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काययकारी साराशं 

जनननर्ायनचत प्रनतनननधको नेततृ्र् रहने संरचनाहरूको शासन ब्यबस्था चसु्त, दरुूस्त र पारदशीता, तथा सेर्ा प्रर्ाहमा  

प्रभार्कारीता र सहभानगतात्मक पद्धनतको सुनननितता गनय र शासन व्यर्स्थालाइ नजम्मेर्ार, जर्ाफदहेी र सहभानगतामलूक बनाईनका 

साथै स्थानीय तहहरूलाइ स्र्ायत्त ननकायको रुपमा नर्कास गने प्रयास नेपालमा नबगत लामो समयदनेख भएको हो । तथानप, यो प्रयास 

नेपालको संनबधान २०७२ जारी भएपनछ साथयक भएको छ । हाल संनबधानले स्थानीय तहहरूलाइ पयायप्त स्र्ायत्तता (व्यर्स्थानपका, 

काययकारी र न्यायपानलका काययका लानग), र ऄनधकारहरूको सनुननितता गरेकोछ । जसले गदाय स्थानीय तहहरूबाट गणुस्तरीय 

सेर्ाहरूको नर्तरण, ऄथयपणूय र समार्ेशी सहभानगता, प्रभार्कारी ईत्तरदानयत्र् र पारदनशयता, र न्यानयक ऄभ्यासको कायय स्थानीय 

स्तरमा संस्थागत गने प्रयास भआरहकेो छ । साथै, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले समेत स्थानीय शासन प्रणालीलाइ संस्थागत 

बनाईन र सेर्ा प्रबाहमा प्रभार्काररता ल्याईन स्थानीय सरकारहरूलाइ मागयदशयन गरेकोछ ।  नेपालको स्थानीय शासन व्यर्स्था 

सहभानगतात्मक तथा समार्ेसी मान्यताबाट संचानलत छ, जसऄनरुूप माननसहरू एकअपसमा भेला हुन,े स्थानीय मदु्दाहरूको बारेमा 

छलफल गने र जनताको तफय बाट ननणयय नलनका लानग  व्यर्स्थानपका, काययकारी  र न्यानयक पद्धनतहरू स्थानपत भएकाछन ्। यसले 

स्थानीय शासन प्रणालीलाइ नेपाली समाजमा एकानतर जीर्न्त बनाएको छ भने ऄकोतफय  जनतालाइ स्थानीय सरकारका आकाइहरूको 

नजीक ल्याएको छ । यसले गदाय जनताहरूले अफ्नै ढोकामा अबश्यक सेर्ाहरू प्राप्त गरररहकेाछन । 

हाल सरकारले स्थानीय सरकारको क्षमता नर्कासलाइ प्राथनमक एजेन्डाको रूपमा प्राथनमकता नदएकोछ, जसले गदाय 

काननुत: प्राप्त  नर्शेष  शनि र अंफुले गने सेर्ा प्रर्ाहमा स्थानीय तहहरूलाइ प्रनतबद्ध  बनाएकोछ र तदनरुूपको क्षमता नर्कासका 

लानग ईननहरू तयार भएकाछन  । सङ्घीय ब्यबस्थालाइ स्थानीयकरण गनय र स्थानीय सरकारहरूको समार्ेशी सेर्ाका प्रार्धानहरूलाइ 

थप सदुृढ गनय स्थानीय सरकारहरूको  संस्थागत क्षमताको स्र्मलू्यांकन र  नबशे्लशणका अधारमा कायययोजना तयार पारी सोको 

कायायन्र्यन गने काययमा सघाईन स्थानीय सरकारको क्षमता ऄनभर्नृद्ध लानग १०  नर्षयगत क्षेत्रहरूको पनहचान गररएकोछ । 

जसऄनसुार: शासकीय प्रर्न्ध, संगठन तथा प्रशासन, र्ानषयक बजेट तथा योजना व्यर्स्थापन,  नर्त्तीय एर्म ्अनथयक व्यर्स्थापन, सेर्ा 

प्रर्ाह, न्यानयक कायय सम्पादन, भौनतक परू्ायधार, सामानजक समार्ेशीकरण, र्ातार्रण संरक्षण तथा नर्पद ्व्यर्स्थापन ् , सहकायय र 

समन्र्य रहकेाछन ्।  यसरी पनहचान गररएका नर्षयगत क्षेत्रहरूका १०० र्टा सचूकहरू तय गरी गाईँपानलकाहरूको संस्थागत क्षमता 

नर्शे्लषण  गररएकोछ । यसरी तथ्याङ्क संकलन र नर्शे्लषण गदाय यस गाईँपानलकाका जनप्रनतननधीहरू प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत,  

शाखा प्रमखुहरू तथा ऄन्य कमयचारीहरुको सामुनहक ईपनस्थनत र ऄथयपणूय सहभानगता रहकेो नथयो ।   

संकनलत तथ्याङ्कहरूको  संस्थागत क्षमताको नर्शे्लषणबाट प्राप्त ऄकंभारका अधारमा यस  गाईँपानलका समग्र क्षमता राम्रो 

(६९.३०%) रहकेो पाआयो । नबषयगत क्षेत्रहरूको बेग्लाबेग्लै क्षमता क्षमता नबशे्लषण गदाय संगठन तथा प्रशासन (८७.२५०(%, नर्नत्तय 

तथा अनथयक व्यर्स्थापन (८३.२२७(%, सेर्ा प्रर्ाह (९०.५३३(% र न्यानयक काययसम्पादन  )८ ९ . २५३ (%,  क्षेत्रका गनतनबनधहरू 

ईत्कृष्ट क्षमताका साथ संचालन भएको पाइयो । ऄन्य नर्षयगत क्षेत्रहरूमा शासनकय प्रबन्धक )६३.७५०(%, र्ानषयक बजेट तथा 

योजना व्यर्स्थापन (७०.६१८%) र  सामानजक समार्ेनशकरण   )५ ९.०१०   (%गनतनबनधहरू राम्रो क्षमताका साथ संचालन भएको 

पाइयो । बांनक क्षेत्रहरूमा संगठन तथा प्रशासन  )५४.८८(% , नर्नत्तय तथा अनथयक व्यर्स्थापन  )५८.०९ (% र्ानषयक भौनतक परू्ायधार 

)५७. १३६ (% , र्ातार्रण संरक्षण तथा नर्पद ् व्यर्स्थापन  ) ४६.२७३ (% , र सहकायय र समन्र्य )४५.९२९(% सम्बन्धी  

गनतनबनधहरूमा गाईँपानलकाले ध्यान पयुायआरहकेो दनेखदनै । यी क्षेत्रहरूमा गाईँपानलकाको सबलीकरण गनय जरूरी छ, जसले नागररकमा 

सशुासन र नर्कासको ऄनभुतुी गराईन सक्छ । तथानप, यस गाईँपानलकामा ऄसल काययहरूका तमाम ईदाहरणहरूपनन दखे्न 

सनकन्छजस्त:ै दक्ष कमयचारीको ऄभार्, ननयम काननुको ऄभार्, नसकाआकै रुपमा रहकेा जनप्रनतनननधहरू र सीनमत स्रोत साधनका 

र्ार्जदु पनन स्थानीय काननु ननमायण, योजना तजुयमा, परू्ायधार नर्कास, क्षमता नर्कास, राजश्व संकलन तथा र्जेट ननमायण, न्याय 

सम्पादन, सरे्ा प्रर्ाह, पारदनशयता  तथा  सशुासन,  सचूनाको  प्रनर्नधको  प्रयोगमा   गररएका  पहलहरु  ईल्लखेननय   छन   ।    
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भाग—१: क्षमता खिकास योजनाको पररचय 

१.१ पृष्ठभूमी   

नेपालको संनर्धान २०७२ ऄन्तगयत स्थानपत स्थानीय सरकारहरूले अफ्नो भनूमका ननर्ायह गद ैजर्ाफदनेहतालाइ नदगो 

ढंगले र्हन गनय ईनीहरूले काम गन ेतौरतररका तथा योजना तजुयमाको शलैी र नचन्तन पररर्नतयत सन्दभय ऄनरुूप प्रभार्कारी र 

पररणाममखुी हुन ुअर्श्यक छ । नयनै नर्षयहरूलाइ सम्बोधन गनय स्थानीय सरकारका ऄर्यर्हरूको (संस्थागत र संगठनात्मक 

व्यर्स्था, मानर् संशाधन तथा भौनतक परू्ायधार) क्षमतामा सधुार ल्याईन अर्श्यक छ । मानर्ीय सीप र क्षमताको ऄनधकतम 

ईपयोग गद ै काममा नयाँपन तथा शलैीलाइ नसजयनशील एर्म ् पररणाममखुी नबनाएसम्म सेर्ा प्रर्ाह गने ननकायहरूको 

संस्थागत क्षमताको दीघयकालीन नर्कास हुदँनै । स्थानीय सरकारद्वारा प्रर्ाह गररएका सेर्ा, सनुर्धा तथा र्स्तु अमनागररकका 

ऄपेक्षा र चाहना ऄनरुूपका हुन सकेनन् भने त्यसले जनननर्ायनचत प्रनतनननध र कमयचारी संयन्त्रप्रनत नर्श्वसनीयता घट्नकुा साथै 

राज्य र व्यर्स्थाप्रनत पनन नागररकहरूमा नैराश्यता बढ्छ । यसथय, स्थानीय सरकारले मानर् संशाधन, नर्नध र कायय प्रणाली 

तथा संस्थागत क्षमताको क्रनमक रूपमा र्नृद्ध गरी नागररकप्रनत पणूयरूपमा ईत्तरदायी स्थानीय सरकारको रूपमा काम गनय 

अर्श्यक छ । 

नेपालको संनर्धान जारी भइ स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकारको मान्यता प्राप्त गरेपिात  यी सरकारहरू शासन 

व्यबस्थाकालानग नक्रयाशील भएको र यस्ले राज्यव्यर्स्थाको रुपान्तरण प्रकृयालाइ संस्थागत बनाएको छ ।  स्थानीय तहमा 

ऄन्तरनननहत ऄनधकार तथा ऄनधकारको बाँडफाँड र काययसम्पादन सम्बन्धी नर्षयलाइ नर्द्यमान काननूी तथा नीनतगत 

व्यर्स्थाले रेखांकन गरेको छ ।  यस ऄनभयानमा स्थानीय सरकारहरु संनर्धान प्रदत्त ऄनधकारहरुलाइ स्थानीय तहमा 

कायायन्र्यन गनय र सोको संस्थागत नर्कास गरी सेर्ाहरुलाइ ननयनमत, गणुस्तरीय, प्रभार्कारी र भरपदो र्नाईन ननरन्तर 

नक्रयानशल भइरहकेा छन । नर्.स. २०७४ मा नेपाल सरकारले स्थानीय तहहरूको पूनरसंरचना गयो । पनुगयनठत स्थानीय 

सरकारहरूको मखू्य ईद्वशे्य स्थानीय समदुायमा दक्ष, प्रभार्कारी र ईत्तरदायी तरीकाल ेसार्यजननक सेर्ाहरू परु् याईने; जनताको 

जीर्नस्तर ईकास्न सामानजक र अनथयक नर्कास गनतनर्नधहरू सञ्चालन गने; र स्थानीय तहहरुलाइ अबश्यक पने नीनत 

ननमायण र  नर्कास–ननमायण काययमा  स्थानीय जनताहरु सहभानग भइ र नर्कासको प्रनतफल पनन नतन ै स्थानीय जनताहरुले 

सनजलै ईपभोग गनय पाईन भन्ने रहकेोछ । 

 जनचाहना ऄनरुुप हाल स्थानीय सरकारहरुलाइ नतन ै नकनसमको  ) व्यर्स्थापनकय, काययपानलका तथा न्यायीक (

शासनकय ऄनधकारहरु प्रदान गररएको छ । यसलाइ थप ब्यबनस्थत गनय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायतका धरैे 

काननुी संरचनाहरूको अधार तयार गररएकोछ । जस्ले गदाय स्थानीय स्तरमा गणुस्तरीय सेर्ा सनुर्धाहरु व्यर्नस्थत, 

जनईत्तरदायी र प्रभार्कारी तरीकाबाट प्रर्ाह हुने ऄपेक्षा गररएकोछ । यसैलाइ मध्यनजर गरी सरकारले स्थानीय सरकारको 

क्षमता नर्कास सरुु गने रणनीनत तयार पायो । यद्धयपी  ,क्षमता नर्कास एक लामो  प्रनक्रया हो जसद्वारा व्यनि, संस्था, संगठन र 

समाजले काययहरू संचालन गनय, समस्या समाधान गनयका साथै लक्ष्यहरू प्राप्त गनय र क्षमताहरू नर्कास गनय सक्षम बनाईंछ । 

नेपालको  संनर्धान  २०७२ ले  स्थानीय तहलाइ २२ र्टा एकल ऄनधकार र १५ र्टा साझा ऄनधकारहरूको 

व्यर्स्था गनुयका साथै खचयको नजम्मरे्ारी र राजस्र्का स्रोतहरू समते प्रदान गरेको छ । यस्ता ऄनधकारहरू ईपलब्ध भए पनन 

स्थानीय सरकारहरूको काययक्षमता मध्यम र कमजोर दनेखन्छ । नर्शषे गरी सेर्ा परु् याईने, योजना बनाईने, ऄनगुमन गने र 
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शासन प्रणालीको काम गने सम्बन्धी नीनतगत ईल्लेखनीय छन ्। गाईँपानलकाबाट प्रदान गररने सेर्ा प्रर्ाहलाइ जनईत्तरदायी  ,

सहज र प्रभार्कारी बनाईनमा स्थानीय सरकारका ननर्ायनचत जनप्रनतनननधहरुको ठुलो भनूमका रहकेो  हुन्छ  । यसकालानग हरेक 

स्थानीय तहहरूले अफ्नो काययसम्पादनको  ऄर्स्थाको पनहचान गनय जरूरी हुन्छ । स्थानीय सरकार स्र्ायत्त भएकोले अफ्नो 

क्षमताको मलू्याँकन अफ्नै नेततृ्र्मा गनय सक्छन ्।  

ईपरोि नबषयलाइ मध्यनजर गरी स्थानीय स्तरमा सेर्ा प्रर्ाहको पद्धनत ब्यबनस्थत होस भन्न े ऄनभप्रायले  यस 

गाईँपानलकाको क्षमता नर्शे्लषण सनहत अगानम नदनहरूमा स्थानीय सरकारहरूको समार्ेशी सेर्ाका प्रार्धानहरूलाइ सदुृढ 

गने ईद्वशे्यका यो क्षमता नर्कास योजना तयार पाररएकोछ ।  

१.२  क्षमता खिकास योजनाको औखचत्य 

गाईँपानलकामा पारदशी, समार्शेी, जर्ाफदहेी ,जनईत्तरदायी शासनको प्रर्द््रधन र स्थानीयस्तरमा सेर्ा प्रर्ाहलाआ सुदृढगनय 

जरूरी छ । जसका लानग गाईँपानलकाका सेर्ा प्रर्ाह तथा नर्कास काययमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न काययरत जनप्रनतननधी तथा 

कमयचारीहरुको क्षमता नर्कासमा जोड नदन अर्श्यक छ । यसथय, हाल कायायन्र्यनमा अआरहको रणनीनत र काययक्रमहरुको 

समीक्षा गरी पररष्कृत रणनीनत, काययक्रम तथा प्रनक्रया र योजनाको तजुयमा गरी प्रभार्कारी कायायन्र्यन गनुय यस क्षमता नर्कास 

काययक्रमको मलू औनचत्य रहकेो छ । हाल गाईँपानलकाले स्थानीय नर्कास, सेर्ा प्रर्ाह र सशुासनका लानग सञ्चानलत तथा 

सञ्चालनमा रहको काययक्रमहरुबाट क्षमता नर्कासका लानग राम्रा प्रयासहरु गरेको तर त्यसको ऄपेनक्षत ईपलनब्ध पुणय रुपमा 

प्राप्त नभएको नस्थनत दनेखन्छ । यसका साथै स्थानीय तहमा नर्नत्तय ऄनदुानको पररमाण बढ्द ैगएको र रानष्िय प्राकृनतक श्रोत 

तथा नर्त्त अयोगद्वारा र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता नर्कास स्र्मलु्याङ्कन ले पनन गाईँपानलकाको प्रभार्कारी कायय 

सम्पादन मापनका अधारमा स्थानीय तहहरुलाइ ऄनदुान नदने व्यर्स्था गरेको ऄर्स्थामा स्थानीय तहहरुको क्षमता नर्कासमा 

जोड नदन ऄनत अर्श्यक दनेखएको छ । ऄत: यस क्षमता नर्कास योजनाको नबनशष्ट रूपमाऔनचत्यहरू दहेाय र्मोनजम तय 

गररएकोछ । 

 संनर्धान प्रदत्त ऄनधकार र नजम्मरे्ारीहरूलाइ कुशल रूपमा सम्पादन गरी नागररकहरूलाइ नछटो, छररतो, कम 

झन्झनटलो, पारदशी र गणुात्मक सेर्ा प्रर्ाह प्रर्ाह गने नजम्मरे्ारी र दानयत्र् स्थानीय सरकारको काययके्षत्रमा रहकेो, 

 स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन गररने सामानजक, अनथयक, र्ातार्रणीय गनतनर्नध तथा परू्ायधार नर्कास ननमायणका 

काययहरूलाइ नदगो र पररणाममखुी बनाईन ुपने काननुी र नैनतक दानयत्र् रहकेो, 

 नर्कास प्रशासनका नर्नभन्न नर्ीनतम अयाम, प्रनर्नध र मान्यता ऄनसुार स्थानीय सरकारलाइ क्रनमक रूपमा 

प्रनर्नधयिु बनाईद ैनागररकहरूको अशा र ऄपेक्षा ऄनसुार काम गनय सक्ने गरी स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता 

नर्कास गनय अर्श्यक रहकेो, 

 अपनूतयका साथै मागमा अधाररत क्षमता नर्कास काययक्रम सञ्चालन गरी अर्श्यकता बोध गरेका के्षत्रमा ज्ञान, सीप 

र धारणा नर्कास तथा जनईत्तरदायी शासन प्रणाली स्थानपत गनय अर्श्यक रहकेो । 

१.३  क्षमता खिकास योजनाका उदे्दश्यहरू  

 गाईँपानलकाले संनर्धान र प्रनचलत काननुहरूबाट प्राप्त ऄनधकार ऄनरुूप ईत्तरदायीपणूय ढङ्गर्ाट कायय सम्पादनका 

लानग अफ्ना सर्ल एर् ंकमजोर पक्षको पनहचान गने । 
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 गाईँपानलकाको नर्नत्तय साधनहरूको ईपयोग नमतब्ययी एर् ंदक्षतापणूय रूपमा गनय रणनीनतगत कायययोजना तयार गरी 

कायायन्र्यन गने ।  

 गाईँपानलकाको संस्थागत नर्कासका लानग लगानी गनुयपने क्षेत्रहरूको पनहचान गने । 

 गाईँपानलकाले गरेका राम्रा ऄभ्यास, प्रयास, नसकाइ र ईपलनब्धहरूलाइ ईजागर गद ै प्रनतस्प्रधी   गाईँपानलकाको 

स्थापनामा सघाई पयुायईने ।  

१.४ क्षमता खिकास योजनाको काययके्षत्र     

गाईँपानलकाको शासन प्रणालीको सदुृढीकरण र स्थानीय सरकारको सेर्ा प्रर्ाहको दक्षता सधुार गनय अर्श्यक 

दनेखएको तथानप, यसलाइ ब्यर्नस्थत र एकरूता कायम गनय संघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा ऄन्य 

ननकायहरूबाट  स्थानीय सरकार संस्थागत स्र्मलू्यांकन  ) नलसा( सम्बन्धी औजारको नर्कास त गररएको तथानप यसलाइ नै 

क्षमता नर्कास योजना तजुयमाको औजारका रूपमा संस्थागत नगररएको ऄर्स्थामा स्र्तन्त्र नर्ज्ञका नहसाबले केनह  औजारहरू 

बनाइ तेसैका अधारमा गाईँपानलकाको क्षमता नर्शे्लषण गररएकोछ । यस प्रकृयाले स्थानीय सरकारलाइ समग्र रूपमा अफ्नो  

कायय नजम्मरे्ारी बझु्न र ईनीहरूको अफ्नै काययसम्पादनमा थप प्रभार्काररता ल्याईन तथा क्षमता फरक र्ा कमजोर रहकेो 

ऄर्स्थामा क्षमता ऄनभबनृद्धका काययक्रमहरूको कायायन्र्यन अफ्नै प्रयासमा गनयका साथै संघीय र प्रदशे सरकारलाइ समते 

स्थानीय तहहरूको यस प्रयासमा ननजक ल्याईन सहयोग पयुायईंछ । यसका ऄलार्ा ,गाईँपानलकाको ऄर्सर तथा 

चनूौनतहरूको पनहचान गनय समते सहयोग पगु्दछ । यसका लानग गाईँपानलकामा व्यर्नस्थत रूपमा क्षमता नर्कास सम्बन्धी 

योजना बनाईने  र कमजोर क्षमता भएका खाली ठाईँहरू पनहचान गरी सोको सम्बोधन गन,े नर्कास पररयोजनाहरुको 

प्रभार्कारीरूपमा  कायायन्र्यन गने ,  सेर्ाहरुमा नागररकको पहुचंमा बनृद्ध गन े र यसका लानग अर्श्यक स्रोतको ब्यबस्था 

समते गने रणनीनतको तजुयमा गररएकोछ ।      

१.५ क्षमता खिकास योजना तजुयमाका अपेखक्षत नखतजाहरू 

 स्थानीय तहमा काययरत कमयचारी तथा पदानधकारीहरुको समग्र  क्षमता ऄनभर्नृद्धका लानग नर्स्ततृ कायययोजना तयार 

पारी कायायन्र्यनका लानग ठोस नीनत तयार भएको हुनेछ । 

 गाईँपानलकाको समग्र संस्थागत क्षमता नर्कासका लानग SWOT नर्शे्लषण भआ प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाहका लानग 

अर्श्यक सधुारका के्षत्रहरूको पनहचान भआ ठोस कायय योजना तयार हुनेछ । 

 गाईँपानलकाको क्षमता नर्कास योजना तजुयमा भइ सोको कायायन्र्यनबाट गाईँपानलका तथा सहयोगी ननकायहरुको 

काययसम्पादन स्तरमा सधुार भएको हुनेछ । 

 क्षमता नर्कास योजना कायायन्र्यनका लानग अर्श्यक स्रोत तथा साधनहरुको एकीन भइ सोको पररपनूतयका लानग 

सरोकारर्ालहरुलाइ मागय दशयन प्राप्त भएको हुनेछ ।  

 स्थानीय नर्कास प्रनक्रया, सेर्ा एर् ंसनुर्धामा ऄल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समदुाय र नपछनडएको तथा अनथयक 

रुपले नर्पन्न र्गयको पहुचँ र्नृद्ध गनय सहयोग पगु्नेछ । 
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१.६ क्षमता खिकास योजना तजुयमाका खसमाहरू 

गाईँपानलकाको समग्र क्षमता नर्कास योजना तजुयमा जस्तो गहन के्षत्रको ऄध्ययनबाट ऄपेक्षा गररए ऄनसुारका 

नतीजा प्राप्त गनय नर्नभन्न चरणमा भौनतक, नर्त्तीय एर् ं जनशनिका सीनमतताबाट यो योजना पनन ऄछुतो रहकेो छैन । 

गाईँपानलकाको क्षमता नर्कास सम्र्न्धी योजना तयारीका क्रममा रहकेा प्रमखु सीमाहरु ननम्न ऄनसुार रहकेो छ ।  

(क) क्षमता नर्कास योजना गाईँपानलकामा काययरत जनप्रनतनननध, कमयचारी, नर्षयगत शाखा, सङ्घ, संस्थासँगको छलफल र 

ऄन्तरकृयाबाट तयार पाररएकोले समहूगत चासोले प्रभार् पारेको हुन सक्ने र सर् ैसेर्ाग्राहीको भार्ना नसमनेटएको हुन 

सक्छ । 

(ख) नर्द्यमान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, गाईँपानलकाका ऄन्य ऐन, ननयम, काययनर्नध र स्थानीय तह सेर्ा 

संचालन तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी अदशेका अधारमा तयार गररएको तर कनतपय काननूहरु नयाँ बन्ने क्रममा पनन 

रहको हुदँा ऄन्य धेरैमहत्र्पणूय नर्षय छुटेका हन ुसक्छन ्। 

(ग) गाईँपानलकाको क्षमता नर्कास योजनालाइ कायायन्र्यन गनय सङ्घ, प्रदशे एर्म ्नर्कास साझदेारबाट अनथयक, प्रानर्नधक 

सहयोगको ऄपेक्षा गररएको छ जनु ऄपेक्षा गरे ऄनरुुप प्राप्त नहुन सक्छ । 

(घ) योजना कायायन्र्यनका लानग श्रोत साधनको अनंशक मात्रामा यथाथय यनकन भएको ऄर्स्थामा योजना तयार गररएको हुदँा 

कायायन्र्यनमा श्रोत साधनको ईपलव्धता र खचय व्यर्स्थापनमा जोखीम रहन सक्छ । 

(ङ) नयाँ प्रस्तानर्त कायय नर्भाजन ननयमार्लीलाइ अधार मानी शाखागत कायय नर्र्रण तयार गररने हुदँा नर्द्यमान शाखागत 

कायय क्षेत्रमा नभन्नता दनेखन सक्छ । 
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भाग—२ :   गाउँपाखलकाको क्षमता खिकास योजना तजुयमाका खिखधहरू  

 

२.१ क्षमता खिका योजना तजुयमाका खिखधहरू  

गाईँपानलकाको क्षमता नर्कास  योजना, क्षमता नर्शे्लषण र  योजना तजुयमाको नबनधका लागी  प्रथनमक स्रोतका 

तथ्याङ्कहरूको प्रयोग गररएको छ । यसका लानग  ,गाईँपानलका जनप्रनतनननध ,कमयचारी र सेर्ाग्राहीरूसंग समते ऄन्तरनक्रया ,

शाखागत रूपमा र ऄन्य ब्यनिहरूसंग समते बेग्लाबेग्लै Key Informant Interview, सहभानगतात्मक काययशाला गोष्ठीको 

अयोजना  गरी सचुना संकलन तथा नबशे्लषण गररयो । तथ्याङ्क संकलनकालानग नमनत २०७८ चैत्र ११ गते गाईँपानलकाका 

प्रनतनननधहरू  प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत ,नबनभन्न शाखाका प्रमखुहरू ,ऄन्य कमयचारी र ईपलब्ध सबै सरोकारर्ालाहरूको 

समनुहक ईपनस्थनतमा  तथ्याङ्कको सामनुहक संकलन तथा सहभानगतात्मक तर्रले नबशे्लषण गररएको नथयो ।  

योजना तजुयमाको नसलनसलामा गाईँपानलकाका जनप्रनतनननध तथा कमयचारीहरूका बीचमा क्षमता नर्कास  योजनाको 

महत्र्, नबनध, अबश्यकता, ईद्वशे्य र, नबनधका बारेमा प्रश्तनुत, नबस्ततृ छलफल र गाईँपानलकाका सबल पक्ष, कमजोर पक्ष र 

चनुौनतहरुको नर्शे्लषण गरी गाईँपानलकाको समग्र नर्कासकालानग प्रमखु संभार्नाका अधारहरु, संभार्ना तथा ऄर्सरहरुको 

संभार्ना के्षत्र तथा स्थान, संभार्ना तथा ऄर्सरबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रनतफलहरुको बारेमा छलफल गररयो । यसरी छलफलका 

ऄबनधमा पत्ता लागकेा खानल ठाँईहरू परुा गनयकोलानग रणनीनतक कायययोजना तयार पारी  ,३  र्ष ेकायायन्र्यन योजनाकालानग 

ऄनमुाननत बजटे, कायायन्र्यन र्षय , नजम्मरे्ारी  ,र संभानर्त स्रोत सनहतको प्रमखु काययक्रम तथा नक्रयाकलापहरुको तजुयमा गन े

काम सम्पन्न गररयो ।  

गाईँपानलकाको क्षमता ऄनभर्नृद्ध लानग रणनीनतक कायययोजना तयार गनयका लानग खाली ठाईँहरूको 

पनहचान दस नर्षयगत क्षेत्रहरूका अधारमा गररयो । जसऄनुसार: शासकीय प्रर्न्ध ,संगठन तथा प्रशासन ,र्ानषयक बजटे तथा 

योजना व्यर्स्थापन ,नर्त्तीय एर्म ्अनथयक व्यर्स्थापन, सेर्ा प्रर्ाह ,न्यानयक कायय सम्पादन ,भौनतक परू्ायधार ,सामानजक 

समार्शेीकरण ,र्ातार्रण संरक्षण तथा नर्पद ्व्यर्स्थापन्  ,सहकायय र समन्र्य रहकेाछन ्।   

२.२ अध्ययन के्षत्र  

गण्डकी प्रदशेको लमजङु नजल्ला ऄन्तगयत क्व्होलासोथार गाईँपानलका ईत्तर-परू्यमा मस्यायङ्दी गाईँपानलका,पनिममा 

कास्कीको नसमाना,दनक्षण-परू्यमा बेसीसहर नगरपानलका र दनक्षण-पनिममा मध्यनेपाल गाईँपानलकाको बीचमा ऄर्नस्थत 

रहकेो छ । क्व्होलासोथार गाईँपानलकाको  स्थापना २०७३ सालमा भएको हो । यस गाईँपानलका ऄन्तगयत हाल सानबकको 

बाग्लुङपानी गा.नर्.सको र्डा १,२,५ र ६, मानलङ, ईत्तरकन्या, भजुङु, पसगाईँ, भोजे र नगलङु गा.नर्.स लाइ एक गरी 

क्व्होलासोथार गाईँपानलका ननमायण भएको हो । पसगाईँ र भोज े गा.नर्.स लाआ दइु दइु र्डामा नर्भाजन गररएकाले यस 

गाईँपानलकामा हाल नौ र्टा र्डा कायम भएको छ ।  जम्मा १७५.३७ र्गय नक.म छेत्रफलमा फैनलएको यो क्षेत्र अन्तररक एर्म ्

बानहरी पययटकको प्रमखु गन्तब्य बनेको छ । 

भौगोनलक बनार्टले पनन सनु्दर ऄनन गरुुङ समदुायको बाहुल्यता भएको यस के्षत्रमा एनसया महादशेको नमनुा गाईँ 

घलेगाईँ र भजुङु पनन पदयछ । नेपालकै दोश्रो होम-स्टेको ऄर्धारणा पनन यसै गाईँपानलकाबाट सरुु भएको नथयो । कृनष, पययटन 

र अन्तररक रीनत-संस्कृनतले पनन क्व्होलासोथारको अफ्नै छुटै्ट पनहचान बनाएको छ ।  गमु्बा, मठ-मनन्दर र  समदुायको भषे-

भषुा, चाड-पबयको नबषयमा ऄध्ययन गनेको लानग पनन एक गन्तव्य स्थलको रुपमा दनेखएको छ । ल्होसार ,दशै,ँ नतहार, बदु्ध 

पनुणयमा यहाँको  प्रमखु चाडपबय हुन भने घाँटु, सोरनठ नतृ्यपनन अकषयणको रुपमा रहकेा छन ्।  
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लमजङु नजल्लाको मनोरम दृश्य, सेता नहईले ढानकएको नहमाल र मनोरम पहाडी दृश्य हनेयको नननम्त नभई-टार्र, गरुुङ 

समदुायको परा-पबूय कालदनेखको ररनत संस्कृनत र पनहचानको जगनेाय गनयका नननमत ननमायण गररएको संग्रालय साथ-साथै घले 

राजाको पाकय ले पनन 

क्व्होलासोथारको सनु्दरता 

थपेको छ । क्व्होलासोथार 

गाईँपानलकामा प्रनर्नधको 

पनन राम्र ै ईपभोग भएको क्षेत्र 

मान्न सनकन्छ । भजुुंङमा 

माल-सामान ओसार-पोसार 

गनयक लानग रोप-र्केो ननमायण, 

पययटकको सनुबधाको लानग 

नर्नभन्न क्षेत्रमा नन-शलु्क 

आन्टरनेटको सनुबधा र सौयय-

ईजायको प्रयोगका नननम्त सबय-

सधारणलानग प्रोत्साहन 

गररएको छ । 

नजल्लाको 

सदरमकुाम र्सेीशहर दनेख 

कररर् २० नकमीको दरुीमा यो 

गाईँपानलका ऄर्नस्थत छ । 

यसका ऄलार्ा प्रदशे 

राजधानी पोखरासंग समते 

सडक यातायात माफय त जोनडएको यो गाईँपानलकामा सर्ैजसो कच्ची ऄथर्ा ग्रार्नेलङ गररएको ऄर्स्थामा छ । प्राकृनतक 

सौन्दयय र जनैर्क नर्नर्धताले भररपणुय घना जगंल, ऄनकन्टार नभर पाखा दनेख   समथर खनेतयोग्य भभुाग समेत रहकेो यस 

गाईँपानलका नभत्र  मनोरम नहमश्रखृलंाहरुको  दृष्यार्लोकन गनय सनकने प्रशस्त मनमोहक स्थानहरु   पदयछ ।  सामानजक, 

साँस्कृनतक एरं् प्राकृनतक रुपमा धनी रहकेो यस गाईँपानलकालाइ पययटकीय केन्द्रको रुपमा नर्कास गनयको लानग परू्ायधार 

नर्कासमा लगानी गनुयपने दनेखन्छ । साथ ैपययटन होमस्टे, कृनष तथा पशपुालन क्षेत्रलाइ समते व्यर्सानयक रुपमा लैजान सके 

यहाँको अनथयक नर्कास र जीर्नस्तर ईकास्न मद्दत पगु्ने दनेखन्छ ।  

२.३ तथयांक संकलन  

तथ्याङ्क संकलनका लानग नमनत २०७८ चैत्र ११ गते गाईँपानलकाका जनप्रनतनननध, प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत ,

गाईँपानलका ऄन्तरगतका शाखा प्रमखुहरू ,कमयचारी र ईपलब्ध सबै सरोकारर्ालाहरूको समनुहक ईपनस्थनतमा  तथ्याङ्कको 

सामनुहक संकलन तथा सहभानगतात्मक तर्रले नबशे्लषण तथा मलु्यांकन गररएको नथयो । साथै  , ईि काययशाला गोष्ठीमा 

दहेायका नर्षयहरू (छलफलको ननतजा ऄनसुनूच १ मा नदइएकोछ)  लगायत गाईँपानलकाको नजम्मरे्ारी अनदको बारेमा समते 

छलफल गरी काययक्रमको सुरूर्ात गररएको नथयो ।  
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(क) खिकास ्यिस्थापन 

 नर्षय क्षेत्रगत योजना तथा नीनत 

 समार्ेशी नर्कास नीनत 
(लैङ्नगक, बालबानलका, 

सीमान्तीकृत र्गय, गरीबमखुी 

नर्कास) 

 र्ातार्रण, जलर्ाय ुपररर्तयन 

व्यर्स्थापन नीनत 

 र्ानषयक योजना तजुयमा 

 र्ानषयक योजना कायायन्र्यन 

 ममयत सम्भार व्यर्स्थापन 

 ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

प्रणाली 

(ख) सगंठन ्यिस्थापन 

 कमयचारी संगठन तथा 

काययनर्भाजन 

 अन्तररक संचार 

 कमयचारीहरूको अचार संनहता 

 कमयचारीको काययनर्र्रण र 

काययसम्पादन मलू्यांकन 

(ग) खित्तीय ्यिस्थापन 

 बजेट र अम्दानी तथा खचय 

प्रणाली 

 खररद प्रणाली 

 सम्पनत्त व्यर्स्थापन 

 प्रनतर्ेदन प्रणाली 

(घ) सचूना 

्यिस्थापन 

 ऄनभलेख 

व्यर्स्थापन 

 सचूना प्रनर्नधको 

ईपयोग 

 

(ङ) सशुासन 

 जनसहभानगता 

 पारदनशयता तथा 

सचूना प्रर्ाह 

 जर्ाफदनेहता र 

गनुासो व्यर्स्थापन 

 

(च) समन्िय र सहकायय 

 संघीय तथा प्रदशे सरकार 

 सम्बनन्धत काययक्रम तथा 
पररयोजनाहरू 

 गैसस तथा समदुायमा 

अधाररत संस्थाहरू 

 ननजी क्षेत्र 

 ऄन्तर स्थानीय सरकार 

 ऄन्तर महाशाखा र्ा 

शाखा 

 

 

२.४ तथयांक खिशे्लषण तथा नखतजा प्रस्तुती 

सामनुहक रूपमा तथ्याङ्कको संकलन तथा सहभानगतात्मक तर्रले गररएको तथ्याङ्कको नबशे्लषणर्ाट अएको 

पररणामलाइ स्पाआडर र्बे चाटय माफय त प्रस्ततु गररएको छ । जसले पररणामलाइ ग्रानफकल तररकामा दखेाएकोछ । यस 

मोडेलको माध्यमबाट पररणामहरूको स्पष्ट रूपमा तलुना गरी प्रश्ततु गररएकोछ   ।  

२.५ अनुशरण 

क्षमता नर्कास सम्बन्धी मलू्यांकनको प्रनक्रया परूा भएपनछ पनहचान गररएका गनतनर्नधहरू, जो कायायन्र्यनमा 

अएका छैनन, कुनै  कायायन्र्यनमा अएपनन ऄनतनै कमजोर ऄबस्थामा रहकेाछन  ,यस्ता गनतनबनधहरू संचालन गनय र 

गाईँपानलका क्षमता ऄभबनृद्धका लानग ३ बष ेरणनीनतक योजनाको तजुयमा गररएको छ। यसमा गनतनर्नधहरू संचालनका लानग 

अबश्यक बजटे, कायायन्र्यनको नजम्मरे्ारी, समयनसमा, र ऄनगुमन संयन्त्रको ईल्लेख गररएको छ । कायययोजनाको 

कायायन्र्यन नस्थनतको ऄनुगमनको बारेमा गाईँपानलकामा ऄध्यक्ष  ,ईपाध्यक्ष ऄध्यक्ष ,प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत ,र्ाडय 

ऄध्यक्षहरू ,काययपानलकाका स दश्यहरू लगायत  ,गाईँपानलका ऄन्तरगतका शाखा प्रमखुको टोलीले ऄनुगमनका लानग 

नेततृ्र्दायी भनूमका खेल्ने ऄपेक्षा गररएको छ ।  

२.६ संघ, प्रदेश र गाउँपाखलकाको क्षमता खिकास योजनाको अन्तरसम्बन्ध 

नेपालका संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको समन्र्यात्मक सहकाययर्ाट मातै्र समग्र नर्कास सम्भर् छ । नेपालको संनर्धान 

२०७२ ले ईल्लेख गरेको नतनै तहका सरकारको शासन प्रणाली समन्र्यात्मक र सदुृढ भएमा मातै्र नर्कासको ननतजा र 

प्रनतफल प्रभार्कारी हुन्छ । यसरी नतनै तहका सरकारका नर्च नर्कास ननमायण, नीनत तथा काननु ननमयण र योजना ननमायणमा 

तादाम्यता हुन जरुरी छ । नेपालको संनर्धानले स्थानीय तहहरुले अफ्नो काननु, नननत र योजना ननमायण गदाय संघ र प्रदशे 

सरकारसंग नर्ानझने गरी ननमायण गनय ऄनसुनुचहरूमा एकल ऄनधकार र साझा ऄनधकारको व्यर्स्था गरेको छ । यो क्षमता 

नर्कास योजनापनन त्यनह ममयलाआ अत्मसात गरी तयार गररएको छ ।  
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भाग  -  ३: गाउँपाखलकाको क्षमता खिकास योजनाको प्रखतफल तथा खनचोड 
 

३.१ क्षमता खिकास योजनाको भूखमका 

प्रत्येक स्थानीय तहहरूले अफ्नो तहको नर्कास प्रकृया र सेर्ा प्रर्ाहलाइ चसु्त र दरुूस्त राख्न योजना ननमायण, 

छनोट, साधन स्रोतको पनहचान र पररचालन, प्राप्त हक ऄनधकारको कायायन्र्यन एर् ंतात्कालीन, मध्यमकालीन र दीघयकालीन 

दृनष्टकोणको ननमायण लगायतका नर्षयमा स्थानीय तहका सरकारहरूले प्राथनमकतामा राखरे ऄनघ बढ्न ुपरररहकेोछ । सोनह 

तथ्यहरूलाइ मध्यनजर गरी गाईँपानलकाको क्षमता नर्शे्लषण प्रकृया ऄगाडी बढाइएकोछ । यसका लानग शासकीय प्रबन्ध, 

संगठन तथा प्रशासन, बानषयक बजटे तथा योजना व्यर्स्थापन, नर्नत्तय एर् ंअनथयक व्यर्स्थापन, सेर्ा प्रर्ाह, न्यानयक कायय 

सम्पादन, भौनतक परु्ायधार, सामानजक समार्ेशीकरण, र्ातार्रण संरक्षण तथा नर्पद ्व्यर्स्थापन, सहकायय र समन्र्य गरी १० 

र्टा नर्षयगत क्षेत्रमा मलू्यांकन  गरी  ऄकंभार प्रदान गररएको छ ।  

३.२ परामशय बैठकका उपलब्धीहरु 

नेपालको संनर्धान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, स्थानीय तहको योजना तथा बजटे तजुयमा 

नदग्दशयन २०७४, लगायत गाईँपानलकाले अफैं तयार पारेका स्थानीय काननूहरूले स्थानीय तहलाइ अ-अफ्नो क्षेत्रमा सेर्ा 

प्रर्ाह गनय, योजना तजुयमा गनय र समग्र नर्कासको नेततृ्र् गनय नजम्मरे्ारी प्रदान गरेको छ । सो ऄनसुार गाईँपानलकाले गरेका 

गनतनबनधहरू र ऄपनाएको प्रनक्रयाका र्ारेमा क्षमता मलू्याङ्कनका ऄबनधमा नभन्नानभन्नै समहुहरूसंग बेग्लार्गे्लै छलफल 

गररएको नथयो । छलफलमा प्रायः नजम्मरे्ारी र ऄपनाएको प्रनक्रयाका र्ारेमा केन्द्रीत भइ छलफल गररएको नथयो । छलफलका 

ननतजाहरू तल नदइएकोछ । 

ताखलका नं १: परामशय िैठकका नखतजाहरु 

सहभागीहरू छलफलका खनचोडरू 

ऄध्यक्ष ,

ईपाध्यक्ष 

प्रमखु 

प्रशासनकय 

ऄनधकृत  

 गाईँपानलकालाइ अबश्यक भएऄनसुारका ३१ र्टा ऐन, ननयम काययनबनध , र ननदनेशकाहरूको तयार भएकोछ र 

ऄन्यको हकमा अबश्यकता ऄनसुार तयार गने नीनत रहकेो  छ । 

 नबषयगत सनमनतहरूको गठन भएतापनन क्षमता नबकासको काम बांनक छ । यद्धनप  ,कानुनले ब्यबस्था गरेका  

सनमनत तथा नर्षयगत सनमनतहरूको गठन भएकोछ र यी सनमतीहरूले अंनशक रूपमा कायय भने  गरेका छन ्। 

 छनौट गररएका योजनाहरूको प्राथनमनककरण ब्यबनस्थत रूपमा हुन सनकरहकेो छैन । र्ानषयक योजना र बजेट 
समयनसमा नभत्रै तयार गररन्छन र ऄनमुोनदत पनन हुन्छन;् यद्यनप, ननदनेशकामा ईल्लेनखत सबै 
चरणहरूको ईपयिू समय नमलान गनय भने सनकएको छैन । 

 केही कमयचारीहरू कमयचारी समायोजन प्रनक्रया ऄन्तगयत समायोजन त भएका छन । यद्यनप अर्श्यक कमयचारीहरू 

पयायप्त ईपलब्ध छैनन ्। 

 सबै शाखा र आकाआहरू (Sections and Units) संचालनमा रहकेा छन, यद्यनप यी शाखाहरू संगठन-

व्यर्स्थापन (O&M) का अधारमा ननमायण गररएका होइनन र यहाँ पयायप्त कमयचारीहरू समेत ईपलब्ध छैनन ्। 
एक कमयचारीको दइु भन्दा बढी एकाइ र शाखाका लानग नजम्मेर्ारी रहकेो छ ।  

 गाईँपानलका अन्तररक राजस्र् ज्यादनैै कम रहकेोछ । अन्तररक स्रोतहरू बनृद्ध गने प्रयासको 
थालनी यथानशघ्र गनय जरूरी छ   । 

 संघ  ,प्रदशे र स्थानीय तहको काम र सोको स्थानीय तहसंगको सम्बन्ध तथा प्रदशेबाट संचानलत 
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सहभागीहरू छलफलका खनचोडरू 

नर्कास पररयोजना बारेमा ननबायनचत प्रनतनननधहरूलाइ ज्ञानको  कमी  रहकेोछ ।  
 गाईँपानलका सबै सेर्ा तथा काययक्रमहरू प्रायजसो मागमा र प्राथनमकताको अधारमा हुन्छन ् । तथानप ,

जनताहरुलाइ सेर्ा सम्बन्धी सुचना र सेर्ा माग गने प्रकृयाका बारेमा ऄनभमनुखकरण गनय जरूरी छ । 

 न्यानयक सनमनतले राम्रोसँग काम गरररहकेो छ, यद्यनप सामदुानयक मध्यस्थता केन्द्रमा परू्ायधार र क्षमता नर्कास 

सम्बन्धी प्याकेज अर्श्यक रहकेो छ ।  

 ननबायनचत जनप्रनतनननध तथा कमयचारीहरूको क्षमता नबकास सम्बन्धी कृयाकलापहरू सघन रुपमा ऄगाडी बढाईन 

अबश्यक दनेखन्छ । 

 काययपानलका 

बोडयका 

समार्ेशी 

सदश्यहरू 

)मनहला ,

दनलत तथा 

जनजाती (  

 र्डाऄध्यक्ष र सदस्यहरूसंगै सम्बनन्धत र्डामा र्डास्तररय पररयोजनाहरू, नर्द्यालय र स्र्ास्थ्य चौकीहरूको 

ऄनगुमनमा  संलग्न छन ्।  गाईँपानलकामा नर्नभन्न सनमनतमा सदस्यको रूपमा काम गने नजम्मेर्ारी प्रदान गरेको छ 

। 

 काययपानलका सदश्यहरूलाइ  नबशेषगरी गाईँपानलका प्रर्िा, नर्षयगत सनमनतका सभापनत जस्ता ठूला 

नजम्मेर्ारीहरू नदआएको छैन । 

 काययकारी बोडय बैठकमा ननयनमत रूपमा भाग नलएतापनन,  ईनीहरूलाइ एजेन्डामा  तकय  राख्न कम ऄर्सर प्राप्त छ । 

 नबषयगत सनमनतहरू व्यर्नस्थत गनय अबश्यक छ र सनमनतहरूको नेततृ्र्मा समार्ेशी समहुका काययपानलका 

सदश्यहरूलाइ ल्याईन जरूरी छ । 

 काययपानलका बोडयमा र्डा ऄध्यक्ष र काययपानलका सदश्यहरूको समान हनैसयत भएतापनन ऄनधकारको  प्रयोग गने 

र ऄबशरहरूको ईपयोग गने सन्दभयमा समानता दनेखदनै ।  

 र्डा 

ऄध्यक्षहरू 

 नागररक र र्डा ऄध्यक्षहरू बीचमा प्रत्यक्ष भटेघाट तथा सम्बन्ध हुने गदाय नागररकहरूको चासोका नबषयहरूमा 

बढी जानकारी हुने गरेको ।   

 र्डा ऄध्यक्षहरूलाइ गाईँपानलकामा नीनत ननमायण र र्डा स्तरमा नागररकलाइ सेर्ा प्रदान र नर्कासका कामहरू 

संगसंगै गनुयपने हुदंा प्रशस्त चनुौतीहरूको सामना गनुय परेकोछ । 

 पयायप्त कागजात नबना नसफाररसहरूको लानग दबार् । 

 र्डा स्तररय योजनाहरूमा गुणस्तररयता कायम गनय चनुौनत रहकेो  ,गाईँपानलकामा न्यनू प्रानबनधक कमयचारीको 

कारण समयमै पररयोजना संचालन र सम्पन्न गनय  चनुौनत रहकेो,  

 र्डा स्तररय योजनाहरूमा गुणस्तररयता कायम गनय चनुौनत रहकेो  ,गाईँपानलकामा न्यनू प्रानबनधक कमयचारीको 

कारण समयमै परन योजना संचालन र सम्पन्न गनय  चनुौनत रहकेो, 

 प्रानर्नधक कमयचारीहरूर्ाट पररयोजनाहरूको ऄनगुमन न्यून रहकेो दनेखन्छ  । प्रायजसो ऄनगुमन औपचाररकताका 

लानग मात्र गने गरेको दनेखन्छ  । 

 कमयचारी र ननर्ायनचत प्रनतनननधहरु बीच राम्रो  समन्र्य रहकेो देनखन्छ । 

 शाखा 

प्रमखुहरू 

 सरै् शाखा  ,शाखा प्रमखु ,तथा ऄन्य कमयचारीहरू बीचमा पयायप्त समन्र्य रहकेोछ । 

 सरै् शाखाहरूबाट सेर्ा प्रर्ाह यथासक्य प्रभार्कारी बनाईन प्रयास । 

 केनह कमयचारीहरू गाईँपानलका स्र्यं र नर्कास साझेरदारहरूबाट समेत प्राप्त क्षमता नर्कास सम्र्न्धी तानलम 

काययक्रममा सहभागी भइरहकेा । 

 नबगतका जनटलताहरू हाल नबस्तारै समाधान हुदं ैगएकाछन ।  

 कमयचारी नबशेषगरी प्रानबनधक तफय लाइ क्षमता नर्कास सम्बन्धी तानलम नदनपुने अर्श्यकता दनेखन्छ । 

 बजेट  ,योजना तथा काययक्रम जनताको मागमा अधाररत हुने भएकाले कायायन्र्नपनन समयमै हुने गदयछ । 
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सहभागीहरू छलफलका खनचोडरू 

 नर्षयगत शाखाहरूका लागी प्राप्त सशतय बजेट बाहकेका ऄन्य काययक्रममा सहभागी गराईने नगरेको । यसले गदाय 

नर्षयगत शाखाका कमयचारीहरूमा अन्तररनककरणको समस्या दनेखन्छ । 

 गाईँपानलका मखू्य प्राथनमनककरणमा कृनष  ,पययटन ,पशपुालन ,तथा  सामनजक सेर्ाहरू रहकेा छन । जसको 

प्रभार्कारी कायायन्र्यनका लानग कमयचारीहरूको क्षमता नबकास गनुय जरूरी छ । 
 

३.२ सबल पक्ष, सुधार गनुयपने के्षत्र, अिसर र चुनौखतको खिशे्लषण 

सहभानगतातमक पद्धनत माफय त नबशे्लषण गररएको सकऄचु (SWOT) नर्शे्लषणलाइ १० र्टा नबषयगत क्षेत्र शासकीय प्रबन्ध, 

संगठन तथा प्रशासन, बानषयक बजटे तथा योजना  भौनतक परु्ायधार, सामानजक समार्शेीकरण, र्ातार्रण संरक्षण तथा नर्पद 

व्यर्स्थापन, सहकायय र समन्र्य मा अधाररत भइ जनप्रनतनननध र कमयचारीले कायय सम्पादनको नसलनसलामा ऄनुभर् गरेका 

गाईँपानलका सर्ल पक्ष  ,कमजोर ऄथायत सधुार गनुय पने पक्ष ,ऄर्शर र चनूौनत )सकऄचू  (को नर्शे्लषणको गररएको नथयो । 

नर्शे्लषणको पररणाम हदेाय मखू्य समस्याहरू संक्रमणकानलन रहकेा र ऄनधकार र नजम्मरे्ारीको ज्ञानमा कमी तथा स्रोत 

व्यबस्थापनसँग सम्बन्धीत रहकेाछन । तथापी ननर्ायनचत जनप्रनतनननधहरूको ईत्साह तथा प्रनतर्द्धता र कमयचारीहरूको 

ननरन्तरको सहयोग तथा हातेमालो रहकेाले चनूौतीहरुको सामना हुने कुरामा नर्श्वास सनहत सहयोगीहरू बाट सहयोगको 

ऄपेक्षा गररएको नथयो । सहभागीहरूले छलफलका क्रममा र्ास्तनर्क लनक्षत र्गयको पनहचान नै मखू्य चासोको नर्षय रहकेो 

कुरा व्यि गरे । साथै लनक्षत र्गयको सामानजक र अनथयक रुपान्तरणका लानग भौनतक परू्ायधारको ऄर्स्थामा सधुार तथा 

अय -अजयनका कृयाकलापहरूको अर्श्यिा रहकेो कुरामा जोड नदएका नथए ।  सकऄच ूनबशे्लषणका लानग र्ुदँा नं. २.३ मा 

नदइएका ६ र्टा नर्षयहरू (नर्कास व्यर्स्थापन, संगठन व्यर्स्थापन, नर्त्तीय व्यर्स्थापन, सचूना व्यर्स्थापन, सशुासन, 

समन्र्य र सहकायय) लाइ नर्स्तार गरी तलका १० र्टा के्षत्रहरू ननधायरण गरी सोको अधारमा नर्स्ततृ नर्शे्लषण गरी प्राप्त 

पररणामलाइ तलको तानलकामा प्रश्ततु गररएकोछ । 

ताखलका नं २: सकअचु (SWOT)  खिशे्लषणको नखतजा 

खिशे्लषणका 

के्षत्रहरू 

सबल पक्ष सधुार गनुय पने पक्ष अबशर चुनौती 

शासनकय प्रर्न्ध  गाईँ सभा संचालन काययनबनध पाररत 

भइ कायायन्र्यन भइरहकेो  

 सभा र बैठकहरूमानथ सामनुहक 

छलफल  सनहत ननणयय गन ेगररएको 

। 

 गाईँपानलका तथा र्डाबाट प्रदान 

गररने सेर्ाहरू सहज तररकाले प्रदान 

गने गररएको  

 स्थानीय तहका कमयचारी तथा 

जननप्रतनननधहरूको सम्पनत्त नबबरण 

बानषयक रूपमा बझुाईन ेगररएको 

ऐन ननयम र काययनबनधहरु 

समयानकुुल संशोधन गनुय पन े 

र्डस्तरमामा नडनजटल 

प्रनर्नधको सरुुर्ात गनुयपने । 

सर्ै नीनत ननयम काननू 

ननयमार्लीहरु राजपत्रमा 

प्रकानशत गनुयपने । 

 

गाईँपानलका तथा र्डामा 

जननप्रय संस्थाको रूपमा 

स्थानपत हुन सक्ने  

साधन र स्रोतको 

पयायप्त मात्रामा 

ईपलब्ध नहुन ु

संघ र प्रदशेबाट 

समयमा काननू 

ननमायण भइ 

नअएकोले थप 

काननू ननमायण गने ,  
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 स्थानीय तहको ननर्ायचनबाट 

ननर्ायनचत जनप्रनतनननधले 

काययनजम्मेर्ारी बहन गरेको, 

 गाईँपानलकालाइ अबश्यक काननु 

र्टा भन्दा बढी काननू )ऐन ,ननयम ,

ननदनेशका( हरू को ननमायण भएको र 

ऄन्य ननमायण गररंद ै

संगठन तथा 

प्रशासन 
 गाईँपानलकाको क्षमता नबकास हुद ै

गएको । 

 कमयचारी प्रशासन सम्बन्धी ऐन 

ननमायण भएको । 

 काययहरूको  नबनभन्न प्रनतबेदन तयार 

गने गररएको  । 

 कमयचारी प्रशासनको नजम्मेर्ारर 

तोनकएको । 

कायय नर्भाजन सनहतको स्पष्ट 

नजम्मेर्ारी हुन ुपन े।  

कायय नजम्रे्र्ारी ऄनसुार 

कनतपय काम नभएकोमा गनुय 

पने । 

काययमलु्याकंन ऄनसुार  परुष्कार 

तथा जररर्ानाको ब्यबस्था हुन ु

पने । 

नबषयगत शाखाहरुको कुसल 

ब्यबस्थापन हुन ुपन े। 

समयको पररपालना तथा 

एजेण्डा केनन्द्रत बैठक हुन ुपन े। 

 

राम्रो काम गरेर स्थानीय 

बानसन्दाको नजबनस्तरको 

सधुार हुन े

दक्ष जनशनिको 

ईपलब्धता 

 

नीनतगत ननयमहरु र 

कमयचारी 

ब्यबस्थापन नहन ु

दक्ष कमयचारीको 

ऄभार्ले गदाय माग 

ऄनसुार सेर्ा 

प्रर्ाहमा कमी 

भएको , 

क्षमता नर्कास 

योजना, पयायप्त 

ऄनफस स्पेस र 

तानलम हालसम्म 

हुन नसकेको 

 

बानषयक बजेट 

योजना तजुयमा 

ब्यबस्थापन 

नबनभन्न सनमनतहरुले काम प्रभार्कारी 

रूपमा गनुय । 

७ चरणको योजना तथा बजेट ननमायणलाइ 

प्राथनमकतामा रानख काम गररन ु। 

योजना प्रभार्कारी रूपमा 

तजुयमा गरी कायायन्र्यन गनय सके 

नछटो नबकास हुन े

जनप्रनतनननधहरुलाइ योजना 

कायायन्र्यन तथा प्रनतफल प्रानप्त 

सम्बन्धी तानलम नदन पने, 

लनक्षत र्गय पनहचान गरी केन्द्रीय 

नीनत ऄनरुुप पानलकाको नीनत 

नबनेकोले काययक्रम संचालन 

गनुय पन े, 

बानषयक, मानसक, चौमानसक 

प्रगनत प्रनतर्ेदन तथा समीक्षा 

गने नगररएको, 

Detail project 

Report बनाएर 

कायायन्र्यन गन े

अर्नधक योजना 

कायायन्र्यन गन े

क्षमता नबकास योजना, 

जेसी रणनीनतको 

कायायन्र्यन गन े

 

रणनैनतक योजना 

ननमायण भएपनन 

सोको बानषयक 

योजनासंग तालमले 

र कायायन्र्यनमा 

पहल नगररन ु
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नबनत्तय एंब 

अनथयक 

ब्यबस्थापन 

अन्तररक स्रोत संकलनमा सधुार अएको, 

अनथयक ऄनशुासन र बेरुजमुा न्यनूता ह दं ै

गएको, 

र्स्तीस्तरबाट योजना चरण ऄबलम्बन गन े

नगररएको, 

 

 

नर्त्तीय प्रनतर्ेदन तथा 

पानलकाका ननणययहरुको 

सार्यजननकीकरण गने नगररएको, 

ऄनभलेख व्यर्स्थापन तथा 

सचूना सम्पे्रषण सम्र्न्धी पद्धनत 

नभएको, 

राजस्र् सधुार योजना तयार गरी 

कायायन्र्यन नभएको, 

बानषयक खररद योजना, तथा 

खररद गरुू योजना तजुयमा तथा 

कायायन्र्यन नभएको 

बैंनकङ कारोबारमा सहजता 

पबूयक नबनत्तय कारोबारलाइ 

पारदशी बनाईन सनकन े

 

रकम ननकासको 

ऄनख्तयारी समयम ै

नहुन ु

स्रोत व्यर्स्थापन 

सम्बन्धी  

पयायप्त स्रोतको 

ऄभार्ले बजेट 

ऄपयायप्त हुने र 

जनताका 

अर्श्यकता र 

मागलाइ सम्बोधन 

गने, 

ऄनधकारका सचूीमा 

नपरेका कायय 

सम्पादन गनय 

जनताको माग 

अईने र नतनलाइ 

समाधान गनेपने , 

सेर्ा प्रबाह नागररक बडापत्र ऄनसुार नागररकको माग 

र चाहाना बमोनजम सेर्ा प्रबाह हुन ेगरेको  

बैंनकङ प्रणाली भिुाननको लानग 

प्रनक्रयागत रहकेो 

सब ैर्डामा पञ्जीकरणको ब्यबस्था भएको 

नर्नभन्न नबषयगत तथा र्डा 

कायायलयहरुबाट सेर्ा प्रर्ाह भआरहकेो  ,पणूय 

खोप तथा खलुा नदशामिु क्षेत्र घोषणा 

भएको,  

सब ै र्डामा नागररक बडापत्र 

ब्यबस्था भइनसकेको  

दक्ष जनशनिको कनम  

समयमै जन्म, नबबाह बसाआ 

सराइ दताय नहुने गरेको  

 

हालको काययलय भर्न 

पयायप्त नभएतापनन 

ननमायणानधन भर्न नछटै्ट 

सम्पन्न हुन गइरहकेो, 

प्रनबनधलाइ शासन 

ब्यबस्थामा ऄबलम्बन गद ै 

गररएको । 

बैंकका शाखाहरुको  र 

बैंकका नबनत्तय संस्थाहरुको 

कायय क्षते्रमा नबस्तार 

पनञ्जकानधकाररको सब ै

र्डामा ब्यबस्था  

नागररकलाइ सेर्ा 

प्रबाह सम्बन्धी 

जानकारी गाराईन  

नसनकएको 

र्डामा पयायप्त 

भौनतक परु्ायधार 

नभएको 

जनतालाइ राम्रोसंग 

सचूना ससुनुचत गनय  

नसकेको 

भौनतक परु्ायधार सबै र्डामा सडक संजालले छोएको, साथै 

खानपेानी, नबद्यतु र सञ्चारको ब्यबस्था 

गने प्रयास गररएको 

र्डा भर्नमा कायायलयको भर्नबाट 

कामकाज संचालन भइ रहकेो, 

स्र्स्थ्य चौकी र नर्द्यालय भर्नहरुको 

ननमायण भएको, 

सबै बस्तीमा नर्द्यतुीकरण भैसकेको, 

खानपेानीको स्रोत पानलका नभत्र ै ईपलब्ध 

नबकासका परु्ायधारमा 

गणुस्तररयता तथा पहुचं  

प्रभार्कारी काययन्र्यनको खाँचो 

सेर्ा प्रर्ाहमा नागररक स्तरबाट 

नढलासनुस्त भएको गनुासो 

कायायलयको भौनतक परु्ायधार र 

काययर्ातार्रणमा सहजता 

ल्याईने  

 

गाईँपानलका प्राथनमकतामा 

परेको साथै परु्ायधार 

ब्यबस्थापन प्रणालीको 

ऄबलम्बन । 

संनबधान ऐन काननु नीनत  

सनुर्धायिु भौनतक 

परू्ायधार )नर्द्यालयहरु (

ननमायण भएकोले नशक्षामा 

गणुस्तरीय लगानीको 

भौगोनलक नबकटता 

पयायप्त बजेटका साथै 

नननज क्षते्रले भौनतक 

परु्ायधारका क्षते्रमा 

चासो नराखेको 

सरोकारर्ालाहरूसंग 

समन्र्य तथा 

सहकायय 
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रहकेो, 

पययटनकय स्थान घले गाईँ, गाईँपानलका 

केन्द्र र ऄन्य प्राकृनतक स्थानहरू जान े

सडक मागयको स्तर बदृ्धी गनय लानगएको  

नजल्ला सदरमकुाम सम्म पगुनलाइ कनच्च 

सडकको ब्यबस्थापन भएको । 

ऄर्सर रहकेो,  

पययटकीय क्षेत्रको 

ईपलब्धताले यस क्षते्रमा 

धेरै रोजगारी र अनथयक 

ईन्ननत हुने गरी कायय गन े

सम्भार्ना रहकेो, 

पयायप्त सामदुानयक र्न, 

गरुूङ सँस्कृनत र होम स्टे 

)नर्नर्धतापणूय धमय 

संस्कृनत( , 

व्यर्सानयक जनडबटुी 

खेतीको सम्भार्ना, 

ऄफनसजन तरकारी खतेी र 

बजारीकरण, कोल्डस्टोर, 

साना ईद्योगहरुको 

सम्भार्ना अनद 

सामानजक 

समार्ेशीकरण 

बजेट, नननत तथा काययक्रममा सामानजक 

समाबेशीकरणको नसद्दान्त ऄनसुार नीनत 

काययक्रम तयार गररएको  

गाईँपानलका तहमा रहकेा दनलत, मनहला 

बालबानलका ऄपागतंा भएका ब्यनि यरु्ा 

अनदलाइ समटेेर ईननहरुका सञ्जालहरु 

गठन भइ क्रयानशल रहकेो  

 

स्थानीय तहमा सामानजक 

समारे्नशकरणको ऐन काननु 

बनाईन ुपन े 

स्थानीय तहमा सामानजक 

समार्ेनशकरणको नसद्दान्त 

ऄनरुुप बजेट तथा काययक्रमहरु 

तयार गनुयपने र सोनह ऄनसुार 

कायायन्र्यन गनुय पने  

सामानजक समार्ेनशकरण 

सम्बनन्धत ऐन, नीनत ननयम 

र दस्तार्ेजको अधारमा 

)सं घीय सरकारले 

बनाएका  (ननमायण गनय 

सनकने ; बजेट तजुयमा गरी  

कायायन्र्यनमा जान   

सनकने 

काननुसंग सम्बनन्धत 

जनशनि ऄभाब 

रहन ु

ऐन , काननु , नीनत 

ननमायणमा नढलाइ 

हुदंा सम्बनन्धत 

काययक्रम प्रभानर्त 

हुन ु 

न्यानयक कायय 

सम्पादन 

न्यानयक सनमनतको गठन मलेनमलाप 

कतायको ब्यबस्था, न्यानयक सनमनतको 

प्रनतबेदन पेश गने  

८०  %ईजु री मलेनमलापको माध्यमबाट 

फछौट गरेको र मलेनमलापको प्रनतबेदन 

पेश गरेको  

मेलनमलाप केन्द्र र कक्ष गठन 

गरी बन्द इजलासको ब्यबस्था 

गनुय पन े 

काननु सम्बन्धी कमयचारीको 

ब्यबस्था गनुय पन े

संनबधान, ऐन काननुको 

तजुयमा गरी कायायन्र्यनमा 

रहकेा र तदनरुूप सहजता 

प्रदान गरेको 

प्रयाप्त भौनतक 

पबुायधारको ब्यबस्था 

साथै सम्बनन्धत 

कमयचारीको 

ब्यबस्था हुन 

नसकेको  

बातार्रण 

संरक्षण तथा 

नबपद 

ब्यबस्थापन 

ऐन, ननयम काययनबनध ननमायण भएको  

नबपद व्यबस्थापन कोषको स्थापना गनय 

गाईँपानलका सकारात्मक रहकेो, 

र्न पैदार्ार  ,न दीजन्य तथा ननमायण 

सामाग्रीको प्रचरु ईपलब्धता  

ऐन, ननयम काययनबनध ननमायण 

भएको  

नबपद ब्यबस्थापन कोषको 

स्थापना गनय गाईँपानलका 

सकारात्मक रहकेो, 

 

नबपदको क्षनतलाइ 

न्यनुनकरण गनय सनकन्छ  

बन जंगलको संरक्षण र 

बकृ्षारोपण 

समयमा सही 

तथ्याङ्क संकलन 

नहुन ु प्राकृनतक 

प्रकोप तथा नर्पद 

सम्बन्धी 

सहकायय र 

समन्र्य 

संघ प्रदशे र ऄन्य साझेदार, 

सरोकारर्ालाहरू संग समन्र्य भएको । 

अबश्यक नबषयबस्तुको ननणयय 

गदाय सरोकारर्ालाहरुसंग 

सबै नीनत ननमायणमा 

सहजता 

संचारको पहुचतामा 

कनम 
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कमयचारी र जनप्रनतनननध बीच राम्रो सम्बन्ध 

रहकेो, 

 

सहकायय गनय अबश्यक छ । 

समयमा अबश्यक काननु 

काययनबनधनध ननमायण गनुय पन े

दनेखन्छ । 

समन्र्य सम्बन्धी 

ऄन्तर सरकार र 

ऄन्तर पानलका 

समन्र्य गने , 

 

३.३ गाउँपाखलकाको क्षमता खिकास योजनाको खिशे्लषणको  अिस्था 

संस्थागत क्षमता ऄध्ययन तथा नर्शे्लषण कायय मलुत गाईँपानलकाका जनप्रनतनननध तथा कमयचारीहरुको सहभानगतामा 

गररएको नथयो । गाईँपानलकाको र्तयमान संस्थागत काययक्षमता मापन सहभानगतात्मक रुपमा गनयकालानग ६ र्टा नर्षयहरू 

जस्तै: (क) नर्कास व्यर्स्थापन, (ख) संगठन व्यर्स्थापन, (ग) नर्त्तीय व्यर्स्थापन, (घ) सचूना व्यर्स्थापन, (ङ) सशुासन, 

(च) समन्र्य र सहकाययलाइ ध्यानमा रानख छलफल गररएको नथयो । तथानप, बतयमान समयमा गाईँपानलकाको बढदो 

नजम्मरे्ारी र काययसंरचनाका कारण नगरपानलकाको क्षमता नर्शे्लषणका अधारलाइ नर्स्तार गरी तलका १० र्टा क्षते्रहरू 

ननधायरण गरी सचूकको संख्या समते बढाइ १०० र्टा सचुकका अधारमा एकीकृत सांगठननक मोडेल (Integrated 

Organization Model) बनाइ यसका अधारमा नर्स्ततृ नर्शे्लषण गरी प्राप्त पररणामलाइ तलको तानलकामा प्रश्ततु 

गररएकोछ । तलको तानलकामा नर्षयगत के्षत्र ऄनसुार नगरपानलकाले प्राप्त गरेको ऄकंभार दखेाइएको छ ।  

   

ताखलका ३ :संगठनात्मक तथा  संस्थागत क्षमताको लेखाजोखाबाट प्राप्त संखक्षप्त अकंभार 

क्र.स. नर्षयगत क्षेत्र पणूायङ्क प्राप्ताङ्क प्राप्ताङ्क 

प्रनतशत 
फरक फरक 

प्रनतशत 

समग्र 

नखतजा 

! शासनकय प्रर्न्ध 8 5.1 63.750 2.900 36.25 राम्रो 
@ संगठन तथा प्रशासन 8 6.98 87.250 1.020 12.75 उत्कृष्ट 
# र्ानषयक बजेट तथा योजना व्यर्स्थापन 11 7.768 70.618 3.232 29.38 राम्रो 
$ नर्नत्तय तथा अनथयक व्यर्स्थापन 11 9.155 83.227 1.845 16.77 उत्कृष्ट 

% सेर्ा प्रर्ाह 15 13.58 90.533 1.420 9.467 उत्कृष्ट 
^ न्यानयक काययसम्पादन 8 7.146 89.325 0.854 10.68 उत्कृष्ट 

& भौनतक परू्ायधार 11 6.285 57.136 4.715 42.86 कमजोर 

* सामानजक समार्ेनशकरण 10 5.901 59.010 4.099 40.99 राम्रो 
( र्ातार्रण संरक्षण तथा नर्पद व्यर्स्थापन 11 5.09 46.273 5.910 53.73 कमजोर 

!) सहकायय र समन्र्य 7 3.215 45.929 3.785 54.07 कमजोर 
 जम्मा 100 70.22 69.305 29.780 30.69 राम्रो 

नोट : लेखाजोखाको ग क ग ना 
प्राप्ताङ्क ८० प्रखतशत भन्दा बढी ६० देखख ७९ प्रखतशत सम्म ४० देखख ५९ प्रखतशत सम्म ४० प्रखतशत भन्दा कम 
समग्र नखतजा उत्कृष्ट राम्रो कमजोर गति कमजोर 

 

संस्थागत क्षमताको नर्शे्लषणबाट प्राप्त ऄकंभारका अधारमा यस  गाईँपानलका समग्र क्षमता राम्रो (६९.३०%) रहकेो 

पाआयो । नबषयगत क्षेत्रहरूको बेग्लाबेग्लै क्षमता क्षमता नबशे्लषण गदाय संगठन तथा प्रशासन (८७.२५०(%, नर्नत्तय तथा 

अनथयक व्यर्स्थापन (८३.२२७(%, सेर्ा प्रर्ाह (९०.५३३(% र न्यानयक काययसम्पादन  ) ८९ . २५३ (%,  क्षेत्रका गनतनबनधहरू 
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पूर्णाङ्क प्रतिशि प्रणप्िणङ्क प्रतिशि फरक प्रतिशि 

ईत्कृष्ट क्षमताका साथ संचालन भएको पाइयो । ऄन्य नर्षयगत क्षेत्रहरूमा शासनकय प्रबन्ध )६३.७५०(%, र्ानषयक बजेट तथा 

योजना व्यर्स्थापन (७०.६१८%) र  सामानजक समार्ेनशकरण   )५ ९.०१०(%  गनतनबनधहरू राम्रो क्षमताका साथ संचालन 

भएको पाइयो । भौनतक परू्ायधार  )५७. १३६ (% , र्ातार्रण संरक्षण तथा नर्पद ् व्यर्स्थापन     ) ४६.२७३ (% , र सहकायय र 

समन्र्य  )४५.९२९(% सम्बन्धी  गनतनबनधहरूमा गाईँपानलकाले ध्यान पयुायआरहकेो दनेखदनै । कनतपय ऄर्स्थाहरूमा फरक 

प्राथनमकताका कारण यी नबषयहरू गाईँपानलकाले प्राथनमनककरणमा नपारेकोपनन पाइयो  )जस्तो :परू्ायधारहरूको अधारभतु 

तहका जगहरू  तयार पानुय परेको ऄर्स्थाका कारण  (। यसका ऄलार्ा यी नबषयहरूको कायय संचालनकालानग गाईँपानलकाको 

बतयमान प्रानबनधक ,अनथयक तथा काननूी व्यबस्थालेपनन जनटलता सजृना गरररहकेाछन ।    

गाईँपानलकाले गरेको ऄपेनक्षत ऄबस्था र र प्राप्ताङ्क बीचमा फरानकलो  नभन्नता (२९.७८० नम्बर) को ऄबस्थालाइ 

हदेाय ठुलो नभन्नता रहकेा के्षत्रहरूमा सहकायय र समन्र्य (५४.०७%), र्ातार्रण संरक्षण तथा नर्पद व्यर्स्थापन (५३.७३%) र 

भौनतक परू्ायधार (४२.८६(%  रहकेा छन । ऄन्य के्षत्रहरूमा समते ठुलो नभन्नता दनेखन्छ । सर् ैभन्दा न्यनू फरक नभन्नता सेर्ा 

प्रर्ाह  ) ९.४६७  (%मा (Gap) रहकेो दनेखन्छ ।  यस्तो   फरानकलो  नभन्नता (Gap)  लाइ घटाईनका लानग स्थानीय 

सरकारको सबलीकरणमा ध्यान नदन जरूरी छ । यसल ेनागररकमा सशुासन र नर्कासको ऄनभुतुी गराईन सहयोग पयुायईंछ । 

यसका ऄलार्ा ,ऄसल काययको ऄनसुरण गदाय जस्तै: दक्ष कमयचारीको ऄभार्, ननयम काननुको ऄभार्, नसकाआकै रुपमा रहकेा 

जनप्रनतनननधहरू र सीनमत स्रोत साधनका र्ार्जदु पनन स्थानीय काननु ननमायण, योजना तजुयमा, परू्ायधार नर्कास, क्षमता 

नर्कास, राजश्व संकलन तथा र्जटे ननमायण, न्याय सम्पादन, सेर्ा प्रर्ाह, पारदनशयता तथा सशुासन, सचूनाको प्रनर्नधको 

प्रयोगमा गररएका पहलहरु ईल्लेखँननय छन । यस सम्बन्धी रणनैनतक कायययोजना तयार पारी  नसफाररश गररएकोछ, जसको 

गाईँपानलकाबाट यथानशघ्र सम्बोधन हुनेछ । 

चाटय नं. १: क्षमता खिकास योजना खिशे्लषणको अिस्था (अंकभारलाई प्रखतशतमा देखाईएकोछ) 
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चाटय न.२: सगंठनात्मक तथा ससं्थागत क्षमता लेखाजोखाको माकुरी जालो खबशे्लषण 
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३.५ क्षमता खबकास सम्बन्धी संचाखलत गखतखबखधहरु  

नेपालमा स्थानीय सरकारहरूका प्रनतननधीहरूले नजम्मरे्ारी सम्हाले संग ैईननहरू तल्लो तहको समदुायको ननजकको 

सरकारका रूपमा रही स्थानीय स्तरमा स्थानीय सशुासन प्रणालीलाइ संस्थागत गनय र जनताको सहभानगता प्रर्धयन गनय सक्षम 

र्ातार्रणको नसजयना गरररहकेाछन । यद्यनप ऄनभुर्हरूले दखेाईँछन ् नक स्थानीय सरकारहरू संर्धैाननक शनि र काययहरू 

सम्पन्न गनय ईननहरूले ऄझंपैनन कडा महेनत गनुयपने नस्थनतमा दनेखन्छन ्। ऄपयायप्त संस्थागत र मानर् संसाधनको क्षमता खास 

गरी संस्थागत नबकास, प्रशासननक संयन्त्र, सेर्ाहरूको प्रभार्कारी प्रर्ाह, योजना तजुयमा र ऄनगुमन, काननू र नीनत ननमायण र 

समग्र नर्कास प्रनक्रया संचालनमा यस्ता कनम कमजोरीहरू प्राय दनेखन्छन । 

संस्थागत क्षमता र व्यनिगत क्षमता अर्श्यकता मलू्याकंनको अधारमा कमजोर क्षमताको सम्बोधन गनय, मलू्याङ्न 

ऄबनधमा नर्नभन्न मदु्दाहरू र नर्षयगत के्षत्रहरू पनहचान गररयो । यसरी पनहचान भएका नर्षय तथा मदु्दाहरूका अधारमा 

स्थानीय सरकारको लानग क्षमता नर्कास योजना र रणनीनत तयार गने अधार तयार भयो । गाईँपानलका ननर्ायनचत 

प्रनतनननधहरू र कमयचारीहरूसँगको बहृत छलफलको नसलनसलामा नबनभन्न प्रकारका क्षमता नर्कास सम्बन्धी तानलमहरू 

प्रस्तार् गररएका नथए । माग गररएका केनह सान्दनभयक नर्षयहरू यही सेक्सनमा प्रश्ततु गररएको छ । माग गररएका केनह 

तानलमहरूमा रणनीनतक व्यर्स्थापन योजना, खाता व्यर्स्थापन, सतु्र, र नबनत्तय जोनखम न्यूनीकरण, न्यानयक सनमनत काययहरू, 

सामदुानयक मध्यस्थता, सशुासन र स्थानीय शासन प्रणाली, र्ाडय सनमनत र र्डा प्रनतनननधहरूको भनूमका र नजम्मरे्ारी, 

पररयोजना योजना ऄनगुमन र कायायन्र्यन, भनूमका र नजम्मेर्ारी, सामानजक समार्शेीकरण, र्ानषयक योजना र बजटे, राजस्र् 

प्रशासन र कर व्यर्स्थापन, समन्र्य र सम्बन्ध नर्कास, मानर् संसाधन व्यर्स्थापन, सेर्ा नर्तरणमा क्षमता नर्कास, समदुाय 

पररचालन, नर्नभन्न सनमनतको सञ्चालन र गठन, ऄन्तर-स्थानीय सरकार सम्बन्ध, फोहोर व्यर्स्थापन र समदुाय पररचालन, 
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प्रभार्कारी सेर्ा नर्तरण, सेर्ा ईपायहरूमा सचूना तथा टेक्नोलोजीको प्रयोग, क्षमता नर्कास योजना, नागररक संलग्नता र 

सामानजक ईत्तरदानयत्र्, सचूना प्रनर्नधको प्रयोग, नर्कास साझदेार र गरैसरकारी संस्थाहरूको पररचालन, प्रकोप व्यर्स्थापन 

प्रमखु रहकेाछन ।  

३.६ क्षमता खिकास रणनीखतक कायययोजना 

   स्थानीय सरकारले अफ्नो संर्धैाननक नजम्मरे्ारी प्रभार्कारी ढंगबाट परुा गनय सक्षम छ भन्ने सनुननितता गनय स्थानीय 

सरकारको संस्थागत सबल पक्ष र सधुारगनुय पने पक्षहरुको ननयनमत रुपमा नर्शे्लषण गनय जरुरी छ । संनबधानत : स्थानीय सरकार 

स्र्ायत्त भएकोले अफ्नै नेततृ्र्मा अफ्नो संस्थाको स्र्मलू्यांकन गनय बढी प्रभार्कारी एर्म ्व्यर्हाररक हुने भएकोले स्थानीय 

सरकारको संस्थागत क्षमता मलू्यांकन पद्धनतको नर्कास गररएको हो । यस पद्धनतले स्थानीय सरकारको संस्थागत के्षत्रमा रहकेा 

सबल पक्ष र  सधुारगनुय पन े पक्षहरुकोलेखाजोखा गनय मद्धत पयुायईँछ । स्थानीय सरकारको काययक्षमता र सेर्ा प्रर्ाहका 

नर्षयहरु ऄनत नै महत्र्पणूय छन ्। स्र्मलू्यांकन पद्धनतले सम्बनन्धत स्थानीय सरकारको चनुौती र ऄर्सरहरु पनहचान गनय र ,

रणनीनतक कायययोजना तयार पारी कायय क्षमता ऄनभर्नृद्ध गनय मद्धत पयुायईँछ । कायययोजना तयार गदाय ध्यानमा रानखएका 

अधारहरु संस्थागत स्र्मलू्याकंनका क्षेत्रगत सचूकहरुमा पनहचान भएको Gaps, सकऄच ुनर्शे्लषणको (SWOT)  सारांश, 

नर्नभन्न समहूगत छलफलर्ाट प्राप्त सचूना र जानकारीहरु तथा व्यनिगत) जनप्रनतनननध  र कमयचारीहरुको ( तानलम   )क्षमता 

नर्कास (अबश्यकता नर्शे्लषण सारांश) ।   
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ताखलका:  क्व्होलासोथार   गाउँपाखलका ३ बषे (२०७९/०८० देखख २०८१/०८२) क्षमता खिकास योजना (रू ००० मा) 

खस.न. 
क्षमता खिकासका लाखग प्रस्ताखित 

खियाकलापहरू 

कायायन्ियनका 

लाखग खजम्मेिार 
सहयोगी 

कायायन्ियन िषय र आिश्यक  बजेट सरोकारिालाहरू 

िा लाभाखन्ित 

िगय 

स्रोत ्यखिका रूपमा  

गखतखिखध सचंालन गने 

खनकाय 
२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

१ शासकीय प्रबन्ध               
 

१.१ 

स्थानीय शासन सम्बन्धी, नीनत, काननू, काययनर्नध र 

नर्ननयमको तजुयमा  र सार्यजननक प्रशासन बारे 

प्रनशक्षण  (३ नदने) तथा ऄनभमनुखकरण (१.५ नदन)े 

प्र.प्र. ऄ. प्रशासन शाखा प्रमखु 250 250 250 750 
जनप्रनतननधी र 

शाखा प्रमखु 

परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ, 

सम्बनन्धत शाखा प्रमखु 

१.२ 

सभाले पाररत गरेका सबै ऐन, काययपानलकाले 

स्र्ीकृत गरेका सबै ननयमार्ली, ननदेनशका, 

काययनर्नधहरु राजपत्रमा प्रकानशत गरी र्ेर्साआटमा 

राख्ने र सबै कमयचारी तथा र्डा ऄध्यक्ष र 

काययपानलका सदस्यहरुलाइ पाररत भएका काननूबारे 

ऄनभमनुखकरण 

प्र.प्र. ऄ. 
प्रशासन शाखा 

प्रमखु/अइनट ऄनधकृत 
300 300 300 900   पानलका 

१.३ 

नर्कास व्यर्स्थापन, र्ानषयक योजना तजुयमा प्रनक्रया, 

जेसी ऄबधारणा र नर्कासका ननर्नतम ऄर्धारणा 

बारे ऄनभमखुीकरण 

योजना शाखा प्रमखु 
मनहला /सामानजक 

नर्कास शाखा  
300 300 300 900 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारी 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

१.४ 
भौनतक परू्ायधारहरुका गुणस्तर सनुननितता सम्र्न्धी 

तानलम 
प्रानबनधक शाखा प्रमखु योजना शाखा  300 300 300 900 

जनप्रनतननधी र 

प्रानर्नधक  शाखाका 

कमयचारी 

परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ, 

सम्बनन्धत शाखा प्रमखु 

१.५ 

सार्यजननक खररद ऐन, ननयमार्ली, अनथयक प्रशासन 

ननयमार्ली, खररद योजना ननमायण सम्बन्धी 

ऄननुशक्षण 

लेखा शाखा प्रमखु प्रानबनधक शाखा प्रमखु 300 300 300 900 
जनप्रनतननधी र 

शाखाका प्रमखु 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

१.६ 

व्यर्नस्थत फाइनलङ् सम्र्न्धी तानलम तथा ननदेनशका 

तयार गरी व्यर्नस्थत फाइनलङ् प्रणालीबारे 

ऄननुशक्षण 

प्रशासन शाखा प्रमखु अइ टी ऄनधकृत  200 200 200 600 सम्पणूय कमयचारी परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

१.७ 

काययपानलका बैठकका ननणययहरू ४८ घण्टानभत्र 

पानलकाको सचूना पाटीमा टाँस गने र र्ेभसाइटमा 

ऄपलोड गने, सफल ऄभ्यासहरुको दस्तार्ेजीकरण 

गने 

अइनट ऄनफसर सर्ै शाखाका प्रमखु  300 300 300 900 शाखाका प्रमखु पानलका 

१.८ नजन्सी, लेखा र राजस्र् व्यर्स्थापन सम्बन्धी तानलम 
प्रशासन/योजना शाखा 

प्रमखु 

लेखा र राजस्र् शाखाका 

प्रमखु 
300 300 300 900 सम्पणूय कमयचारी पानलका 
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खस.न. 
क्षमता खिकासका लाखग प्रस्ताखित 

खियाकलापहरू 

कायायन्ियनका 

लाखग खजम्मेिार 
सहयोगी 

कायायन्ियन िषय र आिश्यक  बजेट सरोकारिालाहरू 

िा लाभाखन्ित 

िगय 

स्रोत ्यखिका रूपमा  

गखतखिखध सचंालन गने 

खनकाय 
२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

१.९ 
काययपानलका तथा सभा संचालन नबनधबारेमा 

ऄनभमनुखकरण 
प्र.प्र. ऄ. प्रशासन शाखा  200 200 200 600 जनप्रनतनननध 

परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ, 

सम्बनन्धत शाखा प्रमखु 

१.१ 
स्थानीय तहमा काननु ननमायण र सोको कायायन्र्यन 

बारे ऄनभमनुखकरण 
प्र.प्र. ऄ. प्रशासन शाखा प्रमखु 300 300 300 900 

जनप्रनतननधी र 

शाखाका प्रमखु 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

१.११ 
सर्ै काययक्रमहरूको र्ानषयक रूपमा सार्यजननक 

सनुरु्ाइ गने 
योजना शाखा प्रमखु प्रशासन शाखा प्रमखु 100 100 100 300 

जनप्रनतननधी र 

शाखाका प्रमखु 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

१.१२ 
ऄनगुमन सनमनतलाइ थप सकृय बनाईन ऐन, 

नबननयम र्ा काययनबनध बनाईने र ऄनभमनुखकरण गने  
योजना शाखा प्रमखु प्रशासन शाखा प्रमखु 250 300 300 850 

जनप्रनतननधी र 

शाखाका प्रमखु 
पानलका 

१.१३ 
सचूना केन्द्रको स्थापना, संचालन तथा ब्यर्स्थापन 

गने । 
सचूना शाखा प्रमखु अइ टी ऄनधकृत 300 300 300 900 

जनप्रनतननधी र 

शाखाका प्रमखु 
पानलका 

        3400 3450 3450 10300    

२ सगंठन तथा प्रशासन                

२.१ 
सङ्गठनात्मक तथा व्यबस्थापन (O&M) सम्बन्धी 

ऄध्ययन, काययन्र्यन तथा ऄद्याबनधक 
प्रशासन शाखा प्रमखु 

प्रशासन शाखाका 

कमयचारी 
0 0 600 600 सम्पणूय कमयचारी परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

२.२ 
सम्पणूय कमयचारीहरुलाइ काययनर्र्रण नर्तरण तथा 

ऄद्याबनधक 
प्रशासन शाखा प्रमखु 

प्रशासन शाखाका 

कमयचारी 
    100 100 सम्पणूय कमयचारी पानलका 

२.३ 

नर्षयगत शाखा, राजनीनतक दल, स्थानीय गै.स.स, 

संचार के्षत्र, ननजी के्षत्रका प्रनतनननधहरूसँग 

पानलकाको सङ्गठनात्मक, संस्थागत व्यर्स्था, कायय 

प्रणाली र ऄनगुमन प्रकृया र सचूना प्रर्ाहका 

सम्बन्धमा ऄनभमखुीकरण 

प्रशासन/योजना शाखा 

प्रमखु 

प्रशासन शाखाका 

कमयचारी 
250 250 250 750 

जनप्रनतननधी र 

सम्पणूय कमयचारी 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

२.४ 
नटप्पणी तथा प्रस्तार् लेखन, ऄनभलेख व्यर्स्थापन 

सम्बन्धी तानलम 
प्रशासन शाखा प्रमखु 

प्रशासन शाखाका 

कमयचारी 
150 150 150 450 सम्पणूय कमयचारी पानलका 

२.५ 
कमयचारी तथा पदानधकारीहरूको अचार  संनहता 

तजुयमा तथा लागू गने 
प्र.प्र. ऄ. प्रशासन शाखा प्रमखु 100 100 100 300 

जनप्रनतननधी र 

सम्पणूय कमयचारी 
पानलका 

२.६ 

कायायलय व्यर्स्थापन, सरुक्षा तथा सेर्ा प्रर्ाहमा 

सहयोगी कमयचारीको अचरण तथा भमूीकाको 

नर्षयमा प्रनशक्षण 

प्रशासन शाखा प्रमखु योजना शाखा प्रमखु 200 200 200 600 सहयोगी कमयचारी पानलका 

२.७ ऄध्ययन ऄर्लोकन भ्रमण (कमयचारी र सनमनत) प्र.प्र. ऄ. प्रशासन शाखा प्रमखु 300 300 300 900 जनप्रनतननधी र पानलका 
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खस.न. 
क्षमता खिकासका लाखग प्रस्ताखित 

खियाकलापहरू 

कायायन्ियनका 

लाखग खजम्मेिार 
सहयोगी 

कायायन्ियन िषय र आिश्यक  बजेट सरोकारिालाहरू 

िा लाभाखन्ित 

िगय 

स्रोत ्यखिका रूपमा  

गखतखिखध सचंालन गने 

खनकाय 
२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

सम्पणूय कमयचारी 

२.८ 
कमयचारीको र्नृत्त नर्कास योजना बनाइ कायायन्र्यन 

गने 
प्र.प्र. ऄ. प्रशासन शाखा प्रमखु 250 250 250 750 सम्पणूय कमयचारी गाईँपानलका 

    1250 1250 1950 4450  
 

३ िाखषयक बजेट तथा योजना ब्यिस्थापन                

३.१ 

७ चरणको सहभानगतामूलक योजना तजुयमाका 

चरणहरू बारेमा र्डास्तरको जनप्रनतनननध तथा र्डा 

सनचर्हरूलाइ ऄनभमखुीकरण 

योजना शाखा प्रमखु सर्ै शाखा प्रमखुहरू 200 200 200 600 
जनप्रनतननधी र 

सम्पणूय कमयचारी 

गाईँपानलका 

३.२ 
 मध्यार्नधक खचय संरचनाको ऄनभमनुखकरण, तयारी 

तथा ऄद्यार्नधक  
योजना शाखा प्रमखु 

लेखा शाखा/ राजश्व 

शाखा 
  500 0 500 

जनप्रनतननधी र 

सम्पणूय कमयचारी 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

३.३ 

ई.स.गठन, योजना कायायन्र्यन, ऄनगुमन र 

पारदनशयता कायम राख्ने नर्नध एर्ं प्रकृया बारेमा 

ऄनभमनुखकरण 

योजना शाखा प्रमखु प्रानबनधक शाखा 150 150 150 450 
जनप्रनतननधी र 

सम्पणूय कमयचारी 

गाईँपानलका 

३.४ क्षमता नर्कास योजनाको सनमक्षा तथा ऄद्यार्नधक  योजना शाखा प्रमखु 
योजना शाखा/लेखा 

शाखा  
0 0 500 500 

जनप्रनतननधी र 

सम्पणूय कमयचारी 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

३.५ 
राजश्व सधुार कायय योजनाको सनमक्षा तथा 

ऄद्यार्नधक  
राजश्व शाखा प्रमखु 

योजना शाखा/लेखा 

शाखा 
0 0 500 500 

जनप्रनतननधी र 

सम्पणूय कमयचारी 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

३.६ 

गौरर्का योजनाहरुको पनहचान गरी प्राथनमकताका 

अधारमा नबस्ततृ योजना प्रनतबेदन (नड.नप.अर) 

तयार गदै जाने र सो को कायायन्र्यन गदै जाने 

प्रानबनधक शाखा प्रमखु योजना शाखा  1000 1000 1000 3000 
जनप्रनतननधी र 

सम्पणूय कमयचारी 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

    1350 1850 2350 5550   

४ खिखत्तय एिम ्आखथयक ब्यबस्थापन                

४.१ 

पानलकाको राजस्र् बनृद्धको लानग नर्द्यमान 

स्रोतहरूको पणूय ईपयोग र नयाँ स्रोतहरूको पनहचान 

सम्बन्धी नसकाइका लानग ऄन्य पानलकाको ऄध्ययन 

भ्रमण 

राजश्व शाखा प्रमखु योजना शाखा 200 200 200 600 
जनप्रनतननधी र 

सम्पणूय कमयचारी 
गाईँपानलका 

४.२ राजस्र् परामशय सनमनतलाइ राजस्र् सधुार कायय राजश्व शाखा प्रमखु योजना शाखा  100 100 100 300 जनप्रनतननधी र परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 
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खस.न. 
क्षमता खिकासका लाखग प्रस्ताखित 

खियाकलापहरू 

कायायन्ियनका 

लाखग खजम्मेिार 
सहयोगी 

कायायन्ियन िषय र आिश्यक  बजेट सरोकारिालाहरू 

िा लाभाखन्ित 

िगय 

स्रोत ्यखिका रूपमा  

गखतखिखध सचंालन गने 

खनकाय 
२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

योजनाको बारेमा ऄनभमखुीकरण  सम्पणूय कमयचारी 

४.३ 
राजस्र् सधुार कायय योजनाको कायायन्र्यन र सोको 

नडनजटलाइजेसन 

राजश्व शाखा प्रमखु/ 

अइ टी ऄनधकृत 
अइनट ऄनधकृत 0 500 0 500 

जनप्रनतननधी र 

राजश्व शाखाका 

कमयचारीहरू 

परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

४.४ 

पानलकाको हक भोगमा रहकेा जग्गाहरूको पनहचान, 

नापजाँच र ऄद्यार्नधक तथा ऄनभलेनखकरण र 

पानलकाको स्र्ानमत्र्मा रहकेा तर ऄनभलेख नभएका 

ऄचल सम्पनत्तहरू (भर्न, मेनसनरी तथा सर्ारी 

साधनहरू) को मलू्याङ्कन तथा ऄद्यार्नधक  

नजन्सी शाखा प्रमखु प्रशासन शाखा  300 200 200 700 

जनप्रनतननधी, 

प्रशासन शाखा र 

नजन्सी शाखाका 

कमयचारी 

गाईँपानलका 

४.५ 

पानलका नभत्र रहकेा सार्यजननक महत्र्का के्षत्रको 

संरक्षण र ईपयोगको लानग नर्स्ततृ ऄध्ययन तथा 

कायय योजना तयारी र कायायन्र्यन 

राजश्व शाखा प्रमखु नजन्सी शाखा 500 0 0 500 

जनप्रनतननधी र 

राजश्व शाखाका 

कमयचारीहरू र 

नजन्सी शाखाका 

कमयचारी 

गाईँपानलका 

४.७ 
नजन्सी समानहरुको ऄध्यार्नधक गने र पेनश्क, र्ेरुज ु 

फच्र्यौट काययदल गठन । 
नजन्सी शाखा प्रमखु राजश्व शाखा 50 50 50 150 

प्रशासन शाखा र 

नजन्सी शाखाका 

कमयचारी 

गाईँपानलका 

४.८ 
पययटन के्षत्र नर्कास संभाव्यता पनहचान  र सोको 

नर्कासका लागी काययदल गठन गने र योजना बनाईने 
योजना शाखा प्रमखु प्रशासन शाखा 1000 0 0 1000 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

४.९ 
र्डाहरूलाइ पानलकाको स्रोत ऄनभर्नृद्ध गनय 

ऄननुशक्षण 
राजश्व शाखा प्रमखु प्रशासन शाखा  100 100 100 300 

र्डाका 

जनप्रनतननधी र र्डा 

सनचर्हरूलाइ 

गाईँपानलका 

४.१ 

पानलका के्षत्रनभत्र संचालनमा अएका 

व्यर्सायहरुको दताय तथा नर्ीकरणका लानग 

र्डास्तरमा ऄनभमखुीकरण 

राजश्व शाखा प्रमखु प्रशासन शाखा 100 100 100 300 
र्डाका 

जनप्रनतननधी र र्डा 

सनचर्हरू 

गाईँपानलका 

४.११ 
करदाताको नर्र्रण ऄद्यार्नधक सनहत कर तथा 

राजस्र्का ऄनभलेखहरु व्यर्स्थापन  
राजश्व शाखा प्रमखु अइनट ऄनधकृत 100 100 100 300 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
गाईँपानलका 

४.१२ 
राजस्र् प्रणालीको Computer Data Base तयारी 

सनहत बडा कायायलयसंग  Linkage तयार पाने 
राजश्व शाखा प्रमखु अइनट ऄनधकृत 500 0 0 500 

राजश्व शाखाका 

कमयचारीहरू, 

अइनट ऄनधकृत र 

र्डाका 

परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 
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खस.न. 
क्षमता खिकासका लाखग प्रस्ताखित 

खियाकलापहरू 

कायायन्ियनका 

लाखग खजम्मेिार 
सहयोगी 

कायायन्ियन िषय र आिश्यक  बजेट सरोकारिालाहरू 

िा लाभाखन्ित 

िगय 

स्रोत ्यखिका रूपमा  

गखतखिखध सचंालन गने 

खनकाय 
२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

जनप्रनतननधी र र्डा 

सनचर्हरू 

४.१३ 

राजस्र् संकलनमा कम्प्यटुर सफ्टर्ेर संचालन 

नर्षयमा पानलकाका कमयचारी एर्ं बडासनमनतलाइ 

प्रनशक्षण 

राजश्व शाखा प्रमखु अइनट ऄनधकृत 200 200 200 600 

राजश्व शाखाका 

कमयचारीहरू अइनट 

ऄनधकृत र र्डाका 

जनप्रनतननधी र 

सनचर्हरू 

परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

४.१४ 

ननजी व्यर्सायी र टोल र्स्ती संगठनका 

प्रनतनननधहरुलाइ पानलकार्ाट लगाआने कर, शलू्क, 

दस्तुर, जररर्ाना र सेर्ा शलू्कको नर्षयमा 

ऄनभमनुखकरण  

राजश्व शाखा प्रमखु योजना शाखा प्रमखु 300 300 300 900 
ननजी व्यर्सायी र 

टोल र्स्ती 

संगठनका प्रनतनननध 

गाईँपानलका 

४.१५ 
र्जेनटंग र खचय व्यर्स्थापन र श्रेस्ता प्रणाली सम्र्न्धी 

तानलम   
लेखा शाखा प्रमखु योजना शाखा प्रमखु 200 200 200 600 सम्पणूय कमयचारीहरू परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

४.१६ 
मानसक अय व्यय नर्र्रण तथा नर्त्तीय प्रगती 

प्रनतर्ेदन तयारी नर्नध 
लेखा शाखा प्रमखु 

राजश्व शाखा प्रमखु/ 

योजना शाखा प्रमखु 
100 100 100 300 सम्पणूय कमयचारीहरू गाईँपानलका 

        3750 2150 1650 7550    

५ न्याखयक काययसम्पादन                

५.१ इजलास ब्यबस्थापन काननु शाखा प्रमखु प्रशासन शाखा  300 0 0 300 
जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
गाईँपानलका 

५.२ 
र्डा ऄध्यक्षहरूलाइ न्यानयक सम्पादन बारेमा 

ऄनभमनुखकरण 
काननु शाखा प्रमखु   100 100 100 300 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

५.३ 

सामदुानयक मेलनमलापका लानग मेलनमलापकतायको 

प्रनशक्षण तथा बडा कायायलयमा मेलनमलाप केन्द्र 

स्थापना 

काननु शाखा प्रमखु प्रशासन शाखा 300 300 300 900 
र्डा जनप्रनतननधी र 

मेलनमलापकताय 
नर्षयनर्ज्ञ 

५.४ 

न्यानयक सनमनतले ऄधयर्ानषयक तथा र्ानषयक प्रनतर्ेदन 

तयार गरी छलफलका लानग प्रमखु  माफय त सभामा 

ननयनमतरुपमा पेश गने । 

काननु शाखा प्रमखु प्रशासन शाखा 150 150 150 450 
जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
गाईँपानलका 

    850 550 550 1950   



-29- 

 

खस.न. 
क्षमता खिकासका लाखग प्रस्ताखित 

खियाकलापहरू 

कायायन्ियनका 

लाखग खजम्मेिार 
सहयोगी 

कायायन्ियन िषय र आिश्यक  बजेट सरोकारिालाहरू 

िा लाभाखन्ित 

िगय 

स्रोत ्यखिका रूपमा  

गखतखिखध सचंालन गने 

खनकाय 
२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

६ सेिा प्रिाह                

६.१ 
काययनर्र्रण बनाइ प्र.प्र.ऄ.ले मेयरसँग, ऄन्य शाखा 

प्रमखुले प्र.प्र.ऄ.संग काययसम्पादन सम्झौता गने 
प्र.प्र. ऄ. प्रशासन शाखा 100 100 100 300 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
गाईँपानलका 

६.२ 

व्यर्नस्थत फाइनलङ् सम्र्न्धी तानलम तथा ननदेनशका 

तयार गरी व्यर्नस्थत फाइनलङ् प्रणालीबारे 

ऄननुशक्षण 

प्रशासन शाखा प्रमखु काननु शाखा प्रमखु 100 150 150 400 सम्पणूय कमयचारीहरू परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

६.३ 

अ.ले.प.र ऄनन्तम लेखा पररक्षणको तयारी तथा 

प्रनतर्ेदन कायायन्र्यनका लानग समन्र्य र भमूीकाका 

बारेमा ऄनभमुनखकरण 

अलेप शाखा प्रमखु लेखा शाखा 100 150 200 450 सम्पणूय कमयचारीहरू गाईँपानलका 

६.४ 
साबयजननक खझररद बारेमा सम्पणूय कमयचारीहरूलाइ 

ऄनभमनुखकरण 
लेखा शाखा प्रमखु अ.ले.प 100 150 200 450 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

६.५ 
सशुासन प्रर्द््रधनमा गुनासो सनुर्ाइ, सम्र्ोधन तथा 

व्यर्स्थापन, गुनासो पेटीकाको प्रयोग 
प्रशासन शाखा प्रमखु योजना शाखा 50 50 50 150 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

६.६ 

सार्यजननक जर्ाफदेनहताका औजारहरुको प्रयोगको 

अधार र नर्शे्लषण क्षमता नर्कास प्रनशक्षण 

(Citizen Report Card, Exit Poll, 
Community Score Card, Public 

Expenditure Tracking ) 

प्रशासन शाखा प्रमखु योजना शाखा 100 150 200 450 
जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

६.७ 
ईपभोिा समूह तथा टोल र्स्ती संगठनलाइ 

पररयोजना व्यर्स्थापन तानलम 
योजना शाखा प्रमखु प्रानबनधक शाखा 200 200 200 600 ईपभोिा समहू गाईँपानलका 

६.८ 

सेर्ाग्राह्यीको गुनासो, सझुार्, प्रनतनक्रया अनद 

समयमा थाह पाईनकालानग सझुार् पेनटकाका 

साथसाथै टेलीफोन, सामानजक संजाल, र्ेभसाआट  

जस्ता प्रनर्नधहरुको ब्यर्स्था गने र सर्यसाधारण 

नागररको पहुचँ बनृद्धकालानग ब्यापक प्रचार प्रसार 

गने । 

प्रशासन शाखा प्रमखु योजना शाखा 150 150 200 500 
जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
गाईँपानलका 

६.९ 

सेर्ा प्रर्ाहको गुणस्तरका र्ारेमा सनमक्षा गनय 

काययपानलका, शाखा प्रमखु तथा र्डा सनचर्हरुको 

चौमासनक सनमक्षा बैठक संचालन गने । 

प्रशासन शाखा प्रमखु योजना शाखा 50 50 50 150 शाखा प्रमखुहरू गाईँपानलका 

६.१० नसफाररस लगायत पानलकाका सेर्ाप्रर्ाहको अइ टी ऄनधकृत प्रानबनधक शाखा 500 500 500 1500 जनप्रनतननधी र परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 
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खस.न. 
क्षमता खिकासका लाखग प्रस्ताखित 

खियाकलापहरू 

कायायन्ियनका 

लाखग खजम्मेिार 
सहयोगी 

कायायन्ियन िषय र आिश्यक  बजेट सरोकारिालाहरू 

िा लाभाखन्ित 

िगय 

स्रोत ्यखिका रूपमा  

गखतखिखध सचंालन गने 

खनकाय 
२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

नडनजटलाइजेसनको ऄनभमुनखकरण र कायायन्र्यन कमयचारीहरू 

        1450 1650 1850 4950    

७ भौखतक पूिायधार                

७.१ 

भर्न ननमायण सम्बन्धी ननयम, नर्ननयम, काययनबधी 

तथा, मापदण्डको तयारी र सो-सम्बन्धी नर्षयमा 

ऄनभमखुीकरण 

प्रानबनधक शाखा प्रमखु योजना शाखा 1000 1000 1000 3000 
 जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

७.२ 
नजअइएस सम्बन्धी तानलम र घर नम्बरीङ सम्बन्धी 

ऄनभमनुखकरण 
प्रानबनधक शाखा प्रमखु अइनट ऄनधकृत 500 500 500 1500 

प्रानबनधक शाखा, 

योजना शाखाका 

कमयचारी र अइनट 

ऄधीकृत 

परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

७.३ 
 भर्न ननमायण काययमा नर्पद ् जोनखम न्यनूीकरण 

सम्बन्धी तानलम 
प्रानबनधक शाखा प्रमखु नर्पद व्यबस्थापन शाखा 100 150 150 400 सम्पणूय कमयचारीहरू परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

७.४ 
सरुनक्षत भर्न ननमायणका लानग नमस्त्रीहरूलाइ सीप 

नर्कास तानलम 
प्रानबनधक शाखा प्रमखु नर्पद व्यबस्थापन शाखा 250 250 250 750 

छनौट गररएका  

नमस्त्रीहरू 
गाईँपानलका 

७.५ 
नर्कास पररयोजनाहरूको गुणस्तररयता ननधायरण र 

प्रानर्नधक लेखा पररक्षण सम्बन्धी तानलम 
प्रानबनधक शाखा प्रमखु लेखा शाखा 200 200 200 600 सम्पणूय कमयचारी परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

७.६ 
पररयोजनाहरुको सम्भाव्यता ऄध्ययनको तयारी 

सम्बन्धी तानलम । 
प्रानबनधक शाखा प्रमखु योजना शाखा 150 150 200 500 

प्रानबनधक र योजना 

शाखाका कमयचारी 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

७.७ 
ठेक्का सम्बन्धी कागजातको तयारी र मलू्याङ्कन र 

इ-नबनडङ प्रनक्रया सम्बन्धी तानलम 
प्रानबनधक शाखा प्रमखु योजना शाखा 100 150 200 450 

प्रानबनधक र योजना 

शाखाका कमयचारी 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

७.८ 

सडक तथा ऄन्य परू्ायधारहरुलाइ ननयनमत ममयत 

सभ्भार गरी ऄनर्नच्छन्न रूपमा संचालन गनय ममयत 

सभ्भार कोषको ननदेनशका तयार गरी कायायन्र्यन गने   

योजना/प्रानबनधक 

शाखा प्रमखु 
योजना शाखा 500 500 500 1500 

प्रानबनधक र योजना 

शाखाका कमयचारी 
गाईँपानलका 

        2800 2900 3000 8700    

८ सामाखजक समािेशीकरण                

८.१ सामानजक सरुक्षा काययक्रमको ऄनभमखुीकरण 
मनहला/सामानजक 

नर्कास शाखा प्रमखु 
प्रशासन शाखा  100 100 100 300 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
गाईँपानलका 

८.२ 
मनहला ईत्थान काययक्रम, जेष्ठ नागररक लनक्षत 

काययक्रम, दनलत ईत्थान काययक्रम पनहचान र 

मनहला/सामानजक 

नर्कास शाखा प्रमखु 
काननु शाखा 150 150 150 450 समदुाय गाईँपानलका 
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खस.न. 
क्षमता खिकासका लाखग प्रस्ताखित 

खियाकलापहरू 

कायायन्ियनका 

लाखग खजम्मेिार 
सहयोगी 

कायायन्ियन िषय र आिश्यक  बजेट सरोकारिालाहरू 

िा लाभाखन्ित 

िगय 

स्रोत ्यखिका रूपमा  

गखतखिखध सचंालन गने 

खनकाय 
२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

पररचालन  ऄनभमखुीकरण 

८.३ 

जनजानत लनक्षत काययक्रम, यरु्ा लनक्षत काययक्रम र 

फरक क्षमता भएका बगयलाइ प्रत्यक्ष फाइदा पगु्ने 

काययक्रमको पनहचान तथा पररचालन 

मनहला/सामानजक 

नर्कास शाखा प्रमखु 
काननु शाखा 100 150 200 450 समदुाय गाईँपानलका 

८.४ लनक्षत समहू पाश्र्र्नचत्र ननमायण 
मनहला/सामानजक 

नर्कास शाखा प्रमखु 
काननु शाखा 0 500 0 500 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

८.५ 

लैंनगक सामानजक समार्ेनशकरण ईत्तरदायी बजेट 

तजुयमा तथा पररक्षण काययनर्नध तयार गरर कायायन्र्यन 

गने 

मनहला/सामानजक 

नर्कास शाखा प्रमखु 
काननु शाखा 300 0 0 300 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

        650 900 450 2000    

९ िातािरण सरंक्षण तथा खिपद् ब्यस्थापन                

९.१ 
र्ातार्रण संरक्षण र फोहोरमैला व्यर्स्थापन सम्बन्धी 

गोष्ठी 
र्ाताबरण शाखा प्रमखु 

नर्पद ब्यबस्थापन 

शाखा 
100 100 100 300 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 

गाईँपानलका 

९.२ 
र्ातार्रण संरक्षण, हररयाली प्रर्द््रधन तथा सरसफाइ 

काययमा र्डा सनमनतलाइ ऄनभमनुखकरण 
र्ाताबरण शाखा प्रमखु 

नर्पद ब्यबस्थापन 

शाखा 
150 150 150 450 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 

गाईँपानलका 

९.३ 

फोहर मैला व्यर्स्थापन काययनर्नध तयार गने र सोनह 

ऄनरुुप र्जार सफा र सनु्दर ऄनभयान कायायन्र्यनमा 

ल्याईने । 

र्ाताबरण शाखा प्रमखु 
नर्पद ब्यबस्थापन 

शाखा 
200 200 200 600 

जनप्रनतननधी, 

कमयचारीहरू र 

समदुाय 

गाईँपानलका 

९.४ 
नर्पद व्यबस्थापन तथा र्ातार्रण सुधार सम्र्न्धी 

नीनत तथा काययनर्धी र गुरु योजना तजुयमा । 
र्ाताबरण शाखा प्रमखु 

नर्पद ब्यबस्थापन 

शाखा 
150 500 0 650 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

९.५ 

प्रत्येक र्डाहरुमा  नर्पद ब्यर्स्थापन सम्र्नन्ध 

स्र्यंसेबी काययदल गठन गरी  अर्श्यक ज्ञान र नसप 

प्रदान गने  । 

र्ाताबरण शाखा प्रमखु 
नर्पद ब्यबस्थापन 

शाखा 
150 150 150 450 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
गाईँपानलका 

९.६ फोहर मैला व्यर्स्थापन (३ अर) तानलम र्ाताबरण शाखा प्रमखु 
नर्पद ब्यबस्थापन 

शाखा 
100 150 200 450 

जनप्रनतननधी, 

कमयचारीहरू र 

समदुाय 

परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

९.७ 
जोनखम न्यनूीकरण तथा नर्पदव््यर्स्थापन नीनत 

तजुयमा र जोनखम न्यनूीकरण तानलम  
र्ाताबरण शाखा प्रमखु 

नर्पद ब्यबस्थापन 

शाखा 
200 200 200 600 

जनप्रनतननधी, 

कमयचारीहरू र 

समदुाय 

परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 
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खस.न. 
क्षमता खिकासका लाखग प्रस्ताखित 

खियाकलापहरू 

कायायन्ियनका 

लाखग खजम्मेिार 
सहयोगी 

कायायन्ियन िषय र आिश्यक  बजेट सरोकारिालाहरू 

िा लाभाखन्ित 

िगय 

स्रोत ्यखिका रूपमा  

गखतखिखध सचंालन गने 

खनकाय 
२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

        1050 1450 1000 3500    

१० सहकायय र समन्िय                

१०.१ टोल र्स्ती समहू गठन र पररचालन  योजना शाखा प्रमखु प्रानबनधक शाखा 100 150 200 450 
जनप्रनतननधी, 

कमयचारीहरू र 

समदुाय 

गाईँपानलका 

१०.२ 

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तथा ऄन्य स्थानीय 

ननकायहरुसँग काययगत सम्बन्ध स्थापना गरी नर्कास 

ननमायण तथा सेर्ा प्रर्ाहमा दोहोरो नपने गरी 

तादात्मता  

प्र.प्र. ऄ. प्रशासन शाखा 100 150 200 450 
जनप्रनतननधी र 

शाखा प्रमखुहरू 
गाईँपानलका 

१०.३ 

कमयचारीहरु ईपभोिा सनमनतहरु, टोलर्स्तीहरु र 

सरोकारर्ालाहरु लाइ लेखापररक्षण र सार्यजननक 

लेखा पररक्षण सम्र्न्धी ऄनभमुनखकरण 

योजना शाखा प्रमखु सामनजक नर्कास शाखा 200 200 200 600 
जनप्रनतननधी, 

कमयचारीहरू र 

समदुाय 

गाईँपानलका 

१०.४ गैसस प्रोफाआल तयार र गैसस पररचालन नीनत तजुयमा  
मनहला/सामानजक 

नर्कास शाखा प्रमखु 
सामनजक नर्कास शाखा 0 300 0 300 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

१०.५ 
सार्यजननक ननजी साझेदारी काययक्रम संचालन 

काययनर्नध तयारी  
योजना शाखा प्रमखु सामनजक नर्कास शाखा 150 0 0 150 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

१०.६ 
ननजी के्षत्रलाइ सार्यजननक ननजी साझेदारी 

व्यर्स्थापन तानलम  
योजना शाखा प्रमखु सामनजक नर्कास शाखा 100 100 200 400 समदुाय गाईँपानलका 

१०.७ 
सेर्ा प्रदायकहरुको नक्सांकन तथा जनशनि 

पररचालनका लानग रोस्टर तयारी  
योजना शाखा प्रमखु सचूना शाखा 100 0 0 100 सम्पणूय कमयचारी गाईँपानलका 

१०.८  लैंनगक तथा सामानजक समार्ेशीकरण तानलम 
मनहला/सामानजक 

नर्कास शाखा प्रमखु 
योजना शाखा 150 150 150 450 

जनप्रनतननधी र 

कमयचारीहरू 
परामशयदाता, नर्षयनर्ज्ञ 

१०.९ नर्नभन्न सनमनतहरुर्ीच ऄन्तर सनमनत समन्र्य र्ैठक  प्र.प्र. ऄ. प्रशासन शाखा 100 100 100 300 जनप्रनतननधी गाईँपानलका 

  जम्मा     1000 1150 1050 3200    

  कुल जम्मा     17550 17300 17300 52150    
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३.७ क्षमता खिकासका रणनीखतहरू 

यस योजना कायायन्र्यनका लानग दहेाय बमोनजमका मलू रणनीनतहरू ऄर्लम्बन गररनेछ: 

 कायय नर्र्रणका अधारमा कायय सम्पादन गने प्रणालीलाइ प्रबयद्धन गररनेछ । 

 पद र क्षमता ऄनसुारको नजम्मेर्ारी सनुम्पने पद्धनतलाइ बढार्ा नदआनेछ । 

 दोहोरोपन हटाईने, स्रोत–साझदेारी गने एर्म ्गाईँपानलकानभत्र ईपलब्ध हुने सेर्ाहरूको गणुस्तरमा ऄनभर्नृद्ध गररनेछ । 

 गसैसहरू, ननजी सेर्ा प्रदायकहरूबीच ननयनमत सञ्चार, सम्पकय , परामशय र ऄन्तरनक्रया गररनेछ । 

 नर्त्तीय व्यर्स्थापन, योजना तजुयमा प्रनक्रया, कायायन्र्यन, समन्र्य र ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन काययलाइ प्रभार्कारी 

बनाआनेछ । 

 अर्श्यक भौनतक सनुर्धा, सरसफाआ तथा सचूना प्रनर्नधमा जोड नदआनेछ । 

 कमयचारीको कायय शलैीमा सधुार तथा ऄन्तरसम्बन्धलाइ सदुृढ गररनेछ । 

 गाईँपानलकाको अन्तररक स्रोतले सम्भर् नहुने क्षमता नर्कास नक्रयाकलापका लानग प्रादनेशक तथा स्थानीय शासन 

काययक्रम, सङ्घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नर्कास साझदेार तथा गरैसरकारी संघ संस्था समक्ष 

ऄनरुोध गररनेछ । 

 ननयनमत प्रकृयाको रुपमा अन्तररक एर्म ् बाह्य श्रोतबाट यथेष्ट बानषयक बजटे नर्ननयोजन गरी क्षमता नर्कासका 

नक्रयाकलाप संचालन र कायायन्र्यन गने । 

 कायययोजना सनहत कमयचारीलाइ योजना कायायन्र्यनको नजम्मेर्ारी नदने । 

 सेर्ा प्रदायक र सेर्ाग्राहीको क्षमता ऄनभर्नृद्ध गरी सहकाययबाट योजना कायायन्र्यन गने । 

 श्रनृजत ऄर्सर र चनुौतीको समनूचत व्यर्स्थापन गने । 

३.८ क्षमता खिकास योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  

क्षमता नर्कास योजनाको प्रभार्कारी कायायन्र्यामा ननयनमत ऄनगुमन तथा मलू्यांकनको महत्र्पूणय भनूमका रहन्छ । 

यस योजनाको ननयनमत ऄनगुमन काययको मखु्य नजम्मरे्ारी ऄनगुमन तथा सपुरीर्के्षण सनमनत सनमनतको हुनेछ । यस योजनामा 

गाईँपानलका तथा र्डा दबैु स्तरका कमयचारीहरुको क्षमता नर्कासका लानग काययक्रमहरु समार्शे गररएको हुदा क्षमता नर्कास 

कायययोजना कायायन्र्यन तथा ईपलव्ध बजटेको खचयबारे सङ्घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रादनेशक तथा 

स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम र प्रदशे सुशासन केन्द्रबाट पनन ऄनगुमन गनय सनकनेछ । यसका ऄलार्ा तेस्रो पक्षको समते 

यसमा सहभानगता रहन सक्छ । र्डास्तरको काययक्रमको ऄनगुमनको हकमा गाईँपानलका, सामानजक नर्कास शाखाको 

प्रमखुको भनूमका रहने छ । 

क्षमता नर्कास काययक्रम ऄन्तगयत सञ्चानलत काययक्रमहरुको स्थलगत ननरीक्षण, चौमानसक प्रगनत प्रनतर्देन, लनक्षत 

तथा लाभानन्र्त र्गयको प्रनतनक्रया एर् ंपषृ्ठपोषण, घटना ऄध्ययन र ऄधयर्ानषयक समीक्षा जस्ता सहभानगतामलूक नबनधहरुद्धारा 

योजनाको ऄनगुमन गररने छ । सङ्घीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रादनेशक तथा स्थानीय शासन सहयोग 

काययक्रम र प्रदशे सशुासन केन्द्र साथै नगरपानलका संघ/गाईँपानलका महासंघबाट पनन ननयनमत ऄनगुमन गरी अर्श्यक सझुाब 

तथा पषृ्ठपोषण प्राप्त गनय सनकनेछ । यसका साथै क्षमता नबकासका लानग बनाएको कायययोजना ऄधयर्ानषयक र र्ानषयक रुपमा 

समीक्षा गरी सोको अधारमा काययक्रमहरुको अर्श्यक पररमाजयन तथा ऄद्यार्नधक गररने छ । राजनीनतक दल, ननर्ायनचत 

जनप्रनतनननधका साथै दात ृननकायको पनन प्रत्यक्ष र्ा परोक्ष रुपमा ऄनगुमनको भनूमका रहने छ । 
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३.९ सुझािहरू 

 गाईँपानलकामा काययरत सम्पणूय कमयचारीहरूलाइ कायय नर्र्रण ईपलब्ध गराईने, कायय नर्र्रणमा ईल्लेख भएका 
नर्षयमा प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृत, सम्बनन्धत शाखाका ऄन्य कमयचारी र प्रशासन शाखा प्रमखु बीच ऄन्तरनक्रया 

गने र सो कायय नर्र्रणको अधारमा कायय सम्पादन मलू्याङ्कन गने, 

 कमयचारीहरूको ननयनमत बस्ने मानसक बैठकमा क्षमता नर्कास योजना कायायन्र्यनको ऄर्स्था बारेमा छलफल गने, 

 गनुासो ऄनभलेखीकरण तथा व्यर्स्थापन गदाय अइ परेका समस्या र यसको समाधानका लानग क्षमताको कुन तहमा 

के ऄप्ठ्यारो पयो भनी चौमानसक रूपमा समीक्षा गने, 

 सनक्रय रुपमा काम गने र्ातार्रणका लानग कायायलयको सरसफाआ तथा शौचालयमा पानीको व्यर्स्था र कायायलय 
एर् ंप्रतीक्षालयको ननयनमत ममयत सम्भार र रंगरोगन गने, 

 गाईँपानलका तथा र्डाहरू, नर्कास साझदेार, गसैस नबचको संचार संजाल तथा तानलमका लानग दात ृननकाय तथा 

सङ्घीय र प्रदशे सरकारलाइ ऄनरुोध गने, 

 पसु्तकालय तथा सचूना केन्द्र, सोधपछु तथा सहायताकक्षको स्थापना र स्तरोन्ननत गरी अकषयक बनाईनकुो साथै 

कायायलय नभत्रको फननयचर र फाआनलङ् व्यर्स्थाको पनुरार्लोकन गरी कायय चसु्तताको लानग कमयचारीको सानो 

समहू बनाइ नजम्मरे्ारी नदने ।  
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भाग—४ . खनश्कषय र सुझाि  

४ . १ खनश्कषय   

स्थानीय तहमा ननर्ायनचत जनप्रनतनननधहरूको समार्नेशताले लोकतानन्त्रक ऄभ्यासलाइ मजबतु बनाईन सहयोग त 

गरेको छ नै, अम जनतामा नर्कास र समनृद्धको अशा र अकांक्षालाइ एकानतर ह्वात्त ैबढाएको छ भने ऄकोतफय  ननक्षेपण 

गररएका प्रशासननक, अनथयक र राजनीनतक ऄनधकारको प्रयोग गद ैअफ्नो काययसम्पादनलाइ चसु्त र दरुुस्त बनाईन स्थानीय 

तहहरुलाइ ऄनेकौं चनुौती थनपएका छन ् । स्थानीय तहको नेततृ्र्मा काम गने तीव्र आच्छाशनि त छ, तर नर्कासका लानग 

आच्छाशनि र पैसा मातै्र भएर पगु्दनै, त्यसका लानग स्रोतसाधनसँग ैकाययसम्पादनको नर्नशष्ट क्षमताको नर्कास गनुय अर्श्यक 

हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूले मात्र ईत्तरदानयत्र्, जनसहभानगता र पारदनशयताजस्ता पक्षको सनुननितता प्रदान गद ै सशुासन 

प्रर्द्धयन गनय सक्छन ् भन्ने मान्यतालाइ साथयक रूपमा अकार नददं ै संघीयता कायायन्र्यनलाइ सफलताको मागयमा ऄनघ 

बढाईनका लानगसमते ईनीहरूको क्षमता नर्कासका लानग पयायप्त प्रयास र लगानीको अर्श्यकता दनेखन्छ । ऄनहले स्थानीय 

सरकारहरू ऄनेकौं समस्याको चक्रमा जनेलएका छन ् । अन्तररक स्रोतको ऄर्स्था कमजोर छ । स्थानीय सरकारहरूको 

सञ्चालनमा स्रोत र सामर्थ्रययको ऄभार् छ । एकानतर स्थानीय तहले पाएका अयस्रोतहरू सीनमत छन ्भने ऄकायनतर अफ्नो 

अयस्रोतको सधुार र्ा र्नृद्ध गनेतफय  स्थानीय तहहरूले अर्श्यक पहल गनय सकेका छैनन ् । सबै ननर्ायनचत प्रनतनननधहरू 

ऄझसैम्म पनन अफ्नो ऄनधकारको व्यापकताबारे सचेत भआसकेका छैनन ् । स्थानीय तहमा ननम्न स्तरको प्रनतद्वनन्द्वताको 

राजनीनत नर्द्यमान छ । नीनतगत स्पष्टताको ऄभार् छ । ऄनधकांश स्थानीय तहमा प्रशासननक, अनथयक र न्यानयक कामहरूमा 

क्षमता नर्कास गने र दक्ष हुने र्ा बनाईने काययमा कमी छ । जनप्रनतनननधहरू मात्रै होआन, जनप्रनतनननधहरूलाइ अर्श्यक 

सल्लाह र सझुार् नदने तथा ननणययहरूलाइ कायायन्र्यन गने कमयचारीहरूमा पनन क्षमता, ऄग्रसरता र पहलकदमीमा समस्या 

दनेखएको छ । यसका लानग स्थानीय तहको नेततृ्र् र परम्परागत शैलीको प्रशासननक संयन्त्रका नर्चमा तालमले हुन नसक्न ुहो 

। परम्परागत काययसम्पादनमा अधाररत व्यर्स्थापन पद्धनतले ईपलनब्ध के भयो भन्दा पनन नर्त्तीय प्रगनत कनत भयो भन्न े

कुरालाइ बढी महत्र् नदन्छ ।  

क्व्होलासोथार  गाईँपानलकामा सम्पन्न गररएको क्षमता नर्शे्लषणर्ाट प्राप्त सचूना र जानकारीहरुले पनन यस 

गाईँपानलकाको र्तयमान ऄर्स्था माथीकै सन्दभयसंग मलेजोल राख्दछ । संस्थागत क्षमताको ऄर्स्थालाइ तथ्याङ्कका 

अधारमा प्रश्ततु गदाय सयको संख्याका सचूकहरूका अधारमा गररएको क्षमता नर्शे्लषणका माध्यमबाट प्राप्त गररएको 

पररणामलाइ  यस गाईँपानलकाले गरेको अन्तररकरण प्रकृयालाइ सबैभन्दा महत्त्र्पूणय पक्षका रूपमा नलन सनकन्छ । यसका 

ऄलार्ा गाईँपानलका ऄध्यक्ष ईपाध्यक्ष ,र्ाडय ऄध्यक्ष, काययपानलकाका   सदस्यहरूसनहत प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत र शाखा 

प्रमखुहरूको यस प्रकृयामा रहकेो ऄथयपणूय संलग्नताले गाईँपानलकाको अगामी नदनमा रूपान्तरणमा यो संस्थागत लेखाजोखा 

नर्शे्लषणको पररणाम सहायक नसद्ध हुने नर्श्वास गररएकोछ ।  

नर्शे्लषणका पररणामहरूले देखाईंछन नक यस गाईँपानलका नभत्र स्थानीय सरकारको प्रगनत झनल्कने एकीकृत सचूना 

प्रणालीको कमी छ ,ऄनभलेखीकरण र ररपोनटयङ पद्धनत कमजोर दनेखन्छ । यस्ता नर्षयलाइ नर्शषे प्रथनमकता नदनपुने दनेखन्छ 

। यद्धनप ,यस गाईँपानलकाको नेततृ्र् र कमयचारीहरुले सेर्ा प्रर्ाहमा प्रभार्काररता ल्याईन कोनशस गरररहकेो दनेखन्छ । स्थानीय 

नागररकहरूले समते गाईँपानलकाको यस ऄनभयानलाइ  सहयोग गरी स्थानीय शासन प्रणालीको नहस्सा हुन प्रोत्सानहत भएका 

दनेखन्छन । तसथय, बदुांगत रुपमा भन्न ुपदाय ननम्न ननस्कशयमा पगु्न सनकन्छः  

 क्षमता नर्शे्लषणर्ाट ऄभ्यासले ननर्ायनचत प्रनतनननध र कमयचारी दरु्मैा काननूले चाहकेो भनूमकामा थप प्रष्टता अएको छ । 

 ननर्ायनचत प्रनतनननध र कमयचारी लगायतका स्थानीय सरकारको कायय सम्पादन प्रनतको गनम्भरता र प्रयास राम्रो दनेखन्छ, 

यद्यनप ईनीहरूलाइ व्यनिगत, संगठनात्मक र संस्थागत रूपमा क्षमता नर्कास सम्बनन्धत प्याकेजको अर्श्यक छ । 
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 कायायलय भर्नका साथै ईपयूि काययकक्षको ऄभार्मा पनन शाखागत सेर्ाहरुको प्रर्ाहमा जनप्रनतनध र कमयचारी दबैु 

गनम्भरता परू्यक लागकेो दनेखन्छ । 

 स्थानीय शासन प्रणालीलाइ संस्थागत गनय गाईँपानलकामा अर्श्यक काननूहरू तजुयमा भएका छन जसले गाईँपानलकालाइ 

स्थानीय कर लाग ूगनय, नर्कास योजनाको तजुयमा र कायायन्र्यन गनय, प्रशासन प्रणालीलाइ ननयमन गनय, ननर्ायनचत प्रनतनननध 

र कमयचारीहरू बीचको समन्र्य स्थानपत गने लगायत ऄन्य काययहरूलाइ सबल बनाएकोछ ।  

 सबै र्डा कायायलयहरु संचालनमा रही तोनकएका सेर्ा प्रर्ाह भइरहकेो छ तर कमयचारीको ऄभार्मा प्रभार्कारीता कम 

दनेखन्छ । 

 मलु्याकंन ऄर्नधमा पत्ता लगाआएका कारणहरूले दखेाईंछन नक गाईँपानलकामा सेर्ा प्रर्ाहको प्रमखु चनूौनत प्रानर्नधक 

पषृ्ठभनूमका साथै ज्ञान र स्थानीय शासनको ऄनभुर् सम्बन्धी मानर् संसाधनको ऄभार् दनेखन्छ।  

 जनशनिको व्यर्स्थापन सम्बन्धमा कमयचारी समायोजनको ऄनन्तम ननष्कशय नभइसकेको हुदँा जनशनि व्यर्स्थापन र 

पररचालनमा कनठनाइ जस्को प्रभार् सेर्ा प्रर्ाहमा परेको छ । 

 अन्तररक स्रोतको संभार्ना खोजी र पररचालनमा गाईँपानलकामा ईल्लेखननय प्रयाशहरू हुन सकेका छैनन ।   

४ .२ सुझािहरु 

 काययपानलका सदस्य, र्डा सनमनत सदस्य लगायत सभाका सबै सदश्यरूले क्षमता (नेततृ्र् नर्काश, भनूमका तथा नजम्मरे्ारी 

सम्बन्धी) बढाईन ुअर्श्यक छ । जसले गदाय ईननहरूलाइ र्डा तहका काम कारबाहीहरू सम्पादन गने क्षमताको नर्कास 

तथा  र्ाडयका कामहरू सञ्चालन गनय सहज होस । 

 गाईँपानलकाको O &M गनय जरूरी छ । यसकालानग नर्ज्ञ समहुको सहयोग नलन सनकन्छ । जसले सनमनत, शाखा, तथा 

आकाइ, प्रनतनननध तथा कमयचारीको कायय नर्र्रण तयार गरी कायायन्र्यन गनय सहयोग गछय । 

 कनम्तमा पनन प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत र शाखा प्रमखुहरु संग कायय सम्पादन करार कायायन्र्यनमा  ल्याईन अर्श्यक 

दनेखन्छ । 

 ब्यनिगत कायय सम्पादन मलू्यांकन सनहत क्षमताको लेखाजोखा गरी प्रभार्कारी रूपमा कायायन्र्यनमा ल्याईन (दण्ड र 

परुस्कार) जरुरी दनेखन्छ । 

 प्रनक्रयागत रूपमा काययक्रमहरूको जस्तै भर्न ननमायण मापदण्ड, लैंनगक ईत्तरदायी बजेट, संगठनात्मक नर्कास, अनद 

सहनजकरण गरी गाईँपानलकाको क्षमता बनृद्ध गनय सनकन्छ । 

 क्षमता  नर्कासका ईपायहरू ईदाहरणका लानग प्रनशक्षण, साथी-नसकाइ काययक्रमहरू, काययशालाहरू, भ्रमणहरू, अनद 

कायायन्र्यन गनय जरूरी छ् । 

 सेर्ाहरुको ननमायण र नर्स्तारमा समन्र्य तथा सहकाययका लानग ऄन्य स्थानीय सरकारहरूसंग ऄन्तर तथा अन्तररक 

सम्बन्ध तथा समन्र्यको नर्कास गनय जरूरी छ् ।  

 ननयनमत ननगरानी र ऄनगुमन संयन्त्रलाइ प्रभार्कारी तथा यसको क्षमता नर्कास गनय अर्श्यक छ जसले गाईँपानलकाका 

काम कारर्ाहीहरूलाइ ननयनमत रूपमा पषृ्ठपोषण गने गदयछ । यसलेगदाय ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, काययपानलका बोडय, प्रमखु 

प्रशासनकय ऄनधकृत र ऄन्य नजम्मरे्ार शाखा तथा व्यनिलाइ जानकारी प्रदान हुने गछय । 

 सबै र्डा कायायलयहरुलाइ स्थानीय सरकारको सेर्ाप्रर्ाहकालानग क्षमतापणूय तहका रुपमा नर्कास गने तफय  लाग्न ु पन े
दनेखन्छ । 
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अनुसूची खिबरणहरू 

अनुसूखच १: गाउँपाखलकाको क्षमता खिकास सम्बन्धी लेखाजोखाको पररणाम 

क्षमता 

खिकासको के्षत्र 

क्षमता खिकासको 

प्रकार  

अपेखक्षत क्षमता  बतयमान क्षमता क्षमता न्यूनता क्षमता खिकासका लाखग आिश्यकताहरू 

अर्नधक योजना भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

स्थानीय तहको योजना तजयमाु 

नदग्दशयन ऄनरुुप बनेको हुन ुपने 

नयाँ अगानर्यो 

कायायन्र्यनको चरणमा 

गाईँपानलकाले अर्नधक योजना 

ऄद्यार्नधक गने । 

ऄद्यार्नधक अर्नधक गाईँ नर्कास योजना 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

योजना तजुयमा काययनर्नध 

र्नेको हुन ुपने 

हाल नबनेको  स्थानीय तहसँग सम्बनन्धत काननु ननमायण र कायायन्र्यन, 

ऄनधकार क्षेत्रबारे ऄनभमनुखकरण अर्श्यक भएको 

मानर्ीय स्रोत नर्षय नर्ज्ञ र गणकको 

अर्श्यकता 

नर्षय नर्ज्ञ र गणकको 

अर्श्यकता 

समय ऄभार्का कारण परामशयदाता माफय त 

कायायन्र्यन गने गरेको 

र्ानषयक रुपमा बस्तगुत नर्र्रण र अर्नधक योजना 

ऄद्यार्नधक गनुयपने 

दक्षता नभएको नभएको ज्ञान, सीप  

क्षेत्रगत नर्कास 

योजना तथा नीनत 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

गाईँपानलकासंग श्रोतको 

पयायप्तता 

  अर्श्यक बजेटको नर्ननयोजन 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

नीनत,ननयम र काययनर्नध 

बनेको हुनपुने 

नभएको केनह बननरहकेो र केनह बन्ने तयारीमा  

मानर्ीय स्रोत पयायप्त जनशनि नभएको नसनमत जनशनिका कारण बनाईन कनठन  

दक्षता पयायप्त जनशनि केही क्षेत्रगत योजना तयार भआ 

कायायन्र्यनमा रहकेा र केही 

तयार हुने क्रममा 

ज्ञान, सीप ज्ञान, सीप काययनर्नध,समन्र्य, प्रनतर्ेदन अनदमा ऄझ बढी ज्ञान र 

सीप अर्श्यक 

समार्ेशी नर्कास 

नीनत (लैङ्नगक 

समनर्कास, 

दनलत 

सीमान्तकृत, 

जनजानत, 

गररबमखुी) 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

शाखाको स्थापना र सम्बनन्धत 

क्षेत्रमा पयायप्त बजेट नर्ननयोजन 

बजेट नर्ननयोजन भआ 

कायायन्र्यनमा अएको 

तानलम प्राप्त जनशनिको ऄभार् लैससास परीक्षण, जेण्डर बजेट र यस सम्बन्धी नीनत 

ननयमबारे क्षमता नर्कास 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

लैससास सम्बन्धी नीनत, 

ननयम र काययनर्नध तजयमाु भआ 

कायायन्र्यन 

लैससास नीनत र नहसंानपनडत 

मनहलाहरुका लानग राहत कोष 

पररचालन काययनर्नध तजुयमा 

भआ कायायन्र्यन भएको 

काननू तजुयमा र कायायन्र्यन गनयका लानग 

दक्ष जनशनिको ऄभार् 

काननू तजुयमा सम्बन्धी तानलम 

मानर्ीय स्रोत पयायप्त जनशनि हाल एक जना लैससास 

सम्पकय  नबन्दकुो रुपमा काययरत 

 ऄन्तर शाखा र ननकायबीच सचूना अदान प्रदान, सञ्चार, 

समन्र्य 

दक्षता लैससासको क्षेत्रमा र्कालत, हाललाइ नभएको तानलम ऄभार्का कारण ऄपेनक्षतरुपमा समन्र्य सीप, नीनत–ननदनेशकाबारे ऄनभमखुीकरण, सफल 
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पैरर्ी र सहजीकरण गनय सक्ने नभएको ऄभ्यास क्षेत्रको भ्रमण 

र्ानषयक योजना 

 तजुयमा 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

गाईँपानलकासँग पयायप्त श्रोत 

भएको 

सात चरणको योजना तजयमाु 

प्रनक्रया ऄनुसार अंनशक 

रुपमा हुने गरेको 

योजना तजुयमा नदग्दशयनको बारेमा कम 

जानकारी 

सम्पणूय जनप्रनतनननध तथा कमयचारीहरुलाइ योजना तजुयमा 

प्रनक्रया सम्बन्धी तानलम 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

सङ्घीय सरकारको योजना 

तजुयमा नदग्दशयनको अधारमा 

बनाईन सनकने 

हाल गाईँपानलकाको अफ्नो 

काययनर्नध तजुयमा नभएको हुदा 

सङ्घको काययनर्नधको 

अधारमा योजना तजुयमा हुने 

गरेको 

काययनर्नधको पणूय पररपालन नभएर केही 

कनठनाआ ईत्पन्न 

काययनर्नध तजुयमाका लानग ऄनभमखुीकरणको अर्श्यकता 

मानर्ीय स्रोत गाईँपानलकामा पयायप्त तानलम 

प्राप्त जनशनि हुनपुने 

योजना तजुयमामा कम नर्ज्ञता 

भएका 

परम्परागत रुपमा योजना तजुयमा हुने गरेको योजना तजुयमा प्रनक्रयाको बारेमा ऄननर्ायय रुपमा जानकारी 

प्राप्त भएको 

दक्षता योजना तजयमाुमा योजना 

ऄनसुार बजेट 

  सहभानगतामलूक योजना तजुयमा  नर्नध, योजनाको 

प्राथनमकीकरण अनदमा तानलम चानहने स्रोत जटुाईनका 

लानग केन्द्रसँगको समन्र्य र पहचँ ुर्नृद्ध 

योजना 

कायायन्र्यन र 

क्षमता 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

काययनर्नधहरूको पणूय पालना धेरै योजना तर थोरै बजेट हुने 

गरेको 

बजेट नर्ननयोजन कम (स्रोतको ऄभार्) कायय नर्नध चानहने, ऄनभमखुीकरण गरी ज्ञान, सीप र 

सकारात्मक धारणा बनाईन ुपने 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

ईपभोिा सनमनतहरूको 

समयमै गठन 

पणूय पालना नभएको ऄनभमखुीकरण र ऄनुशासनमा कमी समदुायस्तरमा नर्कास ननमायण सम्बन्धी ऄनभमखुीकरण र 

जानकारी 

मानर्ीय स्रोत योजनालाइ सही ढंगले 

सञ्चालन गने 

गठनमा नढलाआ समार्ेशी ईपभोिा सनमनत बनाईन कनठन ईपभोिा सनमनतलाइ ऄनभमखुीकरण, जानकारी, स्थानीय 

अचार संनहतामा कडाआ गने 

दक्षता योजना ऄनसुार बजेट 

नर्ननयोजन 

ईपभोिा सनमनतहरूमा सीप र 

अचार संनहता पालनामा कमी 

सीप र सकारात्मक मनोर्नृत्त ममयत संभार कोष स्थापना र पररचालन 

ममयत संभार र 

व्यर्स्थापन 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

काययनर्नधहरूको पणूय पालना बजेट ऄनसुार योजना छनोट ममयत संभार र व्यर्स्थापनलाइ चासो 

ननदआएको 

सम्पणूय जनप्रनतनननध तथा कमयचारीहरुलाइ योजना तजुयमा 

प्रनक्रया सम्बन्धी तानलम 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

ईपभोिा सनमनतहरू समयमै 

गठन 

नीनत, ननयम र काययनर्नध 

नबनेको 

— — 

मानर्ीय स्रोत योजनालाइ सही ढंगले 

संचालन गने 

— — — 

दक्षता गाईँपानलकासँग पयायप्त श्रोत — — ईपभोिा सनमनतलाइ ऄनभमखुीकरण, जानकारी, स्थानीय 
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भएको अचार संनहतामा कडाआ गने 

ऄनगुमन र 

मलू्याङ्कन 

प्रणाली 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

— — — — 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

नीनत ननयम, काययनर्नध पालना ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन 

काययनर्नध तजुयमा भआ अंनशक 

पालना भएको 

शतप्रनतशत पररपालना नभएको — 

मानर्ीय स्रोत ऄनगुमन तथा सपुरीरे्क्षण 

सनमनत नक्रयानशल 

ऄनगुमन र सपुरीरे्क्षण 

सम्बन्धी स्पष्ट नजम्मेर्ारी 

नकटान भएको 

ऄनगुमन तथा सपुरीरे्क्षण सनमनतलाइ 

तानलम नभएको 

ननतजामलूक ऄनगुमनका लानग पहल गनुयपने 

दक्षता — — ऄनगुमन÷मलू्याङ्कनका प्रानर्नधक 

पक्षहरूमा धेरै कमयचारीमा ज्ञानको कमी 

नर्नभन्न शाखाका कमयचारी र र्डा सनचर्हरूलाइ ऄनुगमन 

सम्बन्धी तानलम 

सनमनत र 

ईपसनमनतहरूको 

गठन र 

नक्रयाशीलता 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

— ऐन,ननयम, काययनर्नध अनदमा 

प्रार्धान भएका सनमनत, 

ईपसनमनतहरू बनाआएका छन,् 

तर नतनीहरूको ननयनमत, 

ईनचत र अर्श्यकता ऄनसुार 

पररचालन 

ननयनमत पररचालन, सनक्रय पररचालन ननयनमत बैठक, पररचालन, स्थलगत भ्रमण, ऄध्ययनको 

व्यर्स्था 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

नीनतहरूको पणूय पररनचतता 

पणूय पररचानलत 

पणूय पररचय छैन, काम कतयव्य 

ऄनधकार स्पष्ट भएको छैन । 

पणूय पररचय छैन, काम–कतयव्य ऄनधकार 

स्पष्ट भएको छैन । 

केही नीनत, कायय नर्नधहरू ऄझै थप बन्न ुजरुरी 

(जस्तैःयोजना सम्पन्न भएपनछको व्यर्स्था), थप 

ऄनभमखुीकरण 

मानर्ीय स्रोत — नर्षयगत सनमनतहरुको पणूय र 

प्रभार्कारी पररचालन हुन 

नसकेको 

पररचालन, नजम्मेर्ारी, ननयनमत बैठक केही नीनत, कायय नर्नधहरू ऄझै थप बन्न ुजरुरी (जस्तैः 

योजना सम्पन्न भएपनछको व्यर्स्था), थप ऄनभमखुीकरण 

दक्षता साधन सम्पन्न (न्यनूतम) — —  — 

कमयचारी 

सङ्गठन र कायय 

नर्भाजन 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

काययनर्र्रण तयार भइ त्यस 

ऄनरुूप काम 

सम्पणूय शाखामा कम्प्यटुर, 

नप्रन्टर र सफ्टरे्यरको व्यर्स्था 

छ । 

कनतपय कमयचारीहरू लाइ सफ्टर्यर 

नभएको,कनतपयलाइ कम्प्यटुर ऄप्राप्त 

कम्प्यटुर,सफ्टरे्यर , सामान्य सरे्क्षणका सामाग्रीहरू जस्तै 

Total station, GPS , Abney-level 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

अर्श्यक दरबन्दी परूा कायय नर्र्रण तयार भएको  कायय नर्र्रण ऄनसुार काम नभएको, 

ऄनगुमन कमी 

काययनर्र्रण पनुरार्लोकन ऄनगुमन,  मलू्याङ्कन प्रणाली 
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मानर्ीय स्रोत प्रत्येक शाखा, एकाइका 

कमयचारी दक्षता 

— — र 

दक्षता सबै कोठाहरू नेटर्कय मा 

अबद्ध 

कायय नर्र्रण ऄनुसार 

दक्षतामा केही कमी 

दक्षता नर्कास नर्नभन्न प्रकारका तानलमहरू चानहने (पद,कायय नर्र्रण र 

नदआएको दानयत्र् ऄनसुार नेटर्कय मा अबद्धता, 

अन्तररक सन्चार भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

ननयनमत बैठक, अन्तररक 

सञ्चार संयन्त्र 

नेटर्कय मा अबद्ध कोठाहरूको 

कमी 

कम्प्यटुर नेटर्नकय ङ्ग, कनतपय शाखा र 

र्डामा टेनलफोन 

शाखा र र्डामा टेनलफोन सेर्ा 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

सचूना शाखामा कमयचारीको 

व्यर्स्था 

ननयनमत बैठकमा केही कमी 

भएको 

ननयनमत बैठक ननयनमत बैठक गने, प्रगनत समीक्षा (अन्तररक) गने 

मानर्ीय स्रोत दक्ष कमयचारी र ईपकरणहरू कमयचारीको व्यर्स्था भएको 

तर कायय व्यस्तताले गदाय पयायप्त 

समय नदन नसकेको 

काम गने सोच र प्रर्नृत ईत्पे्ररणा, ऄनगुमन 

दक्षता नीनतहरूको पणूय पररनचतता 

पणूय पररचानलत 

अन्तररक सञ्चारका लानग 

खास ऄभार् नभएको 

खास ऄभार् र कनठनाआ छैन । — 

पदानधकारी तथा 

कमयचारी 

अचारसंनहता 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

— — — — 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

अचारसंनहता भइ लागू  

भएको 

अचार संनहता ननमायण गने 

तयारीमा 

अचारसंनहता ननमायण र प्राथनमकतामा 

नपरेको 

छुट्टाछुटै्ट अचारसंनहता बनाइ लाग ूगनुय पने 

मानर्ीय स्रोत — — — अपसी सहकायय रसहमनतबाट बनाइ व्यनिगत प्रनतबद्धता 

चानहने 

दक्षता — — अचार संनहताको ऄभार् ऄनभमखुीकरण, प्रनतर्द्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराईन ुपने 

राजश्व पररचालन भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

ईपयिु सफ्टरे्यर सनहत 

कम्प्यटुरको व्यर्स्था 

सफ्टरे्यर सनहत कम्प्यटुरको 

व्यर्स्था 

कम्प्यटुर सफ्टरे्यरमा समग्र राजस्र् नशषयक 

नभएको 

राजस्र् प्रक्षेपण समेत गने सफ्टरे्यरको व्यर्स्था 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

राजस्र् संकलन र पररचालन 

गने स्पष्ट नीनत 

नीनत नभएको तर राजस्र् 

सधुार कायय योजना ननमायण भआ 

सोही ऄनुसार 

ईपयिु नीनत र काययनर्र्रणको ऄभार् नीनत, ननदनेशका गाईँपानलकाले ऄलग्गै बनाईनपुने र हरेक 

र्षय ऄद्यार्नधक गनपने 

मानर्ीय स्रोत राजस्र् आकाइमा पयायप्त 

कमयचारी 

राजस्र् आकाइमा कमयचारीको 

व्यर्स्था भएको 

तानलम प्राप्त कमयचारी नभएको तानलम प्राप्त कमयचारीको सही पररचालन 

दक्षता तानलम प्राप्त व्यनिहरू छैनन ् ईनचत तानलम ऄभार्, साथै ऄन्य सफल 

ऄभ्यास हनेे 

कमयचारीलाइ तानलम र भ्रमणको व्यर्स्था 



-41- 

 

क्षमता 

खिकासको के्षत्र 

क्षमता खिकासको 

प्रकार  

अपेखक्षत क्षमता  बतयमान क्षमता क्षमता न्यूनता क्षमता खिकासका लाखग आिश्यकताहरू 

बजेनटङ्ग तथा 

खचय व्यर्स्थापन 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

— — — — 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

नीनत, ननयमहरूको पूणय 

पररपालन भएको 

स्पष्ट अनथयक प्रशासन 

ननयमार्ली नभएको 

ननयमार्लीको ननमायण र 

ऄनभमखुीकरण  

ऄनभमखुीकरण 

मानर्ीय स्रोत — — — — 

दक्षता पणूय ऄनभमखुीकरण सनहत 

बजेट तयारी र कायायन्र्यन 

— — थप ऄनभमखुीकरण र ऄभ्यास,ऄनगुमन,पषृ्ठपोषण 

खररद प्रकृया भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

— — — — 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

सार्यजननक खररद ऐन, २०६३ 

को पणूय पररपालना भएको 

खररद ऐन ऄनुरुप हुने गरेको र 

र्ानषयक खररद योजना समेत 

तजुयमा भएको 

कायय सम्पन्न गनय यथेष्ट ऄनगुमन, लेखा परीक्षण पणूय पररपालन नभएको  

 

मानर्ीय स्रोत — — — — 

दक्षता — — — — 

सम्पनत्त र नजन्सी 

व्यर्स्थापन 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

— — — — 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

अनथयक प्रशासन ननयमार्ली 

पणूय पररपालन 

— — — 

दक्षता दक्ष कमयचारीको व्यर्स्था — — थप तानलम र ऄनभमखुीकरण चानहने 

लेखा–परीक्षण भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

— — — — 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

अनथयक ननयमार्लीमा 

ईल्लेख भएबमोनजम 

ले.प.मा खास समस्या 

नदनेखएको तर बेरुज ु ईठ्न 

बाँकी  

बेरुज ुईठाईने पहलमा ऄझै कमी नर्शेष आन्सेनन्टभ र स्कीमको व्यर्स्था गरी बेरुज ु

फछयौटयका लानग कडाआ र तदारुकताका साथ लाग्न ुपने 

प्रनतर्ेदन प्रणाली  चौमानसक रुपमा अ.ले.प, 

ऄनन्तम लेखा परीक्षण सम्पन्न 

गने पद्धनत 

भआरहकेो, तर केही 

ररपोनटयङ्हरू समयमै हुन 

कनठनाआ 

ऄनगुमन र प्रनतबद्धताको ऄभार्, केही 

सीपको ऄभार् 

प्रनतरे्दन तयारी सीप नर्कास र पणूय ऄनभमखुीकरण, 

ऄनशुासनका लानग ऄनगुमन 

बस्तगुत नर्र्रण 

तयारी र 

 तोनकएको समयसीमा 

बमोनजम सम्बनन्धत 

तयार भएको तर ऄद्यार्नधक 

हुने नगरेको  

 नडनजटल बस्तगुत नर्र्रण ननमायण र ऄद्यार्नधक सम्बन्धी 

तानलम 
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ऄद्यार्नधक 

भ–ूसचूना प्रणाली 

 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

ननकायहरूमा अर्नधक 

ररपोनटयङ्ग हुनुपने 

भएको   

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

गाईँपानलकाको बस्तगुत 

नर्र्रण तयार भइ र्ानषयक 

रुपमा ऄद्यार्नधक भएको 

हाल नभएको  अर्श्यक नक्सा र सचूना गाईँपानलकाबाट हुन सक्ने नीनत 

मानर्ीय स्रोत एकजना GIS assistant 

रहनपुने 

नभएको   

दक्षता अधारभतू तानलम प्राप्त व्यनि   तानलम प्राप्त व्यनिलाइ नजम्मेर्ारी नदन अर्श्यक 

ऄनभलेख 

व्यर्स्थापन 

 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

सचूना केन्द्र, दराजहरू 

कम्प्यटुर 

   

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

पररचालन काययनर्नध सनहत 

पररचानलत केन्द्र 

गाईँपानलकाको क्षमता 

ऄनसुारको ऄनभलेख 

व्यर्स्थापन भएको 

सचूना तथा ऄनभलेख केन्द्र नभएको व्यर्नस्थत तररकाले दताय र भण्डारण गनुयपने 

मानर्ीय स्रोत एक सचूना ऄनधकृत र 

सहयोगीहरू 

सचूना ऄनधकृत १ जना र ३ 

जना सहयोगी काययरत केही 

कमी छ 

 कायय नर्र्रण ऄझ स्पष्ट पानुय पने र कायय बाँडफाँड 

दक्षता सचूना केन्द्र र ऄनभलेखको 

सक्षम व्यर्स्थापन 

कम्प्यटुर प्रणाली माफय त गने 

गररएको 

 पसु्तकालय व्यर्स्थापन, ऄनभमखुीकरण तानलम 

पञ्जीकरण 

व्यर्स्थापन 

भौनतक स्रोत स्थानीय 

तहको योजना 

ईपलब्ध भएसम्म सफ्टरे्यर 

प्रणाली माफय त घटना दताय र 

ऄद्यार्नधक 

- कम्प्यटुर सफ्टरे्यर सम्बन्धी तानलमको 

ऄभार् 

कम्प्यटुर सफ्टरे्यर सम्बन्धी तानलम हुनपुने (हरेक र्डामा) 

नीनत,ननयमम र 

काययनर्नध  

नेपाल सरकारको नीनत र 

ऐन,ननयम बमोनजम पणूय कायय 

कनतपय र्डामा सनचर् नभइ 

एईटैले २ र्टा र्डा हनेुय परेको 

छैन  

मानर्ीय स्रोत हरेक र्डामा सनचर्हरू र 

पनञ्जकानधकारीको नजम्मा 

तोनकएको हुनपुने 

परुानै ढरायको काम गनय  ररि दरबन्दी परूा हुन ुपने 

दक्षता पणूय रूपमा सक्षम 

व्यनिहरूद्वारा समयमा 

ऄभ्यस्त अधनुनक प्रनर्नध 

सम्बन्धी ज्ञानको ऄभार् 

 काममा चसु्तता ल्याईन थप ऄनभमखुीकरण 
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पञ्जीकरण 

जनसहभानगता  स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन, ऄन्य कानून र 

काययनर्नधहरूमा भएका 

प्रार्धानहरूको पणूय पालना 

ननर्ायनचत पदानधकारी हुदँा 

पनन ऄपेनक्षत जनसहभानगता 

सम्बन्धी ऄभ्यासहरु हुन 

नसकेको 

ऄनगुमन संयन्त्र जनसहभानगता सम्बन्धी प्रार्धानहरूको पणूय कायायन्र्यनमा 

थप ऄनगुमन संयन्त्र र समय तानलका बनाइ कायय गनुय जरुरी 

पारदनशयता  स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन, ऄन्य कानून र 

काययनर्नधहरूमा भएका 

प्रार्धानहरूको पणूय पालना 

ननर्ायनचत पदानधकारी हुदँा 

पनन ऄपेनक्षत रूपमा 

पारदनशयता सम्बन्धी 

नक्रयाकलापहरु सञ्चालन हुन 

नसकेको 

अर्नधक रुपमा सार्यजननक लेखा परीक्षण 

र सनुरु्ाआहरू हुन नसकेको 

सार्यजननक लेखा परीक्षण र सार्यजननक सनुुर्ाआ सञ्चालन 

तानलम, स्थानीय सञ्चारकमीहरूको ऄनधकतम पररचालन, 

अचार संनहता र नीनत–ननयमको पणूय पालनाको ऄनगुमन, 

मलू्याङ्कन, सपुरीरे्क्षण अनद 

जर्ाफदनेहता, 

ईत्तरदानयत्र् एरं् 

गनुासो 

व्यर्स्थापन 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन, ऄन्य कानून र 

काययनर्नधहरूमा भएका 

प्रार्धानहरूको पणूय पालना 

गनुासो सनु्ने ऄनधकारीको 

व्यर्स्था भए पनन नलनखत 

रुपमा गनुासोहरु अईने 

नगरेको 

पदानधकारी (दलका प्रनतनननध) एर्म् 

समदुायका व्यनिहरूलाइ दानयत्र् बोध हुन 

सकेको छैन 

ईनचत संयन्त्र र नीनत–ननयम बनाइ परुस्कार, दण्ड÷ 

जररर्ाना कडाआका साथ लाग ूगने, गनुासो व्यर्स्थापन 

तानलम 

सेर्ा प्रर्ाह भौनतक स्रोत, 

नीनत,ननयम,काययनर्नध, 

मानर्ीय स्रोत, दक्षता 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 

र नर्नभन्न काययनर्नधमा भएका 

प्रार्धानहरूको पणूय पालना 

कमयचारी  संयन्त्रको 

व्यर्स्थापनबाट केही सहज 

तलु्याआएको 

कनतपय र्डा कायायलयका भर्नहरू 

नभएको, कनतपयमा पयायप्त कमयचारी नहुदा 

समयमा सेर्ा पयुायईन कनठन भएको 

प्रत्येक र्डाको अफ्नै भर्नको व्यर्स्था, ररि स्थानमा 

र्डा सनचर्को पदपनूतय, प्रानर्नधक, सहायकहरू पररपनूतय गनुय 

पने 

सचूना प्रर्ाह भौनतक स्रोत, नीनत, 

ननयम, काययनर्नध, 

मानर्ीय स्रोत, दक्षता 

स्थानीय सेर्ाग्राही तथा 

सरोकारर्ालाहरूलाइ सूचना 

प्रर्ाह गने ईनचत 

प्रर्न्ध÷संयन्त्र÷प्रणाली 

गाईँपानलकाको र्ेर्साआट, ऄद्यार्नधक रे्र्साआट, ऄद्यार्नधक 

बडापत्र, अधनुनक सञ्चारका 

माध्यमहरूको प्रयोगको कमी 

कायायलयको लेअईट झल्काईने एईटा थप बोडय, नागरीक 

बडापत्र एकमसु्ठ राखेर प्रकाशन गरी नर्तरण गने व्यर्स्था, 

रे्र्साआट ऄपडेट गने तानलम, सञ्चार सञ्चालन÷पे्रस 

ररनलज गने तानलम 

नर्षयगत 

शाखाहरू 

भौनतक स्रोत, नीनत, 

ननयम, काययनर्नध, 

मानर्ीय स्रोत, दक्षता 

शाखाहरुसँग पूणय समन्र्यमा 

कायय 

नागररक बडापत्र तयार, सचूना अदान प्रदान र समन्र्यमा केही 

न्यनूता 

ननयनमत बैठक, अर्नधक समीक्षा गोष्ठी, ननयनमत प्रनतरे्दन 

एर्म ्पषृ्ठ पोषण प्रणाली 

नर्नभन्न 

पररयोजना तथा 

काययक्रम 

भौनतक स्रोत, नीनत, 

ननयम, काययनर्नध, 

मानर्ीय स्रोत, दक्षता 

शाखाहरुसँग पूणय समन्र्यमा 

कायय 

बेलाबेलामा स्थानीय एफ.एम. 

पररचालन, 

समन्र्य र प्रनतरे्दन अदान प्रदान प्रणाली 

कमी 

ननयनमत बैठक, अर्नधक समीक्षा गोष्ठी, ननयनमत प्रनतरे्दन 

एर्म ्पषृ्ठ पोषण प्रणाली 

सामदुानयक 

संस्था, गैसस र 

भौनतक स्रोत, 

नीनत,ननयम, 

शाखाहरुसँग पूणय समन्र्यमा 

कायय 

 ऄनभमखुीकरणमा कमी, अचार संनहता 

ननमायण र पालनामा कमी, समन्र्यमा कमी, 

सामदुानयक संस्थाहरूको व्यर्स्थापकीय क्षमता नर्कास, 

नेततृ्र् नर्कास, प्रस्तार्ना लेखन, स्रेस्ता प्रणाली अनदबारे 
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क्षमता खिकासको 

प्रकार  

अपेखक्षत क्षमता  बतयमान क्षमता क्षमता न्यूनता क्षमता खिकासका लाखग आिश्यकताहरू 

नागररक समाज काययनर्नध, मानर्ीय 

स्रोत, दक्षता 

अफै सचूना खोज्ने प्रर्नृत थप तानलम, अचार संनहता ननमायण र पणूय पररपालना, 

सचेतना नशक्षा  

नीजी क्षेत्र भौनतक स्रोत, 

नीनत,ननयम, 

काययनर्नध, मानर्ीय 

स्रोत, दक्षता 

  अपसी सहकायय र स्रोत साझेदारीमा कमी, 

ऄस्र्स्थ प्रनतस्पधाय,  गणुस्तरीय सेर्ामा कम 

ध्यान 

सहकायय÷साझेदारी बढाईने, नीनत,ननयम र व्यर्सानयक 

अचार संनहताको पणूय पालना 

सङ्घीय र 

प्रादनेशक 

मन्त्रालयहरु, 

रायोअ, प्रदशे 

योजना अयोग, 

नर्भागहरू अनद 

भौनतक स्रोत, 

नीनत,ननयम, 

काययनर्नध, मानर् 

स्रोत, दक्षता 

 ऄलग्गै क्षमता नर्शे्लषण 

नगररएको 

स्थलगत ननरीक्षण र ऄनगुमनमा कमी, 

बजेट बाँडफाँटमा ननष्पक्षता कम हुने गरेको, 

दगुयम र्डामा नर्शेष दृनष्ट अर्श्यक, नछटो 

नछटो कमयचारी पररर्तयन र सरुर्ा गने 

“राजनीनतक संस्कार” बन्द गनपुने, ईनचत 

मलू्याङकनबाट प्रोत्साहन, परुस्कार, र्ढुर्ा, 

ननसयतको व्यर्स्था अनद 

ननयनमत ऄनगुमन ननरीक्षण गने तानलका, ऄननर्ायय रूपमा 

स्थलगत ऄर्लोकन, भ्रमण प्रनतरे्दन तयार पानुय पने बजेट 

बाँडफाँटमा पारदनशयता र दगुयम र्डालाइ जोड, कमयचारी 

सरुर्ा गदाय नननित मापदण्ड ऄननर्ायय लाग ूगने र 

मातहतका कमयचारी सरुर्ा गदाय गाईँपानलकाको सहमनतमा 

गनुयपने 

ऄन्तरानष्िय 

ननकाय,नर्कास 

साझेदारहरू 

भौनतक स्रोत, नीनत, 

ननयम, काययनर्नध, 

मानर्ीय स्रोत, दक्षता 

 ऄलग्गै क्षमता नर्शे्लषण 

नगररएको 

कनतपय संस्थाहरू गाईँपानलका संयन्त्रमा 

पनन अईन नचाहने प्रर्नृत्त दनेखएको, 

गाईँपानलकासँग समन्र्य गनुयपछय भन्ने 

भार्नाको कनम 

समन्र्यात्मक बैठक र ऄन्तरनक्रयाको ननयनमतता, यस 

प्रकारका ननकायहरूको अर्नधक प्रनतरे्दन एक प्रनत 

गाईँपानलकामा ऄननर्ायय पठाईने ननयम लाग ूगने, 
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अनुसूखच २: संस्थागत क्षमताको लेखाजोखाबाट गाउँपाखलकाले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क 

 

खिषयके्षत्र - १: शासकीय प्रिन्ध  

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

१.१.१  (क)  सभाको ननणयय प्रनक्रया 

 

 (स्थाससऐं दफा १९) 

सभाको बैठक भन्दा ७ नदन ऄगार् ै  सदस्यहरूलाइ 

छलफल र ननणययका नर्षय हरूको स्पस्ट नलनखत 

जानकारी गराईन ेगररएको  । 

;efsf] a}7s eGbf cufj}  ;b:ox¿nfO{ 5nkmn / lg0f{osf 

ljifo x¿sf] hfgsf/L u/fpg] ul/Psf] . 0.3 0.4 

१.१.१  (ख)  काययपानलकाको ननणयय प्रनक्रया 

(स्थाससऐं दफा १७) 

खलु्ला रुपमा छलफल भइ  ऄनधकतम सहमनतमा 

ननणययहरु हुन ेगरेको  । 

v'Nnf ?kdf 5nkmn eO{  clwstd ;xdltdf lg0f{ox? x'g] 

u/]sf]  .  0.4 0.4 

 १.१.२ सभा/ काययपानलकाले बनाएका 

स्थानीय काननू (ऐन, ननयम,  ननदनेशका,  

कायायनर्नध र मापदण्ड तथा ननणययहरुको 

सार्यजनननककरण )स्थाससऐं दफा १०२ को 

३  ,नेपालको सखंिधानको धारा २७,  

सचूनाको हक( 

सभा/ काययपानलकाले बनाएका स्थानीय काननू (ऐन, 

ननयम,  ननदनेशका,  कायायनर्नध र मापदण्ड  (तथा 

ननणययहरुको सार्यजनननककरण गदाय काननुहरु स्थानीय  

राजपत्रमा प्रकानशत गन े तर ऄन्य ननणययहरु पानलकाको 

र्ेबसाइट, सचूना पाटी र ऄन्य सञ्चार माध्यम माफय त 

सार्यजननक गने गरेको । 

;ef / sfo{kflnsfn] agfPsf :yfgLo sfg"g -P]g, lgod,  

lgb]{lzsf,  sfo{ljlw / dfkb08_ tyf lg0f{ox?sf] 

;fj{hlglss/0f ubf{ sfg'gx? :yfgLo  /fhkqdf k|sflzt ug]{ 

t/ cGo lg0f{ox? kflnsfsf] j]a;fO{6, ;"rgf kf6L / cGo 

;~rf/ dfWod dfkm{t ;fj{hlgs ug]{ u/]sf] .  
0.8 0.8 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.5 1.6 

१.२.१  सभा र काययपानलकाका सनमनत /ईप-

सनमनत सञ्चालन सम्बन्धी काययनर्नध 

)स्थाससऐं दफा १४  ,४६ ,६५ ,६६,६७(  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यर्नस्थत 

काययपानलकाका सनमनत/ईपसनमनतहरुको बैठक र सभा 

सञ्चालन सम्र्न्धी काययनर्नध ननमायण भइ कायायन्र्यन 

भएको 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]gdf Jojl:yt sfo{kflnsfsf 

;ldlt÷pk;ldltx?sf] a}7s / ;ef ;~rfng ;DjGwL 

sfol{\jlw lgdf{0f ePsf] t/ sfof{Gjog gePsf] . 0.4 0.7 

१.२.२  काययपानलकाको बैठक सञ्चालन  

(स्थाससऐं दफा १७ ,िैठककायय सचंालन 

खनयमािली( 

ननधायररत नर्नध ऄनरुुप (बैठक बोलाईन,े नमनत स्थान 

तोक्न,े काययसचूी ईपलब्ध गराईन,े गणपरूक संख्या, ननणयय 

पनुस्तकामा हस्ताक्षर, ननणययमा ऄसहमनत अनद) 

सञ्चालन हुने गरेको ।  

lgwf{l/t ljlw cg'?k -a}7s af]nfpg], ldlt :yfg tf]Sg], 

sfo{;"rL pknAw u/fpg], u0fk"/s ;+Vof, lg0f{o k'l:tsfdf 

x:tfIf/, lg0f{odf c;xdlt cflb_ ;~rfng x'g] u/]sf] . 0.7 0.7 

१.२.३  अन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली  

(स्थाससऐं दफा ७८) 

गाईँपानलका अन्तररक ननयन्त्रण प्रणाली व्यर्नस्थत गनय 

नीनतगत व्यर्स्था भइ काययन्र्यन भएको साथै ननयनमत 

ऄनगुमन र पषृ्ठपोषण भएको । 

ufpFkflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL Jojl:yt ug{ 

gLltut Joj:yf ePsf] t/ sfof{Gjog gePsf] .   0.4 0.7 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

१.२.४ स्थानीय तहका पदानधकारी र 

कामयचारीहरुको सम्पनत्त नर्र्रण 

(स्थाससऐं दफा ११०) 

स्थानीय तहका पदानधकारी र कमयचारीहरु सबैले काननु 

र्मोनजम पेश गनुयपने सम्पनत्त नर्र्रण  पेश गरेको ।  

kflnsfsf kbflwsf/L / sd{rf/Lx? ;a}n] sfg'g jdf]lhd k]z 

ug{'kg]{ ;DklQ ljj/0f  k]z u/]sf] . 0.7 0.7 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.२ 2.8 
१.३.१ मलू्याङ्कन ऄर्नधमा बसेको 

काययपानलकाको बैठक संख्या (स्थाससऐं दफा 

१७ ,िैठककायय सचंालन खनयमािली( 

प्रत्येक मनहनामा कनम्तमा १ पटक हुन ेगरी अर्श्यकता 

ऄनसुार बैठक बसेको  

k|To]s dlxgfdf slDtdf ! k6s x'g] u/L cfjZostf cg';f/ 

a}7s a;]sf]  0.7 0.7 

१.३.२ लेखा प्रणालीमा प्रनर्नध प्रयोग 

(स्थाससऐं दफा  ७२( 

Online system लाग ुभएको  Online system nfu' ePsf]  
0.7 0.7 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.4 1.4 
 खिषयगत के्षत्र १ को कुल जम्मा प्राप्तांक 5.1  
 खिषयगत के्षत्र १  :शासखकय प्रबन्धका पूणायङ्क  8.0  
 

 खिषयके्षत्र - २:  सगंठन तथा प्रशासन 

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

२.१.१  )क (  गाँई/गाईँपानलका क्षमता 

नर्कास ।) स्थाससऐं दफा १०२ .२(  

क्षमता नर्कास  योजना तयार भइ सोको 

कायायन्र्यन समेत भएको । 

Ifdtf ljsf; of]hgf tof/ ePsf] / Ifdtf ljsf; sfo{qmd cf+lzs 

?kdf  sfof{Gjog ePsf] . 0.3 0.4 

२.१.१ )ख ( कमयचारी प्रशासन सम्बन्धी 

नननतगत  व्यर्स्था (ऐन, ननयम,नर्ननयम, 

ननदनेशका, काययनर्नध (स्थाससऐं दफा 

८३ ,८६,८७ ) 

कमयचारी प्रशासन सम्बन्धी स्पष्ट नीनतगत  

व्यर्स्था रहकेो  र सोनह ऄनरुुप कमयचारी प्रशासन 

संचालनमा रहकेो । 

sd{rf/L k|zf;g ;DaGwL gLltut Joj:yf ul/Psf] t/ ;f] gLlt 

adf]lhd sd{rf/L k|zf;g ;+rfngdf g/x]sf] . 

 0.2 0.4 

२.१.२  प्रनतर्ेदन तथा  नर्र्रण प्रेषण । 

(स्थाससऐं दफा ७६ को ५ र असखि्यऐ 

दफा ३२) 

सङ्घ र प्रदशे लाइ   पठाईनपुन ेप्रनतर्ेदन र 

नर्र्रणहरु ननयनमत रुपमा पठाइ नर्र्रणहरु 

कायायलयको र्ेब साआटमा समेत रानखएको 

;+3 / k|b]z nfO{   k7fpg'kg]{ k|ltj]bg / ljj/0fx? lgoldt ?kdf 

k7fO{ ljj/0fx? sfof{nosf] j]a ;fO6df ;d]t /flvPsf] . 0.8 0.8 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.3 1.6 
२.२.१ नर्षयगत महाशाखा,  शाखा/ 

ईपशाखा/एकाआहरुको काम, कतयव्य, 

ऄनधकार र नजम्मेर्ारीको काययनर्र्रण । स्था .

काययनर्र्रण  तयार भइ सोही ऄनरुुप कायायन्र्यन 

भएको । 

sfo{ ljjj/0f tof/ ePsf] t/ sfof{Gjog gePsf] . 

0.57 0.93 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

स.स. ऐनको दफा ८३ अनुसार ) 

२.२.२ स्थाइ पदपतुी नगन ेभननएका पदहरुमा  

करारबाट मात्र पदपनूतय। (ऐनको दफा ८३ 

को उपदफा ८,९ ) 

ऐन लाग ुभैसकेपछी स्थाइ पदपतुी नगन ेभननएका 

पदहरुमा करारर्ाट मात्र सेर्ा नलइएको र करार 

सेर्ाको ऄर्नध पररश्रनमक र ऄन्य सनुर्धा करार 

सम्झौता म ैईल्लेख गररएको ।  

P]g nfu' e};s]k5L :yfO{ kbk'tL{ gug]{ elgPsf kbx?df s/f/jf6 

dfq ;]jf lnO{Psf] / s/f/ ;]jfsf] cjlw kl/>lds / cGo ;'ljwf 

s/f/ ;Demf}tf d} pNn]v ul/Psf] .  0.93 0.93 

२.२.३ कमयचाररहरुको कायय सम्पादन 

सम्झौता । स्था  .स.स. ऐनको दफा १०२ को 

२ अनुसार ) 

प्रमखु/ ऄध्यक्ष र  प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत 

नर्च र प्र.प्र.ऄ र  महा/शाखा प्रमखु  नर्च कायय 

सम्पादन  सम्झौता भएको । 

cWoIf / k|d'v k|zf;lso clws[t ljr dfq sfo{ ;Dkfbg  ;Demf}tf 

ePsf] . 0.29 0.93 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.79 2.79 
२.३.१ जनशनि क्षमता नर्कासमा लगानी  

)स्था  .स.स. ऐनको दफा १०२ को २ 

अनुसार  र्नेको काययनर्नध) 

कुल चाल ुखचयको १.५ %  भन्दा बढी । s'n rfn' vr{sf] )=%Ü eGbf sd . 

0.36 1.2 

२.३.२  प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृतको 

ईपनस्थनत (नदन) । (अफ्नो क्षेत्र नभत्र काजमा 

रहकेो ऄर्धी समेत) स्था  .स.स. ऐनको दफा 

८४ अनुसार को कायय सम्पादन 

प्रभार्काररता) 

मन्त्रालयले तोकेको प्र.प्र.ऄ. कुल कायय नदनको 

७५% भन्दा बढी ईपनस्थनत भएको ।    

 

 

dGqfnon] tf]s]sf] k|=k|=c= s'n sfo{ lbgsf] &%Ü eGbf a9L pkl:ylt 

ePsf] .   

1.2 1.2 

२.३.३ क्षमता नर्कास काययक्रममा 

पदानधकारी र कमयचाररहरुको सहभागीता। 

स्था  .स.स. ऐनको दफा १०२ को २ 

अनुसार  र्नेको काययनर्धी) 

मलु्याङ्कन ऄर्नधमा कुल जनशनिको ६० % 

भन्दा बढी 

d'NofÍg cjlwdf s'n hgzlQmsf] ^) Ü eGbf a9L  

1.2 1.2 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.76 3.6 
 खिषयगत के्षत्र २ को कुल जम्मा प्राप्तांक 6.85  

 खिषयगत के्षत्र २ :सगंठन तथा प्रशासनको पूणायङ्क 8.00  
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खिषयके्षत्र - ३: िाखषयक बजेट तथा योजना ्यिस्थापन 

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

३.१.१  र्ानषयक बजेट तथा काययक्रम र अर्नधक 

योजना तजुयमा । )स्था .स.स. ऐनको दफा २४ अनुसार 

) 

अर्नधक नर्कास योजनाको अधारमा र्ानषयक 

काययक्रम तथा बजेट  तजुयमा भएको। 

jflif{s sfo{qmd tyf ah]6 / cfjlws ljsf; of]hgf b'j} tof/ 

ePsf] .   

0.825 1.1 

३.१.२ बजेट तथा काययक्रम तजुयमा र पाररत गन े

काययमा संबद्ध सनमनत र समन्र्य (दफा ६५, ६६ र 

६७) 

स्थानीय राजस्र् परामशय सनमनत,  स्रोत ऄनमुान 

तथा बजेट नसमा ननधायरण सनमनत र बजेट तथा 

काययक्रम तजुयमा सनमनत नक्रयानशल भएको। 

:yfgLo /fh:j k/fdz{ ;ldlt / ;|f]t cg'dfg tyf ah]6 l;df 

lgwf{/0f ;ldltn] g} ;a} sfo{ ;Dkfbg ug]{ u/]sf] .  

0.825 1.1 

३.२.१  दीगो नर्कासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण 

)स्था .स.स. ऐनको दफा २४ अनुसार ) 

दीगो नर्कासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरणका 

लागी स्पष्ट नननत  तजुयमा भएको । 

bLuf] ljsf;sf nIox?sf] :yfgLos/0fsf nfuL sfo{ k|f/De 

u/]sf] .  

0.578 0.963 

३.२.२  नर्षयक्षेत्रगत रुपमा बजेट नसनलङ् ननधायरण  

)स्था .स.स. ऐनको दफा ६६ को ३ अनुसार(  

प्राथनमकता क्षेत्र ननधायरण गरर नर्षयक्षेत्रगत रुपमा 

बजेट नसनलङ् ननधायरण गररएको   

ljifoIf]qut ?kdf ah]6 l;lnª\ lgwf{/0f ul/Psf] . 0.578 0.963 

 ३.२.३  समय नसमा नभत्र बजेट प्रस्तुती तथा स्र्ीकृनत 

)स्था .स.स. ऐनको दफा ७१ अनुसार(  

ऄसार १० गते नभत्र बजेट प्रस्तुती भइ प्रयाप्त  

छलफल  भइ ऄसार मसान्त नभत्र स्र्ीकृती भएको 

।  

c;f/ !) ut] leq ah]6 k|:t'tL eO{ k|ofKt  5nkmn  eO{ 

c;f/ d;fGt leq :jLs[tL ePsf] . 

0.963 0.963 

३.२.४  गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुले गाँई सभाबाट 

पाररत गरर योजना कायायन्र्यन  (स्थाससऐंन दफा 

२५) 

गै.स.सका काययक्रमहरु स्थानीय तहको र्ानषयक 

योजना काययक्रम मा समार्ेश  भएको । 

u}=;=;n] :yfgLo tx;+usf] ;dGjodf sfd u/]sf] . 0.578 0.963 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.697 3.852 
३.३.१ कुल र्ानषयक बजेटमा अन्तररक अयको 

नहस्सा 

)अन्तर-सरकारी खित्त ्यिस्थापन ऐन ,दफा ८ 

अनुसार राजस्िको क्षमता(  

३० % सम्म !)Ü  ;Dd   0.297 0.99 

३.३.२  पाँच लाख भन्दा कम लागतका योजनाले 

कुल पूँजीगत बजेटको ओगटेको नहस्सा)िजेट तथा 

काययिम तजुयमाको मागयदशयन) 

३०% भन्दा कम 

 

%)Ü eGbf dfyL  0.297 0.99 
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३.३.३ र्ानषयक राजस्र् बनृद्ध 

)अन्तर-सरकारी खित्त ्यिस्थापन ऐन ,दफा १० 

अनुसार राजस्िको क्षमता ( 

१५% 

 

 

oyfjt jf sd  0.297 0.99 

३.३.४  ईपभोिा सनमनत र गैसस माफय त कायायन्र्यन 

हुन ेअयोजनामा लागत साझेदारी। (स्थाससऐंन दफा 

२५) 

१५% भन्दा बढी लागत साझेदारी भएको !%Ü eGbf a9L nfut ;fem]bf/L ePsf]  0.99 0.99 

३.३.५  समपरुक ऄनदुानबाट संचालन हुन े

अयोजनाहरुमा लागत साझेदारीका लानग नबननयोनजत 

बजेट )अन्तर-सरकारी खित्त ्यिस्थापन ऐन ,दफा 

१०(  

स्थानीय तहले २०% भन्दा बढी लागत साझेदारी 

गने  

:yfgLo txn] @)Ü eGbf a9L nfut ;fem]bf/L ug]{ egbf dfly 0.99 0.99 

   जम्मा प्राप्ताङ्क 2.871 4.95 

खिषयगत के्षत्र ३ को कुल जम्मा प्राप्तांक 7.768  
खिषयगत के्षत्र ३ :िाखषयक बजेट तथा योजना ्यिस्थापनको पणूायङ्क 11.00  

   
 

खिषयके्षत्र - ४: खित्तीय एिम ्आखथयक ्यिस्थापन  

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

४.१.१  अन्तररक स्रोत  

(स्थाससऐंन दफा ६५)                  

अन्तररक स्रोतका दर र दायरा सम्बन्धमा ऄध्ययन भइ प्राप्त 

सझुार् पणुय रुपमा कायायन्र्न भएको। 

cfGtl/s ;|f]tsf b/ / bfo/f ;DaGwdf cWoog eO{ 

k|fKt ;'emfj k'0f{ ?kdf sfof{Gjg ePsf] . 

0.355 1.1 

४.१.२  नर्नत्तय ऄनशुासन 

)अन्तर-सरकारी खित्त ्यिस्थापन ऐन ,पररछछेद ८  ,

दफा २५ देखख ३२( 

ऄनन्तम लेखा परीक्षणले कुल खचयको १  %भन्दा कम रे्रुज ु

औलं्याएको ।  

clGtd n]vf k/LIf0fn] s'n vr{sf] -!–#_Ü j]?h' 

cf}+NofPsf] . 

0.125 0.825 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 0.48 1.925 
४.२.१  अय व्ययको र्गीकरण तथा लेखाङ्कनका लानग 

नेपाल सरकार द्वारा ननधायररत पद्धनत र ढाँचाको प्रयोग 

)अन्तर-सरकारी खित्त ्यिस्थापन ऐन  ,दफा ३२(  

पणुय रुपमा प्रयोग गररएको  k'0f{ ?kdf k|of]u ul/Psf]  

0.96 0.96 

४.२.२ अय र व्ययको नर्र्रण सार्यजननकीकरण     

( )अन्तर-सरकारी खित्त ्यिस्थापन ऐन ,दफा ३०(  

अय व्ययको नर्र्रण मानसक रुपमा  तोनकएको समय नभत्र 

सार्यजननकीकरण गररएको ।     

cfo Joosf] ljj/0f dfl;s ?kdf ;fj{hlgsLs/0f 

gul/Psf] .    0.58 0.96 
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४.२.३ प्रचनलत काननु ऄनसुार  खररद गरुुयोजना र 

बानषयक खररद योजना तयारी)(सा .ख .ऐन दफा ६,  

स्थाससऐंन दफा ८४ उपदफा २ को ट (                  

खररद गरुुयोजना र बानषयक खररद योजना तयार भइ 

कायायन्र्यन भएको । 

jflif{s vl/b of]hgf dfq tof/ ePsf] .  

0.58 0.96 

४ .२. ४ काययक्रम स्र्ीकृनत र कायायन्र्यन 

(स्थाससऐंन दफा ७१ को ६(                  

सभाबाट स्र्ीकृत काययक्रममा मात्र खचय गरेको । ३ ;efaf6 :jLs[t sfo{qmddf dfq vr{ u/]sf] . 

0.96 0.96 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 3.08 3.84 
४.३.१  रकमान्तर (स्थाससऐंन दफा ७९)                  

तोनकएको नसमा र नशषयक नभत्र मात्र रकमान्तर भएको ।  ३ 
tf]lsPsf] l;df / lzif{s leq dfq /sdfGt/ ePsf] 

. 0.99 0.99 
४.३.२  प्रशासननक खचय (स्थाससंऐन दफा ७१ अनुसारको 

आय ्यय अनुमान अनुसार )                  

सशतय ऄनदुान सतयमा भए ऄनसुारमात्र खचय गरी अन्तररक 

अय र राजस्र् बाँडफाँट नशषयकबाट प्रशासननक खचय पयुायइ 

पनुजगत काययक्रममा समेत खचय गरेको ।  

;zt{ cg'bfg ;t{df eP cg';f/dfq vr{ u/L 

cfGtl/s cfo / /fh:j afF8kmfF6 lzif{saf6 

k|zf;lgs vr{ k'of{Psf] . 
0.59 0.99 

४ .३.३ पुनँजगत खचय (स्थाससऐंन दफा ७१ अनुसारको 

आय ्यय अनुमान अनुसार ) 
पुँनजगत बजेटको ८०  %भन्दा  र्ढी खचय गरेको ।  

k'Flhut ah]6sf] *)Ü eGbf j9L vr{ u/]sf] . 

0.99 0.99 
४.३.४  राजस्र् सङ्कलन (स्थाससऐंन दफा ७१)                  राजस्र् ऄनमुान को ९०  %भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको 

।  

/fh:j cg'dfg sf] -&)–()_Ü /fhZj ;+sng 

ePsf] .  0.59 0.99 
४.३.५  खचय गन ेऄनख्तयारी (स्थाससऐंन दफा ७३)                  खचय गन े ऄनख्तयारी प्रमखु र्ा ऄध्यक्षले सात नदन नभत्र 

प्रमखु प्रशासकीय ऄनधकृतलाइ नदएको ।  

vr{ ug]{ clVtof/L cWoIfn] ;ft lbg leq k|d'v 

k|zf;sLo clws[tnfO{ lbPsf] . 0.99 0.99 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 4.15 4.95 

 खिषयगत के्षत्र ४ को कुल जम्मा प्राप्तांक 9.155 6.390 

 खिषयगत के्षत्र ४ :खित्तीय एिम ्आखथयक ्यिस्थापनको पूणायङ्क 11.00  

 
खिषयके्षत्र - ५: सेिा प्रिाह   

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

५.१.१  )क(  सेर्ा प्रर्ाह 

(स्थाससऐंन दफा ११) 

काननु बमोनजम ईपलब्ध गराईन पन े सेर्ा प्रर्ाहका लागी 

अर्श्यक संस्थागत व्यर्स्था सनहत कायायन्र्यन भएको । 

sfg'g adf]lhd pknAw u/fpg kg]{ ;]jf k|jfxsf nfuL 

cfjZos ;+:yfut Joj:yf ;lxt sfof{Gjog ePsf] .  0.75 0.75 
५.१.१ )ख(  र्डाले ईपलब्ध गराईन ेसेर्ा 

स्थाससऐंन दफा १२) 

सर् ैर्डा कायायलयहरुले काननु ऄनसुार 

र्डाबाट ईपलब्ध हुनपुने सेर्ा र्डाबाट प्रर्ाह भएको । 

;j} j8f sfof{nox?n] sfg'g cg';f/ j8faf6 pknAw 

x'g'kg]{ ;]jf j8faf6 k|jfx ePsf] .   0.75 0.75 
५.१.२ सेर्ाप्रनतको सन्तुष्टी सेर्ा प्रर्ाहर्ाट सेर्ाग्राही पणूय सन्तषु्ट भएको। ;]jf k|jfxjf6 ;]jfu|fxL k"0f{ ;Gt'i6 ePsf].   1.5 1.5 
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स्थाससऐंन दफा ११,१२ को काम) 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 3 3.00 
५.२.१ प्रनर्नधमा अधाररत सेर्ा प्रर्ाह  

)स्थाससऐंन दफा ११ को उपदफा २ को ङ 

१ )   

ईपलब्ध गराईन ुपने सेर्ा प्रर्ाहमा सचूना प्रनर्नधको प्रयोग भएको 

। 

pknAw u/fpg' kg]{ ;]jf k|jfxdf ;"rgf k|ljlwsf] k|of]u 

ePsf] . 

1.3 
1.3 

५.२.२ सेर्ा प्रर्ाहको मापदण्ड(SOP)  

)स्थाससऐंन दफा ११ को उपदफा २ को ङ 

१ )   

कायायलयबाट प्रर्ाह हुने सेर्ा सम्बन्धी मापदण्ड तयार भइ 

कायायन्र्यन भएको । 

sfof{noaf6 k|jfx x'g] ;]jf ;DaGwL dfkb08 tof/ 

ePsf]  t/  sfof{Gjog gePsf] .  

1.3 
1.3 

५.२.३ बैंनकंग प्रणालीबाट भिुानी 

)स्थाससऐंन दफा ११ को उपदफा २ को ङ 

७ )   

सब ैभिुानीहरु बैंनकंग प्रणाली द्वारा भइ e-Payment लाग ुगरेको  

। 

;a} e'QmfgLx? a}+ls+u k|0ffnL åf/f ug]{ ul/Psf]  .  

1.3 

1.3 

५.२.४ र्डामा सेर्ा प्रर्ाहको र्ैकनल्पक 

व्यर्स्था )स्थाससऐंन १६को उपदफा ४ को 

ग को ६ र दफा १८ को उपदफा ३)   

सरै् र्डामा र्डा ऄध्यक्ष ऄनपुनस्थत हुदाँ ननजले ईपलब्ध गराईन ु 

पने सेर्ाको र्ैकनल्पक व्यर्स्था गने गरेको । ३ 

;j} j8fdf j8f cWoIf cg'kl:yt x'bfF lghn] pknAw 

u/fpg'  kg]{ ;]jfsf] j}slNks Joj:yf ug]{ u/]sf] . 

1.3 
1.3 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 5.2 5.2 
५.३.१ गनुासो फश्यौट )स्थाससंऐन दफा ११ 

को ईपदफा २ को ङ ७(  

मलु्याङ्कन ऄर्नधमा गाईँ/गाईँपानलकामा प्राप्त गनुासो मध्य 

८०  %भन्दा र्नढ सम्र्ोधन  भएको । 

d'NofÍg cjlwdf ufpFkflnsfdf k|fKt u'gf;f] dWo *)Ü 

eGbf jl9 ;Djf]wg ePsf] .  0.76 
0.76 

५.३.२ सामानजक सरुक्षा भत्ता बैङ्क खाता 

माफय त भिुानी )स्थाससऐंन दफा ११ को 

उपदफा २ को त २( 

कुल लाभग्राहीको २ /३ भन्दा माथी  s'n nfeu|fxLsf] @÷# eGbf dfyL  

0.76 
0.76 

५.३.३ जन्मेको नमनतले ३५ नदन नभत्र दताय 

भएको कुल जन्मदताय संख्या  )स्थाससऐंन दफा 

११को उपदफा ४ को छ )   

९० % भन्दा र्ढी &)Ü eGbf sd  

 

0.23 
0.76 

५.३.४ सार्यजननक सनुर्ाआ 

)स्थाससऐंन दफा ७८ को उपदफा ५( 

प्रत्येक चौमानसकमा कनम्तमा १ पटक सार्यजननक सनुरु्ाइ भएको d'NofÍg cjlwdf @ k6s ;Dd ;fj{hlgs ;'g'jfO{ ePsf] 

. 0.45 
0.76 

५ .३.५ सेर्ा प्रर्ाहमा ननर्नतम ऄर्धारणाको 

प्रयोग )स्थाससऐंन दफा ११ को उपदफा २ 

को ङ ७( 

सेर्ा प्रर्ाहलाइ सहज बनाईन ऄनलाइन सेर्ाका  साथै 

अर्श्यकता ऄनसुार र्डास्तरमा घमु्ती सेर्ाहरु  समेत  संचालन 

गने गरेको । 

;]jf k|jfxnfO{ ;xh agfpg cgnfO{g ;]jfsf  ;fy} 

cfjZostf cg';f/ j8f:t/df 3'DtL ;]jfx?  ;d]t  

;+rfng ug]{ u/]sf] .  
0.76 

0.76 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

५ .३.६ नशक्षामा सरै् बालबानलको पहुचँ  

)स्थाससऐंन दफा ११ को उपदफा २ को ज( 

मलु्याङ्कन ऄर्नधमा नर्द्याथी भनाय दर ९०   %भन्दा र्नढ भइ गत 

र्षयको तलुनामा नर्द्यालय छोड्ने दर ५०  % भन्दा बनढले घटेको । 

३ 

d'NofÍg cjlwdf ljBfyL{ egf{ b/ -*)–()_ Ü eO{ ut 

jif{sf] t'ngfdf ljBfno 5f]8\g] b/ %)Ü ;Dd 36]sf] . 

0.76 
0.76 

५ .३.७ स्र्ास्थ्य सेर्ामा नागररकको पहुचँ  

)स्थाससऐंन दफा ११ को उपदफा २ को झ( 

नेपाल सरकारको नीनत र्मोनजम स्थापना र संचालन भएका 

स्र्ास्थ्य संस्थाहरुमा जनशिी, ईपकरण र औषधी 

अर्श्यकतानसुार ईपलब्ध भएको ।  

र्ालर्ानलकाको लानग ऄननर्ायय गररएका खोप बालबानलकाले 

प्राप्त गरेको । 

s_ g]kfn ;/sf/sf] gLlt jdf]lhd :yfkgf / ;+rfng 

ePsf :jf:Yo ;+:yfx?df hgzQmL, pks/0f / cf}ifwL 

cfjZostfg';f/ pknAw ePsf] .  

v_ jfnjflnsfsf] nflu clgjfo{ ul/Psf vf]k ()Ü  

eGbf al9  afnaflnsfn] k|fKt u/]sf] 

0.76 

0.76 

५ .३.८ कृषी र पश ु सेर्ा )स् थाससऐंन दफा 

११ को उपदफा २ को ण र द ( 

स्थापना भएका सरै् कृनष तथा पश ु सेर्ा केन्द्रहरुमा अर्श्यक 

जनशिी, माग ऄनसुारको सेर्ा र प्रनर्नध ईपलब्ध भएको। 

:yfkgf ePsf s[lif tyf kz' ;]jf s]G› dWo] s]xLdf dfq 

cfjZos hgzlQm / dfu cg';f/sf] ;]jf / k|ljlw 

pknAw ePsf].  0.45 
0.76 

५ .३.९ स्थानीय ईत्पादनको प्रर्यधयन र 

र्जारीकरण  )स्थाससऐंन दफा ११ को 

उपदफा २ को ण ७( 

स्थानीय ईत्पादनको प्रर्यधयन र र्जारीकरणका  लानग  नीनतगत र 

काययक्रमगत व्यर्स्था गरर सो ऄनसुार बजार व्यर्स्थापन भएको। 

:yfgLo pTkfbgsf] k|j{w{g / jhf/Ls/0fsf  nflu  

gLltut / sfo{qmdut Joj:yf u/]sf] t/ ;f] cg';f/ 

ahf/ Joj:yfkg x'g g;s]sf]  
0.45 

0.76 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 5.38 6.84 
 खिषयगत के्षत्र ५ को कुल जम्मा प्राप्तांक 13.58  
 खिषयगत के्षत्र ५ :सेिा प्रिाह  ्यिस्थापनको पूणायङ्क 15.00  

  

 

खिषयके्षत्र - ६: न्याखयक कायय सम्पादन   

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

६.१.१ न्याय सम्पादन )स्थाससऐंन दफा ४६ को 

उपदफा १  ,दफा ४९ को उपदफा १२( (  

न्यानयक सनमनत गठन र काययनर्नध ननमायण भइ काययनर्नध 

ऄनसुार कायय सम्पादन भएको। 

Goflos ;ldlt u7g / sfo{ljlw lgdf{0f eO{ 

sfo{ljlw cg';f/ sfo{ ;Dkfbg ePsf] .  0.8 0.8 

६ .१.२ न्याय  सम्पादन कायय प्रनत सेर्ाग्राहीको 

सन्तुनष्ट  )स्थाससऐंन दफा ५१( 

सेर्ा प्रर्ाहर्ाट सेर्ाग्राही पणूय सन्तषु्ट भएको।   ;]jf k|jfxjf6 ;]jfu|fxL k"0f{ ;Gt'i6 ePsf] .   
0.8 0.8 

   जम्मा प्राप्ताङ्क  1.6 1.6 
६.२.१  मेलनमलाप कतायको व्यर्स्था 

)स्थाससऐंन दफा ४९ को उपदफा ३( 

न्यानयक सनमतले अफैले सचूीकृत गरेको मेलनमलापकतायबाट 

मात्र नमलापत्र गराईन ेगरेको । 

न्यानयक सनमतले अफैले सचूीकृत गरेको 

मेलनमलापकतायबाट मात्र नमलापत्र गराईने गरेको ।  
0.933 

0.933 
६.२.२  न्यानयक सनमनतको ननणयय प्रकृया न्यानयक सनमनतबाट सबयसम्मत ननणयय हुन ेगरेको  । ३ न्यानयक सनमनतबाट सबयसम्मत ननणयय हुने गरेको  ।  0.933 0.933 
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)स्थाससऐंन दफा ४९( 

६.२.३  न्यानयक सनमनतको प्रनतर्देन प्रणाली 

)स्थाससऐंन दफा ५३ को उपदफा २( 

प्रनतर्ेदन पेश भइ सभामा छलफल  भएको । प्रनतर्ेदन पेश भएको तर सभामा छलफल नगरेको । 
0.56 

0.933 
  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.426 2.799 
६.३.१ ईजरुी फछययौट ।  )स्थाससऐंन दफा ४९ को  

उपदफा २ र ४( 

मलु्याङ्कन ऄर्नधमा प्राप्त ईजरुीको ७०  %भन्दा  बढी फछौट 

भएको । 

मलु्याङ्कन ऄर्नधमा प्राप्त ईजरुीको ७० % भन्दा बढी 

फश्रय्ौट भएको ।  
1.2 

1.2 
६.३ .२ न्यानयक सनमनतको ननणयय ईपर पनुरारे्दन 

)स्थाससऐंन दफा ५१( 

सनमनतले फछौट गरेका कुल ईजरुी मध्ये १०  %भन्दा कम 

नर्र्ाद पनुरारे्दनमा गएको । 

सनमनतले फछययौट गरेका कुल ईजरुी मध्ये १०% भन्दा कम 

नर्र्ाद पनुरारे्दनमा गएको । 
1.2 

1.2 
६.३.३ मेलनमलाप केन्द्र गठन  

)स्थाससऐंन दफा ४९ को उपदफा १०( 

सर्ै र्डामा मलेनमलाप केन्द्र गठन भइ संचालनमा अएको ।  केही र्डामा मात्र मेलनमलाप केन्द्र गठन भइ संचालनमा 

अएको ।  
0.72 

1.2 
   जम्मा प्राप्ताङ्क 3.12 3.6 
 खिषयगत के्षत्र ६ को कुल जम्मा प्राप्तांक 4. 72  
 खिषयगत के्षत्र ^ :न्याखयक कायय सम्पादन  ्यिस्थापनको पूणायङ्क 8.00  
 

 

स्ि-मूल्याङ्कन खिषयके्षत्र - ७: भौखतक पूिायधार  

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

७ .१. . १ भौनतक  परू्ायधार (सडक, नर्द्यतु, खानेपानी, 

संचार अनद ) (स्थाससऐंन दफा ११ को  उपदफा 

२ को छ  ,ट र ध ) 

भौनतक परू्ायधारको समनुचत व्यर्स्था रहकेो । )गापा/नपाको हकमा(  ufpFkflnsfdf ef}lts k"jf{wf/sf] ca:yf 

;Gtf]ifhgs   

1.1 1.1 

७.१.२ सार्यजननक- ननजी साझेदारी नीनत (स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४.८) 

भौनतक परू्ायधार नर्कासमा सहयोग पयुायईन सार्यजननक-  ननजी क्षेत्र 

साझेदारी सम्बन्धी नीनत तजुयमा भइ नीनतमा ईल्लेखीत सर्ै क्षेत्रमा साझेदारी 

काययक्रम संचालन भएको । 

ef}lts k"jf{wf/ ljsf;df ;xof]u k'of{pg 

;fj{hlgs– lghL If]q ;fem]bf/L ;DaGwL 

s'g} gLlt th{'df gePsf] 

0.275 
 

1.1 

     जम्मा प्राप्ताङ्क 1.925 2.2 
७.२.१ बालमैत्री र ऄपाङ्गमतै्री सार्यजननक परु्ायधार 

नीनत (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

दफा २४ को उपदफा २) 

तयार भइ कायायन्र्यन भएको gLlt tof/ gePsf] 

0.289 0.963 
७.२.२ नननमयत परु्ायधारको ईपयोग र नदगो 

व्यर्स्थापन 

नननमयत परु्ायधारको ममयत संभारका लानग  

लाभग्राहीको योगदान सनहत कोष स्थापना भएको र नीनतगत व्यर्स्था 

lgld{t k'jf{wf/sf] dd{t ;+ef/sf nflu ah]6 

tyf sfo{qmd ePsf] t/ To;sf] 0.578 0.963 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 

२४ को उपदफा ३ ) 

ऄनसुार स्र्ीकृत र्ाषीक काययक्रमका अधारमा कोषको ईपयोग भएको। Joj:yfkgsf nflu s'g} gLlt gePsf] . 

७.२.३ अयोजनाको र्ातार्रणीय ऄध्ययन 

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 

२४ को उपदफा २ ) 

काननुी व्यर्स्था ऄनरुुप  सरै् अयोजनाहरुमा प्रारनम्भक र्ातर्रणीय प्रभार् 

मलु्यांकन (IEE) र र्ातार्ारणीय  प्रभार् मलु्यांकन ( EIA ) गररएको ।   

sfg'gL Joj:yf cg'?k  s]xL cfof]hgf x?df 

k|f/lDes jftj/0fLo k|efj d'Nof+sg (IEE) 
/ jftfjf/0fLo  k|efj d'Nof+sg (EIA) 
ul/Psf] 0.289 0.963 

७.२.४ रानष्िय भर्नसंनहता र मापदण्ड 

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 

४३ को उपदफा १ ) 

रानष्िय भर्नसंनहता र स्थानीय भर्न मापदण्डको पणुय रुपमा पालना भएको 

।   

/fli6«o ejg;+lxtf kfngf gePsf] / :yfgLo 

ejg dfkb08 th{'df gu/]sf]  .    

0.289 0.963 
  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.445 3.852 
७ .३.१ सडकको नर्स्तार  

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ११ को उपदफा २ को ट १ ,५ ) 

गत र्षयको तलुनामा  मलु्याङ्कन ऄर्नधमा २५  %भन्दा बनढ सडक थप 

भएको 

ut jif{sf] t'ngfdf  d'NofÍg cjlwdf @%Ü 

eGbf al9 ;8s yk ePsf 

0.99 
0.99 

७ .३.२ सडकको स्तर ईन्ननत  

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ११ को उपदफा २ को ट १ ,५ ) 

गत र्षयको तुलनामा  मलु्याङ्कन ऄर्नधमा १५  %भन्दा बनढ सडक स्तर 

ईन्ननत भएको ३ 

ut jif{sf] t'ngfdf  d'NofÍg cjlwdf %Ü 

eGbf sd ;8s :t/ pGglt ePsf] 

0.297 
0.99 

७ .३.३ खानेपानी सेर्ा नर्स्तार 

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ११ को उपदफा २ को ध १  ,सोही दफाको 

उपदफा ४ को ग २ , दफा १२ को उपदफा २ को 

ग १० ,) 

गत र्षयको तुलनामा  मलु्याङ्कन ऄर्नधमा २५  %भन्दा बनढ घरधरुीमा 

खानपेानी सेर्ा नर्स्तार भएको ३ 

ut jif{sf] t'ngfdf  d'NofÍg cjlwdf -!)–

@%_Ü ;Dd 3/w'/Ldf vfg]kfgL ;]jf lj:tf/ 

ePsf] 

0.594 

0.99 

७ .३.४ र्ानषयक  योजनाको कायायन्र्यन नस्थनत   

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ७१ को उपदफा २ को खििरणमा चाल ु

आ .ि .को प्रगखतको अनुमान समेत पेश गनुयपने  

मलु्याङ्कन ऄर्नधमा सम्पन्न गनुयपन े स्र्ीकृत र्ाषीक योजनाको ८०% 

भन्दा बनढ भौनतक परु्ायधार योजना सम्पन्न भएको । ३ 

d'NofÍg cjlwdf ;DkGg ug{'kg]{ :jLs[t 

jfifL{s of]hgfsf] *)Ü eGbf al9 ef}lts 

k'jf{wf/ of]hgf ;DkGg ePsf] . 

0.99 

0.99 

७ .३.५ फोहोर  मैला व्यर्स्थापन  

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

दफा १२ को उपदफा २ को ग ११( 

फोहोर मलैा व्यर्स्थापनको लानग स्पष्ट नीनत ननधायरण गरर एनककृत फोहोर 

मैलाको व्यर्स्थापन गररएको । 

kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkgsf] nflu gLltut 

Joj:yf ul/ Joj:yfkg ug{ k|f/De ul/Psf] 

. 0.594 

0.99 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 3.465 4.95 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

खिषयगत के्षत्र ७ को कुल जम्मा प्राप्तांक   6.285  

खिषयके्षत्र - ७: भौखतक पूिायधार ्यिस्थापनको पूणायङ्क  11.00  
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खिषयके्षत्र - ८: सामाखजक समािेशीकरण    

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

८ .१.१ )क(  सामानजक समार्ेशीकरण ((स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १११( 

ननर्ायचन हुने पदहरुमा कनम्तमा काननुले तोकेको संख्यामा तथा स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ऄनसुार गठन हुन े

सनमनत /ईपसनमनत/काययदलहरुमा प्रनतनननधत्र्को ऄर्स्था । 

lgjf{rg x'g] kbx?df slDtdf sfg'gn] 

tf]s]sf] ;+Vofdf tyf :yfgLo ;/sf/ 

;~rfng P]g @)&$ cg';f/ u7g x'g] 

;ldlt÷pk;ldlt÷sfo{bnx?df 

k|ltlglwTjsf] cj:yf ;Gtf]ifhgs /x]sf]  0.5 0.5 

८ .१.१ )ख(  सामानजक नर्भेद 

 )संनर्धानको धारा १८ , समानताको हक( 

छुर्ाछुत, सामानजक कुरीनत, ऄन्धनर्श्वास, लैङ्नगक नर्भेद र नहसंाका 

घटनाहरुसंग सम्बनन्धत ईजरुीमा ईल्लेख्य रुपमा कनम अइ समानजक 

सनहष्णतुा र सौहादयता सनहतको समतामलूक समाजको अधार तयार 

भएको ।  

5'jf5't, ;fdflhs s'/Llt, cGwljZjf;, 

n}lËs lje]b / lx+;fsf 36gfx? 

Go"gLs/0fsf nflu :yfgLo gLlt  cg'?k 

sfo{of]hgf tof/ eO{ sfof{Gjogdf /x]sf]  
0.375 0.5 

८ .१.२ ननणयय प्रनक्रयमा सहभानगता  

((स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 

१११( 

 

स्थानीय तहको नननित प्रनतनननधत्र्  तोनकएका क्षेत्रमा कनम्तमा काननुले 

नननदयष्ट गरेको संख्यात्मक ईपनस्थनत र समानपुानतक प्रनतनननधत्र्  हुनपुन े

क्षेत्रमा सबै समहूको समानपुानतक प्रनतनननधत्र्  सनहत ननणयय प्रनक्रयामा 

ऄथयपणूय सहभानगता रहकेो । 

:yfgLo txsf] lg0f{o k|lqmodf sfg'gn] 

lglb{i6 u/]sf] ;+VofTds pkl:ylt /lx 

;dfg'kflts ;xeflutf x'g'kg]{ ;d"xsf] 

lg0f{odf ;fdfGo ;xeflutf /x]sf] . 
0.75 1.0 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.625 2.00 
८.२.१ सामानजक सरुक्षा तथासंरक्षण 

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 

११ उपदफा २ त) 

बालबानलका पनुस्थायपना केन्द्र, जेष्ठ नागररक अश्रय केन्द्र, ऄशि 

स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लानग नीनत /काययक्रम तजुयमा , 

अर्श्यकता ऄनसुार केन्द्रहरु स्थापना भइ ननयनमत सञ्चालन भएको 

तथा सहज पहुचँ भएको । 

afnaflnsf k'g;{\yfkgf s]G›, h]i7 gful/s 

cf>o s]G›, czQm :ofxf/ s]G› :yfkgf / 

;~rfng ;DaGwdf s'g} sfo{ gePsf] .

  
0.263 

0.875 

८.२.२ घरेलु नहसंा ऄन्त्यका लानग बहस, परैर्ी तथा 

चेतनामलूक ऄनभयान (स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन, २०७४ को दफा १२ उपदफा २ को ग ३०) 

घरेल ु नहसंा ऄन्त्यका लानग बहस, पैरर्ी तथा चेतनामलूक ऄनभयान 

सम्बन्धी काययक्रम पयायप्त र प्रभार्कारी भएको 

3/]n' lx+;f cGTosf nflu ax;, k}/jL tyf 

r]tgfd"ns cleofg ;DaGwL sfo{qmd 

kof{Kt / k|efjsf/L gePsf] . 0.525 
0.875 

८.२.३ र्ाल श्रम, र्ाल नर्र्ाह, र्हु नर्र्ाह, 

दाआजो/दहजे, बोक्सी, छाईपडी जस्ता प्रथासंग 

सम्बनन्धत काययहरु (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा १२ उपदफा २ को ग ३०) 

र्ाल श्रम, र्ाल नर्र्ाह, र्हु नर्र्ाह, दाआजो/दहजे, बोक्सी, छाईपडी 

जस्ता प्रथा ननयन्त्रणका लानग नीनत र्ा काययक्रम तयार भइ कायायन्र्यन 

भएको । 

jfn >d, jfn ljjfx, jx' ljjfx, 

bfOhf]÷bx]h, af]S;L, 5fpk8L h:tf k|yf  

lgoGq0fsf nflu s'g} gLlt / sfo{qmd 

gePsf] 
0.263 

0.875 

८.२.४ लैङ्नगक ईत्तरदायी बजेट पररक्षण (GESI 

Audit) (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

लैङ्नगक ईत्तरदायी बजेट पररक्षण (GESI Audit) भइ सोही ऄनसुार 

योजना तथा काययक्रम तजुयमा गन े  गरेको । 

n}lËs pQ/bfoL ah]6 kl/If0f (GESI 
Audit) x'g] u/]tf klg of]hgf tyf 0.525 

0.875 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

दफा २४ उपदफा ३ को छ, अनुसार लैङ्खगक 

समानताका लागी लैङ्खगक िजेट) 

sfo{qmddf k|ltlalDat gePsf] . 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.576 3.50 

८.३.१ मनहला नर्रुद्द हुन ेघरेल ु नहसंाको घटनामा कमी 

(ऄनघल्लो अ. र्. को तुलनामा) । 

२०%  भन्दा बढीले कनम अएको । @)Ü  eGbf a9Ln] sld cfPsf] . 0.678 1.125 

८.३.२ र्ाल श्रम, र्ाल नर्र्ाह, र्हु नर्र्ाह, 

दाआजो/दहजे, बोक्सी, छाईपडी जस्ता प्रथा रोकथामका 

लानग तजुयमा गररएका काययक्रममा  लगानी (सशतय 

ऄनदुान बाहके बाँकी र्जेटको) 

०.५ % भन्दा मानथ 

)=% ÜeGbf dfly 0.678 1.125 

८.३.३ मनहला/दनलत/ऄपाङ्ता भएका व्यनि संयोजक/ 

ऄध्यक्ष भएको ईपभोिा सनमनतहरुको सङ्ख्या (कुल 

गठीत ईपभोिा सनमनतको) । 

३० %  भन्दा र्ढी 

#) Ü  eGbf j9L 0.339 1.125 

८.३.४ अनथयक तथा सामानजक रूपमा पछी परेका 

मनहला, बालबानलका, दनलत, ऄपाङ्गता भएका 

व्यनि, ज्येष्ठ नागररक, ऄल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत 

समदुायको सामानजक र अनथयक ईत्थानमा गररने लगानी 

(सशतय ऄनदुान बाहके बाँकी र्जेटको) 

१० %  भन्दा र्ढी 

!) Ü  eGbf j9L 0.339 1.125 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.034 4.5 

खिषयगत के्षत्र ८ को कुल जम्मा प्राप्तांक 5.901  

खिषयके्षत्र - ८: सामाखजक समािेशीकरणको पूणायङ्क 10.00  

 

खिषयके्षत्र - ९: िातािरण सरंक्षण तथा खिपद ्यिस्थापन   

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

९ .१.१ र्ातार्रण संरक्षण (स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा ४ को ङ १ ,२३ र २६(  

र्ातार्रण संरक्षणका लानग नीनतगत तथा संरचागत व्यर्स्था भइ  सो 

ऄनरुुप प्रभार्कारी रुपमा र्ातार्रण संरक्षणको काययहरु हुन ेगरेको । 

jftfj/0f ;+/If0fsf nflu gLltut Joj:yf ePsf] 

t/ sfof{Gjogsf] nflu k|efjsf/L ;+/rgf  

gePsf]  .  

0.55 1.1 

९.१.२ नर्पद व्यर्स्थापन (स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को न( 

नर्पद ् व्यर्ास्थापनका लानग नीनतगत तथा संरचागत व्यर्स्था भइ  सो 

ऄनरुुप प्रभार्कारी रुपमा नर्पद व्यर्स्थापनको काययहरु हुन ेगरेको । 

ljkb\ Jojf:yfkgsf nflu gLltut Joj:yf ePsf] 

t/ k|efjsf/L ;+/rgf gePsf] .  
0.55 2.0 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.1 3.1 
९ .२. १ र्ातार्रणीय प्रदषुण ननयन्त्रण )जल , भनूम, ध्र्नी, 

र्ाय ु र खाद्य ( (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

को दफा ११ उपदफा ४ को ङ १ ,२३ र २६(  

र्ातार्रणीय प्रदषुण ननयन्त्रणका काययक्रम प्रभार्कारी रुपमा कायायन्र्यन 

भएको । 

jftfj/0fLo k|b'if0f lgoGq0fsf nflu s'g} 

sfo{qmd g/x]sf] . 0.385 
1.283 

९.२.२ स्थानीय नर्पद ् व्यर्स्थापनका लानग पदानधकारी, 

कमयचारी, स्र्यम ् सेर्क तथा समदुायको क्षमता नर्कास 

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 

उपदफा २ को न को काययका लाखग) 

स्थानीय नर्पद ् व्यर्स्थापनका लानग पदानधकारी, कमयचारी, स्र्यम ्

सेर्क तथा समदुायको क्षमता नर्कासका काययक्रमहरु प्रभार्कारी रुपमा 

कायायन्र्यन भएको । 

:yfgLo ljkb\ Joj:yfkgsf nflu kbflwsf/L, 

sd{rf/L, :jod\ ;]js tyf ;d'bfosf] Ifdtf 

ljsf;sf nflu sfo{qmd /x]tf klg k|efjsf/L 

gePsf] .  
0.77 

1.283 
९ .२. ३ नर्पद जोनखम क्षते्रको पनहचान र नक्साङ्न 

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ 

उपदफा २ को न ४) 

नर्पद जोनखम क्षते्रको पनहचान र नक्साङ्नका अधारमा काययक्रम तजुयमा 

गरर कायायन्र्यन गररएको । 

ljkb hf]lvd If]qsf] klxrfg / gS;fª\sg 

ePsf] t/ ;f] cg';f/ sfo{qmd th{'df gePsf] .  0.77 
1.283 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.925 3.849 
९.३.१ र्ातार्रणीय क्षेत्र प्रर्द्धयनमा बजेट नर्ननयोजन  

 

बाल ईद्यान/खलुाक्षेत्र हररयालीक्षते्र नर्स्तार लगायत र्ातार्रणीय क्षेत्र 

प्रर्द्धयन तफय  समानीकरण ऄनदुानको ३ % भन्दा बढी बजेट नबननयोजन 

भएको 

afnpBfg÷v'nfIf]q xl/ofnLIf]q lj:tf/ nufot 

jftfj/0fLo If]q k|j4{g tkm{ ;dfgLs/0f 

cg'bfgsf] ! Ü eGbf sd ah]6 lalgof]hg 

ePsf]  0.248 

0.825 

९.३.२ र्ातार्रण संरक्षणमा नागररक तथा ननजी क्षेत्रको 

सहभानगता 

र्ातार्रण संरक्षणका ५०  %भन्दा बढी काययक्रममा नागररक तथा ननजी 

क्षेत्रको सहभानगता रहकेो  

jftfj/0f ;+/If0fsf s'g} klg sfo{qmddf 

gful/s tyf lghL If]qsf] ;xeflutf g/x]sf]  0.248 
0.825 

९.३.३ र्ातार्रणीय प्रदषुण ननयन्त्रणमा स्थानीय तहको 

लगानी )नर्नत्तय समाननकरण ऄनदुान(  

० .३  %भन्दा बढी  s'n k"FhLut ah]6sf] )=@Ü eGbf j9L 

0.248 
0.825 

९.३.४ स्थानीय नर्पद ्व्यर्स्थापन कोषमा बजेट नर्ननयोजन 

)र्ानषयक रुपमा(  

कुल पूँजीगत बजेटको ०.२ % भन्दा र्ढी 6f]n ljsf; ;+:yf u7g / ;~rfng ;DaGwL 

s'g} gLlt gePsf] / s'g} klg j:tLdf 6f]n 

ljsf; ;+:yf u7g gePsf]  0.825 
0.825 

९.३.५ टोल नर्कास संस्था गठन तथा संचालन टोल नर्कास संस्था गठन र सञ्चालन सम्बन्धी नीनत तजुयमा भइ सो 

नीनतका अधारमा ८०  %भन्दा बढी घरधरुी टोल  नर्कास संस्थामा 

अर्द्ध भइ सञ्चालन भएको 

PDa'n]G;, cUgL lgoGq0f h:tf cfsl:ds 

;]jfx? pknAw gePsf] .  

0.248 

0.825 

९.३.६ एम्बलेुन्स, ऄग्नी ननयन्त्रण जस्ता अकनस्मक 

सेर्ाहरुको ईपलब्धता   

एम्बलेुन्स, ऄग्नी ननयन्त्रण जस्ता अकनस्मक सेर्ाहरुमा ५०  %भन्दा 

र्ढी जनसंख्याको पहुचँ भएको । 

PDa'n]G;, cUgL lgoGq0f h:tf cfsl:ds 

;]jfx?df %)Ü eGbf j9L hg;+Vofsf] kx'Fr 

ePsf] .  0.248 
0.825 

    जम्मा प्राप्ताङ्क 2.065 4.95 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

खिषयगत के्षत्र ९ को कुल जम्मा प्राप्तांक 5.09  
खिषयके्षत्र - ९: िातािरण सरंक्षण तथा खिपद ्यिस्थापनको पणूायङ्क 11.00  

 

खिषयके्षत्र - १०: सहकायय र समन्िय    

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

१०.१.१ संघ, प्रदशे र स्थनीय तह बीचको 

सहकायय र समन्र्य 

)नेपालको संनर्धानको धारा २३५(  

स्थानीय तहलाइ संघ र प्रदशे संगको सहकायय र समन्र्यमा गनुयपन े

काययहरुको बारेमा जानकारी भइ संघ र प्रदशे संग गनुयपने नीनतगत 

र काययगत समन्र्य गरेर मात्र अफ्ना नीनत तथा काययक्रम तय गन े

गरेको । 

:yfgLo txnfO{ ;+3 / k|b]z ;+usf] ;xsfo{ / ;dGjodf 

ug{'kg]{ sfo{x?sf] af/]df hfgsf/L ePsf] t/ :yfgLo txn] 

cfˆgf gLlt tyf sfo{qmd to ubf{ ;+3 / k|b]z ;+u ug{'kg]{ 

gLltut / sfo{ut ;dGjo gu/]sf] 
0.35 0.7 

१०.१.२ ऄन्तर स्थानीय तह सहकायय र समन्र्य 

)प्राकृनतक श्रोतको संरक्षण र ईपयोग , परू्ायधार 

ननमायण, र्ातार्रण संरक्षण तथा फौहोरमैला 

व्यर्स्थापन, अपतकालीन सेर्ा 

व्यर्स्थापन,राजश्व संकलन अनद ( स्थानीय 

सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २६  

साझा सरोकारका नर्षयहरुमा सहकायय र समन्र्य गने सम्बनन्धत 

स्थानीय तहको नीनत र संरचना ननमायण भइ अर्श्यक क्षते्रहरुमा 

प्रभार्कारी रुपमा सहकायय र समन्र्य भएको । 

;femf ;/f]sf/sf ljifox?df ;xsfo{ / ;dGjosf If]qx? 

klxrfg gePsf] / ;f] ;DaGwdf s'g} kxn gePsf] 

0.175 0.7 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 0.525 1.4 

१०.२.१ दइु र्ा सो भन्दा र्नढ स्थानीत तहको 

सरोकारको नर्षयमा बन्न े सनमनतहरुको गठन र 

सञ्चालन  ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ को दफा २६  अन्तगयत 

स्थानीय तहर्ीच साझा नहत र सरोकारका नर्षयमा अर्श्यक पन े 

संयिु सनमनत गठन भइ सनमनतहरु नक्रयानशल रहकेो । 

:yfgLo txjLr ;femf lxt / ;/f]sf/sf ljifodf cfjZos 

kg]{ s'g} klg ;+o'Qm ;ldlt u7g gePsf] . 
 0.37 

1.23 
१०.२.२  गरै सरकारी र नीनज क्षेत्र संगको सहकायय 

)स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

दफा २५ 

स्थानीय गैर सरकारी संस्था र नीनज क्षेत्र संगको सहकायय गने नीनत  

तय भइ  काययगत सम्बन्ध स्थानपत भएको । 

:yfgLo u}/ ;/sf/L ;+:yf / gLlh If]q ;+usf] ;xsfo{ ug]{ 

gLlt  to ePsf]  t/ sfo{ut ;DaGw :yfkgf gePsf] .

  
0.74 

1.23 
  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.11 2.46 

१०.३.१ ऄन्तर सरकारी समन्र्य तथा 

सहजीकरण  

स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदशेस्तरको अयोजना कायायन्र्यनमा 

समन्र्य, सहजीकरण र सहयोग गनय  नर्षयमा जानकारी भइ 

समन्र्यका लानग संरचना तयार भइ संरचना नक्रयानशल भएको । 

:yfgLo txn] ;‹Lo / k|b]z:t/sf] cfof]hgf sfof{Gjogdf 

;dGjo, ;xhLs/0f / ;xof]u ug{  ljifodf s'g} klg 

hfgsf/L gePsf] . 

 

0.32 

1.05 

१०.३.२ ऄन्तर स्थानीय तह साझेदारी लागत न्यनूीकरण, स्रोत साधनको ऄनधकतम ईपयोग र्ा nfut Go"gLs/0f, ;|f]t ;fwgsf] clwstd pkof]u jf 0.63 1.05 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हालको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाहको लानग ऄन्य गाईँपानलका र्ा 

गाईँपानलकासँग साझेदारीमा अयोजनाको संयिु व्यर्स्थापन गनय 

१ भन्दा बढी  काययक्रम संचालन भएको । 

k|efjsf/L ;]jf k|jfxsf] nflu cGo ufpFkflnsf jf 

gu/kflnsf;Fu ;fem]bf/Ldf cfof]hgfsf] ;+o'Qm Joj:yfkg 

ug{ slDtdf Pp6f  sfo{qmd ;+rfng ePsf] . 

१०.३.३   नजल्ला समन्र्य सनमनत संगको 

समन्र्य 

नर्कास ननमायण सम्बन्धी काययमा सहनजकरण गनय नजल्ला 

समन्र्य सनमनतबाट प्राप्त पषृ्टपोषण , सझुार् तथा ऄनगुमन 

प्रनतर्ेदन माथी काययपानलकामा छलफल भइ अर्श्यक ननणयय 

भएको । 

ljsf; lgdf{0f ;DaGwL sfo{df ;xlhs/0f ug{ lhNnf 

;dGjo ;ldltaf6 k|fKt k[i6kf]if0f , ;'emfj tyf cg'udg 

k|ltj]bg dfyL sfo{kflnsfdf 5nkmn ePsf] t/ ;f] 

;DaGwdf s'g} lg0f{o gePsf] . 

0.63 

1.05 

   जम्मा प्राप्ताङ्क 1.58 3.15 
खिषयगत के्षत्र १० को कुल जम्मा प्राप्तांक 3.215  

खिषयके्षत्र - १०: सहकायय र समन्ियको पूणायङ्क 7.00  
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अनुसूखच ३: सहभाखगहरूको उपखस्थखत 
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अनुसूखच ४: फोटोग्राफ 

 

 

 
 


