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दईु शब्द 

 िोकतन्त्र नेपािी जनताको अथक प्रयासको पररणाम हो । एकात्मक राज्य व्यिस्थािे 
अंलगकार गदै आएको एउटै भाषा, एउटै धमय तथा एउटै जातजालतको नीलतिे नेपाििाई लनकै पलि 
धकेिेको महससु गरी नेपािमा पटक पटक भएको जनआन्त्दोिनिाट नेपाििाई संघीय िोकतान्त्न्त्रक 
गणतन्त्रात्मक मिुकुको रुपमा घोषणा गररएको हो । नेपािको नयााँ संविधान २०७२ िाई 
कायायन्त्ियन गने क्रममा सम्पन्न स्थानीय तहको पवहिो चरणको लनिायचनिाट जनतािे स्थानीय 
जनप्रलतलनलधहरुको पााँचिषे काययकाि समाप्त भई दोश्रो काययकािकािागी लनिायचन सम्पन्न भई 
काययकाि सरुु भई सकेका िन । स्थानीय सेिाग्राहीको  उच्च जनआकांक्षा, कमजोर संस्थागत 
प्रिन्त्ध, सीलमत श्रोत साधनिाट जनताहरुिाई सरि, सिुभ तथा पारदशी रुपमा नगरपालिकािे 
पालिकािे सेिा प्रदान गदै आएको ि र यसिार्य थप प्रभािकारी िनाउन जरूरी रहेको ि।  

 विकासको गलतिाई अन्त्घ िढाउाँदै जााँदा नेततृ्ििाई यो महससु हनु ुस्िभाविक हो वक भौलतक 
विकास मार सिै थोक होर्न रहेि । विकासका िालग सिै भन्त्दा महत्िपूणय कुरा भनेको पद्धलत, 

संस्कृलत र सहकाययको िातािरण शृ्रजना गनुय पने रहेि । नगरपालिका लभर पद्धलतको विकास गनय 
सवकयो भने विकास र समवृद्धको पाटो स्ियाँ अगालि िढ्दो रहेि भने्न महससु हनु जरूरी ि   । 
वयनै विषयहरुिाई मध्यनजर गरी खााँदिारी नगरपालिकािे विगत ५ िषयको काययकािमा लनिायन्त्चत 
पदालधकाररिे थपु्रै ऐन लनयम कानून तथा नीलतहरू तजुयमागरी काययपालिका तथा सभािाट पाररत भई 
कायायन्त्ियन भई रहेका िन । कमयचारर र जनप्रलतलनलधिाई नयााँ काम गने ईच्िा शन्त्ििाई  
नलतजामनु्त्ख िनाउनका िालग उनीहरुको क्षमता विकास गनय जरुरी रहेको ि । उलनहरुको क्षमता 
विकास  संगै नगरपावकिाका हरेक शाखाका संस्थागत क्षमता विकास गनय गनय सवकयो भने िल्ि 
पालिकािे लनधायरण गरेको िक्ष हालसि गनय सवकन ेअिधारणा अनरुुप  यो क्षमता विकास योजना 
तयार गररएको हो । यो क्षमता विकास योजना तयार गनयका िालग अहोरार िाग्न ुहनुे सिै कमयचारी 
साथीहरुिाई तथा विज्ञ परामशय सेिा उपिव्ध गराउनहुनुे लिज्ञ समहु िाई हार्दयक धन्त्यिाद र्दन 
चाहान्त्िु । क्षमता विकास योजनाको ममय र भािना िमोन्त्जम काययसम्पादन गरी यो गाउाँपालिकािाई 
स:ुखी र समदृ्ध िनाउनका िालग यहााँहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेको िु ।  

 

नगरप्रमखु 
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दईु शब्द 

भौलतक विकास र मानिीय विकास एउटै लसक्काका दईुिटा पाटा रहेिन । जनसहभालगता सवहतको 
विकासिाई दीगो हनुे संभािना रहन्त्ि । अविसमा काययरत पदालधकारी, कमयचारी, समदुायको 
अग्रसरता तथा रुचीिाई पलन साथमा राखेर िान सवकयो भने िल्ि हाम्रा भौलतक विकासका प्रयासहरु 
दीघयकािीन िन्त्दा रहेिन । नगरपालिकािे कमजोर भिूनािट, जििाय ुचक्रमा आएको पररितयनको 
कारणिे धेरै खािका मानि लनलमयत विपत्तीहरुको सामना गदै आएको ि । प्राकृलतक िा मानि 
लनलमयत विपन्त्त्तका कारण नगरपालिका र समदुायिे लनमायण गरेका पूिायधारका संरचनाहरुिाई दीगो 
िनाउन लनकै ठूिो चनुौलत ि । यसरी मानि लनलमयत विपन्त्त्तहरुिाई कम गनयका िालग मानविय 
क्षमतामानै िगानी िढाउन जरुरी ि । हामी जिसम्म जनताहरुमा साियजलनक श्रोत तथा 
साधनहरुमालथको स्िालमत्ि िोध शृ्रजना गनय सक्दैनौं तिसम्म विकासिाई दीगो िनाउन सक्दैनौं ।  

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे दीगो तथा सन्त्तलुित विकासको पररकल्पना गरेको ि । 
विकास त्यलत िेिा दीगो िन्न सक्ि जलत िेिा हामीिे सिै क्षेर, तहतप्कािाई समेटेर योजना 
िनाउन सक्िौं । हाियिेयर र सफ्टिेयरका योजनाहरुिाई समेटेर संगसंगै िान सवकयो भने मार 
हाम्रा योजना तथा विकार सन्त्तलुित िन्न सक्िन ।यसै पक्षिार्य मध्यनजर गरेर नगरपालिकाको 
संस्थागत स्िमूल्याङ्कन िेखाजोखा, जेण्िर अलिट, क्षमता विकासको खािि पवहचान आर्द आधारमा 
नगरपालिकाको  क्षमता विकास योजना तयार पाररएको हो । विकासिाई प्रभािकारी रुपमा अन्त्घ 
िढाउन नगरपालिकाको आन्त्तररक लनयन्त्रण प्रणािी प्रभािकारी हनु जरुरी ि । क्षमता विकास 
योजनािे नगरपालिकाको आन्त्तररक लनयन्त्रण प्रणािी जस्तै आन्त्तररक िेखा परीक्षण शाखा तथा 
अन्त्य शाखाहरुको संस्थागत विकासमा जोि र्दन्त्ि । नगरपालिकाको शासकीय प्रिन्त्ध, संगठन तथा 
प्रशासन, िावषयक िजेट तथा योजना व्यिस्थापन, विन्त्त्तय एिं आलथयक व्यिस्थापन, साियजलनक सेिा 
प्रिाह, न्त्यावयक काययसम्पादन, भौलतक पूिायधार, सामान्त्जक समािेशीकरण, िातािरण संरक्षण तथा विपद 
व्यिस्थापन र सहकायय एिं समन्त्ियिाई विकासका १० प्रमखु आधारस्तम्भको रुपमा मानी ती 
क्षेरमा पवहचान भएको क्षमताका खाििहरुिाई क्षमता विकास योजनाको रुपमा अन्त्घ िढार्एको 
ि । यो ३ िषे क्षमता विकास योजना िनाउनका िालग सचुना संकिन गनय अहोरार िाग्न ुहनुे 
सम्पूणय कमयचारी साथीहरुिाई धन्त्यिाद र्दन चाहान्त्िु । साथै क्षमता विकास योजनामा भएका 
वक्रयाकिापहरुिाई नगरपालिकाको िावषयक योजनामा समािेश गरी काययक्रमको कायायन्त्ियनमा जोि 
र्दन ुहनु सिैिाई अनरुोध गदयिु ।  
 

प्रमखु प्रसासवकय अलधकृत 
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पररच्िेद १: पररचय 

१.१ पषृ्ठभूमि 

सेिा प्रदायकको दृवष्टिे नगरपालिकािाई स्थानीय सरकारको  रूपमा लिर्न्त्ि र हाि स्थानीय सरकारहरु  
नेपािको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ तथा अन्त्य प्रचलित कानूनहरु द्वारा संचालित िन।् 
सैद्धान्त्न्त्तक रूपमा गाउाँपालिकाहरूिे स्थानीय जनताद्वारा लनिायन्त्चत पदालधकारीहरूको लनणयय र लनदेशन िमोन्त्जम 
सेिा प्रिाह र विकासका काययहरू सञ्चािन गनुय पदयि, जसिाट स्थानीय जनताको माग र आिश्यकताहरू 
सम्िोधन हनुे गदयिन ्। नगरपालिका तथा गाउाँपालिकाहरु स्थानीय तहमा सरकारको उपन्त्स्थलतका िालग 
गठन गररएकन स्थानीय जनताका प्रलतलनलधमूिक संस्थाहरू हनु ्।राज्य संन्त्घयतामा गएपलिको सन्त्दभयमा 
विकास लनमायण र जनताका दैलनक जनन्त्जिनसाँग सम्िन्त्धीत चासोका विषयहरू र समस्याहरू सम्िोधन हनु े
वहसाििे एउटा उत्साहजनक िातािरण सजृना भएको ि । 

हाि तीन िटै संघीय र्कार्का लनिायन्त्चत संस्थाका प्रलतलनलधहरू आ–आफ्नो काययक्षरेमा उपिब्ध स्रोत र 
साधनको अलधकतम पररचािन गरी जनताका आिश्यकता तथा चाहनाहरूिाई विलभन्न क्षेर, समूह तथा िगयका 
नागररकहरूको सहभालगतामा पारदशी रूपमा विकास लनमाणयका काययहरूको संचािन तथा व्यिस्थापन र 
आिश्यक सेिाहरू प्रदान गनय अग्रसर र प्रलतिद्ध रहेका िन ।  जनताको प्रलतलनलधत्ि भएको स्थानीय 
सरकारिे जनतािाई र्दने सेिा र विकास काययको प्रभािकाररतामा अलभिवृद्ध गरी सरकारको सशुासनको 
अभ्यासिाई मूतय रूप र्दन सिि हनु सक्नेिन ्भने्न जनमानसमा आशा र भरोसा जागेको ि । साथै स्थानीय 
तहमा िोकतान्त्न्त्रक अभ्यास र पद्धलतको संस्थागत विकास गदै जाने आधार समते हाि आऐर स्थापना भएको 
ि । नगरपालिकािाट प्रदान गररने सेिा र विकास व्यिस्थापनका काययहरू पारदशी, जिािदेही, जनमखुी, 
नलतजामखुी र लमतब्ययी हनु े विश्वास गनय कािागी संस्थागत तथा मानविय क्षमता प्रमखु औजारको रुपमा 
रहन्त्ि ।राज्यको संघीय पनुसंरचना गने संिैधालनक प्रलतिद्धता अनसुार नेपाििाई संघ, ७ प्रदेश र ७५३ 
गाउाँपालिका िा नगरपालिकामा तथा ७७ न्त्जल्िामा पनुसंरचना गररएको ि । संिैधालनक व्यिस्था र 
राजनीलतक प्रलतिद्धता अनसुार स्थानीय तहको ५ िषय समाप्त भई हाि दोश्रो काययकाको िागी  सिितापूियक 
चनुाि सम्पन्न भएर स्थालनय सरकारको दाश्रो काययकािको सरुुआत भएको ि ।  

१.२ क्षिता विकास योजनाको आिश्यकता  
कुनै लनकाय तथा संस्थािे समयानकुुि हनु तथा राम्रो काययसम्पादन गनयका िालग सिैभन्त्दा पवहिा संस्थागत 
विकासिाई आत्मसात गरेको हनुपुदयि । संस्थालभर के कस्ता संरचनाहरु िन,् के कस्ता जनशन्त्िहरु 
काययरत िन,् संस्थािाई सदुृढ िनाउनका िालग के कस्ता नीलत, लनयमहरु उपिब्ध रहेका िन ्र लतनीहरुको 
सही रुपमा पािना भएको ि वक िैन जस्ता प्रश्नहरुको खोजी गररन ुजरुरी ि । संस्था तथा संगठन लभर 
भएका विलभन्न संरचनाहरुको भलूमका स्पष्ट रुपमा व्याख्या गररएको ि िा िैन, संस्थाका पदालधकारी, 
कमयचारीहरुसाँग के कस्तो ज्ञान, अनभुि, दक्षता र सीप उपिब्ध रहेको ि । संस्थालभर तथा िावहर रहेका 
लनकायहरु साँगको सम्िन्त्ध के कस्तो ि भने्न विषयिे पलन संस्थाको काययसम्पादन जोलिन्त्ि । संस्थाको 
संस्थागत काययसम्पादन अलभिृवद्ध गनयका िालग पलन क्षमता विकास योजनाको आिश्यकता भएको हो । 
सामान्त्यत: स्थानीय सरकारिाई एउटा जवटि संरचनाको रुपमा लिने गररएको ि । समय समयमा नीलत 
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तथा कानूनको हनु े पररितयन, िहसुरोकारका के्षर तथा सिािहरुसाँगको अन्त्तरसम्िन्त्ध, कमयचारी तथा 
जनप्रलतलनलध साझा प्रयासिाट सञ्चालित कायायिय, राजनीलतक सन्त्तिुन तथा प्रभाि, व्यन्त्ि तथा संस्थाहरुको 
अन्त्तलनयवहत स्िाथय, एकात्मक राज्य प्रणािीिाट संघीय राज्य प्रणािीमा रुपान्त्तरणका कारणिे स्थानीय 
सरकारको संगठन संरचना जवटि  हनुे गदयि ।नेपािको संविधानिे स्थानीय तहको िालग एकि र साझा 
अलधकारको व्यिस्था गरेको ि र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे यसिाई थप व्याख्या गरेको ि 
। स्थानीय सरकारिे साझा अलधकारको कायायन्त्ियनको िालग संघ तथा प्रदेशसंग समन्त्िय, सहकायय, सहमलत 
गनुय पने देन्त्खन्त्ि भने संविधानिे प्रदान गरेका २२ ओटा विषयको अलधकार मािय त जनताको जीिनमा सााँचो 
पररितयन आउने गरी िहसुरोकारिािाहरुको सहमलत र सहकायय अनरुुप कायायन्त्ियनमा ल्याउन जरुरी ि । 
यसरी संिैधालनक, कानूनी, प्रशासलनक आर्द जवटिताहरुसाँग जधु्दै आफ्ना दैलनक काययहरुिाई प्रभािकारी 
रुपमा अन्त्घ िढाउन आिश्यक ि । क्षमता विकास काययिे जवटिताहरुको िीच पलन सरिताको खोजी 
गदयि । स्थानीय सरकारिे पररिलतयत सन्त्दभयअनसुार आिुिाई ढािी संिैधालनक तथा कानूनी अलधकार 
कायायन्त्ियन गनय जरुरी ि । पररितयन समयानकुुि, सामान्त्जक, आलथयक, सांस्कृलतक, पयायिरणीय अिस्था अनकुुि 
हनु ुपिय । यी सिै जवटिता, चनुौलतहरुको िीचमा पलन यर्द पररितयनको स्पष्ट खााँकामा तय गनय सवकयो भन े
यसिे गाउाँपालिकािाई  स्पष्ट र्दशािोध गिय अलन पररितयनका िालग उत्प्ररेरत गरररहन्त्ि । नगरपालिका 
लभर रहेका विषयगत सलमलत, शाखा, उप शाखा तथा एकार्को नतेतृ्ि गने पदालधकारी र काययरत कमयचारी र 
कमयचारी िीचको सहकायय, असि सम्िन्त्ध, उनीहरुको काययसम्पादन, विषयगत अन्त्तसम्िन्त्ध आर्द कुराहरुिे 
गाउाँपालिकाको क्षमतामा असर पािय । कमयचारी िैठक तथा समीक्षा िैठक केही होर्न जस्तो िाग्न सक्ि 
तर यसिाई प्रभािकारी अलन सहभालगतात्मक रुपमा प्रयोग गनय सक्ने हो भने क्षमता विकासको यो एउटा 
ठूिो औजार िन्न सक्ि ।  

नगरपालिकािे गने हरेक कामको समय सीमा हनु्त्ि । समय सीमालभर काययसम्पादनका िालग हरेक शाखा 
तथा एकार् ससंुगर्ठत हनु जरुरी ि ।नगरपालिकामा काम गने हरेक शाखा, उपशाखा तथा एकाईिे समयमा 
कायययोजना िनाई काम गनुयपदयि । तर सो काम गनयका िालग उनीहरुिाई उनीहरुको सो कामका िालग 
चावहने ज्ञान, सीप, सूचना, उपकरण आर्दिे िाधा परु् याएको हनु सक्ि । यसरी समयमा काययसम्पादनमा 
अिरोध गने िाधक तत्िहरु पवहचान गरी त्यसको लनरुपणको िालग पलन क्षमता विकासको आिश्यकता 
परेको हो । नगरपालिकािे गने सिै कामहरु कलतपय अल्पकालिन तथा कलतपय कामहरु दीघयकालिन 
प्रकृलतका हनु्त्िन । यस्ता दीघयकािीन प्रकृलतका कामहरु गनय नगरपालिकािे आफ्नो मार संस्थागत विकास 
नगरी उपभोि सलमलत, समदुाय र सामदुावयक संस्था, गैर सरकारी संघसंस्थाको पलन संस्थागत क्षमता विकास 
गनय जरुरी हनु्त्ि । क्षमता विकास योजनािे स्ियं लसकाईको प्रिद्र्धनमा जोि र्दन्त्ि । पररितयनको िालग 
पवहिा आिु पररितयन गनय जरुरी हनु्त्ि । आिुिे आिैिाट लसक्ने, लिमेकी पालिका िा ििा कायायियहरुिाट 
भएका राम्रा कामहरुिाट लसक्ने िानीको विकास जरुरी हनु्त्ि । साथसाथै पालिकामा भएका प्रलतभािान तथा 
क्षमता भएका कमयचारीहरुको  ज्ञान तथा क्षमतािाई आत्मसात गरी उनीहरुिाई कामका िालग थप उत्प्ररेरत 
गनयका िालग पलन क्षमता विकास योजनाको आिश्यकता पदयि।जनप्रलतलनलध तथा कमयचारी विकास काययमा 
जलत सहयोगी िन्न सक्िन, त्यलत नै उनीहरु िाधक पलन िन्न सक्िन । उनीहरुिाई विकासको िाधक भन्त्दा 
पलन सहयोलग तथा सहजकताय िनाएर िान जरुरी ि । उनीहरुिाई सहयोगी िनाएर िान सवकयो भन े
यसिाट स्थानीय शासन, सेिा प्रिाह र विकासमा ठूिो सहयोग पगु्दि । पदालधकार र कमयचारीका अलतररि 
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सरोकारिािाहरुको क्षमता विकासमा पलन जोि र्दन ुपदयि । क्षमता विकास भन्नासाथ तालिम गोष्ठी मार 
भनेर िझु्ने चिन ि तर एउटा एकाई र अको एकाई िीचमा समुधरु सम्िन्त्ध कायम गनय, अन्त्तर एकाई 
समन्त्िय र साझेदारी िढाउनका िालग गररने कायय तथा संस्थागत संरचनाको पिुायधार विकास पलन क्षमता 
विकासमा पदयि । जनप्रलतलनलध, कमयचारी तथा सरोकारिािाहरु काययसम्पादनमा प्रलतिद्धताको तह िढाउनका 
िालग पलन क्षमता विकासको आिश्यकता ि । नगरपालिकाका जनप्रलतलनलध, विषयगत शाखा, ििा कायायिय, 

सरोकारिािाहरुको काययसम्पादन जलत िढ्ि उलत न ैिढी स्थालनय सरकारको काययसम्पादनमा िृवद्ध हनु्त्ि । 
क्षमता विकास काययक्रमहरुिे पदालधकारी र कमयचारीहरुिाई कामका िालग उत्प्ररेरत गिय । जि एउटा 
काम राम्ररी सम्पादन हनु्त्ि त्यसको िहगुणुात्मक प्रभाि हनु्त्ि । अथायत एउटा राम्रो कामिे अरु धेरै राम्रा 
कामहरुका िालग मागय प्रशस्त गिय । कायय सम्पादनिाई विलभन्न तहहरुिाट मूल्याङ्कन गनय जरुरी ि । 
काययसम्पादनिाई व्यन्त्िगत, संस्थागत तथा प्रणािीगत तहिाट हेनय जरुरी ि । क्षमता विकास योजनाको 
औन्त्चत्य स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दिा १०२ को उपदिा २ िमोन्त्जम स्थानीय सरकारिे आफ्नो 
अलधकार क्षरेलभरका विषयमा नीलत, ऐन, लनयम, काययविलध, लनदेन्त्शका र मापदण्ि तजुयमा गनपुने प्रािधान रहेको 
र आिलधक, विषय के्षरगत दीघयकािीन तथा मध्यमकािीन योजना र िावषयक िजटे तथा काययक्रम तजुयमा 
गनुयपने व्यिस्था गरेको ि । यसै व्यिस्था अनसुार यस खााँदिारी नगरवपिकािे आिलधक योजना, िनाएर 
कायायन्त्ियिनमा ल्याएके ि भने विषयगत तथा   क्षेरगत योजना लनमायणा र िावषयक िजेट तथा काययक्रम 
तजुयमा गरी कायायन्त्ियनमा जोि र्दने िक्ष लिईएको ि । कलत काययहरु गनयका िागी पालिकािे सोच तथा 
काययक्रमका िागी िजेट विलनयोजन गरेतापलन भौगोलिक दगुयमता र जनशिीको अभाििे सम्भि हनु सकेको 
िैन।संिैधालनक तथा कानूनी व्यिस्था अनसुार स्थानीय शासन, सेिा प्रिाह र विकास कायय प्रभािकारी रुपमा 
सम्पादन गनयका िालग काययपालिका, विषयगत सलमलतका पदालधकारी र शाखा, उपशाखा तथा कायायियका 
कमयचारीसाँग लनन्त्ित क्षमता, आिश्यक उपकरण तथा काम गने िातािरणको जरुरत पदयि । स्थानीय नीलत, 

कानून, मापदण्ि लनमायण गरी त्यसिाई कायायन्त्ियन गनयका िालग नगरपालिकाका पदालधकारी तथा 
कमयचारीहरुिाई लनन्त्ित क्षमताको आिश्यकता पदयि । यर्द समयमै सो क्षमता अलभिृवद्ध गनय सवकएन भने 
यस सम्िन्त्धी कायय सम्पादन गनय सवकदैन िा यसका िालग िाह्य पक्षको भर पनुयपदयि । तसथय संघीय शासन 
प्रणािी अन्त्तगयत स्थानीय शासनको अभ्यास नयााँ भएको हुाँदा स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ि लनमायण, राजस्ि 
पररचािन, योजना तजुयमा तथा कायायन्त्ियन, संगठन विकास, जनशन्त्ि व्यिस्थापन, िृन्त्त्त विकास, स्थानीय तथ्याङ्क 
र अलभिेख व्यिस्थापन, प्रशोधन र प्रयोग, आयोजनाहरुको अध्ययन, अनसुन्त्धान र प्रभाि मूल्याङ्कन सम्िन्त्धमा 
नगरपालिकाको क्षमता विकास गनय जरुरी ि । नगरपालिकािार्य संविधान तथा कानूनिे नीलत, कानून तथा 
मापदण्ि तजुयमाका साथै राजस्ि, प्रशासन, योजना तजुयमाका साथै पययटन के्षरको विकास, विस्तार र प्रिद्र्धन, 

आधारभतू र माध्यलमक न्त्शक्षा सम्िन्त्धी व्यिस्थापकीय कायय, आधारभतू स्िास्थ्य तथा सरसिाई, स्थानीय 
सिक, ग्रामीण सिक, कृवष सिक, लसंचाई लनमायण, न्त्यावयक मध्यस्थता, कृवष तथा पशपुािन, कृवष प्रसार, स्िास्थ्य, 

िघ ुतथा साना उद्योग आर्द सम्िन्त्धी अलधकार प्रदान गरेको ि । स्थानीय तहको अलधकारका अलधकार 
क्षेर अन्त्तगयतका काययहरुको जवटिता, पररमाण र यसका िालग चावहने प्राविलधक तथा प्रशासलनक क्षमताका 
संघीय तहको मन्त्रािय गने काम भन्त्दा कम िैन । यसका िालग कामको संगठन व्यिस्थापन, सम्पादन 
गने काययहरुको प्राथलमकीकरण, पदालधकारी तथा कमयचारी क्षमता विकास गनय आिश्यक ि । यसैगरी 
गाउाँपालिकाको संगठन संरचना, कमयचारी, भौलतक सवुिधा तथा स्रोत साधनको व्यिस्था र पदालधकारी र 
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कमयचारीिाई क्षमतािान िनाउन जरुरी ि । यस सम्िन्त्धी काययका िालग गाउाँपालिकाको क्षमता विकास 
योजना तजुयमा आिश्यक ि ।  

१.३ क्षिता विकास योजना तजजिुा विधि तथा प्रक्रिया 
नगरकाययपालिका तथा विलभन्न सलमलतमा प्रलतलनलधत्ि गने पदालधकारी, विषयगत शाखा, ििा कायायियमा काययरत 
कमयचारी तथा नगरपलिकामा वक्रयान्त्शि नागररक समाज संस्थाका प्रलतलनलधहरुको सवक्रय सहभालगतामा 
मखु्यमन्त्न्त्रको कायायिय प्रदेश नं १ अन्त्तरगत प्रदेश शसुाशन केन्त्रको आलथयक सहयोगमा  सम्िन्त्न्त्धत के्षरका 
पेशागत दक्ष तथा अनभुिी विषयगत विज्ञहरुको सहजीकरणमा लमलत २०७९।०२।३०  मा नगरपालिका 
स्तरीय ढााँचामा क्षमता विकास योजना तजुयमा गररएको लथयो । क्षमता विकास योजना तजुयमा प्रवक्रयामा 
नगरपालिकाका पदालधकारी, कमयचारी तथा नागररक समाज संस्थाका प्रलतलनलधको ज्ञान, सीप दक्षता अलभिवृद्ध, 

कानून, नीलत लनयम तथा काययविलध, संगठन तथा प्रशासन, योजना व्यिस्थापन, प्रविलध र काययमूिमक सम्िन्त्ध 
विकास तथा कायय िातािरणमा सकारात्मक पररिशे विकास गने कुरामा विशेष ध्यान र्दर्एको ि ।  

 खााँदिारी नगरपालिकािे २०७७।०७८ मा स्थानीय तह संस्थागत स्िमूल्याङ्कनका सचुकका हरूमा रहेर 
स्िमलु्यााँकन गरेको र ६३ अकं प्राप्त गरेको र यसमा धेरै ठुिो क्षमता को खािि रहेको अिस्था रहेको ि 
। यस अिस्थामा यो योजना तयार गदाय संस्थागत स्िमूल्याङ्कनका के्षरिाई प्रमखु अधार िनाएर समग्र 
संस्थािार्य समेट्ने गरर िििि तथा प्रस्नाििीको माध्ययम िाट विषयिस्तमुा देन्त्खएका खाििहरु सम्िोधन 
गने गरी क्षमता विकास योजना तजुयमा गररएको ि । त्यस्तै कलतपय सचुनाहरु नगरपालिकाको िैलगक 
समानता तथा समान्त्जक पररक्षण प्रलतिदेन अनसुार पलन लिईएको ि । िैंलगक तथा सामान्त्जक समािेशीकरण, 

सदाचार तथा जिािदेवहता प्रिद्र्धन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन, सामान्त्जक पररचािन तथा सूचना, न्त्शक्षा 
र सञ्चार िाई क्षमता विकास रणनीलत तथा योजनाको साझा विषयको रुपमा प्रयोग गररएको ि । यस 
नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना तजुयमा देहायमा उन्त्ल्िन्त्खत विलध तथा प्रवक्रया अनसुार तजुयमा गररएको 
ि :  

१.४.१ दस्तािेजहरुको अध्ययन तथा समीक्षा  

क्षमता विकस योजना तयार गदाय स्थानीय सरकारको क्षमता विकास रणनीलत तथा योजना तजुयमा सम्िन्त्धी 
र्दग्दशयन, २०७६ तथा यस सम्िन्त्धमा संघीय तथा प्रदेश सरकारिाट गररएका अध्ययन तथा प्रलतिदेन,  प्रदेश 
तथा स्थानीय सरकार सहयोग काययक्रम अन्त्तगयत तयार गररएका काययक्रमहरू तथा नलतजाको विष्िेषण 
गररएको ि । यसका साथै संघीय व्यिस्था कायायन्त्ियन पलि नगरपालिकािे स्िीकृत गरी कायायन्त्ियनमा 
ल्याएका नीलत, ऐन, लनयम, काययविलध, मापदण्ि, योजना र काययक्रमको अध्ययन तथा समीक्षा गररएको ि । 
यसैगरी परामशयदाता विज्ञद्धारा नगर पालिकासाँग समन्त्िय तथा िििि गरी समग्र नगरपालिकाको सशुासन, 

संस्थागत विकास, वित्तीय व्यिस्थापन, योजना कायायन्त्ियन, के्षरगत सेिा प्रिाहको कायायन्त्ियनको ितयमान 
अिस्था िारे समीक्षा गरर क्षमता विकास गनुय पने के्षरहरू पवहचान गररएको ि।  

१.४.२ क्षमता विकासको रणनीलत तथा योजना तजुयमा प्रवक्रया िारे अलभमखुीकरण 

नगरपालिकाका पदालधकाररहरू तथा विलभन्न सलमलतका पदालधकारी, शाखा तथा ििा कायायियका कमयचारी, 
उपभोिा सलमलत िगायत र नागररक समाज संस्थाका प्रलतलनलधहरुिाई क्षमता विकासको आिश्यकता, रणनीलत 
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तथा क्षमता विकास कायय तथा प्रवक्रया अलभमखुीकरण लमलत २०७९।०२।२८ देखी ३० सम्म लतन र्दन े
काययसािा सम्पन्न गररयो जस मा मेयर उपमयेर, ििाध्यक्ष र कमयचारी गरी २९ जना को सहभालगता रहेको 
लथयो। 

१.४.३ क्षमता विकासको विद्यमान न्त्स्थलत र आिश्यताको िेखाजोखा 

नगर सभा तथा नगरपालिका तथा विषयगत सलमलतका पदालधकारी तथा विषयगत शाखा तथा ििा कायायियमा 
कमयचारी, उपभोिा सलमलत, तथा नागररक समाजका प्रलतलनलधहरुको सहभालगतामा क्षमताको आिश्यकता 
िेखाजोखाको स्तरीय ढााँचा िमोन्त्जम क्षमता विकासको विद्यमान न्त्स्थलत र आिश्यताको िेखाजोखा गररयो । 
यस क्रममा नगरपालिकाका विषयगत सलमलत, शाखा, उपशाखा, एकाई तथा ििा कायायिय, उपभोिा सलमलत 
संग ििििगरर क्षमता विकासको आिश्यकता तथा क्षमता विकासका रणनीलत तथा काययक्रमहरु पवहचान 
गररयो । 

१.४.४ क्षमता विकासको िक्ष्य, उद्दशे्य, प्रलतिि र रणनीलत तजुयमा 

क्षमता विकास योजनाको प्रारुप अनसुार योजना तजुयमा काययशािा गोष्ठीमा क्षमता विकास योजनाको सोच, 

िक्ष्य, रणनीलत, उद्दशे्य, प्रलतिि, काययक्रम, अनगुमन तथा समीक्षा र जोन्त्खम पक्षहरु समेत िििि गररयो । 
समूहगत परामशय तथा िििि विलधद्धारा क्षमता विकास योजनाको सोच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत लनधायरण 
गररयो ।  

१.४.५ क्षमता विकास वक्रयाकिापहरुको पवहचान तथा प्राथलमकता लनधायरण 

नगरकाययपालिका, विषयगत सलमलतहरु, विषयगत शाखा, ििा सलमलत कायायिय, उपभोिा सलमलत, िगायत 
नागररक समाज संस्थाहरुको क्षमता विकासको विद्यमान न्त्स्थलत र आिश्यकताका आधारमा क्षमता विकासका 
संभाव्य वक्रयाकिापहरुको पवहचान एिं लनन्त्ित आधारहरुको प्रयोग गरी प्राथलमकता लनधायरण गररएको ि । 
यस क्रममा क्षमता विकासका वक्रयाकिापहरुको अन्त्तरसम्िन्त्ध, िागत तथा प्रलतिि, संभाव्य प्रभाि, समय र 
िैकन्त्ल्पक वक्रयाकिापहरुको समेत विश्लषेण गररएको लथयो ।  

१.४.६ क्षमता विकास योजनाको िालग श्रोत साधनको अनमुान र विलनयोजन 

नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना अनसुारका क्षमता विकास काययक्रम सञ्चािनका िालग नगरपालिका  

नेपाि सरकार, प्रदेश सकार, तथा न्त्जसस, गैसस र नीन्त्ज के्षर तथा सहयोगी लनकायको योगदानको िेखाजोखा 
गरी श्रोतको अनमुान तयार गररएको ि । सो अनसुार प्राथलमकता प्राप्त काययक्रमहरुको िालग आिश्यक 
श्रोत प्रस्ताि गररएको ि । यसका िालग सहभालगतामिुक िििि विलध, परामशय तथा काययक्रम सान्त्दलभयकता, 
प्रभािकाररता, दीगोपनािाई ध्यान र्दर्एको र्दएको ि ।  

१.४.७ कायययोजना तयारी 

प्रस्तावित क्षमता विकास योजना अन्त्तगयतका काययक्रम तथा गलतविलधहरु सञ्चािनको िालग िक्ष्य तथा श्रोत 
साधन सवहत लनर्दयष्ट न्त्जम्मिेारी तथा समय तालिका सवहतको लरिषीय क्षमता विकास कायययोजना तयार 
गररयो । यसका िालग परामशय, समूहगत िििि तथा िहृत समूह िििि गररएको लथयो । यसका साथै 
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क्षमता विकास काययक्रम कायायन्त्ियनको िालग स्थानीय सरोकारिािाहरुको प्रलतिद्धता समेत प्राप्त गररएको 
लथयो ।  

१.४.८ नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना दस्तािेज तयारी 

क्षमता विकास योजना तजुयमाका चरण, विलध तथा प्रवक्रया, योजनाको खााँका िमोन्त्जम नगरपालिकाको क्षमता 
विकास रणनीलतका साथै क्षमता विकास योजनामा प्रस्तावित काययक्रम तथा वक्रयाकिाप, िक्ष्य, श्रोत तथा 
साधन, न्त्जम्मिेारी र समयतालिका सवहत क्षमता विकास योजनाको मस्यौदा तयार गररयो। नगरपालिका तथा 
प्रदेश िाट पिात पररमाजयन गरर प्रमान्त्णत गने कायय सम्पन्न गररयो ।   

१.४.९ क्षमता विकास योजनािारे जानकारी 

सहभालगतात्मक िेखाजोखा, िििि, प्रस्नाििी र अन्त्तरवक्रयाद्धारा क्षमता विकास योजनाको दस्तािेज तयार 
भए पलि यसिारे सरोकारिािा र सियसाधारणहरुिाई नगरपालिकाको Website  मािय त जानकारी गराईने ि 
।  

१.५ क्षमता विकास योजनाको सीमा 

यस नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना तजुयमा प्रवक्रयामा नगरपालिकाका नि लनिायन्त्चत जनप्रलतलनलधहरु, 

काययरत कमयचारी, संघसंस्था तथा सेिाग्राहीसाँगको िििि, अन्त्तरवक्रया तथा अनभुि र स्थानीय तह संस्थागत 
क्षमता स्िमूल्याङ्कन काययविलध, २०७७ (संशोधन सवहत) का आधारमा तयार गररएको ि । क्षमता विकास 
योजना तजुयमा गदाय हािसम्म नगरपालिकािे लनमायण गरेका ऐन लनयम तथा काययविलधहरुिाई आधार मानी 
यो योजना लनमायण गररएको ि । क्षमता विकास योजनामा पररिन्त्क्षत गररएका काययक्रम तथा वक्रयाकिाप 
सम्पन्न गनय आिश्यक पने श्रोत तथा साधनका िालग स्थानीय सरकारसंग मार पयायप्त श्रोत नहनु सक्न े
भएकोिे संघ तथा प्रदेश सरकारमा पलन लनभयर पनुय पने हनु सक्ि ।  

क्षमता विकास योजनामा भएका कलतपय वक्रयाकिापहरुका काययरत पदालधकारी तथा कमयचारीहरुको 
प्रलतिद्धताको आिश्यकता हनुे भएकोिे सो प्रलतिद्धता प्राप्त हनुेि भने्न अपेक्षा गररएको ि । क्षमता विकास 
योजना मूित: गणुात्मक जानकारी, अलभमनु्त्खकरण, उत्प्ररेणा, अलभयान तथा प्रविलधहरुिाई िढी प्रयोग गने 
वहसाििे िनाईएको ि । क्षमता विकास सम्िन्त्धी कलतपय काययक्रमहरुमा कमयचारी, पदालधकारी, सलमलत तथा 
शाखा िीच हनु ेअन्त्तवक्रया, िििि, अलभमनु्त्खकरण, एक अकायिाट लसकाईको आदान प्रदान िाट पलन सम्भि 
हनुे देन्त्खन्त्ि । क्षमता विकास योजना तजुयमा गदाय यसको कायायन्त्ियनका िालग चावहने श्रोत तथा साधन 
उपिव्ध हनु्त्ि भने्न अिधारणाका आधारमा लनमायण गररएकोिे उपिव्ध नभएको अिस्थामा श्रोत तथा साधनको 
जोन्त्खम हनु पलन सक्ि । क्षमता विकास योजना लनमायण गदाय नयााँ प्रस्तावित कायय विभाजन लनयमाििीिाई 
आधार मानी शाखागत काययवििरण तयार गररएकोिे यो योजना कायायन्त्ियन हनुे िेिा सम्म काययविभाजन 
लनयमाििी तथा शाखाहरुमा कुनै थपघट भएमा यो योजनाको प्रभािकाररतामा असर पनय सक्ि । 
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पररच्िेद:२ 
खााँदिारी नगरपालिकाको पररचय 

२.१ भौगोलिक अिन्त्स्थलत:  

खााँदिारी नगरपालिका समनु्त्री सतहिाट २७८ लमटर (अरुण नदी र सभा खोिाको दोभान) देन्त्ख २१७१ 
लमटर (लियाङकुट्टी िााँिा) को उचाई सम्म अिन्त्स्थत रहेकोि । भौगोलगक अिन्त्स्थलतका वहसाििे नगरपालिका 
२७ लिग्री १६ लमनेट १४ सेकेन्त्ि देन्त्ख २७ लिग्री २७ लमनेट ४४ सेकेन्त्ि उत्तरी अक्षांश र ८७ लिग्री १४ 
लमनेट २७ सेकेन्त्ि देन्त्ख ८७ लिग्री ७ लमनेट २६ सेकेन्त्द पिुी देशान्त्तर सम्म िैलिएको ि । यस 
नगरपालिकाको पन्त्िममा भोजपरु न्त्जल्िाको षिानन्त्द नगरपालिका, उत्तरमा संखिुासभा न्त्जल्िाको न्त्चन्त्चिा 
गाउाँपालिका र लसलिचोङ्ग गाउाँपालिका, पिुयमा सिापोखरी गााँउपालिका, पााँंचंखपन गाउाँपालिका र चैनपरु 
नगरपालिका िन ्।  यसै गरी दन्त्क्षणमा समेत चैनपरु नगरपालिका र भोजपरु न्त्जल्िाको लसमाना रहेको ि 
। नपाको कुि के्षरिि १२२.७८ िगय वकमी ि । साविकका खााँदिारीका १३ ििा र लसत्तिपाटीका ९ 
ििाहरुिाई पनुरसंरचना गरी खााँदिारी नपा गठन गरीएको हो । 

२.२ ऐलतहालसक न्त्चनारी तथा नामाकरण :  

पिुायञ्चि लिकास के्षरमा अिन्त्स्थत खााँदिारी नगरपालिका संखिुासभा न्त्जल्िाको सदरमकुाम हो । खााँदिारी 
नेपािका प्रमखु समदृ्ध शहरहरु मध्येमा सनु्त्दर र विविध सांस्कृलतक विविधता भएको शहर हो । वि.सं. 
२०५३ माघ १८ गते संखिुासभा न्त्जल्िाको सदरमकुाम खााँदिारीिाई तत्कालिन मनकामना, पाङमा, र माल्टा 
गरी ३ िटा गाउाँ विकास सलमलतिाई लमिाएर १३ िटा ििामा नगरपालिकाको घोषणा गररएको लथयो । 
पनु: २०७१ सािमा लसतिपाटी गाविसिाई गाभी ११ िटामा विभाजन गदै दोश्रोपटक नगरपालिकाको गठन 
भएको हो ।  

२.३ राजनीलतक अिन्त्स्थलत  

खााँदिारी नगर पालिका प्रदेश नं. १ अन्त्तरगत संखिुासभा न्त्जल्िाको न्त्जल्िा सदरमकुाम हो र यस न्त्जल्िमा 
एक मार प्रलतलनलधसभा के्षर रहेको तथा २ िटा प्रदेश सभा के्षर मध्ये प्रदेश सभा के्षर नं. १ अन्त्तरगत 
रहेको ि ।  नपाको ििा विभाजन विष्ततृ वििरण देहाय अनसुार तालिकामा प्रस्ततु ि । 

२.४ जनसंख्या  

खााँदिारी नगरपालिकाको २०७६ मा गररएको घरधरुी सिे कुि घरधरुी संख्या र जनसंख्या ७४०६ र 
३४७२७ रहेको ि । ििागत रुपमा हेदाय सिैभन्त्दा उच्च जनसंख्या ििा नं. ५ मा ५१२६ रहेको ि भन े
सिै भन्त्दा न्त्यून ििा नं. १ मा ४६८३ रहेको ि भने सिैभन्त्दा न्त्यून ििा नं. २ मा २१२३ रहेको देन्त्खन्त्ि 
। िैंलगक रुपमा हेदाय परुुष १७६४९ र मवहिा १७०६९ रहेको ि । यससम्िन्त्धी ििागत वििरण रुपमा 
देहायको तालिकामा प्रस्ततु गररएको ि । 
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२.५ मानि विकास सूचकाकं र गररिी :  

नेपाि मानि विकास प्रलतिेदन २०१४ तथा गररिीको िघ ुके्षर अनमुान २०६८ मा संखिुासभा न्त्जल्िाको 
सन्त्दभयमा औलं्यार्एका तथ्यहरुिाई खााँदिारीनपाको हकमा पलन सामान्त्यीकरण गररएको ि । नेपाि मानि 
विकास प्रलतिेदन, २०१४ अनसुार संखिुासभा न्त्जल्िा मानि विकास सूचकांकका दृवष्टकोणिे तत्कालिन ७५ 
न्त्जल्िाहरु मध्ये ४८ औ ंस्थानमा पदयि । यस न्त्जल्िाको मानि विकास सूचकांकको मान ०.४८८ रहेको 
ि । जस अनसुार औषत आय ु६८.४२ िषय तथा प्रलतव्यन्त्ि आम्दानी ११९३ अमेररकी ििर रहेको ि 
। राविय योजना आयोगको अनसुार यस न्त्जल्िामा ४८.७ प्रलतशत गररि रहेको देन्त्खन्त्ि 

२.६ नगरपालिकाको विकासको संभािना तथा अिसर  

स्थालनय आिस्यिा र  संभािनाको उपयोग गरी विकास उपिन्त्ब्ध हालसि गनय गाउाँपालिकाका जनप्रलतलनलध, 

कमयचारी तथा नागररक समाजको क्षमता विकास हनु ुजरुरी हनु्त्ि भन ेनगरपालिका मानि श्रोत विकासमा 
खचय गनुय पने देन्त्खन्त्ि । साथै नगरपालिकािे रोजगारीका अिसर सजृनाका िालग स्थालनयिालसमा मानि श्रोत 
विकासमा िगानी गनुय आिश्यक ि ।नगरपालिकिे सञ्चािन गरेका िा गने पूिायधार तथा संरचना विकास 
आयोजनािाट स्थानीय स्तरमा व्यिसाय, उत्पादन र रोजगारी सजृना गनय सक्न ेदेन्त्खन्त्ि । नगरपालिकाका 
विकासका प्रमखु संभािना तथा अिसरिाई िुाँदागत रुपमा देहायअनसुार प्रस्ततु गररएको ि :  

(क) न्त्जल्िाको सदरमकुाम रहेको नगरपालिका 
(ख) स्थानीय यातायात र सञ्चारको पहुाँच 

(ग) प्राकृलतक, धालमयक तथा सांस्कृलतक सम्पदाहरु  

(घ) ऐलतहालसक स्थिहरु  

(ङ) विराटनगर वकमाङथाङका सिक कोररिोरमा अिन्त्स्थत विकासन्त्मखु सहर 
(च) स्थालनय उत्पादनको िजारको उपिव्धता 
(ज) कृवषमा व्यिसायीकरण तथा विविलधकरणको सम्भािना 
(झ) अिैची खेती दगु्धजन्त्य उत्पादनको तथा को प्रचरु सम्भािना ।  

(अ) अरूण तेस्रो जिविधतु अयोजना िाट िाभ लिन सवकन े

(ट) मनासि ुवहमाि पियतारोहणकोिागी टे्रवकङ रूट 

 

२.७ विकासको समस्या तथा चनुौलत 

उच्चतम सम्भािना तथा अिसर िोकेको यस  नगरपालिकामा प्राकृलतक, आलथयक तथा सामान्त्जक, पूिायधार र 
व्यिस्थापकीय के्षरका समस्या तथा चनुौलतहरु विद्यमान रहेका िन ्। जििाय ुपररितयनको प्रभाि, िढ्दो 
िसाई सराई, प्रलतभा पिायन, र्दगो पूिायधार विकास र भउूपयोगसाँग सम्िन्त्न्त्धत समस्या र चनुौलतहरु टड्कारो 
रुपमा देन्त्खएका िन ्। जििाय ुपररितयनको नकारात्मक असरिाट यस पालिकामा पानीको उपिब्धता, 
हररयािी क्षेर, प्राकृलतक िातािरण र कृवष उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाि परेको ि । यस नगरपालिकामा 
मखु्य नगदेिािी हररूको उत्पादन खच्कदै गएको ि । यस नगरपालिकाका प्रमखु समस्या तथा चनूौलतहरु 
देहाय िमोन्त्जम रहेका िन ्।  
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(क) िड्दो िसाईसराई 

(ख) जैविक विविधतामा ह्रास 

(ग) अव्यिन्त्स्थत र कमजोर पूिायधार एिं संरचनाको विकास र लनमायण, 

(घ) िढ्दो दरमा नसने रोगमा िृवद्ध, 

(ङ) िाह्य रोजगारीमा आकषयण तथा प्रलतभा पिायन, 

(च) यिुा िेरोजगारी र उत्पादनमूिक वक्रयाकिापमा न्त्यूनता, 

((ि) मौलिक ज्ञान, भाषा, संस्कृलत, धालमयक तथा ऐलतहालसक सम्पदाको उपेक्षा, 

(ञ) तथ्याङ्क, स्रोत साधन र संगठन विकास र क्षमतामा न्त्यूनता आर्द ।  

यसका अलतररि संविधान र प्रचलित कानूनी व्यिस्था िमोन्त्जम जनताको िढ्दो अपेक्षा सम्िोधन, नलतजामूिक 
योजना तजुयमा र प्रभािकारी कायायन्त्ियन, गणुस्तरीय सेिा प्रिाह र विकास लनमायण गनय, स्थानीय सशुासन 
कायम गनय, विकास काययमा जनसहभालगता अलभिवृद्ध गनय र लनजी के्षरको िगानी आकवषयत गनय, विकास 
साझेदार तथा गैसस पररचािन िगायतका समस्या तथा चनूौलतहरु समते टड्कारो रुपमा देन्त्खएका िन ्। 
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पररच्िेद ३ 
नगरपालिकाको क्षमता विश्लशेण 

३.१ पररचय 

प्रस्ततु अध्ययनका क्रममा  नगरपालिकाको ितयमान अिस्था र कायायन्त्ियन क्षमता, सागंठलनक ढांचा र पद्धलत, 

कायय प्रवक्रया, मानि संसाधन विकासको अिस्था, सूचना व्यिस्थापन, आलथयक तथा वित्तीय व्यिस्थापन, न्त्याय 
सम्पादन अन्त्य लनकायहरुसाँग समन्त्िय जस्ता पक्षहरुमा आधाररत रही नगरपालिकाको विद्यमान क्षमतमको 
अिस्थाको िेखाजोखा र विश्लषेण गररएको ि । अध्ययनका क्रममा सहभालगतामूिक विलधहरु िन्त्क्षत समूह 
िििि, प्रत्यक्ष अििोकन, अन्त्तरवक्रयात्मक काययशािािाट प्राथालमक तहका सूचनाहरु संकिन, 

कमयचारीहरुको व्यन्त्िगत काययवििरण अध्ययन, तथा विद्यमान सस्ंथागत संरचना िगायतका वििरण तथा 
अलभिेख अध्ययन गरर दोस्रो तहका सूचनाहरु संकिन गररएको लथयो । यस काययको िालग आिश्यक पने 
प्रश्नाििी तथा चेकलिष्टहरु पूिय तयारी गरर कायायिय प्रमखु तथा सम्िन्त्न्त्धत कमयचारीहरुसंग िििि गररएको 
लथयो ।जस अन्त्तगयत तोवकएको मापदण्ि अनसुार केही पलन नभएको अिस्थािाई अंक १, शरुु गरेको तर 
प्रभािकारी हनु नसकेको अिस्था (औसत अिस्था) िाई अंक २, मापदण्ि अनसुार केही कुराहरु भएको र 
प्रयासहरु लनरन्त्तर अन्त्घ िवढरहेको अिस्थािाई अंक ३ र मापदण्ि अनसुार नै भएको अिस्थािाई अंक ४ 
रान्त्खएको लथयो । यसको विश्लशेण खााँका अनसुचुी २ मा समािसे गररएको ि ।  यसरी तयार गररएको 
िारम अन्त्तरवक्रयात्मक काययशािाका सहभागीहरु िीच िििि गरर भररएको लथयो ।त्यस्तै नगरपालिका 
को स्िमलु्याङकन को नलतजािार् प्रमखु अधार मालन कायय विधी अनरुूप विश्लसेण गररएको ि । यसको 
विन्त्ित विश्लशेण अनसुचुी १ मा प्रस्ततु गररएको ि ।  

३.२ सोच, िक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत तथा प्राथलमकता 

३.२.१ सोच 

यस क्षमता विकास योजनाको सोच देहायअनसुार रहेको ि:  

“सक्षम, सिि, पारदशी र जिािदेही खााँदिारी नगरपालिका” 

३.२.२ िक्ष्य 

यस क्षमता विकास योजनाको िक्ष्य देहाय िमोन्त्जम रहेको ि ।  

सेिा प्रिाहिाई सरि सहज, विकास उपिन्त्ब्धिाई प्रभािकारी र जिािदेहीताको अलभिवृद्ध गने,   

३.३.३ उद्दशे्य 

नगरपालिकाको ३ िषे क्षमता विकास योजना तजुयमाको प्रमखु उदेश्य स्थानीय तहको  काययसम्पादन 
सधुार ल्याउन रहेको ि । यसका मखु्य उदेश्यहरु लनम्न प्रकारको रहेको िन ।  
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• संविधान तथा प्रचलित काननुहरूिाट प्राप्त अलधकार अनरुूप जनउत्तरदायीपूणय ढंगिाट 
काययसम्पादन गनयका िालग गाउाँपालिकाका सिि र कमजोर पक्षहरूको पवहचान गनय, 

• स्थानीय तहिाई  प्राप्त अलधकार र न्त्जम्मेिारी दक्षताका साथ सम्पादन गनय जनलनिायन्त्चत 
पदालधकारी, कमयचारी तथा सहयोगी लनकायहरू िगायत स्थानीय विकासका 
सरोकारिािाहरूको काययदक्षता िवृद्धको िालग आिश्यकता पवहचान गनय सहभालगतामिुक 
विलध अििम्िन गनय, 

• प्रभािकारी सेिा प्रिाहका िालग आिश्यक ज्ञान, सीप, धारणा र विद्यमान क्षमता िीचको 
िरक पवहचान र आिश्यकतामा आधाररत क्षमता विकासका काययक्रम तजुयमा गरी 
कायायन्त्ियन गनय मागयदशयन प्रदान गनय, 

• सेिा प्रिाह तथा विकास व्यिस्थापनमा आधलुनक प्रशासनका निीनतम आयाम, प्रविलध र 
प्रणािीको अनसुरण तथा प्रयोग गने अधार तयार गनय, 

• संस्थागत विकास तथा मानि संशाधन विकासका क्षेरमा देन्त्खएका कमजोर क्षेरहरू पवहचान 
गरी क्षमता विकास काययक्रमिाई प्रवक्रयाका रूपमा सञ्चािन, कायायन्त्ियन तथा प्रयोग गनयका 
िालग काययनीलत लनधायरण गने, संस्थागत विकासका िालग िगानी गनुयपने क्षेरहरूको पवहचान 
गरी तदनरुूप संस्थागत विकासका काययक्रम तय गनय। 

३.४ क्षमता विकास रणनीलत 

नगरपालिकाको क्षमता विकास योजनाको िक्ष्य तथा उदे्दश्य हालसि गनय देहायअनसुारको रणनीलत 
अििम्िन गररनेि ।  

• स्थानीय शासन प्रणािी तथा नीलत, कानून, लनणयय, काययसम्पादन र सेिा प्रिाहिाई पारदशी, 
जिािदेही र प्रभािकारी िनाउने,  

• नगरपालिकाका नीलत, कानून तथा लनणयय प्रवक्रयामा िन्त्क्षत समदुाय र आम नागररकको 
संिग्नता र अपनत्ि िवृद्ध गने ।  

• स्थानीय सेिा प्रिाहिाई सरि, सहज, सूचना प्रविलधमा आधाररत र सेिाग्राहीमैरी िनाउने,  
• नगरपालिका कायायिय तथा ििा कायायियको संगठन क्षमता सदुृढीकरण गने, 

• काययविलध लनमायण गरी सेिा प्रिाह तथा कायय सम्पादनिाई व्यिन्त्स्थत गने ।  
• आन्त्तररक राजस्ि िवृद्धमा जोि गने,  

• राजस्िको स्रोत, आधार, दर र प्रशासनिाई सूचना प्रविलधमा आधाररत गरी व्यिन्त्स्थत गने,  

• सरकारी तथा साियजलनक सम्पन्त्त्तको पवहचान तथा अलभिेख तयार गरी संरक्षण र उपयोग 
गने,  

• स्रोत पररचािनका िालग लनजी क्षेर, समदुाय, गैसस, विकास साझेदार, प्रदेश र संघीय सरकारका 
लनकायहरुसाँग साझेदारी विकास गने, 

• योजना व्यिस्थापन प्रवक्रयािाई सरि, सूचना प्रविलध तथा नागररकमैरी र पारदशी िनाउने,  
• योजना तजुयमा, कायायन्त्ियन र अनगुमनिाई सूचनामा आधाररत, सहभालगतामूिक र 

नलतजामूिक िनाउने,  
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• गैसस, लनजी क्षेर, समदुायमा आधाररत संस्थासाँग समन्त्िय र साझेदारीमा अलभिवृद्ध गने । 

 

३.५ क्षमता अलभिृवद्ध प्राथलमकता 

क्षमता विकास योजना िक्ष्य तथा उदे्दश्य हालसि गने प्राथलमकता देहायअनसुार रहेका िन ्:  

• कुशि, पारदशी र जिािदेही ढंगिे स्थानीय सरकार सञ्चािन सन्त्चािन गरी सेिा प्रिाह र 
विकास काययिाई प्रभािकारी िनाउने,  

• विकास व्यिस्थापन र सेिा प्रिाह प्रवक्रयामा लसजयनशीिता र िैकन्त्ल्पक उपायहरू अििम्िन 
गने, 

• संगठन तथा व्यिस्थापन, क्षमता विकास र अन्त्तर सरकार, समदुाय, सहकारी, लनजी तथा गैर 
सरकारी संस्था साझेदारीको माध्यमिाट सेिा प्रिाह र विकास व्यिस्थापनिाई नलतजामूिक 
र प्रभािकारी िनाउने, 

• नगरपालिकाको सेिा प्रिाह र काययसम्पादनमा प्रभािकाररता अलभिवृद्ध गरी स्थानीय सशुासन 
कायम गने,  

३.६. नगरपालिकाको क्षमताको वततमान अवस्था ववश्िेशण 

नगरपालिकाको क्षमता विकासको विद्यमान अिस्थािाई लनम्न चार भागमा विभाजन गरी न्त्चरण 
तथा विश्लषेण गररएको ि: 

३.६.१ भौलतक स्रोत साधन:  

संस्थाको भलूमकािाई कम िागतमा प्रभािकारी रुपिे सम्पादन गनय आिश्यक पने काययस्थान 
तथा कायायिय सामग्री, सिारी साधन, मेलसन तथा उपकरण र सूचना तथा संचार प्रविलधको ितयमान 
अिस्थािाई यस अन्त्तगयत रान्त्खएको ि । 

काययस्थान: हािको नगरपालिका मखु्य कायायिय परुाना भिनहरुमा सञ्चािनमा रहेको ि। यी 
भिनहरुमा काययकक्षको अभाि ि भने कायायियको शाखाहरुको िेआउट व्यिन्त्स्थत िैन । 
पावकय ङ्ग, िस्न ेस्थान िगायत कायायिय स्थानको कमी भएकोिे कायय िातािरण सहज भएको 
देन्त्खदैन । यसका अलतररि नगरपालिका अन्त्तगयतका केही शाखाहरुमा पिुायधारको अभाि रहेको 
ि । यसिे नगरपालिकाको काययिाई व्यिन्त्स्थत रुपिे सञ्चािन गनय उपयिु स्थानको खोजी 
गरी पयायप्त सेिाग्राही मैरी काययस्थान, न्त्शश ुस्याहार केन्त्र, िैठक कक्ष, तालिम कक्ष र सभाहि 
सवहतको सरुन्त्क्षत भिनको लनमायण कायय अन्त्घ िढाउन आिश्यकता देन्त्खन्त्ि,। साविकमा गाउाँ 
विकास सलमलतिाट नगरपालिकाको ििामा रुपान्त्तरण भई आएका नयााँ ििाहरुमा नयााँ स्िास्थ्य 
चौकी िगायतका पिुायधारको िालग भिनहरु लनमायण गनुयपने आिश्यकता देन्त्खएको ि । 
नगरपालिकाको प्रायजसो ििाहरुको आफ्न ै भिन रहेकोि, कलतपय चाि ु िषयमा लनमायणको 
प्रकृयामा रहेका िन ।  
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कायायिय सामग्री: हाि नगरपालिकाका शाखा तथा ििाहरुमा आिश्यक पने न्त्यूनतम कायायिय 
सामग्रीहरु जस्तो िलनयचर, कम्प्यटुर/ल्यापटप, वप्रन्त्टर, िोटोकपी, टेलििोन आर्द विद्यमान िन ्
। नगरपालिकािे संगठन तथा व्यिस्थापन सभेक्षण प्रलतिेदन २०७२  पाररत गरी सो अनसुार 
विलभन्न विभाग, तथा शाखाहरुिाई उपयिु हनुे कायय गरेको भएता पलन हाि पनु संरचना हुाँदाको 
िखतमाा संिैधालनक अलधकारका आधारमा कमयचारी दरिन्त्दी पलन िदृ्धी भएकािे सोवह अनसुार 
कायय गरी विद्यमान काययस्थानको पनु िेआउट गरी आिश्यक काययस्थान सवहतको िलनयचर तथा 
कायायिय सामग्रीको ब्यिस्था गनुयपने आिश्यकता देन्त्खन्त्ि । त्यसै गरी ििा तथा स्िस्थ्य सेिा 
केन्त्रको कायायिय सामग्रीको आिश्यकता अध्ययन गरी सो अनसुार कायायिय सामग्रीहरु क्रमश: 
उपिब्ध गराउदै जान ुपने देन्त्खन्त्ि । 

सिारी साधन: नगरपालिकाका प्रमखु िाई चार पाङ्ग्ग्र ेसिारी साधन उपिब्ध गरार्एको ि । 
यसका अलतररि, अन्त्य शाखा तथा विल्िमा काम गने प्राविलधक कमयचारीहरुिाई मोटरसार्कि 
उपिब्ध गरार्एको ि । नगरपालिकाका ििा काययिियमा मोटर साईकि उपिब्ध गरार्एको 
ि । नगरपालिकाको काममा सहजता ल्याउन कायय सञ्चािन तथा अनगुमनको िालग एक िटा 
चार पाङ्ग्ग्र ेसिारी साधन उपिब्ध गराउन आिश्यक देन्त्खन्त्ि । 

मेलसन तथा उपकरण: नगरपालिकासंग िोहरमैिा व्यिस्थापनकोिालग वटपर तथा ट्याक्टरको 
उपिव्धता भएता पलन पयायप्त रहेका िैन््न । आगिागी लनयन्त्रणको िालग १ िटा िारुणयन्त्र 
रहको िन ् । नगरपालिकाको िोहरमैिा व्यिस्थापन, िातिरण संरक्षण तथा आगिागी 
लनयन्त्रणको िालग थप आधलुनक उपकरणहरुको आिश्यकता देन्त्खएको ि भने स्िास्थ्यजन्त्य 
िोहर व्यिस्थापनको िालग आिश्यक उपकरणको आिश्यकता महशस ुगररएको ि । यसका 
अलतररि लनमायण सामग्रीहरुको गणुस्तर परीक्षणको िालग प्रयोगशाखा उपकरणहरुको ब्यिस्था 
गनुय जरुरी देन्त्खन्त्ि । यसको व्यिस्था गनायिे न्त्जल्िाका अन्त्य स्थानीय तहिाई पलन सहयोग 
पयुायउने हुाँदा अन्त्तर स्थानीय तह साझेदारी गनय सवकन्त्ि ।  

सूचना तथा संचार प्रविलध: नगरपालिकमा सूचना प्रविलध शाखा स्थापना भई कायय सम्पादन भई 
आएको ि । नगरपालिकािे आफ्नो िेिसार्टिाई ब्यिन्त्स्थत रुपमा सञ्चािन गरररहेको ि । 
नगरपालिकाको काययसम्पादनमा सहजताका िालग कम्प्यटुर सफ्टियर प्रणािीहरु स्थापना गरी 
कायय गनय सरुूिात गरेको ि। सूचना तथा संचार प्रणािीमा सधुार ल्याउन   प्रयोग गरर 
एकआपसमा लिङ्क गने, आिश्यक थप सफ्टियर प्रणािीको प्रयोग गरी सञ्चािनमा ल्याउने तथा 
कायायियको आन्त्तररक संचारको िालगर्न्त्टरकमको आिश्यकता महशसु भएको ि ।  
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३.६.२ नीलत, योजना, कानून, काययविलध र पद्धलत: 

 नगरपालिकािाई प्राप्त अलधकारहरुको ब्यिन्त्स्थत तथा संस्थागत रुपमा कायायन्त्ियन गनय विलध 
तथा प्रणािीको स्थापना गनुय आिश्यक हनु्त्ि । यसका िालग आिश्यक नीलत, ऐन–लनयम, 

काययविलध, योजना आर्द तजुयमा गरी कायायन्त्ियमा ल्याउन ुजरुरी हनु्त्ि । त्यसैगरी सम्पादन 
गररने काययिाई ब्यिन्त्स्थत रुपिे सम्पादन गनय तथा सिैमा एउटै िझुार् ल्याउन प्रणािी लनधायरण 
गनुय पलन उन्त्त्तकै आिश्यक हनु्त्ि । काययप्रणािी अन्त्तगयत कायय सम्पादन प्रणािी, कायय िातािरण, 

संचार, समन्त्िय जस्ता पक्ष समािेश हनु्त्िन ्। यसै सन्त्दभयमा नगरपालिकािे तजुयमा गरेका विलध 
तथा काययप्रणािीहरुको विद्यमान अिस्थाको विश्लषेण गररएको ि : 
नीलत तथा रणनीलत: नगरपालिकािे िावषयक िजेट तथा काययक्रम तजुयमाको क्रममा िावषयक रुपमा 
नीलत तथा काययक्रम तजुयमा गररआएको ि । यसका अलतररि नगरपालिकािे हाि सम्म 
सिैधालनक अलधकार अनसुार ७ िटा ऐन तथा लनयम लनमायण गरर िेिसार्टमा प्रकासन गरेको 
ि भने केवह पाररत गरका अप्रकालसत भएकािे तत्काि प्रकासन गनुय पने देन्त्खन्त्ि । आिश्िा 
का आधारमा तत्काि  धेरै कानून लनमायण गनुय आिस्यक रहेको ि । यसमा भएको खािि 
िार्य परुा गनय कायय गनयकािागी विधान सलमलत िार्य सकृय िनाउन अिस्यक देन्त्खन्त्ि   

३.६.३ मानि संसाधन:  

नगरपालिकाको भलूमका सही तररकािे परुा गनयको िालग आिश्यक संख्यामा सवह क्षमता भएका 
जनशन्त्ि समयमै प्राप्त गनुयपदयि । यसै सन्त्दभयमा, नगरमा रहेका विद्यमान मानि संसाधन तथा 
थप आिश्यक मानि संसाधन प्रालप्तका िालग नगरपालिकािे गरको प्रयासहरुको विश्लषेण यस 
अन्त्तगयत रान्त्खएको ि । नगरपालिकामा प्रमखु, उपप्रमखु र १० जना ििाध्यक्ष तथा ४० जना 
ििा सदस्य रहेका िन भने ....जना का काययपालिका रहेको ि । पनुसंरचना पलि गठन 
भएको नगरपालिकािे संगठन तथा व्यिस्थापन सभेक्षणको कायय नभएकोिे नगरपालिकामा रहने 
शाखाहरु एकीन भई कमयचारी दरिन्त्दी लनधायरण भर्सकेको अिस्था ि र हाि नगरपालिकामा 
११२ जना स्थार्य, अस्थार्य तथा करारमा जनशन्त्ि काययरत रहेका िन। नगरपालिकाको 
काययिाई व्यिन्त्स्थत रुपमा सञ्चािन गनयको िालग संगठन तथा ब्यिस्थापन सभेक्षण को सझुाि 
अनसुारका शाखाहरुको ब्यिस्था, विद्यमान कमयचारीहरुको लमिान तथा थप कमयचारी प्रालप्त गने 
प्रकृया तत्कािै अन्त्घ िढाउन आिश्यक देन्त्खन्त्ि । साथै केही विषयगत विषेशज्ञहरुको दरिंदीको 
ब्यिस्था गरी तत्कािै लनयिु गनुयपने आिश्यकता महशसु गररएको ि । हाि नगरपालिकामा 
लनम्न संख्यामा कमयचारी रहेका िन ।  
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३.६.४ मानि संसाधन क्षमता विकास:  

नगरपालिकाको भलूमकािाई प्रभािकारी रुपमा सम्पादन गनय विद्यमान मानि संसाधनको क्षमता 
(ज्ञान, सीप र मनोिनृ्त्त्त) मा लनरन्त्तर सधुार ल्याउन जरुरी हन्ं ुि ।  यस अन्त्तगयत स्थानीय 
सरकारका भलूमका परुा गने न्त्जम्मेिारीमा रहको जनशन्त्ि (लनिायन्त्चत पदालधकारीहरु, कमयचारीहरु, 

स्थानीय सरकारसंग प्रत्यक्ष सम्िग्न भई कायय गने उपभोिा सलमलतका पदालधकारीहरु, 

स्ियंसेिीहरु आर्द) को क्षमता विकास पदयि । नगरपालिकािे मानि संसाधन विकासका िालग 
गरेका प्रयासहरुको विश्लषेणिाई यस अन्त्तगयत रान्त्खएको ि । नगरपालिकाका जनप्रलतलनलधहरु 
तथा कमयचारीहरुिाई नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र अन्त्य विकास साझेदा रहरुिाट आपूलतयमा 
आधाररत विलभन्न तालिमहरु उपिब्ध गरार्एको भएता पलन यवकन तथ्याङक रहेको िैन। 
नगरपालिकाको आ.ि. २०७८।७९ को िावषयक िजेट ६५,१५, ७२,८०० मध्ये विलभद क्षेरमा  
तालिम तथा क्षमता विकासमा िजेट विलनयोजन गरेतापलन क्षमता विकासका क्षेरिार् यवकन 
नगरेकािे कलत िजेट विलनयोजन गररयो प्रस्ट देन्त्खदैन। तथावप, नगरपालिकाको पररिलतयत भलूमका 
अनसुार कायय सम्पादनका िालग जनप्रलतलनलधहरु तथा कमयचारीहरुको क्षमता विकासकोिालग 
योजनािद्ध रुपमा काययक्रमहरु संचािन गनुयपने आिश्यकता भने महससु गरेको देन्त्खन्त्ि ।  

३.६.५ नगर पालिकाको स्िमलु्याङकन र क्षमता को खािि:  

संिैधालनक तथा कानूनी व्यिस्था अनसुार स्थानीय शासन, सेिा प्रिाह र विकास लनमायण काययिाई समािेशी, 
सहभालगतामूिक, नलतजामूिक र पारदशी िनाउन नीलत, कानून, काययविलध तथा मापदण्ि, योजना र 
काययक्रम, भौलतक पूिायधार तथा सवुिधा, सीप र दक्षता अलभिृवद्ध गनय स्थानीय तहको संस्थागत स्िमूल्याङ्कन 
िाट देन्त्खएको अिस्थाको आधारमा क्षमताको आिश्यकता पवहचान गरी क्षमता विकास योजना तजुयमा 
गररएको ि । यस सम्िन्त्धी विस्ततृ वििरण अनसूुची १ मा प्रस्ततु गररएको ि ।  

तालिका नं १ 

२०७७।०७८ को नगरपालिकाको स्िमलु्याङकन 

विषय क्षरे पणुांक प्राप्त अंक  प्रलतसत  

शासवकय प्रिन्त्ध ९ ७ ७७.७८ 

संघठन तथा प्रशासन ८ ४.५ ५६.२५ 

िावषयक िजेट तथा योजना व्यिस्थापन ११ ७.५ ६८.१८ 

विलतय तथा आलथयक व्यिस्था  ११ ९.२५ ८४.०९ 

सेिा प्रिाह १६ १०.७५ ६७.१९ 

न्त्यावयक कायय सम्पादन  ७ ६.५ ९२.८६ 

भौलतक पिुायधार  १३ ६.७५ ५१.९२ 

सामान्त्जक समाािेन्त्शकरण १० ५ ५० 
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संरक्षण तथा विपद व्यिस्थापन  ९ ४.५ ५० 

सहकायय र समन्त्िय ६ १ २०.८३ 

जम्मा १०० ६३ ६३ 
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३.७ क्षमता विकास कायययोजना 

क्षमताको अिस्था विश्लषेण तथा आिश्यकता िेखाजोखाको आधारमा पवहचान भएका क्षमता विकास सम्िन्त्धी काययहरु समािेश कायययोजना देहायअनसुार 
तालिकामा प्रस्ततु गररएको ि : 

तालिका २ 

खााँदिारी नगरपालिकाको क्षमता लिकास योजना 

 /sd ?= xhf/df 

विषय क्षरे अनसुार प्रस्तावित काययहरु न्त्जम्मेिारी िावषयक स्रोत आिश्यकता जम्मा िागत 
@)&(÷*) @)*)÷*! @)*!÷*@ 

१. शासकीय प्रिन्त्ध  1500 1400 1400 4300 

स्थानीय तहको अलधकार क्षरेका विषयमा नीलत, कानून, 

काययविलध लनमायण, प्रिोधीकरण, प्रकाशन र पररमाजयन 
प्रशासन शाखा 

300 300 400 1000 

सलमलत/उप–सलमलत िैठक सञ्चािन सम्िन्त्धी काययविलध लनमायण 
र सो सम्िन्त्धमा अननु्त्शक्षण 

काययपालिका, प्रशासन शाखा 
200 200 200 600 

आन्त्तररक लनयन्त्रण प्रणािी सञ्चािन लनदेन्त्शका तयार गने र 
सो अनसुार अनगुमन प्रलतिदेन तयार गने 

काययपालिका, प्रशासन शाखा, आलथयक 
प्रशासन शाखा 

250 200 100 550 

सदाचार नीलत तजुयमा, लनिायन्त्चत पदालधकारी आचारसंवहता तजुयमा 
र सम्पन्त्त्त वििरण तयार साियजलनकीकरण  

काययपालिका, प्रशासन शाखा 
100 100 100 300 

सामान्त्जक जिािदेवहता तथा सशुासन प्रिद्र्धन काययक्रम 
(नागररक सन्त्तषु्टी सभेक्षण, साियजलनक सनुिुाई, साियजलनक 
परीक्षण, साियजलनक खचयको िेखाजोखा, सामान्त्जक परीक्षण, 

लमलिया काययक्रम) 

काययपालिका, प्रशासन शाखा 

300 300 300 900 
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विषय क्षरे अनसुार प्रस्तावित काययहरु न्त्जम्मेिारी िावषयक स्रोत आिश्यकता जम्मा िागत 
@)&(÷*) @)*)÷*! @)*!÷*@ 

SUTRA मा आधाररत भई राजस्ि, खचय तथा िजेट तयारी 
सम्िन्त्धी तालिम तथा व्यिहाररकT अभ्यास 

आलथयक प्रशासन/शाखा योजना शाखा 
350 300 300 

950 
 
 
 

२. संगठन तथा प्रशासन  
4300 4100 4300 12700 

क्षमता विकास योजना कायायन्त्ियन, समीक्षा र अद्यािधीकरण काययपालिका, प्रमखु, प्र.प्र.अ., प्रशासन 
शाखा 

0 0 200 200 

कमयचारी तथा जनप्रलतलनलध प्रन्त्शक्षण काययक्रम (अलभमखुीकरण, 

सेिाकािीन तालिम, प्रवक्रया सहजीकरण) 
काययपालिका, प्रमखु, प्र.प्र.अ., प्रशासन 
शाखा 

2000 2000 2000 6000 

स्थानीय तह अनभुि आदानप्रदान तथा अन्त्तरवक्रया काययक्रम काययपालिका, प्रमखु, प्र.प्र.अ., प्रशासन 
शाखा 

1000 1000 1000 3000 

िावषयक समीक्षा तथा एकीकृत प्रगलत वििरण ढााँचा तथा 
लनदेन्त्शका तजुयमा तथा आिलधक एकीकृत वििरण तयारी 

योजना शाखा तथा सिै विषयगत 
शाखाहरु 

200 200 200 600 

संगठन व्यिस्थापन सभेक्षण (संगठन संरचना, दरिन्त्दी 
लनधायरण, एकार् तथा  पदगत काययवििरण तयारी) 

काययपालिका, प्रशासन शाखा 
500 300 300 1100 

नलतजामखुी कायय सम्पादन काययक्रम (नलतजामखुी 
काययसम्पादनका िालग प्रमखु तथा प्र.प्र.अ. िीच र प्र.प्र.अ र 
शाखा प्रमखु िीच कायय सम्पादन सम्झौता) र िावषयक सलमक्षा 

अध्यक्ष, प्रमखु प्रसासवकय अलधकृत 
र शाखा प्रमखु 100 100 100 300 

कमयचारी प्रोत्साहन काययक्रम काययपालिका तथा प्र.प्र.अ 500 500 500 1500 

३. िावषयक िजेट तथा योजना व्यिस्थापन  2700 5100 2200 10000 

जोन्त्खम संिेदनशीि भउूपयोग योजना तजुयमा, कायायन्त्ियन र 
लनयमन  

काययपालिका, योजना शाखा 
0 3000 0 3000 
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विषय क्षरे अनसुार प्रस्तावित काययहरु न्त्जम्मेिारी िावषयक स्रोत आिश्यकता जम्मा िागत 
@)&(÷*) @)*)÷*! @)*!÷*@ 

विषयगत गरुुयोजना तजुयमा र अद्यािलधकरण (कृवष, पययटन, 

यातायात, विपद व्यिस्थापन तथा जििाय ुउत्थानशीिता) 
प्रमखु, प्र.प्र.अ तथा योजना शाखा 

200 200 200 600 

आयोजना िैंक तथा  योजना तजुयमा  काययपालिका र प्र.प्र.अ.  500 500 500 1500 

विषयगत सलमलत सञ्चािन काययविलध लनमायण र सलमलत िालग 
योजना र िजेट तजुयमा सम्िन्त्धी अलभमखुीकरण (राजस्ि 
परामशय सलमलत, स्रोत अनमुान तथा िजेट सीमा लनधायरण सलमलत 
र िजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलत) 

प्रमखु, उपप्रमखु र प्र.प्र.अ तथा 
योजना शाखा 

500 500 500 1500 

तेश्रो पक्षिाट प्राविलधक परीक्षण तथा आयोजनाको मूल्याङ्कन  
(रु. २५ िाख भन्त्दा िढी िागतका िावषयक ३ िटा) 

प्रमखु, प्र.प्र.अ., योजना तथा पूिायधार 
विकास शाखा 200 200 200 600 

र्दगो विकासका िक्ष्य स्थानीयकरण मागयन्त्चर तयारी र 
अध्यािलधक 

काययपालिका, प्र.प्र.अ र सिै शाखा 
500 0 100 600 

नीलत, िजेट र काययक्रमको िैवङ्गक तथा जििाय ुपरीक्षण 
काययक्रम 

काययपालिका, विषयगत सलमलत, 

प्र.प्र.अ. तथा विषयगत शाखा 
300 200 200 700 

िजेट सीमा र मागयदशयन तयारी सम्िन्त्धी अलभमखुीकरण 
काययक्रम 

काययपालिका, प्र.प्र.अ र सिै शाखा 
100 100 100 300 

उपभोिा सलमलत क्षमता विकास काययक्रम  प्रमखु, प्र.प्र.अ. योजना तथा पूिायधार 
विकास शाखा 

200 200 200 600 

गैसस िेस्क स्थापना र गैससको िजेट तथा काययक्रम िावषयक 
िजेट तथा काययक्रममा समािेशीकरण, कायायन्त्ियन, अनगुमन 
तथा प्रलतिदेन 

सामान्त्जक विकास शाखा 
100 100 100 300 

४. वित्तीय तथा आलथयक व्यिस्थापन  1900 1200 1200 4300 
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विषय क्षरे अनसुार प्रस्तावित काययहरु न्त्जम्मेिारी िावषयक स्रोत आिश्यकता जम्मा िागत 
@)&(÷*) @)*)÷*! @)*!÷*@ 

राजस्ि सधुार योजना लनमायण कायायन्त्ियन र समीक्षा काययपालिका, राजस्ि परामशय 
सलमलत, प्र.प्र.अ., राजस्ि शाखा 

500 300 300 1100 

राजस्ि व्यिस्थापन सूचना प्रणािी लनमायण र सञ्चािन  काययपालिका, राजस्ि परामशय 
सलमलत, प्र.प्र.अ., राजस्ि शाखा 

500 200 200 900 

राजस्ि परामशय सलमलत तथा शाखा सदुृढीकरण काययक्रम काययपालिका, राजस्ि परामशय सलमलत, 

प्र.प्र.अ., राजस्ि शाखा 
200 200 200 600 

करदाता न्त्शक्षा काययक्रम (ििा स्तरमा िावषयक १ पटक) राजस्ि परामशय सलमलत, प्र.प्र.अ., 
राजस्ि शाखा र ििा कायायिय 

100 100 100 300 

खररद गरुुयोजना र िावषयक खररद योजनाको समीक्षा तथा 
अद्यािधीकरण 

प्र.प्र.अ, आलथयक प्रशासन शाखा र 
अन्त्य सहयोगी शाखाहरु 

400 200 200 800 

आिलधक तथा िावषयक विकास काययक्रमको आिलधक समीक्षा 
गोष्ठी आयोजना, एकीकृत प्रलतिदेन तयारी तथा साियजलनकरण 

काययपालिका, प्र.प्र.अ, विषयगत शाखा 
100 100 100 300 

आलथयक सिेक्षण/समीक्षा प्रलतिदेन र िावषयक रुपमा 
अद्यािलधकरण 

प्र.प्र.अ., योजना शाखा र विषयगत 
शाखाहरु 

100 100 100 300 

५. साियजलनक सेिा प्रिाह  2600 2600 2400 7600 

सेिाग्राही सन्त्तषु्ट सिेक्षण (सेिाग्राही सन्त्तषु्टी मापन तथा सेिा 
प्रिाह सम्िन्त्धमा पषृ्ठपोषण) 

काययपालिका, प्र.प्र.अ., विषयगत 
शाखा 

200 200 200 600 

सूचना प्रविलधमा आधाररत सेिा प्रिाह काययक्रम (अनिार्न 
रन्त्जिेसन िा कम्प्यटुर विलिङ्ग, अनिाईन लसिाररश, योजना 
व्यिस्थापन)  

काययपालिका, प्र.प्र.अ., विषयगत 
शाखा 500 500 300 1300 

सेिा प्रिाह सम्िन्त्धी मापदण्ि र कायय सञ्चािन प्रणािी क्र्ए 
तयारी  

 काययपालिका 
100 100 100 300 
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घमु्ती सेिा सञ्चािन (ििा िा आिश्यकता अनसुार) काययपालिका, ििा अध्यक्ष प्र.प्र.अ. 300 300 300 900 

स्िास्थ्य तथा न्त्शक्षा के्षरमा क्षमता विकास तालिम समन्त्न्त्धत शाखा 1500 1500 1500 4500 

६. न्त्यावयक काययसम्पादन  1700 1700 1700 3400 

न्त्यावयक सलमलत, मेिलमिाप केन्त्र तथा मिेलमिापकतायको 
कानूनी, भौलतक र प्राविलधक सीप अलभिृवद्ध काययक्रम 

न्त्यावयक सलमलत र सलमलतको 
सन्त्चिािय 

1000 1000 1000 2000 

वििाद मध्यस्थता, कानूनी साक्षरता तथा मिेलमिाप काययक्रम न्त्यावयक सलमलत, कानून तथा न्त्याय 
शाखा 

700 700 700 1400 

७. भौलतक पूिायधार विकास  2750 2300 1500 6550 

पालिका स्तरीय सिकको िगीकरण, नामाकरण, मापदण्ि 
लनधायरण तथा  सिक यातयात गरुुयोजना अद्यािधीकरण 

काययपालिका, योजना  शाखा 
1500 0 200 1700 

साियजलनक–लनजी साझेदारी नीलत, ऐन तथा लनयमाििी तजुयमा र 
पूिायधार र सवुिधाको विकास र विस्तारमा लनजी के्षर पररचािन) 

काययपालिका, प्रशासन शाखा 
300 300 300 900 

साियजालनक खररद, अनगुमन, गणुस्तर मापन, application of 

modern survey tools training   

काययपालिका, योजना शाखा, पिुायधार 
शाखा  

350 400 400 1150 

पूिायधारको र्दगो संञ्चािन तथा ममयत संभार कोष स्थापना नीलत 
तथा काययविलध लनमायण र पररपािना (िाभग्राहीको योगदान 
सवहत) 

काययपालिका, योजना तथा पूिायधार 
विकास शाखा 400 400 400 1200 

सिक तथा िन्त्स्त विकास योजना लनमायण MTMP योजना तथा पूिायधार विकास शाखा 0 1000 0 1000 
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संन्त्क्षप्त िातािरणीय अध्ययन (BEA) प्रारन्त्म्भक िातािरणीय 
परीक्षण (EIA) र िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन (IEE) सम्िन्त्धी 
नीलतगत, कानूनी र प्रवक्रयागत व्यिस्था सम्िन्त्धमा काययपालिका, 
विषयगत शाखा र सरोकारिािा िालग अलभमखुीकरण 

िातािरण शाखा, योजना शाखा 

200 200 200 600 

८. सामान्त्जक समािेशीकरण  1500 1650 1800 4950 

िुिािुत िगायत सामान्त्जक कुरीलत, अन्त्धविश्वास, िैवङ्गक विभेद 
र वहंसाका घटना न्त्यूनीकरण तथा सामान्त्जक सद्भाि सम्िन्त्धी 
सचेतना तथा जागरण सञ्चािन 

काययपालिका, मवहिा,िाििालिका 
तथा जेष्ठ नागररक शाखा 300 300 300 900 

िाििालिका पनुस्र्थापना केन्त्र, जेष्ठ नागररक आश्रय केन्त्र, 

अशि स्याहार केन्त्र स्थापना िगायत संरक्षण सम्िन्त्धी नीलत, 

कानून तथा प्रवक्रयागत व्यिस्था र पूिायधार तथा संरचना लनमायण 
पैरिी क्षमता विकास काययक्रम 

काययपालिका, मवहिा, िाििालिका 
तथा जेष्ठ नागररक शाखा, योजना 
शाखा 

200 200 300 700 

सामान्त्जक कुररती लनयन्त्रण सम्िन्त्धी नीलत, कानूनी र प्रवक्रयागत 
व्यिस्था सम्िन्त्धी सचेतनामूिक काययक्रम  

काययपालिका, मवहिा, िाििालिका 
तथा जेष्ठ नागररक शाखा, न्त्यावयक 
सलमलत 

200 200 250 650 

विज्ञ परामशयद्धारा नीलत, योजना तथा काययक्रमको िैंलगक परीक्षण   
(GESI Audit ) प्राप्त लनष्कषय अनसुार नीलत योजना तथा 
काययक्रममा पररमाजयन 

काययपालिका, मवहिा, िाििालिका र 
जेष्ठ नागररक शाखा 200 150 150 500 

अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरूको िालग सशन्त्िकरण तथा 
आयआजयन काययक्रम 

काययपालिका, मवहिा, िाििालिका र 
जेष्ठ नागररक शाखा 

100 300 300 700 
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मवहिा सशन्त्िकरण, आयआजयन तथा क्षमता विकास काययक्रम काययपालिका, मवहिा, िाििालिका र 
जेष्ठ नागररक शाखा 

500 500 500 1500 

९. िातािरण संरक्षण तथा विपद व्यिस्थापन  1800 1600 1600 5000 

विपद् जोन्त्खम व्यिस्थापनका िालग नीलत, ऐन, काययविलध, योजना 
तथा काययक्रम तजुयमा र पालिका तथा ििा स्तरमा 
अलभमखुीकरण  

काययपालिका, प्रशासन शाखा, योजना 
शाखा, िातािरण शाखा 500 300 300 1100 

प्रकोप रोकथाम, विपद पूिय तयारी, उद्धार र राहत सामग्रीको 
व्यिस्थापन 

काययपालिका, िातािरण शाखा, 
योजना शाखा 

500 200 200 900 

स्थानीय प्राकृलतक श्रोत संरक्षण नीलत, ऐन, िातािरणमैरी योजना 
तथा काययक्रम तजुयमार कायायन्त्ियन 

काययपालिका, िातािरण शाखा 
200 100 100 400 

आधार पूिायधार सवहत िातािरणमैरी नगरपालिका घोषणा काययपालिका, िातािरण शाखा   500 500 1000 

िाि उद्यान/खलु्िाके्षर, हररयािी क्षेर विस्तारका िालग स्थान 
पवहचान तथा काययक्रम र िजेट तजुयमामा सहजीकरण  

काययपालिका, िातािरण शाखा, योजना 
शाखा 

300 300 300 900 

िातािरण संरक्षण सम्िन्त्धी काययक्रम तजुयमा, कायायन्त्ियनमा टोि 
विकास संस्था, नागररक तथा लनजी क्षेर र गैसस सहभालगताको 
िालग समन्त्िय, सम्िन्त्ध विकास र पैरिी काययक्रम  

काययपालिका, िातािरण शाखा, योजना 
शाखा र अन्त्य विषयगत शाखा 300 200 200 700 

१०. सहकायय र समन्त्िय  600 600 600 1800 

संघ र प्रदेश सरकारसाँग लनयलमत सञ्चार, समन्त्िय र पैरिी 
काययक्रम 

काययपालिका, अध्यक्ष प्र.प्र.अ. र 
प्रशासन शाखा 

200 200 200 600 

अन्त्तर स्थानीय तह संयिु िगानी के्षर तथा आयोजनाको 
पवहचान, आयोजना तथा काययक्रम सञ्चािन विलध, िगानी र िाभ 
िााँििााँटको ढाचा तयारी 

काययपालिका, अध्यक्ष प्र.प्र.अ. र 
प्रशासन शाखा 200 200 200 600 
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स्थानीय तह िीच साझा वहत र सरोकारको विषयहरु खोजी तथा 
समन्त्ियका संयिु सलमलत लनमायण र पररचािन  

काययपालिका, अध्यक्ष प्र.प्र.अ. र 
प्रशासन शाखा 

200 200 200 600 

s'n hDdf  21350 22250 18700 60600 
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पररच्िेद  ४ 
क्षमता विकास योजना कायायन्त्ियन 

 

४.१ स्रोत आिश्यकता 

  

मता विकास योजना कायायन्त्ियनका िालग नगरपालिकािे िावषयक िजेट तथा काययक्रम तजुयमा गदाय नै स्रोतको 
ब्यिस्था गनुय पने हनु्त्ि । यद्यवप, यसको कायायन्त्ियको िालग िाह्य सहयोग समते जटुाई आिश्यक स्रोत 
(िजेट, समय तथा स्रोत ब्यन्त्ि) को व्यिस्थापन गनुय चनुौतीपणुय नै हनु्त्ि । क्षमता विकास योजनामा समािेश 
गररएका कलतपय काययक्रम/वक्रयाकिापहरु सहयोगी संस्थाहरुसंगको साझेदारीमा पलन संचािन गनय सवकन े
हुाँदा  समन्त्िय तथा सहकाययको महत्िपूणय भलूमका रहन्त्ि । यसका िालग मानि संसाधन विकास शाखाको 
भलूमका  महत्िपूणय हनु जान्त्ि । 

 

क्षमता विकास योजनािे लनर्दयष्ट गरेको िक्ष्य तथा उद्दशे्य हालसि गनय तजुयमा गररएको कायय योजनामा 
नगरपालिकाको आन्त्तररक र िाह्य श्रोतिाट हालसि गने िक्ष्य सवहत स्थानीय विकासका सरोकारिािािाट 
हनु सक्ने िगानीका स्रोतहरू पररचािन गररन ेि । यस क्षमता विकास योजना कायायन्त्ियनको िालग लतन 
आलथयक िषयमा कुि रु. ६ करोि ६ िाख  खचय हनु सक्ने अनमुान गररएको ि । योजनाको विषय क्षेर 
अनसुारको अनमुालनत िागत रकम देहायको तालिकामा प्रस्ततु गररएको ि । योजनामा प्रस्ताि गररएका 
केवह काययक्रम नेपाि सरकारको लनयलमत काययक्रमिे सम्िोधन गने, केवह कृयाकििहरु प्रदेश ससुासन 
केन्त्रको लनयलमत काययक्रममा पने भएको तथा केवह पालिकाको भौलतक पिुायधार संग जोलिने, तथा केवहको 
िागी विकास साझेदार संग पलन सरोकार राख्न े भएकािे प्रस्तावित िजेटको कररि ६० प्रलतसत अथायत 
िावषयक १ करोि िरािरको रकम क्षमता विकासका िालग पालिकाको लनयलमत िजेट िाट विलनयोजन गनुय 
पने देन्त्खन्त्ि । नगरपालिकाको िावषयक िजेट ८० करोि अनमुालनत हुाँदा ३ िषयमा २ अरि ४० करोि 
हुाँने हुाँदा यसको आधारमा क्षमता विकास योजना कायायन्त्ियनका िालग कुि िजेटको कररि २.७५ प्रलतशत 
विलनयोजन गनुयपने देन्त्खन्त्ि । तर कलत पयकाययक्रम प्रदेस तथा संघको  लनयलमत काययक्रमिे संिोधन गने 
हुाँदा २ प्रलतसत हाराहरीमा िजेट विलनयोजन गरे िक्ष हालसि गनय सवकन्त्ि ।   

 

तालिका नं ३ 

 िावषयक स्रोत आकिन 
विषयगत क्षरेहरु 

 

cfly{s jif{ cg';f/ ah]6 -?= xhf/df_ 
hDdf nfut  

@)&(÷*) @)*)÷*! @)*!÷*@ 

१.शासकीय प्रिन्त्ध 1500 1400 1400 4300 

२.संगठन तथा प्रशासन 4300 4100 4300 12700 

३.िावषयक िजेट तथा योजना तजुयमा 2700 5100 2200 10000 

४.वित्तीय एिं आलथयक व्यिस्थापन 1900 1200 1200 4300 

५.सेिा प्रिाह 2600 2600 2400 7600 

६.न्त्यावयक काययसम्पादन 1700 1700 1700 3400 
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७.भौलतक पूिायधार 2750 2300 1500 6550 

८.सामान्त्जक समािेशीकरण 1500 1650 1800 4950 

९.िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन 1800 1600 1600 5000 

१०.सहकायय र समन्त्िय 600 600 600 1800 

hDdf 21350 22250 18700 60600 

 

४.२ स्रोत पररचािन रणनीलत 

नगरपालिकाको क्षमता विकास योजना कायायन्त्ियनका िालग लनम्न रणनीलतहरु अििम्िन गने गरी प्रस्ताि  

गररएको ि:  

o प्रत्येक िषय िावषयक िजेटमा क्षमता विकास काययक्रम समािेश गने र कायायन्त्ियनका 
िालग िजेट विलनयोजन गने,  

o संस्थागत अिस्था तथा मानि संसाधन विकास आिश्यकतािाई ध्यानमा राखी 
क्षमता विकास  काययक्रमहरुिाई प्राथलमकताको आधारमा क्रमश: संचािन गने,  

o संघीय मन्त्रािय, प्रदेश सरकार, वपएिन्त्जएसपी, लनजी क्षेर तथा विकास 
साझेदारहरुसंगको साझेदारी र  सहकाययमा क्षमता विकास काययक्रम संचािन गने,  

o क्षमता विकास वक्रयाकिापको गणुस्तरको सलुनन्त्ितताका िालग काययक्रम सञ्चािन 
अिलधलभरै तथा कायय सम्पन्न भएपलि अनगुमन गने,  

o क्षमता विकास योजनािार् नलतजामखुी सेिा प्रिाह तथा काययसम्पादनसाँग आिद्ध 
गने,  

o क्षमता विकासका वक्रयाकिाप संचािन गदाय मवहिा, दलित, मधेशी, आर्दिासी, 
जनजालत, सीमान्त्तीकृत िगायत पिालि परेका िगय र समदुायिाई समेत िन्त्क्षत गरी 
िैंलगक समानता तथा सामान्त्जक समािेशीकरणकोमूिप्रिाहीकरणिाई प्रिधयन गने 
खािका वक्रयाकिापहरुिाई प्राथलमकता र्दने, 

o क्षमता विकास योजना कायायन्त्ियन गदाय प्रदेश र सङ्घीय सरकारका लनकायहरुसंग 
समन्त्िय गरी दोहोरो पना हनु नर्दने,  

o निीनतम अिधारणा तथा सूचना प्रविलधहरुको उपयोगिाई प्रोत्साहन गने,  

o यस क्षमता विकास योजनाको कायायन्त्ियनको अलतररि विकास प्रशासन तथा सेिा 
प्रिाहमा आएका निीनतम अिधारणा, सोंच, प्रविलध, नयााँ नीलत–लनयम जस्ता पक्षमा 
क्षमता विकास गनय सङ्घीय तथा प्रादेन्त्शक मन्त्राियद्वारा संचालित काययक्रम, आयोग, 

विभाग तथा अन्त्य विन्त्शष्ट प्रकृलतका क्षमता विकासका क्षेरमा वक्रयाशीि लनकायिाट 
संचािन गररने काययक्रमहरुमा सहभागी हनुे, र  

o  क्षमता विकास योजनािाई िावषयक रुपमा अद्यािलधक गदै िैजाने । 
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४.३ क्षमता विकास योजना कायायन्त्ियन रणनीलत  

िावषयक िजेट तथा काययक्रमका माध्यमिाट मध्यम अिलधको यस क्षमता विकास योजना कायायन्त्ियन 
गररनेि । क्षमता विकास योजनाको आधारमा तीन िषयको श्रोत तथा खचयको प्रक्षेपण सवहत 
मध्यमकािीन खचय संरचना तयार गररनेि । मध्यमकािीन खचय संरचना िमोन्त्जम प्राथलमकता प्राप्त 
काययक्रममा िावषयक िजेट तथा काययक्रम तयार गरी योजनाको कायायन्त्ियन गररनेि ।  
अनगुमन तथा मूल्याङ्कनमा नेपाि सरकारिाट उपिब्ध र्दग्दशयन तथा नगरपालिकािाट स्िीकृत 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन काययविलध अनसुार नगर काययपालिका कायायिय, विषयगत सलमलत, अनमुगन 
तथा सपुरीिेक्षण सलमलत तथा विषयगत शाखा तथा ििा कायायियिाट प्रवक्रया तथा नलतजा अनगुमन 
तथा उपिब्धीको समीक्षा तथा प्रभािको िेखाजोखा गररनेि । क्षमता विकास योजनाको प्रभाि, 

असर, प्रलतिि तहको नलतजा मापन तथा सञ्चालित काययक्रमको प्रवक्रया अनगुमन गररनेि । 
प्रवक्रया अनगुमन तथा प्राप्त नलतजाको मापन गने प्रमखु न्त्जम्मेिारी खााँदिारी नगरपालिकाको हनुेि 
भने यस काययमा अनगुमन तथा सपुरीिेक्षण सलमलतिाईय पररचािन गररनेि । यस क्षमता विकास 
योजनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका औजार तथा विलध देहायअनसुार रहनेि :  

• स्थिगत अनगुमन 

• कायययोजना (िक्ष्य) र प्रगलत िीच तिुना 
• नागररक अनगुमन 

• नलतजामा आधाररत ढााँचा अनसुार नलतजा अनगुमन तथा िावषयक समीक्षा 
• नलतजामूिक ढााँचा अनसुार सहभालगतामूिक मध्यािलध समीक्षा  
• नलतजामूिक ढााँचा अनसुार सहभालगतामूिक अन्त्न्त्तम समीक्षा (तेश्रो पक्षिाट मूल्याङ्कन) 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको उपरोि विलध तथा औजारहरुको प्रयोग गरी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
योजना अनसुार आिलधक योजना, िावषयक काययक्रमसाँगै क्षमता विकास योजनाको अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कनको व्यिस्था नगरपालिकािे गनेि ।   
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अनसुचुी १: क्षमताको अिस्था विश्लषेण तथा आिश्यकता पवहचान ( स्थानीय सरकारको स्िमलु्याङकनका आधारमा) 

विषय क्षरे –१: शासकीय प्रिन्त्ध 

विषयगत के्षर तथा सूचक अपेन्त्क्षत अिस्था हािको अिस्था खािि प्रस्तावित काययहरु 

१.१ सभाको सञ्चािन 
प्रवक्रया 

सभाको िैठक भन्त्दा ७ र्दन 
अगािै सदस्यहरुिाई िििि 
र लनणयय गनुय पने विषयहरु स्पष्ट 
रुपमा लिन्त्खत जानकारी गराउने 
गररएको 

सभाको िैठक भन्त्दा ७ र्दन 
अगािै सदस्यहरुिाई 
ििििका विषयहरु समािसे 
गरर पराचार तथा विधतुीय 
माध्यम दिैु प्रयोग गरेको ।   

सभामा मार भएको 
सिै िैठकमा नभएको 

सभा तथा लनयलमत िैठकमा सचुना 
व्यिस्थापन गने ।  

१.२ सभा र काययपालिकाका 
सलमलत/उप–सलमलत 
सञ्चािन काययविलध  

सलमलत/उप–सलमलत िैठक र 
सभा सञ्चािन सम्िन्त्धी 
काययविलध लनमायण र कायायन्त्ियन 
भएको हनुेि 

सलमलत/उप–सलमलत िैठक र 
सभा सञ्चािन सम्िन्त्धी 
आन्त्म्सकमारामा मारामा 
तयारभएका ।  

आिस्यक लनलत 
लनमायण नभएको र 
प्रन्त्शक्षण को अभाि 
।  

सलमलत/उप–सलमलत गठन तथा  
िैठक र सभा सञ्चािन सम्िन्त्धी 
काययविलध लनमायण गने र सो िारे 
अननु्त्शक्षण गने  । 

१.३ काययपालिकाको लनणयय 
प्रवक्रया 

खलु्िा रुपमा िििि भई 
सियसम्मत रुपमा लनणयय 
भएको। 

खलु्िा रुपमा िििि भई 
सियसम्मत रुपमा लनणयय भएको। 

िेिसार्यटमा 
साियजन्त्जक नभएको 

प्रतेक पालिकाको िैठकको लनणयय 
िेिसार्ट मािय त साियनलनक गने ।   

१.४ काययपालिकाको िैठक 
सञ्चािन  

काययपालिकाको िैठक लनधायररत 
विलध अनरुुप सञ्चािन भएको 
हनुेि । 

काययपालिकाको िैठक लनधायररत 
विलध अनरुुप सञ्चािन भएको । 

िैठक तोवकएका 
समयमा हनु नसकेको 

काययपालिकाको िैठक सञ्चािन 
(िैठक िोिाउने,लमलत स्थान तोक्ने, 
काययसचुी उपिब्ध गराउन,ेगणपरुक 
संख्या, लनणयय पनु्त्स्तकामा हस्ताक्षर, 

लनणययमा असहमलत आदी) तोवकएकै 
प्रवक्रया िमोन्त्जम गने, समय को 
पािना गने ।  
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विषयगत के्षर तथा सूचक अपेन्त्क्षत अिस्था हािको अिस्था खािि प्रस्तावित काययहरु 

१.५ काययपालिकाको िैठक 
संख्या  

का.पा.िैठक मवहनामा कम्तीमा 
एक पटक िसको हनुिे र उि 
िैठकमा पूिय लनणययको 
कायायन्त्ियनको अिस्था िारेमा 
समीक्षा समेत भएको हनुेि । 

मवहनामा एक पटक िस्ने 
गरेको  । 

लमलत लनयलमत 
नभएको 

लनरन्त्तरता र्दने र अन्त्घल्िो िैठकको 
लनणययको प्रगलत सलमक्षा गने । र 
समय व्यिस्थापन गने ।  

१.६ स्थानीय कानूनहरु र 
लनणययहरुको 
साियजलनकीकरण 

सभा/काययपालिकािे िनाएका 
स्थानीय कानून तथा 
लनणययहरुको साियजलनकीकरण 
गदाय कानूनहरु स्थानीय 
राजपरमा प्रकाशनमा प्रकान्त्शत 
गरी  लनणययहरु िेिसाईट,सूचना 
पांटी र अन्त्य सञ्चार माध्यमिाट 
साियजलनक गने गरेको । 

सभा/काययपालिकािे िनाएका 
स्थानीय कानून तथा 
लनणययहरुको साियजलनकीकरण 
गदाय कानूनहरु स्थानीय 
राजपरमा प्रकान्त्शत गरी  
लनणययहरु िेिसाईट,सूचना पांटी 
र अन्त्य सञ्चार माध्यमिाट 
साियजलनक भएको । 

सिै कानूनहरु 
राजपरमा प्रकालसत 
नभएको र सचुना 
टााँस तथा िेिसार्यटमा 
नराखेको र ििा 
स्तरमा कानूनको 
िारेमा जाकारी 
नभएको, अननु्त्शक्षणको 
अभाि रहेको ।  

स्थानीय कानून तथा लनणययहरुको 
साियजलनकीकरण गदाय कानूनहरु 
यथाशक्य स्थानीय राजपरमा 
प्रकाशनमा प्रकान्त्शत गने र लनणययहरु 
पलन यथाशक्य िेिसाईट,सूचना पांटी 
र अन्त्य सञ्चार माध्यमिाट साियजलनक 
गने । मखु्य कानूनहरुको  ििा 
स्तरमा अननु्त्शक्षण गने ।  

१.७ आन्त्तररक लनयन्त्रण 
प्रणािी  

आन्त्तररक लनयन्त्रण प्रणािी 
तयार भै पूणय रुपमा कायायन्त्ियन 
र लनयलमत अनगुमन तथा 
पषृ्ठपोषण भएको हनुेि । 

आन्त्तररक लनयन्त्रण प्रणालि 
नभएको  

आन्त्तररक लनयन्त्रण 
प्रणािी दस्तािजे 
तयारी र स्िीकृलत 
नभएको 

आन्त्तररक लनयन्त्रण प्रणािी लनदेन्त्शका 
तयार गने र सो अनरुुप 
काययसन्त्चािन गने ।  

१.८ स्थानीय तहका 
पदालधकारीहरुको सम्पलत 
वििरण  

स्थानीय तहका पदालधकारीहरुिे 
कानून िमोन्त्जम पेश गनुय पने 
सम्पन्त्त्त वििरण सिै 
पदालधकारीिाट पेश भएको 
हनुेि । 

स्थानीय तहका 
पदालधकारीहरुिे कानून 
िमोन्त्जम पेश गनुय पने सम्पन्त्त्त 
वििरण सिै पदालधकारीहरुिाट 
पेश भएको । 

 स्थानीय तहका पदालधकारीहरुिे 
कानून िमोन्त्जम पेश गनुय पने सम्पन्त्त्त 
वििरण सिै पदालधकारीहरुिाट 
तोवकएकै लमलत लभर पेश गने,गराउने 
। 
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विषयगत के्षर तथा सूचक अपेन्त्क्षत अिस्था हािको अिस्था खािि प्रस्तावित काययहरु 

१.९ िेखा प्रणािीमा 
सूरको प्रयोग  

योजना,िजेट र खचयमा को 
प्रयोग भएको हनुेि । 

योजना,िजेट र खचयमा SUTRA 
को प्रयोग भएको । 

 योजना,िजेट र खचयमा SUTRA को 
प्रयोगद्धारा नै काययसम्पादन गने प 
यसकािागी थप जनशन्त्ि प्रलसन्त्क्षत 
गने ।  

 

विषय क्षरे –२ : संगठन तथा प्रशासन 

विषयगत क्षरे तथा सूचक अपेन्त्क्षत अिस्था हािको अिस्था खािि प्रस्तावित काययहरु 

२.१ गाउाँपालिकाको 
क्षमता विकास 

क्षमता विकास योजना तजुयमा भै 
िावषयक िक्ष्यको ८० प्रलतशत भन्त्दा 
िढी कायायन्त्ियन भएको हनुिे । 

स्थानवय सरकार सन्त्चािन 
ऐनको दिा १०२ अनसुार 
क्षमता विकास योजना 
तयार नभएको । 

क्षमता विकास योजना 
तजुयमा समयमा तजुयमा 
नभएको ।  

क्षमता विकास योजना तजुयमाको कायय 
भै रहेको हुंदा यसिाई लिटो अन्त्न्त्तम 
रुप र्दई योजनािे समेटेको िावषयक 
िक्ष्यको ८० प्रलतशत भन्त्दा िढी 
कायायन्त्ियन  गने ।  

२.२ जनशन्त्ि क्षमता 
विकासमा िगानी 
(स्थाससंऐ दिा १०२ 
(२) अनसुार िनेको 
काययविलध 

नगरपालिकाको कूि चािू खचयको 
िेढ प्रलतशत भन्त्दा िढी रकम 
जनशन्त्ि विकासमा खचय भएको 
हनुेि । 

स्थानवय सरकार सन्त्चािन 
ऐनको दिा १०२ अनसुार 
क्षमता विकासमा तोके 
िमोन्त्जम िजेट विलनयोजन 
गरर खचय नगरेको  । 

कूि चािू खचयको १ 
प्रलतसत भन्त्दा कम 
िजेट विलनयोजन भर्य 
त्यो पलन खचय नभएको 
।  

िजेट विलनयोजन गरर लनयमानसुार 
कायययोजना िनाएर क्षमता विकासका 
क्षेरमा खचय गने ।  

२.३ क्षमता विकास 
काययक्रममा पदालधकारी र 
कमयचारीहरुको सहभालगता 

६० प्रलतशत भन्त्दा िढी पदालधकारी 
र कमयचारी क्षमता विकास 
काययक्रममा सहभालग भएको । 

तथ्याङक नभएको ।  कमजोर क्षमता 
विकास काययक्रम तथा 
तथ्याङक व्यिस्थापन 
।  

क्षमता विकास योजना तयास गरर 
काययक्रम सन्त्चािन गने र अलभिेख तथा 
प्रलतिदेनको अलभिेख व्यिस्थापन गने । 
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२.४ प्रलतिेदन तथा 
वििरण प्रषेण  

संघ र प्रदेशिाई पठाउन ुपने 
प्रलतिदेन र वििरणहरु लनयलमत 
रुपमा तोवकएको समयमा पठाई  
वििरणहरु कायायियको  िेि 
साईटमा रान्त्खएको हनुेि । 

संघ र प्रदेशिाई पठाउन ु
पने प्रलतिेदन र वििरणहरु 
लनयलमत रुपमा तोवकएको 
समयमा पठाईको  
वििरणहरु कायायियको  
िेि साईटमा नरान्त्खएको  
। 

प्रलतिदेनिाई िेिसाईट 
मािय त साियजालनक गने 
नगररएको ।  

सम्िन्त्न्त्धत लनकायिाई पठाउन ुपने 
प्रलतिदेन मागमा मार नभएर 
न्त्जम्ििेाररताका साथ तोवकएको समयमै 
पठाई सो को वििरण यथाशीघ्र िेि 
साईटमा समेत राख्न ेव्यिस्था गने। 

२.५ विषयगत  शाखा/ 
उपशाख/एकार् एिं 
जनशन्त्िको काययवििरण    

सिै संरचना तथा काययरत 
जनशन्त्िको काययवििरण तयार गरी 
कायायन्त्ियनमा ल्याएको तथा 
वििरणहरुिाई िेिसाईटमा 
रान्त्खएको । 

सिै संरचना तथा काययरत 
जनशन्त्िको काययवििरण 
तयार गरी कायायन्त्ियनमा 
ल्याउनकािागी OMN 

सियक्षण गरेको तर  
वििरणहरुिाई िेिसाईटमा 
नरान्त्खएको  । 

OMN प्रलतिदेन 
काययन्त्ियनमा 
नल्याएको ।   

OMN प्रलतिदेन काययन्त्ियनमा ल्यएर 
सिै जनशन्त्िको काययवििरण 
साियजलनक गने ।  

२.६ स्थायी पदपलुतय नगने 
भलनएका पदहरुमा 
करारिाट मार पदपलुतय  

ऐन िागू भैसकेपलि स्थायी पदपलुतय 
नगने भलनएका पदहरुमा  
करारिाट मार सेिा लिईएको र 
करार सेिाको अिलध पाररश्रलमक र 
अन्त्य सवुिधा करार सेिामा उल्िेख 
गररएको । 

ऐन िागू भैसकेपलि स्थायी 
पदपलुतय नगने भलनएका 
पदहरुमा  करारिाट मार 
सेिा लिईएको र करार 
सेिाको अिलध पाररश्रलमक 
र अन्त्य सवुिधा करार 
सेिामा उल्िेख गररएको 
। 

करारमा खालि 
दरिन्त्दी समयमा परुा 
गनुय पने ।  

कानून लभर रही सेिा अिलध,पाररश्रलमक 
तथा अन्त्य सवुिधा तोकी करार 
संझौतािाट मारै पदपूलतय गने काययिे नै 
लनरन्त्तरता पाउनेि ।स्थालनय कानून 
लनमायण गरर करार कमयचाररको िागी 
कल्याणकोष को व्यिस्था गने व्यिस्था 
लमिाउने ।  
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२.७ कमयचारीहरुको कायय 
सम्पादन सम्झौता 

अध्यक्ष तथा प्र.प्र.अ.िीच र  
प्र.प्र.अ र अन्त्य शाखा प्रमखु िीच 
काययसम्पादन संझौता भएको । 

काययसम्पादन संझौता 
नभएको । 

कानून अनसुार कायय 
सम्पादन सम्झैता 
नगरेको 

अध्यक्ष तथा प्र.प्र.अ.िीच र  प्र.प्र.अ र 
अन्त्य शाखा प्रमखु िीच काययसम्पादन 
संझौता भई काययसम्पादन हनु ुपने र 
िावषयक सलमक्षा गने । 

२.८ प्रमखु प्रशासवकय 
अलधकृतको उपन्त्स्थलत र्दन 
आफ्नो के्षरलभर काजमा 
रहेको अिलध समेत  

प्र.प्र.अ.िे कूि कायय र्दनका ७५ 
प्रलतशत भन्त्दा िढी कायायियमा 
उपन्त्स्थलत भै काम गरेको हनुेि । 

प्र.प्र.अ.िे कूि कायय 
र्दनका ७५ प्रलतशत भन्त्दा 
िढी कायायियमा उपन्त्स्थलत 
भैकाम गरेको  । 

िावषयक अलभिेख सिै 
कमयचाररको नरान्त्खएको 
।  

अलभिेख व्यिस्थापन गरर सलमक्षा गने 
।  

विषय क्षरे –३: िावषयक िजेट तथा योजना व्यिस्थापन 

विषयगत क्षरे तथा सूचक अपेन्त्क्षत अिस्था हािको अिस्था खािि प्रस्तावित काययहरु 

 ३.१ िावषयक िजेट तथा 
काययक्रम र आिलधक 
योजना तजुयमा 

एवककृत भउूपयोग योजना, 
MTMP िातािरण व्यिस्थापन 
योजना समेत समािेश भएको  
आधाररत आ.वि.यो. अनसुार GIS 

Based Spatial Plan सवहतको 
िावषयक िजेट तथा काययक्रम 
तयार भई MTEF कायायन्त्ियनमा 
आएको हनुेि । 

आिालधक योजना तयार भएको, 
अन्त्य योजना निनेको । 

  

एवककृत भउूपयोग 
योजना, MTMP 
िातािरण 
व्यिस्थापन योजना 
समेत समािेश 
भएको GIS based 

Spatial Plan मा 
आधाररत आ.वि.यो. 
अनसुार MTEF तयार 
गनुय पने ।  

एवककृत भउूपयोग योजना, MTMP 
िातािरण व्यिस्थापन योजना समेत 
समािशे भएको GIS based Spatial Plan 

मा आधाररत आ.वि.यो. अनसुार MTEF 

तयार गरी कायायन्त्ियनमा ल्याउने ।  

३.२ िजेट तथा काययक्रम 
तजुयमा र पाररत गने 

िावषयक िजेट तथा काययक्रम 
तजुयमा गदाय राजस्ि परामशय 
सलमलत,स्रोत अनमुान तथा िजेट 

िावषयक िजेट तथा काययक्रम 
तजुयमा गदाय राजस्ि परामशय 
सलमलत,स्रोत अनमुान तथा िजेट 

सलमलत को िैठक 
लनयलमत नभएको ।  

राजस्ि परामशय सलमलत, स्रोत अनमुान 
तथा िजेट सीमा लनधायरण सलमलत र  
िजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतिाई 
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काययमा सम्िद्ध सलमलत र 
समन्त्िय 

सीमा लनधायरण सलमलत र  िजेट 
तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतको 
लसिाररस िमोन्त्जम तजुयमा 
भएको हनुेि । 

सीमा लनधायरण सलमलत र  िजेट 
तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतको 
लसिाररस िमोन्त्जम तजुयमा 
भएको । 

सवक्रय िनाई ती सलमलतहरुको 
लसिाररस िमोन्त्जम िावषयक िजेट तथा 
काययक्रम तजुयमा गने । सलमलतको 
िैठक लनयलमत गने ।  

३.३ कूि िावषयक 
िजेटमा आन्त्तररक 
आयको वहस्सा 

िावषयक िजेटमा आन्त्तररक 
आयको वहस्सा २० प्रलतशत 
भन्त्दा िढी रहेको । 

िावषयक िजेटमा आन्त्तररक 
आयको वहस्सा २० प्रलतशत 
कम रहेको ।  

आन्त्न्त्तररक आय कम 
रहेको  

िावषयक िजेटमा आन्त्तररक आयको 
वहस्सा २० प्रलतशत भन्त्दा िढी कायम 
गनय राजस्िका श्रोतको पवहचान गरर 
राजस्ि सधुार योजना काययनियनमा 
ल्यउने ।  

३.४ पााँच िाख भन्त्दा 
कम िागतका योजनािे 
अ ं ोगटेको कुि पुाँजीगत 
िजेटको वहस्सा 

५ िाख मलुनका योजना पूाँन्त्जगत 
िजेट वहस्सा ३० प्रलतशत भन्त्दा 
कम रहनेि । 

५ िाख मलुनका योजना पूाँन्त्जगत 
िजेट वहस्सा ३० प्रलतशत भन्त्दा 
ििी रहेको । 

ठुिा तथा 
र्दघयकालिन योजना 
लनमाणय गनय 
नसवकएको ।  

५ िाख मलुनका साना योजनामा 
पूाँन्त्जगत िजेट वहस्सा ३० प्रलतशत िा 
सो भन्त्दा कम हनुेगरी िावषयक योजना 
िनाई खररद गरुुयोजना लनमायण गरर 
कायायन्त्ियन गने । Project bank 

लनमायण गरर कायायन्त्ियनमा ल्यउने ।  
३.५ िावषयक आन्त्तररक 
आय िवृद्ध  

िावषयक आन्त्तररक आय १० 
प्रलतशत भन्त्दा िढीिे िवृद्ध 
भएको हनुेि । 

िावषयक आन्त्तररक आय १० 
प्रलतशत भन्त्दा िढीिे िवृद्ध 
भएको ।  

— िावषयक आन्त्तररक आय १० प्रलतशत िा 
सो भन्त्दा िढीिे िवृद्ध हनुेगरी योजना 
तयार गरर कायय गने ।  

३.६ समपरुक 
अनदुानिाट सञ्चािन हनुे 
आयोजनाहरुमा िागत 
साझेदारीका िालग 
लिलनयोन्त्जत िजेट 

काययविलधिे तोके भन्त्दा केही 
िढी अंश राखी साझेदारीमा 
काम भएको हनुिे । 

धेरै जसो योजनामा  काययविलधिे 
तोके भन्त्दा केही िढी अंश 
राखी साझेदारीमा काम भएको 
।  

 सिै समपरुक अनदुानिाट सञ्चािन हनुे 
आयोजनाहरुमा िागत साझेदारीका 
िालग लिलनयोन्त्जत िजेटको वहस्सा 
काययविलधिे तोके भन्त्दा केही िढी अंश 
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राखी सञ्चािन गनुय पने र यसकािागी 
काययविधी िनाएर कायय गने ।  

३.७ र्दगो विकासका 
िक्ष्यहरुको स्थानीयकरण 

र्दगो विकासका िक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरणका िालग स्पष्ट 
नीलत तथा कायययोजना तजुयमा भै 
िावषयक योजनामा समािेश गरी 
कायायन्त्ियन भएको हनुेि । 

र्दगो विकासका िक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरण नभएको 

र्दगो विकासका 
िक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरणका 
िालग नीलत तथा 
कायययोजना तजुयमा 
हनु िांकी । 

र्दगो विकासका िक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरण गरर  िावषयक योजनामा 
तयार गने र कायायन्त्ियन गराउने ।  

३.८ विषय क्षेरगत 
रुपमा िजेट लसलिङ्ग 
लनधायरण 

प्राथलमकता क्षेर लनधायरण गरी 
लिषय के्षरगत रुपमा िजेट 
लसलिङ्ग लनधायरण गरी काययक्रम 
तजुयमा गररएको  । 

प्राथलमकता क्षेर लनधायरण गरी 
लिषय के्षरगत रुपमा िजेट 
लसलिङ्ग लनधायरण नगरी ििा गत 
लसलिङका आधारमा िजेट 
विलनयोजन भएको ।  

विषगत क्षेरका 
आधारमा िजेट 
विलनयोजन गने ।  

नगरपालिकाका प्राथलमकता क्षेर 
लनधायरण गनय का साथै  लिषय क्षेरगत 
रुपमा िजेट लसलिङ्ग लनधायरण गरी 
काययक्रम तजुयमा तथा कायायन्त्ियन गने 
। 

३.९ िजेट प्रस्ततुी तथा 
स्िीकृती 

असार १० गते लभर सभामा 
िजेट प्रस्तलुत भई पयायप्त 
िििि भई असार मसान्त्त 
लभर स्िीकृत भएको । 

पयायप्त िििि हनुे नगरेको ।  िजेट लनमायणमा 
प्रकृया गत कलम 
रहेको ।  

असार १० गते लभर सभामा िजेट 
प्रस्तलुत भई पयायप्त िििि भई असार 
मसान्त्त लभर स्िीकृत भएको । 

३.१० गैरसरकारी संघ 
सस्थाहरुिे नगरसभािाट 
पाररत गरी योजना 
कायायन्त्ियन 

सिै गैससका काययक्रमहरु 
िावषयक योजना काययक्रममा 
समािशे भई कायायन्त्ियन समेत 
भएको । 

नगर सभामा समािेश नभएका  गै स स का योजना 
तथा काययक्रम रातो 
वकतािमा समािशे 
गनय नसवकएको ।  

स्थानीय साझेदारी तथा गै स स 
पररचािन काययविधी लनमायण गरर 
कायायन्त्ियन गने ।    
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३.११ गैसस मािय त 
योजना कायायन्त्ियन गरेको 
अिस्थामा गैससको नगद 
िागत साझेदारी 

गैसस संग नगद िागत 
साझेदारी गदाय गैससको वहस्सा 
३० प्रलतशत भन्त्दा िढी भएको 
हनुेि । 

नगर सभामा समािेश नभएका  गै स स का योजना 
तथा काययक्रम रातो 
वकतािमा समािशे 
गनय नसवकएको ।  

स्थानीय साझेदारी तथा गै स स 
पररचािन काययविधी लनमायण गरर 
कायायन्त्ियन गने ।    

३.१२ अिलधक 
योजनाको िक्ष मापन 

आिलधक योजनाको िक्ष र 
िावषक योजनाको तामेिहनु ुपने 

सलमक्षा नभएको  सचुक िनार् कायय गने तथा िावषयक 
योजना आिालधक योजना तथा 
मध्यकालिन खचय संरचनाका आधारमा 
िनाउने ।  

 

विषय क्षरे –४ : वित्तीय तथा आलथयक व्यिस्थापन 

 

विषयगत क्षरे तथा सूचक अपेन्त्क्षत अिस्था हािको अिस्था खािि प्रस्तावित काययहरु 

४.१ आन्त्तररक स्रोत आन्त्तररक स्रोतका दर र दायरा 
सम्िन्त्धमा अध्ययन भई प्राप्त 
सझुाि पूणय रुपमा कायायन्त्ियन 
भई आन्त्तररक आय िवृद्ध भएको 

आन्त्तररक स्रोतका दर र दायरा 
अध्ययन नभएको  

आन्त्चररक श्रोत 
िृर्दकािागी आिस्यक 
योजना िनाउन ुपने  

राजस्िको सम्भाव्य श्रोतको अध्ययन 
प्रलतिदनिनर्य कायययोजना   िनार्य  
कायायन्त्ियनमा िैजाने र आन्त्तररक स्रोत 
िृवद्ध गने ।  

४.२ वित्तीय अनशुासन अन्त्न्त्तम िेखा परीक्षणिे कूि 
खचयको १ प्रलतशत भन्त्दा कम 
िेरुज ुऔल्याएको । 

अन्त्न्त्तम िेखा परीक्षणिे कूि 
खचयको १ प्रलतशत भन्त्दा ििी 
िेरुज ुकायम गरेको । 

िेरुज ुघटाउनकािागी 
कायय गनुय पने ।  

संभि भएसम्म शनु्त्य िेरुज ु न्त्यून गने 
प्रयास गनुय पने 

४.३ आय व्ययको 
िलगयकरण तथा 
िेखाङ्कनका िालग नेपाि 

नेपाि सरकारद्धारा लनधायररत 
पद्धलत र ढांचाको पूणय प्रयोग 
गररएको । 

आय व्ययको िलगयकरण तथा 
िेखाङ्कनका िालग  नेपाि 
सरकारद्धारा लनधायररत पद्धलत र 
ढांचाको पूणय प्रयोग भएको । 

— आय व्ययको िलगयकरण तथा िेखाङ्कनका 
िालग  नेपाि सरकारद्धारा लनधायररत पद्धलत 
र ढांचाको प्रयोग िाई लनरन्त्तरता र्दने ।  
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सरकारद्धारा लनधायररत 
पद्धलत र ढााँचाको प्रयोग 
४.४ आय र व्ययको 
वििरण साियजलनवककरण 

आय व्ययको वििरण तोवकएको 
समय लभर िेिसाईट मािय त 
समेत साियजलनक गररएको । 

आय व्ययको वििरण तोवकएको 
समय लभर िेिसाईट मािय त 
साियजलनक नगररएको ।  

चौमावषयक तथा   
रुपमा साियजलनक गनुय 
पने नगरेको  ।  

आय व्ययको वििरण तोवकएको समय 
लभर तािकु लनकाय,सम्िन्त्न्त्धत लनकायमा 
पठाउनकुा साथै िेिसाईट मािय त समते 
साियजलनक गने कायय गने गराउने । 

४.५ प्रचलित काननु 
अनसुार खररद गरुुयोजना 
र िावषयक खररद योजना 
तयारी र कायायन्त्ियन 

खररद गरुुयोजना र िावषयक 
खररद योजना तयार भै पूणय 
रुपमा कायायन्त्ियन भएको । 

िावषयक खररद गरुुयोजना िनाएर 
खचय गने नगरेको ।  

िावषयक खररद योजना 
लनमायण गरर कायय गनुय 
पने ।  

िावषयक खररद गरुुयोजना तयार गरर 
कायायन्त्ियनमा ल्याउन े

४.६ िावषयक िजेट 
कायायन्त्ियनको प्रगलत 
समीक्षा 

गत आ.ि.को समीक्षा चािू 
आ.ि.को पवहिो चौमालसक लभर 
सम्पन्न गरी समीक्षा  प्रलतिदेन 
साियजलनक गरेको । 

गत आ.ि.को समीक्षा चािू 
आ.ि.को पवहिो चौमालसक लभर 
सम्पन्न गरी समीक्षा  प्रलतिदेन 
साियजलनक  नभएको  । 

चौमावषयक सलमक्षा 
प्रलतिदेन िेिसार्यटमा 
राख्न े।  

चौमावषयक सलमक्षा प्रलतिदेन ििेसार्यटमा 
राख्न ेव्यिस्था गने ।  

४.७ रकमान्त्तर सभािाट स्िीकृत गरेका 
काययक्रममा तोवकएको सीमा र 
शीषयक लभर मार खचय भई 
रकमान्त्तर नगरेको । 

तोवकएको सीमा र शीषयक लभर 
मार खचय भई रकमान्त्तर भएको  

— स्िीकृत गरेका काययक्रममा तोवकएको 
सीमा र शीषयक लभर खचय गने पद्दलतको 
विकास गने। 

४.८ प्रशासलनक खचय आन्त्तररक आय र राजस्ि 
िााँििााँट रकमिाट प्रशासलनक 
खचय परु् याई पूाँन्त्जगत काययक्रममा 
समेत खचय गरेको । 

आन्त्तररक आय र राजस्ि 
िााँििााँट रकमिाट प्रशासलनक 
खचय परु् याई पूाँन्त्जगत काययक्रममा 
समेत खचय भएको  

— प्रशासलनक खचय कम गरी  पूाँन्त्जगत 
काययक्रममा समेत खचय हनुे गरी आन्त्तररक 
आयको िवृद्ध गने र सोिाट पूाँन्त्जगत 
काययक्रममा खचय गने । 



44 

 

विषयगत क्षरे तथा सूचक अपेन्त्क्षत अिस्था हािको अिस्था खािि प्रस्तावित काययहरु 

४.९ पुाँजीगत खचय पूाँन्त्जगत िजेटको ८० प्रलतशत 
भन्त्दा िढी खचय गरेको । 

पूाँन्त्जगत िजेटको ८० प्रलतशत 
भन्त्दा िढी खचय नभएको । 

पूाँन्त्जगत िजेट खचय 
समयमा खचय नभएको 
तर तोकेको प्रलतशत 
भन्त्दा िढी खचय गनय 
नसकेको । 

कायययोजना िनाई काययक्रमहरु सञ्चािन 
गनुय पने यसिार्य सहज िनाउन चैमावषयक 
योजना िनाउने ।   

४.१० राजस्ि संकिन राजस्ि अनमुानको ९० प्रलतशत 
भन्त्दा िढी राजस्ि संकिन 
भएको 

राजस्ि अनमुानको ९० प्रलतशत 
भन्त्दा िढी राजस्ि संकिन 
नभएको  

प्रके्षपण अनसुार 
राजस्ि संकिन 
नभएको ।  

राजस्ि संभाव्यता अध्ययन प्रलतिदेन 
कायायन्त्ियन  गरी राजस्ि आय िढ्न े
वक्रयाकिापहरु सञ्चािन तथा कर न्त्शक्षा 
सन्त्चािन गने । 

४.११ खचय गने 
अन्त्ख्तयारी 

खचय गने अन्त्ख्तयारी प्रमखुिे 
िजेट तथा काययक्रम सभािाट 
पाररत भएको सात र्दन लभर 
प्र.प्र.अ.िाई र्दएको । 

खचय गने अन्त्ख्तयारी प्रमखुिे 
िजेट तथा काययक्रम सभािाट 
पाररत भएको सात र्दन लभर 
प्र.प्र.अ.िाई र्दएको ि । 

— प्रमखुिे िजेट तथा काययक्रम सभािाट 
पाररत भएको सात र्दन लभर खचय गने 
अन्त्ख्तयारी प्र.प्र.अ.िाई र्दने काययको 
लनरन्त्तरता र्दन े

 

विषय क्षेत्र –५: सािजुननक सेिा प्रिाह 

विषयगत क्षरे तथा सूचक अपेन्त्क्षत अिस्था हािको अिस्था खािि प्रस्तावित काययहरु 

५.१ सेिा प्रिाह स्थानीय तहिाट नागररकिाई 
उपिब्ध गराउन ु पने सेिा 
सवुिधाका सम्िन्त्धमा 
गाउाँपालिकामा  िििि भई 
सेिा प्रिाह सधुारका 

नगरपालिकािाट नागररकिाई 
उपिब्ध गराउन ु पने सेिा 
सवुिधाका सम्िन्त्धमा 
नगरपालिकामा  िििि भई 

नीलत गत व्यिस्था  नागररकिाई उपिब्ध गराउन ु पने सेिा 
सवुिधाका सम्िन्त्धमा लनयलमत िििि 
हनुपुने साथै  सेिा प्रिाह सधुारका 
सम्िन्त्धमा लनणयय गरी लनणययको 
कायायन्त्ियन गररन ु पने । नगरपालिका 
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सम्िन्त्धमा लनणयय भै पूणय 
रुपमा कायायन्त्ियन भएको । 

सेिा प्रिाह सधुारका ठोस 
लनणयय नभएको ।  

तथा ििा मा नागररक ििापरको 
ियिस्था गने ।  

५.२ सेिाप्रिाहमा प्रविलधमा 
आधाररत अनिार्न 
रन्त्जिेसन िा कम्प्यटुर 
लिलिङ्ग प्रविलधको प्रयोग 

सेिा प्रिाहमा उल्िेन्त्खत सिै 
प्रकारको सूचना प्रविलधको 
प्रयोग भएको । 

सेिा प्रिाहमा प्रविलधमा 
आधाररत , अनिार्न रन्त्जिेसन 
िा कम्प्यटुर लिलिङ्ग प्रविलधको 
भएको ।  

प्रविलध मैरी प्रसासन 
सन्त्चािन िार्य ििामा 
समेट्न े

सेिाप्रिाहमा प्रविलधमा आधाररत  
अनिार्न रन्त्जिेसन िा कम्प्यटुर लिलिङ्ग 
प्रविलधको प्रयोग समयानकूुि गदै जाने । 

५.३ सेिाप्रिाहको मापदण्ि 
(SOP) 

कायायियिाट प्रिाह हनुे सेिा 
सम्िन्त्धी मापदण्ि तयार भै 
कायायन्त्ियन भएको । 

सेिा प्रिाहको  SOP तयार 
नभएको ।  

SOP तयार गरर सेिा   SOP तयार गने कायायन्त्ियनमा िगी सेिामा 
एकरूपता ल्याउन े। 

५.४ ििािे उपिब्ध 
गराउने सेिा 

सिै ििामा आफ्न ै भिनमा 
कायायिय स्थापना भै सिै 
सेिाहरु प्रिाह भएको । 

सिै ििामा कायायिय स्थापना 
भै सेिाहरु प्रिाह भएको ।तर 
पयायप्त नभएको ।  

ििाकाययिय भिन सिै ििामा आफ्नै भिनमा कायायिय भिन 
िार्य आिस्यकत्ता अनसुार पिुायधार थप 
गने ।  

५.५ ििामा सेिाप्रिाहको 
िैकन्त्ल्पक व्यिस्था 

सिै ििाहरुमा ििा अध्यक्ष 
अनपुन्त्स्थत हुंदा लनजिे 
उपिब्ध गराउन ुपने सेिाको 
िैकन्त्ल्पक व्यिस्था गने गरेको 

सिै ििाहरुमा ििा अध्यक्ष 
अनपुन्त्स्थत हुंदा लनजिे 
उपिब्ध गराउन ु पने सेिाको 
िैकन्त्ल्पक व्यिस्था हनुे गरेको 

— लनयलमत गने ।  

५.६ सेिा प्रलतको सन्त्तषु्टी सेिा प्रिाहिाट सेिाग्राही पूणय 
सन्त्तषु्ट भएको । 

नभएको।  सेिाको सन्त्तषु्टी सिेक्षण 
गने ।  

सेिा प्रिाहिाट सेिाग्राही सन्त्तषु्ट भए 
नभएको प्रत्येक िषय सिेक्षण गरी र प्राप्त 
पषृ्ठपोषण समेतका आधारमा सेिाग्राही 
सन्त्तषु्टी मापन गनय साियजलनक सनुिुार्य गने 
।  
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५.७ िैंवकङ प्रणािीिाट 
भिुानी 

सिै भिुानीहरु िैवकङ्ग प्रणािी 
द्धारा भई E-Payment  िागू 
गरेको । 

सिै भिुानीहरु िैवकङ्ग प्रणािी 
सन्त्चािन भएको ।  

 लनरन्त्तरता र्दने ।  

५.८ गनुासो पछ्र्योट प्राप्त गनुासोको अलभिेख राखी 
सो मध्ये ८० प्रलतशत भन्त्दा 
िढी सम्िोधन भएको । 

सिै सम्िोदन भएको ।    लनरन्त्तरता र्दने ।   

५.९ सामान्त्जक सरुक्षा भत्ता 
िैंक खाता मािय त भिुानी 

कूि िाभग्राहीको २/३ भन्त्दा 
िढी  

सिै प्रकारका सामान्त्जक सरुक्षा 
भत्ता िैंक खाता मािय त भएको 

— लनरन्त्तरता र्दने ।  

५.१० जन्त्मकेो लमलतिे 
३५ र्दनलभर भएको कूि 
जन्त्मदताय संख्या प्रलतसत  

३५ र्दन लभर ९० प्रलतशत 
भन्त्दा िढी घटना दताय गररनिे 
। 

३५ र्दन लभर ९० प्रलतशत 
भन्त्दा कम जन्त्म दताय भएको । 

जनचेतना को िैिाउन ु
पने  

प्रचार प्रसार गरी म्याद लभरै घटना दताय 
गराउने । 

५.११ साियजलनक सनुिुाई प्रत्येक चौमालसकमा कम्तीमा 
एक पटक साियजलनक सनुिुाई 
भएको । 

नभएको तोवकएको चौमालसकमा 
तोवकए िमोन्त्जम  
साियजलनक सनुिुाई गने  
। 

काययविधी िनाएर हरेक चौमालसकमा 
साियजलनक सनुिुार्य गने व्यिस्था लमिाउन े
।  

५.१२ सेिा प्रिाहमा घमु्ती 
सेिाको प्रयोग 

सेिा प्रिाहिाई सहज िनाउन 
आिश्यकता अनसुार सिै 
ििामा घमु्ती सेिा समते 
सञ्चािन गने गरेको । 

नभएको घमु्ती सेिा सन्त्चािन 
गने ।  

आिश्यकता अनसुार स्थान/ििा लिशेषमा 
विलभन्न सेिा प्रिाह हनु ेगरी  घमु्ती सेिा 
सञ्चािन गने । 

५.१३ न्त्शक्षामा सिै 
िाििालिकाको पहाँच 

लिद्याथी भनायदर ९० प्रलतशत 
भन्त्दा िढी भई गत िषयको 
तिुनामा  विद्यािय िोड्ने दर 

लिद्याथी भनायदर िढेको भएपलन  
प्रलतशत यवकन हनु नसकेको र   
विद्यािय िोड्ने दर को 

 EMIS को माध्यमिाट भनायदर र विद्यािय 
िोड्ने दर यवकन गनुय पने 
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५० प्रलतशत भन्त्दा िढीिे  
घटेको । 

समयमा अलभिेख राख्न ेनगरेको 
।  

५.१४ स्िास्थ्य सेिामा 
नागररकको पहुाँच 

(क).नेपाि सरकारको नीलत 
िमोन्त्जम स्थापना र सञ्चािन 
भएका  स्िास्थ्य संस्थाहरुमा 
जनशन्त्ि, उपकरण र औषलध 
आिश्यकतानसुार उपिब्ध 
भएको । 

सिै नागररकको स्िास्थ्य 
सेिामा नागररकको पहुाँच 
नपगेुको । 

आिस्यक जनशिी र 
उपकरण नभएको। 

सिै स्िास्थ्य संस्थामा तोवकएको मापदण्ि 
िमोन्त्जम जनशन्त्ि, उपकरण र औषलध को 
ियिस्था गने प्रदेस र संन्त्घय सरकारसंग 
सहकायय गनुयपने ।   

५.१५ कृवष र पश ुसेिा स्थापना भएका सिै कृवष तथा 
पश ु सेिा केन्त्रहरुमा 
आिश्यक जनशन्त्ि,माग 
अनसुारको सेिा र प्रविलध 
उपिब्ध भएको   

सिै कृवष तथा पश ु सेिा 
केन्त्रहरुमा आिश्यक 
जनशन्त्ि,माग अनसुारको सेिा 
र प्रविलध उपिब्ध नभएको ।  

आिस्यक जनशिी 
तथा  र उपकरण 
नभएको।  

सिै कृवष तथा पश ुसेिा केन्त्रहरुमा माग 
अनसुारको जनशन्त्ि,सेिा र प्रविलध 
उपिब्ध गराउने ।  

५.१६ स्थानीय उत्पादनको 
प्रिधयन र िजाररकरण 

स्थानीय उत्पादनको प्रिधयन र 
िजारीकरणका िालग नीलतगत 
र काययक्रम व्यिस्था गरी सो 
अनसुार िजार व्यिस्थापन 
भएको । 

कृवष उत्पादनको प्रिधयन का 
िालग अनदुान को व्यिस्था गनय 
नसवकएको ।  

स्थानीय उत्पादनको 
प्रिद्र्धन र 
िजारीकरणका िालग 
ठोस कायययोजना र 
काययक्रम ।  

स्थानीय उत्पादनको पवहचान गरी 
उत्पादन प्रिधयनका साथै  र 
िजारीकरणका अनदुान सहयोग काययक्रम 
सञ्चािन गने र यसको िागी नेपाि 
सरकारको लनलत अनसुार िैक संग सरि 
कजायका िागी समन्त्िय गने ।  
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६.१ न्त्याय सम्पादन न्त्यावयक सलमलत सञ्चािनका 
िालग काययविलध लनमायण भई 
काययविलध अनसुार कायय 
सम्पादन भएको हनुेि । 

न्त्यावयक सलमलत सञ्चािनका 
िालग काययविलध लनमायण भई 
काययविलध अनसुार कायय 
सम्पादन भएको ि । 

  लनरन्त्तरता र्दने ।  

६.२ न्त्यावयक सलमलतको 
लनणयय प्रवक्रया 

लनणयय सियसम्मत हनुे गरेको । न्त्यावयक सलमलतको लनणयय 
सियसम्मत हनुे गरेको ि । 

 न्त्यावयक सलमलतको लनणयय सियसम्मत हनु े
अिस्थािाई कायम रान्त्ख राख्न े। 

६.३ न्त्यावयक सलमलतको 
प्रलतिदेन प्रणािी 

 प्रलतिदेन पेश भई सभामा 
िििि भएको । 

न्त्यावयक सलमलतको प्रलतिदेन 
पेश भई सभामा िििि 
भएको हनुे गरेको ि । 

 लनरन्त्तरता र्दने । 

६.४ उजरुी िछ्र्योट प्राप्त उजरुीको ७० प्रलतशत 
भन्त्दा िढी ििौट भएको । 

भएको  प्राप्त उजरुीको समय सीमा तोवक  शत 
प्रलतशत ििौट हनुे गरी कायय गने । 

६.५ न्त्यावयक सलमलतको 
लनणयय उपर पनुरािदेन 

सलमलतिे ििौट गरेका कूि 
उजरुी मध्ये १० प्रलतशत भन्त्दा 
कम वििाद पनुरािदेनमा गएको 

पजुरािेदनमा जान ुनपरेको ।   अलभिेख व्यिस्थानमा जोि र्दन े। अिस्था 
अनसुार लिज्ञ परामषय लिने ।  

६.६ मिेलमिापकतायको 
व्यिस्था 

सून्त्चकृत मिेलमिाप कतायिाट 
मार लमिापर गराउने  गररएको 
। 

सून्त्चकृत मिेलमिाप कतायिाट 
मार लमिापर गराउन े 
गररएको ि । 

मेिलमिाप कतायको 
लनरन्त्तरता 

क्षमता विकास तालिम व्यिस्था गने र 
मेिलमिप गरेिापत पाररश्रलमकको व्यिस्था 
गने ।  
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७.१ सिक यातायात 
गरुुयोजना अनसुार सिक 
पूिायधार लनमायण 

सिक यातायत गरुु योजनािे 
तोकेको सिकको के्षरालधकार 
अनसुार नक्सा पास  हनुे 
गरेको र योजना तोकेको 
िावषयक िक्ष्यको ८० प्रलतशत 
सिक लनमायण भएको हनुेि । 

सिक यातायत गरुुयोजना 
लनमायण नभएको ।   

सिक यतायत गरुुयोजना 
लनमायण गनुय पने ।  

सिक यातायत गरुु योजना तयार गरर  
तोकेको सिकको के्षरालधकार अनसुार 
नक्सा पास  गने ।  

७.२ सिकको विस्तार गत िषयको तिुनामा २५ 
प्रलतशत भन्त्दा िढी सिक थप 
भएको । 

आिस्िा अनसुार सिक 
लनमायण गदै गएको तर 
श्रोतको अभाि रहेको ।  

— सिक को गणुस्तर िदृी गनय प्रदेस 
तथा संघ संग सिक गरुूयोजना 
िनाएर सहकायय र समन्त्िय गने ।  

७.३ सिकको स्तर उन्नलत गत िषयको तिुनामा १५ 
प्रलतशत भन्त्दा िढी सिक 
स्तर उन्नलत भएको । 

प्रलतिदेन मा उल्िेख नभएको 
।  

अलभिेख व्यिस्थान  गरुुयोजना लनमायण गरर कायय अगािी 
ििाउने ।  

७.४ जोन्त्खम संिदेनशीि 
भ–ूउपयोग योजना 

जोन्त्खम संिदेनशीि भ–ू
उपयोग योजना अनसुार िषयमा 
कम्तीमा एउटा जग्गा 
एवककरण िा जग्गा विकास िा 
िस्ती विकास िा सम्पदा 

जोन्त्खम संिदेनशीि भ–ू
उपयोग योजना नभएको  । 

जोन्त्खम संिदेनशीि भ–ू
उपयोग योजना, जग्गा 
एवककरण लनमयण ।  

जोन्त्खम संिदेनशीि भ–ूउपयोग योजना 
िनाउनकुा साथै ण िा िस्ती विकास िा 
सम्पदा योजना िनाई कायायन्त्ियनमा 
ल्याउन ुपने । 
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योजना कायायन्त्ियनमा 
ल्याईएको । 

७.५ भौलतक पूिायधार 
विकासमा साियजलनक–
नीन्त्ज साझेदारी नीलत 

साियजलनक–लनजी क्षरे  
साझेदारी सम्िन्त्धी नीलत तजुयमा 
भई नीलतमा उल्िेन्त्खत सिै 
योजनाहरुमा साझेदारी 
काययक्रम सञ्चािन भएको । 

साियजलनक–लनजी क्षरे  
साझेदारी सम्िन्त्धी नीलत 
नभएको ।  

लनलत लनमायण नभएको ।  साियजलनक–लनजी के्षर  साझेदारी 
सम्िन्त्धी नीलत तजुयमा गने र  नीलतमा 
उल्िेन्त्खत योजनाहरुमा साझेदारी 
काययक्रम सञ्चािन गने । 

७.६ िािमैरी तथा 
अपाङ्गमैरी पूिायधार 

िािमैरी तथा अपाङ्गमैरी नीलत 
तथा काययक्रम कायायन्त्ियन भई 
िािमैरी स्थानीय शासनका 
पूिायधार पूरा गरी िािमैरी 
स्थानीय तह घोषणा गरेको । 

िािमैरी स्थानीय तहका िागी 
खास कायय नभएको । 

िािमैरी तथा अपाङ्गमैरी 
नीलत तथा काययक्रम 
लनमायण र कायायन्त्ियन, 

िािमैरी स्थानीय 
शासनका पूिायधार लनमायण 
र  िािमैरी स्थानीय तह 
घोषणा । 

िािमैरी तथा अपाङ्गमैरी नीलत तथा 
काययक्रम िनाउन ुपने । उि काययक्रम 
कायायन्त्ियन भई िािमैरी स्थानीय 
शासनका पूिायधार पूरा गनुय पने र 
िािमैरी स्थानीय तह घोषणा गनुय पने 
। 

७.७ लनलमयत पूिायधारको 
उपयोग र र्दगो 
व्यिस्थापन 

लनलमयत पूिायधारको ममयत 
संभारका िालग िाभग्राहीको 
योगदान सवहत कोष स्थापना 
भएको र नीलतगत व्यिस्था 
अनसुार स्िीकृत िावषयक 
काययक्रमका आधारमा कोषको 
उपयोग भएको हनुिे । 

ममयत संहारकोषको स्थापना । ममयत संहारकोषका िागी 
िजेट व्यिस्थापन  

मम्तय संहारकोष सन्त्चािन काययविधी 
िनार्य पिुायधार काययक्रमको लनन्त्ित 
प्रलतसत िजेट कोषमा रान्त्ख कायायन्त्ियन 
गने ।  

७.८. आयोजनाको 
िातािरणीय अध्ययन 

कानूनी व्यिस्था अनरुुप सिै 
आयोजनाहरुमा 

BEIA नभएको तर केवह 
योजनाको EIA भएको ।  

पिुायधारका सम्पणुय 
योजनाको गनुय पने ।  

कानून िनार्य कायायन्त्ियन गने ।  
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संन्त्क्षप्त,प्रारन्त्म्भक 
िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन (BEIA) र 
िातािरणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन (EIA) 

संन्त्क्षप्त,प्रारन्त्म्भक िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन (BEIA) र 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन 
(EIA) गररएको  

७.९  भिन संवहता र 
मापदण्ि 

र भिन संवहता र स्थानीय भिन 
मापदण्िको पूणय पािना भएको 
। 

स्थालनय स्तरमा पािना 
नभएको ।  

नक्सा पास प्रभािकारर 
तथा अलनिायय िनाउन ।  

भिन संवहताको आधारमा  र स्थानीय 
भिन मापदण्ि िनाई त्यसिाई पूणय 
कायायन्त्िनय गने । 

७.१० खानेपानी सेिा 
विस्तार 

सम्पणुय घरमा खानेपालनको 
व्यिस्था भएको  । 

यवकन तथ्याङक नभएको ।  अलभिेख व्यिस्थापन खानेपालन गरुु योजना िनाएर WASH 

master िनार्य तथ्याङ्कक व्यिस्थापन 
गरर कायय गने र कायय गने ।   

७.११ िावषयक योजनाको 
कायायन्त्ियन न्त्स्थलत 

स्िीकृत िावषयक योजनाको ८० 
प्रलतशत भन्त्दा िढी भौलतक 
पूिायधार योजना सम्पन्न भएको 
। 

स्िीकृत िावषयक योजनाको 
तोकेको प्रलतशत भन्त्दा कम 
भौलतक पूिायधार योजना सम्पन्न 
भएको । 

िक्ष्य अनसुार भौलतक 
पूिायधार योजना सम्पन्न 
नभएको । 

स्िीकृत िावषयक योजनाको ८० प्रलतशत 
भन्त्दा िढी भौलतक पूिायधार योजना 
सम्पन्न गने गरी काम गने । 

७.१२ िोहोरमैिा 
व्यिस्थापन 

आफ्नै घरमा िोहोर मैिा 
व्यिस्थापन गने ।  

िोहोर मैिाको व्यिस्थापन 
भएको ।  

— टोि सरसिाई अलभयान सन्त्चािन गने 
।  

विषय क्षरे –८ सामान्त्जक समािेशीकरण 
विषयगत क्षरे तथा सूचक अपेन्त्क्षत अिस्था हािको अिस्था खािि प्रस्तावित काययहरु 

८.१ सामान्त्जक विभेदको 
न्त्यूनीकरण 

िुिािुत, सामान्त्जक कुरीलत, 

अन्त्धविश्वास, िैवङ्गक विभेद र वहंसाका 
घटनाहरुसंग सम्िन्त्न्त्धत उजरुीमा 
उल्िेख्य रुपमा कमी आई सामान्त्जक 

आिस्यक तथ्याङक नभएको 
।  

आिस्यक तथ्याङक 
व्यिस्थापन र 
कायययोजना लनमायण 

नगरपालिकाको अिस्था 
पवहचान गरर कृयाकिाि 
सन्त्चािन गने । ििा िाट 
तथ्याङक संकिन गने ।  
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सवहष्णतुा र सौहादयता सवहतको 
समतामूिक समाजको आधार तयार 
भएको । 

८.२ घरेि ुवहंसा अन्त्त्यको िालग 
िहस, पैरिी तथा चेतनामूिक 
अलभयान 

ििा काययिय मािय त यिुा तथा आमा 
समहु पररचािन गरी घरेि ु वहंसा 
अन्त्त्यका िालग िहस पैरिी तथा 
चेतनामूिक अलभयान सम्िन्त्न्त्ध 
काययक्रम पयायप्त र प्रभािकारी भएको 
। 

घरेि ु वहंसा अन्त्त्यका िालग 
िहस पैरिी तथा चेतनामूिक 
अलभयान सम्िन्त्न्त्ध काययक्रम 
आंन्त्शक भएको । 

आिस्यक तथ्याङक 
व्यिस्थापन र 
कायययोजना लनमायण 
नगररएको ।  

घरेि ु वहंसा अन्त्त्यका िालग 
व्यापक िहस पैरिी तथा 
चेतनामूिक अलभयान सम्िन्त्न्त्ध 
पयायप्त र प्रभािकारी रुपमा 
सञ्चािन गनुय पने   

८.३ िािश्रम, िाि वििाह, 

िहवुििाह, दार्जो/दहेज, िोक्सी 
जस्ता प्रथासंग सम्िन्त्न्त्धत 
काययहरु 

ििा स्तरमाा सामान्त्जक पररचािन 
गरी िािश्रम,िाि वििाह, िह ु
लििाह,दाईजो/दहेज,िोक्सी जस्ता 
प्रथा लनयन्त्रणका िालग नीलत र 
काययक्रम तयार भै यस सम्िन्त्धी 
सामान्त्जक पररचािन काययक्रमहरु 
कायायन्त्ियन भएको। 

तथ्याङक नभएको ।  आिस्यक तथ्याङक 
व्यिस्थापन र 
कायययोजना लनमायण 
नगररएको । 

अिस्था पवहचान गरर काययक्रम 
सन्त्चािन गने ।  

८.४ िैवङ्गक समानता तथा 
सामान्त्जक समािेशीकरण 
उत्तरदायी िजेट पररक्षण 

िैवङ्गक समानता तथा सामान्त्जक 
समािशेीकरण उत्तरदायी िजेट 
परीक्षण GRB audit  भई सोही अनसुार 
योजना तथा काययक्रम तजुयमा गने 
गरेको । 

िैवङ्गक समानता तथा 
सामान्त्जक समािेशीकरण 
उत्तरदायी िजेट परीक्षण  
नभएको ।  

 पररक्षण नभएको GRB audit गरर कायययोजना 
िनार्य कायय गने । 

८.५ मवहिा विरुद्ध हनुे घरेि ु
वहंसाको घटनामा कमी 

गत िषयको तिुनामा २० प्रलतशत 
भन्त्दा िढीिे कमी आएको । 

अएको — काययक्रम लनरन्त्तर गने ।  
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८.६ िािश्रम, िािवििाह, 

िहवुििाह, दार्जो/दहेज, िोक्सी, 
िाउपिी जस्ता प्रथा रोकथामका 
िालग तजुयमा गररएका 
काययक्रममा िगानी  

०.५ प्रलतशत भन्त्दा मालथ न्त्यनु िगानी भएको  आिस्यिा अनसुार 
िजेट व्यस्था नभएको  

िािश्रम, िािवििाह, िहवुििाह, 

दार्जो िोक्सी जस्ता प्रथा 
रोकथामका सशतय अनदुानिाट 
हनुे काययक्रम िुट्याई आफ्नो 
आयिाट पलन तोवकएको अशं 
राखी काययक्रम सञ्चािन र 
अनगुमन गने ।  

८.७ मवहिा/दलित/अपाङ्गता 
भएका व्यन्त्ि संयोजक/अध्यक्ष 
भएको उपभोिा सलमलतको 
संख्या  

३० प्रलतशत भन्त्दा िढी  उपभोिा सलमलतहरुको संख्या 
अत्यन्त्त न्त्यनु भएको ।  

समािशेी उपभोिा 
सलमलतहरु गठनमा 
ध्यान नगएको ।  

उपभोिा सलमलतहरु गठन 
गदायकै अिस्थामा समािेशीता 
हनुे गरी कायय गनुय पने ।  

८.८ आलथयक तथा सामान्त्जक 
रुपमा पलि परेका मवहिा, 
िाििालिका, दलित, अपाङ्गता 
भएका व्यन्त्ि, ज्यषे्ठ नागररक, 

अल्पसंख्यक, लसमान्त्तकृत 
समदुायको सामान्त्जक र आलथयक 
उत्थानमा गररन ेिगानी  

१० प्रलतशत भन्त्दा िढी नभएको कानून अनसुार 
काययन्त्ियन ।  

िन्त्क्षत समूहका िालग सशतय 
अनदुानिाट हनुे काययक्रम 
िुट्याई आफ्नो आयिाट पलन 
तोकएको अंश राखी काययक्रम 
सञ्चािन र अनगुमन गने । 

८.९ समानपुालतक सहभालगता स्थानीय तहिाट गठन हनु े सलमलत, 

उपसलमलतहरु, काययदि गठन गदाय पूणय 
रुपमा कानूनिे लनन्त्ददट गरेको 
समानपुालतक समािेशीता कायम गरी 
लनणयय प्रवक्रयामा सहभालगता भएको । 

गर्ठत सलमलत,उपसलमलतहरु, 

काययदिमा समानपुालतक 
समािशेीता कायम गरी लनणयय 
प्रवक्रयामा सहभालगता 
गराईएको । 

गणुात्मक सहभालगता 
गराउन नसक्न ु।  

समानपुालतक समािेशीता 
कायम राख्न े र उनीहरुिाई  
लनणयय प्रवक्रयामा सहभालगता 
गराउने  । 
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८.१० सामान्त्जक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

िाििालिका पनुस्र्थापना केन्त्र, जषे्ठ 
नागररक आश्रय केन्त्र, अशि स्याहार 
केन्त्र स्थापना र सञ्चािनका िालग  
नीलत/ काययक्रम तजुयमा भएको र 
आिश्यकता अनसुार केन्त्रहरु 
स्थापना भै लनयलमत सञ्चािन भएको 
तथा सहज पहुाँच भएको 

तथ्याङ्क व्यिस्था र आिस्यक 
काययको सरुुआत भएको ।  

— लनरन्त्तरता र्दने ।  

विषय क्षरे –९ िातािरण संरक्षण तथा विपद व्यिस्थापन 

विषयगत क्षरे तथा सूचक अपेन्त्क्षत अिस्था हािको अिस्था खािि प्रस्तावित काययहरु 

९.१ विपद् व्यिस्थापन विपद् व्यिस्थापनका िालग 
योजना,ऐन,रणनीलत र 
कायययोजना तजुयमा भएको र  सो 
अनरुुप विपद् व्यिस्थापनको 
पूणय रुपमा कायायन्त्ियन भएको 
तथा उद्धार र राहत 
सामग्रीहरुको उपिब्धताको 
सलुनन्त्ितता गररएको । 

विपद व्यिस्थापन संग 
समन्त्न्त्धत ऐन लनयम काययविधी 
को कमी । िुटै्ट विपद 
व्यिस्थापन कोष नभएको ।  

लनयम कानूनको कमी 
।  

विपद् व्यिस्थापनका िालग 
योजना,ऐन,रणनीलत र कायययोजना 
लनमायण तथा प्रभािकारी रुपमा 
कायायन्त्ियनगने । उद्धार र राहत 
सामग्रीहरुको उपिब्धताको 
सलुनन्त्ितता गरर राख्न े। 

९.२ विपद् जोन्त्खम क्षेरको 
पवहचान र नक्साङ्कन 

कायययोजना िमोन्त्जम विपद् 
जोन्त्खम क्षेरको पवहचान र 
नक्साङ्कनका आधारमा काययक्रम 
तजुयमा गरी कायायन्त्ियन गररएको 
। 

नक्साङ्कन नभएको  विपद् जोन्त्खम क्षेरको 
पवहचान,  नक्साङ्कन, 

काययक्रम तजुयमा र 
कायायन्त्ियन  

विपद् जोन्त्खम क्षरेको पवहचान गने 
पवहचानिाई  नक्साङ्कन गने । 
काययक्रम तजुयमा गने  र  कायायन्त्ियन 
गने । 
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९.३ स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
कोषमा िजेट विलनयोजन र खचय  

कूि पूाँन्त्जगत िजेटको ०.५% 
भन्त्दा िढी विलनयोजन भै विपद् 
व्यिस्थापनको पूिय तयारी िा 
प्रलतकायय िा पूनिायभको िालग 
विलनयोन्त्जत िजेटको कम्तीमा 
५०% िजेट  खचय भएको । 

तोवकएका के्षरमा तोके 
िमोन्त्जम िजेट विलनयोजन 
भएको ।कोलभिका कारणिे 
िढी खचय भएको।    

विपद व्यस्थापन कोष 
स्थापनागरी ऐकदिुार 
लनलत अपनाई कायय 
गने ।  

िावषयक िजेटमा आिस्यक िजेटको 
व्यिस्था गने ।  

९.४ एम्ििेुन्त्स, जस्ता 
आकन्त्स्मक सेिाहरुको 
उपिब्धता 

एम्ििेुन्त्स,अन्त्ग्न लनयन्त्रण जस्ता 
आकन्त्स्मक सेिाहरुमा ५०% 
भन्त्दा िढी जनसंख्याको पहुंच 
भएको । 

  आकन्त्स्मक सेिाहरुमा िढी भन्त्दा िढी  
जनसंख्याको पहुंच परु् याउने  । 
एम्ििेुन्त्सको व्यिस्था गने ।  

९.५ िातािरणमैरी पूिायधार स्थानीय िातािरण ऐन, 

िातािरणमैरी नीलत तथा  
काययक्रम कायायन्त्ियन भई 
िातािरणमैरी स्थानीय शासनका 
पूिायधार पूरा गरी िातािरणमैरी 
स्थानीय तह घोषणा गरेको । 

िािमैरी पिुाधार नभएको  िातािरणमैरी 
स्थानीय शासनका 
पूिायधार नभएको । 
िातािरणमैरी 
स्थानीय तह घोषणा 
नभएको 

स्थानीय िातािरण ऐन, िातािरणमैरी 
नीलत तथा  काययक्रम िनाउन ुपने । 
काययक्रमिाई कायायन्त्ियन गनुय पने । 
िातािरणमैरी स्थानीय शासनका 
पूिायधार खिा गनुय पने ।  
िातािरणमैरी स्थानीय तह घोषणा गने 
।  

९.६ टोि विकास संस्था/ 
स्थानीय तहमा सामदुावयक 
संस्था गठन तथा संचािन 

टोि विकास संस्था िा 
सामदुावयक संस्था गठन र 
सञ्चािन सम्िन्त्धी कानून तजुयमा 
भई सो कानूनका आधारमा िनी 
८०% भन्त्दा िढी घरघरुी 

सिै ििामा नभएको ।  टोि विकास 
सलमलतको पररचािन  

टोि विकास संस्था िा सामदुावयक 
संस्था गराई काययक्रम सञ्चािन गने । 
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टो.वि.स मा आिद्ध भई सञ्चािन 
भएको । 

विषय क्षरे –१० सहकायय र समन्त्िय 

 

विषयगत क्षरे तथा सूचक अपेन्त्क्षत अिस्था हािको अिस्था खािि प्रस्तावित काययहरु 

१०.१ संघ, प्रदेश र स्थानीय 
तह िीचको सहकायय र 
समन्त्िय 

संघ र  प्रदेश संग गनुय पने नीलतगत 
र काययगत समन्त्िय गरेर मार 
आफ्ना नीलत तथा काययक्रम तय 
गने गरेको तथा स्थानीय तहिे 
प्रदेशिाई िााँििााँट गनुय पने राजस्ि 
रकम लनयलमत रुपमा उपिब्ध 
गराएको ।  

न.पा.िे संघ र प्रदेशसाँग गनुय 
पने नीलतगत र काययगत 
समन्त्िय गरेर मार आफ्ना 
नीलत तथा काययक्रम तय गने 
गरेको । प्रदेशिाई िााँििााँट 
गनुय पने राजस्ि रकम 
लनयलमत रुपमा उपिब्ध 
गराएको । 

 संघ र  प्रदेश संग लनयलमत सहकायय 
र समन्त्िय गरी कानूनिे तोकेको 
कायय न्त्जम्मिेारी पूरा गने । 

१०.२ अन्त्तर स्थानीय तह 
सहकायय र समन्त्िय (प्राकृलतक 
स्रोतको संरक्षण र उपयोग, 

पूिायधार लनमायण, िातािरण 
संरक्षण तथा िोहोर मैिा 
व्यिस्थापन आपतकािीन सेिा 
व्यिस्थापन राजस्ि संकिन 
आर्द) 

साझा सरोकारका लिषयहरुमा 
सहकायय र समन्त्िय गने सम्िन्त्न्त्धत 
स्थानीय तहको नीलत र संरचना 
लनमायण भई हरेक िषयमा कम्तीमा 
एक क्षेरमा सहिगानीका 
काययक्रमहरु सञ्चािनमा आएको । 

कुनै काययक्रम नभएको  समन्त्ियको अभाि विलभन्न क्षेरहरुको पवहचान गरी 
अन्त्तर स्थानीय तह सहकायय र 
समन्त्ियिाई घलनभतू रुपमा अगालि 
िैजान ुपने 

१०.३ दईु िा सो भन्त्दा िढी 
स्थानीय तहको सरोकारको 

स्थानीय तह िीच साझा वहत र 
सरोकारको विषयमा आिश्यक पने 

कायय नभएको  ।   सम्न्त्ियको अभाि स्थानीय तह िीच साझा वहत र 
सरोकारको विषयहरु खोजी गने र 



57 

 

विषयगत क्षरे तथा सूचक अपेन्त्क्षत अिस्था हािको अिस्था खािि प्रस्तावित काययहरु 

विषयमा िने्न सलमलतहरुको 
गठन र संचािन           

संयिु सलमलत गठन भई सलमलतहरु 
वक्रयाशीि रहेको ।   

आिश्यकतानसुार संयिु 
सलमलतहरुिाई  वक्रयाशीि िनाउने   

१०.४ अन्त्तर सरकारी 
समन्त्िय तथा सहन्त्जकरण 

संघीय र प्रदेश स्तरको  आयोजना 
कायायन्त्ियनमा समन्त्िय,सहजीकरण 
र सहयोग गने विषयमा जानकारी 
भई समन्त्ियका िालग संरचना तयार 
भै संरचना  वक्रयाशीि भएको । 

संघीय र प्रदेश स्तरको  
आयोजना कायायन्त्ियनमा 
समन्त्िय,सहजीकरण र 
सहयोग भएको  

 संघीय र प्रदेश स्तरको  आयोजना 
कायायन्त्ियनमा अवहिेकै काययिाई 
यथाित राख्न े  । 

१०.५ अन्त्तर स्थानीय तह 
साझेदारी 

िागत न्त्यूनीकरण,श्रोत साधनको 
अलधकतम उपयोग िा प्रभािकारी 
सेिा प्रिाहका िालग अन्त्य गाउं िा 
नगरपालिकासंग साझेदारीमा 
आयोजनाको  संयिु व्यिस्थापन 
गनय एक भन्त्दा िढी काययक्रम 
सञ्चािन भएको । 

कुनै कायय नभएको समन्त्ियको अभाि साझेदारीमा आयोजनाको संयिु 
व्यिस्थापन तथा प्रिद्र्धन गने । 

१०.६ न्त्जल्िा समन्त्िय 
सलमलतसाँगको समन्त्िय 

विकास लनमायण सम्िन्त्धी काययमा 
सहजीकरण, समन्त्िय सलमलतिाट 
प्राप्त पषृ्ठपोषण, सझुाि तथा 
अनगुमन प्रलतिदेन मालथ 
काययपालिकामा िििि भई 
आिश्यक लनणयय भएको ।      

सूचकमा िेन्त्खए िमोन्त्जम 
नगरपालिकािाट कायय 
सम्पादन भै रहेको प्रलतिदेन 
।  

 सूचकमा उल्िेख भए अनसुारको 
काययिाई लनरन्त्तरता र्दने । 
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अनुसूची २: क्षमता ववकास योजना तजुतमा ढाांचा  (नगरपालिकाको शाखागत क्षमता ववश्िेशण र  आवश्यकता पहिचान) 

क्र 
स 

क्षे
र 

सचुक  अिस्था १
 

अिस्था २
 

अिस्था ३
 

अिस्था ४
 

हािको अिस्था प्रस्तावित काययहरु 

१ यो
ज
ना 

क. विकास आयोजना तथा पररयोजना 
सम्िलध नीलत, कानून, मापदण्ि, योजना र 
लनयमन 

 √   विकास आयोजनाको नीलतका िारेमा सरोकारिािाहरुिाई थाहा 
नभएको, विकास आयोजना मापदण्ि नभएको, योजनाका विषयमा  
िहसुरोकारिािा िीच िििि हनुे नगरेको र आयोजनाका 
लनयमनको पक्ष कमजोर रहेको । 

विकास आयोजना सम्िन्त्न्त्ध नीलतका िारेमा 
जनप्रलतलनलध, कमयचारी तथा सरोकारिािाहरुिाई 
जानकारी गराउन,े आिश्यक मापदण्ि तयार गने, 

योजनाको अनगुमन र लनयमनिाई प्रभािकारी िनाउने 
। 

ख. स्थानीय विकास नीलत लनमायण   √  सिै नीलतहरु समयमा राजपरमा प्रकाशन नभएको । प्रकान्त्शत 
नीलतहरुको िारेमा कमयचारी तथा पदालधकारीिाई पणुय जानकरी  
नभएका र नीलत तथा काययक्रमिाई योजना तथा िजेटिाट 
सम्िोधन गनय नसवकएको ।  

िनेका नीलत तथा कानूनहरु राजपरमा प्रकाशन गने, 

अननु्त्शक्षण गने तथा योजना तथा िजेटिाट सम्िोधन 
गने ।  

ग. िावषयक योजना लनमायण  √   िावषयक योजना तयार गदाय योजना लनमायणका चरणहरु, 

प्राथलमकताका आधारहरु अनशुरण नगररएको । योजनाको िावषयक 
पनु्त्स्तका प्रकासन नगररएको । 

सहभालगतात्मक योजना तजुयमाका िारेमा ििाध्यक्ष 
सन्त्चि, कमयचारी तथा पदालधकारीहरुिार् तालिम, 

सहभालगतात्मक योजना तजुयमा विलधिाट िावषयक 
योजना लनमायण, योजनाका साियजलनवककरण गने ।  

घ. विकास योजनाहरुका िातािरणीय       
प्रभाि मलु्याङकन  

 √   पेश भएका िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन प्रलतिेदनमा 
ििििको कलम भएको, िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनका विलध, 

प्रवक्रयाका िारेमा प्रन्त्शन्त्क्षत नगररको, मूल्याङ्कनका नलतजा 
िावषयक योजना तजुयमा तथा नीलत लनमायणमा प्रयोग नभएको । 

िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनको प्रलतिेदनका सार 
कमयचारी तथा पदालधकारीिाई जानकारी गराउने, 
िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कनका िारेमा योजना 
तथा प्राविलधक शाखािार् तालिम र्दने । 

ङ. तथ्याङक व्यिस्थापन  √   खन्त्ण्िकृत  तथ्याङक नभएको । खन्त्न्त्िकृत तथ्याङक व्यिस्थापन गने ।  

च. उपभोिा सलमलत गठन प्रकृया   √  आम भेिामा सहभालगताको कमी, उपभोिा सलमलतको  गठन 
तथा पररचािन काययविधी नभएको ।   

आमभेिा गरर उपभोिा सलमलत गठन गने, 

काययविधी लनमायण गरर कायय गने ।   

ि.  उपभोिा  सलमलतका क्षमता 
विकास 

√    उपभोिा सलमलतहरुिार् अलभमनु्त्खकरण नगररएको । उपभोिा सलमलतहरुिाई उनीहरुका योजना 
व्यिस्थापन तथा सािजयलनक अलभमनु्त्खकरण गने 
। 
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ज. विकासका प्राथलमकता क्षेर लनधायरण √    आिलधक योजना भएको, विषयगत योजना तथा गरुु योजना 
नभएको  । 

आिलधक योजना अनसुार क्षेरगत योजना तयार 
गने ।  

झ.विकासका आयोजनाहरुका 
अनगुमन,चौमावषयक तथा आिलधक प्रगलत 
समीक्षा 

 √   अनगुमन सलमलतिाई सवक्रय रहेको । लिन्त्खत प्रलतिेदन सभामा 
पेस भएको । अनगुमनका सचुकहरु प्रस्ट नभएको । 
अनगुमन प्रलतिेदन िेभ साईटमा सािैजलनक नगररएको  । 

िैठकमा अनगुमन प्रलतिेदन पेश गरी िििि 
गने, अनगुमन प्रलतिेदनिाई िेभ साईटमा राख्न े। 

ञ. आयोजनाका अध्ययन, अनसुन्त्धान √    आयोजना सम्िन्त्न्त्ध समस्या, चनुौलत, अिसरको िारेका विस्ततृ 
वििरण तयार नगरेको ।  

आयोजना िैकको लनमायण गरर कायय अगािी 
िढाउने ।  

  ट. तथ्याङ्क    संकिन, व्यिस्थापन  
तथा  प्रयोग सम्िन्त्धी  नीलत, कानून, 

मापदण्ि लनमायण 

 √   कानून तथा मापदन्त्ि नभएको ।   योजना व्यिस्थापन सम्िन्त्न्त्ध मापदन्त्ि तयार गने 
।  

ठ. िेरोजगारहरुका तथ्याङ्क संकिन   √  िेरोजगारको तथ्याङ्क संकिन भएको ।  योजना काययन्त्ियनमा यिुा िेरोजगारिार् समेट्ने 
गरर काक्रय म सन्त्चािन गने । रोजगार िैकको 
अिधारणा तयार गरर कायय गने । 

ि. सामान्त्जक  सरुक्षा सम्िन्त्न्त्ध 
स्थानीय तथ्याङ्क संकिन तथा 
व्यिस्थापन 

   √ सामान्त्जक सरुक्षा समन्त्न्त्ध तथ्याङक लिन्त्जटाईज भएको । लनरन्त्तरता र्दने ।  

ढ. नगरपालिका आिलधक   तथा   
िावषयक काययक्रम र िजेट स्िीकृती 

 √   आिलधक योजना तयार भएको, समय तालिका िमोन्त्जम िावषयक 
योजना पाररत भएतापलन योजना लनमायणका चरणहरू पािन  
हनु नसकेको । 

लनदेन्त्शकािे व्यिस्था गरे अनसुार गनयका िागी 
जनप्रलतलनधी र कमयचारीको क्षमता विकास गने 
।  

 

क्षमता विकास  

 २
 

प्रशासन शाखा 

क.  स्थानीय सेिाका व्यिस्थापन 
सम्िन्त्धी नीलत, मापदण्ि, सेिा शतय 
कायायन्त्ियन र लनयमन 

√    नीलत संघिे िनाएका भएता पलन सो नीलतिार् स्थानीयकरण 
तथा सिै शाखाका कमयचारीहरुिार् भएका नीलतका प्रािधानका 
िारेमा प्रस्ट जानकारी नभएको  । 

नीलतका िारेमा कमयचारी तथा पदालधकारीहरुिार् 
अननु्त्शक्षण काययक्रम सन्त्चािन गने ।  

ख.  नगरपालिकाको संगठन, 

दरिन्त्दी लनधायरण, जनशन्त्ि 
व्यिस्थापन   र   क्षमता विकास 

 √   नगरपालिकािे संगठन व्यिस्थापन सिेक्षण गरेको ।क्षमता 
विकास योजना तयारीको चरणमा रहेको ।  

संगठन व्यिस्थापन सिेक्षण प्रलतिेदन र तथा 
क्षमता विकस योजना कायायन्त्ियनमा ल्याउने । 

ग.  मानि संसाधन विकासका िालग 
अल्पकािीन तथा दीघयकािीन 
योजना लनमायण 

 √   मानि संसाधन विकासका अल्पकािीन तथा दीघयकािीन 
नभएको । 

नीलत तथा योजना िनाउन ेर कायायन्त्ियन गराउने 
।  
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घ.  न्त्जल्िा समन्त्िय र सहकायय  √   समन्त्िय िििि भर् सहकयय भएको। लिषय िस्त ुखलु्ने गरी कागजात व्यिस्थापन गने 
। समन्त्ियकािालग िुटै्ट माईनटको व्यिस्था गने  

ङ.  तालिम, गोष्ठी आर्दको आयोजना    √  योजना िनाएर आिश्यिा अनसुार नभएको   क्षमता विकास योजना िनाएर कायायन्त्ियन गने ।  

च.  न्त्यावयक सलमलतिे गरेका आदेश 
तथा िैसिाका कायायन्त्ियन 

  √  न्त्यावयक सलमलतिे गने आदेश तथा िैसिाका कायायन्त्ियन 
प्रवक्रयामा प्रशासन शाखाको सहभालगता कमजोर रहेको । 

न्त्यावयक सलमलतिे प्रशासन शाखािार् लनणयय 
प्रवक्रया प्रलतिेदन पेश गने र प्रसासनिे 
काययपालिकमा पेश गने ।  

ि पालिकामा   भएका ऐिानी,    पलतय    
जग्गा, साियजलनक भिन, भौलतक 
पूिायधारको   रेकिय    

√    ऐिानी, पलत जग्गा साियजलनक भिन, भौलतक पूिायधारको रेकिय 
व्यिस्थापन तथा संरक्षणमा ििा कायायिय तथा  
नगरपालिकािे हािसम्म नगरेको ।  

सम्पलतको अलभिेख व्यिस्थापन गने ।  

ज.  विपद व्यिस्थापनमा सहयोग  √   पालिकास्तरीय विपद व्यिस्थापन व्यिस्थापन कोष को 
व्यिस्था नभएको । अन्त्य कोष िाट खचय गने गरेको ।   

पालिकास्तरीय विपद व्यिस्थापन सलमलतिाई 
सवक्रय िनाउने र यसका िालग आिस्यक नीलत 
लनयम िनाउने र एक दिुार नीलत िाग ुगने ।   

  झ. आिना क्षेरलभर र्न्त्टरनेट सेिा, 
टेलिसेन्त्टर, केििुकार, टेलिलभजन 
प्रसारणका अनमुलत, नविकरण तथा 
लनयमन 

    हािसम्म कुनै कायय नभएको  आिश्यकताका आधारमा योजना िनाउने ।  

ञ.आिनो क्षेरलभर परपलरका 
प्रकाशन अनमुलत, अलभिेख तथा 
लनयमन 

    पालिकाका सचुना प्रकाशन हनुे गरेको ।  आिश्यकताका आधारमा योजना िनाउने ।  

ट. अलभिेख व्यिस्थापनमा नविनतम 
प्रविलधका प्रयोग 

 √   पालिकास्तरमा यस सम्िन्त्न्त्ध िििि तथा अन्त्तवकय या हनु 
नगरेका । 

यस सम्िन्त्न्त्ध िििि तथा अन्त्तवकय यािाई 
िढािा र्दने । 

ठ.नगरपालिकािे गरेका कामहरुको 
पारदन्त्शयताका कायम गने  

  √  सचुनाको हक प्रचिनमा ल्यएको ।  ससुासन समन्त्न्त्ध कानून िनाएर काययन्त्ियन 
गराउने ।  

ि.  िजार अनगुमन, गणुस्तर 
लनधायरण, खाद्य सरुक्षा र उपभोिा 
वहत संरक्षण 

 √   िजार अनगुमनका गने गरेको ।   काययविधी िनाएर िजार अनगुमन गने तथा 
समन्त्न्त्धत लनकायमा प्रलतिेदन र्दने ।  
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 ण.कमयचारीहरुको विदाको 

अलभिेख 

  √  अलभिेख रहेको तर व्यिन्त्स्थत हनु नसकेको ।  कमयचारीहरुिार् कमयचारी आचार संवहता 
िनाएर कायय गने गरउने ।  

त. आन्त्तररक िेखा परीक्षण 
(िेरुजकुा िगत) 

 √   आन्त्तररक िेखा परीक्षण लनयलमत नभएको ।  आन्त्तररक िेखा परीक्षण शाखाका क्षमता 
विकास  गने । आ िे प को कमयचारी व्यिस्था 
गने ।   

थ. अन्त्न्त्तम िेखा परीक्षण काययमा 
सहयोग, समन्त्िय र सहन्त्जकरण 

 √   अन्त्घल्िो िषयका अन्त्न्त्तम िेखा परीक्षणका सझुाि पणुयरुपमा 
काययन्त्ियनमा नआएको ।  

प्रलतिेदनिे  अन्त्न्त्तम िेखा परीक्षणमा 
औलं्याएका रटुी र कमजोरीहरुको िारेमा 
कमचारी  तथा जन प्रलतलनधी िाई 
अलभमनु्त्खकरण गने । 

३ सामाजजक ववकास शाखा 

न्त्शक्षा 

क. प्रारंलभक िाि न्त्शक्षा तथा 
विद्यािय न्त्शक्षा, अनौपचाररक 
न्त्शक्षा,  

 √   प्रारंलभक िािन्त्शक्षा, अनौपचाररक न्त्शक्षा, खुिा तथा िैकन्त्ल्पक 
न्त्शक्षा सम्िन्त्न्त्ध नीलत नभएको 

नीलत िनाई काययक्रम लनमायण गने । प्रारंलभक 
िािन्त्शक्षाका सहजकतायहरुका िालग तालिमका 
व्यिस्था गने । 

िैकन्त्ल्पक न्त्शक्षा ( गरुुकुि, गमु्िा 
आर्द सम्िन्त्न्त्ध नीलत, कानून, 

मापदण्ि, योजना लनमायण) 

 √   मापदन्त्ि लनमायण तथा नीलन लनयमको अभाि   नीलत लनयम िनार्य कायायन्त्ियन गने ।  

ख.  प्राविलधक न्त्शक्षा तथा 
व्यिसावयक तालिमका योजना 
तजुयमा, सञ्चािन, अनमुलत र लनयमन 

√    प्राविलधक न्त्शक्षा सञ्चािनमा रहेको ।  मागका अनसुार लिषय विविलधकरण गरर थप 
गने ।  

ग. पाठयक्रम र पाठय सामाग्री 
वितरण 

  √  स्थालनय पाठय सामाग्री लनमायण गनय नसवकएको । स्थानीय विषयिस्त ु समेवट पाठय सामाग्री 
लनमायण गने 

घ.  विद्यािय न्त्शक्षक र कमयचारी 
व्यिस्थापन 

 √   आिस्यक मारामा न्त्शक्षक तथा कमयचारी नभएको ।  दरिन्त्न्त्द लमिन गरर  थप माग गने ।  

ढ. उपभोिाहरुको चेतना विकास √    पालिकािे उपभोिाहरुको चेतना विकासका काययक्रमहरु 
सञ्चािन नगरेका । 

पालिकािे उपभोिाहरुको चेतना विकासका 
काययक्रमहरु सञ्चािन गनय स्थालनय व्यिसावयक 
संस्था संग सहकायय गने ।  



62 

 

ङ विद्याियका नक्साङ्कन,   √    विद्याियका नक्साङ्कन, समायोजन तथा लनयमन प्रभािकरी 
नभएको ।  

विद्याियको नक्साङ्कन, समायोजन तथा 
लनयमनका कायय गनय रणलनत िनाएर कायय गने 
।  च.  विद्याथी लसकार् उपिव्धीका 

परीक्षण र व्यिस्थापन 
  √  तथ्याङक नभएको ।  केही नमूना विद्याियको रुपमा िनिट गरर 

विद्याथी कन्त्न्त्रत लसकार् उपिव्धी परीक्षण 
अभ्यासहरुका िारेमा िििि  शरुु गने ।  

ि. विद्याथी प्रोत्साहन तथा 
िारिृन्त्त्तको व्यिस्थापन 

  √  अलत विपन्न िाई विशेस व्यिस्था गनय नसवकएको  । गररिघर पवहचानका आधारमा काययक्रम 
िनाउन सवकने ।  

ज. शैन्त्क्षक परामशय सेिाका 
अनमुलत तथा लनयमन 

√    न्त्शक्षािाट िन्त्न्त्चत िाििालिका उनका अलभभािकहरुिाई 
शैन्त्क्षक परामशय गनय नसवकएको । 

विद्यािय जानिाट िुटेका िाििालिकाहरुको 
पवहचान गरी परामशय सेिा सञ्चािन गने । 

झ. पसु्तकािय एि परपलरका 
व्यिस्थापन 

 √   पसु्तकाियमा पयायप्त पसु्तक तथा परपलरका नभएको । पसु्तकािय व्यन्त्स्थत िनाउने ।   

  ट.  खेिकुदको संरचना लनमायण, 

सञ्चािन तथा विकास 

 √   खेिकुद संरचना लनमायण तथा सञ्चािनमा नीन्त्ज तथा सामदुावयक 
संस्थाका क्षमता कमजोर भएको । 

खेिकुदको संरचना लनमायण तथा सञ्चािन तथा 
विकासका िालग 

ठ. खेिकुदका विकास तथा 
प्रिद्र्धन 

 √   व्यिसावयक हनु नसकेको  कायययोजना िनाएर कायय गने ।  

 

सामान्त्जक शाखा स्िास्थ्य
 

क. आधारभूत स्िास्थ्य तथा 
सरसिाई सम्िन्त्धी नीलत, कानून, 

मापदण्ि, योजनाका लनमायण, 

कायायन्त्ियन तथा लनयमन 

√    नीलत लनमायण नभएको ।  नीलत लनमायण गरर कायय गने ।  

ख आधारभूत स्िास्थ्य सेिाका 
सञ्चािन तथा प्रिद्र्धन 

  √  स्िास्थ्य शाखासंग आधारभूत स्िास्थ्य सेिा सञ्चािन तथा  
व्यिस्थापन काययविधी नभएको ।  

 नीलत लनमायण गरर कायय गने र कायायन्त्ियन गने 
।  

ग अस्पाताि तथा अन्त्य स्िास्थ्य 
सेिाका स्थापना तथा सञ्चािन 

 √   पिुायधारको अभाि, न्त्जल्िा अस्पताि रहेको   ईनचाजयसंग काययसम्पादन सम्झौता गने र 
काययसम्झौता िमोन्त्जम काम भए नभएको 
अनगुमन गने  तथा पिुायधारको व्यिस्था गने 
।  घ. स्िास्थ्य सेिा सम्िन्त्न्त्ध भौलतक 

पूिायधार विकास तथा व्यिस्थापन 

  √  स्िास्थ्य सेिा अन्त्तगयत हनुे भौलतक पूिायधारका व्यिस्थापकीय 
पक्षका िारेमा स्िास्थ्य शाखाका कमयचारीहरुको अभाि   

आिश्यक तयार गने ।  
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ङ. सरसिार् सम्िन्त्न्त्ध चेतनाका 
विकास 

 √   सिै ििाका जनताहरुिाई स्िास्थ्य, सरसिाई र आरोग्यता 
सम्िन्त्न्त्ध विषयमा चेतनाका कमी । 

सचेतना मिुक काययक्रम सन्त्चािन गने ।  

च. औषधी पसि सञ्चािन तथा 
लनयमन 

 √   औषधी पसिका अनगुमन तथा लनयमन नगरेको  । औषधी पसिका अनगुमन तथा लनयमन गने र 
प्रलतिेदन समन्त्न्त्धत लनकायमा पेश गने र 
कायायन्त्ियन गने ।  

ि औषधीजन्त्य िनस्पलत, जलििटुी 
र अन्त्य औषधीजन्त्य िस्तकुा 
उत्पादन, प्रशोधन र वितरण 

√    नभएको  आिश्यक तयार गने ।  

ज  स्िास्थ्य िीमा िगायतका 
सामान्त्जक सरुक्षा काययक्रमका 

 √   स्िास्थ्य िीमाका िारेमा दगुयम भेगका मालनसहरुिार् चेतना 
नभएको । 

सचेतना मिुक काययक्रम सन्त्चािन गने । 
गररि तथा विपन्नकािागी नगरपालिकािे विशेस 
सहयोग गने ।  

  झ. औषधी तथा अन्त्य मेलिकि 
उत्पादनहरुका न्त्यूनतम मूल्य 
लनधायरण 

√    ग्रामीण भेगहरुमा औषधीको समनु्त्चत प्रयोगको विषयमा चेतना 
नभएका । 

ग्रामीण भेगका जनतािाई औषधीको समनु्त्चत 
प्रयोगको विषयमा चेतनामूिक काययक्रम 
सञ्चािन गने ।  

ट.  औषधी तथा स्िास्थ्य 
उपकरणका खररद, भण्िारण र 
वितरण 

  √  पयायप्त उपकरणका व्यिस्थाामा कमी कम्प्यटुर सम्िन्त्न्त्ध तालिमका व्यिस्था गरर 
म्भमषअ्ितभम कतिाा को व्यिस्था गने ।  

ठ. स्िास्थ्य सूचना प्रणािीका 
व्यिस्थापन 

  √  पयायप्त जनशन्त्िको कमी, कम्प्यटुर सम्िन्त्न्त्ध ज्ञानका कमी 
पयायप्त जनशन्त्िको कमी, कम्प्यटुर सम्िन्त्न्त्ध ज्ञानका कमी 

समदुायमा स्िास्थ्य प्रिद्र्धन सम्िन्त्न्त्ध 
अलभमनु्त्खकरण काययक्रम सञ्चािन गने । 

ि. प्रिद्र्धनात्मक, प्रलतकारात्मक, 

उपचारात्मक स्िास्थ्य सेिा 
सञ्चािन 

  √  संस्थागत विकासको कमी काययक्रम लनमायण गरर सन्त्चािन गने ।  

ण.  सतुी, मर्दरा तथा िाग ु
पदाथयजन्त्य िस्तकुा प्रयोग 
लनयन्त्रण तथा चेतना अलभिृवद्ध 

 √   खास कायय सन्त्चािन नभएको  काययक्रम लनमायण गरर सन्त्चािन गने । 
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त.  आपतकािीन स्िास्थ्य 

तथा महामारीको लनयन्त्रण 

योजना, कायायन्त्ियन 

 √   आिस्यक मारामा हनु नसकेको ।  काययक्रम लनमायण गरर सन्त्चािन गने । 

थ सरुिा तथा नसने रोगका 
लनयन्त्रण तथा रोकथाम 

 √   जनचेतना को कमी  काययक्रम लनमायण गरर सन्त्चािन गने । 

 

मवहिा तथा िाििालिक
ा तथा ज्येष्ठ नागररक

 शाखा 

क. मवहिा हक सम्िन्त्न्त्ध नीलत, 

योजना, कायायन्त्ियन, समन्त्िय र 
लनयमन 

√    लनलतगत व्यिस्था नभएको ।  आिस्यक नीलत िनाई कायय गने ।  

ख.   मवहिाको आलथयक तथा 
राजनैलतक शशन्त्िकरण अिस्था  

 √   मवहिाहरुका िालग आलथयक, सामान्त्जक तथा राजनैलतक 
शशन्त्िकरण तथा क्षमता विकास झल्कने पाश्व्यन्त्चरको अभाि 

मवहिाहरुका आलथयक, सामान्त्जक तथा 
राजनैलतक शशन्त्िकरणको अिस्था झल्कने 
पाश्र्िन्त्चर तयार गने तथा आिश्यक कायय गने 
।  

नगरपालिकाको िैलगक तथा 
सामान्त्जक समािेलसकरण रणलनलत 

 √   नगरपालिकाको िैलगक तथा सामान्त्जक समािेलसकरण रणलनलत 
नभएको ।  

िैलगक तथा सामान्त्जक समािेन्त्शकरण रणलनलत 
तयार गरर काययन्त्ियन गने ।  

घ. िैंवङ्गक उत्तरदायी िजेट   √  पालिकाको िैवङ्गक िेखाजोखा भएका भएता पलन िैवङ्गक िजेट 
तजुयमा नभएका । 

िैवङ्गक उत्तरदायी िजेटका िारे प्रन्त्शक्षण तथा 
िजेट लनमायण गने  

ङ. िाििालिकाको हकवहत 
संरक्षण  तथा  िािन्त्याय सम्िन्त्न्त्ध 
स्थानीय नीलत, कानून, मापदण्ि, 

तथा योजना 

√    िाििालिकाको हकवहत संरक्षण सम्िन्त्न्त्ध नीलतहरु लनमायण 
नभएको  

िाििालिका हकवहत सम्िन्त्न्त्ध नीलतका लनमायण 
तथा सरोकारिािाहरुिीच अननु्त्शक्षण काययक्रम 
सन्त्चािन गने ।  

च.   िािमैरी शासकीय प्रिन्त्ध,         

िािक्िि, िािसंरक्षण सलमलत तथा 
िािसञ्जाि सम्िन्त्न्त्ध कायय 

 √   िािक्ििहरु गठन प्रभािकारी नभएको  । सिै विधाियमा िािक्िि गठन गरी सन्त्जाि 
लनमायण गने ।  

ि. िाििालिकाका हकहीत 
संरक्षण  सम्िन्त्धमा  संघ, प्रदेश र 
अन्त्य लनकायसंग सहकायय 

 √   प्रभािकारी नभएको  । समन्त्न्त्धत लनकाय संग सहकायय गने ।  
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ज. िाििालिका पररिार सहयोग √    प्रभािकारी नभएको  । िजेटको व्यिस्था गरर कायय गने ।  

झ.  िािवहंसा लनयन्त्रण  √   िािवहंसाका केसहरु साियजलनक हनु नसकेको  । जनचेतना मिुक कारयक्रम सज्चािन गने ।  

अ.  आपत्कािीन िाि उद्दार कोष 
स्थापना र व्यिस्थापन 

√    िाििालिका तथा मवहिाहरुका िालग आपतकािीन उद्धार कोष 
स्थापना नभएको । 

आपतकािीन उद्धार कोष को व्यिस्था िावषयक 
िजेट मािय त गने । 

ट. ज्येष्ठ नागररकका िगत, 

पररचय पर, स्िास्थ्य सवुिधा, 
  √  ज्येष्ठ नागररक सम्िन्त्न्त्ध समस्या, चनुौलत तथा अिसरहरुका 

िारेमा ठोस कायय नभएको ।   

घनु्त्म्त लसविर सन्त्चान गरर पररचयपर वितरण 
िवषयक रूपमा गने ।  

ठ. ज्येष्ठ नागररक र्दिा सेिा 
केन्त्र, भेटघाटस्थि, आश्रय केन्त्र 
सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 

√    ज्येष्ठ नागररकहरुको िागी विसेश व्यिथा नभएको साथै 
भेटघाट केन्त्र तथा आश्रयस्थिका व्यिस्था नगररएको  । 

ज्येष्ठ नागररकहरुको क्िि गठन गरी 
उनीहरुिाई िालग आिस्यक व्यिस्था गने ।  

ि  संघ तथा प्रदेशसंगको 
समन्त्ियमा अपाङ्गता पनु:स्थापना 
काययक्रम तथा अशि स्याहार 
केन्त्रको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 

 √    काययक्रम सन्त्चािन भएको पनुस्र्थापना केन्त्र तथा स्याहार 

केन्त्रको स्थापना नभएको । 

अपाङ्गहरुका गणुात्मक तथ्याङ्क संकिन गने  
साथै अपाङ्गताभएकाका िागी विशेस काययक्रम 
सन्त्चान गने । 

  ढ. अपाङ्गता भएका व्यन्त्ि तथा 
असहायहरुका िगत अद्यािलधक, 

पररचय पर वितरण, सामान्त्जक 
सरुक्षा तथा सवुिधाको व्यिस्थापन 
तथा वितरण 

   √  लनरन्त्तरता र्दने ।  

ण. अपाङ्गतामैरी पूिायधार लनमायण 
तथा सञ्चािन 

 √   अपाङ्गमैरी पूिायधारको कमी नयााँ िन्ने भौलतक पूिायधारिाई अपाङ्गमैरी 
िनाउन अलनिायय गने ।  
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त. एकि मवहिा समन्त्न्त्ध कायय   √   एकि मवहिाहरुका सिािको पवहचान हनु नसकेको । 
एकि मवहिा सम्िन्त्न्त्ध गणुात्मक तथ्याङ्क संकिन हनु 
नसकेको 

एकि मवहिाहरुका सिािको पवहचान गनय 
गणुात्मक तथ्याङ्क संकिन गने र विशेस 
काययक्रम सन्त्चान गने । । 

 खाने पानी 

क.  स्थानीय खानेपानी सम्िन्त्न्त्ध 
नीलत, कानून, मापदण्ि, योजना, 
कायायन्त्ियन र लनयमन गने 

 √   खानेपानी तथा सरसिाई नीलत तथा कायययोजना नभएको  खानेपालन तथा सरसिार्य नीलत तथा िास प्िान 
िनाएर कायय गने ।  

ख. खानेपानीको महसिु लनधायरण 
र खानेपानी व्यिस्थापन 

  √  भएको   काययविधी िनाएर संकिन गने ।  

ग.  साियजलनक स्थिमा वपउन 
पानी व्यिस्थापन 

  √  साियजलनक स्थानहरुका पवहचान नभएका सिै स्थानमा 
खानेपानीको व्ययिस्था गनय नसवकएको ।  

साियजलनक स्थानहरुका पवहचान गरर , 

साियजलनक स्थानहरुमा खानेपानवको व्यिस्था,  

घ.  स्िच्ि खानेपानी आपूलतय 
सम्िन्त्न्त्ध अन्त्य विषय 

 √   माग अनसुार वितरण गनय नसवकएको ।  पालिकाको खानेपानी आपूलतय सम्िन्त्न्त्ध समस्या, 
चनुौलत, अिसरको विषयमा खोजी गने । 
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क.   सामान्त्जक   सरुक्षा सम्िन्त्न्त्ध  
स्थानीय  नीलत, कानून, मापदण्ि, 

लनयमन र अध्ययन अनसुन्त्धान 

 √   सामान्त्जक सरुक्षा शाखामा काम गने कमयचारीहरुिार् सामान्त्जक 
सरुक्षा सम्िन्त्न्त्ध कानूनको विषयमा यथेष्ठ जानकारी नभएको  

क्षमता विकासका काययक्रम गने ।  

ख. संघ तथा प्रदेशिे लनधायरण 
गरेको मापदण्ि िमोन्त्जम 
सामान्त्जक सरुक्षा सम्िन्त्न्त्ध 
काययक्रम कायायन्त्ियन 

  √  सामान्त्जक सरुक्षा शाखामा काम गने कमयचारीहरुको कम्प्यटुर 
सम्िन्त्न्त्ध पयायप्त ज्ञान तथा सीप भएका कमयचारीको कमी भएका 
। 

क्षमता विकासका काययक्रम गने । 

ग.   सामान्त्जक सरुक्षाको 
कायायन्त्ियनका िालग संघ, प्रदेश  र  
स्थानीय  संघसंस्थासंग   समन्त्िय   
र सहकायय को अिस्था   

   √ भएको   
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 घ.   स्थानीय सामान्त्जक सरुक्षा     
योजना     र व्यिस्थापन तथा 
आिश्यक तथ्याङ्क संकिन एि 
व्यिस्थापन 

  √  भएको  संकिनिार् लनरन्त्तरता र्दने र तथ्याङक 
िेिसार्यट मा राख्न े।   

 सहक
ारी 

क.  स्थानीयस्तरमा समाज 
कल्याण सम्िन्त्न्त्ध संघसंस्था (गैर 
सरकारी, 
सामान्त्जक तथा सामदुावयक 
संघसंस्थाकोदताय, नविकरण तथा 
लनयमन 

√    नगरपालिकामा संघ संस्था दताय नीलत नभएको ।  नीलत िनाई कायय गने ।  

ख.  गठुी, कोष र अन्त्य ट्रष्टहरुका 
व्यिस्थापन 

√    अलभिेख नभएको ।  अलभिेख व्यिस्था गने 

ग.  नीन्त्ज तथा गैरसरकारी  
क्षेरसंग समन्त्िय, सहकायय र 
पररचािन 

√    काययविधी नभएको नीलत िनाई काययक्रम गने । 
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क. भाषा, संस्कृलत र 
िलितकिाका संरक्षण र विकास          
सम्िन्त्न्त्ध 

√    हािसम्म कायय नभएको  नीलत िनाई काययक्रम गने । 

ख. स्थानीयस्तरका     नीलत, 

काननु, मापदण्ि, योजना 
कायान्त्ियन र लनयमन 

 √   न. पा लभर रहेका परुातत्ि , प्राचीन स्मारक स्थिहरुका 
पवहचान हनु नसकेका र पवहचान भएका आिस्यक स्थानहरुको 
सम्भार, प्रिधयनका िालग कुनै नीलत, काययक्रम तथा कायययोजना 
नभएको । 

नीलत िनाई काययक्रम गने । 

ग.  परंपरागत रुपमा चलिआएको 
जारा तथा पियको व्यिस्थापन 

 √   परम्परागत रुपमा कुन कुन जारा तथा पिय चलि आएका लथए 
र िन भन्ने लिन्त्खत दस्तािेज नभएको । 

अलभिेख व्यिस्थापन गने ।  



68 

 

घ. स्थानीय महत्िका धालमयक तथा 
सांस्कृलतक सम्पदाका व्यिस्थापन 

 √   पययटकीय महत्िपूणय स्थानहरुको विस्ततृ सूचना नभएको । सचुना संकिन गरी िेभसाईटमा राख्न े । 
िजेटको व्यिस्था गने ।  

ङ पययटकीय महत्िका स्थि तथा 
सम्पदाका पवहचान, संरक्षण तथा 
पिद्र्धन 

  √  पययटकीय महत्िका स्थानहरुका संरक्षण र प्रिद्र्धनका िालग  
खासकायय नभएको । 

पययटकीय रुपमा महत्िपूणय स्थानहरुको 
नक्साङकन गरर प्रकासन तथा प्रचार प्रसार गने  
।  /

fh
:
j
 

z
fv

f 

क. राजस्ि सम्िन्त्न्त्ध नीलत, कानून 
तजुयमा, कायायन्त्ियन र लनयमन 
(राजस्ि चहुािट लनयन्त्रण समेत) 

 

  √  राजस्ि सम्िन्त्न्त्ध नीलत को काययन्त्िनको अिस्था िारेमा समीक्षा 
नभएको । 

सरोकारिािाहरु िीच नीलतका समीक्षा गने । 
राजस्ि प्रशासनका िालग कम्प्यटुर विलिङ्ग शरुु 
गने । 

 ख. प्राकृलतक स्रोतको उपयोग 
सम्िन्त्न्त्ध नीलत लनधायरण, 

कायायन्त्ियन तथा प्रदेश एि 
केन्त्रको मापदण्िका पािना 

  √  प्राकृलतक श्रोतका उपयोग सम्िन्त्न्त्ध नीलतका िारेमा राजस्ि 
परामशय सलमलतिार् कम ज्ञान भएका । 

प्राकृलतक श्रोतका उपयोग सम्िन्त्न्त्ध नीलतका 
िारेमा राजस्ि परामशय सलमलतिार् तालिमको 
व्यिस्था गने ।  

ग.  कानून िमोन्त्जम ढंुगा, लगटटी, 
िाििुा, माटो, ननु, स्िेट, जस्ता 
खलनज पदाथयको सिेक्षण, अन्त्िेषण, 

उत्खनन 

  √  भएको  आिस्यक कायय गने । 

घ. राजस्ि परामशय सम्िन्त्न्त्ध विषय  √   राजस्ि परामशय शाखा संस्थागत रुपमा कमजोर भएको । क्षमता विकासका काययक्रम गने ।  

ङ स्थानीय राजस्ि प्रिद्र्धनका 
िालग प्रोत्साहन 

  √  हाि सम्म कुनै काययक्रम नरहेको र नगरेको ।  कर दाता िार्य परुस्कारको व्यिस्था तथा कर 
समन्त्न्त्ध सचेतना काययक्रम गने ।  

च.  राजस्िको सम्भाव्यता 
अध्ययन 

  √  भएको  कायययोजना िनाएर काययन्त्ियन गने ।   

ि. करदाता न्त्शक्षा र करदाता 
वििरण अद्यािलधक 

 √   जनसमदुायमा राजस्ि सम्िन्त्न्त्ध चेतनाका कमी करका विषयमा ििामा अलभमनु्त्खकरण गने । 
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ज. राजस्ि संकिन तथा अनगुमन 
(सम्पन्त्त्तकर, घरिहाि कर, 

भलूमकर, घर जगा रन्त्जिेशन आर्द) 

  √  भएको  करका विषयमा ििामा अलभमनु्त्खकरण गने । 

झ. साियजलनक खचय तथा प्राकृलतक 
श्रोतिाट प्राप्त हनुे रोयल्टी 
सम्िन्त्न्त्ध नीलत, कानून, मापदण्ि 
तथा लनयमन र सोको संकिन 
तथा िााँििााँि 

  √  भएको राजश्व सधुारका िागी कायययोजना िनाएर  
काययन्त्ियन गने ।  

ञ.आिनो   क्षेरलभर राजस्िका 
दर अन्त्य शलु्क लनधायरण, संघीय 
तथा प्रदेश कानून िमोन्त्जम 
प्राकृलतक श्रोत साधन र सेिा 
शलु्क जस्ता  रोयल्टी  संकिन, 

समन्त्िय र लनयमन 

  √  गररएको  लनरन्त्तरता र्दने ।  

ट. स्थानीय पूिायधार सेिा र 
उपयोगमा सेिा शलु्क तथा दस्तरु 

 √   नभएको  राजश्व सधुार योजनाको काययन्त्ियन गने । 

  ठ. मािपोत संकिन   √  भएको  राजश्व सधुार योजनाको काययन्त्ियन गने । 

ि. टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, िन्त्जी 
जन्त्म्पङ्ग, न्त्जपििायर, र् याविवटङ्ग 
शलु्क 

√    नभएको  राजश्व सधुार योजनाको काययन्त्ियन गने । 

ढ. सामदुावयक िनको सञ्चािन र 
व्यिस्थापनिाट प्राप्त रोयल्टी 
सकिन 

√    नभएको  राजश्व सधुार योजनाको काययन्त्ियन गने । 

ण. पानीघट्ट, कुिा पैनी जस्ता सेिा 
सञ्चािनिाट प्राप्त रोयन्त्ल्ट संकिन 

√    नभएको राजश्व सधुार योजनाको काययन्त्ियन गने । 
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आ
र्थतक प्रशासन शाखा ( िेखा शाखा )

 

 
 

 

क. आलथयक नीलत, काननु, मापदण्ि 
कायायन्त्ियन तथा लनयमन 

   √ भएको  लनरन्त्तरता र्दने  

ख. िजेट सीमा लनधायरण, िजेट 
तजुयमा, कायायन्त्ियन र लनयमन 

   √ भएको  लनरन्त्तरता र्दने  

ग. राजश्व तथा व्ययका अनमुान    √ भएको  लनरन्त्तरता र्दने  

घ िेखा व्यिस्थापन, खचय, राजस्ि,          

धरौटी, काययसञ्चािन कोष तथा 
अन्त्य सरकारी कोष तथा 
सम्पन्त्त्तका एवककृत वििरण 

   √ भएको  लनरन्त्तरता र्दने  

ङ.  सन्त्ञ्चत कोष तथा आकन्त्स्मक 
कोषको व्यिस्थापन 

   √ भएको  लनरन्त्तरता र्दने  

च.. आय व्याय  व्यिस्थापन    √ भएको  लनरन्त्तरता र्दने  

ि. समवष्टगत आलथयक अिस्थाको 
विश्लषेण 

  √  नभएको  समवष्टगत आलथयक अिस्थाको विश्लषेणगरी 
कायययोजना िनाउने ।  
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क. स्थानीय सिक,ग्रामीण सिक, 

कृवष 

√    स्थानीय सिक, ग्रामीण सिक तथा कृवष सिक तथा यातायात 
सम्िन्त्न्त्ध नीलत तथा मापदण्ि नभएको । 

सिक गरुुयोजना िनाएर कायय गने ।  

सिक तथा यातायात सम्िन्त्न्त्ध 
नीलत, कानून, मापदण्ि तथा लनयमन 
सम्िन्त्न्त्ध कायय गनय 

 √   गरुुयोजना निनेको । कमयचारीहरुमा संख्या र क्षमता 
विकासको कमी 

गरुुयोजना िनाउने र कमयचारीहरुका िालग 
क्याि, सिक लिजार्न, ईवटएविएस तथा 
अनिाईन खररद जस्ता तालिम राख्न े। 

ख. स्थानीय सिक, ग्रामीण सिक,    

कृवष    सिक, झोिङु्गेपिु, पिेुसा 
र तटिन्त्धन सम्िन्त्न्त्ध 
गरुुयोजनाको तजुयमा, कायायन्त्ियन र 
स्तरोन्नलतका आयोजनाका पवहचान, 

अध्ययन, कायायन्त्ियन, ममयत संभार 

√    स्थानीय आिश्यकता पवहचान नभएको, नीलत निनेको । यतायात तथा सिक गरुुयोजना िनाएर कायय 
गने ।  
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ग.  यातायात सरुक्षा व्यिस्थापन 
र लनयमन 

√    निनेको । आिस्यक लनलत िनाई कायायन्त्ियन गने ।  

घ. भिन सम्िन्त्न्त्ध नीलत, कानून, 

मापदण्ि तथा सम्िन्त्न्त्ध योजना 
तजुयमा, लनमायण 

  √  भएको  कायायन्त्ियन गने ।  

ङ. भिन लनमायण ईजाजत, भिन 
संवहता कायायन्त्ियन 

 √   भएको  कायायन्त्ियन गने ।  

च. भिन लनमायणका नक्सा 
स्िीकृती, संसोधन, लनयमन 

  √  भएको  कायायन्त्ियन गने ।  

 ि.  परुातत्ि,   प्राचीन स्मारक   र   
संग्रहािय संरक्षण,    संिद्र्धन    र 
पनु:लनमायण 

√    कोषको व्यिस्था नभएको  आिस्यक कोषको स्थापना गरर  कायायन्त्ियन 
गने । 

 ज.सरकारी भिन, विद्यािय,     

सामदुावयक भिन, तथा संरचना  
लनमायण,  ममयत सभारकोष  

√    नभएको  ममयतकोषको व्यिस्था गने ।   

ञ.जग्गाको  वकत्ताकाट, भूलम 
िगत (नक्सा, शे्रस्ता लनमायण तथा 
संरक्षण) 

 √    सलमन्त्धत लनकाय संग आिश्यक समन्त्िय गने 
।कमयचारीको व्यिस्था गने ।  

ट. जग्गा वििाद सम्िन्त्धमा 
मेिलमिाप तथा मध्यस्थता  

  √  न्त्यावयक सलमलत न्त्यावयक सलमलतको क्षमता विकास गने ।  

ठ.   योजनािद्ध   िस्ती 
विकासका िालग जग्गाका 
एवककरण, जग्गा विकास र 
व्यिस्थापन 

√    नभएको  भ ुउपयोग योजना िनाएर कायय गने ।  
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ि संघीय तथा प्रदेश कानूनका 
अलधनमा रही आिनो क्षेरका 
भउूपयोग नीलत,  

√    नभएको  भ ुउपयोग योजना िनाएर काययगने ।  

ढ. एवककृत िस्ती विकासका 
िालग जग्गाका एवककरण    

√    नभएको  भ ुउपयोग योजना िनाएर कायय गने ।  

ण. साना जिविद्यतु आयोजना, 
नविकरणीय उजाय तथा िैकन्त्ल्पक 
उजा 

 √   साना जिविद्यतु आयोजना, नविकरणीय उजा सम्िन्त्न्त्ध नीलत, 

कानून तथा मापदण्ि नभएको । 

साना जिविद्यतु आयोजना, नविकरणीय उजा 
सम्िन्त्न्त्ध नीलत, कानून तथा मापदण्ि लनमायण 
गने । 

सम्िन्त्न्त्ध  नीलत,  कानून,मापदण्ि, 

योजना, कायायन्त्ियन र लनयमन 

√    िैकन्त्ल्पक उजा प्रविलध सम्िन्त्न्त्ध ज्ञान तथा सीपको कमी । प्राविलधक कमयचारीहरुिार् िैकन्त्ल्पक उजाय 
प्रविलध सम्िन्त्न्त्ध तालिम आयोजना गने । 

त.  िैकन्त्ल्पक   उजाय सम्िन्त्न्त्ध 
प्रविलध विकास, हस्तान्त्तरण,  क्षमता 
अलभिृवद्ध तथा प्रिद्र्धन 

  √   आिश्िा अनसुार कायय गने ।  

थ. विद्यतु वितरण प्रणािी र  
सेिाका  व्यिस्थापन, सञ्चािन र 
लनयमन 

    साना जिविद्यतु आयोजना, नविकरणीय उजा सम्िन्त्न्त्ध नीलत, 

कानून तथा मापदण्ि नभएको । 

 

ध. लसंचार् सम्िन्त्न्त्ध नीलत, कानून, 

मापदण्ि लनधायरण र लनयमन 

√    लसंचार् सम्िन्त्न्त्ध नीलत नभएका र नेपाि सरकारको लसंचाई 
सम्िन्त्न्त्ध नीलतका िारेमा सरोकारिािाहरुिार् जानकारी 
नभएको । 

लसंचार् सम्िन्त्न्त्ध नीलत िनाउन े र लसंचाई 
सम्िन्त्न्त्ध नीलतका िारेमा सरोकारिािाहरुिार् 
अलभमनु्त्खकरण गने । 

न. लसंचार् सम्िन्त्न्त्ध गरुुयोजनाको 
तजुयमा, 

√    नभएको तयार गने । 

क.  िृक्षारोपण,  हररयािी तथा 
हररत क्षेरका प्रिद्र्धन 

 √   समेट्न नसवकएको ।   हररयािी प्रिधयन काययक्रम िनाई िाग ु गने  
।सिक लनमायणमा िायो र्न्त्न्त्जलनयररङकायय िाई 
जोि र्दने ।  
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ख.  िोहरमैिा  व्यिस्थापन    √  कायय भर् रहेको तर सिै क्षेरिार् समेट्न नसवकएको ।   र्दधयकालिन योजना िनाएर कायय गने ।   

ग.  सरसिार्   तथा स्िास्थ्यजन्त्य 
िोहरमैिाको व्यिस्थापन  

  √  ििास्तरीय खानेपानी तथा सरसिार् समन्त्िय सलमलत गठन भएका 
। 

नगर तथा ििास्तरमा खानेपानी तथा सरसिार् 
समन्त्िय सलमलत गठन गरी तालिम र्दने । 

घ  जििाय ु अनकुुिन काययक्रम  √   जििाय ुअनकुुिन सम्िन्त्न्त्ध विषयमा कमयचारी तथा 
पदालधकारीहरुिार् यथेष्ठ ज्ञान नभएको । 

कमयचारी तथा पदालधकारीहरुिार्य जििाय ु
अनकुुिन सम्िन्त्न्त्ध तालिम पदान गने । 

ङ.   विपद   व्यिस्थापन सम्िन्त्न्त्ध  
नीलत,  कानून, मापदण्ि         
तथा स्थानीयस्तरका 
आयोजनाहरुका कायान्त्ियन र 
लनयमन 

  √  विपद व्यिस्थापन नीलत निनेको । तर आकन्त्स्मक कायय सन्त्चािन 
भएको ।  

स्थालनय विपद व्यस्थापन लनलत िनाई कायय गने ।  
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च विपद पूियतयारी तथा प्रलतकाय 
योजना, जोन्त्खम न्त्यूनीकरण 
कायययोजना 

√    विपद पूियतयारी तथा प्रलतकायय योजना नभएको । विपद पूियतयारी तथा प्रलतकाय योजना िनाउने  । 

 ि. विपद पूिय तयारी, खोज तथा    
उद्दार,    राहत सामाग्रीको पूिय 
भण्िारण, वितरण र समन्त्िय 

√    विपद राहत सामाग्रीको पूियभण्िारण नभएको । विपद राहत सामाग्ररीको पूिभण्िारण गने । 

ज विपद जोन्त्खम क्षेरका नक्साङ्कन 
तथा िस्तीहरुका पवहचान र 
स्थानान्त्तरण 

√    विपद क्षेर जोन्त्खम नक्साङ्कन नगररएको । न्त्ज.आई.एस.को प्रयोग गरी विपद जोन्त्खम नक्सा 
तयार गनय । 

झ.     विपद  कोषको स्थापना, 
सञ्चािन र श्रोत पररचािन 

√    नभएको  आिस्यक नीलत िनाई कायय गने । 

ञ.  विपद   सम्िन्त्न्त्ध तथ्याङ्क 
व्यिस्थापन, अध्ययन तथा 
अनसुन्त्धान 

  √  विपद   सम्िन्त्न्त्ध तथ्याङ्क अपिेट नभएको  आिस्यक नीलत िनाई कायय गने । विपद   
सम्िन्त्न्त्ध तथ्याङ्क व्यन्त्स्थत गने ।  
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 ट.    विपद    जोन्त्खम 

न्त्यूनीकरणका िालग पूियसूचना 
प्रणािी 

√    नभएको  आिस्यक काययका िागी समन्त्न्त्धत लनकायमा पहि 
तथा अन्त्तर स्थालनय तह साझेदारी गने ।  

ठ. एम्ििेुन्त्स को व्यिस्था    √ भएको  आिस्यक नीलत िनाई कायय गने । 

 

साझेदारी 

क  स्थानीय  नीन्त्ज साझेदारी       
सम्िन्त्न्त्ध स्थानीय  नीलत,  योजना 
लनमायण 

√    स्थानीय नीन्त्ज साझेदारी सम्िन्त्न्त्ध नीलत  नभएको । स्थानीय नीन्त्ज साझेदारी नीलत लनमायण तथा 
अलभमनु्त्खकरण 

ख   स्थानीय   नीन्त्ज साझेदारीका    
आयोजना िनौट तथा कायायन्त्ियन 

 √   स्थानीय नीन्त्ज साझेदारीका आयोजनाहरु िनौट को अभ्यास 
प्रभािकारी नभएको ।  

स्थानीय नीन्त्ज साझेदारीका आयोजनाहरु िनौट 
गने । 

 आ
लथयक विक

ास शाखा ( कृ
वष

, पशपुन्त्िी तथा सहक
ारी) 

क. कृवष, कृवष प्रसार, कृवषउत्पादन      
व्यिस्थापन सम्िन्त्न्त्ध स्थानीय नीलत, 

कांून, मापदण्ि, योजना कायायन्त्ियन र 
लनयमन 

√    नभएको ।  कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन सम्िन्त्न्त्ध 
स्थानीय 

ख.  कृवष िजार सूचना, कृवष  िजार  
तथा  हाट िजारका पूिायधार लनमायण, 

 √   पालिकास्तरीय कृवष सम्िन्त्न्त्ध संयन्त्रका अभाि  । 
प्राविलधकिार् 

नीलत, कानून, मापदण्ि िनाउने । 

ग.  कृवषजन्त्य प्राकृलतक प्रकोप   तथा   
महामारी रोगका लनयन्त्रण 

 √   तालिमका अभाि । कृवष प्रसारका िालग िजेट विलनयोजन 
भएका वकसानहरुका क्षमता विकासमा काम नभएका । 

नगरपालिकास्तरीय कृवष प्रसारकासंयन्त्र लनमायण 
गने ।प्राविलधकहरुिार् कृवष िजारसूचना, हाट 
िजार प्रविलध प्रसार तथा कृषक क्षमता विकास 
तालिमका आयोजना गने । 

घ. कृवष िातािरण संरक्षण तथा  
जैविक  विविधताकासंरक्षण र प्रिद्र्धन 

 √   लनयलमत काययक्रम नरहेको  कृवष विपद महामारीको विषयमा योजना तयार 
गने ।  

ङ. कृवष प्रसार तथा जनशन्त्िका 
प्रक्षेपण, व्यिस्थापन र पररचािन 

√    जनशन्त्िका कमी गाउाँ कृवष काययकताय तयार गनयका आिस्यक 
कायय गने  । 

च.  उच्चमूल्ययिु कृवषजन्त्य िस्तकुा 
प्रिद्र्धन, विकास तथा िजाररकरण 

 √   िजाररकरणको समस्या  प्राविलधक सहयोग उपिव्ध गराउने तथा िजार 
व्यिस्थापनमा सहन्त्जकरण गने ।  
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ि. कृवष सम्िन्त्न्त्ध िीमा र कजाय 
सहन्त्जकरण 

√    काययक्रम नभएका । कृवष विमाका िागी विमा कम्पनी संग 
समन्त्ियगरी कायय गने ।  

ज.  कृषकहरुको  क्षमता अलभिृवद्ध, 

प्राविलधक सेिा, सीप      विकास      
र शशन्त्िकरण 

  √  वकसानहरुका िालग तालिम आिश्यत्ता अनसुार नभएको ।  उन्नत कृवष व्यिसायका िारेमा वकसानहरुका 
क्षमता विकास 

झ. कृवष िीउविजन, नश्ल, मिखाद र 
रसायन तथा औषधीहरुको      
आपूलतय, उपयोग र लनयमन 

 √   िजेटका कमी, प्राविलधक ज्ञानको कमी, अनगुमनमा रकम 
नभएको । 

वकसानहरुिाई उन्नत जातका िीउविजन, 

औषधवका आपूलतयमा सहयोग 

 ञ.  कृषक समूह, कृवष सहकारी र 
कृवष सम्िन्त्न्त्ध स्थानीय संघ 
संस्थाहरुका समन्त्िय,  व्यिस्थापन  र 
लनयमन 

  √  काययक्रम र िजेटका अभािमा अन्त्तवकय या नभएको । नगरपालिमा रहेका सि कृवष सहकारी 
संस्थाहरुको विस्ततृ वििरण तयार पारी 
उनीहरुसंग ििििका शरुुिात गने । 

ट. कृवष सम्िन्त्न्त्ध प्रविलधकको संरक्षण 
र हस्तान्त्तरण 

 √   कृवष प्राविलधकको ज्ञान र सीपमा पहचु नभएका । विलभन्न खािका कृवष प्रविलध सम्िन्त्न्त्ध सूचना 
सामाग्री संकिन गने ।  

ठ. कृवष तथ्याङ्कका व्यिस्थापन, सूचना 
प्रणािी तथा    कृवष    सम्िन्त्धी 
सचुनाका प्रचार प्रसार 

 √   कृवष सम्िन्त्न्त्ध खास सूचना नभएको । कृवष उत्पादन सम्िन्त्न्त्ध तथ्याङ्क संकिन गरी 
प्रलतिेदन तयार गने ।  

ि कृवष श्रोत केन्त्रका स्थापना र 
व्यिस्थापन 

  √  कृवष सेिा पालिकािाट प्रधान गररएको ििा स्तरमा सेिाको व्यिस्था लमिाउनका िागी 
कमयचारी तथा पिुायधारको व्यस्था गने । 

 क.       पशपुािन   र पशसु्िास्थ्य      
सम्िन्त्न्त्ध स्थानीय नीलत, कानून, 

मापदण्ि, योजना कायायन्त्ियन र 
लनयमन 

 √   सम्िन्त्न्त्धत पाविलधकिाई विषयगत ज्ञान र सीप पणुय नभएको, 
त्यसका िारेमा महत्ि थाहा नभएका 

पशपुािन तथा पशसु्िास्थ्य सम्िन्त्न्त्ध स्थानीय 
नीलत, कानून, मापदण्ि सम्िन्त्न्त्ध सामाग्रीको 
खोजी गने । 
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ख.     पशपुन्त्िी  िजार सूचना,      
हाटिजारका पूिायधार लनमायण, तालिम, 

प्राविलधक  कृषक क्षमता विकास कायय 

 √     

ग. पशपुन्त्िीजन्त्य न्त्चवकत्सा सेिाका 
व्यिस्थापन 

  √   प्राविलधक कमयचारीको अभाि व्यिस्था गने ।  

घ.पशनुश्ल सधुार पद्धलत विकास    √   पशनुश्ल सधुारका िालग एआर् सेन्त्टर स्थापन 
तथा प्रविधक व्यिस्था तथा प्रचार प्रसार । 

ङ. पशपुन्त्िी सम्िन्त्न्त्ध िीमा र कजाय 
सहन्त्जकरण 

  √   नभएको  पश ु विमाको वप्रलमयम सम्िन्त्न्त्ध विषयमा प्रचार 
प्रसार गने  

च. स्थानीय चरन तथा खकय  विकास 
र व्यिस्थापन 

  √  कायय नभएको  वकसानिे मागगरेका िािेघााँसको नामाििी तयार 
पाने , यसका िागत तयार गरर अव्स्यक व्िस्था 
।  ि. पश ुआहारको गणुस्तर लनयमन √    अनगुमनको कमी  पश ु प्राविलधकिार् दानाका गणुस्तर न्त्चन्न 
विषयमा तालिमको व्यिस्था गने ।  

ज. स्थानीयस्तरमा पशपुन्त्िी सम्िन्त्न्त्ध 
तथ्याङ्कका  व्यिस्थापन  र सूचना 
प्रणािी 

 √   पशशुाखामा दधु, मास ुउत्पादन, विक्री वितरण सम्िन्त्न्त्ध कुनै  
पलन तथ्याङ्क नभएको  

तथ्याङ्कका  व्यिस्थापन  र सूचना प्रणािीको 
विकास गने ।  

झ. पशपुािन तथा पशसु्िास्थ्य 
सम्िन्त्न्त्ध अन्त्य कायय 

  √  पशहुरुिार् खोप िगाउन सरुुभएको PPR . मखु्य उत्पादन र विवक्रका यवकन गन िमेट 
लनमायण गरी पश प्राविलधकिार् पररचािन गने । 

 क. सहकारी    संस्था सम्िन्त्न्त्ध 
स्थानीय नीलत, कानून,  मापदण्िका 
लनमायण, कायायन्त्ियन र लनयमन 

√    ऐन कानून नभएको  ऐन कानूनका तयारगरी अलभमनु्त्खकरण गने ।  
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सहकारी व्यिस्थापन 
 

ख.   स्थानीय   सहकारी संस्थाका  
दताय,  अनमुलत, खारेजी र विघटन 

 √   स्थानवय सहकारी संस्थाका िारेमा विस्ततृ वििरण नभएको र 
लनयमनकािागी कानून नभएको ।  

सहकारी संस्था सम्िन्त्न्त्ध प्रोिार्ि तयार गने 

ग. सहकारी िचत तथा ऋण  
पररचािन  सम्िन्त्धी स्थानीय मापदण्ि 
लनधायरण र लनयमन 

√    सहकारी िचत तथा ऋण पररचािन सम्िन्त्न्त्ध स्थानीय मापदण्ि 
नभएको । 

स्थानीय सहकारी िचत तथा ऋण पररचािन 
सम्िन्त्न्त्ध मापदण्ि िनाएर िागू गने ।  

घ.   सहकारी   सम्िन्त्न्त्ध राविय, 

केन्त्रीय, विषयगत, प्रादेन्त्शक तथा  
स्थानीय संघसंस्थासंग समन्त्िय ,  

√    हाि सम्म भएको नदेन्त्खएको ,  आिश्यक समन्त्िय गने । 

ङ.   सहकारी   सम्िन्त्न्त्ध स्थानीय          
तथ्याङ्क व्यिस्थापन  र  अध्ययन 
अनसुन्त्धान 

 √   स्थानीय सहकारी सम्िन्त्न्त्ध पयायप्त सूचना नभएको ।  आिश्यक कायय गरी सचुना व्यिस्थापन गने ।  

च.  स्थानीय  सहकारीका क्षमता 
अलभिृवद्ध 

 √   सहकारीका क्षमता विकासका िालग नगरपालिकािे 
योजनािनाएर कायय नगरेको । 

आिश्यक िजेटको व्यिस्था गरी क्षमता 
विकासका तालिम हरू गने। 

ि.   स्थानीय सहकारी क्षेरको 
प्रिद्र्धन, विकास र पररचािन 

√     आिश्यक िजेटको व्यिस्था गरी क्षमता 
विकासका तालिम हरू गने। 
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क. िन, जङ्गि, िन्त्यजन्त्त,ु चराचरुुङ्गी, 
जिउपयोग नीलत तथा  लनयमन 

√    स्थालनय िन नीलत निनेको । पदेश तथा संघ संग समन्त्िय गरी िन समन्त्न्त्ध 
नीलत लनमायणमा गने । 

ख.  सामदुावयक,  ग्रामीण तथा   
शहरी,   धालमयक, किलुियलत िनका 
संरक्षण, सम्िद्र्धन,   र उपयोग त 

√    नगरपालिकामा  धालमयक, सामदुावयक िन सम्िन्त्न्त्ध (समस्या, 
चनुौलत, अिसर) विस्ततृ तथ्याङ्क नभको ।  

सूचना संकिन गरर अलभिेख राख्न े। 

ग. िन उपभोिा समूहको व्यिस्थापन 
र आय व्याय ,  

 √  ` नगरपालिकामा अलभिेख नभएको ।  नीलत लनयम िनार्य स्थालनय सरकारको दायरामा 
ल्याउने ।  
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घ  नदी  वकनार,  नदी उकास, नदी 
वकनारा तथा सिक         वकनारामा 
िृक्षारोपण व्यिस्थापन 

 √   नगर पालिकामा कहााँ कलत िृक्षारोपणका िालग स्थान ि, कुन 
कुन खािका विरुिा रोप्न सवकन्त्ि, भन्ने अध्ययन नभएको । 

भ ुउपयोग योजना तयार गरी स्थान पवहचान 
गरी नदी तथा सिक वकनारामा तथा खािी 
स्थानमा िृक्षारोपण व्यिस्थापन 

ङ.      नीन्त्ज  तथा व्यिसावयक 
िनका प्रिद्र्धन तथा लनयमन 

 √   नीन्त्ज िनका िारेमा नेपाि सरकारका नीलतका िारेमा ज्ञान 
नभएको तथा नगरपालिकामा तथ्याङक नभएको ।  

नीन्त्ज िन सम्िन्त्न्त्ध नेपाि तथा प्रदेश सरकारका 
नीलत का िारेमा  कृषकहरुिार् अलभमनु्त्खकरण 
गने । च.   साियजलनक   खािी जग्गा,  पाखा 

िा  क्षेरमा िृक्षारोपण,  सम्भार, उपयोग 
र व्यिस्थापन 

 √   सरोकारिािाहरुिार् थाहा नभएको भ ुउपयोग योजना तयार गरी स्थान पवहचान 
गरी नदी तथा सिक वकनारामा तथा खािी 
स्थानमा िृक्षारोपण व्यिस्थापन 

ि.  जिीिटुी तथा अन्त्य गैर  काष्ठ  
िन  पैदािार सम्िन्त्न्त्ध सभेक्षण, 

उत्पादन, संकिन, प्रिद्र्धन, प्रशोधन र 
िजार व्यिस्थापन 

√    नगर पालिकाको िन क्षेरमा कुन कुन जलििटुी उत्पादन 
हनु्त्िन, यसका उत्पादन, संकिन, प्रिद्र्धन तथा िजार 
व्यिस्थापनमा रहेका समस्याहरु के िन भन्न जानकारी 
नभएको । 

सूचना संकिन गने र िजार व्यिस्थापन गरी 
करको दायरामा ल्यउने ।  

ज. नसयरी स्थापना, विरुिा 
उत्पादन, वितरण, रोपण र प्रिद्र्धन 

√    कायय नभएको  स्थानीय आिश्यिा तथा अनकुिनका अधारमा 
हार्यटेक नसयरी स्थापना गने ।  

झ.      िन्त्यजन्त्त      र 
चराचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यिसावयक  
पािन, उपयोग र अनगुमन 

√    अलभिेख नभएको  सूचना संकिन गने तथा आिश्यक नीलत िनार्य 
कायय गने ।  

ञ..  िन्त्यजन्त्तिुाट स्थानीय 
समदुायमा   पने    प्रभाि 
रोकथाम, व्यिस्थापन 

√    िन्त्यजन्त्तिुाट स्थानीय समदुायमा परेको नकारात्मक असर तथा 
प्रभािको िारेमा पयायप्त सचुना नभएको । 

सूचना संकिन गने र व्यिस्थापनका िागी 
िजेट तथा काययक्रम िनाउने ।  

ट    रैथान े प्रजालतको 
संरक्षण र प्रिद्र्धन 

√    कायय नभएको  सूचना संकिन, िजेट व्यिस्थापन तथा 
काययक्रम सन्त्चािन गने ।  

ठ.    लमचाहा  प्रजालतको लनयन्त्रण √    िनमा लमचाहा प्रजालत सम्िन्त्न्त्ध जानकारी नभएको । सूचना संकिन, िजेट व्यिस्थापन तथा 
काययक्रम सन्त्चािन गने । 
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ि.   जैविक विविधताका अलभिेख √    अलभिेख नभएको  सूचना संकिन, िजेट व्यिस्थापन तथा 
काययक्रम सन्त्चािन गने । 

ढ.  सामदुावयक भसंूरक्षण र  सोमा  
आधाररत  आय आजयन काययक्रम 

√    भ ुसंरक्षण नीलत नभएको  र अिसरका िारेमा जानकारी सूचना संकिन, िजेट व्यिस्थापन तथा 
काययक्रम सन्त्चािन गने । 

ण. भसंूरक्षण र जिाधार 
व्यिस्थापनजन्त्य सामदुावयक    
अनकुुिन, जििाय अनकुुिन कायय 

√    नभएको । सूचना संकिन, िजेट व्यिस्थापन तथा 
काययक्रम सन्त्चािन गने । 

त. आयआजयनमा आधाररत     
जलििटुीको संरक्षण,   प्रिद्र्धन   
तथा व्यिस्थापन 

√    जनप्रलतलनलध तथा िनका कमयचारी तथा िन   समूहहरुिाई 
जििाय ुअनकुुिनका िारेमा जानकारी नभएको । 

सूचना संकिन, िजेट व्यिस्थापन तथा 
काययक्रम सन्त्चािन गने । 

 न्त्यावयक
 

सलमलत
 

क.कानूनी ज्ञान तथा अलधकार   √  प्रस्ट नभएको  क्षमता विकास गने  

ख.  लमलसि व्यिस्थापन    √  कानूनी ज्ञान भएका कमयचारीको अभाि  सहजकतायको व्यिस्था गने ।  

 

अिस्था १: केही पलन नभएको (शनु्त्य अिस्था), अिस्था २: कमजोर  अिस्था ३: मभ्ययम (दोस्रो शै्रणी), अिस्था ४: उत्तम  
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अनसुचुी ३  आिश्यक स्रोत ब्यन्त्ि तथा संस्थाहरुको रोष्टर  

स्रोत ब्यन्त्ि तथा सहयोगी 

सस्थाहरु का नाम 

क्षमता विकास सहकाय िा सहयोगका क्षरेहरु सम्भावित भलुमका 

प्र.प्र.अलधकृत स्थानीय साशन ऐन, लनयम तथा कायय प्रणािीका िारेमा 
अलभमनु्त्खकरण 

स्रोत ब्यन्त्ि र सहजकताय 

िेखा शाखा प्रमखु िेखा ब्यिस्थापन, खररद येजना िेखा प्रणािी प्रन्त्शक्षक तथा सहजकताय 

स्िास्थ्य अलधकृत स्िास्थ्य सम्िन्त्न्त्ध अहेि, अनमी, म.स्िा.स्य.स िार्य 
जनस्िास्थ्य सम्िन्त्धी तालिम 

स्रोत ब्यन्त्ि र सहजकताय 

पश ुस्िास्थ्य विज्ञ पश ुस्िास्थ्य तथा व्यिस्थापन सम्िन्त्धी तालिम स्रोत ब्यन्त्ि र सहजकताय 
विद्यािय लनररक्षक तथा न्त्शक्षा 
शाखा प्रमखु 

विद्यािय ब्यिस्थापन तथा लसकाई उपिब्धी सम्िन्त्न्त्ध 
तालिम 

स्रोत ब्यन्त्ि र सहजकताय 

स्थानीय शासन विज्ञ र  
न्त्जल्िा स्तररय विज्ञहरु 

आिलधक योजना, गरुुयोजना, विषय ब्यिस्थापन योजना 
आदीमा सहजीकरण 

विज्ञका रुपमा कायय सम्पादन 

पिुायधार शाखा प्रमखु तथा 
न्त्जल्िका प्राविलधक हरू  

पिुायधार  शाखाका  प्राविलधक  कमयचारीहरुको  िालग विज्ञका रुपमा कायय सम्पादन 

न्त्जल्िा का  विषयगतशाखा 
प्रमखु प्राविलधकहरू 

पेशागत क्षमता अलभिवद्ध तालिम विज्ञका रुपमा कायय सम्पादन 

GIS Expert भ ुउपयोग गरुुयोजना विज्ञका रुपमा कायय सम्पादन 

न्त्जल्िा स्तरका कानून 
व्यसावयहरू 

ऐन, लनयम, लनदेन्त्शका लनमायण विज्ञका रुपमा कायय सम्पादन 

सचुना अलधकृत पालिकाका   सचुना   प्रणािी र   संञ्जाि सिटियेरर  
प्रणािीमा सहजीकरण गने 

विज्ञका रुपमा कायय सम्पादन 

न्त्शक्षा  शािीहरू विद्यािय सधुार योजना, स्थानीय पाठयक्रम लनमायण, 

विद्यािय ब्यिस्थापन सीप, गणुस्तरीय न्त्शक्षा 
विज्ञका रुपमा कायय सम्पादन 

;3 /;:yf x? ;xofusf Ifqx? ;Defljt e'ldsf 

प्रदेश शसुाशन केन्त्र नगरपालिकाको आिलधक योजना र राजस्ि सधुार योजना, 
जेसी नीलत, आिश्यक योजनाहरुको लनमायणमा प्रविलधक 
सहयोग , सेिा प्रिेश तथा सेिाकािीन तालिम 

विषयगत शाखाको क्षमता विकास तालिम 

व्यिसावयक तालिम 

 

विज्ञका रुपमा कायय सम्पादन 
तथा सहिागानी 

न्त्जल्िा समन्त्िय सलमलत पालिकाका लनयमन, अन्त्तर स्थानीय सरकारका िीचमा 
समन्त्िय तथा सहकायय 

समन्त्ियात्मक भलुमका 
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प्रदेश सरकार प्रदेश र नगरपालिकाका िीचमा साझा अलधकार पालिकाका  विकास  योजना 
तथा नीलत लनमायणमा सहजीकरण 

संघीय मालमिा तथा सामान्त्य 
प्रशासन मन्त्रािय 

सम्िन्त्धमा कानन, लनयम लनमाण तथा सहजीकरण तािकुदार संघीय मन्त्राियका 
रुपमा 

कन्त्सिटन्त्सीहरु गाउाँपालिकािार्य आिश्यक प्रविलधक सहयेग परामशयदाता सस्थाका रुपमा 
INGOs/NGOs दीघयकालिन विकास िक्ष्यका प्राप्तीमा विकास साझेदारका 

रुपमा कायय । 

 विकास साझेदार 
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अनसुचुी ४ लमवटङ मार्नट  
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अनजसजची ५ कायसुालाका क्षलकहरू 

 

Figure 1 Staff of khadbari in CD plan orentation 

 

Figure 2Participants in the program 
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Figure 3 Mayer Dept. Mayer and NPC province member in the program 

 

 


