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 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।1। 
 

 

ऩरयच्छेद – एक् ऩरयचम 
८.८ ऩषृ्ठबभूी 
दजऺण एजशमारी भरुकुहरू भध्मे लनिायजचत जनप्रलतलनलधको नेततृ्िभा पथानीम पिामत्तताभा आधारयत विकेन्रीकयणको 
अभ्मास गने नेऩार अग्रणी देश हो । तय वि.सॊ.९७ॱॳ सारको याजनीलतक ऩरयितयन ऩलछ लछटो लछटो बइयहने 
सयकाय ऩरयितयनका कायण उत्ऩन्न याजनीलतक तयरताको अिपथाभा सयकायी नीलतभा देजखने गयेको अरभर य 
नेततृ्िको लनयन्तयताको अबािभा पथानीम पिशासनभा आधारयत विकास अिधायणा अरभलरएको अिपथाभा देजखन 
ऩगु्मो । वि.सॊ. ९७ॱॶ सारभा गाउॉ विकास सलभलत, गाउॉऩालरका य जजल्रा विकास सलभलतहरूको िहदुलरम 
प्रलतपऩधायका आधायभा सम्ऩन्न लनिायचनफाट प्रत्मऺ जनलनिायजचत प्रलतलनलधको नेततृ्िभा पिशासनको अिधायणाभा मी 
लनकामहरू सञ्चारनको रालग जजम्भेिायी, अलधकाय य श्रोतसाधनको दामया पयावकरो फनाउॊ दै रैजाने प्रमासहरू शरुु 
गरयए । मी पथानीम लनकामहरू पथानीम प्रजातन्त्रका ऩहयेदाय य पथानीम विकासका केन्रका रुऩभा पथानीम पिामत्त 
शासनको अिधायणाभा आधारयत यवह सञ्चारन गने अभ्मासको शरुुिात गरयमो ।  

जनप्रलतलनलधभरुक पथानीम लनकामको अभ्मास जम्भा ८७ िषय भात्र यहन सक्मो तय सो ऩलछ लनिायजचत 
प्रलतलनलधहरूको अनऩुजपथतीभा धेयै वकलसभका प्रमोगहरू बएऩलन त्मसफाट अऩेजऺत ऩरयणाभ आउन सकेन । वि.सॊ 
९७ॲॶ सार ऩलछको कयीि ८ॲ िषय सम्भको सॊिभणकारीन अिपथाभा पथानीम लनकामहरू लनजाभलत 
कभयचायीहरूको नेततृ्िभा सञ्चारन गरयएको बए ऩलन सॊपथागत रुऩभा जे जलत ऩरयितयन आउन सक्ने कल्ऩना गरयएको 
लथमो त्मपतो हनु सकेन ।  

ऐलतहालसक सॊविधानसबारे ९७ॴ९ असोज ॰ गते नेऩारको सॊविधान जायी गये सॉगै केन्रीकृत शासन व्मिपथा 
अॊगारेको याज्म सॊघीम गणतन्त्रात्भक शासन व्मिपथाभा प्रिेश गयेको छ । सॊविधान अनसुाय शासन व्मिपथा 
सञ्चारनको रालग ॰ तहको सयकाय गठन हनुे व्मिपथा गरयएको छ । सॊविधानरे याज्मशजक्तको प्रमोग सॊघ, प्रदेश य 
पथानीम गयी तीन तहको सॊयचनाफाट हनुे व्मिपथा गयी छुट्टाछुटै्ट एिभ ्साझा अलधकायहरू लनधाययण गयेको छ ।  

नेऩारको सॊविधानको बाग ८ॴ भा )धाया ९८ॱ देजख ९९७ सम्भ( पथानीम कामयऩालरका सम्िन्धी व्मिपथा, बाग 
८ॵ भा )धाया ९९८ देजख ९९ॴ सम्भ( पथानीम व्मिपथावऩकता सम्िन्धी व्मिपथा य बाग ८ॶ भा )धाया ९९ॵ 
देजख ९॰७सम्भ( पथानीम आलथयक कामयप्रणारी सम्िन्धी व्मिपथा गरयएको छ । त्मपतै सॊविधानको बाग ९७ को 
धाया ९॰९ भा सॊघ, प्रदेश य पथानीम तह लफचको सम्िन्ध य धाया ९॰ॲ भा सॊघ, प्रदेश य पथानीम तह लफचको 
सभन्िम सम्िन्धी सॊिैधालनक व्मिपथा गरयएको छ ।  

नेऩारको सॊविधानरे ऩरयकल्ऩना गये फभोजजभ नेऩार सयकायरे ९७ॴ॰/८८/९ॴ देजख पथानीम तह रागू गने 
घोषणा गये अनसुाय साविकका ॰ॱ७७ बन्दा िढी सॊ्माभा यहेका गाविस तथा गाउॉऩालरकाहरू सभामोजन गयी 
जम्भा ॴॱॱ गाउॉऩालरका य गाउॉऩालरका )उऩ/भहागाउॉऩालरका सभेत( गठन गरयएको छ । मस ऩषृ्ठबबूीभा पथानीम 
तहहरूको फदलरएको ऩरयिेशभा प्राप्त जजम्भेिायी ऩूया गनय, बभूीका लनिायह गनय य कामय सम्ऩादनभा प्रबािकायीता 
ल्माउन एकीकृत ऺभता विकास मोजना तजुयभा अलनिामय देजखएको छ । 

विगत केही िषय देजख याविम फजेटको आकाय फढे सॉगै सयकायरे गाउॉऩालरकाहरूराई प्रदान गने लन्शतय य सशतय 
अनदुान यकभभा उल्रे्म िवृि हुॉदै गएको छ । साथै पथानीम पतयभा याजपि य कयफाट सङ्करन गयीदै आएको 
आन्तरयक श्रोतको अॊकभा सभेत उल्रे्म फृिी हुॉदै गएको छ । आन्तरयक य िाह्य श्रोतको आकाय गएको 
पयावकरो हुॉदै गएको बएऩलन साविकका पथानीम लनकामहरूको कामय सम्ऩादन, सेिा प्रिाहभा प्रबािकायी रुऩभा सधुाय 
बएको ऩाइॊदैन । मसका साथै बएका साधन श्रोतको ऩूणय ऩरयचारन हनु नसकेको, नमाॊ लसजयना य थऩ साधन श्रोत 
जटुाउन सॊपथागत ऩहर हनु नसकेको रगामतका कायणरे गदाय पथानीम विकासको गलत भन्द बएको य आशालतत 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।2। 
 

 

एिॊ अऩेजऺत उऩरब्धीहरू प्राप्त हनु नसकेको मथाथय अिपथाको विश्लषेण गयी नमाॉ लनिायजचत नेततृ्िफाट सॊपथागत 
सधुायभा आशातीत सपरता लभल्ने विश्वास लरइएको छ। 

विगत एक दशक देजख नेऩार सयकायफाट पथानीम तहहरूराई प्रदान हदैु आएका लनशतय य सशतय अनदुानको आकाय 
फढ्दै गएको य मसयी प्रदान गरयने अनदुान सूत्रभा आधारयत प्रणारीफाट वितयण गने नीलत कामायन्िमन गनय न्मूनतभ 
शतय तथा कामय सम्ऩादन भाऩनको नतीजाराई आधाय लरने गरयएको लथमो । नमाॉ सॊिैधालनक व्मिपथा अनसुाय प्राप्त 
अलधकाय,कामय जजम्भेिायी य सॊयचनाभा पथानीम तहहरूरे आफ्नो सभग्र कामयसम्ऩादन य सेिा प्रिाहभा जनअऩेऺा 
अनसुाय ऩरयितयन ल्माउन आफ्नो सॊपथागत ऺभता विकास कामयिभभा जोड ददन ुआिश्मक छ । ऺभता विकास 
कामयिभ गाउॉ ऺेत्रभा उऩरव्ध सफै वकलसभका य सफै तहका भानि सॊसाधन ऩरयचारनको भूर आधाय हो । मोग्म, 

सऺभ य दऺ भानि सॊसाधनको भाध्मभफाट भात्र उऩरप्ध साधन श्रोतको सदऩुमोग गनय य कामय प्रबािकायी फनाउन 
सवकन्छ । 

पथानीम सेिा प्रिाह प्रबािकायी फनाई य पथानीम विकास प्रमासराई सभािेशी, सहबालगतात्भक य सभताभूरक फनाउन 
पथानीम तहको ऺभता विकास अलनिामय छ । स्रोत, साधन, अलधकाय, दऺता, ऺभता सवहतको सऺभ, सफर य 
गतीशीर पथानीम तहहरूफाट भात्र जनचाहना प्रलतविजम्ित हनुे य विकास लनभायण रगामत सेिा प्रिाहको 
प्रबािकायीफाट पथानीम सशुासन पथाऩना गनय टेिा ऩगु्ने विश्वास गनय सवकन्छ ।  

८.९ गाउॉऩालरकाको सॊजऺप्त ऩरयचम 

म्माग्दी जजल्रा नेऩारको याजधानी काठभाडौफाट उत्तयऩजिभभा ऩदयछ । गण्डकी प्रदेश अन्तगयत मस जजल्राका ॱ 
िटा गाउॉऩालरका य ८ नगयऩालरकाभध्मे सदयभकुाभ फेनीफाट उत्तय ऩजिभतपय  अिजपथत मो गाउॉऩालरका 
सदयभकुाभफाट ॳ कोष टाढा छ । वि.सॊ. ९७ॱॳ ऩलछको याजनीलतक ऩरयितयनऩलछ फनेका फालफमाचौय, अभयन, 

फयॊजा, कुहूॉ गाउॉ विकास सलभतहरू य दयिाॊग गाउॉ विकास सलभलतको िडा नॊ. ॱ राई एवककृत गयी नेऩारको 
सॊविधान ९७ॴ९ अनसुाय वि.स. ९७ॴ॰ सारका सॊजघम सॊयचना अनसुाय ऩरयितयन बई पथानीम तहको रुऩभा भॊगरा 
गाउॉऩालरकाको नाभफाटै ऩरयजचत छ । गाउॉऩालरका ॲ िटा िडाभा लफबाजजत छ ।  

मो गाउॉऩालरकाको नाभाकयण सम्फन्धभा विलबन्न धायणा तथा वकॊ िदन्तीहरु बेवटएका छन ् । धालभयक भान्मताका 
वहसािभा हेदाय मस गाउॉऩालरकाको केन्र बएय फग्ने म्माग्दी नदीराई भॊगरा नदीको नाभफाट ऩलन जचलनन्छ । सोही 
भॊगरा नदीका नाभफाट मस गाउॉऩालरकाको नाभाकयण गरयएको छ । भॊगराको अथय भॊगर िा शबु याम्रो बन्ने अथय 
रगाउने गयेको ऩाईन्छ म्माग्दी जजल्राको सदयभकुाभसॉग जोलडएको बए ऩलन विकासका ऩूिायधायहरुको विकास खासै 
हनु सकेकाके छैन । मस गाउॉऩालरकाभा यहेका सयकायी सॊयचनाराई हेदाय ऩश ु सेिा केन्र , कृवष सेिा केन्र , 

पिाप्म चौकी, प्रहयी चौकी,इराका िन कामायरम, अलतरयक्त हरुाक कामायरम यहेका छन ् बने गैय सयकायी सॊघ 
सॊपथाहरुको उऩजपथलत बने न्मून यहेको छ ।  

भॊगरा गाउॉऩालरका, यघगुॊगा गाउॉऩालरका य िेनी नगयऩालरकाको सॊगभ पथरभा ऩने मस गाउॉऩालरकाको िडा नॊ. ८ 
भा टोड्के बन्ने पथान ऩमयटकीम दृविरे भहत्िऩूणय छ । उच्च सभथय जभीनभा अिजपथत टोड्के कयीि ९॰७७ 
देजख ९ॱ७७ लभ. को उचाइभा यहेको य मस ठाॉउभा ॳ प्रजालतका रारी गयुाॉस ऩाइन्छ । एकै ठाउॉफाट जजल्राका 
सफैजसो ऺेत्र, फागरङु य ऩियत जजल्राका धेयैजलत ठाॉउ य उत्तयतपय  ८९ िटा वहभ शृ्रॊखरा देख्न सवकन्छ । मो 
एउटा प्रलसि वऩकलनक पथरको रुऩभा ऩलन विकास हुॉदैछ । खासगयी जाडको सभमभा जजल्रालबत्र तथा फावहयफाट 
मस ठाॉउभा वऩकलनकको रालग भालनसहरु आउने गछयन ् । मसका अरिा झाविऩालन, दह, लतनचरेु धयुी जपता 
ऩमयटवकम ऺेत्रहरु यहेका छन ्। 

भॊगरा गाउॉऩालरकाको ऩाश्वयजचत्र, ९७ॴॲ अनसुाय जम्भा घयधयुी सॊ्मा ॰ॳॴ९ य जनसॊ्मा ९७७८ॳ यहेको छ । 
उक्त जनसॊ्माभा भवहराको सॊ्मा ॶॶॵ९य ऩरुुषको सॊ्मा ८७७॰९यहेको छ। गाउॉऩालरकाको जम्भा जनसॊ्माभा 
भवहराबन्दा ऩरुुषॱॵ जनारे फढी छन ्। कुर जनसॊ्माभा भवहराको प्रलतशत ॱॶदशभरि ॵॵ हनु्छ बने ऩरुुषको 



  
 

 

प्रलतशत ॲ७ दशभरि ८९ हनु्छ । उक्त जनसॊ्मा तथा घयधयुीको आधायभा औसत ऩरयिाय सॊ्मा प्रलत घयधयुी 
कयीि ॲदशभरि ॱॲजना हनु्छ । औषत जनघनत्िराई हेदाय प्रलत िगय वक.भी ९९ॲ जना िसोिास गने देजखन्छ 
। 

तालरका 1: िडा अनसुाय गाउॉऩालरकाकोऺते्रपर 

िडा नॊ. सभाफेस साविक गाविस ऺते्रपर )िगय वक.लभ.( प्रलतशत 
एक कुहुॉ )८–ॵ( ॰ॴ८ॶ ८ॳ.९ 
दईु फालफमाचैय )८–ॶ( कुहुॉ )ॶ( दयफाङ )ॱ( ॱॱॱॲ ८ॲ.९ 
तीन फयॊजा )८–ॳ(  ॱ८ॱॴ ८९७ॱ 
चाय फयॊजा )ॴ–ॶ( ९७ॳॵ ८ॴ.ॲॱ 
ऩाॉच अभयन )८–ॶ(( ॲॳ९ॳ ९ॴ.ॶॳ 
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श्रोत् भॊगरा गाउॉऩालरका ऩाश्वयजचत्र, ९७ॴॲ  

 

८.॰ ऺभता विकास रेखाजोखा य आिश्मकता ऩवहचान 

पथानीम तह विजत्तम आमोग भापय त गत आ.ि.सम्भको गाउॉऩालरका/गाउॉऩालरकाहरूको न्मनुतभ शतय तथा कामय 
सम्ऩादनका ॲ ऺेत्रहरू )८-पथानीम शासन, ९-वित्तीम श्रोत ऩरयचारन तथा व्मिपथाऩन, ॰-मोजना तथा कामयिभ 
व्मिपथाऩन, ॱ-सिठन तथा जनशजक्त विकास य ॲ-शहयी आधायबतू सेिा व्मिपथाऩन( अन्तगयत यहेका ॱ७ िटा 
सूचकहरूको आधायभा भूल्माङ्कन गयी तोवकएका कामयऺ ेत्र य सूचकहरूभा उऩरजव्ध हालसर बएको आधायभा अनदुान 
थऩघट गने नीलत सयकायरे अिरम्िन गनेछ ।  

नमाॉ पथानीम तहभा ऩलन पथानीम तहरे ऩारना गनुय ऩने कामयसम्ऩादन पतयराई प्रत्मेक आलथयक िषयको शरुु देजख नै 
कामय सम्ऩादन भाऩनका विषम ऺेत्रसॉग सम्िजन्धत सूचकराई सम्िजन्धत कभयचायीको कामयसम्ऩादनसॉग आिि गयी 
कामय जजम्भेिायी फाॉडपाड गयेभा य कभयचायीको कामय ऺभताभा देजखएका खाडर ऩनेु गयी अनजुशऺण तथा प्रजशऺण 
कामयिभ सॉगसॉगै रैजाने गयी प्राथलभकता ददन सहमोग ऩगु्न जानेछ । मसफाट नमाॉ गाउॉऩालरकाहरूरे आपुराई 
प्रलतपऩधी हैलसमतभा उभ्माई उदाहयणीम फन्न सक्ने प्रचयु सॊबािना देजखन्छ।   

गाउॉऩालरकाको लनिायचन सम्ऩन्न बए ऩिात पथानीम तहको सॊपथागत ऺभता विकासको ऺेत्रभा विलबन्न दात ृ
लनकामहरूफाट थऩ सहमोग जटुन सक्ने सॊबािनाराई दृविगत गदाय फजेटको आकायभा प्रपतावित गरयएको बन्दा ऩलन 
ठूरो फवृि हनु जाने सॊबािनाराई नकानय सवकन्न । अत् दृढ ईच्छाशजक्तको रालग श्रोत अियोध होइन, लसजयनाको 
प्रलतििता नै गन्तव्मभा ऩगु्ने ऩवहरो खटुवकरो हनु सक्दछ । 

८.ॱ ऐन, लनमभ, नीलतको ऩनुयािरोकन य अध्ममनको कानूनी आधाय   

देशको सिोच्च काननु सॊविधान बएकोरे पथानीम तह गठन सम्िन्धी सॊिैधालनक व्मिपथा, सॊविधान फभोजजभ प्राप्त 
अलधकाय, हारै जायी गरयएको पथानीम तह सञ्चारन आदेशभा उल्रेजखत विलबन्न तहको काभ, कतयव्म तथा 
अलधकायहरू तथा गाउॉऩालरकाको नमाॉ तह कामभ अगाडी सम्ऩन्न गाउॉ सबाफाट पिीकृत नीलतहरूको 
ऩनुयािरोकनको आधायभा नै पथानीम तहको सञ्चारनका देजखएका कदठनाई तथा सभपमाहरूको ऺभता विकासको 
विश्लषेण गयीएको छ । पथानीम पिामत्त शासन ऐन, ९७ॲॲ य पथानीम तह श्रोत ऩरयचारन कामयविलध, ९७ॳॶ 
नमाॉ पथानीम तह कामायन्िमनभा आए ऩलछ मसको कानूनी औजचत्म सवकए ऩलन मी पथानीम तह सफरीकयणको 
आधायबतू भागयदशयक दपतािेज बएकोरे मपका कलतऩम प्रािधानरे ऺभता विकासको ऺेत्र ऩवहल्माउन सघाउ ऩगु्ने 
बएकोरे सान्दलबयकताको दृविरे उल्रेख गरयएको छ । 

Awasthi
Sticky Note
यो आयोग नै खारेज भै सकेको छ ।

Awasthi
Sticky Note
MCPM भन्दा LISA and FRA should be taken as reference for CD

Awasthi
Sticky Note
ठीक छ तर अहिलेको स्थानीय सरकार संचालन ऐन तथा अन्य स्थानीय तहका काननु र ऐन पनि उल्लेख हुनु पर्यो नि ।।



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।4। 
 

 

८.ॱ.८ नऩेारको सॊविधान  

ऐलतहालसक सॊविधान सबारे ९७ॴ९ असोज ॰ गते नेऩारको सॊविधान जायी गये सॉगै भरुकुरे सॊघीम गणतन्त्रात्भक 
शासन व्मिपथा अॊगीकाय गयेको छ । मस अनसुाय ॰ तहको सयकाय गठन हनुेछ । सॊविधानरे याज्मशजक्तको 
प्रमोग सङ्घ, प्रदेश य पथानीम गयी तीन तहको सॊयचनाफाट हनुे व्मिपथा गयी छुट्टाछुटै्ट एिभ ् साझा अलधकायहरू 
लनधाययण गयेको छ ।  

नेऩारको सॊविधानको बाग ८ॴ भा )धाया ९८ॱ देजख ९९७ सम्भ( पथानीम कामयऩालरका सम्िन्धी व्मिपथा, बाग 
८ॵ भा )धाया ९९८ देजख ९९ॴ सम्भ( पथानीम व्मिपथावऩका सम्िन्धी व्मिपथा य बाग ८ॶ भा )धाया ९९ॵ 
देजख ९॰७ सम्भ( पथानीम आलथयक कामयप्रणारी सम्िन्धी व्मिपथा गरयएको छ । त्मपतै सॊविधानको बाग ९७ को 
धाया ९॰९ भा सॊघ, प्रदेश य पथानीम तह िीचको सम्िन्ध य धाया ९॰ॲ भा सॊघ,प्रदेश य पथानीम तह फीचको 
सभन्िम सम्िन्धी सॊिैधालनक व्मिपथा गरयएको छ । नेऩारको सॊविधानको धाया ९८ॳ य धाया ९९॰ भा गाउॉ 
कामयऩालरका य गाउॉ सबा गठन सम्िन्धी व्मिपथा देहाम फभोजजभ यहेको छ । 

धाया ९८ॳ- गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ य उऩअध्मऺ सम्फन्धी व्मिपथा्  

 प्रत्मेक गाउॉऩालरकाभा एकजना गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ यहनेछ । लनजको अध्मऺताभा गाउॉ कामयऩालरका 
गठन हनुेछ । 

 उऩधाया )८( फभोजजभको गाउॉ कामयऩालरकाभा एक जना उऩअध्मऺ, प्रत्मेक िडाफाट लनिायजचत िडा अध्मऺ 
य उऩधाया )ॱ( फभोजजभ लनिायजचत सदपम यहनेछन ्।  

 अध्मऺ य उऩअध्मऺको लनिायचन सम्फजन्धत गाउॉऩालरका ऺते्रलबत्रका भतदातारे एक व्मजक्त एक भतको 
आधायभा गोप्म भतदानद्वाया ऩवहरो हनुे लनिायजचत हनुे लनिायचन प्रणारी फभोजजभ गने छन।्  

धाया ९८ॵ - अनसुाय गाॉउ कामयऩालरका य गाउॉ कामयऩालरकाफाट पिीकृत लनमभािरी फभोजजभ गाॉउ कामयऩालरका य 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामय विबाजन य कामय सम्ऩादन हनुे व्मिपथा गरयएको छ ।  

धाया ९९॰- गाउॉसबाको गठन्  

 प्रत्मेक गाउॉऩालरकाभा एक गाउॉसबा यहनेछ ।  

 उऩधाया )८( फभोजजभको गाउॉसबाभा गाउॉ कामयऩालरकाका अध्मऺ य उऩाध्मऺ, िडा अध्मऺ य प्रत्मेक 
िडाफाट लनिायजचत चायजना सदपम य धाया ९८ॳ को उऩधाया )ॱ( फभोजजभ दलरत िा अल्ऩसॊ्मक 
सभदुामफाट लनिायजचत गाउॉ कामयऩालरकाका सदपम यहनेछन ्।  

 उऩधाया )८( फभोजजभ गठन हनुे गाउॉसबाभा प्रत्मेक िडाफाट कम्तीभा दईुजना भवहराको प्रलतलनलधत्ि 
हनुेछ ।  

 सॊघीम काननु फभोजजभ गाउॉऩालरकाभा यहने प्रत्मेक िडाभा िडा अध्मऺ य चायजना सदपमहरू यहेको िडा 
सलभलत गठन हनुेछ । त्मपतो िडा अध्मऺ य िडा सदपमको लनिायचन ऩवहरो हनुे लनिायजचत हनुे लनिायचन 
प्रणारी फभोजजभ हनुेछ ।  

 अठाय िषय उभेय ऩूया बएको गाउॉऩालरकाको भतदाता नाभािरीभा नाभ सभािेश बएको व्मजक्तराई सॊघीम 
काननु फभोजजभ भतदान गने अलधकाय हनुेछ ।      

त्मपतै सॊविधानको अनसूुची ॵ भा पथानीम तहको अलधकायको सूची य अनसूुची ॶ भा  सॊघ,प्रदेश य पथानीम तहको 
अलधकायको साझा सूची भापय त प्रत्मेक इकाईको अलधकाय ऺेत्रहरू पऩि गरयएको छ तथा पथानीम तहराई अलधकाय 
सवहत साधन श्रोतको सलुनजितता गरयएको छ । मी सॊिैधालनक व्मिपथाहरूफाट सयकायराई जनताको नजजक ऩरु् माई 
शजक्त य स्रोतभालथ नागरयकको ऩहुॉच पथावऩत गनय य विकास तथा सेिा प्रिाहभा पथानीम सहबालगता य पिालभत्ि 
कामभ हनुे अिपथा लसजयनाको पऩि कानूनी आधाय तमाय बएको छ । मसफाट जनताराई िापतविक रूऩभै 
साियबौभसत्ता सम्ऩन्न तलु्माई शासनभा उनीहरूको अथयऩूणय सहबालगताको सलुनजित गदै, अफ कामयभूरक पथानीम 
सयकायको रुऩभा पथावऩत हनु सक्ने पऩि आधायहरू खडा बएका छन ्।   



  
 

 

८.ॱ.९ पथानीम पिामत्त शासन ऐन, ९७ॲॲ  

९७ॲॳ फैसाख ८ॳ गते पथानीम तहहरूको सञ्चारन तथा व्मिपथाऩनको रालग जायी बएको पथानीम शासन ऐन, 
९७ॲॲ जो ऩवहरो ऩल्ट एकीकृत ऐनको रुऩभा जायी गयीमो सो ऐन फभोजजभ पथानीम पिामत्त शासनका नीलतहरू 
देहाम अनसुाय यहेका छन ्।   

क) पथानीम पिामत्त शासनभा पथानीम लनकामहरूराई सऺभ य प्रबािकायी फनाउन आिश्मक ऩने अलधकाय, 

जजम्भेिायी य स्रोत साधन लनऺऩेण गने । 

ख) पथानीम लनकामभा पथानीम जनताको रालग सोच्ने य जिापदेही िहन गनय सक्ने सस्ॊथागत समॊन्त्र य 
कामगयत सयॊचनाको लनभायण गयी विकास गने ।  

ग) पथानीम लनकामहरूराई सजुम्ऩएका काभ, कतयव्म य जजम्भेिायीहरू य जिापदेही िहन गनयकारालग आिश्मक 
ऩने स्रोत साधनहरू सकॊ रन य ऩरयचारन गने अलधकाय समु्ऩने ।    

घ) पथानीम लनकामहरूराई लनऺेवऩत कामय गदाय प्रजाताजन्त्रक प्रविमा, ऩायदशॉ व्मिहाय, जनउत्तयदावमत्ि य 
जनताको सहबालगताभा आधारयत नागरयक सभाजको पथाऩना गनेतपय  उन्भखु गयाउने।  

ङ) पथानीम नेततृ्िको विकास गनयको लनजम्त पथानीम लनकामराई आफ्नो ऺेत्रभा जनता प्रती उत्तयदामी फनाउन 
प्रबािकायी समॊन्त्रको व्मिपथा गने।  

च) ददगो विकासको रालग आधारयत सेिा प्रदान गने कामयभा पथानीम पिामत्त शासनभा लनजी ऺेत्रराई सहबागी 
हनु प्रोत्सावहत गने ।   

८.ॱ.॰ पथानीम लनकाम श्रोत ऩरयचारन तथा व्मिपथाऩन कामयविलध, ९७ॳॶ 

जनप्रलतलनधी विवहन अिपथाभा पथानीम लनकामहरूभा जाने विलबन्न वकलसभका श्रोतसाधनहरूको सभजुचत प्रमोग य 
एकरुऩता ल्माउन कामय भागयदशयनको रुऩभा जायी मस कामयविलधभा व्मिपथा बए अनसुाय पथानीम लनकामहरूको 
ऺभता विकास कामयिभ तजभुा गनयका  ऺभता विकास खचय शीषयकफाट ऺभता विकास कामयविलध,९७ॳॳ को 
ऩरयलधलबत्र यही देहाम फभोजजभका विमाकराऩहरू पिीकृत गयाई सञ्चारन गनय सवकनछे बन्ने उल्रेख गरयएको 
फभोजजभ ऺभता विकासका रालग देहाम अनसुाय विमाकराऩ सञ्चारन गनय फजेट सवकने व्मिपथा गरयएको छ ।    

(क) पथानीम लनकामको विलनमभ, लनदेजशका, फरेुवटन, आिलधक/विषमगत मोजना तमायी एिभ ् अत्मािश्मक 
अध्ममन ।        

(ख) पथानीम लनकामको सिठन सॊयचनाको अध्ममन, कामयजजम्भेिायी वकटान सम्फन्धी कामयहरू ।   

(ग) पथानीम लनकामको कामायरमभा कामययत कभयचायी, विषमगत कामायरमका कभयचायी, विलबन्न सलभलत एिभ ्
सॊमन्त्रको तालरभ, अिरोकन भ्रभण ।              

(घ) पथानीम लनकामसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न े गैयसयकायी सस्ॊथा, लनजी ऺेत्र, टोर विकास सॊपथा एिभ ्
सभदुामभा आधारयत सॊपथा, उऩबोक्ता सलभलतको ऺभता विकास सम्फन्धी विमाकर । 

(ङ) पथानीम लनकामको आन्तरयक आम तथा स्रोतहरूको ऩवहचान, सम्बाव्मता अध्ममन, सङ्करन तथा 
व्मिपथाऩन कामय ।  

(च) साभाजजक ऩरयचारनभा सॊरग्न साभाजजक ऩरयचारक, उत्प्रयेकहरूको ऺभता विकास ।         

(छ) गाउॉ, गाउॉ तथा जजल्रालबत्र फसोफास गने भवहरा, फारफालरका, दलरत, आददिासी जनजालत, भधेसी, भजुपरभ, 

वऩछडा िगय, भकु्त कभैमा, भकु्त हलरमा, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩािता बएका व्मजक्त, िैदेजशक योजगायको िभभा 
ऩीलडत विऩन्न ऩरयिाय, आलथयक एिभ ्साभाजजक रूऩरे विऩन्न िगयसम्फन्धी गाउॉ, गाउॉ तथा जजल्रा पतयीम 
सॊजार, फारक्रिको ऺभता विकास तथा सीऩ विकाससम्फन्धी विमाकराऩ ।   

(ज) पथानीम लनकामको ऺभता िवृिका रालग प्रमोग हनुे बौलतक साभग्री, उऩकयण आदद खयीद, जडान य 
व्मिपथाऩन ।  

(झ) ऺभता विकास कामयविलध, ९७ॳॳ को आधायभा पथानीम लनकामको ऺभता विकास सम्फन्धभा ऩवहचान 
गरयएका अन्म ऺेत्रहरू ।                                       

Awasthi
Sticky Note
यो ऐन र तलको कार्यविधीको छोटकरीमा उल्लेख गरि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, क्षमता विकास योजना दिग्दर्शन र मन्त्रालय लगायत प्रदेशका क्षमता विकास योजना र विभिन्न बजेट तथा अन्य मार्गदर्शनका क्षमता विकासका कुराहरु उल्लेख गर्ने । यो त पुरानो क्षमता विकास योजनाको कपी गरेको प्रष्ट नै छ नि । सुधार गर्नुस् । यत्ती मात्र हो साहित्य पुनरावलोकन । जस्ता त्यस्तै खारेज भएका कानुनका बुदा सार्ने । 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।6। 
 

 

(ञ) ऩायदजशयता तथा उत्तयदावमत्ि कामभ गनय सञ्चारन गने विमाकराऩहरू (साियजलनक सनुिुाई, साियजलनक 
ऩयीऺण( एिभ ्दपतािेजहरूको तमायी ।                                                

(ट) भानि सॊसाधन विकास केन्र य सूचना तथा अलबरेख केन्र व्मिपथाऩन ।                        

(ठ) गाउॉ तथा जजल्राभा विद्यतुीम शासन प्रियिन, विकास य सूचना तथा सञ्चाय प्रविलधको सॊपथागत व्मिपथा, 
प्राविलधक ऩयाभशय, विशेषऻहरूको ऩारयश्रलभक, सेिा प्रदामकहरूको सूचीकयण य ऩरयचारन।              

(ड) न्मूनतभ शतय तथा कामयसम्ऩादन भाऩनका सूचकहरूरे भाग गयेका ऺेत्रहरू ऩूया गनय सञ्चारन गरयने ऺभता 
विकासका कामयिभहरू ।                                                        

(ढ) पथानीम लनकामको विकास लनभायण एिभ ्सेिा प्रिाहसॉग सम्फजन्धत विषमभा विषमगत कामायरम, नागरयक 
सभाज, लनजी ऺेत्रसॉग गरयने अन्तयविमा एिभ ्सभन्िम कामयिभ ।              

८.ॲ ऺभता विकास मोजनाको रऺ एिॊ उद्दशे्म 

भॊगरा गाउॉऩालरकाको तीन िषे ऺभता विकास कामयमोजनाका दीघयकारीन रऺ य उद्देश्महरू तर उल्रेख गरयए 
अनसुाय यहने छन ्। 

८.ॲ.८ दीघयकारीन रक्ष्म  

गाउॉऩालरकाफाट प्रदान गरयने सफै वकलसभका पथानीम सयोकायका गाउॉपतयीम सेिा तथा सवुिधाहरू लछटो, छरयतो, 
प्रबािकायी य जजम्भेिायीऩूियक प्रिाह बई गाउॉ विकासका सफै वकलसभका विमाकराऩहरू सभािेशी, जिापदेही य 
प्रबािकायी ढॊगरे सञ्चारन गने ऺभता अलबफिृीभा टेिा ऩगुेको हनुेछ। 

८.ॲ.९ उद्दशे्महरू 

 गाउॉ कामयऩालरकाको विलबन्न ऩदीम जजम्भेिायीभा कामययत कभयचायीहरू लनधायरयत कामय विियण अनसुाय 
तोवकएका काभहरू ऩूणय जजम्भेिायीऩूियक सम्ऩादन गनय उत्प्ररेयत हनुेछन ्। मसफाट सफै वकलसभका पथानीम 
सेिाहरू सहज, सयर, झन्झटयवहत य गणुपतयीम तियरे प्रिाह गनय गाउॉऩालरका य अन्तगयत लनकाम ऩूणय 
रुऩभा सऺभ बएको हनुेछन ्।  

 गाउॉऩालरकाको लफद्यभान कामय जजम्भेिायीका आधायभा भौजदुा सिठनात्भक सॊयचना य जनशजक्तराई आधाय 
भानी सेिा प्रिाहभा देजखएको कभजोयी ऩत्ता रगाई कामयसम्ऩादन पतयभा सधुाय गयी प्रबािकायीता अलबफवृि 
गनय टेिा ऩगु्नछे । 

 गाउॉऩालरकारे लरएका दीघयकारीन सोच य गन्तव्म सम्भ ऩगु्न साविकभा गाउॉसबाफाट य आगाभी 
गाउॉसबाफाट पिीकृत ऺेत्रगत नीलतहरूभा आधारयत यवह बविष्मका चनुौती य नमाॉ प्रविलधको ऩरयितयनराई 
आत्भसाथ गनय सक्ने  सीऩ य ऺभता बएको जनशजक्त तमाय गनय सभम साऩेऺ प्रजशऺण कामयिभहरू 
ऩवहचान गनय टेिा ऩगु्नेछ ।  

 गाउॉऩालरका भापय त सञ्चारन गरयने गाउॉ विकासका आमोजनागत विमाकराऩहरूको कामय सम्ऩादनपतयभा 
उल्रे्म सधुाय बई गाउॉिासी प्रत्मऺ रुऩभा राबाजन्ित हनुेछन ् । गाउॉऩालरकाको साियजलनक तथा 
साभदुावमक विकासका कामयिभहरूभा आभसभदुामको अथयऩूणय सहबागीताभा फिृी बई गाउॉऩालरकाप्रलतको 
विश्वासभा फढोत्तयी बएको हनुेछ । 

 गाउॉऩालरकाको काभकायिाहीभा सहबालगता अलबफृिी गनय गाउॉऩालरकाको कामयहरूसॉग सयोकाय याख्न ेरजऺत 
िगय य सभदुाम पतयको रालग ऺभता विकास कामयिभहरू ऩवहचान गयी प्रिावहकयण गनय सहमोग ऩगु्न 
जानेछ । 

 लनिायजचत जनप्रलतलनलधहरूराई विलध य ऩितीभा आधारयत पथानीम शासन सञ्चारन सम्िन्धी सॊपथागत 
लसकाई य दऺता अलबफवृिका रालग नेततृ्ि विकासको अिसय प्राप्त हनुेछ । 

 नेऩारको सॊविधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको तीन तहको सयकाय भध्मे सऺभ, सिर, जजम्भेिाय य नागरयक भैत्री 
पथानीम सयकायको पिरुऩभा रुऩान्तयण हनु टेिा ऩगु्नेछ ।  

Awasthi
Sticky Note
Is it SMART Goal? Make it Specific Measurable, Attainable, Realistic and Time.

Awasthi
Sticky Note
Also Make SMART not lengthy. क्षमता विकास योजना तर्जुमा दिग्दर्शन हेर्नुस 



  
 

 

८.ॲ.॰ ऺभता विकासका यणनीलत 

गाउॉ कामंऩालरकाको कामायरमफाट एिॊ िडा कामायरमहरूफाट सेिाग्राहीको भाग अनसुाय प्रदान गरयॊ दै आएका 
सेिाहरू, आलथयक, साभाजजक एिॊ बौलतक ऩूिायधायसॉग सम्िजन्धत विकास कामयिभहरू य सभदुाम पतयको ऺभता 
विकास मोजना सॊघीम भालभरा तथा पथानीम विकास भन्त्रारमफाट जायी ऺभता विकास कामयविलध, ९७ॳॳ का 
आधायभा तमाय गरयएको एकीकृत ऺभता विकास कामयमोजनाका यणनीलतहरू देहाम फभोजजभ यहने छन ्।  

 ऺभता विकास मोजनाको भाध्मभरे पथानीम पिशासन, पथानीम विकास तथा सेिा प्रिाहसॉग सम्फजन्धत गाउॉ 
कामयऩालरका कामायरम, िडा कामायरम, कभयचायीहरू तथा सयोकायिाराहरूको सॊपथागत विकास, भानि 
सॊशाधन, आलथयक व्मिपथाऩन, प्रविलध य कामयभूरभक सम्फन्ध विकास तथा कामय िाताियणभा सकायात्भक 
ऩरयिेश विकास गने । 

 ऺभता विकासको रालग भागभा य आऩूलतयभा आधारयत कामयिभहरू सभािेश गरयएको छ । भागभा 
आधारयत ऺभता विकासका कामयिभहरू कभयचायीहरूसॉगको अन्तयविमा य छरपरभा आधारयत यवह 
सयोकायिाराहरूको लफद्यभान ऺभता विकास जपथलत रेखाजोखा तथा आिश्मकताभा आधारयत छन ् बने 
आऩूलतयभा आधारयत ऺभता विकासका कामयिभहरू गाउॉऩालरका गठनऩलछ कामयसम्ऩादनभा देजखएको कलभ 
कभजोयी सधुाय गने ।  

 ऺभता विकास मोजना तजुयभा गदाय रैंलगक तथा साभाजजक सभािेजशकयणको फझुाई य कामयसम्ऩादनभा 
सधुायको अऩेऺा गरयएकोरे भन्त्रारमफाट जायी लनदेजशकारे ऩरयरजऺत गये अनसुाय ऺभता विकास मोजना 
ऩयुकको रुऩभा प्रमोग गरयने । 

 गाउॉऩालरकारे आफ्नो गाउॉ ऺेत्र लबत्र ऩनेका उऩबोक्ता सलभलत, टोर विकास सॊपथा, िडा नागरयक भञ्च 
जपता साभदुामभा आधारयत सॊपथा, नागरयक सभाज तथा लनजी सेिा प्रदामकहरूको ऺभता विकास जपथलत 
रेखाजोखा तथा आिश्मकता ऩवहचान गयी ऺभता विकास सम्फन्धी कामयिभहरू सञ्चारन गनय आिश्मक 
सहमोग, साझेदायी गनुय ऩने । 

 पथानीम सेिा प्रिाहभा सेिा प्रदामकको बलूभका फवृि गरयने तथा विकास कामयिभहरूको कामायन्िमनभा 
उऩबोक्ता सलभलत, साभदुावमक सॊपथा तथा गैससको ऩरयचारनराई प्राथलभकता तथा विशेष जोड ददने । 

 ऺभता विकास कामयमोजना कामायन्िमनको प्रगलत प्रलतिेदन प्रादेजशक सयकाय पथाऩना बए ऩलछ तोवकएको 
लनकामभा य सो नबएसम्भ सॊघीम भालभरा तथा पथानीम विकास भन्त्रारम जनशजक्त विकास शाखाभा 
चौभालसक य िावषयक रुऩभा ऩेश गनुय ऩने । 

 

८.ॳ ऺभता विकास मोजना तजुयभाको कामयविलध 

भॊगरा गाउॉऩालरकाको ॰ िषे सॊपथागत ऺभता विकास मोजना तमायीका िभभा देहामका विलध य प्रविमाराई भु् म 
आधाय लरइएको छ ।   

(क) गाउॉऩालरकाको लनिायजचत अध्मऺको अध्मऺताभा बएको अन्तयविमात्भक फैठकभा गाउॉ कामयऩालरकाका 
सदपमहरू )िडा अध्मऺ(, कामयिभ पोकर ऩसयन तथा अन्म जजम्भेिाय कभयचायीहरू, िडा सजचि, 

साभाजजक ऩरयचारकहरूको सहबालगता यहेको छरपर कामयिभा गाउॉऩालरकाको ऺभता विकासका 
भौजूदा सभपमा तथा कभयचायीका अऩेऺाका विषमभा दईु ददने अन्तयविमात्भक छरपरका भाध्मभफाट 
भहत्िऩूणय सझुाि, सल्राह एिॊ ऩषृ्ठऩोषण लरइएको ।  

(ख) गाउॉऩालरका कामायरमका विलबन्न शाखा तथा उऩशाखा अध्मऺहरू रगामतका जजम्भेिायीभा यहेका 
कभयचायीहरूसॉग तोवकए फभोजजभ कामयविियण अनसुाय कामयसम्ऩादनभा देजखएका कदठनाई, ऩीयभकायको 
सनुिाईभा आन्तरयक सॊचाय प्रणारी, ऺभता विकासभा गाउॉऩालरकाको प्रमास तथा बोग्न ुऩयेका कदठनाई 
य अऩेऺाका विषमभा छरपरको भाध्मभरे जानकायी हालसर गरयएको । 

Awasthi
Sticky Note
Not accepted now these strategies. Ask Palika for their strategies for Capacity development, if not, you can draft yourself. These strategies are not appropriate in the new federal-local level system. Please revise all based on institutional capacity assessment and HR capacity assessment. Also, align these strategies with GESI policies, child policies, good governance policies, SDG localization etc.



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।8। 
 

 

(ग) गाउॉऩालरका अन्तगयतका हार कामभ ॲ िटा िडा यहेकोभा सफै िडाभा कामायरम पथाऩना बईसकेको 
अिपथाभा िडा अध्मऺ य िडा सजचिहरूसॉगको छरपरको आधायभा ऩरयिलतयत ऩरयिेशभा काभ गदाय 
बोग्न ुऩयेको कदठनाई य िपतजुपथतीको छरपरका भाध्मभफाट अिपथा ऩवहचान गरयएको  । 

(घ) गाउॉऩालरका कामायरमको विगत ॱ िषयको गाउॉ सबाफाट पिीकृत आमव्मम )फजेट(, पिीकृत नीलत य 
कामयिभ तथा ऺभता विकासभा गरयएका प्रमासहरूको अध्ममन गयी बएका प्रमासहरूको जानकायी 
लरइएको ।  

(ङ) नेऩार सयकायरे पथानीम तह राग ु गयेऩलछ जायी गयेको आदेश, ऩरयऩत्र, नभूना ऐन तथा लनमभहरू 
रगामत भौजदुा नीलतगत व्मिपथाहरूको अध्ममन तथा ऺभता विकासका रालग बए गयेका प्रमासहरूको 
विषमभा जानकायी हालसर गरयएको । 

८.ॴ ऺभता विकास मोजनारे सभेट्न ेविषमगत ऺते्रहरू 

सभग्रताभा मस गाउॉऩालरकाको ितयभान कामय सम्ऩादनको अिपथा य बविष्मभा मसरे लनिायह गनय ऩने कामय 
जजम्भेिायीको आॊकरनको आधायभा देहामका विषम ऺेत्रभा ऺभता विकास कामयिभराई केन्रीत गनुयऩने आिश्मकता 
ऩवहचान गरयएको छ ।  

८.ॴ.८ याजश्व प्रशासन 

 याजश्व प्रऺेऩण तथा सङ्करन 

 पथानीम तहको अलधकाय ऺेत्रलबत्रका विलबन्न कय, सेिा शलु्क, दपतयु सङ्करन 

 सम्ऩजत्त कय तथा अलबरेख व्मिपथाऩन 

 याजपि सङ्करन तथा प्रलतिेदनभा कम्प्मटुय सफ्टिेमयको प्रमोग 

 याजपि सॊबाव्मता अध्ममन य उऩमोग 

 साियजलनक लनजी साझेदायी अिधायणा 
८.ॴ.९ आलथयक प्रशासन तथा वित्तीम व्मिपथाऩन 

 पथानीम तहको रेखा व्मिपथाऩन य कामय सञ्चारन   

 पथानीम तहको खाता सञ्चारन, व्मिपथाऩन य प्रलतिेदन 

 िावषयक िजेट तमायी तथा भालसक आम व्मम प्रऺेऩण य खचय व्मिपथाऩन 

 कम्प्मटुय सफ्टिेमय जडान य सञ्चारन एिॊ आम व्मम साियजलनक 

 साियजलनक खयीद तथा व्मिपथाऩन  

 वित्तीम जोजखभ न्मूनीकयण  

 रेखा ऩरयऺण, फेरुज ुपछौट य सॊऩरयऺण 

८.ॴ.॰ मोजना तथा भूल्माङ्कन 

 पथानीम तह सञ्चारनको आधायबतू ऻान 

 आिलधक तथा फावषयक मोजना तजुयभा  

 सहबालगतात्भक मोजना तजुयभा प्रविमा य चयणहरू  

 विषम ऺेत्रका आधायभा विषमगत सूचकहरू तमायी 
 उऩबोक्ता सलभलतको गठन तथा जनसहबालगत सम्फन्धी प्रविमाहरू 

 मोजना कामायन्िमन, सऩुरयिेऺण तथा पयपायकका प्रविमाहरू 

 मोजना अनगुभनको व्मिपथा, अनगुभन सलभलत गठन तथा सूचकहरूको तमायी  

 मोजना कामायन्िमनभा अन्तय तह सभन्िम तथा साझेदायहरूको बभूीका  

 विलबन्न सलभलतहरूको फैठक सञ्चारन, लनणयम रेखन य कामायन्िमन 

 गाउॉऩालरकालबत्र य अन्तयतह सभन्िम य सहकामय 

Awasthi
Sticky Note
Start from Legal and legislative function. Now LGs are government and they have self and shared rights and have to prepare their own laws, regulations, guidelines. So much attention should be given in their own policies.संविधानको अनुसुचि ८ अनुसारका एकल अधिकारका क्षेत्रहरु र साझा अधिकारका क्षेत्रमा कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वय गर्ने तथानेतृत्व गर्ने जस्तै विभिन्न समिती जस्तै स्थानीय सभा, कार्यपालिका बैठक विधायन समिति  श्रोत परिचालन समिति राजश्व परामर्श समिती न्यायियक समिति अनुगमन समितिका पदाधिकारीको क्षमता विकास गर्ने तथा गाँउसभा तथा कार्यापालिका day to day executive function संचालन गर्न सम्बन्धमा कार्यविधी तयार गर्ने आदि 



  
 

 

८.ॴ.ॱ शहयी ऩूिायधाय विकास )प्राविलधक सेिा( 
 पथानीम शासन सञ्चारनको आधायबतू अनजुशऺण  

 आिलधक मोजना तथा िावषयक गाउॉ विकास मोजना तजुयभा  

 Preparations of Master Plans (Periodic Plan, Sectoral Plan, MTMP, Tourism Master Plan) 

 Preparation of PFM (Project Funding Matrix) and Annual Procurement Plan 
 Contract Management, Procurement of Goods and Services and e-bidding 

 दययेट, नभयस, भाऩदण्ड तथा र.ई. तमायी 
 गणुपतय ऩयीऺण य मसका प्रविमाहरू 

 सऩुरयिेऺण तथा अनगुभन चेकलरि तथा सूचकहरूको तमायी 
 सयुजऺत बिन लनभायण तथा नक्सा ऩास 

 सयुजऺत बिन लनभायण सम्फन्धी नीलत लनमभ तथा भाऩदण्ड 

 नक्शा ऩास सम्फन्धी आधाय तथा प्रविमाहरू अलबभखुीकयण 

 बकूम्ऩ प्रलतयोधी बिन सम्फन्धी आधायहरू  

 सयुजऺत बिन लनभायणका रालग लसकभॉ, डकभॉराई आधायबतू तालरभ 

 सयुजऺत बिन लनभायणका रालग नभनुा नक्सा तमायी एिॊ जनचेतनाभरक अलबमान सञ्चारन 

८.ॴ.ॲ साभदुावमक विकास तथा सशजक्तकयण 

 सभािेशी मोजना तजुयभा एिॊ रजऺत िगय कामयिभ 

 िडा नागरयक भञ्चको गठन तथा बलूभकाफाये  

 नागरयक सचेतना केन्रको गठन य विमाजशरता 
 फारभैत्री पथानीम शासन तथा िाताियण भैत्री पथानीम शासनको प्रारुऩ 

 उऩबोक्ता सलभलतको गठन य आमोजना कामायन्िमन 

 उऩबोक्ता सलभलतराई आमोजना व्मिपथाऩन सम्फन्धी अलबभखुीकयण 

 साियजलनक सनुिुाई, साभाजजक ऩयीऺण य साियजलनक ऩयीऺणका प्रकृमाहरू 

 फावषयक मोजना तमायीभा विलबन्न िगय सभदुामको प्रलतलनलधत्ि य बलूभका 
 साियजलनक वहत प्रिियनभा सभदुामरे लनिायह गने बलूभका  

 टोर सधुाय सलभलतको भाध्मभरे साभदुावमक सशजक्तकयणको बलूभका 
 खरुा ददसाभकु्त अलबमान तथा सयसपाई सम्फन्धी जनचेतना 

८.ॴ.ॳ गाउॉपतयीम आधायबतू सेिा सम्फन्धी 
 ऩणुय सयसपाइय मकु्त अलबमान  

 िाताियण सॊयऺण एिॊ प्रिियन  

 सयसपाई व्मिपथाऩन एिॊ लनजी ऺेत्रसॉग सहकामय 
 दभकर, एम्फरेुन्स सेिाको प्रबािकारयता 
 खाद्य गणुपतय लनमन्त्रण य फजाय अनगुभन 

८.ॴ.ॴ न्मावमक तथा प्रशासलनक सेिा सम्फन्धी 
 कामायरम व्मिपथाऩन य त्मस सम्फन्धी आधायबतू कुयाहरू  

 िडा कामायरमफाट हनुे सेिा प्रिाह, साभाजजक सयुऺा बत्ताको अलबरेख व्मिपथाऩन 

 लसपारयस, प्रभाजणत, भचुलु्का, व्मजक्तगत घटना दताय 
 फैठक सञ्चारन, लनणयम रेखन सीऩ विकास  

 गाउॉ सूचना केन्र सञ्चारन य व्मिपथाऩन 

 दयफन्दी पिीकृती, सिठन सॊयचना, कामयविियण तमायी तथा ऩदऩूलतय प्रविमा 
 नागरयक िडाऩत्र तमायी, मपका उऩमोगको आधायहरू य गनुासो व्मिपथाऩन 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।10। 
 

 

 पथानीम तहको काननु, कामयविलध तथा भागयदशयन तमायी  

 िावषयक खयीद मोजना तमायी तथा खयीद प्रविमाहरू )जजन्सी भारसाभान आऩूतॉ( 

 जनशजक्त विकास मोजना तमायी, प्रजशऺणका कामयिभ सञ्चारन 

 साियजलनक सॊऩजत्तहरूको अलबरेख तमायी तथा सॊयऺण, 

 गाउॉ सबाफाट गठन हनुे विलबन्न सलभलतहरूको विमाजशरता 
 सशुासन प्रिियन कामयमोजना तमायी य कामायन्िमन 

 गाउॉऩालरका सञ्चारनका आिश्मक काननु तजुयभा 
 न्मावमक सलभलतको कामयसञ्चारन तथा प्रबािकायीता अलबफृिी 
 साभदुावमक भेरलभराऩ केन्र पथाऩना तथा सञ्चारन  

८.ॴ.ॵ अन्म विषम ऺते्रहरू 

 जजल्रा जपथत विषमगत तहहरूको बभूीका य सभन्िम 

 पथानीम याजनीलतक दररुसॉगको सभन्िम 

 द्वन्द्व सभाधान तथा फैठक व्मिपथाऩन सम्फन्धी 
 मोजना अनगुभन तथा सभीऺाभा नागरयक सहबागीता 
 अन्तयतह सभन्िम य सेिाको प्रबािकायीता 
 लनजी ऺेत्रसॉग सहकामयका सॊबािना य सहकामयका आधायहरू 

 विषमगत सभन्िम तथा पथानीम सयकायको कामय जजम्भेिायीका ऺेत्रहरू 

 

८.ॵ अऩेजऺत प्रलतपर 

ऺभता विकासको रालग लनधायरयत उद्देश्महरूको प्रालप्तफाट देहामका प्रलतपर प्राप्त हनुेछ् 
क) ऺभता विकास कामयिभको भाध्मभरे गाउॉ कामयऩालरकारे आफ्नो सिठनात्भक सॊयचना य कामयसम्ऩादनभा 

देजखएको कभजोयी ऩवहचान गयी जनशजक्त विकासको भागयजचत्र तमाय गनेछ । 

ख) गाउॉ कामयऩालरकाभा कामययत जनशजक्तको रुची, चाहना तथा कामयसम्ऩादनको ऺेत्रराई सम्िोधन गने गयी 
ऺभता विकास कामयिभ कामायन्िमनको कामयमोजना तमाय हनुेछ । 

ग) ऺभता विकास मोजना कामायन्िमनको रालग आिश्मक आन्तरयक श्रोत य िाह्य श्रोत जटुाउन उऩमकु्त 
अिसय प्राप्त हनुेछ । भानि सॊसाधन विकासको प्राथलभकता लनधाययण गयी सो ऺेत्रभा उऩरव्ध श्रोत 
विलनमोजन गनय ऺभता विकास मोजना आधाय हनुेछ । 

घ) सिठन अन्तगयत कामययत जनशजक्तको ऻान, सीऩ, दऺता पतयभा सधुाय हनुकुा साथै सभदुाम य 
सयोकायिाराहरू सभेत गाउॉ कामयऩालरकाको कामयसम्ऩादन य सेिा प्रिाहको विषमभा अलबभखुीकयणको 
भाध्मभरे ससूुचीत बई गाउॉ कामयऩालरकाको काभकायिाहीहरू ऩायदशॉ य जिापदेही ढॊगरे सम्ऩादन हुॉदा 
जनविश्वास अलबफृिीभा उल्रे्म सधुाय बएको हनुेछ । 

ङ) राभो याजनीलतक शून्मता ऩिात प्रत्मऺ लनिायचनको भाध्मभरे लनिायजचत ऩदालधकायीहरूरे गाउॉऩालरकाको 
नेततृ्ि गने अिसय प्राप्त गयेको हुॉदा जनप्रलतलनधीहरूको रालग ऺभता विकास मोजना पथानीम शासन 
सञ्चारनको लसकाई य नेततृ्ि विकासको रालग अिसयको रुऩभा सहमोगी हनुेछ । 

च) याज्मरे सफै ऺेत्रभा आलथयक साभाजजक रुऩभा वऩछलडएका िगय य सभदुामको अथयऩूणय सहबालगताको अिसय 
लसजयना गयी सभािेजश य सभानऩुालतक शासन प्रणारीका भाध्मभरे सभाजका कभजोय तथा अिसय 
विवहनहरूराई भूरधायभा ल्माउने नीलत अिरम्िन गयेकोरे ऺभता विकास कामयिभको भाध्मभरे ती िगय 
य सभदुामको भूरप्रिावहकयणभा टेिा ऩगु्न जानेछ । 

Awasthi
Sticky Note
Now these sector agencies are within palikas. This is old.



  
 

 

छ) याज्मको नमाॉ सॊयचना य कामय जजम्भेिायी सम्ऩादनको अध्मऺ अलबबाया पथानीम तहभा लनऺेऩण बएकोरे 
प्रत्मेक पथानीम तहरे पथानीम सयकायको जजम्भेिायीभा यवह काभ गनुय ऩने हुॉदा अि पथाऩना हनुे विषमगत 
शाखा तथा ईकाई सञ्चारन य व्मिपथाऩनभा सभेत सहमोग ऩगु्न जानेछ । 

८.ॵ.८ अऩेजऺत प्रलतपर भाऩनको आधाय 

उल्रेजखत अऩेजऺत प्रलतपर भाऩनको आधाय लनम्न िभोजजभ हनुेछ् 
 गाउॉ कामयऩालरकाको सॊपथागत य व्मजक्तगत कामयऺ भताभा सधुाय बई कभयचायीहरूको कामयसम्ऩादनको भाऩन 

सूचकका आधायभा गनय सवकनेछ । 

 गाउॉऩालरकारे आपुरे सम्ऩादन गयेको प्रत्मेक िषयको काभको न्मूनतभ शतय तथा कामय सम्ऩादन भाऩनका 
नमाॉ आधाय पिमॊ लनधाययण गयी पिभूल्माङ्कन गयी साियजलनक जजम्भेिायी ऩूया गयेको हनुेछ।  

 गाउॉऩालरकारे प्राप्त गने िावषयक अनदुान यकभ ऩायदशॉ रुऩभा सभमभा खचय गने ऺभताभा सधुाय गयी केन्र 
य प्रदेशफाट थऩ प्रोत्साहन अनदुान यकभ प्राप्त गनय सऺभ बएको हनुेछ ।  

 गाउॉऩालरकाभा उऩरव्ध सफै वकलसभका बौलतक तथा वित्तीम श्रोतसाधनहरूको ऩरयचारन विलध य विधानभा 
आधारयत यवह सॊपथागत रुऩभा गरयएको हनुेछ । 

 पथानीमपतयभा गाउॉऩालरका लबत्र सञ्चालरत कामयिभहरू भध्मे कजम्तभा ॶ७ प्रलतशत मोजना तथा 
कामयिभहरू तोवकएको सभम य रागतभा नै सम्ऩन्न गनय गाउॉऩालरका सऺभ बएको हनुेछ ।  

 सम्ऩन्न मोजना तथा कामयिभहरू भध्मे कजम्तभा प्रलतशत मोजना तथा कामयिभहरू लनमलभत भभयत सॊबाय 
बई लनयन्तय सञ्चारनभा आएको हनुेछन ्। 

 गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र सञ्चारन हनुे सफै वकलसभका बौलतक ऩूिायधायका मोजनाहरूको पऩि विियण 
सभेवटएको साियजलनक सूचनाऩाटी मोजना पथरभा अलनिामय रुऩभा याजखएको हनुेछ । 

 साियजलनक सनुिाई कामयभा अलधल्रो सनुिाई बन्दा सहबालगताभा फिृी बएको हनुेछ य गाउॉ कामयऩालरकारे 
त्महाॉ उठेका प्रश्नहरूको सम्िोधन य सभाधान गयेको ऩवुि बएको आधाय साियजलनक गयेको हनुेछ । 

 गाउॉऩालरकाका सफै शाखा, उऩशाखा तथा इकाईहरूभा आिश्मकता अनरुुऩको पलनयचय, कम्मटुय 
रगामतका आधायबतु साभाग्रीहरूको व्मिपथा बएको हनुेछ । 

 गाउॉऩालरका अन्तगयत सफै िडा कामायरमहरू पथाऩना बई काननु फभोजजभ गनय सजुम्ऩएका कामय 
जजम्भेिायीहरू ऩायदशॉ य प्रबािकायी रुऩभा सम्ऩादन गनय सऺभ बएका हनुेछन ्। 

 जनप्रलतलनधीहरू पथानीम शासन सञ्चारनका आधायबतू ऻानका भाध्मभरे काननु फभोजजभ सम्ऩादन गनुय ऩने 
जजम्भेिायी लनिायह गनय य मोजना तजुयभा तथा िजेट विलनमोजनका कामय प्राथलभकताका आधायभा प्रबािकायी 
रुऩभा सम्ऩादन गनय सऺभ बएका हनुेछन ्। 

 गाउॉऩालरकारे पथानीम सयकायको रुऩभा सॊविधान य अन्तगयत िनेका ऐन, लनमभ, काननु फभोजजभ तोवकएका 
व्मिपथाऩकीम, कामयकायीणी य न्मामीक अलधकाय सवहतको कामय जजम्भेिायी प्रबािकायी ढॊगभा सम्ऩादन गयी 
सशुासन कामभ गनय सऺभ बएको हनुेछ । 

 पथानीम सभदुाम तथा नागरयक सभाजको सहबालगता फवृि बई गाउॉऩालरकाको सेिा प्रिाह, दैलनक कामय 
सम्ऩादन य विकास लनभायण कामयको येखदेख, चासो य अनगुभनको काभभा अग्रसय यवह गाउॉऩालरकाराई 
लनयन्तय लनगयानी य खियदायी गयेका हनुेछन ्। 

८.ॵ.९ ऺभता विकास विमाकराऩ भाऩनका सूचकहरू 

ऺभता विकास विमाकराऩ भाऩनका सूचकहरू लनम्न अनसुाय हनुेछन:्  

गाउॉ कामयऩालरकारे ऺभता विकास मोजना पिीकृत गयी कामायन्िमनभा ल्माए सॉगै सञ्चारन गरयने विमाकराऩहरू 
भाऩनको रालग तथा कामयिभको सभीऺाको रालग सूचकहरू तमाय गनुय आिश्मक यहन्छ । सूचकहरू लनधाययण गदाय 
उद्देश्म तथा अऩेजऺत प्रलतपर प्राप्त बए नबएको अिपथा ऩवहचान गनय सहमोग ऩगु्ने गयी सूचक लनधाययण गनुय जरुयी 
बएकोरे केही सूचकहरू नभूनाको रुऩभा तर उल्रेख गरयएको छ। 

Awasthi
Sticky Note
Indicators also need to be SMART
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1. गाउॉ कामयऩालरकारे पथानीम सेिा प्रिाह तथा दैलनक कामय सम्ऩादनका रालग आफ्नो कामयऺ ेत्रका सफै विषम 
सभेटने गयी आिश्मक काननु, लनमभहरू रगामत नीलत, लनदेजशका तथा कामयविलध पिीकृत गयी प्रमोगभा 
ल्माएको हनुेछ ।  

2. गाउॉ सबाफाट पिीकृत ऐन, लनमभ तथा नीतका आधायभा पथानीम सेिा प्रिाह य कामय सम्ऩादन सम्फजन्ध 
लनमभहरू, लनदेजशका एिॊ कामयविलधका फायेभा गाउॉ कामयऩालरकाका कभयचायीहरू, िडा सलभलतका कभयचायीहरू 
तथा जनप्रलतलनलधहरूराई आिश्मकता अनसुाय अलबभखुीकयण तथा प्रजशऺण प्रदान गरयएको हनुेछ । 

3. गाउॉ कामयऩालरका अन्तगयत प्रत्मेक िडाभा नागरयक िडाऩत्र पथाऩना बई नागरयक फडाऩत्रको भाध्मभरे 
तोवकए फभोजजभका सफै सेिाहरू सहज रुऩभा प्रिावहत बएको हनुेछ । साथै नागरयकका जामज गनुासाहरू 
सम्िोधनको व्मिपथा प्रबािकायी बएको हनुेछ ।  

4. गाउॉऩालरकासॉग सम्िजन्धत सफै मोजना तथा कामयिभहरू तजुयभा गदाय सहबालगतात्भक तथा सभािेशीता 
मोजना तजुयभा विलधको ऩारना बएको हनुेछ  । मोजना तजुयभा, अनगुभन, सभीऺा तथा प्रलतिेदन सम्फजन्ध 
पायाभ तथा ढाॉचा तमाय बई प्रमोगभा आएको हनुेछ य सफै प्रलतिेदन सभमभा नै तमाय बएको हनुेछ ।  

5. आलथयक ऐन लनमभ अनसुाय तोवकएको ढाॉचाभा रेखाको आम व्मम शे्रपता तथा काननु अनसुाय याख्न ुऩने सफै 
खारे अलबरेख व्मिजपथत गयी याखेको य सभमभा नै सफै प्रलतिेदन तमाय गयी ऩेश बएको हनुेछ ।  

6. गाउॉ कामयऩालरकारे लनददयि ढाॉचा अनसुाय  तमाय गनुय ऩने भालसक/चौभालसक/िावषयक वित्तीम य बौलतक 
प्रगलत प्रलतिेदनहरू तोवकएको सभमलबतै्र तमाय गयी सम्िजन्धत सफै तहभा ऩठाएको य सो प्रलतिेदन उऩय 
गाउॉऩालरका िोडय फैठकभा छरपर बएको हनुेछ ।   

7. गाउॉऩालरकाभा गदठत रेखा सलभत कृमाजशर हनुेछ ।  

8. गाउॉ कामयऩालरका कामायरम य िडा कामायरमको िावषयक जजन्सी लनयीऺण तोवकएको सभम लबतै्र सम्ऩन्न गयी 
प्रलतिेदन गाउॉऩालरका िोडयभा छरपर बई प्रलतिेदन कामायन्िमनभा आएको हनुेछ । 

9. गाउॉ कामयऩालरका कामायरम, शाखाहरू, िडा कामायरमभा कामययत सफै कभयचायीहरूको सम्िजन्धत ऩदको कामय 
विियण खरुाई जजम्भेिायी तोवकएको हनुेछ । कामय विियणभा उल्रेजखत जजम्भेिायीका आधायभा 
कामयसम्ऩादन भाऩनका आधाय प्रमोगभा ल्माएको हनुेछ ।  

10.  गाउॉ सबाफाट पिीकृत मोजना तथा कामयिभहरू कामायन्िमनको िावषयक कामयमोजना तमाय गयी तहगत 
जजम्भेिायी तोकेय सफै मोजना तथा कामयिभ लनधायरयत सभम लबतै्र सञ्चारन य सम्ऩन्न बएका हनुेछन ्।  

11.  गाउॉऩालरका पतयभा उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा गाउॉपतयीम य िडापतयभा िडा अध्मऺको सॊमोजनकत्िभा 
िडापतयीम मोजना अनगुभन तथा सऩुरयिेऺण सलभलत गठन य विमाशीर बई अनगुभनका ऺेत्रगत सूचक 
तथा कामयतालरका अनसुाय काभ बएको हनुेछ ।  

12.  सफै िडाहरूभा टोर विकास सॊपथा, िडा नागरयक भञ्च, नागरयक सचेतना केन्र, फार क्रफ रगामत 
साभदुावमक सॊपथाहरू गठनभा सहजीकयण गयी िावषयक मोजना/कामयिभ तजुयभा, अनगुभन य साभदुावमक 
विमाकराऩका सभदुामको सहबालगताभा विगत बन्दा सधुाय बएको हनुेछ ।  

13.  आलथयक तथा साभाजजक अिसयहरूफाट ऩछालड यहेका िगय य ऺेत्रका सभदुामको मोजना तजुयभा तथा फजेट 
लनभायणभा य सो सभदुामको सयोकायको विषमको लनणयम प्रविमाभा ऩहूॉच एिॊ सहबालगताभा उल्रे्म फवृि 
बएको हनुेछ ।  

14.  भूरधाय बन्दा ऩछालड ऩयेका आलथयक साभाजजक रुऩभा कभजोय िगय, भवहरा, आददिासी, जनजालत, दलरत, 

अल्ऩसॊ्मक, पयक ऺभता बएका रगामतरे पिीकृत काननु, नीलत लनमभ, लनदेजशका, कामयविलधफाये 
अलबभखुीकयणको भाध्मभरे जानकायी प्रिावहत गरयएको हनुेछ ।  

15.  विकास विमाकराऩहरूभा रैविक सभानता तथा साभाजजक सभािेशीकयणका रालग सञ्चारन गरयने ऺभता 
विकास कामयिभहरू भापय त साभदुावमक सशजक्तकयण तथा सभािेजशताको पतय ऩवहचान सूचकको आधाय 
हनुेछ  । 



  
 

 

16.  सयुजऺत बिन लनभायणको रालग गाउॉऩालरका लबत्र बिन सॊवहता य भाऩदण्ड ऩूणय रुऩभा राग ु बई 
शतप्रलतशत बिनहरू पिीकृत भाऩदण्ड अनसुाय लनभायण बएको हनुेछ । 

17.  पथानीम सेिाहरू सहज रुऩभा प्रिाह गनय आिश्मक न्मूनतभ बौलतक ऩूिायधायहरू ) कामायरम बिन( 
सेिाग्राही भैत्री बएको, इजन्जलनमरयि उऩकयण, सूचना प्रविलध उऩकयण तथा अन्म बौलतक सवुिधा थऩ बई 
कामय सञ्चारनभा प्रमोगभा आएको हनुेछ ।  

18.  पथानीम सेिा प्रिाहका कामयहरू तथा विकास मोजना सम्फजन्ध कामयहरू कम्मटुय सफ्टिेमय जडान बई 
प्रमोगभा ल्माएको हनुेछ ।  

19.  तीन िषय लबत्रभा गाउॉऩालरकाका सफै जनसयोकायका काभहरू सूचना प्रविलधभा आधारयत बई अनराईन 
प्रणारीफाट सेिा सवुिधा उऩरव्ध बएको हनुेछ ।  

20.  गाउॉऩालरकाको प्रत्मेक कभयचायीको इभेर आई.डी. उऩरव्ध बई सूचना प्रविलधको प्रमोगभा ऩहूॉच सलुनजित 
बएको हनुेछ ।   

21.  गाउॉ कामयऩालरकासॉग सम्िजन्धत साियजलनक सयोकायका सत्म य त्मभा आधारयत सूचना प्रिाहको रालग 
बयऩदो सॊपथागत प्रणारी पथाऩना गयी प्रबािकायी बएको हनुेछ ।  

22.  गाउॉ सूचना केन्र पथाऩना गयी गाउॉऩालरकाको िेिसाईटभा सूचनाको हक सम्िन्धी ऐन लनमभ अनसुाय 
याख्न ुऩने आधायबतू सूचनाहरू तोवकएको ढाॉचाभा अद्यािलध गयी याजखएको य आभ नागरयकको सहज ऩहूॉच 
सलुनजित बएको हनुेछ । 

23.  सूचना प्रविलधको प्रमोग गयी गाउॉ कामयऩालरकाका सफै वकलसभका अलबरेख अद्यािलधक गने, लनमलभत रुऩभा 
प्रलतिेदन तमाय गने य दोहोयो सञ्चाय प्रविलध प्रमोगभा ल्माएको हनुेछ । 

24.  गाउॉऺेत्रभा विमाशीर याजनीलतक दरहरू, साभदुावमक सॊपथाहरू, नागरयक सभाजका प्रलतलनलधहरू रगामत 
सयोकायफाराहरूरे िजेट तथा कामयिभहरूफाये सूचना एिॊ जानकायी ऩाएका हनुेछन ्।  

25.  गाउॉसबाफाट पिीकृत िावषयक मोजना, कामयिभ तथा फजेटफाये आभ नागरयकहरूरे साियजलनक रुऩभा 
जानकायी ऩाएको हनुेछन ्। साथै गाउॉऩालरकाको विलबन्न फैठकका लनणयमहरू साियजलनक बएको हनुेछ । 

26.  गाउॉऩालरकाफाट सञ्चारन बई सम्ऩन्न बएका सफै मोजना तथा कामयिभहरूको साियजलनक ऩरयऺण 
राबग्राही सभदुामको योहियभा मोजना सञ्चारन पथरभा बएको सलुनजित हनुेछ ।  

27.  विकास लनभायण एिभ ्सेिा प्रिाहसॉग सम्फजन्धत विषमभा विषमगत कामायरम, नागरयक सभाज, लनजी ऺेत्रसॉग 
गरयने अन्तयविमा एिभ ्सभन्िम कामयको उऩरव्धीको आधायराई सचुकको रुऩभा लरइनेछ।                                   

28.  सभग्रभा गाउॉऩालरकाको काभफाट जनतारे प्राप्त गयेको सन्तिुी भाऩन तथा गनुासो व्मिपथाऩनको 
सॊपथागत व्मिपथाको विमाशीरताको आधाय य प्रबािकायीता सभेत सूचकको आधाय हनुेछ ।  

29.  ऺभता विकास मोजनाको रालग आन्तरयक श्रोतफाट नऩगु यकभ कामयिभका आधायभा नऩगु श्रोत साधन 
तथा जनशजक्त िाह्य श्रोतफाट जटुाई ऩरयचालरत बएको हनुेछ ।  

30.  गाउॉऩालरकारे साियजलनक ऺेत्र सवहत लनजी ऺेत्र, गैसस, साभदुावमक सॊपथासॉगको सहकामय य साझेदायीभा 
ऺभता विकास कामयिभ कामायन्िमनका ल्माएको हनुेछ ।  

31.  गाउॉऩालरकाको ऺभता विकास मोजनाका विषम ऺेत्रहरूभा प्रजशऺण सञ्चारन गनय मोग्म सेिा प्रदामहरूको 
सूची तमाय बई सो फभोजजभ सेिा प्रदामकहरू ऩरयचारन बएको हनुेछन ्।   

८.ॶ मोजना तजुयभाका सीभाहरू 

गाउॉऩालरकाको ऺभता विकास कामयिभ तजुयभा जपतो गहन ऺेत्रको अध्ममनफाट अऩेऺा गरयए अनसुायका नतीजा 
प्राप्त गनय विलबन्न चयणभा देजखन ेबौलतक, वित्तीम एिॊ जनशजक्तका सीलभतताफाट मो अध्ममन सभेत अछुतो यहेको छैन 
। गाउॉऩालरकाको ऺभता विकास सम्िन्धी अध्ममनभा देजखएका प्रभखु सीभाहरू मस अनसुाय यहेको छ ।      

क) गाउॉऩालरकारे ऺभता विकास कामयमोजना तमायीको कामय सम्ऩन्न गनय विलनमोजन गयेको िजेट ऩरयलध 
लबत्र अध्ममन कामय अगाडी फढाउन ुऩने सीभाका कायण मस ऺेत्रका उच्च दऺता हालसर गयेका विऻ 
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व्मजक्तत्िहरू तथा अन्म सयोकायिाराहरूसॉग श्रोतसाधन य सभम सीभाको कायण ऩमायप्त विचाय विभशय 
तथा छरपर गनय सॊबि नहनु ु। 

ख) गाउॉऩालरका लबत्रका सेिाग्राही िगय,टोर विकास सॊपथा, िडा नागरयक भञ्च तथा रजऺत िगय एिॊ अन्म 
प्रत्मऺ,अप्रत्मऺ सयोकाय याख्न े साभाजजक सॊघसॊपथाहरू, नागरयक सभाजसॉग याम सझुाि लरन ऩमायप्त 
सभमको उऩरव्धता तथा साधनको कलभ यहन ु।   

ग) ऺभता विकास मोजना तमायी सीभीत सभमको दिाि लबत्र सम्ऩन्न गनुय ऩने कायण ऩयुाना य नमाॉ 
गाउॉऩालरकाहरूफाट बए गरयएका प्रमास, लसकाई तथा अनबुिहरूको अध्ममन गनय सभम य साभाग्रीको 
उऩरव्धता नहनु ु। 

घ) सहामक कभयचायीहरूको फझुाईभा ऺभता विकास बनेको तालरभ भातै्र हो य विशेष गयी ऺभता विकासरे 
भालथल्रो तहका कभयचायी य ऩदालधकायीराई प्रत्मऺ पाईदा ऩगु्ने कामयिभ फनाउने आधाय हो बन्ने भ्रभ 
जचनय नसक्दा उनीहरूको िापतविका अऩेऺा ऩत्ता रगाउन लनकै असहजता देजखन ु। 

ङ) ऺभता विकास कामयमोजना तमायीका रालग आधायबतू रुऩभा सभदुामका सदपमहरू तथा आभ 
जनभानसरे बौलतक ऩूिायधायराई भात्र विकास हो बन्ने िझुाई यहेकोरे सभदुामका रुची य चाहना खरुपत 
रुऩभा अलबव्मक्त हनु नसक्दा सयोकायिाराको चाहनाराई सम्िोधन गनय कदठनाई देजखन।ु 

च) गाउॉऩालरकाभा ऩददम जजम्भेिायी अनसुायका आिश्मक जनशजक्त नयहेको कायण ऺभता विकासका 
सभपमा तथा विमाकराऩ ऩवहचानभा सभपमा बएकोरे अऩेजऺत विषमऺेत्र सभेट्न कदठनाई हनु।ु 

  



  
 

 

ऩरयच्छेद – दईु् गाउॉऩालरकाको ऺभता विकास मोजना 
९.८ गाउॉऩालरकाको फतयभान सिठनात्भक पिरुऩको अिपथा 
भॊगरा गाउॉऩालरकाको सिठन सॊयचना अनसुाय गाउॉसबा गाउॉऩालरकाको सिोच्च तहको रुऩभा यहेको छ जसप्रलत 
गाउॉ कामयऩालरका उत्तयदामी हनुे गदयछ । गाउॉसबा अन्तगयत रेखा सलभलत, सशुासन सलभलत तथा आिश्मकता 
अनसुाय अन्म सलभलतहरू यहने व्मिपथा गरयएको छ । मसैगयी गाउॉ कामयऩालरकाको अध्मऺ कामयऺ ेत्र अन्तगयत 
गाउॉऩालरकाको विकास, ऩूिायधाय विकास य िाताियण तथा विऩद् व्मिपथाऩन जपता कामयहरू यहेका छन ्। 

गाउॉ कामयऩालरकाको प्रभखुको रुऩभा गाउॉ अध्मऺ य उऩाध्मऺको रुऩभा गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ )लनिायजचत 
ऩदालधकायी( यहने व्मिपथा गरयएको छ । मसैगयी उऩाध्मऺरे न्मावमक सलभलतको नेततृ्ि गने व्मिपथा यवहआएको 
छ । गाउॉ कामयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत )निौं तह( को रुऩभा नेऩार सयकायको लनजाभती सेिाको 
प्रशासन सेिा, साभान्म प्रशासन सभूह अन्तगयतको याजऩत्रावङ्कत दद्वतीम शे्रणीको अलधकृतराई नेऩार सयकायरे खटाउन े
व्मिपथा गरयएको छ । प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत गाउॉऩालरका अध्मऺ प्रलत उत्तयदामी यहने व्मिपथा छ बन े
लनजरे गाउॉसबाको सजचिको हैलसमतरे सभेत कामय गने बएकारे लनज गाउॉ सबा प्रलत सभेत उत्तयदामी हनुऩुने 
व्मिपथा यहेको छ । प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको प्रत्मऺ भातहतभा प्रशासन, मोजना तथा अनगुभन शाखा, ऩूिायधाय 
विकास शाखा, पिाप्म तथा साभाजजक विकास शाखा, जशऺा, मिुा तथा खेरकुद शाखा, आलथयक विकास शाखा, आलथयक 
प्रशासन शाखा, य आन्तरयक रेखाऩयीऺण एकाइको सॊपथागत व्मिपथा गरयएको छ । 

मस ऩालरकाभा प्रशासन शाखा, मोजना तथा अनगुभन शाखा, आलथयक प्रशासन तथा याजश्व शाखा, मोजना तथा 
अनगुभन शाखा, कृवष शाखा य ऩश ुशाखा  यहेका छन ्। प्रशासन शाखा अन्तगयत जजन्सी व्मिपथाऩन तथा दताय 
चरानी इकाई यहेको य मसै शाखारे गाउॉऩालरकालबत्र यहेका ॲ िटै िडाहरूसॉग सभन्िम गने व्मिपथा ऩलन यहेको 
छ ।  

ऩूिायधाय विकास शाखा अन्तगयत सडक, लसॉचाइ तथा अन्म ऩूिायधाय विकास उऩशाखा, बिन तथा िपती विकास 
उऩशाखा य िाताियण तथा विऩद्वव्मिपथाऩन एकाइ यहने व्मिपथा छ । पिाप्म तथा साभाजजक विकास शाखा 
अन्तगयत साभाजजक सयुऺा तथा ऩञ्जीकयण उऩशाखा य भवहरा फारफालरका य सभाज कल्माण उऩशाखाको व्मिपथा 
गरयएको छ । मसैगयी विद्यभान सिठन सॊयचना अन्तगयत अध्मऺ प्रशासकीम अलधकृतको भातहतभा पिाप्म य 
कृवष/ऩश ु तपय का तहहरू )प्राथलभक पिाप्म केन्र, पिाप्म चौकी, आमिेुद औषधारम, शहयी पिाप्म केन्र, कृवष 
विकास शाखा य ऩश ुसेिा केन्र( यहने व्मिपथा बएको देजखन्छ । 

दयफन्दीगत दृविकोणफाट हेदाय ितयभान अिपथाभा मस कामायरमभा नेऩार सयकायका लनजाभती सेिाका कभयचायी, 
पथानीम सेिाका कभयचायी )पथामी, कयाय, ज्मारादायी( य दयफन्दी फाहेकका कभयचायीहरू यहेका छन ्। उक्तानसुाय 
हार विद्यभान कभयचायी दयफन्दी तालरका–९ भा प्रपततु गरयएको छ । 

 

तालरका 2: भॊगरा गाउॉऩालरकाभा भौजदुा जपिकृत दयफन्दी एिॊ कयायभा यहेका कभयचायीहरूको ऩद य सङ्ख्मा 
भॊगरा गाउॉऩालरकाको कामायरम य अन्तगयतका कामायरमभा कामययत कभयचायीहरुको विियण 

ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री भनोहय ढुिाना प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत पथामी 

९ श्री डेक फहादयु फालनमाॉ स्रोत व्मजक्त  पथामी 
॰ श्री डा. लभरन साऩकोटा ऩश ुविकास अलधकृत कयय 

ॱ 
श्री याजेन्र आचामय अलधकृत छैंठौं अपथामी 

ॲ श्री सजुन ऩाध्मा ईजन्जलनमय कयाय 

ॳ श्री अभतृा थाऩा भगय सूचना प्रविलध अलधकृत कयाय 

ॴ श्री रेखनाथ अलधकायी रेखा प्रभखु पथामी 
ॵ श्री कृष्ण प्रसाद बसुार योजगाय सॊमोजक कयाय 

Awasthi
Sticky Note
स्वीकृत दरवन्दी पदासिन र खाली रहेको देखाउदा प्रभावकारी हुने 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।16। 
 

 

भॊगरा गाउॉऩालरकाको कामायरम य अन्तगयतका कामायरमभा कामययत कभयचायीहरुको विियण 

ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

ॶ श्री सदुशयन ऩौडेर मोजना अलधकृत पथामी 
८७ श्री रेखनाथ योका पिाप्म शाखा प्रभखु पथामी 
८८ श्री याधा कुभायी खत्री सहामक ऩाॉचौं )ना.स.ु( अपथामी 
८९ श्री रेकनाथ साऩकोटा एभ.आई.एस अऩयेटय कयाय 

८॰ श्री सजजना बण्डायी प्राविलधक सहामक कयाय 

८ॱ श्री खेभयाज उऩाध्माम सिेुदी सहामक चौंथौं )खरयदाय( अपथामी 

८ॲ श्री याधा आचामय अ.न.भी. पथामी 
८ॳ श्री प्रशान्त ऩौडेर प्रा.स. )कृवष( कयाय 

८ॴ श्री ताया फालनमा ना.प्रा.स. )कृवष( कयाय 

८ॵ श्री हरय देि ऩन्त ना.ऩ.से.प्रा. )ऩश(ु पथामी 
८ॶ श्री वििभ नेऩारी ना.प्रा.स. )कृवष( पथामी 
९७ श्री वियाज कुभाय ठाकुय ना.ऩ.से.प्रा. )ऩश(ु पथामी 
९८ श्री भोहन ऩरयमाय  अ.सफ-ईजन्जलनमय कयाय 

९९ श्री विवऩन आचामय अ.सफ-ईजन्जलनमय कयाय 

९॰ श्री ऩषु्ऩा कुभायी भण्डर अ.सफ-ईजन्जलनमय पथामी 
९ॱ श्री वटका कुभायी खत्री उद्यभ विकास सहजकताय कयाय 

९ॲ श्री फलफता ऩनु उद्यभ विकास सहजकताय कयाय 

९ॳ श्री रुर लगयी सिायी चारक कयाय 

९ॴ श्री यलभरा गौतभ उऩाध्माम कामायरम सहमोगी कयाय 

९ॵ श्री गणेशभान येग्भी कामायरम सहमोगी कयाय 

८ नॊ. िडा कामायरम, कुहुॉ 
ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री भामा कुभायी अलधकायी िडा सजचि पथामी 
९ श्री ऻानेन्र वकसान साभाजजक ऩरयचारक कयाय 

॰ श्री आकाश जज.सी. ना.प्रा.स. )ऩश(ु कयाय 

ॱ श्री जचत्र फहादयु खत्री कामायरम सहमोगी कयाय 

९ नॊ. िडा कामायरम, फालफमाचौय 

ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री अलनता कुभायी शभाय िडा सजचि पथामी 
९ श्री तायानाथ साऩकोटा कामायरम सहमोगी पथामी 
॰ श्री सूमय फहादयु लफ.क. कामायरम सहमोगी कयाय 

॰ नॊ.िडा कामायरम, आबायि, फयॊजा 
ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री भान फहादयु ओरी अ.सफ-ईजन्जलनमय कयाय 

९ श्री रारदेिी ऩनु साभाजजक ऩरयचारक कयाय 

॰ श्री अभय फहादयु थाऩा कामायरम सहमोगी कयाय 

ॱ नॊ.िडा कामायरम, फकेुनी, फयॊजा 
ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री धन फहादयु फोहया अ.सफ-ईजन्जलनमय   

९ श्री भनकुभायी घलतय भगय कामायरम सहामक कयाय 

॰ श्री अलनता साऩकोटा ना.प्रा.स. )ऩश(ु कयाय 



  
 

 

भॊगरा गाउॉऩालरकाको कामायरम य अन्तगयतका कामायरमभा कामययत कभयचायीहरुको विियण 

ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

ॲ नॊ.िडा कामायरम, ऩाॉख,ु अभयन 

ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री लडर फहादयु योका िडा सजचि पथामी 
९ श्री नगने्र साऩकोटा अ.सफ-ईजन्जलनमय कयाय 

॰ श्री खभीसया श्रीष साभाजजक ऩरयचारक कयाय 

ॱ श्री सीभा सिेुदी ना.प्रा.स. )कृवष( कयाय 

ॲ श्री सलतभामा छन्त्मार कामायरम सहमोगी कयाय 

कुहुॉ पिाप्म चौकी, कुहुॉ 
ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री बविसया योका अ.न.भी. ऩाॉचौं पथामी 
९ श्री ऩाियती ऩन्त अ.न.भी. चौंथो पथामी 
॰ श्री नूतन मादि अ.हे.ि. चौंथो पथामी 
ॱ श्री दगुाय गौतभ अ.न.भी. चौंथो कयाय 

ॲ श्री उदम िालनमा  का.स. ऩाॉचौं पथामी 
फालफमाचौय पिाप्म चौकी, सहस्रधाया 

ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री फारकृष्ण शभाय लस.अ.हे.ि. छैंठौं पथामी 
९ श्री लफष्ण ुखत्री अ.न.भी. ऩाॉचौं पथामी 
॰ श्री कभरा भल्र अ.न.भी. चौंथो पथामी 
ॱ श्री सलुनता ढकार अ.हे.ि. चौंथो कयाय 

ॲ श्री खगने्र बण्डायी का.स.  कयाय 

फयॊजा पिाप्म चौकी, आबायि फयॊजा 
ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री नायामण दत्त साऩकोटा लस.अ.हे.ि. छैंठौं पथामी 
९ श्री काभदेवि ऩजुाय अ.न.भी. ऩाॉचौं पथामी 
॰ श्री यन्जना थाऩा अ.न.भी. चौंथो पथामी 
ॱ श्री योशन कुभाय भहतो अ.हे.ि. चौंथो पथामी 
ॲ श्री मऻ कुभायी घतॉ अ.न.भी. चौंथो कयाय 

ॳ श्री साभना खलत्र हे.अ. ऩाॉचौं कयाय 

ॴ श्री लगता साऩकोटा का.स.  कयाय 

अभयन पिाप्म चौकी, अभयन 

ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री माभ प्रसाद खयार लस.अ.हे.ि. छैंठौं पथामी 
९ श्री वहयादेिी खयार अ.न.भी. चौंथो पथामी 
॰ श्री सजुपभता खड्का न्मौऩान े अ.हे.ि. चौंथो पथामी 
ॱ श्री यालधका थाऩा काकी अ.हे.ि. चौंथो पथामी 
ॲ श्री भामा ऩौडेर हे.अ. ऩाॉचौं कयाय 

ॳ श्री अभतृा पगाभी अ.न.भी. चौंथो कयाय 

ॴ श्री धना गरुुङ का.स.  कयाय 

  धाया साभदुावमक पिाप्म इकाई, धाया 
ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री भामा देिी खयार अ.न.भी. चौंथो कयाय 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।18। 
 

 

भॊगरा गाउॉऩालरकाको कामायरम य अन्तगयतका कामायरमभा कामययत कभयचायीहरुको विियण 

ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

  खात्रिुखोरा साभदुावमक पिाप्म इकाई, खात्रिुखोरा 
८ श्री नयभामा थाऩा अ.हे.ि. चौंथो कयाय 

९ श्री चन्रकलर थाऩा अ.न.भी. चौंथो कयाय 

फकेुनी साभदुावमक पिाप्म इकाई, फकेुनी 
ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री ताया फपमार अ.न.भी. चौंथो कयाय 

९ श्री कोवऩरा कडेर अ.हे.ि. चौंथो कयाय 

कोलबड अपऩतार 

ि.सॊ. नाभथय ऩद कैवपमत 

८ श्री शाजन्त साऩकोटा पटाप नसय कयाय 

९ श्री जनुा थाऩा भगय ऩौडेर का.स.  कयाय 

स्रोत् भॊगरा गाउॉऩालरकाको  कामायरम 
 

भॊगरा गाउॉऩालरकाको कभयचायी दयफन्दी हेदाय प्राविलधक य अप्राविलधक दिैु प्रकृलतका कभयचायीहरूको दयफन्दी मस 
कामायरमभा यहेका छन ्। छैठौँ तह य सोबन्दा भालथका दयफन्दीहरू अलधकृत पतयका, ॱ तहदेजख ॲ तहसम्भका 
सहामक पतयका दयफन्दी य हेबी सिायी चारक, हरकुा सिायी चारक य कामायरम सहमोगीका ऩदहरूराई तहविवहन 
ऩद बलनएको छ । शाखा प्रभखुभा अलधकृत ॳ, ॴ/ॵ का ऩदहरू यहन सक्ने व्मिपथा गरयएको छ ।  

विद्यभान दयफन्दी अन्तगयत पिाप्म सेिाका फाहेक अलधकृत पतयका ॵ, सहामक पतयका ९ॵ सभेत ॰ॳ िटा ऩदको 
पिीकृत दयफन्दी देजखन्छ बने तहविवहन ॳ गयी कूर ॱ९  कभयचायी विद्यभान यहेको छ । विद्यभान जपिकृत 
दयफन्दीभा व्मिपथा नबएता ऩलन योजगाय सॊमोजक तथा सचुना प्रविलध अलधकृत कयायभा कामययत यहेको ऩाइमो । 

हारसारै पथानीम तहभा कभयचायी दयफन्दीहरू सभामोजन बएको य मस गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा अझैसम्भ 
सफै ऩदहरूको सङ्ख्मा पऩि हनु नसकेको व्महोया मस कामायरमको प्रशासन शाखाफाट जानकायी हनु आएको छ । 
नेऩारको सॊविधानफाट पथानीम तहको रालग लनददयि अलधकाय, पथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, ९७ॴॱ भा पथानीम 
तहको रालग तोकेको काभ, कतयव्म य अलधकाय तथा िदलरॉदो शासकीम पिरुऩ अनसुाय पथानीम तहप्रलतको 
नागरयकको अऩेऺा एिॊ ऩरयिलतयत शासकीम पिरुऩराई व्मिजपथत गनय आिश्मक साधन/स्रोत य सोको व्मिपथानको 
रालग विद्यभान जनशजक्त ऩमायप्त देजखॉदैन । मस सन्दबयभा सङ्ख्मात्भक एिॊ गणुात्भक रुऩभा फढोत्तयी गनुय जरुयी 
देजखन्छ ।  

गाउॉऩालरकाभा विलबन्न प्रकृलतका )सॊघीम सयकायफाट खवटने कभयचायीहरू, पथानीम सेिाका पथामी य कयाय/ज्मारादायी 
)डोय हाजजयी( कभयचायीहरू एिॊ सभामोजन बई आएका( कभयचायीहरू यहेका य कलतऩम कभयचायीहरूभा पथानीम 
तहको कामयऺ ेत्र य मस तहफाट प्रदान गरयने सेिाको सम्िेदनशीरताप्रलतको ऩमायप्त फोधको अबाि यहेको देजखन्छ बने 
उनीहरूभा कामय उत्प्रयेणा य भनोिरको पतय ऩलन ऩमायप्त भात्राभा नयहेको अनबुलूत गनय सवकन्छ । हारसारै पथानीम 
तहभा सभामोजन बइ आएका कामायरम य दयफन्दीको रालग अनकूुर हनुे कामायरम बिन, पलनयचय तथा अन्म 
उऩकयणहरूको सभेत अबाि बएको देजखन्छ ।  

पऩि कामयविियण, सिठनको व्मिसावमक मोजना एिॊ आिलधक मोजनाको अबािभा कभयचायीहरू फीच जजम्भेिायीको 
वितयण सन्तलुरत वकलसभरे हनु सकेको देजखॉदैन । कुनै कभयचायीरे अत्मन्त फोजझरो कामयबाय सम्हाल्न ुऩरययहेको 
अिपथा छ बने कुनै कभयचायीरे पऩि जजम्भेिायी ऩाउन सकेका छैनन ् । विद्यभान कभयचायीहरू भध्मे के कलत 
तालरभ प्राप्त छन ् य के कलतरे तालरभ ऩाउन सकेका छैनन ् तथा लनकट बविष्मभा कुन कभयचायीराई कपतो 
तालरभको आिश्मकता छ बन्ने कुयाको ऩलन एकीन बएको ऩाइॉदैन । सभग्रभा बन्नु ऩदाय कभयचायी विकास मोजनाको 
अबाि देजखन्छ । मसथय ऩदगत आिश्मकतानरुुऩ तालरभ/प्रजशऺण/जनशजक्त विकासको ऩमायप्त व्मिपथा गरयन ुऩलन 
उजत्तकै आिश्मक देजखन्छ ।  

Awasthi
Sticky Note
खाली भएको कुन कुन पद छ आवश्यकता के छ कस्ता जनशक्तीको खाँचो छ?

Awasthi
Sticky Note
हो यही कुरा क्षमता विकास योजनाले विश्लेषण गर्नु पर्यो नि खाडल विश्लेषण भनेको यही हो । ख्वै त। त्यो छ भन्ने त हामी सबैलेलाइ थाहा छ । विस्तृतमा के छ त अवस्था ? तल उल्लेख छ भने OK Otherwise, focus on analysis of gaps in skills, knowledge, attitude, Physical facilities, policies, plans, systems, management process etc....



  
 

 

भॊगरा गाउॉऩालरकाको ितयभान सिठन सॊयचनाको अध्ममन गदाय गाउॉसबारे गठन गयेका सलभलत/उऩ–सलभलतहरू, 

अध्मऺ तथा उऩ–अध्मऺ तथा िहाॉहरूको सजचिारमराई सवु्मिजपथत फनाउन य सहमोग गनयका रालग पऩिरुऩभा 
लनजी सहामकको व्मिपथा गयेको ऩाइॊदैन । भौजदुा सिठन सॊयचनाभा अध्मऺ प्रशासकीम अलधकृतको येखदेख य 
लनमन्त्रणभा ॴ िटा शाखा, ॲ िटा इकाई, 1 िटा पाॉट, ॲ िटा िडा कामायरम य  पिाप्म चौकी, प्राथलभक 
पिाप्म केन्र य कृवष/ऩशतुपय का तहहरूभा पिाप्म चौकीहरू, कृवष सेिा केन्र एिॊ ऩश ुसेिा केन्र यहेका छन ्बन े
मस गाउॉऩालरका लबत्र ८ आमिेुद औषधारमको व्मिपथा बएता ऩलन कभयचायी नयहेको अिपथा छ । 

गाउॉऩालरकाको जजम्भेिायी य कामयऺ ेत्र अनरुुऩ कामयसम्ऩादन, सभन्िम य सऩुयीिेऺण सहुाउॉदो ऺभता विकासको रालग 
ऩहर अऩमायप्त यहेको छ । व्मिपथाऩन सूचना प्रणारी सभम–साऩेऺढिरे सदुृढ हनु नसकेको कायणफाट सेिा 
प्रिाहराई चपुत य बयऩदो फनाउन नसवकएको, लनणयम प्रविमा लछटो–छरयतो हनु नसकेको, सॊपथागत पभयणको अबाि 
खजट्कएको य अलबरेख प्रणारी अद्यािलधक हनु नसकेको तथा सूचना प्रिाह प्रबािकायी फनाउन नसवकएको देजखन्छ 
। फावषयक गाउॉ विकास मोजना तजुयभा प्रविमाराई अझैफढी सहबालगताभूरक फनाउन आिश्मक देजखएको छ । 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सॊमन्त्र/प्रणारी सऺभ फनाइन ुऩने छ । 

लफषमगत मोजनाहरू सञ्चारनको रालग सॊपथागत व्मिपथाऩनको प्रमास बएता ऩलन कामायन्िमन ऩऺ अऩेजऺत रुऩभा 
प्रबािकायी हनु नसकेको देजखन्छ । सभािेशी विकासका प्रमासहरू सभम साऩेऺरुऩभा ऩमायप्त हनु सकेको छैन । 
आन्तरयक सञ्चाय य लनणयम प्रविमाभा सभम–साऩेऺ सधुायको आिश्मकता देजखएको य सिठन लबत्र व्मिपथाऩकीम 
नेततृ्ि विकासका साथै जनशजक्त विकास मोजना य सोको कामायन्िमन जरुयी देजखएको छ । 
९.९ कभयचायीहरूको फजृत्त विकास विश्लषेण 

फतयभान अिपथाभा भॊगरा गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम फालफमाचौयभा यहेको छ । पथानीम लनिायचन ऩिात 
व्मिपथाऩन गनय ऩयेको य सॊयचनाको वहसािरे धेयै कभयचायीहरू शाखायउऩशाखा यहने बएकोरे विविध ऩऺहरूराई 
सभेट्न ु ऩयेकारे लफलबन्न वकलसभका सभपमाहरू आउन ु अपिबाविक होइन । जेष्ठनागरयक तथा अऩािता बएका 
ब्मजक्तहरूरे सेिा लरन ुऩने शाखाहरू सभेत अऩािभैत्री नबएको अिपथा छ । मस गाउॉऩालरका कामायरमकोरालग 
कामय िाताियण य उऩमकु्त कामयकऺ व्मिपथाऩन सवहतको सवुिधा सम्ऩन्न आधलुनक बिन तमायीको रगबग अजन्तभ 
अिपथाभा यहेको छ । बलफष्मराई सभेत दृविकोण गयेय फनाइएको उक्त बिनरे मी सफै कुयाहरूको व्मिपथाऩन 
गने छ । 

 

गाउॉऩालरकाको ऩाॉचै िटा िडा कामायरमहरूको पथरगत अिरोकन गदाय सफै िडा कामायरमहरूभा दईु ऩाॊग्र ेसिायी 
साधन तथा अन्म अत्मािश्मक उऩकयणहरू जपतै् कम्प्मटुय, ल्माऩटऩ, वप्रन्टय एिॊ प्राविलधकहरूरे प्रमोग गने विलबन्न 
साभग्रीहरू यहेको देजखन्छ साथै सफै िडा कमायरमहरूभा नागरयक फडाऩत्र यहेको ऩाइमो । अध्ममनका िभभा 
भॊगरा गाउॉऩालरकाका कभयचायीहरूको फजृत्त विकासभा देहाम फभोजजभको चनुौती यहेको ऩाइमो् 

 मस गाउॉऩालरकारे हारसम्भ आफ्नो सॊपथागत ऺभता विकासको रालग एकीकृत कामयमोजना तजुयभाको ऩहर 
गयेको देजखएन । मो नमाॉ गाउॉऩालरका बएको कायण गाउॉऩालरका पथाऩना बएको िषय ९७ॴॱ असायभा 
सम्ऩन्न ऩवहरो गाउॉसबाफाट पिीकृत बए अनसुाय आ.ि. ९७ॴॱ।ॴॲ देजख भात्र गाउॉपतयीम िावषयक 
कामयिभ पिीकृत गयी कामायन्िमनभा ल्माउन शरुु गयेको छ । विगत ॱ िषयको गाउॉ सबाफाट ऩारयत 
फजेट तथा कामयिभ अध्ममन गदाय जनशजक्तको ऺभता विकासको रालग अरग कामयिभ य फजेटको 
व्मिपथा गयेको देजखएन । नमाॉ ऻान, सीऩ, कौशरता विना ठूरा ठूरा सऩना सभेवटएका मोजना तजुयभा गने 
ऩरयऩाटीफाट मो गाउॉऩालरका ऩलन अछुतो देजखदैन ।  

 विलबन्न ऩद तथा शे्रणीभा कामययत कभयचायीहरूको रालग कामयविियणभा उल्रेजखत कामय सम्ऩादनभा सहमोग 
ऩगु्ने खारका तालरभ कामयिभहरू गाउॉसबाफाट अरग कामयिभका रुऩभा पिीकृत गयी सञ्चारन बएको 
देजखएन ।  

Awasthi
Sticky Note
This should be put in another heading: networking, building equipment and hardware situation/facility management of Palikas. Need to do capacity assessment of HR and Institutional separately।दिग्दर्शनको  पेज १३ १४ १५ १६  अनुसार संस्थागत क्षमता लेखाजोखा गर्ने । पेज ४० अनुसार मानव संशासधन क्षमता लेखाजोखा गर्ने अनिवार्य फलोअफ गर्ने । 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।20। 
 

 

 केही अलधकृत तथा शाखाका जजम्भेिाय कभयचायीरे याविमपतयभा विलबन्न तालरभ तथा अध्ममन भ्रभणभा 
सहबागी हनुे अिसय प्राप्त हनुे गयेको बए ऩलन कभयचायीरे त्मपतो अिसयराई ऩूणय रूऩभा कामय सम्ऩादनभा 
उऩमोग गनय नसको ।  

 सभग्रभा कभयचायीहरूको भूल्माङ्कन फपतऩुयख य मथाथयताका आधायभा हनुे नगयेकोरे काभ प्रलत सभवऩयत य 
काभै नगनेका लफचभा विबेद हनु नसक्दा ऩयुपकाय य दण्ड प्रणारी प्रबािकायी हनु सकेको छैन । 
कभयचायीहरूराई काभप्रलत प्रोत्सावहत तथा सभवऩयत हनु उत्प्रयेणा जगाउने प्रत्मऺ तथा अप्रत्मऺ 
कामयिभहरूको अबाि यहेको छ । कभयचायीरे जनु ऩदको लनमजुक्त ऩाउछन ्सो ऩदभा यवह सम्ऩादन गनुय 
ऩने कामय जजम्भेिायीका विषमभा कुनै ऩलन आधायबतू प्रजशऺण िा अलबभखुीकयण विना आपैरे लसकेय जानेय 
काभ गनुयऩने विद्यभान ऩरयऩाटीको कायण कभयचायीराई विषमिपतकुो ऩमायप्त ऻान नहनुे कायण  दऺता य 
सीऩ  प्रबािकायी हनु सकेको ऩाइदैन ।  

 विषम िपतकुो ऻान य विऻतासॉग कामयसम्ऩादनको तारभेर यहेको छैन । प्राम् सहामक कभयचायीहरूरे 
तोवकए अनसुाय जनुसकैु शाखा िा जनुसकैु िडा कामायरम यवह काभ गनुय ऩने कायण सफै कभयचायी सफै 
ऺेत्रको ऻाता हनु ुऩने अिपथा विद्यभान यहेको देजखन्छ ।  

 गाउॉऩालरकाभा पथानीम तहराई तोवकएको जजम्भेिायी फहन गनय सक्न ेजनशजक्तको अबाि टड्कायो रुऩभा 
खटवकएको छ । पथानीम तहरे पथानीम सयकायको हैलसमतभा काभ गनुय ऩने जजम्भेिायी लनिायह गनय सो 
अनरुुऩ जनशजक्त मोजना हनु सकेको छैन ।  

९.॰ सॊपथागत ऺभता विश्लषेण य चनुौती  

९.॰.८ मोजना पिीकृलत य कामायन्िमनको अिपथा 
गाउॉऩालरकारे सहबालगतात्भक तथा सभािेशी मोजना तजुयभा ऩिती अिरम्िन गदै आएको छ । गाउॉऩालरकाको 
िावषयक मोजना, कामयिभ तथा फजेट तजुयभा गदाय सभदुाम पतय, िडापतय देजख गाउॉऩरयषद्वसम्भ आइऩगु्दा मोजना, 
कामयिभ तथा फजेट पिीकृत प्रविमाभा याजनैलतक दर, नागरयक सभाज, भवहरा, दलरत, आददिासी, जनजालत, टोर 
विकास सॊपथा, िडा नागरयक भञ्च, विलबन्न सॊघ सॊपथा तथा सयोकायिाराहरूको सहबालगता यहने गयेको छ । सफैको 
सहबालगताभा तजुयभा बएको िावषयक गाउॉ विकास मोजना अन्तगयत पिीकृत बएका मोजना तथा कामयिभहरूको 
कामायन्िमनको जजम्भेिायी प्रचलरत ऐन लनमभ कामयविलध अनसुाय उऩबोक्ता सलभलतहरू तथा रजऺत िगय भापय त हदैु 
आएको छ । मोजना सभझौता ऩलछ उऩबोक्ता सलभलतरे मोजना पथरभा सूचना ऩाटी अलनिामय रुऩभा याख्न ुऩने य 
मोजना सम्ऩन्न बएऩलछ अजन्तभ बकु्तानी ऩूिय मोजनाका सॊऩूणय खचय साियजलनक गयेको प्रभाण ऩेश गनुय ऩने सकायात्भक 
शरुुिात बएका छन ्। ऩूिायधाय विकासका मोजनाहरूको रालग गाउॉ सबाफाट तोवकए फभोजजभको प्रलतशतभा पथानीम 
राबग्राहीफगयरे जनसहबालगताको अॊश जटुाउन ुऩने प्रािधान यहेको छ ।  

सम्फजन्धत मोजनाफाट राबान्िीत हनुे उऩबोक्ताहरूको आभ बेराफाट सम्िजन्धत िडा कामायरम भापय त गठन हनुे 
उऩबोक्ता सलभलतरे मोजना कामायन्िमनको जजम्भेिायी िहन गने गयेको छ । मोजनाको प्रायजम्बक रागत अनभुान 
तमायी, कामायन्िमनको सम्झौता, प्राविलधक येखदेख, अनगुभन, भूल्माङ्कन, जाॉचऩास य पयपायक सम्भको चयणभा 
आिश्मक ऩने सफै वकलसभका आलथयक, प्राविलधक, साभदुावमक सहमोग उऩरब्ध गयाउन गाउॉऩालरका कामायरमफाट नै 
जजम्भेिायी लनिायह हनुे गयेको छ ।   

सफै उऩबोक्ता सलभलतरे राबग्राही िगयको सहबालगता जटुाई गणुपतयीम रुऩभा ऩायदशॉ ढॊगफाट मोजना कामायन्िमन 
गने अऩेऺा याजखएको य सञ्चारन गरयएका मोजना दीगो फन्ने य सोको प्रत्मऺ राब आभ उऩबोक्तारे ऩाउने विश्वास 
गाउॉऩालरकारे याखेको बए ऩलन मोजना कामायन्िमनभा सॊरग्न उऩबोक्ता सलभलत, प्राविलधक, सभदुाम य याजनीलतक 
नेततृ्िराई सम्िोधन हनुे गयी जजम्भेिायी िहन, मोजना कामायन्िमनका आधाय, जजम्भेिायी िाॉडपाड तथा पयपायक 
जपता विषमहरू सभेटेय मोजना सञ्चारन तथा व्मिपथाऩन विषमका आधायबतू अलबभखुीकयण कामयिभ सञ्चारन हनुे 
गयेको ऩाइएन ।  

Awasthi
Sticky Note
start from law formulation then committee functioning and provisions then governance system, then executive functions and then ward functions.....Do study LISA and MoFAGA CD Digdarsan's Annexes 1-5 will guide... capacity development process.



  
 

 

९.॰.९ मोजनाको अनगुभन 

मोजना कामायन्िमन प्रबािकायी एिॊ ऩरयभाणभखुी फनाउन अनगुभनको बलूभका भहत्िऩूणय छ ।  अनगुभनको भु् म 
उद्देश्म मोजना सञ्चारनभा देजखने कभी कभजोयी सभमभै सधुाय गयी मोजनाभा आउने कदठनाइहरू सभाधानको रालग 
सहमोगी बभूीका लनिायह गनुय हो । मोजनाको प्रकृलत अनसुाय मोजना अनगुभनको कामयतालरका य सूचकभा आधारयत 
यहेय अनगुभन हनुे गयेको ऩाइएन । अवहरे गाउॉऩालरकाहरूफाट हनुे अनगुभन िापतिभा अनगुभन नबएय मोजना 
सम्ऩन्न बई सके ऩलछ गरयने लनयीऺण तथा सऩुरयिेऺणको रुऩ भात्र हो बन्न सवकन्छ । 

सञ्चारनभा यहेका मोजनाको उऩबोक्ताफाट हनुे लनमलभत अनगुभन, नागरयक पतयफाट हनुे अनगुभन, प्राविलधक अनगुभन 
य विशेष टोरीको अनगुभनका अरािा कामयविलधरे लनददयि गये फभोजजभका अनगुभन सलभलत जपता पयक पयक 
प्रकृलतका तहगत अनगुभन सलभतहरू विमाशीर िनाउन सवकएको छैन । विशेषगयी राबग्राही उऩबोक्ता आपैरे 
गने अनगुभन सफै बन्दा प्रबािकायी हनुे बएकोरे मोजनागत रुऩभा लनभायण बएका नागरयक अनगुभन सलभलतहरूराई 
सूचकभा आधारयत अनगुभन विलधहरूका िायेभा अनजुशऺण गयी मोजना अनगुभन प्रबािकायी िनाइन ु ऩने य केवह 
नभूना मोजना छनौट गयी तेश्रो ऩऺको सहबालगताभा सघन अनगुभन गरयन ुउत्तभ विकल्ऩ हनु सक्छ । मोजना 
तजुयभा देजख पयपायक सम्भका सफै चयणहरूभा कामायरमकै सॊरग्नताको कायण काभको विश्वसनीमता भालथ प्रश्न 
जचन्ह उठन जान ुपिबाविक यहन्छ । अत् मोजनाको प्रकृलतका आधायभा रागत तथा राबको दृविरे ठूरा तथा 
भहत्िऩूणय मोजनाको िाह्य विऻको सेिा लरई अनगुभन गनुय फढी परदामी हनुेछ । मोजना कामायन्िमनको सभमभै 
मोजनाका प्रत्मेक विमाकराऩ अनसुाय अनगुभन हनुे सलुनजितताको रालग अनगुभन कामयमोजना तमायी य अनगुभनको 
सूचक लनधाययण गनय आिश्मक छ ।  

९.॰.॰ गाउॉऩालरकाको सॊपथागत ऺभताका चनुौतीहरू 

मस गाउॉऩालरकाराई सऺभ सफर य गलतशीर गाउॉऩालरकाको रुऩभा अगाडी फढाउन तथा आभ गाउॉिासीराई 
गाउॉऩालरकाफाट उऩरब्ध गयाउन ु ऩने सेिा सलुफधाहरू लछटो छरयतो एिॊ प्रबाफकायी रुऩभा उऩरब्ध गयाउन 
देजखएका प्रणारीगत य सॊपथागत ऺभताका चनुौतीहरूको ऩवहचान लनम्न फभोजजभका गरयएको छ ।  

 नेऩाररे सॊघीम गणताजन्त्रक व्मिपथा अिरम्िन गयी देशराई ॴ प्रदेशभा विबाजजत गयी सॊविधान जायी बए 
ऩलछ पथानीम सयकायको रुऩभा काभ गने  गयी पथानीम तहको व्मिपथा नेऩार सयकायरे कामायन्िमनभा 
ल्माए ऩलछ ॴॲ॰ पथानीम तहको गठन ऩिात ॴ िटा प्रदेश अन्तगयतका पथानीम तहको लनिायचन बए ऩलछ 
सॊपथागत य सॊयचनागत रुऩभा पथानीम तह कामायन्िमनभा आई सकेको छ । गण्डकी प्रदेश अन्तगयत यहेको 
मस गाउॉऩालरकाको लनिायजचत प्रलतलनलधहरूको टीभरे कामयबाय ग्रहण गयी कामय सञ्चारन गयेको ऩलन ॲ फषय 
हनु रालगसकेको अिपथाभा मो गाउॉऩालरकाको सिठनात्भक, सॊयचनागत तथा प्रशासलनक सधुायको गलत तीव्र 
फनाई श्रोत ऩरयचारन तथा व्मिपथाऩनभा सधुाय, आिपमक थऩ काननु, कामयविलध लनभायण,सॊपथागत विकास य 
अन्म साभवमक विषमहरूभा गाउॉऩालरकाको ध्मान केन्रीत गनुय ऩने सभम आएको छ ।  

 राभो सभम देजख लनलभत अध्मऺ प्रशासकीम अलधकृतरे जनप्रलतलनधीको अरभरभा पथानीम पिामत्त शासन 
ऐन तथा लनमभािरी अनसुाय गाउॉऩालरका फोडय, गाउॉ सबा य गाउॉ अध्मऺको सभेत बभूीका लनिायह गनुयऩदाय 
मोजना तजुयभा, कामायन्िमन, अनगुभन, नीलत लनभायण, कामायरम व्मिपथाऩन, गनुासो सनुिाई, सिठनात्भक 
सधुाय, जनशजक्त व्मिपथाऩन रगामतका जनप्रलतलनलधको बभूीका सभेत लनिायह गनुय ऩदाय विकास लनभायण य 
प्रशासकीम कामयफोझको कायण गाउॉऩालरकाको कामयददशा व्मजक्त केन्रीत बई केही हदसम्भ अरभलरएको 
जपतो देजखन्छ ।  

 नेऩार सयकायफाट लभलत ९७ॴॱ।९।८ॴ भा जायी पथानीम तह सञ्चारन आदेश ९७ॴॱ, विगतभा पिीकृत 
कामयविलधहरू य विलबन्न विलनमभारी य लनदेजशकाभा उल्रेजखत साभाजजक एिॊ आलथयक विकासका कामयहरू 
सञ्चारन गनय तथा फतयभान भाग य आिश्मकताराई सम्िोधन गने गयी सेिा प्रिाह गनय पथानीम तहको 
व्मिपथा राग ुबएऩलन सो अनरुुऩ गाउॉऩालरकाको काननु, लनमभ, विलनमभ, कामयविलध लनभायण हनु सकेको छैन । 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।22। 
 

 

 लनिायजचत जनप्रलतलनधी विहीन अिपथा विगत राभो सभम देजख लनयन्तय यहेकोरे गाउॉऩालरकाभा याजनीलतक 
नेततृ्िसॉग लभरेय लनजित गन्तव्म य उऩरजव्धको रालग काभ गने कभयचायीको सोच य व्मिहायभा ज्मादै ठूरो 
खाडर उत्ऩन्न बएको कायण कभयचायी प्रशासनको ऩद सोऩान एिॊ लनमन्त्रण य सन्तरुनभा देजखएको अियोधको 
कायण  Chain of Command को अिपथा कभजोय छ ।  

 जसयी याि विकासको रालग पथीय सयकाय ऩूिय शतय भालनन्छ त्मपतै गाउॉऩालरकाको सभग्र विकासको रालग 
पथीय नेततृ्ि अऩरयहामय हनु जान्छ । लनिायजचत जनप्रलतलनलध ॲ िषयको रालग लनिायजचत हनुे बएकोरे 
गाउॉऩालरकारे तजुयभा गयेका गरुुमोजना, आिलधक मोजना तथा नीलतहरू कामायन्िमन गने, सभीऺा गने, 

ऩरयभाजयन गने, जस अऩजस लरने य जनता प्रलत जिापदेहीताको नैलतक जजम्भेिायी िहन गनुय ऩने हनु्छ । तय 
अध्मऺ प्रशासकीम अलधकृत नेऩार सयकायको ईच्छा य लनणयमानसुाय खटी आउन ेबएकोरे िषै वऩच्छे अध्मऺ 
प्रशासकीम अलधकृत पेयफदर बई यहने हुॉदा गाउॉऩालरकारे तजुयभा गयेका आिलधक मोजना एिॊ नीलतगत य 
सॊपथागत सधुायका कुयाहरू दपतािेजभा सीभीत हनु ऩगुेका छन ्। मसको पिालभत्ि ग्रहण तथा जजम्भेिायी 
िहनफाट सिठन ऩूयै विभखु बएको प्राम् बेवटन्छ ।  

 देशभा विगत देजख बई यहेको याजनीलतक ऩरयितयन, कोलबड ८ॶ को भहाभायीरे लनम्त्माएको सङ्कट, रतूगलतभा 
बएको सूचना प्रविलधको विकास य सोसर लभलडमाभा आभ जनताको सहज ऩहूॉचको कायण सभाजको 
ऩयम्ऩयागत धायणा य सोचभा ऩलन आभूर ऩरयितयन ल्माएको भहससु गनय सवकन्छ । अफ साियजलनक तहहरूरे 
आपुराई जनताको चाहना य भाग सम्िोधन गनय सक्ने हैलसमतभा उभ्माउनका रालग सभमानकुुर प्राविलधक 
ऻान आजयन गने य ऩरयितयनको िेगभा िग्न सक्ने गयी सेिा प्रिाहभा ऩलन सभम य प्रविलधको ऩरयितयनराई 
ग्रहण गनय सक्ने ऺभता विकास गनुय अऩरयहामय बएको छ ।  

 गाउॉऩालरका एक पिशालसत तथा सिदठत सॊपथा बएऩलन आन्तरयक आम्दानीको ठूरो वहपसा तरि बत्ता तथा 
प्रशासलनक जशयोबायभा खचय बई यहेको अिपथा विद्यभान देजखन्छ । गाउॉऩालरकाको विकास लनभायणको रालग 
आिश्मक श्रोत साधनको भूर आधाय केजन्रम अनदुान यहेफाट ऩलन गाउॉऩालरका आलथयक रुऩभा ऩयलनबयय 
बएसम्भ कानूनी रुऩभा पिशालसत बएऩलन व्मिहायभा पिशालसत हनु सक्दैनन।् अत्आन्तरयक श्रोतसाधनको 
फतयभान सॊबािनाभा आधारयत श्रोत प्रऺेऩण गने, याजपि प्रशासनराई सिर य गलतशीर फनाउन नीलतगत य 
व्मिहायभा ऩहर गयेको अिपथा ऩाइएन । याजपि प्रशासन शाखाको सदुृढीकयण गने य सो अनरुुऩका् दऺ 
जनशजक्तको व्मिपथाऩन ऩऺ कभजोय यहेको देजखन्छ।  

 गाउॉऩालरकाभा गालबन ुऩूिय गाविस कामायरमहरूफाट लरइने कय याजपिका दय तथा पथानीम कलतऩम सेिाहरू 
प्राप्त गनय धेयै कदठनाई नयहेको य सिठन ऩलन सानो बएको अिपथारे अवहरे रुऩान्तरयत गाउॉऩालरकाफाट 
प्रदान गरयएका सेिा तथा कय याजपिका दय य दामयाभा आएको ऩरयितयनराई सेिा य सवुिधासॉग आिि गनय 
नसक्दा जनताको धायणा उत्साहजनक छ बन्न सवकन्न । मपतो अिपथाभा पथानीम तह कामायन्िमन बएसॉगै 
िडा कामायरमहरू सेिा केन्रको रुऩभा विमाशीर हनुको रालग न्मूनतभ जनशजक्त य सवुिधाहरू उऩरब्ध हनु े
य तोवकए िभोजजभ सेिाहरू प्रिाह हनुे सलुनजित हनु ुजरुयी छ ।  

 कामय जजम्भेिायी य कामयफोझको मथाथय विश्लषेण हनु सकेको देजखदैन । प्रत्मेक फषय काभको भात्रा य चाऩ 
फढ्दै गएकोरे जनशजक्त नऩगु बएको बलनए ऩलन िापतिभा कुन काभको रालग कपतो दऺता य मोग्मता 
बएको जनशजक्त नऩगु बएको हो सोको अध्ममन य तकय ऩूणय रेखाजोखा बएको ऩाइदैन ।  

 नमाॉ गाउॉऩालरकाहरूको िावषयक आमव्ममको आ.रे.ऩ. जजल्रा सभन्िम सलभलतको आ.रे.ऩ.शाखाफाट हनुे 
व्मिपथा गरयएको छ । गाउॉ कामयऩालरका कामायरमरे आन्तरयक रेखाऩरयऺणको कामय, मपको भहत्ि य 
आफ्नो बभूीका प्रबािकायी फनाउन सकेको ऩाइदैन । गाउॉऩालरकाफाट हनुे विलबन्न जशषयक अन्तगयत गरयन े
सेिा तथा फपतकुो बकु्तानी दददा ऩूिय रेखाऩरयऺण गयेय भात्र गने ऩिती पथाऩना गनय सकेको छैन ।  

 गाउॉऩालरकाको सिठन सॊयचना, ऺभता विकास जपता विषमको अध्ममन गाउॉऩालरकाको आिश्मकता य 
कभयचायीको बािनाराई प्रलतविजम्ित गने वकलसभको हनु नसकेकोरे मपता खारे अध्ममन प्रलतिेदन भागराई 



  
 

 

सम्िोधन गने बन्दा ऩलन आऩूतॉ ऩऺफाट ल्माइने गयेको आभ कभयचायीहको फझुाई यहेको कायण उनीहरूभा 
मस प्रलत उत्साह देजखदैनन ्।  

 कामायरम लबत्र आन्तरयक सॊचाय तथा व्मिपथाऩनको ऩऺ ऩलन कभजोय यहेको कभयचायीहरू नै पिीकाय गदयछन ्
। भालसक फैठक लनमलभत रुऩभा हनुे नगयेको, फैठक बए ऩलन सो फैठकभा सहामक कभयचायीहरूको बभूीका 
प्रबािकायी देजखएको छैन । सेिा प्रिाहको काभभा लछटो, छरयतोऩन तथा प्रबािकारयता ल्माउन ईभेर 
ईन्टयनेट, िेबसाईट, कम्प्मटुय, फ्माक्स भेलसन जपता लफद्यतुीम प्रणारीफाट सॊचालरत उऩकयणहरूको प्रमोगभा 
एकरुऩता ल्माउन आिश्मक सवुिधा तथा सेिा विपताय नबएको कायण सेिा प्रफाहभा जटीरता छ । 

 मस गाउॉऩालरकारे आफ्नो सिठन लबत्रका शाखा, उऩशाखाको कामयऺ ेत्र तथा कामय जजम्भेिायी लनिायह गने सफै 
कभयचायीरे गनुय ऩने काभको कामयविियण सवहतको पऩि कामय जजम्भेिायी तोकेको देजखन आएन । 
भन्त्रारमफाट जायी सञ्चारन आदेश कामायन्िमनभा ल्माएको बए ऩलन काननु य कामयविलधको अबािभा पथानीम 
पिामत्त शासन ऐन, लनमभभा टेकेय ऩयम्ऩयागत रुऩभा काभहरू सम्ऩादन हुॉदै आएको अिपथा यहेको छ ।  

 

 
 
 
 

  

Awasthi
Sticky Note
यो खारेज भएर स्थानीय सरकार संचालन ऐन आयो । पालिकाले धेरै ऐन कानुन बनाइ सकेको छ । अहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन टेक्ने दिन छैनन् होला मंगलामा पनि । Improve this and such sentences...



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।24। 
 

 

ऩरयच्छेद – तीन् ऺभता विकास मोजनाको तकय सित खाका 
॰.८ शासकीम प्रिन्ध 

तालरका 3: ऺभता विकासको तकय सित ढाॉचा ८- नीलत लनभायण 

उद्दशे्म व्मा्मा सूचक प्रभाणका आधायहरू जोजखभ 

रक्ष्म् गाउॉऩालरकाराई दैलनक काभकाजकारालग आिपमक आधायबतू काननु, ऐन, नीलत तथा कामयविलधहरू तजुयभा हनुछेन ्। 

नलतजा ८ 

शासकीम प्रिन्ध 
गाउॉऩालरकाको शासकीम प्रिन्ध ऩायदशॉ, उत्तयदामी, तथा 
सऺभ बएको हनुेछ  

हारको शासकीम प्रिन्ध सम्िजन्ध प्राप्ताङ्कभा सधुाय बएको 
हनुेछ । 

िेबसाईट, पिभूल्माङ्क प्रलतिेदन, 

पथानीम याजऩत्रको प्रलत  

विऩद् तथा 
भहाभायी 

उऩरव्धी ८.८ सफै काननु याजऩत्रभा प्रकाशन बएको हनुछे  आिश्मक सफै काननु प्रकाशन गरयएको हनुछे  याजऩत्र कऩी, िेबसाईट, सूचना ऩाटी भहाभायी 
८.८.८  काननुहरूराई याजऩत्रभा प्रकाशन गनयका रालग अल्ऩकारीन 

सम्ऩकय  व्मजक्त तोक्ने  
अलधकृतपतयको कभयचायीराई कामयजजम्भेिायी प्रदान गरयनेछ  ऩत्र, कामयऩालरकाको लनणयम, काननु 

सम्िजन्ध कामयदरको भाइन्मटु 
विऩद् तथा 
भहाभायी 

८.८.९ काननुहरूराई याजऩत्रभा प्रकाशन गने कामयका रालग 
कामयदर गठन गने   

साभाजजक विकास अलधकृतको सॊमोजकत्िभा कामयदर 
गठन गरयएको हनुेछ  

ऩत्र, कामयऩालरकाको लनणयम, 

कामयदरको फैठकको भाइन्मटु 
आदद  

विऩद् तथा 
भहाभायी 

उऩरव्धी ८.९ गाउॉ सबा/कामयऩालरकासञ्चारन सलभलत उऩसलभलत तथा 
विषमगत सलभलतहरूको कामयविलध लनभायण बएको हनुछे 

आिश्मक सफै कामयविलध कामयऩालरका तथा गाउॉ सबाफाट 

ऩारयत बएको हनुछे  
िेबसाईट, कामयऩालरकाको फैठक 
ऩजुपतका लनणयम, सूचना ऩाटी   

विऩद् तथा 
भहाभायी 

८.९.८ गाउॉ सबा/कामयऩालरका सञ्चारन सलभलत/उऩसलभलत तथा 
विषमगत सलभलतहरूको कामयविलध लनभायण गने  

आिश्मक कामयविलधहरू कामयऩालरकातथा गाउॉ सबाफाट 
ऩारयत बएको हनुेछ  

िेबसाईट, कामयऩालरकाको फैठक 
ऩजुपतका लनणयम, सूचना ऩाटी  

विऩद् तथा 
भहाभायी 

८.९.९ गाउॉ सबा सञ्चारन कामयविलधको िायेभा अनजुशऺण गने  गाउॉ सबाका ऩदालधकायीहरूराई कामयविलधको िायेभा 
अलबभजुखकयण गरयने छ  

अलबभजुखकयण भाईन्मटु, सशुासन 
िरेुवटन, सूचना ऩाटी आदद  

फजेट अबाि 

८.९.॰ कामयऩालरकाका सदपमहरूराई कामयविलधको िायेभा अनजुशऺण 
गने  

कामयऩालरकाका ऩदालधकायीहरू कामयविलधको िायेभा 
जानकाय बएका हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण भाईन्मटु  फजेट अबाि 

८.९.ॱ विषमगत सलभलतको कामयविलधको अनजुशऺण कामयिभ विषमगत सलभलतका ऩदालधकायीहरूराई कामयविलधको िायेभा 
अनजुशऺण ददइने छ  

अलबभजुखकयण भाईन्मटु फजेट अबाि 

उऩरव्धी ८.॰ गाउॉऩालरकाको आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारी सदुृढ बएको हनुछे  गाउॉऩालरकारे अनगुभन, साियजलनक सनुिुाई, सा.ऩ., 
साियजलनक ऩयीऺण, आरेऩ सम्िजन्ध गयी ॲ िटा लनदेजशका 
तथा सशुासन िरेुवटन प्रकाशन गयेको हनुछे  

िेब साईट, सूचना ऩाटॊ, सशुासन 
िरेुवटन, कामयऩालरका फैठक लनणयम 
आदद  

भहाभायी 

Awasthi
Sticky Note
 मानव संशाधन क्षमता विकास योजना र संस्थागत क्षमता विकास योजना पनि हुनु पर्यो नि यो त क्षमता विकास योजना कार्यान्वयन रणनीति जस्तो भयो हैन र । यसलाइ Annex मा राख्न सकिने । दिग्दर्शनको अनुसुची ७ पेज ३ अनुसार संस्थागत क्षमता विकास  र योजना दिग्दर्शन अनुसूची १० अनुसार मानव संशाधन विकास योजना हुनु जरुरी छ ।  



  
 

 

उद्दशे्म व्मा्मा सूचक प्रभाणका आधायहरू जोजखभ 

८.॰.८ अनगुभन सलभलत तथा कभयचायीहरूराई अनगुभन लनदेजशकाको 
िायेभा अनजुशऺण गने  

अनगुभन लनदेजशकाको िायेभा अनजुशऺण गरयएको हनुेछ  अनजुशऺण भाईन्मटु, िरेुवटन फजेट अबाि 

८.॰.९ अनगुभन प्रलतिेदन साभवुहक छरपर अभ्मास शरुु गने  गाउॉऩालरकाका कभयचायी, अनगुभन सलभलतका ऩदालधकायी, 
उऩबोक्ता सलभलत तथा राबाजन्ित िगयको िीचभा िषयभा ॰ 
िटा फैठक सञ्चारन गरयनेछ  

फैठक भाईन्मटु, सशुासन िरेुवटन 

 
फजेट अबाि 

८.॰.॰ अनगुभन सलभलतको प्रलतिेदन गाउॉऩालरकाको िेब साईटभा 
याख्न े 

अनगुभन सलभलतको हयेक भवहनाको प्रलतिेदन िेबसाईटभा 
याजखएको हनुेछ  

िेब साईट  भहाभायी 

८.॰.ॱ चौभालसक रुऩभा साियजलनक सनुिुाई गयी प्रलतिेदन तमाय गने  िषयभा ॰ िटा साियजलनक सनुिुाई कामयिभ गरयएको हनुेछ  साियजलनक सनुिुाईको प्रलतिेदन, 

िेबसाईट 
भहाभायी 

८.॰.ॲ गाउॉऩालरकाको साभाजजक ऩयीऺणको िावषयक प्रलतिेदन तमाय 
ऩाने  

िषयभा ८ ऩटक साभाजजक ऩयीऺण गरयएको हनुेछ  साभाजजक ऩयीऺण प्रलतिेदन, 

िेबसाईट 
भहाभायी 

८.॰.ॳ गाउॉऩालरकाको सूचना ऩाटीराई व्मिजपथत गने  व्मिजपथत सूचना ऩाटीको लनभायण गरयनेछ  सूचना ऩाटीको पोटो, प्रलतिेदन  
८.॰.ॴ पथानीम सशुासन िरेुवटन प्रकाशन गने  अधयिावषयक रुऩभा सशुासन िरेुवटन प्रकाशन गनेछ  िरेुवटनको कऩी, िेबसाईट फजेट अबाि 
८.॰.ॵ उऩबोक्ता सलभलतहरूराई साियजलनक ऩयीऺण लनदेजशकाको 

िायेभा अलबभजुखकयण गने  
हयेक िषय उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीहरूराई 
साियजलनक ऩयीऺण लनदेजशकाको िायेभा अनजुशऺण गरयन े
छ  

अलबभजुखकयण भाईन्मटु, िेबसाईट फजेट अबाि 

८.॰.ॶ साियजलनक ऩयीऺणको गणुपतय रेखाजोखा गने  हयेक िषय साियजलनक ऩयीऺणको गणुपतय रेखाजोखा गरयने 
छ  

अलबभजुखकयण भाईन्मटु, िेबसाईट फजेट अबाि 

८.॰.८७ आरेऩ शाखाको कभयचायीराई तालरभको व्मिपथा गने  आरेऩ शाखाको ८ जना कभयचायीराई तालरभ  अलबभजुखकयण भाईन्मटु, िेबसाईट फजेट अबाि 
८.॰.८८ गाउॉऩालरकातथा सफै िडा कामायरमहरूको चौभालसक रुऩभा 

आरेऩ गने  
गाउॉऩालरका य िडा कामायरम सफैको  आरेऩ हयेक 
चौभालसकभा गरयन े

आन्तरयक ऩयीऺण प्रलतिेदन   

८.॰.८९ आरेऩ प्रलतिेदन गाउॉसबा तथा कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश 
गने  

आरेऩको सॊमकु्त प्रलतिेदन गाउॉसबाभा )िषयभा ८ ऩटक( 
ऩेश गरयने छ  

आरेऩ प्रलतिेदन, गाउॉसबाको लनणयम  भहाभायी 

८.॰.८॰ शाखा प्रभखुहरूरे भालसक कामयमोजना तथा प्रगलत 
प्र.प्र.अ.अलधकृतराई ऩेश गने  

सफै शाखाहरूरे भालसक रुऩभा कामयमोजना तथा प्रगलत 
प्रलतिेदन प्र.प्रअ.राई िझुाउन ेछन ् 

कभयचायीहरूको भालसक फैठक 
भाइन्मटु 

भहाभायी 

८.॰.८ॱ शाखा प्रभखुहरूको भालसक फैठक सञ्चारन गने  शाखा प्रभखुको फैठक भालसक रूऩभा फपनेछ  कभयचायीहरूको भालसक फैठक 
भाइन्मटु 

भहाभायी 
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८.॰.८ॲ िडा सजचिहरूरे भालसक कामयमोजना तथा प्रगलत प्र.प्र.अ.राई 
ऩेश गने  

िडा सजचिहरूरे भालसक कामयमोजना तथा प्रगलत विियण 
लरजखत रुऩभा प्र.प्रअ.राई िझुाउन ेछन ् 

कभयचायीहरूको भालसक फैठक 
भाइन्मटु 

भहाभायी 

८.॰.८ॳ िडा सजचि तथा गाउॉऩालरकाका कभयचायीहरूको दद्वभालसक 
फैठक सञ्चारन 

िडा सजचिहरूको फैठक भालसक रूऩभा फपनेछ कभयचायीहरूको भालसक फैठक 
भाइन्मटु 

भहाभायी 

उऩरव्धी ८.ॱ सफै काननुहरूको एवककृत दपतािेज तमाय बएको हनुछे  सफै काननुहरूको एवककृत सॊग्रह तमाय गनेछ  एवककृत सॊग्रहको कऩी, िेब साईट फजेट अबाि 
८.ॱ.८ सफै काननुहरूको एवककृत ऩजुपतका लनभायण गने  एवककृत काननु सॊग्रह तमाय बएको हनुेछ  एवककृत सॊग्रहको कऩी, िेब साईट  फजेट अबाि 
८.ॱ.९ सफै काननुहरूको एवककृत ऩजुपतका िेबसाईटभा प्रकाशन गने  िावषयक रुऩभा प्रकाजशत एवककृत ऐन सॊग्रह िेबसाईटभा 

याजखने छ  
एवककृत सॊग्रहको कऩी, िेब साईट फजेट अबाि 

उऩरव्धी ८.ॲ सफै काननुहरूराई साियजलनकयण गरयएको हनुछे  गाउॉऩालरकारे लनभायण गयेको काननुहरूको कजम्तभा ॰७७ 
जना सयोकायिाराहरू जानकाय हनुछेन ् 

अलबभजुखकयण भाइन्मटु, पेसिकु 
ऩजे, िेबसाईट 

 

८.ॲ.८ याजऩत्रभा प्रकाजशत सफै काननुहरू िेबसाइटभा याख्न े सफै काननुहरू िेबसाईटभा उऩरव्ध बएको हनुेछ  िेबसाईट  
८.ॲ.९ याजऩत्रभा प्रकाशन गनय िाॉकी सफै काननुहरू िेबसाईट, 

पेसिकु ऩेजभा याख्न े 
याजऩत्रभा प्रकाशन गनय िाॉकी सफै काननु िेबसाईट 
अध्मािलधक गरयएको  

िेबसाईट  

उऩरव्धी ८.ॳ सफै नीलतहरूराई आिलधक मोजना, गरुुमोजना िावषयक मोजना 
आददभा भूरप्रिाहीकयण गरयएको हनुछे  

आिलधक मोजना, गरुुमोजना, िावषयक मोजना फनकेो हनुछे  आिलधक मोजना, गरुुमोजना, िावषयक 
मोजना 

फजेट अबाि 

८.ॳ.८ सफै नीलत लनमभहरूको विश्लवेषत सायाॉश रुऩ तमाय गने  सफै नीलतहरूको साॊयाॊश कऩी तमाय बएको हनुेछ  ऩऩजुपतका फजेट अबाि 
८.ॳ.९ नीलत अनसुाय िजेटको विश्लषे्ण प्रलतिेदन तमाय गने  विश्लषेण प्रलतिेदन तमाय गरयनेछ  प्रलतिेदन  फजेट अबाि 
उऩरव्धी ८.ॴ सफै नीलतहरूभा रैससास नीलतराई भूरप्रिाहीकयण गरयएको 

हनुछे  
गाउॉऩालरकाकोरैससास नीलत तमाय बएको हनुछे  नीलत फजेट अबाि 

1.ॴ.८ रैससास नीलतको िायेभा अलबभजुखकयण गने  रै.स.सा.स.नीलतको कभयचायी, जनप्रलतलनलधहरू राई 
अनजुशऺण गयेको हनुेछ  

अनजुशऺण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

1.ॴ.९ रैससास सम्िजन्ध सॊमन्त्रहरू लनभायण गने  गाउॉऩालरका तथा िडापतयीम रैससास सलभलत गठन बएको 
हनुेछ  

सलभलत गठन भाइन्मटु, फैठक 
भाइन्मटु, सशुासन िरेुवटन  

 

1.ॴ.॰ रैससास सम्िजन्ध सॊमन्त्रहरूराई ऩरयचारन गने  गाउॉऩालरका तथा िडापतयीम ॳ िटा रैससास सॊमन्त्र 
सविम बएको हनुेछ  

सलभलत गठन भाइन्मटु, फैठक 
भाइन्मटु, सशुासन िरेुवटन 

 

उऩरव्धी 1.ॵ रैससास लनदेजशकाको िायेभा गरयएको अनजुशऺणरे 
मोजनाहरूभा मसको भूरप्रिाहीकयणभा सहमोग ऩगु्नछे  

ऩदालधकायी, कभयचायी तथा सयोकायिाराहरू राई रैससास 
लनदेजशकाको िायेभा जानकायी बएको हनुछे  

अलबभजुखकयण भाईन्मटु  फजेट अबाि 
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1.ॵ.८ रैससास लनदेजशका अलबभजुखकयण गने  गाउॉऩालरकाका ८ॲ जना कभयचायीहरूराई रैससास 
लनदेजशकाको िायेभा जानकायी बएको हनुेछ  

अलबभजुखकयण भाईन्मटु  फजेट अबाि 

1.ॵ.९ रैससास कामयविलधको अलबभजुखकयण गने  गाउॉऩालरकाका ८ॲ जना ऩदालधकायीहरूराई रैससास 
लनदेजशकाको िायेभा जानकायी बएको हनुेछ  

अलबभजुखकयण भाईन्मटु  फजेट अबाि 

1.ॵ.॰ प्रकाजशत सफै काननुहरूको िायेभा सफै सयोकायिाराहरूराई 
अलबभजुखकयण गने  

गाउॉऩालरकाका सीभान्तकृत ८ॲ जनाराई रैससास 
लनदेजशकाको िायेभा अलबभजुखकयण गरयएको हनुेछ  

अलबभजुखकयण भाईन्मटु  फजेट अबाि 

 

॰.९ सिठन तथा प्रशासन 

तालरका 4: ऺभता विकासको तकय सित ढाॉचा ९- सिठन तथा प्रशासन 
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रक्ष्म् गाउॉऩालरकाभा यहेका भानिीम, आलथयक, साभाजजक, ऩूॊजीगत श्रोतसाधनहरूको उच्चतभ प्रमोगफाट जनताको जीिनभा गणुपतयीम ऩरयितयन आउन ेछ 

नलतजा ९ 
सिठन तथा 
प्रशासन 

सिठन तथा प्रशासन कामय ऩायदशॉ, उत्तयदामी, सिर 
तथा सऺभ बएको हनुेछ  

गाउॉऩालरकाको हारको शासकीम प्रिन्ध सम्िजन्ध 
प्राप्ताङ्कभा उल्रे्म िवृि बएको हनुेछ   

िेबसाईट, पथानीम सशुासन 
िरेुवटन, पिभूल्माङ्कन प्रलतिेदन   

भहाभायी  

 

उऩरव्धी ९.८ ऺभता विकास मोजना तजुयभा बई सफै तहतप्काको 
ऺभता विकास बएको हनुछे  

ऺभता विकास मोजना कामयऩालरका तथा गाउॉसबाफाट 
ऩारयत गरयनछे  

कामयऩालरका तथा सबाको 
लनणयम, ऺभता विकास मोजना 
ऩजुपतका, िेब साईट  

भहाभायी 

९.८.८ पथानीम सेिा व्मिपथाऩन सम्िजन्ध नेऩार सयकायको 
नीलत, भाऩदण्ड, सेिा शतय आददको विषमभा 
कभयचायीहरूराई अलबभजुखकयण गने  

गाउॉऩालरकाका कभयचायी तथा ऩदालधकायीहरू सफैरे 
अलबभजुखकयण कामयिभभा बाग लरएका हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

९.८.९ सिठन तालरका साियजलनक गने  गाउॉऩालरकाको सिठन तालरकाहरू प्रकाजशत 
गरयएको हनुेछ  

सिठन तालरका  

९.८.॰ गाउॉऩालरकाको भानि सॊसाधन विकास सम्िजन्ध 
अल्ऩकारीन तथा दीघयकारीन नीलत फनाउन े 

गाउॉऩालरकाको भानि सॊसाधन सम्िजन्ध नीलतको 
िायेभा लनणायमक ऩदभा काभ गने कभयचायी तथा 
ऩदालधकायीहरूराई जानकायी बएको हनुेछ  

नीलत  भहाभायी 

Awasthi
Sticky Note
लैससास मुलप्रबाहीकरण रणनिती होला ।
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९.८.ॱ हयेक शाखाको कामयविियण, अऩेजऺत उऩरव्धी, 
कामयसम्ऩादन भाऩनका आधाय तमाय गने  

गाउॉऩालरकाका शाखाहरूको कामयविियण तमाय 
बएको हनुेछ  

कामयऩालरकाको लनणयम, शाखा 
अध्मऺहरूको फैठकको लनणयम 
प्रलत 

भहाभायी 

९.८.ॲ ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरूराई कामयसम्ऩादन 
सम्झौता अलबभजुखकयण 

सफै शाखा प्रभखु, प्र.प्र.अ.राई अलबभजुखकयण गरयनेछ  कामयऩालरकाको लनणयम, शाखा 
प्रभखु हरूको फैठकको लनणयम 
प्रलत तथा अलबभजुखकयण 
लनणयम भाइन्मटु  

भहाभायी 

९.८.ॳ प्र.प्र.अ. शाखा प्रभखुहरू तथा िडा सजचिहरू भध्मे सफै 
बन्दा िढी उऩजपथत हनुेराई ऩयुपकृत गने  

गाउॉ सबाफाट हयेक िषय ९ जना ऩयुपकृत बएका 
हनुेछन ् 

कभयचायी हाजजयी   भहाभायी 

९.८.ॴ गाउॉऩालरकालबत्र बएका ऩत्रकाय तथा ऩत्रकाय िन्न 
चाहने व्मजक्तहरूराई ऩत्रकारयताको तालरभ आमोजना 
गने  

कजम्तभा ८७ जनारे ऩत्रकारयताको तालरभ लरएका 
हनुेछन ् 

तालरभ प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

९.८.ॵ गै.स.स.हरूको ऩाश्र्िजचत्र तमाय गने  ऩाश्र्िजचत्रभा ऩालरकाभा कृमाजशर सफै गै.स.स.हरूको 
विियण प्रकाशन गरयनेछ  

ऩाश्र्िजचत्र तथा सो सम्िजन्ध 
फैठकका भाइन्मटुहरू  

भहाभायी 

९.८.ॶ गैससहरूसॉगको फैठक िपने  िवषयकरूऩभा ९ िटा फैठक सम्ऩादन गरयनेछ  फैठकको भाइन्मटु   भहाभायी 
९.८.८७ जनशजक्त ऺभता विकासभा िजेट विलनमोजन गने  कुर िजेटको कजम्तभा ८ प्रलतशत िजेट जनशजक्त 

विकासभा रगानी गरयनेछ  
िावषयक िजेट तथा खचयको 
प्रलतिेदन   

फजेट अबाि 

९.८.८८ गाउॉऩालरकाको सेिा प्रिाहको भाऩदण्ड तमाय ऩाने  गाउॉऩालरकारे प्रिाह गने सेिाहरूको भाऩदण्ड तमाय 
बएको हनुेछ  

लनधायरयत सेिाका भाऩदण्ड 
तथा सूचकहरू, िेबसाईट, 

भाऩदण्डको ऩारना सम्िजन्ध 
सभीऺा प्रलतिेदन  

भहाभायी 

९.८.८९ उऩबोक्ता हकवहतको िायेभा अलबभजुखकयण गाउॉऩालरकारे उऩबोक्ता हक वहतको विषमभा 
अलबभजुखकयण गयेको हनुेछ  

उऩबोक्ता हक वहत सॊयऺण 
सम्िजन्ध तालरभ प्रलतिेदन 

फजेट अबाि 

९.८.८॰ एप.एभ.येलडमो सम्िजन्ध नीलतको िायेभा एप.एभ.येलडमो सञ्चारक तथा येलडमो कामयिभ अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 



  
 

 

उद्दशे्म व्मा्मा सूचक प्रभाणका आधायहरू जोजखभ 

एप.एभ.येलडमोराई अलबभजुखकयण गने  सञ्चारन गनय चाहाने व्मजक्तहरूराई अलबभजुखकयण 
गरयएको हनुेछ  

९.८.८ॱ जजल्रा सभन्िम सलभलतसॉग प्रशासन सम्िजन्ध विषमभा 
सभन्िम तथा सहकामय गने  

गाउॉऩालरकाको प्रशासन शाखा य जजल्रा सभन्िम 
सलभलतको िीचभा सूचना आदान प्रदान बएको हनुेछ  

सूचना आदान प्रदानको 
प्रलतिेदन   

भहाभायी 

९.८.८ॲ बाषा, सॊपकृलत सम्ऩदा य रलरतकरा हेने शाखा, 
कभयचायी पऩि रुऩभा तोक्ने तथा सम्िजन्ध 
सयोकायिाराहरूराई सो सम्िन्धभा अलबभजुखकयण गने  

ऩालरकालबत्र यहेको सॊपकृलत, सम्ऩदा आददको िायेभा 
विपततृ जानकायी प्रलतिेदन तमाय बएको हनुेछ  

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

९.८.८ॳ ऩयुातत्ि, प्राचीन पभायक य सॊग्रारमको सॊयऺण, सम्बाय, 

प्रिियन य विकासको कामयमोजना 
कामयमोजना फनेको हनुेछ  कामयमोजना  फजेट अबाि 

९.८.८ॴ ऩयॊऩयागत जात्रा तथा ऩियहरूको दपतािेज तमाय गयी 
िेबसाईटभा याख्न े

दपतािेज तमाय बएको हनुेछ  िेबसाईट  फजेट अबाि 

९.८.८ॵ ऩमयटकीम रुऩभा भहत्िऩूणय पथानहरूको ऩजुपतका तमाय 
गने  

ऩजुपतका तमाय बएको हनुेछ   ऩजुपतका फजेट अबाि 

९.८.८ॶ गाउॉऩालरकाभा ऩमयटन हेने शाखाको पथाऩना तथा 
ऩमयटकीम पथानहरूको भहत्िको िायेभा जनसभदुामभा 
चेतना अलबिवृि गने  

शाखाको कामयविियण, ऩमयटकीम पथरहरूको 
भहत्िको िायेभा जनसभदुामभा चेतना अलबिवृि 
बएको हनुेछ  

गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयम, 

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन 
फजेट अबाि 

९.८.९७ गनुासो सनु्ने ऩरयऩाटीको विकास गने  गनुासो ऩेवटकाको प्रमोगभा जोड  गनुासो ऩेवटका पोटो  भहाभायी 
९.८.९८ टोर विकास सॊपथाको गठन गने  )टो.वि.स( सफै िडाहरूभा टोर विकास सॊपथाको 

िठन बएको हनुेछ  
सॊपथा गठन भाइन्मटु  भहाभायी 

९.८.९९ टोविसहरूको काभ, कतयव्मको िायेभा अलबभजुखकयण  गाउॉऩालरकाका सफै टो.वि.स.हरूराई अलबभजुखकयण 
गरयने छ  

अलबभजुखकयण भाइन्मटु  फजेट अबाि 

 

॰.॰ िावषयक िजेट तथा मोजना व्मिपथाऩन 

तालरका 5: ऺभता विकासको तकय सित ढाॉचा ॰ - िावषयक िजेट तथा मोजना व्मिपथाऩन 

उद्दशे्म व्मा्मा सूचक प्रभाणका आधायहरू जोजखभ 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।30। 
 

 

रक्ष्म् गाउॉऩालरकाको यहेका भानिीम, आलथयक, साभाजजक, ऩूॊजीगत श्रोतसाधनहरूको उच्चतभ प्रमोगफाट जनताको जीिनभा गणुपतयीम ऩरयितयन आउन ेछ  

नलतजा ॰  

िावषयक िजेट 
तथा मोजना 
व्मिपथाऩन  

गाउॉऩालरकाको िावषयक िजेट तजुयभा तथा मोजना 
व्मिपथाऩन प्रविमा ऩायदशॉ, उत्तयदामी, तथा सऺभ 
बएको हनुेछ   

गाउॉऩालरकाको हारको िावषयक िजेट तथा मोजना 
व्मिपथाऩन सम्िजन्ध प्राप्ताङ्कभा िवृि हनुेछ   

िेबसाईट, पिभूल्माङ्कन 
प्रलतिेदन  

 

भहाभायी  

 

उऩरव्धी ॰.८ गाउॉऩालरकाको  आिलधक मोजना तथा गरुू मोजना  
लनभायण बई कभयचायी, ऩदालधकायी, सलभलत तथा 
उऩसलभलतहरूको ऺभता विकास बएको हनुछे   

गाउॉऩालरकारे ऺ.ेवि.मो. कामयऩालरका तथा गाउॉ 
सबाफाट ऩारयत गयेको हनुछे   

कामयऩालरका तथा गाउॉ 
सबाको लनणयम, ऺभता विकास 
कामयिभका भाइन्मटुहरू  

भहाभायी 

॰.८.८ विमाकराऩ ऩाश्र्िजचत्र तमाय गने  गाउॉऩालरकाको ऩाश्र्िजचत्र अध्मािलधक तमाय बएको 
हनुेछ   

लडजजटर तथा ननलडजजटर 
ऩाश्र्िजचत्र 

फजेट अबाि  

॰.८.९ आिलधक मोजना तमाय गने   गाउॉऩालरकारे ॲ िषे आिलधक मोजना तजुयभा गयेको 
हनुेछ  

आिलधक मोजना ऩजुपतका, 
आिलधक मोजना सम्िजन्ध 
फैठक भाइन्मटु  

भहाभायी  

॰.८.॰ विकास आमोजना सम्िजन्ध नीलतको िायेभा 
सयोकायिाराहरूराई अलबभजुखकयण गने   

एवककृत तथा गणुात्भक विकास आमोजना तजुयभा 
बएको हनुेछ   

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन फजेट अबाि 

॰.८.ॱ तेश्रो ऩऺफाट आमोजनाको अध्ममन अनसुन्धान गने   

 
आमोजना सञ्चारन सम्िन्धभा यहेको सिर ऩऺ, 

कभजोय ऩऺ तथा सधुायका उऩामहरू थाहा बएको 
हनुेछ   

अनसुन्धान प्रलतिेदन फजेट अबाि 

 

॰.८.ॲ फेयोजगायहरूको त्माङ्क सङ्करन  िेयोजगायी सम्िजन्ध सभपमा, चनुौलतराई हर गने 
यणनीलत तमाय बएको हनुेछ  

यणनीलत ऩत्र  

॰.८.ॳ दीगो विकास रक्ष्मको िायेभा अलबभजुखकयण गने   

 
सफै कभयचायी तथा ऩदालधकायीहरूरे दीगो विकास 
रक्ष्मको िायेभा जानकायी ऩाएका हनुेछन ्  

अलबभजुखकयण भाइन्मटु भहाभायी  

॰.८.ॴ दीगो विकासका रक्ष्महरूराई भूरप्रिाहीकयण गने   

 
गाउॉऩालरकारे दपतािेजहरू प्रकाशन गयी दीगो 
विकासका रक्ष्महरूराई पथानीमकयण गरयएको हनुेछ   

प्रकाशन गरयएका ऩजुपतका, 
लनदेजशका आदद  

भहाभायी  

॰.८.ॵ सहबालगतात्भक िावषयक मोजना तजुयभा प्रविमाको सहबालगतात्भक िावषयक मोजना तालरभभा ऩालरकाका तालरभको फैठक ऩजुपतका, फजेट अबाि 

Awasthi
Sticky Note
कहिले बनेको छैन र तहाँ पालिकाको बनिसकेको भए । दोश्रो आवधिक योजना बनाउने भन्नु ठीक होला

Awasthi
Sticky Note
Is it not yet??



  
 

 

॰.ॱ िावषयक िजेट तथा मोजना व्मिपथाऩन 

 तालरका 6: ऺभता विकासको तकय सित ढाॉचा ॱ - वित्तीम एिॊ आलथयक व्मिपथाऩन 

 उद्दशे्म व्मा्मा सूचक  प्रभाणका आधायहरू जोजखभ  

रक्ष्म: गाउॉऩालरकाभा यहेका भानिीम, आलथयक, साभाजजक, ऩूॊजीगत श्रोतसाधनहरूको उच्चतभ प्रमोगफाट जनताको जीिनभा गणुपतयीम ऩरयितयन आउन ेछ । 

नलतजा ॱ  

वित्तीम एिॊ 
आलथयक 
व्मिपथाऩन 

गाउॉऩालरकाको वित्तीम एिॊ आलथयक व्मिपथाऩन 
कामयभा सऺभता, सिरता हालसर बई 
गाउॉऩालरकाकोकामयशैरीभा सधुाय आएको हनुेछ   

गाउॉऩालरकाकोहारको िावषयक िजेट तथा मोजना 
व्मिपथाऩन सम्िजन्ध प्राप्ताङ्कभा िवृि  हनेछ  

िेबसाईट तथा पिभूल्माङ्कन 
प्रलतिेदन   

 

भहाभायी  

िायेभा ॰ ददने तालरभ सञ्चारन गने   कभयचायी, ऩदालधकायी तथा सयोकायिाराहरू सहबालग 
बएका हनुेछन ्  

तालरभ उऩजपथलत भाइन्मटु 

॰.८.ॶ साियजलनक खरयद ऐन, लनमभािरी, आलथयक प्रशासन 
लनमभािरी तथा खरयद मोजना सम्िजन्ध अनजुशऺण 
प्रदान गने   

गाउॉऩालरकाका कभयचायी तथा िडा सजचिहरूरे 
तालरभफाट पाइदा ऩाएका हनुेछन ्  

तालरभको फैठक ऩजुपतका, 
तालरभ उऩजपथलत भाइन्मटु 

फजेट अबाि  

 

॰.८.८७ सूचना तथा सेिा प्रिाह नीलतको िायेभा अन्तवकय मा 
कामयिभ  

गाउॉऩालरकाका नीजज ऺेत्र तथा विषमगत शाखाहरूरे 
गाउॉऩालरकाको सूचना तथा सेिा प्रिाह सम्िजन्ध 
नीलतको िायेभा जानकायी ऩाएका हनुेछन ्  

गोष्ठीको फैठक ऩजुपतका, 
तालरभ उऩजपथलत भाइन्मटु 

फजेट अबाि  

॰.८.८८ अनगुभन सम्िजन्ध अलबभजुखकयण गाउॉऩालरकाका 
कभयचायी तथा आमोजना अनगुभन  

सलभलत तथा उऩसलभलतका ऩदालधकायीहरूरे मो 
अलबभजुखकयणफाट राब लरन सक्नेछन ्  

गोष्ठीको फैठक भाइन्मटु फजेट अबाि 

॰.८.८९ उऩबोक्ता सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय, 

साियजलनक ऩयीऺण सम्िजन्ध अलबभजुखकयण गने   
गाउॉऩालरकाभा यहेका उऩबोक्ता सलभलतका अध्मऺ य 
सजचिहरूरे मो अलबभजुखकयण कामयिभफाट राब 
लरन सक्नेछन ्  

अलबभजुखकयण कामयिभको 
भाइन्मटु 

फजेट अबाि  

॰.८.८॰ सॊमकु्त अनगुभन ऩरयऩाटीको विकास  िावषयक रूऩभा सॊमकु्त अनगुभन गने ऩरयऩाटी विकास 
गरयने छ   

अनगुभन प्रलतिेदन मोजना 
शाखा  

भहाभायी 

॰.८.८ॱ मोजनाको चौभालसक, अधयिावषयक तथा िावषयक सभीऺा 
गने   

गाउॉऩालरकारे िावषयकरूऩभा कजम्तभा ऩलन ९ िटा 
सभीऺा फैठक सञ्चारन गनेछ  

िावषयक सभीऺा फैठक भहाभायी 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।32। 
 

 

उऩरव्धी ॱ.८ याजपि ऩरयचारन मोजना, व्मिसाम कय सम्िजन्ध 
नीलत, याजपि सम्िजन्ध साभाजजक अलबमान सञ्चारन 
बई आन्तरयक आमभा िवृि बएको हनुछे   

गाउॉऩालरकारे याजपि ऩरयचारन मोजना, िावषयक खरयद 
मोजना, व्मिसाम कय सम्िजन्ध नीलत का.ऩा तथा गाउॉ 
सबाफाट ऩारयत गयेको हनुछे   

कामयऩालरका तथा 
गाउॉऩालरकाको लनणयम  

भहाभायी  

ॱ.८.८ विमाकराऩ आमव्ममको िलगयकयण तथा रेखाङ्कनका 
तालरभको व्मिपथा गने   

रेखा शाखाका कभयचायीहरूरे तालरभफाट राब ऩाएका 
हनुेछन ्  

तालरभ सवटयवपकेट, उऩजपथलत 
बएको ऩत्र आदद  

फजेट अबाि  

 

ॱ.८.९ गाउॉऩालरकाको आमव्ममको भालसक रुऩभा 
साियजलनवककयण गने   

गाउॉऩालरकारे आमव्िमको विियण साियजलनक गनेछ   सूचना ऩाटी, सूचना  भहाभायी  

ॱ.८.॰ सयोकायिाराहरू िीच याजपि सम्िजन्ध नीलतको 
िायेभा सभीऺा तथा कम्प्मटुय विलरि प्रणारी 
नबएको िडाहरूभा क.वि.प्र. शरुु गने   

गाउॉऩालरकाको आन्तरयक याजपिको सङ्करनको िायेभा 
बएका प्रमासहरूको सभीऺा बई सफै िडाहरूभा 
कम्प्मटुय विलरि प्रणारी पथाऩना बएको हनुेछ   

सभीऺा प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॱ.८.ॱ याजपि तथा श्रोतको उऩमोग सम्िजन्ध नीलतको 
विषमभा याजपि ऩयाभशय सलभलतराई तालरभ  

याजपि ऩयाभशय सलभलतराई याजपि सम्िजन्ध नीलतको 
िायेभा जानकायी बएको हनुेछ   

तालरभ प्रलतिेदन  

 
फजेट अबाि 

ॱ.८.ॲ याजपि ऩयाभशय शाखा, कभयचायी तथा ऩदालधकायी 
तथा जनप्रलतलनलधहरूराई अन्म गाउॉऩालरका तथा 
गाउॉऩालरकारे याजपिको ऺेत्रभा गयेको उदाहयणीम 
काभको िायेभा अलबभजुखकयण  

याजपि शाखाका कभयचायी तथा ऩदालधकायीहरू आफ्नो 
काभ य ऩेशाप्रलत उत्प्ररेयत बएका हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

 

ॱ.८.ॳ याजपि लतनयका रालग ईच्छाशजक्त कभ हनुाको 
कायणहरूको अनसुन्धान तथा सो विषमभा प्रजशऺण  

कयदाताहरूसॉग कामयभूरक अनसुन्धान गयी 
अनसुन्धानको प्रलतिेदनका आधायभा कयदाता तथा 
सम्िजन्धत शाखाका कभयचायी तथा ऩदालधकायीहरूराई 
अलबभजुखकयण  

कामयभूरक अनसुन्धानको 
प्रलतिेदन तथा अलबभजुखकयण 
प्रलतिेदन 

फजेट अबाि 

 

ॱ.८.ॴ आलथयक नीलतको िायेभा कभयचायी तथा 
ऩदालधकायीहरूराई अलबभजुखकयण  

गाउॉऩालरकाका कभयचायी तथा ऩदालधकायीहरू नेऩार 
सयकायको आलथयक नीलतको िायेभा जानकाय बएका 
हनुेछन ्  

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॱ.८.ॵ िजेट तजुयृ ृभा तथा आम व्मम प्रऺेऩणको विषमभा 
आलथयक प्रशासन शाखाका कभयचायीहरूराई 

शाखाका कभयचायीहरू िजेट तजुयभा तथा प्रऺेऩणको 
विषमभा जानकाय बएका हनुेछन ्  

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 



  
 

 

अलबभजुखकयण  
ॱ.८.ॶ रेखा तथा अन्म शाखाका कभयचायीहरूराई सूचना 

प्रविलधको िायेभा तालरभ  
शाखाका कभयचायीहरूरे आफ्नो शाखाको सूचनाराई 
सवु्मिजपथत िनाउन सपर बएका हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॱ.८.८७ साियजलनक खरयद व्मिपथाऩन सम्िजन्ध तालरभ 

 
गाउॉऩालरकाका सफै कभयचायी तथा ऩदालधकायीहरूराई 
साियजलनक खरयद व्मिपथाऩनको विषमभा तालरभ  

तालरभ प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॱ.८.८८ िावषयक खरयद मोजना तमाय गने  गाउॉऩालरकाको िावषयक खरयद मोजना िनेको हनुेछ  िावषयक खरयद मोजना ऩजुपतका भहाभायी  
ॱ.८.८९ याजपि मोजना तमाय गने  गाउॉऩालरकारे याजपि मोजना तमाय गनेछ  याजपि मोजना ऩजुपतका भहाभायी  
ॱ.८.८॰ याजपि असरुी साऺयता कामयिभ गने  गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरूरे याजपि 

असरुी सम्िजन्ध साऺयता कामयिभफाट पाइदा ऩाउने 
छन ्  

अनजुशऺण भाइन्मटु फजेट अबाि  

 

ॱ.८.८ॱ याजपि असरुी सम्िजन्ध अलबमान कामयिभ गने   गाउॉऩालरकाका सफै िडाहरूभा याजपि असरुी सम्िजन्ध 
अलबमान सॊचारन गरय कयदाता ससूुजचत हनुेछन ्  

अलबमानको उऩजपथलत ऩजुपतका फजेट अबाि  

ॱ.८.८ॲ सफै िडाभा सम्ऩजत्त कय सम्िजन्ध अनजुशऺण 
कामयिभ  

सम्ऩजत्त कयको अनजुशऺणफाट सफै िडाफासीरे पाइदा 
ऩाएका हनुेछन ्  

अनजुशऺण कामयिभको फैठक 
भाइन्मटु  

फजेट अबाि  

 
ॱ.८.८ॳ सम्ऩजत्त कय तथा आमकयको एवककृत सफ्टिेमय 

खरयद तथा सो सम्िजन्ध तालरभको व्मिपथा गने   
सम्ऩजत्त कय तथा आमकयको सफ्टिेमयको तालरभफाट 
गाउॉऩालरकाका ९ जना कभयचायीहरू राबाजन्ित बएका 
हनुेछन ्  

तालरभको उऩजपथलत भाइन्मटु फजेट अबाि 

 

ॱ .८.८ॴ  व्मिसाम दताय/ अद्यािलधक सम्िजन्ध घजुम्त जशविय 
सञ्चारन  

व्मिसाम दताय/अद्यािलधक जशवियफाट नमाॉ उद्योगहरू 
दताय तथा नविकयण हनुेछन ् 

घजुम्त जशवियको भाइन्मटु, 

येकडय आदद  
फजेट अबाि 

 
ॱ .८.८ॵ  व्मिसाम दताय गयेका व्मिसामीहरूको प्रोपाइर तमाय 

गने   
व्मिसाम दताय गयेका व्मिसामीहरूको विपततृ विियण 
झल्कने प्रोपाइर फन्ने छ  

प्रोपाइर भहाभायी  

ॱ .८.८ॶ  विलबन्न लनभायण व्मिसामी, ठूरा कयदाता य 
गाउॉऩालरका िीच अन्तवकय मा कामयिभ 

िषयभा ९ ऩटक विलबन्न लनभायण व्मिसामी तथा ठूरा 
कयदाता य ऩालरका िीच अन्तवकय मा बएको हनुेछ   

अन्तवकय मा प्रलतिेदन, भाइन्मटु फजेट अबाि 

ॱ .८.९७  जलडिटुी तथा किाडी सङ्करनको सॊबाव्म ऺेत्र 
ऩवहचान गने   

कजम्तभा ऩलन ॲ िटा अध्मऺ जलडिटुीहरू तथा 
किाडीको सॊबाव्म ऺेत्र ऩवहचान बएको हनुेछ  

अध्ममन प्रलतिेदन  फजेट अबाि  

ॱ .८.९८  कच्ची तथा ऩक्की घयहरूको अलबरेख तमाय गने   सफै कच्ची तथा ऩक्की घयहरूको अलबरेख तमाय बएको अलबरेख प्रलतिेदन  भहाभायी  

Awasthi
Sticky Note
राजश्व सुधार कार्ययोजना होला

Awasthi
Sticky Note
कर नागरिक शिक्षा लगायत का विषय 
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हनुेछ   
ॱ .८.९९  नक्साऩास सम्िजन्ध सञ्चारन गनय  गाउॉऩालरकाका इजन्जलनमय तथा प्राविलधकहरू 

तालरभफाट राबाजन्ित हनुेछन ् 
तालरभ प्रलतिेदन, तालरभ 
सहबालग भाइन्मटु  

फजेट अबाि  

 
ॱ .८.९॰  साियजलनक सम्ऩजत्तको अलबरेख याख्न े गाउॉऩालरकाभा बएको सफै साियजलनक जलभन, चौय तथा 

साियजलनक सॊयचनाको विियण उऩरव्ध हनुेछ   
विियण भहाभायी  

ॱ .८.९ॱ  गाउॉऩालरकाको आन्तरयक श्रोत अलबिवृिभा मोगदान 
गने दीघयकारीन आमआजयन सॊबाव्म ऺेत्रहरूको 
ऩवहचान गने   

गाउॉऩालरकाको दीघयकारीन आमआजयन हनुे ऺेत्रको 
सॊबाव्म अध्ममन गरयनेछ   

सम्बाव्म अध्ममन प्रलतिेदन  फजेट अबाि  

 

॰.ॲ सेिा प्रिाह 

तालरका 7: ऺभता विकासको तकय सित ढाॉचा ॲ- सेिा प्रिाह 

 उद्दशे्म व्मा्मा सूचक प्रभाणका आधायहरू जोजखभ  

रक्ष्म गाउॉऩालरकाको साियजलनक सेिा प्रिाहभा आएको गणुपतयीम उऩरव्धीहरूफाट गाउॉऩालरकाको कामयिभहरूभा जनसहबालगता अलबिवृि बएको हनुेछ   

नलतजा ॲ 
साियजलनक सेिा 
प्रिाह 

गाउॉऩालरकाकोसाियजलनक सेिा प्रिाह सम्िजन्ध ऺभता 
विकास बएको हनुेछ   

गाउॉऩालरकाको हारको साियजलनक सेिा प्रिाह सम्िजन्ध 
प्राप्ताङ्कभा िवृि हनुेछ  

िेबसाईट, पथानीम सशुासन 
िरेुवटन, पिभूल्माङ्क प्रलतिेदन 
आदद   

भहाभायी  

 

उऩरव्धी ॲ .८  

 

प्रबािकायी घटना दताय अलबमान, साियजलनक सेिा 
प्रिाह, सभताभखुी सेिा प्रिाह यणनीलत तमाय बएको 
हनुेछ   

जन्भदताय, सेिा प्रिाह जशविय तथा सेिाको भागभा िवृि 
बएको हनुेछ   

िावषयक प्रगलत प्रलतिेदन, घटना 
दताय प्रलतिेदन  

भहाभायी 
 

ॲ .८.८  

 

विमाकराऩ सेिा प्रिाहभा घमु्ती सेिाको प्रमोग िवृि 
गने  

सम्फजन्धत शाखारे घमु्ती सेिा सञ्चारन गनेछन ् घमु्ती सेिाको प्रलतिेदन, िेब 
साइटभा प्राप्त सूचना  

फजेट अबाि  

ॲ .८.९  जन्भदताय सम्िजन्ध अलबमान चराउने  जन्भेको ॰ॲ ददनलबत्र जन्भदताय गयाउने 
िारिालरकाको प्रलतशत सतप्रलतशत ऩगु्नेछ 

िावषयक प्रगलत प्रलतिेदन, घटना 
दताय प्रलतिेदन  

भहाभायी 

ॲ .८.॰  प्रायॊ लबक िार विकास केन्रका सहजकतायहरूका 
रालग तालरभ 

िारविकास केन्रका सफै सहजकतायहरूरे तालरभ 
लरएका हनुेछन ्  

तालरभ प्रलतिेदन  फजेट अबाि 



  
 

 

ॲ .८.ॱ  पथानीमपतयभा कऺा ८, ९ य ॰ को ऩाठ्यिभ 
तमाय गने   

पथानीम आिश्मकताभा आधारयत कऺा ८, ९ य ॰ को 
ऩाठ्यिभ लनभायण बएको हनुेछ   

ऩाठ्यिभ  फजेट अबाि 

ॲ .८.ॲ  अलबबािकहरूराई छोयीको जशऺा विषमक उत्प्ररेयत 
कऺा चराउने    

अलबबािकहरू छोयीराई ददइने जशऺाको भहत्िको 
िायेभा जानकाय बएका हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन फजेट अबाि 

 
ॲ .८.ॳ  जशऺाको गणुपतय सधुायका रालग कामयभूरक 

अनसुन्धान गने   
विद्यारम लसकाई ऩिलतको सधुायका रालग कामयभूरक 
अनसुन्धान बएको हनुेछ   

अनसुन्धान प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॲ .८.ॴ  ऩपुतकारम सहमोग कामयिभ  ऩपुतकारम नबएका विद्यारमहरूभा ऩपुतकारम 
पथाऩना गने   

कामयिभको प्रलतिेदन फजेट अबाि 

ॲ .८.ॵ  िारिालरकाहरूको खदु बनाय दयभा िवृि गने   िारिालरकाको खदु बनायदय हारको प्रलतशतभा 
उल्रे्म िवृि हनुछे   

इएभआईएस प्रलतिेदन जशऺा 
शाखाको प्रलतिेदन  

भहाभायी 

ॲ .८.ॶ  सफै विद्यारमको सॊपथागत पिभूल्माङ्कनको कामयविलध 
तमाय गने   

 

विद्यारम पिभूल्माङ्कन कामयविलध तमाय हनुेछ  विद्यारम पिभूल्माङ्कन 
कामयविलध, विद्यारम  

पिभूल्माङ्कन प्रलतिेदन 

भहाभायी  

 

ॲ .८.८७  सफै विद्यारमहरूरे वि.स.ुका. लनभायण गनेछन ्  विद्यारमहरूसॉग वि.स.ुका. लनभायण बएको हनुेछ   वि.स.ुका प्रलतिेदन  भहाभायी  
ॲ .८.८८  विद्यारमका प्र.अ. तथा जशऺा शाखा िीच बएको 

कामयसम्ऩादन सम्झौताको उऩरव्धी भाऩन गने 
साियजलनक विद्यारमका प्र .अ. सॉग बएको कामयसम्ऩादन 
सम्झौताको उऩरव्धी भाऩन बएको हनुेछ   

भाऩन उऩरव्धी प्रलतिेदन  भहाभायी  

 
ॲ .८.८९  िारक्रिहरूराई अलबभजुखकयण गने  विद्यारमका िारक्रिहरू आफ्नो काभ, कतयव्मको 

िायेभा जानकाय बएका हनुेछन ्  
अनजुशऺण प्रलतिेदन, 

अनजुशऺण हाजजयी येकडय  
फजेट अबाि  

ॲ .८.८॰  वि .व्म.स.तथा जशऺक अलबबािक सॊघराई तालरभ 
सञ्चारन गने   

विव्मस सदपमहरूराई विद्यारम व्मिपथाऩन सम्िजन्ध 
तालरभ सञ्चारन बएको हनुेछ   

तालरभको उऩजपथलत भाइन्मटु फजेट अबाि  

ॲ .८.८ॱ  अलबबािक बेरा गने  विद्यारमभा अलबबािक बेरा िसी सफै अलबबािकहरू 
विद्यारमको जशऺण लसकाई उऩरव्धीको िायेभा 
जानकाय बएका हनुेछन ्  

अलबबािक बेरा भाइन्मटु फजेट अबाि  

ॲ .८.८ॲ  िारिालरकाहरूराई खोऩ रगाउने  ॲ िषयभलुनका िारिालरकाहरूरे सफै खोऩ ऩाएका 
हनुेछन ्

पिाप्म शाखाको प्रलतिेदन,  भहाभायी  
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रक्ष्म् गाउॉऩालरकाभा यहेका अलत विऩन्न, गरयि तथा वऩछलडएका िगयहरूको गाउॉऩालरकाका तथा िडा कामायरमरे सम्ऩादन गने न्मावमक भध्मपथता कामयहरूभा ऩहुॉच अलबिवृि बई 
उनीहरूको जीिनपतयभा सधुाय आएको हनुछे  

नलतजा ॳ 
न्मावमक कामय 
सम्ऩादन 

गाउॉऩालरकाको न्मावमक सलभलत, िडा कामायरमको 
भध्मपथता केन्ररे गणुपतयीम सेिा प्रदान गनेछन ् 

गाउॉऩालरकाको हारको न्माम सम्ऩादन सम्िजन्ध 
प्राप्ताङ्कभा िवृि बएको हनुेछ। 

िेबसाईट, पथानीम सशुासन 
िरेुवटन, पिभूल्माङ्कन प्रलतिेदन  

भहाभायी 

उऩरव्धी ॳ.८ न्मावमक सलभलत, भध्मपथता केन्ररे सियसम्भलतरे 
रैविकताभा आधारयत न्माम सम्ऩादन गनेछन ् 

न्मावमक सलभलत तथा भध्मपथता केन्रभा आउन े
भदु्दाहरूभा भवहरा वहॊसा, िारवहॊसाका भदु्दाहरूको वहपसा 
िढी हनुछे  

न्मावमक सलभलतको प्रलतिेदन  

 
भहाभायी 

ॳ.८.८  न्माम सम्ऩादन सम्िजन्ध तालरभ  न्मावमक सलभलत तथा भध्मपथकताय गयी ८७ जनारे 
न्माम सम्ऩादन सम्िजन्ध तालरभ प्राप्त गनेछन ् 

तालरभ सहबालग अलबरेख, 

तालरभ प्रलतिेदन  
फजेट अबाि 

ॳ.८.९ भध्मपथताकतायहरूको सूची तमाय गने  गाउॉऩालरकाको न्मावमक सलभलत, िडा कामायरमभा ८७ 
जना भध्मपथता कतायको सूची प्राप्त बएको हनुेछ 

न्मावमक शाखाको प्रलतिेदन  

 
भहाभायी 

ॳ.८.॰ भेरलभराऩ केन्र गठन गने  प्रत्मेक िडाभा भेरलभराऩ केन्र गठन बएको हनुेछ  न्मावमक सलभलतको प्रगलत 
प्रलतिेदन  

 

भहाभायी 

ॳ.८.ॱ न्मावमक सलभलतराई उजयुी पर्छ्यौट सम्िजन्ध सचेतना 
लनभायण गने  

दताय बएका उजयुी भध्मे ॵ७ प्रलतशत बन्दा िढी 
उजयुी पर्छ्यौट बएको बएको हनुेछ 

न्मावमक सलभलतको प्रगलत 
प्रलतिेदन  

भहाभायी 

ॳ.८.ॲ न्मावमक सलभलत, भध्मपथता केन्रको काभ, कतयव्मको 
िायेभा जानकायी गयाउने  

सफै िडाका भालनसहरूराई न्मावमक सलभलत तथा 
भध्मपथता केन्ररे गने काभ कायिाहीको िायेभा 
जानकायी हनुेछ  

न्मावमक सलभलतको प्रगलत 
प्रलतिेदन  

 

भहाभायी 

ॳ.८.ॳ न्मावमक सलभलत तथा भेरलभराऩ केन्रको प्रलतिेदन 
प्रणारीराई सदुृढ फनाउन े 

भेरलभराऩ केन्ररे गयेका भध्मपथताका केसहरू ऩलन 
न्मावमक सलभलतराई थाहा बएको  

भाऩन उऩरव्धी प्रलतिेदन  

 
भहाभायी 
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ॳ.८.ॴ न्मावमक सलभलत तथा भेरलभराऩ केन्रको सभीऺा 
गोष्ठी गने  

न्मावमक सलभलत, भध्मपथता केन्र तथा सेिाग्राहीको 
उऩजपथलतभा सभीऺा फैठक सञ्चारन गरयनेछ  

सभीऺा फैठकको प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॳ.८.ॵ भवहरा हक सम्िजन्ध नीलतको िायेभा 
सयोकायिाराहरूराई अलबभजुखकयण गने  

भवहरा हक अलधकायको िायेभा भवहराहरूरे थाहा 
ऩाएका हनुेछन ् 

तालरभ प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॳ.८.ॶ भवहराहरूको आलथयक, साभाजजक तथा याजनैलतक 
शशजक्तकयणको अिपथा झल्काउने ऩाश्र्िजचत्र तमाय 
गने  

कामयभूरक अनसुन्धान विलधफाट भवहराहरूको आलथयक, 

साभाजजक तथा याजनैलतक अिपथाको जचत्रण तमाय 
गरयने छ  

ऩाश्र्िजचत्र  फजेट अबाि 

ॳ.८.८७ रैविक उत्तयदामी कामयिभ तमाय गयी ऩाइरवटि गने  रैविक उत्तयदामी कामयिभ रैविक वहॊसा िढी बएका 
िडाहरूभा राग ुगने  

कामयिभ तथा प्रलतिेदनको 
प्रलत  

फजेट अबाि 

ॳ.८.८८ िार हकवहत तथा िारसॊयऺणको विषमभा 
सयोकायिाराहरूराई अलबभजुखकयण 

ऩालरकापतयीम िारसॊयऺण सलभलतका ऩदालधकायी, 
कभयचायीहरूराई िारसॊयऺण, िार हक अलधकायको 
िायेभा जानकायी गयाइएको हनुेछ  

प्रलतिेदनको प्रलत  फजेट अबाि 

ॳ.८.८९ वहॊसा ऩीलडत िारिालरकाहरूको त्माङ्क सङ्करन गयी 
ऩरयिाय सहमोग कामयिभ तमाय गने  

वहॊसाऩीलडत िारिालरकाका अलबबािकहरूराई ऩयाभयश 
सहमोग प्रदान गने  

प्रलतिेदनको प्रलत  फजेट अबाि 

ॳ.८.८॰ साभाजजक सयुऺा शाखाभा कामययत कभयचायीहरूराई 
साभाजजक सयुऺा सम्िजन्ध आधायबतू तालरभको 
व्मिपथा गने  

साभाजजक सयुऺा शाखाभा कामययत कभयचायीहरूरे 
आधायबतू तालरभ ऩाएका हनुेछन ् 

तालरभ प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॳ.८.८ॱ साभाजजक सयुऺा शाखाभा कामययत कभयचायीहरूका 
रालग कम्प्मटुय तथा आई.वट.सम्िजन्ध तालरभ 
आमोजना गने  

साभाजजक सयुऺा शाखाका कभयचायीहरूरे सो तालरभ 
ऩाएका हनुेछन ् 

तालरभ प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॳ.८.८ॲ साभाजजक शाखाभा कामययत कभयचायीहरूराई 
सॊघसपथा दताय, नविकयण सम्िजन्ध तालरभको व्मिपथा 
गने  

ऩालरकाभा सॊघ सॊपथा दतायको काभरे गलत ऩाएको 
हनुेछ   

तालरभ प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॳ.८.८ॳ ऩालरकापतयभा नीजज तथा गैय सयकायी सॊपथा 
ऩरयचारन सम्िजन्ध दर िा सॊमन्त्र खडा गयी 

सॊमन्त्र लनभायण बई उनीहरू आफ्नो काभ, कतयव्म य 
अलधकायको िायेभा ससूुजचत बएका हनुेछन ्  

तालरभ प्रलतिेदन  फजेट अबाि 
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उनीहरूको ऺभता विकास गने  
 

॰.ॴ बौलतक ऩूिायधाय 

तालरका 9: ऺभता विकासको तकय सित ढाॉचा ॴ- बौलतक ऩूिायधाय 
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रक्ष्म् गाउॉऩालरकाफाट लनलभयत बौलतक ऩूिायधायहरू जनचाहानाभा आधारयत, दीगो, िारिालरका तथा अऩािभैत्री एिॊ गणुपतयीम बई जनजीविकाभा सकायात्भक ऩरयितयन ल्माउन सक्नछेन ् 

नलतजा ॴ 
बौलतक ऩूिायधाय 

गाउॉऩालरकाफाट लनलभयत ऩूिायधायहरू दीगो, िाताियण, 

िार तथा अऩािभैत्री हनुेछन ् 

गाउॉऩालरकाको हारको बौलतक ऩूिायधाय सम्िजन्ध 
प्राप्ताङ्कभा िवृि बएको हनुेछ ।  

िेबसाईट, पिभूल्माङ्कन 
प्रलतिेदन  

भहाभायी 

उऩरव्धी  

ॴ.८ 
गाउॉऩालरकारे सञ्चारन गयेको बौलतक ऩूिायधायका 
गलतविलधहरू दीघयकारीन नीलत, मोजनाभा आधारयत 
हनुछेन ् 

गाउॉऩालरकारे बौलतक ऩूिायधाय अन्तगयत सडक 
मातामात गरुुमोजना, जोजखभ सॊिेदनशीर बउूऩमोग 
मोजना, िाताियणभैत्री मोजनाहरू लनभायण गनेछ  

िावषयक प्रगलत प्रलतिेदन, 

पिभूल्माङ्कन प्रलतिेदन  
भहाभायी 

ॴ.८.८  सडक मातामात गरुु मोजनाको लनभायण गने  सडक मातामात गरुु मोजना लनभायण गरयने छ  सडक मातामात गरुुमोजना  फजेट अबाि 
ॴ.८.९ पथानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृवष सडक, मातामात 

सम्िजन्ध नीलत य भाऩदण्ड फनाउन,े मातामात 
गरुुमोजनाराई िावषयक मोजनाभा सभािेश गने  

िावषयक मोजनाभा बौलतक ऩूिायधायका सफै ऩऺहरू 
सभेवटएका हनुेछन ् 

नीलतहरू, िेबसाईट  भहाभायी 

ॴ.८.॰ शहयीकयण तथा िपती विकास सम्िजन्ध नीलत, काननु 
तथा भाऩदण्ड फनाउन े 

शहयीकयण तथा िपती विकास नीलत िनी िावषयक 
मोजना तथा आिलधक मोजनाभा सभावहत गरयएको 
हनुेछ  

नीलत, मोजना  भहाभायी 

ॴ.८.ॱ अव्मिजपथत िसोिासको िायेभा विपततृ त्माङ्क सङ्करन 
गने  

अव्मिजपथत िसोिासको िायेभा विपततृ सूचना 
सङ्करन बई व्मिजपथत फनाउने कामयभा सहमोग 
ऩगुेको हनुेछ 

सूचना  भहाभायी 

ॴ.८.ॲ बउूऩमोगको नीलत, बउूऩमोगको अिपथा झल्काउने 
विियण सङ्करन गने  

बउूऩमोगराई व्मिजपथत फनाउने कामयभा सहमोग 
ऩगुेको हनुेछ   

बउूऩमोग सम्िजन्ध सूचना तथा 
नीलत 

भहाभायी 

ॴ.८.ॳ साना जरविद्यतु आमोजना, नविकयणीम उजाय सम्िजन्ध साना जरविद्यतु आमोजना तथा नविकयणीम नीलत, काननु तथा भाऩदण्ड, भहाभायी 
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नीलत, काननु तथा भाऩदण्ड तमाय गने  उजायहरूराई मोजनाभा सभािेश गरयएको हनुेछ  िेबसाईट 
ॴ.८.ॴ गाउॉऩालरकाका कभयचायीहरूराई फैकजल्ऩक उजाय प्रविलध 

सम्िजन्ध तालरभ आमोजना गने  
गाउॉऩालरका प्राविलधक कभयचायीहरूरे िैकजल्ऩक 
उजायको विषमभा तालरभ ऩाएका हनुेछन ् 

नीलत, काननु तथा भाऩदण्ड, 

िेबसाईट 
भहाभायी 

ॴ.८.ॵ सडक ित्ती नऩगुेको पथानभा सडक ित्तीको व्मिपथा 
गने 

सडक ित्तीको व्मिपथा बएको हनुेछ  सडक ित्ती प्रलतिेदन, िेब 
साईट प्रलतिेदन  

फजेट अबाि 

ॴ.८.ॶ लसॊचाई सम्िजन्ध नेऩार सयकायको नीलतराई 
सयोकायिाराहरू िीच अलबभजुखकयण 

लसॊचाई सम्िजन्ध नीलतको िायेभा सयोकायिाराहरूरे 
अलबभजुखकयण ऩाएका हनुेछन ्  

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॴ.८.८७ जराधाय, िन्मजन्त ुसॊयऺण व्मिपथाऩन सम्िजन्ध काननु 
तथा भाऩदण्ड तमाय गयी अलबभजुखकयण गने  

नीलत, काननु तथा भाऩदण्ड तमाय बई सम्िजन्धत 
सयोकायिाराहरू सो विषमभा जानकाय बएका 
हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॴ.८.८८ सडक हरयमारी कामयिभ भु् म तथा सहामक सडकको िरयऩरय आकषयक 
विरुिा योऩी हरयमारी कामभ गरयने छ  

िावषयक प्रगलत प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॴ.८.८९ पोहयभैरा सङ्करन, ऩनु् प्रमोग, प्रशोधन तथा विसयजनको 
िायेभा बएका नीलतगत व्मिपथा, व्मिपथाऩकीम 
प्रिन्धको िायेभा लनणायमक तहराई अलबभजुखकयण गने  

सयोकायिाराहरूराई पोहयभैरा सङ्करन, ऩनु् प्रमोग, 

प्रशोधन तथा विसयजनको विषमभा अलबभजुखकयण 
गरयएको हनुेछ  

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॴ.८.८॰ ऩालरका तथा िडापतयभा खानेऩानी, सयसपाई सभन्िम 
सलभलत गठन गयी तालरभ ददन े

ऩालरका तथा सफै िडाभा सभन्िम सलभलत गठन बई 
उनीहरूराई आफ्नो काभ, कतयव्म य अलधकायको 
िायेभा जानकायी बएको हनुेछ  

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॴ.८.८ॱ जोजखभ सॊिेदनशीर बउूऩमोग मोजना सम्िजन्ध तालरभ 
सञ्चारन गने  

गाउॉऩालरकाका प्राविलधक, मोजना, प्रशासलनक शाखा 
तथा अन्म कभयचायीहरू जोजखभ सॊिेदनशीर 
बउूऩमोग गरुुमोजना िनाउन सऺभ बएका हनुेछन ् 

तालरभको प्रलतिेदन, तालरभभा 
सहबालग प्रलतिेदन  

 

फजेट अबाि 

ॴ.८.८ॲ जोजखभ सॊिेदनशीर बउूऩमोग नक्सा तमाय गने  गाउॉऩालरकाको हयेक िडागत रुऩभा बउूऩमोग 
सॊिेदनशीर मोजना लनभायण बएको हनुेछ  

बउूऩमोग सॊिेदनशीर नक्सा  फजेट अबाि 

ॴ.८.८ॳ साियजलनक नीजज साझेदायी नीलत तमाय गने  गाउॉऩालरकाको साियजलनक नीजज साझेदायी नीलत 
तमाय हनुेछ  

िेब साईट नीलतको कऩी  फजेट अबाि 
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ॴ.८.८ॴ बौलतक ऩूिायधाय विकास नीलतको िायेभा अलबभजुखकयण 
गने  

गाउॉऩालरकाका सफै कभयचायी, िडाध्मऺ तथा 
जनप्रलतलनलधहरू सो नीलतको िायेभा जानकाय हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण कामयिभ तथा 
हाजजयी येकडय  

फजेट अबाि 

ॴ.८.८ॵ गाउॉऩालरकारे बौलतक ऩूिायधाय लनभायणको दृविकोणफाट 
िारभैत्री तथा अऩािभैत्री नीलत लनभायण गने  

गाउॉऩालरकारे अऩािभैत्री तथा िारभैत्री नीलत िनाई 
कामयऩालरका तथा गाउॉसबाफाट ऩारयत गनेछ  

गाउॉ सबा तथा 
कामयऩालरकाको लनणयम, 

िेबसाईट  

भहाभायी 

ॴ.८.८ॶ भभयत सॊबाय कोष सम्िजन्ध नीलत फनाउने  गाउॉऩालरकारे सडक, खानेऩानी, बिन लनभायण सम्िजन्ध 
भभयत सॊबाय कोष सम्िजन्ध नीलत फनाउने छ  

कामयऩालरका तथा गाउॉ 
सबाको लनणयम, िेब साईट 

भहाभायी 

ॴ.८.९७ िा.अ.प्र.तथा प्रा. िा.प्र.भू. को भु् म उऩरव्धी, लसकाई 
तथा मसरे ऩेश गयेको सझुािको िायेभा अलबभजुखकयण 
गने  

गाउॉऩालरकारे कजम्तभा ऩलन िाताियणीम भूल्माङ्कन 
प्रलतिेदनको अनसुाय कभयचायी तथा ऩदालधकायीराई 
जानकायी गयाउने छ  

अलबभजुखकयण कामयिभ तथा 
हाजजयी येकडय  

फजेट अबाि 

ॴ.८.९८ ८ ददने िा.अ.प्र. तथा प्रा.िा.भू.को िायेभा 
अलबभजुखकयण गने  

अलबभजुखकयणफाट कभयचायी तथा जनप्रलतलनलध 
राबाजन्ित हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण कामयिभ तथा 
हाजजयी येकडय  

फजेट अबाि 

ॴ.८.९९ सडक विपताय सम्िजन्ध विपततृ विियण तमाय गने, 

अद्यािलधक गने  
गाउॉऩालरकारे आ.ि. अनसुाय सडक विपतायको 
प्रोजेक्सन तमाय गनेछ   

प्रोजेक्सन प्रलतिेदन  भहाभायी 

ॴ.८.९॰ सडक विपताय गने  गाउॉऩालरकाको सडकको रम्िाई हयेक िषय ८ॲ 
प्रलतशतका दयरे िढ्ने छ  

सडक विपताय प्रलतिेदन, 

कामयऩालरका तथा 
गाउॉऩालरकाको लनणयम 

फजेट अबाि 

ॴ.८.९ॱ गाउॉऩालरकारे सडक पतयोन्नलत सम्िजन्ध विपततृ 
प्रोजेक्सन म्माविक्स लनभायण गने  

गाउॉऩालरकाको सडक पतयोन्नलत प्रोजेक्सन प्रलतिेदन 
तमाय गनेछ   

 

सडक पतयोन्नलत प्रलतिेदन, 

कामयऩालरका तथा 
गाउॉऩालरकाको लनणयम, 

भहाभायी 

ॴ.८.९ॲ सडक पतयोन्नलत गने  गाउॉऩालरकाको सडक पतयोन्नलत हयेक िषय ८७ 
प्रलतशतका दयरे िढ्ने छ  

सडक पतयोन्नलत प्रलतिेदन, 

कामयऩालरका तथा 
गाउॉऩालरकाको लनणयम 

फजेट अबाि 

ॴ.८.९ॳ ऩालरका बिन सॊवहता तथा भाऩदण्ड तमाय गने  ऩालरका बिन सॊवहता तथा भाऩदण्ड तमाय बई ऩालरका बिन सॊवहता तथा भहाभायी 
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कामयऩालरका तथा गाउॉ सबाफाट ऩारयत हनुेछ  भाऩदण्डको कऩी, गाउॉ सबा, 
कामयऩालरकाको लनणयम  

ॴ.८.९ॴ ऩालरका बिन सॊवहता तथा भाऩदण्डको िायेभा 
अलबभजुखकयण 

गाउॉऩालरकाको मोजना तथा प्राविलधक शाखाका 
कभयचायीहरू याविम बिन सॊवहता तथा भाऩदण्डको 
िायेभा जानकाय बएका हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण कामयिभ तथा 
हाजजयी येकडय  

फजेट अबाि 

ॴ.८.९ॵ खानेऩानी तथा सयसपाईको अिपथा प्रलतिेदन 
साियजलनक गने  

गाउॉऩालरकारे हयेक िषय खानेऩानी तथा सयसपाईको 
अिपथा प्रलतिेदन साियजलनक गनेछ  

अिपथा प्रलतिेदन   फजेट अबाि 

ॴ.८.९ॶ सयोकायिाराहरूराई खानेऩानी सम्िजन्ध नीलतको िायेभा 
अनजुशऺण गने, खानेऩानीको भाऩदण्ड तमाय गने  
खानेऩानीको छुटै्ट शाखा िा व्मजक्त तोक्ने  

खानेऩानी तथा सयसपाई सम्िजन्ध नीलत, मसको 
भाऩदण्डको िायेभा सयोकायिाराहरू जानकाय बएका 
हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन फजेट अबाि 

ॴ.८.॰७ खानेऩानी उऩबोक्ताहरूको सन्तिुी भाऩन गने  खानेऩानी उऩबोक्ताहरूको गनुासो ऩवहचान बएको 
हनुेछ   

छरपर प्रलतिेदन   फजेट अबाि 

ॴ.८.॰८ साियजलनक पथानहरूभा खानेऩानीको व्मिपथा गने  खानेऩानीको आिश्मकता बएका साियजलनक पथान 
ऩवहचान बई खानेऩानीको धाया लनभायण बएको हनुेछ  

मोजना सम्ऩन्न प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॴ.८.॰९ ऩालरका तथा िडापतयभा खानेऩानी तथा सयसपाई 
व्मिपथाऩन सलभलत गठन गयी उनीहरूको ऺभता 
विकास गने  खानेऩानी तथा सयसपाईको सभपमा, 
चनुौलत तथा अिसयको ऩवहचान गने  

ऩालरका तथा सफै िडाहरूभा खानेऩानी तथा 
सयसपाई सभन्िम सलभलत गठन बई उनीहरूराई 
खानेऩानीको सभपमा, चनुौलत य अिसयको िायेभा 
जानकायी बएको हनुेछ  

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॴ.८.॰॰ खानेऩानीको विपताय गने  अजघल्रो िषयको तरुनाभा ९ॲ प्रलतशत बन्दा िढी 
घयधयुीभा खानेऩानी सेिा विपताय हनुेछ  

खानेऩानी विपताय प्रलतिेदन, 

अनगुभन प्रलतिेदन 
फजेट अबाि 

ॴ.८.॰ॱ बौलतक ऩूिायधाय शाखाको मोजना सम्ऩन्न दय िढाउने  शाखारे पिीकृत िावषयक मोजना अनसुाय ॵ७ प्रलतशत 
बन्दा िढी बौलतक ऩूिायधायका मोजना सम्ऩन्न गयेको  

बौलतक ऩूिायधाय विकास 
शाखाको प्रगलत प्रलतिेदन   

फजेट अबाि 

ॴ.८.॰ॲ पोहयभैरा सम्िजन्ध नीलत लनभायण गने  पोहयभैरा व्मिपथाऩन सम्िजन्ध नीलत लनभायण बएको 
हनुेछ  

नीलत, कामयऩालरका तथा गाउॉ 
सबाको लनणयम  

भहाभायी 

ॴ.८.॰ॳ पोहयभैरा व्मिपथाऩन नीलतको िायेभा अलबभजुखकयण गाउॉऩालरकाका कभयचायी, ऩदालधकायीरे पोहय अलबभजुखकयण प्रलतिेदन, येकडय   फजेट अबाि 
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व्मिपथाऩन नीलतको िायेभा जानकायी ऩाएका हनुेछन ्  
ॴ.८.॰ॴ बौलतक ऩूिायधाय शाखाका रालग चावहने अत्मािश्मक 

उऩकयणहरू खरयद गने  
बौलतक ऩूिायधाय शाखाका रालग चावहने कजम्तभा ॲ 
िटा अत्मािश्मक उऩकयणहरू खरयद गरयएको हनुेछ  

जजन्सी प्रलतिेदन, गाउॉ सबाको 
लनणयम   

फजेट अबाि 

  

॰.ॵ साभाजजक सभािेशीकयण 

तालरका 10: ऺभता विकासको तकय सित ढाॉचा ॵ- साभाजजक सभािेशीकयण 
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रक्ष्म् गाउॉऩालरकाभा यहेका साभाजजक विकृलत तथा विसिलतहरूको अन्त्म बई गरयि, दलरत, अऩाि तथा ऩछालड ऩयेका िगयका भालनसहरूरे जीिनभा उल्रेखनीम सकायात्भक ऩरयितयन 
आएको हनुछे  

नलतजा ॵ 
साभाजजक 
सभािेशीकयण 

विऩन्न िगयहरूको साभाजजक सभािेशीकयण, 

शशजक्तकयणका रालग आिश्मक नीलत, िजेट, कामयिभ 
तजुयभा गयी कामायन्िमन गरयएको हनुेछ  

गाउॉऩालरकाको हारको न्माम सम्ऩादन सम्िजन्ध 
प्राप्ताङ्कभा िवृि हनुेछ  

िेबसाईट, सूचना ऩाटी, पथानीम 
सशुासन िरेुवटन, पिभूल्माङ्कन 
प्रलतिेदन 

फजेट अबाि 

उऩरव्धी ॵ.८ गाउॉऩालरकारे रैससासको ऺते्रभा आिश्मक सफै 
नीलतहरू तजुयभा गयेको हनुछे  

गाउॉऩालरकारे रैससास नीलत, लसएपएरजी सम्िजन्ध 
नीलत, तजुयभा गयी ऩारयत गनेछ  

कामयऩालरकाको लनणयम, 

गाउॉसबाको लनणयम, िेबऩेज आदद  
भहाभायी 

ॵ.८.८  रैससास सम्िजन्ध नीलतको िायेभा अलबभजुखकयण गने  गाउॉऩालरकाका कभयचायी ऩदालधकायी तथा अन्म 
सयोकायिाराहरू रैससास नीलतको िायेभा जानकायी 
बएको हनुेछ 

अलबभजुखकयण कामयिभ तथा 
हाजजयी येकडय   

फजेट अबाि 

ॵ.८.९ िारभैत्री पथानीम शासन ऩिलत सम्िजन्ध नीलत तमाय 
गने  

गाउॉऩालरकाका कभयचायी, जनप्रलतलनलध, 

सयोकायिाराहरूरे लसएपएरजजको फायेभा जानकाय 
बएका हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण कामयिभ तथा 
हाजजयी येकडय   

फजेट अबाि 

ॵ.८.॰ जेण्डय अलडट गने  गाउॉऩालरकारे जेण्डय अलडट फनाई साियजलनक गयेको 
हनुेछ  

जेण्डय अलडट प्रलतिेदन, 

िेबसाईट आदद 
भहाभायी 
बएभा 

उऩरव्धी ॵ.९ गाउॉऩालरकारे रैससासकोऺते्रभा िजेट विलनमोजन गने  गाउॉऩालरकारे ऩलछ ऩयेका िगयहरूको उत्थानका रालग 
कुर फजेटको कजम्तभा ऩलन ॰ प्रलतशत फजेट 

िावषयक मोजना, िावषयक सभीऺा 
कामयिभ आदद   

फजेट अबाि 
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विलनमोजन गनेछ  
विमाकराऩ  

ॵ.९.८ 
रैससास सलभलत तथा सञ्जार लनभायण गने  गाउॉऩालरकालबत्र कजम्तभा ८८ जना सभािेश बएको 

सयोकायिाराहरूको सञ्जार लनभायण गरयने छ  
सञ्जार लनभायण सम्िजन्ध 
कामयऩालरकाको लनणयम, 

सम्िजन्ध शाखाको प्रलतिेदन 
आदद  

भहाभायी 
बएभा 

ॵ.९.९ ऩालरकापतयीम रैससास तथा सञ्जारका 
प्रलतलनलधहरूराई अलबभजुखकयण 

जनप्रलतलनलधहरूराई रैससास य सञ्जारको उद्देश्म य 
उनीहरूको बलूभकाको िायेभा जानकायी बएको हनुेछ  

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन, 

हाजजयी येकडय   
फजेट अबाि 

ॵ.९.॰ िडापतयीम रैससास तथा सञ्जार गठन हयेक िडाभा प्रलतलनलध यहने गयी रैससास तथा 
सञ्जार गठन गरयने छ  

कामयऩालरका तथा गाउॉ 
सबाकोलनणयम, िेब साईट  

भहाभायी 

ॵ.९.ॱ िडापतयीम रैससास तथा सञ्जारका रालग 
अलबभजुखकयण 

सञ्जारका प्रलतलनलधहरूरे सञ्जार गठनको उद्देश्म य 
उनीहरूको बलूभकाको िायेभा अलबभजुखकयण ऩाएका 
हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण कामयिभको 
हाजजयी येकडय   

फजेट अबाि 

ॵ.९.ॲ ऩालरका तथा िडापतयीम सञ्जार एिॊ 
भध्मपथकतायहरूका रालग अलधकाय ऩैयिी सम्िजन्ध 
तालरभ सञ्चारन गने  

मस तालरभफाट प्रलतलनलधहरूको ऺभता विकास 
बएको हनुेछ  

अलबभजुखकयण कामयिभको 
हाजजयी येकडय  

फजेट अबाि 

ॵ.९.ॳ घयेर ु वहॊसा अन्त्मका चेतनाभूरक अलबमान सञ्चारन 
गने  

ऩालरकाभा बएका सम्ऩूणय टोविस, आभा सभूह, 

िारसभूह, भवहरा सभूहका ऩदालधकायीहरूरे रैविक 
सभानता तथा साभाजजक सभािेशीकयणको िायेभा 
ऻान तथा सीऩ हालसर गयेका हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण कामयिभ तथा 
हाजजयी येकडय   

 

फजेट अबाि 

ॵ.९.ॴ साभाजजक भनोऩयाभशयकताय बनाय गने  गाउॉऩालरकारे साभाजजक भनोऩयाभशय कताय बनाय 
गयेको हनुेछ  

कामयऩालरकाको लनणयम  फजेट अबाि 

ॵ.९.ॵ िारगहृ, ऩनुपथायऩना केन्र, जशश ु पमाहाय केन्र तथा 
िारविकास केन्र सम्िजन्ध नीलत िनाई 
सयोकायिाराहरूराई जानकायी ददने 

सयोकायिाराहरूराई मो नीलतको िायेभा जानकायी 
बएको हनुेछ  

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॵ.९.ॶ असहाम िारिालरकाको आिश्मकता ऩवहचान गने  असहाम फारिालरकाहरूको आिश्मकताको विश्लषेण आिश्मकता विश्लषेण प्रलतिेदन  
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गरयएको हनुेछ  
ॵ.९.८७ िारिालरका तथा भवहराहरूका रालग आऩतकारीन 

उिाय कोष पथाऩना गने  
उिाय कोष पथाऩना बएको हनुेछ   उिाय कोष प्रलतिेदन  

ॵ.९.८८ ज्मेष्ठ नागरयकहरूको सिारराई सम्िोधन गने 
गणुात्भक त्माङ्क सङ्करन गने  

ज्मेष्ठ नागरयकहरूको सभपमा, चनुौलत य उनीहरूरे 
ऩरु् माएको मोगदानको विषमभा सूचना सङ्करन बएको 
हनुेछ  

सूचना प्रलतिेदन  

ॵ.९.८९ ज्मेष्ठ नागरयक क्रि गठन गने  ज्मेष्ठ नागरयक क्रि गठन बएको हनुेछ  क्रि गठन प्रलतिेदन  
ॵ.९.८॰ अऩािहरूको गणुात्भक त्माङ्क सङ्करन गने  अऩािहरूको सभपमा, चनुौलत, उनीहरूका रालग 

अिसयको खोजी बएको हनुेछ  
प्रलतिेदन  

ॵ.९.८ॱ अऩािहरूको िडापतयीम सलभलतहरूराई प्रशॊशनीम 
सोचको िायेभा तालरभ 

सफै िडाका सलभलतका ऩदालधकायीहरूरे सो विषमभा 
तालरभ ऩाएका हनुेछन ् 

तालरभ प्रलतिेदन  फजेट अबाि 

ॵ.९.८ॲ एकर भवहराहरूको सिारको ऩवहचान गने य 
उनीहरूको गणुात्भक त्माङ्क सङ्करन गने  

एकर भवहराहरूको विपततृ विियण गाउॉऩालरकाभा 
उऩरव्ध बएको हनुेछ  

विियण प्रलतिेदन  

ॵ.९.८ॳ ऩनुपथायऩना केन्र गठन गने  गाउॉऩालरकाभा ऩनुपथायऩना केन्र गठन बएको हनुेछ  ऩनुपथायऩना केन्र गठन 
प्रलतिेदन, अनगुभन प्रलतिेदन, 

फजेट अबाि 

ॵ.९.८ॴ ऩनुपथायऩना केन्र सञ्चारक सलभलतका रालग 
अलबभजुखकयण गने  

ऩनुपथायऩना केन्र सञ्चारन सलभलतका 
ऩदालधकायीहरूराई अलबभजुखकयण गयेको हनुेछ  

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन 
हाजजयी येकडय आदद  

फजेट अबाि 

ॵ.९.८ॵ ऩनुपथायऩना केन्र सञ्चारनका रालग कोष लनभायण तथा 
सञ्चारन  

गाउॉऩालरका तथा अन्म सयोयकायिाराहरूको 
सहमोगभा ऩनुपथायऩना केन्रको कोष पथाऩना गरयन े
छ   

िावषयक मोजना ऩजुपतका, 
कामयऩालरका तथा गाउॉ 
सबाको लनणयम  

फजेट अबाि 

ॵ.९.८ॶ लसएपएरजजको िायेभा गाउॉऩालरका, िडा कामायरमका 
कभयचायी तथा जनप्रलतलनलधहरू तथा विद्यारमका 
प्र.अ.हरूराई अलबभजुखकयण गने  

लसएपएरजजको िायेभा जानकायी ऩाएका हनुेछन ् अलबभजुखकयण प्रलतिेदन तथा 
अलबरेख  

भहाभायी 

ॵ.९.९७ हयेक विद्यारमभा लसएपएरजज प्रियिन सलभलत गठन गाउॉऩालरकाका सफै विद्यारमहरूभा गठन गने   सलभलत गठनको भाइन्मटु  भहाभायी 
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गने  
ॵ.९.९८ िारक्रिहरूराई लसएपएरजज ऩिलतको िायेभा 

अलबभजुखकयण गने  
िारक्रिका सदपमहरूरे िारक्रिको बलूभका य 
जजम्भेिायीको िायेभा थाहा ऩाउने छन ् 

अलबभजुखकयणको भाइन्मटु  फजेट अबाि 

उऩरव्धी ॵ.॰ गाउॉऩालरकाका कभयचायी, ऩदालधकायी, भवहरा तथा 
िारिालरका सञ्जारका प्रलतलनलधहरूरे अन्तयाविम सन्धी 
सम्झौताको िायेभा जानकायी बई भवहरा, िारिालरका 
तथा ऩछालड ऩयेको िगयको िायेभा हनु े विबेदभा कभी 
आएको हनुछे 

िेइजजि घोषणा ऩत्र, दीगो विकासका रक्ष्महरू, 

िारअलधकाय तथा जालतम विबेद विरुिको अन्तयाविम 
सन्धी सम्झौता, अऩािता बएका व्मजक्तहरूको अलधकाय 
सॊयऺण गने भहासन्धी, आददको िायेभा जानकायी 
बएको हनुछे  

अलबभजुखकयण कामयिभ तथा 
हाजजयी येकडय   

 

फजेट अबाि 

ॵ.॰.८ िैइजजि घोषणा ऩत्र, दीगो विकास तथा िारअलधकाय 
भहासन्धी, अऩािता बएका व्मजक्तहरूको अलधकायको 
िायेभा गाउॉऩालरकाका कभयचायी, ऩदालधकायीहरूराई 
सचेतना लनभायण गने  

ऩालरका फासीहरूरे मस सम्िन्धभा जानकायी ऩाएका 
हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन 
हाजजयी येकडय   

फजेट अबाि 

ॵ.॰.९ अन्तयाविम सन्धी सम्झौताको िायेभा विलबन्न सञ्जार, 

सलभलत, िारक्रि, जशऺक, अलबबािक तथा विद्यारमका 
विद्याथॉहरूराई जानकायी गयाउने  

अन्तयाविम सन्धी सम्झौताको िायेभा जानकायी 
ऩाएका हनुेछन ्  

 

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन 
हाजजयी येकडय   

फजेट अबाि 

ॵ.॰.॰ ८ॳ ददने भवहरा वहॊसा विरुिको अलबमान सञ्चारन 
गने  

हयेक िडाका भवहरा सञ्जार तथा िारसञ्जार भापय त 
गरयने कामयिभफाट भवहरा अलधकायको िायेभा 
जानकायी ऩाएका हनुेछन ् 

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन 
हाजजयी येकडय   

फजेट अबाि 

 

 ॰.ॶ िाताियण सॊयऺण तथा विऩद व्मिपथाऩन 

तालरका 11: ऺभता विकासको तकय सित ढाॉचा ॶ- िाताियण सॊयऺण तथा विऩद व्मिपथाऩन 
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रक्ष्म: गाउॉऩालरकालबत्र यहेका प्राकृलतक श्रोतहरू )जर, जलभन, जॊगर, जलडिटुी( को दीगो, सन्तलुरत तथा प्रबािकायी प्रमोगफाट गाउॉऩालरकािासीहरूको जीिनभा गणुपतयीम सधुाय आएको 
हनुछे 

नलतजा ॶ  गाउॉऩालरकारे िन, जलभन, जराशम, जरिाम,ु जलडिटुी गाउॉऩालरकाको हारको गरयिी प्रलतशतभा घटेको िेबसाईट, पथानीम सशुासन फजेट अबाि  
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िन, िाताियण 
तथा विऩद 
व्मिपथाऩन 

व्मिपथाऩन सम्िजन्ध नीलत, कामयिभ तथा िजेटको 
तजुयभा भापय त गरयिी लनिायण तथा बोकभयीको 
उन्भरुनभा उल्रे्म मोगदान गयेको हनुेछ   

हनुेछ  िरेुवटन, पिभूल्माङ्कन प्रलतिेदन   

उऩरव्धी ॶ.८ गाउॉऩालरकारे िैऻालनक िन व्मिपथाऩन सम्िजन्ध नीलत 
िनाई कामायन्िमन गयेको हनुछे   

िैऻालनक िन व्मिपथाऩन सम्िजन्ध नीलत तथा कामयिभ 
िनाई गाउॉ सबाफाट ऩारयत गनेछ   

कामयऩालरकाको लनणयम, गाउॉ 
सबाको लनणयम, िेबऩेज आदद  

भहाभायी  

ॶ.८.८  

 

विमाकराऩ िैऻालनक िन व्मिपथाऩन सम्िजन्ध नीलत 
फनाउन े 

गाउॉऩालरकारे साभदुावमक िन, किलुरमती िन तथा 
धालभयक िन सम्िजन्ध नीलत िनाई ऩारयत गनेछ   

गाउॉ सबा तथा कामयऩालरका 
लनणयम  

भहाभायी  

ॶ.८.९ जनप्रलतलनलध तथा सयोकायिाराहरूराई िैऻालनक िन 
व्मिपथाको िायेभा ॰ ददने तालरभ  

जनप्रलतलनलध तथा सयोकायिाराहरूरे िैऻालनक िन 
व्मिपथाऩनको िायेभा तालरभ ऩाएका हनुेछन ्  

अलबभजुखकयण कामयिभ तथा 
हाजजयी येकडय   

फजेट अबाि 

ॶ.८.॰ िन उऩबोक्ता सलभलतहरूराई िैऻालनक िन व्मिपथाऩन 
सम्िजन्ध तालरभ सञ्चारन गने   

ि.उ.स.का सदपमहरूरे  िैऻालनक िन व्मिपथाऩन 
सम्िजन्ध तालरभ ऩाएका हनुेछन ्  

अलबभजुखकयण कामयिभ तथा 
हाजजयी येकडय   

फजेट अबाि  

ॶ.८.ॱ ि.उऩबोक्ता सलभलतहरूको िीच िैऻालनक िन व्मिपथाऩन 
सम्िजन्ध िावषयक सभीऺा गने   

ि.उ.स.का सदपमहरू िावषयक सभीऺा गोष्ठीभा 
सहबालग बएका हनुेछन ्  

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन तथा  

हाजजयी येकडय   
फजेट अबाि 

 
ॶ.८.ॲ िन, बसूॊयऺण, जराधाय, जलडिटुी तथा जैविक विविधता 

सम्िजन्ध नीलत तमाय गने   
नीलत तमाय बएको हनुेछ  

 
नीलत  

ॶ .८.ॳ  धालभयक, साभदुावमक तथा नीजज िन सम्िजन्ध विपततृ 
त्माङ्क सङ्करन गयी मसराई मोजनाभा सभािेश गने  

त्माङ्क तमाय बएको हनुेछ  त्माङ्क, िेबसाईट 

 
 

ॶ .८.ॴ  फ.उऩबोक्ता सलभलतको अिपथा, सभपमा, चनुौलत, उनीहरूरे 
गाउॉऩालरकाफाट गयेको अऩेऺा, गाउॉऩालरका य उऩबोक्ता 
दिैु लभरी गनय सवकने उदाहयणीम काभको खोजी गने   

जपथलत प्रलतिेदन तमाय बएको हनुेछ  जपथलत प्रलतिेदन  

 
 

ॶ .८.ॵ  गाउॉऩालरकाभा कहाॉ, कलत िृऺायोऩणका रालग पथान छ, 

कुन कुन खारका विरुिा योप्न सवकन्छ,  
िृऺ ायोऩणको कामयराई तदारुकताका साथ राने 
यणनीलत तमाय गने   

िृऺ ायोऩण यणनीलत ऩेऩय 
यणनीलत ऩेऩय  

 

ॶ ॶ .८.  नीजज िन सम्िजन्ध नेऩार सयकायको नीलत, कामयिभ, 

हारको अिपथाको िायेभा उऩबोक्ताहरूराई 
सफै उऩबोक्ता सभूहराई अलबभजुखकयण गरयएको 
हनुेछ  

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  फजेट अबाि 
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अलबभजुखकयण गने   
ॶ .८.८७  ऩालरकाभा बएको खारी, ऩाखो जग्गाको त्माङ्क सङ्करन त्माङ्क सङ्करन बई उऩमोग नीलत तमाय बएको हनुेछ  त्माङ्क तथा उऩमोग नीलत  
ॶ .८.८८  ऩालरकाभा कुन कुन जलडिटुी उत्ऩादन हनु्छ, मसको 

उत्ऩादन, सङ्करन, प्रिियन तथा िजाय व्मिपथाऩनभा 
यहेका सभपमा, चनुौलत य अिसयको िायेभा सूचना 
सङ्करन गने  

जलडिटुीको सभपमा, चनुौलत तथा अिसयहरूको 
ऩवहचान बएको हनुेछ   

सूचना 
 

 

ॶ .८.८९  ऩालरकाभा कहाॉ कहाॉ िगैंचा पथाऩना बएको छ मसको 
सूचना सङ्करन गने  

िगैचा सम्िजन्ध सूचना सङ्करन बएको हनुेछ    

ॶ .८.८॰  गाउॉऩालरकालबत्र कहाॉ कलत िन नसययीहरू छन,् के 
कपता विरुिा उत्ऩादन हनु्छन, अन्मत्र नसययी पथाऩनाका 
अिसय य सभपमाहरूको िायेभा सूचना सङ्करन गने   

िन नसययी सम्िजन्ध सूचना सङ्करन बएको हनुेछ  सूचना   

ॶ .८.८ॱ  गाउॉऩालरकालबत्र के कपता िन्मजन्त,ु चयाचरुुिीहरू छन,् 

लतनीहरूको सभपमा, चनुौलतको िायेभा सूचना सङ्करन गने   
ऩालरकालबत्र बएका िन्मजन्त ु तथा चयाचरुुिीहरूको 
िायेभा विपततृ जानकायी बएको हनुेछ   

सूचना   

ॶ .८.८ॲ  िन्मजन्तरेु पथानीम सभदुामभा ऩायेको असय तथा 
प्रबािको िायेभा सूचना सङ्करन गने   

सूचना सङ्करन बएको हनुेछ  सूचना   

ॶ .८.८ॳ  गाउॉऩालरकाभा जचलडमाखाना पथाऩनाको सॊबाव्मता 
अध्ममन गने   

सम्बाव्मता अध्ममन बएको हनुेछ  अध्ममन प्रलतिेदन   

ॶ .८.८ॴ  ऩमयटकराई आकवषयत गने िन्मजन्त ु कुन कुन हो 
त्मसको अिपथाको िायेभा जानकायी सङ्करन गने   

ऩमयटकीम दृविकोणरे भहत्िऩूणय जीिजन्तहुरूको 
विियण तमाय बएको हनुेछ   

अध्ममन प्रलतिेदन   

ॶ .८.८ॵ  िन सम्िजन्ध यैथाने जालतहरूको विपततृ विियण तमाय 
गने   

िनका यैथाने जालतहरूको िायेभा विपततृ विियण तमाय 
बएको हनुेछ   

अध्ममन प्रलतिेदन   

ॶ .८.८ॶ  िनभा यहेका लभचाहा प्रजालतको िायेभा विपततृ विियण 
तमाय गने   

 

लभचाहा प्रजालत य लतनीहरूरे गयेको हानी नोक्सानीको 
िायेभा जानकायी बएको हनुेछ   

अध्ममन प्रलतिेदन  



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।48। 
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ॶ .८.९७  गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरूराई 
जरिाम ु अनकुुरन सम्िजन्ध अलबभजुखकयण कामयिभ 
सञ्चारन गने   

गाउॉऩालरकाका कभयचायी तथा ऩदालधकायीहरूरे 
जरिाम ु अनकुुरन सम्िजन्ध अलबभजुखकयण ऩाई 
ऩालरकाको जरिाम ु अनकुुरन कामयमोजना फनेको 
हनुेछ   

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन  

ॶ .८.९८  जलडिटुी खेती सम्िजन्ध तालरभ   वकसानहरूराई िैऻालनक जलडिटुी खेती सम्िजन्ध 
तालरभ प्रदान गरयने छ   

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन तथा  

येकडय   
फजेट अबाि 

ॶ .८.९॰  िन नसययी पथाऩना  िन नसययी पथाऩना गरयसकेका नसययीहरूराई अनदुान 
सहमोग गरयने छ   

िन सभूह ऩरयचारन प्रलतिेदन, 

पथरगत लनयीऺण  
फजेट अबाि  

उऩरव्धी  

ॶ .९  
ऩोखयी, कुिा आददको सॊयऺण तथा सॊिद्र्धनफाट 
िाताियण सॊयऺणभा मोगदान ऩगुकेो हनुछे   

गाउॉऩालरकालबत्र भालसन े अिपथाभा ऩगुकेा कजम्तभा 
८७७ िटा ऩोखयी, कुिा आददको सॊयऺण गरयन ेछ   

िन तथा िाताियण शाखाको 
प्रलतिेदन, पथरगत लनयीऺण 
प्रलतिेदन  

फजेट अबाि  

ॶ .९.८  सॊकटभा ऩनय रागेका कुिा, ऩोखयी तथा भूरहरूको 
त्माङ्क सङ्करन गने   

गाउॉऩालरकालबत्र यहेका सफै भूर, ऩोखयी तथा 
भूरहरूको त्माङ्क सङ्करन तथा अद्यािलधक गरयने छ   

िाताियण शाखाको प्रलतिेदन, 

प्रशासन शाखाभा बएको येकडय   
फजेट अबाि  

ॶ .९.॰  टोविसहरूराई अलबभजुखकयण गने  (सॊकटासन्न कुिा , 

ऩोखयी तथा भूरको िायेभा ) 
गाउॉऩालरकालबत्र यहेका सफै िडाका टोर विकास 
सॊपथाहरू मो अलबभजुखकयण कामयिभफाट राबाजन्ित 
हनुेछन ्  

िाताियण शाखाको प्रलतिेदन, 

प्रशासन शाखाभा बएको 
येकडय, 

फजेट अबाि  

ॶ .९.ॱ  ऩोखयी लनभायण तथा भभयत  गाउॉऩालरकालबत्र प्राविक ऩोखयी लनभायण तथा ८७ 
िटा ऩोखयी भभयत गरयनेछ   

िन तथा िाताियण शाखाको 
प्रलतिेदन, प्रशासन शाखाभा 
बएको येकडय  

फजेट अबाि 

उऩरव्धी ॶ .॰  गाउॉऩालरकाभा बएको जलभनको िैऻालनक व्मिपथाऩनफाट 
व्मिसावमक खेती प्रणारीभा सधुाय आएको हनुछे   

िैऻालनक जलभन व्मिपथाऩनफाट वकसानहरू 
प्रत्मऺरुऩभा राबाजन्ित हनुछेन ्  

कृवष शाखाको प्रलतिेदन  फजेट अबाि  

ॶ .॰.८  

 
लबयारो जलभन व्मिपथाऩन सम्िजन्ध तालरभ सञ्चारन 
गने  

गाउॉऩालरकाका वकसानहरूरे लबयारो जलभन 
व्मिपथाऩन सम्िजन्ध तालरभ ऩाएका हनुेछन ्  

कृवष शाखाको प्रलतिेदन  भहाभायी  

 
ॶ .॰.९  प्रािारयक खेती गने वकसानराई ऩयुपकाय तथा तालरभ गाउॉऩालरकाका वकसान सभहुहरूराई ऩयुपकृत गयी कृवष शाखाको प्रलतिेदन  भहाभायी  
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ददने   तालरभ ददइने छ    
ॶ .॰.॰  जलभन अनसुाय िारी प्रिियन सहमोग कामयिभ  गाउॉऩालरकारे जलभनको लबयारोऩना तथा भाटोको 

प्रकाय अनसुाय कुन िडाभा कुन िारी रगाउने 
विषमभा गाउॉऩालरकारे िरेुवटन प्रकाशन गनेछ   

कृवष शाखाको प्रलतिेदन  भहाभायी  

ॶ .॰.ॱ  पथानीम जातको िीउको सॊयऺण गने  गाउॉऩालरकाको िडाहरूभा पथानीम जातका िीउ 
सॊयऺण पथरहरू तम गरयने छ   

कृवष शाखाको प्रलतिेदन भहाभायी  

ॶ .॰.ॲ  पथानीम जात िीउ सॊयऺणका तालरभ  पथानीम तथा यैथाने जातका िारीनारीहरूको िीउ 
सॊयऺण सम्िजन्ध तालरभ ददइने छ   

कृवष शाखाको प्रलतिेदन  भहाभायी  

 
ॶ .॰.ॳ  कृवष िन तालरभ  वकसानहरूराई कृवष िन कामयिभ सम्िजन्ध तालरभ 

ददइने छ   
कृवष शाखाको प्रलतिेदन भहाभायी  

 
ॶ .॰.ॴ  िार उद्यान लनभायण  गाउॉऩालरकाबरय िार उद्यान लनभायण गरयने छ कृवष शाखाको प्रलतिेदन भहाभायी  
ॶ .॰.ॵ  जलभन, िाताियण तथा विऩद व्मिपथाऩन नीलत तमाय 

गने   
गाउॉऩालरकारे नीलत िनाई ऩारयत गनेछ  कृवष शाखाको प्रलतिेदन भहाभायी  

ॶ .॰.ॶ  सयोकायिाराहरूराई जलभन, विऩद तथा िाताियण 
व्मिपथाऩन नीलतको िायेभा अलबभजुखकयण गने   

सो सम्िजन्ध नीलतहरूको िायेभा जानकाय बएका 
हनुेछन ्  

कृवष शाखाको प्रलतिेदन भहाभायी  

 
ॶ .॰.८७  कभयचायी तथा ऩदालधकायीहरू तथा जनसभदुामराई 

जरिाम ुअनकुुरन सम्िजन्ध तालरभ ददने  
कभयचायी, ऩदालधकायीहरू तथा जनसभदुाम राइय 
जरिाम ु अनकुुरन सम्िजन्ध तालरभफाट पाईदा ऩाई 
अनकुुरनका काभहरू अजघ िढ्नेछन ् 

तालरभ प्रलतिेदन  फजेट अबाि  

ॶ .॰.८८  विऩद व्मिपथाऩन नीलतको िायेभा सयोकायिाराहरूराई 
अलबभजुखकयण  

विऩद व्मिपथाऩन सलभलत, सयोकायिाराहरू सफैराई 
विऩद व्मिपथाऩन नीलतको िायेभा अलबभजुखकयण 
बएको हनुेछ   

अलबभजुखकयण प्रलतिेदन फजेट अबाि 

 

ॶ .॰.८९  विऩद ऩूियतमायी तथा प्रलतकामय मोजना  गाउॉऩालरकाको विऩद प्रलतकामय मोजना िनेको हनुेछ  मोजना, िेबसाईट  फजेट अबाि 
ॶ .॰.८॰  विऩद याहत साभाग्रीको बण्डायण  साभाग्रीको सभमभा बण्डायण बएको हनुेछ  मोजना, िेबसाईट फजेट अबाि 
ॶ .॰.८ॱ  जज.आई.एस.को प्रमोग गयी जोजखभ नक्सा तमाय गने   जोजखभ नक्सा तमाय बई मोजना तजुयभा प्रविमाभा नक्सा फजेट अबाि 
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सहमोग ऩगुेको हनुेछ   
 

 

॰.८७ सहकामय य सभन्िम 

तालरका 12: ऺभता विकासको तकय सित ढाॉचा ८७- सहकामय य सभन्िम 
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रक्ष्म् ऩूिायधाय लनभायण, िाताियण सॊयऺण तथा पोहयभैरा व्मिपथाऩन, आऩतकारीन सेिा व्मिपथाऩन तथा याजपि सङ्करनको ऺते्रभा बएको अन्तय पथानीम तहको सहकामय य 
सभन्िमरे गणुपतयीम भानिीम जीिन माऩनभा मोगदान ऩरु् माएको हनुछे  

नलतजा ८७ 
ऩूिायधाय लनभायण 

ऩालरकासॉग जोलडएका गाउॉऩालरकाहरू िीच साझा 
बौलतक ऩूिायधाय, पोहयभैरा व्मिपथाऩन, आऩतकारीन 
सेिा व्मिपथाऩन तथा याजपि सङ्करनको ऺेत्रभा 
सहकामय य सभन्िम बई मोजनाहरू कामायन्िमन बएको 
हनुेछ  

गाउॉऩालरकारे सहकामय य सभन्िमभा िवृि हनुेछ  िेबसाईट, सूचना ऩाटी, पथानीम 
कामयऩालरका तथा गाउॉ 
सबाका लनणयमहरू   

फजेट अबाि 

उऩरव्धी 
८७.८ 

अन्तय पथानीम तह सभन्िम तथा सहकामय नीलत लनभायण 
बएको हनुछे  

अ.स.त स.स. नीलत   कामयऩालरका लनणयम, गाउॉ 
सबाको लनणयम, िेबऩेज आदद  

भहाभायी 

८७.८.८  अन्तय पथानीम तह िीचको अिसय सम्िजन्ध कामयऩत्र 
तमाय गने  

कामयऩत्र  गाउॉ सबा तथा 
कामयऩालरकाको लनणयम 

भहाभायी 

८७.८.९ कामयऩत्र छरपर गने  गाउॉऩालरकाका सहबालगहरूरे अन्तय पथानीम तह 
िीचको सहकामयका अिसयहरूका िायेभा जानकायी 
ऩाउने छन ्

अलबभजुखकयण कामयिभ तथा 
हाजजयी येकडय   

फजेट अबाि 

८७.८.॰ कामयऩत्र प्रपततुी गने  अन्तय पथानीम तहका कभयचायी, ऩदालधकायी तथा 
सयोकायिाराहरूराई सहकामयको अिसयको िायेभा 
जानकायी बएको हनुेछ 

अलबभजुखकयण कामयिभ तथा 
हाजजयी येकडय   

फजेट अबाि 

८७.८.ॱ असत कामयगत सम्झौता ऩत्र तमायी  अन्तय पथानीम तह िीच कजम्तभा ऩलन एउटा सम्झौता, गाउॉऩालरकाका तथा फजेट अबाि 



  
 

 

उद्दशे्म व्मा्मा सूचक प्रभाणका आधायहरू जोजखभ 

विषमभा कामयगत सम्झौता बएको हनुेछ  कामयऩालरकाको लनणयम   
८७.८.ॲ जज.स.स. य गाउॉऩालरका िीच सहकामयका रालग 

कामयऩत्र तमायी तथा प्रपततुी गने  
जज.स.स. य गाउॉऩालरका िीच कजम्तभा ऩलन एउटा 
विषमभा कामयगत सम्झौता बएको हनुेछ  

सम्झौता, गाउॉऩालरका तथा 
कामयऩालरकाको लनणयम   

फजेट अबाि 

 

   

Awasthi
Sticky Note
मैले पढ्न छोडेकी कसो । तलको विषयवस्तु हुन जरुरी छ। अव पालिकाहरुले विशेष गरि सेवाग्राही त्यसमा पनि विपन्नहरुको IT based service delivery capacity strengthen गर्न जरुरी छ । पहिला पालिका पदाधिकार र कर्मचारी अनि जननिर्वाचित पदाधिकार र नागरिक र विपन्न वर्गहरुका लागि बडाहरुका लागि Digital public service delivery capacity strengthening लाइ focus  गर्नु होला माथी छैन भने त्यो Modern public administration of key reform हो । 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।52। 
 

 

॰.८८ ऺभता विकास कामयकभको रालग श्रोत प्रऺऩेण 

भॊगरा गाउॉऩालरकाको आ.ि. ९७ॴॵ/ॴॶ को मथाथय आम रू. ॱ॰ कयोडको ॴॶ राख ॵ८ हजाय दइु सम 
छजत्तस भात्र य रू. ८ॵ कयोड ॱ८ राख बन्दा फढी प्रशासलनक खचयका रुऩभा यहेको छ । भॊगरा गाउॉऩालरकाको 
आ. ि.९७ॴॵ/ॴॶ को मथाथय आम-व्ममको विियण  मस प्रकाय यहेको छ ।  

तालरका 13: भॊगरा गाउॉऩालरकाको आ. ि.९७ॴॵ/ॴॶ को मथाथय आम विियण 

ि. सॊ  आम तपय  (आ .ि .९७ॴॵ/ॴॶ को अनभुालनत)  

विियण यकभ 
८  वितीम सभालनकयण अनदुान -सॊघ  ॵ७९७७७७७ 

2  वितीम सभालनकयण अनदुान -प्रदेश   ८९७ॳ८७७७ 

3  याजपि फाॉडपाॉड - सॊघ   ॱॲॶॶॵ८८ॱ 

4  याजपि फाॉडपाॉड - प्रदेश  ॱ७ॲ८॰ॳॴ 

ॲ  शसतय अनदुान - सॊघ   ८८ॴ८८ॱॴ७ॱ 

ॳ  शसतय अनदुान - प्रदेश  ८ॱॵ७७७७७ 

ॴ  विशेष अनदुान - प्रदेश    

ॵ  सभऩयुक अनदुान - प्रदेश   ९ॲ७७७७७ 

9 आन्तरयक आम ॰ॱॶ॰ॶॱॱ७ 

33 प्रसासलनक खचय ८ॵॱ८ॳॲॱॳॵ 
34   
51 कूर आम ॱ७ॴॳॲॱॳ९ॲ  

 
 

Awasthi
Sticky Note
समग्रः संधीय मामिलाको क्षमता विकास योजना दिग्दर्शन फलो गरेको पाइन पुन पुरै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।53। 
 

 

ऩरयच्छेद – चाय् ऺभता विकास तीन िषे कामयमोजना 
 

ॱ.८ शासकीम प्रिन्ध 

तालरका 14: शासकीम प्रिन्धको कामयिभ कामयतालरका 
प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
शासकीम प्रिन्ध 

सफै काननुहरू प्रकाशन गने । -    
का.ऩा./विषमगत सलभलत उऩसलभलतहरूको कामयविलध लनभायण 
गने ।  

-  
  

गाउॉ सबा सञ्चारन कामयविलधको िायेभा अनजुशऺण गने ।  -    
का.ऩा.का सदपमहरूराई का.ऩा.सञ्चारन कामयविलधको िायेभा 
अनजुशऺण गने । 

-  
  

विषमगत सलभलतका सदपमहरूराई विषमगत सलभलत सञ्चारन 
कामयविलधको िायेभा अनजुशऺण गने । 

-  
  

अनगुभन सलभलत तथा कभयचायीहरूराई अनगुभन लनदेजशकाको 
िायेभा अनजुशऺण गने ।  

-  
  

अनगुभन प्रलतिेदन साभवुहक छरपर अभ्मास शरुु गने ।  -    
अनगुभन प्रलतिेदन िेब साईटभा याख्न े।  -    
चौभालसक रुऩभा साियजलनक सनुिुाई गने।  1200    
िावषयक साभाजजक ऩयीऺण गने । 500    
सूचना ऩाटीराई व्मिजपथत गने । 300    
पथानीम सशुासन िरेुवटन प्रकाशन गने ।  -    
उ.स.हरूराई साियजलनक ऩयीऺण लनदेजशकाको फायेभा -    



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।54। 
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 
आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 

अलबभजुखकयण गने ।  
साियजलनक ऩयीऺणको गणुपतय रेखाजोखा गने ।  -    
आरेऩ शाखाको कभयचायीराई तालरभको व्मिपथा गने ।  -    
गाउॉऩालरकातथा सफै िडा कामायरमहरूको चौभालसक रुऩभा 
आरेऩ गने ।  

- 
   

आरेऩ प्रलतिेदन गाउॉसबा तथा कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश 
गने ।  

- 
   

शाखा प्रभखुहरूरे भालसक कामयमोजना तथा प्रगलत 
प्र.प्र.अ.अलधकृतराई ऩेश गने ।  

- 
   

शाखा प्रभखुहरूको भालसक फैठक सञ्चारन गने ।  -    
िडा सजचिहरूरे भालसक कामयमोजना तथा प्रगलत प्र.प्र.अ.राई 
ऩेश गने ।  

- 
   

िडा सजचि तथा गाउॉऩालरकाका कभयचायीहरूको दद्वभालसक 
फैठक सञ्चारन 

- 
   

सफै काननुहरूको एवककृत ऩजुपतका लनभायण गने ।  200    
सफै काननुहरूको एवककृत ऩजुपतका िेबसाईटभा प्रकाशन 
गने ।  

- 
   

याजऩत्रभा प्रकाशन गनय िाॉकी सफै काननुहरू िेबसाईट, 

पेसिकु ऩेजभा याख्न।े  
- 

   

सफै नीलतहरूराई आ.मो., ग.ुमो. िावषयक मोजना आददभा 
भूरप्रिाहीकयण गने।  

- 
   

सफै नीलत लनमभहरूको विश्लवेषत सायाॊश रुऩ तमाय गने ।  -    
सफै नीलतहरूभा रैससास नीलतराई भूरप्रिाहीकयण गने । -    



  
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 
आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 

रैससास नीलतको िायेभा अलबभजुखकयण गने। 300    
रैससास सम्िजन्ध सॊमन्त्रहरू लनभायण तथा ऩरयचारन गने ।  -    
रैससास सम्िजन्ध सॊमन्त्रहरूराई ऩरयचारन गने ।  -    
प्रकाजशत सफै काननुहरूको िायेभा सफै सयोकायिाराहरूराई 
अलबभजुखकयण गने।  

- 
   

जम्भा     
 

ॱ.९ सिठन तथा प्रकाशन 

तालरका 15: सिठन तथा प्रकाशनको कामयिभ कामयतालरका 
प्रभखु विमाकराऩ  फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
सिठन तथा प्रकाशन 

हयेक शाखाको कामयविियण तमाय गने । 500    
कभयचायी तथा ऩदालधकायीहरूको कामयसम्ऩादन सम्झौता गने । 300    
कामयसम्ऩादनका आधायभा सफै बन्दा उत्कृिराई ऩयुपकृत गने । 100    
गैससहरूको ऩाश्वयजचत्र तमाय ऩाने । 300    
गैससहरूसॉगको चौभालसक फैठक िपने । -    
गाउॉऩालरकाको सञ्चाय यणनीलत तमाय गने।  -    
सञ्चाय यणनीलतको िायेभा कभयचायीहरूराई अलबभजुखकयण गने । -    
गाउॉऩालरका को सेिा प्रिाहको भाऩदण्ड तमाय ऩाने ।  500    
कभयचायीहरूको आचायसॊवहता तमाय गने  -    
टोर विकास सॊपथाको गठन गने -    



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।56। 
 

 

प्रभखु विमाकराऩ  फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 
आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 

टोविसहरूको काभ, कतयव्मको िायेभा अलबभजुखकयण । -    
कभयचायीहरूका रालग व्मजक्तत्ि विकास सम्िजन्ध तालरभ आमोजना 
गने । 

- 
   

पथानीम सेिा व्मिपथाऩन सम्िजन्ध नेऩार सयकायको नीलत, 

भाऩदण्ड, सेिा शतय आददको विषमभा कभयचायीहरूराई 
अलबभजुखकयण गने ।  

- 
   

सिठन तालरका साियजलनक गने ।  -    
गाउॉऩालरकाको भानि सॊसाधन विकास सम्िजन्ध अल्ऩकारीन तथा 
दीघयकारीन नीलत फनाउने । 

500 
   

गाउॉऩालरकालबत्र बएका ऩत्रकाय तथा ऩत्रकाय िन्न चाहने 
व्मजक्तहरूराई ऩत्रकारयताको तालरभ आमोजना गने । 

300 
   

जजल्रा सभन्िम सलभलतसॉग प्रशासन सम्िजन्ध विषमभा सभन्िम 
तथा सहकामय गने । 

- 
   

बाषा, सॊपकृलत सम्ऩदा य रलरतकरा हेने शाखा, कभयचायी पऩि 
रुऩभा तोक्ने तथा सम्िजन्ध सयोकायिाराहरूराई सो सम्िन्धभा 
अलबभजुखकयण गने । 

- 
   

ऩयुातत्ि, प्राचीन पभायक य सॊग्रारमको सॊयऺण, सम्बाय, प्रिियन य 
विकासको कामयमोजना  

300 
   

ऩयॊऩयागत जात्रा तथा ऩियहरूको दपतािेज तमाय गयी िेबसाईटभा 
याख्न े 

- 
   

ऩमयटकीम रुऩभा भहत्िऩूणय पथानहरूको ऩजुपतका तमाय गने ।  500    
जम्भा     
  



  
 

 

ॱ.॰ िावषयक िजेट तथा मोजना व्मिपथाऩन 

तालरका 16: िावषयक िजेट तथा मोजना व्मिपथाऩनको कामयिभ कामयतालरका 
प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
िावषयक िजेट तथा मोजना व्मिपथाऩन 

ऩाश्र्िजचत्र तमाय गने । 800    
आ .वि.मो तमाय गने ।  1500    
दीगो विकास रक्ष्मको िायेभा अलबभजुखकयण गने ।  -    
दीगो विकासका रक्ष्महरूराई भूरप्रिाहीकयण गने ।  -    
सहबालगतात्भक िावषयक मोजना तजुयभा प्रविमाको िायेभा ॰ ददन े
तालरभ सञ्चारन गने ।  

- 
   

साियजलनक खरयद ऐन, लनमभािरी, आलथयक प्रशासन लनमभािरी 
तथा खरयद मोजना सम्िजन्ध अनजुशऺण प्रदान गने ।  

- 
   

सूचना तथा सेिा प्रिाह नीलतको िायेभा अन्तवकय मा कामयिभ । -    
अनगुभन सम्िजन्ध अलबभजुखकयण ॲ७ उ .स.को काभ , कतयव्म य 
अलधकाय, साियजलनक ऩयीऺण सम्िजन्ध अलबभजुखकयण गने ।  

- 
   

सॊमकु्त अनगुभन ऩरयऩाटीको विकास मोजनाको चौभालसक, 

अधयिावषयक तथा िावषयक सभीऺा गने ।  
- 

   

विकास आमोजना सम्िजन्ध नीलतको िायेभा सयोकायिाराहरूराई 
अलबभजुखकयण गने ।  

- 
   

तेश्रो ऩऺफाट आमोजनाको अध्ममन अनसुन्धान गने ।  2000    
फेयोजगायहरूको त्माङ्क सङ्करन 500    
जम्भा     
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ॱ.ॱ वित्तीम एिॊ आलथयक व्मिपथाऩन 

तालरका 17: वित्तीम एिॊ आलथयक व्मिपथाऩनको कामयिभ कामयतालरका 
प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
वित्तीम एिॊ आलथयक व्मिपथाऩन 

आमव्ममको िलगयकयण तथा रेखाङ्कन तालरभको व्मिपथा गने 
।  

-    

आमव्ममको भालसक रुऩभा साियजलनवककयण गने ।  -    
िावषयक खरयद मोजना तमाय गने । -    
याजपि मोजना तमाय गने । 600    
याजपि असरुी साऺयता कामयिभ गने ।  -    
सफै िडाभा सम्ऩजत्त कय सम्िजन्ध अनजुशऺण कामयिभ  -    
सम्ऩजत्त कय तथा आमकयको एवककृत सफ्टिेमय खरयद तथा 
सो सम्िजन्ध तालरभको िपथा गने ।  

300 
   

व्मिसाम दताय/ अद्यािलधक सम्िजन्ध घजुम्त जशविय सञ्चारन  -    
व्मिसाम दताय गयेका व्मिसामीहरूको प्रोपाइर तमाय गने ।  300    
विलबन्न लनभायण व्मिसामी, ठूरा कयदाता य गाउॉऩालरका िीच 
अन्तवकय मा कामयिभ 

- 
   

याजपि तथा श्रोतको उऩमोग सम्िजन्ध नीलतको विषमभा 
याजपि ऩयाभशय सलभलतराई तालरभ 

- 
   

याजपि ऩयाभशय शाखा, कभयचायी तथा ऩदालधकायी तथा 
जनप्रलतलनलधहरूराई अन्म गाउॉऩालरका तथा गाउॉऩालरकारे 
याजपिको ऺेत्रभा गयेको उदाहयणीम काभको िायेभा 
अलबभजुखकयण  

- 

   

याजपि लतनयका रालग ईच्छाशजक्त कभ हनुाको कायणहरूको -    



  
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 
आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 

अनसुन्धान तथा सो विषमभा प्रजशऺण  
आलथयक नीलतको िायेभा कभयचायी तथा ऩदालधकायीहरूराई 
अलबभजुखकयण  

- 
   

िजेट तजुयभा तथा आम व्मम प्रऺेऩणको विषमभा आलथयक 
प्रशासन शाखाका कभयचायीहरूराई अलबभजुखकयण  

- 
   

रेखा तथा अन्म शाखाका कभयचायीहरूराई सूचना प्रविलधको 
िायेभा तालरभ  

- 
   

साियजलनक खरयद व्मिपथाऩन सम्िजन्ध तालरभ -    
जम्भा     
 

ॱ.ॲ सेिा प्रिाह 

तालरका 18: सेिा प्रिाहको कामयिभ कामयतालरका 
प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
सेिा प्रिाह 

घटना दताय सम्िजन्ध अलबमान चराउने ।  -    
िारिालरकाहरूको खदु बनाय दयभा िवृि गने ।  -    
सफै विद्यारमको सॊपथागत पिभूल्माङ्कनको कामयविलध तमाय गने । 300    
सफै विद्यारमहरूरे वि.स.ुका.लनभायण गनेछन।्  -    
विद्यारमका प्र.अ. तथा जशऺा शाखा िीच बएको कामयसम्ऩादन 
सम्झौताको उऩरव्धी भाऩन गने । 

- 
   

िारक्रिहरूराई अलबभजुखकयण गने । -    
वि.व्म.राई तालरभ सञ्चारन गने । -    
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प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 
आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 

अलबबािक बेरा गने । -    
िारिालरकाहरूराई खोऩ रगाउन े। -    
पिा.व्म.स.का ऩदालधकायीहरूका रालग तालरभ सञ्चारन गने ।  -    
पिाप्म सॊपथाहरूभा आिश्मक उऩकयणहरूको व्मिपथा गने । 2000    
हेल्थ येलडनेस सबे गने । 500    
कामय सम्ऩादन सम्झौता गने । -    
कास सम्िजन्ध अलबभजुखकयण गने।  -    
येलडमो कामयिभ सञ्चारन गने । 500    
वकसान सभूह गठन गने । -    
वकसानहरूको नेटिकय  पथाऩना गने तथा नेटिकय को फैठक 
सञ्चारन गने ।  

- 
   

एक फपती एक उत्ऩादनको नीलतको ऩैयिी गने ।  -    
कृवष ऺेत्रको विकास सम्िजन्ध सभीऺा कामयिभ । -    
भाटो ऩयीऺण जशविय सञ्चारन गने । -    
जरिाम ुऩरयितयन सम्िजन्ध तालरभ । -    
उन्नत िाख्रा, गाईबैंसी तथा िगयुको नभूना खोय/गोठ लनभायण गने 
। 

2000 
   

प्रायॊ लबक िार विकास केन्रका सहजकतायहरूका रालग तालरभ । -    
पथानीमपतयभा कऺा ८, ९ य ॰ को ऩाठ्यिभ तमाय गने ।  700    
अलबबािकहरूराई छोयीको जशऺा विषमक उत्प्ररेयत कऺा चराउने 
।  

- 
   

जशऺाको गणुपतय सधुायका रालग कामयभूरक अनसुन्धान गने ।  500    
ऩपुतकारम सहमोग कामयिभ । 500    



  
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 
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आधायबतू पिाप्म तथा सयसपाई सम्िजन्ध नीलत, काननु, भाऩदण्ड, 

मोजनाको लनभायण सम्िजन्ध विषमभा पिाप्मकभॉहरूराई 
अलबभजुखकयण गने ।  

- 
   

पिाप्म शाखारे आफ्नो शाखाको प्राथलभकता, रक्ष्म य यणनीलत 
तमाय गयी सफै शाखा, पिाप्मकभॉ, जनप्रलतलनलधहरूराई मोजना 
तजुयभा बन्दा अगािै जानकायी गयाउने । 

- 
   

ऩालरकाको विकट िडाहरूभा पिाप्म जक्रलनक खोल्न प्रोत्साहन 
गने ।  

- 
   

गाउॉऩालरकाको अपऩतार पथाऩना य सञ्चारन सम्िजन्ध भाऩदण्ड 
तमाय गने ।  

- 
   

पिाप्म िीभाको िायेभा दगुयभ बेगका भालनसहरूराई 
अलबभजुखकयण गने ।  

- 
   

पिाप्म आभा सभहुराई सॊपथागत विकास सम्िजन्ध तालरभ प्रदान 
गने ।  

- 
   

सूलतय, भददया, राग ुऩदाथय सेिनकतायहरूको त्माङ्क सङ्करन गयी मस 
सम्िजन्ध कामयभूरक अनसुन्धान गने ।  

- 
   

सूलतय, भददया तथा राग ु ऩदाथय सेिनकतायहरूराई अलबभजुखकयण 
कामयिभआऩतकारीन अिपथा अगािै पिाप्म साभाग्री सङ्करन 
गने ।  

- 
   

नसने योगको िायेभा सभदुामभा अलबभजुखकयण कामयिभ  -    
कृवष प्रसाय, उत्ऩादन, व्मिपथाऩन सम्िजन्ध पथानीम नीलत, काननु, 

भाऩदण्ड तमाय गने।  
500 

   

ऩालरकापतयीम कृवष प्रसायको सॊमन्त्र खडा गने, प्राविलधकहरूराई 
कृवष िजाय सूचना, हाट िजाय, प्रविलध प्रसाय य कृषक ऺभता 

- 
   



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।62। 
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 
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विकास तालरभको आमोजना गने । 
गाउॉऩालरकाभा कृवष विऩद भहाभायीको विषमभा मोजना तथा िजेट 
फनाउने ।  

- 
   

कृवष िाताियण सम्िजन्ध सचेतनाभूरक साभाग्री िनाई कृवष सॊमन्त्र 
भापय त ऩैयिी गने ।  

- 
   

गाउॉ कृवष कामयकताय बनायका रालग िडाध्मऺसॉग ऩैयिी गने ।  -    
उच्चभूल्ममकु्तिारीको िायेभा प्राविलधक तथा वकसानहरूराई 
अलबभजुखकयण  

- 
   

कृवष विभाको अिपथाको िायेभा सूचना सङ्करन 1000    
उन्नत कृवष व्मिसामको िायेभा वकसानहरूको ऺभता विकास  -    
वकसानहरूका रालग उन्नत िीउ, कृवष औजाय, विषादी सहमोग  5000    
ऩालरकाभा कृवष सहकायीहरूसॉग अन्तवकय मा -    
विलबन्न खारका कृवष प्रविलध सम्िजन्ध सूचना साभाग्री सङ्करन गने 
।  

- 
   

कृवष उत्ऩादन सम्िजन्ध त्माङ्क सङ्करन गने।  500    
ऩशऩुारन, ऩशपुिाप्म सम्िजन्ध पथानीम नीलत, काननु, भाऩदण्ड 
सम्िजन्ध विषमभा बएका साभाग्रीहरूको सङ्करन गने ।  

- 
   

ऩशऩुारक कृषक तथा कृवष सहकायीहरूसॉगको नेट्िकय स पथाऩना 
गने।  

- 
   

गाउॉऩालरकाराई ऩश ु विभा वप्रलभमभका रालग वकसानहरूराई 
सहमोगका रालग उत्प्ररेयत गने ।  

- 
   

कृषकहरूको डारेघाॊस तथा बईुघाॊसको आिश्मकताको ऩवहचान 
गने ।  

- 
   



  
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 
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प्राविलधकराई दानाको गणुपतय सम्िजन्ध विषमभा तालरभ प्रदान 
गने ।  

- 
   

ऩशिुधशाराको आिश्मकता, मसको गणुपतय सम्िजन्ध विषमभा 
सूचना साभाग्री सङ्करन गने ।  

- 
   

ऩशहुरूराई खोऩको व्मिपथा गने । -    
ऩालरकापतयीम सहकायी सॊमन्त्र लनभायण गयी सहकायी ऐन लनमभको 
िायेभा अलबभजुखकयण गने ।  

- 
   

सहकायी सॊपथाको प्रोपाइर तमाय ऩाने ।  300    
पथानीम सहकायी िचत तथा ऋण ऩरयचारन सम्िजन्ध भाऩदण्ड 
िनाउनका रालग सहकायीहरूसॉग सभन्िम गने ।  

- 
   

सहकायीको सन्दबयभा के विषमभा अध्ममन अनसुन्धान गनय 
सवकन्छ मसको िायेभा वित्तीम सॊपथा तथा सहकायीसॉग ऩयाभशय 
गयी शाखाराई अनसुन्धानका रालग प्ररेयत गने । 

- 
   

सहकायीका रालग श्रोत विलनमोजन गनय सहकायी भापय त ऩैयिी गने 
। 

- 
   

जम्भा     
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ॱ.ॳ न्मावमक कामय सम्ऩादन 

तालरका 19: न्मावमक कामय सम्ऩादनको कामयिभ कामयतालरका 
प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
न्मावमक कामय सम्ऩादन 

नीलतगत ऩैयिी, िकारत तथा सम्प्रषेण रैवङ्कक सभानता तथा 
साभाजजक सभािेशीकयण सम्िजन्ध नीलतको िायेभा 
सयोकायिाराहरूराई अलबभजुखकयण 

- 
   

सफै सयोकायिाराहरू िीचभा न्मावमक कामयसम्ऩादन सम्िजन्ध 
विद्यभान नीलत, सिर ऩऺ, कभजोय ऩऺ, चनुौलत तथा अिसयको 
िायेभा छरपर तथा अन्तवकय मा  

- 
   

िडापतयभा सम्ऩादन हनुे न्मावमक भध्मपथताको पऩि रुऩयेखा 
झल्कने नीलत लनभायण  

- 
   

िडापतयीम भेरलभराऩ केन्र सम्िजन्ध नीलतको िायेभा सम्िजन्धत 
सयोकायिाराहरूराई अलबभजुखकयण  

- 
   

रैविक वहॊसाफाट ऩीलडत व्मजक्तहरूको विपततृ विियण तमाय गने  -    
भॊगरा गाउॉऩालरकाको रैविक वहॊसा अलडट  300    
भॊगरा गाउॉऩालरकाको रैविक वहॊसाको अध्ममन अनसुन्धान  300    
भॊगरा गाउॉऩालरकाको ऩनुपथायऩना केन्र सम्िजन्ध कामयविलध तमाय 
गने 

- 
   

गाउॉऩालरकाको िारश्रभ, िारवििाह, िहवुििाह, फोक्सी प्रथा आदद 
विकृलत लनभुयरन सम्िजन्ध नीलतगत व्मिपथा गने ।  

- 
   

फेईजजङ घोषणा ऩत्रका फाह्रिटा प्रलतििता य ददगो विकासका 
सत्रिटा रक्ष्महरू, फार अलधकाय, जातीम विबेद विरुिको 
अन्तयाविम भहासन्धी, अऩाॊगता बएका व्मजक्तहरूको अलधकाय 

- 
   



  
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 
आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 

सॊयऺण गने भहासजन्ध आददको िायेभा पथानीम सयकायका 
प्रलतलनलध य कभयचायीहरूराई अलबभजुखकयण 
भवहरा विरुि हनुे सफै प्रकायका बेदबाि उन्भूरन गने भहासजन्ध 
कामायन्िमनका रालग तमाय गरयएको याविम कामयमोजना य सॊमकु्त 
यािसॊघीम सयुऺा ऩयीषदफाट ऩारयत प्रपताि नॊ  .८॰९ॲ य ८ॵ९७ 
सम्िजन्ध विषमभा अलबभजुखकयण 

- 

   

भवहरा हक सम्िजन्ध नीलतको िायेभा सयोकायिाराहरूराई 
अलबभजुखकयण गने । 

- 
   

भवहराहरूको आलथयक, साभाजजक तथा याजनैलतक शशजक्तकयणको 
अिपथा झल्काउने ऩाश्र्िजचत्र तमाय गने ।  

300 
   

रैविक उत्तयदामी कामयिभ तमाय गयी ऩाइरवटि गने ।  -    
िार हकवहत तथा िारसॊयऺणको विषमभा सयोकायिाराहरूराई 
अलबभजुखकयण  

- 
   

वहॊसा ऩीलडत िारिालरकाहरूको त्माङ्क सङ्करन गयी ऩरयिाय 
सहमोग कामयिभ तमाय गने ।  

 
   

साभाजजक सयुऺा शाखाभा कामययत कभयचायीहरूराई साभाजजक 
सयुऺा सम्िजन्ध आधायबतू तालरभको व्मिपथा गने ।  

- 
   

साभाजजक सयुऺा शाखाभा कामययत कभयचायीहरूका रालग कम्प्मटुय 
तथा आई .वट.सभ् िजन्ध तालरभ आमोजना गने ।  

- 
   

साभाजजक शाखाभा कामययत कभयचायीहरूराई सॊघसपथा दताय, 
नविकयण सम्िजन्ध तालरभको व्मिपथा गने ।  

- 
   

ऩालरकापतयभा नीजज तथा गैय सयकायी सॊपथा ऩरयचारन सम्िजन्ध 
सॊमन्त्र खडा गयी उनीहरूको ऺभता विकास गने। 

- 
   

हयेक िडाको भेरलभराऩ केन्र व्मिपथाऩन सलभलत तथा -    



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।66। 
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 
आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 

सयोकायिारा हरूराई भध्मपथता सम्िजन्धत अलबभजुखकयण 
कामयिभ 
भध्मपथकतायहरूको ऩनुताजयगी तालरभ -    
हयेक िडाहरूभा भध्मपथता केन्र गठन तथा व्मिपथाऩन 
कामयिभ 

- 
   

िडाभा यहेका सभदुामभा आधारयत सॊपथाहरूराई रैविक सभानता 
सम्िजन्ध अलबभजुखकयण 

- 
   

िडापतयभा न्मावमक भध्मपथता घमु्ती सेिा कामयिभ -    
रैवङ्कक सभानता तथा साभाजजक सभािेशीकयण सम्िजन्ध नीलतको 
िायेभा सयोकायिाराहरूराई अलबभजुखकयण 

- 
   

याम्रो कामय सम्ऩादन गने भध्मपथ कताय ऩयुपकाय कामयिभ  100    
न्मावमक सलभलत तथा भध्मपथता केन्ररे सम्ऩादन गयेका 
काभहरूको सभीऺा कामयिभ 

- 
   

न्मावमक सलभलतका ऩदालधकायी तथा कभयचायीका रालग ऺभता 
विकास कामयिभ 

- 
   

न्मावमक सलभलत तथा भध्मपथता केन्रका काभकायिाही सम्िजन्ध 
सचुना सम्प्रषेण  

- 
   

गाउॉऩालरकारे न्मास सम्ऩादनभा गयेका असर अभ्मासहरूको 
छऩाई 

200 
   

िारक्रिहरूराई रैविक सभानता सम्िजन्ध अलबभजुखकयण  -    
ऩनुपथायऩना केन्र लनभायण तथा सञ्चारन ऩनुपथायऩना केन्र लनभायण 
)८ िटा(  

5000 
   

न्मावमक कामयसम्ऩादन सम्िजन्ध कामयहरूको अनगुभन तथा लसकाई -    



  
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. हजायभा( कामयिभ कामयतालरका 
आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 

आदान प्रदान 
याहत सहमोग तथा भनो साभाजजक ऩयाभशयकताय  1000    
वहॊसा वऩलडतहरूका रालग याहत सहमोग कामयिभ 2000    
भनो साभाजजक ऩयाभशयकताय बनाय तथा ऩरयचारन )गैय सयकायी 
सॊपथासॉगको सभन्िम( 

- 
   

जम्भा     
 

ॱ.ॴ बौलतक ऩूिायधाय 

तालरका 20: बौलतक ऩूिायधायको कामयिभ कामयतालरका 
प्रभखु विमाकराऩ फजेट  

)रु. हजायभा( 
कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
बौलतक ऩूिायधाय 

जोजखभ सॊिेदनशीर बउूऩमोग मोजना सम्िजन्ध तालरभ सञ्चारन 
गने ।  

- 
   

प्राविलधक शाखाका कभयचायीहरूराई क्माड, ईवटएविएस, सडक 
लडजाइन तथा अनराईन प्रोक्मोयभेन्ट्सको तालरभ सञ्चारन गने ।  

300 
   

जोजखभ सॊिेदनशीर बउूऩमोग नक्सा तमाय गने ।  2000    

साियजलनक नीजज साझेदायी नीलत तमाय गने।  -    

बौलतक ऩूिायधाय विकास नीलतको िायेभा अलबभजुखकयण गने ।  -    

गाउॉऩालरकारे बौलतक ऩूिायधाय लनभायणको दृविकोणफाट िारभैत्री 
तथा अऩािभैत्री नीलत लनभायण गने ।  

- 
   

भभयत सॊबाय कोष सम्िजन्ध नीलत फनाउने।  -    



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।68। 
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट  

)रु. हजायभा( 
कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
गाउॉऩालरकारे सडक पतयोन्नलत सम्िजन्ध विपततृ प्रोजेक्सन 
म्माविक्स लनभायण गने ।  

- 
   

ऩालरका बिन सॊवहता तथा भाऩदण्ड तमाय गने ।  -    

ऩालरका बिन सॊवहता तथा भाऩदण्डको िायेभा अलबभजुखकयण  -    

खानेऩानी तथा सयसपाईको अिपथा प्रलतिेदन साियजलनक गने ।  -    

पथानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृवष सडक, मातामात सम्िजन्ध नीलत 
य भाऩदण्ड फनाउने, मातामात गरुुमोजनाराई िावषयक मोजनाभा 
सभािेश गने ।  

- 
   

शहयीकयण तथा िपती विकास सम्िजन्ध नीलत, काननु तथा 
भाऩदण्ड फनाउने । 

- 
   

अव्मिजपथत िसोिासको िायेभा विपततृ त्माङ्क सङ्करन गने ।  1000    

बउूऩमोगको नीलत, बउूऩमोगको अिपथा झल्काउने विियण सङ्करन 
गने ।  

500 
   

साना जरविद्यतु आमोजना, नविकयणीम उजाय सम्िजन्ध नीलत, काननु 
तथा भाऩदण्ड तमाय गने ।  

- 
   

गाउॉऩालरकाका कभयचायीहरूराई फैकजल्ऩक उजाय प्रविलध सम्िजन्ध 
तालरभ आमोजना गने ।  

- 
   

सडक ित्ती नऩगुेको पथानभा सडक ित्तीको व्मिपथा गने  5000    

लसॊचाई सम्िजन्ध नेऩार सयकायको नीलतराई सयोकायिाराहरू िीच 
अलबभजुखकयण  

- 
   

जराधाय, िन्मजन्त ु सॊयऺण व्मिपथाऩन सम्िजन्ध काननु तथा 
भाऩदण्ड तमाय गयी अलबभजुखकयण गने ।  - 

   



  
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट  

)रु. हजायभा( 
कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
सडक हरयमारी कामयिभ 1000    
पोहयभैरा सङ्करन, ऩनु् प्रमोग, प्रशोधन तथा विसयजनको िायेभा 
बएका नीलतगत व्मिपथा, व्मिपथाऩकीम प्रिन्धको िायेभा लनणायमक 
तहराई अलबभजुखकयण गने ।  

- 
   

ऩालरका तथा िडापतयभा खानेऩानी, सयसपाई सभन्िम सलभलत 
गठन गयी तालरभ ददने  

- 
   

प्राविलधक शाखाका कभयचायीहरूराई क्माड, ईवटएविएस, सडक 
जाइन तथा अनराईन प्रोक्मोयभेन्ट्सको तालरभ सञ्चारन गने । 

-    

जम्भा     
 

ॱ.ॵ साभाजजक सभािेशीकयण 

तालरका 21: साभाजजक सभािेशीकयण को कामयिभ कामयतालरका 
प्रभखु विमाकराऩ फजेट  

)रु. हजायभा( 
कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
साभाजजक सभािेशीकयण 

लसएपएरजज सम्िजन्ध नीलत तमाय गने ।  -    
रैससास सलभलत तथा सञ्जार लनभायण गने ।  -    
ऩालरकापतयीम रैससास तथा सञ्जारका प्रलतलनलधहरूराई 
अलबभजुखकयण  

- 
   

िडापतयीम रैससास तथा सञ्जार गठन ॰७  -    
िडापतयीम रैससास तथा सञ्जारका रालग अलबभजुखकयण  -    
ऩालरका तथा िडापतयीम सञ्जार एिॊ भध्मपथकतायहरूका रालग 
अलधकाय ऩैयिी सम्िजन्ध तालरभ सञ्चारन गने ।  

- 
   



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।70। 
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट  

)रु. हजायभा( 
कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
घयेर ुवहॊसा अन्त्मका चेतनाभूरक अलबमान सञ्चारन गने ।  -    
ऩनुपथायऩना केन्र गठन गने । -    
ऩनुपथायऩना केन्र सञ्चारक सलभलतका रालग अलबभजुखकयण गने ।  -    
ऩनुपथायऩना केन्र सञ्चारनका रालग कोष लनभायण तथा सञ्चारन ।  -    
लसएपएरजजको िायेभा गाउॉऩालरका, िडा कामायरमका कभयचायी तथा 
जनप्रलतलनलधहरू तथा विद्यारमका प्र .अ. हरूराई अलबभजुखकयण गने 
।  

- 
   

हयेक विद्यारमभा लसएपएरजज प्रियिन सलभलत गठन गने ।  -    
िारक्रिहरूराई लसएपएरजज ऩिलतको िायेभा अलबभजुखकयण गने 
।  

- 
   

८ॳ ददने भवहरा वहॊसा विरुिको अलबमान सञ्चारन गने ।  -    
िारगहृ, ऩनुपथायऩना केन्र, जशश ुपमाहाय केन्र तथा िारविकास केन्र 
सम्िजन्धनीलत िनाई सयोकायिाराहरूराई जानकायी ददने 

- 
   

असहाम िारिालरकाको आिश्मकता ऩवहचान गने ।  -    
िारिालरका तथा भवहराहरूका रालग आऩतकारीन उिाय कोष 
पथाऩना गने ।  

5000 
   

ज्मेष्ठ नागरयकहरूको सिारराई सम्िोधन गने गणुात्भक त्माङ्क 
सङ्करन गने ।  

300 
   

ज्मेष्ठ नागरयक क्रि गठन गयी अलबभजुखकयण गने ।  -    
अऩािहरूको गणुात्भक त्माङ्क सङ्करन गने।  300    
अऩािहरूको िडापतयीम सलभलतहरूराई प्रशॊशनीम सोचको िायेभा 
तालरभ  

- 
   

एकर भवहराहरूको सिारको ऩवहचान गने य उनीहरूको गणुात्भक 300    



  
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट  

)रु. हजायभा( 
कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
त्माङ्क सङ्करन गने।  
जम्भा     
 

ॱ.ॶ िाताियण सॊयऺण तथा विऩद व्मिपथाऩन 

तालरका 22: िाताियण सॊयऺण तथा विऩद व्मिपथाऩनको कामयिभ कामयतालरका 
प्रभखु विमाकराऩ फजेट  

)रु. हजायभा( 
कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
िाताियण सॊयऺण तथा विऩद व्मिपथाऩन 

िैऻालनक िन व्मिपथाऩन सम्िजन्ध नीलत फनाउने ।  -    
जनप्रलतलनलध तथा सयोकायिाराहरूराई िैऻालनक िन व्मिपथाको 
िायेभा ॰ ददने तालरभ ।  

- 
   

ि .उ.स. हरूराई िैऻालनक िन व्मिपथाऩन सम्िजन्ध तालरभ सञ्चारन 
गने ।  

- 
   

ि .उ.स. हरूको िीच िैऻालनक िन व्मिपथाऩन सम्िजन्ध िावषयक 
सभीऺा गने।  

- 
   

सॊकटभा ऩनय रागेका कुिा, ऩोखयी तथा भूरहरूको त्माङ्क सङ्करन 
गने ।  

500 
   

टोविसहरूराई (सॊकटासन्न कुिा, ऩोखयी तथा भूरको िायेभा) 
अलबभजुखकयण गने ।  

- 
   

ऩोखयी लनभायण तथा भभयत  3000    
जलभन व्मिपथाऩन सम्िजन्ध तालरभ सञ्चारन गने  -    
प्रािारयक खेती गने वकसानराई ऩयुपकाय तथा तालरभ ददने । जलभन 
अनसुाय िारी प्रिियन सहमोग कामयिभ  

- 
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प्रभखु विमाकराऩ फजेट  

)रु. हजायभा( 
कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
पथानीम जातको िीउ सयऺण नीलतगत व्मिपथा गने  -    
पथानीम जात िीउ सॊयऺणका तालरभ -    
कृवष िन तालरभ -    
िार उद्यान लनभायण -    
जलभन, िाताियण तथा विऩद व्मिपथाऩन नीलत तमाय गने ।  -    
सयोकायिाराहरूराई जलभन, विऩद तथा िाताियण व्मिपथाऩन 
नीलतको िायेभा अलबभजुखकयण गने ।  

- 
   

िन, बसूॊयऺण, जराधाय, जलडिटुी तथा जैविक विविधता सम्िजन्ध नीलत 
तमाय गने।  

- 
   

धालभयक, साभदुावमक तथा नीजज िन सम्िजन्ध विपततृ त्माङ्क सङ्करन 
गयी मसराई मोजनाभा सभािेश गने ।  

- 
   

फन उऩबोक्ता सभूहको अिपथा, सभपमा, चनुौलत, उनीहरूरे 
गाउॉऩालरकाफाट गयेको अऩेऺा, गाउॉऩालरका य उऩबोक्ता दिैु लभरी 
गनय सवकने उदाहयणीम काभको खोजी गने।  

- 
   

गाउॉऩालरकाभा कहाॉ, कलत िृऺायोऩणका रालग पथान छ, कुन कुन 
खारका विरुिा योप्न सवकन्छ, िृऺ ायोऩणको कामयराई तदारुकताका 
साथ राने यणनीलत तमाय गने।  

- 
   

नीजज िन सम्िजन्ध नेऩार सयकायको नीलत, कामयिभ, हारको 
अिपथाको िायेभा उऩबोक्ताहरूराई अलबभजुखकयण गने ।  

- 
   

ऩालरकाभा बएको खारी जग्गाको त्माङ्क सङ्करन गयी का .मो .
फनाउने ।  

300 
   

ऩालरकाभा कुन कुन जलडिटुी उत्ऩादन हनु्छ, मसको उत्ऩादन, 

सङ्करन, प्रिियन तथा िजाय व्मिपथाऩनभा यहेका सभपमा, चनुौलत य 
300 

   



  
 

 

प्रभखु विमाकराऩ फजेट  

)रु. हजायभा( 
कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
अिसयको िायेभा सूचना सङ्करन गयी कामय मोजना फनाउने । 
ऩालरकाभा कहाॉ कहाॉ िगैंचा पथाऩना बएको छ मसको सूचना गयी 
कामय मोजना  फनाउन े। 

300 
   

गाउॉऩालरकालबत्र कहाॉ कलत िन नसययीहरू छन,् के कपता विरुिा 
उत्ऩादन हनु्छन, अन्मत्र नसययी पथाऩनाका अिसय य सभपमाहरूको 
िायेभा सूचना सङ्करन गयी का ।मो। फनाउने । 

300 
   

गाउॉऩालरकालबत्र के कपता िन्मजन्त,ु चयाचरुुिीहरू छन,् लतनीहरूको 
सभपमा, चनुौलतको िायेभा सूचना सङ्करन गयी कामयमोजना फनाउने ।  

300 
   

िन्मजन्तरेु पथानीम सभदुामभा ऩायेको असय तथा प्रबािको िायेभा 
सूचना सङ्करन गयी कामयमोजना फनाउने ।  

300 
   

ऩमयटकराई आकवषयत गने िन्मजन्त ुकुन कुन हो त्मसको अिपथाको 
िायेभा जानकायी सङ्करन गयी कामय मोजना। फनाउने । 

300 
   

िन सम्िजन्ध यैथाने जालतहरूको विपततृ विियण तमाय गयी कामय 
मोजना फनाउने ।  

300 
   

िनभा यहेका लभचाहा प्रजालतको िायेभा विपततृ विियण तमाय ऩायी 
कामय मोजना फनाउने।  

300 
   

गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरूराई जरिाम ुअनकुुरन 
सम्िजन्ध अलबभजुखकयण कामयिभ सञ्चारन गने ।  

- 
   

जम्भा     
ॱ.८७ सहकामय य सभन्िम 

तालरका 23: सहकामय य सभन्िमको कामयिभ कामयतालरका 
प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. 

हजायभा( 
कामयिभ कामयतालरका 

आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 
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प्रभखु विमाकराऩ फजेट )रु. 
हजायभा( 

कामयिभ कामयतालरका 
आ.ि. ९७ॴॶ/ॵ७ आ.ि. ९७ॵ७/ॵ८ आ.ि. ९७ॵ८/ॵ९ 

सहकामय य सभन्िम 
अन्तय पथानीम तह सभन्िम तथा सहकामय नीलत लनभायण बएको 
हनुेछ ।  

- 
   

अन्तय पथानीम तह िीचको अिसय सम्िजन्ध कामयऩत्र तमाय गने 
।  

500 
   

कामयऩत्र छरपर गने । -    
कामयऩत्र प्रपततुी गने । -    
औसत कामयगत सम्झौता ऩत्र तमायी । -    
जज.स.स. य गाउॉऩालरका िीच सहकामयका रालग कामयऩत्र तमायी 
तथा प्रपततुी गने । 

- 
   

जम्भा     
 

ॱ.८८ ऺभता विकास मोजनाको ऺते्रगत रुऩयेखा 
तालरका 24: ऺभता विकास मोजनाको ऺते्रगत रुऩयेखा 

कामयऺ ते्र विषमगत विमाकराऩको विियण भु् म जजम्भेिायी  सहामक जजम्भेिायी 
पथानीम शासन ऐन, लनमभ,काननु, कामयविलधको तजयभा,पिीकृती तथा अलबभखुीकयण  प्रशासन शाखा सफै शाखाहरू 

कभयचायीको आचायसॊवहता तमायी य ऩारना अलबभखुीकयण प्रशासन शाखा सफै शाखाहरू 

सशुासन प्रिियनभा कभयचायीको बभूीका, कामयमोजना तमायी एिॊ सभदुामसॉगको अन्तयसम्िन्ध प्रशासन शाखा सफै शाखाहरू 

गाउॉऩालरकाको कामयसम्ऩादनका कानूनी चयणहरू तथा यामसल्राहभा शाखाहरूको सभन्िम 
य बभूीका 

प्रशासन शाखा सफै शाखाहरू 

गाउॉऩालरकाफाट प्रदान गरयने सेिा,सवुिधा प्रिाहभा कभयचायीको दावमत्ि लनिायह, विलध तथा 
व्मिहायहरू 

प्रशासन शाखा सफै शाखाहरू 

जनशजक्त विकास, सॊपथागत  गाउॉ सूचना केन्रको पथाऩना, िेबसाइट उऩमोगभा कभयचायीहरूको बभूीका य जजम्भेिायी   सूचनाप्रविलध शाखा सफै शाखाहरू 



  
 

 

कामयऺ ते्र विषमगत विमाकराऩको विियण भु् म जजम्भेिायी  सहामक जजम्भेिायी 
सदुृढीकयण तथा कामायरम 
व्मिपथाऩन 

जनशजक्त तथा भानि सॊसाधन विकास ईकाईको गठन तथा कामय जजम्भेिायीको अध्ममन प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  प्रशासन शाखा 
कामयसम्ऩादनभा आधारयत सूचक तमायी प्रजशऺण य सूचकभा आधारयत कयाय सभझौता 
अलबभखीकयण 

प्रशासन शाखा सफै शाखाहरू 

Personnel Information System (PIS) कभयचायीको व्मजक्तगत विियण कम्प्मटृय प्रणारीभा 
तमायी य अद्यािलधक गने सीऩ विकास 

प्रशासन शाखा सूचना प्रविलध शाखा 

Digital Notice Board भापय त सूचना तथा सेिा प्रिाहको जानकायी साियजलनक गने  सूचना प्रविलध शाखा प्रशासन शाखा 

सभदुामावमक विकास तथा 
रजऺत िगय उत्थान 

 

गाउॉ विकासभा सभदुाम ऩरयचारनको आिश्मकता, सॊचालरत कामयिभको आधायभा बािी 
कामयददशा  

ऩूिायधाय विकास शाखा मोजना शाखा 

गाउॉऩालरकाको सेिा प्रिाह य कामयप्रणारीभा सधुायका रालग सभदुामको सशजक्तकयण काननु शाखा प्रशासन शाखा 
मोजना तजुयभा देजख कामायन्िमन सम्भका चयणभा सभदुामको बभूीका य जजम्भेिायी मोजना शाखा िडा कामायरम  

रजऺत िगय विकास कामयिभको ऩवहचान  य ऩरयचारनभा सभदुामको जजम्भेिायी ऩूिायधाय विकास शाखा िडा कामायरम 

िारभैत्री कामयिभ ऩवहचानभा सभदुामको बबूीका सा.वि.शाखा िडा कामायरम 
िारभैत्री गाउॉ लनभायणभा सभदुामको अग्रसयता सा.वि.शाखा िडा कामायरम 
सा.स.ु कामयिभको अलबभखुीकयण सा.वि.शाखा िडा कामायरम 
भवहरा उत्थान कामयिभ ऩवहचान य ऩरयचारन सा.वि.शाखा िडा कामायरम 
जेष्ठ नागरयक रजऺत कामयिभ ऩरयचारन  सा.वि.शाखा िडा  सेिा कामायरम 
दलरत उत्थान कामयिभ ऩवहचान य ऩरयचारन सा.वि.शाखा िडा सेिा काृामायरम 
जनजालत रजऺत कामयिभ ऩवहचान य ऩरयचारन सा.वि.शाखा िडो सेिा कामायरम 
मिुा रजऺत कामयिभ ऩवहचान य ऩरयचारन सा.वि.शाखा िडा सेिा कामायरम 
पयक ऺभता बएका फगयराई प्रत्मऺ पाईदा ऩगु्ने कामयिभको ऩवहचान तथा ऩरयचारन सा.वि.शाखा िडा सेिा कामायरम 
साभदुावमक भेरलभराऩ तथा द्वन्द्व व्मिपथाऩन प्रशासन शाखा िडा सेिा कामायरम 
साभदुावमक विकास कामयकभ सभन्िमभा गैससको बभूीका तथा गैसस डेपकको पथाऩना य 
विमाशीरता 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  साभाजजक वि. शाखा 

याजपि प्रशासन     गाउॉपतयीम याजपिका श्रोतको अिधायणा तथा सॊबाव्मता अध्ममन य प्रऺेऩण सम्िन्धी याजपि शाखा आ.प्र.शाखा, आ.रे ऩ. शाखा 
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कामयऺ ते्र विषमगत विमाकराऩको विियण भु् म जजम्भेिायी  सहामक जजम्भेिायी 
व्मिपथऩान तथा  सदुृढीकयण 

आ.रे.ऩ.शाखा 
आ.प्र.शाखा 

अलबभखुीकयण 

गाउॉपतयीम याजपि ऩयाभशय सलभलतको विमाशीरता य  जजम्भेिायीको अलबभखुीकयण  याजपि शाखा आलथयक प्रशासन शाखा,  
याजपि भूल्माङ्कनका भूरबतू आधायहरू विलध, प्रकृमा तथा आन्तरयक य फाह्य सभन्िमको 
आिश्मकता  

याजपि शाखा मोजना शाखा 

कयदाताको विियण अद्यािलधक सवहत कय तथा याजपिका अलबरेखहरू व्मिपथाऩन य 
सॊयऺणका सीऩ  

याजपि शाखा मोजना शाखा 

याजपि प्रणारीको  Computer Data Base तमायी  गयी िडा कामायरमसॉग Linkage गने 
विलध,आधाय  

जनशजक्त विकास शाखा याजपि शाखा य सचुना शाखा 

याजपि सङ्करन कम्प्मटुय Software Program सञ्चारनभा िडासलभलतका कभंचायीराई 
प्रजशऺण   

याजपि शाखा मोजना शाखा 

एकीकृत सम्ऩजत्त कय प्रणारीको तमायी , त्माॊक सङ्करन तथा पाईर व्मिपथाऩन 
सम्िन्धी प्रजशऺण 

याजपि शाखा मोजना शाखा य काननु शाखा 

कयदाता जशऺा तथा सचेतना एिॊ प्रोत्साहन कामयिभ याजपि शाखा िडा सलभलतहरू 
LISA का विषमगत सूचक तमायी तथा जजम्भेिायी फहन  काननु शाखा मोजना शाखा 
याजपि शाखाको सञ्चारन तथा सदुृढीकयण याजपि शाखा जजन्सी व्मिपथाऩन 

 
 

आलथयक प्रशासन, वित्तीम 
व्मिपथाऩन    तथा 
सदुृढीकयण 

 

गाउॉऩालरकाको कोष सञ्चारन ऩिलत, खाता व्मिपथाऩन, जजम्भेिायी एिॊ अन्तय तह सभन्िम  आ.प्र. शाखा  

फावषयक िजेट तथा कामयिभ तजुयभाभा जशषयकगत श्रोत अनभुान तथा विलनमोजनका विलध य 
व्मिहाय 

आ.प्र. शाखा मोजना शाखा य आ.रेऩ.शाखा 

पथानीम तह आ.प्र. लनमभािरी फभोजजभका अनसुचुीहरूको प्रमोगको सैिाजन्तक य 
व्मिहारयक ऻान  

आ.प्र. शाखा मोजना शाखा य आ.रेऩ.शाखा 

भालसक आम व्मम विियण तथा वित्तीम प्रगती प्रलतिेदन तमायी विलध  आ.प्र. शाखा  
वित्तीम जोजखभ न्मूनीकयणका आधाय, प्रविमा एिॊ सॊपथागत  जजम्भेिायी  आ.प्र. शाखा  
आ.रे.ऩ.य अजन्तभ रेखा ऩरयऺणको तमायी तथा प्रलतिेदन कामायन्िमनका रालग सभन्िम य 
बभूीका  

आ.प्र. शाखा  



  
 

 

कामयऺ ते्र विषमगत विमाकराऩको विियण भु् म जजम्भेिायी  सहामक जजम्भेिायी 
ऩेश्की तथा फेरुज ुसम्ऩरयऺणका विलध प्रविमा तथा शाखागत  जजम्भेिायी य बभूीका        आ.प्र. शाखा  
LISA का विषमगत जजम्भेिायी तथा सूचकभा आधारयत दपतािेज तमायीको आधायबतू 
प्रजशऺण 

आ.प्र. शाखा  

Account Software सञ्चारन तथा सदुृढीकयण  एिॊ रेखा व्मिपथाऩन प्रजशऺण आ.प्र. शाखा  
Accrual Account System )प्रोदबािी रेखा प्रणारी( को सैिाजन्तक अिधायणा य प्रमोगको 
तमायी 

आ.प्र. शाखा  

गाउॉऩालरका अन्तगयत यहने विशेष कोष सञ्चारन तथा व्मिपथाऩनका आधायबतू कामयविलध 
तमायी य प्रमोग 

आ.प्र. शाखा  

आलथयक प्रशासन शाखाको सदुढीकयण आ.प्र. शाखा जजन्सी व्मिपथाऩन 
रेखा ऩरयऺण तथा िेरुज ु
पछौट  

  
 

आन्तरयक विजत्तम अनशुासनभा आ.रे.ऩ.को बभूीका  तथा जजम्भेिायीको आधायबतू 
अनजुशऺण 

आ.रे.ऩ. शाखा मोजना शाखा य आ.प्र.शाखा 

आ.रे.ऩ/भ.रे.ऩ.फेरुज ुरगत तमायी, पछौटका आधाय, विलध प्रविमा य आ.रे.ऩ.शाखाको 
बभूीका 

आ.रे.ऩ. शाखा मोजना शाखा य आ.प्र.शाखा 

याजपि आमको आन्तरयक रेखाऩरयऺणको तमायी तथा शाखा य िडा सलभलतसॉग सभन्िम  आ.रे.ऩ. शाखा मोजना शाखा य आ.प्र.शाखा 
Importance and need of  Pre-Audit in all Municipal  Expenditures आ.रे.ऩ. शाखा मोजना शाखा य आ.प्र.शाखा 
आ.रे.ऩ.कामयमोजना तमायी तथा प्रलतिेदनभा सभेटन ु ऩने आधाबतू विषमफपतकुो  रेखन 
सीऩ 

आ.रे.ऩ. शाखा मोजना शाखा य आ.प्र.शाखा 

Public Procurement Management Training to all Concerned Officers and Staff आ.रे.ऩ. शाखा य आ.प्र.शाखा मोजना शाखा 
आ.रे.ऩ.शाखाको सदुृढीकयण कामयिभ आ.रे.शाखा जजन्सी व्मिपथाऩन 

जजन्सी तथा सम्ऩजत्त 
व्मिपथाऩन 

  
 

आ.प्र.लनमभािरी फभोजजभ जजन्सी लनयीऺण एिॊ प्रलतिेदन कामायन्िमन  य व्मिपथाऩन  जजन्सी व्मिपथाऩन शाखा आ.प्र.शाखा य आ.रे.ऩ. शाखा 
जजन्सी सफ्टिेमयको प्रमोग य रगत सॊयऺण जजन्सी व्मिपथाऩन सूचना शाखा 
अचर सम्ऩजत्तको सॊयऺण तथा व्मिपथाऩन जजन्सी व्मिपथाऩन आ.रे.ऩ.शाखा 
खयीद ईकाईको प्रबािकायीता एिॊ साियजलनक खयीद व्मिपथाऩन ऺभता अलबफवृि आलथयक प्रशासन शाखा य 

जजन्सी 
आ.प्र,,शाखा,आ.रे.ऩ. य काननु 
शाखा 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।78। 
 

 

कामयऺ ते्र विषमगत विमाकराऩको विियण भु् म जजम्भेिायी  सहामक जजम्भेिायी 
िावषयक खयीद मोजना लनभायण तथा पिीकृती (विधी,प्रकृमा य उऩमोगीता ( आलथयक प्रशासन शाखा य 

जजन्सी 
मोजना शाखा, आ.प्र.य काननु शाखा 

सयुजऺत बिन लनभायण तथा 
नक्शा ऩास 

 

Orientation on Building Rules, Regulations, By-laws, norms/ standards 

(Technical Staff and Community leaders ) 

प्राविलधक शाखा मोजना शाखा य काननु शाखा 

GIS Training and its use in Municipal planning and Digital house numbering. प्राविलधक शाखा मोजना य सचुना प्रविलध शाखा 
Training on Basic facts and figures must be mentioned in  Building Construction 

Permit Application and  Buliding Design and drawings(Granting Process of Permit ) 
प्राविलधक शाखा मोजना  

Construction management and Latest trends in Building Constructions  ( State of Art ) 

and Grant Permission 
प्राविलधक शाखा मोजना य शहयी मोजना  

Training on Disaster Risk Reduction in  Urban Planning  and Building Construction प्राविलधक शाखा मोजना य शहयी विकास मोजना 
Management and Skill Development Training to Engineers/Sub Engineers/ Amin प्राविलधक शाखा मोजना य शहयी विकास मोजना 
Capacity Enhancing Training to Technical Staff on Construction Monitoring  प्राविलधक शाखा मोजना य शहयी विकास मोजना 
Skill  Development  Training to Masons for EQ resistent Safe  Building Construction प्राविलधक शाखा मोजना य शहयी विकास मोजना 

शहयी विकास तथा मोजना Training on Urban Planning               (Comprehensive Planning, MTMP, Annual 

Planning, Strategy  planning ) 
प्राविलधक तथा मोजना शाखा मोजना य नक्शा शाखा 

Training on Construction Management and Skill Development on Quality Assurance 

and Technical Audit. 
प्राविलधक तथा मोजना शाखा मोजना य नक्शा शाखा 

Orientation and Refresher Training on  Emerging New Engineering Trends प्राविलधक तथा मोजना शाखा नक्शा शाखा एिॊ सूचना प्रविलध 
शाखा 

Enhance capacity on the use GIS,Training on Sectoral Urban PlanningEngineering 

Software in Planning and Development   
प्राविलधक तथा मोजना शाखा मोजना य नक्शा शाखा 

Training on Maintaing transparency and reduce fidusiary risk in Urban  Projects , प्राविलधक तथा मोजना शाखा मोजना य नक्शा शाखा 
Enhance know-how on the use of Norms, Stardards, Preparation of Cost Estimate and 

BOQ,Final Evaluation, Feasibility Study 
प्राविलधक तथा मोजना शाखा आ.प्र.शाखा, आ.रे.ऩ. शाखा य 

नक्शा शाखा 
Bid Document preparation and Evaluation Skill and e-bidding  process . प्राविलधक तथा मोजना शाखा मोजना य नक्शा शाखा 
Training on preparation of Periodic  Physical Progress Report, PFM and  Preparation 

of Workplan, 
प्राविलधक तथा मोजना शाखा मोजना शाखा 

Experience Sharing Exposure Visits for practical  learning . प्रशासन शाखा ऩूिायधाय विकास शाखा 



  
 

 

कामयऺ ते्र विषमगत विमाकराऩको विियण भु् म जजम्भेिायी  सहामक जजम्भेिायी 
In Service Training  to  Technical staff. प्रशासन शाखा सिै शाखाहरु 

िाताियण भैत्री पथानीम 
शासन  एिॊ साभदुावमक 
पिाप्म  तथा सयसपाई   
प्रिद्र्धन 

Orientation on EFLG promotion to Municipal Staff and Community People    ( 

TLO,WCF,CAC,Schools) 
ऩूिायधाय विकास शाखा मोजना शाखा 

Skill transfer training to Community (TLO,WCF,)on Solid Waste Management ( 

Reduce, Reuse and  Recycle ) 
ऩूिायधाय विकास शाखा मोजना शाखा 

Community Interaction and participatory Campaign  for Green and Healthy City ऩूिायधाय विकास शाखा मोजना शाखा य िाताियण शाखा 
Capacity Building of Cleaning Staff /Institutions to manage and collect Garbage  (HH 

level and  Public places) 
ऩूिायधाय विकास शाखा िाताियण शाखा 

Public Health Promotion and Health Service Strengthening at Community level  ऩूिायधाय विकास शाखा तोवकएको शाखा 
Social Heath Protection ( Identification of Vulnerable group , Health Insurance and 

other Support  Services ) 
ऩूिायधाय विकास शाखा तोवकएको शाखा 

Municipal Health Centre Management  and Medical Waste  Management ऩूिायधाय विकास शाखा तोवकएको शाखा 
Management and Networking of Ambulance Services ऩूिायधाय विकास शाखा तोवकएको शाखा 
Interaction with Tourism and Hotel Enterprenuers to Maintain Environment. ऩूिायधाय विकास शाखा तोवकएको शाखा 

गाउॉऩालरका जनप्रलतलनधीको 
ऺभता अलबफिृी 

गाउॉऩालरका ऩदालधकायीहरुको काभ कतयव्म अलधकाय तथा गाउॉपतयीम सेिा प्रिाह य 
विकास लनभायणभा खेल्ने बभूीका 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत प्रशासन शाखा 

गाउॉऩालरका फैठक सॊचारन तथा लनणयम प्रविमा ) विलबन्न सलभलत÷ उऩसलभलत सवहतको ( 
सम्िन्धी अलबभखुीकयण  

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत प्रशासन शाखा 

गाउॉपतयीम आिलधक÷िावषयक कामयिभको तजुयभा, कामायन्िमन, सभन्िम,सऩुरयिेऺण, अनगुभन 
सम्िन्धी अनजुशऺण 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत प्राविलधक तथा मोजना शाखा 

गाउॉपतयीम याजपिका ऺेत्र, अलधकाय , आम प्रषऩेण, िजेट तजुयभा, आरेऩ तथा रेखा  
सलभलतको काभ कतयव्म य बभूीका 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत याजपि प्रशासन,  आ.रे.ऩ. य शाखा 

प्रशॊसनीम दृविकोण, सकायात्भक सोच, द्वन्द्व व्मिपथाऩन विषमका प्रजशऺण प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ऩूिायधाय विकास शाखा 
आचाय सॊवहता तथा जशिाचाय ऩारना, डे्रस कोड ऩारना, फैठक तथा सजचिारम व्मिपथाऩन प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत प्रशासन शाखा 
याविम एिॊ अन्तयायविम पतयभा गाउॉऩालरकाहरु सॊग बलगनी सम्िन्ध पथाऩनाका आधाय य 
गाउॉऩालरकाको वहत प्रिद्र्धनका ऺेत्रहरुको ऩवहचान 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत तोवकएको शाखा 

ऩदालधकायीको ऺभता फवृिका कामयिभहरु प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत प्रशासन शाखा 



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।80। 
 

 

कामयऺ ते्र विषमगत विमाकराऩको विियण भु् म जजम्भेिायी  सहामक जजम्भेिायी 
( गाउॉऩालरकाको लनणयम य आिश्मकता अनसुाय (   

िडा सलभलतको ऺभता 
अलबफिृी तथा प्रत्मऺ सेिा 
प्रिाहभा सधुाय 

नमा पथानीम तह िभोजजभ िडा सेिा कामायरमको कामयसम्ऩादन जजम्भेिायी लनिायह रगामत 
प्रशासकीम कामयहरुभा एकरुऩताका रालग व्मिहारयक प्रजशऺण  

कानून तथा ऩयाभशय शाखा मोजना शाखा 

िडाफाट प्रदान गयीने लसपारयशहरु ,सजयभीन भचुलु्का, लरखत य ऩत्रव्मिहायभा एकरुऩता 
एिॊ आधायबतू काननुी ऩऺहरुभा अनजुशऺण 

कानून तथा ऩयाभशय शाखा मोजना शाखा 

Vital Events Registration System (VERS) कम्मटुय सफ्टिेमयभा आधारयत ऩॊजीकयण 
सेिा सॊचारन तथा व्मिपथाऩन 

ऩॊजीकयण तथा सा.स ुशाखा सूचना तथा प्रविलध य प्रशासन 
शाखा 

िडाराई कम्प्मटुय प्रणारीभा आफि गयी पथानीम याजपि सॊकरनको केन्र फनाउनका 
रालग िडासजचि य सहामकराई कम्प्मटुय प्रजशऺण य अलबभखुीकयण 

सूचना प्रविलध शाखा याजपि प्रशासन शाखा य प्रशासन 
शाखा 

साभाजजक सयुऺा कामयिभ सॊचारन, व्मिपथाऩन, अनगुभन, साभदुावमक ससजक्तकयणभा िडा 
सलभलतको जजम्भेिायी य बभूीका विषमभा अलबभखुीकयण 

साभाजजक विकास शाखा प्रशासन शाखा, ऩॊजीकयण शाखा 

सहबालगतात्भक य सभािेजश मोजना तजुयभाको प्रकृमा य फडाको जजम्भेिायी विषमभा 
आधायबतू प्रजशऺण  

प्राविलधक तथा मोजना शाखा प्रशासन शाखा 

उ.स.गठन, मोजना कामायन्िमन, अनगुभन य ऩायदजशयता कामभ याख्न ेविलध एिॊ प्रकृमा प्राविलधक तथा मोजना शाखा प्रशासन शाखा  
फडा कामायरमभा साभदुावमक भेरलभराऩ केन्र पथाऩना य  भेरलभराऩकतायको प्रजशऺण 
तथा  

साभाजजक विकास शाखा प्रशासन शाखा 

सयकायी तथा साियजलनक चर अचर सम्ऩजत्तको रगत तमायी तथा ऐलतहालसक ऩयुाताजत्िक 
सम्ऩदाको सॊयऺण गयी ऩमयटन प्रिद्र्धनभा िडा कामायरमको  बभूीका य जजम्भेिायी 

प्रशासन शाखा जजन्सी व्मिपथाऩन शाखा 

Focus Group Trainings on 

Partnership and 

Strengthening the Capacity 

 

Training on Appreciative Inquiry and Positive thinking ऩूिायधाय विकास शाखा प्रशासन शाखा 
Training on Office management ,  Coordination , and Team Building जनशजक्त विकास शाखा प्रशासन शाखा 
Training on Conflict and  Stress management ऩूिायधाय विकास शाखा प्रशासन शाखा 
Training on Urban Collaoration and partnership Development प्राविलधक तथा मोजना शाखा सिै शाखा 
Orientation on Performance Contract and roles of Section Chiefs. मोजना शाखा प्रशासन शाखा 
Orienatation on MCPM and Indicator based Evidence Preparation Process , with 

clearcut role and responsibility 
प्रशासन शाखा मोजना शाखा,  आ.प्र शाखा 



  
 

 

कामयऺ ते्र विषमगत विमाकराऩको विियण भु् म जजम्भेिायी  सहामक जजम्भेिायी 
Report Writing and Presentation Skills ऩूिायधाय विकास शाखा सिै शाखाहरु 
New Initiatives on Public Private Partnership for Resource Mobilization प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  याजपि शाखा 
e-governance and its potentiality in urban governanace सूचना   प्रविलध शाखा सिै  शाखाहरु 
Preparation of Tourism Masterplan  प्राविलधक तथा मोजना शाखा ऩूिायधाय,याजपि, सूचना प्रविलध य 

आ.प्र. 
विविध विषमसॊग सम्िजन्धत 
तालरभ अिरोकन, अध्मममन 

आधायबतू सेिाकारीन तालरभ )सिै शे्रणी य तहका प्रशासलनक य प्राविलधक 
कभयचायीहरुराई कामयऺ ेत्र य लभल्दो विषमको( 

प्रशासन शाखा सिै शाखाहरु 

अभ्ममन अिरोकन भ्रभण फावषयक ९ ऩल्ट ( सिै शाखा य ऺेत्रको प्रलतलनलधत्ि यहने गयी 
गाउॉऩालरकाको लनणयम अनसुाय( 

ऩूिायधाय विकास शाखा प्रशासन शाखा, 

सिायी चारकहरुराई साधनको लनमलभत भभयत सॊबाय कामयतालरका तमायी , रगफकुको 
प्रमोग तथा सयुऺा प्राथलभकता िाये अलबभखुीकयण 

प्रशासन शाखा जजन्सी व्मिपथाऩन शाखा 

कामायरम व्मिपथाऩन, सयुऺा तथा सेिा प्रिाहभा सहमोगी कभयचायीको आचयण तथा  
बभूीकाको विषमभा   प्रजशऺण 

प्रशासन शाखा  सिै शाखाहरु 

सहामक कभयचायीको ऺभता फिृीका रालग भाॊगभा आधारयत कम्प्मटुय प्रजशऺण एिॊ दताय 
चरानीभा कम्प्मटुयको प्रमोग 

सूचना प्रविलध शाखा प्रशासन शाखा 

विद्यतुीम हाजजयी, फ्माक्स, पोटोकवऩ, वप्रन्टय एिॊ अन्म औजाय उऩकयणको उऩमोग तथा 
सॊबाय विषमभा सहामकहरुराई आधायबतू प्रजशऺण 

सूचना प्रविलध शाखा प्रशासन शाखा य                   
जजन्सी व्मिपथाऩन शाखा 

नागरयकप्रलतको जिापदेहीता सशुासन पथाऩनाभा सभदुामको अग्रसयता य बभूीका काननु शाखा प्रशासन शाखा 
सूचनाको हकको प्रमोग य कामय जजम्भेिायी िहनभा सभदुामको ऺभता अलबफिृी सूचना शाखा प्रशासन शाखा 
भाछा भास ुऩसर  तथा फजाय अनगुभनका काननुी तथा प्रविमागत अलबभखुीकयण   सा.वि.शाखा गाउॉ प्रहयी 
सेिा प्रिाहभा नागरयक िडाऩत्रको भहत्ि, प्रमोग य जजम्भेिायी विषमभा अलबभखुीकयण प्रशासन शाखा सिै शाखाहरु 
सशुासन प्रिद्र्धनभा गनुासो सनुिाई, सम्िोधन तथा व्मिपथाऩन ,गनुासो ऩेटीकाको प्रमोग सचुना शाखा प्रशासन शाखा 
साियजलनक सनुिाई, साियजलनक ऩयीऺण, साभाजजक ऩयीऺणका विलध तथा प्रविमा य 
जजम्भेिायी 

प्राविलधक तथा मोजना शाखा प्रशासन शाखा 
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कामयऺ ते्र विषमगत विमाकराऩको विियण भु् म जजम्भेिायी  सहामक जजम्भेिायी 
साियजलनक जिापदेवहताका औजायहरुको प्रमोगको आधाय य विश्लषेण ऺभता विकास 
प्रजशऺण  

सूचना शाखा प्रशासन शाखा  

लनमलभत फैठक, छरपर तथा तत्कारीन आिश्मकता सम्िोधन गनय ऩवहचान गरयएका 
अलबखुीकयण, अनजुशऺण तथा प्रजशऺण कामयहरु 

प्रशासन शाखा ऩूिायधाय शाखा 
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ऩरयच्छेद – ऩाॉच् अनगुभन भूल्माङ्कन प्रलतिेदन तथा सभीऺा 
ॲ.८ अनगुभन भूल्माङ्कन प्रलतिेदन तथा सभीऺा 
पिीकृत ऺभता अलबििृी कामयमोजनाको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा सभीऺाको सॊपथागत व्मिपथारे नै मोजनाको सपर 
कामायन्िमनको आधाय खडा गने बएकोरे  देहामभा अनसुाय हनु लसपरयश गरयन्छ  । 

ॲ.८.८ अनगुभन सम्िन्धी व्मिपथा  

 गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा गठन हनुे गाउॉ पतयीम सऩुरयिेऺण तथा अनगुभन सलभलतरे 
ऺभता विकास कामयमोजना अन्तगयत सॊचालरत विमाकराऩहरूको अनगुभन गनेछ । गाउॉऩालरकारे 
तोकेको ऩदालधकायीको सॊमोजकत्िभा अनगुभन उऩसलभलत गठन गयी विऻ सभूहराई अनगुभनको 
अलबबाया ददन सवकनेछ । 

 सलभलतरे अनगुभनका सूचक लनधाययण गयी सो आधायभा अनगुभन गनुय ऩनेछ । अनगुभनका िभभा 
देजखएका विषमहरूभा आफ्नो याम सझुाि सवहतको लरजखत प्रलतिेदन गाउॉ कामयऩालरका सभऺ ऩेश 
गनेछ । 

 प्राप्त अनगुभन प्रलतिेदन उऩय गाउॉ कामयऩालरकाको फोडय फैठकभा छरपर गयी गाउॉऩालरकारे 
आिश्मक लनणयम गनेछ य त्मपतो लनणयम गाउॉऩालरकारे िेिसाईट भापय त साियजलनक गनुय ऩनेछ । 

 गाउॉऩालरकाको ऺभता विकास कामयमोजना अन्तगयत सॊचालरत कामयिभहरूको अनगुभन भन्त्रारमको 
जनशजक्त विकास शाखाको अगिुाईभा ऺभता विकासका ऺेत्रभा सहमोग गने साझेदाय सॊपथा िा 
कामयिभका प्रलतलनलध सजम्भलरत टोरीफाट सभेत गयाउन सक्नछे ।  

 भन्त्रारमरे आिश्मक देखेभा विषम विऻ भापय त सभेत सॊचालरत कामयिभको अनगुभनको व्मिपथा गनय 
सक्नेछ य प्रदेश गठन नबए सम्भ भन्त्रारमफाट ददईएका भागयदशयन ऩारना गनुय गाउॉऩालरकाको कतयव्म 
हनुेछ । 

ॲ.८.९ भूल्माङ्कन सम्िन्धी व्मिपथा 
 तीन िषे ऺभता विकास कामयिभ अन्तगयत ॰ आलथयक फषयभा सम्ऩन्न बएका कामयिभका आधायभा 

गाउॉऩालरकारे सेिा प्रदामक, सेिा ग्राही य सभदुामको ऺभता, कामय दऺता तथा व्मिहायभा के कपतो 
सकायात्भक िा नकायात्भक ऩरयितयन देखा ऩयेकारे सो को रेखाजोखा गनय पितन्त्र विषम विऻफाट 
कामयिभको प्रबाि भूल्माङ्कन गयाउन ु ऩनेछ । सो प्रलतिेदन गाउॉ सबाभा प्रपततु गयी छरपर गयी सो 
लनणयम साजयजलनक गनुय ऩनेछ । 

ॲ.८.॰ प्रलतिेदन तथा सभीऺा सम्िन्धी व्मिपथा 
 ऺभता विकास कामयिभको प्रत्मेक चौभालसक अिलधको प्रगती प्रलतिेदन गाउॉऩालरकाको जनशजक्त विकास 

शाखा िा कभयचायी प्रशासन शाखारे प्रगती प्रलतिेदनको ढाॉचाभा तमाय गयी प्रदेशको विबाग य गाउॉऩालरका 
ऩेश गनुय ऩनेछ । गाउॉऩालरकाभा आमोजना गरयने चौभालसक सभीऺा फैठकभा ऺभता विकास प्रगती 
प्रलतिेदन प्रपततु बई छरपर गयी सो विषमभा बएको लनणयम साियजलनक गनुय ऩनेछ । 

ॲ.९ गाउॉऩालरकाको सॊपथागत सदुृढीकयण य सधुायका लसपारयशहरू 

फढदो अव्मिजपथत शहयीकयण, जर जभीनको फढदो दोहन तथा अफैऻालनक उऩमोगरे लसजयना गयेका भानिीम, 
बौलतक, साभाजजक एिॊ िाताियणीम सभपमाहरू लनयाकयण गनय गाउॉऩालरकाहरूरे प्रकृमाभखुी बन्दा ऩलन ऩरयणाभभखुी 
काभहरूभा आपनो सॊऩूणय ध्मान केन्रीत गनय आिश्मक छ ।   

 व्मिजपथत गाउॉ विकासको रालग दूयगाभी गरुुमोजना तजुयभा गयी कामायन्िमनभा ल्माउने य गरुुमोजनारे 
लनधाययण गयेको प्राथलभकताको कामयिभ य ऺेत्रभा ऩमायप्त फजेट विलनमोजन गने ऩिती अऩनाउने । दृढ 
सोच य सॊकल्ऩ लरई अगाडी फढने । 
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 जग्गाहरूको खण्डीकयण लनमन्त्रण गयी शहयी बौलतक ऩूिायधायहरूको व्मिजपथत रुऩभा विकास गनय 
गाउॉऩालरकारे याविम बउूऩमोग नीलतराई आधाय भानी गाउॉऩालरकाको बउूऩमोग नीलत तथा कामयिभ तजुयभा 
गयी राग ुगनुय ऩने ।   

 सॊघीम ढाॉचाभा पथानीम सयकायको रुऩभा गाउॉऩालरकाको उऩजपथती, बभूीका य आगाभी पिरुऩको जजम्भेिायी 
िहन गनय सक्ने सऺभ पथानीम सयकायको सोच य सऩना साकाय ऩानय गाउॉका विलबन्न फगय, सभदुाम, 
ऩेशागत विऻता फोकेका अनबुिी व्मजक्तहरूको सभेत याम, सल्राह लरई सकायात्भक ऩरयितयनको ददशाभा 
अनबुिराई ऩूॉजीको रुऩभा उऩमोग गनय ऩहर गने ।  

 बौलतक विकास य साभाजजक विकासराई सभान बाय य भहत्िका साथ अगाडी फढाउन ऩयम्ऩयागत 
कामयिभ बन्दा ऩलन सचुना प्रविलधको विकासरे ल्माएको प्रविलधभैत्री विकास य सभािेजश विकासको भाॊगराई 
सम्िोधन हनुेगयी सफै िगय सभदुामको अऩनत्ि हनुे सभमसाऩेऺ य राब लरनसक्न ेकामयिभको ऩवहचान गयी 
सन्तलुरत विकासभा जोड ददने । 

 एक ऩपुताफाट अको ऩपुताभा सदै आएको ऩयम्ऩयागत सीऩ, कौशर,  ऻानको सम्िधयन तथा सॊयऺण गयी 
सापकृलतक वियासतको जगेनाय गनय त्मपता सीऩ, ऻान, कौशर िोकेका ऩरयिायहरू, व्मजक्तहरूको रगत खडा 
गने,  लनजी ऺेत्रसॉग सहकामय गयी उनीहरूको ऩेशाराई भमायददत य व्मिजपथत गाउॉऩालरका फनाउने तथा 
नमाॉ ऩपुताभा त्मपता सीऩ हपतान्तयण हनुे गयी ऺभता विकास कामयिभ सञ्चारन गने,  गाउॉभा कोसेरी तथा 
उऩहाय ऩसर सन्चारनभा ल्माउन लनजी ऺेत्रराई प्रोत्सावहत गने । 

 पिपथ सपा हयाबया तथा िाताियणीम दृविरे सभनु्नत गाउॉको ऩरयकल्ऩना साकाय ऩानय िाताियण सॊयऺण य 
सम्िियनका  पऩि नीलत य कामयिभको भाध्मभरे सयसपाईराई घयऩरयिाय तहसम्भ सॊपथागत गनय विद्यारम 
केन्रीत अलबमान सञ्चारन गनुयका साथै साभदुावमक य साभाजजक सॊघसॊपथाहरूको सहमोगभा व्माऩक रुऩभा 
जनऩरयचारनको सॊपथागत व्मिपथा लभराउने ।  

 खरुा ददसा भकु्त गाउॉऩालरका घोषणा गयेऩलछ गाउॉका विलबन्न साियजलनक पथानहरूभा साियजलनक तथा 
साभदुावमक शौचारमको व्मिपथा हनु नसक्दा खरुा ददसा भकु्त गाउॉ घोषणा बए ऩलन व्मिहायभा नै देजखन 
आिश्मक छ  । सभ्म य सपा गाउॉ हनुका रालग साियजलनक शौचारमको भहत्ि दशायई यहन ुऩदैन । 
अत् गाउॉका व्मपत य साियजलनक पथानहरूभा साियजलनक तथा साभदुावमक शौचारम लनभायण कामयराई 
प्राथलभकता ददन ुऩने ।  

 गाउॉऩालरकारे आफ्नो फतयभान कामयिोझको मथाथय अध्ममन य विश्लषेण गयी आन्तरयक आम्दानीको 
तोवकएको प्रलतशत खचयरे धान्न सक्ने गयी कभयचायीको उऩमकु्त आकाय तम गने य सोही आधायभा ऺभता 
विकासका सघन कामयिभ सञ्चारन गनुय ऩने देजखन्छ । प्रत्मेक ऩदको पऩि कामयविियण तमाय गने य जो 
कभयचायी जनु ऩदको रालग लनमकु्त बएको छ सोही ऩदको कामयविियणका आधायभा काभको जजम्भेिायी 
तोक्ने य कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कनको रालग पऩि सूचक तमाय गयी राग ुगनुय ऩने।   

 शहयी गरयिी न्मूनीकयणका रालग गरयि ऩरयिायको ऩवहचान गयी सीऩभूरक य आमभूरक विशेष 
कामयिभहरू सञ्चारन गयी भानिीम भूल्म भान्मता य पिाबीभानराई सॊयऺण गनय ध्मान ददन ुऩने । 

 गाउॉऩालरकारे जलत सकैु ठूरो सऩना देखे ऩलन त्मो साकाय ऩानय आम्दानीका श्रोतहरूको बयऩदो आधाय 
खडा गनै ऩदयछ । याजपि प्रशासनको सदुृढीकयण गयी आन्तरयक याजपि फवृि गनय गाउॉऩालरकारे सऺभ 
याजपि प्रशासन शाखा गठन गनय जरुयी छ । गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रभा रगाउन ऩाउन ेकलतऩम कय 
याजपिको ऩरयचारन अिपथा अत्मन्त कभजोय यहेको ऩाइन्छ । जपतै् गाउॉऩालरका ऺेत्रभा विलबन्न ऩेशा 
व्मिसाम सञ्चारन गयी यहेका व्मिसामीहरूको मथाथय सॊ्मा य गाउॉऩालरकाभा दताय बएका व्मिसामीको 
सॊ्माभा ठूरो खाडर पऩि अिरोकन गनय सवकन्छ । प्राम् व्मिसामीहरूरे ऩसर व्मिसाम भालसक घय 
िहारभा लरई  सञ्चारन गयी यहेको य लनमभानसुाय घयिहारको ९ प्रलतशत यकभ गाउॉऩालरकारे िहार 
कय उठाउॉन ऩाउने कानूनी व्मिपथा बए ऩलन गाउॉऩालरकारे मस तपय  खासै ऩहर गयेको एिॊ चासो याखेको 



  
 

 

ऩाइदैन । मपता कलतऩम ऺेत्रहरू छन ्जहाॉ गाउॉऩालरकारे कयको दय होईन दामया फढाउन सकेभा कयोडौ 
आम्दानी फवृि हनु सक्ने सॊबािना देजखन्छ ।  

 गाउॉऩालरकाको आम सङ्करनको रालग जायी गरयने नगदी यलसद लनमन्त्रणको जजम्भेिायी सवहत कामायरम य 
िडा तहफाट सङ्करन हनुे सफै वकलसभका याजपिका श्रोतहरूफाट सङ्करन हनुे आमहरूको भालसक 
रेखाऩरयऺण ऩिती फसाल्न सके िावषयक आम प्रऺेऩणको मथाथय अिपथाफाये गाउॉऩालरका फोडयराई सभमभा 
नै जानकायी हनु,े खचय व्मिपथाऩन तथा श्रोत ऩरयचारनभा सहमोग ऩगु्ने य गाउॉऩालरकाको आन्तरयक 
लनमन्त्रण प्रणारी फलरमो बई विजत्तम अनशुासन कामभ गनय व्मिपथाऩन सऺभ हनुेछ । 

 गाउॉऩालरकाको नागरयक फडाऩत्र सफै सेिाग्राहीरे सयर रुऩभा ऩढ्न य फझु्न सक्ने आकाय य अऺयभा 
तमाय गयी उऩमकु्त पथानभा याख्न ेव्मिपथा लभराउने । नागरयक फडाऩत्रभा उल्रेख बए अनसुाय तोवकएको 
सभम लबत्र सेिा ऩाउने सलुनजितता गने ।  

 नागरयक फडाऩत्र अनसुाय सेिा ऩाइन्छ बन्ने विश्वास सेिाग्राहीभा जगाउन य तोवकएको जजम्भेिायी लनिायह गनुय 
हाम्रो कतयव्म हो बन्ने दावमत्ि िोध सेिा प्रदामकराई अनबुतूी गयाउन साियजलनक सनुिाई कामयविलधरे तोके 
अनसुाय ऺलतऩूतॉ सवहतको सेिा सवुिधाको प्रत्माबतूी गने य नागरयक फडाऩत्रभा आधारयत सेिाहरू िडा 
कामायरमसम्भ विपताय गने । 

 गाउॉऩालरकाफाट प्रदान गरयने विलबन्न साियजलनक सेिा प्रिाहभा जनताको प्रलतविमा य सन्तवुि भाऩनका रालग 
साभदुावमक अॊक ऩत्र, िवहगयभन अलबभत य नागरयक सन्तवुि भाऩनको प्रमोग िडातहसम्भ गने व्मिपथा राग ु
गयी सेिाग्राहीहरूफाट प्राप्त ऩषृ्ठऩोषणको आधायभा कभयचायीको भूल्माङ्कन गने, ऩयुपकृत गने य सेिाको 
गणुपतय सधुाय गने ।  

 गाउॉऩालरकाको हारको िेबऩेजराई सूचना सॊजारसॉग जोडन जरुयी देजखन्छ । गाउॉऩालरका सम्िन्धी 
भहत्िऩूणय सूचना तथा जानकायीहरू, सफै प्रकायका प्रलतिेदनहरू, आमव्मम य याजपिका विियणहरू, विलबन्न 
अध्ममनका प्रलतिेदनहरू, रेखाऩरयऺण प्रलतिेदनहरू, गाउॉऩालरका तथा गाउॉसबा य गाउॉसबाका लनणयमहरू, 

गाउॉऺेत्रभा उऩरव्ध साियजलनक सवुिधाहरू, सूचनाको हक कामायन्िमनका रालग गाउॉऩालरकाफाट प्रकाजशत 
गनुय ऩने सूचनाहरू, साभाजजक सयुऺा कामयिभका राबाजन्ित व्मजक्तहरूको ऩवहचान खलु्ने विियण, 
ऩॊजीकयणका विियण, मोजनाका प्रगती विियणहरू रगामत ऩमयटकीम सूचनाहरू लनमलभत अऩरोड गने 
व्मिपथा लभराउने  । 

 गाउॉऩालरकाफाट प्रदान गरयदै आएका कलतऩम सेिाहरू अनराईन भापय त प्रदान गनय सवकने सॊबािनाराई 
भूतय रुऩ ददने तपय  ठोस कदभ चाल्न ुऩने य िेबऩेजभा अनराईन गनुासो याख्न ऩाउन ेगयी सो वपचय थऩ 
गने ।  

 गाउॉऩालरकाको ॰ फषे ऺभता विकास कामयमोजना आगाभी आ.ि.९७ॴॶ।80 देजख कामायन्िमनभा आउने 
गयी प्रपतावित गरयएको छ । गाउॉकामयऩालरकाको कामायरमरे ऺभता विकास कामयिभ कामायन्िमन, 

सभन्िम य सहजीकयणको रालग एक अलधकृतको जजम्भेिायीभा जनशजक्त विकास शाखाको गठन गनय जरुयी 
देजखन्छ । जनशजक्त विकासको सफै विमाकराऩहरू सञ्चारनको सॊमोजन गने, कामयमोजना अनसुाय प्रपताि 
तमाय गने तथा प्रलतिेदन तमायी, फैठक व्मिपथाऩन, अनगुभन एिॊ सभीऺाका काभहरू गने गयी कामयविियण 
सवहतको जजम्भेिायी भौजूदा कुनै अलधकृतराइ लरजखत रुऩभा ददन सवकनेछ । 

 आधलुनक य सवुिधा सम्ऩन्न कामायरम बिनको लनभायण य सफै िडा सलभलतको कामायरमहरूराई ईन्टयनेटको 
भाध्मभरे आिि गयी जजम्भेिायी लनिायह गनय सिदठत य सॊपथागत प्रमास हनु आिश्मक छ । 

 
 

  



 ऺभता विकास मोजना भॊगरा गाउॉऩालरका ।86। 
 

 

ऩरयच्छेद –छ लनष्कषय  

पथानीम तहका गाउॉऩालरकारे नमाॊ सोच य शृ्रजनशीरताराई आधाय भानेय विकलसत प्रविलध य सभमको भाग अनसुाय 
ऩरयितयनराई पिीकाय गदै अगाडी फढन ुऩने चनुौती अिका ददनभा देजखन थारेको छ । गाउॉऩालरकाको कामयऺ ेत्र य 
कामय जजम्भेिायीभा िढोत्तयी बएसॉगै गाउॉ विकास तथा सेिा प्रिाह सम्फजन्ध नमाॉ अिधायणा, सोच, अभ्मासहरूभा 
व्माऩक ऩनुयािरोकन आिश्मक बई सकेको छ । पथानीम तहहरू अि पथानीम सयकायको बभूीकाभा विकासका 
सॊिाहकको रुऩभा व्मिहारयक तियभा नै रुऩान्तयणको रालग तमायी अिपथाभा यहन ुऩदयछ ।  

गाउॉऩालरकारे गाउॉ विकासका रालग लरएका दीघयकारीन विकास सोच, रऺ, यणनीलत तथा नीलतहरू नै गाउॉसबाफाट 
लनयन्तय रुऩभा साियजलनक गदै गाउॉको पिरुऩभा ऩरयितयनको प्रलतििता सवहत दूयगाभी भहत्िका कामयिभहरू 
अगाडी सारयएको देजखन्छ । पिीकृत कामयिभ सञ्चारन गनय आिश्मक कानूनी आधाय, साधनश्रोत, जनशजक्त, काभ 
गने उचीत िाताियण सफै उऩरब्ध हुॉदाहदैु ऩलन सभग्रभा कामय सम्ऩादनको पतय य उऩरब्धीफाट सन्तोष गने ठाउॉ 
देजखदैन । मसफाट पऩि हनु्छ वक पथानीम तहरे ठूरा सऩना फाड्न ु य प्रलतििता गनुय ऩवहरे आफ्नो भौजूदा 
सिठनात्भक एिॊ जनशजक्तको कामयसम्ऩादन ऺभता, दऺता य सीऩको आॊकरन गयी ऺभता अलबफिृी गने कामयराई 
उच्च प्राथलभकता ददन ुऩने यहेछ ।  

गाउॉऩालरकाराई सऺभ सफर य गलतशीर गाउॉऩालरकाको रुऩभा अगाडी फढाउन तथा आभ गाउॉिालसहरूराई 
गाउॉऩालरकाफाट उऩरब्ध गयाउन ुऩने सेिा सलुफधाहरू लछटो छरयतो एिॊ प्रबािकायी रुऩभा झन्झटयवहत वकलसभरे 
उऩरब्ध गयाउने जजम्भेिायी ऩूया गदै विकलसत गाउॉ लनभायणका काभभा प्रबािकायीता ल्माउन गाउॉऩालरकाको 
अियोधको रुऩभा यहेका प्रणारीगत य सॊपथागत सभपमा तथा  चनुौतीहरूको सवह ऩवहचान य सभाधानका रालग 
उऩमकु्त कदभ चाल्न गाउॉऩालरकारे आफ्ना साधन श्रोतको सवह उऩमोगभा ध्मान केन्रीत गनै ऩदयछ । मोग्म य 
सऺभ व्मजक्तराई रुची य विऻता बएको ऺेत्रको जजम्भेिायी य नेततृ्ि सजुम्ऩन सवकएभा सो फाट लछटो नतीजा प्राप्त 
हनुे य सिठन लबत्र अन्म कभयचायीराई ऩलन काभभा रुची य प्रोत्साहन लभल्न सक्दछ ।  

नेऩारको नमाॉ सॊविधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको सॊघीम सॊयचनाभा गठन हनु ेपथानीम तहको सयकाय य सो सयकायको 
कामय जजम्भेिायी सम्ऩादन गनय अवहरेका गाउॉऩालरकाहरूरे आफ्नो ऩयम्ऩयागत सोच, कामयशैरी, व्मिहायभा सभमसाऩेऺ 
ऩरयफतयनका साथै गलतजशर य कामयभूरक सिठन लनभायणभा ध्मान केन्रीत गनै ऩदयछ । गाउॉऩालरकाको प्रपततु ऺभता 
विकास कामयमोजनारे आगाभी ददनभा जनअऩेऺा अनसुाय सेिाग्राही भैत्री, जजम्भेिायी य दावमत्ि लनिायह गनय सऺभ 
गलतशीर गाउॉऩालरका लनभायणभा मोगदान ददन सक्ने आशा लरईएको छ ।   

प्रपततु ऺभता विकास कामयमोजनाको ईभान्दायीऩूियक सॊपथागत पिालभत्ि ग्रहण य कामायन्िमनको आिश्मकता मपको 
ऩूिय सतय हो । गाउॉऩालरकाको ऩदालधकायीहरू तथा कभयचायीको रालग मो ऺभता विकास सम्िन्धी प्रलतिेदन 
सिठनको िपतजुपथलतको अध्ममन, सभपमाहरूको ऩवहचान य विश्लषेणका साथै गाउॉऩालरकाको अग्रगाभी सधुायको 
भागयभा एक बयऩदो दपतािेज हनु सक्ने विश्वास लरन सवकन्छ ।  

मो सॊपथागत ऺभता विकास प्रलतिेदनभा औल्माईएका सधुायात्भक ऩऺराई सिठनको वहतभा एक सशक्त आधायको 
रुऩभा प्रमोग गनय सवकएभा भात्र मो प्रलतिेदनको औजचत्म यहन जान्छ । मपको सपर कामायन्िमनफाट लसवकएका 
ऩाठहरूभा सधुाय य प्रयेणा लरदै ॰ िषय ऩलछ अको अध्ममन प्रलतिेदन तमाय गनय सवकएभा ऺभता विकास कामयिभको 
लनयन्तयता यहने छ । मस प्रलतिेदनको पिीकृती य कामायन्िमनभा गाउॉऩालरकाको सभग्र जनशजक्त विकासको बविष्म 
लनबयय यहने हुॉदा मस प्रलतिेदनराई गाउॉऩालरकारे गहन अध्ममन गयी उऩरव्ध साधन श्रोतको आधायभा कामयिभको 
प्राथलभकताको आधायभा िभश् कामायन्िमन गने विश्वास याजखएको छ । 

 

 




