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काय9कार: सारांश 

नेपालको सं8वधानले रा�यको संरचनालाई स�, ूदेश र ःथानीय तह गरT तीन तहमा संरिचत गरेको छ।  
मलुकुमा स�ीय ूणालTको काया>Mवयनसँगै ःथानीय तहमा =नवा>िचत जनू=त=न=धहFले शासकcय अ�यास सु̀  
गरेको प=न ४ वष> पूरा भएको छ। नेपालको सं8वधान काया>Mवयनमा आएको ६ वष>को अव=धमा ःथानीय 
तहले काय>पा=लकcय, Jयवःथा8पकcय र Mया8यक काय>सKपादनका अ�यासहF भईरहेका छन।् सं8वधानमा 
उ5लेख भएका अ=धकारका सूचीहFको Jयावहाpरक काया>Mवयनको िःथ=त, ःथानीय सरकारको शासन 
सf चालन Rमता  र ःथानीय शासनलाई ूभावकारT त5ुयाउनका ला=ग आगामी �दनमा आवँयक पनv 
Rमताको अMतर प8हचान यस अ*ययन माफ> त ्गpरएको छ। यसरT प8हचान गpरएका अMतरलाई घटाई/हटाई 
ःथानीय तहलाई सबल र सRम त5ुयाउन अवलKबन गनु>पनv उपायहFका बारेमा 8वँ लेषण गनv ूयास यस 
अ*ययनले गरेको छ। ःथानीय तहहF र ःथानीय 8वकासका सरोकारवालाहF सवैलाई यस अ*ययनमाफ> त ्
ूाz सूचनाहF उपलmध गराई ःथानीय सरकारको सRमता अ=भब8ृ�का काय>मा सहयोग प�ु याउन स8कयोस 
भ�े मनसायका साथ यो अ*ययन सKप� गpरएको छ।  

अ*ययनका बममा ःथानीय तहको 8वuमान Rमता र भ8वंयका ला=ग आवँयक Rमताको प8हचान गन> 
8व=भ� २२ 8वषयRेऽका १५७ वटा ूँ नहF समावेश भएको ूँ नावलT तयार गpरएको =थयो। यसरT तयार 
गpरएका ूँ नावलTहF सबै ःथानीय तहमा उपलmध गराइएको भएताप=न अ*ययन ू=तवेदन तयार गनv 
समयसKम उqर ूाz भएका २६ वटा नगरपा=लका र ५५ वटा गाउँपा=लका गरT ८१ वटा ःथानीय तहको 
8ववरणलाई यस ू=तवेदनमा समे8टएको छ। ूाz उqरका आधारमा सKबिMधत 8वषयRेऽमा ःथानीय तहको 
हालको अवःथा र सो अवःथा सधुार गन>का ला=ग आगामी �दनमा चा5नपुनv कदमहFको 8वँ लेषण यस 
अ*ययनमा गpरएको छ।  

अ*ययनमा समे8टएका अ=धकांश 8वषयRेऽमा ःथानीय तहले काया>रKभ गरेको पाइएता प=न 8व=भ� Rमता 
अभावका कारण काया>Mवयनमा ूभावकाpरता भने आएको देिखँदैन। \यसैगरT धेरैजसो 8वषयRेऽमा ःथानीय 
तहको काय>सKपादन तथा Rमताको ःतर सMतोषजनक पाइएको छैन। सामाMयतयाः स�ीय सरकार एवम ्
ःथानीय तहबाट नै तयार गरेका मापद6डको पpरपालनाःतर सMतोषजनक पाइएको भएताप=न आ[नै पहलमा 
गनु>पनv नवूवत>ना\मक 8बयाकलापहF धेरैजसो ःथानीय तहले गरेको पाइएको छैन। 

यस अ*ययनको बममा ूाz भएको न=तजालाई देहायबमोिजम संRेपीकरण गpरएको छः 

१. फोहोरमैला Jयवःथापनका ला=ग ७३ ू=तशत ःथानीय तहमा 5या6ड8फल साइटको Jयवःथापन 
भएको देिखएन। ८८ ू=तशत ःथानीय तहमा फोहोरमैला Jयवःथापन हेनv शाखाको ूवMध भएको 
पाइएन। कुनै ःथानीय तहले अMय शाखालाई फोहोरमैला Jयवःथापनको िजKमा तोकेको पाइयो। 
\यसैगरT फोहोरमैला Jयवःथापनमा =नजी Rेऽसँग साझेदारT गनv ःथानीय तह १२ ू=तशत रहेको 
कुरा अ*ययनले देखाएको छ। 



 

ii 
 

२. अ=धकांश ःथानीय तहमा भवन =नमा>णका ला=ग नUसापासको Jयवःथा काया>Mवयनमा आएको 
पाइएको छ। अ*ययनमा समे8टएकाम*ये ६४ ू=तशत ःथानीय तहमा नUसापास लागू भएको, ६९ 
ू=तशतमा रा8Xय भवन सं8हता काया>Mवयन भएको, ५६ ू=तशत ःथानीय तहले भवन =नमा>णको 
ःथानीय मापद6ड तयार गरT काया>Mवयन गरेको र ११ ू=तशत ःथानीय तहले EBPS लागू गरेको 
पाइएको छ।  

३. ८८ ू=तशत ःथानीय तहको केMिसKम मोटरबाटो पगेुको पाइएको छ। 
४. ःथानीय योजना तजु>मा तथा काया>Mवयका सMदभ>मा २९ ू=तशत ःथानीय तहले आव=धक योजना 

तजु>मा गरेको, १५ ू=तशतले आयोजना व�क ःथापना गरेको पाइएको छ। 
५. कpरब ९ ू=तशत ःथानीय तहले एकcकृत वःती 8वकास गFुयोजना तयार गरेको पाइएको छ।  
६. ५७ ू=तशत ःथानीय तहले पूवा>धार =नमा>ण गदा> IEE/EIA गनv गरेका पाइएन, ३१ ू=तशत ःथानीय 

तहले वातावरणमैऽी ःथानीय तहको ूाFप काया>Mवयनमा 5याएका छैनन।् 
७. ःथानीय तहमा सf चालन गpरएका अःपतालम*ये ५४ ू=तशत अःपतालमा माऽ ूयोगशाला 

सf चालनमा आएका छन।् 
८. सूचना ू8व=धको ूभावकारT पहुँच पगेुका ःथानीय तहको सं^या ८३ ू=तशत रहेको, ६६ ू=तशत 

ःथानीय तहले आ[नो खच> 8ववरणलाई =नय=मत Fपमा काया>लयको वेबसाइटबाट साव>ज=नकcकरण 
गनv गरेको पाइएको छ। 

९. साव>ज=नक खpरद काय>का ला=ग ८० ू=तशत ःथानीय तहले ःथानीय दररेट ःवीकृत गरT 
काया>Mवयनमा 5याएका छन।् 

१०. अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहम*ये १४ वटाले मा=सक Fपमा, ५४ वटाले चौमा=सक Fपमा र 
७४ वटाले वा8ष>क Fपमा खच>को साव>ज=नकcकरण गरेको पाइयो भने ७ वटा ःथानीय तहले खच>को 
8ववरण साव>ज=नक गनv गरेको पाइएन। \यसैगरT २१ वटा ःथानीय तहले साव>ज=नक उqरदा8य\वका 
कुनैप=न म*यमको ूयोग गरेको पाइएन। १३ वटा ःथानीय तहले तीनवटै (साव>ज=नक सनुवुाई, 
सामािजक परTRण साव>ज=नक परTRण) उपाय, २२ वटाले साव>ज=नक सनुवुाई माऽ, ३ वटाले 
सामािजक परTRण माऽ, ५ वटाले साव>ज=नक सनुवुाई र सामािजक परTRण माऽ र ४ वटाले 
सामािजक परTRण तथा साव>ज=नक परTRण माऽ गनv गरेको पाइएको छ।    

११. कर सrलनका ला=ग २७ वटा ःथानीय तहले अनलाईन कर ूणालT लागू गरेको र २१ वटाले 
राजःवको नUसाrन गनv गरेको पाइएको छ। \यसैगरT करदाता िशRा काय>बम २८ ू=तशतले माऽ 
सf चालन गरेको  पाइएको छ। 

१२. कूल ८१ म*ये ७७ वटा ःथानीय तहले तो8कएकै समयमा वा8ष>क बजेट तथा काय>बम ःवीकृत 
गरेको एवम ्५७ वटाले वा8ष>क काय>बमको समीRा गनv गरेको पाइएको छ। 

१३. कpरब १० ू=तशत ःथानीय तहले औuो=गक मामको ःथापना तथा सf चालन गरेका छन ्भने ६२ 
ू=तशतले एक वडा एक उ\पादन काय>बम काया>Mवयनमा 5याएको पाइएको छ। 

१४. कpरब ४० ू=तशत ःथानीय तहले साव>ज=नक =नजी साझेदारT सKबाद सf चालन गनv गरेको पाइएको 
छ। 
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१५. ःथानीय तहमा pरw पदपू=त>का ला=ग ३८ ू=तशत ःथानीय तहले लोकसेवा आयोगमा मागको 
आकृ=त फाराम भरT पठाउने गरेको, २३ वटा ःथानीय तहले सyठन तथा Jयवःथापन सवvRण गरेको, 
६५ ू=तशतले कम>चारTको काय>8ववरण तयार गरT काया>Mवयन गनv गरेको पाइएको छ। \यसैगरT 
४२ वटा ःथानीय तहमा 8वuतुीय हािजरTलाई काया>Mवयन 5याएको, ३५ वटाले कम>चारTका ला=ग 
Rमता 8वकासका काय>बम सf चालन गरेको पाइएको छ। 

१६. Mया8यक काय>सKपादनका ला=ग ४४ वटा ःथानीय तहमा इजलासको ःथापना गरेको पाइएको छ। 
Mया8यक स=म=तमा ूाz उजरुTम*ये ७२ ू=तशत उजरुT फ{|ट भएका, १ ू=तशत पनुरावेदनमा 
गएका, २ ू=तशत िज5ला अदालतमा =सफाpरस गरेको र २५ ू=तशत उजरुT वाँकc रहेको पाइएको 
छ।  

१७. ःथानीय तहमा समािजक पpरचालनका ला=ग २८ वटा ःथानीय तहमा टोल 8वकास संःथा गठन 
भएका र ३० वटा ःथानीय तहमा बालमैऽी ःथानीय शासनको ूाFप काया>Mवयनमा 5याएको पाइएको 
छ। 

१८. धेरैजसो ःथानीय तहमा योजना सf चालन गदा> जनसहभा=गता ज�ुने गरेको भएता प=न नगदमा 
जनसहभा=गता उ�ने ःथानीय तहको सं^या कम रहेको छ। अ*ययन अनसुार ७५ ःथानीय तहमा 
जनसहभा=गता ज�ुने गरेको र ३२ ःथानीय तहमा नगद जनसहभा=गता समेत उ�ने गरेको पाइएको 
छ। 

१९. जी8वकोपाज>न सKबMधी काय>बम काया>Mवयनमा 5याएका ःथानीय तहको सं^या ३३ रहेको छ। 
२०. ६८ ू=तशत ःथानीय तहले सशत> अनदुानवाहेक प=न लिRत वग>का ला=ग बजेट 8व=नयोजन गनv 

गरेको, १२ वटा ःथानीय तहमा �ये} नागpरक सेवा केMि ःथापना भएका र ४७ ू=तशत ःथानीय 
तहमा उपभोwा स=म=तको नेत\ृवमा लिRत वग>का Jयिwको सहभा=गता रहेको पाइएको छ। 

२१. ८० ू=तशत ःथानीय तहमा खलुा Rेऽको अ=भलेखीकरण गरेको पाइएको छैन, १ ःथानीय तहमा 
साइकल लेन, १२ मा हpरत सडक, ३० मा सडक बqी र ४१ मा सडकको नामाकरण गरेको 
पाइएको छ।  

२२. ९० ू=तशत ःथानीय तहमा घरधरुT नKबरको ूणालT लागू भएको नपाइएको एवम ्९३ ू=तशतमा 
बेरोजगारको तkयाr सrलन गनv गरेको पाइएको छ। 

२३. ७० ू=तशत ःथानीय तहमा 8वप� Jयवःथापन पूव>तयारT ता=लम सf चालन नगpरएको, ८५ ू=तशतमा 
अOनी =नयMऽणका ला=ग पूव>तयारT नगpरएको र ९२ ू=तशतमा फायर कोडको काया>Mवयन नभएको 
पाइएको छ। 

२४. ६९ ू=तशत ःथानीय तहले आ[नो पा�>िचऽ तयार गरेको पाइएको छ। 
२५. अ=धकांश ःथानीय तहमा Rमता 8वकास योजना गpरएको पाइएन। अ*ययनमा समे8टएका ःथानीय 

तहम*ये ९१ ू=तशत ःथानीय तहमा Rमता 8वकास योजना तयार नभएको पाइएको छ। 

उि5लिखत वःतिुःथ=तका आधारमा ःथानीय तहको Rमताको 8वँ लेषण गद� उw Rमतालाई अ=भब8ृ� गन>का 
ला=ग आवँयक पनv 8वषयहFलाई Rमता 8वकासका आवँयकताका Fपमा यस ू=तवेदनमा समावेश गpरएको 
छ।
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प"र$छेद-एकः प"रचय 
१.प4ृभ7ूम 

नेपालको सं8वधानले	 स�ीय लोकतािMऽक गणतMऽ नेपालको रा�य संरचना स�, ूदेश र ःथानीय तह गरT 
तीन तहमा हनेु Jयवःथा गरेको छ। तीनवटै शासकcय ईकाईहFमा रा�यशिwको बाँडफाँट माफ> त ्ःथानीय 
तहको अ=धकार Rेऽ समेत तोकेको छ। मलुकुमा स�ीय ूणालTको काया>Mवयनसँगै आव=धक =नवा>चनमाफ> त ्
रा�यका तीन तहमा सरकार गठन भै आ[ना भ=ूमका र िजKमेवारTहF पूरा गन> 8बयाशील भैरहेका छन।् 
सं8वधानको भाग ५ (रा�यको संरचना र रा�यशिwको बाँडफाँट) अMतग>त धारा ५६ मा स�ीय लोकतािMऽक 
गणतMऽ नेपालको मूल संरचना स�, ूदेश र ःथानीय तह गरT तीन तहको हनेु Jयवःथा माफ> त ्ःथानीय 
तहको संवैधा=नक आधार ू� गpरएको छ। सं8वधानको भाग १७, भाग १८ र भाग १९ मा बमशः 
ःथानीय काय>पा=लका, ःथानीय Jयवःथा8पका र ःथानीय आ=थ>क काय>ू णालTको Jयवःथा गpरएको छ। 
सं8वधानको अनसूुची ८ मा ःथानीय तहको एकल अ=धकार Rेऽका 8वषयहF र अनसूुची ९ मा स�, ूदेश र 
ःथानीय तहको साझा अ=धकार सूचीको Jयवःथा छ। सं8वधानको पpर=ध=भऽ रहेर ःथानीय तहलाई राजनी=तक 
तथा ूशास=नक अ=धकार ूयोग गन>सUने ःवायqता ूदान गpरएको छ। संवैधा=नक ूावधान अनFुप ःथानीय 
तहहF अ=धकार सKपM न ःथानीय सरकारको Fपमा ःथा8पत भएकाले ती सरकारहFको	 सबल भ=ूमकाको 
अपेRा आम Fपमा गpरएको छ। नागpरकको निजक रहने र उनीहFका दै=नक कामकाजका साथै 8वकास 
=नमा>ण र आ=थ>क, सामािजक/सांःकृ=तक तथा राजनी=तक सरोकारमा ू\यR संलOन रहने हनुाले ःथानीय तह 
नेपालको लोकतMऽका आधारभतू खKबाहF हनु।्  

ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, २०७४, 8वप� जोिखम Mयूनीकरण तथा Jयवःथापन ऐन, २०७४, अMतर 
सरकारT 8वq Jयवःथापन ऐन, २०७४, स� ूदेश र ःथानीय तह (समMवय र अMतरसKबMध) ऐन, २०७७ 
जःता 8व=भ� कानूनहFले ःथानीय तहका िजKमेवारT, भ=ूमका र अMतरसKबMधका 8वषयहFमा ःप� Jयवःथा 
गरेका छन।् सं8वधानमा उ5लेख भएका अ=धकारका सूचीहFको Jयावहाpरक काया>Mवयनको िःथ=त, ःथानीय 
सरकारको शासन सf चालन Rमता र ःथानीय शासनलाई ूभावकारT त5ुयाउनका ला=ग आगामी �दनमा 
आवँयक पनv Rमताको अMतर प8हचान गरT यःता अMतर एवम ्कमजोरTलाई हटाई ःथानीय तहलाई सबल  
र सRम शासकcय एकाईका Fपमा ःथा8पत गन> अवलKबन गनु>पनv उपायहFका बारेमा 8वँ लेषण गनv ूयास  
यस अ*ययनले गरेको छ। 

ःथानीय सरकारले सं8वधान तथा कानूनले तोकेका भ=ूमका र िजKमेवारTहF अनFुप काय>सKपादन गदा> समम 
रा8Xय योजना र लआय, 8व�Jयापी साझा लआयको Fपमा रहेका �दगो 8वकासका लआय तथा ःथानीयःतरका 
आवँयकताहF पpरपू=त> गनv गरT योजनाब� Fपमा काय>सKपादन गनु>पनv हMुछ। ःथानीय =नवा>चनमाफ> त ्
=नवा>िचत भै आएका जनू=त=न=धहFले कामकाज सु̀ वात गरेको ४ वष> परुा भएको अवःथा छ। ःथानीय 
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तहले आफनो भ=ूमका =नवा>ह गन> उपयोग गरेको Rमताको अ*ययन एवम ्8वँ लेषण गद� भ8वंयमा ूभावकारT 
काय>सKपादनका ला=ग आवँयक पनv Rमताको प8हचान गन>का ला=ग यो अ*ययन उपयोगी हनेु अपेRा 
गpरएको छ।  
२.अ:ययनको उ=ेँयः 

यस अ*ययनको मूल उ�ेँय नागpरकको सबैभMदा निजकको सरकारको Fपमा रहेका ःथानीय तहहFलाई 
संवैधा=नक एवम ्कानूनी Fपमा ूाz अ=धकार एवम ्िजKमेवारT अनसुार काय> सKपादनका ला=ग आवँयक पनv 
Rमता र हालको अवःथा =बचको अMतर पqा लगाई उw अMतर पpरपू=त>को ला=ग आगामी �दनमा ःथानीय 
सरकारको सRमता अ=भब8ृ� गन> सझुाव ूःततु गनु> रहेको छ।  

यस अ*ययनबाट ःथानीय तहहFलाई आ[नो Rमता अ=भब8ृ�का ला=ग माग>दश>न =म5ने, ःथानीय तहहFको 
Rमता 8वकासका ला=ग काम गन> चाहने स�ीय तथा ूादेिशक =नकायहF, अMय सरकारT तथा गैरसरकारT 
=नकायहFलाई ःथानीय सरकारको अवःथासKबMधी सूचना उपलmध भई ती =नकायहFले गनv सहयोगका 
काय>हFमा सहयोगी हनेु अपेRा गpरएको छ। यसबाट भ8वंयमा ःथानीय सरकारको काय>ू णालTमा 
ूभावकाpरता 5याउन सबै सरोकारवालाहFको सहयोग र समMवयमा ःथानीय तहका मह\वपूण> सवालहF 
प8हचान गरT सेवा ूवाहलाई सबलTकरण गन> म�त पOुने समेत अपेRा गpरएको छ।  

३.अ:ययनको +व7ध/प=7त 
यस अ*ययनको ला=ग मलुकुका 8व=भM न भौगो=लक Rेऽ समे8टने गरT ःथानीय तहहFबाट सूचना तथा तkयाr 
सrलन गpरएको छ। सूचनाको ूा=zप�ात ् ःथानीय तहमा साव>ज=नक सेवा ूवाह तथा 8वकास =नमा>णका 
8बयाकलापहF सf चालन गन> हाल उपलmध ॐोत साधन, जनशिw, संरचनाको अवःथा र \यहाँ आवँयक 
पनv Rमता =बचको अMतर अ*ययन तथा 8वँ लेषण गpरएको छ। यस अ*ययनको ला=ग २२ वटा 
8वषयRेऽहF समे8टने गरT ूँ नावलT तयार गरT ःथानीय तहहFलाई ईमेल तथा स�ीय मा=मला तथा सामाMय 
ूशासन मMऽालयको वेभसाईटमाफ> त ्ूँ नावलT पठाई ईमेल माफ> त ्नै जवाफ ूाz गpरएको =थयो भने केहT 
ःथानीय तहहFमा मMऽालयको तफ> बाट कम>चारTहF खटाई ू\यRFपमा ःथानीय तहहFमा पगेुर सूचना 
सrलनको काय> गpरएको =थयो।  सबै ःथानीय तहमा ूँ नावलT उपलmध गरइएको भएताप=न २०७८ असार 
१ गतेसKम उqर ूाz भएका सबै ूदेश तथा भौगो=लक Rेऽ समे�ने गरT ८१ वटा गाउँपा=लका तथा 
नगरपा=लकाको तkयाr यस अ*ययनमा समावेश गpरएको छ। 
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४.अ:ययनको ढाँचा 

यस अ*ययनको ढाँचा देहायबमोिजम रहेको छः- 
िचऽ 1: अ*ययनको ढाँचा 

ॐोतः अ*ययन काय>दल 

५.ू7तवेदनको ढाँचा 

यस अ*ययन ू=तवेदनलाई 8व=भ� चारवटा पpर�छेदमा 8वभाजन गpरएको छ।  पpर�छेद -एक मा पpरचय 
अMतग>त अ*ययनको प}ृभ=ूम, अ*ययनको उ�ेँय, अ*ययनको =ब=ध/प�=त, अ*ययनको ढाँचा, अ*ययनको 
उपादेयता र अ*ययनको सीमा जःता 8वषयहF समे8टएको छ।  पpर�छेद- दईु मा ःथानीय तहको वत>मान 
काय>सKपादन Rमता 8वँ लेषणका ला=ग ूँ नावलTमा समावेश गpरएका 8व=भ� २२ वटा RेऽहFमा ःथानीय 
तहबाट ूाz सूचनाको ूःततुीकरण र ती  तkय/तkयाrको अ*ययनको आधारमा 8वँ लेषण गpरएको छ।  
\यसैगरT, पpर�छेद - तीनमा ःथानीय तहका Rमता 8वकास आवँयकताहF तथा पpर�छेद चारमा भा8व 
काय>�दशा र =नंकष> समावेश गpरएको छ।  अ*ययनको बममा ःथानीय तहमा पठाईएका ूँ नावलTहF र 
ःथानीय तहको उqरलाई अनसूुचीमा समावेश गpरएको छ। 

६.अ:ययनको उपादेयता 

नेपालको सं8वधान, ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, २०७४ लगायतका 8व=भ� कानूनहFले स�ीयता 
काया>Mवयको सवैभMदा त5लो तहको सरकारको Fपमा ःथानीय तहलाई मह\वपूण> िजKमेवारT सिुKपएका छन।् 

वत#मान काय#स*पादन

ॐोत साधनको उपल2धता

काय#स*पादन र 4मताबीचको
अ9तर

4मता :वकास आवँयकता

4मता :वकासका उपायको
खोजी

?नंकष#
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ूःततु अ*ययन संवैधा=नकFपमा ःथानीय सरकारहFलाई ूदान गरेको अ=धकारको काय>Mवयनको िःथ=त, 
ःथानीय सरकार सf चालनका आवँयक कानून =नमा>णको अवःथा, काय>सKपादनको ूभावकाpरता , सशुासन 
ःथापनाका ला=ग गpरएका पहल आ�दको बारेमा अ*ययन 8वँ लेषण गpरने हुँदा अ*ययनकता> स�ीय मा=मला 
तथा सामाMय ूशासन मMऽालय र ःथानीय तहका सरोकारवाला समेतलाई ःथानीय सरकारको आवँयकता 
बारेमा जानकारT हनेुछ। यसका आधारमा स�, ूदेश तथा ःथानीय तहले सधुारका RेऽहF प8ह5याई 
आवँयक योजना तथा काय>बम तजु>मा गन> सहयोग पOुने देिखMछ।  

नेपालको सं8वधानले ःथानीय सरकारलाई ूदान गरेको अ=धकार Rेऽ=भऽ रहेर आ[नो आवँयकता अनसुारको 
नी=त, योजना तथा काय>बम =नमा>ण, काया>Mवयन, अनगुमन, मू5याrन गनv, ःथानीय कानूनको =नमा>ण, पूवा>धार 
=नमा>ण, आ=थ>क तथा सामािजक 8वकास, राजःव सrलन र खच>को ूाथ=मकता, नागpरकू=त जवाफदेहT 
सरकार र उqरदायी ूशासन आ�दका बारेमा हालको अवःथा एवम ्अबको आवँयकताका 8वषयमा अ*ययन 
8वँ लेषण गpरने हुँदा ःथानीय सरकारहFको आवँयकता प8हचान भई ती आवँयकता पpरपू=त>को ला=ग लाOन 
साथै सो का ला=ग ःथानीय तहहFलाई सहयोग गन> चाहने सरोकारवालाहFलाई सूचना उपलmध गराउन यो 
अ*ययनले मह\वपूण> भ=ूमका =नवा>ह गनv =नि�तूाय छ। 

७.अ:ययनको सीमा 

ूःततु अ*ययनलाई सकेसKम वःतपुरक एवम ्तkयपरक बनाउन =नि�त ढाँचामा ूँ नावलT तयार गरT 8व=भ� 
ःथानीय तहबाट उqर ूाz गरT 8वँ लेषण गpरएको छ। यuपी को=भड-१९/ यकेु भेpरयMटको महामारT तथा 
सरकारT तवरवाट महामारTबाट नागpरकको जीवनरRाका ला=ग जारT भएका =नषधेा ा लगायतका अवःथाका 
कारण ूँ नावलT परTRण ूयोजनको ला=ग ४ वटा ःथानीय तहहFमा पOुन वाहेक अMय ःथानीय तहमा 
ू\यR Fपमा उपिःथत भइ अ*ययन गन> नस8कएको, ईमेल तथा स�ीय मा=मला तथा सामाMय ूशासन 
मMऽालको वेभसाईट माफ> त ् ूँ नावलT पठाई ःथानीय तहहFबाट ूाz ू=त8बया र जवाफको आधारमा 
अ*ययन गpरएको, एवम ्छोटो समयसीमाका कारण	 8वःततृ अ*ययन गन> स8कएकोअवःथा रहेको छैन। 
यसका अ=तpरw सबै ःथानीय तहबाट ूँ नावलT भरT नआएका कारणले ूाz भएका सी=मत 8ववरणको 
आधारमा 8वँ लेषण गदा> सबै ःथानीय तहको समःया वा आवँयकतालाई सामMयीकरण गनु>पनv भएको छ। 

८. अ:ययन कायMदल तथा संलPन कमMचारRहS 

यस अ*ययन सKप� गन>का ला=ग स�ीय म=मला तथा सामाMय ूशासन मMऽालयको ःथानीय तह Rमता 
8वकास महाशाखा ूमखु डा. गोपीकृंण खनालको संयोजक\वमा एक काय>दलको गठन भएको =थयो।उw 
काय>दलमा स�ीय मा=मला महाशाखा ूमखु ौी वसMत अ=धकारT, ःथानीय 8वकास ूिशRण ू=त}ानका 
=नदvशक, ौी जयकृंण ौे}, गाउँपा=लका रा8Xय महास�का काय>कारT =नदvशक ौी राजेMिूसाद ¢याकुरेल, 
नेपाल नगरपा=लका स�का Rमता 8वकास अ=धकृत ौी मधसुधुन pरजाल  र Rमता 8वकास शाखा ूमखु ौी 
हेमराज अया>ल सदःय रहनभुएको =थयो। अ*ययन सKप� गन>का ला=ग ूँ नावलT तयारT देिख जवाफ 
सrलन, 8वँ लेषण तथा ू=तवेदन तयारT Rमता 8वकास शाखाका शाखा अ=धकृत £य ौी खगेMि पौडेल र 
ू�दप कुमार ख¤काबाट भएको =थयो।   
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प<र=छेद-दईुः त"य/त"या%को ूःततुीकरण तथा /वँ लेषण 

	नेपालको सं8वधान र स�ीयता काया>Mवनको आधारभतू शासकcय एकाइका Fपमा रहेका ःथानीय 
सरकारहFको सRमता र सवलतामा नै मलूुकको भावी सम8ृ� र ूग=त =नभ>र रहेको हMुछ। ःथानीय तहको 
िजKमेवारT अनसुार हनुपुनv Rमता र हालको अवःथा=बचको खाडल प8हचान गरT उw	 pरwतालाई घटाउँदै 
लाने	 काय>का ला=ग सझुाव ूःततु गनv उ�ेँयले यो अ*ययन सKप� गpरएको हो। यस अ*ययन गनv बममा 
मलुकुका सबै ःथानीय तहहFले ूाz गनv गरT ईमेलमाफ> त ्अनसूुची -१ बमोिजमका ूँ नावलTहF पठाईएको 
=थयो। साथै स�ीय मा=मला तथा सामाMय ूशासन मMऽालयको वेभसाईटमा समेत ूँ नावलT रािखएको =थयो। 
तो8कएको	 समय=भऽ	 ता=लका नं. १ मा उ5लेख भएबमोिजमका ८१ वटा ःथानीय तहबाट ूाz 
जवाफहFलाई यस पpर�छेदमा 8वँ लेषण गpरएको छ। 	।  

ता=लका नं १ 

=स 
नं. 

ूदेश नं. नगरपा=लका गाउँपा=लका कूल जKमा 

१ ूदेश नं	 १ ४ ७ ११ 

२ ूदेश नं	 २ २ ४ ६ 

३ बागमती ूदेश ५ ९ १४ 

४ ग6डकc ूदेश ३ ८ ११ 

५ लिुKबनी ूदेश २ ८ १० 

६ कणा>लT ूदेश ४ १० १४ 

७ सदूुरपि�म ूदेश ६ ९ १५ 
 

जKमा २६ ५५ ८१ 
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१. फोहोरमैला Vयवःथापनको अवःथा 

१.१ 5या6ड8फल साईट 

नेपालको सं8वधानको धारा ३० मा ू\येक नागpरकलाई ःव�छ र ःवःथ वातावरणमा बाँ�न पाउने हक हनेुछ 
भ�े Jयवःथा रहेको छ। \यःतै सं8वधानको अनसूुची ८ मा ःथानीय तहको एकल अ=धकारमा आ[नो 
Rेऽ=भऽको आधारभतू सरसफाई र ःवाःkय Jयवःथापनको िजKमेवारT ःथानीय तहलाई तो8कएको छ।  
\यसैगरT ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, २०७४ ले प=न ःथानीय तहले आ[नो Rेऽ=भऽको फोहोरमैला 
Jयवःथापन गनv तथा वातावरण ःव�छ रा¥पुनv िजKमेवारT ःप� गरेको छ। यसथ> ःथानीय सरकारहFले 
आ[नो संवैधा=नक एवम ्कानूनी दा8य\व अMतग>त दै=नक जीवनमा मानवीय 8बयाकलापबाट उ\प� फोहोरलाई 
सrलन गरT गाउँ, वःती, सहरभMदा अ=लक पर छुhै ःथानमा	 8वसज>न गन> 5या6ड8फल साईटको ूवMध 
गनु>पनv हMुछ। आ[नो Rेऽ=भऽ सरसफाई र ःव�छता कायम गन> फोहोरको समूिचत Jयवःथापनको ला=ग 
डिKपङ साईट अथवा सेनेटरT 5या6ड8फल साईटको ूवMध गरे नगरेको सKबMधमा अ*ययन गदा> अ*ययनमा 
समे8टएका ःथानीय तहम*ये ७३% ःथानीय तहहFले 5या6ड8फल साईटको ूबMध नगरेको र	 २७% ले माऽ 
सो को Jयवःथा गरेको देिखएको छ (िचऽ २)। सामMयतया शहरTकरण	 ब§दै गएका नगरपा=लकाहFमा 
5या6ड8फल साईटको ूवMध गpरएको र मामीण भेकका नगरपा=लका एवम ्गाउँपा=लकाहFले 5या6ड8फल 
साईटको Jयवःथा नगरT घरघरमा परKपरागत Fपमा नै फोहोरमैला 8वसज>न गनv गरेको पइएको छ। 	 

िचऽ 2: ःथानीय तहमा 5या6ड8फल साइट =नमा>णको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
 

 

 

 

27%

73%

!या$ड&फल साईट 

भएको  नभएको 
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िचऽ 3: ूदेशगत Fपमा ःथानीय तहमा 5या6ड8फल साइट =नमा>णको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१.२ फोहोरमैला Jयवःथापनको ला=ग अलOगै शाखाको ूवMध 

गाउँपा=लका र नगरपा=लकाहFले फोहरमैला Jयवःथापनको ला=ग अलOगै शाखाको ूबMध गरेको वा नगरेको 
सKबMधमा अ*ययन गदा> अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहहFम*ये १२ ू=तशत ःथानीय तहहFले अलOगै 
शाखाको ूबMध गरेको र ८८ ू=तशत ःथानीय तहहFमा छुhै शाखा रहेको पाइएन। यसबाट ःथानीय 
तहहFमा फोहोरमैला Jयवःथापनलाई जे ज=त माऽामा मह\व �दनपुनv हो \य=त मह\व �दईएको पाइएन।  

िचऽ 4: ःथानीय तहमा फोहोरमैला Jयवःथापन सKबMधी अलOगै शाखाको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१.३ फोहर मैला Jयवःथापनमा =नजी Rेऽसँग साझेदारT 

ःथानीय तहमा फोहरमैला Jयवःथापनको ला=ग =नजी Rेऽ वा कानूनबमोिजम सरसफाई सKबMधी काम गनv 
गरT दता> भएका संःथा, UलबहF आ�दसँग समेत सKझौता गरT साझेदारT गन> स8कने अवःथा रहMछ।  

भएको 

नभएको 

12%

88%
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क=तपय ःथानीय तहहFले घरधरुT अनसुार मा=सक Fपमा ःथानीय सरकारले तो8क�दए बमोिजमको =नि�त 
रकम सरसफाई श5ुक उठाउन पाउने गरT =नजी Rेऽमाफ> त ् नगरपा=लका/गाउँपा=लका=भऽको फोहरमैला 
Jयवःथापन गनv गरेको	 पाइएको छ। काठमाड¨ उप\यका=भऽका चMिा=गरT र टोखा नगरपा=लकाले समेत 
यस 8क=समको अ�यास गरेको ःथलगत Fपमा ती नगरपा=लकाहFको ॅमणको बममा पाईएको =थयो। यस 
अ*ययनमा संलOन ःथानीय तहहFम*ये १२% ःथानीय तहहFले फोहोरमैला Jयवःथापनको ला=ग =नजी 
Rेऽसँग साझेदारT गरेको र बाँकc ८८ % ःथानीय तहहFले साझेदारT नगरेको देिखएको छ (िचऽ ५)।  

िचऽ 5: फोहोरमैला Jयवःथापनको ला=ग =नजी Rेऽसँग साझेदारT 

 
 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१.३ फोहरमैला Jयवःथापनको ला=ग आवँयक ता=लम ू8व=ध र उपकरण 

फोहोरमैला Jयवःथापनको ला=ग ःथानीय तहहFलाई के कःता ता=लम, ू8व=ध र उपकरणहF आवँयक 
रहेका छन ् भनी गpरएको ूªमा 8व=भ� ःथानीय तहहFले आ[नो Rेऽ=भऽ फोहरमैला 8वसज>नको ला=ग 
8ट¢पर, शयाUटर, ॄमुर, सUसन, हाईसो=लक ®याUटर, ¯ाrर, सफाई कम>चारTहF, सरसफाई शाखा हेनv 
ूा8व=धक तथा ूशास=नक	 कम>चारT, फोहोर सrलन तथा बग°करण सKबMधी ता=लम, फोहोरबाट बायोOयाँस 
र कKपो� मल बनाउने ू8व=ध, फोहोरमैला ूशोधन ू8व=ध लगायतका 8वषयहF ज`रT रहेको पाइएको छ।  

२. भवन 7नमाMण मापदXड र नZसापास: 

	२.१	 नUसा पास 	 

भकुKप, आगलागी वा अMय ूाकृ=तक 8वप± बाट घर तथा भवनहFलाई यथासंभव सरुिRत रा^ नको ला=ग 
अ=धकार ूाz =नकायबाट ःवीकृ=त ूाz गनv ू8बया नUसा पास अMतग>त पद>छ। कुनै Jयिw, संःथा वा 
सरकारT =नकायले भवन =नमा>ण गदा> ूच=लत कानून बमोिजम ःवीकृतीको ला=ग	 भवन =नमा>ण हनेु 
नगरपा=लका वा गाउँपा=लकामा नUसा र =डजाइन स8हत =नवेदन पेश गनु>पनv Jयवःथा भवन ऐन, २०५५ ले 

12% 88%88%

गरेको नगरेको 
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गरेको छ। उw ऐनले यसरT =नमा>ण हनेु घर/भवनलाई क, ख, ग, घ गरT 8व=भ� वग>मा वग°करण समेत 
गरT सो को नUसा =डजाइन गनv र ूमािणत गनv जनशिwको बारेमा समेत उ5लेख गरेको छ।  ःथानीय 
सरकार सf चालन ऐन, २०७४ अनसुार रा8Xय भवन सं8हता तथा मापद6ड बमोिजम भवन =नमा>ण अनमु=त 
अनगुमन र =नयमन गनv काम ःथानीय तहको हो। नUसापास गनv गरेको वा नगरेको सKबMधमा अ*ययन 
गदा> ६४ ू=तशत ःथानीय तहले नUसापास लागू गरेको	 र ३६ ू=तशतले नUसा पास गरT घर =नमा>ण गन> 
ःवीकृ=त �दने ू8बया अवलKबन गरेको पाइएन (िचऽ ६)। अ*ययनमा समावेश भएका २६ नगरपा=लकाम*ये 
३ वटा नगरपा=लका (बाजरुाको ब8ुढगyा, अछामको प²देवल 8वनायक र जाजरकोटको भेरT नगरपा=लका) ले 
नUसापासको ूावधान लागू गरेको पाइएन भने ५५ वटा गाउँपा=लकाम*ये २२ गाउँपा=लकाले सो Jयवःथा 
लागू गरेको पाइएन।  

िचऽ 6: नUसापास लागू भएका ःथानीय तहको 8ववरण 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

२.२	 भवन =नमा>ण सं8हताको काया>Mवयन 

Jयिw, संःथा	 वा सरकारT =नकायले घर वा भवन =नमा>ण गदा> 8वप� जोिखम Mयूनीकरण लगायतका 
8वषयहFमा *यान �दई सरुिRत आवास =नमा>णमा सहयोग प�ु याउनका ला=ग भवन =नमा>ण सं8हता 
काया>Mवयनमा 5याईएको हो। यसको पालना गनु>	 र गराउन ुःथानीय तहको दा8य\व हो। यस अ*ययनमा 
रा8Xय भवन =नमा>ण सं8हताको पालना गरेको वा नगरेको सKबMधमा ब³ुदा	 ६९ ू=तशत ःथानीय तहले	 भवन 
सं8हता काया>Mवयनमा 5याएको र ३१ ू=तशतले काया>Mवयनमा 5याएको पाइएन (िचऽ ७)।  
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िचऽ 7: रा8Xय भवन =नमा>ण सं8हता काया>Mवयनमा आएको अवःथा 

  

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

२.३ भवन =नमा>ण ःथानीय मापद6ड 

ःथानीय सरकारको Fपमा रहेका ःथानीय तहहFले ःथानीय काय>पा=लका गाउँसभा/नगरसभाबाट ःवीकृत गरT 
भवन =नमा>णको ला=ग आ[नो भौगो=लक 8विश�ता र बःतिुःथ=त समेतलाई 8वचार गरT ःथानीय भवन =नमा>ण 
मापद6ड बनाई लागू गन> सUछन।् ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, २०७४ अनसुार स�ीय तथा ूदेश 
कानूनको अ=धनमा रहT सहरT 8वकास, वःती 8वकास र भवन सKबMधी नी=त, कानून, मापद6ड तथा 
सोसKबMधी योजना तजु>मा काया>Mवयन र =नयमन गनv काम ःथानीय तहको हो। भवन =नमा>णको ला=ग 
ःथानीय मापद6ड बनाउने ःथानीय तहहFको वारेमा अ*ययन गदा> ५६ ू=तशत ःथानीय तहहFले भवन 
=नमा>ण मापद6ड बनाई लागू गरेको र ४४ ू=तशतले मापद6ड नबनाएको देिखMछ (िचऽ ८)।   

िचऽ 8: भवन =नमा>ण ःथानीय मापद6ड काया>Mवयनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
  

69%

31%

आएको नआएको 

लागू भएको 

लागू नभएको 

56%

44%
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२.४	 Electronic Building Permit System(EBPS) 

ःथानीय तहहFले नUसा पास अथवा घर, भवन =नमा>ण गन> अनमु=त �दन EBPS लागू गरेको वा नगरेको 
सKबMधमा अ*ययन गदा> अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहम*ये ११ ू=तशतले सो ूणालT लागू गरेको र ८९ 
ू=तशतले लागू नगरेको पाइयो (िचऽ ९)।   

िचऽ 9: Electronic Building Permit System (EBPS) काया>Mवयनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
 

२.५ घर =नमा>ण अनमु=त र सKप� ू=तवेदनः 

ःथानीय तहले सरुिRत र 8वप� जोिखम Mयूनीकरण हनेु, सहरT/मामीण सौMदय>ता कमी नआउने, साव>ज=नक 
ज=मन र सKपदाःथलमा अ=तबमण नहनेु, सडक मापद6ड पूरा हनेु र वसोवासका ला=ग उपयwु ःथानमा घर 
=नमा>ण गन>को ला=ग कुनै Jयिw, संःथा वा =नकायले अनमु=त माग गरेमा =नधा>pरत ू8बया पूरा गरT घर 
=नमा>ण गनv अनमु=त �दनपुछ> भने ःवीकृत भएबमोिजम घर भवन =नमा>ण भैसकेप�ात ् =नमा>ण सKप�को 
ू=तवेदन समेत उपलmध गराउन ुपद>छ। अ*ययनको बममा गत आ. व. मा ःथानीय तहबाट घर =नमा>णको 
ला=ग अनमु=त =लएको सं^या र घर सKप� ू=तबेदन =लनेको सं^या अ*ययन गpरएको =थयो। अ*ययनमा 
संलOन ःथानीय तहहFम*ये	 ४० ू=तशतले	 घर =नमा>ण अनमु=त �दने र सKप� ू=तवेदन �दने गरेको 8वषय 
उ5लेख गरेको पाईयो।  

२.५ आवँयक ता=लमः 

ःथानीय तहहFमा भवन =नमा>ण मापद6ड र नUसापासको काय> सKपादन गन> के कःता Rमता 8वकासका 
काय>बमहF सf चालन गनु> आवँयक छ भनी सो=धएको ूªमा ःथानीय तहहFबाट =मिौत खालको जवाफ 
ूाz भएको छ। भवन =नमा>ण मापद6डको तयारT र नUसापाससKबMधी ता=लम, भवन =नमा>ण सं8हतासKबMधी, 
Structural Analysis and Designing, 8वuतुीय भवन =नमा>ण अनमु=त ूणालT सKबMधी, =नमा>ण Jयवसायी र 
डकम°लाई ता=लम, नUसा =डजायन स[टवयरसKबMधी ता=लम समेतको आवँयकता महससु गरेको पाईयो।  
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३. पूवMधार 7नमाMण,स[ चालन तथा Vयवःथापन 

३.१ मु̂ य ूशास=नक भवन र वडा काया>लयहF 

गाउँपा=लका र नगरपा=लकाहFको काय>सf चालनको ला=ग ःथानीय तहको ूशास=नक केMिमा मु̂ य 
ूशास=नक भवन र वडाःतरमा वडा काया>लयहF रहMछन।् यस अ*ययनको बममा ३१ ू=तशत ःथानीय 
तहहFले आ[नै ःवा=म\वको काया>लय भवन रहेको, ३० ू=तशतले काया>लय भवन नभएको	 र ३९ ू=तशत 
ले =नमा>णा=धन रहेको जनाएका छन ्(िचऽ १०)। 	\यसैगरT, ८८ ू=तशत ःथानीय तहहFले ःथानीय तहको 
केMिसKम मोटरबाटोको पहुँच रहेको जनाएका छन ् भने १२ ू=तशत ःथानीय तहहFले ःथानीय तहको 
केMिसKम हालसKम मोटरबाटोको स8ुवधा उपलmध नभएको उ5लेख गरेका छन ्(िचऽ ११)। 	 

िचऽ 10: आ[नै ःवा=म\वमा मु̂ य ूशास=नक भवन भए/नभएको 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
 

 

िचऽ 11: ःथानीय तहको केMिसKम मोटरबाटोको पहुँच 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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३.२ पूवा>धार 8वकासमा संलOन ूा8व=धक जनशिw 

ःथानीय तहहFमा पूवा>धार =नमा>णको काय>मा सहयोग प�ु याउन उपलmध जनशिwको बारेमा अ*ययन गदा> 
अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहहFम*ये अ=धकांश ःथानीय तहहFमा =स=भल	 समूहका ईिMज=नयर, सव- 
ईिMज=नयर र अ=स�ेMट सव-ईिMज=नयरहF काय>रत रहेको पाईयो। अ*ययनको बममा सो=धएका ःशUचरल 
ईिMज=नयर, िजयो टेिUनकल ईिMज=नयर, ईलेिUशकल ईिMज=नयर कुनै प=न ःथानीय तहमा भएको पाईएन। 
आ8क> टेUट ईिMज=नयर भने भwपरुको चाँगनुारायण नगरपा=लकामा १ र भwपरु नगरपा=लकामा ५ जना 
रहेको पाईयो।  

३.३ सडक यातायातको पहुँच र यातायात गु̀ योजना 

ःथानीय तहको केMिसKम र वडा काया>लयहFसKम यातायातको पहुँच पOुन सके सेवामाहTहFको सेवा ूाz 
गन> लाOने समय ब�ने तथा स8ुवधाजनक Fपमा सेवा ूाz गनv अवसर ूाz हMुछ।  ःथानीयःतरमा सडकको 
8वःतार, 8वकास र गणुःतरTयता कायम गन> यातायात गु̀ योजनाले सहयोग प�ु याउँछ। गाउँपा=लका र 
नगरपा=लकाले आ[नो Rेऽ=भऽ Jयविःथत सडक स´ाल 8वकास गन>को ला=ग योजनाब�Fपमा काम गदा> 
गाउँ तथा सहरको सौMदय>ता ब8ृ� हनेु, सडकको कारण हनेु 8वप±जMय जोिखम Mयूनीकरण हनेु, स8ुवधाजनक 
सडक स8ुवधा ूाz गनv अवसर ज�ुदछ। गाउँपा=लका तथा नगरपा=लकाहFले सडक यातायात गु̀ योजना 
=नमा>ण गरेको वा नगरेको सKबMधमा अ*ययन गदा> ३७ ू=तशत ःथानीय तहले सडक यातायात गु̀ योजना 
=नमा>ण गरेको र	 ६३ ू=तशतले नगरेको पाईएको छ (िचऽ १२)। 

 

िचऽ 12: सडक यातायात गु̀ योजना =नमा>णको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

३.४	 आवँयक जनशिw, ू8व=ध र ता=लम 

ःथानीय तहबाट ूाz 8ववरणका आधारमा पूवा>धार 8वकासको काय>मा आवँयक जनशिwहFमा ूा8व=धक 
कम>चारTहF ईिMज=नयर, सव-ईिMज=नयर, अ=स�ेMट सव-ईिMज=नयर, ःशUचरल ईिMज=नयर, आ8क> टेUट आ�द 
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आवँयक रहेको पाइयो। \यःतै	 Auto CAD, GPS, GIS, Structural Analysis, SMART Road, E-
Bidding, Public Procurement जःता 8वषयहFमा ू8व=ध तथा ता=लम आवँयक रहेको पाईयो। 

४. योजना Vयवःथापनः 

४.१	 आव=धक 8वकास योजना 

ःथानीय तहले रा8Xय 8वकास योजनाको माग>दश>न र	 �दगो 8वकासका 8व�Jयापी लआयहFको ःथानीयकरण 
माफ> त ् ःथानीय बःतिुःथ=तको मू5याrन गद� आव=धक योजना तजु>मा गनु>पनv हMुछ। यस अ*ययनमा 
समे8टएका ःथानीय तहम*ये ३१% ःथानीय तहहFले आ[नो ःथानीय तहमा आव=धक योजना तजु>मा भएको 
उ5लेख गरेका छन ्भने ६९% ले आव=धक योजना तजु>मा गरेको पइएको छैन (िचऽ १३)।  

िचऽ 13: आव=धक 8वकास योजना =नमा>णको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

४.२ 8वषय Rेऽगत गु̀ योजना =नमा>ण 

ःथानीय तहहFले आव=धक योजना =नमा>ण गदा>	 कृ8ष, वन	, उuोग, बािण�य, पय>टन	, यातायात, बःती 
8वकास,	 भ ू उपयोग ूाकृ=तक ॐोतको उपयोग, सामािजक 8वकास, पूवा>धार 8वकास, गpरवी Mयूनीकरण, 
सशुासन लगायतका 8व=भ� 8वषयहFमा गु̀ योजना	 तयार गरT सो को काया>Mवयन माफ> त ्ःथानीय	 8वकास र 
सम8ृ�को ला=ग	 काय> गद� सो माफ> त	् रा8Xय लआय एवम ् �दगो 8वकासका 8व�Jयापी लआयहF	 पूरा गन> 
योगदान गनु>पद>छ। यस अ*ययनमा आव=धक योजना =नमा>ण गनv ःथानीय तहले यातायात गु̀ योजना, 
एकcकृत वःती 8वकास योजना र भ-ूउपयोग योजना समावेश गरेको वा नगरेको भ�े 8वषयमा ूª सो=धएको 
=थयो।  जसअMतग>त आव=धक योजना =नमा>ण गरेको उ5लेख गनv ःथानीय तहहFम*ये ३७ ू=तशतले 8व=भ� 
8वषय Rेऽगत गु̀ योजना तयार गरेको र ६३ ू=तशतले नगरेको पाईयो।  
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िचऽ 14: 8वषय Rेऽगत गु̀ योजनाहF =नमा>णको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

 

४.३ आयोजना बbक 

कुनै =नि�त मापद6ड स8हत आयोजनाको प8हचान तथा छनौट गनv	 र आवँयक पूव>तयारT स8हत काया>Mवयमा 
लैजाने उ�ेँयले आयोजना ब�कको ःथापना गpरMछ। यस अवधारणा अनसुार आयोजनाहFको प8हचान, 
मू5याrन, छनौट र ूाथ=म8ककरणको मापद6ड बनाई सो बमोिजम तयार भएका काया>Mवयन योOय 
आयोजनाहFलाई आयोजना ब�कमा राखी काया>Mवयन गpरMछ। 8वना तयारT हचवुामा आयोजनाहF छनौट र 
काया>Mवयन गदा> अ=धकांश आयोजनाहF समःयामःत हनेु गद>छन।् यसबाट आयोजनाहF तो8कएको समयमा 
सKप� नहनेु =नधा>pरत लागतमा सKप� नहनेु लगायतका समःयाहF देखा पनv गद>छन।् रा8Xयःतरमा रा8Xय 
आयोजना बbकको सु̀ वात हनु थालेको छ भने ूदेश तथा ःथानीय तहहFमा समेत यो अवधारणा लागू हुँदा 
8वकासका पूवा>धार =नमा>ण काय>मा मह\वपूण> योगदान पOुने देिखMछ। ःथानीय सरकारहFले आयोजना बbकको 
ःथापना गरेको वा नगरेको सKबMधमा गpरएको ूªमा १४.८१ ू=तशत ःथानीय तहहFले आयोजना बbक 
ःथापना गरेको र ८५.१९ ू=तशतले नगरेको उ5लेख गरेका छन ्(िचऽ १५)।  
  

३७.००% ६३.००% ६३.००% 

गरेको नगरेको 
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िचऽ 15: आयोजना बbक ःथापनाको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
 

४.४ योजना काया>Mवयन जनशिw र आवँयकता 

योजना काया>Mवयनको ला=ग जनशिw	 र Rमता 8वकासको ला=ग के गनु> आवँयक छ भनी ब³ुदा अ=धकांश 
ःथानीय तहहFले योजना छनौट 8व=ध, योजनाहFको ूाथ=मकcकरण, 8वषय Rेऽगत गु̀ योजना =नमा>ण, 
कम>चारT र जनू=त=न=धहFलाई योजना Jयवःथापन सKबMधी Rमता 8वकास ता=लम ज`रT रहेको उ5लेख 
गरेका छन।् \यःतै क=तपय ःथानीय तहहFबाट ूाz जवाफमा आव=धक योजना =नमा>ण, �दगो 8वकासका 
लआयहFको ःथानीयकरण गरT ःथानीय योजनामा समावेश गन> Rमता 8वकास र सहजीकरण आवँयक रहेको 
कुरा उ5लेख भएको	 छ। 

		 
५. वःती +वकास 

५.१ एकcकृत वःती 8वकास योजना र काया>Mवयन 

वसोवासका ला=ग उपयwु ःथान प8हचान गरT आवँयक पूवा>धार ःथापना गरT भौगो=लकFपमा 8वकट 
ःथानमा रहेका वा 8वप±को उ�च जोिखममा रहेका घर पpरवारको =न=मq आधारभतू आवँयकता पूरा गन>को 
ला=ग आवास तथा घडेरTको Jयवःथा गन> र जOगा ूा=z, जOगा 8वकास, पूवा>धार 8वकास, Mयूनतम लाभमाहT 
सं^या =नधा>रण तथा Jयवःथापन गनv काम वःती 8वकास हो। वःती 8वकासका मापद6डहFमा सडक 
खानेपानी ढल =नकास खलुा Rेऽ घडेरT फोहरमैला Jयवःथापन 8वuालय ःवाःkय सेवा भवन मापद6ड 8वuतु 
स²ार जःता 8वषयहF समावेश हनेु गद>छन।् नेपाल सरकारबाट जोिखमयwु वःती ःथानाMतरण तथा 
एकcकृत वःती 8वकाससKबMधी काय>8व=ध, २०७५ समेत ःवीकृत भै काया>Mवयनमा आएको छ। अ*ययनमा 
समावेश ःथानीय तहम*ये ८.६४% ले एकcकृत वःती 8वकास गु̀ योजना =नमा>ण गरेको र ९१.३६% ले 

०. 

२०. 

४०. 

६०. 

८०. 

१००. 

गरेको नगरेको 
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८५.१९ 
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नगरेको भनी उ5लेख गरेका छन ्भने गु̀ योजना =नमा>ण गरेका ःथानीय तहहFले एकcकृत वःती 8वकास 
काय>बम काया>Mवयनमा 5याएको उ5लेख गरेका छन ्(िचऽ १६)।  

िचऽ 16: एकcकृत वःती 8वकास गु̀ योजना =नमा>णको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

५.२	 सKपदा Rेऽ सधुार र संरRण 

	ःथानीय तहको Rेऽ=भऽ धा=म>क, सांःकृ=तक, परुाताि\वक मह\वका एवम ्अMय ूाकृ=तक सKपदाहF समेत 
रहेका हMुछन।् यःता सKपदाहFको संरRण, मम>त, संभार, सधुार माफ> त ् �दगोपना स=ुनि�त गनु> ःथानीय 
सरकारको दा8य\व हो। सKपदा संरRणका ला=ग नेपालको सं8वधान, ूाचीन ःमारक संरRण ऐन, २०१३, 
वातावरण संरRण ऐन, २०५३ =नयमावलT, २०५४ एवम ् राXस�ीय महासिMध, १९७२ जःता कानूनी 
ूावधानहF ूचलनमा छन ्। 	ःथानीय सरकारहFले सKपदा Rेऽ सधुार र संरRणका काय>बमहF 
काया>Mवयमा 5याए न5याएको 8वषयमा अ*ययन गदा> ३३.३३ ू=तशत ःथानीय तहहFले सKपदा Rेऽ सधुार 
तथा संरRणका काय>बम काया>Mवयनमा 5याएको र ६६.६७ ू=तशतले काया>Mवयनमा न5याएको कुरा उ5लेख 
गरेको पाईयो (िचऽ १७)।  

िचऽ 17: सKपदा Rेऽ सधुार र संरRण काय>बम काया>Mवयनको अवःथा 

 
ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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६. वातावरण Vयवःथापन 

	६.१ पूवा>धार =नमा>णमा IEE/EIA 

कुनै	 पूवा>धार =नमा>णको ूःतावको काया>Mवयन गदा> सो ूःतावले वातावरणमा उ5लेखनीय ू=तकूल ूभाव पानv 
वा नपानv सKबMधमा य8कन गनु>को साथै \यःतो ूभावलाई कुनै उपाय£ारा =नराकरण वा Mयूनीकरण गन>का 
ला=ग अवलKबन गpरने उपायको सKबMधमा 8वµषेणा\मक Fपमा गpरने अ*ययन तथा मू5याrन ूारिKभक 
वातावरणीय परTRण हो। \यसैगरT	 कुनै ूःता8वत काय> गदा> सो काय>ले वातावरणमा उ5लेखनीय ू=तकूल 
ूभाव पानv वा नपानv सKबMधमा य8कन गनु>को साथै \यःतो ूभावलाई कुनै उपाय£ारा =नराकरण वा 
Mयूनीकरण गन>का ला=ग अवलKबन गpरने उपायको सKबMधमा 8वःततृ Fपमा गpरने अ*ययन तथा 
मू5यfrनलाई वातावरणीय ूभाव मू5याrन भ=नMछ। वातावरण Jयवःथापन को सMदभ>मा हेदा> वातावरण 
संरRण ऐन, २०७६ ले क=तपय पूवा>धार =नमा>ण गदा> ूारि�मक वातावरणीय परTRण(IEE) र वातावरणीय 
ूभाव मू5याrन(EIA) गनु>पनv Jयवःथा गरेको देिखMछ भने ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, २०७४ ले 
वातावरण संरRण र वातावरणमैऽी 8वकास अवलKबन गनv Jयवःथा गरेको छ।  

वातावरण संरRण ऐन, २०७६ ले ःथानीय तहको अ=धकार Rेऽ=भऽ पनv 8वषयसँग सKबिMधत ूःतावको 
हकमा संिRz वातावरणीय अ*ययन ू=तवेदन वा ूारिKभक वातावरणीय परTRण भए सKबिMधत ःथानीय 
कानूनले तोकेको =नकायसमR र वातावरणीय ूभाव ू=तवेदन भए ूदेश कानूनले तोकेको ूदेश सरकारको 
=नकायसमR पेश गरT ःवीकृत भएप�ात ्माऽ पूवा>धार =नमा>णको काय> गन> स8कने Jयवःथा गरेको छ।  

यस अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहको अ*ययन गदा>	 पूवा>धार =नमा>णको बममा IEE/EIA ू8बया 
अवलKबन गनv ःथानीय तहहFको सं^या ४६.91% रहेको छ भने सो ू8बया अवलKबन नगनv ःथानीय 
तहहFको सं^या ५3.09% रहेको छ (िचऽ १८)। ूाz तkयाr अनसुार  IEE/EIA ू8बया अवलKबन 
गरेका योजनाहFको सं^या समेत अ\यMतै Mयून रहेको देिखMछ।  

िचऽ 18: पूवा>धार =नमा>णमा IEE/EIA काया>Mवयनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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६.२ वातारणमैऽी ःथानीय शासनको ूाFप काया>Mवयनको अवःथाः 

ःथानीय योजना ू8बयामा वातावरण, जलवायू पpरवत>न अनकूुल, 8वप� Jयवःथापन सKबMधी 8वषयहFलाई 
मूलूवाहTकरण गनv, वातातवरणमैऽी �दगो 8वकास गन> आधारभतू ःतरदेिख नै सबैलाई िजKमेवार बनाउने, 
देशभर वातावरण संरRण, फोहरमैला Jयवःथापन, जलवायू अनकूुलन तथा 8वप� Jयवःथापनका Rेऽमा सधुार 
5याई सMुदर र वातावरणमैऽी समाजको सजृना गनv आकांRा वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको ूाFप २०७० 
ले =लएको छ। यसका ला=ग ःथानीय तहले आ[ना आव=धक तथा बा8ष>क योजना र काय>बमहF 
वातावरणमैऽी बनाउन ज`रT हMुछ। 8वकासबाट लाभ पाउने र 8वनाशबाट दःुख झे5नपुनv घरपpरवारलाई 
वातावरण संरRण र 8वप� Jयवःथापनका काममा JयापकFपमा सहभागी गराउँदै संरRणका अ=भयानहFलाई 
अिघ बढाउन ुअपpरहाय> रहेको छ। यस अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहम*ये ३०.८६ ू=तशत ःथानीय 
तहले वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको ूाFप काया>Mवयमा 5याएको उ5लेख गरेका छन ्भने ६९.१४ ू=तशत 
ःथानीय तहले ूाFप काया>Mवयमा 5याएका छैनन ्(िचऽ १९)।  

िचऽ 19: वातारणमैऽी ःथानीय शासनको ूाFप काया>Mवयनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

६.३ ताल, पोखरT,=समसार Rेऽको संरRण काय>बम 

ूाकृ=तक वा कृ=ऽम Fपले उ\पिq भई ःथायी वा अःथायी Fपमा पानीले ढाकेको, पानी बOने वा झरनाका 
Fपमा खसेर बनेको दलदल, धाप, ज`वा Rेऽ वा न=ुनलो तथा Rारयwु पानी रहेको ठाउँ =समसार हो। 
ताल, तलैया, पोखरT, नदT, खोला, झरना, धानखेत आ�द =समसार RेऽअMतग>त पछ>न।् =समसारलाई जै8वक 
8व8वधता संरRण एवम ् सामािजक, सांःकृ=तक, आ=थ>क र पया>वरणीय ¶8�ले अ=त नै मू5यवान ् ूाकृ=तक 
ूणालTको अंश मा=नMछ। =समसारले 8व�भरका कpरब ४० ू=तशत जीवजMत ुतथा वनःप=तका ूजा=तलाई 
बासःथान �दँदै आएका छन।् नेपालको सं8वधान, जलचर संरRण ऐन, २०१७, जलॐोत संरRण ऐन, 

30.86%

69.14%

.याएको न.याएको 
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२०४९, ःथानीय सरकार सf चालन ऐन,२०७४, वातावरण संरRण ऐन, २०७६, रा8Xय =समसार नी=त, 
२०६९ एवम ् आव=धक योजनाहF तथा रा8Xय रामसार रणनी=त तथा काय>योजना (सन ् २०१८Ñ२४) 
माफ> त ्नेपालले =समसारको संरRण, संव�>न र Jयवःथापनमा ू=तब�ता जनाएको छ । नेपालले सन ्१९८७ 
मा रामसार महासिMधमा ूवेश गरेदेिख हालसKम १० वटा मह·वपूण> =समसार Rेऽलाई रामसार सूचीमा 
सूचीकृत गरT 8वशेष ूाथ=मकताका साथ Jयवःथापन गद� आइरहेको छ।	 

नेपालको सं8वधानले =समसारको संरRण, संव�>न र Jयवःथापन सKबMधमा तीनै तहका सरकारलाई अ=धकार 
र िजKमेवारT बाँडफाँटसमेत गरेको छ। ूाकृ=तक ॐोतको �दगो Jयवःथापन गद� ूाz लाभको समMया8यक 
बाँडफाँट गन> रा8Xय ूाकृ=तक ॐोत तथा 8वq आयोग संवैधा=नक आयोगका Fपमा रहेको छ। ःथानीय 
तहअMतग>त पनv जलाधार, पानीका महुान, =समसारहFको संरRण र Jयवःथापन गन> ःथानीय सरकार 
सf चालन ऐनले ू\येक ःथानीय सरकारलाई अ=धकार र िजKमेवारT सKुपेको छ। 

ःथानीय तहको Rेऽ=भऽ रहेका ताल तलैया =समसार RेऽहF पानीको आपू=त>, जै8वक 8व8वधताको संरRण, 
आ=थ>क, सामािजक, सांःकृ=तक	 एवम ् पया>वरणीय सMतलुनको 8हसावले अ=तनै मह\वपूण> हMुछन।् 8य 
RेऽहFको संरRणमा ःथानीय सरकारको भ=ूमका मह\वपूण> रहMछ।  यस अ*ययनमा ५1.85 ू=तशत 
ःथानीय तहहFले आ[ना योजना तथा काय>बममा ताल, पोखरT, सीमसार Rेऽ आ�द संरRणको ला=ग 
काय>बम भएको उ5लेख गरेका छन ्भने अMयले यःतो काय>बम सf चालनमा नरहेको उ5लेख गरेका छन ्
(िचऽ २०)।  

िचऽ 20: ताल, पोखरT, =समसार Rेऽको संरRण काय>बम सf चालनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

६.४  छुFै वातावरण Iयवःथापन महाशाखा/शाखा 

वातावरण Iयवःथापनको ला?ग गाउँपा?लका र नगरपा?लकामा छुFै वातावरण Iयवःथापन महाशाखा/ 
शाखाको ःथापना गरेको वा नगरेको । ूSमा २0.99 ू?तशत ःथानीय तहहUले वातावरण 
Iयवःथापनको ला?ग छुFै शाखा ःथापना गरेको र ७९.01 ू?तशतले भYे उZर ूा[ भएको छ। 

45.00%

50.00%

55.00%

भएको नभएको 
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। क?तपय ःथानीय तहहUमा :वप], फोहरमैला र वातावरण Iयवःथापन हेन_ गर` संयbु शाखा 
रहेको समेत पाइएको छ (िचऽ २१)।।  

िचऽ 21: छुhै वातावरण Jयवःथापन महाशाखा/शाखा भए/नभएको 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

६.५ वातावरण Jयवःथापनको ला=ग जनशिw, ू8व=ध र ता=लम 

वातावरण संरRणको ला=ग आवँयक जनशिw, ू8व=ध र ता=लमको सKबMधमा ःथानीय सरकारको 
आवँयकता बारेको ूªमा ःथानीय तहहFबाट वातावरण ईिMज=नयर, वातावरण सहायक जःता जनशिw 
आवँयक रहेको तथा वातावरण संरRणको सKबMधमा जनू=त=न=ध र कम>चारTहFलाई अ=भमिुखकरण ज`रT 
रहेको कुरा उ5लेख भई आएको पाईयो।  जलवाय ुपpरवत>न र वातावरण Jयवःथापन जानकारTमूलक Rमता 
अ=भब8ृ�, वातावरणमैऽी ःथानीय शासनसKबMधी अ=भमखुीकरण, वातावरण तथा ूाकृ=तक ॐोत संरRण 
सKबMधी Rमता अ=भब8ृ�, �दगो 8वकास र वातावरण सMतलुन, वातावरण कानूनको  ान, IEE/EIA जःता 
8वषयहFमा  ान ब8ृ� आवँयक रहेको ःथानीय तहले औ5ंयाएका छन।्  
७. जनःवाः]य तथा अःपताल Vयवःथापन 

नेपालको सं8वधानको अनसूुची ८ बमोिजम ःथानीय तहलाई ःथानीयःतरको आधारभतू ःवाःkय र सरसफाईको 
Jयवःथापन गनv अ=धकार सिुKपएको छ। 	\यःतै ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, २०७४ ले आधारभतू 
ःवाःkय र सरसफाई तथा पोषण सKबMधी नी=त, कानून ,मापद6ड, योजनाको तजु>मा, काया>Mवयन तथा 
=नयमन, ःवाःkय सेवा सKबMधी भौ=तक पूवा>धार 8वकास तथा Jयवःथापन, अःपताल तथा अMय ःवाःkय 
संःथाको ःथापना तथा Jयवःथापन, रw स²ार सेवा , औषधी पसल सf चालन अनमु=त, ःवाःkयजMय 
फोहोरको	 Jयवःथापन लगायतका मह\वपूण> ःवाःkय सKबMधी िजKमेवारT सKुपेको छ।  यस अ*ययनमा 
ःथानीय तहहFमा आधारभतू परTRण हनेु गरT अःपताल ूयोगशाला जनशिw र ू8व=ध रहेको वा नरहेको 
बारे अ*ययन गpरएको छ। ।  
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भएको 

नभएको 

20.99%

79.01%



 

 22 

 

७.१ अःपताल र आधारभतू सेवा 

ःथानीय तहमा ःवाःkय सेवाका ला=ग ५ देिख १५ शैया सKमको ःथानीय अःपताल	 रहेको वा नरहेको 
सKबMधमा अ*ययन गदा> १२.३५% ःथानीय तहहFमा \यःतो अःपताल रहेको , ३३.३३% 	मा नरहेको र 
५४.३२% मा =नमा>णा=धन रहेको पाईयो (िचऽ २२)। । 	 

िचऽ 22: ःथानीय तहमा पाँच देिख १५ शैयाको अःपताल भए/नभएको 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

 

ःथानीय तहको ःवा=म\वमा रहेको अःपतालमा आधारभतू ःवाkय सेवाको ला=ग एUस रे, अ5शासाउMड 
8फिजयोथेरापी, आखँा जाँच सेवा सf चालनमा रहेको नरहेको सKबMधमा अ*ययन गदा>	 30 वटा ःथानीय 
तहले एUसरे सेवा, २७ वटा ःथानीय तहले अ5शासाउMड सेवा, ५ वटाले 8फिजयोथेरापी सेवा, ११ वटा ले 
आखँा सेवा उपलmध रहेको उ5लेख गरेका छन ्भने ूयोगशालाहFमा आधारभतू परTRणको ला=ग 5याब टेःट 
हनेु ःथानीय तहहFको सं^या औसतमा ३७ रहेको पाईएको छ।  

७.२ ःवाःkय परTRण ूयोगशाला 

ःथानीय तहको अःपतालमा आधारभतू परTRण ( सगुर, 8कडनी, यpुरन फ¸सन टेःट, =लवर फ¸सन टेःट, 
=ल8पड ूोफाईल, ःटूल टेःट, खकार जाँच र थाइराइड जाँच)	 हनेु गरेको वा नगरेको 8वषयमा अ*ययन गदा>  
४५.६८.%	 ःथानीय तहहFले अःपताल वा ःवाःkय चौकcमा रहेको 5यावबाट आधारभतू परTRण हनेु गरेको 
उ5लेख गरेका छन।् \यःतै ५४.३२% ले 5याब नभएको जवाफ �दएका छन।्  
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िचऽ 23: ःथानीय तहको अःपतालमा ूयोगशाला सf चालनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
िचऽ 24: ःथानीय तहमा ःवाःkय सेवाहFको उपलmधता 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

७.३ ःवाःkय सेवाका ला=ग उपलmध जनशिwको अवःथा 

	ःवाःkय सेवाको ला=ग उपलmध जनशिwको अवःथा हेदा> ूाय सबैजसो ःथानीय तहमा डाUटरको सं^या 
अ\यMतै Mयून रहेको देिखMछ भने 8वशेष  डाUटरको सं^या अ=त Mयून तथा शMुय ूायः देिखMछ।  =स. अहेव 
/अहेव,  नस>, हे5थ अ=सःटेMट जःता जनशिwहFको सं^या समेत Mयून देिखMछ।  

	७.४ आवँयक जनशिw, ू8व=ध र उपकरणको अवःथा 

आएको, 
54.32%, 54% 

नआएको, 
45.68%, 46% 
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ःथानीय तहहFमा	 जनःवाःkय तथा अःपताल Jयवःथापनका ला=ग आवँयक जनशिw, ू8व=ध र 
उपकरणको अवःथा सKबMधमा गाउँपा=लका तथा नगरपा=लकाले उ5लेख गरेका 8वषयहFमा SBA, HMIS, 
DHIS, MLP, CBIMNCI, COFP, ELMIS ता=लम, एUस-रे मेिशन र ता=लम, =डिजटल एUस रे, थाईराईड 
जाँ�ने मेिशन, आखँा जाँच उपकरण , अ5शासाउMड, स¸बमण रोकथाम सKबMधी, योग तथा 8फिजयोथेरापी, 
पूव>कम> तथा प²कम>, MISP, काउिMस=लy, मान=सक ःवाःkय तथा तनाब mयवःथापन, यौन तथा ूजनन 
ःवाःkय एवम ् पpरवार =नयोजन, 5याव समेतका ता=लमहF, रे=डयोमाफc,	ःवाःkयसKबMधी 
उपकरण,	अिUसजनको Jयवःथा, 5यावका ला=ग आवँयक साममी, आधारभतु ःवाःkय केMि भवन, औषधी 
तथा उपकरण, अथ¹मोलोिजःट र 8फिजयोथेरा8प�, आखँारोग 8वशेष , 5याब अ=सःटेMट ,कK¢यूटर अपरेटर 
,एUसरे टेिUन=सयन, सबै रोगका =बशेष  डाUटर र pरw दरबMदT पदपू=त> हनु ुआवँयक देिखMछ।  

 
८.सूचना ू+व7ध 

	८.१ ईMटरनेटको पहुँच/Rमता 

गाउँपा=लका र नगरपा=लकाबाट हनेु सेवा ूवाहलाई सूचना ू8व=धमैऽी बनाई 8वuतुीय सशुासनलाई ूब�>न 
गनु>पनv हMुछ। ू8व=धको उपयोगबाट कानूनको शासन, ॅXचारमwु र चःुत ूशासन, 8वकेMिTकरण, आ=थ>क 
अनशुासन तथा साव>ज=नक सेवाूवाह र ॐोतको कुशल Jयवःथापन जःता असल शासनका आधारभतू 
माMयतालाई आ\मसात गरT नागpरकले ूाz गनु>पनv सेवा =छटो, छpरतो तथा कम खिच>लो ढyबाट ूदान गन> 
स8कMछ।  ससुाशान (सf चालन तथा Jयवःथापन) ऐन, २०६४ =नयमावलT, २०६५ ले सशुासन कायम गन> 
र सेवा ूवाहमा चःुतता 5याउन सूचना ू8व=धको उ�चतम ूयोग गन> =नदv िशत गरेका छन ्भने सूचना ू8व=ध 
नी=त, २०६७ समेत काया>Mवयनमा रहेको	 छ। यस अ*ययनमा सूचना ू8व=धको ूयोगको ला=ग ःथानीय 
तहहFमा ईMटरनेटको पहुँचको अवःथाबारे जानकारT =लइएको =थयो। अ*ययनबाट ८२.७२ ू=तशत ःथानीय 
तहको केMि र सवै वडा काया>लयहFमा ईMटरनेटको पहुँच पगेुको र १७.२८ ू=तशतमा नपगेुको साथै 
२०.६९ ू=तशत ःथानीय तहहFका सवै वडा काया>लयहFमा 8ृ वाईफाई स8ुवधा समेत रहेको पाईयो। 	 
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िचऽ 25: ःथानीय तहमा ईMटरनेटको पहुँचको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

 

८.२ सेवा ूवाहमा सूचना ू8व=धको ूयोग 

यस अ*ययनको बममा सेवा ूवाहमा ःथानीय तहहFले के कःता ू8व=धहF/स[टवयरहF ूयोगमा 5याएका 
छन ्भनी बिुझएको =थयो। अ*ययनमा समावेश सवै ःथानीय तहहFले लेखा ूणालTको ला=ग SuTRA ूणालT 
ूयोगमा 5याएको पाईयो भने िजMसी Jयवःथापनको ला=ग PAMS, कर सrलनको ला=ग IPT and Revenue 
Management System , CGAS, Group SM S, E-procurement, Digital attendence system , 
Digital Notice Board, Vital Event Registration, Store management system, HiMIS, Payroll 
management system, Sifaris Mnagement System, योजना Jयवःथापन ूणालT जःता स[टवेयरहF 
ूयोगमा 5याईएको पाईएको छ।  

८.३ सूचना ू8व=धसँग सKबिMधत जनशिwको अवःथा 

यस अ*ययनको बममा ःथानीय तहहFमा सूचना ू8व=धको ूयोग र Jयवःथापनको ला=ग उपलmध 
जनशिwको वारेमा जानकारT =लइएको =थयो। अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहहFम*ये ७५ वटा ःथानीय 
तहमा सूचना ू8व=ध अ=धकृत, ६८ वटामा कK¢यूटर अपरेटर र १८ वटामा अMय सूचना ू8व=धसँग सKबिMधत 
जनशिw उपलmध रहेको पाईयो। यसबाट एकै ःथानीय तहमा प=न कKयूटर अ=धकृत/ सूचना ू8व=ध 
अ=धकृत, कK¢यूटर अपरेटर र अMय गरT दईु वा तीन पदमा कम>चारTहF उपलmध भएको देिखMछ।  
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८.४ सूचनाको हकको काया>Mवयन र साव>ज=नक खच>मा पारदिश>ता	 

नेपालको सं8वधान, सूचनाको हक सKबMधी ऐन, २०६४, =नयमावलT, २०६५ लगायतका कानूनहFले आम 
नागpरकलाई सूचनाको हक ू\याभतू गन> 8व=भ� Jयवःथा गरेका छन।् आ[नो वा साव>ज=नक सरोकारका 
कुनै प=न 8वषयको सूचना पाउने अ=धकार आम नागpरकमा रहेको छ। \यःतै साव>ज=नक =नकायबाट भएका 
कामकावा>हT र साव>ज=नक कोषबाट भएको खच>को 8ववरण नागpरकबाट माग नभए प=न हरेक ३/३ म8हनामा 
ःवतःःफूत> Fपमा साव>ज=नक गनु>पनv कानूनी Jयवःथा रहेको छ। यस अ*ययनको बममा सूचनाको हक 
सKबMधी ऐन, २०६४ ले साव>ज=नक गनु> भनेका सूचनाहF वेभसाईट माफ> त ् साव>ज=नक गनv गरेको वा 
नगरेको सKबMधमा बिुझएको =थयो। जसअनसुार ८६.४२% ःथानीय तहहFले साव>ज=नक गनv 
गरेको	 र	 १३.५८% ले साव>ज=नक गनv नगरेको जनाएका छन।्  \यःतै	 खच> 8ववरण वेभसाईट माफ> त ्
साव>ज=नक गनv गरेको वा नगरेको सKबMधमा ६६.६७%	 ले गनv गरेको र ३३.३३% ले नगरेको उ5लेख 
गरेका छन।्  

िचऽ 26: वेवसाईट माफ> त ्गpरने साव>ज=नकcकरणको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

८.५ SuTRA ूणाल`को ूयोग गन# सjने कम#चार`को संkया  
ःथानीय तहमा योजना तथा बजेट =नमा>ण र लेखाrन ूणालTलाई Jयवःथापन गन> ःथानीय ःथानीय सि²त 
कोष mयवःथापन ूणालT (Sub-National Treasury Regulatory Application-SuTRA) ूणालTलाई सवै 
ःथानीय तहमा अ=नवाय> लागू भएको छ। अ*ययन गpरएका ःथानीय तहमा Mयूनतम १ जना देिख अ=धकतम 
६ जनासKम कम>चारTहF SuTRA सf चालन गन>सUने ूा8व=धक Rमता भएका छन।्  

९. ःथानीय _यूनतम दररेट 

	कुनै िज5लामा िज5लाभर लागू हनेु गरT वा िज5ला =भऽको कुनै भागमा माऽ लागू हनेु गरT =नमा>ण साममी र 
ढुवानीको	 दररेट =नधा>रण गनv गरT साव>ज=नक खpरद =नयमावलT, २०६४ ले ूमखु िज5ला अ=धकारTको 
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अ*यRतामा िज5ला दररेट =नधा>रण स=म=तको Jयवःथा गरेको छ। उw स=म=तले हरेक आ=थ>क वष>को ला=ग 
सा8वकको आ=थ>क वष>को िज5ला दररेटमा १० ू=तशतभMदा बढT नहनेु गरT िज5ला =भऽको ला=ग दररेट 
=नधा>रण गनv र =नमा>ण काय> र ढुवानीको ला=ग लागत ईिःटमेट गदा> उw दरलाई आधार मा�ुपनv हMुछ।  
ःथानीय तहहFले समेत आ[नो भौगो=लक 8विश�ता, ढुवानीका साधनहFको सहजता लगायतका 8वषयहFलाई 
^याल गद� 	कानून 8वपpरत नहनेु गरT ःथानीयःतरको ला=ग दररेट =नधा>रण गनु>पनv हMुछ। गाउँपा=लका तथा 
नगरपा=लकाले आ[नो Rेऽका =नमा>ण काय> तथा अMय सेवाको ूयोजनको ला=ग =नमा>ण  साममी, �याला, 
भाडा तथा महसलुको ःथानीय !यूनतम दररेट तो,नपुन/ कुरा ःथानीय सरकार स6 चालन ऐन, २०७४ को 
दफा १३ ले Jयवःथा गरेको छ। ःथानीय तहले दररेट =नधा>रण गरे नगरेको 8वषयमा अ*ययन गदा> 
८०.२५ ू=तशत ःथानीय तहले ःथानीय दररेट =नधा>रण गरT ःवीकृत गरेको र १९.७५ ू=तशतले नगरेको 
पाईयो (िचऽ २८)।  

 

िचऽ 27: ःथानीय दररेट =नधा>रणको अवःथा 

 
ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१०. सशुासन तथा सेवा ूवाह 

१०.१ ःथानीय तहको खच# :ववरण साव#ज?न:ककरणको अवःथा 

साव>ज=नक =नकायले साव>ज=नक कोषबाट गरेको खच>को 8ववरण =नय=मत Fपमा साव>ज=नक गनु> पद>छ।  
साव>ज=नक कोषबाट भएको खच>को सदपुयोग भएको छ छैन, सहT काममा खच> भएको छ छैन थाहा पाउन ु
नागpरकको अ=धकार हो। साव>जन=नक खच>को साव>ज=नकcकरणले पारदश°ता बढाउनकुो साथै नागpरक र 
सरकारबीच 8व�ास बढाउन सहयोग गद>छ। सशुासन कायम गन> र साव>ज=नक कोषबाट भएको रकम 
दFुपयोग भएको छैन भनी नागpरकलाई आ�ःत गन> खच> साव>ज=नकcकरण मह\वपूण> 8वषय हो। ःथानीय 
तहहFले खच> साव>ज=न8ककरण गनv गरेको नगरेको	 गरेको भए कुन कुन समयाव=धमा गनv गरेको भ�े 8वषय 
यस अ*ययनमा समावेश गpरएको छ। अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहम*ये 14 वटा ःथानीय तहले 
मा=सकFपमा, ५४ वटाले चौमा=सकFपमा, ७४ वटाले बा8ष>कFपमा तथा ७ वटाले साव>ज=नक नै गनv 
नगरेको जनाएका छन ्(िचऽ २९)।   
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िचऽ 28: ःथानीय तहको खच> 8ववरण साव>ज=न8ककरणको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

यस अ*ययनमा संलOन गाउँपा=लका र नगरपा=लकाम*ये मा=सक Fपमा र चौमा=सक Fपमा साव>ज=नक गनv 
ःथानीय तहले बा8ष>कFपमा समेत साज>=नकcकरण गनv देिखएकोले सं^यामा फरकपन देिखएको छ।  

१०.२	 सामािजका उqरदा8य\वका 8व=धहFको ूयोगको अवःथा	 

साव>ज=नक ओहदा धारण गरेका पदा=धकारT (राजनी=तक वा ूशास=नक) तथा साव>ज=नक =नकायले साव>ज=नक 
सरोकार वा चासोको 8वषयमा आफूले गरेको काय>, काय>सKपादनको ःतर, सोको गणुःतर एवं साव>ज=नक 
ॐोतको उपयोगबारे सरोकारवाला वग>लाई उqर �दनपुनv िजKमेवारT सामािजक उqरदा8य\व अMतग>त पद>छन।् 
यस अ*ययनको बममा ःथानीय तहमा सामािजक उqरदा8य\वका सKबMधमा	साव>ज=नक सनुवुाई, सामािजक 
परTRण र साव>ज=नक परTRण जःता 8व=धको को ूयोग हनेु गरेको छ छैन भ�े अ*ययन गpरएको =थयो। 
ःथानीय तहबाट ूाz जवाफअनसुार साव>ज=नक सनुवुाईको 8व=ध ूयोग गनv ःथानीय तहम*ये ५६ वटा तहमा 
साव>ज=नक सनुवुाई भएको २४ वटा तहले सामािजक परTRण गराएको र २८ वटा तहमा योजनाहF 
फरफारक गनv बममा साव>ज=नक परTRण हनेु गरेको उ5लेख भएको छ। यस अ*ययनमा क=तपय ःथानीय 
तहले एकभMदा बढT 8व=ध अवलKबन गरेको देिखMछ भने सामािजक उqरदा8य\वका 8व=धहFको ूयोगको 
अवःथा \य=त उ\साहजनक रहेको देिखंदैन।  

िचऽ 29 सामािजक उqरदा8य\वका 8व=धहFको ूयोगको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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१०.३ गनुासो सनुवुाई र उजरुT Jयवःथापन 

साव>ज=नक =नकायको काय>सKपादनको सKबMधमा वा Jयिwगत तथा साव>ज=नक सरोकारको अMय 8वषयमा 
मका> परेमा	 नागpरकहFले अ=धकार ूाz =नकाय र पदा=धकारTसमR उजरुT वा गनुासो गनv गद>छन।् गनुासो 
वा उजरुTको उिचत सKवोधन गनv दा8य\व अ=धकारवाला Jयिw वा =नकायको हMुछ। ःथानीय सरकारले आम 
नागpरक र सेवामाहTको गनुासो सKबोधन गन> के कःता 8व=धहF अवलKबन गरेका रहेछन ्भ�े 8वषयमा 
अ*ययन गदा> गनुासो पे8टका, अनलाईन गनुासो पोट>ल,	 मौिखक उजरुT तथा =लिखत उजरुT दता>, सामािजक 
स´ालमा ूाz ू=त8बया जःता 8व=धहFबाट गनुासो वा उजरुT =लने गरेको पाईयो। \यःतै गनुासो फ{|टको 
ला=ग गनुासो स�ेु अ=धकारT, सूचना अ=धकारT, Mया8यक स=म=त, ूमखु/उपूमखु वा अ*यR/उपा*यRको 
काय>कRमा छलफल, ूमखु ूशासकcय अ=धकृतबाट गनुासो फ{|ट जःता 8व=धहF समेत अवलKबन गरेको 
पाईयो। 	 

११. आ_तdरक आय Vयवःथापन  

११.१ राजःव शाखा र कम>चारT 

ःथानीय तहले आ[नो Rेऽ=भऽ सrकलन गन> पाउने रकम/आय आMतpरक आय हो। सKबिMधत ःथानीय 
तहको सभा (गाउँसभा वा नगरसभा) बाट कानून बनाई लगाईने कर, सेवा श5ुक, दःतरु, ठे¼ा बMदोवःत 
लगायतबाट सrलन हनेु राजःव Jयवःथापन गन> हरेक ःथानीय तहमा राजःव Jयवःथापन शाखा र कम>चारT 
Jयवःथापन गनु>पनv हMुछ। राजःव शाखाले राजःवको नUसाrन, ूRेपण, राजःव सrलनमा ू8व=धको ूयोग, 
कर िशRासKबMधी काय>बम सf चालन लगायतका 8वषयहFमा काय>सKपादन गरT आMतpरक आयको ूRेपण, 
सrलन र अMय =नकाय समेतलाई बाँडफाँट गनु>पनv भए सो	 लगायतका 8वषयहFमा काय> गनv हुँदा यसलाई 
मह\वका साथ हेनv गpरMछ। यस अ*ययनको बममा ःथानीय तहहFमा राजःव शाखा रहे नरहेको सKबMधमा 
अ*ययन गदा> 83.95%ःथानीय तहहFमा राजःव Jयवःथापनको ला=ग छुhै शाखा ःथापना भएको देिखMछ 
(िचऽ ३१)।  

िचऽ 30:राजःव शाखाको ःथापनाको अवःथा 

 
ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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११.२	 आय Vयवःथापनको ला7ग ू+व7धको ूयोगको अवःथा 

आMतpरक आय Jयवःथापनको ला=ग ःथानीय तहहFले के कःता ू8व=धको ूयोग गpररहेका छन,् कर 
=तन>को ला=ग सेवामाहTहF काया>लयसKमै धाउनपुनv अवःथा छ 8क अनलाईन ू8व=धमाफ> त ्कर सrलन गनv 
स8ुवधा =मलाईएको छ, कर ूRेपण र सrलनको ला=ग के कःता स[टवेयरहF ूयोगमा 5याईएको छ, जःता 
8वषयहFमा अ*ययन गनv बममा ४८ वटा ःथानीय तहहFले राजःव सrलनका ला=ग स[टवयरको ूयोग 
गरेको र ३३ ले नगरेको पाईयो। \यःतै २७ वटाले अनलाईन ूणालTबाट कर सrलन गनv गरेको तथा ५४ 
ले अनलाईन ू8व=ध ूयोग नगरेको उ5लेख गरेको पाईयो।  

िचऽ 31 : राजःव सrलनको ला=ग स[टवयर र अनलाईन ूणालTको ूयोगको अवःथा 

 
ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

११.४ राजःव ूRेपण र नUसाrन	 
हरेक पटक आगामी आ.व. को ला=ग आ[नो बा8ष>क बजेट तथा आय Jययको अनमुा=नत 8ववरण साव>ज=नक 
गनु>पूव> गाउँपा=लका र नगरपा=लकाका राजःव सrलन हनेु RेऽहF प8हचान गरT सोको नUसाrन तथा ती 
Rेऽबाट सrलन हनेु राजःव रकमको ूRेपण गनु>पनv हMुछ। यस अ*ययनको बममा राजःव ूRेपण र 
नUसाrन गनv गरेको वा नगरेको सMदभ>मा हेदा> 21 वटा ःथानीय तहले राजःवको नUसाrन गनv गरेको		६० 
वटाले नगरेको तथा	 ७८ वटा ःथानीय तहले	गत आ. व. मा राजःव ूRेपण गरेको र 3 वटाले ूRेपण 
नगरेको पाईयो।  

िचऽ 32: राजःवको नUसाrन र ूRेपणको अवःथा 

 
ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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११.५	 कर िश)ा सhब_धी कायMबम	 

कर सrलन गदा> कर सदपुयोगको स=ुनि�तता समेत ूदान गन> सके नागpरकमा सरकारू=तको 8व�ास ब§न 
जाMछ। ःथानीय तहहFले लागू गरेका वा गन> लागेका करका दर र Rेऽ सKबMधमा करदातालाई जानकारT 
गराउन र कर =तन>को ला=ग त\पर गराउनको ला=ग कर िशRाका काय>बमहF सf चालन गन> स8कMछ।  
यस अ*ययनको बममा २७.१६ ू=तशत ःथानीय तहहFले कर िशRाका काय>बमहF सf चालन गरेको र 
७२.८४ ू=तशतले नगरेको पाईएको छ। 	 

िचऽ 33: कर िशRा सKबMधी काय>बम सf चालनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

११.६ वडा काया>लयहFबाट कर सrलनको अवःथा 

कर =तन>को ला=ग नागpरक/करदातालाई सहजता त5ुयाउनका ला=ग करदाताको निजकबाटै कर सrलन गनु> 
उपयwु हMुछ। गाउँपा=लका तथा नगरपा=लकाहFमा कर बझुाउने करदातालाई गाउँपा=लकाको मु̂ य 
ूशास=नक केMिमा नै आउन बा*य नपारT आफू बसोबास गpररहेको वा पेशा Jयवसाय सf चालन गpररहेको 
वडाको काया>लयबाट	 कर	 =लई�दंदा कर बझुाउन जान लाOने समय र झMझटबाट मwु भै उनीहFले 
सहजतापूव>क कर रकम भwुानी गन> सUछन।् यस अ*ययनको बममा 91.36 ू=तशत ःथानीय तहहFले 
वडा काया>लयहFबाट कर सrलन गनv गpरएको वताएका छन।्  

११.७ आMतpरक आय Jयवःथापनको ला=ग आवँयक जनशिw, ता=लम र ू8व=ध 

आMतpरक आय Jयवःथापनका ला=ग गाउँपा=लका र नगरपा=लकामा के कःता जनशिw, ता=लम र ू8व=धको 
आवँयकता देिखMछ भ�े 8वषयमा सो=धएको ूªमा सूचना ू8व=ध अ=धकृत, राजःव शाखा हेनv सहायकःतरका 
कम>चारT आवँयक रहेको ःथानीय तहहFले उ5लेख गरेका छन।् \यःतै अनलाईन कर ूणालT लागू गन>, 
राजःवको अ=भलेखrनको ला=ग अ=भमखुीकरण, आMतpरक आय JयवःथापनसKबMधी ता=लम, राजःव सधुार 
काय>योजना तयारT, राजःव सrलन Rमता 8वकास ता=लम तथा राजःव सrलनको ला=ग Jयविःथत स[टवयर 
आवँयक रहेको उ5लेख गरेको पाईयो। 	 
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 32 

१२.सावMज7नक +वe Vयवःथापन 

	१२.१	 राजःव परामश> स=म=तको 8बयाशीलता 

नेपालको सं8वधान, ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, २०७४ र ूच=लत कानूनको अ=धनमा रहT ःथानीय तहले 
आ[नो काय>Rेऽ=भऽ पpरचालन गन> सUने राजःवका ॐोत, दायरा र दर समेतको 8वँ लेषण गरT आगामी 
आ.व. मा उ�नसUने राजःवको अनमुान गनv ूयोजनको ला=ग उपा*यR/उपूमखुको नेत\ृवमा राजःव 
परामश> स=म=त गठन गनु>पनv Jयवःथा रहेको छ। गाउँपा=लका र नगरपा=लकामा राजःव परामश> स=म=त 
8बयाशील रहे नरहेको सKबMधमा ब³ुने बममा गत आबमा बसेको राजःव परामश> स=म=तको वैठक सं^या 
माफ> त ्जवाफ =लइएको =थयो, जसमा ७४ वटा ःथानीय तहले राजःव परामश> स=म=तको वैठक बसेको 
उ5लेख गरेका छन,् जनु अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहहFको ९१.३५ ू=तशत हनु आउँछ।  

१२.२ बा8ष>क बजेट तथा काय>बम ःवीकृ=तको समय सीमाको पालनाको अवःथा 

नेपालको सं8वधानको अ=धनमा रहT गाउँ काय>पा=लका र नगर काय>पा=लकाले ू\येक आ=थ>क वष>को राजःव र 
Jययको अनमुान ःथानीय कानूनबमोिजम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरT पाpरत गराउन ुपनv Jयवःथा रहेको 
छ। स�	 र ूदेशबाट ूाz हनेु आयको अनमुान ूाz भएप=छ आMतpरकFपमा उ�न सUने राजःव र अMय 
रकम समेतलाई समावेश गरT ःथानीय तहले आ[नो बा8ष>क बजेट =नधा>pरत समय=भऽै सभाबाट ःवीकृत 
गराउनपुछ>। ःथानीय तहले सोबमोिजम गरे नगरेको सKबMधमा अ*ययन गदा> 77 वटा ःथानीय तहले 
बा8ष>क बजेट तथा काय>बम समय सीमा=भऽै ःवीकृत गराई काया>Mवयन गरेको पाईयो। जनु अ*ययनमा 
संलOन ःथानीय तहको ९५.०६% हो (िचऽ ३५)। 

 
िचऽ 34: तो8कएको समयमा बजेट तथा काय>बमको ःवीकृतीको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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१२.३ बा8ष>क बजेट तथा काय>बम काया>Mवयनको समीRा	 

बा8ष>क बजेट काया>Mवयनको बममा 8व=भ�	 समयमा बजेट तथा काय>बम काया>Mवयनको िःथ=त बारे समीRा 
गpरMछ। गाउँपा=लका तथा नगरपा=लकाले यःतो 8क=समको समीRा गरेको वा नगरेको वारेमा अ*ययन गदा> 
७०.३७% ःथानीय तहले	 समीRा गरेको र	 29.73% ले नगरेको वताएका छन ्(िचऽ ३६)।  

िचऽ 35 : बजेट तथा काय>बम काया>Mवयको समीRाको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१२.४ राजःव दािखला ूणालT 

राजःव बापत ूाz गरेको आKदानीलाई सकेसKम सrलन भएको �दनमा नै नसके भो=लप5ट सKममा २४ 
घ6टा=भऽ बbक दािखला गरT आKदानी जनाउन ु पछ>। यस 8क=समको ूणालT अवलKबन गरेको वा लामो 
समय सKम राजःव दािखला नगनv गpरएको छ भ�े सKबMधमा अ*ययन गदा> ७१ वटा ःथानीय तहहFले 
राजःव दािखला ूणालT अवलKबन गरेको देिखMछ। जनु अ*ययनमा संलOन तहहFको  ८७.६५ ू=तशत हनु 
आउँछ (िचऽ ३७)।  

िचऽ 36 : राजःव दािखला ूणालTको अवलKबनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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१२.५ लेखा ूणालT Jयवःथापनको ला=ग SuTRA ूणालTको ूयोगको अवःथा 

ःथानीय सि²त कोष mयवःथापन ूणालT Sub-National Treasury Regulatory Application ( SuTRA ) 
ःथानीय तहहFको योजना,	 बजेट र लेखांकन सँग सKबिMधत स[टवयर हो।  यो स[टवयर कोष तथा लेखा 
=नयMऽक काया>लय र महालेखा =नयMऽक काया>लयसँग =सधै आव�ता भएको हMुछ। 	ःथानीय तहहFले यो 
ूणालTको ूयोग गरेको वा नगरेको सKबMधमा अ*ययन गदा>	 ९५.०६ % ःथानीय तहहFले SuTRA 
ूणालTलाई ूयोगमा 5याएको देिखयो। 

िचऽ 37 : SuTRA ूणालTको ूयोगको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
 

१२.७ बे`ज ुर फ{|टका ला=ग पहलको अवःथा 

ःथानीय तहहFले बे`ज ु फ{|टको ला=ग के कःतो पहल कदम गpरराखेका छन ् भ�े 8वषयमा	 यस 
अ*ययनमा संलOन ःथानीय तहहFम*ये अ=धकांशले पऽाचार, छलफल, सभाबाट अनमुोदन गराई फ{|ट 
गनv गरेको, ूमाण जटुाई सKपरTRणको ला=ग महालेखा परTRकको काया>लयमा पठाईएको जःत उपायहF 
अवलKबन गरेको उ5लेख गरेका छन।् अ*ययनमा संलOन ःथानीय तहम*ये अ=धकांश तहहFमा करोड½ 
रकम बे`जकुो Fपमा देिखएको छ जसलाई अनसूुचीमा उ5लेख गpरएको छ।  

१३. ःथानीय आ7थMक +वकास 

१३.१ एक ःथानीय तह एक औuो=गक माम अवधारणाको काया>Mवयन 

ःथानीय ॐोतसाधन, क�चापदाथ>, ू8व=ध र सीपको पpरचालन गरT लघ,ु घरेल ुतथा साना उuोगहFमा लगानी 
ब8ृ� गरT यःता उuोगहFको ःथापना, 8वकास र ूवध>न गद� रोजगारT सजृनाको मा*यमबाट ःथानीय 
अथ>तMऽमा योगदान प�ु याउन छpरएर रहेका साना उuोगहFलाई एकcकृत गरT Jयविःथत गद� उ\पादन र 
उ\पादक\व अ=भब8ृ�का ला=ग औuो=गक मामहF ःथापना र सf चालन गनु> आवँयक छ। औuो=गक माम 

९५.०६% 

४.९४% 
SuTRA !णाल%को !योग 

गरेको नगरेको 
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घोषणा तथा सf चालनसKबMधी काय>8व=ध, २०७५ समेत नेपाल सरकार मिMऽपpरष¾ाट ःवीकृत भई 
काया>Mवयनमा आएको छ। यसलाई ःथानीय तहले आ[नो आ=थ>क 8वकास योजनामा समे�दै काया>Mवयनको 
ला=ग लैजनपुनv देिखMछ। यस अवधारणाको काया>Mवयनबाट ःथानीय आ=थ>क ब8ृ� तथा 8वकासमा योगदान 
पOुन जाने देिखMछ। यो अवधारणा काया>Mवयनमा 5याएको वा न5याएको सKबMधमा ःथानीय तहको अवःथा 
अ*ययन गदा> ९.८७% ःथानीय तहले काया>Mवयनमा 5याएको र ९०.१३% ले काया>Mवयनमा 5याएको 
पाइएन।  

िचऽ 38 : एक ःथानीय तह एक औधो=गक मामको अवधारणा काया>Mवयनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

 

१३.२ एक वडा एक उ\पादन(One village one product) काय>बम काया>Mवयनको अवःथा 

	नेपाल कृ8षूधान देश भएको र कृ8ष Jयवसायले नै ःथानीयबासीलाई आ\म=नभ>र बनाउन सUने देिखMछ।  
भौगो=लक 8विश�ताका आधारमा माटो सहुाउँदो कृ8ष,नगदेवालT माफ> त ् आ=थ>क 8वकासमा टेवा प�ु याउन 
स8कने गरT काय>बम सf चालन गन>, जनु ठाँउमा जे वालTको राॆो उ\पादन हMुछ \यहT उ\पादनको ला=ग 
कृषकलाई	 ःथानीय सरकारले अनदुान �दने, अMय सहयोग प�ु याउने र उ\ूpेरत गनु>पनv हMुछ। कृषकलाई 
आवँयक पनv ूा8व=धक सेवा माटो जाँच अनदुान बजार Jयवःथापन लगायतका 8वषयमा सहयोग प�ु याई 
ःथानीय तहहFले एक वडा एक उ\पादन अवधारणामाफ> त ्आ=थ>क 8वकासका 8बयाकलापहF सf चालन गन> 
सUछन।् संभाJयताको आधारमा ःथानीयःतरमा छनौट भएका ःथानीय प8हचान स8हतको वःत ु र सेवाको 
उuम ूब�>न£ारा कृ8ष Rेऽको Jयवसायीकरण गरT उ\पादन अ=भब8ृ� गनv र उ\पादन भएका बःत ुतथा 
सेवाको वेच8वखन मू5य शÀृला (value chain) का आधारमा कृषक र Jयवसायीको आयःतर ब8ृ� गनv 
वातावरण =सज>ना गनv दा8य\व ःथानीय तहहFको काँधमा आएको छ। ःथानीय सरकारहFले यस 8क=समको 
अवधारणालाई काया>Mवयनमा 5याएको वा न5याएको सKबMधमा अ*ययन गदा> ४१.९८% ःथानीय तहहFले 
यसलाई काया>Mवयनमा 5याएको र	 ५८.०२%ले काया>Mवयनमा न5याएको पाईयो।  

०.००% 

५०.००% 

१००.००% 

आएको नआएको 

९.८७% 

९०.१३% 

एक ःथानीय तह एक औधो =गक मामको अवधारणा अनुसा र 
ःथानीय औधो =गक माम सf चालन 
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िचऽ 39 : एक वडा एक उ\पादन काय>बम काया>Mवयनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१३.३ ःथानीय आ=थ>क 8वकास योजना 

ःथानीय सरकारहFले आ[नो Rेऽ=भऽ आ=थ>क ब8ृ� र 8वकासको ला=ग ःथानीय आ=थ>क 8वकास योजना 
तयार गरT काया>Mवयनमा 5याउन ुज`रT छ। यःतो आ=थ>क 8वकास योजनामा कृ8ष, उuोग तथा बािण�य, 
पय>टन,वन, ूाकृ=तक ॐोत, सहकारT, 8विqय Rेऽ लगायतका RेऽहFलाई समे�दै ःथानीय आ=थ>क 
8बयाकलापहFलाई ग=तिशल बनाउने कुराहF समावेश गनु> आवँयक छ। अथ>तMऽमा =नजी सहकारT र 
सामदुा8यक Rेऽको भ=ूमकालाई मह\व �दंदै उपलmध साधन र ॐोतको अ=धकतम पpरचालन£ारा उ\पादन र 
उ\पादक\वमा ब8ृ� गरT आ=थ>क ब8ृ�स8हत आ=थ>क 8वकासमा जोड �दनपुनv अवःथा छ। यस अ*ययनमा 
समावेश ःथानीय तहम*ये ३४.५७% ले ःथानीय आ=थ>क 8वकास योजना तयार गरT लागू गरेको 
र	 ६५.४३% ले सो योजना नबनाएको उ5लेख गरेका छन।्  

िचऽ 40 : ःथानीय आ=थ>क 8वकास योजना काया>Mवयनको अवःथा 

 
ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

०.००% १०.००% २०.००% ३०.००% ४०.००% ५०.००% ६०.००% 

आएको 

नआएको 

४१.९८% 

५८.०२% 

एक वडा एक उHपादन काय3बम काया3Kवयनमा 

३४.५७% 

६५.४३% ६५.४३% 

+थानीय आ0थ1क 2वकास योजना काया16वयमा 

*याएको न*याएको 
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१३.४ साव>ज=नक =नजी साझेदारT संवाद 

पूवा>धार =नमा>ण तथा 8वःतारको ब§दो आवँयकतालाई पूरा गन> =नजी लगानी आक8ष>त गन>को ला=ग 8व=भ� 
ूयासहF हुँदै आएका छन।् नेपाल सरकारले साव>ज=नक =नजी साझेदारT तथा लगानी ऐन, २०७५ र 
=नयमावलT २०७७ बनाई काया>Mवयनमा 5याएको छ। ःथानीय सरकारले समेत स�ीय र ूदेश कानूनसँग 
वािझने गरT ःथानीयःतरमा =नजी Rेऽसँग सहकाय>को ला=ग कानून =नमा>ण गन> एवम ् समMवयका ला=ग 
संरचना बनाउन सUछ। =नजी Rेऽसँग भएको ॐोतलाई समेत ूयोग गरT साझेदारTमा आ=थ>क 8वकासका 
काय>बमहF सf चालन गन> ःथानीय तहले =नजी Rेऽसँग =नरMतर सहकाय>, साझेदारT एवम ्संवाद गनv गरेको 
वा नगरेको 8वषय यस अ*ययनमा जानकारT =लइएको =थयो। अ*ययनमा संलOन ःथानीय तहम*ये ३९.५१ 
ू=तशत ःथानीय तहले साव>ज=नक =नजी साझेदारT संवाद हनेु गरेको जनाएका छन।्   

िचऽ 41 :साव>ज=नक =नजी साझेदारT संवाद सKबMधी काय>को अवःथा 

 
ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१३.५	 उuमशीलता हेनv शाखा 

ःथानीय आ=थ>क 8वकास रोजगारमूलक र आयआज>नमूलक काय>बमहF सf चालन एवम ् उuमशीलताको 
8वकाससKबMधी काय> Jयवःथापनका ला=ग ःथानीय तहमा उuमशीलतालाई मह\व �दई शाखा ःथापना 
गpरएको छ छैन भनी अ*ययन गदा> ८२.७२% ःथानीय तहहFले उuमशीलता हेनv शाखा ःथापन गरेको 
१७.२८% ले नगरेको उ5लेख गरेका छन।्  अ=धकांश ःथानीय तहहFले स� अMतरगतको	 उuोग 
मMऽालयबाट स²ा=लत MEDPA	 काय>बमको ला=ग ःथा8पत शाखा र कम>चारTको ःव`पलाई नै उuमशीलता 
हेनv शाखा उ5लेख गरेको पाईयो।  
  

39.51%

60.49%

साव+ज-नक - -नजी स@बाद (Public Private Dialogue) स@बJधी काय+हN 

हनेु गरेको नहनेु 
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िचऽ 42 : ःथानीय तहमा उuमशीलता हेनv शाखाको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
१४. जनशिg Vयवःथापन 

कुनैप?न mान (Knowledge), सीप (Skill), सजृनाoमक 4मता (Creativity), Iयवहार (Attitude) 
एवम ्ू?तभा (Talents) स:हतको मा?नस नै जनशिb हो।  मानव संसाधनको Uपमा समेत िच?नने 
जनशिb केवल संसाधन माऽ नभै :व?भY संसाधनको पqरचालनकता# समेत हो।  सrठनमा अ9य 
साधनहU ?नजtव ह9ुछन ्जसलाई ग?तशील तvुयाई पqरचालन गर` सrठनाoमक लआय हा?सल गन#को 
ला?ग जनशिb वा मानव संसाधनको	 सवैभ9दा महoवपूण# भ?ूमका रह9छ। यसथ# ःथानीय तहहUको 
स9दभ#मा ःथानीय सरकारको काय#द4ता र ूभावकाqरता ब:ृx गन# योyय IयिbहUलाई सrठनमा 
?भzयाउने, उनीहUको mान, सीप र 4मताको उपयोग गन_ र उनीहUलाई सrठनमा :टकाई रा| े
खालका जनशिb योजनाहU बनाउन ुआवँयक छ। 	 

१४.१ जनशिb पदपू?त# 

यस अ}ययनको बममा ःथानीय तहहUमा कूल दरव9द`को संkया, ःथायी 
कम#चार`को	 संkया,	करारमा काय#रत कम#चार`को संkया, qरb पदको अवःथा र qरb पदमा 
पदपू?त#का ला?ग लोकसेवा आयोगमा माग आकृती फारम भर` पठाईएको नपठाईएको स*ब9धमा 
ूँ नहU सो?धएको ?थयो। करारमा पदपू?त# गरेका क?तपय ःथानीय तहहUले ःथायी पदपू?त#को ला?ग 
लोक सेवा आयोगमा कम#चार` माग आकृ?त फारम भर` कम#चार` माग गरेको देिखंदैन। क?तपय 
ःथानीय तहहUमा दरब9द` भ9दा बढ` संkयामा कम#चार` प?न देिखएको अवःथा छ। अ}ययनले 
समेटेका ःथानीय तहम}ये ३८.२७% ले qरb माऽ दरव9द`मा ःथायी पदपू?त#को ला?ग माग गरेको 
पाइएको छ।  

 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
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िचऽ 43:  pरw पदमा पदपू=त>को ला=ग माग आकृ=त फारम भरT पठाएको /नपठाएको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१४.२ सrठन तथा Iयवःथापन सव_4ण 

कुनैप?न सrठनको वत#मान र अपेि4त िःथ?तको तलुना गर` काय#ू णाल`मा आवँयक सधुार गन#, 
नवीन ूणाल` र ू:व?ध अपनाउन, जनशिb र काय#बोझबीच तालमेल ?मलाउन, ूभावकार` Uपमा 
सेवा :वतरण गन_ 4मता अ?भब:ृx गन# लगायतका कामका ला?ग सrठनाoमक ूभावकाqरता बढाउन 
सrठन तथा Iयवःथापन सव_4ण गन_ गqर9छ।  ःथानीय तहले समेत आ�ना िज*मेवार`हU पूरा गन# 
आवँयक सrठन संरचना, शाखा/महाशाखा ःथापना गदा# वा भैरहेको संरचनामा पqरवत#न गदा# वा 
नयाँ दरव9द`	 सजृ#ना गदा# काय#बोझ, काय#ू कृ?त तथा औिचoय समेतलाई :वचार गर` सrठन तथा 
Iयवःथापन सव_4ण गनु#पन_ ह9ुछ। ःथानीय तहले सrठन तथा Iयवःथापन सव_4ण गरे नगरेको 
:वषयमा अ}ययन गन_ बममा अ}ययनमा समावेश ःथानीय तहम}ये 23 वटा ःथानीय तहले यस 
:क?समको सव_4ण गरेको र 58 वटाले नगरेको पाईयो।   

िचऽ 44: सyठन तथा Jयवःथापन सवvRणको अवःथा 

 
ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

38.27% 61.73%61.73%

pरw पद पू=त>का ला=ग लोक सेवा आयोगमा मागको आकृ=त फाराम

पठाएको नपठाएको 

23

58

गरेको नगरेको 
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१४.३ कम#चार`हUको काय#:ववरण 

ःथानीय तहले आ�ना महाशाखा/शाखको	काय#:ववरण र यसका आधारमा स*बि9धत 
महाशाखा/शाखामा काम गन_ कम#चार`हUको काय#:ववरण तयार गर` ?नजलाई कामको िज*मेवार` 
सँगै ूदान गनु#पन_ ह9ुछ।  oयःतो काय#:ववरणमा सो पदको काम कत#Iय उZरदा:यoव अ?धकार र 
योyयता समेत उvलेख गनु#पन_ ह9ुछ। काय#:ववरण �दंदा सोसँगै कामको मूvया�न गन_ सूचकहU 
समेत उपल2ध गराउन ुपन_ ह9ुछ। यह` सूचकको आधारमा कम#चार`को काय#स*पादन मूvया�न गनु# 
पद#छ। ःथानीय तहमा कम#चार` Iयवःथापन स*ब9धी कानून ःथानीय सेवा ऐन बनेप?छ सोह` कानून 
बमोिजम र सो कानून नबनेस*मको ला?ग ?नजामती सेवा ऐन २०४९ को आधारमा काय#:ववरण 
तयार गर` लागू गन# स:क9छ। यस अ}ययनमा संलyन ःथानीय तहम}ये ६५.४३% ःथानीय तहले 
काय#:ववरण बनाई लागू गरेको र	 ३४.५७% ले काय#:ववरण लागू नगरेको उvलेख गरेका छन।् ।  

िचऽ 45: कम>चारTहFको काय>8ववरण तयार तथा लागू सKबMधी अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१४.४ 8वuतुीय हािजरT(E-Attendence): 

काया>लयमा परKपरागत तpरकाको 8वक5पमा 8वuतुीय हािजरT ूणालTलाई ूयोगमा 5याँउदा कम>चारTको 
=नय=मतता, समय पालना लगायतका 8व8वध पRहFमा सपुpरवेRण र =नयMऽण गन> सिजलो हनेु, काजगको 
ूयोग कम हनेु, रेकड> Jयविःथत Fपमा रा¥ स8कने लगायतका फाईदाहF देिखMछन।् ःथानीय तहमा 
8वuतुीय हािजरTको अवलKबन अबःथाबारे अ*ययन गदा> अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहम*ये ४२ वटा 
ःथानीय तहले 8वuतुीय हािजरT ूणालTको अवलKबन गरेको पाईयो। जनु अ*ययन गpरएका ःथानीय तहको 
५१.८५% हनु आउँछ।  
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िचऽ 46 :ःथानीय तहमा  8वuतुीय हािजरT ूणालT अवलKवनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१४.५ जनशिwको Rमता 8वकास 

ःथानीय तहले कम>चारTको Rमता 8वकास योजना तयार गरT आवँयक माऽामा सेवा ूवेश, पनुता>जगी, 8वषय 
Rेऽगत एवम ्आवँयकताका आधारमा अMय Rमता 8वकासका काय>बमहF सf चालन गरT जनशिwलाई 
Rमतावान बनाईरहन ुपछ>। यसका ला=ग जनशिw Rमता 8वकास योजना तयार गरT लागू गनु>पनv हMुछ। 
यस अ*ययनमा संलOन ःथानीय तहम*ये ३५ वटाले कम>चारTका ला=ग ता=लम सf चालन	 गरेको देिखMछ भने 
४६ वटाले कुनै प=न Rमता 8वकासका काय>बमहF सf चालन गरेको पाइएन।  

िचऽ 47 :कम>चारT Rमता 8वकास ता=लम काय>बम सf चालनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
१५.	 िश)ा Vयवःथापन 

नेपालको सं8वधानअनसुार आधारभतू र मा*या=मक तहसKमको िशRा Jयवःथापन गनv अ=धकार ःथानीय 
तहलाई छ। ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, २०७४ ले समेत आ[नो ःथानीय तह=भऽका सामदुा8यक =नजी 
8वuालयहFको =नयमन गरT शैिRक 8वकास र गणुःतर कायम गन> ःथानीय सरकार 8बयाशील रहनपुछ>।  
िशRा Jयवःथापनमा गाउँपा=लका र नगरपा=लकाहFको हालको अवःथाका सKबMधमा अ*ययनको बममा 
देिखएको अवःथालाई ूःततु गpरएको छ। 
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१५.१ साव>ज=नक र =नजी 8वuालयहF 

िशRाको Jयवःथापनको ला=ग 8वuालयहFको सवैभMदा मह\वपूण> भ=ूमका रहMछ। ःथानीय तहमा साव>ज=नक 
र =नजी	 8वuालयहFको उपिःथ=तको अवःथा ब³ुने ूयास गpरएको =थयो। ूायः सबैजसो ःथानीय तहमा 
साव>ज=नक र =नजी 8वuालयहFको उपिःथ=त देिखMछ। 8वuालयहFको उपिःथ=त माऽ शैिRक 8वकासको 
ला=ग पया>z नहनेु भएकोले ःथानीय सरकारले योजनाब� Fपमा शैिRक गणुःतर सधुारका काय>बमहF 
सf चालन गनु>पनv हMुछ।  

१५.२ सामदुा8यक 8वuालयमा िशRकको पया>zता र 8वuतुीय हािजरT 

अ=धकांश ःथानीय तहमा साव>ज=नक र =नजी दवैु 8क=समका 8वuालयको उपिःथ=त देिखMछ। अ*ययनमा 
संलOन ःथानीय तहम*ये ूायः सबैजसो ःथानीय तहमा	साव>ज=नक र =नजी दवैु 8क=समका 8वuालय रहेको 
पाईयो। 8वuाथ° सं^याको अनपुातमा िशRक दरवMदT =मलाउने गरT काय> गनv िजKमेवारT पूरा गनु>पनv दा8य\व 
समेत ःथानीय तहले पूरा गनु>पनv हMुछ। यस अ*ययनको बममा ८७.६५% ःथानीय तहले िशRक अपया>z 
भएको	१२.३५% ले पया>z भएको बताएका छन।् \यःतै	३२.१०% ःथानीय तहले माऽ िशRकको 
उपिःथ=तलाई 8वuतुीय हािजरT (E-Attendence) ूणालTमा सf चालन गरेको पाईएको छ।  8वuालय िशRक 
र कम>चारTलाई =नय=मत समयमा नै 8वuालयमा उपिःथत गराउन, 8व=भ� वाहनामा 8वदा ःवीकृत नगराई 
8वuालयमा उपिःथत नहनेु िशRकहFलाई =नय=मत गराउन समेत 8वuतुीय हािजरTले सहयोग प�ु याउने हुँदा 
8वuालयमा 8वuतुीय हािजरT ूणालT लागू गनु> उपयwु हनेु देिखMछ।  

िचऽ 48 :साव>ज=नक 8वuालयमा िशRकको पया>zता र 8वuतुीय हािजरTको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१५.३	 िशRा शाखा	 र कम>चारT	 

हरेक ःथानीय तहमा आ[नो तह=भऽको शैिRक ूशासन हेन>, िशRाको गणुःतर बढाउने तथा िशRकहFको 
Rमता 8वकासको काय> गन> िशRा शाखा र कम>चारTको Jयवःथा गरेको हनुपुछ>। यस अ*ययनको बममा 
समावेश भएका ःथानीय तहम*ये 92.59% ःथानीय तहले शैिRक Jयवःथापनको ला=ग िशRा शाखा र 
कम>चारTको Jयवःथापन =मलाएको देिखMछ। धेरैजसो ःथानीय	 तहहFले आ[नो सyठन संरचना =भऽ िशRा 
ूशासन हेनv शाखा ःथापना गरेको देिखMछ।  

UवOतुीय ूणालAमा आधाEरत हािजरA 

साव3ज1नक UवOालयमा िशVकहYको पया3Zता 
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१५.४	 िशRा Jयवःथापनको ला=ग आवँयक जनशिw र ता=लम 

	िशRा Jयवःथापनको ला=ग आवँयक जनशिw र ता=लमको सMदभ>मा ःथानीय तहहFबाट 8वuालय 
=नरTRक, ूा8व=धक सहायक (िशRा) जःता जनशिwहF र	 िशRा शाखाका कम>चारTहFको Rमता 8वकास 
ता=लमहF सf चालन हनुपुनv साथै	 जनू=त=न=धहFलाई समेत िशRा Jयवःथापन ता=लम ूदान गन> आवँयक 
रहेको उ5लेख भई आएको छ। 

 
१६. 	 _या+यक सhपादन 

नेपालको सं8वधानको धारा २१७ मा ःथानीय तहमा Mया8यक स=म=तको Jयवःथा छ। उw धारा अनसुार 
कानूनबमोिजम आ[नो अ=धकार Rेऽ =भऽका 8ववाद =न`पण गन> गाउँपा=लका वा नगरपा=लकाले ू\येक 
गाउँपा=लकामा उपा*यRको संयोजक\वमा र नगरपा=लकामा उपूमखुको संयोजक\वमा तीन सदःयीय Mया8यक 
स=म=त रहने Jयवःथा गरेको छ। \यःतै ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) मा 
Mया8यक स=म=तले =न`पण गन>सUने 8वषय तथा दफा ४७(२) मा Mया8यक स=म=तले मेल=मलापका मा*यमबाट 
माऽ =न`पण गन>सUने 8ववादहF उ5लेख। Mया8यक स=म=तले ःथानीय सरकार सf चालन ऐनबमोिजम 
काय>8व=ध =नमा>ण गरT Mया8यक काय>सKपादन गन>सUने Jयवःथाका साथसाथै मेल=मलाप गराउने ूयोजनका 
ला=ग ू\येक वडामा मेल=मलाप केMि गठन गन> स8कने Jयवःथा रहेको छ। यसरT 8ववादहFको =न`पण 
ःथानीय तहबाट हुँदा अदालती ू8बयामा Jय=तत हनेु मौ�िक खच> र समयमा बचत भै सव>साधारणलाई स8ुवधा 
पOुने देिखMछ। यस ख6डमा ःथानीय सरकारको Mया8यक काय>सKपादनसKबMधी 8व8वध 8वषयमा 8वँ लेषण 
गpरएको छ।  

 

१६.१ ईजलासको =नमा>णः 

Mया8यक काय>सKपादनमा सहजता होस,	 एकामता कायम होस, सरोकारवालाहFसँग सोधपछु, पR तथा 
8वपRको उपिःथ=त, छलफल र बहशमा सहज होस भनी छुhै ईजलासको =नमा>ण गनv गन>पनv हMुछ। Mया8यक 
काय>सKपादनलाई Jयविःथत बनाउन ईजलासले मह\वपूण> भ=ूमका =नवा>ह गरेको हMुछ। यस अ*ययनको 
बममा समावेश ःथानीय तहम*ये 44.54% ःथानीय तहले आ[नो Mया8यक =न`पण सKबMधी कामको ला=ग 
ईजलास =नमा>ण गरेको र बाँकc	 37.46% ले =नमा>ण नगरेको पाइएको छ।  
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िचऽ 49: Mया8यक काय>सKपादनको ला=ग ईजलासको Jयवःथा 

 
ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१६.२	 उजरुT दता> र फ{|टको अवःथा 

यस अ*ययनको बममा Mया8यक स=म=तमा हलसKम दता> उजरुTहFको सं^या र फ{|टको अवःथामाफ> त ्
Mया8यक काय>सKपादनको अवःथा बिुझएको =थयो। ूाz तkयाrको अ*ययनबाट ःथानीय तहमा दता> भएका 
अ=धकांश उजरुT फ{|ट हनेु गरेको पाईयो। Mया8यक स=म=तले िज5ला अदालतमा =सफाpरस गरT पठाएका र 
Mया8यक स=म=तको =नण>य उपर िज5ला अदालतमा पनुरावेदन परेको सं^या Mयून रहेको पाईयो।  8व=भ� 
ःथानीय तहमा परेका	उजरुTहFको सं^या लाई एक ठाँउमा राखी हेदा> ७१.१९% उजरुT मेल=मलाप तथा 
Mया8यक ू8बयामाफ> त ्फ{|ट, १.०१% उजरुTहF िज5ला अदालतमा पनुरावेदन र २.४२% उजरुTहF 
Mया8यक स=म=तले िज5ला अदालतमा =सफाpरस गरेको पाइएको छ।  

िचऽ 50: Mया8यक स=म=तमा उजरुT दता> र फ{|टको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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१६.३ Mया8यक काय>सKपादनको ला=ग जनशिw र ता=लमः 

Mया8यक काय>सKपादनलाई उ�च दRता र मह\वका साथ सKपादन गन>को ला=ग आवँयक जनशिw र 
ता=लमको सKबMधमा गpरएको ूªमा अ=धकांश ःथानीय तहबाट कानून 8वषय अ*ययन गरेको र Mया8यक 
काय>सKपादन ू8बया बझेुको जनशिw तथा Mया8यक स=म=तका पदा=धकारTहFलाई समेत Mया8यक 
काय>सKपादन ू8बया सKबMधी Rमता 8वकासका ला=ग ूिशRण आवँयक परेको कुरा उ5लेख भै आएको 
छ। केहT ःथानीय	 तहले ूच=लत कानूनी Jयवःथाको  ानस8हत Mया8यक काय>ू 8बयाको ला=ग ता=लम 
आवँयक भएको उ5लेख गरेका छन।्  
१७.	 सामदुा+यक पdरचालन 

१७.१ सामदुा8यक पpरचालनको ला=ग टोल 8वकास संःथाको गठन 
ःथानीय 8वकास ू8बयामा टोल तथा बःतीःतरबाट नै नागpरक सहभा=गता बढाई समाजको आ=थ>क, 
सामािजक, साँःकृ=तक लगायत 8वकासका सबै पRमा �दगोपना र अपन\व सजृना गन> =नि�त भौगो=लक 
Rेऽ=भऽ बसोबास गनv नागpरकहFको सहभा=गतामा वडा काया>लयको सहयोगीको Fपमा काम गनvगरT टोल 
8वकास संःथाको गठन र पpरचालन गनv गpरMछ। टोल 8वकास संःथाहF सरकारको सहयोगीको Fपमा रहT 
8वकासका काय>हFमा सामदुा8यक संलOनतामाफ> त ्मह\वपूण> योगदान गन> सUदछन।् यस अ*ययनमा ःथानीय 
तहमा टोल 8वकास संःथा गठनको अवःथा ब³ुने ूयास गpरएको =थयो। अ*ययनमा समावेश ःथानीय 
तहम*ये २८ वटाले टोल 8वकास संःथा गठन गरेको र ५३ ले गठन नगरेको पाइएको छ। यसरT टोल 
8वकास संःथाको गठन गनv ःथानीय तहहFको ू=तशत ३५.५७ रहेको छ।  

िचऽ 51: टोल 8वकास संःथा गठनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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१७.२ बालमैऽी ःथानीय शासनको ूाFप काया>Mवयनको अवःथा 

ःथानीय तहको नी=त, संरचना, ूणालT, काय>ू 8बया र Jयवहारमा बालबा=लकाका अ=धकार, बालबा=लकाको 
सहभा=गता, संरRण र वाल 8वकासका 8वषयहF समावेश हनुपुद>छ। यसलाई मह\वको 8वषयका Fपमा रा^दै 
नेपाल सरकारले वालमैऽी ःथानीय शासनको ूाFप काया>Mवनमा 5याईएको छ। ःथानीय तहनै नागpरकको 
सबैभMदा निजकको सरकार रहेकाले यो ूाFपको काया>Mवयन गनv दा8य\व गाउँपा=लका र नगरपा=लको 
रहMछ। ३७.०३%ःथानीय सरकारहFले यो ूाFपलाई काया>Mवयनमा 5याएको अ*ययनको बममा जवाफ 
ूाz हनु आएको छ।  

िचऽ 52 :बालमैऽी ःथानीय शासनको ूाFप काया>Mवयनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१७.३ उपभोwा स=म=त पpरचालन 

8वकास =नमा>णका काममा उw कामबाट लाभ पाउने नागpरकहFलाई सहभागी गराउँदा 8वकासका काममा 
अपन\व हनेु, गणुःतरTय कामका ला=ग ूयास हनेु, ःथानीयःतरमा रोजगारT सजृ>ना हनेु र �दगोपना कायम हनेु 
माMयताले उपभोwा स=म=तमाफ> त ्काय> गराउने अ�यास 8वकास भएको हो। उपभोwा स=म=तमाफ> त ्काम 
गराउने सMदभ>मा मूलतः दईु 8क=समका अ�यासहF ूचलनमा आएको पाईMछ। प8हलो, उपभोwा 
स=म=तसँगको आ=थ>क साझेदारTमा सf चालन हनेु गरT सKझौता भएका योजना र दोॐो, उपभोwा स=म=तमाफ> त ्
सf चालन हनेु यसमा उपभोwाहFले =नि�त ू=तशत लागतमा जनौमदान गनv गरT सf चालन हनेु योजना।  
यस अ*ययनमा दवैु ूणालTहFको काया>Mवयनको अवःथा बिुझएको छ।  गाउँपा=लका तथा नगरपा=लकाबाट 
ूाz जवाफअनसुार लागत साझेदारTमा योजना सf चालन गनv ःथानीय तह 32 वटा र लागत साझेदारTमा 
योजना सf चालन नगरेका ःथानीय तहको सं^या ४९ रहेको छ। \यःतै उपभोwा स=म=तमा जनसहभा=गत 
ज�ुने गरेका ःथानीय तहको सं^या ७५ रहेको छ।  
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िचऽ 53 : उपभोwा स=म=त पpरचालनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१७.४	 सामािजक पpरचालनको मा*यमबाट िज8वकोपाज>न काय>बम काया>Mवयनको अवःथा 

8वकास अ=भयान र साव>ज=नक सेवा ूबाह लगायत समाज 8वकासका सबै Rेऽमा समाजको भ=ूमका र योगदान 
बढाउने एक मा*यम सामािजक पpरचालन हो। सामािजक सहभा=गताबाट Jयिw र समदुाय सy�ठत हनेु र 
पारःपpरक सहयोग आदानूदान गनv Rमता अ=भब8ृ� हMुछ। सामदुा8यक पpरचालनमाफ> त ् समदुायका 
सदःयहFको आय आज>न र िज8वकोपाज>नका काय>बम ःथानीय सरकारले सf चालन गनु>पद>छ। यस 
अ*ययनमा समावेश भएका ःथानीय तहम*ये ३३ वटा अथा>त ् ४०.७४% ले सामािजक पpरचालनको 
मा*यमबाट िज8वकोपाज>न काय>बम सf चालनमा 5याएको पाइएको छ। ।  

 
िचऽ 54 : सामािजक पpरचालनको मा*यमबाट िज8वकोपाज>न काय>बम काया>Mवयनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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१७.५ सामदुा8यक पpरचालनको ला=ग आवँयक जनशिw र ता=लम	 

ःथानीय सरकारलाई सामािजक पpरचालनको ला=ग के कःता जनशिwहF र ता=लमहF आवँयक छन ्भनी 
सो=धएको ूªको जवाफमा सामािजक 8वकास पpरचालकहF, सामदुा8यक पpरचालन सKबMधी जानकारTमूलक 
अ=भमखुीकरण र Rमता 8वकास ता=लमहF, टोल 8वकास संःथा पpरचालन सKबMधी काय>8व=ध र ता=लम 
आवँयक भएको जवाफ ूाz हनु आएको छ।   
१८. सामािजक सरु)ा 

	१८.१	 लिRत वग>को काय>बमको ला=ग 8व=नयोिजत बजेट 

नेपाल सरकारको सामािजक सरुRा भqाको काय>बमबाहेक ःथानीय तहले लिRत वग>का नागpरकहFको हTत 
हनेु र िज8वकोपाज>नमा सहयोग पOुने	 खालका काय>बमहF सf चालन गरेका छन ्छैनन ्ब³ुने बममा 68% 
ःथानीय तहले आ[नै पहलमा लिRत वग>का काय>बमको ला=ग बजेट 8व=नयोजन गरेको पाईएको छ। 	  

िचऽ 55 : लिRत वग>को काय>बमको ला=ग बजेट 8व=नयोजनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१८.२ उपभोwा स=म=तमा म8हला, द=लत, अपाyता भएका JयिwहFको अ*यRताको अवःथा	 

ःथानीय तहबाट सf चालन हनेु 8वकास =नमा>ण लगायतका योजनाहFका उपभोwा स=म=तहFको नेत\ृवमा 
लिRत वग>का नागpरकलाई सहभागी गराउन के कःतो ूावधान गpरएको छ भनी यस अ*ययनमा बिुझएकोमा 
47% ःथानीय तहमा म8हला, द=लत ,अपाyता भएका JयिwहFलाई उपभोwा स=म=तको नेत\ृव (अ*यR) मा 
समावेश गरेको जनाएका छन।् यसरT सहभागी गराएका ःथानीय तहमा समेत उपभोwा स=म=तको नेत\ृव गनv 
लिRत वग>का नागpरक भएका योजना सं^या अ\यMतै Mयून रहेको पाइएको छ।  
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िचऽ 56 :उपभोwा स=म=तमा लिRत वग>का JयिwहF म*येबाट अ*यRताको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
 

१८.३ सामािजक सरुRाका ला=ग आवँयक काय>बमहF 

लिRत वग>को सशwीकरणको ला=ग जनचेतनामूलक काय>बम, 8हंसा पी=डत म8हला तथा बालबा=लकाको 
ला=ग अ5पकालTन सेफ हाउस, लै8yक 8हंसा =नबारण कोष, बाल उ�ार कोष, बाल=बवाह Mयूनीकरण, 
अपाyगत भएका Jयिwलाई सीप 8वकास ता=लम, म8हलाहFका ला=ग सशwीकरण, सीपमूलक, आयमूलक 
ता=लम, लिRत वग>का ला=ग कानूनले Jयवःथा गरेका अ=धकारRेऽ सँग सKबिMधत ता=लम, आयमूलक 
काय>बमका ला=ग सह=ुलयत, अनदुान, ऋण, ःवाःkय वीमा, सीपमूलक ता=लमहF, जे} नागpरक सेवा केMि 
सf चालन जःता 8वषयहF आवँयक रहेको ःथानीय तहहFले आ[नो जवाफमा	 उ5लेख गरेका छन।्  
 

१८.४ जे} नागpरक सेवा केMि/pर8बयसन सेMटरको mयवःथाः 

पpरवार, समाज र राXलाई 8व=भ� योगदान गरT हाल ब�ृ अवःथामा रहेका हाॆा अ=भभावक, ूरेणाका ॐोत 
र अनभुवका खानी जे} नागpरकहFको सKमान र संरRण गनु> हाॆो दा8य\व हो।  �ये} नागpरकको संरRण 
र सामािजक सरुRा ूदान गनv, =नजहFमा रहेको  ान, सीप, Rमता र अनभुवको सदपुयोग गरT =नजहFू=त 
ौ�ा, आदर तथा सÂाव अ=भव8ृ� गनv उ�ेँयका साथ नेपाल सरकारले जे} नागpरक सKबMधी ऐन, २०६३ 
समेत काया>Mवयनमा 5याएको छ।  जे} नागpरक pर8बयसन सेMटर ःथापना गरT सf चालनमा 5याँउदा 8यनै 
समाजका जे} सदःयहFलाई आपसमा अMत8क> या, भेटघाट, अनभुव साटासाट गनv, मनोर´न =लने, समय 
Jय=तत गन> सिजलो हनेु हुँदा	 ब�ृा अवःथाको समय कटाउन सहज हनेु गद>छ।  यस अ*ययनको बममा 
जे} नागpरक pर8बयसन सेMटरको ःथापना गरे नगरेको सKबMधमा अ*ययन गदा> 12 वटा ःथानीय तह 
अथा>त ्१४.८१% ःथानीय तहले माऽ सf चालनमा 5याएको पाईयो।  
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िचऽ 57 :ःथानीय तहहFमा जे} नागpरक सेवा केMि ःथापना तथा सf चालनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
१९.	 शहरR +वकास 

१९.१ खलुा Rेऽको अ=भलेखीकरण 

वःती 8वकास Rेऽमा ज=मन=भऽ आवँयक साव>ज=नक पूवा>धार सेवा 8वःतार गन>बाहेक कुनैप=न भौ=तक 
संरचना =नमा>ण गन> =नषधे गpरएको ःथान नै खलुा Rेऽ (open space) हो।  ःथानीय तहले आ[नो Rेऽमा 
रहेका साव>ज=नक जOगाहFलाई खलुा Rेऽको Fपमा घोषणा गरT सो Rेऽलाई हpरयालT उuानमा FपाMतरण 
गन> सUछन ्भने साव>ज=नक, ऐलानी र प=त> जOगाहFलाई नेपाल सरकार मिMऽपpरष±को =नण>य 8वना हकभोग 
हःताMतरण गन> तथा =लज वा भाडामा �दन नपाईने Jयवःथा रहेको छ। यस सKबMधमा वःती 8वकास, सहरT 
योजना तथा भवन =नमा>णसKबMधी आधारभतू मापद6ड, २०७२ लागू भएको छ। ःथानीय तहले खलुा Rेऽ 
अ=भलेखीकरणको काम गरेको वा नगरेको सKबMधमा अ*ययन गदा> 20% ःथानीय तहले खलुा Rेऽ 
अ=भलेखीकरणको काम गरेको उ5लेख गरेको पाईयो।  

िचऽ 58: खलुा Rेऽको अ=भलेखीकरणको अवःथा 

 
ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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१९.२	 सडक Jयवःथापन (हpरत सडक,साईकल लेन,सडक बिq र सडकको नामाकरण) 

सडकलाई वातावरणमैऽी �दगो Jयविःथत हराभरा र आकष>क बनाउने अवधारणा हो हpरत सडक। सडकको  
दवैु 8कनारा वा सडक लेन छु¯ाउने भागको उपयwु ःथानमा उपयwु ूजा=तका `ख 8व`वाहF लगाएर 
वातावरण श�ुता, भ-ूRय रोकथाम र सडक/शहरT सौMदय>ता ब8ृ� गन> स8कMछ। यस अ*ययनमा शहरT 
Rेऽको सडकमा हpरत सडकको अवधारणा अनसुार काम भएको वा नभएको सKबMधमा ब³ुन खोिजएको 
भएताप=न संभव भएसKम सबै ःथानका सडकहFमा हpरत सडकको अवधारणालाई अवलKबन गन> सके राॆो 
हनेु देिखMछ। वातावरण ूदषुण हनेु सवारT साधनभMदा ूदषुण नहनेु र शारTpरक ःवाःkयका ला=ग समेत 
उपयwु मा=नने साईकल ूयोग गन> उ\ूpेरत गनv लगायतका उ�ेँयले सडकमा 8वशेषगरT सहरT Rेऽमा छुhै 
साईकल लेनको Jयवःथा गनv गpरMछ।  क=तपय ःथानमा सडक =नमा>ण भएप=छ सडक 8कनारामा बिq 
जडान गरT रा=तको समयमा उ�यालोको ूबMध =मलाउन ु पनv हMुछ। सडक बिqको ला=ग 8वजलुT वा 
सौय>बिq जडान गनv गpरMछ।  8वशेष गरT सहरT Rेऽमा राऽीका=लन सौMदय>ता ब8ृ� गन>, दघु>टना Mयूनीकरण 
गन> एवम ्अपरा=धक 8बयाकलापहF रोकथाम र Mयूनीकरण गन> सडक बिqको मह\वपूण> ःथान रहMछ।  
यसथ> ःथानीय सरकारहFले शहरT सडक Jयवःथापनको ला=ग साईकल लेन सडक बिq र हpरत सडकको 
अवधारणा अवलKबन गरे नगरेको सKबMधमा ूँ नावलT तयार गpरएको =थयो। यसका साथै नयाँ सडक 
=नमा>ण भएप=छ उw सडकको प8हचानको ला=ग नामाकरण गनv गpरएको छ छैन भ�े सKबMधमा समेत 
अ*ययन गpरएको =थयो।  अ*ययनबाट एउटा ःथानीय तहले साइकल लेन, १२ वटा ःथनाय तहले हpरत 
सडक ३० वटाले सडक बqी र ४१ वटाले सडकको नामाकरण गरेको पाइएको छ।  

िचऽ 59 : हpरत सडक,साईकल लेन,सडक बिq र सडकको नामाकरणको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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१९.३	 घरधरुT नKवर काया>Mवयन 
गाउँपा=लका तथा नगरपा=लकाको तkयाr Jयविःथत गनv बममा Jयिwगत घर वा भवनलाई सrेत नKबर 
�दने र सो नKबर घरबा8हर सवैले दे¥गेरT टाँःनपुनv हMुछ। नKबरमा टोलको नाम, घरधनीको नाम, घर 
नKवर र ःथानीय तहको नाम आ�द उ5लेख गनv गpरMछ। अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहम*ये ९.८८% 
ःथानीय तहले माऽ घर नKबर ूणालT लागू गरेको देिखMछ।   

िचऽ 60 : घरधरुT नKवर काया>Mवयनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

१९.४ उuान बसपाक>  र पा8क> y ःथल ःथापना र Jयवःथापन 

ःथानीयःतरमा पाक> , बग�चा तथ पय>टकcय Rेऽको प8हचान गरT Jयवःथापन गनv काम ःथानीय तहले गनु>पनv 
हMुछ। सहरT तथा मामीण Rेऽमा रहेका गाउँपा=लका तथा नगरपा=लकाले आ[नो Rेऽ=भऽ यातायात 
Jयवःथापनको ला=ग बसपाक>  र पा8क> r ःथलको =नमा>ण तथा Jयवःथापन गनु>पछ>। यस अ*ययनमा ती 
काय>को ला=ग ःथानीय तहले गरेको कामको जानकारT =लइएको =थयो। अ*ययनबाट १५ वटा ःथानीय तहले 
पा8क> yःथल =नमा>ण गरेको, २१ वटा ःथानीय तहले आ[नो तहमा बसपाक>  =नमा>ण गरेको एवम ्३५ वटा 
ःथानीय तहले उuान =नमा>ण गरेको पाईयो।  

िचऽ 61 : उuान, बस पाक>  र पा8क> y ःथल ःथापना तथा Jयवःथापनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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१९.५ सहरT 8वकासका ला=ग आवँयक पनv जनशिw र ता=लम 
योजनाब� सहरT 8वकाससKबMधी, Structure Design, Building Code of Conduct, Drawing design 
Land Pooling, Urban Planning, Smart Road, GIS, GPS, E-bidding, Autocad सहरT 8वकास तथा 
भवन =नमा>ण मापद6ड, वातामरणमैऽी सहरTकरण र फोहोरमैला Jयवःथापन, सहरT 8वकास गु̀ योजना =नमा>ण, 
वःती 8वकास मापद6ड, साईकल लेन, हpरत सडक, घर नं. ूणालT, सौय>बqी जडान, भ-ूउपयोग योजना, 
8हमालT सहर 8वकास जःता 8वषयमा ता=लम एवम ् Rमता 8वकासका काय>बमहF तथा सहरT योजना 
अ=धकृत, Urban Planning Expert, हाईवे/आ8क> टेUट/ईलेिUशकल/=स=भल ईिMज=नयर, सव ईिMज=नयर 
जःता जनशिwहFको आवँयकता रहेको ःथानीय तहहFबाट ूाz जवाफमा उ5लेख भएको छ।  
२०. बेरोजगारको त]याk 

	२०.१	 बेरोजगारको तkयाr सrलनको अवःथा 

ःथानीय सरकार सf चालन ऐन २०७४ ले ःथानीय तहहFमा रोजगार तथा बेरोजगार ौमशिwको तkयाr 
सrलन ूशोधन र सूचना ूणालTको ःथापना, आ[नो ःथानीय तह=भऽ काय>रत ःवदेशी तथा 8वदेशी 
ौ=मकहFको लगत सrलन सूचना Jयवःथापन 8व=भ� Rेऽ तथा 8वषयका दR जनशिwको तkयाr Jयवःथाप 
बैदेिशक रोजगारTमा जाने र फ8क> नेको तkयाr Jयवःथापन,सीपमूलक ता=लम ूदान, 8वदेशबाट फ8क> नेहFलाई 
समाजमा पनुःएकcकरण गनv जःता मह\वपूण> काम तोकेको पाइMछ। यस अ*ययनको बममा समावेश 
ःथानीय तहहFले बेरोजगारहFको तkयाr सrलन गरेको वा नगरेको सKबMधमा ब³ुदा 76 अथा>त 
९३.८२% ःथानीय तहहFले बेरोजगारको तkयाr सrलन गरेको भनी बेरोजगारको स^या समेत र उ5लेख 
गरेका छन।् यो तkयाr	 नेपाल सरकारको ूधानमMऽी रोजगार काय>बमको =सल=सलामा सrलन भएको 
देिखMछ।	ःथानीय सरकार सf चालन ऐनको मUसद पूरा हनेु गरT अझै प=न तkयाr सrलन भएको पाईदैन। 	 

िचऽ 62: बेरोजगारको तkयाr सrलनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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२०.२ ःथानीय तह आफैँले सf चालन गरेको रोजगारमूलक काय>बमहF 

बेरोजगारको तkयाr सrलन प�ात ् =तनीहFलाई रोजगार बनाउने 8क=समले ःथानीय सरकारहFले रोजगार 
योजना बनाई आयआज>नमूलक काममा आब� गनु>पनv हMुछ। ःथानीय आ=थ>क 8वकास योजना समेतमा 
यसलाई आब� गरT Jयवसायमूलक सीपमूलक रोजगारमूलक काय>बमहF सf चालन गनv सKबMधमा ःथानीय 
तहले के कःता कदमहF चालेका छन ्भनी अ*ययन गदा> साई=भÃ, आरन सधुार, म8हलाहFका ला=ग धपु 
=नमा>ण, मील, मढुा बनाउने, =सलाई कटाई,	 बाभापालन, =सलाई, पाकिशRा, का}कला, मोटरसाइकल मम>त, 
कपाल कटाई, Jय8ुट=सयन, Jयावसा8यक कृ8ष, डकम° ता=लम, बेतबाँसका साममी =नमा>ण ता=लम, ब8ुटक 
ता=लम, हाते होिजयारT, ¢लिKबyसKबMधी ता=लम, अ*यR रोजगार काय>बम जःता काय>बमहF गरेको 
उ5लेख गरेका छन ्भने क=तपय ःथानीय तहले केहT प=न उ5लेख नगरेका तथा केहTले काय>बम सं^या 
उ5लेख गरेको पाईयो।  

२०.३ ःथानीय तहमा सf चालन गन> आवँयक रोजगारमूलक काय>बमहF 

ःथानीय तहहFमा सf चालन गन> आवँयक रोजगारमूलक काय>बमहFको सKबMधमा 8व=भ� ःथानीय तहबाट 
8व=भ� खालका काय>बमहF आवँयक रहेको भनी लेखी आएको पाईयो। 	रोजगारमूलक उuोग ूब�>न तथा 
ूो\साहन काय>बम, आ=थ>क केMि जो¤ने सडक माग>, को=भड १९ का कारण रोजगार गमुाएका यवुा तथा 
बेरोजगार यवुाहFको ला=ग सीपमूलक ता=लमहF, आयआज>न हनेु खालका Jयवसायमूलक ता=लमहF, 
ूधानमMऽी रोजगार काय>बम, मु̂ यमMऽी मामीण 8वकास काय>बम जःता काय>बमको =नरMतरता, लघ ुउuम 
काय>बम ¢लKबर, =सकम°, डकम°, हाउस वायpरy, मोटर साईकल मम>त जःता सीपमूलक काय>बमहF, 
बैदेिशक रोजगारबाट फकv का यवुालाई रोजगार =सज>ना, हःतकला सीप 8वकास काय>बम, म8हला उuमी 
काय>बम, =सलाइ कटाई, हाते हिजयारT, Jयू8टपाल>र, वे5डीङसKबMधी ता=लम, कKपयूटर ता=लम, इलेिUश=सयन 
ता=लम, कृ8ष, पश,ु वन पैदावरमा आधाpरत काय>बम, साबनु वनाउने, बyुरपालन, कK¢यूटर मम>त, बाभा 
पालन, हाउस वायpरy, बेमौसमी तरकारT खेती, होटल mयबसाय सf चालन, पशपुालन, माछापालन, तरकारT 
खेती जःता काय>बमहF सf चालन गनु>पनv भनी उ5लेख गरेको पाईयो।  
२१. 	 +वपl Vयवःथापन 

	२१.१ 8वप� पूव> तयारT तथा ू=तकाय> योजना तजु>माको अवःथा 

ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, २०७४ ले 8वप� JयवःथापनसKबMधी ःथानीय नी=त, कानून, मापद6ड, 
योजनाको तजु>मा, काया>Mवयन, अनगुमन र =नयमन गनv, ःथानीय ःतरमा 8वप� पूव>तयारT तथा ू=तकाय> 
योजना, पूव>सूचना ूणालT, खोज तथा उ�ार, राहत साममीको पूव>भ6डारण, 8वतरण र समMवय जःता 8वप� 
Jयवःथापनका 8वषयहFमा जनशिw, ता=लम, कामको बाँडफाँट र उपकरण Jयवःथापन ःथानीय तहले काम 
गनु>पनv Jयवःथा गरेको छ। 8वप� जोिखम Mयूनीकरण तथा Jयवःथापन ऐन, २०७४ ले ःथानीय 8वप� 
Jयवःथापन स=म=तको गठन र काम कत>Jयको वारेमा Jयवःथा गरेको छ। आ[नो Rेऽमा भकूKप, बाढT 
प8हरो, आगलागी, अनाव�ृी, अ=तव8ृ�, महामारT, हरुTवतास जःता 8वप±हF आएमा \यसबाट हनुसUने R=तलाई 
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Mयूनीकरण कसरT गनv र 8वप±को अवःथाबाट सामाMय अवःथामा फका>उन के कःता ग=त8व=धहF सf चालन 
गनv भ�े समम कुराहF समावेश भएको	 8वप� पूव>तयारT तथा ू=तकाय> योजना =नमा>णको अवःथा के कःतो 
रहेको छ भनी अ*ययनको बममा 25 वटा ःथानीय तहले 8वप� पूव>तयारT तथा ू=तकाय> योजना बनाएको 
देिखMछ जनु कूल अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहको ३०.८६% हनु आउँछ।  \यःतै १३.५८% ःथानीय 
तहहFले घरपpरवार जोिखम योजना बनाएको पाइएको छ।  

िचऽ 63 : 8वप� पूव> तयारT तथा ू=तकाय> योजना  र घर पpरवार जोिखम योजना तजु>माको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

२१.२ 8वप� पूव>तयारT ता=लम र ता=लम ूाz जनशिwको अवःथा	 

8वप±को समयमा खोज तथा उ�ार, राहत Jयवःथापन, सरोकारवालासँगको समMवय,	 अवरोध हटाउने, 
8वप±प�ात ्अःथायी आवास/से5टर Jयवःथापन, ःवाःkय उपचार Jयवःथापन, जे} नागpरक, गभ>वती म8हला, 
वालवा=लका, अपाy नागpरकहFको Jयवःथापन, खाuा� Jयवःथापन, श�ु खानेपानी Jयवःथापन, सरुRा 
Jयवःथापन, लगायत धेरै 8वषयहF जो=डएर आउँछन ् यी सबै 8वषयहF 8वप� पूव>तयारT तथा ू=तकाय> 
योजनामा समावेश भएका हMुछन।् यःता 8वषयहFमा कुशलतापूव>क काम गन>को ला=ग ता=लम ूाz जनशिw 
तयार गनु> पद>छ। यस अ*ययनमा 8वप� पूव>तयारT ता=लम ूाz जनशिwको 8वषयमा रािखएको िज ासामा 
२४ वटा ःथानीय तहFले माऽै 8वप� पूव>तयारT ता=लम सf चालन गरेको देिखMछ जनु अ*ययनमा संलOन 
ःथानीय तहको २९.६२% माऽ हो।  

िचऽ 64 : 8वप� पूव>तयारT ता=लम र ता=लमहF सf चालनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

भएको 
नभएको 

0

50

100

DPRP घर पाEरवाEरक 
जोिखम योजना 

25 11

56 70

0 10 20 30 40 50 60

गEरएको 

नगEरएको 

Uव
पe

 पू
व3 

तय
ारA
क
ा 

ता
1ल
मह

T 
सX

ला
न 

24

57



 

 56 

२१.३ अिOन =नयMऽणको पूव> तयारT र बा`णयMऽ 

8वप±का 8व=भ� 8क=समहFम*ये आगलागी प=न एक हो। घर भवनहFमा आगलागी हनु न�दन भवन =नमा>ण 
अनमुती �दंदा नै फायर कोडको पालन गनv गरT अनमुती �दन ज`रT देिखMछ भने अOनी =नयMऽणको पूव> 
तयारT योजना समेत तजु>मा गरT बा`ण यMऽ, बा`णयMऽ सf चालनका ला=ग जनशिw, अिOन=नयMऽक टो=ल 
बनाई ता=लमको ूवMध, अOनी सरुRा लाईफ �याकेट, हे5मेट,	 फायर ूफु बटु, पMजा जःता तयारTहF 
गनु>पनv हMुछ। ःथानीय तहहFको अOनी =नयMऽणक पूव>तयारT र बा`णयMऽको उपलmधतालाई तलको 
िचऽबाट दशा>ईएको छ।  

िचऽ 65 : अिOन =नयMऽणको पूव> तयारT र बा`णयMऽ सf चालन संयMऽको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

२१.४ भवन =नमा>ण गदा> फायर कोडको काया>Mवयन 

घर भवन =नमा>ण गन> नUसा पास गदा> नै फायर कोडको पालना हनेु गरT घर =नमा>ण गन> ःवीकृती �दने र 
सKप� ू=तवेदन �दने बेलामा समेत सो 8क=समको मापद6ड सं8हता पालना भएको छ छैन हेरेर माऽ घर 
सKप� ू=तबेदन �दंदा फायर कोडलाई ूभावकारT Fपमा काया>Mवयनमा 5याउन स8कने देिखMछ। Mयनुतम 
Fपमा दमकल ओहोरदोहोर गन> सUने चौडा बाटो, भवनमा फायर एिUटyगईुसर, फायर हाईसेMट, निजकै 
दमकल वा अMय उपकरणबाट आगो =नभाउन पानीको ूवMध जःता 8वषयहF हेरेर घर भवन =नमा>ण ःवीकृती 
�दन सके आगला=गबाट हनेु Rती Mयू=नकरणमा सहयोग पOुने हMुछ। 	अ*ययनबाट ८.६४% ःथानीय 
तहहFमा माऽ Fire Code काया>Mवयनमा आएको देिखMछ।  
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िचऽ 66 :भवन =नमा>ण गदा> फायर कोडको काया>Mवयनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

 

२१.५ 8वप� Jयवःथापनका ला=ग उपलmध साममीहF 

गाउँपा=लका तथा नगरपा=लकाहFमा 8वप� Jयवःथापको ला=ग उपकरणको उपलmधता र तयारTको अवःथा 
सKबMधमा अ*ययन गदा>	 8वभ� ःथानीय तहहFबाट ूाथ=मक उपचार बUस, ःशेचर, लाईफ �याकेट, 
डोरT,आरा मेिशन,फाईpरy =स=लMडर,वाटर पKप, भया>y,रेजर बटु, हेडलाईट, =ऽपाल, हेलमेट, गैटT,बे5चा, 	=सल 
मे=सन,	 मेगा फोन, घन , गल, ःशेचर, रबर बटु,सावेल , फ`वा ,टच>, कKबल, सवारT जीप, बा`णयMऽ , 
एKबलेुMस ,ःशेचर सावेल, बMचरो,फायर एिUटङगईुसर आ�द साममीहF उपलmध भएको लेिखआएको पाईयो। 
यी सवै साममीहF हरेक ःथानीय तहमा उपलmध रहेका साममी नभै 8व=भ� ःथानीय तहहFले पठाएको 
8ववरणको सrलन हो।  अ*ययनमा संलOन क=तपय ःथानीय तहहFले यस सKबMधी 8ववरण उ5लेख नगरेको 
देिखMछ। 	 

२१.६ 8वप� Jयवःथापनको ला=ग अ.व.को आवँयकता 

ःथानीय सरकारहFले महशसु गरेको 8वप� Jयवःथापनको ला=ग आवँयकताहFको बारेमा अ*ययन गदा> 
अ*ययनमा संलOन ःथानीय तहहFले	 =बपद पूव> तयारT तथा ू=तकाय> योजना बनाउने, 8वप� पूव>तयारTका 
ला=ग जनशिwलाई ता=लम �दने, 8वप� Jयवःथापन साममी तयारT हालतमा रा¥,े =बपद Jयवःथापन 
ू8व=धबारे ता=लम,8वप� Jयवःथापन शाखा हेनv ूा8व=धक जनशिw कम>चारT, बा`ण यMऽ, सेि[ट �याकेट, 
फायर वाल, र उपकरण,8वप� साइरन, लाइफ जाकेट, नगर ूहरT,अिOन =नयMऽण ता=लम, रवर बोट, खोज, 

8.64% 91.36%91.36%
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उ�ार, 8वप� पूव>तयारT तथा ू=तकाय> सKबMधी ता=लम, दमकलको ला=ग जनशिw, गोताखोर, खोज तथा 
उ�ार टोलT जःता आवँयकताहF उ5लेख गरेको देिखMछ।  

	 
२२.	 +व+वध 

२२.१ ःथानीय तहको पा��>िचऽ (Profile) तयारT तथा अuाव=धक िःथ=त 

कुनै प=न काय>को थालनी गनु>भMदा अगा=ड सो सँग सKबिMधत यथाथ>परक सूचना र तkयाrहFको मह\वपूण> 
भ=ूमका रहMछ। गाउँपा=लका तथा नगरपा=लकाहFले आ[नो तहमा योजनाब� 8वकास ू8बयालाई अगा=ड 
बढाउने र बै ा=नक योजना प�=तको अवलKबनको ला=ग आ[नो Rेऽ=भऽको आ=थ>क, सामािजक, सांःकृ=तक, 
जनसांि^यक, ूाकृ=तक, भौ=तक पूवा>धार 8वकासको अवःथा लगायत समम 8वषयहFको बःतिुःथ=त झि5कने 
गरT भरपद¹ सूचना र तkयाr स8हतको वःतगुत 8वववरण(Profile)तयार गनv तथा समय समयमा अuाव=धक 
गनु> आवँयक छ। वःतगुत 8ववरणले हालको अवःथाको प8हचान गनु>को साथै भावी आवँयकता र 
संभावनाहFलाई प8ह5याउन सहयोग गद>छ। पा�>िचऽको अ*यव=धक 8ववरणले 8वगतको अवःथा र हालको 
अवःथावीच तलुना गन> प=न सघाउँछ।ःथानीय सरकार सf चालन ऐन २०७४ मा  प=न ःथानीय तहले 
आ[नो तहको पा�>िचऽ बनाउनपुनv कुरा उ5लेख भएको छ।  

यस अ*ययनको िशलिशलामा ःथानीय तहहFले आ[नो Rेऽ=भऽको अवःथा ःप� हनेु गरT पा�>िचऽ =नमा>ण र 
अuाव=धक गरेको वा नगरेको सMदभ>मा थाहा पाउने ूयास गpरएको =थयो। अ*ययनमा समावेश भएका 
ःथानीय तहहFम*ये ६९.१४%ले यःतो 8ववरण तयार तथा अuाव=धक गरेको उ5लेख गरेका छन।् 

िचऽ 67 :ःथानीय तहको पा��>िचऽ (Profile) तयारT तथा अuाव=धक िःथ=त 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

२२.२ ःथानीय Rमता 8वकास योजना 

ःथानीय तहहFले आफूलाई ूाz संवैधा=नक एवम कानूनी दा8य\व र िजKमेवारT पूरा गन>को ला=ग संःथागत 
Rमता स¶ुढ हनु अ=त नै आवँयक छ। जन ू=त=न=ध र कम>चारT आ�दको सRमता 8वकासबाट माऽ 
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काय>ू 8कयामा सहजता आउने, समयमा नै =नधा>pरत लआय र उदेँय हा=सल गन> सहययोग पOुदछ। 
गाउँपा=लका र नगरपा=लकाहFले आ[नो तहमा Rमता 8वकास योजना =नमा>ण र बा8ष>क बजेट तथा काय>बम 
माफ> त ्काया>Mवयनमा 5याउन सUदछन।् अ*ययनको िशलिशलामा ८.६४% ःथानीय तहहFले Rमता 8वकास 
योजना =नमा>ण गरT काया>Mवयनमा 5याएको पाईयो।  

िचऽ 68 : ःथानीय Rमता 8वकास योजना  =नमा>ण तथा काया>Mवयनको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 

२२.३ 8वकास =नमा>णमा आवँयक उपकरण उपलmधताको अवःथा 

ःथानीय तहहFको आ[नै ःवा=म\वमा रहेका 8वकासका पूवा>धार =नमा>णमा आवँयक पनv उपकरणहFको 
उपलmधता वारे सो=धएको ूªमा ३४ वटा ःथानीय तहहFमा टोटल ःटेशन, २३ वटामा रोलर, ३५ वटामा 
लेभल मेिशन र ३७ वटामा ःकाभेटर /डोजर जःता उपकरण रहेको पाईयो। जसलाई तलको िचऽमा समेत 
दशा>ईएको छ।  

िचऽ 69 : पूवा>धार 8वकासका काय>मा आवँयक उपकरण उपलmधताको अवःथा 

 

ॐोतः ःथानीय तहमा गpरएको सवvRणका आधारमा तयार गpरएको। 
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२२.३ ऐन, =नयम, काय>8व=ध =नमा>णको अवःथा 

नेपालको सं8वधान(२०७२)को धारा २२१ अनसुार सं8वधानको अ=धनमा रहT ःथानीय तहको Jयवःथापकcय 
अ=धकार नगरसभा र गाउँसभामा =न8हत रहने Jयवःथा रहेको छ। \यःतै धारा २२६ अनसुार सं8वधानको 
अनसूुची ८ बमोिजमका ःथानीय तहका एकल अ=धकार र अनसूुची ९ बमोिजमका साझा अ=धकार सूचीहFमा 
उ5लेिखत 8वषयहFमा Jयवःथापकcय अ=धकारको ूयोग गरT आवँयक कानूनको =नमा>ण गाउँसभा र 
नगरसभाबाट हनेु गद>छ। ःथानीय तहहFले कानून =नमा>ण गदा> सं8वधान स�ीय कानून र ूदेश कानूनसँग 
नबािझने गरT बनाउनपुनv हMुछ। यस अ*ययनको बममा ःथानीय सरकारको ऐन, =नयम, काय>8व=ध =नमा>णको 
अवःथा बिुझएको छ। अ*ययन काय>मा समे8टएका ःथानीय तहहFले ःथानीय कानून, मापद6ड, काय>8व=ध, 
=नदv िशका बनाउने काय> गpररहेको पाईएको छ। संवैधा=नक एवम ्कानूनी Fपमा ूाz सबै अ=धकारहF ूयोग 
गन> कानून =नमा>ण भईसकेको पाईदैन यuपी सवैजसो ःथानीय तहले कुनै न कुनै Fपमा कानून =नमा>ण 
काय>मा अगा=ड बढाबढT धेरथोर सं^यामा कानून =नमा>ण गरेको देिखMछ।  

 
२२.४ ःथानीय तहको न=तजा RेऽहF  

 

§   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

§ बालमैऽी ःथानीय शासनको ूा�पको 
काय#9वयन 

§ वातावरण मैऽी ःथानीय शासनको 
काय#9वयन 

§ भवन सं:हताको काय#9वयन 

§ औ�ो?गक मामको ?नमा#ण 

§ आ?थ#क सामािजक पqरचालनको 
काय#9वयन 

§ ःथानीय आ?थ#क :वकास योजनाको 
काय#9वयन  

§ टोल :वकास संःथाको :बयाशीलता 

 

§ बाल उ�ान तथा हqरत उ�ानको 
:वकास र :वःतार  

§ एक�कृत फोहोर :वसज#न के9िको 
?नमा#ण 

§ नमूना वडा काया#लय ?नमा#ण र वडा 
काया#लयको पूवा#धार ?नमा#ण 

§ जyगा एक�करण, घर एक�करण, 
एक�कृत बःतीको ?नमा#ण, जyगा 
एक�करण योजना काय#9वयन 

§ भवन ?नमा#ण मापद9डको काय#9वयन  

§ नjसा पासको काय#9वयन  

§ :वZीय सशुासन लेखाजोखाको 
काय#9वयन 

§ सामािजक :वकास योजनाको काय#9वयन 
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प<र=छेद -तीनः Cमता Dवकासका आवँयकताहG 
 

ःथानीय तहका आवँयकताहFलाई 8वँ लेषण गदा> ःथानीय तहका ूकार, भौगो=लक अविःथ=त, ःथानीय 
आवँयकता समेतका आधारमा Rमता 8वकास आवँयकताहF =भ� =भ� रहेको पाइMछ। महानगरपा=लका, 
उपमहानगरपा=लका एवम ्केहT 8वक=सत नगरपा=लकाहFको आवँयकता र गाउँ पा=लकाहFको आवँयकता 
फरक रहMछ। ःथानीय आवँयकता र 8विश}तालाई म*येनजर गद� पpर�छेद २ मा ूःततु गpरएको तkय 
एवम ्तkयाr समेतलाई 8वँ लेषण गदा> ःथानीय तहका Rमता 8वकास सKबMधी आवँयकताहF देहायबमोिजम 
उ5लेख गpरएको छः-	 

 
१. फोहोरमैला Jयवःथापनः 

फोहोर मैला Jयवःथापन ःथानीय तहहFको मह\वपूण> र ज8टल काम प=न हो। यसका ला=ग 5या6ड8फल 
साईटको ूवMध जनशिw र अMय Jयवःथापनका पRहFमा काम गनु>पनv हMुछ। फोहोरमैला Jयवःथापनका 
ला=ग ःथानीय तहहFमा =नKनानसुारको Rमता 8वकासको आवँयकता देिखMछः 

§ फोहोर मैला Jयवःथापन ऐन, २०६८ र फोहोरमैला Jयवःथापन =नयमावलT, २०७० लाई संघीय 
संरचना अनु̀ प पpरवत>न गरT फोहोरमैला Jयवःथापनमा सरकारका तीन तहबीचको सKबMध ःपःट 
गनु> पनv, 

§ फोहोर मैला Jयवःथापन सKबMधमा रा8Xय मापदMड =नधा>रण गरT काय>Mवयनमा 5याउन ुपनv, 
§ ःथानीय तहलाई ःयानीटरT 5याMड8फ5ड साईट र हा=नकारक फोहोरमैला Jयवःथापन सKबMधमा 

ूा8व=धक सहयोगको ला=ग ःथानीय पवुा>धार 8वभागमा 8वशेष संरचना ःथापना गनु> पनv, 
§ फोहोर मैला 8वसज>न केMिको (ःनानेटरT 5याMड8फ5ड साईट) को ला=ग सKभव भएसमKम दईु वा 

दईुभMदा बढT ःथानीय तहको संयwु लगा=नमा =नमा>ण गरT सf चालन गनv Jयवःथा काय>Mवयनमा 
5याउन ुपनv, 

§ टोल 8वकास संःथालाई 8बयािशल बनाई वातावरण मैऽी ःथानीय शासनका ूा`पलाई काय>Mवयनमा 
5याउन ुपनv,  

§ हरेक ःथानीय तहमा कं=तमा १ जना वातावरण ईिMज=नयर दरबMदT स8हत फोहोरमैला Jयवःथापनको 
ला=ग सफाई कम>चारT, ूा8व=धक तथा ूशास=नक कम>चारTको Jयवःथापन गनु>पनv, 

§ फोहोरमैला Jयवःथापनको ला=ग आवँयक उपकरण र सवारT सधन (जःतैः 8ट¢पर, शयाUटर, ॄमुर, 
सUसन, ¯ाrर) Jयवःथा गनु>पनv,  

§ सफाई कम>चारTहFलाई Jयिwगत ःवाःkय र फोहोरमैला वग°करण, ढुवानी, 8वसज>न, ूशोधन 
लगायतका 8वषयमा ता=लम �दनपुनv, 
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§ ःथानीय तहहFले टोल 8वकास संःथालाई पpरचालन गरT  घर तथा पpरवारहFलाई फोहोरमैला 
Mयूनीकरण, बग°करण र पनुः ूयोगका ला=ग चेतनामूलक िशRा �दनपुनv, 

§ फोहोरमैलाको Recycling गनv/कKपो� आ�द बनाउने 8व=ध र ू8व=ध उपयोगमा 5याउनपुनv 
§ फोहोरमैला Jयवःथापनमा आवँयकता अनसुार =नजी Rेऽसँग साझेदारT गनv, 
§ फोहोरमैला Jयवःथापनको ला=ग शाखाको ूवMध गनv  र यसका ला=ग एक मापद6ड =नधा>रण गनु> 

पनv, 
§ फोहोर मैला Jयवःथापन सKबMधमा ूदेश सशुासन केMिले =नय=मत Fपमा पटके ता=लमको Jयवःथा 

गनु> पनv र ःथानीय 8वकास ूिशRण ू=त}ानले यस सKबMधी ता=लम मापद6ड काय>Mवयनमा 5यउन ु 
पनv, 

§ नेपाल सरकारले ःथानीय तहको लागत साझेदारTमा फोहोर मैलाका उपकरण जःतै 8शपर, ¯ाUटर, 
सUसन ¯ाrर, ॄमुर र अMय उपकरण तथा संयwु ःयानेटरT 5याMड8फ5ड साईट =नमा>णका ला=ग 
स:शत> अनदुान उपलmध गराउन ुपनv, 

§ टोल 8वकास संःथालाइ 8बयाशील बनाई सरसफाई तथा फोहोर मैला Jयवःथापनका ला=ग सामािजक 
पpरचालन काय>बम सf चालन गन> ःथानीय तहलाई ूा8व=धक सहयोग उपलmध गराउन ुपनv। 

२. भवन =नमा>ण मापद6ड र नUसापास: 

ःथानीय सरकारहFले ःथानीय ःतरमा घर तथा भवन =नमा>ण गदा> रा8Xय भवन =नमा>ण सं8हता र भवन =नमा>ण 
मापद6ड काया>Mवयनमा 5याएको वा न5याएको, नUसा पास लागू गरेको वा नगरेको जःता आठवटा 8वषयहF 
समावेश गरT यस अ*ययनमा ःथानीय तहहFको Rमता थाहा पाउन खोिजएको =थयो। यस अ*ययनबाट 
अ=धकांश ःथानीय तहहFले रा8Xय भवन =नमा>ण सं8हता काया>Mवयनमा 5याएको देिखMछ तर काया>Mवयनमा 
न5याउने ःथानीय तहहF प=न झ6डै तीस ू=तशतको हाराहारTमा रहेको पाईयो। अ*ययनमा संलOन आधाजसो 
ःथानीय तहहFले भवन =नमा>णका ला=ग ःथानीय मापद6ड बनाई लागू गरेको देिखMछ। नUसा पास र भवन 
=नमा>णका ला=ग अ=त कम ःथानीय तहहFले EBPS लागू गरेको देिखMछ। अ*ययनमा संलOन ःथानीय 
तहहFम*ये आधा सं^याले माऽ घर =नमा>ण अनमु=त र सKप� ू=तवेदन �दने गरेको देिखएको छ। ःथानीय 
तहहFमा भवन =नमा>ण मापद6ड र नUसापास पूण> Fपमा लागू गराउन ु=नKन 8वषयहFमा Rमता बढाउनपुनv 
देिखMछः 

§ नेपाल सरकारले  बःती  :वकास , भवन ?नमा#ण र ःथानीय योजना स*ब9धमा रा:�य कानून 
?नमा#ण गनु# पन_ र सो नबनेस*म हालको  बःती :वकास , सहर` योजना तथा भवन ?नमा#ण 
स*ब9धी मापद�डलाई समसाम:यक पqरवत#न गनु#पन_,  

§ नेपाल सरकार मातहतका सबै सडकको 4ेऽा?धकार र मापद9ड स*ब9धमा सडक ?बभागले 
अ�ाव�दक अ?भलेख राजपऽमा ूकाशन गनु# पन_, 

§ ःथानीय तहका ला?ग नमूना भवन ?नमा#ण स*ब9धी मापद�ड उपल2ध गराउन ुपन_, 
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§ महानगर र उप-महानगरमा कि*तमा एकजना  Structural Engineer, एकजना Geo-
technical engineer, एकजना  urban planner को दरब9द` Iयवःथा गनु# पन_, अ9य 
ःथानीय तहमा कि*तमा एकजना Civil Engineer,  एकजना Architect, एकजना Surveyer 
को दरब9द` Iयवःथा गनु#पन_,  

§ खानी तथा भ-ूगभ# ?बभागले जोिखम संवेदनशील 4ेऽको प:हचान गर` भवन तथा संरचना 
?नमा#ण गन# नस:कने वा बःती. रा| नस:कने 4ेऽको :ववरण नेपाल राजपऽमा सूचना 
ूकाशन गनु#पन_, 

§ ूदेश सशुासन के9िमा ूा:व?धक एकाई ःथापना गर` ूा:व?धम :वषयका ताल`महU समेत 
स� चालन गनु# पन_, 

§ भवन =नमा>ण गनv सKबMधमा ःथानीय वःतिुःथ=त भौगो=लक बनावट र आवँयकता समेतलाई 8वचार 
गरT भवन =नमा>ण ःथानीय मापद6ड बनाई लागू गनv, 

§ Jयिwगत तथा संःथागत घर वा भवन =नमा>ण गदा> अ=नवाय> Fपमा नUसा पास र घर =नमा>ण 
ःवीकृ=त =लनपुनv Jयवःथा कायम गनv, 

§ संभव भएसKम ू8व=धको ूयोग माफ> त घर =नमा>ण ःवीकृतीका ला=ग Electronic Building Permit 
System(EBPS) लागू गनv, 

§ घर =नमा>ण ःवीकृती ,नUसापास, अनगुमन, =नरTRण र सKप� ू=तवेदन समेतका काय>को ला=ग 
अलOगै शाखा तथा जनशिwको Jयवःथा गनv, 

§ उw शाखामा काय>रत कम>चारTहFलाई ूा8व=धक तथा नी=तगत Jयवःथा सKबMधी ता=लम ूदान गरT 
Rमता अ=भब8ृ� गनv, 

§ भवन =नमा>ण मापद6ड र भवन =नमा>ण रा8Xय सं8हता काया>Mवयनको ला=ग ूा8व=धक कम>चारT, =नमा>ण 
Jयवसायी, =नमा>ण काय>मा संलOन हनेु कामदारहFको Rमता अ=भव�ृ� गनv, 

§ Seismis Response Analysis, Structural Analysis, Geo Technical Investigation जःता 
8वषयहFमा Rमता 8वकास आवँयकता देिखMछ । 

३. पूव>धार =नमा>ण,सf चालन तथा Jयवःथापन: 

ःथानीय तहहFले 8व=भ� 8वकासका पूवा>धारहF =नमा>ण, सf चालन तथा Jयवःथापनका काय>हF गनु>पनv 
हMुछ। सडक भवन तथा अMय पूवा>धारहF =नमा>णका ला=ग ःथानीय तहहFले जनशिw शाखा ू8व=ध 
नी=तगत तथा कानूनी ूवMधहF गनु>पनv हMुछ। यस अ*ययनमा सो=धएका ूँ नावलTहFको आधारमा ःथानीय 
तहहFमा पूवा>धार =नमा>ण सf चालन तथा Jयवःथापनको ला=ग त\काल =नKन 8वषयहFमा *यान �दन ु
आवँयक देिखMछः 

§ सवैलाई पायक पनv ःथानमा सेवामाहT मैऽी भौ=तक अवःथा स8हतको मु̂ य ूशास=नक भवन र वडा 
काया>लयहF =नमा>ण तथा सधुार गनु>पनv, 

§ सेवा ूाz हनेु ठाँउसKम पOुन सहज यातायातको पहुँचको Jयवःथापन गनु>पनv, 
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§ सडक यातायात गु̀ योजना =नमा>ण माफ> त गणुःतरTय सडक र वातावरणमैऽी सडक =नमा>ण गनv, 
§ पूवा>धार 8वकासमा संलOन जनशिwको सं^या ब8ृ� गरT उनीहFको सRमता अ=भव8ृ�का काय>बमहF 

सf चालनमा 5याउने, 
§ GIS/GPS तथा नवीनतम ू8व=धहF ूयोग गन> Rमता अ=भब8ृ� गनv, 
§ पूवा>धार =नमा>णमा गणुःतर परTRणको ला=ग गणुःतर परTRण 5यावको ःथापना गनु>पनv आवँयकता 

देिखMछ। 
पूवा>धार Rेऽमा ःथानीय तहको िजKमेवारT 

• औuो=गक माम सf चालनमा आइ उ\पादन तथा रोजगारT बढेको  
• सडक यातायात गु̀ योजना अनसुार माऽ गणुःतरTय  सडक =नमा>ण भएको  
• सडक यातायात गु̀ योजनाले तोकेको सडक अ=धकार Rेऽ अनसुार सडक सीमा छाडेर माऽ 

नUसा पास हनेु गरेको  
• जोिखम संवेदनशील भ-ूउपयोग योजना काय>Mवयनमा आएको  
• रा8Xय भवन सं8हता काय>Mवयनमा आई सरुिRत भवनहF =नमा>ण हनेु गरेको  
• रा8Xय भवन =नमा>ण मापदMड काय>Mवयनमा आई Jयविःथत र उ\थानशील  बःतीहF 8वकास 

भएको  
• वष>मा किKतमा एक जOगा एकcकरण वा जOगा 8वकास वा बःती 8वकास वा सKपदा संरRण 

योजना काय>Mवयनमा आएको  
• बालमैऽी ःथानीय तह घोषणा गpरएको  
• सडकको =बःतार र ःतरो�=त भएको  
• फोहोर =बसज>न केMि ःथापना भएको  

 
 

४. योजना Jयवःथापनः 

ःथानीय ःतरमा आ[ना अ=धकार Rेऽसँग सKबिMधत 8व=भ� 8वषयसँग सKबिMधत योजनाहFको तजु>मा र 
काया>Mवयन माफ> त ःथानीय सरकारहFले योजनाब� 8वकासका कामहF गpररहेका छन। यस अ*ययनको 
बममा ःथानीय तहहFमा योजना Jयवःथापनका सMदभ>मा छ 8क=समका ूँ नहF माफ> त सूचना =लईएको 
=थयो यस अ*ययनमा समावेश ःथानीय तहहFम*ये कpरव एक =तहाई स¸^याका ःथानीय तहहFले आ[नो 
ःथानीय तहमा आव=धक योजना तजु>मा गरेको देिखMछ। \यःतै सb=तस ू=तशत ःथानीय सरकारहFले 8व=भ� 
8वषय Rेऽगत गु̀ योजना तयार गरेको उ5लेख गरेको देिखMछ। आयोजना बbक ःथापना गरेका ःथानीय 
तहहFको सं^या Mयून रहेको देिखMछ। योजना Jयवःथापनको सMदभ>मा ःथानीय तहहFले =नKन 8वषयहFमा 
सRमता अ=भब8ृ� गनु>पनv देिखMछः 

§ आव=धक योजना =नमा>ण र 8व=भ� 8वषय Rेऽगत गु̀ योजना =नमा>ण गनv, 
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§ कृ8ष, वन	, उuोग, बािण�य, पय>टन	, यातायात, बःती 8वकास,	 भ ू उपयोग, ूाकृ=तक ॐोतको 
उपयोग, सामािजक 8वकास, पूवा>धार 8वकास, गpरवी Mयूनीकरण, सशुासन लगायतका 8व=भ� 
8वषयहFमा गु̀ योजना	=नमा>ण गरT लागू गनv, 

§ पpरयोजना बbक ःथापना र सf चालन सKबMधी सRमता, 
§ योजना तजु>माका चरण, काया>Mवयन, अनगुमन र मू5याrक सKबMधी Rमता 8वकास, 
§ योजनाहFको ूाथ=म8ककरण सKबMधी, 
§ साव>ज=नक खpरद सKबMधी Rमता 8वकास, 
§ �दगो 8वकासका लआयहFको ःथानीयकरण गरT ःथानीय योजनामा समावेश गनv तथा काया>Mवयनमा 

5याउने । 

५. वःती 8वकास 
ःथानीय ःतरमा Jयविःथत एव सरुिRत वःती 8वकासका काय>हF सf चालन गनv दा8य\व ःथानीय सरकारको 
Fपमा गाँउपा=लका र नगरपा=लकाहFको भएकोले उw 8वषयको काया>Mवयनको अवःथा यस अ*ययनमा 
जानकारT हा=सल गन> खोिजएको =थयो ।वःती 8वकास सKबMधी ६ ूकारका ूँ नहF माफ> त जवाफ ूाz गरT 
अ*ययन गदा> वःती 8वकासका ला=ग ःथानीय तहहFले =नKन 8वषयहFमा *यान �दनपुनv देिखMछः 

§ एकcकृत वःती 8वकास योजना =नमा>ण र काया>Mवयन, 
§ जोिखम संवेदनशील भउूपयोग योजना =नमा>ण र काया>Mवयन, 
§ ःथानीय, रा8Xय तथा अMतरा>8Xय संःकृ=त र प8हचान बोकेका सKपदाहFको प8हचान तथा संरRण, 
§ पदा=धकारT र कम>चारTहFलाई जोिखम Rेऽको नUसाrन र एकcकृत वःती 8वकास सKबMधमा Rमता 

8वकासका काय>बमहF आवँयक । 

६.वातावरण Jयवःथापन: 

मानव जीवनको अिःत\वसँग जो=डएको वातावरण संरRणका काय>बमहF सf चालन गनv तथा आ[ना 8वकास 
=नमा>ण लगायतका काय>हFमा वातावरण 8वनास हनु न�दने िजKमेवारT ःथानीय तहहFले पूरा गनु>पद>छ । 
अ*ययनको बममा ःथानीय सरकारहFले वातावरण संरRणमा अवलKबन गरेका 8बयाकलापहFको वारेमा 
ूँ नहF माफ> त जवाफ खोिजएको =थयो । यस अ*ययनमा झ6डै आधा सं^याका ःथानीय तहहFले पूवा>धार 
=नमा>ण गनु>पूव> IEE/EIA ू8बया अवलKबन गनv र आ[ना योजना तथा काय>बममा ताल, पोखरT, सीमसार 
Rेऽ आ�द संरRणको ला=ग काय>बम भएको उ5लेख गरेका छन ।एक =तहाइ ःथानीय तहहFमा 
वातावरणमैऽी ःथानीय शासनको ूा`प काया>Mवयनमा आएको देिखMछ । अ*ययनबाट ःथानीय ःतरमा 
वातावरण Jयवःथापनका ला=ग =नKन 8वषयहFमा Rमता 8वकास ज`रT देिखMछः 

§ पूवा>धार =नमा>णमा संिRz , ूारिKभक, वातावरणीय ूभाव मू5याrन,  
§ ताल, पोखरT, सीमसार Rेऽको मह\व बझुी संरRणका काय>हF सf चालन,   
§ वातावरण मैऽी ःथानीय शासनको ूा`प काया>Mवयन, 
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§ वातावरण हेनv शाखा र उw शाखामा वातावरण ईिMज=नयर, वातावरण सहायक जःता जनशिwको 
Jयवःथापन, 

§ वातावरण संरRणको सKबMधमा जनू=त=न=ध र कम>चारTहFमा आधारभतू  ान र चेतना, 
§ �दगो 8वकास, वातावरण सMतलुन, ूाकृ=तक ॐोत संरRण तथा वातावरणमैऽी तवरले उपयोग। 

 

७. जनःवाःkय तथा अःपताल Jयवःथापन: 
ःथानीय सरकार सf चालन ऐन २०७४ ले आधारभतू ःवाःkय र सरसफाई तथा पोषण सKबMधी नी=त, 
कानून, मापद6ड, योजनाको तजु>मा, काया>Mवयन तथा =नयमन, ःवाःkय सेवा सKबMधी भौ=तक पूवा>धार 8वकास 
तथा Jयवःथापन, अःपताल तथा अMय ःवाःkय संःथाको ःथापना तथा Jयवःथापन, रw स²ार सेवा , औषधी 
पसल सf चालन अनमुती, ःवाःkयजMय फोहोरको	 Jयवःथापन लगायतका मह\वपूण> ःवाःkय सKबMधी 
िजKमेवारT सKुपेको छ। यस अ*ययनमा गाँउपा=लका तथा नगरपा=लकाहFमा अःपताल, आधारभतू ःवाःkय 
परTRण, ःवाःkय परTRण ूयोगशाला र ःवाःkयकम°हFको उपलmधताको अवःथा ब³ुन खोिजएको =थयो। 
जनःवाःkय तथा अःपताल Jयवःथापनका ला=ग आवँयक जनशिw, ू8व=ध र उपकरणको अवःथा सवैजसो 
ःथानमा अपया>z भएको पाईएको छ। ःथानीय तहहFमा जनःवाःkय सेवाको सRमताका ला=ग =नKन 
8वषयहFमा Rमता 8वकास हनुपुनv देिखMछः 

§ ू\येक ःथानीय तहमा सवै आधारभतू ःवाःkय जाँचहF हनेु गरT ःथानीय अःपतालको ःथापना,  
§ अःपतालमा आधारभतू 5याव परTRण ( Mयूनतम Fपमा प=न सगुर. 8कडनी .यpुरन फ¸सन टेःट, 

=लवर फ¸सन टेःट , =ल8पड ूोफाईल, ःटुल टेःट, खकार, जाँच र थाइराइड जाँच)हनेु गरT 
5यावको ःथापना र सो का ला=ग जनशिw, ू8व=ध र उपकरण,  

§ ू\येक वडामा डाUटर स8हतको ःवाःkय चौकc वा साव>ज=नक ःवाःkय िUल=नक, 
§ एUसरे, अ5शासाउMड, 8फिजयोथेरापी, आखँा सेवा, दMत सेवा मान=सक ःवाःkय को ला=ग उपकरण र 

ूा8व=धक, 
§ दरवMदT अनसुारको ःवाःkयकम°को पदपू=त> र आवँयकता अनसुार दरबMदT सजृना, 
§ म8हला ःवाःkय ःवयम से8वकाहFको Rमता 8वकास,  
§ अःपताल Jयवःथापन ूणालT सKबMधी स[टवयर र ू8व=धको ूयोग, 
§ दR ःवाःkयकम°लाई संःथामा =भÅयाउने र जनशिw 8टकाईरा¥ ेयोजना, 
§ ःवाःkय सेवाको ला=ग आवँयक भौ=तक पूवा>धार =नमा>ण। 

८.सूचना ू8व=ध: 

यस अ*ययनमा सूचना ू8व=धको ूयोगको ला=ग ःथानीय तहहFमा ईMटरनेटको पहुँचको अवःथा आधारभतू 
कK¢यटुरको  ान भएका कम>चारTहFको उपलmधता, खच> 8ववरण साव>ज=नक गन> वेभसाईटको ूयोग र 
सूचना ू8व=धको उपयोगका ला=ग आवँयक उपकरण, ू8व=ध, जनशिwमा केिMित भएर ूँ नावलT माफ> त 
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जवाफ माग गpरएको =थयो। अ*ययनबाट धेरैजसो ःथानीय तहहFको केMि र वडा काया>लयहFमा 
ईMटरनेटको पहुँच पगेुको र एक चौथाई ःथानीय तहहFका सवै वडा काया>लयहFमा 8ृ वाईफाई स8ुवधा 
समेत रहेको पाईयो ।अ=धकांश ःथानीय तहहFमा सूचना ू8व=ध मा काम गनv अ=धकृत तथा सहायक 
कम>चारTको Jयवःथापन भएको पाईयो। गाँउपा=लका तथा नगरपा=लकाहFमा सूचना ू8व=धको उपयोग 
सKबMधमा =नKन कुराहFमा Rमता 8वकासको आवँयकता देिखMछः 

§ जनू=त=न=धहFलाई सूचना ू8व=धको मह\व सKबMधी सचेतना ता=लम,  
§ सवै कम>चारTहFलाई आधारभतू कK¢यटुर िशRा र स[टवयर सf चालन गन> सUने Rमता 8वकास 
§ सेवा ूवाहमा स[टवयरहFको ूयोग बढाउने, 
§ संभव भएसKमका सेवाहFलाई अनलाईन ूणालTबाट सf चालन गनv/Faceless service लाई बढवा 

�दने, 
§ Server Management,  Data Management, Internet and Lan connection, networking 

devices, cloud storage, GIS,Networking, Digital Profile,Website Management E-
Governance जःता 8वषयहFमा दRता, 

§ कK¢यूटर इिMज=नयर/सूचना ू8व=ध अ=धकृतको Rमता 8वकास, 
§ सेवा ूवाहको ला=ग ूयोग हनेु नयाँ ू8व=धको सKबMधमा सKपूण> कम>चारTहFलाई Rमता 8वकास 

ता=लम, 
§ सबै वडाहFमा Mयूनतम सहायक कK¢यूटर अपरेटरको दरवMदT र पदपू=त>, 
§ कम>चारTलाई सूचना ू8व=ध सKबMधी ता=लम, वडा सूचना केMिको ःथानपना गनv, 
§ Digital Local Level ःथापनामा सहयोग,  
§ सवै वडाहFमा ईMटरनेट सेवा 8वःतार,  
§ सूचना ू8व=ध सेवा केMिको ःथापना। 

 

९. ःथानीय दररेट: 

गाउँपा=लका तथा नगरपा=लकाले आ[नो Rेऽका =नमा>ण काय> तथा अMय सेवाको ूयोजनको ला=ग =नमा>ण  
साममी, �याला, भाडा तथा महसलुको ःथानीय Mयूनतम दररेट तोUनपुनv कुरा ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, 
२०७४ ले गरेको छ। यस अ*ययनमा ःथानीय तहहFले दररेट =नधा>रण गरे नगरेको 8वषयमा ब³ुदा 
८०.२५ ू=तशत ःथानीय तहहFले ःथानीय दररेट =नधा>रण गरT ःवीकृत गरेको देिखMछ। सवै ःथानीय 
तहहFमा आवँयकता अनसुार ःथानीय दररेट =नधा>रण गनv सKबMधमा, ःथानीय बजार म5ुय, िज5ला दररेट 
=नधा>रण स=म=तले बा8ष>क Fपमा तयार गनv दररेट, ढुवानी भाडा, साममी र कामदारहFको ःथानीय ःतरमा 
उपलmधता जःता 8वषयहFमा अ*ययन गरT दररेट =नधा>रण काय> गनv Rमता आवँयक पनv देिखMछ। 

१०. सशुासन तथा सेवा ूवाह: 
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ःथानीय तहहFमा सशुासन तथा सेवा ूवाहको अवःथा सKबMधमा अ*ययन गन>को ला=ग साव>ज=नक खच>को 
साव>ज=न8ककरण, सामािजक उqरदा8य\व तथा =नगरानीका 8व=धहFको उपयोग, गनुासो सनुवुाई र उजरुT 
Jयवःथापनमा अवलKबन गpरएका 8व=धहF लगायतका 8वषयहFमा ूª गpरएको =थयो। साव>ज=नक सनुवुाई, 
सामािजक परTRण र साव>ज=नक परTRणको अवलKवन \य=त सMतोषजनक पाईएको छैन। ःथानीय तहहFले 
गनुासो पे8टकामा ूाz गनुासो, सामािजक स´ालमा ूाz ू=त8बया समेतका आधारमा गनुासो Jयवःथापन गनv 
गरेको उ5लेख गरेको पाईयो। गाँउपा=लका तथा नगरपा=लकाहFमा उपयु>w काय>हFमा सRमता अ=भब8ृ�का 
ला=ग =नKन उपाय गनु> आवँयक देिखMछः 

§ साव>ज=नक कोषमा भएको आय र Jययको यथाथ> रकम हरेक म8हना वेभसाईट, सूचना पाटT, ःथानीय 
प=ऽका वा ःथानीय स²ारमा*यम माफ> त साव>ज=न8ककरण गनv, 

§ नागpरकले माग गरेका सूचनाहF कानूनले गो¢य रा¥पुनv बाहेक यथासंभव =छटो उपलmध गराउने, 
§ सूचनाको हक सKबMधी ऐन, २०६४ अनसुार साव>ज=नक गनु>पनv 8ववरण कसैले माग नगरे प=न हरेक 

३/३ म8हनामा ःवतःःफूत> Fपमा साव>ज=नक गनv, 
§ समय समयमा साव>ज=नक सनुवुाई आयोजना गरT नागpरकहFका गनुासा, सझुाव, ू=त8बया ूाz गरT 

प}ृपोषण =लने, 
§ हरेक 8वकासका योजनाहFमा साव>ज=नक परTRण गराएर माऽ भwुानीको Jयवःथा गनv, 
§ ःथानीय तह भMदा बा8हरT ःवतMऽ Jयिw वा संःथाबाट सामािजक पpरRण गराई सो को ू=तवेदन 

=लई सधुारका ला=ग उपयोग गनv, 
§ गनुासो तथा उजरुT स�ेु अ=धकारT , गनुासो स�ेु तथा फछ|ट गनv संयMऽ तोUने, दता> र फ{|टको 

अ=भलेख रा¥,े 
§ अनलाईन गनुासो पोट>लको उपयोग गनv । 

११. आMतpरक आय Jयवःथापन : 

अ*ययनको बममा ःथानीय तहहFमा राजःव शाखा कर तथा राजःवको नUसाrन, ूRेपण, कर िशRा, कर 
सrलनमा ू8व=धको ूयोग जःता 8वषयमा 6 8क=समका ूँ नहF माफ> त अ*ययन गpरएको =थयो। यस 
अ*ययनबाट गाँउपा=लका तथा नगरपा=लकाहFमा आMतpरक आय Jयवःथापनको ला=ग =नKनानसुारक 8वषयमा 
Rमता 8वकास गनु>पनv आवँयकता देिखएको छः 

§ आMतpरक आय Jयवःथापनको ला=ग शाखा र जनशिwको ूवMध, 
§ राजःव सधुार काय>योजना तजु>मा तथा लागू गनv, 
§ नागpरकको निजकबाट/वडा काया>लयहFबाट कर सrलन गनv,  
§ आय Jयवःथापनको ला=ग ू8व=धको ूयोग/ Jयविःथत स[टवयेर सf चालन /अनलाईन कर ूणालT 

लागू गनv, 
§ कर िशRा सKबMधी अ=भयान सf चालन/ करदाताहFसँग संवाद, 
§ राजःव Rमता सधुार एवम आMतpरक राजःव पpरचालन,  
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§ जनू=त=न=ध र कम>चारTलाई आMतpरक आय अ=भब8ृ�/Jयवःथापन सKबMधी अ=भमखुीकरण, 
§ 8व=भ� नी=तगत JयवःथाहF र ूा8व=धक 8वषयहFको  ान सKबMधी ता=लम, 
§ राजःव ूRेपण र नUसाrन सKबMधी Rमता 8वकास/राजःव परामश> स=म=तको Rमता 8वकास। 

१२.साव>ज=नक 8वq Jयवःथापन: 

यस अ*ययनको बममा ःथानीय तहहFमा साव>ज=नक 8वq Jयवःथापन अMतग>त ११ ूकारका ूँ नहF 
माफ> त अवःथा बिुझएको =थयो। अ*ययनको बममा अ=धकांश ःथानीय तहहFमा बष>को एक पटक माऽ 
राजःव परामश> स=म=तको बैठक बःने गरेको पाईयो। बा8ष>क बजेट तथा काय>बम ःवीकृतीको ला=ग 
तो8कएको समय सीमाको पालना नगनv ःथानीय तहहFको स¸^या कpरव कpरव पाँच ू=तशत रहेको पाईयो 
\यःतै बा8ष>क बजेट काया>Mवयनको बममा =ब=भ�	 समयमा बजेट तथा काय>बम काया>Mवयनको स=मRा गनv 
ःथानीय तहहFको सं^या सqरT ू=तशत रहेको देिखMछ। योजना, बजेट र लेखाrनको ला=ग सऽु ूणालT 
ूयोग नगनv ःथानीय तहहF कम देिखMछन। गाँउपा=लका तथा नगरपा=लकाहFले साव>ज=नक 8वq 
Jयवःथापनको ला=ग =नKन  8वषयहFमा Rमता 8वकास गन> आवँयक छः 

§ बा8ष>क वजेट तथा काय>बम तो8कएको समय सीमा =भऽै सभामा ूःततु गरT पाpरत गराउनपुनv, 
§ आMतpरक आय Jयवःथापनको ला=ग राजःव परामश> स=म=तको Rमता 8वकास गनv, 
§ बा8ष>क बजेट तथा काय>बम काया>Mवयनको समय समयमा स=मRा गरT आवँयक सधुारका काय>हF 

गनv,   
§ राजःव सrलन र दािखला गनv ूणालTलाई Jयविःथत गनv, 
§ राजःव सrलन स[टवयर र अनलाईन मा*यमबाट राजःव सrलन गनv ूणालT अवलKबन गनv 
§ SuTRA र CGAS  ूणालTको अ=नवाय> र आवँयक सवै 8वशेषताहF उपयोगमा 5याउने गरT 

कम>चारTको Rमता 8वकास गनv । 
§ वा8ष>क तथा बहवुष°य खpरद योजना =नमा>णमा Rमता 8वकास  
§ म*यकालTन खच> संरचना काय>Mवयन गन> Rमता  8वकास  
§ 8वqीय सशुासन लेखाजोखाका सूचक काय>Mवयन सKबMधी Rमता 8वकास  
§ साव>ज=नक कोषबाट खच> हनेु रकमको भwुानी गदा> पया>z ूमाण पेश भएप=छ माऽ भwुानी गनv 
§ लेखापरTRण गदा> बेFज ुनआउने गरT लेखाrनको समयमा नै यथे� ूमाण र कामको पुं ¯ाÆ हनेु 

कुरा संलOन गनv । 
§ लेखापरTRणबाट देिखएको =नय=मत गनु>पनv वेFजलुाई ूमाण पयुा>ई =नय=मत गनv र असलु उपर 

गनु>पनvलाई तदाFकताका साथ असलु उपर गनv कामलाई तीोता �दने । 
§ बजेट =नमा>ण र आMतpरक आय Jयवःथापनको ला=ग जनू=त=न=ध र कम>चारTहFको Rमता 

8वकासका काय>बमहF सf चालन गनv। 

१३. ःथानीय आ=थ>क 8वकास: 
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ःथानीय सरकारको Fपमा काय> गpररहेका ःथानीय तहहFले आ[नो Rेऽ=भऽ आ=थ>क ब8ृ� र 8वकासको 
ला=ग गरेका काय>हFको सKबMधमा अ*ययन गन> ःथानीय आ=थ>क 8वकास अMतग>त दश वटा ूँ नहFमाफ> त 
जवाफ सrलन गpरएको =थयो। ती ःथानीय तहहFबाट ूाz जवाफहF अ*ययन गदा> अ=त कम ःथानीय 
तहहFले माऽ एक ःथानीय तह एक औuो=गक माम अवधारणाको काया>Mवयन 5याएको पाईयो ।अ*ययनमा 
समावेश ःथानीय तहहFम*य आधा जसो ःथानीय तहहFले एक वडा एक उ\पादन(One village one 
product) काय>बम काया>Mवयनमा 5याएको उ5लेख गरेको देिखMछ। कpरव आधाज=त ःथानीय तहहFले 
ःथानीय आ=थ>क 8वकास योजना तयार गरT काया>Mवयनमा 5याएको देिखMछ। धेरैजसो ःथानीय तहहFले 
उuोग बािण�य तथा आपू=त> मMऽालय अMतग>तबाट स²ा=लत गpरबी =नवारणका ला=ग लघ ुउuम 8वकास 
काय>बम (मेडपा) को काय>बम सf चालन य=ुनटलाई नै उuमशीलता हेनv शाखाको Fपमा ूःततु गरेको 
देिखMछ। ःथानीय तहहFले उuमशीलता 8वकास ता=लम �दई तयार गरेका उuमीको सं^या अ\यMतै Mयून 
देिखMछ। ःथानीय आ=थ>क 8वकासको ला=ग ःथानीय सरकारहFको =नKन 8वषयहFमा Rमता 8वकास गन> 
आवँयक देिखMछः 

§ ःथानीय आ=थ>क 8वकास योजना तयार गरT काया>Mवयनमा 5याउने, 
§ आ=थ>क स=म=तलाई काम, कत>Jय, अ=धकार र कानूनी Jयवःथा सKबMधी अ=भमिुखकरण, 
§ कृ8ष, पशसेुवा, उuमशीलता, उuोग तथा बािण�य, पय>टन जःता Rेऽबाट आ=थ>क 8वकासमा टेवा 

पयुा>उन गु̀ योजना =नमा>ण गरT काया>Mवयनमा 5याउने,  
§ उuमशीलता र आ=थ>क 8वकास हेनv गरT शाखा र कम>चारT Jयवःथापन गनु>पनv,  
§ आय आज>न हनेु र रोजगामूलक काय>बमहF सf चालन गनv, 
§ ू\येक वडामा उuम 8वकास सहजकता>को Jयवःथा गरT उuमशीलता 8वकासका काय>हFमा तीोता 

�दने, 
§ ू\येक वडामा कृ8ष, पशपंुछÈ सKबMधी ूा8व=धक कम>चारTहFको Jयवःथा कृ8ष 8वकासका कामहFमा   

गpरवी =नवारण तथा रोजगारT =सज>नाका ला=ग काय> गनv, 
§ आ=थ>क 8वकासका काय>हFमा सहकाय> गन> साव>ज=नक =नजी  साझेदारT संबाद जःता अ=भयान 

सf चालन गनv, 
§ कृ8ष,उuोग, पय>टन, जलॐोतका Rेऽमा ःथानीय तहले सf चालन गन> सUने काय>बमहFमा सहयोग 

र सहिजकरण गनv, 
§ एक वडा एक उ\पादन काय>बमको अवधारणालाई मह\वका साथ =लई ःथानीय हावापानी सहुाँउदो 

बालT उ\पादन माफ> त ःथानीय बा=सMदाहFको आय आज>नमा टेवा पयुा>उने, 
§ एक ःथानीय तह एक औuो=गक मामको अवधारणा अनसुार काय> सKपादन गनv। 

 

१४. जनशिw Jयवःथापन 

ःथानीय तहहFमा जनशिw Jयवःथापनको अवःथा ब³ुने ूयोजनाथ> नौ वटा 8वषयहFमा ूª गpरएको =थयो। 
जसबाट ःथानीय तहहFमा ःथायी तथा करार गरT दवैु 8क=समबाट जनशिw Jयवःथापन गpरएको देिखएकोमा 
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करारमा रहेको जनशिwको सं^या समेत ूशःत देिखMछ। क=तपय क=तपय ःथानीय तहहFमा ःवीकृत 
दरबMदT भMदा बढT सं^यामा कम>चारT रहेको अवःथा छ ।कमै माऽ ःथानीय तहहFले pरw दरवMदTमा 
ःथायी पदपू=त>को ला=ग माग गरेको देिखMछ। धेरैजसो ःथानीय तहहFले सyठन तथा Jयवःथापन सवvRण 
नगरेको र कम>चारTहFको काय>8ववरण समेत लागू नगरेको देिखMछ। थोरै माऽ कम>चारTहFको Rमता 
8वकासका ता=लमहF सf चालन गरेको देिखMछ। ःथानीय तहहFमा जनशिw Jयवःथापनको Rेऽमा =नKन 
आवँयकताहFमा *यान �दनपुनv देिखMछः 

§ ःथानीय आवँयकता अनसुार सyठन संरचना =नधा>रण, दरवMदT सजृना,  सyठन तथा कम>चारTहFको 
काय>8ववरण तयारT जःता काय>हFको ला=ग सyठन तथा Jयवःथापन सवvRण ू8बया अवलKबन गनv,   

§ ःथायी पदपू=त> नगनv भ=नएका पदहFमा करारमा माऽ पदपू=त> गनु>पनv र ःथायी पदपू=त> गनु>पनv 
पदहFको ला=ग लोक सेवा आयोगमा माग आकृ=त फारम भरT पठाई ःथायी पदपू=त>को काय> गनु>पनv, 

§ ःथानीय तहलाई ूाz अ=धकारहFको आधारमा 8व=भ� शाखाहFको काय>8ववरण तयार गpरसकेप=छ 
उw शाखामा काय>रत कम>चारTको काय>8ववरण तयार गरT काय>सKपादन सूचक समेतको काय>8ववरण 
लागू गनु>पनv हMुछ, 

§  जनशिw Jयवःथापन र Rमता 8वकास गन>को ला=ग Rमता 8वकास योजना =नमा>ण गरT सो को 
काया>Mवयनको ला=ग बजेट 8व=नयोजन तथा काय>बमहF सf चालन गनु>पनv, 

§ कम>चारTहFसँग काय>सKपादन सKझौता गरT \यसैको आधारमा काय>सKपादन मू5यांकन ू8बया 
अवलKबन गनु>पनv, 

§ कम>चारTहFको हािजरTलाई 8वuतुीय ूणालTबाट सf चालन गनv। 
१५. िशRा Jयवःथापन  

आधारभतू तथा मा*या=मक िशRा सेवा Jयवःथापनको दा8य\व ःथानीय सरकारको Fपमा गाँउपा=लका तथा 
नगरपा=लकाहFले गpररहेको अवःथा छ। यसरT आधारभतू तथा मा*या=मक िशRा सेवा Jयवःथापनको िजKमा 
पाएको ःथानीय तहहFले सो काय> कसरT सf चालन गpररहेका छन भनी जानकारT =लने ूयोजनको ला=ग 
अ*ययनको बममा आठ ूकारका ूँ नहF माफ> त जवाफ खोिजएको =थयो। ूायः सवै जसो ःथानीय 
तहहFमा साव>ज=नक र =नजी 8वuालयहFको उपिःथ=त देिखMछ भने सवैजसो ःथानीय तहहFले आ[नो तहमा 
रहेका साव>ज=नक 8वuालयहFमा िशRक सं^या अपया>z रहेको उ5लेख गरेका छन \यःतै अ=धकांश ःथानीय 
तहहFमा िशRा Jयवःथापनको ला=ग कम>चारT Jयवःथापन र अलOगै शाखाको ःथापना गरेको देिखMछ। कमै 
माऽ ःथानीय तहहFमा िशRकहFको हािजरTलाई 8वuतुीय ूणालTमा आब� गpरएको देिखMछ। गाँउपा=लका 
तथा नगरपा=लकाहFले िशRा सेवा Jयवःथापनको ला=ग =नKनानसुारका Rमता 8वकासका Rेऽमा *यान 
प�ु याउनपुनv देिखMछः 

§ उ�च िशRा(+ 2 भMदा मा=थ) अ*ययन गनv कलेज ःथानीय तह =भऽै Jयवःथापन गनु>पनv, 
§ िशRा 8वकास योजना =नमा>ण गनv, 
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§ साव#ज?नक :व�ालयको गिणत  र :वmानको न?तजा  क*जोर  भएकाले यसको सधुारमा 
लगानी बढाउन ुपन_, 

§ साव>ज=नक 8वuालयको भौ=तक संरचना सधुार र जनशिwको Rमता 8वकासका काय>बमहF 
सf चालन गनv, 

§ साव>ज=नक 8वuालयमा िशRकको pरw दरवMदTमा पदपू=त> गनv, आवँयकता अनसुार दरबMदT 
सजृनाका ला=ग काय> गनv, 

§ िशRकहFको हािजरTलाई 8वuतुीय ूणालTमा आधाpरत बनाउने, 
§ िशRा शाखा हेनv कम>चारT स8हत छुhै शाखा ूवMध गनv, 
§ ःथानीय तहहFमा नमनुा 8वuालयको छनौट गरT नमूनाको Fपमा 8वकास गरT अ` 8वuालयहFले 

नमनुा 8वuालयबाट =सUने अवःथा =सज>ना गनv, 
§ जनू=त=न=धहF र ःथानीय तहमा काय>रत कम>चारTहFलाई िशRा सेवा 8वकास सKबMधी 

अ=भमखुीकरण गनv।  
 

१६. Mया8यक काय>सKपादनः 
नेपालको सं8वधान र ःथानीय सरकार सf चालन ऐन २०७४ ले ःथानीय सरकारहFलाई =नि�त 
8वषयहFमा Mया8यक काय> गन> अ=धकार र िजKमेवारT ूदान गरेको छ। Mया8यक सKपादनको सKबMधमा 
ःथानीय तहहFको काय>सKपादनको अवःथा ब³ुन यस अ*ययनमा छ ूकारका ूँ नहF माफ> त अ*ययन 
गpरएको =थयो। Mया8यक स=म=तमा परेका धेरै उजरुTहF फ{|टको भएको अवःथा देिखएताप=न Mया8यक 
काय>सKपादनको ला=ग ता=लम र कानूनी  ान कम भएको ःथानीय तहहFले उ5लेख गरेको पाईएको छ। 
यसथ> Mया8यक काय>सKपादनको ला=ग Rमता 8वकास गन>को ला=ग =नKनानसुारका आवँयकताहF प8हचान 
गpरएको छः 

§ Mया8यक स=म=तको काय>8व=ध =नमा>ण,  
§ मेल=मलाप केMि गठन, मेल=मलापकता>को Jयवःथा, मेल=मलापकता>लाई ता=लम,  
§ Mया8यक स=म=तको ू=तवेदन ूणालT,  
§ हरेक ःथानीय तहमा कानून अ=धकृतको Jयवःथा आवँयक रहेको, 
§ उजरुT दता>, फ{|ट, पनुरावेदन गएका  उजरुTहFको Jयविःथत अ=भलेख,  
§ Mया8यक काय>को ला=ग जनू=त=न=धलाई ता=लम, 
§ Mया8यक स=म=तको संःथागत Rमता 8वकास आवँयक, 
§ कानून अ*ययन गरेका र Mया8यक काय>8व=ध बझेुका जनशिw प=न Jयवःथापन गनु>पनv 

देिखMछ।  
 
१७.सामदुा8यक पpरचालनः 
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गाउँपा=लका तथा नगरपा=लकाहFले समदुायम रहेका नागpरकहFलाई सामदुा8यक पpरचालन माफ> त मलु 
ूवाहमा 5याउने तथा ःथानीय सरकारको सहयोगीको Fपमा उपयोग गन> के कःता काय>हF गpररहेका छन  
तथा यसमा सRमताको अवःथा ब³ुन 8व=भ� आठ 8क=समका ूँ नहFमाफ> त अ*ययन गpरएको =थयो। यस 
अ*ययनबाट सामदुा8यक पpरचालनको ला=ग ःथानीय सरकारहFले =नKन काय>हF गनु>पनv आवँयक रहेको 
देिखMछः 

§ टोल 8वकास संःथाहFको गठन र सf चालन सKबMधी काय>8व=ध =नमा>ण गनv, 
§ टोल 8वकास संःथाहFलाई वडा काया>लयको सहयोगीको Fपमा सामदुा8यक पpरचालनको 

ला=ग उपयोग गनv, 
§ वालमैऽी ःथानीय शासनको ूाFप काया>Mवयनमा 5याउन ु पनv र यसलाई रा8Xय 

अ=भयानकाFपमा  सf चालन गन> अ\यावँयक रहेको छ, 
§ 8वकास =नमा>णका कामहFमा लागत साझेदारT तथा जनौमदानका ला=ग उपभोwा 

स=म=तहFलाई पpरचालन गनv, 
§ हाल नेपाल सरकारले आ=थ>क सम8ृ�को 8वषषलाई उ�च ूाथ=मकतामा राखेकाले नेपाल 

सरकारले ूदेश सरकारसँग सह-काय> गरेर ःथानीय आ=थ>क सामािजक पpरचालन सKबMधी 
काय>बम सf चालन गन> आवँयक रहेको छ, 

§ सामदुा8यक पpरचालनको ला=ग ःथानीय तहमा शाखा र सामदुा8यक पpरचालक स8हतका 
जनशिw Jयवःथापन गनv, 

§ लागत साझेदारTमा उपभोwाहFलाई सामदुा8यक ःतरमा 8वकासका कामहFमा सहभागी 
गराउने, 

§ सामािजक पpरचालनको मा*यमबाट जी8वकोपाज>न सKबMधी काय>बमहF काया>Mवयनमा 
5याउने।   

१८.सामािजक सरुRाः 

ःथानीय सरकारहFले जे} नागpरक, असहाय/एकल म8हला, वालवा=लका, अपाyता भएका Jयिw, म8हला, 
सीमाMतकृत, अ5पसं^यक, द=लत तथा 8पछ=डएका वग>का मा=नसहFलाई िज8वकोपाज>नको ला=ग सहयोग र 
उनीहFलाई सशिwकरण गरT मलुूवाहमा 5याउने सMदभ>मा गpररहेका सामािजक सरुRाका काय>बमहFको 
वारेमा ब³ुन यस अMतग>त 8व=भ� ४ वटा ूँ नहF गpरएको =थयो। यसबाट ःथानीय सरकारले सामािजक 
सरुRाको ला=ग =नKन कुराहFमा *यान पयुा>उन आवँयक देिखएको छः 

§ उपभोwा स=म=त माफ> त हनेु कामहFमा लिRत बग>का नागpरकहFलाई अ*यRता / नेत\ृव 
गन> ूो\सा8हत गनv खालको मापद6ड बनाई लागू गनv, 
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§ नेपाल सरकारको सामािजक सरुRा भqा 8वतरण काय>बम बाहेक ःथानीय सरकार आफैँले 
लिRत बग>का नागpरकहFको Rमता 8वकास, आयआज>न तथा रोजगारTमूलक काय>बमहF 
सf चालन गनु>पनv, 

§ जे} नागpरक सेवा केMिहF ःथापना तथा लिRत वग>का अ` नागpरकहFको सहयोग र 
संरRणका काय>हF गनु>पनv । 

१९. शहरT 8वकासः 

शहरT 8वकासका ला=ग गाँउपा=लका तथा नगरपा=लकाहFले गरेको काय>सKपादन र सRमताको अवःथा ब³ुन 
दश वटा ूँ नहF गpरएको =थयो। अ*ययनमा संलOन ःथानीय तहहFम*ये अ=धकांश ःथानीय तहहFले 
आ[नो तहमा खलुाRेऽको अ=भलेिखकरण गरेको पाईएको छैन। एक माऽ ःथानीय तहले सडकमा साईकल 
लेनको ूवMध गरेको पाईएको छ। हpरत सडकको अवधारणा, शहरT Rेऽमा पा8क> y ःथल, बसपाक> , सडक 
बिq जःता कुराहFको Jयवःथापन प=न अपेRाकृत राॆो रहेको देिखदैन। शहरT 8वकासका Rेऽमा 
गाँउपा=लका तथा नगरपा=लकाहFले =नKन 8वषयहFमा Rमता 8वकास गनु>पनv देिखMछः 

§ सहरT योजना तथा भवन =नमा>ण सKबMधी ःथानीय मापद6ड =नमा>ण गरT लागू गनv, 
§ वःती 8वकास योजना र मापद6ड अनसुार काय> गनु>पनv, 
§ शहरT Rेऽको ला=ग दTघ>का=लन सोच स8हत Jयविःथत सवारT साधन पा8क> y ःथल र 

बसपाक> हFको =नमा>ण तथा सधुार गनv, 
§ सडकहFको प8हचानको ला=ग नामाकरण गरT सडकको लKबाई ए8कन गनv, 
§ शहरT सौMदय>ता ब8ृ�, वातावरण सMतलुन र हpरयालT ूब�>न हनेु गरT हpरत सडकको 

अवधारणा काया>Mवयनमा 5याउने, 
§ सडक 8कनारमा सेन =नमा>ण र ढल =नकासको उिचत ूबMध =मलाउने, 
§ घर नKबर ूणालT लागू गनv, 
§ आ[नो Rेऽमा रहेका साव>ज=नक जOगाहFलाई खलुा Rेऽको Fपमा घोषणा गरT कुनै संरचना 

बनाउन र अ=तबमण हनु नपाउने Jयवःथा =मलाउने, 
§ ःथानीय ःतरमा पाक> , बगैचा, पय>टकcय Rेऽको प8हचान गरT Jयवःथापन गनv, 
§ सडकमा साईकल लेन, पैदल याऽीको ला=ग सहज फुटपाथ तथा सवारT ग=त =नयMऽक 

संरचना बनाउन ुपनv, 
§ शहरT 8वकास योजना, नUसाrन, ःमाट> =सटT, भउूपयोग योजना जःता 8वषयहFमा 

जनू=त=न=ध र कम>चारTहFलाई अ=भमिुखकरण तथा Rमता 8वकास, 
§ आ8क> टेUट ,इलेिUशकल इिMज=नयर, =स=भल इिMज=नयर, िजयो टेिUनकल ईिMज=नयर, 

वातावरण ईिMज=नयर जःता जनशिwहFको Jयवःथापन गनु>पनv। 
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२०. बेरोजगारको तkयाr 

ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, २०७४ ले तःथानीय तहहFलाई बेरोजगारको तkयाr सrलन, अuाव=धक, 
ःथानीय ःतरमा रोजगारT सजृना, आय आज>नमूलक काय>बमहF सf चालन गनv समेतका िजKमेवारT सिुKपएको 
छ। यस अ*ययनमा वेरोजगारको तkयाr सrलन अMतग>त चार वटा ूँ नहF माफ> त ःथानीय तहहFको 
अवःथा बिुझएको =थयो। ूधानमMऽी रोजगार काय>बम अMतग>तका काय>बमहFको ला=ग ःथानीय तहहFले 
बेरोजगारहFको तkयाr सrलन गरेको देिखMछ तर आ[नै तहको तफ> बाट रोजगारमूलक काय>बमहF 
सf चालन गरेको 8ववरण उ5लेखनीय देिखदैन। यस Rेऽमा ःथानीय तहहFले आ[नो दा8य\व र कत>Jय पूरा 
गन> =नKन काय>हF गन> आवँयक Rमता 8वकास गनु>पनv देिखMछः 

§ रोजगार तथा बेरोजगार ौमशिwको तkयाr सrलन, ूशोधन र सूचना ूणालTको ःथापना, 
§ ःथानीय तह=भऽ काय>रत ःवदेशी तथा 8वदेशी ौ=मकहFको लगत सrलन, सूचना 

Jयवःथापन, 
§ 8व=भ� Rेऽ तथा 8वषयका दR जनशिwको तkयाrJयवःथापन, 
§ बैदेिशक रोजगारTमा जाने र फ8क> नेको तkयाrJयवःथापन गनv, 
§ ःथानीय रोजगार योजना =नमा>ण गरT काया>Mवयनमा 5याउने, 
§ हरेक बष> बा8ष>क बजेट तथा काय>बमहFमा रोजगारT सजृना हनेु काय>बमहF समावेश गनv,  
§ रोजगारमूलक Jयवसायमूलक र आयआज>नमा टेवा पयुा>उने खालका काय>बमहF 

सf चालनमा 5याउने,  
§ सीपमूलक ता=लम ूदान, 8वदेशबाट फ8क> नेहFलाई समाजमा पनुःएकcकरण गनv, 

21.8वप� Jयवःथापनः 

ःथानीय तहहFमा 8वपद Jयवःथापनको तयारTको अवःथा ब³ुन यस 8वषयमा १० वटा ूँ नहFमाफ> त सूचना 
ूाz गpरएको =थयो। अ*ययनबाट 8वपद Jयवःथापनको ला=ग योजना बनाउने, ता=लम ूाz जनशिw तयार 
गनv, 8वपद Jयवःथापनका साममीहF तयारT अवःथामा रा¥ ेजःता काय>हFमा ःथानीय तहहFको अवःथा 
कमजोर देिखMछ। 8वपद जोिखम Mयू=नकरण र 8वप� ू=तकाय>का सKबMधमा ःथानीय तहहFले सRमता 
ब8ृ�का ला=ग =नKन काय>हFमा Rमता 8वकास गनु>पनv देिखMछः 

§ 8वपद Jयवःथापन योजना/8वपद पूव> तयारT तथा ू=तकाय> योजना =नमा>ण तथा काया>Mवयन, 
§ 8वपद जोिखम नUसाrन, 
§ घर पpरवार जोिखम योजना =नमा>ण तथा काया>Mवयन,  
§ वडाःतरसKम नै 8वपद Jयवःथापन स=म=त गठन तथा 8बयाशीलता, 
§ 8वपद Jयवःथापनका ला=ग पूव>तयारT ःव`प ता=लम ूाz जनशिw Jयवःथापन, 



 

 76 

§ घर, भवन =नमा>ण ःवीकृती �दंदा र पूवा>धार =नमा>ण गदा> 8वपद जोिखम Mयूनीकरण हनेु 
खालका मापद6डहF पालना,  

§ 8वपद Jयवःथापनका ला=ग आवँयक पनv सामानहFको पूव>तयारT र भ6डारण/ Jयवःथा गरT 
आवँयक परेको वेला तु̀ Mत उपयोग गन> सUने Rमता, 

§ भवन =नमा>ण गदा> Fire Code को अवलKबन, 
§ ःथानीय तहमा ता=लम ूाz अOनी =नयMऽण गनv समूह वा जनशिw र बा`णयMऽको ूवMध,  
§ पहाडी मा=मण भभूागमा बा`णयMऽको ूभावकाpरता \य=त नरहन सUने हुँदा अMय बैकि5पक 

उपायहF समेत अपनाउने गरT अOनी =नयMऽण योजना।  

२२.	 राजःव Rमता  

अ=धकांश ःथानीय तहहFको 8वqीय पर=नभ>रता अ=धक रहेको छ। ःथानीय तहहFले �यादा *यान राजःव 
पpरचालन भMदा प=न खचा>मा िखिचएको पाईएको छ। मामीण Rेऽका ःथानीय तहहFले आMतpरक राजःव 
सKभाJयता अनकुुल पpरचालन गन> सकेका छैनन।् ःथानीय तहको आMतpरक राजःव Rमता बढाउन देहायका 
Rेऽमा *यान �दन ुपनv देिखMछ।  

§ ःथानीय तहको आMतpरक आयलाई ःथानीय सरकार सf चालन ऐन, २०७४  र अMतर 
सरकारT 8वq Jयवःथापन ऐन, २०७४ गरT दईुवटा ऐनले =नदv िशत गरेको छ। यसले 
कानूनी Jयवहाpरक ज8टलता पैदा गनv देिखएकाले एकै ऐनबाट आMतpरक आयको 
Jयवःथापन गनु> उिचत रहेको छ, 

§ हाल महालेखा =नयMऽकको काय>लयबाट Jयवःथापन गpरएको सऽु ूणालTमा राजःवको Rेऽ 
समावेश नभएकाले ःथानीय तहको आMतpरक आयको सबै कारोबार सऽु ूणालTमा आव� 
गन> महालेखा =नयMऽकको कायालयले थप लगा=न गन> आबँयक देिखएको छ, 

§ सबै ःथानीय तहले राजःव शाखा ःथापना गरT यसलाई 8बयाशील गराउन ुआवँयक छ। 
राजःव शाखाका कम>चारTलाई संपqी कर, तkयाr 8वँ लेषण, Jयवसाय कर, आय ठे¼ा 
Jयवःथापन तथा अMय 8वषयमा Rमता 8वकास गनु> आवँयक रहेको छ, 

§ साधारण =नमा>णमखुी नदTजMय पदाथ> Jयवःथापन सKबMधमा 8वशेष ऐन 5याउन ुज`रT रहेको 
छ।  

२३.	 8व8वध: 

गाँउपा=लका तथा नगरपा=लकाहFले आ[नो Rेऽ=भऽका समम 8वषयहFको बःतिुःथ=त झि5कने गरT भरपद¹ 
सूचना र तkयाrस8हतको वःतगुत 8ववरण(Profile)तयार तथा अuाव=धक गरेको/नगरेको, ःथानीय Rमता 
8वकास योजना =नमा>ण गरेको/नगरेको, ःथानीय तहका जनू=त=न=ध तथा कम>चारTहFले आ[नो काय>सKपादन 
Rमता 8वकासका ला=ग आवँयकता महशसु गरेका ता=लम आवँयकताहF, ःथानीय कानून =नमा>णको 
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अवःथा जःता 8वषयहFमा सातवटा  ूँ नहF यसमा समे8टएको =थयो । अ*ययनबाट कpरव ७० ू=तशत 
ःथानीय तहहFले आ[नो वःतगुत 8ववरण तयार गरेको पाईयो । अ=त कम ःथानीय तहहFले माऽै ःथानीय 
Rमता 8वकास योजना =नमा>ण गरT लागू गरेको उ5लेख गरेको पाईएको छ । \यःतै ःथानीय कानूनहF 
=नमा>णको बम जारT रहेता प=न Rेऽा=धकार अनसुारका कानूनहF =नमा>ण गन> अझै बाँकc रहेको देिखMछ । 
यःता 8वषयहF ःथानीय सरकारहFको Rमता 8वकासका ला=ग =नKन आवँयकताहF देिखMछन ्

§ सवै ःथानीय तहहFले आ[नो समम आ=थ>क सामािजक लगायत सKपूण> वःतिुःथ=त देिखने 
गरT वःतगुत 8ववरण/पा�>िचऽ =नमा>ण तथा अuाव=धक गनु>पनv, 

§ ःथानीय Rमता 8वकास योजना तजु>मा गरT काया>Mवयन 5याउनपुनv, 
§ ःथानीय कानूनहF =नमा>णको ला=ग 8व=ध, ू8बयाको  ान र Rमता 8वकास गनु>पनv, 
§ संबैधा=नक एवम ् कानूनी अ=धकारको ूयोगको ला=ग आवँयक कानूनहF तजु>मा गरT 

काया>Mवयन 5याउनपुनv, 
§ 8वकास =नमा>णका काममा ूयोग हनेु यMऽ/उपकरणहFको सहT Fपमा Jयवःथापन गनv 

यसका ला=ग =नजी Rेऽसँग प=न सहकाय> गन> स8कने । 

२२.	 ःथानीय तहले =नमा>ण गनु> पनv दःतावेजहFको सूची  

• ःथानीय Rमता 8वकास योजना  
• जोिखम संवेदनशील भ-ूउपयोग योजना 
• वा8ष>क खpरद योजना 
• आ=थ>क ऐन तथा 8व=नयोजन ऐन 
• Spatial Based एकcकृत आव=धक 

8वकास योजना 
• म*यकालTन खच> योजना  
• आMतpरक =नयMऽण ूणालTको =नदv िशका 
• सभा तथा काय>पा=लकाको बैठक 

सf चालन 8व=ध  
• वा8ष>क समीRा ू=तवेदन 
• ःथानीय तहको सyठन तथा Jयवःथापन 

ू=तवेदन  
• काय> सKपादन करार सKझौता  
• ःथानीय तहको पpरयोजना बbक 
• वातावरण Jयवःथापन योजना  
• सामािजक समावेशीकरण सKबMधी 

ःथानीय काननु र यसको काय>Mवयन 
काय>योजना  

• राजःव तथा खच> ूRेपण ू=तवेदन 
• आMतpरक लेखा परTRण ू=तवेदन 
• उपभोwा सMत�ुी सवvRण 
• ःथानीय तहको सेवा ूवाह मापदMड 
• Mयाय सKपादन काय>8व=ध 
• ःथानीय आ=थ>क 8वकास योजना  
• सडक यातायात गु̀ योजना  
• साव>ज=नक =नजी साझेदारT कानून  
• वा8ष>क अनगुमन तथा मू5याrन ू=तवेदन 
• टोल 8वकास संःथा सKबिMध कानून 
• ःथानीय तहको बःतगुत 8ववरण 
• ःथानीय कानूनका राजपऽहF  
• वा8ष>क िजMसी =नरTRण ू=तवेदन 
• औ�ो=गक मामको सf चालन  काय>8व=ध   
• �दगो 8वकासका लआयको ःथानीयकरण 

सKबMधी काय>योजना 
• फोहोरमैला सKबMधी ःथानीय कानून 
• ःथानीय ूारिKभक वातावरण परTRण 

सKबMधी कानून 
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२३. ःथानीय तहहF आफैँले प8हचान गरेका ःथानीय तहका कम>चारTहFको Rमता 8वकासका ला=ग 
आवँयक RेऽहF/ता=लम आवँयकताहF 

स�ीय नेपालका तीन तहका ईकाईहFम*ये सबैभMदा त5लो तहको ईकाईको Fपमा काम गpररहेका 
गाँउपा=लका र नगरपा=लकाहFको आ[नो काम कत>Jय अ=धकार र िजKमेवारTलाई पूरा गन>को ला=ग के 
कःतो Rमता 8वकासका आवँयकताहF महशसु गरेका छन भनी ब³ुने ूयासमा यस अ*ययनमा समावेश 
ःथानीय तहहFले आवँयक ठानेका Rमता 8वकासका आवँयकताका RेऽहFलाई यहाँ बुदँागत Fपमा ूःततु 
गpरएको छः 
१. ऐन , काननु र काय>8व=ध =नमा>ण सKबMधी,  
२. काया>लय सf चालन र सेवा ूवाह सधुार सKबMधी, 
३. 8वप� Jयवःथापन सKबMधी, 
४. नेत\ृव 8वकास/Jयिw\व 8वकास, 
५. मो8टभेसनल ःथानीय शासन,  
६. कK¢यूटर, सूचना ू8व=ध, स[टवयर चलाउने Rमता 8वकास, 
७. SuTRA ूणालT सKबMधी,  
८. साव>ज=नक खpरद, 8वuतुीय खpरद ूणालT,  
९. सेवा ूवेश, सेवाका=लन / ूशासकcय Rमता 8वकास ता=लम, 
१०. सामदुा8यक पpरचालन सKबMधी, 
११. ए8ककृत वःती 8वकास सKबMधी, 
१२. साव>ज=नक Jयवहार /सेवामाहTसँग सKबMध, 
१३. बैठक Jयवःथापन/सf चालन, माइMयूट लेखन, 8ट¢पणी लेखन र पऽJयवहार सKबMधी, 
१४. बजेट =नमा>ण/ आव=धक योजना/म*यमकालTन खच> संरचना =नमा>ण सKबMधी, 
१५. �दगो 8वकास लआयको ःथानीयकरण, 
१६. योजना तजु>मा, ूाथ=म8ककरण, काया>Mवयन लगायत समम योजना Jयवःथापन, 
१7. राजःव Jयवःथापन, सKबिMधत स[टवयेर सKबMधी ता=लमहF, 
१८. पि´करण सKबMधी, 
१९. साव>ज=नक स²ार र mयिw\व 8वकास,  
२०. £M£ र तनाब Jयवःथापन सKबMधी, 
२१. ई गभनvMस र वेभसाईट Jयवःथापन सKबMधी, 
२२. सूचना ू8व=धमा दRता, तनाब Jयवःथापन, सशुासन र पारदिश>ता सKबMधी, 
२३. 8वषयगत शाखाहFको ला=ग Rमता 8वकास ता=लम, 
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२४. ूशासन mयबःथापन ,सूचना ू8व=ध,स[टवयर सf चालन, योजना तथा राजःव सrलन स[टवयर 
सf चालन समेतको Rमता 8वकास, 
२५. Mया8यक काय>सKपादन, 
२६. संगठना\मक Jयवहार सKबMधी, 
२७. �Mद Jयवःथापन,सकरा\मक सोच र तनाव Jयवःथापन, 
२८. Retrofitting, Lab Test सKबMधी, 
२९. राजःव सrलन र आMतpरक आय Jयवःथापन सKबMधी, 
३०. पि´करण, Jयिwगत घ�ना, दता> तथा सामािजक सरुRा, 
३१. �दगो 8वकास लआयहFको ःथानीयकरण, 
३२. ःथानीय सरकार सf चालन सKबMधी अ=भमिुखकरण, 
३३. लै8yक समानता र सामािजक समावेशीकरण, लै8yक उqरदायी बजेट, 
३४. काय>ःथलमा हनेु यौनजMय दmुय>वहार तथा =बभेद,  
३५. भवन सं8हता र भवन मापद6ड, 
३६. बालमैऽी शासन, बातावरणमैऽी ःथानीय शासन, 
३७. भाषा श�ु लेखन, 
३८. ूा8व=धक जनशwीका ला=ग GIS,Total Station,GPS, AutoCad,Survey, Building Design,  
३९. LMBIS, CGAS/TSA, 
४०. पारदिश>ता र सशुासन, 
४१. शैिRक सधुार सKबMधी,  
४२. ऐन काननु =नमा>ण,  
43. िजMसी Jयवःथापन। 

२४. ःथानीय तहहF आफैँले प8हचान गरेका ःथानीय तहका जनू=त=न=धको Rमता 8वकासका ला=ग 
आवँयक RेऽहF/ता=लम आवँयकताह`ः 

आ[ना िजKमेवारT पूरा गन> काय> सKपादन गनv सKबMधमा जनू=त=न=धहFको Rमता 8वकासको ला=ग के 
कुराहF गन> आवँयक छ भनी गpरएको अ*ययनमा ःथानीय तहहFबाटै ूाz जवाफहFलाई यहाँ बुदँागत 
Fपमा ूःततु गpरएको छ। 
१. राजःव नUसाyकन, ःथानीय ौोत पpरचालन तथा राजःव ब8ृ�,  
२. Mयायीक काय> सKपादन /Mया8यक स=म=तलाई ता=लम, 
३. पाद>िश>ता र सशुासन, 
४. नेत\ृव 8वकास सKबMधी,  
५. सभा तथा काय>पा=लका सf चालन, 
६. साव>ज=नक खpरद ू8बया, सेवामा ू8व=धको ूयोग, 
७. नेत\ृवकला/ भाषणकला/Rमता 8वकास, 
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८. लै8yक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण, 
९. कानून तजु>मा 8व=ध र प�=त /ःथानीय ऐन, =नयम तथा काननु =नमा>ण, 
१०. पूव>धार 8वकास, दTघ>कालTन योजना सKबMधी,  
११. उपभोwा स=म=त गठन/Jयवःथापन सKबMधी,  
१२. जनू=त=न=ध तथा समदुाय सहकाय> सKबMधी,  
१३. ःथानीय तहहFका राजःव परामश> स=म=त र अMय स=म=तहFलाई अ=भमखुीकरण, 
१४. आव=धक योजना =नमा>ण, बजेट पpरचालन,  
१५. सूचना ू8व=ध सKबMधी, 
१६. योजनाहFको छनौट, ूाथ=म8ककरण र 8वकास mयबःथापन सKबMधी, 
१७. 8वपद Jयवःथापन,  
१८. �दगो 8वकास लआयको ःथानीयकरण, 
१९. सकरा\मक सोचको 8वकास,  
२०. जनू=त=न=ध र कम>चारT तथा नागpरकसँगको सKबMध/समMवय सीप,  
२१. अि^तयार दु̀ पयोग =ब`�का ूिशRण,  
२२. साव>ज=नक जवाफदे8हता र पारदिश>ता, 
२३. ःथानीय कानून =नमा>ण सKबMधी, 
२४. लै8yक उqरदायी बजेट सKबMधी, 
२५. सामदुा8यक पpरचालन, 
२६. सचुना ू8वधी, 8वuतुीय सशुासन, 
२७. साव>ज=नक खच>का =मतJय8यता र ूभावकाpरता सKबMधी ता=लम, 
२८. स8�यता काया>Mवय सKबMधी ूच=लत कानूनी Jयवःथा,  
२९. समावेिशता र =समाMतकृत वग> उ\थान सKबMधी, 
३०. बिःत 8वकास, 
३१. म8हला तथा बालबा=लका, 
३2. ःथानीय सरकारका काम कत>Jय र अ=धकार। 
 

२६. संघीय मा=मला तथा सामाMय ूशासन मMऽालय ू=त ःथानीय तहहFको अपेRा 
यस अ*ययनको अM\यमा संघीय मा=मला तथा सामाMय ूशासन मMऽालय ू=त ःथानीय तहको Rमता 
8वकासको सMदभ>मा के कःता सहयोगको अपेRा रहेको छ भ�े ूª माफ> त ्जवाफ ब³ुने ूयास गpरएकोमा 
ःथानीय तहहFले उ5लेख गरेका जवाफ अनसुार =नKनानसुारका 8वषयहFमा सहयोग र सहिजकरणको अपेRा 
राखेको पाईएको छः 
१. कम>चारT तथा पदा=धकारTहFको काय>सKपादन Rमता 8वकासमा सहयोग, 
२. किKतमा एक ःथानीय तहबाट एक जनालाई कम>चारTलाई उ�च िशRाको छाऽबिृq, 
३. जनू=त=न=ध तथा कम>चारTबीचको सKबMध Jयवःथापन सKबMधी काय>मा सहयोग, 
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४. ःथानीय ॐोत बढाउने सKबMधी र �दगो 8वकासको अवधारणा स8हत योजना छनोट,  
५. जनू=त=नधी तथा कम>चारTहFलाई ऐन =नयम सKबMधी अ=भमूिखकरण, 
६. नमनुा काननुहFको उपलmधता र अनगुमन, म5ुयाङकन, सपुरTवेRण काय>,  
७. आव=धक योजना =नमा>ण, 
८. ःथानीय ऐन ,काननु =नमा>ण, 
९. कम>चारT Jयवःथापनमा सहयोग, 
१०. ःप� माग>=नदvशन, सहिजकरण,  
११. 8वषयगत शाखाका ूमखुहFलाई आवँयकतामा आधाpरत ता=लमको ला=ग सहजीकरण, 
१२. नी=तगत ूणालTको 8वकासका ला=ग ूा8व=धक सहयोग, 
१३. म*यमका=लन खच> संरचना =नमा>ण का सKबMधमा सहयोग,  
१४. Mया8यक स=म=तको Rमता 8वकासका ला=ग सहयोग र समMवय,  
१५. नमनुा कानून र 8व=भ� माग>दश>न माफ> त सहयोग,  
१६. सशुासन ूबद>नका =बषयमा, 
१७. सकारा\मक सोच र ूशास=नक काय>सKपादन सीप सKबMधी,  
१८. केMिबाट हनेु सूचना र माग>दश>न समयमानै हनुपुनv, 
१९. सyठन तथा Jयवःथापन परTRण र कम>चारTको काय>8ववरण, 
२०. कानून =नमा>णमा जनू=त=न=ध र कम>चारTको Rमता 8वकास, 
२१. राजःव पpरचालन तथा Jयवःथापन सKबMधी ता=लम, 
२२. ःथानीय तहको कम>चारTको समेत CPA को Fपमा काय> गनv, 
२३. जनू=त=न=ध र कम>चारTलाई काम,कत>Jय र अ=धकार सKबMधी,  
२४. ःथानीय तहका जनू=त=न=ध र कम>चारTसँग सशुासनका अ�यासका बारेमा अMतर8बया तथा =सकाई 
आदान    
     ूदान काय>बम, 
२५. आMतpरक =नयMऽण ूणालT mयविःथत गन>,  
२६. सामािजक जवाफदे8हताका औजारहF काया>Mवयनमा 5याउन, 
२७. ःथानीय तहको लb=गक समानता तथा सामािजक समाबेिशकरण नी=त, रणनी=त, =नदv िशका बनाउन 
सहयोग, 
२८. गनुासो सनुवुाई ूणालT तथा =नदv िशका, 
२९. टोल 8वकास संःथा पpरचालन सKबMधी, 
३०. =बqीय जोिखम Mयू=नकरण काय>योजना =नमा>ण समेतका काममा सहयोग, 
३१. 8वषय Rेऽगत योजना =नमा>ण गनv Rमता 8वकासमा, 
३२. लै8yक उqरदायी बजेट =नमा>णमा सहयोग। 
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प<र=छेद-चारः भावी काय9Jदशा र 'नंकष9 
१. भावी कायMmदशा 
नेपालको सं8वधान अनसुार हाॆो स�ीय Jयवःथामा तीन तहका सरकार बीचको अMतरसKबMध सहकाpरता, 
सहअिःत\व र समMवयमा आधाpरत हनेु Jयवःथा रहेको छ। नागpरकको सवैभMदा निजकको शासकcय 
ईकाईको Fपमा रहेको ःथानीय तह  सबल र सRम नभै मलुकुको 8वकास र सम8ृ� असंभव छ। ःथानीय 
सरकार सf चालनमा देखा परेका Rमता 8वकासका आवँयकताहF प8हचान गरT ती आवँयकता पूरा गन> र 
8वuमान सबलतालाई थप मजबदु त5ुयाउँदै लैजान सबै तहका सरकार तथा आम सरोकारवाल बीच 
ूभावकारT समMवय, सहकाय> र सहयोग हनु ुआवँयक छ। यसै 8वषयलाई म*यनजर गद� ःथानीय सरकार 
सf चालनका संवाहक ःथानीय जनू=त=न=धहF, ःथानीय तहमा काय>रत कम>चारT तथा सरोकारवालाहFलाई 
ःथानीय सरकारका िजKमेवारTहF पूरा गनv याऽामा देिखएका सबल र कमजोर पRहFको उजागर गनv काय> 
यस अ*ययनले गरेको छ।  

ूःततु अ*ययनले औÉ5याएका 8वषयRेऽगत आवँयकताहFलाई स� तथा ूदेशको सहयोग र सहकाय>, 
सरोकारवाल पRको =नरMतर प}ृपोषण र ःथानीय तहको आ\मसात स8हतको सबल काया>Mवयनले नै सबै 
ःथानीय तहको Rमता 8वकास हनेु 8व�ास =लइएको छ। यस ू=तवेदनको पpर�छेद तीनमा प8हचान गpरएका 
ःथानीय तहका Rमता 8वकास आवँयकताहFलाई उपयु>w योजना, रणनी=त तथा काय>नी=त तय गरT हरेक 
ःथानीय तहले काया>Mवयन गनु>पनv देिखMछ। उि5लिखत 8वँ लेषणका आधारमा ःथानीय तहको Rमता स¶ुढ 
गद� काय>सKपादनलाई थप ूभावकारT त5ुयाउनका ला=ग आगामी �दनमा देहायबमोिजम गन> आवँयक 
देिखMछः- 

१. ःथानीय तहका ला=ग प8हचान गpरएका Rमता 8वकास सKबMधी आवँकयताहFका आधारमा 
ूाथ=मकता =नधा>रण स8हत Rमता 8वकास योजना तयार गरT काया>Mवय गनv, 

२. ःथानीय तहको वःतिुःथ=त 8ववरण तथा दै=नक Fपमा सजृना हनेु तkयाrको सrलन र 
अuाव=धकको काय>लाई ूाथ=मकताका साथ सf चालन गनv, 

३. रा8Xय ूाथ=मकता र ःथानीय आवँयकतालाई ूाथ=मकता �दँदै �दगो 8वकासका लआयहFको 
ःथानीयकरण गरT  एकcकृत आव=धक योजना एवम ् 8व=भ� 8वषय Rेऽगत दTघ>कालTन 
गFुयोजना =नमा>ण गरT 8वकास काय> सKपादन गनv, 

४. ःथानीय तहका वा8ष>क बजेट, नी=त तथा काय>बमलाई आव=धक योजना तथा Rेऽगत 
गFुयोजनाले पpरलिआयत गरेका सम�ीगत लआयहFसँग सामाMजःयता कायम हनेु गरT तयार गनv, 

५. ःथानीय तहका पदा=धकारT तथा कम>चारTका ला=ग 8व=भ� 8वषयमा Rमता 8वकास सKबMधी 
योजना =नमा>ण गरT काया>Mवयन गनv, 

६. ःथानीय तहका ला=ग आवँयक पनv जनशिwको योजना बनाई Rमतावान जनशिwको पू=त>को 
Jयवःथा =मलाउने, 
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७. ःथानीय तहको आ=थ>क सम8ृ�का ला=ग आ=थ>क 8वकाससKबMधी नी=त, रणनी=त तथा काय>योजना 
स8हत ःथानीय आ=थ>क 8वकासको ूाFप तयार गरT काया>Mवयन गनv, 

८. भवन =नमा>ण सKबMधी रा8Xय सं8हताको ूभावकारT पालना तथा ःथानीय भवन =नमा>ण मापद6ड 
तयार गरT यसको काया>Mवयन गनv,  

९. ःथानीय तहमा =नमा>ण हनेु साव>ज=नक तथा =नजी आवास लगायतका भवनको नUसा पास 
अ=नवाय> गरT सोहTबमोिजम अ=नवाय> Fपमा =नमा>ण सKप� कागजात ूदान गनv, 

१०. भौ=तक पूवा>धार 8वकासका Rेऽमा आवँयक पनv दR ूा8व=धक जनशिwको सहज आपू=त>को 
Jयवःथा =मलाउने, 

११. सडक यातायात गFुयोजना तयार गरT सोहTबमोिजम सडकको Rेऽा=धकार कायम गरT 
काया>Mवयन गनv, 

१२. ःथानीय तहका ला=ग तयार गpरएको वातावरण Jयवःथापनका ला=ग वातावरणमैऽी ःथानीय 
शासनको ूाFप तथा बालमैऽी ःथानीय शासनको अ=नवाय> Fपमा काया>Mवय गनv, 

१३. ःथानीय तहमा टोल 8वकास स=म=तको गठनलाई ूाथ=मकता �दँदै यसका मा*यमबाट 
सामदुा8यक पpरचालनलाई ूभावकारT त5ुयाउने, 

१४. ःथानीय तहको कानून =नमा>ण तथा Mया8यक काय>सKपादनमा संलOन जनशिwलाई Rमता 
8वकासका काय>बमहF सf चालन गनv, 

१५. ःथानीय तहमा 8वqीय तथा ूशासकcय सशुासन कायम गनv, 
१६. ःथानीय तहमा ब§दै गइरहेको वेFजकुो आयतनलाई घटाउनका ला=ग 8वqीय सशुासन 

ूव�>नका उपागमहFको उपयोग गनv, 
१७. ःथानीय तहको संःथागत Rमता ःवमू5याrनका ला=ग मMऽालयबाट तयार गpरएको ूणालT 

=नय=मत Fपमा अuाव=धक गरT ःथानीय तहको Rमता मू5याrन गनv। 

२. 7नंकषM 
१. ःथानीय तहहFले ःथानीय लोकतMऽ, ःथानीय 8वकास, ःथानीय सेवा ूवाह र ःथानीय शासनका 

केMि8वMद ुहनु।् संघीय संरचनामा संघीयताको लाभ ू\यRFपमा अनभुतू गराउने प8हलो 8वMद ुप=न 
हनु।् संघीय संरचनाको ूभावकाpरता ःथानीय तहको ूभावकाpरतामा समेत =नभ>र रहनेछ। ःथानीय 
सम8ृ� तथा �दगो 8वकासको ला=ग ःथानीय तहको Rमता 8वकासमा लागानी बढाउन ुअ\यावँयक 
रहेको छ।  

२. Rमता 8वकासलाई ता=लमको साँगरुो घेराबाट हेनु> उपयwु ह�ु। ःथानीय Rमता 8वकासलाई आम 
नागpरकको जीवनमा सकारा\मक पpरवत>न 5याउने गpरने 8बयाकलापका Fपमा हेनु> पछ>। ःथानीय 
तहको न=तजा Rेऽलाई ःथानीय सरकार सf चालन एन, २०७४, बालमैऽी ःथानीय शासनको ूा`प, 
बालमैऽी ःथानीय शासनको ूा`प, ःथानीय सरकारको संःथागत मू5याrन काय>8व=धको सूचक तथा 
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ःथानीय तह 8वqीय सूशासन लेखाजोखाका सूचकले ःप� गरेको छ। मूलत: ःथानीय तहको 
Rमताको अवःथा 8यनै दःतावेहFको काय>Mवयनमा =नभ>र हनेु भएकाले Rमता  8वकासका 
काय>बमको उपरोw सचुकको काय>Mवयनमा सहयोग गनु> पद>छ।  

३. ःथानीय तहको मानवीय शिwको Rमता 8वकासको ला=ग ूदेश सशुासन केMिको अमगा=म भ=ूमका 
रहेको छ। नेपाल सरकार र ूदेश सरकारहFले यस संःथाको संःथागत 8वकासको ला=ग लगा=न 
गन> सUन ु पद>छ। क=तपय ूदेशले यसलाई काननुको =नमा>णबाट संःथागत गरेका छन भने 
क=तपयले अझै प=न काय>काpर आदेशबाटै सf चालन गरेका छन।्यस संःथालाई कानून£ारा नै सशw 
बनाउन आवँयक रहेको छ।  

४. ःथानीय तहको काय>सKपादनको ःतरले मलुकुको समम सम8ृ�को ू=त=न=ध\व गरेको हMुछ। यसथ> 
ःथानीय तह सबल, सRम, Rमतावान, सशुासनयwु र ूभावकारT हनु ुमलुकुको सवा>8yण 8वकासका 
ला=ग अपpरहाय> रहेको छ। ूःततु अ*ययनले 8व=भ� २२ वटा 8वषयRेऽमा ःथानीय तहको Rमता 
वा काय>सKपादनको अवःथाको िचऽण गनु>का साथै सKबिMधत 8वषयRेऽमा ःथानीय तहका ला=ग 
आवँयकता समेत प8हचान गरेको छ। यसरT प8हचान गpरएका आवँयकतालाई पूरा गन>को ला=ग 
ू\येक ःथानीय तहले 8व=भ� 8वषयगत वा एकcकृत Rमता 8वकास योजना तयार गनु>पनv हMुछ। 
नेपाल सरकार र ूदेशको ूभावकारT समMवय र सहजीकरण तथा ःथानीय 8वकासका 
सरोकारवालाको तदनFुप सहयोग तथा समMवयले ःथानीय तहको Rमता 8वकास योजना तयार गरT 
ूभावकारT काया>Mवयनमा सहयोग पOुने =नि�त छ।  


