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दुई शब्द 
 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतरि नेपालको मलू संरचना सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने ब्यबस्था रहकेो 

छ । यी तीनवटै तह बीचको सम्बरध सहकाररता (सबैले न्त्मलेर तहगत अन्त्धकार प्रयोग र न्त्िम्मवेारी बहन गने),  

सहअन्त्स्तत्व (व्यन्त्ि, संस्थाले एक अकााको स्वायत्ततालाई सम्मान गने र एक अकााको पररपरूकको रुपमा  रहने) र समरवय 

(सचूनाको आदान प्रदान र काया सम्पादनमा सहकाया) को न्त्सद्धारतमा आधाररत रहकेो छ । स्थानीय नेततृ्वको न्त्वकास गद ै

स्थानीय तहमा न्त्वधान्त्यकी, कायाकाररणी र रयान्त्यक अभ्यासलाई संस्थागत गना स्थानीय सरकारको सञ्चालनका लान्त्ग 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िारी भई कायाारवयनमा रहकेो छ । स्थानीय तहमा िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धको वहालीसँग ै

संन्त्वधानमा व्यवस्था भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतरि र सङ्घीयताको कायाारवयन गद ै स्थानीय सरकार सञ्चालन 

गननापने अन्त्भभारा िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध उपर आएको छ ।  उन्त्ललन्त्ित पषृ्ठभनू्त्ममा स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बाहक 

िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरु, स्थानीय तहमा कायारत कमाचारी तथा सरोकारवालालाई स्थानीय सरकार सम्बरधी न्त्वषयमा ज्ञान र सीप 

हुनन आवश्यक महशनस गरी स्थानीय तहको प्रभावकारी कायासंचालनमा सहयोग पनगोस ् भरने अन्त्भप्रायले माछापनच्छ्रे 

गाउँपान्त्लकाको बतामान अबस्था, यहांबाट प्रबाह हुने सेवा प्रबाह, र अरय न्त्नकाय लगायतका न्त्बन्त्भरन न्त्बषयहरूमा स्थानीय 

सरकारको कायासम्पादनको  न्त्स्थन्त्त थाहा पाउन आरतररक क्षमता मलूयाङकन सन्त्हतको क्षमता न्त्वकास योिना तयार 

पाररएको हो ।   

क्षमता न्त्वकास  न्त्वशे्लषण र क्षमता न्त्वकास  योिनाबाट गाउँपान्त्लका समग्र नेततृ्व, र गाउँपान्त्लकाका समग्र 

सरोकारवालाहरूलाई माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाको बतामान अबस्था, कायासम्पादनका न्त्सलन्त्सलामा अपनाईएका र अपनाउनन 

पने प्रकृयाहरू, सम्पादन गररएका असल अभ्यासहरू  र सम्पादन गना बांन्त्क रहकेो कायाहरूका बारेमा स्पष्ट मागान्त्चि 

दिेाउंछ । यसैका आधारमा  आगान्त्म न्त्दनमा गररने कायाहरूको रणनीन्त्त बनाउनलान्त्ग सन्त्िलो पादाछ । अत: गाउँपान्त्लका 

एउटा सरकारको रुपमा स्थान्त्पत भ ै सकेको बतामान अवस्थामा यस माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाले आफ्नो के्षि न्त्भि गननापन े

कायाहरुको लान्त्ग आवश्यक नीन्त्त, रणनीन्त्त तथा कायाक्रम र योिनाहरु तय गररएको यस दस्ताविेले िनन्त्नवाान्त्चत 

प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरु र कायारत कमाचारीलाई मागादशान गरी आफ्नो लक्ष्यमा पनग्न सहयोग पनयााउने न्त्वश्वास न्त्लईएको छ । यसका 

लान्त्ग गाउँपान्त्लकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,  प्रमनि प्रशासन्त्कय अन्त्धकृत श्री न्त्वष्णन प्रसाद पोिरेल, सम्पणूा  वडा अध्यक्ष तथा 

सभाका सदश्यज्यहूरू, लगायत शािा प्रमनिहरू तथा अरय कमाचारीहरू, नागररक समािका प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरू, र  सम्पूणा 

सेवाग्राहीहरू लाई परामशादाता संस्थाका तर्ा वाट धरयबाद न्त्दन चाहारछौं । अरत्यमा,  परामशादाता संस्था र परामशादाता 

संस्थाका न्त्वज्ञहरूको  पररश्रम र योगदानको कदर गना चाहरछन  । 

स्कोिर नेपाि प्रा.खि. 

काठमाण्डौ  

२०७८   
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कायाकारी साराशं  
 

िनन्त्नवाान्त्चत प्रन्त्तन्त्नन्त्धको नेततृ्व रहने संरचनाहरूको शासन ब्यबस्था चनस्त, दनरूस्त र पारदशीता, तथा सेवा प्रवाहमा  

प्रभावकारीता र सहभान्त्गतात्मक पद्धन्त्तको सनन्त्नन्त्ितता गना र शासन व्यवस्थालाई न्त्िम्मेवार, िवार्दहेी र सहभान्त्गतामलूक 

बनाउनका साथै स्थानीय तहहरूलाई स्वायत्त न्त्नकायको रुपमा न्त्वकास गने प्रयास नेपालमा न्त्बगत लामो समयदने्त्ि भएको हो । हाल 

संन्त्बधानले स्थानीय तहहरूलाई पयााप्त स्वायत्तता (व्यवस्थान्त्पका, कायाकारी र रयायपान्त्लका कायाका लान्त्ग), र अन्त्धकारहरूको 

सनन्त्नन्त्ितता गरेकोछ । िसले गदाा स्थानीय तहहरूबाट गनणस्तरीय सेवाहरूको न्त्वतरण, अथापणूा र समावेशी सहभान्त्गता, प्रभावकारी 

उत्तरदान्त्यत्व र पारदन्त्शाता, र रयान्त्यक अभ्यासको काया स्थानीय स्तरमा संस्थागत गने प्रयास भइरहकेो छ । साथै, स्थानीय सरकार 

संचालन ऐन २०७४ ले समेत स्थानीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत बनाउन र सेवा प्रबाहमा प्रभावकाररता लयाउन स्थानीय 

सरकारहरूलाई मागादशान गरेकोछ ।   

सङ्घीय ब्यबस्थालाई स्थानीयकरण गना र स्थानीय सरकारहरूको समावेशी सेवाका प्रावधानहरूलाई थप सनदृढ गना 

स्थानीय सरकारहरूको  संस्थागत क्षमताको स्वमलूयांकन र  न्त्बशे्लशणका आधारमा कायायोिना तयार पारी सोको कायाारवयन गन े

कायामा सघाउन स्थानीय सरकारको क्षमता अन्त्भवनृ्त्द्ध लान्त्ग १०  न्त्वषयगत क्षेिहरूको पन्त्हचान गररएकोछ । िसअननसार: शासकीय 

प्रवरध, संगठन तथा प्रशासन, वान्त्षाक बिेट तथा योिना व्यवस्थापन,  न्त्वत्तीय एवम ्आन्त्थाक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, रयान्त्यक 

काया सम्पादन, भौन्त्तक पवूााधार, सामान्त्िक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा न्त्वपद ् व्यवस्थापन ् , सहकाया र समरवय 

रहकेाछन ् ।  यसरी पन्त्हचान गररएका न्त्वषयगत क्षेिहरूका १०० वटा सचूकहरू तय गरी गाउँपान्त्लकाहरूको संस्थागत क्षमता 

न्त्वशे्लषण  गररएकोछ । यसरी तथ्याङ्क संकलन र न्त्वशे्लषण गदाा यस गाउँपान्त्लकाका िनप्रन्त्तन्त्नधीहरू प्रमनि प्रशासन्त्कय अन्त्धकृत,  

शािा प्रमनिहरू तथा अरय कमाचारीहरुको सामनन्त्हक उपन्त्स्थन्त्त र अथापणूा सहभान्त्गता रहकेो न्त्थयो ।   

संस्थागत क्षमताको न्त्वशे्लषणबाट प्राप्त अकंभारका आधारमा यस  गाउँपान्त्लका समग्र क्षमता "राम्रो" अवस्था 

अरतगात (७३.८८%) रहकेो पाइयो । न्त्बषयगत क्षेिहरूको बेग्लाबेग्लै क्षमता क्षमता न्त्बशे्लषण गदाा संगठन तथा प्रशासन 

(९१.६३%), न्त्वन्त्त्तय तथा आन्त्थाक व्यवस्थापन (९०.१८%), वान्त्षाक बिेट तथा योिना व्यवस्थापन ( ८१.४९%), सहकाया र 

समरवय  (८६.६४%), र सेवा प्रवाह (८०.६७%) "उत्कृष्ठ अवस्था अरतगात रहकेो पाईयो । त्यस्तै,  रयान्त्यक कायासम्पादन 

(७३.१६%) र भौन्त्तक पवूााधार (६५.५१%) "राम्रो" अवस्था अरतगात क्षरेहकेो पाईयो । । अरय न्त्वषयगत क्षेिहरूमा सामान्त्िक 

समावेन्त्शकरण   (५५.२८%) र वातावरण संरक्षण तथा न्त्वपद व्यवस्थापन (४६.५१) "कमिोर" क्षमताकाका साथ संचालन भएको 

पाईयो । यी दनई न्त्वषयगत (सामान्त्िक समावेन्त्शकरण   र वातावरण संरक्षण तथा न्त्वपद व्यवस्थापन) क्षेिहरूमा गाउँपान्त्लकाको 

ध्यान या त पनग्न नसकेको या कन्त्तपय अवस्थाहरूमा र्रक प्राथन्त्मकताका कारण यी दनई न्त्बषयहरू गाउँपान्त्लकाल े

प्राथन्त्मन्त्ककरणमा नपारेकोपन्त्न पाईयो (िस्तो: पवूााधारहरूको आधारभनत तहका िगहरू तयार पानना परेको अवस्थाका कारण) । 

यसका अलावा यी न्त्बषयहरूको काया संचालनकालान्त्ग गाउँपान्त्लकाको बतामान प्रान्त्बन्त्धक, आन्त्थाक तथा काननूी व्यबस्थालेपन्त्न 

िन्त्टलता सिृना गरररहकेा छन ।    

गाउँपान्त्लकाले गरेको अपेन्त्क्षत अबस्था र र प्राप्ताङ्क बीचमा र्रान्त्कलो  न्त्भरनता (२५.६४%) को अबस्थालाई हदेाा ठनलो 

न्त्भरनता रहकेा क्षेिहरूमा वातावरण संरक्षण तथा न्त्वपद व्यवस्थापन (५३.४९%) र सामान्त्िक समावेन्त्शकरण (४४.७२%)   रहकेा 

छन । अरय क्षेिहरूमा समेत ठनलो न्त्भरनता दने्त्िरछ । सवै भरदा रयनू र्रक न्त्भरनता संगठन तथा प्रशासन (८.३८%) मा (Gap) 

रहकेो दने्त्िरछ ।  यस्तो   र्रान्त्कलो  न्त्भरनता (Gap)  लाई घटाउनका लान्त्ग स्थानीय सरकारको सबलीकरणमा ध्यान न्त्दन िरूरी छ 

। यसल े नागररकमा सनशासन र न्त्वकासको अननभनती गराउन सहयोग पनयााउंछ । यसका अलावा, असल कायाको अननसरण गदाा 

िस्तै: दक्ष कमाचारीको अभाव, न्त्नयम कानननको अभाव, न्त्सकाइकै रुपमा रहकेा िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरू र सीन्त्मत स्रोत साधनका वाविनद 

पन्त्न स्थानीय काननन न्त्नमााण, योिना तिनामा, पवूााधार न्त्वकास, क्षमता न्त्वकास, रािश्व संकलन तथा विेट न्त्नमााण, रयाय सम्पादन, 

सेवा प्रवाह, पारदन्त्शाता तथा सनशासन, सचूनाको प्रन्त्वन्त्धको प्रयोगमा गररएका पहलहरु उललेिँन्त्नय छन । यस सम्बरधी रणनैन्त्तक 

कायायोिना तयार पारी  न्त्सर्ाररश गररएकोछ, िसको गाउँपान्त्लकाबाट यथान्त्शघ्र सम्बोधन हनुछे ।  
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भाग—१: स्थानीय सरकार क्षमता खिकास मूलयाांकनको पररचय 

१.१ पृष्ठभूमी    

नेपालको संन्त्वधान २०७२ अननसार स्थानीय सरकारहरु नागररकको धरदलैोका सरकारी न्त्नकाय हुन िसलाई 

संन्त्वधानले न्त्वधान्त्यकी, कायाकारी र रयान्त्यक अन्त्धकारहरु प्रदान गरेको छ । न्त्यन्त्नहरु संस्थागत रुपमा स्थान्त्पत सरकार भएर 

माि पनग्दनै । न्त्यन्त्नहरुले प्रिातान्त्रिक मलूय र मारयता स्थान्त्पत गद ैनागररकको िीवनस्तर सनधारका लान्त्ग सनशासन सन्त्हत 

न्त्वकास र सेवा प्रवाहको वातावरण तयार गरर सबैले महशनस गने गरी न्त्वकास सेवा प्रवाहको वातावरण तयार गरर सबैले 

महशनस गनेगरी न्त्वकास र समनृ्त्द्ध अगाडी बढ्ननपने हुरछ । । यसको अरतयामा न्त्वभदेन्त्वना सबै नागररकप्रन्त्त िवार्दहेी हुने 

लोकतरिलाई संस्थागत गने, शासन प्रणालीलाई िनताको तललो तहसम्म पनर् याउने र न्त्वकासलाई िनता उरमनि र 

िनउत्तरदायी बनाउने अन्त्भप्राय हो । यसलाई थप ब्यबन्त्स्थत गना स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायतका धेरै 

कानननी संरचनाहरूको आधार तयार गररएकोछ । िस्ले गदाा स्थानीय स्तरमा गनणस्तरीय सेवा सनन्त्वधाहरु व्यवन्त्स्थत, 

िनउत्तरदायी र प्रभावकारी तरीकाबाट प्रवाह हुने अपेक्षा गररएकोछ । यसैलाई मध्यनिर गरी सरकारले स्थानीय सरकारको 

क्षमता न्त्वकास सनरु गने रणनीन्त्त तयार पायो । यद्धपी, क्षमता न्त्वकास एक लामो प्रन्त्क्रया हो िसद्वारा व्यन्त्ि, संस्था, संगठन र 

समािले कायाहरू संचालन गना, समस्या समाधान गनाका साथै लक्ष्यहरू प्राप्त गना र क्षमताहरू न्त्वकास गना सक्षम बनाउंछ । 

नेपालको  संन्त्वधान  २०७२ ले  स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अन्त्धकार र १५ वटा साझा अन्त्धकारहरूको 

व्यवस्था गननाका साथै िचाको न्त्िम्मवेारी र रािस्वका स्रोतहरू समते प्रदान गरेको छ । यस्ता अन्त्धकारहरू उपलब्ध भए पन्त्न 

स्थानीय सरकारहरूको कायाक्षमता मध्यम र कमिोर दने्त्िरछ । न्त्वशषे गरी सेवा पनर् याउने, योिना बनाउने, अननगमन गने र 

शासन प्रणालीको काम गने सम्बरधी नीन्त्तगत उललेिनीय छन ् । गाउँपान्त्लकाबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहलाई 

िनउत्तरदायी, सहि र प्रभावकारी बनाउनमा स्थानीय सरकारका न्त्नवाान्त्चत िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरुको ठनलो भनू्त्मका रहकेो  हरुछ  । 

यसकालान्त्ग हरेक स्थानीय तहहरूले आफ्नो कायासम्पादनको  अवस्थाको पन्त्हचान गना िरूरी हुरछ । स्थानीय सरकार 

स्वायत्त भएकोले आफ्नो क्षमताको मलूयाँकन आफ्न ैनेततृ्वमा गना सक्छन ्।  

उपरोि न्त्बषयलाई मध्यनिर गरी स्थानीय तहका कमाचारी तथा न्त्नवाान्त्चत प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरुको क्षमता न्त्वकास र काया 

संम्पादनमा सनधार लगायतका संस्थागत सनधारका लान्त्ग माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाको ३ वष ेक्षमता न्त्वकास योिना तयार गना 

लान्त्गएको हो ।  

१.२  क्षमता खिकास योजनाको औखचत्य 

गाउँपान्त्लकामा पारदशी, समावशेी, िवार्दहेी ,िनउत्तरदायी शासनको प्रवद्धान र स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाहलाइ सनदृढ गना 

िरूरी छ । िसका लान्त्ग माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाका सेवा प्रवाह तथा न्त्वकास कायामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कायारत 

िनप्रन्त्तन्त्नधी तथा कमाचारीहरुको क्षमता न्त्वकासमा िोड न्त्दन आवश्यक छ । यसथा, हाल कायाारवयनमा आइरहको 

रणनीन्त्त र कायाक्रमहरुको समीक्षा गरी पररष्कृत रणनीन्त्त, कायाक्रम तथा प्रन्त्क्रया र योिनाको तिनामा गरी प्रभावकारी 

कायाारवयन गनना यस क्षमता न्त्वकास कायाक्रमको मलू औन्त्चत्य रहकेो छ । हाल गाउँपान्त्लकाले स्थानीय न्त्वकास, सेवा प्रवाह 

र सनशासनका लान्त्ग सञ्चान्त्लत तथा सञ्चालनमा रहको कायाक्रमहरुबाट क्षमता न्त्वकासका लान्त्ग राम्रा प्रयासहरु गरेको तर 

त्यसको अपेन्त्क्षत उपलन्त्ब्ध पनणा रुपमा प्राप्त नभएको न्त्स्थन्त्त दने्त्िरछ । यसका साथै स्थानीय तहमा न्त्वन्त्त्तय अननदानको 

पररमाण बढ्द ै गएको र रान्त्ष्िय प्राकृन्त्तक श्रोत तथा न्त्वत्त आयोगद्वारा र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता न्त्वकास 

स्वमनलयाङ्कनले पन्त्न गाउँपान्त्लकाको प्रभावकारी काया सम्पादन मापनका आधारमा स्थानीय तहहरुलाई अननदान न्त्दन े
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व्यवस्था गरेको अवस्थामा स्थानीय तहहरुको क्षमता न्त्वकासमा िोड न्त्दन अन्त्त आवश्यक दने्त्िएको छ । अत: यस क्षमता 

न्त्वकास योिनाको न्त्बन्त्शष्ट औन्त्चत्यहरू दहेाय वमोन्त्िम तय गररएकोछ । 

 संन्त्वधान प्रदत्त अन्त्धकार र न्त्िम्मवेारीहरूलाई कन शल रूपमा सम्पादन गरी नागररकहरूलाई न्त्छटो, छररतो, कम 

झरझन्त्टलो, पारदशी र गनणात्मक सेवा प्रवाह प्रवाह गने न्त्िम्मवेारी र दान्त्यत्व स्थानीय सरकारको कायाक्षेिमा रहकेो, 

 स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन गररने सामान्त्िक, आन्त्थाक, वातावरणीय गन्त्तन्त्वन्त्ध तथा पवूााधार न्त्वकास 

न्त्नमााणका कायाहरूलाई न्त्दगो र पररणाममनिी बनाउनन पने कानननी र नैन्त्तक दान्त्यत्व रहकेो, 

 न्त्वकास प्रशासनका न्त्वन्त्भरन नवीनतम आयाम, प्रन्त्वन्त्ध र मारयता अननसार स्थानीय सरकारलाई क्रन्त्मक रूपमा 

प्रन्त्वन्त्धयनि बनाउद ै नागररकहरूको आशा र अपेक्षा अननसार काम गना सक्ने गरी स्थानीय सरकारको संस्थागत 

क्षमता न्त्वकास गना आवश्यक रहकेो, 

 आपनू्त्ताका साथै मागमा आधाररत क्षमता न्त्वकास कायाक्रम सञ्चालन गरी आवश्यकता बोध गरेका क्षेिमा ज्ञान, 

सीप र धारणा न्त्वकास तथा िनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थान्त्पत गना आवश्यक रहकेो । 

१.३ सांस्थागत क्षमता मूलयाांकनका उदे्दश्यहरू  

 गाउँपान्त्लकाले संन्त्वधान र प्रन्त्चलत कानननहरूबाट प्राप्त अन्त्धकार अननरूप उत्तरदायीपणूा ढङ्गवाट काया 

सम्पादनका लान्त्ग आफ्ना सवल एव ंकमिोर पक्षको पन्त्हचान गने । 

 गाउँपान्त्लकाको न्त्वन्त्त्तय साधनहरूको उपयोग न्त्मतब्ययी एवं दक्षतापणूा रूपमा गना रणनीन्त्तगत कायायोिना तयार 

गरी कायाारवयन गने ।  

 गाउँपान्त्लकाको संस्थागत न्त्वकासका लान्त्ग लगानी गननापने क्षेिहरूको पन्त्हचान गने । 

 गाउँपान्त्लकाले गरेका राम्रा अभ्यास, प्रयास, न्त्सकाई र उपलन्त्ब्धहरूलाई उिागर गद ैप्रन्त्तस्प्रधी   गाउँपान्त्लकाको 

स्थापनामा सघाउ पनयााउने ।  

१.४ क्षमता खिकास योजनाको तयारीका नीखतगत तथा कानुखन आधारहरु 

यो क्षमता न्त्वकास योिना तयार गदाा नेपालको संन्त्वधानमा उललेन्त्ित मौन्त्लक हक र कताव्य, नीन्त्त र न्त्नदशेक 

न्त्सद्धारत र संन्त्वधानको अननसचूी ८ र ९ मा उललेन्त्ित स्थानीय सरकारहरुका एकल र साझा अन्त्धकारहरुको उपयोग गननापने 

कन राहरुलाई मध्यनिर गररएको छ । क्षमता न्त्वकास योिना तयारीका क्रममा नेपालको संन्त्वधानले अनं्त्गकार गरेका धाराहरु 

भाग ३ मौन्त्लक हक र कताव्य सम्बन्त्रध समानताको हक (धारा १८), सम्पन्त्त्तको हक (धारा २५), सचूनाको हक (धारा २७), 

न्त्शक्षा सम्बरधी हक (धारा ३१), रोिगारीको हक (धारा ३३), श्रमको हक (धारा ३४) स्वास्थ्य सम्बरधी हक (धारा ३५), 

िाद्य सम्बरधी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), मन्त्हलाको हक (धारा ३८), बालबान्त्लकाको हक (धारा ३९), 

दन्त्लतको हक (धारा ४०) िषे्ठ नागररकको हक (धारा ४१), सामान्त्िक रययको हक (धारा ४२), सामान्त्िक सनरक्षाको हक 

(धारा ४३) र उपभोिाको हक (धारा ४४) लाई यथेष्ट ध्यान न्त्दईएको छ । न्त्कन भने स्थानीय सरकारहरु प्रत्यक्ष वा परोक्ष 

रुपमा यी िनसरोकारका न्त्वषयहरु र यसका सेवा प्रवाहमा िोन्त्डएका हुरछन । 

त्यसैगरी भाग ४ राज्यको न्त्नदशेक न्त्सद्धारत, नीन्त्त तथा दान्त्यत्व सम्बरधी धारा ५० अननसारका न्त्सद्धारतहरु र धारा 

५१ न्त्वकास सम्बरधी नीन्त्त, प्राकृन्त्तक साधन स्रोतको संरक्षण र उपयोग सम्बरधी नीन्त्त, नागररकका आधारभतू आवश्यकता 

सम्बरधी नीन्त्त, श्रम र रोगार सम्बरधी नीन्त्त, सामान्त्िक रयाय र समावशेीकरण सम्बरधी नीन्त्त, रयाय र दण्ड सम्बरधी नीन्त्त, 
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पयाटन सम्बरधी नीन्त्त र अरतरान्त्ष्िय सम्बरध सम्बरधी नीन्त्तका समतेलाई ध्यानमा रान्त्िएको छ । त्यसै गरी स्थानीय सरकार 

संचालन ऐनको दर्ा १०२ को २ मा उललेि भए बमोन्त्िम स्थानीय सरकारले आरू्लाई आवश्यक पने ऐन तथा नीन्त्त 

न्त्नयम बनाउँनन पने सरदभालाई पन्त्न ख्याल गररएको छ । 

१.५ क्षमता खिकास मूलयाांकनको काययके्षत्र     

गाउँपान्त्लकाको शासन प्रणालीको सनदृढीकरण र स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहको दक्षता सनधार गना आवश्यक 

दने्त्िएको तथान्त्प, यसलाई ब्यवन्त्स्थत र एकरूता कायम गना संघीय मान्त्मला तथा सामारय प्रशासन मरिालय तथा अरय 

न्त्नकायहरूबाट  स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमलूयांकन (न्त्लसा) सम्बरधी औिारको न्त्वकास त गररएको तथान्त्प यसलाई नै 

क्षमता न्त्वकास न्त्बशे्लषण र योिना तिनामाको औिारका रूपमा संस्थागत नगररएको अवस्थामा स्वतरि न्त्वज्ञका न्त्हसाबले 

केही  औिारहरू बनाई तेसैका आधारमा माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाको क्षमता न्त्वशे्लषण गररएकोछ । यस प्रकृयाले स्थानीय 

सरकारलाई समग्र रूपमा आफ्नो  काया न्त्िम्मवेारी बनझ्न र उनीहरूको आफ्नै कायासम्पादनमा थप प्रभावकाररता लयाउन तथा 

क्षमता र्रक वा कमिोर रहकेो अवस्थामा क्षमता अन्त्भबनृ्त्द्धका कायाक्रमहरूको कायाारवयन आफ्नै प्रयासमा गनाका साथै 

संघीय र प्रदशे सरकारलाई समते स्थानीय तहहरूको यस प्रयासमा नन्त्िक लयाउन सहयोग पनयााउंछ । यसका अलावा, 

गाउँपान्त्लकाको अवसर तथा चनूौन्त्तहरूको पन्त्हचान गना समते सहयोग पनग्दछ । यसका लान्त्ग माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकामा 

व्यवन्त्स्थत रूपमा क्षमता न्त्वकास सम्बरधी योिना बनाउने  र कमिोर क्षमता भएका िाली ठाउँहरू पन्त्हचान गरी सोको 

सम्बोधन गने, न्त्वकास पररयोिनाहरुको प्रभावकारीरूपमा  कायाारवयन गने,  सेवाहरुमा नागररकको पहुचंमा बनृ्त्द्ध गने र 

यसका लान्त्ग आवश्यक स्रोतको ब्यबस्था समते गने रणनीन्त्तको तिनामा गररएकोछ ।      

१.६ क्षमता खिशे्लषण र योजना तजुयमाका अपेखक्षत नखतजाहरू 

 स्थानीय तहमा कायारत कमाचारी तथा पदान्त्धकारीहरुको समग्र  क्षमता अन्त्भवनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्वस्ततृ कायायोिना 

तयार पारी कायाारवयनका लान्त्ग ठोस नीन्त्त तयार भएको हुनेछ । 

 गाउँपान्त्लकाको समग्र संस्थागत क्षमता न्त्वकासका लान्त्ग SWOT न्त्वशे्लषण भई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लान्त्ग 

आवश्यक सनधारका क्षेिहरूको पन्त्हचान भई ठोस काया योिना तयार हुनेछ । 

 माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाको क्षमता न्त्वकास योिना तिनामा भई सोको कायाारवयनबाट गाउँपान्त्लका तथा सहयोगी 

न्त्नकायहरुको कायासम्पादन स्तरमा सनधार भएको हुनेछ । 

 माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाको क्षमता न्त्वकास योिना कायाारवयनका लान्त्ग आवश्यक स्रोत तथा साधनहरुको एकीन 

भई सोको पररपनू्त्ताका लान्त्ग सरोकारवालहरुलाई मागा दशान प्राप्त भएको हुनेछ ।  

 स्थानीय न्त्वकास प्रन्त्क्रया, सेवा एव ंसनन्त्वधामा अलपसंख्यक तथा सीमारतीकृत समनदाय र न्त्पछन्त्डएको तथा आन्त्थाक 

रुपले न्त्वपरन वगाको पहुचँ वनृ्त्द्ध गना सहयोग पनग्नेछ । 

१.७ क्षमता खिशे्लषण र योजना तजुयमाका खसमाहरू 

माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाको समग्र क्षमता न्त्वकास योिना तिनामा िस्तो गहन के्षिको अध्ययनबाट अपेक्षा गररए 

अननसारका नतीिा प्राप्त गना न्त्वन्त्भरन चरणमा भौन्त्तक, न्त्वत्तीय एव ंिनशन्त्िका सीन्त्मतताबाट यो क्षमता न्त्वकास योिनापन्त्न 

अछन तो रहकेो छैन । माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाको क्षमता न्त्वकास सम्वरधी योिना तयारीका क्रममा रहकेा प्रमनि न्त्समाहरु 

न्त्नम्न अननसार रहकेो छ ।  
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(क) क्षमता न्त्वकास योिना गाउँपान्त्लकामा कायारत िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध, कमाचारी, न्त्वषयगत शािा, सङ्घ, संस्थासँगको छलर्ल 

र अरतरकृयाबाट तयार पाररएकोले समहूगत चासोले प्रभाव पारेको हुन सक्ने र सव ैसेवाग्राहीको भावना नसमने्त्टएको 

हुन सक्छ । 

(ि) न्त्वद्यमान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, गाउँपान्त्लकाका अरय ऐन, न्त्नयम, कायान्त्वन्त्ध र स्थानीय तह सेवा 

संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बरधी आदशेका आधारमा तयार गररएको तर कन्त्तपय काननूहरु नयाँ बरने क्रममा पन्त्न 

रहको हुदँा अरय धेरैमहत्वपणूा न्त्वषय छन टेका हनन सक्छन ्। 

(ग) माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाको क्षमता न्त्वकास योिनालाई कायाारवयन गना सङ्घ, प्रदशे एवम ् न्त्वकास साझदेारबाट 

आन्त्थाक, प्रान्त्वन्त्धक सहयोगको अपेक्षा गररएको छ िनन अपेक्षा गरे अननरुप प्राप्त नहुन सक्छ । 

(घ) योिना कायाारवयनका लान्त्ग श्रोत साधनको आनं्त्शक मािामा यथाथा यन्त्कन भएको अवस्थामा योिना तयार गररएको 

हुदँा कायाारवयनमा श्रोत साधनको उपलव्धता र िचा व्यवस्थापनमा िोिीम रहन सक्छ । 

(ङ) नयाँ प्रस्तान्त्वत काया न्त्वभािन न्त्नयमावलीलाई आधार मानी शािागत काया न्त्ववरण तयार गररने हुदँा न्त्वद्यमान 

शािागत काया क्षेिमा न्त्भरनता दने्त्िन सक्छ । 
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भाग—२ :   गाउँपाखिकाको क्षमता खिकास योजना खिशे्लषण र तजुयमाका खिखधहरू  

 

२.१ क्षमता खिका योजना खिशे्लषण र तजुयमाका खिखधहरू  

माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाको क्षमता न्त्वशे्लषण र योिना तिनामाको न्त्बन्त्धका लागी  प्रथन्त्मक स्रोतका तथ्याङ्कहरूको 

प्रयोग गररएकोछ । यसका लान्त्ग, गाउँपान्त्लका िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध, कमाचारी र सेवाग्राहीरूसंग समते अरतरन्त्क्रया, शािागत 

रूपमा र अरय ब्यन्त्िहरूसंग समते बेग्लाबेग्लै Key Informant Interview, सहभान्त्गतात्मक कायाशाला गोष्ठीको 

आयोिना  गरी सनचना संकलन तथा न्त्बशे्लषण गररयो । तथ्याङ्क संकलनकालान्त्ग न्त्मन्त्त २०७८ चैि १५ गते 

गाउँपान्त्लकाका प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरू  प्रमनि प्रशासन्त्कय अन्त्धकृत, न्त्बन्त्भरन शािाका प्रमनिहरू, अरय कमाचारी र उपलब्ध सबै 

सरोकारवालाहरूको समनन्त्हक उपन्त्स्थन्त्तमा  तथ्याङ्कको सामनन्त्हक संकलन तथा सहभान्त्गतात्मक तवरले न्त्बशे्लषण गररएको 

न्त्थयो ।  

गाउँपान्त्लकाको क्षमता न्त्वशे्लषण र ३ वष े रणनैन्त्तक योिना तिनामाको  न्त्सलन्त्सलामा माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाका 

िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध तथा कमाचारीहरूका बीचमा क्षमता न्त्वकास  योिनाको महत्व, न्त्बन्त्ध, आबश्यकता, उद्वशे्य र, न्त्बन्त्धका बारेमा 

प्रश्तनन्त्त, न्त्बस्ततृ छलर्ल र गाउँपान्त्लकाका सबल पक्ष, कमिोर पक्ष र चननौन्त्तहरुको न्त्वशे्लषण गरी गाउँपान्त्लकाको समग्र 

न्त्वकासकालान्त्ग प्रमनि संभावनाका आधारहरु, संभावना तथा अवसरहरुको संभावना के्षि तथा स्थान तथा संभावना तथा 

अवसरबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रन्त्तर्लहरुको बारेमा छलर्ल गररयो । यसरी छलर्लका अबन्त्धमा पत्ता लागकेा  िान्त्ल 

ठाँउहरू पनरा गनाकालान्त्ग ३ बष े रणनीन्त्तक कायायोिना तयार पारी,  कायाारवयन योिनाकालान्त्ग अननमान्त्नत बिेट, 

कायाारवयन वषा न्त्िम्मेवारी, र संभान्त्वत स्रोत सन्त्हतको प्रमनि कायाक्रम तथा न्त्क्रयाकलापहरुको तिनामा गन ेकाम सम्परन 

गररयो ।  

गाउँपान्त्लकाको क्षमता अन्त्भवनृ्त्द्ध लान्त्ग रणनीन्त्तक कायायोिना तयार गनाका लान्त्ग िाली ठाउँहरूको पन्त्हचान दस 

न्त्वषयगत क्षेिहरूका आधारमा गररयो । िसअननसार: शासकीय प्रवरध, संगठन तथा प्रशासन, वान्त्षाक बिटे तथा योिना 

व्यवस्थापन,  न्त्वत्तीय एवम ् आन्त्थाक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, रयान्त्यक काया सम्पादन, भौन्त्तक पवूााधार, सामान्त्िक 

समावशेीकरण, वातावरण संरक्षण तथा न्त्वपद ्व्यवस्थापन,् सहकाया र समरवय रहकेाछन ्।   

२.२ अध्ययन के्षत्र  

नेपाल सरकारको स्थानीय तह गठन आदशे, २०७३ बमोन्त्िम कास्की न्त्िललामा गठन भएका स्थानीय तह मध्य े

यो तेस्रो ठनलो स्थानीय तह हो । यस माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लका समनद्र सतहबाट रयनूतम १०२६ न्त्मटर उचाइ  दने्त्ि अन्त्धकतम 

माछापनच्छ्रे न्त्हमाल ६९९८ न्त्मटर उचाइ सम्म उत्तर–दन्त्क्षण रै्न्त्लएर रहकेो छ । माछापनच्छ्रे र अरनपणूा न्त्हमालको दन्त्क्षणी 

कािमा अवन्त्स्थत प्राकृन्त्तक सौरदयाताले भररपणूा यस गाउँपान्त्लकाको अन्त्धकांश स्थानबाट मनोरम न्त्हमशङ्ृिला तथा 

हररया पहाडहरूको दृश्यावलोकन गना सन्त्करछ । माछापनच्छ्रे न्त्हमाल  यसै गाउँपान्त्लकामा रहकेाले यस गा.पा. को नाम 

माछापनच्छ्रे  गाउँपान्त्लका रहकेो हो । कूल के्षिर्ल ५४४.५८ वगा न्त्क.न्त्म. रहकेो यस गाउँपान्त्लका  न्त्वश्व मानन्त्चिमा ८३ 

न्त्डग्री ४३’ दने्त्ि ८३ न्त्डग्री ९२’ पवूी दशेारतर र २८ न्त्डग्री १८’ दने्त्ि २८ न्त्डग्री ३९’ उत्तरी अक्षांशमा रहकेो छ । सान्त्वकका 

न्त्नम्न ८ (आठ) वटा गाउँ न्त्वकास सन्त्मन्त्तलाई न्त्मलाएर बनेको यस माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाको पवूामा मादी गाउँपान्त्लका, 

पन्त्िममा अरनपणूा गाउँपान्त्लका, उत्तरमा मनाङ न्त्िलला  र दन्त्क्षणमा पोिरा लेिनाथ महानगरपान्त्लका र अरनपणूा 

गाउँपान्त्लका रहकेो छ । रान्त्ष्िय िनगणना २०७८ का अननसार ५५०९ घरधनरी रहकेो यस गाउँपान्त्लकामा कन ल िनसंख्या 

२२०१३ रहकेो छ र िस मध्ये मन्त्हलाको संख्या ११२५१ र पनरुषको संख्या १०७६२ रहकेो छ ।  
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अरनपणूा न्त्हमश्रृंिला सँग ैदन्त्क्षणी कािमा अबन्त्स्थत यस माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकामा मनख्य न्त्हमाल, न्त्हमाली र लेकर्ाँट, 

उच्छ्च पवातीय क्षेि, टारी, पािा तथा होचा 

डाँडाका साथै नदी न्त्नन्त्मात बेंसी तथा 

समतल के्षि रहकेा छन ् । उत्तर दन्त्क्षण 

हवाई दनरी कररव ३४ न्त्क.मी. लाई हदेाा भ–ू

वनोटको दृन्त्ष्टमा माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लका 

नेपालकै न्त्वन्त्शष्ट न्त्वशेषता बोकेको 

गाउँपान्त्लका हो, िसको रयनूतम १०३१ 

मी. उचाईको सेती र मदी दोभान पनलको 

मनिदने्त्ि ७५५५ मी. अरनपणूा तेस्रो 

न्त्हमालसम्मको के्षि रहकेा छन ् । यस 

गाउँपान्त्लकामा अरनपणूा न्त्हमश्रृंिलाबाट 

उत्पन्त्त्त भइ वहरे आउने नदी र िोलाहरू 

स्थायी र अस्थाई रुपमा वगकेा छन ् । 

अरनपणूा न्त्हमश्रृंिलाबाट वगकेो प्रथम 

स्तरको सेती नदी (२८.४१ न्त्क.न्त्म., 

माछापनच्छ्रेको दन्त्क्षणी रे्दीदने्त्ि सेतीमदी 

दोभानपनलको मनिसम्म) यहाँको मनख्य नदी 

हो । 

 यस गाउँपान्त्लकामा ब्राम्हण, क्षेिी, गनरुङ्ग, मगर, तामाङ, कामी, दमाइ, साकी, भनिले, नेवार, ठकन री, न्त्गरर÷पनरी 

आन्त्द िान्त्तको न्त्मन्त्श्रत बसोवास रहकेो छ । प्रायः िनिान्त्तको बस्ती एकन्त्ित न्त्कन्त्समको छ भने अरय िान्त्तको वस्तीको 

ढाँचा छररएको पाउन सन्त्करछ । कन्त्तपय ठाउँका बाटाहरू ढनङ्गाका न्त्संढीलेँ वनाइएका छन।् हाल आएर पनराना गलली र 

बाटाहरूमा ियाक िोलेर सवारी साधन आवतिावत गने कालो पिे, ग्राभले तथा धनले बाटाहरू न्त्नमााण भइरहकेा छन ् । 

वस्ती र बाटाहरूको वीचमा घन्त्नष्ट सम्बरध रहकेो हुरछ । वस्तीमा आवतिावत गना कन नै न कन नै प्रकारको सानो बाटो पनगेकै 

हुरछ । शहरी के्षिमा िस्तो ग्रामीण के्षिमा र्रान्त्कला, कालोपिे र ढलान गरेका सडकहरू छैनन ् । यहाँका वस्तीहरू मध्य े

कन नै साना छन ्भने कन नै वस्तीमा िनसंख्या पन्त्न धेरै छ । यसको साथै कन्त्तपय वस्तीहरू छररएर रहकेा छन।् छररएर रहकेा घर 

वस्तीहरूलाई एकन्त्ित गना सकेको िण्डमा बाटो, िानेपानी, न्त्वद्यनत्त, न्त्शक्षा, स्वास्थ्य लगायत न्त्वन्त्भरन सेवा र 

सनन्त्वधाहरूको पहुचँ वनृ्त्द्ध गना सन्त्करछ ।  

 यस माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकान्त्भि एक प्राथन्त्मक स्वास्थ्य केरद्र, सातवटा स्वास्थ्य चौकीहरू, एक सामनदान्त्यक 

स्वास्थ्य इकाई रहकेा छन ्। गाउँपान्त्लकान्त्भिका सव ैस्वास्थ्य संस्थामा सनरन्त्क्षत माततृ्व सेवा, परामशा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, र 

िनचेतना सेवा उपलब्ध छ । न्त्बरामीका लान्त्ग पन्त्हलो उपचारका लान्त्ग हलेथपोष्ट लैिाने ६६.३८ प्रन्त्तशत छन ्भने सरकारी 

हन्त्स्पटल १७.४८ प्रन्त्तशत, मने्त्डकल पसल ९.४३ प्रन्त्तशत, प्राइभटे हन्त्स्पटल ४.४० प्रन्त्तशत र लामा झाँक्रीलाई दिेाउने 

१.६० प्रन्त्तशत घर पररवार रहकेा छन ्। यसैगरी घरबाट स्वास्थ्य चौकी िानका लान्त्ग १५ न्त्मनेट सम्मको दनरी लाग्ने ३०.९३ 

प्रन्त्तशत, १५ दने्त्ि ३० न्त्मनेटको दनरर लाग्ने ३८.२३ प्रन्त्तशत ३० न्त्मनेट भरदा बन्त्ढ समय लाग्ने ३०.८७ प्रन्त्तशत घरपररवार 

रहकेा छन ्। 
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 न्त्व.सं.२०७६ को घरधनरी सवेक्षण अननसार यस गाउँपान्त्लकामा पररवारको मनख्य पेशाको रुपमा कृन्त्ष तथा 

पशनपालन रहकेो छ, िसमा ४३३१ पररवारमा (७६.७९%) संलग्न छन । यसैगरी वदैने्त्शक रोिगारीमा ४५० (७.९८%), 

िान्त्गरमा १७२ (३.०५%), ज्याला मिदनरीमा २९६ (५.२५%), उद्योग तथा व्यापारमा १९३ (३.४२% ), व्यावसान्त्यक 

कायामा ११२ (१.९९% ) र अरयमा ८६ (१.५२%) घरपररवार रहकेा छन ् ।  यस गाउँपान्त्लकामा पक्की सडक पोिरा 

बाग्लनङ रािमागामा २.०५ न्त्क.न्त्म. रहकेो छ भने लामाचौर–सादी िोला–तातोपानी सडक अन्र्तगत यस गाउँपान्त्लकामा 

कररव ६.४८ न्त्क.न्त्म माि छ । अरय सव ैसडकहरू ग्राभले र कच्छ्ची अवस्थामा रहकेा छन ्िसको लम्बाई कररव १८५.२१ 

न्त्क.न्त्म. रहकेो छ । सबै वडामा पोिरा महानगरदने्त्ि न्त्सधा सावािन्त्नक यातायात संचालनमा आएका छन।् अन्त्धकंश 

बन्त्स्तहरूमा ियाक िोलीएको छ । मनख्य सडकहरूमा हमेिा–मलेबोट–लनम्र,े मदीपनल– माछापनच्छ्रे, घटे्टिोला–धम्पनस–

िानीगाउँ, लामाचौर–सादी िोला–तातोपानी, मलेबोट–न्त्धताल आन्त्द बाटोहरू सञ्चालनमा रहकेा छन।् प्रत्येक वडाका 

वस्तीहरूवाट वडा कायाालयसम्म िोड्ने र प्रत्येक वडा कायाालयवाट गाउँपान्त्लकाको कायाालय िोड्ने सडकहरूको 

स्तरोरनन्त्त गरी यातायात सनचारु गने काम भरैहकेो छ ।  
 

२.३ तथयाांक सांकिन  

तथ्याङ्क संकलनका लान्त्ग न्त्मन्त्त २०७८ चैि १५ गते माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाका िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध, प्रमनि प्रशासन्त्कय 

अन्त्धकृत, गाउँपान्त्लका अरतरगतका शािा प्रमनिहरू, कमाचारीहरूको समनन्त्हक उपन्त्स्थन्त्तमा  तथ्याङ्कको सामनन्त्हक 

संकलन तथा सहभान्त्गतात्मक तवरले न्त्बशे्लषण तथा मनलयांकन  गररएको न्त्थयो । साथै,  उि कायाशाला गोष्ठीमा दहेायका 

न्त्वषयहरू (छलर्लको नन्त्तिा अननसनू्त्च १ मा न्त्दईएकोछ)  लगायत गाउँपान्त्लकाको न्त्िम्मवेारी आन्त्दको बारेमा समते 

छलर्ल गरी कायाक्रमको सनरूवात गररएको न्त्थयो ।  

(क) खिकास व्यिस्थापन 

 न्त्वषय क्षेिगत योिना तथा नीन्त्त 

 समावेशी न्त्वकास नीन्त्त 
(लैङ्न्त्गक, बालबान्त्लका, 

सीमारतीकृत वगा, गरीबमनिी 

न्त्वकास) 

 वातावरण, िलवायन पररवतान 

व्यवस्थापन नीन्त्त 

 वान्त्षाक योिना तिनामा 

 वान्त्षाक योिना कायाारवयन 

 ममात सम्भार व्यवस्थापन 

 अननगमन तथा मलूयाङ्कन 

प्रणाली 

(ि) सांगठन व्यिस्थापन 

 कमाचारी संगठन तथा 

कायान्त्वभािन 

 आरतररक संचार 

 कमाचारीहरूको आचार संन्त्हता 

 कमाचारीको कायान्त्ववरण र 

कायासम्पादन मलूयांकन 

(ग) खित्तीय व्यिस्थापन 

 बिेट र आम्दानी तथा िचा 

प्रणाली 

 िररद प्रणाली 

 सम्पन्त्त्त व्यवस्थापन 

 प्रन्त्तवेदन प्रणाली 

(घ) सचूना 

व्यिस्थापन 

 अन्त्भलेि 

व्यवस्थापन 

 सचूना प्रन्त्वन्त्धको 

उपयोग 

 

(ङ) सशुासन 

 िनसहभान्त्गता 

 पारदन्त्शाता तथा 

सचूना प्रवाह 

 िवार्दने्त्हता र 

गननासो व्यवस्थापन 

 

(च) समन्िय र सहकायय 

 संघीय तथा प्रदशे सरकार 

 सम्बन्त्रधत कायाक्रम तथा 
पररयोिनाहरू 

 गैसस तथा समनदायमा 

आधाररत संस्थाहरू 

 न्त्निी क्षेि 

 अरतर स्थानीय सरकार 

 

  

२.४ तथयाांक खिशे्लषण तथा नखतजा प्रस्तुती 

सामनन्त्हक रूपमा तथ्याङ्कको संकलन तथा सहभान्त्गतात्मक तवरले गररएको तथ्याङ्कको न्त्बशे्लषणवाट आएको 

पररणामलाई स्पाइडर वबे चाटा मार्ा त प्रस्तनत गररएको छ । िसले पररणामलाई ग्रान्त्र्कल तररकामा दिेाएकोछ । यस 

मोडेलको माध्यमबाट पररणामहरूको स्पष्ट रूपमा तनलना गरी प्रश्तनत गररएकोछ   । 
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२.५ अनुशरण 

क्षमता न्त्वकास सम्बरधी मलूयांकनको प्रन्त्क्रया  परूा भएपन्त्छ पन्त्हचान गररएका गन्त्तन्त्वन्त्धहरू, िो कायाारवयनमा 

आएका छैनन, कन नै  कायाारवयनमा आएपन्त्न अन्त्तनै कमिोर अबस्थामा रहकेाछन, यस्ता गन्त्तन्त्बन्त्धहरू संचालन गना र 

गाउँपान्त्लका क्षमता अभबनृ्त्द्धका लान्त्ग ३ बष ेरणनीन्त्तक योिनाको तिनामा गररएको छ । यसमा गन्त्तन्त्वन्त्धहरू संचालनका 

लान्त्ग आबश्यक बिटे, कायाारवयनको न्त्िम्मवेारी, समयन्त्समा, र अननगमन संयरिको उललेि गररएको छ । कायायोिनाको 

कायाारवयन न्त्स्थन्त्तको अननगमनको बारेमा गाउँपान्त्लकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमनि प्रशासन्त्कय अन्त्धकृत, वाडा 

अध्यक्षहरू, कायापान्त्लकाका सदश्यहरू लगायत, गाउँपान्त्लका अरतरगतका शािा प्रमनिको टोलीले अननगमनका लान्त्ग 

नेततृ्वदायी भनू्त्मका िेलने अपेक्षा गररएको छ ।  

 

२.६ सांघ, प्रदेश र गाउँपाखिकाको क्षमता खिकास योजनाहरुको अन्तरसम्बन्ध 

नेपालका संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको समरवयात्मक सहकायावाट मािै समग्र न्त्वकास सम्भव छ । नेपालको 

संन्त्वधान २०७२ ले उललेि गरेको न्त्तनै तहका सरकारको शासन प्रणाली समरवयात्मक र सनदृढ भएमा मािै न्त्वकासको 

नन्त्तिा र प्रन्त्तर्ल प्रभावकारी हुरछ । यसरी न्त्तन ैतहका सरकारका न्त्वच न्त्वकास न्त्नमााण, नीन्त्त तथा काननन न्त्नमााण र योिना 

न्त्नमााणमा तादाम्यता हुन िरुरी छ । नेपालको संन्त्वधानले स्थानीय तहहरुले आफ्नो काननन, न्त्नन्त्त र योिना न्त्नमााण गदाा संघ 

र प्रदशे सरकारसंग नवान्त्झने गरी न्त्नमााण गना अननसनन्त्चहरूमा एकल अन्त्धकार र साझा अन्त्धकारको व्यवस्था गरेको छ । यो 

क्षमता न्त्वकास योिनापन्त्न त्यन्त्ह ममालाइ आत्मसात गरी तयार गररएको छ । 
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भाग  -  ३: गाउँपाखिकाको क्षमता खिकास मूलयाङ्कनको प्रखतफि तथा खनचोड 
 

३.१ गाउँपाखिकाको ितयमान साांगठखनक अिस्था  

"पर्यटन, कृषि, उर्जय र परू्जयधजरः समदृ्ध मजछजपचु्छ्रेको मलू आधजर" को न्त्दघाकान्त्लन सोंचलाई हान्त्सल गना यस 

गाउँपान्त्लकाको चनस्त क्षमता र दनररूस्त संगठनको स्वरूप हुन आवश्यक छ । यसैलाई मध्यनिर गरी माछापनच्छ्रे 

गाउँपान्त्लकाको वतामान सङ्गठनात्मक काया क्षमता र साङ्गठन्त्नक पक्षको न्त्वशे्लषणका आधारमा दहेाय बमोन्त्िम 

मलूयाङ्कन गररएको छ । यस गाउँपान्त्लकाको वतामान अवस्थाको अध्ययन गन ेसरदभामा यसको न्त्वद्यमान साङ्गठन्त्नक 

संरचनाको समते पननरावलोकन गररएको न्त्थयो । गाउँपान्त्लकालाई प्रचन्त्लत कानननले तोकेको काया न्त्िम्मवेारी, यसले हान्त्सल 

गना िोिेका दीघाकालीन लक्ष्यहरू एवम ् यसबाट गाउँपान्त्लकाबासीहरूले रािेका अपेक्षाहरू परूा गना सक्ने गराउन र 

गाउँपान्त्लकाको साङ्गठन्त्नक सनदृढीकरण सम्बरधी सनधारात्मक न्त्क्रयाकलापहरूको पन्त्हचान गरी कायाारवयन योिना तयार 

गने उद्दशे्यले यसको न्त्वद्यमान सङ्गठन स्वरूप, दरबरदी, कायाबोझ, िनशन्त्ि न्त्वकासको अवस्था र आरतररक स्रोत 

पररचालनको अवस्थालाई सहभान्त्गतात्मक पद्धन्त्तबाट पननरावलोकन गररएको न्त्थयो । यसका लान्त्ग कायाशालाका 

सहभान्त्गहरू तथा कायाालयले उपलब्ध गराएको सचूनालाई मनख्य आधारको रूपमा न्त्लइएको छ । 

सङ्गठन संरचनाकै आधारमा कमाचारीहरू पररचालन हुने र कमाचारीहरू मार्ा त नै सङ्गठनले सेवा प्रवाह गना सक्ने हुँदा 

सङ्गठनका न्त्क्रयाकलापहरूलाई न्त्दशा न्त्नदेश गनामा यसको सङ्गठन संरचनाले महत्वपणा भून्त्मका िेलेको हुरछ । यस 

गाउँपान्त्लकाले आफ्ना न्त्क्रयाकलापहरूलाई व्यवन्त्स्थत गने सरदभामा सङ्गठन स्वरूप स्वीकृत गरी सेवा संचालन गरी 

आएको छ । गाउँपान्त्लकाको सङ्गठन संरचनामा समयाननकूल सनधार र पररमािान गदै आइरहेको छ । सङ्गठन न्त्भिका 

प्रत्येक शािा, उपशािा तथा इकाईहरूको स्पष्ट काया न्त्ववरण तयार गरी लागू गनना पनेमा यस्तो काया न्त्ववरण समेत तयार 

भएको पाइएन । गाउँपान्त्लकाको न्त्वद्यमान सङ्गठन स्वरूपलाई तल प्रश्तनत गररएको छ साथै गाउँपान्त्लकाको कायाालयमा 
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न्त्वद्यमान शािा, उपशािा तथा इकाईहरू न्त्नम्न अननसार रहेको छ । 

१. प्रशासन,योजना तथा अनुगमन शािा 

क) प्रशासन इकाई 

ि) आन्त्थाक प्रशासन इकाई 

ग) रािश्व इकाई 

घ) योिना तथा अननगमन इकाई 

ङ) काननूी मान्त्मला इकाई 

च) ९ वटा  वडा कायाालय 

२. पूिायधार खिकास तथा िातािरण व्यिस्थापन शािा 

क) सडक तथा पवूााधार न्त्वकास इकाई 

ि) भवन तथा मापदण्ड कायाारवयन इकाई 

ग) वातावरण,सरसर्ाइ तथा न्त्वपद ्व्यवस्थापन इकाई 

३. सामाखजक तथा आखथयक खिकास शािा 

क) सामान्त्िक सनरक्षा तथा पन्त्ञ्िकरण इकाई 

ि) मन्त्हला,बालबान्त्लका तथा ज्येष्ठ नागररक इकाई 

ग) कृन्त्ष न्त्वकास शािा 

घ) पशन सेवा शािा 

ङ) स्वास्थ्य शािा 

च) पयाटन केरद्र 

छ) अरय 
 

४. खशक्षा,युिा तथा िेिकुद शािा 
 

५. आन्तररक िेिापरीक्षण इकाई 
 

३.२ क्षमता खिकास खिशे्लषणको भूखमका 

प्रत्येक स्थानीय तहहरूले आफ्नो तहको न्त्वकास प्रकृया र सेवा प्रवाहलाई चनस्त र दनरूस्त राख्न योिना न्त्नमााण, 

छनोट, साधन स्रोतको पन्त्हचान र पररचालन, प्राप्त हक अन्त्धकारको कायाारवयन एव ं तत्कालीन, मध्यमकालीन र 

दीघाकालीन दृन्त्ष्टकोणको न्त्नमााण लगायतका न्त्वषयमा स्थानीय तहका सरकारहरूले प्राथन्त्मकतामा रािरे अन्त्घ बढ्नन 

परररहकेोछ । सोन्त्ह तथ्यहरूलाई मध्यनिर गरी माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाको क्षमता न्त्वशे्लषण प्रकृया अगाडी बढाईएकोछ । 

यसका लान्त्ग शासकीय प्रबरध, संगठन तथा प्रशासन, बान्त्षाक बिटे तथा योिना व्यवस्थापन, न्त्वन्त्त्तय एव ं आन्त्थाक 

व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, रयान्त्यक काया सम्पादन, भौन्त्तक पनवााधार, सामान्त्िक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा 

न्त्वपद ्व्यवस्थापन, सहकाया र समरवय गरी १० वटा न्त्वषयगत क्षेिमा मलूयांकन  गरी  अकंभार प्रदान गररएको छ । 

३.३ परामशय बैठकका उपिब्धीहरु 

नेपालको संन्त्वधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, स्थानीय तहको योिना तथा बिटे तिनामा 

न्त्दग्दशान २०७४ लगायत माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाले आरैं् तयार पारेका स्थानीय काननूी संरचनाहरूले स्थानीय तहलाई 

आफ्नो क्षेिमा  सेवा प्रवाह गना,  योिना तिनामा र कायाारवयन गना र समग्र न्त्वकासको नेततृ्व गना  न्त्िम्मवेारी प्रदान गरेको छ 

। सो अननसार गाउँपान्त्लकाले गरेका गन्त्तन्त्बन्त्धहरू र अपनाएको प्रन्त्क्रयाका वारेमा क्षमता मलूयाङ्कनका अबन्त्धमा 

न्त्भरनान्त्भरनै समनहहरूसंग बेग्लावगे्लै छलर्ल गररएको न्त्थयो । छलर्लमा प्रायः न्त्िम्मवेारी र अपनाएको प्रन्त्क्रयाका वारेमा 

केरद्रीत भई छलर्ल गररएको न्त्थयो । छलर्लका नन्त्तिाहरू तल न्त्दईएकोछ । 
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ताखिका नां १: परामशय िैठकका नखतजाहरु 

सहभागीहरू छिफिका खनचोडरू 

अध्यक्ष ,

उपाध्यक्ष  र 

प्रमनि 

प्रशासन्त्कय 

अन्त्धकृत  

 गाउँपान्त्लकालाई आबश्यक भएअननसारका ऐन, न्त्नयम कायान्त्बन्त्ध र न्त्नदने्त्शकाहरूको तयार भएकोछ र अरयको 

हकमा आबश्यकता अननसार तयार गने नीन्त्त रहकेो  छ । 

 न्त्बषयगत सन्त्मन्त्तहरूको गठन भएतापन्त्न क्षमता न्त्बकासको काम बांन्त्क छ ।  

 छनौट गररएका योिनाहरूको प्राथन्त्मन्त्ककरण ब्यबन्त्स्थत रूपमा हुन सन्त्करहकेो छैन । वान्त्षाक योिना र बिेट 
समयन्त्समा न्त्भिै तयार गरररछन र अननमोन्त्दत पन्त्न हुरछन;् यद्यन्त्प, न्त्नदने्त्शकामा उललेन्त्ित सबै 
चरणहरूको उपयिू समय न्त्मलान गना भने सन्त्कएको छैन । 

 केही कमाचारीहरू कमाचारी समायोिन प्रन्त्क्रया अरतगात समायोिन त भएका छन । यद्यन्त्प आवश्यक कमाचारीहरू 

पयााप्त उपलब्ध छैनन ्। 

 सबै शािा र इकाइहरू (Sections and Units) संचालनमा रहकेा छन, यद्यन्त्प यी शािाहरू संगठन-

व्यवस्थापन (O&M) का आधारमा न्त्नमााण गररएका होईनन र यहाँ पयााप्त कमाचारीहरू समेत उपलब्ध छैनन ्। 
एक कमाचारीको दनई भरदा बढी एकाई र शािाका लान्त्ग न्त्िम्मेवारी रहकेोछ ।  

 गाउँपान्त्लका आरतररक रािस्व कम रहकेोछ । आरतररक स्रोतहरू बनृ्त्द्ध गने प्रयासको थालनी 
यथान्त्शघ्र गना िरूरी छ   । 

 संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको काम र सोको स्थानीय तहसंगको सम्बरध तथा प्रदशेबाट संचान्त्लत 
न्त्वकास पररयोिना बारेमा न्त्नबाान्त्चत प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरूलाई ज्ञानको  कमी  रहकेोछ ।  

 गाउँपान्त्लका सबै सेवा तथा कायाक्रमहरू प्रायिसो मागमा र प्राथन्त्मकताको आधारमा  हुरछन ् । तथान्त्प ,

िनताहरुलाई   सेवा सम्बरधी सनचना र सेवा माग गने प्रकृयाका बारेमा अन्त्भमनन्त्िकरण गना िरूरी छ । 

 रयान्त्यक सन्त्मन्त्तले राम्रोसँग काम गरररहकेो छ, यद्यन्त्प सामनदान्त्यक मध्यस्थता केरद्रमा पवूााधार र क्षमता न्त्वकास 

सम्बरधी प्याकेि आवश्यक रहकेो छ ।  

 न्त्नबाान्त्चत िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध तथा कमाचारीहरूको क्षमता न्त्बकास सम्बरधी कृयाकलापहरू सघन रुपमा अगाडी बढाउन 

आबश्यक दने्त्िरछ । 

 कायापान्त्लका 

बोडाका 

समावेशी 

सदश्यहरू 

)मन्त्हला    ,

दन्त्लत तथा 

िनिाती (  

 वडाअध्यक्ष र सदस्यहरूसंगै सम्बन्त्रधत वडामा वडास्तररय पररयोिनाहरू, न्त्वद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूको 

अननगमनमा  संलग्न छन ्।  गाउँपान्त्लकामा न्त्वन्त्भरन सन्त्मन्त्तमा सदस्यको रूपमा काम गने न्त्िम्मेवारी प्रदान गरेको छ 

। 

 कायापान्त्लका सदश्यहरूलाई  न्त्बशेषगरी गाउँपान्त्लका प्रविा, न्त्वषयगत सन्त्मन्त्तका सभापन्त्त िस्ता ठूला 

न्त्िम्मेवारीहरू न्त्दइएको छैन । 

 कायाकारी बोडा बैठकमा न्त्नयन्त्मत रूपमा भाग न्त्लएतापन्त्न,  उनीहरूलाई एिेरडामा  तका  राख्न कम अवसर प्राप्त छ । 

 न्त्बषयगत सन्त्मन्त्तहरू व्यवन्त्स्थत गना आबश्यक छ र सन्त्मन्त्तहरूको नेततृ्वमा समावेशी समनहका कायापान्त्लका 

सदश्यहरूलाई लयाउन िरूरी छ । 

 कायापान्त्लका बोडामा वडा अध्यक्ष र कायापान्त्लका सदश्यहरूको समान हनै्त्सयत भएतापन्त्न अन्त्धकारको  प्रयोग गने 

र अबशरहरूको उपयोग गने सरदभामा समानता दने्त्िदनै ।  

 वडा 

अध्यक्षहरू 

 नागररक र वडा अध्यक्षहरू बीचमा प्रत्यक्ष भटेघाट तथा सम्बरध हुने गदाा नागररकहरूको चासोका न्त्बषयहरूमा 

बढी िानकारी हुने गरेको ।   

 वडा अध्यक्षहरूलाई गाउँपान्त्लकामा नीन्त्त न्त्नमााण र वडा स्तरमा नागररकलाई सेवा प्रदान र न्त्वकासका कामहरू 



-16- 

 

सहभागीहरू छिफिका खनचोडरू 

संगसंगै गननापने हुदंा प्रशस्त चननौतीहरूको सामना गनना परेकोछ । 

 पयााप्त कागिात न्त्बना न्त्सर्ाररसहरूको लान्त्ग दबाव । 

 वडा स्तररय योिनाहरूमा गनणस्तररयता कायम गना चननौन्त्त  रहकेो, गाउँपान्त्लकामा रयनू प्रान्त्बन्त्धक कमाचारीको 

कारण समयमै पररयोिना संचालन र सम्परन गना  चननौन्त्त रहकेो, 

 वडा स्तररय योिनाहरूमा गनणस्तररयता कायम गना चननौन्त्त  रहकेो, गाउँपान्त्लकामा रयनू प्रान्त्बन्त्धक कमाचारीको 

कारण समयमै पररयोिना संचालन र सम्परन गना  चननौन्त्त रहकेो, 

 प्रान्त्वन्त्धक कमाचारीहरूवाट पररयोिनाहरूको अननगमन रयून रहकेो दने्त्िरछ  । प्रायिसो अननगमन औपचाररकताका 

लान्त्ग माि गने गरेको दने्त्िरछ  । 

 कमाचारी र न्त्नवाान्त्चत प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरु बीच राम्रो  समरवय रहकेो देन्त्िरछ । 

 शािा 

प्रमनिहरू 

 सवै शािा, शािा प्रमनि, तथा अरय कमाचारीहरू बीचमा पयााप्त समरवय रहकेोछ । 

 सवै शािाहरूबाट सेवा प्रवाह यथासक्य प्रभावकारी बनाउन प्रयास । 

 केन्त्ह कमाचारीहरू गाउँपान्त्लका स्वयं र न्त्वकास साझेरदारहरूबाट समेत प्राप्त क्षमता न्त्वकास सम्वरधी तान्त्लम 

कायाक्रममा सहभागी भईरहकेा । 

 न्त्बगतका िन्त्टलताहरू हाल न्त्बस्तारै समाधान हुदं ैगएका छन ।  

 कमाचारी न्त्बशेषगरी प्रान्त्बन्त्धक तर्ा लाई क्षमता न्त्वकास सम्बरधी तान्त्लम न्त्दननपने आवश्यकता दने्त्िरछ । 

 बिेट, योिना तथा कायाक्रम िनताको मागमा आधाररत हुने भएकाले कायाारवनपन्त्न समयमै हुने गदाछ । 

 न्त्वषयगत शािाहरूका लागी प्राप्त सशता बिेट बाहकेका अरय कायाक्रममा सहभागी गराउने नगरेको । यसले गदाा 

न्त्वषयगत शािाका कमाचारीहरूमा आरतररन्त्ककरणको समस्या दने्त्िरछ । 

 गाउँपान्त्लका मखू्य प्राथन्त्मन्त्ककरणमा कृन्त्ष, पयाटन, पशनपालन, तथा  सामन्त्िक सेवाहरू रहकेा छन । िसको 

प्रभावकारी कायाारवयनका लान्त्ग कमाचारीहरूको क्षमता न्त्बकास गनना िरूरी छ । 
 

३.४ सबि पक्ष, सुधार गनुयपने के्षत्र, अिसर र चुनौखतको खिशे्लषण 

सहभान्त्गतातमक पद्धन्त्त मार्ा त न्त्बशे्लषण गररएको सकअचन (SWOT) न्त्वशे्लषणलाई १० वटा न्त्बषयगत क्षेि शासकीय 

प्रबरध, संगठन तथा प्रशासन, बान्त्षाक बिटे तथा योिना  भौन्त्तक पनवााधार, सामान्त्िक समावशेीकरण, वातावरण संरक्षण 

तथा न्त्वपद व्यवस्थापन, सहकाया र समरवय मा आधाररत भई िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध र कमाचारीले काया सम्पादनको न्त्सलन्त्सलामा 

अननभव गरेका गाउँपान्त्लका सवल पक्ष, कमिोर अथाात सनधार गनना पने पक्ष, अवशर र चनूौन्त्त (सकअच)ू को न्त्वशे्लषणको 

गररएको न्त्थयो । न्त्वशे्लषणको पररणाम हदेाा मखू्य समस्याहरू संक्रमणकान्त्लन रहकेा र अन्त्धकार र न्त्िम्मवेारीको ज्ञानमा कमी 

तथा स्रोत व्यबस्थापनसँग सम्बरधीत रहकेाछन । तथापी, न्त्नवाान्त्चत िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरूको उत्साह तथा प्रन्त्तवद्धता र 

कमाचारीहरूको न्त्नररतरको सहयोग तथा हातेमालो रहकेाले चनूौतीहरुको सामना हुन ेकन रामा न्त्वश्वास सन्त्हत सहयोगीहरू 

बाट सहयोगको अपेक्षा गररएको न्त्थयो । सहभागीहरूले छलर्लका क्रममा वास्तन्त्वक लन्त्क्षत वगाको पन्त्हचान नै मखू्य 

चासोको न्त्वषय रहकेो कन रा व्यि गरे । ।  सकअच ून्त्बशे्लषणका लान्त्ग वनदँा नं. २.३ मा न्त्दईएका ६ वटा न्त्वषयहरू (न्त्वकास 

व्यवस्थापन, संगठन व्यवस्थापन, न्त्वत्तीय व्यवस्थापन, सचूना व्यवस्थापन, सनशासन, समरवय र सहकाया) लाई न्त्वस्तार गरी 

तलका १० वटा के्षिहरू न्त्नधाारण गरी सोको आधारमा न्त्वस्ततृ न्त्वशे्लषण गरी प्राप्त पररणामलाई तलको तान्त्लकामा प्रश्तनत 

गररएकोछ । 
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ताखिका नां २: सकअचु (SWOT)  खिशे्लषणको नखतजा 

खिशे्लषणका के्षत्रहरू सबि पक्ष सधुार गनुय पने पक्ष अबशर चुनौती 

शासन्त्कय प्रवरध गाउँ सभा संचालन कायान्त्बन्त्ध पाररत भई कायाारवयन 

भईरहकेो  

सभा र बैठकहरूमान्त्थ सामनन्त्हक छलर्ल  सन्त्हत न्त्नणाय गन े

गररएको । 

गाउँपान्त्लका तथा वडाबाट प्रदान गररन े सेवाहरू सहि 

तररकाले प्रदान गन ेगररएको  

स्थानीय तहका कमाचारी तथा िनन्त्प्रतन्त्नन्त्धहरूको सम्पन्त्त्त 

न्त्बबरण बान्त्षाक रूपमा बनझाउन ेगररएको 

स्थानीय तहको न्त्नवााचनबाट न्त्नवाान्त्चत िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धले 

कायान्त्िम्मेवारी बहन गरेको, 

गाउँपान्त्लकालाई आबश्यक काननन (ऐन, न्त्नयम, 

न्त्नदने्त्शका)हरू को न्त्नमााण भएको र अरय न्त्नमााण गररंद ै

ऐन न्त्नयम र कायान्त्बन्त्धहरु समयाननकन ल 

संशोधन गनना पन े 

वडस्तरमामा न्त्डन्त्िटल प्रन्त्वन्त्धको सनरुवात 

गननापने । 

सवै नीन्त्त न्त्नयम काननू न्त्नयमावलीहरु 

रािपिमा प्रकान्त्शत गननापने ।, 

 

गाउँपान्त्लका तथा वडामा िनन्त्प्रय 

संस्थाको रूपमा स्थान्त्पत हुन सक्न े 

साधन र स्रोतको पयााप्त 

मािामा उपलब्ध नहुनन 

संघ र प्रदशेबाट समयमा 

काननू न्त्नमााण भई नआएकोले 

थप काननू न्त्नमााण गने,  

 

संगठन तथा प्रशासन गाउँपान्त्लकाको क्षमता न्त्बकास हुद ैगएको । 

कमाचारी प्रशासन सम्बरधी ऐन न्त्नमााण भएको । कमाचारी 

प्रशासनको न्त्िम्मेवारर तोन्त्कएको । 

न्त्बन्त्भरन  कायाहरूको प्रन्त्तबेदन तयार गने गररएको  । 

 

काया न्त्वभािन सन्त्हतको स्पष्ट न्त्िम्मेवारी हुनन 

पने ।  

काया न्त्िम्वेवारी अननसार कन्त्तपय काम 

नभएकोमा गनना पने । 

कायामनलयाकंन अननसार  पनरष्कार तथा 

िररवानाको ब्यबस्था हुनन पन े। 

न्त्बषयगत शािाहरुको कन सल ब्यबस्थापन हुनन 

पने । 

समयको पररपालना तथा एिेण्डा केन्त्रद्रत 

बैठक हुनन पने । 

दक्ष कमाचारीको अभावले गदाा माग अननसार 

सेवा प्रवाहमा कमी भएको,  

क्षमता न्त्वकास योिना, पयााप्त अन्त्र्स स्पेस र 

तान्त्लमको व्यबस्था गननापने । 

राम्रो काम गरेर स्थानीय बान्त्सरदाको 

न्त्िबनस्तरको सनधार हुन े

दक्ष िनशन्त्िको उपलब्धता 

 

नीन्त्तगत न्त्नयमहरु र कमाचारी 

ब्यबस्थापन नहनन 

बान्त्षाक बिेट योिना न्त्बन्त्भरन सन्त्मन्त्तहरुले काम प्रभावकारी रूपमा गनना । योिना प्रभावकारी रूपमा तिनामा गरी Detail project Report बनाएर रणनैन्त्तक योिनाका रूपमा 
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तिनामा ब्यबस्थापन ७ चरणको योिना तथा बिेट न्त्नमााणलाई प्राथन्त्मकतामा 

रान्त्ि काम गररनन । 

कायाारवयन गननापन े। 

िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरुलाई योिना कायाारवयन तथा 

प्रन्त्तर्ल प्रान्त्प्त सम्बरधी तान्त्लम न्त्दननपन े।  

लन्त्क्षत वगा पन्त्हचान गरी केरद्रीय नीन्त्त अननरुप 

पान्त्लकाको नीन्त्त नबनेकोले कायाक्रम 

संचालन गननापने ।  

बान्त्षाक, मान्त्सक, चौमान्त्सक प्रगन्त्त प्रन्त्तवेदन 

तथा समीक्षा गननापने । 

कायाारवयन गन े

आवन्त्धक योिना कायाारवयन गन े

क्षमता न्त्बकास योिना, िेसी 

रणनीन्त्तको कायाारवयन गन े

 

आवन्त्धक योिनाको न्त्नमााण 

भएपन्त्न सोको बान्त्षाक 

योिनासंग तालमेल र 

कायाारवयनमा पहल नगररनन 

न्त्बन्त्त्तय एंब आन्त्थाक 

ब्यबस्थापन 

आरतररक स्रोत संकलनमा सनधार आएको, 

आन्त्थाक अननशासन र बेरुिनमा रयनूता ह दं ैगएको, 

वस्तीस्तरबाट योिना चरण अबलम्बन गने नगररएको, 

 

 

न्त्वत्तीय प्रन्त्तवेदन तथा पान्त्लकाका 

न्त्नणायहरुको सावािन्त्नकीकरण गननापने । 

अन्त्भलेि व्यवस्थापन तथा सचूना सम्पे्रषण 

सम्वरधी पद्धन्त्तको न्त्वकास गननापन े

रािस्व सनधार योिना तयार गरी कायाारवयन 

गननापने । 

बान्त्षाक िररद योिना, तथा िररद गनरू 

योिना तिनामा तथा कायाारवयन गननापने । 

बैंन्त्कङ कारोबारमा सहिता पबूाक 

न्त्बन्त्त्तय कारोबारलाई पारदशी बनाउन 

सन्त्कने 

 

रकम न्त्नकासको अन्त्ख्तयारी 

समयमै नहुनन 

स्रोत व्यवस्थापन सम्बरधी  

पयााप्त स्रोतको अभावले बिेट 

अपयााप्त हुने र िनताका 

आवश्यकता र मागलाई 

सम्बोधन नगन,े 

अन्त्धकारका सचूीमा नपरेका 

काया सम्पादन गना िनताको 

माग आउने र न्त्तनलाई 

समाधान गनेपने,  

सेवा प्रबाह नागररक बडापि अननसार नागररकको माग र चाहाना 

बमोन्त्िम सेवा प्रबाह हुने गरेको  

बैंन्त्कङ प्रणाली भनिान्त्नको लान्त्ग प्रन्त्क्रयागत रहकेो 

सब ैवडामा पञ्िीकरणको ब्यबस्था भएको 

न्त्वन्त्भरन न्त्बषयगत तथा वडा कायाालयहरुबाट सेवा प्रवाह 

भइरहकेो, पणूा िोप तथा िनला न्त्दशामनि क्षेि घोषणा 

भएको, 

सब ै वडामा न्त्डन्त्िटल नागररक बडापि 

ब्यबस्था भईनसकेको हुदँा सोको व्यबस्था 

गननापने । 

दक्ष िनशन्त्िको कन्त्मलाई वैकन्त्लपक 

व्याबस्था गननापने ।  

समयमै िरम, न्त्बबाह बसाइ सराई दताा नहुन े

गरेको अवस्थामा सो सम्बरधी 

िनचेतनामनलका कायाक्महरू गननापने । 

 

हालको कायालय भवन पयााप्त 

नभएतापन्त्न न्त्नमााणान्त्धन भवन न्त्छटै्ट 

सम्परन हुन गईरहकेो, 

प्रन्त्बन्त्धलाई शासन ब्यबस्थामा 

अबलम्बन गद ै गररएको । 

बैंकका शािाहरुको  र बैंकका न्त्बन्त्त्तय 

संस्थाहरुको काया क्षेिमा न्त्बस्तार 

पन्त्ञ्िकान्त्धकाररको सबै वडामा 

ब्यबस्था  

नागररकलाई सेवा प्रबाह 

सम्बरधी िानकारी गाराउन  

नसन्त्कएको 

वडामा पयााप्त भौन्त्तक पनवााधार 

नभएको 

िनतालाई राम्रोसंग सचूना 

सनसनन्त्चत गना  नसकेको 
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भौन्त्तक पनवााधार सबै वडामा सडक संिालले छोएको, साथै िानपेानी, 

न्त्बद्यनत र सञ्चारको ब्यबस्था गन ेप्रयास गररएको 

वडा भवनमा कायाालयको भवनबाट कामकाि संचालन भई 

रहकेो, 

स्वस्थ्य चौकी र न्त्वद्यालय भवनहरुको न्त्नमााण भएको, 

सबै बस्तीमा न्त्वद्यनतीकरण भैसकेको, 

िानपेानीको स्रोत पान्त्लका न्त्भि ैउपलब्ध रहकेो, 

पयाटन्त्कय स्थान घले गाउँ, गाउँपान्त्लका केरद्र र अरय 

प्राकृन्त्तक स्थानहरू िाने सडक मागाको स्तर बदृ्धी गना 

लान्त्गएको  

न्त्िलला सदरमनकाम सम्म पनगनलाई कन्त्च्छ्च सडकको 

ब्यबस्थापन भएको । 

न्त्बकासका पनवााधारमा गनणस्तररयता तथा 

पहुचंमा सनधार लयाउननपन े। 

काक्रा म तथा पररयोिनाहरूको प्रभावकारी 

कायारवयनमा सनधार लयाउनन पने । 

सेवा प्रवाहमा नागररक स्तरबाट न्त्ढलासनन्त्स्त 

भएको गननासोलाई सम्बोधन गननापन े। 

कायाालयको भौन्त्तक पनवााधार र 

कायावातावरणमा सहिता लयाउन 

नसन्त्कएकोमा सनधार गननापन े। 

 

गाउँपान्त्लका प्राथन्त्मकतामा परेको 

साथै पनवााधार ब्यबस्थापन प्रणालीको 

अबलम्बन । 

सनन्त्वधायनि भौन्त्तक पवूााधार 

(न्त्वद्यालयहरु) न्त्नमााण भएकोले 

न्त्शक्षामा गनणस्तरीय लगानीको अवसर 

रहकेो, 

पयाटकीय क्षेिको उपलब्धताले यस 

क्षेिमा धेरै रोिगारी र आन्त्थाक उरनन्त्त 

हुने गरी काया गने सम्भावना रहकेो, 

पयााप्त सामनदान्त्यक वन, 

सँस्कृन्त्त र होम स्टे (न्त्वन्त्वधतापणूा धमा 

संस्कृन्त्त), 

व्यवसान्त्यक िेतीको सम्भावना, 

अर्न्त्सिन तरकारी िेती र 

बिारीकरण, कोलडस्टोर, 

साना उद्योगहरुको सम्भावना आन्त्द 

भौगोन्त्लक न्त्बकटता 

न्त्नन्त्ि क्षेिले भौन्त्तक 

पनवााधारका क्षिेमा चासो 

नरािेको 

सरोकारवालाहरूसंग समरवय 

तथा सहकाया 

सामान्त्िक 

समावेशीकरण 

बिेट, न्त्नन्त्त तथा कायाक्रममा सामान्त्िक समाबेशीकरणको 

न्त्सद्दारत अननसार नीन्त्त कायाक्रम तयार गररएको  

गाउँपान्त्लका तहमा रहकेा दन्त्लत, मन्त्हला बालबान्त्लका 

अपागतंा भएका ब्यन्त्ि यनवा आन्त्दलाई समेटेर उन्त्नहरुका 

सञ्िालहरु गठन भई क्रयान्त्शल रहकेो  

 

स्थानीय तहमा सामान्त्िक समावेन्त्शकरणको 

ऐन काननन बनाउनन पने  

स्थानीय तहमा सामान्त्िक समावेन्त्शकरणको 

न्त्सद्दारत अननरुप बिेट तथा कायाक्रमहरु तयार 

गननापने र सोन्त्ह अननसार कायाारवयन गनना पने  

सामान्त्िक समावेन्त्शकरण सम्बन्त्रधत 

ऐन, नीन्त्त न्त्नयम र दस्तावेिको 

आधारमा (संघीय सरकारले बनाएका) 

न्त्नमााण गना सन्त्कने; बिेट तिनामा गरी  

कायाारवयनमा िान   सन्त्कन े

कानननसंग सम्बन्त्रधत 

िनशन्त्ि अभाब रहनन 

ऐन , काननन , नीन्त्त न्त्नमााणमा 

न्त्ढलाई हुदंा सम्बन्त्रधत 

कायाक्रम प्रभान्त्वत हुनन  

रयान्त्यक काया सम्पादन रयान्त्यक सन्त्मन्त्तको गठन मेलन्त्मलाप कतााको ब्यबस्था, 

रयान्त्यक सन्त्मन्त्तको प्रन्त्तबदेन पेश गने  

८०% उिनरी मलेन्त्मलापको माध्यमबाट र्छौट गरेको र 

मेलन्त्मलापको प्रन्त्तबेदन पेश गरेको  

मेलन्त्मलाप केरद्र र कक्ष गठन गरी बरद 

ईिलासको ब्यबस्था गनना पन े 

काननन सम्बरधी कमाचारीको ब्यबस्था गनना पन े

संन्त्बधान, ऐन कानननको तिनामा गरी 

कायाारवयनमा रहकेा र तदननरूप 

सहिता प्रदान गरेको 

प्रयाप्त भौन्त्तक पनबााधारको 

ब्यबस्था साथै सम्बन्त्रधत 

कमाचारीको ब्यबस्था हुन 

नसकेको  
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खिशे्लषणका के्षत्रहरू सबि पक्ष सधुार गनुय पने पक्ष अबशर चुनौती 

बातावरण संरक्षण तथा 

न्त्बपद ब्यबस्थापन 

ऐन, न्त्नयम कायान्त्बन्त्ध न्त्नमााण भएको  

न्त्बपद व्यबस्थापन कोषको स्थापना गना गाउँपान्त्लका 

सकारात्मक रहकेो, 

वन पैदावार, नदीिरय तथा न्त्नमााण सामाग्रीको प्रचनर 

उपलब्धता  

ऐन, न्त्नयम कायान्त्बन्त्ध न्त्नमााण भएको  सोको 

प्रभावकारी कायाारवयन गननापने । 

न्त्बपद ब्यबस्थापन कोषको स्थापना गना 

गाउँपान्त्लका सकारात्मक रहकेोमा सोको 

प्रभावकारी कायाारवयन गननापने । 

 

 

न्त्बपदको क्षन्त्तलाई रयनन्त्नकरण गना 

सन्त्करछ  

बन िंगलको संरक्षण र बकृ्षारोपण 

प्राकृन्त्तक प्रकोप तथा न्त्वपद 

सम्बरधी समयमा सही 

तथ्याङ्क संकलन नहुनन  

सहकाया र समरवय संघ प्रदशे र अरय साझेदार, सरोकारवालाहरू संग समरवय 

भएको । 

कमाचारी र िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध बीच राम्रो सम्बरध रहकेो, 

 

आबश्यक न्त्बषयबस्तनको न्त्नणाय गदाा 

सरोकारवालाहरुसंग सहकाया गना आबश्यक 

रहकेो । 

समयमा आबश्यक काननन कायान्त्बन्त्ध न्त्नमााण 

गनना पन ेदने्त्िरछ । 

सबै नीन्त्त न्त्नमााणमा सहिता संचारको पहुचतामा कन्त्म 

समरवय सम्बरधी 

अरतर सरकार र अरतर 

पान्त्लका समरवय गन,े  
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३.५ गाउँपाखिकाको सांस्थागत क्षमता खिशे्लषणको  अिस्था 

संस्थागत क्षमता अध्ययन तथा न्त्वशे्लषण काया मनलत माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाका िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध तथा कमाचारीहरुको 

सहभान्त्गतामा गररएको न्त्थयो । गाउँपान्त्लकाको वतामान संस्थागत कायाक्षमता मापन सहभान्त्गतात्मक रुपमा गनाकालान्त्ग ६ वटा 

न्त्वषयहरू िस्तै: (क) न्त्वकास व्यवस्थापन, (ि) संगठन व्यवस्थापन, (ग) न्त्वत्तीय व्यवस्थापन, (घ) सचूना व्यवस्थापन, (ङ) 

सनशासन, (च) समरवय र सहकायालाई ध्यानमा रान्त्ि छलर्ल गररएको न्त्थयो । तथान्त्प, बतामान समयमा गाउँपान्त्लकाको बढदो 

न्त्िम्मवेारी र कायासंरचनाका कारण पान्त्लकाको क्षमता न्त्वशे्लषणका आधारलाई न्त्वस्तार गरी तलका क्षेिहरू न्त्नधाारण गरी 

सचूकको संख्या समते बढाई १०० वटा सनचकका आधारमा एकीकृत सांगठन्त्नक मोडेल (Integrated Organization Model) 

बनाई यसका आधारमा न्त्वस्ततृ न्त्वशे्लषण गरी प्राप्त पररणामलाई तलको तान्त्लकामा प्रश्तनत गररएकोछ । तलको तान्त्लकामा 

न्त्वषयगत के्षि अननसार पान्त्लकाले प्राप्त गरेको अकंभार दिेाईएको छ ।  
   

ताखिका ३ : सांस्थागत क्षमताको िेिाजोिाबाट प्राप्त सांखक्षप्त अकां भार 

क्र.स. खिषयगत के्षत्र पूणायङ्क प्राप्ताङ्क प्राप्ताङ्क प्रखतशत फरक 
फरक 

प्रखतशत 

समग्र 

नखतजा 

! शासन्त्कय प्रवरध 8.00 4.80 60.00 3.20 40.00 रजम्रो  

@ संगठन तथा प्रशासन 8.00 4.07 50.88 3.93 49.13 कमर्ोर 

# वान्त्षाक बिेट तथा योिना व्यवस्थापन 11.00 8.85 80.49 2.15 19.51 उत्कृष्ट 

$ न्त्वन्त्त्तय तथा आन्त्थाक व्यवस्थापन 11.00 8.84 80.34 2.16 19.66 उत्कृष्ट 

% सेवा प्रवाह 15.00 12.69 84.60 2.31 15.40 उत्कृष्ट 

^ रयान्त्यक कायासम्पादन 8.00 7.80 97.49 0.20 2.51 उत्कृष्ट 

& भौन्त्तक पवूााधार 11.00 7.36 66.89 3.64 33.11 रजम्रो 

* सामान्त्िक समावेन्त्शकरण 10.00 6.78 67.77 3.22 32.23 रजम्रो 

( वातावरण संरक्षण तथा न्त्वपद व्यवस्थापन 11.00 6.65 60.43 4.35 39.57 रजम्रो 

!) सहकाया र समरवय 7.00 4.04 57.64 2.97 42.36 कमर्ोर 

  जम्मा 100.00 71.87 70.65 28.13 29.35   

नोट : संस्थजगत क्षमतजको लेखजर्ोखजको गंक ग नज 
प्राप्ताङ्क ८० प्रखतशत भन्दा बढी ६० देखि ७९ प्रखतशत सम्म ४० देखि ५९ प्रखतशत सम्म ४० प्रखतशत भन्दा कम 
समग्र नखतजा उत्कृष्ट रजम्रो कमर्ोर गषत कमर्ोर 

संस्थागत क्षमताको न्त्वशे्लषणबाट प्राप्त अकंभारका आधारमा माछापनच्छ्रे  गाउँपान्त्लका समग्र क्षमता "राम्रो" अवस्था 

अरतगात (७३.८८%) रहकेो पाइयो । न्त्बषयगत क्षेिहरूको बेग्लाबेग्लै क्षमता क्षमता न्त्बशे्लषण गदाा, न्त्वन्त्त्तय तथा आन्त्थाक 

व्यवस्थापन (८०.३४%), वान्त्षाक बिटे तथा योिना व्यवस्थापन ( ८०.४९%), रयान्त्यक कायासम्पादन (९७.४९%) र सेवा 

प्रवाह (८४.६०%) "उत्कृष्ठ अवस्था अरतगात रहकेो पाईयो । त्यस्तै,  वातावरण संरक्षण तथा न्त्वपद व्यवस्थापन 

(६०.४३),भौन्त्तक पवूााधार (६६.८९%) र सामान्त्िक समावेन्त्शकरण   (६७.७७%) "राम्रो" अवस्था अरतगात के्षरहकेो पाईयो । 

अरय न्त्वषयगत क्षेिहरूमा संगठन तथा प्रशासन (५०.८८%), सहकाया र समरवय  (५७.६४%), र "कमिोर" क्षमताका साथ 

संचालन भएको पाईयो । यी दनई न्त्वषयगत (संगठन तथा प्रशासन र सहकाया र समरवय) क्षेिहरूमा गाउँपान्त्लकाको ध्यान या त 

पनग्न नसकेको या कन्त्तपय अवस्थाहरूमा र्रक प्राथन्त्मकताका कारण यी दनई न्त्बषयहरू गाउँपान्त्लकाले प्राथन्त्मन्त्ककरणमा नपारेको 

पाईयो (िस्तो: पवूााधारहरूको आधारभनत तहका िगहरू तयार पानना परेको अवस्थाका कारण) । यसका अलावा यी न्त्बषयहरूको 
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पूणााङ्क प्रन्त्तशत प्राप्ताङ्क प्रन्त्तशत र्रक प्रन्त्तशत 

काया संचालनका लान्त्ग गाउँपान्त्लकाको बतामान प्रान्त्बन्त्धक, आन्त्थाक तथा काननूी व्यबस्थाले पन्त्न िन्त्टलता सिृना गरररहकेा छन 

।   

माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाले गरेको अपेन्त्क्षत अबस्था र र प्राप्ताङ्क बीचमा र्रान्त्कलो  न्त्भरनता (२८.१३%) को 

अबस्थालाई हदेाा ठनलो न्त्भरनता रहकेा के्षिहरूमा संगठन तथा प्रशासन (४९.१३%), सहकाया र समरवय (४२.३६%)  र वातावरण 

संरक्षण तथा न्त्वपद व्यवस्थापन (३९.५७%)   रहकेा छन । सव ैभरदा रयनू र्रक न्त्भरनता रयान्त्यक कायासम्पादन (२.५१%) मा 

(Gap) रहकेो दने्त्िरछ ।  यस्तो   र्रान्त्कलो  न्त्भरनता (Gap)  लाई घटाउनका लान्त्ग स्थानीय सरकारको सबलीकरणमा ध्यान न्त्दन 

िरूरी छ । यसल ेनागररकमा सनशासन र न्त्वकासको अननभनती गराउन सहयोग पनयााउंछ । यसका अलावा, असल कायाको अननसरण 

गदाा िस्तै: दक्ष कमाचारीको अभाव, न्त्नयम कानननको अभाव, न्त्सकाइकै रुपमा रहकेा िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरू र सीन्त्मत स्रोत साधनका 

वाविनद पन्त्न स्थानीय काननन न्त्नमााण, योिना तिनामा, पवूााधार न्त्वकास, क्षमता न्त्वकास, रािश्व संकलन तथा विटे न्त्नमााण, रयाय 

सम्पादन, सेवा प्रवाह, पारदन्त्शाता तथा सनशासन, सचूनाको प्रन्त्वन्त्धको प्रयोगमा गररएका पहलहरु उललेिँन्त्नय छन । यस सम्बरधी 

रणनैन्त्तक कायायोिना तयार पारी  न्त्सर्ाररश गररएकोछ, िसको गाउँपान्त्लकाबाट यथान्त्शघ्र सम्बोधन हुनेछ । 

चाटय नां. १: सांस्थागत क्षमता  खिशे्लषणको अिस्था (तथयाङ्क प्रखतशतमा देिाईएकोछ) 
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पणूााङ्क प्रन्त्तशत प्राप्ताङ्क प्रन्त्तशत र्रक प्रन्त्तशत 

चाटय ३: सांगठनात्मक तथा सांस्थागत क्षमताको  पररणाम ड्यासबोडय 
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

पणूााङ्क प्रन्त्तशत प्राप्ताङ्क प्रन्त्तशत र्रक प्रन्त्तशत 

100 

84.60 

15.40 

सेिा प्रिाह 

100 

97.49 

2.51 

0 50 100 150

न्याखयक काययसम्पादन 

फरक प्रतिशि प्रणप्िणङ्क प्रतिशि पूर्णाङ्क प्रतिशि 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

पूर्णाङ्क प्रतिशि प्रणप्िणङ्क 
प्रतिशि 

फरक प्रतिशि 

100 

66.89 

33.11 

भौखतक पूिायधार 

100 

67.77 

32.23 

सामाखजक समािेखशकरण 

पणूााङ्क प्रन्त्तशत प्राप्ताङ्क प्रन्त्तशत 

र्रक प्रन्त्तशत 
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[VALUE]% 

[VALUE]% 

[VALUE]% 

िातािरण सांरक्षण तथा खिपद व्यिस्थापन 

पूर्णाङ्क प्रतिशि प्रणप्िणङ्क प्रतिशि फरक प्रतिशि 0 20 40 60 80 100

पूर्णाङ्क प्रतिशि 

प्रणप्िणङ्क प्रतिशि 

फरक प्रतिशि 

100 

57.64 

42.36 

सहकायय र समन्िय 

 

३.६ सांगठनात्मक तथा सांस्थागत क्षमताको िेिाजोिाका खबषयगत आधारमा गररएको खबशे्लषण  

माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकामा कायारत कमाचारीहरूलाई कामप्रन्त्त लगनशील बनाई राख्न गाउँपान्त्लकाले सङ्गठन संरचनालाई 

आवश्यकता अननसार पननरावलोकन गद ैिानन पने र कमाचारीहरूको काया सम्पादन मलूयाङ्कन गदाा काया न्त्ववरणको आधारमा गनना 

पने दने्त्िरछ । यसबाट काममा स्पष्टता आउननको साथै न्त्िम्मवेारी बोधले क्रमशः काम गने क्षमतामा समते न्त्वकास गनेछ । 

कमाचारीहरूको मान्त्सक बैठकलाई न्त्नयन्त्मत र प्रभावकारी गराउन आवश्यक छ । उि बैठकबाट प्राप्त सनझावहरूलाई गाउँपान्त्लका 

बैठकमा र गाउँपान्त्लका बैठकले गरेका न्त्नणायहरू कमाचारी बैठकमा िानकारी गराउनन पने दने्त्िरछ । िसले गदाा न्त्नणाय गने बोडा र 

कायाारवयन गने कमाचारी बीचको दोहोरो सचूना आदान प्रदान सहि हुरछ । र्लस्वरूप काया प्रभावकारी हुननका साथै कमाचारीको 

लगनशीलता बनृ्त्द्ध हुनेछ । माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकाको काया कन शलता कमाचारीहरूको क्षमतामा न्त्नभार हुने भएकाले ज्ञान, सीप, 

धारणा र काया वातावरणमा गाउँपान्त्लकाले न्त्वशेष ध्यान न्त्दन आवश्यक हुरछ । न्त्नके्षन्त्पत कायाक्रम तथा कायाालयको कामलाई 

सहिीकरण गनना तथा अननगमन गरी कामको गनणस्तर गाउँपान्त्लकाको न्त्िम्मवेारी भएकाले यसका लान्त्ग सम्पका  व्यन्त्ि तोक्ने र 

अननगमन प्रणालीलाई सनदृढीकरण गनना पने दने्त्िरछ । गाउँपान्त्लकाको समग्र न्त्वशे्लषणलाई तलको संगठनात्मक तथा संस्थागत 

क्षमताको लेिािोिाका लान्त्ग प्रयोग गररएका न्त्वषयगत क्षेि ,सचूक   ,अपेन्त्क्षत अबस्था, हालको न्त्वद्यमान अबस्थाले 

दिेाएकोछ । 
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३.७ क्षमता खबकास सम्बन्धी सांचाखित गखतखबखधहरु  

स्थानीय तहहरूमा िनप्रन्त्तन्त्नधीहरूले न्त्िम्मवेारी सम्हाले संग ैउन्त्नहरू तललो तहको समनदायको नन्त्िकको सरकारका 

रूपमा रही स्थानीय स्तरमा स्थानीय सनशासन प्रणालीलाई संस्थागत गना र िनताको सहभान्त्गता प्रवधान गना सक्षम वातावरणको 

न्त्सिाना गरररहकेाछन । यद्यन्त्प अननभवहरूले दिेाउँछन ्न्त्क स्थानीय तहहरू संवधैान्त्नक शन्त्ि र कायाहरू सम्परन गना उन्त्नहरूले 

अझंपैन्त्न कडा महेनत गननापने न्त्स्थन्त्तमा दने्त्िरछन ्। अपयााप्त संस्थागत र मानव संसाधनको क्षमता िास गरी संस्थागत न्त्बकास, 

प्रशासन्त्नक संयरि, सेवाहरूको प्रभावकारी प्रवाह, योिना तिनामा र अननगमन, काननू र नीन्त्त न्त्नमााण र समग्र न्त्वकास प्रन्त्क्रया 

संचालनमा यस्ता कन्त्म कमिोरीहरू प्राय दने्त्िरछन । 

संस्थागत क्षमता न्त्वशे्लषण र व्यन्त्िगत क्षमता आवश्यकता मलूयाकंनको आधारमा कमिोर क्षमताको सम्बोधन गना, 

मलूयाङ्न अबन्त्धमा न्त्वन्त्भरन मनद्दाहरू र न्त्वषयगत के्षिहरू पन्त्हचान गररयो । यसरी पन्त्हचान भएका न्त्वषय तथा मनद्दाहरूका 

आधारमा स्थानीय सरकारको लान्त्ग क्षमता न्त्वकास योिना र रणनीन्त्त तयार गने आधार तयार भयो । गाउँपान्त्लका न्त्नवाान्त्चत 

प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरू र कमाचारीहरूसँगको बहृत छलर्लको न्त्सलन्त्सलामा न्त्बन्त्भरन प्रकारका क्षमता न्त्वकास सम्बरधी तान्त्लमहरूको 

पन्त्हचानगररएको न्त्थयो । माग गररएका केन्त्ह सारदन्त्भाक न्त्वषयहरू यही सेक्सनमा प्रश्तनत गररएको छ । माग गररएका केन्त्ह 

तान्त्लमहरूमा रणनीन्त्तक व्यवस्थापन योिना, िाता व्यवस्थापन, सनि, र न्त्बन्त्त्तय िोन्त्िम रयूनीकरण, रयान्त्यक सन्त्मन्त्त कायाहरू, 

सामनदान्त्यक मध्यस्थता, सनशासन र स्थानीय शासन प्रणाली, वाडा सन्त्मन्त्त र वडा प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरूको भनू्त्मका र न्त्िम्मवेारी, 

पररयोिना योिना अननगमन र कायाारवयन, भनू्त्मका र न्त्िम्मेवारी, सामान्त्िक समावेशीकरण, वान्त्षाक योिना र बिटे, रािस्व 

प्रशासन र कर व्यवस्थापन, समरवय र सम्बरध न्त्वकास, मानव संसाधन व्यवस्थापन, सेवा न्त्वतरणमा क्षमता न्त्वकास, समनदाय 

पररचालन, न्त्वन्त्भरन सन्त्मन्त्तको सञ्चालन र गठन, अरतर-स्थानीय सरकार सम्बरध, र्ोहोर व्यवस्थापन र समनदाय पररचालन, 

प्रभावकारी सेवा न्त्वतरण, सेवा उपायहरूमा सचूना तथा टेक्नोलोिीको प्रयोग, क्षमता न्त्वकास योिना, नागररक संलग्नता र 

सामान्त्िक उत्तरदान्त्यत्व, सचूना प्रन्त्वन्त्धको प्रयोग, न्त्वकास साझदेार र गरैसरकारी संस्थाहरूको पररचालन, प्रकोप व्यवस्थापन 

प्रमनि रहकेाछन ।  

३.८ सांस्थागत क्षमता खिकास रणनीखतक कायययोजना 

   स्थानीय तहले आफ्नो संवधैान्त्नक न्त्िम्मवेारी प्रभावकारी ढंगबाट पनरा गना सक्षम छ भरने सनन्त्नन्त्ितता गना स्थानीय 

सरकारको संस्थागत सबल पक्ष र सनधारगनना पने पक्षहरुको न्त्नयन्त्मत रुपमा न्त्वशे्लषण गना िरुरी छ । संन्त्बधानत: स्थानीय तह 

स्वायत्त भएकोले आफ्नै नेततृ्वमा आफ्नो संस्थाको स्वमलूयांकन गना बढी प्रभावकारी एवम ्व्यवहाररक हुने भएकोले स्थानीय 

तहको संस्थागत क्षमता मलूयांकन पद्धन्त्तको न्त्वकास गररएको हो । यस पद्धन्त्तले स्थानीय तहको संस्थागत के्षिमा रहकेा सबल 

पक्ष र  सनधारगनना पने पक्षहरुकोलेिािोिा गना मद्धत पनयााउँछ । स्थानीय तहको कायाक्षमता र सेवा प्रवाहका न्त्वषयहरु अन्त्त नै 

महत्वपूणा छन ् । क्षमता मलूयांकन पद्धन्त्तले सम्बन्त्रधत स्थानीय तहको चननौती र अवसरहरु पन्त्हचान गना र ,रणनीन्त्तक 

कायायोिना तयार पारी काया क्षमता अन्त्भवनृ्त्द्ध गना मद्धत पनयााउँछ । कायायोिना तयार गदाा ध्यानमा रान्त्िएका आधारहरु 

संस्थागत स्वमलूयाकंनका क्षेिगत सचूकहरुमा पन्त्हचान भएको Gaps, सकअचन न्त्वशे्लषणको (SWOT)  सारांश, न्त्वन्त्भरन 

समहूगत छलर्लवाट प्राप्त सचूना र िानकारीहरु तथा व्यन्त्िगत  िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध  र कमाचारीहरुको ( तान्त्लम)क्षमता न्त्वकास 

(आबश्यकता न्त्वशे्लषण सारांश) ।   

उपरोि ग्यापहरूको सम्बोधनकालान्त्ग ३ बष ेरणनीन्त्तक योिना तिनामा गररएकोछ िसकालान्त्ग कूल बिटे ५      २१     

५०      बराबरको िचाको प्रश्ताव गररएकोछ, िसबाट िनप्रन्त्तन्त्नधी, कमाचारी लगायत सामनदान्त्यक संस्थाहरू समते 

लाभान्त्रवत हुने दने्त्िरछ । 
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ताखिका:  माछापुच्छ्रे गाउँपाखिका ३ बषे (२०७९/०८० देखि २०८१/०८२) क्षमता खिकास कायययोजना (रू ००० मा) 

      
                          

           

            

              
       

                            सरोकारिािाहरू िा 

िाभाखन्ित िगय 

ufpF÷gu/kflnsfsf] 

Ifdtf ljsf; of]hgf 

th'{df ;DaGwL lbUbz{g 

cg';"rL ^ cg';f/ 

स्रोत व्यखिका 

रूपमा  गखतखिखध 

सांचािन गने 

खनकाय 

-cg';"rL ^ cg';f/_ 

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२      

१                           
 

१.१ 

                                          

                                         

                                १.५       

 . .  .                 250 250 250 750                       

            

                 

          

१.२ 

                                       

                                     

                                        

                                   

                                

                     

 . .  . 
           

                 
300 300 300 900              

१.  

                                    

                                     

                        

                
               

            
300 300 300 900                                         

१.४ 
                                           

      
                              300 300 300 900 

                     

               

            

                 

          

१.५ 

                                  

                                  

               

                                 300 300 300 900 
                   

     
                    

१.६ 

                                 

                                  

                  

                              200 200 200 600                                    

१.७ 

                          ४          

                                           

                                     

    

                            300 300 300 900                        
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                            सरोकारिािाहरू िा 

िाभाखन्ित िगय 

ufpF÷gu/kflnsfsf] 

Ifdtf ljsf; of]hgf 

th'{df ;DaGwL lbUbz{g 

cg';"rL ^ cg';f/ 

स्रोत व्यखिका 

रूपमा  गखतखिखध 

सांचािन गने 

खनकाय 

-cg';"rL ^ cg';f/_ 

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२      

१.  
                                    

      

                 

     

                    

     
300 300 300 900                           

१.९ 
                                     

           
 . .  .             200 200 200 600           

            

                 

          

१.१ 
                                          

                
 . .  .                 300 300 300 900 

                   

     
                    

१.११ 
                                    

            
                                100 100 100 300 

                   

     
                    

१.१२ 

                                  

                                       

     

                                250 300 300 850 
                   

     
           

१.१  
                                         

      
                             300 300 300 900 

                   

     
           

        3400 3450 3450 10300    
२                                

२.१ 
                                     

                            
                

             

        
0 0 600 600                                    

२.२ 
                                        

        
                

             

        
    100 100                           

२.  

                                   . .   

                                   

                                     

                                         

                   

                 

     

             

        
250 250 250 750 

                   

        
                    

२.४ 
                                       

             
                

             

        
150 150 150 450                           
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                            सरोकारिािाहरू िा 

िाभाखन्ित िगय 

ufpF÷gu/kflnsfsf] 

Ifdtf ljsf; of]hgf 

th'{df ;DaGwL lbUbz{g 

cg';"rL ^ cg';f/ 

स्रोत व्यखिका 

रूपमा  गखतखिखध 

सांचािन गने 

खनकाय 

-cg';"rL ^ cg';f/_ 

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२      

२.५ 
                                       

                    
 . .  .                 100 100 100 300 

                   

        
           

२.६ 

                                        

                                   

             

                                200 200 200 600                           

२.७                                     . .  .                 300 300 300 900 
                   

        
           

२.  
                                          

    
 . .  .                 250 250 250 750                           

    1250 1250 1950 4450  
 

३                                               

 .१ 

७                                   

                                        

                     

                                200 200 200 600 
                   

        

           

 .२ 
                                   

                   
                

                

     
  500 0 500 

                   

        
                    

 .  

 . .                               

                                           

           

                             150 150 150 450 
                   

        

           

 .४                                                       
                

      
0 0 500 500 

                   

        
                    

 .५ 
                                  

         
               

                

     
0 0 500 500 

                   

        
                    

 .६ 

                                       

                               .  .    

                                         

                              1000 1000 1000 3000 
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                            सरोकारिािाहरू िा 

िाभाखन्ित िगय 

ufpF÷gu/kflnsfsf] 

Ifdtf ljsf; of]hgf 

th'{df ;DaGwL lbUbz{g 

cg';"rL ^ cg';f/ 

स्रोत व्यखिका 

रूपमा  गखतखिखध 

सांचािन गने 

खनकाय 

-cg';"rL ^ cg';f/_ 

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२      

    1350 1850 2350 5550   

४                                          

४.१ 

                                  

                                         

                                 

          

                          200 200 200 600 
                   

        
           

४.२ 
                                       

                           
                           100 100 100 300 

                   

        
                    

४.  
                                          

             

                

             
            0 500 0 500 

                 

                 
                    

४.४ 
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३.९ क्षमता खिकासका रणनीखतहरू 

यस योिना कायाारवयनका लान्त्ग दहेाय बमोन्त्िमका मलू रणनीन्त्तहरू अवलम्बन गररनेछ: 

 काया न्त्ववरणका आधारमा काया सम्पादन गने प्रणालीलाई प्रबाद्धन गररनेछ । 

 पद र क्षमता अननसारको न्त्िम्मेवारी सनन्त्म्पने पद्धन्त्तलाई बढावा न्त्दइनेछ । 

 दोहोरोपन हटाउने, स्रोत–साझदेारी गने एवम ्गाउँपान्त्लकान्त्भि उपलब्ध हुने सेवाहरूको गनणस्तरमा अन्त्भवनृ्त्द्ध गररनेछ । 

 गसैसहरू, न्त्निी सेवा प्रदायकहरूबीच न्त्नयन्त्मत सञ्चार, सम्पका , परामशा र अरतरन्त्क्रया गररनेछ । 

 न्त्वत्तीय व्यवस्थापन, योिना तिनामा प्रन्त्क्रया, कायाारवयन, समरवय र अननगमन तथा मलूयाङ्कन कायालाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ । 

 आवश्यक भौन्त्तक सनन्त्वधा, सरसर्ाइ तथा सचूना प्रन्त्वन्त्धमा िोड न्त्दइनेछ । 

 कमाचारीको काया शलैीमा सनधार तथा अरतरसम्बरधलाई सनदृढ गररनेछ । 

 गाउँपान्त्लकाको आरतररक स्रोतले सम्भव नहुने क्षमता न्त्वकास न्त्क्रयाकलापका लान्त्ग प्रादने्त्शक तथा स्थानीय शासन 

कायाक्रम, सङ्घीय मान्त्मला तथा सामारय प्रशासन मरिालय, न्त्वकास साझदेार तथा गरैसरकारी संघ संस्था समक्ष 

अननरोध गररनेछ । 

 न्त्नयन्त्मत प्रकृयाको रुपमा आरतररक एवम ् बाह्य श्रोतबाट यथेष्ट बान्त्षाक बिटे न्त्वन्त्नयोिन गरी क्षमता न्त्वकासका 

न्त्क्रयाकलाप संचालन र कायाारवयन गने । 

 कायायोिना सन्त्हत कमाचारीलाई योिना कायाारवयनको न्त्िम्मेवारी न्त्दने । 

 सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको क्षमता अन्त्भवनृ्त्द्ध गरी सहकायाबाट योिना कायाारवयन गने । 

 श्रनृ्त्ित अवसर र चननौतीको समनू्त्चत व्यवस्थापन गने । 

 

३.१० क्षमता खिकास योजनाको कायायन्ियनका खसद्धान्तहरु 

(१) न्त्बभदे शनरयः संस्था न्त्भि वा संसथा बान्त्हरका सरोकारवालाहरु र समनदाय स्तरका सेवा समनदाय स्तर बाटै भरने मारयता 

अननसार मानव संसाधनको क्षमता न्त्वकास गदाा नेततृ्व, सानो वा ठूलो कमाचारी वा समनदाय सदश्यमा कन नै 

भदेभाव गररने छैन । 

(२) पारदन्त्शातः यो योिना कायाारवयन पणूा पारदन्त्शा ढंगबाट संचालन हुनेछ र हाम्रा गराई, प्रकृया र िचाहरु गाउँपान्त्लकाको 

साबािन्त्नक सनननवाई तथा चासो राख्नेलाई सचूना न्त्दएर पणूा पारदन्त्शा बनाईने छ । 

(३) समरवय र सहकायाः यो योिना कायाारवयन गदाा गाउँपान्त्लका एक्लै अगाडी नबन्त्ढ न्त्बन्त्भरन सरोकारवालाहरु, सेवा 

प्रदायक तथा स्रोत दाताहरु संगको सहकायामा कायाारवयन गररनेछ । 

(४) योगदानमा आधाररत कायाक्रमः यो क्षमता न्त्वकास योिनालाई केवल डोनर न्त्नभार नबनाई  गाउँपान्त्लकाको योगदानलाई 

पन्त्न संगसंग ैलन्त्गने छ । 
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३.११ क्षमता खिकास योजनाको अनुगमन तथा मूलयाङ्कन  

क्षमता न्त्वकास योिनाको प्रभावकारी कायाारवयामा न्त्नयन्त्मत अननगमन तथा मलूयांकनको महत्वपूणा भनू्त्मका रहरछ । 

यस योिनाको न्त्नयन्त्मत अननगमन कायाको मनख्य न्त्िम्मवेारी अननगमन तथा सनपरीवके्षण सन्त्मन्त्त सन्त्मन्त्तको हुनेछ । यस योिनामा 

गाउँपान्त्लका तथा वडा दनबै स्तरका िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध तथा कमाचारीहरुको क्षमता न्त्वकासका लान्त्ग कायाक्रमहरु समावशे गररएको 

हुदा क्षमता न्त्वकास कायायोिना कायाारवयन तथा उपलव्ध बिटेको िचाबारे सङ्घीय मान्त्मला तथा सामारय प्रशासन 

मरिालय, प्रादने्त्शक तथा स्थानीय शासन सहयोग कायाक्रम र प्रदशे सनशासन केरद्रबाट पन्त्न अननगमन गना सन्त्कनेछ । यसका 

अलावा तेस्रो पक्षको समते यसमा सहभान्त्गता रहन सक्छ । वडास्तरको कायाक्रमको अननगमनको हकमा गाउँपान्त्लका, 

सामान्त्िक न्त्वकास शािाको प्रमनिको भनू्त्मका रहने छ । 

क्षमता न्त्वकास कायाक्रम अरतगात सञ्चान्त्लत कायाक्रमहरुको स्थलगत न्त्नरीक्षण, चौमान्त्सक प्रगन्त्त प्रन्त्तवदेन, लन्त्क्षत 

तथा लाभान्त्रवत वगाको प्रन्त्तन्त्क्रया एव ंपषृ्ठपोषण, घटना अध्ययन र अधावान्त्षाक समीक्षा िस्ता सहभान्त्गतामलूक न्त्बन्त्धहरुद्वारा 

योिनाको अननगमन गररने छ । सङ्घीय मान्त्मला तथा सामारय प्रशासन मरिालय, प्रादने्त्शक तथा स्थानीय शासन सहयोग 

कायाक्रम र प्रदशे सनशासन केरद्र साथै गाउँपान्त्लका महासंघबाट पन्त्न न्त्नयन्त्मत अननगमन गरी आवश्यक सनझाब तथा पषृ्ठपोषण 

प्राप्त गना सन्त्कनेछ । यसका साथै क्षमता न्त्बकासका लान्त्ग बनाएको कायायोिना अधावान्त्षाक र वान्त्षाक रुपमा समीक्षा गरी सोको 

आधारमा कायाक्रमहरुको आवश्यक पररमािान तथा अद्यावन्त्धक गररने छ । रािनीन्त्तक दल, न्त्नवाान्त्चत िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धका साथै 

दात ृन्त्नकायको पन्त्न प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा अननगमनको भनू्त्मका रहने छ । 

 

३.१२ सुझािहरू 

 गाउँपान्त्लकामा कायारत सम्पूणा कमाचारीहरूलाई काया न्त्ववरण उपलब्ध गराउने, काया न्त्ववरणमा उललेि भएका 

न्त्वषयमा प्रमनि प्रशासकीय अन्त्धकृत, सम्बन्त्रधत शािाका अरय कमाचारी र प्रशासन शािा प्रमनि बीच अरतरन्त्क्रया 

गने र सो काया न्त्ववरणको आधारमा काया सम्पादन मलूयाङ्कन गने, 

 कमाचारीहरूको न्त्नयन्त्मत बस्ने मान्त्सक बैठकमा क्षमता न्त्वकास योिना कायाारवयनको अवस्था बारेमा छलर्ल गने, 

 गननासो अन्त्भलेिीकरण तथा व्यवस्थापन गदाा आई परेका समस्या र यसको समाधानका लान्त्ग क्षमताको कन न तहमा 

के अप्ठ्यारो पयो भनी चौमान्त्सक रूपमा समीक्षा गने, 

 सन्त्क्रय रुपमा काम गने वातावरणका लान्त्ग कायाालयको सरसर्ाइ तथा शौचालयमा पानीको व्यवस्था र कायाालय 
एव ंप्रतीक्षालयको न्त्नयन्त्मत ममात सम्भार र रंगरोगन गने, 

 गाउँपान्त्लका तथा वडाहरू, न्त्वकास साझदेार, गसैस न्त्बचको संचार संिाल तथा तान्त्लमका लान्त्ग दात ृन्त्नकाय तथा 

सङ्घीय र प्रदशे सरकारलाई अननरोध गने, 

 पनस्तकालय तथा सचूना केरद्र, सोधपनछ तथा सहायताकक्षको स्थापना र स्तरोरनन्त्त गरी आकषाक बनाउननको साथै 

कायाालय न्त्भिको र्न्त्नाचर र र्ाइन्त्लङ् व्यवस्थाको पननरावलोकन गरी काया चनस्तताको लान्त्ग कमाचारीको सानो 

समहू बनाई न्त्िम्मवेारी न्त्दने ।  
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भाग—४. खनश्कषय र सुझाि  

४. १ खनश्कषय   

स्थानीय तहमा न्त्नवाान्त्चत िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरूको समावने्त्शताले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मिबनत बनाउन सहयोग त 

गरेको छ नै, आम िनतामा न्त्वकास र समनृ्त्द्धको आशा र आकांक्षालाई एकान्त्तर ह्वात्त ैबढाएको छ भने अकोतर्ा  न्त्नक्षेपण 

गररएका प्रशासन्त्नक, आन्त्थाक र रािनीन्त्तक अन्त्धकारको प्रयोग गद ैआफ्नो कायासम्पादनलाई चनस्त र दनरुस्त बनाउन स्थानीय 

तहहरुलाई अनेकौं चननौती थन्त्पएका छन ् । स्थानीय तहको नेततृ्वमा काम गने तीव्र इच्छ्छाशन्त्ि त छ, तर न्त्वकासका लान्त्ग 

इच्छ्छाशन्त्ि र पैसा मािै भएर पनग्दनै, त्यसका लान्त्ग स्रोतसाधनसँग ैकायासम्पादनको न्त्वन्त्शष्ट क्षमताको न्त्वकास गनना आवश्यक 

हुरछ । स्थानीय सरकारहरूले माि उत्तरदान्त्यत्व, िनसहभान्त्गता र पारदन्त्शातािस्ता पक्षको सनन्त्नन्त्ितता प्रदान गद ै सनशासन 

प्रवद्धान गना सक्छन ् भरने मारयतालाई साथाक रूपमा आकार न्त्ददं ै संघीयता कायाारवयनलाई सर्लताको मागामा अन्त्घ 

बढाउनका लान्त्गसमते उनीहरूको क्षमता न्त्वकासका लान्त्ग पयााप्त प्रयास र लगानीको आवश्यकता दने्त्िरछ । अन्त्हले स्थानीय 

सरकारहरू अनेकौं समस्याको चक्रमा िने्त्लएका छन ् । आरतररक स्रोतको अवस्था कमिोर छ । स्थानीय सरकारहरूको 

सञ्चालनमा स्रोत र सामर्थ्रयाको अभाव छ । एकान्त्तर स्थानीय तहले पाएका आयस्रोतहरू सीन्त्मत छन ्भने अकाान्त्तर आफ्नो 

आयस्रोतको सनधार वा वनृ्त्द्ध गनेतर्ा  स्थानीय तहहरूले आवश्यक पहल गना सकेका छैनन ् । सबै न्त्नवाान्त्चत प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरू 

अझसैम्म पन्त्न आफ्नो अन्त्धकारको व्यापकताबारे सचेत भइसकेका छैनन ् । स्थानीय तहमा न्त्नम्न स्तरको प्रन्त्तद्वन्त्रद्वताको 

रािनीन्त्त न्त्वद्यमान छ । नीन्त्तगत स्पष्टताको अभाव छ । अन्त्धकांश स्थानीय तहमा प्रशासन्त्नक, आन्त्थाक र रयान्त्यक कामहरूमा 

क्षमता न्त्वकास गने र दक्ष हुने वा बनाउने कायामा कमी छ । िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरू मािै होइन, िनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरूलाई आवश्यक 

सललाह र सनझाव न्त्दने तथा न्त्नणायहरूलाई कायाारवयन गने कमाचारीहरूमा पन्त्न क्षमता, अग्रसरता र पहलकदमीमा समस्या 

दने्त्िएको छ । यसका लान्त्ग स्थानीय तहको नेततृ्व र परम्परागत शैलीको प्रशासन्त्नक संयरिका न्त्वचमा तालमले हुन नसक्नन हो 

। परम्परागत कायासम्पादनमा आधाररत व्यवस्थापन पद्धन्त्तले उपलन्त्ब्ध के भयो भरदा पन्त्न न्त्वत्तीय प्रगन्त्त कन्त्त भयो भरन े

कन रालाई बढी महत्व न्त्दरछ ।  

माछापनच्छ्रे गाउँपान्त्लकामा सम्परन गररएको क्षमता न्त्वशे्लषणवाट प्राप्त सचूना र िानकारीहरुले पन्त्न यस गाउँपान्त्लकाको 

वतामान अवस्था माथीकै सरदभासंग मेलिोल राख्दछ । संस्थागत क्षमताको अवस्थालाई तथ्याङ्कका आधारमा प्रश्तनत गदाा 

सयको संख्याका सचूकहरूका आधारमा गररएको क्षमता न्त्वशे्लषणका माध्यमबाट प्राप्त गररएको पररणामलाई  यस 

गाउँपान्त्लकाले गरेको आरतररकरण प्रकृयालाई सबैभरदा महत्त्वपणूा पक्षका रूपमा न्त्लन सन्त्करछ । यसका अलावा गाउँपान्त्लका 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , वाडा अध्यक्ष, कायापान्त्लकाका   सदस्यहरूसन्त्हत प्रमनि प्रशासन्त्कय अन्त्धकृत र शािा प्रमनिहरूको यस 

प्रकृयामा रहकेो अथापणूा संलग्नताले गाउँपान्त्लकाको आगामी न्त्दनमा रूपारतरणमा यो संस्थागत लेिािोिा न्त्वशे्लषणको 

पररणाम सहायक न्त्सद्ध हुने न्त्वश्वास गररएकोछ ।  

न्त्वशे्लषणका पररणामहरूले दिेाउंछन न्त्क यस गाउँपान्त्लका न्त्भि स्थानीय सरकारको प्रगन्त्त झन्त्लकने एकीकृत सचूना 

प्रणालीको कमी छ ,अन्त्भलेिीकरण र ररपोन्त्टाङ पद्धन्त्त कमिोर दने्त्िरछ । यस्ता न्त्वषयलाई न्त्वशषे प्रथन्त्मकता न्त्दननपने दने्त्िरछ । 

यद्धन्त्प ,यस गाउँपान्त्लकाको नेततृ्व र कमाचारीहरुले सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता लयाउन कोन्त्शस गरररहकेो दने्त्िरछ । स्थानीय 

नागररकहरूले समेत गाउँपान्त्लकाको यस अन्त्भयानलाई  सहयोग गरी स्थानीय शासन प्रणालीको न्त्हस्सा हुन प्रोत्सान्त्हत भएका 

दने्त्िरछन । तसथा, बनदांगत रुपमा भरनन पदाा न्त्नम्न न्त्नस्कशामा पनग्न सन्त्करछः  

 यो क्षमता न्त्वशे्लषणवाट अभ्यासले न्त्नवाान्त्चत प्रन्त्तन्त्नन्त्ध र कमाचारी दनवमैा काननूले चाहकेो भनू्त्मकामा थप प्रष्टता आएको छ 

। 



-41- 

 

 न्त्नवाान्त्चत प्रन्त्तन्त्नन्त्ध र कमाचारी लगायतका स्थानीय सरकारको काया सम्पादन प्रन्त्तको गन्त्म्भरता र प्रयास राम्रो दने्त्िरछ, 

यद्यन्त्प उनीहरूलाई व्यन्त्िगत, संगठनात्मक र संस्थागत रूपमा क्षमता न्त्वकास सम्बन्त्रधत प्याकेिको आवश्यक छ । 

 कायाालय भवनका साथै उपयूि कायाकक्षको अभावमा पन्त्न शािागत सेवाहरुको प्रवाहमा िनप्रन्त्तन्त्ध र कमाचारी दनबै 

गन्त्म्भरता पवूाक लागकेो दने्त्िरछ । 

 स्थानीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गना गाउँपान्त्लकामा आवश्यक काननूहरू तिनामा भएका छन िसले गाउँपान्त्लकालाई 

स्थानीय कर लाग ूगना, न्त्वकास योिनाको तिनामा र कायाारवयन गना, प्रशासन प्रणालीलाई न्त्नयमन गना, न्त्नवाान्त्चत प्रन्त्तन्त्नन्त्ध 

र कमाचारीहरू बीचको समरवय स्थान्त्पत गने लगायत अरय कायाहरूलाई सबल बनाएकोछ ।  

 सबै वडा कायाालयहरु संचालनमा रही तोन्त्कएका सेवा प्रवाह भईरहकेो छ तर कमाचारीको अभावमा प्रभावकारीता कम 

दने्त्िरछ । 

 मनलयाकंन अवन्त्धमा पत्ता लगाइएका कारणहरूले दिेाउंछन न्त्क गाउँपान्त्लकामा सेवा प्रवाहको प्रमनि चनूौन्त्त प्रान्त्वन्त्धक 

पषृ्ठभनू्त्मका साथै ज्ञान र स्थानीय शासनको अननभव सम्बरधी मानव संसाधनको अभाव दने्त्िरछ।  

 िनशन्त्िको व्यवस्थापन सम्बरधमा कमाचारी समायोिनको अन्त्रतम न्त्नष्कशा नभईसकेको हुदँा िनशन्त्ि व्यवस्थापन र 

पररचालनमा कन्त्ठनाई िस्को प्रभाव सेवा प्रवाहमा परेको छ । 

 आरतररक स्रोतको संभावना िोिी र पररचालनमा गाउँपान्त्लकामा उललेिन्त्नय प्रयाशहरू हुन सकेका छैनन ।   

४ .२ सुझािहरु 

 कायापान्त्लका सदस्य, वडा सन्त्मन्त्त सदस्य लगायत सभाका सबै सदश्यरूले क्षमता (नेततृ्व न्त्वकाश, भनू्त्मका तथा न्त्िम्मवेारी 

सम्बरधी) बढाउनन आवश्यक छ । िसले गदाा उन्त्नहरूलाई वडा तहका काम कारबाहीहरू सम्पादन गने क्षमताको न्त्वकास 

तथा  वाडाका कामहरू सञ्चालन गना सहि होस । 

 गाउँपान्त्लकाको O &M गना िरूरी छ । यसकालान्त्ग न्त्वज्ञ समनहको सहयोग न्त्लन सन्त्करछ । िसले सन्त्मन्त्त, शािा, तथा 

इकाई, प्रन्त्तन्त्नन्त्ध तथा कमाचारीको काया न्त्ववरण तयार गरी कायाारवयन गना सहयोग गछा । 

 ब्यन्त्िगत काया सम्पादन मलूयांकन सन्त्हत क्षमताको लेिािोिा गरी प्रभावकारी रूपमा कायाारवयनमा लयाउन (दण्ड र 

पनरस्कार) िरुरी दने्त्िरछ । 

 प्रन्त्क्रयागत रूपमा कायाक्रमहरूको िस्तै भवन न्त्नमााण मापदण्ड, लैंन्त्गक उत्तरदायी बिेट, संगठनात्मक न्त्वकास, आन्त्द 

सहन्त्िकरण गरी गाउँपान्त्लकाको क्षमता बनृ्त्द्ध गना सन्त्करछ । 

 क्षमता  न्त्वकासका उपायहरू उदाहरणका लान्त्ग प्रन्त्शक्षण, साथी-न्त्सकाई कायाक्रमहरू, कायाशालाहरू, भ्रमणहरू, आन्त्द 

कायाारवयन गना िरूरी छ् । 

 सेवाहरुको न्त्नमााण र न्त्वस्तारमा समरवय तथा सहकायाका लान्त्ग अरय स्थानीय सरकारहरूसंग अरतर तथा आरतररक 

सम्बरध तथा समरवयको न्त्वकास गना िरूरी छ् ।  

 न्त्नयन्त्मत न्त्नगरानी र अननगमन संयरिलाई प्रभावकारी तथा यसको क्षमता न्त्वकास गना आवश्यक छ िसले गाउँपान्त्लकाका 

काम कारवाहीहरूलाई न्त्नयन्त्मत रूपमा पषृ्ठपोषण गने गदाछ । यसलेगदाा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कायापान्त्लका बोडा, प्रमनि 

प्रशासन्त्कय अन्त्धकृत र अरय न्त्िम्मवेार शािा तथा व्यन्त्िलाई िानकारी प्रदान हुने गछा । 

 सबै वडा कायाालयहरुलाई स्थानीय सरकारको सेवाप्रवाहकालान्त्ग क्षमतापणूा तहका रुपमा न्त्वकास गने तर्ा  लाग्नन पने 
दने्त्िरछ ।
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अनुसूची खिबरणहरू 

अनुसूखच १: गाउँपाखिकाको क्षमता खिकास सम्बन्धी िेिाजोिाको पररणाम 

 

क्षमता 

खिकासको के्षत्र 

क्षमता खिकासको 

प्रकार  

अपेखक्षत क्षमता  बतयमान क्षमता क्षमता न्यूनता क्षमता खिकासका िाखग आिश्यकताहरू 

आवन्त्धक योिना भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

स्थानीय तहको योिना तिामना 

न्त्दग्दशान अननरुप बनेको हुनन पने 

नयाँ आगान्त्वयो 

कायाारवयनको चरणमा 

गाउँपान्त्लकाले आवन्त्धक योिना 

अद्यावन्त्धक गने । 

अद्यावन्त्धक आवन्त्धक गाउँ न्त्वकास योिना 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

योिना तिनामा कायान्त्वन्त्ध 

वनेको हुनन पने 

हाल नबनेको  स्थानीय तहसँग सम्बन्त्रधत काननन न्त्नमााण र कायाारवयन, 

अन्त्धकार क्षेिबारे अन्त्भमनन्त्िकरण आवश्यक भएको 

मानवीय स्रोत न्त्वषय न्त्वज्ञ र गणकको 

आवश्यकता 

न्त्वषय न्त्वज्ञ र गणकको 

आवश्यकता 

समय अभावका कारण परामशादाता मार्ा त 

कायाारवयन गने गरेको 

वान्त्षाक रुपमा बस्तनगत न्त्ववरण र आवन्त्धक योिना 

अद्यावन्त्धक गननापने 

दक्षता नभएको नभएको ज्ञान, सीप  

क्षेिगत न्त्वकास 

योिना तथा नीन्त्त 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

गाउँपान्त्लकासंग श्रोतको 

पयााप्तता 

  आवश्यक बिेटको न्त्वन्त्नयोिन 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

नीन्त्त,न्त्नयम र कायान्त्वन्त्ध 

बनेको हुननपने 

नभएको केन्त्ह बन्त्नरहकेो र केन्त्ह बरने तयारीमा  

मानवीय स्रोत पयााप्त िनशन्त्ि नभएको न्त्सन्त्मत िनशन्त्िका कारण बनाउन कन्त्ठन  

दक्षता पयााप्त िनशन्त्ि केही क्षेिगत योिना तयार भइ 

कायाारवयनमा रहकेा र केही 

तयार हुने क्रममा 

ज्ञान, सीप ज्ञान, सीप कायान्त्वन्त्ध,समरवय, प्रन्त्तवेदन आन्त्दमा अझ बढी ज्ञान र 

सीप आवश्यक 

समावेशी न्त्वकास 

नीन्त्त (लैङ्न्त्गक 

समन्त्वकास, 

दन्त्लत 

सीमारतकृत, 

िनिान्त्त, 

गररबमनिी) 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

शािाको स्थापना र सम्बन्त्रधत 

क्षेिमा पयााप्त बिेट न्त्वन्त्नयोिन 

बिेट न्त्वन्त्नयोिन भइ 

कायाारवयनमा आएको 

तान्त्लम प्राप्त िनशन्त्िको अभाव लैससास परीक्षण, िेण्डर बिेट र यस सम्बरधी नीन्त्त 

न्त्नयमबारे क्षमता न्त्वकास 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

लैससास सम्बरधी नीन्त्त, 

न्त्नयम र कायान्त्वन्त्ध तिामना भइ 

कायाारवयन 

लैससास नीन्त्त र न्त्हसंान्त्पन्त्डत 

मन्त्हलाहरुका लान्त्ग राहत कोष 

पररचालन कायान्त्वन्त्ध तिनामा 

भइ कायाारवयन भएको 

काननू तिनामा र कायाारवयन गनाका लान्त्ग 

दक्ष िनशन्त्िको अभाव 

काननू तिनामा सम्बरधी तान्त्लम 

मानवीय स्रोत पयााप्त िनशन्त्ि हाल एक िना लैससास 

सम्पका  न्त्बरदनको रुपमा कायारत 

 अरतर शािा र न्त्नकायबीच सचूना आदान प्रदान, सञ्चार, 

समरवय 

दक्षता लैससासको क्षेिमा वकालत, 

पैरवी र सहिीकरण गना सक्ने 

हाललाई नभएको तान्त्लम अभावका कारण अपेन्त्क्षतरुपमा 

नभएको 

समरवय सीप, नीन्त्त–न्त्नदने्त्शकाबारे अन्त्भमनिीकरण, सर्ल 

अभ्यास क्षेिको भ्रमण 
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वान्त्षाक योिना 

 तिनामा 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

गाउँपान्त्लकासँग पयााप्त श्रोत 

भएको 

सात चरणको योिना तिामना 

प्रन्त्क्रया अननसार आंन्त्शक 

रुपमा हुने गरेको 

योिना तिनामा न्त्दग्दशानको बारेमा कम 

िानकारी 

सम्पणूा िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध तथा कमाचारीहरुलाई योिना तिनामा 

प्रन्त्क्रया सम्बरधी तान्त्लम 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

सङ्घीय सरकारको योिना 

तिनामा न्त्दग्दशानको आधारमा 

बनाउन सन्त्कने 

हाल गाउँपान्त्लकाको आफ्नो 

कायान्त्वन्त्ध तिनामा नभएको हुदा 

सङ्घको कायान्त्वन्त्धको 

आधारमा योिना तिनामा हुने 

गरेको 

कायान्त्वन्त्धको पणूा पररपालन नभएर केही 

कन्त्ठनाइ उत्परन 

कायान्त्वन्त्ध तिनामाका लान्त्ग अन्त्भमनिीकरणको आवश्यकता 

मानवीय स्रोत गाउँपान्त्लकामा पयााप्त तान्त्लम 

प्राप्त िनशन्त्ि हुननपने 

योिना तिनामामा कम न्त्वज्ञता 

भएका 

परम्परागत रुपमा योिना तिनामा हुने गरेको योिना तिनामा प्रन्त्क्रयाको बारेमा अन्त्नवाया रुपमा िानकारी 

प्राप्त भएको 

दक्षता योिना तिामनामा योिना 

अननसार बिेट 

  सहभान्त्गतामलूक योिना तिनामा  न्त्वन्त्ध, योिनाको 

प्राथन्त्मकीकरण आन्त्दमा तान्त्लम चान्त्हने स्रोत िनटाउनका 

लान्त्ग केरद्रसँगको समरवय र पहचँन वनृ्त्द्ध 

योिना 

कायाारवयन र 

क्षमता 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

कायान्त्वन्त्धहरूको पणूा पालना धेरै योिना तर थोरै बिेट हुने 

गरेको 

बिेट न्त्वन्त्नयोिन कम (स्रोतको अभाव) काया न्त्वन्त्ध चान्त्हने, अन्त्भमनिीकरण गरी ज्ञान, सीप र 

सकारात्मक धारणा बनाउनन पने 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

उपभोिा सन्त्मन्त्तहरूको 

समयमै गठन 

पणूा पालना नभएको अन्त्भमनिीकरण र अननशासनमा कमी समनदायस्तरमा न्त्वकास न्त्नमााण सम्बरधी अन्त्भमनिीकरण र 

िानकारी 

मानवीय स्रोत योिनालाई सही ढंगले 

सञ्चालन गने 

गठनमा न्त्ढलाइ समावेशी उपभोिा सन्त्मन्त्त बनाउन कन्त्ठन उपभोिा सन्त्मन्त्तलाई अन्त्भमनिीकरण, िानकारी, स्थानीय 

आचार संन्त्हतामा कडाइ गने 

दक्षता योिना अननसार बिेट 

न्त्वन्त्नयोिन 

उपभोिा सन्त्मन्त्तहरूमा सीप र 

आचार संन्त्हता पालनामा कमी 

सीप र सकारात्मक मनोवनृ्त्त्त ममात संभार कोष स्थापना र पररचालन 

ममात संभार र 

व्यवस्थापन 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

कायान्त्वन्त्धहरूको पणूा पालना बिेट अननसार योिना छनोट ममात संभार र व्यवस्थापनलाई चासो 

नन्त्दइएको 

सम्पणूा िनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध तथा कमाचारीहरुलाई योिना तिनामा 

प्रन्त्क्रया सम्बरधी तान्त्लम 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

उपभोिा सन्त्मन्त्तहरू समयमै 

गठन 

नीन्त्त, न्त्नयम र कायान्त्वन्त्ध 

नबनेको 

— — 

मानवीय स्रोत योिनालाई सही ढंगले 

संचालन गने 

— — — 

दक्षता गाउँपान्त्लकासँग पयााप्त श्रोत 

भएको 

— — उपभोिा सन्त्मन्त्तलाई अन्त्भमनिीकरण, िानकारी, स्थानीय 

आचार संन्त्हतामा कडाइ गने 

अननगमन र भौन्त्तक स्रोत स्थानीय — — — — 
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मलूयाङ्कन 

प्रणाली 

तहको योिना 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

नीन्त्त न्त्नयम, कायान्त्वन्त्ध पालना अननगमन तथा मलूयाङ्कन 

कायान्त्वन्त्ध तिनामा भइ आंन्त्शक 

पालना भएको 

शतप्रन्त्तशत पररपालना नभएको — 

मानवीय स्रोत अननगमन तथा सनपरीवेक्षण 

सन्त्मन्त्त न्त्क्रयान्त्शल 

अननगमन र सनपरीवेक्षण 

सम्बरधी स्पष्ट न्त्िम्मेवारी 

न्त्कटान भएको 

अननगमन तथा सनपरीवेक्षण सन्त्मन्त्तलाई 

तान्त्लम नभएको 

नन्त्तिामलूक अननगमनका लान्त्ग पहल गननापने 

दक्षता — — अननगमन÷मलूयाङ्कनका प्रान्त्वन्त्धक 

पक्षहरूमा धेरै कमाचारीमा ज्ञानको कमी 

न्त्वन्त्भरन शािाका कमाचारी र वडा सन्त्चवहरूलाई अननगमन 

सम्बरधी तान्त्लम 

सन्त्मन्त्त र 

उपसन्त्मन्त्तहरूको 

गठन र 

न्त्क्रयाशीलता 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

— ऐन,न्त्नयम, कायान्त्वन्त्ध आन्त्दमा 

प्रावधान भएका सन्त्मन्त्त, 

उपसन्त्मन्त्तहरू बनाइएका छन,् 

तर न्त्तनीहरूको न्त्नयन्त्मत, 

उन्त्चत र आवश्यकता अननसार 

पररचालन 

न्त्नयन्त्मत पररचालन, सन्त्क्रय पररचालन न्त्नयन्त्मत बैठक, पररचालन, स्थलगत भ्रमण, अध्ययनको 

व्यवस्था 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

नीन्त्तहरूको पणूा पररन्त्चतता 

पणूा पररचान्त्लत 

पणूा पररचय छैन, काम कताव्य 

अन्त्धकार स्पष्ट भएको छैन । 

पणूा पररचय छैन, काम–कताव्य अन्त्धकार 

स्पष्ट भएको छैन । 

केही नीन्त्त, काया न्त्वन्त्धहरू अझै थप बरनन िरुरी 

(िस्तैःयोिना सम्परन भएपन्त्छको व्यवस्था), थप 

अन्त्भमनिीकरण 

मानवीय स्रोत — न्त्वषयगत सन्त्मन्त्तहरुको पणूा र 

प्रभावकारी पररचालन हुन 

नसकेको 

पररचालन, न्त्िम्मेवारी, न्त्नयन्त्मत बैठक केही नीन्त्त, काया न्त्वन्त्धहरू अझै थप बरनन िरुरी (िस्तैः 

योिना सम्परन भएपन्त्छको व्यवस्था), थप अन्त्भमनिीकरण 

दक्षता साधन सम्परन (रयनूतम) — —  — 

कमाचारी 

सङ्गठन र काया 

न्त्वभािन 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

कायान्त्ववरण तयार भई त्यस 

अननरूप काम 

सम्पणूा शािामा कम्प्यनटर, 

न्त्प्ररटर र सफ्टवेयरको व्यवस्था 

छ । 

कन्त्तपय कमाचारीहरू लाई सफ्टवयर 

नभएको,कन्त्तपयलाई कम्प्यनटर अप्राप्त 

कम्प्यनटर,सफ्टवेयर , सामारय सवेक्षणका सामाग्रीहरू िस्तै 

Total station, GPS , Abney-level 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

आवश्यक दरबरदी परूा काया न्त्ववरण तयार भएको  काया न्त्ववरण अननसार काम नभएको, 

अननगमन कमी 

कायान्त्ववरण पननरावलोकन अननगमन,  मलूयाङ्कन प्रणाली 

मानवीय स्रोत प्रत्येक शािा, एकाईका 

कमाचारी दक्षता 

— — र 

दक्षता सबै कोठाहरू नेटवका मा काया न्त्ववरण अननसार दक्षता न्त्वकास न्त्वन्त्भरन प्रकारका तान्त्लमहरू चान्त्हने (पद,काया न्त्ववरण र 
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आबद्ध दक्षतामा केही कमी न्त्दइएको दान्त्यत्व अननसार नेटवका मा आबद्धता, 

आरतररक सरचार भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

न्त्नयन्त्मत बैठक, आरतररक 

सञ्चार संयरि 

नेटवका मा आबद्ध कोठाहरूको 

कमी 

कम्प्यनटर नेटवन्त्का ङ्ग, कन्त्तपय शािा र 

वडामा टेन्त्लर्ोन 

शािा र वडामा टेन्त्लर्ोन सेवा 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

सचूना शािामा कमाचारीको 

व्यवस्था 

न्त्नयन्त्मत बैठकमा केही कमी 

भएको 

न्त्नयन्त्मत बैठक न्त्नयन्त्मत बैठक गने, प्रगन्त्त समीक्षा (आरतररक) गने 

मानवीय स्रोत दक्ष कमाचारी र उपकरणहरू कमाचारीको व्यवस्था भएको 

तर काया व्यस्तताले गदाा पयााप्त 

समय न्त्दन नसकेको 

काम गने सोच र प्रवनृ्त्त उत्पे्ररणा, अननगमन 

दक्षता नीन्त्तहरूको पणूा पररन्त्चतता 

पणूा पररचान्त्लत 

आरतररक सञ्चारका लान्त्ग 

िास अभाव नभएको 

िास अभाव र कन्त्ठनाइ छैन । — 

पदान्त्धकारी तथा 

कमाचारी 

आचारसंन्त्हता 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

— — — — 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

आचारसंन्त्हता भई लागू  

भएको 

आचार संन्त्हता न्त्नमााण गने 

तयारीमा 

आचारसंन्त्हता न्त्नमााण र प्राथन्त्मकतामा 

नपरेको 

छन ट्टाछन टै्ट आचारसंन्त्हता बनाई लाग ूगनना पने 

मानवीय स्रोत — — — आपसी सहकाया रसहमन्त्तबाट बनाई व्यन्त्िगत प्रन्त्तबद्धता 

चान्त्हने 

दक्षता — — आचार संन्त्हताको अभाव अन्त्भमनिीकरण, प्रन्त्तवद्धता पिमा हस्ताक्षर गराउनन पने 

रािश्व पररचालन भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

उपयनि सफ्टवेयर सन्त्हत 

कम्प्यनटरको व्यवस्था 

सफ्टवेयर सन्त्हत कम्प्यनटरको 

व्यवस्था 

कम्प्यनटर सफ्टवेयरमा समग्र रािस्व न्त्शषाक 

नभएको 

रािस्व प्रक्षेपण समेत गने सफ्टवेयरको व्यवस्था 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

रािस्व संकलन र पररचालन 

गने स्पष्ट नीन्त्त 

नीन्त्त नभएको तर रािस्व 

सनधार काया योिना न्त्नमााण भइ 

सोही अननसार 

उपयनि नीन्त्त र कायान्त्ववरणको अभाव नीन्त्त, न्त्नदने्त्शका गाउँपान्त्लकाले अलग्गै बनाउननपने र हरेक 

वषा अद्यावन्त्धक गनपने 

मानवीय स्रोत रािस्व इकाईमा पयााप्त 

कमाचारी 

रािस्व इकाईमा कमाचारीको 

व्यवस्था भएको 

तान्त्लम प्राप्त कमाचारी नभएको तान्त्लम प्राप्त कमाचारीको सही पररचालन 

दक्षता तान्त्लम प्राप्त व्यन्त्िहरू छैनन ् उन्त्चत तान्त्लम अभाव, साथै अरय सर्ल 

अभ्यास हनेे 

कमाचारीलाई तान्त्लम र भ्रमणको व्यवस्था 

बिेन्त्टङ्ग तथा 

िचा व्यवस्थापन 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

— — — — 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

नीन्त्त, न्त्नयमहरूको पूणा 

पररपालन भएको 

स्पष्ट आन्त्थाक प्रशासन 

न्त्नयमावली नभएको 

न्त्नयमावलीको न्त्नमााण र 

अन्त्भमनिीकरण  

अन्त्भमनिीकरण 
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मानवीय स्रोत — — — — 

दक्षता पणूा अन्त्भमनिीकरण सन्त्हत 

बिेट तयारी र कायाारवयन 

— — थप अन्त्भमनिीकरण र अभ्यास,अननगमन,पषृ्ठपोषण 

िररद प्रकृया भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

— — — — 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

सावािन्त्नक िररद ऐन, २०६३ 

को पणूा पररपालना भएको 

िररद ऐन अननरुप हुने गरेको र 

वान्त्षाक िररद योिना समेत 

तिनामा भएको 

काया सम्परन गना यथेष्ट अननगमन, लेिा परीक्षण पणूा पररपालन नभएको  

 

मानवीय स्रोत — — — — 
दक्षता — — — — 

सम्पन्त्त्त र न्त्िरसी 

व्यवस्थापन 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

— — — — 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

आन्त्थाक प्रशासन न्त्नयमावली 

पणूा पररपालन 

— — — 

दक्षता दक्ष कमाचारीको व्यवस्था — — थप तान्त्लम र अन्त्भमनिीकरण चान्त्हने 

लेिा–परीक्षण भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

— — — — 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

आन्त्थाक न्त्नयमावलीमा 

उललेि भएबमोन्त्िम 

ले.प.मा िास समस्या 

नदने्त्िएको तर बेरुिन उठ्न 

बाँकी  

बेरुिन उठाउने पहलमा अझै कमी न्त्वशेष इरसेन्त्रटभ र स्कीमको व्यवस्था गरी बेरुिन 

र्छयौटाका लान्त्ग कडाइ र तदारुकताका साथ लाग्नन पने 

प्रन्त्तवेदन प्रणाली  चौमान्त्सक रुपमा आ.ले.प, 

अन्त्रतम लेिा परीक्षण सम्परन 

गने पद्धन्त्त 

भइरहकेो, तर केही 

ररपोन्त्टाङ्हरू समयमै हुन 

कन्त्ठनाइ 

अननगमन र प्रन्त्तबद्धताको अभाव, केही 

सीपको अभाव 

प्रन्त्तवेदन तयारी सीप न्त्वकास र पणूा अन्त्भमनिीकरण, 

अननशासनका लान्त्ग अननगमन 

बस्तनगत न्त्ववरण 

तयारी र 

अद्यावन्त्धक 

 तोन्त्कएको समयसीमा 

बमोन्त्िम सम्बन्त्रधत 

तयार भएको तर अद्यावन्त्धक 

हुने नगरेको  

— न्त्डन्त्िटल बस्तनगत न्त्ववरण न्त्नमााण र अद्यावन्त्धक सम्बरधी 

तान्त्लम 

भ–ूसचूना प्रणाली 

 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

न्त्नकायहरूमा आवन्त्धक 

ररपोन्त्टाङ्ग हुननपने 

भएको —  

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

गाउँपान्त्लकाको बस्तनगत 

न्त्ववरण तयार भई वान्त्षाक 

हाल नभएको — आवश्यक नक्सा र सचूना गाउँपान्त्लकाबाट हुन सक्ने नीन्त्त 
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रुपमा अद्यावन्त्धक भएको 

मानवीय स्रोत एकिना GIS assistant 

रहननपने 

नभएको — — 

दक्षता आधारभतू तान्त्लम प्राप्त व्यन्त्ि — — तान्त्लम प्राप्त व्यन्त्िलाई न्त्िम्मेवारी न्त्दन आवश्यक 

अन्त्भलेि 

व्यवस्थापन 

 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

सचूना केरद्र, दरािहरू 

कम्प्यनटर 

— —  

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

पररचालन कायान्त्वन्त्ध सन्त्हत 

पररचान्त्लत केरद्र 

गाउँपान्त्लकाको क्षमता 

अननसारको अन्त्भलेि 

व्यवस्थापन भएको 

सचूना तथा अन्त्भलेि केरद्र नभएको व्यवन्त्स्थत तररकाले दताा र भण्डारण गननापने 

मानवीय स्रोत एक सचूना अन्त्धकृत र 

सहयोगीहरू 

सचूना अन्त्धकृत १ िना र ३ 

िना सहयोगी कायारत केही 

कमी छ 

— काया न्त्ववरण अझ स्पष्ट पानना पने र काया बाँडर्ाँड 

दक्षता सचूना केरद्र र अन्त्भलेिको 

सक्षम व्यवस्थापन 

कम्प्यनटर प्रणाली मार्ा त गने 

गररएको 

— पनस्तकालय व्यवस्थापन, अन्त्भमनिीकरण तान्त्लम 

पञ्िीकरण 

व्यवस्थापन 

भौन्त्तक स्रोत स्थानीय 

तहको योिना 

उपलब्ध भएसम्म सफ्टवेयर 

प्रणाली मार्ा त घटना दताा र 

अद्यावन्त्धक 

- कम्प्यनटर सफ्टवेयर सम्बरधी तान्त्लमको 

अभाव 

कम्प्यनटर सफ्टवेयर सम्बरधी तान्त्लम हुननपने (हरेक वडामा) 

नीन्त्त,न्त्नयमम र 

कायान्त्वन्त्ध  

नेपाल सरकारको नीन्त्त र 

ऐन,न्त्नयम बमोन्त्िम पणूा काया 

कन्त्तपय वडामा सन्त्चव नभई 

एउटैले २ वटा वडा हनेना परेको 

छैन — 

मानवीय स्रोत हरेक वडामा सन्त्चवहरू र 

पन्त्ञ्िकान्त्धकारीको न्त्िम्मा 

तोन्त्कएको हुननपने 

पनरानै ढरााको काम गना — ररि दरबरदी परूा हुनन पने 

दक्षता पणूा रूपमा सक्षम 

व्यन्त्िहरूद्वारा समयमा 

पञ्िीकरण 

अभ्यस्त आधनन्त्नक प्रन्त्वन्त्ध 

सम्बरधी ज्ञानको अभाव 

— काममा चनस्तता लयाउन थप अन्त्भमनिीकरण 

िनसहभान्त्गता  स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन, अरय कानून र 

कायान्त्वन्त्धहरूमा भएका 

प्रावधानहरूको पणूा पालना 

न्त्नवाान्त्चत पदान्त्धकारी हुदँा 

पन्त्न अपेन्त्क्षत िनसहभान्त्गता 

सम्बरधी अभ्यासहरु हुन 

नसकेको 

अननगमन संयरि िनसहभान्त्गता सम्बरधी प्रावधानहरूको पणूा कायाारवयनमा 

थप अननगमन संयरि र समय तान्त्लका बनाई काया गनना िरुरी 

पारदन्त्शाता  स्थानीय सरकार सञ्चालन न्त्नवाान्त्चत पदान्त्धकारी हुदँा आवन्त्धक रुपमा सावािन्त्नक लेिा परीक्षण सावािन्त्नक लेिा परीक्षण र सावािन्त्नक सनननवाइ सञ्चालन 
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ऐन, अरय कानून र 

कायान्त्वन्त्धहरूमा भएका 

प्रावधानहरूको पणूा पालना 

पन्त्न अपेन्त्क्षत रूपमा 

पारदन्त्शाता सम्बरधी 

न्त्क्रयाकलापहरु सञ्चालन हुन 

नसकेको 

र सनननवाइहरू हुन नसकेको तान्त्लम, स्थानीय सञ्चारकमीहरूको अन्त्धकतम पररचालन, 

आचार संन्त्हता र नीन्त्त–न्त्नयमको पणूा पालनाको अननगमन, 

मलूयाङ्कन, सनपरीवेक्षण आन्त्द 

िवार्दने्त्हता, 

उत्तरदान्त्यत्व एवं 

गननासो 

व्यवस्थापन 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन, अरय कानून र 

कायान्त्वन्त्धहरूमा भएका 

प्रावधानहरूको पणूा पालना 

गननासो सनरने अन्त्धकारीको 

व्यवस्था भए पन्त्न न्त्लन्त्ित 

रुपमा गननासोहरु आउने 

नगरेको 

पदान्त्धकारी (दलका प्रन्त्तन्त्नन्त्ध) एवम् 

समनदायका व्यन्त्िहरूलाई दान्त्यत्व बोध हुन 

सकेको छैन 

उन्त्चत संयरि र नीन्त्त–न्त्नयम बनाई पनरस्कार, दण्ड÷ 

िररवाना कडाइका साथ लाग ूगने, गननासो व्यवस्थापन 

तान्त्लम 

सेवा प्रवाह भौन्त्तक स्रोत, 

नीन्त्त,न्त्नयम,कायान्त्वन्त्ध, 

मानवीय स्रोत, दक्षता 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 

र न्त्वन्त्भरन कायान्त्वन्त्धमा भएका 

प्रावधानहरूको पणूा पालना 

कमाचारी  संयरिको 

व्यवस्थापनबाट केही सहि 

तनलयाइएको 

कन्त्तपय वडा कायाालयका भवनहरू 

नभएको, कन्त्तपयमा पयााप्त कमाचारी नहुदा 

समयमा सेवा पनयााउन कन्त्ठन भएको 

प्रत्येक वडाको आफ्नै भवनको व्यवस्था, ररि स्थानमा 

वडा सन्त्चवको पदपनू्त्ता, प्रान्त्वन्त्धक, सहायकहरू पररपनू्त्ता गनना 

पने 

सचूना प्रवाह भौन्त्तक स्रोत, नीन्त्त, 

न्त्नयम, कायान्त्वन्त्ध, 

मानवीय स्रोत, दक्षता 

स्थानीय सेवाग्राही तथा 

सरोकारवालाहरूलाई सूचना 

प्रवाह गने उन्त्चत 

प्रवरध÷संयरि÷प्रणाली 

गाउँपान्त्लकाको वेवसाइट, अद्यावन्त्धक वेवसाइट, अद्यावन्त्धक 

बडापि, आधनन्त्नक सञ्चारका 

माध्यमहरूको प्रयोगको कमी 

कायाालयको लेआउट झलकाउने एउटा थप बोडा, नागरीक 

बडापि एकमनस्ठ रािेर प्रकाशन गरी न्त्वतरण गने व्यवस्था, 

वेवसाइट अपडेट गने तान्त्लम, सञ्चार सञ्चालन÷पे्रस 

ररन्त्लि गने तान्त्लम 

न्त्वषयगत 

शािाहरू 

भौन्त्तक स्रोत, नीन्त्त, 

न्त्नयम, कायान्त्वन्त्ध, 

मानवीय स्रोत, दक्षता 

शािाहरुसँग पूणा समरवयमा 

काया 

नागररक बडापि तयार, सचूना आदान प्रदान र समरवयमा केही 

रयनूता 

न्त्नयन्त्मत बैठक, आवन्त्धक समीक्षा गोष्ठी, न्त्नयन्त्मत प्रन्त्तवेदन 

एवम ्पषृ्ठ पोषण प्रणाली 

न्त्वन्त्भरन 

पररयोिना तथा 

कायाक्रम 

भौन्त्तक स्रोत, नीन्त्त, 

न्त्नयम, कायान्त्वन्त्ध, 

मानवीय स्रोत, दक्षता 

शािाहरुसँग पूणा समरवयमा 

काया 

बेलाबेलामा स्थानीय एर्.एम. 

पररचालन, 

समरवय र प्रन्त्तवेदन आदान प्रदान प्रणाली 

कमी 

न्त्नयन्त्मत बैठक, आवन्त्धक समीक्षा गोष्ठी, न्त्नयन्त्मत प्रन्त्तवेदन 

एवम ्पषृ्ठ पोषण प्रणाली 

सामनदान्त्यक 

संस्था, गैसस र 

नागररक समाि 

भौन्त्तक स्रोत, 

नीन्त्त,न्त्नयम, 

कायान्त्वन्त्ध, मानवीय 

स्रोत, दक्षता 

शािाहरुसँग पूणा समरवयमा 

काया 

— अन्त्भमनिीकरणमा कमी, आचार संन्त्हता 

न्त्नमााण र पालनामा कमी, समरवयमा कमी, 

आरै् सचूना िोज्ने प्रवनृ्त्त 

सामनदान्त्यक संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता न्त्वकास, 

नेततृ्व न्त्वकास, प्रस्तावना लेिन, स्रेस्ता प्रणाली आन्त्दबारे 

थप तान्त्लम, आचार संन्त्हता न्त्नमााण र पणूा पररपालना, 

सचेतना न्त्शक्षा  

नीिी क्षेि भौन्त्तक स्रोत, 

नीन्त्त,न्त्नयम, 

कायान्त्वन्त्ध, मानवीय 

स्रोत, दक्षता 

— — आपसी सहकाया र स्रोत साझेदारीमा कमी, 

अस्वस्थ प्रन्त्तस्पधाा,  गनणस्तरीय सेवामा कम 

ध्यान 

सहकाया÷साझेदारी बढाउने, नीन्त्त,न्त्नयम र व्यवसान्त्यक 

आचार संन्त्हताको पणूा पालना 

सङ्घीय र 

प्रादने्त्शक 

भौन्त्तक स्रोत, 

नीन्त्त,न्त्नयम, 

— अलग्गै क्षमता न्त्वशे्लषण 

नगररएको 

स्थलगत न्त्नरीक्षण र अननगमनमा कमी, 

बिेट बाँडर्ाँटमा न्त्नष्पक्षता कम हुने गरेको, 

न्त्नयन्त्मत अननगमन न्त्नरीक्षण गने तान्त्लका, अन्त्नवाया रूपमा 

स्थलगत अवलोकन, भ्रमण प्रन्त्तवेदन तयार पानना पने बिेट 
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क्षमता 

खिकासको के्षत्र 

क्षमता खिकासको 

प्रकार  

अपेखक्षत क्षमता  बतयमान क्षमता क्षमता न्यूनता क्षमता खिकासका िाखग आिश्यकताहरू 

मरिालयहरु, 

रायोआ, प्रदशे 

योिना आयोग, 

न्त्वभागहरू आन्त्द 

कायान्त्वन्त्ध, मानव 

स्रोत, दक्षता 

दनगाम वडामा न्त्वशेष दृन्त्ष्ट आवश्यक, न्त्छटो 

न्त्छटो कमाचारी पररवतान र सरुवा गने 

“रािनीन्त्तक संस्कार” बरद गननपने, उन्त्चत 

मलूयाङकनबाट प्रोत्साहन, पनरस्कार, वढनवा, 

नन्त्सयतको व्यवस्था आन्त्द 

बाँडर्ाँटमा पारदन्त्शाता र दनगाम वडालाई िोड, कमाचारी 

सरुवा गदाा न्त्नन्त्ित मापदण्ड अन्त्नवाया लाग ूगने र 

मातहतका कमाचारी सरुवा गदाा गाउँपान्त्लकाको सहमन्त्तमा 

गननापने 

अरतरान्त्ष्िय 

न्त्नकाय,न्त्वकास 

साझेदारहरू 

भौन्त्तक स्रोत, नीन्त्त, 

न्त्नयम, कायान्त्वन्त्ध, 

मानवीय स्रोत, दक्षता 

— अलग्गै क्षमता न्त्वशे्लषण 

नगररएको 

कन्त्तपय संस्थाहरू गाउँपान्त्लका संयरिमा 

पन्त्न आउन नचाहने प्रवनृ्त्त्त दने्त्िएको, 

गाउँपान्त्लकासँग समरवय गननापछा भरने 

भावनाको कन्त्म 

समरवयात्मक बैठक र अरतरन्त्क्रयाको न्त्नयन्त्मतता, यस 

प्रकारका न्त्नकायहरूको आवन्त्धक प्रन्त्तवेदन एक प्रन्त्त 

गाउँपान्त्लकामा अन्त्नवाया पठाउने न्त्नयम लाग ूगने, 
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अनुसूखच २: सांस्थागत क्षमताको िेिाजोिाबाट गाउँपाखिकािे प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क  

 

खिषयके्षत्र - १: शासकीय प्रिन्ध  

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

१.१.१  (क)  सभाको न्त्नणाय प्रन्त्क्रया 

 

 (स्थाससांऐ दफा १९) 

सभाको बैठक भरदा ७ न्त्दन अगाव ै  सदस्यहरूलाई 

छलर्ल र न्त्नणायका न्त्वषय हरूको स्पस्ट न्त्लन्त्ित 

िानकारी गराउन ेगररएको  । 

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

lg0f{osf ljifo x¿sf] :k:6 lnlvt hfgsf/L u/fpg] 

ul/Psf]  .  
0.3 0.4 

१.१.१  (ि)  कायापान्त्लकाको न्त्नणाय 

प्रन्त्क्रया (स्थाससांऐ दफा १७) 

िनलला रुपमा छलर्ल भई  अन्त्धकतम सहमन्त्तमा 

न्त्नणायहरु हुन ेगरेको  । 

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

x'g] u/]sf]  .  0.4 0.4 

 १.१.२ सभा/ कायापान्त्लकाले बनाएका 

स्थानीय काननू (ऐन, न्त्नयम,  न्त्नदने्त्शका,  

कायाान्त्वन्त्ध र मापदण्ड तथा न्त्नणायहरुको 

सावािन्त्नन्त्ककरण )स्थाससांऐ दफा १०२ 

को ३  ,नेपािको सांखिधानको धारा 

२७,  सचूनाको हक( 

सभा/ कायापान्त्लकाले बनाएका स्थानीय काननू (ऐन, 

न्त्नयम,  न्त्नदने्त्शका,  कायाान्त्वन्त्ध र मापदण्ड  (तथा 

न्त्नणायहरुको सावािन्त्नन्त्ककरण गदाा कानननहरु स्थानीय  

रािपिमा प्रकान्त्शत गन े तर अरय न्त्नणायहरु 

पान्त्लकाको वेबसाईट, सचूना पाटी र अरय सञ्चार 

माध्यम मार्ा त सावािन्त्नक गने गरेको । 

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

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

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

ug]{ t/ cGo lg0f{ox? ;"rgf kf6L dfkm{t ;fj{hlgs ug]{ 

u/]sf] . 
0.8 0.8 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.5 1.6 
१.२.१  सभा र कायापान्त्लकाका 

सन्त्मन्त्त /उप-सन्त्मन्त्त सञ्चालन सम्बरधी 

कायान्त्वन्त्ध )स्थाससांऐ दफा १४  ,४६ ,

६५ ,६६,६७(  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवन्त्स्थत 

कायापान्त्लकाका सन्त्मन्त्त/उपसन्त्मन्त्तहरुको बैठक र सभा 

सञ्चालन सम्वरधी कायान्त्वन्त्ध न्त्नमााण भई कायाारवयन 

भएको 

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

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

sfol{\jlw lgdf{0f eO{ sfof{Gjog ePsf] . 0.7 0.7 

१.२.२  कायापान्त्लकाको बैठक सञ्चालन  

(स्थाससांऐ दफा १७ ,िैठककायय 

सांचािन खनयमाििी( 

न्त्नधााररत न्त्वन्त्ध अननरुप (बैठक बोलाउन,े न्त्मन्त्त स्थान 

तोक्न,े कायासचूी उपलब्ध गराउने, गणपरूक संख्या, 

न्त्नणाय पनन्त्स्तकामा हस्ताक्षर, न्त्नणायमा असहमन्त्त 

आन्त्द) सञ्चालन हुने गरेको ।  

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

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

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

१.२.३  आरतररक न्त्नयरिण प्रणाली  

(स्थाससांऐ दफा ७८) 

गाउँपान्त्लका आरतररक न्त्नयरिण प्रणाली व्यवन्त्स्थत 

गना नीन्त्तगत व्यवस्था भई कायारवयन भएको साथै 

न्त्नयन्त्मत अननगमन र पषृ्ठपोषण भएको । 

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

s'g} gLltut Joj:yf gePsf] . 0.7 0.7 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

१.२.४ स्थानीय तहका पदान्त्धकारी र 

कामाचारीहरुको सम्पन्त्त्त न्त्ववरण 

(स्थाससांऐ दफा ११०) 

स्थानीय तहका पदान्त्धकारी र कमाचारीहरु सबैले 

काननन वमोन्त्िम पेश गननापने सम्पन्त्त्त न्त्ववरण  पेश 

गरेको ।  

:yfgLo txsf kbflwsf/L / sd{rf/Lx? ;a}n] sfg'g 

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

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.8 2.8 
१.३.१ मलूयाङ्कन अवन्त्धमा बसेको 

कायापान्त्लकाको बैठक संख्या (स्थाससांऐ 

दफा १७ ,िैठककायय सांचािन खनयमाििी( 

प्रत्येक मन्त्हनामा कन्त्म्तमा १ पटक हुन े गरी 

आवश्यकता अननसार बैठक बसेको  

;fdfGotof dlxgfdf ! k6s a}7s a;]sf] 

0.7 0.7 

१.३.२ लेिा प्रणालीमा प्रन्त्वन्त्ध प्रयोग 

(स्थाससांऐ दफा  ७२( 

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

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.4 1.4 
 खिषयगत के्षत्र १ को कुि जम्मा प्राप्ताांक 5.8  
 खिषयगत के्षत्र १  :शासखकय प्रबन्धका पूणायङ्क  8.0  
 

 खिषयके्षत्र - २:  सांगठन तथा प्रशासन 

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

२.१.१  )क (  गाँउ/गाउँपान्त्लका क्षमता 

न्त्वकास ।) स्थाससांऐ दफा १०२ .२(  

क्षमता न्त्वकास  योिना तयार भई सोको 

कायाारवयन समेत भएको । 

Ifdtf ljsf;  of]hgf tof/ gePsf] / Ifdtf ljsf; sfo{qmdsf 

nflu ah]6 ljlgof]lht gePsf]  0.4 
0.4 

२.१.१ )ि ( कमाचारी प्रशासन सम्बरधी 

न्त्नन्त्तगत  व्यवस्था (ऐन, न्त्नयम,न्त्वन्त्नयम, 

न्त्नदने्त्शका, कायान्त्वन्त्ध (स्थाससांऐ दफा 

८३ ,८६,८७ ) 

कमाचारी प्रशासन सम्बरधी स्पष्ट नीन्त्तगत  

व्यवस्था रहकेो  र सोन्त्ह अननरुप कमाचारी 

प्रशासन संचालनमा रहकेो । 

sd{rf/L k|zf;g ;DaGwL gLltut  Joj:yf g/x]sf]  / 

tby{?kdf sd{rf/L k|zf;g ;+rfngdf /x]sf] . 

0.3 

0.4 

२.१.२  प्रन्त्तवेदन तथा  न्त्ववरण प्रेषण । 

(स्थाससांऐ दफा ७६ को ५ र 

असखिव्यऐ दफा ३२) 

सङ्घ र प्रदशे लाई   पठाउननपन ेप्रन्त्तवेदन र 

न्त्ववरणहरु न्त्नयन्त्मत रुपमा पठाई न्त्ववरणहरु 

कायाालयको वेब साइटमा समेत रान्त्िएको 

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

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

0.6 
0.8 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.3 1.6 
२.२.१ न्त्वषयगत महाशािा,  शािा/ 

उपशािा/एकाइहरुको काम, कताव्य, 

अन्त्धकार र न्त्िम्मेवारीको कायान्त्ववरण । 

स्था  .स.स. ऐनको दफा ८३ अनुसार ) 

कायान्त्ववरण  तयार भई सोही अननरुप 

कायाारवयन भएको । 

sfo{ ljjj/0f g} tof/ gePsf] . 

0.57 

0.93 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

२.२.२ स्थाई पदपनती नगन े भन्त्नएका 

पदहरुमा  करारबाट माि पदपनू्त्ता। (ऐनको 

दफा ८३ को उपदफा ८,९ ) 

ऐन लागन भैसकेपछी स्थाई पदपनती नगन े

भन्त्नएका पदहरुमा करारवाट माि सेवा 

न्त्लईएको र करार सेवाको अवन्त्ध पररश्रन्त्मक र 

अरय सनन्त्वधा करार सम्झौता म ै उललेि 

गररएको ।  

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

s/f/jf6 dfq ;]jf lnO{Psf] / s/f/ ;]jfsf] cjlw kl/>lds / 

cGo ;'ljwf s/f/ ;Demf}tf d} pNn]v ul/Psf] . 

0.93 

0.93 

२.२.३ कमाचाररहरुको काया सम्पादन 

सम्झौता । स्था  .स.स. ऐनको दफा १०२ 

को २ अनुसार ) 

प्रमनि/ अध्यक्ष र  प्रमनि प्रशासन्त्कय अन्त्धकृत 

न्त्वच र प्र.प्र.अ र  महा/शािा प्रमनि  न्त्वच 

काया सम्पादन  सम्झौता भएको । 

k|d'v k|zf;lso clws[t / zfvf k|d'v  ;+u sfo{ ;Dkfbg  

;Demf}tf  ePsf] .  

0.93 
0.93 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.43 2.79 
२.३.१ िनशन्त्ि क्षमता न्त्वकासमा लगानी  

)स्था  .स.स. ऐनको दफा १०२ को २ 

अनुसार  वनेको कायान्त्वन्त्ध) 

कन ल चालन िचाको १.५ %  भरदा बढी । s'n rfn' vr{sf] )=%Ü eGbf sd . 

1.2 1.2 

२.३.२  प्रमनि प्रशासन्त्कय अन्त्धकृतको 

उपन्त्स्थन्त्त (न्त्दन) । (आफ्नो क्षिे न्त्भि 

कािमा रहकेो अवधी समेत) स्था .

स.स. ऐनको दफा ८४ अनुसार को काया 

सम्पादन प्रभावकाररता) 

मरिालयले तोकेको प्र.प्र.अ. कन ल काया न्त्दनको 

७५% भरदा बढी उपन्त्स्थन्त्त भएको ।    

 

 

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

pkl:ylt ePsf] .   

1.2 1.2 

२.३.३ क्षमता न्त्वकास कायाक्रममा 

पदान्त्धकारी र कमाचाररहरुको सहभागीता। 

स्था  .स.स. ऐनको दफा १०२ को २ 

अनुसार  वनेको कायान्त्वधी) 

मनलयाङ्कन अवन्त्धमा कन ल िनशन्त्िको ६० 

% भरदा बढी 

d'NofÍg cjlwdf s'n hgzlQmsf] $) Ü eGbf sd . 

1.2 1.2 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 3.6 3.6 
 खिषयगत के्षत्र २ को कुि जम्मा प्राप्ताांक 7.33  

 खिषयगत के्षत्र २ :सांगठन तथा प्रशासनको पूणायङ्क 8.00  
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खिषयके्षत्र - ३: िाखषयक बजेट तथा योजना व्यिस्थापन 

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

३.१.१  वान्त्षाक बिेट तथा कायाक्रम र आवन्त्धक 

योिना तिनामा । )स्था .स.स. ऐनको दफा २४ 

अनुसार ) 

आवन्त्धक न्त्वकास योिनाको आधारमा 

वान्त्षाक कायाक्रम तथा बिेट  तिनामा भएको। 

cfjlws ljsf; of]hgfsf] cfwf/df jflif{s sfo{qmd tyf 

ah]6  th{'df gePsf] .  
0.825 1.1 

३.१.२ बिेट तथा कायाक्रम तिनामा र पाररत गन े

कायामा संबद्ध सन्त्मन्त्त र समरवय (दफा ६५, ६६ र 

६७) 

स्थानीय रािस्व परामशा सन्त्मन्त्त,  स्रोत 

अननमान तथा बिेट न्त्समा न्त्नधाारण सन्त्मन्त्त र 

बिेट तथा कायाक्रम तिनामा सन्त्मन्त्त 

न्त्क्रयान्त्शल भएको । 

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

l;df lgwf{/0f ;ldlt / ah]6 tyf sfo{qmd th{'df ;ldlt 

lqmoflzn ePsf] .  

1.1 1.1 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.925 3.852 

३.२.१  दीगो न्त्वकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण 

)स्था .स.स. ऐनको दफा २४ अनुसार ) 

दीगो न्त्वकासका लक्ष्यहरुको 

स्थानीयकरणका लागी स्पष्ट न्त्नन्त्त  तिनामा 

भएको । 

bLuf] ljsf;sf nIox?sf] :yfgLos/0fsf nfuL s'g} sfo{ 

gePsf] . 

0.289 0.963 

३.२.२  न्त्वषयक्षेिगत रुपमा बिेट न्त्सन्त्लङ् 

न्त्नधाारण  

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

प्राथन्त्मकता क्षेि न्त्नधाारण गरर न्त्वषयक्षेिगत 

रुपमा बिेट न्त्सन्त्लङ् न्त्नधाारण गररएको   

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

lgwf{/0f ul/Psf] . 

0.963 0.963 

 ३.२.३  समय न्त्समा न्त्भि बिेट प्रस्तनती तथा 

स्वीकृन्त्त )स्था .स.स. ऐनको दफा ७१ अनुसार(  

असार १० गते न्त्भि बिेट प्रस्तनती भई प्रयाप्त  

छलर्ल  भई असार मसारत न्त्भि स्वीकृती 

भएको ।  

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

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

0.963 0.963 

३.२.४  गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुले गाँउ 

सभाबाट पाररत गरर योिना कायाारवयन  

(स्थाससांऐन दफा २५) 

गै.स.सका कायाक्रमहरु स्थानीय तहको 

वान्त्षाक योिना कायाक्रम मा समावेश  

भएको । 

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

  जम्मा प्राप्ताङ्क 3.178 3.852 
३.३.१ कन ल वान्त्षाक बिेटमा आरतररक आयको 

न्त्हस्सा 

)अन्तर-सरकारी खित्त व्यिस्थापन ऐन ,दफा ८ 

अनुसार राजस्िको क्षमता(  

३० % सम्म !)Ü  ;Dd   

0.297 

0.99 

३.३.२  पाँच लाि भरदा कम लागतका योिनाले 

कन ल पूँिीगत बिेटको ओगटेको न्त्हस्सा)िजेट 

३०% भरदा कम 

 

#)Ü eGbf sd 

0.99 
0.99 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

तथा काययक्रम तजुयमाको मागयदशयन) 

३.३.३ वान्त्षाक रािस्व बनृ्त्द्ध 

)अन्तर-सरकारी खित्त व्यिस्थापन ऐन ,दफा 

१० अनुसार राजस्िको क्षमता ( 

१५% 

 

 

oyfjt jf sd  

0.99 

0.99 

३.३.४  उपभोिा सन्त्मन्त्त र गैसस मार्ा त 

कायाारवयन हुने आयोिनामा लागत साझेदारी। 

(स्थाससांऐन दफा २५) 

१५% भरदा बढी लागत साझेदारी भएको !%Ü eGbf a9L nfut ;fem]bf/L gePsf]  

0.594 

0.99 

३.३.५  समपनरक अननदानबाट संचालन हुन े

आयोिनाहरुमा लागत साझदेारीका लान्त्ग 

न्त्बन्त्नयोन्त्ित बिेट )अन्तर-सरकारी खित्त 

व्यिस्थापन ऐन ,दफा १०(  

स्थानीय तहल े २०% भरदा बढी लागत 

साझेदारी गने  

:yfgLo txn] @)Ü eGbf a9L nfut ;fem]bf/L u/]sf] 

0.99 

0.99 

   जम्मा प्राप्ताङ्क 3.861 4.95 

खिषयगत के्षत्र ३ को कुि जम्मा प्राप्ताांक 8.964  
खिषयगत के्षत्र ३ :िाखषयक बजेट तथा योजना व्यिस्थापनको पणूायङ्क 11.00  

   
खिषयके्षत्र - ४: खित्तीय एिम ्आखथयक व्यिस्थापन  

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

४.१.१  आरतररक स्रोत  

(स्थाससांऐन दफा ६५)                  

आरतररक स्रोतका दर र दायरा सम्बरधमा अध्ययन भई 

प्राप्त सनझाव पनणा रुपमा कायाारवन भएको। 

laut @ jif{ b]vL cfˆgf] clwsf/ If]q leq /x]sf 

cfGtl/s ;|f]tsf b/ / bfo/f ;DaGwdf s'g} 

cWoog ePsf] .  1.1 1.1 
४.१.२  न्त्वन्त्त्तय अननशासन 

)अन्तर-सरकारी खित्त व्यिस्थापन ऐन ,पररच्छ्छेद 

८  , दफा २५ देखि ३२( 

अन्त्रतम लेिा परीक्षणले कन ल िचाको १  %भरदा कम 

वेरुिन औलंयाएको ।  

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

cf}+NofPsf] . 

1.1 1.1 
  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.2 2.2 
४.२.१  आय व्ययको वगीकरण तथा लेिाङ्कनका 

लान्त्ग नेपाल सरकार द्वारा न्त्नधााररत पद्धन्त्त र ढाँचाको 

प्रयोग )अन्तर-सरकारी खित्त व्यिस्थापन ऐन  ,दफा 

३२(  

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

0.96 0.96 

४.२.२ आय र व्ययको न्त्ववरण सावािन्त्नकीकरण     

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

आय व्ययको न्त्ववरण मान्त्सक रुपमा  तोन्त्कएको समय 

न्त्भि सावािन्त्नकीकरण गररएको ।     

cfo Joosf] ljj/0f dfl;s ?kdf  tf]lsPsf] 

;do leq ;fj{hlgsLs/0f ul/Psf] . 0.96 0.96 
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४.२.३ प्रचन्त्लत काननन अननसार  िररद गनरुयोिना र 

बान्त्षाक िररद योिना तयारी)(सा .ि .ऐन दफा ६,  

स्थाससांऐन दफा ८४ उपदफा २ को ट (                  

िररद गनरुयोिना र बान्त्षाक िररद योिना तयार भई 

कायाारवयन भएको । 

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

0.29 0.96 

४ .२. ४ कायाक्रम स्वीकृन्त्त र कायाारवयन 

(स्थाससांऐन दफा ७१ को ६(                  

सभाबाट स्वीकृत कायाक्रममा माि िचा गरेको ।  ;efaf6 :jLs[t sfo{qmddf dfq vr{ u/]sf] . 

0.96 0.96 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 3.17 3.84 
४.३.१  रकमारतर (स्थाससांऐन दफा ७९)                  

तोन्त्कएको न्त्समा र न्त्शषाक न्त्भि माि रकमारतर भएको ।   
tf]lsPsf] l;df / lzif{s leq dfq /sdfGt/ 

ePsf] .  0.99 0.99 
४.३.२  प्रशासन्त्नक िचा (स्थाससांऐन दफा ७१ 

अनुसारको आय व्यय अनुमान अनुसार )                  

सशता अननदान सतामा भए अननसारमाि िचा गरी 

आरतररक आय र रािस्व बाँडर्ाँट न्त्शषाकबाट 

प्रशासन्त्नक िचा पनयााई पनन्त्िगत कायाक्रममा समेत िचा 

गरेको ।  

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

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

k|zf;lgs vr{ k'of{O{ k'lhut sfo{qmddf ;d]t 

vr{ u/]sf] .  
0.99 0.99 

४ .३.३ पननँ्त्िगत िचा (स्थाससांऐन दफा ७१ 

अनुसारको आय व्यय अनुमान अनुसार ) 
पनँन्त्िगत बिेटको ८०  %भरदा  वढी िचा गरेको ।  

k'Flhut ah]6sf] -^)–*)_Ü ;Dd vr{ u/]sf] . 

0.59 0.99 
४.३.४  रािस्व सङ्कलन (स्थाससांऐन दफा ७१)                  रािस्व अननमान को ९०  %भरदा बढी रािश्व संकलन 

भएको ।  

/fh:j cg'dfg sf] ()Ü eGbf a9L /fhZj 

;+sng ePsf] .  0.99 0.99 
४.३.५  िचा गन ेअन्त्ख्तयारी (स्थाससांऐन दफा ७३)                  िचा गन ेअन्त्ख्तयारी प्रमनि वा अध्यक्षले सात न्त्दन न्त्भि 

प्रमनि प्रशासकीय अन्त्धकृतलाई न्त्दएको ।  

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

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

  जम्मा प्राप्ताङ्क 4.55 4.95 

 खिषयगत के्षत्र ४ को कुि जम्मा प्राप्ताांक 9.92 6.39 

 खिषयगत के्षत्र ४ :खित्तीय एिम ्आखथयक व्यिस्थापनको पूणायङ्क 11.00  

 
खिषयके्षत्र - ५: सेिा प्रिाह   

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

५.१.१  )क(  सेवा प्रवाह 

(स्थाससांऐन दफा ११) 

काननन बमोन्त्िम उपलब्ध गराउन पने सेवा प्रवाहका लागी 

आवश्यक संस्थागत व्यवस्था सन्त्हत कायाारवयन भएको । 

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

nfuL cfjZos ;+:yfut Joj:yf ;lxt sfof{Gjog 

ePsf] .  0.75 0.75 
५.१.१ )ि(  वडाले उपलब्ध गराउन ेसेवा 

स्थाससांऐन दफा १२) 

सव ैवडा कायाालयहरुले काननन अननसार 

वडाबाट उपलब्ध हुननपने सेवा वडाबाट प्रवाह भएको । 

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

pknAw x'g'kg]{ ;]jf j8faf6 k|jfx ePsf] .   0.75 0.75 
५.१.२ सेवाप्रन्त्तको सरतनष्टी 

स्थाससांऐन दफा ११,१२ को काम) 

सेवा प्रवाहवाट सेवाग्राही पणूा सरतनष्ट भएको। ;]jf k|jfxsf] :t/ ;Gtf]ifhgs /x]sf]  . 

1.13 1.5 
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  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.63 3.00 
५.२.१ प्रन्त्वन्त्धमा आधाररत सेवा प्रवाह  

)स्थाससांऐन दफा ११ को उपदफा २ को 

ङ १ )   

उपलब्ध गराउनन पने सेवा प्रवाहमा सचूना प्रन्त्वन्त्धको प्रयोग 

भएको । 

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

k|of]u ePsf] .  

0.39 
1.3 

५.२.२ सेवा प्रवाहको मापदण्ड(SOP)  

)स्थाससांऐन दफा ११ को उपदफा २ को 

ङ १ )   

कायाालयबाट प्रवाह हुन े सेवा सम्बरधी मापदण्ड तयार भई 

कायाारवयन भएको । 

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

ePsf] .  

0.78 
1.3 

५.२.३ बैंन्त्कंग प्रणालीबाट भनिानी 

)स्थाससांऐन दफा ११ को उपदफा २ को 

ङ ७ )   

सब ैभनिानीहरु बैंन्त्कंग प्रणाली द्वारा भई e-Payment लागन 

गरेको  । 

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

  

0.78 

1.3 

५.२.४ वडामा सेवा प्रवाहको वैकन्त्लपक 

व्यवस्था )स्थाससांऐन १६को उपदफा ४ 

को ग को ६ र दफा १८ को उपदफा ३)   

सवै वडामा वडा अध्यक्ष अननपन्त्स्थत हुदाँ न्त्निले उपलब्ध 

गराउनन  पन ेसेवाको वैकन्त्लपक व्यवस्था गने गरेको । ३ 

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

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

u/]sf] .  
1.3 

1.3 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 3.25 5.2 
५.३.१ गननासो र्श्यौट )स्थाससंऐन दर्ा 

११ को उपदर्ा २ को ङ ७(  

मनलयाङ्कन अवन्त्धमा गाउँ/गाउँपान्त्लकामा प्राप्त गननासो मध्य 

८०  %भरदा वन्त्ढ सम्वोधन  भएको । 

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

*)Ü eGbf al9 ;Djf]wg ePsf] . 0.76 
0.76 

%=#=@ ;fdflhs ;'/Iff eQf a}Í vftf 

dfkm{t e'QmfgL -:yf;;+P]g bkmf !! sf] 

pkbkmf @ sf] t @_ 

कन ल लाभग्राहीको 2/3  भरदा माथी  s'n nfeu|fxLsf] @÷# eGbf dfyL  

0.76 
0.76 

%=#=# hGd]sf] ldltn] #% lbg leq btf{ 

ePsf] s'n hGdbtf{ ;+Vof  

-:yf;;+P]g bkmf !!sf] pkbkmf $ sf] 

5 _   

९० % भरदा वढी &)Ü b]lv () Ü  ;Dd .   

0.76 

0.76 

%=#=$ ;fj{hlgs ;'gfjfO 

-:yf;;+P]g bkmf &* sf] pkbkmf %_ 

प्रत्येक चौमान्त्सकमा कन्त्म्तमा १ पटक सावािन्त्नक सनननवाई 

भएको 

d'NofÍg cjlwdf @ k6s ;Dd ;fj{hlgs ;'g'jfO{ 

ePsf] .  0.76 
0.76 

%=#=% ;]jf k|jfxdf gljgtd 

cjwf/0ffsf] k|of]u 

-:yf;;+P]g bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] 

ª &_ 

  

सेवा प्रवाहलाई सहि बनाउन अनलाईन सेवाका  साथै 

आवश्यकता अननसार वडास्तरमा घनम्ती सेवाहरु  समते  

संचालन गने गरेको । 

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

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

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

0.45 

0.76 

%=#=^ lzIffdf ;j} afnaflnsf] kx'Fr 

-:yf;;+P]g bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] 

h_ .  

मनलयाङ्कन अवन्त्धमा न्त्वद्याथी भनाा दर ९०   %भरदा वन्त्ढ 

भई गत वषाको तनलनामा न्त्वद्यालय छोड्न े दर ५०  % भरदा 

d'NofÍg cjlwdf ljBfyL{ egf{ b/ ()Ü  eGbf jl9 

eO{ ut jif{sf] t'ngfdf ljBfno 5f]8\g] b/ %)Ü  

eGbf al9n] 36]sf] .  0.76 
0.76 
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बन्त्ढले घटेको । ३ 

%=#=& :jf:Yo ;]jfdf gful/ssf] kx'Fr 

-:yf;;+P]g bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] 

em_ 

नेपाल सरकारको नीन्त्त वमोन्त्िम स्थापना र संचालन भएका 

स्वास्थ्य संस्थाहरुमा िनशिी, उपकरण र औषधी 

आवश्यकताननसार उपलब्ध भएको ।  

वालवान्त्लकाको लान्त्ग अन्त्नवाया गररएका िोप 

बालबान्त्लकाले प्राप्त गरेको । 

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

;+rfng ePsf :jf:Yo ;+:yfx?df hgzQmL, 

pks/0f / cf}ifwL cfjZostfg';f/ pknAw ePsf] .  

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

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

0.76 

0.76 

%=#=* s[ifL / kz' ;]jf 

-:yf;;+P]g bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] 

0f / b _ 

स्थापना भएका सवै कृन्त्ष तथा पशन सेवा केरद्रहरुमा 

आवश्यक िनशिी, माग अननसारको सेवा र प्रन्त्वन्त्ध उपलब्ध 

भएको। 

:yfkgf ePsf ;j} s[lif tyf kz' ;]jf s]G›x?df 

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

pknAw ePsf].  
0.76 

0.76 

%=#=( :yfgLo pTkfbgsf] k|j{w{g / 

jhf/Ls/0f   

-:yf;;+P]g bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] 

0f &_ 

स्थानीय उत्पादनको प्रवाधान र विारीकरणका  लान्त्ग  

नीन्त्तगत र कायाक्रमगत व्यवस्था गरर सो अननसार बिार 

व्यवस्थापन भएको। 

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

gLltut / sfo{qmdut Joj:yf u/]sf] t/ ;f] 

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

0.45 

0.76 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 6.22 6.84 
 खिषयगत के्षत्र ५ को कुि जम्मा प्राप्ताांक 12.10  
 खिषयगत के्षत्र ५ :सेिा प्रिाह  व्यिस्थापनको पूणायङ्क 15.00  

 

 

 

  

खिषयके्षत्र - ६: न्याखयक कायय सम्पादन   

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

६.१.१ रयाय सम्पादन )स्थाससांऐन दफा ४६ 

को उपदफा १  ,दफा ४९ को उपदफा १२( (  

रयान्त्यक सन्त्मन्त्त गठन र कायान्त्वन्त्ध न्त्नमााण भई कायान्त्वन्त्ध 

अननसार काया सम्पादन भएको। 

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

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

६ .१.२ रयाय  सम्पादन काया प्रन्त्त सेवाग्राहीको 

सरतनन्त्ष्ट  )स्थाससांऐन दफा ५१( 

सेवा प्रवाहवाट सेवाग्राही पणूा सरतनष्ट भएको।   ;]jfk|jfxsf] :t/ ;Gtf]ifhgs /x]sf]  . 

 0.8 0.8 

   जम्मा प्राप्ताङ्क  1.6 1.6 
६.२.१  मेलन्त्मलाप कतााको व्यवस्था 

)स्थाससांऐन दफा ४९ को उपदफा ३( 

रयान्त्यक सन्त्मतले आरै्ले सचूीकृत गरेको 

मेलन्त्मलापकतााबाट माि न्त्मलापि गराउन ेगरेको । 

Goflos ;ldtn] cfkm}n] ;"rLs[t u/]sf] 

d]nldnfk ;]jf k|jfxsf] :t/ ;Gtf]ifhgs /x]sf]  

. 0.28 0.933 
६.२.२  रयान्त्यक सन्त्मन्त्तको न्त्नणाय प्रकृया 

)स्थाससांऐन दफा ४९( 

रयान्त्यक सन्त्मन्त्तबाट सबासम्मत न्त्नणाय हुन ेगरेको  । ३ Goflos ;ldltaf6 ;a{;Ddt lg0f{o x'g] u/]sf]  .  

0.933 0.933 
६.२.३  रयान्त्यक सन्त्मन्त्तको प्रन्त्तवदेन प्रणाली 

)स्थाससांऐन दफा ५३ को उपदफा २( 

प्रन्त्तवेदन पेश भई सभामा छलर्ल  भएको । k|ltj]bg k]z eO{ ;efdf 5nkmn  ePsf] .  

0.28 0.933 
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  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.49 2.799 
६.३.१ उिनरी र्छायौट ।  )स्थाससांऐन दफा ४९ 

को  उपदफा २ र ४( 

मनलयाङ्कन अवन्त्धमा प्राप्त उिनरीको ७०  %भरदा  बढी 

र्छौट भएको । 

d'NofÍg cjlwdf k|fKt ph'/Lsf] &) Ü eGbf 

a9L kmZof{}6 ePsf] .  1.2 1.2 
६.३ .२ रयान्त्यक सन्त्मन्त्तको न्त्नणाय उपर 

पननरावेदन )स्थाससांऐन दफा ५१( 

सन्त्मन्त्तले र्छौट गरेका कन ल उिनरी मध्ये १०  %भरदा कम 

न्त्ववाद पननरावेदनमा गएको । 

;ldltn] km5{of}6 u/]sf s'n ph'/L dWo] !)Ü 

eGbf sd ljjfb k'g/fj]bgdf uPsf] .  1.2 1.2 
६.३.३ मेलन्त्मलाप केरद्र गठन  

)स्थाससांऐन दफा ४९ को उपदफा १०( 

सवै वडामा मेलन्त्मलाप केरद्र गठन भई संचालनमा आएको 

।  

;j} j8fdf d]nldnfk s]G› u7g eO{ ;+rfngdf 

cfPsf] .  0.36 1.2 
   जम्मा प्राप्ताङ्क 2.76 3.6 
 खिषयगत के्षत्र ६ को कुि जम्मा प्राप्ताांक 5.85  
 खिषयगत के्षत्र ^ :न्याखयक कायय सम्पादन  व्यिस्थापनको पूणायङ्क 8.00  
 

स्ि-मूलयाङ्कन खिषयके्षत्र - ७: भौखतक पूिायधार  

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

७ .१.१ भौन्त्तक  पवूााधार (सडक, न्त्वद्यनत, 

िानपेानी, संचार आन्त्द ) (स्थाससांऐन दफा ११ 

को  उपदफा २ को छ  ,ट र ध ) 

भौन्त्तक पवूााधारको समनन्त्चत व्यवस्था रहकेो । )गापा/नपाको हकमा(  ef}lts k"jf{wf/sf] ca:yf ;Gtf]ifhgs 

रहकेो  

0.825 1.1 

न्त्दगो  ,आधनन्त्नक र सनन्त्वधा सम्परन सहरी  पवूााधारको समनन्त्चत व्यवस्था 

रहकेो ।  )उप/मनपाको हकमा(  

   

७.१.२ सावािन्त्नक- न्त्निी साझेदारी नीन्त्त 

(स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा २४.८) 

भौन्त्तक पवूााधार न्त्वकासमा सहयोग पनयााउन सावािन्त्नक-  न्त्निी क्षेि 

साझेदारी सम्बरधी नीन्त्त तिनामा भई नीन्त्तमा उललेिीत सवै क्षेिमा 

साझेदारी कायाक्रम संचालन भएको । 

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

k'of{pg ;fj{hlgs–lghL If]q ;fem]bf/L 

;DaGwL gLlt th{'df ePsf] t/ 

sfof{Gjog gePsf] . 

0.275 1.1 

     जम्मा प्राप्ताङ्क 1.1 2.2 
७.२.१ बालमिैी र अपाङ्गमिैी सावािन्त्नक 

पनवााधार नीन्त्त (स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा २४ को उपदफा २) 

तयार भई कायाारवयन भएको gLlt tof/ gePsf] 

0.289 0.963 
७.२.२ न्त्नन्त्मात पनवााधारको उपयोग र न्त्दगो 

व्यवस्थापन 

(स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा २४ को उपदफा ३ ) 

न्त्नन्त्मात पनवााधारको ममात संभारका लान्त्ग  

लाभग्राहीको योगदान सन्त्हत कोष स्थापना भएको र नीन्त्तगत व्यवस्था 

अननसार स्वीकृत वाषीक कायाक्रमका आधारमा कोषको उपयोग 

भएको। 

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

tyf sfo{qmd ePsf] t/ To;sf] 

Joj:yfkgsf nflu s'g} gLlt gePsf] .   

0.289 0.963 
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सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

७.२.३ आयोिनाको वातावरणीय अध्ययन 

(स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा २४ को उपदफा २ ) 

कानननी व्यवस्था अननरुप  सवै आयोिनाहरुमा प्रारन्त्म्भक वातवरणीय 

प्रभाव मनलयांकन (IEE) र वातावारणीय  प्रभाव मनलयांकन ( EIA ) 

गररएको ।   

sfg'gL Joj:yf cg'?k  ;j} cfof]hgfx?df 

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

७.२.४ रान्त्ष्िय भवनसंन्त्हता र मापदण्ड 

(स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा ४३ को उपदफा १ ) 

रान्त्ष्िय भवनसंन्त्हता र स्थानीय भवन मापदण्डको पनणा रुपमा पालना 

भएको ।   

/fli6«o ejg;+lxtf / :yfgLo ejg 

dfkb08sf] k'0f{ ?kdf kfngf ePsf] .   

0.289 0.963 
  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.156 3.852 
७ .३.१ सडकको न्त्वस्तार  

(स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा ११ को उपदफा २ को ट १ ,५ ) 

गत वषाको तनलनामा  मनलयाङ्कन अवन्त्धमा २५  %भरदा बन्त्ढ सडक 

थप भएको  

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

@%_Ü ;Dd ;8s yk ePsf] 

0.99 0.99 

७ .३.२ सडकको स्तर उरनन्त्त  

(स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा ११ को उपदफा २ को ट १ ,५ ) 

गत वषाको तनलनामा  मनलयाङ्कन अवन्त्धमा १५  %भरदा बन्त्ढ सडक 

स्तर उरनन्त्त भएको ३ 

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

eGbf al9 ;8s :t/ pGglt ePsf]  

0.99 0.99 

७ .३.३ िानेपानी सेवा न्त्वस्तार 

(स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा ११ को उपदफा २ को ध १  ,सोही 

दफाको उपदफा ४ को ग २ , दफा १२ को 

उपदफा २ को ग १० ,) 

गत वषाको तनलनामा  मनलयाङ्कन अवन्त्धमा २५  %भरदा बन्त्ढ 

घरधनरीमा िानेपानी सेवा न्त्वस्तार भएको ३ 

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

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

ePsf]  

0.99 0.99 

७ .३.४ वान्त्षाक  योिनाको कायाारवयन न्त्स्थन्त्त   

(स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा ७१ को उपदफा २ को खििरणमा चाि ु

आ .ि .को प्रगखतको अनुमान समेत पेश 

गनुयपने  

मनलयाङ्कन अवन्त्धमा सम्परन गननापने स्वीकृत वाषीक योिनाको 

८०% भरदा बन्त्ढ भौन्त्तक पनवााधार योिना सम्परन भएको । ३ 

d'NofÍg cjlwdf ;DkGg ug{'kg]{ :jLs[t 

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

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

0.99 0.99 

७ .३.५ र्ोहोर  मैला व्यवस्थापन  

(स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा १२ को उपदफा २ को ग ११( 

र्ोहोर मैला व्यवस्थापनको लान्त्ग स्पष्ट नीन्त्त न्त्नधाारण गरर एन्त्ककृत 

र्ोहोर मलैाको व्यवस्थापन गररएको । 

s'g} gLltut Joj:yf lagf ;fj{hlgs 

:yndf kmf]xf]/ d}nf cJojl:yt ?kdf hDdf 

ug]{ ul/Psf] . 

0.297 0.99 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 4.26 4.95 

खिषयगत के्षत्र ७ को कुि जम्मा प्राप्ताांक   6. 51  

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

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

८ .१.१ )क(  सामान्त्िक समावेशीकरण 

((स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा १११( 

न्त्नवााचन हुन े पदहरुमा कन्त्म्तमा कानननले तोकेको संख्यामा तथा 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अननसार गठन हुन े

सन्त्मन्त्त /उपसन्त्मन्त्त/कायादलहरुमा प्रन्त्तन्त्नन्त्धत्वको अवस्था । 

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

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

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

;ldlt÷pk;ldlt÷sfo{bnx?df 

k|ltlglwTjsf] cj:yf /x]sf] .  

0.50 0.5 

८ .१.१ )ि(  सामान्त्िक न्त्वभेद 

 )संन्त्वधानको धारा १८ , समानताको हक( 

छन वाछन त, सामान्त्िक कन रीन्त्त, अरधन्त्वश्वास, लैङ्न्त्गक न्त्वभेद र न्त्हसंाका 

घटनाहरुसंग सम्बन्त्रधत उिनरीमा उललेख्य रुपमा कन्त्म आई समान्त्िक 

सन्त्हष्णनता र सौहादाता सन्त्हतको समतामलूक समािको आधार तयार 

भएको ।  

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

n}lËs lje]b / lx+;fsf 36gfx?;+u 

;DalGwt ph'/Ldf pNn]Vo ?kdf sld cfO{ 

;dflhs ;lxi0f'tf / ;f}xfb{tf ;lxtsf] 

;dtfd"ns ;dfhsf] cfwf/ tof/ ePsf] .  

0.50 0.5 

८ .१.२ न्त्नणाय प्रन्त्क्रयमा सहभान्त्गता  

((स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा १११( 

 

स्थानीय तहको न्त्नन्त्ित प्रन्त्तन्त्नन्त्धत्व  तोन्त्कएका क्षेिमा कन्त्म्तमा 

कानननले न्त्नन्त्दाष्ट गरेको संख्यात्मक उपन्त्स्थन्त्त र समाननपान्त्तक 

प्रन्त्तन्त्नन्त्धत्व  हुननपन े क्षेिमा सबै समहूको समाननपान्त्तक प्रन्त्तन्त्नन्त्धत्व  

सन्त्हत न्त्नणाय प्रन्त्क्रयामा अथापणूा सहभान्त्गता रहकेो । 

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

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

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

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

1.00 1.0 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.00 2.00 
८.२.१ सामान्त्िक सनरक्षा तथासंरक्षण 

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 

दफा ११ उपदफा २ त) 

बालबान्त्लका पननस्थाापना केरद्र, िेष्ठ नागररक आश्रय केरद्र, अशि 

स्याहार केरद्र स्थापना र सञ्चालनका लान्त्ग नीन्त्त /कायाक्रम तिनामा , 

आवश्यकता अननसार केरद्रहरु स्थापना भई न्त्नयन्त्मत सञ्चालन भएको 

तथा सहि पहुचँ भएको । 

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

cf>o s]G›, czQm :ofxf/ s]G› :yfkgf / 

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

0.263 0.875 

८.२.२ घरेलन न्त्हसंा अरत्यका लान्त्ग बहस, परैवी 

तथा चेतनामलूक अन्त्भयान (स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १२ उपदफा 

२ को ग ३०) 

घरेलन न्त्हसंा अरत्यका लान्त्ग बहस, पैरवी तथा चेतनामलूक अन्त्भयान 

सम्बरधी कायाक्रम पयााप्त र प्रभावकारी भएको 

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

r]tgfd"ns cleofg ;DaGwL sfo{qmd 

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

0.263 0.875 

८.२.३ वाल श्रम, वाल न्त्ववाह, वहु न्त्ववाह, 

दाइिो/दहिे, बोक्सी, छाउपडी िस्ता प्रथासंग 

सम्बन्त्रधत कायाहरु (स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १२ उपदफा 

२ को ग ३०) 

वाल श्रम, वाल न्त्ववाह, वहु न्त्ववाह, दाइिो/दहिे, बोक्सी, छाउपडी 

िस्ता प्रथा न्त्नयरिणका लान्त्ग नीन्त्त वा कायाक्रम तयार भई कायाारवयन 

भएको । 

jfn >d, jfn ljjfx, jx' ljjfx, 

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

lgoGq0fsf nflu gLlt jf sfo{qmd tof/ 

eO{ sfof{Gjog ePsf] . 

0.263 0.875 

८.२.४ लैङ्न्त्गक उत्तरदायी बिेट पररक्षण 

(GESI Audit) (स्थानीय सरकार सञ्चािन 

लैङ्न्त्गक उत्तरदायी बिेट पररक्षण (GESI Audit) भई सोही अननसार 

योिना तथा कायाक्रम तिनामा गन े  गरेको । 

n}lËs pQ/bfoL ah]6 kl/If0f (GESI 
Audit) eO{ ;f]xL cg';f/ of]hgf tyf 

0.263 0.875 
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ऐन, २०७४ को दफा २४ उपदफा ३ को छ, 

अनुसार िैङ्खगक समानताका िागी 

िैङ्खगक िजेट) 

sfo{qmd th{'df ug]{   u/]sf] . 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.052 3.50 

८.३.१ मन्त्हला न्त्वरुद्द हुन ेघरेलन न्त्हसंाको घटनामा 

कमी (अन्त्घललो आ. व. को तनलनामा) । 

२०%  भरदा बढीले कन्त्म आएको । @)Ü  eGbf a9Ln] sld cfPsf] . 1.125 1.125 

८.३.२ वाल श्रम, वाल न्त्ववाह, वहु न्त्ववाह, 

दाइिो/दहिे, बोक्सी, छाउपडी िस्ता प्रथा 

रोकथामका लान्त्ग तिनामा गररएका कायाक्रममा  

लगानी (सशता अननदान बाहके बाँकी विेटको) 

०.५ % भरदा मान्त्थ 

)=@ Ü eGbf sd 0.675 1.125 

८.३.३ मन्त्हला/दन्त्लत/अपाङ्ता भएका व्यन्त्ि 

संयोिक/ अध्यक्ष भएको उपभोिा सन्त्मन्त्तहरुको 

सङ्ख्या (कन ल गठीत उपभोिा सन्त्मन्त्तको) । 

३० %  भरदा वढी 

!) Ü eGbf sd 0.338 1.125 

८.३.४ आन्त्थाक तथा सामान्त्िक रूपमा पछी 

परेका मन्त्हला, बालबान्त्लका, दन्त्लत, अपाङ्गता 

भएका व्यन्त्ि, ज्येष्ठ नागररक, अलपसङ्ख्यक, 

सीमारतकृत समनदायको सामान्त्िक र आन्त्थाक 

उत्थानमा गररने लगानी (सशता अननदान बाहके 

बाँकी विेटको) 

१० %  भरदा वढी 

@ Ü eGbf sd  0.338 1.125 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.48 4.50 

खिषयगत के्षत्र ८ को कुि जम्मा प्राप्ताांक 5.53  

खिषयके्षत्र - ८: सामाखजक समािेशीकरणको पूणायङ्क 10.00  

 

खिषयके्षत्र - ९: िातािरण सांरक्षण तथा खिपद व्यिस्थापन   

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

९ .१.१ वातावरण संरक्षण (स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा ४ 

को ङ १ ,२३ र २६(  

वातावरण संरक्षणका लान्त्ग नीन्त्तगत तथा संरचागत व्यवस्था भई  

सो अननरुप प्रभावकारी रुपमा वातावरण संरक्षणको कायाहरु हुन े

गरेको । 

jftfj/0f ;+/If0fsf nflu gLltut tyf 

;+/rfut Joj:yf ePsf] / ;f] cg'?k 

jftfj/0f ;+/If0fsf] sfo{ k|f/De ePsf] . 
0.275 1.1 
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९.१.२ न्त्वपद व्यवस्थापन (स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ 

को न( 

न्त्वपद ्व्यवास्थापनका लान्त्ग नीन्त्तगत तथा संरचागत व्यवस्था भई  

सो अननरुप प्रभावकारी रुपमा न्त्वपद व्यवस्थापनको कायाहरु हुने 

गरेको । 

ljkb\ Jojf:yfkgsf nflu gLltut tyf 

;+/rfut Joj:yf eO{  ;f] cg'?k k|efjsf/L 

?kdf ljkb Joj:yfkgsf] sfo{x? x'g] u/]sf] . 
0.550 1.1 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 0.825 2.2 
९ .२. १ वातावरणीय प्रदनषण न्त्नयरिण )िल , भनू्त्म, 

ध्वनी, वायन र िाद्य ( (स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा ४ 

को ङ १ ,२३ र २६(  

वातावरणीय प्रदनषण न्त्नयरिणका कायाक्रम प्रभावकारी रुपमा 

कायाारवयन भएको । 

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

sfo{qmd g/x]sf] . 

0.385 1.283 
९.२.२ स्थानीय न्त्वपद ् व्यवस्थापनका लान्त्ग 

पदान्त्धकारी, कमाचारी, स्वयम ् सेवक तथा 

समनदायको क्षमता न्त्वकास (स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ 

को न को काययका िाखग) 

स्थानीय न्त्वपद ्व्यवस्थापनका लान्त्ग पदान्त्धकारी, कमाचारी, स्वयम ्

सेवक तथा समनदायको क्षमता न्त्वकासका कायाक्रमहरु प्रभावकारी 

रुपमा कायाारवयन भएको । 

:yfgLo ljkb\ Joj:yfkgsf nflu 

kbflwsf/L, sd{rf/L, :jod\ ;]js tyf 

;d'bfosf] Ifdtf ljsf;sf sfo{qmdx? 

k|efjsf/L ?kdf sfof{Gjog gePsf] . 

0.385 1.283 
९ .२. ३ न्त्वपद िोन्त्िम क्षिेको पन्त्हचान र नक्साङ्न 

(स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा ११ उपदफा २ को न ४) 

न्त्वपद िोन्त्िम क्षिेको पन्त्हचान र नक्साङ्नका आधारमा कायाक्रम 

तिनामा गरर कायाारवयन गररएको । 

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

ePsf] t/ ;f] cg';f/ sfo{qmd th{'df 

gePsf] . 
0.385 1.283 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 1.155 3.849 
९.३.१ वातावरणीय क्षेि प्रवद्धानमा बिेट 

न्त्वन्त्नयोिन  

 

बाल उद्यान/िनलाक्षिे हररयालीक्षिे न्त्वस्तार लगायत वातावरणीय 

क्षेि प्रवद्धान तर्ा  समानीकरण अननदानको ३ % भरदा बढी बिेट 

न्त्बन्त्नयोिन भएको 

afnpBfg÷v'nfIf]q xl/ofnLIf]q lj:tf/ 

nufot jftfj/0fLo If]q k|j4{g tkm{ 

;dfgLs/0f cg'bfgsf] ! Ü eGbf sd 

ah]6 lalgof]hg ePsf] 

0.825 0.825 

९.३.२ वातावरण संरक्षणमा नागररक तथा न्त्निी 

क्षेिको सहभान्त्गता 

वातावरण संरक्षणका ५०  %भरदा बढी कायाक्रममा नागररक तथा 

न्त्निी क्षेिको सहभान्त्गता रहकेो 

jftfj/0f ;+/If0fsf %)Ü ;Dd 

sfo{qmddf gful/s tyf lghL If]qsf] 

;xeflutf /x]sf] .  

0.248 0.825 

९.३.३ वातावरणीय प्रदनषण न्त्नयरिणमा स्थानीय 

तहको लगानी )न्त्वन्त्त्तय समान्त्नकरण अननदान(  

० .३  %भरदा बढी  )=! Ü b]lv )=# Ü ;Dd 0.248 0.825 

९.३.४ स्थानीय न्त्वपद ् व्यवस्थापन कोषमा बिेट 

न्त्वन्त्नयोिन )वान्त्षाक रुपमा(  

कन ल पूँिीगत बिेटको ०.२ % भरदा वढी s'n k"FhLut ah]6sf] )=@Ü eGbf j9L 0.825 0.825 

९.३.५ टोल न्त्वकास संस्था गठन तथा संचालन टोल न्त्वकास संस्था गठन र सञ्चालन सम्बरधी नीन्त्त तिनामा भई सो 

नीन्त्तका आधारमा ८०  %भरदा बढी घरधनरी टोल  न्त्वकास संस्थामा 

आवद्ध भई सञ्चालन भएको 

6f]n ljsf; ;+:yf u7g / ;~rfng 

;DaGwL gLlt th{'df eO{ ;f] gLltsf 

cfwf/df *)Ü eGbf a9L 3/w'/L 6f]n 

ljsf; ;+:yfdf cfj4 eO{ ;~rfng 

0.495 0.825 
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gePsf] . 

९.३.६ एम्बनलेरस, अग्नी न्त्नयरिण िस्ता 

आकन्त्स्मक सेवाहरुको उपलब्धता   

एम्बनलेरस, अग्नी न्त्नयरिण िस्ता आकन्त्स्मक सेवाहरुमा ५०  %

भरदा वढी िनसंख्याको पहुचँ भएको । 

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

;]jfx?df %)Ü ;Dd hg;+Vofsf] kx'Fr 

ePsf] . 

0.495 0.825 

    जम्मा प्राप्ताङ्क 3.136 4.95 
खिषयगत के्षत्र ९ को कुि जम्मा प्राप्ताांक 5.116  

खिषयके्षत्र - ९: िातािरण सांरक्षण तथा खिपद व्यिस्थापनको पणूायङ्क 11.00  
खिषयके्षत्र - १०: सहकायय र समन्िय    

सचूक के्षत्र अपेखक्षत अबस्था  हािको खिद्यमान अबस्था प्राप्ताङ्क पूणायङ्क 

१०.१.१ संघ, प्रदशे र स्थनीय तह बीचको 

सहकाया र समरवय 

)नेपालको संन्त्वधानको धारा २३५(  

स्थानीय तहलाई संघ र प्रदशे संगको सहकाया र समरवयमा 

गननापने कायाहरुको बारेमा िानकारी भई संघ र प्रदशे संग 

गननापने नीन्त्तगत र कायागत समरवय गरेर माि आफ्ना नीन्त्त 

तथा कायाक्रम तय गने गरेको । 

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

;dGjodf ug{'kg]{ sfo{x?sf] af/]df fgsf/L eO{ 

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

;+u ug{'kg]{ gLltut / sfo{ut ;dGjo cf+lzs 

?kdf u/]sf] 

0.7 0.7 

१०.१.२ अरतर स्थानीय तह सहकाया र 

समरवय  )प्राकृन्त्तक श्रोतको संरक्षण र उपयोग , 

पवूााधार न्त्नमााण, वातावरण संरक्षण तथा 

र्ौहोरमैला व्यवस्थापन, आपतकालीन सेवा 

व्यवस्थापन,रािश्व संकलन आन्त्द ( स्थानीय 

सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २६  

साझा सरोकारका न्त्वषयहरुमा सहकाया र समरवय गन े

सम्बन्त्रधत स्थानीय तहको नीन्त्त र संरचना न्त्नमााण भई 

आवश्यक क्षिेहरुमा प्रभावकारी रुपमा सहकाया र समरवय 

भएको । 

;femf ;/f]sf/sf ljifox?df  ;xsfo{ / ;dGjo 

ug]{ If]qx? klxrfg ePsf] t/ ;f] ;DaGwL gLlt / 

;+/rgf tof/ gePsf] .  

0.175 0.7 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 0.875 1.4 

१०.२.१ दनई वा सो भरदा वन्त्ढ स्थानीत तहको 

सरोकारको न्त्वषयमा बरने सन्त्मन्त्तहरुको गठन र 

सञ्चालन  ) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा २६  अन्तगयत( 

स्थानीय तहवीच साझा न्त्हत र सरोकारका न्त्वषयमा 

आवश्यक पन े  संयनि सन्त्मन्त्त गठन भई सन्त्मन्त्तहरु 

न्त्क्रयान्त्शल रहकेो । 

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

cfjZos kg]{ s'g} klg ;+o'Qm ;ldlt u7g 

gePsf] . 
 

1.23 1.23 

१०.२.२  गरै सरकारी र नीन्त्ि क्षेि संगको 

सहकाया  ) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ को दफा २५( 

स्थानीय गरै सरकारी संस्था र नीन्त्ि क्षेि संगको सहकाया गन े

नीन्त्त  तय भई  कायागत सम्बरध स्थान्त्पत भएको । 

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

;xsfo{ ug]{ s'g} gLlt tyf sfo{qmd gePsf] .  

1.23 1.23 

  जम्मा प्राप्ताङ्क 2.46 2.46 
१०.३.१ अरतर सरकारी समरवय तथा स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदशेस्तरको आयोिना :yfgLo txn] ;‹Lo / k|b]z:t/sf] cfof]hgf 1.05 1.05 
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सहिीकरण  कायाारवयनमा समरवय, सहिीकरण र सहयोग गना  न्त्वषयमा 

िानकारी भई समरवयका लान्त्ग संरचना तयार भई संरचना 

न्त्क्रयान्त्शल भएको । 

sfof{Gjogdf ;dGjo, ;xhLs/0f / ;xof]u ug{  

ljifodf hfgsf/L eO{ ;dGjosf nflu 

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

१०.३.२ अरतर स्थानीय तह साझेदारी लागत रयनूीकरण, स्रोत साधनको अन्त्धकतम उपयोग वा 

प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लान्त्ग अरय गाउँपान्त्लका वा 

गाउँपान्त्लकासँग साझेदारीमा आयोिनाको संयनि 

व्यवस्थापन गना १ भरदा बढी  कायाक्रम संचालन भएको । 

nfut Go"gLs/0f, ;|f]t ;fwgsf] clwstd pkof]u 

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

ufpFkflnsf jf gu/kflnsf;Fu ;fem]bf/Ldf 

cfof]hgfsf] ;+o'Qm Joj:yfkg ug]{ ;Gbe{df s'g}  

sfo{ gePsf] . 

1.05 1.05 

१०.३.३   न्त्िलला समरवय सन्त्मन्त्त संगको 

समरवय 

न्त्वकास न्त्नमााण सम्बरधी कायामा सहन्त्िकरण गना न्त्िलला 

समरवय सन्त्मन्त्तबाट प्राप्त पषृ्टपोषण , सनझाव तथा अननगमन 

प्रन्त्तवेदन माथी कायापान्त्लकामा छलर्ल भई आवश्यक 

न्त्नणाय भएको । 

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

lhNnf ;dGjo ;ldltaf6 k|fKt k[i6kf]if0f , 

;'emfj tyf cg'udg k|ltj]bg dfyL 

sfo{kflnsfdf 5nkmn eO{ cfjZos lg0f{o ePsf] 

. 

0.63 1.05 

   जम्मा प्राप्ताङ्क 2.73 3.15 

खिषयगत के्षत्र १० को कुि जम्मा प्राप्ताांक 6.065  

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