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ऩङ्चयच्छेद ― 1 : ऩङ्चयचम 
1.1. ऩषृ्ठबङू्झभ 

व्मङ्ञि, सॊस्था य सभाजभा बएको त्मो शङ्ञिराई ऺभता बङ्झनन्द्छ जसरे उनीहरुराई प्रदान गयेको 
काभ (Affairs)सम्ऩादन गनि सक्दछन ्। त्मसैगयी, ऺभता ङ्जवकास बनेको त्मस्तो प्रङ्जरियमा हो जसरे 
व्मङ्ञि, सॊगठन य सभाजभा बएको शङ्ञि (ऺभता)को ऩङ्टनजािगयण, सङ्टदृढीकयण, ङ्झसजिना, 
आन्द्तङ्चयकीकयण य ङ्झनयन्द्तय फहारी गयी यहन सक्ने फनाउने  गदिछ ।सॊऺेऩभा ऺभता ङ्जवकास बनेको 
तोङ्जकएको काभ य कतिव्म सहजै ङ्झनवािह गनि सक्ने तङ्टल्माउने प्रङ्जरियमा हो । 

ऺभता ङ्जवकास मोजना तमाय गनि ऺभता रेिाजोिा(assessment) गनङ्टिऩदिछ । मो बनेको ङ्जवद्यभान 
अवस्थाभा ऺभता सम्ऩङ्ञत्त (assets)कङ्झत छ य कङ्झत आवश्मक (needs)ऩदिछ बनी आॉकरन गने 
ऩद्दङ्झत हो ।ऺभता रेिाजोिा गदाि ऺभताराई व्मङ्ञिगत तह, सॊस्थागत तह य वातावयण अनङ्टकूरन 
(ऩूवािधाय, औजाय तथा कामिङ्जवङ्झध) तहभा सभूहीकयण गङ्चयन्द्छ य सोही अनङ्टरुऩ ऺभता ङ्जवकासका 
ङ्जरियमाकराऩहरु (activities) को तमायी, ङ्झसपाङ्चयश, कामिन्द्वमन, अनङ्टगभन, अनङ्टऩोषण य भूल्माङ्कन 
गङ्चयन्द्छ ।सभमसॉगै ती ङ्जरियमाकराऩहरु ऩङ्झन ऩङ्चयभाजिन गङ्चयन्द्छन ् य भाग एवॊ आऩूङ्झतिका आधायभा 
ऺभता ङ्जवकासका ङ्जरियमाकराऩहरुराई ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदईन्द्छ । 

जनताको सफैबन्द्दा ङ्झनकटको अथाित ्  छङ्टन य देख्न सङ्जकने सयकायको रुऩभा स्थानीमतहहरु यहेका 
छन ्।भङ्टरङ्टकबयका ७५३ स्थानीम सयकाय भध्मे नङ्टवाकोट ङ्ञजल्राको तादी गाउॉऩाङ्झरका ऩङ्झन एक हो 
। मो ऩाङ्झरकारे स्वामत्तताको उच्च अभ्मास गदै स्थानीम तहभा शासकीम सहबाङ्झगता, जवापदेङ्जहता, 
ऩायदङ्ञशिता एवॊ उत्तयदाङ्जमत्व जस्ता असर शासनका भान्द्मताहरु अङ्गारेको छ ।  

तादी गाउॉऩाङ्झरकारे नऩेारको सॊङ्जवधानको एकर अङ्झधकाय (अनङ्टसूची ‐ ८) भा उल्रेङ्ञित २२ वटा 
कामिहरु तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन  ऐन, २०७४ भा उल्रेङ्ञित गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ, 
उऩाध्मऺ, वडाध्मऺ, वडा सङ्झभङ्झत रगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत तथा प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत रगामत शािा  ईकाइहरुभा काभ गने कभिचायीहरुको सभग्र ङ्जवकास गनङ्टि ऩदिछ । 

1.2. ऺभता ङ्जवकास मोजनाको आवश्मकता तथा औङ्ञचत्म 
तादी गाउॉऩाङ्झरकाभा अध्मऺ एवभ ्उऩाध्मऺ रगामत अङ्झधकाॊश वडा अध्मऺहरु नवङ्झनवािङ्ञचत छन ्। 
ङ्जव. सॊ. २०७९ जेठ देङ्ञि शङ्टरु बएको दोस्रो कामिकारको राङ्झग ऩाङ्झरकाभा नमाॉ ऩदाङ्झधकायीहरु 
आएका छन ् । जनतासॉग गयेको वाचा, प्रङ्झतफध्दता एवभ ् घोषणाऩिहरुभा उल्रेङ्ञित कामि गनि 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुका राङ्झग सॊङ्जवधानभा उल्रेङ्ञित एकर अङ्झधकाय एवभ ्साझा अङ्झधकायफाये जानकायी 
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गयाउनङ्ट य तदनङ्टरुऩ सो कामिका राङ्झग भानवीम, बौङ्झतक एवभ ्प्रङ्जरियमागत ऺभता अङ्झबवङृ्जि गने िाका 
तमाय गनङ्टि नै अङ्जहरेको आवश्मकता हो ।तसथि, तादी गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवकास मोजना तजङ्टिभा 
गनि अत्मन्द्त आवश्मक बएको छ । 

ताजा जनादेश भापि त ्आएका नमाॉ ऩदाङ्झधकायीहरुराई के के गनङ्टि ऩदिछ य कसयी कङ्जहरे ती कामिहरु 
सम्ऩादन गने बङे्ङ कङ्ट याको चयणफि जानकायी गयाउनङ्ट नै ऺभता ङ्जवकास मोजनाको रक्ष्म बएकोरे 
तादी गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग प्रस्ताङ्जवत मो ऺभता ङ्जवकास मोजना (२०७९/८०‐२०८१‐८२)कोशेढङ्टङ्गा 
साङ्जवत हङ्टनेछ । 

1.3. ऺभता ङ्जवकास मोजना तजङ्टिभा ङ्जवङ्झध य प्रङ्जरियमा 
तादी गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवकास मोजना तजङ्टिभाको राङ्झग नवङ्झनवािङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु, प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृत एवभ ्शािा प्रभङ्टि तथा सभस्त कभिचायीहरुसभेतको सङ्जरियम सहबाङ्झगताभा ङ्झभङ्झत 
२०७९/०३/०४ भा छरपर, अन्द्तङ्जरियि मा तथा ऩयाभशि गङ्चयमो । ङ्जवगतभा नङ्टवाकोट ङ्ञजल्रा 
सभन्द्वम सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टि यही तादी गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺभा ङ्झनवािङ्ञचत श्री सन्द्तभान ताभाङरे सो 
अन्द्तङ्जरियि मा अत्मन्द्त सान्द्दङ्झबिक, उऩमोगी य साभङ्जमक बएकोरे आपूरे मस कामिभा सक्दो सहमोग गने 
य ऺभता ङ्जवकास मोजना तजङ्टिभाभा सफैको सङ्जरियम सहबाङ्झगताको वचन ङ्छदनङ्टबमो ।त्मसैगयी, 
नवङ्झनवािङ्ञचत उऩाध्मऺ सञ्जङ्ट प्माकङ्ट येररे ऩङ्झन आपूरे ङ्झसक्नङ्टऩने कङ्ट याहरु ङ्झसरङ्झसरा एवभ ् सभमफि 
ताङ्झरकाभा आउन ेबएकोरे प्रस्ताङ्जवत ऺभता ङ्जवकास मोजना दस्तावेजको व्मग्रतासाथ प्रतीऺा गयेको 
फताउनङ्ट बमो  ।  

उि अन्द्तङ्जरियि मा एवभ ्छरपर कामिरियभ सभाप्त बएऩङ्झछ प्रत्मेक शािाका कभिचायीहरुसॉग ङ्जवऻहरु 
फसी ङ्जवद्यभान ऺभताको अवस्था, अऩेङ्ञऺत ऺभताको आॉकरन य कङ्ट न कङ्ट न कामि सम्ऩादन गनि के 
कस्ता ऺभता आवश्मक छन ्बङे्ङ सम्फन्द्धभा  वास्तङ्जवक, वस्तङ्टगत एवॊ धयातरीम ङ्जवश्लषेण गङ्चयमो ।  

उि छरपर एवभ ् ङ्जवश्लषेणभा तथ्माङ्क सङ्करन कामिराई सहज हङ्टने गयी तमाय गङ्चयएका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
पायभहरुको भाध्मभफाट प्राथङ्झभक तथ्माङ्क एवभ ्सूचनाहरु सङ्करन गङ्चयएको छ । त्मसैगयी, स्थानीम 
तहरे गयेको सॊस्थागत स्वभूल्माङ्कन (LISA) को नतीजा य सो उऩय गङ्चयएको गङ्टणस्तय आश्वस्तता 
नतीजा फाये सभेत छरपर गङ्चयएको ङ्झथमो । 

प्रस्ताङ्जवत ऺभता ङ्जवकास मोजना धाङ्ङै नसङ्जकने अथाित ् ज्मादै भहत्वाकाॊऺी नफनोस ् बङ्ङाका राङ्झग 
ऩाङ्झरकाको आफ्नै स्रोतफाट छङ्टट्याउन सङ्जकने यकभ, नेऩार सयकाय एवभ ्प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हङ्टन 
सक्ने यकभ सभेतको आॉकरन गयी अनङ्टभानमोग्म एवभ ् कामािन्द्वमनमोग्म मोजना फनाउनङ्ट ऩनेभा 
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ङ्जवऻहरुरे याम प्रस्तङ्टत गदै ऺभता ङ्जवकास आमोजनाका ङ्जरियमकराऩहरुराई प्रथभ, ङ्छितीम, ततृीम 
प्राथङ्झभकताभा याङ्ञि ऩङ्जहरो, दोस्रो य तेस्रो वषिभा सञ्चारन गनि तथा ती ङ्जरियमाकराऩहरुभा चाङ्जहन े
फजेटको ङ्झभतव्ममी आॉकरन गनङ्टिऩनेभा सभेत ध्मानकषिण गयाउनङ्ट बएको ङ्झथमो । 

1.4. ऺभता ङ्जवकास मोजनाका सीभाहरु 
ऺभता ङ्जवकास मोजनाभा सकेसम्भ फढी सूचना सभावेश गयी तमाय गने प्रमास गङ्चयएको छ । 
छरपर, अन्द्तयङ्जरियमा एवभ ् स्थरगत अध्ममनफाट सङ्कङ्झरत सूचनाहरु ऩूणि नबएऩङ्झन भानव 
सॊशाधनको ङ्जवद्यभान अवस्था ङ्जवश्लषेणभा जोड ङ्छदई ऺभता ङ्जवकास मोजना तमाय गङ्चयएको छ 
।कामािरम ऩूवािधाय एवभ ्औजाय उऩकयणहरु, ङ्जवद्यभान कानूनी दस्तावेज एवभ ् अफ फनाउनङ्टऩने 
कानूनहरु सम्फन्द्धभा ऩङ्झन ङ्जवद्यभान य अऩेङ्ञऺत अवस्था फाये सभेतङ्झभङ्जहन अध्ममन गङ्चयमो ।त्मसैगयी, 
मो ऩाङ्झरकारे ङ्झछटै्ट नै सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण (O and M Survey)गने बएकोरे थऩघट बई 
कामभ हङ्टन े दयफन्द्दीभा आउने जनशङ्ञिका राङ्झग सभेत ऺभता अङ्झबवङृ्जि गनङ्टिऩने गयी ऺभता 
ङ्जवकासका ङ्जरियमाकराऩहरु सभेट्ने प्रमास गङ्चयएको छ । मद्यङ्जऩ मी ङ्जरियमाकराऩहरु बङ्जवष्मभा सॊगठन 
तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणफाट आउने जनशङ्ञिका राङ्झग ऩूणि नहङ्टन सक्दछ । 

ऩङ्जहरो प्रमासको रुऩभा तमाय गङ्चयएको मो मोजना आगभी ङ्छदनभा ऩङ्चयभाजिन गदै रग्नङ्ट ऩदिछ । 
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1.5. कामिकायी सायाॊश 
साभान्द्मत: एउटा गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवकास बन्द् नारेमसको जनशङ्ञि, सॊस्थागत  व्मवस्थाय प्रणारीगत 
व्मवस्थाभा सऺभता हाङ्झसर गने बन्द् नेजनाउॉदछ। मस अथिभा ङ्झनम्न ङ्जवषमभा सऺभता हाङ्झसर बएभा भािै 
ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवकास सम्बव बई अऩेङ्ञऺत सेवा प्रदान गनि सम्बव हङ्टन्द्छ। 

 सॊस्थागत ङ्जवकास (सॊगठनात्भक व्मवस्था, बौङ्झतक ऩूवािधाय, औजाय, उऩकयण रगामतको ऩमािप्तता 
एवभ ्उऩरब्धता)। 

 प्रणारीगत ङ्जवकास (कानङ्टनी, ऩद्दती, कामिप्रकृमा, सेवा प्रवाहीकयण, कामि सम्ऩादन प्रणारी,कामि 
वातावयण रगामतको व्मवस्था)। 

 सभग्र ऺभता ङ्जवकास (नीङ्झतगत, सॊस्थागत,सॊयचनागत, कानङ्टनी, प्रकृमागत, स्रोतसाधनगत, कामिशैरीगत, 
सॊगठनात्भक, कामि सॊस्कृङ्झत, कामि व्मवहाय, वातावयणीम - आन्द्तङ्चयक एवभ ् फाह्य, अन्द्तय-तह सभन्द्वम, 
सहकामि, सहकाङ्चयता एवभ ्सहअङ्ञस्तत्वको उऩमङ्टि कामािन्द्वमन सऺभता) 

प्रस्तङ्टत ऺभता ङ्जवकास मोजनारे सभावेश गयेका कामिरियभको कामािन्द्वमनफाट ऩाङ्झरकाभा कामियत जनशङ्ञिको 
भनोफर, जोश, जाॉगय य उत्साहभा वृङ्जि बई कामि उत्प्रयेणाभाअङ्झबवृङ्जि हङ्टने य अन्द्ततोगत्वा ऩाङ्झरकाको 
सॊस्थागत एवभ ्सॊयचनागत व्मवस्थाभा सङ्टधाय आई ऩद्दती ङ्झनभािणभा सघाउ ऩङ्टग्न जानेछ। मसफाट ऩाङ्झरकारे 
गनङ्टिऩने भङ्टख्म कामिभा सहजता आई ऩाङ्झरकाको सभङृ्जि य सभङ्टङ्ङङ्झतभा ठोस मोगदान ऩङ्टग्ने अऩेऺा गङ्चयएको छ।  

ऺभता ङ्जवकास मोजनारे भौजङ्टदा ऺभताभा फढोत्तयी ल्माउन,े ऺभता अबावको अवस्थाभा ऻान, ङ्झसऩ, जानकायी 
य दऺता ऩूङ्झति गने तथा व्मङ्ञिभा काभ गने सऺभता फढाउने सङ्टङ्झनङ्ञितता प्रदान गदिछ । सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची 
८ रे प्रदान गयेको एकर सॊवैधाङ्झनक कामि ङ्ञजम्भेवायी य स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को कानङ्टनी 
व्मवस्थाका आधायभाऩाङ्झरकाराई ङ्जवकास य सेवा प्रदान गने कामिभा सऺभता, साभथ्मिता य सवरता प्राप्त 
गनिभा मस मोजनाफाट उल्रेख्म मोगदान ऩङ्टग्नछे ।  

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ रे स्थानीम तहको सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयण गनि य ऺभता ङ्जवकास गनि 
ङ्जवशेष कामिरियभ तजङ्टिभा गयी रागङ्ट गनि सक्न े व्मवस्था उल्रेि गयेको छ। ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधीहरुरे 
ङ्झनवािचनको दौयानभा स्थानीम जनताराई ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रङ्झतविता व्मि गयेको अवस्था छ। ती प्रङ्झतविता ऩङ्टया गनि 
स्रोतको व्मवस्थाऩन प्रभङ्टि च ङ्टनौतीको रुऩभा यहेको छ। मसका राङ्झग ऩाङ्झरकारे आफ्नो स्रोत वृङ्जिको मोजना 
फनाउनङ्टऩने, याजस्व ऩङ्चयचारन ऺभता ङ्जवकास गनङ्टिऩने, सॊघ तथा प्रदेशफाट अनङ्टदान प्राङ्झप्तका प्रकृमा य 
उऩमोगफाये जानकायी हाङ्झसर गनङ्टिऩने, िचि गने सऺभता फढाउनङ्टऩने, ऩूॉजीगत िचि य ङ्जवकास िचिभा फढोत्तयी 
ल्माउनङ्टऩने, प्रशासङ्झनक एवभ ्चारङ्ट िचि ङ्झनमन्द्िण गनङ्टिऩने य उऩरब्ध साधनस्रोतको सही ढङ् गरे ङ्झभतव्ममी 
रुऩभा ऩङ्चयचारन गनङ्टिऩने हङ्टन्द्छ। मी सफै कामिका राङ्झग ऩाङ्झरकाको भौजङ्टदा ऺभता ऩमािप्त देङ्ञिॊदैन। त्मसैगयी 
ऩाङ्झरकाभा ऺभता अबाव बएको तथा कभ ऺभता बएको बङे्ङ नाभभा सॊघ सयकायका भन्द्िारमहरुफाट अझैं 
ऩङ्झन ऩाङ्झरकाको एकर अङ्झधकाय ङ्झबिको ङ्जवषमभा सशति अनङ्टदान य सशति कामिरियभ आउने य ऩाङ्झरकारे 
कामािन्द्वमन गने गयेको अवस्थाफाट ऩाय ऩाउन य ऩाङ्झरकाकै सऺभता फढाई ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदानको 
प्रमोगफाट एकर कामि ङ्ञजम्भेवायीको काभ आपैँ  सम्ऩादन गनि ऩङ्झन ऩाङ्झरकारे आफ्नो भानव सॊशाधन,सॊस्थागत 
ऺभता, बौङ्झतक ऩूवािधाय एवभ ्प्राणारीगत सङ्टधाय रगामतका ङ्जवषमभा ऺभता ङ्जवकास गनङ्टि अऩङ्चयहामि देङ्ञिन्द्छ । 
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ऩाङ्झरकाफाट स्थानीम स्तयका नीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभ, ङ्झनमभावरी,ङ्झनदेङ्ञशका, ङ्छदग्दशिन, कामिङ्जवधी य भाऩदण्ड तजङ्टिभा 
गनि, बवन ङ्झनभािण सॊङ्जहता ङ्झनभािण य ऩारना गनि गयाउन, स्थानीम ऩूवािधाय ङ्झनभािण, सॊचारन य व्मवस्थाऩन 
गनि, स्थानीम मोजना तथा फजेट तजङ्टिभा गनि, वस्ती ङ्जवकास गनि, ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन गनि, वातावयण सॊयऺण 
गनि, पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन गनि,कामि सम्ऩादनभा य सेवा प्रवाहभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगराई फढावा ङ्छदन, 
ङ्जवकास ङ्झनभािण प्रकृमाभा जनसहबाङ्झगता फढाउन, आन्द्तङ्चयक स्रोत ऩङ्चयचारन गनि, स्थानीम न्द्माङ्जमक कामि 
सम्ऩादनभा सहङ्ञजकयण गनि, साविजङ्झनक ङ्जवत्त ऩङ्चयचारन गनि, ङ्जवधी सम्भत प्रकृमाफाट साविजङ्झनक िङ्चयद 
ङ्झनभािण कामि गनि गयाउनसभेत ऺभता ङ्जवकास मोजना तजङ्टिभा गयी सोको कामािन्द्वमन गनङ्टि ऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि 
आवश् मकताको रुऩभा यहेको छ। 
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ऩङ्चयच्छेद ― 2 : स्थानीम तहको ऺभता ङ्जवकास नीङ्झत तथा कामिनीङ्झत 
2.1. ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग स्थानीम तहरे अङ्गीकाय गयेका नीङ्झतहरु 

कामिऩाङ्झरकारे प्रदान गने सेवा सङ्टङ्जवधा तथा कामिसम्ऩादन एवॊ जवापदेङ्जहताको स्तयभा वङृ्जि गने  

रक्ष्म प्राङ्झप्तका राङ्झग देहामका उदे्दश्महरु यहेका छन ् 

1. ऩाङ्झरकारे सम्ऩादन गने कामि एवॊ अऩनाउने प्रणारी तथा प्रङ्जरियमाहरु सयर, स्ऩष्ट य ऩायदशॉ 
फनाउने । 

2. ऩाङ्झरकारे प्रदान गने सेवाको व्मवस्थाऩन ऺभता, भानव सॊशाधन य कामिदऺतभा वङृ्छद्द गने । 

3. ऩाङ्झरकाको आन्द्तङ्चयक एव ्फाह्य स्रोत ऩङ्चयचारन ऺभता फढाउने । 

4. ऩाङ्झरकारे अऩनाउने ङ्जवकास व्मवस्थाऩन प्रणारीराई सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत एवॊ 
सहबाङ्झगताभूरक तथा नतीजाभूरक फनाउने । 

उऩयोि उदेश्म हाङ्झसर गनि देहामका यणनीङ्झत एवॊ कामिनीङ्झत अऩनाईएको छ । 

1. कानून, नीङ्झत तथा सङ्टशासन सम्फन्द्धी यणनीङ्झत 

ऩाङ्झरकाको आफ्नै कानून, नीङ्झत, ङ्झनमभ एव कामिङ्जवङ्झध तमाय गयी सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी 
फनाउने । मो यणनीङ्झत प्राङ्झप्तकाराङ्झग देहामका कामिनीङ्झत अऩनाउने । 

 सॊङ्जवधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ अनङ्टसायका अङ्झधकायऺेि एवॊ ङ्जवषमभा 
स्थानीम ऐन, नीङ्झत, ङ्झनमभ कामिङ्जवङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका एव भाऩदण्ड तमायी य प्रङ्ञशऺणको 
भाध्मभफाट ऩदाङ्झधकायी एवॊ कभिचायीहरुराई जानकायी एवॊ प्रफोधीकयण गने । 

 ऩाङ्झरकाको जवापदेङ्जहता फढाउन एकीकृत सॊमन्द्िको भाध्मभफाट सेवा प्रवाह तथा अन्द्म सेवा 
उऩरब्ध गयाउने 
 

2. सॊगठन तथा ऺभता ङ्जवकास सम्फन्द्धी यणनीङ्झत 

 स्थानीम सेवा प्रवाहराई सहज सयर फनाउने, कामिङ्जवङ्झध ङ्झनभािण गने तथा सयकायी 
सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेि तमाय गनि देहामका कामिनीङ्झत अऩनाईनेछ । 

 सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग भापि त सेवा प्रवाह य प्रशासङ्झनक कामि गङ्चयनेछ । 

 सेवाग्राही रगामतको सभन्द्वमभा घङ्टम्ती सेवा ङ्ञशङ्जवयहरु सञ्चरन गङ्चयनेछ । 

 वडा स्तयीम आमोजना सञ्चारन गनि य ती आमोजनाभा स्थानीमफासीको अऩनत्व कामभ 
गनि टोर सङ्टधाय सङ्झभङ्झतको गठन य ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे । 
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 सेवा केन्द्र तथा ईकाईहरुको स्थाऩना गयी उद्योग, ऩमिटन, िानेऩानी तथा सयसपाई, 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी सेवा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

 फारफाङ्झरका, ज्मेष्ट नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि भङ्जहराहरुको ङ्जवशेष आवश्मकता 
ऩूया हङ्टने गयी साविजङ्झनक बवन तथा सॊयचनाहरु ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

 ऩाङ्झरका ङ्झबिका सयकायी स्वाङ्झभत्वभा यहेका सफै सयकायी सम्ऩङ्ञत्त (जग्गा, बवन तथा 
अन्द्म सॊयचना) को अङ्झबरेि तमाय गयी ङ्झतनको सॊयऺण, सॊवििन गयी साविजङ्झनक ङ्जहत 
तथा ऩाङ्झरकाको आमस्रोत अङ्झबवङृ्जिका राङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ । 

3. स्रोत ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन यणनीङ्झत 

 याजस्वको आधाय, दय य दामया मङ्जकन गयी सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत व्मवस्थाऩन गने 
। 

 ऩाङ्झरका ङ्झबिका ङ्झनजी ऺेिराई रङ्ञऺत गयी कय ऩयाभशि सेवा केन्द्रको स्थाऩना य 
सञ्चारन गने । 

 याजस्व व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धभा कामिङ्जवङ्झध तमाय गयी रागू गने । 

 याजस्व ऩयाभशि सङ्झभङ्झतको ऺभता अङ्झबवङृ्जि गनि ङ्जवषम ङ्जवऻ एवॊ दऺहरुको सेवा सो 
सङ्झभङ्झतराई उऩरब्ध गयाउने । 

4. ङ्जवकास व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी यणनीङ्झत 

 मोजना तजङ्टिभा तथा कामािन्द्वमनभा जनसहबाङ्झगता वङृ्जि गने । 

 आमोजना व्मवस्थाऩनराई गङ्टणात्भक य ऩङ्चयणाभङ्टिी फनाउने  

 ऩाङ्झरकाको ङ्जवद्यभान आवङ्झधक मोजनाराई ऩङ्चयभाजिन गने । 

 भध्मभकारीन िचि सॊयचना तमाय गने य सो को नतीजा भाऩन सूचकहरु तमाय गयी सो 
को आधायभा वाङ्जषिक ङ्जवकास मोजना तजङ्टिभा गने । 

 केन्द्र एवॊ प्रदेश सयकायसॉग तादात्म्म यािी सडक, बवन तथा अन्द्म सॊयचना ङ्झनभािणका 
भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गने । 

 गै.स.स. तथा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्थाहरु भापि त गङ्चयने सेवा प्रवाह तथा ङ्झनभािणका 
कामिहरुभा सभन्द्वम गनि कामिङ्जवङ्झधको तमायी य कामािन्द्वमन गने । 

 ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिहरुभा दोहोयो तेहोयोऩन हटाउन केन्द्र तथा प्रदेश सयकायफाट 
अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन ताङ्झरका प्राप्त गयी सो अनङ्टरुऩ स्थानीम अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 
ङ्झनदेङ्ञशका तमाय गयी रागू गने । 
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5. सेवा प्रवाह सम्फन्द्धी यणनीङ्झत 

 ऩाङ्झरकाको आफ्नै कानून, नीङ्झत, ङ्झनमभ एव कामिङ्जवङ्झध तमाय गयी सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी 
फनाउने । मो यणनीङ्झत प्राङ्झप्तकाराङ्झग देहामका कामिनीङ्झत अऩनाउने । 

 सॊङ्जवधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ अनङ्टसायका अङ्झधकायऺेि एवॊ ङ्जवषमभा 
स्थानीम ऐन, नीङ्झत, ङ्झनमभ कामिङ्जवङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका एव भाऩदण्ड तमायी य प्रङ्ञशऺणको 
भाध्मभफाट ऩदाङ्झधकायी एवॊ कभिचायीहरुराई जानकायी एवॊ प्रफोधीकयण गने । 

 ऩाङ्झरकाको जवापदेङ्जहता फढाउन एकीकृत सॊमन्द्िको भाध्मभफाट सेवा प्रवाह तथा अन्द्म सेवा 
उऩरब्ध गयाउने  

 ऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन गङ्चयने  ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिहरुको अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण गनि 
सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्थाहरुराई सहबाङ्झगता गयाउने । 

2.2. ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग ङ्जवगत ३ वषिभा गङ्चयएको फजेट ङ्जवङ्झनमोजन 
मस ऩाङ्झरकारे ङ्जवगत३ वषिभा ऺभता ङ्जवकासभा गयेको िचि देहाम फभोङ्ञजभ देङ्ञिन्द्छ । 

 

 

 

 
 

 
(स्रोत: तादी गाउॉऩाङ्झरको ङ्जवङ्झबङ्ङ आङ्झथिक वषिका नीङ्झत तथा कामिरियभ एवॊ फजेट) 
 
  विगत३ िर्षमा तादी गाउँपाविकाबाट क्षमता विकासको िावग छुट्याईएको खर्षको वििरण (रुहजारमा ) 
  क्षमताविकास सम्बन्धी क्रियाकिाप आर्थथक िर्ष कैक्रियत 
  २०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९   

१ उपभोक्ता सवमवत गठन र 

अवभमुखीकरण कायषिम 

    ९९   

२ सहकारी प्रिर्द्षन कायषिम     ५००   

३ कमषर्ारी भ्रमण     १५००   

४ टोि विकास संस्था गठन तथा 

अनुदान 

    ४००   

५ सिारी साधन खररद     ३००   

आङ्झथिक वषि 
ऺभता ङ्जवकासको राङ्झग 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ(रु) 

२०७८/०७९ २८ राि 

२०७७/०७८ १८ राि 

२०७६/०७७ १३ राि 
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६ स्िास््य प्रविक्षण कायषिम     २००   

७ कायाषिय तथा स्िास््य संस्थाहरुमा  

CCTV जडान 

    ३००   

८ सबै िडाध्यक्ष,  िडा सदस्यर 

सवर्िका िावग अवभमुखीकरण 

कायषिम 

    वनरन्तर पूर्थणमाआयोजनाको 

सहयोग 

९ स्थानीय क्षमता स्िमूल्याङ्कनमा 

आि २०७७/०७८ को िावग ५२ 

अंकप्राप्त भएको 

    ० गुणस्तरआश्वासन नतीजा 

आउन बाँकी 

 
 

 

2.3. ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग सञ्चाङ्झरत कामिरियभहरु आन्द्तङ्चयक य फाह्य 
मो ऩाङ्झरकारे आ व २०७८/७९ भा ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग देहामका कामिरियभहरु सञ्चारन गयेको 
देङ्ञिन्द्छ । सफै कामिरियभहरु आन्द्तङ्चयक स्रोतफाट व्महोङ्चयएको देङ्ञिन्द्छ ।आङ्झथिक वषि २०७९/८० 
को राङ्झग नीङ्झत तथा कामिरियभ दस्तावेजको फङ्टॉदा नॊ. ङ१) भा स्थानीम सयकायको ऺभता ङ्जवकास 
रेिाजोिा ऩिात ् तमाय गङ्चयएको कामिमोजना ऩूणि रुऩभा कामािन्द्वमन गङ्चयनेछ । ऺभता अङ्झबवङृ्छद्द 
कामिमोजना (CD Plan) कामािन्द्वमनको राङ्झग आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ 
बनी नीङ्झतगत व्मवस्था बएको देङ्ञिन्द्छ । 

ङ्जवगतभा सप्रोस नेऩार सहमोगभा ऩूङ्ञणिभा सम्फोधन ऩङ्चयमोजना, शङ्ञि सभूह, साभङ्टदाङ्जमक तथा ग्राभीण 
ङ्जवकास सभाज नेऩार (काडिसन) जस्ता ङ्जवकास साझेदाहरु भापि त कयीफ ३२ राि ५० हजाय को 
फजेटफाट ऺभता ङ्जवकासका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जरियमाकराऩहरु सञ्चारन बएको ऩाईन्द्छ  । 

 

 

 

 

 

  
 

स्रोत: तादी गाउॉऩाङ्झरको आङ्झथिक वषिका २०७८/०७९को नीङ्झत तथा कामिरियभ एवॊ फजेट 

रिय․ 
सॊ․ 

ऺभताङ्जवकास कामिरियभ रागत 

१ कभिचायी  ऺभता ङ्जवकास  
ताङ्झरभ एवॊ अध्ममन भ्रभण 

५ राि 

२ कभिचायी भ्रभण १५ राि 

३ ऩमिटन भ्रभण िचि ५ राि 

४ सवायी साधन िङ्चयद ३ राि 
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ऩङ्चयच्छेद ― 3 : स्थानीम तहको ङ्जवद्यभान भानव तथा सॊस्थागत अवस्था 
3.1. तादी गाउॉ ऩाङ्झरकाभा देहाए फभोङ्ञजभको भानव सॊशाधनको अवस्था यहेकोछ 

 

ताङ्झरका  1   : भानव सॊशाधनको अवस्था :  

तादी गाउॉ ऩाङ्झरकाभा देहाए फभोङ्ञजभको भानव सॊशाधनको अवस्था यहेको छ:  

ऩद सेवा/सभूह/शे्रणी 
प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत प्रशासन /साप्र/या ऩ ततृीम 

अङ्झधकृत छैठैआ प्रशासन/ साभान्द्म प्रशासन 

अङ्झधकृत छैटैआ स्वास्थ्म सॊमोजक 

अङ्झधकृत छैटैआ ङ्ञशऺा/ ङ्ञशऺा प्रशासन 

अङ्झधकृत छैटैआ इङ्ञन्द्जङ्झनमय/ ङ्झसङ्झबर 

अङ्झधकृत छैटैआ प्रसाशन /सा. प्र. 
अङ्झधकृत आठैआ जनश्वास्थ्म 

अङ्झधकृत छैटैआ स्वास्थ्म सॊमोजक 

सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत  ङ्जवङ्जवध / छैटैआ 

अङ्झधकृत छैटैआ योजगाय सॊमोजक 

सहामक ऩाॉचैआ प्रशासन / सा.प्र. 

सहामक ऩाॉचैआ रेिाऩार / रेिा 

ङ्ञशऺा ऩाॉचैआ ङ्ञशऺा प्रशासन /प्रा. स. 

प्रशासन ऩाॉचैआ आन्द्तङ्चयक रेिा ऩयीऺक 

सहामक ऩाॉचैआ न्द्माम 

सहामक चौथो स.भ.ङ्जव.ङ्झन 

ऩाॉचैआ प्रा स कृङ्जष प्रय ऩाॉचैआ 

ऩाॉचैआ प्रा स ऩशङ्ट सेवा ऩाॉचैआ 

ऩाॉचैआ  सव इङ्ञन्द्जङ्झनमय ङ्झसङ्झबर 
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ऩाॉचैआ कम्ऩङ्टटय अऩयेटय ङ्जवङ्जवध 

ऩाॉचैआ 
सूचना प्रङ्जवङ्झध सहामक  

क अ ङ्जवङ्जवध 

चौथो ना प्र स्वा प्रा ऩशङ्ट सेवा 

चौथो ना प्र स ऩशङ्टसेवा 

चौथो  अङ्झभन इनङ्ञजङ्झनमय सवे 

सहामक भ ङ्जव ङ्झन  भ ङ्जव ङ्झन  ङ्जवङ्जवध 

चौथो स कम्ऩङ्टटय अप्रटेय ङ्जवङ्जवध 

चौथो  ङ्जपल्ड सहामक 

सहामक कभिचायी हरङ्टका सवायी चारक य कामािरम सहमोगी  

 

3.2. स्थानीम तहको सॊस्थागत ङ्जवकासको अवस्था 
सॊस्थागत ङ्जवकासको सन्द्दबिभा अध्ममन गदाि मस ऩाङ्झरकारे हारसम्भ ऐन, ङ्झनमभ, कामिङ्जवङ्झध एवॊ 
भाऩदण्डहरु गयी जम्भा ४४ वटा कानूनी औजायहरु तमाय गयेको देङ्ञिमो ।ऩाङ्झरकाको सभग्र कामि 
सञ्चारनको राङ्झग घटीभा ५३ नभूना ऐन कानूनहरु भन्द्िारमरे उऩरब्ध गयाएकोभा सो सफै तमाय 
बई कामािन्द्वमनभा आएको देङ्ञिएन । तसथि ऩाङ्झरकारे मथाशीघ्र फाॉकी ऐन, ङ्झनमभ,कामिनीङ्झत, 
कामिङ्जवङ्झध, ङ्छदग्दशिन,ङ्झनदेङ्ञशका तथा भाऩदण्डहरु तमाय गनङ्टिऩने देङ्ञिएको छ ।हारसम्भ ससितॉ हेदाि 
देहाएका कानूनहरु फनेको देङ्ञिन्द्छ । 
ताङ्झरका  2 : स्थानीम तहभा फनकेा ऐन, ङ्झनमभ,कामिनीङ्झत, कामिङ्जवङ्झध, ङ्छदग्दशिन,ङ्झनदेङ्ञशका तथा  कानूनहरु 

 

ङ्झस नॊ ङ्जवषम 

फनकेो 
छ(√)/फनकेो 
छैन (☓) 

१ ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत कामिसॊचारन कामिङ्जवङ्झध २०७८ ☓ 

२ स्थानीमतह नभूना साभाङ्ञजक सभावेशीयकण नीङ्झत २०७८ ☓ 

३ आन्द्तङ्चयक ङ्झनङ्जमन्द्िण प्रणारी तजङ्टिभा ङ्छदग्दशिन २०७८ ☓ 

४ ङ्जवत्तीम सङ्टसाशन जोङ्ञिभ भूल्माॉकन कामिङ्जवङ्झध २०७८ ☓ 
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५ 
गाॉउ नगयऩाङ्झरकाको सॊङ्ञचतकोषको आन्द्तङ्चयक रेिा ऩयीऺण सम्फन्द्धी 
कामिङ्जवङ्झध 

☓ 

६ स्थानीमतहको मोजना प्रकृमाभा मङ्टवा सहबाङ्झगता कामिङ्जवङ्झध २०७८ ☓ 

७ भेरङ्झभराभ केन्द्र सॊचारन सफन्द्धी कामिङ्जवङ्झध २०७८ 
√ 

८ ङ्जवऩद् ऩूवितमायी तथा प्रङ्झतकामि मोजना २०७८ ☓ 

९ गाॉउऩाङ्झरकाको कामिसॊचारन ङ्झनदेङ्ञशका २०७८ ☓ 

१० टोर ङ्जवकास सॊस्था गठन तथा ऩङ्चयचारन नभूना कामिङ्जवङ्झध २०७७ ☓ 

११ साविजङ्झनक जवापदेङ्जहता प्रवििन सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध २०७७ ☓ 

१२ 
सूचना तथा अङ्झबरेि केन्द्रको स्थाऩना तथा सॊचारन सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध 
२०७७ 

☓ 

१३ व्मवसाम कय सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध २०७६  ☓ 

१४ याजस्व सङ्टधाय कामि मोजना तजङ्टिभा ङ्छदग्दशिन २०७६ 
√ 

१५ घय जग्गा वहारकय व्मवस्थाऩन कामिङ्जवङ्झध २०७६ ☓ 

१६ स्थानीम वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण ऐन २०७६ ☓ 

१७ साविजङ्झनक ियीद ङ्झनमभावरी २०७५ ☓ 

१८ नदी तथा अन्द्म साविजङ्झनक ऺेिको सयसपाई सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध २०७५ 

☓ 

१९ वारङ्जववाह ङ्जवरुि कामिरियभ िचि कामिङ्जवङ्झध २०७५ ☓ 

२० सडक वार वाङ्झरकाको व्मवस्थाऩन िचि कामिङ्जवङ्झध २०७५ ☓ 

२१ वारगहृ सॊचारन कामिङ्जवङ्झध २०७५ ☓ 

२२ 
सहयी मोजना तथा बवन ङ्झनभािण भाऩदण्ड/ ऩूवािधाय तथा बवन ङ्झनभािण 
भाऩदण्ड २०७५ 

☓ 

२३ उत्थानशीर सभङ्टदामका राङ्झग गाॉउऩाङ्झरकाको यणनीङ्झत २०७५ ☓ 

२४ गाॉउऩाङ्झरका आऩतकारीन कामिसॊचारन ङ्जवङ्झध २०७५ ☓ 

२५ स्थानीम ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन कोष सॊचारन कामिङ्जवङ्झध २०७५ 
√ 

२६ स्थानीम तहको वाङ्जऩिक मोजना तथा फजेट तजङ्टिभा ङ्छदग्दशिन २०७४ ☓ 
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२७ स्थानीम उजाि ङ्जवकास सम्फन्द्धी ङ्झनदेङ्ञशका २०७४ ☓ 

२८ 
गङ्चयवी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्टउद्यभ ङ्जवकास कामिरियभ सॊचारन कामिङ्जवङ्झध 
२०७४ 

☓ 

२९ 
स्थानीम तहभा कयायभा जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन गने सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध 
२०७४ 

√ 

३० गाॉउ/नगय ङ्जवऩद जोङ्ञिभ न्द्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन  
√ 

३१ घ फगिको ङ्झनभािण व्मवसामी इजाजतऩि सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध २०७५ 
√ 

३२ 
स्थानीम तहको उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन 
सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध २०७४ 

√ 

३३ स्थानीम याजऩि प्रकाशन सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध २०७४ ☓ 

३४ 
न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कावािही ङ्जकनाया गदाि अऩनाउनङ्ट ऩने कामिङ्जवङ्झध 
सम्फन्द्धभा व्मवस्था गनि वनेको ऐन 

√ 

३५ स्थानीमतहको प्रशासकीम कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमङ्झभत गने एन २०७५ 
√ 

३६ कृङ्जष व्मवसाम प्रऩििन ऐन २०७५ ☓ 

३७ स्थानीमतहको सयकायवाट गङ्चयने फजाय अनङ्टगभन ङ्झनदेङ्ञशका २०७५ ☓ 

३८ ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी २०७४ ☓ 

३९ स्थानीमतह सयकायी ऐन २०७५ 
√ 

४० 
गाॉउ नगयऩाङ्झरकाको आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमङ्झभत तथा व्मवस्थत गनि 
फनेको कानून २०७४  

☓ 

४१ एप एभ येङ्झडमो सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन कामिङ्जवङ्झध २०७४ ☓ 

४२ गाॉउ/नगय/ङ्ञजल्रा सबा सॊचारन कामिङ्जवङ्झध २०७४ 
√ 

४३ गाॉउऩाङ्झरका कामि ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी २०७४ ☓ 

४४ गाॉउऩाङ्झरका कामि सम्ऩादन ङ्झनमभावरी २०७४ 
√ 

४५ गाॉउऩाङ्झरकाको वैठक सॊचारन सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध २०७४ 
√ 

४६ स्थानीम तहको आङ्झथिक ऐन २०७४ 
√ 

४७ स्थानीमतहको ङ्जवङ्झनमोजन ऐन २०७४ 
√ 
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४८ भध्मभकारीनिचि सॊयचना ☓ 

४९ आवङ्झधकमोजना √ 

 

3.3. कामािरम ऩूवािधाय तथा कामािरम औजाय उऩकयण 
तादी गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम बिियै नवङ्झनङ्झभित बवनभा सयी सेवा-प्रवाह गयी यहेको छ ।मस 
कामािरमभा देहाम फभोङ्ञजभका कामािरम ऩूवािधाय तथा कामािरम  औजाय उऩकयणहरु यहेको देङ्ञिन्द्छ 
। 

 ऺेि 

सयकायी बवन/कामािरम ऩूवािधाय 
एवॊ कामािरम औजाय सॊख्मा 

अवस्था(प्रमोगभा 
आईयहेको/भभित 
गनङ्टिऩने/जीणि) 

कैङ्जपमत (िङ्टराउन 
आवश्मक बए) 

बवन गाउॉकामिऩाङ्झरकाको बवन  १    नवङ्झनङ्झभित  

  वडाकामािरम बवन  २    फाॉकी बाडाभा 
  अस्ऩतार  १    १५ शैय्माको 
  प्राथङ्झभकस्वास्थ्म केन्द्र  १     

  स्वास्थ्मचौकी  ४     

  फङ्झथिङसेन्द्टय  २     

  आधायबतूस्वास्थ्म ईकाई  १     

  कृङ्जष सेवाकेन्द्र  २     

  ऩशङ्ट सेवाकेन्द्र  ३     

  हङ्टराक  १     

  आमङ्टवेदऔषधारम बवन  १     

          

सवायीसाधन चायऩाङ्ग्र े  २     

  दङ्टईऩाङ्ग्र े  ४     

  एम्फङ्टरेन्द्स  १     

          

ङ्झनभािणउऩकयण एक्साबेटय  १     

  ब्माक होरोडय  -     

  ङ्जटऩय ट्रक  १     

  ट्रमाक्टय  १     

कामािरमउऩकयण कम्प्मङ्टटय  १८     

  ल्माऩटऩ  ३     
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  उच्च गङ्झतकोईन्द्टयनेट सेवा  नबएको     

  पोटोकङ्जऩभेङ्झसन  ४     

  ङ्जप्रन्द्टय  ४     

          

अन्द्म दभकर      हार नबएको 
उऩयोि कामािरम ऩूवािधाय तथा औजाय एवॊ उऩकयणहरु ऩमािप्त बएको देङ्ञिॊदैन तथाऩी हारको 
अवस्थाभा मी ङ्जवषमहरुभा थऩ गदै जानङ्ट ऩनेछ । 

3.4. ङ्जवद्यभान अवस्था य अऩेङ्ञऺत अवस्था फीचका अन्द्तयार 
तादी गाउॉऩाङ्झरकाको  ङ्जवद्यभान भानव सॊशाधन अवस्था, सॊस्थागत ङ्जवकासको  ऩाश्विङ्ञचि य कामािरम 
ऩूवािधाय तथा कामािरम ऩूवािधायको  ङ्जवद्यभान अवस्था य अऩेङ्ञऺत अवस्थाको अन्द्तयार अध्ममन गदाि 
आधा दशक ऩङ्टयानो दयफन्द्दी सॊयचनारे ऩाङ्झरकाको फढ्दो आवश्मकता ऩूया गनि नसक्ने बएकोरे सो 
को ऩङ्टनयावरोकन गने ङ्जवषमभा ऩाङ्झरका अध्मऺ श्री सन्द्तभान ताभाङरे आगाभी आ.व. २०७९/८० 
भा सो काभ सक्ने फताउनङ्ट बमो । त्मसैगयी ऩाङ्झरकाका सफै वडाहरुभा भोटयफाटोरे जोङ्झडएको हङ्टॉदा 
वडा अध्मऺरगामतराई  कम्तीभा दङ्टई ऩाङ्ग्र े सवायी साधन उऩरब्ध  गयाउनङ्टऩने देङ्ञिन्द्छ 
।ऩाङ्झरकाको नव ङ्झनङ्झभित बवनभा उच्च गङ्झतको ईन्द्टयनेट सेवा  उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने देङ्ञिन्द्छ । 

न्द्मूनतभ सेवा प्रवाहको राङ्झग आवश्मक ऩने  कानूनी ऩूवािधाय आगाभी आङ्झथिक वषि ङ्झबिै तमाय 
गनङ्टिऩने देङ्ञिन्द्छ । 
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ऩङ्चयच्छेद ― 4 : ऺभता ङ्जवकास मोजनाको रक्ष्म य उद्दशे्महरु 
4.1. स्थानीम तहको ऺभता ङ्जवकासको रक्ष्म 

रक्ष्म : तादी गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास व्मवस्थाऩन तथा सेवा प्रवाह सम्फङ्ञन्द्ध कामि प्रबावकायी, दऺ, 
ङ्झभतव्ममी, जवापदेही तथा सेवाग्राहीभैिी बएको हङ्टनेछ । 

रक्ष्म सूचक: ऺभता ङ्जवकास मोजना अवङ्झधको अन्द्त्म अथाित ्आ.व. २०८१/०८२ भा ऩाङ्झरकाको 
ङ्जवकास प्रङ्जरियमा, सेवा तथा सङ्टङ्जवधाको ऩहङ्टॉच कभ बएका ऩाङ्झरका ङ्झबिका सभङ्टदाम एवॊ ङ्जवऩङ्ङ वगि 
रगामत स्थानीम उऩबोिाहरुको सहबाङ्झगताभा उल्रेख्म वङृ्जि बएको हङ्टनेछ ।  

4.2. उदेश्म 
1. तादी गाउॉऩाङ्झरकाको स्थानीम ङ्जवकास व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धभा कामिसम्ऩादनभा गङ्टणस्तयीम 

सङ्टधाय बएको हङ्टनेछ । 
2. तादी गाउॉऩाङ्झरकाको सेवा प्रवाह प्रणारी सहज, सयर य स्ऩष्ट बएको हङ्टनेछ । 

4.3. अऩेङ्ञऺत नतीजाहरु 
उदेश्म  १ सॉग सम्फङ्ञन्द्धत नतीजाहरु 

नतीजा 1: मोजनाको अन्द्त्म सम्भभा तादी गाउॉऩाङ्झरकारे सॊस्थागत स्वभूल्माङ्कनभा वाङ्जषिक 
न्द्मूनतभ ८० अॊक प्राप्त गयेको हङ्टनेछ । 

नतीजा 2: ऩाङ्झरकाफाट सञ्चाङ्झरत ङ्जवकास कामिहरुको सॊख्मात्भक एवॊ गङ्टणात्भक वङृ्जिका 
राङ्झग ऩाङ्झरकाको आन्द्तङ्चयक स्रोत ऩङ्चयचारनभा आधाय फषिको तङ्टरनाभा थऩ 
१५ प्रङ्झतशतरे वङृ्जि बएको हङ्टनेछ । 

नतीजा 3: मोजना कामिरियभहरु भध्मे कम्तीभा ८० प्रङ्झतशत मोजनाहरु रङ्ञऺत रागत तथा 
सभम बिै (WithoutCostOver run and Time Over run) सम्ऩङ्ङ बएका 
हङ्टनेछन ्। 

उदेश्म २ सॉग सम्फङ्ञन्द्धत नतीजाहरु 

नतीजा 1: मोजनाको अन्द्त्म सम्भभा स्थानीम सेवा तथा सङ्टङ्जवधाभा ऩहङ्टॉच कभ 
यहेका सभङ्टदाम एवॊ ङ्जवऩङ्ङ वगिको सहबाङ्झगताभा कम्तीभा २० प्रङ्झतशतरे बृवर्द् 

भएको हङ्टनेछ ।  
नतीजा 2: स्थानीम गङ्टनासोभा आधाय वषिको तङ्टरनाभा ५ प्रङ्झतशतरे कभी आएको 

हङ्टनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद ― 5 : तादी गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवकास आवश्मकता ङ्जवश्लषेण ‐ 
कामि ङ्ञजम्भेवायी तथा कामिङ्जववयणका आधायभा (ङ्जवद्यभान कामिसम्ऩादनको 
अवस्था य ऺभता ङ्जवकास अन्द्तयार ङ्जवश्लषेण) 
तादी गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवकास आवश्कता ङ्जवश्लषेण गदाि भानव सॊशाधन, सॊस्थागत सङ्टशासन तथा 
कानूनी ऩूवािधाय य ऩूवािधाय ङ्जवकास सम्फन्द्धभा भानव सॊशाधनतपि  जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, सङ्झभङ्झत /उऩसङ्झभङ्झत, 
कभिचायीहरुको राङ्झग आवश्मक ऩने ऺभताको छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट अध्ममन ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ । त्मसैगयी, 
कानूनी ऩूवािधायको हकभा ङ्जवद्यभान कानून य न्द्मूनतभ आवश्मक कानूनहरुको फीचभा अन्द्तयार ङ्जवश्लषेण 
गङ्चयएको छ । सॊङ्जवधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा उल्रेङ्ञित ऩाङ्झरकारे सम्ऩादन गने 
न्द्मूनतभ कामिहरु गनि बौङ्झतक ऩूवािधायहरुको ङ्जवद्यभान य अऩेङ्ञऺत फीचको अन्द्तयार ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ 
।ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण तर उल्रेि गङ्चयएको छ ।  

5.1. जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध स्तय 
अध्मऺस्तय 

नवङ्झनवािङ्ञचत बएकोरे सॊङ्जवधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे ङ्झनङ्छदिष्ट गयेका कामिङ्ञजम्भेवायी 
फाये जानकायी गयाउनङ्ट ऩने तय ङ्जवगतभा ङ्ञजल्रा सभन्द्वम सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टि बई कामिअनङ्टबव फटङ्टरेको हङ्टॉदा 
नेततृ्व ऺभता ङ्जवकास बएकोरे अन्द्म जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधसॉगको तङ्टरनाभा ठूरोअन्द्तयार यहेको । 

उऩाध्मऺस्तय 

नवङ्झनवािङ्ञचत बएकोरे सॊङ्जवधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे ङ्झनङ्छदिष्ट गयेका कामिङ्ञजम्भेवायी 
फाये जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेहङ्टॉदा याजस्व ऩयाभशि सङ्झभङ्झत, न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झत, गै.स.स. ऩङ्चयचारन, मोजना 
तजङ्टिभा, आमोजना अनङ्टगभन भूल्माङ्कन रगामतका ऺेिभा प्रवीणताको कभी यहेको । 

कामिऩाङ्झरका सदस्मस्तय 

 कामिऩाङ्झरकाको फैठकभा बाग ङ्झरने सम्फन्द्धी तमायी नबएको । 
 कामिऩाङ्झरकाको फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जवषमवस्तङ्टको जानकायी एवॊङ्झसरङ्झसरेवाय प्रस्तङ्टङ्झतको कभी 

यहेको । 
 वस्ती तथा वडास्तय तहको मोजना छनौट सम्फन्द्धी जानकायी कभी । 

 



18 

वडाध्मऺस्तय 

 एकै व्मङ्ञि कामिऩाङ्झरका सदस्म, वडा अध्मऺ य गाउॉसबा सदस्मको पयक ङ्ञजम्भेवायीभा यहॉदा 
तत ्तत ्सभमभा तत ्तत ्बङू्झभका ङ्झनवािह गने ऺभता ऩमािप्तनहङ्टनङ्ट ।  

 गाउॉ, फस्ती, टोरस्तयको मोजना तजङ्टिभा सभावेशी य सहबाङ्झगताभूरक फनाउन प्रमास गये ताऩङ्झन 
ऩमािप्त सहबाङ्झगता जङ्टटाउन नसकेको। 

 मोजना तजङ्टिभा तथा सेवा प्रवाहभा केङ्ञन्द्रम, प्रादेङ्ञशक तथा स्थानीम ऐन, कानून तथा कामिङ्जवङ्झधको 
ऩमािप्त जानकायी नबएको । 

5.2. सङ्झभङ्झत तथा उऩसङ्झभङ्झतस्तय 
रेिा सङ्झभङ्झत (गाउॉसबा) 

अङ्ञघल्रो कामिकारभा रेिा सङ्झभङ्झत गठन बएऩङ्झन ङ्जरियमाशीर नबएको, हार गठन हङ्टन फाॉकी 

सङ्टशासन तथा अन्द्म सङ्झभङ्झत (गाउॉसबा) 

अङ्ञघल्रो कामिकारभा सङ्टशासन तथा अन्द्म सङ्झभङ्झत गठन बएऩङ्झन ङ्जरियमाशीर नबएको, हार गठन हङ्टन 
फाॉकी  

ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत (गाउॉसबा) 

अङ्ञघल्रो कामिकारभा ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत गठन बएऩङ्झन ङ्जरियमाशीर नबएको, हार गठन हङ्टन फाॉकी  

याजस्व ऩयाभशि सङ्झभङ्झत 

ङ्जरियमाशीर बई १ ऩटक फैठक फसी प्रङ्झतवेदन कामिऩाङ्झरका सभऺ ऩेश गयेको । 

वाङ्ञछछत ङ्जरियमाशीरता नयहेको  औऩचाङ्चयक भाि । 

फजेट तथा कामिरियभ तजङ्टिभा सङ्झभङ्झत 

ङ्जरियमाशीर बएको तय तथ्म एवॊ तथ्माङ्कभा आधाङ्चयत हङ्टन नसकेको । 

न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

गठन बएको तय कामिङ्जवङ्झध अनङ्टरुऩको कानूनी औजायहरु ऩमािप्त नबएको तथा न्द्मूनतभ न्द्माङ्जमक भाऩदण्ड 
(benchmark)कामभ गनि नसकेको । 

न्द्माङ्जमक भेरङ्झभराऩकतािको सूची अद्यावङ्झधक नगयेको  
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न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको आन्द्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झध अनङ्टसाय हङ्टन ेनगयेको । 

उजूयी पछमौट, ङ्झनणिम उऩय ऩङ्टनयावेदन तथा ङ्ञजल्रा न्द्मामाधीशफाट बएका ङ्झनदेशन एवॊ आदेशहरुको 
ऩारना सम्फन्द्धभा अङ्झबरेि नबएको । 

सघन रुऩभा भेरङ्झभराऩ केन्द्र गठन नबएको । 

वडा सङ्झभङ्झत 

वडा अध्मऺिाया आमोजना छनौट तथा कामािन्द्वमनभा ङ्झनदेशनात्भक बङू्झभका, 

जनङ्जहतगत आमोजनाहरु छनौट हङ्टने वातावयण ङ्झसजिना गनि नसकेको । 

सॊस्थागत ङ्जवकास तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झत 

 गठन बएऩङ्झन ऺभता ङ्जवकास मोजनाको अबावभा मोजनाफि रुऩभा सॊस्थागत ङ्जवकासका काभहरु 
हङ्टन नसकेको । 

आङ्झथिक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

 ऩाङ्झरका सयकाय नै बएकोरे आगभी ङ्छदनभा फजेट विव्मसॉगै आउनङ्टऩने आङ्झथिक सवेऺण 
रगामतका दस्तावेज तमाय नबएको  । 

 ऩाङ्झरकाको आङ्झथिक ङ्जवकासको ठोस आधाय, ढाॉचा तथा भागिङ्ञचि तमाय नबएको । 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

ङ्ञशऺा, स्वास्थ्म, िानेऩानी तथा सयसपाई, मङ्टवा, फारफाङ्झरका रगामतका ऺेिभा ऩाङ्झरकाको सभग्र 
ऩाश्विङ्ञचि तमाय नबएकोरे मोजनाफि रुऩभा ऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक ङ्जवकास हङ्टन नसकेको । 

ऩूवािधाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

िानेऩानी,  सडक, ङ्झसॊचाई, उद्योग, ग्राभीण ङ्जवद्यङ्टतीकयण, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सॊयचना रगामतका 
ऩूवािधायहरुको ङ्जवकास नबएको  

ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत 

कामिऩाङ्झरकाकािाया तोङ्जकएका सॊमोजकराई ङ्जवधामन सङ्झभङ्झतका कामिऺ ेि य ङ्ञजम्भेवायी तथा बङू्झभका 
कामिङ्जवङ्झधफाये ऩमािप्त जानकायी नबएको  
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वन, वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 

ऩूवािधाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतसॉगको सभन्द्वमभा कभी 

सॊङ्ञऺप्त वातावयणीम अध्ममन गने गयाउने कामिङ्जवङ्झधको जानकायीको अबाव 

पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी ठोस मोजना सङ्टझावको कभी 

वातावयणीम प्रदङ्टषण ङ्झनमन्द्िण फाये जानकायी 

वातावयणभैिी ऩूवािधाय तमाय हङ्टन नसकेको  

वातावयण सॊयऺणभा टोर ङ्जवकास सॊस्था , नागङ्चयक सभाज एवॊ गै.स.स. को सहबाङ्झगता जङ्टटाउन 
नसकेको  

एम्फङ्टरेन्द्स, अङ्ञग्न ङ्झनमन्द्िकजस्ता आकङ्ञस्भक सेवाहरुको उऩरब्धता नबएको  

ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ नक्साङ्कन हङ्टन नसकेको । 

5.3. कभिचायी स्तय ङ्जवङ्झबङ्ङ तहगत शे्रणी अनङ्टसाय 
प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत 

 सॊघीम, प्रादेङ्ञशक एवॊ स्थानीम ऐन कानूनहरुभा उल्रेङ्ञित प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृतको बङू्झभका फाये जानकाय 
नहङ्टनङ्ट 

 ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरुको फैठकभा उऩस्थङ्झत जनाउनङ्ट ऩदाि ऩाङ्झरकाको दैनङ्ञन्द्दन काभभा फाधा ऩङ्टग्न गएको । 
 अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनि ङ्झभल्ने सेवा तथा कामिहरुभा भातहतका कभिचायीहरुराई प्रत्मामोजन नगयेको । 
 ऩाङ्झरकारे उऩरब्ध गयाउने सेवा सङ्टङ्जवधा सम्फन्द्धभा अनङ्टगभन, ङ्झनमन्द्िण, सङ्टऩङ्चयवेऺण आङ्छदभा ऩमािप्त ध्मान 

ऩङ्टर् माउन नसकेको  
 केन्द्र तथा प्रदेशफाट आमोजना हङ्टने गोष्ठी, ताङ्झरभ, सेङ्झभनाय आङ्छदभा औङ्ञचत्मको प्राथङ्झभकीकयण नगयी 

सहबाङ्झगता जनाउने गयेको । 

प्रभङ्टि, आङ्झथिक प्रशासन शािा य कभिचायीहरु 

 SUTRA प्रणारी सञ्चारन सम्फन्द्धभा ताङ्झरभको कभी यहेको । 

 आङ्झथिक ऐन, ङ्जवङ्झनमोजन ऐन जस्ता सारफसारी ङ्जवषमभा नक्करटाॉस (Copy Paste)गने प्रवङृ्ञत्त यहेको । 

 साविजङ्झनक िङ्चयद सम्फन्द्धभा बएका सॊशोधनफाये जानकायी नबएको । 

 आवङ्झधक ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदन सभमभा तत ्तत ्स्थानभा नहङ्टॉदा अनङ्टदान सभेत कटौती हङ्टन जाने ङ्जवषमभा जानकायी 
नबएको । 
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 LISA  प्रणारीभा बनङ्टिऩने अङ्झधकाॊश ङ्जववयणहरु रेिा एवॊ आङ्झथिक प्रशासनफाट उऩरब्ध हङ्टने सम्फन्द्धभा मोजना य 
रेिाफीच ऩमािप्त सभन्द्वम नबएको । 

 याजस्व ऩयाभशि सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचवरे हैङ्झसमतरे सम्ऩादन गनङ्टिऩने बङू्झभकाभा ङ्जरियमाशीरता नबएको । 
 वाङ्जषिक रुऩभा आन्द्तङ्चयक आमको वङृ्जि सम्फन्द्धी रेिाङ्कन सम्फन्द्धी जानकायी नबएको । 
 वडा कामािरम, शािा तथा भातहतका ईकाईहरुभा ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन कामभ गनि नसकेको । 
 आम य व्ममको साविजङ्झनकीकयण सभमभा हङ्टन नसकेको । 
 साविजङ्झनक िङ्चयदको गङ्टरुमोजना तथा वाङ्जषिक िङ्चयद मोजना तमायीभा ध्मान ङ्छदन नसकेको । 

 

प्रभङ्टि, प्रशासन शािा, मोजना तथा अनङ्टगभन शािा 

प्रभङ्टि, कानूनी भाङ्झभरा ईकाई 

वडा सङ्ञचव 

प्रभङ्टि, साभाङ्ञजक ङ्जवकास शािा य कभिचायीहरु 

ऩूवािधाय शािा 

 सडक मातामात गङ्टरुमोजना अद्यावङ्झधक नबएको 
 जोङ्ञिभ सॊवेदनशीर ब-ूउऩमोग मोजना नबएको  
 साविजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायी नीङ्झत अनङ्टसाय बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकासभा ङ्झनजी ऺेिराई सहबागी 

नगयाईएको  
 ऩूवािधाय ङ्झनभािणभा फारभैिी एवॊ अऩाङ्गभैिीका भानकहरु अनङ्टयसयण नगङ्चयएको । 
 ऩूवािधायहरुको ङ्झनमङ्झभत भभित एवॊ ङ्छदगो व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी जानकायी नबएको । 

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा ज्मेष्ठ नागङ्चयक ईकाई 

आन्द्तङ्चयक रेिा ऩयीऺण ईकाई 
प्रभङ्टि, स्वास्थ्म ईकाई य कभिचायीहरु 
प्रभङ्टि, कृङ्जष सेवा केन्द्र 
प्रभङ्टि, ऩशङ्टसेवा केन्द्र 
प्रभङ्टि, प्राथङ्झभक स्वास्थ्म केन्द्र, स्वास्थ्म चौकी य आमङ्टवेद औषधारम तथा कभिचायीहरु 
 



22 

5.4. ङ्जवषम ऺेि य सूचक अनङ्टसाय सॊस्थागत स्वभूल्माङ्कन(LISA) फाट कभजोय 
 कामिसम्ऩादन देङ्ञिएका ऺेिहरुको ङ्जवश्लषेण 
LISA सन्द्दबिभा मस ऩाङ्झरकाको आङ्झथिक वषि २०७६/७७ भा सभग्र ङ्ञस्थङ्झत ५२.२५;यहेको देङ्ञिन्द्छ बने 
सो सभग्रतभ अफङ्ञस्थती आ.फ. २०७७/७८ भा अझ घटेको देङ्ञिन्द्छ । सययतॉ हेदाि फातावयणा सम्रऺण 
य ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन एवॊ साभाङ्ञजक सभावेशीकयणभा ऩाङ्झरकारे ङ्जवशेष जोड ङ्छदनङ्ट ऩने देङ्ञिएकोछ । 

 

ताङ्झरका  3 : तादी गाॉउऩाङ्झरका नङ्टवाकोटको ङ्झरसाको अवस्था 

 

5.5. सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची ८ भा उल्रेङ्ञित अङ्झधकाय य कामिसम्ऩादनको अवस्थाको सॊङ्ञऺप्त 
ङ्जवश्लषेण 

तादी गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग नेऩारको सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची -०८ भा उल्रेङ्ञित कामिङ्ञजम्भेवायी, 
हारसम्भको कामिसम्ऩादनको अवस्था तथा आ.व. २०८१/०८२ सम्भभा हाङ्झसर हङ्टने गयी प्रस्ताव 
गङ्चयएको ङ्जववयण तर उल्रेि गङ्चयएको छ । 

 

ङ्झस. नॊ.  
 

आ.व. २०७६/७७ आ.व. २०७७/७८ 

१ शासकीम प्रवन्द्ध ५८.३३ ५५.५६ 
२ सॊगठन तथा प्रशासन ६५.६३ ३७.५० 
३ वाङ्जषिक वजेट तथा मोजना व्मवस्थाऩन ६३.६४ २७.२७ 
४ ङ्जवत्तीम एवॊ आङ्झथिक व्मवस्थाऩन ५९.०१ ४५.४५ 
५ सेवा प्रवाह ५४.६१ ५१.५६ 
६ न्द्माङ्जमक कामि सम्ऩादन १००.०० ९६.४३ 
७ बौङ्झतक ऩङ्टवािधाय ३८.४६ ३४.६२ 
८ साभाङ्ञजक सभावेशीकयण ४५.०० ३०.०० 
९ वातावयण सॊयऺण य ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन ३३.३३ ३३.३३ 
१० सहकामि य सभन्द्वम ००.०० ०८.३३ 
 औषत ५२.२५% ४२.००% 
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ताङ्झरका  4 : अङ्झधकाय य कामिसम्ऩादनको अवस्था 

कायष वजम्मेिारी कार्यसम्पादनको अवस्था तादी गाउॉऩाङ्झरकाकोअऩेऺा 

नगर प्रहरी नगय प्रहयी ऐन फनेको, नगय प्रहयी व्मवङ्ञस्थत बएको प्रहयी ऐन तथा ङ्झनमभावरी तमाय बई 
सो अनङ्टसाय दयफन्द्दी स्वीकृत 
एवॊप्रहयीहरु व्मवङ्ञस्थत बएको हङ्टने 

सहकारी संस्था सहकायी ऐन तजङ्टिभाको चयणभा यहेको, सहकायी 
सॊस्थाको ऺभता ङ्जवकास यव्मवसामीकयण नबएको, 
सहकायीहरु एक आऩसभा गाभ्ने नीङ्झत ङ्झरईएऩङ्झन 
कामािन्द्वमन नबएको, सफै ङ्जवषमगत सहकायी 
सॊस्थाहरुसॉग सभन्द्वम गयी गयीवी य फेयोजगायी दय 
घटाउनेतपि  ऩहरनबएको, सहकायीहरुको कूर 
फचतको ङ्झनङ्ञित प्रङ्झतशत कृङ्जषजन्द्म कामिभा रगानी 
गयाउनेनीङ्झतको प्रबावकायी कामािन्द्वमन नबएको,  

कोऩोङ्झभसभा प्रङ्जवङ्जष्ट ङ्झनयन्द्तय हङ्टने, कूर 
ङ्झनऺेऩको कम्तीभा १५प्रङ्झतशत कृङ्जष 
ऺेिभा प्रवाह बएको हङ्टने, सहकायी 
सॊस्थाहरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनबएको 
हङ्टने 

एफ.एम सञ्चालन एप. एभ येङ्झडमो व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध 
नबएको 

एप. एभ. सञ्चारनका राङ्झग 
आवश्मक कानूनी औजाय तमाय 
बएको हङ्टने 
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:yfgLo s/ -;DklQ s/, 3/ 

axfn s/, 3/ hUuf 

/lhi6]«zgz'Ns, ;jf/L ;fwg s/_, 

;]jfz'Ns b:t'/, ko{6g z'Ns, 

lj1fkg s/, Joj;fo s/, 

e"lds/ -dfnkf]t_, b08 

hl/jfgf,dgf]/Ghg s/, dfnkf]t 

;+sng 

याजस्व सङ्टधाय कामिमोजना बएको, याजस्व ऩयाभशि 
सङ्झभङ्झतरे सङ्टधायकामिमोजना अनङ्टरुऩ गने बनेको, कयका 
दयहरु वैऻाङ्झनक नबएको, ङ्जवऻाऩन कय 
रगाउनउदासीनता देिाएको, सेवा शङ्टल्क दस्तङ्टय 
ऩयम्ऩयागत रुऩभा अत्माङ्झधक वङृ्जि गयेको, फहार 
ङ्झफटौयी शङ्टल्क उठाउने सॊमन्द्ि नफनाएको, व्मवसाम 
कय सम्फन्द्धी जनचेतनाअङ्झबवङृ्जि नबएको, कयका नमाॉ 
स्रोतको िोजीनबएको, भनोयञ्जन कय रगाउने य 
उठाउने प्रमास नबएको, जग्गाको वैऻाङ्झनक 
वगॉकयणगयी भारऩोतका दयहरु प्रगङ्झतशीर 
नफनाएको 

कय तथा गैयकय याजस्व सम्फन्द्धी 
ऐन, ङ्झनमभ तथा 
कामिङ्जवङ्झधफायेजनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, कभिचायी य 
कयदातको ऺभता ङ्जवकास बएको 
हङ्टने ,  आन्द्तङ्चयक याजस्व ऩङ्चयचारनको 
सम्बाव्मता अध्ममन, ङ्जवश्लषेण गयी 
कयका दयहरुभा साभङ्जमक सङ्टधाय 
गयी कय सङ्करन फढेको हङ्टने, 
नदीजन्द्मऩदाथिहरु (ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, 
फारङ्टवा) आङ्छदको साजिजङ्झनक फोरऩि 
ऩिङ्झतफाट सङ्करन यङ्झफरियी बएको 
हङ्टने , ऩाङ्झरकाभा आन्द्तङ्चयक याजस्व 
अङ्झबवङृ्जि गने सङ्टझाव कामिदर 
गठनबई सो को सङ्टझाव कामािन्द्वमन 
बएको हङ्टने , आन्द्तङ्चयक आमको ठूरो 
ङ्जहस्साको रुऩभाघयफहार कय बएको 
हङ्टने, स्थानीम कयका सम्बाङ्जवत 
स्रोतहरुफाट थऩ याजस्व ऩङ्चयचारन 
यसङ्करन गङ्चयएको हङ्टने 

:yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg , गा.ऩा. अध्मऺ य प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृतफीच 
कामिसम्ऩादनसम्झौता गने नगङ्चयएको,कभिचायीको सेवा 
प्रवाहभा आधाङ्चयतकामिसम्ऩादन भूल्माङ्कन गने 
ऩङ्चयऩाटीनबएको, सेवा प्रवाहभा ङ्जवङ्जवङ्झधकयण नबएको, 
३५ प्रकायका ङ्झसपाङ्चयशहरु ङ्झरन सेवाग्राहीङ्झरन 
आउॉदा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध जानकाय नबएको, प्रवाह गङ्चयने 
सेवाहरुफाये नागङ्चयक वडाऩिभासङ्जवस्ताय वणिन 
नबएको, सेवा ऩाउन ऩेश गनङ्टिऩने कागजऩिफाये 
सेवाग्राही अग्रीभरुऩभा जानकाय नबएको, 

केन्द्र य प्रदेशको ङ्झनजाभती सेवासॉग 
ऩथृक नहङ्टने गयी ऩाङ्झरकाकोङ्झनजभती 
सेवाको गठन, सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 
बएको हङ्टने, सॊगठन तथा 
व्मवस्थाऩनसवेऺण बई थङ्जऩएको 
दयफन्द्दी अनङ्टसायको जनशङ्ञि आऩूङ्झति 
बई ऩाङ्झरकाको कामि सङ्टचारुबएको 
हङ्टने, आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्िण सम्फन्द्धी 
कामिङ्जवङ्झध तमाय बई ऩाङ्झरकाको 
आन्द्तङ्चयकप्रशासन ऩायदशॉ य 
सेवाग्राही भैिी बएको हङ्टने, 
ऩाङ्झरकाका 
कभिचायीहरुकोकामिसम्ऩादन भूल्माङ्कन 
नतीजाभा आधाङ्चयत यही गङ्चयएको 
हङ्टने, अध्मऺ य प्र.प्र.अफीच 
कामिसम्ऩादन कयाय बई 
कामिसम्ऩादन बएको हङ्टने, टोर सङ्टधाय 
सङ्झभङ्झतहरु गठन बईऩङ्चयणाभ भाऩन 
गनि सङ्जकन ेगयी ङ्झतनीहरु ऩङ्चयचाङ्झरत 



25 

बएको हङ्टने, ऺभता ङ्जवकास मोजनाऩूणि 
रुऩभा कामािन्द्वमनभा आएको हङ्टने 

:yfgLotYof+s / clen]v ;sng स्थानीम तथ्माङ्क आवङ्झधक रुऩभा अद्यावङ्झधक गने 
नगङ्चयएको, व्मङ्ञिगतघटना दतािका अङ्झबरेिहरु 
व्मवङ्ञस्थत नयहेको,  

अङ्झबरेि व्मवस्थाऩनका राङ्झग नीत, 

कामिनीङ्झत, ङ्झनमभ, भाऩदण्ड एवॊ 
मोजनातमाय बई अङ्झबरेि तमाय हङ्टने 
य आवङ्झधक रुऩभा अद्यावङ्झधक 
बईयहेको हङ्टने, बाषा, सॊस्कृङ्झत, 

प्राकृङ्झतक स्रोत, बौङ्झतक ऩूवािधाय, 

साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त, योजगायकोङ्ञस्थङ्झत 
आङ्छद तथ्माङ्कहरु सङ्करन प्रशोधन 
एवभ ्प्रकाशन बएको हङ्टने,  व्मङ्ञिगत 
घटनाको अङ्झनवामि दताि 
एवभअ्ङ्झबरेिीकयण बएको हङ्टने 

:yfgLo :t/sf ljsf; 

cfof]hgftyf kl/of]hgfx? 
सभानीकयण अनङ्टदान फाहेकसभऩूयक, ङ्जवशेष तथा 
सशति अनङ्टदानका आमोजनाहरुको शङ्टरु य अन्द्त्म हङ्टने 
तथारागत अनङ्टभान सम्फन्द्धी ङ्जववयण अद्यावङ्झधक 
नयहेको, अनङ्टदानभा सशतिको भािा ङ्झनकै नैफढी हङ्टन े
हङ्टॉदा सो ऩङ्चयचारन गने आवश्मक कामिङ्जवङ्झध एवॊ 
भानक नबएको 

तादी गाउॉऩाङ्झरका मातामात 
गङ्टरुमोजना तमाय बई कामािन्द्वमन 
बएको हङ्टने, ियानीटाय अस्ऩतार 
प्रवेश गने सडक रगामत ऩाङ्झरकाका 
अङ्झधकाॊश सडकहरु कारोऩिेबएको 
हङ्टने, ग्राभीण एवभ ् कृङ्जष सडकहरुको 
स्तय ङ्झनधाियण तथा भाऩदण्ड तमाय 
बईकामािन्द्वमनभा आएको हङ्टने, 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई थऩ ङ्ञजम्भेवाय 
फनाई ऩूवािधाय भभितकामिको थारनी 
बएको हङ्टने, गङ्टणस्तयहीन ङ्झनभािण कामि 
गने उऩबोिा सङ्झभङ्झत यङ्झनभािण 
व्मवसामी उऩय जभानत जपत, 

कारोसूची, बङ्जवष्मभा अमोग्म गने 



26 

जस्ताप्रबावकायी ङ्झनमभन बएको हङ्टने 

cfwf/e"t / dfWoldslzIff स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ सभेतरे स्ऩष्ट 
अङ्झधकाय प्रदान गदािसभेत आधायबतू ङ्ञशऺाभा ङ्जवत्तीम 
सभानीकयणफाट कामिरियभ आउन नसकेको, 
सशतिअनङ्टदानभै ङ्झनबिय यहेको, िास गयी ताभाङ 
बाषाभा ऩाठ्यरियभ ङ्झनभािण गयी सो अनङ्टरुऩऩठन ऩाठन 
हङ्टने नगयेको, साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम एक आऩसभा 
गाभ्ने प्रङ्जरियमा शङ्टरुनबएको, साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा 
गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाको अबाव बएको, 
साभङ्टदाङ्जमकङ्जवद्यारमहरुभा ङ्जवद्याथॉ सॊख्मा वङृ्जि गने 
आकषिक कामिरियभ नबएको 

केङ्ञन्द्रम रुऩभा आएको ङ्जवद्यारम 
सङ्टधाय मोजनाभा आधाङ्चयत यही तादी 
गाउॉङ्ञशऺा मोजना रागू बई 
कामािन्द्वमनभा आएको हङ्टने, 
ऩाङ्झरकाङ्झबिका 
ङ्जवद्यारमहरुएकआऩसभा गाभ्ने तथा 
ङ्ञशऺक ङ्झभरान बई स्तयीम ङ्ञशऺा 
प्रदान बएको हङ्टने, स्थानीमऩाठ्यरियभ 
तमाय बई शैङ्ञऺक सि २०८० देङ्ञि 
नै ऩाङ्झरकाका सफै ङ्जवद्यारमहरुभा 
रागूबएको हङ्टने, ङ्ञशऺकहरुका राङ्झग 
ङ्जवषमगत ङ्ञशऺक ताङ्झरभ एवभ ्
फारफाङ्झरका सहजकताि 
यकभिचायीराई उत्प्रयेणा एवभ ्
भनोत्साह अङ्झबवङृ्ञध्दका ताङ्झरभ प्रदान 
बएको हङ्टने, ऩाङ्झरकाका सफै 
ङ्जवद्यारमहरुभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको 
प्रमोग अत्माङ्झधक बएको हङ्टन,े 

प्राङ्जवङ्झधकएवभ ् उच्च ङ्ञशऺका 
अवसयहरु ऩाङ्झरका ङ्झबिै उऩरब्ध 
बएको हङ्टने, प्रायङ्ञम्बक फारङ्जवकास 
केन्द्र सञ्चारन ऺभता फढेको हङ्टने, 
ङ्जवद्यारमभा ङ्छदवा िाजा 
कामिरियभभापि तछािछािाहरुको 
ङ्झनमङ्झभतउऩङ्ञस्थङ्झत बएको हङ्टने, 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरुभा अॊग्र्जी 
भाध्मभफाट ङ्ञशऺा प्रदानगनि कम्तीभा 
३० जना ङ्ञशऺकहरुराई अॊग्रजेी 
ङ्ञशऺण ताङ्झरभ प्रदान बएको हङ्टने 
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cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ १५ शैमाको अस्ऩतार, ४ स्वास्थ्म चौकी, २ फङ्झथिङ 
सेन्द्टय, १साभङ्टदाङ्जमक स्वास्थ्म ईकाई यहेको, 
अस्ऩातारभा एम्फङ्टरेन्द्स सेवा यहेको , १५बन्द्दाफढी 
िानेऩानी व्मस्थाऩन सङ्झभङ्झतहरुङ्जरियमाशीर यहेको, एक 
घय एक धाया कामिरियभ यहेको, िङ्टरा ङ्छदसा भङ्टि 
गाउॉऩाङ्झरकाघोषणा बएको, ७० प्रङ्झतशत बन्द्दा फढी 
घयऩङ्चयवायभा ऩाईऩराईन फाट िानेऩानी 
ङ्जवतङ्चयतल्माण्डङ्जपर साईटको राङ्झग जग्गा उऩरब्ध 
यहेको 

अस्ऩतार वा प्रसूङ्झत केन्द्रभा फच्चा 
जन्द्भाउने आभाराई 
अङ्झतङ्चयिप्रोत्साहन स्वरुऩ रू दङ्टई 
हजाय ङ्छदइएको हङ्टने, अस्ऩतार सेवा 
ङ्जवस्ताय य ङ्जवङ्जवङ्झधकयणबएको हङ्टन,े 

घङ्टम्ती स्वास्थ्म ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन 
बएको हङ्टने, ङ्जवऩङ्ङ वगिका 
नागङ्चयकराईरङ्ञऺत गयी औषङ्झध 
उऩचाय कोषको उऩमोग बएको हङ्टने, 
यारङ्टका य उरेनी स्वास्थ्मचौकीभा 
जनशङ्ञि य उऩकयणसङ्जहतको फङ्झथिङ 
सेन्द्टय स्थाऩना बएको हङ्टने, भङ्जहरा 
स्वास्थ्मस्वमॊसेङ्जवकाहरु थऩ सङ्टङ्जवधा 
सम्ऩङ्ङ बई थऩ उत्प्रङे्चयत बएको हङ्टने, 
कङ्ट ऩोषण अन्द्त्मबएको हङ्टने, आमङ्टवेद 
ङ्ञशङ्जवयहरु सञ्चारन बएको हङ्टने, 
जङ्झडफङ्टटी सॊकरन, प्रशोधन, सॊयऺण, 

सॊवििन एवभ ् फजायीकयण गङ्चयएको 
हङ्टने,  

:yfgLoahf/ Joj:yfkg, 

jftfj/0f ;+/If0f / 

h}ljsljljwtf 

हङ्चयमारी ऩाकि को स्थान उऩरब्ध यहेको, स्थानीम 
फजायको व्मवङ्ञस्थतिाका नफनेको, हाट फजाय 
व्मवस्थाऩन तथा फजायीकयण, सपा य सङ्टन्द्दय तादी : 
स्वच्छ यहङ्चयमारी नाया सङ्जहत वातावयण सॊयऺण 
कामिरियभहरु सञ्चारन बएको4प्रदङ्टषण गनेरेङ्झतनङ्टिऩछि 
बङ्ङे ङ्झसिान्द्त अनङ्टसयण गङ्चयएको, वातावयण 
स्वच्छताका राङ्झग वन, वनजन्द्मसम्ऩदा एवॊ जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य सॊवििन गङ्चयएको 

आवश्मक ऐन एवभ ् कामिङ्जवङ्झधहरु 
ङ्झनभािण बई फजाय व्मवस्थाऩन 
बएकोहङ्टने, वातावयण सॊयऺण एवभ ्
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता कामभ बएको हङ्टने,  
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:yfgLo ;8s, uf|dL0f ;8s, 

s[lif ;8s, l;+rfO 
स्थानीम सडक भध्मे भूर सडक ङ्झनधाियण गयी फाहै्र 
भङ्जहना ङ्झनमङ्झभतमातामात सञ्चारन हङ्टने कामिरियभ 
नबएको, गाउॉऩाङ्झरकाको केन्द्र देङ्ञि सफै वडाजोड्ने 
सडकको स्तयोङ्ङङ्झत हङ्टन नसकेको, ङ्झसॊचाईका 
ऩूवािधायहरुको ङ्जवकास हङ्टन नसकेको, गाउॉऩाङ्झरका 
मातामात गङ्टरुमोजना नबएको, 

तादी ङ्झबिका सफै सडकहरु 
कारोऩिे बई सफै भौसभभा मातामात 
सङ्टचारुढङ्गरे सञ्चारन बएको हङ्टने, 
गन्द्तव्म याउच ङ्टरी कामिरियभ सम्ऩङ्ङ 
बएको हङ्टने, आ.व.२०८१/०८२ 
सम्भभा आवश्मक सफै ठाउॉभा 
झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर फङ्झनसकेको हङ्टने, 

ufpF ;ef, gu/ ;ef, lhNnf  

;ef, :yfgLocbfnt, d]nldnfk 

/ dWo:ytfsf] Joj:yfkg 

गाउॉसबाको एक फैठक एक अङ्झधवेशन अभ्मास 
यहेको, ङ्जवङ्झबङ्ङ ऐनहरु ङ्जवधेककारुऩभा ऩेश हङ्टने 
नगयेको, अङ्झधवेशन तथा फैठकहरु एजेण्डा िाया ऩूवि 
जानकायी हङ्टनेव्मवस्था नयहेको, भेरङ्झभराऩराई 
प्रोत्साहन गङ्चयएको, वडास्तयका भेरङ्झभराऩकेन्द्रहरुराई 
ङ्जरियमाशीर गयाईएको, न्द्माङ्जमकसङ्झभङ्झत तथा भेरङ्झभराऩ 
केन्द्रफाट बएकोङ्झनणिमहरुको रगत सङ्टयङ्ञऺत य 
व्मवङ्ञस्थत नबएको, 

भेरङ्झभराऩराई प्राथङ्झभकता ङ्छदईएको, 
न्द्मामकताि सदस्महरुको 
स्वाथिनफाङ्ञझने व्मवस्था बएको, 
कानूनी सहजकताि ऩमािप्त बएको हङ्टने, 
न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतसऺभ य सङ्टदृढ बएको 
हङ्टने, वडास्तयीम भेरङ्झभराऩ केन्द्रहरु 
कम्प्मङ्टटय, ङ्जप्रन्द्टयरगामतका साधनहरु 
सम्ऩङ्ङ बएको हङ्टने , सङ्झभङ्झतका 
ङ्झनणिमहरु रगत कङ्झसएको हङ्टन े
यङ्ञजल्रा अदारतफाट देङ्ञिएका 
कैङ्जपमतहरु ङ्झनयाकयण बएको हङ्टने 

 :yfgLo clen]v Joj:yfkg स्रोत नक्सा अद्यावङ्झधक नगङ्चयएको, आमोजना फैंक 
नबएको, २०७६-81 सम्भकोऩाश्वि ङ्ञचि बए ऩङ्झन 
अद्यावङ्झधक नबएको, सूचना तथा अङ्झबरेि केन्द्रको 
स्थाऩनानबएको, आफ्नो ऺेिङ्झबिको आमोजनाको 
सभङ्टङ्ञचत अङ्झबरेि तमाय नगङ्चयएको 

ऩाङ्झरका ङ्झबि यहेको जनसॊख्मा, बाषा, 
ङ्झरङ्जऩ, सॊस्कृङ्झत, स्रोत, ऩूवािधाय, सम्ऩङ्ञत्त, 

योजगाय, सञ्चाय, सङ्टकङ्ट म्फासी जस्ता 
अत्मावश्मक तथ्माङ्कतसङ्करन तथा 
अद्यावङ्झधक गङ्चयएको हङ्टने, सफै 
व्मङ्ञिगत घटनाहरु कानूनरे 
तोकेको म्मादङ्झबिै दताि गङ्चयएको हङ्टने,  

 3/ hUufwgLk'hf{ ljt/0f  घय जग्गा धनी ऩङ्टजाि ङ्जवतयण कामि ङ्ञजल्राङ्ञस्थत 
भारऩोत कामािरमफाटहङ्टने गयेको 

ऩाङ्झरकाको आपनै बङू्झभव्मस्थाऩन 
शािाफाट घयजग्गा धनीऩूजाि ङ्जवतयण 
बएकोहङ्टने, 
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s[liftyfkz'kfng, 

s[lifpTkfbgJoj:yfkg, kz' 

:jf:Yo, ;xsf/L  

कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारनसॉग सम्फङ्ञन्द्धत ३० वटा कृषक 
सभूह य १५ वटा ऩशङ्टऩारनसभूह यहेका, िेतीमोग्म 
जङ्झभन फाॉझो यािेभा जङ्चयवाना गने नीङ्झत, एक वडा 
एक उत्ऩादनऩकेट ऺेिको व्मवस्था, शीत बण्डाय 
ङ्झनभािण, अगािङ्झनक गाउॉटोर घोषणा,  

चाहेका य भागेका फित ऩाईने गयी 
फीउफीजन एवभ ् भरिादको 
व्मवस्था बएकोहङ्टने, हाङ्झनकायक 
ङ्जवषादी प्रमोग गयी उत्ऩादन गङ्चयएको 
िाद्याङ्ङ एवभ ्
तयकायीकोङ्झफरियीङ्जवतयणभायोक 
रागेको हङ्टने, आ.व.२०८५/०८६ 
ङ्झबिभा सफै वडारे प्राङ्गाङ्चयक िेती 
प्रणारी अङ्गारेको हङ्टने, सफै 
वडाभाशीत बण्डाय ङ्झनभािण बएको 
हङ्टने, कृङ्जषभा आधङ्टङ्झनकीकयण, 

माङ्ञन्द्िकीकयण तथा 
फजायीकयणगङ्चयएको हङ्टने, ऩशङ्टऩॊऺी 
सम्फन्द्धी उऩबाय एवभ ् प्रमोगशारा 
स्थाऩना बई कामिन्द्वमनभाआएको 
हङ्टने, ङ्झन:शङ्टल्क ऩशङ्टफीभा कामिरियभरागू 
बएको हङ्टने, तोङ्जकएको ठाउॉभा 
तयकायी सङ्करन केन्द्र सञ्चारन 
बएको हङ्टने 

Ho]i7 gful/s, ckf+utf+ 

ePsfJolQm / czQmx?sf] 

Joj:yfkg 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको राङ्झग ऩङ्चयचमऩि ङ्जवतयण 
हङ्टने गयेको, ज्मेष्ठनागङ्चयकको अङ्झबरेिीकयण शङ्टरु 
बएको 

८५ वषि य सो बन्द्दा भाङ्झथका ज्मेष्ठ 
नागङ्चयकहरुराई सम्भान गङ्चयएकोहङ्टने, 
वगॉकृत प्रभाणऩि ऩाएका अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञि एवभ ् अशिहरुको 
रगततमाय गयी अद्यावङ्झधक गङ्चयएको 
हङ्टने 

 a]/f]huf/sf] tYof+s ;+sng योजगाय सूचना केन्द्र भापि त फेयोजगायको तथ्माङ्क 
सङ्करन सम्फन्द्धीकामि गयेको, कम्तीभा वाङ्जषिक ३ 
भङ्जहना बन्द्दा कभको योजगायी हङ्टने व्मङ्ञिराईयोजगायी 
सङ्टङ्झनङ्ञित गयेको 

ऩाङ्झरका ङ्झबिका सफै फेयोजगायहरुको 
तथ्माङ्क सङ्करन 
एवभअ्द्यावङ्झधकीकयण बएको हङ्टने 

 s[lif k|;f/sf] Joj:yfkg, 

;+rfng / lgoGq0f  
स्थानीम यैथाने फीउको प्रमोग, ऩशङ्टभा कृङ्झिभ 
गबािधानिाया नश्लसङ्टधाय,  

केन्द्र य प्रदेशफाट सञ्चारन हङ्टने कृङ्जष 
प्रसायको व्मवस्थाऩन 
यङ्जरियमाकराऩहरुभा तादी 
गाउॉऩाङ्झरका केङ्ञन्द्रत ङ्जववयण सभेत 
उल्रेि बएको हङ्टने, स्थानीम येङ्झडमो , 

एप. एभ. तथा अन्द्म 
सञ्चायभाध्मभहरुफाट योग ङ्झनमन्द्िण 
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फारीङ्जवङ्जवङ्झधकयण आङ्छद फायेभा 
जानकायी गयाईएको हङ्टने 

vfg]kfgL, ;fgfhnljB'tcfof]hgf, 

j}slNkspmhf{  
सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टल्हो तथा वामो ग्मासको प्रवििन गयी 
धङ्टवाॉयङ्जहतबान्द्साघय चराईएको, भङ्टख्म चैःक तथा 
धाङ्झभिक स्थरहरुभा सौमि फत्ती जडान गङ्चयएको 

सफै ऩाङ्झरकाफासीराई ऩाईऩभापि त ्
िानेऩानी ङ्जवतयण बएको हङ्टने, 
ङ्झनमङ्झभतभभितको व्मवसथा बएको 
हङ्टने, ऩाङ्झरका य ङ्झनजी ऺेिको ऩहरभा 
न्द्मूनतभ ५ वटा सानाजरङ्जवद्यङ्टत 
आमोजना सञ्चारनभा आएकोहङ्टने,  

ljkbJoj:yfkg टोरस्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतहरु ऩङ्चयचारन 
गङ्चयएको, हयेक ङ्जवकासङ्झनभािणका कामिरियभहरुभा 
वातावयण, ऩमािवयण तथाजरवामङ्टभैिी ऩूवािधाय ङ्जवकास 
बएको, ङ्जवऩद्वव्मवस्थाऩन कोषराई प्रबावकायी फनाई 
ङ्जवकास साझेदाय सॊस्थाहरुसॉग सहकामि गङ्चयएको, 
वस्तीस्तयभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा 
कामिदरहरु गठन गङ्चयएको, तत्कार याहत, उिाय एवॊ 
ऩङ्टनस्थािऩनाका कामिहरु सञ्चारन गङ्चयएको , ङ्जवऩद् 
न्द्मूनीकयण तथाव्मवस्थाऩन कामिमोजना तमाय 
नबएको 

ङ्झबयारो ब-ूफनोटफाट फाढी, ऩङ्जहयो, ब-ू
ऺम जस्ता प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्वकोजोङ्ञिभ 
बएको हङ्टने, डढेरो य वनङ्जवनाश 
योङ्जकएको हङ्टने, तायजारी य घेयाफाय 
भापि तनागङ्चयकहरुको फारी सॊयऺण 
बएको हङ्टने, ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
कोषको सभङ्टङ्ञचत प्रमोग बएकोहङ्टने, 
ङ्जवऩद् ऩङ्जहचान गङ्चयएको हङ्टने, 
टोरस्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
सङ्जरियम तथाङ्जरियमाशीर बएको हङ्टने 

hnfwf/, jGohDt', 

vfgLtyfvlghkbfy{sf] ;+/If0f  
ङ्झसभसाय व्मवस्थाऩन नबएको, योमल्टीफाट प्राप्त यकभ 
सोही ङ्जवषमभाप्रमोग नबएको, िङ्झनज ऩदाथिको 
उत्िनन तथा सॊयऺण सम्फन्द्धी कामिभा 
ध्माननङ्छदइएको, कृङ्जष य वन्द्मजन्द्तङ्टफीचको िन्द्ि 
ङ्झनयाकयण गनि नसङ्जकएको 

जराधाय य ङ्झसभसायऺेिको सॊयऺण 
बएको हङ्टने, ऩोियीहरु ङ्झनभािणबएको 
हङ्टने, टोरस्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत सङ्जरियम तथा ङ्जरियमाशीर 
बएको हङ्टने, साभङ्टदाङ्जमक वन, वनजन्द्म 
सम्ऩदा एवभ ् जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको 
उच्च ऩङ्चयऩारना बएको हङ्टने, 
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efiff, ;+:s[lt / nlntsnfsf] 

;+/If0f / ljsf;  
स्थानीम बाषाभा ऩठनऩाठन नहङ्टॉदा स्थानीम बाषाहरु 
रोऩहङ्टने अवस्थायहेको, ङ्जवङ्झबङ्ङ जातजाङ्झतहरुको बेषबषूा 
य सॊस्कृङ्झतका कामिरियभ सञ्चारन गङ्चयएको, भठभङ्ञन्द्दय, 

ऩाटीऩौवा, सत्तर, गङ्टम्फा, ऩानीऩॉधेयो, ढङ्टङ्गेधाया, भयणघाट 
आङ्छदकोसॊयऺण य सॊवििन गङ्चयएको, साॊस्कृङ्झतक 
भहोत्सव गङ्चयएको, फाघभाया, ङ्ञचराउन,े काल्चे आङ्छद 
स्थानभा होभस्टे कामिरियभ थारनी बएको 

ऩमािऩमिटनको गन्द्तव्मका रुऩभा 
ऩाङ्झरकाको ङ्ञचनायी फनाईएको हङ्टने, 
ऩाङ्झरकाका साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदाहरु 
धयोहयका रुऩभा सॊयऺण, सॊवििन य 
प्रवििनगङ्चयएको हङ्टने, ङ्जवङ्झबङ्ङ 
जातजाङ्झतका प्रचङ्झरत बेषबषूा एवभ ्
सॊस्कृङ्झत बएको सॊयऺण यसॊवििन 
बएको हङ्टने 

 

त्मसैगयी तादी गाउॉऩाङ्झरका राङ्झग स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 भा उल्रेङ्ञित कामिहरु गनि 
जनप्रङ्झतनीङ्झध एवॊ कभिचायीहरुको काभ, कतिब्म य अङ्झधकायको ङ्जवश्लषेण तर गङ्चयएको छ । 

ताङ्झरका  5 : जनप्रङ्झतनीङ्झध एवॊ कभिचायीहरुको काभ, कतिब्म य अङ्झधकायको ङ्जवश्लषेण 

सम्ऩादन गनङ्टिऩने 
कामि ङ्ञजम्भेवायी 
 

कामि सम्ऩादनको 
ङ्जवद्यभान अवस्था 
 

ऺभता 
न्द्मूनता /अन्द्तयार 
 

अन्द्तयार हटाउन 
ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग आवश्मकता 
 

जनप्रङ्झतङ्झनधी 
स्तय(अध्मऺ) 

   

१.सबा तथा 
कामिऩाङ्झरकाको 
फैठक फोराउने य 
फैठकको अध्मऺता 
गने, 

१.ङ्झनमङ्झभत रुऩभा प्रभङ्टि 
कामिकायी अङ्झधकृतसॊग 
सल्राह गयी अङ्ञघ नै 
सूचना ङ्छदइ फैठक 
फोराउने गङ्चयएको। 

१.वडाअध्मऺ, 
कामिऩाङ्झरकाका सदस्म 
य प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृतको सभन्द्वम, 
सभम व्मवस्थाऩन 
सम्फन्द्धी सभस्मा। 

१.सबा वैठक सञ्चारन, नेततृ्व 
शैरी,ङ्ञशष्टाचाय,सॊचायऩिङ्झत, सभम 
व्मवस्थाऩन, तनाव व्मवस्थाऩन, 
िन्द्ि व्मवस्थाऩन, स्थानीम 
ङ्जवकास,स्थानीम स्रोत य साधनको 
उऩमोग, सभन्द्वमकायी कामिशैरीय 
कानङ्टनी प्रकृमाका सम्फन्द्धभा ताङ्झरभ 
प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टिीकयण 
कामिरियभ। 

 

२.सबा य 
कामिऩाङ्झरकाको 
फैठकभा फैठकको 
कामिसूची तथा 
प्रस्ताव ऩेश गने, 
गयाउन,े 

१.ऩििाया ऩूवि जानकायी 
गयाउने 
गङ्चयएको।व्मवङ्ञस्थत 
रुऩभा कामिसूङ्ञच ऩेश गनि 
नसङ्जकएको। 

१.एजेण्डासङ्जहत सूचना 
प्रङ्जवङ्झधभापि त ् जानकायी 
ऩठाउनङ्टऩने। 

१.आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्जवङ्झधको ऻान 
ङ्झसऩ, ऺभता प्रमोग गने तङ्चयका य 
जानकायी सम्फन्द्धभा प्रङ्ञशऺण। 

२.उऩाध्मऺ, वडा अध्मऺ, 
कामिऩाङ्झरकाका सदस्म, प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृत य शािा 



32 

प्रभङ्टिहरुसॉग छरपर, याम, ऩयाभशि 
ङ्झरन े कामिशैरी तथा कामि 
व्मवहायको अफरम्फन। 

३.वाङ्जषिक कामिरियभ 
तथा फजेट तमाय 
गयी सबाभा ऩेश 
गयाउन,े 

१.असाय १० गतेङ्झबि 
कानङ्टनफभोङ्ञजभ सबाभा 
ऩेस गने गयेको। 

१.ऩूवि तमायी कभ बई 
१० गतेको नङ्ञजक 
तमायी हङ्टने गयेको। 

२.साथै सफै 
ऩदाङ्झधकायीरे १० 
गतेको ङ्झसभाराई ख्मार 
यािी तमायी नगने 
प्रवृङ्ञत्त। 

३.फजेट तमा मोजना 
तजङ्टिभा गने तङ्चयका य 
अनङ्टबवको कभी। 

१.फाङ्जषिक मोजना तजङ्टिभा, कामिरियभ 
तथा फजेट तमायी, आमव्मम, 
फजेटका स्रोतहरु,भध्मभकाङ्झरन िचि 
सॊयचना, ङ्छदगो ङ्जवकास 
रक्ष्मप्राप्ती,िचिको सीभा, ङ्जवकास 
प्रशासन, ङ्जवकास फजेट, ऩङ्टॉङ्ञजगत 
िचि, साधायण िचि, प्रशासङ्झनक 
िचि, अनङ्टदानको उऩमोग, याजस्व, 
योमल्टी रगामतका ङ्जवषमभा ङ्जवस्ततृ 
जानकायीका राङ्झग ताङ्झरभ तथा 
प्रङ्ञशऺण कामिरियभ। 

२.ङ्जवङ्ञत्तम सॊघीमता, ङ्जवङ्ञत्तम 
अनङ्टशासन, आङ्झथिक अनङ्टशासन, 
साविजङ्झनक िङ्चयद, ङ्झभतङ्ञव्मता, 
ऩायदङ्ञशिता, वेरुजङ्ट पर्छ्यौट य 
सङ्टशासन सम्फन्द्धभा अङ्झबभङ्टिीकयण 
कामिरियभ। 

३.सॊङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ 
फभोङ्ञजभको कामिङ्ञजम्भेवायी सम्ऩादन 
गनिका राङ्झग आफ्नो ऩाङ्झरकाको 
एक फषिको िचिको 
आफश्मकता(Expenditure Need) 
य याजश्वको ऺभता (Revenue 

Potentiality) तथा सो फीचको 
अन्द्तय (Fiscal Gap) ङ्झनधाियण गनि 
आवश्मक ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा 
अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामिरियभ सॊचारन 
गने य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टने। मसैका 
आधायभा सॊघ य प्रदेश सयकायवाट 
ङ्जवत्तीम हस्तान्द्तयण यकभ प्राप्त गने 
ऩिङ्झतको थारनी गने। 
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४.ऩाङ्झरकाको िचिको 
आफश्मकता(Expenditure Need) 
य याजश्वको ऺभता (Revenue 

Potentiality) तथा सो फीचको 
अन्द्तय (Fiscal Gap) ङ्झनधाियण 
सम्फन्द्धभा ऩाङ्झरकावाट अध्ममन 
(Study Report) कामिरियभ। 

५.याङ्जष्डम, अन्द्तयािङ्जष्डम अध्ममन तथा 
अवरोकन भ्रभण कामिरियभ। 

४.सबाको अङ्झधवेशन 
आव्हान य अन्द्त्म 
गने,  

१.सबासॊचारन कामिङ्जवधी 
अनङ्टसाय हङ्टने गयेको। 

१.सबा सॊचारन 
कामिङ्जवधी अनङ्टसाय 
गनङ्टिऩने। 

१.सबा सॊचारन कामिङ्जवधी 
कामिङ्जवधीको ऩारना गने। 

५.सबा य 
कामिऩाङ्झरकाको 
ङ्झनणिम कामािन्द्वमन 
गने गयाउन,े  

१.कामिन्द्वमन ऩऺ सधैं 
कभजोय यहने गयेको। 

१.ङ्झनणिम कामािन्द्वमनको 
अनङ्टगभन नबएको। 

१.सबाको ङ्झनणिम कामािन्द्वमन बए 
नबएको ऩषृ्ठऩोषण ङ्झरनङ्टऩने। 
अङ्ञघल्रो ऩटकको ङ्झनणिम 
कामािन्द्वमनको अनङ्टगभन भूल्माङ् कन 
गने। 

६.कामिऩाङ्झरकाको 
दैङ्झनक कामिको 
साभान्द्म येिदेि, 
ङ्झनदेशन य ङ्झनमन्द्िण 
गने,  

१.साभान्द्म येिदेि, 
ङ्झनदेशन य ङ्झनमन्द्िण हङ्टन े
गयेको। 

१.दैङ्झनक भेभो डामयी 
नयाङ्ञिएको। 

१.दैङ्झनक भेभो डामयी(Daily Diary 

Maintain)फनाई याख्नङ्टऩने। 

२.कामिऩाङ्झरकाको दैङ्झनक कामिको 
साभान्द्म येिदेि, ङ्झनदेशन य 
ङ्झनमन्द्िण गनिका राङ्झग आवश्मक 
ऻान ङ्झसऩ ऺभता सम्फन्द्धी 
अङ्झबभङ्टिीकयण। 

७.उऩाध्मऺ, 
कामिऩाङ्झरकाका 
सदस्म तथा प्रभङ्टि 
प्रशासङ्जकम 
अङ्झधकृतराई 
काजभा िटाउन,े 

१.ङ्झनमभानङ्टसाय काजभा 
िटाउन ेगङ्चयएको। 

- - 

८.वडा सङ्झभङ्झतफाट 
सम्ऩादन हङ्टन े
ङ्झसपाङ्चयस तथा 
प्रभाङ्ञणत हङ्टने ङ्जवषम 

१.ङ्झसपाङ्चयस गने 
गङ्चयएको। 

१.कानङ्टनत ङ्झसपाङ्चयस 
गनङ्टिऩने ङ्जवषमको ऻान 
तथा जानकायीको 
कभी। 

१.कानङ्टनत: गाउॊऩाङ्झरकावाट वा 
वडाफाट ङ्झसपाङ्चयस हङ्टने ङ्जवषम य 
कानङ्टनी प्रकृमा अङ्झधकाय ऺेिाङ्झधकाय 
अङ्झधकाय प्रत्मामोजन रगामतका 
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फाहेक प्रचङ्झरत 
नेऩार कानङ्टन 
फभोङ्ञजभ स्थाङ्झनम 
तहफाट गनङ्टि ऩने 
प्रभाङ्ञणत वा 
ङ्झसपाङ्चयस गने, 

फायेभा अङ्झबभङ्टिीकयण। 

९.गाॉउऩाङ्झरकाको 
चर अचर सम्ऩङ्ञत्त 
हेयचाह तथा भभित 
सम्बाय गने गयाउन े
य आम्दानी, िचि, 
ङ्जहसाफ य अन्द्म 
कागजऩि सङ्टयङ्ञऺत 
याख्न,े याख्न रगाउन,े  

१.अङ्झबरेि याङ्ञिएको। १.ऩाङ्झरकाको कङ्झतऩम 
कागजातको अङ्झबरेि 
व्मवस्थाऩन च ङ्टस्त हङ्टन 
नसकेको। 

१.यङ्ञजष्डयभा ङ्झनमङ्झभत रुऩभा 
तथ्माङ् कको अङ्झबरेिाङ् कन 
गनङ्टिऩनेय रियभश ङ्जवद्यङ्टङ्झतम 
प्रणारीPaperless governance को 
अवधायणा रागङ्ट गनङ्टिऩने। 

२.ऩाङ्झरकाको सम्ऩङ्झत य आम 
व्ममको उऩमङ्टि अङ्झबरेि 
व्मवस्थाऩनभा सहङ्ञजकयण गने 
ऺभता अङ्झबवृङ्जि गनङ्टिऩने। 

१०.गाॉउऩाङ्झरकाका 
सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत 
तथा वडा सङ्झभङ्झतको 
काभको येिदेि 
गने,  

१.आॊङ्ञशक रुऩभा 
येिदेि बएको। 

१.सङ्झभङ्झतका कामिहरुभा 
सहजीकयणको कभी। 

१.सङ्झभङ्झतका काभराई प्रबावकायी 
फनाउन सङ्झभङ्झतको काभको प्रकृङ्झत 
अनङ्टसाय सभन्द्वम तथा सहजीकयण 
गनङ्टिऩने। सङ्झभङ्झतका काभहरुराई 
प्रबावकायी फनाउन आवश्मक याम, 
ऩयाभशि य सयसल्राह प्रदान गने। 

११.साविजङ्झनक सेवा 
प्रवाह सम्फन्द्धी 
गङ्टनासो व्मवस्थाऩन 
गने, गयाउन,े 

१.गङ्टनासोव्मवस्थाऩनका 
राङ्झग साविजङ्झनक 
सङ्टनङ्टवाई,गङ्टनासो ऩेटीका, 
नागङ्चयक फडाऩि, 
आङ्छदको व्मवस्था 
साभान्द्म रुऩभा 
गङ्चयएको। 

१.गङ्टनासो 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
साविजङ्झनक 
सङ्टनङ्टवाई,गङ्टनासो ऩेङ्जटका, 
नागङ्चयक फडाऩि,वेबऩेज 
आङ्छद प्राथङ्झभकताभा 
नऩयेको। 

२.नागङ्चयकराई कसयी 
गङ्टनासो गने बङे्ङ 
जानकायी कभ। 

१.ऺङ्झतऩङ्टङ्झति सङ्जहतको नागङ्चयक 
वडाऩिको अवधायणा ल्माइ 
कामािन्द्वमन गनङ्टिऩने य नागङ्चयकका 
अत्मावश्मक सेवाराई ङ्जवद्यङ्टतीम 
प्रणारी य अनराइन प्रणारीफाट 
सेवा प्रदान गने ऩद्दतीको ङ्जवकास 
गने 

२.साविजङ्झनक सेवाराई प्रबावकायी 
फनाउन कामिसयरीकयण पायाभहरु 
तजङ्टिभा गने, अशि नागङ्चयकका 
राङ्झग सहमोगी कऺ यािी 
रेिाऩढीभा सघाउ ऩङ्टर् माउन।ेगङ्टनासो 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग साविजङ्झनक 
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सङ्टनङ्टवाई, गङ्टनासो ऩेङ्जटका, नागङ्चयक 
फडाऩि, वेबऩेज, भोफाइर 
एऩ,FAQआङ्छदको उऩमङ्टि 
व्मवस्थाऩन गदै गङ्टनासो 
पछमौटराई उच्च प्राथङ्झभकताभा 
याख्नङ्टऩने। नागङ्चयकराई गङ्टनासो गने 
तङ्चयका फायेभा जानकायी गयाउने। 
जनगङ्टनासो तत्कार सम्फोधन 
गनङ्टिऩने। 

३.जनगङ्टनासो यकामिसयरीकयण तथा 
गङ्टनासो व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धभा 
कामिङ्जवधी तजङ्टिभा गयी रागङ्ट गनङ्टिऩने।  

१२.सात ङ्छदनबन्द्दा 
फढी सभम 
गाॉउऩाङ्झरकाभा 
अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टन े
बएभा उऩाध्मऺराई 
कामिबाय ङ्छदने य 
उऩाध्मऺ ऩङ्झन 
अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा 
कङ्ट नै सदस्मराई 
कामिबाय ङ्छदन,े 

१.आॊङ्ञशक रुऩभा 
कामािन्द्वमन बएको।िास 
प्रचरनभा नयहेको। 

१.ङ्झरङ्ञित रुऩभा गने 
नगङ्चयएको। 

१.ऩूवि जानकायी गयाई ङ्झरङ्ञित 
रुऩभा गनङ्टिऩने।ऩाङ्झरकाका 
ऩदाङ्झधकायीको आचाय सॊङ्जहता फनाई 
रागङ्ट गनङ्टिऩने। 

१३.सबा वा 
कामिऩाङ्झरकारे 
तोकेको अन्द्म काभ 
गने। 

१.िासै प्रमोगभा 
नआएको। 

  

जनप्रङ्झतङ्झनधी 
स्तय(उऩाध्मऺ) 

   

१.न्द्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतको सॊमोजक 
बई कामि गने 

१.गने गयेको। १.न्द्माङ्जमक जानकायीको 
कभी। 

१.न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका काभ 
कायवाही, न्द्माम सम्ऩादन प्रकृमा, 
न्द्माङ्जमक प्रकृमा, कानङ्टनी कामिङ्जवधी 
रगामतका ङ्जवषमभा ङ्जवशेष ताङ्झरभ, 
प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टिीकयण 
कामिरियभ आवश्मक। २.कानङ्टन 



36 

तथा न्द्माम सम्फन्द्धी जानकायी 
बएको कभिचायी आवश्मकता 
यहेको।मसका राङ्झग ऩाङ्झरकाकोO 

& M Surveyगनङ्टिऩने। 

३.याङ्जष्डम, अन्द्तयािङ्जष्डम अध्ममन 
अवरोकन भ्रभण कामिरियभ। 

२.अध्मऺको 
अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा 
ङ्झनजको कामिबाय 
सम्हाल्न े

१.गने गयेको तय त्मङ्झत 
प्रचरनभा नयहेको। 

१.अध्मऺरे गनङ्टिऩने 
काभको ऻानको कभी। 

१.ऩाङ्झरकाभा अध्मऺरे गनङ्टिऩने 
काभका फायेभा जानकायी हाङ्झसर 
गनङ्टिऩने य सोका राङ्झग नेततृ्व 
व्मवस्थाऩन ताङ्झरभको 
आवश्मकता। 

३.गैयसयकायी सङ्घ 
सॊस्थाका 
ङ्जरियमाकराऩको 
सभन्द्वम गने 

१.वाङ्जषिक कामिरियभभा 
सभावेश गयी कामािन्द्वमन 
गने गयेको तय सभन्द्वम 
कभ। 

१.सभन्द्वमको कभी। १.गैसस दताि, ङ्झतनका ङ्जरियमाकराऩ, 
उनीहरुसॉगको सभन्द्वमसॊघसॊस्था 
अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण 
रगामतका ङ्जवषमभा ऺभता अङ्झबवृङ्जि 
य सभन्द्वमकायी ऺभता अङ्झबवृङ्जि 
सम्फन्द्धी प्रङ्ञशऺण कामिरियभ 
आवश्मक। 

२.गैसस सम्फन्द्धी कामिङ्जवधी तजङ्टिभा 
गयी रागङ्ट गनङ्टिऩने। 

४.उऩबोिा ङ्जहत 
सॊयऺण सम्फन्द्धी 
कामिको सभन्द्वम 
गने 

१.न्द्मून सभन्द्वम 
बएको। 

१.सभन्द्वमको कभी। 

२.उऩबोिा हक हीत 
तथा फजाय सॊयऺण ऐन  
य प्रङ्झतस्ऩधाि सम्फन्द्धी 
ऐनको ऻान कभ 
बएकोरे कामि सम्ऩादन 
कभजोय बएको। 

१.उऩबोिा ङ्जहत, उऩबोिाको 
अङ्झधकाय, दैङ्झनक उऩबोगका साभान 
य ङ्झतनको फजाय भूल्म, भहॊगी, 
वस्तङ्टको उऩरब्धता, उऩबोिा ङ्जहत 
सॊयऺण सम्फन्द्धी कानङ्टनी 
व्मवस्था,सभन्द्वमकायी ऺभता 
अङ्झबवृङ्जि रगामतका ङ्जवषमभा 
जानकायी एवभ ् अङ्झबभङ्टिीकयण 
आवश्मक। 

२.उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण सम्फन्द्धी 
कामिङ्जवधी तजङ्टिभा गयी रागङ्ट गनङ्टिऩने। 

५.मोजना तथा 
कामिरियभको 
अनङ्टगभन तथा 

१.मोजना स्थरको भ्रभण 
गयी साभान्द्म अनङ्टगभन 
गने गङ्चयएको। 

१.प्रङ्झतवेदन तमाय गयी 
फैठकभा ऩेस गने काभ 
नबएको। २.साथै सो 

१.फजेट तथा कामिरियभ 
तजङ्टिभा,ऩाङ्झरका ङ्झबिका ङ्जवकास 
ङ्झनभािणका आमोजनाहरु 
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सङ्टऩङ्चयवेऺण गयी 
सोको प्रङ्झतवेदन 
फैठकभा ऩेश गने 

कामिको राङ्झग दऺ 
जनशङ्ञिको कभी। 

अनङ्टगभन,मोजना तथा कामिरियभको 
कामािन्द्वमन 
अनङ्टगभन,भूल्माङ्कन.सङ्टऩङ्चयवेऺण य 
प्रङ्झतवेदन तमायी सम्फन्द्धभा 
प्रङ्ञशऺण। 

२.सॊङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ 
फभोङ्ञजभको कामिङ्ञजम्भेवायी सम्ऩादन 
गनिका राङ्झग आफ्नो ऩाङ्झरकाको 
एक फषिको िचिको 
आफश्मकता(Expenditure Need) 
य याजश्वको ऺभता (Revenue 

Potentiality) तथा सो फीचको 
अन्द्तय (Fiscal Gap) ङ्झनधाियण गनि 
आवश्मक ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा 
अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण कामिरियभ सॊचारन 
गने य प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टन।ेमसैका 
आधायभा सॊघ य प्रदेश सयकायवाट 
ङ्जवत्तीम हस्तान्द्तयण यकभ प्राप्त गने 
ऩिङ्झतको थारनी गने। 

६. सबा य 
कामिऩाङ्झरकािाया 
गङ्छठत सङ्झभङ्झतहरुको 
काभभा सहजीकयण 
य सभन्द्वम गने 

१.साभान्द्म। १.ठोस सहङ्ञजकयण य 
सभन्द्वमको कभी। 

१.ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरुको काभ 
कतिव्म अङ्झधकाय य कामिशति 
तथारसङ्झभङ्झतहरुको सपर कामि 
सम्ऩादनका राङ्झग सहङ्ञजकयण य 
सभन्द्वम गने ऻान, ङ्झसऩ य शैरी 
सम्फन्द्धी ङ्जवषमभा प्रङ्ञशऺण 
आवश्मक। 

७. सात ङ्छदनबन्द्दा 
फढी सभम 
गाॉउऩाङ्झरकाभा 
अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टन े
बएकभा अध्मऺराई 
जानकायी गयाउन े

१.भौङ्ञिक जानकायी 
गयाउनेगयेको।प्रचरनभा 
नआएको। 

१.ङ्झरङ्ञित जानकायीको 
कभी। 

१.ङ्झरङ्ञित जानकायी गयाउनङ्टऩने य 
मसका राङ्झग ऩदाङ्झधकायीको 
आचायसॊङ्जहता फनाइ रागङ्ट गनङ्टिऩने।  

८.सबा,कामिऩाङ्झरका 
तथा अध्मऺरे 

१.तोङ्जकएका कामि गने 
गयेको। 

१.सऺभताको कभी। १.अङ्झधकाय प्रत्मामोजन, प्रत्मामोङ्ञजत 
कामि, मसका ङ्झसभा य कामिऺ ेिका 
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प्रत्मामोजन गयेका 
वा तोकेका अन्द्म 
काभ गने 

फायेभा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण। 

२.याजस्वसङ्टधाय कामिमोजना 
कामािन्द्वमनसम्फन्द्धभा, याजस्व 
ऩयाभशि सङ्झभङ्झत (याजस्वका आधाय, 

दय, दामया तथा सॊकरन) 
सम्फन्द्धभा, व्मवस्थाऩन (नेततृ्व, 

सञ्चाय, सभन्द्वम, ङ्ञशष्टाचाय, 

आङ्छद)सम्फन्द्धभा, फजाय अनङ्टगभन 
तथा उऩबोिा ङ्जहत सम्फन्द्धभा य 
ऩाङ्झरकाको ङ्जवत्तीम प्रशासन तथा 
साविजङ्झनक िङ्चयद सम्फन्द्धी ङ्जवषमहरु 
ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण। 

जनप्रङ्झतङ्झनधी स्तय(वडा 
अध्मऺ) 

   

१.वडा सङ्झभङ्झतको 
अध्मऺ बई कामि 
गने 

१.कामि गङ्चययहेको। १.अध्मऺताको 
बङू्झभकाको जानकायी 
कभी। 

१. वडाअध्मऺको काभ, कतिव्म, 
अङ्झधकाय य बङू्झभका सम्फन्द्धभा तथा 
अध्मऺता, फैठक सॊचारन, सभन्द्वम, 
सहकामि जस्ता ङ्जवषमभा प्रङ्ञशऺण। 

२.वडा सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरुको 
काभभा सभन्द्वम 
सहजीकयण गने 

१.सहङ्ञजकयण 
गङ्चययहेको। 

१.सभन्द्वम य 
सहङ्ञजकयणको कभी। 

१.सभन्द्वम य सहङ्ञजकयण गने 
ऺभता अङ्झबवृङ्जि गनङ्टिऩने। 

३.वडाको ङ्जवकास 
मोजना फजेट तथा 
कामिरियभ तमाय 
गने, गनि रगाउन े
तथा स्वीकृङ्झतका 
राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा 
ऩेस गने। 

१.साभान्द्म रुऩभा गने 
गयेको। 

१.मोजना, फजेट 
कामिरियभ, ङ्जवकास फजेट 
सम्फन्द्धी ऻानको 
कभी। 

२.फजेट प्रऺेऩण, 
फजेटको स्रोत य 
कामिरियभफीच 
साभन्द्जस्मताको कभी 
देङ्ञिएको। कङ्झतऩम 
कानङ्टनी अस्ऩष्टता। 

१.मोजना तजङ्टिभा, कामिरियभ तथा 
फजेट तमायी, स्थानीम आवश्मकता, 
जनताको भाग, फजेटको सीभा 
रगामतका ङ्जवषमभा ताङ्झरभ तथा 
प्रङ्ञशऺण कामिरियभ। ङ्जवकास फजेट 
तमाय गने ऻान, ङ्झसऩ य जानकायी 
आवश्मक। फजेट प्रऺेऩण, फजेटको 
स्रोत य कामिरियभफीच साभन्द्जस्मता 
ल्माई तजङ्टिभा गनङ्टिऩने। फजेट तमायी 
य स्वीकृङ्झत सम्फन्द्धभा कानङ्टनी 
प्रकृमाका फायेभा अङ्झबभङ्टिीकयण। 

४.वडाफाट १.आवश्मकता अनङ्टसाय १.कामिरियभ १.कामिरियभ कामािन्द्वमन, अनङ्टगभन 
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कामािन्द्वमन हङ्टन े
मोजना तथा 
कामिरियभ 
कामािन्द्वमन गने 
गयाउन े

गने गयेको। कामािन्द्वमन, अनङ्टगभन य 
आवङ्झधक सङ्झभऺा 
अऩेऺाकृत रुऩभा 
नबएको।  

य आवङ्झधक सङ्झभऺा सम्फन्द्धभा 
जानकायी आवश्मक। 

२.अनङ्टगभन गने कामिङ्जवधी तजङ्टिभा 
गयी रागङ्ट गनङ्टिऩने।  

५.ऐनको दपा १२ 
को िण्ड ङ भा 
उङ्ञल्रङ्ञित ङ्जवषमभा 
ङ्झसपाङ्चयस तथा 
प्रभाङ्ञणत सम्फन्द्धी 
कामि गने 

१.कामि बइयहेको। १.ङ्झसपाङ्चयस य प्रभाङ्ञणत 
सम्फन्द्धभा कानङ्टनी 
ऻानको कभी। 

१.ङ्झसपाङ्चयस य प्रभाङ्ञणत के के भा 
गनि हङ्टन्द्छ वा हङ्टॉदैन बङे्ङ सम्फन्द्धभा 
कानङ्टनी ऻान तथा दऺता हाङ्झसर 
गनङ्टिऩने प्रङ्ञशऺण। 

६.सात ङ्छदनबन्द्दा 
फढी सभम वडाभा 
अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टन े
बएभा वडाको 
दैङ्झनक प्रशासङ्झनक 
तथा ङ्झसपाङ्चयस 
सम्फन्द्धी कामि गनि 
सम्फङ्ञन्द्धत वडा 
सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै 
सदस्मराई 
ङ्ञजम्भेवायी तोकी 
सोको जानकायी 
अध्मऺराई ङ्छदन े

१.साभान्द्म रुऩभा 
अध्मऺराई जानकायी 
गयाउने गयेको। 

१.ऻानको कभी। १.वडाअध्मऺरे गने प्रशासङ्झनक 
तथा ङ्झसपाङ्चयस सम्फन्द्धी कामिका 
फायेभा वडासदस्मराई जानकायी 
गयाउनङ्टऩने। 

२.कङ्ट नकङ्ट न काभको अङ्झधकाय 
हस्तान्द्तयण गनि हङ्टन्द्छहङ्टदैन बङे्ङ 
वायेभा वडाअध्मऺराई जानकायी 
आवश्मक। 

७.कामिऩाङ्झरका सबा 
वा वडा सङ्झभङ्झतरे 
तोकेका अन्द्म कामि 
गने। 

१.तोकेको अवस्थाभा 
भाि। 

 १.ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतभा वडाध्मऺको 
बङू्झभका सम्फन्द्धी प्रङ्ञशऺण, वडा 
कामािरमफाट हङ्टने ३५ प्रकायका 
ङ्झसपाङ्चयश सम्फन्द्धी ऺभता 
ङ्जवकासप्रङ्ञशऺण, ऩूवािधाय ङ्झनभािण य 
भाऩदण्ड सम्फन्द्धी प्रङ्ञशऺण, मोजना 
तजङ्टिभा तथा कामािन्द्वमन सम्फन्द्धी 
ऺभता ङ्जवकास प्रङ्ञशऺण, 
व्मवस्थाऩन (नतेतृ्व, सञ्चाय, सभन्द्वम, 

ङ्ञशष्टाचाय, आङ्छद)ऺभता अङ्झबवृङ्जि 
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सम्फन्द्धी प्रङ्ञशऺण। 
जनप्रङ्झतङ्झनधी 
स्तय(कामिऩाङ्झरका 
सदस्म) 

   

१.कामिऩाङ्झरकाको 
फैठकभा बाग ङ्झरन,े  

१.बागङ्झरने गयेको १.फैठकभा उऩङ्ञस्थतको 
ङ्झनमङ्झभततानहङ्टने। 

१.कामिऩाङ्झरका सदस्मको 
ङ्ञजम्भेवायीको भहत्वका सम्फन्द्धभा 
अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण गनङ्टिऩने। 

२.अध्मऺरे तोकेको 
ङ्जवषमगत ऺेिको 
सॊमोजक वा प्रभङ्टि 
बई तोङ्जकएको कामि 
गने, 

१.गने गयेको। १.ङ्जवषमगत ऻानको 
कभी। 

१.तोङ्जकएको ङ्जवषमगत ऺेिभा ऻान 
तथा ङ्जवशेष जानकायी आवश्मक। 

३.सात ङ्छदनबन्द्दा 
फढी सभम 
गाउॉऩाङ्झरकाभा 
अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टन े
बएभा अध्मऺराई 
जानकायी गयाउन,े 

१.व्मवहायभा 
नदेङ्ञिएको। 

१.ऻानको कभी। १.आचायसॊङ्जहता फनाइ रागङ्ट 
गनङ्टिऩने। 

४.कामिऩाङ्झरकारे 
तोकेका अन्द्म कामि 
गने। 

   

सङ्झभङ्झतहरु : न्द्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झत 

   

१. आङ्झरधङ्टय वाॉध 
ऩैनी कङ्ट रो वा 
ऩानीघाटको 
वाॉडपाॉट तथा 
उऩमोग, 

१.साभान्द्म रुऩभा हङ्टन े
गयेको। 

१.ऻान , ङ्झसऩ , दऺता 
य ऺभताको कभी। 

२.स्थानीम ङ्जववादको 
ङ्झनयन्द्तयता बइयहेको। 

३.स्थानीम फीच 
भेरङ्झभराऩभा कभी। 

 

१.साविजङ्झनक सम्ऩङ्झत य सोको 
प्रमोग, घय व्मवहाय, रेनदेन, 
साविजङ्झनक फाटो, ऩानी, ऩॉधेयो , 
सॉङ्झधमाय, कङ्ट रो, नहय, ऩाटी, ऩौवा, 
ऩोियी, साविजङ्झनक स्थरको प्रमोग, 
रेनदेन रगामतका ऩाङ्चयवाङ्चयक एवभ ्
साभाङ्ञजक ङ्जवषमभा कानङ्टनी, 
व्मवहाङ्चयक य प्रकृमागत ऻान, ङ्झसऩ 
तथा जानकायी सम्फन्द्धी 
प्रङ्ञशऺणकामिरियभ।  

२. अकािको वारी 
नोक्सानी गयेको, 

३. चयन घाॉस 
दाउया, 

४. ज्मारा भजङ्टयी 
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नङ्छदएको, २.स्थानीम तहभा हङ्टनसक्न ेङ्जववाद य 
सो ङ्जववाद ङ्झनरुऩण गने कानङ्टनी 
उऩामका फायेभा, न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको 
काभ कायवाही, न्द्माम सम्ऩादन 
प्रकृमा, न्द्माङ्जमक काभ कायवाही, ऐन 
ङ्झनमभको प्रमोग, भेरङ्झभराऩ, ङ्जववाद 
ङ्झनरुऩण रगामतका ङ्जवषमभा ङ्जवशषे 
ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण कामिरियभ। 

३.साविजङ्झनक तथा साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जवषम, ऩाङ्चयवाङ्चयक ङ्जवषम, 
पोहोयभैरा, वातावयण प्रदङ्टषण, 
आवास, हकबोग रगामतका 
ङ्जवषमभा कानङ्टनी प्रकृमा य ङ्जववाद 
ङ्झनरुऩण सम्फन्द्धभा ङ्जवशेष ताङ्झरभ 
तथा ऺभता अङ्झबवृङ्जि प्रङ्ञशऺण 
कामिरियभ। 

४.कानङ्टनी सल्राहाकाय वा कानङ्टन 
अङ्झधकृतको व्मवस्था गनङ्टिने। 

५.वडागत भेरङ्झभराऩकतािहरुराई 
आवश्मक ताङ्झरभको व्मवस्था 
गनङ्टिऩने। 

६.न्द्माङ्जमक सहजकतािराई 
न्द्मामसम्ऩादन प्रकृमाका वायेभा 
ताङ्झरभ उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने। 

 

 

५. घयऩारङ्टवा ऩशङ्ट 
ऩॊऺी हयाएको वा 
ऩाएको, 

६. जेष्ठ नागङ्चयकको 
ऩारनऩोषण तथा 
हेयचाय नगयेको, 

७. नावारक छोया 
छोयी वा ऩङ्झत 
ऩत्नीराई इज्जत 
आभद अनङ्टसाय 
िान राउन वा 
ङ्ञशऺा ङ्छदऺा 
नङ्छदएको, 

८. वाङ्जषिक 
ऩङ्ञच्चसराि 
रुऩैंमा सम्भको 
ङ्जवगो बएको 
घयवहार य घय 
वहार सङ्टङ्जवधा, 

९. अन्द्म व्मङ्ञिको 
घय जग्गा वा 
सम्ऩतीराई असय 
ऩनेगयी रुि वा 
ङ्जवरुवा रगाएको, 

१०. आफ्नो घय 
वा वरेसीवाट 
अकािको घयजग्गा 
वा साविजङ्झनक 
वाटोभा ऩानी 
झायेको, 
११. सॉङ्झधमायको 
जग्गातपि  झ्यार 
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यािी घय फनाउनङ्ट 
ऩदाि कानून 
वभोङ्ञजभ छोड्नङ्ट ऩने 
ऩङ्चयभाणको जग्गा 
नछोडी फनाएको, 
१२. कसैको 
हक वा स्वाङ्झभत्वभा 
बए ऩङ्झन ऩयाऩूवि 
कारदेङ्ञि 
साविजङ्झनक रुऩभा 
प्रमोग हङ्टदै आएको 
वाटो वस्तङ्टबाउ 
ङ्झनकाल्रे ङ्झनकास 
वस्तङ्टबाउ चयाउन े
चौय कङ्ट रो नहय 
ऩोियी ऩाटी ऩौवा 
अन्द्त्मङ्जष्ट स्थर 
धाङ्झभिक स्थर वा 
अन्द्म कङ्ट नै 
साविजङ्झनक स्थरको 
उऩमोग गनि 
नङ्छदएको वा वाधा 
ऩङ्टमािएको, 
१३. सॊघीम वा 
प्रदेश कानूनरे 
स्थानीम तहवाट 
ङ्झनरुऩण हङ्टने बनी 
तोकेका अन्द्म 
ङ्जववाद। 
१४. मस वाहेक 
देहामका ङ्जवषमभा 
न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतराई 
भेरङ्झभराऩको 
भाध्मभवाट भाि 
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ङ्जववाद ङ्झनरुऩण गने 
अङ्झधकाय 
ङ्छदइएकोछ। 
(क) सयकायी 
साविजङ्झनक वा 
साभङ्टदाङ्जमक वाहेक 
एकको हकको 
जग्गा अकोरे 
च्माऩी ङ्झभची वा 
घङ्टसाई िाएको, 
(ि) सयकायी 
साविजङ्झनक वा 
साभङ्टदाङ्जमक वाहेक 
आफ्नो हक नऩङ्टग्न े
अरुको जग्गाभा घय 
वा कङ्ट नै सॊयचना 
वनाएको, 
(ग) ऩङ्झत ऩत्नी 
वीच सम्फन्द्ध 
ङ्जवच्छेद, 
(घ) अॊगबॊग 
वाहेकको वढीभा 
एकवषि कैद हङ्टन 
सक्ने कङ्ट टङ्जऩट, 
(ङ) गारी 
वेइज्जती, 
(च) रङ्टटङ्जऩट, 
(छ) ऩशङ्टऩॊऺी 
छाडा छोडेको वा 
ऩशङ्टऩॊऺी याख्दा वा 
ऩाल्दा राऩयवाही 
गयी अरुराई असय 
ऩायेको, 
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(ज) अरुको 
आवासभा अनङ्झधकृत 
प्रवेश गयेको, 
(झ) अकािको 
हक बोगभा यहेको 
जग्गा आवाद वा 
बोग चरन गयेको, 
(ञ) ध्वनी 
प्रदङ्टषण गयी वा 
पोहय भैरा फ्ाॉकी 
ङ्झछभेकीराई असय 
ऩङ्टमािएको, 
(ट) प्रचङ्झरत 
कानून वभोङ्ञजभ 
भेरङ्झभराऩ हङ्टन 
सक्ने व्मङ्ञि वादी 
बई दामय हङ्टने अन्द्म 
देवानी य एक 
वषिसम्भ कैद हङ्टन 
सक्ने पौजदायी 
ङ्जववाद। 
सङ्झभङ्झतहरु :  याजश्व 
ऩयाभशि सङ्झभङ्झत 

   

१. याजस्व 
नीङ्झत कानून तजङ्टिभा 
सॊशोधन गने, 

१.याजस्व ऩयाभशि 
सङ्झभङ्झतको फैठक 
भङ्जहनाभा एकऩटक फस्न े
गयेको। 

१.याजस्व सम्फन्द्धी 
ऻानको कभी। 

२.ऩाङ्झरकाको 
आन्द्तङ्चयक आम य सो 
को प्रऺेऩणसम्फन्द्धी 
ऻानको कभी। 

३.फाॉडपाॉट बइ आउन े
याजस्वको फायेभा 
जानकायी कभ। 

४.स्थानीम उद्योग 

१.स्थानीमकय, कयकोदामया, कयका 
ङ्जवषमऺेि, याजस्व सॊकरनको 
अवस्था, याजस्वको सम्बाव्मता, 
याजस्व ऩङ्चयचारन, याजस्वसङ्टधाय, 
जनताभा कयको प्रबाव, ऩाङ्झरकाङ्झबि 
कयका स्रोतका सम्बावना, याजस्व 
सङ्टधाय कामिमोजना, याजस्व ऩयाभशि 
सङ्झभङ्झतको बङू्झभका रगामतका 
ङ्जवषमभा ङ्जवशषे दऺता एवभ ्ऺभता 
अङ्झबवृङ्जि सम्फन्द्धी ताङ्झरभ तथा 

२. याजस्वका 
स्रोत दामया तथा 
दय सभेत ङ्जवश्लषेण 
गयी आगाभी 
आङ्झथिक वषिको 
अनङ्टभान गने, 
३. दय य 
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ऺेिका आधायभा 
आन्द्तङ्चयक आमको 
ङ्जवश्लषेण य अनङ्टभान 
गने, 

व्मवसाम प्रवििन 
सम्फन्द्धी ऻानको 
कभी। 

५.सङ्झभङ्झतका  

अङ्झबभङ्टिीकयण कामिरियभ 
आवश्मक। 

२.याजश्व ऩङ्चयचारन सम्फन्द्धभा अन्द्म 
उत्कृष्ट ऩाङ्झरका तथा स्थानहरुको 
अवरोकन भ्रभण गयी अनङ्टबव 
आजिन आवश्मक। 

३.ऩाङ्झरकाको आन्द्तङ्चयक आम य 
सोको प्रऺेऩणसम्फन्द्धी ङ्जवषमभा 
ङ्जवशेष जानकायी तथा ङ्झसऩभूरक 
ताङ्झरभ। 

४.सॊघ तथा प्रदेशवाट फाॉडपाॉट बइ 
आउने याजस्वको फायेभा जानकायी 
आवश्मक। 

५.स्थानीम उद्योग व्मवसाम प्रवििन 
सम्फन्द्धी जानकायी आवश्मक। 

६.याजस्व सङ्टधाय कामिमोजना 
कामािन्द्वमनभा ल्माउनङ्टऩने।  
७.याजस्व ऩयाभशि सङ्झभङ्झतको फैठक 
कानङ्टनफभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभत रुऩभा फस्न े
य  सदस्महरुङ्जवचको तादात्म्मता 
कामभ गने। 

४. स्थानीम 
उद्योग व्मवसाम 
प्रवििन य योजगायी 
प्रवििन गने कय 
नीङ्झत तजङ्टिभा गने, 
५. कय तथा 
गैह्रकय याजस्व सेवा 
शङ्टल्क दस्तङ्टय 
आङ्छदको दय 
सम्फन्द्धभा ऩयाभशि 
ङ्छदन।े 
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ऩङ्चयच्छेद ― 6 : ऺभता ङ्जवकास मोजनाका प्राथङ्झभकताहरु 
तादी गाउँपाविकामा कायषरत मानि संसाधन (जनप्रवतनीवध एिं कमषर्ारी)को विद्यमान क्षमता आकंिन एिं 

विशे्लर्ण गररएको  छ । भखषरै वनिाषवर्त जनप्रवतनीवध तथा दरबन्दी भन्दा धेरै थौरै संख्यामा पूर्थत रहकेा 

कमषर्ारीहरुको क्षमता विशे्लर्ण गदाष मवित नवतजा दवेखएको छ । पाविकाको योजना िाखामा प्रविवधक 

कमषर्ारी रहनु, आईटी को कमषर्ारीिे राजश्व एिं खररद सम्बन्धी कायषमा सघाउन ु तथा प्रमुख प्रिासक्रकय 

अवधकृतको वछटो वछटो सरुिा हुनुिे पवन क्षमता विकासमा प्रभाि पारेको दवेखन्छ ।  

ताङ्झरका  6 : तादी गाउॉऩाङ्झरकाभा कामियत भानव ससाधनको ऺभता रेिाजोिा 

ऺभता ङ्जवकासका ऺिे प्रङ्ञशऺण 
/अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण
/कामिशारा/ 
गोष्ठी / 
अन्द्तयकृमा/अ
न्द्म 

कामिरियभ ङ्जकन 
आवश्मक ऩयेको 
हो (ऻान, सीऩ 
ङ्जवकास, दऺता 
अङ्झबवङृ्ञध्द) 

कामिरियभ कसका राङ्झग 

कामिऩाङ्झर
का 
ऩदाङ्झधकायी 

वडा 
अध्मऺ 
तथा 
सदस्महरु 

कभिचायीहरु वडा 
कामािरमका 
कभिचायीहरु 

अन्द्म 

नीङ्झत कानून य साविजङ्झनक 
प्रशासन 

प्रङ्ञशऺण 
कामिशारा 

ऻान √ √ √ √ √ 

न्द्मामीक तथा भध्मस्थता कामिशारा ऻान, सीऩ, 
दऺता 

√ √  √ √ 

नङ्झतजाभा आधाङ्चयत मोजना 
तजङ्टिभा, अनङ्टगभन भङ्टल्माङ्कन 

प्रङ्ञशऺण 
कामिशारा 

ऻान, दऺता √ √ √   

ब ू उऩमोग नीङ्झत तजङ्टिभा 
तथा कामािन्द्वमन 

प्रङ्ञशऺण 
कामिशारा 

ऻान, सीऩ, 
दऺता 

√ √ √ √  

बवन सॊङ्जहता ङ्झनभािण ऻान, दऺता √  √ √ √ 
कामािरम व्मवस्थाऩन तथा 
अङ्झबरेि प्रणारी 

प्रङ्ञशऺण 
कामिशारा एवॊ 
अभ्मास 

ऻान, सीऩ, 
दऺता 

√ √ √ √ √ 

साभाङ्ञजक एवॊ साविङ्ञजनक 
उत्तयदाङ्जमत्व 

कामिङ्जवङ्झध 
ङ्झनभािण य 
कामािन्द्वमन 

ऻान √ √ √ √ √ 

पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन  प्रङ्ञशऺण सीऩ, दऺता √ √ √ √ √ 
वातावयण व्मवस्थाऩन प्रङ्ञशऺण 

कामिशारा 
सीऩ, दऺता √ √ √ √ √ 

नतेतृ्व, भनोत्साह एवॊ िि 
व्मवस्थाऩन 

प्रङ्ञशऺण 
कामिशारा 

ऻान, सीऩ, 
दऺता य अभ्मास 

√ √ √ √ √ 

रेिा, आन्द्तङ्चयक रेिा 
ऩयीऺण, फेरुजङ्ट पछमौट 

कामिङ्जवङ्झध 
ङ्झनभािण य 
प्रङ्ञशऺण 

ऻान, सीऩ, 
दऺता य अभ्मास 

√   √ √ 

िङ्चयद व्मवस्थाऩन प्रङ्ञशऺण  ऻान, सीऩ, 
दऺता य अभ्मास 

√ √ √ √ √ 
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साविजङ्झनक सभायोह एवॊ 
अङ्झतङ्झथ व्मवस्थाऩन 

प्रङ्ञशऺण सीऩ ङ्जवकास √ √ √ √ √ 

जनसम्ऩकि  एवॊ हेल्ऩ डेस्क 
व्मवस्थाऩन 

प्रङ्ञशऺण एवॊ 
अभ्मास 

ऻान, सीऩ य 
अभ्मास 

√ √ √ √ √ 

मोजना प्रशासन (ऩङ्चयमोजना 
फैंक, भध्मभकारीन िचि 
सॊयचना एवॊ आवङ्झधक 
मोजनाहरु) 

प्रङ्ञशऺण एवॊ 
अभ्मास 

ऻान, सीऩ, 
दऺता य अभ्मास 

√ √ √ √ √ 

द्रष्टब्य 

१.   कायषपाविका पदावधकरी भन्नाि ेअध्यक्ष, उपाध्यक्ष एि ंकायषपाविका सदस्यहरु भन्न ेबझुाउँछ । 

२. अन्य महि वभत्र टोि विकास ससं्था, विर्यगत सवमवतहरु, उपभोक्ता सवमवत, उपभोक्ता वहत सरंक्षण सवमवत आक्रद 

पदषछन ्। 

6.1. जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध स्तय 
नवङ्झनवािङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु बएकोरे ङ्जवगतभा प्रदान गङ्चयएका ऺभता ङ्जवकास सम्फन्द्धी 
ङ्जरियमाकराऩहरु अप्रासाङ्जङ्गक बएको हङ्टॉदा नमाॉ चयणफाट ऺभता ङ्जवकास गनङ्टिऩने देङ्ञिन्द्छ । मसका 
राङ्झग ङ्जवकास प्रशासन, जनशङ्ञि तथा सॊगठन व्मवस्थाऩन, सॊस्थागत ऺभता, ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन, 
सूचना व्मवस्थाऩन, नीङ्झत तथा कानूनी व्मवस्था एवभॊ सभन्द्वम एवभ ् सहकामिका ऺभताहरु वङृ्जि 
गनङ्टिऩने हङ्टन्द्छ । 

6.2. सङ्झभङ्झत तथा उऩसङ्झभङ्झत 
ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतका ङ्झनमङ्झभत फैठक, ङ्झनणिमको अनङ्टगभन, कामि प्राथङ्झभकीकयण, मोजना तजङ्टिभा तथा 
कामािन्द्वमन सम्फन्द्धभा जानकायी ङ्छदनका राङ्झग ऺभता ङ्जवकास गनङ्टिऩने हङ्टन्द्छ । त्मसैगयी, आपूरे 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गयेको सङ्झभङ्झतहरुरे गने काभ य वहन गनङ्टिऩने ङ्ञजम्भेवायी सभेतका फायेभा जानकायी 
गयाउनङ्टऩने हङ्टन्द्छ ।साभान्द्म प्रचरनभा यहने ङ्ञचठीऩि, दताि चरानी, ङ्झसपाङ्चयश, दस्तङ्टय फङ्टझ्ने य फैंक 
दाङ्ञिरा गने कङ्ट या सभेत जानकायीभा ङ्झरनङ्टऩने हङ्टन्द्छ । 

6.3. शािातथाईकाई 
दयफन्द्दी सॊयचना तथा सॊगठन ताङ्झरका अनङ्टसाय ऩाङ्झरकाभा शािा, ईकाई तथा सेवा केन्द्रहरु यहेका 
हङ्टन्द्छन ्। O and M सवेऺण गङ्चय ऩाङ्झरकाको फढ्दो ङ्जरियमाकराऩ सम्फोधन हङ्टने गयी दयफन्द्दी सॊयचना 
तथा शािा एवभ ्ईकाईहरुको ऺभता वङृ्जि गङ्चयनेछ । 

 



48 

6.4. कभिचायी स्तय 
सेवाग्राहीसॉग प्रत्मऺ सयोकाय यहने मी शािाहरुभा कामियत कभिचायीहरुको ऺभता अङ्झबवङृ्जि गनङ्टिऩने 
हङ्टन्द्छ । मसका राङ्झग ऺभता ङ्जवकासका ङ्जरियमाकराऩहरु छङ्ट टै्ट ऩङ्चयच्छेदभा ङ्छदईएको छ । 
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ऩङ्चयच्छेद ― 7 : ङ्झि‐वषॉम ऺभता ङ्जवकास कामिमोजना : रक्ष्म, नतीजा य 
स्रोत 
7.1. ऺभता ङ्जवकास नीङ्झत 

आगाभी ३ वषिङ्झबि नेऩारको सॊङ्जवधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 भा उल्रेङ्ञित 
तादी गाउॉऩाङ्झरकारे सम्ऩादन गनङ्टिऩने कामि ङ्ञजम्भेवायीहरु वहन गनि नवङ्झनवािङ्ञचत ऩदाङ्झधकायी, ङ्जवङ्झबङ्ङ 
सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायी, कभिचायी एवभ ्सयोकायवारा  ङ्झनकाम एवभ ्सॊस्थाहरुको भानवीम, 
सॊस्थागत एवभ ्कामिङ्जवङ्झधगत ऺभता अङ्झबवङृ्जि गयी तोङ्जकएका सेवा तथा सङ्टङ्जवधाहरु ऩाङ्झरकाफासीराई 
ङ्झनयन्द्तय उऩरब्ध गयाउने य देख्न तथा छङ्टन सङ्जकने सयकायको रुऩभा तादी गाउॉऩाङ्झरकाराई ङ्जवकङ्झसत 
गने । 

7.2. जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुका राङ्झग प्रस्ताङ्जवत ऺभता ङ्जवकासका कामिरियभहरु 
ताङ्झरका  7 : ऺभता ङ्जवकास कामिमोजना २०७९/०८०- २०८०/०८१ 

Ifdtfljsf;sflqmofsnfkx? 
प्राथवमकता 

िम 

कायाषन्ियन 

िर्ष 
बजेट(०००) व्यहोने 

स्रोत(पाविका) 
व्यहोनेस्रोत(बाह्य 
) 

s:sf 

nflu 

(जनप्र

वतवनवध

हरु/क

मषर्ारी

हरु ) 

जनप्रवतवनवध एिं कमषर्ारीहरुिाई 

क्षमताविकास योजना अनुसारका 

क्रियाकिाप कायाषन्ियन बारे 

जानकारी गराउन े

१ पवहिो -     

 जनप्र

वतवनवध

हरु/क

मषर्ारी

हरु 

glthfd"nscg'udgtyfd'NofÍglgb]{lzsf 

/ tflnd 
% दोस्रो ५०० ० ५०० 

जनप्रवत

वनवधह

रु/कमष

र्ारीहरु 

आन्तररकn]vf kl/If0f lgb]{lzsf / 

tflnd 
# पवहिो ५० ५० ० 

जनप्रवत

वनवधह

रु/कमष

र्ारीहरु 
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पाविकाका विवभन्न ;ldltx?sf] 

Ifdtfljsf; ;DalGwtflnd 
@ पवहिो ५०० ५० ४५० 

जनप्रवत

वनवधह

रु/कमष

र्ारीहरु 

n}lËs ;dfgtftyf ;dfj]zLs/0f 

sfo{qmdx? ;~rfngsfo{ljlw / tflnd 
$ पवहिो २५० ० २५०  कमषर्ा

रीहरु 

n}lËstyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f ah]6 

cl86 lgb]{lzsf / tflnd 
^ दोस्रो १५० ० १५०  कमषर्ा

रीहरु 
      १४५० १०० १३५०   
ef}lts ;'ljwf / ;ˆ6j]o/             

ljleGg ;ˆ6jo/x? -of]hgf, 

vl/b÷lhlG;, JolQmut 36gf btf,{ 

;"rgf k|0ffnL  cflbिाई एकीकरण 

गरी एकि पोटषिमा राख्ने कायषिम 

$ पवहिो ९०० ४०० ५०० 

 जनप्र

वतवनवध

हरु/क

मषर्ारी

हरु 

वनमाषण तिषका 

प्रfljlwssd{rf/Lx?sfnflu pks/0f -

Nofk6k tyfdf]6/;fO{sn, Sofd]/f_ 

# 
दोस्रोर 

तेस्रो 
११०० ३०० ८००  कमषर्ा

रीहरु 

पाविका4f/f ;~rflntsfo{qmdx?sf] 

cg'uमानtyfk|ultljj/0f प्रविवष्ट 
;ˆ6j]o/ vl/b  

@ पवहिो ३०० ० ३००  कमषर्ा

रीहरु 

ejglgdf{0f tyf dd{t ;DalGwtflnd ! पवहिो ४०० ० ४०० 
 कमषर्ा

रीहरु 
      २७०० ७०० २०००   

dfgj ;+;fwg / dfgj 

;+;fwgljsf;÷tflnd 
          

  

;fj{hlgsvl/b k|lqmof, vl/b 

of]hgfth'{df, आयोजना बैंक 
;DalGwtflnd 

! पवहिो  300 300  -   कमषर्ा

रीहरु 

cg'udgtyfd'NofÍg k|0ffnL 

;DalGwtflnd 
*  पवहिो 200  -  200   कमषर्ा

रीहरु 

;"rgf Joj:yfkg ;DalGw tflnd @  bf];|f]  150  -  150   कमषर्ा

रीहरु 

;"rgf, lzIfftyf ;~rf/ /0fgLlt / 

;fdu|Laf/] cled'vLs/0f 
&  t]z|f]  300  -  300   कमषर्ा

रीहरु 

jftfj/0f d}qLk"jf{wf/ lgdf{0f 

;DalGwtflnd 
# Klxnf]   #))  #))  - 

कमषर्ा

रीहरु 

j8f ;lrjx?sf] l/Qm b/aGbL kl/k'tL{ ^ Klxnf]   - -  -  
कमषर्ा

रीहरु 
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 tflnd e|d0f vr{ tyf b}lgs eQf $ Klxnf]   150,  150 -  
कमषर्ा

रीहरु 

;fj{hlgs vr{sf] Joj:yfkg  MTEF 
-of]hgf th'{df tyf ah]6 ljlgof]hg_ 

tflnd ;~rfng  

% Klxnf] 50 0 500  -  
कमषर्ा

रीहरु 

 
     1900 1250  650    

ljsf; Aoj:yfkg =           
;a} k|sf/sf cg'bfg af6 

kflnsfdf;+rflntcfof]hgfx?sf] 

clen]v cBfjlws/0f 

* klxnf]  300 300 - कमषर्ा

रीहरु 

pkef]Qmf ;ldlt lgb]{lzsf kl/dfh{g / 

sfof{Gjog  
% bf];|f]  100  -  100  

cGo  

;fd'bflo;+:yfsf] nflu lg0f{o k|lqmofaf/] 

cled'vLs/0f tyf tflnd  
4 bf];|f] 100  100  -  

 cGo 

dd{t ;+ef/sf]if lgb]{lzsfsf] sfof{Gjog 

;DalGw tflnd 
^ Klxnf]  100  100  -  

 कमषर्ा

रीहरु 

:jLs[t sfo{qmdsf] jflif{s sfo{of]hgf 

tof/L / sfof{Gjog Ifdtf ljsf; 

tflnd 

!& bf];|f] 200  -  200  

 जनप्र

वतवनवध

हरु/क

मषर्ारी

हरु 

pkef]QmfnfO{ sfo{qmd, ah]6, of]hgf 

sfof{Gjog lalwsf af/]df hfgsf/L 
# Klxnf]  100  100  -  

 cGo 

dd{t ;+ef/ ug'{kg]{ of]hgfsf] ;'lr 

tof/L tyf cBfjlws/0f 
! bf];f|]  200  200  -   कमषर्ा

रीहरु 

cg'udg ;ldltnfO{ of]hgf cg'udg, 

k|ltj]bg  / km/kmf/s ;DjGwL 

cg'lzIf0f / tflnd 

@ bf];f|] 200  200   -  कमषर्ा

रीहरु 

pkef]Qmf ;ldltnfO{ dd{t;Def/ tflnd 

/ cfjZos pks/0f÷ cf}hf/sf] Joj:yf 

. 

( t];f|]  200  200    
 cGo 

kflnsfdf cg'udg 8]:ssf] :yfkgf / 

;+Rffng  
!# klxnf]  500  300  200   कमषर्ा

रीहरु 

:yfgLo lalzi7tf cg';f/sf Ps j8f 

Ps pTkfbg sfo{qmd sfof{Gjog 
!! klxnf] 200  -  200  

 जनप्र

वतवनवध

हरु/क

मषर्ारी

हरु 

k|fljlws sd{rf/LnfO Auto-cad 

tflnd 
12 bf];f|]  150  -  1500    कमषर्ा

रीहरु 
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of]hgfsf] k|efj d"Nof+sg ug]{ lgb]{lzsf 

/ tflnd 
!) t];|f]  200  200  -  

जनप्रवत

वनवधह

रु 

sDk"6/ tflnd -k|fljlws tyf cGo 

sd{rf/Lx?nfO{_ 14 klxnf]  150  1500  -   कमषर्ा

रीहरु 

cWoog canf]sg e|d0f !% =klxnf] 400  400  -  

 जनप्र

वतवनवध

हरु,कमष

र्ारीहरु 

sd{rf/Lx?nfO{ k|:tfj n]vg ;DaGwL 

tflnd 
!^ bf];f|]  100  100    कमषर्ा

रीहरु 

JolQmut 36gfbtf{ k|aw{g  sfo{qmd  & =bf];f|]  200  200  -  

  जनप्र

वतवनवध

हरु, 
कमषर्ा

रीहरु 

:yflgo ;+3;+:yfsf] Ifdtf clea[l4 !* t];f|]  200  200  -  
 cGo 

   3600 2550 1050 
 

;+u7gfTds Aoj:yfkg             

dfl;s ?kdf :6fkm ldl6ª ! lg/Gt/  - - -  -  -  

cfGtl/s sfo{ ;Dkfbgd"Nof+sgsf] 9fFrf 

tof/ u/L b08 k'/:sf/sf] Joj:yf 
# lg/Gt/ - - -  -  

-  

sd{rf/L tyfzfvfaLrl;sfO{ tyfcg'ej 

;DjGwLlgoldt ;+jfb, 5nkmn 

tyfcGt/lqmof 

$ lg/Gt/ - - -  -  
-  

kbflwsf/L tyfsd{rf/L cfrf/ 

;+lxtftof/L / sfof{Gjog 
@ klxnf]  100  100 -  

   जनप्र

वतवनवध

हरु, 
कमषर्ा

रीहरु 

   100 100  
 

ljQLo Aoj:yfkg             

/fh:j a[l4 ;DjGwL ;/f]sf/jfnfx? ;Fu 

5nkmn / cGt/lqmof 
! klxnf]  200  200  -   /fh:j, 

k/fdz{ 

;ldlt 

/fhZjsf] yk>f]tsf] klxrfgtyf 

kl/rfng ;DalGwcWoog 
$ klxnf]  -  -  -  

 /fh:j, 

k/fdz{ 

;ldlt 
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aflif{s vl/b of]hgftof/L  /  

sfof{Gjog 
& 

klxnf] / 

lg/Gt/  
300  300  -  

 sd{rf/L  

kbflwsf/nfO{ ah]l6ª tyfvr{ 

Joj:yfkg ;DalGwtflnd * klxnf] 400  100  300  

 जनप्र

वतवनवध

हरु, 
कमषर्ा

रीहरु 

cfGtl/s cfosf] afF8kmf8df lglt, 

lgodtyflgb]{lzsfx?nfO{ cfwf/ dfgL 

5nkmn tyf kl/dfh{g 

# klxnf]  200  -  200   कमषर्ा

रीहरु 

k]ZsL /sdJojl:yt ug{sf] nflu 

5nkmn / cfjZoskxn 
^ bf];|f]  100  100  -  

 जनप्र

वतवनवध

हरु, 
कमषर्ा

रीहरु 

cfly{s sf/f]jf/sf] u'0:tt/sf] 

nflucfjZoskxn 
!) t];|f]  100  100  -   कमषर्ा

रीहरु 

lgltlgb]{lzsfnfO{ cfwf/ dfgLcfGtl/s 

cfosf] af8kmf8 
% klxnf] - - -  -  

-  

a]?h' c;'nLsfnflukxn ( klxnf] 100  -  100   कमषर्ा

रीहरु 

af]nkqk|lqmofnfO{ kf/bzL{ /  ;'ne 

agfpgljB'ltodfWod(E-

tendering)nfO{ k|f]T;fxg 

@ klxnf] 50  -   -  कमषर्ा

रीहरु 

l/kf]l6{Ë tyfk|ltj]bg 

;DalGwlglZrtsd{rf/Lx?nfO{ lhDd]jf/L 

tf]sLlgoldt ug]{ 

!! 
klxnf] / 

lg/Gt/  
-  -  -  

 जनप्र

वतवनवध

हरु, 
कमषर्ा

रीहरु 

   1550 850 700 
 

;"rgf Aoj:yfkg             

sd{rf/Lx?nfO{ clen]v Joj:yfkg / 

lhG;LJoj:yfkg ;DalGwttflnd 
% klxnf]  300  300  -   कमषर्ा

रीहरु 

j]j ;fO6 l8hfOg, cBfjlwstyf 

;~rfng ;DaGwLtflnd 
$ bf];|f]  200  200  -    कमषर्ा

रीहरु 

JolQmut 36gf ljj/0f tyf clen]v  

sDKo'6/dfqmlds?kdfJojl:yt / 

cBfjlws 

# bf];f|]  100  100  -   कमषर्ा

रीहरु 

ljleGgk|ltj]bgkmf/dx? ;DalGw 

cg'lzIf0f ;~rfng 
& bf];f|] -  -  -    /fsdg

kg]{  
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sd{rf/Lx?nfO{ GIS 
;DaGwLAdvance tflnd / gofF 

;km\6j]o/ h8fg 

! bf];f|] 150  150  -   कमषर्ा

रीहरु 

>f]t gSzftof/L / cBfjlws/0f @ t];f|]  150  -  150   कमषर्ा

रीहरु 

k+lhs/0f ;DalGwcfjZostfcg';f/ 

;DalGwtsd{rf/Lx?nfO { cg'lzIf0f -

s]Gb|af6_ 

^ klxnf]  200  -  200   कमषर्ा

रीहरु 

;fj{hlgslxt;+u ;DalGwt lg0f{x? 

;"rgf kf6Ldf 6fF; ug]{ / j]j ;fO6 

jfcGopknAw ;+rf/ dfWodaf6 k|rf/ 

k|;f/ 

* t];f|]  -  -  -  

/sdgkg]{  

k|fKtx'g] cg'bfg, cfGtl/s cfo / 

cGolgsfo af6 k|fKtcfDbfgL / vr{sf] 

ljj/0f ;fj{hlgs -;j{;fwf/0fn]  b]Vg] 

u/L 6fF; ug]{ .  

( t];f|]  -  -  -  

/sdgkg]{ 
;"rgfk|ljlwsf] k|of]u / k|ltj]bg k|0ffnL 

;DaGwLtflnd 
!) t];f|]  200  -  200  sd{rf/Lx

?   

   1300 600 700 
 

;'zf;g             

lgoldt ?kdfsfo{qmdx?sf] ;dLIff ! lg/Gt/  -  -  -   /sdgk

g]{ 

u};; kl/rfnglgb]{lzsftof/L / 

cled'vLs/0f 
# bf];f|]  150  1500  -  

 जनप्र

वतवनवध

हरु, 
कमषर्ा

रीहरु 

j]j;fO6sf]  lgoldtcBfjlwstyf 

;~rfng 
$ klxnf]  -  -  -   /sdgk

g]{ 

x]Nk8]:s :yfkgf % klxnf]  500  200  300   कमषर्ा

रीहरु 

:yfgLo ;+rf/ dfWod -Pkm=Pd=, 

kqklqsfcflb_ af6 hg;/f]sf/sf 

;'rgfx? lgoldt 

?kdfk|sfzgtyfk|zf/0f 

@ t];f|]  -  -  -  
 /sdgk

g]{ 

kflnsfdfgf]8n clws[t / u'gf;f] 

Joj:yfkgtflnd * klxnf] 50  50  -   कमषर्ा

रीहरु 
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;'zf;g ;DaGwLtflndtyfcled'vLs/0f & t];f|]  50  50  -   कमषर्ा

रीहरु 

sfo{ k|ultsf] cj:yfsf] af/]df 

;"rgfPsLs[t u/L ljB'tLodfWod -

Pn;L8L_ af6 k|bz{g 

^ klxnf]  -  -  -  
 Pn;L8L

nfO{ 

cWofjlw

s ug]{  

   750 300 450 
 

;dGjo / ;xsfo{ ljsf;             

kflnsf:t/Lo cw{ jflif{s / jflif{s  

;dLIffuf]i7L cfof]hgf ! lgGt/   -  - -   /sdgk

g]{ 

kflnsf:t/LolghL ;]jfk|bfosx?sf] 

gSzfÍg(Mapping)tyf ;"rLtof/L $ t];f|]  200  -  200   कमषर्ा

रीहरु 

,kflnsf u};; / gLlh If]q aLr 

;dGjo, ;fem]bf/L / ;xsfo{sf nflu 

5nkmn tyfcled'vLs/0f 
% t];|f]  -  -   /sdgk

g]{ 

;fj{hlgs gLlh ;fem]bf/Lsf If]qx?sf] 

;+efJotf cWoog / 5nkmn 
@ t];f|]  200  -  200   कमषर्ा

रीहरु 

sd{rf/Lx?nfO{ k|:tfj n]vg ;DaGwL 

tflnd 
# t];f|]  300  100  200   कमषर्ा

रीहरु 

   1450 400 1050 
 

   13450 5250 8200 
 

 

;du|tfdf, ltgjif{sf] nflu o; kflnsfsflgldTt ?= ! s/f]8 #$ nfv %) xhf/sf] cg'dflgtjh]6 k|:tfljt 5 

eg] kflnsfn] o; dWo] %@ nfv %) xhf/ Joxf]g{' kg]{ b]lvG5 .  

 

7.3. तह तथा शे्रणीगत रुऩभा कभिचायीहरुका राङ्झग प्रस्ताङ्जवत ऺभता ङ्जवकासका 
कामिरियभहरु 

dfly&=! sf] tflnsfdflbOPsf] lqmofsnfkx? cWoogubf{ sd{rf/Lx?sf] nflu %# j6f k|:tfjul/Psf] 5 .  

 

7.4. सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची ‐८ भा प्रदत्त  २२ वटा अङ्झधकायहरुको प्रमोग य प्रबावकायी 
कामािन्द्वमनका राङ्झग सञ्चारन गङ्चयनङ्टऩने ऺभता ङ्जवकासका कामिरियभहरु 
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ऩङ्चयच्छेद ― 8 : ऺभता ङ्जवकास मोजना कामािन्द्वमन ङ्ञजम्भेवायी ताङ्झरका 
ताङ्झरका  8 : ऺभता ङ्जवकास मोजना कामािन्द्वमन ङ्ञजम्भेवायी ताङ्झरका 

ऺभता ङ्जवकास कामिरियभ 

(Capacity Development Program) 

ङ्ञजम्भेवायी 

 

जनप्रङ्झतङ्झनधीका राङ्झग ऺभता ङ्जवकास कामिरियभ 

 

 

अध्मऺ  

सबासञ्चारन, ङ्ञशष्टाचाय, सॊचायऩिङ्झत, सभम व्मवस्थाऩन, नेततृ्वशैरी, 
िन्द्िव्मवस्थाऩन, सभन्द्वमकायी कामिशैरीय कानङ्टनीप्रकृमा, आधङ्टङ्झनक सूचना 
प्रङ्जवङ्झधका सम्फन्द्धभा ताङ्झरभ।  

अध्मऺ, 

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

मोजना तजङ्टिभा, कामिरियभ तथा फजेट तमायी, आम व्मम, फजेटका 
स्रोतहरु,भध्मभकाङ्झरन िचि सॊयचना, ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मप्राप्ती, िचिको सीभा 
रगामतका ङ्जवषमभा ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण। 

अध्मऺ, 

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

सॊङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको कामिङ्ञजम्भेवायी सम्ऩादन गनिका राङ्झग 
आफ्नो ऩाङ्झरकाको एक फषिको िचिको आफश्मकता(Expenditure Need) 
य याजश्वको ऺभता (Revenue Potentiality) तथा सो फीचको अन्द्तय 
(Fiscal Gap) ङ्झनधाियण गनि आवश्मक ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण 
कामिरियभ। 

अध्मऺ, 

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

ऩाङ्झरकाको िचिको आफश्मकता(Expenditure Need) य याजश्वको ऺभता 
(Revenue Potentiality) तथा सो फीचको अन्द्तय (Fiscal Gap) ङ्झनधाियण 
सम्फन्द्धभा ऩाङ्झरकावाट अध्ममन (Study Report) कामिरियभ। 

अध्मऺ, 

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

ङ्जवङ्ञत्तम सॊघीमता, ङ्जवङ्ञत्तम अनङ्टशासन, साविजङ्झनक िङ्चयद, आङ्झथिक अनङ्टशासन, 
ङ्झभतङ्ञव्मता, ऩायदङ्ञशिता, वेरुजङ्ट पर्छ्यौट य सङ्टशासन सम्फन्द्धभा 
अङ्झबभङ्टिीकयण।  

अध्मऺ, 

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

ऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीको आचायसॊङ्जहता ङ्झनभािण। अध्मऺ, 

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
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अङ्झधकृत 

उऩाध्मऺ  

न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका काभ कायवाही, न्द्माम सम्ऩादन प्रकृमा, न्द्माङ्जमक 
प्रकृमा, कानङ्टनी कामिङ्जवधी रगामतका ङ्जवषमभा ङ्जवशेष ताङ्झरभ, प्रङ्ञशऺण 
तथा अङ्झबभङ्टिीकयण कामिरियभ।  

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, न्द्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झत 

गैयसयकायी सङ्घ सॊस्था दताि, ङ्झतनका ङ्जरियमाकराऩ, उनीहरुसॉगको सभन्द्वम, 
सॊघ सॊस्था अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण रगामतका ङ्जवषमभा ऺभता 
अङ्झबवृङ्जि प्रङ्ञशऺण।   

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण सम्फन्द्धी कानङ्टनी व्मवस्था रगामतका ङ्जवषमभा 
जानकायी एवभ ्अङ्झबभङ्टिीकयण।  

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

आमोजनाहरु अनङ्टगभन,मोजना तथा कामिरियभको कामािन्द्वमन 
अनङ्टगभन,भूल्माङ्कन.सङ्टऩङ्चयवेऺण य प्रङ्झतवेदन तमायी सम्फन्द्धी प्रङ्ञशऺण।  

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

सॊङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभको कामिङ्ञजम्भेवायी सम्ऩादन गनिका राङ्झग 
आफ्नो ऩाङ्झरकाको एक फषिको िचिको आफश्मकता(Expenditure Need) 
य याजश्वको ऺभता (Revenue Potentiality) तथा सो फीचको अन्द्तय 
(Fiscal Gap) ङ्झनधाियण गनि आवश्मक ताङ्झरभ प्रङ्ञशऺण तथा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण 
कामिरियभ। 

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरुको काभ य कामिशति, सहङ्ञजकयण य सभन्द्वम गने ऻान, 
ङ्झसऩ य शैरी सम्फन्द्धी ऺभताभा प्रङ्ञशऺण आवश्मक। 

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

याजस्व सङ्टधाय कामिमोजना कामािन्द्वमन, याजस्व ऩयाभशि सङ्झभङ्झतसम्फन्द्धभा, 
फजेट तथा कामिरियभ तजङ्टिभा सम्फन्द्धभा, फजाय अनङ्टगभन तथा उऩबोिा 
ङ्जहत सम्फन्द्धभा प्रङ्ञशऺण। 

उऩाध्मऺ, 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

याजश्व ऩयाभशि 
सङ्झभङ्झत 

वडाअध्मऺ  

वडाको काभ, कतिव्म, अङ्झधकाय य बङू्झभका सम्फन्द्धभा य अध्मऺता, फैठक 
सॊचारन, सभन्द्वम, सहकामि जस्ता ङ्जवषमभा प्रङ्ञशऺण अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 
वडाअध्मऺ 
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वडाको ङ्जवकास मोजना तजङ्टिभा, ङ्जवकास फजेट, कामिरियभ तथा फजेट तमायी, 
स्थानीम आवश्मकता, जनताको भाग, फजेटको सीभा, फजेट 
प्रऺेऩण,फजेटको स्रोत य कामिरियभफीच साभन्द्जस्मता फजेट तमायी य 
स्वीकृङ्झत सम्फन्द्धभा कानङ्टनी प्रकृमाका रगामतका ङ्जवषमभा ताङ्झरभ तथा 
अङ्झबभङ्टिीकयण । 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

वडाअध्मऺ 

कामिऩाङ्झरका सदस्म  

कामिऩाङ्झरका सदस्मको ङ्ञजम्भेवायीको भहत्वका ङ्जवषमगत ऺेिभा ऻान सीष 
सम्फन्द्धभा अङ्झबभङ्टङ्ञिकयण। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झत  

स्थानीम तहभा हङ्टनसक्ने ङ्जववाद य सो ङ्जववाद ङ्झनरुऩण गने कानङ्टनी 
उऩामका फायेभा प्रङ्ञशऺण आवश्मक। न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको काभ कायवाही, 
न्द्माम सम्ऩादन प्रकृमा, न्द्माङ्जमक काभ कायवाही, ऐन ङ्झनमभको प्रमोग, 
भेरङ्झभराऩ, ङ्जववाद ङ्झनरुऩण रगामतका ङ्जवषमभा ङ्जवशेष ताङ्झरभ तथा 
प्रङ्ञशऺण कामिरियभ। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, न्द्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झत 

स्थानीम याजश्व ऩयाभशि सङ्झभङ्झत  

स्थानीम कय, कयको दामया, कयका ङ्जवषमऺेि, याजस्व सॊकरनको 
अवस्था, याजस्वको सम्बाव्मता, याजस्व ऩङ्चयचारन, याजस्व सङ्टधाय, जनताभा 
कयको प्रबाव, ऩाङ्झरकाङ्झबि कयका स्रोतका सम्बावना, याजस्व सङ्टधाय 
कामिमोजना, फाॉडपाॉट बइ आउने याजस्व, आन्द्तङ्चयक आम, याजस्व ऩयाभशि 
सङ्झभङ्झतको बङू्झभका रगामतका ङ्जवषमभा ङ्जवशषे दऺता एवभ ् ऺभता 
अङ्झबवृङ्जि सम्फन्द्धी ताङ्झरभ तथा अङ्झबभङ्टिीकयण कामिरियभ। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, स्थानीम 
याजश्व ऩयाभशि 
सङ्झभङ्झत 

उत्कृष्ट ऩाङ्झरका तथा स्थानहरुको अवरोकन भ्रभण आवश्मक। 

 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

स्रोत अनङ्टभान तथा फजेट ङ्झसभा ङ्झनधाियण सङ्झभङ्झत  

ऩाङ्झरकाको आफ्नो आन्द्तङ्चयक आमस्रोत य सॊघ तथा प्रदेशफाट आउन े
स्रोत, ङ्जवत्तीम हस्तान्द्तयण, आन्द्तङ्चयक ऋण,आमको प्रऺेऩण, याङ्जष्डम तथा 
प्रादेङ्ञशक प्राथङ्झभकता, स्थानीम आवश् मकता,फजेटको कङ्ट र ङ्झसभा ङ्झनधाियण 
गदाि आम य व्ममको सही प्रऺेऩण, िचिको ङ्झसभा, सन्द्तङ्टङ्झरत फजेट तमायी 
फायेभा जानकायीका राङ्झग प्रङ्ञशऺण। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, स्रोत 
अनङ्टभान तथा फजेट 
ङ्झसभा ङ्झनधाियण 
सङ्झभङ्झत 

फजेट तथा कामिरियभ तजङ्टिभा सङ्झभङ्झत  

फजेट तथा कामिरियभ तजङ्टिभा, घाटा फजेट, फजेटका स्रोत, सीभा, ऋण 
ऩङ्चयचारन, ऩाङ्झरकाको वाङ्जषिक नीङ्झतऩाङ्झरकाका आवश्मकता रगामतका 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, फजेट 
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ङ्जवषमभा दऺता अङ्झबवृङ्जि सम्फन्द्धी अङ्झबभङ्टिीकयण। तथा कामिरियभ 
तजङ्टिभा सङ्झभङ्झत 

अन्द्म ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरु  

ङ्जवषमगत ऻान ङ्झसऩ दऺता फायेभा सङ्झभतीका ऩदाङ्झधकायीहरुराई 
अरगअरग ङ्जवषमऺिेगत प्रङ्ञशऺण। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 
सम्फिङ्जवषमगत 
सङ्झभङ्झत 

कभिचायीका राङ्झग ऺभता ङ्जवकास कामिरियभ  

प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत  

सभन्द्वम, सहजीकयण, व्मवस्थाऩन, प्रशासकीम फन्द्दोफस्त, जनप्रङ्झतङ्झनधी य 
कभिचायीको फीचभा तादात्म्मता रगामतका ङ्जवषमभा प्रङ्ञशऺण। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत,सम्फि 
शािा 

वाङ्जषिक कामिरियभ तथा फजेट तजङ्टिभा, आमोजना व्मवस्थाऩन, अनङ्टगभन 
भूल्माङ्कन, ङ्जवङ्ञत्तम व्मवस्थाऩन, आङ्झथिक अनङ्टशासन, ङ्झभतङ्ञव्मता, ऩायदङ्ञशिता य 
सङ्टशासन सम्फन्द्धभा अङ्झबभङ्टिीकयण।  

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत,सम्फि 
शािा 

वाङ्जषिक िङ्चयद मोजनाको तमायी, साविजङ्झनक िङ्चयद,EGP System, E-

procurement, िङ्चयद ऐन ङ्झनमभभा बएको ऩङ्चयभाजिन,NAMS,SUTRA, 
ऩाभ रगामतका ङ्जवषमभा प्रङ्ञशऺण। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत,सम्फि 
शािा 

ऻान व्मवस्थाऩन, तनाव व्मवस्थाऩन, िन्द्ि व्मवस्थाऩन, सभम व्मवस्थाऩन, 
कभिचायी उत्प्रयेणा, वृङ्ञत्त ङ्जवकास, सकायात्भक सैऄच य ऩङ्टनतािजगी 
रगामतका ङ्जवषमभा ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण । 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत,सम्फि 
शािा 

क) प्रशासन मोजना तथा अनङ्टगभन शािा  

आवङ्झधक मोजना तमाय गने ऺभता सम्फन्द्धी,वाङ्जषिक फजेट तथा कामिरियभ 
तमायी सम्फन्द्धी, आमोजना कामािन्द्वमन य अनङ्टगभन भूल्माङ्कन गने 
प्राङ्जवङ्झधक ऻानसम्फन्द्धी ऩाङ्झरकाको प्रोपाइर तमायी य ऩङ्चयमोजना फैंक 
सम्फन्द्धी, साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण य साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाईको तौय तङ्चयका 
सम्फन्द्धी, आचयण, अनङ्टशासन, ङ्झनमङ्झभतता, सभमऩारन सम्फन्द्धी, ङ्जवषमभा 
ताङ्झरभ तथा अङ्झबभङ्टिीकयण। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 

ि) ऩङ्टवािधाय ङ्जवकास तथा वातावयण व्मवस्थाऩन शािा  

सहयी ङ्जवकास तथा फस्ती ङ्जवकास बवन सम्फन्द्धी नक्सा ऩास प्रकृमा, 
ङ्झनमभन य ऩङ्टनङ्झनिभािण सम्फन्द्धभा प्रङ्ञशऺण। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
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ग) स्वास्थ्म तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकास शािा  

आधायबतू स्वास्थ्म य सयसपाइ एवॊ ऩोषण, प्रजनन स्वास्थ्म, स्वास्थ्म 
सेवा प्रवाह, िाद्य ऩदाथिको गङ्टणस्तय ऩङ्चयऺणअनङ्टगभन,स्वच्छ िानेऩानी, 
पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनसम्फन्द्धभा ऻान, ङ्झसऩ, दऺता अङ्झबवृङ्जि सम्फन्द्धी 
ताङ्झरभ। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 

घ) ङ्ञशऺा मङ्टवा तथा िेरकूद शािा   

ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तय, आधायबतू ङ्ञशऺा, १२ कऺासम्भको ङ्ञशऺा ऩाङ्झरकाफाट 
सॊचारन गने सम्फन्द्धभा, अनङ्टसङ्टची ८ रे ङ्छदएको ङ्ञजम्भेवायी फभोङ्ञजभ 
ऩाङ्झरकाफाट शैङ्ञऺक कामिरियभ सॊचारन गने सम्फन्द्धभा य सशति 
अनङ्टदानको सट्टा सभानीकयण अनङ्टदानफाट ङ्ञशऺाका कामिरियभ सॊचारन गने 
सम्फन्द्धभा कभिचायीराई ङ्जवशषे ताङ्झरभ तथा अङ्झबभङ्टिीकयण कामिरियभ। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 

ª) आङ्झथिक प्रशासन शािा          

अङ्ञन्द्तभ रेिा ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदनभा उल्रेङ्ञित प्रङ्झतवेदनहरु सभमभै 
पछिमौट गनङ्टिऩने य सोका राङ्झग अध्मऺ, उऩाध्मऺ, वडाध्मऺ, प्रभङ्टि 
प्रशासकीम अङ्झधकृत य रेिा रगामतका शािाप्रभङ्टिहरुराई फेरुजङ्ट हङ्टन 
नङ्छदन, ङ्जवङ्झधसम्भत प्रकृमाफाट िङ्चयद कामि गनि तथा बएको फेरुजङ्ट सभमभै 
पछिमौट गने ङ्जवषमभा एङ्जककृत सम्ऩङ्झत व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धभा 
अङ्झबभङ्टिीकयण कामिरियभ सॊचारन। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 

एङ्जककृत आङ्झथिक ङ्झफवयणको तमायी गनि SUTRAराई ङ्झनमङ्झभत अऩडेट 
गनि ताङ्झरभ। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
च) कृङ्जष तथ ऩशङ्ट ङ्जवकास शािा      

कृङ्जष सेवा सम्फन्द्धीकृङ्जषराई व्मवसामीकयण य आधङ्टङ्झनकीकयण गनि 
आवश्मक ऺभता अङ्झबवृङ्जि कामिरियभ सॊचारन गने। कभिचायीराई सऺभ 
फनाउन ऻान, ङ्झसऩ य धायणा ऩङ्चयवतिन हङ्टन ेताङ्झरभ सॊचारन गने।  

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
छ) आन्द्तङ्चयक रेिा ऩयीऺण ईकाई      

आङ्झथिक प्रशासन, िङ्चयदप्रकृमा, िङ्चयद कानङ्टन, आन्द्तङ्चयक य अङ्ञन्द्तभ रेिा 
ऩङ्चयऺणका सम्फन्द्धभाप्रङ्ञशऺण। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत,सम्फि 
शािा 

ज) स्थानीम अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन  

सङ्टचना तथा अङ्झबरेि केन्द्र सॊचारन, सङ्टचनाको हक, ऩायदङ्ञशिता , 
गोऩनीमता, सूचनाको भाध्मभ य तङ्चयका आङ्छद ङ्जवषमका सम्फन्द्धभा 
कभिचायीराई प्रङ्ञशऺण।  

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
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झ) स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन      

स्थानीम सेवाको सङ्जह व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मकजनशङ्ञिको 
व्मवस्थाऩन गयी स्थानीम सेवा व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी ताङ्झरभ प्रदान 
गनङ्टिऩने। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
ट) फेयोजगायको तथ्माॊक सॊकरन      

फेयोजगाय, श्रङ्झभक, दऺ जनशङ्ञिको तथ्माङ्क सॊकरन य ङ्जवश्लषेण 
सम्फन्द्धभा य योजगायीफाट पङ्जकि एकाहरुको प्रफधिनका राङ्झग सघाउन 
कभिचायीराईव्मवसाम सम्बाव्मता अध्ममन सम्फन्द्धी ताङ्झरभ। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
ट) जेष्ठ नागङ्चयक अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य अशिहरुको व्मवस्थाऩन     

जेष्ठ नागङ्चयक अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि य अशिहरुको 
व्मवस्थाऩनसम्फन्द्धभा कभिचायीराई अङ्झबभङ्टिीकयण। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
ठ) नगय प्रहयी      

नगयप्रहयीको काभ कतिव्म य बङू्झभका, कामिशैरी, सङ्टयऺा,ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन 
नेऩार प्रहयीसॊगको सभन्द्वम वायेभा अङ्झबभूिीकयण। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
ड) सहकायी सॊस्था  

सहकायी सॊस्थाको ङ्झनमभनको राङ्झग जनशङ्ञि थऩ गयी सहकायी 
सम्फन्द्धभा ताङ्झरभ। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
ढ) वडा सङ्ञचव तथा अन्द्म कभिचायीहरु 

 

वडा कामािरमवाट सम्ऩादन हङ्टने सेवा प्रवाहका कामिहरु, ङ्झसपाङ्चयसय 
प्रभाङ्ञणत गने ङ्जवषम, सेवाको च ङ्टस्त ढॊगरे प्रवाङ्जहकयण गने ङ्जवषम, आइटी 
कम्प्मङ्टटय सम्फन्द्धी ङ्जवषमभा वडाकामािरमका कभिचायीराई ताङ्झरभ 
आवश्मक। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 
वडासङ्ञचव 

सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास कामिरियभ ङ्ञजम्भेवायी 
वडा कामािरमहरुराई भभितसॊबाय तथा सेवाग्राहीभैिी सॊयचनामङ्टि हङ्टनेगयी 
सङ्टधाय। 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
आफ्नै बवन नबएका वडा कामािरमहरुको बवन फनाउनङ्टऩने। 

 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
प्रङ्जवधीभैिी कामिसम्ऩादनभा सघाउ ऩङ्टमािउन 9 वटा कम्प्मङ्टटयहरु य ङ्जप्रन्द्टय प्रभङ्टि प्रशासकीम 
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िङ्चयद गने। अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
कामािरम थऩ व्मवस्थाऩन गनिका राङ्झग य न्द्मङ्टनतभ आवश्मकता ऩूङ्झति गनि 
न्द्मूनतभ दयाज, कङ्ट सॉ, टेवर, सोपा, पाइर,साउण्ड ङ्झसस्टभ रगामत 
िङ्चयद गने।मो िङ्चयद गदाि ङ्झभतव्मङ्जमताराई ध्मान ङ्छदन।े 

प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
ऩाङ्झरकाको O&M Survey गयी स्थामी कभिचायीको ऩूङ्झति गने। 

 
प्रभङ्टि प्रशासकीम 
अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
इन्द्टयनेट य वाइपाइ,  प्रोजेक्टय रगामतको व्मवस्था च ङ्टस्त फनाउन।े प्रभङ्टि प्रशासकीम 

अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
प्रङ्झतऺारमभा सेवाग्राहीका राङ्झग उऩमङ्टि कङ्ट सॉहरुको व्मवस्थाऩन। प्रभङ्टि प्रशासकीम 

अङ्झधकृत, 

सम्फि शािा 
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ऩङ्चयच्छेद ― 9 : अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 
9.1. ऺभता ङ्जवकास मोजना कामािन्द्वमनफाट प्राप्त हङ्टन ेवाङ्जषिक प्रङ्झतपर 

 अऩेङ्ञऺत प्रङ्झतपर 

Ifdtf ljsf; of]hgf th'{df / sfof{Gjog ePkl5 o; kflnsfaf6 ;+rfng x'g] ;]jf k|jfx tyf 

ljsf; Joj:yfkgdf cfw'lgs k|zf;gsf gjLgtd cfofd, k|ljlw Pj+ k|0ffnLsf] k|of]u Pj+ 

cg'z/0f eO{ glthfd'vL k|zf;g ;+rfng ePsf] x'g]5 . o; Ifdtf ljsf; of]hgfaf6 lgDg 

k|ltkmnsf] ck]Iff ul/Psf] 5 M  

 ;+u7gfTds ;+/rgfdf b]lvPsf] Ifdtf cGt/fn kQf nufO{ kflnsfn] dfgjLo ;+;fwg 

ljsf;sf] cj;/ k|fKt ug]{5 . 

 sd{rf/Lsf] ?rL,rfxgf tyf sfo{;Dkfbgsf] :t/ Pj+ If]qnfO{ ;Djf]wg ug]{ u/L Ifdtf 

ljsf; sfo{s|d sfof{Gjogsf] cfwf/ tof/ x'g]5 . 

 dfgj ;+;fwg ljsf;sf] k|fyldstf lgwf{/0f u/L ;f] If]qdf pknJw >f]t ljlgof]hg 

ug{sf nflu # jif]{ Ifdtf ljsf; sfo{of]hgf k|d'v cfwf/ x'g]5 .  

 dfu / cfk"lt{sf] cfwf/df Ifdtf ljsf; sfo{of]hgfnfO{ jlu{s/0f u/L>f]t ;fwg h'6fpg 

pko'Qm cj;/ k|fKt x'g]5 . 

 d'n'sdf ;+3Lotf sfof{Gjogsf nflu :yfgLo :t/af6 x'g] of]ubfg ug{ kflnsf ;Ifd 

x'g]5 .  

 kflnsfsf] Ifdtf ljsf;sf] ;fy} ;d'bfo / ;/f]sf/jfnx?nfO{ pgLx?sf] sfo{ ;Dkfbg 

:t/df ;d]t j[l4 x'g] cj;/ k|fKt x'g]5 . 

 kflnsfaf6 tof/ x'g] cfly{s tyf ljlQo Pj+ ef}lts k|ltj]bgx? ;doa4 ?kdf tof/ Pj+ 

;fj{hgLlss/0f x'g]5g\ . 
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ऩङ्चयच्छेद ― 10 : अनङ्टसूचीहरु 
अनङ्टसूची १ 
पायाभ नॊ. १ 

;+ljwfgsf] cg';'RfL–* adf]lhdsf] sfo{ lhDd]jf/Lsf] ljZn]if0f 

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

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

cj:yf 

sfo{;Dkfbgdf 

b]lvPsf ;d:of 

;d:of 

;df3fgsf 

nflu ug'{ kg]{ 

;'wf/ 

cg';'RfL–*sf] ;du| 

sfof{Gjogsfnflukflnsfsf] 

ck]Iff 

Ifdtfljsf;sfnflu 

k|:tljtsfo{s|dx? 

hgZflQm ;+:yfut k|0ffnLut  

!= gu/ k|x/L         

@= ;xsf/L ;+:yf        

#= Pkm, Pd ;+rfng        

$= :yfgLo s/ -;DklQ s/, 3/ axfn s/, 3/ hUuf 

/lhi6]«zgz'Ns, ;jf/L ;fwg s/_, ;]jfz'Ns b:t'/, 

ko{6g z'Ns, lj1fkg s/, Joj;fo s/, e"lds/ -

dfnkf]t_, b08 hl/jfgf, dgf]/Ghg s/, dfnkf]t 

;+sng 

       

%= :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg        

^= :yfgLotYof+s / clen]v ;sng        

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

*= cfwf/e"t / dfWoldslzIff        

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

!)= :yfgLoahf/ Joj:yfkg, jftfj/0f ;+/If0f / 

h}ljsljljwtf 

       

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

!@= ufpF ;ef, gu/ ;ef, lhNnf  ;ef, 

:yfgLocbfnt, d]nldnfk / dWo:ytfsf] Joj:yfkg 

       

!#= :yfgLo clen]v Joj:yfkg        

!$= 3/ hUufwgLk'hf{ ljt/0f         

!%= s[liftyfkz'kfng, s[lifpTkfbgJoj:yfkg, kz' 

:jf:Yo, ;xsf/L  

       

!^= Ho]i7 gful/s, ckf+utf+ ePsfJolQm / czQmx?sf] 

Joj:yfkg 

       

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

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

!(= vfg]kfgL, ;fgfhnljB'tcfof]hgf, j}slNkspmhf{         

@)= ljkbJoj:yfkg        

@!= hnfwf/, jGohDt', vfgLtyfvlghkbfy{sf] ;+/If0f         

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

 

अनङ्टसूची २ 
kmf/fd g+= @ 

sfg'gadf]lhdKfflnsfsfkbflwsf/Lx?sf] sfo{;Dkfbgljj/0f 

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

kbLolhDd]jf/L  ;Dkfbg ug'{kg]{ k|d'vsfo{ 

sfo{;Dkfbgsf] 

ljBdfgcj:yf 

(Performanc

e Situation ) 

sfo{ 

;Dkfbgdf 

b]lvPsf] 

cGt/fn(Ga

p) 

sfo{ ;Dkfbg 

;'wf/sf 

nflucfjZosIfdt

fljsf; sfo{qmd  -

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

k|d'v÷ cWoIf,  

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

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

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

$= ;efsf] clwj]zgcfxfg / cGTo ug]{,     

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

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

&= pkfWoIfjfpkk|d"v, sfo{kflnsfsf ;b:otyfk|d'vk|zf;lsoclws[tnfO{ sfhdf v6fpg]     

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

k|rlnt g]kfnsfg'gadf]lhd :yflgo txaf6 ug'{ kg]]{ k|dfl0ft jfl;kmfl/; ug]{  
   

(= ufFpkflnsftyfgu/kflnsfsf] rncrn ;DklQ x]/rfxtyf dd{t ;Def/ ug]{ u/fpg] / cfDbfgL, 

vr{, lx;fa / cGosfuhkq ;'/lIft /fvGg], /fvGgnufpg],  
   

!)= ufFpkflnsftyfgu/kflnsfsf ;ldlt, pkl;lttyf j8f ;ldltsf] sfdsf] /]vb]v ug]{,     

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

!@= ;ft lbgeGbf a9L ;do ufFpkflnsfjfgu/kflnsfdfcg'kl:ytx'g] ePdfpkfWoIfjfpkk|d'vnfO{ 

sfo{ef/ lbg] / pkfWoIfjfpkk|d'vklgcg'kl:ytePdfs'g} ;b:onfO{ sfo{ef/ lbg],  

   

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

@= cWoIfjfk|d'vsf] cg'kl:yltdflghsf] sfo{ef/ ;kDxfNg]    

#= u}/;/sf/L ;ª\3 ;+:yfsflqmofsnfksf] ;dGjo ug]{,    
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$= pkef]Qmflxt ;+/If0f ;DaGwLsfo{sf] ;Djo ug]{,     

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

^= ;ef / sfo{kflnsf4f/f ul7t ;ldltx?sf] sfddf ;xhLs/0f / ;dGjo ug]{,     

&= ;ft lbgeGbf a9L ;do ufFpkflnsfjfgu/kflnsfdfcg'kl:ytx'g] ePsdfcWoIfjfk|d'vnfO{ hfgsf/L 

u/fpg],  

   

*= ;ef, sfo{kflnsftyfcWoIfjfk|d"vn] k|Tofof]hg u/]sf jftf]s]sf cGosfo{ ug]{     

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

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

#= j8fsf] ljsf; of]hgf, ah]6 tyfsfo{qmdtof/ ug]{, ug{ nufpg] tyf 

:jLs[ltsfnfluufFpkflnsfjfgu/kflnsfdf k]z ug]{,  

   

$= j8faf6 sfof{Gjogx'g] of]hgftyfsfo{qmdsfof{Gjog ug]{ u/fpg], ;f]sf] cg'udgtyfcfjlws ;dLIff 

ug]{, u/fpg],  

   

%= bkmf !@ sf] v08 ª dfplNnlvtljifodfl;kmfl/; tyf k|dfl0ft ;DaGwLsfo{ ug]{,     

^= ;ft lbgeGbf a9L ;do j8fdf cg'kl:ytx'g] ePdf j8fsf] b}lgsk|zf;lgstyfl;kmfl/; ;DaGwLsfo{ 

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

   

&= sfo{kflnsf, ;efjf j8f ;ldltn] tf]s]sf cGosfo{ ug]{     

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

@= cWoIfjfk|d'vn] tf]s]sf] ljifout If]qsf] ;+of]hsjfk|d'veO{ tf]lsPsf] sfo{ ug]{,    

#= ;ft lbgeGbf a9L ;do uf+pkflnsfjfgu/kflnsfdfcg'kl:ytx'g] ePdfcWoIfjfk|d'vnfO{ hfgsf/L 

u/fpg], 

   

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

j8f ;ldlt     

GoLos ;ldlt     

:yfgLo /fhZj 

k/fdz{ ;ldlt 
    

;f|]t cg'dfgtyf 

ah]6 l;dflgwf{/0f  

;ldlt 

    

ah]6 

tyfsfo{s|dth'{df 

;ldlt 

    

k|d'vk|zf;sLoclw

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

@=  of]hgf, ;fj{hlgsvl/b, cfly{s k|zf;gtyf   n]vf k/LIf0f ;DaGwL    

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

s_ k|zf;g, 

of]hgftyfcg'udg

zfvf 

cfjlBs of]hgftof/ ug]{    

1. jflif{s ah]6 tyfsfo{qmdtof/ ug]{ 
   

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

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

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

5. O & M Survey ug]{    

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

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

v_ k'jf{wf/ ljsf; 

tyfjftfj/0f 

Joj:yfkgzfvf 

1. ;x/L ljsf; tyf a:tL ljsf; ljsf; ;DaGwLgLlttof/, sfof{GjogPj+ cg'udg ug]{ 
   

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

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

4. k'gMlgdf{0f ;DaGwL 
   

u_ :jf:Yotyf 

;fdflhsljsf; 

zfvf 

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

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

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

4. :jR5 vfg]kfgL ;DaGwL 
   

5. :jf:YohGokmf]x/d}nfJoj:yfkg 
   

6. cf}ifwLk;n ;+rfngcg'dlt, lgodg 
   

7. ;fdflhs ;'/Ifftyfkl~hs/0f ;DaGwL 
   

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

3_ lzIff, o'jftyf 

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

   

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

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

4. k|fljlwslzIfftyfJoj;flostflnd ;DaGwL 
   

5. ljBfnox?sf] hUuftyf ;DklQJoj:yfkgPj+ clen]v 
   

6. ljBfnolzIfsx?sf] b/aGbLPj+ kbk"lt{ Joj:yf 
   

ª_ cfly{s 1. cfoJoosf] ;fj{hlgsLs/0f ug]{ 
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k|zf;gzfvf 2. PsLs[t ;DklQsf] Joj:yfkg 
   

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

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

r_ s[lif÷ 

k'zljsfzzfvf 
1. kz' ;]jf ;DaGw 

   

2. s[lif ;]jf ;DaGwL 
   

3. aLplahg, dnvfb, /;fog tyfcf}ifwLsf] cfk"lt{ / lgodg 
   

4. s[ifsx?sf] Ifdtfclej[l4 
   

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

5_ cfGtl/s n]vf 

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

n]vf>]:tfnfO{ b'?:t tyftof/L xfntdf /fVgnufpg] 

   

:yfgLo clen]v 

Joj:yfkg 

!= ;"rgftyf clen]v s]Gb|sf] ;+rfng    
@= ;fj{hlgs ;DklQsf] cBfjlws clen]vdfgjLgtd ;"rgfk|ljlwsf] pkof]u ug]{    

:yfgLo ;]jfsf] 

Joj:yfkg 

!= :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg / lgodg    
@= O & M ;e]{ u/L ;+u7g ;+/rgf b/aGbLlgwf{/0f    

a]/f]huf/sf] tYof+s 

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

   

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

h]i7 gful/s, 

ckf+utfePsfJolQm 

/ czQmx?sf] 

Joj:yfkg 

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

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

gu/ k|x/L != gu/ k|x/L ;DaGwLgLlttyfsfg'g,     

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

3. ljkb\ Joj:yfkg ug]{ 
   

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

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

 

अनङ्टसूची ३ 

पायाभ नॊ. ३ 

Ifdtf ljsf; cfjZostf ljZn]if0f(Analysis of Capacity Development Necesscity) 
ldlt===========================================================================kflnsf ===================== :yfg=========================lhNnf =================== 

Ifdtfljsf;sf] If]q(Areas of 

Capacity Development) 

ljBdfgsfo{;Dkfbgsf] 

cj:yf(Existing 

Performance 

Situation) 

ck]lIftIfdtf 
(Expected 

Capacity) 
IfdtfcGt/fnljZn]if0f(Capacity 

Gap Analysis) 

Ifdtfljsf;sfnflucfjZos kg]{  

sfo{s|dx? (Capacity 

Development Needs and 

Intervention) 

k|Yfdjf bf];f|] jf t];f|] 

jif{dfs'gjif{ dWo] s'gsfo{s|d 

ug]{ (P1,P2,P3) 

!= ljsf; Aoj:yfkg      

!=! cfjlwsgu/ ljsf; of]hgf      

!=@ e"pkof]u of]hgftyfzx/L 

ljsf; 

     

!=#= laifoutljsf; 

of]hgftyfgLlt 

     

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

;dljsf;, blnt, ;LdfGts[t 

hghflt / ul/ad'vL ljsf;_ 

     

!=% aflif{s of]hgfth'{df      

!=^ aflif{s sfo{tflnsf      

!=&hg;xeflutf      

!=* of]hgfsfof{Gjog / Ifdtf      

!=( dd{t ;+Def/ tyf Aoj:yfkg       

!=!) cg'udg tyf d"Nof+sg 

k|0ffnL 

     

@= hgzlQm tyf ;+u7gfTds 

Aoj:yfkg 

     

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

sfo{;Dkfbg / Ifdtf ljsf; 

     

@=!=@ cWoIf      

@=!=# pkfWoIf      

@=!=$ j8f cWoIf      

@=!=% j8f ;b:o       

@=!=^ ;ldltx?      

@=!=^=! Goflos ;ldlt      

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

;ldlt 

     

@=!=^=# ;f|]t cg'dfg tyf ah]6      
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l;df lgwf{/0f ;ldlt 

@=!=^=$ ah]6 tyf sfd{s|d 

th'{df ;ldlt 

     

@=!=^=% j8f ;ldlt      

@=!=^=^ cGo ;ldlt÷ pk;ldlt      

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

sfo{;Dkfbg / Ifdtf ljsf; 

     

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

@=@=@ n]vf       

@=@=# lzIff      

@=@=$ :jf:Yo      

@=@=% ;"rgf k|ljlw       

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

@=@=& /fh:j      

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

@=@=* /f]huf/       

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

;'/Iff 

     

@=@=!) k|zf;g      

@=@=!! ljifout  cGo 

sd{rf/Lx? 

     

@=@=!@ j8f ;lrj      

@=# kflnsfsf dxfzfvf, zfvf 

tyf OsfO{sf] ;+:yfut Ifdtf 

ljsf; @=#=!  

     

@=#=@      

@=#=#      

@=#=$      

@=#=%      

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

sfo{ljefhg 

      

@=% sd{rf/Lsf] sfo{ljj/0f        

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

ljsf;tyf Ifdtf ljsf;  

     

@=&cfGtl/s ;+rf/      

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

cfrf/;+lxtf 

     

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

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

pks/0f / ;jf/L ;fwg  

     

#= ljQLo Aoj:yfkg      

#=! /fh:j kl/rfng      

#=@ PsLs[t ;DklQ s/      

#=# ah]l6Ë tyf vr{ Aoj:yfkg      

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

#=% ;DklQ÷lhG;L Aoj:yfkg      

#=^ n]vf k|0ffnL      

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

#=* n]vf kl/If0f      

#=* cfGtl/s  lgoGq0f  sfo{ljlw      

#=( k|ltj]bg       

$= ;"rgf Aoj:yfkg      

$=! Kfflnsfsf] kfZj{lrq -

k|f]kmfOn_ 

     

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

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

Aoj:yfkg 

     

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

%= ;]jf k|jfx      

%=! sfof{no Aoj:yfkg      

%=@ gful/s a8fkq      

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

%=$ hjfkmb]lxtf÷pQ/bfloTj 

jxg / u'gf;f] Aoj:yfkg 

     

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

;xsfo{ 

     

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

%=* ;fdflhs ;'/Iff      

%=( ahf/ Aoj:yfkg      

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

^= ;dGjo / ;xsfo{       

^=! laifout sfof{nox? ljrdf       

^=@ ljleGg 

sfo{qmd÷kl/of]hgfx? Ljr 

     

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

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

^=% lghL If]q ;+u      

^=^ cGt/ :yfgLo txx? tyf 

lgsfox? ;+u 

     

&=gLltut tyf sfg'gL Joj:yf      

&=! Kfflnsfsf] lglt tyf of]hgf       

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

P]gx?   

     

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

lgodfjnLx? 

     

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

lgb]{lzsf, sfo{ljlw tyf 

dfkb08x? 

     

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

(Work flow chart) 
     

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

ljQ cfof]u ;+usf] ;DaGw  

     

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

sfof{Gjogsf] cj:yf  

     

(=ljQ cfof]usf] sfo{;Dkfbg 

;'rs (Performance 

Indicators) sfof{Gjogsf] 

cj:yf 

     

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

adf]lhd sfo{lhDd]jf/Lsf]  

sfof{Gjog, sfo{;Dkfbg cj:yf, 

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

     

!)=! sfof{Gjog cj:yf      

!)=@ sfo{;Dkfbg cj:yf      

!)=# ;d:ofx?      

!)=$r'gf}ltx?      

!)=%;'emfjx?       

!)=^ ck]Iffx?      

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

clwsf/sf] cj:yfsf  ;DaGwdf 

yk s]lx eP 

      

 

अनङ्टसूची ४ 
kmf/fd g+= $ 

;+:yfutIfdtfljZn]if0f(Institutional Capacity Analysis ) 
=ldlt===========================kflnsf ========================= :yfg==========================lhNnf================== 

 

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

s= Dffjg ;+;fwgIfdtfljsf; 

! Dff}h'bfsd{rf/L b/jlGbljj/0f       

@ xfnsfof{/t sd{rf/L ljj/0f      

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

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

% xfn;Ddtflndk|fKthgzlQm     

^ Tfflndsf] ljj/0f      

s= vl/b Jofj:yfkg     

v= sfg'g d:of}bf     

u= cfly{s Jofj:yfkg     

3= ;'rgfk|ljlw     

ª= :yfgLoljsf;     

r= of]hgfth'{df     

5= /fh:j kl/rfng     

Hf= k|zf;g / Jofj:yfkg     

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

6 :yfgLo ;';fzg     

6 k"jf{wf/ lgdf{0f      

7 ;fdflhs If]qsfljifox?      

8 ljljw     

v ;+:yfutIfdtfljsf; 

! :yfgLok"jf{wf/     

 s= kflnsfsf] cfˆg} hUuf, ejgjf ef8fdf     

 Vf= cf}hf/ pks/0f      

 Uf= ;jf/L ;fwg     

 3= cf=O=l6 pks/0f     

 ª= cGo xf8j]/ tyf ;km6{j]/     

@ ejgsf] k|ofKttf     

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

 u= zf}rfno     

 3= ;ofof]uLsIf     

 ª= SofGl6g     

 Rf= Kffls{ª     

 5= k':tsfno     

 `= ;]jfuf|lxk|ltIffsIf     

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

# KfflnsfsfzfvftyfOsfO{x?sf] sfo{:ynsf] kof{Kttf     

u= k|0ffnLut Ifdtfljsf; 

! lgltuttyfsfg'gJoj:yf     

 s= Kfflnsfsfcfjlws of]hgf . /fh:j ;'wf/ 

sfo{of]hgf, ;fdflhs kl/rfng, 

oftfoftu'?of]hgfljkbJoj:yfkg 

    

 v= KfflnsfsfgLlt /0flglt      

 u=P]gx?     

 3=lgodfjlnx?     

 ª sfo{ljlwx?      

 Rf=dfkb08x?     

@ ;+dGjo     

# ;xsfo{     

$ ;fem]bfl/tf     

% cfrf/;lxtf     

^ sfo{;Dkfbg k|0ffnL     

      

3 kflnsfsf] ;du| Ifdtfljsf;      

! Gfful/s j8fkq     

@ u'gf;f] Jofj:yfkg     

# ;fj{hlgs ;'g'jfO{     

$ ;fdflhs kl/If0f      

% cg'udgd"Nof+sg     

      

 

अनङ्टसूची ५ 
kmf/fd g+= % 

n;f(lisa) d"Nof+sg 

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

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

. ePsf] gePsf] _ 
s}lkmot 

!= zf;sLok|aGw   
!=!= ;efsf] ;+rfngk|s[of   
!=@= sfo{kflnsfsf] lg0f{o k|s[of   
!=#= ;ef÷sfo{kflnsfsfn] agfPsf :yfgLosfg"g -P]g, lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw / dfkb08_ tyf lg0f{ox?sf] ;fj{hlgsLs/0f   
!=$= ;ef / sfo{kflnsfsf ;ldlt÷pk;ldlt ;+rfng ;DaGwLsfo{ljlw   
!=%= sfo{kflnsfsf] a}7s ;+rfng -a}7s af]nfpg], ldlt :yfgtf]Sg], sfo{ ;"rLpknAw u/fpg], u0fk'/s ;+Vof, lg0f{o k'l:tsfdf 

x:tfIf/, lg0f{odfc;xdltcfbL_ 
  

!=^ cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL   
!=& :yfgLotxsfkbflwsf/Lx?sf] ;DklQljj/0f   
!=* d"NofÍgcjlwdf a;]sf] sfo{kflnsfsf] a}7s ;+Vof   
!=( n]vf k|0ffnLdf SUTRA sf] k|of]u   
@= ;+u7g tyfk|zf;g   
@=! ufpF÷gu/kflnsfsf] Ifdtfljsf;   
@=@ k|ltj]bgtyfljj/0f k|]if0f   
@=# ljifoutljefu÷dxfzfvfzfvf÷ pkzfvf÷PsfOx? Pj+ hgzlQmsf] sfd, sTo{Jo, clwsf/ / lhDd]jf/Lsf] sfo{ljj0f   
@=$= :yfoLkbk"lt{ gug]{ elgPsfkbx?df s/f/af6 dfqkbk"lt{   
@=% sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbg ;Demf}tf   
@=^ hgzlQmIfdtfljsf;dfnufgL   
@=&k|d'v k|\zf;sLoclws[tsf] pkl:yltlbg   
@=* Ifdtfljsf; sfo{qmddfkbflwsf/L / sd{rf/Lx?sf] ;xeflutf   
#= jflif{s ah]6 tyf of]hgfJoj:yfkg   
#=! jflif{s ah]6 tyfsfo{qmd / cfjlws of]hgfth'{df   
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#=@ ah]6 tyfsfo{qmdth'{df / kfl/t ug]{ sfo{df ;Da4 ;ldlt / ;dGjo   
#=# lbuf] ljsf;sfnIox?sf] :yfgLos/0f   
#=$ ljifoIf]qut ?kdf ah]6 l;lnËlgwf{/0f   
#=% ah]6 k|:t'tLtyf :jLs[lt   
#=^ u}/;/sf/L ;+3 ;+:yfx?n] ufpF÷gu/;efaf6 kfl/t u/L of]hgfsfof{Gjog   
#=&s"njflif{s ah]6df cfGtl/s cfosf] lx:;f   
#=* kfFrnfveGbfsdnfutsf of]hgfn] s"nk"FhLut ah]6sf] cf]u6]sf] lx:;f   
#=( jflif{s cfGtl/s cfo j[l4 utjif{sf] t'ngfdf   
#=!) u};; dfk{mt of]hgfsfof{Gjog u/]sf] cj:yfdf u}=;=;= sf] gubnfut ;fe]mbf/L   
#=!! ;dk'/s cg'bfgaf6 ;+rfngx'g] cfof]hgfx?dfnfut ;fe]mbf/Lsfnfluljlgof]lht ah]6   
$= ljlQoPj+ cfly{s Joj:yfkg   
$=! cfGtl/s ;|f]t   
$=@ ljlQocg'zf;g   
$=# cfoJoosf] jlu{s/0f tyf n]vf+sfgsfnflu g]kfn ;/sf/åf/f lgwf{l/t k4lt / 9fFrfsf] k|of]u   
$=$ cfo / Joosf] ljj/0f ;fj{hlgsLs/0f   
$=%= k|rlntsfg'gcg';f/ vl/b u'?of]hgf / jflif{s vl/b of]hgftof/L / sfof{Gjog   
$=^ jflif{s ah]6 sfof{Gjogsf] k|ult ;ldIff   
$=& /sdfGt/   
$=* k|zf;lgsvr{   
$=( k"FhLutvr{   
$=!) /fh:j ;+sng   
$=!! vr{ ug]{ clVtof/L   
%= ;]jfk|jfx   
%=!= j8fn] pknAw u/fpg] ;]jf   
%=@= ;]jfk|ltsf] ;Gt'li6   
%=# ;]jfk|jfxdfk|ljlwdfcfwfl/t 6f]sg, cgnfOg /lhi6«];g jf sDKo'6/ ljlnª k|ljlwsf] k|of]u   
%=$ ;]jfk|jfxsf] dfkb08 (SOP)    
%=% a}+lsª k|0ffnLaf6 e'QmfgL   
%=^ j8fdf ;]jfk|jfxsf] j}slNksJoj:yf   
%=&u'gf;f] km5\of]{6   
%=* ;fdflhs ;'/IffeQf a}+s vftfdfk{mt e'QmfgL   
%=( hGd]sf] ldltn] #% lbgleqePsf] s"nhGdbtf{ ;+Vof   
%=!) ;fj{hlgs ;'g'jfO{   
%=!! ;]jfk|jfxdf 3'DtL ;]jfsf] k|of]u   
%=!@ lzIffdf ;a} afnaflnsfsf] kx'Fr   
%=!# :jf:Yo ;]jfdfgful/ssf] kx'Fr   
%=!$ s[lif / kz' ;]jf   
%=!% :yfgLopTkfbgsf] k|a4{g / ahf/Ls/0f   
^= Goflossfo{ ;Dkfbg   
^=!= d]nldnfkstf{sf] Joj:yfkg   
^=@= Gofo ;ldltsf] k|s[of   
^=# Goflos ;ldltsf] k|ltj]bg k|0ffnL   
^=$ ph"/L km5\of}{6   
^=% Goflos ;ldltsf] lg0f{o pk/ k'g/fj]bg   
^=^ d]nldnfk s]Gb| u7g   
&= ef}ltsk"jf{wf/   
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&=! ;8s oftfoftu'?of]hgfcg';f/ ;8s k"jf{wf/ lgdf{0f   
&=@ hf]lvd ;+j]bglzne"pkof]u of]hgf   
&=# ef}ltsk"jf{wf/ ljsf;df ;fj{hlgs–lghL ;fe]mbf/L gLlt   
&=$ afnd}qLtyfckfËd}qLk"jf{wf/   
&=% lgld{t k"jf{wf/sf] pkof]u / lbuf] Joj:yfkg   
&=^ of]hgfsf] jftfj/0fLo cWoog–;+lIfKt, k|f/lDesjftfj/0fLo k|efjd"Nof+sg(IEE) / jftfj/0fLo k|efjd"Nof+sg(EIA)   
&=& /fli6«o ejg;+lxtf / dfkb08   
&=*= ;8ssf] lj:tf/   
&=( ;8ssf] :t/ pGglt   
&=!) vfg]kfgL ;]jflj:tf/   
&=!! jflif{s of]hgfsf] sfof{Gjog l:ylt   
&=!@= kmf]xf]/d}nfJoj:yfkg   
&=!#= cf}Bf]lusk"jf{wf/   
*= ;fdflhs ;dfj]zLs/0f   
*=!= ;fdflhslje]bsf] Go"gLs/0f   
*=@= ;dfg'kflts ;xeflutf   
*=# ;fdflhs ;'/Ifftyf ;+/If0f   
*=$= 3/]n' lx+;f cGTosfnflu ax;, k}/jLtyf r]tgfd"nscleofg   
*=%= afn>d, afnljjfx, ax'ljjfx, bfOhf]÷bx]h, af]S;L, 5fpk8L h:tf k|yf;Fu ;DalGwsfo{x?   
*=^ n}+luspQ/bfoL ah]6 k/LIf0f (GESI Audit)    
*=&dlxnf lj?4 x'g] 3/]n' lx+;fsf] 36gfdf sdL   
*=* afn>d, afnljjfx, ax'ljjfx, bx]h, af]S;L, 5fpk8L h:tf k|yf /f]syfdsfnfluth'{dful/Psfsfo{qmdnufgL   
*=( dlxnf÷blnt÷ckf+utfePsfJolQm ;+of]hs÷cWoIfePsf] pkef]Qmf ;ldltx?sf] ;+Vof   
*=!) cfly{s tyf ;fdflhs ?kdf kl5 k/]sf dlxnf, afnaflnsf, blnt, ckf+utfePsfJolQm, h]i7 gful/s, cNk;+Vos, ;LdfGts[t 

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

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

tyfkmf]xf]/d}nfJoj:yfkg, cfktsfnLg ;]jfJoj:yfkg, /fh:j ;+sngcfbL_ 
  

!)=@=!= b'O{ jf ;f] eGbf a9L :yfgLotxsf] ;/f]sf/sf] ljifodfaGg] ;ldltx?sf]] u7g / ;+rfng   
!)=#=!= cGt/ ;/sf/L ;dGjotyf ;xhLs/0f   
!)=#=@= cGt/ :yfgLotx ;fe]mbf/L   
!)=#=#= lhNnf ;dGjo ;ldlt;Fusf] ;dGjo   
hDdf   
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अनङ्टसूची ६ 
kmf/fd g+= ^= 

Ifdtfljsf; sfo{s|dsfof{Gjfogsfo{of]hgf-cf=j @)&(÷*)–@)*!÷*@_(Capacity Development Implementation Action Plan ) 
 

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

qm= 

;= 

5nkmnaf6 k|fKtIfdtfljsf;sf 

k|:tfljtsfo{qmdx? 

sfof{Gjfog ug{] lgsfo÷ 

zfvf 

;xof]uLlgsfo÷ 

zfvf 

cfjZos 

ah]6 

;do cjlw-

dlxgfdf_ 

ck]lIftpknlAw cg'udgd"Nof+sg 

;+oGq 

glthf 

;'rs 

;Defljt 

hf]lvd 

          

          

          

अनङ्टसूची ७ 

पायाभ नॊ. ७ : 

स्थानीम तहरे ङ्झनभािण गनङ्टिऩने न्द्मूनतभ कानङ्टनहरु 

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

रिय.सॊ. ङ्जवषम ङ्ञशषिक 

१.  ङ्झफषमगत सङ्झभङ्झत (कामिसञ्चारन) कामिङ्जवङ्झध, २०७८  

२.  स्थानीम तहको नभूना साभाङ्ञजक सभावेशीकयण नीङ्झत २०७८  

३.  आन्द्तङ्चयक ङ्झनमन्द्िण प्रणारी तजङ्टिभा ङ्छदग्दशिन, २०७८  

४.  ङ्जवत्तीम सङ्टशासन जोङ्ञिभ भङ्टल्माङ्कन कामिङ्जवङ्झध  

५.  स्थानीम तहको मोजना प्रङ्जरियमाभा मङ्टवा सहबाङ्झगता सम्फन्द्धी नभङ्टना कामिङ्जवङ्झध,२०७८ 
६.  गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका भेरङ्झभराऩ केन्द्र सञ्चारन सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध, २०७७  

७.  ङ्जवऩद् ऩूवितमायी तथा प्रङ्झतकामि मोजना  

८.  गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको कामिसछ चारन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७७)  

९.  टोर ङ्जवकास सॊस्था (गठन तथा ऩङ्चयचारन)२०७७  

१०.  साविजङ्झनक जवापदेङ्जहता प्रवििनसम्फन्द्धी कामिङ्जवधी 
११.  सङ्टचना तथा अङ्झबरेि केन्द्रको स्थाऩना तथा सॊचारनसम्फन्द्धी कामिङ्जवधी, २०७७ 

१२.  व्मफसाम कय सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध २०७६  

१३.  याजस्व सङ्टधाय कामि मोजना तजङ्टिभा ङ्छदग्दशिन  

१४.  घय जग्गा फहार कय व्मफस्थाऩन कामिङ्जवङ्झध २०७६  

१५.  स्थानीम वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺण ऐन  

१६.  गाउॉऩाङ्झरका/ नगयऩाङ्झरकाकाेे साविजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभावरी, २०७५  

१७.  नङ्छद तथा अन्द्म साविजङ्झनक ऺेिको सयसपाइि सम्फङ्ञन्द्ध कामिङ्जवङ्झध, २०७५  

१८.  फारङ्जववाह ङ्जवरुि कामिरियभ िचि कामिङ्जवङ्झध २०७५  

१९.  सडक फारफाङ्झरकाकाेे व्मवस्थाऩन िचि कामिङ्जवङ्झध २०७५  

२०.  फार गहृ सॊचारन कामिङ्जवङ्झध २०७५  

२१.  सहयी मोजना तथा बवन ङ्झनभािण भाऩदण्ड  

२२.  उत्थानशीर सभङ्टदामका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरकाको यणनीङ्झत, २०७५  

२३.  गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका आऩतकारीन कामिसञ्चारन ङ्जवङ्झध, २०७५  

२४.  स्थानीम ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन कोष सॊचारन, कामिङ्जवङ्झध २०७५  

२५.  स्थानीम तहको वाङ्जषिक मोजना तथा वजेट तजङ्टिभा ङ्छदग्दशिन, २०७४  

२६.  स्थानीम उजाि ङ्जवकास सम्फन्द्धी ङ्झनदेङ्ञशका, २०७४  

२७.  गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामिरियभ सॊचारन कामिङ्जवङ्झध २०७४  

२८.  एकीकृत सम्ऩङ्ञत्त कय व्मवस्थाऩन नभङ्टना कामिङ्जवङ्झध, २०७४  

२९.  स्थानीम तहभा कयायभा जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन गने सम्फन्द्धी नभूना कामिङ्जवङ्झध, २०७४  

३०.  गाउॉ/नगय ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ न्द्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन) ऐन  

३१.  घ वगिको ङ्झनभािण व्मवसामी इजाजतऩि सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध  

३२.  स्थानीम तहको उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन, ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फङ्ञन्द्ध कामिङ्जवङ्झध २०७४  

३३.  स्थानीम याजऩि प्रकाशन सम्फन्द्धी कामिङ्जवधी, २०७५  

https://mofaga.gov.np/news-notice/2637
https://mofaga.gov.np/news-notice/2593
https://mofaga.gov.np/news-notice/2533
https://mofaga.gov.np/news-notice/2529
https://mofaga.gov.np/news-notice/2444
https://mofaga.gov.np/news-notice/2410
https://mofaga.gov.np/news-notice/2408
https://mofaga.gov.np/news-notice/2329
https://mofaga.gov.np/news-notice/2223
https://mofaga.gov.np/news-notice/1687
https://mofaga.gov.np/news-notice/1686
https://mofaga.gov.np/news-notice/1685
https://mofaga.gov.np/news-notice/1320
https://mofaga.gov.np/news-notice/878
https://mofaga.gov.np/news-notice/632
https://mofaga.gov.np/news-notice/567
https://mofaga.gov.np/news-notice/566
https://mofaga.gov.np/news-notice/565
https://mofaga.gov.np/news-notice/495
https://mofaga.gov.np/news-notice/441
https://mofaga.gov.np/news-notice/385
https://mofaga.gov.np/news-notice/292
https://mofaga.gov.np/news-notice/145
https://mofaga.gov.np/news-notice/133
https://mofaga.gov.np/news-notice/131
https://mofaga.gov.np/news-notice/130
https://mofaga.gov.np/news-notice/129
https://mofaga.gov.np/news-notice/128
https://mofaga.gov.np/news-notice/127
https://mofaga.gov.np/news-notice/126
https://mofaga.gov.np/news-notice/125
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रिय.सॊ. ङ्जवषम ङ्ञशषिक 

३४.  न्द्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कायवाही ङ्जकनाया गदाि अऩनाउनङ्टऩने कामिङ्जवङ्झधका सम्फन्द्धभा व्मवस्था गनि फनेको ङ्जवधेमक  

३५.  स्थानीम तहको प्रशासकीम कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमङ्झभत गने ऐन, २०७५ 

३६.  कृङ्जष व्मवसाम प्रवििन ऐन, २०७५ 

३७.  स्थानीम तहको सयकायफाट गङ्चयने फजाय अनङ्टगभन ङ्झनदेङ्ञशका, २०७५ 

३८.  ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी, २०७४  

३९.  स्थानीम तह सहकायी ऐन, २०७५ 

४०.  गाउॉ/नगयऩाङ्झरकाको आङ्झथिक कामिङ्जवङ्झध ङ्झनमङ्झभत तथा व्मवङ्ञस्थत गनि फनेको कानून, २०७४ 

४१.  एप.एभ येङ्झडमो व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन कामिङ्जवङ्झध, २०७४  

४२.  गाउॉ/नगय/ङ्ञजल्रा सबा सॊचारन कामिङ्जवङ्झध २०७४  

४३.  भहानगय नगय कामिऩाङ्झरका कामि ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी २०७४  

४४.  उऩभहानगय नगय कामिऩाङ्झरका कामि ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी २०७४  

४५.  नगय कामिऩाङ्झरका कामि ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी २०७४  

४६.  गाउॉ कामिऩाङ्झरका कामि ङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी २०७४  

४७.  नगय कामिऩाङ्झरका कामिसम्ऩादन ङ्झनमभावरी २०७४  

४८.  गाउॉ कामिऩाङ्झरका कामिसम्ऩादन ङ्झनमभावरी २०७४  

४९.  गाउॉ/नगय कामिऩाङ्झरकाको फैठक सॊचारन सम्फन्द्धी कामिङ्जवङ्झध २०७४  

५०.  स्थानीम तहको आङ्झथिक ऐन २०७४  

५१.  स्थानीम तहको ङ्जवङ्झनमोजन ऐन २०७४  

 

 

 

 

 

अनङ्टसूची ८ 

पायाभ नॊ. ८: 

स्थरगत रुऩभा ऩाङ्झरका भ्रभणको रियभभा ङ्जववयण सॊकरनका राङ्झग तमाय गयेको प्रश्नावरी 
ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवकास मोजना तजङ्टिभा 
(Capacity Development Plan of Palika) 
ldlt==========================kflnsf ================= :yfg=========================lhNnf ==================== 

 

ऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवकास मोजना तजङ्टिभा(Capacity Development Plan of Palika) 

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

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

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

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

भङ्टख्म ङ्जवषम 
१. मस ऩाङ्झरकाका सफर ऩऺहरु के के छन,् सऺभताहरु के छन,् अवसयहरु के छन ्? 
२. ऩाङ्झरकाका कभजोय ङ्जवषमहरु के छन,् सभस्माहरु के छन,् च ङ्टनौतीहरु के यहेका छन ्? 
३. मस ऩाङ्झरकावाट सॊङ्झफधानको अनङ्टसूची ८ रे ङ्छदएको सॊफैधाङ्झनक ङ्ञजम्भेवायी सम्ऩादन बएको छ छैन, उि कामि सम्ऩादन गनिभा कङ्ट नै सभस्मा छ 

ङ्जक, के के कामि सम्ऩादन हङ्टन सकेका छैनन, ती कामि सम्ऩादन गनि ऩाङ्झरकाको के के ङ्जवषम तथा ऩऺभा ऺभता ङ्जवकास गनङ्टिऩराि ? 
४.IT based activities/online based service/computer based data system, Digital k|ljlwsf] k|of]u, online service ऩाङ्झरकाभा अवरम्वन गङ्चयएको छ छैन 

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

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

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

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

८.s:tf vfnsf Ifdtf ljsf; sfo{s|d NofOof] eg] ;]jf k|jfxdf ;'wf/ cfpFg]5 / eg] jdf]lhd sfo{ ug{ ;lsg]5? 

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

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

https://mofaga.gov.np/news-notice/124
https://mofaga.gov.np/news-notice/123
https://mofaga.gov.np/news-notice/121
https://mofaga.gov.np/news-notice/120
https://mofaga.gov.np/news-notice/119
https://mofaga.gov.np/news-notice/118
https://mofaga.gov.np/news-notice/117
https://mofaga.gov.np/news-notice/116
https://mofaga.gov.np/news-notice/115
https://mofaga.gov.np/news-notice/114
https://mofaga.gov.np/news-notice/113
https://mofaga.gov.np/news-notice/112
https://mofaga.gov.np/news-notice/111
https://mofaga.gov.np/news-notice/110
https://mofaga.gov.np/news-notice/109
https://mofaga.gov.np/news-notice/108
https://mofaga.gov.np/news-notice/107
https://mofaga.gov.np/news-notice/106
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११.;+:yfut ljsf;sf nflu s] ug'{knf{ -# jif{df_ klxnf] jif{ s] ug]{, bf];|f] jif{ s] ug]{, t];f|] jif{ s] ug]{ ? 

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

१३.s"n jh]6sf] cj:yf? 

१४.cfGtl/s cfosf] cj:yf? 

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

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

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

१८./fh:j cg'bfg pkयf]usf] cj:yf ? 

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

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

२१.s"n vr{? 

२२.k"+hLut vr{? 

२३.rfn," vr{? 

२४.k|zf;lgs vr{? 

२५. ऺभता ङ्जवकासभा िचि ? 

२६.vr{ ug{ ;क्ने Ifdtf? 

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

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

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

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

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

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

३३.Ifdtf ljsf;sf nflu cGo s;}n] ;xof]u u/]sf sfo{x? eP/ s] s] < 

३४.hgzlQm s] slt, s'g b/jGbLsf], cfjZostf s] 5 cjZ\yf < 

३५.kflnsfsf] ;+:yfut ;+/rgfut k"jf{wf/hGo cjz\yf s] s] 5 < 

३६.cfˆg} ejg, cfgf} hUuf, ef8fsf] ejg jf s] 5 < 

३७.n]vf k|0ffnL SUTRA sf] k|of]u ul/Psf] -of]hgf, ah]6, vr{ / /fh:jdf_< 

३८.kflnsfdf Ifdtf ljsf; of]hgf tof/ EfP jf gePsf], sfo{s|d / jh]6 ePsf ]jf gePsf] sfof{Gjogdf eP jf gePsf] < 

३९.hgzlQmsf] Ifdtf ljsf;sf nflu slt jh]6 5'6ofOPsf], sfo{s|d / jh]6 eP gePsf] < 

४०.Ifdtf ljsf; sfo{s|ddf kbflwsf/L / sd{rf/Lsf] pkl:ytLsf] cj:yf s:tf] /x]sf] < 

४१.s"n aflif{s ah]6df cfGtl/s cfosf] lx:;f s] slt /xg] u/]sf] < 

४२. सभग्रभा ऩाङ्झरकाको सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो यहेको छ य सेवा प्रवाहभा सङ्टधाय ल्माउन के के ऺभता ङ्जवकासका कामिरियभ आवश्मक होरा < 
४३. ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनधी (अध्मऺ उऩाध्मऺ वडाअध्मऺ य सदस्महरु)को ऺभता ङ्जवकास का राङ्झग के कस्ता ऺभता ङ्जवकासका 

कामिरियभ(Representatives Capacity Development Program)तम गनङ्टि उऩमङ्टि होरा ? 
४४. ऩाङ्झरकाको भानव सॊशाधन (कभिचायी)को ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग के कस्ता ऺभता ङ्जवकासका कामिरियभ(Employees Capacity Development 

Program) उऩमङ्टि होरा ? 
४५. ऩाङ्झरकाको सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग के कस्ता ऺभता ङ्जवकासका कामिरियभ सॊचारन गनि उऩमङ्टि होरा य सॊस्थागत ऺभता 

ङ्जवकास(Institutional Capacity Development Program)का राङ्झग के के सङ्टधाय गनङ्टि आवश्मक देख्नङ्टहङ्टन्द्छ ? 

४६. ऩाङ्झरकाको प्रणारी ऩिती कामिप्रकृमा नीङ्झत कानङ्टन कामिङ्जवधी सेवाप्रवाह सभन्द्वम जस्ता ङ्जवषमको ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग के कस्ता ऺभता 
ङ्जवकासका कामिरियभ(Capacity Development Programfor System) मस ऩाङ्झरकाका राङ्झग उऩमङ्टि होरा ? 

४७. ऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत तथा उऩसङ्झभङ्झतहरुको कामिऺ भता अङ्झबफृिी गनि ऺभता ङ्जवकासका के के कामिरियभ आवश्मक ऩराि ? 
४८. ऩाङ्झरकाको सभग्र कामिसम्ऩादनभा सङ्टधाय ल्माउनका राङ्झग तथ आफ्नो सॊफैधाङ्झनक तथा कानङ्टनी कामिङ्ञजम्भेवायी ऩूया गयी स्थानीम सयकायको 

अनङ्टब ङ्टती ङ्छदराउनका राङ्झग के के ऺभता ङ्जवकासका कामिरियभ मस ऩाङ्झरकाभा आवश्मक ऩराि ? 
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अनङ्टसूची ९ 

पायाभ नॊ. ९ 

ऺभता ङ्जवकास मोजना तजङ्टिभा सम्फन्द्धभा बएको छरपरभा सहबागीहरुको उऩङ्ञस्थती  
ldlt========================== kflnsf ================= :yfg========================= lhNnf ==================== 

 

s|=;  kb gfd ;Dks{ gDa/=  E-mail  x:tfSIf/ 

 cWoIf     

 pkfWoIf     

 वडाअध्मऺ 
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अनङ्टसूची १० 
छरपर तथा अन्द्तयङ्जरियमा कामिरियभभा सहबागीहरुको उऩङ्ञस्थती य केही झरकहरु 
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