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जनननर्वाचित प्रततननचिको नेतृत्व रहने संरिनाहरूको शासन ब्यबस्था िुस्त, दरुूस्त र पारदशीता, तथा सेर्वा प्रर्वाहमा  प्रभार्वकारीता र 
सहभानितात्मक पद्धततको सुननश्चितता िनय र शासन व्यर्वस्थालाई जजम्मेर्वार, जर्वाफदेही र सहभानितामूलक बनाउनका साथै स्थानीर् 
तहहरूलाई स्वार्त्त ननकार्को रुपमा नर्वकास िने प्रर्ास नेपालमा नबित लामो समर्देखि भएको हो । हाल संनबिानले स्थानीर् तहहरूलाई 
पर्ाप्त स्वार्त्तता (व्यर्वस्थानपका, कार्यकारी र न्यार्पाललका कार्यका लानि), र अचिकारहरूको सुननश्चितता िरेकोछ । जसले िदा स्थानीर् 
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तहहरूबाट िुणस्तरीर् सेर्वाहरूको नर्वतरण, अथयपूणय र समारे्वशी सहभानिता, प्रभार्वकारी उत्तरदाचर्त्व र पारदर्शिता, र न्याचर्क अभ्यासको कार्य 
स्थानीर् स्तरमा संस्थाित िने प्रर्ास भइरहेको छ । साथै, स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ ले समेत स्थानीर् शासन प्रणालीलाई संस्थाित 
बनाउन र सेर्वा प्रबाहमा प्रभार्वकाररता ल्याउन स्थानीर् सरकारहरूलाई माियदशयन िरेकोछ ।   

सङ्घीर् ब्यबस्थालाई स्थानीर्करण िनय र स्थानीर् सरकारहरूको समारे्वशी सेर्वाका प्रार्विानहरूलाई थप सुदृढ िनय स्थानीर् 
सरकारहरूको  संस्थाित क्षमताको स्वमूल्यांकन र  नबश्लेशणका आिारमा कार्यर्ोजना तर्ार पारी सोको कार्ान्वर्न िने कार्यमा सघाउन 
स्थानीर् सरकारको क्षमता अतभरृ्वद्धद्ध लानि नर्वषर्ित क्षेत्रहरूको पहहिान िररएकोछ । जसअनुसार: शासकीर् प्रर्वन्ध , संिठन तथा प्रशासन, 
र्वार्षिक बजेट तथा र्ोजना व्यर्वस्थापन,  नर्वत्तीर् एर्वम् आर्थिक व्यर्वस्थापन, सेर्वा प्रर्वाह, न्याचर्क कार्य सम्पादन, भौततक पूर्वािार, सामाजजक 
समारे्वशीकरण, र्वातार्वरण संरक्षण तथा नर्वपद् व्यर्वस्थापन् , सहकार्य र समन्वर् रहेकाछन् ।  र्सरी पहहिान िररएका नर्वषर्ित क्षेत्रहरूका १०० 
र्वटा सूिकहरू तर् िरी निरपाललकाहरूको क्षमता नर्वकास र्ोजना नर्वश्लेषण िररएकोछ । र्सरी तथ्याङ्क संकलन र नर्वश्लेषण िदा र्स 
निरपाललकाका जनप्रततननिीहरू प्रमुि प्रशासनकर् अचिकृत,  शािा प्रमुिहरू तथा अन्य कमयिारीहरुको सामुहहक उपस्थस्थतत र अथयपूणय 
सहभानिता रहेको चथर्ो ।   

संस्थाित क्षमता नर्वकासको नर्वश्लेषणबाट प्राप्त अकंभारका आिारमा र्स  निरपाललका समग्र क्षमता " उतृ्कष्ट " अर्वस्था अन्तियत 
(८७.८२%) रहेको पाइर्ो । नबषर्ित क्षेत्रहरूको बेग्लाबेग्लै क्षमता नबश्लेषण िदा नर्वचत्तर् तथा आर्थिक व्यर्वस्थापन (९३.८२%), सेर्वा प्रर्वाह 
(९३.६७%), न्याचर्क कार्यसम्पादन (९९.९९%), भौततक पूर्वािार (८२.७९%), सामाजजक समारे्वलशकरण (८९.८३%), र्वातार्वरण संरक्षण तथा नर्वपद 
व्यर्वस्थापन (८१.६६%),  र सहकार्य र समन्वर् (१००%) "उतृ्कष्ठ अर्वस्था अन्तियत रहेको पाईर्ो । त्यस्तै,  शासनकर् प्रर्वन्ध (६०.४३%), र्वार्षिक 
बजेट तथा र्ोजना व्यर्वस्थापन  (७७.९४%) "राम्रो" अर्वस्था अन्तियत रहेको पाईर्ो ।  

निरपाललकाले िरेको अपेलक्षत अबस्था र र प्राप्ताङ्क बीिमा फरानकलो  तभन्नता (१२.१९%) को अबस्थालाई हेदा त्यतत ठुलो तभन्नता 
रहकेो देखिएन । तथानप,  शासनकर् प्रर्वन्ध (३९.६ %), र्वार्षिक बजेट तथा र्ोजना व्यर्वस्थापन (२२.०६%)     रहेका छन । अन्य क्षेत्रहरूमा त्यतत ठुलो 
तभन्नता देखिदैन ।  क्षमता नर्वकासका दृद्धष्टकोणले ठुलो तभन्नता भएका क्षेत्रहरूमा  रहेको  फरानकलो  तभन्नता (Gap)  लाई घटाउनका लानि 
निरपाललकाले संस्थाित सबलीकरणमा ध्यान हदन जरूरी छ । र्सले नािररकमा सुशासन र नर्वकासको अनुभुती िराउन सहर्ोि पुर्ाउंछ । 
र्सका अलार्वा, असल कार्यको अनुसरण िदा जस्तै: दक्ष कमयिारीको अभार्व, ननर्म कानुनको अभार्व, जसकाइकै रुपमा रहेका जनप्रततननचिहरू 
र सीतमत स्रोत सािनका र्वार्वजुद पनन स्थानीर् कानुन ननमाण, र्ोजना तजुयमा, पूर्वािार नर्वकास, क्षमता नर्वकास, राजश्व संकलन तथा र्वजेट ननमाण, 
न्यार् सम्पादन, सेर्वा प्रर्वाह, पारदर्शिता तथा सुशासन, सूिनाको प्रनर्वचिको प्रर्ोिमा िररएका पहलहरु उल्लेँिननर् छन । र्स सम्बन्धी रणनैततक 
कार्यर्ोजना तर्ार पारी  जसफाररश िररएकोछ, जसको निरपाललकाबाट र्थालशघ्र सम्बोिन हुनेछ । 
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भाग—१: क्षमता विकास योजनाको पररचय 

१ .१ पृष्ठभूमी    

नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत स्थावपत स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो भूमिका वनिाह र्रै्द जिाफरे्दहहतालाई हर्दर्ो ढंर्ले िहन र्नग 
उनीहरूले काि र्ने तौरतररका तथा योजना तजजगिाको शैली र चिन्तन पररिर्तित सन्दभग अनजरूप प्रभािकारी र पररणाििजखी हजनज आिश्यक छ । चयनै 
विषयहरूलाई सम्बोधन र्नग स्थानीय सरकारका अियिहरूको (संस्थार्त र संर्ठनात्मक व्यिस्था, िानि संशाधन तथा भौमतक पूिाधार) 
क्षितािा सजधार ल्याउन आिश्यक छ । िानिीय सीप र क्षिताको अचधकति उपयोर् र्रै्द काििा नयाँपन तथा शैलीलाई ससजगनशील एिि् 
पररणाििजखी नबनाएसम्म सेिा प्रिाह र्ने वनकायहरूको संस्थार्त क्षिताको र्दीर्गकालीन विकास हज ुँरै्दन । स्थानीय सरकारद्वारा प्रिाह र्ररएका 
सेिा, सजविधा तथा िस्तज आिनार्ररकका अपेक्षा र िाहना अनजरूपका हजन सकेनन् भन े त्यसले जनवनिाचित प्रमतवनचध र किगिारी संयन्त्रप्रमत 
विश्वसनीयता र्ट्नजका साथै राज्य र व्यिस्थाप्रमत पवन नार्ररकहरूिा नैराश्यता बढ्छ । यसथग, स्थानीय सरकारले िानि संशाधन, विचध र कायग 
प्रणाली तथा संस्थार्त क्षिताको क्रमिक रूपिा िृद्धि र्री नार्ररकप्रमत पूणगरूपिा उत्तरर्दायी स्थानीय सरकारको रूपिा काि र्नग आिश्यक छ । 

संनर्विान अनुसार स्थानीर् सरकारहरु नािररकाको िरदैलोका सरकारी ननकार् हुन जसलाई संनर्विानले नर्विाचर्की, कार्यकारी र 
न्याचर्क अचिकारहरु प्रदान िरेको छ । चर्ननहरु संस्थाित रुपमा स्थानपत सरकार भएर मात्र पुगै्दन । चर्ननहरुले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता 
स्थानपत िदै नािररकको जीर्वनस्तर सुिारका लानि सुशासन सहहत नर्वकास र सेर्वा प्रर्वाहको र्वातार्वरण तर्ार िरर सबैले महशुस िने िरी नर्वकास 
सेर्वा प्रर्वाहको र्वातार्वरण तर्ार िरर सबैले महशुस िनेिरी नर्वकास र समृद्धद्ध अिाडी बढ्नुपने हुन्छ । र्सको अन्तर्यमा नर्वभेदनर्वना सबै नािररकप्रतत 
जर्वाफदेही हुने लोकतिलाई संस्थाित िने, शासन प्रणालीलाई जनताको तल्लो तहसम्म पुर्र्ाउने र नर्वकासलाई जनता उनु्मि र जनउत्तरदार्ी 
बनाउने अतभप्रार् हो । र्सलाई थप ब्यबस्थस्थत िनय स्थानीर् सरकार सञ्िालन ऐन २०७४ लिार्तका िेरै कानुनी संरिनाहरूको आिार तर्ार 
िररएकोछ । जस्ले िदा स्थानीर् स्तरमा िुणस्तरीर् सेर्वा सुनर्विाहरु व्यर्वस्थस्थत, जनउत्तरदार्ी र प्रभार्वकारी तरीकाबाट प्रर्वाह हुने अपेक्षा िररएकोछ 
। र्सैलाई मध्यनजर िरी सरकारले स्थानीर् तहको क्षमता नर्वकास सुरु िने रणनीतत तर्ार पार्ो । र्द्धपी, क्षमता नर्वकास एक लामो प्रनिर्ा हो 
जसद्वारा व्यति, संस्था, संिठन र समाजले कार्यहरू संिालन िनय, समस्या समािान िनयका साथै लक्ष्यहरू प्राप्त िनय र क्षमताहरू नर्वकास िनय 
सक्षम बनाउंछ । 

नेपालको  संनर्विान  २०७२ ले  स्थानीर् तहलाई २२ र्वटा एकल अचिकार र १५ र्वटा साझा अचिकारहरूको व्यर्वस्था िनुयका साथै 
िियको जजम्मेर्वारी र राजस्वका स्रोतहरू समेत प्रदान िरेको छ । र्स्ता अचिकारहरू उपलब्ध भए पनन स्थानीर् तहहरूको कार्यक्षमता मध्यम र 
कमजोर देखिन्छ । नर्वशेष िरी सेर्वा पुर्र्ाउने, र्ोजना बनाउने, अनुिमन िने र शासन प्रणालीको काम िने सम्बन्धी नीततित उले्लिनीर् छन् । 
निरपाललकाबाट प्रदान िररने सेर्वा प्रर्वाहलाई जनउत्तरदार्ी, सहज र प्रभार्वकारी बनाउनमा स्थानीर् सरकारका ननर्वाचित जनप्रततननचिहरुको 
ठुलो भूतमका रहेको  हुन्छ  । र्सकालानि हरेक स्थानीर् तहहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनको  अर्वस्थाको पहहिान िनय जरूरी हुन्छ । स्थानीर् तह 
स्वार्त्त भएकोले आफ्नो क्षमताको मूल्याँकन आफ्नै नेतृत्वमा िनय सक्छन् ।  

उपरोि नबषर्लाई मध्यनजर िरी स्थानीर् तहका कमयिारी तथा ननर्वाचित प्रततननचिहरुको क्षमता नर्वकास र कार्य संम्पादनमा सुिार 
लिार्तका संस्थाित सुिारका लानि पजतलीिजार निरपाललकाको ३ र्वषे क्षमता नर्वकास र्ोजना तर्ार िनय लानिएको हो ।  

१ .२  संस्थागत क्षमता विकास योजनाका उद्देश्यहरू  

• पजतलीिजार निरपाललकाले संनर्विान र प्रचिलत कानुनहरूबाट प्राप्त अचिकार अनुरूप उत्तरदार्ीपूणय ढङ्गर्वाट कार्य सम्पादनका लानि 
आफ्ना सर्वल एरं्व कमजोर पक्षको पहहिान िने । 

• पजतलीिजार निरपाललकाको नर्वचत्तर् सािनहरूको उपर्ोि तमतब्यर्ी एरं्व दक्षतापूणय रूपमा िनय रणनीततित कार्यर्ोजना तर्ार िरी 
कार्ान्वर्न िने ।  

• पजतलीिजार निरपाललकाको संस्थाित नर्वकासका लानि लिानी िनुयपने क्षेत्रहरूको पहहिान िने । 
• पजतलीिजार निरपाललकाले िरेका राम्रा अभ्यास, प्रर्ास, जसकाई र उपलब्धब्धहरूलाई उजािर िदै प्रततस्प्रिी  निरपाललकाको 

स्थापनामा सघाउ पुर्ाउने ।  

 

१.३  क्षमता विकास योजनाको औचचत्य 
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निरपाललकामा पारदशी, समारे्वशी, जर्वाफदेही ,जनउत्तरदार्ी शासनको प्रर्वद्धयन र स्थानीर्स्तरमा सेर्वा प्रर्वाहलाइ सुदृढ िनय जरूरी छ । जसका 
लानि निरपाललकाका सेर्वा प्रर्वाह तथा नर्वकास कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कार्यरत जनप्रततननिी तथा कमयिारीहरुको क्षमता नर्वकासमा जोड 
हदन आर्वश्यक छ । र्सथय, हाल कार्ान्वर्नमा आइरहको रणनीतत र कार्यिमहरुको समीक्षा िरी पररषृ्कत रणनीतत, कार्यिम तथा प्रनिर्ा र 
र्ोजनाको तजुयमा िरी प्रभार्वकारी कार्ान्वर्न िनुय र्स क्षमता नर्वकास कार्यिमको मूल औचित्य रहेको छ । हाल पजतलीिजार निरपाललकाले 
स्थानीर् नर्वकास, सेर्वा प्रर्वाह र सुशासनका लानि सञ्िाललत तथा सञ्िालनमा रहको कार्यिमहरुबाट क्षमता नर्वकासका लानि राम्रा प्रर्ासहरु 
िरेको तर त्यसको अपेलक्षत उपलब्धब्ध पुणय रुपमा प्राप्त नभएको स्थस्थतत देखिन्छ । र्सका साथै स्थानीर् तहमा नर्वचत्तर् अनुदानको पररमाण बढ्दै 
िएको र राद्धष्टिर् प्राकृततक श्रोत तथा नर्वत्त आर्ोिद्वारा र स्थानीर् तह संस्थाित क्षमता नर्वकास स्वमुल्याङ्कनले पनन निरपाललकाको प्रभार्वकारी 
कार्य सम्पादन मापनका आिारमा स्थानीर् तहहरुलाई अनुदान हदने व्यर्वस्था िरेको अर्वस्थामा स्थानीर् तहहरुको क्षमता नर्वकासमा जोड हदन 
अतत आर्वश्यक देखिएको छ । अत: र्स क्षमता नर्वकास र्ोजनाको नबलशष्ट रूपमा औचित्यहरू देहार् र्वमोजजम तर् िररएकोछ । 

• संनर्विान प्रदत्त अचिकार र जजम्मेर्वारीहरूलाई कुशल रूपमा सम्पादन िरी नािररकहरूलाई जछटो, छररतो, कम झन्झहटलो, पारदशी र 
िुणात्मक सेर्वा प्रर्वाह प्रर्वाह िने जजम्मेर्वारी र दाचर्त्व स्थानीर् सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको, 

• स्थानीर् सरकारबाट सञ्िालन िररने सामाजजक, आर्थिक, र्वातार्वरणीर् िततनर्वचि तथा पूर्वािार नर्वकास ननमाणका कार्यहरूलाई हदिो 
र पररणाममुिी बनाउनु पने कानुनी र नैततक दाचर्त्व रहेको, 

• नर्वकास प्रशासनका नर्वतभन्न नर्वीनतम आर्ाम, प्रनर्वचि र मान्यता अनुसार स्थानीर् सरकारलाई ितमक रूपमा प्रनर्वचिरु्ि बनाउदै 
नािररकहरूको आशा र अपेक्षा अनुसार काम िनय सक्ने िरी स्थानीर् सरकारको संस्थाित क्षमता नर्वकास िनय आर्वश्यक रहेको , 

• आपूर्तिका साथै मािमा आिाररत क्षमता नर्वकास कार्यिम सञ्िालन िरी आर्वश्यकता बोि िरेका क्षेत्रमा ज्ञान, सीप र िारणा नर्वकास 
तथा जनउत्तरदार्ी शासन प्रणाली स्थानपत िनय आर्वश्यक रहेको । 

१ .४ क्षमता विकास योजनाका नीततगत तथा कानुनी आधारहरु 

र्ो क्षमता नर्वकास र्ोजना तर्ार िदा नेपालको संनर्विानमा उले्लखित मौललक हक र कतयव्य , नीतत र ननदेशक जसद्धान्त र संनर्विानको 
अनुसूिी ८ र ९ मा उले्लखित स्थानीर् सरकारहरुका एकल र साझा अचिकारहरुको उपर्ोि िनुयपने कुराहरुलाई मध्यनजर िररएको छ । क्षमता 
नर्वकास र्ोजना तर्ारीका िममा नेपालको संनर्विानले अंनिकार िरेका िाराहरु भाि ३ मौललक हक र कतयव्य सम्बन्धन्ध समानताको हक (िारा 
१८), सम्पचत्तको हक (िारा २५), सूिनाको हक (िारा २७), लशक्षा सम्बन्धी हक (िारा ३१), रोजिारीको हक (िारा ३३), श्रमको हक (िारा ३४) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी हक (िारा ३५), िाद्य सम्बन्धी हक (िारा ३६), आर्वासको हक (िारा ३७), महहलाको हक (िारा ३८), बालबाललकाको हक (िारा 
३९), दललतको हक (िारा ४०) जेष्ठ नािररकको हक (िारा ४१), सामाजजक न्यर्को हक (िारा ४२), सामाजजक सुरक्षाको हक (िारा ४३) र 
उपभोिाको हक (िारा ४४) लाई र्थेष्ट ध्यान हदईएको छ । नकन भने स्थानीर् सरकारहरु प्रत्यक्ष र्वा परोक्ष रुपमा र्ी जनसरोकारका नर्वषर्हरु र 
र्सका सेर्वा प्रर्वाहमा जोहडएका हुन्छन । 

त्यसैिरी भाि ४ राज्यको ननदेशक जसद्धान्त, नीतत तथा दाचर्त्व सम्बन्धी िारा ५० अनुसारका जसद्धान्तहरु र िारा ५१ नर्वकास सम्बन्धी 
नीतत, प्राकृततक सािन स्रोतको संरक्षण र उपर्ोि सम्बन्धी नीतत, नािररकका आिारभूत आर्वश्यकता सम्बन्धी नीतत, श्रम र रोिार सम्बन्धी नीतत, 
सामाजजक न्यार् र समारे्वशीकरण सम्बन्धी नीतत, न्यार् र दण्ड सम्बन्धी नीतत, पर्यटन सम्बन्धी नीतत र अन्तराद्धष्टिर् सम्बन्ध सम्बन्धी नीततका 
समेतलाई ध्यानमा राखिएको छ । त्यसै िरी स्थानीर् सरकार संिालन ऐनको दफा १०२ को २ मा उले्लि भए बमोजजम स्थानीर् सरकारले 
आफूलाई आर्वश्यक पने ऐन तथा नीतत ननर्म बनाउँनु पने सन्दभयलाई पनन ख्याल िररएको छ ।  

१.५ क्षमता विकास योजनाको काययके्षत्र     

निरपाललकाको शासन प्रणालीको सुदृढीकरण र स्थानीर् सरकारको सेर्वा प्रर्वाहको दक्षता सुिार िनय आर्वश्यक देखिएको तथानप, 
र्सलाई ब्यर्वस्थस्थत र एकरूता कार्म िनय संघीर् मातमला तथा सामान्य प्रशासन मिालर् तथा अन्य ननकार्हरूबाट  स्थानीर् सरकार संस्थाित 
स्वमूल्यांकन (ललसा) सम्बन्धी औजारको नर्वकास त िररएको तर र्सलाई नै क्षमता नर्वकास नबश्लेषण र र्ोजना तजुयमाको औजारका रूपमा 
संस्थाित निररएको अर्वस्थामा स्वति नर्वज्ञका हहसाबले केही  औजारहरू बनाई तेसैका आिारमा निरपाललकाको क्षमता नर्वश्लेषण िररएकोछ 
। र्स प्रकृर्ाले स्थानीर् सरकारलाई समग्र रूपमा आफ्नो  कार्य जजम्मेर्वारी बुझ्न र उनीहरूको आफ्नै कार्यसम्पादनमा थप प्रभार्वकाररता ल्याउन 
तथा क्षमता फरक र्वा कमजोर रहेको अर्वस्थामा क्षमता अतभबृद्धद्धका कार्यिमहरूको कार्ान्वर्न आफ्नै प्रर्ासमा िनयका साथै संघीर् र प्रदेश 
सरकारलाई समेत स्थानीर् तहहरूको र्स प्रर्ासमा नजजक ल्याउन सहर्ोि पुर्ाउंछ । र्सका अलार्वा, निरपाललकाको अर्वसर तथा 
िूनौततहरूको पहहिान िनय समेत सहर्ोि पुग्दछ । र्सका लानि निरपाललकामा व्यर्वस्थस्थत रूपमा क्षमता नर्वकास सम्बन्धी र्ोजना बनाउन े र 
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कमजोर क्षमता भएका िाली ठाउँहरू पहहिान िरी सोको सम्बोिन िने, नर्वकास पररर्ोजनाहरुको प्रभार्वकारीरूपमा  कार्ान्वर्न िने,  सेर्वाहरुमा 
नािररकको पहंुिमा बृद्धद्ध िने र र्सका लानि आर्वश्यक स्रोतको ब्यबस्था समेत िने रणनीततको तजुयमा िररएकोछ ।      

१ .६ क्षमता विकास योजना तजुयमाका अपेलक्षत नततजाहरू 

• स्थानीर् तहमा कार्यरत कमयिारी तथा पदाचिकारीहरुको समग्र  क्षमता अतभरृ्वद्धद्धका लानि नर्वस्तृत कार्यर्ोजना तर्ार पारी 
कार्ान्वर्नका लानि ठोस नीतत तर्ार भएको हुनेछ । 

• निरपाललकाको समग्र संस्थाित क्षमता नर्वकासका लानि SWOT नर्वश्लेषण भई प्रभार्वकारी सेर्वा प्रर्वाहका लानि आर्वश्यक सुिारका 
क्षेत्रहरूको पहहिान भई ठोस कार्य र्ोजना तर्ार हुनेछ । 

• निरपाललकाको क्षमता नर्वकास र्ोजना तजुयमा भई सोको कार्ान्वर्नबाट निरपाललका तथा सहर्ोिी ननकार्हरुको कार्यसम्पादन 
स्तरमा सुिार भएको हुनेछ । 

• क्षमता नर्वकास र्ोजना कार्ान्वर्नका लानि आर्वश्यक स्रोत तथा सािनहरुको एकीन भई सोको पररपूर्तिका लानि 
सरोकारर्वालहरुलाई मािय दशयन प्राप्त भएको हुनेछ ।  

• स्थानीर् नर्वकास प्रनिर्ा, सेर्वा एरं्व सुनर्विामा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदार् र नपछहडएको तथा आर्थिक रुपले नर्वपन्न र्वियको 
पहँुि रृ्वद्धद्ध िनय सहर्ोि पुग्नेछ । 

 

१.७ क्षमता विकास योजना तजुयमाका ससमाहरू 

निरपाललकाको समग्र क्षमता नर्वकास र्ोजना तजुयमा जस्तो िहन क्षेत्रको अध्यर्नबाट अपेक्षा िररए अनुसारका नतीजा प्राप्त िनय नर्वतभन्न 
िरणमा भौततक, नर्वत्तीर् एरं्व जनशतिका सीतमतताबाट र्ो क्षमता नर्वकास र्ोजना पनन अछुतो रहेको छैन । निरपाललकाको क्षमता नर्वकास 
सम्वन्धी र्ोजना तर्ारीका िममा रहेका प्रमुि जसमाहरु ननम्न अनुसार रहेको छ ।  

(क) क्षमता नर्वकास र्ोजना निरपाललकामा कार्यरत जनप्रततननचि, कमयिारी, नर्वषर्ित शािा, सङ्घ-संस्थासँिको छलफल र अन्तरकृर्ाबाट 
तर्ार पाररएकोले समूहित िासोले प्रभार्व पारेको हुन सक्ने र सरै्व सेर्वाग्राहीको भार्वना नसमेहटएको हुन सक्छ । 

(ि) नर्वद्यमान स्थानीर् सरकार सञ्िालन ऐन २०७४, निरपाललकाका अन्य ऐन, ननर्म, कार्यनर्वचि र स्थानीर् तह सेर्वा संिालन तथा व्यर्वस्थापन 
सम्बन्धी आदेशका आिारमा तर्ार िररएको तर कततपर् कानूनहरु नर्ाँ बने्न िममा पनन रहको हुँदा अन्य िेरैमहत्वपूणय नर्वषर् छुटकेा हनु 
सक्छन् । 

(ि) निरपाललकाको क्षमता नर्वकास र्ोजनालाई कार्ान्वर्न िनय सङ्घ, प्रदेश एर्वम् नर्वकास साझेदारबाट आर्थिक, प्रानर्वचिक सहर्ोिको अपेक्षा 
िररएको छ जुन अपेक्षा िरे अनुरुप प्राप्त नहुन सक्छ । 

(घ) र्ोजना कार्ान्वर्नका लानि श्रोत सािनको आंलशक मात्रामा र्थाथय र्नकन भएको अर्वस्थामा र्ोजना तर्ार िररएको हुँदा कार्ान्वर्नमा 
श्रोत सािनको उपलव्िता र ििय व्यर्वस्थापनमा जोिीम रहन सक्छ । 

(ङ) नर्ाँ प्रस्तानर्वत कार्य नर्वभाजन ननर्मार्वलीलाई आिार मानी शािाित कार्य नर्वर्वरण तर्ार िररने हुँदा नर्वद्यमान शािाित कार्य क्षेत्रमा तभन्नता 
देखिन सक्छ । 

भाग—२ :   नगरपाललकाको क्षमता विकास योजना तजुयमाका विचधहरू 

 

२ .१ क्षमता विकास योजना तजुयमाका विचधहरू  

पजतलीिजार निरपाललकाको क्षमता नर्वकास र्ोजना तजुयमाको नबचिका लािी प्राथतमक स्रोतका तथ्याङ्कहरूको प्रर्ोि िररएकोछ । 
र्सका लानि, निरपाललकाका जनप्रततननचि, कमयिारी र सेर्वाग्राहीहरूसंि समेत अन्तरनिर्ा, शािाित रूपमा र नबतभन्न ब्यतिहरूसंि समेत 
बेग्लाबेग्लै Key Informant Interview, सहभानितात्मक कार्यशाला िोष्ठीको आर्ोजना  िरी सुिना संकलन तथा नबश्लेषण िररर्ो । तथ्याङ्क 
संकलनका लानि तमतत २०७८ िैत्र १४ िते निरपाललकाका प्रततननचिहरू प्रमुि प्रशासनकर् अचिकृत, नबतभन्न शािाका प्रमुिहरू, अन्य कमयिारी 
र उपलब्ध सबै सरोकारर्वालाहरूको सामुहहक उपस्थस्थततमा  तथ्याङ्कको सामुहहक संकलन तथा सहभानितात्मक  तर्वरले नबश्लेषण िररएको चथर्ो 
।  
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निरपाललकाको क्षमता नर्वकास र ३ र्वषे र्ोजना तजुयमाको जसलजसलामा निरपाललकाका जनप्रततननचि तथा कमयिारीहरूका बीिमा 
क्षमता नर्वकास र्ोजनाको महत्व, नबचि, आबश्यकता, उदे्वश्य र नबचिका बारेमा प्रश्तुतत, नबस्तृत छलफल र निरपाललकाका सबल पक्ष, कमजोर 
पक्ष र िुनौततहरुको नर्वश्लेषण िरी निरपाललकाको समग्र नर्वकासकालानि प्रमुि संभार्वनाका आिारहरु, संभार्वना तथा अर्वसरहरुको संभार्वना 
के्षत्र तथा संभार्वना तथा अर्वसरबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रततफलहरुको बारेमा छलफल िररर्ो । र्सरी छलफलका अबचिमा पत्ता लािेका  िालल 
ठाँउहरू पुरा िनयकालानि ३ बष ेरणनीततक कार्यर्ोजना तर्ार पारी, कार्ान्वर्न र्ोजनाकालानि अनुमाननत बजेट, कार्ान्वर्न र्वषय जजम्मेर्वारी, र 
संभानर्वत स्रोत सहहतको प्रमुि कार्यिम तथा निर्ाकलापहरुको तजुयमा िने काम सम्पन्न िररर्ो ।  

निरपाललकाको क्षमता अतभरृ्वद्धद्ध लानि रणनीततक कार्यर्ोजना तर्ार िनयका लानि िाली ठाउँहरूको पहहिान नर्वषर्ित क्षेत्रहरूका 
आिारमा िररर्ो । जसअनुसार: शासकीर् प्रर्वन्ध, संिठन तथा प्रशासन, र्वार्षिक बजेट तथा र्ोजना व्यर्वस्थापन, नर्वत्तीर् एर्वम् आर्थिक व्यर्वस्थापन, 
सेर्वा प्रर्वाह, न्याचर्क कार्य सम्पादन, भौततक पूर्वािार, सामाजजक समारे्वशीकरण, र्वातार्वरण संरक्षण तथा नर्वपद् व्यर्वस्थापन्, सहकार्य र समन्वर् 
रहेकाछन् ।   

२ .२ अध्ययन के्षत्र  

संघीर् लोकतान्त्रिक िणति नेपालको िण्डकी प्रदेश अन्तरित पने 
स्याङ्जा जजल्ला एक पहाडी जजल्ला हो । र्स जजल्लाको प्रजसद्ध िोला 
आाँिीिोलाको कािमा पतुलीबजार निरपाललका रहेकोछ  । २०५३ सालमा, 
सानर्वकका  स्याङ्जा पुतलीबजार, करेन्डाँडा, सतुपसल, िणेशपुर र 
िण्डीकाललका िरर पाँि र्वटा  िाउँ नर्वकास सतमततहरु तमलेर र्स निरपाललकाको 
स्थापना भएको हो | नेपाल सरकारको तमतत २०७३ फालु्गण २९ ितेको ननणयर् 
बमोजजम  राज्यको पुन संरिनमा र्स  पुतलीबजार निरपाललकामा सानर्वकका 
टक्सार, पौरै्विौडे, ठुलाहडही, बहकोट, कोल्मा, राङ्भाङ् (१-३ र ९) र पेल्कािौर 
(१,२,४-८) िातभन आई कुल १४ र्वडाको नर्ाँ पुतलीबजार निरपाललकाको संरिना 
बनेको छ | जसको कूल क्षेत्रफल १४६.२१ र्विय क तमटर रहेको छ। र्स 
निरपाललकाको पुर्वयमा कास्की जजल्ला र तनहँु जजल्ला, पश्चिममा आँिीिोला 
िाउँपाललका, अजुयन िौपारी िाउँपाललका र तभरकोट निरपाललका रहेका छन त्यस्त ै 
उत्तरमा कास्की जजल्ला र फेदीिोला िाउँपाललका र दलक्षणमा नर्वरुर्वा िाउँपाललका 
र तभरकोट निरपाललका रहेका छन । नबस २०७८ मा िररएको जनिणना अनुसार 
र्ो निरपाललकामा जम्मा घरसंख्या १०३९० रहेकाछन भने कुल जनसंख्या 
४२०७९ (पुरूष १९४४०, महहला २२६३९) रहेकोछ ।  

 
२.३ तथ्यांक संकलन  

तथ्याङ्क संकलनका लानि तमतत २०७८ िैत्र १४   िते निरपाललकाका जनप्रततननचि, प्रमुि प्रशासनकर् अचिकृत, निरपाललका 
अन्तरितका शािा प्रमुिहरू, कमयिारीहरूको समुहहक उपस्थस्थततमा तथ्याङ्कको सामुहहक संकलन तथा सहभानितात्मक तर्वरले नबश्लेषण तथा 
मुल्यांकन  िररएको चथर्ो । साथै,  उि कार्यशाला िोष्ठीमा देहार्का नर्वषर्हरू (छलफलको नततजा अनुसूचि १ मा हदईएकोछ)  लिार्त 
निरपाललकाको जजम्मेर्वारी आहदको बारेमा समेत छलफल िरी कार्यिमको सुरूर्वात िररएको चथर्ो ।  

(क) विकास व्यिस्थापन 
• नर्वषर् क्षेत्रित र्ोजना तथा नीतत 
• समारे्वशी नर्वकास नीतत (लैहङ्गक, 

बालबाललका, सीमान्तीकृत र्विय, 
िरीबमुिी नर्वकास) 

• र्वातार्वरण, जलर्वारु् पररर्वतयन 
व्यर्वस्थापन नीतत 

• र्वार्षिक र्ोजना तजुयमा 
• र्वार्षिक र्ोजना कार्ान्वर्न 
• ममयत सम्भार व्यर्वस्थापन 

(ि) संगठन व्यिस्थापन 
• कमयिारी संिठन तथा 

कार्यनर्वभाजन 
• आन्तररक संिार 
• कमयिारीहरूको आिार संहहता 
• कमयिारीको कार्यनर्वर्वरण र 

कार्यसम्पादन मूल्यांकन 
(ग) वित्तीय व्यिस्थापन 
• बजेट र आम्दानी तथा ििय 

प्रणाली 

(घ) सूचना व्यिस्थापन 
• अतभलेि 

व्यर्वस्थापन 
• सूिना प्रनर्वचिको 

उपर्ोि 
 
(ङ) सुशासन 
• जनसहभानिता 
• पारदर्शिता तथा 

सूिना प्रर्वाह 

(च) समन्वय र सहकायय 
• संघीर् तथा प्रदेश सरकार 
• सम्बन्धन्धत कार्यिम तथा 

पररर्ोजनाहरू 
• िैसस तथा समुदार्मा 

आिाररत संस्थाहरू 
• ननजी क्षेत्र 
• अन्तर स्थानीर् सरकार 
• अन्तर महाशािा र्वा शािा 
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• अनुिमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली • िररद प्रणाली 
• सम्पचत्त व्यर्वस्थापन 
• प्रततरे्वदन प्रणाली 

• जर्वाफदेहहता र 
िुनासो व्यर्वस्थापन 

 
 

२ .४ तथ्यांक विशे्लषण तथा नततजा प्रसु्तती 
सामुहहक रूपमा तथ्याङ्कको संकलन तथा सहभानितात्मक तर्वरले िररएको तथ्याङ्कको नबश्लेषणर्वाट आएको पररणामलाई स्पाइडर 

रे्वब िाटय माफय त प्रस्तुत िररएको छ । जसले पररणामलाई ग्रानफकल तररकामा देिाएकोछ । र्स मोडेलको माध्यमबाट पररणामहरूको स्पष्ट 
रूपमा तुलना िरी प्रश्तुत िररएकोछ   ।  
२ .५ अनुशरण 

क्षमता नर्वकास सम्बन्धी मूल्यांकनको प्रनिर्ा  पूरा भएपजछ पहहिान िररएका िततनर्वचिहरू, जो कार्ान्वर्नमा आएका छैनन, कुनै 
कार्ान्वर्नमा आएपनन अततनै कमजोर अबस्थामा रहेकाछन, र्स्ता िततनबचिहरू संिालन िनय र निरपाललकाको क्षमता अमभबृद्धिका लानि ३ 
बषे रणनीततक र्ोजनाको तजुयमा िररएको छ । र्समा िततनर्वचिहरू संिालनका लानि आबश्यक बजेट, कार्ान्वर्नको जजम्मेर्वारी, समर्जसमा, र 
अनुिमन संर्िको उले्लि िररएको छ । कार्यर्ोजनाको कार्ान्वर्न स्थस्थततको अनुिमनको बारेमा निरपाललकामा मेर्र, उपमेर्र प्रमुि 
प्रशासनकर् अचिकृत, र्वाडय अध्यक्षहरू, कार्यपाललकाका सदश्यहरू लिार्त, निरपाललका अन्तरितका शािा प्रमुिको टोलीले अनुिमनका 
लानि नेतृत्वदार्ी भूतमका िेल्ने अपेक्षा िररएको छ ।  
 
२.६ संघ, प्रदेश र नगरपाललकाको क्षमता विकास योजनाहरुको अन्तरसम्बन्ध 

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको समन्वर्ात्मक सहकार्यर्वाट मात्रै समग्र नर्वकास सम्भर्व छ । नेपालको संनर्विान २०७२ ले उले्लि 
िरेको ततनै तहका सरकारको शासन प्रणाली समन्वर्ात्मक र सुदृढ भएमा मात्रै नर्वकासको नततजा र प्रततफल प्रभार्वकारी हुन्छ । र्सरी ततनै तहका 
सरकारका नर्वि नर्वकास ननमाण, नीतत तथा कानुन ननमाण र र्ोजना ननमाणमा तादाम्यता हुन जरुरी छ । नेपालको संनर्विानले स्थानीर् तहहरुले 
आफ्नो कानुन, ननतत र र्ोजना ननमाण िदा संघ र प्रदेश सरकारसंि नर्वाद्धझने िरी ननमाण िनय अनुसुचिहरूमा एकल अचिकार र साझा अचिकारको 
व्यर्वस्था िरेको छ । र्ो क्षमता नर्वकास र्ोजना पनन त्यहह ममयलाइ आत्मसात िरी तर्ार िररएको छ । 
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भाग  -  ३: नगरपाललकाको क्षमता विकास योजनाको प्रततफल तथा वनचोड 

 

३.१ नगरपाललकाको ितयमान सांगठवनक अिस्था 

" समृद्द पुतलीबजार, सुिी निरर्वासी " को हदघयकाललन सोंिलाई हाजसल िनय र्स निरपाललकाको िुस्त क्षमता र दरुरूस्त संिठनको 
स्वरूप हुन आर्वश्यक छ । र्सैलाई मध्यनजर िरी निरपाललकाको र्वतयमान सङ्गठनात्मक कार्य क्षमता र साङ्गठननक पक्षको नर्वश्लेषणका आिारमा 
देहार् बमोजजम मूल्याङ्कन िररएको छ । र्स निरपाललकाको र्वतयमान अर्वस्थाको अध्यर्न िने सन्दभयमा र्सको नर्वद्यमान साङ्गठननक संरिनाको 

समेत पुनरार्वलोकन िररएको चथर्ो । निरपाललकालाई प्रिललत कानुनले तोकेको कार्य जजमे्मर्वारी, र्सले हाजसल िनय िोजेका दीघयकालीन 

लक्ष्यहरू एर्वम् र्सबाट निरपाललकाबासीहरूले रािेका अपेक्षाहरू पूरा िनय सक्ने िराउन र निरपाललकाको साङ्गठननक सुदृढीकरण सम्बन्धी 

सुिारात्मक निर्ाकलापहरूको पहहिान िरी कार्ान्वर्न र्ोजना तर्ार िने उद्देश्यले र्सको नर्वद्यमान सङ्गठन स्वरूप, दरबन्दी, कार्यबोझ, 
जनशति नर्वकासको अर्वस्था र आन्तररक स्रोत पररिालनको अर्वस्थालाई सहभानितात्मक पद्धततबाट पुनरार्वलोकन िररएको चथर्ो । र्सका 

लानि कार्यशालाका सहभानिहरू तथा कार्ालर्ले उपलब्ध िराएको सूिनालाई मुख्य आिारको रूपमा ललइएको छ । 

सङ्गठन संरिनाकै आिारमा कमयिारीहरू पररिालन हुने र कमयिारीहरू माफय त नै सङ्गठनले सेर्वा प्रर्वाह िनय सक्ने हुँदा सङ्गठनका 
निर्ाकलापहरूलाई हदशा ननदेश  िनयमा र्सको सङ्गठन संरिनाले महत्वपणय भूतमका िेलेको हुन्छ । र्स निरपाललकाले आफ्ना 
निर्ाकलापहरूलाई व्यर्वस्थस्थत िने सन्दभयमा सङ्गठन स्वरूप स्वीकृत िरी सेर्वा संिालन िदै आएको छ । निरपाललकाको  सङ्गठन संरिनामा 
समर्ानुकूल सुिार र पररमाजयन िदै आइरहेको छ । सङ्गठन तभत्रका प्रत्येक शािा, उपशािा तथा इकाईहरूको स्पष्ट कार्य नर्वर्वरण तर्ार िरी 
लािू िररएको छ । निरपाललकाको नर्वद्यमान सङ्गठन स्वरूपलाई तल प्रश्तुत िररएको छ साथै निरपाललकाको कार्ालर्मा नर्वद्यमान शािा, 
उपशािा तथा इकाईहरू ननम्न अनुसार रहेको छ ।   
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३.२ क्षमता विकास योजनाको भूतमका 

प्रते्यक स्थानीर् तहहरूले आफ्नो तहको नर्वकास प्रकृर्ा र सेर्वा प्रर्वाहलाई िुस्त र दरुूस्त राख्न र्ोजना ननमाण, छनोट, सािन स्रोतको 
पहहिान र पररिालन, प्राप्त हक अचिकारको कार्ान्वर्न एरं्व तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीघयकालीन दृद्धष्टकोणको ननमाण लिार्तका नर्वषर्मा 
स्थानीर् तहका सरकारहरूले प्राथतमकतामा रािेर अचघ बढ्नु परररहेकोछ । सोहह तथ्यहरूलाई मध्यनजर िरी निरपाललकाको क्षमता नर्वश्लेषण 
प्रकृर्ा अिाडी बढाईएकोछ । र्सका लानि शासकीर् प्रबन्ध, संिठन तथा प्रशासन, बार्षिक बजेट तथा र्ोजना व्यर्वस्थापन, नर्वचत्तर् एरं्व आर्थिक 
व्यर्वस्थापन, सेर्वा प्रर्वाह, न्याचर्क कार्य सम्पादन, भौततक पुर्वािार, सामाजजक समारे्वशीकरण, र्वातार्वरण संरक्षण तथा नर्वपद् व्यर्वस्थापन, सहकार्य 
र समन्वर् िरी १० र्वटा नर्वषर्ित क्षेत्रमा मूल्यांकन  िरी  अंकभार प्रदान िररएको छ ।  

३ .३ परामशय बैठकका उपलब्धीहरु 

नेपालको संनर्विान २०७२, स्थानीर् सरकार सञ्िालन ऐन, २०७४, स्थानीर् तहको र्ोजना तथा बजेट तजुयमा हदग्दशयन २०७४ 
लिार्तका निरपाललकाले आंफै तर्ार पारेका स्थानीर् कानूनी संरिनाहरूले स्थानीर् तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा  सेर्वा प्रर्वाह िनय,  र्ोजना तजुयमा र 
कार्ान्वर्न िनय र समग्र नर्वकासको नेतृत्व िनय  जजम्मेर्वारी प्रदान िरेको छ । सो अनुसार निरपाललकाले िरेका िततनबचिहरू र अपनाएको 
प्रनिर्ाका र्वारेमा क्षमता मूल्याङ्कनका अबचिमा तभन्नातभनै्न समुहहरूसंि बेग्लार्वेगै्ल छलफल िररएको चथर्ो । छलफलमा प्रार्ः जजम्मेर्वारी र 
अपनाएको प्रनिर्ाका र्वारेमा केन्द्रीत भई छलफल िररएको चथर्ो । छलफलका नततजाहरू तल हदईएकोछ । 
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ताललका नं १: परामशय िैठकका नततजाहरु 
सहभागीहरू छलफलका वनचोडरू 
मेर्र  ,उपमेर्र 
प्रमुि प्रशासनकर् 
अचिकृत, 

• निरपाललकालाई आबश्यक भए अनुसारका ऐन, ननर्म कार्यनबचि र ननदेलशकाहरूको तर्ार भएकोछ र अन्यको हकमा आबश्यकता 
अनुसार तर्ार िने नीतत रहेको  छ । 

• नबषर्ित सतमततहरूको िठन भएतापनन क्षमता नबकासको काम बांनक छ । र्द्धनप  सतमतत तथा नर्वषर्ित  कानुनले ब्यबस्था िरेका 
ठन भएकोछ र र्ी सतमतीहरूले कार्य भनेसतमततहरूको ि  िरेका छन् । 

• छनौट िररएका र्ोजनाहरूको प्राथतमनककरण ब्यबस्थस्थत रूपमा हुन सनकरहेको छैन । र्वार्षिक र्ोजना र बजेट समर्जसमा तभत्रै तर्ार 
िररन्छन र अनुमोहदत पनन हुन्छन्; र्द्यनप, ननदेलशकामा उले्लखित सबै िरणहरूको उपरू्ि समर् तमलान िनय भन ेसनकएको छैन । 

• केही कमयिारीहरू समार्ोजन प्रनिर्ा अन्तियत समार्ोजन त भएका छन । र्द्यनप आर्वश्यक कमयिारीहरू पर्ाप्त उपलब्ध छैनन् । 
• सबै शािा र इकाइहरू (Sections and Units) संिालनमा रहेका छन, र्द्यनप र्ी शािाहरू संिठन-व्यर्वस्थापन (O&M) का 

आिारमा ननमाण िररएका होईनन र र्हाँ पर्ाप्त कमयिारीहरू समेत उपलब्ध छैनन् । एक कमयिारीको दईु भन्दा बढी एकाई र 
शािाका लानि जजम्मेर्वारी रहेकोछ ।  

• निरपाललकाको आन्तररक राजस्व पर्ाप्त रहेको पाईएन । आन्तररक स्रोतहरू बृद्धद्ध िने प्रर्ासको थालनी र्थालशघ्र िनय जरूरी छ  । 
• संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको काम र सोको स्थानीर् तहसंिको सम्बन्ध तथा प्रदेशबाट संिाललत नर्वकास पररर्ोजना बारेमा 

ननबाचित प्रततननचिहरूलाई  ज्ञानको  कमी  रहेकोछ ।  
• निरपाललका सबै सेर्वा तथा कार्यिमहरू प्रार्जसो मािमा र प्राथतमकताको आिारमा  हुन्छन् । तथानप  जनताहरुलाई सेर्वा सम्बन्धी 

सुिना र सेर्वा माि िने प्रकृर्ाका बारेमा अतभमुखिकरण िनय जरूरी छ । 
• न्याचर्क सतमततले राम्रोसँि काम िरररहेको छ, र्द्यनप सामुदाचर्क मध्यस्थता केन्द्रमा पूर्वािार र क्षमता नर्वकास सम्बन्धी प्याकेज 

आर्वश्यक रहेको छ ।  
• ननबाचित जनप्रततननचि तथा कमयिारीहरूको क्षमता नबकास सम्बन्धी कृर्ाकलापहरू सघन रुपमा अिाडी बढाउन आबश्यक देखिन्छ 

। 
• कार्यपाललका 

बोडयका 
समारे्वशी 
सदश्यहरू 

)महहला    ,
दललत तथा  

जनजाती (  

• र्वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूसंिै सम्बन्धन्धत र्वडामा पररर्ोजनाहरू, नर्वद्यालर् र स्वास्थ्य िौकीहरूको अनुिमनमा  संलग्न छन् ।  
निरपाललकामा नर्वतभन्न सतमततमा सदस्यको रूपमा काम िने जजम्मेर्वारी प्रदान िरेको छ । 

• कार्यपाललका सदश्यहरूलाई  नबशेषिरी निरपाललका प्रर्विा, नर्वषर्ित सतमततका सभापतत जस्ता ठूला जजम्मेर्वारीहरू हदइएको 
छैन । 

• कार्यकारी बोडय बैठकमा ननर्तमत रूपमा भाि ललएता पनन,  एजेन्डामा  तकय  राख्न कम अर्वसर प्राप्त छ । 
• नबषर्ित सतमततहरू व्यर्वस्थस्थत िनय आबश्यक छ र सतमततहरूको नेतृत्वमा समारे्वशी समुहका कार्यपाललका सदश्यहरूलाई 

ल्याउन जरूरी छ । 
• कार्यपाललका बोडयमा र्वडा अध्यक्ष र कार्यपाललका सदश्यहरूको समान हैजसर्त भएतापनन अचिकारको  प्रर्ोि िने र अबशरहरूको 

उपर्ोि िने सन्दभयमा समानता देखिदैन ।  
• र्वडा 

अध्यक्षहरू 
• नािररक र र्वडा अध्यक्षहरू बीिमा प्रत्यक्ष भेटघाट तथा सम्बन्ध हुने िदा नािररकहरूको िासोका नबषर्हरूमा बढी जानकारी हुने 

िरेको ।   
• र्वडा अध्यक्षहरूलाई निरपाललकामा नीतत ननमाण र र्वडा स्तरमा नािररकलाई सेर्वा प्रदान र नर्वकासका कामहरू संिसंिै िनुयपने 

हुंदा प्रशस्त िुनौतीहरूको सामना िनुय परेकोछ । 
• पर्ाप्त कािजात नबना जसफाररसहरूको लानि नािररकहरूर्वाट अनार्वश्यक दबार्व । 
• र्वडा स्तररर् र्ोजनाहरूमा िुणस्तररर्ता कार्म िनय िुनौतत  रहेको, निरपाललकामा नू्यन प्रानबचिक कमयिारीको कारण समर्मै 

पररर्ोजना संिालन र सम्पन्न िनय  िुनौतत रहेको, 
• र्वडा स्तररर् र्ोजनाहरूमा िुणस्तररर्ता कार्म िनय िुनौतत  रहेको, निरपाललकामा नू्यन प्रानबचिक कमयिारीको कारण समर्मै 

पररर्ोजना संिालन र सम्पन्न िनय  िुनौतत रहेको, 
• प्रानर्वचिक कमयिारीहरूर्वाट पररर्ोजनाहरूको अनुिमन नू्यन रहेको देखिन्छ  । प्रार्जसो अनुिमन औपिाररकताका लानि मात्र िने 

िरेको देखिन्छ  । 
• कमयिारी र ननर्वाचित प्रततननचिहरु बीि राम्रो  समन्वर् रहेको देखिन्छ । 

• शािा 
प्रमुिहरू 

• सरै्व शािा, शािा प्रमुि, तथा अन्य कमयिारीहरू बीिमा पर्ाप्त समन्वर् रहेकोछ । 
• सरै्व शािाहरूबाट सेर्वा प्रर्वाह र्थासक्य प्रभार्वकारी बनाउन प्रर्ास । 
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सहभागीहरू छलफलका वनचोडरू 
• केहह कमयिारीहरू निरपाललका स्वरं् र नर्वकास साझेरदारहरूबाट समेत प्राप्त क्षमता नर्वकास सम्वन्धी ताललम कार्यिममा 

सहभािी भईरहेका । 
• नबितका जहटलताहरू हाल नबस्तारै समािान हुंदै िएका छन ।  
• कमयिारी नबशेषिरी प्रानबचिक तफय लाई क्षमता नर्वकास सम्बन्धी ताललम हदनुपने आर्वश्यकता देखिन्छ । 
• बजेट, र्ोजना तथा कार्यिम जनताको मािमा आिाररत हुने भएकाले कार्ान्वन पनन समर्मै हुने िदयछ । 
• नर्वषर्ित शािाहरूका लािी प्राप्त सशतय बजेट बाहेकका अन्य कार्यिममा सहभािी िराउन ेनिरेको । र्सले िदा नर्वषर्ित शािाका 

कमयिारीहरूमा आन्तररनककरणको समस्या देखिन्छ । 
• निरपाललका मूख्य प्राथतमनककरणमा कृनष, पर्यटन, पशुपालन, तथा  सामजजक सेर्वाहरू रहेका छन । जसको प्रभार्वकारी 

कार्ान्वर्नका लानि कमयिारीहरूको क्षमता नबकास िनुय जरूरी छ । 
 

३ .४ सबल पक्ष, सुधार गनुयपने के्षत्र, अिसर र चुनौततको विशे्लषण 

सहभावर्तात्मक पद्धतत माफय त नबश्लेषण िररएको सकअिु (SWOT) नर्वश्लेषणलाई नबषर्ित क्षेत्र शासकीर् प्रबन्ध, संिठन तथा प्रशासन, 
बार्षिक बजेट तथा र्ोजना  भौततक पुर्वािार, सामाजजक समारे्वशीकरण, र्वातार्वरण संरक्षण तथा नर्वपद व्यर्वस्थापन, सहकार्य र समन्वर् मा 
आिाररत भई जनप्रततननचि र कमयिारीले कार्य सम्पादनको जसलजसलामा अनुभर्व िरेका निरपाललका सर्वल पक्ष, कमजोर अथात सुिार िनुय पने 
पक्ष, अर्वशर र िूनौतत (सकअिू) को नर्वश्लेषणको िररएको चथर्ो । नर्वश्लेषणको पररणाम हेदा मूख्य समस्याहरू संिमणकाललन रहेका र 
अचिकार र जजम्मेर्वारीको ज्ञानमा कमी तथा स्रोत व्यबस्थापनसँि सम्बन्धीत रहेकाछन । तथापी, ननर्वाचित जनप्रततननचिहरूको उत्साह तथा 
प्रततर्वद्धता र कमयिारीहरूको ननरन्तरको सहर्ोि तथा हातेमालो रहेकाले िूनौतीहरुको सामना हुने कुरामा नर्वश्वास सहहत सहर्ोिीहरूबाट 
सहर्ोिको अपेक्षा िररएको चथर्ो । सहभािीहरूले छलफलका िममा र्वास्तनर्वक ललक्षत र्वियको पहहिान नै मूख्य िासोको नर्वषर् रहेको कुरा 
व्यि िरे । साथै, ललक्षत र्वियको सामाजजक र आर्थिक रुपान्तरणका लानि भौततक पूर्वािारको अर्वस्थामा सुिार तथा आर्-आजयनका 
कृर्ाकलापहरूको आर्वश्यिा रहेको कुरामा जोड हदएका चथए ।  सकअिू नबश्लेषणका लानि रँु्वदा नं. २.३ मा हदईएका ६ र्वटा नर्वषर्हरू (नर्वकास 
व्यर्वस्थापन, संिठन व्यर्वस्थापन, नर्वत्तीर् व्यर्वस्थापन, सूिना व्यर्वस्थापन, सुशासन, समन्वर् र सहकार्य) लाई नर्वस्तार िरी तलका १० र्वटा क्षेत्रहरू 
ननिारण िरी सोको आिारमा नर्वस्तृत नर्वश्लेषण िरी प्राप्त पररणामलाई तलको ताललकामा प्रश्तुत िररएकोछ । 
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ताललका नं २: सकअचु (SWOT)  विशे्लषणको नततजा 
विशे्लषणका के्षत्रहरू सबल पक्ष सुधार गनुय पने पक्ष अबशर चुनौती 
शासनकर् प्रर्वन्ध निर सभा संिालन कार्यनबचि पाररत भई कार्ान्वर्न भईरहेको  

सभा र बैठकहरूमाचथ सामुहहक छलफल  सहहत ननणयर् िने 
िररएको । 
निरपाललका तथा र्वडाबाट प्रदान िररने सेर्वाहरू सहज तररकाले 
प्रदान िने िररएको  
स्थानीर् तहका कमयिारी तथा जननप्रतननचिहरूको सम्पचत्त नबबरण 
बार्षिक रूपमा बुझाउने िररएको 
स्थानीर् तहको ननर्वािनबाट ननर्वाचित जनप्रततननचिले 
कार्यजजमे्मर्वारी बहन िरेको, 
निरपाललकालाई आबश्यक कानून (ऐन, ननर्म, ननदेलशका) हरूको 
ननमाण भएको र अन्य ननमाण िररिंदै 

ऐन ननर्म र कार्यनबचिहरु समर्ानुकुल संशोिन 
िनुय पने  
र्वडस्तरमामा हडजजटल प्रनर्वचिको सुरुर्वात िनुयपने । 
सरै्व नीतत ननर्म कानून ननर्मार्वलीहरु राजपत्रमा 
प्रकालशत िनुयपने ।, 
 

निरपाललका तथा र्वडामा जननप्रर् संस्थाको 
रूपमा स्थानपत हुन सक्ने  

सािन र स्रोतको पर्ाप्त मात्रामा 
उपलब्ध नहुनु 
संघ र प्रदेशबाट समर्मा कानून 
ननमाण भई नआएकोले थप 
कानून ननमाण िने,  
 

संिठन तथा प्रशासन निरपाललकाको क्षमता नबकास हुदै िएको । 
कमयिारी प्रशासन सम्बन्धी ऐन ननमाण भएको । 
कार्यहरूको  नबतभन्न प्रततबेदन तर्ार िने िररएको  । 
कमयिारी प्रशासनको जजम्मेर्वारर तोनकएको । 

कार्य नर्वभाजन सहहतको स्पष्ट जजमे्मर्वारी हुनु पने ।  
कार्यमुल्याकंन अनुसार  पुरष्कार तथा जररर्वानाको 
ब्यबस्था हुनु पने । 
नबषर्ित शािाहरुको कुसल ब्यबस्थापन हुनु पने 
। 
समर्को पररपालना तथा एजेण्डा केद्धन्द्रत बैठक हुनु 
पन े। 
दक्ष कमयिारीको अभार्वले िदा माि अनुसार सेर्वा 
प्रर्वाहमा कमी भएको,  
क्षमता नर्वकास र्ोजना, पर्ाप्त अनफस स्पेस र 
ताललमको व्यबस्था िनुयपने । 

राम्रो काम िरेर स्थानीर् बाजसन्दाको 
जजबनस्तरको सुिार हुने 
 

नीततित ननर्महरु र कमयिारी 
ब्यबस्थापन नहनु 

बार्षिक बजेट र्ोजना तजुयमा 
ब्यबस्थापन 

नबतभन्न सतमततहरुले काम प्रभार्वकारी रूपमा िनुय । 
७ िरणको र्ोजना तथा बजेट ननमाणलाई प्राथतमकतामा राखि काम 
िररनु । 

र्ोजना प्रभार्वकारी रूपमा तजुयमा िरी कार्ान्वर्न 
िनुयपने । 
जनप्रततननचिहरुलाई र्ोजना कार्ान्वर्न तथा 
प्रततफल प्राखप्त सम्बन्धी ताललम हदनुपने ।  

Detail project Report बनाएर 
कार्ान्वर्न िने 
आर्वचिक र्ोजना कार्ान्वर्न िने 

रणनैततक र्ोजनाका रूपमा 
आर्वचिक र्ोजनाको ननमाण 
भएपनन सोको बार्षिक र्ोजनासंि 
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विशे्लषणका के्षत्रहरू सबल पक्ष सुधार गनुय पने पक्ष अबशर चुनौती 
ललक्षत र्विय पहहिान िरी केन्द्रीर् नीतत अनुरुप 
पाललकाको नीतत नबनेकोले कार्यिम संिालन 
िनुयपने ।  
बार्षिक, माजसक, िौमाजसक प्रितत प्रततरे्वदन तथा 
समीक्षा िनुयपने । 

क्षमता नबकास र्ोजना, जेसी रणनीततको 
कार्ान्वर्न िने 
 

तालमेल र कार्ान्वर्नमा पहल 
निररनु 

नबचत्तर् एंब आर्थिक 
ब्यबस्थापन 

आन्तररक स्रोत संकलनमा सुिार आएको, 
आर्थिक अनुशासन र बेरुजुमा नू्यनता हूंदै िएको, 
र्वस्तीस्तरबाट र्ोजना िरण अबलम्बन िने िररएको, 
 
 

नर्वत्तीर् प्रततरे्वदन तथा निरपाललकाका 
ननणयर्हरुको सार्वयजननकीकरण िनुयपने । 
अतभलेि व्यर्वस्थापन तथा सूिना सम्प्रेषण 
सम्वन्धी पद्धततको नर्वकास िनुयपने 
राजस्व सुिार र्ोजना तर्ार िरी कार्ान्वर्न िनुयपने 
। 
बार्षिक िररद र्ोजना, तथा िररद िुरू र्ोजना 
तजुयमा तथा कार्ान्वर्न िनुयपने । 

बैंनकङ कारोबारमा सहजता पूबयक नबचत्तर् 
कारोबारलाई पारदशी बनाउन सनकने 
 

रकम ननकासको अश्चिर्ारी 
समर्मै नहुनु 
स्रोत व्यर्वस्थापन सम्बन्धी  
पर्ाप्त स्रोतको अभार्वले बजेट 
अपर्ाप्त हुने र जनताका 
आर्वश्यकता र मािलाई सम्बोिन 
िने, 
अचिकारका सूिीमा नपरेका कार्य 
सम्पादन िनय जनताको माि आउने 
र ततनलाई समािान िनेपने,  

सेर्वा प्रबाह नािररक बडापत्र अनुसार नािररकको माि र िाहाना बमोजजम सेर्वा 
प्रबाह हुने िरेको  
बैंनकङ प्रणाली भुिाननको लानि प्रनिर्ाित रहेको 
सबै र्वडामा पञ्जीकरणको ब्यबस्था भएको 
नर्वतभन्न नबषर्ित तथा र्वडा कार्ालर्हरुबाट सेर्वा प्रर्वाह भइरहेको, 
पूणय िोप तथा िुला हदशामुि क्षेत्र घोषणा भएको, 

सबै र्वडामा हडजजटल नािररक बडापत्र ब्यबस्था भई 
नसकेको हुँदा सोको व्यबस्था िनुयपने । 
दक्ष जनशतिको कतमलाई रै्वकब्धल्पक व्याबस्था 
िनुयपने ।  
समर्मै जन्म, नबबाह बसाइ सराई दता नहुने िरेको 
अर्वस्थामा सो सम्बन्धी जनिेतनामुलका 
कार्यक्महरू िनुयपने । 
 

हाल कार्यलर् भर्वन पर्ाप्त भएतापनन 
समर्ोचित रूपमा सेर्वा प्रर्वाहकालानि 
मैत्रीपूणय बनाउन जरूरी रहेको, 
प्रनबचिलाई शासन ब्यबस्थामा अबलम्बन 
िदै  िररएको । 
बैंकका शािाहरुको  र बैंकका नबचत्तर् 
संस्थाहरुको कार्य क्षेत्रमा नबस्तार 
पनञ्जकाचिकाररको सबै र्वडामा ब्यबस्था  

नािररकलाई सेर्वा प्रबाह सम्बन्धी 
जानकारी िाराउन  नसनकएको 
र्वडामा पर्ाप्त भौततक पुर्वािार 
नभएको 
जनतालाई राम्रोसंि सूिना 
सुसुचित िनय  नसकेको 

भौततक पुर्वािार सबै र्वडामा सडक संजालले छोएको, साथै िानेपानी, नबद्युत र 
सञ्िारको ब्यबस्था िने प्रर्ास िररएको 
र्वडा भर्वनमा कार्ालर्को भर्वनबाट कामकाज संिालन भई रहेको, 
स्वस्थ्य िौकी र नर्वद्यालर् भर्वनहरुको ननमाण भएको, 

नबकासका पुर्वािारमा िुणस्तररर्ता तथा पहंुिमा 
सुिार ल्याउनुपने । 
कािय म तथा पररर्ोजनाहरूको प्रभार्वकारी 
कार्यन्वर्नमा सुिार ल्याउनु पने । 

निरपाललका प्राथतमकतामा परेको साथै 
पुर्वािार ब्यबस्थापन प्रणालीको अबलम्बन 
। 
संनबिान ऐन कानुन नीतत  

भौिोललक नबकटता 
पर्ाप्त बजेटका साथै ननजज क्षेत्रले 
भौततक पुर्वािारका क्षेत्रमा िासो 
नरािेको 



-15- 
 

विशे्लषणका के्षत्रहरू सबल पक्ष सुधार गनुय पने पक्ष अबशर चुनौती 
सबै बस्तीमा नर्वद्युतीकरण भैसकेको, 
िानेपानीको स्रोत पाललका तभत्रै उपलब्ध रहेको, 
पर्यटनकर् स्थान, निरपाललका केन्द्र र अन्य प्राकृततक स्थानहरू जाने 
सडक माियको स्तर बृद्धी िनय लानिएको  
जजल्ला सदरमुकाममै रहेकोले अर्वशर तथा िूनेतत दरैु्व रहेको । 

सेर्वा प्रर्वाहमा नािररक स्तरबाट ढढलासुस्तस्त भएको 
िुनासोलाई सम्बोिन िनुयपने । 
कार्ालर्को भौततक पुर्वािार र कार्यर्वातार्वरणमा 
सहजता ल्याउन नसनकएकोमा सुिार िनुयपने । 
 

सुनर्विारु्ि भौततक पूर्वािार ननमाण 
भएकोले लशक्षामा िुणस्तरीर् लिानीको 
अर्वसर रहेको, 
पर्यटकीर् क्षेत्रको उपलब्धताले र्स क्षेत्रमा 
िेरै रोजिारी र आर्थिक उन्नतत हुने िरी कार्य 
िने सम्भार्वना रहेको, 
पर्ाप्त सामुदाचर्क र्वन, होम स्ट,े  
नर्वनर्वितापूणय जातजातत र िमय संसृ्कतत, 
व्यर्वसाचर्क जहडबुटी िेतीको सम्भार्वना, 
अफजसजन तरकारी िेती र बजारीकरण, 
कोल्डस्टोर, साना उद्योिहरुको सम्भार्वना 
आहद 
जसद्धाथय राजमाियसघ जोहडएको र प्रदेश 
राजिानीसंि सहज र छोटो दरुीमा स्थानपत 
हुनुले प्रदेशका अर्वशरहरूमा समेत पहँुि 

सरोकारर्वालाहरूसंि समन्वर् 
तथा सहकार्य 

सामाजजक समारे्वशीकरण बजेट, ननतत तथा कार्यिममा सामाजजक समाबेशीकरणको जसद्दान्त 
अनुसार नीतत कार्यिम तर्ार िररएको  
निरपाललका तहमा रहेका दललत, महहला बालबाललका अपािंता 
भएका ब्यति रु्र्वा आहदलाई समेटरे उननहरुका सञ्जालहरु िठन 
भई िर्ालशल रहेको  

स्थानीर् तहमा सामाजजक समारे्वलशकरणको ऐन 
कानुन बनाउनु पने  
स्थानीर् तहमा सामाजजक समारे्वलशकरणको 
जसद्दान्त अनुरुप बजेट तथा कार्यिमहरु तर्ार 
िनुयपने र सोहह अनुसार कार्ान्वर्न िनुय पने  

सामाजजक समारे्वलशकरण सम्बन्धन्धत ऐन, 
नीतत ननर्म र दस्तारे्वजको आिारमा 
(संघीर् सरकारले बनाएका) ननमाण िनय 
सनकने; बजेट तजुयमा िरी  
कार्ान्वर्नमा जान   सनकने 

कानुनसंि सम्बन्धन्धत जनशति 
अभाब रहनु 
ऐन , कानुन , नीतत ननमाणमा 
ढढलाई हुंदा सम्बन्धन्धत कार्यिम 
प्रभानर्वत हुनु  

न्याचर्क कार्य सम्पादन न्याचर्क सतमततको िठन मेलतमलाप कताको ब्यबस्था, न्याचर्क 
सतमततको प्रततबेदन पेश िने  
८०% उजुरी मेलतमलापको माध्यमबाट फछौट िरेको र 
मेलतमलापको प्रततबेदन पेश िरेको  

मेलतमलाप केन्द्र र कक्ष िठन िरी बन्द ईजलासको 
ब्यबस्था िनुय पने  
कानुन सम्बन्धी कमयिारीको ब्यबस्था िनुय पने 

संनबिान, ऐन कानुनको तजुयमा िरी 
कार्ान्वर्नमा रहेका र तदनुरूप सहजता 
प्रदान िरेको 

प्रर्ाप्त भौततक पुबािारको 
ब्यबस्था साथै सम्बन्धन्धत 
कमयिारीको ब्यबस्था हुन 
नसकेको  
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विशे्लषणका के्षत्रहरू सबल पक्ष सुधार गनुय पने पक्ष अबशर चुनौती 
बातार्वरण संरक्षण तथा 
नबपद ब्यबस्थापन 

ऐन, ननर्म कार्यनबचि ननमाण भएको  
नबपद व्यबस्थापन कोषको स्थापना िनय निरपाललका सकारात्मक 
रहेको, 
र्वन पैदार्वार, नदीजन्य तथा ननमाण सामाग्रीको प्रिुर उपलब्धता  

ऐन, ननर्म कार्यनबचि ननमाण भएको  सोको 
प्रभार्वकारी कार्ान्वर्न िनुयपने । 
नबपद ब्यबस्थापन कोषको स्थापना िनय 
निरपाललका सकारात्मक रहेकोमा सोको 
प्रभार्वकारी कार्ान्वर्न िनुयपने । 

नबपदको क्षततलाई नु्यननकरण िनय सनकन्छ  
बन जंिलको संरक्षण र बृक्षारोपण 

समर्मा सही तथ्याङ्क संकलन 
नहुनु प्राकृततक प्रकोप तथा नर्वपद 
सम्बन्धी 

सहकार्य र समन्वर् संघ प्रदेश र अन्य साझेदार, सरोकारर्वालाहरू संि समन्वर् भएको । 
कमयिारी र जनप्रततननचि बीि राम्रो सम्बन्ध रहेको, 
 

आबश्यक नबषर्बस्तुको ननणयर् िदा 
सरोकारर्वालाहरुसंि सहकार्य िनय आबश्यक 
रहेको । 
समर्मा आबश्यक कानुन कार्यनबचि ननमाण िनुय 
पने देखिन्छ । 

सबै नीतत ननमाणमा सहजता संिारको पहुितामा कतम 
समन्वर् सम्बन्धी 
अन्तर सरकार र अन्तर पाललका 
समन्वर् िने,  

 



-17- 
 

३ .५ नगरपाललकाको संस्थागत क्षमता विकास योजना विशे्लषणको  अिस्था 
संस्थाित क्षमता अध्यर्न तथा नर्वश्लेषण कार्य मुलत: निरपाललकाका जनप्रततननचि तथा कमयिारीहरुको सहभानितामा िररएको चथर्ो । 
निरपाललकाको र्वतयमान संस्थाित कार्यक्षमता मापन सहभानितात्मक रुपमा िनयकालानि ६ र्वटा नर्वषर्हरू जस्तै: (क) नर्वकास व्यर्वस्थापन, (ि) 
संिठन व्यर्वस्थापन, (ि) नर्वत्तीर् व्यर्वस्थापन, (घ) सूिना व्यर्वस्थापन, (ङ) सुशासन, (ि) समन्वर् र सहकार्यलाई ध्यानमा राखि छलफल िररएको 
चथर्ो । तथानप, बतयमान समर्मा निरपाललकाको बढदो जजमे्मर्वारी र कार्यसंरिनाका कारण निरपाललकाको क्षमता नर्वश्लेषणका आिारलाई नर्वस्तार 
िरी तलका १० र्वटा क्षेत्रहरू ननिारण िरी सूिकको संख्या समेत बढाई १०० र्वटा सुिकका आिारमा एकीकृत सांिठननक मोडेल (Integrated 
Organization Model) बनाई र्सका आिारमा नर्वस्तृत नर्वश्लेषण िरी प्राप्त पररणामलाई तलको ताललकामा प्रश्तुत िररएकोछ । तलको 
ताललकामा नर्वषर्ित क्षेत्र अनुसार निरपाललकाले प्राप्त िरेको अकंभार देिाईएको छ ।  

  ताललका ३ :संगठनात्मक तथा  संस्थागत क्षमताको लेिाजोिाबाट प्राप्त संलक्षप्त अकंभार 

विषयगत के्षत्र पूणाङ्क प्राप्ताङ्क प्राप्ताङ्क प्रततशत फरक 
फरक 

प्रततशत 
समग्र 

नततजा 
शासनकर् प्रर्वन्ध 8 5.40 67.50 2.60 32.50 राम्रो 
संिठन तथा प्रशासन 8 7.39 92.38 0.61 7.63 उतृ्कष्ट 
र्वार्षिक बजेट तथा र्ोजना व्यर्वस्थापन 11 8.57 77.94 2.43 22.06 राम्रो 
नर्वचत्तर् तथा आर्थिक व्यर्वस्थापन 11 10.32 93.82 0.68 6.18 उतृ्कष्ट 

सेर्वा प्रर्वाह 15 14.05 93.67 0.95 6.33 उतृ्कष्ट 

न्याचर्क कार्यसम्पादन 8 8.00 99.99 0.00 0.01 उतृ्कष्ट 

भौततक पूर्वािार 11 9.11 82.79 1.89 17.21 उतृ्कष्ट 

सामाजजक समारे्वलशकरण 10 8.98 89.83 1.02 10.17 उतृ्कष्ट 

र्वातार्वरण संरक्षण तथा नर्वपद व्यर्वस्थापन 11 8.98 81.66 2.02 18.34 उतृ्कष्ट 

सहकार्य र समन्वर् 7 7.0 100.14 0.00 0.00 उतृ्कष्ट 

hDdf 100 87.82 87.82 12.19 12.04 उतृ्कष्ट 
नोट :लेिाजोिा नर्वश्लेषणबाट प्राप्त अंक 

प्राप्ताङ्क ८० प्रततशत भन्दा बढी ६० देखि ७९ प्रततशत सम्म ४० देखि ५९ प्रततशत सम्म ४० प्रततशत भन्दा कम 
समग्र नततजा उतृ्कष्ट राम्रो कमजोर अतत कमजोर 

संस्थाित क्षमताको नर्वश्लेषणबाट प्राप्त अकंभारका आिारमा र्स  निरपाललका समग्र क्षमता " उतृ्कष्ट " अर्वस्था अन्तियत (८७.८२%) 
रहेको पाइर्ो । नबषर्ित क्षेत्रहरूको बेग्लाबेग्लै क्षमता क्षमता नबश्लेषण िदा नर्वचत्तर् तथा आर्थिक व्यर्वस्थापन (९३.८२%), सेर्वा प्रर्वाह (९३.६७%), 
न्याचर्क कार्यसम्पादन (९९.९९%), भौततक पूर्वािार (८२.७९%), सामाजजक समारे्वलशकरण (८९.८३%), र्वातार्वरण संरक्षण तथा नर्वपद 
व्यर्वस्थापन (८१.६६%),   र सहकार्य र समन्वर् (१००%) "उतृ्कष्ठ अर्वस्था अन्तियत रहेको पाईर्ो । त्यस्तै,  शासनकर् प्रर्वन्ध (६०.४३%), र्वार्षिक 
बजेट तथा र्ोजना व्यर्वस्थापन  (७७.९४%) "राम्रो" अर्वस्था अन्तियत रहेको पाईर्ो ।  

निरपाललकाले िरेको अपेलक्षत अबस्था र र प्राप्ताङ्क बीिमा फरानकलो  तभन्नता (१२.१९%) को अबस्थालाई हदेा त्यतत ठुलो तभन्नता रहेको 
देखिएन । तथानप,  शासनकर् प्रर्वन्ध (३९.५%), र्वार्षिक बजेट तथा र्ोजना व्यर्वस्थापन (२२.०६%) रहेका छन । अन्य क्षेत्रहरूमा त्यतत ठुलो तभन्नता 
देखिदैन ।  क्षमता नर्वकासका दृद्धष्टकोणले ठुलो तभन्नता भएका क्षेत्रहरूमा  रहेको  फरानकलो  तभन्नता (Gap)  लाई घटाउनका लानि निरपाललकाले 
संस्थाित सबलीकरणमा ध्यान हदन जरूरी छ । र्सले नािररकमा सुशासन र नर्वकासको अनुभुती िराउन सहर्ोि पुर्ाउंछ । र्सका अलार्वा, असल 
कार्यको अनुसरण िदा जस्त:ै दक्ष कमयिारीको अभार्व, ननर्म कानुनको अभार्व, जसकाइकै रुपमा रहेका जनप्रततननचिहरू र सीतमत स्रोत सािनका 
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र्वार्वजुद पनन स्थानीर् कानुन ननमाण, र्ोजना तजुयमा, पूर्वािार नर्वकास, क्षमता नर्वकास, राजश्व संकलन तथा र्वजेट ननमाण, न्यार् सम्पादन, सेर्वा प्रर्वाह, 
पारदर्शिता तथा सुशासन, सूिनाको प्रनर्वचिको प्रर्ोिमा िररएका पहलहरु उल्लेँिननर् छन । र्स सम्बन्धी रणनैततक कार्यर्ोजना तर्ार पारी  
जसफाररश िररएकोछ, जसको निरपाललकाबाट र्थालशघ्र सम्बोिन हुनेछ । 

चाटय नं. १: संस्थागत  विकास योजना विशे्लषणको अिस्था (तथ्याङ्क प्रततशतमा देिाईएकोछ) 

चाटय नं  २: संगठनात्मक तथा संस्थागत क्षमता लेिाजोिाको माकुरी जालो वबशे्लषण 
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चाटय ३: संगठनात्मक तथा संस्थागत क्षमताको  पररणाम ड्यासबोडय 
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३.६ संगठनात्मक तथा संस्थागत क्षमताको लेिाजोिाका वबषयगत आधारमा गररएको वबशे्लषण  

निरपाललकामा कार्यरत कमयिारीहरूलाई कामप्रतत लिनशील बनाई राख्न निरपाललकामाले सङ्गठन संरिनालाई आर्वश्यकता अनुसार 
पुनरार्वलोकन िदै जानु पने र कमयिारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन िदा कार्य नर्वर्वरणको आिारमा िनुय पने देखिन्छ । र्सबाट काममा स्पष्टता 
आउनुको साथै जजम्मेर्वारी बोिले िमशः काम िने क्षमतामा समेत नर्वकास िनेछ । कमयिारीहरूको माजसक बैठकलाई ननर्तमत र प्रभार्वकारी िराउन 
आर्वश्यक छ । उि बैठकबाट प्राप्त सुझार्वहरूलाई निरपाललका बैठकमा र निरपाललकामा बैठकले िरेका ननणयर्हरू कमयिारी बैठकमा जानकारी 
िराउनु पने देखिन्छ । जसले िदा ननणयर् िने बोडय र कार्ान्वर्न िने कमयिारी बीिको दोहोरो सूिना आदान प्रदान सहज हुन्छ । फलस्वरूप कार्य 
प्रभार्वकारी हुनुका साथै कमयिारीको लिनशीलता बृद्धद्ध हुनेछ । निरपाललकामाले तर्ार पारेको क्षमता नर्वकास र्ोजनालाई र्वार्षिक र्ोजनामा समारे्वश 
िरी प्रभार्वकारी कार्ान्वर्न िनय आर्वश्यक छ । निरपाललकाको कार्य कुशलता कमयिारीहरूको क्षमतामा ननभयर हुने भएकाले ज्ञान, सीप, िारणा र 
कार्य र्वातार्वरणमा निरपाललकाले नर्वशेष ध्यान हदन आर्वश्यक हुन्छ । ननके्षनपत कार्यिम तथा कार्ालर्को कामलाई सहजीकरण िनुय तथा अनुिमन 
िरी कामको िुणस्तर निरपाललकामा को जजम्मेर्वारी भएकाले र्सका लानि सम्पकय  व्यति तोक्ने र अनुिमन प्रणालीलाई सुदृढीकरण िनुय पने देखिन्छ 
।  

100%

81.66%

18.34%

वातावरण संरक्षण तथा र्वनद व्यव्थानन

पूर्णाङ्क प्रतिशि प्रणप्िणङ्क प्रतिशि फरक प्रतिशि 0 50 100 150

पूणािङ्ि प्रकतशत

प्राप्ताङ्ि प्रकतशत

फरि प्रकतशत

100

100.14

0

सहकायि र समन्वय
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३ .७ क्षमता वबकास सम्बन्धी संचाललत गततवबचधहरु  

स्थानीर् तहहरूमा जनप्रततननिीहरूले जजम्मेर्वारी सम्हाले संिै उननहरू तल्लो तहको समुदार्को नजजकको सरकारका रूपमा रही स्थानीर् 
स्तरमा स्थानीर् सुशासन प्रणालीलाई संस्थाित िनय र जनताको सहभानिता प्रर्वियन िनय सक्षम र्वातार्वरणको जसजयना िरररहेकाछन । र्द्यनप अनुभर्वहरूले 
देिाउँछन् नक स्थानीर् तहहरू संरै्विाननक शति र कार्यहरू सम्पन्न िनय उननहरूले अंझैपनन कडा मेहनत िनुयपने स्थस्थततमा देखिन्छन् । अपर्ाप्त संस्थाित र 
मानर्व संसािनको क्षमता िास िरी संस्थाित नबकास, प्रशासननक संर्ि, सेर्वाहरूको प्रभार्वकारी प्रर्वाह, र्ोजना तजुयमा र अनुिमन, कानून र नीतत ननमाण 
र समग्र नर्वकास प्रनिर्ा संिालनमा र्स्ता कतम कमजोरीहरू प्रार् देखिन्छन । 

संस्थाित क्षमता नर्वश्लेषण र व्यतिित क्षमता आर्वश्यकता मूल्याकंनको आिारमा कमजोर क्षमताको सम्बोिन िनय, मूल्याङ्न अबचिमा 
नर्वतभन्न मुद्दाहरू र नर्वषर्ित क्षेत्रहरू पहहिान िररर्ो । र्सरी पहहिान भएका नर्वषर् तथा मुद्दाहरूका आिारमा स्थानीर् सरकारको लानि क्षमता नर्वकास 
र्ोजना र रणनीतत तर्ार िने आिार तर्ार भर्ो । निरपाललका ननर्वाचित प्रततननचिहरू र कमयिारीहरूसँिको बृहत छलफलको जसलजसलामा नबतभन्न 
प्रकारका क्षमता नर्वकास सम्बन्धी ताललमहरूको पहहिान िररएको चथर्ो । माि िररएका केहह सान्दर्भिक नर्वषर्हरू र्ही सेक्सनमा प्रश्तुत िररएको छ । 
माि िररएका केहह ताललमहरूमा रणनीततक व्यर्वस्थापन र्ोजना, िाता व्यर्वस्थापन, सुत्र, र नबचत्तर् जोखिम नू्यनीकरण, न्याचर्क सतमतत कार्यहरू, 
सामुदाचर्क मध्यस्थता, सुशासन र स्थानीर् शासन प्रणाली, र्वाडय सतमतत र र्वडा प्रततननचिहरूको भूतमका र जजम्मेर्वारी, पररर्ोजना र्ोजना अनुिमन र 
कार्ान्वर्न, भूतमका र जजम्मेर्वारी, सामाजजक समारे्वशीकरण, र्वार्षिक र्ोजना र बजेट, राजस्व प्रशासन र कर व्यर्वस्थापन, समन्वर् र सम्बन्ध नर्वकास, मानर्व 
संसािन व्यर्वस्थापन, सेर्वा नर्वतरणमा क्षमता नर्वकास, समुदार् पररिालन, नर्वतभन्न सतमततको सञ्िालन र िठन, अन्तर-स्थानीर् सरकार सम्बन्ध, फोहोर 
व्यर्वस्थापन र समुदार् पररिालन, प्रभार्वकारी सेर्वा नर्वतरण, सेर्वा उपार्हरूमा सूिना तथा टके्नोलोजीको प्रर्ोि, क्षमता नर्वकास र्ोजना, नािररक संलग्नता 
र सामाजजक उत्तरदाचर्त्व, सूिना प्रनर्वचिको प्रर्ोि, नर्वकास साझेदार र िैरसरकारी संस्थाहरूको पररिालन, प्रकोप व्यर्वस्थापन प्रमुि रहेकाछन ।  

३ .८ संस्थागत क्षमता विकास योजना 

   स्थानीर् तहले आफ्नो संरै्विाननक जजम्मेर्वारी प्रभार्वकारी ढंिबाट पुरा िनय सक्षम छ भने्न सुननश्चितता िनय स्थानीर् सरकारको संस्थाित सबल 
पक्ष र सुिारिनुय पने पक्षहरुको ननर्तमत रुपमा नर्वश्लेषण िनय जरुरी छ । संनबिानत: स्थानीर् तह स्वार्त्त भएकोले आफ्नै नेतृत्वमा आफ्नो संस्थाको 
स्वमूल्यांकन िनय बढी प्रभार्वकारी एर्वम् व्यर्वहाररक हुने भएकोले स्थानीर् तहको संस्थाित क्षमता मूल्यांकन पद्धततको नर्वकास िररएको हो । र्स पद्धततले 
स्थानीर् तहको संस्थाित क्षेत्रमा रहेका सबल पक्ष र  सुिारिनुय पने पक्षहरुको लेिाजोिा िनय मद्धत पुर्ाउँछ । स्थानीर् तहको कार्यक्षमता र सेर्वा प्रर्वाहका 
नर्वषर्हरु अतत नै महत्वपूणय छन् । क्षमता मूल्यांकन पद्धततले सम्बन्धन्धत स्थानीर् तहको िुनौती र अर्वसरहरु पहहिान िनय , रणनीततक कार्यर्ोजना तर्ार 
पारी कार्य क्षमता अतभरृ्वद्धद्ध िनय मद्धत पुर्ाउँछ । कार्यर्ोजना तर्ार िदा ध्यानमा राखिएका आिारहरु संस्थाित स्वमूल्याकंनका क्षेत्रित सूिकहरुमा 
पहहिान भएको Gaps, सकअिु नर्वश्लेषणको (SWOT)  सारांश, नर्वतभन्न समूहित छलफलर्वाट प्राप्त सूिना र जानकारीहरु तथा व्यतिित  
जनप्रततननचि  र कमयिारीहरुको ( ताललम) क्षमता नर्वकास (आबश्यकता नर्वश्लेषण सारांश) ।   

उपरोि ग्यापहरूको सम्बोिनका लानि ३ बषे क्षमता विकास योजना तजुयमा िररएकोछ जसकालानि कूल बजेट ६ करोड ६० लाख बराबरको 
िियको प्रश्तार्व िररएकोछ जसबाट जनप्रततननिी, कमयिारी लिार्त सामुदाचर्क संस्थाहरू समेत लाभान्त्रन्वत हुने देखिन्छ ।
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ताललका ४१:  पुतलीबजार नगरपाललका ३ बषे (२०७९/०८० देखि २०८१/०८२) क्षमता विकास कायययोजना (रू ००० मा) 

सस.न. 
क्षमता विकासका लावि प्रस्तावित 

वियाकलापहरू 
कायान्वयनका 
लावि सजम्मेिार सहयोिी 

कायान्वयन िर्ष र आिश्यक बजेट 
सरोकारिालाहरू 
िा लाभान्वन्वत िगय 

स्रोत व्यतिका 
रूपमा  गततविचध 

संचालन गने वनकाय 
२०७९/०८

० 
२०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

१ शासकीय प्रबन्ध                

१.१ 

स्थानीय शासन सम्बन्धी, नीमत, कानून, 
कायगविचध र विवनयिको तजजगिा  र 
सािगजवनक प्रशासन बारे प्रशशक्षण  (३ हर्दने) 
तथा अमभिजखखकरण (१.५ हर्दने) 

प्र.प्र. अ. प्रशासन शाखा प्रिजख 500 500 500 1500 
जनप्रमतवनधी र 
शाखा प्रिजख परामशयदाता 

१.२ 

सभाले पाररत र्रेका सबै ऐन, 
कायगपाशलकाले स्वीकृत र्रेका सबै 
वनयिािली, वनरे्दशशका, कायगविचधहरु 
राजपत्रिा प्रकाशशत र्री िेिसाइटिा राख्ने र 
सबै किगिारी तथा िडा अध्यक्ष र 
कायगपाशलका सर्दस्यहरुलाई पाररत भएका 
कानूनबारे अमभिजखखकरण 

प्र.प्र. अ. 
प्रशासन शाखा 

प्रिजख/आईहट अचधकृत 
500 300 300 1100 

 जनप्रमतवनधी र 
शाखा प्रिजख 

निरपाललका 

१.३ 
विकास व्यिस्थापन, िार्षिक योजना तजजगिा 
प्रवक्रया, जेसी अबधारणा र विकासका 
नविनति अिधारणा बारे अमभिजखीकरण 

योजना शाखा प्रिजख 
िहहला /सािासजक 

विकास शाखा  300 300 300 900 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारी परामशयदाता 

१.४ भौमतक पूिाधारहरुका र्जणस्तर 
सजवनश्चितता सम्वन्धी ताशलि 

प्रावबचधक शाखा 
प्रिजख 

योजना शाखा  300 300 300 900 
जनप्रमतवनधी र 
प्राविचधक  शाखाका 
किगिारी 

परामशयदाता 

१.५ 
सािगजवनक खररर्द ऐन, वनयिािली, आर्थिक 
प्रशासन वनयिािली, खररर्द योजना वनिाण 
सम्बन्धी अनजशशक्षण 

लेखा शाखा प्रिजख प्रावबचधक शाखा प्रिजख 300 300 300 900 
जनप्रमतवनधी र 
शाखाका प्रिजख 

परामशयदाता 

१.६ 
व्यिस्थस्थत फाईशलङ् सम्वन्धी ताशलि तथा 
वनरे्दशशका तयार र्री व्यिस्थस्थत फाईशलङ् 
प्रणालीबारे अनजशशक्षण 

प्रशासन शाखा प्रिजख आई टी अचधकृत  300 200 200 700 सम्पूणग किगिारी परामशयदाता 
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सस.न. 
क्षमता विकासका लावि प्रस्तावित 

वियाकलापहरू 
कायान्वयनका 
लावि सजम्मेिार 

सहयोिी 
कायान्वयन िर्ष र आिश्यक बजेट 

सरोकारिालाहरू 
िा लाभान्वन्वत िगय 

स्रोत व्यतिका 
रूपमा  गततविचध 

संचालन गने वनकाय 
२०७९/०८

० 
२०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

१.७ 

कायगपाशलका बैठकका वनणगयहरू ४८ 
र्ण्टामभत्र पाशलकाको सूिना पाटीिा टाँस 
र्ने र िेभसाईटिा अपलोड र्ने, सफल 
अभ्यासहरुको र्दस्तािेजीकरण र्ने 

आईहट अवफसर सिै शाखाका प्रिजख  300 300 300 900 शाखाका प्रिजख निरपाललका 

१.८ सजन्सी, लेखा र राजस्व व्यिस्थापन सम्बन्धी 
ताशलि 

प्रशासन/योजना 
शाखा प्रिजख 

लेखा र राजस्व शाखाका 
प्रिजख 

500 300 300 1100 सम्पूणग किगिारी निरपाललका 

१.९ कायगपाशलका तथा सभा संिालन 
वबचधबारेिा अमभिजखखकरण 

प्र.प्र. अ. प्रशासन शाखा  300 300 300 900 जनप्रमतवनचध परामशयदाता 

१.१ 
स्थानीय तहिा कानजन वनिाण र सोको 
कायान्वयन बारे अमभिजखखकरण प्र.प्र. अ. प्रशासन शाखा प्रिजख 500 300 300 1100 

जनप्रमतवनधी र 
शाखाका प्रिजख परामशयदाता 

१.११ 
सिै कायगक्रिहरूको िार्षिक रूपिा 
सािगजवनक सजनजिाई र्ने 

योजना शाखा प्रिजख प्रशासन शाखा प्रिजख 100 100 100 300 
जनप्रमतवनधी र 
शाखाका प्रिजख 

निरपाललका 

१.१२ 
अनजर्िन समिमतलाई थप सकृय बनाउन 
ऐन, वबवनयि िा कायगवबचध बनाउने र 
अमभिजखखकरण र्ने  

योजना शाखा प्रिजख प्रशासन शाखा प्रिजख 250 300 300 850 
जनप्रमतवनधी र 
शाखाका प्रिजख निरपाललका 

१.१३ 
सूिना केन्द्रको स्थापना, संिालन तथा 
ब्यिस्थापन र्ने । सूिना शाखा प्रिजख आई टी अचधकृत 500 500 500 1500 

जनप्रमतवनधी र 
शाखाका प्रिजख निरपाललका 

        4650 4000 4000 12650    

२ संिठन तथा प्रशासन                

२.१ 
सङ्गठनात्मक तथा व्यबस्थापन (O&M) 
सम्बन्धी अध्ययन, कायगन्वयन तथा 
अद्याबचधक 

प्रशासन शाखा प्रिजख 
प्रशासन शाखाका 

किगिारी 
0 0 600 600 सम्पूणग किगिारी परामशयदाता 

२.२ 
सम्पूणग किगिारीहरुलाई कायगवििरण 
वितरण तथा अद्याबचधक 

प्रशासन शाखा प्रिजख 
प्रशासन शाखाका 

किगिारी 
        सम्पूणग किगिारी निरपाललका 
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सस.न. 
क्षमता विकासका लावि प्रस्तावित 

वियाकलापहरू 
कायान्वयनका 
लावि सजम्मेिार 

सहयोिी 
कायान्वयन िर्ष र आिश्यक बजेट 

सरोकारिालाहरू 
िा लाभान्वन्वत िगय 

स्रोत व्यतिका 
रूपमा  गततविचध 

संचालन गने वनकाय 
२०७९/०८

० 
२०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

२.३ 

विषयर्त शाखा, राजनीमतक र्दल, स्थानीय 
र्ै.स.स, संिार क्षेत्र, वनजी क्षेत्रका 
प्रमतवनचधहरूसुँर् पाशलकाको सङ्गठनात्मक, 
संस्थार्त व्यिस्था, कायग प्रणाली र 
अनजर्िन प्रकृया र सूिना प्रिाहका 
सम्बन्धिा अमभिजखीकरण 

प्रशासन/योजना 
शाखा प्रिजख 

प्रशासन शाखाका 
किगिारी 

300 300 300 900 
जनप्रमतवनधी र 
सम्पूणग किगिारी 

परामशयदाता 

२.४ हटप्पणी तथा प्रस्ताि लेखन, अमभलेख 
व्यिस्थापन सम्बन्धी ताशलि 

प्रशासन शाखा प्रिजख प्रशासन शाखाका 
किगिारी 

250 250 250 750 सम्पूणग किगिारी निरपाललका 

२.५ किगिारी तथा पर्दाचधकारीहरूको आिार  
संहहता तजजगिा तथा लार्ू र्ने 

प्र.प्र. अ. प्रशासन शाखा प्रिजख 100 100 100 300 जनप्रमतवनधी र 
सम्पूणग किगिारी 

निरपाललका 

२.६ 
कायालय व्यिस्थापन, सजरक्षा तथा सेिा 
प्रिाहिा सहयोर्ी किगिारीको आिरण 
तथा भूिीकाको विषयिा प्रशशक्षण 

प्रशासन शाखा प्रिजख योजना शाखा प्रिजख 300 300 300 900 सहयोर्ी किगिारी निरपाललका 

२.७ अध्ययन अिलोकन भ्रिण (किगिारी र 
समिमत) 

प्र.प्र. अ. प्रशासन शाखा प्रिजख 500 500 500 1500 जनप्रमतवनधी र 
सम्पूणग किगिारी 

निरपाललका 

२.८ किगिारीको िृचत्त विकास योजना बनाई 
कायान्वयन र्ने 

प्र.प्र. अ. प्रशासन शाखा प्रिजख 250 250 250 750 सम्पूणग किगिारी निरपाललका 

    1700 1700 2300 5700   

३ िार्र्िक बजेट तथा योजना ब्यिस्थापन                

३.१ 

७ िरणको सहभावर्तािूलक योजना 
तजजगिाका िरणहरू बारेिा िडास्तरको 
जनप्रमतवनचध तथा िडा सचििहरूलाई 
अमभिजखीकरण 

योजना शाखा प्रिजख सिै शाखा प्रिजखहरू 300 300 300 900 जनप्रमतवनधी र 
सम्पूणग किगिारी 

निरपाललका 

३.२ 
यातायात र्जरुयोजनाको 
अमभिजखखकरण,तजजगिा तथा अद्यािचधक  

प्रावबचधक शाखा 
प्रिजख 

प्राविचधक शाखाका 
किगिारी 

0 0 1500 1500 
जनप्रमतवनधी र 
सम्पूणग प्रावबचधक 
शाखाका किगिारी 

परामशयदाता 
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३.३ 
आिधीक योजनाको अमभिजखखकरण, 
तजजगिा तथा अद्यािचधक 

योजना शाखा प्रिजख 
जनप्रमतवनधी र सम्पूणग 

किगिारी  
0 0 2000 2000 

जनप्रमतवनधी र 
सम्पूणग किगिारी 

परामशयदाता 

३.४ 
 िध्यािचधक खिग संरिनाको 
अमभिजखखकरण, तयारी तथा अद्यािचधक  

योजना शाखा प्रिजख 
लेखा शाखा/ राजश्व 

शाखा 
  700 0 700 

जनप्रमतवनधी र 
सम्पूणग किगिारी 

परामशयदाता 

३.५ 
उ.स.र्ठन, योजना कायान्वयन, अनजर्िन र 
पारर्दर्शिता कायि राख्ने विचध एिं प्रकृया 
बारेिा अमभिजखखकरण 

योजना शाखा प्रिजख प्रावबचधक शाखा 150 150 150 450 
जनप्रमतवनधी र 
सम्पूणग किगिारी 

निरपाललका 

३.६ 
क्षिता विकास योजनाको समिक्षा तथा 
अद्यािचधक  

योजना शाखा प्रिजख 
योजना शाखा/लेखा 

शाखा  
0 0 500 500 

जनप्रमतवनधी र 
सम्पूणग किगिारी 

परामशयदाता 

३.७ राजश्व सजधार कायग योजनाको समिक्षा तथा 
अद्यािचधक  

राजश्व शाखा प्रिजख योजना शाखा/लेखा 
शाखा 

0 0 700 700 जनप्रमतवनधी र 
सम्पूणग किगिारी 

परामशयदाता 

३.८ 

र्ौरिका योजनाहरुको पहहिान र्री 
प्राथमिकताका आधारिा वबस्तृत योजना 
प्रमतबेर्दन (हड.वप.आर) तयार र्रै्द जाने र सो 
को कायान्वयन र्रै्द जाने 

प्रावबचधक शाखा 
प्रिजख 

योजना शाखा  1000 1000 1500 3500 
जनप्रमतवनधी र 
सम्पूणग किगिारी 

परामशयदाता 

    1450 2150 6650 10250   

४ वित्तिय एिम् आर्थिक ब्यबस्थापन                

४.१ 

पाशलकाको राजस्व बृद्धिको लावर् विद्यिान 
स्रोतहरूको पूणग उपयोर् र नयाँ स्रोतहरूको 
पहहिान सम्बन्धी ससकाईका लावर् अन्य 
पाशलकाको अध्ययन भ्रिण 

राजश्व शाखा प्रिजख योजना शाखा 200 300 300 800 
जनप्रमतवनधी र 

सम्पूणग किगिारी 
निरपाललका 

४.२ 
राजस्व परािशग समिमतलाई राजस्व सजधार 
कायग योजनाको बारेिा अमभिजखीकरण  

राजश्व शाखा प्रिजख योजना शाखा  100 100 100 300 
जनप्रमतवनधी र 

सम्पूणग किगिारी 
परामशयदाता 
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४.३ 
राजस्व सजधार कायग योजनाको कायान्वयन 
र सोको हडसजटलाईजेसन 

राजश्व शाखा प्रिजख/ 
आई टी अचधकृत 

आईहट अचधकृत 0 700 0 700 
जनप्रमतवनधी र 

राजश्व शाखाका 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

४.४ 

पाशलकाको हक भोर्िा रहेका जग्गाहरूको 
पहहिान, नापजाँि र अद्यािचधक तथा 
अमभलेखखकरण र पाशलकाको स्वामित्विा 
रहेका तर अमभलेख नभएका अिल 
सम्पचत्तहरू (भिन, िेससनरी तथा सिारी 
साधनहरू) को िूल्याङ्कन तथा अद्यािचधक  

सजन्सी शाखा प्रिजख प्रशासन शाखा  500 300 300 1100 

जनप्रमतवनधी, 
प्रशासन शाखा र 
सजन्सी शाखाका 
किगिारी 

निरपाललका 

४.५ 

पाशलका मभत्र रहेका सािगजवनक िहत्वका 
क्षेत्रको संरक्षण र उपयोर्को लावर् विस्तृत 
अध्ययन तथा कायग योजना तयारी र 
कायान्वयन 

राजश्व शाखा प्रिजख सजन्सी शाखा 500 0 0 500 

जनप्रमतवनधी र 
राजश्व शाखाका 
किगिारीहरू र 
सजन्सी शाखाका 
किगिारी 

 

४.७ सजन्सी सिानहरुको अध्यािचधक र्ने र 
पेश्कि, िेरुजज  फच््रयौट कायगर्दल र्ठन । 

सजन्सी शाखा प्रिजख राजश्व शाखा 50 50 50 150 
प्रशासन शाखा र 
सजन्सी शाखाका 
किगिारी 

निरपाललका 

४.८ 
पयगटन क्षेत्र विकास संभाव्यता पहहिान  र 
सोको विकासका लार्ी कायगर्दल र्ठन र्ने 
र योजना बनाउने 

योजना शाखा प्रिजख प्रशासन शाखा 1000 0 0 1000 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

४.९ 
िडाहरूलाई पाशलकाको स्रोत अमभिृद्धि र्नग 
अनजशशक्षण राजश्व शाखा प्रिजख प्रशासन शाखा  100 100 100 300 

िडाका जनप्रमतवनधी 
र िडा 
सचििहरूलाई 

निरपाललका 

४.१० 
पाशलका क्षेत्रमभत्र संिालनिा आएका 
व्यिसायहरुको र्दता तथा निीकरणका 
लावर् िडास्तरिा अमभिजखीकरण 

राजश्व शाखा प्रिजख प्रशासन शाखा 100 100 100 300 िडाका जनप्रमतवनधी 
र िडा सचििहरू 

निरपाललका 
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४.११ 
करर्दाताको वििरण अद्यािचधक सहहत कर 
तथा राजस्वका अमभलेखहरु व्यिस्थापन  

राजश्व शाखा प्रिजख आईहट अचधकृत 100 100 100 300 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

निरपाललका 

४.१२ 
राजस्व प्रणालीको Computer Data 
Base तयारी सहहत बडा कायालयसंर्  
Linkage तयार पाने 

राजश्व शाखा प्रिजख आईहट अचधकृत 500 0 0 500 

राजश्व शाखाका 
किगिारीहरू, आईहट 
अचधकृत र िडाका 
जनप्रमतवनधी र िडा 
सचििहरू 

परामशयदाता 

४.१३ 
राजस्व संकलनिा कम्प्यजटर सफ्टिेर 
संिालन विषयिा पाशलकाका किगिारी एिं 
बडासमिमतलाई प्रशशक्षण 

राजश्व शाखा प्रिजख आईहट अचधकृत 300 200 200 700 

राजश्व शाखाका 
किगिारीहरू आईहट 
अचधकृत र िडाका 
जनप्रमतवनधी र 
सचििहरू 

परामशयदाता 

४.१४ 

वनजी व्यिसायी र टोल िस्ती संर्ठनका 
प्रमतवनचधहरुलाई पाशलकािाट लर्ाइने कर, 
शूल्क, र्दस्तजर, जररिाना र सेिा शलू्कको 
विषयिा अमभिजखखकरण  

राजश्व शाखा प्रिजख योजना शाखा प्रिजख 300 300 300 900 
वनजी व्यिसायी र 
टोल िस्ती 
संर्ठनका प्रमतवनचध 

निरपाललका 

४.१५ 
िजेहटिंर् र खिग व्यिस्थापन र श्रेस्ता प्रणाली 
सम्वन्धी ताशलि   

लेखा शाखा प्रिजख योजना शाखा प्रिजख 300 300 300 900 सम्पूणग किगिारीहरू परामशयदाता 

४.१६ 
िाससक आय व्यय वििरण तथा वित्तीय 
प्रर्ती प्रमतिेर्दन तयारी विचध 

लेखा शाखा प्रिजख 
राजश्व शाखा प्रिजख/ 
योजना शाखा प्रिजख 

100 100 100 300 सम्पूणग किगिारीहरू निरपाललका 

    4150 2650 1950 8750   

५ न्यात्तयक कायषसम्पादन                

५.१ ईजलास ब्यबस्थापन कानजन शाखा प्रिजख प्रशासन शाखा  500 0 0 500 जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

निरपाललका 
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५.२ 
िडा अध्यक्षहरूलाई न्याचयक सम्पार्दन 
बारेिा अमभिजखखकरण 

कानजन शाखा प्रिजख   100 100 100 300 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

५.३ 
सािजर्दाचयक िेलमिलापका लावर् 
िेलमिलापकताको प्रशशक्षण तथा बडा 
कायालयिा िेलमिलाप केन्द्र स्थापना 

कानजन शाखा प्रिजख प्रशासन शाखा 500 500 500 1500 
िडा जनप्रमतवनधी र 
िेलमिलापकता 

परामशयदाता र 
निरपाललका 

५.४ 

न्याचयक समिमतले अधगिार्षिक तथा िार्षिक 
प्रमतिेर्दन तयार र्री छलफलका लावर् 
प्रिजख  िाफग त सभािा वनयमितरुपिा पेश 
र्ने । 

कानजन शाखा प्रिजख प्रशासन शाखा 150 150 150 450 जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

निरपाललका 

    1250 750 750 2750   

६ सेिा प्रिाह                

६.१ 
कायगवििरण बनाई प्र.प्र.अ.ले िेयरसुँर्, अन्य 
शाखा प्रिजखले प्र.प्र.अ.संर् कायगसम्पार्दन 
सम्प्झौता र्ने 

प्र.प्र. अ. प्रशासन शाखा 100 100 100 300 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

निरपाललका 

६.२ 
व्यिस्थस्थत फाईशलङ् सम्वन्धी ताशलि तथा 
वनरे्दशशका तयार र्री व्यिस्थस्थत फाईशलङ् 
प्रणालीबारे अनजशशक्षण 

प्रशासन शाखा प्रिजख कानजन शाखा प्रिजख 100 150 200 450 सम्पूणग किगिारीहरू परामशयदाता 

६.३ 

आ.ले.प.र अन्तन्ति लेखा पररक्षणको तयारी 
तथा प्रमतिेर्दन कायान्वयनका लावर् 
सिन्वय र भूिीकाका बारेिा 
अमभिजखखकरण 

आलेप शाखा प्रिजख लेखा शाखा 100 150 200 450 सम्पूणग किगिारीहरू निरपाललका 

६.४ 
साबगजवनक खझररर्द बारेिा सम्पूणग 
किगिारीहरूलाई अमभिजखखकरण लेखा शाखा प्रिजख आ.ले.प 100 150 200 450 

जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू परामशयदाता 
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सस.न. 
क्षमता विकासका लावि प्रस्तावित 

वियाकलापहरू 
कायान्वयनका 
लावि सजम्मेिार 

सहयोिी 
कायान्वयन िर्ष र आिश्यक बजेट 

सरोकारिालाहरू 
िा लाभान्वन्वत िगय 

स्रोत व्यतिका 
रूपमा  गततविचध 

संचालन गने वनकाय 
२०७९/०८

० 
२०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

६.५ 
सजशासन प्रिद्र्धनिा र्जनासो सजनिाई, 
सम्वोधन तथा व्यिस्थापन, र्जनासो 
पेटीकाको प्रयोर् 

प्रशासन शाखा प्रिजख योजना शाखा 50 50 50 150 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

६.६ 

सािगजवनक जिाफरे्दहहताका औजारहरुको 
प्रयोर्को आधार र विश्लेषण क्षिता 
विकास प्रशशक्षण (Citizen Report 
Card, Exit Poll, Community Score 
Card, Public Expenditure Tracking 
) 

प्रशासन शाखा प्रिजख योजना शाखा 100 150 200 450 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

६.७ 
उपभोक्ता सिूह तथा टोल िस्ती संर्ठनलाई 
पररयोजना व्यिस्थापन ताशलि 

योजना शाखा प्रिजख प्रावबचधक शाखा 300 300 300 900 उपभोक्ता सिूह निरपाललका 

६.८ 

सेिाग्राह्यीको र्जनासो, सजझाि, प्रमतवक्रया 
आहर्द सियिा थाह पाउनकालावर् सजझाि 
पेहटकाका साथसाथै टलेीफोन, सािासजक 
संजाल, िेभसाइट  जस्ता प्रविचधहरुको 
ब्यिस्था र्ने र सिगसाधारण नार्ररको पहज ुँि 
बृद्धिकालावर् ब्यापक प्रिार प्रसार र्ने । 

प्रशासन शाखा प्रिजख योजना शाखा 300 300 300 900 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

निरपाललका 

६.९ 

सेिा प्रिाहको र्जणस्तरका िारेिा समिक्षा 
र्नग कायगपाशलका, शाखा प्रिजख तथा िडा 
सचििहरुको िौिासवक समिक्षा बैठक 
संिालन र्ने  

प्रशासन शाखा प्रिजख योजना शाखा 50 50 50 150 शाखा प्रिजखहरू निरपाललका 

६.१० 
ससफाररस लर्ायत पाशलकाका 
सेिाप्रिाहको हडसजटलाईजेसनको 
अमभिजखखकरण र कायान्वयन 

आई टी अचधकृत प्रावबचधक शाखा 1000 500 500 2000 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

    2200 1900 2100 6200   
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कायान्वयनका 
लावि सजम्मेिार 

सहयोिी 
कायान्वयन िर्ष र आिश्यक बजेट 

सरोकारिालाहरू 
िा लाभान्वन्वत िगय 

स्रोत व्यतिका 
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२०७९/०८

० 
२०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

७ भौततक पूिाधार                

७.१ 
भिन वनिाण सम्बन्धी वनयि, विवनयि, 
कायगवबधी तथा, िापर्दण्डको तयारी र सो-
सम्बन्धी विषयिा अमभिजखीकरण 

प्रावबचधक शाखा 
प्रिजख 

योजना शाखा 1000 1000 1000 3000 
 जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

७.२ सजआईएस सम्बन्धी ताशलि र र्र नम्बरीङ 
सम्बन्धी अमभिजखखकरण 

प्रावबचधक शाखा 
प्रिजख 

आईहट अचधकृत 500 500 500 1500 

प्रावबचधक शाखा, 
योजना शाखाका 
किगिारी र आईहट 
अचधकृत 

परामशयदाता 

७.३ 
सहरी योजना र भिन वनिाण कायगिा विपर््द 
जोखखि नू्यनीकरण सम्बन्धी ताशलि 

प्रावबचधक शाखा 
प्रिजख 

विपर्द व्यबस्थापन 
शाखा 

100 150 200 450 सम्पूणग किगिारीहरू परामशयदाता 

७.४ सजरशक्षत भिन वनिाणका लावर् 
मिस्त्रीहरूलाई सीप विकास ताशलि 

प्रावबचधक शाखा 
प्रिजख 

विपर्द व्यबस्थापन 
शाखा 

250 250 250 750 छनौट र्ररएका  
मिस्त्रीहरू 

निरपाललका 

७.५ 
विकास पररयोजनाहरूको र्जणस्तररयता 
वनधारण र प्राविचधक लेखा पररक्षण 
सम्बन्धी ताशलि 

प्रावबचधक शाखा 
प्रिजख 

लेखा शाखा 300 300 300 900 सम्पूणग किगिारी परामशयदाता 

७.६ 
पररयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययनको 
तयारी सम्बन्धी ताशलि । 

प्रावबचधक शाखा 
प्रिजख 

योजना शाखा 150 150 200 500 
प्रावबचधक र योजना 
शाखाका किगिारी 

परामशयदाता 

७.७ 
ठेक्का सम्बन्धी कार्जातको तयारी र 
िूल्याङ्कन र ई-वबहडङ प्रवक्रया सम्बन्धी 
ताशलि 

प्रावबचधक शाखा 
प्रिजख 

योजना शाखा 100 150 200 450 
प्रावबचधक र योजना 
शाखाका किगिारी 

परामशयदाता 

७.८ 

सडक तथा अन्य पूिाधारहरुलाई वनयमित 
ििगत सभ्भार र्री अविस्थिन्न रूपिा 
संिालन र्नग ििगत सभ्भार कोषको 
वनरे्दशशका तयार र्री कायान्वयन र्ने   

योजना/प्रावबचधक 
शाखा प्रिजख 

योजना शाखा 500 500 500 1500 प्रावबचधक र योजना 
शाखाका किगिारी 

निरपाललका 

        2900 3000 3150 9050    
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२०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

८ सामासजक समािेशीकरण                

८.१ 
सािासजक सजरक्षा कायगक्रिको 
अमभिजखीकरण 

िहहला/सािासजक 
विकास शाखा प्रिजख 

प्रशासन शाखा  100 100 100 300 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

निरपाललका 

८.२ 
िहहला उत्थान कायगक्रि, जेष्ठ नार्ररक 
लशक्षत कायगक्रि, र्दशलत उत्थान कायगक्रि 
पहहिान र पररिालन  अमभिजखीकरण 

िहहला/सािासजक 
विकास शाखा प्रिजख 

कानजन शाखा 150 150 150 450 सिजर्दाय निरपाललका 

८.३ 

जनजामत लशक्षत कायगक्रि, यजिा लशक्षत 
कायगक्रि र फरक क्षिता भएका बर्गलाई 
प्रत्यक्ष फाईर्दा पजग्न े कायगक्रिको पहहिान 
तथा पररिालन 

िहहला/सािासजक 
विकास शाखा प्रिजख कानजन शाखा 100 150 200 450 सिजर्दाय निरपाललका 

८.४ लशक्षत सिूह पाश्र्िचित्र वनिाण िहहला/सािासजक 
विकास शाखा प्रिजख 

कानजन शाखा 0 500 0 500 जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

८.५ 
लैंवर्क सािासजक सिािेशशकरण 
उत्तरर्दायी बजेट तजजगिा तथा पररक्षण 
कायगविचध तयार र्री कायान्वयन र्ने 

िहहला/सािासजक 
विकास शाखा प्रिजख 

कानजन शाखा 300 0 0 300 जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

        650 900 450 2000    

९ िातािरण संरक्षण तथा विपद् ब्यस्थापन                

९.१ 
िातािरण संरक्षण र फोहोरिैला 
व्यिस्थापन सम्बन्धी र्ोष्ठी 

िाताबरण शाखा 
प्रिजख 

विपर्द ब्यबस्थापन 
शाखा 250 250 250 750 

जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू निरपाललका 

९.२ 
िातािरण संरक्षण, हररयाली प्रिद्र्धन तथा 
सरसफाई कायगिा िडा समिमतलाई 
अमभिजखखकरण 

िाताबरण शाखा 
प्रिजख 

विपर्द ब्यबस्थापन 
शाखा 150 150 150 450 

जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू निरपाललका 

९.३ 
फोहर िैला व्यिस्थापन कायगविचध तयार 
र्ने र सोहह अनजरुप िजार सफा र सजन्दर 
अमभयान कायान्वयनिा ल्याउने । 

िाताबरण शाखा 
प्रिजख 

विपर्द ब्यबस्थापन 
शाखा 

300 200 200 700 
जनप्रमतवनधी, 
किगिारीहरू र 
सिजर्दाय 

निरपाललका 
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२०८०/०८१ २०८१/०८२ जम्मा 

९.४ 
विपर्द व्यबस्थापन तथा िातािरण सजधार 
सम्वन्धी नीमत तथा कायगविधी र र्जरु योजना 
तजजगिा । 

िाताबरण शाखा 
प्रिजख 

विपर्द ब्यबस्थापन 
शाखा 

150 500 0 650 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

९.५ 
प्रत्येक िडाहरुिा  विपर्द ब्यिस्थापन 
सम्वन्धन्ध स्वयंसेबी कायगर्दल र्ठन र्री  
आिश्यक ज्ञान र ससप प्रर्दान र्ने  । 

िाताबरण शाखा 
प्रिजख 

विपर्द ब्यबस्थापन 
शाखा 150 150 150 450 

जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू निरपाललका 

९.६ फोहर िैला व्यिस्थापन (३ आर) ताशलि 
िाताबरण शाखा 

प्रिजख 
विपर्द ब्यबस्थापन 

शाखा 
100 150 200 450 

जनप्रमतवनधी, 
किगिारीहरू र 
सिजर्दाय 

परामशयदाता 

९.७ 
जोखखि नू्यनीकरण तथा विपद्व्यिस्थापन 
नीमत तजजगिा र जोखखि नू्यनीकरण ताशलि  

िाताबरण शाखा 
प्रिजख 

विपर्द ब्यबस्थापन 
शाखा 

250 300 300 850 
जनप्रमतवनधी, 
किगिारीहरू र 
सिजर्दाय 

परामशयदाता 

        1350 1700 1250 4300    

१० सहकायष र समन्वय                

१०.१ टोल िस्ती सिूह र्ठन र पररिालन  योजना शाखा प्रिजख प्रावबचधक शाखा 100 150 200 450 
जनप्रमतवनधी, 
किगिारीहरू र 
सिजर्दाय 

निरपाललका 

१०.२ 

संर्ीय, प्ररे्दश र स्थानीय तह तथा अन्य 
स्थानीय वनकायहरुसुँर् कायगर्त सम्बन्ध 
स्थापना र्री विकास वनिाण तथा सेिा 
प्रिाहिा र्दोहोरो नपने र्री तार्दात्मता  

प्र.प्र. अ. प्रशासन शाखा 100 150 200 450 जनप्रमतवनधी र 
शाखा प्रिजखहरू 

निरपाललका 

१०.३ 

किगिारीहरु उपभोक्ता समिमतहरु, 
टोलिस्तीहरु र सरोकारिालाहरु लाई 
लेखापररक्षण र सािगजवनक लेखा पररक्षण 
सम्वन्धी अमभिजखखकरण 

योजना शाखा प्रिजख सािसजक विकास शाखा 300 300 300 900 
जनप्रमतवनधी, 
किगिारीहरू र 
सिजर्दाय 

निरपाललका 
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१०.४ 
र्ैसस प्रोफाइल तयार र र्ैसस पररिालन 
नीमत तजजगिा  

िहहला/सािासजक 
विकास शाखा प्रिजख 

सािसजक विकास शाखा 0 500 0 500 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

१०.५ सािगजवनक वनजी साझेर्दारी कायगक्रि 
संिालन कायगविचध तयारी  

योजना शाखा प्रिजख सािसजक विकास शाखा 250 0 0 250 जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

१०.६ वनजी क्षेत्रलाई सािगजवनक वनजी साझेर्दारी 
व्यिस्थापन ताशलि  

योजना शाखा प्रिजख सािसजक विकास शाखा 150 150 200 450 सिजर्दाय निरपाललका 

१०.७ 
सेिा प्रर्दायकहरुको नक्सांकन तथा 
जनशमक्त पररिालनका लावर् रोस्टर तयारी  योजना शाखा प्रिजख सूिना शाखा 150 0 0 150 सम्पूणग किगिारी निरपाललका 

१०.८ 
 लैंवर्क तथा सािासजक सिािेशीकरण 
ताशलि 

िहहला/सािासजक 
विकास शाखा प्रिजख 

योजना शाखा 300 300 300 900 
जनप्रमतवनधी र 
किगिारीहरू 

परामशयदाता 

१०.९ 
विमभन्न समिमतहरुिीि अन्तर समिमत 
सिन्वय िैठक  

प्र.प्र. अ. प्रशासन शाखा 100 100 100 300 जनप्रमतवनधी निरपाललका 

  जम्मा     1450 1650 1300 4350    

  कुल जम्मा     21750 20400 23900 66000    
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३.९ क्षमता विकास योजनाका रणनीततहरू 
र्स र्ोजना कार्ान्वर्नका लानि देहार् बमोजजमका मूल रणनीततहरू अर्वलम्बन िररनेछ: 

• कार्य नर्वर्वरणका आिारमा कार्य सम्पादन िने प्रणालीलाई प्रबयद्धन िररनेछ । 
• पद र क्षमता अनुसारको जजम्मेर्वारी सुन्त्रम्पने पद्धततलाई बढार्वा हदइनेछ । 
• दोहोरोपन हटाउने, स्रोत–साझेदारी िने एरं्व निरपाललकातभत्र उपलब्ध हुने सेर्वाहरूको िुणस्तरमा अतभरृ्वद्धद्ध िररनेछ । 
• िैससहरू, ननजी सेर्वा प्रदार्कहरूबीि ननर्तमत सञ्िार, सम्पकय , परामशय र अन्तरनिर्ा िररनेछ । 
• नर्वत्तीर् व्यर्वस्थापन, र्ोजना तजुयमा प्रनिर्ा, कार्ान्वर्न, समन्वर् र अनुिमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई प्रभार्वकारी बनाइनेछ । 
• आर्वश्यक भौततक सुनर्विा, सरसफाइ तथा सूिना प्रनर्वचिमा जोड हदइनेछ । 
• कमयिारीको कार्य शैलीमा सुिार तथा अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ िररनेछ । 
• निरपाललकाको आन्तररक स्रोतले सम्भर्व नहुने क्षमता नर्वकास निर्ाकलापका लानि प्रादेलशक तथा स्थानीर् शासन कार्यिम, सङ्घीर् 

मातमला तथा सामान्य प्रशासन मिालर्, नर्वकास साझेदार तथा िैरसरकारी संघ संस्था समक्ष अनुरोि िररनेछ । 
• ननर्तमत प्रकृर्ाको रुपमा आन्तररक एर्वम् बाह्य श्रोतबाट र्थेष्ट बार्षिक बजेट नर्वननर्ोजन िरी क्षमता नर्वकासका निर्ाकलाप संिालन र 

कार्ान्वर्न िररनेछ । 
• कार्यर्ोजना सहहत कमयिारीलाई र्ोजना कार्ान्वर्नको जजम्मेर्वारी हदइनेछ । 
• सेर्वा प्रदार्क र सेर्वाग्राहीको क्षमता अतभरृ्वद्धद्ध िरी सहकार्यबाट र्ोजना कार्ान्वर्न िररनेछ । 
• श्रृजजत अर्वसर र िुनौतीको समूचित व्यर्वस्थापन िररनेछ । 

 
३.१० क्षमता विकास योजनाको कायान्वयनका ससद्धान्तहरु 
(१) नबभेद शुन्यः संस्था तभत्र र्वा संस्था बाहहरका सरोकारर्वालाहरु र समुदार् स्तरका सेर्वा समुदार्स्तर बाट ैभने्न मान्यता अनुसार मानर्व संसािनको क्षमता 

नर्वकास िदा नेतृत्व, सानो र्वा ठूलो कमयिारी र्वा समुदार् सदश्यमा कुनै भेदभार्व िररने छैन । 

(२) पारदर्शितः र्ो र्ोजना कार्ान्वर्न पूणय पारदर्शि ढंिबाट संिालन हुनेछ र हाम्रा िराई, प्रकृर्ा र िियहरु निरपाललकाको साबयजननक सुनुर्वाई तथा िासो 
राख्नेलाई सूिना हदएर पूणय पारदर्शि बनाईने छ । 

(३) समन्वर् र सहकार्यः र्ो र्ोजना कार्ान्वर्न िदा निरपाललका एकै्ल अिाडी नबढढ नबतभन्न सरोकारर्वालाहरु, सेर्वा प्रदार्क तथा स्रोत दाताहरु संिको 
सहकार्यमा कार्ान्वर्न िररनेछ । 

(४) र्ोिदानमा आिाररत कार्यिमः र्ो क्षमता नर्वकास र्ोजनालाई केर्वल डोनर ननभयर नबनाई  निरपाललकाको र्ोिदानलाई पनन संिसंिै लनिने छ । 

३.११ क्षमता विकास योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  
क्षमता नर्वकास र्ोजनाको प्रभार्वकारी कार्ान्वर्ामा ननर्तमत अनुिमन तथा मूल्यांकनको महत्वपूणय भूतमका रहन्छ । र्स र्ोजनाको ननर्तमत 

अनुिमन कार्यको मुख्य जजम्मेर्वारी अनुिमन तथा सुपरीरे्वक्षण सतमततको हुनेछ । र्स र्ोजनामा निरपाललका तथा र्वडा दबुै स्तरका जनप्रततननचि तथा 
कमयिारीहरुको क्षमता नर्वकासका लानि कार्यिमहरु समारे्वश िररएको हुदा क्षमता नर्वकास कार्यर्ोजना कार्ान्वर्न तथा उपलव्ि बजेटको िियबारे 
सङ्घीर् मातमला तथा सामान्य प्रशासन मिालर्, प्रादेलशक तथा स्थानीर् शासन सहर्ोि कार्यिम र प्रदेश सुशासन केन्द्रबाट पनन अनुिमन िनय सनकनेछ 
। र्सका अलार्वा तेस्रो पक्षको समेत र्समा सहभानिता रहन सक्छ । र्वडास्तरको कार्यिमको अनुिमनको हकमा निरपाललका, सामाजजक नर्वकास शािा 
प्रमुिको भूतमका रहने छ । 

क्षमता नर्वकास कार्यिम अन्तियत सञ्िाललत कार्यिमहरुको स्थलित ननरीक्षण, िौमाजसक प्रितत प्रततरे्वदन, ललक्षत तथा लाभान्त्रन्वत र्वियको 
प्रततनिर्ा एरं्व पृष्ठपोषण, घटना अध्यर्न र अियर्वार्षिक समीक्षा जस्ता सहभानितामूलक नबचिहरुद्वारा र्ोजनाको अनुिमन िररने छ । सङ्घीर् मातमला 
तथा सामान्य प्रशासन मिालर्, प्रादेलशक तथा स्थानीर् शासन सहर्ोि कार्यिम र प्रदेश सुशासन केन्द्र साथै निरपाललका महासंघबाट पनन ननर्तमत 
अनुिमन िरी आर्वश्यक सुझाब तथा पृष्ठपोषण प्राप्त िनय सनकनेछ । र्सका साथै क्षमता नबकासका लानि बनाएको कार्यर्ोजना अियर्वार्षिक र र्वार्षिक 
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रुपमा समीक्षा िरी सोको आिारमा कार्यिमहरुको आर्वश्यक पररमाजयन तथा अद्यार्वचिक िररने छ । राजनीततक दल, ननर्वाचित जनप्रततननचिका साथ ै
दातृ ननकार्को पनन प्रत्यक्ष र्वा परोक्ष रुपमा अनुिमनको भूतमका रहने छ । 

 
३.१२ सुझािहरू 

• निरपाललकामा कार्यरत सम्पूणय कमयिारीहरूलाई कार्य नर्वर्वरण उपलब्ध िराउने, कार्य नर्वर्वरणमा उले्लि भएका नर्वषर्मा प्रमुि प्रशासकीर् 
अचिकृत, सम्बन्धन्धत शािाका अन्य कमयिारी र प्रशासन शािा प्रमुि बीि अन्तरनिर्ा िने र सो कार्य नर्वर्वरणको आिारमा कार्य सम्पादन 
मूल्याङ्कन िने, 

• कमयिारीहरूको ननर्तमत बस्ने माजसक बैठकमा क्षमता नर्वकास र्ोजना कार्ान्वर्नको अर्वस्था बारेमा छलफल िने, 
• िुनासो अतभलेिीकरण तथा व्यर्वस्थापन िदा आई परेका समस्या र र्सको समािानका लानि क्षमताको कुन तहमा के अप्ठ्यारो पर्ो भनी 

िौमाजसक रूपमा समीक्षा िने, 
• सनिर् रुपमा काम िने र्वातार्वरणका लानि कार्ालर्को सरसफाइ तथा शौिालर्मा पानीको व्यर्वस्था र कार्ालर् एरं्व प्रतीक्षालर्को 

ननर्तमत ममयत सम्भार र रंिरोिन िने, 
• निरपाललका तथा र्वडाहरू, नर्वकास साझेदार, िैसस नबिको संिार संजाल तथा ताललमका लानि दातृ ननकार् तथा सङ्घीर् र प्रदेश 

सरकारलाई अनुरोि िने, 
• पुस्तकालर् तथा सूिना केन्द्र, सोिपुछ तथा सहार्ताकक्षको स्थापना र स्तरोन्नतत िरी आकषयक बनाउनुको साथै कार्ालर् तभत्रको फर्नििर 

र फाइललङ् व्यर्वस्थाको पुनरार्वलोकन िरी कार्य िुस्तताको लानि कमयिारीको सानो समूह बनाई जजम्मेर्वारी हदने ।  
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भाग—४. वनष्कर्ष र सुझाि  

४. १ वनष्कर्ष   

स्थानीर् तहमा ननर्वाचित जनप्रततननचिहरूको समारे्वलशताले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउन सहर्ोि त िरेको छ नै , आम जनतामा 
नर्वकास र समृद्धद्धको आशा र आकांक्षालाई एकाततर ह्वात्तै बढाएको छ भने अकोतफय  ननक्षेपण िररएका प्रशासननक, आर्थिक र राजनीततक अचिकारको 
प्रर्ोि िदै आफ्नो कार्यसम्पादनलाई िुस्त र दरुुस्त बनाउन स्थानीर् तहहरुलाई अनेकौं िुनौती थनपएका छन् । स्थानीर् तहको नेतृत्वमा काम िने तीव्र 
इच्छाशति त छ, तर नर्वकासका लानि इच्छाशति र पैसा मात्रै भएर पुगै्दन, त्यसका लानि स्रोतसािनसँिै कार्यसम्पादनको नर्वलशष्ट क्षमताको नर्वकास िनुय 
आर्वश्यक हुन्छ । स्थानीर् सरकारहरूले मात्र उत्तरदाचर्त्व, जनसहभानिता र पारदर्शिताजस्ता पक्षको सुननश्चितता प्रदान िदै सुशासन प्रर्वद्धयन िनय सक्छन ्
भने्न मान्यतालाई साथयक रूपमा आकार हदिंदै संघीर्ता कार्ान्वर्नलाई सफलताको माियमा अचघ बढाउनका लानि समेत उनीहरूको क्षमता नर्वकासका 
लानि पर्ाप्त प्रर्ास र लिानीको आर्वश्यकता देखिन्छ । अहहले स्थानीर् सरकारहरू अनेकौं समस्याको ििमा जेललएका छन् । आन्तररक स्रोतको अर्वस्था 
कमजोर छ । स्थानीर् सरकारहरूको सञ्िालनमा स्रोत र सामर्थ््यर्को अभार्व छ । एकाततर स्थानीर् तहले पाएका आर्स्रोतहरू सीतमत छन् भने अकाततर 
आफ्नो आर्स्रोतको सुिार र्वा रृ्वद्धद्ध िनेतफय  स्थानीर् तहहरूले आर्वश्यक पहल िनय सकेका छैनन् । सबै ननर्वाचित प्रततननचिहरू अझैसम्म पनन आफ्नो 
अचिकारको व्यापकताबारे सिेत भइसकेका छैनन् । स्थानीर् तहमा ननम्न स्तरको प्रततद्वद्धिताको राजनीतत नर्वद्यमान छ । नीततित स्पष्टताको अभार्व छ । 
अचिकांश स्थानीर् तहमा प्रशासननक, आर्थिक र न्याचर्क कामहरूमा क्षमता नर्वकास िने र दक्ष हुने र्वा बनाउने कार्यमा कमी छ । जनप्रततननचिहरू मात्रै 
होइन, जनप्रततननचिहरूलाई आर्वश्यक सल्लाह र सुझार्व हदने तथा ननणयर्हरूलाई कार्ान्वर्न िने कमयिारीहरूमा पनन क्षमता, अग्रसरता र पहलकदमीमा 
समस्या देखिएको छ । र्सका लानि स्थानीर् तहको नेतृत्व र परम्पराित शैलीको प्रशासननक संर्िका नर्विमा तालमेल हुन नसक्नु हो । परम्पराित 
कार्यसम्पादनमा आिाररत व्यर्वस्थापन पद्धततले उपलब्धब्ध के भर्ो भन्दा पनन नर्वत्तीर् प्रितत कतत भर्ो भने्न कुरालाई बढी महत्व हदन्छ ।  

पुतलीबजार निरपाललकामा सम्पन्न िररएको क्षमता नर्वकास र्ोजनार्वाट प्राप्त सूिना र जानकारीहरुले पनन र्स निरपाललकाको र्वतयमान 
अर्वस्था माथीकै सन्दभयसंि मेलजोल राख्दछ । संस्थाित क्षमताको अर्वस्थालाई तथ्याङ्कका आिारमा प्रश्तुत िदा सर्को संख्याका सूिकहरूका 
आिारमा िररएको क्षमता नर्वकास र्ोजना नर्वश्लेषणका माध्यमबाट प्राप्त िररएको पररणामलाई  र्स निरपाललकाले िरेको आन्तररकरण प्रकृर्ालाई 
सबैभन्दा महत्त्वपूणय पक्षका रूपमा ललन सनकन्छ । र्सका अलार्वा निरपाललका मेर्र उपमेर्र , र्वाडय अध्यक्ष, कार्यपाललकाका  सदस्यहरू सहहत प्रमुि  
प्रशासनकर् अचिकृत र शािा प्रमुिहरूको र्स प्रकृर्ामा रहेको अथयपूणय संलग्नताले निरपाललकाको आिामी हदनमा रूपान्तरणमा र्ो संस्थाित 
लेिाजोिा नर्वश्लेषणको पररणाम सहार्क जसद्ध हुने नर्वश्वास िररएकोछ ।  

क्षमता नर्वकास र्ोजना नर्वश्लेषणका पररणामहरूले देिाउंछन नक र्स निरपाललकातभत्र स्थानीर् सरकारको प्रितत झब्धल्कने एकीकृत सूिना 
प्रणालीको कमी छ ,अतभलेिीकरण र ररपोर्टिङ पद्धतत कमजोर देखिन्छ । र्स्ता नर्वषर्लाई नर्वशेष प्रथतमकता हदनुपने देखिन्छ । र्द्धनप ,र्स 
निरपाललकाको नेतृत्व र कमयिारीहरुले सेर्वा प्रर्वाहमा प्रभार्वकाररता ल्याउन कोलशस िरररहेको देखिन्छ । स्थानीर् नािररकहरूले समेत निरपाललकाको 
र्स अतभर्ानलाई  सहर्ोि िरी स्थानीर् शासन प्रणालीको हहस्सा हुन प्रोत्साहहत भएका देखिन्छन । तसथय, बुदांित रुपमा भनु्न पदा ननम्न ननस्कशयमा पुग्न 
सनकन्छः  

• र्ो क्षमता क्षमता नर्वकास र्ोजना नर्वश्लेषण अभ्यासले ननर्वाचित प्रततननचि र कमयिारी दरैु्वमा कानूनले िाहेको भूतमकामा थप प्रष्टता आएको छ । 
• ननर्वाचित प्रततननचि र कमयिारी लिार्तका स्थानीर् सरकारको कार्य सम्पादन प्रततको िस्तम्भरता र प्रर्ास राम्रो देखिन्छ, र्द्यनप उनीहरूलाई व्यतिित, 

संिठनात्मक र संस्थाित रूपमा क्षमता नर्वकास सम्बन्धन्धत प्याकेजको आर्वश्यक छ । 
• कार्ालर् भर्वनका साथै उपरू्ि कार्यकक्षको अभार्वमा पनन शािाित सेर्वाहरुको प्रर्वाहमा जनप्रततचि र कमयिारी दबुै िस्तम्भरता पूर्वयक लािेको देखिन्छ 

। 
• स्थानीर् शासन प्रणालीलाई संस्थाित िनय निरपाललकामा आर्वश्यक कानूनहरू तजुयमा भएका छन जसले निरपाललकालाई स्थानीर् कर लािू िनय, 

नर्वकास र्ोजनाको तजुयमा र कार्ान्वर्न िनय, प्रशासन प्रणालीलाई ननर्मन िनय, ननर्वाचित प्रततननचि र कमयिारीहरू बीिको समन्वर् स्थानपत िने 
लिार्त अन्य कार्यहरूलाई सबल बनाएकोछ ।  

• सबै र्वडा कार्ालर्हरु संिालनमा रही तोनकएका सेर्वा प्रर्वाह भईरहेको छ तर कमयिारीको अभार्वमा प्रभार्वकारीता कम देखिन्छ ।  
• मुल्याकंन अर्वचिमा पत्ता लिाइएका कारणहरूले देिाउंछन नक निरपाललकामा सेर्वा प्रर्वाहको प्रमुि िूनौतत प्रानर्वचिक पृष्ठभूतमका साथै ज्ञान र 

स्थानीर् शासनको अनुभर्व सम्बन्धी मानर्व संसािनको अभार्व देखिन्छ।  
• जनशतिको व्यर्वस्थापन सम्बन्धमा कमयिारी समार्ोजनको अन्त्रन्तम ननष्कशय नभईसकेको हुँदा जनशति व्यर्वस्थापन र पररिालनमा कहठनाई जस्को 

प्रभार्व सेर्वा प्रर्वाहमा परेको छ । 
• आन्तररक स्रोतको संभार्वना िोजी र पररिालनमा निरपाललकामा उले्लिननर् प्रर्ाशहरू हुन सकेका छैनन ।   
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४ .२ सुझािहरु 

• कार्यपाललका सदस्य, र्वडा सतमतत सदस्य लिार्त सभाका सबै सदश्यरूले क्षमता (नेतृत्व नर्वकाश, भूतमका तथा जजम्मेर्वारी सम्बन्धी) बढाउनु 
आर्वश्यक छ । जसले िदा उननहरूलाई र्वडा तहका काम कारबाहीहरू सम्पादन िने क्षमताको नर्वकास तथा  र्वाडयका कामहरू सञ्िालन िनय सहज 
होस । 

• कन्धिमा पनन प्रमुि प्रशासनकर् अचिकृत र शािा प्रमुिहरु संि कार्य सम्पादन करार कार्ान्वर्नमा  ल्याउन आर्वश्यक देखिन्छ । 
• ब्यतिित कार्य सम्पादन मूल्यांकन सहहत क्षमताको लेिाजोिा िरी प्रभार्वकारी रूपमा कार्ान्वर्नमा ल्याउन (दण्ड र पुरस्कार) जरुरी देखिन्छ । 
• प्रनिर्ाित रूपमा कार्यिमहरूको जस्तै भर्वन ननमाण मापदण्ड, लैंनिक उत्तरदार्ी बजेट, संिठनात्मक नर्वकास, आहद सहजजकरण िरी निरपाललकाको 

क्षमता बृद्धद्ध िनय सनकन्छ । 
• क्षमता  नर्वकासका उपार्हरू उदाहरणका लानि प्रलशक्षण, साथी-जसकाई कार्यिमहरू, कार्यशालाहरू, भ्रमणहरू, आहद कार्ान्वर्न िनय जरूरी छ् । 
• सेर्वाहरुको ननमाण र नर्वस्तारमा समन्वर् तथा सहकार्यका लानि अन्य स्थानीर् सरकारहरूसंि अन्तर तथा आन्तररक सम्बन्ध तथा समन्वर्को नर्वकास 

िनय जरूरी छ् ।  
• ननर्तमत ननिरानी र अनुिमन संर्िलाई प्रभार्वकारी तथा र्सको क्षमता नर्वकास िनय आर्वश्यक छ जसले निरपाललकाका काम कारर्वाहीहरूलाई 

ननर्तमत रूपमा पृष्ठपोषण िने िदयछ । र्सलेिदा मेर्र, उपमेर्र, कार्यपाललका बोडय, प्रमुि प्रशासनकर् अचिकृत र अन्य जजम्मेर्वार शािा तथा 
व्यतिलाई जानकारी प्रदान हुने िछय । 

• सबै र्वडा कार्ालर्हरुलाई स्थानीर् सरकारको सेर्वाप्रर्वाहकालानि क्षमतापूणय तहका रुपमा नर्वकास िने तफय  लाग्न ुपने देखिन्छ ।
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अनुसूची विबरणहरू 

अनुसूचच १: नगरपाललकाको क्षमता विकास सम्बन्धी लेिाजोिाको पररणाम  

क्षमता 
विकासको के्षत्र 

क्षमता विकासको 
प्रकार  

अपेलक्षत क्षमता  बतयमान क्षमता क्षमता न्यूनता क्षमता विकासका लावग आिश्यकताहरू 

आर्वचिक र्ोजना भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

स्थानीर् तहको र्ोजना तजयमुा 
हदग्दशयन अनुरुप बनेको हुनु 
पन े

कार्ान्वर्नको िरणमा निरपाललकाले आर्वचिक र्ोजना 
अद्यार्वचिक िने । 

अद्यार्वचिक आर्वचिक निर नर्वकास र्ोजना 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

र्ोजना तजुयमा कार्यनर्वचि 
र्वनेको हुनु पने 

हाल नबनेको  स्थानीर् तहसँि सम्बन्धन्धत कानुन ननमाण र कार्ान्वर्न, 
अचिकार क्षेत्रबारे अतभमुखिकरण आर्वश्यक भएको 

मानर्वीर् स्रोत नर्वषर् नर्वज्ञ र िणकको 
आर्वश्यकता 

नर्वषर् नर्वज्ञ र िणकको 
आर्वश्यकता 

समर् अभार्वका कारण परामशयदाता माफय त 
कार्ान्वर्न िने िरेको 

र्वार्षिक रुपमा बस्तुित नर्वर्वरण र आर्वचिक र्ोजना 
अद्यार्वचिक िनुयपने 

दक्षता नभएको नभएको ज्ञान, सीप - 
क्षेत्रित नर्वकास 
र्ोजना तथा नीतत 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

निरपाललकासंि श्रोतको 
पर्ाप्तता 

  आर्वश्यक बजेटको नर्वननर्ोजन 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

नीतत,ननर्म र कार्यनर्वचि 
बनेको हुनुपने 

नभएको केहह बननरहेको र केहह बने्न तर्ारीमा  

मानर्वीर् स्रोत पर्ाप्त जनशति नभएको जसतमत जनशतिका कारण बनाउन कहठन  
दक्षता पर्ाप्त जनशति केही क्षेत्रित र्ोजना तर्ार भइ 

कार्ान्वर्नमा रहेका र केही 
तर्ार हुने िममा 

ज्ञान, सीप ज्ञान, सीप कार्यनर्वचि,समन्वर्, प्रततरे्वदन आहदमा अझ बढी ज्ञान र 
सीप आर्वश्यक 

समारे्वशी नर्वकास 
नीतत (लैहङ्गक 
समनर्वकास, 
दललत 
सीमान्तकृत, 
जनजातत, 
िररबमुिी) 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

शािाको स्थापना र सम्बन्धन्धत 
क्षेत्रमा पर्ाप्त बजेट 
नर्वननर्ोजन 

बजेट नर्वननर्ोजन भइ 
कार्ान्वर्नमा आएको 

ताललम प्राप्त जनशतिको अभार्व लैससास परीक्षण, जेण्डर बजेट र र्स सम्बन्धी नीतत 
ननर्मबारे क्षमता नर्वकास 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

लैससास सम्बन्धी नीतत, 
ननर्म र कार्यनर्वचि तजयमुा भइ 
कार्ान्वर्न 

लैससास नीतत र हहिंसानपहडत 
महहलाहरुका लानि राहत 
कोष पररिालन कार्यनर्वचि 
तजुयमा भइ कार्ान्वर्न भएको 

कानून तजुयमा र कार्ान्वर्न िनयका लानि 
दक्ष जनशतिको अभार्व 

कानून तजुयमा सम्बन्धी ताललम 
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क्षमता 
विकासको के्षत्र 

क्षमता विकासको 
प्रकार  

अपेलक्षत क्षमता  बतयमान क्षमता क्षमता न्यूनता क्षमता विकासका लावग आिश्यकताहरू 

मानर्वीर् स्रोत पर्ाप्त जनशति हाल एक जना लैससास 
सम्पकय  नबन्दकुो रुपमा 
कार्यरत 

 अन्तर शािा र ननकार्बीि सूिना आदान प्रदान, सञ्िार, 
समन्वर् 

दक्षता लैससासको क्षेत्रमा र्वकालत, 
पैरर्वी र सहजीकरण िनय सक्ने 

हाललाई नभएको ताललम अभार्वका कारण अपेलक्षतरुपमा 
नभएको 

समन्वर् सीप, नीतत–ननदेलशकाबारे अतभमुिीकरण, सफल 
अभ्यास क्षेत्रको भ्रमण 

र्वार्षिक र्ोजना 
 तजुयमा 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

निरपाललकासँि पर्ाप्त श्रोत 
भएको 

सात िरणको र्ोजना तजयमुा 
प्रनिर्ा अनुसार आंलशक 
रुपमा हुने िरेको 

र्ोजना तजुयमा हदग्दशयनको बारेमा कम 
जानकारी 

सम्पूणय जनप्रततननचि तथा कमयिारीहरुलाई र्ोजना तजुयमा 
प्रनिर्ा सम्बन्धी ताललम 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

सङ्घीर् सरकारको र्ोजना 
तजुयमा हदग्दशयनको आिारमा 
बनाउन सनकने 

हाल निरपाललकाको आफ्नो 
कार्यनर्वचि तजुयमा नभएको हुदा 
सङ्घको कार्यनर्वचिको 
आिारमा र्ोजना तजुयमा हुने 
िरेको 

कार्यनर्वचिको पूणय पररपालन नभएर केही 
कहठनाइ उत्पन्न 

कार्यनर्वचि तजुयमाका लानि अतभमुिीकरणको 
आर्वश्यकता 

मानर्वीर् स्रोत निरपाललकामा पर्ाप्त 
ताललम प्राप्त जनशति हुनुपने 

र्ोजना तजुयमामा कम नर्वज्ञता 
भएका 

परम्पराित रुपमा र्ोजना तजुयमा हुने िरेको र्ोजना तजुयमा प्रनिर्ाको बारेमा अननर्वार्य रुपमा जानकारी 
प्राप्त भएको 

दक्षता र्ोजना तजयमुामा र्ोजना 
अनुसार बजेट 

  सहभानितामूलक र्ोजना तजुयमा  नर्वचि, र्ोजनाको 
प्राथतमकीकरण आहदमा ताललम िाहहने स्रोत जुटाउनका 
लानि केन्द्रसँिको समन्वर् र पहँिु रृ्वद्धद्ध 

र्ोजना 
कार्ान्वर्न र 
क्षमता 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

कार्यनर्वचिहरूको पूणय पालना िेरै र्ोजना तर थोरै बजेट हुने 
िरेको 

बजेट नर्वननर्ोजन कम (स्रोतको अभार्व) कार्य नर्वचि िाहहने, अतभमुिीकरण िरी ज्ञान, सीप र 
सकारात्मक िारणा बनाउनु पने 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

उपभोिा सतमततहरूको 
समर्मै िठन 

पूणय पालना नभएको अतभमुिीकरण र अनुशासनमा कमी समुदार्स्तरमा नर्वकास ननमाण सम्बन्धी अतभमुिीकरण र 
जानकारी 

मानर्वीर् स्रोत र्ोजनालाई सही ढंिले 
सञ्िालन िने 

िठनमा ढढलाइ समारे्वशी उपभोिा सतमतत बनाउन कहठन उपभोिा सतमततलाई अतभमुिीकरण, जानकारी, स्थानीर् 
आिार संहहतामा कडाइ िने 

दक्षता र्ोजना अनुसार बजेट 
नर्वननर्ोजन 

उपभोिा सतमततहरूमा सीप र 
आिार संहहता पालनामा कमी 

सीप र सकारात्मक मनोरृ्वचत्त ममयत संभार कोष स्थापना र पररिालन 

ममयत संभार र 
व्यर्वस्थापन 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

कार्यनर्वचिहरूको पूणय पालना बजेट अनुसार र्ोजना छनोट ममयत संभार र व्यर्वस्थापनलाई िासो 
नहदइएको 

सम्पूणय जनप्रततननचि तथा कमयिारीहरुलाई र्ोजना तजुयमा 
प्रनिर्ा सम्बन्धी ताललम 



-42- 
 

क्षमता 
विकासको के्षत्र 

क्षमता विकासको 
प्रकार  

अपेलक्षत क्षमता  बतयमान क्षमता क्षमता न्यूनता क्षमता विकासका लावग आिश्यकताहरू 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

उपभोिा सतमततहरू समर्मै 
िठन 

नीतत, ननर्म र कार्यनर्वचि 
नबनेको 

— — 

मानर्वीर् स्रोत र्ोजनालाई सही ढंिले 
संिालन िने 

— — — 

दक्षता निरपाललकासँि पर्ाप्त श्रोत 
भएको 

— — उपभोिा सतमततलाई अतभमुिीकरण, जानकारी, स्थानीर् 
आिार संहहतामा कडाइ िने 

अनुिमन र 
मूल्याङ्कन प्रणाली 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

— — — — 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

नीतत ननर्म, कार्यनर्वचि पालना अनुिमन तथा मूल्याङ्कन 
कार्यनर्वचि तजुयमा भइ आंलशक 
पालना भएको 

शतप्रततशत पररपालना नभएको — 

मानर्वीर् स्रोत अनुिमन तथा सुपरीरे्वक्षण 
सतमतत निर्ालशल 

अनुिमन र सुपरीर्वेक्षण 
सम्बन्धी स्पष्ट जजमे्मर्वारी 
नकटान भएको 

अनुिमन तथा सुपरीरे्वक्षण सतमततलाई 
ताललम नभएको 

नततजामूलक अनुिमनका लानि पहल िनुयपने 

दक्षता — — अनुिमन÷मूल्याङ्कनका प्रानर्वचिक 
पक्षहरूमा िेरै कमयिारीमा ज्ञानको कमी 

नर्वतभन्न शािाका कमयिारी र र्वडा सचिर्वहरूलाई अनुिमन 
सम्बन्धी ताललम 

सतमतत र 
उपसतमततहरूको 
िठन र 
निर्ाशीलता 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

— ऐन,ननर्म, कार्यनर्वचि आहदमा 
प्रार्विान भएका सतमतत, 
उपसतमततहरू बनाइएका छन्, 
तर ततनीहरूको ननर्तमत, 
उचित र आर्वश्यकता अनुसार 
पररिालन 

ननर्तमत पररिालन, सनिर् पररिालन ननर्तमत बैठक, पररिालन, स्थलित भ्रमण, अध्यर्नको 
व्यर्वस्था 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

नीततहरूको पूणय पररचितता 
पूणय पररिाललत 

पूणय पररिर् छैन, काम कतयव्य 
अचिकार स्पष्ट भएको छैन । 

पूणय पररिर् छैन, काम–कतयव्य अचिकार 
स्पष्ट भएको छैन । 

केही नीतत, कार्य नर्वचिहरू अझै थप बनु्न जरुरी 
(जस्तैःर्ोजना सम्पन्न भएपजछको व्यर्वस्था), थप 
अतभमुिीकरण 

मानर्वीर् स्रोत — नर्वषर्ित सतमततहरुको पूणय र 
प्रभार्वकारी पररिालन हुन 
नसकेको 

पररिालन, जजम्मेर्वारी, ननर्तमत बैठक केही नीतत, कार्य नर्वचिहरू अझै थप बनु्न जरुरी (जस्तैः 
र्ोजना सम्पन्न भएपजछको व्यर्वस्था), थप अतभमुिीकरण 
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क्षमता विकासको 
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अपेलक्षत क्षमता  बतयमान क्षमता क्षमता न्यूनता क्षमता विकासका लावग आिश्यकताहरू 

दक्षता सािन सम्पन्न (नू्यनतम) — —  — 
कमयिारी सङ्गठन 
र कार्य नर्वभाजन 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

कार्यनर्वर्वरण तर्ार भई त्यस 
अनुरूप काम 

सम्पूणय शािामा कम्प्प्युटर, 
नप्रन्टर र सफ्टरे्वर्रको 
व्यर्वस्था छ । 

कततपर् कमयिारीहरू लाई सफ्टर्वर्र 
नभएको,कततपर्लाई कम्प्प्युटर अप्राप्त 

कम्प्प्युटर,सफ्टरे्वर्र , सामान्य सरे्वक्षणका सामाग्रीहरू 
जस्तै Total station, GPS , Abney-level 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

आर्वश्यक दरबन्दी पूरा कार्य नर्वर्वरण तर्ार भएको  कार्य नर्वर्वरण अनुसार काम नभएको, 
अनुिमन कमी 

कार्यनर्वर्वरण पुनरार्वलोकन अनुिमन,  मूल्याङ्कन प्रणाली 

मानर्वीर् स्रोत प्रत्येक शािा, एकाईका 
कमयिारी दक्षता 

— — र 

दक्षता सबै कोठाहरू नेटर्वकय मा 
आबद्ध 

कार्य नर्वर्वरण अनुसार 
दक्षतामा केही कमी 

दक्षता नर्वकास नर्वतभन्न प्रकारका ताललमहरू िाहहने (पद,कार्य नर्वर्वरण र 
हदइएको दाचर्त्व अनुसार नेटर्वकय मा आबद्धता, 

आन्तररक सन्चार भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

ननर्तमत बैठक, आन्तररक 
सञ्िार संर्ि 

नेटर्वकय मा आबद्ध 
कोठाहरूको कमी 

कम्प्प्युटर नेटर्वर्किङ्ग, कततपर् शािा र 
र्वडामा टलेलफोन 

शािा र र्वडामा टलेलफोन सेर्वा 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

सूिना शािामा कमयिारीको 
व्यर्वस्था 

ननर्तमत बैठकमा केही कमी 
भएको 

ननर्तमत बैठक ननर्तमत बैठक िने, प्रितत समीक्षा (आन्तररक) िने 

मानर्वीर् स्रोत दक्ष कमयिारी र उपकरणहरू कमयिारीको व्यर्वस्था भएको 
तर कार्य व्यस्तताले िदा 
पर्ाप्त समर् हदन नसकेको 

काम िने सोि र प्रर्वृतत उत्प्रेरणा, अनुिमन 

दक्षता नीततहरूको पूणय पररचितता 
पूणय पररिाललत 

आन्तररक सञ्िारका लानि 
िास अभार्व नभएको 

िास अभार्व र कहठनाइ छैन । — 

पदाचिकारी तथा 
कमयिारी 
आिारसंहहता 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

— — — — 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

आिारसंहहता भई लािू  
भएको 

आिार संहहता ननमाण िने 
तर्ारीमा 

आिारसंहहता ननमाण र प्राथतमकतामा 
नपरेको 

छुट्टाछुटै्ट आिारसंहहता बनाई लािू िनुय पने 

मानर्वीर् स्रोत — — — आपसी सहकार्य रसहमततबाट बनाई व्यतिित प्रततबद्धता 
िाहहने 

दक्षता — — आिार संहहताको अभार्व अतभमुिीकरण, प्रततर्वद्धता पत्रमा हस्ताक्षर िराउनु पने 
राजश्व पररिालन भौततक स्रोत स्थानीर् 

तहको र्ोजना 
उपरु्ि सफ्टरे्वर्र सहहत 
कम्प्प्युटरको व्यर्वस्था 

सफ्टरे्वर्र सहहत कम्प्प्युटरको 
व्यर्वस्था 

कम्प्प्युटर सफ्टरे्वर्रमा समग्र राजस्व 
लशषयक नभएको 

राजस्व प्रक्षेपण समेत िने सफ्टरे्वर्रको व्यर्वस्था 



-44- 
 

क्षमता 
विकासको के्षत्र 

क्षमता विकासको 
प्रकार  

अपेलक्षत क्षमता  बतयमान क्षमता क्षमता न्यूनता क्षमता विकासका लावग आिश्यकताहरू 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

राजस्व संकलन र पररिालन 
िने स्पष्ट नीतत 

नीतत नभएको तर राजस्व 
सुिार कार्य र्ोजना ननमाण 
भइ सोही अनुसार 

उपरु्ि नीतत र कार्यनर्वर्वरणको अभार्व नीतत, ननदेलशका निरपाललकाले अलग्गै बनाउनुपने र हरेक 
र्वषय अद्यार्वचिक िनपने 

मानर्वीर् स्रोत राजस्व इकाईमा पर्ाप्त 
कमयिारी 

राजस्व इकाईमा कमयिारीको 
व्यर्वस्था भएको 

ताललम प्राप्त कमयिारी नभएको ताललम प्राप्त कमयिारीको सही पररिालन 

दक्षता ताललम प्राप्त व्यतिहरू छैनन् उचित ताललम अभार्व, साथै अन्य सफल 
अभ्यास हेने 

कमयिारीलाई ताललम र भ्रमणको व्यर्वस्था 

बजेहटङ्ग तथा ििय 
व्यर्वस्थापन 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

— — — — 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

नीतत, ननर्महरूको पूणय 
पररपालन भएको 

स्पष्ट आर्थिक प्रशासन 
ननर्मार्वली नभएको 

ननर्मार्वलीको ननमाण र 
अतभमुिीकरण  

अतभमुिीकरण 

मानर्वीर् स्रोत — — — — 
दक्षता पूणय अतभमुिीकरण सहहत 

बजेट तर्ारी र कार्ान्वर्न 
— — थप अतभमुिीकरण र अभ्यास,अनुिमन,पृष्ठपोषण 

िररद प्रकृर्ा भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

— — — — 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

सार्वयजननक िररद ऐन, २०६३ 
को पूणय पररपालना भएको 

िररद ऐन अनुरुप हुने िरेको 
र र्वार्षिक िररद र्ोजना समेत 
तजुयमा भएको 

कार्य सम्पन्न िनय र्थेष्ट अनुिमन, लेिा परीक्षण पूणय पररपालन नभएको  
 

मानर्वीर् स्रोत — — — — 
दक्षता — — — — 

सम्पचत्त र जजन्सी 
व्यर्वस्थापन 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

— — — — 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

आर्थिक प्रशासन ननर्मार्वली 
पूणय पररपालन 

— — — 

दक्षता दक्ष कमयिारीको व्यर्वस्था — — थप ताललम र अतभमुिीकरण िाहहने 
लेिा–परीक्षण भौततक स्रोत स्थानीर् 

तहको र्ोजना 
— — — — 
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नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

आर्थिक ननर्मार्वलीमा 
उले्लि भएबमोजजम 

ले.प.मा िास समस्या 
नदेखिएको तर बेरुजु उठ्न 
बाँकी  

बेरुजु उठाउने पहलमा अझै कमी नर्वशेष इन्सेद्धन्टभ र स्कीमको व्यर्वस्था िरी बेरुजु 
फछर्ौटयका लानि कडाइ र तदारुकताका साथ लाग्नु पने 

प्रततरे्वदन प्रणाली  िौमाजसक रुपमा आ.ले.प 
÷अन्त्रन्तम लेिा परीक्षण सम्पन्न 
िने पद्धतत 

भइरहेको, तर केही 
ररपोर्टिङ्हरू समर्मै हुन 
कहठनाइ 

अनुिमन र प्रततबद्धताको अभार्व, केही 
सीपको अभार्व 

प्रततरे्वदन तर्ारी सीप नर्वकास र पूणय अतभमुिीकरण, 
अनुशासनका लानि अनुिमन 

बस्तुित नर्वर्वरण 
तर्ारी र 
अद्यार्वचिक 

 तोनकएको समर्सीमा 
बमोजजम सम्बन्धन्धत 

तर्ार भएको तर अद्यार्वचिक 
हुने निरेको  

 हडजजटल बस्तुित नर्वर्वरण ननमाण र अद्यार्वचिक सम्बन्धी 
ताललम 

भ–ूसूिना 
प्रणाली 
 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

ननकार्हरूमा आर्वचिक 
ररपोर्टिङ्ग हुनुपने 

भएको   

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

निरपाललकाको बस्तुित 
नर्वर्वरण तर्ार भई र्वार्षिक 
रुपमा अद्यार्वचिक भएको 

हाल नभएको  आर्वश्यक नक्सा र सूिना निरपाललकाबाट हुन सक्ने 
नीतत 

मानर्वीर् स्रोत एकजना GIS assistant 
रहनुपने 

नभएको   

दक्षता आिारभूत ताललम प्राप्त 
व्यति 

  ताललम प्राप्त व्यतिलाई जजम्मेर्वारी हदन आर्वश्यक 

अतभलेि 
व्यर्वस्थापन 
 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

सूिना केन्द्र, दराजहरू 
कम्प्प्युटर 

   

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

पररिालन कार्यनर्वचि सहहत 
पररिाललत केन्द्र 

निरपाललकाको क्षमता 
अनुसारको अतभलेि 
व्यर्वस्थापन भएको 

सूिना तथा अतभलेि केन्द्र नभएको व्यर्वस्थस्थत तररकाले दता र भण्डारण िनुयपने 

मानर्वीर् स्रोत एक सूिना अचिकृत र 
सहर्ोिीहरू 

सूिना अचिकृत १ जना र ३ 
जना सहर्ोिी कार्यरत केही 
कमी छ 

 कार्य नर्वर्वरण अझ स्पष्ट पानुय पने र कार्य बाँडफाँड 

दक्षता सूिना केन्द्र र अतभलेिको 
सक्षम व्यर्वस्थापन 

कम्प्प्युटर प्रणाली माफय त िने 
िररएको 

 पुस्तकालर् व्यर्वस्थापन, अतभमुिीकरण ताललम 
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क्षमता 
विकासको के्षत्र 

क्षमता विकासको 
प्रकार  

अपेलक्षत क्षमता  बतयमान क्षमता क्षमता न्यूनता क्षमता विकासका लावग आिश्यकताहरू 

पञ्जीकरण 
व्यर्वस्थापन 

भौततक स्रोत स्थानीर् 
तहको र्ोजना 

उपलब्ध भएसम्म सफ्टरे्वर्र 
प्रणाली माफय त घटना दता र 
अद्यार्वचिक 

- कम्प्प्युटर सफ्टरे्वर्र सम्बन्धी ताललमको 
अभार्व 

कम्प्प्युटर सफ्टरे्वर्र सम्बन्धी ताललम हुनुपने (हरेक 
र्वडामा) 

नीतत,ननर्मम र 
कार्यनर्वचि  

नेपाल सरकारको नीतत र 
ऐन,ननर्म बमोजजम पूणय कार्य 

कततपर् र्वडामा सचिर्व नभई 
एउटलेै २ र्वटा र्वडा हेनुय परेको 

छैन  

मानर्वीर् स्रोत हरेक र्वडामा सचिर्वहरू र 
पनञ्जकाचिकारीको जजम्मा 
तोनकएको हुनुपने 

पुरानै ढराको काम िनय  ररि दरबन्दी पूरा हुनु पन े

दक्षता पूणय रूपमा सक्षम 
व्यतिहरूद्वारा समर्मा 
पञ्जीकरण 

अभ्यस्त आिुननक प्रनर्वचि 
सम्बन्धी ज्ञानको अभार्व 

 काममा िुस्तता ल्याउन थप अतभमुिीकरण 

जनसहभानिता  स्थानीर् सरकार सञ्िालन 
ऐन, अन्य कानून र 
कार्यनर्वचिहरूमा भएका 
प्रार्विानहरूको पूणय पालना 

ननर्वाचित पदाचिकारी हुँदा 
पनन अपेलक्षत जनसहभानिता 
सम्बन्धी अभ्यासहरु हुन 
नसकेको 

अनुिमन संर्ि जनसहभानिता सम्बन्धी प्रार्विानहरूको पूणय 
कार्ान्वर्नमा थप अनुिमन संर्ि र समर् ताललका बनाई 
कार्य िनुय जरुरी 

पारदर्शिता  स्थानीर् सरकार सञ्िालन 
ऐन, अन्य कानून र 
कार्यनर्वचिहरूमा भएका 
प्रार्विानहरूको पूणय पालना 

ननर्वाचित पदाचिकारी हुँदा 
पनन अपेलक्षत रूपमा 
पारदर्शिता सम्बन्धी 
निर्ाकलापहरु सञ्िालन 
हुन नसकेको 

आर्वचिक रुपमा सार्वयजननक लेिा परीक्षण 
र सुनुर्वाइहरू हुन नसकेको 

सार्वयजननक लेिा परीक्षण र सार्वयजननक सुनुर्वाइ सञ्िालन 
ताललम, स्थानीर् सञ्िारकमीहरूको अचिकतम पररिालन, 
आिार संहहता र नीतत–ननर्मको पूणय पालनाको अनुिमन, 
मूल्याङ्कन, सुपरीरे्वक्षण आहद 

जर्वाफदेहहता, 
उत्तरदाचर्त्व एरं्व 
िुनासो 
व्यर्वस्थापन 

 स्थानीर् सरकार सञ्िालन 
ऐन, अन्य कानून र 
कार्यनर्वचिहरूमा भएका 
प्रार्विानहरूको पूणय पालना 

िुनासो सुने्न अचिकारीको 
व्यर्वस्था भए पनन ललखित 
रुपमा िुनासोहरु आउने 
निरेको 

पदाचिकारी (दलका प्रततननचि) एर्वम् 
समुदार्का व्यतिहरूलाई दाचर्त्व बोि हुन 
सकेको छैन 

उचित संर्ि र नीतत–ननर्म बनाई पुरस्कार, दण्ड÷ 
जररर्वाना कडाइका साथ लािू िने, िुनासो व्यर्वस्थापन 
ताललम 

सेर्वा प्रर्वाह भौततक स्रोत, 
नीतत,ननर्म,कार्यनर्वचि, 
मानर्वीर् स्रोत, दक्षता 

स्थानीर् सरकार सञ्िालन 
ऐन र नर्वतभन्न कार्यनर्वचिमा 
भएका प्रार्विानहरूको पूणय 
पालना 

कमयिारी  संर्िको 
व्यर्वस्थापनबाट केही सहज 
तुल्याइएको 

कततपर् र्वडा कार्ालर्का भर्वनहरू 
नभएको, कततपर्मा पर्ाप्त कमयिारी नहुदा 
समर्मा सेर्वा पुर्ाउन कहठन भएको 

प्रत्येक र्वडाको आफ्नै भर्वनको व्यर्वस्था, ररि स्थानमा र्वडा 
सचिर्वको पदपूर्ति, प्रानर्वचिक, सहार्कहरू पररपूर्ति िनुय पने 
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क्षमता 
विकासको के्षत्र 

क्षमता विकासको 
प्रकार  

अपेलक्षत क्षमता  बतयमान क्षमता क्षमता न्यूनता क्षमता विकासका लावग आिश्यकताहरू 

सूिना प्रर्वाह भौततक स्रोत, नीतत, 
ननर्म, कार्यनर्वचि, 
मानर्वीर् स्रोत, दक्षता 

स्थानीर् सेर्वाग्राही तथा 
सरोकारर्वालाहरूलाई सूिना 
प्रर्वाह िने उचित 
प्रर्वन्ध÷संर्ि÷प्रणाली 

निरपाललकाको रे्वर्वसाइट, अद्यार्वचिक रे्वर्वसाइट, अद्यार्वचिक बडापत्र, 
आिुननक सञ्िारका माध्यमहरूको 
प्रर्ोिको कमी 

कार्ालर्को लेआउट झल्काउने एउटा थप बोडय, नािरीक 
बडापत्र एकमुस्ठ रािेर प्रकाशन िरी नर्वतरण िने व्यर्वस्था, 
रे्वर्वसाइट अपडेट िन े ताललम, सञ्िार सञ्िालन÷प्रेस 
ररललज िने ताललम 

नर्वषर्ित 
शािाहरू 

भौततक स्रोत, नीतत, 
ननर्म, कार्यनर्वचि, 
मानर्वीर् स्रोत, दक्षता 

शािाहरुसँि पूणय समन्वर्मा 
कार्य 

नािररक बडापत्र तर्ार, सूिना आदान प्रदान र समन्वर्मा केही 
नू्यनता 

ननर्तमत बैठक, आर्वचिक समीक्षा िोष्ठी, ननर्तमत 
प्रततरे्वदन एर्वम् पृष्ठ पोषण प्रणाली 

नर्वतभन्न 
पररर्ोजना तथा 
कार्यिम 

भौततक स्रोत, नीतत, 
ननर्म, कार्यनर्वचि, 
मानर्वीर् स्रोत, दक्षता 

शािाहरुसँि पूणय समन्वर्मा 
कार्य 

बेलाबेलामा स्थानीर् एफ.एम. 
पररिालन, 

समन्वर् र प्रततरे्वदन आदान प्रदान प्रणाली 
कमी 

ननर्तमत बैठक, आर्वचिक समीक्षा िोष्ठी, ननर्तमत 
प्रततरे्वदन एर्वम् पृष्ठ पोषण प्रणाली 

सामुदाचर्क 
संस्था, िैसस र 
नािररक समाज 

भौततक स्रोत, 
नीतत,ननर्म, 
कार्यनर्वचि, मानर्वीर् 
स्रोत, दक्षता 

शािाहरुसँि पूणय समन्वर्मा 
कार्य 

 अतभमुिीकरणमा कमी, आिार संहहता 
ननमाण र पालनामा कमी, समन्वर्मा कमी, 
आफै सूिना िोज्ने प्ररृ्वतत 

सामुदाचर्क संस्थाहरूको व्यर्वस्थापकीर् क्षमता नर्वकास, 
नेतृत्व नर्वकास, प्रस्तार्वना लेिन, से्रस्ता प्रणाली आहदबारे 
थप ताललम, आिार संहहता ननमाण र पूणय पररपालना, 
सिेतना लशक्षा  

नीजी क्षेत्र भौततक स्रोत, 
नीतत,ननर्म, 
कार्यनर्वचि, मानर्वीर् 
स्रोत, दक्षता 

  आपसी सहकार्य र स्रोत साझेदारीमा कमी, 
अस्वस्थ प्रततस्पिा,  िुणस्तरीर् सेर्वामा कम 
ध्यान 

सहकार्य÷साझेदारी बढाउने, नीतत,ननर्म र व्यर्वसाचर्क 
आिार संहहताको पूणय पालना 

सङ्घीर् र 
प्रादेलशक 
मिालर्हरु, 
रार्ोआ, प्रदेश 
र्ोजना आर्ोि, 
नर्वभािहरू आहद 

भौततक स्रोत, 
नीतत,ननर्म, 
कार्यनर्वचि, मानर्व स्रोत, 
दक्षता 

 अलग्गै क्षमता नर्वश्लेषण 
निररएको 

स्थलित ननरीक्षण र अनुिमनमा कमी, 
बजेट बाँडफाँटमा ननष्पक्षता कम हुने िरेको, 
दिुयम र्वडामा नर्वशेष दृद्धष्ट आर्वश्यक, जछटो 
जछटो कमयिारी पररर्वतयन र सरुर्वा िने 
“राजनीततक संस्कार” बन्द िनुपने, उचित 
मूल्याङकनबाट प्रोत्साहन, पुरस्कार, र्वढुर्वा, 
नजसर्तको व्यर्वस्था आहद 

ननर्तमत अनुिमन ननरीक्षण िने ताललका, अननर्वार्य रूपमा 
स्थलित अर्वलोकन÷भ्रमण प्रततरे्वदन तर्ार पानुय पने बजेट 
बाँडफाँटमा पारदर्शिता र दिुयम र्वडालाई जोड, कमयिारी 
सरुर्वा िदा ननश्चित मापदण्ड अननर्वार्य लािू िने र 
मातहतका कमयिारी सरुर्वा िदा निरपाललकाको 
सहमततमा िनुयपने 

अन्तराद्धष्टिर् 
ननकार्,नर्वकास 
साझेदारहरू 

भौततक स्रोत, नीतत, 
ननर्म, कार्यनर्वचि, 
मानर्वीर् स्रोत, दक्षता 

 अलग्गै क्षमता नर्वश्लेषण 
निररएको 

कततपर् संस्थाहरू निरपाललका संर्िमा 
पनन आउन निाहने प्ररृ्वचत्त देखिएको, 
निरपबललकासँि समन्वर् िनुयपछय भने्न 
भार्वनाको कतम 

समन्वर्ात्मक बैठक र अन्तरनिर्ाको ननर्तमतता, र्स 
प्रकारका ननकार्हरूको आर्वचिक प्रततरे्वदन एक प्रतत 
निरपाललकामा अननर्वार्य पठाउने ननर्म लािू िने, 
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अनुसूचच २: संस्थागत क्षमताको लेिाजोिाबाट नगरपाललकाले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क 

 
विषयके्षत्र - १: शासकीय प्रिन्ध  

सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
१.१.१  (क)  सभाको ननणयर् प्रनिर्ा 
 
 (स्थाससंऐ दफा १९) 

सभाको बैठक भन्दा ७ हदन अिारै्व  सदस्यहरूलाई 
छलफल र ननणयर्का नर्वषर् हरूको स्पस्ट ललखित 
जानकारी िराउने िररएको  । 

;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  (ि)  कार्यपाललकाको ननणयर् प्रनिर्ा 
(स्थाससंऐ दफा १७) 

िुल्ला रुपमा छलफल भई  अचिकतम सहमततमा 
ननणयर्हरु हुने िरेको  । 

v'Nnf ?kdf 5nkmn eO{  clwstd ;xdltdf lg0f{ox? x'g] 
u/]sf]  .  0.4 

0.4 

 १.१.२ सभा/ कार्यपाललकाले बनाएका 
स्थानीर् कानून (ऐन, ननर्म,  ननदेलशका,  
कार्ानर्वचि र मापदण्ड तथा ननणयर्हरुको 
सार्वयजनननककरण )स्थाससंऐ दफा १०२ 
को ३  ,नेपालको संविधानको धारा २७ ,  
सूचनाको हक( 

सभा/ कार्यपाललकाले बनाएका स्थानीर् कानून (ऐन, 
ननर्म,  ननदेलशका,  कार्ानर्वचि र मापदण्ड  (तथा 
ननणयर्हरुको  सार्वयजनननककरण िदा कानुनहरु स्थानीर्  

राजपत्रमा प्रकालशत िने तर अन्य ननणयर्हरु पाललकाको 
रे्वबसाईट, सूिना पाटी र अन्य सञ्िार माध्यम माफय त 
सार्वयजननक िने िरेको । 

;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 कार्यपाललकाका सतमतत /उप -
तमतत सञ्िालन सम्बन्धी कार्यनर्वचिस  

)स्थाससंऐ दफा १४  ,४६ ,६५ ,६६ ,६७(  

स्थानीर् सरकार सञ्िालन ऐनमा व्यर्वस्थस्थत 
कार्यपाललकाका सतमतत/उपसतमततहरुको बैठक र सभा 
सञ्िालन सम्वन्धी कार्यनर्वचि ननमाण भई कार्ान्वर्न 
भएको 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]gdf Jojl:yt sfo{kflnsfsf 
;ldlt÷pk;ldltx?sf] a}7s / ;ef ;~rfng ;DjGwL 
sfol{\jlw lgdf{0f eO{ sfof{Gjog ePsf] . 

0.7 

0.7 

१.२.२  कार्यपाललकाको बैठक सञ्िालन  
(स्थाससंऐ दफा १७ ,िैठककायय संचालन 
वनयमािली( 

ननिाररत नर्वचि अनुरुप (बैठक बोलाउने, तमतत स्थान 
तोक्ने, कार्यसूिी उपलब्ध िराउने, िणपूरक संख्या, 
ननणयर् पुस्तस्तकामा हस्ताक्षर, ननणयर्मा असहमतत आहद) 
सञ्िालन हुने िरेको ।  

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  आन्तररक ननर्िण प्रणाली  
(स्थाससंऐ दफा ७८) 

निरपाललका आन्तररक ननर्िण प्रणाली व्यर्वस्थस्थत िनय 
नीततित व्यर्वस्था भई कार्यन्वर्न भएको साथै ननर्तमत 
अनुिमन र पृष्ठपोषण भएको । 

gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL Jojl:yt ug{ 
gLltut Joj:yf ePsf] t/ sfof{Gjog gePsf] .   

0.4 
0.7 

१.२.४ स्थानीर् तहका पदाचिकारी र 
कामयिारीहरुको सम्पचत्त नर्वर्वरण 

स्थानीर् तहका पदाचिकारी र कमयिारीहरु सबैले कानुन 
र्वमोजजम पेश िनुयपने सम्पचत्त नर्वर्वरण  पेश िरेको ।  

:yfgLo txsf 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 
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सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
(स्थाससंऐ दफा ११०) 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.5 2.8 
१.३.१ मूल्याङ्कन अर्वचिमा बसेको 
कार्यपाललकाको बैठक संख्या (स्थाससंऐ 
दफा १७ ,िैठककायय संचालन 
वनयमािली( 

प्रत्येक महहनामा कन्धिमा १ पटक हुने िरी आर्वश्यकता 
अनुसार 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 लेिा प्रणालीमा प्रनर्वचि प्रर्ोि 
(स्थाससंऐ दफा  ७२( 

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

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.4 1.4 
 विषयगत के्षत्र १ को कुल जम्मा प्राप्तांक 5.4  
 विषयगत के्षत्र १  :शासवकय प्रबन्धका पूणाङ्क  8.0  

 
 विषयके्षत्र - २:  संगठन तथा प्रशासन 

सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
२.१.१  )क (  िाँउ/निरपाललका क्षमता 
नर्वकास ।) स्थाससंऐ दफा १०२ .२(  

क्षमता नर्वकास  र्ोजना तर्ार भई सोको 
कार्ान्वर्न समेत भएको । 

Ifdtf ljsf;  of]hgf tof/ gePsf] / Ifdtf ljsf; sfo{qmdsf 
nflu ah]6 ljlgof]lht gePsf] . 0.1 0.4 

२.१.१ )ि ( कमयिारी प्रशासन सम्बन्धी 
ननततित  व्यर्वस्था (ऐन, ननर्म,नर्वननर्म, 
ननदेलशका, कार्यनर्वचि (स्थाससंऐ दफा 

८३ ,८६ ,८७ ) 

कमयिारी प्रशासन सम्बन्धी स्पष्ट नीततित  
व्यर्वस्था रहेको  र सोहह अनुरुप कमयिारी 

प्रशासन संिालनमा रहेको । 

sd{rf/L k|zf;g ;DaGwL lgltut Joj:yf ul/Psf] t/ ;f] lglt 
cf+lzs ?kdf dfq sfof{Gjog /x]sf] .  

0.3 

0.4 

२.१.२  प्रततरे्वदन तथा  नर्वर्वरण प्रेषण । 
(स्थाससंऐ दफा ७६ को ५ र असविव्यऐ 

दफा ३२) 

सङ्घ र प्रदेश लाई   पठाउनुपने प्रततरे्वदन र 
नर्वर्वरणहरु ननर्तमत रुपमा पठाई नर्वर्वरणहरु 
कार्ालर्को रे्वब साइटमा समेत राखिएको 

;+3  / k|b]z nfO{   k7fpg'kg]{ k|ltj]bg / ljj/0fx? lgoldt ?kdf 
k7fOPsf].    

0.6 
0.8 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.0 1.6 
२.२.१ नर्वषर्ित महाशािा,  शािा/ 
उपशािा/एकाइहरुको काम, कतयव्य, 
अचिकार र जजम्मेर्वारीको कार्यनर्वर्वरण । 
स्था  .स.स. ऐनको दफा ८३ अनुसार ) 

कार्यनर्वर्वरण  तर्ार भई सोही अनुरुप 
कार्ान्वर्न भएको । 

sfo{ ljjj/0f tof/ eO{ ;f]xL cg'?k sfof{Gjog ePsf] . 

0.93 

0.93 
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सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
२.२.२ स्थाई पदपुती निन े भननएका 
पदहरुमा  करारबाट मात्र पदपूर्ति। (ऐनको 
दफा ८३ को उपदफा ८,९ ) 

ऐन लािु भैसकेपछी स्थाई पदपुती निने 
भननएका पदहरुमा करारर्वाट मात्र सेर्वा 
ललईएको र करार सेर्वाको अर्वचि पररश्रतमक र 
अन्य सुनर्विा करार सम्प्झौता मै उले्लि िररएको 
।  

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 कमयिाररहरुको कार्य सम्पादन 
सम्प्झौता । स्था  .स.स. ऐनको दफा १०२ को 
२ अनुसार ) 

प्रमुि/ अध्यक्ष र  प्रमुि प्रशासनकर् अचिकृत 
नर्वि र प्र.प्र.अ र  महा/शािा प्रमुि  नर्वि कार्य 
सम्पादन  सम्प्झौता भएको । 

k|d'vf / k|d'v k|zf;lso clws[t ljr / k|=k|=c /  dxfzfvf k|d'v  
ljr sfo{ ;Dkfbg  ;Demf}tf ePsf] . 

0.93 
0.93 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.79 2.79 
२.३.१ जनशति क्षमता नर्वकासमा लिानी  
)स्था  .स.स. ऐनको दफा १०२ को २ 
अनुसार  र्वनेको कार्यनर्वचि) 

कुल िालु िियको १.५ %  भन्दा बढी । s'n rfn' vr{sf] !=% Ü  eGbf a9L . 

1.2 1.2 

२.३.२  प्रमुि प्रशासनकर् अचिकृतको 
उपस्थस्थतत (हदन) । (आफ्नो क्षेत्र तभत्र काजमा 
रहेको अर्विी समेत) स्था  .स.स. ऐनको दफा 
८४ अनुसार को कार्य सम्पादन 
प्रभार्वकाररता) 

मिालर्ले तोकेको प्र.प्र.अ. कुल कार्य हदनको 
७५% भन्दा बढी उपस्थस्थतत 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 नर्वकास कार्यिममा 
पदाचिकारी र कमयिाररहरुको सहभािीता। 
स्था  .स.स. ऐनको दफा १०२ को २ अनुसार  
र्वनेको कार्यनर्विी) 

मुल्याङ्कन अर्वचिमा कुल जनशतिको ६० % 
भन्दा बढी 

d'NofÍg cjlwdf s'n hgzlQmsf] ^) Ü eGbf a9L  
1.2 1.2 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 3.6 3.6 
 विषयगत के्षत्र २ को कुल जम्मा प्राप्तांक 7.39  
 विषयगत के्षत्र २ :संगठन तथा प्रशासनको पूणाङ्क 8.00  
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विषयके्षत्र - ३: िार्षिक बजेट तथा योजना व्यिस्थापन 
सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 

३.१.१  र्वार्षिक बजेट तथा कार्यिम र आर्वचिक 
र्ोजना तजुयमा । )स्था .स.स. ऐनको दफा २४ अनुसार 
) 

आर्वचिक नर्वकास र्ोजनाको आिारमा र्वार्षिक 
कार्यिम तथा बजेट  तजुयमा भएको। 

jflif{s sfo{qmd tyf ah]6 dfq th{'df ePsf] .  

0.552 

1.1 

३.१.२ बजेट तथा कार्यिम तजुयमा र पाररत िने कार्यमा 
संबद्ध सतमतत र समन्वर् (दफा ६५, ६६ र ६७) 

स्थानीर् राजस्व परामशय सतमतत,  स्रोत अनुमान 
तथा बजेट जसमा ननिारण सतमतत र बजेट तथा 
कार्यिम तजुयमा सतमतत निर्ालशल भएको। 

:yfgLo /fh:j k/fdz{ ;ldlt,  ;|f]t cg'dfg tyf ah]6 l;df 
lgwf{/0f ;ldlt / ah]6 tyf sfo{qmd th{'df ;ldlt lqmoflzn 
ePsf] . 

1.1 

1.1 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.652 3.852 

३.२.१  दीिो नर्वकासका लक्ष्यहरुको स्थानीर्करण 
)स्था .स.स. ऐनको दफा २४ अनुसार ) 

दीिो नर्वकासका लक्ष्यहरुको स्थानीर्करणका 
लािी स्पष्ट ननतत  तजुयमा भएको । 

bLuf] ljsf;sf nIox?sf] :yfgLos/0fsf nfuL :ki6 gLlt  
th{'df ePsf] . 0.963 

0.963 

३.२.२  नर्वषर्क्षेत्रित रुपमा बजेट जसललङ् ननिारण  
)स्था .स.स. ऐनको दफा ६६ को ३ अनुसार(  

प्राथतमकता क्षेत्र ननिारण िरर नर्वषर्क्षेत्रित 
रुपमा बजेट जसललङ् ननिारण िररएको   

k|fyldstf If]q lgwf{/0f ul/ ljifoIf]qut ?kdf ah]6 l;lnª\ 
lgwf{/0f ul/Psf] . 

0.963 

0.963 

 ३.२.३  समर् जसमा तभत्र बजेट प्रस्ततुी तथा स्वीकृतत 
)स्था .स.स. ऐनको दफा ७१ अनुसार(  

असार १० िते तभत्र बजेट प्रस्तुती भई प्रर्ाप्त  
छलफल  भई असार मसान्त तभत्र स्वीकृती 
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  िैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुले िाँउ सभाबाट 
पाररत िरर र्ोजना कार्ान्वर्न  (स्थाससंऐन दफा 
२५) 

िै.स.सका कार्यिमहरु स्थानीर् तहको र्वार्षिक 
र्ोजना कार्यिम मा समारे्वश  भएको । 

u}=;=;sf sfo{qmdx? :yfgLo txsf] jflif{s of]hgf sfo{qmd 
df ;dfj]z  ePsf] .  

0.963 

0.963 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 3.852 3.852 
३.३.१ कुल र्वार्षिक बजेटमा आन्तररक आर्को हहस्सा 

)अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन ,दफा ८  
अनुसार राजस्वको क्षमता(  

३० % सम्म @)Ü ;Dd 

0.594 

0.99 

३.३.२  पाँि लाि भन्दा कम लाितका र्ोजनाले कुल 
पूँजीित बजेटको ओिटकेो हहस्सा)िजेट तथा 
काययक्रम तजुयमाको मागयदशयन) 

३०% भन्दा कम 
 

%)Ü eGbf dfyL 

0.297 

0.99 

३.३.३ र्वार्षिक राजस्व बृद्धद्ध 
)अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन ,दफा १०  

अनुसार राजस्वको क्षमता ( 

१५% 
 
 

%Ü 

0.594 

0.99 
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सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
३.३.४  उपभोिा सतमतत र िैसस माफय त कार्ान्वर्न 
हुन े आर्ोजनामा लाित साझेदारी। (स्थाससंऐन 
दफा २५) 

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

0.99 

0.99 

३.३.५  समपुरक अनुदानबाट संिालन हुने 
आर्ोजनाहरुमा लाित साझेदारीका लानि 
नबननर्ोजजत बजेट )अन्तर-सरकारी वित्त 

व्यिस्थापन ऐन ,दफा १०(  

स्थानीर् तहले २०% भन्दा बढी लाित साझेदारी 
िने  

:yfgLo txn] @)Ü ;Dd nfut ;fem]bf/L ug]{ 

0.594 

0.99 

   जम्मा प्राप्ताङ्क 3.069 4.95 
विषयगत के्षत्र ३ को कुल जम्मा प्राप्तांक 8.573  

विषयगत के्षत्र ३ :िार्षिक बजेट तथा योजना व्यिस्थापनको पूणाङ्क 11.00  
   

विषयके्षत्र - ४: वित्तीय एिम ्आर्थिक व्यिस्थापन  
सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
४.१.१  आन्तररक स्रोत  
(स्थाससंऐन दफा ६५)                  

आन्तररक स्रोतका दर र दार्रा सम्बन्धमा अध्यर्न भई प्राप्त 
सुझार्व पुणय रुपमा कार्ान्वन भएको। 

cfGtl/s ;|f]tsf b/ / bfo/f ;DaGwdf cWoog 
eO{ k|fKt ;'emfj k'0f{ ?kdf sfof{Gjg ePsf]. 1.1 1.1 

४.१.२  नर्वचत्तर् अनुशासन 
)अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन ,पररचे्छद ८  ,

दफा २५ देखि ३२( 

अन्त्रन्तम लेिा परीक्षणले कुल िियको १  %भन्दा कम रे्वरुजु 
औिंल्याएको ।  

clGtd n]vf k/LIf0fn] s'n vr{sf] !Ü eGbf sd 
j]?h' cf}+NofPsf] .  

1.1 1.1 
  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.2 2.2 
४.२.१  आर् व्यर्को र्विीकरण तथा लेिाङ्कनका लानि 
नेपाल सरकार द्वारा ननिाररत पद्धतत र ढाँिाको प्रर्ोि 

)अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन  ,दफा ३२(  

पुणय रुपमा प्रर्ोि िररएको  k'0f{ ?kdf k|of]u ul/Psf]  

0.96 0.96 
४.२.२ आर् र व्यर्को नर्वर्वरण सार्वयजननकीकरण     
( )अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन ,दफा ३०(  

आर् व्यर्को नर्वर्वरण माजसक रुपमा  तोनकएको समर् तभत्र 
सार्वयजननकीकरण िररएको ।     

cfo Joosf] ljj/0f dfl;s ?kdf  tf]lsPsf] 
;do leq ;fj{hlgsLs/0f ul/Psf] . 0.96 0.96 

४.२.३ प्रिललत कानुन अनुसार  िररद िुरुर्ोजना र 
बार्षिक िररद र्ोजना तर्ारी)(सा .ि .ऐन दफा ६ ,  
स्थाससंऐन दफा ८४ उपदफा २ को ट (                  

िररद िुरुर्ोजना र बार्षिक िररद र्ोजना तर्ार भई 
कार्ान्वर्न भएको । 

vl/b u'?of]hgf -!) s/f]8 aflif{s vl/b of]hgf 
tof/ eO{ sfof{Gjog ePsf] .  

0.96 0.96 
४ .२. ४ कार्यिम स्वीकृतत र कार्ान्वर्न 
(स्थाससंऐन दफा ७१ को ६(                  

सभाबाट स्वीकृत कार्यिममा मात्र ििय िरेको । ३ ;efaf6 jflif{s ah]6 tyf sfo{qmd :jLs[t gu/fO{ 
vr{ u/]sf] . 0.29 0.96 
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  जम्मा प्राप्ताङ्क 3.17 3.84 
४.३.१  रकमान्तर (स्थाससंऐन दफा ७९)                  तोनकएको जसमा र लशषयक तभत्र मात्र रकमान्तर भएको ।  ३ tf]lsPsf] l;df / lzif{s leq dfq /sdfGt/ ePsf] 

.  0.99 0.99 
४.३.२  प्रशासननक ििय (स्थाससंऐन दफा ७१ 
अनुसारको आय व्यय अनुमान अनुसार )                  

सशतय अनुदान सतयमा भए अनुसारमात्र ििय िरी आन्तररक 
आर् र राजस्व बाँडफाँट लशषयकबाट प्रशासननक ििय पुर्ाई 
पुजजित कार्यिममा समेत ििय िरेको ।  

;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{O{ k'lhut sfo{qmddf ;d]t vr{ 
u/]sf] .  0.99 0.99 

४ .३.३ पुँजजित ििय (स्थाससंऐन दफा ७१ अनुसारको 
आय व्यय अनुमान अनुसार ) पुँजजित बजेटको ८०  %भन्दा  र्वढी ििय िरेको ।  

k'Flhut ah]6sf] *)Ü eGbf j9L vr{ u/]sf] .  
0.99 0.99 

४.३.४  राजस्व सङ्कलन (स्थाससंऐन दफा ७१)                  राजस्व अनुमान को ९०  %भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको 
।  

/fh:j cg'dfg sf] ()Ü eGbf a9L /fhZj ;+sng 
ePsf] .  0.99 0.99 

४.३.५  ििय िने अश्चिर्ारी (स्थाससंऐन दफा ७३)                  ििय िने अश्चिर्ारी प्रमुि र्वा अध्यक्षले सात हदन तभत्र 
प्रमुि प्रशासकीर् अचिकृतलाई हदएको ।  

vr{ ug]{ clVtof/L k|d'vn] ;ft lbg leq k|d'v 
k|zf;sLo clws[tnfO{ lbPsf] . 0.99 0.99 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 4.95 4.95 
 विषयगत के्षत्र ४ को कुल जम्मा प्राप्तांक 10.32 6.39 
 विषयगत के्षत्र ४ :वित्तीय एिम् आर्थिक व्यिस्थापनको पूणाङ्क 11.00  
 
 
 
 

विषयके्षत्र - ५: सेिा प्रिाह   
सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
५.१.१  )क(  सेर्वा प्रर्वाह 
(स्थाससंऐन दफा ११) 

कानुन बमोजजम उपलब्ध िराउन पने सेर्वा प्रर्वाहका लािी 
आर्वश्यक संस्थाित व्यर्वस्था सहहत कार्ान्वर्न भएको । 

sfg'g adf]lhd pknAw u/fpg kg]{ ;]jf k|jfxsf nflu 
cfjZos  ;+:yfut Joj:yf u/]sf] . 0.38 0.75 

५.१.१ )ि(  र्वडाले उपलब्ध िराउने सेर्वा 
स्थाससंऐन दफा १२) 

सरै्व र्वडा कार्ालर्हरुले कानुन अनुसार 
र्वडाबाट उपलब्ध हुनुपने सेर्वा र्वडाबाट प्रर्वाह 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 सेर्वाप्रततको सन्तुष्टी स्थाससंऐन दफा 
११,१२ को काम) 

सेर्वा प्रर्वाहर्वाट सेर्वाग्राही पूणय सन्तुष्ट भएको। ;]jf k|jfxjf6 ;]jfu|fxL k"0f{ ;Gt'i6 ePsf].   
1.5 1.5 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.63 3.00 
५.२.१ प्रनर्वचिमा आिाररत सेर्वा प्रर्वाह  उपलब्ध िराउनु पने सेर्वा प्रर्वाहमा सूिना प्रनर्वचिको प्रर्ोि 

भएको । 
pknAw u/fpg' kg]{ ;]jf k|jfxdf ;"rgf k|ljlwsf] k|of]u ePsf] 
.  1.3 1.3 
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सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
)स्थाससंऐन दफा ११ को उपदफा २ को ङ १ 

)   
५.२.२ सेर्वा प्रर्वाहको मापदण्ड(SOP)  

)स्थाससंऐन दफा ११ को उपदफा २ को ङ १ 
)   

कार्ालर्बाट प्रर्वाह हुने सेर्वा सम्बन्धी मापदण्ड तर्ार भई 
कार्ान्वर्न भएको । 

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

1.3 
1.3 

५.२.३ बैंनकिं ि प्रणालीबाट भुिानी 
)स्थाससंऐन दफा ११ को उपदफा २ को ङ ७ 

)   

सबै भुिानीहरु बैंनकिं ि प्रणाली द्वारा भई e-Payment लाि ु
िरेको  । 

;a} e'QmfgLx? a}+ls+u k|0ffnL åf/f eO{ e-Payment nfu' 
u/]sf]  .  

1.3 
1.3 

५.२.४ र्वडामा सेर्वा प्रर्वाहको रै्वकब्धल्पक 
व्यर्वस्था )स्थाससंऐन १६को उपदफा ४ को 
ग को ६ र दफा १८ को उपदफा ३)   

सरै्व र्वडामा र्वडा अध्यक्ष अनुपस्थस्थत हुदाँ ननजले उपलब्ध िराउनु  
पने सेर्वाको रै्वकब्धल्पक व्यर्वस्था िने िरेको । 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 िुनासो फश्यौट )स्थाससंऐन दफा ११  
को उपदफा २ को ङ ७(  

मुल्याङ्कन अर्वचिमा निर/निरपाललकामा प्राप्त िुनासो मध्य 
८०  %भन्दा र्वढढ सम्वोिन  भएको । 

d'NofÍg cjlwdf gu/kflnsfdf k|fKt u'gf;f] dWo *)Ü 
eGbf jl9 ;Djf]wg ePsf] .  

0.76 0.76 

%=#=@ ;fdflhs ;'/Iff eQf a}Í vftf 
dfkm{t e'QmfgL -:yf;;+P]g bkmf !! sf] 
pkbkmf @ sf] t @_ 

कुल लाभग्राहीको २ /३ भन्दा माथी  s'n nfeu|fxLsf] @÷# eGbf dfyL  0.76 0.76 

%=#=# hGd]sf] ldltn] #% lbg leq btf{ 
ePsf] s'n hGdbtf{ ;+Vof  
-:yf;;+P]g bkmf !!sf] pkbkmf $ sf] 5 _   

९० % भन्दा र्वढी &) Ü b]lv () Ü; Dd . 0.45 0.76 

%=#=$ ;fj{hlgs ;'gfjfO 
-:yf;;+P]g bkmf &* sf] pkbkmf %_ 

प्रत्येक िौमाजसकमा कन्धिमा १ पटक सार्वयजननक सुनुर्वाई 
भएको 

k|To]s rf}dfl;sdf slDtdf ! k6s ;fj{hlgs ;'g'jfO{ 
ePsf] 

0.76 0.76 

%=#=% ;]jf k|jfxdf gljgtd cjwf/0ffsf] 
k|of]u 
-:yf;;+P]g bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] ª 
&_ 

  

सेर्वा प्रर्वाहलाई सहज बनाउन अनलाईन सेर्वाका  साथै 
आर्वश्यकता अनुसार र्वडास्तरमा घुिी सेर्वाहरु  समेत  संिालन 
िने िरेको । 

;]jf k|jfxnfO{ ;xh agfpg cgnfO{g ;]jfsf  ;fy} 
cfjZostf cg';f/ j8f:t/df 3'DtL ;]jfx?  ;d]t  ;+rfng 
ug]{ u/]sf] .  

0.45 0.76 

%=#=^ lzIffdf ;j} afnaflnsf] kx'Fr 
-:yf;;+P]g bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] h_ .

  

मुल्याङ्कन अर्वचिमा नर्वद्याथी भना दर ९०   %भन्दा र्वढढ भई ित  
र्वषयको तुलनामा नर्वद्यालर् छोड्ने दर ५०  % भन्दा बढढले घटकेो 

। ३ 

d'NofÍg cjlwdf ljBfyL{ egf{ b/ ()Ü  eGbf jl9 eO{ ut 
jif{sf] t'ngfdf ljBfno 5f]8\g] b/ %)Ü  eGbf al9n] 36]sf] .  

0.76 0.76 
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सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
%=#=& :jf:Yo ;]jfdf gful/ssf] kx'Fr 
-:yf;;+P]g bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] em_ 

नेपाल सरकारको नीतत र्वमोजजम स्थापना र संिालन भएका 
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशिी, उपकरण र औषिी 
आर्वश्यकतानुसार उपलब्ध भएको ।  
र्वालर्वाललकाको लानि अननर्वार्य िररएका िोप बालबाललकाले 
प्राप्त िरेको । 

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 

%=#=* s[ifL / kz' ;]jf 
-:yf;;+P]g bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] 0f / 
b _ 

स्थापना भएका सरै्व कृनष तथा पशु सेर्वा केन्द्रहरुमा आर्वश्यक 
जनशिी, माि अनुसारको सेर्वा र प्रनर्वचि उपलब्ध भएको। 

:yfkgf ePsf ;j} s[lif tyf kz' ;]jf s]G›x?df cfjZos 
hgzQmL, dfu cg';f/sf] ;]jf / k|ljlw pknAw ePsf].  

0.76 0.76 

%=#=( :yfgLo pTkfbgsf] k|j{w{g / 
jhf/Ls/0f   
-:yf;;+P]g bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] 0f &_ 

स्थानीर् उत्पादनको प्रर्वयियन र र्वजारीकरणका  लानि  नीततित र 
कार्यिमित व्यर्वस्था िरर सो अनुसार बजार व्यर्वस्थापन 
भएको। 

:yfgLo pTkfbgsf] k|j{w{g / jhf/Ls/0fsf  nflu  gLltut / 
sfo{qmdut Joj:yf ul/ ;f] cg';f/ ahf/ Joj:yfkg 
ePsf].  

0.76 0.76 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 6.22 6.84 
 विषयगत के्षत्र ५ को कुल जम्मा प्राप्तांक 14.05  
 विषयगत के्षत्र ५ :सेिा प्रिाह  व्यिस्थापनको पूणाङ्क 15.00  
  

विषयके्षत्र - ६: न्याचयक कायय सम्पादन   
सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
६.१.१ न्यार् सम्पादन )स्थाससंऐन दफा ४६ को 
उपदफा १  ,दफा ४९ को उपदफा १२( (  

न्याचर्क सतमतत िठन र कार्यनर्वचि ननमाण भई कार्यनर्वचि 
अनुसार कार्य सम्पादन भएको। 

Goflos ;ldlt u7g / sfo{ljlw lgdf{0f eO{ sfo{ljlw 
cg';f/ sfo{ ;Dkfbg ePsf].  

0.8 0.8 

६ .१.२ न्यार्  सम्पादन कार्य प्रतत सेर्वाग्राहीको 
सन्तुद्धष्ट  )स्थाससंऐन दफा ५१( 

सेर्वा प्रर्वाहर्वाट सेर्वाग्राही पूणय सन्तुष्ट भएको।   ;]jf k|jfxjf6 ;]jfu|fxL k"0f{ ;Gt'i6 ePsf].   0.8 0.8 

   जम्मा प्राप्ताङ्क  1.6 1.6 
६.२.१  मेलतमलाप कताको व्यर्वस्था 

)स्थाससंऐन दफा ४९ को उपदफा ३( 
न्याचर्क सतमतले आफैले सूिीकृत िरेको 
मेलतमलापकताबाट मात्र तमलापत्र िराउने िरेको । 

Goflos ;ldtn] cfkm}n] ;"rLs[t u/]sf] 
d]nldnfk;]jfk|jfxsf] :t/ ;Gtf]ifhgs /x]sf]  . 
stf{af6 dfq ldnfkq u/fpg] u/]sf].  

0.933 0.933 

६.२.२  न्याचर्क सतमततको ननणयर् प्रकृर्ा 
)स्थाससंऐन दफा ४९( 

न्याचर्क सतमततबाट सबयसम्मत ननणयर् हुने िरेको  । ३ Goflos ;ldltaf6 ;a{;Ddt lg0f{o x'g] u/]sf]  .  0.933 0.933 

६.२.३  न्याचर्क सतमततको प्रततरे्वदन प्रणाली 
)स्थाससंऐन दफा ५३ को उपदफा २( 

प्रततरे्वदन पेश भई सभामा छलफल  भएको । k|ltj]bg k]z eO{ ;efdf 5nkmn  ePsf] .  0.933 0.933 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.799 2.799 
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६.३.१ उजुरी फछयर्ौट ।  )स्थाससंऐन दफा ४९ को  
उपदफा २ र ४( 

मुल्याङ्कन अर्वचिमा प्राप्त उजुरीको ७०  %भन्दा  बढी फछौट 
भएको । 

d'NofÍg cjlwdf k|fKt ph'/Lsf] &) Ü eGbf a9L kmZof{}6 
ePsf] .  1.2 1.2 

६.३ .२  न्याचर्क सतमततको ननणयर् उपर पुनरारे्वदन 
)स्थाससंऐन दफा ५१( 

सतमततले फछौट िरेका कुल उजुरी मध्ये १०  %भन्दा कम 
नर्वर्वाद पुनरारे्वदनमा िएको । 

;ldltn] km5{of}6 u/]sf s'n ph'/L dWo] !)Ü eGbf sd 
ljjfb k'g/fj]bgdf uPsf] .  1.2 1.2 

६.३.३ मेलतमलाप केन्द्र िठन  
)स्थाससंऐन दफा ४९ को उपदफा १०( 

सरै्व र्वडामा मेलतमलाप केन्द्र िठन भई संिालनमा आएको ।  ;j} j8fdf d]nldnfk s]G› u7g eO{ ;+rfngdf cfPsf] .  
1.2 1.2 

   जम्मा प्राप्ताङ्क 3.6 3.6 
 विषयगत के्षत्र ६ को कुल जम्मा प्राप्तांक 7.999  

 विषयगत के्षत्र ^ :न्याचयक कायय सम्पादन  व्यिस्थापनको पूणाङ्क 8.00  
 
स्व-मूल्याङ्कन विषयके्षत्र - ७: भौततक पूिाधार  

सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
७ .१.१ भौततक  पूर्वािार (सडक, नर्वद्युत, िानेपानी, 
संिार आहद ) (स्थाससंऐन दफा ११ को  उपदफा २ 
को छ  ,ट र ध ) 

भौततक पूर्वािारको समुचित व्यर्वस्था रहेको । )गापा/नपाको हकमा(  ef}lts k"jf{wf/sf] ;d'lrt Joj:yf /x]sf] 
. 

1.1 1.1 

हदिो  ,आिुननक र सुनर्विा सम्पन्न सहरी  पूर्वािारको समुचित व्यर्वस्था 
रहेको ।  )उप/मनपाको हकमा(  

   

७.१.२ सार्वयजननक- ननजी साझेदारी नीतत (स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४.८) 

भौततक पूर्वािार नर्वकासमा सहर्ोि पुर्ाउन सार्वयजननक-  ननजी क्षेत्र 
साझेदारी सम्बन्धी नीतत तजुयमा भई नीततमा उले्लिीत सरै्व क्षेत्रमा 
साझेदारी कार्यिम संिालन 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 1.375 2.2 
७.२.१ बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री सार्वयजननक पुर्वािार 
नीतत (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
दफा २४ को उपदफा २) 

तर्ार भई कार्ान्वर्न भएको gLlt tof/ gePsf]  

0.289 0.963 
७.२.२ ननर्मित पुर्वािारको उपर्ोि र हदिो 
व्यर्वस्थापन 
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
२४ को उपदफा ३ ) 

ननर्मित पुर्वािारको ममयत संभारका लानि  
लाभग्राहीको र्ोिदान सहहत कोष स्थापना भएको र नीततित व्यर्वस्था 
अनुसार स्वीकृत र्वाषीक कार्यिमका आिारमा कोषको उपर्ोि भएको। 

lgld{t k'jf{wf/sf] dd{t ;+ef/sf nflu  
nfeu|fxLsf] of]ubfg ;lxt sf]if :yfkgf ePsf] 
/ gLltut Joj:yf cg';f/ :jLs[t jfifL{s 
sfo{qmdsf cfwf/df sf]ifsf] pkof]u ePsf] . 

0.963 0.963 
७.२.३ आर्ोजनाको र्वातार्वरणीर् अध्यर्न 
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
२४ को उपदफा २ ) 

कानुनी व्यर्वस्था अनुरुप  सरै्व आर्ोजनाहरुमा प्रारस्तम्भक र्वातर्वरणीर् 
प्रभार्व मुल्यांकन (IEE) र र्वातार्वारणीर्  प्रभार्व मुल्यांकन ( EIA ) िररएको 
।   

sfg'gL Joj:yf cg'?k  ;j} cfof]hgfx?df 
k|f/lDes jftj/0fLo k|efj d'Nof+sg (IEE)  
/ jftfjf/0fLo  k|efj d'Nof+sg (EIA) 
ul/Psf] . 0.963 0.963 
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सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
७.२.४ राद्धष्टिर् भर्वनसंहहता र मापदण्ड 
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
४३ को उपदफा १ ) 

राद्धष्टिर् भर्वनसंहहता र स्थानीर् भर्वन मापदण्डको पुणय रुपमा पालना 
भएको ।   

/fli6«o ejg;+lxtf / :yfgLo ejg dfkb08sf] 
k'0f{ ?kdf kfngf ePsf] .   

0.963 0.963 
  जम्मा प्राप्ताङ्क 3.178 3.852 
७ .३.१ सडकको नर्वस्तार  
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
११ को उपदफा २ को ट १ ,५ ) 

ित र्वषयको तुलनामा  मुल्याङ्कन अर्वचिमा २५  %भन्दा बढढ 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 उन्नतत  
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
११ को उपदफा २ को ट १ ,५ ) 

ित र्वषयको तुलनामा  मुल्याङ्कन अर्वचिमा १५  %भन्दा बढढ सडक स्तर 
उन्नतत भएको ३ 

ut jif{sf] t'ngfdf  d'NofÍg cjlwdf !%Ü 
eGbf al9 ;8s :t/ pGglt ePsf]  

0.99 

0.99 

७ .३.३ िानेपानी सेर्वा नर्वस्तार 
(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 ,) 

ित र्वषयको तुलनामा  मुल्याङ्कन अर्वचिमा २५  %भन्दा बढढ घरिुरीमा 
िानेपानी सेर्वा नर्वस्तार 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.र्वार्षिक ४  र्ोजनाको कार्ान्वर्न स्थस्थतत   
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
७१ को उपदफा २ को वििरणमा चालु आ .ि .को  
प्रगततको अनुमान समेत पेश गनुयपने   

मुल्याङ्कन अर्वचिमा सम्पन्न िनुयपने स्वीकृत र्वाषीक र्ोजनाको ८०% भन्दा 
बढढ भौततक पुर्वािार र्ोजना 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 व्यर्वस्थापन  
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
१२ को उपदफा २ को ग ११( 

फोहोर मैला व्यर्वस्थापनको लानि स्पष्ट नीतत ननिारण िरर एनककृत 
फोहोर मैलाको व्यर्वस्थापन िररएको । 

kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkgsf] nflu :ki6 gLlt 
lgwf{/0f ul/ Plss[t kmf]xf]/ d}nfsf] 
Joj:yfkg ul/Psf] . 

0.99 

0.99 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 4.554 4.95 

विषयगत के्षत्र ७ को कुल जम्मा प्राप्तांक   9. 107  
विषयके्षत्र - ७: भौततक पूिाधार व्यिस्थापनको पूणाङ्क  11.00  

 
विषयके्षत्र - ८: सामासजक समािेशीकरण    
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सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 

८ .१.१ )क(  सामाजजक समारे्वशीकरण )(स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १११( 

ननर्वािन हुने पदहरुमा कन्धिमा कानुनले तोकेको संख्यामा तथा 
स्थानीर् सरकार सञ्िालन ऐन २०७४ अनुसार िठन हुने 
सतमतत /उपसतमतत /कार्यदलहरुमा प्रततननचित्वको अर्वस्था । 

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 .  0.50 

0.50 

८ .१.१ )ि(  सामाजजक नर्वभेद 
 )संनर्विानको िारा १८ , समानताको हक( 

छुर्वाछुत, सामाजजक कुरीतत, अन्धनर्वश्वास, लैहङ्गक नर्वभेद र हहिंसाका 
घटनाहरुसंि सम्बन्धन्धत उजुरीमा उले्लख्य रुपमा कतम आई 
समाजजक सहहष्णुता र सौहादयता सहहतको समतामूलक समाजको 
आिार तर्ार भएको ।  

5'jf5't, ;fdflhs s'/Llt, cGwljZjf;, n}lËs lje]b 
/ lx+;fsf 36gfx?;+u ;DalGwt ph'/Ldf pNn]Vo 
?kdf sld cfO{ ;dflhs ;lxi0f'tf / ;f}xfb{tf 
;lxtsf] ;dtfd"ns ;dfhsf] cfwf/ tof/ ePsf] .  

0.50 

0.50 

८ .१.२ ननणयर् प्रनिर्मा सहभानिता  
)(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
दफा १११( 
 

स्थानीर् तहको ननश्चित प्रततननचित्व  तोनकएका क्षेत्रमा कन्धिमा 
कानुनले ननर्दिष्ट िरेको संख्यात्मक उपस्थस्थतत र समानुपाततक 
प्रततननचित्व  हुनुपने के्षत्रमा सबै समूहको समानुपाततक प्रततननचित्व  
सहहत ननणयर् प्रनिर्ामा अथयपूणय सहभानिता रहेको  

:yfgLo txsf] lglZrt k|ltlglwTj  tf]lsPsf If]qdf 
slDtdf sfg'gn] lglb{i6 u/]sf] ;+VofTds pkl:ylt 
/ ;dfg'kflts k|ltlglwTj  x'g'kg]{ If]qdf ;a} ;d"xsf] 
;dfg'kflts k|ltlglwTj  ;lxt lg0f{o k|lqmofdf 
cy{k"0f{ ;xeflutf /x]sf] .  1.00 

1.00 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.00 2.00 
८.२.१ सामाजजक सुरक्षा तथासंरक्षण 
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
दफा ११ उपदफा २ त) 

बालबाललका पुनस्थापना केन्द्र, जेष्ठ नािररक आश्रर् केन्द्र, अशि 
स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्िालनका लानि नीतत  /कार्यिम तजुयमा , 
आर्वश्यकता अनुसार केन्द्रहरु स्थापना भई ननर्तमत सञ्िालन 
भएको तथा सहज पहँुि भएको । 

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

s]G›, czQm :ofxf/ s]G› -dlxnf_:yfkgf / 

;~rfngsf nflu gLlt/sfo{qmd th{'df eO{ 

sfof{Gjogsf] r/0fdf /x]sf] .  
0.525 

0.875 

८.२.२ घरेलु हहिंसा अन्त्यका लानि बहस, पैरर्वी 
तथा िेतनामूलक अतभर्ान (स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ उपदफा २ 
को ग ३०) 

घरेलु हहिंसा अन्त्यका लानि बहस, पैरर्वी तथा िेतनामूलक अतभर्ान 
सम्बन्धी कार्यिम पर्ाप्त र प्रभार्वकारी 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 र्वाल श्रम, र्वाल नर्वर्वाह, र्वहु नर्वर्वाह, 
दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथासंि 
सम्बन्धन्धत कार्यहरु (स्थानीय सरकार सञ्चालन 
ऐन, २०७४ को दफा १२ उपदफा २ को ग ३०) 

र्वाल श्रम, र्वाल नर्वर्वाह, र्वहु नर्वर्वाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी 
जस्ता प्रथा ननर्िणका लानि नीतत र्वा कार्यिम तर्ार भई 
कार्ान्वर्न 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 लैहङ्गक उत्तरदार्ी बजेट पररक्षण (GESI 
Audit) (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
को दफा २४ उपदफा ३ को छ, अनुसार लैङ्गिक 
समानताका लागी लैङ्गिक िजेट) 

लैहङ्गक उत्तरदार्ी बजेट पररक्षण (GESI Audit) भई सोही अनुसार 
र्ोजना तथा कार्यिम तजुयमा िने   िरेको । 

n}lËs pQ/bfoL ah]6 kl/If0f (GESI Audit) x'g] 

gu/]sf] . 

0.263 

0.875 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.576 3.50 
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सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
८.३.१ महहला नर्वरुद्द हुने घरेलु हहिंसाको घटनामा 
कमी (अचघल्लो आ. र्व. को तुलनामा) । 

२०%  भन्दा बढीले कतम आएको । @)Ü  eGbf a9Ln] sld cfPsf] . 

1.125 
1.125 

८.३.२ र्वाल श्रम, र्वाल नर्वर्वाह, र्वहु नर्वर्वाह, 
दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा 
रोकथामका लानि तजुयमा िररएका कार्यिममा  
लिानी (सशतय अनुदान बाहेक बाँकी र्वजेटको) 

०.५ % भन्दा माचथ 

)=@ Ü b]lv )=% Ü ;Dd 

0.675 

1.125 

८.३.३ महहला/दललत/अपाङ्ता भएका व्यति 
संर्ोजक/ अध्यक्ष भएको उपभोिा सतमततहरुको 
सङ्ख्या (कुल िठीत उपभोिा सतमततको) । 

३० %  भन्दा र्वढी 
!) Ü b]lv #) Ü  ;Dd   

0.675 

1.125 

८.३.४ आर्थिक तथा सामाजजक रूपमा पछी परेका 
महहला, बालबाललका, दललत, अपाङ्गता भएका 
व्यति, ज्येष्ठ नािररक, अल्पसङ्ख्यक, 
सीमान्तकृत समुदार्को सामाजजक र आर्थिक 
उत्थानमा िररने लिानी (सशतय अनुदान बाहेक 
बाँकी र्वजेटको) 

१० %  भन्दा र्वढी 

!) Ü  eGbf j9L 

1.125 

1.125 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 3.60 4.50 

विषयगत के्षत्र ८ को कुल जम्मा प्राप्तांक 7.176  
विषयके्षत्र - ८: सामासजक समािेशीकरणको पूणाङ्क 10.00  

 
 
 
 
 
विषयके्षत्र - ९: िातािरण संरक्षण तथा विपद व्यिस्थापन   

सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
९ .१.र्वातार्वरण संरक्षण१  (स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा ४ को 
ङ १ ,२३ र २६(  

र्वातार्वरण संरक्षणका लानि नीततित तथा संरिाित व्यर्वस्था भई  सो 
अनुरुप प्रभार्वकारी रुपमा र्वातार्वरण संरक्षणको कार्यहरु हुने िरेको । 

jftfj/0f ;+/If0fsf nflu gLltut tyf ;+/rfut 
Joj:yf eO{  ;f] cg'?k k|efjsf/L ?kdf jftfj/0f 
;+/If0fsf] sfo{x? x'g] u/]sf] . 

1.1 1.1 
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सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
९.१.२ नर्वपद व्यर्वस्थापन (स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को 
न( 

नर्वपद् व्यर्वास्थापनका लानि नीततित तथा संरिाित व्यर्वस्था भई  सो 
अनुरुप प्रभार्वकारी रुपमा नर्वपद व्यर्वस्थापनको कार्यहरु हुने िरेको । 

ljkb\ Jojf:yfkgsf nflu gLltut tyf ;+/rfut 
Joj:yf ePsf] / ;f] cg'?k ljkb Joj:yfkgsf] sfo{ 
k|f/De ePsf] . 

0.825 1.1 
  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.925 2.2 
९ .२. १ र्वातार्वरणीर् प्रदषुण ननर्िण )जल , भूतम, 
ध्वनी, र्वारु् र िाद्य ((स्थानीय सरकार सञ्चालन 
ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा ४ को ङ १ ,२३ र 
२६(  

र्वातार्वरणीर् प्रदषुण ननर्िणका कार्यिम प्रभार्वकारी रुपमा 
कार्ान्वर्न भएको । 

jftfj/0fLo k|b'if0f lgoGq0fsf nflu sfo{qmd 
/x]tf klg k|efjsf/L gePsf] . 

0.77 1.283 
९.२.२ स्थानीर् नर्वपद् व्यर्वस्थापनका लानि 
पदाचिकारी, कमयिारी, स्वर्म् सेर्वक तथा समुदार्को 
क्षमता नर्वकास (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ को दफा ११ उपदफा २ को न को काययका 
लावग) 

स्थानीर् नर्वपद् व्यर्वस्थापनका लानि पदाचिकारी, कमयिारी, स्वर्म् 
सेर्वक तथा समुदार्को क्षमता नर्वकासका कार्यिमहरु प्रभार्वकारी 
रुपमा कार्ान्वर्न भएको । 

:yfgLo ljkb\ Joj:yfkgsf nflu kbflwsf/L, 
sd{rf/L, :jod\ ;]js tyf ;d'bfosf] Ifdtf 
ljsf;sf nflu s'g} sfo{qmd g/x]sf] . 

0.385 1.283 
९ .२. ३ नर्वपद जोखिम क्षेत्रको पहहिान र नक्साङ्न 
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा 
११ उपदफा २ को न ४) 

नर्वपद जोखिम क्षेत्रको पहहिान र नक्साङ्नका आिारमा कार्यिम 
तजुयमा िरर कार्ान्वर्न िररएको । 

ljkb hf]lvd If]qsf] klxrfg / gS;fª\sgsf 
cfwf/df sfo{qmd th{'df ul/ sfof{Gjog 
ul/Psf] . 

1.283 1.283 
  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.438 3.849 
९.३.१ र्वातार्वरणीर् क्षेत्र प्रर्वद्धयनमा बजेट नर्वननर्ोजन  
 

बाल उद्यान/िुलाक्षेत्र हररर्ालीक्षेत्र नर्वस्तार लिार्त र्वातार्वरणीर् क्षेत्र 
प्रर्वद्धयन तफय  समानीकरण अनुदानको ३ % भन्दा बढी बजेट नबननर्ोजन 
भएको 

afn pBfg÷v'nfIf]q xl/ofnLIf]q lj:tf/ 
nufot jftfj/0fLo If]q k|j4{g tkm{ 
;dfgLs/0f cg'bfgsf] -!–#_ Ü ;Dd ah]6 
lalgof]hg ePsf] . 0.495 

0.825 

९.३.२ र्वातार्वरण संरक्षणमा नािररक तथा ननजी 
क्षेत्रको सहभानिता 

र्वातार्वरण संरक्षणका ५०  %भन्दा बढी कार्यिममा नािररक तथा  
रहेकोननजी क्षेत्रको सहभानिता  

jftfj/0f ;+/If0fsf %)Ü eGbf a9L 
sfo{qmddf gful/s tyf lghL If]qsf] 
;xeflutf /x]sf] . 0.825 

0.825 

९.३.३ र्वातार्वरणीर् प्रदषुण ननर्िणमा स्थानीर् 
तहको लिानी )नर्वचत्तर् समाननकरण अनुदान(  

० .३  %भन्दा बढी  )=# Ü eGbf a9L 
0.825 

0.825 

९.३.४ स्थानीर् नर्वपद् व्यर्वस्थापन कोषमा बजेट 
नर्वननर्ोजन )र्वार्षिक रुपमा(  

कुल पूँजीित बजेटको ०.२ % भन्दा र्वढी s'n k"FhLut ah]6sf] )=@Ü eGbf j9L 

0.825 
0.825 

९.३.५ टोल नर्वकास संस्था िठन तथा संिालन टोल नर्वकास संस्था िठन र सञ्िालन सम्बन्धी नीतत तजुयमा भई सो 
नीततका आिारमा ८०  %भन्दा बढी घरिुरी टोल  नर्वकास संस्थामा 
आर्वद्ध भई सञ्िालन भएको 

6f]n ljsf; ;+:yf u7g / ;~rfng 
;DaGwL gLlt th{'df eO{ ;f] gLltsf cfwf/df 
*)Ü eGbf a9L 3/w'/L 6f]n ljsf; ;+:yfdf 
cfj4 eO{ ;~rfng ePsf] . 0.825 

0.825 
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सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
९.३.६ एम्बुलेन्स, अग्नी ननर्िण जस्ता आकब्धिक 
सेर्वाहरुको उपलब्धता   

एम्बुलेन्स, अग्नी ननर्िण जस्ता आकब्धिक सेर्वाहरुमा ५०  %भन्दा 
र्वढी जनसंख्याको पहँुि भएको । 

PDa'n]G;, cUgL lgoGq0f h:tf cfsl:ds 
;]jfx?df %)Ü eGbf jj9L hg;+Vofsf] 
kx'Fr ePsf] .  0.825 

0.825 

    जम्मा प्राप्ताङ्क 4.62 4.95 
विषयगत के्षत्र ९ को कुल जम्मा प्राप्तांक 8.983  

विषयके्षत्र - ९: िातािरण संरक्षण तथा विपद व्यिस्थापनको पूणाङ्क 11.00  
 
विषयके्षत्र - १०: सहकायय र समन्वय    

सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
१०.१.१ संघ, प्रदेश र स्थनीर् तह बीिको सहकार्य 
र समन्वर् 

)नेपालको संनर्विानको िारा २३५(  

स्थानीर् तहलाई संघ र प्रदेश संिको सहकार्य र समन्वर्मा 
िनुयपने कार्यहरुको बारेमा जानकारी भई संघ र प्रदेश संि िनुयपने 
नीततित र कार्यित समन्वर् िरेर मात्र आफ्ना नीतत तथा 
कार्यिम तर् िने िरेको । 

: yfgLo txnfO{ ;+3 / k|b]z ;+usf] ;xsfo{ / 
;dGjodf ug{'kg]{ sfo{x?sf] af/]df hfgsf/L 
eO{;+3 / k|b]z ;+u ug{'kg]{ gLltut / sfo{ut 
;dGjo u/]/ dfq cfˆgf gLlt tyf sfo{qmd to 
ug]{ u/]sf] .   0.70 

0.70 

१०.१.२ अन्तर स्थानीर् तह सहकार्य र समन्वर् 
)प्राकृततक श्रोतको संरक्षण र उपर्ोि , पूर्वािार 

ननमाण, र्वातार्वरण संरक्षण तथा फौहोरमैला 
व्यर्वस्थापन, आपतकालीन सेर्वा 
व्यर्वस्थापन,राजश्व संकलन आहद (स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २६  

साझा सरोकारका नर्वषर्हरुमा सहकार्य र समन्वर् िने 
सम्बन्धन्धत स्थानीर् तहको नीतत र संरिना ननमाण भई आर्वश्यक 
क्षेत्रहरुमा प्रभार्वकारी रुपमा सहकार्य र समन्वर् भएको । 

; femf ;/f]sf/sf ljifox?df ;xsfo{ / ;dGjo 
ug]{ ;DalGwt :yfgLo txsf] gLlt / ;+/rgf lgdf{0f 
eO{ cfjZos If]qx?df k|efjsf/L ?kdf ;xsfo{ / 
;dGjo ePsf] .  

 

0.70 

0.70 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.40 1.40 
१०.२.१ दईु र्वा सो भन्दा र्वढढ स्थानीत तहको 
सरोकारको नर्वषर्मा बने्न सतमततहरुको िठन र 
सञ्िालन  ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ को दफा २६  अन्तगयत( 

स्थानीर् तहर्वीि साझा हहत र सरोकारका नर्वषर्मा आर्वश्यक 
पन े संरु्ि सतमतत िठन भई सतमततहरु निर्ालशल रहेको । 

:yfgLo txjLr ;femf lxt / ;/f]sf/sf ljifodf 
cfjZos kg]{  ;+o'Qm ;ldlt u7g eO{ ;ldltx? 
lqmoflzn /x]sf] . 

1.23 

1.23 

१०.२.२  िैर सरकारी र नीजज क्षेत्र संिको सहकार्य 
)स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
दफा २५( 

स्थानीर् िैर सरकारी संस्था र नीजज क्षेत्र संिको सहकार्य िने 
नीतत  तर् भई  कार्यित सम्बन्ध स्थानपत भएको । 

:yfgLo u}/ ;/sf/L ;+:yf / gLlh If]q ;+usf] 
;xsfo{ ug]{ gLlt  to eO{  sfo{ut ;DaGw :yflkt 
ePsf] .  1.23 

1.23 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.46 2.46 
१०.३.१ अन्तर सरकारी समन्वर् तथा 
सहजीकरण  

स्थानीर् तहले सङ्घीर् र प्रदेशस्तरको आर्ोजना 
कार्ान्वर्नमा समन्वर्, सहजीकरण र सहर्ोि िनय  नर्वषर्मा 

:yfgLo txn] ;‹Lo / k|b]z:t/sf] cfof]hgf 
sfof{Gjogdf ;dGjo, ;xhLs/0f / ;xof]u ug{  
ljifodf hfgsf/L eO{ ;dGjosf nflu 1.05 

1.05 
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सूचक के्षत्र अपेलक्षत अबस्था  हालको विद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणाङ्क 
जानकारी भई समन्वर्का लानि संरिना तर्ार भई संरिना 
निर्ालशल भएको । 

;+/rgf tof/ eO{ ;+/rgf lqmoflzn ePsf] .  

१०.३.२ अन्तर स्थानीर् तह साझेदारी लाित नू्यनीकरण, स्रोत सािनको अचिकतम उपर्ोि र्वा 
प्रभार्वकारी सेर्वा प्रर्वाहको लानि अन्य निरपाललका र्वा 
निरपाललकासँि साझेदारीमा आर्ोजनाको संरु्ि व्यर्वस्थापन 
िनय १ भन्दा बढी  कार्यिम संिालन भएको । 

nfut Go"gLs/0f, ;|f]t ;fwgsf] clwstd pkof]u 
jf k|efjsf/L ;]jf k|jfxsf] nflu cGo ufpFkflnsf jf 
gu/kflnsf;Fu ;fem]bf/Ldf cfof]hgfsf] ;+o'Qm 
Joj:yfkg ug{ ! eGbf a9L  sfo{qmd ;+rfng 
ePsf] .  1.05 

1.05 

१०.३.३   जजल्ला समन्वर् सतमतत संिको समन्वर् नर्वकास ननमाण सम्बन्धी कार्यमा सहजजकरण िनय जजल्ला 
समन्वर् सतमततबाट प्राप्त पृष्टपोषण , सुझार्व तथा अनुिमन 
प्रततरे्वदन माथी कार्यपाललकामा छलफल भई आर्वश्यक ननणयर् 
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 
eO{ cfjZos lg0f{o ePsf] .  

1.05 

1.05 

   जम्मा प्राप्ताङ्क 3.15 3.15 
विषयगत के्षत्र १० को कुल जम्मा प्राप्तांक 7.01  

विषयके्षत्र - १०: सहकायय र समन्वयको पूणाङ्क 7.00  
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अनुसूचच ३: सहभावगहरूको उपस्थस्थतत 

 

 

 



-65- 
 

 

 

 

 

 

 



-66- 
 

अनुसूचच ४: फोटोग्राफ 
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