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नेपालको संविधान २०७२ अन्तगगत स्थावपत स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो भूममका ननिागह 
गरै्द जिाफरे्दहहतालाई हर्दगो ढंगले िहन गनग उनीहरूले काम गने तौर तररका तथा योजना 
तजुगमाको शैली र चिन्तन पररिनतगत सन्र्दभग अनुरूप प्रभािकारी र पररणाममुखी हुनु 
आिश्यक छ । नयनै विषयहरूलाई सम्िोधन गनग स्थानीय सरकारका अियिहरूको 
(संस्थागत र संगठनात्मक व्यिस्था, मानि संशाधन तथा भौनतक पूिागधार) क्षमतामा सुधार 
ल्याउन आिश्यक छ । मानविय सीप र क्षमताको अचधकतम उपयोग गरै्द काममा नयााँपन 
तथा शैलीलाई मसजगनशील एिम ्पररणाममुखी निनाए सम्म सेिा प्रिाह गने ननकायहरूको 
संस्थागत क्षमताको र्दीर्गकालीन विकास हुाँरै्दन । संविधानको भािना,जनताको अपेक्षा र 
राजनैनतक र्दलहरुले ननिागिनको क्रममा र्ोषणापत्रमा गरेका प्रनतिद्धता अनुसार सेिा प्रिाहलाई सरल, सुलभ र पारर्दशी 
िनाउरै्द मसममत साधन श्रोतिाट जनताको अमसममत विकास ननमागणको आिश्कता पूरा गने कायग ननकै िुनौनतपूणग छ । 
तर यस नगरपामलका क्षेत्रमा रहेको बत्रधाममगक तपोोःभूमी हलेसी मन्न्र्दर लगायतका धाममगक पयगटककय स्थलहरु, आधुननक 
कृवष प्रणाली र िढ्र्दो व्यापार, व्यिसानयक केन्रको रुपमा रहेको यस हलेसी तुिािुङ नगरपामलकामा  विकासका 
संभािनाहरु धेरै छन ् । स्रोत साधनको पहहिान गरी आिश्यकताहरुको सही प्राथममकककरण र स्रोतको उपयुक्त 
व्यिस्थापन गनग सककएमा नगरपामलकाले विकासमा फड्को मानग सक्र्दछ । िुनौनतलाई अिसरको रुपमा रुपान्तरण गने 
हाम्रो प्रनतिद्धतालाई साकार पाने क्रमिद्ध प्रयासमा यो ३ िषे क्षमता विकास योजना ननमाणगले सेिाग्राही,संर् 
संस्था,सेिा प्रर्दायक ननकाय, न्जम्मेिार पर्दाचधकारी, नागररक समाज, कमगिारी, ननिागचित भई आउने जनप्रनतननचध 
एिम ्हामीसाँग सहाकायग गने सिैलाई सहयोग पुग्ने विश्िास मलएको छु । यसले िर्दमलर्दो पररन्स्थती र जन िाहना 
अनुसार ३ िषगको लाचग क्षमता विकास योजना कायागन्ियन गनग प्रथाममकता सहहतको खाका तयार गरेको छ । यसको 
क्रमिद्ध कायागन्ियनले हाम्रो नगरपामलकामा सुशासन कायम भई सेिा प्रिाह र विकास ननमाणगका कायगक्रम जनताको 
िाहना अनुसार गनग हामी सिकैो क्षमता अमभिदृ्चध हुने विश्िास मलएका छु । अन्तमा क्षमता विकास योजना तयार 
पानग आचथगक सहयोग पुर् याउनु हुने प्ररे्दश प्रमशक्षण केन्र,कलिलगुरी, झापा तथा सहजीकरण गनुग हुने इन्स्टच्युट फर 
इन्टरनेशनल डभेलपमेन्ट प्रा.मल. लमलतपुर र कमगिारीहरु सम्पूणगलाई धन्यिार्द हर्दरै्द यसको प्रभािकारी कायागन्ियनमा 
समेत सहयोगको अपेक्षा गर्दगछु । 
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क्षमता विकास योजनाको सारांश 

खोटांग न्जल्लाको हलेसी तिुािुङ नगरपामलकाको क्षमता विकास योजना सरं्ीय माममला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तह ससं्थागत क्षमता स्िमलु्यांकन कायगविचध २०७७ मा आधाररत 
भएर तयार गररएको छ |  यो योजना  प्ररे्दश प्ररे्दश केन्र, प्ररे्दश न. १ को आचथगक प्राविचधक सहयोगमा 
तयार गररएको छ | साथै यस क्षमता विकास योजना तीन आचथगक िषग (२०७९-८०, २०८१-८२)  सम्मको 
लाचग तयार गररएको हो | यस योजनाले क्षमता विकास योजनामा शासकीय प्रिन्ध, सगंठन तथा प्रशासन, 
िावषगक िजेट तथा योजना व्यिस्थापन, वित्तीय एि ंआचथगक व्यिस्थापन, सािगजननक सेिा प्रिाह, न्यानयक 
कायगसम्पार्दन, भौनतक पिुागधार, सामान्जक समािेशीकरण, िातािरण सरंक्षण तथा विपद् व्यिस्थापन र 
सहकायग र समन्िय जस्ता १० िटा क्षेत्रहरुलाई आधार मलइएको छ । यो क्षमता विकास योजनामा समय 
तथा स्रोतिद्ध गररएको कक्रयाकलाप सहहतको कायग तामलका उल्लेख छ । कक्रयाकलापहरु तीन िषग अिचधमा 
सम्पन्न भएपनछ पामलकाको विद्यमान कायग क्षमतामा िस्तगुत ढंगले रे्दख्न सककने गरी अमभिदृ्चध हुनेछ । 
कायग क्षमताका प्रस्ततु कक्रयाकलापहरु कायागन्ियन गनग स्रोतको आिश्यकता पर्दगछ । त्यसका लाचग माग र 
आपनूत गमा आधाररत अथागत कुन ै कक्रयाकलाप पामलका स्ियकंो आन्तररक आय आजगनिाट िा राजस्ि 
िााँडफााँडिाट व्यहोनुग पने हुन्छ भने धेरै कक्रयाकलापका लाचग िाहहने स्रोत आपनूत ग अथागत प्ररे्दश सशुासन 
केन्र, नेपाल सरकार तथा प्ररे्दश सरकारको आफ्ना िावषगक कायगक्रमहरुको कायागन्ियनको मसलमसलामा प्रातत 
हुने गर्दगछ । क्षमता विकास योजनामा समािेस भएका  कक्रयाकलापहरु र िजटे नगरपामलकाले आफ्नो मात्र 
स्रोतिाट व्यहोनुग पने रे्दखखरै्दन । 

हलेसी तिुािुङ नगरपामलकाको क्षमता विकास कक्रयाकलापलाई पहहलो र र्दोश्रो प्राथममकतामा िचगगकरण 
गररएको छ । प्रथम प्राथममकता अन्तगगत प्रस्ताि गररएका कक्रयाकलापहरु कायागन्ियन गनग  नगरपामलका 
आफैले सकेसम्म  स्रोतको जगेनाग गनग प्रत्येक िषग िन्ने गरेको िावषगक योजना तथा कायगक्रममा ती 
कक्रयाकलापहरु राख्न सझुाि हर्दइएको छ । त्यसगैरीर्दोश्रो प्राथममकतामा रहेका कक्रयाकलापहरुका ननममत्त 
विमभन्न साझेर्दारहरु खोजी गनग सककन्छ । 

नगरपामलकाको समग्र क्षमता अन्तराल पत्ता लगाउन े सन्र्दभगमा अध्ययन, लेखाजोखा गर्दाग सामान्जक 
समािेशीकरण, िातािरण सरंक्षण तथा विपद् व्यिस्थापन र सहकायग र समन्िय जस्ता विषय क्षमता पयागतत 
मात्रामा रहेको रे्दखखएन ।  त्यसगैरी, सािगजननक खररर्दको क्षेत्रमा ननयमहरु िाडोिाडो पररितगन भइरहने र 
प्राविचधक ननरे्दमशकाहरु सािगजननक खररर्द अनगुमन कायागलयले जारी गरररहने अिस्था हुाँर्दा सो को 
अद्यािचधक जानकारी विना गररएको खररर्दमा त्रटुीहरु रे्दखखन सक्छन ्। तसथग, पामलकाको यो क्षमता िढाउन 
अल्पकामलन एि ंर्दीर्गकामलन प्रमशक्षणको आिश्यकता रे्दखखएको छ । 
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हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको क्षमता ववकास योजना २०७९/८०-२०८१/८२ 

1 

 

१. पषृ्ठभरू्म 
 

नेपालको सवंवधानले स्थावपत प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो भलूमका ननवााह गदे जवाफदेहहतालाई हदगो ढङ्गले 
वहन गना उनीहरुले काम गने तौर तररका, कायाशलैी र चचन्तन अनरुुप थप प्रभावकारी र  पररणाममखुी 
हुन ुआवश्यक छ।  , स्थानीय सरकारको सेवाप्रवाह, व्यवस्थापन गने व्यवस्थापकीय क्षमता राम्रोसगं 
ववकास नभसैकेको र सघंीय सरकारको अन्तर सरकारी सन्यन्र व्यवस्थापनको लाचग पनन कम मार 
अनभुव छ।यसपैनन स्थानीय सरकारको प्रभावकाररता न ैसघंीयता कायाान्वयनमा लमयोको रुपमा काम गने 
कुरामा दईु मत छैन।स्थानीय सरकारद्धारा प्रवाह गररएका सेवा,सवुवधा तथा वस्त ुआम नागररकका अपेक्षा 
र चाहना अनरुुपका हुन सकेनन ् भने त्यसले जनननवााचचत प्रनतननचध र कमाचारी सयंन्रप्रनतको 
ववश्वसननयता घट्नकुा साथै राज्य र व्यवस्था प्रनत पनन नागररकहरुमा नरैाश्यता बढ्छ।यस कारण 
पररवनत ात सन्दभामा अपेक्षक्षत पररणाम हालसल गनाका लाचग स्थानीय सरकारको ससं्थागत साथसाथै मानव 
स्रोतको क्षमता ववकासमा सधुार ल्याउन आवश्यक छ, जसले गदाा सो मानवीय सीप र क्षमताको अचधकतम 
उपयोग गदे काममा नयााँपन तथा शलैीलाई लसजानशील एवम ्पररणाममखुी बनाउदै सेवा प्रवाहमा सोचेको 
पररणाम हालसल हुन सकोस ्| यथाथा, सब ैस्थानीय  सरकारले मानव सशंाधन, ववधी र काया प्रणाली तथा 
ससं्थागत क्षमताको क्रलमक रुपमा वदृ्चध गरी नागररकहरुप्रनत पणूारुपमा उत्तरदायी सरकारको रुपमा काम 
गना आवश्यक छ । 
स्थानीय तहको जनप्रनतननचध र कमाचारीको क्षमता ववकास आवश्यकता पहहचानले प्रलशक्षणको लाचग 
आवश्यकतामा आधाररत पाठ्यक्र ननमााण गना र ववलभन्न बबषयगत क्षेरमा प्रभावकारी रुपमा ज्ञान तथा 
सीप प्रदान गना आवश्यक सहयोग गदाछ।उचचत प्रकारको पाठ्यक्रम ननमााण गना र त्यस अनरुुप ताललम 
सञ्चालन गनाका लाचग आवश्यक साझा आवश्यकताहरु,चुनौतीहरु तथा कायाान्वयन रणनीनतहरु जान्न ु
महत्वपणूा हुन्छ।क्षमता आवश्यकताहरुको अध्ययनबाट ताललम प्रदायकहरुको लाचग प्राथलमकतामा रहेका 
क्षमता आवश्यकताहरु बारे ववचार गना र रणनीनतहरु त्यार गना सहयोग लमल्दछ । त्यसलैे हलेसी तवुाचुङ 
नगरपाललका जनप्रनतननचधहरु कमाचारीहरुका क्षमता आवश्यकता पहहचान गरी हलेसी तवुाचुङ 
नगरपाललकाको क्षमता ववकास योजना ननमााण गनाका लाचग यो पररयोजना प्रस्ताव तयार गररएको छ । 

२. लक्ष  

नगरपाललका र सहयोगी ननकायहरुको ससं्थागत तथा मानब ससंाधन क्षमता अलभवदृ्चध माफा त ववकास 
ब्यबस्थापन तथा साबाजननक बस्त ुतथा सेवा प्रवाहलाई प्रभाबकारी, गणुस्तरीय, नछटो छररतो र प्रभावकारी  
बनाउन मद्द्द गने लक्ष रहेको छ | 
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३. उद्देश्य  

क) हलेसी तवुाचुङ नगरपाललकामा भएका प्रमखु क्षमता ववकास(मानवीय क्षमता ववकास) को अवस्था 
(प्रमखु क्षमता ववकासका क्रक्रयाकलापहरु र त्यसले काया सम्पादनमा पारेको प्रभाव, क्षमता 
ववकासका क्षेरमा देखखएका समस्या तथा चूनौतीहरु) पत्ता लगाउने । 

ख) हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको जनननवााचचत प्रनतननचधको क्षमता ववकास आवश्यकता पहहचानका 
लाचग आवश्यक क्षमता ववकासका प्रमखु ववषयहरु पहहचान गने। 

ग) हलेसी तवुाचङु नगरपाललकामा कायारत कमाचारीहरुका लाचग आवश्यक क्षमता ववकासका प्रमखु 
ववषयहरु पहहचान गने (शाखागत तथा समग्र रुपमा) । 

घ) हलेसी तवुाचुङ नगरपाललकामा जनप्रनतननचधहरु र कमाचारीहरुका क्षमता ववकासका उपयकु्त माध्यम 
रणनीनतहरु पहहचान गने । 

उद्देश्यका सचूकहरु: 
 क्षमता ववकास योजनाको अन्त्य (आ.व. ०८१/८२) सम्ममा स्थानीय तह ससं्थागत क्षमता 

स्वमलु्यांकन कायाववचध, २०७७ बमोजजम स्वमापनमा यो नगरपाललकाले ७३ अकं प्राप्त गरेको 
हुनेछ । 

 आन्तररक राजस्वको पररचालनमा आधार वषा (आ.व. ०७९/८०) को तलुनामा १५ प्रनतशत वदृ्चध 
भएको हुनेछ । 

 क्षमता ववकास योजनाको अन्त्यमा सेवा तथा सवुवधामा पहुाँच कम रहेका समदुाय एव ंववपन्न 
वगाको सहभाचगतामा आधार वषाको न्यनूतम एक चौथाईले वदृ्चध भएको हुनेछ । 

 नगरपाललकाद्वारा सचंाललत योजना/कायाक्रमहरु मध्ये अचधकाशं (कम्तीमा तीन चौथाई) योजना 
कायाक्रमहरु लक्षक्षत लागत एव ंसमयमा सम्पन्न भएका हुनेछन ्। 

४. औचचत्य 
नगरपाललकाको क्षमता ववकास योजना ननमााण गनुाको औचचत्य ननम्न अनसुार छन ्:  

क) सबंबधानमा उल्लेखखत अचधकार र जजम्मेवारीहरु लाई राम्रो सगं सम्पादन गरर सवेाग्राहीहरु लाई नछटो 
छररतो, पारदशी, गणुात्मक, कम झन्झहटलो सेवा प्रवाह गने जजम्मेवारी एब दानयत्व स्थानीय सरकारको 
काया क्षेरमा रहेको  

ख)  स्थानीय सरकारबाट सचंालन गररने सामाजजक आचथाक, बातावरणीय गनतबबचध तथा पवूााधार ववकास 
ननमााणका कायाहरुलाइ हदगो र पररणाममखुी बनाउन ुपने काननुी र ननैतक दानयत्व रहेको 

ग)  स्थानीय सरकारका अचधकार र जजम्मेवारी राम्रो सगं सम्पादन गना ववलभन्न पदीय जजम्मेवारीमा रहेका 
जनननवााचचत प्रनतननचधहरु र कामाचारीहरुको क्षमता बबकास  गना  आवश्यक रहेको 

घ)  ववकास प्रशासनका नया आयाम, प्रबबचध र मान्यता अनसुार स्थानीय सरकारलाई क्रलमक रुपमा  
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ङ) प्रबबचधयकु्त बनाउदै नागररकहरुको अपेक्षा अनसुार काम गना सक्ने  गरी स्थानीय सरकारको ससं्थागत 
क्षमता ववकास गने आवश्यक रहेको | 

च)  माग र आपनूत ामा आधाररत क्षमता ववकास कायाक्रम सचंालन गरी आवश्यकता बोध गरेका क्षेरमा ज्ञान, 
लसप र धारणा ववकास तथा जनउत्तरदायी शासनं प्रणाली स्थावपत गना आवश्यक रहेको 

५. सन्दभि सामग्रीको अध्ययन  
नेपालको सवंवधान २०७२ ले केन्रीकृत र एकात्मक राज्य प्रणालीलाई अन्त्य गरी समानपुानतक, समावेशी 
र सहभाचगतामलूक लसद्धान्तको आधारमा सघंीय लोकताजन्रक गणतन्रात्मक राज्यव्यवस्था स्थापना 
गरेको छ । नेपालको सवंवधानले तीन तह (सघं, प्रदेश र स्थानीय) को सरकारको व्यवस्था गरी २०७३ 
फाल्गणुमा साववकका गाउाँ पाललका तथा नगरपाललकाहरूलाई खारेज गरी स्थानीय सरकारको नयााँ सरंचना 
कायम गरेको हो । नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू (२९३ नगरपाललकाहरू तथा ४६० गाउाँ पाललकाहरू) 
र ७७ वटा जजल्ला समन्वय सलमनतहरू स्थापना भएपनछ २०७४ साल असोजसम्ममा सब ैपनुगाहित स्थानीय 
सरकारहरूको ननवााचन सम्पन्न भएको चथयो । स्थानीय सरकारको ननवााचन सम्पन्न भए लगत्त ै२०७४ 
साल असोजमा न ैस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन जारी भएको 
चथयो । यी ऐनले सवंधैाननक व्यवस्था अनसुार स्थानीय शासन पद्धनतलाई सदुृढ गरी स्थानीय सरकारमा 
ववधानयकी, कायाकाररणी र न्यानयक अभ्यासलाई ससं्थागत गना ववत्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थानीय 
सरकारको अचधकारलाई थप स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 
सवंधैाननक व्यवस्था अन्तगात नयााँ शासकीय सरंचना अनसुार स्थापना भएका स्थानीय सरकारहरूलाई 
ववगतमा केन्रीय सरकार मातहत रहेका कनतपय ववषयगत कायाालयहरू माफा त ्प्रदान गररएका सेवाहरूलाई 
हस्तान्तरण गररएको छ । यसले गदाा ववगतको स्थानीय ननकायहरूको तलुनामा नयााँ सरंचना अनसुार 
स्थापना भएका स्थानीय सरकारहरूलाई ववत्तीय स्रोत साधनको अनतररक्त बढी अचधकार तथा जजम्मेवारी 
प्राप्त भएको छ । हदगो ववकासका लक्ष्यहरू हालसल गना, सखुी र समदृ्ध नेपाल ननमााण गना तथा 
सामाजजक न्याय स्थावपत गरी समतामलूक समाज ननमााण गने अलभभारा भएको स्थानीय सरकारले 
आफ्नो काया सम्पादन स्तर सधुारमा धेरै प्रयत्न गनुापने देखखएको छ । पररवनत ात सन्दभा अनसुारको 
जजम्मेवारी परूा गना स्थानीय सरकारहरूमा उपयकु्त ससं्थागत व्यवस्थाको स्थापना, आवश्यक कमाचारीहरू 
प्राजप्त तथा प्राप्त अचधकार क्षेरमा सेवा प्रदान तथा ववकासका लाचग योजना तजुामा तथा कायाान्वयनमा 
ननरन्तर सधुार ल्याउन जरूरी हुन्छ । जसका लाचग स्थानीय सरकारको ववद्यमान क्षमताको अध्ययन 
तथा ववश्लेषणको आधारमा योजना तजुामा गरी कायाान्वन गदै जानपुने हुन्छ । क्षमताबबकासको योजना 
तजुामा गदाा ससं्थागत क्षमता, मानब ससंाधन ववकास क्षमता र ऐन नीनत ननयमसम्बजन्धत क्षमतालाई 
ध्यान हदन ुपदाछ |  
ससं्थागत क्षमता भन्नाले सामान्यतया कुन ै ननजश्चत समयमा ससं्थाको भलूमका तथा जजम्मेवारी परूा 
गनाका लाचग ससं्था तथा ससं्थाको प्रत्यक्ष पहुाँचलभर रहेको दक्षता, सीप, बझुाइ, धारणा, मलू्य, सम्बन्ध, 
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व्यवहार, स्रोत र साधनको समग्र अवस्थालाई बझुाउाँदछ । क्षमता ववकासले भलूमका तथा जजम्मेवारी परूा 
गनाका लाचग व्यजक्त, सगंिन तथा समाजमा रहेको त्यस्तो ज्ञान, सीप र धारणालाई जनाउाँ दछ, जसल े
ननम्न काया गना सक्ने क्षमता ववकास गराउाँदछ :  सीप, क्षमता तथा स्रोतको उपयोचगतामा वदृ्चध गने, 
बझुाइ तथा सम्बन्धलाई सदुृढ बनाउने, दीगोपनाका लाचग मलू्य, धारणा र उत्पे्ररणाका मदु्दाहरूलाई 
सम्बोधन गने काम गदाछ|  यसका साथै ससं्थागत क्षमता ववकास नीनतले क्षमता ववकास कसरी गने  
भन्ने तररका ननधाारण गदाछ। जस्त ै;  परुाना तथा अनपुयकु्त क्षमताहरूलाई हटाउने वा रूपान्तरण गने, 
ववद्यमान क्षमतालाई अचधकतम प्रयोग गने,ववद्यमान क्षमताको ववकास तथा सदुृढीकरण गने, नयााँ क्षमता 
स्थापना गने जस्ता कायाहरु नीनत ननयममा आधाररत हुने गदाछन । 
क्षमता ववकास लामो ननरन्तर प्रक्रक्रया हो | यसको माध्यमले व्यजक्त, सगंिन र समाजमा आइपने 
समस्याहरु समाधान गना, सम्भाव्यताको खोजज गना, सम्भावनाहरुको उपयोग गना तथा समय सापेक्ष 
ववकासका ननधााररत उद्देश्यहरू प्राप्त गना आवश्यक ज्ञान, सीप र धारणा प्राप्त गदाछ । क्षमता ववकास 
शब्दले व्यजक्तको ज्ञान, लसप र धारणामा सकारात्मक प्रभाव ल्याउनकुा साथै समग्र ससं्था र प्रणालीको 
काया दक्षता र प्रभावकाररता वदृ्चध भन्ने बझुाउाँ दछ ।  
ससं्थागत क्षमता भन्नाले सामान्यतया कुन ै ननजश्चत समयमा ससं्थाको भलूमका तथा जजम्मेवारी परूा 
गनाका लाचग ससं्था तथा ससं्थाको प्रत्यक्ष पहुाँचलभर रहेको दक्षता, सीप, बझुाइ, धारणा, मलू्य, सम्बन्ध, 
व्यवहार, स्रोत र साधनको समग्र अवस्थालाई बझुाउाँदछ । क्षमता ववकासले भलूमका तथा जजम्मेवारी परूा 
गनाका लाचग व्यजक्त, सगंिन तथा समाजमा रहेको त्यस्तो ज्ञान, सीप र धारणालाई जनाउाँ दछ |  जसल े 
सीप, क्षमता तथा स्रोतको उपयोचगतामा वदृ्चध गने, बझुाइ तथा सम्बन्धलाई सदुृढ बनाउने , दीगोपनाका 
लाचग मलू्य, धारणा र उत्पे्ररणाका मदु्दाहरूलाई सम्बोधन गने गदाछ । 
हलेसी तवुाचुङ नगरपार्लकाको अपेक्षक्षत प्रततफल 
क्षमता ववकास योजनाको कायाान्वयनबाट ननम्न प्रनतफलको अपेक्षा गररएको छ: 

 हलेसी तवुाचुङ नगरपाललकाको सगंिनात्मक सरंचनामा देखखएको क्षमता अन्तराल पत्ता लगाई 
मावन ससंाधन ववकासको अवसर प्राप्त गनेछ । 

 नगरपाललकाको मानव ससंाधन ववकासको प्राथलमकता ननधाारण गरी सो क्षेरमा उपलव्ध श्रोत 
ववननयोजन गनाका लाचग ३ वष ेक्षमता ववकास कायायोजना प्रमखु आधार हुनेछ । 

 माग र आपनूत ाको आधारमा क्षमता ववकास कायायोजनालाई वचगाकरण गरी श्रोत साधन जुटाउन 
उपयकु्त अवसर प्राप्त हुनेछ । 

 समदुाय र सरोकारवालाहरुको काया सम्पादन स्तरमा समेत वदृ्चध हुनेछ । 
 नगरपाललकाका आचथाक तथा वववत्तय एव ं भौनतक प्रनतवेदनहरु समयानकुुल रुपमा तयार एव ं

सावाजनीक्रककरण हुनेछन ्। 
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६. हलेसी तवुाचुुंग नगरपार्लकाको सुंक्षक्षप्त पररचय: 
हलेसी तवुाचुङ नगरपाललकाको नामाकरण नेपालकै प्रलसद्ध हहन्द,ु क्रकरााँत एव ंबौद्ध धमाावलम्वीहरुको 
तीथास्थल “हलेसी महादेवस्थल” क्रकरााँत ससं्कृनतको उद्गम स्थल अथवा आहदभलूमको रुपमा पररचचत 
“तवुाचुङ जयजुम डााँडा” को नामबाट गररएको हो । हलेसी महादेवलाई हहन्द ुधमाावलम्बीले पवूाको पशपुनत, 
बौद्धमागीले दोश्रो लजुम्बनी र क्रकरााँत धमाावलम्बीहरुले आहदम भलूम िान्छन ्। 
भौगोललक अवस्था, क्षेरफल एव ंप्रशासननक ववभाजन: सामहुरक सतहबाट कररव ३०० लमटर देखख १८३५ 
लमटर उचाईमा अवजस्थत यस नगरपाललकाको क्षेरफल २८०.१७ वगा क्रकलममा फैललएको छ । खोटाङ 
जजल्लाको १७.५९ प्रनतशत भभूाग यस नगरपाललकाल ेओगटेको छ । यस नगरपाललकाको पजश्चममा 
दधुकोशी नदी, दक्षक्षणमा सनुकोशी नदी, दक्षक्षणपवूामा हदप्रङु्ग चुईचुम्मा गाउाँ पाललका र पवूी भागमा हदक्तले 
रुपाकोट मझुुवागढी नगरपाललका पदाछ भने उत्तरी भेगमा रावाबेसी गाउाँपाललका पदाछ ।  
 
यो नगरपाललका पहाडी भेगमा अवजस्थत छ र यसको भधूरातल मखू्यतया महाभारत पवातले ढाकेको छ 
। ० देखख ४५ डडग्रीसम्मको लभरालो जमीन रहेको यस नगरपाललकामा २५ वटा भन्दा बढी साना तथा िूला 
खोलाहरु रहेको एव ंदइुनतरको भाग दधुकोशी र सनुकोशी नदीले घेरेको भएतापनन कोशी आसपासका केही 
भाग बाहेक अचधकांश भभूाग सखु्खाग्रस्त रहेका छन ्। यस क्षेरमा धान, मकै, गहुाँ, कोदो, आल,ु तरकारी, 
सदाबहार तथा पतझड फलफूल, अदवुा, अलचैी, कफी आहद लगाईन्छ । 
नगरपाललकाको कूल क्षेरफलको ३७.१ प्रनतशत भ–ूभाग कृवष जमीनले ओगटेको छ भने वन तथा चरण 
क्षेरले ३६.३ प्रनतशत र झाडीले २२.० प्रनतशत ओगटेको छ ।  
वडागत क्षेरफलका आधारमा सवभैन्दा िूलो वडा न.ं ११ रहेको देखखन्छ भने जनसखं्याको हहसावले िूलो 
वडा न.ं ५ मा १३.३४ प्रनतशत जनसखं्या रहेको छ । जनघनत्वको हहसावले वडा न.ं ६ मा २४१ जना प्रनत 
क्रकलम बसोवास रहेको देखखन्छ । श्रोतः हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको आवचधक योजना  (२०७६/७७ – २०८०/८१)   

नगरपार्लकाको आचथिक तथा सामाजिक अवस्था: यस नगरपाललकामा ८८ प्रनतशत जनसखं्या कृवष 
तथा पशपुालन कायामा सलंग्न रहेको देखखन्छ । आफ्न ैउत्पादनले वषाभरी खान पगु्ने पररवार १०.३६ 
प्रनतशत रहेको छ । जनसखं्याको ४.७४ प्रनतशत व्यापार व्यवसायमा र २.३५ प्रनतशत बदेैलशक रोजगारीमा 
सलंग्न रहेको देखखन्छ । घरधुरी सवेक्षण २०७५ अनसुार नगरपाललकाको साक्षरता प्रनतशत ८३.३७ रहेको 
देखखन्छ ।साक्षरमार भएको जनसखं्याको प्रनतशत २६.९२, आधारभतू लशक्षा परूा गने २१.६४ प्रनतशत, 
माध्यालमक वा सो भन्दा बढी योग्यता हालसल गनेको प्रनतशत ३०.६३ रहेको देखखन्छ । ववद्यालय बाहहर 
रहेका वालवाललकाहरुको सखं्या १६६ जना रहेको देखखन्छ । नगरपाललकालभर ८५ वटा आधारभतू र ७ वटा 
माध्यालमक ववद्यालय सचंालनमा रहेका छन ्। नगरपाललकालभर जम्मा ८ वटा स्वास््य ससं्थाहरुले सेवा 
प्रदान गरररहेका छन ्। ९० प्रनतशत बाललबाललकाले ववलभन्न स्वास््य ससं्थाहरुबाट खोप सेवा प्राप्त गरेको 
देखखन्छ । कुपोषणको अवस्था हेदाा अझै २.१५ प्रनतशत बाललबाललका कुपोषणको लशकार भरैहेको देखखन्छ 
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। यस क्षेरमा ११ वटा बचथाङ्ग सेन्टर सचंालनमा रहेको छ भने स्वास््य ससं्थामा सतु्केरी गराउनेको 
प्रनतशत ५४ रहेको छ । श्रोतः हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको आवचधक योजना  (२०७६÷७७ – २०८०÷८१)  

नगरपाललकाको जनसाङ्खखक अवस्थाः केजन्रय त्यांक ववभागको प्रारजम्भक प्रनतवेदन अनसुार यस 
नगरपाललकाको जम्मा घरधुरी सखं्या ५९४८ रहेको छ भने जम्मा पररवार सखं्या ६४४९ रहेको छ  |
नगरपाललकाको जम्मा जनसख्या २७२७४ रहेकोमा परुुषको सखं्या १३४३४ र महहलाको सखं्या १३८४० रहेको 
छ | 
 

७. क्षमता ववकास योिनाको पररचय 
क्षमता ववकास योजना भन्नाले मानबबय ससंाधन र सस्थागत बबकासका लाचग नगरपाललकाका कमाचारीहरु  
बतामान अवस्थामा रहेको सीप, दक्षता, कायाकुशलताको पहहचान गने र  आगामी हदनमा प्रभावकारी ढंगल े 
काया गरर ननतजामखुी जवाफदेही कायाप्रणालीको व्यवस्थाका गनाको लाचग आवश्यक क्षमता र सीप 
ववकासका कायाक्रमको योजना ननमााण गने काया लाई  बझुाउछ|  क्षमता ववकास योजनाको बबषय बस्त ु
तथा लक्षक्षत क्षरेको आधारमा क्षमता ववकास योजनालाई दईु क्रकलसममा बबभाजन गररएको छ :  
७.१. सुंस्थागत क्षमता ववकास योिना 
नगरपाललकाले ससं्थागत क्षमता ववकास योजना सम्बजन्धत सब ै पक्षहरूलाई समेटी सहभाचगतात्मक 
ववचधबाट तयार गररएको चथयो। ससं्थागत क्षमता ववकास योजना तजुामाका साथै कायासम्पादनका ननम्न 
अनसुार गररएको  चथयो: 
 
क्षमता ववकासको योिना तथा नीतत तिुिमा प्रक्रियाबारे अर्भमखुीकरणः नगरपाललकाको क्षमता ववकास 
योजना तजुामा ववषयमा जानकारी गराउन प्रमखु प्रशासकीय अचधकृतको अध्यक्षतामा एक हदनको 
अलभमखुीकरण कायाक्रम सञ्चालन गररएको चथयो । नगरपाललकामा कायारत शाखा प्रमखुहरू तथा वडा 
अध्यक्षहरु वडा सचचवहरूको सहभाचगतामा क्षमता बबकास अलभमखुीकरण गररनकुो साथै  योजना ननमााणको 
लाचग छलफल गररएको चथयो । यसका नगरपाललकामा मानव सशंाधन शाखा गिन नभएको र प्रशासनल े
न ैमानब ससंाधन ववकास सम्बजन्ध सम्पादन गने कायाहरु गने गरेको छ | मानब ससंाधन ववकास इकाई 
वा शाखा गिन गरर नीनत, कायाववचध र बजटे तथा क्षमता ववकास योजना ननमााण गनुा पने देखखन्छ |  
मानव सशंाधन ववकास एकाइ गिन गरी सलमनतको सचचवालयका रूपमा जजम्मेवारी हदन ुउपयकु्त हुने 
देखखन्छ । 
 
७.२. मानब सुंसाधन त्रबकास योिना   
नगरपाललकाल ेससं्थागत क्षमता ववकास योजनामा पहहचान भएका ववद्यमान मानव सशंाधनको ज्ञान, 
सीप र धारणा ववकासका लाचग समावेश गनुापने ववषयवस्त,ु ववचध तथा सहभागीहरूको पहहचान गना मानव 
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सशंाधन ववकास योजना तजुामा गररएको छ । मानव सशंाधनको क्षमता लखेाजोखा गनाको लाचग बबषयगत 
शाखामा  कायारत कमाचारीको कायावववरण अनसुार गनुापने कायाका लाचग आवश्यक पने ज्ञान, सीप र 
धारणा तथा ननजमा रहेको ववद्यमान ज्ञान, सीप र धारणाबीचको अन्तर पहहचान गनाको लाचग प्रश्नावली 
तयार गरर सम्बजन्धत शाखामा ववतरण गररएको चथयो।  कमाचारीको हुनपुने र बबधमान ज्ञान, सीप र 
धारणाको अन्तर पहहचान गने काया व्यजक्तगत र समहूगत रूपमा  सकंलन गररएको चथयो। नगरपाललकाको 
बबध्यमान मानव सशंाधनको क्षमता लेखाजोखा फारामको ढााँचा अनसुचूी ३ मा  उल्ल्लेख गररएको छ । 
 

८. क्षमता ववकास योिना तनमािणका त्रबचध प्रक्रिया 

इजन्स्टच्यटु फर इन्टरनेशनल डभेलपमेन्टले हलेसी तवुाचुङ नगरपाललका र प्रदेश प्रलशक्षण केन्र प्रदेश न ं
१ सगं समन्वयमा हलेसी तवुाचुङ नगरपाललकाको क्षमता ववकास योजना ननमााण गरेका बबचध र प्रक्रक्रया 
ननम्न अनसुार छन ्: 

८.१. सन्दभि सामग्री अध्ययन/दस्तावेि अध्ययन  

आई.आई.डी.का परामशादाताले हलेसी तवुाचुङ नगरपाललकाको जनप्रनतननचधहरु र कमाचारीहरुका क्षमता 
आवश्यक पहहचान अध्ययनका लाचग चाहहने आवश्यक दस्तावेज तथा त्यांक सकंलन गरर अध्ययन गररएको 
चथयो | यसगैरी नगरपाललकाको आवचधक योजना, वस्तगुत वववरण (प्रोफाइल), नगरपाललकाको वावषाक 
रणनीनत तथा योजना, सनंघयता कायान्वयनका लाचग आवश्यक क्षमताको लखेाजोखा, सनंघयतातफा को सकं्रमण 
व्यवस्थापनका लाचग तयार गररएको नीनतपर र स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहहचान अध्ययन 
प्रनतवेदनहरुको पनुरावलोकन एवम अध्ययन गरर सोहह सन्दभा  सामग्रीलाई आधार मानेर यस नगरपाललकाको 
ववश्लेषण गरर क्षमता ववकास योजना तजुामा गररएको चथयो  | 

८.२ प्रश्नावली तयार  

आई.आई.डी.का परामशादाताले हलेसी तवुाचुङ नगरपाललकाको जनप्रनतननचधहरु र कमाचारीहरुका क्षमता 
आवश्यकता  पहहचान अध्ययन सगं ैक्षमता ववकास योजना ननमााणका लाचग चाहहने त्यांक सकंलन गना 
प्रश्नावली तयार गरी सचूना सकंलन गररएको छ | प्रश्नावलीमा हलेसी तवुाचङु नगरपाललकामा भएका मानवीय 
क्षमता ववकासले काया सम्पादनमा पारेको सकारात्मक प्रभाव, क्षमता ववकासका क्षेरमा देखखएका समस्या, 
चूनौतीहरु र अवसरहरु ववश्लेषण गरर आवश्यक रणनीनतहरु  तयार गना  सम्बजन्धत ववषयहरुका प्रश्नावली 
माफा त सकंलन भएका उत्तरले मद्दत गरेका चथए| 
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८.३ प्रमखु सचूनादाता सुंगको अन्तरवाताि  

स्रोत व्यजक्तहरुले नगरपाललकाका बबषयगत शाखाका अचधकृत, कमाचारीहरु लगायतका  प्रमखु सचूनादातासगं 
अन्तवााताा गरेर सचूना सकंलन गररएको चथयो | अन्तवााताामा प्रमखु प्रशासकीय अचधकृत ,शाखा प्रमखुहरु, 
बबषयगत सलमनतका सयंोजकहरुका साथै अन्य कमाचारीहरुसगं अन्तवााताा  ललइएको चथयो|  

८.४  सरोकारवाला तनकायहरूसँग  कायिशाला गोष्ठी  

हलेसी तवुाचुङ नगरपाललकाको जनप्रनतननचध र कमाचारीसगं कायाशाला गोष्िी सचंालन गरर नगरपाललकाका 
कमाचारीहरु र जनप्रनतननचधहरुलाई  क्षमता ववकास योजना तजुामा सम्बजन्ध अलभमखुीकारण  आवश्यकता 
पहहचान सगं ै क्षमता ववकास योजनाको लाचग प्राप्त भएका सचूनाहरुको ववश्लेषण गरर प्रनतवेदन तयार 
गररएको छ |  

८.५. सचूना सुंकलन तथा ववश्लेषण:  नगरपाललकाको क्षमता ववकास अध्ययनकायाको सहजीकरण र समन्वय  
गने स्रोत व्यजक्तद्वारा  सचूनाहरु सकंलन गररएको चथयो | साथै   नगरपाललकाको सवल पक्ष्,कमजोर पक्ष, 
अवसर  र चुनौती (SWOT) बबश्लेषण गदाा भौनतक स्रोत साधन, ऐन, ननयम, बबचध र प्रणाली, जनशजक्त 
व्यवस्था र ज्ञान,सीप र दक्षतालाई ध्यानमा राखेर गररएको चथयो |  SWOT ववश्लेषण गदाा नगरपाललकामा 
उपलब्ध अवसर र सबल पक्ष लाई बढाउदै जाने र कमजोरी तथा बाधालाई घटाउदै जाने क्रकलसमले क्षमता 
बबकासका लाचग गनुा पने कायाहरुको सचुी तयार पाररएको चथयो |  सोही अनरुुप क्षमता ववकास योजना 
तजुामा गररएको चथयो | 

८.६ क्षमता ववकास योिना  तनमािण तथा  पेश 

आइ.आइ.डी.ले प्राप्त सचूना तथा सल्लाह सझुावहरुलाई समावेश गरी हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको 
क्षमता ववकास योजना योजना ननमााण गरी नगरपाललका र प्रदेश प्रलशक्षण केन्र प्रदेस १ समक्ष पेश 
गररएको छ |
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९. हलेसी तवुाचुङ नगरपार्लका, खोटाङको क्षमता लखेािोखा र अन्तराल पहहचान 

हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको क्षमता आवश्यकता पहहचान गनुा अगाडड ववद्यमान क्षमता जस्थनतको लेखाजोखा गनुा आवश्यक छ । यसको ववषय ववज्ञहरुले 
खोटाङ जजल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अचधकृत, शाखाका कमाचारीहरु, वडाध्यक्ष, वडा वडा सदस्य, सचचवहरुसाँग 
प्रत्यक्ष भेटघाट र अन्तरक्रक्रया गरी वववरण प्राप्त गरेको चथयो । यसकैो आधारमा गररएको उक्त नगरपाललकाको क्षमता लेखाजोखा देहाय बमोजजम देखखएको छ 
:— 

९.१) मानव सुंसाधनको अवस्था त्रबस्लेषण: 

पदीय 
जिम्वेवारी/पद  

सम्पादन गनुि पने प्रमुख कायि  कायि सम्पादनको ववद्धमान 
अवस्था  

कायि सम्पादनमा देखखएको 
अन्तराल GAP 

कायि सम्पादन सुधारको 
लाचग आवश्यक क्षमता 
ववकास कायििम ज्ञान, सीप, 
दक्षता  

क्षमता 
ववकासको क्षेि  
मानव सुंसाधन 
वा सस्थागत वा 
प्रणालीगत  

नगर प्रमुख  सभाको कायासूची, बैिक, 
आह्वान र ननणाय कायाान्वयन 
गराउने  

 वावषाक budget तथा कायाक्रम 
समयमै पेस भएर पाररत 
भएको जस्त ैआ.व. २०७७/७८ 
को वावषाक budget तथा 
कायाक्रम असार १० गत े पेस 
भएर पाररत भएको  

 

 वावषाक प्रगनत सलमक्षा 
नभएको, 

 स्थानीय ववकास समस्या 
समाधान सलमनत गिन 
नभएको  

 १२ वटै महहनामा 
कायापाललकाको बैिक 
नबसेको र पूवा बैिकका 
ननणायको सलमक्षा नभएको  

 जवाफदेहहताका औजारको 
प्रयोग कम मारामा भएको  

 वावषाक प्रगनत सलमक्षा र 
budget तुजामा 
सम्बजन्ध क्षमता 
अलभवदृ्चध कायाक्रम  

सस्थागत  
 
मानव 
संसाधन  

ऐन कानून ननमााण सम्बजन्ध   नगरपाललकाको संचालनको 
लाचग झन्ड ै ४० वटा ऐन 
लगायत ननदेलशका, 
ननयमावली, कायाववचध समेत 

 आन्तररक ननयन्रण प्रणाली, 
सेवा प्रवाहका साथ साथै 
अन्य कानूनहरु ननमााण 
नभएको  

कानून ननमााण सम्बजन्ध 
अलभमुखखरण कायाक्रम  

मानव संसाधन  
 
सस्थागत  
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गरर ७३ वटा कानून जारर गनुा 
पनेमा हालसम्ममा ऐन 
लगायत ननदेलशका, 
ननयमावली, कायाववचध, 
ननदेलशका गरी ३९  वटा जारी 
भएको   

 कानून तजुामा गने बबज्ञ 
जनशजक्त नभएको  

प्रशासकीय तथा आचथाक 
व्यवस्थापन  

 नगरपाललका, वडा 
सलमनतहरुको, कमाचारी 
प्रशासनको ननयलमत कायाको 
रेखदेख नगरपाललकाबाट 
गररएको  

 नगरको सेवा प्रवाह सम्बजन्ध 
गुनासो व्यवस्थापन नगर 
प्रमुखबाट भैरहेको  

 गुनासो दताा र समाधानको 
लाचग भएका प्रयासको 
अलभलेखीकरण नभएको  

सस्थागत अलभलेखीकरण, 
नेततृ्व ववकास, कायाालय 
व्यवस्थापन सम्बजन्ध 
प्रलशक्षण 

मानव संसाधन  
 
 

नगर उपप्रमुख  ववलभन्न सलमनतको संयोजक 
भई काया गने  

 अनुगमन सलमनतको संयोजक 
भई काम गरेको  

 न्यायीक सलमनतको संयोजक 
भई काम गरेको । 

 राजस्व परामशा सलमनतको 
संयोजक भइ काम गरेको 

 बजेट तथा कायाक्रम तजुामा 
सलमनतको संयोजक भइ काम 
गरेको  

 राजस्व सुधार योजना 
ननमााण नभएको  

 प्राय योजनाको अनुगमन 
भएपनन अनुगमन प्रनतवेदन 
अनुसार काया गना 
नसक्रकएको  

 राजस्व सुधार 
कायायोजना ननमााण  

 बजेट तथा कायाक्रम 
तजुामा सम्बजन्ध 
अलभमुखीकरण  

 अनुगमन तथा मूल्यांकन 
सम्बजन्ध क्षमता ववकास 
कायाक्रम  

मानव संसाधन  
 
 
प्रणालीगत  

वडा अध्यक्ष   कायापाललकाको सदस्य र 
वडा सलमनतको समन्वय 
कताा भई काया गने  

 वडामा ननजश्चत समयमा 
बैिक बस्ने गरेको  

 सबै वडामा वडा कायाालय भई 
ननयलमत सेवा प्रदान भएको  

 सबै वडामा वडा सचचब 
नभएकोले १ जनालाई २ 
वटासम्म वडाको जजम्वेवारी 
हदएको  

 योजना कायाान्वयनमा 
गुणस्तरीयता अलभबदृ्चध 
सम्बजन्ध ताललम 
कायाक्रम  

मानव संसाधन  
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 योजना तथा कायाक्रमको , 
कायाान्वयनअनुगमन, 
सलमक्षा गने  

 लसफाररस गने तथा 
प्रमाखणत गने  

 नागररक बडापरमा उल्लेख 
भएको  सेवा प्रवाह ननयलमत 
भएको  

 करारमा कमाचारी राखेर 
कायासंचालन गरेको  

 योजना कायाान्वयन, 
अनुगमन र समीक्षाको 
कायादक्षतामा कलम  

कायापाललका 
सदस्य  

 ववषयगत क्षेरको संयोजक 
रहेर काया गने  

 कायापाललकाले तोकेको काया 
गने  

   कायापाललकाको भूलमका र 
ववषय क्षेर को बारेमा 
अलभमुखखरण  

 मानव 
संसाधन 

प्रमुख 
प्रशासकीय 
अचधकृत  

 कायापाललकाको ननणाय 
कायाान्वयन सम्बजन्ध  

 दैननक प्रशासन संचालन 
सम्बजन्धत  

 योजना, सावाजननक खररद, 
आचथाक प्रशासन तथा लेखा 
परीक्षण सम्बजन्ध  

 अनुगमन र मुल्यांकन 
सम्बजन्ध 

 सबै प्रकारका प्रशासननक काया 
र बैिकहरु समयमै संचालन 
गरेको  

 नगरसभा समयमै सम्पन्न 
गरेको, खचाागारन ेअजख्तयारी 
प्राप्तगरी budget कायान्वयन 
गरेको, आचथाक कारोबारको 
अलभलेख राख्न लागाएको  

 कायापाललकाको प्रनतननचधत्व 
गरर अन्तर सरकारी तहको 
बैिकमा भाग ललने गरेको  

 खररद गुरुयोजना नबनाएको  
 साझा सरोकारको ववषयमा 

अन्तर स्थानीय तह सहकाया 
र समन्वय गने नीनत, 
संरचना प्रभावकारी नभएको  

 सेवा प्रनतको सन्तुस्टी मापन 
नभएको  

 गत वषाको अजन्तम लेखा 
परीक्षण भई कूल खचाको ५ 
प्रनतशत भन्दा बढी वेरुज ु
देखखएको  

 सावाजननक खररद 
सम्बजन्धत आधारभूत 
ताललम, 

 अन्तर स्थानीय तह 
सहकाया र समन्वय 
सम्बजन्धत 
अलभमुखीकरण  

 सेवा प्रनतको सन्तुस्टी 
मापन कायाक्रम  

 लेखापरीक्षण तथा बेरुजु 
फर्छायौट सम्बजन्धत 
प्रलशक्षण 

मानब संसाधन  

ववषयगत शाखाहरु: 
प्रशासन, 
योजना तथा 
अनुगमन 
शाखा 
 

  वावषाक तथा आवचधक 
योजना तयार गने  

 जनसहभागीतात्मक योजना 
ननमााण गने र योजनाको 
प्राथलमकता ननधाारण गने  

 आवचधक योजना तयार भएको 
तर मध्यकालीन खचा संरचना 
तयार नभएको  

 सावाजननक सुनुवाई र 
सामाजजक परीक्षण नभएको 

 वावषाक प्रगनत सलमक्षा नभएको  

 नगरपाललकाको आवचधक 
योजना अनुसार  
मध्यकालीन खचाको  
अवस्थाको बबस्लेषण 
नभएको  

 जवाफदेहहताको अलभववद्चध 

 जवाफदेहहताका 
औजारहरुको 
अलभमुखखरण 

 सेवाग्राहीको सन्तुस्टी 
मापन 

मानव संसाधन  
 
 
प्रणालीगत  
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 O & M survey गरर 
नगरपाललकाको कमाचारी 
संरचना चुस्त बनाउने  

 जवाफदेहहताका औजारहरु 
प्रयोग गने  

 पदाचधकारी र कमाचारीको 
आचार संहहता बनाएर लागु 
गने  

 हदगो ववकासका लक्षहरु 
स्थानीयकरण गने  

 कमाचारीहरुको काया 
सम्पादन सम्झौता तयार 
गरर लागु गने  

 क्षमता ववकासका 
कायाक्रमहरु पहहचान गरर 
बजेटको व्यवस्था गने  

 नगरपाललकाको जम्मा स्वीकृत 
दरवन्दी मध्धे पदहरु ररक्त 
रहेको  

 सेवाग्राही सन्तुस्टी सवेक्षण 
नभएको  

पदाचधकारीको आचार संहहता लागु 
भएको तर कमाचारीको नबनेको 
 क्षमता ववकास योजना 

नबनेको  
 

 वावषाक प्रगनत सलमक्षा 
नभएकोले वावषाक कायाक्रम 
र budget बीचको उपलजब्ध 
मापन गना नसक्रकएको  

 सेवाग्राहीको सन्तुस्टी मापन 
नभएको  

 पदाचधकारी र कमाचारीको 
क्षमता पहहचान र क्षमता 
ववकासका कायाक्रमहरु 
संचालन नभएको  

 हदगो ववकासका लक्षहरु 
स्थानीयकरण गने नीनत 
नभएकोले नेपाल सरकारले 
ललएको नीनतलाई टेवा 
पुयााउन नसकेको  

 हदगो ववकासका लक्षहरु 
स्थानीयकरण सम्बजन्ध 
अलभमुखखरण कायाक्रम  

 बजेट तथा कायाक्रम 
ननमााण र बजेट तथा 
कायाक्रम तजुामा र पाररत 
गने कायामा सम्बद्ध 
सलमनत र समन्वय 
सम्बजन्ध अनुलशक्षण   

महहला तथा 
बालबाललका/स
ाामाजजक 
ववकास शाखा  
तथा स्वास््य 
शाखा  

 नगरपाललकाको 
जनसहभाचगता नीनत बनाई 
लागु गने  

 लक्षक्षत वगाको सहभागीता र 
आवचधक र वावषाक 
योजनामा लक्षक्षत वगाको 
budget को सुननजस्चतता 
गने   

 बेरोजगारहरुको त्यांक 
संकलन गने  

 समानुपानतक सामाजजक 
समावेसीकरणलाई प्राथलमकता 
हदएको  

 बनेका सलमनत, कायादलहरु 
समावेसी रहेको  

 लक्षक्षत वगाका कायाक्रमहरु 
संचालन भएको  

 नगरपाललकामा ---स्वास््य 
चौकी रहेका  

 सामाजजक ववकास सलमनत 
गिन भई काया गरर रहेको  
 

 लक्षक्षत वगाका कायाक्रमहरु 
संचालन भएको तर अपेक्षक्षत 
उपलजब्ध प्राप्त नभएको  

 स्वास््य चौकीमा दरवन्दी 
अनुसारको स्वास््य कमी 
नभएको 

  स्वास््य सेवामा 
नागररकहरुको पहुचको 
अध्ययन नभएको  

 सामाजजक ववभेदको 
न्यूनीकरण नभएको  

 लैंचगक समानता तथा 
सामाजजक समावशेीकरण 
परीक्षण  

 लैंचगक उत्तरदायी बजेट 
परीक्षण  

 लैंचगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरणको  र 
जनसहभाचगताको बारेमा   
अलभमुखीकरण कायाक्रम 
संचालन  

 सस्थागत  
 
 
 
 
सस्थागत 
 
सस्थागत 
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 स्वास््य सेवामा 
नागररकहरुको पहुच 
सुननजस्चत गने  
 

 स्वास््य सेवामा 
नागररकहरुको पहुचको 
अध्ययन 

सस्थागत 
  

पूवााधार 
ववकास  तथा 
वातावरण 
शाखा  

 भवन सम्बजन्धत 
मापदण्डको तजुामा, 
कायान्वयन र ननयमन  

 अपाङ्ग मैरी तथा 
वातावरण मैरी संरचनाको 
ननमााण तथा व्यवस्थापन  

 वातावरण, सरसफाई तथा 
ववपद व्यवस्थापन  

 ववपद व्यवस्थापन कायाववचध 
रहेको  

 अपाङ्ग मैरी तथा वातावरण 
मैरी संरचनाको ननमााण तथा 
व्यवस्थापन सुरु भएको  

 फोहोर मैला व्यवस्थापनको 
लाचग नीनत ननधाारण भएको 
 

 राजस्िय भवनसंहहता र 
स्थानीय भवन मापदण्ड 
तयार नभएको 

 सावाजननक ननजज क्षेर 
साझदेारी सम्बजन्ध नीनत 
तजुामा नभएको  

 पूवााधार ववकास शाखामा 
जनशजक्त पूणा नभएको  

 सावाजननक ननजज क्षेर 
साझदेारी सम्बजन्ध नीनत 
तजुामा 

 सरसफाई र पोषण 
सम्बजन्ध चतेनामुलक 
कायाक्रम संचालन 

 एकीकृत वस्ती ववकास 
कायाववचधको तयारी  

सस्थागत  
 
 
 
सस्थागत  
 
 
 
सस्थागत  
 

लशक्षा शाखा   बालववकास, आधारभूत 
लशक्षा, अनौपचाररक 
लशक्षा,ववशेष लशक्षा 
सम्बजन्ध 

 संचालन भएका ववधालयको 
अनुगमन, मूल्यांकन र 
पषृ्टपोषण  

 बबधालयकोहरुको सम्पनत 
तथा जग्गा व्यवस्थापन 
एबम अलभलेख 

 ववधालयमा जाने अनुदान 
तथा बजेटको व्यवस्थापन  

 ८९ वटा सामुदानयक 
बबधलायमा १२ वटा 
माध्यलमक, १२ वटा आधारभूत 
(६-८) र ६५ वटा आधारभूत 
बबधालय भएको  

 जम्मा ६ वटा ननजज स्कूल 
मध्धे १ वटा माध्यलमक 
बबधालय रहेको   

 लशक्षकको दरबन्दी मजा तथा 
लमलान गरेको 

 बबधालयमा जाने अनुदान तथा 
बजेटको व्यवस्थापन, लेखा 
अनुशासन, अनुगमन त 
ननयमन गने गरेको  

 माध्यलमक तहमा ३८ जना, 
आधारभूत (६-८) मा ७३ 
जना र आधारभूत (१-६) मा 
१४ जना लशक्षक दरवन्दी 
खाली रहेको  

 सामुदानयक ववधालय तथा 
बालववकास केन्रहरुमा जाने 
अनुदान सम्बजन्ध कायाववचध 
नभएको 

 नगरपाललकामा कृवष, पशु, 
होटेल व्यवस्थापन, 
इन्जीननयररगं ववषयको 
लशक्षण लसकाईको 
आवस्यकता  

 सेवाकालीन ताललम 
संचालन  

 लशक्षक तथा कमाचारीलाई 
कम्प्यूटर ताललम 
संचालन 

 अनतररक्त शैक्षक्षक 
क्रक्रयाकलाप संचालनको 
अलभमुखीकरण कायाक्रम 

 प्रधानाध्यापकहरुलाई 
नेततृ्व ववकास, 
सावाजननक ओकररड 
एबम लेखापालन 
सम्बजन्ध प्रलशक्षण  

मानव संसाधन 
 
मानव संसाधन 
 
 
 
प्रणालीगत   
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 सेवाकालीन ताललम प्रदान 
गरेको  

 लशक्षक तथा कमाचारीको 
पेशागत क्षमता ववकासमा 
उलेख्य काम हुन नसकेको   

 कमाचाररहरुलाई 
सावाजननक खररद तथा 
लेखापालन सम्बजन्ध 
ताललम  

आचथाक 
प्रशासन शाखा  

 आय व्ययको वववरण तयार 
गने  

 आन्तररक लेखापरीक्षण 
गने  

 एक्रककृत आचथाक वववरणको 
तयारी गने  

 तोक्रकएको समयमा प्रगती 
वववरण पे्रषण गने / 
सावाजननक गने  

 आचथाक प्रणाली संचालन गना 
SuTRA को प्रयोग भएको  

 आन्तररक लेखापरीक्षण प्रणाली 
प्रभाबकारी भएको  

 सबै भुक्तानी बैंक्रकंग 
प्रणालीबाट भएको  

 वावषाक खररद योजना भएको  

 आय व्ययको वववरण 
सावााजननकरण गने नगरेको 

 खररद गुरु योजना तयार 
नभएको  

 गत वषा कूल खचाको ५ 
प्रनतशत बेरुजु औल्याईएको 

 दरवन्दी अनुसार पदपूनता 
नभएको  
 

 SuTRA, NAMS, 
PAMS, आन्तररक लेखा 
प्रणाली सम्बजन्ध 
पुनतााजगी ताललम  

 पदाचधकारी तथा 
कमाचारीलाई लेखा 
व्यवस्थापन सम्बजन्ध 
ताललम  

 खररद गुरुयोजना ननमााण  

मानव संसाधन 
 
 
 
मानव संसाधन  

कृवष तथा पशु 
ववकास शाखा  

 कृषकहरुको क्षमता 
अलभवदृ्चध  

 परम्पागत खेनत/पशुपालन  
प्रणालीलाई व्यवसानयक 
बनाउने 

 क्रकसानहरुको समस्या 
पहहचान तथा समाधान  

 उन्नत नस्लको प्रयोग र 
ब्यवसानयकरण  

 मासुमा आत्मननभार 
नगरपाललका बनाउने  

 परम्पागत खेनत/पशुपालन  
व्यवसानयक तफा  रुपान्तरण 
हुदै गरेको 

 पशुपालक/कृषक आत्मननभार 
हुदै गएको 

 उन्नत नस्ल र बबउबबजनको 
प्रयोगले  ब्यवसानयकरण 
बढेको 
 

 दरबन्दी अनुसारको कमाचारी 
पदपूनता नभएको 

 कृवष कायाक्रम संचालन तथा 
अनुदान सम्बन्धी कायाववचध 
नभएको 

 बीउ बबजब, मलखाद तथा 
ननयमन सम्बजन्ध कायाववचध 
नभएको  

 काया क्षेरमा जना 
यातायातको साधन नभएको  

 कायाकक्ष र गोदामको 
अपयााप्तता  

 कमाचारीको पदपूनता 
 A.I. ToT ताललम 
 कमाचारीको लाचग 

कायाकक्ष र सामाग्री राख्न 
गोदामको व्यवस्थापन  

 कृवष उपज संकलनको 
लाचग संकलन केन्रको 
आवस्यकता 

 पाण्डलेमक, इवपडलेमक 
रोग तथा क्रकराकरुको 
ननयन्रण/व्यवस्थापनको 
लाचग सीपमुलक 
ताललमको आवस्यकता  

प्रणालीगत  
मानव संसाधन  
मानव संसाधन 
 
 
सस्थागत  
 
 
मानव संसाधन 
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स्वास््य 
शाखा 

 नगर अस्पताल संचालन 
गने  

 सबै वडामा स्वास््य सस्था 
र कायाक्रम संचालन गने  

 सरकारले ननशुल्क प्रदान 
गरेका औषचध र सेवाहरु 
संचालन गने  

 सरुवा तथा हदघा रोग 
पहहचान गरर ननवारणका 
कायाहरु गने  

 नगरपाललकामा सब ै  ११ 
वडामा स्वास््य चौकी स्थापना 
भएको 

 १५ शैयाको नगर अस्पताल 
संचालनमा रहेको 

 ५ वटा सहरी स्वास््य केन्र 
संचालन भएको 

 नगरपाललकाले ५ शैयाको थप 
एउटा अस्पताल चलाएको 

 सबै स्वास््य सस्थाहरुमा 
स्वास्थकमी रहेको  

 सरकारले ननशुल्क प्रदान गरेका 
औषचध र सेवाहरु संचालनमा 
रहेका  

 एम्बुलेन्स संचालन  नभएको 
 दरवन्दी अनुसारको पदपूनता 

नभएको  
 स्वास््य कमीहरुलाई Skill 

Birth Attendence ताललम 
पूणा नभएको  

 गभावती जाच गना Video 
X-ray ताललम नभएको 

 नगरपाललका पोषणको 
क्षेरमा कमजोर भएकोले 
स्वस्थाकलमाहरुलाई पोषणको 
ताललम नभएको    

 दरवन्दी अनुसारको 
पदपूनता 

 स्वास््य कमीहरुलाई 
Skill Birth 
Attendence ताललम 

 गभावती जाच गना 
Video X-ray ताललम 

 स्वास््यकलमाहरुलाई 
पोषणको ताललम 

 नेततृ्व ववकास ताललम    

सस्थागत  
 
मानव संसाधन  
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९.२) सुंस्थागत ववश्लेषण (सुंस्थागत क्षमता स्वमूलयाुंकनको आधारमा) 
 

 स्वमूलयाुंकनका ववषय क्षेि र प्रमुख 
सूचक 

पूणाांक प्राप्ताुंक  स्वमूलयाुंकनमा कमिोर देखखएको 
सूचकका आधारमा देखखएको अन्तराल 
Gap 

क्षमता ववकासका लाचग 
प्रस्ताववत 
कायििम 

क्षमता ववकासको 
क्षेि (मानव 
सुंशाधन वा 
सुंस्थागत वा 
प्रणालीगत) 

 १  शासकीय प्रबन्ध  ९ ८     
१.१.१ सभाको संचालन प्रक्रक्रया  १  १  अन्तराल नदेखखएको सभाको संचालन कायाववचध 

सम्बजन्ध अलभमुखीकरण 
कायाक्रम   

प्रणालीगत  

१ .२.१  कायापाललकाको ननणाय प्रक्रक्रया  १    १  अन्तराल नदेखखएको   
१ .३.१.  सभाले/कायापाललकाले बनाएका 

स्थानीय कानूनको सवााजननकरण  
१  १  अन्तराल नदेखखएको   

१ .१.२  सभा र कायापाललकाका 
सलमनत/उपसलमनत संचालन सम्बजन्ध 
कायाववचध   

१  १  अन्तराल नदेखखएको   

१ .२.२.  कायापाललकाको संचालन  ) बैिक 
बोलाउने, लमनत स्थान तोक्ने, 
कायासूची उपलब्ध गराउने, गणपुरक 
संख्या, ननणाय पुजस्तकामा हस्ताक्षर, 
ननणायमा असहमनत आहद 

१  १  अन्तराल नदेखखएको   

१ .३.२.  आन्तररक ननयन्रण प्रणाली  १ ०.५ आन्तररक ननयन्रण प्रणालीको 
कायाववचध तयार भएको तर 
कायान्वयन नभएको 

आन्तररक ननयन्रण प्रणालीको 
बारेमा अनुलशक्षण  

सस्थागत  
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१ .४.२.  स्थानीय तहका पदाचधकारीहरुको 
सम्पनत वववरण  

१  १  अन्तराल नदेखखएको   

१ .१.३.  मुल्यांकन आबचधमा बसेको 
कायापाललकाको बैिक संख्या  

१  १  अन्तराल नदेखखएको   

१ .२.३  लेखा प्रणालीमा SuTRA को प्रयोग  १ १ अन्तराल नदेखखएको लेखा प्रणालीमा SuTRA को 
ररफे्रसर ताललम  

मानब संसाधन 

 २  सुंगठन तथा प्रशासन ८  ५     
२ .१.१  क्षमता ववकास योजना तजुामा र 

कायाान्वयन 
१   ०.७५  लक्ष्यको ६० प्रनतशत भन्दा बढी 

कायाान्वयन भएको  
नगरपाललकाको क्षमता ववकास 
योजना तजुामा र कायाान्वयन 

प्रणालीगत  

२ .२.१.  प्रनतवेदन तथा वववरण पे्रषण  १    ०  संघलाई पिाउनुपने प्रनतवेदन र 
बबबरणहरु तोक्रकएको समयमा  
नपिाईएको र वववरणहरु वेबसाईट 
माफा त सावाजननक नगररएको  

हदगो ववकासका लक्ष्यहरु 
स्थानीयकरण सम्बन्धी नीनत, 
कायायोजना र प्रनतवेदन सम्बन्धी 
प्रलशक्षण 

मानब संसाधन  

२ .१.२  ववषयगत बबभाग/महाशाखा शाखा  /  
उपशाखा/ इकाईहरु एबम जनशजक्तको 
काम, कताब्य, अचधकार र 
जजम्बेवाररको कायाववबरण  

१  १  अन्तराल नदेखखएको   

२ .२.२.  स्थाई पदपूनता नगने भननएका 
पदहरुमा करारबाट मार पद पनूता  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   

२ .३.२  कामाचाररको कायासम्पादन सम्झौता  १ ०.५  प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृतबीच मार काया सम्पादन 
सम्झौता भएको  

काया सम्पादन सम्बजन्धत 
अलभमुखीकरण कायाक्रम  

प्रणालीगत  

२ .१.३.  जनशजक्त क्षमता ववकासमा लगानी  १ ०  जनशजक्त क्षमता ववकासमा लगानी 
कूल चालु खचाको ०.५ प्रनतशत भन्दा 
कम भएको  

पदाचधकारी र कमाचारीको क्षमता 
पहहचानको/Capacity 
Mapping/ को कायाक्रम गने  

मानब संसाधन  

२ .२.३  प्रमुख प्रशासकीय अचधकृतको 
उपजस्थनत हदन  

१  १  अन्तराल नदेखखएको   
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२ .३.३  क्षमता ववकास कायाक्रमा कमाचारी र 
पदाचधकाररहरुको सहभाचगता  

१  १  अन्तराल नदेखखएको   

३  वावषिक बिेट तथा योिना व्यवस्थापन  ११ ६     
३ .१.१.  वावषाक बजेट तथा कायाक्रम र 

आवचधक योजना  
१  ०.५  मध्यकालीन खचा संरचना सहहतको 

वावषाक बजेट तथा कायाक्रम तजुामा 
नभएको  

आवचधक योजना, मध्यकालीन 
खचा संरचना र  वावषाक बजटे 
तथा कायाक्रम तजुामाको 
अलभमुखखकरण कायाक्रम  

मानव संसाधन 

३ .२.१.  बजेट तथा कायाक्रम तजुामा र पाररत 
गने कायामा सम्बद्ध सलमनत र 
समन्वय  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   

३ .१.२.  हदगो ववकासका लक्ष्यहरूको 
स्थानीयकरण  

१ ०  हदगो ववकासका लक्ष्यहरूको 
स्थानीयकरणको नीनत तथा 
कायायोजना नबनेको र वावषाक 
योजनामा समावेस नभएको  

हदगो ववकासका लक्ष्यहरूको 
स्थानीयकरण नीनत तथा 
कायायोजनाको बारेमा ताललमको 
कायाक्रम  

मानव संसाधन 

३ .२.२.  ववषय क्षेरगत रुपमा बजेट लसललगं 
ननधाारण   

१  १  अन्तराल नदेखखएको   

३ .३.२.  बजेट प्रस्तुनत तथा स्वीकृनत  १  १  अन्तराल नदेखखएको   
३ .४.२.  गैरसरकारी सस्थाहरुले नगर सभाबाट 

पाररत गरर योजना कायान्वयन  
१  ०  सबै गैससका कायाक्रमहरु 

नगरपाललकाको वावषाक योजना 
कायाक्रममा समावेश भई 
कायाान्वयनमा नआएका 

गैसस कायाक्रमलाई पाललकाको 
वावषाक कायाक्रममा समावेश गना 
अलभमुखीकरण कायाक्रम 

सस्थागत 

३ .१.३  कूल वावषाक बजेटमा आन्तररक 
आयको हहस्सा   

१   ०  कुल वावषाक बजेटमा आन्तररक 
आयको हहस्सा २० प्रनतशत नपुगेको  

आन्तररक आयको तुलनात्मक 
रुपमा आय वदृ्चध सम्बन्धी 
सरोकारवालासंग छलफल 
कायाक्रम 

सस्थागत 
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३ .२.३.  पाचलाख भन्दा काम लागतका 
योजनाले कूल पुजीगत बजेटको 
ओगटेको हहस्सा  

१  १  अन्तराल नदेखखएको   

३ .३.३.  वावषाक आन्तररक आयको वदृ्चध गत 
वषाको तुलनामा  

१  ०.५  वावषाक आन्तररक आयको वदृ्चध गत 
वषाको तुलनामा ५ देखख १० 
प्रनतशतसम्म  रहेको  

आन्तररक आयका दर र दायरा 
पहहचान र ननक्यौल गना र 
पररमाजान गना अध्ययन गने  

 
सस्थागत  

३ .४.३.  गैसस माफा त योजना कायाान्वयन 
गरेको अवस्थामा गैससको नगद 
लागत साझदेारी  

१   ० गैसस माफा त योजना कायाान्वयन 
गरेको अवस्थामा गैससको नगद 
लागत साझदेारी बबस प्रनतशत भन्दा 
कम रहेको  
 

वावषाक नीनत, कायाक्रम र 
budget तयारीकै क्रममा 
गैसससंग अन्तके्रक्रा या कायाक्रम 
संचालन गने  

सस्थागत  

३ .५.३.  समपुरक अनुदानबाट संचालन हुने 
आयोजनामा लागत साझदेारीका लाचग 
ववननयोजजत बजेट  

१   १ अन्तराल नदेखखएको   

 ४  ववत्तीय एबम आचथिक व्यवस्थापन  ११  ७.५     
४ .१.१.  आन्तररक श्रोत  १  १  अन्तराल नदेखखएको   
४ .२.१.  ववत्तीय अनुशासन १  ० गत वषाको अजन्तम लेखा परीक्षण भई 

कूल खचाको ५ प्रनतशत भन्दा बढी 
बेरुजु औल्याईएको  

आचथाक अनुशासन सम्बजन्धत 
पदाचधकारी र कमाचारीलाई 
अनुलशक्षण  

मानव संसाधन  

४ .१.२.  आय व्ययको वगीकरण तथा 
लेखांकनका लाचग नेपाल सरकारद्वारा 
ननधााररत पद्दनत र ढाचाको प्रयोग  

१  १  अन्तराल नदेखखएको   

४ .२.२.  आय र व्यय को वववरण 
सावाजननकरण  

१  ०  आयव्ययको वववरण सावाजननक पूणा 
रुपमा नभएको   

  

४ .३.२  प्रचललत कानुन अनुशर खररद 
गुरुयोजना र वावषाक खररद गुरु 
योजना  तयारी र कायाान्वयन  

१  ० खररद गुरु योजना र वावषाक खररद 
गुरु योजना तयारी भ ै पूणा रुपमा 
कायाान्वयनमा नआएको  

खररद गुरुयोजना र वावषाक खररद 
गुरु योजना  तयारी र 
कायाान्वयनको कायाशाला  

प्रणालीगत  
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४ .४.२.  वावषाक बजेट कायाान्वयनको प्रगनत 
सलमक्षा   

१ ०.५  
 

वावषाक सलमक्षा गरर प्रनतवेदन 
सावाजननक नगरेको  

सलमक्षा प्रनतवेदनमाचथ छलफल  सस्थागत  

४ .१.३.  रकमान्तर  १ १  अन्तराल नदेखखएको   
४ .२.३.  प्रशासननक खचा  १  १  अन्तराल नदेखखएको   
४ .३.३.  पुजीगत खचा  १  १  अन्तराल नदेखखएको   
४ .४.३.  राजश्व सङ्कलन १   १  अन्तराल नदेखखएको   
४ ..३ ५  खचा गने अजख्तयारी १  १  अन्तराल नदेखखएको   
५  सेवा प्रवाह  १६  १६     
५ .१.१.  सेवा प्रवाह  १  १  अन्तराल नदेखखएको   
५ .२.१.  वडाले उपलब्ध गराउने सेवा  १  १  अन्तराल नदेखखएको   
५ .३.१.  सेवा प्रनतको सन्तुस्टी १  १  अन्तराल नदेखखएको   
५ .१.२.  सेवा प्रवाहमा प्रववचधमा आधाररत 

टोकन, अनलाइन रजजस्िेसन वा 
कम्प्युटर बबललगं प्रववचधको प्रयोग  

१  १  अन्तराल नदेखखएको   

५ .२.२.  सेवाप्रवाहको मापदण्ड  १ १  अन्तराल नदेखखएको   
५ .३.२  बैंक्रकंग प्रणालीबाट भुक्तानी  १  १  अन्तराल नदेखखएको   
५ .४.२.  वडामा सेवा प्रवाहको बैकजल्पक 

व्यबसथ्ा 
१  १  अन्तराल नदेखखएको   

५ .१.३.  गुनासो फर्छायौट  १  १  अन्तराल नदेखखएको   
५ .२.३.  सामाजजक सुरक्षा भत्ता बैक खाता 

माफा त भुक्तानी  
१  १  अन्तराल नदेखखएको   

५ .३.३.  जन्मेको लमनतले ३५ हदन लभर भएको 
कूल जन्मदताा संख्या  

१  १  अन्तराल नदेखखएको   

५ .४.३.  सावाजननक सुननवाई  १   १  अन्तराल नदेखखएको प्रत्यक चौमालसक रुपमा 
सावाजननक सुनुवाइ आयोजना 
गने  

सस्थागत  
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५ .५.३  सेवा प्रवाहमा घुम्ती सेवाको प्रयोग  १  १ अन्तराल नदेखखएको एकीकृत घुम्ती सेवाको 
अबधारणा र प्रक्रक्रयाको बारेमा 
पदाचधकारी र कमाचारीलाई 
अलभमुखीकरण  

प्रणालीगत  

५ ..३ ६  लशक्षामा सब ैबालबाललकाको पहुच  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
५ .७.३  स्वास््य सेवामा नागररकको पहुच  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
५ .८.३.  कृवष र पशु सेवा  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
५ .९.३.  स्थानीय उत्पादनको प्रवदान  र 

बाजाररकरण  
१  १ अन्तराल नदेखखएको   

६  न्यातयक कायि सम्पादन  ७  ५     
६ ..१ १  न्याय सम्पादन  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
६ .१.२.  मेललमलाप कतााको व्यवस्था  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
६ .२.२.  न्यानयक सलमनतको ननणाय प्रक्रक्रया  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
६ .३.२.  न्यानयक सलमनतको प्रनतवेदन प्रणाली  १  ०  उपप्रमुखले प्रनतवेदन तयार गरर 

प्रमुखद्वारा सभामा पेस भएको 
नपाईएको  

सबै सलमनतको प्रनतवेदन सभामा 
पेश गने कायाववचधको तजुामा 

प्रणालीगत  

६ .१.३.  उजुरी फर्छयौट  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
६ .२.३.  न्यानयक सलमनतको ननणाय उपर 

पुनरावेदन  
१  ० पचास प्रनतशत भन्दा बढी उजुरी 

पुनरावेदनमा गएको   
उजुरी व्यवस्थापन र फर्छायौटको 
बारेमा अलभमुखीकरण   

सस्थागत  

६ .३.३.  मेललमलाप केन्र गिन  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
७  भौततक पूवािधार  १३  ६     
७ .१.१  सडक यातायात गुरुयोजना अनुसार 

सडक पूवााधार ननमााण  
१  ०  सडक यातायात गुरुयोजना तयार 

नभएको  
सडक यातायात गुरुयोजना तयार 
गरर नक्सा पासको व्यवस्था र  
सडकको क्षेराचधकार ननधाारण 
गने  

सस्थागत  

७ .२.१  जोखखम संबेदनशील भउूपभोग 
योजना   

१  ०  जोखखम संवेदनलशलल भूउपयोग 
योजना तयार 

संवेदनलशल भूउपयोग 
योजना तयार गने 

सस्थागत  
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भई कायाान्वयनमा आए पनन 
कम्तीमा १ वषामा एउटा जग्गा 
एकीकरण, जग्गा ववकास वा बस्ती 
ववकास वा सम्पदा संरक्षण योजना 
कायाान्वयनमा नआएका 

कम्तीमा वषाको एउटा जग्गा 
एकीकरण वा ववकास गन 

७ .३.१.  भौनतक पूवााधार ववकासमा सावाजननक 
ननजज साझदेारी नीनत  

१  ०  सावाजननक–ननजी साझदेारी नीनत तथा 
ऐन तजुामा एवं संचालन नभएका 

सावाजननक–ननजी साझदेारी नीनत 
एवं ऐन तजुामा गरी कायाक्रम गने  

सस्थागत  

७ .१.२.  बालमैरी तथा अपाङ्गता मरैी पूवााधार १  ०  बालमैरी तथा अपाङ्गता मैरी 
पूवााधार नभएको  

बालमैरी तथा अपाङ्गता मरैी 
तयारी 

सस्थागत 

७ .२.२.  ननलमात पूवााधारको उपभोग र हदगो 
व्यवस्थापन  

१ ० ननलमात पूवााधारको ममात सम्भारको 
लाचग कुनै नीनतगत र कायाक्रमगत 
व्यवस्था नभएको  

ममात सम्भारकोषको व्यवस्था 
लाभाग्रहहको योगदान सहहतको 
ममात सम्भारकोष संचालन 
कायाववचध ननमााण र लागु   

सस्थागत 

७ .३.२  आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन ,
संक्षक्षप्त, प्रारजम्भक वातावरणीय प्रभाव 
मूल्यााँकनर र वातावरणीय प्रभाव 
मूल्यााँकन 

१  ० आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन ,
संक्षक्षप्त, प्रारजम्भक वातावरणीय 
प्रभाव मूल्यााँकनर र वातावरणीय 
प्रभाव मूल्यााँकन नभएको  

आयोजनाहरुमा वातावरणीय 
अध्ययन ,संक्षक्षप्त, प्रारजम्भक 
वातावरणीय प्रभाव मूल्यााँकनर र 
वातावरणीय प्रभाव मूल्यााँकन 
गने  

सस्थागत  

७ .४.२.  राजस्िय भवन संहहता र मापदण्ड  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
७ .१.३.  सडकको बबस्तार  १ ०  गत वषाको तुलनामा १० प्रनतशत 

भन्दा कम सडक ववस्तार भएको  
वावषाक प्रगनत सलमक्षा कायाक्रम   

७ .२.३.  सडकको स्तर उन्ननत  १ १ अन्तराल नदेखखएको   
७ .३.३.  खानेपानी सेवा ववस्तार  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
७ .४.३.  वावषाक योजनाको कायाान्वयन स्थीनत  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
७ .५.३.  फोहोर मैला व्यवस्थापन  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
७ .६.३.  औधोचगक पूवााधार  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
८  सामाजिक समावेसीकरण  १०  १०     
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८ .१.१.  सामाजजक ववभेदको न्यूनीकरण  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
८ .२.१.  समानुपानतक समावेशीकरण  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
८ .१.२.  सामाजजक सुरक्षा तथा संरक्षण  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
८ .२.२.  घरेल ु हहशंा अन्त्यको लाचग बहस, 

पैरवी तथा चतेनामुलक अलभयान  
१  १ अन्तराल नदेखखएको घरेलु हहशंा अन्त्यको लाचग 

बहस, पैरवी तथा चतेनामुलक 
कायाक्रम  

सस्थागत  

८ .३.२  बाल श्रम, बहुवववाह, दाईजो, बोक्सी, 
छाउपडी जस्ता प्रथासंग सम्बजन्धत 
कायाहरु  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   

८ .४.२.  लैंचगक समानता तथा सामाजजक 
समावेशीकरण उत्तरदायी बजेट परीक्षण  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   

८ .१.३.  महहला बबरुद्द हुने घरेलु हहसंाको 
घटनामा कलम  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   

८ .२.३.  बाल श्रम, बहुवववाह, दाईजो, बोक्सी, 
छाउपडी जस्ता प्रथा रोकथामका लाचग 
तजुामा गररएका कायाक्रममा लगानी  

१  १ अन्तराल नदेखखएको बाल श्रम  ,बालबबवाह,  बहुवववाह, 
दाईजो /दहेज,  बोक्सी, छाउपडी 
जस्ता प्रथा रोकथामका लाचग 
कायाक्रम  

प्रणालीगत  

८ .३.३.  महहला/दललत/अपाङ्गता भएका 
व्यजक्त संयोजक/अधक्ष्य भएको 
उपभोक्ता सलमनतको संख्या  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   

८ .४.३.  आचथाक तथा सामाजजक रुपमा पछी 
परेका महहला, बालबाललका, दललत, 
अपाङ्गता भएका व्यजक्त, ज्येस्ि 
नागररक, अल्पसंख्यक समुदायको 
सामाजजक र आचथाक उत्थानमा गररने 
लागानी  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   
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९  वातावरण सुंरक्षण तथा ववपद 
व्यवस्थापन  

९  ९     

९ .१.१.  ववपद व्यवस्थापन  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
९ .१.२.  वातावरणीय प्रदषुण ननयन्रण  १  १ अन्तराल नदेखखएको   
९ .२.२.  वातावरण मैरी पूवााधाार  १  १ अन्तराल नदेखखएको वातावरण मैरी पूवााधाार नीनत 

ननमााण  
 

९ .३.२  ववपद जोखखम क्षेरको पहहचान र 
नक्सांकन  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   

९ .१.३.  वातावरणीय क्षेर प्रवधानमा बजेट 
बबननयोजन  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   

९ .२.३.  वातावरण संरक्षणमा टोल ववकास 
सस्था, नागररक तथा ननजज क्षेर र 
गैससको सहभाचगता  

१  १ अन्तराल नदेखखएको वातावरण संरक्षणमा टोल ववकास 
सस्था, नागररक तथा ननजज क्षेर 
र गैससको सहभाचगता नीनत 
ननमााण  

प्रणालीगत  

९ .३.३.  स्थानीय ववपद व्यवस्थापन कोषमा 
बजेट बबननयोजन र खचा  

१  १ अन्तराल नदेखखएको ववपद व्यवस्थापन कोष  
व्यवस्थापन  

 

९ .४.३.  टोल ववकास सस्था/ स्थानीय तहमा 
सामुदानयक सस्था गिन तथा संचालन  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   

९ .५.३.  एम्बुलेन्स ,अजग्न ननयन्रण जस्ता 
आकजस्मक सेवाहरुको उपलब्धता  

१  १ अन्तराल नदेखखएको एम्बुलेन्स ,अजग्न ननयन्रण 
जस्ता आकजस्मक सेवाहरु 
संचालन  

 

१०  सहकायि र समन्वय  ६  ६     
१० .१.१.  संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बबचको 

सहकाया र समन्वय  
१  १ अन्तराल नदेखखएको   

१० .२.१.  अन्तर स्थानीय तह सहकाया र 
समन्वय  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   
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१० .१.२.  दइु वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहको 
सरोकारको ववषयमा बन्ने 
सलमनतहरुको गिन र संचालन  

१  १ अन्तराल नदेखखएको दइु वा सो भन्दा बढी स्थानीय 
तहको सरोकारको ववषयमा बन्ने 
सलमनतहरुको गिन र संचालन 
ननदेलशका ननमााण  

सस्थागत  

१० .१.३.  अन्तर सरकारी समन्वय तथा 
सहजीकरण  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   

१० .२.३.  अन्तर स्थानीय तह साझदेारी  १  १ अन्तराल नदेखखएको अरन्तर स्थानीय तह साझदेारी 
नीनत ननमााण र कायाान्वयन 

सस्थागत 

१०.३.३ जजल्ला समन्वय सलमनतसंगको 
समन्वय  

१  १ अन्तराल नदेखखएको   

९.३ पवूािधार ववस्लेषण 

पूवािधारको क्षेि  नगरपार्लकाको त्रबधमान पूवािधारको 
अवस्था  

अपेक्षक्षत पूवािधार  गनुिपने कायि रा सुधार  

नगरपाललकाको आफ्नै जग्गा र आफ्नै 
भवन  

नगरपाललकाको भवन बनाउन पुग्ने 
आफ्नै जग्गामा अस्थाई प्रकारको भवन 
भएको र सेवा प्रदान भईरहेको  

सबै ववषयगत शाखाको संरचना र सेवा 
प्रवाहमा गुणस्तरता सुननजस्चत गना 
नयााँ भवनको ननमााण  

सावाजननक खररद प्रक्रक्रया र करार 
व्यबस्थापनसम्बन्धी प्रलशक्षण 
बजेटको व्यवस्थापन  

वडाको आफ्नै जग्गा र भवन  ११ वटा वडा कायालय मध्धे १० वटाको 
आफ्नै भवन रहेको  

सबै ११ वटा वडाको आफ्नै भवन 
ननमााण पनछ सेवा प्रवाहमा 
गुणस्तररयता   

सावाजननक खररद प्रक्रक्रया र करार 
व्यबस्थापनसम्बन्धी प्रलशक्षण 

बजेटको व्यवस्थापन 
स्वास््य सस्था  १५ शैयाको नगर अस्पताल सचंालनमा 

रहेको 
नगरपाललकाले थप ५ शैयाको एउटा 
अस्पताल चलाएको 

सबै स्वास््य सस्थामा आवस्यक 
औसचध उपकरण र जनशजक्तको 
उपलब्धता पनछ गुणस्तरीय स्वास््य 
सेवाको उपलब्धता  

बजेटको व्यवस्थापन 
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फननाचर लगायत सहयोगी सामग्रीको 
उपलब्धता  

अस्थाई संरचना भएकोले आवस्यक सबै 
फननाचरको लगायत सहयोगी सामग्रीको 
उपलब्धता नभएको  

फननाचर लगायत सहयोगी सामग्रीको 
उपलब्धता पनछ पदाचधकारी र 

 कमाचारीको कायाक्षमतामा बदृ्चध र 
प्रभावकारी सेवा प्रवाह 

सावाजननक खररद प्रक्रक्रयाको बारेमा  
अनुलशक्षण  

बजेटको व्यवस्थापन 

९.४. सर्मतत उपसर्मततहरुको अवस्था ववश्लेषण 

सुंववधान तथा स्थानीय सरकार 
सुंचालन ऐनमा हदइएको कायि 
जिम्मेवारी 

कायि सम्पादनको ववद्यमान 
अवस्था 

कायि सम्पादनमा देखखएको 
अन्तराल ९न्बउ० 

क्षमता ववकासका लाचग प्रस्ताववत 
कायििम 

क्षमता ववकासको क्षिे (मानव 
सुंशाधन वा सुंस्थागत वा 
प्रणालीगत) 

दफा २२. सर्मततको गठन—
पाललकाको सभाले आफ्नो काया 
प्रणालीलाई व्यबजस्थत गना 
कुनै एक सदस्यको 
संयोजकत्वमा लेखा सलमनत, 
ववधायन सलमनत, सुशासन 
सलमनत लगायत अन्य सलमनत 
र ववशेष सलमनतको गिन गना 
सक्नेछ । 

 सबै सलमनतहरु ननयलमत 
बैिक बस्ने, र बैिकका 
ननणायहरु सबै समयमा 
कायाान्वयन हुन नसकेको 

 सलमनतहरु एवं संयुक्त 
सलमनतहरु गिन भइ 
पररचालनमा आएका 

 सबै सलमनतहरु ननयलमत 
बैिकको आवश्यकता 
देखखएको 

 बैिक संचालन तथा 
व्यवस्थापन कायाववचध 
तजुामा नभएको 

 बैिकका एजेण्डाको ववषयमा 
कानूनी प्रावधान तथा ववषयगत 
अबधारणाको आधारमा प्रस्तुती 
गना सक्ने क्षमता 
ववकाससम्बन्धी प्रलशक्षण 

 बैिक संचालन तथा 
सलमनतहरुको 
क्रक्रयाशीलतासम्बन्धी 
कायाववचधको तजुामा 

मानव संशाधन 

 

 

मानव संशाधन 
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दफा ६५. स्थानीय रािस्व 
परामशि सर्मतत 

 राजस्व सम्बन्धी नीनत ऐन 
ननयम र सो को पररपालना 
गने, 

 कर, गैरकर आम्दानी, सेवा 
शुल्क, दस्तुर, आहद बारे 
ननणाय ललने 

 आ.व. ०७७।७८ मा राजस्व 
परामशा सलमनतको बैिकको 
प्रनतवेदन पेश गरेको 

 ववलभन्न कर एवं दस्तुरहरु 
प्रस्ताववत भन्दा कम 
संकलन भएको । 

आन्तररक आय प्रक्षेपण 
अनुसार आय संकलन गना 
सक्ने दक्ष जनशजक्तको क्षमता 
कमी भएको 

आन्तररक आयको बावषाक प्रक्षेपण 
बमोजजम संकलन गना सक्ने 
क्षमताको बबकास 

मानव संशाधन 

दफा ६६. स्रोत अनुमान तथा 
बिेट सीमा तनधािरण सर्मतत 

 आन्तररक आय, राजस्वको 
बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने 
राजस्व, 

 ववत्तीय हस्तान्तरणबाट 
प्राप्त हुने र आन्तररक 
ऋणबाट प्राप्त हुने 

 स्रोत अनुमानको आधारमा 
बजेटको कुल सीमा ननधाारण 
हुने 

 स्रोत अनुमान तथा बजेट 
सीमा ननधाारण सलमनत 
गिन भएको 

 आन्तररक आय, 
हस्तान्तरणबाट प्राप्त आय 
र अनुदानको रकमलाई 
सन्तुललत रुपमा ववतरण 

स्रोत अनुमान तथा बजेट लसमा 
ननधाारण सलमनत, राजस्व 
परामशा सलमनत, बजेट तथा 
कायाक्रम तजुामा सलमनत जस्ता 
संयन्रहरु क्रक्रयालसल बनाएमा 
स्रोत अनुमान तथा बजेट 
सीमाको ननधाारण यथाथापरक 
हुने । 

 स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा 
ननधाारण सलमनतलगायत 
सम्बजन्धत कमाचारीको क्षमता 
अलभवदृ्नघ 

 आयोजना, कायाक्रम र 
अनुमाननत बजेट तजुामा गरी 
कायापाललकामा पेश गने ववचधको 
तजुामा  

मानवीय संसाधन  

 

 

 

प्रणालीगत  
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दफा ६७. बिेट तथा कायििम 
तिुिमा सर्मतत 

 बजेट सीमा लभर रही बजेट 
र कायाक्रमको 
प्राथलमकीकरण गने 

 योजना तथा कायाक्रममा 
दोहोरो हुन नहदने 

 स्थानीय आवश्यकतालाई 
हेरेर कायाक्रमको तजुामा गने 

दफा ६७। बजेट तथा 
कायाक्रम तजुामा सलमनत 
ड्ड बजेट सीमा लभर रही 
बजेट र कायाक्रमको 
प्राथलमकीकरण गने 
ड्ड योजना तथा कायाक्रममा 
दोहोरो हुन नहदने 
ड्ड स्थानीय 
आवश्यकतालाई हेरेर 
कायाक्रमको तजुामा गने 

ड्ड बजेट तथा कायाक्रमको 
प्राथलमकीकरण ववषय क्षेरगत 
रुपमा स्थानीय आवश्कतालाई 
ववचार गरी तजुामा गने 

बजेट तथा कायाक्रमको 
प्राथलमकीकरण गने संरचना र सो 
को ववचधको ननमााण 

सस्थागत   
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१०.  हलेसी तुवाचुङ नगरपार्लकामा सवल र कमिोर पक्षको (SWOT त्रबस्लेषण) 

हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको क्षमता ववकास कायायोजना तयार गने क्रममा स्थलगत भ्रमण र अन्तरक्रक्रयाको क्रममा अबलोकन, सोधनी, छलफल, प्रश्नावली, 
प्रनतक्रक्रयाको आधारमा ननम्न अनुसार SWOT ववश्लेषण गररएको छ :— 

सूचना सङ्कलन तथा ववश्लेषण  

ववषय क्षेि  Strength सवाल पक्ष  Weaknesses सुधार गनुिपने  Opportunity अवसर  Threat चुनौती  

उपलब्ध 
भौनतक स्रोत 
साधनको 
अवस्था  

 

 नगरपाललकाको आफ्नै भवन भै काया 
संचालन | 

 १० वटा वडामा आफ्नै भवनबाट सेवा 
संचालन  

 नगरपाललकाको ३ वटा गाडी र   वटा 
मोटरसाइकल भएको | 

 प्राय सबै शाखामा डसे्कटप कम्प्युटर 
र वप्रन्टरको उपलब्धता भएको | 

 नगरपाललकामा ननयलमत उजाा र 
सोलारको पनन व्यवस्था भएको | 

 इन्टरनेटको उपलब्धता  

  

 एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता 
अत्यावस्यक साधनहरुको 
उपलब्धता नभएको  

 लागत न्यूनीकरण गरर 
प्रभावकारी सेवा प्रवाह  

 सबै वडाहरुमा आफ्नै भवन 
नभएको र आवस्यक उजाा, 
इन्टरनेट, कम्प्युटर लगायत 
साधनको अपयााप्तता   

 काया क्षेर वा घर घर गएर सेवा 
हदने कमाचारीलाई सवारी 
साधनको उपलब्धता  

 उचचत कायाकक्षको प्रवन्ध  

 प्राववचधक जनशजक्तको लाचग 
आवस्यक नववनतम प्रववचधको 
अपयााप्तता 

 पदाचधकारी र कमाचारीको पहुच 
वडा कायाालय माफा त 
नगरपाललकाको सबै वस्तीसम्म 
हुनु  

 नगरपाललकाको आफ्नै जग्गा र  
भवन हुनु, त्यसैबाट सेवा 
संचालन हुनु  

 सबै शाखामा रहेका भौनतक 
श्रोत साधनहरुको पहुच सबै 
कमाचारीसंग हुनु  

 सबै वडामा स्वास््यसस्थाको 
आफ्नै पूवााधार हुनु र सेवा 
प्रवाह हुनु  

 प्रदेश प्रलशक्षण केन्रको आचथाक 
तथा प्राबबचधक सहयोगमा 
क्षमता ववकास योजना ननमााण 
हुनु  

 सूचनामा पहुच  

 उपलब्ध भौनतक स्रोत साधनको 
समयमै ममात नहुनु  

 श्रोत साधनको संचालन गना 
ववज्ञताको कलम  

 बबधुत वा सोलारबाट प्राप्त 
उजााको अननजश्चतता  

 भौनतक स्रोत साधनको 
पयााप्तताको लाचग बजेटको 
व्यवस्थापन  

 उपलब्ध भौनतक स्रोत साधनबाट 
घर देखख घरसम्म  सेवा प्रदान 
गना भौगोललक कहिनाई 
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ऐन, ननयम, 

ववचध र 
प्रणालीको 
उपलब्धता 

 कानूनी दस्तावेज भएको (नेपालको 
संबबधान, स्थानीय सरकार संचालन 
ऐन आहद) 

 ननवााचचत जनप्रनतननचध माफा त 
नगरकायापललकाको ननणाय  

 आवचधक योजना,  

 वावषाक नीनत, बजेट र कायाक्रम 

 ऐनहरु राजपरमा प्रकाशन  

 ववषयगत सलमनतहरुको गिन तथा 
संचालन  

 कमाचारीहरुको शाखागत 
कायाववभाजन  

 सामाजजक सुरक्षा भत्ता बैंक माफा त 
भुक्तानी  

 सेवा प्रवाहको मापदण्ड  

 वडामा सेवाप्रवाहको बैकजल्पक 
व्यवस्था  

 सेवाग्राही प्रनतक्षालय, गुनासो पेहटका 
र सोधपुछ कक्ष रहेको | ववत्तीय 
व्यवथापन, घटना दताा, सामाजजक 
सुरक्षा, जजन्सी व्यवथापनको लाचग 
अनलाईन लसस्टमको शुरुवात | 

 हदगो बबकासका लक्षहरुलाई 
स्थाननकरण  

 आवस्यक सबै ऐन, ननयम, 

ववचध र प्रणालीको ननमााण र 
व्यवस्थापन गना मानवीय र 
आचथाक श्रोतको अभाव  

  मध्यकालीन खचा संरचना 
तयार नहुनु  

 अन्तर स्थानीय तह सहकाया र 
समन्वयको नीनत तथा 
कायाववचध नहुनु  

 आजन्तरक ननयन्रण प्रणाली 
प्रभावकारी नहुनु  

 क्षमता ववकास योजना नबन्नु  

  कमाचारीहरुको कायासम्पादन 
सम्झौता नहुनु  

 सेवा प्रवाहको मापदण्ड 
प्रवाभकारी नहुनु 

 “बरधालमाक तपोभूलम हलेसी” 
नगरपाललकाको पररकल्पना 
साकार  

 समानुपानतक समावेसी ननणाय 
प्रक्रक्रया सस्थागत  

 लोकताजन्रक पद्दनतको 
महसुस  

 सावाजननक सूचनामा पहुच  

 कृवषमा व्यवसानयकरण गरर 
एक वडा एक उत्पादन तोकी 
आय स्तर अलभबिचध   

 सावाजननक सेवाको 
गुणस्तरीयता अलभबिचध  

 ववज्ञ जनशजक्त  

 सस्थागत अलभलेखीकरण  

 लैंचगक हहसंा मुक्त नगरपाललका 
घोषणा  

 

जनशजक्तको 
पयााप्तता र 
समुचचत 
पररचालन 
व्यवस्था 
 

 शाखागत रुपमा जनशजक्त (केहह 
दरवन्दीमा भएपनन) रहेको  

 कमाचारीको कायाबबबरण बनाई लाग ु
गररएको र जजम्बेवारी तोक्रकएको  

 दरवन्दी अनुसारको पदपूनता 
नहुनु  

 उपलब्ध जनशजक्तलाई 
आवस्यक क्षमता ववकासका 
कायाक्रम संचालाल गना 

 नया ननवााचचत 
जनप्रनतननचधहरुको बहाली 

 लोकसेवा आयोगबाट दरवन्दी 
अनुसारको पदपूनता र 
कायासम्पादन 

 कमाचारीहरुको स्थाईत्व 
सुननजस्चतता 

 सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता 
मापन  
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 खाली रहेको दरबन्दीमा करारमा 
ननयुजक्त गररएको | 

 सबै वडाबाट सेवा प्रदान गररएको | 

 वडामा वडा अध्यक्ष अनुपजस्थत हुदा 
ननजले उपलब्ध गराउने सेवाको 
बैकजल्पक व्यवस्था गरेको | 

 

 समस्याको उिान बबन्दमुै गएर 
ननराकरण गना भौनतक तथा 
मानवीय श्रोत साधनको 
अपयााप्तता  

  एकीकृत घुम्ती सेवा प्रदान 
गना भौनतक तथा मानवीय 
श्रोत साधनको अपयााप्तता  

 कमाचारीहरुको कायासम्पादन 
सम्झौता नभएको  

 जनशजक्तको क्षमाता ववकासमा 
चालु खचाको ०.५ प्रनतशत 
भन्दा कम लगानी   

 

 सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता 
 जवाफदेही स्थानीय तह  

 कायासम्पादन सम्झौतामा 
आधाररत प्रनतफल  

 एकीकृत सेवा प्राप्त/प्रदान  गने 
अवसर  

 पदाचधकारी र कमाचारराको काया 
सम्पादनमा आधाररत प्रनतफल 
मापन र उत्पे्ररणा  

 क्षमता ववकासमा 
लगाननकोलागी श्रोत 
व्यवस्थापन   

जनशजक्तमा 
रहेको ज्ञान, 

सीप, दक्षता । 

 

 नगरपाललकाको नीनत, ऐन, कायाववचध, 

ननदेलशका ननमााण तथा लागु गने  

 सलमनतहरु ननमााण भई  तोक्रकएको 
काया सम्पादन  

 वावषाक नीनत तथा कायाक्रम र 
budget तजुामा गने  

 सभाको कायासूची, बैिक, आह्वान र 
ननणाय कायाान्वयन गराउने  

 प्रशासकीय तथा आचथाक व्यवस्थापन  

 सावाजननक खररद, आचथाक प्रशासन 
तथा लेखा परीक्षण सम्बजन्ध काया  

 जवाफदेहहताका औजारहरु प्रयोग  

 क्षमता ववकासका कायाक्रमहरु 
पहहचान गरर बजेटको व्यवस्था 

 दरवन्दी अनुसारको कमाचारीको 
पदस्थापना नहुनु  

 क्षमता ववकास योजना तयार 
नहुनु  

 सेवा प्रवाहको कायादक्षता र 
प्रभावकाररताको बारेमा 
अध्ययन नहुनु  

 समय अनुकुलका ताललम, 

अलभमुखीकरणका कायाक्रम 
संचालन र प्रववचध मैरी 
कायाकक्ष नहुनु  

 उप्पे्ररणामा आधाररत काया 
सम्पादन सम्झौता नहुनु  

 क्षमता ववकास योजना 
ननमााण र कायाान्वयन  

 जनशजक्तमा रहेको ज्ञान, सीप, 

दक्षताको उपायोग भई सेवा 
प्रवाहको गुणस्तर बदृ्चध गना  

 जनप्रनतननचधहरुले जनाएका 
प्रनतवद्धताहरु पुरा गना   

 क्षमता ववकासका 
अवसरहरुमा समानुपानतक 
प्रनतननचधत्व सुननजस्चत गना  

 

 सस्थागत मेमोरीको संरक्षण र 
हस्तान्तरण  

 ननरन्तर पुनतााजकी ताललम 
प्रदान गना श्रोत र साधन   

 जनशजक्तको क्षमाता ववकासमा  
प्रत्येक वषा चालु खचाको बीस  

प्रनतशत भन्दा बढी लगानीको 
लाचग श्रोतको व्यवस्थापन  
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 लक्षक्षत वगाको सहभागीता र 
आवचधक र वावषाक योजनामा लक्षक्षत 
वगाको budget को सुननजस्चतता 

 क्षमता ववकासका अवसरहरुमा 
समानुपानतक प्रनतननचधत्व 
नहुनु  
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हलेसी तवुाचुङ नगरपार्लकाको क्षमता ववकासका रणनीततहरु: 

 पदाचधकारी तथा कमाचारीहरुमा ज्ञान, सीप, अवधारणा एव ंव्यबहारसम्बन्धी क्षमता ववकास गररनेछ 
| 

 काया वववरणका आधारमा काया सम्पादन गने प्रणालीलाई प्रवर्धन गररनेछ । 
 पद र क्षमता अनसुारको जजम्मेवारी सजुम्पने पद्धनतलाई बढावा हदइनेछ । 
 दोहोरोपन हटाउने, स्रोत–साझेदारी गने एवम ् गाउाँ पाललकालभर उपलब्ध हुने सेवाहरूको गणुस्तरमा 

अलभवदृ्चध गररनेछ । 
 हलेसी तवुाचुङ नगरपाललकालाई आवश्यक पने सप्टवेयर प्रयोगहुने क्षेर योजना, खररद, जजन्सी, 

व्यजक्तगत घटना दताा, सचूना प्रणाली आहद) को ननमााण एव ंखररद तथा व्यवस्थापन गररनेछ । 
 योजना तजुामा प्रक्रक्रया र मध्यमकाललन खचा सरंचनाको तयारी र कायाान्वयन, समन्वय तथा अनगुमन 

तथा मलू्याङ्कन कायालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 
 ववत्त व्यवस्थापनका आधारभतू तत्वहरु जस्तःै NEPSAS, SuTRA का ववषयमा सम्बजन्धत 

कमाचारीहरुलाई दक्ष बनाउदै वववत्तय व्यवस्थापनलाई ननयमन, पारदशी, जवाफदेही, पररणाममखुी एव ं
यथाथापरक बनाउनेछ । 

 आयका दायरा बढाउाँ दै पाललकाको आन्तररक आय वदृ्चध गररनेछ | 
 सावाजननक व्यबस्थापनका नवीवनतम आयामहरुको प्रयोग गरी काया व्यबहार तथा 

सरोकारवालाहरुसाँगको अन्तरसम्बन्धलाई सदुृढ गररनेछ । 
 गसैसहरू, ननजी सेवा प्रदायकहरूबीच ननयलमत सञ्चार, सम्पका , परामशा/अन्तरक्रक्रया गने  । 
 आवश्यक भौनतक सवुवधा, सरसफाइ तथा सचूना प्रववचधमा जोड हदइनेछ । 
 कमाचारीको काया शलैीमा सधुार तथा अन्तरसम्बन्धलाई सदुृढ गररनेछ । 
 गाउाँ पाललकाको आन्तररक स्रोतले सम्भव नहुने क्षमता ववकास क्रक्रयाकलापका लाचग प्रादेलशक तथा 

स्थानीय शासन कायाक्रम/सङ्घीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय,ववकास साझेदार तथा 
गरैसरकारी सघं ससं्था समक्ष अनरुोध गररनेछ  । 

 सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको क्षमता अलभवदृ्चध गरी सहकायाबाट योजना कायाान्वयन गररनेछ । 
 श्रजृजत अवसर र चुनौतीको समचूचत व्यवस्थापन गररनेछ । 
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११. हलेसी तवुाचुङ नगरपार्लकाको क्षमता ववकास योिना 

सम्बजन्धत दस्ताबेजहरुको अध्ययन, स्थलगत अध्ययन, छलफल, अन्तरकृया, टेललफोन, इमेल आहदको माध्यमबाट प्राप्त भएसम्मका त्यांक एवं सूचनाहरुका 
आधारमा हलेसी तुवाचुङ नगरपाललकाको क्षमता ववश्लेषण गदाा देखखएको अन्तराल परुा गने लसफाररसहरु, आगामी तीन वषाका लाचग अनुमाननत लागत, 
क्रक्रयाकलापहरुको प्राथलमकीकरण समेत गररएको क्षमता ववकास कायायोजना देहाय बमोजजम छ । नगरपाललकाका ववलभन्न पक्षमा आगामी तीन बषामा क्षमता 
ववकास योजनासम्बन्धी उद्देश्य हालसल गना संचालन गररने ववलभन्न क्रक्रयाकलापका लाचग आचथाक बषागत रुपमा आवश्यक पने अनुमाननत रकम ननम्न अनुसार 
संक्षेपमा प्रस्तुत गररएको छ । 
ि. 
स. 

पदाचधकाररगत क्रियाकलाप  लक्षक्षत शाखा / 
सहयोगी  

प्रस्ताववत  
बिेट (हिार 
मा ) 

  

योिनाको अबचध (तीन वषि) प्राथर्मकता िम  

आ.व. २०७९/८०  आ.व. २०८०/८१ आ.व. २०८१/८२  

१ नगर सभा तथा कायापाललका  सञ्चालन 
कायाववचधको बारेमा अनुलशक्षण गने 

प्रशासन शाखा  ३०० १००  १००  १००  पहहलो  

२ बजेट तजुामा र प्रगनत समीक्षा सम्बन्धी क्षमता 
अलभवदृ्नघ कायाक्रम कायाशाला संचालन  

योजना शाखा  ६०० २००  २००  २००  पहहलो 

३ आन्तररक ननयन्रण प्रणाली ननमााण र 
कायान्वयन सम्बजन्ध अलभमुखीकरण  

प्रशासन शाखा १५०  १५०  ००  ००  दोश्रो  

४ संयोजनको अबधारणा र संयोजकको भूलमका 
सम्बजन्ध अलभमुखखकरण कायाक्रम  

प्रशासन शाखा १०० १००  ००  ००  दोश्रो  

५  सुशासन, नेततृ्व ववकास, नयााँ सावाजननक 
व्यवस्थापन लगायत नववनतम आयाम 
सम्बजन्धत प्रलशक्षण  

प्रशासन शाखा ६००  २००  २००  २००  दोश्रो 
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६  आवचधक योजना तथा मध्यकालीन खचा 
संरचना सम्बजन्ध प्रलशक्षण 

योजन शाखा  ४००  २००  २००  ००  पहहलो  

७  ववषयगत सलमनतका सदस्यहरुलाई ववषयगत 
सलमनत सञ्चालन कायाववचधको वारेमा 
अनुलशक्षण गने 

योजन शाखा ३००  १००  १००  १००  पहहलो  

८  अनुगमन सलमनत तथा कमाचारीहरुलाई 
अनुगमन ननदेलशकाको वारेमा अनुलशक्षण गने 

योजन शाखा २०० १००  ००  १००  पहहलो 

९  चौमालसक रुपमा सावाजननक सुनुवाई गने र 
वावषाक सामाजजक परीक्षण गने 

योजन शाखा/ 
प्रशासन शाखा 

२४०० ८००  ८००  ८००  पहहलो 

१०  NPSAS र SuTRA, PAMS सम्बजन्ध 
ररफे्रसर ताललम  

आचथाक प्रशासन 
शाखा  

४००  २५०  ००  १५०   दोश्रो 

१२  लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फर्छायौट सम्बजन्ध 
उत्पे्ररणात्मक प्रलशक्षण  

आचथाक प्रशासन 
शाखा 

६००   २००  २००  २००  पहहलो 

१३  आन्तररक लेखा परीक्षकको योजना, परीक्षण 
सूची र प्रनतवेदन प्रणाली सम्बजन्ध कायाशाला  

आचथाक प्रशासन 
शाखा 

६००   २००  २००  २००  दोश्रो 

१४  संगिन र व्यवस्थापन सम्बजन्ध प्रलशक्षण 
कायाक्रम  

प्रशासन  २००  २००  ००  ००  दोश्रो  

१५  कमाचारीहरुको आचारसंहहता तजुामा  प्रशासन ५०  ५०  ००  ००  दोश्रो 

१६ सावाजननक खररद प्रक्रक्रया र करार कमाचारी 
व्यवस्थापन सम्बजन्ध प्रलशक्षण  

प्रशासन/ आचथाक 
प्रशासन शाखा  

२००  १००  ०० १०० पहहलो 

१७  जजन्सी तथा  सम्पनत व्यवस्थापन सम्बजन्ध 
सीप ववकास प्रलशक्षण 

योजना / आचथाक 
प्रशासन शाखा 

१५०  १५०  ००  ००  पहहलो 
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१८  आन्तररक आयको बचृध सम्बजन्ध 
सरोकारवालाहरुसंग दर र दायरा पहहचान र 
ननक्यौल गने छलफल  कायाक्रम  

योजना शाखा  ४००  २००  ००  २००  पहहलो 

१९  राजस्व परामशा सलमनतलाई ववशेषज्ञ सेवा 
प्रदान गना सूचीकरण सम्बजन्ध कायाक्रम  

आचथाक प्रशासन 
शाखा 

१००  १००  ००  ००  दोश्रो  

२० उपभोक्ता सलमनतको गिन प्रक्रक्रया र 
सावाजननक खररद र सावाजननक परीक्षण 
सम्बजन्ध अलभमुखीकरण कायाक्रम 

योजना शाखा ६०० २००  २००  २००  पहहलो 

२१  एकीकृत घुम्ती सेवाको अबधारणा र प्रक्रक्रयाको 
बारेमा पदाचधकारी र कमाचारीलाई 
अलभमुखीकरण 

प्रशासन /योजना 
शाखा 

१५०  १५०  ०० ०० पहहलो 

२२  हदगो ववकासका लक्ष्यहरु स्थानीयकरण 
सम्बन्धी नीनत, कायायोजना र प्रनतवेदन 
सम्बन्धी प्रलशक्षण 

योजना शाखा ६००  २००  २००  २००  पहहलो 

२३ बीउ बबजन, मलखाद तथा औषधीसम्बन्धी 
ननयमन कायाववचधको तजुामा 

कृवष शाखा  १०० १००  ०० ०० पहहलो  

२४  सरसफाई र पोषण सम्बजन्ध चेतनामुलक 
कायाक्रम संचालन 

स्वास््य शाखा  ३३०० ११००  ११०० ११०० पहहलो  

२५  एकीकृत वस्ती ववकास कायाववचधको तयारी प्रशासन शाखा  ५०  ५०  ०० ००  दोश्रो  

२६  टोल ववकास सस्थाका सदस्यहरुलाई 
जानकारीमुलक अलभमुखीकरण कायाक्रम  

प्रशासन शाखा ११००  ११००  ००  ००  दोश्रो 
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२७  सूचना प्रववचधमा आधाररत सेवा प्रवाह 
सम्बजन्ध अभीमुखखकरण  

सूचना प्रबबचध 
शाखा  

६००  २००  २०० २०० पहहलो 

२८  घरेल ु हहसंा अन्त्यकोलागी बहस, पैरवी गना 
नीनत तथा कायाववचध तजुामा  

महहलाबालबाललका 
शाखा  

१०० १००  ००  ००  पहहलो  

२९  उजुरी व्यवस्थापन र फर्छायौटको बारेमा 
अलभमुखीकरण   

प्रशासन शाखा ५० ५०  ०० ०० पहहलो  

३०  सरसफाई सम्बजन्ध चेतनामुलक कायाक्रम  स्वास््य शाखा  ६०० २०० २०० २००  पहहलो  

३१ भौनतक पूवााधार ववकासमा सावाजननक ननजज 
साझदेारी नीनत 

पूवााधार शाखा  १००  १००  ०० ०० दोश्रो  

३२  ववपद व्यवस्थापन कोष संचालन सम्बजन्ध 
अनुलशक्षण  

आचथाक प्रशासन 
शाखा 

१०० १०० ०० ०० पहहलो  

३३  गभावती जाच गना Video X-ray ताललम स्वास््य शाखा  ५०० ३०० ००  २०० पहहलो  

३४  स्वास््य कमीहरुलाई Skill Birth 
Attendence ताललम  

स्वास््य शाखा  ५०० ३०० २०० ०० पहहलो  

३५  स्वास््यकलमाहरुलाई पोषण र नेततृ्व ववकासको  
ताललम     

स्वास््य शाखा  ५५०  ५५०  ०० ०० पहहलो  

३६  स्वास््य सेवामा नागररकहरुको पहुचको 
अध्ययन 

प्रशासन /सूचना 
प्रबबचध शाखा  

३००  ३००  ०० ०० दोश्रो  

३७  लैंचगक समानता तथा सामाजजक समावेशीकरण 
परीक्षण  

महहलाबालबाललका 
शाखा 

३००  १००  १००  १००  पहहलो  
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३८  लैंचगक उत्तरदायी बजेट परीक्षण  महहलाबालबाललका 
शाखा 

३००  १००  १००  १००  पहहलो  

३९  लैंचगक समानता तथा सामाजजक 
समावेशीकरणको  र जनसहभाचगताको बारेमा   
अलभमुखीकरण कायाक्रम संचालन 

महहलाबालबाललका 
शाखा 

३००  १००  १००  १००  पहहलो  

४०  पाण्डलेमक, इवपडलेमक रोग तथा क्रकराकरुको 
ननयन्रण /व्यवस्थापनको  लाचग सीपमुलक 
ताललमको आवस्यकता 

कृवष शाखा  ४५०  ३००  १५०   ००  पहहलो  

४१  A.I. ToT ताललम  पशुसेवा शाखा  २००  २००  ००  ००  पहहलो  

४२  कृवष उपज संकलनको लाचग संकलन केन्रको 
आवस्यकता 

कृवष शाखा ११००  ११००  ००  ००  दोश्रो  

४३  गैह्र सरकारी सस्थासंग साझदेारी तथा सहकाया 
सम्बजन्ध कायाववचध ननमााण  

प्रशासन शाखा  १००   १००  ००  ००  पहहलो  

४४  गैह्र सरकारी सस्थाको क्रक्रयाकलापलाई 
नगरपाललकाको वावषाक नीनत तथा कायाक्रममा 
समावेस गना छलफल कायाक्रम  

योजना शाखा  ६००    २००  २०० २०० पहहलो  

४५  सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरर नक्सा 
पासको व्यवस्था र  सडकको क्षेराचधकार 
ननधाारण गने 

पूवााधार शाखा  ५००  ५००  ००  ००  पहहलो  

४६  सावाजननक–ननजी साझदेारी नीनत 
एवं ऐन तजुामा गरी कायाक्रम गने 

योजना शाखा  २००  २००  ००  ००  दोश्रो  

४७  सेवाग्राहीको सन्तुस्टी मापन योजना शाखा  ३००  १००  १००  १००  दोश्रो  
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४८ लशक्षक तथा कमाचारीलाई सेवाकालीन ताललम 
संचालन 

लशक्षा शाखा  ००  ००  ००  ००   

४८  लशक्षक तथा कमाचारीलाई कम्प्यूटर ताललम 
संचालन 

लशक्षा शाखा ६०० ३०० ०० ३००  दोश्रो  

४९  अनतररक्त शैक्षक्षक क्रक्रयाकलाप संचालनको 
अलभमुखीकरण कायाक्रम 

लशक्षा शाखा ६०० ३०० ०० ३००  दोश्रो  

५०  प्रधानाध्यापकहरुलाई नेततृ्व ववकास , 
बबधालय  प्रशासन एबम लेखापालन सम्बजन्ध 
प्रलशक्षण  

लशक्षा शाखा ९००   ६००  ०० ३००  दोश्रो  

५१ स्थानीय अलभलेखको लाचग नीनत र मापदण्ड 
तयार  

प्रशासन शाखा  १००  १००  ०० ०० पहहलो  

५२  दइु वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहको 
सरोकारको ववषयमा बन्ने सलमनतहरुको गिन 
र संचालन ननदेलशका ननमााण 

प्रशासन शाखा १००  १००  ०० ०० पहहलो  

५३  वातावरण संरक्षणमा टोल ववकास सस्था, 
नागररक तथा ननजज क्षेर र गैससको 
सहभाचगता नीनत ननमााण 

प्रशासन शाखा १००  १००  ०० ०० पहहलो  

५४  वातावरण मैरी पूवााधाार नीनत ननमााण प्रशासन शाखा १००  १००  ०० ०० पहहलो  

५५  एम्बुलेन्स ,अजग्न ननयन्रण जस्ता आकजस्मक 
सेवाहरु संचालन 

प्रशासन शाखा ००  ००  ००  ००   

५६  लाभाग्रहहको योगदान सहहतको ममात 
सम्भारकोष संचालन कायाववचध ननमााण 

योजना तथा 
प्रशासन शाखा  

१००  १००  ०० ०० पहहलो  

   २४०००  १३२००  ४८५०  ५९५०   
उपरोक्त कायायोजना कायाान्वयन गदाा अनुमाननत प्रस्तववत बजेट रु. २ करोड ४० लाख रुपैयााँ लाग्ने देखखन्छ । कायाक्रम सचंालनका लाचग नगरपाललकाको आन्तररक 
स्रोतले मार पुग्न जाने देखखदैन । तसथा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार लगायत ववकास साझदेारहरुको स्रोत, साधन र जनशजक्त समेत प्रयोग गरी प्रथम प्राथलमकता 
रहेका क्रक्रयाकलापहरुलाई आ.व. २०७९/८० को  प्रथम चौमालसक देखख नै कायाान्वयनमा ल्याउन नगरपाललकाले पहल गनुा पनेछ |
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१२. तनकि षि, अनगुमन र मलूयाुंकनको व्यवस्था  

१२.१ तनस्कषि 
सघंीय मालमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय र  प्रदेश प्रदेश केन्र, प्रदेश न. १ को आचथाक प्राववचधक 
सहयोगमा हलेसी तवुाचुङ नगरपाललकाको क्षमता ववकास योजना तयार गररएको छ | हालसम्म क्षमता 
ववकास योजना बनननसकेको र साववकका गा.वव.स.हरु लमलाई नगरपाललका गिन भएकोले यसको 
ससं्थागत ससं्मरण परुानो छैन । तसथा, यो प्रस्ताववत क्षमता ववकास योजना न ैपहहलो योजना भएको 
छ । नगरपाललकाको मानबबय ससंाधन र सस्थागत बबकासका लाचग नगरपाललकाका कमाचारीहरुको 
बतामान अवस्थामा रहेको सीप, दक्षता, कायाकुशलताको पहहचान गने र  आगामी हदनमा प्रभावकारी 
ढंगले  काया गरर ननतजामखुी र जवाफदेही कायाप्रणालीको व्यवस्थाका गनाको लाचग आवश्यक क्षमता र 
सीप ववकासका कायाक्रमको योजना ननमााण गररएको छ । सस्थागत ववकासकोलागी स्थानीय तह 
ससं्थागत क्षमता स्वमलु्यांकन कायाववचध २०७७ मा आधाररत भएर क्षमता ववकास योजना तीन आचथाक 
वषा (२०७९-८०, २०८१-८२)  सम्मको लाचग तयार गररएको छ | यस योजनाले क्षमता ववकास योजनामा 
शासकीय प्रबन्ध, सगंिन तथा प्रशासन, वावषाक बजटे तथा योजना व्यवस्थापन, ववत्तीय एव ंआचथाक 
व्यवस्थापन, सावाजननक सवेा प्रवाह, न्यानयक कायासम्पादन, भौनतक पवुााधार, सामाजजक समावेशीकरण, 
वातावरण सरंक्षण तथा ववपद् व्यवस्थापन र सहकाया र समन्वय जस्ता १० वटा क्षरेहरुलाई आधार 
ललएको छ ।  
 

१२.२  क्षमता ववकास योिनाको अनगुमन र मलूयाुंकन   
 
अनगुमन र मलू्याङ्कनले क्षमता ववकास योजनाले योजना अवचधमा हालसल भरैहेको र गना चाहेको 
उपलजब्धहरूको अवस्था स्पष्ट रूपमा देखाउन ु पदाछ । यसका लाचग क्षमता ववकास योजनाको 
कायाान्वयनको अवस्था तथा सोको कायाान्वयनबाट नगरपाललकाको कायासम्पादनको स्तरमा आएको 
पररवतानको लेखाजोखा हुनपुदाछ । योजना ननरन्तर रुपमा सचंालन भईरहेको सन्दभामा अनगुमन, 
मलु्यांकन तथा लसकाईको व्यवस्थापन भए नभएको र कुन ैनयााँ काम आई पदाा सो सम्पादनको क्षमता 
वदृ्चधका लाचग नगरपाललका नगर प्रमखु ज्यकूो सयंोजकत्वमा उपप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय अचधकृत 
भएको ननदेशक सलमनत बनाई सो सलमनतको ननणाय अनसुार काया सचंालन गनुा उपयकु्त देखखन्छ । 
हलेसी तवुाचुङ नगरपाललकाको क्षमता ववकास योजनाको क्रक्रयाकलापगत कायायोजना ३६ महहनाको 
प्रस्ताव गररएको छ । बजेटमा समावेश भएपनछ ती क्रक्रयाकलापहरुको प्रत्येक चौमालसक अवचधमा 
अनगुमन तथा मलु्यांकन गने गनुा पदाछ । यसका लाचग गाउाँ पाललकाको कायापाललकाका प्रवक्ता 
(पाललकाद्वारा तोक्रकएको कुन ैवडाध्यक्ष) को सयंोजकत्वमा प्रमखु प्रशासकीय अचधकृत, योजना, कमाचारी 
प्रशासन शाखाका प्रमखुहरु र लेखा शाखा प्रमखुहरु रहेको स्थायी प्रकृनतको सरंचना ननमााण गनुा पदाछ 
। यो सरंचनालाई क्षमता ववकास कायाान्वयन कायाताललकाको अनगुमन मलु्यांकन गने मार नभई सघंीय 
मालमला तथा स्थानीय ववकास मन्रालयद्वारा जारी गररएको स्थानीय तह ससं्थागत क्षमता स्वमलु्यांकन 
कायाववचध, २०७७ ले माग गरेका आवचधक वववरणहरु तयार गने, सकंलन गने, वेभसाइडमा अपलोड गने 
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तथा पाललकाको क्षमताको स्वमलु्यांकन गरी अचधकतम अकं हालसल गने समेत जजम्मेवारी समु्पन 
सक्रकन्छ । 
१२.३ अनगुमन तथा मलुयाुंकनको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेकोछ: 

 क्षमता ववकास योजनाको कायाान्वयनका सवल र कमजोर पक्षको आवचध लखेाजोखा गरी 
कायाान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउने । 

 नगरपाललकाको समग्र सेवाप्रवाहलाई सवल बनाउन आवश्यक सहयोग पयुााउने । 
 नगर सभाद्वारा पास गररएको आवचधक योजना र वावषाक ववकास कायाक्रमलाई सचंालन गना 

आवश्यक पषृ्िपोषण गने । 

अनगुमन तथा मलू्याङ्कन र सोको अपेक्षक्षत उपलजब्ध देहायअनसुार हुनेछ: 
समयावचध तह/तनकाय पररणाम 
पटके र ननयलमत 
 

क्षमता ववकास समन्वय सलमनत तथा कायापाललका प्रगनतको अवस्था मापन र गुणस्तर 
अनुगमन 

बावषाक 
 

क्षमता ववकास समन्वय सलमनत, 
ववषयगत उपसलमनत, अनुगमन सलमनत 

वावषाक रूपमा उपलजब्ध मापन 

वावषाक योजनालाई पषृ्िपोषण 

 
अजन्तम मुल्यांकन 
 

तसे्रो पक्षद्वारा ३ बषा पनछ उपलजब्ध, ननतजा तथा 
प्रभाव मूल्याङकन 

१२.४ अनगुमन तथा मलुयाुंकन सुंयन्ि 

 क्षमता ववकास योजनाको कायाान्वयनको अनगुमन तथा मलु्यांकन गनुा पदाछ । यसका लाचग 
नगरपाललकाअन्तगातको अनगुमन तथा मलु्यांकन गने सयंन्र देहायबमोजजम हुनेछ: 

क्र स  संरचना  काम, कताव्य  

१  नगरकायापाललका   क्षमता ववकास योजना लागु गने 

 वावषाक ववकास कायाक्रमको चौमालसक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गदाा क्षमता 
ववकास योजना समेतको अनुगमन र मुल्यांकन गने 

२ प्रशासन तथा योजना 
शाखा  

 प्रत्येक चौमालसक अवचध समाप्त भएको १५ हदन लभर क्षमता ववकास 
योजनाले अंचगकार गरेको क्रक्रयाकलापहरुको कायाान्वयन जस्थनत (सुरु 
भएको, आधा सक्रकएको, सम्पन्न भएको र सुरु नै नभएको) उल्लेख गरी 
प्रमुख प्रशासकीय अचधकृत समक्ष पेश गने र ननज माफा त कायापाललका 
बैिकमा प्रस्तुत गने 

 नगरकायापाललकाले उक्त प्रनतवेदन उपर आवश्यक ननणाय गरी 
कायाान्वयनमा लैजाने 
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३ राजस्व परामशा 
सलमनत/योजना 
तजुामा सलमनत   

 क्षमता ववकास योजना अनुरुप ववलभन्न शाखाहरुबाट सम्पादन गररने 
कामको आवचध मुल्यांकन गने र खास गरी राजस्वका स्रोत, दायरा र दर 
समेतको ववश्लेषण गने 

 राजस्वका दर, क्षेर लगायतका आधारमा राजस्व आयको ववश्लेषण गरी 
क्षमता ववकास योजनाका क्रक्रयाकलापहरु पररमाजान तथा संशोधन गने 

१२.५ हलेसी तवुाचुङ नगरपार्लकाको क्षमता ववकास योिनाको अनगुमन तथा मलुयाुंकन योिना 
के गने 

(कायि वववरण) 

कहहले 
गने 

(समय) 

 

कसले गने 

(जिम्मेवार शाखा/ 
सर्मतत /व्यजतत) 

 

कसरी गने 

(प्रकृया) 

 ज्ञान, सीप र अवधारणामा 
सकारात्मक पररवतान मापन 
गना सूचना संकलन गने 

ननरन्तर  योजना शाखा र 
प्रशासन शाखा 

सरोकारवाला, पाललकाको आचथाक प्रशासन शाखा र वडा 
कायाालयहरुसाँग समन्वय गरेर 

सेवा प्रवाह सम्बन्धी 
समस्या सम्बन्धी गुनासो 
व्यवस्थापन 

ननरन्तर  योजना शाखा, 
प्रशासन शाखा, 
प्राववचधक शाखा 

सम्बजन्धत पक्षसाँग छलफल र समन्वय गरेर 

क्षमता ववकास योजनाको 
कायाान्वयन सम्बजन्ध 
प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने 
 

चौमालसक 
र वावषाक 

योजना र प्रशासन 
शाखा 

 ववननयोजन, प्रशासन, राजस्व शाखाको प्रनतवेदन उपर 
कायापाललकाको बैिकमा छलफल गरेर 

 क्षमता ववकास योजनाको कायाान्वयन हुन बााँकी 
क्रक्रयाकलापहरुको सान्दलभाकता अध्ययन गरी 
आवश्यक क्रक्रयाकलापहरु पुरा गना आगामी आचथाक 
वषाको वावषाक ववकास कायाक्रममा राख्न ेननणाय गरेर 
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