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पररच्छेद एकः पररर्य 

१.१ पषृ्ठभलूम  

स्थानीय सरकारका अलिकार र शजम्मेिारीहरू कशत्तको कुिि रूपमा सम्पादन हनु्द्छन भने्न कुरा विलभन्न 
पदीय शजम्मेिारीमा रहेका जनलनिािशर्त प्रलतलनलिहरूको क्षमतामा भर पदिछ । संवििान प्रदत्त एकि र साझा 
अलिकार र शजम्मेिारीहरूिाई कुिि रूपमा सम्पादन गरी नागररकहरूिाई लछटो, छररतो, कम झन्द्झवटिो, 
पारदिी र गणुात्मक सेिा प्रिाह, प्रिाह गने शजम्मेिारी र दावयत्ि स्थानीय सरकारको कायिके्षत्रमा रहेको छ 
। तर अलिकांि स्थानीय सरकारहरू बहआुलमक र्नुौलतको सामन गनुिपने अिस्थामा छन । ती मध्ये 
कमिर्ारी तथा प्रलतलनलिमा क्षमताको कमी अलिक भएको पाईन्द्छ । यस्तो अिस्थामा स्थानीय सरकारबाट 
सञ्चािन गररने सामाशजक, आलथिक, िातािरणीय गलतविलि तथा पूिाििार विकास लनमािणका कायिहरूिाई ठदगो 
र पररणाममखुी बनाउन ुपने काननुी र नैलतक दावयत्ि रहेको तर शजम्मेिारीका अनपुातमा पूणि कायि क्षमतामा 
कमी हदुा सेिा प्रिाह र्सु्त नहनु सक्छ । नगररकका न्द्यनुतम आिश्यकता पवहर्ान गनि सवकदैन । 
विकासका कायिहरूको प्राथलमवककरणमा अिमि हनु्द्छ । समवृिको यात्रा काँहाबाट सरुु गने भने्नमा अिमि 
हनु्द्छ । विकास प्रिासनका विलभन्न निीनतम आयाम, प्रविलि र मान्द्यता अनसुार स्थानीय सरकारिाई क्रलमक 
रूपमा प्रविलियकु्त बनाउदै नागररकहरूको आिा र अपेक्षा अनसुार काम गनि नसकेको हनु सक्छ । 

गाउँपालिकािे आफ्नो भलूमका लनिािह गदै जिाफदेवहतािाई ठदगो ढंगिे िहन गनि उनीहरूिे काम गने 
तौरतररका तथा योजनाको िैिी र शर्न्द्तन पररिलतित सन्द्दभि अनरुूप प्रभािकारी र पररणाममखुी हनु ुआिश्यक 
छ । वयनै विर्यहरूिाई सम्बोिन गनि गाउँपालिकाका अियिहरूको (संस्थागत र संगठनात्मक व्यिस्था, 
मानि संिािन तथा भौलतक पूिाििार) क्षमतामा सिुार ल्याउन पने हनु्द्छ । मानिीय सीप र क्षमताको 
अलिकतम उपयोग गदै काममा नयाँपन तथा िैिीिाई लसजिनिीि एिम ्पररणाममखुी बनाउन सेिा प्रिाह 
गने लनकायहरूको संस्थागत क्षमताको विकासको योजना आिस्यक हो । गाउँपालिकाद्वारा प्रिाह गररएका 
सेिा, सवुििा तथा िस्त ुआम नागररकका अपेक्षा र र्ाहना अनरुूपका हनु ुपदिछ । जसिे जनलनिािशर्त 
प्रलतलनलि र कमिर्ारी संयन्द्त्रप्रलत विश्वसनीयता बढ्नकुो साथै राज्य र व्यिस्थाप्रलत पलन नागररकहरूमा भरोर्ा 
बढ्छ । यसथि, सबै गाउँपालिकािे मानि संिािन, विलि र कायि प्रणािी तथा संस्थागत क्षमताको क्रलमक 
रूपमा िृवि गरी नागररकप्रलत उत्तरदायी बनाइराख्न यस योजनाको कायािन्द्ियनबाट सम्भि हनुेछ । 

यसै पररप्रके्षिाई ध्यानमा राशख स्थानीय तहका कमिर्ारी तथा लनिािशर्त प्रलतलनलिहरूको क्षमता विकास र 
कायि संम्पादनमा सिुार िगायतका कायिक्रम कायािन्द्ियनमा सहशजकरण गदै संस्थागत सिुार िगायतका 
कायिका िालग क्षमता विकास योजना तजुिमा महत्िपूणि छ । गाउँपालिकाको नागररकहरूका िालग लमतव्ययी 
तररकािे गणुात्मक सेिा प्रदान गनिकािालग मौजदुा क्षमताको विकास गनि यो क्षमता विकास योजना तयार 
गररएको छ । गाउँपालिकासँग भएको लसलमत श्रोतबाट सेिाग्राही एिम ्सेिाप्रदायक सरकारी, गैर सरकारी 
र लनजी के्षत्रको समेत संस्थागत क्षमता अलभिृवि गनि यो लत्रिवर्िय क्षमता विकास योजना तजुिमा गररएको 
हो।  

१.२ क्षते्रफि, लसमाना तथा िरातिीय स्िरुप  

सदूुर पशिमको िझाङ्ग शजल्िा अन्द्तगित पने छान्ना के्षत्र जसको खप्तड छान्ना गाउँपालिका नामाकरण गररएको 
छ । यस के्षत्रको उत्तरलतर गरेुि, लिंगा जस्ता अग्िा पहाड रहकेा छन भने दशक्षणलतर प्रकृलतको अमूल्य 
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उपहार खप्तड राविय लनकुञ्ज अिशस्थत छ । पूिमाि िाजरुा शजल्िा रहेकोर पशिममा थिारा गाउँपालिका 
(विप्रा िेक) अिशस्थलत छ । यस के्षत्रको बीर्भागमा नागिेिी झै सयौं ससाना खोिानािािाट िग्नेछान्ना 
गाड रहकेोछ भने दायाँ िायाँ िस्तीमा खेतका फाँट, साना अग्िा होर्ा डाडँा समेत अनेकौ उकािी ओरािी 
रहेको रमाइिो फाँट र दृश्यहरू िेभायमान देशखन्द्छन । 

२०७३ सािको राज्य पनुसंरर्ना अनसुार ७ नं प्रदेिमा पने बझाङ्ग शजल्िाको दशक्षण पूिी भागमा अिशस्थत 
खप्तड छान्ना गाउँपालिका साविकका ६ िटा गा.वि.स.हरू गडराय, पाटादेिि, कािखेुती, माझीगाऊँ 
िामातोिा र पौिागढी लमिेर िनेको छ । जस अन्द्तगित ७ िटा िडाहरू छन ।  

१.३ प्रिासकीय एिं राजनीलतक विभाजन  

सदुरु पशिम प्रदेि अन्द्तरगत रहेको बझाङ शजल्िामा अिशस्थत खप्तडछान्ना गाउँपालिका साविकका ६ 
गाविसहरू समािेि गरी बनकेो हो र यो गाउँपालिका ७ िडाहरूमा विभाशजत छ । शजल्िाको २ नगरपालिका 
र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तहहरू मध्येको एक स्थानीय तह खप्तडछान्ना गाउँपालिका हो । 
समनु्द्री सतहको ४५०० वफट देशख १४००० वफटसम्मको उर्ाईमा रहेको खप्तडछान्ना गाउँपालिका 
भौगोलगक अिशस्थलतका वहसाबिे पूििमा िाजरुा शजल्िाको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, पशिममा बझाङकै 
थिारा गाउँपालिका उत्तरमा जयपथृ्िी नगरपालिका र दशक्षणमा खप्तड राविय लनकुञ्जको रमणीय क्षेत्रहरूिे 
घेरेको छ । 

यस गाउँपालिकाको केन्द्र पसिबगर भने्न स्थानमा रहेका छ । संसठदय र्नुािी प्रयोजनका िालग बझाङ 
शजल्िािाई २ लनिािर्न क्षते्रमा विभाजन गररए पलन पनुिसंरशर्त अिस्थामा यस शजल्िािाई संघीय प्रलतलनलि 
र्यनका िालग १ क्षेत्र तथा प्रादेशिक प्रलतलनलि र्यनका िालग २ क्षेत्रमा विभक्त गररएको छ । 

१.४ जनसंख्या  

राविय जनगणना २०७८ को प्रारशम्भक नतीजा अनसुार खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको जम्मा घरपररिार संख्या 
३१०० र जनसंख्या १३ हजार ७ सय ५१ रहेको छ । जसमध्ये परुूर्को जनसंख्या ६ हजार २ सय 
३८ र मवहिाको जनसंख्या ७ हजार ५ सय १३ रहेको छ । 

१.५ आलथिक सामाशजक एिम सासँ्कृलतक पषृ्ठभलूम  

खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको समग्र आलथिक तथा सामाशजक विकास तथा न्द्यायको अिस्थामा तिुनात्मकरुपमा 
सिुारको अिस्था देशखन्द्छ । मानि विकास सूर्कांकका सूर्कहरू तथा दीघिकालिन विकासका िक्ष्यहरू 
हालसि गने आिारमा हेदाि गाउँपालिकािे कलतपय सूर्कहरूमा उल्िेख्य प्रगलत गरेको देशखन्द्छ भन े
आलथिकरुपमा आत्मलनभिरता हालसि गने प्रवक्रया अन्द्तगित गाउँपालिका अशघ बढेको छ । सामाशजकरुपमा 
पछालड परेका िगि, जालत तथा समदुायका िालग समेत गाउँपालिकािे गरेका प्रयासस्िरुप सामाशजक न्द्यायका 
सूर्कहरूमा समेत सिुार आएको देशखन्द्छ । आलथिक विकासको के्षत्रमा गाउँपालिकािे कृवर् तथा पिजुन्द्य 
अथितन्द्त्रको विकास तथा सदुृवढकरणमा वििेर् उपिशब्ि हालसि गरेको देशखन्द्छ । खासगरी लनयाितमखुी 
कृवर् अथितन्द्त्रिाई प्रश्रय ठदएको गाउँपालिकािे कृवर् पकेट के्षत्र, बािी विविलिकरण तथा पिजुन्द्य उत्पादनमा 
वििेर् जोड ठदएको अिस्था देशखएको छ । 



खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना २०७९ 

| 3 | 

 

यस गाउँपालिकाको सिै िस्तीहरू गजुमजु्ज अिस्थामा रहको पाइन्द्छ । यहाँका अलिकांि िस्तीहरूमा 
फरक फरक जालतहरू िसोिास गरररहेका छन । प्रायः सिै िस्तीिाट नशजकका र्रन के्षत्र र िनके्षत्र 
आसपास गई केही समयका िालग गोठका रुपमा दोहोरो िसोिास गने प्रर्िन रहेको छ । यहाँ हाि सम्म 
कुनैपलन आिास सम्िशन्द्ि योजना िाग ुभएका छैन । िसोिास सम्िशन्द्ि कुनैपलन कायिक्रम र नीलतको 
कायािन्द्ियन नभएको अिस्थामा िाटोघाटो तथा सािजिलनक स्थिहरूको नक्िांकन हनुसकेको छैन । 

खस सभ्यता र वहन्द्द ुसँस्कृलतिाई आफ्नो सांस्कृलतक पवहर्ानको रुपमा अगँािेको यस के्षत्रको मौलिक 
संस्कृलत र परम्परागत र्िनहरूको अनपुम संगम रहेको छ । के्षत्री, ब्राम्हण, दलित जातीको लमश्रीत 
बसोिास रहेको यस गाउँपालिकामा मखु्य बोलिर्ालिकोभार्ा नेपािी रहेको छ भने केहीिे बझाङी  भार्ािाई 
नै आफ्नो स्थानीय भार्ाको रुपमा प्रर्िनमा ल्याएका छन ्। िालमिक रुपमा वहन्द्द ुिमाििम्बीहरूको उच्र् 
बाहलु्यता रहेको यो के्षत्रमा मनाइिे र्ाडपििहरूमा वििमेुिा, दिै मेिा, लतज, जनै पशुणिमा, दिै, लतहार, माघे 
सक्रान्द्ती, रै्ते दिैं आठद रहेका छन।् िालमिक तथा भावर्क रुपमा कररि एकरुपता रहेको यो के्षत्रमा 
र्ाडपििका समयमा गररने लबलभन्न वक्रयाकिापहरूिे यहाँको सामाशजक र साँस्कृलतक उत्कृष्टता झल्काउन े
गदिछन ्। भेर्भरु्ाका रुपमा परुुर्हरूिे मखु्य रुपमा दैरा, सरुिाि, टोपी तथा कोट र मवहिािे गनु्द्य ुर्ोिी 
र पटुकी िगाउने गदिछन ्।  
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पररच्छेद दईु: विकासको समग्र अिस्था 

सखुी नेपािी, समिृ नेपािको राविय मागिशर्त्रिे अशघ सारेका लनठदिष्ट िक्ष्य तथा सोही आिारमा विकास 
भएको राविय योजना, ठदगो विकासका िक्ष्य तथा राविय एिं अन्द्तरािविय तहमा सामाशजक न्द्यायसवहतको 
विकासका पक्षमा नेपाििे जारर गरेका प्रलतबिताहरू अगाल्दै अशघ बढ्न ुपने देशखन्द्छ । सामाशजक न्द्यायमा 
आिाररत आलथिक विकासका माध्यमबाट प्रलतव्यशक्त आय िृवि गने, विकासका प्रलतफि सबैिे पाउनसक्न े
समािेिी संरर्ना र सिुासनमखुी स्थानीय िासनप्रणािी लनमािण गने तथा आत्मलनभिर एि समतामूिक समाज 
स्थापनामाफि त संवििानिे पररकल्पना गरेको समाजिाद उन्द्मखु नेपािको सपनामा योगदान ठदने वकलसमिे 
विकासका योजनाहरू केशन्द्रत गररएका छन ्। 

खप्तडछान्ना गाउँपालिका गठन भएपिात गाउँपालिकालभत्र उपिब्ि हनु सक्ने स्रोत र सािनहरू सदपुयोग 
गरी आत्मलनभिर र समिृ गाउँपालिकाको मागिशर्त्रका आिारमा कायिक्रमहरू हुदैँ आएका छन ्। हाि र्ाि ु
रहेका नमनुा कायिक्रमहरूिाई लनरन्द्तरता ठदन ेतथा गाउँपालिकािाई लनयाितमखुी कृवर् अथितन्द्त्रको विकासका 
माध्यमबाट पूणि आत्मलनभिर बनाउने उद्देश्यिे विगतको सलमक्षा गदै विकासका नयाँ आयाम सम्भािनाहरूको 
खोजी गरेर गाउँिासीको सखुी जीिनको पररकल्पना गररएको छ ।  

यसअशघ कायम भएका लबलभन्न गाउँ विकास सलमलतहरूिाई एकीकृत गरी गाउँपालिका बनेपलछ आलथिक, 

सामाशजक तथा सिुासनका के्षत्रमा भएगरेका कायिक्रम, लतनीहरूबाट प्राप्त उपिशब्ि तथा लसकाई, 
गाउँपालिकामा रहेको श्रोत, सािन तथा अन्द्य अिसरको खोजी र पवहर्ान गरी समग्र विश्लरे्ण गररएको छ 
। यसबाट गाउँपालिकासँग भएको अिसर, विगतको अनभुि तथा भािी योजनाको बस्तसुम्मत विश्लरे्ण 
गररएको छ । 

अिसर तथा र्नुौती, सबि तथा दबुिि पक्षको यथाथिपरक विश्लरे्णका माध्यमबाट भविष्यमा लनिािररत िक्ष 
हालसि गनि विकास तथा सामाशजक न्द्यायका लबलभन्न क्षते्रका सम्भािनाहरू समेत औलं्याइएको छ । यी 
सम्भािनाहरूिाई प्राथलमकीकरण गदै उपिब्ि श्रोत तथा सािनको अनमुानका आिारमा भािी योजना लनमािण 
गनुिपने हनु्द्छ । यसरी हेदाि राविय योजनािे अशघ सारेका विकासका मखु्य प्राथलमकता प्राप्त के्षत्रहरूमा यस 
गाउँपालिकाको लसकाई, अिसर, र्नुौती, सबि तथा दबुिि पक्ष र भािी सम्भािनाहरूिाई लबस्ततृरुपमा प्रस्ततु 
गररएको छ । 

२.१ प्रमखु सम्भािना तथा अिसर  

आफ्नो के्षत्रलभत्र रहेका आलथिक, प्राकृलतक तथा मानिीय स्रोत तथा सािनको पररर्ािन गरी समवृिको 
मागिमा अगालड बढ्न ेमहत्िपूणि अिसर गाउँपालिकािाई प्राप्त भएको छ । यस गाउँपालिकाका विकास र 
समवृिका मखु्य अिसरहरूिाई लनम्न रुपमा उल्िेख गनि सवकन्द्छः 

1. संिैिालनक रुपमा विलभन्न राजनैलतक, आलथिक तथा प्रिासलनक अलिकारहरूको उपयोग गनि सक्न े
शस्थलत रहेको छ ।  

2. गाउँपालिकाको हािापानी तथा स्थान वििरे् कृवर्योग्य भलूमको उपिब्िताका कारण यस 
गाउँपालिकािाई पवहर्ान ठदने गरी कृवर् उत्पादन गनि सक्ने गाउँपालिकाका रूपमा विकास गनि 
सवकनछे । 
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3. एक दजिन बढी रमणीय, भौगोलिक, सांस्कृलतक तथा िालमिक पयिटकीय महत्त्ि बोकेका स्थानहरू 
भएकािे यसको वििेर् महत्त्ि र पयिटन विकासको प्रर्रु सम्भािना रहन गएको छ । 

4. कृवर्जन्द्य उत्पाठदत िस्तकुोिालग आिश्यक बजारको समस्या नरहेको, यस गाउँपालिकामा उत्पादन 
हनुे जैविक कृवर् तथा पिजुन्द्य उत्पादनिे राम्रो बजार पाउने प्रिस्त सम्भािना रहेको छ । 

5. प्राकृलतक तथा अन्द्य आलथिक स्रोतहरूको पररर्ािनबाट स्थानीयबासीको जीिनस्तरमा सिुार ल्याउन 
सवकने अिस्था रहेको छ । 

6. अलमिो प्रजातीका फिफुि, वकिी, आि,ु टमाटर, अदिुा, वटमरु िगायत विलभन्न मौसमी तथा 
बेमौसमी फिफुि एिं तरकारीहरू, मौरीपािन जस्ता कृवर् तथा पिजुन्द्य उत्पादनकािालग यस 
गाउँपालिकािे आफ्नो पवहर्ान स्थावपत गनि सक्ने र यस के्षत्रको आिलुनकीकरण गनि सकेको 
अिस्थामा यसको उत्पादकत्िमा िृवि आई थप आलथिक उपिशब्ि हालसि गनि सवकनेछ । 

7. गाउँपालिकाका सबै िडाहरूमा सडक सञ्जाि, सञ्चार तथा विद्यतुीकरण जस्ता विकासका आिारभतू 
पूिाििारहरूको सवुििा परु् याउन सवकने अिस्था रहेको छ ।  

8. िनजङ्गि, विलभन्न जलडबटुी, जिस्रोत, ढुङ्गाखानी आठदजस्ता प्राकृलतक स्रोतको िाभ लिन सवकने 
अिस्था रहेको छ । 

9. पिपुािन व्यिसायको माध्यमबाट दगु्िजन्द्य पदाथिको उत्पादनमा िृवि गनि सवकने अिस्था रहेको 
छ । 

10. गाउँपालिकामा रहेको िन जङ्गििाई संरक्षण गरी त्यसबाट प्राप्त गनि सवकने िाभ जस्तैः प्राङ्गाररक 
मि, जलडबटुी उत्पादन जस्ता वक्रयाकिापका माध्यमबाट आलथिक उपाजिन गनि सवकन ेदेशखन्द्छ । 

11. आिलिक योजनाको लनमािण प्रवक्रयासँगै जनमानसमा देशखएको उत्साह र विकास तथा समवृिप्रलतको 
र्ाहनािाई संस्थागत गनि सवकने अिसर रहेको छ । 

२.२ प्रमखु समस्या तथा र्नुौती  

समस्याहरू 

1. दीघिकािीन सोर्का आिारमा योजनािि विकास प्रवक्रया अशघ बढाउने पररपाटीको थािनी भएतापलन 
सोही अनरुूप कायािन्द्ियन हनुमा समस्या देशखन ु। 

2. योजना तथा कायिक्रमको प्राथलमवककरण गरी सोही अनसुार स्रोत पररर्ािनका आिारमा योजना र 
कायिक्रम सञ्चािन हनु नसक्न ु। 

3. जनसहभालगतामा आिाररत योजना कायािन्द्ियन विलिको पािना हनु ुपनेमा स्थानीय उपभोक्ता सलमलतिे 
पलन योजना कायािन्द्ियनमा ठेकेदारको प्रयोगिे सिुासनमा समस्या देशखन ु। 

4. गाउँपालिकालभत्र रहेका विर्यगत िाखाहरूमा जनिशक्तको अभाि हनु ुतथा कमिर्ारीको लछटो लछटो 
तथा अप्रत्यालसत सरुिा हनुे प्रणािीको विकासका कारण कायिक्रम कायािन्द्ियनमा समस्या हनु ु। 

5. भौलतक पूिाििार सम्बन्द्िी योजनाहरू एउटा पूरा नहुँदै अको नयाँ योजना छनौट गने प्रवक्रयािे 
एकालतर िशक्षत िाभ लिन नसकेको अिस्था छ भने अकोतफि  स–साना योजना छनौट गदाि त्यसबाट 
लसजिना हनुे िाभ सानो जनसङ्ख्यािे मात्र प्राप्त गने अिस्था हनु ुविकासको लसिान्द्त विपरीत भएर 
जान ु। 
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6. विपद् व्यिस्थापन, जििाय ुपररितिन, िातािरणको संरक्षण जस्ता विर्यमा आिश्यकता अनसुार 
नयाँ प्रविलि प्रयोग गनि नसक्न ु तथा यसको प्रभाि न्द्यूनीकरणमा ठोस कायिक्रम कायािन्द्ियनमा 
समस्या । 

7. गाउँपालिकामा उपिब्ि स्रोत, सािन र सीपको सदपुयोग गने तफि  अपेशक्षत रूपमा ध्यान पगु्न 
नसक्दा गाउँपालिका बाह्य स्रोतमा लनभिर रहन ुपने अिस्था । 

8. कृवर् र पयिटन के्षत्रको विकास र विस्तारकोिालग िृहत्तर के्षत्रगत योजना तयार हनु सकेको छैन। 
9. िन विनाि र िातािरणको संरक्षण विकासको समस्याको रूपमा देशखएका छन ्। 
10. विकासका आिारभतू मापदण्डहरूको संरक्षणमा समस्या देशखएको छ । 
11. एक िडा एक पवहर्ानका कायिक्रमहरू सञ्चािन गनि सवकएको छैन । 
12. विकासका पूिाििारहरूको समान वितरण गनि सकेको अिस्था छैन । 
13. उत्पादन भएका िस्तहुरूको बजार र मूल्य लनिािरणको समस्या देशखएको छ । 
14. शिक्षा र स्िास्थ्य क्षते्रमा देखापरेका समस्याहरूको समािान नै विकासको ठुिो समस्या देशखएको 

छ। 
15. विद्याथी र शिक्षकको अनपुात नलमिेको कारणिे थप समस्या भएको छ । 

र्नुौतीहरू 

गाउँपालिकामा सामाशजक, सांस्कृलतक, आलथिक तथा पयिटकीय विकासका सम्भािनाको सँगसँगै र्नुौती पलन 
प्रिस्त रहेका छन ्। यस के्षत्रको समग्र विकासको प्रमखु र्नुौती भनेको नै आलथिक स्रोतको व्यिस्था गरी 
दीघिकािीन र ठदगो वकलसमको भौलतक पूिाििारको लनमािण र विस्तार गनुि रहेको छ । 

1. राजस्ि सङ्किन र आलथिक स्रोत पररर्ािनका सम्बन्द्िमा अलिकारहरूको व्यिस्था अनसुारको आलथिक, 
प्रिासलनक संरर्नाको अभाि तथा कमजोर मानि संिािन विकासका कारण अपेशक्षत रुपमा 
आन्द्तररक राजस्ि सङ्किन नहनु ु।  

2. िेरैजसो भ–ूभागमा िन क्षेत्र, र्रनपाखा, खोिा, बगर, भीर पाखा र लभरािो जलमन भएकोिे कृवर्को 
आिनुीवककरण गरी व्यािसावयक कृवर्िाई अशघ बढाउन ु। 

3. विलनयोशजत बजेट िेरैजसो भौलतक पूिाििारमा मात्र केशन्द्रत हनुे गरेकोमा मानि संसािन विकासमा 
कम बजेट छुट्याउने परम्परािाई पररितिन गनुि । 

4. गाउँपालिकाका सबै िडाहरूमा मोटरबाटो परु् याउन ु
5. गाउँपालिकाका सबै िडाहरूमा प्राकृलतक स्रोत तथा सािन र आलथिक स्रोतहरू समान रुपमा नरहेका 

कारण सबै िडाहरूका आलथिक तथा प्राकृलतक स्रोतहरूबाट प्राप्त हनु ेराजस्ििाई समान वितरण गदै 
सबैिाई विकासका समान अिसर प्रदान गनुि । 

6. पयिटकीय विकासको उच्र् सम्भािना बोकेका दृश्याििोकन, पदयात्रा, उच्र् पहाडी फाँटहरू र 
झरना िगायतका के्षत्रमा पयिटन विकासका पूिाििारहरूको विस्तार गनुि । 

7. गाउँपालिकाका विलभन्न िडाहरूमा विलभन्न प्रकारका नयाँ नयाँ फिफूि तथा जलडबटुीहरूको 
व्यािसावयक रुपमा खेती िरुु गरे तापलन वयनीहरूका िालग बजार व्यिस्थापन गरी कृर्कहरूिाई 
यसतफि  दीघिकािीन रुपमा आकवर्ित गराउन ु ।  

8. गाउँपालिकामा रहेका सामदुावयक िन के्षत्रमा िरे्नी िाग्न ेडढेिोका कारण ठूिो िन के्षत्र, र्ररर्रन 
क्षेत्र, महत्िपूणि जलडबटुी, िन्द्यजन्द्त ुिोपोन्द्मखु हनुे अिस्थाको अन्द्त्य गनुि । 
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9. स्थानीय स्रोत, सािन, जलडबटुी आठदको उशर्त प्रयोग व्यिस्थापन र संरक्षण गनुि ।  
10. ऐलतहालसक तथा िालमिक सम्पदास्थिहरूको संरक्षण र संिििन गनुि । 
11. सामदुावयक विद्यािय प्रलतको भरोसा एिम ्विश्वासिाई कायम राख्न ु। 
12. सबै गाउँबासीिाई आिारभतू स्िास्थ्य सेिाको सलुनशितता गनुि । 
13. उपिब्ि पानीका स्रोतहरूको व्यिस्थापन गरी कृवर्योग्य जमीनमा बाहै्र मवहना लसँर्ाइको सलुनशितता 

गनुि । 
14. घट्दो जन्द्म दर तथा बढ्दो बसाँइसराइिाई लनयन्द्त्रण गरी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या िृवि दरिाई 

यथाित राख्न।ु 
15. भ्रष्टार्ार तथा फजूि खर्िको लनयन्द्त्रण गरी प्रभािकारी प्रिासन संयन्द्त्रको विकास गनुि । 

२.३ मखु्य मखु्य विकास प्राथलमकताहरू  

आलथिक विकास 

1. कृवर्मा आिाररत उद्यमिीिताका माध्यमबाट रोजगारी लसजिना गरी आम्दानीमा िृवि ल्याइनेछ । 

2. प्रविलिमा आिाररत पयिटनको विकास गरी यसिाई रोजगारमूिक उद्योगको रूपमा विकास गररनेछ। 

3. स्थानीय कच्र्ा पदाथिमा आिाररत उद्योग स्थापनाका िालग प्रोत्सहान गररनेछ । 

4. विकासका पूिाििारहरू सामाशजक तथा आलथिक रूपमा विपन्न समदुायिाई मूिप्रिाहमा ल्याइनेछ ।  

5. गणुस्तरीय लसरँ्ाइ सवुििा, सङ्किन केन्द्र, बजार व्यिस्थापन एिम ्प्रिििन, बीउ विजन, मिखादको सहज 
आपूलति र प्रविलिको पहुँर्को सलुनशितता गररनेछ । 

6. जनताको पहुरँ् लसजिना हनु ेगरी गणुस्तरयकु्त सडक, लसरँ्ाइ, िगायत अन्द्य भौलतक पूिाििारको लनमािण 
गदाि लनशित मापदण्ड बनाई िाग ुगररनेछ । 

7. कृवर् तथा पिजुन्द्य उपजमा आत्मलनभिर हुदैँ खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभलूत गराई गररबी लनिारणमा उल्िेख्य 
सिुार गररनेछ । 

सामाशजक विकास 

1. मवहिा, बािबालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े शिक्षा, स्िास्थ्य क्षेत्रमा जनरे्तना अलभिृवि र पूिाििार 
विकास तफि  स्िास्थ्य र्ौकी लनमािण, प्रसलुतगहृ लनमािण, एम्बिेुन्द्स सेिा सञ्चािन बािविकास केन्द्रहरूको 
व्यिस्थामा जोड ठदइनेछ। 

2. खिुा ठदिामकु्त गाउँ कायिक्रमिाई व्यिशस्थत गनि आिश्यकता अनसुार साििजलनक िौर्ािय लनमािण 
तथा त्यसको व्यिस्थापनकािालग कायि योजना तयार पारी कायािन्द्ियन गने नीलत लिइनेछ । 

3. शिक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानी जस्ता आिारभतू सेिाहरूिाई गाउँपालिकाको सामाशजक समवृिको मेरुदण्डका 
रूपमा अंलगकार गरी त्यसको विकासकािालग आिश्यक कायि योजना िाग ुगररनेछ । 

भौलतक विकास 

1. विकासका पूिाििारको गणुस्तर सलुनशित गररनछे । 
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2. कृवर् र पयिटनकािालग उपयकु्त ठालनएका क्षेत्रहरूको DPR गरी उक्त क्षेत्रहरूिाई पकेट र पयिटकीय 
क्षेत्रका रूपमा विकास गनि आिश्यक पूिाििारको व्यिस्थापन तथा आिलुनक प्रविलिमा आिाररत कृवर् 
सम्बन्द्िी वक्रयाकिापमा जोड ठदइनेछ । 

3. सडकको स्तरोन्नशत्त, ममित, सम्भार, संरर्नाको काम गरी सिारी सािनिाई सरु्ारु गनि बजेट बाडँफाडँ 
गररनेछ। 

िन तथा िातािरण 

1. िन जङ्गि संरक्षणमा आिलुनक प्रविलिको प्रयोग गररनेछ । 

2. एकघर एक िारा र पूणि सरसफाइ सवहतको गाउँपालिका बनाउने नीलत अििम्बन गररने छ । 

3. प्रकोपबाट लसजिना हनुे मानिीय तथा आलथिक क्षलतिाई न्द्यूनीकरण, िातािरणीय संरक्षण जस्ता कायिक्रम 
र जििाय ुपररितिन अनकूुिन योजनािाई आबि गरी कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

4. सडक लनमािण गदाि क्षलत भएको खानेपानी योजना, लसरँ्ाइ कुिोहरू सम्बन्द्िीत योजना सञ्चािन गने 
उपभोक्ता सलमलतिाई नै पनुलनिमािणमा शजम्मेिार बनाइनेछ । 

सिुासन तथा संस्थागत विकास 

1. समािेिी र सन्द्तलुित विकासको माध्यमद्वारा विभेदमकु्त समाज लनमािण गररनेछ । 

2. गररबी लनिारणकािालग सञ्चालित कायिक्रमहरूिाई एकीकृत गरी िास्तविक गररबहरूको पवहर्ान र 
सङ्ख्या घटाउने नीलत अििम्बन गररनेछ । 

3. गाउँपालिकाको आन्द्तररक स्रोत सङ्किनमा साििजलनक लनजी साझेदारी अन्द्तगित गररएको सहकायििाई 
अझ व्यिशस्थत र प्रभािकारी गराइनेछ । 

4. समाजमा पछालड परेका िशक्षत िगिकािालग अनदुान रकम र आन्द्तररक स्रोत तफि को लनशित बजेट 
िशक्षत िगिकािालग प्रत्यक्ष फाइदा पगु्ने कायिक्रममा विलनयोजन गररनछे। 

5. सिुासन, पारदशििता, िैवङ्गक सिक्तीकरण, सामाशजक सरुक्षा, आयमूिक, सीपमूिक कायिक्रमिाई ध्यान ठदई 
कायिक्रम लनमािण गररनछेन ्। 

6. समािेिी सामाशजक संरर्नाका माध्यमबाट गाउँपालिकामा पारस्पररक सद्भाि र एकताको भािना विकास 
गररनछे। 

7. गाउँपालिकाको िावर्िक कायिक्रम तजुिमा गदाि मूितः आिलिक योजनासँग आिि गरी गाउँपालिकाको 
योजना तजुिमा प्रवक्रयािाई िैज्ञालनक बनाइनेछ । 
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पररच्छेद तीनः काननुी नीलतगत व्यिस्था 

देिको सिोच्र् काननु संवििान भएकोिे स्थानीय तह गठन सम्िन्द्िी संिैिालनक व्यिस्था, संवििान बमोशजम 
प्राप्त अलिकार, हािै जारी गररएको स्थानीय तह सञ्चािन आदेिमा उल्िेशखत विलभन्न तहको काम, कतिव्य 
तथा अलिकारहरू तथा गाउँपालिकाको नया ँतह कायम अगाडी सम्पन्न गाउँ सभाबाट स्िीकृत नीलतहरूको 
पनुराििोकनको आिारमा नै स्थानीय तहको सञ्चािनका देशखएका कठठनाई तथा समस्याहरूको क्षमता 
विकासको विश्लरे्ण गरीएको छ । स्थानीय स्िायत्त िासन ऐन, २०५५ र स्थानीय तह श्रोत पररर्ािन 
कायिविलि, २०६९ नयाँ स्थानीय तह कायािन्द्ियनमा आए पलछ यसको कानूनी औशर्त्य सवकए पलन यी 
स्थानीय तह सबिीकरणको आिारभतू मागिदििक दस्तािेज भएकोिे यस्का कलतपय प्राििानिे क्षमता 
विकासको के्षत्र पवहल्याउन सघाउ पगु्ने भएकोिे सान्द्दलभिकताको दृवष्टिे उल्िेख गररएको छ । 

३.१ नपेािको संवििान  

ऐलतहालसक संवििान सभािे २०७२ असोज ३ गते नेपािको संवििान जारी गरे सँगै मिुकुिे संघीय 
गणतन्द्त्रात्मक िासन व्यिस्था अंगीकार गरेको छ । यस अनसुार ३ तहको सरकार गठन भएको छ । 
संवििानिे राज्यिशक्तको प्रयोग सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय गरी तीन तहको संरर्नाबाट हनुे व्यिस्था गरी छुट्टाछुटै्ट 
एिम ्साझा अलिकारहरू लनिािरण गरेको छ ।  

नेपािको संवििानको भाग १७ मा (िारा २१४ देशख २२० सम्म) स्थानीय कायिपालिका सम्िन्द्िी व्यिस्था, 
भाग १८ मा (िारा २२१ देशख २२७ सम्म) स्थानीय व्यिस्थावपका सम्िन्द्िी व्यिस्था र भाग १९ मा 
(िारा २२८ देशख २३० सम्म) स्थानीय आलथिक कायिप्रणािी सम्िन्द्िी व्यिस्था गररएको छ । त्यस्तै 
संवििानको भाग २० को िारा २३२ मा संघ, प्रदेि र स्थानीय तह िीर्को सम्िन्द्ि र िारा २३५ मा 
संघ,प्रदेि र स्थानीय तह बीर्को समन्द्िय सम्िन्द्िी संिैिालनक व्यिस्था गररएको छ । नेपािको संवििानको 
िारा २१६ र िारा २२३ मा गाउँ कायिपालिका र गाउँ सभा गठन सम्िन्द्िी व्यिस्था देहाय बमोशजम 
रहेको छ । 

िारा २१६- गाउँ कायिपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्द्िी व्यिस्थाः  

✓ प्रत्येक गाउँपालिकामा एकजना गाउँ कायिपालिका अध्यक्ष रहनेछ । लनजको अध्यक्षतामा गाउँ 
कायिपालिका गठन हनुेछ । 

✓ उपिारा (१) बमोशजमको गाउँ कायिपालिकामा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक िडाबाट लनिािशर्त िडा 
अध्यक्ष र उपिारा (४) बमोशजम लनिािशर्त सदस्य रहनेछन ्।  

✓ अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लनिािर्न सम्बशन्द्ित गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका मतदातािे एक व्यशक्त एक 
मतको आिारमा गोप्य मतदानद्वारा पवहिो हनुे लनिािशर्त हनुे लनिािर्न प्रणािी बमोशजम गने छन।्  

िारा २१८ - अनसुार गाँउ कायिपालिका र गाउँ कायिपालिकाबाट स्िीकृत लनयमाििी बमोशजम गाउँ 
कायिपालिका र गाउँ कायिपालिकाको कायि विभाजन र कायि सम्पादन हनुे व्यिस्था गररएको छ ।  

िारा २२३- गाउँसभाको गठनः  

✓ प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँसभा रहनेछ ।  
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✓ उपिारा (१) बमोशजमको गाउँसभामा गाउँ कायिपालिकाका अध्यक्ष र उपााध्यक्ष, िडा अध्यक्ष र 
प्रत्येक िडाबाट लनिािशर्त र्ारजना सदस्य र िारा २१६ को उपिारा (४) बमोशजम दलित िा 
अल्पसंख्यक समदुायबाट लनिािशर्त गाउँ कायिपालिकाका सदस्य रहनेछन ्।  

✓ उपिारा (१) बमोशजम गठन हनुे गाउँसभामा प्रत्येक िडाबाट कम्तीमा दईुजना मवहिाको प्रलतलनलित्ि 
हनुेछ ।  

✓ संघीय काननु बमोशजम गाउँपालिकामा रहने प्रत्येक िडामा िडा अध्यक्ष र र्ारजना सदस्यहरू 
रहेको िडा सलमलत गठन हनुेछ । त्यस्तो िडा अध्यक्ष र िडा सदस्यको लनिािर्न पवहिो हनुे 
लनिािशर्त हनु ेलनिािर्न प्रणािी बमोशजम हनुेछ ।  

✓ अठार िर्ि उमेर पूरा भएको गाउँपालिकाको मतदाता नामाििीमा नाम समािेि भएको व्यशक्तिाई 
संघीय काननु बमोशजम मतदान गने अलिकार हनुछे ।      

त्यस्तै संवििानको अनसूुर्ी ८ मा स्थानीय तहको अलिकारको सूर्ी र अनसूुर्ी ९ मा संघ, प्रदेि र स्थानीय 
तहको अलिकारको साझा सूर्ी माफि त प्रत्येक इकाईको अलिकार के्षत्रहरू स्पष्ट गररएको छ तथा स्थानीय 
तहिाई अलिकार सवहत सािन श्रोतको सलुनशितता गररएको छ । यी संिैिालनक व्यिस्थाहरूबाट सरकारिाई 
जनताको नशजक परु् याई िशक्त र स्रोतमालथ नागररकको पहुँर् स्थावपत गनि र विकास तथा सेिा प्रिाहमा 
स्थानीय सहभालगता र स्िालमत्ि कायम हनु ेअिस्था लसजिनाको स्पष्ट कानूनी आिार तयार भएको छ । 
यसबाट जनतािाई िास्तविक रूपमै साििभौमसत्ता सम्पन्न तलु्याई िासनमा उनीहरूको अथिपूणि सहभालगताको 
सलुनशित गदै, अब कायिमूिक स्थानीय सरकारको रुपमा स्थावपत हनु सक्ने स्पष्ट आिारहरू खडा भएका 
छन ्।   

३.२ स्थानीय स्िायत्त िासन ऐन, २०५५  

२०५६ बैसाख १६ गते स्थानीय तहहरूको सञ्चािन तथा व्यिस्थापनको िालग जारी भएको स्थानीय िासन 
ऐन, २०५५ जो पवहिो पल्ट एकीकृत ऐनको रुपमा जारी गरीयो सो ऐन बमोशजम स्थानीय स्िायत्त िासनका 
नीलतहरू देहाय अनसुार रहेका छन ्।   

क) स्थानीय स्िायत्त िासनमा स्थानीय लनकायहरूिाई सक्षम र प्रभािकारी बनाउन आिश्यक पने 
अलिकार, शजम्मेिारी र स्रोत सािन लनक्षपेण गने । 

ख) स्थानीय लनकायमा स्थानीय जनताको िालग सोच्ने र जिाफदेही िहन गनि सक्ने ससं्थागत सयंन्द्त्र 
र कायगित सरंर्नाको लनमािण गरी विकास गने ।  

ग) स्थानीय लनकायहरूिाई सशुम्पएका काम, कतिव्य र शजम्मेिारीहरू र जिाफदेही िहन गनिकािालग 
आिश्यक पने स्रोत सािनहरू सकंिन र पररर्ािन गने अलिकार समु्पन े।    

घ) स्थानीय लनकायहरूिाई लनक्षवेपत कायि गदाि प्रजाताशन्द्त्रक प्रवक्रया, पारदिी व्यिहार, जनउत्तरदावयत्ि 
र जनताको सहभालगतामा आिाररत नागररक समाजको स्थापना गनेतफि  उन्द्मखु गराउने।  

ङ) स्थानीय नेततृ्िको विकास गनिको लनशम्त स्थानीय लनकायिाई आफ्नो के्षत्रमा जनता प्रती उत्तरदायी 
बनाउन प्रभािकारी सयंन्द्त्रको व्यिस्था गने।  

र्) ठदगो विकासको िालग आिाररत सेिा प्रदान गने कायिमा स्थानीय स्िायत्त िासनमा लनजी क्षेत्रिाई 
सहभागी हनु प्रोत्सावहत गने ।   
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३.३ स्थानीय लनकाय श्रोत पररर्ािन तथा व्यिस्थापन कायिविलि, २०६९ 

जनप्रलतलनिी विवहन अिस्थामा स्थानीय लनकायहरूमा जाने विलभन्न वकलसमका श्रोतसािनहरूको समशुर्त प्रयोग 
र एकरुपता ल्याउन कायि मागिदििनको रुपमा जारी यस कायिविलिमा व्यिस्था भए अनसुार स्थानीय 
लनकायहरूको क्षमता विकास कायिक्रम तजमुा गनिका क्षमता विकास खर्ि िीर्िकबाट क्षमता विकास 
कायिविलि,२०६६ को पररलिलभत्र रही देहाय बमोशजमका वक्रयाकिापहरू स्िीकृत गराई सञ्चािन गनि 
सवकनछे भने्न उल्िेख गररएको बमोशजम क्षमता विकासका िालग देहाय अनसुार वक्रयाकिाप सञ्चािन गनि 
बजेट सवकने व्यिस्था गररएको छ ।    

(क) स्थानीय लनकायको विलनयम, लनदेशिका, बिेुवटन, आिलिक/विर्यगत योजना तयारी एिम ्
अत्यािश्यक अध्ययन।        

(ख) स्थानीय लनकायको सङ्गठन संरर्नाको अध्ययन, कायिशजम्मेिारी वकटान सम्बन्द्िी कायिहरू ।   

(ग) स्थानीय लनकायको कायािियमा कायिरत कमिर्ारी, विर्यगत कायािियका कमिर्ारी, विलभन्न सलमलत 
एिम ्संयन्द्त्रको तालिम, अििोकन भ्रमण ।              

(घ) स्थानीय लनकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेगैरसरकारी ससं्था, लनजी क्षेत्र, टोि विकास संस्था एिम ्
समदुायमा आिाररत संस्था, उपभोक्ता सलमलतको क्षमता विकास सम्बन्द्िी वक्रयाकि । 

(ङ) स्थानीय लनकायको आन्द्तररक आय तथा स्रोतहरूको पवहर्ान, सम्भाव्यता अध्ययन, सङ्किन तथा 
व्यिस्थापन कायि ।  

(र्) सामाशजक पररर्ािनमा संिग्न सामाशजक पररर्ािक, उत्प्ररेकहरूको क्षमता विकास ।         

(छ) गाउँ तथा शजल्िालभत्र बसोबास गने मवहिा, बािबालिका, दलित, आठदिासी जनजालत, मिेसी, मशुस्िम, 

वपछडा िगि, मकु्त कमैया, मकु्त हलिया, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यशक्त, िैदेशिक रोजगारको 
क्रममा पीलडत विपन्न पररिार, आलथिक एिम ्सामाशजक रूपिे विपन्न िगिसम्बन्द्िी गाउँ तथा शजल्िा 
स्तरीय संजाि, बािक्ििको क्षमता विकास तथा सीप विकाससम्बन्द्िी वक्रयाकिाप ।   

(ज) स्थानीय लनकायको क्षमता िवृिका िालग प्रयोग हनुे भौलतक सामग्री, उपकरण आठद खरीद, जडान 
र व्यिस्थापन ।  

(झ) क्षमता विकास कायिविलि, २०६६ को आिारमा स्थानीय लनकायको क्षमता विकास सम्बन्द्िमा 
पवहर्ान गररएका अन्द्य क्षते्रहरू ।                                       

(ञ) पारदशििता तथा उत्तरदावयत्ि कायम गनि सञ्चािन गने वक्रयाकिापहरू (साििजलनक सनुिुाई, 

साििजलनक परीक्षण) एिम ्दस्तािेजहरूको तयारी ।                                                

(ट) मानि संसािन विकास केन्द्र र सूर्ना तथा अलभिेख केन्द्र व्यिस्थापन ।                        

(ठ) गाउँ तथा शजल्िामा विद्यतुीय िासन प्रिििन, विकास र सूर्ना तथा सञ्चार प्रविलिको संस्थागत 
व्यिस्था, प्राविलिक परामिि, वििेर्ज्ञहरूको पाररश्रलमक, सेिा प्रदायकहरूको सूर्ीकरण र 
पररर्ािन।              

(ड) न्द्यूनतम िति तथा कायिसम्पादन मापनका सूर्कहरूिे माग गरेका के्षत्रहरू पूरा गनि सञ्चािन 
गररने क्षमता विकासका कायिक्रमहरू ।                                          

(ढ) स्थानीय लनकायको विकास लनमािण एिम ्सेिा प्रिाहसँग सम्बशन्द्ित विर्यमा विर्यगत कायाििय, 

नागररक समाज, लनजी के्षत्रसगँ गररने अन्द्तरवक्रया एिम ्समन्द्िय कायिक्रम ।  
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पररच्छेद र्ारः गाउँपालिकाको स्रोत सािन उपिब्िता 

४.१  भौलतक सम्पशत्त 

स्थानीय सरकारिाई प्राप्त अलिकार र शजम्मेबारी तथा सेिाग्राही नागररकको अपेक्षा अनसुार जिाफदेवह र 
शजम्मेबारपणुि सेिा प्रदान गनिको िालग भौलतक स्रोत सािनको आिश्यकता पने हनु्द्छ । स्थानीय सरकारको 
भलूमकािाई कम िागतमा प्रभािकारी रूपिे कायि सम्पादन गनि आिश्यक पने कायिस्थान, भिन तथा सामाग्री, 
यन्द्त्र, उपकरण, औजार, सूर्ना तथा सञ्चारप्रविलिको व्यिस्था र सोको ममित सम्भारको आिश्यकतािाई बझु्न 
सवकन्द्छ । 

बतिमान अिस्थामा गाउँ कायिपालिकाको कायाििय पसििगर घाँटखोिा रहेको छ । दोस्रो स्थानीय तहको 
लनिािर्न पिात व्यिस्थापन गनि परेको र संरर्नाको वहसाििे िेरै कमिर्ारीहरू िाखा र उपिाखा रहन े
भएकोिे विविि पक्षहरूिाई समेट्न ु परेकािे लबलभन्न वकलसमका समस्याहरू छन ् । जेष्ठनागररक तथा 
अपाङ्गता भएका ब्यशक्तहरूिे सेिा लिन ु पने िाखाहरू समेत अपाङ्गमैत्री नभएको अिस्था छ । यस 
गाउँपालिका कायािियकोिालग कायि िातािरण र उपयकु्त कायिकक्ष व्यिस्थापन सवहतको सवुििा सम्पन्न 
आिलुनक भिन रहेको छ ।  

गाउँपालिकाको प्रिासकीय भिन सवुििा सम्पन्न र हािै लनलमित नयाँ रहेको छ । गाउँपालिकाका ७ िटा 
िडा मध्ये िडा नं. १ को कायाििय भिन छैन, िडा नं. २ लनमािण भएको छ, िडा नं. ४ लनमािण भएर 
हस्तान्द्त्ररण हनु बाँकी रहेको छ भने अन्द्य िडाहरू पनुःलनमािण गनुिपनने अिस्थामा रहेको छ ।  

गाउँपालिकाको स्िालमत्िमा रहेको सम्पलतको वििरण यस प्रकार रहेका छन:्  

तालिका 1: गाउँपालिकाको स्िालमत्िमा रहेको सम्पलतको वििरण 

क्र.सं. स्िालमत्िमा रहेको सम्पशत्त संख्या 
१. भिन/जग्गा १४ 
२. शजप १ 
३. जेसीलभ  १ 
४. ट्रयाक्टर ० 
५. मोटरसाईकि १९ 
६. कम्पूटर /ल्यापटप/वप्रन्द्टर २७ 
७. दराज  २9 
८. टेबि /कुर्ी/ िोफा १४० 

 

गाउँपालिका तथा िडाकायािियहरूमा विजिुी बत्तीको समस्या रहको छ । सोिारका माध्यमबाट लबजिुीको 
आपूलति गररएता पलन राम्रो ब्याक-अपको व्यिस्था हनु सकेको छैन । इन्द्टरनेट सवुििा भएता पलन राम्रो 
क्षमताको इन्द्टरनेट सवुििा विस्तार भएको देशखदैन । जस्िे गदाि गाउँपालिकािे ठदनपुने अनिाइन सेिाहरू 
प्रभािकारी हनु सकेका छैनन ्। 
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४.२ मानि संसािनको उपिब्िता र क्षमता 

गाउँपालिकाको दोस्रो स्थानीय लनिािर्न २०७९ िैिाख ३० गते सम्पन्न भई हाि सोही लनिािशर्त 
जनप्रलतलनलिहरू माफि त ् गाउँपालिकाको कायि संर्ािन भएको छ । यस गाउँपालिकामा रहेका ७ िटा 
िडामा लनिािशर्त तथा मनोलनत सदस्यहरू सवहत जम्मा ४८ जना गाउँसभा सदस्यहरू रहेका छन ्।  

त्यसैगरी गाउँ कायिपालिकाको दैलनक कायिसम्पादनका िालग विलभन्न विर्यगत क्षमता सवहत अलिकृत तथा 
सहायक कमिर्ारी कायिरत छन ्। दरबन्द्दीगत दृवष्टकोणबाट हेदाि ितिमान अिस्थामा यस कायािियमा नेपाि 
सरकारका लनजामती सेिाका कमिर्ारी, स्थानीय सेिाका कमिर्ारी (स्थायी, करार, ज्यािादारी) र दरबन्द्दी 
बाहेकका कमिर्ारीहरू रहेका छन ्। हाि विद्यमान कमिर्ारी दरबन्द्दी एिं करारमा रहेका कमिर्ारीहरूको 
पद र सङ्ख्या सम्बशन्द्ि वििरण अनसूुशर् ८.२ मा प्रस्ततु गररएको छ । 

गाउँपालिकाको कमिर्ारी दरबन्द्दी हेदाि प्राविलिक र अप्राविलिक दिैु प्रकृलतका कमिर्ारीहरूको दरबन्द्दी यस 
कायािियमा रहेका छन ्। छैठौँ तह र सोभन्द्दा मालथका दरबन्द्दीहरू अलिकृत स्तरका, ४ तहदेशख ५ 
तहसम्मका सहायक स्तरका दरबन्द्दी र हेभी सिारी र्ािक, हिकुा सिारी र्ािक र कायाििय सहयोगीका 
पदहरूिाई तहविवहन पद भलनएको छ । िाखा प्रमखुमा अलिकृत ६, ७/८ का पदहरू रहन सक्ने व्यिस्था 
गररएको छ ।  

विद्यमान दरबन्द्दी अन्द्तगित स्िास्थ्य सेिाका गाउँ कायिपालिकामा कायिरत बाहेक अलिकृत स्तरका ८, सहायक 
स्तरका 62 समेत 70 जना कायिरत देशखन्द्छ भन ेतह विवहन १८ गरी कूि 88  कमिर्ारी विद्यमान रहेको 
छ । विद्यमान शस्िकृत दरबन्द्दीमा व्यिस्था नभएता पलन रोजगार संयोजक तथा सरु्ना प्रविलि अलिकृत 
करारमा कायिरत रहेको पाइयो। 

हािसािै स्थानीय तहमा कमिर्ारी दरबन्द्दीहरू समायोजन भएको र यस गाउँ कायिपालिकाको कायािियमा 
अझैसम्म सबै पदहरूको सङ्ख्या स्पष्ट हनु नसकेको व्यहोरा यस कायािियको प्रिासन िाखाबाट जानकारी 
हनु आएको छ । नेपािको संवििानबाट स्थानीय तहको िालग लनठदिष्ट अलिकार, स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको िालग तोकेको काम, कतिव्य र अलिकार तथा िदलिँदो िासकीय स्िरुप 
अनसुार स्थानीय तहप्रलतको नागररकको अपेक्षा एिं पररिलतित िासकीय स्िरुपिाई व्यिशस्थत गनि आिश्यक 
सािन/स्रोत र सोको व्यिस्थानको िालग विद्यमान जनिशक्त पयािप्त देशखँदैन । यस सन्द्दभिमा सङ्ख्यात्मक 
एिं गणुात्मक रुपमा बढोत्तरी गनुि जरुरी देशखन्द्छ ।  

गाउँपालिकामा विलभन्न प्रकृलतका (संघीय सरकारबाट खवटने कमिर्ारीहरू, स्थानीय सेिाका स्थायी र 
करार/ज्यािादारी (डोर हाशजरी) कमिर्ारीहरू एिं समायोजन भई आएका) कमिर्ारीहरू रहेका र कलतपय 
कमिर्ारीहरूमा स्थानीय तहको कायिके्षत्र र यस तहबाट प्रदान गररने सेिाको सम्िेदनिीिताप्रलतको पयािप्त 
बोिको अभाि रहेको देशखन्द्छ भने उनीहरूमा कायि उत्प्ररेणा र मनोििको स्तर पलन पयािप्त मात्रामा नरहेको 
अनभुलूत गनि सवकन्द्छ । हािसािै स्थानीय तहमा समायोजन भइ आएका कायाििय र दरबन्द्दीको िालग 
अनकूुि हनुे कायाििय भिन, फलनिर्र तथा अन्द्य उपकरणहरूको समेत अभाि भएको देशखन्द्छ ।  

स्पष्ट कायिवििरण, सङ्गठनको व्यिसावयक योजना एिं आिलिक योजनाको अभािमा कमिर्ारीहरू बीर् 
शजम्मेिारीको वितरण सन्द्तलुित वकलसमिे हनु सकेको देशखँदैन । कुनै कमिर्ारीिे अत्यन्द्त बोशझिो कायिभार 
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सम्हाल्न ु परररहेको अिस्था छ भन े कुनै कमिर्ारीिे स्पष्ट शजम्मेिारी पाउन सकेका छैनन ्। विद्यमान 
कमिर्ारीहरू मध्ये के कलत तालिम प्राप्त छन ्र के कलतिे तालिम पाउन सकेका छैनन ्तथा लनकट भविष्यमा 
कुन कमिर्ारीिाई कस्तो तालिमको आिश्यकता छ भने्न कुराको पलन एकीन भएको पाइँदैन । समग्रमा 
भनु्न पदाि कमिर्ारी विकास योजनाको अभाि देशखन्द्छ । यसथि पदगत आिश्यकतानरुुप 
तालिम/प्रशिक्षण/जनिशक्त विकासको पयािप्त व्यिस्था गररन ुपलन उशत्तकै आिश्यक देशखन्द्छ ।  

गाउँपालिकाको सबै िडा कायािियहरूमा दईु पांग्र ेसिारी सािन तथा अन्द्य अत्यािश्यक उपकरणहरू 
जस्तैः कम्प्यटुर, ल्यापटप, वप्रन्द्टर एिं प्राविलिकहरूिे प्रयोग गने विलभन्न सामग्रीहरू रहेको देशखन्द्छ साथै सबै 
िडा कयािियहरूमा नागररक बडापत्र रहेको पाइयो । अध्ययनका क्रममा गाउँपालिकाका कमिर्ारीहरूको 
बशृत्त विकासमा देहाय बमोशजमको र्नुौती रहेको पाइयोः 

▪ यस गाउँपालिकािे हािसम्म आफ्नो संस्थागत क्षमता विकासको िालग एकीकृत कायियोजना 
तजुिमाको पहि गरेको देशखएन । विगत ५ िर्िको गाउँ सभाबाट पाररत बजेट तथा कायिक्रम 
अध्ययन गदाि जनिशक्तको क्षमता विकासको िालग अिग कायिक्रम र बजेटको व्यिस्था गरेको 
देशखएन ।  

▪ विलभन्न पद तथा शे्रणीमा कायिरत कमिर्ारीहरूको िालग कायिवििरणमा उल्िेशखत कायि सम्पादनमा 
सहयोग पगु्न ेखािका तालिम कायिक्रमहरू गाउँसभाबाट अिग कायिक्रमका रुपमा स्िीकृत गरी 
सञ्चािन भएको देशखएन ।  

▪ केही अलिकृत तथा िाखाका शजम्मेिार कमिर्ारीिे रावियस्तरमा विलभन्न तालिम तथा अध्ययन 
भ्रमणमा सहभागी हनुे अिसर प्राप्त हनुे गरेको भए पलन कमिर्ारीिे त्यस्तो अिसरिाई पूणि रूपमा 
कायि सम्पादनमा उपयोग गनि नसकेको देशखन्द्छ ।  

▪ समग्रमा कमिर्ारीहरूको मूल्याङ्कन बस्तपुरक र यथाथिताका आिारमा हनुे नगरेकोिे काम प्रलत 
समवपित र कामै नगनेका लबर्मा फरक हनु नसक्दा परुस्कार र दण्ड प्रणािी प्रभािकारी हनु सकेको 
छैन । कमिर्ारीहरूिाई कामप्रलत प्रोत्सावहत तथा समवपित हनु उत्प्ररेणा जगाउने प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष कायिक्रमहरूको अभाि रहेको छ । कमिर्ारीिे जनु पदको लनयशुक्त पाउछन ्सो पदमा 
रवह सम्पादन गनुि पने कायि शजम्मेिारीका विर्यमा कुनै पलन आिारभतू प्रशिक्षण िा अलभमखुीकरण 
विना आफैिे लसकेर जानेर काम गनुिपने विद्यमान पररपाटीको कारण कमिर्ारीिाई विर्यिस्तकुो 
पयािप्त ज्ञान नहनु ेकारण  दक्षता र सीप  प्रभािकारी हनु सकेको पाइदैन ।  

▪ विर्य िस्तकुो ज्ञान र विज्ञतासँग कायिसम्पादनको तािमेि रहेको छैन । प्रायः सहायक 
कमिर्ारीहरूिे तोवकए अनसुार जनुसकैु िाखा िा जनुसकैु िडा कायाििय रवह काम गनुि पने कारण 
सबै कमिर्ारी सबै के्षत्रको ज्ञाता हनु ुपने अिस्था विद्यमान रहेको देशखन्द्छ ।  

▪ गाउँपालिकामा स्थानीय तहिाई तोवकएको शजम्मेिारी बहन गनि सक्न ेजनिशक्तको अभाि टड्कारो 
रुपमा खटवकएको छ । स्थानीय तहिे स्थानीय सरकारको हैलसयतमा काम गनुि पने शजम्मेिारी 
लनिािह गनि सो अनरुुप जनिशक्त योजना हनु सकेको छैन । 
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४.३ संस्थागत स्िमलु्याङ्नको अिस्था 

स्थानीय तहको कायिप्रकृया र उपिशव्िहरूको िारेमा िेखाजोखा गरी सिि र दिुिि पक्षहरूको पवहर्ान 
गनि, विकास तथा सिुासनमा रहेका कमी कमजोरीहरूको जानकारी लिन, आिलिक समीक्षाको िालग आिार 
प्राप्त गनि र स्थानीय तहको बीर्मा तिुनायोग्य सूर्कहरू तजुिमा गरी प्रलतस्पिाित्मक सिुारमा अग्रसर गराई 
स्थानीय तहिाई 
सक्षम र 
प्रभािकारी 
िनाउने 
उिेश्यिे संघीय 
मालमिा तथा 
सामान्द्य प्रिासन 
मन्द्त्राियिे 
स्थानीय तह 
संस्थागत क्षमता 
स्िमूल्याङ्न 
कायिवििी, 
२०७७ तजुिमा 
गरेको छ । यवह कायिविलि अनसुार यस गाउँपालिकाको आ.ि. २०७७/०७८ स्थानीय तह संस्थागत 
क्षमता स्िमूल्याङ्न गररएको लथयो । यस स्िमूल्याङ्न अनसुार गाउँपालिकािे ६१.५ प्रलतित औसत 
अंकभार प्राप्त गरेको छ ।  

 

स्िमलु्याङ्नका विर्यहरू मध्ये िासकीय प्रिन्द्िको स्कोर प्रलतित ८८.८९ र क्रमिः संगठन तथा प्रिासनको 
८७.५ प्रलतित, िावर्िक िजेट तथा योजना व्यिस्थापनको ६३.६४ प्रलतित, विशत्तय एिं आलथिक 
व्यिस्थापनको ६३.६४ प्रलतित, सेिा प्रिाहको ६८.७५ प्रलतित, न्द्यावयक कायिसम्पादनको ८५.७१ प्रलतित, 

भौलतक पिुाििारको ३०.७७ प्रलतित, सामाशजक समािेशिकरणको ७५ प्रलतित, िातािरण संरक्षण तथा विपद 
व्यिस्थापनको ३८.८९ प्रलतित र सहकायि तथा समन्द्ियको ४१.६७ प्रलतित स्कोर रहेको छ । 
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गाउँपालिकािे प्राप्त नलतजाको विश्लरे्णका आिारमा भौलतक पूिाििार लनकै कमजोर देशखन्द्छ । त्यसैगरी, 
सहकायि र समन्द्िय एिं िातािरण संरक्षण तथा विपद् िगायतका क्षेत्रको स्कोर प्रलतित अन्द्य क्षेत्रको 
तिुनामा कमजोर देशखएबाट वय विर्य क्षते्रहरूिाई प्रभािकारी बनाउन र संगठनको संस्थागत विकासको 
िालग क्षमता विकास योजनाको कायािन्द्ियनको आिश्यकता देशखन्द्छ । 
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पररच्छेद पारँ्ः क्षमता विकासका रणनीलतहरू 

गाउँ कायंपालिकाको कायािियबाट एिं िडा कायािियहरूबाट सेिाग्राहीको माग अनसुार प्रदान गररंदै आएका 
सेिाहरू, आलथिक, सामाशजक एिं भौलतक पूिाििारसँग सम्िशन्द्ित विकास कायिक्रमहरू र समदुाय स्तरको 
क्षमता विकास योजना संघीय मालमिा तथा स्थानीय विकास मन्द्त्राियबाट जारी क्षमता विकास कायिविलि, 
२०7६ का आिारमा तयार गररएको एकीकृत क्षमता विकास कायियोजनाका रणनीलतहरू देहाय बमोशजम 
रहने छन ्।  

▪ क्षमता विकास योजनाको माध्यमिे स्थानीय स्ििासन, स्थानीय विकास तथा सेिा प्रिाहसँग सम्बशन्द्ित 
गाउँ कायिपालिका कायाििय, िडा कायाििय, कमिर्ारीहरू तथा सरोकारिािाहरूको संस्थागत विकास, 

मानि संिािन, आलथिक व्यिस्थापन, प्रविलि र कायिमूिमक सम्बन्द्ि विकास तथा कायि िातािरणमा 
सकारात्मक पररिेि विकास गने । 

▪ क्षमता विकासको िालग मागमा र आपूलतिमा आिाररत कायिक्रमहरू समािेि गररएको छ । मागमा 
आिाररत क्षमता विकासका कायिक्रमहरू कमिर्ारीहरूसँगको अन्द्तरवक्रया र छिफिमा आिाररत 
रवह सरोकारिािाहरूको लबद्यमान क्षमता विकास शस्थलत िेखाजोखा तथा आिश्यकतामा आिाररत 
छन ्भन ेआपूलतिमा आिाररत क्षमता विकासका कायिक्रमहरू गाउँपालिका गठनपलछ कायिसम्पादनमा 
देशखएको कलम कमजोरी सिुार गने ।  

▪ क्षमता विकास योजना तजुिमा गदाि िैंलगक तथा सामाशजक समािेशिकरणको बझुाई र कायिसम्पादनमा 
सिुारको अपेक्षा गररएकोिे मन्द्त्राियबाट जारी लनदेशिकािे पररिशक्षत गरे अनसुार क्षमता विकास 
योजना परुकको रुपमा प्रयोग गररने । 

▪ गाउँपालिकािे आफ्नो गाउँ के्षत्र लभत्र पनेका उपभोक्ता सलमलत, टोि विकास संस्था, िडा नागररक 
मञ्च जस्ता सामदुायमा आिाररत संस्था, नागररक समाज तथा लनजी सेिा प्रदायकहरूको क्षमता 
विकास शस्थलत िेखाजोखा तथा आिश्यकता पवहर्ान गरी क्षमता विकास सम्बन्द्िी कायिक्रमहरू 
सञ्चािन गनि आिश्यक सहयोग, साझेदारी गनुि पने । 

▪ स्थानीय सेिा प्रिाहमा सेिा प्रदायकको भलूमका बवृि गररने तथा विकास कायिक्रमहरूको 
कायािन्द्ियनमा उपभोक्ता सलमलत, सामदुावयक संस्था तथा गैससको पररर्ािनिाई प्राथलमकता तथा 
वििेर् जोड ठदने । 

▪ क्षमता विकास कायियोजना कायािन्द्ियनको प्रगलत प्रलतिेदन प्रादेशिक सरकार स्थापना भए पलछ 
तोवकएको लनकायमा र सो नभएसम्म संघीय मालमिा तथा स्थानीय विकास मन्द्त्रािय जनिशक्त 
विकास िाखामा र्ौमालसक र िावर्िक रुपमा पेि गनुि पने । 

५.१ मागमा आिाररत क्षमता विकास रणनीलत  

1. स्पष्ट शजम्मेिारी तोक्ने र मापदण्ड सवहत कायािन्द्ियनको अनगुमन र मूल्याङ्कन गने, 

2. गाउँपालिकाबाट प्रिाह हनुे सेिाहरूको स्पष्ट, समयबि र कलत ठदनमा के के हनु ेखाका साििजलनक 
गने र तद्नसुार नभएमा कारणसवहत स्पष्टीकरण ठदनपुने पररपाटीको विकास गने, 

3. गाउँपालिकाको कमिर्ारी संरर्नािाई समािेिी िनाउन लनयशुक्त, शजम्मेिारी बाँडफाँड, िैवङ्गक, जातीय, 

िगीय, के्षत्रीय समािेिीकरणको मान्द्यतािाई कडाइकासाथ िागू गने,  
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4. गाउँपालिका र िडास्तरका विकास लनमािणका वक्रयाकिापहरूमा समािेसी ढाँर्ा र सहभालगतामूिक 
पिलत अििम्बन गने, योजना छनौट, कायािन्द्ियन, व्यिस्थापन, अनगुमन, मूल्यांकनका संयन्द्त्रहरूमा 
मवहिाको सहभालगता कशम्तमा ३३ प्रलतित, सीमान्द्तकृत िगिको २० प्रलतित सहभालगता सलुनशित 
गने, 

5. गाउँपालिकाका विलभन्न विर्यगत िाखाहरूिाट हनुे कामहरूको समन्द्िय गने र सेिा प्रिाहमा एकद्वार 
प्रणािी िागू गने, 

6. प्रत्येक िडाकेन्द्र र बजारउन्द्मखु स्थानमा कशम्तमा एक बैंक स्थापनाको िालग वित्तीय संस्थाहरूसगँ 
पहि गने, 

7. गाउँपालिका तथा िडाहरूमा प्रयोग हनुे कायाििय व्यिस्थापन िा कायिक्रम सञ्चािनका सािनहरू 
सम्भि भएसम्म स्थानीय सािन /श्रोतमा आिाररत गराउँदै िैजाने,  

8. विकास लनमािणका काममा संभि भएसम्म स्थानीय श्रोत सामग्रीहरू र जनिशक्तको प्रयोग गने 

9. गाउँपालिका के्षत्रमा वक्रयािीि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको कायिक्रमहरूमा समन्द्िय गने 
र संस्थागत शजम्मेिारीको पररपाटी बसाउने, 

10. जनतामा प्रिावहत हनुे सेिा एकीकृत गनि हरेक वक्रयाकिापमा गाउँपालिका िा िडाको स्िीकृलत र 
समन्द्ियमा सञ्चािन गने,  

11. गाउँपालिका तथा यसका िडाहरू सवुििा सम्पन्न कायाििय भिनहरू लनमािण गरी लतनीहरूमा 
अशप्टकि फाइबर जडान गनि प्रदेिसँग समन्द्िय गने, 

12. गाउँपालिकाका हरेक विर्यगत कायािियहरू र िडा कायािियहरूको भौलतक विकास तथा जनिशक्त 
व्यिस्थापन गरी संस्थागत क्षमता बढाउने, 

13. विर्यगत कायािियहरूमा प्राविलिक जनिशक्त (जस्तै, ईशन्द्जलनयर, स्िास्थ्यकमी, पि ुशर्वकत्सक, कृवर् 
विज्ञ, लनरीक्षक आठद) को व्यिस्था गने, 

14. कमिर्ारीको पेिागत सीप तथा क्षमता अलभिृविका िालग लनयलमत तालिमहरूको व्यिस्था लमिाउने,  

५.२ आपलुतिमा आिाररत क्षमता विकास रणनीलत  

1. गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनु ेविकास लनमािणका प्रमखु पररयोजनाहरूको वििरण भएको सूर्ना िोडि 
सम्बन्द्िीत स्थानमा टाँस्न,े 

2. विकास लनमािणका आयोजनाहरूको िाँडफाड र िजेट विलनयोजन के्षत्रीय (भेगीय) सन्द्तिुन कायम 
गने, 

3. सेिा प्रिाहिाई लडशजटि प्रणािीमा रूपान्द्तरण गने, 

4. लडशजटि एप्स माफि त सूर्ना ठदनेलिने लसफाररस गने साथै कर तथा अन्द्य िलु्कहरूको भकु्तानी 
ठदनेलिने समेत गने, 

5. गाउँपालिका र िडा स्तरमा तथ्याङ्कहरूको आय व्ययको िेखा अलभिेखीकरण लडशजटि एप्स 
प्रणािीमा ल्याउन,े 

6. गाउँपालिकामा प्राप्त हनुे भकु्तानी कारोिारहरू िैवकङ्ग प्रणािी माफि त गने व्यिस्था लमिाउन,े 

7. विकास लनमािणका के्षत्रमा हनुे कारोिार तथा राजश्व सङ्किन सम्बन्द्िीत आय तथा भकु्तानी समेत 
बैवकङ्ग प्रणािीमा आबि गने, 
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8. जनप्रलतलनलिहरूिाई योजना लनमािण, बजेट लनमािण, िेखा तथा विकास प्रिासन, नेततृ्ि विकास र 
कायािन्द्ियनको क्षेत्रहरूमा समयबि अलभमखुीकरण कायिक्रम सञ्चािन गने, 

9. गाउँपालिका तथा िडाहरूका महत्िपूणि साििजलनक स्थानहरूमा स्िच्छ खानेपानी तथा व्यिशस्थत 
िौर्ाियहरूको व्यिस्था गने,  

10. गाउँपालिकाका कमिर्ारीहरू तथा जनप्रलतलनलिहरूको क्षमता अलभिृविको िालग अििोकन अध्ययन 
भ्रमण कायिक्रम आिश्यकता अनसुार सञ्चािन गने, 

11. गाउँपालिकाको केन्द्रमा कमिर्ारी आिास गहृका साथै जन प्रलतलनलि तथा अलतलथहरूका िालग सवुििा 
सम्पन्न अलतलथ गहृको लनमािण गने । 
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पररच्छेद छः क्षमता विकास योजना 

६.१ क्षमता विकास योजनाको अििारणा 

दशक्षण एशियािी मिुकुहरू मध्ये लनिािशर्त जनप्रलतलनलिको नेततृ्िमा स्थानीय स्िायत्ततामा आिाररत 
विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गने नेपाि अग्रणी देि हो । तर वि.सं.२०४६ सािको राजनीलतक पररितिन पलछ 
लछटो लछटो भइरहने सरकार पररितिनका कारण उत्पन्न राजनीलतक तरिताको अिस्थामा सरकारी नीलतमा 
देशखने गरेको अिमि र नेततृ्िको लनरन्द्तरताको अभािमा स्थानीय स्ििासनमा आिाररत विकास अििारणा 
अिमलिएको अिस्थामा देशखन पगु्यो । वि.सं. २०४९ सािमा गाउँ विकास सलमलत, नगरपालिका र शजल्िा 
विकास सलमलतहरूको िहदुलिय प्रलतस्पिािका आिारमा सम्पन्न लनिािर्नबाट प्रत्यक्ष जनलनिािशर्त प्रलतलनलिको 
नेततृ्िमा स्ििासनको अििारणामा यी लनकायहरू सञ्चािनको िालग शजम्मेिारी, अलिकार र श्रोतसािनको 
दायरा फरावकिो बनाउंदै िैजान े प्रयासहरू िरुु गररए । यी स्थानीय लनकायहरू स्थानीय प्रजातन्द्त्रका 
पहरेदार र स्थानीय विकासका केन्द्रका रुपमा स्थानीय स्िायत्त िासनको अििारणामा आिाररत रवह सञ्चािन 
गने अभ्यासको िरुुिात गररयो ।  

जनप्रलतलनलिमिुक स्थानीय लनकायको अभ्यास जम्मा १० िर्ि मात्र रहन सक्यो तर सो पलछ लनिािशर्त 
प्रलतलनलिहरूको अनपुशस्थतीमा िेरै वकलसमका प्रयोगहरू भएपलन त्यसबाट अपेशक्षत पररणाम आउन सकेन । 
वि.सं २०५९ साि पलछको करीि १५ िर्ि सम्मको संक्रमणकािीन अिस्थामा स्थानीय लनकायहरू लनजामलत 
कमिर्ारीहरूको नतेतृ्िमा सञ्चािन गररएको भए पलन संस्थागत रुपमा जे जलत पररितिन आउन सक्ने कल्पना 
गररएको लथयो त्यस्तो हनु सकेन ।  

ऐलतहालसक संवििानसभािे २०७२ असोज ३ गते नेपािको संवििान जारी गरे सँगै केन्द्रीकृत िासन व्यिस्था 
अंगािेको राज्य संघीय गणतन्द्त्रात्मक िासन व्यिस्थामा प्रिेि गरेको छ । संवििान अनसुार िासन 
व्यिस्था सञ्चािनको िालग ३ तहको सरकार गठन हनुे व्यिस्था गररएको छ । संवििानिे राज्यिशक्तको 
प्रयोग संघ, प्रदेि र स्थानीय गरी तीन तहको संरर्नाबाट हनुे व्यिस्था गरी छुट्टाछुटै्ट एिम ्साझा अलिकारहरू 
लनिािरण गरेको छ ।  

नेपािको संवििानको भाग १७ मा (िारा २१४ देशख २२० सम्म) स्थानीय कायिपालिका सम्िन्द्िी व्यिस्था, 
भाग १८ मा (िारा २२१ देशख २२७ सम्म) स्थानीय व्यिस्थावपकता सम्िन्द्िी व्यिस्था र भाग १९ मा 
(िारा २२८ देशख २३०सम्म) स्थानीय आलथिक कायिप्रणािी सम्िन्द्िी व्यिस्था गररएको छ । त्यस्तै 
संवििानको भाग २० को िारा २३२ मा संघ, प्रदेि र स्थानीय तह लबर्को सम्िन्द्ि र िारा २३५ मा 
संघ, प्रदेि र स्थानीय तह लबर्को समन्द्िय सम्िन्द्िी संिैिालनक व्यिस्था गररएको छ ।  

नेपािको संवििानिे पररकल्पना गरे बमोशजम नेपाि सरकारिे २०७३/११/२७ देशख स्थानीय तह िागू 
गने घोर्णा गरे अनसुार साविकका गाविस समायोजन गरी गाउँपालिका र नगरपालिका (उप/महागाउँपालिका 
समेत) गठन गररएको छ । यस पषृ्ठभभूीमा स्थानीय तहहरूको बदलिएको पररिेिमा प्राप्त शजम्मेिारी पूरा 
गनि, भमूीका लनिािह गनि र कायि सम्पादनमा प्रभािकारीता ल्याउन एकीकृत क्षमता विकास योजना तजुिमा 
अलनिायि देशखएको छ । 
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विगत केही िर्ि देशख राविय बजेटको आकार बढे सँगै सरकारिे गाउँपालिकाहरूिाई प्रदान गने लनःिति र 
सिति अनदुान रकममा उल्िेख्य िृवि हुँदै गएको छ । साथै स्थानीय स्तरमा राजस्ि र करबाट सङ्किन 
गरीदै आएको आन्द्तररक श्रोतको अंकमा समेत उल्िेख्य बिृी हुँदै गएको छ । आन्द्तररक र िाह्य श्रोतको 
आकार गएको फरावकिो हुँदै गएको भएपलन साविकका स्थानीय लनकायहरूको कायि सम्पादन, सेिा प्रिाहमा 
प्रभािकारी रुपमा सिुार भएको पाइंदैन । यसका साथै भएका सािन श्रोतको पूणि पररर्ािन हनु नसकेको, 
नयां लसजिना र थप सािन श्रोत जटुाउन संस्थागत पहि हनु नसकेको िगायतका कारणिे गदाि स्थानीय 
विकासको गलत मन्द्द भएको र आिालतत एिं अपेशक्षत उपिब्िीहरू प्राप्त हनु नसकेको यथाथि अिस्थाको 
विश्लरे्ण गरी नयाँ लनिािशर्त नेततृ्िबाट संस्थागत सिुारमा आिातीत सफिता लमल्ने विश्वास लिइएको छ । 

विगत एक दिक देशख नेपाि सरकारबाट स्थानीय तहहरूिाई प्रदान हदैु आएका लनिति र सिति अनदुानको 
आकार बढ्दै गएको र यसरी प्रदान गररने अनदुान सूत्रमा आिाररत प्रणािीबाट वितरण गने नीलत कायािन्द्ियन 
गनि न्द्यूनतम िति तथा कायि सम्पादन मापनको नतीजािाई आिार लिने गररएको लथयो । नयाँ संिैिालनक 
व्यिस्था अनसुार प्राप्त अलिकार,कायि शजम्मेिारी र संरर्नामा स्थानीय तहहरूिे आफ्नो समग्र कायिसम्पादन 
र सेिा प्रिाहमा जनअपेक्षा अनसुार पररितिन ल्याउन आफ्नो संस्थागत क्षमता विकास कायिक्रममा जोड ठदन ु
आिश्यक छ । क्षमता विकास कायिक्रम गाउँ के्षत्रमा उपिव्ि सबै वकलसमका र सबै तहका मानि संसािन 
पररर्ािनको मूि आिार हो । योग्य, सक्षम र दक्ष मानि संसािनको माध्यमबाट मात्र उपिप्ि सािन 
श्रोतको सदपुयोग गनि र कायि प्रभािकारी बनाउन सवकन्द्छ। 

स्थानीय सेिा प्रिाह प्रभािकारी बनाई र स्थानीय विकास प्रयासिाई समािेिी, सहभालगतात्मक र समतामूिक 
बनाउन स्थानीय तहको क्षमता विकास अलनिायि छ । स्रोत, सािन, अलिकार, दक्षता, क्षमता सवहतको 
सक्षम, सबि र गतीिीि स्थानीय तहहरूबाट मात्र जनर्ाहना प्रलतविशम्ित हनुे र विकास लनमािण िगायत 
सेिा प्रिाहको प्रभािकारीबाट स्थानीय सिुासन स्थापना गनि टेिा पगु्ने विश्वास गनि सवकन्द्छ । 

६.२ क्षमता विकासका पक्षहरू  

६.२.१ संरर्नागत िा संस्थागत विकास  

गाउँपालिकाको सङ्गठन संरर्ना अनसुार गाउँसभा गाउँपालिकाको सिोच्र् तहको रुपमा रहेको छ जसप्रलत 
गाउँ कायिपालिका उत्तरदायी हनुे गदिछ । गाउँसभा अन्द्तगित िेखा सलमलत, सिुासन सलमलत तथा आिश्यकता 
अनसुार अन्द्य सलमलतहरू रहने व्यिस्था गररएको छ । यसैगरी गाउँ कायिपालिकाको अध्यक्ष कायिके्षत्र 
अन्द्तगित गाउँपालिकाको विकास, पूिाििार विकास र िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन जस्ता कायिहरू रहेका 
छन ्। 

गाउँ कायिपालिकाको प्रमखुको रुपमा गाउँ अध्यक्ष र उपाध्यक्षको रुपमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष (लनिािशर्त 
पदालिकारी) रहने व्यिस्था गररएको छ । यसैगरी उपाध्यक्षिे न्द्यावयक सलमलतको नेततृ्ि गने व्यिस्था 
रवहआएको छ । गाउँ कायिपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत (सातैँ तह) को रुपमा नेपाि सरकारको 
लनजामती सेिाको प्रिासन सेिा, सामान्द्य प्रिासन समूह अन्द्तगितको राजपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणीको अलिकृतिाई 
नेपाि सरकारिे खटाउने व्यिस्था गररएको छ । प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत गाउँपालिका अध्यक्ष प्रलत 
उत्तरदायी रहने व्यिस्था छ भने लनजिे गाउँसभाको सशर्िको हैलसयतिे समेत कायि गने भएकािे लनज गाउँ 
सभा प्रलत समेत उत्तरदायी हनुपुने व्यिस्था रहेको छ । प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतको प्रत्यक्ष मातहतमा 
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प्रिासन, योजना तथा अनगुमन िाखा, पूिाििार विकास िाखा, स्िास्थ्य तथा सामाशजक विकास िाखा, शिक्षा, 
यिुा तथा खेिकुद िाखा, आलथिक विकास िाखा, आलथिक प्रिासन िाखा, र आन्द्तररक िेखापरीक्षण एकाइको 
संस्थागत व्यिस्था गररएको छ । 

यस पालिकामा प्रिासन िाखा, योजना तथा अनगुमन िाखा, आलथिक प्रिासन तथा राजश्व िाखा, योजना तथा 
अनगुमन िाखा, कृवर् िाखा र पि ुिाखा  रहेका छन ्। प्रिासन िाखा अन्द्तगित शजन्द्सी व्यिस्थापन तथा 
दताि र्िानी इकाई रहेको र यसै िाखािे गाउँपालिकालभत्र रहेका सबै िडाहरूसँग समन्द्िय गने व्यिस्था 
पलन रहेको छ ।  

पूिाििार विकास िाखा अन्द्तगित सडक, लसँर्ाइ तथा अन्द्य पूिाििार विकास उपिाखा, भिन तथा िस्ती विकास 
उपिाखा र िातािरण तथा विपद्वव्यिस्थापन एकाइ रहन ेव्यिस्था छ । स्िास्थ्य तथा सामाशजक विकास 
िाखा अन्द्तगित सामाशजक सरुक्षा तथा पञ्जीकरण उपिाखा र मवहिा बािबालिका र समाज कल्याण 
उपिाखाको व्यिस्था गररएको छ । यसैगरी विद्यमान सङ्गठन संरर्ना अन्द्तगित अध्यक्ष प्रिासकीय 
अलिकृतको मातहतमा स्िास्थ्य र कृवर्/पि ुतफि का तहहरू (प्राथलमक स्िास्थ्य केन्द्र, स्िास्थ्य र्ौकी, आयिेुद 
और्िािय, िहरी स्िास्थ्य केन्द्र, कृवर् विकास िाखा र पि ुसेिा केन्द्र) रहने व्यिस्था भएको देशखन्द्छ । 

६.२.२ संगठनात्मक विकास  

गाउँपालिकाको ितिमान सङ्गठन संरर्नाको अध्ययन गदाि गाउँसभािे गठन गरेका सलमलत/उप–सलमलतहरू, 

अध्यक्ष तथा उप–अध्यक्ष तथा िहाँहरूको सशर्िाियिाई सवु्यिशस्थत बनाउन र सहयोग गनिका िालग 
स्पष्टरुपमा लनजी सहायकको व्यिस्था गरेको पाइंदैन । मौजदुा सङ्गठन संरर्नामा प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृतको रेखदेख र लनयन्द्त्रणमा ७ िटा िाखा, ५ िटा इकाई, 1 िटा फाँट, ७ िटा िडा कायाििय र  
स्िास्थ्य र्ौकी, प्राथलमक स्िास्थ्य केन्द्र र कृवर्/पितुफि का तहहरूमा स्िास्थ्य र्ौकीहरू, कृवर् सेिा केन्द्र 
एिं पि ुसेिा केन्द्र रहेका छन ्।  

गाउँपालिकाको शजम्मेिारी र कायिके्षत्र अनरुुप कायिसम्पादन, समन्द्िय र सपुरीिेक्षण सहुाउँदो क्षमता 
विकासको िालग पहि अपयािप्त रहेको छ । व्यिस्थापन सूर्ना प्रणािी समय–सापेक्षढङ्गिे सदुृढ हनु 
नसकेको कारणबाट सेिा प्रिाहिाई र्सु्त र भरपदो बनाउन नसवकएको, लनणिय प्रवक्रया लछटो–छररतो हनु 
नसकेको, संस्थागत स्मरणको अभाि खशट्कएको र अलभिेख प्रणािी अद्यािलिक हनु नसकेको तथा सूर्ना 
प्रिाह प्रभािकारी बनाउन नसवकएको देशखन्द्छ । बावर्िक योजना तजुिमा प्रवक्रयािाई अझै बढी 
सहभालगतामूिक बनाउन आिश्यक देशखएको छ । अनगुमन तथा मूल्याङ्कन संयन्द्त्र/प्रणािी सक्षम बनाइन ु
पने छ । 

लबर्यगत योजनाहरू सञ्चािनको िालग संस्थागत व्यिस्थापनको प्रयास भएता पलन कायािन्द्ियन पक्ष अपेशक्षत 
रुपमा प्रभािकारी हनु नसकेको देशखन्द्छ । समािेिी विकासका प्रयासहरू समय सापेक्षरुपमा पयािप्त हनु 
सकेको छैन । आन्द्तररक सञ्चार र लनणिय प्रवक्रयामा समय सापेक्ष सिुारको आिश्यकता देशखएको र सङ्गठन 
लभत्र व्यिस्थापकीय नेततृ्ि विकासका साथै जनिशक्त विकास योजना र सोको कायािन्द्ियन जरुरी देशखएको 
छ । 
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६.२.३ मानि संसािनको विकास  

संस्थाको क्षमता विकासका िालग आिश्यक संख्यामा सवह क्षमता भएका मानि संिािन समयमै प्राप्त गनुििाई 
मानि संिािन व्यिस्था भलनन्द्छ । गाउँपालिकाको मानि संिािनमा लनिािशर्त पदालिकारी एिम ्लनठदिष्ट 
भलूमका पूरा गनि आिश्यक ज्ञान, सीप र िारणा भएका िा हालसि गनि सक्ने क्षमता भएका कमिर्ारीिाई 
जनाउँदछ । यस अन्द्तगित आिश्यक मानि संिािन प्रालप्तका िालग गररने कायिहरू (संगठन तथा व्यिस्थापन 
सभेक्षण, दरबन्द्दी लनिािरण, लनयशुक्त प्रवक्रया, सरूिा÷बढुिा व्यिस्था, शजम्मेिारी लनिािरण, पाररश्रलमक आठद) िाई 
बझु्न सवकन्द्छ ।   

यसिे संस्थाको भलूमकािाई प्रभािकारी रूपमा सम्पादन गनि विद्यमान मानि संिािनको ज्ञान, सीप र िारणा     
(Knowledge, Skill & Attitude) मा गणुात्मक िृवििाई जनाउँदछ । यस अन्द्तगित गाउँपालिकाका भलूमका 
पूरा गनि शजम्मेिारीमा रहेका जनिशक्तहरू (लनिािर्त पदालिकारीहरू, कमिर्ारीहरू, गाउँपालिकासँग प्रत्यक्ष 
संिग्न भईि कायि गने उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीहरू, स्ियम्सेिीहरू आठद) को क्षमता विकास पदिछ 
। मानि संिािन क्षमता विकास अन्द्तगित तालिम, अलभमखुीकरण, अनशुिक्षण (Coaching), अध्ययन 
अििोकन, अनभुि र लसकाइ आदान—प्रदान जस्ता प्रवक्रयािाई क्षमता विकास भनेर बझु्न सवकन्द्छ  । 

सामान्द्यतया मानि संिािन विकास भन्नािे भलूमका पूरा गनिका िालग व्यशक्तको ज्ञान, सीप र िारणामा 
सकारात्मक सिुार गने कायि जस्तै; तालिम, अध्ययन अििोकन आठदिाई क्षमता विकास भनेर बझु्ने गररन्द्छ 
। तर क्षमता विकास केिि तालिम, गोष्ठी, अन्द्तरवक्रया मात्र नभईि यो संगठनमा आिि मालनस, संस्थाको 
आन्द्तररक तथा बाह्य व्यिस्थापन, संरर्ना, विलि, प्रस्तलुत जस्ता पक्षहरूसँग सम्बशन्द्ित हनु्द्छ र यो लनरन्द्तर 
रूपमा र्लिरहने प्रवक्रया हो । संस्थािे प्रभािकारी रूपमा संस्थाको उद्देश्य हालसि गनिका िालग विद्यमान 
जनिशक्तको क्षमता विकास लनरन्द्तर गदै जान ुजरूरी हनु्द्छ । विद्यमान जनिशक्तको क्षमता विकासको पवहिो 
कायि जनिशक्तको विद्यमान क्षमताको मूल्यांकन तथा विश्लरे्ण गरी त्यस अनरुूप क्षमता विकास नीलत तथा 
योजनाको  तथा कायािन्द्ियन गनुि हनु्द्छ । 

६.२.४ सूर्ना प्रवििीको प्रयोग  

गाउँपालिकाका सेिा प्रिाहिाई प्रभािकारी बनाउनका िालग सूर्ना प्रविलिको उपयोग हनुे गरेको छ । 
यसका िालग गाउँपालिकामा सरु्ना प्रविलि िाखा समेत रहेको छ । गाउँपालिकािे ठदनपुने अनिाइन सेिा 
प्रिाह प्रदान भैरहेको छ । इन्द्टरनेट क्षमता र विद्यतु आपलुतिमा हनु ेसमस्याका कारण लनयलमत काम काजमा 
कठठनाई रहेका छन ्भने िडा कायािियबाट प्रदान हनुे अनिाइन घटना दताि र कम्प्यटुरकृत रलसद काट्न े
काम समेत प्रभावित हनु ेगरेको छ । 

गाउँपालिकाको आफ्नै बेबसाइट रहेको छ जसका माध्यमबाट गाउँपालिकाका सूर्नाहरू, अन्द्य आिश्यक 
िाखागत जानकारी तथा गाउँपालिकािे तजुिमा गरेका ऐन लनयम, कायिविलिहरू प्राप्त गनि सवकन्द्छ । 

गाउँपालिकािे गाउँसभाका लनणियहरू बेबसाइट माफि त समेत जानकारी गने गरेको छ । गाउँपालिकाका 
सूर्नाहरू फेसबकु माफि त पलन साििजलनक हनुे गरेका छन ्। आलथिक प्रिासन व्यिस्थापनका िालग सतु्र 
प्रणािी सफ्टिेयर माफि त काम हनुे गरेको छ । 
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गाउँपालिकािे लडशजटि सेिािाइि प्रभािकारी र छररतो बनाउनका िालग लडशजटि नागररक िडापत्र र अन्द्य 
आिश्यक एप्सहरू प्रयोगमा ल्याउने लनलतगत लनणिय गरेको छ ।   

६.२.५ स्थानीय िासन (अिसर, िािा, कमजोरी र िक्ती) 

यस गाउँपालिकािाई सक्षम सबि र गलतिीि गाउँपालिकाको रुपमा अगाडी बढाउन तथा आम गाउँिासीिाई 
गाउँपालिकाबाट उपिब्ि गराउन ुपने सेिा सलुबिाहरू लछटो छररतो एिं प्रभाबकारी रुपमा उपिब्ि गराउन 
देशखएका प्रणािीगत र संस्थागत क्षमतामा देखा परेका मदु्दाहरूको पवहर्ान लनम्न बमोशजम छ ।  

▪ नेपाििे संघीय गणताशन्द्त्रक व्यिस्था अििम्िन गरी देििाई ७ प्रदेिमा विभाशजत गरी संवििान 
जारी भए पलछ स्थानीय सरकारको रुपमा काम गने  गरी स्थानीय तहको व्यिस्था नेपाि सरकारिे 
कायािन्द्ियनमा ल्याए पलछ ७५३ स्थानीय तहको गठन पिात ७ िटा प्रदेि अन्द्तगितका स्थानीय 
तहको लनिािर्न भए पलछ संस्थागत र संरर्नागत रुपमा स्थानीय तह कायािन्द्ियनमा आई सकेको छ 
। सदुरुपशिम प्रदेि अन्द्तगित रहेको यस गाउँपालिकाको लनिािशर्त प्रलतलनलिहरूको टीमिे कायिभार 
ग्रहण गरी कायि सञ्चािन गरेको पलन ५ बर्ि हनु िालगसकेको अिस्थामा यो गाउँपालिकाको 
सङ्गठनात्मक, संरर्नागत तथा प्रिासलनक सिुारको गलत तीव्र बनाई श्रोत पररर्ािन तथा व्यिस्थापनमा 
सिुार, आिस्यक थप काननु, कायिविलि लनमािण, संस्थागत विकास र अन्द्य सामवयक विर्यहरूमा 
गाउँपालिकाको ध्यान केन्द्रीत गनुि पने समय आएको छ ।  

▪ िामो समय देशख लनलमत अध्यक्ष प्रिासकीय अलिकृतिे जनप्रलतलनिीको अिमिमा स्थानीय स्िायत्त 
िासन ऐन तथा लनयमाििी अनसुार गाउँपालिका बोडि, गाउँ सभा र अध्यक्षको समेत भलूमका लनिािह 
गनुिपदाि योजना तजुिमा, कायािन्द्ियन, अनगुमन, नीलत लनमािण, कायाििय व्यिस्थापन, गनुासो सनुिाई, 
सङ्गठनात्मक सिुार, जनिशक्त व्यिस्थापन िगायतका जनप्रलतलनलिको भमूीका समेत लनिािह गनुि पदाि 
विकास लनमािण र प्रिासकीय कायिबोझको कारण गाउँपालिकाको कायिठदिा व्यशक्त केन्द्रीत भई केही 
हदसम्म अिमलिएको जस्तो देशखन्द्छ ।  

▪ नेपाि सरकारबाट लमलत २०७४।२।१७ मा जारी स्थानीय तह सञ्चािन आदेि २०७४, विगतमा 
स्िीकृत कायिविलिहरू र विलभन्न विलनयमािी र लनदेशिकामा उल्िेशखत सामाशजक एिं आलथिक विकासका 
कायिहरू सञ्चािन गनि तथा बतिमान माग र आिश्यकतािाई सम्िोिन गने गरी सेिा प्रिाह गनि 
स्थानीय तहको व्यिस्था िाग ुभएपलन सो अनरुुप गाउँपालिकाको काननु, लनयम, विलनयम, कायिविलि 
लनमािण हनु सकेको छैन । 

▪ लनिािशर्त जनप्रलतलनिी विहीन अिस्था विगत िामो समय देशख लनरन्द्तर रहेकोिे गाउँपालिकामा 
राजनीलतक नेततृ्िसँग लमिेर लनशित गन्द्तव्य र उपिशव्िको िालग काम गने कमिर्ारीको सोर् र 
व्यिहारमा ज्यादै ठूिो खाडि उत्पन्न भएको कारण कमिर्ारी प्रिासनको पद सोपान एिं लनयन्द्त्रण र 
सन्द्तिुनमा देशखएको अिरोिको कारण  Chain of Command को अिस्था कमजोर छ ।  

▪ जसरी राि विकासको िालग स्थीर सरकार पूिि िति मालनन्द्छ त्यस्तै गाउँपालिकाको समग्र विकासको 
िालग स्थीर नेततृ्ि अपररहायि हनु जान्द्छ । लनिािशर्त जनप्रलतलनलि ५ िर्िको िालग लनिािशर्त हनु े
भएकोिे गाउँपालिकािे तजुिमा गरेका गरुुयोजना, आिलिक योजना तथा नीलतहरू कायािन्द्ियन गने, 

समीक्षा गने, पररमाजिन गने, जस अपजस लिने र जनता प्रलत जिाफदेहीताको नैलतक शजम्मेिारी िहन 
गनुि पने हनु्द्छ । तर अध्यक्ष प्रिासकीय अलिकृत नेपाि सरकारको ईच्छा र लनणियानसुार खटी 
आउने भएकोिे िरै् वपच्छे अध्यक्ष प्रिासकीय अलिकृत फेरबदि भई रहने हुदँा गाउँपालिकािे तजुिमा 
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गरेका आिलिक योजना एिं नीलतगत र संस्थागत सिुारका कुराहरू दस्तािेजमा सीमीत हनु पगेुका 
छन ्। यसको स्िालमत्ि ग्रहण तथा शजम्मेिारी िहनबाट सङ्गठन पूरै विमखु भएको प्रायः भेवटन्द्छ ।  

▪ देिमा विगत देशख भई रहेको राजनीलतक पररितिन, कोलभड १९ को महामारीिे लनम्त्याएको सङ्कट, 

रतूगलतमा भएको सूर्ना प्रविलिको विकास र सोसि लमलडयामा आम जनताको सहज पहँूर्को कारण 
समाजको परम्परागत िारणा र सोर्मा पलन आमूि पररितिन ल्याएको महससु गनि सवकन्द्छ । अब 
साििजलनक तहहरूिे आफुिाई जनताको र्ाहना र माग सम्िोिन गनि सक्न ेहैलसयतमा उभ्याउनका 
िालग समयानकुुि प्राविलिक ज्ञान आजिन गने र पररितिनको िेगमा िग्न सक्ने गरी सेिा प्रिाहमा 
पलन समय र प्रविलिको पररितिनिाई ग्रहण गनि सक्ने क्षमता विकास गनुि अपररहायि भएको छ ।  

▪ गाउँपालिका एक स्ििालसत तथा सङ्गठठत संस्था भएपलन आन्द्तररक आम्दानीको ठूिो वहस्सा तिि 
भत्ता तथा प्रिासलनक शिरोभारमा खर्ि भई रहेको अिस्था विद्यमान देशखन्द्छ । गाउँपालिकाको विकास 
लनमािणको िालग आिश्यक श्रोत सािनको मूि आिार केशन्द्रय अनदुान रहेबाट पलन गाउँपालिका 
आलथिक रुपमा परलनभिर भएसम्म कानूनी रुपमा स्ििालसत भएपलन व्यिहारमा स्ििालसत हनु सक्दैनन।् 
अतःआन्द्तररक श्रोतसािनको बतिमान संभािनामा आिाररत श्रोत प्रके्षपण गने, राजस्ि प्रिासनिाई सिि 
र गलतिीि बनाउन नीलतगत र व्यिहारमा पहि गरेको अिस्था पाइएन । राजस्ि प्रिासन िाखाको 
सदुृढीकरण गने र सो अनरुुपका दक्ष जनिशक्तको व्यिस्थापन पक्ष कमजोर रहेको देशखन्द्छ।  

▪ गाउँपालिकामा गालभन ुपूिि गाविस कायािियहरूबाट लिइन ेकर राजस्िका दर तथा स्थानीय कलतपय 
सेिाहरू प्राप्त गनि िेरै कठठनाई नरहेको र सङ्गठन पलन सानो भएको अिस्थािे अवहिे रुपान्द्तररत 
गाउँपालिकाबाट प्रदान गररएका सेिा तथा कर राजस्िका दर र दायरामा आएको पररितिनिाई सेिा 
र सवुििासँग आिि गनि नसक्दा जनताको िारणा उत्साहजनक छ भन्न सवकन्न । यस्तो अिस्थामा 
स्थानीय तह कायािन्द्ियन भएसँगै िडा कायािियहरू सेिा केन्द्रको रुपमा वक्रयािीि हनुको िालग 
न्द्यूनतम जनिशक्त र सवुििाहरू उपिब्ि हनुे र तोवकए िमोशजम सेिाहरू प्रिाह हनुे सलुनशित हनु ु
जरुरी छ ।  

▪ कायि शजम्मेिारी र कायिबोझको यथाथि विश्लरे्ण हनु सकेको देशखदैन । प्रत्येक बर्ि कामको मात्रा र 
र्ाप बढ्दै गएकोिे जनिशक्त नपगु भएको भलनए पलन िास्तिमा कुन कामको िालग कस्तो दक्षता र 
योग्यता भएको जनिशक्त नपगु भएको हो सोको अध्ययन र तकि पूणि िेखाजोखा भएको पाइदैन ।  

▪ गाउँपालिकाहरूको िावर्िक आयव्ययको आ.िे.प. हनुे व्यिस्था गररएको छ । गाउँ कायिपालिका 
कायािियिे आन्द्तररक िेखापरीक्षणको कायि, यस्को महत्ि र आफ्नो भमूीका प्रभािकारी बनाउन 
सकेको पाइदैन । गाउँपालिकाबाट हनुे विलभन्न शिर्िक अन्द्तगित गररन ेसेिा तथा बस्तकुो भकु्तानी 
ठदंदा पूिि िेखापरीक्षण गरेर मात्र गने पिती स्थापना गनि सकेको छैन ।  

▪ गाउँपालिकाको सङ्गठन संरर्ना, क्षमता विकास जस्ता विर्यको अध्ययन गाउँपालिकाको आिश्यकता 
र कमिर्ारीको भािनािाई प्रलतविशम्ित गने वकलसमको हनु नसकेकोिे यस्ता खािे अध्ययन प्रलतिेदन 
मागिाई सम्िोिन गने भन्द्दा पलन आपूती पक्षबाट ल्याइने गरेको आम कमिर्ारीहको बझुाई रहेको 
कारण उनीहरूमा यस प्रलत उत्साह देशखदैनन ्।  

▪ कायाििय लभत्र आन्द्तररक संर्ार तथा व्यिस्थापनको पक्ष पलन कमजोर रहेको कमिर्ारीहरू नै स्िीकार 
गदिछन ् । मालसक बैठक लनयलमत रुपमा हनु े नगरेको, बैठक भए पलन सो बैठकमा सहायक 
कमिर्ारीहरूको भमूीका प्रभािकारी देशखएको छैन । सेिा प्रिाहको काममा लछटो, छररतोपन तथा 
प्रभािकाररता ल्याउन ईमेि ईन्द्टरनेट, िेभसाईट, कम्प्यटुर, फ्याक्स मेलसन जस्ता लबद्यतुीय प्रणािीबाट 
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संर्ालित उपकरणहरूको प्रयोगमा एकरुपता ल्याउन आिश्यक सवुििा तथा सेिा विस्तार नभएको 
कारण सेिा प्रबाहमा जटीिता छ । 

▪ यस गाउँपालिकािे आफ्नो सङ्गठन लभत्रका िाखा, उपिाखाको कायिके्षत्र तथा कायि शजम्मेिारी लनिािह 
गने सबै कमिर्ारीिे गनुि पने कामको कायिवििरण सवहतको स्पष्ट कायि शजम्मेिारी तोकेको देशखन 
आएन । मन्द्त्राियबाट जारी सञ्चािन आदेि कायािन्द्ियनमा ल्याएको भए पलन काननु र कायिविलिको 
अभािमा स्थानीय स्िायत्त िासन ऐन, लनयममा टेकेर परम्परागत रुपमा कामहरू सम्पादन हुँदै आएको 
अिस्था रहेको छ ।  

६.४ क्षमता विकास योजनाको िक्ष  

गाउँपालिकाबाट प्रदान गररन ेसबै वकलसमका स्थानीय सरोकारका गाउँस्तरीय सेिा तथा सवुििाहरू लछटो, 
छररतो, प्रभािकारी र शजम्मेिारीपूििक प्रिाह भई गाउँ विकासका सबै वकलसमका वक्रयाकिापहरू समािेिी, 
जिाफदेही र प्रभािकारी ढंगिे सञ्चािन गने क्षमता अलभबिृीमा टेिा पगेुको हनुेछ। 

६.५ क्षमता विकास योजनाको उद्दशे्य 

▪ गाउँ कायिपालिकाको विलभन्न पदीय शजम्मेिारीमा कायिरत कमिर्ारीहरू लनिािररत कायि वििरण अनसुार 
तोवकएका कामहरू पूणि शजम्मेिारीपूििक सम्पादन गनि उत्प्ररेरत हनुेछन ्। यसबाट सबै वकलसमका 
स्थानीय सेिाहरू सहज, सरि, झन्द्झटरवहत र गणुस्तरीय तिरिे प्रिाह गनि गाउँपालिका र अन्द्तगित 
लनकाय पूणि रुपमा सक्षम भएको हनुेछन ्।  

▪ गाउँपालिकाको लबद्यमान कायि शजम्मेिारीका आिारमा मौजदुा सङ्गठनात्मक संरर्ना र जनिशक्तिाई 
आिार मानी सेिा प्रिाहमा देशखएको कमजोरी पत्ता िगाई कायिसम्पादन स्तरमा सिुार गरी 
प्रभािकारीता अलभबवृि गनि टेिा पगु्नेछ । 

▪ गाउँपालिकािे लिएका दीघिकािीन सोर् र गन्द्तव्य सम्म पगु्न साविकमा गाउँसभाबाट र आगामी 
गाउँसभाबाट स्िीकृत के्षत्रगत नीलतहरूमा आिाररत रवह भविष्यका र्नुौती र नया ँ प्रविलिको 
पररितिनिाई आत्मसाथ गनि सक्ने  सीप र क्षमता भएको जनिशक्त तयार गनि समय सापेक्ष प्रशिक्षण 
कायिक्रमहरू पवहर्ान गनि टेिा पगु्नेछ ।  

▪ गाउँपालिका माफि त सञ्चािन गररने गाउँ विकासका आयोजनागत वक्रयाकिापहरूको कायि 
सम्पादनस्तरमा उल्िेख्य सिुार भई गाउँिासी प्रत्यक्ष रुपमा िाभाशन्द्ित हनुेछन ्। गाउँपालिकाको 
साििजलनक तथा सामदुावयक विकासका कायिक्रमहरूमा आमसमदुायको अथिपूणि सहभागीतामा बिृी 
भई गाउँपालिकाप्रलतको विश्वासमा बढोत्तरी भएको हनुेछ । 

▪ गाउँपालिकाको कामकारिाहीमा सहभालगता अलभबिृी गनि गाउँपालिकाको कायिहरूसँग सरोकार राख्न े
िशक्षत िगि र समदुाय स्तरको िालग क्षमता विकास कायिक्रमहरू पवहर्ान गरी प्रिावहकरण गनि 
सहयोग पगु्न जानछे । 

▪ लनिािशर्त जनप्रलतलनलिहरूिाई विलि र पितीमा आिाररत स्थानीय िासन सञ्चािन सम्िन्द्िी संस्थागत 
लसकाई र दक्षता अलभबवृिका िालग नतेतृ्ि विकासको अिसर प्राप्त हनुेछ । 

▪ नेपािको संवििानिे पररकल्पना गरेको तीन तहको सरकार मध्ये सक्षम, सिि, शजम्मेिार र नागररक 
मैत्री स्थानीय सरकारको स्िरुपमा रुपान्द्तरण हनु टेिा पगु्नेछ । 
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६.६ औशर्त्य एिम ्महत्ि  

संिैिालनक व्यिस्था अन्द्तगित नयाँ िासकीय संरर्ना अनसुार स्थापना भएका स्थानीय सरकारहरूिाई 
विगतमा केन्द्रीय सरकार मातहत रहेका कलतपय विर्यगत कायािियहरू माफि त ्प्रदान गररएका सेिाहरूिाई 
हस्तान्द्तरण गररएको छ । यसिे गदाि विगतको स्थानीय लनकायहरूको तिुनामा नयाँ संरर्ना अनसुार 
स्थापना भएका स्थानीय सरकारहरूिाई वित्तीय स्रोत सािनको अलतररक्त बढी अलिकार तथा शजम्मेिारी प्राप्त 
छ । ठदगो विकासका िक्ष्यहरू हालसि गनि, सखुी र समिृ नेपाि लनमािण गनि तथा सामाशजक न्द्याय स्थावपत 
गरी समतामूिक समाज लनमािण गने अलभभारा भएको स्थानीय सरकारिे आफ्नो कायि सम्पादन स्तर सिुारमा 
िेरै प्रयत्न गनुिपने देशखएको छ ।  

नेपािको संवििान २०७२ िे केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य प्रणािीिाई अन्द्त्य गरी समानपुालतक, समािेिी 
र सहभालगतामूिक लसिान्द्तको आिारमा संघीय िोकताशन्द्त्रक गणतन्द्त्रात्मक राज्यव्यिस्था स्थापना गरेको 
छ । नेपािको संवििानिे तीन तह (संघ, प्रदेि र स्थानीय) को सरकारको व्यिस्था गरी २०७३ फाल्गणुमा 
साविकका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूिाई खारेज गरी स्थानीय सरकारको नयाँ संरर्ना कायम गरेको 
हो । नेपािमा ७५३ िटा स्थानीय सरकारहरू (२९३ नगरपालिकाहरू तथा ४६० गाउँपालिकाहरू) र 
७७ िटा शजल्िा समन्द्िय सलमलतहरू स्थापना भएपलछ २०७४ साि असोजसम्ममा सबै पनुगिठठत स्थानीय 
सरकारहरूको लनिािर्न सम्पन्न भएको लथयो । स्थानीय सरकारको लनिािर्न सम्पन्न भए िगतै्त २०७४ साि 
असोजमा नै स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन तथा अन्द्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन जारी भएको लथयो । 
यी ऐनिे संिैिालनक व्यिस्था अनसुार स्थानीय िासन पिलतिाई सदुृढ गरी स्थानीय सरकारमा वििावयकी, 
कायिकाररणी र न्द्यावयक अभ्यासिाई संस्थागत गनि वित्त व्यिस्थापन सम्बन्द्िमा स्थानीय सरकारको 
अलिकारिाई थप स्पष्ट व्यिस्था गरेको छ । 

पररिलतित सन्द्दभि अनसुारको शजम्मेिारी पूरा गनि गाउँपालिकाहरूमा उपयकु्त संस्थागत व्यिस्थाको स्थापना, 
आिश्यक कमिर्ारीहरू प्रालप्त तथा प्राप्त अलिकार के्षत्रमा सेिा प्रदान तथा विकासका िालग योजना  तथा 
कायािन्द्ियनमा लनरन्द्तर सिुार ल्याउन जरूरी हनु्द्छ । जसका िालग गाउँरपालिकाको विद्यमान क्षमताको 
अध्ययन तथा विश्लरे्णको आिारमा योजना तजुिमा गरी कायािन्द्िन गदै जानपुने हनु्द्छ । 

६.७ योजना तजुिमा वििी  

गाउँपालिकाको ३ िरे् संस्थागत क्षमता विकास योजना तयारीका क्रममा देहायका विलि र प्रवक्रयािाई मखु्य 
आिार लिइएको छ ।   

(क) गाउँपालिकाको लनिािशर्त अध्यक्षको अध्यक्षतामा भएको अन्द्तरवक्रयात्मक बैठकमा गाउँ 
कायिपालिकाका सदस्यहरू (िडा अध्यक्ष), कायिक्रम फोकि पसिन तथा अन्द्य शजम्मेिार 
कमिर्ारीहरू, िडा सशर्ि, सामाशजक पररर्ािकहरूको सहभालगता रहेको छिफि कायिक्रमा 
गाउँपालिकाको क्षमता विकासका मौजदूा समस्या तथा कमिर्ारीका अपेक्षाका विर्यमा दईु ठदन े
अन्द्तरवक्रयात्मक छिफिका माध्यमबाट महत्िपूणि सझुाि, सल्िाह एिं पषृ्ठपोर्ण लिइएको ।  

(ख) गाउँपालिका कायािियका विलभन्न िाखा तथा उपिाखा अध्यक्षहरू िगायतका शजम्मेिारीमा रहेका 
कमिर्ारीहरूसँग तोवकए बमोशजम कायिवििरण अनसुार कायिसम्पादनमा देशखएका कठठनाई, 
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पीरमकािको सनुिाईमा आन्द्तररक संर्ार प्रणािी, क्षमता विकासमा गाउँपालिकाको प्रयास तथा 
भोग्न ुपरेका कठठनाई र अपेक्षाका विर्यमा छिफिको माध्यमिे जानकारी हालसि गररएको । 

(ग) गाउँपालिका अन्द्तगितका सबै िडा रहेकोमा सबै िडामा कायाििय स्थापना भईसकेको अिस्थामा 
िडा अध्यक्ष र िडा सशर्िहरूसँगको छिफिको आिारमा पररिलतित पररिेिमा काम गदाि भोग्न ु
परेको कठठनाई र िस्तशुस्थतीको छिफिका माध्यमबाट अिस्था पवहर्ान गररएको  । 

(घ) गाउँपालिका कायािियको विगत ५ िर्िको गाउँ सभाबाट स्िीकृत आयव्यय (बजेट), स्िीकृत 
नीलत र कायिक्रम तथा क्षमता विकासमा गररएका प्रयासहरूको अध्ययन गरी भएका प्रयासहरूको 
जानकारी लिइएको ।  

(ङ) नेपाि सरकारिे स्थानीय तह िाग ुगरेपलछ जारी गरेको आदेि, पररपत्र, नमूना ऐन तथा लनयमहरू 
िगायत मौजदुा नीलतगत व्यिस्थाहरूको अध्ययन तथा क्षमता विकासका िालग भए गरेका 
प्रयासहरूको विर्यमा जानकारी हालसि गररएको । 

६.८ अपेशक्षत उपिब्िी  

क्षमता विकासको िालग लनिािररत उद्देश्यहरूको प्रालप्तबाट लनम्नानसुारका अपेशक्षत उपिब्िीहरू प्राप्त हनु े
अनमुान गररएको छः 

क) क्षमता विकास कायिक्रमको माध्यमिे गाउँ कायिपालिकािे आफ्नो सङ्गठनात्मक संरर्ना र 
कायिसम्पादनमा देशखएको कमजोरी पवहर्ान गरी जनिशक्त विकासको मागिशर्त्र तयार गनेछ । 

ख) गाउँ कायिपालिकामा कायिरत जनिशक्तको रुर्ी, र्ाहना तथा कायिसम्पादनको क्षेत्रिाई सम्िोिन 
गने गरी क्षमता विकास कायिक्रम कायािन्द्ियनको कायियोजना तयार हनुेछ । 

ग) क्षमता विकास योजना कायािन्द्ियनको िालग आिश्यक आन्द्तररक श्रोत र िाह्य श्रोत जटुाउन 
उपयकु्त अिसर प्राप्त हनुेछ । मानि संसािन विकासको प्राथलमकता लनिािरण गरी सो के्षत्रमा 
उपिव्ि श्रोत विलनयोजन गनि क्षमता विकास योजना आिार हनुेछ । 

घ) सङ्गठन अन्द्तगित कायिरत जनिशक्तको ज्ञान, सीप, दक्षता स्तरमा सिुार हनुकुा साथै समदुाय र 
सरोकारिािाहरू समेत गाउँ कायिपालिकाको कायिसम्पादन र सेिा प्रिाहको विर्यमा 
अलभमखुीकरणको माध्यमिे ससूुर्ीत भई गाउँ कायिपालिकाको कामकारिाहीहरू पारदिी र 
जिाफदेही ढंगिे सम्पादन हुदँा जनविश्वास अलभबिृीमा उल्िेख्य सिुार भएको हनुेछ । 

ङ) िामो राजनीलतक िून्द्यता पिात प्रत्यक्ष लनिािर्नको माध्यमिे लनिािशर्त पदालिकारीहरूिे 
गाउँपालिकाको नतेतृ्ि गने अिसर प्राप्त गरेको हुँदा जनप्रलतलनिीहरूको िालग क्षमता विकास योजना 
स्थानीय िासन सञ्चािनको लसकाई र नेततृ्ि विकासको िालग अिसरको रुपमा सहयोगी हनुेछ । 

र्) राज्यिे सबै के्षत्रमा आलथिक सामाशजक रुपमा वपछलडएका िगि र समदुायको अथिपूणि सहभालगताको 
अिसर लसजिना गरी समािेशि र समानपुालतक िासन प्रणािीका माध्यमिे समाजका कमजोर तथा 
अिसर विवहनहरूिाई मूििारमा ल्याउने नीलत अििम्िन गरेकोिे क्षमता विकास कायिक्रमको 
माध्यमिे ती िगि र समदुायको मूिप्रिावहकरणमा टेिा पगु्न जानेछ । 

छ) राज्यको नयाँ संरर्ना र कायि शजम्मेिारी सम्पादनको अध्यक्ष अलभभारा स्थानीय तहमा लनके्षपण 
भएकोिे प्रत्येक स्थानीय तहिे स्थानीय सरकारको शजम्मेिारीमा रवह काम गनुि पने हुँदा अि 
स्थापना हनुे विर्यगत िाखा तथा ईकाई सञ्चािन र व्यिस्थापनमा समेत सहयोग पगु्न जानछे । 
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६.८.१ अपेशक्षत प्रलतफि मापनको आिार 

उल्िेशखत अपेशक्षत प्रलतफि मापनको आिार लनम्न िमोशजम हनुेछः 

▪ गाउँ कायिपालिकाको संस्थागत र व्यशक्तगत कायिक्षमतामा सिुार भई कमिर्ारीहरूको 
कायिसम्पादनको मापन सूर्कका आिारमा गनि सवकनेछ । 

▪ गाउँपालिकािे आफुिे सम्पादन गरेको प्रत्येक िर्िको कामको न्द्यूनतम िति तथा कायि सम्पादन 
मापनका नयाँ आिार स्ियं लनिािरण गरी स्िमूल्याङ्कन गरी साििजलनक शजम्मेिारी पूरा गरेको हनुेछ।  

▪ गाउँपालिकािे प्राप्त गने िावर्िक अनदुान रकम पारदिी रुपमा समयमा खर्ि गने क्षमतामा सिुार 
गरी केन्द्र र प्रदेिबाट थप प्रोत्साहन अनदुान रकम प्राप्त गनि सक्षम भएको हनुेछ ।  

▪ गाउँपालिकामा उपिव्ि सबै वकलसमका भौलतक तथा वित्तीय श्रोतसािनहरूको पररर्ािन विलि र 
वििानमा आिाररत रवह संस्थागत रुपमा गररएको हनुेछ । 

▪ स्थानीयस्तरमा गाउँपालिका लभत्र सञ्चालित कायिक्रमहरू मध्ये कशम्तमा ९० प्रलतित योजना तथा 
कायिक्रमहरू तोवकएको समय र िागतमा नै सम्पन्न गनि गाउँपालिका सक्षम भएको हनुेछ ।  

▪ सम्पन्न योजना तथा कायिक्रमहरू मध्ये कशम्तमा प्रलतित योजना तथा कायिक्रमहरू लनयलमत ममित 
संभार भई लनरन्द्तर सञ्चािनमा आएको हनुेछन ्। 

▪ गाउँपालिका के्षत्र लभत्र सञ्चािन हनु ेसबै वकलसमका भौलतक पूिाििारका योजनाहरूको स्पष्ट वििरण 
समेवटएको साििजलनक सूर्नापाटी योजना स्थिमा अलनिायि रुपमा राशखएको हनुछे । 

▪ साििजलनक सनुिाई कायिमा अलिल्िो सनुिाई भन्द्दा सहभालगतामा बिृी भएको हनुेछ र गाउँ 
कायिपालिकािे त्यहाँ उठेका प्रश्नहरूको सम्िोिन र समािान गरेको पवुष्ट भएको आिार साििजलनक 
गरेको हनुेछ । 

▪ गाउँपालिकाका सबै िाखा, उपिाखा तथा इकाईहरूमा आिश्यकता अनरुुपको फलनिर्र, कम्यटुर 
िगायतका आिारभतु सामाग्रीहरूको व्यिस्था भएको हनुछे । 

▪ गाउँपालिका अन्द्तगित सबै िडा कायािियहरू स्थापना भई काननु बमोशजम गनि सशुम्पएका कायि 
शजम्मेिारीहरू पारदिी र प्रभािकारी रुपमा सम्पादन गनि सक्षम भएका हनुेछन ्। 

▪ जनप्रलतलनिीहरू स्थानीय िासन सञ्चािनका आिारभतू ज्ञानका माध्यमिे काननु बमोशजम सम्पादन 
गनुि पने शजम्मेिारी लनिािह गनि र योजना तजुिमा तथा िजेट विलनयोजनका कायि प्राथलमकताका 
आिारमा प्रभािकारी रुपमा सम्पादन गनि सक्षम भएका हनुेछन ्। 

▪ गाउँपालिकािे स्थानीय सरकारको रुपमा संवििान र अन्द्तगित िनकेा ऐन, लनयम, काननु बमोशजम 
तोवकएका व्यिस्थापकीय, कायिकारीणी र न्द्यायीक अलिकार सवहतको कायि शजम्मेिारी प्रभािकारी 
ढंगमा सम्पादन गरी सिुासन कायम गनि सक्षम भएको हनुेछ । 

▪ स्थानीय समदुाय तथा नागररक समाजको सहभालगता बवृि भई गाउँपालिकाको सेिा प्रिाह, दैलनक 
कायि सम्पादन र विकास लनमािण कायिको रेखदेख, र्ासो र अनगुमनको काममा अग्रसर रवह 
गाउँपालिकािाई लनरन्द्तर लनगरानी र खिरदारी गरेका हनुेछन ्। 
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६.८.२ क्षमता विकास वक्रयाकिाप मापनका सूर्कहरू 

गाउँ कायिपालिकािे क्षमता विकास योजना स्िीकृत गरी कायािन्द्ियनमा ल्याए सँगै सञ्चािन गररने 
वक्रयाकिापहरू मापनको िालग तथा कायिक्रमको समीक्षाको िालग सूर्कहरू तयार गनुि आिश्यक रहन्द्छ 
। सूर्कहरू लनिािरण गदाि उद्देश्य तथा अपेशक्षत प्रलतफि प्राप्त भए नभएको अिस्था पवहर्ान गनि सहयोग 
पगु्ने गरी सूर्क लनिािरण गनुि जरुरी भएकोिे केही सूर्कहरू नमूनाको रुपमा ति उल्िेख गररएको छ। 

क्षमता विकास वक्रयाकिाप मापनका सूर्कहरू लनम्न अनसुार हनुेछन:्  

1. गाउँ कायिपालिकािे स्थानीय सेिा प्रिाह तथा दैलनक कायि सम्पादनका िालग आफ्नो कायिके्षत्रका 
सबै विर्य समेटन ेगरी आिश्यक काननु, लनयमहरू िगायत नीलत, लनदेशिका तथा कायिविलि स्िीकृत 
गरी प्रयोगमा ल्याएको हनुेछ ।  

2. गाउँ सभाबाट स्िीकृत ऐन, लनयम तथा नीतका आिारमा स्थानीय सेिा प्रिाह र कायि सम्पादन 
सम्बशन्द्ि लनयमहरू, लनदेशिका एिं कायिविलिका बारेमा गाउँ कायिपालिकाका कमिर्ारीहरू, िडा 
सलमलतका कमिर्ारीहरू तथा जनप्रलतलनलिहरूिाई आिश्यकता अनसुार अलभमखुीकरण तथा प्रशिक्षण 
प्रदान गररएको हनुेछ । 

3. गाउँ कायिपालिका अन्द्तगित प्रत्येक िडामा नागररक िडापत्र स्थापना भई नागररक बडापत्रको 
माध्यमिे तोवकए बमोशजमका सबै सेिाहरू सहज रुपमा प्रिावहत भएको हनुेछ । साथै नागररकका 
जायज गनुासाहरू सम्िोिनको व्यिस्था प्रभािकारी भएको हनुेछ ।  

4. गाउँपालिकासँग सम्िशन्द्ित सबै योजना तथा कायिक्रमहरू तजुिमा गदाि सहभालगतात्मक तथा 
समािेिीता योजना तजुिमा विलिको पािना भएको हनुछे  । योजना तजुिमा, अनगुमन, समीक्षा तथा 
प्रलतिेदन सम्बशन्द्ि फाराम तथा ढाँर्ा तयार भई प्रयोगमा आएको हनुेछ र सबै प्रलतिेदन समयमा 
नै तयार भएको हनुेछ ।  

5. आलथिक ऐन लनयम अनसुार तोवकएको ढाँर्ामा िेखाको आय व्यय शे्रस्ता तथा काननु अनसुार राख्न ु
पने सबै खािे अलभिेख व्यिशस्थत गरी राखेको र समयमा नै सबै प्रलतिेदन तयार गरी पेि भएको 
हनुेछ ।  

6. गाउँ कायिपालिकािे लनठदिष्ट ढाँर्ा अनसुार  तयार गनुि पने मालसक/र्ौमालसक/िावर्िक वित्तीय र 
भौलतक प्रगलत प्रलतिेदनहरू तोवकएको समयलभतै्र तयार गरी सम्िशन्द्ित सबै तहमा पठाएको र सो 
प्रलतिेदन उपर गाउँपालिका िोडि बैठकमा छिफि भएको हनुेछ ।   

7. गाउँपालिकामा गठठत िेखा सलमत कृयाशिि हनुेछ ।  

8. गाउँ कायिपालिका कायाििय र िडा कायािियको िावर्िक शजन्द्सी लनरीक्षण तोवकएको समय लभतै्र 
सम्पन्न गरी प्रलतिेदन गाउँपालिका िोडिमा छिफि भई प्रलतिेदन कायािन्द्ियनमा आएको हनुेछ । 

9. गाउँ कायिपालिका कायाििय, िाखाहरू, िडा कायािियमा कायिरत सबै कमिर्ारीहरूको सम्िशन्द्ित 
पदको कायि वििरण खिुाई शजम्मेिारी तोवकएको हनुेछ । कायि वििरणमा उल्िेशखत शजम्मेिारीका 
आिारमा कायिसम्पादन मापनका आिार प्रयोगमा ल्याएको हनुेछ ।  

10.  गाउँ सभाबाट स्िीकृत योजना तथा कायिक्रमहरू कायािन्द्ियनको िावर्िक कायियोजना तयार गरी 
तहगत शजम्मेिारी तोकेर सबै योजना तथा कायिक्रम लनिािररत समय लभतै्र सञ्चािन र सम्पन्न भएका 
हनुेछन ्।  
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11.  गाउँपालिका स्तरमा उपाध्यक्षको संयोजकत्िमा गाउँस्तरीय र िडास्तरमा िडा अध्यक्षको 
संयोजनकत्िमा िडास्तरीय योजना अनगुमन तथा सपुररिेक्षण सलमलत गठन र वक्रयािीि भई 
अनगुमनका के्षत्रगत सूर्क तथा कायितालिका अनसुार काम भएको हनुछे ।  

12.  सबै िडाहरूमा टोि विकास संस्था, िडा नागररक मञ्च, नागररक सरे्तना केन्द्र, बाि क्िब िगायत 
सामदुावयक संस्थाहरू गठनमा सहजीकरण गरी िावर्िक योजना/कायिक्रम तजुिमा, अनगुमन र 
सामदुावयक वक्रयाकिापका समदुायको सहभालगतामा विगत भन्द्दा सिुार भएको हनुछे ।  

13.  आलथिक तथा सामाशजक अिसरहरूबाट पछालड रहेका िगि र के्षत्रका समदुायको योजना तजुिमा 
तथा बजेट लनमािणमा र सो समदुायको सरोकारको विर्यको लनणिय प्रवक्रयामा पहँूर् एिं सहभालगतामा 
उल्िेख्य बवृि भएको हनुेछ ।  

14.  मूििार भन्द्दा पछालड परेका आलथिक सामाशजक रुपमा कमजोर िगि, मवहिा, आठदिासी, जनजालत, 

दलित, अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएका िगायतिे स्िीकृत काननु, नीलत लनयम, लनदेशिका, 
कायिविलिबारे अलभमखुीकरणको माध्यमिे जानकारी प्रिावहत गररएको हनुेछ ।  

15.  विकास वक्रयाकिापहरूमा िैवङ्गक समानता तथा सामाशजक समािेिीकरणका िालग सञ्चािन गररन े
क्षमता विकास कायिक्रमहरू माफि त सामदुावयक सिशक्तकरण तथा समािेशिताको स्तर पवहर्ान 
सूर्कको आिार हनुेछ  । 

16.  सरुशक्षत भिन लनमािणको िालग गाउँपालिका लभत्र भिन संवहता र मापदण्ड पूणि रुपमा िाग ुभई 
ितप्रलतित भिनहरू स्िीकृत मापदण्ड अनसुार लनमािण भएको हनुेछ । 

17.  स्थानीय सेिाहरू सहज रुपमा प्रिाह गनि आिश्यक न्द्यूनतम भौलतक पूिाििारहरू ( कायाििय 
भिन) सेिाग्राही मैत्री भएको, इशन्द्जलनयररङ्ग उपकरण, सूर्ना प्रविलि उपकरण तथा अन्द्य भौलतक 
सवुििा थप भई कायि सञ्चािनमा प्रयोगमा आएको हनुेछ ।  

18.  स्थानीय सेिा प्रिाहका कायिहरू तथा विकास योजना सम्बशन्द्ि कायिहरू कम्यटुर सफ्टिेयर जडान 
भई प्रयोगमा ल्याएको हनुछे ।  

19.  तीन िर्ि लभत्रमा गाउँपालिकाका सबै जनसरोकारका कामहरू सूर्ना प्रविलिमा आिाररत भई 
अनिाईन प्रणािीबाट सेिा सवुििा उपिव्ि भएको हनुछे ।  

20.  गाउँपालिकाको प्रत्येक कमिर्ारीको इमेि आई.डी. उपिव्ि भई सूर्ना प्रविलिको प्रयोगमा पहँूर् 
सलुनशित भएको हनुेछ ।   

21.  गाउँ कायिपालिकासँग सम्िशन्द्ित साििजलनक सरोकारका सत्य र तथ्यमा आिाररत सूर्ना प्रिाहको 
िालग भरपदो संस्थागत प्रणािी स्थापना गरी प्रभािकारी भएको हनुेछ ।  

22.  गाउँ सूर्ना केन्द्र स्थापना गरी गाउँपालिकाको िेिसाईटमा सूर्नाको हक सम्िन्द्िी ऐन लनयम 
अनसुार राख्न ुपने आिारभतू सूर्नाहरू तोवकएको ढाँर्ामा अद्यािलि गरी राशखएको र आम नागररकको 
सहज पहँूर् सलुनशित भएको हनुेछ । 

23.  सूर्ना प्रविलिको प्रयोग गरी गाउँ कायिपालिकाका सबै वकलसमका अलभिेख अद्यािलिक गने, लनयलमत 
रुपमा प्रलतिेदन तयार गने र दोहोरो सञ्चार प्रविलि प्रयोगमा ल्याएको हनुछे । 

24.  गाउँके्षत्रमा वक्रयािीि राजनीलतक दिहरू, सामदुावयक संस्थाहरू, नागररक समाजका प्रलतलनलिहरू 
िगायत सरोकारबािाहरूिे िजेट तथा कायिक्रमहरूबारे सूर्ना एिं जानकारी पाएका हनुेछन ्।  
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25.  गाउँसभाबाट स्िीकृत िावर्िक योजना, कायिक्रम तथा बजेटबारे आम नागररकहरूिे साििजलनक 
रुपमा जानकारी पाएको हनुछेन ्। साथै गाउँपालिकाको विलभन्न बैठकका लनणियहरू साििजलनक 
भएको हनुेछ । 

26.  गाउँपालिकाबाट सञ्चािन भई सम्पन्न भएका सबै योजना तथा कायिक्रमहरूको साििजलनक परीक्षण 
िाभग्राही समदुायको रोहिरमा योजना सञ्चािन स्थिमा भएको सलुनशित हनुेछ ।  

27.  विकास लनमािण एिम ्सेिा प्रिाहसँग सम्बशन्द्ित विर्यमा विर्यगत कायाििय, नागररक समाज, लनजी 
के्षत्रसँग गररन े अन्द्तरवक्रया एिम ् समन्द्िय कायिको उपिव्िीको आिारिाई सरु्कको रुपमा 
लिइनेछ।                                   

28.  समग्रमा गाउँपालिकाको कामबाट जनतािे प्राप्त गरेको सन्द्तषु्टी मापन तथा गनुासो व्यिस्थापनको 
संस्थागत व्यिस्थाको वक्रयािीिताको आिार र प्रभािकारीता समेत सूर्कको आिार हनुेछ ।  

29.  क्षमता विकास योजनाको िालग आन्द्तररक श्रोतबाट नपगु रकम कायिक्रमका आिारमा नपगु श्रोत 
सािन तथा जनिशक्त िाह्य श्रोतबाट जटुाई पररर्ालित भएको हनुेछ ।  

30.  गाउँपालिकािे साििजलनक के्षत्र सवहत लनजी के्षत्र, गैसस, सामदुावयक संस्थासँगको सहकायि र 
साझेदारीमा क्षमता विकास कायिक्रम कायािन्द्ियनका ल्याएको हनुेछ ।  

31.  गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजनाका विर्य के्षत्रहरूमा प्रशिक्षण सञ्चािन गनि योग्य सेिा 
प्रदायहरूको सूर्ी तयार भई सो बमोशजम सेिा प्रदायकहरू पररर्ािन भएका हनुेछन ्।   

 

  



खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना २०७९ 

| 33 | 

 

पररच्छेद सातः  तै्रिावर्िक क्षमता विकास कायिक्रम 

७.१ संस्थागत क्षमता विकास योजना 

स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अन्द्तरगित पालिकाको भलूमका तथा शजम्मेिारी पूरा गनिका िालग संस्था 
तथा संस्थाको प्रत्येक्ष पहुरँ् लभत्र रहेको दक्षता, सीप, बझुाई, िारणा, मूल्य, सम्बन्द्ि, व्यिहार, स्रोत र सािनको 
समग्र अिस्थािाई बझुाउँदछ । क्षमता विकासिे भलूमका तथा शजम्मेिारी पूरा गनिका िालग व्यशक्त, संगठन 
तथा समाजमा रहेको त्यस्तो ज्ञान, सीप र िारणा जस्ता पक्षहरू पदिछन।् क्षमता विकास िामो समय सम्म 
लनरन्द्तर र्लिरहन ेएउटा प्रवक्रया हो, जसको माध्यमिे व्यशक्त, संगठन र समाजिे आइपने समस्याहरू समािान 
गनि, सम्भािनाहरूको उपयोग गनि तथा समय सापेक्ष विकासका लनिािररत उद्दशे्यहरू प्राप्त गनि आिश्यक 
ज्ञान, सीप र िारणा प्राप्त गदिछ । यसथि, स्थानीय तहकोक्षमता विकास िब्दिे व्यशक्तको ज्ञान, लसप र 
िारणामा सकारात्मक प्रभाि ल्याउनकुा साथै समग्र संस्था र प्रणािीको कायि दक्षता र प्रभािकारीता िृवि 
भने्नबझुाउँदछ । यस वहसाििे स्थानीय सरकारको क्षमता विकासिाई बहृत रूपमा र्ारभागमा बाँडेर हेने 
गररन्द्छ । जनु स्थानीय तहको पवहिोः भौलतक स्रोत सािन दोस्रोः ऐन, लनयम, विलि र प्रणािी, तेस्रोः जनिशक्त 
व्यिस्था र र्ौथोः ज्ञान, सीप, दक्षता जस्ता पक्षहरू पदिछन । 

गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमताको िेखाजोखाको आिार, संस्थागत स्िमलु्याङ्कनको नलतजा, विद्यमान संस्थागत 
संरर्ना तथा शजम्मेबारी र कायि सम्पादनको अिस्थािाई मध्यनजर गदै विश्लरे्ण गररएको छ । खासगरी 
विकास व्यिस्थापन, संगठन व्यिस्थापन, विशत्तय व्यिस्थापन, सरु्ना व्यिस्थापन, सिुासन, समन्द्िय र सहकायि 
जस्ता विर्य बस्तहुरूिाई गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता लभत्र राशखएको छ । उक्त विर्य के्षत्रमा भौलतक 
स्रोत सािन, ऐन लनयम विलि र प्रणािी, जनिशक्त ब्यिस्थापन र ज्ञान सीप, दक्षता िाई अलभबवृि गने 
वक्रयाकिापहरू समिेि हनुे गरर संस्थागत क्षमता योजना लनमािण गररएको छ । 

तालिका 2: संस्थागत क्षमता विकास योजना 

क्र.सं प्रमखु वक्रयाकिाप 
बजेट  

(रु. हजारमा) 

कायिक्रम कायितालिका 
आ.ि. 

२०७९/८० 

आ.ि. 
२०८०/८१ 

आ.ि. 
२०८१/८२ 

1 िडा कायाििय भिन लनमािण 30000       
2 स्िास्थ्य संस्थाहरूको भिन स्तरोन्नती 10000       

3 
गाउँपालिकाको प्रिासकीय भिन तथा िडा 
कायाििय भिनहरूमा इन्द्टरनेट क्षमता सिुार  

5000       

4 
िडा कायाििय भिनमा विितु व्यिस्थापन 
(िैकशल्पक व्यिस्था र व्याकअप समेत) 

10000       

5 साििजलनक कायािियमा िौर्ािय व्यिस्थापन 1000       

6 
कायािियिाइि आिश्यक समान (दराज, कुर्ी, 
टेबिु खररद) 

3000       

7 
कायािियिाइि आिश्यक समान (कम्प्यटुर, वप्रन्द्टर 
खररद) 

7000       

8 गाउँपालिकाको आिलिक योजना तजुिमा १५००       

9 
गाउँपालिकाको मानि संसािन विकास सम्िशन्द्ि 
अल्पकािीन तथा दीघिकािीन नीलत लनमािण 

300       
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क्र.सं प्रमखु वक्रयाकिाप 
बजेट  

(रु. हजारमा) 

कायिक्रम कायितालिका 
आ.ि. 

२०७९/८० 

आ.ि. 
२०८०/८१ 

आ.ि. 
२०८१/८२ 

10 
गाउँपालिकाको िैवङ्गक बजेट तथा सामाशजक 
समािेिीकरण नीलत लनमािण 

300       

11 गाउँपालिकाको सञ्चार रणनीलत तजुिमा 150       
12 गाउँपालिकाको सेिा प्रिाहको मापदण्ड तजुिमा 50       

13 
गाउँपालिकामा कृवर् विपद महामारीको विर्यमा 
योजना तथा िजेट लनमािण 

1500       

14 
गाउँपालिकाको िेभ साईट अध्यािलिक (सबै 
सूर्नाहरू) 

300       

15 
अनगुमन सम्िशन्द्ि अलभमशुखकरण उपभोक्ता 
सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार, साििजलनक 
परीक्षण सम्िशन्द्ि अलभमशुखकरण 

300       

16 
अन्द्तर स्थानीय तह समन्द्िय तथा सहकायि 
कायिविलि तयारी 

50       

17 
अलभिेख व्यिस्थापनका िागी छुटै्ट इकाई 
स्थापना 

३००       

18 
आिारभतू स्िास्थ्य तथा सरसफाई सम्िशन्द्ि 
नीलत, काननु, मापदण्ड, योजनाको लनमािण सम्िशन्द्ि 
विर्यमा स्िास्थ्यकमीहरूिाई अलभमशुखकरण 

500       

19 
उत्थानिीि स्थानीय समदुायका िालग रणनीलत 
तयार 

20       

20 
उपभोक्ता सलमलत गठन, पररर्ािन तथा 
व्यिस्थापन कायिविलि तयारी 

20       

21 
कमिर्ारी तथा पदालिकारीहरूको कायिसम्पादन 
सम्झौता 

50       

22 कमिर्ारीहरूको आर्ारसंवहता तजुिमा 20       

23 
कायिपालिका/विर्यगत सलमलत उपसलमलतहरूको 
कायिविलि लनमािण 

20       

24 
कृवर् प्रसार, उत्पादन, व्यिस्थापन सम्िशन्द्ि 
स्थानीय नीलत, काननु, मापदण्ड तजुिमा 

50       

25 
खानेपानीका िालग ग्रालमण ममित संभार 
कायिकतािका िाई एक पटकका िालग औजार 
सहयोग 

1500       

26 गाउँपालिकाको योजना कायिन्द्ियन सहशजकरण 1200       

27 
गाउँपालिका र विकास साझेदरहरू लबर् 
अन्द्तरवक्रया 

50       

28 
गाउँपालिका स्तरीय बहसुाझेदार मन्द्र् गठन तथा 
सञ्चािन 

200       

29 
गाउँपालिकाका िाखागत तथा िडा 
कायािियहरूको भिन िगायत भौलतक पूिाििार 
लनमािण, सिुार तथा विस्तार 

१०००       

30 िावर्िक खररद योजना लनमािण 50       
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क्र.सं प्रमखु वक्रयाकिाप 
बजेट  

(रु. हजारमा) 

कायिक्रम कायितालिका 
आ.ि. 

२०७९/८० 

आ.ि. 
२०८०/८१ 

आ.ि. 
२०८१/८२ 

31 िावर्िक सामाशजक परीक्षण 300       
32 विर्यगत रणनीलतक योजना लनमािण 800       

33 
विर्यगत सलमलत (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन) 
कायिविलि तयारी 

200       

34 
व्यिसाय दताि गरेका व्यिसायीहरूको प्रोफाइि 
तजुिमा 

200       

35 पूण सरसफाईका िालग मापदण्ड तयारी 20       
36 बािकल्याण गहृ कायिविलि तयारी 20       
37 बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्किन 500       
38 राजस्ि असिुी साक्षरता कायिक्रम 200       
39 राजस्ि योजना तजुिमा 350       
40 गनुासो व्यिस्थापन कायिविलि तयारी 20       
41 सूर्ना पाटीिाई व्यिस्थापन 100       

42 
ग्रालमण कृवर् प्रविलििाई एक पटकका िालग टुि 
वकट र और्लि सहयोग 

1500       

43 
ग्रालमण पि ुप्राविलिक िाई एक पटकका िागी 
टुि वकट र और्लि सहयोग 

1500       

44 कर व्यिस्थापन कायिविलि लनमािण 50       
45 र्ौमालसक रुपमा साििजलनक सनुिुाई कायिक्रम 2000       
46 तेश्रो पक्षबाट आयोजनाको अध्ययन अनसुन्द्िान  1500       
47 ठदगो विकास िक्ष्यको स्थानीयकरण मापडण्ड 20       

48 
पदालिकारी तथा कमिर्ारीहरूको आर्ार संवहता 
लनमािण 

200       

49 
पालिकाका सबै बस्तीमा मोबाइि नेटिकि का 
िालग उपयकु्त स्थानमा टािर लनमािण 

0       

50 
पालिकाको विकट िडाहरूमा स्िास्थ्य शक्िलनक 
खोल्न प्रोत्साहन कायिक्रम 

300       

51 पालिकाको संगठन तथा व्यिस्थापन सभेक्षण 500       

52 

पालिकास्तरीय कृवर् प्रसारको संयन्द्त्र खडा गने, 

प्राविलिकहरूिाई कृवर् िजार सूर्ना, हाट िजार, 
प्रविलि प्रसार र कृर्क क्षमता विकास तालिमको 
आयोजना 

300       

53 पाश्र्िशर्त्र अध्यािलिक  1000       
54 स्थानीय सिुासन ििेुवटन प्रकािन 500       

55 
गाउँपालिका विकास गलतविलि रेलडयो कायिक्रम 
सञ्चािन  

300       

56 
िैससास सम्िशन्द्ि संयन्द्त्रहरू लनमािण तथा 
पररर्ािन  

50       
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क्र.सं प्रमखु वक्रयाकिाप 
बजेट  

(रु. हजारमा) 

कायिक्रम कायितालिका 
आ.ि. 

२०७९/८० 

आ.ि. 
२०८०/८१ 

आ.ि. 
२०८१/८२ 

57 िातािरण, जििाय ुपररितिन व्यिस्थापन नीलत 50       

58 
सूर्ना प्रविलि विकास र इ गभरनेन्द्सको िालग 
भौलतक सामग्री व्यिस्थापन 

५००       

59 
सूलति, मठदरा, िाग ुपदाथि सेिनकतािहरूको तथ्याङ्क 
सङ्किन गरी यस सम्िशन्द्ि कायिमूिक अनसुन्द्िान 

300       

60 
सेिाग्राहीमैत्री भौलतक पूिाििार लनमािण (सेिाग्राही 
सरु्ना तथा पखािइ कक्ष) 

५०००       

61 
संयकु्त अनगुमन पररपाटीको विकास योजनाको 
र्ौमालसक, अिििावर्िक तथा िावर्िक समीक्षा  

200       

62 सरकारी कायािियहरूमा इहाशजरी व्यिस्थापन  500       
63 सबै काननुहरू प्रकािन  50       

64 
सबै नीलत लनयमहरूको विश्लवेर्त सारांि रुप 
तजुिमा 

50       

65 
सबै विद्याियको संस्थागत स्िमूल्याङ्कनको 
कायिविलि तजुिमा 

20       

66 
सबै विद्याियहरूको विद्यािय सिुार कायियोजना 
लनमािण 

20       

67 
सबै साििजलनक कायािियमा लनयलमत इन्द्टरनेट 
सवुििाको सलुनशितता 

0       

68 
सबै साििजलनक कायािियमा लनयलमत विद्यतु 
आपूलतिको सलुनशितता 

०       

69 साििजलनक कायािियमा खानेपानीको व्यिस्थापन 1000       

70 
स्िास्थ्य िाखािे आफ्नो िाखाको प्राथलमकता, 
िक्ष्य र रणनीलत तजुिमा 

0       

71 
स्िास्थ्य संस्थाहरूमा आिश्यक उपकरणहरूको 
व्यिस्था  

5000       

72 
हरेक िडा कायािियमा प्रिासन सेिाको सशर्ि 
व्यस्थापन 

0       

73 हरेक िाखाको कायिवििरण तजुिमा 150       
75 ममित संभार कोर् सम्िशन्द्ि नीलत लनमािण 20       

  जम्मा 100720       

 

७.२ मानि संसािन विकास योजना  

कुनै पलन साििजलनक संस्थाको कायि सम्पादनको प्रभािकारीता मापन गने महत्िपणुि आिार मानि स्रोत हो 
। मानि संिािन विकस अन्द्तगित संस्थामा संिग्न जनिशक्तहरूको ज्ञान, सीप, दक्षता र क्षमता पदिछ । 
जनिशक्तको दक्षतािे नै संस्थाबाट वितरण गररने सेिा तथा सािकीय प्रिन्द्िको उपयकु्त ब्यिस्थापन हनु 
सक्छ । यस सन्द्दभिमा स्थानीय तहिाई प्राप्त अलिकार तथा शजम्मेबारीको कायि सम्पादनको सलुनशिताको 
िालग संस्थामा मानिीय स्रोतको आिश्यकता पदिछ । हाि स्थानीय तहको विद्यमान प्रिासलनक तथा 
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सांगठलनक संरर्ना लनमािण तथा स्थापना हनुे क्रममा नै रहेका छन ्। स्थानीय सरकारको प्रिासलनक तथा 
सांगठलनक संरर्ना तथा इकाईहरूकोस्पष्ट कायि विभाजन र शजम्मेबारी नभईसकेको अिस्था देशखन्द्छ । 
यसकारण स्थानीय सरकारको मानविय संिािनको ब्यिस्थापन तथा दक्षता अलभबवृि गनुि आिश्यक रहेको 
छ ।  

सामान्द्यतया मानि संिािन विकास भन्नािे कमिर्ारी िा जनप्रलतलनलिहरूिे प्राप्त भलूमका पूरा गनिका िालग 
व्यशक्तको ज्ञान, सीप र िारणामा सकारात्मक सिुार गने कायि जस्तै; तालिम, अध्ययन अििोकन आठदिाई 
क्षमता विकास भनेर बझु्ने गररन्द्छ, तर क्षमता विकास केिि तालिम, गोष्ठी, अन्द्तरवक्रया मात्र नभई यो 
संगठनमा आिि मालनस, संस्थाको आन्द्तररक तथा बाह्य व्यिस्थापन, संरर्ना, विलि, प्रस्ततुी जस्ता पक्षहरूसगँ 
सम्बशन्द्ित हनु्द्छ र यो लनरन्द्तर रूपमा र्लिरहने प्रवक्रया हो । संस्थािे प्रभािकारी रूपमा संस्थाको उद्देश्य 
हालसि गनिका िालग विद्यमान जनिशक्तको क्षमता विकास लनरन्द्तर गदै जान ु जरूरी हनु्द्छ । विद्यमान 
जनिशक्तको क्षमता विकासको पवहिो कायि जनिशक्तको विद्यमान क्षमताको मूल्याङ्कन तथा विश्लरे्ण गरी 
त्यस अनरुूप क्षमता विकास नीलत तथा योजनाको तजुिमा तथा कायािन्द्ियन आिश्यक छ । स्थानीय 
सरकारको मानि संिािनमा लनिािशर्त पदालिकारी एि लनठदिष्ट भलूमका पूरा गनि आिश्यक ज्ञान, सीप र 
िारणा भएका िा हालसि गनि सक्न ेक्षमता भएका कमिर्ारीिाई जनाउँदछ । यस अन्द्तगित आिश्यक मानि 
संिािन प्राप्तीका िालग गररनकेायिहरू (संगठन तथा व्यिस्थापन सबेक्षण, दरबन्द्दी लनिािरण, लनयशुक्त प्रवक्रया, 
सरूिा/बढुिा व्यिस्था, शजम्मेिारी लनिािरण, पाररश्रलमक आठद) िाई बझु्न सवकन्द्छ । स्थानीय सरकारका 
भलूमका पूरा गनि शजम्मेिारीमा रहेका जनिशक्तहरू (लनिािर्त पदालिकारीहरू, कमिर्ारीहरू, स्थानीय सरकारसँग 
प्रत्येक्ष संिग्न भई कायि गने उपभोक्ता सलमलतका पदालिकारीहरू, स्ियं सेिीहरू आठद) को क्षमता विकास 
पदिछ । 

गाउँपालिकाको जनसंख्या, सेिाग्राहीको र्ाप तथा कायिके्षत्रिाई हेदाि हािको मानिीय संसािन क्षमता 
अप्रयाप्तता भई रहेको सन्द्दभिमा आिश्यकता अनसुार मानिीय क्षमता विकासका कायियोजना अपररहायि 
देशखन्द्छ । गाउँपालिकािे हािसम्म पलन संगठन तथा ब्यिस्थापन सबेक्षण प्रलतिेदन लनमािण गरेको छैन । 
यसथि संगठन व्यिस्थापन अध्ययन गरर गाउँपालिकाको स्पष्ट संरर्ना, िाखा, इकाई, सम्बशन्द्ित इकाईको 
कायिवििरण अनसुार गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट पाररत गरर ब्यिहारमा िाग ुगनुिपने देशखन्द्छ । मानिीय 
स्रोत क्षमता लबकास कायियोजना अन्द्तरगत यस पालिकाको मानि सािन प्राप्ती, जनप्रलतलनलि, विर्यगत सलमलत, 

उप सलमलत तथा कमिर्ारीहरूको क्षमता अलभबवृि गने ज्ञान, सीप र दक्षता अलभबवृि हनुे तालिम, गोष्ठी, 
अध्ययन, अनसुन्द्िानसँग सम्बशन्द्ित वक्रयाकिापहरू राशखएको छ । 

तालिका 3: मानि संसािन विकास योजना 

क्र.सं प्रमखु वक्रयाकिाप 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

कायिक्रम कायितालिका 
आ.ि.  

२०७९/८० 

आ.ि. 
२०८०/८१ 

आ.ि. 
२०८१/८२ 

1 
नि लनिािशर्त पदालिकारीहरूको िालग स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन र सिुासन सम्बन्द्िी 
तालिम 

500       

2 
स्थानीय िासन सम्बन्द्िी नीलत, काननु र 
साििजलनक प्रिासन बारे कायिपालिका र िडा 
सलमलतका पदालिकारीहरूिाई प्रशिक्षण 

500       
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क्र.सं प्रमखु वक्रयाकिाप 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

कायिक्रम कायितालिका 
आ.ि.  

२०७९/८० 

आ.ि. 
२०८०/८१ 

आ.ि. 
२०८१/८२ 

3 

योजना तजुिमा तथा कायािन्द्ियन गदाि 
सहभालगतामूिक योजना तजुिमा र्रणहरू बस्ती 
र िडा स्तरको योजना तजुिमा, विर्यगत र 
क्षेत्रगत योजना तजुिमा, गाउँ सभा सञ्चािन 
सम्बन्द्िी का.पा. सदस्यहरूिाई अलभमखुीकरण 

500       

4 
का.स.हरूिाई स्थानीय सरकार संञ्चािन 
सम्बन्द्िी अलभमखुीकरण कायिक्रम  

300       

5 
िैससास कायिविलिरनीलत सम्बन्द्िी 
जनप्रलतलनलिहरूिाई अलभमशुखकरण गने 

200       

6 
कायिपालिका सदस्यहरूको लसकाई आदान 
प्रदान अििोकन भ्रमण 

500       

7 

आलथिक प्रिासन िाखाका कमिर्ारीहरूिाई 
साििजलनक खररद, ई विलडङ्ग, िेखाको 
सप्टिेयर, राजस्ि सप्टिेयर ब्यिस्थापन 
सम्बन्द्िी तालिम (SUTRA, C-gas, पनुतािजकी) 

500       

8 
संस्थागत क्षमता स्िमलु्याङ्कन सम्बन्द्िी तालिम 
(िाखा प्रमखुहरू) 

200       

9 
प्राविलिक कमिर्ारीहरूको पिुाििार गणुस्तररयता 
बवृि सम्बन्द्िी ब्यिसायीक (सभे, ड्रोइङ्ग, 

स्टकर्र) तालिम 

500       

10 
प्राविलिक िाखाका कमिर्ारीहरूिाई क्याड, 

ईवटएविएस, सडक लडजाइन तथा अनिाईन 
प्रोक्योरमेन्द्ट्सको तालिम सञ्चािन 

500       

11 अनगुमन प्रलतिेदनमा सामवुहक छिफि  20       

12 
अनगुमन मूल्यांकन प्रलतिेदन बारे अनगुमन 
सलमलत कमिर्ारी र िडा सशर्ििाई तालिम 

300       

13 
अनगुमन सलमलत तथा कमिर्ारीहरूिाई 
अनगुमन लनदेशिकाको िारेमा अनशुिक्षण  

20       

14 
अनगुमन, मूल्यांकन, प्रलतिेदन प्रणालि बारे 
अनगुमन सलमलत र कमिर्ारीिाई प्रशिक्षण 

सलमलतका पदालिकारीिाई प्रशिक्षण 

50       

15 
उपभोक्ता सलमलतहरूिाई साििजलनक परीक्षण 
लनदेशिकाको बारेमा अलभमशुखकरण  

200       

16 
कमिर्ारीहरूका िालग व्यशक्तत्ि विकास 
सम्िशन्द्ि तालिम आयोजना 

1000       

17 
कायिपालिकाका सदस्यहरूिाई कायिपालिका 
सञ्चािन कायिविलिको िारेमा अनशुिक्षण 

100       

18 
कायिसम्पादनका आिारमा सबै भन्द्दा 
उत्कृष्टिाई परुस्कार 

50       
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क्र.सं प्रमखु वक्रयाकिाप 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

कायिक्रम कायितालिका 
आ.ि.  

२०७९/८० 

आ.ि. 
२०८०/८१ 

आ.ि. 
२०८१/८२ 

19 
कायाििय व्यिस्थापन तथा अलभिेख प्रणािी 
बारे िडा सशर्िहरू र पालिकाको प्रिासन र 
सूर्ना प्रलबलि िाखाका कमिर्ारीिाई प्रशिक्षण 

200       

20 कृवर् तथा पि ुलबमा सहजकताि तालिम 100       

21 
खररद नीलत र साििजलनक खरीद व्यिस्थापन 
बारे शजन्द्सी हेने, िेखा हेने कमिर्ारी र 
पदालिकारी िाई तालिम 

100       

22 
गाउँ सभा सञ्चािन कायिविलिको िारेमा 
अनशुिक्षण 

50       

23 
गाउँपालिका लभत्रका विलभन्न लबर्यगत 
सलमलतहरूिाई उलनहरूको औशर्त्य र 
शजम्मेिारी बारे प्रशिक्षण 

50       

24 
गनुासो ब्यिस्थापन बारे िडा सलमलत, िडा 
सशर्ि र न्द्यावयक सलमलतिाई प्रशिक्षण 

100       

25 ग्रलमण कृवर् प्राविलिक २१ ठदन ेतालिम 500       
26 ग्रमीण पि ुप्रविलि २१ ठदन ेतालिम 500       
27 जििाय ुपररितिन सम्िशन्द्ि तालिम 100       

28 
टोि विकास संस्थाको गठन तथा 
अलभमशुखकरण 

500       

29 
दीगो विकास िक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बशन्द्ि 
तालिम 

100       

30 
नलतजामा आिाररत योजना तजुिमा र अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन प्रणािी बारे कायिपालिका 
सदस्य, कमिर्ारी र िडा सलमलतिाई तालिम 

300       

31 
नसने रोगको िारेमा समदुायमा अलभमशुखकरण 
कायिक्रम 

300       

32 
नेततृ्ि सीप, द्वन्द्द व्यिस्थापन बारे 
जनप्रलतलनलििाई अलभमखुीकरण 

200       

33 
न्द्याय सम्पादन तथा मध्यस्थता बारे न्द्यावयक 
सलमलतका पदालिकारीिाई प्रशिक्षण 

250       

34 
न्द्यावयक सलमलतमा काननु विज्ञको सेिा लिने 
व्यिस्था 

50       

35 

पूणि खोप, सरसफाइ, बािवििाह, घटना दताि 
तथा छुिाछुत, भेदभाि, दाइजो, छाउपडी, 
बोक्सी, जस्ता विकृलत बारे जनप्रलतलनलि, 

कमिर्ारी र टोि विकास संस्थािाई तालिम 

500       

36 
प्रकाशित सबै काननुहरूको िारेमा सबै 
सरोकारिािाहरूिाई अलभमशुखकरण 

200       

37 
बाि क्िि, संजािको िालग क्षमता विकास 
तालिम 

100       

38 बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्द्िी तालिम 50       
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क्र.सं प्रमखु वक्रयाकिाप 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

कायिक्रम कायितालिका 
आ.ि.  

२०७९/८० 

आ.ि. 
२०८०/८१ 

आ.ि. 
२०८१/८२ 

39 
भिन संवहता बारे कायिपालिका तथा िडा 
सलमलत र कमिर्ारीिाइ अलभमशुखकरण 

50       

40 
भ—ूउपयोग नीलत बारे कायिपालिकाका तथा 
िडाका पदालिकारी र विर्यगत िाखा 
प्रमखुिाई अलभमखुीकरण 

50       

41 
मवहिा स्िास्थ्य स्ियंसेविकाहरूिाई पोर्ण र 
बाि स्िास्थ्य बारे प्रशिक्षण 

100       

42 
राजस्ि तथा श्रोतको उपयोग सम्िशन्द्ि नीलतको 
विर्यमा राजस्ि परामिि सलमलतिाई तालिम 

50       

43 

राजस्ि परामिि िाखा, कमिर्ारी तथा 
पदालिकारी तथा जनप्रलतलनलिहरूिाई अन्द्य 
गाउँपालिका तथा गाउँपालिकािे राजस्िको 
क्षेत्रमा गरेको उदाहरणीय कामको िारेमा 
अलभमशुखकरण 

150       

44 
िेखा तथा अन्द्य िाखाका कमिर्ारीहरूिाई 
सूर्ना प्रविलिको िारेमा तालिम 

50       

45 
िेखा व्यिस्थापन, आन्द्तररक िेखापरीक्षण, 

बेरूज ुफर्छ्यौट बारे िेखा िाखाका कमिर्ारी 
र प्र.प्र.अ. िाई प्रशिक्षण 

50       

46 
िैंलगक समानता र सामाशजक समािेिीकरण 
बारे कायिपालिका र िडा सलमलतका 
पदालिकारी िाई प्रशिक्षण 

20       

47 
िैंलगक समानता र सामाशजक समािेिीकरण 
बारे गाउँपालिकाका अलिकृत कमिर्ारी र िडा 
सशर्िहरू िाई प्रशिक्षण 

20       

48 िैससास नीलतको िारेमा अलभमशुखकरण 50       

49 
िजेट तजुिमा तथा आय व्यय प्रक्षेपणको 
विर्यमा आलथिक प्रिासन िाखाका 
कमिर्ारीहरूिाई अलभमशुखकरण 

200       

50 
िडा सशर्िहरू िाई कम्प्यटुर सफ्टिेर 
सम्बन्द्िी तालिम 

500       

51 िािक्ििहरूिाई अलभमशुखकरण 200       

52 
विकासमा सहभलगता र सूर्नाको हक बारे 
तालिम 

50       

53 विद्यािय व्यिस्थापनिाई तालिम सञ्चािन 200       

54 
विलभन्न लनमािण व्यिसायी, करदाता र 
गाउँपालिका िीर् अन्द्तवकि या कायिक्रम 

30       

55 
विर्यगत सलमलतको िालग क्षमता विकास 
तालिम 

300       

56 
व्यिसाय दताि/ अद्यािलिक सम्िशन्द्ि घशुम्त 
शिविर सञ्चािन 

300       
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क्र.सं प्रमखु वक्रयाकिाप 
बजेट  
(रु. 

हजारमा) 

कायिक्रम कायितालिका 
आ.ि.  

२०७९/८० 

आ.ि. 
२०८०/८१ 

आ.ि. 
२०८१/८२ 

57 
संघ, प्रदेि र स्थानीय तह लबर् समन्द्िय 
बैठक, अन्द्तरवक्रया गोष्ठी 

200       

58 
सकारात्मक सोर् बारे कायिपालिका र िडा 
सलमलतका पदालिकारी िाई प्रशिक्षण 

300       

59 
सबै िडामा सम्पशत्त कर सम्िशन्द्ि अनशुिक्षण 
कायिक्रम 

300       

60 
सामाशजक उत्तरदावयत्ि र जिाफदेवहताको 
अििारणा, औजारहरू र उपयोग सीपबारे 
पदालिकारी र कमिर्ारीिाई तालिम 

150       

61 
साििजलनक खररद ऐन, लनयमाििी, आलथिक 
प्रिासन लनयमाििी तथा खररद योजना 
सम्िशन्द्ि अनशुिक्षण प्रदान  

150       

62 
सूर्ना तथा सेिा प्रिाह नीलतको िारेमा 
अन्द्तवकि या कायिक्रम  

100       

63 
सूर्ना प्रलबलि, अलभिेख ब्यिस्थापन र तथा 
ज्ञान व्यिस्थापन बारे गाउँपालिकाका कमिर्ारी 
र िडा सशर्िहरू िाई प्रशिक्षण 

200       

64 

सेिाग्राहीमैत्री साििजलनक सेिा प्रिाह, 
जनसम्पकि , संर्ार तथा संिाद िैिी र सूर्ना 
प्रविलि बारे गाउँपालिकाका कमिर्ारी र िडा 
सशर्ििाई प्रशिक्षण 

500       

65 
स्थानीय िासन सम्बन्द्िी नीलत, काननु र 
साििजलनक प्रिासन बारे गाउँपालिकाका 
अलिकृत र िडा सशर्िहरू िाई प्रशिक्षण 

100       

66 
स्थानीय सेिा व्यिस्थापन सम्िशन्द्ि नेपाि 
सरकारको नीलत, मापदण्ड, सेिा िति आठदको 
विर्यमा कमिर्ारीहरूिाई अलभमशुखकरण 

200       

67 
स्िास्थ्य आमा समहुिाई संस्थागत विकास 
सम्िशन्द्ि तालिम प्रदान  

200       

68 स्िास्थ्य िीमाको िारेमा अलभमशुखकरण 300       
  जम्मा 15260       

 

७.३ क्षमता विकास योजना अनगुमन तथा कायािन्द्ियन समन्द्िय सलमलत  

गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना प्रवक्रयाको नतेतृ्ि तथा क्षमता विकास योजनाको कायािन्द्ियनमा 
सहजीकरण गनिका िालग गाउँपालिकाका अध्यक्षिे गाउँपालिकाको क्षमता विकाससँग सम्बशन्द्ित सम्पूणि 
पक्षहरूको समािेिी सहभालगता सलुनशित गरी कायिपालिकाको कुनै एक सदस्यको संयोजकत्िमा पाँर् 
सदस्यीय क्षमता विकास समन्द्िय सलमलत गठन गनुि पदिछ । उक्त सलमलतको सदस्य सशर्ि मानि संिािन 
विकास िा कमिर्ारी प्रिासन हेने िाखा प्रमखुिाई तोक्न ुउपयकु्त हनु्द्छ । गाउँपालिकामा प्रिासन िा 
सिुासन सलमलत गठन भएको अिस्थामा सोही सलमलतिाई यो शजम्मेिारी ठदन सवकन्द्छ । क्षमता विकास 
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योजना अनगुमन तथा कायािन्द्ियन समन्द्िय सलमलत अन्द्तगित गाउँपालिकामा अनसूुशर् ८ बमोशजमको एक 
सलमलत गठन भएको छ । 

उक्त सलमलतको कायि लनम्नानसुार हनुेछः 

• संस्थागत तथा मानि संिािन क्षमता विकास योजना मा नेततृ्िदायी भलूमका लनिािह गने, 
• क्षमता विकाससम्बन्द्िी नीलत तथा रणनीलतहरू तजुिमा गरी कायिपालिका माफि त ्सभाबाट पाररत 

गराउने र कायािन्द्ियनका िालग बजेटको सलुनशितता गनि, 
• क्षमता विकास योजनािाई िावर्िक रुपमा अध्यािलिक गने गराउने, 
• क्षमता विकासका कायिक्रमहरू सञ्चािन गने गराउन,े 
• गाउँपालिकाको के्षत्रलभत्र सञ्चािन हनुे क्षमता विकासका कायिक्रमहरू बीर् समन्द्िय गने 

गराउने,   
• सलमलतिे सूर्कमा आिाररत भई क्षमता विकास कायिक्रमको अनगुमन गने,  
• कायिक्रमको गणुस्तर सलुनशित गनि लनयलमत रूपमा कायिक्रमको अनगुमन र समीक्षा गने, 
• क्षमता विकास सम्बन्द्िमा अन्द्य सहयोगी लनकायहरूबीर् समन्द्िय गने, 

• क्षमता विकास सम्बन्द्िी अध्ययन, अन्द्िेर्ण गने गराउने, 
• क्षमता विकास सम्बन्द्िी अन्द्य आिश्यक कायिहरू गने । 

७.४ कायिपालिका पदालिकारी तथा सदस्य र िडा सदस्यहरूको नामाििी र सम्पकि  नम्बरहरू  

यस गाउँपालिकाको कायिपालिका पदालिकारी तथा सदस्य र िडा सदस्यहरू सम्बशन्द्ि विस्ततृ वििरणहरू 
अनसूुशर् ८.१ मा समािेि गररएको छ । 

७.५ स्थानीय तहमा गठठत विलभन्न सलमलतहरूको वििरण  

यस गाउँकायािपालिका कायािियमा गठन भएका विलभन्न सलमलतहरूको वििरण अनसूुशर् ८ मा समािेि 
गररएको छ । 

७.६ स्थानीय तहमा कायिरत कमिर्ारीहरूको वििरण  

यस गाउँकायािपालिका कायािियमा कायिरत कमिर्ारीहरूको वििरण अनसूुशर् ८.२ मा समािेि गररएको छ 
। 
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पररच्छेद आठः लनष्कर्ि तथा सझुाि 

स्थानीय तहका गाउँपालिकािे नयां सोर् र शृ्रजनिीितािाई आिार मानेर विकलसत प्रविलि र समयको माग 
अनसुार पररितिनिाई स्िीकार गदै अगाडी बढन ु पने र्नुौती अिका ठदनमा देशखन थािेको छ । 
गाउँपालिकाको कायिके्षत्र र कायि शजम्मेिारीमा िढोत्तरी भएसँगै गाउँ विकास तथा सेिा प्रिाह सम्बशन्द्ि नयाँ 
अििारणा, सोर्, अभ्यासहरूमा व्यापक पनुराििोकन आिश्यक भई सकेको छ । स्थानीय तहहरू अि 
स्थानीय सरकारको भमूीकामा विकासका संिाहकको रुपमा व्यिहाररक तिरमा नै रुपान्द्तरणको िालग तयारी 
अिस्थामा रहन ुपदिछ ।  

गाउँपालिकािे गाउँ विकासका िालग लिएका दीघिकािीन विकास सोर्, िक्ष, रणनीलत तथा नीलतहरू नै 
गाउँसभाबाट लनरन्द्तर रुपमा साििजलनक गदै गाउँको स्िरुपमा पररितिनको प्रलतििता सवहत दूरगामी महत्िका 
कायिक्रमहरू अगाडी साररएको देशखन्द्छ । स्िीकृत कायिक्रम सञ्चािन गनि आिश्यक कानूनी आिार, 
सािनश्रोत, जनिशक्त, काम गने उर्ीत िातािरण सबै उपिब्ि हुँदाहदैु पलन समग्रमा कायि सम्पादनको स्तर 
र उपिब्िीबाट सन्द्तोर् गने ठाउँ देशखदैन । यसबाट स्पष्ट हनु्द्छ वक स्थानीय तहिे ठूिा सपना बाड्न ुर 
प्रलतििता गनुि पवहिे आफ्नो मौजूदा सङ्गठनात्मक एिं जनिशक्तको कायिसम्पादन क्षमता, दक्षता र सीपको 
आकंिन गरी क्षमता अलभबिृी गने कायििाई उच्र् प्राथलमकता ठदन ुपने रहेछ ।  

गाउँपालिकािाई सक्षम सबि र गलतिीि गाउँपालिकाको रुपमा अगाडी बढाउन तथा आम गाउँिालसहरूिाई 
गाउँपालिकाबाट उपिब्ि गराउन ुपने सेिा सलुबिाहरू लछटो छररतो एिं प्रभािकारी रुपमा झन्द्झटरवहत 
वकलसमिे उपिब्ि गराउने शजम्मेिारी पूरा गदै विकलसत गाउँ लनमािणका काममा प्रभािकारीता ल्याउन 
गाउँपालिकाको अिरोिको रुपमा रहेका प्रणािीगत र संस्थागत समस्या तथा  र्नुौतीहरूको सवह पवहर्ान 
र समािानका िालग उपयकु्त कदम र्ाल्न गाउँपालिकािे आफ्ना सािन श्रोतको सवह उपयोगमा ध्यान 
केन्द्रीत गनै पदिछ । योग्य र सक्षम व्यशक्तिाई रुर्ी र विज्ञता भएको के्षत्रको शजम्मेिारी र नेततृ्ि सशुम्पन 
सवकएमा सो बाट लछटो नतीजा प्राप्त हनुे र सङ्गठन लभत्र अन्द्य कमिर्ारीिाई पलन काममा रुर्ी र प्रोत्साहन 
लमल्न सक्दछ ।  

नेपािको नयाँ संवििानिे पररकल्पना गरेको संघीय संरर्नामा गठन हनुे स्थानीय तहको सरकार र सो 
सरकारको कायि शजम्मेिारी सम्पादन गनि अवहिेका गाउँपालिकाहरूिे आफ्नो परम्परागत सोर्, कायििैिी, 
व्यिहारमा समयसापेक्ष पररबतिनका साथै गलतशिि र कायिमूिक सङ्गठन लनमािणमा ध्यान केन्द्रीत गनै पदिछ 
। गाउँपालिकाको प्रस्ततु क्षमता विकास कायियोजनािे आगामी ठदनमा जनअपेक्षा अनसुार सेिाग्राही मैत्री, 
शजम्मेिारी र दावयत्ि लनिािह गनि सक्षम गलतिीि गाउँपालिका लनमािणमा योगदान ठदन सक्ने आिा लिईएको 
छ ।   

प्रस्ततु क्षमता विकास कायियोजनाको ईमान्द्दारीपूििक संस्थागत स्िालमत्ि ग्रहण र कायािन्द्ियनको आिश्यकता 
यस्को पूिि सति हो । गाउँपालिकाको पदालिकारीहरू तथा कमिर्ारीको िालग यो क्षमता विकास सम्िन्द्िी 
प्रलतिेदन सङ्गठनको िस्तशुस्थलतको अध्ययन, समस्याहरूको पवहर्ान र विश्लरे्णका साथै गाउँपालिकाको 
अग्रगामी सिुारको मागिमा एक भरपदो दस्तािेज हनु सक्ने विश्वास लिन सवकन्द्छ ।  

यो संस्थागत क्षमता विकास प्रलतिेदनमा औल्याईएका सिुारात्मक पक्षिाई सङ्गठनको वहतमा एक सिक्त 
आिारको रुपमा प्रयोग गनि सवकएमा मात्र यो प्रलतिेदनको औशर्त्य रहन जान्द्छ । यस्को सफि 
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कायािन्द्ियनबाट लसवकएका पाठहरूमा सिुार र प्ररेणा लिदै ३ िर्ि पलछ अको अध्ययन प्रलतिेदन तयार गनि 
सवकएमा क्षमता विकास कायिक्रमको लनरन्द्तरता रहने छ । यस प्रलतिेदनको स्िीकृती र कायािन्द्ियनमा 
गाउँपालिकाको समग्र जनिशक्त विकासको भविष्य लनभिर रहने हुँदा यस प्रलतिेदनिाई गाउँपालिकािे गहन 
अध्ययन गरी उपिव्ि सािन श्रोतको आिारमा कायिक्रमको प्राथलमकताको आिारमा क्रमिः कायािन्द्ियन 
गने विश्वास राशखएको छ । 

यस गाउँपालिकाका िालग क्षमता विकास योजना कायिन्द्ियनका िालग लनम्नबमोशजमका सझुािहरू लसफाररि 
गररएको छ । 

▪ गाउँपालिकामा कायिरत सम्पूणि कमिर्ारीहरूिाई कायि वििरण उपिब्ि गराउने, कायि वििरणमा 
उल्िेख भएका विर्यमा प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत,सम्बशन्द्ित िाखाका अन्द्य कमिर्ारी र प्रिासन 
िाखा प्रमखु बीर् अन्द्तरवक्रया गने र सो कायि वििरणको आिारमा कायि सम्पादन मूल्याङ्कन गने, 

▪ कमिर्ारीहरूको लनयलमत बस्न ेमालसक बैठकमा क्षमता विकास योजना कायािन्द्ियनको अिस्था बारेमा 
छिफि गने,  

▪ गनुासो अलभिेखीकरण तथा व्यिस्थापन गदाि आई परेका समस्या र यसको समािानका िालग 
क्षमताको कुन तहमा के अप्यारो प¥यो भनी र्ौमालसक रूपमा समीक्षा गने, 

▪ सवक्रय रुपमा काम गने िातािरणका िालग कायािियको सरसफाइ तथा िौर्ाियमा पानीको 
व्यिस्था र कायाििय एिं प्रतीक्षाियको सामान्द्य ममित सम्भार र रंगरोगन गने, 

▪ गाउँपालिका तथा िडाहरू, विकास साझेदार, गैसस लबर्को संर्ार संजाि तथा तालिमका िालग दात ृ
लनकाय तथा सङ्घीय र प्रदेि सरकारिाई अनरुोि गने, 

▪ पसु्तकािय तथा सूर्ना केन्द्र, सोिपछु तथा सहायताकक्षकोस्थापना र स्तरोन्नलत गरी आकर्िक 
बनाउनकुो साथै कायाििय लभत्रको फलनिर्र र फाइलिङ् व्यिस्थाको पनुराििोकन गरी कायि 
र्सु्तताको िालग कमिर्ारीको सानो समूह बनाई शजम्मेिारी ठदने । 
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अनसूुर्ीहरू 

१. स्थानीय तहको क्षमता िेखाजोखा  

तालिका 4: खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको क्षमता िेखाजोखा 
क्षमता विकास क्षते्र भलूमका हनु ेिाखा तथा इकाइ र 

िडा नं सवहत 

कायि सम्पादनिाई प्रभाि पारेको विर्य क्षमता विकासका उपायहरू (िाखा तथा िडागत 
रूपमा) 

क. विकास व्यिस्थापन 

पालिकाको आिलिक/गरुु 
योजना लनमािण गनपुने  

योजना प्रिासन िाखा, प्रिासन 
िाखा, अन्द्य विर्यगत िाखा 

पालिका स्तरमा गरुु योजना नबनाउँदा कायि 
सञ्चािन गनि अप्यारो भएको  

कायि गदाि सेिा प्रदायक, सेिाग्राही र जनप्रलतलनलि 
िीर् तालिम नभएको 

गरुु योजना बनाइ काम गनुि पने 

शिक्षासँग सम्बन्द्िीत िैशक्षक 
गरुुयोजना िा गणुस्तर सिुारका 
िालग सम्भाव्यता अध्ययन 

योजना प्रिासन िाखा, शिक्षा तथा 
खेिकुद िाखा, प्रिासन िाखा 

िक्ष्य उद्देश्य कायिनीलत तथा रणनीलत र 
उपिशव्िको िास्िीक खाका नभएको 

सबै गाउँपालिका तथा िडामा रहेका कमिर्ारी, 
जनप्रलतलनलि िीर् समन्द्िय गरी विलभन्न गरुु योजना 
बनाउने  

िैशक्षक गरुुयोजना लनमािण गनुिपने 

कृवर्सँग सम्िशन्द्ित कृवर् 
गरुुयोजना िा कृवर् क्षेत्रको 
व्यािसावयकरणका िालग 
सम्भाव्यता अध्ययनहरू िा 
व्यािसावयक योजनाहरू 

योजना प्रिासन िाखा, प्रिासन 
िाखा 

कृवर् क्षेत्रमा कायिक्रम र्िाउँदा सेिाग्राही र्ाप 
तथा कायिक्रम गनि नसवक काम गनि गाह्रो भएको 

योजना बनाएर कायि गदाि सहज िातािरण लसजिना हनुे 

पयिटन गरुु योजना  योजना प्रिासन िाखा, प्रिासन 
िाखा 

गरुु योजना नभएकोिे पयिटन क्षेत्रको विकासका 
कायिक्रम गनिका िालग अन्द्यौिता 

पयिटन विकासमा बजेट छुट्याइ पयिटन क्षेत्रको विकास 
लबस्तार गने 

समािेिी विकास नीलत (िैंवङ्गक, 

बािबालिका, सीमान्द्तकृत िगि, 
गरीबमखुी विकास) 

सामाशजक िाखा, मवहिा तथा 
बािबालिका िाखा, प्रिासन िाखा 

कुनै पलन समािेिी नीलत (िैंवङ्गक, बािबालिका, 
सीमान्द्तकृत िगि, गरीबमखुी विकास नीलत) 
नबनेको 

सबैभन्द्दा पवहिा नीलत बनाउनपुने 

कायिसम्पादनमा समािेिीतािाई ध्यान ठदनपुने 
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क्षमता विकास क्षते्र भलूमका हनु ेिाखा तथा इकाइ र 
िडा नं सवहत 

कायि सम्पादनिाई प्रभाि पारेको विर्य क्षमता विकासका उपायहरू (िाखा तथा िडागत 
रूपमा) 

िातािरण, जििाय ुपररितिन 
व्यिस्थापन नीलत 

िातािरण विपद् व्यिस्थापन 
िाखा, प्रिासन िाखा 

नीलत नबनेको र कायिमा असहज िातािरण भएको  

जनप्रलतलनलि र सम्िशन्द्ित िाखाविि समन्द्िय 
नभएको 

नीलतगत तथा कायिक्रमगत कुराको िालग सबै 
सम्िशन्द्ित लनकाय िीर् समन्द्िय र सहकायि गरी कायि 
अगालड बढाउनपुने 

िावर्िक योजना तजुिमा योजना िाखा  िावर्िक योजना तजुिमा गनि कमिर्ारी र 
जनप्रलतलनलिको तालिम नभएको 

िावर्िक रूपमा योजना बनाउन ुपने 

योजना बनाउदा सबैिाई ध्यानमा राखी बनाउनपुने 

दीगो विकास िक्ष्यको 
स्थानीयकरण 

योजना िाखा, आलथिक प्रिासन 
िाखा, अन्द्य विर्यगत सम्पूणि 
िाखाहरू 

योजना नबनाएर कायि गदाि िािा अप्याराहरू 
भएको 

पवहिा त हरेक कुरा लनयममा हनु ुपने 

जनप्रलतलनलििे योजना बनाउँदा दीगो विकासिाई 
मध्यनजर गरी कायिको थािनी गनुिपने 

िावर्िक योजना कायािन्द्ियन प्र. प्र. अलिकृत, प्रमखु, उपाध्यक्ष र 
विर्यगत िाखा÷ िडा कायािियहरू 

कुनै पलन ऐन, लनयम, नीलत कायियोजना नबनेको सहभालगतात्मक विलिबाट िार्ीक योजना तजुिमा गरी 
कायािन्द्ियन गने 

ममित सम्भार व्यिस्थापन प्राविलिक िाखा, योजना िाखा, 
शजन्द्सी िाखा 

गणुस्तरीय सेिा प्रिाह 

सेिा प्रिाहमा सहजता  
स्रोत सािनको व्यिस्था गने 

सांगठलनक व्यिस्था, अनगुमन र मूल्याङ्कन 

अनगुमन तथा मूल्याङ्न प्रणािी 
र अलभिेखीकरण प्रणािी 

उपाध्यक्षको सशर्िािय, योजना 
िाखा, प्राविलिक िाखा, प्रिासन 
िाखा   

गणुस्तरमा सिुार सहभालगतात्मक अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको लनरन्द्तरता 
गने 

पषृ्ठपोर्णबाट आएका सझुािको कायािन्द्ियन गने 

ख. संस्थागत संगठन र संरर्ना व्यिस्थापन 

कमिर्ारी संगठन संरर्ना तथा 
कायिविभाजन 

प्रिासन िाखा, योजना िाखा, 
आलथिक प्रिासन िाखा, िडा 
कायाििय र अन्द्य विर्यगत 
िाखाहरू 

संगठन संरर्नाको पनुिराििोकन गनपुने,  

कायि विश्लरे्ण बमोशजम पूणि कायि विभाजन गनि 
बाँकी रहेको  

कायि वििरणिाई अद्यािलिक गने, 

दरबन्द्दीको पूिि प्रभाि विश्लरे्ण गने,  

लनशित समयमा शजम्मेिारी हेरफेर गने, 

प्रत्यक िाखाको तइ्र् ्व्यिशस्थत गने, 

कायािियिाई र्सु्त, दरुुस्त बनाउन ुपने, 

समसामवयक पयािप्त नीलतको व्यिस्था गने 

जनिशक्त, भौलतक पूिाििारको व्यिस्था गने 
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रूपमा) 

आन्द्तररक सञ्चार सूर्ना िाखा, प्रिासन िाखा, दताि 
तथा र्िानी फाँट, सूर्ना 
अलिकारी 

सूर्ना तथा जानकारी 
कम्प्यूटरकृत प्रणािी 
सामाशजक सञ्जाि 

इन्द्टरनेट, इमेि, िेभसाइट 

सूर्नाको सङ्किन, िगीकरण र संप्ररे्ण 

कमिर्ारीहरको आर्ार संवहता गाउँपालिका अध्यक्षको सशर्िािय, 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत, 

प्रिासन िाखा 

कमिर्ारीको कायि सम्पादन लनयलमयता, अनिुासन लनयम, काननुप्रलत प्रलतबि बनाउने 
कायाििय प्रमखुिे अनगुमन र मूल्याङ्कन गने व्यिस्था 
गने 

कमिर्ारीहरूको कायिवििरण र 
कायिसम्पादन मूल्याङ्कन 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत, 

प्रिासन िाखा  
ऐन लनयम विलिको कमी कमिर्ारी प्रिासन सम्बन्द्िी विलनयम तयार गरी थप 

स्पष्ट व्याख्या गनुिपने 

लनयकु्ती पदस्थापन र शजम्मेिारी ठददा कायिवििरण र 
त्यसको मूल्याङ्कन गरी आिार समेत उपिव्ि 
गराउनपुने,  

िावर्िक कायि सम्पादनमा करार पिती अििम्िन 
गनुिपने 

ग. वित्तीय व्यिस्थापन 

बजेट आम्दानी तथा खर्ि 
प्रणािी 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत, िेखा 
िाखा, योजना िाखा, शजन्द्सी िाखा 

रेकडि व्यिशस्थत र अद्यािलिक भइ नसकेको, 
दक्षताको कमी  

िजेट तथा योजना तजुिमा लनदेशिका तयार गनुिपने   
आलथिक प्रिासन विलनयमको तजुिमा, सेिा उन्द्मखु 
आलथिक सहायता कायिविलिको लनमािण 

खररद प्रणािी प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत, िेखा 
िाखा, शजन्द्सी िाखा 

परम्परागत कायि प्रणािीको अभ्यास  नीलत कायिविलि, प्राथलमकता र िारणामा पररितिन  
खररद योजना लनमािण अलभमखुीकरण र राजलनलतक 
प्रलतििता   

सम्पशत्त व्यिस्थापन प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत, िेखा 
िाखा, प्रिासन िाखा, शजन्द्सी िाखा 

दक्षता तथा क्षमताको कमी 
समन्द्ियको अभाि  

अलभमखुीकरण र राजलनलतक प्रलतिितािाई 
एजेशन्द्सको समन्द्ियमा िागत  
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क्षमता विकास क्षते्र भलूमका हनु ेिाखा तथा इकाइ र 
िडा नं सवहत 

कायि सम्पादनिाई प्रभाि पारेको विर्य क्षमता विकासका उपायहरू (िाखा तथा िडागत 
रूपमा) 

सामाशजक, आलथिक तथा राजलनलतक समस्या सङ्किन एिम ्अद्यािलिक  
संरक्षण विलि प्रकृया र प्रणािीको विकास तथा समदुाय 
न.पा साझेदारी विकास 

आन्द्तररक लनयन्द्त्रण प्रणािी र 
िेखा परीक्षण  

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत, िेखा 
िाखा िगायत सम्बि अन्द्य िाखा 

स्रोत सािनको अभाि  तालिमप्राप्त जनिशक्त र 
दक्षताको कमी 

 बेरुज ुफसेयौट पररयोजना व्यिस्थापन सम्बन्द्िी तालिम 

प्रलतिेदन प्रणािी योजना िाखा, िेखा िाखा िगायत 
सम्बि अन्द्य िाखा 

दक्षताको कमी अनगुमनको कमी प्रलतिेदन िेखनं तालिम  
प्रभािकारी अनगुमनको व्यिस्था गने   
फमेटहरूको व्यिस्था गन ]{ 

घ. सूर्ना व्यिस्थापन 

अलभिेख व्यिस्थापन प्रिासन िाखा, सूर्ना िाखा, दताि 
र्िानी फाँट तथा अन्द्य सम्बि 
िाखाहरू 

 स्रोत सािनको अभाि जनिशक्त र दक्षताको कमी  
सूर्ना नेटिवकि गंको अभाि 

सफ्टिेयर लनमािण  
कायािियको िेिसाइटबाट आिश्यक सूर्ना प्रलेसत गने, 

पालिका पाश्र्िशर्त्र सम्िशन्द्ि तालिम 

सूर्कहरूको तयारी र नक्साङ्न 

सूर्ना प्रविलिको उपयोग र 
विस्तार 

प्रिासन िाखा, सूर्ना िाखा, दताि 
र्िानी फाँट तथा अन्द्य सम्बि 
िाखा 

ज्ञान सीप र प्राविलिक क्षमता र आलथिक स्रोतको 
कमी 

प्रवक्रया र कायिविलि प्रष्ट तयार गनुि पने  
सूर्ना सङ्किन विश्लरे्ण र अद्यािलिक गने कायििाइ 
लनयलमत गनुि पने   

जनसहभालगता (नीलतगत तह 
देखी कायिन्द्ियन तहसम्म) 

गाउँ कायिपालिका 
प्रिासन िाखा 
योजना िाखा 
अन्द्य सम्बि विर्यगत िाखा 
आलथिक प्रिासन तथा िेखा 
िाखा 

जनसहभालगता सम्िशन्द्ि स्पष्ट अििारणा र 
कायिविलिको अभािका कारण योजना प्रवक्रयामा 
सहभालग तथा तािमेिको अभाि रहने   
योजना हस्तान्द्तरण विलिको विकास नहनुे 

लनमािण भएका लनदेशिका तथा कायिविलि समय समयमा 
पररमाजिन गरी सम्िशन्द्ित पक्षिाई तालिमको व्यिस्था 
गनुिपने, 

ममित सम्भारका िालग स्थानीय स्रोत सािनको व्यिस्था 
गनुिपने 
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क्षमता विकास क्षते्र भलूमका हनु ेिाखा तथा इकाइ र 
िडा नं सवहत 
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रूपमा) 

योजना र्क्रमा समािेिीकरण र 
सरोकारिािाको संिग्नता  

पालिकाका सम्रग गलतविलि र 
आलथिक कारोिारको पारठदिििता 
तथा सूर्ना प्रिाह 

प्रिासन िाखा 
िेखा िाखा 
विर्यगत िाखा 
 अन्द्य सम्बि िाखा 

सेिा ग्राहीिाई विर्यिस्तकुो ज्ञान नभएको  
कागजी प्रवक्रयािाई मात्र महत्ि ठदइएको  
सूर्ना िकुाउन े

प्रवक्रया र कायिविलि प्रष्ट रूपमा तयार पानपुने 

सूर्ना सङ्किन विश्लरे्ण र अद्यािलिक गने कायििाई 
लनयलमत गने 

जिाफदेवहता र गनुासो 
व्यिस्थापन 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

प्रिासन िाखा 
सूर्ना िाखा 
 अन्द्य सम्बि िाखा 

 उत्तरदावयत्िमा आिलुनक अििारणाको अभाि 
गनुासो सनुिुाइ कम प्राथलमकतामा पनुि, 

पालिकाका सबै सेिा प्रदायकहरूको सामवुहक 
साििजलनक सनुिुाइको व्यिस्था लमिाउनपुने 

गनुासो सनुिुाइ कायिविलि तयार गनुिपने गनुासो सनु्ने 
अलिकारी व्यिस्था गनुिपने 

ङ. समन्द्िय र सहकायि 
संघीय लनकायहरू तथा प्रदेि 
सरकार  

गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृत 

योजना प्रवक्रयामा सहभालग तथा तािमेिको 
अभाि संस्थागत संरर्नाहरू गठन नभएको 

सहभालगतात्मक गाउँपालिका विकास कायािविलि 
तजुिमा गनुिपने  
अलिकार र शजम्मेिारी सवहतको विलभन्न सलमलत तथा 
उपसलमलतको व्यिस्था र तइ्र् ्लनमािण  
सूर्ना नेटिवकि ङ  
एवककृत प्रलतिेदन ढाँर्ा लनमािण गनुिपने 

सम्िशन्द्ित कायिक्रम तथा 
पररयोजनाहरू  

गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृत र सम्िशन्द्ित 
िाखा प्रमखु 

योजना प्रवक्रयामा सहभालग तथा तािमेिको 
अभाि  
सहकायि, अभ्यास र सूर्ना प्रणािीको अभाि 

सूर्ना नेटिवकि ङ एकीकृत प्रलतिेदन ढाँर्ा लनमािण 
गनुिपने  
िावर्िक बजेट तथा कायिक्रम एिम ्कायियोजना 
कायिपालिकामा पेि गनि िागउन ुपने   

गैससं तथा समदुायमा आिाररत 
संस्थाहरू  

गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत र 
सम्िशन्द्ित िाखा प्रमखु 

योजना प्रवक्रयामा सहभालग तथा तािमेिको 
अभाि  
सहकायि, अभ्यास र सूर्ना प्रणािीको अभाि 

सूर्ना नेटिवकि ङ  
एवककृत प्रलतिेदन ढाँर्ा लनमािण गनुिपने  
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क्षमता विकास क्षते्र भलूमका हनु ेिाखा तथा इकाइ र 
िडा नं सवहत 

कायि सम्पादनिाई प्रभाि पारेको विर्य क्षमता विकासका उपायहरू (िाखा तथा िडागत 
रूपमा) 

िावर्िक िजेट तथा कायिक्रम एिम ्कायियोजना 
कायिपालिकामा पेि गनि िागाउन ुपने   

लनजी क्षेत्र  गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृत र सम्िशन्द्ित 
िाखा प्रमखु 

योजना प्रवक्रयामा सहभालग तथा तािमेिको 
अभाि  

लनरन्द्तरता, संस्थागत एिम ्स्तरोन्नलत  
अन्द्तर सम्बन्द्ि समन्द्ियात्मक 

अन्द्तर स्थानीय सरकार  गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृत र सम्िशन्द्ित 
िाखा प्रमखु 

संस्थागत सम्बन्द्ि कम हनु ु 
सम्बन्द्िका स्रोत र प्रणािी स्पष्ट नहनु ु

ज्ञान, सीप, क्षमता र जनिशक्तको कमी 

सरोकारिािा, तािकु लनकायसँग सम्पकि  अन्र्तवक्रया  
अनगुमन र मूल्यांकनमा लत लनकायहरूको संिग्नता, 
समन्द्िय र सम्बन्द्िमा संयन्द्त्रहरू र कायिविलिहरू 
एिम ्मागिलनदेिन÷ नीलतबारे जानकारी प्रालप्त 

अन्द्तर विभाग िा महािाखा िा 
िाखा  

गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत र 
सम्िशन्द्ित िाखा प्रमखु 

संस्थागत सम्बन्द्ि कम हनु ु 
सम्बन्द्िका स्रोत र प्रणािी स्पष्ट नहनु ु

ज्ञान, सीप, क्षमता र जनिशक्तको कमी 

सरोकारिािा, तािकु लनकायसँग सम्पकि  र अन्र्तवक्रया  
अनगुमन र मूल्यांकनमा ती लनकायहरूको संिग्नता   
समन्द्िय र सम्बन्द्िमा संयन्द्त्रहरू र कायिविलिहरू 
एिम ्मागिलनदेिन÷ नीलत बारे जानकारी प्रालप्त 
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२. स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता (नतेतृ्ि तह) िेखाजोखा  

तालिका 5: खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता (नतेतृ्ि तह) िेखाजोखा 

क्षमता विकासका क्षते्र 
िाखा/एकाईको भलूमका 

हनु/ेनहनु)े 

के कुरामा कमी भएर कायिसम्पादनिाई प्रभाि पारेको छ ? 

विस्ततृ वििरण िेख्न े। 

(१. भौलतक स्रोत सािन, २. ऐन, लनयम, विलि र प्रणािी, ३. जनिशक्त 
व्यिस्था, ४. ज्ञान, सीप, दक्षता) 

क्षमता विकासका िालग 

र्ाल्न ुपने उपायहरू 

स्थानीय सभा व्यिस्थापन गाउँपालिका अध्यक्ष 

 

 

 

 

 

 

▪ सभा मैत्री हिको आिारभतू पूिाििार  
▪ मयािदा पािकको व्यिस्था,  
▪ ऐन, लनयमको आिलिक रूपमा समीक्षा गने 

▪ सभाको आर्ारसंवहताको पूणि पािना   
▪ िासकीय संरर्ना सम्बन्द्िमा आिश्यक प्रशिक्षण    

▪ सभा मैत्री हिको आिार भतू पूिाििार 
लनमािण गनि आिश्यक वक्रयाकिाप गने । 

▪ विस्ततृ समीक्षा कायिक्रम सञ्चािन गने । 

▪ आर्ारसंवहताको फिाक्स बोडि बनाई सभा 
हिमा टाँस गने 

▪ मयािदा पािकको लनयशुक्त 

▪ नयाँ जनप्रलतनीलिहरूिाई िासकीय संरर्ना 
सम्बन्द्िी प्रशिक्षण गने । 

कायिपालिका बैठक 
व्यिस्थापन र  
लनणिय प्रवक्रया 

गाउँपालिका अध्यक्ष, 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 

▪ बैठक मैत्री हिको आिार भतू पूिाििार  
▪ मयािदा पािकको व्यिस्था,  
▪ ऐन, लनयमको आिलिक रूपमा समीक्षा गने  
▪ बैठकको आर्ारसंवहताको पूणि पािना   
▪ िासकीय संरर्ना सम्बन्द्िमा आिश्यक प्रशिक्षण    

▪ बैठक मैत्री हिको आिार भतू पूिाििार 
लनमािण गनि आिश्यक वक्रयाकिाप गने ।  

▪ विस्ततृ समीक्षा कायिक्रम सञ्चािन गने । 

▪ आर्ारसंवहताको फिाक्स बोडि बनाई सभा 
हिमा टाँस गने 

▪ नयाँ जनप्रलतनीलिहरूिाई िासकीय संरर्ना  
▪ सम्बन्द्िी प्रशिक्षण गने । 
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क्षमता विकासका क्षते्र 
िाखा/एकाईको भलूमका 

हनु/ेनहनु)े 

के कुरामा कमी भएर कायिसम्पादनिाई प्रभाि पारेको छ ? 

विस्ततृ वििरण िेख्न े। 

(१. भौलतक स्रोत सािन, २. ऐन, लनयम, विलि र प्रणािी, ३. जनिशक्त 
व्यिस्था, ४. ज्ञान, सीप, दक्षता) 

क्षमता विकासका िालग 

र्ाल्न ुपने उपायहरू 

दूरदृवष्ट र रणनीलतक 
(आिलिक िा गरुु)  
विकास योजना 

गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृत, िाखा 
प्रमखु 

▪ आिलिक योजना सम्बन्द्िी विज्ञ जनिशक्त   ▪ बाह्य सहयोगी सहयोगमा योजना लनमािण 
तयारी गने 

स्थानीय ऐन, कानून तजुिमा र 
कायािन्द्ियन 

गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृत, िाखा 
प्रमखु 

▪ ऐन, लनयमको आिलिक रूपमा समीक्षा गने  
▪ नीलत लनयम लनमािण गने विज्ञ जनिशक्त  र प्रवक्रयागत 

र्रणहरूको अबिम्बन गने 

▪ भएका नीलत कानूनहरूको पनुराििोकन र 
नागररकहरूिाई सरे्तीकरण नगररन ु  

▪ विस्ततृ समीक्षा कायिक्रम सञ्चािन गने ।  
▪ नीलत लनयमहरूको लनमािण गदाि प्रवक्रयागत 

र्रणहरूको अलनिायि रूपमा अििम्बन गने 
र बलन सकेका नीलतहरू पनुराििोकन 
गनुिपने । 

▪ कानून सम्बन्द्िी नागररक सरे्तना गनुि पने 
।   

संगठन तथा व्यिस्थापन 
विकास   

गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृत,  

िाखा प्रमखु 

▪ छररतो संगठन बन्न नसक्न ु 
▪ कानूनी लसिान्द्तहरूिाई अबिम्बन नगररन ु 
▪ िासकीय पिलतको ज्ञान र सीपको अभाि 

▪ िासकीय पिलतको अनशुिक्षणका िालग 
विलभन्न वक्रयाकिापहरू सञ्चािन गने । 

िडा कायाििय व्यिस्थापन   िडाध्यक्ष,  

िडा सशर्ि 

▪ सेिा प्रिाह अनिाईन माफि त नहनु ु  
▪ भौलतक संरर्ना, आिश्यक दक्ष जनिशक्त, सूर्ना 

प्रविलि, िडा कायाििय र सम्बन्द्िीत िाखाहरूको 
प्रभािकारी समन्द्िय नहनु ु।   

▪ सूर्ना प्रविलििाई भरपरु उपयोग गरी 
अलभिेख व्यिस्थापनिाई व्यिशस्थत गराउने 
जनिशक्त विकास गने । 

न्द्यावयक सलमलतको 
कायिप्रणािी तथा कायि 
सम्पादन 

उपाध्यक्ष,  

न्द्यावयक सलमलतका सदस्य, 

वििायन सलमलत 

▪ मेिलमिाप सम्बन्द्िी आिश्यक काननुको अभाि  
▪ मेिलमिाप केन्द्र स्थापनाका िालग भौलतक पूिाििार 

एिम ्जनिशक्तको अभाि  

▪ मेिलमिाप समबन्द्िी नीलत काननुको तजुिमा, 
भैलतक पूिाििार एंिम जनिक्ती व्यिस्थापन 
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क्षमता विकासका क्षते्र 
िाखा/एकाईको भलूमका 

हनु/ेनहनु)े 

के कुरामा कमी भएर कायिसम्पादनिाई प्रभाि पारेको छ ? 

विस्ततृ वििरण िेख्न े। 

(१. भौलतक स्रोत सािन, २. ऐन, लनयम, विलि र प्रणािी, ३. जनिशक्त 
व्यिस्था, ४. ज्ञान, सीप, दक्षता) 

क्षमता विकासका िालग 

र्ाल्न ुपने उपायहरू 

▪ मेिलमिाप कतािहरूिाई समयसमयमा पनुिताजकी 
तालिमको अभाि, उनीहरूिे कायिसम्पादन र  

▪ व्यिस्थापन लनदेशिका नीलतहरूको कमी  
▪ काननुको अििदक्ष जनिक्तीको अभाि   

मेिलमिाप र िेखापढी समबन्द्िी तालिम र 
पनुतािजकी तालिम वक्रयाकिाप सञ्चािन 

सलमलत, उपसलमलतहरूको 
पररर्ािन   

गाउँपालिका अध्यक्ष,  

विर्यगत सलमलतका संयोजक 

▪ विर्यगत सलमलतहरूको कायि क्षेत्रगत विलि संित 
अनशुिक्षणको अभाि  

▪ विलिगत पररर्ािनको अभाि 

▪ सलमलतहरूको कायिसंर्ािन नीलत तजुिमा गरी 
विलिित रूपमा सञ्चािन गनि ाायिक्रम 
तजुिमा गने 

सामाशजक समािेिीकरण 
तथा लनणिय प्रवक्रयामा 
सहभालगता 

उपाध्यक्ष,  

मवहिा तथा बािबालिका 
िाखा प्रमखु 

▪ पालिकामा िै.स.सा.स नीलतको अभाि  
▪ िशक्षत िगिहरूको आिाज सनुिाई नहनु ुएिंम अथिपूणि 

प्रलतनीलित्ि नहनु ु  
▪ िशक्षत िगिको प्रलतलनलित्ििाई सहजै स्िीकार गनि 

नस्कन ु  

▪ िै.स.सा.स.सम्बन्द्िी नीलत तजुिमा गनुि पने, 

▪ िशक्षत िगिको अथिपणुि सहभालगताका िालग 
लबलभन्न प्रशिक्षण, अनशुिक्षण जस्ता कायिक्रम 
सञ्चािन गनि पने   

सहकायि, समन्द्िय र 
साझेदाररता 

गाउँपालिका अध्यक्ष,  

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत,  

िाखा प्रमखु 

▪ एक अकािको सहअशस्तत्ििाई शस्िकार गनि नस्कन ुर 
सहकायि, समन्द्ियमा अभाि 

▪ विलिित रूपमा हरेकिे हरेको अशस्तत्ि 
स्िीकार गरी प्रत्येक वक्रयाकिाप सञ्चािन 
गदाि सहकायि, समन्द्िय र साझेदारीको मोडेि 
लनमािण गरी अगालड बढन ुपने 

पारदशििता तथा गनुासो सनु्ने 
प्रणािी    

गाउँपालिका अध्यक्ष,  

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत, 

▪ पारदशििता तथा गनुासो सनु्ने प्रणािीको विकास भएको 
तर प्रभािकारी कायािन्द्ियनका िालग आिश्यक 
नीलतको अभाि   

▪ विकास भएका प्रणािीहरूिाई सदुण्ढीकरण 
गदि अििम्िन गने आिश्यक नीलत लनमािण 
गरी कायािन्द्िन गने   
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क्षमता विकासका क्षते्र 
िाखा/एकाईको भलूमका 

हनु/ेनहनु)े 

के कुरामा कमी भएर कायिसम्पादनिाई प्रभाि पारेको छ ? 

विस्ततृ वििरण िेख्न े। 

(१. भौलतक स्रोत सािन, २. ऐन, लनयम, विलि र प्रणािी, ३. जनिशक्त 
व्यिस्था, ४. ज्ञान, सीप, दक्षता) 

क्षमता विकासका िालग 

र्ाल्न ुपने उपायहरू 

 

अनगुमन तथा मूल्यांकन   
 

गाउँपालिका अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष  
प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत, 

प्राविलिक िाखा, 
विर्यगत िाखा प्रमखु 

▪ मापदण्ड अनरुूपको योजना तजमुाि गनि नसक्न ु  
▪ कायिलबिी नहनु ु  
▪ कायिपालिकाबाट पटक पटक अनगुमन सलमलत 

विघट्रन भई िामो समय सम्म गठन नहनु सक्न ु

▪ मापदण्ड बमोशजम योजना तजुिमा प्रकूयािाई 
अगालड बढाउन,े कायिविलि लनमािण गने  

▪ सलमलतको विघट्रन तथा गठन प्रकृया 
सम्बन्द्िी कायि विलिमा बनाई िाग ुगने 

संस्थागत मूल्य तथा मान्द्यता गाउँपालिका अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत, प्राविलिक िाखा  
विर्यगत िाखा प्रमखु 

▪ संस्थागत आर्रणको पािना नहनु ु 
▪ संस्थागत वहतका कायि हनु नसकन ु 
▪ संस्थागत शजम्मेिारीको बोि नहनु ु 
▪ कायिविलिगत प्रकृया अििम्िन नगनुि 

▪ संस्थागत आर्रण, शजम्मेिारी र कतिव्यिाई 
बोि गराउन ुपने  

▪ प्रलतलनलिहरूको क्षमता विकास गराउन ुपने 
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३. आपूलतिमा आिाररत क्षमता विकास आिश्यकता पवहर्ानका िेखाजोखा  

तालिका 6: आपूलतिमा आिाररत क्षमता विकास आिश्यकता पवहर्ानका िेखाजोखा 

गाउँपालिकाको अलिकार 
उपयोग 

भएको/नभएको 
जनिशक्त 

भएको/नभएको 
उपयोग नभएको तथा जनिशक्त नभएको भए 

अब ३ िर्िमा के गने ? 

क. एकि अलिकार क्षते्र 

नगर प्रहरी भएको नभएको आिश्यक परेमा लनकट भविष्यमा गठन गररने 

सहकारी संस्था भएको भएको क्षमता अलभबवृि गरी व्यिशस्थत गराउने 

एफ. एम. संर्ािन नभएको – – 

स्थानीय कर, सेिा, िलु्क, दस्तरु भएको 
राजश्व िाखा 
कायिन्द्ियनमा 

रहेको 

आगामी िर्िमा सम्पूणि क्षेत्रिाई करको 
दायरामा ल्याई करको क्षेत्रको दायरामा बवृि 
गने 

स्थानीय सेिा व्यिस्थापन भएको भएको 
सूर्ना प्रविलिमा सिुार गरी सेिा व्यिस्थापनमा 
सहजता गने 

स्थानीय तथ्याङ्क र अलभिेख 
व्यिस्थापन 

भएको भएको 
सूर्ना प्रविलिको उच्र्तम ्प्रयोग गरी तथ्याङ्क र 
अलभिेख व्यिस्थापन गने 

स्थानीय स्तरका विकास आयोजना 
तथा पररयोजना 

भएको भएको 
योजना माग िेरै भएकािे त्यसिाई 
आिश्यकता अनसुार प्राथलमकताका आिारमा 
पररयोजना बैंक बनाइ िागू गने 

आिारभतू र माध्यलमक शिक्षा भएको भएको 

विद्याथी भनाि दर बढाउन े

स्कुि छोड्न ेदर घटाउन े

भौलतक पूिाििारको व्यिस्थापन गने 

आिारभतू स्िास्थ्य र सरसफाई भएको भएको 
बजेटको स्रोत तथा बजेटको पररर्ािन गरी 
स्िास्थ्य सेिािाई गणुस्तरीय तथा सिुभ रूपमा 
प्रिान गने 

स्थानीय बजार व्यिस्थापन, 
िातािरण संरक्षण र जैविक 
विवििता 

नभएको नभएको आिश्यकता अनसुार कायिक्रम तय गररने 

स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवर् 
सडक र लसंर्ाई 

भएको भएको 
अलभिेख राम्रोसँग नभएको संघ, प्रदेि र 
स्थानीय तहबीर् सहकायि गरी स्तरोन्नलत गनुिपने 

गाउँसभा, मेिलमिाप र 
मध्यस्थताको व्यिस्थापन 

भएको भएको 

सम्पूणि िडाहरूमा मेिलमिाप केन्द्र छनौट गरी 
गाउँपालिका न्द्यावयक सलमलतमा आउने उजरुी 
दर घटाउने र मध्यस्त कतािहरूको क्षमता 
अलभिवृि गनुिपने 

स्थानीय अलभिेख व्यिस्थापन भएको भएको 
सूर्ना प्रविलिको उच्र्तम प्रयोग गरी सम्पूणि 
नागररकिाई साििजलनक स्रोतको उपयोग 
सम्बन्द्िी सूर्ना प्रिान गने 

जग्गािनी दताि प्रमाण पजुाि वितरण नभएको नभएको 
क्षमता, जनिशक्त तथा प्रविलिको विकास गरी 
मािपोतको कायि गाउँपालिकाबाट अशघ बढाउन े

कृवर् तथा पिपुािन, कृवर् उत्पादन, 
व्यिस्थापन, पि ुस्िास्थ्य, सहकारी 

भएको भएको 

सूशर्करण गने 

पकेट क्षेत्र बनाउन े

क्षमता अलभबवृि गने 
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गाउँपालिकाको अलिकार 
उपयोग 

भएको/नभएको 
जनिशक्त 

भएको/नभएको 
उपयोग नभएको तथा जनिशक्त नभएको भए 

अब ३ िर्िमा के गने ? 

व्यािसावयकरण गने 

प्रविलिकरण गने 

जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका 
व्यशक्त र अिक्तहरूको व्यिस्थापन 

नभएको नभएको 
सामाशजक सरुक्षा मात्र नभई अन्द्य आिश्यकता 
समेत पवहर्ान गरी उनीहरूको व्यिस्थापन गने  

बेरोजगारको तथ्याङ्क संकिन  भएको भएको ऐन नीलत बनाइ कायिन्द्ियन गने 

कृवर् प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चािन 
र लनयन्द्त्रण 

नभएको नभएको   

खानेपानी, साना जिविद्यतु ्
आयोजना, िैकशल्पक उजाि 

भएको भएको   

विपद् व्यिस्थापन भएको भएको कायिनीलत बनाइ विपद् व्यिस्थापन गने  

जिािार, िन्द्यजन्द्त,ु खानी तथा 
खलनज पदाथिको संरक्षण 

नभएको नभएको काननु बनाइ कायिन्द्ियन गने 

भार्ा, संस्कृलत र िलितकिाको 
संरक्षण र विकास 

भएको नभएको 
गाउँपालिकाको शिक्षाको पायक्रममा समावहत 
गरी संरक्षण गने 

ख. साझा अलिकारबाट प्राप्त अलिकार 

खेिकुद र पत्रपलत्रका भएको भएको   

स्िास्थ्य भएको भएको 
जनिशक्तको व्यिस्थापन गरी स्िास्थ्य सेिा 
प्रिान गने 

विद्यतु, खानेपानी तथा लसंर्ाइ जस्ता 
सेिाहरू 

भएको भएको   

िन, जङ्गि, िन्द्यजन्द्त,ु र्रार्रुुङ्गी, 
जि उपयोग, िातािरण 

नभएको नभएको   

सामाशजक सरुक्षा र गरीबी लनिारण  भएको भएको सूर्ना प्रविलिसवहतको सामाशजक सरुक्षा 
व्यशक्तगत घटना, जन्द्म, मतृ्य,ु 
वििाह र तथ्याङ्क  

भएको भएको सूर्ना प्रविलि सवहतको सामाशजक सरुक्षा 

स्थानीय स्तरमा परुातत्ि, प्रार्ीन 
स्मारक र संग्रहािय संरक्षण, 
संिद्र्िन र पनुलनिमािण  

नभएको नभएको 
कुनै एउटा सम्बन्द्िीत िाखािाई शजम्मा ठदन े
िा िाखा खोल्न ेकायि गनुिपने छ ।  

सकुुम्बासी व्यिस्थापन    नभएको नभएकोा े   

प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी  नभएको नभएको काननु बनाइ कायिन्द्ियन गने 

सिारी सािन अनमुलत  नभएको नभएको   

संघसंस्था दताि तथा निीकरण  भएको भएको सम्पूणि संघ संस्थािाई करको दायरामा ल्याउन े

भलूम व्यिस्थापन नभएको नभएको   

सञ्चार सेिा  भएको भएको   

यातायात सेिा भएको भएको   

घरेि ुतथा साना उद्योग  भएको भएको   
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४. क्षमता विकाससंग सम्बशन्द्ित स्रोत व्यशक्त र सरोकारिािा पक्षहरू 

स्रोत व्यशक्त िा सरोकारिािा पक्षको नाम क्षमता विकास सहकायि िा सहयोगका क्षते्र सम्भावित भलूमका 
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५. स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता विकास योजना खाका 

मानि संिािन विकास  वक्रयाकिापहरू 

 

 

प्राप्त हनु े
लसकाइ 

सेिा प्रिाहमा आउन े
प्रभािकाररता मखु्य शजम्मेिारी 

समयािलि  बजेट 

२०७९।८० २०८०।८१ २०८१।८२ जम्मा २०७९।८० २०८०।८१ २०८१।८२ 
लनिािशर्त पदालिकारीहरूका िालग           

जनप्रलतलनलिका िालग नेततृ्ि समसामवयक 
विर्यमा तालिम प्रदान 

          

नलतजामा आिाररत योजना र अनगुमन 
सम्बन्द्िी अलभमखुीकरण 

          

           

           

सलमलत, उपसलमलतहरूका िालग           

           

           

कमिर्ारीहरूका िालग           

स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन सम्बन्द्िी 
अलभमखुीकरण 

          

िडा सशर्ििाई सूर्ना प्रविलिमा आिाररत 
सेिा प्रिाह 

          

गै.स.स.हरूको िालग           

विलभन्न कायिक्रम÷ पररयोजना 
अलभमखुीकरण÷सरे्तीकरण 

          

गै.स.स. आठदिाई सहभालगतात्मक योजना 
तजुिमा पिलत र कायािन्द्ियन अलभमखुीकरण 

          

           

टोि विकास संस्था÷उपभोक्ता 
सलमलतहरूको िालग 

          

            

उपभोक्ता सलमलत तथा ममित सम्भार कोर् 
कायिविलि तजुिमा र अलभमखुीकरण 
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६. स्थानीय सरकारको विद्यमान मानि संिािनको क्षमता िेखाजोखा फाराम (िाखागत रूपमा) 

पदीय शजम्मेिारी कायि वििरण अनसुार गनुि 
पने मखु्य कायिहरू 

कायि सम्पादनमा देशखएका कठठनाइहरू विद्यमान ज्ञान, सीप र दक्षता 

(स्िमूल्याङ्कन) 

ज्ञान, सीप र दक्षता िवृिका िालग अपके्षा गररएको क्षमता 
विकास कायिक्रम (विर्यिस्त)ु 

   उच्र् मध्यम न्द्यून  
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७. स्थानीय सरकारको विद्यमान मानि संिािनको क्षमता िेखाजोखा फाराम (विर्य के्षत्रगत रूपमा स्थानीय सरकारको मानि संिािन विकास योजना) 

क्षमता विकासका क्षेत्र प्रशिक्षण÷अलभमखुीकरण÷ 

अन्द्तरवक्रया÷ अन्द्य 
कायिक्रम 
वकन 

आिश्यक 
परेको हो ? 

कायिक्रम कसका िालग 

(कृपया ठीक शर्न्द्ह िगाउन ुहोिा, एक भन्द्दा बढी पलन हनु सक्दछ) 
अपेशक्षत 
उपिशब्ि 

समय 
अिलि 

कायिक्रम 
सञ्चािन 
गनि 

उपयकु्त 
मवहना 

कायिपालिका 
पदालिकारी 

िडा 
सलमलतका 
अध्यक्ष 
तथा 
सदस्यहरू 

कमिर्ारीहरू 
(कुन स्तरका 
कमिर्ारी) 

िडा 
कायािियका 
कमिर्ारीहरू 

अन्द्य  

सम्बन्द्िी नीलत, काननु र साििजलनक 
प्रिासन 

          

स्थानीय न्द्यावयक तथा मध्यस्थता           

नलतजामा आिाररत  योजना तजुिमा 
र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणािी  

          

िहरी भ—ूउपयोग नीलत तजुिमा 
तथा कायािन्द्ियन  

          

िहरी  भिन संवहता           

कायाििय व्यिस्थापन तथा 
अलभिेख प्रणािी  

          

साििजलनक र सामाशजक 
उत्तरदावयत्ि (जिाफदेवहताका 
अििारणा, औजारहरू र उपयोग 
सीप  

          

िैंलगक समानता र सामाशजक 
समािेिीकरण 

          

फोहोर मैिा तथा िातािरण 
व्यिस्थापन 
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क्षमता विकासका क्षेत्र प्रशिक्षण÷अलभमखुीकरण÷ 

अन्द्तरवक्रया÷ अन्द्य 
कायिक्रम 
वकन 

आिश्यक 
परेको हो ? 

कायिक्रम कसका िालग 

(कृपया ठीक शर्न्द्ह िगाउन ुहोिा, एक भन्द्दा बढी पलन हनु सक्दछ) 
अपेशक्षत 
उपिशब्ि 

समय 
अिलि 

कायिक्रम 
सञ्चािन 
गनि 

उपयकु्त 
मवहना 

कायिपालिका 
पदालिकारी 

िडा 
सलमलतका 
अध्यक्ष 
तथा 
सदस्यहरू 

कमिर्ारीहरू 
(कुन स्तरका 
कमिर्ारी) 

िडा 
कायािियका 
कमिर्ारीहरू 

अन्द्य  

सूर्ना तथा ज्ञान व्यिस्थापन 
(Information & Knowledge 

Management) 

          

नेततृ्ि सीप, (Team Building) 
द्वन्द्द व्यिस्थापन 

          

स्थानीय पररप्रके्ष्यसँग सम्बशन्द्ित 
विर्यहरू जस्तैः पूणि खोप, 

सरसफाई, साक्षर, बाि वििाह, 

घटना दताि, र लनयन्द्त्रणमखुी कायि 
जस्तैः छुिाछुत, भेदभाि, दाइजो, 
बोक्सी, आठद  
  

          

सकारात्मक सोर् (appreciative 

Inquiry) 
          

िेखा व्यिस्थापन, आन्द्तररक 
िेखापरीक्षण, बेरूज ुफछ्ा्यौट 

          

साििजलनक खररद व्यिस्थापन           

साििजलनक समारोह व्यिस्थापनः 
(अलतलथ व्यिस्थापन, उिोर्ण, ..) 

          

अनगुमन, मूल्याङ्कन, प्रलतिेदन           
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क्षमता विकासका क्षेत्र प्रशिक्षण÷अलभमखुीकरण÷ 

अन्द्तरवक्रया÷ अन्द्य 
कायिक्रम 
वकन 

आिश्यक 
परेको हो ? 

कायिक्रम कसका िालग 

(कृपया ठीक शर्न्द्ह िगाउन ुहोिा, एक भन्द्दा बढी पलन हनु सक्दछ) 
अपेशक्षत 
उपिशब्ि 

समय 
अिलि 

कायिक्रम 
सञ्चािन 
गनि 

उपयकु्त 
मवहना 

कायिपालिका 
पदालिकारी 

िडा 
सलमलतका 
अध्यक्ष 
तथा 
सदस्यहरू 

कमिर्ारीहरू 
(कुन स्तरका 
कमिर्ारी) 

िडा 
कायािियका 
कमिर्ारीहरू 

अन्द्य  

जनसम्पकि  तथा संिाद िैिी 
(Community Relations & 

Negotiation Skills)  
सूर्ना प्रविलि (Computer Skills, 

Email, internet navigation, 

website) 

          

अन्द्य ....           
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८. स्थानीय तहमा गठठत विलभन्न सलमलतहरूको वििरण 

तालिका 7: खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा गठठत विलभन्न सलमलतहरूको वििरण 

लस.नं. नाम, थर  पद फोन नं. कैवफयत  

-s_ साििजलनक सेिा तथा क्षमता विकास सलमलत 

! िडाध्यक्ष श्री ईश्वर बहादरु रोकाया, िडा नं. ४ संयोजक ९८६४७७१०६७  

@ सदस्य श्री गोिा देिी जेठारा, िडा नं. १ सदस्य   

# सदस्य श्री गोखि खडका, िडा नं. ६ सदस्य ९८६४७७१०६७  

$ दलित मवहिा सदस्य  श्री कविता सार्की, िडा नं. ५ सदस्य ९८४५३१७३२९  

% ना.स ु श्री गणेि राज जोिी सदस्य सशर्ि ९८६५५६१९४८  

-v_ सामाशजक विकास सलमलत 

! िडाध्यक्ष श्री रमानन्द्द जोिी, िडा नं. ७ संयोजक ९८४८६७०५८६  

@ मवहिा सदस्य श्री तिुसी जोिी, िडा नं. ३ सदस्य ९८४८६७०५८६  

# दलित मवहिा सदस्य श्री कृष्णकिा दमाई, िडा नं. २ सदस्य   

$ सदस्य (खिुा) श्री कुम्भ रोकाया, िडा नं. ७ सदस्य ९८६०५०८०९८  

 शिक्षा संयोजक श्री लनरज प्रसाद रेग्मी  सदस्य सशर्ि ९८४०९३१८३३  

-u_ पूिाििार विकास सलमलत 

! िडाध्यक्ष श्री ज्योती प्रकास बोगटी, िडा नं. २ संयोजक ९८६५५७५७११  

@ मवहिा सदस्य श्री मना देिी खड्का, िडा नं. ६ सदस्य ९८४७४७४३३४  

# सदस्य (खिुा) श्री गोविन्द्द बोहरा, िडा न. ७ सदस्य ९८६५९८३१०६  

$ सदस्य (खिुा) श्री ठदनेि बहादरु खाती, िडा नं. १ सदस्य ९८६९१०४९१०  

% ईशञ्जलनयर  पदम राज जोिी, योजना िाखा सदस्य सशर्ि ९८४९४८१४४९  

-3_ वििेयक सलमलत 

! िडाध्यक्ष श्री राम बहादरु लसंह, िडा नं. ५ संयोजक ९८४१५०५०४४  

@ मवहिा सदस्य श्री लनमििा रोकाया, िडा नं. ७ सदस्य ९८४०२१३२०२  

#       सदस्य श्री ठदपक बहादरु थापा िडा नं. ६ सदस्य ९८६५८८२१२५  

$       सदस्य श्री बसन्द्त आग्री, िडा नं. ५ सदस्य ९८६३४०२९३३  

% िडा सशर्ि श्री र्क्र बहादरु थापा, िडा नं. ४ सदस्य सशर्ि ९८४२२३०९००  

-ª_ आलथिक विकास सलमलत 

! 
िडाध्यक्ष श्री गौरी कुमारी अलिकारी रािि िडा नं. 
३ 

संयोजक 
९८४८६११४७४  

@ सदस्य श्री िम्सेर बहादरु रोकाया, िडा नं. ४ सदस्य ९८६५७७१२६८  

# 
दलित मवहिा सदस्य श्री सररता देिी सनुार, िडा नं. 
३ 

सदस्य 
९८६०१५७५३९  

$  सदस्य श्री डम्िर बहादरु रािि, िडा नं. ३ सदस्य ९८६८३५१६६२  

% कृवर् विकास िाखा श्री गौरीिंकर रोकाया सदस्य सशर्ि ९८६०२३५७१०  

-r_ िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सलमलत    

! िडाध्यक्ष श्री देविभक्त जोिी, िडा नं. १ संयोजक ९८४८९५२४६७  

@ मवहिा सदस्य  श्री र्न्द्रा देिी रोकाया, िडा नं. २ सदस्य ९८४३४०४५०६  

# मवहिा सदस्य श्री अलनता देिी लसंह, िडा नं. ५ सदस्य ९८६५५९९०६७  

$ सदस्य (खिुा) श्री भक्त बहादरु भण्डारी, िडा नं. १ सदस्य ९८६८४६८५३७  

% कम्प्यटुर अपरेटर श्री सत्य राज जोिी,  सदस्य सशर्ि ९८५१०७१२१६  

-5_ क्षमता विकास योजना अनगुमन तथा कायािन्द्ियन समन्द्िय सलमलत 
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! गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक   

@ सामाशजक विकास सलमलतका संयोजक सदस्य   

# प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत सदस्य   

$ पूिाििार विकास िाखा प्रमखु सदस्य   

% 
मानि संसािन विकास तथा कमिर्ारी प्रिासन िाखा 
प्रमखु 

सदस्य सशर्ि 
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८.१ कायिपालिका पदालिकारी तथा सदस्य र िडा सदस्यहरूको नामाििी र सम्पकि  नम्बरहरू 

तालिका 8: खप्तडछान्ना गाउँसभाका सदस्यहरूको नामाििी 
लस.नं. नाम, थर  ठेगाना  पद फोन नं. कैवफयत  
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९ राम बहादरु लसंह खप्तडछान्ना गाउँपालिका ५ िडा अध्यक्ष ९८४१५०५०४४   
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१७ िक्ष्मी सावकि  खप्तडछान्ना गाउँपालिका १ मवहिा सदस्य -कायिपालिका_ ९८४०८५८१७०   

१९ बिु ुदेिी आग्री खप्तडछान्ना गाउँपालिका ६ मवहिा सदस्य -कायिपालिका_ ९७४६२४११२५   

२१ िलमििा देिी रोकाया खप्तडछान्ना गाउँपालिका ४ मवहिा सदस्य -कायिपालिका_ ९८४३९५६१८९   

२३ प्रकास सनुार  खप्तडछान्ना गाउँपालिका ४ दलित सदस्य -कायिपालिका_ ९८६९०३३१६६   

२४ जोगी साकी  खप्तडछान्ना गाउँपालिका २ दलित सदस्य -कायिपालिका_ ९८४७५१७२७६   

२५ ठदनेि कुमार खाती खप्तडछान्ना गाउँपालिका   १ खिुा िडा सदस्य  ९८६९१०४९१०   

२६ भक्त बहादरु भण्डारी खप्तडछान्ना गाउँपालिका   १ खिुा िडा सदस्य  ९८६८४६८५३७   
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लस.नं. नाम, थर  ठेगाना  पद फोन नं. कैवफयत  
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८.२ कायिरत कमिर्ारीहरूको वििरण 

तालिका 9: खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा कायिरत कमिर्ारी वििरण 

लस.न. नाम,थर पद 
पदको प्रकुलत 

सम्पकि  नम्िर कैवफयत 
स्थायी करार 

1 ठदपक कुमार रािि  लन.प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत  √   984087805   

2 मदनराज जोिी  िेखापाि  √   9861176810   

3 प्रकास सूनार   रोजगार संयोजक    √ 9868961728   

4 ऐन बहादूर रोकाया  एम.आइ.एस.अपरेटर (सूर्ना अलिकारी)   √ 9865914572   

5 गणेि राज जोिी ना.सू √   9865561948   

6 मािि रोकाया ना.सू √   9840163401   

7 सत्यराज जोिी  कम्प्यटुर अपरेटर  √   9851219810   

8 विकास लसह  सि इन्द्जीलनयर    √ 9848530809   

9 जनक थापा मगर  अ.सि.इशन्द्जलनयर  √   9865669104   

10 िनेन्द्द बहादरु जे७ाारा खा.पा.से.टे √       

11 सोविता रोकाया पोर्ण सहजकताि   √ 9868811790   

12 िक्ष्मी रािि  वफल्ड सहायक   √ 9868450655   

13 कविता खत्री  उद्योम विकास सहजकताि    √ 9865918168   

14 लगता भण्डारी  उद्योम विकास सहजकताि    √ 9865605381   

15 लनमििा खत्री थापा  न्द्यायीक सलमलत सहकताि    √     

16 िमि पाण्डे  सिारी र्ािक    √ 9860177473   

17 नरेि बोहरा  जे लस वि र्ािक    √ 9849123426   

18 ओमजंग बहादरु रोकाया  जे लस वि सह र्ािक    √     

19 ििुि लगरी  का.स    √ 9849029542   

20 सूरेि कूमार थापा  का.स    √ 9865960999   

21 ईश्वर थापा  का.स   √     

  िडा नं १   

1 रँ्दनी थापा िडा सशर्ि √   9865778265   

2 कूम्भराज जोिी प्राविलिक   √     

3 भक्क्त राज जोिी का.स   √     

  िडा नं. २   

1 लमन ब. कठायत िडा सशर्ि √   9865770845   

  सत्य कूमारी जोिी अ.सि.इशन्द्जलनयर √       

३   का.स   √     

  िडा नं. ३   

1   िडा सशर्ि         

2 बसन्द्त ब. रोकाया अ.सि.इशन्द्जलनयर √   9848624478   

3 राजकूमार रोकाया का.स   √ 9865970441   

  िडा नं. ४   

1 र्क्र थापा िडा सशर्ि √   9842230900   

2 िान्द्ती मन्द्डेि अ.सि.इशन्द्जलनयर √   9849580897   

3 जनक रोकाया का.स   √     
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लस.न. नाम,थर पद 
पदको प्रकुलत 

सम्पकि  नम्िर कैवफयत 
स्थायी करार 

  िडा नं. ५   

1 सरस्िती बोहरा िडा सशर्ि √   9860342967   

2 भरत थापा अ.सि.इशन्द्जलनयर   √ 9868499455   

3 गजेन्द्र लसह का.स   √     

  िडा नं. ६   

1 शजिन रोकाया िडा सशर्ि √   9840366994   

2 दीपक क. खडका अ.सि.इशन्द्जलनयर √   9864326825   

3 विष्ण ुबहादरु खडका का.स   √     

  िडा नं. ७   

1 िोक ब. रोकाया िडा सशर्ि √   9864309246   

2 राम बहादरु रोकाया प्राविलिक √   9865561810   

3 नारायण रोकाया का.स   √     

शिक्षा िाखा   

1 लनरज प्रसाद रेग्मी वि.लन √   9840931833    

2 खडकराज जोिी स्रोतब्यक्ती √   9865914252   

3 नारु लगरी का.स  √   9868674411   

स्िास्थ्य िाखा   

1 ििराज भट्टराई जनस्िास्थ्य अलिकृत √   9865914473   

2 राज कूमार शे्रष्ठ का.स   √ 9864326753   

3 ठदनेि लगरी  का.स    √     

कृवर् िाखा   

1 प्रा.स कृष्णराज जोिी √   9865976299   

2 ना.प्र.स गौरीिंकर रोकाया √   9860235710   

3 ना.प्र.स मलनसा रोकाया   √ 9865770336   

4 का.स विष्ण ुबोगटी √   9848053102   

पि ुसेिा िाखा   

1 ना.प्र.स्िा.प्रा  अम्मरराज लगरी  √   9849884383   

2 ना.प्र.स्िा.प्रा  यज्ञ राज खडका    √     

3 ना.प्र.स्िा.प्रा  राम प्रसाद जोिी    √ 9848688539   

4 ना.प्र.स्िा.प्रा सत्यराज जोिी    √     

5 का.स  भरत बहादूर बोगटी   √       
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९. क्षमता विकास आिश्यकता पवहर्ानको क्रममा अध्ययन गनुिपने दस्तािेजको सूर्ी 

1. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

2. खप्तडछान्ना गाउँपालिको स्िःमूल्यांकन प्रलतिेदन, २०७८ 

3. अन्द्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

4. खप्तडछान्ना गाउँपालिको िावर्िक प्रलतिेदनहरू 

5. खप्तडछान्ना गाउँपालिको िावर्िक बजेट तथा कायिक्रमहरू, २०७९ 

6. सदुरुपशिम प्रदेि, प्रादेशिक सिुासन केन्द्र, प्रदेि तथा स्थानीय िासन सहयोग कायिक्रमिे तयार 
पारेको क्षमता विकास योजना तजुिमा कायिगत ितिसूशर् 

7. खप्तडछान्ना गाउँपालिको बेबसाइट (https://khaptadchhannamun.gov.np/) 

 


