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१. पृष्ठभूवम 

नेपालको संलवधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय, प्रदशे र स्थानीय सरकारको 

व्यवस्था कायािन्वयनमा रहकेो छ । सबै सरकारहरुले सेवा प्रवाहमा प्रिावकाररता कायम गनिको लालग हरसम्िव 

पहल गरररहकेो हुन्छ । सेवा प्रवाहमा प्रिावकाररता कायम गद ै नलतजामूखी तुलयाउनको लालग संस्थागत तथा 

जनशलिको सक्षमता लवकास गनुि पने आवश्यकता रहन्छ । यस कारण नेपाल सरकारले क्षमता लवकासको 

आवधारणा लवगतबाटै कायािन्वयनमा लयाएको छ । क्षमता लवकासका कायिहरु पलन योजनावद्ध तररकावाट 

कायािन्वयन गने प्रर्लन आएको छ । क्षमता लवकास योजनामा संस्थागत र संगठनात्मक व्यवस्था, मानव संसाधन 

र िौलतक पवूािधारको लवकासलाई समावेश गररन्छ । संस्थाले आफ्नो उद्दशे्य अनसुारको कायिहरु गनि सक्षमता 

लवकासको लालग क्षमता लवकास योजनाको आवश्यकता पदिछ । क्षमता लवकास योजना तयार गदाि संस्थाका 

कमजोर पक्षहरुको पलहर्ान गरी त्यसलाई सवल बनाउन, लवद्यमान समस्याहरुको समाधान गने उपायहरु र समय 

सापेक्ष नलवनतम ्प्रवतिनका कायिहरु समावेश गररन्छ । क्षमता लवकास योजनाले लनलस्र्त अवलधमा अपेलक्षत क्षमता 

लवकासको नलतजा प्राप्त गनि सहयोग गदिछ ।  

नेपालमा स्थानीय तहहरुले संलवधानमा व्यवस्था िए बमोलजमका अलधकार क्षेि लििका कायिहरु गनुि 

पदिछ । नपेालको संलवधानको िाग ५ मा राज्यको संरर्ना र राज्य शलिको बाँडफाँट अन्तरगत धारा ७६ मा संघ, 

प्रदशे र स्थानीय तह गरी लतन तहको मूल संरर्ना रहने व्यवस्था छ । धारा ५७ मा राज्य शलिको बाँडफाँट उपधारा 

(४) ले स्थानीय तहको एकल अलधकार संलवधानको अनसुरू्ी ८ संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको साझा अलधकार 

अनसुरू्ी ९ मा व्यवस्था गरेको छ । यी कायिहरुलाई प्रिावकारी कायािन्वयन गरी नलतजामखूी र जनमखूी तलुयाउन 

स्थानीय तहहरु उलिकै सक्षम िएको हुनपुछि । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले सबै सरकारी 

लनकायहरुमा क्षमता लवकास योजना तजुिमा तथा कायािन्वयन गनुि पने व्यवस्था गरेको छ । साथै नेपालका सबै 

प्रदशेहरुमा छनौटमा परेका स्थानीय तहहरुलाई क्षमता लवकास योजना तजुिमा गनि प्रदशे तथा स्थानीय शासन 

सहयोग कायिक्रम (PLGSP) ले पलन आलथिक सहयोग गद ैआएको छ । यही कायिक्रमको सहयोगमा ताराखोला 

गाउँपाललकाले आफ्नो संस्थागत क्षमतालाई सवल तुलयाई समयसापेक्ष सेवा प्रवाहमा प्रिावकाररता कायम गनिको 

लालग क्षमता लवकास योजना तजुिमा गरेको छ । 
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२. ताराखोला गाउँपावलकाको पररचय 

 २.१ भौवगवलक अिस्था र राजवनवतक विभाजन 

ताराखोला गाउँपाललका गण्डकी प्रदशेको बागलङु लजललाको मध्य िागमा अवलस्थत रहकेो छ । नेपाल 

सरकारको लमलत २०७३ फालगणु २७ गतेको राजपिमा प्रकालशत सरू्ना बमोलजम यस गाउँपाललकाको गठन 

िएको हो । यस गाउँपाललकामा सालवकका अगिल, अमरिलूम, लहल र तारा गालवसहरु समाबेश गररएको छ । यस 

गाउँपाललकाको पवूिमा काठेखोला गाउँपाललका, पलिममा ढोरपाटन नगरपाललका, उिरमा म्याग्दी लजलला र 

दलक्षणमा गलकोट नगरपाललका रहकेो छ । यस गाउँपाललकाको कुल के्षिफल १२८.९३ वगि लक. लम. रहकेो छ । 

यस गाउँपाललकामा समनु्री सतहवाट १४०० लमटर दलेख डँुडेलेकको धरुी कररब ३५०० लमटर उर्ाई सम्म रहकेो 

छ । यस गाउँपाललकामा िौगोललक र सांस्कृलतक लवलवधता रहकेो र मगर जालतको बाहुलयता रहकेो छ । 

२.२ जनसंख्या र सामावजक तथा सांस्कृवतक विविधता  

ताराखोला गाउँपाललकाको जनसंख्या र सामालजक सांस्कृलतक लवलवधताको संलक्षप्त लबवरण ताललम १ मा 

प्रस्ततु गररएको छः 

ताललका १: जनसंख्या र सामालजक सांस्कृलतक लवलवधता 

विषय वििरण 

घरधरुी संख्या २,३२३ (घरधरुी सवेक्षण, २०७८/७९) 

जनसंख्या १२,५७१ (घरधरुी सवेक्षण, २०७८/७९) 

मलहला – ६०८३ (४८%) र परुुर्ष – ६४८७ (५२%) 

और्षत पररवार आकार ५.४२ जना 

मखु्य धमि  लहन्द,ू बौद्ध, अन्य  

मखु्य िार्षा नेपाली,  मगर, छन्त्याल आलद   

मखु्य समदुाय मगर, क्षेिी, कामी, ब्राह्मण, दमाई, साकी, ठकुरी आलद 

२.३ मानि संसाधनको अिस्था  

गाउँपाललकाको स्थापना िएका ६ वर्षि लवतेको छ । स्थानीय तहको पनूसंरर्ना िए पिात लनवािलर्त 

पदालधकारीहरुको एक कायिकाल सम्पन्न िई दोस्रो कायिकालको प्रथम वर्षिमा गाउँपाललकाको यािा र्ललरहकेो   

छ । स्थापना िएको लमलत दलेख हदेाि गाउँपाललकाको संगठनात्मक व्यवस्थामा क्रमशः लवकास हुदँ ैगएको छ । तर 

गाउँपाललकाको कायि के्षि र लजम्मेवारीहरुको तलुनामा लसलमत जनशलिबाटै शाखाहरु सञ्र्ालन िईरहकेो छ । 

यस गाउँपाललकामा मानव संसाधनको लवद्यमान आपलूतिको अवस्था दहेायको ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ । 
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गाउँपाललकामा स्थालपत शाखाहरुमा रहकेा कायिरत जनशलि तथा थप गनुि पने जनशलिको अवस्था लेखाजोखा 

गदाि वतिमान अवस्था दहेाय अनसुार रहकेो छ । 

ताललका २: गाउँपाललकामा मानव संसाधन 

विद्यमान महार्ाखा/ र्ाखा कमुचारीहरु (तह, सेिा र सखं्या) 

लबद्यमान थप आवश्यक 

प्रर्ासन र्ाखा – प्रमजख 

प्रर्ासकीय अवधकृत 

प्र. प्र. अलधकृत – अलधकृत सातौं – १ 

जना 

थप गनुि नपने । 

सामान्य प्रर्ासन र्ाखा सहायक पाँर्ौ – १ जना 

 

अलधकृत छैटौं - १ जना 

सहायक पाँर्ौ – १ जना 

योजना अनजगमन तथा तथ्याङ्क 

र्ाखा  

सहायक पाँर्ौ – १ जना 

 

अलधकृत छैटौं - १ जना 

सरू्ना प्रलवलध उपशाखा अलधकृत छैटौ – सरू्ना प्रलवलध – १ जना 

सहायक (कम््यटुर) - १ जना 

थप गनुि नपने । 

आवथुक प्रर्ासन र्ाखा सहायक पाँर्ौ – लेखा – १ जना अलधकृत छैटौ - लेखा – १ जना 

आ ले प उपर्ाखा सहायक पाँर्ौ – आलेप – १ जना थप गनुि नपने । 

राजस्ि उपर्ाखा हाल निएको । सहायक पाँर्ौ – राजस्व – १ जना 

वजन्सी उपर्ाखा सहायक पाँर्ौ – लजन्सी – १ जना सहायक र्ौथो – लजन्सी – १ जना 

पूिाुधार विकास र्ाखा 

 

ईलन्जलनयर – लसलिल – १ जना 

सब ईलन्जलनयर – लसलिल – ३ जना 

खानेपानी सव टेलननलसयन – १ जना 

थप गनुि नपने । 

सामावजक विकास र्ाखा सहायक पाँर्ौ – प्रशासन – १ जना अलधकृत छैटौ – प्रशासन – १ जना 

लशक्षा यवूा तथा खेलकुद उपशाखा अलधकृत छैटौ – लशक्षा – २ जना 

प्रालवलधक सहायक – १ जना 

अलधकृत सातौ –१ जना 

सहायक पाँर्ौ – १ जना 

आधारितू स्वास्थ्य तथा सरसफाई 

उपशाखा 

ज. स्वा. लन. छैटौ – १ जना 

अहवे  पाँर्ौ – ३ जना 

अनमी – ५ जना  

थप गनुि नपने । 

आयवेुद उपशाखा कलबराज लनरीक्षक छैटौ – १ जना 

बैद्य छैटौ – १ जना 

कायािलय सहयोगी – १ जना 

थप गनुि नपने । 

मलहला तथा बालबाललका शाखा मलहला लवकास लनरीक्षक – १ जना 

सहायक पाँर्ौ – प्रशासन – १ जना 

थप गनुि नपने । 

आवथुक विकास र्ाखा 

कृलर्ष लवकास उपशाखा 

कृलर्ष प्रसार अलधकृत – १ जना 

प्रालबलधक सहायक पाँर्ौ – १ जना 

प्रालबलधक सहायक र्ौथो – १ जना 

प्रालबलधक सहायक र्ौथो – १ जना 

पश ुसेवा उपशाखा पश ुसेवा अलधकृत छैटौ – १ जना 

पश ुस्वास्थ्य प्रालबलधक पाँर्ौ – १ जना 

नायब पश ुस्वास्थ्य प्रालबलधक 

र्ौथो – २ जना 
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नायब पश ुस्वास्थ्य प्रालबलधक र्ौथो – १ 

जना 

उद्यम लवकास उपशाखा उद्यम लवकास सहजकताि – २ जना उद्यम लवकास अलधकृत – १ जना 

रोजगार सेिा केन्र रोजगार संयोजक – १ जना 

सहायक पाँर्ौ – १ जना 

थप गनुि नपने । 

न्यावयक सवमवत सहायक पाँर्ौ – १ जना थप गनुि नपने । 

पवजजकरण र्ाखा सहायक पाँर्ौ – १ जना थप गनुि नपने । 

िातािरण र्ाखा  वातावरण अलधकृत – १ 

वातावरण सहायक - १ 

कायाुलय सहयोगी कायािलय सहयोगी - ३ थप गनुि नपने । 

 

३. क्षमता विकासको समग्र लेखाजोखा  

यस गाउँपाललकाको क्षमता लवकासका नीलत तथा कायिक्रम तजुिमा गनिको लालग संस्थाको कायि सम्पादन 

नलतजाको अवस्थालाई मध्यनजर गररएको छ । खासमा संस्थाको कायि सम्पादन नलतजामा रहकेो सधुार गनुि पने 

पक्षहरुलाई मुख्य आधारको रुपमा ललई सोको लालग आवश्यक संस्थागत तथा मानव संसाधनको क्षमताको 

वतिमान अवस्थाको लेखाजोखा गनि जरुरी हुन्छ । यस गाउँपाललकाको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता मलूयांकन 

कायिलवलध अनसुारको मूलयांकन िएको प्रलतवेदन, लैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण परीक्षण 

प्रलतवेदन र स्थानीय तह लविीय सशुासन जोलखम मूलयांकन कायिलवलध २०७७ अनसुार मापन गररएको प्रलतवेदन 

आलदलाई संस्थागत कायिसम्पादन मापनको आधारको रुपमा ललईएको छ । नेपालको संलवधानको अनसुरू्ी ८ र ९ 

मा व्यवस्था गररएको अलधकार सरू्ीलाई आधार मानी यस गाउँपाललकाको समग्र प्रगलतको अवस्था अंकलन 

गररएकोछ । 

३.१ भौवतक स्रोत साधन उपलब्धता लेखाजोखा 

यस गाउँपाललकाको िौलतक स्रोत साधनको हकमा िवन, फलनिर्र तथा अन्य उपकरणहरुको उपलब्धता 

र कायि बोझको आधारमा नपगु रहकेा िौलतक उपकरणहरुको आवश्यकता बारेमा लेखाजोखा गररएको छ । 

गाउँपाललकाको मानव संसाधन र िौलतक पवूािधार व्यवस्थापन अवस्था अनसुरू्ी – १ अनसुार लबशे्लर्षण गररएको 

छ । िौलतक पवूािधारको उपलब्धताको अवस्था सारितू रुपमा दहेाय अनसुार रहकेो छः 

क) गाउँपाललकाको लनजी िवन लनमािण िई शाखाहरु व्यवस्था गररएको छ ।  
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ख) गाउँपाललकाको वतिमान संगठनात्मक संरर्ना अनसुारको शाखा तथा ईकाईहरुको लालग कोठाहरु 

व्यवस्था िएको । 

ग) शाखा र ईकाईहरुको आधारमा कम््यटुर, लप्रन्टर तथा अन्य लबद्यतुीय सामाग्रीहरुको व्यवस्था िएको । 

घ) सेवा प्रवाहमा सरलताको लालग थप फलनिर्र र लवद्यतुीय सामाग्रीहरुको कमी रहकेो । 

३.२ संस्थागत क्षमता विकासको लेखाजोखा 

नेपालको संलवधान र स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ मा िएको व्यवस्थाहरु अनसुार स्थानीय 

तहको काम कतिब्य र अलधकार तोलकएको छ । लयन ै काम कतिब्य र अलधकारहरुलाई कायािन्वयन गने क्रममा 

गाउँपाललकाको प्रगलतको अवस्थाको लेखाजोखा गररएको छ । संस्थागत क्षमता लवकासको क्षेिमा नीलत तथा 

काननू तजिमा तथा कायािन्वयन पदिछन ्। यस गाउँपाललकाको काम कतिब्य र अलधकारका लवर्षयके्षि र सरू्कहरुको 

आधारमा संस्थागत क्षमताको अवस्था लेखाजोखा अनसुरू्ी – २, ३, ४ र ५ अनसुार गररएको छ । सारांशमा 

गाउँपाललकाको संस्थागत क्षमताको अवस्था दहेाय अनसुार रहकेो छः 

क) गाउँपाललकाको संस्थागत क्षमता स्वमलूयाङ्कनका अलधकांश सरू्कहरुमा प्रगलत निएको दलेखएको छ । 

यसकारण सरू्कगत क्षमता लवकास योजना तयार गरी कायािन्वयन गनुि पने (अनसुरू्ी २) ।  

ख) नेपालको संलवधान २०७२ को अनसुरू्ी ८ र ९ र स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ को दफा ११ 

बमोलजमका गाउँपाललकाको काम, कतिब्य र लजम्मेवारीहरु मध्ये अलधकांश कायिहरुको ऐन, लनयम तथा 

कायिलवलधहरु तजुिमा तथा कायािन्वयन िई नसकेको (अनुसरू्ी ३) । 

ग) गाउँपाललकाको वडा कायािलयहरुको िौलतक तथा जनशलि लवकासमा लगानी बढाउन ुपने आवश्यकता 

दलेखएको छ (अनसुरू्ी ४) । 

घ) गाउँपाललकाको अलधकार सूर्ीको अलधकांश अलधकारहरु उपयोग हुन बाँकी रहकेो हुदँा योजनाबद्ध 

पहल गनुि पने दलेखएको छ (अनसुरू्ी ५) । जस्तै वातावरण संरक्षण र जैलवक लवलवधता, वेरोजगारको 

तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन, जलधार, वन्यजन्त,ु खानी तथा खलनज पदाथिको संरक्षण र उपयोग, 

प्राकृलतक स्रोतहरुको संरक्षण र उपयोग, सवारी साधनको अनमुलत, िलूम व्यवस्था आलद अलधकार क्षेिमा 

कायि गनुि पने आवश्यकता दलेखएको छ । 

ङ) गाउँपाललकाको र्सु्त व्यवस्थापन र लशघ्र सेवा प्रवाहको लालग आवश्यक पने सफ्वेयर तथा अनलाईन 

प्रणालीहरुको स्थापना र सञ्र्ालन िई सकेको । 
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र्) गाउँपाललकाको आधारितू सूर्ना तथा तथ्याङ्कहरुलाई व्यवलस्थत गरी उपयोग गनिको लालग लडलजटल 

प्रोफाईल प्रणालीको लवकास िएको तर सञ्र्ालनमा आईनसकेको । 

३.३ मानि संसाधनको क्षमता विकास लेखाजोखा 

गाउँपाललकाको सबै लकलसमका लक्रयाकलापहरु सञ्र्ालन गनिको लालग सक्षम जनशलिको आवश्यकता 

रहन्छ । संलवधानको अनसुरू्ी ८ र ९ मा तोलकएका काम कतिब्य र अलधकारहरुलाई कायािन्वयन गनिको लालग 

सम्बलन्धत क्षेिहरुमा जानकार जनशलिले सोको कायािन्वयन र लनयमन गनुि पन े हुन्छ । गाउँपाललकाले स्थानीय 

सेवा प्रवाहलाई पलन सरू्ारु र सक्षम ढंगवाट व्यवलस्थत गनुि पदिछ । यस कारण सक्षम मानव संसाधन तयार गने 

अलिप्रायले क्षमता लवकास योजना तयारी तथा कायािन्वयन गररन्छ । यस गाउँपाललकामा रहकेा लवद्यमान 

जनशलिहरुको उपलब्धता र कायिगत क्षमताको अवस्थाको लेखाजोखा गररएको छ । मानव संसाधनको क्षमता 

लवकासको लालग गाउँपाललकामा रहकेा मानव संसाधनहरु (लनवािलर्त पदालधकारी र शाखागत कमिर्ारी) को 

क्षमता लवकासको अवस्था अनसुरू्ी – ६ र ७ मा  लेखाजोखा या लबशे्लर्षण गररएको छ । गाउँपाललकाको 

संस्थागत क्षमता लवकासको क्षेिमा सरोकार राख्न वा साझेदार बन्न सनने सरोकारवालाहरुको पलहर्ान तथा 

लबशे्लर्षण अनसुरू्ी – ९ मा गररएको छ । 

४.  क्षमता विकास योजनाको औवचत्य 

क्षमता लवकास योजनाको अवधारणा संस्था तथा ब्यलिको क्षमतामा अलिबलृद्ध गरी नलतजामलूख कायि 

सम्पादन गनि सक्षम तुलयाउनको लालग लवकास िएको हो । गाउँपाललकाहरुमा क्षमता लवकासको अपररहायिता 

रहन्छ । सेवा प्रवाहमा समय अनसुार बदल्लँदो आवश्यकताको पररपलूति गद ैसंस्थागत सक्षमता स्थापना गरी आम 

नागररकहरुलाई सशुासनको अनिुलूत लदलाउन उच्र् क्षमताको आवश्यकता रहन्छ । यसकारण गाउँपाललका तथा 

नगरपाललकाहरुमा क्षमता लवकास योजना तजुिमा तथा कायािन्वयन गररन्छ । क्षमता लवकास योजनाको औलर्त्य 

दहेाय अनसुार उललेख गररएको छः 

क) संलवधान र प्रर्ललत काननू अनसुार स्थानीय सरकारलाई प्रदि अलधकार तथा लजम्मेवारीहरुको 

कायािन्वयनको लालग आवश्यक संस्थागत तथा मानवीय स्रोत साधानहरुलाई सक्षम तलुयाई समुलर्त 

उपयोग गनि । 

ख)  स्थानीय सरकारवाट सञ्र्ालन गररने िौलतक, सामालजक, आलथिक र वातावरणीय लवकासका 

कायिहरुलाई पररणाममूखी तलुयाउन । 
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ग) गाउँपाललकाको कायािलय सञ्र्ालन र सेवा प्रवाहमा नलवनतम ्खोज तथा अभ्यासहरुको लवकास गरी 

अझ सक्षम र जवाफदहेी सरकारको रुपमा स्थालपत गनि । 

घ) गाउँपाललकाको सेवा प्रवाहमा गनुासोमा कमी लयाउन र स्थानीय सरकार प्रलतको लबश्वासमा बढोिरी 

लयाउन क्षमता लवकास योजनाले टेवा पयुािउनेछ । 

५. क्षमता विकास योजनाको लक्ष्य 

यस गाउँपाललकाको क्षमता लवकास योजनाको लक्ष्य नै सक्षम संस्थागत प्रणाली, उपयूि पवूािधारको 

उपलब्धता र मानव संसाधन तयार गरी सेवा प्रवाह प्रिावकाररता र नलतजामूखी िएको हुनेछ । 

६. क्षमता विकास योजनाको उदे्दश्य 

यस योजनाको उद्दशे्य नै गाउँपाललकाको संस्थागत प्रणाली (नीलत, काननू र कायिक्रम), िौलतक पवूािधार र 

मानव संसाधनको क्षमतामा समय सापेक्ष लवकास गरी सेवा प्रवाहलाई नलतजामूखी तुलयाउने हो । यस योजनाको 

कायािन्वयनबाट गाउँपाललकाको समग्र कायि सम्पादनमा अपेक्षाकृत सधुार लयाई सक्षम र गनुासोरलहत स्थानीय 

तहको रुपमा स्थालपत गने हो । यस योजनाका लबलशष्ट उद्दशे्यहरु दहेाय अनसुार प्रस्ततु गररएको छः 

१) गाउँपाललकाको संस्थागत प्रणाली, मानव संसाधनको लवद्यमान क्षमताको लेखाजोखा गरी सधुार गनुि पन े

पक्षहरुको पलहर्ान गने, 

२) क्षमता लवकासका क्षेिगत रणनीलत तथा कायिक्रमहरुको पलहर्ान र छनौट गने, 

३) क्षमता लवकासका लालग छनौट िएका कायिक्रमहरुको लालग आवश्यक बजेट अनुमान गने, 

४) कायिक्रमलाई लतन वर्षिको ताललकामा लविाजन गने र कायािन्वयनको लालग योजना तयारी गने,  

५) क्षमता लवकास कायिक्रमलाई नलतजामलूख तुलयाई गाउँपाललकामा सशुासनको प्रवद्धिन गनि ।   

७. क्षमता विकासका प्रवतफलहरु 

यस योजनालाई नलतजामूखी तलुयाउनको लालग गाउँपाललकाको संस्थागत लवकासका प्रलतफलहरु 

आंकलन गररएको छ । यी प्रलतफलहरु नेपालको संलवधान २०७२ को अनसुरू्ी ८ र ९, स्थानीय सरकार 

सञ्र्ालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनसुारका काम कतिब्य र अलधकार सरू्ी र स्थानीय तह संस्थागत 

स्वमलूयांकन कायिलवलध २०७७ का लवर्षय के्षि तथा सरू्कहरुमा आधाररत रही गाउँपाललको समग्र प्रगलतको 

अपेक्षा राखी दहेाय अनसुारका सरू्कहरु रालखएको छः 
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क) गाउँपाललकामा शासकीय प्रबन्ध प्रिावकारी िएको हुनेछ । 

ख) गाउँपाललकाको संगठन तथा प्रशासन सक्षम र प्रिावकारी िएको हुनेछ । 

ग) गाउँपाललकाको योजना तथा बजेट व्यवस्थापन सक्षम र प्रिावकारी िएको हुनेछ । 

घ) गाउँपाललकाको लविीय एबं आलथिक व्यवस्थापनमा सधुार िई सक्षम र प्रिावकारी िएको हुनेछ । 

ङ) गाउँपाललकाको साविजलनक सेवा प्रवाह सरल सलुि िएको हुनेछ । 

र्) गाउँपाललकाको न्यालयक कायि सम्पादन सक्षम र प्रिावकारी िएको हुनेछ । 

छ) गाउँपाललकाको िौलतक पवूािधार व्यवस्थापन सक्षम र प्रिावकारी सेवा प्रवाह िएको हुनेछ । 

ज) गाउँपाललकामा लैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरणको अवधारणा कायािन्वयन िएको हुनेछ । 

झ) गाउँपाललकाको वातावरण संरक्षण र लवपद ्व्यवस्थापन क्षमता सधुार िएको हुनेछ । 

ञ) गाउँपाललकाको सरू्ना तथा सञ्र्ार प्रणालीको लवकास िएको हुनेछ । 

ट) सरोकारवालासंगको समन्वय र साझेदारी लवकास िएको हुनेछ । 

 

८. क्षमता विकासका के्षत्रगत रणनीवत र कायुक्रमहरुको पवहचान 

यस योजनामा उपरोि प्रलतफलहरुमा प्रगलत लयाउनको लालग लबलिन्न सरू्कहरु समावेश गररएको छ । ती 

सरू्कहरु नेपालको संलवधान, स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४, स्थानीय तह संस्थागत स्वमूलयांकन 

कायिलवलध २०७७ का सरू्कहरु समेतलाई समेटी तयार गररएको छ । क्षमता लवकास योजनाका क्षेिगत रणनीलत र 

कायिक्रमहरु दहेाय अनसुार उललेख गररएको छः    
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ताललका ३: क्षमता लवकासको के्षिमा पलहर्ान गररएका रणनीलत तथा लक्रयाकलापहरु 

(नेपालको संलवधान २०७२ को अनसुरू्ी ८ र ९ र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता मूलयांकन कायिलवलध २०७७ मा आधाररत)  

प्रवतफल क्षमता विकासको अपेवक्षत प्रवतफल र सूचकहरु वजम्मेिार र्ाखा ितुमान अिस्था क्षमता विकासका के्षत्रगत रणनीवतहरु 

१ प्रवतफल १: स्थानीय र्ासन सजचालन ऐन २०७४  स्थानीय नीवत, ऐन र कायुविवध तयारी तथा लागू भएको हुनेछ । 

क गाउँपाललकाको सिा र कायिपाललकाको सञ्र्ालन र 

लनणिय प्रलक्रया स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ का 

व्यवस्था बमोलजम कायािन्वयन गरेको हुनेछ । (स्थाससंऐ, 

दफा १७, १९, २७, १०२) 

प्रशासन शाखा 

योजना शाखा 

गाउँपाललकाको सिा र कायिपाललकाको 

सञ्र्ालन र लनणिय प्रलक्रया स्थानीय 

सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ अनसुार 

हुने गरेको । 

स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ 

सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा 

पदालधकारी र कमिर्ारीलाई पनूतिजागी 

गराउने ।  

ख 

  

स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था िएका 

सबै सलमलत उपसलमलतहरुको सञ्र्ालन सम्बन्धी 

कायिलवलधहरु तयार िई लाग ुिएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, 

दफा १४, ४६, ६५, ६६, ६७) 

  

सबै शाखाहरु 

  

कुनै पलन सलमलत उपसलमलतहरुको 

सञ्र्ालन सम्बलन्ध कायिलवलध तयारी र 

कायािन्वयन निएको । 

  

गाउँपाललकामा रहकेा सलमलत तथा 

उपसलमलतहरुको सञ्र्ालन कायिलवलधहरु 

तयार गरी लाग ुगने । 

सलमलत तथा उपसलमलतहरुको सञ्र्ालन 

कायिलवलधहरु सम्बन्धी अनलुशक्षण 

कायिक्रम कायािन्वयन  गने । 

ग गाउँपाललकाले आन्तररक लनयन्िण प्रणाली सम्बन्धी 

कायिलवलध तयार गरी सोको कायािन्वयन गरेको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा ७८) 

सबै शाखाहरु गाउँपाललकाले आन्तररक लनयन्िण 

प्रणाली लाग ूनगरेको । 

आन्तररक लनयन्िण प्रणाली सम्बन्धी 

कायिलवलध तजुिमा गरी लाग ूगने । 

        आन्तररक लनयन्िण प्रणाली सम्बन्धी 

कायिलवलध सम्बन्धी ताललम व्यवस्था   

गने । 

२ प्रवतफल २: गाउँपावलकाको संगठन तथा प्रर्ासन सक्षम र प्रभािकारी भएको हुनेछ । 
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क गाउँपाललकाको सांगठलनक संरर्ना लनमािण र तोलकएको 

समयमा पनूरावलोकन िएको हुनेछ । 

प्रशासन शाखा गाउँपाललकाको संगठन तथा व्यवस्थापन 

सवे (O&M) िएको तर सांगठलनक 

संरर्ना लनमािण िएको तर पनूरावलोकन 

निएको । 

गाउँपाललकाको सांगठलनक संरर्ना 

पनूरावलोकन गने । 

ख 

  

लवर्षयगत लबिाग एबम ्जनशलिको काम, कतिब्य, 

अलधकार र लजम्मेवारीको कायिलबवरण तयारी गरी लाग ु

िएको र वालर्षिक रुपमा पनूरावलोकन िएको  हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा ८३) 

  

प्रशासन शाखा 

  

शाखा प्रमखु र वडा सलर्वहरुलाई कायि 

लववरण लदईएको तर सबै कमिर्ारीलाई 

लदई नसलकएको । 

कायि लववरणको पनूरावलोकन समेत 

निएको ।   

  

लवर्षयगत लबिाग एबम ्जनशलिको 

काम, कतिब्य, अलधकार र लजम्मेवारीको 

कायिलबवरण कायािन्वयन, अनुगमन तथा 

मलूयांकन र वालर्षिक पनूरावलोकनको 

लबलध तयार गरी लाग ूगने । 

सो सम्बन्धी अनलुशक्षण सम्बलन्धत 

कमिर्ारीहरुलाई लदने । 

ग कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन सम्झौता िई कायािन्वयनमा 

लयाईएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा १०२ को उपदफा २) 

प्रशासन शाखा कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन सम्झौता 

िई कायािन्वयन  निएको । 

कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन सम्झौता 

तयार गरी लाग ूगने । 

घ गाउँपाललकामा कमिर्ारीको आवश्यकता सम्बन्धमा 

O&M अध्ययन गरी सोको प्रलतवेदनमा उललेलखत 

सझूावको कायािन्वयन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ८३ 

को उपदफा ८, ९) 

प्रशासन शाखा गाउँपाललकामा कमिर्ारीको आवश्यकता 

सम्बन्धमा O&M अध्ययन गरी सोको 

प्रलतवेदनमा उललेलखत सझूावको 

कायािन्वयन निएको । 

गाउँपाललकामा कमिर्ारीको आवश्यकता 

सम्बन्धमा O&M अध्ययन गराई सोको 

सझूावहरु कायािन्वयन गने । 

ङ शाखागत रुपमा तोलकएको दरबन्दी र आवश्यकतानसुार 

कमिर्ारी तथा जनशलिको आपलूति िएको हुनेछ । 

कायिपाललका शाखागत रुपमा तोलकएको दरबन्दी र 

आवश्यकतानसुार कमिर्ारी तथा 

जनशलिको आपलूति निएको । 

शाखागत रुपमा तोलकएको दरबन्दी र 

आवश्यकतानसुार कमिर्ारी तथा 

जनशलिको आपलूति गने । 

र् क्षमता लवकास कायिलवलध र योजना तयारी र लाग ुिएको 

हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा १०२ को उपदफा २) 

सामालजक लवकास 

शाखा 

क्षमता लवकास कायिलवलध र योजना 

तयारी र लाग ुनिएको । 

क्षमता लवकास कायिलवलध र योजना 

तजुिमा गरी वालर्षिक बजेट लबलनयोजन तथा 

कायािन्वयन गने । 
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छ क्षमता लवकास कायिलवलधमा मानव संसाधन लवकास 

ईकाईको तथा क्षमता लवकास कोर्षको स्थापना र पररर्ालन 

िएको हुनेछ । 

सामालजक लवकास 

शाखा 

मानव संसाधन लवकास ईकाईको तथा 

क्षमता लवकास कोर्षको स्थापना र 

पररर्ालन निएको । 

मानव संसाधन लवकास ईकाईको तथा 

क्षमता लवकास कोर्षको स्थापना र 

पररर्ालन सलहतको क्षमता लवकास 

कायिलवलध तयार गरी कायािन्वयन गने । 

ज पदालधकारी तथा शाखागत रुपमा रहकेा कमिर्ारीहरुको 

ताललम आवश्यकता अध्ययन (Training Need 

Assessment) िएको हुनेछ । 

सामालजक लवकास 

शाखा 

पदालधकारी तथा शाखागत रुपमा रहकेा 

कमिर्ारीहरुको ताललम आवश्यकता 

अध्ययन (Training Need 

Assessment) निएको । 

पदालधकारी तथा शाखागत रुपमा रहकेा 

कमिर्ारीहरुको ताललम आवश्यकता 

अध्ययन (Training Need 

Assessment) सम्बन्धी नीलत तथा 

कायिलवलध तयार गरी लाग ूगने । 

ञ ताललम आवश्यकता अध्ययनको प्रलतवेदन अनसुारका 

पदालधकारी तथा कमिर्ारीहरुले क्षमता लवकास ताललम 

प्राप्त गरेको हुनेछ । 

सामालजक लवकास 

शाखा 

ताललम आवश्यकता अध्ययनको 

प्रलतवेदनको आधारमा पदालधकारी तथा 

कमिर्ारीहरुले क्षमता लवकास ताललम 

निएको । 

ताललम आवश्यकता अध्ययन 

(Training Need Assessment) गने । 

ट संस्थागत पवूािधारहरुको आवश्यकता पलहर्ान र सोको 

आधारमा योजना तथा बजेट लबलनयोजन िई कायािन्वयन 

िएको हुनेछ । 

सामालजक लवकास 

शाखा 

संस्थागत पवूािधारहरुको आवश्यकता 

पलहर्ान िएको र योजना तथा बजेट 

लबलनयोजन िई कायािन्वयन िएको । 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ठ हरेक कमिर्ारीहरुले आधारितू कम््यटुर तथा सरू्ना 

प्रलवलध सम्बलन्ध ताललम प्राप्त गरेको हुनेछ । 

सामालजक लवकास 

शाखा 

कररब ७० प्रलतशत कमिर्ारीहरुले 

आधारितू कम््यटुर तथा सरू्ना प्रलवलध 

सम्बलन्ध ताललम प्राप्त नगरेको । 

कमिर्ारीहरुलाई आधारितू कम््यटुर 

तथा सरू्ना प्रलवलध सम्बलन्ध ताललम 

योजना तथा बजेटमा समावेश गरी 

कायािन्वयन गने । 

ड पदालधकारी र कमिर्ारीको आर्ार संलहता तयार िई लाग ु

िएको हुनेछ । 

प्रशासन शाखा पदालधकारी र कमिर्ारीको आर्ार संलहता 

लाग ूनिएको । 

पदालधकारी र कमिर्ारीको आर्ार संलहता 

तजुिमा गने । 
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ढ कायि सम्पादन सम्झौता बमोलजम कमिर्ारीहरुको कायि 

सम्पादन मलूयांकन तथा सोको आधारमा परुस्कार र 

दण्डको व्यवस्था कायािन्वयन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, 

दफा १०२ को उपदफा २) 

प्रशासन शाखा कायि सम्पादन सम्झौता बमोलजम 

कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन मलूयांकन 

तथा सोको आधारमा परुस्कार र दण्डको 

व्यवस्था कायािन्वयन निएको । 

कायि सम्पादन सम्झौता बमोलजम 

कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन मलूयांकन 

लाग ूगने । 

ण स्थानीय राजस्व परामशि सलमलत, श्रोत अनमुान तथा बजेट 

लसमा लनधािरण सलमलत, बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलत, 

उपिोिा सलमलत, अनगुमन सलमलत लगायतका 

सलमलतहरुको क्षमता लवकासका कायिक्रमहरु िएको हुनेछ । 

सामालजक लवकास 

शाखा 

सलमलत उपसलमलतहरुको क्षमता लवकास 

सम्बन्धी कायिक्रम निएको । 

सलमलत उपसलमलतहरुको क्षमता लवकास 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु वालर्षिक तथा 

आवलधक बजेटमा समावेश गरी 

कायािन्वयन गने । 

३ प्रवतफल ३: गाउँपावलकाको योजना तथा िजेट व्यिस्थापन सक्षम र प्रभािकारी भएको हुनेछ । 

क स्थानीय िौगोललक सरू्ना (GIS-based spatial 

features) को आधारमा आवलधक लवकास योजना र 

मध्यकाललन खर्ि संरर्ना (Mid-Term Expenditure 

Framework - MTEF) तयार िई कायािन्वयन िएको 

हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा २४) 

योजना शाखा 

आलथिक प्रशासन 

शाखा 

स्थानीय िौगोललक सरू्ना (GIS-based 

spatial features) को आधारमा 

आवलधक लवकास योजना र मध्यकाललन 

खर्ि संरर्ना (Mid-Term 

Expenditure Framework - 

MTEF) कायािन्वयन िएको । 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ख वालर्षिक योजना, कायिक्रम तथा बजेट आवलधक लवकास 

योजना र मध्यकाललन खर्ि संरर्ना (MTEF) को 

आधारमा तयार तथा कायािन्वयन िएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा २४) 

योजना शाखा 

आलथिक प्रशासन 

शाखा 

वालर्षिक योजना, कायिक्रम तथा बजेट 

आवलधक लवकास योजना र मध्यकाललन 

खर्ि संरर्ना (MTEF) को आधारमा 

तयार तथा कायािन्वयन िएको । 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ग लदगो लवकास लक्षको स्थानीयकरणको लालग तयार िएको 

कायियोजना वालर्षिक योजनामा समावेश गरी कायािन्वयन 

िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा २४) 

योजना शाखा वालर्षिक योजनामा लदगो लवकास लक्षको 

स्थानीयकरणको लालग तयार िएको 

कायियोजना समावेश र कायािन्वयन 

िएको । 

लनरन्तरता लदने । 
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घ लवकासका प्राथलमकता प्राप्त क्षेि लनधािरण गरी लवर्षय 

क्षेिगत रुपमा बजेट लसमा लनधािरण गरी कायिक्रम तजुिमा 

गररएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ६३ को उपदफा ३) 

योजना शाखा लवकासका प्राथलमकता प्राप्त क्षेि लनधािरण 

गरी लवर्षय क्षेिगत रुपमा बजेट लसमा 

लनधािरण गरी कायिक्रम तजुिमा गररएको तर 

बजेट पवूािधार के्षिमा अलधकतम ्

लबलनयोजन िएको । 

ललक्षत वगिहरुको संरक्षण तथा क्षमता 

लवकासको लालग न्यनू्तम लसमा लनधािरण 

गने नीलतगत व्यवस्था गने । 

ङ योजना तथा बजेट व्यवस्थापन लैंलगक समानता तथा 

सामालजक समावेशीकरण संवेदनशील हुनेछ । 

योजना शाखा र 

सामालजक लवकास 

शाखा 

योजना तथा बजेट व्यवस्थापन लैंलगक 

समानता तथा सामालजक समावेशीकरण 

संवेदनशील िएको । 

तर लैससास उिरदायी वजेट प्रणाली 

लाग ुनिएको । 

लैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण सम्बन्धमा स्थानीय 

रणनीलत र कायिलवलध तयार  गरी लाग ू 

गने । 

४ प्रवतफल ४: गाउँपावलकाको वित्तीय एिं आवथुक व्यिस्थापनमा सजधार भई सक्षम र प्रभािकारी भएको हुनेछ । 

क आन्तररक आयहरुको व्यवस्थापन सम्बलन्ध आवश्यक 

कायिलवलधहरु तयार गरी लाग ुिएको  हुनेछ । 

आलथिक प्रशासन 

शाखा 

आन्तररक आयहरुको व्यवस्थापन 

सम्बलन्ध आवश्यक कायिलवलधहरु लाग ू

िएको छैन । 

आन्तररक आयहरुको व्यवस्थापन 

सम्बलन्ध आवश्यक कायिलवलधहरु तयार 

गरी लाग ूगने । 

ख आन्तररक श्रोतको दर दायरा सम्बन्धमा अध्ययन िई 

सोको प्रलतवेदनवाट प्राप्त सझुावहरुको पणूि रुपमा 

कायािन्वयन िई आय बलृद्ध िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा 

६५) 

आलथिक प्रशासन 

शाखा 

आन्तररक श्रोतको दर दायरा सम्बन्धमा 

अध्ययन िई सोको प्रलतवेदनवाट प्राप्त 

सझुावहरुको कायािन्वयन निएको । 

आन्तररक श्रोतको दर दायरा सम्बन्धमा 

अध्ययन (राजस्व अनसुन्धान) गराई 

सोको कायािन्वयन गने । 

ग स्थानीय तहमा लविीय सुशासन सम्बन्धमा स्थानीय 

कायिलवलध तयार गरी कायािन्वयन िएको हुनेछ । 

(असलबब्यऐ, दफा २५ दलेख ३२) 

आलथिक प्रशासन 

शाखा 

स्थानीय तहमा लविीय सुशासन 

सम्बन्धमा स्थानीय कायिलवलध तयार गरी 

कायािन्वयन निएको । 

स्थानीय तहमा लविीय सुशासन 

सम्बन्धमा स्थानीय कायिलवलध तयार गरी 

लाग ूगने । 
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घ स्थानीय तह लविीय सशुासन मलूयांकन कायिलवलध २०७७ 

अनसुार गाउँपाललकाको लविीय सशुासन मूलयांकन 

वालर्षिक रुपमा सम्पन्न गरेको हुनेछ । 

आलथिक प्रशासन 

शाखा 

स्थानीय तह लविीय सशुासन मलूयांकन 

कायिलवलध २०७७ अनसुार 

गाउँपाललकाको लविीय सशुासन 

मलूयांकन वालर्षिक रुपमा नगरेको । 

स्थानीय तह लविीय सशुासन मलूयांकन 

कायिलवलध २०७७ अनसुार 

गाउँपाललकाको लविीय सशुासन 

मलूयांकन गने सम्बन्धमा नीलतगत लनणिय 

गरी लाग ूगने । 

ङ गाउँपाललकाको आय ब्ययको लबवरण तोलकएको 

समयलिि वेबसाईट माफि त साविजलनक गररएको हुनेछ । 

(असलबब्यऐ, दफा ३०) 

आलथिक प्रशासन 

शाखा 

गाउँपाललकाको आय ब्ययको लबवरण 

तोलकएको समयलिि वेबसाईट माफि त 

साविजलनक गररएको । 

यस कायिलाई लनयलमत गने । 

र् प्रर्ललत काननू अनसुार खररद गरुुयोजना र वालर्षिक खररद 

योजना तयारी र कायािन्वयन िएको हुनेछ । (साखऐ, दफा 

६ र स्थाससंऐ, दफा ८४ उपदफा २ को ट) 

आलथिक प्रशासन 

शाखा 

खररद गरुुयोजना र वालर्षिक खररद योजना 

तयारी र कायािन्वयन निएको । 

खररद गरुुयोजना र वालर्षिक खररद योजना 

तयारी सम्बन्धी ताललमको व्यवस्था गने । 

५ प्रवतफल ५: गाउँपावलकाको सािुजवनक सेिा प्रिाह सरल सजलभ भएको हुनेछ । 

क गाउँपाललकाले नागररकहरुलाई उपलब्ध गराउन ुपने सेवा 

सलुवधाको बारेमा कायिपाललकामा छलफल िई सेवा प्रवाह 

सधुार सम्बन्धमा लनणियहरु गरी कायािन्वयन िएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा ११) 

कायिपाललका 

सबै शाखा 

सेवा प्रवाह सधुार सम्बन्धमा लबलिन्न 

लनणियहरु कायािन्वयन िएको । 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ख सबै वडामा कायािलय स्थापना िई वडाका अलधकार 

के्षिका सबै सेवाहरु प्रवाह िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा 

६५) 

सबै वडाहरु सबै वडामा कायािलय स्थापना िई 

वडाका अलधकार क्षेिका सबै सेवाहरु 

प्रवाह िएको । 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ग गाउँपाललका तथा वडावाट सेवा प्रवाहमा प्रलवलधमा 

आधाररत टोकन, अनलाईन रलजष्ट्रेसन र कम््यटुर 

लवललङ्ग आलदको प्रयोग िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा 

११ उपदफा २ को ङ) 

सबै शाखा गाउँपाललका तथा वडावाट सेवा प्रवाहमा 

कम््यटुर लवललङ्ग िएको । 

घटना दताि अनलाईन रलजष्ट्रेसन सेवा 

िएको । 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 
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घ गाउँपाललका तथा वडावाट प्रवाह हुने सेवाहरु सम्बलन्ध 

मापदण्ड (Standard Operating Procedure - SOP) 

तयार गरी कायािन्वयन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ११ 

उपदफा २ को ङ १) 

सबै शाखाहरु गाउँपाललका तथा वडावाट प्रवाह हुने 

सेवाहरु सम्बलन्ध मापदण्ड (Standard 

Operating Procedure - SOP) 

कायािन्वयन निएको । 

गाउँपाललका तथा वडावाट प्रवाह हुने 

सेवाहरु सम्बलन्ध मापदण्ड (Standard 

Operating Procedure - SOP) तयार 

गरी कायािन्वयन गने । 

ङ गाउँपाललकाले गने सबै ििूानीहरु बैंलकङ प्रणालीवाट िै 

ई-पेमेन्ट लाग ुिएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ११ उपदफा 

२ को ङ ७) 

आलथिक प्रशासन 

शाखा 

गाउँपाललकाले गने ििूानी कायिमा ई-

पेमेन्ट आंलशक रुपमा लाग ुिएको । 

ई पेमेन्टलाई अलधकतम ्लाग ुगने । 

र् गाउँपाललका तथा वडावाट प्रवाह हुने सेवाहरु प्रलत गनुासो 

संकलन तथा अलिलेखको व्यवस्था गरी गनुासोको 

सम्बोधन िएको  हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ११ उपदफा २ 

को ङ ७) 

प्रशासन शाखा गाउँपाललका तथा वडावाट प्रवाह हुने 

सेवाहरु प्रलत गनुासो संकलन तथा 

अलिलेखको व्यवस्था निएको । 

गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिलवलध 

तयार गरी लाग ूगने । 

छ सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन आवश्यकतानसुार सबै 

वडामा घमु्ती सेवा सञ्र्ालन गरी एकपटकमा कलम्तमा ३ 

वटा सेवाहरु एकीकृत रुपमा लदएको  हुनेछ । (स्थाससंऐ, 

दफा ११ उपदफा २ को ङ ७) 

सबै शाखा धमु्ती सेवा सञ्र्ालन नगरेको । घमु्ती सेवा सञ्र्ालनको आवश्यकता 

सम्बन्धमा सलमक्षा र लनणियहरु गने र 

कायािन्वयन गने । 

ज लशक्षामा सबै बालबाललकाको पहुरँ्को लालग सरू्ना लशक्षा 

र सञ्र्ार कायिक्रम लाग ुिएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा 

११ उपदफा २ को ज) 

लशक्षा शाखा सबै नागररकहरु साक्षर र सर्ेत िएकोले 

सोको आवश्यकता निएको । 

  

झ 

  

  

स्वास्थ्य सेवामा नागररकको पहुरँ् बढाउन आवश्यक 

जनशलि, उपकरण र और्षधीहरुको समलुर्त व्यवस्था र 

प्रिावकारी सेवा प्रवाह िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा 

११ उपदफा २ को झ) 

स्वास्थ्य शाखा 

  

  

स्वास्थ्य सेवामा नागररकको पहुरँ् 

बढाउन आवश्यक जनशलि, उपकरण र 

और्षधीहरुको समुलर्त व्यवस्था र सेवा 

प्रवाह िएको । 

गाउँ स्वास्थ्य प्रोफाईल तयार गने । 
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स्थानीय मानलसक स्वास्थ्य नीलत, 

रणनीलत तथा कायियोजना तयारी तथा 

कायािन्वयन निएको । 

स्थानीय मानलसक स्वास्थ्य नीलत, 

रणनीलत तथा कायियोजना तयारी गने । 

मनोसामालजक परामशि सेवाको व्यवस्था 

निएको । 

मनोसामालजक परामशि सेवा केन्रको 

स्थापना र मनोसामालजक परामशिदाताको 

व्यवस्था तथा पररर्ालन गने । 

ञ गाउँपाललकाका सबै कृलर्ष तथा पशसेुवा केन्रहरुमा 

आवश्यक जनशलि माग अनुसारको सेवा र प्रलवलधहरुको 

उपलब्धता िएको र सेवाहरु सुर्ारु िएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा ११ उपदफा २ को ण र द) 

कृलर्ष तथा पश ुसेवा 

शाखा 

कृलर्ष तथा पशसेुवा केन्रहरुमा आवश्यक 

जनशलि माग अनसुारको सेवा र 

प्रलवलधहरुको उपलब्धता  िएको । 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ट स्थानीय उत्पादनको प्रवद्धिन र बजारीकरणको लालग 

नीलतगत र कायिक्रम व्यवस्था गरी सो अनसुारको बजार 

व्यवस्थापन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ११ उपदफा २ 

को ण ७) 

सामालजक लवकास 

शाखा 

स्थानीय उत्पादनको प्रवद्धिन र 

बजारीकरणको लालग नीलतगत र कायिक्रम 

व्यवस्था गरी सो अनसुारको बजार 

व्यवस्थापन निएको । 

स्थानीय उत्पादनको प्रवद्धिन र 

बजारीकरणको लालग नीलत र कायिक्रम 

व्यवस्था गरी कायािन्वयन गने । 

  गाउँपाललकाले हाल गरररहकेो सेवा प्रवाहमा मलूयांकन गरी 

सोको प्रलतवेदनले औलयाएका सझुावहरुको कायािन्वयन 

गरेको हुनेछ । 

सबै शाखा गाउँपाललकाले हाल गरररहकेो सेवा 

प्रवाहमा प्रिावकाररता मूलयांकन गरी 

सझूावहरुको कायािन्वयन नगरेको । 

गाउँपाललकाले हाल गरररहकेो सेवा 

प्रवाहमा प्रिावकाररता मूलयांकन गराई 

सझूावहरुको कायािन्वयन गने । 

६ प्रवतफल ६: गाउँपावलकाको न्यावयक कायु सम्पादन सक्षम र प्रभािकारी भएको हुनेछ । 

क न्यालयक सलमलत सञ्र्ालनको लालग कायिलवलध लनमािण िई 

कायिलवलध अनसुार कायि सञ्र्ालन िएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा ४६ उपदफा १ र दफा ४९ उपदफा १२) 

न्यालयक सलमलत न्यालयक सलमलत सञ्र्ालनको लालग 

कायिलवलध लनमािण िई लाग ूिएको । 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 
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ख गाउँपाललकालाई आवश्यक मेललमलापकतािहरु तयार गरी 

सलूर्कृत िएका मेललमलापकतािहरुवाट वडास्तरमा लववाद 

लनरुपण अभ्यास िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ४९ 

उपदफा ३) 

सामालजक लवकास 

शाखा 

गाउँपाललकालाई आवश्यक २७ जना 

मेललमलापकतािहरु तयार गरी सलूर्कृत 

िएका मलेलमलापकतािहरुवाट 

वडास्तरमा लववाद लनरुपण अभ्यास 

िएको । 

मेललमलाप सम्बन्धी थप क्षमता लवकास 

ताललम लदने । 

ग सबै वडामा मेललमलाप केन्र गठन िई सञ्र्ालन िएको 

हुनेछ । 

सामालजक लवकास 

शाखा 

वडामा मेललमलाप केन्र गठन  िएको । यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

७ प्रवतफल ७: गाउँपावलकाको भौवतक पूिाुधार व्यिस्थापन सक्षम र प्रभािकारी भएको हुनेछ । 

क गाउँपाललका यातायात गरुुयोजना (Rural 

Municipality’s Transport Master Plan - 

RMTMP) तयार िै उि गरुुयोजनाले तोकेको सडकको 

क्षेिालधकार कायम गरी ननसा पास हुने गरेको हुनेछ । 

योजना शाखा  

प्रालबलधक शाखा 

गाउँपाललका सडक यातायात गरुुयोजना 

(RMTMP) तयार िै उि गरुुयोजनाले 

तोकेको सडकको क्षेिालधकार कायम गरी 

ननसा पास हुने कायि निएको । 

गाउँपाललका सडक यातायात गरुुयोजना 

(RMTMP) तयार तयार गरी सोही 

बमोलजम ननसा पास गने कायि 

कायािन्वयन गने । 

ख जोलखम संवेदनशील िूउपयोग योजना तयार िै 

कायािन्वयनमा आएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा २७ 

उपदफा २) 

योजना शाखा 

प्रालबलधक शाखा 

जोलखम संवेदनशील िूउपयोग योजना 

तयार िै कायािन्वयन निएको । 

जोलखम संवेदनशील िूउपयोग योजना 

तयार गरी कायािन्वयन गने । 

ग लैंलगकमैिी, बालमैिी तथा अपांगमैिी पवूािधार नीलत तथा 

कायिक्रम लाग ूिएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा २४ उपदफा 

२) 

योजना शाखा 

प्रालबलधक शाखा 

लैंलगकमैिी, बालमैिी तथा अपांगमैिी 

पवूािधार नीलत तथा कायिक्रम आंलशक 

कायािन्वयन िएको । 

साविजलनक िवनहरुमा बालमैिी पवूािधार 

नीलत तथा कायिक्रम पूणिरुपमा लाग ूगने । 

घ रालष्ट्रय िवन संलहता र स्थानीय िवन मापदण्ड पणूि रुपमा 

लाग ूिएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ४३ उपदफा १) 

योजना शाखा  

प्रालबलधक शाखा 

सरकारी िवनहरुमा रालष्ट्रय िवन संलहता 

र स्थानीय िवन मापदण्ड लागू िएको । 

लनजी िवनहरुमा रालष्ट्रय िवन संलहता 

लाग ूगने नीलत पाररत गने र लनयमन गने ।  

स्थानीय िवन मापदण्ड तयार गरी लाग ू

गने । 

८ प्रवतफल ८: गाउँपावलकामा लैंवगक समानता तथा सामावजक समािेर्ीकरणको अिधारणा कायाुन्ियन भएको हुनेछ । 
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क गाउँपाललकामा लैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण कायािन्वयन सम्बन्धी नीलत र कायिलवलध 

लाग ूिएको हुनेछ । 

सामालजक लवकास 

शाखा 

लैससास कायािन्वयन रणनीलत र 

कायिलवलध लाग ूनिएको । 

लैससास कायािन्वयन रणनीलत र 

कायिलवलध तयार गरी लाग ूगने । 

ख सामालजक लविेदहरु जस्तै छुवाछुत, सामालजक, कुरीलत, 

अन्धलबश्वास, लैंलगक लविेद र लहसंाका घट्नाहरु उललेख्य 

रुपमा कमी आई सलहष्ट्णतुा र सौहादिता सलहतको 

समतामूलक समाजको आधार तयार िएको हुनेछ । 

(संलवधानको धारा १८ समानताको हक) 

सामालजक लवकास 

शाखा 

सामालजक लविेद लनवारण सम्बन्धी 

कायियोजना कायािन्वयन निएको । 

सामालजक लविेद लनवारण सम्बन्धी 

कायियोजना तयार गरी कायािन्वयन गने । 

ग स्थानीय तहमा गठन हुने सलमलत उपसलमलत र 

कायिदलहरुमा काननूमा लनलदिष्ट गरेको समानपुालतक 

समावेशीता पणूिरुपमा कायािन्वयन िएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा १११) 

योजना शाखा 

सामालजक लवकास 

शाखा 

स्थानीय तहमा गठन हुने सलमलत 

उपसलमलत र कायिदलहरुमा काननूमा 

लनलदिष्ट गरेको समानपुालतक समावेलशता 

कायािन्वयन िएको । 

तर अथिपणूि सहिालगतामा समस्या   

रहकेो । 

मलहला तथा बलञ्र्लतकरणमा परेका 

समदुायको सर्ेतना तथा क्षमता 

लवकासका कायिक्रमहरु कायािन्वयन गने । 

घ सामालजक सरूक्षा र संरक्षण सम्बन्धी नीलत तथा कायिक्रम 

कायािन्वयन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ११ उपदफा २ 

त) 

सामालजक लवकास 

शाखा 

सामालजक सरूक्षा र संरक्षण सम्बन्धी छुटै्ट 

नीलत तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयन 

निएको । 

सामालजक सरूक्षा र संरक्षण सम्बन्धी छुटै्ट 

नीलत तथा कायिक्रमहरु तयार गरी 

कायािन्वयन गने । 

ङ बालबाललका पनूस्थािपना केन्र, जेष्ठ नागररक आश्रय केन्र, 

अशि स्याहार केन्र स्थापना र सञ्र्ालन सम्बन्धी नीलत 

कायिक्रम तजुिमा िएको र आवश्यकता अनसुार केन्रहरु 

स्थापना िै लनयलमत सञ्र्ालन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, 

दफा ११ उपदफा २ त) 

सामालजक लवकास 

शाखा 

बालबाललका पनूस्थािपना केन्र, जेष्ठ 

नागररक आश्रय केन्र र अशि स्याहार 

केन्र स्थापना र सञ्र्ालनको लालग नीलत 

र कायिक्रम कायािन्वयन निएको । 

बालबाललका पनूस्थािपना केन्र, जेष्ठ 

नागररक आश्रय केन्र र अशि स्याहार 

केन्र स्थापना र सञ्र्ालनको लालग नीलत 

र कायिक्रम लाग ूगने । 



 

19 

 

र् घरेल ुलहसंा अन्त्यको लालग बहस पैरबी तथा र्ेतनामलूक 

अलियान लनयलमत रुपमा सञ्र्ालन िएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा १२ उपदफा २ ग ३०) 

सामालजक लवकास 

शाखा 

घरेल ुलहसंा अन्त्यको लालग बहस पैरबी 

तथा र्ेतनामलूक अलियान कलहले काही ँ

सञ्र्ालन िएको तर बस्तीस्तरमा 

नपगेुको । 

घरेल ुलहसंा अन्त्यको लालग बहस पैरबी 

तथा र्ेतनामलूक अलियान 

बस्तीस्तरसम्म लनयलमत रुपमा सञ्र्ालन 

गन े। 

छ बालश्रम, बाललववाह, बहुलववाह, दाईजो/दहजे, बोनसी, 

छाउपडी जस्तो प्रथा लनयन्िणको लालग नीलत तथा 

कायिक्रम कायािन्वयन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा १२ 

उपदफा २ ग ३०) 

सामालजक लवकास 

शाखा 

बालश्रम, बाललववाह, बहुलववाह, 

दाईजो/दहजे, बोनसी, छाउपडी जस्तो 

प्रथा लनयन्िणको लालग नीलत तथा 

कायिक्रम आंलशक रुपमा कायािन्वयन 

िएको । 

बालश्रम, बाललववाह, बहुलववाह, 

दाईजो/दहजे, बोनसी, छाउपडी जस्तो 

प्रथा लनयन्िणको लालग अलग्गै नीलत तथा 

कायिक्रम कायािन्वयन गने । 

ज मलहला तथा बाल अलधकार संरक्षण सलमलत, न्यालयक 

सलमलत र मनोसामालजक परामशि सलमलतको लालग टोल लि 

नम्बर व्यवस्था गरी तरुुन्त समस्याको समाधान गने प्रणाली 

लवकास गररनेछ । 

सामालजक लवकास 

शाखा 

मलहला तथा बाल अलधकार संरक्षण 

सलमलत, न्यालयक सलमलत र मनोसामालजक 

परामशि सलमलतको लालग टोल लि नम्बर 

व्यवस्था गरी तरुुन्त समस्याको समाधान 

गने प्रणाली कायािन्वयन निएको । 

मलहला तथा बाल अलधकार संरक्षण 

सलमलत, न्यालयक सलमलत र मनोसामालजक 

परामशि सलमलतको लालग टोललि नम्बर 

व्यवस्था तथा तरुुन्त समस्याको समाधान 

गन ेप्रणाली लवकास गने । 

८ प्रवतफल ८: गाउँपावलकाको िातािरण संरक्षण र विपद् व्यिस्थापन क्षमता सजधार भएको हुनेछ । 

क वातावरण संरक्षणको लालग स्थानीय नीलत तथा कायिक्रम 

तयार िई कायािन्वयन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ११ 

उपदफा २ न) 

वातावरण शाखा वातावरण संरक्षणको लालग स्थानीय 

नीलत तथा कायिक्रम तयार िई 

कायािन्वयन निएको । 

वातावरण संरक्षणको लालग स्थानीय नीलत 

तथा कायिक्रम तयार गरी कायािन्वयन   

गने । 

ख सरोकारवाला तथा स्थानीय नागररकहरुलाई वातावरण 

संरक्षण सम्बन्धमा सर्ेत र सक्षम बनाउने कायिक्रम 

कायािन्वयन िएको हुनेछ । जस्तै, वातावरण प्रदरु्षण 

लनयन्िण, वातावरणमैिी पवूािधार लनमािण आलद । 

(स्थाससंऐ, दफा ११ उपदफा ४ ङ १, २३ र २६) 

वातावरण शाखा सरोकारवाला तथा स्थानीय 

नागररकहरुलाई वातावरण संरक्षण 

सम्बन्धमा सर्ेत र सक्षम बनाउने 

कायिक्रम कायािन्वयन निएको । 

सरोकारवाला तथा स्थानीय 

नागररकहरुलाई वातावरण संरक्षण 

सम्बन्धमा सर्ेत र सक्षम बनाउने 

कायिक्रम तयारी तथा कायािन्वयन  गने । 
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ग फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग नीलतगत व्यवस्था तथा 

कायिलवलध लाग ुिएको हुनेछ । 

वातावरण शाखा फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग 

नीलतगत व्यवस्था न्यनु िएको र सो 

सम्बलन्ध रणनीलत तथा कायिलवलध लाग ु

निएको । 

फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग 

रणनीलत तथा कायिलवलध तजुिमा र लाग ु

गने । 

घ फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग लनयलमत ताललमहरुको 

व्यवस्था तथा सञ्र्ालन िएको हुनेछ । 

वातावरण शाखा फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग 

लनयलमत ताललमहरु निएको । 

फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग 

लनयलमत ताललम कायिक्रमहरु तयार गरी 

कायािन्वयन गने । 

ङ सरुलक्षत बधशाला व्यवस्थापन र मास ुव्यवसायीहरुलाई 

सरसफाई व्यवस्थापन ताललम तथा लनयमन िएको हुनेछ । 

वातावरण शाखा सरुलक्षत बधशाला व्यवस्थापन र मास ु

व्यवसायीहरुलाई सरसफाई व्यवस्थापन 

ताललम तथा लनयमन निएको । 

सरुलक्षत बधशाला व्यवस्थापन र मास ु

व्यवसायीहरुलाई सरसफाई व्यवस्थापन 

ताललम कायिक्रम तथा लनयमन कायिलवलध 

तयार गरी कायािन्वयन गने । 

र् कवाडी व्यवसायीहरुलाई फोहोर मैलो व्यवस्थापनको एक 

अंगको रुपमा लवकास गरी प्रोत्साहन तथा व्यवस्थापन 

गरेको हुनेछ । 

वातावरण शाखा कवाडी व्यवसायीहरुलाई फोहोर मैलो 

व्यवस्थापनको एक अंगको रुपमा 

लवकास गरी प्रोत्साहन तथा व्यवस्थापन 

निएको । 

कवाडी व्यवसायीहरुलाई फोहोर मैलो 

व्यवस्थापनको एक अंगको रुपमा 

लवकास गरी प्रोत्साहन तथा व्यवस्थापन 

लबलध तयार गरी लाग ूगने । 

छ लवपद ्जोलखम क्षेिको पलहर्ान, ननसांकन, लवपद ्

व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीलत तथा कायिक्रम तयार िै लाग ू

िएको हुनेछ । 

वातावरण शाखा लवपद ्जोलखम क्षेिको पलहर्ान, 

ननसांकन, लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

नीलत तथा कायिक्रम तयार िै लाग ू

निएको । 

लवपद ्जोलखम क्षेिको पलहर्ान, 

ननसांकन, लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

नीलत तथा कायिक्रम तयार गने । 

सो सम्बन्धमा अलिमलूखकरण र 

कायिलबवरण लाग ूगने । 

९ प्रवतफल ९: गाउँपावलकाको सूचना तथा सजचार प्रणाली तथा सजर्ासनको विकास भएको हुनेछ । 

क गाउँपाललकामा ईन्टरनेट, ईन्टरकम र नेटवलकि ङ सलुवधा 

व्यवलस्थत िएको   हुनेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

गाउँपाललकामा ईन्टरनेट िएको ।  

ईन्टरकम र नेटवलकि ङ सलुवधा व्यवलस्थत 

ईन्टरकम र नेटवलकि ङ व्यवस्था गने । 

ईन्टरकम र नेटवलकि ङ सञ्र्ालनको ज्ञान 
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निएको । लसपको ताललम सञ्र्ालन गने । 

ख गाउँपाललकाको वेबसाईट अद्यावलधक िएको   हुनेछ । सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

वेबसाईट अद्यावलधक िएको । यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ग गाउँपाललका लवकास योजनामा िसूरू्ना प्रणाली लाग ू

िएको हुनेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

गाउँपाललका लवकास योजनामा िसूरू्ना 

प्रणाली लाग ूनिएको । 

गाउँपाललका लवकास योजनामा िसूरू्ना 

प्रणाली लाग ूगने । 

घ लडलजटल स्थानीय सरकारको अवधारणालाई 

कायािन्वयनको लालग लडलजटल गाउँपाललका पाश्विलर्ि 

तयारी िई सञ्र्ालनमा रहकेो हुनेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

लडलजटल गाउँपाललका पाश्विलर्ि तयारी 

िएको । 

यस पाश्विलर्िको अद्यावलधक गने कायि 

निएको । 

लडलजटल गाउँपाललका पाश्विलर्िको 

सञ्र्ालन सम्बन्धी वडा स्तरमा समेत 

दक्ष जनशलि तयारी तथा ताललमहरुको 

कायािन्वयन गने । 

ङ गाउँपाललकामा लडलजटल हालजरी, लडस््ले बोडि आलदको 

कायािन्वयन िएको हुनेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

गाउँपाललकामा लडलजटल हालजरी, लडस््ले 

बोडि आलदको कायािन्वयन िएको । 

लनरन्तरता लदने । 

र् नागररक वडापि तयार गरी गाउँपाललका र सबै वडाहरुमा 

स्थापना गरेको हुनेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

नागररक वडापि गाउँपाललका र सबै 

वडाहरुमा स्थापना निएको । 

नागररक वडापिको स्थापना र वालर्षिक 

अद्यावलधक गने । 

छ गाउँपाललकामा साविजलनक परीक्षण, सामालजक परीक्षण, 

साविजलनक सनुवुाई, सरू्नाको साविजलनकीकरण आलदको 

कायिलवलध तयार िै लनयलमत कायािन्वयन िएको हुनेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

गाउँपाललकामा साविजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, 

सरू्नाको साविजलनकीकरण आलदको 

कायिलवलधहरु लाग ूनिएको । 

तर साविजलतक परीक्षण र साविजलनक 

सनुवुाई गने गररएको ।  

गनुासो सनुवुाई कायिलवलध तयारी तथा 

लाग ूनिएको । 

गाउँपाललकामा साविजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, 

सरू्नाको साविजलनकीकरण आलदको 

कायिलवलधहरु तयार गरी लनयलमत 

कायािन्वयन गने । 

गनुासो सनुवुाई कायिलवलध तयारी गने । 

१० प्रवतफल १०: सरोकारिालासंगको समन्िय र साझेदारी विकास भएको हुनेछ । 
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क गाउँपाललकाको क्षमता लवकास योजना कायािन्वयनको 

लालग लबलिन्न गाउँ/नगरपाललका, साझेदार तथा 

सरोकारवाला लनकायहरुसंग समन्वय तथा सहकायि िएको 

हुनछे । 

सामालजक लवकास 

शाखा 

गाउँपाललकाको क्षमता लवकास योजना 

कायािन्वयनको लालग लबलिन्न 

गाउँ/नगरपाललका,  साझेदार तथा 

सरोकारवाला लनकायहरुसंग समन्वय 

तथा सहकायि निएको । 

क्षमता लवकासका संयिू कायिक्रमहरु 

कायािन्वयन निएको । 

गाउँपाललकाको क्षमता लवकास योजना 

कायािन्वयनको लालग समन्वय र सहकायि 

गने नीलत लाग ूगने । 

गाउँपाललकाको क्षमता लवकास योजना 

कायािन्वयनको लालग लबलिन्न 

सरोकारवालासंग संयिू सलमलत गठन 

तथा सहकायि गने । 

ख टोल बस्ती स्तरमा नागररक तथा सेवाग्राहीहरुको सर्ेतना 

लवकास गनि टोल लवकास संस्था, आमा समहु र अन्य 

प्रकारका सामदुालयक संस्थाहरुसंगको समन्वय र सहकायि 

लबस्तार िएको   हुनेछ । 

सामालजक लवकास 

शाखा 

टोल लवकास संस्था गठन र सञ्र्ालन 

कायिलवलध लाग ूिएको तर टोल लवकास 

संस्था गठन निएको । 

टोल लवकास संस्था गठन र क्षमता 

लवकास कायिक्रम गने । 

      आमा समहु गठन िएको तर सञ्र्ालन 

व्यवस्थापन आंलशक िएको तर स्थानीय 

कायिलवलध लाग ूनिएको । 

आमा समहु गठन सम्बन्धी स्थानीय 

कायिलवलध लाग ूगने र आमा समहूहरुको 

क्षमता लवकास कायिक्रम गने । 

ग क्षमता लवकास कायिक्रमको लालग साविजलनक लनजी 

साझेदारी कायिक्रम सञ्र्ालन िएको हुनेछ । 

सामालजक लवकास 

शाखा 

क्षमता लवकास कायिक्रमको लालग 

साविजलनक लनजी साझेदारी कायिक्रम 

सञ्र्ालन निएको । 

क्षमता लवकास कायिक्रमको लालग 

साविजलनक लनजी साझेदारी कायिक्रम 

सञ्र्ालन सम्बन्धमा नीलत र लबलध तयारी 

तथा लाग ुगने । 
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१०. संस्थागत क्षमता विकासका कायुक्रम तथा िजेट 

यस गाउँपाललकाको क्षमता लवकास योजनाको लालग िौलतक पवूािधार व्यवस्थापन सम्बलन्ध 

लक्रयाकलापहरु, नीलत, काननू तथा योजनासंग सम्बलन्धत लक्रयाकलापहरु, संस्थागत व्यवस्थापकीय ताललमहरु र 

अध्ययन अनसुन्धान सम्बन्धी लक्रयाकलापहरुको रुपमा अलग अलग योजना तयार गररएको छ । यी लवर्षय के्षि 

अन्तरगत पलहर्ान गररएका कायिक्रमहरु र अनुमालनत बजेट रकमहरु दहेायका ताललकाहरुमा प्रस्ततु गररएको छ । 
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१०.१ पूिाुधार सम्िन्धी क्षमता विकासका वक्रयाकलापहरु योजना तथा िजेट 

ताललका ४: पवूािधार सम्बन्धी क्षमता लवकासका लक्रयाकलापहरु योजना तथा बजेट 

क्र सं क्षमता विकासको 

वक्रयाकलापहरु 

ईकाई कज ल 

पररमाण 

 प्रवत 

ईकाई 

लागत 

(हजारमा) 

अनजमावनत 

लागत 

(हजारमा) 

आ ि २०८०/८१ आ ि २०८१/८२ आ ि २०८२/८३ िजेट स्रोत 

पररमाण िजेट रु पररमाण िजेट रु पररमाण िजेट रु आन्तररक िाह्य 

क  फवनुचर                         

१ दराज थान १४ २५ ३५० ५ १२५ ५ १२५ ४ १०० ३५०   

२ फाईललङ्ग नयालवनेट थान ९ २५ २२५ ३ ७५ ३ ७५ ३ ७५ २२५   

३ कुसी पदीय  थान ३२ १५ ४८० ३२ ४८० ० ० ० ० ४८०   

४ टेबलु पदीय  थान ३२ १५ ४८० ३२ ४८० ० ० ० ० ४८०   

५ कुसी साधारण  थान २६० १ २६० १०० १०० १०० १०० ६० ६० २६०   

६ सोफा सेट थान २ ४० ८० १ ४० ० ० १ ४० ८०   

  जम्मा       १८७५   १३००   ३००   २७५ १८७५ ० 

ख कम््यजटर तथा वप्रन्टर                         

१ कम््यटुर डेस्कटप  थान १७ १०० १७०० ५ ५०० ५ ५०० ७ ७००   १७०० 

२ कम््यटुर लयापटप थान १५ १०० १५०० ५ ५०० ५ ५०० ५ ५००   १५०० 

३ लप्रन्टर/फोटोकपी  थान १० ४० ४०० ३ १२० ३ १२० ४ १६०   ४०० 

  जम्मा       ३६००   ११२०   ११२०   १३६० ० ३६०० 

ग सफ्टिेयर तथा अन्य                         
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१ योजना सफ्टवेयर  गोटा १ २०० २०० १ २०० ० ०   ०   २०० 

२ ई-हालजरी गोटा १ २०० २०० १ २०० ० ०   ०   २०० 

३ नागररक बढापि र 

लडस््ले बाडि 

गोटा १ २०० २०० १ २०० ० ०   ०   २०० 

४ लजन्सी ब्यवस्थापन 

सफ्टवेयर 

गोटा १ २०० २००   ० १ २००   ०   २०० 

  जम्मा       ८००   ६००   २००   ० ० ८०० 

घ सिारी साधान र 

अन्य 

                        

३ नागररक वडापि गोटा ६ १० ६०   ० ६ ६०   ०   ६० 

४ लहटर गोटा १३ ५ ६५ ५ २५ ५ २५ ३ १५   ६५ 

५ सरू्ना बोडि गोटा ५ ५० २५० ५ २५० ० ० ० ०   २५० 

  जम्मा       ३७५   २७५ ० ८५ ० १५ ० ३७५ 

  कुल जम्मा        ६६५०   ३२९५   १७०५   १६५० १८७५ ४७७५ 
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१०.२ नीवत कानून र योजनासंग सम्िवन्धत क्षमता विकासका वक्रयाकलापहरु तथा िजेट 

ताललका ५: नीलत काननू र योजनासंग सम्बलन्धत क्षमता लवकासका लक्रयाकलापहरु तथा बजेट 

क्र सं संस्थागत क्षमता विकासका 

कायुक्रमहरु 

वजम्मेिार 

र्ाखा 

संख्या कज ल 

अनजमावनत 

िजेट 

आ ि २०८०/८१ आ ि २०८१/८२ आ ि २०८२/८३ िजेट स्रोत 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

आन्तररक िाह्य 

१ सलमलत तथा उपसलमलतहरुको 

सञ्र्ालन कायिलबलध तजुिमा 

प्रशासन शाखा ५ ० १ ० २ ० २ ० ०   

२ गाउँ कायिपाललकाको बैठक 

सञ्र्ालन कायिलवलध  

प्रशासन शाखा १ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

३ गाउँ कायिपाललका 

(कायिसम्पादन) लनयमावली  

प्रशासन शाखा १ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

४ लनणिय वा आदशे र 

अलधकारपिको प्रमाणीकरण 

(कायिलबलध) लनयमावली  

प्रशासन शाखा १ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

५ आन्तररक लनयन्िण प्रणाली 

सम्बन्धी कायिलबलध तजुिमा  

प्रशासन शाखा १ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

६ कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन 

सम्झौता कायािन्वयन 

प्रशासन शाखा १ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

७ क्षमता लबकास कायिलबलध तथा 

योजना तजुिमा  

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

८ मानव संसाधन लबकास ईकाई र 

क्षमता लबकास कोर्ष पररर्ालन 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ०   ० १ ० ० ० ० ० 
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कायिलबलध तजुिमा  

९ पदालधकारी र कमिर्ारीको 

आर्ार संलहता तयार गरी लाग ू 

प्रशासन शाखा १ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

१० के्षिगत तथा एकीकृत आवलधक 

लबकास योजना तयारी सम्बलन्ध 

स्थानीय लदग्दशिन  

योजना शाखा १ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

११ मध्यकाललन खर्ि संरर्ना 

(Mid-Term Expenditure 

Framework - MTEF) 

तयारी 

योजना शाखा 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

३ १५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० ० १५०० 

१२ आवलधक लबकास योजना र 

मध्यकाललन खर्ि संरर्ना 

(MTEF) तयार गरी सोही 

आधारमा बालर्षिक योजना तथा 

बजेट तयारी  

योजना शाखा 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 

१३ लदगो लबकास लक्षको 

स्थानीयकरण सम्बन्धमा 

स्थानीय नीलतमा उललेख गरी 

उि लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण 

सम्बन्धी कायियोजनालाई 

बालर्षिक योजना तथा बजेटमा 

समावेश 

योजना शाखा ३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 
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१४ ललक्षत वगिहरुको संरक्षण तथा 

क्षमता लवकासको लालग न्यनू्तम 

लसमा लनधािरण गने नीलतगत 

व्यवस्था  

योजना शाखा ३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 

१५ लैंलगक समानता तथा 

सामालजक समावेशीकरण 

सम्बन्धमा स्थानीय कायिलबलध 

तयारी 

योजना शाखा र 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ३०० १ ३०० ० ० ० ० ० ३०० 

१६ स्थानीय िलूम ब्यवस्थापन 

सम्बन्धी ऐन र कायिलबलध 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

१७ घ वगिको लनमािण ब्यवसायी 

ईजाजत पि सम्बन्धी कायिलबलध 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

१८ खानीजन्य बस्त ु(ढुङ्गा, लगट्टी, 

बालवुा, स्लेट, माटो) तथा 

प्राकृलतक श्रोत ब्यवस्थापन 

कायिलबलध  

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

१९ स्थानीय सरकारको कर तथा 

गैरकर सम्बन्धी काननू तयारी 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

२० सवारी साधन अनमुलत र 

नलबकरण सम्बन्धी स्थानीय ऐन 

र कायिलबलध 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

२१ संघ सस्था दताि र नलवकरण 

सम्बन्धी कायिलबलध 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 
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२२ स्थानीय स्तरमा सञ्र्ार तथा 

सरू्ना प्रलबलधको लबकास, 

उपयोग र लनयमन सम्बन्धी 

कायिलबलध 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

२३ लघ,ु घरेल ुर साना उद्योग दताि 

नलवकरण प्रवद्धिन र लनयमन 

सम्बन्धी स्थानीय ऐन र 

कायिलबलध 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

२४ आन्तररक आयको दर दायरा 

अध्ययन (राजस्व अनसुन्धान) र 

राजस्व सधुार योजना तयारी 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

१ ० १ ०   ०   ० ० ० 

२५ लबिीय सशुासन सम्बन्धमा 

स्थानीय कायिलबलध तयारी 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

१ ० १ ०   ०   ० ० ० 

२६ स्थानीय तह लबिीय सशुासन 

मलूयांकन कायिलबलध २०७७ 

अनसुार गाउँपाललकाको लबिीय 

सशुासन मूलयांकन 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

३ ९०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० ० ९०० 

२७ गाउँपाललकाको आय ब्ययको 

लबवरण तोलकएको समयलिि 

वेबसाईट माफि त साविजलनक 

गररए नगररएको अनगुमन 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 

२८ सहकारी बर्त तथा ऋण 

पररर्ालन सम्बन्धी स्थानीय 

आलथिक लबकास 

शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 
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मापदण्ड तयारी  

२९ स्थानीय सहकारी संस्थाहरुको 

क्षमता अलिबलृद्ध सम्बन्धी 

नीलत, योजना तथा कायिक्रम 

तयारी 

आलथिक लबकास 

शाखा 

३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 

३० गाउँपाललका तथा वडावाट 

प्रवाह हुने सेवाहरु सम्बलन्ध 

मापदण्ड (Standard 

Operating Procedure - 

SOP) तयार गरी कायािन्वयन  

सबै शाखाहरु १ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

३१ गनुासो ब्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायिलबलध तजुिमा  

प्रशासन शाखा १ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

३२ लवद्यालय कायिसम्पादन मापन 

कायिलबलध तयारी 

लशक्षा शाखा १ ३०० १ ३००   ० ० ० ० ३०० 

३३ लवद्यालय गुणस्तर ब्यवस्थापन 

कायिलबलध तयारी 

लशक्षा शाखा १ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

३४ लशक्षक कायिसम्पादन मापन 

कायिलबलध तयारी 

लशक्षा शाखा १ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

३५ लवद्यालय ब्यवस्थापन सलमलत, 

लशक्षक र अलििावक 

आर्ारसंलहता तयारी 

लशक्षा शाखा १ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

३६ आधारितू र माध्यलमक लशक्षा 

रणनीलतक योजना तयारी  

लशक्षा शाखा १ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

३७ लवद्यालयगत रणनीलतक योजना लशक्षा शाखा १ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 
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तयारीमा सहलजकरण र लनयमन 

३८ प्रालवलधक लशक्षा र ब्यवसालयक 

ताललमको योजना तजुिमा  

लशक्षा शाखा १ ३०० ० ० १ ३०० ० ० ० ३०० 

३९ स्वच्छ खानेपानी र 

खाद्यपदाथिको गणुस्तर र वाय ु

तथा ध्वलनको प्रदरु्षण लनयन्िण 

तथा लनयमन सम्बन्धी स्थानीय 

ऐन तयारी  

वातावरण 

शाखा 

१ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

४० सरसफाई तथा फोहरमैला 

ब्यवस्थापनको र्ेतना 

अलिबलृद्ध सम्बन्धी कायिक्रमहरु 

पलहर्ान तथा कायियोजना 

तयारी  

वातावरण 

शाखा 

३ ० १   १ ० १ ० ० ० 

४१ स्थानीय जनस्वास्थ्य नीलत 

तयारी 

स्वास्थ्य शाखा १ ० ०   १ ० ० ० ० ० 

४२ स्थानीय मानलसक स्वास्थ्य 

नीलत, रणनीलत तथा कायियोजना 

तयारी 

स्वास्थ्य शाखा १ ०     १ ०   ० ० ० 

४३ उच्र् मूलयका कृलर्षजन्य 

बस्तकुो प्रवद्धिन, लबकास र 

बजारीकरण सम्बन्धी कायिलबलध 

तयारी 

कृलर्ष तथा पश ु

सेवा शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

४४ उच्र् मूलयका कृलर्षजन्य 

बस्तकुो प्रवद्धिन, लबकास र 

कृलर्ष तथा पश ु

सेवा शाखा 

३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 
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बजारीकरणका कायिक्रम तयारी 

४५ आवश्यकताको आधारमा पशु 

बधशाखा, लसतिण्डार र 

पशपुंक्षी लबमा जस्ता 

कायिक्रमहरु तयारी 

कृलर्ष तथा पश ु

सेवा शाखा 

३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 

४६ स्थानीय बजार ब्यवस्थान 

सम्बलन्ध ऐन तयारी 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

४७ उपिोिा संरक्षण र गुणस्तर 

तथा मलूय लनयन्िण र लनयमन 

सम्बन्धी ऐन तयारी 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

४८ कृलर्ष पशपुंक्षी तथा मत्स्य 

लबकास अनदुान सञ्र्ालन 

कायिलबलध  

  १ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

४९ स्थानीय सडक तथा लसंर्ाई 

सम्बन्धी नीलत काननु तथा 

मापदण्ड तयारी  

योजना शाखा 

प्रालबलधक 

शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

५० गाउँपाललका सडक यातायात 

गरुुयोजना (RMTMP) तयार 

तयारी 

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ १०००   ० १ १००० ० ० ० १००० 

५१ स्थानीय उजाि लवकास तथा 

ब्यवस्थापन सम्बन्धी कायिलबलध 

तजुिमा 

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

५२ िवन लनमािण र सडक सम्बन्धी 

मापदण्ड  

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 
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५३ स्थानीय खानेपानी वा 

जललबद्यतु उपिोिा सलमलत 

तथा स्वलमत्व र सञ्र्ालन 

सम्बन्धी लनयमावली तजुिमा 

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

५४ बैकललपक उजाि लबकास र 

लबतरण सम्बन्धी कायिलबलध 

तजुिमा 

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

५५ बैकललपक उजाि सम्बन्धी प्रलबलध 

लबकास, हस्तान्तरण, क्षमता 

लबकास कायिक्रम तयारी 

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

५६ बन, जंगल, बन्यजन्त,ु 

र्रार्रुुङ्गी, जल उपयोग, 

वातावरण, पयािवरण जैलवक 

लबलबधता संरक्षण सम्बन्धी ऐन 

र कायिलबलधहरु 

वातावरण 

शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

५७ गाउँ लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण 

तथा व्यवस्थापन ऐन  

वातावरण 

शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

५८ लवपद ्ब्यवस्थापन कोर्ष 

सञ्र्ालन कायिलवलध  

वातावरण 

शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

५९ जोलखम सम्बेदनलशल िउूपयोग 

योजना तयार गरी कायािन्वयन  

वातावरण 

शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 
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६० साविजलनक िवनहरुमा 

लैंलगकमैिी, बालमैिी तथा 

अपांगमैिी पवूािधार नीलत तथा 

कायिक्रम तयारी र कायािन्वयन 

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 

६१ रालष्ट्रय िवन संलहता लाग ूगने 

नीलत तयारी र कायािन्वयन 

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

६२ लैससास परीक्षण कायिलबलध 

तयारी  

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ३०० १ ३०० ० ० ० ० ० ३०० 

६३ बालकलयाण गहृ कायिलवलध सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

६४ बाल लववाह लवरूद्ध कायिक्रम 

सञ्र्ालन खर्ि कायिलवलध 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

६५ सडक बालबाललका 

व्यवस्थापन खर्ि कायिलवलध 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

६६ स्थानीय िार्षा संस्कृलत र 

लललतकलाको संरक्षण र 

लबकास सम्बन्धी ऐन 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

६७ सामालजक लबिेद लनवारण 

सम्बन्धी कायियोजना तयारी  

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

६८ सामालजक सरूक्षा र संरक्षण 

सम्बन्धी नीलत तथा कायिक्रमहरु 

तयारी  

सामालजक 

लबकास शाखा 

३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 
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६९ बालबाललका पनूस्थािपना केन्र, 

जेष्ठ नागररक आश्रय केन्र र 

अशि स्याहार केन्र स्थापना र 

सञ्र्ालनको लालग नीलत र 

कायिक्रम तयारी  

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

७० घरेल ुलहसंा अन्त्यको लालग 

बहस पैरबी तथा र्ेतनामलूक 

अलियान सम्बन्धी नीलत र 

कायिक्रम तयारी 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

७१ बालश्रम, बाललबबाह, 

बहुलबबाह, दाईजो/दहजे, 

बोनसी, छाउपडी जस्तो प्रथा 

लनयन्िणको लालग नीलत तयारी 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

७२ सकुुम्बासी ब्यवस्थापन 

कायिलबलध 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

७३ वातावरण संरक्षण र जैलवक 

लबलबधता सम्बन्धी स्थानीय 

नीलत काननु र मापदण्ड, सोको 

योजना तजुिमा  

वातावरण 

शाखा 

१ ३०० १ ३००   ० ० ० ० ३०० 

७४ सरुलक्षत बधशाला ब्यवस्थापन 

र मास ुब्यवसायीहरुलाई 

सरसफाई ब्यवस्थापन ताललम 

कायिक्रम तथा लनयमन 

कायिलबलध तयारी  

वातावरण 

शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 
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७५ कवाडी ब्यवसायीहरुलाई फोहर 

मैलो ब्यवस्थापनको एक 

अंगको रुपमा लबकास गरी 

प्रोत्साहन तथा ब्यवस्थापन 

लबलध तयारी  

वातावरण 

शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

७६ लबपद जोलखम क्षेिको पलहर्ान, 

ननसांकन, लबपद ब्यवस्थापन 

सम्बन्धमा नीलत तथा कायिक्रम 

तयारी  

वातावरण 

शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

७७ स्थानीय तथ्यांक र अलिलेख 

ब्यवस्थापन कायिलबलध तयारी  

सरू्ना प्रलबलध 

शाखा 

१ ० ० ० १ ० ० ० ० ० 

७८ न्यालयक सलमलत गठन तथा 

सञ्र्ालन कायिलबलध  

न्यालयक सलमलत १ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

७९ मेललमलाप केन्र सञ्र्ालन 

कायिलबलध   

न्यालयक सलमलत १ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

८० गाउँपाललकामा साविजलनक 

परीक्षण, सामालजक परीक्षण, 

साविजलनक सनुवुाई, सरू्नाको 

साविजलनकीकरण आलदको 

कायिलबलधहरु तयारी  

सरू्ना प्रलबलध 

शाखा 

३ ० ० ० ३ ० ० ० ० ० 

८१ गाउँपाललकाको क्षमता लबकास 

योजना कायािन्वयनको लालग 

समन्वय र सहकायि गने नीलत 

तयारी 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 
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८२ टोल लबकास संस्था सञ्र्ालन 

कायिलबलध  

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

८३ गाउँपाललका जुवा ऐन सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

८४ मलदरा (लनयन्िण, ब्यवस्थापन र 

लनयमन) ऐन 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

८५ साविजलनक सम्पलि संरक्षण 

कायिलबलध  

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

८६ लैंलगक लहसंा लनगारानी समहु 

गठन सम्बन्धी कायिलबलध तयारी 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

८७ आकलस्मक कोर्ष स्थापना र 

सञ्र्ालन सम्बन्धी कायिलबलध 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

८८ क्षमता लबकास कायिक्रम 

सञ्र्ालन कायिलबलधमा 

साविजलनक लनजी साझेदारी 

कायिक्रम सञ्र्ालन सम्बन्धमा 

ब्यवस्था 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ० १ ०   ० ० ० ० ० 

      ११८ ४९०० ७६ २००० २८ २१०० १४ ८०० ० ४९०० 
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१०.३ संस्थागत संरचना तजजुमा र पररचालन कायुक्रम तथा िजेट 

ताललका ६: संस्थागत संरर्ना तजुिमा र पररर्ालन कायिक्रम तथा बजेट 

प्रवतफल संस्थागत क्षमता 

विकासका कायुक्रमहरु 

वजम्मेिार 

र्ाखा 

कायुक्रम 

संख्या 

जम्मा 

लागत 

(हजारमा)  

आ ि २०८०/८१ आ ि २०८१/८२ आ ि २०८२/८३ िजेट स्रोत 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

आन्तररक िाह्य 

१ कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन 

सम्झौता कायािन्वयन र वालर्षिक 

मलूयांकन प्रणाली 

प्रशासन शाखा ३ ० १ ० १ ० १ ० ०   

२ दरबन्दी र आवश्यकतानसुार 

कमिर्ारी तथा जनशलिको 

आपलूति 

कायिपाललका ३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 

३ मानव संसाधन लबकास ईकाई 

स्थापना  

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ५० १ ५० ० ० ० ० ० ५० 

४ क्षमता लबकास कोर्षको 

स्थापना   

सामालजक 

लबकास शाखा 

३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 

५ संस्थाहरुको अलिलेलखकरण र 

नलबकरण प्रणाली लवकास 

आलथिक 

लबकास शाखा 

१ ५०० १ ५००   ०   ० ० ५०० 

६ मनोसामालजक परामशि सेवा 

केन्रको स्थापना  

स्वास्थ्य शाखा १ १०० ० ० १ १०० ० ० ० १०० 

७ कृलर्ष तथ्यांक व्यवस्थापन 

प्रणाली  

कृलर्ष तथा पश ु

सेवा शाखा 

१ २०० १ २०० ० ० ० ० ० २०० 

८ रोजगारी सम्बन्धी तथ्यांक 

व्यवस्थापन प्रणाली  

आलथिक 

लबकास शाखा 

१ २०० १ २०० ० ० ० ० ० २०० 
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९ रोजगार सरू्ना केन्रको 

ब्यवस्थापन र सञ्र्ालन  

आलथिक 

लबकास शाखा 

३ ३०० १ १०० १ १०० १ १०० ० ३०० 

१० मेललमलापकतािहरुको 

सलूर्करण र पररर्ालन 

सामालजक 

लबकास शाखा 

३ ३०० १ १०० १ १०० १ १०० ० ३०० 

११ वडास्तरमा मेललमलाप केन्र 

स्थापना र सञ्र्ालन 

सामालजक 

लबकास शाखा 

३ १५० १ ५० १ ५० १ ५० ० १५० 

१२ खानेपानी ब्यवस्थापन शाखा 

स्थापना  

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ ० १ ० ० ० ० ० ० ० 

१३ टोललि नम्बर ब्यवस्था  सामालजक 

लबकास शाखा 

३ १५० १ ५० १ ५० १ ५० ० १५० 

१४ ईन्टरकम र नेटवलकि ङ ब्यवस्था  सरू्ना प्रलबलध 

शाखा 

३ ३०० १ १०० १ १०० १ १०० ० ३०० 

१५ बालर्षिक रुपमा वेबसाईट 

अनगुमन र अद्यावलधक कायि 

सरू्ना प्रलबलध 

शाखा 

३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 

१६ लडलजटल गाउँपाललका 

पाश्विलर्ि सञ्र्ालन 

सरू्ना प्रलबलध 

शाखा 

३ ० १ ० १ ० १ ० ० ० 

१७ गाउँपाललकामा लडलजटल 

हालजरी, लडलजटल सझुाव 

पेलटका स्थापना 

सरू्ना प्रलबलध 

शाखा 

३ ३०० १ १०० १ १०० १ १०० ० ३०० 

१८ नागररक बडापिको बालर्षिक 

अध्यावलधक कायि 

सरू्ना प्रलबलध 

शाखा 

१८ ९०० ६ ३०० ६ ३०० ६ ३०० ० ९०० 

१९ गाउँपाललकाको क्षमता 

लबकास संयिू सलमलत गठन 

सामालजक 

लबकास शाखा 

३ ३०० १ १०० १ १०० १ १०० ० ३०० 
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तथा सहकायि  

२० टोल लबकास संस्था गठन र 

पररर्ालन  

सामालजक 

लबकास शाखा 

५० २५० १० ५० २० १०० २० १०० ० २५० 

२१ आमा समहु गठन र पररर्ालन सामालजक 

लबकास शाखा 

५० २५० १० ५० २० १०० २० १०० ० २५० 

२२ बालनलव गठन र पररर्ालन सामालजक 

लबकास शाखा 

५० २५० १० ५० २० १०० २० १०० ० २५० 

२३ लैंलगक लहसंा लनगारानी समहु 

गठन र पररर्ालन 

सामालजक 

लबकास शाखा 

५ २५ ५ २५ ० ० ० ० ० २५ 

      २१५ ४५२५ ५८ २०२५ ७९ १३०० ७८ १२०० ० ४५२५ 
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१०.४ अध्ययन तथा अनजसन्धान कायुक्रम तथा िजेट 

ताललका ७: अध्ययन तथा अनसुन्धान कायिक्रम तथा बजेट 

क्र सं संस्थागत क्षमता विकासका 

कायुक्रमहरु 

वजम्मेिार 

र्ाखा 

कायुक्रम 

संख्या 

जम्मा 

लागत 

(हजारमा) 

आ ि २०८०/८१ आ ि २०८१/८२ आ ि २०८२/८३ िजेट स्रोत 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

आन्तररक िाह्य 

१ गाउँपाललकाको सांगठलनक 

संरर्ना पनूरावलोकन 

प्रशासन शाखा १ ३०० १ ३०० ० ० ० ० ० ३०० 

२ लबर्षयगत शाखा र कमिर्ारीको 

कायि सम्पादन अनगुमन र 

मलूयांकन 

प्रशासन शाखा ३ १२०० १ ४०० १ ४०० १ ४०० ० १२०० 

३ लनवािलर्त पदालधकारीहरुको कायि 

सम्पादन अध्ययन 

प्रशासन शाखा ३ १२०० १ ४०० १ ४०० १ ४०० ० १२०० 

४ गाउँपाललकामा O&M अध्ययन प्रशासन शाखा १ ५०० १ ५०० ० ० ० ० ० ५०० 

५ बालर्षिक रुपमा ताललम 

आवश्यकता अध्ययन  

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ ३०० ० ० १ ३०० ० ० ० ३०० 

६ सहकारी सम्बन्धी तथ्याङ्क 

ब्यवस्थापन र अध्ययन 

अनसुन्धान कायि 

आलथिक 

लबकास शाखा 

१ ४०० ० ० १ ४०० ० ० ० ४०० 

७ गाउँपाललका सेवा प्रवाहमा 

प्रिावकाररता अध्ययन  

सबै शाखा १ ४०० १ ४००   ० ० ० ० ४०० 

      ११ ४३०० ५ २००० ४ १५०० २ ८०० ० ४३०० 
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१०.५ संस्थागत क्षमता विकासको कायुक्रम तथा िजेट सारांर् 

ताललका ८: संस्थागत क्षमता लवकासको कायिक्रम तथा बजेट सारांश 

क्र स ं क्षमता विकासका कायुक्रमहरु कायुक्रम 

संख्या 

कज ल 

अनजमावनत 

िजेट रु 

(हजारमा) 

आ ि २०८०/८१ आ ि २०८१/८२ आ ि २०८२/८३ िजेट स्रोत 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

आन्तररक िाह्य 

१ िौलतक स्रोत साधन ब्यवस्थापनसंग 

सम्बलन्धत कायिक्रमहरु 

१९ ६६,५० १६ ३२,९५ ११ १७,०५ ९ १६,५० १८,७५ ४७,७५ 

२ नीलत काननु तथा योजनासंग 

सम्बलन्धत कायिक्रमहरु 

११८ ४९,०० ७६ २०,०० २८ २१,०० १४ ८,०० ० ४९,०० 

३ संस्थागत संरर्ना तजुिमा र 

पररर्ालनका कायिक्रमहरु 

२१५ ४५,२५ ५८ २०,२५ ७९ १३,०० ७८ १२,०० ० ४५,२५ 

४ अध्ययन तथा अनसुन्धान कायिक्रमहरु ११ ४३,०० ५ २०,०० ४ १५,०० २ ८,०० ० ४३,०० 

  जम्मा ३६३ २,०३,७५ १५५ ९३,२० १२२ ६६,०५ १०३ ४४,५० १८७५ १,८५,०० 
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११.   मानि ससंाधन विकास योजना 

क्षमता लवकास योजनाको दोस्रो मखु्य पक्ष मानव संसाधनको क्षमता लवकास योजना हो । गाउँपाललकाको 

हकमा मानव संसाधन लिि लनवािलर्त पदालधकारीहरु, गाउँपाललकामा कायिरत रहकेा कमिर्ारीहरु, काननू बमोलजम 

गठन हुने सलमलत तथा उपसलमलतहरु, स्थानीय शासन तथा लवकासमा सरोकारवालाहरु (साझेदार र सेवाग्राहीहरु) 

हुन ् । स्थानीय सरकार सञ्र्ालनमा िाग ललने यी मानवीय संसाधनको क्षमता लवकास िएमा लवकास कायिहरु र 

दलैनक सेवा प्रवाह प्रिावकारी तथा नलतजामूखी िै जनगनुासो रलहत वातावरण लसजिना गनि सलकन्छ । मानव 

संसाधन लवकासको लालग कायिक्रम तथा बजेट दहेाय अनसुार प्रस्ततु गररएको छ । 



 

44 

 

११.१ वनिाुवचत पदावधकारीहरुको लावग क्षमता विकास तावलम तथा िजेट 

ताललका ९: लनवािलर्त पदालधकारीहरुको लालग क्षमता लवकास ताललम तथा बजेट 

क्र स ं संस्थागत क्षमता विकासका 

कायुक्रमहरु 

वजम्मेिार 

र्ाखा 

तावलम 

संख्या 

जम्मा 

लागत 

आ ि २०८०/८१ आ ि २०८१/८२ आ ि २०८२/८३ िजेट स्रोत 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

आन्तररक िाह्य 

१ स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन 

२०७४ सम्बलन्ध पनूतािजकी 

ताललम 

प्रशासन शाखा 

योजना शाखा 

३ ८४० १ २८० १ २८० १ २८० ० ८४० 

२ स्थानीय सरकारका प्रर्ललत ऐन 

तथा काननुी ब्यवस्था सम्बन्धमा 

अलिमूलखकरण 

प्रशासन शाखा १ २८० १ २८० ० ० ० ० ० २८० 

३ आन्तररक लनयन्िण प्रणाली 

सम्बन्धी कायिलबलध सम्बन्धी 

ताललम  

प्रशासन शाखा १ २८० ० ० १ २८० ० ० ० २८० 

४ स्थानीय तहको योजना तजुिमा 

प्रलक्रया सम्बन्धमा अलिमूलखकरण 

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ २८० ० ० १ २८० ० ० ० २८० 

५ योजना तथा कायिक्रमहरुको 

अनगुमन तथा सपुररबेक्षण 

सम्बन्धी ताललम 

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ २८० ० ० १ २८० ० ० ० २८० 

६ गनुासो ब्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायिलबलध सम्बन्धी 

अलिमूलखकरण  

प्रशासन शाखा १ १४० १ १४० ० ० ० ० ० १४० 
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७ गाउँपाललका सडक यातायात 

गरुुयोजना (RMTMP) बमोलजम 

ननसा पास अलिमलूखकरण  

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ २८० ० ० १ २८० ० ० ० २८० 

८ रालष्ट्रय िवन संलहता सम्बन्धमा 

अलिमूलखकरण  

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ २८० ० ० १ २८० ० ० ० २८० 

९ लैससास रणनीलत र कायिलबलध 

सम्बन्धी अलिमलूखकरण  

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ २८० १ २८० ० ० ० ० ० २८० 

१० लबपद जोलखम क्षेिको पलहर्ान, 

ननसांकन, लबपद ब्यवस्थापन 

सम्बन्धमा नीलत तथा कायिक्रम 

सम्बन्धमा अलिमलूखकरण  

वातावरण 

शाखा 

१ १४० ० ० १ १४० ० ० ० १४० 

११ योजनामा िसूरू्ना प्रणाली उपयोग 

सम्बन्धमा ताललम  

सरू्ना प्रलबलध 

शाखा 

१ १४० १ १४० ० ० ० ० ० १४० 

१२ साविजलनक र सामालजक 

उिरदालयत्व ताललम 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ २८० ० ० १ २८० ० ० ० २८० 

१३ फोहोर मैला तथा वातावरण 

व्यवस्थापन 

वातावरण 

शाखा 

१ २८० ० ० १ २८० ० ० ० २८० 

१४ नेततृ्व सीप, Team building, 

द्वन्द ब्यवस्थापन 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ २८० ० ० १ २८० ० ० ० २८० 

   जम्मा   १६ ४०६० ५ ११२० १० २६६० १ २८० ० ४०६० 
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११.२ सवमवत/उपसवमवतको लावग क्षमता विकास तावलम तथा िजेट 

ताललका १०: सलमलत/उपसलमलतको लालग क्षमता लवकास ताललम तथा बजटे 

क्र सं संस्थागत क्षमता 

विकासका कायुक्रमहरु 

सम्भावित 

सहभागीहरु 

वजम्मेिार 

र्ाखा 

तावलम 

संख्या 

जम्मा 

लागत 

(हजारमा) 

आ ि २०८०/८१ आ ि २०८१/८२ आ ि २०८२/८३ िजेट स्रोत 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

आन्तररक िाह्य 

१ सलमलत तथा 

उपसलमलतहरुको 

सञ्र्ालन कायिलबलध 

सम्बन्धी अनलुशक्षण  

सम्बलन्धत 

सलमलतहरु 

सामालजक 

लबकास 

शाखा 

३ ४८० १ १६० १ १६० १ १६० ० ४८० 

२ सलमलत उपसलमलतहरुको 

क्षमता लबकास ताललम 

सम्बलन्धत 

सलमलतहरु 

" ३ ४८० १ १६० १ १६० १ १६० ० ४८० 

३ न्यालयक सलमलतद्वारा न्याय 

सम्पादन सम्बन्धी ताललम 

न्यालयक सलमलतका 

पदालधकारीहरु 

" १ ६० १ ६० ० ० ० ० ० ६० 

४ स्थानीय काननु तथा 

कायिलबलधहरु तजुिमा 

प्रलक्रया सम्बन्धमा ताललम 

लबधायन सलमलत " १ १०० १ १०० ० ० ० ० ० १०० 

५ लैससास अवधारणा र 

कायािन्वयन  ताललम 

सबै सलमलतका 

सदस्यहरु 

" ३ ४८० १ १६० १ १६० १ १६० ० ४८० 

        ५ ६४० ३ ३२० १ १६० १ १६० ० ६४० 
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११.३ कमुचारीको लावग क्षमता विकास तावलम तथा िजेट 

ताललका ११: कमिर्ारीको लालग क्षमता लवकास ताललम तथा बजेट 

क्र सं संस्थागत क्षमता विकासका 

कायुक्रमहरु 

वजम्मेिार 

र्ाखा 

तावलम 

संख्या 

जम्मा 

लागत 

(हजारमा) 

आ ि २०८०/८१ आ ि २०८१/८२ आ ि २०८२/८३ िजेट स्रोत 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

आन्तररक िाह्य 

१ स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन 

२०७४ सम्बलन्ध पनूतािजकी 

ताललम 

प्रशासन शाखा 

योजना शाखा 

३ ४८० १ १६० १ १६० १ १६० ० ४८० 

२ सलमलत तथा उपसलमलतहरुको 

सञ्र्ालन कायिलबलध सम्बन्धी 

अनलुशक्षण  

प्रशासन शाखा १ १६० १ १६० ० ० ० ० ० १६० 

३ आन्तररक लनयन्िण प्रणाली 

सम्बन्धी कायिलबलध सम्बन्धी 

ताललम  

प्रशासन शाखा १ १६० ० ० १ १६० ० ० ० १६० 

४ लबर्षयगत लबिाग एबम ्

जनशलिको काम, कतिब्य, 

अलधकार र लजम्मेवारीको 

कायिलबवरणहरु सम्बन्धी 

अनलुशक्षण  

  २ ३२० १ १६० १ १६० ० ० ० ३२० 

५ कमिर्ारीहरुलाई आधारितू 

कम््यटुर तथा सरू्ना प्रलबलध 

सम्बलन्ध ताललम 

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ १२० ० ० १ १२० ० ० ० १२० 
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६ खररद गरुुयोजना र बालर्षिक खररद 

योजना तयारी सम्बन्धी ताललम 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

१ ८० १ ८० ० ० ० ० ० ८० 

७ कमिर्ारीलाई ई-पेमेन्ट सञ्र्ालन 

सम्बन्धी ताललम 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

१ ८० ० ० १ ८० ० ० ० ८० 

८ गनुासो ब्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायिलबलध सम्बन्धी 

अलिमूलखकरण  

प्रशासन शाखा १ २८० ० ० १ २८० ० ० ० २८० 

९ गाउँपाललका सडक यातायात 

गरुुयोजना (RMTMP) तयार 

तयार गरी सोही बमोलजम ननसा 

पास अलिमलूखकरण  

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ १२० १ १२० ० ० ० ० ० १२० 

१० साविजलनक िवनहरुमा लैंलगकमैिी, 

बालमैिी तथा अपांगमैिी पवूािधार 

नीलत तथा कायिक्रम 

अलिमूलखकरण 

योजना शाखा 

पवूािधार शाखा 

१ १२० ० ० १ १२० ० ० ० १२० 

११ लैससास कायािन्वयन रणनीलत र 

कायिलबलध सम्बन्धी 

अलिमूलखकरण  

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ १४० १ १४० ० ० ० ० ० १४० 

१२ बालश्रम, बाललबबाह, बहुलबबाह, 

दाईजो/दहजे, बोनसी, छाउपडी 

जस्तो प्रथा न्यलूनकरण सम्बन्धमा 

अलिमूलखकरण  

सामालजक 

लबकास शाखा 

१ २८० ० ० १ २८० ० ० ० २८० 

१३ लबपद जोलखम क्षेिको पलहर्ान, वातावरण १ २८० ० ० १ २८० ० ० ० २८० 
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ननसांकन, लबपद ब्यवस्थापन 

सम्बन्धमा नीलत तथा कायिक्रम 

सम्बन्धमा अलिमलूखकरण  

शाखा 

१४ ईन्टरकम र नेटवलकि ङ सञ्र्ालनको 

ज्ञान लसपको ताललम  

सरू्ना प्रलबलध 

शाखा 

१ २८० ० ० १ २८० ० ० ० २८० 

१५ योजनामा िसूरू्ना प्रणाली उपयोग 

सम्बन्धमा लसप दक्षताको लालग 

ताललम  

सरू्ना प्रलबलध 

शाखा 

१ २४० ० ० १ २४० ० ० ० २४० 

१६ लडलजटल गाउँपाललका पाश्विलर्िको 

सञ्र्ालन सम्बन्धी वडा स्तरमा 

समेत दक्ष जनशलि तयारीको 

लालग ताललम 

सरू्ना प्रलबलध 

शाखा 

१ १६० ० ० १ १६० ० ० ० १६० 

१७ लडलजटल सझुाव पेलटका 

सञ्र्ालनको लालग दक्ष जनशलि 

तयारीको लालग ताललम  

सरू्ना प्रलबलध 

शाखा 

१ ८० ० ० १ ८० ० ० ० ८० 

      २० ३३८० ६ ८२० १३ २४०० १ १६० ० ३३८० 
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११.४ सेिाग्राहीको लावग क्षमता विकास तावलम तथा िजेट 

ताललका १२: सेवाग्राहीको लालग क्षमता लवकास ताललम तथा बजेट 

क्र सं संस्थागत क्षमता 

विकासका 

कायुक्रमहरु 

सम्भावित 

सहभागीहरु 

वजम्मेिार 

र्ाखा 

तावलम 

संख्या 

जम्मा 

लागत 

(हजारमा) 

आ ि २०८०/८१ आ ि २०८१/८२ आ ि २०८२/८३ िजेट स्रोत 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

आन्तररक िाह्य 

१ मेललमलापकताि ताललम ईच्छुक स्थानीय 

नागररकहरु 

सा लव शाखा १ २०० १ २०० ० ० ० ० ० २०० 

२ टोल लबकास संस्था 

क्षमता लबकास ताललम  

टोल लबकास 

संस्थाका सदस्यहरु 

" ३ ६०० १ २०० १ २०० १ २०० ० ६०० 

३ आमा समहु क्षमता 

लबकास ताललम  

आमा समहुका 

सदस्यहरु 

" ३ ६०० १ २०० १ २०० १ २०० ० ६०० 

४ लैंलगक लहसंा लनगारानी 

समहु क्षमता लबकास 

ताललम  

लनगारानी समहुका 

सदस्यहरु 

" ३ ६०० १ २०० १ २०० १ २०० ० ६०० 

        ६ १२०० २ ४०० २ ४०० २ ४०० ० १२०० 
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११.५ साझेदारहरुको लावग क्षमता विकास तावलम तथा िजेट 

ताललका १३: साझेदारहरुको लालग क्षमता लवकास ताललम तथा बजटे 

क्र सं संस्थागत क्षमता 

विकासका 

कायुक्रमहरु 

सम्भावित 

सहभागीहरु 

वजम्मेिार 

र्ाखा 

तावलम 

संख्या 

जम्मा 

लागत 

(हजारमा) 

आ ि २०८०/८१ आ ि २०८१/८२ आ ि २०८२/८३ िजेट स्रोत 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

आन्तररक िाह्य 

१ लैंलगक समानता र 

सामालजक 

समावेशीकरण 

ईच्छुक स्थानीय 

साझेदारहरु 

सामालजक 

लवकास 

३ ६०० १ २०० १ २०० १ २०० ० ६०० 

२ लवद्यालय 

ब्यवस्थापन 

सम्बन्धी ताललम 

लवद्यालय ब्य 

सलमलत र 

लशक्षकहरु 

लशक्षा ३ ६०० १ २०० १ २०० १ २०० ० ६०० 

३ फोहोर मैला तथा 

वातावरण 

व्यवस्थापन 

साझेदार 

लनकायका 

सदस्यहरु 

वातावरण ३ ६०० १ २०० १ २०० १ २०० ० ६०० 

४ स्थानीय लवकासमा 

लनजी क्षेिको 

िलूमका 

लनजी संस्थाहरु सामालजक 

लवकास 

३ ४८० १ १६० १ १६० १ १६० ० ४८० 

५ स्थानीय लबकासमा 

गैससको िलूमका 

स्थानीय 

गैससहरु 

सामालजक 

लवकास 

३ ४८० १ १६० १ १६० १ १६० ० ४८० 

  जम्मा     १२ २१६० ४ ७२० ४ ७२० ४ ७२० ० २१६० 
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११.६ मानि ससंाधन क्षमता विकास कायुक्रम तथा िजेट सारांर् 

ताललका १४: मानव संसाधन क्षमता लवकास कायिक्रम तथा बजेट सारांश 

क्र सं क्षमता विकासका 

कायुक्रमहरु 

कायुक्रम 

संख्या 

अनजमावनत 

िजेट रु 

(हजारमा) 

आ ि २०८०/८१ आ ि २०८१/८२ आ ि २०८२/८३ िजेट स्रोत 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

आन्तररक िाह्य 

१ लनवािलर्त पदालधकारीको लालग १६ ४०,६० ५ ११,२० १० २६,६० १ २,८० ० ४०,६० 

२ सलमलत उपसलमलतहरुको लालग ५ ६,४० ३ ३,२० १ १,६० १ १,६० ० ६,४० 

३ कमिर्ारीहरुको लालग २० ३३,८० ६ ८,२० १३ २४,०० १ १,६० ० ३३,८० 

४ सेवाग्राही ललक्षत कायिक्रमहरु ६ १२,०० २ ४,०० २ ४,०० २ ४,०० ० १२,०० 

५ साझेदारहरुको क्षमता लबकास १२ २१,६० ४ ७,२० ४ ७,२० ४ ७,२० ० २१,६० 

  जम्मा ५९ १,१४,४० २० ३३,८० ३० ६३,४० ९ १७,२० ० १,१४,४० 

११.७ संस्थागत र मानि संसाधन क्षमता विकास कायुक्रम तथा िजेट सारांर् 

ताललका १५: संस्थागत र मानव संसाधन क्षमता लवकास कायिक्रम तथा बजेट सारांश 

क्र स ं क्षमता विकासका कायुक्रमहरु कायुक्रम 

संख्या 

अनजमावनत 

िजेट रु 

(हजारमा) 

आ ि २०८०/८१ आ ि २०८१/८२ आ ि २०८२/८३ िजेट स्रोत 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

संख्या िजेट रु 

(हजारमा) 

आन्तररक िाह्य 

१ संस्थागत क्षमता लबकास कायिक्रमहरु ३६३ २,०३,७५ १५५ ९३,२० १२२ ६६,०५ १०३ ४४,५० १८,७५ १,८५,०० 

२ मानव संसाधन क्षमता लबकास 

कायिक्रमहरु 

५९ १,१४,४० २० ३३,८० ३० ६३,४० ९ १७,२० ० १,१४,४० 

  जम्मा ४२२ ३,१८,१५ १७५ १,२७,०० १५२ १,२९,४५ ११२ ६१,७० १८७५ २,९९,४० 
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१२.   क्षमता विकास योजना कायाुन्ियन, अनजगमन तथा मूल्यांकनका रणनीवतक चरणहरु 

क्षमता लवकास योजना कायािन्वयन, अनगुमन तथा मलूयांकनका रणनीलतक र्रणहरु दहेाय अनसुार हुनेछः 

ताललका १६: क्षमता लवकास योजना कायािन्वयन, अनगुमन तथा मलूयांकनका रणनीलतक र्रणहरु 

चरण रणनीवतक कायुहरु समय अिवध कायुनीवतहरु 

१ क्षमता लवकासको लालग 

संस्थागत संरर्ना तयारी 

प्रथम वर्षि ▪ क्षमता लवकास कायिक्रम कायािन्वयन कायिलवलध 

तयार गने । 

▪ उि कायिलवलध अनसुार क्षमता लवकास योजना 

कायािन्वयन सलमलत गठन गरी कायि सतिगत 

लबवरण (Terms of Reference) लदई 

पररर्ालन    गने । 

▪ क्षमता लवकास सम्पकि  ब्यलिको व्यवस्था गरी 

कायिलजम्मेवारी वा कायि सतिगत लबवरण (Terms 

of Reference) उपलब्ध गराउने । 

▪ आवश्यक अनसुार सहायक कमिर्ारीहरु तोकी 

लजम्मेवारी लदने । 

२ योजना स्वीकृलत र बजेट 

सलूनलस्र्तता 

प्रथम, दोस्रो र 

तेस्रो वर्षि 

▪ क्षमता लवकास योजना कायिपाललकावाट स्वीकृत 

गराउने ।  

▪ क्षमता लवकास योजनाका कायिक्रमहरुलाई 

आवलधक र वालर्षिक योजनामा समावेश गने । 

▪ क्षमता लवकास कायिक्रमको लालग साझेदार 

लनकायहरुको पलहर्ान र बजेट साझेदारी 

सलूनलस्र्त गने । 

३ वस्त ुतथा सेवा खररद  प्रथम, दोस्रो र 

तेस्रो वर्षि 

▪ गाउँपाललकाको वालर्षिक नीलत कायिक्रम तथा 

बजेटमा समावेश िएका कायिक्रमहरु अनसुारका 

वस्त ुर सेवा खररदका कायिक्रमहरु पलहर्ान गने । 

▪ क्षमता लवकासका लालग वस्त ु र सेवा खररदको 

कायियोजना तयार गने । 

▪ क्षमता लवकासका लालग वस्त ुर सेवा खररद कायि 

गन े। 

४ क्षमता लवकास योजना 

कायािन्वयन 

प्रथम, दोस्रो र 

तेस्रो वर्षि 

▪ संस्थागत क्षमता लवकासको लालग आवश्यक 

िौलतक पवूािधार खररद कायि गरी सम्बलन्धत 

शाखामा स्थापना गने । 
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▪ संस्थागत क्षमता लवकासको लालग तयार गने नीलत 

रणनीलत काननू मापदण्ड र कायिलवलध आलद 

तजुिमाको लालग परामशि सेवा खररद सम्झौता गरी 

कायि गराउने । 

▪ मानव संसाधन लवकासका लालग कायिक्रमहरु 

सञ्र्ालन गनि छनौट िएका सेवा प्रदायक वा 

परामशिदातासंग कायिक्रम सम्झौता गरी 

कायािन्वयन गने । 

▪ गाउँपाललका आफैले सञ्र्ालन गने मानव 

संसाधन क्षमता लवकासका कायिक्रमहरु 

सम्बलन्धत शाखाले कायािन्वयन गने । 

५ क्षमता लवकास 

कायिक्रमहरुको अनुगमन 

प्रथम, दोस्रो र 

तेस्रो वर्षि 

▪ गाउँपाललका तथा वडा स्तरका अनगुमन 

सलमलतहरुलाई कायािन्वयनमा रहकेा क्षमता 

लवकास कायिक्रम र अनगुमनका लवर्षयवस्तहुरु 

बारेमा अलिमलूखकरण गने । 

▪ नलतजामूखी अनगुमन पद्दलत सम्बन्धी अनलुशक्षण 

उपलब्ध    गराउने । 

▪ नलतजामूखी अनगुमन पद्दलत कायािन्वयन गने । 

▪ अनगुमन टोलीवाट प्रलतवेदन प्राप्त गने र 

आवश्यक सझुावहरु तरुुन्त उपलब्ध गराई 

कायािन्वयन  गराउने । 

६ क्षमता लवकास 

कायिक्रमहरुको मलूयाङ्कन 

प्रथम, दोस्रो र 

तेस्रो वर्षि 

▪ क्षमता लवकास कायिक्रमको प्रिावकाररता 

मलूयाङ्कनको लालग आन्तररक टोली वा बाह्य 

परामशिदाता लनयलूि गने । 

▪ क्षमता लवकासका हरेक कायिक्रमहरुको 

कायािन्वयन पिात तत्कालका प्रालप्तहरु 

(Immediate Outcome) को मलूयांकन   

गराउन े। 

७ क्षमता लवकास योजना 

अद्यावलधक गने 

प्रथम, दोस्रो र 

तेस्रो वर्षि 

▪ कायिक्रमगत मूलयाङ्कन प्रलतवेदनले लदएका 

सझुावहरुको सलमक्षा गने । 

▪ क्षमता लवकास कायिक्रमहरुमा तत्काल सधुार गनुि 

पने कायिहरु वा लबलधहरु आवलधक क्षमता 

लवकास योजनामा संसोधन वा अद्यावलधक गने । 

 



 

55 

 

१३. वदगोपन 

यस क्षमता लवकास योजनाले गाउँपाललकाको समग्र प्रगलतको सरू्कहरुमा आधाररत िई लक्रयाकलापहरु 

पलहर्ान तथा उच्र् प्राथलमकताका लक्रयाकलापहरुलाई समावेश गररएको छ । यी लक्रयाकलापहरुले 

गाउँपाललकाको िौलतक पवूािधार, नीलत, काननू तथा कायिक्रमहरु र मावन संसाधनको क्षमता लवकास गने 

कायिक्रमहरु समेटेको छ । यस योजनाले समेटेकका सरू्कहरुमा गाउँपाललकाले लनयलमत रुपमा कायि गनुि पन े

व्यवस्था प्रर्ललत काननूहरुले गरेको छ । गाउँपाललकाको सेवा प्रवाहलाई सदवै प्रिावकारी र नलतजामखूी तलुयाई 

राख्नको लालग क्षमता लवकास कायिक्रमलाई लनरन्तरता र लदगोपन लदन ु पने हुन्छ । यसकारण क्षमता लवकास 

कायिक्रमलाई लदगोपन लदनको लालग दहेायका कायिहरु गनुि पनेछः 

क) गाउँपाललकामा क्षमता लवकास कायिक्रमलाई लनरन्तरता लदनको लालग क्षमता लवकास कायिक्रम सञ्र्ालन 

कायिलवलध तयार गररनेछ  । 

ख) क्षमता लवकास कायिक्रम सञ्र्ालन कायिलवलधको आधारमा क्षमता लवकास कायिक्रम समन्वय सलमलत 

गठन गरी उि सलमलतले क्षमता लवकासका गलतलवलधहरुलाई लनरन्तरता लदने कायि लजम्मेवारी लदईनेछ । 

ग) गाउँपाललकाको क्षमता लवकासका क्षेिहरुको लनयलमत अनगुमन, लनयमन र मूलयांकनका कायिहरु   

गररनेछ । 

घ) स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमलूयाङ्कन कायिलवलध २०७७ ले तोकेका सरू्कहरुका कायिक्रमहरुको 

कायािन्वयनमा जोड लदईनेछ । 

ङ) क्षमता लवकास शाखाका कमिर्ारीहरुलाई सक्षम तुलयाउनको लालग आवश्यिानसुार ताललम तथा अन्य 

क्षमता लवकासका लक्रयाकलापहरुमा सहिागी गराईनेछ । 

र्) संस्थागत क्षमतामा प्रगलतको लालग अन्तर स्थानीय तह र साझेदार लनकायहरुसंको समन्वय र साझेदारी 

कायिहरुलाई प्राथलमकता लदईनेछ । 
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अनसुरू्ी १ 

कमिर्ारी तथा पवूािधार अवस्थाको लबशे्लर्षण 

विद्यमान महार्ाखा/ 

र्ाखा 

कमुचारीहरु (तह, सेिा र सखं्या) भिन/स्थान, फवनुचर तथा मजख्य उपकरणहरू (यन्त्र - machine), सिारी 

साधन, सूचना प्रविवध सफ्टिेयर समेत र अन्य) 

लबद्यमान  थप आवश्यक  लबद्यमान थप आवश्यक 

प्रर्ासन र्ाखा – प्रमजख 

प्रर्ासकीय अवधकृत 

प्र. प्र. अलधकृत – अलधकृत सातौं – 

१ जना 

 

थप गनुि नपने । कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 

सोफा सेट -  १ सेट 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

काठको दराज – १ थान 

 

सामान्य प्रर्ासन र्ाखा सहायक पाँर्ौ – १ जना 

 

अलधकृत छैटौं - १ जना 

सहायक पाँर्ौ – १ जना 

 

 

कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 

कुसी साधारण – १ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

कुसी पदीय – २ थान 

टेबलु पदीय – २ थान 

कुसी साधारण – २ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – २ थान 

कम््यटुर लयापटप – २ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – २ थान 

योजना अनजगमन तथा 

तथ्याङ्क र्ाखा  

सहायक पाँर्ौ – १ जना 

 

अलधकृत छैटौं - १ जना 

 

 

कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 

कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 

कुसी साधारण – १ थान 
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कुसी साधारण – १ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

सरू्ना प्रलवलध उपशाखा अलधकृत छैटौ – सरू्ना प्रलवलध – १ 

 जना 

सहायक (कम््यटुर) - १ जना 

थप गनुि नपने । कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – २ थान 

टेबलु पदीय – २ थान 

कुसी साधारण – २ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – २ थान 

कम््यटुर लयापटप – २ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – २ थान 

 

राजस्ि तथा आवथुक 

प्रर्ासन र्ाखा 

सहायक पाँर्ौ – लेखा – १ जना 

 

अलधकृत छैटौ - लेखा – १ 

जना 

 

कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – २ थान 

टेबलु पदीय – २ थान 

कुसी साधारण – २ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – २ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – २ थान 

 

आ ले प उपर्ाखा सहायक पाँर्ौ – आलेप – १ जना थप गनुि नपने । कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 

कुसी साधारण – ३ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – २ थान 

 

राजस्ि उपर्ाखा  सहायक पाँर्ौ – राजस्व – 

१ जना 

राजस्व संकलन सफ्टवेयर - १ थान कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 
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कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

वजन्सी उपर्ाखा सहायक पाँर्ौ – लजन्सी – १ जना सहायक र्ौथो – लजन्सी – १ 

जना 

कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 

कुसी साधारण – ४ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

लजन्सी व्यवस्थापन सफ्टवेयर 

कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 

कुसी साधारण – ४ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

 

पूिाुधार विकास र्ाखा 

 

ईलन्जलनयर – लसलिल – १ जना 

सब ईलन्जलनयर – लसलिल – ३ जना 

खानेपानी सव टेलननलसयन – १ जना 

थप गनुि नपने । कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – ३ थान 

टेबलु पदीय – ३ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – २ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – २ थान 

Total Station Instrument – १ थान 

दराज – १ थान 

कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 

कम््यटुर – १ थान 

दराज – २ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – २ थान 

मोटर साईकल – ३ थान 

 

 

सामावजक विकास 

र्ाखा 

सहायक पाँर्ौ – प्रशासन – १ जना अलधकृत छैटौ – प्रशासन – 

१ जना 

 

कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

लशक्षा यवूा तथा खेलकुद 

उपशाखा 

अलधकृत छैटौ – लशक्षा – २ जना 

प्रालवलधक सहायक – १ जना 

अलधकृत सातौ –१ जना 

सहायक पाँर्ौ – १ जना 

कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – २ थान 

टेबलु – १ थान 

कुसी साधारण – २ थान 
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टेबलु पदीय – २ थान 

सोफा – १ सेट 

कम््यटुर डेस्कटप – २ थान 

कम््यटुर लयापटप – २ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – २ थान 

लहटर – १ थान 

लकताब यािक – १ थान 

फाईल यािक – १ थान 

आधारितू स्वास्थ्य तथा 

सरसफाई उपशाखा 

ज. स्वा. लन. छैटौ – १ जना 

अहवे  पाँर्ौ – ३ जना 

अनमी – ५ जना  

थप गनुि नपने । कोठा – २ वटा 

कुसी पदीय – ४ थान 

टेबलु पदीय – ४ थान 

कुसी साधारण – १० थान 

सोफा – १ सेट 

कम््यटुर डेस्कटप – २ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

थप गनुि नपने । 

आयवेुद उपशाखा कलबराज लनरीक्षक छैटौ – १ जना 

बैद्य छैटौ – १ जना 

कायािलय सहयोगी – १ जना 

थप गनुि नपने । कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – २ थान 

टेबलु पदीय – २ थान 

कुसी साधारण – ५ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – २ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

थप गनुि नपने । 

मलहला तथा बालबाललका 

शाखा 

मलहला लवकास लनरीक्षक – १ जना 

सहायक पाँर्ौ – प्रशासन – १ जना 

थप गनुि नपने । कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – २ थान 

टेबलु पदीय – २ थान 

कुसी साधारण – ५ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

थप गनुि नपने । 
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लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

आवथुक विकास र्ाखा 

कृलर्ष लवकास उपशाखा 

कृलर्ष प्रसार अलधकृत – १ जना 

प्रालबलधक सहायक पाँर्ौ – १ जना 

प्रालबलधक सहायक र्ौथो – १ जना 

प्रालबलधक सहायक र्ौथो – 

१ जना 

कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – ३ थान 

टेबलु पदीय – ३ थान 

कुसी साधारण – ३ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – २ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

थप गनुि नपने । 

पश ुसेवा उपशाखा पश ुसेवा अलधकृत छैटौ – १ जना 

पश ु स्वास्थ्य प्रालबलधक पाँर्ौ – १ 

जना 

नायब पश ुस्वास्थ्य प्रालबलधक र्ौथो 

– १ जना 

नायब पश ु स्वास्थ्य 

प्रालबलधक र्ौथो – २ जना 

कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – २ थान 

टेबलु पदीय – २ थान 

कुसी साधारण – ५ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

थप गनुि नपने । 

उद्यम लवकास उपशाखा उद्यम लवकास सहजकताि – २ जना उद्यम लवकास अलधकृत – १ 

जना 

कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – २ थान 

टेबलु पदीय – २ थान 

कुसी साधारण – ५ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

कुसी पदीय – २ थान 

टेबलु पदीय – २ थान 

कुसी साधारण – ५ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

रोजगार सेिा केन्र रोजगार संयोजक – १ जना 

सहायक पाँर्ौ – १ जना 

थप गनुि नपने । कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – २ थान 

थप गनुि नपने । 
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टेबलु पदीय – २ थान 

कुसी साधारण – ५ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

न्यावयक सवमवत सहायक पाँर्ौ – १ जना थप गनुि नपने । कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 

कुसी साधारण – २ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

कुसी पदीय – ४ थान 

टेबलु पदीय – ४ थान 

कुसी साधारण – १० थान 

 

पवजजकरण र्ाखा सहायक पाँर्ौ – १ जना थप गनुि नपने । कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – १ थान 

टेबलु पदीय – १ थान 

कुसी साधारण – ४ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

 

िातािरण र्ाखा  वातावरण अलधकृत – १ 

वातावरण सहायक - १ 

 कोठा – १ वटा 

कुसी पदीय – २ थान 

टेबलु पदीय – २ थान 

कुसी साधारण – ५ थान 

कम््यटुर डेस्कटप – १ थान 

कम््यटुर लयापटप – १ थान 

लप्रन्टर/फोटोकपी – १ थान 

कायाुलय सहयोगी कायािलय सहयोगी - ३ थप गनुि नपने ।   
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अनसुरू्ी २ 

स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता (सञ्र्ालन र व्यवस्थापन) लेखाजोखा लबवरण (एकल तथा साझा अलधकारसंग सम्बलन्धत) 

(स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमलूयांकन कायिलवलध २०७७ का लवर्षयके्षि र सरू्कहरुलाई समेलटएको) 

प्रवतफल क्षमता विकासको अपेवक्षत प्रवतफल र 

सूचकहरु 

वजम्मेिार 

र्ाखा 

ितुमान अिस्था के कज रामा कमी भएर 

कायुसम्पादनलाई प्रभाि 

पारेको छ ? विस्तृत वििरण 

लेख्ने  । (१. भौवतक स्रोत 

साधन, २. ऐन, वनयम, विवध र 

प्रणाली, ३. जनर्वि व्यिस्था, 

४. ज्ञान, सीप, दक्षता, ५. अन्य 

...... 

क्षमता विकासका लावग चाल्नज 

पने उपायहरू 

१ प्रवतफल १: स्थानीय र्ासन सजचालन ऐन २०७४  स्थानीय नीवत, ऐन र कायुविवध तयारी तथा लागू भएको हुनेछ । 

क गाउँपाललकाको सिा र कायिपाललकाको 

सञ्र्ालन र लनणिय प्रलक्रया स्थानीय 

सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ का 

व्यवस्था बमोलजम कायािन्वयन गरेको 

हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा १७, १९, २७, 

१०२) 

प्रशासन शाखा 

योजना शाखा 

गाउँपाललकाको सिा र 

कायिपाललकाको सञ्र्ालन र लनणिय 

प्रलक्रया स्थानीय सरकार सञ्र्ालन 

ऐन २०७४ अनसुार हुने गरेको  

समस्या निएको । यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ख स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ मा 

व्यवस्था िएका सबै सलमलत 

उपसलमलतहरुको सञ्र्ालन सम्बन्धी 

कायिलवलधहरु तयार िई लाग ुिएको   

हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा १४, ४६, ६५, 

सबै शाखाहरु कुनै पलन सलमलत उपसलमलतहरुको 

सञ्र्ालन सम्बलन्ध कायिलवलध तयारी 

र कायािन्वयन निएको । 

कुनै पलन सलमलत उपसलमलतहरुको 

सञ्र्ालन सम्बलन्ध कायिलवलध 

तयार निएको । 

गाउँपाललकामा रहकेा सलमलत तथा 

उपसलमलतहरुको सञ्र्ालन 

कायिलवलधहरु तयार गरी लाग ुगने । 
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६६, ६७) 

          सलमलत तथा उपसलमलतहरुको 

सञ्र्ालन कायिलवलधहरु सम्बन्धी 

अनलुशक्षण कायिक्रम कायािन्वयन  

गने । 

ग गाउँपाललकाले आन्तररक लनयन्िण 

प्रणाली सम्बन्धी कायिलवलध तयार गरी 

सोको कायािन्वयन गरेको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा ७८) 

सबै शाखाहरु गाउँपाललकाले आन्तररक लनयन्िण 

प्रणाली लाग ूनगरेको । 

आन्तररक लनयन्िण प्रणाली 

सम्बन्धी कायिलवलध तजुिमा   

निएको । 

आन्तररक लनयन्िण प्रणाली 

सम्बन्धी कायिलवलध तजुिमा गरी लाग ू

गने । 

          आन्तररक लनयन्िण प्रणाली 

सम्बन्धी कायिलवलध सम्बन्धी 

ताललम व्यवस्था गने । 

२ प्रवतफल २: गाउँपावलकाको संगठन तथा प्रर्ासन सक्षम र प्रभािकारी भएको हुनेछ । 

क गाउँपाललकाको सांगठलनक संरर्ना 

लनमािण र तोलकएको समयमा पूनरावलोकन 

िएको हुनेछ । 

प्रशासन शाखा गाउँपाललकाको संगठन तथा 

व्यवस्थापन सवे (O&M) िएको तर 

सांगठलनक संरर्ना लनमािण िएको तर 

पनूरावलोकन निएको । 

  गाउँपाललकाको सांगठलनक संरर्ना 

पनूरावलोकन गने । 

ख लवर्षयगत लबिाग एबम ्जनशलिको काम, 

कतिब्य, अलधकार र लजम्मेवारीको 

कायिलबवरण तयारी गरी लाग ुिएको र 

वालर्षिक रुपमा पनूरावलोकन िएको  हुनेछ 

। (स्थाससंऐ, दफा ८३) 

प्रशासन शाखा शाखा प्रमखु र वडा सलर्वहरुलाई 

कायि लववरण लदईएको तर सबै 

कमिर्ारीलाई लदई नसलकएको । 

कायि लववरणको पनूरावलोकन समेत 

निएको ।   

लवर्षयगत लबिाग एबम ्जनशलिको 

काम, कतिब्य, अलधकार र 

लजम्मेवारीको कायिलबवरण 

कायािन्वयन, अनगुमन तथा 

मलूयांकन र वालर्षिक 

पनूरावलोकनको लबलध तयार 

लवर्षयगत लबिाग एबम ्जनशलिको 

काम, कतिब्य, अलधकार र 

लजम्मवेारीको कायिलबवरण 

कायािन्वयन, अनगुमन तथा 

मलूयांकन र वालर्षिक 

पनूरावलोकनको लबलध तयार गरी 
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निएको । लाग ूगने । 

          सो सम्बन्धी अनलुशक्षण सम्बलन्धत 

कमिर्ारीहरुलाई लदने । 

ग कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन सम्झौता िई 

कायािन्वयनमा लयाईएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा १०२ को उपदफा २) 

प्रशासन शाखा कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन 

सम्झौता िई कायािन्वयन  निएको । 

कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन 

सम्झौता तयारी निएको । 

कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन 

सम्झौता तयार गरी लाग ूगने । 

घ गाउँपाललकामा कमिर्ारीको आवश्यकता 

सम्बन्धमा O&M अध्ययन गरी सोको 

प्रलतवेदनमा उललेलखत सझूावको 

कायािन्वयन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, 

दफा ८३ को उपदफा ८, ९) 

प्रशासन शाखा गाउँपाललकामा कमिर्ारीको 

आवश्यकता सम्बन्धमा O&M 

अध्ययन गरी सोको प्रलतवेदनमा 

उललेलखत सूझावको कायािन्वयन 

निएको । 

गाउँपाललकामा कमिर्ारीको 

आवश्यकता सम्बन्धमा O&M 

अध्ययन निएको । 

गाउँपाललकामा कमिर्ारीको 

आवश्यकता सम्बन्धमा O&M 

अध्ययन गराई सोको सझूावहरु 

कायािन्वयन गने । 

ङ शाखागत रुपमा तोलकएको दरबन्दी र 

आवश्यकतानसुार कमिर्ारी तथा 

जनशलिको आपलूति िएको हुनेछ । 

कायिपाललका शाखागत रुपमा तोलकएको दरबन्दी र 

आवश्यकतानसुार कमिर्ारी तथा 

जनशलिको आपलूति निएको । 

दरबन्दी तेररज अनसुारको कमिर्ारी 

आपलूति निएको । 

शाखागत रुपमा तोलकएको दरबन्दी 

र आवश्यकतानसुार कमिर्ारी तथा 

जनशलिको आपलूति गने । 

र् क्षमता लवकास कायिलवलध र योजना तयारी 

र लाग ुिएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा 

१०२ को उपदफा २) 

सामालजक 

लवकास शाखा 

क्षमता लवकास कायिलवलध र योजना 

तयारी र लाग ुनिएको । 

क्षमता लवकास कायिलवलध र योजना 

तजुिमा निएको । 

क्षमता लवकास कायिलवलध र योजना 

तजुिमा गरी वालर्षिक बजेट लबलनयोजन 

तथा कायािन्वयन गने । 

छ क्षमता लवकास कायिलवलधमा मानव 

संसाधन लवकास ईकाईको तथा क्षमता 

लवकास कोर्षको स्थापना र पररर्ालन 

िएको हुनेछ । 

सामालजक 

लवकास शाखा 

मानव संसाधन लवकास ईकाईको तथा 

क्षमता लवकास कोर्षको स्थापना र 

पररर्ालन निएको । 

मानव संसाधन लवकास ईकाईको 

तथा क्षमता लवकास कोर्षको 

स्थापना र पररर्ालन सलहतको 

क्षमता लवकास कायिलवलध तयार 

निएको । 

मानव संसाधन लवकास ईकाईको 

तथा क्षमता लवकास कोर्षको 

स्थापना र पररर्ालन सलहतको 

क्षमता लवकास कायिलवलध तयार गरी 

कायािन्वयन गने । 
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ज पदालधकारी तथा शाखागत रुपमा रहकेा 

कमिर्ारीहरुको ताललम आवश्यकता 

अध्ययन (Training Need 

Assessment) िएको हुनेछ । 

सामालजक 

लवकास शाखा 

पदालधकारी तथा शाखागत रुपमा 

रहकेा कमिर्ारीहरुको ताललम 

आवश्यकता अध्ययन (Training 

Need Assessment) निएको । 

पदालधकारी तथा शाखागत रुपमा 

रहकेा कमिर्ारीहरुको ताललम 

आवश्यकता अध्ययन (Training 

Need Assessment) सम्बन्धी 

नीलत तथा कायिलवलध तयार  

निएको । 

पदालधकारी तथा शाखागत रुपमा 

रहकेा कमिर्ारीहरुको ताललम 

आवश्यकता अध्ययन (Training 

Need Assessment) सम्बन्धी 

नीलत तथा कायिलवलध तयार गरी 

लाग ूगने । 

ञ ताललम आवश्यकता अध्ययनको 

प्रलतवेदन अनसुारका पदालधकारी तथा 

कमिर्ारीहरुले क्षमता लवकास ताललम प्राप्त 

गरेको हुनेछ । 

सामालजक 

लवकास शाखा 

ताललम आवश्यकता अध्ययनको 

प्रलतवेदनको आधारमा पदालधकारी 

तथा कमिर्ारीहरुले क्षमता लवकास 

ताललम निएको । 

ताललम आवश्यकता अध्ययन 

(Training Need 

Assessment) निएको । 

ताललम आवश्यकता अध्ययन 

(Training Need Assessment) 

गने । 

ट संस्थागत पवूािधारहरुको आवश्यकता 

पलहर्ान र सोको आधारमा योजना तथा 

बजेट लबलनयोजन िई कायािन्वयन िएको 

हुनेछ । 

सामालजक 

लवकास शाखा 

संस्थागत पवूािधारहरुको आवश्यकता 

पलहर्ान िएको र योजना तथा बजेट 

लबलनयोजन िई कायािन्वयन िएको । 

  यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ठ हरेक कमिर्ारीहरुले आधारितू कम््यटुर 

तथा सरू्ना प्रलवलध सम्बलन्ध ताललम प्राप्त 

गरेको हुनेछ । 

सामालजक 

लवकास शाखा 

कररब ७० प्रलतशत कमिर्ारीहरुले 

आधारितू कम््यटुर तथा सरू्ना 

प्रलवलध सम्बलन्ध ताललम प्राप्त नगरेको 

। 

कमिर्ारीहरुलाई आधारितू 

कम््यटुर तथा सरू्ना प्रलवलध 

सम्बलन्ध ताललम योजना तथा 

बजेटमा समावेश निएको । 

कमिर्ारीहरुलाई आधारितू 

कम््यटुर तथा सरू्ना प्रलवलध 

सम्बलन्ध ताललम योजना तथा 

बजेटमा समावेश गरी कायािन्वयन 

गने । 

ड पदालधकारी र कमिर्ारीको आर्ार संलहता 

तयार िई लाग ुिएको हुनेछ । 

प्रशासन शाखा पदालधकारी र कमिर्ारीको आर्ार 

संलहता लाग ूनिएको । 

पदालधकारी र कमिर्ारीको आर्ार 

संलहता तजुिमा निएको । 

पदालधकारी र कमिर्ारीको आर्ार 

संलहता तजुिमा गने । 
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ढ कायि सम्पादन सम्झौता बमोलजम 

कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन मलूयांकन 

तथा सोको आधारमा परुस्कार र दण्डको 

व्यवस्था कायािन्वयन िएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा १०२ को उपदफा २) 

प्रशासन शाखा कायि सम्पादन सम्झौता बमोलजम 

कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन 

मलूयांकन तथा सोको आधारमा 

परुस्कार र दण्डको व्यवस्था 

कायािन्वयन निएको । 

कायि सम्पादन सम्झौता बमोलजम 

कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन 

मलूयांकन लाग ूनिएको । 

कायि सम्पादन सम्झौता बमोलजम 

कमिर्ारीहरुको कायि सम्पादन 

मलूयांकन लाग ूगने । 

ण स्थानीय राजस्व परामशि सलमलत, श्रोत 

अनमुान तथा बजेट लसमा लनधािरण 

सलमलत, बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा 

सलमलत, उपिोिा सलमलत, अनुगमन 

सलमलत लगायतका सलमलतहरुको क्षमता 

लवकासका कायिक्रमहरु िएको हुनेछ । 

सामालजक 

लवकास शाखा 

सलमलत उपसलमलतहरुको क्षमता 

लवकास सम्बन्धी कायिक्रम निएको । 

सलमलत उपसलमलतहरुको क्षमता 

लवकास सम्बन्धी कायिक्रमहरु 

योजना तथा बजेटमा समावेश 

निएको । 

सलमलत उपसलमलतहरुको क्षमता 

लवकास सम्बन्धी कायिक्रमहरु 

वालर्षिक तथा आवलधक बजेटमा 

समावेश गरी कायािन्वयन गने । 

३ प्रवतफल ३: गाउँपावलकाको योजना तथा िजेट व्यिस्थापन सक्षम र प्रभािकारी भएको हुनेछ । 

क स्थानीय िौगोललक सरू्ना (GIS-based 

spatial features) को आधारमा 

आवलधक लवकास योजना र मध्यकाललन 

खर्ि संरर्ना (Mid-Term 

Expenditure Framework - MTEF) 

तयार िई कायािन्वयन िएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा २४) 

योजना शाखा 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

स्थानीय िौगोललक सरू्ना (GIS-

based spatial features) को 

आधारमा आवलधक लवकास योजना र 

मध्यकाललन खर्ि संरर्ना (Mid-

Term Expenditure Framework 

- MTEF) कायािन्वयन िएको । 

  यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ख वालर्षिक योजना, कायिक्रम तथा बजेट 

आवलधक लवकास योजना र मध्यकाललन 

खर्ि संरर्ना (MTEF) को आधारमा 

तयार तथा कायािन्वयन िएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा २४) 

योजना शाखा 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

वालर्षिक योजना, कायिक्रम तथा बजेट 

आवलधक लवकास योजना र 

मध्यकाललन खर्ि संरर्ना (MTEF) 

को आधारमा तयार तथा कायािन्वयन 

िएको । 

समस्या निएको । यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 
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ग लदगो लवकास लक्षको स्थानीयकरणको 

लालग तयार िएको कायियोजना वालर्षिक 

योजनामा समावेश गरी कायािन्वयन िएको 

हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा २४) 

योजना शाखा वालर्षिक योजनामा लदगो लवकास 

लक्षको स्थानीयकरणको लालग तयार 

िएको कायियोजना समावेश र 

कायािन्वयन िएको । 

लदगो लवकास लक्षको स्थानीयकरण 

सम्बन्धमा स्थानीय नीलतमा उललेख 

िएको । 

यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

घ लवकासका प्राथलमकता प्राप्त क्षेि लनधािरण 

गरी लवर्षय क्षेिगत रुपमा बजेट लसमा 

लनधािरण गरी कायिक्रम तजुिमा गररएको 

हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ६३ को उपदफा 

३) 

योजना शाखा लवकासका प्राथलमकता प्राप्त क्षेि 

लनधािरण गरी लवर्षय क्षेिगत रुपमा 

बजेट लसमा लनधािरण गरी कायिक्रम 

तजुिमा गररएको तर बजेट पवूािधार 

के्षिमा अलधकतम ्लबलनयोजन िएको । 

ललक्षत वगिहरुको संरक्षण तथा 

क्षमता लवकासको लालग न्यनू्तम 

लसमा लनधािरण गने नीलतगत 

व्यवस्था निएको । 

ललक्षत वगिहरुको संरक्षण तथा 

क्षमता लवकासको लालग न्यनू्तम 

लसमा लनधािरण गने नीलतगत 

व्यवस्था गने । 

ङ योजना तथा बजेट व्यवस्थापन लैंलगक 

समानता तथा सामालजक समावेशीकरण 

संवेदनशील हुनेछ । 

योजना शाखा र 

सामालजक 

लवकास शाखा 

योजना तथा बजेट व्यवस्थापन लैंलगक 

समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण संवेदनशील िएको । 

तर लैससास उिरदायी वजेट प्रणाली 

लाग ुनिएको । 

लैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण सम्बन्धमा स्थानीय 

रणनीलत र कायिलवलध तयार  

निएको । 

लैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण सम्बन्धमा स्थानीय 

रणनीलत र कायिलवलध तयार  गरी 

लाग ूगने । 

४ प्रवतफल ४: गाउँपावलकाको वित्तीय एिं आवथुक व्यिस्थापनमा सजधार भई सक्षम र प्रभािकारी भएको हुनेछ । 

क आन्तररक आयहरुको व्यवस्थापन 

सम्बलन्ध आवश्यक कायिलवलधहरु तयार 

गरी लाग ुिएको हुनेछ । 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

आन्तररक आयहरुको व्यवस्थापन 

सम्बलन्ध आवश्यक कायिलवलधहरु 

लाग ूिएको छैन । 

आन्तररक आयहरुको व्यवस्थापन 

सम्बलन्ध आवश्यक कायिलवलधहरु 

तयार निएको । 

आन्तररक आयहरुको व्यवस्थापन 

सम्बलन्ध आवश्यक कायिलवलधहरु 

तयार गरी लाग ूगने । 

ख आन्तररक श्रोतको दर दायरा सम्बन्धमा 

अध्ययन िई सोको प्रलतवेदनवाट प्राप्त 

सझुावहरुको पणूि रुपमा कायािन्वयन िई 

आय बलृद्ध िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा 

६५) 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

आन्तररक श्रोतको दर दायरा 

सम्बन्धमा अध्ययन िई सोको 

प्रलतवेदनवाट प्राप्त सझुावहरुको 

कायािन्वयन निएको । 

आन्तररक श्रोतको दर दायरा 

सम्बन्धमा अध्ययन निएको । 

आन्तररक श्रोतको दर दायरा 

सम्बन्धमा अध्ययन (राजस्व 

अनसुन्धान) गराई सोको 

कायािन्वयन गने । 
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ग स्थानीय तहमा लविीय सुशासन सम्बन्धमा 

स्थानीय कायिलवलध तयार गरी कायािन्वयन 

िएको हुनेछ । (असलबब्यऐ, दफा २५ 

दलेख ३२) 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

स्थानीय तहमा लविीय सुशासन 

सम्बन्धमा स्थानीय कायिलवलध तयार 

गरी कायािन्वयन निएको । 

स्थानीय तहमा लविीय सुशासन 

सम्बन्धमा स्थानीय कायिलवलध 

तयार निएको । 

स्थानीय तहमा लविीय सुशासन 

सम्बन्धमा स्थानीय कायिलवलध तयार 

गरी लाग ूगने । 

घ स्थानीय तह लविीय सशुासन मलूयांकन 

कायिलवलध २०७७ अनसुार 

गाउँपाललकाको लविीय सशुासन मलूयांकन 

वालर्षिक रुपमा सम्पन्न गरेको हुनेछ । 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

स्थानीय तह लविीय सशुासन 

मलूयांकन कायिलवलध २०७७ अनसुार 

गाउँपाललकाको लविीय सशुासन 

मलूयांकन वालर्षिक रुपमा नगरेको । 

स्थानीय तह लविीय सशुासन 

मलूयांकन कायिलवलध २०७७ 

अनसुार गाउँपाललकाको लविीय 

सशुासन मूलयांकन गने सम्बन्धमा 

नीलतगत लनणिय निएको । 

स्थानीय तह लविीय सशुासन 

मलूयांकन कायिलवलध २०७७ 

अनसुार गाउँपाललकाको लविीय 

सशुासन मूलयांकन गने सम्बन्धमा 

नीलतगत लनणिय गरी लाग ूगने । 

ङ गाउँपाललकाको आय ब्ययको लबवरण 

तोलकएको समयलिि वेबसाईट माफि त 

साविजलनक गररएको हुनेछ । (असलबब्यऐ, 

दफा ३०) 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

गाउँपाललकाको आय ब्ययको लबवरण 

तोलकएको समयलिि वेबसाईट माफि त 

साविजलनक गररएको । 

समस्या निएको । यस कायिलाई लनयलमत गने । 

र् प्रर्ललत काननू अनसुार खररद गरुुयोजना 

र वालर्षिक खररद योजना तयारी र 

कायािन्वयन िएको हुनेछ । (साखऐ, दफा 

६ र स्थाससंऐ, दफा ८४ उपदफा २ को ट) 
 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

खररद गरुुयोजना र वालर्षिक खररद 

योजना तयारी र कायािन्वयन निएको । 

खररद गरुुयोजना र वालर्षिक खररद 

योजना सम्बन्धमा कमिर्ारीको ज्ञान 

र लसपमा कमी 

खररद गरुुयोजना र वालर्षिक खररद 

योजना तयारी सम्बन्धी ताललमको 

व्यवस्था गरी सम्बलन्धत 

कमिर्ारीहरुलाई उपलब्ध गराउने । 

५ प्रवतफल ५: गाउँपावलकाको सािुजवनक सेिा प्रिाह सरल सजलभ भएको हुनेछ । 

क गाउँपाललकाले नागररकहरुलाई उपलब्ध 

गराउन ुपने सेवा सलुवधाको बारेमा 

कायिपाललकामा छलफल िई सेवा प्रवाह 

सधुार सम्बन्धमा लनणियहरु गरी 

कायािन्वयन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, 

दफा ११) 

कायिपाललका 

सबै शाखा 

सेवा प्रवाह सधुार सम्बन्धमा लबलिन्न 

लनणियहरु कायािन्वयन िएको । 

कुनै समस्या निएको । यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 
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ख सबै वडामा कायािलय स्थापना िई वडाका 

अलधकार क्षेिका सबै सेवाहरु प्रवाह 

िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ६५) 

सबै वडाहरु सबै वडामा कायािलय स्थापना िई 

वडाका अलधकार क्षेिका सबै सेवाहरु 

प्रवाह िएको । 

कुनै समस्या निएको । यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ग गाउँपाललका तथा वडावाट सेवा प्रवाहमा 

प्रलवलधमा आधाररत टोकन, अनलाईन 

रलजष्ट्रेसन र कम््यटुर लवललङ्ग आलदको 

प्रयोग िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ११ 

उपदफा २ को ङ) 

सबै शाखा गाउँपाललका तथा वडावाट सेवा 

प्रवाहमा कम््यटुर लवललङ्ग िएको । 

घटना दताि अनलाईन रलजष्ट्रेसन सेवा 

िएको । 

प्रलवलधमा आधाररत टोकनको 

आवश्यकता निएको ।  

समस्या निएको । यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

घ गाउँपाललका तथा वडावाट प्रवाह हुने 

सेवाहरु सम्बलन्ध मापदण्ड (Standard 

Operating Procedure - SOP) तयार 

गरी कायािन्वयन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, 

दफा ११ उपदफा २ को ङ१) 

सबै शाखाहरु गाउँपाललका तथा वडावाट प्रवाह हुने 

सेवाहरु सम्बलन्ध मापदण्ड 

(Standard Operating 

Procedure - SOP) कायािन्वयन 

निएको । 

गाउँपाललका तथा वडावाट प्रवाह 

हुने सेवाहरु सम्बलन्ध मापदण्ड 

(Standard Operating 

Procedure - SOP) तयार 

निएको । 

गाउँपाललका तथा वडावाट प्रवाह 

हुने सेवाहरु सम्बलन्ध मापदण्ड 

(Standard Operating 

Procedure - SOP) तयार गरी 

कायािन्वयन गने । 

ङ गाउँपाललकाले गने सबै ििूानीहरु बैंलकङ 

प्रणालीवाट िै ई-पेमेन्ट लाग ुिएको   

हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ११ उपदफा २ 

को ङ ७) 

आलथिक 

प्रशासन शाखा 

गाउँपाललकाले गने ििूानी कायिमा ई-

पेमेन्ट आंलशक रुपमा लाग ु  िएको । 

यस गाउँपाललकामा एउटै माि बैक 

िएको र सबै नागररकहरु बैंलकङ 

प्रणालीवाट लािालन्वत निएकोले 

सबै ििूानीहरुमा लाग ुगनि सम्िव 

निएको । 

ई पेमेन्टलाई अलधकतम ्लाग ुगने । 

र् गाउँपाललका तथा वडावाट प्रवाह हुने 

सेवाहरु प्रलत गनुासो संकलन तथा 

अलिलेखको व्यवस्था गरी गनुासोको 

सम्बोधन िएको  हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा 

११ उपदफा २ को ङ७) 

प्रशासन शाखा गाउँपाललका तथा वडावाट प्रवाह हुने 

सेवाहरु प्रलत गनुासो संकलन तथा 

अलिलेखको व्यवस्था   निएको । 

गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायिलवलध तयार निएको । 

गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायिलवलध तयार गरी लाग ूगने । 



 

70 

 

छ सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन 

आवश्यकतानसुार सबै वडामा घमु्ती सेवा 

सञ्र्ालन गरी एकपटकमा कलम्तमा ३ 

वटा सेवाहरु एकीकृत रुपमा लदएको  हुनेछ 

। (स्थाससंऐ, दफा ११ उपदफा २ को ङ७) 

सबै शाखा धमु्ती सेवा सञ्र्ालन नगरेको । घमु्ती सेवा सञ्र्ालनको 

आवश्यकता सम्बन्धमा सलमक्षा र 

लनणियहरु निएको ।  

घमु्ती सेवा सञ्र्ालनको 

आवश्यकता सम्बन्धमा सलमक्षा र 

लनणियहरु गने र कायािन्वयन गने । 

ज लशक्षामा सबै बालबाललकाको पहुरँ्को 

लालग सरू्ना लशक्षा र सञ्र्ार कायिक्रम 

लाग ुिएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ११ 

उपदफा २ को ज) 

लशक्षा शाखा सबै नागररकहरु साक्षर र सर्ेत 

िएकोले सोको आवश्यकता   

निएको । 

समस्या निएको ।   

झ स्वास्थ्य सेवामा नागररकको पहुरँ् बढाउन 

आवश्यक जनशलि, उपकरण र 

और्षधीहरुको समुलर्त व्यवस्था र 

प्रिावकारी सेवा प्रवाह िएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा ११ उपदफा २ को झ) 

स्वास्थ्य शाखा स्वास्थ्य सेवामा नागररकको पहुरँ् 

बढाउन आवश्यक जनशलि, उपकरण 

र और्षधीहरुको समलुर्त व्यवस्था र 

सेवा प्रवाह िएको । 

गाउँ स्वास्थ्य प्रोफाईल तयार 

निएको । 

गाउँ स्वास्थ्य प्रोफाईल तयार गने । 

      स्थानीय मानलसक स्वास्थ्य नीलत, 

रणनीलत तथा कायियोजना तयारी तथा 

कायािन्वयन निएको । 

स्थानीय मानलसक स्वास्थ्य नीलत, 

रणनीलत तथा कायियोजना तयारी 

निएको । 

स्थानीय मानलसक स्वास्थ्य नीलत, 

रणनीलत तथा कायियोजना तयारी  

गन े। 

      मनोसामालजक परामशि सेवाको 

व्यवस्था निएको । 

मनोसामालजक परामशि सेवा 

केन्रको स्थापना र मनोसामालजक 

परामशिदाताको व्यवस्था निएको । 

मनोसामालजक परामशि सेवा केन्रको 

स्थापना र मनोसामालजक 

परामशिदाताको व्यवस्था तथा 

पररर्ालन गने । 
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ञ गाउँपाललकाका सबै कृलर्ष तथा पशसेुवा 

केन्रहरुमा आवश्यक जनशलि माग 

अनसुारको सेवा र प्रलवलधहरुको 

उपलब्धता िएको र सेवाहरु सुर्ारु िएको 

हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ११ उपदफा २ 

को ण र द) 

कृलर्ष तथा पश ु

सेवा शाखा 

कृलर्ष तथा पशसेुवा केन्रहरुमा 

आवश्यक जनशलि माग अनुसारको 

सेवा र प्रलवलधहरुको उपलब्धता  

िएको । 

कुनै समस्या निएको । यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ट स्थानीय उत्पादनको प्रवद्धिन र 

बजारीकरणको लालग नीलतगत र कायिक्रम 

व्यवस्था गरी सो अनसुारको बजार 

व्यवस्थापन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, 

दफा ११ उपदफा २ को ण ७) 

सामालजक 

लवकास शाखा 

स्थानीय उत्पादनको प्रवद्धिन र 

बजारीकरणको लालग नीलतगत र 

कायिक्रम व्यवस्था गरी सो अनुसारको 

बजार व्यवस्थापन निएको । 

स्थानीय उत्पादनको प्रवद्धिन र 

बजारीकरणको लालग नीलत र 

कायिक्रम व्यवस्था निएको । 

स्थानीय उत्पादनको प्रवद्धिन र 

बजारीकरणको लालग नीलत र 

कायिक्रम व्यवस्था गरी कायािन्वयन 

गने । 

  गाउँपाललकाले हाल गरररहकेो सेवा 

प्रवाहमा मलूयांकन गरी सोको प्रलतवेदनले 

औलयाएका सझुावहरुको कायािन्वयन 

गरेको हुनछे । 

सबै शाखा गाउँपाललकाले हाल गरररहकेो सेवा 

प्रवाहमा प्रिावकाररता मूलयांकन गरी 

सझूावहरुको कायािन्वयन नगरेको । 

गाउँपाललकाले हाल गरररहकेो सेवा 

प्रवाहमा प्रिावकाररता मूलयांकन 

नगरेको । 

गाउँपाललकाले हाल गरररहकेो सेवा 

प्रवाहमा प्रिावकाररता मूलयांकन 

गराई सझूावहरुको कायािन्वयन गने । 

६ प्रवतफल ६: गाउँपावलकाको न्यावयक कायु सम्पादन सक्षम र प्रभािकारी भएको हुनेछ । 

क न्यालयक सलमलत सञ्र्ालनको लालग 

कायिलवलध लनमािण िई कायिलवलध अनसुार 

कायि सञ्र्ालन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, 

दफा ४६ उपदफा १ र दफा ४९ उपदफा 

१२) 

न्यालयक सलमलत न्यालयक सलमलत सञ्र्ालनको लालग 

कायिलवलध लनमािण िई लाग ूिएको । 

समस्या निएको । यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 
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ख गाउँपाललकालाई आवश्यक 

मेललमलापकतािहरु तयार गरी सलूर्कृत 

िएका मेललमलापकतािहरुवाट वडास्तरमा 

लववाद लनरुपण अभ्यास िएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा ४९ उपदफा ३) 

सामालजक 

लवकास शाखा 

गाउँपाललकालाई आवश्यक २७ जना 

मेललमलापकतािहरु तयार गरी सलूर्कृत 

िएका मेललमलापकतािहरुवाट 

वडास्तरमा लववाद लनरुपण अभ्यास 

िएको । 

समस्या निएको । मेललमलाप सम्बन्धी थप क्षमता 

लवकास ताललम लदने । 

ग सबै वडामा मेललमलाप केन्र गठन िई 

सञ्र्ालन िएको हुनेछ । 

सामालजक 

लवकास शाखा 

वडामा मेललमलाप केन्र गठन   

िएको । 

समस्या निएको । यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

७ प्रवतफल ७: गाउँपावलकाको भौवतक पूिाुधार व्यिस्थापन सक्षम र प्रभािकारी भएको हुनेछ । 

क गाउँपाललका यातायात गरुुयोजना (Rural 

Municipality’s Transport Master 

Plan - RMTMP) तयार िै उि 

गरुुयोजनाले तोकेको सडकको क्षेिालधकार 

कायम गरी ननसा पास हुने गरेको हुनेछ । 

योजना शाखा  

प्रालबलधक 

शाखा 

गाउँपाललका सडक यातायात 

गरुुयोजना (RMTMP) तयार िै उि 

गरुुयोजनाले तोकेको सडकको 

क्षेिालधकार कायम गरी ननसा पास हुने 

कायि निएको । 

गाउँपाललका सडक यातायात 

गरुुयोजना (RMTMP) तयार 

निएको । 

गाउँपाललका सडक यातायात 

गरुुयोजना (RMTMP) तयार तयार 

गरी सोही बमोलजम ननसा पास गने 

कायि कायािन्वयन गने । 

ख जोलखम संवेदनशील िूउपयोग योजना 

तयार िै कायािन्वयनमा आएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा २७ उपदफा २) 

योजना शाखा 

प्रालबलधक 

शाखा 

जोलखम संवेदनशील िूउपयोग योजना 

तयार िै कायािन्वयन निएको । 

जोलखम संवेदनशील िूउपयोग 

योजना तयार निएको । 

जोलखम संवेदनशील िूउपयोग 

योजना तयार गरी कायािन्वयन गने । 

ग लैंलगकमैिी, बालमैिी तथा अपांगमैिी 

पवूािधार नीलत तथा कायिक्रम लाग ूिएको 

हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा २४ उपदफा २) 

योजना शाखा 

प्रालबलधक 

शाखा 

लैंलगकमैिी, बालमैिी तथा अपांगमैिी 

पवूािधार नीलत तथा कायिक्रम आंलशक 

कायािन्वयन िएको । 

बालमैिी पवूािधार कायिक्रम लाग ु

निएको । 

साविजलनक िवनहरुमा बालमैिी 

पवूािधार नीलत तथा कायिक्रम 

पणूिरुपमा लाग ूगने । 

घ रालष्ट्रय िवन संलहता र स्थानीय िवन 

मापदण्ड पणूि रुपमा लाग ूिएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा ४३ उपदफा १) 

योजना शाखा  

प्रालबलधक 

शाखा 

सरकारी िवनहरुमा रालष्ट्रय िवन 

संलहता र स्थानीय िवन मापदण्ड लाग ू

िएको । 

लनजी िवनहरुमा रालष्ट्रय िवन 

संलहता लाग ूगने नीलत निएको । 

स्थानीय िवन मापदण्ड तयार 

निएको ।  

लनजी िवनहरुमा रालष्ट्रय िवन 

संलहता लाग ूगने नीलत पाररत गने र 

लनयमन गने ।  

स्थानीय िवन मापदण्ड तयार गरी 

लाग ूगने । 
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८ प्रवतफल ८: गाउँपावलकामा लैंवगक समानता तथा सामावजक समािेर्ीकरणको अिधारणा कायाुन्ियन भएको हुनेछ । 

क गाउँपाललकामा लैंलगक समानता तथा 

सामालजक समावेशीकरण कायािन्वयन 

सम्बन्धी नीलत र कायिलवलध लाग ूिएको 

हुनेछ । 

सामालजक 

लवकास शाखा 

लैससास कायािन्वयन रणनीलत र 

कायिलवलध लाग ूनिएको । 

लैससास कायािन्वयन रणनीलत र 

कायिलवलध तयार निएको । 

लैससास कायािन्वयन रणनीलत र 

कायिलवलध तयार गरी लाग ूगने । 

ख सामालजक लविेदहरु जस्तै छुवाछुत, 

सामालजक, कुरीलत, अन्धलबश्वास, लैंलगक 

लविेद र लहसंाका घट्नाहरु उललेख्य रुपमा 

कमी आई सलहष्ट्णतुा र सौहादिता सलहतको 

समतामूलक समाजको आधार तयार 

िएको हनुेछ । (संलवधानको धारा १८ 

समानताको हक) 

सामालजक 

लवकास शाखा 

सामालजक लविेद लनवारण सम्बन्धी 

कायियोजना कायािन्वयन निएको । 

सामालजक लविेद लनवारण सम्बन्धी 

कायियोजना तयार निएको । 

सामालजक लविेद लनवारण सम्बन्धी 

कायियोजना तयार गरी कायािन्वयन 

गने । 

ग स्थानीय तहमा गठन हुने सलमलत उपसलमलत 

र कायिदलहरुमा काननूमा लनलदिष्ट गरेको 

समानपुालतक समावेशीता पूणिरुपमा 

कायािन्वयन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, 

दफा १११) 

योजना शाखा 

सामालजक 

लवकास शाखा 

स्थानीय तहमा गठन हुने सलमलत 

उपसलमलत र कायिदलहरुमा काननूमा 

लनलदिष्ट गरेको समानपुालतक 

समावेलशता कायािन्वयन िएको । 

तर अथिपणूि सहिालगतामा समस्या 

रहकेो । 

मलहला तथा बलञ्र्लतकरणमा 

परेका समदुायको सर्ेतना स्तर 

कमजोर िएको । 

मलहला तथा बलञ्र्लतकरणमा परेका 

समदुायको सर्ेतना तथा क्षमता 

लवकासका कायिक्रमहरु कायािन्वयन 

गने । 

घ सामालजक सरूक्षा र संरक्षण सम्बन्धी नीलत 

तथा कायिक्रम कायािन्वयन िएको हुनेछ । 

(स्थाससंऐ, दफा ११ उपदफा २ त) 

सामालजक 

लवकास शाखा 

सामालजक सरूक्षा र संरक्षण सम्बन्धी 

छुटै्ट नीलत तथा कायिक्रमहरु 

कायािन्वयन निएको । 

सामालजक सरूक्षा र संरक्षण 

सम्बन्धी छुटै्ट नीलत तथा 

कायिक्रमहरु तयार निएको । 

सामालजक सरूक्षा र संरक्षण सम्बन्धी 

छुटै्ट नीलत तथा कायिक्रमहरु तयार 

गरी कायािन्वयन गने । 
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ङ बालबाललका पनूस्थािपना केन्र, जेष्ठ 

नागररक आश्रय केन्र, अशि स्याहार 

केन्र स्थापना र सञ्र्ालन सम्बन्धी नीलत 

कायिक्रम तजुिमा िएको र आवश्यकता 

अनसुार केन्रहरु स्थापना िै लनयलमत 

सञ्र्ालन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा 

११ उपदफा २ त) 

सामालजक 

लवकास शाखा 

बालबाललका पनूस्थािपना केन्र, जेष्ठ 

नागररक आश्रय केन्र र अशि 

स्याहार केन्र स्थापना र सञ्र्ालनको 

लालग नीलत र कायिक्रम कायािन्वयन 

निएको । 

बालबाललका पनूस्थािपना केन्र, 

जेष्ठ नागररक आश्रय केन्र र अशि 

स्याहार केन्र स्थापना र 

सञ्र्ालनको लालग नीलत र 

कायिक्रम तजुिमा निएको । 

बालबाललका पनूस्थािपना केन्र, जेष्ठ 

नागररक आश्रय केन्र र अशि 

स्याहार केन्र स्थापना र 

सञ्र्ालनको लालग नीलत र कायिक्रम 

लाग ूगने । 

र् घरेल ुलहसंा अन्त्यको लालग बहस पैरबी 

तथा र्ेतनामलूक अलियान लनयलमत रुपमा 

सञ्र्ालन िएको हुनछे । (स्थाससंऐ, दफा 

१२ उपदफा २ ग ३०) 

सामालजक 

लवकास शाखा 

घरेल ुलहसंा अन्त्यको लालग बहस 

पैरबी तथा र्ेतनामलूक अलियान 

कलहल ेकाही ँसञ्र्ालन िएको तर 

बस्तीस्तरमा नपगेुको । 

घरेल ुलहसंा अन्त्यको लालग बहस 

पैरबी तथा र्ेतनामलूक अलियान 

लनयलमत रुपमा सञ्र्ालन िएको 

तर बस्तीस्तरमा पयुािउने नीलत र 

कायिक्रम निएको । 

घरेल ुलहसंा अन्त्यको लालग बहस 

पैरबी तथा र्ेतनामलूक अलियान 

बस्तीस्तरसम्म लनयलमत रुपमा 

सञ्र्ालन गने । 

छ बालश्रम, बाललववाह, बहुलववाह, 

दाईजो/दहजे, बोनसी, छाउपडी जस्तो प्रथा 

लनयन्िणको लालग नीलत तथा कायिक्रम 

कायािन्वयन िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, 

दफा १२ उपदफा २ ग ३०) 

सामालजक 

लवकास शाखा 

बालश्रम, बाललववाह, बहुलववाह, 

दाईजो/दहजे, बोनसी, छाउपडी जस्तो 

प्रथा लनयन्िणको लालग नीलत तथा 

कायिक्रम आंलशक रुपमा कायािन्वयन 

िएको । 

बालश्रम, बाललववाह, बहुलववाह, 

दाईजो/दहजे, बोनसी, छाउपडी 

जस्तो प्रथा लनयन्िणको लालग 

अलग्गै नीलत तथा कायिक्रम तयार 

निएको । 

बालश्रम, बाललववाह, बहुलववाह, 

दाईजो/दहजे, बोनसी, छाउपडी 

जस्तो प्रथा लनयन्िणको लालग 

अलग्गै नीलत तथा कायिक्रम 

कायािन्वयन गने । 

ज मलहला तथा बाल अलधकार संरक्षण 

सलमलत, न्यालयक सलमलत र मनोसामालजक 

परामशि सलमलतको लालग टोल लि नम्बर 

व्यवस्था गरी तरुुन्त समस्याको समाधान 

गने प्रणाली लवकास गररनेछ । 

सामालजक 

लवकास शाखा 

मलहला तथा बाल अलधकार संरक्षण 

सलमलत, न्यालयक सलमलत र 

मनोसामालजक परामशि सलमलतको 

लालग टोल लि नम्बर व्यवस्था गरी 

तरुुन्त समस्याको समाधान गने 

प्रणाली कायािन्वयन निएको । 

मलहला तथा बाल अलधकार 

संरक्षण सलमलत, न्यालयक सलमलत र 

मनोसामालजक परामशि सलमलतको 

लालग टोललि नम्बर व्यवस्था तथा  

तरुुन्त समस्याको समाधान गने 

प्रणाली लवकास निएको । 
 

मलहला तथा बाल अलधकार संरक्षण 

सलमलत, न्यालयक सलमलत र 

मनोसामालजक परामशि सलमलतको 

लालग टोललि नम्बर व्यवस्था तथा 

तरुुन्त समस्याको समाधान गने 

प्रणाली लवकास गने । 

८ प्रवतफल ८: गाउँपावलकाको िातािरण संरक्षण र विपद् व्यिस्थापन क्षमता सजधार भएको हुनेछ । 
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क वातावरण संरक्षणको लालग स्थानीय नीलत 

तथा कायिक्रम तयार िई कायािन्वयन 

िएको हुनेछ । (स्थाससंऐ, दफा ११ 

उपदफा २ न) 

वातावरण 

शाखा 

वातावरण संरक्षणको लालग स्थानीय 

नीलत तथा कायिक्रम तयार िई 

कायािन्वयन निएको । 

वातावरण संरक्षणको लालग 

स्थानीय नीलत तथा कायिक्रम तयार    

निएको । 

वातावरण संरक्षणको लालग स्थानीय 

नीलत तथा कायिक्रम तयार गरी 

कायािन्वयन गने । 

ख सरोकारवाला तथा स्थानीय 

नागररकहरुलाई वातावरण संरक्षण 

सम्बन्धमा सर्ेत र सक्षम बनाउने कायिक्रम 

कायािन्वयन िएको हुनेछ । जस्तै, 

वातावरण प्रदरु्षण लनयन्िण, वातावरणमैिी 

पवूािधार लनमािण आलद । (स्थाससंऐ, दफा 

११ उपदफा ४ ङ १, २३ र २६) 

वातावरण 

शाखा 

सरोकारवाला तथा स्थानीय 

नागररकहरुलाई वातावरण संरक्षण 

सम्बन्धमा सर्ेत र सक्षम बनाउने 

कायिक्रम कायािन्वयन निएको । 

सरोकारवाला तथा स्थानीय 

नागररकहरुलाई वातावरण संरक्षण 

सम्बन्धमा सर्ेत र सक्षम बनाउने 

कायिक्रम तयार निएको । 

सरोकारवाला तथा स्थानीय 

नागररकहरुलाई वातावरण संरक्षण 

सम्बन्धमा सर्ेत र सक्षम बनाउने 

कायिक्रम तयारी तथा कायािन्वयन  

गने । 

ग फोहोर मलैो व्यवस्थापनको लालग नीलतगत 

व्यवस्था तथा कायिलवलध लाग ुिएको 

हुनछे । 

वातावरण 

शाखा 

फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग 

नीलतगत व्यवस्था न्यनु िएको र सो 

सम्बलन्ध रणनीलत तथा कायिलवलध 

लाग ुनिएको । 

फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग 

रणनीलत तथा कायिलवलध तजुिमा 

निएको । 

फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग 

रणनीलत तथा कायिलवलध तजुिमा र 

लाग ुगन े। 

घ फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग लनयलमत 

ताललमहरुको व्यवस्था तथा सञ्र्ालन 

िएको हुनेछ । 

वातावरण 

शाखा 

फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग 

लनयलमत ताललमहरु निएको । 

फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग 

लनयलमत ताललम कायिक्रमहरु तयार 

निएको । 

फोहोर मैलो व्यवस्थापनको लालग 

लनयलमत ताललम कायिक्रमहरु तयार 

गरी कायािन्वयन गने । 

ङ सरुलक्षत बधशाला व्यवस्थापन र मास ु

व्यवसायीहरुलाई सरसफाई व्यवस्थापन 

ताललम तथा लनयमन िएको हुनेछ । 

वातावरण 

शाखा 

सरुलक्षत बधशाला व्यवस्थापन र मास ु

व्यवसायीहरुलाई सरसफाई 

व्यवस्थापन ताललम तथा लनयमन 

निएको । 

सरुलक्षत बधशाला व्यवस्थापन र 

मास ुव्यवसायीहरुलाई सरसफाई 

व्यवस्थापन ताललम कायिक्रम तथा 

लनयमन कायिलवलध निएको । 

सरुलक्षत बधशाला व्यवस्थापन र 

मास ुव्यवसायीहरुलाई सरसफाई 

व्यवस्थापन ताललम कायिक्रम तथा 

लनयमन कायिलवलध तयार गरी 

कायािन्वयन गने । 
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र् कवाडी व्यवसायीहरुलाई फोहोर मैलो 

व्यवस्थापनको एक अंगको रुपमा लवकास 

गरी प्रोत्साहन तथा व्यवस्थापन गरेको 

हुनछे । 

वातावरण 

शाखा 

कवाडी व्यवसायीहरुलाई फोहोर मैलो 

व्यवस्थापनको एक अंगको रुपमा 

लवकास गरी प्रोत्साहन तथा 

व्यवस्थापन निएको । 

कवाडी व्यवसायीहरुलाई फोहोर 

मैलो व्यवस्थापनको एक अंगको 

रुपमा लवकास गरी प्रोत्साहन तथा 

व्यवस्थापन लबलध तयार निएको । 

कवाडी व्यवसायीहरुलाई फोहोर 

मैलो व्यवस्थापनको एक अंगको 

रुपमा लवकास गरी प्रोत्साहन तथा 

व्यवस्थापन लबलध तयार गरी लाग ू

गन े। 

छ लवपद ्जोलखम क्षेिको पलहर्ान, ननसांकन, 

लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीलत तथा 

कायिक्रम तयार िै लाग ूिएको हुनेछ । 

वातावरण 

शाखा 

लवपद ्जोलखम क्षेिको पलहर्ान, 

ननसांकन, लवपद ्व्यवस्थापन 

सम्बन्धमा नीलत तथा कायिक्रम तयार 

िै लाग ूनिएको । 

लवपद ्जोलखम क्षेिको पलहर्ान, 

ननसांकन, लवपद ्व्यवस्थापन 

सम्बन्धमा नीलत तथा कायिक्रम 

तयार निएको । 

सो सम्बन्धमा अलिमलूखकरण र 

कायिलबवरण लाग ूनिएको । 

लवपद ्जोलखम क्षेिको पलहर्ान, 

ननसांकन, लवपद ्व्यवस्थापन 

सम्बन्धमा नीलत तथा कायिक्रम 

तयार गने । 

सो सम्बन्धमा अलिमलूखकरण र 

कायिलबवरण लाग ूगने । 

९ प्रवतफल ९: गाउँपावलकाको सूचना तथा सजचार प्रणाली तथा सजर्ासनको विकास भएको हुनेछ । 

क गाउँपाललकामा ईन्टरनेट, ईन्टरकम र 

नेटवलकि ङ सलुवधा व्यवलस्थत िएको  

हनुेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

गाउँपाललकामा ईन्टरनेट िएको ।  

ईन्टरकम र नेटवलकि ङ सलुवधा 

व्यवलस्थत निएको । 

ईन्टरकम र नेटवलकि ङ सञ्र्ालनको 

ज्ञान लसप निएको । 

ईन्टरकम र नेटवलकि ङ व्यवस्था गने । 

ईन्टरकम र नेटवलकि ङ सम्बन्धी ज्ञान 

लसपको ताललम सञ्र्ालन गन े। 

ख गाउँपाललकाको वेबसाईट अद्यावलधक 

िएको हुनेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

वेबसाईट अद्यावलधक िएको ।   यस कायिलाई लनरन्तरता लदने । 

ग गाउँपाललका लवकास योजनामा िसूरू्ना 

प्रणाली लाग ूिएको हुनेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

गाउँपाललका लवकास योजनामा 

िसूरू्ना प्रणाली लाग ूनिएको । 

योजनामा िसूरू्ना प्रणाली उपयोग 

सम्बन्धमा लसप दक्षता निएको । 

गाउँपाललका लवकास योजनामा 

िसूरू्ना प्रणाली लाग ूगने । 

योजनामा िसूरू्ना प्रणाली उपयोग 

सम्बन्धमा लसप दक्षताको लालग 

ताललम कायिक्रम सञ्र्ालन गने ।  
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घ लडलजटल स्थानीय सरकारको 

अवधारणालाई कायािन्वयनको लालग 

लडलजटल गाउँपाललका पाश्विलर्ि तयारी 

िई सञ्र्ालनमा रहकेो हुनेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

लडलजटल गाउँपाललका पाश्विलर्ि 

तयारी िएको । 

यस पाश्विलर्िको अद्यावलधक गने कायि 

निएको । 

लडलजटल गाउँपाललका पाश्विलर्िको 

सञ्र्ालन सम्बन्धी दक्ष 

जनशलिको कमी रहकेो । 

लडलजटल गाउँपाललका पाश्विलर्िको 

सञ्र्ालन सम्बन्धी वडा स्तरमा 

समेत दक्ष जनशलि तयारी तथा 

ताललमहरुको कायािन्वयन गने । 

ङ गाउँपाललकामा लडलजटल हालजरी, लडस््ले 

बोडि आलदको कायािन्वयन िएको हुनेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

गाउँपाललकामा लडलजटल हालजरी, 

लडस््ल ेबोडिको स्थापना िएको । 

समस्या निएको । लनरन्तरता लदने । 

र् नागररक वडापि तयार गरी गाउँपाललका र 

सबै वडाहरुमा स्थापना गरेको हुनेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

नागररक वडापि गाउँपाललका र सबै 

वडाहरुमा स्थापना निएको । 

नागररक वडापिको स्थापना र 

वालर्षिक अद्यावलधक निएको । 

नागररक वडापिको स्थापना र 

वालर्षिक अद्यावलधक गने । 

छ गाउँपाललकामा साविजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण, साविजलनक सनुवुाई, 

सरू्नाको साविजलनकीकरण आलदको 

कायिलवलध तयार िै लनयलमत कायािन्वयन 

िएको हुनेछ । 

सरू्ना प्रलवलध 

शाखा 

गाउँपाललकामा साविजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण, साविजलनक 

सनुवुाई आलदको कायिलवलधहरु लाग ू 

निएको । 

तर साविजलतक परीक्षण र साविजलनक 

सनुवुाई गने गररएको ।  

गनुासो सनुवुाई कायिलवलध तयारी तथा 

लाग ूनिएको । 

गाउँपाललकामा साविजलनक 

परीक्षण, सामालजक परीक्षण, 

साविजलनक सनुवुाई, सरू्नाको 

साविजलनकीकरण आलदको 

कायिलवलध तयार र लाग ूनिएको । 

गनुासो सनुवुाई कायिलवलध तयारी 

निएको । 

गाउँपाललकामा साविजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण, साविजलनक 

सनुवुाई, सरू्नाको साविजलनकीकरण 

आलदको कायिलवलधहरु तयार गरी 

लनयलमत कायािन्वयन गने । 

गनुासो सनुवुाई कायिलवलध तयारी 

गने । 

१० प्रवतफल १०: सरोकारिालासंगको समन्िय र साझेदारी विकास भएको हुनेछ । 

क गाउँपाललकाको क्षमता लवकास योजना 

कायािन्वयनको लालग लबलिन्न 

गाउँ/नगरपाललका, साझेदार तथा 

सरोकारवाला लनकायहरुसंग समन्वय तथा 

सहकायि िएको हुनेछ । 

सामालजक 

लवकास शाखा 

गाउँपाललकाको क्षमता लवकास 

योजना कायािन्वयनको लालग लबलिन्न 

गाउँ/नगरपाललका,  साझेदार तथा 

सरोकारवाला लनकायहरुसंग समन्वय 

तथा सहकायि निएको । 

क्षमता लवकासका संयिू कायिक्रमहरु 

गाउँपाललकाको क्षमता लवकास 

योजना कायािन्वयनको लालग 

समन्वय र सहकायि गने नीलत लाग ू

निएको । 

गाउँपाललकाको क्षमता लवकास 

योजना कायािन्वयनको लालग 

समन्वय र सहकायि गने नीलत लाग ू

गने । 

लबलिन्न गाउँ/नगरपाललका, साझेदार 

तथा सरोकारवाला लनकायहरुसंग 
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कायािन्वयन निएको । समन्वय, संयिू सलमलत गठन तथा 

सहकायि गने । 

ख टोल बस्ती स्तरमा नागररक तथा 

सेवाग्राहीहरुको सर्ेतना लवकास गनि टोल 

लवकास संस्था, आमा समहु र अन्य 

प्रकारका सामदुालयक संस्थाहरुसंगको 

समन्वय र सहकायि लबस्तार िएको हुनेछ । 

सामालजक 

लवकास शाखा 

टोल लवकास संस्था गठन र सञ्र्ालन 

कायिलवलध लाग ूिएको तर टोल 

लवकास संस्था गठन निएको । 

टोल लवकास संस्था गठनको 

अलियान शरुु निएको । 

टोल लवकास संस्था गठन र क्षमता 

लवकास कायिक्रम गने । 

      आमा समहु गठन िएको तर 

सञ्र्ालन व्यवस्थापन आंलशक 

िएको तर स्थानीय कायिलवलध लाग ू

निएको । 

आमा समहु गठन र सञ्र्ालन 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायिलवलध 

तयारी तथा लाग ूनिएको । 

आमा समहु गठन सम्बन्धी स्थानीय 

कायिलवलध लाग ूगने र आमा 

समहूहरुको क्षमता लवकास कायिक्रम 

गने । 

ग क्षमता लवकास कायिक्रमको लालग 

साविजलनक लनजी साझेदारी कायिक्रम 

सञ्र्ालन िएको हुनेछ । 

सामालजक 

लवकास शाखा 

क्षमता लवकास कायिक्रमको लालग 

साविजलनक लनजी साझेदारी कायिक्रम 

सञ्र्ालन निएको । 

क्षमता लवकास कायिक्रमको लालग 

साविजलनक लनजी साझेदारी 

कायिक्रम सञ्र्ालन सम्बन्धमा 

नीलत र लबलध तयारी निएको । 

क्षमता लवकास कायिक्रमको लालग 

साविजलनक लनजी साझेदारी कायिक्रम 

सञ्र्ालन सम्बन्धमा नीलत र लबलध 

तयारी तथा लाग ुगने । 
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अनसुरू्ी ३ 

स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता (नेततृ्व तह) लेखाजोखा  

क्षमता विकास क्षेत्र भूवमका हुने 

(प्रमजख/उपप्रमजख, 

सवमवत/उपसवमवत) 

कायु सम्पादनलाई प्रभाि पारेको 

विषय 

क्षमता विकासका उपायहरु 

स्थानीय सभा व्यिस्थापन अध्यक्ष गाउँसिा सञ्र्ालन िैरहकेो । गाउँसिा व्यवस्थापन प्रिावकारी बनाउन आर्ारसंलहता 

लाग ूगनुि पने । 

कायुपावलका िैठक व्यिस्थापन र 

वनणुय प्रवक्रया 

अध्यक्ष कायिपाललका बैठक व्यवस्थापन र लनणिय 

प्रलक्रया प्रिावकारी छ । 

कायिपाललका बैठक र लनणिय प्रलक्रया प्रिावकारी बनाउन 

आर्ारसंलहता लाग ूगनुि पने । 

दजरदृवि र रणनीवतक (आिवधक िा 

गजरु िा एकीकृत) गाउँपावलका 

विकास योजना 

अध्यक्ष आवलधक योजना तयार निएको । आवलधक योजना तयार गरी कायािन्वयन गनुि पने । 

आवलधक योजना सम्बन्धी अलिमलूखकरण गनुि पने । 

आिश्यक ऐन कानून तजजुमा र 

कायाुन्ियन 

लबधायन सलमलत अनसुरू्ी २ र ५ मा आवश्यकता 

दलेखएका नीलत, रणनीलत, ऐन र 

कायिलवलध तयार गनि बाँकी । 

अनसुरू्ी २ र ५ मा आवश्यकता दलेखएका नीलत, 

रणनीलत, ऐन र कायिलवलध तयार गरी लाग ूगनुि पने । 

संस्थागत संरचना र व्यिस्थापन 

विकास 

अध्यक्ष संस्थागत संरर्ना तयार गरी लाग ूिएको 

तर अद्यावलधक गनि बाँकी । 

संस्थागत संरर्नाको अध्ययन र सधुार गनुि पने पक्षहरुको 

पलहर्ान गरी आवश्यक संरर्ना थप गरी कायािन्वयन गनुि 

पने । 

िडा कायाुलय व्यिस्थापन अध्यक्ष 

वडा अध्यक्ष 

वडा कायािलयहरुको व्यवस्थापन 

प्रिावकारी हुन नसकेको । 

वडा कायािलयको िौलतक संरर्ना र जनशलि 

आवश्यकता अनुसार व्यवस्था गनुि पने । 

वडा कायािलयमा सरू्ना प्रलवलध सलुवधा व्यवस्था गनुि   

पने । 

न्यावयक सवमवतको कायुप्रणाली न्यालयक सलमलत न्यालयक सलमलतले कारवाही लकनारा गदाि न्यालयक सलमलत गठन र सञ्र्ालन सम्बन्धी कायिलवलध 
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तथा कायु सम्पादन अपनाउन ु पने कायिलवलध २०७४ लागू 

िएको । 

तजुिमा गरी लाग ूगनुि पने । 

सवमवत उपसवमवतको पररचालन अध्यक्ष  

उपाध्यक्ष 

लवर्षय क्षेिगत सलमलत 

संयोजकहरु 

लवर्षयगत सलमलतहरु तथा अन्य 

सलमलतहरु गठन िएको तर सलमलतको 

कायिहरु प्रिावकारी निएको । 

लवर्षयगत तथा अन्य सलमलत सञ्र्ालन कायिलवलधहरु 

तयार गरी लाग ूगने । 

उि कायिलवलधहरु अनसुार सलमलत सदस्यहरुलाई 

अलिमूलखकरण तथा ताललम प्रदान गनुि पने । 

सहकायु, समन्िय र साझेदारी अध्यक्ष सहकायि, समन्वय र साझेदारीको क्षेिहरु 

पलहर्ान गरी कायियोजना तयारी र 

कायािन्वयन निएको । 

सहकायि, समन्वय र साझेदारीको क्षेिहरु पलहर्ान गरी 

कायियोजना तयारी र कायािन्वयन गनुि पने । 

पारदवरु्ता र गजनासो सजन्ने प्रणाली अध्यक्ष 

उपाध्यक्ष 

वडा अध्यक्ष 

पारदलशिताका सबै लबलधहरु कायािन्वयन 

निएको । 

गनुासो सनुवुाईको औपर्ाररक लबलधहरु 

लाग ूनिएको । 

पारदलशिता र गनुासो सनुवुाई सम्बन्धी कायिलवलध तयार 

तथा कायािन्वयन तयार गरी लाग ूगने । 

 

अनजगमन र मूल्यांकन अध्यक्ष अनगुमन र मलूयांकन लबलध र प्रलक्रया 

परम्परागत नै रहकेो । 

अनगुमन र मूलयांकन लबलध तयार गरी लनयलमत र 

प्रिावकारी रुपमा कायािन्वयन गनुि पने । 

प्रिावकारी अनगुमनको लालग क्षमता लबकास ताललमहरु 

सञ्र्ालन गनुि पने । 
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अनसुरू्ी ४ 

आपलूतिमा आधाररत क्षमता लवकास आवश्यिा पलहर्ान फारम (अनसुरू्ी ५ मा आधाररत) 

क) गाउँपाललकाको अलधकारको उपयोगको अवस्था लेखाजोखा 

गाउँ/नगरपावलकाको अवधकार उपयोग भए/नभएको जनर्वि भए/नभएको 

क)   एकल अवधकार     

नगर प्रहरी 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) क 

निएको निएको 

सहकारी संस्था 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) ख 

निएको निएको 

एफ एम सजचालन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) ग 

निएको निएको 

स्थानीय कर, सेिा र्जल्क, दस्तजर 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) घ 

िएको िएको 

स्थानीय सेिा व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) ङ 

िएको  िएको 

स्थानीय तथ्याङ्क र अवभलेख व्यिस्थापन  

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) च 

िएको िएको 

स्थानीय स्तरमा विकास योजना तथा 

पररयोजना  

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) छ 

िएको  िएको 

आधारभूत र माध्यवमक वर्क्षा 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) ज 

िएको  िएको 

आधारभूत स्िास्थ्य र सरसफाई 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) झ 

निएको  िएको 

स्थानीय िजार व्यिस्थापन  

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) ञ 

निएको  निएको 

िातािरण संरक्षण र जैविक विविधता 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) ञ 

निएको  निएको 

स्थानीय सडक, ग्रावमण सडक, कृवष सडक, 

वसंचाई 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) ट 

िएको  िएको 

गाउँ सभा, मेल वमलाप र मध्यस्थता 

व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) ठ 

िएको  िएको 

स्थानीय अवभलेख व्यिस्थापन िएको िएको 
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स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) ड 

घर जग्गा धनी पूजाु वितरण 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) ढ 

निएको निएको 

कृवष तथा पर्जपालन, कृवष उत्पादन 

व्यिस्थापन, पर्ज स्िास्थ्य, सहकारी 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) ण 

िएको िएको 

जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका ब्यवि र 

अर्िहरुको व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) त 

िएको िएको 

िेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन  

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) थ 

निएको  निएको 

कृवष प्रसारको व्यिस्थापन, सजचालन र 

वनयन्त्रण 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) द 

िएको िएको 

खानेपानी, साना जलविद्यजत योजना र 

िैकवल्पक उजाु 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) ध 

िएको िएको 

विपद् व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) न 

िएको निएको 

जलधार, िन्यजन्तज, खानी तथा खवनज 

पदाथुको संरक्षण 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) प 

निएको निएको 

भाषा संस्कृवत र लवलतकलाको संरक्षण र 

विकास 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (२) फ 

िएको िएको 

ख)  साझा अवधकार  (संविधानको अनजसूची 

९) 

    

खेलकज द र पत्रपवत्रका 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (४) क 

िएको िएको 

स्िास्थ्य 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (४) ख 

िएको िएको 

विद्यजत खानेपानी र वसंचाई सेिाहरु 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (४) ग 

िएको िएको 

िन जंगल िन्यजन्तज चराचजरुङ्गी जल उपयोग 

िातािरण पयाुिरण जैविक विविधता 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (४) ङ 

िएको िएको 

सामावजक सूरक्षा र गररिी वनिारण िएको िएको 
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स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (४) च 

ब्यविगत घट्ना जन्म मृत्यज वििाह तथा 

तथ्यांक 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (४) छ 

िएको िएको 

सजकज म्िासी व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (४) झ 

निएको  निएको 

प्राकृवतक स्रोतिाट प्राप्त रोयल्टी व्यिस्था 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (४) ञ 

निएको  निएको 

सिारी साधन अनजमवत 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (४) ट 

निएको  निएको 

संघ सस्था दताु र नविकरण 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (४) ठ 

िएको  िएको 

भूवम व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (५) क 

निएको  निएको 

सजचार सेिा 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (५) ख 

निएको  निएको 

यातायात सेिा 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (५) ग 

निएको  निएको 

लघज, घरेलज र साना उद्योग 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा (५) घ 

िएको  िएको 

 

 

 

https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%90%E0%A4%A8
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अनसुरू्ी ५  

आपलूतिमा आधाररत क्षमता लवकास आवश्यिा पलहर्ान फारम (अनसुरू्ी ५ मा आधाररत) 

ख) नेपालको संलवधान २०७२ को अनसुरू्ी ८ र ९ मा आधाररत क्षमता लवकासको लेखाजोखा 

गाउँ/नगरपावलकाको अवधकार मौजजदा कानून मापदण्ड र 

कायुविवध 

तयारी तथा लागू गनु पने 

कानून मापदण्ड र 

कायुविवध  

संस्थागत क्षमताका ितुमान 

अिस्था 

क्षमता विकासका कायुहरु 

क)   एकल अवधकार         

नगर प्रहरी 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) क 

गाउँपाललका प्रहरी ऐन २०७६   गाउँपाललका प्रहरी ऐन २०७६ लाग ु

िई प्रहरी लनयिुी िईसकेको । 

  

सहकारी संस्था 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) ख 

ताराखोला गाउँपाललकाको सहकारी 

ऐन २०७४ 

  सहकारी संस्थाहरुको 

अलिलेलखकरण र नलवकरणको 

व्यवस्था निएको । 

सहकारी संस्थाहरुको 

अलिलेलखकरण र नलवकरणको 

व्यवस्था गने । 

      सहकारी बर्त तथा ऋण पररर्ालन 

सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड तयारी र 

लाग ूनिएको । 

सहकारी बर्त तथा ऋण 

पररर्ालन सम्बन्धी स्थानीय 

मापदण्ड तयारी र लाग ूगने । 

      सहकारी सम्बन्धी तथ्याङ्क 

व्यवस्थापन र अध्ययन अनसुन्धान 

निएको । 

सहकारी सम्बन्धी तथ्याङ्क 

व्यवस्थापन र अध्ययन 

अनसुन्धान कायि गने । 
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      स्थानीय सहकारी संस्थाहरुको क्षमता 

अलिबलृद्ध सम्बन्धी नीलत, योजना 

तथा कायिक्रम कायािन्वयन निएको । 

स्थानीय सहकारी संस्थाहरुको 

क्षमता अलिबलृद्ध सम्बन्धी 

नीलत, योजना तथा कायिक्रम 

कायािन्वयन गने । 

एफ एम सजचालन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) ग 

ताराखोला गाउँपाललकाको एफ. एम. 

रेलडयो व्यवस्थापन तथा सञ्र्ालन 

कायिलवधी २०७४ 

  एफ एम रेलडयो सञ्र्ालन निएको ।   

स्थानीय कर, सेिा र्जल्क, दस्तजर 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) घ 

ताराखोला गाउँपाललकाको आलथिक 

ऐन २०७९/८० 

व्यवसाय कर सम्बन्धी 

कायिलवलध  

स्थानीय कर अनसुन्धान र बहवुर्षीय 

प्रक्षेपण निएको । 

स्थानीय कर अनसुन्धान र 

बहुवर्षीय प्रक्षेपण गने । 

  ताराखोला गाउँपाललकाको लबलनयोजन 

ऐन २०७९ 

घर बहाल कर व्यवस्थापन 

कायिलवलध  

आन्तररक राजस्व सधुार योजना 

निएको । 

आन्तररक राजस्व सधुार योजना 

तयार गरी कायािन्वयन गने । 

  ताराखोला गाउँपाललकाको औद्योलगक 

व्यवसाय ऐन २०७६ 

स्थानीय सरकारको कर तथा 

गैरकर सम्बन्धी काननू 

    

स्थानीय सेिा व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) ङ 

ताराखोला गाउँपाललकाको 

कायिलविाजन लनयमावली २०७४ 

      

  ताराखोला गाउँपाललकामा करारमा 

प्रालवलधक कमिर्ारी व्यवस्थापन गने 

सम्बन्धी कायिलवलध, २०७४  

  स्थानीय सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी 

योजना तयारी र कायािन्वयन  

निएको । 

स्थानीय सेवा व्यवस्थापन 

सम्बन्धी योजना तयारी, 

कायािन्वयन र लनयमन गने । 
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स्थानीय तथ्याङ्क र अवभलेख 

व्यिस्थापन  

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) र् 

निएको स्थानीय तथ्यांक र अलिलेख 

व्यवस्थापन कायिलवलध 

स्थानीय तथ्यांकको प्रलवलधयिू 

प्रणाली लवकास निएको । 

स्थानीय तथ्यांकको प्रलवलधयिू 

प्रणाली लवकास गने । 

स्थानीय स्तरमा विकास योजना 

तथा पररयोजना  

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) छ 

ताराखोला गाउँपाललकाको उपिोिा 

सलमलत गठन कायिलवलध २०७४   

के्षिगत तथा एकीकृत 

आवलधक लवकास योजना 

तयारी सम्बलन्ध स्थानीय 

लदग्दशिन  

क्षेिगत तथा एकीकृत आवलधक 

लवकास योजना तयार गरी सोही 

आधारमा लवकास योजना तथा 

पररयोजना कायािन्वयन निएको ।  

क्षेिगत तथा एकीकृत आवलधक 

लवकास योजना तयार गरी सोही 

आधारमा लवकास योजना तथा 

पररयोजना कायािन्वयन गने ।  

  
 

घ वगिको लनमािण व्यवसायी 

ईजाजत पि सम्बन्धी 

कायिलवलध  

    

आधारभूत र माध्यवमक वर्क्षा 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) ज 

ताराखोला गाउँपाललकाको लशक्षा ऐन 

२०७४ 

लवद्यालय कायिसम्पादन मापन 

कायिलवलध  

आधारितू र माध्यलमक लशक्षा 

रणनीलतक योजना तयारी तथा 

कायािन्वयन निएको । 

आधारितू र माध्यलमक लशक्षा 

रणनीलतक योजना तयारी तथा 

कायािन्वयन गने । 

  ताराखोला गाउँपाललकाको लशक्षा 

लनयमावली २०७४ 

लवद्यालय गुणस्तर व्यवस्थापन 

कायिलवलध 

लवद्यालयगत रणनीलतक योजना 

तयारी तथा कायािन्वयन निएको । 

लवद्यालयगत रणनीलतक योजना 

तयारी तथा कायािन्वयन गने । 

  
 

लवद्यालय व्यवस्थापन सलमलत, 

लशक्षक र अलििावक 

आर्ारसंलहता 

प्रालवलधक लशक्षा र व्यवसालयक 

ताललमको योजना तजुिमा तथा 

कायािन्वयन निएको । 

प्रालवलधक लशक्षा र व्यवसालयक 

ताललमको योजना तजुिमा तथा 

कायािन्वयन गने । 

आधारभूत स्िास्थ्य र सरसफाई 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) झ 

निएको  स्वच्छ खानेपानी र 

खाद्यपदाथिको गणुस्तर र वाय ु

तथा ध्वलनको प्रदरु्षण लनयन्िण 

तथा लनयमन सम्बन्धी स्थानीय 

सरसफाई तथा फोहरमैला 

व्यवस्थापनको र्ेतना अलिबलृद्ध 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु पलहर्ान तथा 

कायियोजना तयारी तथा कायािन्वयन 

सरसफाई तथा फोहरमैला 

व्यवस्थापनको र्ेतना अलिबलृद्ध 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु पलहर्ान 

तथा कायियोजना तयारी तथा 
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ऐन  निएको । कायािन्वयन गने । 

    गाउँपाललका स्वास्थ्य सेवा ऐन 

र कायिलवलध 

    

स्थानीय िजार व्यिस्थापन  

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) ञ 

निएको  स्थानीय हाट बजार र वस्त ु

बजार व्यवस्थान सम्बलन्ध ऐन 

बजार र हाटबजार र स्थानीय 

वस्तकुो बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी 

योजना तयारी तथा लाग ूनिएको । 

बजार र हाटबजार र स्थानीय 

वस्तकुो बजार व्यवस्थापन 

सम्बन्धी योजना तयारी तथा 

लाग ूगने । 

    उपिोिा संरक्षण र गुणस्तर 

तथा मलूय लनयन्िण र लनयमन 

सम्बन्धी ऐन  

स्थानीय वस्त ुर सेवा ब्यापारको 

मलूय तथा गुणस्तरको अनगुमन र 

लनयमनको योजना तयारी र लाग ू

निएको । 

स्थानीय वस्त ुर सेवा ब्यापारको 

मलूय तथा गुणस्तरको अनगुमन 

र लनयमनको लालग योजना 

तयारी र लाग ूगन े। 

िातािरण संरक्षण र जैविक 

विविधता 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) ञ 

ताराखोला गाउँपाललकको वातावरण 

तथा प्राकृलतक स्रोतको संरक्षण 

सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन 

२०७७ 

  वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोतको 

संरक्षण कायिलवलध तजुिमा निएको । 

वातावरण तथा प्राकृलतक 

स्रोतको संरक्षण कायिलवलध 

तजुिमा गरी लाग ुगने । 

  ताराखोला गाउँपाललकाको संलक्षप्त 

वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारलम्िक 

वातावरलणय परीक्षण कायिलवलध 

२०७७ 

  वातावरण तथा जैलवक लवलवधता 

संरक्षण सम्बन्धी सर्ेतना 

कायिक्रमहरु कायािन्वयन निएको । 

वातावरण तथा जैलवक 

लवलवधता संरक्षण सम्बन्धी 

सर्ेतना कायिक्रमहरु 

कायािन्वयन   गने । 

स्थानीय सडक, ग्रावमण सडक, 

कृवष सडक, वसंचाई 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) ट 

ताराखोला गाउँपाललकाको पवुािधार 

लवकास व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 

२०७६  

स्थानीय सडक तथा लसंर्ाई 

सम्बन्धी नीलत काननू तथा 

मापदण्ड 

स्थानीय सडक र लसंर्ाईको लदगो 

लवकासका पक्षहरु सम्बन्धमा 

अध्ययन गरी सोको सझुावहरु 

कायािन्वयन निएको । 

स्थानीय सडक र लसंर्ाईको 

लदगो लवकासका पक्षहरु 

सम्बन्धमा अध्ययन गरी सोको 

सझुावहरु कायािन्वयन गने । 

https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC
https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC
https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%90%E0%A4%A8-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AC
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गाउँ सभा, मेल वमलाप र 

मध्यस्थता व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) ठ 

निएको  न्यालयक सलमलत गठन तथा 

सञ्र्ालन कायिलवलध  

मेललमलाप र मध्यस्थता 

व्यवस्थापनको संस्थागत संरर्ना 

कायािन्वयन िएको । 

मेललमलाप र मध्यस्थता 

व्यवस्थापनको संस्थागत 

संरर्ना कायािन्वयन गने । 

    मेललमलाप केन्र सञ्र्ालन 

कायिलवलध   

मेललमलाप र मध्यस्थता 

व्यवस्थापनको लालग 

मेललमलापकताि तयार गरी पररर्ालन 

िएको । 

मेललमलाप र मध्यस्थता 

व्यवस्थापनको क्षमता लवकास 

ताललम सञ्र्ालन गने । 

स्थानीय अवभलेख व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) ड 

निएको स्थानीय अलिलेख व्यवस्थापन 

कायिलवलध  

प्रलवलधयिू पाश्विलर्ि र स्रोतननसा 

तयारी र स्थानीय सरू्ना प्रणालीमा 

आवद्धता निएको । 

प्रलवलधयिू पाश्विलर्ि र 

स्रोतननसा तयारी र स्थानीय 

सरू्ना प्रणालीमा आवद्ध गने । 

घर जग्गा धनी पूजाु वितरण 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) ढ 

निएको घर/जग्गा धनी पजूाि लबतरण 

तथा व्यवस्थापन ऐन 

घर/जग्गा धनी पजूाि लबतरण तथा 

व्यवस्थापन कायि सञ्र्ालन  

निएको । 

घर/जग्गा धनी पजूाि लबतरण तथा 

व्यवस्थापन शाखा स्थापना र 

कमिर्ारी व्यवस्था गने । 

  घर जग्गा धनी पजूाि लबतरण 

तथा व्यवस्थापन लनयमावली/ 

कायिलवलध 

  सो शाखाको लालग कमिर्ारी 

व्यवस्था र क्षमता लवकास गने । 

कृवष तथा पर्जपालन, कृवष 

उत्पादन व्यिस्थापन, पर्ज 

स्िास्थ्य, सहकारी 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) ण 

ताराखोला गाउँपाललकाको कृलर्ष 

लवकास ऐन २०७६  

उच्र् मूलयका कृलर्षजन्य 

वस्तकुो प्रवद्धिन, लवकास र 

बजारीकरण सम्बन्धी 

कायिलवलध 

उच्र् मूलयका कृलर्षजन्य वस्तुको 

प्रवद्धिन, लवकास र बजारीकरणका 

कायिक्रमहरु लाग ूनिएको । 

उच्र् मूलयका कृलर्षजन्य वस्तुको 

प्रवद्धिन, लवकास र 

बजारीकरणका कायिक्रमहरु 

लाग ूगने । 

https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%90%E0%A4%A8
https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%90%E0%A4%A8
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  ताराखोला गाउँपाललकाको कृलर्ष 

व्यवसाय प्रवद्धिन ऐन २०७४ 

कृलर्ष तथ्यांक व्यवस्थापन 

सम्बन्धी कायिलवलध 

स्थानीय कृर्षक तथा पशपुालकहरु र 

कृलर्ष तथा पश ुउत्पादन सम्बन्धी 

तथ्यांक संकलन तथा अद्यावलधक 

गन ेकायि निएको ।  

स्थानीय कृर्षक तथा 

पशपुालकहरु र कृलर्ष तथा पश ु

उत्पादन सम्बन्धी तथ्यांक 

संकलन तथा अद्यावलधक गने 

कायि गने । 

  ताराखोला गाउँपाललकाको एलककृत 

नमनूा कृलर्ष फामि स्थापना कायिक्रम 

संर्ालन कायिलवलध -२०७७  

  एकीकृत कृलर्ष फमि स्थापनाको लालग 

कायिक्रमहरु समावेश निएको । 

एकीकृत कृलर्ष फमि स्थापनाको 

लालग कायिक्रमहरु कायािन्वयन 

गने । 

    कृलर्ष पशपुंक्षी तथा मत्स्य 

लवकास अनदुान सञ्र्ालन 

कायिलवलध  

पशपुंक्षी तथा मत्स्य लवकास 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु लसलमत रुपमा 

रहकेो ।  

आवश्यकताको आधारमा पशु 

बधशाखा, लसतिण्डार र 

पशपुंक्षी लबमा जस्ता 

कायिक्रमहरु कायािन्वयन गने । 

जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका 

ब्यवि र अर्िहरुको 

व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) त 

ताराखोला गाउँपाललकाको अपाङ्गता 

िएका व्यलिको पररर्य पि कायिलवलध 

२०७४  

जेष्ठ नागररक नलब, लदवा सेवा 

केन्र, िेटघाट स्थल, अपांगता 

पनूस्थािपना केन्र र आश्राय 

केन्र सञ्र्ालन तथा 

व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

कायिलवलध  

जेष्ठ नागररक नलब, लदवा सेवा केन्र, 

िेटघाट स्थल, अपांगता पनूस्थािपना 

केन्र र आश्राय केन्र सञ्र्ालन तथा 

व्यवस्थापन सम्बन्धमा योजना 

तयारी र लाग ूनिएको ।  

जेष्ठ नागररक नलब, लदवा सेवा 

केन्र, िेटघाट स्थल, अपांगता 

पनूस्थािपना केन्र र आश्राय केन्र 

सञ्र्ालन तथा व्यवस्थापन 

सम्बन्धमा योजना तयारी र लाग ू

गने । 

िेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन  

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) थ 

निएको  बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन 

र उपयोग सम्बन्धी कायिलवलध   

रोजगार तथा बेरोजगार श्रम शलिको 

तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र सरू्ना 

प्रणालीको स्थापना निएको । 

रोजगार तथा बेरोजगार श्रम 

शलिको तथ्याङ्क संकलन, 

प्रशोधन र सरू्ना प्रणालीको 

स्थापना गरी सञ्र्ालन   गने । 

      स्थानीय स्तरका स्वदशेी तथा लवदशेी स्थानीय स्तरका स्वदशेी तथा 

https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD
https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD
https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A4%BF-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AD
https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF
https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF
https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BF
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श्रलमकहरुको लगत संकलन र सरू्ना 

व्यवस्थापन निएको । 

लवदशेी श्रलमकहरुको लगत 

संकलन र सरू्ना व्यवस्थापन 

गने । 

      लबलिन्न क्षेि तथा लवर्षयका दक्ष 

जनशलिको तथ्याङ्क संकलन र 

व्यवस्थापन निएको । 

लबलिन्न क्षेि तथा लवर्षयका दक्ष 

जनशलिको तथ्याङ्क संकलन 

र व्यवस्थापन गने । 

      रोजगार सरू्ना केन्रको व्यवस्थापन 

र सञ्र्ालन निएको । 

रोजगार सरू्ना केन्रको 

व्यवस्थापन र सञ्र्ालन गने । 

      वैदलेशक रोजगारीमा जाने र मौजदुा 

बेरोजगार यवूाहरुको लालग 

उद्यमलशलता, लविीय साक्षरता र 

लसपमलूक ताललमको सञ्र्ालन 

पगु्दो निएको । 

तथ्याङ्क र आवश्यकताको 

आधारमा वैदलेशक रोजगारीमा 

जाने र मौजदुा बेरोजगार 

यवूाहरुको लालग उद्यमलशलता, 

लविीय साक्षरता र लसपमूलक 

ताललमको सञ्र्ालन गने । 

कृवष प्रसारको व्यिस्थापन, 

सजचालन र वनयन्त्रण 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) द 

ताराखोला गाउँपाललकाको कृलर्ष 

व्यवसाय प्रवद्धिन ऐन २०७४ 

कृलर्ष प्रसारको व्यवस्थापन, 

सञ्र्ालन र लनयन्िण सम्बन्धी 

कायिलवलध 

कृर्षकहरुको क्षमता लवकासका 

गलतलवलधहरु बस्तीस्तरसम्म   

नपगेुको । 

कृर्षकहरुको क्षमता लवकासका 

गलतलवलधहरु बस्तीस्तरसम्म   

गने । 

खानेपानी, साना जलविद्यजत 

योजना र िैकवल्पक उजाु 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) ध 

निएको स्थानीय उजाि लवकास तथा 

व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायिलवलध 

खानेपानी व्यवस्थापन शाखा 

स्थापना र सञ्र्ालन निएको । 

खानेपानी व्यवस्थापन शाखा 

स्थापना र सञ्र्ालन गने । 
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  निएको स्थानीय खानेपानी वा 

जललबद्यतु उपिोिा सलमलत 

तथा स्वलमत्व र सञ्र्ालन 

सम्बन्धी लनयमावली 

वैकललपक उजाि सम्बन्धी प्रलवलध 

लवकास, हस्तान्तरण, क्षमता 

अलिबलृद्ध प्रवद्धिनको कायिहरु 

निएको । 

वैकललपक उजाि सम्बन्धी प्रलवलध 

लवकास, हस्तान्तरण, क्षमता 

अलिबलृद्ध प्रवद्धिनको कायिहरु 

गने । 

विपद् व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) न 

निएको गाउँ लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण 

तथा व्यवस्थापन ऐन  

लवपद ्पवूितयारी तथा प्रलतकायि 

योजना र राहत सामाग्रीको 

पवूििण्डारण व्यवस्था निएको । 

लवपद ्पवूितयारी तथा प्रलतकायि 

योजना र राहत सामाग्रीको 

पवूििण्डारण व्यवस्था गने । 

    लवपद ्व्यवस्थापन कोर्ष 

सञ्र्ालन कायिलवलध  

लवपद ्जोलखम न्यलूनकरण सम्बन्धी 

स्थानीय स्तरका आयोजनाको तजुिमा 

र कायािन्वयन निएको । 

लवपद ्जोलखम न्यलूनकरण 

सम्बन्धी स्थानीय स्तरका 

आयोजनाको तजुिमा र 

कायािन्वयन   गने । 

जलधार, िन्यजन्तज, खानी तथा 

खवनज पदाथुको संरक्षण 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) प 

  पानीको महूान संरक्षण सम्बन्धी 

कायिलवलध 

पानीको महूान संरक्षण सम्बन्धी 

कायिक्रम कायािन्वयन निएको । 

पानीको महूान संरक्षण सम्बन्धी 

कायिक्रम कायािन्वयन गने । 

    खानीजन्य वस्त ु(ढुङ्गा, लगट्टी, 

बालवुा, स्लेट, माटो) तथा 

प्राकृलतक श्रोत व्यवस्थापन 

कायिलवलध  

खानी तथा खलनज पदाथि सम्बन्धी 

सरू्ना र तथ्याङ्क संकलन   

निएको । 

खानी तथा खलनज पदाथि 

सम्बन्धी सरू्ना र तथ्याङ्क 

संकलन गने । 

      ढुंगा, लगट्टी, बालवुा, माटो, स्लेट 

जस्ता वस्त ुसवेक्षण उत्खनन ्तथा 

उपयोगको दताि नलवकरण आलद 

व्यवस्थापन निएको । 

ढुंगा, लगट्टी, बालवुा, माटो, स्लेट 

जस्ता वस्त ुसवेक्षण उत्खनन ्

तथा उपयोगको दताि नलवकरण 

आलद व्यवस्थापन लाग ूगने । 
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भाषा संस्कृवत र लवलतकलाको 

संरक्षण र विकास 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(२) फ 

निएको  स्थानीय िार्षा संस्कृलत र 

लललतकलाको संरक्षण र 

लवकास सम्बन्धी ऐन  

परुातत्व, प्रालर्न स्मारक, संग्रहालय 

आलदको संरक्षण, सम्िार, प्रवद्धिन र 

लवकासका लालग आवलधक योजना 

तयारी र कायािन्वयन निएको । 

परुातत्व, प्रालर्न स्मारक, 

संग्रहालय आलदको संरक्षण, 

सम्िार, प्रवद्धिन र लवकासका 

लालग आवलधक योजना तयारी 

र कायािन्वयन गने । 

ख)  साझा अवधकार  (संलवधानको 

अनसुरू्ी ९) 

        

खेलकज द र पत्रपवत्रका 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(४) क 

निएको यवूा तथा खेलकुद लवकास 

सलमलत (गठन र सञ्र्ालन) 

कायिलवलध 

स्थानीय स्तरमा खेलकुदको पवूािधार 

लनमािण, सञ्र्ालन र लवकासको 

आवलधक योजना तयारी र 

कायािन्वयन निएको । 

स्थानीय स्तरमा खेलकुदको 

पवूािधार लनमािण, सञ्र्ालन र 

लवकासको आवलधक योजना 

तयारी र कायािन्वयन गने । 

स्िास्थ्य 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(४) ख 

निएको  स्थानीय स्तरमा जनस्वास्थ्य 

व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 

र कायिलवलध 

स्थानीय स्तरमा जनस्वास्थ्य 

व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीलतक 

योजना तयारी र लाग ूनिएको । 

स्थानीय स्तरमा जनस्वास्थ्य 

व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीलतक 

योजना तयारी र लाग ूगने । 

      और्षधीजन्य वनस्पलत तथा 

जलडबटुीहरुको उत्पादन, प्रशोधन र 

लबतरण सम्बन्धी योजना तथा 

कायिक्रम कायािन्वयन निएको । 

और्षधीजन्य वनस्पलत तथा 

जलडबटुीहरुको उत्पादन, 

प्रशोधन र लबतरण सम्बन्धी 

योजना तथा कायिक्रम 

कायािन्वयन गने । 

      स्वास्थ्य सरू्ना प्रणालीको 

व्यवस्थापन निएको । 

स्वास्थ्य सरू्ना प्रणालीको 

व्यवस्थापन गने । 
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विद्यजत खानेपानी र वसंचाई 

सेिाहरु 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(४) ग 

निएको  खानेपानी सेवा व्यवस्थापन 

कायिलवलध 

खानेपानी सेवा व्यवस्थापन 

कायिलवलध लाग ुनिएको । 

खानेपानी सेवा व्यवस्थापन 

कायिलवलध लाग ुगने । 

िन जंगल िन्यजन्तज चराचजरुङ्गी 

जल उपयोग िातािरण पयाुिरण 

जैविक विविधता 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(४) ङ 

  वन, जंगल, वन्यजन्त,ु 

र्रार्रुुङ्गी, जल उपयोग, 

वातावरण, पयािवरण जैलवक 

लवलवधता संरक्षण सम्बन्धी ऐन 

र कायिलवलधहरु 

वन जंगल वन्यजन्त ुर्रार्रुुङ्गी 

जलउपयोग वातावरण पयािवरण 

जैलवक लवलवधता सम्बन्धी 

रणनीलतक योजना तयारी र 

कायािन्वयन निएको । 

वन जंगल वन्यजन्त ुर्रार्रुुङ्गी 

जलउपयोग वातावरण पयािवरण 

जैलवक लवलवधता सम्बन्धी 

रणनीलतक योजना तयारी र 

कायािन्वयन गने । 

सामावजक सूरक्षा र गररिी 

वनिारण 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(४) र् 

निएको बालकलयाण गहृ कायिलवलध बालबाललकाको लालग 

अलधकारमखूी रणनीलत तयारी तथा 

लाग ूनिएको । 

बालबाललकाको लालग 

अलधकारमखूी रणनीलत तयारी 

तथा लाग ूगने । 

    बाल लववाह लवरूद्ध कायिक्रम 

सञ्र्ालन खर्ि कायिलवलध 

ललक्षत समहु उत्थान कायिक्रम 

सम्बन्धी छुटै्ट रणनीलत तयारी तथा 

लाग ूनिएको । 

ललक्षत समहु उत्थान कायिक्रम 

सम्बन्धी छुटै्ट रणनीलत तयारी 

तथा लाग ूगने । 

    सडक बालबाललका 

व्यवस्थापन खर्ि कायिलवलध 

गररब घरपररवार पलहर्ान सम्बन्धी 

स्थानीय सवेक्षण र सरू्ना 

व्यवस्थापन निएको । 

गररब घरपररवार पलहर्ान 

सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षण र 

सरू्ना व्यवस्थापन गने । 

    सामालजक सरूक्षा र गररबी 

लनवारण सम्बन्धी स्थानीय 

काननू र मापदण्ड 

सामालजक सरूक्षा र गररबी लनवारण 

सम्बन्धी स्थानीय काननू र मापदण्ड 

लाग ुनिएको । 

सामालजक सरूक्षा र गररबी 

लनवारण सम्बन्धी स्थानीय 

काननू र मापदण्ड कायािन्वयन 

गने । 
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ब्यविगत घट्ना जन्म मृत्यज 

वििाह तथा तथ्यांक 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(४) छ 

निएको        

सजकज म्िासी व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(४) झ 

निएको  सकुुम्बासी व्यवस्थापन 

कायिलवलध 

सकुुम्बासी पलहर्ान तथा 

व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना तथा 

कायिक्रमहरु सञ्र्ालन निएको । 

सकुुम्बासी पलहर्ान तथा 

व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना 

तथा कायिक्रमहरु सञ्र्ालन   

गन े। 

प्राकृवतक स्रोतिाट प्राप्त रोयल्टी 

व्यिस्था 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(४) ञ 

निएको        

सिारी साधन अनजमवत 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(४) ट 

निएको  सवारी साधन अनमुलत र 

नलवकरण सम्बन्धी स्थानीय 

ऐन र कायिलवलध 

    

संघ सस्था दताु र नविकरण 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(४) ठ 

ताराखोला गाउँपाललकाको संस्था ऐन 

२०७६  

संघ सस्था दताि र नलवकरण 

सम्बन्धी कायिलवलध 

    

भूवम व्यिस्थापन 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(५) क 

निएको  स्थानीय िलूम व्यवस्थापन 

सम्बन्धी ऐन र कायिलवलध 

स्थानीय स्तरको िउूपयोग योजना र 

कायिक्रम तजुिमा र कायािन्वयन 

निएको । 

स्थानीय स्तरको िउूपयोग 

योजना र कायिक्रम तजुिमा र 

कायािन्वयन गने । 

https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%90%E0%A4%A8
https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%90%E0%A4%A8
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सजचार सेिा 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(५) ख 

निएको  स्थानीय स्तरमा सञ्र्ार तथा 

सरू्ना प्रलवलधको लवकास, 

उपयोग र लनयमन सम्बन्धी 

कायिलवलध 

स्थानीय स्तरमा सञ्र्ार तथा सरू्ना 

प्रलवलधको लवकास सम्बन्धी रणनीलत 

तथा कायिक्रम कायािन्वयन निएको । 

स्थानीय स्तरमा सञ्र्ार तथा 

सरू्ना प्रलवलधको लवकास 

सम्बन्धी रणनीलत तथा कायिक्रम 

कायािन्वयन गने । 

यातायात सेिा 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(५) ग 

निएको  स्थानीय बस तथा साविजलनक 

यातायातको सञ्र्ालन 

व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायिलवलध 

स्थानीय बस तथा साविजलनक 

यातायातको सञ्र्ालन सम्बन्धी 

योजना तजुिमा र कायािन्वयन  

निएको । 

स्थानीय बस तथा साविजलनक 

यातायातको सञ्र्ालन सम्बन्धी 

योजना तजुिमा र कायािन्वयन   

गने । 

लघज, घरेलज र साना उद्योग 

स्थाससऐ २०७४, दफा ११ उपदफा 

(५) घ 

निएको  लघ,ु घरेल ुर साना उद्योग दताि 

नलवकरण प्रवद्धिन र लनयमन 

सम्बन्धी स्थानीय ऐन र 

कायिलवलध 

लघ,ु घरेल ुर साना उद्योग दताि 

नलवकरण प्रवद्धिन र लनयमन सम्बन्धी 

योजना तजुिमा र कायािन्वयन  

निएको । 

लघ,ु घरेल ुर साना उद्योग दताि 

नलवकरण प्रवद्धिन र लनयमन 

सम्बन्धी योजना तजुिमा र 

कायािन्वयन गने । 

      उद्यमलशलता लवकास र प्रवद्धिन 

सम्बन्धी आवलधक योजना तजुिमा र 

कायािन्वयन निएको । 

उद्यमलशलता लवकास र प्रवद्धिन 

सम्बन्धी आवलधक योजना 

तजुिमा र कायािन्वयन गने । 

िडाको वजम्मेिारी         

िडावभत्रका योजना तजजुमा 

कायाुन्ियन र अनजगमन 

स्थाससऐ २०७४, दफा १२ उपदफा 

(२) क 

ताराखोला गाउँपाललकाको अनगुमन 

सम्बन्धी कायिलवलध २०७४  

टोल लवकास संस्था सञ्र्ालन 

कायिलवलध  

टोल लवकास संस्था गठन र क्षमता 

लवकास योजना तयारी तथा 

कायािन्वयन निएको । 

टोल लवकास संस्था गठन र 

क्षमता लवकास योजना तयारी 

तथा कायािन्वयन गने । 

तथ्यांक अद्यािवधक र संरक्षण 

स्थाससऐ २०७४, दफा १२ उपदफा 

(२) क 

निएको वडा स्तरमा तथ्याकं संकलन, 

अद्यावलधक र संरक्षण सम्बन्धी 

कायिलवलध 

वडा स्तरमा प्रलवलधमैिी तथ्यांक 

व्यवस्थापन पवूािधार व्यवस्था 

निएको । 

वडा स्तरमा प्रलवलधमैिी तथ्यांक 

व्यवस्थापन पवूािधार व्यवस्था 

गने । 

https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%80
https://tarakholamun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%81%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A4%AE%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%80
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      वडा स्तरमा तथ्यांक व्यवस्थापन 

सरू्ारु निएको । 

वडा स्तरमा तथ्यांक 

व्यवस्थापन कमिर्ारी व्यवस्था 

गने । 

विकास कायु 

स्थाससऐ २०७४, दफा १२ उपदफा 

(२) ख 

निएको वडा स्तरका लवकास 

कायिहरुको सञ्र्ालन र 

व्यवस्थापन सम्बन्धी 

लनदलेशका 

वडा स्तरका लवकास कायिहरु 

कायािन्वयन कायियोजना तयारी तथा 

लाग ूनिएको ।  

वडा स्तरका लवकास कायिहरु 

कायािन्वयन कायियोजना तयारी 

तथा लाग ूगने ।  

लैंवगक समानता तथा सामावजक 

समािेर्ीकरण 

निएको लैससास बजेट परीक्षण 

कायिलवलध 

लैससास बजेट परीक्षण कायिलवलध 

लाग ुनिएको । 

लैससास बजेट परीक्षण 

कायिलवलध लाग ुगने । 

    स्थानीय लैससास रणनीलत स्थानीय लैससास रणनीलत लाग ु

निएको । 

स्थानीय लैससास रणनीलत लाग ु

गने । 

जजिा, तास तथा मवदरा वनयन्त्रण निएको  गाउँपाललका जुवा ऐन स्थानीय स्तरमा जवुा, तास लनयन्िण 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु पलहर्ान तथा 

कायािन्वयन निएको । 

स्थानीय स्तरमा जवुा, तास 

लनयन्िण सम्बन्धी कायिक्रमहरु 

पलहर्ान तथा कायािन्वयन गने । 

    मलदरा (लनयन्िण, व्यवस्थापन 

र लनयमन) ऐन 

स्थानीय स्तरमा मलदरा लनयन्िण 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु पलहर्ान तथा 

कायािन्वयन निएको । 

स्थानीय स्तरमा मलदरा लनयन्िण 

सम्बन्धी कायिक्रमहरु पलहर्ान 

तथा कायािन्वयन गने । 

सािुजवनक सम्पवत्त संरक्षण  निएको  साविजलनक सम्पलि संरक्षण 

कायिलवलध  

साविजलनक सम्पलि संरक्षण 

कायिलवलध लाग ुनिएको । 

साविजलनक सम्पलि संरक्षण 

कायिलवलध लाग ुगने । 

ग)    व्यिस्थापन         

कायु विभाजन र कायु सम्पादन निएको  गाउँ कायिपाललकाको बैठक 

सञ्र्ालन कायिलवलध  

गाउँ कायिपाललकाको बैठक 

सञ्र्ालन कायिलवलध लाग ुनिएको । 

गाउँ कायिपाललकाको बैठक 

सञ्र्ालन कायिलवलध लाग ुगने । 
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    गाउँ कायिपाललका 

(कायिसम्पादन) लनयमावली  

गाउँ कायिपाललका (कायिसम्पादन) 

लनयमावली लाग ुनिएको ।  

गाउँ कायिपाललका 

(कायिसम्पादन) लनयमावली 

लाग ुगने ।  

    लनणिय वा आदशे र 

अलधकारपिको प्रमाणीकरण 

(कायिलवलध) लनयमावली  

लनणिय वा आदशे र अलधकारपिको 

प्रमाणीकरण (कायिलवलध) 

लनयमावली लाग ुनिएको । 

लनणिय वा आदशे र 

अलधकारपिको प्रमाणीकरण 

(कायिलवलध) लनयमावली लाग ु

गने । 

भिन वनमाुण र सडक सम्िन्धी 

व्यिस्था 

निएको िवन लनमािण र सडक सम्बन्धी 

मापदण्ड  

िवन लनमािण र सडक मापदण्ड 

सम्बन्धी जानकारीमलूक 

कायिक्रमहरु पलहर्ान तथा 

कायािन्वयन निएको । 

िवन लनमािण र सडक मापदण्ड 

सम्बन्धी जानकारीमलूक 

कायिक्रमहरु पलहर्ान तथा 

कायािन्वयन गने । 

स्थानीय सवजचत कोष स्थानीय सरकारको लवलनयोजन ऐन       

  ताराखोला गाउँपाललकाको आलथिक 

कायिलवलध लनयलमत तथा व्यवलस्थत गनि 

बनेको काननू-२०७४  

      

आकवस्मक कोष निएको  आकलस्मक कोर्ष स्थापना र 

सञ्र्ालन सम्बन्धी कायिलवलध 

आकलस्मक कोर्ष स्थापना र 

सञ्र्ालन सम्बन्धी कायिलवलध लाग ु

निएको । 

आकलस्मक कोर्ष स्थापना र 

सञ्र्ालन सम्बन्धी कायिलवलध 

लाग ुगने । 
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अनसुरू्ी ६ 

क) स्थानीय सरकारको लबद्यमान मानव संसाधनको क्षमता लेखाजोखा फारम (लनवािलर्त पदालधकारी) 

पदीय वजम्मेिारी िडा नं वजम्मेिारीहरु विद्यमान ज्ञान वसप र 

दक्षता (स्िमूल्यांकन) 

ज्ञान वसप र दक्षता िृविको लावग 

अपेक्षा गररएको क्षमता विकास 

कायुक्रम (विषयिस्तज) उच्र् मध्यम न्यनू 

गाउँपावलका अध्यक्ष 

(स्थाससंऐ २०७४, दफा 

१६ उपदफा ४ क ) 

 ▪ गाउँ सिा र गाउँ कायिपाललका सञ्र्ालन र नेततृ्व लदने 

▪ गाउँपाललकाका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई काननू बमोलजम 

लजम्मेवारी बाँडफाँट र हरेफेर गने 

▪ वालर्षिक कायिक्रम तथा बजेट तजुिमा कायिमा नेततृ्व लदने  

▪ कायिपाललकाको दलैनक कायिको रेखदखे लनदशेन र 

लनयन्िण गने 

▪ योजना तथा कायिक्रमहरुको अनगुमन तथा सपुररबेक्षण गने 

▪ प्रर्ललत काननू बमोलजम लसफाररसहरु गने  

   ▪ स्थानीय सरकारका प्रर्ललत ऐन तथा 

काननुी व्यवस्था सम्बन्धमा 

अलिमूलखकरण  

▪ स्थानीय तहको योजना तजुिमा प्रलक्रया 

सम्बन्धमा अलिमलूखकरण 

▪ योजना तथा कायिक्रमहरुको अनगुमन 

तथा सपुररबेक्षण सम्बन्धी ताललम 

उपाध्यक्ष 

(स्थाससंऐ २०७४, दफा 

१६ उपदफा ४ ख ) 

 ▪ अध्यक्षको अनपुलस्थलतमा कायिबाहक अध्यक्ष िई काम 

गन े

▪ न्यालयक सलमलतको संयोजक िई काम गने  

▪ योजना तथा कायिक्रमहरुको अनगुमन तथा सपुररबेक्षण गरी 

सोको प्रलतवेदन बैठकमा पेश गने 

▪ सिा र कायिपाललकावाट गलठत सलमलतहरुको काममा 

सहलजकरण र समन्वय गने 

   ▪ स्थानीय सरकारका प्रर्ललत ऐन तथा 

काननुी व्यवस्था सम्बन्धमा 

अलिमूलखकरण  

▪ स्थानीय तहको योजना तजुिमा प्रलक्रया 

सम्बन्धमा अलिमलूखकरण 

▪ योजना तथा कायिक्रमहरुको अनगुमन 

तथा सपुररबेक्षण सम्बन्धी ताललम 

िडा अध्यक्षहरु १ ▪ वडा सलमलतको नेततृ्व गने    ▪ स्थानीय सरकारका प्रर्ललत ऐन तथा 
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(स्थाससंऐ २०७४, दफा 

१६ उपदफा ४ ग) 

▪ वडा सलमलतको काममा समन्वय र सहलजकरण 

▪ वडाको लवकास योजना बजेट र कायिक्रम तयार गने गराउने 

र गाउँपाललकामा पेश गने 

▪ वडाका योजना तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयन गराउन,े 

अनगुमन र सलमक्षा गने । 

▪ स्थाससंऐ २०७४, दफा १२ को खण्ड ङ मा उललेलखत 

लवर्षयहरुमा लसफाररस तथा प्रमालणत सम्बन्धी कायि गने । 

काननुी व्यवस्था सम्बन्धमा 

अलिमूलखकरण  

▪ स्थानीय तहको योजना तजुिमा प्रलक्रया 

सम्बन्धमा अलिमलूखकरण 

▪ योजना तथा कायिक्रमहरुको अनगुमन 

तथा सपुररबेक्षण सम्बन्धी ताललम 

िडा सदस्यहरु १ ▪ वडा अध्यक्षको अनपुलस्थलतमा कायिबाहक वडा अध्यक्ष 

िई काम गने  

▪ वडाको लवकास योजना बजेट र कायिक्रम तयार गने कायिमा 

सहलजकरण गने । 

▪ वडाका योजना तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयन गराउन,े 

अनगुमन र सलमक्षा कायिमा सहयोग गने । 

   ▪ स्थानीय सरकारका प्रर्ललत ऐन तथा 

काननुी व्यवस्था सम्बन्धमा 

अलिमूलखकरण  

▪ स्थानीय तहको योजना तजुिमा प्रलक्रया 

सम्बन्धमा अलिमलूखकरण 

▪ योजना तथा कायिक्रमहरुको अनगुमन 

तथा सपुररबेक्षण सम्बन्धी ताललम 

कायुपावलका सदस्यहरु 

(स्थाससंऐ २०७४, दफा 

१६ उपदफा ४ घ) 

१ ▪ कायिपाललकाको बैठकमा िाग ललने 

▪ लवर्षयगत के्षिको संयोजक वा प्रमखु िई काम गने 

▪ योजना तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयन गराउन,े अनगुमन र 

सलमक्षा कायिमा सहयोग गने । 

   ▪ स्थानीय सरकारका प्रर्ललत ऐन तथा 

काननुी व्यवस्था सम्बन्धमा 

अलिमूलखकरण  

▪ स्थानीय तहको योजना तजुिमा प्रलक्रया 

सम्बन्धमा अलिमलूखकरण 

▪ योजना तथा कायिक्रमहरुको अनगुमन 

तथा सपुररबेक्षण सम्बन्धी ताललम 

ख) न्यालयक सलमलत पदालधकारीहरुको क्षमता लेखाजोखा फारम (नपेालको संलवधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन २०७४ को धारा ४७)  



 

100 

 

ताराखोला गाउँपाललकाको न्यालयक सलमलत (गठन तथा सञ्र्ालन) कायिलवलध २०७५ अनसुार 

पद वजम्मेिारीहरु विद्यमान ज्ञान वसप र 

दक्षता (स्िमूल्यांकन) 

ज्ञान वसप र दक्षता िृविको लावग अपेक्षा 

गररएको क्षमता विकास कायुक्रम 

(विषयिस्तज) उच्र् मध्यम न्यनू 

न्यावयक सवमवतका 

पदावधकारीहरु 

▪ गनुासो र उजरुी दताि र व्यवस्थापन 

▪ गनुासो र उजरुी मालथ कायिबाही तथा लववाद लनरुपण  

▪ लनणियहरुको अलिलेलखकरण 

▪ मध्यस्थता सलमलतको गठन र पररर्ालन 

   ▪ न्यालयक सलमलतद्वारा न्याय सम्पादन सम्बन्धी 

ताललम  
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अनसुरू्ी ७ 

स्थानीय सरकारको लबद्यमान मानव संसाधनको क्षमता लेखाजोखा फारम (कमिर्ारी - शाखागत रुपमा) 

पदीय वजम्मेिारी कायुवििरण अनजसार गनजु पने 

कायुहरु 

कायु सम्पादनमा दवेखएको कवठनाई विद्यमान ज्ञान वसप र 

दक्षता (स्िमूल्यांकन) 

ज्ञान वसप र दक्षता िृविको लावग 

अपेक्षा गररएको क्षमता विकास 

कायुक्रम (विषयिस्तज) उच्र् मध्यम न्यनू 

(क) सामान्य प्रर्ासन र्ाखा 

शाखा प्रमखु  

प्रशासन अलधकृत 

▪ स्थानीय सेवा तथा जनशलि 

लवकास 

▪ बजार अनगुमन गणुस्तर 

नापतौल खाद्य सरूक्षा र 

उपिोिा लहत संरक्षण 

▪ तथ्यांक र फाईललङ 

▪ लैससास कायािन्वयन 

▪ प्रलवलधमैिी तथ्याङ्क र  फाईललङ 

व्यवस्था कम जानकारी । 

▪ काननू लनमािण लबलधमा कम 

जानकारी । 

▪ लैससास संवेदनशील प्रशासनमा 

कम जानकारी । 

   ▪ प्रलवलधमैिी तथ्यांक र फाईललङ 

व्यवस्थापन ताललम 

▪ स्थानीय काननू तथा कायिलवलधहरु 

तजुिमा प्रलक्रया सम्बन्धमा ताललम 

▪ प्रशासनमा लैससास सम्बलन्ध 

ताललम 

प्रशासन सहायक ▪ सामान्य प्रशासन 

▪ कमिर्ारी प्रशासन 

▪ तथ्यांक र फाईललङ 

▪ प्रलवलधमैिी तथ्याङ्क र  फाईललङ 

व्यवस्था कम जानकारी । 

▪ काननू लनमािण लबलधमा कम 

जानकारी । 

▪ लैससास संवेदनशील प्रशासनमा 

कम जानकारी । 

   ▪ प्रलवलधमैिी तथ्यांक र फाईललङ 

व्यवस्थापन ताललम 

▪ स्थानीय काननू तथा कायिलवलधहरु 

तजुिमा प्रलक्रया सम्बन्धमा ताललम 

▪ प्रशासनमा लैससास सम्बलन्ध 

ताललम 

(ख) राजस्ि तथा आवथुक प्रर्ासन र्ाखा 
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लेखा अलधकृत ▪ आलथिक योजना तथा बजेट  

▪ साविजलनक खररदका कायि 

▪ आलथिक अनगुमन 

▪ आलथिक प्रलतवेदन 

     

लेखापाल ▪ आलथिक योजना तथा बजेट  

▪ साविजलनक खररदका कायि 

▪ आलथिक अनगुमन 

▪ आलथिक प्रलतवेदन 

  

 

   

आलेप सहायक ▪ आन्तररक लेखा परीक्षण 

▪ लेखा परीक्षण प्रलतवेदन 

  

 

   

(ग) पूिाुधार विकास तथा भिन वनयमन  र्ाखा 

ईलन्जलनयर (लसलिल) 

र सव ईलन्जलनयर 

▪ सडक तथा यातायात सेवा 

व्यवस्थापन 

▪ िवन तथा िवन संलहता लनमािण 

ईजाजत (लडजाईन सलहत) 

▪ जग्गा नापी ननसा र बस्ती 

लवकास 

▪ जललबद्यतु, उजाि, सडक बिी, 

लसंर्ाई व्यवस्था 

▪ योजनाको अनगुमन 

▪ योजनाको मलूयाङ्कन 

▪ साविजलनक खररद सम्बन्धमा कम 

जानकारी 

▪ िवन तथा िवन संलहता सम्बन्धमा 

कम जानकारी 

 

 

  ▪ साविजलनक खररद ताललम 

▪ िवन तथा िवन संलहता सम्बन्धी 

ताललम 
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अलकि टेनर्र 

ईलन्जलनयर 

▪ िवन तथा िवन संलहता लनमािण 

ईजाजत (लडजाईन सलहत) 

▪ योजनाको अनगुमन 

▪ योजनाको मलूयाङ्कन 

     

खानेपानी सब 

टेलननलसयन 

▪ जग्गा नापी ननसा र बस्ती 

लवकास 

     

(घ) आवथुक विकास र्ाखा 

कृलर्ष लवकास 

अलधकृत 

▪ कृलर्ष, कृलर्ष प्रसार र कृलर्ष 

उत्पादन व्यवस्थापनमा 

सहलजकरण 

▪ कृलर्ष बालीहरुको उत्पादनमा 

प्रालबलधक सहयोग 

▪ कृलर्ष प्रवद्धिनका कायिक्रमहरुको 

योजना, कायािन्वयन र अनगुमन 

     

कृलर्ष प्रालवलधक ▪ कृलर्ष, कृलर्ष प्रसार र कृलर्ष 

उत्पादन व्यवस्थापनमा 

सहलजकरण 

▪ कृलर्ष बालीहरुको उत्पादनमा 

प्रालबलधक सहयोग 

▪ कृलर्ष प्रवद्धिनका कायिक्रमहरुको 

योजना, कायािन्वयन र अनगुमन 

     

पश ुलवकास अलधकृत ▪ पशलुवकासका कायिक्रमहरुको      
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योजना, कायािन्वयन र अनगुमन 

▪ पश ुस्वास्थ्यमा प्रालबलधक 

सहयोग  

पश ुसेवा सहायक ▪ पशलुवकासका कायिक्रमहरुको 

योजना, कायािन्वयन र अनगुमन 

▪ पश ुस्वास्थ्यमा प्रालबलधक 

सहयोग  

     

रोजगार संयोजक ▪ रोजगारी तथ्याङ्क संकलन 

तथा अद्यावलधक गने 

▪ रोजगारी तथा व्यवसालयक लसप 

लवकासका कायिक्रमहरुको 

व्यवस्था गने 

▪ लसप सम्बन्धी सेवा प्रदायक 

संस्था तथा लबज्ञहरुको रोस्टर 

तयारी र उपयोग 

▪ प्रलवलधमैिी (लडलजटल) रोजगारी 

तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन 

कायिमा कलठनाई । 

   ▪ प्रलवलधमैिी (लडलजटल) रोजगारी 

तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापन 

ताललम 

उद्यम लवकास 

अलधकृत 

▪ स्थानीय लघ ुघरेल ुतथा साना 

उद्यम लवकास योजना तयारी 

तथा कायािन्वयन 

▪ उद्धमलशलता लवकास ताललम र 

लसप ताललम व्यवस्थापन 

▪ उद्यम लवकास सम्बन्धी 

कायिक्रमहरुको अनुगमन तथा 

मलूयाकंन 
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▪ प्रगलत प्रलतवेदन तयारी 

उद्यम लवकास 

सहजकताि 

▪ स्थानीय लघ ुघरेल ुतथा साना 

उद्यम लवकास योजना तयारी 

तथा कायािन्वयन 

▪ उद्धमलशलता लवकास ताललम र 

लसप ताललम व्यवस्थापन 

▪ उद्यम लवकास सम्बन्धी 

कायिक्रमहरुको अनुगमन तथा 

मलूयांकन 

▪ उद्यम सम्बन्धी सरू्ना तथा 

तथ्यांक व्यवस्थापन 

▪ प्रगलत प्रलतवेदन तयारी 

     

(ङ) सामावजक विकास र्ाखा 

सामालजक लवकास 

अलधकृत 

▪ लैससास कायािन्वयन 

▪ सामालजक लवकाससंग सम्बन्धी 

कायिक्रमहरुको योजना तथा 

कायािन्वयनमा सहलजकरण 

▪ सामालजक लवकाससंग 

सम्बलन्धत तथ्यांक तथा सरू्ना 

व्यवस्थापन 

     

सा लब सहायक ▪ सामालजक लवकाससंग सम्बन्धी 

कायिक्रमहरुको योजना तथा 

▪ लवर्षयके्षिगत तथ्याकलाई 

प्रलवलधमैिी प्रणालीमा व्यवस्थापन 

   ▪ लडलजटल तथ्याङ्क व्यवस्थापन 

ताललम 
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कायािन्वयनमा सहयोग 

▪ सामालजक लवकाससंग 

सम्बलन्धत तथ्यांक तथा सरू्ना 

व्यवस्थापन 

गनि कलठनाई िएको । 

▪ लैससास सम्बलन्ध योजना तयारी र 

कायािन्वयनमा कलठनाई िएको । 

▪ लैससास अवधारणा र कायािन्वयन 

सम्बन्धमा ताललम 

मलहला लवकास 

लनरीक्षक 

▪ मलहला तथा बालबाललका 

लवकास र सशलिकरणका 

कायिक्रमहरु तयारी र 

कायािन्वयन 

▪ मलहला तथा बालबाललका 

सम्बन्धी कायिक्रमहरुको तथ्यांक 

तथा सरू्ना व्यवस्थापन 

▪ मलहला तथा बालबाललका सम्बन्धी 

कायिक्रमहरुको तथ्यांक तथा सूर्ना 

व्यवस्थापन प्रलवलधमैिी निएको । 

   ▪ प्रलवलधमैिी तथ्यांक तथा सरू्ना 

व्यवस्थापन सम्बन्धी ताललम 

सामालजक सरूक्षा 

MIS सहायक 

▪ प्रलवलधमैिी तथ्यांक तथा सरू्ना 

व्यवस्थापन 

     

(च) वर्क्षा तथा खेलकज द र्ाखा 

स्थानीय लशक्षा 

अलधकारी 

▪ आधारितू तथा माध्यलमक 

लशक्षाको व्यवस्थापन 

▪ लशक्षा लवकासका कायिक्रम तथा 

लवद्यालयहरुको लनरीक्षण, 

अनगुमन 

▪ प्रालबलधक लशक्षा र व्यवसालयक 

ताललमको व्यवस्था 

▪ लशक्षा क्षेिका वालर्षिक बजेट 

तथा खर्िको व्यवस्थापन र 
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लनयमन 

लशक्षा सहायक ▪ लशक्षा लवकास सम्बन्धी तथ्यांक 

तथा सरू्ना व्यवस्थापन 

▪ लवद्यालय तथा लशक्षक सम्बन्धी 

प्रशासलनक कायिहरु 

     

लशक्षा प्रालवलधक 

सहायक 

▪ लशक्षा लवकास सम्बन्धी तथ्यांक 

तथा सरू्ना व्यवस्थापन 

▪ लवद्यालय तथा लशक्षक सम्बन्धी 

प्रशासलनक कायिहरु 

     

(छ) आधारभूत स्िास्थ्य र सरसफाई र्ाखा 

स्वास्थ्य शाखा प्रमखु ▪ जनस्वास्थ्य सम्बन्धी योजना 

तयारी र कायािन्वयन 

▪ योजनाहरुको अनगुमन र 

मलूयांकन 

▪ स्वास्थ्य क्षेिका वालर्षिक बजेट 

तथा खर्िको व्यवस्थापन र 

लनयमन 

▪ प्रगलत प्रलतवेदन तयारी गने 

     

अहवे ▪ लबरामीहरुको स्वास्थ्य उपर्ार 

▪ लबरामी सम्बन्धमा तथ्यांक 

संकलन र व्यवस्थापन 

स्वास्थ्य क्षेिका कायिक्रमहरु, लबरामी र 

और्षधीहरु सम्बन्धमा तथ्यांक संकलन 

र व्यवस्थापन प्रलवलधमैिी निएको । 

   लडलजटल सरू्ना तथा प्रलतवेदन 

प्रणाली सम्बन्धी ताललम 

अनमी (सबै) ▪ खोप तथा मातसृ्वास्थ्यका स्वास्थ्य क्षेिका कायिक्रमहरु, लबरामी र    लडलजटल सरू्ना तथा प्रलतवेदन 
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कायिक्रमहरु कायािन्वयन गने 

▪ प्रगलत प्रलतवेदन तयारी गने 

और्षधीहरु सम्बन्धमा तथ्यांक संकलन 

र व्यवस्थापन प्रलवलधमैिी निएको । 

प्रणाली सम्बन्धी ताललम 

(ज) योजना अनजगमन तथा तथ्याङ्क र्ाखा 

शाखा प्रमखु ▪ आवलधक तथा वालर्षिक 

योजनाहरु तजुिमा गने । 

▪ योजनाहरु कायािन्वयन गराउने । 

▪ योजनाहरुको अनगुमन गने । 

▪ आवलधक प्रगलत प्रलतवेदन तयार 

गने । 

▪ योजनाहरुको सरू्ना तथा तथ्याङ्क 

प्रलवलधमैिी हुन  नसकेको । 

▪ योजनाहरुको अनगुमन प्रिावकारी 

हुन नसकेको । 

▪ आवलधक प्रगलत प्रलतवेदन तयारीमा 

बढी समय लागेको । 

   ▪ योजनाहरुको प्रलवलधमैिी सरू्ना 

तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन / 

योजना सफ्टवेयर ताललम  

▪ योजनाहरुको अनगुमन सम्बन्धी 

ताललम 

▪ प्रलवलधमैिी आवलधक प्रगलत 

प्रलतवेदन तयारी सम्बन्धी ताललम 

योजना अलधकृत ▪ आवलधक तथा वालर्षिक 

योजनाहरु तजुिमा गने । 

▪ योजनाहरु कायािन्वयन गराउने । 

▪ योजनाहरुको अनगुमन गने । 

▪ आवलधक प्रगलत प्रलतवेदन तयार 

गने । 

     

योजना सहायक ▪ आवलधक तथा वालर्षिक 

योजनाहरु तजुिमा गने । 

▪ योजनाहरु कायािन्वयन गराउने । 

▪ योजनाहरुको अनगुमन गन े। 

▪ आवलधक प्रगलत प्रलतवेदन तयार 

गन े। 

▪ योजनाहरुको सरू्ना तथा तथ्याङ्क 

प्रलवलधमैिी हुन  नसकेको । 

▪ योजनाहरुको अनगुमन प्रिावकारी 

हुन नसकेको । 

▪ आवलधक प्रगलत प्रलतवेदन तयारीमा 

बढी समय लागेको । 

   ▪ योजनाहरुको प्रलवलधमैिी सरू्ना 

तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन / 

योजना सफ्टवेयर ताललम  

▪ योजनाहरुको अनगुमन सम्बन्धी 

ताललम 

▪ प्रलवलधमैिी आवलधक प्रगलत 



 

109 

 

▪ योजनाहरुको फाईललङ व्यवलस्थत 

हुन नसकेको । 

प्रलतवदेन तयारी सम्बन्धी ताललम 

▪ फाईललङ व्यवस्थापन ताललम 

(झ) सूचना र्ाखा 

सरू्ना अलधकृत ▪ सरू्ना संकलन र व्यवस्थापन 

▪ सरू्ना लबतरण र सम्प्रेर्षण 

▪ प्रलवलधमैिी सरू्ना व्यवस्थापन 

▪ प्रलवलधमैिी सरू्ना व्यवस्था आंलशक 

िएको । 

▪ वेबसाईट अद्यावलधक गनि नसनने । 

   ▪ प्रलवलधमैिी सरू्ना व्यवस्थापन 

ताललम 

▪ सफ्टवेयरमा आधाररत सरू्ना 

व्यवस्थापन ताललम 

▪ वेबसाईट सञ्र्ालन ताललम 

सरू्ना प्रलवलध 

अलधकृत 

▪ सरू्ना संकलन र व्यवस्थापन 

▪ सरू्ना लबतरण र सम्प्रेर्षण 

▪ प्रलवलधमैिी सरू्ना व्यवस्थापन 

▪ प्रलवलधमैिी सरू्ना व्यवस्था आंलशक 

िएको । 

    

सरू्ना सहायक ▪ सरू्ना संकलन र व्यवस्थापन 

▪ सरू्ना लबतरण र सम्प्रेर्षण 

▪ प्रलवलधमैिी सरू्ना व्यवस्थापन 

▪ प्रलवलधमैिी सरू्ना व्यवस्था आंलशक 

िएको । 

▪ वेबसाईट अद्यावलधक गनि नसनने । 

   ▪ प्रलवलधमैिी सरू्ना व्यवस्थापन 

ताललम 

▪ सफ्टवेयरमा आधाररत सरू्ना 

व्यवस्थापन ताललम 

▪ वेबसाईट सञ्र्ालन ताललम 

(ञ) िातािरण र्ाखा 

वातावरण अलधकृत 

वातावरण सहायक 

▪ वातावरण सम्बन्धी सरू्ना 

व्यवस्थापन 

▪ वातावरण संरक्षण सम्बन्धी 

योजना पलहर्ान र योजना तयारी 

▪ वातावरण सम्बन्धी योजना 
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कायािन्वयनमा प्रालबलधक 

सहलजकरण र अनगुमन 

▪ योजना प्रगलत प्रलतवेदन तयारी 

(ञ) िडा कायाुलय – सिै 

वडा सलर्व ▪ वडा प्रशासन 

▪ ब्यलिगत घट्ना दताि 

▪ सामालजक सरूक्षा ििा 

व्यवस्थापन 

▪ अनलाईन राजस्व व्यवस्थापनको 

अनगुमन गने कलठनाई िएको । 

▪ वडा कायािलयको र्सु्त व्यवस्थापन 

गनि कलठनाई िएको । 

   ▪ अनलाईन राजस्व व्यवस्थापन 

ताललम 

▪ कायािलय व्यवस्थापन ताललम 

प्रशासन सहायक ▪ लर्ट्ठी पि तयारी र दताि तथा 

र्लानी 

▪ लसफाररसहरु तयार गने 

▪ बैठक लनणियहरु तयार गने 

▪ प्रगलत प्रलतवेदन तयारी 

▪ सरू्ना संकलन र व्यवस्थापन 

     

राजस्व सहायक ▪ राजस्व संकलन र बैंक जम्मा 

गन े

     

कायािलय सहयोगी कायािलयको सरसफाई, पानी, दताि 

र र्लानी, कागाजात फाईललङ 

व्यवस्थापन 

कागाजात फाईललङ व्यवलस्थत हुन 

नसकेको । 

   कागाजात फाईललङ र कायािलय 

सजावट सम्बन्धी ताललम 
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अनसुरू्ी ८ 

स्थानीय सरकारको लबद्यमान मानव संसाधनको क्षमता लेखाजोखा फारम (आपलूतिमा आधाररत) 

क्षमता विकासको के्षत्र प्रवर्क्षण/ 

अवभमूवखकरण/ 

अन्तवकु्रया/ 

अन्य 

कायुक्रम वकन आिश्यक 

परेको ? 

कायुक्रम कसको लावग (कृपया वठक वचन्ह लगाउनज होला एक भन्दा 

िढी पवन हुन सक्दछ ।) 

अपेवक्षत उपलब्धी समय 

अिवध 

(वदन) 

कायु 

सजचालन 

गनु 

उपयूि 

मवहना 

कायिपाललका 

पदालधकारी 

वडा सलमतका 

पदालधकारीहरु 

कमिर्ारीहरु 

कुन तहको? 

वडाका 

कमिर्ारीहरु 

अन्य (खलुाउने) 

स्थानीय र्ासन सम्िन्धी 

नीवत कानून र 

सािुजवनक प्रर्ासन 

प्रलशक्षण सेवा प्रवाह र साविजलनक 

प्रशासनलाई प्रिावकारी 

बनाउन  

   

अलधकृत 

  सेवा प्रवाह र साविजलनक 

प्रशासन प्रिावकारी हुन े 

७ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

स्थानीय न्यावयक तथा 

मध्यस्थता 

प्रलशक्षण न्यालयक तथा मध्यस्थता लसप 

लवकास गनि 

    न्यालयक सलमलत र 

मेललमलापकताि 

न्यालयक तथा मध्यस्थता लसप 

लवकास हनु े

३ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

नवतजामा आधाररत 

योजना तजजुमा र 

अनजगमन तथा 

मूल्याङ्कन प्रणाली 

प्रलशक्षण नलतजामा आधाररत योजना 

तजुिमा र अनुगमन तथा 

मलूयाङ्कन प्रणाली 

प्रिावकारी कायािन्वयन 

   

अलधकृत 

 अनुगमन तथा 

मलूयाङ्कन 

सलमलतका 

पदालधकारीहरु 

नलतजामा आधाररत योजना 

तजुिमा र अनुगमन तथा 

मलूयाङ्कन प्रणाली 

कायािन्वयन हुन े

३ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

भूउपयोग नीवत तजजुमा 

तथा कायाुन्ियन 

अलिमलूखकरण िउूपयोग नीलत तजुिमा तथा 

कायािन्वयन प्रिावकारी 

बनाउन  

     िउूपयोग नीलत तजुिमा तथा 

प्रिावकारी कायािन्वयन हनु े

१ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

भिन संवहता अलिमलूखकरण िवन संलहता लाग ूगनि      सरोकारवाला िवन संलहता लाग ूगनि सलकन े १ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

कायाुलय व्यिस्थापन 

तथा अवभलेख प्रणाली 

प्रलशक्षण कायािलय व्यवस्थापन तथा 

अलिलेख प्रणाली प्रिावकारी 

तुलयाउन 

     कायािलय व्यवस्थापन तथा 

अलिलेख प्रणाली प्रिावकारी 

हुन े

३ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

सािुजवनक र सामावजक 

उत्तरदावयत्ि 

प्रलशक्षण स्थानीय तहमा सशुासन 

कायम गनि 
     स्थानीय तहमा सशुासन कायम 

गनि टेवा पगु्न े

३ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 
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(जिाफदेवहताका 

अिधारणा, औजारहरू 

र उपयोग सीप) 

लैंवगक समानता र 

सामावजक 

समािेर्ीकरण 

प्रलशक्षण लैससासका सवालहरुको 

सम्बोधन गनि  
     लैससासका सवालहरुको 

सम्बोधन हुदँ ैजान े

३ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

फोहोर मैला तथा 

िातािरण व्यिस्थापन 

अलिमलूखकरण फोहोर मलैा तथा वातावरण 

व्यवस्थापनमा प्रिावकारीता 

लयाउन 

    सरोकारवालाहरु फोहोर मलैा तथा वातावरण 

व्यवस्थापनमा प्रिावकारीता 

आउने 

१ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

सूचना तथा ज्ञान 

व्यिस्थापन 

प्रलशक्षण सरू्ना तथा ज्ञान 

व्यवस्थापनमा प्रिावकारीता 

लयाउन 

     सरू्ना तथा ज्ञान व्यवस्थापनमा 

प्रिावकारीता आउन े

५ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

नेतृत्ि सीप, Team 

building, द्वन्द  

व्यिस्थापन 

प्रलशक्षण नेततृ्व सीप, Team 

building, द्वन्द  

व्यवस्थापनमा प्रिावकारीता 

लयाउन 

     सक्षम नेततृ्व लवकास हनु,े 

Team building, द्वन्द 

व्यवस्थापनमा प्रिावकारीता 

आउने 

५ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

स्थानीय पररपे्रक्ष्यसगँ 

सम्िवन्धत विषयहरू 

जस्तैैः पूणु खोप, 

सरसफाइ, साक्षर, 

िालवििाह, घटना दताु, 

र वनयन्त्रणमजखी कायु 

जस्तैैः छज िाछज त,भेदभाि, 

दाइजो, छाउपडी, 

िोक्सी, आवद 

प्रलशक्षण स्थानीय पररप्रके्ष्यसँग 

सम्बलन्धत लवर्षयहरू जस्तःै 

पणूि खोप, सरसफाइ, साक्षर, 

बाललववाह, घटना दताि, र 

लनयन्िणमखुी कायि जस्तःै 

छुवाछुत,िेदिाव, दाइजो, 

छाउपडी, बोनसी, आलद 

न्यलूनकरणमा टेवा पयुािउन  

    राजलनलतक दल, 

सामदुालयक 

संस्था, टोल 

लवकास संस्था, 

पिकार र अन्य 

सरोकारवालाहरु 

स्थानीय पररप्रके्ष्यसँग सम्बलन्धत 

लवर्षयहरू जस्तैः पणूि खोप, 

सरसफाइ, साक्षर, बाललववाह, 

घटना दताि, र लनयन्िणमखुी 

कायि जस्तैः छुवाछुत,िदेिाव, 

दाइजो, छाउपडी, बोनसी, 

आलद न्यलूनकरणमा टेवा पगु्न े

१/१  कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

सकारात्मक सोच प्रलशक्षण पदालधकारी, कमिर्ारी र 

सरोकारवालाहरुमा 
    राजलनलतक दल, 

सामदुालयक 

पदालधकारी, कमिर्ारी र 

सरोकारवालाहरुमा सकारात्मक 

२ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 
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सकारात्मक सोर् लवकास गनि संस्था, टोल 

लवकास संस्था, 

पिकार र अन्य 

सरोकारवालाहरु 

सोर् लवकास हनु े

लेखा व्यिस्थापन, 

आन्तररक 

लेखापरीक्षण, िेरूजज 

फर्छ्यौट 

प्रलशक्षण सम्बलन्धत कमिर्ारीमा लखेा 

व्यवस्थापन, आन्तररक 

लेखापरीक्षण, बेरूज ुफर्छ्यौट 

सम्बन्धी ज्ञान लसप लवकास गनि 

  लेखाका 

कमिर्ारी 

वडा 

सलर्व 

 सम्बलन्धत कमिर्ारीमा लेखा 

व्यवस्थापन, आन्तररक 

लेखापरीक्षण, बेरूज ुफर्छ्यौट 

सम्बन्धी ज्ञान लसप लवकास हुन े

५ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

सािुजवनक खररद 

व्यिस्थापन 

प्रलशक्षण सम्बलन्धत कमिर्ारीमा 

साविजलनक खररद व्यवस्थापन 

समबन्धी ज्ञान र लसप लवकास 

गनि 

  लेखा र 

लजन्सीका 

कमिर्ारी 

वडा 

सलर्व 

 सम्बलन्धत कमिर्ारीमा 

साविजलनक खररद व्यवस्थापन 

समबन्धी ज्ञान र लसप लवकास 

हुन े

३ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

सािुजवनक समारोह 

व्यिस्थापन (अवतथी 

व्यिस्थापन, उद्घोषण, 

..) 

प्रलशक्षण पदालधकारी र कमिर्ारीलाई 

साविजलनक समारोह 

व्यवस्थापन (अलतथी 

व्यवस्थापन, उद्घोर्षण, ..) 

सम्बन्धी सक्षम तुलयाउन 

     पदालधकारी र कमिर्ारीलाई 

साविजलनक समारोह 

व्यवस्थापन (अलतथी 

व्यवस्थापन, उद्घोर्षण, ..) 

सम्बन्धी सक्षम हनु े

३ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

जनसम्पकु तथा संिाद 

रै्ली 

प्रलशक्षण पदालधकारी र कमिर्ारीमा 

जनसम्पकि  तथा संवाद शलैी 

लवकास गनि 

     पदालधकारी र कमिर्ारीमा 

जनसम्पकि  तथा संवाद शलैी 

लवकास हनु े

३ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 

सूचना प्रविवध 

(Computer, 

internet, email, 

website) 

प्रलशक्षण पदालधकारी र कमिर्ारीमा 

सरू्ना प्रलवलध (Computer, 

internet, email, website) 

सम्बन्धी लसप लवकास गनि 

     पदालधकारी र कमिर्ारीमा 

सरू्ना प्रलवलध (Computer, 

internet, email, website) 

सम्बन्धी लसप लवकास हुन े

३ कालतिक 

दलेख जेष्ठ 
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अनसुरू्ी – ९ 

सरोकारवालाहरुको लबशे्लर्षण 

यस गाउँपाललकाको संस्थागत क्षमता लवकास गनि दहेाय अनुसारका सरोकारवाला लनकायहरुको पलहर्ान 

गररएको छ । 

क्र सं सरोकारिाला वनकायहरु साझेदारीको क्षेत्रहरु 

१ अन्य गाउँ/नगरपाललकाहरु संस्थागत क्षमता लवकासका अनिुव साटासाट र क्षमता लवकासका 

संयिू पहलहरु 

२ स्थानीय राजलनलतक दलहरु गाउँपाललकाका लवकास लनमािण कायिहरु 

३ सामदुालयक लवद्यालयहरु सामदुालयक लवद्यालयको क्षमता लवकास कायिहरु 

४ टोल लवकास संस्थाहरु सामदुालयक पररर्ालन र सामालजक सर्ेतनाका कायिक्रमहरु 

५ नागररक लनगारानी समहुहरु मलहला लहसंा र अन्य अपरालधक लक्रयाकलापहरुको न्यलूनकरण गने 

र सर्ेतनामलूक कायिहरु 

६ आमा समहुहरु मलहला लहसंा र अन्य अपरालधक लक्रयाकलापहरुको न्यलूनकरण गने 

र सर्ेतनामलूक कायिहरु 

७ उद्योग बाँलणज्य संघ गाउँपाललकाका लवकास लनमािण र क्षमता लवकास कायिहरु 

९ गैर सरकारी संस्थाहरु गाउँपाललकाका लवकास लनमािण र क्षमता लवकास कायिहरु 

१० अनसुन्धानकताि र लवर्षय लवज्ञहरु गाउँपाललकाको क्षमता लवकास कायिहरुमा परामशि सेवा लदने 

११ सञ्र्ार माध्यमहरु गाउँपाललकाको सरू्ना र सफलताहरुलाई नागररक समक्ष पुयािउने 

 


