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पररच्छेद - एक 
पररचय 

 

 

१.१ पषृ्ठभमूी   

 

क. विषयिस्तकुो पषृ्ठभमुी 
संवििान बमोचजम राज्यशचिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारबाट हनु ेव्यिस्था गरी संवििानले 
नै ती सरकारहरुलाई एकल एिम ्साझा अलिकारको लनिायरण गरेको छ। स्थानीय तहको सरकारलाई जनताको नचजक 
पयुायई शचि र स्रोतमालथ नागररकको पहुँच स्थावपत गनर र विकास तथा सेिा प्रिाहमा स्थानीय सहभालगता र स्िालमत्ि 
कायम गनर पररकलपना गररएको छ।स्थानीय तहको आन्त्तररक र अन्त्तर-सरकारी श्रोतको आकार बढ्दै गएको भए तापलन 
विकास लनमायण र सेिा प्रिाहमा खासै सिुार भएको महससु गनय सवकएको छैन। विद्यमान अिस्थामा उपलब्ि सािन 
श्रोतको सवह पररचालन हनु नसकेको कारण विकासको गलत मन्त्द भएको र आशालतत एिं अपेचक्षत उपलब्िी प्राप्त हनु 
नसकेको यथाथय हो। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा सरकारले स्थानीय तहको सदुढुीकरण तथा क्षमता विकास 
गनय विशेष काययक्रम तजुयमा गरी लागू गनय सक्ने व्यिस्था गरेको छ। स्थानीय तहको क्षमता विकासको लालग आफ्नै 
तथा विलभन्न साझेदारहरुको सहयोगमा विलभन्न प्रयासहरु हुँदै आएका भए पलन यी प्रयासहरु प्रभािकारी हनु नसकेको र 
अपेचक्षत उपलब्िी समेत हालसल हनु नसकेको अिस्था रहेको छ। यस्तो अिस्थामा संवििान र काननुले स्थानीय तहलाई 
प्रत्याभतु गरेको चजम्मेिारी सही ढङ्गले सम्पादन गदै जनतालाई विकास लनमायणको प्रलतफल उपलब्ि गराउन र सेिा 
प्रिाहलाई जनअपेचक्षत बनाउन गाउंपाललकाको संगठनात्मक क्षमतामा अलभिवृद्ध गनुयपनर, प्रणालीगत सिुार गनुयपनर र मानिीय 
जनशचिलाई उच्चतम ्हदसम्म पररचालन गनुयपनर हनु्त्छ। यी सबै काययका लालग गाउंपाललकाको क्षमता विकास योजना 
तजुयमा गरी लाग ुगनुय अपररहायय देचखन्त्छ।  

 

ख. गाउँपाललकाको संचक्षप्त पररचय 

वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संवििानले पररकलपना गरेको संघीय लोकताचन्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन 
व्यिस्थाको ममय र भािनाबमोचजम नेपालभर तीन तहका काययकारी अलिकारसवहतका सरकारहरु संचालनमा रहेकोमा 
रामेछाप चजललाको गोकुलऊंगा गाउँपाललका (गोकुलगंगा सरकार) पलन एउटा स्थानीय तहको सरकारको रुपमा वक्रयाचशल 
रहेको छ। िागमती प्रदेशलभरको रामेछाप चजललाको उत्तरपूि  पहाडी भभूागमा अिचस्थत यो गाउँपाललका प्राकृलतक र 
सांस्कृलतक रुपमा सनु्त्दर एिम ्हराभरा रहेको र यसै पाललकाले यहाँका जनतालाई सेिा सवुििा प्रदान गनुयका साथै विकास 
लनमायणका काययहरु गरेको छ। अलिकांश पहालड भभुागले ढाकेको यो गाउँपाललका साविकका चचुरेु, ठोसे रस्नाल,ु बेताली, 
नामाडी र फपुय गरी ६ िटा गाउँ विकास सलमलतलाई समािेश गरेर गोकुलगंगा बनाइएको छ। गोकुलचलुी स्थानबाट 
उद्भि भई गोकुलगंगा बनेको खोलाको नामबाट गाउँपाललकाको नामाकरण गररएको हो। 

समदु्री सतहको कररब ६४८ लमटरदेचख ४४२० लमटरसम्म उचाइमा अिचस्थत यस पाललकाको कुल क्षेरफल १९८।४० 
िगय वकलोलमटर रहेको छ। यस पाललकाको पूियमा उमाकुण्ड र ललख ुतामाकोशी गाउँपाललका, पचिममा दोलखा चजलला, 
उत्तरमा पलन दोलखा चजलला र दचक्षणमा उमाकुण्ड र ललखु तामोशी गाउँपाललका रहेका छन।् हाल ६ िटा िडाहरु 
रहेको यस पाललकाका प्रमखु प्राकृलतक स्रोतहरुमा खेतीयोग्य जलमन, िनजंगल, पानी, खोला, नदी, फलामका खानी प्रमखु 
रुपमा रहेका छन।् त्यसैगरी यहाँको जंगलमा १०० भन्त्दा बवढ प्रकारका जलडबटुी रहेका छन।् पाललकाका तािेडाँडा, 
कोस्याङखकय , गौरीशंकर संरक्षण क्षेर, ठोसे बजार, पाँच पोखरी, जटापोखरी, हाँसपोखरी र सगरमाथाको आिारचशविर जाने 
बाटो, नेपालको दोस्रो ठूलो ठोसे फलाम खानी र गजायङदेचख चचनको लतब्बतसम्म सरुुङमागयको सम्भािना समेत रहेका 
छन।् यस पाललकामा अन्नबाललमा आल ुर वकविको खेती उललेखनीय रहेकोले व्यिसावयक रुपमा गरेमा प्रशस्त आय 
आजयन हनुसक्ने सम्भािना देचखन्त्छ।यस गाउंपाललकाको समवृद्ध र समनु्नतीका लालग प्रबल सम्भािनाको रुपमा कृवष (आल ु
जोन तथा वकिी जोन), पशपंुचक्षपालन व्यिसाय, जलविद्यतु,् जलडबटुी र पययटन प्रिद्धयन मखु्य रहेका छन।् यो पाललका 
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प्रकृलतक रुपमा चखम्ती, फपुय, ठोसे, छहरे, ओलानी लगायतका अनेकौँ खोलानालाहरु पानीको प्रमखु स्रोतको रुपमा 
बलगरहने गदयछन।् 

यस पाललकामा विशेषत: वहन्त्द,ु बौद्ध, वकराँत र इसाई िमायिलम्बीहरुको बसोबास रहेको छ भन ेयो पाललकामा सनुिुार र 
नेिारी संस्कृलत प्रमखु रहेका छन।् त्यसैगरी यहाँ विलभन्न मठ मचन्त्दर, गमु्बा, घाटहरु रहेका, ऐलतहालसक ठोसेबजार, 
नेिारीनाच, उिौलीपिय, उभौलीपिय, जारा, मेलाले पाललकालाई संस्कृलतक रुपमा िनी बनाएका छन।् त्यसरीनै उत्तरकाँसी 
मचन्त्दर, गपु्तबासी महादेि मचन्त्दर, गफुाटोल गमु्बा, जयकाली मचन्त्दर, ठोसे बजारको नेिारीजारा, महाकांलस्थान, गौरीशंकर 
सद्गरुुिमय ह्यालमो ङयाग्ङाङ शाकम्य साङ्पो नोप्रा गमु्बा, ज्यालमवकरीदेिी मचन्त्दर, फपुयको गाइपाइले, हररलसद्धीडाँडा, 
लगद्धेडाँडा, मानेडाँडा, नामदीको टाट्नेडाँडा, पात्ले ढंुगागफुा, रस्नालकुो गोलेडाँडा र छहरो छाँगो झरना, सेरामचोक डाँडा, 
रातोपानी छाँऊ र तामेडाँडा यस पाललकाका महत्िपूणय पययटकीय एिम ्प्राकृलतक स्थलहरु रहेका छन।् यस पाललकामा 
मखु्यत: आल,ु मकै, कोदो, िान, गहुँ उतपुादन हनु्त्छ भन ेआल,ु स्लेट ढंुगा, वकिी, अग्रलेी, सेतो लसलम, घ्यू, खसीबोका, 
चचज, छुप , बावहर लनयायत हनुे िस्तहुरु हनु।्वि.सं. २०७८ मा गररएको जनगणना बमोचजम यस पाललकामा ४,७३३ र 
संख्या, ४,८९७ पररिार संख्या तथा ८,८२६ जना परुुष र ९,५३७ जना मवहला गरी कुल जनसंख्या १८,३६३ रहेको 
छ। 

गोकुलगंगा गाउँपाललकाको भौगोललक चचर देहायबमोचजमको नक्सामा देखाइएको छ। 

 

१.२ क्षमता विकास योजनाको आिश्यकता र औचचत्य  

नेपालको संवििान २०७२ बमोचजम स्थानीय स्तरमा तथा स्थानीय तहमै आम सियसािारण जनतालाई सरल, सहज एिम ्
सवुििायिु ढंगले सरकारी िस्त ु तथा सेिा प्रदान गनर गराउने र स्थानीय स्तरमै जनताको नचजकको सरकार भएको 
अनभुतूी ददलाउने अलभप्रायले गठन भएको स्थानीय सरकाररुपी यस गोकुलगंगा गाउँपाललकाले आफ्नो पवहलो पाँच िषर 
काययकाल सम्पन्न गरेको छ। पवहलो काययकालमा संिैिालनक एिम ्काननुी रुपमा केही पूिायिार र पद्दती स्थापना गनर 
कायय भएको अिस्था छ। साथै अरु िेरै गनय बाँकी छ। यसै क्रममा स्थानीय तहको दोस्रो आिलिक लनिायचन (५िषर 
काययकालको लालग) २०७९ िैशाखमा सम्पन्न भई पाललकामा जनप्रलतलनिीहरु बहाल भएको अिस्था छ। नेपालको 
संवििानले पाललकालाई महत्िपूणय चजम्मेिारी ददएको छ।संवििानको अनसूुचच ८ मा स्थानीय तहको एकल अलिकार 
उललेख गररएको छ। स्थानीय सरकार कायय संचालन ऐन २०७४ ले पलन िेरै महत्िपूणय काययहरु गनर चजम्मेिारी 
पाललकालाई ददएको छ।यस्ता कानून प्रदत्त संिैिालनक, कानूनी र काययकारी अलिकारहरुको प्रयोग गनय पाललका सक्षम 
हनु ुजरुरी छ।कानूनी र संिैिालनक रुपमा अलिकारहरु ददइएता पलन क्षमताको अभाि भएमा कायय सम्पादन राम्रो हनु 
सवकरहेको छैन।तसथय स्थानीय पाललकाको क्षमता विकास गनुय पनर अपररहायय आिश्यकता रहेको छ। 

नेपालको संवििानको अनसूुची ८ बमोचजमको संिैिालनक चजम्मेिारी र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले ददएको 
कानूनी कायय चजम्मेिारी सम्पादनका लालग तथा पाललकाका जनतालाई चसु्त, दरुुस्त, लछटो, छररतो, दक्ष, लमतव्ययी र 



6 
 

प्रभािकारी सेिा प्रिाहका लालग पाललकामा काययरत जनप्रलतलनिी एिम ् कमयचारीको दक्षता एिम ् लसप अलभिवृद्ध गनुय 
अपररहायय हनु आउँदछ। त्यसैगरी पाललकाको संस्थागत एिम ्संरचनागत बन्त्दोबस्त लमलाउने र पद्दती एिम ्प्रणालीमा 
सिुार गनर कायय गनयका लालग पाललकाको समग्र क्षमता अलभिवृद्ध सम्बन्त्िी योजना एिम ्काययक्रम तजुयमा गरी कायायन्त्ियनमा 
लयाउन ुअलत आिश्यक देचखन्त्छ। यसो हनु सकेमा मारै जनताले स्थानीय सरकारको अनभुलूत गनय सम्भि हनुेछ।  

यस पाललकाको क्षमता विकास योजनाको कायायन्त्ियनबाट मानि संशािनमा लसप, दक्षता, ज्ञान, अनभुि एिम ्मनोबलको 
अलभिवृद्ध हनु,े पाललकाका स्रोत र सािनको अलिकतम सदपुयोग सम्भि हनु,े पाललकाको लक्ष्य र उद्देश्य प्रालप्तमा सघाउ 
पगु्न ेर पाललका सेिा प्रिाहका लालग आफैँ मा सक्षम हनु ेतथा अरु कसैको भर पनुय नपनर अिस्था सजृना हनु्त्छ। यस 
अथयमा पाललकाको विद्यमान सामर्थययता, कमी कमजोरी, सम्भािना र भािी योजना एिम ्सिुारका लालग अन्त्तरालको पवहचान 
गरी कायायन्त्ियन गनयका लालग पलन क्षमता विकास योजना आिश्यक पदयछ। पाललकाका कमी कमजोरी पत्ता लागेमा मारै 
त्यस्तो ठाउंमा थप सिुार गरी चसु्त सेिा प्रदान गनय सवकन ेहुँदा क्षमता विकास योजना महत्िपूणय हनु ेदेचखन्त्छ। यस 
योजनाले पाललकासँग हालसम्म सक्षमता हुँदै नभएको विषय तथा क्षेरमा नयाँ थालनी एिम ्सरुुिात गनय र न्त्यून सक्षमता 
भएको विषय तथा क्षेरमा थप सक्षमता, प्रभािकाररता एिम ्योग्यता अलभिवृद्ध गनय सघाउ परु् याउने देचखन्त्छ। यस योजनाको 
कायायन्त्ियनबाट पाललकाको व्यिस्थापकीय क्षमतामा िवृद्ध हनुे, पाललकामा वििी एिम ् पद्दतीबाट कायय सम्पादन हनु,े 
जनशचिको कायय उत्प्रेरणामा बढोत्तरी हनु,े संवििानको अनसुचुी ८ ले पाललकालाई प्रत्याभतु गरेका संिैिालनक कायय 
चजम्मेिारी सम्पादन गनयमा सफलता लमलने र पाललकाबासीका लालग पाललकाको सेिा सरल, सहज र अपेचक्षत विकास हनु े
संभािना हनु्त्छ। 

गाउंपाललकाको संस्थागत, संरचनागत र प्रणालीगत सिुारका लालग क्षमता विकास योजना माफय त काययक्रम तजुयमा गरी 
कायायन्त्ियमा लयाउँदा यी सबै विषयलाई पररचालन गनर प्रमखु स्रोत भनकेो जनशचि (Human Resource) न ै हो। 
जनशचिको क्षमता, ज्ञान, लसप, लसजयना, निप्रितयन, प्रलतभा, सोंच, काययशैली, कायय संस्कृलत र कायय व्यिहारमा पररितयन 

(Change), सकारात्मकता (Positivity) र स्िउत्प्रेरणा (Self-Motivation) जागतृ नभएसम्म संस्थागत र प्रणालीगत क्षमता 
विकासले मारै पाललकाको काययले साथयकता प्राप्त गनय सक्दैन। तसथय, पाललकाको नीलतगत नेततृ्ि गनर जनप्रलतलनिीहरु र 
जनप्रलतलनिीको नीलतगत लनणययलाई कायायन्त्ियनमा लयाउने जनप्रलतलनिीका सवक्रय दावहने हात (Active Right Hand) भनेका 
कमयचारी न ैहनु।् साथै काययकारी भलूमकामा रहने कारणले जनप्रलतलनिीहरु (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र िडाअध्यक्षहरु) पाललकाका 
सवक्रय जनशचि हनु।् तसथय, पाललकाका यी जनप्रलतलनिीरुपी सवक्रय जनशचि र उनीहरुका सवक्रय दावहने हातका रुपमा 
काययरत कमयचारीहरुको कायय सम्पादन क्षमता अलभिवृद्ध यस योजनाको प्रमखु लक्ष्य हनुपुदयछ। ति मारै समग्र सक्षमता 
हालसल गनय सम्भि हनु्त्छ। पाललकाको आफ्नो प्राथलमकता र आिश् यकता तथा जनताको माग र चाहना बमोचजमका नीलत, 
योजना, काययक्रम छनौट गनय, बजेट लनमायण गनय, स्थानीय सरकारका संिैिालनक र काननुी कायय चजम्मेिारी बहन गनय र 
व्यिस्थापन गनय, नागररक सेिालाई जनअपेचक्षत बनाउन, पाललकाका काम कारिाहीमा चजम्मेिारी, जिाफदेवहता, पारदचशयता, 
लमतव्यवयता, दक्षता र प्रभािकाररता अलभिवृद्ध गदै सशुासनको प्रत्याभतूी ददलाउनका लालग पलन क्षमता विकास योजना 
तयार गरी कायायन्त्ियन गनुय आिश्यक हनु्त्छ। 

पाललकामा उपलब्ि लसलमत स्रोत र सािनको उपयोग गरी लसंचाई, सडक, कुलो, नहर आददको व्यिस्था गरी स्थानीय 
जनतालाई सेिा, सवुििा, राहत, लनमायण तथा सहायता उपलब्ि गराउने उपयिु वििी एिम ्तररकाको जानकारीका लालग 
क्षमता विकास योजना उपयोगी हनु सक्दछ। पाललकाले आफ्नो भलूमका सफल रुपमा लनिायह गनय तथा विकास लनमायणका 
काययहरु ददगो ढंगले समयमै सम्पन्न गरी जनताको विकास प्रलतको अपेक्षा र चाहना परुा गनय आफ्नो काम गनर परम्परागत 
तौरतररका, शैली र चचन्त्तनमा पररिलतयत सन्त्दभयअनरुूप पररितयन गराउन ु आिश्यक हनु्त्छ। मानिीय सीप र क्षमताको 
अलिकतम उपयोग गदै काममा नयाँपन तथा शैलीलाई लसजयनशील एिम ्पररणाममखुी बनाउन सेिा प्रिाह गनर लनकायहरूको 
संस्थागत क्षमता विकासको योजना आिस्यक हनु्त्छ।पाललकाद्वारा प्रिाह गररएका सेिा, सवुििा तथा िस्त ु नागररकका 
अपेक्षा र चाहना अनरुूपका हनु ुपदयछ।यसो भएमा मार जनलनिायचचत प्रलतलनलि र कमयचारी संयन्त्रप्रलत विश्वसनीयता बढ्नकुो 
साथै राज्य र व्यिस्थाप्रलत पलन नागररकहरूमा भरोसा बढ्न सक्दछ।  

 पाललकामा क्षमता विकास योजनाको आिश्यकता र औचचत्यता यसप्रकार रहेको छ :  
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- संवििानप्रदत्त अलिकार र चजम्मेिारीहरूलाई कुशलतापिुयक सम्पादन गरी नागररकहरूलाई लछटो, छररतो, लमतव्ययी, 
पारदश  र गणुात्मक सेिा प्रिाह प्रिाह गनर चजम्मेिारी र दावयत्ि नचजकैको सरकारको रुपमा रहेको पाललकाको 
काययक्षेरमा हनुेहुंदा पाललकाको क्षमता स्थानीय जनताले अपेक्षा गरे अनरुुप हनु। 

- पाललकाबाट सञ्चालन गररने सामाचजक, आलथयक, िातािरणीय गलतविलि तथा पूिायिार विकास लनमायणका काययहरूलाई ददगो 
र पररणाममखुी बनाउन। 

- पाललकाका अलिकार र चजम्मेिारीहरू कुशल रूपमा सम्पादन गनय विलभन्न पदीय चजम्मेिारीमा रहेका जनलनिायचचत 
प्रलतलनलिहरू र कमयचारीहरूको क्षमता विकास गनय। 

- विकास प्रशासनका विलभन्न निीनतम आयाम (Latest New Dimention of Development Administration), नयां 
प्रविलि(Latest new Technology) र मान्त्यता(Norms)अनसुार पाललकालाई क्रलमक रूपमा प्रविलियिु बनाउदै 
नागररकहरूको आशा र अपेक्षा अनसुार काम गनय सक्ने गरी पाललकाको संस्थागत क्षमता विकास गनय। 

- मागमा आिाररत क्षमता विकास काययक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय आिश्यकता पररपूलतय गनय र जनातले अपेक्षा गरेका 
क्षेरमा ज्ञान, सीप र व्यिाहार र चचन्त्तनको विकास तथा जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थावपत गनय। 

- पाललकाको मानि विकास, संस्थागत विकास र प्रणालीगत क्षमता विकास गनय। 

- पाललकाले सम्पादन गनर काययमा चजम्मेिारी, जिाफदेवहता, पारदश ता र प्रभािकाररता लयाई सशुासन कायम गनय। 

- स्थानीय विकासलाई ददगो, भरपदो, नलतजामखुी र जनअपेचक्षत बनाउन। 

- सेिा प्रिाहमा चसु्तता, प्रभािकाररता, दक्षता र लमतव्यवयता लयाउन। 

- पाललकाको मौजदुा कायय सम्पादनको अिस्था, कायय सम्पादनमा देचखएका समस्या र अन्त्तराल पवहचान गरी समस्या 
समािान गनय। 

- पाललकाबाट सम्पादन हनुे विकास लनमायण र सेिा प्रिाहलाई ददगो, विश्वसनीय, गणुस्तरीय र नलतजामखुी बनाउन। 

- कायय सम्पादनमा देचखएका कमी कमजोरी औलँयाई सिुार गनय। 

- जनशचिको मौजदुा क्षमतामा बढोत्तरी लयाई कायय उत्प्रेरणामा बवृद्ध गनय। 

- विकासका नयाँनयाँ ढाँचाको अिलम्िन गनयमा सहजीकरण गनय। 

- जनता र सेिाग्राहीको अपेक्षाबमोचजमको सेिा र विकास गनयसक्ने सक्षम एिम ्सिल पाललका लनमायण गनय। 

- पाललका स्थानीय सरकार हनुकुो अनभुतूी पाललकािासीलाई ददलाउन समथयिान हनु। 

 

१.३ क्षमता विकास योजना तजुयमा वििी र प्रकृया  

प्रस्ततु क्षमता विकास योजना तजुयमा गदाय गोकुलगंगा गाँउपाललकाको स्थलगत रुपमा भ्रमण गरी पाललकाको संस्थागत, 
भौलतक र मानिीय स्रोतसािन जस्ता सबै पक्षहरूलाई समेटी सहभालगतात्मक विलिबाट छलफल गरी सझुाि संकलन गरी 
तयार गररएको छ।यस गोकुलगंगा गाउँपाललकाको क्षमता विकास योजना तजुयमाका आिारहरु एिम ् वििी र प्रकृया 
लनम्नानसुार रहेका छन।् 

(क) स्थानीय तहलाई संवििानले ददएको संिैिालनक र काननुी कायय चजम्मेिारीको विस्ततृ अध्ययन, खोज, विश्लषेण। 

(ख) िागमती प्रदेश सशुासन केन्त्द्रबाट यस काययका लालग जारी गररएको काययशतय एिम ्काययवििरण (TOR) को अध्ययन 
एिम ्अलिकतम अनशुरण।  

(ग) नेपालको संवििान २०७२, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, अन्त्य सम्बद्ध ऐन, पाललकाबाट जारी भई 
प्रकाचशत वििरणहरुको सङ् कलन, अध्ययन, विश् लेषण।  

(घ) गाउँपाललकाका निलनिायचचत जनप्रलतलनिीहरु (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडाअध्यक्ष, िडा सदस्य एिम ् काययपाललकाका 
सदस्यहरु), पाललकाका कमयचारीहरु (प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत, शाखा प्रमखु, िडासचचि लगायत) सँग पाललकाको 
कायायलयमा स्थलगत अिलोकन गरी प्रत्यक्ष भेटघाट, पररचय, छलफल, राय परामशय, अन्त्तरवक्रया, जानकारी 
आदानप्रदान, अलभमखुीकरण एिम ्सझुाि सङ् कलन। 
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(ङ) जनप्रलतलनिीका कायय चजम्मेिारीका बारेमा जनप्रलतलनिीसँग र कमयचारीका कायय चजम्मेिारीका बारेमा प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत, शाखा प्रमखुहरु, विषयगत कमयचारीहरु, िडासचचि लगायतका कमयचारीहरुसँग छलफल एिम ् सझुाि 
सङ् कलन। 

(च) िडाका सम्बन्त्िमा िडाअध्यक्ष र िडा सचचिसँग छलफल एिम ्सझुाि सङ् कलन। 

(छ) क्षमता विकास योजना तजुयमा, यसको आिश्यकता र कायायन्त्ियन लगायतका विषयमा पाललकामा जनप्रलतलनिी र 
कमयचारीहरुलाई अलभमखुीकरण प्रदान। 

(ज) जनप्रलतलनिी र कमयचारीको माग, आिश् यकता, नेततृ्ि, समन्त्िय, मौजदुा समस्या र क्षमता लेखाजोखाको प्रयोजनाथय 
विलभन्न ८ िटा फारामहरुको वितरण तथा सझुाि सङ् कलन गरी सो को अध्ययन विश्लषेण। 

(झ) सम्भि भएसम्म सेिाग्राहीसँग सोिपछु, भेटघाट र सेिाको जानकारी संकलन र अध्ययन। 

(ञ) क्षमता विकास योजनाको प्रारचम्भक प्रलतिेदन तयारी तथा सम्प्रषेण र पषृ्ठपोषण प्राप्त। 

(ट) क्षमता विकास योजनाको अचन्त्तम प्रलतिेदन तयारी र पेस। 

गोकुलगंगा गाउंपाललकाका जनप्रलतलनिी र कमयचारीहरुसंग क्षमता विकास योजना तजुयमा सम्बन्त्िमा छलफल 
एिं अन्त्तरवक्रया र अलभमखुीकरण काययक्रमको एक झलक 

 
 

१.४ क्षमता विकास योजनाका सीमाहरु  

पाललकाको क्षमता विकास योजना तजुयमामा केही तात्काललक लसमाहरु यसप्रकार रहेका छन ्: 
- अलभमचुखकरण काययक्रममा पाललकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडा अध्यक्ष र िडा सदस्यहरुको सहभालगता र उपचस्थलतको 
अिस्था। 

- उपचस्थलतमा सवक्रय सहभालगता र राय परामशयको अिस्था। 

- िडा अध्यक्ष र िडा सचचिसँग पलन पाललकाकै काययक्रममा राय परामशय ललनपुनर बाध्यात्मक अिस्था। 

- अलभमखुीकरण र छलफलको समयमा पाललकामा सेिाग्राहीहरुको लभँड र चाप। 

- पाललकाले बजेट तजुयमा गनुयपनर बाध्यात्मक समयको अिस्था।  

- अलभमचुखकरण काययक्रममा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र िडा अध्यक्षज्यूहरुबाट प्राप्त राय परामशय र प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत लगायतका शाखा प्रमखु कमयचारीहरुबाट प्राप्त तर्थयाङ् क, वििरण र जानकारी न ैअध्ययनको मखु्य स्रोत। 

 

यो योजना पाललकाका जनप्रलतलनिीहरु र कमयचारीहरुसँग गररएको अन्त्तरवक्रयाबाट प्राप्त राय सझुाि तथा िहाँहरुले उपलब्ि 
गराएको जानकारीमा आिाररत रहेको छ। त्यसैगरी यसको कायायन्त्ियनका लालग आिश्यक पनर स्रोत सािन र बजेट संघ 
सरकार, प्रदेश सरकार, दात ृलनकाय, विकास साझेदार, प्रदेश सशुासन केन्त्द्र लगायतबाट आलथयक एिम ्प्राविलिक सहयोग 
प्राप्त हनुेछ भन्ने अपेक्षा गररएको छ।  
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१.५ काययकारी साराशं  

संवििानले प्रदान गरेका अलिकारहरुलाई प्रभािकारी ढङ् गले सम्पादन गनय, सेिा प्रिाहको सशि भलूमका लनिायह गनय, 
आफ्नो चजम्मेिारी र जिाफदेवहतालाई आत्मसात गदै पूणय चजम्मेिार बन्त् न, आफूले गनर काम कारिाही, काययशैली, सेिाको 
प्रिाहीकरण, सेिाग्राहीप्रलतको सोंच, व्यिहार, काययसंस्कृलत र सेिा एिम ्सेिा प्रदान गनर पद्दती र वििीमा सामवयक रुपमा 
पररष्कार, पररमाजयन र सिुार गदै जान ुजरुरी छ। आफ्नो पाललकाको समवृद्ध, प्रगलत र समनु्नतीका लालग सो लक्ष्य हालसल 
गनर सोंच, सजृना, ज्ञान, लसप र शैली पलन अलल लभन्न र अनकुरणीय हनु ुआिश् यक हनु्त्छ। सामान्त्यत: एउटा गाउँपाललकाको 
क्षमता विकास (Capacity Development) भन्त् नाले यसको जनशचि (Manpower), संस्थागत  व्यिस्था (Institutional 

Arrangement) र प्रणालीगत व्यिस्था (Systemic Arrangement) मा सक्षमता हालसल गनर भन्त् ने जनाउँदछ। यस अथयमा 
लनम्न विषय, पक्ष िा क्षेरमा सक्षमता हालसल भएमा मारै पाललकाको क्षमता विकास सम्भि भई अपेचक्षत सेिा प्रदान गनय 
सम्भि हनु्त्छ। 

(१) मानि संशािन क्षमता विकास (जनप्रलतलनिी र कमयचारीको क्षमता विकास) (Individual Capacity Building and 

Capacity Development of Human Resources)। 

(२) संस्थागत विकास (संगठनात्मक व्यिस्था, भौलतक पूिायिार, औजार, उपकरण लगायतको पयायप्तता एिम ्उपलब्िता) 
(Institutional and Infrastructure Capacity Development)। 

(३) प्रणालीगत विकास (काननुी, पद्दती, काययप्रकृया, सेिा प्रिाहीकरण, कायय सम्पादन प्रणाली, कायय िातािरण लगायतको 
व्यिस्था) (Enabiling Environment and Systematic Reform)। 

(४) समग्र क्षमता विकास (नीलतगत, संस्थागत, संरचनागत, काननुी, प्रकृयागत, स्रोतसािनगत, काययशैलीगत, 
संगठनात्मक, कायय संस्कृलत, कायय व्यिहार, िातािरणीय - आन्त्तररक एिम ्बाह्य, अन्त्तर-तह समन्त्िय, सहकायय, 
सहकाररता एिम ्सहअचस्तत्िको उपयिु कायायन्त्ियन सक्षमता)। 

 

यस पाललकाको क्षमता विकास योजना तजुयमा गरी कायायन्त्ियनमा लयाउँदा वक्रयाचशल क्षमता विकास योजना प्रकृया 
(CDPP) ढाँचा यस प्रकारको हनुेछ : 
 

 
 

योजना एवम ्काययक्रममा थप सुधार एवम ्पररमाजयन  (Reinforcement)

पृष्ठपोषण (Feedback)

क्षमता ववकास योजना काययक्रम कायायन्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ् कन (Monitoring & Evaluation)

क्षमता ववकास योजना काययक्रम कायायन्वयन (Implementation)

क्षमता ववकास योजना (प्रवतवेदन लेखन एवम ्तयारी) (Plan formation and Report)

क्षमता ववकासका लावग ववस्तृत अध्ययन , मनन , खोज , ववशे्लषण, आंकलन (Study,  Analysis, Forecast)

जनप्रतितनधी र कर्मचारीबाट सहभागििार्ूलक ढंिबाट क्षर्िा विकासका लागि र्ाि प्रस्ििु (आिश् यकिा पहहचान िथा लेखाजोखा) (Demand, Necessity & Identification)

पावलकाका सरोकारवाला जनप्रवतवनधी र कमयचारीहरुको सहभावगता (छलफल, अन्तरवक्रया, राय, परामर्य, सुझाव, अपनत्व, स्वावमत्व) (Interaction)
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यस पाललकाको प्रस्ततु क्षमता विकास योजना र योजनाले समािेश गरेका काययक्रमको कायायन्त्ियनबाट पाललकामा काययरत 
जनशचिको मनोबल, जोश, जाँगर र उत्साहमा िवृद्ध भई कायय उत्प्रेरणामा (Motivation) अलभिवृद्ध हनुे र अन्त्ततोगत्िा 
पाललकाको संस्थागत एिम ्संरचनागत व्यिस्थामा सिुार आई पद्दती लनमायणमा सघाउ पगु्न जानेछ। यसबाट पाललकाले 
गनुयपनर मखु्य कायय (Core Function) मा सहजता आई पाललकाको समवृद्ध र समनु्नलतमा ठोस योगदान पगु्ने अपेक्षा गररएको 
छ।  

यसप्रकार क्षमता विकास योजनाले मौजदुा क्षमतामा बढोत्तरी लयाउन,े क्षमता अभािको अिस्थामा ज्ञान, लसप, जानकारी र 
दक्षता पूलतय गनर तथा व्यचिमा काम गनर सक्षमता बढाउने सलुनचितता प्रदान गदयछ। संवििानको अनसूुची ८ ले प्रदान 
गरेको एकल संिैिालनक कायय चजम्मेिारी र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को काननुी व्यिस्थाका आिारमा 
पाललकालाई विकास र सेिा प्रदान गनर काययमा सक्षमता, सामर्थययता र सिलता प्राप्त गनयमा यस योजनाबाट उललेख्य 
योगदान पगु्नेछ।  

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको संस्थागत सदुृवढकरण गनय र क्षमता विकास गनय विशेष काययक्रम 
तजुयमा गरी लाग ु गनय सक्ने व्यिस्था उललेख गरेको छ। पाललकाका जनप्रलतलनिीहरुले लनिायचनको दौरानमा स्थानीय 
जनतालाई विलभन्न प्रलतिद्धता व्यि गरेको अिस्था छ। ती प्रलतिद्धता परुा गनय स्रोतको व्यिस्थापन प्रमखु चनुौतीको 
रुपमा रहेको छ। यसका लालग पाललकाले आफ्नो स्रोत िवृद्धको योजना बनाउनपुनर, राजस्ि पररचालन क्षमता विकास 
गनुयपनर, संघ तथा प्रदेशबाट अनदुान प्रालप्तका प्रकृया र उपयोगबारे जानकारी हालसल गनुयपनर, खचय गनर सक्षमता बढाउनपुनर, 
पूँजीगत खचय र विकास खचयमा बढोत्तरी लयाउनपुनर, प्रशासलनक एिम ् चाल ु खचय लनयन्त्रण गनुयपनर र उपलब्ि सािन 
स्रोतको सही ढङ् गले लमतव्ययी रुपमा पररचालन गनुयपनर हनु्त्छ। यी सबै काययका लालग पाललकाको मौजदुा क्षमता पयायप्त 
देचखंदैन। त्यसैगरी पाललकामा क्षमता अभाि भएको तथा कम क्षमता भएको भन्न ेनाममा संघ सरकारका मन्त्रालयहरुबाट 
अझैं पलन पाललकाको एकल अलिकार लभरको विषयमा सशतय अनदुान र सशतय काययक्रम आउने र पाललकाले कायायन्त्ियन 
गनर गरेको अिस्थाबाट पार पाउन र पाललकाकै सक्षमता बढाई वित्तीय समानीकरण अनदुानको प्रयोगबाट एकल कायय 
चजम्मेिारीको काम आफैँ  सम्पादन गनय पलन पाललकाले आफ्नो मानि संशािन, संस्थागत क्षमता, भौलतक पूिायिार एिम ्
प्राणालीगत सिुार लगायतका विषयमा क्षमता विकास गनुय अपररहायय देचखन्त्छ। 

पाललकाबाट स्थानीय स्तरका नीलत, ऐन, लनयम, लनयमािली, लनदर चशका, ददग्दशयन, काययवििी र मापदण्ड तजुयमा गनय, भिन 
लनमायण संवहता लनमायण र पालना गनय गराउन, स्थानीय पूिायिार लनमायण, संचालन र व्यिस्थापन गनय, स्थानीय योजना तथा 
बजेट तजुयमा गनय, िस्ती विकास गनय, विपद् व्यिस्थापन गनय, िातािरण संरक्षण गनय, फोहोर मैला व्यिस्थापन गनय, कायय 
सम्पादनमा र सेिा प्रिाहमा सूचना प्रविलिको प्रयोगलाई बढािा ददन, विकास लनमायण प्रकृयामा जनसहभालगता बढाउन, 
आन्त्तररक स्रोत पररचालन गनय, स्थानीय न्त्यावयक कायय सम्पादनमा सहचजकरण गनय, साियजलनक वित्त पररचालन गनय, वििी 
सम्मत प्रकृयाबाट साियजलनक खररद लनमायण कायय गनय गराउन समेत क्षमता विकास योजना तजुयमा गरी सोको कायायन्त्ियन 
गनुय पाललकाको प्रमखु आिश् यकताको रुपमा रहेको देचखन्त्छ।  
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पररच्छेद - दईु 

गोकुलगंगा गाउँपाललकाको क्षमता विकास नीलत तथा काययनीलत 

 

२.१ क्षमता विकासका लालग गोकुलगंगा गाउँपाललकाले अंलगकार गरेका नीलतहरु 

यस गोकुलगंगा गाउँपाललकाको क्षमता विकासका लालग खास नीलतगत व्यिस्था नगरेको भएतापलन संस्थागत विकास, 
सशुासन र सेिाप्रिाहमा सिुार लयाउने अलभप्रायले केही सामान्त्य काययक्रमहरु राखेको पाइयो।त्यसैगरी भौलतक पिुायिार र 
उपकरणका लालग िषरनी काययक्रम राचखएकोमा पाललकाको नया ंभिन लनमायण बाहेक अन्त्य संस्थागत सिुारका काययक्रमहरु 
विशेष प्राथलमकतामा परेको देचखएन।तथावप गोकुलगंगा गाउँपाललकाले विगतका तीन आलथयक िषय देचख नै क्षमता विकासका 
लालग अिलम्बन गरेका नीलत, योजना तथा काययक्रमहरु यसप्रकार रहेका छन ्: 
१. आिलिक योजना (आ.ि. २०७५।७६-२०७९।८०)अनसुार 

 “सभ्य, सक्षम र समदृ्ध गोकुलगंगा गाउँपाललका” भन्न ेमूल सोंच रहेको। 

- “जलविद्यतु,् जलडबटुी, पययटन, व्यिसावयक कृवष र सशुासन गोकुलगंगाको मूल आिार” भन्ने मूल नारा राख्न।े 

 सवुििायिु कायायलय र दक्ष जनशचिमाफय त ्गाउँपाललका प्रशासनलाई जनमैरी र प्रलतस्पि  बनाउने। 

 सबै िडा र पाललकाको आफ्नै भिन लनमायण सम्पन्न गनर। 

 पाललका र िडाहरुमा दक्ष कमयचारीको पूणय दरबन्त्दी हनुे। 

 कमयचारीको कायय सम्पादनको आिारमा परुस्कृत र दचण्डत गनर व्यिस्था लमलाउने। 

 सेिा कायायलयहरु एवककृत भिनबाट प्रदान गनर गरी व्यिस्थापन गनर। 

 आिलुनक सचुना प्रवििीसवहतको प्रशासकीय सशुासन अिलम्बन गनर। 

 पाललकाले ददने सेिाहरु लडचजटल प्रविलिमा आिाररत हनुे। 

 पारदश , जिाफदेही र जनविश् िासी पाललका लनमायण गनर। 

२. आ.ि. २०७६।७७ को बावषयक नीलत काययक्रम र बजेटमा उललेख भएअनसुार, 

 “सभ्य, सक्षम र समदृ्ध गोकुलगंगा गाउँपाललका” भन्न ेमूल नारा रहेको।  

- सशुासन तथा संस्थागत विकासका लालग विविि काययक्रमहरु राचखएको। 

३. आ.ि.२०७७।७८को बावषयक नीलत काययक्रम र बजेटमा उललेख भएअनसुार, 

 “सभ्य, सक्षम र समदृ्ध गोकुलगंगा गाउँपाललका” भन्न ेनीलत अंलगकार गनर। 

 संवििानले पररकलपना गरेबमोचजमको स्थानीय तहको क्षमता िवृद्ध र विकास गनर नीलत रहेको। 

 जनताको सबैभन्त्दा नचजकको सरकार भन्न ेमलु नारा रहेको। 

 गाउँपाललका र िडा कायायलयहरुमा नागररक िडापरको व्यिस्था गनर। 

 गाउँपाललका र िडा कायायलयबाट लछटो छररतो सेिा प्रिाह व्यिस्था गनर। 

 कमयचारीलाई सेिाप्रलत बढी चजम्मेिार, जिाफदेही र उत्तरदायी बनाउन विद्यतुीय हाचजरी लाग ुगनर। 

 कमयचारी र जनप्रलतलनिीलाई क्षमता विकास काययक्रम/ ताललम गनर। 

 सलमलतहरुमा बस्ने पदालिवकरुहरुलाई विषयगत ताललम काययक्रम गनर। 

 साियजलनक सनुिुाई र सामाचजक पररक्षण काययक्रम गनर। 

 विगतदेचख नै स्थानीय लनकायमा काययरत कमयचारीलाई पाललकाको ररि दरबन्त्दीमा आन्त्तररक प्रलतस्पिाय गराई 
पदोन्नतीको अिसर सजृना गनर। 

 हरेक िडामा स्िास्र्थय चौकीहरुको स्तरोन्नती र भिन लनमायण गनर। 

 हरेक िडामा साियजलनक शौचालय लनमायण गनर। 

 िडा कायायलयहरुमा इन्त्टरनेट जडान गनर। 

 पाललकाको आिलुनक नया ँभिन लनमायण गनर। 

 विपद प्रलतकाययका लालग एम्बलेुन्त्स तयारी गनर। 
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 बांकी काननुहरु लनमायण गनर। 

४. आ.ि.२०७८।७९को बावषयक नीलत काययक्रम र बजेटमा उललेख भएअनसुार,  

 “सभ्य, सक्षम र समदृ्ध गाउँपाललका लनमायण” भन्ने नीलत अंलगकार गनर। 

 सशुासन, पारदचशयता र न्त्यायपूणय समाज स्थापनाको लालग आिश् यक नीलत लनमायण गरी कायायन्त्ियनमा लयाईने। 

 दैलनक काम काजको लालग गाउँपाललकामा प्रविलिमैरी व्यिस्थापन गरी सीसी क्यामरा जडान गनर। 

 कमयचारीको कला, क्षमता, बौवद्धकता तथा काययकुशलतालाई व्यिचस्थत तथा उजागर गनय क्षमता विकास काययक्रम 
संचालन गनर। 

 गाउँपाललकाको कायय संचालनका लालग आिश् यक पनर बाँकी ऐन लनयमहरु लनमायण गनर। 

 पाललकाको कायायलय र िडा कायायलयहरुलाई सचुना प्रवििीमैरी बनाउने। 

 स्टोर व्यिस्थापन सफ्टिेयर प्रणालीको व्यिस्था गनर। 

 विपद् व्यिस्थापन एम्बलेुन्त्सको संचालन गनर। 

 न्त्यावयक सलमलतको भलूमकालाई प्रभािकारी बनाइने। 

 स्थानीय प्रशासनलाई सशुासनका मूलय मान्त्यता र लसद्धान्त्तमा आिाररत रही स्िच्छ, सक्षम, लनश्पक्ष, पेशागत अनशुासनप्रलत 
प्रलतबद्ध, पारदश , भ्रष्टाचारमिु, जनउत्तरदायी, सहभालगतामूलक र प्रविलिमैरी बनाउदै लग्ने। 

 पाललकाका कमयचारी आचारसंवहता बनाइ लाग ुगनर। 

 कमयचारीको क्षमता विकासको लालग समय सापेक्ष विलभन्न लसपमूलक तथा सेिाकालीन ताललम संचालन गनर। 

 पाललकाको प्रशासलनक र सांगठलनक संरचनालाई चसु्त दरुुस्त बनाउने अत्यािश् यक दरबन्त्दी स्िीकृत गरी पदपूलतय गनर। 

 काननु अलिकृतको पदपूलतय गनर। 

 मेललमलाप केन्त्द्रको क्षमता विकास गनर। 

 न्त्यावयक सलमलतका पदालिकारीको क्षमता विकास र लसकाइ आदानप्रदान गनर। 

 

२.२ क्षमता विकासका लालग विगत तीन िषयमा गररएको बजेट विलनयोजन 

यस पाललकाले संस्थागत क्षमता विकास र प्रकृयागत सिुारका लालग विगत ३ िषयमा गरेको बजेट विलनयोजन यस प्रकार 
रहेको पाइयो :   

क. आ.ि.२०७६।७७मा संस्थागत क्षमता विकासका लालग बजेट विलनयोजन 

क्र.सं. वििरण रू. 
(१)  सशुासन तथा संस्थागत विकास (न्त्यावयक सलमलततफय  समेत) विलभन्त् न काययक्रम १,१२,३२,०००।- 
(२)  पाललका भिन कम्पाउण्ड १०,००,०००।- 
(३)  इन्त्टरनेट जडान १०,००,०००।- 

ख. आ.ि.२०७७।७८मा संस्थागत क्षमता विकासका लालग बजेट विलनयोजन 

क्र.सं. वििरण रू. 
(१)  संस्थागत विकास, सेिा प्रिाह र सशुासन १,१८,००,०००।- 
(२)  पूिायिार विकासतफय को कुल बजेट रु १३ करोड ४०लाख ५०हजार 

मध्येबाट पाललकाको भिन लनमायण 
 

ग.आ.ि.२०७८।७९मा संस्थागत क्षमता विकासका लालग बजेट विलनयोजन 

क्र.सं. वििरण रू. 
(३)  सशुासन तथा संस्थागत विकास (संगठन, दरबन्त्दी, सेिा प्रिाह, क्षमता विकास, 

सूचना, समािेशीकरण र न्त्यावयक सलमलत) 
१,२८,२०,०००।- 

 

२.३ क्षमता विकासका लालग संचाललत काययक्रम  
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गोकुलगंगा गाउंपाललकाबाट विगत तीन आलथयक िषयमा जनप्रलतलनिी र कमयचारीका लालग सामान्त्य क्षमता विकासका 
काययक्रमहरु आन्त्तररक रुपमा संचालन गरेको पाइयो। त्यसैगरी लछटफुट रुपमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र प्रदेश 
सशुासन केन्त्द्रद्वारा संचाललत काययक्रममा पलन भाग ललएको भन्न ेकमयचारीको भनाई रहेको छ। तर कमयचारीको क्षमता 
अलभिवृद्धको लालग विषयगत रुपमा आिश्यक ताललमहरु संचालन नभएको देचखयो।  

पाललकामा संस्थागत क्षमता अलभिवृद्धका लालग संचाललत मखु्य मखु्य काययक्रमहरु : 
 गाउँपाललका र िडा कायायलयहरुमा नागररक िडापरको व्यिस्था काययक्रम। 

 बनाउन विद्यतुीय हाचजरी काययक्रम। 

 सलमलतहरुमा बस्ने पदालिवकरुहरुलाई विषयगत ताललम काययक्रम। 

 साियजलनक सनुिुाई र सामाचजक पररक्षण काययक्रम। 

 हरेक िडामा स्िास्र्थय चौकीहरुको स्तरोन्नती र भिन लनमायण काययक्रम। 

 हरेक िडामा साियजलनक शौचालय लनमायण काययक्रम। 

 िडा कायायलयहरुमा इन्त्टरनेट जडान काययक्रम। 

 पाललकामा प्रविलिमैरी व्यिस्थापन गरी सीसी क्यामरा जडान काययक्रम। 

 कमयचारीको कला, क्षमता, बौवद्धकता तथा काययकुशलतालाई व्यिचस्थत तथा उजागर गनय क्षमता विकास काययक्रम। 

 गाउँपाललकाको कायय संचालनका लालग आिश् यक पनर बाँकी ऐन लनयमहरु लनमायण काययक्रम। 

 पाललकाको कायायलय र िडा कायायलयहरुलाई सचुना प्रवििीमैरी बनाउने काययक्रम। 

 स्टोर व्यिस्थापन सफ्टिेयर प्रणालीको व्यिस्था काययक्रम। 

 विपद् व्यिस्थापन एम्बलेुन्त्सको संचालन काययक्रम। 

 मेललमलाप केन्त्द्रको क्षमता विकास काययक्रम। 

 न्त्यावयक सलमलतका पदालिकारीको क्षमता विकास र लसकाइ आदानप्रदान काययक्रम। 

यस पाललकाको नया ँभिन लनमायण भई अचन्त्तम चरणमा रहेको, हाल भकुम्प पश् चात ्तयार गररएको वप्रफ्यािबाट सेिा 
प्रिाह भइरहेको र वप्रफ्यािबाट प्रदान गररने सेिालाई पलन चसु्त दरुुस्त बनाउन ेगरी संरचना लमलाइएको पाइयो।दरबन्त्दी 
अनसुारका कमयचारीहरु अलिकांशत: काययरत रहेका तर उनीहरुलाई विलभन्न प्रकारका क्षमता विकासका ताललम प्राप्त 
नभएको देचखयो।पाललकाबाट संचाललत सामान्त्य ताललम खासै प्रभािकारी नभएको र क्षमता विकास नभएको भन्ने कमयचारीको 
भनाई रहेको पाइयो भन ेकाननु तजुयमा, योजना तथा बजेट काययक्रम तयारी, खररद प्रकृया, वित्तीय हस्तान्त्तरण लगायतमा 
आफुहरुलाई क्षमता विकासका ताललम तथा प्रचशक्षणका काययक्रम आिश् यक रहेको भन्ने जनप्रलतलनिीहरु र कमयचारीहरुको 
समेत माग रहेको पाइयो।   
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पररच्छेद - तीन 

गोकुलगंगा गाउँपाललकाको विद्यमान मानि तथा संस्थागत व्यिस्था 
 

३.१ विद्यमान मानि संशासनको अिस्था  

स्थानीय तहका पदालिकारीहरुको लनिायचन यही २०७९ साल बैशाख २९ गते सम्पन्न भई यस पाललकामा अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, ६ जना िडाअध्यक्ष र िडा संख्या अनसुारका काययपाललका सदस्यहरु लनिायचचत भई आउनभुएको अिस्था 
छ।त्यसैगरी यस पाललकामा कमयचारीतफय  स्थायी स्िीकृत कमयचारी दरबन्त्दी २३ रहेको र सो मध्ये १९ पदपूलतय भई ४ 
पद ररि रहेको छ। तथापी पाललका, विलभन्न विषयगत शाखा कायायलय, पररयोजना, स्िास्र्थय समेतमा थप ५० जना 
करारका कमयचारी गरी हाल कायायलयमा ७३ जना कमयचारी काययरत रहेका छन।् त्यसैगरी कायायलयको संगठन तथा 
व्यिस्थापन सिरक्षण (O&M Survey) गरी करारका कमयचारीबाट भएको कायय सम्पादनलाई स्थायीत्ि ददन र स्थायी कमयचारी 
आपूलतय गतय जरुरी देचखयो। यस पाललकाको जनशचि वििरण लनम्न ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ : 

 

गोकुलगंगा गाउंपाललकाका  लनिायचचत जनप्रलतलनिीहरुको वििरण 

क्र सं पद पाललका िा िडा नम्बर नाम सम्पकय  नम्बर 

१ अध्यक्ष पाललका श्री काजी बहादरु खड्का ९८४००७३३५२ 
२ उपाध्यक्ष पाललका श्री उषा देिी काकी ९८४११३६९२१ 
३ िडाअध्यक्ष १ श्री छरबहादरु िस्नेत ९८५१२४२०९२ 
४ िडाअध्यक्ष २ श्री सनु्त्दर कुमार काकी ९८४९२८७१८० 
५ िडाअध्यक्ष ३ श्री नरलबक्रम काकी ९८४०१९९६७२ 
६ िडाअध्यक्ष ४ श्री रामचन्त्द्र िस्नेत ९८५४०४०६९३ 
७ िडाअध्यक्ष ५ श्री दीपक काकी ९८५४०४०५२० 
८ िडाअध्यक्ष ६ श्री चन्त्द्रबहादरु सनुिुार ९८५१०५५८८३ 

 

गोकुलगंगा गाउंपाललकामा काययरत कमयचारीहरुको वििरण 

क्र.सं. नाम थर पद सम्पकय  नं. 
1.  ईश्वरी प्रसाद सबेुदी प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 9854043640 

2.  जालगर राय लस. अ. हे. ब. छैठौं 9744000437 

3.  लोक प्रसाद फुयाँल पश ुसेिा प्राविलिक छैठौं 9844284128 

4.  लबश्वास ज्ञिाली प्रशासन अलिकृत छैठौं 9849007100 

5.  नरेन्त्द्र लसंह भण्डारी चशक्षा अलिकृत छैठौं 9848831716 

6.  अजुयन उपाध्याय ईचन्त्जलनयर छैठौं 9860438600 

7.  राजन प्रसाद गरुागाईं लेखा अलिकृत छैठौं 9854043441 

8.  भमु बहादरु बढुाथोकी ना.स.ु (सहायकस्तर पाचौं) 9844302230 

9.  श्याम बहादरु खडका आ.ले.प. (सहायकस्तर पाचौं) 9846599337 

10.  लबष्ण ुप्रसाद आचायय लेखापाल (सहायकस्तर पाचौं) 9844702238 

11.  नमनुा रेग्मी चशक्षा सहायक (सहायकस्तर पाचौं) 9862216703 

12.  अलनल डंगोल सब–ईचन्त्जलनयर (सहायकस्तर पाचौं) 9849377619 

13.  चशि सनुिुार कम््यटुर अपरेटर (सहायकस्तर पाचौं) 9823811935 

14.  रेश्मा थापा मगर ना.प्रा.स. (सहायकस्तर चौथो) 9842366918 

15.  पदम बहादरु काकी ख.पा.स.टे. (सहायकस्तर चौथो) 9866400303 
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16.  लमरा नेपाली सहायक म.लब.लन. (सहायकस्तर चौथो) 9865534631 

17.  पजुा के.सी. िडा सचचब (सहायकस्तर चौथो) 9845483311 

18.  रत्न कुमार चजरेल अ.सब–ईचन्त्जलनयर (सहायकस्तर चौथो) 9846320166 

19.  लगरीजा आचायय िडा सचचब (सहायकस्तर चौथो) 9841056388 

20.  रेचजना राणा मगर अ.सब–ईचन्त्जलनयर (सहायकस्तर चौथो) 9844419200 

21.  शैलेश कुईकेल िडा सचचब (सहायकस्तर पाचौ) 9840011136 

22.  उचस्मता रम्तेल अ.सब–ईचन्त्जलनयर (सहायकस्तर चौथो) 9842777944 

23.  ददनेश िामी िडा सचचब (सहायकस्तर चौथो)  

24.  रमेश कुमार लसं कम््यटुर अपरेटर (सहायकस्तर पाचौं)  

25.  सबुास तामाङ्ग अ.सब–ईचन्त्जलनयर (सहायकस्तर चौथो) 9862379653 

26.  चन्त्द्र बहादरु खरी का.स. पाचौं 9744029110 

27.  अचस्मता सनुिुार अ.न.मी. 9844202455 

28.  शभुद्रा नेपाली अ.न.मी. 9841164364 

29.  राम भजन यादि अ.हे.ब. 9844276951 

30.  दगुायमाया बस्नेत अ.न.मी. 9849731567 

31.  कलपना सनुिुार अ.न.मी. 9861338891 

32.  लीला काकी अ.न.मी. 9843072416 

33.  कुलददप कुमार यादि अ.हे.ब. 9844431046 

34.  कमला खालत िनकेु अ.न.मी. 9861974809 

35.  जय नारायण ठाकुर जनस्िास्र्थय व्यबस्थापक छैठौं 9865434900 

36.  कलबता खडका लस.अ.न.मी.छैठौं 9843611327 

37.  घरुण यादि अ.हे.ब. 9844131273 

38.  वकशोरी प्रसाद शाह लस. अ. हें ब. छैठौं 9819681092 

39.  लललता तामाङ्ग अ.न.मी. 9841040932 

40.  लमनमाला तमाङ्ग अ.न.मी. 9846465969 

41.  ददल बहादरु थापा का.स. पाचौं 9847348535 

 

सेिा करार तथा ज्यालादारीमा काययरत कमयचारीहरु  

क्र.सं. नाम, थर पद सम्पकय  नं. 
1.  सञ्जय कुमार सनुिुार सचुना प्रविलि अलिकृत 9851154148 

2.  सन्त्तोष प्रसाई अलमन 9845243663 

3.  प्रेम बहादरु बस्नेत सहायकस्तर चौथो 9854043284 

4.  सचुजत काकी एम.आई. एस. अपरेटर पाचौं 9844395727 

5.  सलमयला काकी काननुी सहजकताय पाचौं 9844262157 

6.  समुन फुयाँल एक गाउँ एक प्राविलिक पशसेुिा 9864015697 

7.  प्रददप कुमार सनुिुार एम.आई. एस. सहायक 9844139323 

8.  कृष्ण बहादरु शे्रष्ठ खा.पा.स.टे. 9844396133 

9.  लाक्पा लछररङ शेपाय हलकुा सिारी चालक 9842976889 

10.  कुमार बस्नेत जेलसबी अपरेटर 9866317004 
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11.  कैलाश काकी नगर प्रहरी हिलदार 9841522437 

12.  दोरण खडका सब–ईचन्त्जलनयर  9862828815 

13.  लगता गरुुङ उद्यम लबकास सहजकताय 9844958459 

14.  तारा देिी लब.क. उद्यम लबकास सहजकताय 9840401255 

15.  पचुणयमाया शेपाय एक गाउँ एक प्राविलिक पशसेुिा 9825886642 

16.  कुमार लबक्रम थापा हलकुा सिारी चालक 9844437783 

17.  लबकास काकी नगर प्रहरी जिान 9849210089 

18.  सजुन काकी नगर प्रहरी जिान 9840004373 

19.  दािा गेलल शेपाय नगर प्रहरी जिान 9865062158 

20.  सनुील काकी नगर प्रहरी जिान 9842749921 

21.  लबनोद भजेुल कायायलय सहयोगी 9844317595 

22.  लमनामाया सनुिुार कायायलय सहयोगी 9867073103 

23.  चचण्डका सनुिुार कायायलय सहयोगी 9818090266 

24.  उलमयला सनुिुार कायायलय सहयोगी 9841479604 

25.  शंकर बहादरु साकी कायायलय सहयोगी  

26.  कमल बहादरु सनुिुार कायायलय सहयोगी 9861837122 

27.  नविन प्रिान एक गाउँ एक प्राविलिक पशसेुिा  

28.  आरती सनुिुार एक गाउँ एक प्राविलिक पशसेुिा  

29.  ज्योती खडका एक गाउँ एक प्राविलिक पशसेुिा  

30.  सञ्जुमाया तामाङ एक गाउँ एक प्राविलिक कृवष  

31.  यलुनसा तामाङ एक गाउँ एक प्राविलिक कृवष  

32.  ससु्मा सनुिुार एक गाउँ एक प्राविलिक कृवष  

33.  सलुनता काकी एक गाउँ एक प्राविलिक कृवष  

34.  झम्कमाया खडका एक गाउँ एक प्राविलिक कृवष  

35.  सरस्िती बस्नेत एक गाउँ एक प्राविलिक कृवष  

36.  उपेन्त्द्र काकी एक गाउँ एक प्राविलिक पशसेुिा  

37.  रेश्मी सनुिुार शे्रष्ठ कायायलय सहयोगी िडा नं. १  

38.  लबजय कुमार शे्रष्ठ कायायलय सहयोगी िडा नं. २  

39.  टेक बहादरु सनुिुार कायायलय सहयोगी िडा नं. ३  

40.  रञ्जना गरुुङ सनुिुार कायायलय सहयोगी िडा नं. ४  

41.  राम कुमार खडका कायायलय सहयोगी िडा नं. ५  

42.  सम्झना सनुिुार कायायलय सहयोगी िडा नं. ६  

43.  राकेश कुमार यादि हे. अ. 9845854908 

44.  कलपना थापा हे. अ. 9847348535 

45.  नेर नारायण शे्रष्ठ हे. अ. 9844400125 

46.  अजुयन बहादरु काकी हे. अ. 9843019348 

47.  अलनल शे्रष्ठ हे. अ. 9861439740 

48.  भपेुन्त्द्र शाही हे. अ. 9861150315 

49.  सोविता साकी अ.न.मी. 9861527884 
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50.  लक्ष्मी बस्नेत अ.न.मी. 9844400739 

51.  ददल कुमारी सनुिुार अ.न.मी. 9866415599 

52.  शकुन्त्तला चजरेल अ.न.मी. 9844235744 

53.  रुपमाला तामाङ कायायलय सहयोलग 9845347537 

54.  रञ्जना सनुिुार कायायलय सहयोलग 9864999615 

55.  कृष्ण काकी कायायलय सहयोलग 9849793950 

56.  ररता खडका कायायलय सहयोलग  

57.  कविता खडका कायायलय सहयोलग  

58.  माया देिी शे्रष्ठ कायायलय सहयोलग 9844246370 

59.  स्मलृत सनुिुार कायायलय सहयोलग 9860174159 

60.  शारदा काकी कायायलय सहयोलग  

61.  लसता शे्रष्ठ गभुाज ु कायायलय सहयोलग  

62.  डा. रामानजु प्रसाद हालथ मेलडकल अलिकृत 9866998464 

63.  डा. लनरासन गाँसी मेलडकल अलिकृत 9860200688 

64.  राम कुमार खडका हे. अ. 9866667357 

65.  ददपा काकी हे. अ.  

66.  अन्त्ज ुबस्नेत स्टाफ नसय  

67.  रेश्मी शे्रष्ठ स्टाफ नसय  

68.  रोवहणी खडका स्टाफ नसय  

69.  सलमक्षा खडका स्टाफ नसय 9843642211 

70.  रोलमया खडका फामरसी सहायक 9863544322 

71.  अलनल लसंह िामी लयाब टेक्नेलसयन 9863303038 

72.  चजत कुमारी शे्रष्ठ रेलडयोग्रफर  

73.  सहारा गभुाज ु अ.न.मी.  

74.  सञ्जय कुमार यादि आखँा डाक्टर 9844122977 

75.  सम्झना खडका अस्पताल सहायक 9841325575 

76.  कमल बहादरु भण्डारी कायायलय सहयोगी 9844440424 

77.  लनमयला सनुिुार कायायलय सहयोगी  

78.  गणु बहादरु सनुिुार कायायलय सहयोगी 9860041477 

79.  कमल कुमारी सनुिुार कायायलय सहयोगी 9860294435 

80.  शेर बहादरु भण्डारी एम्बलेुन्त्स चालक 9846597192 

 

३.२ संस्थागत विकासको अिस्था  

यस पाललकाको संस्थागत एिम ्संरचनागत पक्षतफय  हेदाय प्रीफ्याि भिनबाट हाल सेिा प्रदान भइरहेको, नया ँभिन लनमायण 
अचन्त्तम चरणमा पगेुको छ। नयाँ भिनबाट थप सहजताका साथ सेिा प्रिाह हनुे अपेक्षा गररएको छ। यस पाललकामा 
रहेका ६ िटै िडा कायायलयहरु आफ्नै भिनमा रहेका छन।् जनशचितफय  जनप्रलतलनिीहरु भखयरै लनिायचचत भएर आएको 
अिस्था रहेको, कमयचारीहरु स्थायी करार गरी ७३जना काययरत रहेको देचखयो। क्षमता विकासका ताललम व्यापक रुपमा 
संचालन गनुयपनर आिश् यकता छ भन्न ेकमयचारीहरुको माग रहेको पाईयो। त्यसैगरी पाललकाले केही काननुहरु लनमायण 
गरेको, केही काननुहरु लनमायणको प्रकृयामा रहेको र केही कायय संघका नमनुा काननुबाटै काम चलाएको देचखयो। 

ितयमान अिस्थामा पाललकाको क्षमता विकासको विद्यमान अिस्थालाई लनम्नानसुार विश्लषेण गररएको छ : 
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१. भौलतक स्रोत सािन : पाललकाको भलूमकालाई कम लागतमा प्रभािकारी रुपले सम्पादन गनय आिश्यक पनर काययस्थान 
तथा कायायलय सामग्री, सिारी सािन, मेलसन तथा उपकरण र सूचना तथा संचार प्रविलिको ितयमान अिस्थालाई 
हेररएको।  

२. काययस्थान : हाल पाललकाको मखु्य कायायलय वप्रफ्याि भिनहरुमा सञ्चालनमा रहको र नयाँ भिन लनमायण अचन्त्तम 
चरणमा पगेुको। नयां भिन सेिाग्राहीमैरी पिुायिारयिु हनुपुनर।  

३. कायायलय सामग्रीीः हाल पाललकाका शाखा तथा िडाहरुमा आिश्यक पनर न्त्यूनतम कायायलय सामग्रीहरु जस्तो फलनयचर, 

कम््यटुर/लयापटप, वप्रन्त्टर, फोटोकपी, टेललफोन आदद न्त्यूनतम संख्यामा विद्यमान रहेका।पाललकाले विस्ततृ संगठन 
तथा व्यिस्थापन सभरक्षण प्रलतिेदन पाररत गरी सो अनसुार विलभन्न शाखाहरुलाई उपयिु हनुे गरी नयां भिनमा 
काययस्थानको पनु लेआउट गरी आिश्यक काययस्थान सवहतको फलनयचर तथा कायायलय सामग्रीको ब्यिस्था गनुयपनर 
आिश्यकता देचखन्त्छ। त्यसै गरी िडा कायायलयको लालग पलन आिश्यक कायायलय सामग्रीको व्यिस्था गदै जानपुनर।  

४. सिारी सािन : पाललकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत तथा अन्त्य शाखाका कमयचारीको अत्यािश्यक 
कामका लालग समेत हाल २ िटा चार पाङ्ग्र ेसिारी सािन उपलब्ि गराइएको छ। यसका अलतररि, अन्त्य शाखा 
तथा वफलडमा काम गनर प्राविलिक कमयचारीहरुलाई मोटरसाइकल उपलब्ि गराइएको छ। पाललकाको विपद् 
व्यिस्थापनका लालग एउटा एम्बलेुन्त्स पाललकामै हनुपुनर आिश्यकता देचखएको। 

५. काननुी व्यिस्था: पाललकाबाट जारी भएका ऐन, लनयम, लनदर चशका, काययवििी तथा मापदण्डहरु देहायबमोचजम रहेका 
छन ्: 

गोकुलगंगा गाउँपाललकाले लनमायण गरेका काननुहरुको वििरण 

 

लस.नं. वििरण 

1.  गोकुलगंगा गाउँपाललकाको लनणयय िा आदेश र अलिकारपरको प्रमाचणकरण (काययविलि) लनयमािली 
2.  गाउँ काययपाललका कायय सम्पादन लनयमािली 
3.  गाउँकाययपाललका कायय विभाजन लनयमािली 
4.  काययपाललका बैठक संचालन सम्बन्त्िी काययविलि 

5.  गाउँपाललकाका पदालिकारीहरुको आचारसंवहता 
6.  सहकारी ऐन 

7.  सस्थादताय ऐन 

8.  स्िास्र्थय तथा सरसफाई ऐन 

9.  पिुायिार ब्यबस्थापन सम्बन्त्िी ऐन 

10.  आलथयक काययविलि ऐन 

11.  कृवष लबकास ऐन 

12.  योजना तथा बजेट तजुयमा ददग्दशयन 

13.  चशक्षा ऐन 

14.  एफ.एम. रेलडयो (संचालन तथा व्यबस्थापन) काययविलि 

15.  बजार अनगुमन लनदर चशका 
16.  विपद् व्यबस्थापन सम्बन्त्िी काययविलि 

17.  घर नक्सा पास स्िीकृत गनर काययविलि 

18.  कृवष लबकास काययक्रम सञ्चालन तथा व्यबस्थापन काययविलि 

19.  न्त्यावयक सलमलत कायय सञ्चालन काययविलि 

20.  ब्याकहो लोडर सञ्चालन काययविलि 

21.  स्थानीय राजपर प्रकाशन सम्बन्त्िी काययविलि 
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22.  गाउँपाललका आपतकाललन कायय सञ्चालन केन्त्द्र काययविलि 

23.  उपभोिा सलमलत गठन 

24.  गोकुलगंगा गाउँपाललकाको प्रशासकीय काययविलि लनयलमत गनर ऐन 

25.  कृवष तथा पशपंुचक्ष विकाश िोडय गठन ऐन 

26.  आपाङ्गता भएका व्यचिहरुको पररचयपर वितरण सम्बन्त्िी काययविलि 

27.  गोकुलगंगा गाउँपाललकाको व्यबसाय दताय ऐन 

28.  घ िगयको इजाजतपर वितरण सम्बन्त्िी काययविलि 

29.  गोकुलगंगा गाउँपाललकाको साबयजलनक खररद लनयमािली 
30.  नगर प्रहरी ऐन 

31.  गोकुलगंगा गाउँपाललकामा लबशेषज्ञ कमयचारी करार सेिामा व्यबस्था गनर सम्बचन्त्ि काययलबलि 

32.  गोकुलगंगा गाउँपाललकाको लबषयगत सलमलत (काययसञ्चालन) काययविलि 

33.  जेष्ठ नागररकहरुको पररचयपर वितरण सम्बन्त्िी काययविलि 

34.  एवककृत तथा व्यबचस्थत बसोबास व्यबस्थापन काययविलि 

35.  गोकुलगंगा खेलकुद विकास सम्बन्त्िी काययविलि 

36.  गाउँपाललका स्तरीय िाल संरक्षण योजना 
37.  विपद् व्यबस्थापन कोष (सञ्चालन) काययविलि 

38.  आपतकाललन पिुय तयारी र प्रलतकायय योजना 
39.  करारमा प्राविलिक कमयचारी भनाय गनर सम्बन्त्िी काययविलि 

40.  गाउँपाललकाको औिोलगक व्यबसाय (काययविलि) ऐन 

41.  योजना ददग्दशयन लनदर चशका 
42.  असंगठीत क्षेरम ााकाययरत श्रलमक िगय तथा असहायहरुलाई उपलब्ि गराउने राहत सम्बन्त्िी मापदण्ड 

43.  कमयचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बचन्त्ि काययविलि 

44.  साबयजलनक नीचज साझेदारी ऐन 

45.  गोकुलगंगा गाउँपाललकाको कमयचारी व्यबस्थापन (सेिाशतय सम्बन्त्िी) ऐन 

46.  गोकुलगंगा गाउँपाललकाबाट अनदुान/राहत ददने सम्बन्त्िमा ब्यबस्थापन गनय बनेको ऐन 

47.  पशपंुचक्ष तथा मत्स्य विकास शाखाको अनदुान वितरण सम्बन्त्िी मापदण्ड 

48.  गोकुलगंगा गाउँपाललकाबाट अनदुान/राहत ददने सम्बन्त्िमा व्यबस्थापन गनय बनेको लनयम 

49.  गोकुलगंगा गाउँपाललका िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन 

50.  गोकुलगंगा जलस्रोत ऐन 

51.  गोकुलगंगा जलस्रोत लनयमािली 
52.  कमयचारी बढुिा सम्बन्त्िी सूचना 
53.  गोकुलगंगा गाउँपाललकाको काययसञ्चालन लनदर चशका 
54.  गोकुलगंगा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यबस्थापन गनय बनेको काययलबलि 

55.  चशक्षण लसकाई अनदुानददने सम्बचन्त्ि काययविलि 

56.  टोल लबकास संस्था गठन तथा सञ्चालन सम्बन्त्िी काययविलि 

57.  गाउँपाललकाको आलथयक काययलबलि लनयलमत तथा व्यबचस्थत गनय बनेको काननु 

58.  गाउँपाललकाको कृषक समूह गठन 

59.  नक्सापास ऐन 

60.  योजना सञ्चालन तथा व्यबस्थापन कायविलि 
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61.  अनगुमन सलमलतको काययसञ्चालन काययविलि 

62.  कृवष मेला 
 

उललेचखत काननुहरुका अलािा पाललकाले अन्त्य िेरै काननुहरु तजुयमा गरी लाग ुगनुयपनर देचखयो। हाल कलतपय संघका 
काननु िा नमनुा काननुकै आिारमा काम गरररहेको भन्न ेजनप्रलतलनिी र कमयचारीको भनाइ रहेको पाइयो।यसरी हेदाय 
पाललकामा कलतपय ऐन लनयम लनदर चशका र काययविलिहरु बन्न बांकी रहेको पाइयो।न्त्यूनतम बनाउन ुपनर ऐन लनयम र 
काययवििी नबन्त्दा पद्धतीगत रुपमा पाललकाको क्षमता कमजोर हनु जान्त्छ।यसमा सिुार गनय जरुरी देचखन्त्छ। 

३.३ कायायलयको पूिायिार तथा औजार उपकरणको अिस्था 
१. यस गोकुलगंगा गाउँपाललकाले आफ्नै वप्रक्याि भिन लनमायण गरी व्यिचस्थत रुपमा कायायलय संचालन गरीरहेको। 

२. िडाहरुमा पलन एउटै लडजाइनका ६ िटा िडा कायायलय भिन लनमायण कायय सम्पन्त् न गररएको। 

३. िडा कायायलयले भाडािापतको रकम लतनुयपनर अिस्था नरहेको। 

४. छिटै िडा कायायलयहरु एकै लडजायनको लनमायण गररएको। 

५. पाललकाको निलनमायणालिन भिन अचन्त्तम तयारी अिस्थामा रहेको। 

६. अवहले हेदाय िैठक कक्ष २, कोठा ५१, शौचालय ९, सहयोगीकक्ष २, पावकिं ग स्थल २, सेिाग्राही प्रलतक्षाकक्ष  र 
शाखा तथा इकाइहरुलाई काययस्थल रहेको। 

यसरी पाललकाले हाल आफ्नै स्िालमत्िको प्रीफ्याि भिनिाट हाल सेिा प्रदान गरेको छ। पाललकाको आफ्नै नयाँ भिन 
लनमायण भइ अचन्त्तम तयारीको अिस्था रहेको छ। लनकट भविष्यमै नयाँ भिनमा सनर गरी पूिायिारहरु लमलाउँदै गरेको 
अिस्था देचखयो। हालको भिनबाट पलन नागररक बडापर, गनुासो पेवटका, सोिपछु कक्ष, प्रलतक्षालय, विद्यतुीय सचुना 
पाटी जस्ता न्त्यूनतम पूिायिारहरुको व्यिस्थापन गरेको देचखन्त्छ। तथापी सेिा प्रिाहका लालग कोठाहरु पयायप्त नभएको, 
कोठाहरु सांघरुा रहेकोले नयां बन्न ेभिनमा सेिाग्राहीमैरी पयायप्त थप संरचनाहरु बनाउनपुनर देचखन्त्छ। यी सबै ररिता 
नयाँ बन्त्दै गरेको भिनबाट पूणय हनुे अपेक्षा गररएको छ।  

त्यसैगरी सिारी सािन र औजार उपकरणतफय  पाललकाको आिश्यकताको तलुनामा सिारी सािनहरु कम भएको र हाल 
सिारी सािनको रुपमा २िटा चारपांग्र ेगाडी (हाइलक्स-१ र स्करवपयो-१),१िटा ब्याकहोलोडर स्काभेटर  र २२िटा 
मोटरसाइकल रहेका छन।्केही कम््यटुर, वप्रन्त्टर, इन्त्टरनेट र िाइफाइ, प्रोजेक्टर लगायतको व्यिस्था गरेको 
देचखयो।पाललकाले आफ्नो कायय सम्पादन उच्च राखी समयमै सेिा प्रिाह गनय भौलतक एिं सस्थागत रुपमा थप सिुार 
गनुयपनर देचखन्त्छ। 
 

३.४ विद्यमान अिस्था र अपेचक्षत अिस्था बीचको अन्त्तराल 

यस पाललकामा २३ जनाको कमयचारी दरबन्त्दी रहेको भए तापलन ४ पद ररि रहेको पाललकाको कायायलयको विस्ततृ 
रुपमा संगठन तथा व्यिस्थापन सभरक्षण O&M Survey नगररएकोले ५०जना करारका कमयचारीबाट समेत कायय सम्पादन 
गरररहनपुनर अिस्था देचखयो। लोकसेिा आयोगमाफय त ्स्थायी पदपूलतयको प्रकृया अगालड बढाई स्थायी कमयचारी आपलुतय 
गनुयपनर, मौजदुा कमयचारीलाई काययउत्प्रेरणा जगाउने गरी क्षमता विकासका काययक्रमहरु संचालन गनुयपनर, जनप्रलतलनिी र 
कमयचारीहरुलाई वििेयक तजुयमा, व्यिस्थापन, प्रशासन, संिैिालनक कायय चजम्मेिारी, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, वित्तीय 
हस्तान्त्तरण, अनदुान, राजस्ि बाँडफाँट, आन्त्तररक राजस्ि पररचालन, साियजलनक खचय, खररद, वित्तीय व्यिस्थापन, सशुासन 
लगायतका विषयमा क्षमता अलभिवृद्ध काययक्रम संचालन गरी सक्षमतामा बढोत्तरी गनुयपनर देचखयो। त्यसैगरी नयाँ बन्त्दै 
गरेको भिनलाई सेिाग्राहीमैरी संरचना र पूिायिारयिु बनाउनपुनर, संिैिालनक चजम्मेिारी सम्पादन गनय बाँकी ऐन, लनयम, 
लनदर चशकाहरु जारी गनुयपनर एिम ्िडा कायायलयहरुको संस्थागत संरचनामा थप सिुार गनुयपनर देचखयो।संस्थागत सिुारका 
लालग संगठन, जनशचि, उपकरण र काननुका सम्बन्त्िमा विद्यमान अिस्था र अपेचक्षत अिस्था िीचको तलुनात्मक वििरण 
लनम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ। 

केही प्रमखु विषयमा विद्यमान अिस्था र अपेचक्षत अिस्था 
लसन विद्यमान अिस्था  अपेचक्षत अिस्था अन्त्तराल 
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१ पाललकाको भिन वप्रफ्याबमा रहेको र नयां 
भिन लनमायण अचन्त्तम चरणमा रहेको।  

सेिाग्राहीमैरी हनुे गरी 
सवुििायिु नयां भिन चशघ्र 
सम्पन्न गनुयपनर 

पाललकाको सेिाग्राहीमैरी 
सवुििायिु भिन लनमायण  

२ िडा कायायलयहरुका भिनहरु नया ंलनमायण  हेरचार संरक्षण सम्भार गनुयपनर भिन हेरचाह संरक्षण सम्भार 
३ २ मार चारपांग्रसेिारी सािन भएको एक चारपांग्र ेहलकुा सिारी 

सािन थप गनुयपनर 
चारपांग्र ेहलकुा सिारी सािन 
एक 

४ २२ िटा मोटरसाइकलहरु रहेका  ५ िटा स्कुटर थप गनुय पनर ५ स्कुटर 
५ सीलमत मारामा कम्पटुर फोटोकपी मेलसन ६ कम्पटुर र १ फोटोकपी 

मेलसन थप गनुय पनर 
६ कम्पटुर र १ फोटोकपी 
मेलसन 

६ विपद व्यिस्थापनका लालग पाललकामा १ 
िटा एम्बलेुन्त्स आिश्यक 

एम्बलेुन्त्स चाल ुहनुपुनर  एम्बलेुन्त्सको उपलब्िता 

७ दराज र फाइल व्यिस्थापन गनर  थप गनुय पनर आिश्यकतानसुार 
८ पाललकाको O&M Survey नभएको पाललकाको विस्ततृ O & M 

Survey गनुयपनर 
स्थायी जनशचि पलुतय हनुपुनर 

९ स्थायी दरिन्त्दीमा ४ पद ररि रहेको ४ पद पलुतय गनुयपनर ४ पद पलुतय गरी शाखामा 
काम खटाउनपुनर अिस्था 

१० करारमा िेरै कमयचारी रहेका  स्थायी आपलुतय गनुयपनर स्थायी हुंदा मनोिल र काम 
बवृद्ध हनुे 

११ जनप्रलतलनिी र कमयचारीलाई विशेष क्षमता 
विकास ताललम र अलभमचुखकरण नभएको 

विशेष क्षमता विकास ताललम र 
अलभमचुखकरण गनुयपनर 

काययसम्पादन प्रभावित भएको 

१२ आिश्यक न्त्यनुतम काननु लनमायण गनय 
बांकी रहेको 

काननु लनमायण गनुयपनर संबैिालनक काययचजम्मेिारी 
प्रभावित भएको 

 

यसप्रकार गोकुलगंगा गाउंपाललकाको विद्यमान अिस्था र गाउंपाललकाले प्रदान गनुयपनर सेिा प्रिाहको अपेचक्षत अिस्थाबीचको 
अन्त्तराललाई लेखाजोखा तथा विश्लषेण गदाय लनम्नानसुार देचखन आयो : 
१. पाललकाको संगठन संरचना र कमयचारी दरबन्त्दी सम्बन्त्िमा विस्ततृ संगठन तथा व्यिस्थापन सिरक्षण (O&M Survey) 

हनुपुनरमा सो नभएको। 

२. स्थायी दरबन्त्दी लसजयना गरी लोकसेिा आयोगमाफय त ् स्थायी कमयचारी आपूलतय गनुयपनरमा हालसम्म पलन उललेख्य 
संख्यामा करारका कमयचारीबाट सेिा प्रदान भइरहेको। 

३. पाललकामा कमयचारी भनाय सम्बन्त्िमा कमयचारी समायोजनबाट पूणयता पाइसक्नपुनरमा अझै पलन िचृत्त विकास लगायतका 
विषयमा आशंका र अन्त्यौल बाँकी रहेको। 

४. प्रदेशबाट कमयचारी सम्बद्ध काननु समयमै बन्नुपनरमा नबलनसकेको र संघको कमयचारी सम्बन्त्िी ऐन संसदबाट समयमै 
स्िीकृत नहुँदा अन्त्यौलता कायम रहेको। 

५. जनप्रलतलनिीको अपेक्षा र कमयचारीको कायय उत्प्ररेणाबीचको अन्त्तराल कमी गनर प्रिद्धयनात्मक उपायहरुको अिलम्बन 
गनुयपनर देचखएको। 

६. प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र अन्त्य विषयगत शाखागत कमयचारीहरु बीचमा थप सामन्त्जस्यता, सहकायय, सहयोग र 
पद्दतीका साथ कमयचारीतन्त्रको मूलय मान्त्यता बमोचजम कायय सम्पादन हनुे िातािरणमा अध्यक्ष/उपाध्यक्षबाट 
सहचजकरण गनुयपनर। 
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७. पाललकाका कमयचारी र जनप्रलतलनिीहरुलाई समग्र व्यिस्थापकीय र प्रशासलनक काययका साथसाथै जनतासँग प्रत्यक्ष 
सेिामा रही कायय सम्पादन गदाय आिश् यक पनर लसप, दक्षता, काययसंस्कृलत, काययव्यिहार, मयायदा, लमलनसाररता, 
समन्त्िय, चजम्मेिारी र जिाफदेवहता जस्ता गणुिेवष्ठत क्षमता विकासका काययक्रमबाट प्रचशचक्षत गनुयपनर। 

८. पाललका र िडाको सवुििायिु भिन र सेिाग्राहीमैरी पूिायिार हनुपुनरमा वप्रफ्याि भिनमा सोबमोचजम हनु बांकी 
रहेको।  

९. पाललकाको नयाँ भिन लनमायण भइ अचन्त्तम अिस्थामा रहेको र हाल परुाना सामान्त्य वप्रफ्याि लगायतका भिनहरुबाटै 
सेिा प्रिाह भइरहेको। 

१०. संवििानको अनसुचुी ८ को एकल चजम्मेिारी अनरुुपको कायय सम्पादन गनय २२ िटा कायय चजम्मेिारी अनरुुपका 
संरचना, नीलतगत व्यिस्था, रणनीलत, योजना, काययक्रम लगायतको तयारी हनुपुनरमा सो हनु अझै बाँकी रहेको। 

११. संिैिालनक कायय चजम्मेिारी परुा गनय बन्नपुनर काननुहरु (ऐन, लनयमािली, लनदर चशका, काययवििी, मापदण्ड) बनाइ लाग ु
गनुयपनरमा अझै पलन न्त्यूनतम रुपमा आिश् यक काननुहरु तजुयमा गनय बाँकी रहेको। 

१२. कलतपय अिस्थामा संघका नमनुा काननुबाटै पाललकाले आफ्नो काननुी प्रकृया अिलम्बन गरररहेको अिस्था। 

१३. संघ, प्रदेश र पाललकाबीच बाचझएका काननु पररमाजयन गनुयपनर देचखएको र सोका लालग पाललकाले समेत प्रयास गनुयपनर 
देचखएको जस्तै प्राकृलतक स्रोत सम्बन्त्िी काननुी व्यिस्था स्पष्ट बाचझएको। 

१४. जनप्रलतलनिीहरुलाई संघीयता, वित्तीय संघीयता, अन्त्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्त्तरण, अनदुान, राजस्ि, रोयलटी 
लगायतका विषयमा पूणय ससुचुचत भइसक्नपुनरमा सरोकारिाला पक्ष िा लनकायबाट यसबारेमा पयायप्त अलभमखुीकरण 
गनय बाँकी रहेको। 

१५. विपद् व्यिस्थापन, पूिायिार लनमायण, िातािरण संरक्षण, वित्त व्यिस्थापन, िस्ती विकास, विलि लनमायण, बजेट लनमायण, 
योजना तजुयमा, राजस्ि पररचालन, सेिा प्रिाह, सशुासन कायम लगायतका विषयमा मौजदुा संरचना, विद्यमान जनशचि 
र उपलब्ि काननु अपयायप्त देचखएकोले यस सम्बन्त्िमा ठोस योजना सवहत तत्काललक एिम ्दीघयकालीन रणनीलत 
सवहतको काययक्रम तयारी गरी लाग ुगनुयपनर देचखएको। 

१६. पाललकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र िडा अध्यक्षहरुबीच कायय चजम्मेिारी, भलूमका, सहकायय, काययकारी भलूमका, 
समन्त्ियकारी भलूमका लगायतका विषयमा थप ससुचुचत हनुपुनर देचखएको। 

१७. पाललकाले आफु अलिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार समेत हनुकुो नाताले काययपाललकीय भलूमका, वििावयकी भलूमका 
र न्त्यावयक भलूमकाका बारेमा अझै थप ससूुचचत र अलभमखु हनुपुनर देचखएको। 

१८. संवििानको अनसूुची ८ ले ददएको एकल चजम्मेिारी सम्पादन गनय संघ र प्रदेश सरकारबाट कस्तो वित्तीय हस्तान्त्तरण 
नीलत स्िीकायय हनु्त्छ र हनुपुछय भन्ने सम्बन्त्िमा थप अलभमखु हनुपुनर देचखएको। 

१९. अचघललो ५ िषर काययकालमा पाललकाको संस्थागत संरचना केवह हदसम्म सदुृवढकरण हुँदै गरेको अिस्था रहेकोले 
आगामी ददनमा पाललकालाई क्षमता विकास गनय गराउनका लालग Capacity Building  भन्त्दा पलन Capacity 

Development का अियिहरुको बढी प्रयोग गरी संस्थागत क्षमता अलभिवृद्ध गनुय उपयिु हनुे देचखएको। 

२०. नयाँ र पवहलोपटक लनिायचचत भइ आउनभुएका जनप्रलतलनिीहरुलाई मौजदुा वििी, पद्दती, कायय प्रकृया र काययकारी 
भलूमकाका सम्बन्त्िमा प्रचशचक्षत गनुयपनर देचखएको। 

यसप्रकार गोकुलगंगा गाउंपाललकाको आब२०७५।७६देखी २०७९।८०सम्मको आिलिक योजना लनमायण भएको तर 
उि आिलिक योजनामा उललेचखत अलिकाशं योजनाहरु कायायन्त्ियन हुंन बांकी रहेकोले आगामी ददनमा पनु 
कायायन्त्ियनयोग्य आबलिक योजना तयार गरी लाग ुगनुयपनर देचखएको छ। त्यसैगरी लरबष य राजश्व सिुार कायययोजना 
२०७८ तयार भइ लाग ुभएको उि राजश्व सिुार योजनामा उललेचखत राजश्व पररचालनका िेरै विषयमा कायय गनुयपनर 
अिस्था देचखएको छ।अवहले पाललकामा काननुी ज्ञान भएको जनशचि नभएको, फाइललंग व्यिचस्थत गनुयपनर देचखएको, 
सफ्टिेयरमा डाटा इन्त्री गनुयपनर, चशक्षा स्िास्र्थय मवहला सम्बन्त्िी सशतयका काययक्रमलाई योजनािद्ध र व्यिचस्थत गनुयपनरमा 
समस्या भएको, तथापी पाललका कायायलयमा टेललफोन इमेल इन्त्टरनेटको सवुििा रहेको, िडा कायायलयहरुमा भन ेइमेल 
इन्त्टरनेटको सवुििा नभएको, पाललकाको कायायलयमा मोबाइल एप संचालनमा लयाइएको, कम््यटुरिाट विललंग प्रणाली 
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शरुु गररएको, पाललका कायायलय र सिै िडा कायायलयमा नागररक िडापर भएको, पाललकामा लसलस क्यामेरा जडान गररएको 
र पाललकामा सझुािपेटीका राचखएको देचखयो। त्यसरी न ैपाललकामा काययरत घर टाढा भएका कमयचारीलाई कमयचारी 
आिासको व्यिस्था रहेको, कमयचारी प्रोत्साहन भत्ता भएको, तर नयां लनयचुि ललइ आउने कमयचारीलाई सेिा प्रिेश गदाय 
पयायप्त ताललमको व्यिस्था नहुंदा काययसम्पादनमा समस्या देखापरेको, इन्त्टरनेटको सवुििा भएपलन समयसमयमा सम्पकय  
जाने आउने गनायले सरु लगायतका सफ्टिेयर संचालनमा बािा हनु ेगरेको पाइयो। 
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पररच्छेद - चार 

क्षमता विकास योजनाको लक्ष्य र उद्दशे्यहरु 

 

४.१ क्षमता विकास योजनाको लक्ष्य 

“ सभ्य, सक्षम र समदृ्ध गोकुलगंगा " भन्न ेमलु सोंच हालसल गनय योगदान पयुायउन।े 

४.२ क्षमता विकास योजनाको उद्दशे्य 

क्षमता विकास योजनाको विचशष्ट उद्देश्य : गोकुलगंगा गाउंपाललकाद्वारा प्रदान गररने सेिा प्रिाह र विकास लनमायणका 
कामहरु प्रभािकारी एिम ्दक्षतापूियक सम्पन्न गनर सीप, दक्षता र क्षमता हालसल गनर। 

क्षमता विकास योजनाको सामान्त्य उद्देश्य : यस पाललकाको आगामी तीन आलथयक िषयका लालग क्षमता विकास योजना 
तजुयमा गनय सघाउ परु् याउनकुा साथै योजनाका सामान्त्य उद्देश्यहरु लनम्नानसुार रहेका छन ्:  

१. पाललका र पाललकाका िडा कायायलयहरुको मानि संसािन क्षमता, संस्थागत क्षमता र प्रणालीगत सक्षमता 
अलभिवृद्ध गरी पाललकाले सम्पादन गनुयपनर संिैिालनक कायय चजम्मेिारी (विकास लनमायण र सेिा प्रिाह) परुा गनय 
आिश् यक क्षमता अलभिवृद्ध गनय सघाउ परु् याउन।े  

२. पाललकाबाट प्रदान गररन े सेिा प्रिाह र विकास लनमायणका काययलाई चसु्त दरुुस्त, लछटो छररतो, लमतव्ययी, 
गणुस्तरीय र प्रभािकारी बनाउन ेकाययशैली र काययपद्दतीको विकास गनय सघाउ परु् याउन।े 

३. पाललकामा काययरत लनिायचचत जनप्रलतलनिीहरु र कमयचारीहरुलाई आफ्नो काम कतयव्य र चजम्मेिारीप्रलत पूणय रुपमा 
चजम्मेिार, जिाफदेही र पारदश  बन्त् न सक्ने सक्षम बनाउने। 

४. पाललकालभरको विद्यमान अिस्थामा ज्ञान, लसप र क्षमतामा भएको न्त्यूनता, संस्थागत कमी कमजोरी र कमजोर 
पद्दतीको अिस्था हटाई उपयिु दक्षता एिम ्सक्षमता सवहतको जनशचि, सदुृढ संरचना र सिल पद्दती एिम ्
वििीको लनमायण गनयमा योगदान ददने। 

५. पाललकाबाट प्रदान गररन ेसेिा र विकास लनमायण काययमा निीनतम ्आिलुनक प्रविलिको अिलम्बन गनर सम्भािनालाई 
खोजी गनय सघाउ परु् याउने। 

६. पाललकाबाट प्रभािकारी रुपमा सेिा प्रिाह गनयका लालग पाललकामा भएको मौजदुा क्षमता र पाललकालाई आिश्यक 
पनर क्षमता बीचको फरक (Gap) पवहचान गरी क्षमता विकास काययक्रम प्रस्ताि गनर। 

७. पाललकाका कमजोर र सिल पक्षको पवहचान गदै पाललकाको कायय सम्पादनबाट स्थानीय जनताको अपेक्षालाई 
सम्बोिन गरी स्थानीय सरकारको अनभुतुी ददलाउन योगदान पयुायउने। 

४.३ अपेचक्षत नलतजा 
प्रस्ततु क्षमता विकास योजनाबाट सैद्धाचन्त्तक एिम ्व्यिहाररक रुपमा लनम्नानसुारका नलतजाहरु हालसल भई पाललकाको 
समग्र कायय सम्पादनमा प्रभािकाररता अलभिवृद्ध हनुे अपेक्षा गररएको छ : 

१. यस योजनाबाट पाललकाको समग्र कायय सम्पादनमा सिुार र पररमाजयन हनुे। 

२. पाललकाका जनप्रलतलनिी र कमयचारीमा ज्ञान, लसप, दक्षता अलभिवृद्ध हनुे। 

३. सेिा प्रिाहको स्तरमा गणुस्तरीयता र सिुार आउने।  

४. पाललकाबाट सेिाग्राही सन्त्तवुष्टमा िवृद्ध हनुे। 

५. पाललका आफुलाई प्राप्त संिैिालनक र काननुी चजम्मेिारी सम्पादन गनय सक्षम हनुे।  

६. पाललका उपयिु वििी, पद्दती र प्रणालीमा संचालन र व्यिस्थापन गनय सक्षम हनुे। 

७. पाललकाबाट प्रदान गररने सेिा प्रिाह र विकास लनमायण कायय पाललकाको लक्ष्य र उद्देश्यबमोचजम सम्पादन भई 
जनअपेक्षा परुा हनुे। 

८. जनप्रलतलनिी र कमयचारी कामप्रलत थप उत्प्रेररत हनुे र मनोबल बढ्ने। 

९. पाललकाका संरचनाहरु व्यिचस्थत भएको हनुे। 

१०. पाललकाका काननुहरु संिैिालनक चजम्मेिारी पूरा गनय पयायप्त भएको हनुे। 
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११. पाललका स्थानीय सरकारको अनभुतूी ददलाउन सक्षम हनुे। 

तर्थयगत रुपमा यस योजनाबाट लनम्नानसुारका नलतजा हालसल हनुे अपेक्षा गररएको छ : 
१. पाललकाको आगामी ३ िषर क्षमता विकास योजना तजुयमा भएको हनुे।  

२. जनप्रलतलनिी र कमयचारीको माग बमोचजमको ताललम, प्रचशक्षण, अिलोकन भ्रमण प्राप्त भइ उनीहरुमा काययदक्षता 
अलभबवृद्ध भएको हनुे। 

३. पाललकालाई आिश्यक काननुहरु (ऐन, लनयम, लनदर चशका, काययवििी, मापदण्ड) तयार भएको हनु।े  

४. पाललका र िडा कायायलयका सेिाग्राहीमैरी भिन र पूिायिारहरु लनमायण तथा तयार भएको हनुे।  

५. पाललका र िडा कायायलयबाट विकास लनमायण कायय र सेिा प्रिाहमा चशघ्रता एिम ्चसु्तता आएको हनुे। 

६. कायय सरलीकरणका लालग विलभन्न फाराम र पद्दतीहरुको थालनी भइ सेिा प्रिाह सहज सरल भएको हनुे। 

७. जनप्रलतलनिी र कमयचारीको काययउत्प्रेरणा र मनोबलमा िवृद्ध आई चशघ्र कायय सम्पादन र सेिा प्रिाह भएको 
हनु।े 

८. पाललकामा हनुे साियजलनक सनुिुाइ र पाललकाको सेिाउपरको ग्राहक सन्त्तषु्ठी सभरक्षणमा पाललकाको स्तर बढेको 
हनुे। 

९.  पाललकाका काययहरुमा सिुार आइ बेरुज ुसजृना नभएको हनुे र सशुासन कायम राख्नमा योगदान पगेुको हनुे। 

१०. आगामी तीन आलथयक बषयमा प्रस्तावित क्षमता विकास काययक्रमहरुमध्ये पवहलो प्राथलमकतामा परेका 
काययक्रमहरुमा अलिकांश काययक्रम सम्पन्न भएका हनुे। 

११. यस पाललकको काययसम्पादनमा सिुार आई संघीय मामीला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयको ललसा मलुयांकन 
र राविय प्राकृलतक स्रोत तथा वित्त आयोगको काययसम्पादन मूलयाकंनमा यस पाललकाले उच्च प्राप्तांक प्राप्त गरर 
अनदुान बवृद्ध भएको हनुे। 
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पररच्छेद–पाचँ 

गोकुलगंगा गाउँपाललकाको क्षमता विकास आिश्यकता विश्लषेण 

 

(कायय चजम्मेिारी तथा कायय वििरणका आिारमा विद्यमान कायय सम्पादनको अिस्था र क्षमता विकास अन्त्तराल विश्लषेण) 

 

५.१ पाललकाका पदालिकारीहरुको कायय चजम्मेिारी र काययवििरणका आिारमा क्षमता विकास आिश्यकता विश्लषेण 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को काननुी व्यिस्था बमोचजम यस गोकुलगंगा गाउंपाललकाका लनिायचचत 
जनप्रलतलनिीहरु र कमयचारीहरुले सम्पादन गनुयपनर काययहरुको विद्यमान अिस्थाको िारेमा सो पाललकाको रस्नालचुस्थत 
कायायलय भिनको स्थलगत रुपमा अिलोकन एिं अध्ययन गरी उहांहरुका राय परामशय समेत ललइएको लथयो। साथै सो 
पाललकािाट काननुमा लेचखएिमोचजम पदालिकारीहरुले सम्पादन गनुयपनर काययको मौजदुा काययसम्पादनको अिस्था कस्तो 
छ र काननुले अपेक्षा गरेबमोचजम कस्तो कायय हनुपुदयर्थयो भन्न ेसम्बन्त्िमा तथा मौजदुा काययसम्पादनको अिस्था र सांचच्चकै 
हनुपुनर अपेचक्षत अिस्था विचको अन्त्तराल समेतका सम्बन्त्िमा अध्ययन, मनन, विश्लषेण गरी तलको ताललका प्रस्ततु 
गररएको छ।गोकुलगंगा गाउंपाललकाको सभाहलमा भएको अन्त्तरवक्रया तथा अलभमचुखकरण काययक्रममा सो पाललकाका 
अध्यक्ष श्री काजी बहादरु खड्का, उपाध्यक्ष श्री उषा देिी काकी र प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत श्री ईश्वरी प्रसाद सिेुदी 
लगायतका सहभागीहरुको भनाइ अनसुार उहांहरुलाई प्रशासन, व्यिस्थापन, काननु, खररद प्रकृया लगायतका विविि विषय 
तथा क्षेरमा ताललम एिं प्रचशक्षण आिश्यक रहेको भन्ने सझुािलाई मखु्य आिार मानी यो योजना तयार गररएको 
छ।गाउंपाललकाको सभाहलमा भएको क्षमता विकास योजना छलफल एि ्अलभमचुखकरण काययक्रममा अध्यक्ष श्री काजी 
बहादरु खड्काले के जनप्रलतलनिी के कमयचारी कुनै एउटा व्यचि सिै ज्ञानले यिु हुंदैन, सिैले लसक्दै लसक्दै जानपुछय, 
व्यचिले सिै कुरा देखेजस्तो सोचेजस्तो नहनु सक्छ, थप ज्ञान लसप सोचाइ क्षमता आिश्यक पनय सक्दछ, पाललकाले 
स्थानीयस्तरका गाउंिस्तीका टोलटोलका जनताका काम गनयपनर हनु्त्छ, हामी स्थानीय सरकार हनुकुो नाताले 
पहुंचविवहनहरुका लालग, समाजमा पछाडी परेकाहरुका लालग समानपुालतक रुपमा, न्त्यावयक रुपमा, बजेट विलनयोजन कायय, 
योजना तजुयमा कायय, विकास लनमायणका कायय गनुयपदयछ, यी सिै काययमा गलतचशलता ददनका लालग विलभन्न प्रकारको ज्ञान 
लसप दक्षता क्षमता अनभुि चशक्षा जानकारी आिश्यक पदयछ, त्यो अथयमा यो क्षमता विकास योजना बनाउने कुरा असाध्यै 
उपयोगी हनुेछ र सिैखाले विषयका लालग हामी जनप्रलतलनिी र कमयचारीलाई विलभन्न खालका क्षमता विकासका ताललम 
प्रचशक्षण अनभुि साटासाट जस्ता विषय आिश्यक पदयछन भन्ने भनाइ राख्नभुएिाट पलन यो काययक्रमको उपादेयता स्पष्ट 
हनु आएको छ। यी सबै भनाईलाई समेत ध्यान ददएर उहांहरुलाई के कस्तो विषयमा क्षमता विकासका काययक्रम 
आबश्यक पनर रहेछ भन्न ेिारेमा पलन िरातलीय यथाथयताका आिारमा क्षमता विकासका काययक्रमहरु प्रस्ताि गररएको 
छ। सलमलतहरुको सम्बन्त्िमा तीनको गठन, पररचालन र वक्रयाचशलताको अिस्थाका आिारमा विश्लषेण गरीएको 
छ।पाललकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडाअध्यक्ष, विलभन्न सलमतका सदस्य, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र शाखागत रुपमा 
विलभन्न शाखाका कमयचारीहरु समेतले सम्पादन गनुयपनर काययचजम्मेिारी तलको ताललकामा समािेश गरी देहायिमोचजम 
गोकुलगंगा गाउंपाललकाको आगामी तीन आलथयक बषयको क्षमता विकास आिश्यकता (Capacity Development Necessity) 
विश्लषेण गररएको छ।  
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ताललका १: गोगलुगंगा गाउंपाललकाका पदालिकारीहरुको काययवििरणका आिारमा क्षमता विकास आिश्यकता विश्लषेण 

पद 

सम्पादन गनुयपनर 
कायय चजम्मेिारी 

(Job Responsibility) 

कायय चजम्मेिारी 
सम्पादनको 

विद्यमान अिस्था 
(Performance 

Situation ) 

क्षमता 
न्त्यूनता /अन्त्तराल 

(Gap/Variation) 

अन्त्तराल हटाउन 
क्षमता विकासका लालग आिश्यकता 

(Necessity of Capacity Development Programme) 

जनप्रलतलनिी 
स्तर 

    

अध्यक्ष १.सभा तथा काययपाललकाको 
बैठक बोलाउने र बैठकको 
अध्यक्षता गनर, 

१.लनयलमत रुपमा प्रमखु 
काययकारी अलिकृतसंग 
सललाह गरी अचघ नै 
सूचना ददइ बैठक 
बोलाउने गररएको। 

१.िडाअध्यक्ष, 
काययपाललकाका सदस्य र 
प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृतको समन्त्िय, 
समय व्यिस्थापन 
सम्बन्त्िी समस्या। 

१.सभा िैठक सञ्चालन, नेततृ्ि शैली, चशष्टाचार,संचार पद्धलत, समय 
व्यिस्थापन, तनाि व्यिस्थापन, द्वन्त्द्व व्यिस्थापन, स्थानीय विकास, 
स्थानीय स्रोत र सािनको उपयोग, समन्त्ियकारी काययशैली र काननुी 
प्रकृयाका सम्बन्त्िमा ताललम प्रचशक्षण तथा अलभमखुीकरण काययक्रम। 

 

२.सभा र काययपाललकाको 
बैठकमा बैठकको काययसूची तथा 
प्रस्ताि पेश गनर, गराउन,े 

१.परद्वारा पूिय 
जानकारी गराउने 
गररएको। व्यिचस्थत 
रुपमा काययसूचच पेश 
गनय नसवकएको। 

१.एजेण्डासवहत सूचना 
प्रविलिमाफय त ् जानकारी 
पठाउनपुनर। 

१.आिलुनक सूचना प्रविलिको ज्ञान लसप, क्षमता प्रयोग गनर तररका र 
जानकारी सम्बन्त्िमा प्रचशक्षण। 

२.उपाध्यक्ष, िडा अध्यक्ष, काययपाललकाका सदस्य, प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत र शाखा प्रमखुहरुसँग छलफल, राय, परामशय ललने काययशैली 
तथा कायय व्यिहारको अबलम्बन। 

३.िावषयक काययक्रम तथा बजेट 
तयार गरी सभामा पेश गराउन,े  

१.असार १० गतेलभर 
काननुबमोचजम सभामा 
पेस गनर गरेको। 

१.पूिय तयारी कम भई 
१० गतेको नचजक 
तयारी हनुे गरेको। 

२.साथै सबै पदालिकारीले 
१० गतेको लसमालाई 
ख्याल राखी तयारी नगनर 
प्रिचृत्त। 

१.बावषयक योजना तजुयमा, काययक्रम तथा बजेट तयारी, आयव्यय, 
बजेटका स्रोतहरु, मध्यमकाललन खचय संरचना, ददगो विकास लक्ष्य प्राप्ती, 
खचयको सीमा, विकास प्रशासन, विकास बजेट,  पुँचजगत खचय, सािारण 
खचय, प्रशासलनक खचय, अनदुानको उपयोग, राजस्ि, रोयलटी लगायतका 
विषयमा विस्ततृ जानकारीका लालग ताललम तथा प्रचशक्षण काययक्रम। 

२.विचत्तय संघीयता, विचत्तय अनशुासन, आलथयक अनशुासन, साियजलनक 
खररद, लमतचव्यता, पारदचशयता, िेरुज ु फङौट र सशुासन सम्बन्त्िमा 
अलभमखुीकरण काययक्रम। 
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३.बजेट तया योजना 
तजुयमा गनर तररका र 
अनभुिको कमी।  

३.संलबिानको अनसूुची ८ बमोचजमको काययचजम्मेिारी सम्पादन गनयका 
लालग आफ्नो पाललकाको एक बषयको खचयको आबश्यकता 
(Expenditure Need) र राजश्वको क्षमता (Revenue Potentiality) तथा 
सो बीचको अन्त्तर (Fiscal Gap) लनिायरण गनय आिश्यक ताललम 
प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण काययक्रम संचालन गनर र प्रचशचक्षत हनुे। 
यसैका आिारमा संघ र प्रदेश सरकारिाट वित्तीय हस्तान्त्तरण रकम 
प्राप्त गनर पद्धलतको थालनी गनर। 

४.पाललकाको खचयको आबश्यकता (Expenditure Need) र राजश्वको 
क्षमता (Revenue Potentiality) तथा सो बीचको अन्त्तर (Fiscal Gap) 

लनिायरण सम्बन्त्िमा पाललकािाट अध्ययन (Study Report) काययक्रम। 

५.राविय, अन्त्तरायविय अध्ययन तथा अिलोकन भ्रमण काययक्रम। 

    
४.सभाको अलििेशन आव्हान र 
अन्त्त्य गनर,  

१.सभा संचालन 
काययवििी अनसुार हनुे 
गरेको। 

१.सभा संचालन 
काययवििी अनसुार 
गनुयपनर। 

१.सभा संचालन काययवििी काययवििीको पालना गनर। 

५.सभा र काययपाललकाको लनणयय 
कायायन्त्ियन गनर गराउने,  

१.काययन्त्ियन पक्ष सिैं 
कमजोर रहने गरेको। 

१.लनणयय कायायन्त्ियनको 
अनगुमन नभएको। 

१.सभाको लनणयय कायायन्त्ियन भए नभएको पषृ्ठपोषण ललनपुनर। अचघललो 
पटकको लनणयय कायायन्त्ियनको अनगुमन मूलयाङ् कन गनर। 

६.काययपाललकाको दैलनक काययको 
सामान्त्य रेखदेख, लनदरशन र 
लनयन्त्रण गनर,  

१.सामान्त्य रेखदेख, 

लनदरशन र लनयन्त्रण हनु े
गरेको। 

१.दैलनक मेमो डायरी 
नराचखएको। 

१.दैलनक मेमो डायरी (Daily Diary Maintain)बनाई राख्नपुनर। 

२.काययपाललकाको दैलनक काययको सामान्त्य रेखदेख, लनदरशन र लनयन्त्रण 
गनयका लालग आिश्यक ज्ञान लसप क्षमता सम्बन्त्िी अलभमखुीकरण।  

७.उपाध्यक्ष, काययपाललकाका 
सदस्य तथा प्रमखु प्रशासवकय 
अलिकृतलाई काजमा खटाउन,े  

१.लनयमानसुार काजमा 
खटाउने गररएको। 

- - 

८.िडा सलमलतबाट सम्पादन हनु े
लसफाररस तथा प्रमाचणत हनुे विषय 
बाहेक प्रचललत नेपाल काननु 

१.लसफाररस गनर 
गररएको। 

१.काननुत लसफाररस 
गनुयपनर विषयको ज्ञान 
तथा जानकारीको कमी। 

१.काननुत: गाउंपाललकािाट िा िडाबाट लसफाररस हनु ेविषय र काननुी 
प्रकृया अलिकार क्षेरालिकार अलिकार प्रत्यायोजन लगायतका बारेमा 
अलभमखुीकरण। 
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बमोचजम स्थालनय तहबाट गनुय पनर 
प्रमाचणत िा लसफाररस गनर,  

९.गाँउपाललकाको चल अचल 
सम्पचत्त हेरचाह तथा ममयत सम्भार 
गनर गराउने र आम्दानी, खचय, 
वहसाब र अन्त्य कागजपर सरुचक्षत 
राख्न,े राख्न लगाउने,  

१.अलभलेख राचखएको। १.पाललकाको कलतपय 
कागजातको अलभलेख 
व्यिस्थापन चसु्त हनु 
नसकेको। 

१.रचजिरमा लनयलमत रुपमा तर्थयाङ् कको अलभलेखाङ् कन गनुयपनर र 
क्रमश विद्यलुतय प्रणाली Paperless governance को अििारणा लाग ु
गनुयपनर। 

२.पाललकाको सम्पलत र आय व्ययको उपयिु अलभलेख व्यिस्थापनमा 
सहचजकरण गनर क्षमता अलभिवृद्ध गनुयपनर। 

१०.गाँउपाललकाका सलमलत, 

उपसलमलत तथा िडा सलमलतको 
कामको रेखदेख गनर,  

१.आचंशक रुपमा 
रेखदेख भएको। 

१.सलमलतका काययहरुमा 
सहजीकरणको कमी। 

१.सलमलतका कामलाई प्रभािकारी बनाउन सलमलतको कामको प्रकृलत 
अनसुार समन्त्िय तथा सहजीकरण गनुयपनर। सलमलतका कामहरुलाई 
प्रभािकारी बनाउन आिश्यक राय, परामशय र सरसललाह प्रदान गनर। 

११.साियजलनक सेिा प्रिाह 
सम्बन्त्िी गनुासो व्यिस्थापन गनर, 
गराउने, 

१.गनुासो 
व्यिस्थापनका लालग 
साियजलनक सनुिुाई, 
गनुासो पेटीका, नागररक 
बडापर, आददको 
व्यिस्था सामान्त्य रुपमा 
गररएको। 

१.गनुासो व्यिस्थापनका 
लालग साियजलनक सनुिुाई, 
गनुासो पेवटका, नागररक 
बडापर, िेभपेज आदद 
प्राथलमकतामा नपरेको। 

२.नागररकलाई कसरी 
गनुासो गनर भन्न े
जानकारी कम। 

१.क्षलतपलुतय सवहतको नागररक िडापरको अििारणा लयाइ कायायन्त्ियन 
गनुयपनर र नागररकका अत्यािश्यक सेिालाई विद्यतुीय प्रणाली र 
अनलाइन प्रणालीबाट सेिा प्रदान गनर पद्दतीको विकास गनर 
२.साियजलनक सेिालाई प्रभािकारी बनाउन काययसरलीकरण फारामहरु 
तजुयमा गनर, अशि नागररकका लालग सहयोगी कक्ष राखी लेखापढीमा 
सघाउ परु् याउने।गनुासो व्यिस्थापनका लालग साियजलनक सनुिुाई, 
गनुासो पेवटका, नागररक बडापर, िेभपेज, मोबाइल एप, FAQ आददको 
उपयिु व्यिस्थापन गदै गनुासो फछयौटलाई उच्च प्राथलमकतामा 
राख्नपुनर। नागररकलाई गनुासो गनर तररका बारेमा जानकारी गराउने। 
जनगनुासो तत्काल सम्बोिन गनुयपनर। 

३.जनगनुासो र काययसरलीकरण तथा गनुासो व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा 
काययवििी तजुयमा गरी लाग ुगनुयपनर।  

१२.सात ददनभन्त्दा बढी समय 
गाँउपाललकामा अनपुचस्थत हनुे 
भएमा उपाध्यक्षलाई काययभार ददने 
र उपाध्यक्ष पलन अनपुचस्थत 

१.आचंशक रुपमा 
कायायन्त्ियन 
भएको।खास प्रचलनमा 
नरहेको। 

१.ललचखत रुपमा गनर 
नगररएको। 

१.पूिय जानकारी गराई ललचखत रुपमा गनुयपनर।पाललकाका 
पदालिकारीको आचार संवहता बनाई लाग ुगनुयपनर। 
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भएमा कुनै सदस्यलाई काययभार 
ददने, 
१३.सभा िा काययपाललकाले 
तोकेको अन्त्य काम गनर। 

१.खासै प्रयोगमा 
नआएको। 

  

 उपाध्यक्ष १.न्त्यावयक सलमलतको संयोजक 
भई कायय गनर 

१.गनर गरेको। १.न्त्यावयक जानकारीको 
कमी। 

१.न्त्यावयक सलमलतका काम कारिाही, न्त्याय सम्पादन प्रकृया, न्त्यावयक 
प्रकृया, काननुी काययवििी लगायतका विषयमा विशेष ताललम, प्रचशक्षण 
तथा अलभमखुीकरण काययक्रम आिश्यक। २.काननु तथा न्त्याय 
सम्बन्त्िी जानकारी भएको कमयचारी आिश्यकता रहेको।यसका लालग 
पाललकाको O & M Survey गनुयपनर। 

३.राविय, अन्त्तरायविय अध्ययन अिलोकन भ्रमण काययक्रम। 

२.अध्यक्षको अनपुचस्थलतमा 
लनजको काययभार सम्हालन े

१.गनर गरेको तर त्यलत 
प्रचलनमा नरहेको। 

१.अध्यक्षले गनुयपनर 
कामको ज्ञानको कमी। 

१.पाललकामा अध्यक्षले गनुयपनर कामका बारेमा जानकारी हालसल गनुयपनर 
र सोका लालग नेततृ्ि व्यिस्थापन ताललमको आिश्यकता। 

३.गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका 
वक्रयाकलापको समन्त्िय गनर 

१.िावषयक काययक्रममा 
समािेश गरी 
कायायन्त्ियन गनर गरेको 
तर समन्त्िय कम। 

१.समन्त्ियको कमी। १.गैसस दताय, लतनका वक्रयाकलाप, उनीहरुसँगको समन्त्िय संघसंस्था 
अनगुमन तथा सपुररिेक्षण लगायतका विषयमा क्षमता अलभिवृद्ध र 
समन्त्ियकारी क्षमता अलभिवृद्ध सम्बन्त्िी प्रचशक्षण काययक्रम आिश्यक। 

२.गैसस सम्बन्त्िी काययवििी तजुयमा गरी लाग ुगनुयपनर। 

४.उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्त्िी 
काययको समन्त्िय गनर 

१.न्त्यून समन्त्िय 
भएको। 

१.समन्त्ियको कमी। 

२.उपभोिा हक हीत 
तथा बजार संरक्षण ऐन  
र प्रलतस्पिाय सम्बन्त्िी 
ऐनको ज्ञान कम 
भएकोले कायय सम्पादन 
कमजोर भएको। 

१.उपभोिा वहत, उपभोिाको अलिकार, दैलनक उपभोगका सामान र 
लतनको बजार मूलय, महंगी, िस्तकुो उपलब्िता, उपभोिा वहत संरक्षण 
सम्बन्त्िी काननुी व्यिस्था, समन्त्ियकारी क्षमता अलभिवृद्ध लगायतका 
विषयमा जानकारी एिम ्अलभमखुीकरण आिश्यक। 

२.उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्त्िी काययवििी तजुयमा गरी लाग ुगनुयपनर। 

५.योजना तथा काययक्रमको 
अनगुमन तथा सपुररिेक्षण गरी 
सोको प्रलतिेदन बैठकमा पेश गनर 

१.योजना स्थलको 
भ्रमण गरी सामान्त्य 
अनगुमन गनर 
गररएको। 

१.प्रलतिेदन तयार गरी 
बैठकमा पेस गनर काम 
नभएको। २.साथै सो 

१.बजेट तथा काययक्रम तजुयमा, पाललका लभरका विकास लनमायणका 
आयोजनाहरु अनगुमन, योजना तथा काययक्रमको कायायन्त्ियन 
अनगुमन, मूलयाङ्कन. सपुररिेक्षण र प्रलतिेदन तयारी सम्बन्त्िमा 
प्रचशक्षण। 
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काययको लालग दक्ष 
जनशचिको कमी। 

२.संलबिानको अनसूुची ८ बमोचजमको काययचजम्मेिारी सम्पादन गनयका 
लालग आफ्नो पाललकाको एक बषयको खचयको आबश्यकता 
(Expenditure Need) र राजश्वको क्षमता (Revenue Potentiality) तथा 
सो बीचको अन्त्तर (Fiscal Gap) लनिायरण गनय आिश्यक ताललम 
प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण काययक्रम संचालन गनर र प्रचशचक्षत 
हनुे।यसैका आिारमा संघ र प्रदेश सरकारिाट वित्तीय हस्तान्त्तरण 
रकम प्राप्त गनर पद्धलतको थालनी गनर। 

६. सभा र काययपाललकाद्धारा 
गदठत सलमलतहरुको काममा 
सहजीकरण र समन्त्िय गनर 

१.सामान्त्य। १.ठोस सहचजकरण र 
समन्त्ियको कमी। 

१.विलभन्न सलमलतहरुको काम कतयव्य अलिकार र काययशतय 
तथालसलमलतहरुको सफल कायय सम्पादनका लालग सहचजकरण र 
समन्त्िय गनर ज्ञान, लसप र शैली सम्बन्त्िी विषयमा प्रचशक्षण 
आिश्यक। 

७. सात ददनभन्त्दा बढी समय 
गाँउपाललकामा अनपुचस्थत हनुे 
भएकमा अध्यक्षलाई जानकारी 
गराउने 

१.मौचखक जानकारी 
गराउनेगरेको।प्रचलनमा 
नआएको। 

१.ललचखत जानकारीको 
कमी। 

१.ललचखत जानकारी गराउनपुनर र यसका लालग पदालिकारीको 
आचारसंवहता बनाइ लाग ुगनुयपनर।  

८.सभा,काययपाललका तथा 
अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेका िा 
तोकेका अन्त्य काम गनर 

१.तोवकएका कायय गनर 
गरेको। 

१.सक्षमताको कमी। १.अलिकार प्रत्यायोजन, प्रत्यायोचजत कायय, यसका लसमा र 
काययक्षेरका बारेमा अलभमचुखकरण। 

२.राजस्िसिुार कायययोजना कायायन्त्ियन सम्बन्त्िमा, राजस्ि परामशय 
सलमलत (राजस्िका आिार, दर, दायरा तथा संकलन) सम्बन्त्िमा, 
व्यिस्थापन (नेततृ्ि, सञ्चार, समन्त्िय, चशष्टाचार, आदद)सम्बन्त्िमा, 
बजार अनगुमन तथा उपभोिा वहत सम्बन्त्िमा र पाललकाको वित्तीय 
प्रशासन तथा साियजलनक खररद सम्बन्त्िी विषयहरु ताललम तथा 
प्रचशक्षण। 

िडा अध्यक्ष १.िडा सलमलतको अध्यक्ष भई 
कायय गनर 

१.कायय गरररहेको। १.अध्यक्षताको भलूमकाको 
जानकारी कमी। 

१. िडाअध्यक्षको काम, कतयव्य, अलिकार र भलूमका सम्बन्त्िमा  
तथा अध्यक्षता, बैठक संचालन, समन्त्िय, सहकायय जस्ता विषयमा 
प्रचशक्षण। 
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२.िडा सलमलतका सदस्यहरुको 
काममा समन्त्िय सहजीकरण गनर 

१.सहचजकरण 
गरररहेको। 

१.समन्त्िय र 
सहचजकरणको कमी। 

१.समन्त्िय र सहचजकरण गनर क्षमता अलभिवृद्ध गनुयपनर। 

३.िडाको विकास योजना बजेट 
तथा काययक्रम तयार गनर, गनय 
लगाउने तथा स्िीकृलतका लालग 
गाउँपाललकामा पेस गनर। 

१.सामान्त्य रुपमा गनर 
गरेको। 

१.योजना, बजेट 
काययक्रम, विकास बजेट 
सम्बन्त्िी ज्ञानको कमी। 

२.बजेट प्रक्षपेण, बजेटको 
स्रोत र काययक्रमबीच 
सामन्त्जस्यताको कमी 
देचखएको। कलतपय 
काननुी अस्पष्टता। 

१.योजना तजुयमा, काययक्रम तथा बजेट तयारी, स्थानीय आिश्यकता, 
जनताको माग, बजेटको सीमा लगायतका विषयमा ताललम तथा 
प्रचशक्षण काययक्रम। विकास बजेट तयार गनर ज्ञान, लसप र जानकारी 
आिश्यक। बजेट प्रक्षेपण, बजेटको स्रोत र काययक्रमबीच सामन्त्जस्यता 
लयाई तजुयमा गनुयपनर। बजेट तयारी र स्िीकृलत सम्बन्त्िमा काननुी 
प्रकृयाका बारेमा अलभमखुीकरण। 

४.िडाबाट कायायन्त्ियन हनुे 
योजना तथा काययक्रम कायायन्त्ियन 
गनर गराउने 

१.आिश्यकता अनसुार 
गनर गरेको। 

१.काययक्रम कायायन्त्ियन, 
अनगुमन र आिलिक 
सलमक्षा अपेक्षाकृत रुपमा 
नभएको।  

१.काययक्रम कायायन्त्ियन, अनगुमन र आिलिक सलमक्षा सम्बन्त्िमा 
जानकारी आिश्यक। 

२.अनगुमन गनर काययवििी तजुयमा गरी लाग ुगनुयपनर।  

५.ऐनको दफा १२ को खण्ड ङ 
मा उचललचखत विषयमा लसफाररस 
तथा प्रमाचणत सम्बन्त्िी कायय गनर 

१.कायय भइरहेको। १.लसफाररस र प्रमाचणत 
सम्बन्त्िमा काननुी 
ज्ञानको कमी। 

१.लसफाररस र प्रमाचणत के के मा गनय हनु्त्छ िा हुँदैन भन्न ेसम्बन्त्िमा 
काननुी ज्ञान तथा दक्षता हालसल गनुयपनर प्रचशक्षण। 

६.सात ददनभन्त्दा बढी समय 
िडामा अनपुचस्थत हनुे भएमा 
िडाको दैलनक प्रशासलनक तथा 
लसफाररस सम्बन्त्िी कायय गनय 
सम्बचन्त्ित िडा सलमलतको कुनै 
सदस्यलाई चजम्मेिारी तोकी सोको 
जानकारी अध्यक्षलाई ददन े

१.सामान्त्य रुपमा 
अध्यक्षलाई जानकारी 
गराउने गरेको। 

१.ज्ञानको कमी। १.िडाअध्यक्षले गनर प्रशासलनक तथा लसफाररस सम्बन्त्िी काययका 
बारेमा िडासदस्यलाई जानकारी गराउनपुनर। 

२.कुनकुन कामको अलिकार हस्तान्त्तरण गनय हनु्त्छ हदैुन भन्ने िारेमा 
िडाअध्यक्षलाई जानकारी आिश्यक। 

७.काययपाललका सभा िा िडा 
सलमलतले तोकेका अन्त्य कायय 
गनर। 

१.तोकेको अिस्थामा 
मार। 

 १. विषयगत सलमलतमा िडाध्यक्षको भलूमका सम्बन्त्िी प्रचशक्षण, िडा 
कायायलयबाट हनुे ३५ प्रकारका लसफाररश सम्बन्त्िी क्षमता विकास 

प्रचशक्षण, पूिायिार लनमायण र मापदण्ड सम्बन्त्िी प्रचशक्षण, योजना तजुयमा 
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तथा कायायन्त्ियन सम्बन्त्िी क्षमता विकास प्रचशक्षण, व्यिस्थापन 
(नेततृ्ि, सञ्चार, समन्त्िय, चशष्टाचार, आदद)क्षमता अलभिवृद्ध सम्बन्त्िी 
प्रचशक्षण। 

काययपाललका 
सदस्य 

१.काययपाललकाको बैठकमा भाग 
ललने,  

१.भाग ललने गरेको १.बैठकमा उपचस्थतको 
लनयलमतता नहनुे। 

१.काययपाललका सदस्यको चजम्मेिारीको महत्िका सम्बन्त्िमा 
अलभमचुखकरण गनुयपनर। 

२.अध्यक्षले तोकेको विषयगत 
क्षेरको संयोजक िा प्रमखु भई 
तोवकएको कायय गनर, 

१.गनर गरेको। १.विषयगत ज्ञानको 
कमी। 

१.तोवकएको विषयगत क्षेरमा ज्ञान तथा विशेष जानकारी आिश्यक। 

३.सात ददनभन्त्दा बढी समय 
गाउँपाललकामा अनपुचस्थत हनुे 
भएमा अध्यक्षलाई जानकारी 
गराउने, 

१.व्यिहारमा 
नदेचखएको। 

१.ज्ञानको कमी। १.आचारसंवहता बनाइ लाग ुगनुयपनर। 

४.काययपाललकाले तोकेका अन्त्य 
कायय गनर।  

   

सलमलतहरु     

न्त्यावयक 
सलमलत 

1. आललिरु िाँि पैनी कुलो िा 
पानीघाटको िाँडफाँट तथा 
उपयोग, 

१.सामान्त्य रुपमा हनुे 
गरेको। 

१.ज्ञान , लसप , दक्षता र 
क्षमताको कमी। 

२.स्थानीय वििादको 
लनरन्त्तरता भइरहेको। 

३.स्थानीय बीच 
मेललमलापमा कमी। 

 

१.साियजलनक सम्पलत र सोको प्रयोग, घर व्यिहार, लेनदेन, साियजलनक 
बाटो, पानी, पँिेरो , सँलियार, कुलो, नहर, पाटी, पौिा, पोखरी, साियजलनक 
स्थलको प्रयोग, लेनदेन लगायतका पाररिाररक एिम ्सामाचजक विषयमा 
काननुी, व्यिहाररक र प्रकृयागत ज्ञान, लसप तथा जानकारी सम्बन्त्िी 
प्रचशक्षण काययक्रम।  

२.स्थानीय तहमा हनुसक्ने वििाद र सो वििाद लनरुपण गनर काननुी 
उपायका बारेमा, न्त्यावयक सलमलतको काम कारिाही, न्त्याय सम्पादन 
प्रकृया, न्त्यावयक काम कारिाही, ऐन लनयमको प्रयोग, मेललमलाप, वििाद 
लनरुपण लगायतका विषयमा विशेष ताललम तथा प्रचशक्षण काययक्रम। 

2. अकायको िाली नोक्सानी गरेको, 
3. चरन घाँस दाउरा, 
4. ज्याला मजरुी नददएको, 
5. घरपालिुा पश ुपंक्षी हराएको 

िा पाएको, 
6. जेष्ठ नागररकको पालनपोषण 

तथा हेरचार नगरेको, 
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7. नािालक छोरा छोरी िा पलत 
पत्नीलाई इज्जत आमद अनसुार 
खान लाउन िा चशक्षा ददक्षा 
नददएको, 

३.साियजलनक तथा सामदुावयक विषय, पाररिाररक विषय, फोहोरमैला, 
िातािरण प्रदषुण, आिास, हकभोग लगायतका विषयमा काननुी प्रकृया 
र वििाद लनरुपण सम्बन्त्िमा विशेष ताललम तथा क्षमता अलभिवृद्ध 
प्रचशक्षण काययक्रम। 

४.काननुी सललाहाकार िा काननु अलिकृतको व्यिस्था गनुयनर। 

५.िडागत मेललमलापकतायहरुलाई आिश्यक ताललमको व्यिस्था 
गनुयपनर। 

६.न्त्यावयक सहजकतायलाई न्त्यायसम्पादन प्रकृयाका िारेमा ताललम 
उपलब्ि गराउनपुनर। 

 

 

8. िावषयक पचच्चसलाख रुपैंया 
सम्मको विगो भएको घरिहाल 
र घर िहाल सवुििा, 

9. अन्त्य व्यचिको घर जग्गा िा 
सम्पतीलाई असर पनरगरी रुख 
िा विरुिा लगाएको, 
10. आफ्नो घर िा िलेसीिाट 
अकायको घरजग्गा िा साियजलनक 
िाटोमा पानी झारेको, 
11. सँलियारको जग्गातफय  
झ्याल राखी घर बनाउन ुपदाय 
कानून िमोचजम छोड्न ुपनर 
पररमाणको जग्गा नछोडी 
बनाएको, 
12. कसैको हक िा 
स्िालमत्िमा भए पलन परापूिय 
कालदेचख साियजलनक रुपमा प्रयोग 
हदैु आएको िाटो िस्तभुाउ 
लनकालले लनकास िस्तभुाउ 
चराउने चौर कुलो नहर पोखरी 
पाटी पौिा अन्त्त्यवष्ट स्थल िालमयक 
स्थल िा अन्त्य कुन ैसाियजलनक 
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स्थलको उपयोग गनय नददएको िा 
िािा पयुायएको, 
13. संघीय िा प्रदेश कानूनले 
स्थानीय तहिाट लनरुपण हनुे भनी 
तोकेका अन्त्य वििाद। 

14. यस िाहेक देहायका 
विषयमा न्त्यावयक सलमलतलाई 
मेललमलापको माध्यमिाट मार 
वििाद लनरुपण गनर अलिकार 
ददइएकोछ। 

 

 
(क) सरकारी साियजलनक िा 
सामदुावयक िाहेक एकको हकको 
जग्गा अकोले च्यापी लमची िा 
घसुाई खाएको, 
(ख) सरकारी साियजलनक िा 
सामदुावयक िाहेक आफ्नो हक 
नपगु्न ेअरुको जग्गामा घर िा 
कुनै संरचना िनाएको, 
(ग) पलत पत्नी िीच सम्बन्त्ि 
विच्छेद, 

(घ) अंगभंग िाहेकको िढीमा 
एकिषय कैद हनु सक्ने कुटवपट, 

(ङ) गाली िेइज्जती, 
(च) लटुवपट, 

(छ) पशपंुक्षी छाडा छोडेको 
िा पशपंुक्षी राख्दा िा पालदा 
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लापरिाही गरी अरुलाई असर 
पारेको, 
(ज) अरुको आिासमा 
अनलिकृत प्रिेश गरेको, 
(झ) अकायको हक भोगमा 
रहेको जग्गा आिाद िा भोग 
चलन गरेको, 
(ञ) ध्िनी प्रदषुण गरी िा 
फोहर मैला फ्याँकी लछमेकीलाई 
असर पयुायएको, 
(ट) प्रचललत कानून िमोचजम 
मेललमलाप हनु सक्ने व्यचि िादी 
भई दायर हनुे अन्त्य देिानी र 
एक िषयसम्म कैद हनु सक्ने 
फौजदारी वििाद। 

स्थानीय 
राजश्व 
परामशय 
सलमलत 

1. राजस्ि नीलत कानून 
तजुयमा संशोिन गनर,  

१.राजस्ि परामशय 
सलमलतको बैठक 
मवहनामा एकपटक 
बस्ने गरेको। 

१.राजस्ि सम्बन्त्िी 
ज्ञानको कमी। 

२.पाललकाको आन्त्तररक 
आय र सो को 
प्रक्षेपणसम्बन्त्िी ज्ञानको 
कमी। 

३.बाँडफाँट भइ आउने 
राजस्िको बारेमा 
जानकारी कम। 

१.स्थानीयकर, करकोदायरा, करका विषयक्षरे, राजस्ि संकलनको 
अिस्था, राजस्िको सम्भाव्यता, राजस्ि पररचालन, राजस्िसिुार, 
जनतामा करको प्रभाि, पाललकालभर करका स्रोतका सम्भािना, राजस्ि 
सिुार कायययोजना, राजस्ि परामशय सलमलतको भलूमका लगायतका 
विषयमा विशेष दक्षता एिम ् क्षमता अलभिवृद्ध सम्बन्त्िी ताललम तथा 
अलभमखुीकरण काययक्रम आिश्यक। 

२.राजश्व पररचालन सम्बन्त्िमा अन्त्य उत्कृष्ट पाललका तथा स्थानहरुको 
अिलोकन भ्रमण गरी अनभुि आजयन आिश्यक। 

2. राजस्िका स्रोत दायरा 
तथा दर समेत विश्लषेण गरी 
आगामी आलथयक िषयको अनमुान 
गनर, 
3. दर र क्षेरका आिारमा 
आन्त्तररक आयको विश्लषेण र 
अनमुान गनर, 
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4. स्थानीय उद्योग व्यिसाय 
प्रिद्धयन र रोजगारी प्रिद्धयन गनर 
कर नीलत तजुयमा गनर, 

४.स्थानीय उद्योग 
व्यिसाय प्रिद्धयन सम्बन्त्िी 
ज्ञानको कमी। 

५.सलमलतका  

३.पाललकाको आन्त्तररक आय र सोको प्रक्षेपणसम्बन्त्िी विषयमा विशेष 
जानकारी तथा लसपमूलक ताललम। 

४.संघ तथा प्रदेशिाट बाँडफाँट भइ आउने राजस्िको बारेमा 
जानकारी आिश्यक। 

५.स्थानीय उद्योग व्यिसाय प्रिद्धयन सम्बन्त्िी जानकारी आिश्यक। 

६.राजस्ि सिुार कायययोजना कायायन्त्ियनमा लयाउनपुनर।  

७.राजस्ि परामशय सलमलतको बैठक काननुबमोचजम लनयलमत रुपमा 
बस्ने र  सदस्यहरुविचको तादात्म्यता कायम गनर। 

5. कर तथा गैह्रकर राजस्ि 
सेिा शलुक दस्तरु आददको दर 
सम्बन्त्िमा परामशय ददने। 

 

स्रोत अनमुान 
तथा बजेट लसमा 
लनिायरण  सलमलत 

1. आन्त्तररक आय राजस्ि िाँडफाँट 
िाट प्राप्त हनुे आय नेपाल सरकारिाट प्राप्त 
हनुे वित्तीय हस्तान्त्तरण आन्त्तररक ऋण तथा 
अन्त्य आयको प्रक्षेपण गनर, 

१. कायय सम्पादन 
सामान्त्य रहेको।  

२. पयायप्त मारामा 
छलफल हनु नसकेको।  

१. सम्बद्ध ज्ञानको कमी। 

२. बजेट लसमाको ख्याल 
नगरी तजुयमा गनर प्रिचृत्त।  

१.पाललकाको आफ्नो स्रोत र संघ तथा प्रदेशबाट 
आउने स्रोतको बारेमा जानकारी हालसल गनुयपनर। 

२.बजेटको कुल लसमा लनिायरण गदाय आय र व्ययको 
सही प्रक्षपेणका लालग बजेटका स्रोतहरु र खचयको 
लसमाका सम्बन्त्िमा जानकारी आिश्यक। 

३.सन्त्तलुलत बजेट तयार गनर क्षमताको 
आिश्यकता। 

४.पाललकाको आिश्यकता, विकास लनमायणको 
अिस्था, सेिा प्रिाहको अिस्था , जनताको माग र 
प्राथलमकता, संघ र प्रदेशबाट प्राप्त मागयदशयन समेतका 
बारेमा ज्ञान, जानकारी तथा प्रचशक्षण आिश्यक।  

५.संलबिानको अनसूुची८ बमोचजमको काययचजम्मेिारी 
सम्पादन गनयका लालग आफ्नो पाललकाको एक 
बषयको खचयको आबश्यकता (Expenditure Need) र 
राजश्वको क्षमता (Revenue Potentiality) तथा सो 
बीचको अन्त्तर (Fiscal Gap) लनिायरण गनय आिश्यक 

2. राविय तथा प्रादेचशक प्राथलमकता र 
स्थानीय आिश् यकतालाई मध्यनजर गरी 
प्रक्षेवपत स्रोत र सािनको सन्त्तलुलत विरणको 
खाका तयार गनर, 
3. आगामी आ.ि. को लालग स्रोत 
अनमुानको आिारमा बजेटको कुल लसमा 
लनिायरण गनर, 
4. विषय क्षेरगत बजेटको सीमा 
लनिायरण गनर, 
5. नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारिाट 
प्राप्त मागयदशयन; स्थानीय आलथयक अिस्था; 
आन्त्तररक आयको अिस्थाका आिारमा बजेट 
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र काययक्रमका प्राथलमकीकरणका आिार 
तयार गनर, 

ताललम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण काययक्रम 
संचालन गनर र प्रचशचक्षत हनुे।यसैका आिारमा संघ 
र प्रदेश सरकारिाट वित्तीय हस्तान्त्तरण रकम प्राप्त 
गनर पद्धलतको थालनी गनर। 

6. विषय क्षेरगत बजेट तजुयमा सम्बन्त्िी 
मागयदशयन तय गनर, 
7. स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा 
लनिायरण सम्बन्त्िमा स्थानीय तहको 
आिश्यकता र लनणयय बमोचजमको अन्त्य 
काययहरु गनर। 

बजेट तथा 
काययक्रम तजुयमा 
सलमलत 

1. आगामी आलथयक िषयको नीलतगत तथा 
काययक्रमकि प्रस्ताि तयार गनर, 

१.सामान्त्य रुपमा 
सलमलतको बैठक बस्ने 
गरेको। 

१.छलफलको कमी। 

 

१.स्थानीय तहको आिश्यकता सम्बन्त्िमा जानकारी 
हालसल गनर। 

२.सरोकारिालाहरुसँग सामवुहक छलफलको 
आिश्यकता। 

३.बजेट तथा काययक्रम तजुयमा, घाटा बजेट, बजेटका 
स्रोत, सीमा, ऋण पररचालन, पाललकाको िावषयक नीलत 
लगायतका विषयमा विशेष दक्षता अलभिवृद्ध सम्बन्त्िी 
अलभमखुीकरण काययक्रम आिश्यक। 

2. स्रोत अनमुान सलमलतले ददएको बजेट 
लसमालभर रही बजेट तथा काययक्रमको 
प्राथलमकीकरण गनर, 
3.  िजेट तथा काययक्रमको प्रस्तिलाई विषय 
क्षेरगत रुपमा छलफल गनर व्यिस्था लमलाई 
अचन्त्तम प्रस्ताि तयार गरी काययपाललकामा पेस 
गनर, 
4.  योजना तथा काययक्रममा दोहोरोपना हनु 
नददने व्यिस्था लमलाउने तथा योजना 
काययक्रमबीच आपसी तादत्म्यता तथा 
पररपरुकता कायम गनर, 
5.  बजेट तजा तजुयमा सम्बन्त्िी स्थानीय 
तहको आिश्यकतासम्बन्त्िी अन्त्य काययहरु 
गनर। 
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अन्त्य विषयगत 
सलमलतहरु 

 

 

  १.विषयगत सलमतीका पदालिकारीहरुलाई विषयगत 
ज्ञान लसप दक्षता बारेमा अलगअलग विषयक्षेरगत 
प्रचशक्षण। 

कमयचारीस्तर     

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत 

1. सभा र काययपाललकाको सचचिको रूपमा 
कायय गनर, 

१.गनर गरेको। १.कवहलेकाही ँ समन्त्ियमा 
समस्या। 

१.काययपाललकाको सचचिको हैलसयतले सम्पादन 
गनुयपनर समन्त्िय, सहजीकरण, व्यिस्थापन, 
प्रशासकीय बन्त्दोबस्त, जनप्रलतलनिी र कमयचारीको 
बीचमा तादात्म्यता लगायतका विषयमा प्रचशक्षण 
आिश्यक। 

2. सभा र काययपाललकाको लनणयय कायायन्त्ियन 
गनर, गराउने,  

१.गनर गरेको। १.आचंशक कायायन्त्ियन हनुे 
गरेको।  

१.कायायन्त्ियनयोग्य लनणयय गनुयपनर र सो विषयमा 
सभालाई विश्वास ददलाउने क्षमता तथा खुिी हालसल 
गनर। 

3. अध्यक्षको लनदरशनमा िावषयक काययक्रम 
तथा बजेट तजुयमा, कायायन्त्ियन र अनगमुन 
तथा मूलयाङ्कन गनर, गराउने,  

१.गनर गरेको। १.अनगुमन मूलयाङ्कन पक्ष 
कमजोर रहने गरेको। 
अनगुमन गनर सिारी 
सािनको कमी। 

१.िावषयक काययक्रम तथा बजेट तजुयमा सम्बन्त्िमा 
अलभमचुखकरण काययक्रम आिश्यक। 

२.अनगुमन मूलयाङ्कन काययवििी तजुयमा गरी 
कायायन्त्ियनमा लयाउनपुनर। 

३.अनगुमन गनयका लालग एउटा सिारी सािन खररद 
गनुयपनर र शाखाका कमयचारीलाई २ िटा 
मोटरसाइकल व्यिस्था गनुयपनर। 

४.संलबिानको अनसूुची८ बमोचजमको काययचजम्मेिारी 
सम्पादन गनयका लालग आफ्नो पाललकाको एक 
बषयको खचयको आबश्यकता (Expenditure Need) र 
राजश्वको क्षमता (Revenue Potentiality) तथा सो 
बीचको अन्त्तर (Fiscal Gap) लनिायरण गनय आिश्यक 
ताललम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण काययक्रम 
संचालन गनर र प्रचशचक्षत हनुे।यसैका आिारमा संघ 
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र प्रदेश सरकारिाट वित्तीय हस्तान्त्तरण रकम प्राप्त 
गनर पद्धलतको थालनी गनर। 

4. कोष तथा आलथयक कारोबारको वहसाि 
तथा अलभलेख दरुुस्त राख्न लगाउन,े 
लेखापररक्षण गराउने तथा बेरुज ुफङौट 
गनर, गराउने,  

१.गनर गरेको। १.आलथयक सम्बन्त्िी ऐन 
लनयमको िारेमा थप 
सचेतना। 

१.विचत्तय व्यिस्थापन, आलथयक अनशुासन, 
लमतचव्यता, पारदचशयता र सशुासन सम्बन्त्िमा 
अलभमखुीकरण काययक्रम। 

5. आयोजनाहरूको फरफारकका लालग 
प्रलतिेदन तयार गरी काययपाललकाको बैठकमा 
पेश गनर,  

१.गनर गरेको। १.आयोजनाको स्थलगत 
अनगुमनमा समस्या। 

१.अनगुमन तथा प्रलतिेदन प्रणालीको विकास गरी 
वििी जारी गनर र कायायन्त्ियनमा लयाउने। 

6. गाउँपाललकाको चलअचल सम्पचत्तको 
संरक्षण गनर, लगत राख्न ेतथा अद्यािलिक गनर, 
गराउने,  

१.गनर गरेको। १.अत्यािलुनक व्यिस्थापन 
हनु नसकेको। 

१.सम्पलत संरक्षण तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी पोटयल 
लनमायण गनर। 

7. अध्यक्षको लनदरशनमा काययपाललका तथा 
सभाको बैठक बोलाउन ेर बैठक सम्बन्त्िी 
आिश्यक कायय गनर, गराउने, 

१.गनर गरेको। १.अन्त्यपदालिकारीसँग 
समन्त्ियको समस्या। 

१.पदालिकारीहरुलाई बैठक सम्बन्त्िमा विद्यतुीय 
माध्यमबाट जानकारी गराउने पद्दती लनमायण 
गराउने। 

8. काययपाललकाको लनणयय प्रमाचणत गनर र 
सभा र काययपाललकाको लनणययको अलभलेख 
सरुचक्षत गनर,  

१. गनर गरेको। १.लनणयय अलभलेख सामान्त्य 
रहेको। 

१.लनणयय पचुस्तकाको स्क्यालनङ गरी अलभलेख राख्न े
पद्दती लनमायण गनर। 

9. न्त्यावयक सलमलतबाट भएको लमलापर तथा 
लनणययसम्बन्त्िी लमलसल संरक्षण गनर गराउने,  

१. सम्पादन गरेको। १.लनणयय अलभलेख सामान्त्य 
रहेको। 

१.लनणयय पचुस्तकाको स्क्यालनङ गरी अलभलेख राख्न े
पद्दतीको लनमायण गनर। 

10. गाउँपाललकाको प्रशासकीय तथा 
आलथयक लनयन्त्रण गनर, 

१.सम्पादन गरेको। १.काननु पालना गनय 
गराउनमा समस्या। 

१.पाललकाका पदालिकारीहरुलाई आलथयक प्रशासन 
तथा वित्तीय व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा अलभमखुीकरण 
गराउने। 

11. साियजलनक खररद योजना तयार गरी 
खररद सम्बन्त्िी कायय गनर गराउने, 

१.सम्पादन गरेको। १.समयमा िावषयक खररद 
योजना तयार गनुयपनर। 

१.िावषयक खररद योजनाको तयारी, साियजलनक खररद 
प्रकृया, EGP System, E-procurement, खररद ऐन 
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लनयममा भएको पररमाजयन, NAMS , SUTRA, पाम 
लगायतका विषयमा लनयलमत प्रचशक्षण आिश्यक। 

१२. सभा िा काययपाललकाले तोकेको अन्त्य 
कायय गनर गराउने। 

१.सम्पादन गरेको। १.पररचस्थलतजन्त्य कायय हनुे 
गरेको। 

१.विविि पररचस्थलतको सामना गनयसक्ने क्षमता 
अलभिवृद्धका लालग ज्ञान व्यिस्थापन, तनाि 
व्यिस्थापन, द्वन्त्द्व व्यिस्थापन, समय व्यिस्थापन, 
कमयचारी उत्प्रेरणा, िचृत्त विकास, सकारात्मक सोंच 
र पनुतायजगी लगायतका विषयमा ताललम तथा 
प्रचशक्षण आिश्यक। 

२.राविय, अन्त्तरायविय अध्ययन अिलोकन भ्रमण 
काययक्रम। 

शाखागत कायय 
(क) प्रशासन 
योजना तथा 
अनगुमन शाखा 

१.आिलद्यक योजना तयार गनर, १.भएको। १.पूणय रुपमा कायायन्त्ियन 
नभएको। 

१.आिलिक योजना तयार गनर क्षमता सम्बन्त्िी 
ताललम आिश्यक। 

२.िावषयक बजेट तथा काययक्रम तयार गनर, १.गरेको। १.प्रचशक्षण नभएको। १.िावषयक बजेट तथा काययक्रम तयारी सम्बन्त्िी 
प्रचशक्षण आिश्यक। 

३.आयोजनाहरुको कायायन्त्ियन तथा अनगुमन, 

मलुयांकन गनर, 
१.सामान्त्य गनर गरेको। १.प्राविलिक ज्ञानको 

कमी।सिारी सािन र 
स्रोत सािनको अभाि। 

१.आयोजना कायायन्त्ियन र अनगुमन मूलयाङ्कन गनर 
प्राविलिक ज्ञानका लालग ताललम आिश्यक। स्रोत 
सािन र सिारी सािनको उपलब्िता।  

४.पररयोजना बैंक तयार गनर, १.आचंशक रुपमा तयार 
भएको। 

१.पूणयरुपमा पररयोजना 
बैंक तयार नभएको। 

१.पाललकाको प्रोफाइल तयारी र पररयोजना बैंक 
सम्बन्त्िमा अनचुशक्षण आिश्यक। 

५.सामाचजक पररक्षण र साियजलनक 
सनुिुाईको व्यिस्था गनर, 

१.महामाररको समयमा 
गनय नसवकएको। 

१.अपेक्षाकृत प्रभािकारी 
हनु नसकेको। 
सरोकारिालाको 
सहभालगता कम हनुे 
गरेको। 

१.नागररक सचेतनामलुक काययक्रम संचालन 
गनुयपनर। 

२.कमयचारीका लालग सामाचजक पररक्षण र 
साियजलनक सनुिुाईको तौर तररकाका बारेमा 
जानकारी हनुपुनर। 

६.कमयचारीको काययवििरण तयार गनर, १.सामान्त्य। १.काममा अस््टता। 
कायय सम्पादनाम अभाि। 

१.तत्काल पाललकाको पूणय र विस्ततृ O&M 

Survey गरी प्रलतिेदन ललने र सो का आिारमा 
कमयचारी व्यिस्थापन गनुयपनर।  
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७.O&M Survey गनर १.नभएको। १.काममा अस््टता। 
कायय सम्पादनमा कमी। 

१.तत्काल पाललकाको पूणय र विस्ततृ O&M 

Survey गरी प्रलतिेदन ललने र सो का आिारमा 
कमयचारीको कमयचारी व्यिस्थापन गनुयपनर। 

८.पदालिकारी तथा कमयचारीहरुको आचार 
संवहता। 

१.भएको। १.पालना नभएको। १.नैलतकता आचरण, अनशुासन, लनयलमतता, समय 
पालनका विषयमा अलभमखुीकरण काययक्रम संचालन 
गनुयपनर। 

ख) पिुायिार 
विकास तथा 
िातािरण 
व्यिस्थापन 
शाखा  

१.सहरी विकास तथा बस्ती विकास विकास 
सम्बन्त्िी नीलत तयार, कायायन्त्ियन एिं अनगुमन 
गनर, 

१.िस्ती विकास मापदण्ड 
कायायन्त्ियनमा 
लयाउनपुनर। 

१.िस्ती विकास 
मापदण्डको पालनाको 
अभाि। 

१.पाललकाको आफ्नै व्यिहाररक िस्ती विकास 
मापदण्ड तयारी र पालना गनुयपनर। 

२.भिन सम्बन्त्िी मापदण्डको तजुयमा, 
कायायन्त्ियन र लनयमन  

१.भिन सम्बन्त्िी मापदण्ड 
कायायन्त्ियनमा 
लयाउनपुनर। 

१.नक्सा पास सम्बन्त्िी 
नीलत लनयम र मापदण्ड 
सियसािारणलाई बझुाउन 
नसवकएको। 

१.नक्सा पास प्रकृया र यसको लनयमन सम्बन्त्िमा 
कमयचारी र सियसािारणलाई सचेतना काययक्रम 
आिश्यक। 

३.िातािरण, सरसफाई तथा विपद् व्यिस्थापन, १.आचंशक रुपमा 
व्यिस्थापन भएको 

१.विज्ञता र स्रोत सािनको 
अभाि। 

१.विपद् व्यिस्थापनका लालग डोजर, स्काभेटर र 
एम्बलेुन्त्सको पररचालन गनुयपनर।यसका लालग 
पाललकासंग आफ्नै डोजर र एम्बलेुन्त्स थप खररद 
गनुयपनर। 

४. पनुीः लनमायण सम्बन्त्िी। १. भइरहेको। १. छ्ट्टै संयन्त्र नभएको। १.जनशचिलाई पनुलनयमायण सम्बन्त्िी प्रचशक्षण 
आिश्यक। 

ग) स्िास्र्थय तथा 
सामाचजक विकास 
शाखा  

१.नगरस्तरीय अस्पतालको स्थापना र 
संचालन, 

१.पांच िेडको अस्थायी 
अस्पताल संचालनमा 
रहेको। 

१.आिश्यकतानसुारको 
जनशचि व्यिस्था हनु 
नसकेको। 

१.अस्पताल संचालनका लालग आिश्यकतानसुारको 
जनशचि व्यिस्था हनुपुनर, औजारउपकरणको 
व्यिस्था गनुयपनर र कमयचारीलाई यी विषयमा 
प्रचशचक्षत गनुयपनर नसकेको। 

२.नगरस्तरीय आिारभतू स्िास्र्थय र 
सरसफाइ एिं पोषण, प्रजनन स्िास्र्थय 
सम्बन्त्िी , 

१.पोषण सिुार तथा 
सरसफाइ काययक्रम 
संचालनमा रहेको।६िटा 

१.बलथिंग सेन्त्टरको 
पिुायिार र अन्त्य औजार 
उपकरणको कमी। 

१.सतु्केरीमेरी बलथिंग सेन्त्टरको लनमायण र अन्त्य 
औजार उपकरणको व्यिस्था हनुपुनर।यससम्बन्त्िी 
ताललमको लालग बजेटको व्यिस्था गनुयपनर। 
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बलथिंग सेन्त्टरिाट सेिा 
प्रदान भएको। 

३.खाद्य पदाथयको गणुस्तर सम्बन्त्िी, १.खाद्य पदाथयको 
गणुस्तरजांचको लालग 
आिश्यक ऐन निनेको। 

१.काननुी व्यिस्था 
नभएको। गणुस्तर 
पररक्षणको 
अलभमचुखकरणको अभाि। 

१.खाद्य पदाथयको गणुस्तरजांचको लालग आिश्यक 
ऐन लनमायण गनुयपनर र गणुस्तर पररक्षणको लालग 
अलभमचुखकरण काययक्रम संचालन गनुयपनर। 

४.स्िच्छ खानेपानी सम्बन्त्िी १.एक घर एक िारा 
तथा महुानको 
व्यिस्थापन। 

१.स्िच्छ खानेपानी 
सम्बन्त्िमा जांच नभएको 
र चेतनाको कमी। 

१.समदुायस्तरमा स्िच्छ खानेपानी सम्बन्त्िमा 
अलभमखुीकरण आिश्यक। 

५.स्िास्र्थयजन्त्य फोहरमैला व्यिस्थापन, १.भइरहेको। १.फोहरमैला 
व्यिस्थापनबारे सचेतना 
नभएको। 

१.फोहोरमैला व्यिस्थापनमा सरोकारिालालाई 
सचेतना र कमयचारीलाई अलमभखुीकरण आिश्यक। 

६. औषिी पसल संचालन अनमुलत, लनयमन, १.लनयमन गनुयपनर। १. लनयमन नहुँदा 
स्िास्र्थयमा प्रभाि।  

१.औषिी पसल लनयमन गनर संयन्त्र लनमायण गनुयपनर 
र कमयचारीलाई सो सम्बन्त्िमा प्रचशक्षण कायय 
गनुयपनर। 

७. सामाचजक सरुक्षा तथा पचञ्जकरण 
सम्बन्त्िी, 

१.व्यचिगत घटना दताय 
अनलाइनमाफय त 
व्यिस्थापन आिश्यक। 

१.सबै िडाहरुबाट 
व्यचिगत घटना दताय 
अनलाइनबाट संचालन 
हनुपुनर। 

१.प्रत्येक िडामा कमयचारीहरुलाई व्यचिगत घटना 
अनलाइन दताय सम्बन्त्िी ताललम र अलभमखुीकरणको 
व्यिस्था हनुपुनर। 

घ) चशक्षा, यिुा 
तथा खेलकूद 
शाखा 

1. शैचक्षक गणुस्तरको अलभिवृद्ध तथा 
पाठ्य सामग्रीको वितरण, 

१. अलनिायय विषयको 
पाठ्यसामलग्र वितरण 
भएको।  

१. थप पाठ्यसामग्री र 
सन्त्दभय सामाग्री 
आिश्यक। 

१. थप पाठ्यसामग्री र सन्त्दभय सामाग्रीको व्यिस्था 
गनुयपनर। 

२.IEMIS तथा शैचक्षक क्षेरमा आएका नविन प्रितयन 
सम्बन्त्िमा प्रिोलिकरण ताललम आिश्यक। 

2. बालविकास, आिारभतू चशक्षा, 
अनौपचाररक चशक्षा, विशेष चशक्षा सम्बन्त्िी, 

१.बाल विकास सिुार 
काययक्रम संचालनमा 
आएको तर आिारभतू 
चशक्षाको लसकाई, 

१. तहगत रुपमा 
तोवकएको लसकाई 
उपलब्िी हालसल हनुपुनर। 

१.आिारभतू चशक्षाको लसकाई, अनौपचाररक चशक्षा 
र विशेष चशक्षा संचालन काययक्रम लयाउनपुनर। 
नरहेको। 
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अनौपचाररक चशक्षा र 
विशेष चशक्षा संचालनमा 
नरहेको। 

अनौपचाररक र विशेष 
चशक्षा संचालन हनुपुनर। 

२.समय समयमा मन्त्टेश्वरी, आिारभतू चशक्षक 
ताललम संचालन, नलतजा विश्लषेण सामदुावयक लसकाइ 
केन्त्द्र (CLC) माफय त ्अनौपचाररक चशक्षाका काययक्रम 
संचालन गनर र यसमा कमयचारीबाट सहचजकरण 
गनुयपनर। 

3. गठुी एिं सहकारी विद्यालय, १.गठुी एिम ्सहकारी 
विद्यालय विद्यालय 
स्थापना नभएको। 

१.विद्यालय नै नभएको। १.िैकचलपक व्यिस्थापन गनुयपनर। 

4. प्राविलिक चशक्षा तथा व्यिसावयक 
ताललम सम्बन्त्िी, 

१. प्राविलिक चशक्षा 
संचालनमा रहेको। 

१.कृवषको मारै पढाइ हनु े
गरेको। 

१.कृवष लगायत अरु प्राविलिक र व्यिसायीक 
विषयमा पलन चशक्षा तथा ताललम प्रदान गनर व्यिस्था 
गनुयपनर र प्रचशक्षकको क्षमता विकास गनर तथा 
कमयचारीले सहजीकरण गनुयपनर। 

5. विद्यालयहरुको जग्गा तथा सम्पचत्त 
व्यिस्थापन एिं अलभलेख, 

१.पाललकाले प्रत्येक 
विद्यालयको सम्पलतको 
अलभलेख राख्नपुनरमा 
व्यव्सलथत नभएको। 

१.सम्पलतको उचचत 
पररचालन व्यिस्थापन  
नभएको।मजय भएका 
विद्यालयको खाता िन्त्द 
भएको। 

१. विद्यालयहरुको जग्गा तथा सम्पचत्तको उचचत 
पररचालन र व्यिस्थापनका लालग विद्यालय 
व्यिस्थापन सलमलत, प्रिानाध्यापक र सम्बद्ध 
चशक्षकलाई व्यिस्थापकीय ताललम ददनपुनर र सो 
काययमा कमयचारीले सहजीकरण गनुयपनर। मजय भएका 
विद्यालयको खाताको उचचत व्यिस्थापन गनुयपनर। 

6. विद्यालय चशक्षकहरुको दरबन्त्दी एिं 
पदपूलतय व्यिस्था। 

१.दरिन्त्दी लमलान 
आचंशक रुपमा भएको। 

१.विद्याथ  संख्या कम 
भएपलन दइु 
विद्यालयविचको दरुी टाढा 
रहेको। 

१. विषयगत चशक्षक दरबन्त्दीको व्यिस्था र लमलान 
गनुयपनर। 

२. उललेचखत चशक्षाको गणुस्तर, आिारभतू चशक्षा, 
१२ कक्षासम्मको चशक्षा पाललकाबाट संचालन गनर 
सम्बन्त्िमा, अनसुचुी ८ ले ददएको चजम्मेिारी 
बमोचजम पाललकाबाट शैचक्षक काययक्रम संचालन गनर 
सम्बन्त्िमा र सशतय अनदुानको सटा समानीकरण 
अनदुानबाट चशक्षाका काययक्रम संचालन गनर 
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सम्बन्त्िमा कमयचारीलाई विशेष ताललम तथा 
अलभमखुीकरण काययक्रम संचालन गनुयपनर। 

ङ) आलथयक 
प्रशासन शाखा 

1. आयव्ययको साियजलनकीकरण गनर, १.गररएको १.व्यिचस्थत नभएको। १.व्यिचस्थत विलिबाट लनयलमत रुपमा 
साियजलनवककरण गनर पद्दती बसालने। 

2. एकीकृत सम्पचत्तको व्यिस्थापन, १.नभएको १.स्पष्टता नभएको १.एवककृत सम्पलत व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा 
अनचुशक्षण आिश्यक। 

3. अचन्त्तम लेखा परीक्षणको प्रलतिेदन, १.भएको १.विगतका कैवफयत 
फछययौट हनु बाँकी।  

१.लेखा पररक्षण प्रलतिेदनमा उललेचखत प्रलतिेदनहरु 
समयमै फछययौट गनुयपनर र सोका लालग अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, िडाध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र 
लेखा लगायतका शाखाप्रमखुहरुलाई बेरुज ु हनु 
नददन, विलिसम्मत प्रकृयाबाट खररद कायय गनय तथा 
भएको बेरुज ु समयमै फछययौट गनर विषयमा 
अलभमखुीकरण काययक्रम संचालन गनुयपनर। 

4. एवककृत आलथयक लबिरणको तयारी। १.भएको। १.SUTRA लनयलमत 
अपडेट हनु नसकेको। 

१.SUTRA लाई लनयलमत अपडेट गनय ताललमको 
आिश्यकता रहेको। 

च) कृवष÷ पशु 
विकाश शाखा 

1. पश ुसेिा सम्बन्त्िी १.पश ुसेिा सम्बन्त्िी 
सेिा प्रदान भइरहेको। 

१.समन्त्ियको कमी। १.कमयचारी र कृषकविच समन्त्िय एिं अन्त्तरवक्रया 
तथा यसिारेमा  ज्ञान, लसप र िारणा पररितयन हनुे 
ताललम आिश्यक। 

२.अिलोकन भ्रमण काययक्रमको व्यिस्था हनुपुनर।  

2. कृवष सेिा सम्बन्त्िी, १. कृवष सेिा सम्बन्त्िी 
काययक्रम संचालन 
भइरहेको। 

१.कृवषलाई व्यिसावयकरण 
र आिलुनवककरण गनय 
नसवकएको। 

१.कृवषलाई व्यिसायीकरण र आिलुनकीकरण गनय 
आिश्यक क्षमता अलभिवृद्ध काययक्रम संचालन गनर। 
कमयचारीलाई सक्षम बनाउन ज्ञान, लसप र िारणा 
पररितयन हनुे कृवष प्राविलिक ताललम संचालन गनर।  

3. बीउ लबजन, मलखाद, रसायन तथा 
औषिीको आपूलतय र लनयमन, 

१.न्त्यून मारामा आपतु  
भएको। 

१.मागबमोचजम उपलब्ि 
गनय नसवकएको। 

१.मागबमोचजम उपलब्ि गराउन स्रोतको व्यिस्था 
हनुपुनर।रसायन तथा औषिीको आपूलतय र लनयमनको 
लालग काननुी व्यिस्था गरी कायायन्त्ियन गनुयपनर। 
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4. कृषकहरुको क्षमता अलभिवृद्ध  १.लसलमत मारामा 
भएको। 

१.व्यिसावयक ताललमको 
नभएको। 

१. लसप, ज्ञान र िारणा पररितयन गनय सक्ने 
व्यिसावयक ताललमको आिश्यकता। 

5. कृवष सम्बन्त्िी प्रविलिको संरक्षण र 
हस्तान्त्तरण। 

१.एकगाउं एक 
प्रावििकको व्यिस्था गरी 
संचालनमा भएको। 

१.काययक्रमको न्त्यूनता। १.काययक्रम  थप विस्तार गनुयपनर र प्राविलिकको 
उपयिु व्यिस्थापन गनुयपनर। 

२.प्रविलिसंरक्षण सम्बन्त्िी  दक्षताअलभिवृद्ध गनुयपनर। 

छ) आन्त्तररक 
लेखा परीक्षण 
ईकाई 

 

१. गाउँपाललकाको आलथयक कारोिारको 
आन्त्तररक लेखा परीक्षण गनर, 

१. आन्त्तररक 
लेखापररक्षण सामान्त्य 
रहेको। 

१. आलेपको दरबन्त्दी 
व्यिस्था र प्रभािकारी 
कायायन्त्ियनको खाचंो।  

१.पाललकाको O&M Survey गनुयपनर।आलेप 
इकाइको उपयिु व्यिस्थापन गनुयपनर। 

२.आन्त्तररक लेखापररक्षकहरुलाई सेिाप्रिेश ताललम 
सेिाकाललन ताललम आिश्यक। 

२. अचन्त्तम लेखा परीक्षणको लालग 
गाउँपाललकाको लेखा शे्रस्तालाई दरुुस्त तथा 
तयारी हालतमा राख्न लगाउने। 

१.आन्त्तररक लेखापररक्षण 
ईकाइ थप 
वक्रयाचशलता। 

१.आलेप व्यिस्थापन। १.अचन्त्तम लेखा पररक्षणका सम्बन्त्िमा आलेप, 
आलथयक प्रशासन शाखा, प्रशासन शाखाका 
कमयचारीहरुलाई सो सम्बन्त्िी प्रचशक्षण प्रदान 
गनुयपनर। 

ज) स्थानीय 
अलभलेख 
व्यिस्थापन 

 

१. सूचना तथा अलभलेख केन्त्द्रको 
संचालन,  

१.प्रभािकारी रुपमा 
कायायन्त्ियन हनु 
नसकेको। 

१.दक्षता र स्रोत सािनको 
कमी। 

१.सचुना तथा अलभलेख केन्त्द्र व्यिस्थापन गनुयपनर। 
केन्त्द्र संचालन, सचुनाको हक, पारदचशयता, गोपनीयता, 
सूचनाको माध्यम र तररका आदद विषयका 
सम्बन्त्िमा कमयचारीलाई प्रचशचक्षत गनुयपनर।  

२. साियजलनक सम्पचत्तको अद्यािलिक 
अलभलेखमा निीनतम सूचना प्रविलिको 
उपयोग गनर। 

१.कायायन्त्ियनको 
अप्रभािकाररता। 

१.दक्षता र स्रोत सािनको 
कमी। 

१.साियजलनक सम्पचत्तको आिलुनक अलभलेखका लालग 
सफ्टिेयर लनमायण गनर र कमयचारीलाई सफ्टिेयर 
संचालन सम्बन्त्िी ताललम ददने। 

झ) स्थानीय 
सेिाको 
व्यिस्थापन 

१. स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन र लनयमन, १.आचंशक रुपमा 
भइरहेको 

१.जनशचि तथा स्रोत 
सािनको अभाि। 

१.जनशचिको व्यिस्थापन गरी स्थानीय सेिा 
व्यिस्थापन सम्बन्त्िी ताललम प्रदान गनुयपनर। 

२. सभर गरी संगठन संरचना दरबन्त्दी 
लनिायरण। 

२. दरबन्त्दी नपगु 
भएको। 

२.काममा असर भएको। २. पूणय O&M Survey गरी संगठन संरचना र 
दरबन्त्दी लनिायरण गनुयपनर। 

ञ) बेरोजगारको 
तर्थयाकं संकलन 

१.बेरोजगार,श्रलमक,दक्षजनशचिको तर्थयाङ्क 
संकलन र रोजगार सूचना केन्त्द्रको संचालन। 

१.तर्थयांक संकलन तथा 
सचुचकरण गरी केहीलाई 

१.सचुचकृत सिै 
िेरोजगारलाई 

१.कमयचारीलाई तर्थयाङ्क संकलन र विश्लषेण सम्बन्त्िी 
ताललम आिश्यक। 
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सामान्त्य रुपमा रोजगारी 
उपलब्ि गराइएको। 

लसपअनसुारको काम तथा 
रोजगारी ददन नसवकएको। 

२.िेरोजगारलाई लसपअनसुारको ताललम र सामाग्री 
उपलब्ि गराउने व्यिस्था गनर। 

२. रोजगारीबाट फवकय एकाहरुको ज्ञान २. व्यिचस्थत गनय 
बांकी। 

२. लसप र दक्षता 
अनसुारको रोजगारी ददन 
नसवकएको। 

२.व्यिसाय सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्त्िी ताललम 
आिश्यक भएको। 

ट) जेष्ठ 
नागररक, 

अपागंता भएका 
व्यचि र 
अशिहरुको 
व्यिस्थापन 

१. जेष्ठ नागररक लगायतका लालग सेिा र 
आश्रय केन्त्द्रको सञ् चालन र व्यिस्थापन गनर, 

१.जेष्ठ नागररकलाई 
नेपाल सरकारले उपलब्ि 
गराउने सेिा प्रिाह हदैु 
आएको। 

१. आश्रयस्थल नभएको। १. जेष्ठ नागररकलाई उपचारस्रोतको व्यिस्थासवहत 
आश्रयस्थल लनमायण गनुयपनर। सो व्यिस्थापन 
सम्बन्त्िमा कमयचारीलाई प्रचशचक्षत गनर। 

२. अनाथ असहाय लगायतका लालग 
पनुस्थायपना केन्त्द्र संचालन र व्यिस्थापन 
गनर। 

१.सेिा प्रिाह हदैु 
आएको। 

१.पनुस्थायपना केन्त्द्र 
सामान्त्य तर प्रभािकारी 
कायायन्त्ियनको कमी। 

१.अनाथअसहायलाई उपचारस्रोतको व्यिस्थासवहत 
पनुस्थायपना केन्त्द्र लनमायण गनुयपनर। सो व्यिस्थापन 
सम्बन्त्िमा कमयचारीलाई प्रचशचक्षत गनर। 

ठ) नगर प्रहरी 
 

१. नगर प्रहरी सम्बन्त्िी नीलत तथा 
काननु, 

१. काननुी व्यिस्था 
आिश्यक। भएको 
व्यिस्था पलन कायायन्त्ियन 
भएको। 

१. प्रभािकारी बनाउन 
बांकी। 

१.नगरप्रहरी पररचालन सम्बन्त्िी काननुी व्यिस्थाका 
अलतररि, उनीहरुलाई आफ्नो काम, कतयव्य, 
अलिकार, सरुक्षा, नेपाल प्रहरीसंगको समन्त्िय 
लगायतका विषयम प्रचशक्षण ददनपुनर। 

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

१.अलभलेख राख्न े
गररएको। 

१.व्यिचस्थत नभएको। १.सरकारी जग्गा भिन सम्पदाको अलभलेख राख्न े
व्यिचस्थत पोटयल लनमायण गनर। 

३. विपद व्यिस्थापन गनर। १.विपद व्यिस्थापन ऐन 
भएको। 

१.पिुयतयारीको अिस्था 
नरहेको।दक्ष जनशचि र 
स्रोत सािनको अभाि। 

१.विपदव्यिस्थापन, पिुयतयारी लगायतका विषयमा 
ताललम आिश्यक। 

२.सिारी सािन तथा उपकरणमा डोजर, स्काभेटर, 
एम्बलेुन्त्सको तयारी हालतमा आिश्यक। 

ड) सहकारी 
संस्था 

१. सहकारी संस्थाको नीलत काननु, मापदण्ड 
एिम ्लनयमन,  

१.सहकारी ऐन लनमायण 
भइ कायायन्त्ियनमा 
रहेको। 

१.सम्पणुय सहकारी 
संस्थाहरुलाई पाललकामा 
सचुचकृत गरी कायायन्त्ियन 
गनयमा कठीनाइ भएको।  

१.स्थानीय सहकारी ऐन हिुह ुकायायन्त्ियनमा लयाउन 
उनीहरुलाई काननुको दायरामा लयाउन आिश्यक 
चेतनामूलक काययक्रम गनुयपनर। 

२.सहकारीको संस्थाको लनयमनको लालग जनशचि 
थप गरी ताललम ददनपुनर। 
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२. स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता अलभिवृद्ध 
गराउने। 

१.न्त्यून काययक्रम संचालन 
भएको। 

१.स्थानीय सहकारी 
संस्थाको क्षमता न्त्यनु 
रहेको। 

१.स्थानीयस्तरमा स्थावपत सहकारीहरुको क्षमता 
विकासका लालग आिश्यक जनशचि थप गरी 
सहकारी सम्बन्त्िमा ताललम ददनपुनर। 

ढ) िडा सचचि 
तथा अन्त्य 
कमयचारीहरु 

१.िडा कायायलयिाट सम्पादन हनुे सेिा 
प्रिाहका काययहरु 

१.िडा कायायलयिाट 
सम्पादन हनु े काममा 
सवक्रयतापूियक लाग्न े
गरेको 

१.थप ज्ञान लसप क्षमता 
आिश्यक। 

१.लसफाररस प्रमाचणत गनर विषय, सेिाको चसु्त 
प्रिावहकरण गनर विषय, आइटी, कम््यटुर सम्बन्त्िी 
विषयमा ताललम आिश्यक।  

नोट: मालथ उललेचखत शाखाहरुका अलािा विलभन्न विषय तथा क्षेरगत शाखा एिं इकाइमा काम गनर कमयचारीहरुको पलन काययस्पादन अिस्था लगभग यस ताललकामा देखाइएसरहकै 
देचखएको, जस्तोवक मवहला सम्बन्त्िी , सचुना प्रवििी सम्बन्त्िी, उद्योग तथा मेड्पा सम्बन्त्िी, राजश्व सम्बन्त्िी, न्त्याय तथा काननु सम्बन्त्िी, चजन्त्सी सम्बन्त्िी विषयहरुमा काम गनर 
कमयचारीहरुलाई पलन वयनै आआफ्ना क्षेरगत विषयसंग सम्बन्त्िीत विषयमा सीपमलुक, सेिाकाललन, प्रविलि सम्बन्त्िी, प्रशासन, व्यिस्थापन, लेखा, खररद, उत्प्रेरणा, सशुासन आदद 
विषयमा क्षमता अलभबवृद्ध ताललम तथा प्रचशक्षण आिश्यक पनर देचखन्त्छ।  
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५.२ स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्िमूलयाङ् कन (LISA) कायय सम्पादन विश्लषेण 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्िमूलयाङ्कन (Local Government Institutional Capacity Self-Assessment -LISA)  
काययसम्पादन अिस्थाको अध्ययन गदाय २०७८ मा यस गोकुलगंगा गाउंपाललकाको चस्थती देहायिमोचजमको देचखयो। 

 औसत चस्थती समग्र चस्थलत प्रकृयागत चस्थलत पररमाणात्मक चस्थलत 

नेपाल ५९.06 प्रलतशत 60.06 प्रलतशत 52.63 प्रलतशत 63.46 प्रलतशत 
गोकुलगंगा 
गाउंपाललका 

55.75 प्रलतशत 53.57 प्रलतशत 55.88 प्रलतशत 56.67 प्रलतशत 

 

विषय सूचकअनसुार प्रगलत प्रलतशत 

क्र.सं.  स्िमूलयाकंनका विषयक्षरेहरु नपेालभर गोकुलगंगा 
१ शासकीय प्रिन्त्ि 80.67 88.89 

२ संगठन तथा प्रशासन 65.82 68.75 

३ िावषयक बजेट तथा योजना व्यिस्थापन 61.12 68.18 

४ वित्तीय एिं आलथयक व्यिस्थापन 69.93 63.64 

५ सेिा प्रिाह 64.46 67.19 

६ न्त्यावयक कायय सम्पादन 75.90 100 

७ भौलतक पूिायिार 43.86 30.77 

८ सामाचजक समािेशीकरण 49.33 15 

९ िातािरण संरक्षण 42.77 33.33 

१० सहकायय र समन्त्िय 33.51 25 

         मालथको स्िमूलयाङ्कनलाई विश्लषेण गदाय गोकुलगंगा गाउँपाललकाले अन्त्य सचुकहरुमा राम्रो कायय सम्पादन गदाय 
गदै पलन समािेशीकरण सम्बन्त्िी स्पष्ट नीलत लनयमको अभािमा यस विषयमा प्रगलत हनु सकेको देचखएन। यसमा ज्यादै 
न्त्यून प्रलतशत १५ मार प्राप्त भएको, सहकायय समन्त्ियको पक्ष पलन कमजोर रहेको जसमा २५ प्रलतशत मारै प्राप्त भएको 
र भौलतक पूिायिारमा समेत ३०.77 प्रलतशत मारै र िातािरण संरक्षणमा समेत ३३.३३ प्रलतशत मार, प्रगलत हनुलेु यी 
क्षेरमा पाललकाले आफ्नो कायय सम्पादनमा लनकै सिुार गनुयपनर देचखन्त्छ।िातािरण संरक्षाण सम्बन्त्िी ऐन २०७७ मा 
पाररत भएर पलन सो बमोचजम कायायन्त्ियन पक्षमा कमजोरी हुँदा न्त्यून प्रगलत भएको चस्थलत छ।त्यसैगरी भौलतक पूिायिारमा 
यस पाललकाले प्रशस्त कारय सम्पादन गनुयपनर देचखन आयो। त्यसैगरी गोकुलगंगा गाउँपाललकाको प्राप्तङ्कलाई नेपालभर 
सँग तलुना गदाय औषतमा उस्तैउस्तै देचखन आए पलन गोकुलगंगा गाउँपाललकाले आगामी ददनमा नीलतगत, काननुी र 
संरचनागत सिुार गरी कायय सम्पादन गनुयपनर देचखयो। पलछललोपटक गोकुलगंगा गाउँपाललकाको २०७९।०१।१५ को 
लमलतमा गणुस्तर पररक्षण भएको देचखन्त्छ।   

त्यसैगरी राविय प्राकृलतक स्रोत तथा वित्त आयोगको कायय सम्पादन मूलयाङ् कन सचुक२०७८ अनसुारको प्रगलत वििरण,  

पाललका कायय सम्पादन मूलयाङ् कन प्रगलत प्राप्ताङ् क 

गोकुलगंगा गाउँपाललका 69.86 प्रलतशत 

वित्तीय समालनकरण अनदुानको लनिायरण र वितरणमा कायय सम्पादन सूचक प्रयोग भएको देचखयो। जसअनसुार यस 
पाललकाले काननुबमोचजम पालना गनुयपनर न्त्यूनतम काननुी प्रकृया समयमै अिलम्बन गरेकोले झण्डै ७० प्रलतशत प्राप्ताङ्क 
प्राप्त भएको देचखयो। तथापी अरु बाँकी ३० प्रलतशत प्राप्ताङ्क समेत प्राप्त गनयका लालग आगामी ददनमा थप सिुार गनुयपनर 
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देचखन्त्छ। तसथय मालथ उललेचखत ललसा स्िमूलयाङ्कन र वित्त आयोगको कायय सम्पादन सचुक मूलयाङ्कनमा प्रगलत प्राप्त गनयका 
लालग काननुबमोचजम गनुयपनर कुरा समयमै गनुयपनर र पाललकाले आफ्ना काम कारिाहीलाई चसु्त बनाउनपुनर देचखयो। 

५.३ संवििानको अनसुचुी ८ मा उललेचखत अलिकार र कायय सम्पादनको अिस्थाको संचक्षप्त विश्लषेण 

संलबिानको अनसुचुी ८ ले स्थानीय तहलाई ददएको एकल संबैिालनक काययचजम्मेिारी सम्बन्त्िी यस गोकुलगंगा 
गाउंपाललकाको काययसम्पादनको अिस्था र काययसम्पादन गदाय देचखएको न्त्यूनताको विश्लषेण गदै सो न्त्यूनता पूलतयका लालग 
आिश्यक पनर क्षमता विकासका आिश्यकताहरु प्रस्ततु गररएको छ। 

ताललका २: अनसुचुी ८ बमोचजमको संिैिालनक कायय चजम्मेिारीको आिश्यकता विश्लषेण  

क्र. 
सं. 

संिैिालनक कायय 
चजम्मेिारी 

(Constitutional 
Responsibility) 

कायय सम्पादनको 
अिस्था 

(Performance 
Situation) 

कायय सम्पादनमा 
न्त्यूनता / अन्त्तराल 

(Gap/ Variation) 

क्षमता विकासका लालग आिश्यकता 
(Capacity Development Needs) 

1.  

नगर प्रहरी १.मध्यमस्तरको 
कायय सम्पादन 
रहेको। 

१.ताललमप्राप्त 
जनशचिको 
अभाि।पेशागत 
दक्षताको अभाि, 
समयको पालनामा 
कमी र अनशुासनको 
पालना आिश्यक। 

१.नगरप्रहरी सम्बन्त्िी काननुी व्यिस्थका 
अलािा आचारसंवहता लनमायण गरी कायायन्त्ियन 
गनय लगाउनपुनर।नेपालप्रहरीसंग उपयिु 
समन्त्िय गनर। 

२.काययप्रकृलत अनसुारको कायय सम्पादनका 
लालग ताललम प्रदान गनुयपनर। 

३.नगर प्रहरीको पेशागत दक्षता सवहतको 
जनशचिको व्यिस्था गनुयपनर। 

2.  

सहकारी संस्था  १.न्त्यून कायय 
संचालन 
भएको। 

२.जनशचिको 
कमी तथा 
विषयगत 
दक्षताको 
अभाि। 

१.काययक्रम लनमायण, 
संचालन, अनगुमन र 
मूलयाङ्कनको कमी। 

२.वढलो कायय 
सम्पादन भएको। 

१.काननुी व्यिस्थाका आिारमा सहकारी 
संस्थाको लनयमनको लालग शाखामा जनशचि 
थप गरी ताललम ददनपुनर। 

२.सहकारी संस्था हेनर सम्बन्त्िी सलमलतलाई 
सक्रीय बनाउनपुनर। 

३.सम्बद्ध कमयचारीलाई ताललम, भ्रमण र स्रोत 
सािनको व्यिस्था गनुयपनर। 

४.पाललकालभरका सहकारी संस्थाहरुलाई 
एवककृत रुपमा प्रत्येक आबमा नविकरण 
गनुयपनर। एफ, एमलाई पाललकासंग समन्त्िय र 
सम्पकय  वििी स्थापना गनर। 

3.  

एफ, एम संचालन १.न्त्यनु 
काययसम्पादन। 

१.दक्ष जनशचिकि 
अभाि। 

१.एफ एम रेलडयो संचालन तथा व्यिस्थापन 
सम्बन्त्िी काननुी व्यिस्था र काययविलि स्िीकृत 
गरी लाग ुगनुयपनर। 

4.  

स्थानीय कर 
(सम्पचत्त कर, घर 
बहाल कर, घर 
जग्गा रचजिेशन 
शलुक, सिारी 
सािन कर), सेिा 

१.न्त्यून रहेको। १.परुानो विललंग 
प्रणाली रहेको। 

२.कर सचेतनाको 
कमीऽ 

१.कम््यटुरिाट अनलाइन पद्धलतिाट भिुानी 
गनर व्यिस्था गनुयपनर।स्थानीय कर सचेतना 
सम्बन्त्िी काययक्रम गनुयपनर।  

२.स्थानीय कर राजस्ि हेनर छुटै शाखा स्थापना 
गनुयपनर। 
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शलुक दस्तरु, 

पययटन शलुक, 

विज्ञापन कर, 

व्यिसाय कर, 

भलूमकर 
(मालपोत), दण्ड 
जररिाना, 
मनोरन्त्जन कर, 

मालपोत संकलन 

३.कर संकलन, करका क्षेरको पवहचान, करको 
दायरामा िवृद्ध, राजस्ि पररचालन, आन्त्तररक 
आय, राजश्व सिुार कायययोजना लगायतका 
विषयमा कमयचारीलाई क्षमता अलभिवृद्ध ताललम 
काययक्रम संचालन गनुयपनर। 

४.कमयचारीलाई कम््यूटर लसपको विकासका 
लालग ताललम उपलब्ि गराउनपुनर। 

५.स्थानीय राजस्ि परामशय सलमलतको सवक्रयता 
बढाउनपुनर। 

5.  

स्थानीय सेिाको 
व्यिस्थापन  

१.कमजोर 
रहेको। 

१.केही सेिाको हकमा 
अस्पष्टता रहेको। 

२.प्रविलिमा कमी। 

३.सेिा प्रिाहको 
लसपमा कमी। 

१.स्थानीय सेिाको सम्बन्त्िमा जानकारीमलुक 
काययक्रम गनुयका साथै व्यिस्थापनका लालग 
कमयचारीलाई प्रविलिमैरी रुपमा दक्ष बनाउनपुनर 
र प्रविलि संचालन सम्बन्त्िमा ताललम ददनपुनर। 

३.स्थानीय सेिा संचालनको लालग जनशचि थप 
गनुयपनर। 

४.स्थानीय सेिा व्यिस्थापनको लालग भौलतक 
पूिायिार र स्रोत सािनको थप व्यिस्था गनुयपनर। 

५.जन्त्म, मतृ्यदुताय, सामाचजक सरुक्षा, लगायतका 
स्थानीय सेिा प्रिाहको प्रभािकाररता अलभिवृद्धका 
लालग कमयचारीलाई सोसंग सम्बद्ध सेिा प्रिाह 
सम्बन्त्िी अलभमखुीकरण काययक्रम प्रदान 
गनुयपनर। 

६.स्थानीय सेिामा जनगनुासो व्यिस्थापन 
गनुयपनर। 

७.सेिालाई चसु्त, दरुुस्त, लछटो छररतो बनाउन 
कायय सरलीकरण गनुयपनर। 

6.  

स्थानीय तर्थयाकं 
र अलभलेख 
संकलन 

१.कमजोर 
रहेको। 

१.तर्थयांक संकलन 
कायय प्रभािकारी 
नभएको।२. बजेट र 
जनशचिको कमी। 

३.दक्षताको अभाि। 

१.स्थानीय तर्थयाकं र अलभलेख संकलनका 
लालग बजेटको व्यिस्था गनुयपनर, काययवििी 
बनाउनपुनर तथा जनशचि थप गनुयपनर र क्षमता 
विकास सम्बन्त्िी काययक्रम संचालन गनुयपनर। 

 

7.  

स्थानीय स्तरका 
विकास आयोजना 
तथा पररयोजनाहरु  

१.न्त्यून 
काययसम्पादन 
देचखएको। 

१.योजना लाग ुभएपलन 
प्रभािकारी कायायन्त्ियन 
नभएको। 

२.योजना छनौटमा 
कमजोरी र 
समन्त्ियको कमी। 

३.स्रोत सािनको 
कमी। 

१.स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा 
पररयोजनाहरु सम्बन्त्िी योजना छनौटमा 
समन्त्िय र स्रोतको सलुनचिततामा ध्यान 
ददनपुनर। 

२.उपभोिा सलमलतमाफय त काम गनर स्थानीय 
जनतालाई प्रचशक्षत गराएर मारै काम गनय 
ददनपुनर। 
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8.  

आिारभतू र 
माध्यलमक चशक्षा 

१.मध्यमस्तरको 
काययसम्पादन 
अिस्था 
रहेको। 

१.जनशचिको 
अभाि। 

२.स्रोत सािनको 
कमी। 

३.दक्षताको अभाि 
तथा चशक्षकलाई 
ताललमको कमी। 

४.प्राविलिक चशक्षामा 
उदालसनता। 

५.संघको सशतय 
अनदुानमा आचश्रत। 

६.एकल अलिकार 
तथा चजम्मेिारीको 
प्रयोगको उपेक्षा। 

 

१.विषय चशक्षक उपलब्ि गराइ ताललम र थप 
जनशचिको व्यिस्था हनुपुनर। 

२.पयायप्त स्रोत सािन हनुपुनर। 

३.ताललम अिलोकन भ्रमणको व्यिस्था 
हनुपुनर। 

४.प्राविलिक चशक्षामा विशेष जोड ददन छुटै 
सवुििाको व्यिस्था गनुयपनर। 

५.माध्यलमक चशक्षासम्मको काययक्रम 
संचालनका लालग संघबाट आउने सशतय अनदुान 
र सशतय काययक्रमको सटा पाललकाबाटै 
समालनकरण अनदुानमाफय त ्चशक्षाका काययक्रम 
संचालन गनुयपनर। यसका लालग पाललकाका 
जनप्रलतलनिी र कमयचारीहरु अनसुचुी ८ ले 
पाललकालाई ददएको एकल चजम्मेिारी , संघबाट 
प्राप्त हनुे अनदुान र सो को उपयोगका 
सम्बन्त्िमा पूणय रुपमा जानकार र प्रचशचक्षत हनु 
विशेष ताललम तथा प्रचशक्षण ददनपुनर। 

9.  

आिारभतू 
स्िास्र्थय र 
सरसफाई 

१.आिारभतु 
स्िास्र्थयमा 
सामान्त्य पहुंच 
रहेको। 

१.गणुस्तरीय सेिा 
प्रिाहमा कमी, 
सरसफाइ सम्बन्त्िी 
चेतनाको कमी। 

२.संघको सशतय 
अनदुानमा आचश्रत। 

३.एकल अलिकार 
तथा चजम्मेिारीको 
प्रयोगको उपेक्षा। 

 

१.स्िास्र्थय सम्बन्त्िी दक्ष र लसपमलुक 
जनशचिको आपलुतय गनुयपनर। 

२.आिारभतू तहको स्िास्र्थय काययक्रम 
संचालनका लालग संघबाट आउने सशतय अनदुान 
र सशतय काययक्रमको सटा पाललकाबाटै 
समालनकरण अनदुानमाफय त ्स्िास्र्थयका 
काययक्रम संचालन गनुयपनर। यसका लालग 
पाललकाका जनप्रलतलनिी र कमयचारीहरु अनसुचुी 
८ ले पाललकालाई ददएको एकल चजम्मेिारी , 
संघबाट प्राप्त हनुे अनदुान र सो को उपयोगका 
सम्बन्त्िमा पूणय रुपमा जानकार र प्रचशचक्षत हनु 
विशेष ताललम तथा प्रचशक्षण ददनपुनर। 

२.बलथिंग सेन्त्टरमा सिुार तथा स्िास्र्थय भिन र 
पिुायिारकि थप व्यिस्था गनुयपनर। 

10.  

स्थानीय बजार 
व्यिस्थापन, 

िातािरण संरक्षण 
र जैविक 
विवििता 

१.कमजोर 
रहेको। 

१.बजार हाटबजार 
व्यिचस्थत बजार 
नभएको र भएको पलन 
बजार अनगुमन 
अिस्था कमजोर 
रहेको।  

 

१.स्थानीय बजार व्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण 
र जैविक विवििताको सचेतना र लनयलमत 
अनगुमनको व्यिस्था एिं सोका लालग न्त्यूनतम 
जनशचिको व्यिस्था गनुयपनर। 

२.स्थानीय उपभोिा सलमलतसमेत गठन गरी 
िडास्तरबाट सरसफाई काययक्रम संचालन 
गनुयपनर। 
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11.  

स्थानीय सडक, 

ग्रालमण सडक, 

कृवष सडक, 

लसंचाइ 

१.सामान्त्य 
रहेको। 

१.लभरालो जमीन 
बाढीपवहरो भकु्षयक 
अिस्था।स्रोत सािन 
र आिलुनक प्रविलिको 
अभाि। 

दक्ष जनशचिको 
अभाि। 

१.स्थानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृवष सडक, 

लसंचाइ क्षरेको विकासका लालग बजेट र 
जनशचि थप गनुयपनर। 

२.यस सम्बन्त्िी कमयचारीलाई स्थानीय पूिायिार 
सम्बन्त्िमा लसपमलुक ताललम प्रदान गनुयपनर। 

12.  

गाउँ सभा, नगर 
सभा, चजलला  
सभा, स्थानीय 
अदालत, 

मेललमलाप र 
मध्यस्थताको 
व्यिस्थापन  

१.मध्यमस्तरको 
अिस्था 
रहेको। 

१.सम्बचन्त्ित विषयको 
ज्ञानको 
लसलमतता।काननु जान्न े
जनशचि नभएको। 

१.गाउँ सभा, नगर सभा, चजलला  सभा, स्थानीय 
अदालत, मेललमलाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन 
सम्बन्त्िमा मेललमलाप, मध्यस्थता र न्त्यावयक 
प्रकृया सम्बन्त्िमा जनप्रलतलनिी र सम्बद्ध 
कमयचारीलाई अलभमचुखकरण काययक्रम संचालन 
गनुयपनर।काननुी जनशिी को व्यिस्था 
गनुयपनर। 

13.  

स्थानीय अलभलेख 
व्यिस्थापन 

१.कमजोर 
रहेको। 

१.स्रोत सािनको 
कमी। 

२.जनशचिको कमी। 

३.कायय क्षमताको 
न्त्यूनता। 

४.कमजोर फाइललंग। 

१.स्थानीय अलभलेख व्यिस्थापनका लालग पयायप्त 
स्रोत सािनको व्यिस्था गनुयपनर। 

२.दक्ष जनशचि आपलुतय गनुयपनर। 

३.कमयचारीलाई अलभलेख व्यिस्थापन 
सम्बन्त्िमा लसपमलुक ताललम प्रदान गनुयपनर। 

14.  

घर जग्गा िनी 
पजुाय वितरण  

१.मालपोत 
कायायलयबाट 
भइरहेको। 

१.संघ सरकारसँग 
समन्त्ियमा समस्या। 

१.घर जग्गा िनी पजुाय वितरण मालपोत 
कायायलयबाट भइरहेकोमा संघ सरकारसँग 
समन्त्िय गरी पाललकाको कायय चजम्मेिारीलाई 
सदुृढ गनुयपनर। 

15.  

कृवष तथा 
पशपुालन, कृवष 
उत्पादन 
व्यिस्थापन, पश ु
स्िास्र्थय, सहकारी  

१.सामान्त्य 
रहेको। 

१.बजेटको कमी। 

२.समन्त्ियको कमी। 

३.स्रोत सािनको 
कमी। 

४.बजार व्यिस्थाको 
कमी। 

१.कृवष तथा पशपुालन, कृवष उत्पादन 
व्यिस्थापन, पश ुस्िास्र्थय, सहकारी क्षेरमा बजेट 
िवृद्ध गनुयपनर। 

२.काययक्रम लनमायण गदाय समन्त्िय गनुयपनर। 

३.स्रोत सम्पन्न बनाउनपुनर। 

४.बजार व्यिस्था गरी कृषकको उत्पादनलाई 
व्यिसायीकरण गनय सघाउ 
पयुायउनपुनर।कृषकलाई लसपमूलक तथा 
आयमूलक ताललमको व्यिस्था गनर। 

16.  

ज्येष्ठ नागररक, 

अपांगता भएका 
व्यचि र 
अशिहरुको 
व्यिस्थापन  

 

१.सामान्त्य 
रहेको। 

१.आश्रय स्थल 
नभएको। 

२.प्रलतक्षालय 
नभएको। 

१.ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यचि र 
अशिहरुको व्यिस्थापनका लालग स्रोतको 
व्यिस्थासवहत आश्रयस्थल र विश्रामस्थल 
लनमायण गनुयपनर। सो व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा 
कमयचारीलाई प्रचशचक्षत गनर। 

२.विलभन्न ठाउँमा प्रलतक्षालय लनमायण गनर। 
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17.  

बेरोजगारको 
तर्थयांक संकलन  

१.बावषयक 
रुपमा फागनु 
मवहनमा 
तर्थयांक 
संकलन गनर 
गररएको। 

१.एकै पररिारका सिै 
सदस्यले फमय भनय 
खोज्ने तथ अन्त्य 
सामाचजक सरुक्षामा 
समािेश भएकाले पलन 
भनर प्रिलृत रहेको। 

 

१.बेरोजगारको तर्थयाङ्क संकलन गनय उपयिु 
संयन्त्रको व्यिस्था, जनशचिको व्यिस्था, 
आिश्यक कमयचारीको व्यिस्था, कमयचारीलाई 
विषयगत लसपमूलक ताललमको व्यिस्था 
गनुयपनर। 

२.िडा कायायलयले छनौट गदाय पनु पररक्षण 
गरी गनुयपनर।साथै पाललकाले पलन दोहोररएको 
थाहा पाएमा हटाउने व्यिस्था गनुयपनर। 

३.लसपअनसुारको मारै काम उपलब्ि गराउने 
काननुी व्यिस्थाको अलनिायय पालना गनर वििी 
तय गरी सोको अिलम्बन गनर। 

18.  

कृवष प्रसारको 
व्यिस्थापन, 

संचालन र 
लनयन्त्रण  

१.सामान्त्य 
रहेको। 

१. कृवष सम्बन्त्िी 
समहु लनमायणमा 
कमी।२.कृषकको 
दक्षतामा 
कमी।३.कृवष 
उत्पादनमा 
कमी।४.कृवषको 
व्यिसायीकरणमा 
न्त्यूनता।५. 
जनशचिको कमी। 

१.कृवष सम्बन्त्िी समहु लनमायण गनय सहचजकरण 
गनर। 

२.तललो तहसम्म सचेतना काययक्रम गनर। 

३.कृवष उत्पादनमा िवृद्ध लयाउन मल, लबउ, 
औजारमा सघाउ पयुायउने। 

४.कृवषको व्यिसायीकरणमा जोड ददन 
वकसानलाई सहचजकरण गनर। 

५.पयायप्त जनशचिको आपलुतय गनर। 

19.  

खानेपानी, साना 
जलविद्यतु 
आयोजना, 
िैकचलपक ऊजाय  

१.सामान्त्य 
रहेको।एक घर 
एक िारा 
काययक्र राखेपलन 
प्रभािकारी 
नभएको। 

१.पानीको उपलब्िता 
रहेको, उपलब्ि 
स्रोतको उचचत प्रयोग 
नहनु।ु२.व्यिस्थापनमा 
कमी, कायायन्त्ियनमा 
कमी। 

१.खानेपानी, साना जलविद्यतु आयोजना, 
िैकचलपक ऊजाय सम्बन्त्िमा स्रोतको व्यिस्थापन 
र प्रयोग गनर सम्बन्त्िमा सरोकारिालालाई 
जानकारी गराउने र सो सम्बन्त्िमा पाललकाबाट 
उपयिु संयन्त्रको विकास गरी कमयचारीलाई 
कायायन्त्ियनका लालग प्रचशचक्षत गराउने। 

20.  

विपद व्यिस्थापन  १.प्रभािकारी 
नभएको। 

१.भौगोललक वहसािले 
जोचखमउन्त्मखु रहेको 
तर भौलतक स्रोत 
सािनको कमी। 

१.विपद् व्यिस्थापनका लालग विपद व्यिस्थापन 
शाखा, आिश्यक जनशचि, औजार, उपकरण, 
डोजर, स्काभेटर, एम्बलेुन्त्स, डोरी, गल, पाइप 
तथा टुलवकट लगायत ऐन लनयम काययवििीको 
समसामवयक व्यिस्था गनर। 

२.कमयचारीलाई विपद् व्यिस्थापनका बारेमा 
अलभमचुखकरण काययक्रम संचालन गनर।  

21.  

जलािार, िन्त्यजन्त्त ु 

खानी तथा खलनज 
पदाथयको संरक्षण  

१.जलािार 
प्रभािकारी 
नभएको। 

१.ठोसे फलाम खानी 
लगायत खानीहरुको 
उपलब्ि पदाथयको 
उचचत प्रयोग नहनु।ु 

१.जलािार, िन्त्यजन्त्त,ु खानी तथा खलनज 
पदाथयको व्यिस्थापन र प्रयोग गनर सम्बन्त्िमा 
सरोकारिालालाई जानकारी गराउने र सो 
सम्बन्त्िमा पाललकाबाट उपयिु संयन्त्रको 
विकास गरी कमयचारीलाई कायायन्त्ियनका लालग 
प्रचशचक्षत गराउने। 
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२.खानी दताय गराउन 
कदठन ,व्यिस्थापनमा 
कमी। 

२.खानी तथा खलनजको IEE गनर, दताय गनर 
पाललकािाट लनयमन गनर व्यिस्था गनुयपनर।  

22.  

भाषा, संस्कृलत र 
लललतकलाको 
संरक्षण र विकास  

१.मध्यम 
रहेको।  

१.उपलब्ि भाषा, 
संस्कृलतको उचचत 
जगेनाय नहनु।ु 

२.व्यिस्थापनमा 
कमी। 

१.भाषा, संस्कृलत र लललतकलाको व्यिस्थापन 
र जगेनाय गनर सम्बन्त्िमा सरोकारिालालाई 
जानकारी गराउने र सो सम्बन्त्िमा पाललकाबाट 
उपयिु संयन्त्रको विकास गरी कमयचारीलाई 
कायायन्त्ियनका लालग प्रचशचक्षत गराउने। 

 

 

५.४ संबैिालनक कतयव्य लनिायहका लालग विकास र सेिा प्रिाहमा आिाररत क्षमता विकास आिश्यकता विश्लषेण 

स्थानीय तहलाई संवििानको अनसूुची ८ ले अलिकार मारै नददई सम्बद्ध पाललकाको विकास लनमायण र सेिा प्रिाह गनर 
चजम्मेिारी तथ कतयव्य पलन समु्पेको छ। अत सो पक्षलाई ख्याल राख्दै यहा ंगोकुलगंगा गाउंपाललकाको संिैिालनक 
चजम्मेिारी सम्पादनका लालग विकास र सेिा प्रिाहमा आिाररत क्षमता विकास आिश्यकता विश्लषेण गरीएको छ। 

ताललका ३: संिैिालनक चजम्मेिारी सम्पादनका लालग विकास व्यिस्थापनको दृवष्टकोणले क्षमता विकास 
आिश्यकता विश्लषेण  

(Analysis of Capacity Development Necesscity)  

क्षमता 
विकासको क्षरे 

(Areas of 

Capacity 

Development) 

 विद्यमान कायय 
सम्पादनको 

अिस्था  
(Existing 

Performance 

Situation) 

 

अपेचक्षत क्षमता 
(Expected 

Capacity) 

 क्षमता अन्त्तराल 
विश्लषेण 

(Capacity Gap 

Analysis) 
 

क्षमता विकासका लालग 
आिश्यक पनर  काययक्रमहरु  

(Capacity Development 

Needs and Intervention) 

विकास 
ब्यिस्थापन 

    

१.आिलिक 
नगर विकास 
योजना 

- आिलिक नगर 
विकास योजना 
लनमायण भएको। 

- व्यिचस्थत 
नगरविकास। 

- योजना बैंकको 
तयारी। 

- योजनाहरु 
प्राथलमवककरण 
सवहतको 
छनौट। 

- नीलतगत तथा आथयक 
व्यिस्थापन। 

- योजना तथा 
आिश्यकता माग 
संकलन गरी सूची 
तयार गनुयपनर। 

- योजना 
प्राथलमवककरण 
सम्बचन्त्ि लसप 
आिश्यक। 

 आिलिक नगर विकास 
सम्बन्त्िी योजना 
प्राथलमवककरण सम्बचन्त्ि 
ताललम आिश्यक। 

 योजनाको प्रभािकारी 
कायायन्त्ियनका लालग नमनुा 
स्थलहरुको भ्रमण। 
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२.भउूपयोग 
योजना तथा 
शहरी विकास 

- योजना 
लनमायणको 
चरणमा 
रहेको। 

- एवककृत र 
व्यिचस्थत 
आिास क्षेरको 
विकास। 

- माटो र 
हािापानी 
सहुाउँदो खेती 
प्रणाली। 

- बाझँोबारीमिु 
क्षेर। 

- नीलत लनमायण र 
कायायन्त्ियन। 

- अिसरका बारेमा 
जनता प्रलतलनिी र 
कमयचारीलाई सामान्त्य 
ज्ञान मारै भएको। 

 शहरी विकास नीलत योजना 
लडवपआर बारेमा ताललम 
आिश्यक। 

 भउूपयोग योजना तथा शहरी 
विकासका लालग व्यिसावयक 
तथा नगदे बाललका 
क्षेरहरुको भ्रमण। 

 व्यिचस्थत शहर र उियर भलूम 
भएका क्षेरहरुको भ्रमण। 

३.लबषयगत 
विकास योजना 
तथा नीलत   

- लबषयगत 
विकास योजना 
लनमायण भएको। 

- ऐन काननुबारे 
कम जानकारी 
भएको। 

- विषयगत 
विकास 
कामचलाउ 
तररकाको 
रहेको। 

- काययक्रम 
काययन्त्ियन 
सहचजकरण र 
प्रभािकारी 
काययसम्पादन। 

- विषयगत सलमलत 
र शाखाहरु 
पूणयरुपमा सवक्रय 
हनुपुनर। 

- अन्त्तरसरकार 
समन्त्ियको अभाि। 

- सामान्त्य ज्ञान छ तर 
पूणय रुपमा छैन। 

 विषयगत योजना लनमायण, 
विषयगत सलमलतको काम 
कतयव्य र अलिकार बारे 
ताललम आिश्यक। 

 विषयगत शाखाको चजम्मेिारी 
र काययसम्पादन सम्बन्त्िी 
ताललम आिश्यक। 

४.समािेशी 
विकास नीलत 
(लैंलगक 
समविकास, 

दललत, 

सीमान्त्तकृत 
जनजालत र 
गररबमखुी 
विकास) 

- नीलत तथा 
काययक्रममा 
समेटीने। 

- लबना विश्लषेण 
सामान्त्य बजेट 
विलनयोजन गरी 
कायायन्त्ियन गदै 
आएको 
अिस्था। 

- उपलब्िी मापन 
गनर पररपाटी 
नभएको। 

- सामाचजक रुपमा 
स्तरोन्नती र 
आलथयक रुपमा 
आत्मलनभयर। 

- समािेशीता 
विकास 
अिस्थाको 
विश्लषेण भई 
उपलब्िी हालसल 
गनय सवकने गरी 
बजेट विलनयोजन 
र कायायन्त्ियन। 

- समयमै नीलत बन्न 
नसक्न।ु 

- अिस्था विश्लषेण बारे 
ज्ञानको कमी। 

- लचक्षत िगय पवहचान 
गनय नसकेको। 

- गररलबको मापदण्ड 
तयार भई नसकेको। 

 समािेशी विकास (लैंलगक 
समविकास, दललत, 

सीमान्त्तकृत जनजालत र 
गररबमखुी विकास)को 
अिस्था विश्लषेण सम्बन्त्िी 
नीलत र सो नीलतको 
कायायन्त्ियनका लालग ताललम 
आिश्यक। 

 लचक्षत िगय पवहचानसम्बन्त्िी 
ताललम आिश्यक। 

 गररबीको मापदण्ड लनिायरण 
गनय आिश्यक। 

५.बावषयक 
योजना तजुयमा  

- िावषयक योजना 
तयारी गनर 
गररएको तर 
सहभालगतामलुक 
योजना तजुयमा 
नभएको। 

- सहभालगतामलुक 
योजना तजुयमा। 

- आिश्यकतानसुार
क काययक्रम। 

- समयमै काययक्रम 
सम्पन्न। 

- भौगोललक विकटता। 

- योजना तजुयमाको 
प्रकृया र चरणबारे 
जानकारीको कमी। 

 भगुोलअनसुारका काययक्रम 
लनमायण गनुयपनर। 

 बावषयक योजना तजुयमाका 
लालग सहभालगतात्मक योजना 
तजुयमा विलि सम्बन्त्िी 
लसपविका ताललम आिश्यक। 



57 
 

६.बावषयक 
काययताललका 

- बावषयक 
काययताललका 
लनमायण। 

- सामान्त्य तयारी 
गररने गरेको। 

 

- रैमालसक रुपम 
काययसम्पादन। 

- लाग ुगनर गरी 
योजना लनमायण 
गनुयपनर। 

- काययताललका अनसुार 
कायय नहनुे। 

- सामदुावयक/संस्थागत 
कायययोजना तयारी 
लसप नभएको। 

 सामदुावयक/संस्थागत 
कायययोजना तयारीका लालग 
िावषयक काययताललका लनमायण 
र स्िमूलयाङ्कन सम्बन्त्िी 
ताललम आिश्यक। 

७.जनसहभालगत
ाा 

- जनसहभालगता 
सवक्रय रहेको। 

- अपनत्िको 
भािना। 

- सक्रीय 
सहभालगता र 
ममयत सम्भारमा 
समेत सक्रीय 
सहभालगता 
आिश्यक। 

- सिै सरोकारिालालाई 
सहभागी गराउन 
नसवकन।ु 

- जनसहभालगता बारेमा 
संचार लसपको कमी। 

 विकास लनमायण र सेिाप्रिाह 
िारेमा जनसहभालगता 
अलभबवृद्ध सम्बन्त्िमा आम 
संचारका माध्यमबाट र 
समूहमा सचेतना गराउनपुनर। 

८.योजना 
कायायन्त्ियन र 
क्षमता 

- उपभोिा 
अलभमखुीकरण 
नगरी योजना 
कायायन्त्ियन 
भइरहेको 
भएपलन योजना 
कायायन्त्ियन 
क्षमता सामान्त्य 
रुपमा रहेको। 

- कायायन्त्ियनयोग्य 
योजना। 

- समदुाय तथा 
उपभोिा 
सचेलतकरण 
सम्बन्त्िी ,  
सामाचजक 
पररक्षण , 
साियजलनक 
सनुिुाई 
लगायतको 
काययमा 
कुशलता। 

- अचन्त्तम समयमा िेरै 
कायायन्त्ियन 
हनुे।गणुस्तरमा 
समस्या। 

- उपभोिा सचेलतकरण 
गराउन पयायप्त लसप र 
कुशलता नभएको। 

 योजना लनमायणका 
चरणहरुिारेमा 
अलभमखुीकरण। 

 समदुाय तथा उपभोिालाई 
सामाचजक पररक्षण, ददगो 
विकास र साियजलनक सनुिुाई 
सम्बन्त्िी ताललम ददन सक्ने 
गरी कमयचारीलाई TOT 

ताललम संचालन गनुयपनर। 

९.ममयत संम्भार 
तथा 
ब्यिस्थापन 

- सामान्त्य रुपमा 
ममयतसंभार 
व्यिस्था 
भएको। 

- पाललकामा 
ममयत संभार 
तथा 
व्यिस्थापनको 
लालग काननुी 
व्यिस्था 
कमजोर 
भएको। 

- परुाना सामान 
पलन प्रयोगयोग्य 
हनुे अिस्था। 

- योजनाहरुको 
ददगो 
व्यिस्थापनका 
लालग उपभोिा 
सलमलतहरु आफैँ  
चजम्मेिार भएको 
हनुपुनर। 

- लागत बढी हनु।ु 

- योजनाहरुको ददगो 
व्यिस्थापन बारे 
उपभोिाहरुलाई ज्ञान 
र लसपको अभाि। 

 योजनाहरुको ददगो 
व्यिस्थापन र योजनागत 
ममयत संभार लसप र 
व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा 
कमयचारीलाई क्षमताविकास 
ताललम आिश्यक। 
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१०.अनगुमन 
तथा मूलयांकन 
प्रणाली 

- अनगुमन तथा 
मूलयांकन 
प्रणाली रहेको। 

- योजना तथा 
काययक्रमको 
अनगुमन 
सामान्त्य रुपमा 
हनुे गरेको। 

- सम्पन्न भएपलछ 
मारै गनर 
गरेको। 

- हरेक कायय चसु्त 
रहेको अिस्था 
सजृना। 

- काययविलि तयार 
गरी लनमायणकै 
समयमा 
अनगुमन 
मूलयाङ्कन गनर 
प्राणालीको 
विकास हनुपुनर। 

- तत्परता र अनगुमन 
काययवििीको अभाि। 

 योजना तथा काययक्रमको 
अनगुमन मूलयाङ्कन लनदर चशका 
तथा काययविलि तयार 
गनुयपनर।  

 लनमायणकै समयमा अनगुमन 
मूलयाङ्कन गनर प्राणालीको 
विकास गनुयपनर। 

 अनगुमन प्रणाली सम्बन्त्िमा 
प्रचशक्षण। 

११.राजस्ि - सामान्त्य राजस्ि 
संकलन 
भईरहेको।करर
ि बावषयक एक 
करोड असलुी 
भएको। 

- राजश्व संकलनमा 
जोड। 

- राजस्ि परामशय 
सलमलत पूणय 
सक्रीय हनुपुनर। 

- कलतपय काननुी 
अस्पष्टता रहेको। 

- राजस्ि सम्बन्त्िी ज्ञान 
कम भएको। 

 अस्पष्ट भएका काननुमा 
पररमाजयन र संघ तथा 
प्रदेशसंग समन्त्िय। 

 राजश्व पररचालन सम्बन्त्िमा 
राजस्ि परामशय सलमलतका 
पदालिकारीहरुलाई ताललमको 
आिश्यकता। 

१२.कृवष 
पशपंुचक्ष 

- उत्पादन 
प्रचारप्रसारका 
काययक्रमहरु 
संचालनमा 
रहेका 

- क्षमता अलभिवृद्ध 
आिश्यक। 

- ज्ञान तथा लसपको 
अभाि। 

- वकसान र प्राविलिक 
कमयचारीबीच 
समन्त्ियको कमी। 

 कृवष पशपंुचक्ष उत्पादन र 
प्रचारप्रसारका लालग 
कमयचारीलाई ज्ञान तथा लसप 
उपलब्ि गराउनपुनर। 

 वकसान र प्राविलिक 
कमयचारीबीच समन्त्िय गनर 
शैलीको विकास गनुयपनर। 

१३.पंचजकरण 
र सामाचजक 
सरुक्षा 

- सामाचजक 
सरुक्षा भत्ता 
बैवकंग प्रणाली 
लाग ु
भएको।घटना 
दताय 
हस्तललचखत 
भएको। 

- राविय 
पररचयपर तथा 
पंचजकरण 
विभागले 
खटाएबमोचजम 
कायय सम्पादन 
भइरहेको। 

- घटना दताय 
प्रकृयामा थप 
चसु्तता 
जरुरी।घटनादताय 
अनलाइनमा 
समस्या भएको। 

- दरबन्त्दी थप र 
क्षमता अलभिवृद्ध 
हनुपुनर। 

- दक्षताको कमी। 

- स्थायी दरबन्त्दी 
आपलुतय नहुँदा 
समस्या। 

 VERSP-MIS सम्बन्त्िमा र 
अनलाइन घटनादताय 
सम्बन्त्िमा कमयचारीलाई 
प्राविलिक ताललम आिश्यक। 

 पंचजकरण र सामाचजक 
सरुक्षाको काममा खटीने थप 
दरबन्त्दी आिश्यक। 

 घटना दताय अनलाइनको 
पद्धती स्थापना। 
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१४.चशक्षा - चशक्षामा 
गणुस्तर 
अलभबदृ्धी गनय 
केचन्त्द्रत। 

- अपेचक्षत रुपमा 
प्राविलिक सेिा 
प्रदान गनय 
नसवकएको। 

- दक्षताको कमी।  IEMIS, पाठ्यक्रम, 
मलुयांकन, परीक्षा व्यिस्थापन 
तथा शैचक्षक क्षरेमा आएका 
नविन प्रितयन सम्बन्त्िमा 
प्रिोलिकरण ताललम 
आिश्यक।  

१५.कमयचारी, 
संगठन, संरचना 
र काययविभाजन 

- कमयचारीको 
सामान्त्य 
काययविभाजन 
भएको। 

- काययविभाजन 
अनसुार काम 
गनय काययदक्षता 
हनुपुनर। 

- कायय विभाजन 
अनसुारको दक्षताको 
कमी। 

 कमयचारी क्षमता अलभिदृ्धी 
सम्बन्त्िमा कामको प्रकृलतका 
आिारमा आिश्यकतानसुार 
ताललम, प्रचशक्षण, 
अलभमचुखकरण, गोष्ठी, 
सेलमनार संचालन। 

 संगठन संरचना कमयचारी 
दरिन्त्दी स्थायी कमयचारी 
आपूलतय तथा कमयचारी 
व्यिस्थापनको लालग 
पाललकाको संगठन तथा 
व्यिस्थापन सभरक्षण (O&M 

Survey) गनुय आिश्यक। 

१६.पूिायिार, 
भिन, औजार , 
उपकरण र 
सिारी सािन 

- व्यिचस्थत 
प्रशासकीय 
भिन र 
विषयगत 
कायायलय 
नभएको। 

- पयायप्त मारामा 
औजार 
उपकरण, 
सिारी सािन 
नभएको। 

- सवुििायिु 
प्रशासलनक 
भिन। 

- आिश्यकताअनसु
ाारको औजार 
उपकरण। 

- सहज काययका 
लालग सिारी 
सािन। 

- न्त्यूनतम पूिायिार, 
औजार उपकरण र 
सिारी सािन 
नभएको। 

 लनमायण भइरहेको नयाँ 
भिनलाई चशघ्र पूिायिारयिु 
र सवुििायिु बनाई सम्पन्न 
गनुयपनर। 

 विपद व्यिस्थापन र 
प्रशासलनक काययका लालग 
एम्बलेुन्त्स लगायतको थप 
सिारी सािन खररद गनुयपनर। 

१७.प्रकोप 
व्यिस्थापन 

- बाढी, 
आगलागी, 
भकुम्प, 
ह्यिाहरुी 
आददमा 
आिश्यक 
सहयोग कायय 
भइरहेको। 

- काययवििीको 
उचचत 
कायायन्त्ियन। 

- प्रकोप 
व्यिस्थापन 
क्षमता हनुपुनर। 

- आिश्यक लसप, 
क्षमता, दक्षता र 
उपकरणको न्त्यूनता 
र कायायन्त्ियनमा 
कमजोरी। 

 प्रकोप व्यिस्थापन पिुय तयारी 
को तयारी गनर। 

 बाढी, आगलागी, भकुम्प, 
ह्यिाहरुी आददमा प्रकोप 
व्यिस्थापन गनय आिश्यक 
लसप, क्षमता, दक्षता र 
उपकरणको  उपलब्िता 
हनुपुनर साथै कमयचारीलाई 
आिश्यक ताललम र 
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जनतालाई सचेतनामलुक 
काययक्रम गनुयपनर। 

१८.वित्तीय 
व्यिस्थापन 

- राजश्व 
पररचालन, 
बजेटीगं, खररद, 
चजन्त्सी, लेखा, 
आन्त्तररक 
लनयन्त्रण, 
लगायतका 
वित्तीय 
व्यिस्थापनका 
अियिहरु 
सामान्त्य 
रहेका। 

- व्यिचस्थत र 
लनयलमत वित्तीय 
व्यिस्थापन 

- दक्षताको कमी ऐन 
लनयम अध्ययनमा 
अरुची वििीको 
पालनामा कठीनाइ 

 एवककृत सम्पत्तीकर 
कायायन्त्ियनयोग्य बजेटीगं 
साियजलनक खररद प्रकृया 
आिलुनक चजन्त्सी व्यिस्थापन 
व्यिचस्थत लेखा प्रणाली 
आन्त्तररक लनयन्त्रण विलि 
पारदचशयता जिाफदेहीता 
लमतव्ययीता िेरुज ुलनयन्त्रण 
बेरुज ुफङौट आन्त्तररक 
तथा अचन्त्तम लेखापररक्षण 
सफटिेयरहरुको प्रयोग 
लगायतका विषयमा सम्बद्ध 
कमयचारीहरुलाई विषयगत 
ताललम प्रचशक्षण र 
अलभमचुखकरण काययक्रम 
संचालन आिश्यक। 

१९.सूचना 
व्यिस्थापन 

-  सामान्त्य 
रहेको। 

- सवह सचुना 
संप्रेषण। 

- हचिुा र अनमुानको 
भर तथा बढाइचढाइ 
सचुना प्रिाह। 

 सचुना व्यिस्थापनका लालग 
प्रििा, सचुना अलिकारी, 
सूचनाको हक सम्बन्त्िी ऐन 
लनयमको व्यिस्था, पारदचशयता 
र गोपलनयताको लसमा, 
अनलाइन र विद्यलुतय 
माध्यमको प्रयोग लगायतका 
विषयमा प्रचशक्षण प्रदान। 

२०.सेिा प्रिाह - सामान्त्य र 
मध्यमस्तरीयसेि
ाा। 

- चसु्तदरुुस्त, 
लछटो, छरीतो, 
सेिाग्राहीमखुी, 
नलतजामखुी 
सेिाप्रिाह। 

- लामो काननुी प्रकृया, 
प्रकृयामखुी 
काययसम्पादन 
प्रणालीको 
अिलम्िनको बाध्यता 
र जनताको लछटो 
सेिा प्राप्तीको चाहाना 
विचको अन्त्तर। 

 सेिाप्रिाहीकरणका 
आिलुनकतम वििीको 
अिलम्िन र अनलाइन सेिा 
प्रणालीको स्थापना सम्बन्त्िमा 
अलभमचुखकरण। 

२१.समन्त्िय र 
सहकायय 

- सामान्त्य 
रहेको। 

- लनकाय तथा 
पदालिकारीविचक
ाो उपयिु 
काययसम्बन्त्ि र 
समन्त्ियिाट 

- आफु मारै सही छु 
भन्ने मानलसकता। 

 एकले अकोको अचस्तत्िको 
चस्िकार गनर पद्धलतको 
अनसुरण। 
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अपेचक्षत 
सेिाप्रिाह। 
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पररच्छेद-छ 

लरिष य क्षमता विकास योजना र यसका प्राथलमकता 

६.१ क्षमता विकास योजनाका प्राथलमकताहरु 

यसमा जनप्रलतलनिीस्तर, सलमलतस्तर र शाखास्तर तथा कमयचारीस्तर गरी जनप्रलतलनिीहरुका लालग क्षमता विकास काययक्रम, 
कमयचारीका लालग क्षमता विकास काययक्रम, संस्थागत क्षमता विकास काययक्रम, प्रणालीगत क्षमता विकास काययक्रम, 

संलबिानको अनसूुची ८बमोचजम पाललकाले कायायन्त्ियन गनुयपनर कामका लालग समग्र क्षमता विकास काययक्रम र काययक्रम 
सम्पन्न गनुयपनर आलथयक बषय एिं सोका प्राथलमकताहरु देखाइएको छ। 

 

६.२ लरिष य क्षमता विकास कायययोजना  

६.२.१.क्षमता विकास नीलत 

यस रीबष य क्षमता विकास कायययोजनाको क्षमता विकास नीलत देहायबमोचजम हनुेछ। 

 "गोकुलगंगा गाउंपाललकाको काययसम्पादन सक्षमता अलभबदृ्धी गदै चसु्तदरुुस्त स्थानीय विकास लनमायण र सरल एिं 
सहज सेिा प्रिाहमा ददगो तथा सकारात्मक योगदान पयुायउन"े। 

 

६.३ लरिष य क्षमता विकास कायययोजना  र प्राथलमकता  

मालथ बुंदा नम्बर ६.२ मा लेचखएको क्षमता विकास नीलत र यसै योजना प्रलतिेदनको पररच्छेद ४ को लक्ष्य तथा उद्धेश्यको 
पररिीलभर रवह यस गोकुलगंगा गाउंपाललकाको आगामी तीन आलथयक बषय (२०७९।८० देचख २०८१।८२सम्म )को 
रीबष य क्षमता विकास कायययोजना र सो योजनामा उललेचखत क्षमता विकास काययक्रमको प्राथलमकता समेत तलको 
ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ।जसमा विशेषत जनप्रलतलनिी र कमयचारीको क्षमता एिं पाललकामा देचखएको अन्त्तराल 

पूलतयका लालग गोकुलगंगा गाउंपाललकाको लरबष य क्षमता विकास काययक्रम तयार गररएको छ। 

६.३.१. जनप्रलतलनिी, कमयचारी, विषयगत शाखा समेतको क्षमता विकासका लालग क्षमता विकास काययक्रमहरु र 
प्राथलमकता 

ताललका ४: पाललकाका पदालिकारीको काययचजम्मेिार , माग र स्थानीय आिश्यकता लेखाजोखाका आिारमा 
रीबष य क्षमता विकास काययक्रम र प्राथलमकता 

क्र 
सं 

मानिसंसािनगत र शाखागत क्षमता विकास काययक्रम 

(Capacity Development Program) आलथयक बषय 
प्राथलमकता 

(P1, P2, 

P3) 

 जनप्रलतलनिीका लालग क्षमता विकास काययक्रम   

 अध्यक्ष   

१ सभा तथा िैठक सञ्चालन, नेततृ्ि शैली, चशष्टाचार, संचार पद्धलत, समय व्यिस्थापन, 
तनाि व्यिस्थापन, द्वन्त्द्व व्यिस्थापन, स्थानीय विकास, स्थानीय स्रोत र सािनको 
उपयोग, समन्त्ियकारी काययशैली र काननुी प्रकृयाका सम्बन्त्िमा ताललम, प्रचशक्षण तथा 
अलभमखुीकरण काययक्रम। 

२०७९/८० P1 

२ आिलुनक सूचना प्रविलिको ज्ञान लसप, क्षमता प्रयोग गनर तररका र जानकारी सम्बन्त्िमा 
प्रचशक्षण। 

२०८०/८१ P2 

३ बावषयक योजना तजुयमा, काययक्रम तथा बजेट तयारी, आयव्यय, बजेटका स्रोतहरु, 

मध्यमकाललन खचय संरचना, ददगो विकास लक्ष्य प्राप्ती, खचयको सीमा, विकास प्रशासन, 
विकास बजेट, पुँचजगत खचय, सािारण खचय, प्रशासलनक खचय, अनदुानको उपयोग, राजस्ि, 
रोयलटी लगायतका विषयमा विस्ततृ जानकारीका लालग ताललम तथा प्रचशक्षण काययक्रम। 

२०७९/८० P1 
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४ विचत्तय संघीयता, विचत्तय अनशुासन, आलथयक अनशुासन, साियजलनक खररद, लमतचव्यता, 
पारदचशयता, िेरुज ुफङौट र सशुासन सम्बन्त्िमा ताललम तथा अलभमखुीकरण काययक्रम। 

२०८०/८१ P2 

५ संलबिानको अनसूुची ८ बमोचजमको काययचजम्मेिारी सम्पादन गनयका लालग आफ्नो 
पाललकाको एक बषयको खचयको आबश्यकता (Expenditure Need) र राजश्वको क्षमता 
(Revenue Potentiality) तथा सो बीचको अन्त्तर (Fiscal Gap) लनिायरण गनय आिश्यक 
ताललम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण काययक्रम संचालन गनर र प्रचशचक्षत हनुे। यसैका 
आिारमा संघ र प्रदेश सरकारिाट वित्तीय हस्तान्त्तरण रकम प्राप्त गनर पद्धलतको थालनी 
गनर। 

२०७९/८० P1 

६ पाललकाको खचयको आबश्यकता (Expenditure Need) र राजश्वको क्षमता (Revenue 

Potentiality) तथा सो बीचको अन्त्तर (Fiscal Gap) लनिायरण सम्बन्त्िमा पाललकािाट 
अध्ययन (Study Report) काययक्रम। 

२०८०/८१ P2 

७ काननुत: गाउंपाललकािाट िा िडाबाट लसफाररस हनु ेविषय, काननुी प्रकृया, अलिकार, 
क्षेरालिकार तथा  अलिकार प्रत्यायोजन लगायतका बारेमा अलभमखुीकरण। २०७९/८० P1 

८ दैलनक मेमो डायरी (Daily Diary Maintain)बनाई राख्नपुनर र काययपाललकाको दैलनक 
काययको सामान्त्य रेखदेख, लनदरशन र लनयन्त्रण गनयका लालग आिश्यक ज्ञान लसप क्षमता 
सम्बन्त्िी अलभमखुीकरण।  

२०७९/८० P1 

९ विलभन्न सलमलतहरुको काम कतयव्य अलिकार र काययशतय तथा सलमलतहरुको सफल कायय 
सम्पादनका लालग सहचजकरण र समन्त्िय गनर ज्ञान, लसप र शैली सम्बन्त्िी विषयमा 
प्रचशक्षण आिश्यक। 

२०८१/८२ P3 

१० पाललकाका पदालिकारीहरुका लालग समसामवयक आचारसंवहता बनाई लाग ुगनुयपनर। २०७९/८० P1 

११ उत्कृष्ट पाललका तथा अन्त्य स्थान एिं लनकायहरुको अनभुि आजयनका लालग अध्ययन 
अिलोकन भ्रमण काययक्रम। २०८१/८२ P3 

१२ राविय, अन्त्तरायविय अध्ययन अिलोकन तथा भ्रमण काययक्रम। २०८१/८२ P3 

 उपाध्यक्ष   

१३ न्त्यावयक सलमलतका काम कारिाही, न्त्याय सम्पादन प्रकृया, न्त्यावयक प्रकृया, काननुी 
काययवििी लगायतका विषयमा विशेष ताललम, प्रचशक्षण तथा अलभमखुीकरण 
काययक्रम। 

२०७९/८० P1 

१४ उपभोिा वहत, उपभोिाको अलिकार, दैलनक उपभोगका सामान र लतनको बजार 
मूलय, महंगी, िस्तकुो उपलब्िता, उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्त्िी काननुी व्यिस्था, 
समन्त्ियकारी क्षमता अलभिवृद्ध लगायतका विषयमा प्रचशक्षण एिम ्अलभमखुीकरण 
काययक्रम। 

२०८०/८१ P2 

१५ बजेट तथा काययक्रम तजुयमा, पाललका लभरका विकास लनमायणका आयोजनाहरु 
अनगुमन, योजना तथा काययक्रमको कायायन्त्ियन अनगुमन, मूलयाङ्कन. सपुररिेक्षण र 
प्रलतिेदन तयारी सम्बन्त्िमा प्रचशक्षण काययक्रम। 

२०७९/८० P1 

१६ गैसस दताय, लतनका वक्रयाकलाप, उनीहरुसँगको समन्त्िय संघसंस्था अनगुमन तथा 
सपुररिेक्षण लगायतका विषयमा क्षमता अलभिवृद्ध र समन्त्ियकारी क्षमता अलभिवृद्ध 
सम्बन्त्िी प्रचशक्षण काययक्रम। 

२०८०/८१ P2 

१७ संलबिानको अनसूुची ८ बमोचजमको काययचजम्मेिारी सम्पादन गनयका लालग आफ्नो 
पाललकाको एक बषयको खचयको आबश्यकता (Expenditure Need) र राजश्वको क्षमता २०७९/८० P1 
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(Revenue Potentiality) तथा सो बीचको अन्त्तर (Fiscal Gap) लनिायरण गनय आिश्यक 
ताललम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण काययक्रम। 

१८ विलभन्न सलमलतहरुको काम कतयव्य अलिकार र काययशतय तथा सलमलतहरुको सफल 
कायय सम्पादनका लालग सहचजकरण र समन्त्िय गनर ज्ञान, लसप र शैली सम्बन्त्िी 
विषयमा प्रचशक्षण आिश्यक। 

२०८१/८२ P3 

१९ राजस्िसिुार कायययोजना कायायन्त्ियन सम्बन्त्िमा, राजस्ि परामशय सलमलत(राजस्िका 
आिार, दर, दायरा तथा संकलन) सम्बन्त्िमा, व्यिस्थापन(नेततृ्ि, सञ्चार, समन्त्िय, 
चशष्टाचार, आदद)सम्बन्त्िमा, अलिकार प्रत्यायोजन सम्बन्त्िमा, बजार अनगुमन तथा 
उपभोिा वहत सम्बन्त्िमा र पाललकाको वित्तीय प्रशासन तथा साियजलनक खररद सम्बन्त्िी 
विषयहरु ताललम तथा प्रचशक्षण। 

२०७९/८० P1 

२० उत्कृष्ट पाललका तथा अन्त्य स्थान एिं लनकायहरुको अनभुि आजयनका लालग अध्ययन 
अिलोकन भ्रमण काययक्रम। २०८१/८२ P3 

२१ राविय, अन्त्तरायविय अध्ययन अिलोकन तथा भ्रमण काययक्रम। २०८१/८२ P3 

 िडाअध्यक्ष   

२२ िडाअध्यक्षको काम, कतयव्य, अलिकार, भलूमका, प्रशासलनक कायय, लसफाररस, प्रमाचणत, 
अलिकार प्रत्यायोजन सम्बन्त्िी विषय तथा अध्यक्षता, बैठक संचालन, समन्त्िय, सहकायय 
र सहचजकरण जस्ता विषयमा प्रचशक्षण। 

२०७९/८० P1 

२३ योजना तजुयमा, काययक्रम तथा बजेट तयारी र स्िीकृलत सम्बन्त्िमा काननुी प्रकृया, 
स्थानीय आिश्यकता, जनताको माग, बजेट प्रक्षेपण, बजेटको स्रोत र काययक्रमबीच 
सामन्त्जस्यता, बजेटको सीमा, विकास बजेट तयार गनर ज्ञान, लसप र जानकारी, काययक्रम 
कायायन्त्ियन, अनगुमन र आिलिक सलमक्षा लगायतका विषयमा ताललम तथा प्रचशक्षण 
काययक्रम। 

२०७९/८० P1 

२४ विषयगत सलमलतमा िडाध्यक्षको भलूमका सम्बन्त्िी प्रचशक्षण, िडा कायायलयबाट हनु े३५ 
प्रकारका लसफाररश सम्बन्त्िी क्षमता विकास प्रचशक्षण, पूिायिार लनमायण र मापदण्ड 
सम्बन्त्िी प्रचशक्षण, योजना तजुयमा तथा कायायन्त्ियन सम्बन्त्िी क्षमता विकास प्रचशक्षण, 
व्यिस्थापन(नेततृ्ि, सञ्चार, समन्त्िय, चशष्टाचार, आदद)क्षमता अलभिवृद्ध सम्बन्त्िी प्रचशक्षण। 

२०७९/८० P1 

 काययपाललका सदस्य   

२५ काययपाललका सदस्यको चजम्मेिारीको महत्ि र तोवकएको विषयगत क्षेरमा ज्ञान तथा 
विशेष जानकारी आिश्यकताका सम्बन्त्िमा अलभमचुखकरण। 

२०८०/८१ P2 

 न्त्यावयक सलमलत   

२६ साियजलनक सम्पलत र सोको प्रयोग, घर व्यिहार, लेनदेन, साियजलनक बाटो, पानी, पँिेरो 
, सँलियार, कुलो, नहर, पाटी, पौिा, पोखरी, साियजलनक स्थलको प्रयोग, लेनदेन लगायतका 
पाररिाररक एिम ्सामाचजक विषयमा काननुी, व्यिहाररक र प्रकृयागत ज्ञान, लसप तथा 
जानकारी सम्बन्त्िी प्रचशक्षण काययक्रम।  

२०८०/८१ P2 

२७ स्थानीय तहमा हनुसक्ने वििाद र सो वििाद लनरुपण गनर काननुी उपायका बारेमा, 
न्त्यावयक सलमलतको काम कारिाही, न्त्याय सम्पादन प्रकृया, न्त्यावयक काम कारिाही, ऐन 
लनयमको प्रयोग, मेललमलाप, वििाद लनरुपण लगायतका विषयमा विशेष ताललम तथा 
प्रचशक्षण काययक्रम। 

२०८०/८१ P2 
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२८ साियजलनक तथा सामदुावयक विषय, पाररिाररक विषय, फोहोरमैला, िातािरण प्रदषुण, 
आिास, हकभोग लगायतका विषयमा काननुी प्रकृया र वििाद लनरुपण सम्बन्त्िमा विशेष 
ताललम तथा क्षमता अलभिवृद्ध प्रचशक्षण काययक्रम। 

२०८१/८२ P3 

 स्थानीय राजस्ि परामशय सलमलत   

२९ स्थानीयकर, करको दायरा, करका विषयक्षरे, राजस्ि संकलनको अिस्था, राजस्िको 
सम्भाव्यता, राजस्ि पररचालन, राजस्िसिुार, जनतामा करको प्रभाि, पाललकालभर करका 
स्रोतका सम्भािना, राजस्ि सिुार कायययोजना, स्थानीय उद्योग व्यिसाय प्रिद्धयन, राजस्ि 
परामशय सलमलतको भलूमका लगायतका विषयमा विशेष दक्षता एिम ् क्षमता अलभिवृद्ध 
सम्बन्त्िी ताललम तथा अलभमखुीकरण काययक्रम। 

२०८०/८१ P2 

३० उत्कृष्ट पाललका तथा अन्त्य स्थान एिं लनकायहरुको अनभुि आजयनका लालग अध्ययन 
अिलोकन भ्रमण काययक्रम। 

२०८१/८२ P3 

 स्रोत अनमुान तथा बजेट लसमा लनिायरण सलमलत   

३१ पाललकाको आफ्नो स्रोत, संघ तथा प्रदेशबाट आउने स्रो,त आय र व्ययको सही 
प्रक्षेपणका लालग बजेटका स्रोतहरु, बजेटको कुल लसमा, पाललकाको आिश्यकता, 
विकास लनमायणको अिस्था, सेिा प्रिाहको अिस्था, जनताको माग र प्राथलमकता, संघ 
र प्रदेशबाट प्राप्त मागयदशयन समेतका बारेमा जानकारीमलुक प्रचशक्षण काययक्रम। 

२०८०/८१ P2 

३२ संलबिानको अनसूुची ८ बमोचजमको काययचजम्मेिारी सम्पादन गनयका लालग आफ्नो 
पाललकाको एक बषयको खचयको आबश्यकता (Expenditure Need) र राजश्वको क्षमता 
(Revenue Potentiality) तथा सो बीचको अन्त्तर (Fiscal Gap) लनिायरण गनय आिश्यक 
ताललम, प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण काययक्रम। 

२०७९/८० P1 

 

 
बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलत   

३३ स्थानीय तहको आिश्यकता.बजेट तथा काययक्रम तजुयमा, घाटा बजेट, बजेटका स्रोत, 
सीमा, ऋण पररचालन, पाललकाको िावषयक नीलत लगायतका विषयमा विशेष दक्षता 
अलभिवृद्ध सम्बन्त्िी अलभमखुीकरण काययक्रम। 

२०८०/८१ P2 

 अन्त्य विषयगत सलमलतहरु   

३४ विषयगत सलमतीका पदालिकारीहरुलाई विषयगत ज्ञान लसप दक्षता बारेमा अलगअलग 
विषयक्षेरगत प्रचशक्षण। 

२०८१/८२ P3 

 कमयचारीका लालग क्षमता विकास काययक्रम   

 प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत   

३५ व्यिस्थापन, प्रशासन, नेततृ्ि, विकास, सेिाप्रिाह, समन्त्िय, सहजीकरण, प्रशासकीय 
बन्त्दोबस्त, जनप्रलतलनिी र कमयचारीको बीचमा तादात्म्यता लगायतका विषयमा 
प्रचशक्षण। 

२०८०/८१ P2 

३६ िावषयक काययक्रम तथा बजेट तजुयमा, आिलिक योजना तयारी, आयोजना व्यिस्थापन, 
आयोजना कायायन्त्ियन र अनगुमन मूलयाङ्कन, विचत्तय व्यिस्थापन, आलथयक अनशुासन, 
लमतचव्यता, पारदचशयता र सशुासन सम्बन्त्िमा अलभमखुीकरण। 

२०७९/८० P1 

३७ संलबिानको अनसूुची ८ बमोचजमको काययचजम्मेिारी सम्पादन गनयका लालग आफ्नो 
पाललकाको एक बषयको खचयको आबश्यकता (Expenditure Need) र राजश्वको क्षमता 
(Revenue Potentiality) तथा सो बीचको अन्त्तर (Fiscal Gap) लनिायरण गनय आिश्यक 
ताललम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण। 

२०७९/८० P1 
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३८ विचत्तय व्यिस्थापन, आलथयक अनशुासन, लमतचव्यता, पारदचशयता र सशुासन सम्बन्त्िमा 
ताललम तथा अलभमखुीकरण काययक्रम। 

२०८०/८१ P2 

३९ िावषयक खररद योजनाको तयारी, साियजलनक खररद, EGP System, E-procurement, 
खररद ऐन लनयममा भएको पररमाजयन, NAMS, SUTRA, पार् लगायतका विषयमा 
प्रचशक्षण। 

२०७९/८० P1 

४० विविि पररचस्थलतको सामना गनयसक्ने क्षमता अलभिवृद्धका लालग ज्ञान व्यिस्थापन, तनाि 
व्यिस्थापन, द्वन्त्द्व व्यिस्थापन, समय व्यिस्थापन, कमयचारी उत्प्रेरणा, िचृत्त विकास, 
सकारात्मक सोंच र पनुतायजगी लगायतका विषयमा ताललम तथा प्रचशक्षण। 

२०८१/८२ P3 

४१ उत्कृष्ट पाललका तथा अन्त्य स्थान एिं लनकायहरुको अनभुि आजयनका लालग अध्ययन 
अिलोकन भ्रमण काययक्रम। 

२०८०/८१ P2 

४२ राविय, अन्त्तरायविय अध्ययन अिलोकन तथा भ्रमण काययक्रम। २०८१/८२ P3 

 शाखागत तथा विषयगत रुपमा   

 क) प्रशासन योजना तथा अनगुमन शाखा   

४३ आिलिक योजना तयार गनर क्षमता सम्बन्त्िी, िावषयक बजेट तथा काययक्रम तयारी 
सम्बन्त्िी, आयोजना कायायन्त्ियन र अनगुमन मूलयाङ्कन गनर प्राविलिक ज्ञान सम्बन्त्िी 
पाललकाको प्रोफाइल तयारी र पररयोजना बैंक सम्बन्त्िी, सामाचजक पररक्षण र साियजलनक 
सनुिुाईको तौर तररका सम्बन्त्िी, आचरण, अनशुासन, लनयलमतता, समयपालन सम्बन्त्िी, 
विषयमा ताललम तथा अलभमखुीकरण काययक्रम। 

२०८०/८१ P2 

 ख) पिुायिार विकास तथा िातािरण व्यिस्थापन शाखा   

४४ बस्ती विकास, सहरी विकास तथा भिन लनमायण सम्बन्त्िी नक्सा पास प्रकृया, लनयमन 
र पनुलनयमायण सम्बन्त्िमा प्रचशक्षण। 

२०८१/८२ P3 

 ग) स्िास्र्थय तथा सामाचजक विकास शाखा   

४५ प्रत्येक िडामा कमयचारीहरुलाई व्यचिगत घटना अनलाइन दताय सम्बन्त्िी ताललम र 
अलभमखुीकरण। 

२०७९/८० P1 

४६ आिारभतू स्िास्र्थय र सरसफाइ एिं पोषण, प्रजनन स्िास्र्थय, स्िास्र्थय सेिा प्रिाह, खाद्य 
पदाथयको गणुस्तर पररक्षण अनगुमन,स्िच्छ खानेपानी, फोहोरमैला व्यिस्थापन, औषिी 
पसल लनयमन सम्बन्त्िमा ज्ञान, लसप, दक्षता अलभिवृद्ध सम्बन्त्िी ताललम। 

२०८०/८१ P2 

 घ) चशक्षा यिुा तथा खेलकूद शाखा   

४७ IEMIS तथा शैचक्षक क्षेरमा आएका नविन प्रितयन सम्बन्त्िमा प्रिोलिकरण ताललम 
आिश्यक। 

२०८०/८१ P2 

४८ चशक्षाको गणुस्तर, आिारभतू चशक्षा, १२ कक्षासम्मको चशक्षा पाललकाबाट संचालन गनर 
सम्बन्त्िमा, अनसुचुी ८ ले ददएको चजम्मेिारी बमोचजम पाललकाबाट शैचक्षक काययक्रम 
संचालन गनर सम्बन्त्िमा र सशतय अनदुानको सटा समानीकरण अनदुानबाट चशक्षाका 
काययक्रम संचालन गनर सम्बन्त्िमा कमयचारीलाई विशेष ताललम तथा अलभमखुीकरण 
काययक्रम। 

२०७९/८० P1 

 
ª) आलथयक प्रशासन शाखा           

४९ लेखा पररक्षण प्रलतिेदनमा उललेचखत प्रलतिेदनहरु समयमै फछययौट गनुयपनर र सोका 
लालग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडाध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र लेखा लगायतका २०७९/८० P1 
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शाखाप्रमखुहरुलाई बेरुज ुहनु नददन, विलिसम्मत प्रकृयाबाट खररद कायय गनय तथा भएको 
बेरुज ुसमयमै फछययौट गनर विषयमा अलभमखुीकरण काययक्रम संचालन। 

५० अचन्त्तम लेखा पररक्षण प्रलतिेदनमा उललेचखत प्रलतिेदनहरु समयमै फछययौट गनुयपनर र 
सोका लालग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडाध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत र लेखा लगायतका 
शाखाप्रमखुहरुलाई बेरुज ुहनु नददन, विलिसम्मत प्रकृयाबाट खररद कायय गनय तथा भएको 
बेरुज ु समयमै फछययौट गनर विषयमा एवककृत सम्पलत व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा 
अलभमखुीकरण काययक्रम संचालन। 

२०८०/८१ P2 

५१ एवककृत आलथयक लबिरणको तयारी गनय SUTRA लाई लनयलमत अपडेट गनय ताललम। २०७९/८० P1 

 च) कृवष तथ पश ुविकास शाखा       

५२ कमयचारी र कृषकविच समन्त्िय एिं अन्त्तरवक्रया तथा यसिारेमा ज्ञान, लसप र िारणा 
पररितयन हनुे ताललम आिश्यक। 

कृवष सम्बन्त्िी अिलोकन भ्रमण काययक्रम।  

२०८१/८२ P3 

५३ कृवष सेिा सम्बन्त्िी कृवषलाई व्यिसायीकरण र आिलुनकीकरण गनय आिश्यक क्षमता 
अलभिवृद्ध काययक्रम संचालन गनर। कमयचारीलाई सक्षम बनाउन ज्ञान, लसप र िारणा 
पररितयन हनुे ताललम संचालन गनर।  

२०७९/८० P1 

५४ कृषकहरुको क्षमता अलभिवृद्ध र कृवष प्रविलि संरक्षणका लालग लसप, ज्ञान र िारणा 
पररितयन गनय सक्ने व्यिसावयक ताललमको आिश्यकता हनुाले कमयचारीलाई सो का 
लालग सहजीकरण गनय सक्षम बनाउन ेताललम। 

२०८०/८१ P2 

 छ) आन्त्तररक लेखा परीक्षण ईकाई       

५५ आन्त्तररक लेखापररक्षकहरुलाई सेिाकाललन ताललम। २०८१/८२ P3 

५६ आलथयक प्रशासन, खररदप्रकृया, खररद काननु, आन्त्तररक र अचन्त्तम लेखा पररक्षणका 
सम्बन्त्िमा प्रचशक्षण। २०७९/८० P1 

 ज) स्थानीय अलभलेख व्यिस्थापन   

५७ सचुना तथा अलभलेख केन्त्द्र व्यिस्थापन गनुयपनर। केन्त्द्र संचालन, सचुनाको हक, 
पारदचशयता, गोपनीयता, सूचनाको माध्यम र तररका आदद विषयका सम्बन्त्िमा 
कमयचारीलाई प्रचशक्षण।  

२०८१/८२ P3 

५८ साियजलनक सम्पचत्तको आिलुनक अलभलेखका लालग सफ्टिेयर लनमायण गनर र कमयचारीलाई 
सफ्टिेयर संचालन सम्बन्त्िी ताललम ददने। 

२०८०/८१ P2 

 झ) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन       

५९ स्थानीय सेिा व्यिस्थापनका लालग कायायलयको विस्ततृ O&M Survey गरी संगठन 
संरचना र दरबन्त्दी लनिायरण गनुयपनर। २०७९/८० P1 

६० स्थानीय सेिाको सवह व्यिस्थापनका लालग आिश्यक जनशचिको व्यिस्थापन गरी 
स्थानीय सेिा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी ताललम प्रदान गनुयपनर। २०८१/८२ P3 

 ञ) बेरोजगारको तर्थयाकं संकलन       

६१ िेरोजगारलाई लसपअनसुारको ताललम र सामाग्री उपलब्ि गराउने व्यिस्था गनय तर्थयाङ्क 
संकलन र विश्लषेण िथा व्यिसाय सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्त्िमा ताललम काययक्रम। २०८०/८१ P2 

 ट)जेष्ठ नागररक अपागंता भएका व्यचि र अशिहरुको व्यिस्थापन      

६२ जेष्ठ नागररकलाई उपचारस्रोतको व्यिस्थासवहत आश्रयस्थल लनमायण गनुयपनर।सो 
व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा कमयचारीलाई प्रचशचक्षत गनर। 

२०७९/८० P1 
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६३ अनाथअसहायलाई उपचारस्रोतको व्यिस्थासवहत पनुस्थायपना केन्त्द्र लनमायण गनुयपनर। सो 
व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा कमयचारीलाई प्रचशचक्षत गनर। 

२०७९/८० P1 

 ठ) नगर प्रहरी       

६४ नगरप्रहरी पररचालन सम्बन्त्िी काननुी व्यिस्थाका अलतररि, उनीहरुलाई आफ्नो काम, 
कतयव्य, अलिकार, सरुक्षा, नेपाल प्रहरीसंगको समन्त्िय लगायतका विषयम प्रचशक्षण र 
विपदव्यिस्थापन, पिुयतयारी लगायतका विषयमा ताललम। 

२०८०/८१ P2 

 ड) सहकारी संस्था   

६५ १.स्थानीय सहकारी ऐन कायायन्त्ियनमा लयाउन उनीहरुलाई काननुको दायरामा लयाउन 
आिश्यक चेतनामूलक काययक्रम गनुयपनर। 

२.सहकारीको संस्थाको लनयमनको लालग जनशचि थप गरी ताललम ददनपुनर। 

२०८१/८२ P3 

६६ १.स्थानीयस्तरमा स्थावपत सहकारीहरुको क्षमता विकासका लालग आिश्यक जनशचि 
थप गरी सहकारी सम्बन्त्िमा ताललम ददनपुनर। 

२०८१/८२ P3 

 ढ) िडा सचचि तथा अन्त्य कमयचारीहरु   

६७ १.लसफाररस प्रमाचणत गनर विषय, सेिाको चसु्त प्रिावहकरण गनर विषय, आइटी, कम््यटुर 
सम्बन्त्िी विषयमा ताललम आिश्यक।  

२०८०/८१ P2 

नोट: 

1. प्राथलमकता =पवहलो आ.ब. २०७९।८० लाई P1, दोस्रो आ.ब. २०८०।८१ लाई P2 र तेस्रो आ.ब. २०८१।८२ 
लाई P3 मानी काययक्रम प्रस्ताि गरीएको। 

2. पाललकाले गनैपनर (Most Do Program) काययक्रमलाई पवहलो प्राथलमकता P1 मा राचखएको। 

3. पाललकाको प्राथलमकता स्रोत जटुाउन सक्ने क्षमता, कामको प्रकृलत र खचय गनयसक्ने क्षमता अनसुार प्राथलमकता 
लनिायरण गररएको। 

4. पाललकामा प्रलतलनिीहरुसँग भएको छलफल अनसुार प्राथलमकता लनिायरण गररएको।  
5. कमयचारीस्तरको कोलममा विषयगत शाखाले सम्बचन्त्ित विषयगत कमयचारीको लालग आिश्यक पनर क्षमता विकासलाई 

समेत जनाउने। 

6. कलतपय विषय र काययक्रमहरु कुन ैबषय सम्पादन गरेर मारै नहनुे हुंदा त्यस्ता काययक्रम प्रत्यक बषय लनरन्त्तर गनुयपनर 
हनु्त्छ। 

 

६.३.२. संस्थागत क्षमता विकासका काययक्रमहरु 

ताललका ५: रीबष य संस्थागत क्षमता विकासका काययक्रम र प्राथलमकता 
क्र.

सं. 

संस्थागत क्षमता विकास काययक्रम आलथयक बषय प्राथलमकता 
(P1,P2 P3) 

 संस्थागत संरचना, कायायलय पिुायिार, भौलतक पिुायिार, औजार, उपकरण, मेचशन, 
फलनयचार लगायत 

  

१ कायायलयको निलनमायणालिन भिनलाई आिलुनक, पिुायिारयिु, सेिाग्राहीमैरी, 
सवुििायिु र अशिमैरी संरचना बनाउने। 

२०७९/८० P1 

२ नयां भिनमा पयायप्त मारामा सभाकक्ष, िैठक कोठा, विषयगत शाखाका लालग 
पयायप्तकायय स्थल, सहयोगीकक्ष, पसु्तकालय, प्रलतक्षालय, विद्यलुतय सूचनापाटी, सोिपछु 
कक्ष, सनुिुाइस्थल, क्यान्त्टीन, स्याहारकक्ष, आराम कक्ष, शौचालय, पावकिं गस्थल 
लगायतको संरचना लनमायण गनर। 

२०७९/८० P1 
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२ छ िटा िडा कायायलयहरुका नयां लनलमयत भिनहरुको हेरचार संरक्षण सम्भार गनर तथा 
सेिाग्राहीमैरी संरचनायिु हनुेगरी सिुार गनर। 

२०८०/८१ P2 

३ विपद व्यिस्थापन लगायत प्रशासलनक कामका लालग समेत पाललकामा थप चार थान 
चारपांग्र ेहलकुा सिारीसािन एक र एक एम्बलेुन्त्स  खररद प्रयोगमा लयाउन।े २०८०/८१ P2 

४ अनगुमन, विपद कायय र कमयचारीहरुको काययउत्प्रेरणाका लालग समेत ५ िटा स्कुटर 
थप गनर। २०८१/८२ P3 

५ चशघ्र सेिा प्रिाह र प्रवििीमैरी काययसम्पादनमा सघाउ पयुायउन ५ िटा कम््यटुरहरु 
र एउटा वप्रन्त्टर खररद गनर। २०८०/८१ P2 

६ सेिा प्रिाह र पाललकाको प्रशासकीय काममा चसु्तता लयाउन एउटा फोटोकपी मेचशन 
खररद गनर। २०८०/८१ P2 

७ कायायलय थप व्यिस्थापन गनयका लालग र नयां भिनमा न्त्यनुतम आिश्यकता पूलतय गनय 
न्त्यूनतम दराज कुस  टेिल सोफा फाइल लगायत खररद गनर।यो खररद गदाय 
लमतव्यवयतालाई ध्यान ददने। 

२०८०/८१ P2 

८ इन्त्टरनेट र िाइफाइ,  प्रोजेक्टर लगायतको व्यिस्था चसु्त बनाउने। २०७९/८० P1 

९ प्रलतक्षालयमा सेिाग्राहीका लालग उपयिु कुस हरुको व्यिस्थापन गनर। २०७९/८० P1 

 

६.३.३. प्रणालीगत क्षमता विकासका काययक्रमहरु 

ताललका ६: रीबष य प्रणालीगत क्षमता विकासका काययक्रम र प्राथलमकता 
क्र.सं. प्रणालीगत क्षमता विकास काययक्रम 

आलथयक बषय 
प्राथलमकता 

(P1, P2 

P3) 

१ पाललकाको संिैिालनक कायय चजम्मेिारी परुा गनय तजुयमा गनुयपनर न्त्यनुतम आिश्यक 
काननुहरु (ऐन, लनयमािली, लनदर चशका, काययवििी, मापदण्ड) बनाइ लाग ुगनुयपनरमा 
अझै पलन न्त्यूनतम रुपमा आिश् यक काननुहरु तजुयमा गनय बाकँी रहेकोले संलबिानको 
अनसूुची ८ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ले पाललकालाई ददएको 
संबैिालनक र काननुी चजम्मेबारी सम्पादनका लालग बनाउनपुनर न्त्यूनतम काननुहरु: 
ऐन, लनयमािली, लनदर चशका, ददग्दशयन, काययवििी, मापदण्ड लनमायण गनर। 

२०७९/८० P1 

२ नि जनप्रलतलनिीहरुलाई मौजदुा वििी, पद्दती, कायय प्रकृया र काययकारी भलूमकाका 
सम्बन्त्िमा प्रचशचक्षत गनर। २०८०/८१ P2 

३ पाललकाको रणनीलत, योजना, वििी, प्रकृया, पद्धती, काययप्रकृया सरलीकरण सिुारका 
काययवििी, फाराम, ढांचा तथा कागजातहरु तयार गनर। २०८०/८१ P2 

४ सेिा प्रिाहीकरणसंग प्रत्यक्ष सम्बचन्त्ित नागररक िडापर, गनुासो व्यिस्थापन संयन्त्र, 
गनुासोपेटीका, साियजलनक सनुिुाइ, सामाचजक पररक्षण, ग्राहक सन्त्तषु्टी, कायय 
सरलीकरण फाराम, अनलाइन अनगुमन मूलयांकन संयन्त्र लगायतका पद्धलत 
स्थापना, गठन, लनमायण गनर। 

२०८०/८१ P2 

४ पाललकालभरको आन्त्तररक र पाललका बावहरको अन्त्तर लनकाय समन्त्िय, सहकायय, 
साझेदारी र काययप्रणालीका लालग उपयिु वििी तथा संयन्त्रको स्थापना गनर। २०८०/८१ P2 

५ काययक्रम, योजना, आयोजना, पररयोजनाको अनगुमन तथा मूलयाकंन गनय जांदा 
प्रयोग गनर व्यिहाररक काययवििी तयार गरी लागू गनर। २०८१/८२ P3 
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६ पाललकाका जनप्रलतलनिी र कमयचारीका सेिा, शतय, सवुििा, लनयलमतता, समयपालना, 
अनसुासन, आचरण लगायतको उपयिु व्यिस्थापनका लालग व्यिहाररक एिं 
समसामवयक आचारसंवहता बनाइ लागू गनर। 

२०८०/८१ P2 

७ पाललकाका जनप्रलतलनिी र कमयचारीहरुलाई वििेयक तजुयमा, व्यिस्थापन, प्रशासन, 
संिैिालनक कायय चजम्मेिारी, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, वित्तीय हस्तान्त्तरण 
अनदुान, राजस्ि बाँडफाँट, आन्त्तररक राजस्ि पररचालन, साियजलनक खचय, खररद, 
वित्तीय व्यिस्थापन, सशुासन लगायतका विषयमा क्षमता अलभिवृद्ध काययक्रम (ताललम, 
प्रचशक्षण, अलभमचुखकरण, अन्त्तरवक्रया, गोष्ठी, सेलमनार, छलफल, अध्ययन, 
अिलोकन, भ्रमण जस्ता काययक्रम) संचालन गनर।  

२०७९/८० P1 

८ विलि लनमायण, बजेट लनमायण, योजना तजुयमा, राजस्ि पररचालन, सेिा प्रिाह, सशुासन 
कायम, वित्तीय संघीयता, विपद् व्यिस्थापन, पूिायिार लनमायण, िातािरण संरक्षण, 
वित्त व्यिस्थापन, िस्ती विकास, लगायतका विषयको सफलतम कायायन्त्ियका लालग 
मौजदुा संरचना, विद्यमान जनशचि र उपलब्ि काननु अपयायप्त देचखएकोले यस 
सम्बन्त्िमा ठोस योजना सवहत तत्काललक एिम ् दीघयकालीन रणनीलत सवहतको 
काययक्रम, काययपर, कायययोजना तयारी गरी लाग ुगनर। 

२०८०/८१ P2 

९ कमयचारी र जनप्रलतलनिीहरुलाई समग्र व्यिस्थापकीय र प्रशासलनक काययका साथसाथै 
जनतासँग प्रत्यक्ष सेिामा रही कायय सम्पादन गदाय आिश् यक पनर लसप, दक्षता, 
काययसंस्कृलत, काययव्यिहार, मयायदा, लमलनसाररता, समन्त्िय, चजम्मेिारी र 
जिाफदेवहता जस्ता गणुिेवष्ठत क्षमता विकासका काययक्रमबाट प्रचशचक्षत गनर। 

२०७९/८० P1 

१० पाललकाको संगठन संरचना र कमयचारी दरबन्त्दी सम्बन्त्िमा संगठन तथा व्यिस्थापन 
सिरक्षण (O&M Survey) गनर र स्थायी दरबन्त्दी लसजयना गरी लोकसेिा आयोगमाफय त ्
स्थायी कमयचारी आपूलतय गनर। 

२०७९/८० P1 

११ पाललकाको समग्र काययपद्धतीमा सिुार लयाउन पाललकाका जनप्रलतलनिी र 
कमयचारीहरुलाई आिश्यकतानसुार E procurement, Egp, Digital banking system, 

It based service training, Data management system, Administrative capacity 

building, Modern technology, Positive attitude, Repoort writing, Inter Palika 

visit लगायतका विषयमा लसपमूलक ताललम, प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण काययक्रम 
संचालन गरी काययप्रणालीमा सिुार लयाउने। 

२०७९/८० P1 

१२ संघीयतामा स्थानीय तहको सफल काययअनभुि प्राप्त गनर सम्बन्त्िमा राविय, 
अन्त्तरायविय अध्ययन, अिलोकन, भ्रमण काययक्रम। २०८०/८१ P2 

१३ पाललकाको सम्पलत संरक्षण तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी पोटयल लनमायण गनर। २०८०/८१ P2 

१४ काययपाललका पदालिकारीहरुलाई बैठक सम्बन्त्िमा विद्यतुीय माध्यमबाट जानकारी 
गराउने पद्दती लनमायण गराउने। 

२०७९/८० P1 

१५ काययपाललकाको लनणयय पचुस्तकाको स्क्यालनङ गरी अलभलेख राख्न ेपद्दतीको थालनी 
गनर। 

२०८०/८१ P2 

१६ न्त्यावयक सलमलतबाट भएको लमलापर तथा लनणयय पचुस्तकाको स्क्यालनङ गरी अलभलेख 
राख्न ेपद्दतीको थालनी गनर। 

२०८१/८२ P3 

१७ सरकारी जग्गा भिन सम्पदाको अलभलेख राख्न ेव्यिचस्थत पोटयल लनमायण गनर। २०८१/८२ P3 

१८ अनाथ असहाय लगायतका लालग स्रोतको व्यिस्थासवहत पनुस्थायपना केन्त्द्र लनमायण 
गनय]। २०७९/८० P1 
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१९ जेष्ठ नागररक लगायतका लालग स्रोतको व्यिस्थासवहत आश्रयस्थल र प्रलतक्षालय 
लनमायण गनर। 

२०७९/८० P1 

२० खाद्य पदाथयको गणुस्तर सम्बन्त्िी अनगुमन संयन्त्रको विकास गनर। २०८१/८२ P3 

२१ पाललकाका सचुना व्यिस्थापनका लालग सचुना तथा अलभलेख केन्त्द्र स्थापना गनर। २०८१/८२ P3 

२२ तत्काल पाललकाको पूणय र विस्ततृ O&M Survey गरी प्रलतिेदन ललने र सोका 
आिारमा कमयचारीको कमयचारी व्यिस्थापन आिश्यक शाखा र इकाइ स्थापना 
गनर। 

२०७९/८० P1 

२३ पाललकालभरका औषिी पसल संचालन लनयमन गनर संयन्त्र लनमायण गनर। २०८०/८१ P2 

२४ अस्पतालको स्थापना र संचालनका लालग स्रोतको व्यिस्थापन हनुपुनर। २०८१/८२ P3 

२५ पाललकाको आय व्यय व्यिचस्थत विलिबाट लनयलमत रुपमा साियजलनवककरण गनर 
लनचित पद्दती बसालने। २०७९/८० P1 

२६ औषिी तथा रसायनको आपूलतय र लनयमनको लालग काननु एिं संयन्त्रको लनमायण 
गनर। २०८०/८१ P2 

२७ सतु्केरीमेरी बलथिंग सेन्त्टरको लनमायण र अन्त्य औजार उपकरणको व्यिस्था गनर। २०७९/८० P1 

२८ खाद्य पदाथयको गणुस्तरजांचको लालग आिश्यक ऐन लनमायण गनुयपनर र गणुस्तर 
पररक्षणको लालग अलभमचुखकरण काययक्रम संचालन गनुयपनर। २०८१/८२ P3 

२९ सरकारी सम्पलत संरक्षण तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी पोटयल लनमायण गनर। २०८१/८२ P3 

३० पदालिकारीहरुलाई बैठक सम्बन्त्िमा विद्यतुीय माध्यमबाट जानकारी गराउने पद्दती 
लनमायण गराउने। 

२०८०/८१ P2 

 

६.३.४. अनसूुची ८ का काययचजम्मेिारी सम्पादनका लालग थप क्षमता विकास काययक्रमहरु 

( संबैिालनक काययचजम्मेिारी  कायायन्त्ियनाथय) 
ताललका ७: अनसूुची ८ का काययचजम्मेिारी सम्पादनका लालग क्षमता विकास काययक्रमहरु र प्राथलमकता 

क्र. 
सं. 

संिैिालनक कायय 
चजम्मेिारी 

(Constitutional 
Responsibility) 

क्षमता विकासका लालग आिश्यकता 
(Capacity Development Needs) आलथयक 

बषय 
प्राथलमकता 

(P1, P2 

P3) 

१ नगर प्रहरी १.नगरप्रहरी सम्बन्त्िी काननुी व्यिस्थका अलािा आचारसंवहता 
लनमायण गरी कायायन्त्ियन गनय लगाउनपुनर।नपेालप्रहरीसंग 
उपयिु समन्त्िय गनर। 

२.काययप्रकृलत अनसुारको कायय सम्पादनका लालग ताललम 
प्रदान गनुयपनर। 

३.नगर प्रहरीको पेशागत दक्षता सवहतको जनशचिको 
व्यिस्था गनुयपनर। 

२०७९/८० P1 

२ सहकारी संस्था  १.काननुी व्यिस्थाका आिारमा सहकारी संस्थाको लनयमनको 
लालग शाखामा जनशचि थप गरी ताललम ददनपुनर। 

२.सहकारी संस्था हेनर सम्बन्त्िी सलमलतलाई सक्रीय 
बनाउनपुनर। 

३.सम्बद्ध कमयचारीलाई ताललम, भ्रमण र स्रोत सािनको 
व्यिस्था गनुयपनर। 

२०८०/८१ P2 
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४.पाललकालभरका सहकारी संस्थाहरुलाई एवककृत रुपमा 
प्रत्येक आबमा नविकरण गनुयपनर। एफ, एमलाई पाललकासंग 
समन्त्िय र सम्पकय  वििी स्थापना गनर। 

३ एफ, एम संचालन १.एफ एम रेलडयो संचालन तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी काननुी 
व्यिस्था र काययविलि स्िीकृत गरी लाग ुगनुयपनर। 

२०८०/८१ P2 

४ स्थानीय कर 
(सम्पचत्त कर, घर 
बहाल कर, घर 
जग्गा रचजिेशन 
शलुक, सिारी 
सािन कर), सेिा 
शलुक दस्तरु, 

पययटन शलुक, 

विज्ञापन कर, 

व्यिसाय कर 

१.कम््यटुरिाट अनलाइन पद्धलतिाट भिुानी गनर व्यिस्था 
गनुयपनर।स्थानीय कर सचेतना सम्बन्त्िी काययक्रम गनुयपनर।  

२.स्थानीय कर राजस्ि हेनर छुटै शाखा स्थापना गनुयपनर। 

३.कर संकलन, करका क्षरेको पवहचान, करको दायरामा िवृद्ध, 
राजस्ि पररचालन, आन्त्तररक आय, राजश्व सिुार कायययोजना 
लगायतका विषयमा कमयचारीलाई क्षमता अलभिवृद्ध ताललम 
काययक्रम संचालन गनुयपनर। 

४.कमयचारीलाई कम््यूटर लसपको विकासका लालग ताललम 
उपलब्ि गराउनपुनर। 

५.स्थानीय राजस्ि परामशय सलमलतको सवक्रयता बढाउनपुनर। 

२०८०/८१ P2 

५ स्थानीय सेिाको 
व्यिस्थापन  

१.स्थानीय सेिाको सम्बन्त्िमा जानकारीमलुक काययक्रम गनुयका 
साथै व्यिस्थापनका लालग कमयचारीलाई प्रविलिमैरी रुपमा दक्ष 
बनाउनपुनर र प्रविलि संचालन सम्बन्त्िमा ताललम ददनपुनर। 

३.स्थानीय सेिा संचालनको लालग जनशचि थप गनुयपनर। 

४.स्थानीय सेिा व्यिस्थापनको लालग भौलतक पूिायिार र स्रोत 
सािनको थप व्यिस्था गनुयपनर। 

५.जन्त्म, मतृ्यदुताय, सामाचजक सरुक्षा, लगायतका स्थानीय सेिा 
प्रिाहको प्रभािकाररता अलभिवृद्धका लालग कमयचारीलाई सोसंग 
सम्बद्ध सेिा प्रिाह सम्बन्त्िी अलभमखुीकरण काययक्रम प्रदान 
गनुयपनर। 

६.स्थानीय सेिामा जनगनुासो व्यिस्थापन गनुयपनर। 

७.सेिालाई चसु्त, दरुुस्त, लछटो छररतो बनाउन कायय 
सरलीकरण गनुयपनर। 

२०८०/८१ P2 

६ स्थानीय तर्थयाकं र 
अलभलेख संकलन 

१.स्थानीय तर्थयाकं र अलभलेख संकलनका लालग बजेटको 
व्यिस्था गनुयपनर, काययवििी बनाउनपुनर तथा जनशचि थप 
गनुयपनर र क्षमता विकास सम्बन्त्िी काययक्रम संचालन गनुयपनर। 

२०८१/८२ P3 

७ स्थानीय स्तरका 
विकास आयोजना 
तथा पररयोजनाहरु  

१.स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा पररयोजनाहरु 
सम्बन्त्िी योजना छनौटमा समन्त्िय र स्रोतको सलुनचिततामा 
ध्यान ददनपुनर। 

२.उपभोिा सलमलतमाफय त काम गनर स्थानीय जनतालाई 
प्रचशक्षत गराएर मारै काम गनय ददनपुनर। 

२०८१/८२ P3 

८ आिारभतू र 
माध्यलमक चशक्षा 

१.विषय चशक्षक उपलब्ि गराइ ताललम र थप जनशचिको 
व्यिस्था हनुपुनर। 

२.पयायप्त स्रोत सािन हनुपुनर। 

३.ताललम अिलोकन भ्रमणको व्यिस्था हनुपुनर। 

२०७९/८० P1 
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४.प्राविलिक चशक्षामा विशेष जोड ददन छुटै सवुििाको व्यिस्था 
गनुयपनर। 

५.माध्यलमक चशक्षासम्मको काययक्रम संचालनका लालग 
संघबाट आउने सशतय अनदुान र सशतय काययक्रमको सटा 
पाललकाबाटै समालनकरण अनदुानमाफय त ्चशक्षाका काययक्रम 
संचालन गनुयपनर। यसका लालग पाललकाका जनप्रलतलनिी र 
कमयचारीहरु अनसुचुी ८ ले पाललकालाई ददएको एकल 
चजम्मेिारी , संघबाट प्राप्त हनुे अनदुान र सो को उपयोगका 
सम्बन्त्िमा पूणय रुपमा जानकार र प्रचशचक्षत हनु विशेष ताललम 
तथा प्रचशक्षण ददनपुनर। 

९ आिारभतू स्िास्र्थय 
र सरसफाई 

१.स्िास्र्थय सम्बन्त्िी दक्ष र लसपमलुक जनशचिको आपलुतय 
गनुयपनर। 

२.आिारभतू तहको स्िास्र्थय काययक्रम संचालनका लालग 
संघबाट आउने सशतय अनदुान र सशतय काययक्रमको सटा 
पाललकाबाटै समालनकरण अनदुानमाफय त ्स्िास्र्थयका काययक्रम 
संचालन गनुयपनर। यसका लालग पाललकाका जनप्रलतलनिी र 
कमयचारीहरु अनसुचुी ८ ले पाललकालाई ददएको एकल 
चजम्मेिारी , संघबाट प्राप्त हनुे अनदुान र सो को उपयोगका 
सम्बन्त्िमा पूणय रुपमा जानकार र प्रचशचक्षत हनु विशेष ताललम 
तथा प्रचशक्षण ददनपुनर। 

२.बलथिंग सेन्त्टरमा सिुार तथा स्िास्र्थय भिन र पिुायिारको 
थप व्यिस्था गनुयपनर। 

२०७९/८० P1 

१० स्थानीय बजार 
व्यिस्थापन, 

िातािरण संरक्षण 
र जैविक विवििता 

१.स्थानीय बजार व्यिस्थापन, िातािरण संरक्षण र जैविक 
विवििताको सचेतना र लनयलमत अनगुमनको व्यिस्था एिं 
सोका लालग न्त्यूनतम जनशचिको व्यिस्था गनुयपनर। 

२.स्थानीय उपभोिा सलमलतसमेत गठन गरी िडास्तरबाट 
सरसफाई काययक्रम संचालन गनुयपनर। 

२०८१/८२ P3 

११ स्थानीय सडक, 

ग्रालमण सडक, 

कृवष सडक, लसंचाइ 

१.स्थानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृवष सडक, लसंचाइ क्षेरको 
विकासका लालग बजेट र जनशचि थप गनुयपनर। 

२.यस सम्बन्त्िी कमयचारीलाई स्थानीय पूिायिार सम्बन्त्िमा 
लसपमलुक ताललम प्रदान गनुयपनर। 

२०७९/८० P1 

१२ गाउँ सभा, नगर 
सभा, चजलला  
सभा, स्थानीय 
अदालत, 

मेललमलाप र 
मध्यस्थताको 
व्यिस्थापन  

१.गाउँ सभा, नगर सभा, चजलला  सभा, स्थानीय अदालत, 

मेललमलाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा मेललमलाप, 
मध्यस्थता र न्त्यावयक प्रकृया सम्बन्त्िमा जनप्रलतलनिी र 
सम्बद्ध कमयचारीलाई अलभमचुखकरण काययक्रम संचालन 
गनुयपनर।काननुी जनशिी को व्यिस्था गनुयपनर। 

२०८०/८१ P2 

१३ स्थानीय अलभलेख 
व्यिस्थापन 

१.स्थानीय अलभलेख व्यिस्थापनका लालग पयायप्त स्रोत 
सािनको व्यिस्था गनुयपनर। 

२०७९/८० P1 
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२.दक्ष जनशचि आपलुतय गनुयपनर। 

३.कमयचारीलाई अलभलेख व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा लसपमलुक 
ताललम प्रदान गनुयपनर। 

१४ घर जग्गा िनी 
पजुाय वितरण  

१.घर जग्गा िनी पजुाय वितरण मालपोत कायायलयबाट 
भइरहेकोमा संघ सरकारसँग समन्त्िय गरी पाललकाको कायय 
चजम्मेिारीलाई सदुृढ गनुयपनर। 

पाललकालेसंघसंग 
समन्त्िय गनर  

१५ कृवष तथा 
पशपुालन, कृवष 
उत्पादन 
व्यिस्थापन, पश ु
स्िास्र्थय, सहकारी  

१.कृवष तथा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन, पश ु
स्िास्र्थय, सहकारी क्षेरमा बजेट िवृद्ध गनुयपनर। 

२.काययक्रम लनमायण गदाय समन्त्िय गनुयपनर। 

३.स्रोत सम्पन्न बनाउनपुनर। 

४.बजार व्यिस्था गरी कृषकको उत्पादनलाई व्यिसायीकरण 
गनय सघाउ पयुायउनपुनर।कृषकलाई लसपमूलक तथा आयमूलक 
ताललमको व्यिस्था गनर। 

२०८०/८१ P2 

१६ ज्येष्ठ नागररक, 

अपांगता भएका 
व्यचि र 
अशिहरुको 
व्यिस्थापन  

१.ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यचि र अशिहरुको 
व्यिस्थापनका लालग स्रोतको व्यिस्थासवहत आश्रयस्थल र 
विश्रामस्थल लनमायण गनुयपनर। सो व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा 
कमयचारीलाई प्रचशचक्षत गनर। 

२.विलभन्न ठाउँमा प्रलतक्षालय लनमायण गनर। 

२०७९/८० P1 

१७ बेरोजगारको 
तर्थयांक संकलन  

१.बेरोजगारको तर्थयाङ्क संकलन गनय उपयिु संयन्त्रको 
व्यिस्था, जनशचिको व्यिस्था, आिश्यक कमयचारीको 
व्यिस्था, कमयचारीलाई विषयगत लसपमूलक ताललमको 
व्यिस्था गनुयपनर। 

२.िडा कायायलयले छनौट गदाय पनु पररक्षण गरी गनुयपनर।साथै 
पाललकाले पलन दोहोररएको थाहा पाएमा हटाउने व्यिस्था 
गनुयपनर। 

३.लसपअनसुारको मारै काम उपलब्ि गराउने काननुी 
व्यिस्थाको अलनिायय पालना गनर वििी तय गरी सोको 
अिलम्बन गनर। 

२०८०/८१ P2 

१८ कृवष प्रसारको 
व्यिस्थापन, 

संचालन र 
लनयन्त्रण  

१.कृवष सम्बन्त्िी समहु लनमायण गनय सहचजकरण गनर। 

२.तललो तहसम्म सचेतना काययक्रम गनर। 

३.कृवष उत्पादनमा िवृद्ध लयाउन मल, लबउ, औजारमा सघाउ 
पयुायउने। 

४.कृवषको व्यिसायीकरणमा जोड ददन वकसानलाई सहचजकरण 
गनर। 

५.पयायप्त जनशचिको आपलुतय गनर। 

२०८१/८२ P3 

१९ खानेपानी, साना 
जलविद्यतु 
आयोजना, 
िैकचलपक ऊजाय  

१.खानेपानी, साना जलविद्यतु आयोजना, िैकचलपक ऊजाय 
सम्बन्त्िमा स्रोतको व्यिस्थापन र प्रयोग गनर सम्बन्त्िमा 
सरोकारिालालाई जानकारी गराउने र सो सम्बन्त्िमा 
पाललकाबाट उपयिु संयन्त्रको विकास गरी कमयचारीलाई 
कायायन्त्ियनका लालग प्रचशचक्षत गराउने। 

२०८०/८१ P2 
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२० विपद व्यिस्थापन  १.विपद् व्यिस्थापनका लालग विपद व्यिस्थापन शाखा, 
आिश्यक जनशचि, औजार, उपकरण, डोजर, स्काभेटर, 
एम्बलेुन्त्स, डोरी, गल, पाइप तथा टुलवकट लगायत ऐन लनयम 
काययवििीको समसामवयक व्यिस्था गनर। 

२.कमयचारीलाई विपद् व्यिस्थापनका बारेमा अलभमचुखकरण 
काययक्रम संचालन गनर।  

२०७९/८० P1 

२१ जलािार, िन्त्यजन्त्त ु 

खानी तथा खलनज 
पदाथयको संरक्षण  

१.जलािार, िन्त्यजन्त्त,ु खानी तथा खलनज पदाथयको व्यिस्थापन 
र प्रयोग गनर सम्बन्त्िमा सरोकारिालालाई जानकारी गराउने र 
सो सम्बन्त्िमा पाललकाबाट उपयिु संयन्त्रको विकास गरी 
कमयचारीलाई कायायन्त्ियनका लालग प्रचशचक्षत गराउने। 

२.खानी तथा खलनजको IEE गनर, दताय गनर पाललकािाट 
लनयमन गनर व्यिस्था गनुयपनर।  

२०८१/८२ P3 

२२ भाषा, संस्कृलत र 
लललतकलाको 
संरक्षण र विकास  

१.भाषा, संस्कृलत र लललतकलाको व्यिस्थापन र जगेनाय गनर 
सम्बन्त्िमा सरोकारिालालाई जानकारी गराउने र सो सम्बन्त्िमा 
पाललकाबाट उपयिु संयन्त्रको विकास गरी कमयचारीलाई 
कायायन्त्ियनका लालग प्रचशचक्षत गराउने। 

२०८१/८२ P3 

 

६.३.५.  संबैिालनक कतयव्य लनिायहका लालग विकास र सेिा प्रिाहमा आिाररत क्षमता विकास योजना 
गोकुलगंगा गाउंपाललकाको संिैिालनक चजम्मेिारी सम्पादनका लालग विकास र सेिा प्रिाहमा आिाररत क्षमता विकास  
काययक्रम प्रस्ततु गरीएको छ। 

ताललका ८: संिैिालनक चजम्मेिारी कायायन्त्ियनका लालग विकास व्यिस्थापनको दृवष्टकोणले 

 क्षमता विकास काययक्रम  र प्राथलमकता 
क्षमता विकासको 
क्षरे (Areas of 

Capacity 

Development) 

क्षमता विकासका लालग आिश्यक पनर काययक्रमहरु  

(Capacity Development Needs and Intervention) 

आलथयक 

बषय 

प्राथलमकत
ाा 

(P1, P2 

P3) 
विकास ब्यिस्थापन  

  

१.आिलिक नगर 
विकास योजना 

 आिलिक नगर विकास सम्बन्त्िी योजना प्राथलमवककरण सम्बन्त्िी 
ताललम आिश्यक। 

 योजनाको प्रभािकारी कायायन्त्ियनका लालग नमनुा स्थलहरुको 
भ्रमण। 

२०८०/८
१ 

P2 

२.भउूपयोग योजना 
तथा शहरी विकास 

 शहरी विकास नीलत योजना लडवपआर बारेमा ताललम आिश्यक। 

 भउूपयोग योजना तथा शहरी विकासका लालग व्यिसावयक तथा 
नगदे बाललका क्षेरहरुको भ्रमण। 

 व्यिचस्थत शहर र उियर भमूी भएका क्षेरहरुको भ्रमण। 

२०८०/८
१ 

P2 

३.लबषयगत विकास 
योजना तथा नीलत   

 विषयगत योजना लनमायण, विषयगत सलमलतको काम कतयव्य र 
अलिकार बारे ताललम आिश्यक। 

 विषयगत शाखाको चजम्मेिारी र काययसम्पादन सम्बन्त्िी ताललम 
आिश्यक। 

२०८०/८
१ 

P2 
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४.समािेशी विकास 
नीलत (लैंलगक 
समविकास, दललत, 

सीमान्त्तकृत जनजालत 
र गररबमखुी 
विकास) 

 समािेशी विकास (लैंलगक समविकास, दललत, सीमान्त्तकृत जनजालत 
र गररबमखुी विकास)को अिस्था विश्लषेण सम्बन्त्िी नीलत र सो 
नीलतको कायायन्त्ियनका लालग ताललम आिश्यक। 

 लचक्षत िगय पवहचानसम्बन्त्िी ताललम आिश्यक। 

 गररबीको मापदण्ड लनिायरण गनय आिश्यक। 

२०८०/८
१ 

P2 

५.बावषयक योजना 
तजुयमा  

 भगुोलअनसुारका काययक्रम लनमायण गनुयपनर। 

 बावषयक योजना तजुयमाका लालग सहभालगतात्मक योजना तजुयमा 
विलि सम्बन्त्िी लसपविका ताललम आिश्यक। 

२०७९/८
० 

P1 

६.बावषयक 
काययताललका 

 सामदुावयक/संस्थागत कायययोजना तयारीका लालग िावषयक 
काययताललका लनमायण र स्िमूलयाङ्कन सम्बन्त्िी ताललम आिश्यक। 

२०८१/८
२ 

P3 

७.जनसहभालगता  विकास लनमायण र सेिाप्रिाह िारेमा जनसहभालगता अलभबवृद्ध 
सम्बन्त्िमा आम संचारका माध्यमबाट र समूहमा सचेतना 
गराउनपुनर। 

२०७९/८
० 

P1 

८.योजना 
कायायन्त्ियन र 
क्षमता 

 योजना लनमायणका चरणहरु िारेमा अलभमखुीकरण। 

 समदुाय तथा उपभोिालाई सामाचजक पररक्षण, ददगो विकास र 
साियजलनक सनुिुाई सम्बन्त्िी ताललम ददन सक्ने गरी कमयचारीलाई 
TOT ताललम संचालन गनुयपनर। 

२०८०/८
१ 

P2 

९.ममयत संम्भार 
तथा ब्यिस्थापन 

 योजनाहरुको ददगो व्यिस्थापन र योजनागत ममयत संभार लसप र 
व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा कमयचारीलाई क्षमताविकास ताललम 
आिश्यक। 

२०८०/८
१ 

P2 

१०.अनगुमन तथा 
मूलयांकन प्रणाली 

 योजना तथा काययक्रमको अनगुमन मूलयाङ्कन लनदर चशका तथा 
काययविलि तयार गनुयपनर।  

 लनमायणकै समयमा अनगुमन मूलयाङ्कन गनर प्राणालीको विकास 
गनुयपनर। 

 अनगुमन प्रणाली सम्बन्त्िमा प्रचशक्षण 

२०७९/८
० 

P1 

११.राजस्ि  अस्पष्ट भएका काननुमा पररमाजयन र संघ तथा प्रदेशसंग 
समन्त्िय। 

 राजश्व पररचालन सम्बन्त्िमा राजस्ि परामशय सलमलतका 
पदालिकारीहरुलाई ताललमको आिश्यकता। 

२०८०/८
१ 

P2 

१२.कृवष पशपंुचक्ष  कृवष पशपंुचक्ष उत्पादन र प्रचारप्रसारका लालग कमयचारीलाई ज्ञान 
तथा लसप उपलब्ि गराउनपुनर। 

 वकसान र प्राविलिक कमयचारीबीच समन्त्िय गनर शैलीको विकास 
गनुयपनर। 

२०८१/८
२ 

P3 

१३.पंचजकरण र 
सामाचजक सरुक्षा 

 VERSP-MIS सम्बन्त्िमा र अनलाइन घटनादताय सम्बन्त्िमा 
कमयचारीलाई प्राविलिक ताललम आिश्यक। 

 पंचजकरण र सामाचजक सरुक्षाको काममा खटीन ेथप दरबन्त्दी 
आिश्यक। 

 घटना दताय अनलाइनको पद्धती स्थापना। 

२०८१/८
२ 

P3 
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१४.चशक्षा  IEMIS, पाठ्यक्रम, मलुयांकन, परीक्षा व्यिस्थापन तथा शैचक्षक 
क्षेरमा आएका नविन प्रितयन सम्बन्त्िमा प्रिोलिकरण ताललम 
आिश्यक।  

२०७९/८
० 

P1 

१५.कमयचारी, 
संगठन, संरचना र 
काययविभाजन 

 कमयचारी क्षमता अलभिदृ्धी सम्बन्त्िमा कामको प्रकृलतका आिारमा 
आिश्यकतानसुार ताललम, प्रचशक्षण, अलभमचुखकरण, गोष्ठी, सेलमनार 
संचालन। 

 संगठन संरचना कमयचारी दरिन्त्दी स्थायी कमयचारी आपूलतय तथा 
कमयचारी व्यिस्थापनको लालग पाललकाको संगठन तथा 
व्यिस्थापन सभरक्षण (O&M Survey) गनुय आिश्यक। 

२०७९/८
० 

P1 

१६.पूिायिार, भिन, 
औजार , उपकरण र 
सिारी सािन 

 लनमायण भइरहेको नयाँ भिनलाई चशघ्र पूिायिारयिु र सवुििायिु 
बनाई सम्पन्न गनुयपनर। 

 विपद व्यिस्थापन र प्रशासलनक काययका लालग एम्बलेुन्त्स 
लगायतको थप सिारी सािन खररद गनुयपनर। 

२०७९/८
० 

P1 

१७.प्रकोप 
व्यिस्थापन 

 प्रकोप व्यिस्थापन पिुय तयारी को तयारी गनर। 

 बाढी, आगलागी, भकुम्प, ह्यिाहरुी आददमा प्रकोप व्यिस्थापन गनय 
आिश्यक लसप, क्षमता, दक्षता र उपकरणको  उपलब्िता हनुपुनर 
साथै कमयचारीलाई आिश्यक ताललम र जनतालाई सचेतनामलुक 
काययक्रम गनुयपनर। 

२०८०/८
१ 

P2 

१८.वित्तीय 
व्यिस्थापन 

 एवककृत सम्पत्तीकर, कायायन्त्ियनयोग्य बजेटीगं, साियजलनक खररद 
प्रकृया, आिलुनक चजन्त्सी व्यिस्थापन, व्यिचस्थत लेखा प्रणाली, 
आन्त्तररक लनयन्त्रण विलि, पारदचशयता, जिाफदेहीता, लमतव्ययीता, 
िेरुज ु लनयन्त्रण, बेरुज ु फङौट, आन्त्तररक तथा अचन्त्तम 
लेखापररक्षण, सफटिेयरहरुको प्रयोग लगायतका विषयमा सम्बद्ध 
कमयचारीहरुलाई विषयगत ताललम प्रचशक्षण र अलभमचुखकरण 
काययक्रम संचालन। 

२०८०/८
१ 

P2 

१९.सूचना 
व्यिस्थापन 

 सचुना व्यिस्थापनका लालग प्रििा, सचुना अलिकारी, सूचनाको 
हक सम्बन्त्िी ऐन लनयमको व्यिस्था, पारदचशयता र गोपलनयताको 
लसमा, अनलाइन र विद्यलुतय माध्यमको प्रयोग लगायतका विषयमा 
प्रचशक्षण प्रदान। 

२०७९/८
० 

P1 

२०.सेिा प्रिाह  सेिाप्रिाहीकरणका आिलुनकतम वििीको अिलम्िन र अनलाइन 
सेिा प्रणालीको स्थापना सम्बन्त्िमा अलभमचुखकरण। 

२०८०/८
१ 

P2 

२१.समन्त्ियरसहका
यय 

 एकले अकोको अचस्तत्िको चस्िकार गनर पद्धलतको अनसुरण। २०७९/८
० 

P1 
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पररच्छेद -सात 

क्षमता विकास योजना कायायन्त्ियन चजम्मेिारी ताललका 
(क्षमता विकास काययक्रम कायायन्त्ियन, चजम्मेिारी, अनगुमन र मूलयाङ्कन) 

७.१ रीबष य क्षमता विकास काययक्रम कायायन्त्िायन कायययोजना 
मालथका विलभन्न पररच्छेदहरुमा उललेचखत क्षमता विकास योजनाको नीलत, लक्ष्य, उद्धेश्य, अपेचक्षत नलतजा र काययक्रमलाई 
आगामी तीन आलथयक बषयमा कायायन्त्ियन गनर र त्यस पलछका िषयहरुमा समेत लनरन्त्तर कायायन्त्ियन, अनसुरण र पषृ्ठपोषण 
गनरगरी प्रस्तावित क्षमता विकास काययक्रम कायायन्त्ियन गनर मखु्य चजम्मेिार लनकाय तथा शाखा, सहयोगी लनकाय तथा  

शाखा, आिश्यक बजेट, अपेचक्षत िावषयक उपलब्िी तथा प्रलतफल(नलतजा सूचक समेत),अनगुमन मूलयाङ्कन सवहत गोकुलगंगा 
गाउंपाललकाको आगामी तीन आलथयक बषयका लालग देहाय अनसुारको क्षमता विकास काययक्रम कायायन्त्ियन कायययोजना 
प्रस्ताि गररएको छ। 

ताललका ९क: रीबष य क्षमता विकास काययक्रम कायायन्त्िायन कायययोजना 
(Capacity Development Implementation Action Plan )  

(आ.ि २०७९/८०–२०८१/८२) 

क्र 
सं 

क्षमता विकास काययक्रम 

(Capacity Development Program) 

चजम्मेिारी अनमुालनत 

बजेट रु  

बजेटको 
स्रोत 

अपेचक्षत उपलब्िी अनगुमन 

मूलयाकंन 
 जनप्रलतलनिीका लालग क्षमता विकास 

काययक्रम 

     

 अध्यक्ष      

१ सभा तथा िैठक सञ्चालन, नेततृ्ि शैली, 
चशष्टाचार, संचार पद्धलत, समय 
व्यिस्थापन, तनाि व्यिस्थापन, द्वन्त्द्व 
व्यिस्थापन, स्थानीय विकास, स्थानीय 
स्रोत र सािनको उपयोग, समन्त्ियकारी 
काययशैली र काननुी प्रकृयाका 
सम्बन्त्िमा ताललम, प्रचशक्षण तथा 
अलभमखुीकरण काययक्रम। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत 

२०००  आफ्नैस्र
ाोत/  

संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/ 
दातलृन
काय, 

काययक्षमताबवृद्ध, 
काममास्तरीयता,विि
ाी,पद्धलत, 
संयन्त्रलनमायण 
भएकोहनेु 

 

गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 

२ बावषयक योजना तजुयमा, काययक्रम तथा 
बजेट तयारी, आयव्यय, बजेटका 
स्रोतहरु, मध्यमकाललन खचय संरचना, 
ददगो विकास लक्ष्य प्राप्ती, खचयको सीमा, 
विकास प्रशासन, विकास बजेट, पुँचजगत 
खचय, सािारण खचय, प्रशासलनक खचय, 
अनदुानको उपयोग, राजस्ि, रोयलटी 
लगायतका विषयमा विस्ततृ जानकारीका 
लालग ताललम तथा प्रचशक्षण काययक्रम। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

२००० आफ्नैस्र
ाोत/  

संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/ 
दातलृन
काय  

चसु्त विकास लनमायण, 
चशघ्र सेिा प्रिाह 

गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 

३ संलबिानको अनसूुची ८ बमोचजमको 
काययचजम्मेिारी सम्पादन गनयका लालग 
आफ्नो पाललकाको एक बषयको खचयको 
आबश्यकता (Expenditure Need) र 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

१००० संघसर
कार/ 

दातलृन
काय, 

संबैिालनक 
काययचजम्मेिारी पूरा 
गनय सक्षम विकास 

गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत, 
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राजश्वको क्षमता (Revenue 

Potentiality) तथा सो बीचको अन्त्तर 
(Fiscal Gap) लनिायरण गनय आिश्यक 
ताललम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण 
काययक्रम संचालन गनर र प्रचशचक्षत 
हनुे। यसैका आिारमा संघ र प्रदेश 
सरकारिाट वित्तीय हस्तान्त्तरण रकम 
प्राप्त गनर पद्धलतको थालनी गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत 

लनमायण र सेिा 
प्रिाहमा योगदान 

वित्त 
आयोग 

४ पाललकाको खचयको आबश्यकता 
(Expenditure Need) र राजश्वको 
क्षमता (Revenue Potentiality) तथा सो 
बीचको अन्त्तर (Fiscal Gap) लनिायरण 
सम्बन्त्िमा पाललकािाट अध्ययन (Study 

Report) काययक्रम। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
गाउंकाययपालल
का 

३००० संघसर
कार/ 

दातलृन
काय, 

संबैिालनक 
काययचजम्मेिारी पूरा 
गनय सक्षम 

गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत, 

वित्त 
आयोग 

५ विचत्तय संघीयता, विचत्तय अनशुासन, 

आलथयक अनशुासन, साियजलनक खररद, 
लमतचव्यता, पारदचशयता, बेरुज ुफङौट र 
सशुासन सम्बन्त्िमा ताललम तथा 
अलभमखुीकरण काययक्रम। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत 

१००० आफ्नैस्र
ाोत/  

संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/ 
दातलृन
काय 

संबैिालनक 
काययचजम्मेिारी पूरा 
गनय सक्षम 

गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 

६ काननुत: गाउंपाललकािाट िा िडाबाट 
लसफाररस हनुे विषय, काननुी प्रकृया, 
अलिकार, क्षेरालिकार तथा  अलिकार 
प्रत्यायोजन लगायतका बारेमा 
अलभमखुीकरण। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत 

३०० आफ्नैस्र
ाोत/  

प्रदेससर
कार/ 

गणुस्तरीय सेिा 
प्रिाह 

गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 

७ आिलुनक सूचना प्रविलिको ज्ञान लसप, 
क्षमता प्रयोग गनर तररका र जानकारी 
सम्बन्त्िमा प्रचशक्षण। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत 

३०० आफ्नैस्र
ाोत/  

प्रदेससर
कार/ 
दातलृन
काय 

कायय चशघ्रता र 
पारदचशयता 

गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 

८ दैलनक मेमो डायरी (Daily Diary 

Maintain)बनाई राख्नपुनर र 
काययपाललकाको दैलनक काययको सामान्त्य 
रेखदेख, लनदरशन र लनयन्त्रण गनयका 
लालग आिश्यक ज्ञान लसप क्षमता 
सम्बन्त्िी अलभमखुीकरण। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत 

५० आफ्नैस्र
ाोत, 

 

व्यचिगत क्षमता 
बदृ्धी 

गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 
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९ विलभन्न सलमलतहरुको काम कतयव्य 
अलिकार र काययशतय तथा सलमलतहरुको 
सफल कायय सम्पादनका लालग 
सहचजकरण र समन्त्िय गनर ज्ञान, लसप 
र शैली सम्बन्त्िी विषयमा प्रचशक्षण 
आिश्यक। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत 

१०० आफ्नैस्र
ाोत/  

संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/ 
दातलृन
काय 

विकास लनमायण र 
सेिा प्रिाहमा 
सघाउपगु्ने 

गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 

१० उत्कृष्ट पाललका तथा अन्त्य स्थान एिं 
लनकायहरुको अनभुि आजयनका लालग 
अध्ययन अिलोकन भ्रमण काययक्रम। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत 

३००० आफ्नैस्र
ाोत/  

संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/ 
दातलृन
काय 

ज्ञान बदृ्धी 
सकारात्मक 
काययसम्पादन 

गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 

११ पाललकाका पदालिकारीहरुका लालग 
समसामवयक आचारसंवहता बनाई लाग ु
गनुयपनर। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

५०  
आफ्नैस्र
ाोत, 

 

सशुासन गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 

१२ राविय, अन्त्तरायविय अध्ययन अिलोकन 
तथा भ्रमण काययक्रम। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

२०००+ 
स्रोतको 
खोजी 
व्यिस्थाप
न 

संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/ 
दातलृन
काय 

ज्ञान बदृ्धी 
सकारात्मक 
काययसम्पादन 

गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 

 उपाध्यक्ष      

१३ न्त्यावयक सलमलतका काम कारिाही, 
न्त्याय सम्पादन प्रकृया, न्त्यावयक प्रकृया, 
काननुी काययवििी लगायतका विषयमा 
विशेष ताललम, प्रचशक्षण तथा 
अलभमखुीकरण काययक्रम। 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखुप्रशासकी
यअलिकृत,न्त्याय
चाक सलमलत 

५०० संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/  

आफ्नैस्र
ाोत/ 

दातलृन
काय, 

सशुासन अध्यक्ष, 
गाउंसभा, 

१४ बजेट तथा काययक्रम तजुयमा, पाललका 
लभरका विकास लनमायणका आयोजनाहरु 
अनगुमन, योजना तथा काययक्रमको 
कायायन्त्ियन अनगुमन, मूलयाङ्कन. 
सपुररिेक्षण र प्रलतिेदन तयारी एिम ्
नेततृ्ि व्यिस्थापन र समन्त्ियकारी 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

१००० संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/  

आफ्नैस्र
ाोत/ 

दातलृन
काय, 

सक्षमता अध्यक्ष, 
गाउंसभा, 
सम्बद्धवि
षयगत 
सलमलत 
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क्षमता अलभिवृद्ध सम्बन्त्िमा प्रचशक्षण 
काययक्रम। 

१५ गैसस दताय, लतनका वक्रयाकलाप, 
उनीहरुसँगको समन्त्िय संघसंस्था 
अनगुमन तथा सपुररिेक्षण लगायतका 
विषयमा क्षमता अलभिवृद्ध र 
समन्त्ियकारी क्षमता अलभिवृद्ध सम्बन्त्िी 
प्रचशक्षण काययक्रम। 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

५०० संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/  

आफ्नैस्र
ाोत/ 

दातलृन
काय, 

सक्षमता अध्यक्ष, 
गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 

१६ उपभोिा वहत, उपभोिाको अलिकार, 
दैलनक उपभोगका सामान र लतनको 
बजार मूलय, महंगी, िस्तकुो उपलब्िता, 
उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्त्िी काननुी 
व्यिस्था, समन्त्ियकारी क्षमता अलभिवृद्ध 
लगायतका विषयमा प्रचशक्षण एिम ्
अलभमखुीकरण काययक्रम। 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

५०० संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/  

आफ्नैस्र
ाोत/ 

दातलृन
काय, 

गणुस्तरीय सेिा अध्यक्ष, 
गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 

१७ पाललका लभरका विकास लनमायणका 
आयोजनाहरु अनगुमन, योजना तथा 
काययक्रमको कायायन्त्ियन अनगुमन, 
मूलयाङ्कन. सपुररिेक्षण र प्रलतिेदन 
तयारी सम्बन्त्िी प्रचशक्षण।  

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

५०० संघसर
कार/ 

प्रदेशसर
कार/  

आफ्नैस्र
ाोत/ 

दातलृन
काय, 

समयमै विकास 
लनमायण सम्पन्न 

अध्यक्ष, 
गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 

१८ संलबिानको अनसूुची ८ बमोचजमको 
काययचजम्मेिारी सम्पादन गनयका लालग 
आफ्नो पाललकाको एक बषयको खचयको 
आबश्यकता (Expenditure Need) र 
राजश्वको क्षमता (Revenue 

Potentiality) तथा सो बीचको अन्त्तर 
(Fiscal Gap) लनिायरण गनय आिश्यक 
ताललम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण 
काययक्रम।। 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

१००० संघसर
कार/ 

दातलृन
काय, 

संबैिालनक चजम्मेिारी 
सम्पादन विकास 
लनमायण र सेिा 
प्रिाहमा योगदान 

अध्यक्ष, 
गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत, 

वित्तआयो
ग 

१९ विलभन्न सलमलतहरुको काम कतयव्य 
अलिकार र काययशतय तथा सलमलतहरुको 
सफल कायय सम्पादनका लालग 
सहचजकरण र समन्त्िय गनर ज्ञान, लसप 
र शैली सम्बन्त्िी विषयमा प्रचशक्षण 
आिश्यक। 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

३०० संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/ 

आफ्नैस्र
ाोत/ 

दातलृन
काय, 

काययक्षमता बवृद्ध अध्यक्ष, 
गाउंसभा, 
सम्बद्ध 
विषयगत 
सलमलत 
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२० राजस्िसिुार कायययोजना कायायन्त्ियन 

सम्बन्त्िमा, राजस्ि परामशय 
सलमलत(राजस्िका आिार, दर, दायरा 
तथा संकलन) सम्बन्त्िमा, 
व्यिस्थापन(नेततृ्ि, सञ्चार, समन्त्िय, 
चशष्टाचार, आदद)सम्बन्त्िमा, अलिकार 
प्रत्यायोजन सम्बन्त्िमा, बजार अनगुमन 
तथा उपभोिा वहत सम्बन्त्िमा र 
पाललकाको वित्तीय प्रशासन तथा 
साियजलनक खररद सम्बन्त्िी विषयहरु 
ताललम तथा प्रचशक्षण। 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखुप्रशासकी
यअलिकृत, 

राजश्व परामशय 
सलमलत 

१००० संघसर
कार/ 
प्रदेससर
कार/  

आफ्नैस्र
ाोत/ 

दातलृन
काय, 

राजश्वबवृद्ध, 
सशुासनमा सघाउ 

अध्यक्ष, 
गाउंसभा,  

२१ उत्कृष्ट पाललका तथा अन्त्य स्थान एिं 
लनकायहरुको अनभुि आजयनका लालग 
अध्ययन अिलोकन भ्रमण काययक्रम। 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखुप्रशासकी
यअलिकृत, 

 

२००० संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/  

आफ्नैस्र
ाोत/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान बदृ्धी 
सकारात्मक 
काययसम्पादन 

अध्यक्ष, 
गाउंसभा, 

२२ राविय, अन्त्तरायविय अध्ययन अिलोकन 
तथा भ्रमण काययक्रम। 

उपाध्यक्ष, 

प्रमखुप्रशासकी
यअलिकृत, 

 

२०००+ 
स्रोतको 
खोजी 
व्यिस्थाप
न 

संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/  

दातलृन
काय, 

ज्ञान बदृ्धी 
सकारात्मक 
काययसम्पादन 

अध्यक्ष, 
गाउंसभा, 

 िडाअध्यक्ष      

२३ िडाअध्यक्षको काम, कतयव्य, अलिकार, 
भलूमका, प्रशासलनक कायय, लसफाररस, 
प्रमाचणत, अलिकार प्रत्यायोजन सम्बन्त्िी 
विषय तथा अध्यक्षता, बैठक संचालन, 
समन्त्िय, सहकायय र सहचजकरण जस्ता 
विषयमा प्रचशक्षण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
िडाअध्यक्ष 

३०० संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/  

आफ्नैस्र
ाोत/ 

दातलृन
काय, 

काययक्षमता बवृद्ध अध्यक्ष, 
गाउंसभा 

२४ योजना तजुयमा, काययक्रम तथा बजेट 
तयारी र स्िीकृलत सम्बन्त्िमा काननुी 
प्रकृया, स्थानीय आिश्यकता, जनताको 
माग, बजेट प्रक्षेपण, बजेटको स्रोत र 
काययक्रमबीच सामन्त्जस्यता, बजेटको 
सीमा, विकास बजेट तयार गनर ज्ञान, 
लसप र जानकारी, काययक्रम कायायन्त्ियन, 
अनगुमन र आिलिक सलमक्षा 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
िडाअध्यक्ष 

३०० संघ/प्रदे
स/ 

पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

काययक्षमता बवृद्ध अध्यक्ष, 
गाउंसभा 
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लगायतका विषयमा ताललम तथा 
प्रचशक्षण काययक्रम। 

२५ िडािाट लसफाररस र प्रमाचणत के के 
मा गनय हनु्त्छ िा हुँदैन भन्ने सम्बन्त्िमा 
काननुी ज्ञान तथा दक्षता हालसल गनय] 
प्रचशक्षण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, , 
िडाअध्यक्ष 

१०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

काययक्षमता 
बवृद्ध,गणुस्तरीय सेिा 

अध्यक्ष, 
गाउंसभा 

२६ विषयगत सलमलतमा िडाध्यक्षको भलूमका 
सम्बन्त्िी प्रचशक्षण, िडा कायायलयबाट 
हनुे ३५ प्रकारका लसफाररश सम्बन्त्िी 
क्षमता विकास प्रचशक्षण, पूिायिार लनमायण 
र मापदण्ड सम्बन्त्िी प्रचशक्षण, योजना 
तजुयमा तथा कायायन्त्ियन सम्बन्त्िी क्षमता 
विकास प्रचशक्षण, व्यिस्थापन(नेततृ्ि, 

सञ्चार, समन्त्िय, चशष्टाचार, आदद)क्षमता 
अलभिवृद्ध सम्बन्त्िी प्रचशक्षण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, , 
िडाअध्यक्ष 

३०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

कायय क्षमता 
बवृद्ध,गणुस्तरीय सेिा 

अध्यक्ष, 
गाउंसभा 

 काययपाललका सदस्य      

२७ काययपाललका सदस्यको चजम्मेिारीको 
महत्ि र तोवकएको विषयगत क्षेरमा 
ज्ञान तथा विशेष जानकारी 
आिश्यकताका सम्बन्त्िमा 
अलभमचुखकरण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

३०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

काययक्षमता 
बवृद्ध,गणुस्तरीय सेिा 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

गाउंसभा 

 न्त्यावयक सलमलत      

२८ साियजलनक सम्पलत र सोको प्रयोग, घर 
व्यिहार, लेनदेन, साियजलनक बाटो, पानी, 
पँिेरो ,सँलियार, कुलो, नहर, पाटी, पौिा, 
पोखरी, साियजलनक स्थलको प्रयोग, 
लेनदेन लगायतका पाररिाररक एिम ्
सामाचजक विषयमा काननुी, व्यिहाररक 
र प्रकृयागत ज्ञान, लसप तथा जानकारी 
सम्बन्त्िी प्रचशक्षण काययक्रम।  

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
न्त्यावयक सलमलत 

५०० संघ/प्रदे
श/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

काययक्षमता 
बवृद्ध,गणुस्तरीय सेिा 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

गाउंसभा 

२९ स्थानीय तहमा हनुसक्ने वििाद र सो 
वििाद लनरुपण गनर काननुी उपायका 
बारेमा, न्त्यावयक सलमलतको काम 
कारिाही, न्त्याय सम्पादन प्रकृया, 
न्त्यावयक काम कारिाही, ऐन लनयमको 
प्रयोग, मेललमलाप, वििाद लनरुपण 
लगायतका विषयमा विशेष ताललम तथा 
प्रचशक्षण काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
न्त्यावयक सलमलत 

१००० संघ/प्रदे
श/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

काययक्षमता बवृद्ध, 
गणुस्तरीय सेिा 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

गाउंसभा 
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३० साियजलनक तथा सामदुावयक विषय, 
पाररिाररक विषय, फोहोरमैला, िातािरण 
प्रदषुण, आिास, हकभोग लगायतका 
विषयमा काननुी प्रकृया र वििाद 
लनरुपण सम्बन्त्िमा विशेष ताललम तथा 
क्षमता अलभिवृद्ध प्रचशक्षण काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
न्त्यावयक सलमलत 

५०० संघ/प्रदे
श/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

काययक्षमता 
बवृद्ध,गणुस्तरीय सेिा 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

गाउंसभा 

 

 
स्थानीय राजश्व परामशय सलमलत      

३१ स्थानीयकर, करको दायरा, करका 
विषयक्षेर, राजस्ि संकलनको अिस्था, 
राजस्िको सम्भाव्यता, राजस्ि 
पररचालन, राजस्िसिुार, जनतामा 
करको प्रभाि, पाललकालभर करका 
स्रोतका सम्भािना, राजस्ि सिुार 
कायययोजना, स्थानीय उद्योग व्यिसाय 
प्रिद्धयन, राजस्ि परामशय सलमलतको 
भलूमका लगायतका विषयमा विशेष 
दक्षता एिम ्क्षमता अलभिवृद्ध सम्बन्त्िी 
ताललम तथा अलभमखुीकरण काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
स्थानीय राजश्व 
परामशय सलमलत 

१००० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

आन्त्तररक राजश्व 
संकलनमा बवृद्ध भइ 
विकास लनमायणमा 
योगदान 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

स्थानीय 
राजश्व 
परामशय 
सलमलत, 
गाउंसभा 

३२ उत्कृष्ट पाललका तथा अन्त्य स्थान एिं 
लनकायहरुको अनभुि आजयनका लालग 
अध्ययन अिलोकन भ्रमण काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
स्थानीय राजश्व 
परामशय सलमलत 

१००० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान क्षमता 
सेिा प्रिाहमा 
योगदान 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

गाउंसभा 

३३ पाललकाको आन्त्तररक आय, 
बाँडफाँटिाट आउने राजश्व र सोको 
प्रक्षेपण, स्थानीय उद्योग व्यिसाय 
प्रिद्धयन सम्बन्त्िी विषयमा प्रचशक्षण। 

 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
स्थानीय राजश्व 
परामशय सलमलत 

३०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान क्षमता 
सेिा प्रिाहमा 
योगदान 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

गाउंसभा 

 स्रोत अनमुान तथा बजेट लसमा लनिायरण 
सलमलत 

     

३४ पाललकाको आफ्नो स्रोत, संघ तथा 
प्रदेशबाट आउने स्रोत आय र व्ययको 
सही प्रक्षेपणका लालग बजेटका स्रोतहरु, 
बजेटको कुल लसमा, पाललकाको 
आिश्यकता, विकास लनमायणको अिस्था, 
सेिा प्रिाहको अिस्था, जनताको माग र 
प्राथलमकता, संघ र प्रदेशबाट प्राप्त 
मागयदशयन समेतका बारेमा 
जानकारीमलुक प्रचशक्षण काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
स्रोतअनमुान तथा 
बजेट लसमा 
लनिायरण सलमलत, 

 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 
गाउंसभा 
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३५ पाललकाको आिश्यकता, विकास 
लनमायणको अिस्था, सेिा प्रिाहको 
अिस्था, जनताको माग र प्राथलमकता, 
संघ र प्रदेशबाट प्राप्त मागयदशयन 
समेतका बारेमा ज्ञान, जानकारी तथा 
प्रचशक्षण।  

 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
स्रोतअनमुान तथा 
बजेट लसमा 
लनिायरण सलमलत 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 
,गाउंसभा 
 

३६ संलबिानको अनसूुची ८ बमोचजमको 
काययचजम्मेिारी सम्पादन गनयका लालग 
आफ्नो पाललकाको एक बषयको खचयको 
आबश्यकता (Expenditure Need) र 
राजश्वको क्षमता (Revenue 

Potentiality) तथा सो बीचको अन्त्तर 
(Fiscal Gap) लनिायरण गनय आिश्यक 
ताललम, प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण 
काययक्रम। 

प्रशासकीय 
अलिकृत, 
स्रोतअनमुान तथा 
बजेट लसमा 
लनिायरण सलमलत 

१००० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

विकास लनमायण र 
सेिा प्रिाहमा 
योगदान 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 
गाउंसभा, 
वित्त 
आयोग 

 

 बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलत      

३७ स्थानीय तहको आिश्यकता.बजेट तथा 
काययक्रम तजुयमा, घाटा बजेट, बजेटका 
स्रोत, सीमा, ऋण पररचालन, पाललकाको 
िावषयक नीलत लगायतका विषयमा विशेष 
दक्षता अलभिवृद्ध सम्बन्त्िी अलभमखुीकरण 
काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, बजेट 
तथा काययक्रम 
तजुयमा सलमलत, 

 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 
गाउंसभा 

 अन्त्य विषयगत सलमलतहरु      

३८ विषयगत सलमतीका पदालिकारीहरुलाई 
विषयगत ज्ञान लसप दक्षता बारेमा 
अलगअलग विषयक्षेरगत प्रचशक्षण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध 

विषयगत 
सलमलत, 

१००० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

गाउंसभा 

  

कमयचारीका लालग क्षमता विकास 
काययक्रम 

 

     

 प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत      

३९ व्यिस्थापन, प्रशासन, नेततृ्ि, विकास, 
सेिाप्रिाह, समन्त्िय, सहजीकरण, 
प्रशासकीय बन्त्दोबस्त, जनप्रलतलनिी र 
कमयचारीको बीचमा तादात्म्यता 
लगायतका विषयमा प्रचशक्षण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 
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४० कायायन्त्ियनयोग्य लनणयय गनय र सो 
विषयमा सभालाई विश्वास ददलाउने 
क्षमता हालसल गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

 

४१ िावषयक काययक्रम तथा बजेट तजुयमा, 
आिलिक योजना तयारी, आयोजना 
व्यिस्थापन, आयोजना कायायन्त्ियन र 
अनगुमन मूलयाङ्कन, विचत्तय व्यिस्थापन, 

आलथयक अनशुासन, लमतचव्यता, 
पारदचशयता र सशुासन सम्बन्त्िमा 
अलभमखुीकरण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

 

४२ िावषयक खररद योजनाको तयारी, 
साियजलनक खररद, EGP System, E-

procurement, खररद ऐन लनयममा 
भएको पररमाजयन, NAMS, SUTRA, 
पार् लगायतका विषयमा प्रचशक्षण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ.प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

 

४३ विविि पररचस्थलतको सामना गनयसक्ने 
क्षमता अलभिवृद्धका लालग ज्ञान 
व्यिस्थापन, तनाि व्यिस्थापन, द्वन्त्द्व 
व्यिस्थापन, समय व्यिस्थापन, कमयचारी 
उत्प्रेरणा, िचृत्त विकास, सकारात्मक 
सोंच र पनुतायजगी लगायतका विषयमा 
ताललम तथा प्रचशक्षण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

 

४४ संलबिानको अनसूुची ८ बमोचजमको 
काययचजम्मेिारी सम्पादन गनयका लालग 
आफ्नो पाललकाको एक बषयको खचयको 
आबश्यकता (Expenditure Need) र 
राजश्वको क्षमता (Revenue 

Potentiality) तथा सो बीचको अन्त्तर 
(Fiscal Gap) लनिायरण गनय आिश्यक 
ताललम प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/  

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

वित्तआयो
ग 
 

४५ उत्कृष्ट पाललका तथा अन्त्य स्थान एिं 
लनकायहरुको अनभुि आजयनका लालग 
अध्ययन अिलोकन भ्रमण काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/  

दातलृन
काय, 

विकास लनमायण र 
सेिा प्रिाहमा 
योगदान 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 
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४६ अन्त्तरायविय अध्ययन अिलोकन तथा 
भ्रमण काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

२०००+

उपयिु 
स्रोतको 
व्यिस्थाप
न गनुयपनर 

संघसर
कार/ 

प्रदेससर
कार/  

दातलृन
काय, 

विकास लनमायण र 
सेिा प्रिाहमा 
योगदान 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

 

 क) प्रशासन योजना तथा अनगुमन 
शाखा 

     

४७ आिलिक योजना तयार गनर क्षमता 
सम्बन्त्िी, िावषयक बजेट तथा काययक्रम 
तयारी सम्बन्त्िी, आयोजना कायायन्त्ियन 
र अनगुमन मूलयाङ्कन गनर प्राविलिक 
ज्ञान सम्बन्त्िी पाललकाको प्रोफाइल 
तयारी र पररयोजना बैंक सम्बन्त्िी, 
सामाचजक पररक्षण र साियजलनक 
सनुिुाईको तौरतररका सम्बन्त्िी, आचरण, 
अनशुासन, लनयलमतता, समयपालन 
सम्बन्त्िी, विषयमा ताललम तथा 
अलभमखुीकरण काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

 

 ख) पिुायिार विकास तथा िातािरण 
व्यिस्थापन शाखा 

     

४८ बस्ती विकास, सहरी विकास तथा भिन 
लनमायण सम्बन्त्िी नक्सा पास प्रकृया, 
लनयमन र पनुलनयमायण सम्बन्त्िमा 
प्रचशक्षण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष, 

 

 ग) स्िास्र्थय तथा सामाचजक विकास 
शाखा 

     

४९ आिारभतू स्िास्र्थय र सरसफाइ एिं 
पोषण, प्रजनन स्िास्र्थय, स्िास्र्थय सेिा 
प्रिाह, खाद्य पदाथयको गणुस्तर पररक्षण 

अनगुमन,स्िच्छ खानेपानी, फोहोरमैला 
व्यिस्थापन, औषिी पसल लनयमन 
सम्बन्त्िमा ज्ञान, लसप, दक्षता अलभिवृद्ध 
सम्बन्त्िी ताललम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

५० प्रत्येक िडामा कमयचारीहरुलाई 
व्यचिगत घटना अनलाइन दताय 
सम्बन्त्िी ताललम र अलभमखुीकरण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  
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 घ) चशक्षा यिुा तथा खेलकूद शाखा       

५१ चशक्षाको गणुस्तर, आिारभतू चशक्षा, 
१२ कक्षासम्मको चशक्षा पाललकाबाट 
संचालन गनर सम्बन्त्िमा, अनसुचुी ८ ले 
ददएको चजम्मेिारी बमोचजम पाललकाबाट 
शैचक्षक काययक्रम संचालन गनर 
सम्बन्त्िमा र सशतय अनदुानको सटा 
समानीकरण अनदुानबाट चशक्षाका 
काययक्रम संचालन गनर सम्बन्त्िमा 
कमयचारीलाई विशेष ताललम तथा 
अलभमखुीकरण काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

५२ IEMIS तथा शैचक्षक क्षरेमा आएका 
नविन प्रितयन सम्बन्त्िमा प्रिोलिकरण 
ताललम आिश्यक। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा प्रिाहमा 
योगदान 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष 

 ª) आलथयक प्रशासन शाखा              

५३ अचन्त्तम लेखा पररक्षण प्रलतिेदनमा 
उललेचखत प्रलतिेदनहरु समयमै फछययौट 
गनुयपनर र सोका लालग अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, िडाध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत र लेखा लगायतका 
शाखाप्रमखुहरुलाई बेरुज ुहनु नददन, 
विलिसम्मत प्रकृयाबाट खररद कायय गनय 
तथा भएको बेरुज ुसमयमै फछययौट गनर 
विषयमा एवककृत सम्पलत व्यिस्थापन 
सम्बन्त्िमा अलभमखुीकरण काययक्रम 
संचालन। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

५४ एवककृत आलथयक लबिरणको तयारी गनय 
SUTRA लाई लनयलमत अपडेट गनय 
ताललम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

 च) कृवष तथ पश ुविकास शाखा          

५५ कमयचारी र कृषकविच समन्त्िय एिं 
अन्त्तरवक्रया काययक्रम, कृवष तथा 
पश'सेिाका िारेमा ज्ञान, लसप र िारणा 
पररितयन हनुे ताललम र कृवष सम्बन्त्िी 
अिलोकन भ्रमण काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  
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५६ कृवष सेिा सम्बन्त्िी कृवषलाई 
व्यिसायीकरण र आिलुनकीकरण गनय 
आिश्यक क्षमता अलभिवृद्ध काययक्रम 
संचालन गनर। कमयचारीलाई सक्षम 
बनाउन ज्ञान, लसप र िारणा पररितयन 
हनुे ताललम संचालन गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

५७ कृषकहरुको क्षमता अलभिवृद्ध र कृवष 
प्रविलि संरक्षणका लालग लसप, ज्ञान र 
िारणा पररितयन गनय सक्ने व्यिसावयक 
ताललमको आिश्यकता हनुाले 
कमयचारीलाई सोका लालग सहजीकरण 
गनय सक्षम बनाउने ताललम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

 छ) आन्त्तररक लेखा परीक्षण ईकाई          

५८ आलथयक प्रशासन, खररदप्रकृया, खररद 
काननु, आन्त्तररक र अचन्त्तम लेखा 
पररक्षणका सम्बन्त्िमा प्रचशक्षण।साथै 
आन्त्तररक लेखापररक्षकहरुलाई 
सेिाकाललन ताललम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

 ज) स्थानीय अलभलेख व्यिस्थापन      

५९ सचुना तथा अलभलेख केन्त्द्र व्यिस्थापन 
गनुयपनर। केन्त्द्र संचालन, सचुनाको हक, 
पारदचशयता, गोपनीयता, सूचनाको माध्यम 
र तररका आदद विषयका सम्बन्त्िमा 
कमयचारीलाई प्रचशक्षण। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

६० साियजलनक सम्पचत्तको आिलुनक 
अलभलेखका लालग सफ्टिेयर लनमायण गनर 
र कमयचारीलाई सफ्टिेयर संचालन 
सम्बन्त्िी ताललम ददने। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

 झ) स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन          

६१ स्थानीय सेिा व्यिस्थापनका लालग 
कायायलयको विस्ततृ O&M Survey गरी 
संगठन संरचना र दरबन्त्दी लनिायरण 
गनुयपनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

६२ स्थानीय सेिाको सवह व्यिस्थापनका 
लालग आिश्यक जनशचिको 
व्यिस्थापन गरी स्थानीय सेिा 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  
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व्यिस्थापन सम्बन्त्िी ताललम प्रदान 
गनुयपनर। 

दातलृन
काय, 

 ञ) बेरोजगारको तर्थयाकं संकलन          

६३ िेरोजगारलाई लसपअनसुारको ताललम र 
सामाग्री उपलब्ि गराउने व्यिस्था गनय 
तर्थयाङ्क संकलन र विश्लषेण िथा 
व्यिसाय सम्भाव्यता अध्ययन 
सम्बन्त्िमा ताललम काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

 ट) जेष्ठ नागररक अपागंता भएका व्यचि 
र अशिहरुको व्यिस्थापन    

     

६४ जेष्ठ नागररकलाई उपचारस्रोतको 
व्यिस्थासवहत आश्रयस्थल लनमायण 
गनुयपनर।सो व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा 
कमयचारीलाई प्रचशचक्षत गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

२००० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

६५ अनाथ असहायलाई उपचारस्रोतको 
व्यिस्थासवहत पनुस्थायपना केन्त्द्र लनमायण 
गनुयपनर।सो व्यिस्थापन सम्बन्त्िमा 
कमयचारीलाई प्रचशचक्षत गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

२००० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

 ठ) नगर प्रहरी          

६६ नगरप्रहरी पररचालन सम्बन्त्िी काननुी 
व्यिस्थाका अलतररि, उनीहरुलाई 
आफ्नो काम, कतयव्य, अलिकार, सरुक्षा, 
नेपाल प्रहरीसंगको समन्त्िय लगायतका 
विषयम प्रचशक्षण र विपदव्यिस्थापन, 
पिुयतयारी लगायतका विषयमा ताललम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सरुक्षा सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

 ड) सहकारी संस्था      

६७ स्थानीय सहकारी ऐन कायायन्त्ियनमा 
लयाउन उनीहरुलाई काननुको दायरामा 
लयाउन आिश्यक चेतनामूलक 
काययक्रम गनुयपनर र सहकारीको 
संस्थाको क्षमता विकास र लनयमनको 
लालग जनशचि थप गरी ताललम 
ददनपुनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/प्रदे
स/ 
पाललका
/ 

दातलृन
काय, 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  

 

 ढ) िडा सचचि तथा अन्त्य कमयचारीहरु 
     

६८ िडा कायायलयिाट सम्पादन हनुे सेिा 
प्रिाहका काययहरु, लसफाररस र प्रमाचणत 
गनर विषय, सेिाको चसु्त ढंगले 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/प्रदे
स/ 

पाललका
/ 

ज्ञान, दक्षता, क्षमता, 
सेिा, विकास, 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्
ष,  
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प्रिावहकरण गनर विषय, आइटी 
कम््यटुर सम्बन्त्िी विषयमा ताललम 
आिश्यक।  

दातलृन
काय, 

िडाअध्य
क्ष 

 (क) अनमुालनत जम्मा रकम  ५७८००
+ 

   

 

 

ताललका ९ख: रीबष य संस्थागत संरचनागत क्षमता विकास काययक्रम कायायन्त्िायन कायययोजना 
 (आ.ि २०७९/८०–२०८१/८२) 

क्र. 

सं. 

संस्थागत क्षमता विकास काययक्रम चजम्मेिारी अनमुालनत 

बजेट रु  

बजेटको 
स्रोत 

अपेचक्षत  

उपलब्िी 
अनगुमन 

मूलयाकंन 
 संस्थागत संरचना, कायायलय पिुायिार, 

भौलतक पिुायिार, औजार, उपकरण, 
मेचशन, फलनयचार लगायत 

     

१ कायायलयको निलनमायणालिन भिनलाई 
आिलुनक, पिुायिारयिु, 
सेिाग्राहीमैरी, सवुििायिु र 
अशिमैरी संरचना बनाउने। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत, 

३०००० संघ/प्रदेश/ 
दातलृनकाय 

  

पिुायिारयिु, 
सेिाग्राहीमैरी भिन 
लनमायण भएकोहनेु 

सेिाग्राहीले चसु्त 
सेिा पाएको हनेु 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

२ छ िटा िडा कायायलयहरुका नया ं
लनलमयत भिनहरुको हेरचार संरक्षण 
सम्भार गनर तथा सेिाग्राहीमैरी 
संरचनायिु हनुेगरी सिुार गनर। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत,िडाअध्यक्ष 

२०००० संघ/प्रदेश/ 
दातलृनकाय 

 

सेिाग्राहीले चसु्त 
सेिा पाएको हनेु 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

३ नयां भिनमा पयायप्त मारामा 
सभाकक्ष, िैठक कोठा, विषयगत 
शाखाका लालग पयायप्तकायय स्थल, 
सहयोगीकक्ष, पसु्तकालय, 
प्रलतक्षालय, विद्यलुतय सूचनापाटी, 
सोिपछु कक्ष, सनुिुाइस्थल, 
क्यान्त्टीन, स्याहारकक्ष, आराम कक्ष, 

शौचालय, पावकिं गस्थल लगायतको 
संरचना लनमायण गनर। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत, 

२०००० संघ/प्रदेश/ 
दातलृनकाय 

 

सेिाग्राहीले चसु्त 
सेिा पाएको हनेु र 
कमयचारी 
कामप्रलतउत्प्रेररत 
भएको हनेु 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

५ विपद व्यिस्थापन लगायत 
प्रशासलनक कामका लालग समेत 
पाललकामा थप चारपांग्र ेहलकुा 
सिारीसािन एक र एक एम्बलेुन्त्स  

खररद प्रयोगमा लयाउने। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत, 

३०००० संघ/प्रदेश/ 

दातलृनकाय 
विपद व्यिस्थापन 
भएको हनेु 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

६ अनगुमन, विपद कायय र 
कमयचारीहरुको काययउत्प्रेरणाका 
लालग समेत ५ िटा स्कुटर थप 
गनर। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत, 

१५०० संघ/प्रदेश/ 

पाललका 
उत्प्रेररतकमयचारी, 
उत्कृष्टकाययसम्पादन, 
सेिा, विकास 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  
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७ चशघ्र सेिा प्रिाह र प्रवििीमैरी 
काययसम्पादनमा सघाउ पयुायउन ५ 
िटा कम््यटुरहरु र एउटा वप्रन्त्टर 
खररद गनर। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत, 

१५०० संघ/प्रदेश/ 

पाललका 
उत्प्रेररतकमयचारी, 
उत्कृष्टकाययसम्पादन, 
सेिा, विकास 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

८ सेिा प्रिाह र पाललकाको प्रशासकीय 
काममा चसु्तता लयाउन एउटा 
उपयिु क्षमताको आिलुनक 
फोटोकपी मेचशन खररद गनर। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत, 

५०० संघ/प्रदेश/ 

पाललका 
उत्प्रेररतकमयचारी, 
उत्कृष्टकाययसम्पादन, 
सेिा, विकास 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

९ कायायलय थप व्यिस्थापन गनयका 
लालग र नयां भिनमा न्त्यनुतम 
आिश्यकता पूलतय गनय न्त्यूनतम 
दराज, कुस , टेिल, सोफा, फाइल, 
साउण्ड लसस्टम लगायत खररद 
गनर।यो खररद गदाय लमतव्यवयतालाई 
ध्यान ददने। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत, 

५००० संघ/प्रदेश/ 

पाललका 
उत्प्रेररतकमयचारी, 
उत्कृष्टकाययसम्पादन, 
सेिा, विकास 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

१० इन्त्टरनेट र िाइफाइ,  प्रोजेक्टर 
लगायतको व्यिस्था चसु्त बनाउने। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत, 

२००० संघ/प्रदेश/ 

पाललका 
उत्प्रेररतकमयचारी, 
उत्कृष्टकाययसम्पादन, 
सेिा, विकास 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

११ प्रलतक्षालयमा सेिाग्राहीका लालग 
उपयिु कुस हरुको व्यिस्थापन 
गनर। 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत, 

२००० संघ/प्रदेश/ 

पाललका 
सेिाग्राही सन्त्तषु्टी अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष,  

 

 (ख) अनमुालनत जम्मा रकम  ११2500    
 

ताललका ९ग: रीबष य प्रणालीगत क्षमता विकास काययक्रम कायायन्त्िायन कायययोजना 
 (आ.ि २०७९/८०–२०८१/८२) 

क्र. 

सं. 

प्रणालीगत क्षमता विकास काययक्रम चजम्मेिारी अनमुालनत 

बजेट रु 

बजेटको 
स्रोत 

अपेचक्षत 
उपलब्िी 

अनगुमन 

मूलयाकंन 

१ पाललकाको संिैिालनक कायय चजम्मेिारी परुा 
गनय तजुयमा गनुयपनर न्त्यनुतम आिश्यक 
काननुहरु (ऐन, लनयमािली, लनदर चशका, 
काययवििी, मापदण्ड) बनाइ लाग ुगनुयपनरमा 
अझै पलन न्त्यूनतम रुपमा आिश् यक काननुहरु 
तजुयमा गनय बाँकी रहेकोले संलबिानको अनसूुची 
८ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ले 
पाललकालाई ददएको संबैिालनक र काननुी 
चजम्मेबारी सम्पादनका लालग बनाउनपुनर 
न्त्यूनतम काननुहरु: ऐन, लनयमािली, 
लनदर चशका, ददग्दशयन, काययवििी, मापदण्ड 
लनमायण गनर। 

अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, 
गाउंकाययपालल
का  

३००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

ज्ञान, 
दक्षता, 
क्षमता, 
सेिा, 
विकास, 
वििी 
पद्धलतस्था
पना, 
सशुासन
कायम 
भएको 
हनेु 

गाउंसभा, 
प्रदेशसभा, 
प्रलतलनिीस
भा 
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२ निलनिायचचत जनप्रलतलनिीहरुलाई मौजदुा वििी, 
पद्दती, कायय प्रकृया र काययकारी भलूमकाका 
सम्बन्त्िमा प्रचशचक्षत गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

५०० प्रदेश/ 

पाललका 
 

ज्ञान, 
दक्षता, 
क्षमता, 
सेिा, 
विकास, 
वििी 
पद्धलतस्था
पना 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

३ पाललकाको रणनीलत, योजना, वििी, प्रकृया, 
पद्धती, काययप्रकृया सरलीकरण सिुारका 
काययवििी, फाराम, ढांचा तथा कागजातहरु 
तयार गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

फाराम 
बनेको 
हनेु,कायय 
सरल 
भएको 
हनेु 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

४ सेिा प्रिाहीकरणसंग प्रत्यक्ष सम्बचन्त्ित 
नागररक िडापर, गनुासो व्यिस्थापन संयन्त्र, 
गनुासोपेटीका, साियजलनक सनुिुाइ, सामाचजक 
पररक्षण, ग्राहक सन्त्तषु्टी, कायय सरलीकरण 
फाराम, अनलाइन अनगुमन मूलयांकन संयन्त्र 
लगायतका पद्धलत स्थापना, गठन, लनमायण 
गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

सेिाग्राही 
सन्त्तषु्टी 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

४ पाललकालभरको आन्त्तररक र पाललका बावहरको 
अन्त्तर लनकाय समन्त्िय, सहकायय, साझेदारी र 
काययप्रणालीका लालग उपयिु वििी तथा 
संयन्त्रको स्थापना गनर। 

प्रमखुप्रशासक
ाीय 
अलिकृत, 
सम्बद्धशाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

कायय 
सहजत 
भएको 
हनेु 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

५ काययक्रम, योजना, आयोजना, पररयोजनाको 
अनगुमन तथा मूलयाकंन गनय जांदा प्रयोग गनर 
व्यिहाररक काययवििी तयार गरी लागू गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१०० पाललका काययविलि 
तयार 
भएको 
हनेु 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

६ पाललकाका जनप्रलतलनिी र कमयचारीका सेिा, 
शतय, सवुििा, लनयलमतता, समयपालना, 
अनसुासन, आचरण लगायतको उपयिु 
व्यिस्थापनका लालग व्यिहाररक एिं 
समसामवयक आचारसंवहता बनाइ लागू गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

५० पाललका 
 

वििी 
पद्धलतस्था
पना 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

७ पाललकाका जनप्रलतलनिी र कमयचारीहरुलाई 
वििेयक तजुयमा, व्यिस्थापन, प्रशासन, 
संिैिालनक कायय चजम्मेिारी, स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन, वित्तीय हस्तान्त्तरण अनदुान, 
राजस्ि बाँडफाँट, आन्त्तररक राजस्ि 
पररचालन, साियजलनक खचय, खररद, वित्तीय 
व्यिस्थापन, सशुासन लगायतका विषयमा 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

३००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

ज्ञान, 
दक्षता, 
क्षमता, 
सेिा, 
विकास, 
वििी 
पद्धलतस्था

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  
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क्षमता अलभिवृद्ध काययक्रम (ताललम, प्रचशक्षण, 
अलभमचुखकरण, अन्त्तरवक्रया, गोष्ठी, सेलमनार, 
छलफल, अध्ययन, अिलोकन, भ्रमण जस्ता 
काययक्रम) संचालन गनर।  

पना 
सशुासन 

८ विलि लनमायण, बजेट लनमायण, योजना तजुयमा, 
राजस्ि पररचालन, सेिा प्रिाह, सशुासन 
कायम, वित्तीय संघीयता, विपद् व्यिस्थापन, 
पूिायिार लनमायण, िातािरण संरक्षण, वित्त 
व्यिस्थापन, िस्ती विकास, लगायतका 
विषयको सफलतम कायायन्त्ियका लालग मौजदुा 
संरचना, विद्यमान जनशचि र उपलब्ि काननु 
अपयायप्त देचखएकोले यस सम्बन्त्िमा ठोस 
योजना सवहत तत्काललक एिम ्दीघयकालीन 
रणनीलत सवहतको काययक्रम, काययपर, 
कायययोजना तयारी गरी लाग ुगनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

३००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

ज्ञान, 
दक्षता, 
क्षमता, 
सेिा, 
विकास, 
वििी 
पद्धलतस्था
पना 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

९ कमयचारी र जनप्रलतलनिीहरुलाई समग्र 
व्यिस्थापकीय र प्रशासलनक काययका साथसाथै 
जनतासँग प्रत्यक्ष सेिामा रही कायय सम्पादन 
गदाय आिश् यक पनर लसप, दक्षता, काययसंस्कृलत, 
काययव्यिहार, मयायदा, लमलनसाररता, समन्त्िय, 
चजम्मेिारी र जिाफदेवहता जस्ता गणुिेवष्ठत 
क्षमता विकासका काययक्रमबाट प्रचशचक्षत 
गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

ज्ञान, 
दक्षता, 
क्षमता, 
सेिा, 
विकास, 
वििी 
पद्धलतस्था
पना 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

१
० 

तत्काल पाललकाको संगठन संरचना र 
कमयचारी दरबन्त्दी सम्बन्त्िमा  पूणय र विस्ततृ 
संगठन तथा व्यिस्थापन सिरक्षण (O&M 

Survey) गनर र सोका आिारमा स्थायी 
दरबन्त्दी लसजयना गनर, आिश्यक शाखा र 
इकाइ स्थापना गनर र लोकसेिा आयोगमाफय त ्
स्थायी कमयचारी आपूलतय गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध 
शाखा, 
MOFAGA 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
 

स्थायी 
कमयचारी 
भरपदो 
काययसम्पा
दन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

१
१ 

पाललकाको समग्र काययपद्धतीमा सिुार लयाउन 
पाललकाका जनप्रलतलनिी र कमयचारीहरुलाई 
आिश्यकतानसुार E procurement, Egp, E 

governance, Online service sysem, Digital 

banking system, It based service training, 

Data management system, Administrative 

capacity building, Modern technology, 

Positive attitude, Repoort writing, Inter 

Palika visit लगायतका विषयमा लसपमूलक 
ताललम, प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

५००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

ज्ञान, 
दक्षता, 
क्षमता, 
सेिा, 
विकास, 
वििी 
पद्धलतस्था
पना 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  
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काययक्रम संचालन गरी काययप्रणालीमा सिुार 
लयाउने। 

१
२ 

संघीयतामा स्थानीय तहको सफल काययअनभुि 
प्राप्त गनर सम्बन्त्िमा राविय, अन्त्तरायविय 
अध्ययन, अिलोकन, भ्रमण काययक्रम। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

२०००+ 
स्रोतको 
खोजी 
व्यिस्थापन 

संघ/ प्रदेश/ 

दातलृनकाय 

संघीयता 
कायायन्त्िय
नमा 
सहायता 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

१
३ 

पाललकाको सम्पलत संरक्षण तथा व्यिस्थापन 
सम्बन्त्िी पोटयल लनमायण गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

वििी 
पद्धलतस्था
पना 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

१
४ 

पाललकाका सम्बद्ध पदालिकारीहरुलाई बैठक, 
सभा, एजेण्डा, लनणयय सम्बन्त्िमा विद्यतुीय 
माध्यमबाट जानकारी गराउने पद्दती लनमायण 
गराउने। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१०० पाललका वििी 
पद्धलतस्था
पना 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

१
५ 

काययपाललकाको लनणयय पचुस्तकाको स्क्यालनङ 
गरी अलभलेख राख्न ेपद्दतीको थालनी गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

वििी 
पद्धलतस्था
पना 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

१
६ 

न्त्यावयक सलमलतबाट भएको लमलापर तथा 
लनणयय पचुस्तकाको स्क्यालनङ गरी अलभलेख 
राख्न ेपद्दतीको थालनी गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

५०० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

वििी 
पद्धलतस्था
पना 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

१
७ 

सरकारी सरकारी सम्पलत संरक्षण तथा 
व्यिस्थापन एिम ्सरकारी जग्गा भिन 
सम्पदाको अलभलेख राख्न ेव्यिचस्थत पोटयल 
लनमायण गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

सरकारीस
म्पलत 

संरक्षण 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

१
८ 

अनाथ असहाय लगायतका लालग स्रोतको 
व्यिस्थासवहत पनुस्थायपना केन्त्द्र लनमायण गनय]। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

३००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

सेिा 
सन्त्तषु्टी 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

१
९ 

जेष्ठ नागररक लगायतका लालग स्रोतको 
व्यिस्थासवहत आश्रयस्थल र प्रलतक्षालय 
लनमायण गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

३००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

सेिा 
सन्त्तषु्टी 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

२
० 

खाद्य पदाथयको गणुस्तरजांचको लालग 
आिश्यक ऐन लनमायण गनुयपनर र गणुस्तर 
पररक्षणको लालग अलभमचुखकरण काययक्रम 
संचालन गनुयपनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

गणुस्तरी
यता 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

२
१ 

पाललकाका सचुना व्यिस्थापनका लालग सचुना 
तथा अलभलेख केन्त्द्र स्थापना गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

पारदचशयता अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  
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२
२ 

सतु्केरीमेरी बलथिंग सेन्त्टरको लनमायण र अन्त्य 
औजार उपकरणको व्यिस्था गनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

३००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

वििी 
पद्धलतस्था
पना 
िेरुज ु
नहनेु 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

२
३ 

औषिी तथा रसायनको आपूलतय र लनयमनको 
लालग काननु लनमायण गनर र पाललकालभरका 
औषिी पसल संचालन लनयमन गनर संयन्त्र 
लनमायण गनर। 

प्रमखुप्रशासक
ाीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

वििी 
पद्धलतस्था
पना 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

२
४ 

पाललकाको आय व्यय व्यिचस्थत विलिबाट 
लनयलमत रुपमा साियजलनवककरण गनर लनचित 
पद्दती बसालने। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

२०० प्रदेशसरका
र/ 

पाललका 

वििी 
पद्धलतस्था
पना 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

२
५ 

रसायन तथा औषिीको आपूलतय र लनयमनको 
लालग काननु लनमायण गनुयपनर। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 
सम्बद्ध शाखा 

१०० पाललका वििी 
पद्धलतस्था
पना 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

२
६ 

समग्रमा पाललकाका जनप्रलतलनिीहरु र 
कमयचारीहरुलाई लचक्षत गरी खररद 
व्यिस्थापन, काननुी मस्यौदा तयारी, आलथयक 
व्यिस्थापन, सचुना प्रवििी, स्थानीय विकास, 
अन्त्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्त्तरण, वित्तीय 
संघीयता, योजना तजुयमा, राजश्व पररचालन, 
प्रशासन र व्यिस्थपान, स्थानीय सशुासन, 
पिुायिार लनमायण, विकास व्यिस्थापन, 
सामाचजक सेिा, भमुी व्यिस्थापन, प्रकोप 
व्यिस्थापन, विकास व्यिस्थापन, तनाि 
व्यिस्थापन, वित्तीय व्यिस्थापन, द्धन्त्द 
व्यिस्थापन, ििृत्िकला, उद्घघोषणकला,   
न्त्यायसम्पादन प्रकृया, नेततृ्ि विकास 
लगायतका विषय तथ क्षेरमा विशेष ताललम, 
प्रचशक्षण तथा अलभमचुखकरण काययक्रम 
संचालन। 

प्रमखु 
प्रशासकीय 
अलिकृत, 

सम्बद्ध शाखा 

५००० संघ/ प्रदेश/ 

पाललका/ 
दातलृनकाय 

ज्ञान, 
दक्षता, 
क्षमता, 
सेिा, 
विकास, 
वििी 
पद्धलतस्था
पना 
सशुासन 

अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष,  

 

 (ग) अनमुालनत जम्मा रकम  ४२०५०    
 क्ल अनमुालनत बजेट रकम  २१२३५० 

+ 
   

नोट: 
1. उललेचखत क्षमता विकास योजनाको कायायन्त्ियनबाट यसै प्रलतिेदनको पररच्छेद ४ को बुदँा नं. ४.३ मा उललेचखत 

अपेचक्षत नलतजाहरुमध्ये क्षमता विकास योजना तयार भएको  हनुे, जनशचिले ताललम प्राप्त गरेको हनुे, 
पाललकाका काननुहरु तजुयमा भएको हनुे, भौलतक पिुायिारहरु तयार भएको हनुे, विकास लनमायण तथा सेिा प्रिाहमा 
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चशघ्रता आएको हनुे, दैलनक काययमा सरलीकरण भएको हनुे, कमयचारी उत्प्रेररत भएको हनुे, ग्राहक सन्त्तषु्टी भएको 
हनुे र वित्तीय लनयलमतता भई बेरुज ुलनयन्त्रण हनुे जस्ता उपलब्िीहरु  हालसल हनुेछन।् 

2. मालथका विलभन्न ताललकाहरुमा प्रस्ताि गररएका क्षमता विकास काययक्रम यस गोकुलगंगा गाउंपाललकाले आफ्नो 
प्राथलमकता क्षमता बजेट स्रोत आिश्यकता पररस्थीलत अनसुार कुनै पलन बषय समय र कुनै पलन आलथयक स्रोतिाट 
सम्पादन गनय सक्न ेन ैहुंदा मालथ प्रस्ताि गररएका तमाम क्षमता विकासका काययक्रमहरुमध्ये मखु्य मखु्य केही 
छनौट गरी रीबष य क्षमता विकास काययक्रम कायायन्त्ियन कायययोजनामा समािेश गरीएको छ। बांकी काययक्रमका 
लालग आफैं ले समयाििी प्राथलमकता र बजेट तथा बजेटको स्रोत व्यिस्था गनय सक्ननेै छ भन्न ेअपेक्षा गररएको 
छ। 

3. मालथ प्रस्ताि गररएका काययक्रमहरु P1,P2,P3 मा राचखएतापलन कामको प्रकृलतअनसुार कलतपय काययक्रम पवहलो 
बषयदेचख लनरन्त्तर गरररहनपुनर प्रकृलतका समेत रहेका छन।् 

4. मालथ ताललका ९ मा प्रस्ताि गररएको कामका लालग अनमुालनत बजेट रु २१,२३,५०,००० लाग्न ेअनमुान गररएको 
छ। उि रकममा पाललकाले आफ्नो आिश्यकतानसुार पररमाजयन गनय सक्नेछ।  

5. यस ताललका ९ को कायायन्त्ियन कायययोजनामा नसमेवटएका ताललका ४ का मध्ये यस ताललकामा नराचखएका 
काययक्रमहरु, ताललका ७ का काययक्रमहरु र ताललका ८ का काययक्रमहरु सम्पादन गनयका लालग छुटै थप बजेट 
लाग्नेछ सो रकम पाललका आफैले अनमुान गरी व्यिस्थापन गनयसक्नेछ र यो रकम संघ सरकार, प्रदेश सरकार, 
पाललकाको आफ्नै स्रोत, दात ृलनकाय, अन्त्य संघसंस्था समेतको सहयोगिाट व्यहोनर गरी सम्पादन गनुयपनरछ। 

6. मालथको कायययोजना ताललकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, िडाअध्यक्ष, सलमलत र कमयचारीलाई कुनै विषयमा ताललम िा 
प्रचशक्षण गनय अलग अलग काययक्रम र  बजेट प्रस्ताि गररएको भएतापलन यदी उललेचखत पदालिकारीलाई एकै 
पटक एकै स्थानमा उि ताललम िा प्रचशक्षण प्रदान गरेको खण्डमा अनमुालनत बजेट बचत हनुे र न्त्यनु लागत 
लाग्नेछ। 

7. उललेचखत क्षमता विकास कायययोजनाको सही कायायन्त्ियनका लालग पाललकाका जनप्रलतलनिीहरु र कमयचारीहरु पूणय 
रुपमा सवक्रय इमानदार र चजम्मेिार हनुपुनरछ। अलन स्रोत जटुाउनका लालग संघसरकार प्रदेशसरकार दात ृलनकाय 
प्रदेश सशुासन केन्त्द्र अन्त्य संघसंस्था पलन त्यचत्तकै सकारात्मक र सहयोगी हनुपुनरछ। साथै पाललकाले आफ्नो 
आन्त्तररक स्रोत पररचालनको थप संभािनाको खोचज गनुयपनर र समयसारीणी तथा प्राथलमकतालाई ख्याल राख्नपुनरछ। 
त्यसैगरी विपद प्रकोप महामारी समेतको सामना गदै पलन अगाडी बढ्नपुनर हनु्त्छ। अन्त्यथा यी सिै पक्ष यस 
कायययोजना कायायन्त्ियनका संभाव्य जोचखमका क्षरे हनु सक्नेछन।् 

 

  



98 
 

पररच्छेद - आठ 

लनष्कषय तथा सझुाि 

(Conclusion and Recommendation) 

 

रामेछाप चजललाचस्थत पहाडी भभुागमा अिचस्थत गोकुलगंगा गाउंपाललकालाई नपेालको संलबिान २०७२ ले ददएको 
संबैिालनक काययचजम्मेिारी सही ढंगले सम्पादन गनयका लालग उि गाउंपाललकाको रस्नालचुस्थत कायायलयमा सो 
गाउंपाललकाका निलनिायचचत जनप्रलतलनिीहरु, कमयचारीहरु तथा स्थानीय सेिाग्राही समेतको राय सझुाि सललाह ललइ 
उहांहरुकै माग भनाइ र स्थानीय आिश्यकता एिं िरातलीय यथाथयतामा रही तयार गररएको यो गोकुलगंगा गाउंपाललकाको 
रीबष य क्षमता विकास काययक्रम संबचन्त्ित सबै सरोकारिालाहरुिाट ईमानदाररताका साथ क्रमश लागू गदै जाने हो भने 
यस योजनािाट गोकुलगंगा गाउंपाललकाले गनुयपनर विकास लनमायण र सेिाप्रिाहको काममा अपेचक्षत र उललेखनीय योगदान 
पयुायइ समदृ्ध र समनु्नत गोकुलगंगा बनाउन सक्ने प्रशस्त संभािना छ।  
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पररच्छेद-नौँ 
अनसूुचीहरु 

 

अनसूुची १ 

फाराम नं. १ 

;+ljwfgsf] cg';'RfL–* adf]lhdsf] sfo{ lhDd]jf/Lsf] ljZn]if0f 

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 

kmf/fd g+= @ 

sfg'gadf]lhd Kfflnsfsf kbflwsf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg ljj/0f 

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]{,     

&= ;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]{,     
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^= ;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]{    

: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{]    
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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 न.ं ३ 

Ifdtf ljsf; cfjZostf ljZn]if0f(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 

     

@=( 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      
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#=( 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 

kmf/fd g+= $ 

;+:yfut Ifdtf  ljZn]if0f(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      

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      



103 
 

 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 
kmf/fd g+= % 

n;f(lisa) d"Nof+sg 

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

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

ePsf] gePsf] _ 
s}lkmot 

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

lg0f{odf c;xdlt cfbL_ 

  

!=^ cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL   
!=& :yfgLo txsf kbflwsf/Lx?sf] ;DklQ ljj/0f   
!=* d"NofÍg cjlwdf a;]sf] sfo{kflnsfsf] a}7s ;+Vof   
!=( n]vf k|0ffnLdf SUTRA sf] k|of]u   
@= ;+u7g tyf k|zf;g   
@=! ufpF÷gu/kflnsfsf] Ifdtf ljsf;   
@=@ k|ltj]bg tyf ljj/0f k|]if0f   
@=# ljifout ljefu÷dxfzfvf zfvf÷ pkzfvf÷PsfOx? Pj+ hgzlQmsf] sfd, sTo{Jo, clwsf/ / lhDd]jf/Lsf] sfo{ljj0f   
@=$= :yfoL kbk"lt{ gug]{ elgPsf kbx?df s/f/af6 dfq kbk"lt{   
@=% sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg ;Demf}tf   
@=^ hgzlQm Ifdtf ljsf;df nufgL   
@=& k|d'v k|\zf;sLo clws[tsf] pkl:ylt lbg   
@=* Ifdtf ljsf; sfo{qmddf kbflwsf/L / sd{rf/Lx?sf] ;xeflutf   
#= jflif{s ah]6 tyf of]hgf Joj:yfkg   
#=! jflif{s ah]6 tyf sfo{qmd / cfjlws of]hgf th'{df   
#=@ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df / kfl/t ug]{ sfo{df ;Da4 ;ldlt / ;dGjo   
#=# lbuf] ljsf;sf nIox?sf] :yfgLos/0f   
#=$ 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   
$=# cfo Joosf] jlu{s/0f tyf n]vf+sfgsf nflu g]kfn ;/sf/åf/f lgwf{l/t k4lt / 9fFrfsf] k|of]u   
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$=$ 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    
*=( 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   
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!)=#=@= cGt/ :yfgLo tx ;fe]mbf/L   
!)=#=#= lhNnf ;dGjo ;ldlt;Fusf] ;dGjo   

hDdf   
 

अनसूुची ६ 
kmf/fd g+= ^= 

Ifdtf ljsf; sfo{s|d sfof{Gjfog sfo{of]hgf-cf=j @)&(÷*)–@)*!÷*@_(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 तहले लनमायण गनुयपनर न्त्यूनतम काननुहरु 

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

क्र.सं. विषय चशषयक 

१.  लबषयगत सलमलत (काययसञ्चालन) काययविलि, २०७८  

२.  स्थानीय तहको नमूना सामाचजक समािेशीकरण नीलत २०७८ 

३.  आन्त्तररक लनयन्त्रण प्रणाली तजुयमा ददग्दशयन, २०७८  

४.  वित्तीय सशुासन जोचखम मलुयाङ्कन काययविलि 

५.  स्थानीय तहको योजना प्रवक्रयामा यिुा सहभालगता सम्बन्त्िी नमनुा काययविलि,२०७८ 
६.  गाउँपाललका/नगरपाललका मेललमलाप केन्त्द्र सञ्चालन सम्बन्त्िी काययविलि, २०७७  

७.  विपद् पूियतयारी तथा प्रलतकायय योजना  

८.  गाउँपाललका/नगरपाललकाको काययसञ् चालन लनदरचशका, २०७७)  

९.  टोल विकास संस्था (गठन तथा पररचालन) २०७७  

१०.  साियजलनक जिाफदेवहता प्रिद्धयनसम्बन्त्िी काययवििी 
११.  सचुना तथा अलभलेख केन्त्द्रको स्थापना तथा संचालनसम्बन्त्िी काययवििी, २०७७ 

१२.  व्यबसाय कर सम्बन्त्िी काययविलि २०७६  

१३.  राजस्ि सिुार कायय योजना तजुयमा ददग्दशयन  

१४.  घर जग्गा बहाल कर व्यबस्थापन काययविलि २०७६ 

१५.  स्थानीय िातािरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन  

१६.  गाउँपाललका/ नगरपाललकाकााे साियजलनक खररद लनयमािली, २०७५  

१७.  नदद तथा अन्त्य साियजलनक क्षेरको सरसफाइय सम्बचन्त्ि काययविलि, २०७५  

१८.  बालवििाह विरुद्ध काययक्रम खचय काययविलि २०७५  

१९.  सडक बालबाललकाकाा ेव्यिस्थापन खचय काययविलि २०७५  

२०.  बाल गृह संचालन काययविलि २०७५  

२१.  सहरी योजना तथा भिन लनमायण मापदण्ड  

२२.  उत्थानशील समदुायका लालग गाउँपाललका/नगरपाललकाको रणनीलत, २०७५  

२३.  गाउँपाललका/नगरपाललका आपतकालीन काययसञ्चालन विलि, २०७५  

२४.  स्थानीय विपद व्यिस्थापन कोष संचालन, काययविलि २०७५  

२५.  स्थानीय तहको िावषयक योजना तथा िजटे तजुयमा ददग्दशयन, २०७४  

२६.  स्थानीय उजाय विकास सम्बन्त्िी लनदरचशका, २०७४  

२७.  गररबी लनिारणका लालग लघ ुउद्यम विकास काययक्रम संचालन काययविलि २०७४  

२८.  एकीकृत सम्पचत्त कर व्यिस्थापन नमनुा काययविलि, २०७४  

२९.  स्थानीय तहमा करारमा जनशचि व्यिस्थापन गनर सम्बन्त्िी नमूना काययविलि, २०७४  

३०.  गाउँ/नगर विपद् जोचखम न्त्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन) ऐन 

३१.  घ िगयको लनमायण व्यिसायी इजाजतपर सम्बन्त्िी काययविलि  

३२.  स्थानीय तहको उपभोिा सलमलत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन सम्बचन्त्ि काययविलि २०७४ 

३३.  स्थानीय राजपर प्रकाशन सम्बन्त्िी काययवििी, २०७५  

३४.  न्त्यावयक सलमलतले उजरुीको कारिाही वकनारा गदाय अपनाउनपुनर काययविलिका सम्बन्त्िमा व्यिस्था गनय बनकेो वििेयक 

३५.  स्थानीय तहको प्रशासकीय काययविलि लनयलमत गनर ऐन, २०७५ 

३६.  कृवष व्यिसाय प्रिद्धयन ऐन, २०७५ 

३७.  स्थानीय तहको सरकारबाट गररन ेबजार अनगुमन लनदरचशका, २०७५ 

३८.  चशक्षा लनयमािली, २०७४  

३९.  स्थानीय तह सहकारी ऐन, 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/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
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https://mofaga.gov.np/news-notice/565
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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
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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
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क्र.सं. विषय चशषयक 

४०.  गाउँ/नगरपाललकाको आलथयक काययविलि लनयलमत तथा व्यिचस्थत गनय बनेको कानून, २०७४  

४१.  एफ.एम रेलडयो व्यिस्थापन तथा सञ्चालन काययविलि, २०७४  

४२.  गाउँ/नगर/चजलला सभा संचालन काययविलि २०७४  

४३.  महानगर नगर काययपाललका कायय विभाजन लनयमािली २०७४  

४४.  उपमहानगर नगर काययपाललका कायय विभाजन लनयमािली २०७४  

४५.  नगर काययपाललका कायय विभाजन लनयमािली २०७४  

४६.  गाउँ काययपाललका कायय विभाजन लनयमािली २०७४ 

४७.  नगर काययपाललका काययसम्पादन लनयमािली २०७४  

४८.  गाउँ काययपाललका काययसम्पादन लनयमािली २०७४  

४९.  गाउँ/नगर काययपाललकाको बैठक संचालन सम्बन्त्िी काययविलि २०७४  

५०.  स्थानीय तहको आलथयक ऐन २०७४  

५१.  स्थानीय तहको विलनयोजन ऐन २०७४  

 

अनसूुची ८ 

फाराम नं. ८: 

स्थलगत रुपमा पाललका भ्रमणको क्रममा वििरण संकलनका लालग तयार गरेको प्रश्नािली 
पाललकाको क्षमता विकास योजना तज ुयमा 

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

 

पाललकाको क्षर्िा विकास योजना िजुमर्ा(Capacity Development Plan of Palika) 

! cffufdL # jif{ -cf=j. @)&(=*), @)*)=*! / @)*!=*@_ sf nflu kflnsfsf] Ifdtf ljsf; of]hgf th'{df िनुमपने. 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_ 

रु्ख्य विषय 

१. यस पाललकाका सबल पक्षहरु के के छन,् सक्षर्िाहरु के छन,् अिसरहरु के छन ्? 
२. पाललकाका कर्जोर विषयहरु के छन,् सर्स्याहरु के छन,् चुनौिीहरु के रहेका छन ्? 
३. यस पाललकािाट संबबधानको अनुसूची ८ ले हिएको संबैधातनक जजम्रे्िारी सम्पािन भएको छ छैन, उक्ि कायम सम्पािन िनमर्ा कुनै सर्स्या छ कक, के के 

कायम सम्पािन हुन सकेका छैनन, िी कायम सम्पािन िनम पाललकाको के के विषय िथा पक्षर्ा क्षर्िा विकास िनुमपलाम ? 
४. IT based activities/online based service/computer based data system, Digital k|ljlwsf] k|of]u, online service पाललकार्ा अिलम्िन िररएको छ छैन यी विषयर्ा 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

१३. s"n jh]6sf] cj:yf? 

१४. cfGtl/s cfosf] cj:yf? 

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

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

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

१८. /fh:j cg'bfg pkयf]usf] cj:yf ? 

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

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

२१. s"n vr{? 

२२. k"+hLut vr{? 

२३. rfn," vr{? 

२४. k|zf;lgs vr{? 

२५. क्षर्िा विकासर्ा खचम ?  
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? 

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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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. सर्ग्रर्ा पाललकाको सेिा प्रिाहको अिस्था कस्िो रहेको छ र सेिा प्रिाहर्ा सुधार ल्याउन के के क्षर्िा विकासका कायमक्रर् आिश्यक होला < 
४३. पाललकाका जनप्रतितनधी (अध्यक्ष उपाध्यक्ष िडाअध्यक्ष र सिस्यहरु)को क्षर्िा विकास का लागि के कस्िा क्षर्िा विकासका कायमक्रर्(Representatives 

Capacity Development Program) िय िनुम उपयुक्ि होला ? 

४४. पाललकाको र्ानि संशाधन (कर्मचारी)को क्षर्िा विकासका लागि के कस्िा क्षर्िा विकासका कायमक्रर् (Employees Capacity Development Program) 
उपयुक्ि होला ? 

४५. पाललकाको संस्थािि क्षर्िा विकासका लागि के कस्िा क्षर्िा विकासका कायमक्रर् संचालन िनम उपयुक्ि होला र संस्थािि क्षर्िा विकास(Institutional 

Capacity Development Program)का लागि के के सुधार िनुम आिश्यक िेखु्नहुन्छ ? 

४६. पाललकाको प्रणाली पद्धिी कायमप्रकृया नीति कानुन कायमविधी सेिाप्रिाह सर्न्िय जस्िा विषयको क्षर्िा विकासका लागि के कस्िा क्षर्िा विकासका 
कायमक्रर्(Capacity Development Program for System) यस पाललकाका लागि उपयुक्ि होला ? 

४७. पाललकाका विलभन्न सलर्ति िथा उपसलर्तिहरुको कायमक्षर्िा अलभबदृ्धी िनम क्षर्िा विकासका के के कायमक्रर् आिश्यक पलाम ? 

४८. पाललकाको सर्ग्र कायमसम्पािनर्ा सुधार ल्याउनका लागि िथ आफ्नो संबैधातनक िथा कानुनी कायमजजम्रे्िारी पूरा िरी स्थानीय सरकारको अनुभुिी 
हिलाउनका लागि के के क्षर्िा विकासका कायमक्रर् यस पाललकार्ा आिश्यक पलाम ? 

अनसूुची ९ 

फाराम नं. ९ 

क्षमता विकास योजना तज ुयमा सम्बन्त्िमा भएको छलफलमा सहभागीहरुको उपचस्थती  
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