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पररच्छेद ― 1 : पररचय 
1.1. पषृ्ठभलूम 
 

बागमती प्रदेश अन्तगात दोलखा जिल्लाको दजक्षणी भभुागमा प्रलसद्ध तामाकोशी नदी र जखम्ती 
खोलाको वकनारमा अिजथित तामाकोशी गाउँपाललका विकास र सम्िवृद्धको सम्भािनाका दृविकोणले 
पररजचत छ । साविकका लभरकोट, झलेु, िफे, माल,ु शहरे, च्यामा र हाँिा लगायत ७ गाविसहरू लमलेर 
बनेको यस गाउँपाललकाको उत्तरमा बैतेश्वर गाउँपाललका, दजक्षणमा जखम्ती खोला र रामेछापको 
गोकुलगंगा गाउँपाललका, पजिममा मेलङु्ग गाउँपाललका र पिुामा जिरी नगरपाललका रहेका छन ्।यस 
गा पा को क्षेत्रफल १५३.०६ िगा वक लम रहेको छ भने िनसंख्या १८८४९ (केन्रीय तथयांक 
विभाग) रहेको छ । 

िनताको सबैभन्दा लनकटको अिाात ् छुन र देख्न सवकने सरकारको रुपमा थिानीयतहहरु रहेका 
छन ्।मलुकुभरका ७५३ थिानीय सरकार मध्ये दोलखा जिल्लाको तामाकोशी गाउँपाललका पलन एक 
हो । यो पाललकाले थिायत्तताको उच्च अभ्यास गदै थिानीय तहमा शासकीय सहभालगता, 
ििाफदेवहता, पारदजशाता एिं उत्तरदावयत्ि िथता असल शासनका मान्यताहरु अङ्गालेको छ ।  

तामाकोशी गाउँपाललकाले नेपालको संविधानको एकल अलधकार (अनसूुची ‐ ८) मा उल्लेजखत २२ 
िटा कायाहरु तिा थिानीय सरकार सञ्चालन  ऐन, २०७४ मा उल्लेजखत गाउँपाललकाका अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, िडाध्यक्ष, िडा सलमलत लगायतका विलभन्न विषयगत सलमलत तिा प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत लगायत शाखा  ईकाइहरुमा काम गने कमाचारीहरुको समग्र विकास गनुा पदाछ । 

 

1.2. क्षमता विकास योिनाको आिश्यकता तिा औजचत्य 
तामाकोशी गाउँपाललकामा अध्यक्ष एिम ्उपाध्यक्ष लगायत अलधकांश िडा अध्यक्षहरु नयाँ लनिााजचत 
छन ्। वि सं २०७९ िेठ देजख शरुु भएको दोस्रो कायाकालको लालग पाललकामा नयाँ 
पदालधकारीहरु आएका छन ्। िनतासँग गरेको िाचा, प्रलतबध्दता एिम ्घोषणापत्रहरुमा उल्लेजखत 
काया गना िनप्रलतलनलधहरुका लालग संविधानमा उल्लेजखत एकल अलधकार एिम ्साझा अलधकारबारे 
िानकारी गराउन ुर तदनरुुप सो कायाका लालग मानिीय, भौलतक एिम ्प्रवियागत क्षमता अलभिवृद्ध 
गने खाका तयार गनुा नै अवहलेको आिश्यकता हो ।तसिा, तामाकोशी गाउँपाललकाको क्षमता 
विकास योिना तिुामा गना अत्यन्त आिश्यक भएको छ । 



तािा िनादेश माफा त ्आएका नयाँ पदालधकारीहरुलाई के के गनुा पदाछ र कसरी कवहले ती कायाहरु 
सम्पादन गने भने्न कुराको चरणबद्ध िानकारी गराउन ुनै क्षमता विकास योिनाको लक्ष्य भएकोले 
तामाकोशी गाउँपाललकाको लालग प्रथतावित यो क्षमता विकास योिना (२०७९/८०‐२०८१‐

८२)कोशेढुङ्गा सावित हनुछे । 

 

1.3. क्षमता विकास योिना तिुामा विलध र प्रविया 
तामाकोशी गाउँपाललकाको क्षमता विकास योिना तिुामाको लालग निलनिााजचत िनप्रलतलनलधहरु, प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृत एिम ्शाखा प्रमखु तिा समथत कमाचारीहरुसमेतको सविय सहभालगतामा लमलत 
२०७९/०३/०४ मा छलफल तिा परामशा गररयो । विगतमा दोलखा जिल्ला समन्िय सलमलतका 
प्रमखु रही आफ्नो कायाकाल रहँदै तामाकोशी गाउँपाललकाको अध्यक्षमा लनिााजचत श्री प्रोण प्रताप 
केसीले सो अन्तविा या अत्यन्त उपयोगी र सामवयक भएकोले आफूले यस कायामा सक्दो सहयोग गने 
र क्षमता विकास योिना तिुामामा सबैको सविय सहभालगताको िचन ददनभुयो ।त्यसै गरी शृ्रिना 
खड्का सिेुदीले पलन आफूले लसक्नपुने कुराहरु लसललसला एिम ्समयबद्ध ताललकामा आउने भएकोले 
प्रथतावित क्षमता विकास योिना दथतािेिको व्यग्रतासाि प्रतीक्षा गरेको बताउन ुभयो  ।  

उक्त अन्तविा या एिम ्छलफल समाप्त भएपलछ प्रत्येक शाखाका कमाचारीहरुसँग बसी विद्यमान 
क्षमताको अिथिा, अपेजक्षत क्षमताको आकँलन र कुन कुन काया सम्पादन गना के कथता क्षमता 
आिश्यक छन ्भने्न सम्बन्धमा िथतगुत एिम ्धरातलीय विश्लषेण गररयो ।  

छलफल एिम ्विश्लषेणमा तथयाङ्क सङ्कलन कायालाई सहि हनुे गरी तयार गररएका विलभन्न 
फारमहरुको माध्यमबाट तथयाङ्क एिम ्सूचनाहरु सङ्कलन गररएको छ । त्यसैगरी थिानीय तहले 
गरेको संथिागत थिमूल्याङ्कन (LISA) को नतीिा र सो उपर गररएको गणुथतर आश्वथतता नतीिा 
बारे समेत छलफल गररएको लियो । 

प्रथतावित क्षमता विकास योिना धाने्न नसवकने अिाात ्ज्यादै महत्िाकांक्षी नबनोस ्भन्नाका लालग 
पाललकाको आफ्नै स्रोतबाट छुट्याउन सवकने रकम, नेपाल सरकार एिम ्प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु 
सक्ने रकम समेतको आकँलन गरी अनमुानयोग्य एिम ्कायाान्ियनयोग्य योिना बनाउन ुपनेमा 
विज्ञहरुले उहाँहरुको ध्यानकषाण गराउन ुभएको लियो । 

 



1.4. क्षमता विकास योिनाका सीमाहरु 
क्षमता विकास योिनामा सकेसम्म बढी सूचना समािेश गरी तयार गने प्रयास गररएको छ । 
छलफल, अन्तरविया एिम ्थिलगत अध्ययनबाट सङ्कललत सूचनाहरु पूणा नभएपलन मानि 
संशाधनको विद्यमान अिथिा विश्लषेणमा िोड ददई क्षमता विकास योिना तयार गररएको छ 
।कायाालय पूिााधार एिम ्औिार उपकरणहरु, विद्यमान कानूनी दथतािेि एिम ्अब बनाउनपुने 
कानूनहरु सम्बन्धमा पलन विद्यमान र अपेजक्षत अिथिा बारे मलसनो अध्ययन गररयो ।त्यसैगरी यो 
पाललकाले लछटै्ट नै संगठन तिा व्यिथिापन सिेक्षण (O and M Survey)गने भएकोले िपघट भई 
कायम हनुे दरबन्दीमा आउने िनशजक्तका लालग समेत क्षमता अलभिवृद्ध गनुापनेछ । 

पवहलो प्रयासको रुपमा तयार गररएको यो योिना आगमी ददनमासमय सापेक्ष रुपमा पररमािान गदै 
लग्न ुपदाछ । 

 

1.5. कायाकारी साराशं 
 

 

 



पररच्छेद ― 2 : थिानीय तहको क्षमता विकास नीलत तिा कायानीलत 
 

2.1. क्षमता विकासका लालग थिानीय तहले अङ्गीकार गरेका नीलतहरु 
कायापाललकाले प्रदान गने सेिा सवुिधा तिा कायासम्पादन एिं ििाफदेवहताको थतरमा िवृद्ध गने  

लक्ष्य प्रालप्तका लालग देहायका उदे्दश्यहरु रहेका छन ् 

1. पाललकाले सम्पादन गने काया एिं अपनाउने प्रणाली तिा प्रवियाहरु सरल, थपि र पारदशी बनाउने । 

2. पाललकाले प्रदान गने सेिाको व्यिथिापन क्षमता, मानि संशाधन र कायादक्षतमा िदृद्द गने । 

3. पाललकाको आन्तररक एि ्बाह्य स्रोत पररचालन क्षमता बढाउने । 

4. पाललकाले अपनाउने विकास व्यिथिापन प्रणालीलाई सूचना प्रविलधमा आधाररत एिं सहभालगतामूलक तिा 
नतीिामूलक बनाउने । 

उपरोक्त उदेश्य हालसल गना देहायका रणनीलत एिं कायानीलत अपनाईएको छ । 

1. कानून, नीलत तिा सशुासन सम्बन्धी रणनीलत 

पाललकाको आफ्नै कानून, नीलत, लनयम एि कायाविलध तयार गरी सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी 
बनाउने । यो रणनीलत प्रालप्तकालालग देहायका कायानीलत अपनाउने । 

 संविधान तिा थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुारका अलधकारक्षेत्र एिं विषयमा थिानीय ऐन, 
नीलत, लनयम कायाविलध, लनदेजशका एि मापदण्ड तयारी र प्रजशक्षणको माध्यमबाट पदालधकारी एिं 
कमाचारीहरुलाई िानकारी एिं प्रबोधीकरण गने । 

 पाललकाको ििाफदेवहता बढाउन एकीकृत संयन्त्रको माध्यमबाट सेिा प्रिाह तिा अन्य सेिा उपलब्ध 
गराउने 

 

2. संगठन तिा क्षमता विकास सम्बन्धी रणनीलत 

 थिानीय सेिा प्रिाहलाई सहि सरल बनाउने, कायाविलध लनमााण गने तिा सरकारी सम्पजत्तको 
अलभलेख तयार गना देहायका कायानीलत अपनाईनेछ । 

 सूचना प्रविलधको प्रयोग माफा त सेिा प्रिाह र प्रशासलनक काया गररनेछ । 

 सेिाग्राही लगायतको समन्ियमा घमु्ती सेिा जशविरहरु सञ्चलन गररनेछ । 

 िडा थतरीय आयोिना सञ्चालन गना र ती आयोिनामा थिानीयबासीको अपनत्ि कायम गना टोल 
सधुार सलमलतको गठन र पररचालन गररनेछ । 

 सेिा केन्र तिा ईकाईहरुको थिापना गरी उद्योग, पयाटन, खानेपानी तिा सरसफाई, विपद् 
व्यिथिापन सम्बन्धी सेिा सञ्चालन गररनेछ । 



 बालबाललका, ज्येि नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त मवहलाहरुको विशेष आिश्यकता पूरा हनेु गरी 
सािािलनक भिन तिा संरचनाहरु लनमााण गररनेछ । 

 पाललका लभत्रका सरकारी थिालमत्िमा रहेका सबै सरकारी सम्पजत्त (िग्गा, भिन तिा अन्य संरचना) 
को अलभलेख तयार गरी लतनको संरक्षण, संिद्धान गरी सािािलनक वहत तिा पाललकाको आयस्रोत 
अलभिवृद्धका लालग प्रयोग गररनेछ । 

 

3. स्रोत पररचालन तिा व्यिथिापन रणनीलत 

 रािथिको आधार, दर र दायरा यवकन गरी सूचना प्रविलधमा आधाररत व्यिथिापन गने । 

 पाललका लभत्रका लनिी क्षेत्रलाई लजक्षत गरी कर परामशा सेिा केन्रको थिापना र सञ्चालन गने । 

 रािथि व्यिथिापन सम्बन्धमा कायाविलध तयार गरी लागू गने । 

 रािथि परामशा सलमलतको क्षमता अलभिवृद्ध गना विषय विज्ञ एिं दक्षहरुको सेिा सो सलमलतलाई 
उपलब्ध गराउने । 

 

4. विकास व्यिथिापन सम्बन्धी रणनीलत 

 योिना तिुामा तिा कायाान्ियनमा िनसहभालगता िवृद्ध गने । 

 आयोिना व्यिथिापनलाई गणुात्मक र पररणामखुी बनाउने  

 पाललकाको विद्यमान आिलधक योिनालाई पररमािान गने । 

 मध्यमकालीन खचा संरचना तयार गने र सो को नतीिा मापन सूचकहरु तयार गरी सो को आधारमा 
िावषाक विकास योिना तिुामा गने । 

 केन्र एिं प्रदेश सरकारसँग तादात्म्य राखी सडक, भिन तिा अन्य संरचना लनमााणका मापदण्ड तयार 
गरी लागू गने । 

 गै.स.स. तिा समदुायमा आधाररत संथिाहरु माफा त गररने सेिा प्रिाह तिा लनमााणका कायाहरुमा 
समन्िय गना कायाविलधको तयारी र कायाान्ियन गने । 

 विकास लनमााणका कायाहरुमा दोहोरो तेहोरोपन हटाउन केन्र तिा प्रदेश सरकारबाट अनगुमन तिा 
मूल्याङ्कन ताललका प्राप्त गरी सो अनरुुप थिानीय अनगुमन तिा मूल्याङ्कन लनदेजशका तयार गरी लागू 
गने । 

 

 

5. पाललकाको आफ्नै कानून, नीलत, लनयम एि कायाविलध तयार गरी सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउने । यो 
रणनीलत प्रालप्तकालालग देहायका कायानीलत अपनाउने । 

  

 संविधान तिा थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुारका अलधकारक्षेत्र एिं विषयमा थिानीय ऐन, 
नीलत, लनयम कायाविलध, लनदेजशका एि मापदण्ड तयारी र प्रजशक्षणको माध्यमबाट पदालधकारी एिं 
कमाचारीहरुलाई िानकारी एिं प्रबोधीकरण गने । 



 पाललकाको ििाफदेवहता बढाउन एकीकृत संयन्त्रको माध्यमबाट सेिा प्रिाह तिा अन्य सेिा उपलब्ध 
गराउने  

 पाललकाबाट सञ्चालन गररने  विकास लनमााणका कायाहरुको अनगुमन तिा सपुररिेक्षण गना समदुायमा 
आधाररत संथिाहरुलाई सहभालगता गराउने । 

 

2.2. क्षमता विकासका लालग विगत ३ िषामा गररएको बिेट विलनयोिन 
विगत ३ िषामा यस गाउपाललकाकाले क्षमता विकासको क्षेत्रमा गरेको बिेट विलनयोिन ज्यादैनै 
न्यून रहेको पाइएको छ । यसबाट क्षमता विकासका लालग यस पाललकाले विशेष ध्यान ददन ुपने 
देजखन्छ । विगत ३ आ ि को विलनयोिन हेदाा प्रत्यक आ ि मा िमश विलनयोजित रकमको 
प्रलतशतमा िवृद्ध भए पलन खास रकममा िवृद्ध हनु सकेको पाइदैन ।  

 

यस पाललकाले विगत ३ िषामा क्षमता विकासमा गरेको खचा देहाय बमोजिम देजखन्छ । 

आलिाक िषा 
कूल बिेट (हिारमा) क्षमता विकासको लालग 

विलनयोजित रकम(हिारमा) 
२०७८/७९ २८२५९२ ९०२५ (३.२%) 

२०७७/७८ ७०९३६८ १५८१५ (२.२%) 

२०७६/७७ ६०९२८४ १०५०८ (१.७%) 

स्रोत: तामाकोशी गाउँपाललका 

2.3. क्षमता विकासका लालग सञ्चाललत कायािमहरु आन्तररक र बाह्य 

ि․ 
सं․ 

क्षमताविकास कायािम लागत 

१ कमाचारी  क्षमता विकास  
ताललम एिं अध्ययन भ्रमण 

५ लाख 

२ कमाचारी भ्रमण १५ लाख 

३ पयाटन भ्रमण खचा ५ लाख 



यो पाललकाले आ ि २०७८/७९ मा 
क्षमता विकासका लालग देहायका 
कायािमहरु सञ्चालन गरेको देजखन्छ । सबै कायािमहरु आन्तररक स्रोतबाट व्यहोररएको देजखन्छ 
। 

 

 

पररच्छेद ― 3 : थिानीय तहको विद्यमान मानि तिा संथिागत अिथिा 
3.1. थिानीय तहमा विद्यमान मानि संशाधनको अिथिा 
 

यस तामाकोशी गाउँपाललकाको कमाचारी दरबन्दी लनम्न ताललकामा प्रथततु गररएको छ । गाउँ 
कायापाललका तफा  कायाालय सहयोगी समेत िम्मा ५१ िनाको दरबन्दी रहेको छ भने िडा 
कायाालयहरुको कूल दरबन्दी ८३ रहेको छ । त्यसमध्य गाउ कायापाललका तफा  ररक्त पद २४ छ 
भने िडा कायाालय तफा  ररक्त पद ४० रहेको छ ।  

 

qm=; :jLs[t kb ;]jf 

;d"x 

b/aGbL 

;+Vof 

hDdfkb

k'tL{ 

l/tm 

kb  

s}lkmot 

1.  k|d'vk|zf;sLoclw

s[t 

k|zf;g ! ! )  

2.  clws[t -cf7f}F_ s[lif, 

e]6]l/g/L  

! ! )  

3.  O{lGhlgo/ -;ftf}_ O{lGh ! ! ) ! hgf s/f/ cGtu{t 

sfo{/t  

4.  clws[t -5}7f}_ lzIff ! ! ) gofFkbk"tL{ 

5.  clws[t -5}7f}_ N]fvf ! ! ) GfofFkbk[tL{  

6.  clws[t -5}7f}_ k|zf;g @ ! ! GfofFkbk"tL{, l/Qm /x]sf] 

kbdfnf]s 

;]jfcfof]udfdfuePsf]  

7.  clws[t -5}7f}_ s[lif, 

e]6]l/g/L 

! ! )  

४ सिारी साधन खररद ३ लाख 



8.  clws[t -5}7f}_ s[lif, 

afnL 

! ) !  s/f/ ;]jfcGt{ut 

sfo{/t, nf]s ;]jf 

cfof]udf dfuePsf]  

9.  cfGtl/s 

n]vfkfl/Ifs -kfFrf}_ 

k|zf;g ! ! ) GfofFkbk[tL{ 

10.  ;xfoskfFrf} k|zf;g $ ! # ;dfof]hg af6 ! hgf, 

l/Qm /x]sf] kbdf nf]s 

;]jfcfof]udfdfuePsf]  

11.  sDk"6/ ck/]6/ 

kfFrf}+ 

ljljw ! ! ) GfofFkbk[tL{ 

12.  n]vf ;xfoskfFrf}{  k|zf;g ! ! )  

13.  k|f=; kfFrf}+ s[lif, 

e]6]l/g/L 

@ ) @ l/Qm /x]sf] kbdfnf]s 

;]jfcfof]udfdfuePsf] 

14.  Kf=:jf=k|f=;=rf}yf] s[lif, 

e]6]l/g/L  

nf=kf]=8]=

8] 

$ ! # ;dfof]hgfaf6 !, l/Qm 

/x]sf] kbdfnf]s 

;]jfcfof]udfdfuePsf 

15.  Kf|f=; kfFrf} s[lif @ ) @ l/Qm /x]sf] kbdfnf]s 

;]jfcfof]udfdfuePsf] 

16.  k|f=; rf}yf]  s[lif ! ) ! l/Qm /x]sf] kbdfnf]s 

;]jfcfof]udfdfuePsf]  

17.  Kf|f=;= lzIff ! ! )  

18.  x]=c÷l;=c=x]=j 5}7f} :jf:Yo ! ! )  

19.  l;=c=g=dL  :jf:Yo ! ) !  

20.  ;j–O{lGhlgo/  O{lGh ! ) ! l/Qm /x]sf] kbdfnf]s 

;]jfcfof]udfdfuePsf] 

21.  c=;j– O{lGhlgo/  O{lGh ! ) ! l/Qm /x]sf] kbdfnf]s 

;]jfcfof]udfdfuePsf] 

22.  ;=dlxnfljsf;  ljljw ! ! ) GfofFkbk[tL{ 

23.  Vff=kf=;=6] O{lGh ! ! ) gofFkbk"tL{  

  hDdf #@ !^ !^   

ufFpkflnsfsfof{no tkm{  

 ;xfoskfFrf} k|zf;g # # ) gofFkbk"tL{  



 ;aOGlhlgo/  O{lGh # @ ! @ gofFkbk"tL{ !hgfnf]s 

;]jfcfof]uaf6 dfuePsf]  

 ;xfos rf}yf]  k|zf;g $ # ! # hgfgofFkbk"tL{ 

!hgfnf]s ;]jfcfof]uaf6 

dfuePsf]  

 c=;a O{Glhlgo/ O{lGh $ ) $ gofFkbk"tL{  

 x]=c= kfFrf}  :jf & ! ^ ^ hgf s/f/ 

;]jfcGt/u{t sfo{/t, 

nf]s 

;]jfcfof]udfdfuePsf]  

 c=x]=j. l;=c=x]=j  :jf !$ ^ * &hgf s/f/ ;]jfcGtu{t 

sfo{/t, nf]s 

;]jfcfof]udfdfuePsf] 

 c=g=dL :jf !$ !) $ $ hgf s/f/ 

;]jfcGtu{t, nf]s 

;]jfcfof]udfdfuePsf]  

 sf=;  k|zf;g @ @ )   

   %! @& @$  

Jf8f sfof{nfotkm{  

s'n   *# $# $)   

 

 

3.2. थिानीय तहको संथिागत विकासको अिथिा 
संथिागत विकासको सन्दभामा अध्ययन गदाा यस पाललकाले हालसम्म िम्मा १2 ऐन, 4 लनयमािली, 
१ आचार संवहता र ३७ कायाविलध समेत गरी िम्मा ५४ काननु तयार गरेको देजखयो ।पाललकाको 
समग्र काया सञ्चालनको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएकोमा काननुहरु मध्य लनम्न ताललका बमोजिम मात्र 
तयार भएको देजखयो ।तसिा पाललकाले यिाशीघ्र आिश्यक ऐन, लनयम,कायानीलत, कायाविलध, 
ददग्दशान,लनदेजशका तिा मापदण्डहरु तयार गनुापने देजखएको छ । 
 
o; kflnsfdfb]xfoadf]lhdssfsfg'gL b:tfa]hx? ePgePsf]  

qm=; sfg'gx?  Sfg'gsf] 

lsl;d 

5, 

5}g 

s}lkmot 



1-  Ljifoutx? ;ldltsfo{;+rfngsfo{ljlw, @)&* sfo{ljlw 5  

2-  :yfgLotxsf] gd"gf ;fdflhd ;dfj]zLs/0f gLlt,@)&* gLlt 5}g  

3-  cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL th'{dflbUbz{g, @)&* lbUbz{g  5}g  

4-  ljQLo ;'zf;g hf]lvdd"Nof+sgsfof{ljlw, @)&* sfof{ljlw 5}g  

5-  ufFpgu/kflnsfsf] ;lIKt sf]ifsf] cfGtl/s n]vf kl/If0f 

;DaGwLsfo{ljlw, @)&* 

sfof{ljlw 5}g  

6-  :yfgLotxsf] of]hgfk|ls|ofdfo'jf ;xeflutfsfof{ljlw, 

@)&* 

sfof{ljlw 5}g  

7-  d]nldnfks]Gb ;+rfng ;DaGwLsfof{ljlw, @)&*  sfof{ljlw 5}g  

8-  ljkb\ k"j{tof/L tyfk|ltsfo{ of]hgf, @)&* sfof{of]hgf 5  

9-  ufFpkflnsf÷gu/kflnsfsf] sfo{;+rfnglgb]{lzsf, @)&* lgb]{lzsf 5  

10-  6f]nljsf; ;+:yf -u7g tyf kl/rfng_ gd"gfsfo{ljlw, 

@)&& 

sfof{ljlw 5  

11-  ;fj{hlgshjfkmb]lxtf k|j4{g ;DaGwLsfof{ljlw, @)&& sfof{ljlw 5  

12-  ;"rgftyfclen]v s]Gbsf] :yfkgftyf ;+rfng 

;DaGwLsfof{ljlw, @)&& 

sfof{ljlw 5}g  

13-  Joj;fo s/ ;DaGWfLsfof{ljlw, @)&^ sfof{ljlw 5  

14-  /fh:j ;'3f/ sfo{ of]hgfth'{dflbUbz{g, @)&^ lbUbz{g 5  

15-  3/ hUufaxfn s/ Joj:yfkgsfof{ljlw, @)&^ sfof{ljlw 5}g  

16-  :yfgLojftfj/0f tyfk|fs[lts ;|f]t ;+/If0f P]g, @)&^ P]g 5  

17-  ;fj{hflgsvl/b lgodfjnL, @)&% lgodfjnL 5}g  

18-  gbLtyfcGo ;fj{hlgs If]qsf] ;/;kmfO{ ;DalGw, @)&%  sfof{ljlw 5  

19-  Affnljjfx lj?4 sfo{qmdvr{ sfof{ljlw, @)&%  sfof{ljlw 5}g  

20-  ;8s afnaflnsfsf] Joj:yfkgvr{ sfof{ljlw, @)&%  sfof{ljlw 5}g  

21-  Affnu[x ;+rfngsfof{ljlw, @)&% sfof{ljlw 5}g  

22-  ;x/L of]hgftyfejglgdf{0f dfkb08, @)&% Dffkb08 5}g  

23-  pTyfgzLn ;d'bfosfnfluufFpkflnsf÷gu/kflnsf 

/0fgLlt, @)&% 

/0fgLlt 5}g  

24-  ufFpkflnsf÷gu/kflnsfcfktsfnLgsfo{;+rfngljlw, 

@)&% 

sfof{ljlw 5}g  

25-  :yfgLoljkbJoj:yfkg sf]if ;+rfng, sfof{ljlw, @)&% sfof{ljlw 5  



26-  :yfgLotxsf] jflif{s of]hgftyf ah]6 th'{dflbUbz{g, 

@)&$ 

sfof{ljlw 5}g  

27-  :yfgLophf{ ljsf; ;DaGwLlgb]{lzsf, @)&$ sfof{ljlw 5  

28-  ul/aLlgjf/0fsf nflu n3' p3d ljsf; sfo{qmd 

;+rfngsfof{ljlw, @)&$ 

sfof{ljlw 5}g  

29-  :yfgLotxdf s/f/dfhgzlQmJoj:yfkg ug]{ 

;DaGwLsfof{ljlw, @)&% 

sfo{ljlw 5  

30-  UffFp÷gu/ ljkb\ hf]lvdGo"gLs/0f tyfJoj:yfkg P]g,  P]g 5  

31-  3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foLOhfhtkq ;DaGwLsfof{ljlw, 

@)&% 

sfo{ljlw 5  

32-  :yfgLotxsf] pkef]kQmf ;ldlt u7g, 

kl/rfngtyfJoj:yfkg ;DalGwsfof{ljlw, @)&$ 

sfo{ljlw 5  

33-  :yfgLo /fhkqk|sfzg ;DaGwLsfof{ljlw, @)&$ sfo{ljlw 5  

34-  Goflos ;ldltsf] ph'/Lsf sf/jfxLlsgf/f ubf{ 

ckgfpg'kg]{ sfof{ljlwsf ;DaGwdfJoj:yf ug{ ag]sf] 

ljw]os 

P]g 5  

35-  :yfgLotxsf] k|zf;sLosfof{ljlwlgoldt ug]{ P]g, @)&% P]g 5  

36-  s[lifJoj;fo k|a4{g P]g, @)&%  P]g 5}g  

37-  :yfgLotxsf] ;/sf/af6 ufl/g] ahf/ cg'udglgb]{lzsf, 

@)&% 

lgb]{lzsf 5  

38-  lzIfflgodjfnL, @)&$ lgodfjnL 5}g  

39-  :yfgLotx ;xsf/L P]g, @)&% P]g 5  

40-  ufpF÷gu/kflnsfsf] cfly{s sfof{ljlwlgoldttyfJojl:yt 

ug{ ag]sf] sfg'g, @)&$ 

P]g 5  

41-  Pkm=Pd /]l8of] Joj:yfkgtyf ;+rfngsfof{ljlw, @)&$ sfo{ljlw 5}g  

42-  ufpF÷gu/÷lhNnf ;ef ;+rfngsfof{ljlw, @)&$ sfo{ljlw 5  

43-  Gfu/ sfo{kflnsfsfo{ ljefhglgodfjnL, @)&$ lgodfjnL 5}g  

44-  ufFpsfo{kflnsfsfo{ ljefhglgodfjnL, @)&$ lgodfjnL 5  

45-  gu/ sfo{kflnsfsfo{;DkfbglgodfjnL, @)&$ lgodfjnL 5}g  

46-  ufpFsfof{kflnsfsfo{;DkfbglgodfjnL, @)&$ lgodfjnL 5  

47-  ufpF÷gu/ sfo{kflnsfsf] a}7s ;+rfng ;DaGwLsfo{ljlw, 

@)&$  

sfo{ljlw 5  

48-  :yfgLotxsf] cfly{s P]g, @)&$ P]g 5  



49-  :yfgLotxsf] ljlgof]hg P]g, @)&$  P]g 5  

 

 

3.3. कायाालय पूिााधार तिा कायाालय औिार उपकरण 
यस कायाालयमा देहाय बमोजिमका कायाालय पूिााधार तिा कायाालय औिार उपकरणहरु रहेको 
देजखन्छ । 

 क्षेत्र 
सरकारी भिन/कायाालय पूिााधार 
एिं कायाालय औिार संख्या 

अिथिा(प्रयोगमा 
आईरहेको/ममात 
गनुापने/िीणा) 

कैवफयत (खलुाउन 
आिश्यक भए) 

भिन गाउँकायापाललकाको भिन      भाडामा 
  िडाकायाालय भिन  ७     

  अथपताल  १     

  प्रािलमकथिाथथय केन्र       

  थिाथथयचौकी  ८     

  बलिाङसेन्टर       

  आधारभतूथिाथथय ईकाई       

  कृवष सेिाकेन्र     भाडामा 
  पश ुसेिाकेन्र  १     

  हलुाक       

  आयिेुदओषधालय भिन       

          

सिारीसाधन चारपाङ्ग्ग्र े  २     

  दईुपाङ्ग्ग्र े  १९     

  एम्बलेुन्स  १     

          

लनमााणउपकरण एक्साभेटर       

  ब्याक होलोडर       

  वटपर ट्रक       

  ट्रयाक्टर       

          

          



कायाालयउपकर
ण कम््यटुर  ५०     

  ल्यापटप ३७      

  उच्च गलतकोईन्टरनेट सेिा       

         

  वप्रन्टर/ फोटोकवपमेलसन ६५     

          

          

          

          

अन्य दमकल       

          

 

 

3.4. विद्यमान अिथिा र अपेजक्षत अिथिा बीचका अन्तराल 
तामाकोशी गाउँपाललकाको  विद्यमान मानि संशाधन अिथिा, संथिागत विकासको  पाश्वाजचत्र र 
कायाालय पूिााधार तिा कायाालय पूिााधारको  विद्यमान अिथिा र अपेजक्षत अिथिाको अन्तराल 
अध्ययन गदाा आधा दशक परुानो दरबन्दी संरचनाले पाललकाको बढ्दो आिश्यकता पूरा गना नसक्ने 
भएकोले सो को पनुरािलोकन गने विषयमा पाललका अध्यक्ष श्री प्रोण प्रताप केसीले आगामी आ.ि. 
२०७९/८० मा सो काम सक्ने बताउन ुभयो । त्यसैगरी पाललकाका सबै िडाहरुमा मोटरबाटोले 
िोलडएको हुँदा िडा अध्यक्षलगायतलाई  कम्तीमा दईु पाङ्ग्ग्र ेसिारी साधन उपलब्ध  गराउनपुने 
देजखन्छ ।पाललकाको नि लनलमात भिनमा उच्च गलतको ईन्टरनेट सेिा  उपलब्ध गराउन ुपने 
देजखन्छ । 

न्यूनतम सेिा प्रिाहको लालग आिश्यक पने  कानूनी पूिााधार आगामी आलिाक िषा लभतै्र तयार 
गनुापने देजखन्छ । 



पररच्छेद ― 4 : क्षमता विकास योिनाको लक्ष्य तिा उदे्दश्यहरु 
4.1. थिानीय तहको क्षमता विकासको लक्ष्य 
लक्ष्य : तामाकोशी गाउँपाललका र यसका साझेदारहरुको विकास व्यिथिापन तिा सेिा प्रिाह 
प्रभािकारी, दक्ष, लमतव्ययी, ििाफदेही तिा कायाथिल विविलधकरणभएको हनुछे । 

लक्ष्य सूचक: क्षमता विकास योिना अिलधको अन्त्य अिाात ्आ.ि. २०८१/०८२ मा पाललकाको 
विकास प्रविया, सेिा तिा सवुिधाको पहुँच कम भएका पाललका लभत्रका समदुाय एिं विपन्न िगा 
लगायत थिानीय उपभोक्ताहरुको सहभालगता िवृद्ध भएको हनुेछ ।  

 

4.2. उदेश्य 
1. तामाकोशी गाउँपाललका एिं थिानीय विकासका सबै साझेदारहरुको थिानीय विकास व्यिथिापन 

सम्बन्धमा कायासम्पादनथतरीय सधुार भएको हनेुछ । 
2. तामाकोशी गाउँपाललकाको सेिा प्रिाह प्रणाली सहि, सरल र थपि भएको हनेुछ । 

 

4.3. अपेजक्षत नतीिाहरु 
 

उदेश्य  १ सँग सम्बजन्धत नतीिाहरु 

नतीिा 1: योिनाको अन्त्य सम्ममा तामाकोशी गाउँपाललकाले संथिागत थिमूल्याङ्कनमा िावषाक 
न्यूनतम ७५ अंक प्राप्त गरेको हनेुछ । 

नतीिा 2: पाललकाबाट सञ्चाललत विकास कायाहरुको संख्यात्मक एिं गणुात्मक िवृद्धका लालग 
पाललकाको आन्तररक स्रोत पररचालनमा िप १५ प्रलतशतले िवृद्ध भएको हनेुछ । 

नतीिा 3: योिना कायािमहरु मध्य कम्तीमा ८० प्रलतशत योिनाहरु लजक्षत लागत तिा समयमा 
सम्पन्न भएका हनेुछन ्। 

नतीिा 4: पाललकाबाट सञ्चाललत विकास कायाहरुको संख्यात्मक एिं गणुात्मक िवृद्धका लालग 
पाललकाको आन्तररक स्रोत पररचालनमा िप १५ प्रलतशतले िवृद्ध भएको हनेुछ 

उदेश्य २ सँग सम्बजन्धत नतीिाहरु 

नतीिा 1: योिनाको अन्त्य सम्ममा थिानीय सेिा तिा सवुिधामा पहुँच कम रहेका समदुाय एिं 
विपन्न िगाको सहभालगतामा कम्तीमा २० प्रलतशतले सहभालगता बढेको हनेुछ ।  

नतीिा 2: थिानीय गनुासोमा आधार िषाको तलुनामा ५ प्रलतशतले कमी आएको हनेुछ ।  



पररच्छेद ― 5 : थिानीय तहको क्षमता विकास आिश्यकता विश्लषेण ‐ काया 
जिम्मेिारी तिा कायावििरणका आधारमा (विद्यमान कायासम्पादनको अिथिा 

र क्षमता विकास अन्तराल विश्लषेण) 
तामाकोशी गाउँपाललकाको क्षमता विकास आिश्कता विश्लषेण गदाा मानि संशाधन, संथिागत 
सशुासन तिा कानूनी पूिााधार र पूिााधार विकास सम्बन्धमा मानि संशाधनतफा  िनप्रलतलनलध, सलमलत 
/उपसलमलत, कमाचारीहरुको लालग आिश्यक पने क्षमताको छुट्टाछुटै्ट अध्ययन विश्लषेण गररएको छ 
। त्यसैगरी, कानूनी पूिााधारको हकमा विद्यमान कानून र न्यूनतम आिश्यक कानूनहरुको बीचमा 
अन्तराल विश्लषेण गररएको छ । संविधान र थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेजखत 
पाललकाले सम्पादन गने न्यूनतम कायाहरु गना भौलतक पूिााधारहरुको विद्यमान र अपेजक्षत बीचको 
अन्तराल विश्लषेण गररएको छ ।विथततृ वििरण तल उल्लेख गररएको छ ।  

 

5.1. िनप्रलतलनलध थतर 
अध्यक्षथतर 

निलनिााजचत भएकोले संविधान र थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लनददाि गरेका 
कायाजिम्मेिारी बारे िानकारी गराउन ुपने तर आफु थियं एक सफल काननु व्यिसायी भएकोले  
विगतका कायाअनभुि बटुलेको हुँदा नेततृ्ि क्षमता विकास भएकोले अन्य िनप्रलतलनलधसँगको तलुनामा 
ठूलोअन्तराल रहेको । 

उपाध्यक्षथतर 

निलनिााजचत भएकोले संविधान र थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लनददाि गरेका 
कायाजिम्मेिारी बारे िानकारी गराउन ुपनेहुँदा रािथि परामशा सलमलत, न्यावयक सलमलत, गै.स.स. 
पररचालन, योिना तिुामा, आयोिना अनगुमन मूल्याङ्कन लगायतका क्षेत्रमा प्रिीणता पिुाक काया 
सम्पादन गना केही कठीनाइ रहेको देजखयो । 

कायापाललका सदथयथतर 

 कायापाललकाको बैठकमा भाग ललने सम्बन्धी तयारी नभएको । 
 कायापाललकाको बैठकमा छलफल हनेु विषयिथतकुो प्रथतलुतको कमी रहेको । 
 िथती तिा िडाथतर तहको योिना छनौट सम्बन्धी िानकारी कमी 



 

िडाध्यक्षथतर 

 एकै व्यजक्त कायापाललका सदथय, िडा अध्यक्ष र गाउँसभा सदथयको फरक जिम्मेिारीमा रहँदा तत ्तत ्
भलूमका बहन गने अल्प क्षमता विद्यमान हनु ु।  

 गाउँ, बथती, टोलथतरको योिना तिुामा समािेशी र सहभालगतामूलक बनाउने क्षमतामा उदासीनता । 

 

5.2. सलमलत तिा उपसलमलत गठन‚ पररचालन‚ र वियाशीलताको अिथिा 
लेखा सलमलत 

गठन हनु बाँकी 

सशुासन तिा अन्य सलमलत 

गठन हनु बाँकी 

 

विधायन सलमलत 

गठन हनु बाँकी 

 

रािथि परामशा सलमलत 

िाजछछत वियाशीलता नरहेको औपचाररक मात्र 

 

बिेट तिा कायािम तिुामा सलमलत 

वियाशील भएको तर तथय एिं तथयाङ्कमा आधाररत हनु नसकेको 

न्यावयक सलमलत 

गठन भएको तर कायाविलध अनरुुपको कानूनी औिारहरु पयााप्त नभएको तिा न्यूनतम न्यावयक 
benchmark कायम गना नसकेको । 



िडा सलमलत 

िनवहतगत आयोिनाहरु छनौट हनुे िातािरण लसिाना गना नसकेको । 

 

संथिागत विकास तिा सशुासन सलमलत 

 गठन भएपलन क्षमता विकास योिनाको अभािमा योिनाबद्ध रुपमा संथिागत विकासका कामहरु हनु 
नसकेको । 

आलिाक विकास सलमलत 

 पाललका सरकार नै भएकोले आगमी ददनमा बिेट िक्तव्यसँगै आउनपुने आलिाक सिेक्षण लगायतका 
दथतािेि तयार नभएको  । 

 पाललकाको आलिाक विकासको ठोस आधार, ढाँचा तिा मागाजचत्र तयार नभएको । 

 

सामाजिक विकास सलमलत 

जशक्षा, थिाथथय, खानेपानी तिा सरसफाई, यिुा, बालबाललका लगायतका क्षेत्रमा पाललकाको समग्र 
पाश्वाजचत्र तयार नभएकोले योिनाबद्ध रुपमा पाललकाको सामाजिक विकास हनु नसकेको । 

पूिााधार विकास सलमलत 

खानेपानी,  सडक, लसंचाई, उद्योग, ग्रामीण विद्यतुीकरण, फोहरमैला व्यिथिापन संरचना लगायतका 
पूिााधारहरुको विकास नभएको  

विधायन सलमलत 

रािथि सलमलत 

िन, िातािरण तिा विपद् व्यिथिापन सलमलत 

 

 

5.3. कमाचारी थतर विलभन्न तहगत शे्रणी अनसुार 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 



प्रमखु, आलिाक प्रशासन शाखा र कमाचारीहरु 

प्रमखु, प्रशासन शाखा, योिना तिा अनगुमन शाखा 

प्रमखु, कानूनी मालमला ईकाई 

िडा सजचि 

प्रमखु, सामाजिक विकास शाखा र कमाचारीहरु 

आन्तररक लेखा परीक्षण ईकाई 

प्रमखु, थिाथथय ईकाई र कमाचारीहरु 

प्रमखु, कृवष सेिा केन्र 

प्रमखु, पशसेुिा केन्र 

प्रमखु, प्रािलमक थिाथथय केन्र, थिाथथय चौकी र आयिेुद औषधालय तिा कमाचारीहरु 

5.4. विषय के्षत्र र सूचक अनसुार संथिागत थिमूल्याङ्कन(LISA) बाट कमिोर 
कायासम्पादन देजखएका के्षत्रहरुको विश्लषेण 

ताललकााः तामाकोसी थिाःमूल्याकँनका विषय क्षते्रहरु 
लस. नं. विषय क्षते्रहरु आ.ि. २०७६/७७ आ.ि. २०७७/७८ 
१ शासकीय प्रिन्ध ७७.७८ ७७.७८ 
२ संगठन तिा प्रशासन ६२.५० ७५.०० 
३ िावषाक ििेट तिा योिना व्यिथिापन ४०.९१ ५९.०९ 
४ वित्तीय एिं आलिाक व्यिथिापन ५४.५५ ७२.७३ 
५ सेिा प्रिाह ४२.१९ ६५.६३ 
६ न्यावयक काया सम्पादन ८५.७१ १००.०० 
७ भौलतक पिुााधार २३.०८ ३८.४६ 
८ सामाजिक समािेशीकरण ४०.०० ६०.०० 
९ िातािरण संरक्षण र विपद व्यिथिापन ११.११ ३८.८९ 
१० सहकाया र समन्िय २९.१७ ४१.६७ 
 औषत ४५.००% ६२.००% 
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यस पाललकाको समग्र जथिलत समग्र जथिलत आलिाकिषा २०७६/७७ मा ४७.६२ लियो भने प्रकृयागत 
जथिलत ४१.१८ र पररमाणात्मक जथिलत ४६.६७ रहेको लियो।यसैगरी आलिाक िषा २०७७/७८ मा 
समग्र जथिलत ७३.८१ रहेकोमा प्रवियागत जथिलत ६०.२१ र पररमाणात्मक जथिलत ५७.७८ रहेकोछ। 
 

5.5. संविधानको अनसूुची ८ मा उल्लेजखत अलधकार र कायासम्पादनको अिथिाको 
संजक्षप्त विश्लषेण 
 

१. नगर प्रहरी  

२. सहकारी संथिा  

३. एफ, एम संचालन 

४. थिानीय कर (सम्पजत्त कर, घर बहाल कर, घर िग्गा रजििे«शन शलु्क, सिारी साधन कर), सेिा 
शलु्क दथतरु, पयाटर शलु्क, विज्ञापन कर, व्यिसाय कर, भलूमकर (मालपोत), दण्ड िररिाना, मनोरत्रन 
कर, मालपोत संकलन 

५. थिानीय सेिाको व्यिथिापन  

६. थिानीय तथयांक र अलभलेख सकलन 

७. थिानीय थतरका विकास आयोिना तिा पररयोिनाहरु  

८. आधारभतू र माध्यलमक जशक्षा 

९. आधारभतू थिाथथय र सरसफाई  

१०. थिानीय बिार व्यिथिापन, िातािरण संरक्षण र िैविक विविधता 

११. थिानीय सडक, गा्रमीण सडक, कृवष सडक, लसंचाइ 

१२. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला  सभा, थिानीय अदालत, मेललमलाप र मध्यथिताको व्यिथिापन  

१३. थिानीय अलभलेख व्यिथिापन 

१४. घर िग्गा धनी पिुाा वितरण  



१५. कृवष तिा पशपुालन, कृवष उत्पादन व्यिथिापन, पश ुथिाथथय, सहकारी  

१६. ज्येष्ठ नागररक, अपागंतां भएका व्यजक्त र अशक्तहरुको व्यिथिापन  

१७. बेरोिगारको तथयांक संकलन  

१८. कृवष प्रसारको व्यिथिापन, संचालन र लनयन्त्रण  

१९. खानेपानी, साना िलविद्यतु आयोिना, िैकजल्पक ऊिाा  

२०. विपद व्यिथिापन  

२१. िलाधार, िन्यिम्त,ु खानी तिा खलनि पदािाको संरक्षण  

२२. भाषा, संथकृलत र लललतकलाको संरक्षण र विकास 

नेपालको ितामान संविधानको अनसूुची-८ मा उल्लेजखत एकल अलधकार र लतनको कायासम्पादनको 
अिथिाको संजक्षप्त विश्लषेण तलको ताललकामा प्रथततु गररएको छ। 

ताललकााः संविधानको अनसूुची ८ को कायासम्पादनको संजक्षप्त समीक्षा 
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nflu kflnsfsf] 

ck]Iff 

!= gu/ k|x/L  

 

 

 

 

 

    

@= ;xsf/L ;+:yf  

 

 

 

 

 

 

 

 

सहकारी संथिा 
व्यिथिापन सम्बन्धी 
छुटै्ट शाखाको 
व्यिथिा गरी ३३ 
िटा सहकारी  
सूचीकृत गररएको, 
विलभन्न छलफल तिा 
अन्तविा यात्मक काया 

शाखामा पयााप्त 
कमाचारीको अभािका 
कारण काया सम्पादनमा 
समथया, कोपोलमस 
प्रणाली, सहकारीको 
लेखा व्यिथिापन प्रगलत 
लगायतका व्यिथिापन 
प्रणालीमा समथया । 

कमाचारी 
व्यिथिापन, सहकारी 
सम्बन्धी मौिदुा 
कानून सम्बन्धी तिा 
सहकारी सम्बन्धी 
ताललमको 
व्यिथिापन । 

सहकारी संथिामा 
सशुासन कायम गदै 
थिानीय स्रोत साधन, 
श्रम, सीप र 
पुिँीलाई व्यापक 
रुपमा पररचालन गरी 
रोिगारी तिा आय 
िवृद्धमा र गररलब 



सञ्चालन गने गररएको 
। 

लनिारणमा सहयोग 
परु् याउनका लालग सो 
सम्बन्धी ताललम 
तिा िनशजक्त 
व्यिथिापनका लालग 
पुिँी र स्रोतको 
व्यिथिापन । 

#= 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- तामाकोशी 
गाउँपाललकाको 
आलिाक ऐनमा 
उल्लेख गररएका 
गाउँ सभा माफा त 
थिीकृत दरमा कर 
संकलन गने 
गररएको,  
-एवककृत सम्पजत्त 
करका लालग 
कायाविलध तिुामा 
प्रवियामा रहेको, 
-व्यिसायलाई पलन 
करको दायरामा 
ल्याउनका लालग 
गहृकाया भइरहेको । 

-कर संकलन प्रविया 
विशेषताः रलसदका 
आधारमा रहेकाले 
प्रवियागत वढलाई हनुे 
गरेको, 
-अलभलेजखकरण तिा 
लनददाि कर शीषाक 
अन्तगात संकलन 
गररएका कर 
संकलनको वहथसा 
लनक्योल गना समथया  

-कर संकलन 
प्रवियालाई  
Onl i ne Based 
बनाउने । 

-करको दायरा 
बढाउन कर जशक्षा 
लगायतका कायािम 
िमशाः रुपमा 
अगालड बढाइ कर 
लतनुापने दावयत्िबोध 
िनमानसमा 
िगाउनपुने । 

थिानीय रािश्वको 
आधार विथतार तिा 
प्रिधानका लालग 
िमशाः िनशजक्त 
विकास, दक्षता 
अलभिवृद्ध गरी चथुत 
र दरुुथत कर 
प्रशासन व्यिथिापन 
गने 
- स्रोत साधन र 
उपलब्ध 
िनशजक्तलाई 
ताललमको 
व्यिथिापन । 



%= :yfgLo ;]jfsf] 

Joj:yfkg  

 

 

 

 

 

 

 

 

-कायाविभािन 
लनयमािली िारी गरी 
शाखागत काया 
वििरण तय गरी 
कमाचारी व्यिथिापन 
गररएको । 

-सेिा प्रिाहमा 
िमशाः प्रविलधको 
उपयोगलाई बढिा 
ददइएको । 

-उपलब्ध िनशजक्तका 
लालग उजचत िजृत्त 
विकासको अिसर 
सिृना गनुा । 

-िजृत्त विकासको 
योिना सवहतको 
संगठन तिा दरबन्दी 
संरचना तय गरी 
सेिा प्रिाहको 
व्यिथिापन गनुापने 
। 

-संगठन विकास 
तिा िजृत्त विकास 
सवहतको सांगठलनक 
संरचनाका लालग 
प्राविलधक तिा 
विषयगत सहयोग 

^= :yfgLo tYof+s 

/ clen]v ;sng 

 

 

 

 

 

 

 

 

-सामाजिक सरुक्षा 
इकाइ तिा िडा 
कायाालयमाफा त 
पजिकरण सम्बन्धी 
तथयाङ्क संकलन 
गररएको । 

-पाललका प्रोफाइल 
तिा मवहला विकास 
शाखा माफा त पलन 
लजक्षत समूहको 
तथयाङ्क अद्यािलधक 
गने गररएको । 

- Sof t copyमा मात्र 
आधाररत भई  
Di gi t i ze पद्यलतमा 
पूणाताःअलभलेजखकरण 
प्रवियामा लैिान 
नसवकएको । 

सूचना तिा सञ्चार 
प्रविलधयकु्त आधारभतू 
तथयाङ्कको संकलन 
तिा व्यिथिापन 
प्रविया अपनाउनपुने 
। 

थिानीय तहको 
अलभलेजखकरण 
प्रवियालाई 
प्रविलधमकु्त बनाउन 
प्राविलधक सहयोग, 
ताललम तिा एवककृत 
प्रणालीको विकास । 

&= :yfgLo :t/sf 

ljsf; cfof]hgf 

tyf kl/of]hgfx?  

 

 

 

 

 

-उपभोक्ता सलमलत 
माफा त मागका 
आधारमा योिना 
छनौट गरी 
कायाान्ियन गररएको 
। 

-आफ्नै भिन संवहता 
िारी गरी लनमााण 
अनमुलत ददने 
गररएको 
-भिन ममातको लालग 
ममात संभार कोषको 
पररकल्पना गरी सो 
कोषको पररचालनका 
लालग कायाविलध िारी 

-मागका आधारमा 
योिना छनौट गदाा 
लनम्न बिेटका (५ 
लाखभन्दा कम 
बिेटका योिना छनौट 
भई पुिँीको उजचत 
पररचालन हनु नसकेको  
-विशेषताः पूिााधार 
(सडक, लसँचाइमा) 
केजन्रत योिना 
भएकालेI mpact  
Anal ysi s को 
अभािमा  विकास 
योिनाको दीगोपनामा 
पलन समथया देजखएको 
। 

टुिे योिना छनौट 
गरी िाथतविक 
लागत अनमुान 
सवहतको योिना 
छनौट गनुापने । 

-भिन संवहताको 
पालना गना 
गराउनका लालग 
लनयमनकारी भलूमका 
लनिााह गनुापने । 

-योिनाको थिल 
छनौट गदाा 
योिनाको दीगोपना 
सवहतको प्रथतािना 
तय गनुापने । 

-थिानीय तहमा 
संचाललत योिनाका 
सम्बन्धमा 
लनयमनकारी भलूमका 
लनिााहका लालग संघ 
तिा प्रदेशमाफा त 
प्राप्त हनुे योिना पलन 
गरी थिानीय तहको 
समन्ियसँगै िमशाः 
लालग तिुामा तिा 
कायाान्ियन । 



गने चरणमा रहेको 
। 

*= cfwf/e"t / 

dfWolds lzIff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(= cfwf/e"t 

:jf:Yo / 

;/;kmfO{ 

 

 

 

 

 

 

    

!)= :yfgLo ahf/ 

Joj:yfkg, 

jftfj/0f ;+/If0f 

/ h}ljs ljljwtf 

 

 

 

 

छौँडे (तामाकोशी 
गा.पा. ३) मा हाट 
बिारको व्यिथिापन 
गररएको, थिानीइ 
उत्पादनको 
बिारीकरणका लालग 
काया गने गररएको, 
िातािरण ऐन पाररत 
गरी कायाान्ियनमा 
ल्याइएको । 

-तामाकोशी गा.पा. को 
क्षेत्र व्यापक रहेकोमा 
कुनै एक क्षेत्रमा माग 
बिारीकरणको व्यिथिा 
रहेको, सो क्षेत्रमा पलन 
आिश्यक संरचनाको 
व्यिथिापन गना 
नसवकएको । 

-िातािरण तिा 
िैविक विविधताका 
क्षेत्रमा आिश्यकता 
पवहचानका आधारमा 
िप काया गनुापने । 

-थिानीय उत्पादनको 
बिारीकरणका लालग 
हाट व्यिथिापनका 
काया िप व्यिजथित 
गनुापने । 

थिानीय व्यापार 
प्रिद्धान, सहिीकरण 
र लनयमनका लालग 
पूिााधार लनमााण तिा 
िनशजक्त 
व्यिथिापनका लालग 
समन्िय 

-थिानीय थतरमा  
सरसफाई तिा 
फोहोरमैला 
व्यिथिापनका लालग 
आिश्यक अन्तर 
लनकाय समन्िय । 

!!= :yfgLo 

;8s, uf|dL0f 

;8s, s[lif ;8s, 

l;+rfO 

 

 

लसँचाई सम्बन्धी 
योिना मागका 
आधारमा 
कायाान्ियनमा 
ल्याइएको । 

झोलङु्गे पलु तिा लसँचाई 
सम्बन्धी योिना 
कायाान्ियनमा आए 
तापलन सो सम्बन्धमा 
ममात सम्भार थतरोन्नती 

लाभ लागतमा 
आधाररत योिना 
छनौट गरी झोलङु्गे 
पलु लनमााण, सो 
पलुको ममात सम्भार 

-यातायात 
व्यिथिापनमा 
समन्िय । 

-थिानीय ग्रालमण 
सडक, लसँचाई 



 

 

 

 

 

-झोलङु्गे पलु 
लनमााणका काया पलन 
अन्तरसरकारी 
समन्ियका आधारमा 
सञ्चालन गररएको । 

सम्बन्धी कायामा 
कदठनाई । 

लगायतका कायाको 
लालग कायाविलध 
तिुामा गरी योिनाको 
उजचत व्यिथिापन 
गने । 

सम्बन्धी योिनाको 
थतरोन्नती, अनगुमन 
र लनयमनमा 
प्राविलधक तिा 
आलिाक सहयोग तिा 
समन्िय । 

!@= ufpF ;ef, 

gu/ ;ef, lhNnf  

;ef, :yfgLo 

cbfnt, 

d]nldnfk / 

dWo:ytfsf] 

Joj:yfkg  

 

 

 

 

 

 

-थिानीय मेललमलाप 
र  मध्यथिता 
सम्बन्धमा िडागत 
रुपमा मेललमलाप 
केन्र थिापना गरी 
मेललमलापकतााको 
व्यिथिापन गररएको 
। 

-मेललमलापकताालाई 
पनुताािगी ताललमको 
व्यिथिापन गररएको 
। 

सूजचकृत 
मेललमलापकताालाई अझ 
सविय बनाई थिानीय 
मेललमलापका कायालाई 
अझ व्यिजथित बनाउने 
। 

-न्यावयक 
सलमलतमाफा त 
सम्पादन हनुे 
कायालाई िप 
व्यिजथित बनाउन 
न्यावयक सलमलतका 
सदथय तिा 
सहिकताालाई 
ताललम । 

थिानीइ तहबीच 
साझा सरोकारका 
विषयलाई उिागर  
गरी छलफल गना 
कायाशालाको 
आयोिना । 

-न्यावयक सलमलतलाई 
थिानीय तहका 
क्षेत्रालधकारलभत्र 
रहेका मदु्दा 
सम्बन्धमा वकनारा 
लगाउनका लालग 
अलभमजुखकरण तिा 
ताललम । 

!#= :yfgLo 

clen]v 

Joj:yfkg 

 

 

 

 

सूचना तिा 
पाललकाको 
िनसाजङ्ग्ख्यक 
अिथिाको बारेमा 
सजुचत गरी 
अलभलेजखकरणका 
लालग तामाकोशी 
आिाि, पाललका 
प्रोफाइल, मवहला 
विकास शाखा माफा त 
लजक्षत समूहको 
तथयाङ्क अद्यािलधक 
गने काया भएको । 

सम्पूणा सम्पजत्तको 
एकीकृत वििरण 
राख्नका लालग 
िनशजक्तको अभाि  
-िनसाजङ्ग्ख्यक, 
प्रलतव्यजक्त आय 
लगायतका विषय 
लनधाारण गने र 
अद्यािलधक गना स्रोत 
तिा िनशजक्तको अभाि 
। 

-अन्तरलनकाय 
समन्िय तिा संघ 
संथिाको समन्ियमा 
पाललकामा आलिाक, 
प्राकृलतक, सामाजिक, 
साँथकृलतक अियि 
लनधाारण गना सक्ने 
वििरण संकलन गने 
प्रबन्ध लमलाई सो 
वििरणलाई 
अद्यािलधक लनयलमत 
रुपमा गना सक्ने 
व्यिथिा लमलाउने । 

-थिानीय सूचना 
प्रणालीमा आिद्धता 
र पाश्वा जचत्र तिा 
स्रोत नक्साको 
अलभलेखन तिा 
रािश्व, मानि 
विकास, भौलतक 
पूिााधार सम्बन्धी 
अलभलेख 
व्यिथिापनमा 
सहकाया 

!$= 3/ hUuf 

wgL k'hf{ ljt/0f  

 

 

 

 

थिानीय िग्गा, 
भलूमको िलगाकरण 
अनसुारको आलिाक 
ऐन तिा जिल्ला 
दररेट बमोजिमको 

   



 

 

रािश्व संकलन गने 
गररएको । 

!%= s[lif tyf 

kz'kfng, s[lif 

pTkfbg 

Joj:yfkg, kz' 

:jf:Yo, ;xsf/L  

 

 

 

 

 

कृवषमा 
याजन्त्रकरणलाई िोड 
ददई लमनीवट्रलर 
लगायतका प्रविलधक 
वितरण गने गररएका 
विलभन्न बीउ बेनाा 
पलन वितरण गने 
गररएको 
-आकजथमक रुपमा 
पशपुन्क्षी तिा 
बालीमा देखापने 
समथया लनयन्त्रणका 
लालग बिेटको नै 
व्यिथिापन गररएको 
। 

पश ुतिा बाली बीमाको 
अिधारणालाई 
व्यिजथित बनाई लाग ु
गनुापने । 

-पशपंुक्षी जचवकत्सा 
सेिालाई िप व्यिजथित 
बनाउनपुने  
-शीत भण्डारणको 
व्यिथिापन । 

पश ुतिा बाली 
बीमामा र किाामा 
सहिीकरण गने  
-शीत भण्डारणको 
व्यिथिापन तिा 
लनयमन । 

-कृवष तिा पशपुन्छी 
बिार, सूचना तिा 
हाट बिारको 
पूिााधार लनमााणका 
लालग आिश्यक 
सहयोग तिा 
समन्िय- 
-पश ुबीमा तिा 
कृवष बीमा सम्बन्धी 
कायािममा 
आिश्यक 
सहिीकरण । 

!^= Ho]i7 

gful/s, ckf+utf+ 

ePsf JolQm / 

czQmx?sf] 

Joj:yfkg  

 

 

 

 

 

िेष्ठ नागररकका 
लालग थिाथथय तिा 
मवहला विकास शाखा 
माफा त सहायता 
सामाग्री वितरण 
कायािम सञ्चालन 
गररएको, ग िगाको 
अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तहरुलाई भत्ता 
वितरण गने गररएको 
। 

िेष्ठ नागररकका लालग 
वितरणमखुी कायािम 
सञ्चालन भएकाले 
मागमा आधाररत 
आिश्यकताका 
आधारमा कायािम 
सञ्चालन गनुापने  
-CBR लगायतका 
कायािमलाई 
समन्ियकारी भलूमकामा 
सञ्चालन गना 
नसवकएको । 

िेष्ठ नागररकका 
कायािमलाई 
वितरणमखुी मात्र 
नभई थिाथथय 
उपचार लगायतका 
कायािमसँग Ti e Up 
गरी सञ्चालन गने । 

अशक्त व्यजक्तहरुको 
व्यिथिापनका लालग 
आिश्यक तथयांक 
अलभलेजखकरण गरी 
ग िगाको भत्ता 
वितरण लगायतका 
कायालाई व्यिजथित 
बनाउने । 

िेष्ठ नागररक लमलन 
केन्र लगायतका 
Recreat i onal  
वियाकलापमा 
सम्बजन्धत लनकायको 
िप सहकाया । 

-लगायतका अशक्त 
विशेष गरी अपांगता 
भएका व्यजक्त लजक्षत 
कायािममा िप 
सहायता । 

!&= a]/f]huf/sf] 

tYof+s ;+sng  

 

 

 

 

 

-रोिगार केन्र 
अन्तगात बेरोिगार 
व्यजक्तहरुको वििरण 
संकलन गररएको  
-संकललत वििरणका 
व्यजक्तलाई 

बेरोिगार व्यजक्त 
विशेषताः सबैको 
िानकारी तिा 
अलभलेजखकरणमा 
समथया । 

अलभलेजखकरणमा 
व्यिथिापन । 

िैदेजशक 
रोिगारीबाट फकेका 
व्यजक्तहरु तिा 
उनीहरुको ज्ञान, 
सीप र 
उद्यमशीलताको 



 प्रधानमन्त्री रोिगार 
कायािम सािसािै 
तामाकोशी रोिगार 
कायािम माफा त 
रोिगारी उपलब्ध 
गराइएको । 

उपयोग सम्बन्धमा 
एकीकृत सहायता । 

!*= s[lif k|;f/sf] 

Joj:yfkg, 

;+rfng / 

lgoGq0f  

 

 

 

 

 

 

 

कृवष सम्बन्धी बीउ, 
बीिन तिा 
आकजथमक रुपमा 
बाललमा देजखने 
समथयया समाधानका 
लालग छुटै्ट कोष छुटै्ट 
र सोही माफा त कागा 
गने गररएको । 

कृवष सम्बन्धी प्रविलधको 
संरक्षण तिा सो को 
सञ्चालनमा समथया । 

-कृषकहरुको क्षमता 
अलभिवृद्ध सम्बन्धी 
ताललम अपेजक्षत रुफमा 
सञ्चालन गना 
नसवकएको । 

कृषकलाई उपलब्ध 
गराइने प्रविलधको 
उपयोऊका लालग 
प्राविलधक दक्षतता 
अलभिवृद्ध सम्बन्धी 
ताललम । 

-कृषक िगालाई 
समयािलध लनधाारण 
गरेर seasonal  तिा 
systemat i c कृवष 
पजततका बारे 
अलभमजुखकरण । 

कृवष बीउवििन, नश्ल 
मलखाद, औषलध 
लगायतका वितरणमा 
समन्ियकारी भलूमका 
-कृषकको क्षमता 
अलभिवृद्ध ताललम 
सञ्चालनमा सहायता  

!(= vfg]kfgL, 

;fgf hnljB't 

cfof]hgf, 

j}slNks pmhf{  

 

 

 

 

 

 

-उपभोक्ता सलमलतका 
माध्यमबाट खानेपानी 
सम्बन्धी योिना 
सञ्चालनमा ल्याइएको 
। 

-विद्यतुीय चलुो, 
सधुाररएको चलुो 
सम्बन्धी काया विलभन्न 
लनकायको समन्ियमा 
सञ्चालन गररएको । 

खानेपानीको योिना 
कायाान्ियन पिात 
ममातमा समथया, 
िैकजल्पक ऊिााको 
प्रयोगमा लनरन्तरतामा 
समथया । 

खानेपानीका सम्बन्धी 
योिनालाई Basket 
मा Di vi si on गरी 
सोही Basket मा 
लनददाि गररएको 
रकमबाट ममात 
संभारको व्यिथिा 
लमलाउने । 

खानेपानीका योिना 
कायाान्ियनमा 
समन्िय,  
-िैकजल्पक ऊिाा 
प्रिधान गने कायामा 
समन्िय । 

@)= ljkb 

Joj:yfkg  

 

 

 

 

 

 

 

 

विपद् सम्बन्धी 
ऐन, तिुामा गरी 
सोही ऐन 
बमोजिम काया 
गने, गराउने 
गररएको । 

-विपद् कोष खडा 
गरी सो सञ्चालन 

विपद् प्रलतकाया 
कायाका लालग 
प्रविलध व्यिथिापन 
गना नसवकएको  
-िडागत 
रुपमाVol unt eer 
को कल्पना गरी 
संथिाको सहकायामा 

विपद् प्रलतकाया 
सम्बन्धी 
कायालाई 
व्यिजथित 
बनाउने  
-विपद् 
Response 
t eamलाई िप 

विपद् सम्बन्धी 
प्रलतकाया तिा 
पनुथिापना 
कायामा सहयोग 
। 



सम्बन्धी 
कायाविलध समेत 
कायाान्ियन गरी 
विपद् सम्बन्धी 
काया क्षलतपूलता 
कायािम सञ्चालन 
सोही कोषमाफा त 
गने गराउने । 

क्षमता अलभिवृद्ध 
सम्बन्धी ताललमको 
आिश्यकता । 

सविय बनाउने 
। 

@!= hnfwf/, 

jGohDt', vfgL 

tyf vlgh 

kbfy{sf] ;+/If0f  

 

 

 

 

 

 

ढंुगा, लगटी, बालिुा 
लगायतका खानीिन्य 
पदािामा I EE तिा 
प्रदेश सरकारको दर 
बमोजिम कर लगाई 
उत्खनन ्प्रविया 
सञ्चालनमा ल्याइएको 
। 

ठेक्कापट्टा विशेषताः 
प्रदेशको दर बढी 
भएकाले ठेक्का नलाग्ने 
समथयाको कारणले 
अमानतमा ददनपुने 
बाध्यात्मक अिथिा 

ठेक्कासँग सम्बजन्धत 
दररेटका विषयमा 
प्रदेशसँगको नीलतगत 
व्यिथिामा रेट 
पररमािान गरी 
अन्तरलनकाय 
समन्ियको 
आिश्यकता । 

सामदुावयक भ-ू
संरक्षण र सोमा 
आधाररत आयमूलक 
कायामा अन्तरलनकाय 
समन्ियको अपेक्षा 
।  
-ढंुगा, लगटी, 
बालिुाको विषयमा 
समयािलध 
सहिीकरण, 
अनगुमन तिा 
लनयमन । 

@@= efiff, ;+:s[lt 

/ nlntsnfsf] 

;+/If0f / ljsf;  

 

 

 

 

 

तामाकोशी गा.पा. 
अन्तगात िचाश्व रहेका 
माझी, नेिार, सनुिुार 
लगायतका िालतका 
लालग सग्रहालयको 
व्यिथिापन गररएको 
। 

भाषा, कला सम्बन्धी 
छुटै्ट नीलत तिुामा गरी 
सो शीषाक अन्तगातका 
कायालाई िप व्यिजथित 
बनाउँदै लैिानपुने 
आिश्यकता । 

भाषा तिा कलाको 
संरक्षणका विषयमा 
अन्तरलनकाय 
समन्िय  

भाषा, संथकृलतको 
नीलत तिुामा तिा सो 
सम्बन्धी काया 
सञ्चालनका लालग 
परामशा ताललम । 



पररच्छेद ― 6 : क्षमता विकास योिनाका प्रािलमकताहरु 
६.१िनप्रलतनीधी थतर  
संघीयता सम्बन्धमा अलभमूखीकरण ताललम 
थिदेश तिा िैदेजशक ताललम 
अन्तरविया कायािम 
सफल पाललकाहरुको भ्रमण आदान प्रदान 
 
६.२सलमलत तिा उपसलमलत 
विषय क्षेत्र सँग सम्बजन्धत ज्ञान र सीप  
िैठक संचालन र कायाक्षेत्र िारेको निीनतम ज्ञान 
असल अभ्यासहरुको अिलोकन भ्रमण 
 
६.३ महाशाखा/शाखा/इकाई 
गाँउ पाललकाको कायाालयका हरेक महाशखा तिा शाखा र उपशाखाहरुको क्षमता विकासगनुा पने 
िहृत क्षेत्रहरुको पवहचानका आधारमा क्षमता विकासका प्रािलमकताहरु देहाय िमोजिम प्रथततु 
गररएकोछ। 

ताललका ४:महाशाखा िा शाखागत क्षमता विकास योिनाका प्रािलमकताहरु 

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

 

sfo{;Dkfbgsf] ljBdfg cj:yf 

(Performance Situation ) 

 

 
! @ # 

 k|d'v÷ cWoIf,  

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

cWoIftf ug]{, 

सभाको बैठक भन्दा ७ ददन अगािै सदथयहरुलाई छलफल र लनणाय 
गनुापने विषयहरु िानकारी गराउने गररएको, कायापाललकाको बैठक 
लनधााररत विलध अनरुुप हनुे गरेको । 

@= ;ef / sfo{kflnsfsf] a}7sdf a}7ssf] sfo{;"rL 

tyf k|:tfj k]z ug]{, u/fpg], 

सभा र कायापाललकाको बैठकमा कायासूची तिा प्रथताि सवहत पेश 
हनुे गरेको । 

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

u/fpg]  
पेश गने गररएको  

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



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

u/fpg],  
गने गराउन ेगररएको  

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

lgb]{zg / lgoGq0f ug]{,  
गने गररएको  

&= pkfWoIf jf pkk|d"v, sfo{kflnsfsf ;b:o tyf 

k|d'v k|zf;lso clws[tnfO{ sfhdf v6fpg]  
गने गरेको  

*= 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]{  

गने गरेको  

(= 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],  

राख्न ेगरेको  

!)= ufFpkflnsf tyf gu/kflnsfsf ;ldlt, pkl;lt 

tyf j8f ;ldltsf] sfdsf] /]vb]v ug]{,  
गने गररएको  

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

ug]{, u/fpg],  

गने गरेको 

!@= ;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],  

गने गरेको  

 

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

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

;kDxfNg] 

गने गरेको  

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

ug]{, 

गने गरेको 

$= 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]{,  

गने गरेको  

^= ;ef / sfo{kflnsf4f/f ul7t ;ldltx?sf] sfddf 

;xhLs/0f / ;dGjo ug]{,  

गने गरेको 



&= ;ft lbgeGbf a9L ;do ufFpkflnsf jf 

gu/kflnsfdf cg'kl:yt x'g] ePsdf cWoIf jf 

k|d'vnfO{ hfgsf/L u/fpg],  

गने गरेको 

*= ;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]{,  गने गरेको 

@= j8f ;ldltsf ;b:ox?sf] sfddf ;dGjo 

;xhLs/0f ug]{, 

गने गरेको 

#= j8fsf] ljsf; of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd tof/ 

ug]{, ug{ nufpg] tyf :jLs[ltsf nflu ufFpkflnsf jf 

gu/kflnsfdf k]z ug]{,  

गने गरेको  

$= 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]{,  

गने गरेको 

^= ;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]{  

गने गरेको 

sfo{kflnsf 

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

@= cWoIf jf k|d'vn] tf]s]sf] ljifout If]qsf] ;+of]hs 

jf k|d'v eO{ tf]lsPsf] sfo{ ug]{, 

संयोिक िा सदथय भई तोवकएको काया गने गरेको  

#= ;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{] .  तोवकएको काया गने गरेको 

j8f ;ldlt थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ 
बमोजिम तोवकएका काया गने गरेको । 

थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम 
तोवकएका काया गने गराउने गरेको । 

GoLos ;ldlt थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ 
बमोजिमका वििाद लनरुपण गने । 

थिानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ददएको अलधकार प्रयोग गरी 
न्यावयक काम कारबाहीको वकनाराका लालग कायाविलध बमोजिम 
काया गने गरेको । 

:yfgLo /fhZj 

k/fdz{ ;ldlt 

थिानीय सरकार सञ्चालन ऐद्द, २०७४ को दफा ६५ 
बमोजिम काया गने गरेको । 

मापदण्ड लनधाारण गरी आयको विष्लेषण र अनमुान गरी रािश्वका 
दर लनधाारण गरी सभामा पेश गने गरेको । 



;f|]t cg'dfg tyf 

ah]6 l;df 

lgwf{/0f  ;ldlt  

थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ 
बमोजिम काया गने गरेको । 

बिेटको कूल सीमा लनधाारण गरी सो सीमा अनसुार सभाबाट बिेट 
तिा कायािम पाररत भएको । 

ah]6 tyf 

sfo{s|d th'{df 

;ldlt 

थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ 
बमोजिम काया गने गरेको । 

सलमलतले लनधाारण गरेको बिेट सीमालभत्र रही थिानीय योिना तिा 
कायािमलाई प्रािालमवककरण गने गररएको । 

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t 

 

!=  lg0f{o sfof{Gjog ;DaGwL 

 

कायापाललका तिा विषयगत सलमलतका लनणाय कायाान्ियन गने 
गरेको । 

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

n]vf k/LIf0f ;DaGwL 

सभा माफा त थिीकृत योिना कायाान्ियन गने गरेको, सािािलनक 
खररद विजत्तय उत्तरदावयत्ि ऐन, बमोजिम सािािलनक खररद, 
आलिाक प्रशासनको काया सञ्चालन गने गरेको । 

#= cg'udg, d'Nof+sg ;DaGwL अनगुमन तिा सपुरीिेक्षण सलमलतको कायासञ्चालन कायाविलध 
बमोजिम योिना अनगुमनको व्यिथिा गने गरेको । 

s_ k|zf;g, 

of]hgf tyf 

cg'udg zfvf 

1. cfjlBs of]hgf tof/ ug]{ 

 

तामाकोशी गा.पा. को पवहलो आिलधक योिना वि.सं. 
२०७८/०७९ – २०८२/०८३ तिुामा भई  सोही अनरुुप 
काया भएको । 

2. jflif{s ah]6 tyf sfo{qmd tof/ ug]{ तयार गने गरेको । 

3. cfof]hgfx?sf] sfof{Gjog tyf cg'udg, 

d'Nof+sg ug]{ 

गने गररएको । 

4. kl/of]hgf a}+s tof/ ug]{ तयार नभएको 

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

ug]{ 

गने गरेको । 

6. O & M Survey ug]{ नभएको । 

7. sd{rf/Lsf] sfo{ljj/0f tof/ ug]{ तयार नभएको  

8. kbflwsf/L tyf sd{rf/Lx?sf] cfrf/ ;+lxtf तिुामा भएको । 

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]{ 

तिुामा नभएको । 

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

lgodg 

तिुामा गरी कायाान्ियन र लनयमन गने गररएको । 

3. jftfj/0f, ;/;kmfO{ tyf ljkb\ Joj:yfkg सो सम्बन्धी ऐन तिुामा भई सोही अनरुुप काया गने गरेको । 

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 सम्पूणा वििरणDi gi t i zat i on गरी Onl i ne प्रणाली माफा त 
व्यजक्तगत घटना दताा प्रमाणपत्र िारी गने गरेको । 

8. a]/f]huf/Lsf] tYof+s ;+sng ug]{ प्रधानमन्त्री रोिगार कायािम अन्तगात रोिगार केन्र माफा त 
संकलन गने गररएको । 

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 

पाठ्य सामाग्री वििरण लनरन्तर रूपमा भएको । 

2. afnljsf;, cfwf/e"t lzIff, cgf}krfl/s lzIff, 

ljz]if lzIff ;DaGwL 

अनौपचाररक जशक्षा, विशेष जशक्षाको व्यिथिा नभएको, 
बालविकास तिा आधारभतू जशक्षाको हकमा भने लनयलमत 
रुपमा लनरन्तरता । 

3. u'7L Pj+ ;xsf/L ljBfno नभएको । 

4. k|fljlws lzIff tyf Joj;flos tflnd ;DaGwL ४ नं. िडामा रहेको गोल्मेश्वर मा.वि. अन्तगात कृवष प्राविलधक 
जशक्षालय सञ्चालनमा रहेको । 

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

clen]v 

नभएको । 

6. ljBfno lzIfsx?sf] b/aGbL Pj+ kbk"lt{ Joj:yf दरबन्दी अनरुुप पदपूती भएको । 

ª_ cfly{s 

k|zf;g zfvf 

 

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

गने गरेको । 

2. PsLs[t ;DklQsf] Joj:yfkg गरेको । 

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

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

r_ s[lif÷ k'z 

ljsfz zfvf 

1. kz' ;]jf ;DaGw िडा कायाालय, सेिा केन्र र गाउँपाललकाबाट लनरन्तर रुपमा 
सेिा प्रिाह गने गरेको। 



2. s[lif ;]jf ;DaGwL गाउँपाललकाको कायाालय, कृवष सेिा केन्रबाट लनरन्तर रुपमा 
सेिा प्रिाह गने गरेको । 

3. aLp lahg, dnvfb, /;fog tyf cf}ifwLsf] 

cfk"lt{ / lgodg 

बीउ लबिन, औषधी, गाउँपाललकामाफा त आपूलता तिा 
व्यिथिापन गने गररएको  

4. s[ifsx?sf] Ifdtf clej[l4 उत्पादन सम्बन्धी ज्ञान भएको । 

5. s[lif ;DaGwL k|ljlwsf] ;+/If0f / x:tfGt/0f गाउँपाललकाले अनदुान माफा त कृवष यन्त्र तिा औिार 
हथतान्तरण भएको । 

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]{ 

2. clGtd n]vf k/LIf0fsf] nflu g=kf= sf] n]vf 

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

nufpg] 

गने गरेको । 

:yfgLo clen]v 

Joj:yfkg 

 

!= ;"rgf tyf clen]v s]Gb|sf] ;+rfng 

 

शाखागत रूपमा अलभलेख राख्न ेगररएको, छुटै्ट अलभलेख 
केन्रको सञ्चालन भने नभएको । 

@= ;fj{hlgs ;DklQsf] cBfjlws clen]vdf 

gjLgtd ;"rgf k|ljlwsf] pkof]u ug]{ 

 

:yfgLo ;]jfsf] 

Joj:yfkg 

 

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

थिानीय सेिाको व्यिथिापनका लालग लनयलमत रूपमा 
अन्तरवियात्मक काया गने गरेको । 

@= O & M ;e]{ u/L ;+u7g ;+/rgf b/aGbL lgwf{/0f O & M नगररएको । 

a]/f]huf/sf] 

tYof+s ;+sng 

 

1. a]/f]huf/, >lds, bIf hgzlQmsf] tYof+s ;+sng 

/ /f]huf/ ;"rgf s]Gb|sf] ;+rfng  

गररएको । 

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]{  

ज्येष्ठ नागररक लमलन केन्र सञ्चालनमा रहेको । 

@= cgfy, c;xfo nufotsf nflu k'g:yfkgf s]Gb| 

;+rfng / Joj:yfkg ug{] 

पनुथिापना केन्र थिापना नभएको । 

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



 

 

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

;'/Iff 

 

 

3. ljkb\ Joj:yfkg ug]{ विपद् व्यिथिापन ऐन तिुामा गरी कायाान्ियनमा ल्याईएको ।  

;xsf/L ;+:yf  

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

lgodg 

सहकारी ऐन बनेको र कायाान्ियन भएको । 

@= :yfgLo ;xsf/L ;+:yfsf] Ifdtf clej[l4 u/fpg] ताललम, कायािम आयोिना गररएको । 

 
 

६.४ कमाचारी थतर (विलभन्न तहगतशे्रणी अनसुार) 

पद सेिा/समूह/शे्रणी  क्षमता विकास योिनाका प्रािलमकताहरु 
प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत 
प्रशासन /साप्र/रा प 
ततृीय 

समहु गलतजशलता उत्प्ररेणा समन्िय नेततृ्ि 
विकास इ-गभनेन्स सािािलनक प्रशासन र 

सेिा प्रिाह सम्बन्धी ताललम 
अलधकृत सातौं प्रशासन लेखा सातौं उत्प्ररेणा समन्िय नेततृ्ि विकास इ- भनेन्स  

अन्तरराविय लेखा मान  लेखा पररक्षण थतर 
अलधकृत छैटौं िनश्वाथथय हे ई िन थिाथ्य सेिा सँग सम्बजन्धत नीलत र 

कायािम संिमण रोग र माहामारी सम्बन्धी 
ताललम 

अलधकृत छैटौं जशक्षा जशक्षा प्रशासन उत्प्ररेणा समन्िय नेततृ्ि विकास इ-गभनेन्स 
जशक्षा प्रशासन पाठ्यिम विकास थिानीय 

भाषा र संथकृलत 
अलधकृत छैटौं इजन्िलनयर लसलभल सािािलनक खरीद, सािािलनक लनमााणका 

अन्तरााविय अभ्यास (वफलडक) सम्बन्धी 
ताललम र िीन्सी सम्बन्धी  

अलधकृत छैटौं प्रसाशन सा प्र उत्प्ररेणा, समन्िय, नेत{त्ि, विकास  
इ- गभनेन्स, सािािलनका प्रशासन; सेिा 

प्रिाह 
अलधकृत आठौं िनश्वाथथय थिाथथय नीलत िनथिाथथय सरसफाई 



अलधकृत छैटौं िनश्वाथथय क न थिाथथय नीलत िनथिाथथय सेिा प्रदाय 
सूचना प्रविलध अलधकृत  विविध छैटौं I T rel at ed ताललम 

अलधकृत छैटौं रोिगार संयोिक रोिगार प्रिद्धान, उद्यमजशलता विकास 
Busi ness i ncubat i on 

सहायक पाँचौं सा प्र प्रशासन सामान्य प्रसाशनसेिा प्रिाह 
सहायक पाँचौं लेखा  लेखापाल नेपालको लेखा मान र लेखा पालन 
जशक्षा पाँचौं जशक्षा प्रशासन प्रा स जशक्षा प्रासाशन 
प्रशासन पाँचौं आन्तररक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षण 
सहायक पाँचौं न्याय न्याय प्रसाशन 
पाँचौं प्रा स कृवष प्रशार पाँचौं कृवष विकास प्रासार 
पाँचौं प्रा स पश ुसेिा पाँचौं पश ुविकास पश ुसेिा  

पाँचौं  सि इजन्िलनयर लसलभल खरीद जिन्सी व्यिथिापन 
पाँचौं कम्पटुर अपरेटर विविध I T web page  
पाँचौं सूचना प्रविलध सहायक  

क अ विविध 
I T rel at ed / MI S 

चौिो ना प्र थिा प्रा पश ुसेिा पश ुसेिा  
चौिो ना प्र स पशसेुिा पश ुसेिा 
चौिो  अलमन इनजिलनयर सिे जिन्सी खरीद 

सहायक म वि लन  म वि लन  विविध  
चौिो स कम्पटुर अप्रटेर विविध  कम्पटुर 
चौिो  वफल्ड सहायक उत्पेरणा समहु छलफलका नविनतम 

अभ्यासहरु  
सहायक कमाचारी हलकुा सिारी चालक र 

कायाालय सहयोगी  
कायालयमा पालन गने आचरण र जशिाचार 

 

 

  



 
 
 
 

पररच्छेद-७: त्रीिषीय क्षमता विकास कायायोिना (लक्ष्य नलतिा र स्रोत) 
 
 
७.१ क्षमता विकास नीलत 
यस क्षमता विकास कायायोिनाको प्रमखु लक्ष्य भनेको पाललकाको समग्र कायासम्पादनको थतर सधुार 
गनेहो।एक पटक हालसल गरेको दक्षता िा क्षमता समय िममा पनुताािगी गराउन ुपने हनु्छ।यस 
अिामा क्षमता विकास एक लनरन्तर प्रविया हो। 
यस पाललकाले क्षमता विकास नीलत थपिरुपमा तयार गनुा पछा। 

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) 

 

!= ljsf; Aoj:yfkg    

!=! cfjlws gu/ 

ljsf; of]hgf 

गाउँ विकास योिना तिुामा नभएको एकीकृत योिना विकासका लालग प्राविलधक 
तथयांक लगायतका विषयमा क्षमता 
अलभिवृद्ध गररनपुने । 

 

!=@ e"pkof]u of]hgf 

tyf zx/L ljsf; 

भ ू–उपयोग योिना तिुामा नभएको यस सम्बन्धी थिलगत आिश्यकता 
पवहचानका लालग क्षमता अलभिवृद्ध 
गररनपुने । 

 

!=#= laifout ljsf; 

of]hgf tyf gLlt   

विषयगत योिना भनी छुटै्ट कायानीलत 
अिलम्बन नगररएको भए तापलन विषयगत 
छुटै्ट कायायोिना रहेको । 

सो सम्बन्धी तिुामा प्रविया िप 
व्यिजथित गनुापने । 

 



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) 

 

!=$ ;dfj]zL ljsf; 

gLlt -n}+lus ;dljsf;, 

blnt, ;LdfGts[t 

hghflt / ul/ad'vL 

ljsf;_ 

िावषाक नीलत तिा कायािम माफा त 
सम्बोधन गने गररएको । 

विलभन्न लजक्षत समूहलाई प्रदान गररने 
विशेषताः सीपविकास ताललम र 
तत्पिात सो ताललमलाई व्यिसायका 
रुपमा अंगेको खण्डमा उत्पादन हनुे 
सामानको बिारीकरणमा समथया  

 

!=% aflif{s of]hgf 

th'{df  

िावषाक रुपमा विषयगत सलमलत तिा 
शाखाको छलफल पिात ्सभा माफा त पेश 
गने गररएको । 

नयाँ दायरा पवहचानमा िप क्षमता 
अलभिवृद्ध गररनपुने । 

 

!=^ aflif{s sfo{tflnsf हालसम्म िावषाक कायाताललका तय 
नगररएको । 

गाउँपाललका तिा विलभन्न 
लनकायमाफा त उपलब्ध हनुे बिेटको 
अजख्तयारीको अिलध र कायािमको 
पद्यलत अनरुुप लनधाारण गनुापने । 

 

!=&hg;xeflutf योिना तिा कायािम माग िन-
सहभालगताका आधार तय गररएको 

मागमा आधाररत कायािम तिुामाको 
खाकाको विकास  

 

!=* of]hgf sfof{Gjog 

/ Ifdtf 

सभा माफा त थिीकृत योिना िमशाः रुपमा 
कायाान्ियन गने गररएको । 

विशेषताः क्षमता विकास योिनामा 
िनसहभालगता तिा अन्तविा यात्मक 
अभ्यासको अलभिवृद्ध 

योिना कायाान्ियन सम्बन्धी Fi el d based 
st eps बारे िानकारी गराउने ताललम  

!=( dd{t ;+Def/ tyf 

Aoj:yfkg 

ममात संभार कोष सञ्चालनमा ल्याउन 
गहृकाया भइरहेको  

  

!=!) cg'udg tyf 

d"Nof+sg k|0ffnL 

योिनाको हकमा िडागत तिा पाललकाथतरीय 
सलमलत तिा अन्य कायािमको हकमा सम्बजन्धत 
कायाविलध बमोजिम  

योिनाको अनगुमन तिा सूचकांकका 
आधारमा मूल्याङ्कन गना सक्ने क्षमता 
अलभिवृद्ध 

 

@= hgzlQm tyf 

;+u7gfTds Aoj:yfkg 

   

@=! hgk|ltlglwsf] 

sfo{lhDd]jf/L, 

sfo{;Dkfbg / Ifdtf 

ljsf; 

   

@=!=@ cWoIf लनददाि कायाविलध तिा अलधकार अन्तगात सम्पूणा 
काया गने गरेको । 

बिेट तिुामा प्रविया तिा अजख्तयारीका 
बारे िप क्षमता अलभिवृद्ध 

 



Ifdtf ljsf;sf] 
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ljBdfg sfo{;Dkfbgsf] cj:yf (Existing 
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Ifdtf cGt/fn ljZn]if0f 

(Capacity Gap Analysis) 

 

@=!=# pkfWoIf लनददाि कायाविलध तिा अलधकार अन्तगात सम्पूणा 
काया गने गरेको । 

कायािमको योिनाको अनगुमन तिा 
न्यावयक सलमलतकको वियाकलाप बारे 
क्षमता अलभिवृद्ध 

 

@=!=$ j8f cWoIf लनददाि कायाविलध तिा अलधकार अन्तगात सम्पूणा 
काया गने गरेको । 

योिना माग लसफाररस तिा अन्य 
क्षेत्रालधकार वियाकलाप सञ्चालन गने बारे 
क्षमता अलभिवृद्ध 

 

@=!=% j8f ;b:o  लनददाि कायाविलध तिा अलधकार अन्तगात सम्पूणा 
काया गने गरेको । 

योिना माग लसफाररस तिा अन्य 
क्षेत्रालधकार वियाकलाप सञ्चालन गने बारे 
क्षमता अलभिवृद्ध 

 

@=!=^ ;ldltx? लनददाि कायाविलध तिा अलधकार अन्तगात सम्पूणा 
काया गने गरेको । 

विषयगत सलमलतका अलधकार क्षेत्र, नयाँ 
तिा उिााशील कायािम पवहचान सम्बन्धी 
क्षमता अलभिवृद्ध 

 

@=!=^=! Goflos ;ldlt लनददाि कायाविलध तिा अलधकार अन्तगात सम्पूणा 
काया गने गरेको । 

न्यावयक सलमलतको थिानीय सरकार 
सञ्चालन ऐनले लनददाि गरेका क्षेत्रालधकार 
तिा सो अन्तगात न्यावयक विलधमा 
अपनाउनपुने प्रविया बारे ताललम  

 

@=!=^=@ :yfgLo /fh:j 

k/f{dz{ ;ldlt 

लनददाि कायाविलध तिा अलधकार अन्तगात सम्पूणा 
काया गने गरेको । 

रािश्वको दर लनधाारण िथतजुथिलत तिा 
िाथतविक तिा िाथतविक रुपमा पवहचान 
गने तिा आन्तररक आय र अन्य आयका 
दायरा लनक्योल गना सक्न ेक्षमता । 

 



Ifdtf ljsf;sf] 
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(Capacity Gap Analysis) 

 

@=!=^=# ;f|]t cg'dfg 

tyf ah]6 l;df lgwf{/0f 

;ldlt 

लनददाि कायाविलध तिा अलधकार अन्तगात सम्पूणा 
काया गने गरेको । 

विलभन्न लनकायमाफा त प्राप्त हनुे स्रोतको 
अनमुान गना सक्ने, 

-बिेटको सीमा लनददाि मापदण्ड बमोजिम 
लनक्योल गना सक्ने क्षमता । 

 

@=!=^=$ ah]6 tyf 

sfd{s|d th'{df ;ldlt 

लनददाि कायाविलध तिा अलधकार अन्तगात सम्पूणा 
काया गने गरेको । 

माग तिा विषयगत सलमलतले लनक्योल 
गरेका कायािम तिुामा गना सक्ने क्षमता 
। 

 

@=!=^=% j8f ;ldlt लनददाि कायाविलध तिा अलधकार अन्तगात सम्पूणा 
काया गने गरेको । 

िडा सलमलतका क्षेत्रालधकारका काया गना 
सक्ने क्षमता । 

 

@=!=^=^ cGo ;ldlt÷ 

pk;ldlt 

   

@=@  sd{rf/Lsf]  

sfo{lhDd]jf/L, 

sfo{;Dkfbg / Ifdtf 

ljsf; 

   

@=@=! k|d'v k|zf;lso 

clws[t  

तोवकए बमोजिम (थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन 
तिा अन्य काननुमा) सबै काया गने गराउने 
गरेको 

बिेट व्यिथिापन, योिना प्रािालमवककरण, 
खररद व्यिथिापन सम्बन्धी क्षमता  

 

@=@=@ n]vf  तोवकए बमोजिम (थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन 
तिा अन्य काननुमा) सबै काया गने गराउने 
गरेको 

-बिेट व्यिथिापन, प्रलतिेदन प्रणाली, सतु्र 
व्यिथिापन तिा बेरुि ुफथछौट र लेखा 
व्यिथिापन 

 

@=@=# lzIff तोवकए बमोजिम (थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन 
तिा अन्य काननुमा) सबै काया गने गराउने 
गरेको 

-नलतिा व्यिथिापन 

-जशक्षाको गणुथतरीय अलभिवृद्ध सम्बन्धी 
ताललम । 
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@=@=$ :jf:Yo तोवकए बमोजिम (थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन 
तिा अन्य काननुमा) सबै काया गने गराउने 
गरेको 

उपयकु्त थिाथथय तिा गणुथतरीयता 
अलभिवृद्ध । 

 

@=@=% ;"rgf k|ljlw  विद्यतुीय हाजिरी, इन्टरनेटको व्यिथिापन 
गररएको । 

इन्टरनेटको सहि उपलब्धता । 

-E-payment  को विकास 

 

@=@=^ Ef}lts k"jf{wf/  योिना तिा भिन सम्बन्धी काया गररएको । I mpact  Anal ysi s र पूिााधारका Deep 
Bori ng, Li f t i ng लगायतका अन्य नयाँ 
आयाम सञ्चालन सम्बन्धी ताललम  

 

@=@=& /fh:j Manual  Based रही आलिाक ऐनको अलधनमा रही 
संकलन 

रािश्वको दायरा बढाई व्यिसायलाई पलन 
करको दायरामा ल्याउन । 

 

@=@=* s[lif, kz"kGIfL बीउलबिन वितरण, याजन्त्रकरण व्यिथिापन 
लगायतका काया । 

-नश्ल सधुार । 

-कृलत्रम  गभााधान सम्बन्धी ताललम तिा 
सो सम्बन्धी क्षमता अलभिवृद्ध । 

 

@=@=* /f]huf/  रोिगार सेिा केन्रमाफा त संचालन -एवककृत वििरण तयार गरी िप 
व्यिजथित बनाउने । 

 

@=@=( Kf+flhs/0f / 

;fdflhs ;'/Iff 

सामाजिक सरुक्षा ईकाई माफा ट्ट वितरण,  
Di gi t i ze गरी िडा माफा त सेिा उपलब्ध 
गराउने गररएको । 

Case Based Anal ysi s गना सक्ने क्षमता 
। 
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(Capacity Gap Analysis) 

 

@=@=!) k|zf;g कायावििरणमा तोवकए बमोजिम खररद कायालाई िप व्यिजथित बनाउने 
क्षमता अलभलेजखकरण 

 

@=@=!! ljifout  cGo 

sd{rf/Lx?  

  
 

@=@=!@ j8f ;lrj तोवकए बमोजिमका जिम्मेिारी सम्पादन  -पजिकरणका case handl i ng क्षमता । 

-योिना भकु्तानी तिा अलभलेजखकरण । 

 

@=# kflnsfsf 

dxfzfvf, zfvf tyf 

OsfO{sf] ;+:yfut Ifdtf 

ljsf;  

@=#=!  

   

@=#=@    

@=#=#    

@=#=$    

@=#=%    

@=$ 

sd{rf/L, ;+u7g ;+/rgf 

/  sfo{ljefhg 

-पद अनरुुपको काया विभािन गरी 
कायाान्ियन गररएको । 

  

@=% sd{rf/Lsf] 

sfo{ljj/0f  

काया वििरण तयार गरी काया जिम्मेिारी 
ददइएको । 

  

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

ljsf; tyf Ifdtf 

ljsf;  

दरबन्धी तेररि तिा कायािमको 
आिश्यकता बमोजिम कमाचारी भनाा गने 
गररएको । 

  

@=& cfGtl/s ;+rf/ I nt ernal  Memo, Meet i ng गने गररएको ।   
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@=* kbflwsf/L tyf 

sd{rf/L cfrf/;+lxtf 

आचारसंवहता बनाई लाग ुगराईएको ।   

@=( sfo{;Dkfbg 

d"Nof+sg 

कायासम्पादन मूल्याङ्कनका लालग िावषाक 
तिा अधािावषाक रुपमा काया सम्पादन 
मूल्याङ्कनको व्यिथिापन । 

  

@=!) k"jf{wf/, ejg, 

cf}hf/, pks/0f / 

;jf/L ;fwg  

लनददाि खररद विलध, Cat al ague 
Shoppi ng, E-bi d माफा त व्यिथिापन  

  

#= ljQLo Aoj:yfkg    

#=! /fh:j kl/rfng आलिाक ऐन बमोजिम लनधाारण   

#=@ PsLs[t ;DklQ s/ कायाविलध तिुामाको चरणमा रहेको ।   

#=# ah]l6Ë tyf vr{ 

Aoj:yfkg 

तोवकए बमोजिम (ऐन, काननुमा) गने गररएको 
। 

  

#=$ vl/b k|lqmof / 

of]hgf 

खररद सलमलतमाफा त कायाान्ियन गने गररएको ।   

#=% ;DklQ÷lhG;L 

Aoj:yfkg 

खररद ईकाई माफा त कायाान्ियन ।   

#=^ n]vf k|0ffnL Sut raमाफा त सञ्चाललत   

#=& k]ZsL / a]?h" Sut raमाफा त सञ्चाललत   

#=* n]vf kl/If0f आ.ले.प. परीक्षण गरी म.ले.प. माफा त अजन्तम 
लेखापरीक्षण गने गररएको । 

  

#=* cfGtl/s  lgoGq0f  

sfo{ljlw 

कायाविलध बनाउने चरणमा रहेको    

#=( k|ltj]bg  प्रलतिेदन तयार गने गररएको ।   
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$= ;"rgf Aoj:yfkg    

$=! Kfflnsfsf] 

kfZj{lrq  

-k|f]kmfOn_ 

तयार भएको    

$=@ e";"rgf k|0ffnL लाग ुनभएको    

$=# ;"rgf s]Gb| tyf 

clen]v Aoj:yfkg 

सम्बजन्धत शाखाको अलभलेखमा आधाररत    

$=$ k+lhs/0f 

Aoj:yfkg 

सामाजिक सरुक्षा ईकाई माफा त सञ्चाललत    

%= ;]jf k|jfx 
 

  

%=! sfof{no Aoj:yfkg कायाालय प्रमखुको लनदेशन अनरुुप ।   

%=@ gful/s a8fkq सबै िडा तिा कायाालयमा व्यिथिापन 
गररएको । 

  

%=# kf/blz{tf / ;"rgf 

k|jfx 

सूचना अलधकारी माफा त सूचना सम्प्रषेण, 
प्रिक्ताको व्यिथिा । 

  

%=$ 

hjfkmb]lxtf÷pQ/bfloT

j jxg / u'gf;f] 

Aoj:yfkg 

गनुासो खाताको व्यिथिापन गरी सम्बजन्धत 
लनकाय माफा त फथयौट गने गररएको । 

  

%=^ ;/f]sf/jfnf lar 

;DaGw / ;xsfo{   

गने गररएको    

%=& kmf]x/ d}nf 

Aoj:yfkg 

लनददाि काया नगररएको, 
-मेरो घर सफा घर, मेरो विद्यालय सफा 
विद्यालय कायािम सञ्चालनमा रहेको । 

  

%=* ;fdflhs ;'/Iff क,ख, को हकमा सरकार माफा त तिा ग 
िगाको अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुलाई पलन 
भत्ताको व्यिथिा गररएको  

-अन्यलाई तोवकए बमोजिम 

  

%=( ahf/ Aoj:yfkg छौंडेमा हाट व्यिथिापन ।   



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) 

 

%=!) k|sf]k Aoj:yfkg विपद् अन्तगात हेने गररएको ।   

^= ;dGjo / ;xsfo{  
 

  

^=! laifout 

sfof{nox? ljrdf  

छलफल तिा बैठक सञ्चालन गने गररएको ।   

^=@ ljleGg 

sfo{qmd÷kl/of]hgfx? 

Ljr 

छलफल तिा बैठक सञ्चालन गने गररएको ।   

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

gful/s ;dfh ljrdf  

छलफल तिा बैठक सञ्चालन गने गररएको ।   

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

ljr 

हाल गठन नभएका    

^=% lghL If]q ;+u छलफल तिा अन्तरविया हनुे गरेको ।   

^=^ cGt/ :yfgLo 

txx? tyf lgsfox? 

;+u 

छलफल तिा अन्तरविया हनुे गरेको ।   

&= gLltut tyf sfg'gL 

Joj:yf 

 
  

&=! Kfflnsfsf] lglt 

tyf of]hgf  

३० िटा ऐन, कायाविलध तिुामा भएका ।   

&=@ :yfgLo tx 

;+rfng ;+Da4 P]gx?   

३० िटा ऐन, कायाविलध तिुामा भएका ।   

&=# :yfgLo tx 

;+rfng ;+Da4 

lgodfjnLx? 

३० िटा ऐन, कायाविलध तिुामा भएका ।   

&=$ :yfgLo tx 

;+rfng ;+Da4 

lgb]{lzsf, sfo{ljlw tyf 

dfkb08x? 

३७ िटा लनधाारण गररएको।   
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ljBdfg sfo{;Dkfbgsf] cj:yf (Existing 

Performance Situation) 

 

ck]lIft Ifdtf 

 (Expected Capacity) 

Ifdtf cGt/fn ljZn]if0f 

(Capacity Gap Analysis) 

 

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

(Work flow chart) 

तिुामा नभएको    

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

;/sf/ / ljQ cfof]u 

;+usf] ;DaGw  

प्रलतिेदन प्रणालीमा आिद्ध   

*= kflnsfsf] ln;f 

(lisa) ;'rs 

sfof{Gjogsf] cj:yf  

२०७७/०७८ को ललसाको ६२ अंक    

(=ljQ cfof]usf] 

sfo{;Dkfbg ;'rs 

(Performance 

Indicators) 

sfof{Gjogsf] cj:yf 

२०७७/०७८ को कूल अंक   

!)= ;+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 

लनददाि बमोजिम गररएको ।   

!)=# ;d:ofx? भिनको अभािले गदाा Worki ng Layout  मा 
सहिता नभएको, कमाचारीको क्षमता 
अलभिवृद्ध, िनप्रलतलनलधको क्षमता अलभिवृद्ध 
। 

  

!)=$r'gf}ltx? भिनको अभािले गदाा Worki ng Layout  मा 
सहिता नभएको, कमाचारीको क्षमता 
अलभिवृद्ध, िनप्रलतलनलधको क्षमता अलभिवृद्ध 
। 

  



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) 

 

!)=%;'emfjx?  
 

  

!)=^ ck]Iffx? थिानीय सरकार सञ्चालन ऐद्द, २०७४ ले 
लनददाि काया सलुभ र सहि रुपमा 
सेिाग्राहीलाई प्रिाह गने पररपाटी तय गने 
। 

  

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

clwsf/sf] cj:yfsf  

;DaGwdf yk s]lx eP 

   

 
 
७.२ िनप्रलतलनलधहरुका लालग प्रथतावित क्षमता विकासका कायािमहरु (प्रमखु, उपप्रमखु, िडाअध्यक्ष  र 
सदथयहरुका लालगछुट्टा छूटै्ट) 
 
 
७.३ तह तिा क्षणेीगत रुपमा काचाारीहरुका लालग प्रथतावित क्षमता विकास कायािमहरु 
 
 
७.४ संविधानको अनसूुची-८मा प्रदत्त २२ अलधकारहरुको प्रयोग  र प्रभािकारी कायान्ियनका लालग 
संचालन गररनपुने क्षमता विकासका कािा महरु 
 
लसनं संविधान प्रदत्त 

अलधकारहरु  
प्रभािकारी कायान्ियनका लालग संचालन गररनपुने क्षमता 

विकासका कायािमहरु 
 

१ गाँउ प्रहरी प्रहरीको काम कताव्य र भलूमकािारे सिैतहका िनप्रलतलनलधहरुलाई 
अलभमूखीकरण ताललम संचालन गनुा पने। 

२ सहकारी संथिा  सहकारीको उद्धेश्य र महत्ििारे सिै तहका िन प्रलतलनलधहरुलाई 
अलभमूखीकरण ताललम संचालन गररन ुपने 

३ एफ, एम संचालन  



४ थिानीय कर   
५ थिानीय सेिाको 

व्यिथिापन 
 

६ थिानीय तथयांक र 
अलभलेख सकलन 

 

७ थिानीय थतरका 
विकास आयोिना तिा 
पररयोिनाहरु 

 

८ आधारभतू र 
माध्यलमक जशक्षा 

 

९ आधारभतू थिाथथय र 
सरसफाई 

 

१० थिानीय बिार 
व्यिथिापन, िातािरण 
संरक्षण र िैविक 
विविधता 

 

११ थिानीय सडक, ग्रामीण 
सडक, कृवष सडक, 

लसंचाइ 

 

१२ गाउँ सभा, नगर सभा, 
जिल्ला  सभा, थिानीय 
अदालत, मेललमलाप र 
मध्यथिताको 
व्यिथिापन 

 

१३ थिानीय अलभलेख 
व्यिथिापन 

 

१४ घर िग्गा धनी पिुाा 
वितरण 

 

१५ कृवष तिा पशपुालन, 

कृवष उत्पादन 
 



व्यिथिापन, पश ु
थिाथथय, सहकारी  

१६ ज्येष्ठ नागररक, 

अपांगतां भएका व्यजक्त 
र अशक्तहरुको 
व्यिथिापन 

 

१७ बेरोिगारको तथयांक 
संकलन 

 

१८ कृवष प्रसारको 
व्यिथिापन, संचालन र 
लनयन्त्रण 

 

१९ खानेपानी, साना 
िलविद्यतु आयोिना, 
िैकजल्पक ऊिाा  

 

२० विपद व्यिथिापन  
२१ िलाधार, िन्यिम्त,ु 

खानी तिा खलनि 
पदािाको संरक्षण 

 

२२ भाषा, संथकृलत र 
लललतकलाको संरक्षण 
र विकास 

 

  



पररच्छेद ― 7 : लत्र‐िषीय क्षमता विकास कायायोिना : लक्ष्य, नतीिा र 
स्रोत 

7.1. क्षमता विकास नीलत 
 

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

s= Dffjg ;+;fwg Ifdtf ljsf; 

 

! Dff}h'bf sd{rf/L 

b/jlGb ljj/0f   

 83 प्रदेश लोक सेिा 
आयोग (बागमती 
प्रदेशको मागमा 
प्रवियाको वढलाईले 
समथया । 

प्रदेश लोकसेिा 
आयोगको 
पदपूलता प्रवियामा 
छररतोपना । 

@ xfn sfof{/t sd{rf/L 

ljj/0f  

 60 
  

# kb k'lt{ gePsf] 

ljj/0f  

 23 
  

$ c:yfO{, s/f/, 

Hofnfbf/L sd{rf/L 

ljj/0f  

 73 
  

% xfn;Dd tflnd k|fKt 

hgzlQm 

    

^ Tfflndsf] ljj/0f  
    

s= vl/b Jofj:yfkg खररद ईकाई 
माफा त सञ्चालन 

 PAMS काEntry मा 
समथया 

PAMSEntry 
सम्बन्धी ताललम  

v= sfg'g d:of}bf 
 ३७ िटा तिुामा 

भएको 

  

u= cfly{s Jofj:yfkg 
  स्रोत सलुनजिततामा 

समथया/प्रलतिेदन 
प्रणालीमा समथया  

प्रलतिेदन 
प्रणालीका बारेमा 
िानकारी गराउने 
तिा स्रोतको 
सलुनजितता सवहत 
बिेट आकँलन 
गने क्षमता 
ताललम 

3= ;'rgf k|ljlw 
 ७ िटै िडा 

कायाालयमा 
Server management 
मा समथया । 

 



इन्टरनेटको 
व्यिथिा । 

ª= :yfgLo ljsf;     

r= of]hgf th'{df   Bottom Up 
Approach पूणा 
रुपमा लाग ु गना 
नसवकएको । 

िडागत छलफल 
तिा 
अन्तरलनकाय, 
संघ, संथिा 
समन्ियमा 
अलभिवृद्ध गनुापने 
। 

5= /fh:j kl/rfng   एवककृत सम्पजत्तको 
Eval uat i on तिा 
लागू गना समथया । 

 

Hf= k|zf;g / 

Jofj:yfkg 

  एकीकृत काया 
अलभलेजखकरणलाई 
िमशाः सधुार गनुापने 
। 

 

em=cGt/ ;/sf/L 

ljlQo x:tfGq/0f  

    

6 :yfgLo ;';fzg    -करदाता जशक्षा लाग ु 
आचारसंवहताको 
पालनाको व्यिथिा । 

 

6 k"jf{wf/ lgdf{0f      

7 ;fdflhs If]qsf 

ljifox?  

    

8 ljljw      

v ;+:yfut Ifdtf ljsf; 

! :yfgLo k"jf{wf/   गाउँपाललकाको केन्र 
तोकी थिायी भिनको 
आिश्यकता । 

 

 s= kflnsfsf] cfˆg} 

hUuf, ejg jf 

ef8fdf 

    

 Vf= cf}hf/ pks/0f      

 Uf= ;jf/L ;fwg      

 3= cf=O=l6 pks/0f     

 ª= cGo xf8j]/ tyf 

;km6{j]/ 

    

@ ejgsf] k|ofKttf     



 s= a}7s sIf -

7"nf],;f]gf]_ 

 १ मध्यम (३०-३५ 
िना) को क्षमता 
भएकाले ठुलै समूहको 
कायािम 
कायाान्ियनमा समथया 
। 

 

 Vf= sf]7f  
  

 

 u= zf}rfno  
  

 

 3= ;ofof]uL sIf  
  

 

 ª= SofGl6g  
  

 

 Rf= Kffls{ª  
 पाललकाको थिायी 

भिन नभएकाले Area 
(Parki ng) लनक्योल 
नगररएको  

 

 5= k':tsfno  
  

 

 `= ;]jfuf|lx k|ltIff 

sIf 

 
  

 

 6= ckf+ªutf, 

h]i7gful/s, cZfQm 

d}lq ;+/rgf  

 नभएको  भाडामा रहेकाले 
गाउँपाललकाको भिन 
नभएको । 

 

# Kfflnsfsf zfvf tyf 

OsfO{x?sf] 

sfo{:ynsf] kof{Kttf 

 
 लसलमत काया Space 

मा ईकाईहरुको 
व्यिथिापन गररएको 
। 

 

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   

 तिुामा भएको  रािश्व सधुार 
कायायोिना अनरुुप 
व्यापक रुपमा 
करदातालाई आकवषात 
गना नसवकएकाले 
प्रचारात्मक तिा अन्य 
कायाको आिश्यकता 
। 

 

 v= Kfflnsfsf gLlt 

/0flglt  

 तिुामा भएको बालवििाह अन्त्य गने 
रणनीलतको Draf t 
तय भएको । अन्य 

 



आिश्यकताका 
आधारमा तिुामा 
गररएको । 

 u= P]gx?  
  

 

 3= lgodfjlnx?  
  

 

 ª sfo{ljlwx?   
  

 

 Rf= dfkb08x?  
  

 

@ ;+dGjo   
 शाखागत समन्ियमा 

नै काया सम्पादन गने 
गररएको  

 

# ;xsfo{  
 शाखागत समन्ियमा 

नै काया सम्पादन गने 
गररएको 

 

$ ;fem]bfl/tf  
  सम्बजन्धत लनकाय 

(थिानीय थतरका) 
प्रलतिद्ध, NSET 
लगायतका विपतको 
संथिा विलभन्न कृवष 
तिा पश ु विकासका 
क्षेत्रका साझेदार 
गररएको । 

 

% cfrf/;lxtf लाग ुगररएको ।   
 

^ sfo{;Dkfbg k|0ffnL काया वििरणमा 
तोवकए बमोजिम 
काया सम्पादन 
गरी समन्ियका 
आधारमा 
कायाान्ियन गने 
गररएको । 

  
 

   
  

 

3 kflnsfsf] ;du| 

Ifdtf ljsf;  

 
  

 

! Gfful/s j8fkq  ७ िटै िडामा 
व्यिथिापन 
गररएको । 

नागररकलाई 
िडापत्रको औजचत्यको 
बारेमा िानकारी कम 
भएकाले 
अन्तविा यात्मक 
कायािम  

 



@ u'gf;f] Jofj:yfkg  गाउँपाललकाका 
प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत र िडामा  
िडा सजचिलाई 
गनुासो अलधकारी 
तोवकएको  

लनददाि फथयौट विलध 
लनधाारण गनुापने 
आिश्यकता । 

 

# ;fj{hlgs ;'g'jfO{  सञ्चालन गररएको 
। 

चौमालसक रुपमा 
सञ्चालन गना 
नसवकएकाले 
लनयलमततामा अग्रसर 
रहनपुने । 

 

$ ;fdflhs kl/If0f   योिनाको 
उपभोक्ता सलमलतले 
गने गरेको । 

 
 

% cg'udg d"Nof+sg   योिनाको अनगुमन 
उपाध्यक्षको 
संयोिकत्िमा तिा 
अन्य कायािमको 
सम्बजन्धत शाखा 
माफा त मूल्याङ्कन 
गरी एकीकृत 
प्रलतिेदन तयार गने 
गरेको । 

 
 

      

 

7.2. िनप्रलतलनलधहरुका लालग प्रथतावित क्षमता विकासका कायािमहरु 
7.3. तह तिा शे्रणीगत रुपमा कमाचारीहरुका लालग प्रथतावित क्षमता विकासका 
कायािमहरु 
7.4. संविधानको अनसूुची ‐८ मा प्रदत्त  २२ िटा अलधकारहरुको प्रयोग र प्रभािकारी 
कायाान्ियनका लालग सञ्चालन गररनपुने क्षमता विकासका कायािमहरु 
 

 

 



 

sfo{lhDd]jf/L   

Ifdtf ljsf;sf nflu k|:tljt  sfo{s|dx? 

 

hgZflQm ;+:yfut k|0ffnLut  

 

!= gu/ k|x/L  

 

 

 

 

 

   

@= ;xsf/L ;+:yf  

 

 

 

 

 

 

 

 

सहकारी सम्बन्धी प्रणालीगत 
प्रविया  (व्यिथिापन) बारे 
िानकारी गराउने । 

  

#= 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 

 

 

 

 

 

 

 

-कमाचारीका लालग करको दर 
लनधाारण तिा दायरा बढाउनका 
लालग अपनाउनपुने प्रविया बारे 
अलभमजुखकरण कायािम, 
-रािश्व शाखाको छुटै्ट व्यिथिापन 
। 

कर प्रणालीलाई व्यिजथित 
बनाउन विद्यतुीय भकु्तानी 
तिा संकलन प्रणालीको 
अिलम्बन । 

-विद्यतुीय माध्यमबाटै 
संकललत करको शीषाकगत 
अिजथिलत झजल्कने तिरले 
अलभलेजखकरणको 
व्यिथिापन । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

%= :yfgLo ;]jfsf] 

Joj:yfkg  

 

 

 

 

 

 

 

 

-सेिा प्रिेश तिा सेिाकालीन 
ताललमको उजचत व्यिथिापन  
-थिानीय पदपूती तिा दरबन्दी 
लनधाारणमा लनयलमत पषृ्ठपोषण 

थिानीय तहको काया 
जिम्मेिारीका O&M 
Surveyका प्राविलधक तिा 
परामशादाता माफा त सहयोग 
तिा समन्िय तिा लनयलमत 
अनगुमन तिा मूल्याङ्कन 
सम्बन्धी अन्तविा यात्मक 
कायािम । 

 

^= :yfgLo tYof+s / 

clen]v ;sng 

 

 

 

 

 

 

 

 

पजिकरणको Onl i ne प्रविया हनुे 
लनरन्तरपररमािान बारे िानकार 
बनाउन कमाचारीलाई ताललम   

थिानीय तथयाङ्क सम्बन्धी 
नीलत, कानून, मापदण्ड, 
योिना, कायाान्ियन र 
लनयमनका लालग परामशा 
प्रदान गनुापने । 

 

&= :yfgLo :t/sf 

ljsf; cfof]hgf tyf 

kl/of]hgfx?  

 

 

 

 

 

-विकास योिना सम्बन्धी 
कायाान्ियनका लालग प्राविलधक 
तिा योिना छनौट सम्बन्धी 
ताललम, 
-भिन संवहता सम्बन्धी 
अलभमूखीकरण 

 
 

*= cfwf/e"t / dfWolds 

lzIff 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

(= cfwf/e"t :jf:Yo / 

;/;kmfO{ 

 

 

 

 

 

 

   

!)= :yfgLo ahf/ 

Joj:yfkg, jftfj/0f 

;+/If0f / h}ljs ljljwtf 

 

 

 

 

उपभोक्ता सचेतना, थिानीय िथत ु
तिा सेिाको गणुथतर परीक्षण 
लगायतका काया सञ्चालनमा 
खवटने कमाचारीलाई सो सम्बन्धी 
अलभमखुीकरण कायािम । 

-थिानीय थतरमा िातािरणीय 
िोजखम न्यूनीकरणका लालग 
प्राविलधक तिा अन्य कमाचारीलाई 
ताललमको व्यिथिापन । 

  

!!= :yfgLo ;8s, 

uf|dL0f ;8s, s[lif 

;8s, l;+rfO 

 

 

 

 

 

 

 

कृवष सडक सम्बन्धमा विकासका 
लालग िनशजक्तलाई ताललम । 

-झोलङु्गे पलु लनमााण, ममात, 
सम्भार र लनयमनका लालग 
प्राविलधक िनशजक्तलाई ताललम । 

  

!@= ufpF ;ef, gu/ 

;ef, lhNnf  ;ef, 

:yfgLo cbfnt, 

d]nldnfk / dWo:ytfsf] 

Joj:yfkg  

 

 

 

 

 

 

   



!#= :yfgLo clen]v 

Joj:yfkg 

 

 

 

 

-अलभलेख प्रणालीलाई व्यिजथित 
बनाउन प्रविलध संचालन सम्बन्धमा 
ताललम तिा प्राविलधक सहयोग । 

  

!$= 3/ hUuf wgL k'hf{ 

ljt/0f  

 

 

 

 

 

 

   

!%= s[lif tyf kz'kfng, 

s[lif pTkfbg Joj:yfkg, 

kz' :jf:Yo, ;xsf/L  

 

 

 

 

 

कृवष तिा पश ुविकास शाखामा 
कायारत कमाचारीलाई TOT, कृवष 
तिा पश ुविकास सम्बन्धी ताललम 
। 

-शीत भण्डार लनमााण, 
-कृवष तिा पश ुविकास 
सलमलत शाखा अन्तगातका 
प्रविलधमा याजन्त्रकरण 
लगायतका विषयमा 
सहिीकरण गने प्रकारका 
प्रविलध उपलब्धता तिा सो 
सम्बन्धी सञ्चालन सम्बन्धी 
ताललम । 

 

!^= Ho]i7 gful/s, 

ckf+utf+ ePsf JolQm / 

czQmx?sf] Joj:yfkg  

 

 

 

 

 

   

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

;+sng  

 

 

 

 

 

 

रोिगार सेिा केन्रमा कायारत 
कमाचारीहरुलाई िप क्षमता 
अलभिवृद्ध ताललम । 

  

!*= s[lif k|;f/sf] 

Joj:yfkg, ;+rfng / 

lgoGq0f  

 

कृवष प्राविलधकलाई सो कृवष िगा, 
कृवष तफा का भगूो तिा माटो 

कृषकलाई समयािलध 
अलभमजुखकरणको व्यिथिा 
। 

 



 

 

 

 

 

 

अनकुुल बाली छनौट तिा विविध 
विषयमा ताललम । 

!(= vfg]kfgL, ;fgf 

hnljB't cfof]hgf, 

j}slNks pmhf{  

 

 

 

 

 

 

खानेपानीका योिना अन्तगात 
Deep boari ng, wat er l i f t i ng  
लगायतका नयाँ प्रविलधसँग 
सम्बजन्धत योिनाका बारेमा 
सञ्चालन तिा प्राविलधक दक्षता 
अलभिवृद्ध सम्बन्धी ताललम । 

  

@)= ljkb Joj:yfkg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Di saster Responsi ve 
pl anni ng सो सम्बन्धी काया 
सञ्चालन पद्धती आिश्यकता 
पवहचान लगायतका कायाका 
लालग प्राविलधक ताललम । 

  

@!= hnfwf/, jGohDt', 

vfgL tyf vlgh 

kbfy{sf] ;+/If0f  

 

 

 

 

 

 

   

@@= efiff, ;+:s[lt / 

nlntsnfsf] ;+/If0f / 

ljsf;  

 

 

 

 

 

   

 



पररच्छेद ― 8 : क्षमता विकास योिना कायाान्ियन जिम्मेिारी ताललका 
 

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 

१ जिन्सी 
व्यिथिापन 
सम्बन्धी ताललम 
PAMS Ent ry 
सवहत 

 

प्रशासन जिन्सी 
इकाई  

२, ७ लाख ३ ददन जिन्सी 
व्यिथिापन
मा सहयोग 

प्र.प्र.अ. प्रलतिेदन  

२ E-Bi ddi ng 
सम्बन्धी  

प्रशासन प्राविलधक 
शाखा 

२ लाख ७ ददन Bi ddi ng 
प्रविया 
बारे 
िानकारी 
प्राप्त हनुे 

प्र.प्र.अ. लाभ Anal ysi s 
काया सम्पादन 
प्रथतलुतकरण 
माफा त लनक्योल 
गना सवकने  

 

३ खररद 
व्यिथिापन 

प्रशासन प्रशासन  / 
जिन्सी 

१ लाख १ ददन खररदमा 
लनयमनसँग 
आिद्धता 

प्र.प्र.अ. 
लाभ Anal ysi s 
काया सम्पादन 
प्रथतलुतकरण 
माफा त लनक्योल 
गना सवकने  

 

४ रािश्व 
दर/पररचालन 

प्रशासन  रािश्व शाखा २ लाख २ ददन रािश्व 
प्रणालीमा 
व्यिथिापन 

 

लाभ Anal ysi s 
काया सम्पादन 
प्रथतलुतकरण 
माफा त लनक्योल 
गना सवकने  

 



५ Sut ra प्रणाली 
सञ्चालन 

  

 

     

६ बिेट तिुामा 
व्यिथिापन  

        

७ पजिकरण 
सम्बन्धी case 
Anal ysi s 
Based 
Trai ni ng  

      

  

८ पजिकरण 
सम्बन्धी 
Syst em 
BasedTrai ni n

g 

        

९ TPD Trai ni ng 

(सबै तहका 
जशक्षकका 
लालग) 

जशक्षा  १० लाख १० ददन जशक्षण 
लसकाईमा 
सधुार 

प्र.प्र.अ. र जशक्षा 
शाखा 

लसकाई उपलब्धी   

१० बाललबकास 
सहिकताा 
ताललम  

जशक्षा  ५ लाख ७ ददन बालमैत्री 
लसकाइमा 
सधुार 

प्र.प्र.अ. र जशक्षा 
शाखा 

लसकाई उपलब्धी   

११ आधारभतू 
तहका 
जशक्षकलाईI CT  

जशक्षा  १५ लाख २ मवहना जशक्षणमा 
सूचना 
प्रविलधको 
प्रयोग 

प्र.प्र.अ. र जशक्षा 
शाखा 

लसकाई उपलब्धी   



१२ आन्तररक लेखा 
परीक्षण 
सम्बन्धी ताललम  

आ.ले.प.        

१३ प्रलतिेदन 
प्रणाली 
Format t i ng 
सम्बन्धी ताललम 

प्रशासन सम्पूणा 
शाखा 

२ लाख २ ददन प्रलतिेदन 
तिा 
अलभलेख 
प्रणालीमा 
सहयोग 

प्र.प्र.अ. लाभ Anal ysi s 
काया सम्पादन 
प्रथतलुतकरण 
माफा त लनक्योल 
गना सवकन े

 

१४ कृवषमा 
याजन्त्रकरण 
सम्बन्धी ताललम 

कृवष विकास 
शाखा 

       

१५ कृवष 
याजन्त्रकरण 
तिा ममात 
ताललम 

कृवष विकास 
शाखा        

१६ Seasonal  
Format t i ng 
सम्बन्धी ताललम 

कृवष विकास 
शाखा        

१७ कृलत्रम गभााधान 
सम्बन्धी ताललम 

पश ुविकास 
शाखा  

       

१८ विपद् प्रलतकाया, 
पनुाःथिापना 
सम्बन्धी र 
अलभलेवककरण 
सम्बन्धी ताललम  

प्रशासन विपद् 
व्यिथिापन 

२ लाख २ ददन विपद् 
Response 
दक्षतामा 
अलभिवृद्ध 

प्र.प्र.अ. को प्रत्यक्ष 
लनदेशन  

लाभ Anal ysi s 
काया सम्पादन 
प्रथतलुतकरण 
माफा त लनक्योल 
गना सवकन े

 



१९ Aut ocad पूिााधार शाखा प्रशासन ५ लाख ७ ददन नक्सा 
लनमााणमा 
दक्ष 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतको प्रत्यक्ष 
लनगरालनमा 

  

२० उपभोक्ता 
सलमलत 
अलभमजुखकरण 
कायािम 

पूिााधार/योिना 
शाखा 

प्रशासन ७ लाख प्रत्येक िडामा 
१/१ ददन 

उपभोक्ता
लाई 
कायामा 
दक्षता 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतको प्रत्यक्ष 
लनगरालनमा 

  

२१ MS Of f i ce 
package 

I T शाखा  ३ मवहना      

२२ तथयाङ्क 
अद्यािलधक 
सम्बन्धी ताललम 

महिला विकास 
शाखा 

       

२३ पोषण सम्बन्धी 
क्षमता विकास 
ताललम 

पोषण शाखा प्रशासन/
थिाथथय 

५०,००० १५ ददन     

 

पररच्छेद ― 9 : अनगुमन तिा मूल्याङ्कन 
9.1. क्षमता विकास योिना कायाान्ियनबाट प्राप्त हनु ेिावषाक प्रलतफल 

पररच्छेद ― 10 : अनसूुचीहरु 
अनसूुची 1 : मानि संशाधन क्षमता विकास आिश्यकता पवहचान 
अनसूुची 2 : विषय क्षेत्रका आधारमा क्षमता विकासका क्षेत्र  
अनसूुची 3 : संथिागत क्षमता विश्लषेण 
अनसूुची 4 : संथिागत क्षमता विश्लषेणका आधारमा क्षमता विकास कायािम 
अनसूुची 5 : कायाालय पूिााधार 

क मानि संशाधन क्षमता विकास कायायोिना 



ख कायायोिना ‐ संथिागत क्षमता विकास 

ग कायाालय पूिााधार क्षमता विकास योिना 

घलत्र‐िषीय क्षमता विकास काया योिना 
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नेपालको संविधान (भाग ३ मौललक हक र कताव्य, धारा १८‐४८, भाग ४: राज्यका लनदेशक 
लसद्धान्त, नीलत र दावयत्ि, धारा ४९, ५०, ५१ र ५२, भाग ५ ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


