबजन, मिखाद, रसायन तथा औषधीको आपूलतु र लनयमन सम्बन्धमा 
मागबमोचजम उपिब्ध गराउन स्रोतको व्यवस्था। 

लनरन्तर  
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४ कृषकहरुको क्षमता अलभवृवद्ध र कृवष प्रववलध संरक्षणका िालगलसप, ज्ञान र धारणा 
पररवतुन गन ुसक्न ेव्यवसावयक तालिमको आवश्यकता हनुािे कमचुारीिाई सो का 
िालग सहजीकरण गन ुसक्षम बनाउन ेतालिम। 

२०८०/८१ P2 

 छ) आन्तररक िेखा परीक्षण ईकाई       

२ आलथकु प्रशासन, खररदप्रकृया, खररद काननु, आन्तररक र अचन्तम िेखा पररक्षणका 
सम्बन्धमाप्रचशक्षण। २०८०/८१ P2 

 ज) स्थानीय अलभिेख व्यवस्थापन   

१ सचुना तथा अलभिेख केन्द्र, सचुनाको हक,पारदचशतुा, गोपनीयता, सूचनाको माध्यम 
र तररकाका ववषयका सम्बन्धमा कमचुारीिाई प्रचशक्षण।  २०८१/८२ P3 

२ सावजुलनक सम्पलतको अलभिेखका िालग सफ्टवेयर लनमाुण गने र कमचुारीिाई 
सफ्टवेयर संचािन सम्बन्धी तालिम। 

२०८०/८१ P2 

 झ) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन       

१ स्थानीय सेवाको सवह व्यवस्थापनका िालग आवश्यकजनशचिको व्यवस्थापन गरी 
स्थानीय सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम । 

२०८०/८१ P2 

 ट) बेरोजगारको तर्थयाकं संकिन       

१ बेरोजगार, श्रलमक, दक्ष जनशचिको तर्थयाङ्क संकिन र ववशे्लषण सम्बन्धमा र 
रोजगारीबाट फवकुएकाहरुको प्रबधुनका िालग सघाउन कमचुारीिाईव्यवसाय 
सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी तालिम। 

२०८०/८१ P2 

 ट) जेष्ठ नागररक अपागंता भएका व्यचि र अशिहरुको व्यवस्थापन      

१ जेष्ठ नागररक अपांगता भएका व्यचि र अशिहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धमा 
कमचुारीिाई अलभमखुीकरण। 

२०८०/८१ P2 

 ठ) नगर प्रहरी       

१ नगरप्रहरीको काम कतुव्य र भलूमका, कायशैुिी, सरुक्षा,ववपद व्यवस्थापन वारेमा 
तालिम। 

२०८०/८१ P2 

 ड) सहकारी संस्था   

१ सहकारी संस्थाको लनयमन सम्बन्धमा तालिम। २०८०/८१ P2 

 ढ) वडा सचचव तथा अन्य कमचुारीहरु   

१ वडा कायाुियवाट सम्पादन हनु ेसेवा प्रवाहका कायहुरु, लसफाररसर प्रमाचणत गने 
ववषय, सेवाको चसु्त ढंगिे प्रवावहकरण गने ववषय, आइटी कम््यटुर सम्बन्धी 
ववषयमा तालिम आवश्यक। 

२०८०/८१ P2 

नोट: 

1. प्राथलमकता =पवहिो आ.ब. २०७९।८० िाई P1, दोस्रो आ.ब. २०८०।८१ िाई P2 र तेस्रो आ.ब. 
२०८१।८२ िाई P3 मानी कायकु्रम प्रस्ताव गरीएको। 

2. पालिकािे गनैपने (Most Do Program) कायकु्रमिाई पवहिो प्राथलमकता P1 मा राचखएको। 

3. पालिकाको प्राथलमकता स्रोत जटुाउन सक्ने क्षमता, कामको प्रकृलत र खच ुगनसुक्ने क्षमता अनसुार प्राथलमकता 
लनधाुरण गररएको। 

4. पालिकामा प्रलतलनधीहरुसाँग भएको छिफि अनसुार प्राथलमकता लनधाुरण गररएको ।  
5. कमचुारीस्तरको कोिममा ववषयगत शाखािे सम्बचन्धत ववषयगत कमचुारीको िालग आवश्यक पने क्षमता 

ववकासिाई समेत जनाउने। 
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6. कलतपय ववषय र कायकु्रमहरु कुन ैबष ुसम्पादन गरेर मािै नहनुे हुंदा त्यस्ता कायकु्रम प्रत्यक बष ु लनरन्तर 
गनुपुने हनु्छ। 
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६.२.२. संस्थागत क्षमता ववकासका कायकु्रमहरु 
तालिका 5:िीबषीय संस्थागत क्षमता ववकासका कायकु्रम र प्राथलमकता 

क्र. 

सं. 

क्षमता ववकास कायकु्रम 

आलथकु बष ु

प्राथलमकता 
(P1,P2 

P3) 

 संस्थागत संरचना, कायािुय पवुाधुार, भौलतक पवुाधुार, औजार, उपकरण, मेचशन, 
फलनचुार िगायत 

  

१ पालिका भवन रहेको जग्गाको स्वालमत्व काननुी प्रकृया परुा गरी आफ्नो नाममा 
ल्याउनपुने । २०७९/८० P1 

२ वनवाट प्रकृया परुा गरी भवन रहेको जग्गा आफ्नै बनाउनपुने र भववयमा नया ं
आधलुनक, पवुाुधारयिु, सेवाग्राहीमैिी, सवुवधायिु र अशिमैिी भवन लनमाुण।  

२०८१/८२ P3 

३ ७ वटा वडा कायाुियहरुिाई ममतुसंभार तथा सेवाग्राहीमैिी संरचनायिु हनुेगरी 
सधुार। 

२०७९/८० P1 

४ आफ्नै भवन नभएका २ वटा वडा कायाुियहरुको आफ्नै भवन बनाउनपुने। २०८०/८१ P2 

५ प्रववधीमैिी कायसुम्पादनमा सघाउ पयुाुउन ४ वटा कम््यटुरहरु र एउटा वप्रन्टर 
खररद गने। २०८०/८१ P2 

६ दराज, फाइि आददको व्यवस्थापन। २०७९/८० P1 

७ पालिकाको O&M Survey गरी स्थायी कमचुारीको पूलतु । २०७९/८० P1 

८ इन्टरनेट र वाइफाइ,  प्रोजेक्टर िगायतको व्यवस्था चसु्त बनाउने। २०७९/८० P1 

९ प्रलतक्षाियमा सेवाग्राहीका िालग उपयिु कुसीहरुको व्यवस्थापन । २०७९/८० P1 

 

 

६.२.३. प्रणािीगत क्षमता ववकासका कायकु्रमहरु 

तालिका 6:िीबषीय प्रणािीगत क्षमता ववकासका कायकु्रम र प्राथलमकता 

क्र.सं. क्षमता ववकास कायकु्रम 

आलथकु बष ु

प्राथलमकता 
(P1, P2 

P3) 

१ संवैधालनक काय ुचजम्मेवारी परुा गन ुबन्नुपने काननुहरु (ऐन, लनयमाविी, लनदेचशका, 
कायवुवधी, मापदण्ड) बनाइ िाग ुगनुपुनेमा अझै पलन न्यूनतम रुपमा आवश् यक 
काननुहरु तजुमुा गन ुबााँकी रहेकोिे संलबधानको अनसूुची ८ र स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन २०७४िे पालिकािाई ददएको संबैधालनक र काननुी चजम्मेबारी 
सम्पादनका िालग बनाउनपुने न्यूनतम काननुहरु: ऐन, लनयमाविी, लनदेचशका, 
ददग्दशनु, कायवुवधी, मापदण्ड लनमाुण गने। 

२०७९/८० P1 

२ पालिकाको रणनीलत, योजना, ववधी, प्रकृया, पद्धती, कायपु्रकृया सरिीकरण सधुारका 
कागजात तथा फाराम तयार गने। २०८०/८१ P2 

३ नागररक वडापि, गनुासो व्यवस्थापन संयन्ि, गनुासोपेटीका, सावजुलनक सनुवुाइ, 
सामाचजक पररक्षण, ग्राहक सन्तिुी, काय ुसरिीकरण फाराम, अनिाइन अनगुमन 
मूल्यांकन संयन्ि िगायतका पद्धलत व्यवचस्थत गने। 

२०८०/८१ P2 

४ जनप्रलतलनधी र कमचुारीका िालग व्यवहाररक आचारसंवहता कायाुन्वयनमा ल्याउने।  २०८०/८१ P2 
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५ ववपद् व्यवस्थापन, पूवाुधार लनमाुण, वातावरण संरक्षण, ववत्त व्यवस्थापन, वस्ती 
ववकास, ववलध लनमाुण, बजेट लनमाुण, योजना तजुमुा, राजस्व पररचािन, सेवा प्रवाह, 
सशुासन कायम िगायतका ववषयमा मौजदुा संरचना, ववद्यमान जनशचि र उपिब्ध 
काननु अपयाुप्त देचखएकोिे यस सम्बन्धमा ठोस योजना सवहत तत्कालिक एवम ्
दीघकुािीन रणनीलत सवहतको काययुोजना तयार गने। 

 

२०७९/८० P1 

६ कमचुारी र जनप्रलतलनधीहरुिाई समग्र व्यवस्थापकीय र प्रशासलनक कायकुा 
साथसाथै जनतासाँग प्रत्यक्ष सेवामा रही काय ुसम्पादन गदाु आवश् यक पने गणुवेवष्ठत 
क्षमता ववकासका कायकु्रमबाट प्रचशचक्षत गने । 

 

२०८०/८१ P2 

७ पालिकाको संगठन संरचना र कमचुारी दरबन्दी सम्बन्धमा संगठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण (O&M Survey) गने र स्थायी दरबन्दी लसजनुा गरी िोकसेवा आयोगमाफुत ्
स्थायी कमचुारी आपूलतु गने । 

 

२०७९/८० P1 

८ कायपुद्धतीमा सधुार ल्याउन पालिकाका जनप्रलतलनधी र कमचुारीहरुिाई 
आवश्यकतानसुार E procurement, Egp, Digital banking system, It based service 

training, Data management system, Administrative capacity building, Modern 

technology, Positive attitude, Repoort writing िगायतका ववषयमा लसपमूिक 
तालिम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण कायकु्रम सचािन गने। 

२०८०/८१ P2 

९ कायपुालिका पदालधकारीहरुिाई बैठक सम्बन्धमा ववद्यतुीय माध्यमबाट जानकारी 
गराउने पद्दती लनमाुण गने। 

२०७९/८० P1 

१० सरकारी जग्गा भवन सम्पदाको अलभिेख राख्न ेव्यवचस्थत पोटुि लनमाुण गने। २०८१/८२ P3 

११ जेष्ठ नागररक िगायतका िालग स्रोतको व्यवस्थासवहत आश्रयस्थि लनमाुण गनुपुने। २०७९/८० P1 

१२ पालिकाको आय व्यय व्यवचस्थत ववलधबाट लनयलमत रुपमा सावजुलनवककरण गने 
पद्दती बसाल्ने। २०७९/८० P1 

 

६.२.४. अनसूुची ८ का कायचुजम्मेवारी सम्पादनका िालग ववषयक्षिेको दृविकोणिे क्षमता ववकास कायकु्रमहरु 
 
तालिका 7:अनसूुची ८ का कायचुजम्मेवारी सम्पादनका िालग क्षमता ववकास कायकु्रमहरु र प्राथलमकता 

क्र 
सं 

ववषयक्षिे क्षमता ववकास कायकु्रम आलथकु 
बष ु 

प्राथलमकता 
(P1, P2 

P3) 

१ नगर प्रहरी १.नगर प्रहरीिाई कायपु्रकृलत अनसुारको काम िगाउन स्रोतको 
व्यवस्था गने।नेपाि प्रहरीवाट आवश्यक सहचजकरण हनुपुने। 

२०७९/८० P1 

२ सहकारी 
संस्था  

१. सहकारी संस्थाको संचािन व्यवस्थापन तथ लनयमन सम्बन्धमा 
लसपमूिकतालिम ददनपुने। 

२०८०/८१ P2 

३ एफ,एम 
संचािन 

१. एफ एम रेलडयो संचािन तथा व्यवस्थापन काननुी व्यवस्था र 
स्रोतको व्यवस्था गनुपुने। 

२०८१/८२ P3 
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४ स्थानीय कर,  १.कर संकिन, करका क्षेिको पवहचान, करको दायरामा वृवद्ध, 
राजस्व पररचािन, आन्तररक आय, राजश्व सधुार काययुोजना 
िगायतका क्षमता अलभवृवद्ध तालिम कायकु्रम संचािन गनुपुने। 

२०८०/८१ P2 

५ स्थानीय 
सेवाको 
व्यवस्थापन  

१.स्थानीय सेवािाई चसु्त, दरुुस्त बनाउन कायाुियको औ एण्ड 
एम सभे गने,स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गन ुभौलतक पूवाुधार र 
स्रोत साधनको थप व्यवस्था गनुपुने।  स्थानीय सेवा प्रवाहको 
प्रभावकाररता अलभवृवद्धका िालग कमचुारीिाई सोसंग सम्बद्ध सेवा 
प्रवाह सम्बन्धी अलभमखुीकरण कायकु्रम प्रदान गनुपुने। 

२०७९/८० P1 

६ स्थानीयअलभिे
ख  

१.स्थानीय तर्थयांक र अलभिेख संकिनका िालग छुटै्ट शाखाको 
व्यवस्था गनुपुने। 

२०७९/८० P1 

७ स्थानीय 
ववकास 
आयोजना 

१.स्थानीय स्तरका ठुिा ववकास आयोजना तथा पररयोजनाहरु 
सम्बन्धी योजना छनौटमा टेन्डर गनुपुने। 

२.स्थानीय स्तरका ववकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्धमा 
कमचुारीिाई अलभमचखकरण कायकु्रम गने। 

२०८१/८२ P3 

८ आधारभतू र 
माध्यलमक 
चशक्षा 

१.चशक्षा हेने थप जनशचि र स्रोतको थप व्यवस्था हनुपुने र 
यसका िालग कायाुियको O&M Surveyगनुपुने। 

२.माध्यलमक चशक्षासम्मको कायकु्रम संचािनका िालग संघबाट 
आउने सशतु अनदुान र सशतु कायकु्रमको सट्टा पालिकाबाटै 
समालनकरण अनदुानमाफुत ्चशक्षाका कायकु्रम संचािन गनुपुने। 
यसका िालग पालिकाका जनप्रलतलनधी र कमचुारीहरु अनसुचुी ८ 
िे पालिकािाई ददएको एकि चजम्मेवारी , संघबाट प्राप्त हनुे 
अनदुान र सो को उपयोगका सम्बन्धमा पणू ुरुपमा जानकार र 
प्रचशचक्षत हनु ववशेष तालिम तथा प्रचशक्षण ददनपुने। 

२०७९/८० P1 

९ आधारभतू 
स्वास्र्थय र 
सरसफाई 

१.आधारभतू तहको स्वास्र्थय कायकु्रम संचािनका िालग संघबाट 
आउने सशतु अनदुान र सशतु कायकु्रमको सट्टा पालिकाबाटै 
समालनकरण अनदुानमाफुत ् स्वास्र्थयका कायकु्रम संचािन 
गनुपुने। यसका िालग पालिकाका जनप्रलतलनधी र कमचुारीहरु 
अनसुचुी ८ िे पालिकािाई ददएको एकि चजम्मेवारी , संघबाट 
प्राप्त हनुे अनदुान र सो को उपयोगका सम्बन्धमा पूण ु रुपमा 
जानकार र प्रचशचक्षत हनु ववशेष तालिम तथा प्रचशक्षण ददनपुने। 

२.घमु्ती चशववर ववषद व्यवस्थापन बलथिंग सेन्टर िगायतको 
उपयिु व्यवस्थापन गनुपुनेदक्ष र लसपमिुक जनशचिको आपलुतु 
गनुपुने र यसका िालग कायाुियको O&M Surveyगनुपुने। 

२०७९/८० P1 

१० स्थानीय 
बजार,वातावर
ण 

१.स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैववक 
ववववधता सम्बधमा जानकारी मूिक तालिम गनुपुने। २०८१/८२ P3 

११ स्थानीय, 
ग्रालमण र 
कृवषसडक, 

लसंचाइ 

१.स्थानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृवष सडक, लसंचाइ क्षिेको 
ववकासका िालग बजेट र जनशचि थप गनुपुने र यसका िालग 
कायाुियको O&M Surveyगनुपुने। 

२०७९/८० P1 
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२.यस सम्बन्धी कमचुारीिाई स्थानीय पूवाुधार सम्बन्धमा 
लसपमिुक तालिम प्रदान गनुपुने। 

१२ गाउाँसभा, 
नगरसभा, 
चजल्िा सभा, 
स्थानीयअदाि
त, मेिलमिाप 
मध्यस्थता  

१. O&M Surveyगरीकाननु अलधकृतको व्यवस्था गनुपुने। 

२०७९/८० P1 

१३ स्थानीय 
अलभिेख 
व्यवस्थापन 

१.स्थानीय अलभिेख व्यवस्थापनका िालग पयापु्त स्रोत साधनको 
व्यवस्था गनुपुने। 

२.दक्ष जनशचि आपलुतु गनुपुने र यसका िालग कायाुियको 
O&M Surveyगनुपुने। 

३.कमचुारीिाई अलभिेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा लसपमिुक 
तालिम प्रदान गनुपुने। 

२०७९/८० P1 

१४ घर जग्गा धनी 
पजुाु ववतरण  

१.संघ सरकारसाँगसमन्वय गरी पालिकाको काय ु चजम्मेवारीिाई 
सदुृढ गनुपुने। 

  

१५ कृवष, पश,ु 

सहकारी  

१.कृवषको व्यवसावयकरणमा सघाउ पयुाुउन े कृवष प्रबधुन 
सहचजकरण क्षमता ववकास तालिम संचािन गने। 

२०८०/८१ P2 

१६ ज्येष्ठ नागररक, 

अपांगता र 
अशिहरुको 
व्यवस्थापन  

१.ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यचि र अशिहरुको 
व्यवस्थापनका िालग स्रोतको व्यवस्था सवहत आश्रयस्थि र 
प्रलतक्षािय लनमाुण गनुपुने।  

 

२०७९/८० P1 

१७ बेरोजगारको 
तर्थयांक 
संकिन  

१.बेरोजगारिाई स्थानीय तहको काममा िगाउन उपयिु 
संयन्िको व्यवस्था गनुपुने । २०८१/८२ P3 

१८ कृवष प्रसार १.कृवषको व्यवसायीकरणमा जोड ददन कृषकमैिी पालिका 
बनाउन वकसानिाई सहचजकरण गने किालसप क्षमता तालिम 
संचािन गने। 

२०८१/८२ P3 

१९ खानेपानी, साना 
जिववद्यतु 
आयोजना, 
वैकचल्पक 
ऊजाु  

१.खानेपानी, साना जिववद्यतु आयोजना, वैकचल्पक ऊजा ुसम्बन्धमा 
स्रोतको व्यवस्थापन, जि संरक्षण र प्रयोग गने सम्बन्धमा 
सरोकारवािािाई जानकारी गराउने र सो सम्बन्धमा पालिकाबाट 
उपयिु संयन्िको ववकास गरी कमचुारीिाई कायाुन्वयनका िालग 
प्रचशचक्षत गराउने। 

२०८०/८१ P2 

२० ववपद 
व्यवस्थापन  

१.ववपद् व्यवस्थापनका िालग कमचुारीिाई ववपद् व्यवस्थापनका 
बारेमा कमचुारीिाई अलभमचुखकरण कायकु्रम संचािन गने।  २०७९/८० P1 

२१ जिाधार, 

वन्यजन्त ु
खानी खलनज 
पदाथकुो 
संरक्षण  

१.जिाधार, वन्यजन्त,ु खानी तथाखलनज पदाथकुो व्यवस्थापन र 
प्रयोग गने सम्बन्धमा सरोकारवािािाई जानकारी गराउने र सो 
सम्बन्धमा पालिकाबाट उपयिु संयन्िको ववकास गरी 
कमचुारीिाई कायाुन्वयनका िालग प्रचशचक्षत गराउने। 

२०८१/८२ P3 
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२२ भाषा,संस्कृलति
लितकिाको 
संरक्षण र 
ववकास  

१.भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको व्यवस्थापन र जगेनाु गने 
सम्बन्धमा सरोकारवािािाई जानकारी गराउने र सो सम्बन्धमा 
पालिकाबाट उपयिु संयन्िको ववकास गरी कमचुारीिाई 
कायाुन्वयनका िालग प्रचशचक्षत गराउने। 

२०८१/८२ P3 

 

६.२.५. संबैधालनक कतवु्य लनवाहुका िालग ववकास र सेवा प्रवाहमा आधाररत क्षमता ववकास योजना 
पालिकाको संवैधालनक चजम्मेवारी सम्पादनका िालग ववकास र सेवा प्रवाहमा आधाररत क्षमता ववकास कायकु्रम प्रस्ततु 
गरीएको छ। 

 

तालिका 8:संवैधालनक चजम्मेवारी कायानु्वयनका िालग ववकास व्यवस्थापनको दृविकोणिे 

क्षमता ववकास कायकु्रम 

क्र 
सं 

क्षमता ववकासको 
क्षिे (Areas of 

Capacity 

Development) 

क्षमता ववकास कायकु्रम 

(Capacity DevelopmentPrograms) आलथकु बष ु

प्राथलमकता 
(P1, P2 

P3) 

 ववकास 
ब्यवस्थापन 

 

  

१ आवलधक नगर 
ववकास योजना 

१.आवलधक नगर ववकास सम्बन्धी योजना प्राथलमवककरण 
सम्बचन्ध तालिम आवश्यक। 

२०८०/८१ P2 

२ भउूपयोग योजना 
तथा शहरी 
ववकास 

१.भउूपयोग योजना तथा शहरी ववकासका िालग व्यवसायीक 
तथा नगदे बािीका क्षिेहरु तथा नयां अनभुवका िालग 
व्यवचस्थत शहर र उवरु भलूम भएका क्षिेहरुको भ्रमण। 

२०८०/८१ P2 

३ लबषयगत ववकास 
योजना    

१.ववषयगत सलमलत तथा ववषयगत शाखाको काम कतुव्य 
अलधकार चजम्मेवारी र कायसुम्पादन सम्बन्धमा तालिम। 

२०८०/८१ P2 

४ समावेशी ववकास  १.समावेशी ववकास सम्बन्धी तालिम आवश्यक। 

२.गररबीको मापदण्ड लनधाुरण गन ुआवश्यक। 

२०८०/८१ P2 

५ बावषकु योजना 
तजुमुा  

१.बावषकु योजना तजुमुाका िालग सहभालगतात्मक योजना तजुमुा 
ववलध सम्बन्धी तालिम। 

२०७९/८० P1 

६ बावषकु 
कायतुालिका 

१.वावषकु कायतुालिका र स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी तालिम 
आवश्यक। 

२०८१/८२ P3 

७ जनसहभालगता १.ववकास लनमाुण र सेवाप्रवाह वारेमा जनसहभालगता अलभबृवद्ध 
सम्बन्धमासचेतना गराउने । 

लनरन्तर  

८ योजना 
कायाुन्वयन र 
क्षमता 

१.समदुाय तथा उपभोिािाई सामाचजक पररक्षण, ददगो ववकास 
र सावजुलनक सनुवुाई सम्बन्धी तालिम ददन सक्ने गरी 
कमचुारीिाई क्षमता ववकास तालिम संचािन गनुपुने। 

२०८०/८१ P2 

९ ममतु संम्भार तथा 
ब्यवस्थापन 

१.योजनाहरुको ददगो व्यवस्थापन र योजनागत ममतु संभार र 
व्यवस्थापन सम्बन्धमा कमचुारीिाई लसपमूिक तालिम 
आवश्यक। 

२०८०/८१ P2 
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१० अनगुमन तथा 
मूल्यांकन संयन्ि 

१.लनमाुणकै समयमा अनगुमन मूल्याङ्कन गने प्रणािीको ववकास 
गने संयन्ि लनमाुण गने।  

२०७९/८० P1 

११ राजस्व १.राजश्व पररचािन सम्बन्धमा राजस्व परामश ु सलमलतका 
पदालधकारीहरुिाई प्रचशक्षणको । 

२०८०/८१ P2 

१२ कृवष पशपंुचक्ष १.कृवष, पशपंुचक्ष उत्पादन र प्रचारप्रसारका िालग कमचुारीिाई 
ज्ञान तथा लसप क्षमता तालिम। 

२०८१/८२ P3 

१३ पंचजकरण र 
सामाचजक सरुक्षा 

१.पंचजकरण र सामाचजक सरुक्षाको कामका िालग खटीन े
कमचुारीिाई प्राववलधक तालिम।  २०८१/८२ P3 

१४ कमचुारी, संगठन, 
संरचना  

१.संगठन संरचना र व्यवस्थापनको िालग सभेक्षण O&M 

Survey गने। 

२०७९/८० P1 

१५ पूवाुधार, भवन, 
औजार , उपकरण  

१. चशघ्र जग्गाको स्वालमत्व प्राप्त गरी नयां पूवाुधारयिु र 
सवुवधायिु पालिका भवन बनाउनपुने। 

२०८१/८२ P3 

१६ प्रकोप व्यवस्थापन १.बाढी, आगिागी, भकुम्प, ह्यवाहरुी आददमा प्रकोप व्यवस्थापन 
गन ुआवश्यक लसप, क्षमता, दक्षता र उपकरणको  उपिब्धताका 
साथै कमचुारीिाई आवश्यक तालिम र जनतािाई सचेतनामिुक 
कायकु्रम। 

२०७९/८० P1 
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पररच्छेद -सात 

क्षमता ववकास योजना कायानु्वयन चजम्मेवारी तालिका 

(क्षमता ववकास कायकु्रम कायानु्वयन, चजम्मेवारी, अनगुमन र मूल्याङ्कन) 
७.१ िीबषीय क्षमता ववकास कायकु्रम कायानु्वायन काययुोजना 
मालथका उल्िेचखत क्षमता ववकास योजनाको नीलत, िक्ष्य, उद्धेश्य, अपेचक्षत नलतजा र कायकु्रमिाई आगामी तीन आलथकु बषमुा कायाुन्वयन गने र त्यस पलछका वषहुरुमा समेत 
लनरन्तर कायाुन्वयन, अनसुरण र पषृ्ठपोषण गनेगरी प्रस्ताववत क्षमता ववकास कायकु्रम कायाुन्वयन गने मखु्य चजम्मेवार लनकाय तथा शाखा,आवश्यक बजेट,अपेचक्षत वावषकु उपिब्धी 
तथा प्रलतफि (नलतजा सूचक समेत), अनगुमन मूल्याङ्कनसवहत देहाय अनसुार खांडादेवी गाउंपालिकाको क्षमता ववकास कायकु्रम कायाुन्वयन काययुोजना प्रस्ताव गररएको छ। 

 

तालिका 9:िीबषीय मानवसंशाधनगत क्षमता ववकास कायकु्रम कायानु्वायन काययुोजना 
(Capacity Development Implementation Action Plan ) 

(आ.व २०७९/८०–२०८१/८२) 
 

क्र सं क्षमता ववकास कायकु्रम 

(Capacity Development Program) 

चजम्मेवारी अनमुालनत 

बजेट रु 

बजेटको 
स्रोत 

अपेचक्षत उपिब्धी अनगुमन 

मूल्याकंन 
  

जनप्रलतलनधीका िालग क्षमता ववकास कायकु्रम 

 

     

 अध्यक्ष      

१ नेततृ्वशैिी, सभासञ्चािन, चशिाचार, संचारपद्धलत, समय व्यवस्थापन, 
द्वन्द्वव्यवस्थापन, समन्वयकारी कायशैुिी र काननुी प्रकृया, आधलुनक सूचना 
प्रववलधका सम्बन्धमा तालिम।  

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

२०००  आफ्नैस्रोत/ 

संघसरकार/ 

प्रदेससरकार/ 
दातलृनकाय, 

कायकु्षमताबृवद्ध, 
काममास्तरीयता,ववधी,
पद्धलत, संयन्िलनमाुण 
भएकोहनुे 
 

गाउंसभा, 
सम्बद्धववषयगत 
सलमलत, 

२ योजना तजुमुा, कायकु्रम तथा बजेट तयारी, आय व्यय, बजेटका 
स्रोतहरु,मध्यमकालिन खच ु संरचना, ददगो ववकास िक्ष्यप्राप्ती, खचकुो सीमा 
िगायतका ववषयमा तालिम तथा प्रचशक्षण। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

२००० आफ्नैस्रोत/ 

संघसरकार/ 

चसु्त ववकास लनमाुण, 
चशघ्र सेवा प्रवाह 

गाउंसभा, 
सम्बद्धववषयगत 
सलमलत, 
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प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

प्रदेससरकार/ 
दातलृनकाय, 

३ संलबधानको अनसूुची ८ बमोचजमको कायचुजम्मेवारी सम्पादन गनकुा िालग 
आफ्नो पालिकाको एक बषकुो खचकुो आबश्यकता (Expenditure Need) र 
राजश्वको क्षमता (Revenue Potentiality) तथा सो बीचको अन्तर (Fiscal 

Gap) लनधाुरण गन ुआवश्यक तालिम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण कायकु्रम। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

१००० संघसरकार / 

दातलृनकाय, 

संबैधालनक 
कायचुजम्मेवारी पूरा 
गन ुसक्षम 

गाउंसभा,सम्बद्धववष
यगत सलमलत, 

ववत्त आयोग 

४ पालिकाको खचकुो आबश्यकता (Expenditure Need) र राजश्वको क्षमता 
(Revenue Potentiality) तथा सो बीचको अन्तर (Fiscal Gap) लनधाुरण 
सम्बन्धमा पालिकावाट अध्ययन (Study Report) कायकु्रम। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

३००० संघसरकार / 

दातलृनकाय, 

संबैधालनक 
कायचुजम्मेवारी पूरा 
गन ुसक्षम 

गाउंसभा, 
सम्बद्धववषयगत 
सलमलत, 

ववत्त 

आयोग 

५ ववचत्तय संघीयता, ववचत्तय अनशुासन, सावजुलनक खररद, आलथकु अनशुासन, 
लमतचव्यता, पारदचशतुा, वेरुज ुफर्छ्यौट र सशुासन सम्बन्धमा अलभमखुीकरण।  

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

१००० संघसरकार/ 

प्रदेससरकार/ 
आफ्नैस्रोत/ 

दातलृनकाय 

संबैधालनक 
कायचुजम्मेवारी पूरा 
गन ुसक्षम 

गाउंसभा, 
सम्बद्धववषयगत 
सलमलत, 

६ पालिकाका पदालधकारीको आचारसंवहता लनमाुण। अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

५० आफ्नैस्रोत, 

 

सशुासन गाउंसभा, 
सम्बद्धववषयगत 
सलमलत, 

 उपाध्यक्ष      

७ न्यावयक सलमलतका काम कारवाही, न्याय सम्पादन प्रकृया, न्यावयक प्रकृया, 
काननुी कायवुवधी िगायतका ववषयमा ववशेष तालिम, प्रचशक्षण तथा 
अलभमखुीकरण कायकु्रम।  

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, न्यावयक 
सलमलत 

५०० संघसरकार/ 

प्रदेससरकार/ 

आफ्नैस्रोत/ 

दातलृनकाय, 

सशुासन अध्यक्ष, गाउंसभा, 

८ गैरसरकारी सङ्घ संस्था दताु, लतनका वक्रयाकिाप, उनीहरुसाँगको समन्वय,संघ 
संस्था अनगुमन तथा सपुररवेक्षण िगायतका ववषयमा क्षमता अलभवृवद्ध 
प्रचशक्षण।   

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

५०० संघसरकार/ 

प्रदेससरकार/ 

आफ्नैस्रोत/ 

दातलृनकाय, 

सक्षमता अध्यक्ष, गाउंसभा, 
सम्बद्धववषयगत 
सलमलत, 
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९ उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्धी काननुी व्यवस्था िगायतका ववषयमा 
जानकारी एवम ्अलभमखुीकरण।  

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

५०० संघसरकार/ 

प्रदेससरकार/ 

आफ्नैस्रोत 

दातलृनकाय, 

गणुस्तरीय सेवा अध्यक्ष, गाउंसभा, 
सम्बद्धववषयगत 
सलमलत, 

१० आयोजनाहरु अनगुमन,योजना तथा कायकु्रमको कायाुन्वयन 
अनगुमन,मूल्याङ्कन.सपुररवेक्षण र प्रलतवेदन तयारी सम्बन्धी प्रचशक्षण।  

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

५०० संघसरकार/ 

प्रदेससरकार/ 

आफ्नैस्रोत/ 

दातलृनकाय, 

समयमै ववकास लनमाुण 
सम्पन्न 

अध्यक्ष, गाउंसभा, 
सम्बद्धववषयगत 
सलमलत, 

११ संलबधानको अनसूुची ८ बमोचजमको कायचुजम्मेवारी सम्पादन गनकुा िालग 
आफ्नो पालिकाको एक बषकुो खचकुो आबश्यकता (Expenditure Need) र 
राजश्वको क्षमता (Revenue Potentiality) तथा सो बीचको अन्तर (Fiscal 

Gap) लनधाुरण गन ुआवश्यक तालिम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण कायकु्रम। 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

१००० संघसरकार/ 

दातलृनकाय, 

संबैधालनक चजम्मेवारी 
सम्पादन 

अध्यक्ष, गाउंसभा, 
सम्बद्धववषयगत 
सलमलत, ववत्त आयोग 

१२ ववलभन्न सलमलतहरुको काम र कायशुतु, सहचजकरण र समन्वय गने ज्ञान, लसप 
र शैिी सम्बन्धी क्षमतामा प्रचशक्षण आवश्यक। 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत 

५०० संघसरकार/ 

प्रदेससरकार/ 

आफ्नैस्रोत/दा
तलृनकाय, 

कायकु्षमता बृवद्ध अध्यक्ष, गाउंसभा, 
सम्बद्धववषयगत 
सलमलत, 

१३ राजस्व सधुार काययुोजना कायाुन्वयन, राजस्व परामश ु सलमलतसम्बन्धमा, 
बजेट तथा कायकु्रम तजुमुा सम्बन्धमा, बजार अनगुमन तथा उपभोिा वहत 
सम्बन्धमाप्रचशक्षण। 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

राजश्व परामश ु
सलमलत 

१००० संघसरकार/ 

प्रदेससरकार/ 

आफ्नैस्रोत/ 
दातलृनकाय, 

राजश्व बृवद्ध सशुासनमा 
सघाउ 

अध्यक्ष, गाउंसभा, 

 वडाअध्यक्ष      

१४ वडाको काम, कतुव्य, अलधकार र भलूमका सम्बन्धमा र अध्यक्षता, बैठक 
संचािन, समन्वय, सहकाय ुजस्ता ववषयमा प्रचशक्षण अलभमचुखकरण। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 
वडाअध्यक्ष 

३०० संघसरकार/ 

प्रदेससरकार/ 

आफ्नैस्रोत/ 

दातलृनकाय, 

कायकु्षमता बृवद्ध अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष  

१५ वडाको ववकास योजना तजुमुा, ववकास बजेट, कायकु्रम तथा बजेट तयारी, 
स्थानीय आवश्यकता, जनताको माग, बजेटको सीमा, बजेट प्रक्षेपण, बजेटको 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, वडाअध्यक्ष 

३०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

कायकु्षमता बृवद्ध अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 
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स्रोत र कायकु्रमबीच सामन्जस्यता बजेट तयारी र स्वीकृलत सम्बन्धमा काननुी 
प्रकृयाका िगायतका ववषयमा तालिम तथा अलभमखुीकरण । 

 कायपुालिका सदस्य      

१६ कायपुालिका सदस्यको चजम्मेवारीको महत्वका ववषयगत क्षेिमा ज्ञान सीष 
सम्बन्धमा अलभमचुखकरण। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

३०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

कायकु्षमता 
बृवद्ध,गणुस्तरीय सेवा 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 न्यावयक सलमलत      

१७ स्थानीय तहमा हनुसक्ने वववाद र सो वववाद लनरुपण गने काननुी उपायका 
बारेमा प्रचशक्षण आवश्यक। न्यावयक सलमलतको काम कारवाही, न्याय 
सम्पादन प्रकृया, न्यावयक काम कारवाही, ऐन लनयमको प्रयोग, मेिलमिाप, 
वववाद लनरुपण िगायतका ववषयमा ववशेष तालिम तथा प्रचशक्षण कायकु्रम। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, न्यावयक 
सलमलत 

१००० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

कायकु्षमता बृवद्ध, 
गणुस्तरीय सेवा 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

 

 
स्थानीय राजश्व परामश ुसलमलत      

१८ स्थानीय कर, करको दायरा, करका ववषयक्षेि, राजस्व संकिनको अवस्था, 
राजस्वको सम्भाव्यता, राजस्व पररचािन, राजस्व सधुार, जनतामा करको 
प्रभाव, पालिकालभि करका स्रोतका सम्भावना, राजस्व सधुार काययुोजना, 
बााँडफााँट भइ आउने राजस्व, आन्तररक आय, राजस्व परामश ु सलमलतको 
भलूमका िगायतका ववषयमा ववशेष दक्षता एवम ्क्षमता अलभवृवद्ध सम्बन्धी 
तालिम तथा अलभमखुीकरण कायकु्रम। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, स्थानीय 
राजश्व परामश ु
सलमलत 

१००० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

आन्तररक राजश्व 
संकिनमा बृवद्धभइ 
ववकास लनमाुणमा 
योगदान 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

१९ उत्कृि पालिका तथा स्थानहरुको अविोकन भ्रमण आवश्यक। 

 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

२००० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान क्षमता अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 स्रोत अनमुान तथा बजेट लसमा लनधारुण सलमलत      

२० पालिकाको आफ्नो आन्तररक आयस्रोत र संघ तथा प्रदेशबाट आउने स्रोत, 

ववत्तीय हस्तान्तरण, आन्तररक ऋण,आयको प्रक्षेपण, रावष्ट्रय तथा प्रादेचशक 
प्राथलमकता, स्थानीय आवश् यकता,बजेटको कुि लसमा लनधाुरण गदाु आय र 
व्ययको सही प्रक्षेपण, खचकुो लसमा, सन्तलुित बजेट तयारी बारेमा जानकारीका 
िालग प्रचशक्षण। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, स्रोत 
अनमुान तथा बजेट 
लसमा लनधाुरण 
सलमलत 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 
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 बजेट तथा कायकु्रम तजुमुा सलमलत      

२१ बजेट तथा कायकु्रम तजुमुा, घाटा बजेट, बजेटका स्रोत, सीमा, ऋण पररचािन, 
पालिकाको वावषकु नीलतपालिकाका आवश्यकता िगायतका ववषयमा दक्षता 
अलभवृवद्ध सम्बन्धी अलभमखुीकरण। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, बजेट तथा 
कायकु्रम तजुमुा 
सलमलत 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

 अन्य ववषयगत सलमलतहरु      

२२ ववषयगत ज्ञान लसप दक्षता बारेमा सलमतीका पदालधकारीहरुिाई अिगअिग 
ववषयक्षेिगत प्रचशक्षण। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 
सम्बद्धववषयगत 
सलमलत 

१००० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

 कमचुारीका िालग क्षमता ववकास कायकु्रम      

 प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत      

२३ समन्वय, सहजीकरण, व्यवस्थापन, प्रशासकीय बन्दोबस्त, जनप्रलतलनधी र 
कमचुारीको बीचमा तादात्म्यता िगायतका ववषयमा प्रचशक्षण। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत,सम्बद्ध 
शाखा 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

२४ वावषकु कायकु्रम तथा बजेट तजुमुा, आयोजना व्यवस्थापन, अनगुमन मूल्याङ्कन, 
ववचत्तय व्यवस्थापन, आलथकु अनशुासन, लमतचव्यता, पारदचशतुा र सशुासन 
सम्बन्धमा अलभमखुीकरण।  

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत,सम्बद्ध 
शाखा 

१००० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

२५ वावषकु खररद योजनाको तयारी, सावजुलनक खररद,EGP System, E-

procurement, खररद ऐन लनयममा भएको पररमाजनु,NAMS ,SUTRA 
िगायतका ववषयमा प्रचशक्षण। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत,सम्बद्ध 
शाखा 

१००० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

२६ ज्ञान व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, 
कमचुारी उत्प्रेरणा, वृचत्त ववकास, सकारात्मक सोंच र पनुताुजगी िगायतका 
ववषयमा तालिम तथा प्रचशक्षण । 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत,सम्बद्ध 
शाखा 

१००० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 क) प्रशासन योजना तथा अनगुमन शाखा      

२७ आवलधक योजना तयार गने क्षमता सम्बन्धी,वावषकु बजेट तथा कायकु्रम 
तयारी सम्बन्धी, आयोजना कायाुन्वयन र अनगुमन मूल्याङ्कन गने प्राववलधक 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 
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ज्ञानसम्बन्धी पालिकाको प्रोफाइि तयारी र पररयोजना बैंक सम्बन्धी,सामाचजक 
पररक्षण र सावजुलनक सनुवुाईको तौर तररका सम्बन्धी, आचरण, अनशुासन, 
लनयलमतता, समयपािन सम्बन्धी, ववषयमा तालिम तथा अलभमखुीकरण। 

 ख) पवुाधुार ववकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा      

२८ सहरी ववकास तथा बस्ती ववकास भवन सम्बन्धी नक्सा पास प्रकृया, लनयमन 
र पनुलनमुाुण सम्बन्धमा प्रचशक्षण। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 ग) स्वास्र्थय तथा सामाचजक ववकास शाखा      

२९ आधारभतू स्वास्र्थय र सरसफाइ एवं पोषण, प्रजनन स्वास्र्थय, स्वास्र्थय सेवा 
प्रवाह, खाद्य पदाथकुो गणुस्तर पररक्षणअनगुमन,स्वच्छ खानेपानी, फोहोरमैिा 
व्यवस्थापनसम्बन्धमा ज्ञान, लसप, दक्षता अलभवृवद्ध सम्बन्धी तालिम। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 घ) चशक्षा यवुा तथा खेिकूद शाखा       

३० चशक्षाको गणुस्तर, आधारभतू चशक्षा, १२ कक्षासम्मको चशक्षा पालिकाबाट 
संचािन गने सम्बन्धमा, अनसुचुी ८ िे ददएको चजम्मेवारी बमोचजम 
पालिकाबाट शैचक्षक कायकु्रम संचािन गने सम्बन्धमा र सशतु अनदुानको 
सट्टा समानीकरण अनदुानबाट चशक्षाका कायकु्रम संचािन गने सम्बन्धमा 
कमचुारीिाई ववशेष तालिम तथा अलभमखुीकरण कायकु्रम। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 ª) आलथकु प्रशासन शाखा              

३१ अचन्तम िेखा पररक्षण प्रलतवेदनमा उल्िेचखत प्रलतवेदनहरु समयमै फछुयौट 
गनुपुने र सोका िालग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 
र िेखा िगायतका शाखाप्रमखुहरुिाई बेरुज ु हनु नददन, ववलधसम्मत 
प्रकृयाबाट खररद काय ुगन ुतथा भएको बेरुज ुसमयमै फछुयौट गने ववषयमा 
एवककृत सम्पलत व्यवस्थापन सम्बन्धमा अलभमखुीकरण कायकु्रम संचािन। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

३२ एवककृत आलथकु लबवरणको तयारी गन ुSUTRAिाई लनयलमत अपडेट गन ु
तालिम। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/ 

दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 च) कृवष तथ पश ुववकास शाखा          
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३३ कृवष सेवा सम्बन्धीकृवषिाई व्यवसायीकरण र आधलुनकीकरण गन ुआवश्यक 
क्षमता अलभवृवद्ध कायकु्रम संचािन गने। कमचुारीिाई सक्षम बनाउन ज्ञान, 
लसप र धारणा पररवतुन हनुे तालिम संचािन गने।  

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 छ) आन्तररक िेखा परीक्षण ईकाई          

३४ आलथकु प्रशासन, खररदप्रकृया, खररद काननु, आन्तररक र अचन्तम िेखा 
पररक्षणका सम्बन्धमाप्रचशक्षण। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत,सम्बद्ध 
शाखा 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 ज) स्थानीय अलभिेख व्यवस्थापन      

३५ सचुना तथा अलभिेख केन्द्र संचािन, सचुनाको हक, पारदचशतुा , गोपनीयता, 
सूचनाको माध्यम र तररका आदद ववषयका सम्बन्धमा कमचुारीिाई प्रचशक्षण।  

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 झ) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन          

३६ स्थानीय सेवाको सवह व्यवस्थापनका िालग आवश्यकजनशचिको व्यवस्थापन 
गरी स्थानीय सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गनुपुने। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 ट) बेरोजगारको तर्थयाकं संकिन          

३७ बेरोजगार, श्रलमक, दक्ष जनशचिको तर्थयाङ्क संकिन र ववशे्लषण सम्बन्धमा र 
रोजगारीबाट फवकुएकाहरुको प्रबधुनका िालग सघाउन कमचुारीिाईव्यवसाय 
सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी तालिम। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 ट) जेष्ठ नागररक अपागंता भएका व्यचि र अशिहरुको व्यवस्थापन         

३८ जेष्ठ नागररक अपांगता भएका व्यचि र अशिहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धमा 
कमचुारीिाई अलभमखुीकरण। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 ठ) नगर प्रहरी          

३९ नगरप्रहरीको काम कतुव्य र भलूमका, कायशैुिी, सरुक्षा,ववपद व्यवस्थापननपेाि 
प्रहरीसंगको समन्वय वारेमा अलभमूखीकरण। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 ड) सहकारी संस्था      
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४० सहकारी संस्थाको लनयमनको िालग जनशचि थप गरी सहकारी सम्बन्धमा 
तालिम। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 ढ) वडा सचचव तथा अन्य कमचुारीहरु 
     

४१ वडा कायाुियवाट सम्पादन हनुे सेवा प्रवाहका कायहुरु, लसफाररसर प्रमाचणत 
गने ववषय, सेवाको चसु्त ढंगिे प्रवावहकरण गने ववषय, आइटी कम््यटुर 
सम्बन्धी ववषयमा वडाकायाुियका कमचुारीिाई तालिम आवश्यक। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, वडासचचव 

१००० संघ/प्रदेस/ 
पालिका/ 
दातलृनकाय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेवा, ववकास, सशुासन 

वडाअध्यक्ष 

 (क) अनमुालनत जम्मा रकम  ३२९५०    
 

 

 

तालिका 10:िीबषीय संस्थागत संरचनागत क्षमता ववकास कायकु्रम कायानु्वायन काययुोजना 
 (आ.व २०७९/८०–२०८१/८२) 

क्र.सं. संस्थागत क्षमता ववकास कायकु्रम चजम्मेवारी अनमुालनत 

बजेट रु  

बजेटको 
स्रोत 

अपेचक्षत  

उपिब्धी 
अनगुमन 

मूल्याकंन 
 संस्थागत संरचना, कायािुय पवुाधुार, भौलतक पवुाधुार, औजार, 

उपकरण, मेचशन, फलनचुार िगायत 

     

१ पालिका भवन रहेको जग्गाको स्वालमत्व काननुी प्रकृया परुा गरी 
आफ्नो नाममा ल्याउनपुने । 

 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

जग्गाको 
स्वामीत्वका 
िालग वजेट 
नचावहने 

संघ/प्रदेश/ दातलृनकाय 

 
पवुाुधारयिु, 
सेवाग्राहीमैिीभवन लनमाुण 
भएकोहनुे 
सेवाग्राहीिे चसु्त सेवा 
पाएको हनु े

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

२ वनवाट प्रकृया परुा गरी भवन रहेको जग्गा आफ्नै बनाउनपुने वा 
अन्य उपयिु जग्गा प्राप्त गरी र भववश्यमा नया ं आधलुनक, 
पवुाुधारयिु,सेवाग्राहीमैिी,सवुवधायिु र अशिमैिी भवन लनमाुण। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००००० संघ/प्रदेश/ दातलृनकाय 

 

सेवाग्राहीिे चसु्त सेवा 
पाएको हनु े

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

३ ७ वटा वडा कायाुियहरुिाई ममतुसंभार तथा सेवाग्राहीमैिी 
संरचनायिु हनुेगरी सधुार। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

३५०० संघ/प्रदेश/ दातलृनकाय 

 

सेवाग्राहीिे चसु्त सेवा 
पाएको हनुे र कमचुारी 
कामप्रलतउत्प्रेररत भएको हनुे 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 
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५ आफ्नै भवन नभएका २ वटा वडा कायाुियहरुको आफ्नै भवन 
बनाउनपुने। 

 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

२०००० संघ/प्रदेश/ दातलृनकाय 

 

ववपद व्यवस्थापन भएको 
हनु े

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

६ प्रववधीमैिी कायसुम्पादनमा सघाउ पयुाुउन ४ वटा कम््यटुरहरु र 
एउटा वप्रन्टर खररद गने। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/प्रदेश/ 

पालिका 
उत्प्रेररतकमचुारी 
उत्कृिकायसुम्पादन  

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

७ कायाुिय थप व्यवस्थापन गनकुा िालग र न्यनुतम आवश्यकता 
पूलतु गन ुन्यूनतम दराज, कुसी, टेवि, सोफा, फाइि, साउण्ड 
लसस्टम िगायत खररद गने।यो खररद गदाु लमतव्यवयतािाई ध्यान 
ददने। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

३००० संघ/प्रदेश/ 

पालिका 
उत्प्रेररतकमचुारी 
उत्कृिकायसुम्पादन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

८ पालिकाको O&M Survey गरी स्थायी कमचुारीको पूलतु गने। 

 
प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदेश/ 

पालिका 
उत्प्रेररतकमचुारी 
उत्कृिकायसुम्पादन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

९ इन्टरनेट र वाइफाइ,  प्रोजेक्टर िगायतको व्यवस्था चसु्त 
बनाउने। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

२००० संघ/प्रदेश/ 

पालिका 
उत्प्रेररतकमचुारी 
उत्कृिकायसुम्पादन चसु्त 
सेवाप्रदान 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

१० प्रलतक्षाियमा सेवाग्राहीका िालग उपयिु कुसीहरुको व्यवस्थापन। प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

२००० संघ/प्रदेश/ 

पालिका 
उत्प्रेररतकमचुारी 
उत्कृिकायसुम्पादन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 (ख) अनमुालनत जम्मा रकम  १३२०००    
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तालिका 11:िीबषीय प्रणािीगत क्षमता ववकास कायकु्रम कायानु्वायन काययुोजना 
(आ.व २०७९/८०–२०८१/८२) 

क्र.सं. प्रणािीगतक्षमता ववकास कायकु्रम चजम्मेवारी अनमुालनत 

बजेट रु 

बजेटको 
स्रोत 

अपेचक्षत उपिब्धी अनगुमन 

मूल्याकंन 
१ संवैधालनक काय ुचजम्मेवारी परुा गन ुबन्नपुने काननुहरु (ऐन, लनयमाविी, लनदेचशका, 

कायवुवधी, मापदण्ड) बनाइ िाग ु गनुपुनेमा अझै पलन न्यूनतम रुपमा आवश् यक 
काननुहरु तजुमुा गन ुबााँकी रहेकोिे संलबधानको अनसूुची ८ र स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन २०७४िे पालिकािाई ददएको संबैधालनक र काननुी चजम्मेबारी 
सम्पादनका िालग बनाउनपुने न्यूनतम काननुहरु: ऐन, लनयमाविी, लनदेचशका, 
ददग्दशनु, कायवुवधी, मापदण्ड लनमाुण गने। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

गाउं 

कायपुालिका 

३००० संघ/ प्रदेश/ 

पालिका/ 
दातलृनकाय 

ज्ञान, दक्षता, 
क्षमता, सेवा, 
ववकास, ववधी 
पद्धलतस्थापना, 
सशुासनकायम 
भएको हनुे 

गाउंसभा, 
प्रदेशसभा, 
प्रलतलनधी 
सभा 

२ पालिकाको रणनीलत, योजना, ववधी, प्रकृया, पद्धती, कायपु्रकृया सरिीकरण सधुारका 
कागजात तथा फाराम तयार गने। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पालिका/ 
दातलृनकाय 

ज्ञान, दक्षता, 
क्षमता, सेवा, 
ववकास, ववधी 
पद्धलतस्थापना 
सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

३ नागररक वडापि, गनुासो व्यवस्थापन संयन्ि, गनुासोपेटीका, सावजुलनक सनुवुाइ, 
सामाचजक पररक्षण, ग्राहक सन्तिुी, काय ुसरिीकरण फाराम, अनिाइन अनगुमन 
मूल्यांकन संयन्ि िगायतका पद्धलत व्यवचस्थत गने। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पालिका/ 
दातलृनकाय 

फाराम बनेको 
हनुे,काय ुसरि 
भएको हनुे 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

४ जनप्रलतलनधी र कमचुारीका िालग व्यवहाररक आचारसंवहता कायाुन्वयनमा ल्याउने।  प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५० पालिका सेवाग्राही सन्तिुी अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

४ ववपद् व्यवस्थापन, पूवाुधार लनमाुण, वातावरण संरक्षण, ववत्त व्यवस्थापन, वस्ती 
ववकास, ववलध लनमाुण, बजेट लनमाुण, योजना तजुमुा, राजस्व पररचािन, सेवा प्रवाह, 
सशुासन कायम िगायतका ववषयमा मौजदुा संरचना, ववद्यमान जनशचि र उपिब्ध 
काननु अपयाुप्त देचखएकोिे यस सम्बन्धमा ठोस योजना सवहत तत्कालिक एवम ्
दीघकुािीन रणनीलत सवहतको काययुोजना तयार गने। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पालिका/ 
दातलृनकाय 

काय ुसहजता 
भएको हनुे 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 
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५ कमचुारी र जनप्रलतलनधीहरुिाई समग्र व्यवस्थापकीय र प्रशासलनक कायकुा साथसाथै 
जनतासाँग प्रत्यक्ष सेवामा रही काय ुसम्पादन गदाु आवश् यक पने गणुवेवष्ठत क्षमता 
ववकासका कायकु्रमबाट प्रचशचक्षत गने । 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पालिका/ 
दातलृनकाय 

कायवुवलध तयार 
भएको हनुे 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

६ पालिकाको संगठन संरचना र कमचुारी दरबन्दी सम्बन्धमा संगठन तथा व्यवस्थापन 
सवेक्षण (O&M Survey) गने र स्थायी दरबन्दी लसजनुा गरी िोकसेवा आयोगमाफुत ्
स्थायी कमचुारी आपूलतु गने । 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पालिका/ 
 

ववधी पद्धलतस्थापना अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

७ कायपुद्धतीमा सधुार ल्याउन पालिकाका जनप्रलतलनधी र कमचुारीहरुिाई 
आवश्यकतानसुार E procurement, Egp, Digital banking system, It based service 

training, Data management system, Administrative capacity building, Modern 

technology, Positive attitude, Repoort writing िगायतका ववषयमा लसपमूिक 
तालिम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण कायकु्रम सचािन गने। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५००० संघ/ प्रदेश/ 

पालिका/ 
दातलृनकाय 

ज्ञान, दक्षता, 
क्षमता, सेवा, 
ववकास, ववधी 
पद्धलतस्थापना 
सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

८ कायपुालिका पदालधकारीहरुिाई बैठक सम्बन्धमा ववद्यतुीय माध्यमबाट जानकारी 
गराउने पद्दती लनमाुण गने। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० प्रदेश/ 

पालिका 
ज्ञान, दक्षता, 
क्षमता, सेवा, 
ववकास, ववधी 
पद्धलतस्थापना 
सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

९ सरकारी जग्गा भवन सम्पदाको अलभिेख राख्न ेव्यवचस्थत पोटुि लनमाुण गने। प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पालिका 
ज्ञान, दक्षता, 
क्षमता, सेवा, 
ववकास, ववधी 
पद्धलतस्थापना 
सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

१० जेष्ठ नागररक िगायतका िालग स्रोतको व्यवस्थासवहत आश्रयस्थि लनमाुण गनुपुने। प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पालिका/ 
दातलृनकाय 

स्थायी कमचुारी 
भरपदो 
कायसुम्पादन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 
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११ पालिकाको आय व्यय व्यवचस्थत ववलधबाट लनयलमत रुपमा सावजुलनवककरण गने 
पद्दती बसाल्ने। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलधकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१०० पालिका ज्ञान, दक्षता, 
क्षमता, सेवा, 
ववकास, ववधी 
पद्धलतस्थापना 
सशुासन 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष 

 (ग) अनमुालनत जम्मा रकम  १५६५०    
 कुि अनमुालनत बजेट रकम  १८०६००    

 

नोट: 
1. उल्िेचखत क्षमता ववकास योजनाको कायाुन्वयनबाट यसै प्रलतवेदनको पररच्छेद ४ को बुाँदा नं. ४.३ मा उल्िेचखत अपेचक्षत नलतजाहरुमध्ये क्षमता ववकास योजना तयार 

भएको हनुे, जनशचििे तालिम प्राप्त गरेको हनुे, पालिकाका काननुहरु तजुमुा भएको हनुे, भौलतक पवुाुधारहरु तयार भएको हनुे, ववकास लनमाुण तथा सेवा प्रवाहमा चशघ्रता 
आएको हनुे, दैलनक कायमुा सरिीकरण भएको हनुे, कमचुारी उत्प्रेररत भएको हनुे, ग्राहक सन्तिुी भएको हनुे र ववत्तीय लनयलमतता भई बेरुज ु लनयन्िण हनु ेजस्ता 
उपिब्धीहरु हालसि हनुेछन।् 

2. मालथका ववलभन्न तालिकाहरुमा प्रस्ताव गररएका क्षमता ववकास कायकु्रम यस खााँडादेवीगंगा गाउंपालिकािे आफ्नो प्राथलमकता क्षमता बजेट स्रोत आवश्यकता पररस्थीलत 
अनसुार कुनै पलन बष ुसमय र कुनै पलन आलथकु स्रोतवाट सम्पादन गन ुसक्ने नै हुंदा मालथ प्रस्ताव गररएका तमाम क्षमता ववकासका कायकु्रमहरुमध्ये मखु्य मखु्य केही 
छनौट गरी िीबषीय क्षमता ववकास कायकु्रम कायाुन्वयन काययुोजनामा समावेश गरीएको छ । बांकी कायकु्रमका िालग आफैं िे समयावधी, प्राथलमकता र बजेट तथा 
बजेटको स्रोत व्यवस्था गन ुसक्नेन ैछ भन्ने अपके्षा गररएको छ। 

3. मालथ प्रस्ताव गररएका कायकु्रमहरु P1,P2,P3मा राचखएतापलन कामको प्रकृलतअनसुार कलतपय कायकु्रम पवहिो बषदेुचख लनरन्तर गरररहनपुने प्रकृलतका समेत रहेका छन।् 

4. मालथ तालिका ९ मा प्रस्ताव गररएको कामका िालग अनमुालनत बजेट रु१८,०६,००,०००िाग्ने अनमुान गररएको छ। उि रकममा पालिकािे आफ्नो आवश्यकतानसुार 
पररमाजनु गन ुसक्नेछ।  

5. यस तालिका ९ को कायाुन्वयन काययुोजनामा नसमेवटएका तालिका४कामध्ये यस तालिकामा नराचखएका कायकु्रमहरु, तालिका,७ का कायकु्रमहरु र तालिका ८ का 
कायकु्रमहरु सम्पादन गनकुा िालग छुटै्ट थप बजेट िाग्नेछ सो रकम पालिका आफैिे अनमुान गरी व्यवस्थापन गनसुक्नेछ र यो रकम संघ सरकार, प्रदेश सरकार, 
पालिकाको आफ्नै स्रोत, दात ृलनकाय, अन्य संघसंस्था समेतको सहयोगवाट व्यहोने गरी सम्पादन गनुपुनेछ। 

6. मालथको काययुोजना तालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, सलमलत र कमचुारीिाई कुनै ववषयमा तालिम वा प्रचशक्षण गन ुअिग अिग कायकु्रम र  बजेट प्रस्ताव 
गररएको भएतापलन यदी उल्िेचखत पदालधकारीिाई एकै पटक एकै स्थानमा उि तालिम वा प्रचशक्षण प्रदान गरेको खण्डमा अनमुालनत बजेट बचत हनु ेर न्यनु िागत 
िाग्नेछ। 



77 
 

7. उल्िेचखत क्षमता ववकास काययुोजनाको सही कायाुन्वयनका िालग पालिकाका जनप्रलतलनधीहरु र कमचुारीहरुपूण ुरुपमा सवक्रिय इमानदार र चजम्मेवार हनुपुनेछ।अलन स्रोत 
जटुाउनका िालग संघसरकार, प्रदेशसरकार, दात ृलनकाय, प्रदेश सशुासन केन्द्र, अन्य संघसंस्था पलन त्यचत्तकै सकारात्मक र सहयोगी हनुपुनेछ। साथै पालिकािे आफ्नो 
आन्तररक स्रोत पररचािनको थप संभावनाको खोचज गनुपुने र समयसारीणी तथा प्राथलमकतािाई ख्याि राख्नुपनेछ। त्यसैगरी ववपद, प्रकोप, महामारी समेतको सामना गदै 
पलन अगाडी बढ्नपुने हनु्छ। अन्यथा यी सवै पक्ष यस काययुोजना कायाुन्वयनका संभाव्य जोचखमका क्षिे हनु सक्नेछन।् 

 



78 
 

पररच्छेद - आठ 

लनष्कष ुतथा सझुाव 

(Conclusion and Recommendation) 
 

रामेछाप चजल्िाचस्थत पहाडी भभुागमा अवचस्थत खांडादेवी गाउंपालिकािाई नेपािको संलबधान २०७२ िे ददएको संबैधालनक 
कायचुजम्मेवारी सही ढंगिे सम्पादन गनकुा िालग उि पालिकाको माकादमुचस्थत कायाुियमा सो पालिकाका नवलनवाुचचत 
जनप्रलतलनधीहरु, कमचुारीहरु तथा स्थानीय सेवाग्राही समेतको राय सझुाव सल्िाह लिइ उहांहरुकै माग र स्थानीय 
आवश्यकता एवं धरातिीय यथाथतुामा रही तयार गररएको यो खांडादेवी गाउंपालिकाको िीबषीय क्षमता ववकास कायकु्रम 
संबचन्धत सबै सरोकारवािाहरुवाट ईमानदाररताका साथ क्रमश िागू गदै जान े हो भन े यस योजनावाट खााँडादेवी 
गाउंपालिकािे गनुपुने ववकास लनमाुण र सेवाप्रवाहको काममा अपेचक्षत र उल्िेखनीय योगदान पयुाुउनसक्ने संभावना छ।  
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पररच्छेद-नौँ 

अनसूुचीहरु 
 

अनसूुची १ 
फाराम नं १ 

संववधानको अनसूुची -८ बमोचजमको काय ुचजम्मेवारीको ववश्लषेण 
ldlt ===============================================kflnsf .......... :yfg==========================lhNnf ======================= 

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

cj:yf  

sfo{;Dkfbgdf 

b]lvPsf ;d:of 

;d:of ;df3fgsf 

nflu ug'{ kg]{ 

;'wf/ 

cg';'RfL–*sf] ;du| 

sfof{Gjogsf nflu 

kflnsfsf] ck]Iff 

Ifdtf ljsf;sf nflu k|:tljt  

sfo{s|dx? 

hgZflQm ;+:yfut k|0ffnLut  

!= gu/ k|x/L         

@= ;xsf/L ;+:yf         

#= Pkm, Pd ;+rfng        

$= :yfgLo s/ -;DklQ s/, 3/ axfn s/, 3/ hUuf /lhi6]«zg 

z'Ns, ;jf/L ;fwg s/_, ;]jf z'Ns b:t'/, ko{6g z'Ns, lj1fkg 

s/, Joj;fo s/, e"lds/ -dfnkf]t_, b08 hl/jfgf, dgf]/Ghg s/, 

dfnkf]t ;+sng 

       

%= :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg         

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

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

*= cfwf/e"t / dfWolds lzIff        

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

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

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

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

/ dWo:ytfsf] Joj:yfkg  

       

!#= :yfgLo clen]v Joj:yfkg        

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

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

;xsf/L  

       

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

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

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

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

@)= ljkb Joj:yfkg         

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

@@= efiff, ;+:s[lt / nlntsnfsf] ;+/If0f / ljsf;         

 

अनसूुची २ 
फाराम नं २ 

काननु वमोचजम पालिकाका पदालधकारीहरुको कायसुम्पादन वववरण 
ldlt=============kflnsf ................. :yfg==========================lhNnf =========================== 

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

sfo{;Dkfbgsf] 

ljBdfg cj:yf 

(Performance 

Situation ) 

sfo{ ;Dkfbgdf 

b]lvPsf] 

cGt/fn 

(Gap) 

sfo{ ;Dkfbg 

;'wf/sf nflu 

cfjZos Ifdtf 

ljsf; sfo{qmd  -

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

 k|d'v÷ cWoIf,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

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

^= ;ef / sfo{kflnsf4f/f ul7t ;ldltx?sf] sfddf ;xhLs/0f / ;dGjo ug]{,     
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&= ;ft lbgeGbf a9L ;do ufFpkflnsf jf gu/kflnsfdf cg'kl:yt x'g] ePsdf cWoIf jf k|d'vnfO{ hfgsf/L 

u/fpg],  

   

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

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

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

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

gu/kflnsfdf k]z ug]{,  

   

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

ug]{, u/fpg],  

   

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

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

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

   

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

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

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

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

u/fpg], 

   

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

j8f ;ldlt     

GoLos ;ldlt     

:yfgLo /fhZj 

k/fdz{ ;ldlt 

    

;f|]t cg'dfg tyf 

ah]6 l;df lgwf{/0f  

;ldlt  

    

ah]6 tyf sfo{s|d 

th'{df ;ldlt 

    

k|d'v k|zf;sLo 

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

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

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

s_ k|zf;g, of]hgf 

tyf cg'udg zfvf 

cfjlBs of]hgf tof/ ug]{    

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

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

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

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

5. O & M Survey ug]{ 
   

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

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

v_ k'jf{wf/ ljsf; 

tyf jftfj/0f 

Joj:yfkg zfvf 

1. ;x/L ljsf; tyf a:tL ljsf; ljsf; ;DaGwL gLlt tof/, sfof{Gjog Pj+ cg'udg ug]{ 
   

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

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

4. k'gM lgdf{0f ;DaGwL 
   

u_ :jf:Yo tyf 

;fdflhs ljsf; 

zfvf 

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

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

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

4. :jR5 vfg]kfgL ;DaGwL 
   

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

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

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

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

3_ lzIff, o'jf tyf 

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

   

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

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

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

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

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

ª_ cfly{s k|zf;g 

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

   

2. PsLs[t ;DklQsf] Joj:yfkg 
   

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

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

r_ s[lif÷ k'z ljsfz 

zfvf 
1. kz' ;]jf ;DaGw 

   

2. s[lif ;]jf ;DaGwL 
   

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

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

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

5_ cfGtl/s n]vf 

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

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

   

:yfgLo clen]v 

Joj:yfkg 

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

Joj:yfkg 

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

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

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

   

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

h]i7 gful/s, 

ckf+utf ePsf JolQm 

/ czQmx?sf] 

Joj:yfkg 

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

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

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

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

3. ljkb\ Joj:yfkg ug]{ 
   

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

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

 

अनसूुची ३ 
फाराम नं ३ 

क्षमता ववकास आवश्यकता ववश्लषेण  (Analysis of Capacity Development Necesscity) 
ldlt===========================================================================kflnsf ===================== :yfg=========================lhNnf =================== 

Ifdtf ljsf;sf] If]q(Areas of 

Capacity Development) 

ljBdfg sfo{;Dkfbgsf] cj:yf 

(Existing 

Performance 

Situation) 

ck]lIft Ifdtf 

(Expected 

Capacity) 

Ifdtf cGt/fn 

ljZn]if0f(Capacity Gap 

Analysis) 

Ifdtf ljsf;sf nflu cfjZos kg]{  

sfo{s|dx? (Capacity 

Development Needs and 

Intervention) 

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

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

(P1,P2,P3) 

!= ljsf; Aoj:yfkg      

!=! cfjlws gu/ ljsf; of]hgf      

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

!=#= laifout ljsf; of]hgf tyf gLlt        

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

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

ul/ad'vL ljsf;_ 

     

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

!=^ aflif{s sfo{tflnsf      

!=&hg;xeflutf      

!=* of]hgf sfof{Gjog / Ifdtf      

!=( dd{t ;+Def/ tyf Aoj:yfkg     •  

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

@= hgzlQm tyf ;+u7gfTds Aoj:yfkg      

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

sfo{;Dkfbg / Ifdtf ljsf; 

     

@=!=@ cWoIf      

@=!=# pkfWoIf      

@=!=$ j8f cWoIf      

@=!=% j8f ;b:o       

@=!=^ ;ldltx?      

@=!=^=! Goflos ;ldlt      

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

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

lgwf{/0f ;ldlt 

     

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

@=!=^=% j8f ;ldlt      

@=!=^=^ cGo ;ldlt÷ pk;ldlt      

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

sfo{;Dkfbg / Ifdtf ljsf; 

     

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

@=@=@ n]vf       

@=@=# lzIff      

@=@=$ :jf:Yo      

@=@=% ;"rgf k|ljlw       

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

@=@=& /fh:j      

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

@=@=* /f]huf/       

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

@=@=!) k|zf;g      

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

@=@=!@ j8f ;lrj      

@=# kflnsfsf dxfzfvf, zfvf tyf 

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

     

@=#=@      

@=#=#      

@=#=$      

@=#=%      

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

sfo{ljefhg 

    •  

@=% sd{rf/Lsf] sfo{ljj/0f      •  

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

Ifdtf ljsf;  

     

@=&cfGtl/s ;+rf/      

@=* kbflwsf/L tyf sd{rf/L 

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

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

;jf/L ;fwg  

     

#= ljQLo Aoj:yfkg      

#=! /fh:j kl/rfng      

#=@ PsLs[t ;DklQ s/      

#=# ah]l6Ë tyf vr{ Aoj:yfkg      

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

#=% ;DklQ÷lhG;L Aoj:yfkg      

#=^ n]vf k|0ffnL      

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

#=* n]vf kl/If0f      

#=* cfGtl/s  lgoGq0f  sfo{ljlw      

#=( k|ltj]bg       

$= ;"rgf Aoj:yfkg      

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

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

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

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

%= ;]jf k|jfx      

%=! sfof{no Aoj:yfkg      

%=@ gful/s a8fkq      

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

%=$ hjfkmb]lxtf÷pQ/bfloTj jxg / 

u'gf;f] Aoj:yfkg 

     

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

%=&kmf]x/ d}nf Aoj:yfkg      

%=* ;fdflhs ;'/Iff      

%=( ahf/ Aoj:yfkg      

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

^= ;dGjo / ;xsfo{       

^=! laifout sfof{nox? ljrdf       

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

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

ljrdf  

     

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

^=% lghL If]q ;+u      

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

;+u 

     

&=gLltut tyf sfg'gL Joj:yf      

&=! Kfflnsfsf] lglt tyf of]hgf       

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

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

lgodfjnLx? 

     

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

lgb]{lzsf, sfo{ljlw tyf dfkb08x? 

     

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

chart) 

     

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

cfof]u ;+usf] ;DaGw  

     

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

sfof{Gjogsf] cj:yf  

     

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

(Performance Indicators) 
sfof{Gjogsf] cj:yf 

     

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

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

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

     

!)=! sfof{Gjog cj:yf      

!)=@ sfo{;Dkfbg cj:yf      

!)=# ;d:ofx?      

!)=$r'gf}ltx?      

!)=%;'emfjx?       

!)=^ ck]Iffx?      

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

cj:yfsf  ;DaGwdf yk s]lx eP 

    •  

 

अनसूुची ४ 
फाराम नं ४ 

संस्थागत क्षमता ववश्लषेण  (Institutional Capacity Analysis ) 
=ldlt=========================== kflnsf ========================= :yfg========================== lhNnf================== 

 

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

s= Dffjg ;+;fwg Ifdtf ljsf; 

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

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

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

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

% xfn;Dd tflnd k|fKt hgzlQm     

^ Tfflndsf] ljj/0f      
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s= vl/b Jofj:yfkg     

v= sfg'g d:of}bf     

u= cfly{s Jofj:yfkg     

3= ;'rgf k|ljlw     

ª= :yfgLo ljsf;     

r= of]hgf th'{df     

5= /fh:j kl/rfng     

Hf= k|zf;g / Jofj:yfkg     

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

6 :yfgLo ;';fzg      

6 k"jf{wf/ lgdf{0f      

7 ;fdflhs If]qsf ljifox?      

8 ljljw      

v ;+:yfut Ifdtf ljsf; 

! :yfgLo k"jf{wf/     

 s= kflnsfsf] cfˆg} hUuf, ejg jf ef8fdf     

 Vf= cf}hf/ pks/0f      

 Uf= ;jf/L ;fwg      

 3= cf=O=l6 pks/0f     

 ª= cGo xf8j]/ tyf ;km6{j]/     

@ ejgsf] k|ofKttf     

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

 Vf= sf]7f     

 u= zf}rfno     

 3= ;ofof]uL sIf     

 ª= SofGl6g     

 Rf= Kffls{ª     

 5= k':tsfno     

 `= ;]jfuf|lx k|ltIff sIf     

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

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

u= k|0ffnLut Ifdtf ljsf; 

! lgltut tyf sfg'g Joj:yf      

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

;fdflhs kl/rfng, oftfoft u'?of]hgf ljkb Joj:yfkg   

    

 v= Kfflnsfsf gLlt /0flglt      

 u=P]gx?     

 3=lgodfjlnx?     

 ª sfo{ljlwx?      

 Rf=dfkb08x?     

@ ;+dGjo      

# ;xsfo{     

$ ;fem]bfl/tf      

% cfrf/;lxtf     

^ sfo{;Dkfbg k|0ffnL     

      

3 kflnsfsf] ;du| Ifdtf ljsf;      

! Gfful/s j8fkq     

@ u'gf;f] Jofj:yfkg     

# ;fj{hlgs ;'g'jfO{     

$ ;fdflhs kl/If0f      

% cg'udg d"Nof+sg      

      

 

अनसूुची ५ 
फाराम नं ५ 

लिसा (LISA) मलु्यांकन 
ldlt========================= kflnsf ============================ :yfg==========================lhNnf ======================== 

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

ePsf] gePsf] _ 
s}lkmot 

!= zf;sLo k|aGw   
!=!= ;efsf] ;+rfng k|s[of   
!=@= sfo{kflnsfsf] lg0f{o k|s[of   
!=#= ;ef÷sfo{kflnsfsfn] agfPsf :yfgLo sfg"g -P]g, lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08_ tyf lg0f{ox?sf] ;fj{hlgsLs/0f   
!=$= ;ef / sfo{kflnsfsf ;ldlt÷pk;ldlt ;+rfng ;DaGwL sfo{ljlw   
!=%= sfo{kflnsfsf] a}7s ;+rfng -a}7s af]nfpg], ldlt :yfg tf]Sg], sfo{ ;"rL pknAw u/fpg], u0fk'/s ;+Vof, lg0f{o k'l:tsfdf x:tfIf/, 

lg0f{odf c;xdlt cfbL_ 

  

!=^ cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL   
!=& :yfgLo txsf kbflwsf/Lx?sf] ;DklQ ljj/0f   
!=* d"NofÍg cjlwdf a;]sf] sfo{kflnsfsf] a}7s ;+Vof   

!=( n]vf k|0ffnLdf SUTRA sf] k|of]u   
@= ;+u7g tyf k|zf;g   
@=! ufpF÷gu/kflnsfsf] Ifdtf ljsf;   
@=@ k|ltj]bg tyf ljj/0f k|]if0f   
@=# ljifout ljefu÷dxfzfvf zfvf÷ pkzfvf÷PsfOx? Pj+ hgzlQmsf] sfd, sTo{Jo, clwsf/ / lhDd]jf/Lsf] sfo{ljj0f   
@=$= :yfoL kbk"lt{ gug]{ elgPsf kbx?df s/f/af6 dfq kbk"lt{   
@=% sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg ;Demf}tf   
@=^ hgzlQm Ifdtf ljsf;df nufgL   
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@=& k|d'v k|\zf;sLo clws[tsf] pkl:ylt lbg   
@=* Ifdtf ljsf; sfo{qmddf kbflwsf/L / sd{rf/Lx?sf] ;xeflutf   
#= jflif{s ah]6 tyf of]hgf Joj:yfkg   
#=! jflif{s ah]6 tyf sfo{qmd / cfjlws of]hgf th'{df   
#=@ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df / kfl/t ug]{ sfo{df ;Da4 ;ldlt / ;dGjo   
#=# lbuf] ljsf;sf nIox?sf] :yfgLos/0f   
#=$ ljifoIf]qut ?kdf ah]6 l;lnË lgwf{/0f   
#=% ah]6 k|:t'tL tyf :jLs[lt   
#=^ u}/;/sf/L ;+3 ;+:yfx?n] ufpF÷gu/;efaf6 kfl/t u/L of]hgf sfof{Gjog   
#=& s"n jflif{s ah]6df cfGtl/s cfosf] lx:;f   
#=* kfFr nfveGbf sd nfutsf of]hgfn] s"n k"FhLut ah]6sf] cf]u6]sf] lx:;f   
#=( jflif{s cfGtl/s cfo j[l4 ut jif{sf] t'ngfdf   
#=!) u};; dfk{mt of]hgf sfof{Gjog u/]sf] cj:yfdf u}=;=;= sf] gub nfut ;fe]mbf/L   
#=!! ;dk'/s cg'bfgaf6 ;+rfng x'g] cfof]hgfx?df nfut ;fe]mbf/Lsf nflu ljlgof]lht ah]6   
$= ljlQo Pj+ cfly{s Joj:yfkg   
$=! cfGtl/s ;|f]t   
$=@ ljlQo cg'zf;g   
$=# cfo Joosf] jlu{s/0f tyf n]vf+sfgsf nflu g]kfn ;/sf/åf/f lgwf{l/t k4lt / 9fFrfsf] k|of]u   
$=$ cfo / Joosf] ljj/0f ;fj{hlgsLs/0f   
$=%= k|rlnt sfg'g cg';f/ vl/b u'?of]hgf / jflif{s vl/b of]hgf tof/L / sfof{Gjog   
$=^ jflif{s ah]6 sfof{Gjogsf] k|ult ;ldIff   
$=& /sdfGt/   
$=* k|zf;lgs vr{   
$=( k"FhLut vr{   
$=!) /fh:j ;+sng   
$=!! vr{ ug]{ clVtof/L   
%= ;]jf k|jfx   
%=!= j8fn] pknAw u/fpg] ;]jf   
%=@= ;]jf k|ltsf] ;Gt'li6   
%=# ;]jf k|jfxdf k|ljlwdf cfwfl/t 6f]sg, cgnfOg /lhi6«];g jf sDKo'6/ ljlnª k|ljlwsf] k|of]u   

%=$ ;]jf k|jfxsf] dfkb08 (SOP)    
%=% a}+lsª k|0ffnLaf6 e'QmfgL   
%=^ j8fdf ;]jf k|jfxsf] j}slNks Joj:yf   
%=& u'gf;f] km5\of]{6   
%=* ;fdflhs ;'/Iff eQf a}+s vftf dfk{mt e'QmfgL   
%=( hGd]sf] ldltn] #% lbgleq ePsf] s"n hGd btf{ ;+Vof   
%=!) ;fj{hlgs ;'g'jfO{   
%=!! ;]jf k|jfxdf 3'DtL ;]jfsf] k|of]u   
%=!@ lzIffdf ;a} afnaflnsfsf] kx'Fr   
%=!# :jf:Yo ;]jfdf gful/ssf] kx'Fr   
%=!$ s[lif / kz' ;]jf   
%=!% :yfgLo pTkfbgsf] k|a4{g / ahf/Ls/0f   
^= Goflos sfo{ ;Dkfbg   
^=!= d]nldnfkstf{sf] Joj:yfkg   
^=@= Gofo ;ldltsf] k|s[of   
^=# Goflos ;ldltsf] k|ltj]bg k|0ffnL   
^=$ ph"/L km5\of}{6   
^=% Goflos ;ldltsf] lg0f{o pk/ k'g/fj]bg   
^=^ d]nldnfk s]Gb| u7g   
&= ef}lts k"jf{wf/   
&=! ;8s oftfoft u'?of]hgf cg';f/ ;8s k"jf{wf/ lgdf{0f   
&=@ hf]lvd ;+j]bglzn e"pkof]u of]hgf   
&=# ef}lts k"jf{wf/ ljsf;df ;fj{hlgs–lghL ;fe]mbf/L gLlt   
&=$ afnd}qL tyf ckfËd}qL k"jf{wf/   
&=% lgld{t k"jf{wf/sf] pkof]u / lbuf] Joj:yfkg   
&=^ of]hgfsf] jftfj/0fLo cWoog–;+lIfKt, k|f/lDes jftfj/0fLo k|efj d"Nof+sg (IEE) / jftfj/0fLo k|efj d"Nof+sg (EIA)   
&=& /fli6«o ejg;+lxtf / dfkb08   
&=*= ;8ssf] lj:tf/   
&=( ;8ssf] :t/ pGglt   
&=!) vfg]kfgL ;]jf lj:tf/   
&=!! jflif{s of]hgfsf] sfof{Gjog l:ylt   
&=!@= kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg   
&=!#= cf}Bf]lus k"jf{wf/   
*= ;fdflhs ;dfj]zLs/0f   
*=!= ;fdflhs lje]bsf] Go"gLs/0f   
*=@= ;dfg'kflts ;xeflutf   
*=# ;fdflhs ;'/Iff tyf ;+/If0f   
*=$= 3/]n' lx+;f cGTosf nflu ax;, k}/jL tyf r]tgfd"ns cleofg   
*=%= afn>d, afn ljjfx, ax'ljjfx, bfOhf]÷bx]h, af]S;L, 5fpk8L h:tf k|yf;Fu ;DalGw sfo{x?   

*=^ n}+lus pQ/bfoL ah]6 k/LIf0f (GESI Audit)    
*=& dlxnf lj?4 x'g] 3/]n' lx+;fsf] 36gfdf sdL   
*=* afn>d, afnljjfx, ax'ljjfx, bx]h, af]S;L, 5fpk8L h:tf k|yf /f]syfdsf nflu th'{df ul/Psf sfo{qmd nufgL    
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*=( dlxnf÷blnt÷ckf+utf ePsf JolQm ;+of]hs÷cWoIf ePsf] pkef]Qmf ;ldltx?sf] ;+Vof   
*=!) cfly{s tyf ;fdflhs ?kdf kl5 k/]sf dlxnf, afnaflnsf, blnt, ckf+utf ePsf JolQm, h]i7 gful/s, cNk;+Vos, ;LdfGts[t 

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

  

(= jftfj/0f ;+/If0f tyf ljkb\ Joj:yfkg   
(=! ljkb\ Joj:yfkg   
(=@ jftfj/0fLo k|b"if0f lgoGq0f -hn, e"ld, WjgL, jfo' / vfB_   
(=# jftfj/0fd}qL k"jf{wf/   
(=$ ljkb\ hf]lvd If]qsf] klxrfg / gS;f+sg   
(=% jftfj/0fLo If]q k|a4{gdf ah]6 ljlgof]hg   
(=^ jftfj/0f ;+/If0fdf 6f]n ljsf; ;+:yf, gful/s tyf lghL If]q / u}=;=;= sf] ;xeflutf   
(=& :yfgLo ljkb\ Joj:yfkg sf]ifdf ah]6 ljlgof]hg / vr{ -jflif{s ?kdf_   
(=* 6f]n ljsf; ;+:yf u7g tyf ;+rfng   
(=( PDa'n]G;, cUgL lgoGq0f h:tf cfsl:ds ;]jfx?sf] pknAwtf   
!)= ;xsfo{ / ;dGjo   
!)=!=!= ;+3, k|b]z / :yfgLo txaLrsf] ;xsfo{ / ;dGjo   
!)=!=@= cGt/ :yfgLo tx ;xsfo{ / ;dGjo -k|fs[lts >f]tsf] ;+/If0f / pkof]u, k"jf{wf/ lgdf{0f, jftfj/0f ;+/If0f tyf kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg, 

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

  

!)=@=!= b'O{ jf ;f] eGbf a9L :yfgLo txsf] ;/f]sf/sf] ljifodf aGg] ;ldltx?sf]] u7g / ;+rfng   
!)=#=!= cGt/ ;/sf/L ;dGjo tyf ;xhLs/0f   
!)=#=@= cGt/ :yfgLo tx ;fe]mbf/L   
!)=#=#= lhNnf ;dGjo ;ldlt;Fusf] ;dGjo   

hDdf   
 

अनसूुची ६ 
फाराम नं ६ 

क्षमता ववकास कायकु्रम कायानु्वयन काययुोजना ( आ.व. २०७९/८०-२०८१/८२) (Capacity Development Implementation Action Plan ) 
ldlt========================== kflnsf ================= :yfg========================= lhNnf ==================== 

qm= 

;= 

5nkmnaf6 k|fKt Ifdtf ljsf;sf 

k|:tfljt sfo{qmdx? 

sfof{Gjfog ug{] lgsfo÷ 

zfvf 

;xof]uL lgsfo÷ 

zfvf 

cfjZos ah]6 ;do cjlw-

dlxgfdf_ 

ck]lIft 

pknlAw 

cg'udg d"Nof+sg 

;+oGq 

glthf 

;'rs 

;Defljt 

hf]lvd 

          

          

          

अनसूुची ७ 
फाराम नं. ७ : 

स्थानीय तहिे लनमाणु गनुपुने न्यूनतम काननुहरु 

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

क्र.सं. ववषय चशषकु 

१.  लबषयगत सलमलत (कायसुञ्चािन) कायवुवलध, २०७८  

२.  स्थानीय तहको नमूना सामाचजक समावेशीकरण नीलत २०७८  

३.  आन्तररक लनयन्िण प्रणािी तजुमुा ददग्दशनु, २०७८  

४.  ववत्तीय सशुासन जोचखम मलु्याङ्कन कायवुवलध 

५.  स्थानीय तहको योजना प्रवक्रयामा यवुा सहभालगता सम्बन्धी नमनुा कायवुवलध,२०७८ 
६.  गाउाँपालिका/नगरपालिका मेिलमिाप केन्द्र सञ्चािन सम्बन्धी कायवुवलध, २०७७  

७.  ववपद् पूवतुयारी तथा प्रलतकाय ुयोजना  

८.  गाउाँपालिका/नगरपालिकाको कायसुञ् चािन लनदेचशका, २०७७)  

९.  टोि ववकास संस्था (गठन तथा पररचािन)२०७७  

१०.  सावजुलनक जवाफदेवहता प्रवद्धुनसम्बन्धी कायवुवधी 
११.  सचुना तथा अलभिेख केन्द्रको स्थापना तथा संचािनसम्बन्धी कायवुवधी, २०७७https://mofaga.gov.np/news-notice/2084 

१२.  व्यबसाय कर सम्बन्धी कायवुवलध २०७६  

१३.  राजस्व सधुार काय ुयोजना तजुमुा ददग्दशनु  

१४.  घर जग्गा बहाि कर व्यबस्थापन कायवुवलध २०७६  

१५.  स्थानीय वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन  

१६.  गाउाँपालिका/ नगरपालिकाकाेे सावजुलनक खररद लनयमाविी, २०७५  

१७.  नदद तथा अन्य सावजुलनक क्षेिको सरसफाइु सम्बचन्ध कायवुवलध, २०७५ 

१८.  बािवववाह ववरुद्ध कायकु्रम खचु कायवुवलध २०७५  

१९.  सडक बािबालिकाकाे ेव्यवस्थापन खचु कायवुवलध २०७५  

२०.  बाि गृह संचािन कायवुवलध २०७५  

२१.  सहरी योजना तथा भवन लनमाुण मापदण्ड  

२२.  उत्थानशीि समदुायका िालग गाउाँपालिका/नगरपालिकाको रणनीलत, २०७५  

२३.  गाउाँपालिका/नगरपालिका आपतकािीन कायसुञ्चािन ववलध, २०७५  

https://mofaga.gov.np/news-notice/2637
https://mofaga.gov.np/news-notice/2593
https://mofaga.gov.np/news-notice/2533
https://mofaga.gov.np/news-notice/2529
https://mofaga.gov.np/news-notice/2444
https://mofaga.gov.np/news-notice/2410
https://mofaga.gov.np/news-notice/2408
https://mofaga.gov.np/news-notice/2329
https://mofaga.gov.np/news-notice/2223
https://mofaga.gov.np/news-notice/2084
https://mofaga.gov.np/news-notice/1687
https://mofaga.gov.np/news-notice/1686
https://mofaga.gov.np/news-notice/1685
https://mofaga.gov.np/news-notice/1320
https://mofaga.gov.np/news-notice/878
https://mofaga.gov.np/news-notice/632
https://mofaga.gov.np/news-notice/567
https://mofaga.gov.np/news-notice/566
https://mofaga.gov.np/news-notice/565
https://mofaga.gov.np/news-notice/495
https://mofaga.gov.np/news-notice/441
https://mofaga.gov.np/news-notice/385
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क्र.सं. ववषय चशषकु 

२४.  स्थानीय ववपद व्यवस्थापन कोष संचािन, कायवुवलध २०७५  

२५.  स्थानीय तहको वावषकु योजना तथा वजटे तजुमुा ददग्दशनु, २०७४  

२६.  स्थानीय उजाु ववकास सम्बन्धी लनदेचशका, २०७४  

२७.  गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम ववकास कायकु्रम संचािन कायवुवलध २०७४  

२८.  एकीकृत सम्पचत्त कर व्यवस्थापन नमनुा कायवुवलध, २०७४ 

२९.  स्थानीय तहमा करारमा जनशचि व्यवस्थापन गने सम्बन्धी नमूना कायवुवलध, २०७४  

३०.  गाउाँ/नगर ववपद् जोचखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन) ऐन 

३१.  घ वगकुो लनमाणु व्यवसायी इजाजतपि सम्बन्धी कायवुवलध 

३२.  स्थानीय तहको उपभोिा सलमलत गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बचन्ध कायवुवलध २०७४  

३३.  स्थानीय राजपि प्रकाशन सम्बन्धी कायवुवधी, २०७५  

३४.  न्यावयक सलमलतिे उजरुीको कारवाही वकनारा गदाु अपनाउनपुने कायवुवलधका सम्बन्धमा व्यवस्था गन ुबनकेो ववधयेक  

३५.  स्थानीय तहको प्रशासकीय कायवुवलध लनयलमत गने ऐन, २०७५ 

३६.  कृवष व्यवसाय प्रवद्धुन ऐन, २०७५ 

३७.  स्थानीय तहको सरकारबाट गररन ेबजार अनगुमन लनदेचशका, २०७५ 

३८.  चशक्षा लनयमाविी, २०७४  

३९.  स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५ 

४०.  गाउाँ/नगरपालिकाको आलथुक कायवुवलध लनयलमत तथा व्यवचस्थत गन ुबनेको कानून, २०७४  

४१.  एफ.एम रेलडयो व्यवस्थापन तथा सञ्चािन कायवुवलध, २०७४  

४२.  गाउाँ/नगर/चजल्िा सभा संचािन कायवुवलध २०७४  

४३.  महानगर नगर कायपुालिका काय ुववभाजन लनयमाविी २०७४  

४४.  उपमहानगर नगर कायपुालिका काय ुववभाजन लनयमाविी २०७४  

४५.  नगर कायपुालिका काय ुववभाजन लनयमाविी २०७४  

४६.  गाउाँ कायपुालिका काय ुववभाजन लनयमाविी २०७४ 

४७.  नगर कायपुालिका कायसुम्पादन लनयमाविी २०७४  

४८.  गाउाँ कायपुालिका कायसुम्पादन लनयमाविी २०७४  

४९.  गाउाँ/नगर कायपुालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी कायवुवलध २०७४  

५०.  स्थानीय तहको आलथुक ऐन २०७४  

५१.  स्थानीय तहको ववलनयोजन ऐन २०७४  

 

अनसूुची ८ 
फाराम नं. ८: 

स्थिगत रुपमा पालिका भ्रमणको क्रममा वववरण संकिनका िालग तयार गरेको प्रश्नाविी 
पालिकाको क्षमता ववकास योजना तजुमुा 

(Capacity Development Plan of Palika) 
ldlt========================== kflnsf ================= :yfg========================= lhNnf ==================== 

 

पाललकाको क्षमता विकास योजना तजुयमा(Capacity Development Plan of Palika) 

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

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

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

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

मुख्य विषय 

१. यस पाललकाका सबल पक्षहरु के के छन,् सक्षमताहरु के छन,् अिसरहरु के छन ्? 
२. पाललकाका कमजोर विषयहरु के छन,् समस्याहरु के छन,् चुनौतीहरु के रहेका छन ्? 
३. यस पाललकािाि संबबधानको अनुसूची ८ ले दिएको संबैधाननक ष्जम्मेिारी सम्पािन भएको छ छैन, उक्त कायय सम्पािन िनयमा कुनै समस्या छ क्रक, के के 

कायय सम्पािन हुन सकेका छैनन, ती कायय सम्पािन िनय पाललकाको के के विषय तथा पक्षमा क्षमता विकास िनुयपलाय ? 
४.IT based activities/online based service/computer based data system, Digital k|ljlwsf] k|of]u, online serviceपाललकामा अिलम्िन िररएको छ छैन यी विषयमा df 

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

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

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

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

https://mofaga.gov.np/news-notice/292
https://mofaga.gov.np/news-notice/145
https://mofaga.gov.np/news-notice/133
https://mofaga.gov.np/news-notice/131
https://mofaga.gov.np/news-notice/130
https://mofaga.gov.np/news-notice/129
https://mofaga.gov.np/news-notice/128
https://mofaga.gov.np/news-notice/127
https://mofaga.gov.np/news-notice/126
https://mofaga.gov.np/news-notice/125
https://mofaga.gov.np/news-notice/124
https://mofaga.gov.np/news-notice/123
https://mofaga.gov.np/news-notice/121
https://mofaga.gov.np/news-notice/120
https://mofaga.gov.np/news-notice/119
https://mofaga.gov.np/news-notice/118
https://mofaga.gov.np/news-notice/117
https://mofaga.gov.np/news-notice/116
https://mofaga.gov.np/news-notice/115
https://mofaga.gov.np/news-notice/114
https://mofaga.gov.np/news-notice/113
https://mofaga.gov.np/news-notice/112
https://mofaga.gov.np/news-notice/111
https://mofaga.gov.np/news-notice/110
https://mofaga.gov.np/news-notice/109
https://mofaga.gov.np/news-notice/108
https://mofaga.gov.np/news-notice/107
https://mofaga.gov.np/news-notice/106
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८.s:tf vfnsf Ifdtf ljsf; sfo{s|d NofOof] eg] ;]jf k|jfxdf ;'wf/ cfpFg]5 / eg] jdf]lhd sfo{ ug{ ;lsg]5? 

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

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

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

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

१३.s"n jh]6sf] cj:yf? 

१४.cfGtl/s cfosf] cj:yf? 

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

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

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

१८./fh:j cg'bfg pkयf]usf] cj:yf ? 

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

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

२१.s"n vr{? 

२२.k"+hLut vr{? 

२३.rfn," vr{? 

२४.k|zf;lgs vr{? 

२५. क्षमता विकासमा खचय ? 

२६.vr{ ug{ ;क्ने Ifdtf? 

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

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

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

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

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

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

३३.Ifdtf ljsf;sf nflu cGo s;}n] ;xof]u u/]sf sfo{x? eP/ s] s] < 

३४.hgzlQm s] slt, s'g b/jGbLsf], cfjZostf s] 5 cjZ\yf < 

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

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

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

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

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

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

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

४२. समग्रमा पाललकाको सेिा प्रिाहको अिस्था कस्तो रहेको छ र सेिा प्रिाहमा सुधार ल्याउन के के क्षमता विकासका काययिम आिश्यक होला < 
४३. पाललकाका जनप्रनतननधी (अध्यक्ष उपाध्यक्ष िडाअध्यक्ष र सिस्यहरु)को क्षमता विकास का लागि के कस्ता क्षमता विकासका काययिम(Representatives 

Capacity Development Program)तय िनुय उपयुक्त होला ? 

४४. पाललकाको मानि संशाधन (कमयचारी)को क्षमता विकासका लागि के कस्ता क्षमता विकासका काययिम(Employees Capacity Development Program) 
उपयुक्त होला ? 

४५. पाललकाको संस्थाित क्षमता विकासका लागि के कस्ता क्षमता विकासका काययिम संचालन िनय उपयुक्त होला र संस्थाित क्षमता विकास(Institutional 

Capacity Development Program)का लागि के के सुधार िनुय आिश्यक िेख्नुहुन्छ ? 

४६. पाललकाको प्रणाली पद्धती काययप्रकृया नीनत कानुन काययविधी सेिाप्रिाह समन्िय जस्ता विषयको क्षमता विकासका लागि के कस्ता क्षमता विकासका 
काययिम(Capacity Development Programfor System) यस पाललकाका लागि उपयुक्त होला ? 

४७. पाललकाका विलभन्न सलमनत तथा उपसलमनतहरुको काययक्षमता अलभबदृ्धी िनय क्षमता विकासका के के काययिम आिश्यक पलाय ? 

४८. पाललकाको समग्र काययसम्पािनमा सुधार ल्याउनका लागि तथ आफ्नो संबैधाननक तथा कानुनी काययष्जम्मेिारी पूरा िरी स्थानीय सरकारको अनुभुती 
दिलाउनका लागि के के क्षमता विकासका काययिम यस पाललकामा आिश्यक पलाय ? 

अनसूुची ९ 
फाराम नं. ९ 

क्षमता ववकास योजना तजुमुा सम्बन्धमा भएको छिफिमा सहभागीहरुको उपचस्थती 
ldlt========================== kflnsf ================= :yfg========================= lhNnf ==================== 
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 िडाअध्यक्ष 
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अनसूुची १० 
छलफल तथा अन्तरक्रिया काययिममा सहभािीहरुको उपष्स्थती र केही झलकहरु 
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