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- सदस्य

िन्द्यिाद ज्ञापन

प्रस्तुत योजना तजम
ु ा गने क्रममा िेरै व्यक्क्त र संस्थाहरूले महत्त्िपूणु सहयोग गनु

राज्यले स्थानीयस्तरमा प्रदान गनप
ु ने आिारभत
ू सेिा सवु ििाहरू स्थानीय

विकास सलमनतका सधचिहरू र क्जल्ला विकास सलमनतका कमुचारीहरू िन्द्यिादका

ननकायमाफुत ् प्रदान गनुपर्ु भन्द्ने मान्द्यताबाट स्थानीय ननकायहरूको गठन
गररएको हो। प्रचललत कानुन, नीनत र अभ्यासले पनन यही तथ्यलाई पुक्ष्ट गरे को र्।

त्यसैले, जनताले स्थानीय ननकायहरूबाट आिारभूत सेिा सुवििाहरूको आशा राख्नु
स्िाभाविक दे खखन्द्र्। दे शको अन्द्य स्थानीय ननकायमा जस्तै क्जल्ला विकास सलमनत
कालीकोटमा पनन स्थानीय आिारभूत सेिा सुवििाहरूको माग हदन प्रनतहदन

बहिरहे को र्। त्यसैले, त्यसलाई कसरी परू ा गनु सककन्द्र् भन्द्ने विषयमा तीब्र िहस
चललरहे को र्। क्जल्ला विकास सलमनतले आफू, गाउँ विकास सलमनत, विषयगत

कायाुलय, नागररक समाज, सामद
ु ानयक संस्था र लक्षक्षत िगुसमेतको क्षमता विकास
गरे रमाि स्थानीय जनताको बढ्दो मागलाई सम्बोिन गनु सककन्द्र् भन्द्ने कुरामा
सबै सहमत दे खखन्द्र्न ्।

यही लसललसलामा क्जल्ला विकास सलमनत, कालीकोटले स्थानीय शासन तथा

भएको र्। खासगरी, राजनीनतक दल, विषयगत कायाुलय, ननक्षेवपत कायाुलय, गाउँ

पाि हुनुहुन्द्र्। त्यसैगरी, प्रस्तुत योजना पररमाजुन गनु आफ्ना सुझाि र सहयोगहरू
हदएर सहयोग गने क्जविसका कमुचारीहरू र नागररक समाजका प्रनतननधिहरूलाई
िन्द्यिाद ज्ञापन गदु र्ु। क्जल्ला क्षमता विकास समन्द्िय सलमनतका सदस्यहरू र

क्षमता विकास योजना तजम
ु ा कायुदलका संयोजक नरजङ्ग शाही (क्षमता विकास
सम्पकु व्यक्क्त), सदस्य नरजङ्ग शाही (क्जल्ला सहजकताु), सदस्य राजबहादरु बम
(प्रशासन शाखा प्रमुख), सदस्य संझना अधिकारी (मुख्य महहला कायुकताु, महहला

तथा िालिाललका कायाुलय) तथा सदस्य कृष्णबहादरु शाही, सूचना केन्द्र प्रमुखलाई
िन्द्यिाद ज्ञापन गदु र्ु। त्यसैगरी, प्रस्तुत योजना तजम
ु ा प्रकक्रयालाई सहजीकरण
गनु हुने क्षमता विकास विज्ञ पष्ु कल श्रेष्ठलाई पनन िन्द्यिाद ज्ञापन गनु चाहान्द्र्ु।
प्रस्तुत योजना तजम
ु ा गनु प्राविधिक सहयोग प्रदान गने जीआईजेड/सुनागलाई पनन
क्जल्ला विकास सलमनत कालीकोटको तफुबाट िन्द्यिाद ज्ञापन गदु र्ु। िन्द्यिाद।

सामुदानयक विकास कायुक्रमको सहयोगमा आ.ि. २०६६/६७−६८/६९ को लाधग
त्रि−िषीय क्जल्ला क्षमता विकास योजनाको तजम
ु ा गरे को धथयो। उक्त योजना

क्जल्ला विकास सलमनतको लाधग आफैमा नयाँ प्रकारको योजना धथयो। त्यसैले
त्यसमा केही सुिारको गुन्द्जायस हुनुलाई अस्िाभाविक मान्द्न सककदै न। साथै, उक्त
योजना कायाुन्द्ियनको क्रममा प्राप्त अनभ
ु ि र लसकाईलाई तत्काल संस्थागत

स्थानीय विकास अधिकारी एिम संयोजक
क्जल्ला क्षमता विकास समन्द्िय सलमनत, कालीकोट

गनुपने आिश्यकतासमेत महसुस गररएको र्। त्यसैगरी, जनताको मागलाई
सम्बोिन गनुका लाधग क्षमता विकास गनु क्जल्ला विकास सलमनतको एक ननयलमत
कक्रयाकलाप हो। यही तथ्यलाई मनन ् गरी क्जल्ला विकास सलमनत कालीकोटले

जीआईजेड/सुनागको प्राविधिक सहयोगमा आ.ि.२०६९/७०-२०७१/७२ को लाधग दोश्रो
त्रि-िषीय क्षमता विकास योजना तजम
ु ा गरे को र्।









सारांश

१) न्द्यूनतम शतु तथा कायुसम्पादन मापनका सूचकहरूमा सुिार हुनेर्।

प्रचललत कानुनको मागदु शनुमा रही क्जल्ला विकास सलमनत कालीकोटले आफ्नो,
गाविस

र

सरोकारिालाहरूको

क्षमता

विकास

गरे र

कालीकोटे

जनताका

आिश्यकताहरूलाई पूरा गनु सककन्द्र् भन्द्ने विश्िास ललएको र्। यही विश्िास र
पहहलो क्षमता विकास योजनाबाट प्राप्त अनभ
ु ि, न्द्यन
ू तम शतु तथा कायुसम्पादन
मापनका

सूचकहरूमा

गनुपने

सुिारहरू

र

क्षमता

विकास

ननदे लशकाका

प्राििानहरूसमेतलाई मध्यनजर गरी यो दोश्रो त्रि-िषीय क्षमता विकास योजना
तजम
ु ा गररएको हो। लक्षक्षत िगु र आम क्जल्लाबासीलाई स्थानीय ननकायले प्रदान

गनु पने सेिा सुवििाहरू प्रभािकारी रूपमा प्रदान गने र सोका लाधग क्जल्ला विकास
सलमनत, गाउँ विकास सलमनतहरू र क्जविसका प्रमख
ु सरोकारिालाहरूको संस्थागत
क्षमता विकास गने उद्दे श्यबाट प्रस्तुत योजना ननदे लशत र्।

२) आन्द्तररक राजश्ि (कर राजश्ि र गैरकर राजश्ि दि
ु )ै बद्
ृ धि हुनेर्।
३) ननक्षेवपत ननकायहरूको व्यिस्थापनमा तल
ु नात्मक सि
ु ार हुनेर्।
४) गाविस र क्जविसको कायुक्रम र बजेट कृवषमैिी हुनेर्।

५) गाविसस्तरीय कृवष सञ्जाल र गाविसहरूको कृवष, िन तथा िातािरण
सलमनतहरू सकक्रय हुनेर्न ्।

६) पशुसेिा केन्द्र भएका ३ गाविसहरूमा सघन पशु विकास कायुक्रम
सञ्चालन हुनेर्न ्।

७) कायुक्रम र बजेट समािेशी प्रकृनतको हुनेर्।

८) उपभोक्ता सलमनत र सामुदानयक संस्थाहरू दीगो रूपमा सञ्चालन हुनेर्न ्।
९) क्जविसको सङ्गठनात्मक व्यिस्थामा सुिार हुनेर्।

प्रस्तुत योजनामा न्द्यूनतम शतु तथा कायुसम्पादन मापन, विकास व्यिस्थापन,

सङ्गठन व्यिस्थापन, वित्तीय व्यिस्थापन, सूचना व्यिस्थापन, सुशासन र
अन्द्तरसम्बन्द्िको विकाससम्बन्द्िी ३५ िटा कक्रयाकलापहरू प्रस्तुत गररएका र्न ्।
यसको लाधग कूल ५९ लाख ५० हजार खचु लाग्ने अनम
ु ान गररएको र् जसमध्ये ९

लाख ६० हजार रूपैयाँ क्जविस र गाविसको आन्द्तररक स्रोत (R1) र ४९ लाख ९०
हजार रूपैयाँ अन्द्य ननकायको स्रोत(R2)बाट व्यहोररने प्रस्ताि गररएको र्। प्रस्तुत
योजना कायाुन्द्ियनको लाधग ६ िटा कायाुन्द्ियन रणनीनत र अनुगमन तथा

मूल्याङ्कन योजनासमेत प्रस्तुत गररएको र्। प्रस्तुत योजनामा उपभोक्ता सलमनत
र सामद
ु ानयक संस्थाहरूलाई संस्थागत रूपमा दीगो बनाउन उनीहरूलाई परु स्कृत र
सम्माननत गने व्यिस्थासमेत प्रस्ताि गररएको र्। यसैगरी, प्रस्तत
ु योजनामा पशु

विकासको लाधग सघन पशु विकास तथा व्यिक्स्थत कृवष पैरिीको लाधग
गाविसस्तरीय

कृवष

कक्रयाकलापहरूसमेत

सञ्जाल

समेहटएका

गठन

र

र्न ्।

त्यसको

प्रस्तुत

क्षमता

विकाससम्बन्द्िी

योजनाको

कायाुन्द्ियनबाट

ननम्नानस
ु ारको उपलक्धि हालसल हुने अपेक्षा गररएको र्।
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खण्ड – एक

१.२

यस योजनाको मूल लक्ष्य र उद्दे श्य ननम्नानुसार रहे का र्न ्:

पररचय

१.१

लक्ष्यः लक्षक्षत िगु र आम क्जल्लाबासीलाई क्जल्ला विकास सलमनतले

भूममका

प्रदान गनप
ु ने सेिा सुवििाहरू प्रभािकारी रूपमा प्रदान गने।

क्जल्ला विकास सलमनतलाई क्जल्ला सरकारकोरूपमा पररभावषत गने

उद्दे श्यः उक्ल्लखखत लक्ष्य प्राप्त गनुको लाधग गाउँ विकास सलमनतहरू,

प्रचलन बढ्दै गएको र्। नेपालको अन्द्तररम संवििानले स्थानीय ननकायहरूलाई

क्जल्ला विकास सलमनत स्ियम र यसका प्रमुख सरोकारिालाहरूको

लोकतन्द्िको अभ्यास गने थलो र स्थानीयस्तरका विकासका लाधग क्जम्मेिार

संस्थागत क्षमताको विकास गने।

ननकायकोरूपमा पररभावषत गरे को र्। स्थानीय ननकायहरूको गठन र पररचालनको
लाधग जारी गररएको स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन २०५५, सो सँग सम्बक्न्द्ित
ननयमािलीहरू र नेपाल सरकारले समय-समयमा तजम
ु ा गरे का नीनत, ननदे लशका र

१.३

क्षमता

संस्थाको रूपमा विकास गने आिारभूलम प्रदान गरे को र्। २०६२/६३ र त्यसपनर्को

व्यिस्थापन,

त्यसैगरी, जनसङ्ख्याको प्राकृनतक बद्
ृ धि तथा समयसँगै बदललँ दै र बढ्दै गएका

१.४

सरोकारिालाहरूले स्िीकार गररसकेको र्। यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी क्जविसले
यस अति पहहलो त्रि-िषीय क्षमता विकास योजना तजम
ु ा गरी लागु गरे को धथयो।
उक्त योजनाबाट प्राप्त अनुभि, न्द्यूनतम शतु तथा कायु सम्पादन मापनका
सच
ु ने सि
ू कहरूमा गनप
ु ारहरू र क्षमता विकास ननदे लशकाका प्राििानहरूलाई
मध्यनजर गरी यो दोश्रो त्रि-िषीय क्षमता विकास योजना तजम
ु ा गररएको र्।







शतु

तथा

सच
ू ना

व्यिस्थापन,

सश
ु ासन

र

अन्द्तरसम्बन्द्िको

योजना तजजम
ु ा प्रक्रिया, विधि र औजारहरू
औजारहरूको प्रयोग गररएका धथए।

गनप
ु ने भएको र्। यसमध्येको एउटा उपाय भनेको क्जल्ला विकास सलमनत र यसका
विकासका सहयोगी संस्थाहरू, क्जल्ला विकास सलमनत कालीकोट र यसका

न्द्यूनतम

क्षमता विकास योजना तजम
ु ाका लाधग ननम्न चरणिद्ि प्रकक्रया, विधि र

सक्दै न। त्यसैले यसको लाधग क्जल्ला विकास सलमनतले कुनै न कुनै उपायको खोजी

सरोकारिालाहरूको क्षमता बद्
ृ धि गनु पनन हो भन्द्ने तथ्यलाई नेपाल सरकार,

कक्रयाकलापहरूलाई

विकासजस्ता ७ िटा क्षेिहरूमा समेहटएका र्न ्।

आिश्यकताहरूले जनताको मागलाई बिाई हदएको र्। हुनत क्जल्ला विकास सलमनत
दे खखदै न। यनत हुँदाहुँदै पनन, क्जल्ला विकास सलमनत आफ्नो क्जम्मेिारीबाट पक्ञ्र्न

विकाससम्बन्द्िी

कायुसम्पादन मापन, विकास व्यिस्थापन, सङ्गठन व्यिस्थापन, वित्तीय

राजनीनतक पररितुनले आम नागररकको चेतनास्तर र आकांक्षालाई बिाइहदएको र्।

यथाक्स्थनतमा सम्बोिन गनु सक्ने अिस्थामा

योजनाले समेटेका क्षेत्रहरू
क्षमता विकास योजनाले ननिाुरण गरे का लक्ष्य र उद्दे श्य प्राप्त गनु

ललएका ननणुयहरूले क्जल्ला विकास सलमनतलाई स्थानीय जनताप्रनत उत्तरदायी

यी सबै आिश्यकताहरूलाई

क्षमता विकास योजनाका लक्ष्य तथा उद्दे श्यहरू

क.

पूि-ु तयारी र त्यसका लाधग प्रयोग गररएका विधि र औजारहरू
पूिु तयारीका लाधग दई
ु िटा विधिहरू प्रयोग गररएका धथए - दस्तािेजहरूको
समीक्षा

र संस्थागत र्लफल (Institutional Discussion)। सिुप्रथम,

क्षमता विकास योजनासँग सम्बक्न्द्ित केही मुख्य दस्तािेजहरू जस्तै,
अन्द्तररम संवििान, स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन तथा ननयमािलीहरू,
पहहलो त्रि-िषीय क्षमता विकास योजना, क्षमता विकास कायुविधि र
क्जल्ला विकास सलमनतको न्द्युनतम शतु तथा कायुसम्पादन मापन



कायुविधि र पनर्ल्लो पटकको मूल्याङ्कन पररणाम आहदको समीक्षा

ग.

गररएको धथयो। दोश्रोमा, क्जल्ला क्षमता विकास समन्द्िय सलमनतको बैठक

मस्यौदा योजनामा र्लफलका लाधग क्जविसमा दई
ु िटा प्रस्तुती र

बसी क्षमता विकास योजना तजम
ु ा, कायुदलको गठन र योजना तजम
ु ा

र्लफलहरू गररएका धथए। पहहलो र्लफल क्जविसका र्नौट गररएका

कायुयोजनाको अनुमोदन गररएको धथयो। त्यसैगरी, क्जल्ला विकास

कमुचारीहरूिीच गररएको धथयो जसमा योजनाको पहहलो मस्यौदामा

सलमनतका कमुचारीहरूसँग क्षमता विकास योजना तजम
ु ा सम्बन्द्िमा

र्लफल गररएको धथयो। दोश्रो प्रस्तुती र र्लफल क्जविसका कमुचारीहरू,

र्लफल गररएको धथयो। संस्थागत र्लफलका लाधग र्लफल सूची

राजनीनतक दल र नागररक समाजको प्रनतननधिहरूिीच गररएको धथयो

(Checklist) को प्रयोग गररएको धथयो। यही क्रममा, आिश्यक दस्तािेज,

जसमा पररमाक्जुत मस्यौदाका सम्बन्द्िमा र्लफल गररएको धथयो।

सूचना, जानकारी र सुझािहरू प्राप्त गने कायु गररएको धथयो। माधथ
उक्ल्लखखत

दई
ु

विधिबाट

प्राप्त ् जानकारी,

विचार,

सुझाि

मस्यौदा प्रनतिेदनका सम्बन्द्िमा प्रस्तुती भएपनर् खुल्ला र्लफल

र

(Plenary Discussion) गररएको धथयो। उक्त र्लफलमा सहभागीहरूले

मागुदशुनहरूलाई संस्लेषण गरी क्षमता विकास योजना तजम
ु ाका प्रकक्रया,

गरे का हटप्पणी सुझािहरूलाई समािेश गरी तेश्रो मस्यौदा तयार पाररयो

विधि, औजार र कायुताललकाको पररमाजुन गररएको धथयो।
ख.

जसलाई सङ्घीय मालमला तथा स्थानीय विकास मन्द्िालय/एलजिसीडीपी र

क्जआईजेड/सुनागमा सुझािको लाधग पेश गरी िहाँहरूको सुझाि सङ्कलन

परामशु र त्यसका लाधग प्रयोग गररएका विधि तथा औजारहरू
क्षमता विकास योजना तजम
ु ाका लाधग आिश्यक तथ्याङ्क, विचार,

सझ
ु ाि र जानकारीहरू यही चरणमा सङ्कलन गररएका धथए। यसका लाधग
व्यक्क्तगत

र्लफल

(Individual

Discussion),

संस्थागत

गररएको धथयो।
घ.

बैठक

क्जआईजेड/सुनागबाट प्राप्त सझ
ु ािहरूको आिारमा उक्त योजनामा

विधिहरू प्रयोग गररएका धथए। क्जविसका शाखा प्रमुखहरूसँग सामुहहक र

भएका कमजोरीहरूलाई सच्याउने, र्ुट भएका विषय र कक्रयाकलापहरू

व्यक्क्तगत, ननक्षेवपत ननकायहरूसँग संस्थागत बैठक र गाउँ विकास

समािेश गने र योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायुयोजना तजम
ु ा

सलमनतका सधचिहरूसँग सामहु हक बैठक गररएको धथयो। त्यसैगरी,

गने जस्ता कायुहरू गरी क्षमता विकास योजनालाई अक्न्द्तम रूप हदइएको

राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू, विषयगत ननकायका प्रनतननधिहरू,

नागररक समाज र क्जल्ला विकास सलमनत र गाउँ विकास सलमनतसँग
समन्द्िय गरी कायुक्रम सञ्चालन गरररहे का कायुक्रमका प्रनतननधिहरूसँग
पनन एक सामुहहक बैठकको आयोजना गररएको धथयो। माधथका सबै
बैठक/र्लफलका लाधग र्लफल सच
ू ीहरू (Checklists) को प्रयोग गररएका







अक्न्द्तम प्रनतिेदन तयार
सङ्घीय मालमला तथा स्थानीय विकास मन्द्िालय/एलजिसीडीपी र

(Institutional Meeting) र समूह बैठक (Group Meeting) गरी ३ िटा

धथए।

मस्यौदामा र्लफलका लाधग प्रयोग गररएका विधि तथा औजारहरू

धथयो।

१.५

योजना तजजम
ु ाका सीमा तथा मान्यताहरू
प्रस्तुत योजनाका ननम्न सीमा तथा मान्द्यताहरू रहे का र्न ्:

अ) क्जविसमा जनप्रनतननधिहरू िहाल नभएको हालको अिस्था योजना
अिधिभर कायम रहन सक्र् भन्द्ने मान्द्यताका आिारमा यो योजना



तजम
ु ा गररएको र्। कुनै कारणले जनप्रनतननधिहरू िहाल भएमा
प्रस्तत
ु योजनामा केही पररमाजुनको आिश्यकता रहन सक्दर्।

२.२

पहहलो क्षमता विकास योजना आफैमा त्यस प्रकारको पहहलो योजना

आ) स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ र सोसँग सम्बक्न्द्ित
ननयमािलीहरू, क्षमता विकास कायुविधि, २०६६ तथा न्द्यूनतम शतु

भएको हुनाले यसले अपेक्षक्षत सफलता पाउन नसकेको महसस
ु गररएको
र्। क्जविस जस्तो ननकायको लाधग क्षमता विकास योजना आिश्यक र्

अन्द्तगुत रही यो क्षमता विकास योजना तजम
ु ा गररएको र्।

भन्द्ने बोि गराउन सक्नु नै यसको प्रमुख उपलक्धि रहे को दे खखन्द्र्। उक्त

संस्थाहरूबाट आधथुक तथा प्राविधिक सहयोगहरू प्राप्त हुनेर्न ् भन्द्ने
अपेक्षा गररएको र्।



तथा कायुसम्पादन मापन कायुविधि, २०६६ का मूलभूत व्यिस्थाहरू

योजनामा रहे का प्रमुख समस्याहरू ननम्नानुसार रहे को दे खखन्द्र्ः

इ) प्रस्तत
ु योजना कायाुन्द्ियन गनु नेपाल सरकार र विकासका सहयोगी

ई) प्रस्तुत

योजना

मूलतः

गुणात्मक

जानकारी



(Qualitative





खण्ड – दईु
पहहलो क्षमता विकास योजना अिधिको समीक्षा

पृष्ठभूमम
क्जल्ला विकास सलमनत कालीकोटको आ.ि. २०६६/६७ दे खख ०६८/६९
सम्मको लाधग तजम
ु ा गररएको पहहलो त्रि-िषीय क्षमता विकास

योजनालाई पहहलो प्रस्थान विन्द्दक
ु ो रूपमा गररएको समीक्षा यहाँ गररएको

र्। दोश्रोमा, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्द्िालयले सम्पादन
गरे को क्जविसको आ.ि. २०६७/०६८ को न्द्यूनतम शतु र कायुसम्पादन
मापन मूल्याङ्कन प्रनतिेदनको समीक्षा प्रस्तुत गररएको र् र तेश्रोमा,

क्जविसको हालको सङ्गठनात्मक अिस्थाको सामान्द्य समीक्षा प्रस्तत
ु
गररएको र्। यी तीन विषयहरूबाट प्राप्त ननश्कषुलाई समेतलाई आिार
मानी दोश्रो त्रि-िषीय क्षमता विकास योजना तजम
ु ा गररएको र्।







क्षमता विकास योजना सम्पकु व्यक्क्तको लाधगमाि हो कक भन्द्ने
भािना रहनु,

Information) मा आिाररत भई तजम
ु ा गररएको र्।

२.१

पहहलो क्षमता विकास योजनाको समीक्षा

योजना आफैमा महत्िाकांक्षी हुनु,

प्रस्तावित िेरै कक्रयाकलापहरू सञ्चालन हुन नसक्नु,

एलजीसीडीपी/नेपाल सरकारबाट क्षमता विकास बजेट कम प्राप्त हुनु,

क्षमता विकास योजना कायाुन्द्ियन गनुको लाधग आन्द्तररक स्रोत
अपयाुप्त हुनु आहद

२.३

न्यूनतम शतु तथा कायुसम्पादनको अिस्था
आ.ि. २०६७/०६८ को न्द्यूनतम शतु र कायुसम्पादन मापन मूल्याङ्कन

प्रनतिेदन अनुसार १५ िटा न्द्यूनतम शतुमध्ये २ िटा शतुहरू (शतु नं.१३ र
१४) ननिाुधचत जनप्रनतननधिहरूसँग सम्बक्न्द्ित भएकोले मन्द्िालयले

त्यसलाई हालको लाधग मूल्याङ्कनको आिार मानेको दे खखदै न। बाँकी
रहे को १३ िटा न्द्यूनतम शतुहरूमध्ये कालीकोट क्जविसले १२ िटा शतुहरू

पूरा गरे पनन १ िटा (शतु नं. ५) पूरा नगरे का कारण क्जविस अनुतीणु हुन
पुगेको र्। क्जविसले पूरा गनु नसकेको न्द्यूनतम शतु नम्बर ५ आिधिक
प्रगनत प्रनतिेदनसँग सम्बक्न्द्ित र्। उक्त शतुमा “क्ज.वि.स.ले स्थानीय

स्िायत्त शासन ऐन, ननयमािली र क्जविस अनुदान सञ्चालन तथा अन्द्य

कायुक्रम सञ्चालन कायुविधि र ननदे लशकाहरुमा उल्लेख भए िमोक्जमका



प्रनतिेदनहरु सम्बधित ननकायहरुमा तोककएको समयमै पठाउने गरे को
हुनप
ु ने” भन्द्ने उल्लेख गररएको र्। तर केही प्रनतिेदनहरू समयमा पठाउन
नसकेका कारण क्जविस न्द्यूनतम शतुमा उतीणु हुन नसकेको हो। यस
असफलताका कारण केन्द्रबाट प्राप्त हुने थप अनुदानबाट क्जल्ला विकास
सलमनत कालीकोट बक्ञ्चत हुन पग
ु ेको र्।
त्यसैगरी,

सोही

प्रनतिेदनअनुसार

कायुसम्पादन

मापनका

६२

िटा

सूचकहरूलाई ८ समूहमा विभाजन गररएको र्। जसमध्ये ५ समूहमा क्जविस
उतीणु भएको दे खखन्द्र् भने ३ समूहमा अनुतीणु भएको दे खखन्द्र्। यसबाट
क्जविसले कायुसम्पादन मापनको १०० पूणाुङ्कमा जम्मा ४० अङ्क प्राप्त

गरे को दे खखन्द्र् जुन ज्यादै न्द्यून माननन्द्र्। ६२ िटा सूचकहरूमध्ये २७ िटा

PM-18

प्रनतशतभन्द्दा कम हुनुपने)

क्ज.वि.स. ले िावषुक खररद योजना तयार गरे को हुनुपने

१

०

PM-26

क्जल्लामा उपलधि श्रोतबाट हुनसक्ने आन्द्तररक आयको
सम्भाव्यता अध्ययन गरी तदनुरुप आम्दानी प्रक्षेपण गरे को

२

०

आन्द्तररक आय िद्
ृ धिको समक्ष्टगत क्स्थनत (१५ प्रनतशत िा

२

०

ननयमानुसार बाँडफाँड गररनु पने आन्द्तररक आयको रकम

२

०

आन्द्तररक आयका श्रोत प्राक्प्तका क्षेिहरुको स्थानयत्ि र हदगो

२

०

२

०

२

०

हुनुपने
PM-27

सोभन्द्दा बिी बद्
ृ धि हुनुपने)
PM-28

सम्बक्न्द्ित गाविसहरूमा बाँडफाँड गररएको क्स्थनत
PM-29

विकासको लाधग बजेट विननयोजन गने गरे को

दे खखन्द्र्।

PM-34
अङ्कभार

०

भौनतक पि
ू ाुिार विकासका योजनाहरुका लाधग लागत

२

०

आिारहरु पालना गररएको हुनुपने
PM-7

प्राप्ताङ्क

२

अनुमान अनुरुप नै बजेट विननयोजनको व्यिस्था गरे को
हुनुपने ।

सम्पन्द्न भौनतक पूिाुिारका योजनाहरुको लाधग ममुत संभार

PM-8

२

गररएको हुनुपने

प्रक्षेपण गररएको आन्द्तररक आय र संकललत यथाथु

PM-11

आन्द्तररक आयको तुलनात्मक क्स्थनत

िावषुक योजनाले आन्द्तररक आय तथा अनुदान रकमबाट

PM-12

२
२

०
०

िावषुक योजनाले आन्द्तररक आय तथा अनुदान रकमबाट
प्रत्यक्ष हहत हुने गरी बावषुक
योजना तजुमा गरी बजेट समेत विननयोजन गरे को हुनुपने

स्िीकृत ननयमको पररधिलभि रही आधथुक सहायता प्रदान
गरे को हुनुपने







अन्द्य

लक्षक्षतिगुहरुका

आिश्यकता

र

हहतलाई

आिश्यकरुपमा सम्बोिन गरी आन्द्तररक आय र अनुदानबाट
खचु गरे को हुनुपने
PM-35

प्रशासननक खचुको सीमा पालनाको क्स्थनत

२

०

PM-37

रु. १५ लाख िा सो भन्द्दा बिीका ठूला योजनाहरुको संचालन

२

०

वििरणहरू

२

०

क्ज.वि.स.बाट गररएको विकास ननमाुण र सेिा प्रिाहका

२

०

२

०

तथा ममुत संभारको लाधग विननयोक्जत रकम बमोक्जम खचु
भएको हुनुपने
क्ज.वि.स.ले

आफ्नो

िावषुक

आय–व्ययका

सािुजननक गरे को हुनुपने

PM-44

कायुको सािुजननक सुनुिाईको व्यिस्था भएको हुनुपने
PM-45

क्ज.वि.स.ले न्द्यूनतम शतु तथा कायुसम्पादन मापनको

योजना तजुमा तथा समीक्षा गोष्ठी माफुत सािुजननक गरे को
१

०

महहला तथा बालबाललकाको
PM-17

कैक्रियत

सम्पन्द्न नतीजा विलभन्द्न संचार माध्यमहरु, सूचना पाटी िा

तथा वपर्डडएको लक्षक्षत िगुलाई बजेट विननयोजन गरे को
PM-13

िावषुक लेखा हहसाबमा महहला, बालबाललका, आहदिासी
जनजानत, दललत, वपर्डडएका िगु, अपांग बद्
ृ िबद्
ृ िा तथा

PM-40

बद्
ृ ििद्
ृ िा, अपाङ्ग, असहाय, दललत, आहदिासी जनजानत
हुनुपने

बजेट विननयोजन गरी खचु गने गरे को

०

कोषको स्थापना गरी योजनाहरूको ममुत संभारको व्यिस्था

क्ज.वि.स.ले केन्द्रिाट राजश्ि बाँडफाँड बापत प्राप्त रकम
मध्येिाट सोही क्षेिको विकासको लाधग प्राथलमकताका साथ

शून्द्य र आंलशक अङ्क प्राप्त भएका सूचकहरूको वििरण ननम्नानुसार रहे को
कायुसम्पादन सूचकहरू

हुनुपने । गाविसको न्द्यूनतम शतु मापन सम्पन्द्न गरी सोको
नतीजा समेत विलभन्द्न संचार माध्यमहरु, सूचना पाटी िा
योजना तजम
ु ा तथा समीक्षा गोष्ठी माफुत सािुजननक गरे को

२

०

०

PM-21

PM-30

क्जल्ला विकास योजना तजम
ु ा गदाु योजना र्नौटका

२

प्रनतिेदनले दे खाएको आधथुक कारोिारको गुणस्तर (बेरूजू २

सूचकमा शुन्द्य अङ्क र ११ िटा सूचकमा आंलशक अङ्क प्राप्त गरे को दे खखन्द्र्।

PM-3

गत आ.ि.भन्द्दा अनघल्लो आ.ि. को कूल खचुमा लेखापरीक्षण

हुनुपने



क्ज.वि.स.ले

PM-46

एक

आधथुक

िषुमा

सम्पादन

गरे का

१

०

कायुक्रमहरुको आधथुक िषु समाप्त भएको चार महहनालभि
सामाक्जक परीक्षण गराउनु पने

तोककएको िाँचा र ननिाुररत समयलभि मालसक तथा िावषुक

PM-49

२

०

२

०

PM-48

अनुगमन तथा मल्
ू यांकन कायुको कायाुन्द्ियन क्स्थनत

२

१

PM-52

आधथुक िषु सककएको प्रथम चौमालसक लभि क्ज.वि.स.ले

२

१

२

१

२

१

दातस
ृ ंस्थाहरूबाट सञ्चाललत योजना / कायुक्रम र बजेट
कायाुन्द्ियन सहहत बावषुक क्जल्ला विकास योजनाको समीक्षा

वििरण पठाउने गररएको क्स्थनत
पूिाुिार विकास सम्बन्द्िी योजनाहरुको कायु सम्पन्द्न

PM-50

प्रनतिेदन प्राप्त भएको लमनतले एक महहनालभि जाँचपास तथा
फरफारक भएको हुनुपने

दईु िषु अनघ सम्पन्द्न भइसकेका रु. १५ लाख िा सोभन्द्दा

PM-51

गरी क्जल्लािासी लगायत अन्द्य साझेदारलाई जानकारी
गराएको हुनुपने
PM-56

२

०

क्ज.वि.स. को संगठन विकास अध्ययन िा संरचनागत

PM-55

२

०

PM-57

१

०

लेखाजोखा भएको र कमुचारीको कायु वििरण लागू भएको
हुनुपने

आन्द्तररक लेखापरीक्षण धयिक्स्थत गनुको लाधग गररएको

PM-58

प्रयास
PM-61

सेिा प्रिाह प्रभािकारी पाने सम्बन्द्िमा भएको प्रयास

१

०

PM-1

क्ज.वि.स. ले गाविस र विषयगत कायाुलय/शाखालाई बजेट

२

१

लसललङ्ग र मागुदशुन पठाउनुपने सो मागुदशुनमा पूिु योजना

क्जल्लाको आिधिक योजना, विषयगत योजना (जस्तै क्जल्ला

२

१

यातायात गरु
ु योजना, क्जल्ला लशक्षा योजना, क्जल्ला कृवष

PM-14

क्ज.वि.स.ले सरकार तथा अन्द्य दात ृ संस्थासँगको सम्झौता

२

१

गत आ.ि.को कूल विननयोक्जत पँज
ू ीगत बजेट मध्ये

२

१

योजना र्नौटका आिारहरु, स्िीकृत िावषुक कायुक्रम तथा

२

१

रु. ३ लाख िा सो भन्द्दा माधथका आयोजनाहरुमा आयोजना

२

१

२

१

िमोक्जम समपरू क कोष जम्मा गरे को हुनप
ु ने
PM-33

िास्तविक खचुको प्रनतशत ।
PM-39

बजेटको सािुजननक सच
ू ना गरे को हुनप
ु ने
PM-41

सम्बन्द्िी वििरण समेहटएको पररयोजना सच
ू ना पाटी योजना
स्थलमा राखेको हुनप
ु ने

क्जल्ला सच
ू ना तथा अलभलेख केन्द्रको स्थापना र संचालन

PM-43

क्स्थनत







गरी

क्जन्द्सी ननरीक्षणको क्स्थनत
कूल सूचक सङ्ख्या

६२

पूरा अङ्क प्राप्त सूचक सङ्ख्या

१९

आंलशक अङ्क प्राप्त सच
ू क सङ्ख्या

११

शून्द्य अङ्क प्राप्त सूचक सङ्ख्या

२७

हाल लागू नहुने सूचक सङ्ख्या

५

कूल प्राप्ताङ्क

४०

पनर्ल्लो िषुको कायु सम्पादन मापन पररणामलाई हे दाु क्जल्ला विकास सलमनत सबै

व्यिस्थापन, संचार र पारदलशुता र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा विशेष कमजोर
दे खखन्द्र्। यसलाई अझ प्रष्ट शधदमा भन्द्ने हो भने क्जविस खासगरी आधथुक प्रशासन र

योजनामा सबैभन्द्दा कमजोर दे खखन्द्र्। त्यसैगरी, क्जविसको सङ्गठन व्यिस्थापन पनन

योजना, क्जल्ला स्िास्थ्य योजना आहद), स्रोत नक्सा र गररिी
नक्सांकनको आिारमा िावषुक योजना तजुमा गरे को हुनप
ु ने

तयार

कायाुन्द्ियन, वित्तीय व्यिस्थापन, बजेट व्यिस्थापन, योजना तथा कायुक्रम

विकासका प्राथलमकताहरु र कायुक्रम र्नौटका आिारहरु
PM-4

आफ्नो सम्पवत्तको वििरण

क्षेिमा कमजोर दे खखन्द्र्। त्यसमा पनन वित्तीय स्रोत पररचालन, बजेट ननकाशा र कायुक्रम

तजुमा गोष्ठी गरी गरीबमुखी नीनत, राक्ष्िय र क्जल्ला
खल
ु ाई पठाइएको हुनप
ु ने।

ले

अद्यािधिक गरे को हुनुपने

माधथका आयोजना तथा कायुक्रमहरुको प्रभाि मूल्यांकन
गरे को हुनुपने

क्ज.वि.स.

कमजोर अिस्थामै रहे को दे खखन्द्र्।
न्द्यूनतम शतुको पालनाको सम्बन्द्िमा क्जल्ला विकास सलमनतको विगत पाँच िषुको

अिस्था हे दाु पहहलो र अक्न्द्तम िषुमा क्जविस असफल भएको दे खखन्द्र् भने िीचका ३
िषुहरूमा सफल भएको दे खखन्द्र्। यसबाट न्द्यूनतम शतुहरूको पालनाको सम्बन्द्िमा

क्जल्ला विकास सलमनत कालीकोट कुन िषु उतीणु र कुन िषु अनुतीणु हुन्द्र् भनेर भन्द्न
नसककने अिस्थामा रहे को दे खखन्द्र्।
आ.ि.हरू

०६३/६४

०६४/६५

०६५/६६
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पररणाम
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त्यसैगरी, कायुसम्पादनका सूचकहरूका विगत पाँच िषुमा प्राप्त गरे का प्राप्ताङ्कहरूलाई

तथ्यलाई

प्राप्त गरे पनन दोश्रो िषु ६५ अङ्क प्राप्त गरे को दे खखन्द्र् तर त्यसपनर्का कुनै पनन िषुमा

उपयुक्त तहको कमुचारीहरूको व्यिस्था, सबै शाखा र कमुचारीहरूको

अध्ययन गदाु क्जविस लगातार धगदो अिस्थामा रहे को दे खखन्द्र्। पहहलो िषु ३८ अङ्क

प्रमाखणत

कायु प्राथलमकतामा परे को दे खखदै न।

०६५/६६

०६६/६७

०६७/६८

प्राप्ताङ्क

३८

६५

४५

५२

४०

२.४

क्षमता विकास योजना

वििरणलाई आिार मानी प्रस्तुत क्षमता विकास योजना तजम
ु ा गररएको

योजना बनेको दे खखदै न। न्द्यून जनशक्क्त हुनु, भएका केही जनशक्क्त र
शाखाहरूको कायुवििरण नहुनु, कमजोर आन्द्तररक राजश्ि पररचालनका

र्। क्षमता विकासका लाधग पहहचान गररएका कक्रयाकलापहरूलाई
न्द्यूनतम शतु तथा कायुसम्पादन मापन, विकास व्यिस्थापन, सङ्गठन

कारण आिश्यक जनशक्क्तको व्यिस्था गनु नसक्नु, कायुक्रम र ननयलमत

व्यिस्थापन, वित्तीय व्यिस्थापन, सूचना व्यिस्थापन, सुशासन र

तफुका कमुचारीहरूिीच एकत्िको भािना बललयो हुन नसक्नु जस्ता
समस्याहरू यथाित रहे का र्न ्। ननजामनत सेिा बाहे क हाल क्जविसमा

अन्द्तरसम्बन्द्िको विकासजस्ता ७ िटा िगुमा र्ुट्टा-र्ुट्टै उल्लेख
गररएका र्न।

ना.सु.तहसम्मका कमुचारीहरू रहेका र्न ्। नतनै कमुचारीहरूले कायुक्रमतफुका

ननजालमत तफुका रा.प. द्वितीय र तत
ृ ीय श्रेणीका कमुचारीहरूसँग क्जविसको
समन्द्िय गने कायु गरररहनु परे को र्। त्यसैगरी, क्जविसले समन्द्िय गनु पने

विकासका सहयोगी संस्थाका अधिकृतस्तरका कमुचारी र पदाधिकाररहरूसँग

पनन समन्द्िय गनु परररहे को र्। गाविस सधचिहरूलाई पररचालन गने प्रशासन

शाखाका प्रमुख र गाविसका सधचिहरूको तह समान रहे को दे खखन्द्र्। तत्काल

सुिार नगरी नहुने यी र यस्तै थुप्रै समस्याहरू हाल क्जविसमा रहे का र्न ्। यी
समस्याहरूले गदाु क्जल्ला विकासमा नेतत्ृ िदायी र समन्द्ियकारी भूलमका
ननिाुह गनु पने क्जविसले अपेक्षाकृत सफलता हालसल गनु सकेको दे खखदै न।
न्द्यूनतम शतु र कायुसम्पादन मापनका सूचकहरूमा भएको असफलताले यही







पृष्ठभूमी
पहहचान गररएका प्रमख
ु समस्याहरू र क्षमता आिश्यकता लेखाजोखा

कालीकोट क्जविसको अहहलेसम्म व्यिक्स्थतरूपले सङ्गठनात्मक अध्ययन र

अधिकृतस्तरका कमुचारीहरू, ननक्षेवपत ननकाय र अन्द्य विषयगत कायाुलयका

क्जविसको

खण्ड-तीन
३.१

सङ्गठनात्मक अिस्था

यथालशघ्र

व्यिस्था जस्ता कायुहरू गनुपने दे खखन्द्र्।

विकास सलमनत कालीकोटको लाधग न्द्यूनतम शतु तथा कायुसम्पादनमा सुिार ल्याउने
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तसथु,

कायुवििरणको तयारी र व्यिक्स्थत कायुसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको

पहहलो िषुको अङ्कसँग िेरै नक्जक दे खखन्द्र्। यस तथ्यबाट भन्द्न सककन्द्र् कक क्जल्ला
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दे खखन्द्र्।

सङ्गठनात्मक अध्ययन गरी उपयुक्त सङ्गठनात्मक संरचना, अधिकृत तथा

त्यसलाई उनर्न्द्न सकेको दे खखदै न। पनर्ल्लो िषुमा ४० अङ्कमाि प्राप्त गरे को र् जुन

आ.ि.हरू

गरे को

३.२

न्यूनतम शतु तथा कायुसम्पादन मापन

ितुमान अिस्था : क्जल्ला विकास सलमनतले पूरा गनु पने १३ िटा न्द्यूनतम

शतुमध्ये १२ िटा परू ा गरे को र कायुसम्पादन मापनका ५ िटा क्षेिमध्ये ३ िटामा
उतीणु गरी ४० अङ्क प्राप्त गरे को र्। यसरी क्जविसले पनर्ल्लो न्द्यूनतम शतु र
कायुसम्पादन मापन दि
ु ैमा अनुतीणु भएको दे खखन्द्र्। यसमा सुिार ल्याउनको

लाधग क्जविस आफैले आन्द्तररक रूपमा MCPM का ननयलमत समीक्षा गनु आिश्यक
र् भन्द्ने महसुस गररएको र् तर आन्द्तररक रूपमा ननयलमत िङ्गले MCPM को

समीक्षा गने व्यिस्था भने हुन सकेको र्ै न। त्यसैगरी MCPM मा सि
ु ार ल्याउन



राजनीनतक दल र नागररक समाजको भूलमका आिश्यक र् भन्द्ने पनन महसुस



गररएको र् तर उनीहरूको भलू मका कसरी संस्थागत गने तररकाहरू पहहचान गनु

गनुपने प्रमुख कायुहरूः
o

सककएको र्ै न । MCPM को पररणामले सरकारी अनुदानमा प्रभाि पर्ु भन्द्ने कुरा

कायुक्रमगत कायुयोजना तजम
ु ा गने

केही कमुचारीहरूलाई थाहा भएको तर सोही तथ्य सरोकारिालाहरूको जानकारीमा

o

त्यसैगरी, MCPM मा सुिार ल्याउने तररका, क्जम्मेिारी बाँडफाँड र त्यसको ननयलमत



समीक्षाका सम्बन्द्िमा कमुचारीहरू सस
ु धू चत नभएसम्म त्यसमा सि
ु ार आउने

o

लक्ष्य : क्जविसलाई न्द्यूनतम शतु तथा कायुसम्पादन मापनका आिारमा थप



अनुदान प्राप्त गनु सक्षम बनाउने।

कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररने र्न ्:

कक्रयाकलाप नं. २

अलभमुखीकरण गने (R1)


कारण/औधचत्यः
o

आिश्यक भएको।

कारण/औधचत्यः

सुिार

ल्याउन

सबै

शाखा/एकाइ/



कायुक्रमको भूलमकालाई संस्थागत गनु आिश्यक
भएको।


1



प्रमुख क्जम्मेिार व्यक्क्तहरूः

संभावित सहभागीहरूः
o

राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू,

o

ननक्षेवपत ननकायहरू,

o

विषयगत ननकायहरू,

o

स्थानीय विकास अधिकारी,

o

गैरसरकारी संस्थाहरू,

o

MCPM सम्पकु व्यक्क्त

o

क्जल्लास्तरीय सञ्जाल र सलमनतहरू।

o

क्षमता विकास सम्पकु व्यक्क्त

o

प्रशासन शाखा प्रमुख

R1 ले क्जविस र गाविसको स्रोतबाट सञ्चालन गररने कक्रयाकलाप भन्द्ने जनाउँ दर्।



MCPM को प्रभािका बारे मा सरोकारिालाहरूलाई
जानकारी कम भएकोले सो बारे जानकारी गराउन

बाँडफाँड गरी पूरा गने व्यिस्था लमलाउने (R1) ,
िा

क्जविसको बैठक/र्लफल खचु लशषुकको बजेट

MCPM र यसको प्रभािका सम्बन्द्िमा सरोकारिालाहरूलाई

1

o MCPM

MCPM मा सुिार आउनेर्।

पररचालन गने

शाखा/एकाइ/कायुक्रमगत रूपमा MCPM का सूचकहरू


MCPM मा सुिार ल्याउन सबले भूलमका खेल्नेर्।

संभावित बजेट स्रोतः
o

क्रियाकलापहरू : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य हालसल गनु दे हाय बमोक्जमका
कक्रयाकलाप नं. १

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

सम्भािना दे खखदै न तर यससम्बन्द्िी कमुचारीहरूको बुझाईमा एकरूपता दे खखदै न।

अङ्क प्राप्त गने।

ललखखतरूपमा सम्बक्न्द्ित शाखा/एकाइ/कायुक्रमलाई
कायुयोजना उपलधि गराउने

नभएको िा कम भएको कारणले यसमा उनीहरूको ध्यान पुग्न सकेको दे खखदै न।

उद्दे श्य : न्द्यूनतम शतु तथा कायुसम्पादन मापन दि
ु ैमा उतीणु भै कक्म्तमा ७०

MCPM का सच
ू कहरू सहहतको शाखा/एकाइ/





अलभमख
ु ीकरणका मख्
ु य विषयहरूः
o

MCPM ले समेटेका क्षेिहरू

o

MCPM मापन गने ननकाय र विधि

o

MCPM ले पाने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभािहरू



o

MCPM मा क्जल्लाको तुलनात्मक अिस्था

o

MCPM

मा

सि
ु ार

ल्याउनको


लाधग

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

सरोकारिालाहरूले खेल्नु पने भूलमका



पहहचान हुनेर्न ्।

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

र

MCPM

o

यसको

प्रभािका

सम्बन्द्िमा

सरोकारिालाहरू जानकार हुनेर्न ्।
o

मा

MCPM

सि
ु ार

ल्याउनको

लाधग

o
कक्रयाकलाप नं. ३

MCPM

कक्न्द्टन्द्जेन्द्सी पररचालन गने
मा

सुिार

गने

तररकाहरू

पहहचान

गनु

MCPM मा सुिार गने तररकाहरू पहहचान गनु
आिश्यक भएको।





o

आिश्यक भएको


संभावित सहभागीहरूः
o

स्थानीय विकास अधिकारी,

o

सबै शाखा, उपशाखा र एकाइ प्रमुखहरू,

o

स्थानीय विकास अधिकारी,

o

सबै शाखा, उपशाखा र एकाइ प्रमुखहरू,

o

MCPM र CD सम्पकु व्यक्क्तहरू,

o

MCPM र CD सम्पकु व्यक्क्तहरू,

o

क्जल्ला प्राविधिक कायाुलयका कमुचारीहरू,

o

क्जल्ला प्राविधिक कायाुलयका कमुचारीहरू,

o

कायुक्रम प्रमुखहरू

o

कायुक्रम प्रमुखहरू।

समीक्षाका मख्
ु य विषयहरूः
o
o
o

MCPM मा उतीणु र अनुतीणु भएका क्षेिहरू,



अलभमुखीकरणका मुख्य विषयहरूः
o
o

MCPM मा सुिार ल्याउन कमुचारीले खेल्नु पने

o

MCPM मा सुिार ल्याउने सम्भावित तररकाहरू



MCPM मा सुिार ल्याउन ननिाुरण गररका
तररकाहरू,

MCPM मा कमजोर दे खखनुका कारणहरू,

भलू मकाहरू



MCPM मा सुिार ल्याउन गररने प्रयासका

विषयमा सबै कमुचारीहरूलाई जानकारी गराउन

संभावित सहभागीहरूः

o



कक्न्द्टन्द्जेन्द्सी पररचालन गने

ननयलमत समीक्षा बारे कमुचारीहरूलाई अलभमुखीकरण गने
(R1)
 कारण/औधचत्यः

कारण/औधचत्यः
o

कमुचारीहरूमा

MCPM मा सुिार ल्याउने तररका, क्जम्मेिारी बाँडफाँड र

कमुचारीहरूको एक समीक्षा बैठकको आयोजना गने (R1)।


सम्बन्द्िमा

संभावित बजेट स्रोतः
o

कक्रयाकलाप नं. ४

संभावित बजेट स्रोतः

का

MCPM

क्जम्मेिारीबोि हुनेर्।



सरोकारिालाहरूको भूलमका बढ्नेर्।



MCPM मा सि
ु ार ल्याउने व्यिहाररक तररकाहरू

MCPM सूचकहरूको शाखा/एकाइ/कायुक्रमगत
कायुयोजना (क्जम्मेिारी बाँडफाँड),

MCPM मा सुिार ल्याउन गररएका प्रयासहरूको
समीक्षाका विधिहरू।





अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o
o

o

MCPM मा सि
ु ार ल्याउने ननिाुररत तररकाका

उपललधीहरू

सम्बन्द्िमा कमुचारीहरू जानकार हुनेर्न ्।

o

लक्ष्य र प्रगनतिीच भएका लभन्द्नताहरू

MCPM

o

लक्ष्य र प्रगनतिीच भएका लभन्द्नताका कारण िा

मा

सुिारका

शाखा/एकाइ/कायुक्रमगत

लाधग

ननिाुररत

कायुयोजनाका

समस्याहरू, त्यस्ता समस्या उत्पन्द्न हुनुका
कारण र नतनले पारे का प्रभािहरू

सम्बन्द्िमा कमुचारीहरूमा जानकार हुनेर्न ्।
o

MCPM मा सि
ु ारका लाधग गररने ननयलमत
समीक्षाका


कक्रयाकलाप नं. ५

सम्बन्द्िमा

कमुचारीहरू

o

जानकार

o

कक्न्द्टन्द्जेन्द्सी पररचालन गने

o


िावषुक समीक्षा गने (R1)।

o

कारण/औधचत्यः
MCPM मा सुिार ल्याउन गररएका प्रयासहरूको

o

MCPM सम्पकु व्यक्क्त

o


CD सम्पकु व्यक्क्त
कक्रयाकलाप नं. ६

योजना शाखा/उपशाखा प्रमुख

समीक्षाका मुख्य विषयहरूः
o

अनुगमन

तथा





तत्काल

पहहचान

भै

MCPM का सूचकहरूमा सुिार आउनेर्।
कक्न्द्टन्द्जेन्द्सी पररचालन गने

मञ्चले MCPM को चौमालसक र िावषुक समीक्षा गने (R1)
 कारण/औधचत्यः
अिधिको

सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक लक्ष्यहरू (Targets)



समस्याहरू

राजनीनतक दल र नागररक समाज सक्म्मललत एक खल्
ु ला

o
मूल्याङ्कन

MCPM सुिार कायुयोजना कायाुन्द्ियनको क्रममा

संभावित बजेट स्रोतः
o

सदस्य



MCPM सुिार कायुयोजना कायाुन्द्ियनको लाधग

समािान हुनेर्।

सदस्य
o

सुझािहरू (आगामी हदनमा गनुपने र सुिार

दे खखएका

संयोजक,
o

प्राप्त भएका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभि र

दबाि बढ्नेर्।

कायुदलका संभावित सदस्यहरूः
o

लाधग

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः

ननयलमत समीक्षा गनु आिश्यक भएको।


समािानका

गनप
ु ने विषयहरू)

मूल्याङ्कन कायुदल गठन गरी मालसक, चौमालसक र

o

समस्याहरू

लसकाईहरू

MCPM सम्पकु व्यक्क्तको संयोजकत्िमा अनग
ु मन तथा



उत्पन्द्न

भएका/गररएका प्रयासहरू

हुनेर्न ्।
संभावित बजेट स्रोतः
o

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अिधिमा प्राप्त भएका

MCPM मा सुिार ल्याउन राजनीनतक दल र

नागररक समाजको भूलमकालाई संस्थागत गनु
आिश्यक भएको।



 संभावित सहभागीहरूः
o

राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू,

o

स्थानीय

विकासमा

कक्रयालशल

गैरसरकारी

संस्थाका प्रनतननधिहरू,
o

क्जल्लास्तरीय

नागररक

सञ्जालका

प्रनतननधिहरू।
कायुयोजना अनुसार समीक्षा अिधिको लक्ष्यहरू

o

समीक्षा अिधिमा प्राप्त भएका उपलक्धिहरू

o

लक्ष्य र प्रगनतिीच भएका लभन्द्नताहरू

o

लक्ष्य र प्रगनतिीच भएका लभन्द्नताका कारण िा

उत्पन्द्न

समस्याहरू

समािानको

लाधग

भएका/गररएका प्रयासहरू
o

प्राप्त भएका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभि
र लसकाईहरू

o

सुझािहरू

दल र नागररक समाजको भूलमका सकारात्मक
क्जविसलाई MCPM

मा सि
ु ार ल्याउनको

लाधग थप बल प्राप्त हुनेर्।
o


ितुमान अिस्था : क्जल्ला विकास सलमनतले नयाँ आिधिक योजना तजम
ु ा गनप
ु ने

बेला भैसकेको र् तर स्रोतको अभािका कारण उक्त योजना तजुमा हुन सकेको र्ै न।

भैसकेको र १० िटाको तजम
ु ा हुँदै गरे को र्। बाँकी १० िटा गाविसहरूको आिधिक
योजना तजम
ु ा गनु अझै बाँकी रहे को दे खखन्द्र्। क्जल्लाको र गाविसहरूको आिधिक

दे खखन्द्र्। आिधिक योजना आिश्यक र् भन्द्ने कुरा महसुस गररए पनन त्यसको
तजम
ु ा, महत्ि र कायाुन्द्ियनमा पयाुप्त ध्यान पुग्न सकेको दे खखदै न। त्यसैगरी,

कररब सबै गाविसहरूमा प्रचललत ननयमानुसारको कृवष, बन तथा िातािरण सलमनत

गठन भैसकेको र् । स्थानीय जनप्रनतननधि नभएको हालको अिस्थामा यी
सलमनतहरूले स्थानीय जनताको भािनालाई प्रनतननधित्ि गदै विकास प्रकक्रयालाई
जनमुखी बनाउन उल्लेखनीय सहयोग पु-याउन सक्ने दे खखन्द्र्। समग्र कृवष विकास
खासगरी िाली उत्पादन र पशु विकासका लाधग हालसम्म २० गाविसहरूमा
तसथु, कक्म्तमा पनन २० िटा गाविसहरूको कृवष, बन तथा िातािरण सलमनतहरूको

MCPM मा सुिार ल्याउनको लाधग राजनीनतक
o

योजना तजम
जु ा

सञ्चाललत कृवष विकास कायुक्रम सोही सलमनतको मातहतमा सञ्चालन भैरहे को र्।

 अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

३.३.१

योजना तजम
ु ा प्रकक्रयालाई सहजीकरण गने पयाुप्त जनशक्क्तको कमी रहे को

समस्याहरू, त्यस्ता समस्या उत्पन्द्न हुनक
ु ा
कारण र नतनले पारे का प्रभािहरू
o

विकास व्यिस्थापन

हे ल्भेटासको सहयोगमा ३० गाविसमध्ये १० गाविसको आिधिक योजना तजम
ु ा

 समीक्षाका मख्
ु य विषयहरूः
o

३.३

MCPM मा सुिार हुनेर्।

क्षमता विकास गनु पने दे खखन्द्र्।

लक्ष्य :योजनाबद्ि स्थानीय विकास प्रकक्रयालाई संस्थागत गने।
उद्दे श्य :क्जविस र १० िटा गाविसहरूको आिधिक योजना तजम
ु ा गने।
क्रियाकलापहरू : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य हालसल गनु दे हाय बमोक्जमका
कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररने र्न ्:

संभावित बजेट स्रोतः
o

क्जविसको बैठक/र्लफल लशषुकको बजेट
पररचालन गने









कक्रयाकलाप नं. ७ १० िटा गाविसहरूको आिधिक योजना तजुमा गने (R2)2

o

 कारण/औधचत्यः

मैिी बनाउन सलमनतले खेल्नु पने भलू मकाहरू

o क्जल्लाको १० िटा गाविसहरूको आिधिक योजना

o

तजम
ु ा गनु बाँकी भएको।

कायाुलय र विकासका सहयोगी संस्थाहरूले

o

नेपाल सरकार (सम्बक्न्द्ित मन्द्िालयहरू)

o

हे ल्भेटास

गरररहे का प्रयासहरू
 अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः

 अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः

o

१० गाविसहरूको आिधिक योजना तजम
ु ा हुनेर्।

कक्रयाकलाप नं. ८

२०

o

दात ृ ननकायको स्रोत पररचालन गने

गाविसहरूको

कृवष,

िन

तथा

िातािरण

 कारण/औधचत्यः

कृवष, िन तथा िातािरण सलमनतहरू क्षमता
विकास गनु आिश्यक भएको।

 अलभमख
ु ीकरणका सहभागीहरूः
o
o

कृवष, िन तथा िातािरण सलमनतहरू सदस्यहरू
गाविस सधचिहरू

 अलभमुखीकरणका प्रमुख विषयहरूः
o

स्िायत्त शासन ऐन र ननयमािली अनुसार कृवष,
िन तथा िातािरण सलमनतले गनप
ु ने कायुहरू

o

कृवष, बन तथा िातािरणको विकाससम्बन्द्िी
गाविसको आिधिक योजनाका व्यिस्थाहरू,

2

R2 ले क्जविस र गाविसको बाहे क अन्द्य ननकायको स्रोतबाट सञ्चालन गररने कक्रयाकलाप

भन्द्ने जनाउँ दर्।







क्जविस, गाविस, एसएसएमपी/हे ल्भेटासको स्रोत
पररचालन गने

सलमनतहरूलाई अलभमुखीकरण गने (R1+R2)
o

१० गाविसहरूको आिधिक योजना तजम
ु ा हुनेर्।

 संभावित बजेट स्रोतः

 संभावित बजेट स्रोतः
o

व्यिक्स्थत कृवष तथा पशु विकास कायुक्रमको

लाधग क्जविस, गाविस, कृवष कायाुलय, पशु सेिा

 सहयोगीहरूः

o

गाविसको िावषुक योजनालाई कृवष र पशु विकास

कक्रयाकलाप नं. ९:

क्जविसको आिधिक योजना तजम
ु ा कायुदल गठन गरी
योजना तजम
ु ा कायुविधि तजम
ु ा गने(R1)।
 कारण/औधचत्यः
o

रत
ु विधिबाट क्जविसको आिधिक योजना तजम
ु ा
गनु उपयुक्त संयन्द्ि आिश्यक भएको।

 कायुविधि तजम
ु ा प्रकक्रयाका संभावित सहभागीहरूः
o

राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू

o

एकीकृत योजना तजम
ु ा सलमनतका सदस्यहरू

o

क्जविसका सम्बक्न्द्ित कमुचारीहरू

o

नागररक समाजका प्रनतननधिहरू

 कायुदलको संभावित स्िरूपः
o
o

योजना अधिकृत –संयोजक

ननक्षेवपत ननकायमध्येबाट क्जविसले तोकेको
प्रनतननधि –सदस्य

o

क्जल्ला प्राविधिक कायाुलयको प्रमुख –सदस्य



o

नागररक समाजको प्रनतननधि –सदस्य

o

क्जविसका सम्बक्न्द्ित कमुचारीहरू

o

एकीकृत योजना तजम
ु ा सलमनतको एक िना

o

नागररक समाजका प्रनतननधिहरू

प्रनतननधि – सदस्य

 अलभमुखीकरणका प्रमुख विषयहरूः

 कायुदलका संभावित कायुहरूः
o

आिधिक

योजना

o

तजम
ु ाको

लाधग

िातािरण ननमाुण गने,
o

आिधिक

योजना

(Methodology) तयार पाने
o

अनुकुल

व्यिस्थाहरू
o

तजम
ु ाको

विधि
o

आिधिक योजना तजम
ु ा प्रकक्रयालाई सम्पन्द्न गने

o

आिधिक

अनुकुल

o

आिधिक योजना तजम
ु ा विधि (Methodology)

o

योजना

तजम
ु ाको

लाधग

िातािरण ननमाुण हुनेर्,
o

कक्रयाकलाप नं. १०:

आिधिक योजना तजम
ु ा प्रकक्रयालाई सम्पन्द्न

o
o





o

एकीकृत योजना तजम
ु ा सलमनतका सदस्यहरू



दल

र

आिधिक योजनाको आिश्यकताको सम्बन्द्िमा
आिधिक योजना तजम
ु ा र कायाुन्द्ियनको

लाधग आिश्यक राजनननतक र सामाक्जक
िातािरण ननमाुण हुनेर्।
 संभावित बजेट स्रोतः

क्जविसको आिधिक योजना तजुमा गनु अनुकुल

राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू

राजनननतक

सरोकारिालहरू जानकार हुनेर्न ्।

 कारण/औधचत्यः

o

कमुचारी,

 अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः

अलभमुखीकरण गने(R2)।

 संभावित सहभागीहरूः

आिधिक योजना तजम
ु ा र कायाुन्द्ियनमा
सरोकारिालाहरूको भूलमका।

क्जविसको आन्द्तररक स्रोत पररचालन गने।

िातािरण ननमाुण गनु आिश्यक भएको।

आिधिक योजना तजम
ु ाका लाधग हाल भैरहे का

क्जविसका

आिधिक योजनाको सम्बन्द्िमा सरोकारिालाहरूलाई

o

आिधिक योजनाका सम्बन्द्िमा क्जविस र

प्रयासहरू

हुनेर्।
 संभावित बजेट स्रोतः
o

आिधिक योजना तजम
ु ा प्रकक्रया
गाविसहरूको अनुभि

तयार हुनेर्,
o

आिधिक योजनाको अल्पकालीन र दीघुकालीन
महत्ि र प्रभािहरू

 अपेक्षक्षत उपलधिहरूः
o

आिधिक योजनाको सम्बन्द्िमा भएका नीनतगत

o
कक्रयाकलाप नं. ११:

दात ृ ननकायको स्रोत पररचालन गने।

आिधिक

योजना

तजम
ु ाको

लाधग

सहयोगी

ननकायहरूबाट आधथुक तथा प्राविधिक सहयोगका लाधग
पहल गने (R1)



 कारण/औधचत्यः
o

 रत
ु विधिका संभावित चरणहरूः

क्जविसको आिधिक योजना तजुमा गनु अनक
ु ुल

o

िातािरण ननमाुण गनु आिश्यक भएको।

योजनाहरूको समीक्षा र सार सङ्ग्रह।

 संभावित सहयोगी ननकायहरूः

o

o

नेपाल सरकार (सम्बक्न्द्ित मन्द्िालयहरू)

o

हे ल्भेटास

o

जीआईजेड
क्जविसको

o

आिधिक

योजना

तजम
ु ा

गनु

o

तजम
ु ा गने(R2)

 कारण/औधचत्यः
क्जल्लाका सबै गाविसहरूको आिधिक योजना
तजम
ु ा हुँदै गरे को हुनाले ती योजनाहरूको
आिारमा रत
ु विधिबाट आिधिक क्जल्ला विकास
योजना तजम
ु ा गनु आिश्यक भएको।

 संभावित सहभागीहरूः
o

नेपाल सरकार (सम्बक्न्द्ित मन्द्िालयहरू)

o

हे ल्भेटास

o

जीआईजेड

o

आिधिक योजना तजम
ु ा ननदे लशकाले तोकेका
सरोकारिालाहरू







विकासका

प्रमुख

तेश्रो चरणः आिधिक क्जल्ला विकास योजना

क्जविसको आगामी ५ िषुको लाधग आिधिक
क्जल्ला विकास योजना तजम
ु ा हुनेर्।

 संभावित बजेट स्रोतः
o

दात ृ ननकायको स्रोत पररचालन गने।

रत
ु विधिबाट क्जविसको आिधिक क्जल्ला विकास योजना

o

क्जल्ला

 अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः

हुनेर्।
 संभावित बजेट स्रोतः

कक्रयाकलाप नं. १२:

चरणः

ननमाुण

आिश्यक प्राविधिक तथा आधथुक सहयोग प्राप्त

o

दोश्रो

प्राथलमकता र अिसरहरूको पहहचान।

 अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

पहहलो चरणः सबै गाविसहरूको आिधिक

३.३.२

दात ृ ननकायको स्रोत पररचालन गने।

ननक्षेवपत क्षेत्रहरूको व्यिस्थापन

ितुमान अिस्था : विकेन्द्रीकरण नननत अनुसार क्जविसमा लशक्षा, स्िास्थ्य, कृवष र
पशु विकाससँगसम्बक्न्द्ित चारिटा विषयगत ननकायहरू ननक्षेवपत भएको दे खखन्द्र्।
सामान्द्य प्रकृयागत पक्षहरूबाहे क अन्द्य विषयगत ननकाय र ननक्षेवपत ननकायमा
खास लभन्द्नता रहे को दे खखदै न। यसका तत्काल ठूलो पररितुन आउन सक्ने

सम्भािना पनन दे खखदै न तर ननक्षेवपत ननकायहरूको व्यिस्थापनमा क्जल्ला विकास
सलमनत र स्ियम ननक्षेवपत ननकायहरूले केही न केही गनु पनु आिश्यकता महसुस

गररएको र्। अन्द्य ननकायहरूसँग्को सहकायुलाई ननरन्द्तरता हदँ दै खास गरी कृवष
विकास र पशु सेिा कायाुलयसँगको सहकायुलाई ननक्षेपणको भािना अनुरूप केही

नमुना कायुहरू गनु सककने संभािना हाल दे खखएको र्। त्यसैले कक्म्तमा पनन
योजना अिधिमा यही कायुबाट ननक्षेवपत ननकायहरूको व्यिस्थापनका सम्बन्द्िमा
केही फरक प्रयास गनु आिश्यक दे खखन्द्र्।



लक्ष्य : ननक्षेवपत ननकायहरूको व्यिस्थापन प्रभािकारी बनाउने।

o

उद्दे श्य : क्जविस, गाविस र ननक्षेवपत ननकायहरूको सहकायुलाई ननयलमत बनाउने।

पशु सेिा कायाुलय, गाविस, ननजी क्षेि र

क्रियाकलापहरू : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य हालसल गनु दे हाय बमोक्जमका

अन्द्य ननकायको भूलमका,

कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररने र्न ्:
कक्रयाकलाप नं. १३:

o

सघन पशु विकास कायुक्रम सञ्चालन गनु क्जविस,


कारण/औधचत्यः
विकास

o
कायुक्रम

सञ्चालन

गनु

o

o

o

क्जविसका कमुचारीहरू

राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू

o

क्जल्ला पशु सेिा कायाुलयका प्रनतननधिहरू

o
o

पशु सेिा केन्द्र भएका गाविसका सधचिहरू
विकासमा

संलग्न

व्यिसानयक

कक्रयाकलाप नं. १४:
र



क्जल्लामा पशु विकासको लाधग उत्पादन र



आिश्यक

सघन पशु विकासको लाधग क्जल्ला विकास

क्जविस र क्जल्ला पशु सेिा कायाुलयको स्रोत

अन्द्तरकक्रया गने (R1+R2)।


कारण/औधचत्यः
o

पशु विकासका क्षेिमा हालसम्म भएका

बजारका हहसािले उपलधि अिसरहरू



लाधग

क्जविस, गाविस र ननक्षेवपत कायाुलयिीच चौमालसक

ननक्षेवपत

ननकायहरूको

व्यिस्थापनमा

स्थानीय स्िामीत्िको भािना विकास गनु

उपलक्धि र समस्याहरू
o

विकासका

पररचालन गने

अन्द्तरकक्रयाका प्रमुख विषयहरूः
o

पशु

संभावित बजेट स्रोतः
o

सामाक्जक संस्थाका प्रनतननधिहरू


सघन

क्षेि/स्थानहरूको

सेिा कायाुलयिीच सहकायु हुनेर्।



पशु सेिा केन्द्रका प्राविधिकहरू
पशु

विकासका

सलमनत, गाउँ विकास सलमनत र क्जल्ला पशु

एकीकृत योजना तजम
ु ा सलमनतका सदस्यहरू

o
o

पशु

स्थानीय नीनतगत िातािरण तयार हुनेर्।

संभावित सहभागीहरूः
o

सघन

पहहचान हुनेर्।

आिश्यक भएको।


र

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः

पशु सेिा केन्द्र भएका गाविसहरूमा सघन
पशु

पहहचान

प्राथलमकीकरण।

गने(R1+R2)
o

सघन पशु विकास कायुक्रम लागू गनु सककने
गाविस/स्थानहरूको

गाविस र क्जल्ला पशु सेिा कायाुलयिीच अन्द्तरकक्रया


सघन पशु विकास कायुक्रमको लाधग क्जविस,

आिश्यक भएको।


संभावित सहभागीहरूः
o

राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू

o

क्जविसका कमुचारीहरू

o

ननक्षेवपत ननकायका कमुचारीहरू



o

गाविसका सधचिहरू

o

लशक्षा, स्िास्थ, कृवष र पशु विकासमा
कक्रयालशल सामाक्जक संस्थाका प्रनतननधिहरू



अन्द्तरकक्रयाका प्रमुख विषयहरूः
o

ननक्षेवपत ननकायहरूबाट भैरहे का कायु र
समस्याहरू,

o

ननक्षेवपत ननकायहरूको व्यिस्थापनका लाधग
क्जविस र गाविसहरूले गरे का प्रयास र
उपलक्धिहरू,

o

ननक्षेवपत

ननकायहरूको

व्यिस्थापनका

सन्द्दभुमा आगामी हदनमा गनु पने प्रमुख
कायुहरू।


ननक्षेवपत

ननकाय,

गाविसहरूिीचको

सम्बन्द्ि

जानेर्।
o

ननक्षेवपत

ननकायहरूको

क्जविस
सुमिुर

र
हुँदै

व्यिस्थापनमा

क्जविस र गाविसहरूको भूलमकामा बद्
ृ धि हुँदै
जानेर्।


समािेशी विकास नीनतअनुसार गनु पने भन्द्ने नीनतगत व्यिस्था भैसकेको र्। तर
यसलाई पूणु रूपमा कायाुन्द्ियन गनु स्थानीयस्तरमा केही समस्याहरू रहे को

दे खखन्द्र् जसका कारण स्थानीय विकासका प्रयासहरूमा परम्परागत मान्द्यता
र्ापहरू प्रष्टै दे ख्न सककन्द्र्। यसमा सुिार आउनु पर्ु भन्द्ने भािनाको विकास हुँदै
गरे को भए पनन यसले मूतु रूप ललन भने सकेको दे खखदै न।
लक्ष्य : समािेशी विकास नीनतअनरू
ु प स्थानीय विकास प्रकक्रयालाई संस्थागत
गने ।

उद्दे श्य : समािेशी विकास नीनतलाई स्थानीय विकास प्रकक्रयामा संस्थागत गनु
क्जविस र सरोकारिालाहरूको क्षमताको विकास गने।
कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररने र्न ्:
कक्रयाकलाप नं. १५:

समािेशी विकास नीनतअनुरूपको कायुक्रम र बजेट
व्यिस्थाका

पररचालन गने।



लशषुकअन्द्तगुतको

बजेट

सम्बन्द्िमा

सरोकारिालाहरूलाई

अलभमुखीकरण गने (R1+R2)।


कारण/औधचत्यः
o

क्जविस, गाविस र ननक्षेवपत ननकायहरूको
बैठक/भेला



ितुमान अिस्था : क्जविसले विकास योजनाहरूको तजम
ु ा र कायाुन्द्ियन गदाु

संभावित बजेट स्रोतः
o



समािेशी विकास

क्रियाकलाप : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य हालसल गनु दे हाय बमोक्जमका

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

३.३.३

स्थानीय योजनामा समािेशी विकास नीनत
प्रनतविक्म्ित गनु आिश्यक भएको।



संभावित सहभागीहरूः
o

राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू

o

एकीकृत योजना तजम
ु ा सलमनतका सदस्यहरू

o

क्जविसका कमुचारीहरू

o

ननक्षेवपत ननकायका कमुचारीहरू

o

सामाक्जक संस्थाका प्रनतननधिहरू





अलभमुखीकरणका प्रमुख विषयहरूः
o
o

लक्ष्य : योजनाबद्ि रूपमा क्जविसको योजना कायाुन्द्ियन गने ।

समािेशीकरणसम्बन्द्िी स्िायत्त शासन ऐन र

उद्दे श्य : योजनाबद्ि योजना कायाुन्द्ियन सम्बन्द्िमा क्जविसको जनशक्क्तको

ननयमािलीहरूमा भएका व्यिस्थाहरू,

क्षमता विकास गने।

लैङ्धगक

क्रियाकलाप : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य हालसल गनु दे हाय बमोक्जमका

समता

तथा

सामाक्जक

समािेशीकरण नीनतका प्रमुख व्यिस्थाहरू
o

नेपाल सरकारले जारी गरे का सामाक्जक
समािेशीकरणसम्बन्द्िी अन्द्य ननदे लशका र
पररपिहरू।



सामाक्जक

समािेशीकरणका

कक्रयाकलाप नं. १६:

िावषुक



कायाुन्द्ियनका

िावषुक कायुयोजना तजम
ु ा गरी कायाुन्द्ियन
भएको।



संभावित सहभागीहरूः

विकास नीनत अनुरूप हुनेर्।

o

स्थानीय विकास अधिकारी,

o

शाखा, उपशाखा, एकाइ र कायुक्रम प्रमुखहरू

क्जविसको र दात ृ ननकायको स्रोत पररचालन

o

संभावित बजेट स्रोतः
o

र

गनु सक्ने क्षमता विकास गनु आिश्यक

भएका नीनतगत व्यिस्थाहरूका सम्बन्द्िमा
o

तजम
ु ा

कारण/औधचत्यः
o

सम्बन्द्िमा

सरोकारिालाहरू जानकार हुनेर्न ्।
क्जविसको कायुक्रम तथा बजेट समािेशी

कायुताललका

सम्बन्द्िमा कमुचारीहलाई ताललम प्रदान गने (R1)


अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररने र्न ्:

गने।



एकीकृत योजना तजम
ु ा सलमनतका सदस्यहरू

ताललमका मुख्य विषयहरूः
o

कायुताललकाको उद्दे श्य र महत्ि

o

कायुताललकाको िाँचा

ितुमान अिस्था : प्रचललत कानुनअनुसार क्जल्ला विकास सलमनतले आफ्नो

o

कायुताललका तजम
ु ा गदाु ध्यान हदनु पने

दे खखन्द्र् तर हाल क्जविसले त्यस्तो कायुताललका विना नै योजना कायाुन्द्ियन

o

३.३.४

योजना कायाुन्ियन

योजना कायाुन्द्ियन गदाु िावषुक कायुताललका तजम
ु ा गरी कायाुन्द्ियन गनु पने
गरररहे को दे खखन्द्र्। क्जविसजस्तो सािुजननक ननकायले कायुताललका विना योजना
कायाुन्द्ियन गनल
ु ाई राम्रो मान्द्न सककदै न।







पक्षहरू

स्रोतको

उपलधिता,

खरीद

योजना

र

कायुताललका िीचको सम्बन्द्ि
o

कायुताललका कायाुन्द्ियन गदाु ध्यान हदनु
पनु पक्षहरू





अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o
o

कक्रयाकलाप नं. १७:

कायुताललका तजम
ु ा गने सीपको विकास
हुनेर्।
क्जविसको

आयोजना र कायुक्रमहरूको प्रभाि मूल्याङ्कनका
सम्बन्द्िमा कमुचारीहरूलाई ताललम प्रदान गने(R1)


िावषुक

योजना

कायाुन्द्ियन

कारण/औधचत्यः
o

कायुताललका तजम
ु ा भै कायाुन्द्ियन हुनेर्।



३.३.५

कक्न्द्टन्द्जेन्द्सी पररचालन गने।



o

योजना शाखा/उपशाखाका कमुचारीहरू

o

सामाक्जक

योजना कस्तो अिस्थामा र्, अपेक्षाकृत सेिा हदन सकेको र् या र्ै न, त्यसले कस्तो



पारे का र्न ् भने समीक्षा गने प्रचलन क्जविसमा संस्थागत भएको दे खखदै न। आफूले

क्जल्ला प्राविधिक कायाुलयका कमुचारीहरू

o

कायुक्रम प्रमख
ु हरू

ताललमका मुख्य विषयहरूः
o
o

त्यसैगरी, विगतमा क्षमता विकास योजना कायाुन्द्ियनको पनन समय-समयमा

o

भएको महसुस गररएको र्। त्यसैले, यसतफु पनन क्जल्ला विकास सलमनतको ध्यान

o

कानुनी

प्रभाि मूल्याङ्कनका प्रकार र विधिहरू

िातािरणीय प्रभाि मल्
ू याङ्कन गदाु ध्यान
आधथुक प्रभाि मूल्याङ्कन गदाु ध्यान हदनु
पने पक्षहरू

जानुपने दे खखन्द्र्।

o

लक्ष्य : सम्पन्द्न आयोजना र कायुक्रमहरूको प्रभािकाररतालाई सनु नक्श्चत गने ।

सामाक्जक प्रभाि मूल्याङ्कन गदाु ध्यान
हदनु पने पक्षहरू

उद्दे श्य : आयोजना र कायुक्रमहरूको प्रभाि मूल्याङ्कन गनुसक्ने जनशक्क्तको

o


प्रभाि मूल्याङ्कन प्रनतिेदनको िाँचा

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

प्रभाि
व्यिस्था,



मूल्याङ्कनसम्बन्द्िी

हदनुपने पक्षहरू

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगदाु त्यसले अपेक्षाकृत ननतजा हालसल गनु कहठन



प्रभाि

व्यिस्थाहरू

कानन
ु ी कतुव्य भएकोले आगामी हदनमा क्जविसले यसतफु ध्यान हदनु पने दे खखन्द्र्।



शाखा/उपशाखाका

o

सञ्चालन गरे का आयोजना र कायुक्रमहरूको प्रभाि मूल्याङ्कन गनु क्जविसको

कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररने र्न ्:

विकास

कमुचारीहरू

सप
ु रीिेक्षण र अनग
ु मन गने गरे को दे खखन्द्र्। योजना सम्पन्द्न भैसकेपनर् उक्त

क्रियाकलापहरू : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य हालसल गनु दे हाय बमोक्जमका

प्रभाि

संभावित सहभागीहरूः

ितुमान अिस्था : क्जविसले आफूले सञ्चालन गरे का कायुक्रमहरूको सामान्द्य

विकास गने।

कायुक्रमहरूको

गनु आिश्यक दे खखएको।

अनजगमन तथा मूल्याङ्कन

िातािरणीय, आधथुक र सामाक्जक प्रभािहरू (सकारात्मक र नकारात्मक दब
ु ै)

र

मूल्याङ्कन गनु सक्ने जनशक्क्तको विकास

संभावित बजेट स्रोतः
o

आयोजना



मूल्याङ्कनसम्बन्द्िी
प्रभाि

मूल्याङ्कन

नीनतगत
विधि

र

प्रनतिेदनसम्बन्द्िी कमुचारीहरूको ज्ञान र
o


सीपको विकास हुनेर्।

o

कायुक्रमहरूको प्रभाि मूल्याङ्कन हुनेर्।

o

सम्पन्द्न भएको २ िषु पुगेका आयोजना र

गरी CD Plan को मालसक, चौमालसक र िावषुक समीक्षा
गने(R1(
कारण/औधचत्यः
o

क्षमता विकास योजनाको समीक्षा गनु
क्जल्ला क्षमता विकास समन्द्िय सलमनतलाई
सहयोग गनु कायुदल गठन गनु आिश्यक
भएको।



कायुदलका संभावित सदस्यहरूः
o

क्षमता विकास सम्पकु व्यक्क्त –संयोजक

o

MCPM सम्पकु व्यक्क्त – सदस्य

o

क्षमता विकास समन्द्िय सलमनतले तोकेको
व्यक्क्त –सदस्य



कायुदलका प्रमुख कायुहरूः
o

क्षमता विकास योजनाको मालसक, चौमालसक
र िावषुक अनग
ु मन तथा मल्
ू याङ्कन गने

o

क्जल्ला क्षमता विकास समन्द्िय सलमनतले
तोकेका अन्द्य कायुहरू गने







क्षमता विकास योजनाको ननयलमत अनग
ु मन
तथा मूल्याङ्कन हुनेर्।

योजना कायाुन्द्ियनको सम्बन्द्िमा दे खा
परे का समस्याहरूको समयमै पहहचान हुनेर्।

कक्न्द्टन्द्जेन्द्सी पररचालन गने।

CD सम्पकु व्यक्क्तको संयोजकत्िमा कायुदल गठन



अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः

संभावित बजेट स्रोतः
o

कक्रयाकलाप नं. १८:





संभावित बजेट स्रोतः
o
o

३.४

सङ्गठनात्मक व्यिस्थापन

३.४.१

सङ्गठन र कायुविभाजन

क्जविसको आन्द्तररक स्रोत पररचालन गने।

ितुमान अिस्था : क्जविसको विद्यमान सङ्गठनात्मक संरचना परम्परागत
प्रकृनतको भएकोले त्यनत व्यिहाररक दे खखदै न। ननक्षेवपत र विषयगत ननकायका

कमुचारीहरू रा.प. द्वितीय श्रेणीसम्मका रहे का र्न ् तर नतनको व्यिस्थापन गनु
पने क्जम्मेिारी पाएको क्जविसमा आन्द्तररक तफु अधिकृतस्तरका कमुचारीहरू
एकजना पनन रहे का र्ै नन ्। क्जविसको विगतको अभ्यासलाई हे ने हो भने अधिकांश

समय ना.सु. तहको कमुचारीले ननलमत्त स्थानीय विकास अधिकारीको क्जम्मेिारी
सम्हालेका दे खखन्द्र्। कमुचारीतन्द्िको यस्ता अिस्थाका कारण क्जविसले अपेक्षाकृत
कायु गनु नसकेको तथ्यलाई नकानु सककने अिस्था र्ै न। त्यसैले, क्जविसको
सङ्गठनात्मक संरचनालाई अध्यािधिक गनु आिश्यक दे खखन्द्र्।
लक्ष्य : क्जविसलाई क्जल्ला विकासको नेतत्ृ िदायी र समन्द्ियकारी संस्थाको रूपमा
विकास गने।

उद्दे श्य : क्जविसको सङ्गठनात्मक क्षमताको विकास गने।
क्रियाकलाप : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य हालसल गनु दे हाय बमोक्जमका
कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररने र्न ्:



कक्रयाकलाप नं. १९:

विद्यमान सङ्गठनात्मक संरचनाको समीक्षा गरी नयाँ
संरचनाको व्यिस्था गने (P2)




विद्यमान

सङ्गठनात्मक

संरचनामा



पालना हुन सकेको दे खखदै न। क्जविस यस विषयमा सकारात्मक भए पनन त्यसले
मत
ु प ललन बाँकी रहे को दे खखन्द्र्।
ू रू

o

स्थानीय विकास अधिकारी

लक्ष्य : क्जविसलाई पेशेिर कमुचारीयुक्त संस्थाको रूपमा स्थावपत गने।

o

क्जविसका कमुचारीहरू

o

ननक्षेवपत

अध्यािधिक गने कायुमा हुनु पने सहभागीहरूः

र

विषयगत

उद्दे श्य : क्जविसलाई पेशेिर कमुचारीयक्
ु त संस्थाको रूपमा स्थावपत गनु नीनतगत
ननकायका

o

क्जल्ला प्राविधिक कायाुलयको प्रनतननधिहरू

o

राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू

o

सङ्गठनात्मक विकासका विज्ञहरू

o

क्जविसको आन्द्तररक राजश्िको अिस्था

o

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने प्रशासननक र
ननःशतु अनद
ु ान

o

क्जविसको कायुबोझ

o

अत्यािश्यक दरिन्द्दी र क्जम्मेिारीहरू

o

नयाँ सङ्गठनात्मक संरचनाको औधचत्य

o

बमोक्जमका कक्रयाकलाप सञ्चालन गररनेर्ः
कक्रयाकलाप नं. २०:

पदाधिकारी


तथा

कमुचारीहरूले

पालना

गनुपने

कारण/औधचत्यः
o

पदाधिकारी

तथा

कमुचारीहरूले

पालना

गनुपने आचार संहहता नभएको।



आचार संहहता ननमाुणका संभावित सहभागीहरूः
o

स्थानीय विकास अधिकारी

o

सबै शाखा र उपशाखा प्रमख
ु

क्जल्ला प्राविधिक कायाुलयको प्रनतननधि

नया सङ्गठनात्मक संरचनाबाट हुने लाभहरू

o

राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू

o

नागररक समाजको प्रनतननधिहरू

क्जविसको

o

सेिाग्रही िगुका प्रनतननधिहरू

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः

सङ्गठनात्मक

संरचना

संभावित बजेट स्रोतः
o

नेपाल सरकार तथा दात ृ ननकायको प्राविधिक
तथा आधथुक स्रोत पररचालन गने



क्रियाकलाप : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्यहरू प्राप्त गनुका लाधग दे हाय

o

समयानुकुल भएको हुनेर्।



व्यिस्था गने।

आिारसंहहता तजम
ु ा गरी लागू गने (R1)

अध्यािधिक गदाु ध्यान हदनु पने केही पक्षहरूः

o


गरी कायाुन्द्ियन गनु पने नीनतगत व्यिस्था भएको दे खखन्द्र्। तर हालसम्म त्यसको

समयानुकल सुिार आिश्यक भएको।

प्रनतननधिहरू



आचार संहहता

ितुमान अिस्था : क्जविसका पदाधिकारी तथा कमुचारीहरूको आचार संहहता तयार

कारण/औधचत्यः
o

३.४.२





आचार संहहताले तजम
ु ा गदाु ध्यान हदनु पने केही
विषयहरूः
o

कायाुलय समयको पालना

o

पेशागत गोपनीयताको पालना



o

काम लगाउदा, सहयोग माग्दा र सम्िाद गदाु
पालना गनप
ु ने लशष्टाचार

गरी ललखखत रूपमा उपलधि गराउने (R2)

लैङ्धगक दृक्ष्टले सम्बेदनलशल व्यिहार

o

अपाङ्गताको दृक्ष्टले सम्बेदनलशल व्यिहार

o

सबै जानत, भाषा, िमु, क्षेि, िगु र आस्थाप्रनत

गरररहे का कायुमा केही लभन्द्नताहरू दे खखन

गररने सम्मानजनक व्यिहार

थालेको र केही कमुचारीहरूको कायुवििरण

आधथुक अनश
ु ासनको पालना

नभएको

o



o

कायु

िातािरणमा

सि
ु ार

o

स्थानीय विकास अधिकारी

o

सबै शाखा र उपशाखा प्रमख
ु हरू

o

संभावित बजेट स्रोतः
o

कायुवििरण अध्यािधिक गने कायुका संभावित
सहभागीहरूः

आचार संहहता तजम
ु ा भै लागू हुनेर्।
क्जविसको

कमुचारीहरूको कायुवििरण र सम्पादन

हुनाले
कायु
वििरणलाई
अध्यािधिक र तजुमा गनु आिश्यक भएको।



आउनेर्।

३.४.३

o

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

कारण/औधचत्यः

अनैनतक रूपले व्यक्क्तगत र पाररिाररक
लाभ नललने व्यिस्था



क्जविसका कमुचारीहरूको कायुवििरण अध्यािधिक

o

o



कक्रयाकलाप नं. २१:

o

क्जविसको आन्द्तररक स्रोत पररचालन गने

कायुवििरण र कायुसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली

क्जल्ला प्राविधिक कायाुलयको प्रनतननधि

सङ्गठनात्मक िा कमुचारी व्यिस्थापनका
विज्ञहरू



कायुवििरण तजम
ु ा गदाु ध्यान हदनु पने केही
विषयहरूः

ितुमान अिस्था : क्जविसका केही कमुचारीहरूको सामान्द्य कायुवििरण भएको भए

o

सम्बक्न्द्ित

शाखा/उपशाखा/एकाइ

र

कायुक्रमको कायुवििरण

पनन केही कमुचारीहरूको प्रष्ट कायुवििरण नभएको दे खखन्द्र्। त्यसैगरी,
o

सम्बक्न्द्ि पदको कायुवििरण

दि
ु ैलाई समयानक
ु ु ल अध्यािधिक गररनु पदु र् भन्द्ने आिाज उठे को दे खखन्द्र्।

o

हाल सम्पादन गरररहे का कायुहरू वििरण

लक्ष्य : क्जविसलाई दक्ष कमुचारीहरू भएको संस्थाको रूपमा स्थावपत गने।

o

क्जविसको नीनत, योजना र रणनीनतक

कायुसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली पनन परम्परागत नै रहे को दे खखन्द्र्। त्यसैले यी

प्राथलमकताअनुसार

उद्दे श्य : क्जविसलाई दक्ष कमुचारीहरू भएको संस्थाको रूपमा स्थावपत गनु
नीनतगत व्यिस्था गने।
क्रियाकलापहरू : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्यहरू प्राप्त गनुका लाधग दे हाय
बमोक्जमका कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररने र्न ्:







सम्बक्न्द्ित

पदले

सम्पादन गनप
ु ने सम्भावित कायुहरू



अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

सम्बक्न्द्ित

शाखा/उपशाखा/एकाइ

कायुक्रमको कायुवििरण



र

o

कमुचारीहरूको

यथाथुपरक

कायुवििरण

o

तयार हुनेर्।
o

प्राप्ताङ्क गोप्य रूपमा थाहा पाउने व्यिस्था

कमुचारीहरूले आफ्नो कायुवििरण अनुसार

लमलाउने,

कायु सम्पादन गनेर्न ्।


कक्रयाकलाप नं. २२:

o

संभावित बजेट स्रोतः
o

कायुसम्पादन

मल्
ू याङ्कन

प्रणालीको



व्यिहाररक

समसामनयक
भएको।



o

सि
ु ार

नभएकोले
ल्याउन

त्यसमा

संभावित सहभागीहरूः
स्थानीय विकास अधिकारी

o

सबै शाखा र उपशाखा प्रमुखहरू

o

क्जल्ला प्राविधिक कायाुलयको प्रनतननधि

o

सङ्गठनात्मक िा कमुचारी व्यिस्थापनका

हालको कायुसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको
समीक्षा गरी सिल र दि
ु
पक्षहरूको
ु ल
पहहचान गने

o

सुपररिेक्षक

र

पुनरािलोकनकताु

मूल्याङ्कनका अनतररक्त स्िमूल्याङ्कन,
सामुहहक

मूल्याङ्कन,

र

मल्
ू याङ्कन प्रणालीको पहहचान गने







कमुचारीहरूको कायुसम्पादन मूल्याङ्कन
कायुसम्पादन मूल्याङ्कन र पुरस्कार, सेिा



संभावित बजेट स्रोतः

३.५

वित्तीय व्यिस्थापन

३.५.१

राजश्ि व्यिस्थापन

दात ृ ननकायको स्रोत पररचालन गने।

ितुमान अिस्था : क्जविसले आफ्नो आन्द्तररक राजश्िको सम्भाव्यता अध्ययन र
सोको आिारमा राजश्ि प्रक्षेपण गनु पने नीनतगत व्यिस्था रहे को र् तर यसको

ध्यान हदनु पने केही विषयहरूः
o

गने

सुवििा आहदिीच सम्बन्द्ि स्थावपत हुनेर्।

आिश्यक

विज्ञहरू


o

o

o

सम्माननत

यथाथुपरक हुनेर्।

विद्यमान कायुसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली
त्यनत

िषु

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः

कारण/औधचत्यः
o

हरे क

व्यिस्था आहद।

समीक्षा गरी व्यिक्स्थत बनाउने (R2)।


कायु सम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ठ अङ्क
ल्याउनेलाई

दात ृ ननकायको स्रोत पररचालन गने।

विद्यमान

सम्बक्न्द्ित कमुचारीले आफूले प्राप्त गरे को

सेिाग्राही

पालना ननयलमत रूपमा हुन सकेको दे खखदै न। सरोकारिालाहरूका अनस
ु ार क्जविसले
उठाउन सक्ने राजश्ि उत्तम विन्द्दम
ु ा उठाउन सकेको दे खखदै न। आन्द्तररक राजश्ि
पररचालन क्षमता समयानुकुल विकास हुन नसकेसम्म क्जल्लाको विकास दीगो हुन
नसक्ने दे खखएकोले आन्द्तररक राजश्िलाई अधिकत विन्द्दम
ु ा पररचालन गनुको लाधग
क्जविसले ननयमानुसार प्रयास गनु पने दे खखन्द्र्।

लक्ष्य : क्जविसको आन्द्तररक राजश्ि पररचालनलाई उत्तम तहमा प-ु याउने।
उद्दे श्य : क्जविसको राजश्ि प्रक्षेपण र पररचालन क्षमताको विकास गने।



क्रियाकलापहरू : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य हालसल गनु दे हाय बमोक्जमका



कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररने र्न ्:
कक्रयाकलाप नं. २३:

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

o

गने(R1)।


राजश्ि सम्भाव्यता अध्ययन र प्रक्षेपण
आिश्यक भएको ।



आिारमा आगामी तीन आ. ि. को राजश्ि प्रक्षेपण

स्थानीय विकास अधिकारी

गने(R1)

o

लेखा शाखा प्रमख
ु



o

राजश्ि उपशाखाको कमुचारी

o

अन्द्य शाखा/उपशाखा/एकाइ प्रमुखहरू

o

आन्द्तररक राजश्िका स्रोतहरू

o

हाल

पररचालन

सम्भाव्यता अध्ययन र प्रक्षेपणका संभावित
सहभागीहरूः

गरररहे को

हाल प्रयोग गररएका राजश्ि अनुमानका
विधिहरू

o

स्थानीय विकास अधिकारी

o

लेखा शाखा प्रमुख

o

राजश्ि उपशाखाको कमुचारी

o

क्जल्लास्तरीय राजश्ि परामशु सलमनतका

राजश्ि सम्भाव्यता अध्ययनमा ध्यान हदनु
पने पक्षहरू

o

राजश्ि पररचालनको अधिकतम सम्भाव्य
तह पाउन आिश्यक भएको ।



आन्द्तररक राजश्िको प्रिनृ त(Trend)

o

कारण/औधचत्यः
o

ताललमका सम्भावित विषयहरूः

o

क्जविसको आक्न्द्तक स्रोत पररचालन गने।

आन्द्तररक राजश्ि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोको

o

o

राजश्ि सम्भाव्यता अध्ययन र प्रक्षेपण

संभावित बजेट स्रोतः
o

कक्रयाकलाप नं. २४:

संभावित सहभागीहरूः

क्जविसले

सदस्यहरू
o

सम्भाव्यता अध्ययन र राजश्ि प्रक्षेपणका

ननक्षेवपत



र

विषयगत

ननकायका

प्रनतननधिहरू

विधिहरू

o

स्थानीय राजश्ि पररचालनका विज्ञहरू

सम्भाव्यता अध्ययन र राजश्ि प्रक्षेपण

o

राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू

प्रनतिेदनको िाँचा





र

ननयलमत रूपमा हुनेर्।

कारण/औधचत्यः
सम्बन्द्िमा कमुचारीहरूको क्षमता बिाउन



अध्ययन

ज्ञान र सीप बद्
ृ धि हुनेर्।

सम्बन्द्िमा क्जविसका कमुचारीहरूलाई ताललम प्रदान

o

संभाव्यता

प्रक्षेपणसम्बन्द्िी क्जविसका कमुचारीहरूको

आन्द्तररक राजश्ि सम्भाव्यता अध्ययन र प्रक्षेपण



राजश्ि





सम्भाव्यता अध्ययन र प्रक्षेपण गदाु ध्यान हदनु
पने केही विषयहरूः
o

कर, दस्तुर र सेिाशुल्कको दायरा विस्तार
गनु सककने क्षेिहरू र सम्भावित राजश्ि
पररचालन

o

राजश्िका हरे क लशषुकको सङ्कललत रकम र
राजश्ि पररचालन लागत िीचको तल
ु नात्मक
विश्लेषण (Costs-Benefits Analysis)

o

क्जल्लाको उद्योग, व्यापार, पयुटन र अन्द्य
सेिा क्षेिको विकासमा भएका विस्तार र
सङ्कुचन

o

कर, दस्तरु र सेिा शल्
ु कका दरहरूको
पुनरािलोकन

o

कर, दस्तुर र सेिा शुल्कमा मुरास्रीनत
(Inflation) को समायोजन

o


राजश्ि पररचालनका रणनीनतहरू

३.५.२

खरीद योजना

ितुमान अिस्था :

क्जविसले िावषुक खरीद योजना तजम
ु ा गरी कायाुन्द्व्यन गनु पने नीनतगत व्यिस्था

भएको भएपनन हालसम्म िावषुक खरीद योजना तजम
ु ा गनु सकेको दे खखदै न। अन्द्य
कारणहरूका अनतररक्त यसको अभािका कारण क्जविसको प्रायजसो कायुहरू
आधथुक िषुको अक्न्द्तम समयनतर हुनु पुगेको दे खखन्द्र्। त्यसैले क्जविसले
ननयमानुसार खरीद योजना तजुमा गरी लागू गनु पने दे खखन्द्र्।
लक्ष्य : क्जविसको खरीद प्रकक्रयालाई पारदशी र योजनाबद्ि बनाउने।

उद्दे श्य : िावषुक खरीद योजना तजम
ु ा गनु सक्ने जनशक्क्तको विकास गने।

क्रियाकलाप : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य प्राप्त गनुका लाधग दे हाय
बमोक्जमका कक्रयाकलाप सञ्चालन गररनेर्ः
कक्रयाकलाप नं. २५:

िावषुक खरीद योजना तजुमा र कायाुन्द्ियनको

सम्बन्द्िमा क्जविसका कमुचारीहरूलाई ताललम प्रदान
गने (R2)


o

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

कारण/औधचत्यः



राजश्ि प्रक्षेपणका आिारमा योजना तजम
ु ा

हुनेर्।
संभावित बजेट स्रोतः
o

क्जविसको आन्द्तररक स्रोत पररचालन गने।



र

क्जविसका

ताललमका संभावित सहभागीहरूः
o

स्थानीय विकास अधिकारी,

o

लेखा शाखा प्रमुख

o

o



सम्बन्द्िमा

तजम
ु ा

आिश्यक भएको।

o



योजना

कमुचारीहरूको ज्ञान र सीपको विकास गनु

o



खरीद

कायाुन्द्ियनको

आन्द्तररक राजश्ि पररचालनको उत्तम विन्द्द ु
पहहचान हुनेर्।

o

िावषुक

राजश्ि प्रमुख

क्जन्द्सी प्रमुख

प्रशासन प्रमख
ु

क्जल्ला प्राविधिक कायाुलयका कमुचारीहरू





ताललमका प्रमुख विषयहरूः
o

खरीद योजनाको अििारणा

o

िावषुक कायुयोजना र खरीद योजनािीचको
सम्बन्द्ि

o

राजश्ि पररचालन र खरीद योजनािीचको
सम्बन्द्ि

o

खरीद योजनाको िाँचा

o

खरीद

योजनाको

कायाुन्द्ियनमा

ध्यान

खरीद

योजना

लक्ष्य : क्जविसको प्रनतिेदन प्रणाली व्यिक्स्थत बनाउने।

बमोक्जमका कक्रयाकलाप सञ्चालन गररनेर्ः
कक्रयाकलाप नं. २६:

समयमै वििरण र प्रनतिेदनहरू पठाउनको लाधग
सम्बक्न्द्ित कमुचारीहरूलाई ललखखत रूपमा क्जम्मेिारी

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

प्रनतिेदन पठाउने व्यिस्था लमलाउनु पने दे खखन्द्र्।

क्रियाकलाप : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य प्राप्त गनुका लाधग दे हाय

हदनुपने पक्षहरू



मापनमासमेत नकारात्मक प्रभाि परे को दे खखन्द्र्। त्यसैले, क्जविसले समयमै

उद्दे श्य : व्यिक्स्थत प्रनतिेदन प्रणालीको लाधग व्यिहाररक नीनतगत व्यिस्था गने।

खरीद योजनाले समेट्नु पने विषयहरू

o

पनन पठाउनु पने हुन्द्र्। क्जल्ला विकास सलमनतले यी प्रनतिेदनहरूमध्ये केही
प्रनतिेदनहरू समयमा पठाउन नसकेका कारण न्द्यूनतम शतु तथा कायुसम्पादन

तजम
ु ा

र

कायाुन्द्ियका

सम्बन्द्िमा कमुचारीहरूको ज्ञान र सीपमा

तोक्ने(R1)


o

बद्
ृ धि हुनेर्।
o


हुनेर्।
संभावित बजेट स्रोतः
o

३.६

सूचना व्यिस्थापन

क्जविसको खरीद योजना तजुमा भै लागू

नेपाल सरकार र दात ृ ननकायको स्रोत

कमुचारीहरूः
o

हुन्द्र्। यसका अनतररक्त मन्द्िालयले समय समयमा माग गरे का वििरण/प्रनतिेदन



हदनप
ु ने

पररयोजना

सम्भावित

प्रस्ताि

प्रनतिेदनहरूको

लाधग

ननकाय

र
स्थानीय

र

महत्त्िपूणु
विकास

अधिकारी
o

आिधिक प्रगनत प्रनतिेदनहरू पठाउनु पने हुन्द्र्। त्यसैगरी, प्राप्त अनुदानको प्रकृनत
र क्जविसमा सञ्चाललत कायुक्रमअनुसार पनन प्रनतिेदनहरू समयमै पठाउनु पने

समयमै प्रनतिेदन गरी MCPM उतीणु हुन
आिश्यक भएको।

क्जम्मेिारी

o

ितुमान अिस्था : प्रचललत ननयमानस
ु ार क्जविसले सम्बक्न्द्ित मन्द्िालयमा





पररचालन गने

३.६.१ प्रनतिेदन



कारण/औधचत्यः

o

प्रशासननक प्रनतिेदनको लाधग प्रशासन प्रमख
ु
वित्तीय प्रनतिेदनको लाधग लेखा प्रमुख

भौनतक प्रगनत प्रनतिेदनको लाधग योजना
प्रमुख

o

आधथुक

सामाक्जक

प्रनतिेदनको

लाधग

सामाक्जक विकास शाखा/उपशाखा/एकाइ
प्रमुख



o

कायुक्रम

प्रनतिेदनको

लाधग

सम्बक्न्द्ित

कायुक्रम प्रमख
ु
o

अन्द्य प्रनतिेदनको लाधग क्जल्ला सूचना केन्द्र
प्रमुख

o

प्रनतिेदन तयार गनुका लाधग सम्बक्न्द्ित
कमुचारीहरूलाई स्मरण गराउने क्जम्मेिारी
MCPM सम्पकु व्यक्क्तलाई हदने



अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

तोककएको िाँचामा सबै प्रकारका मालसक,
चौमालसक, िावषुक र अन्द्य प्रनतिेदनहरू
समयमै सम्बक्न्द्ित मन्द्िालय र ननकायमा
प्रस्तत
ु भएको हुनेर्।

सूचना केन्द्रको प्रयोग क्जविस स्ियले कनत गरररहे को र् भन्द्ने प्रश्नको उत्तर

सकारात्मक दे खखदै न। त्यसैले सच
ू ना केन्द्रको उपयोधगता लसद्ि गनु कहठन भएको
दे खखन्द्र्। तसथु, यसको उपयोगमा क्जल्ला विकास सलमनतको ध्यान जानु पने
दे खखन्द्र्।

लक्ष्य : क्जल्ला सूचना केन्द्रलाई प्रभािकारी बनाउने ।

उद्दे श्य : सूचना केन्द्रमा ननयलमत रूपमा सूचनाहरूको सङ्ग्रह र प्रिाह गने।

क्रियाकलाप : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य हालसल गनु दे हाय बमोक्जमका
कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररने र्न ्:
कक्रयाकलाप नं. २७:

क्जल्ला सूचना केन्द्रलाई व्यिक्स्थत गने सम्बन्द्िमा
एक अन्द्तरकक्रयाको आयोजना गने (R2)।


कारण/औधचत्यः
o

क्जल्ला सच
ू ना केन्द्रलाई प्रभािकारी बनाउन
आिश्यक भएको।


३.६.२ सूचना केन्र
ितुमान अिस्था : क्जल्ला विकास सलमनतमा एक क्जल्ला सूचना केन्द्र रहे को र् तर

सम्भावित सहभागीहरूः
o

स्थानीय विकास अधिकारी

o

क्जल्ला सूचना केन्द्र प्रमुख
फाँट प्रमख
ु हरू

सोबाट ननयलमत रूपमा सूचना प्रिाह हुन सकेको दे खखदै न। यसको एक प्रमुख कारण
भनेको सच
ू ना केन्द्रमा सच
ू नाहरूको अभाि हुनु रहे को दे खखन्द्र्। सच
ू ना केन्द्रमा

o

गनु सककन्द्र्। सूचना केन्द्रमा कस्ता सूचनाहरू राख्ने िा प्रिाह गने भन्द्न विषयमा

o

गैरसरकारी संस्थाका प्रनतननधिहरू

अन्द्यौलता दे खखन्द्र्। कक्म्तमा पनन क्जविसको हरे क िषुको योजना, आिधिक

o

सञ्चारकमीहरू

योजना, क्जविसले तयार पारे का प्रनतिेदनहरू, गाविसका आिधिक योजनाहरू,

o

राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू

o

अन्द्तरराक्ष्िय र स्थानीय संस्थाका प्रनतिेदनहरू, अध्ययन प्रनतिेदनहरू, अनुगमन
तथम मूल्याङ्कन प्रनतिेदनहरू, जनगणनाका प्रनतिेदन आहदको विद्युतीय प्रनत







विषयगत

अन्द्तरकक्रयाका प्रमुख विषयहरूः
o

ननकायका

सूचना केन्द्रमा सङ्ग्रह र सोबाट प्रिाह हुनु
पने सूचनाहरूको पहहचान

सङ्ग्रह र प्रिाह गनु सकेमा सूचना केन्द्रको उपयोधगता बढ्न सक्ने दे खखन्द्र्। क्जल्ला



र

प्रनतननधिहरू

कागजी सूचनाभन्द्दा विद्युतीय सूचनाहरू राख्न सकेमा स्थानको समस्यालाई हल

ननक्षेवपत र विषयगत ननकायका प्रनतिेदनहरू, क्जल्लामा कक्रयालशल राक्ष्िय,

ननक्षेवपत



o

कागजीभन्द्दा विद्युतीइ सूचना सङ्ग्रह र

स्थानीय विकास अधिकारीको अनुपक्स्थतमा क्जविस र ननक्षेवपत ननकायका

क्जविस स्ियमका लाधग सूचना केन्द्रको

दै ननक प्रशासननक, आधथुक र अन्द्य सेिाहरू सम्बक्न्द्ित कमुचारीको अभािमा

प्रिाह गनु पने कारणहरू
o

महत्ि
o

अन्द्य

ननकायले

क्जविसबाट

खोजेका

सूचनाहरूको प्रकार
o
o

सूचना

केन्द्र

र

क्जल्ला

केन्द्रिीचको लभन्द्नताहरू


उद्दे श्य : क्जविसको सेिा प्रिाहलाई ननयलमत बनाउन आिश्यक नीनतगत व्यिस्था
सूचना

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

सूचना

केन्द्र

व्यिस्थापनका

पहहचान हुनेर्न ्।
o

गने।
क्रियाकलाप : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य प्राप्त गनुका लाधग दे हाय
बमोक्जमका कक्रयाकलाप सञ्चालन गररनेर्ः

सङ्ग्रह र प्रिाह गनु पने सूचनाहरूको
पहहचान हुनेर्न ्।

o

प्रभावित हुनुलाई राम्रो मान्द्न सककदै न। त्यसैले, क्जविसले यसतफु ध्यान हदनु पने
दे खखन्द्र्।
लक्ष्य : क्जविसले प्रदान गनु सेिा प्रिाहलाई ननयलमत बनाउने।

सच
ू ना केन्द्र व्यिस्थापनका तररकाहरू
अन्द्य

कमुचारीहरूले समयमा तलि प्राप्त गनुसमेत नसकेको दे खखन्द्र्। यस्ता प्रकारका

तररकाहरू

सूचना केन्द्रबाट ननयलमत रूपमा सूचनाको

कक्रयाकलाप नं. २८:

कमुचारीहरू विदा िा काजमा खहटनु अनघ ननजले

आफ्नो अधिकार अन्द्य कमुचारीलाई प्रत्यायोजन गने
व्यिस्था लमलाउने(P1)


o

सङ्ग्रह र प्रिाह हुनेर्।



संभावित बजेट स्रोतः
o

३.७

सजशासन

३.७.१

सेिा प्रिाह

दात ृ ननकायको स्रोत पररचालन गने

व्यिस्था रहे को र्। क्जल्ला विकास सलमनतले उपलधि जनशक्क्तको क्षमताअनुसार
उक्त सेिाहरू प्रदान गरररहे को र् तर सम्बक्न्द्ित कमुचारी काजमा खहटदा िा
विदामा रहँदा ननजले प्रदान गने सेिाहरू प्रभावित हुने गरे को दे खखन्द्र्। त्यसैगरी,







क्जविसले प्रदान गनु पने सेिा प्रिाहलाई
ननयलमत बनाउन आिश्यक भएको।



अधिकार प्रत्यायोजन गदाु ध्यान हदनु पने
पक्षहरूः

ितुमान अिस्था : क्जल्लाको सरकारको रूपमा रहे को क्जल्ला विकास सलमनतले
सामाक्जक आधथुक विकासका अनतररक्त अन्द्य सेिाहरूसमेत प्रिाह गनप
ु ने कानुनी

कारण/औधचत्यः



o

प्रचललत कानन
ु विपररत नहुने गरी अधिकार
प्रत्यायोजन गने

o

आिारभूत सेिाहरू ननयलमत प्रिाह हुने
व्यिस्था लमलाएको हुनु पने

प्रत्यायोक्जत अधिकार प्रयोग गदाु ध्यान हदनु पने
पक्षहरूः
o

थप आधथुक दानयत्ि लसजुना हुने कायु गनु
नहुने



o

नीनतगत ननणुयहरू नगने

o

स्िीकृत योजना र स्थावपत विधि अनरू
ु प
कायु गने



अधिकार प्रत्यायोजनका संभावित तररकाहरूः
o

स्थानीय

विकास

अधिकारीले

ननलमत्त

स्थानीय विकास अधिकारीलाई
o

एउटा

शाखा/फाँट

प्रमख
ु ले

मातहतको

कमुचारी िा अको शाखा/फाँट प्रमुखलाई
o

एउटा कायुक्रमले मातहतको कमुचारी िा
अको कायुक्रमको प्रमुखलाई



अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

क्जविसले

प्रदान

गने

आिारभत
ू

सेिा

सुवििाहरू ननयलमत रूपमा प्रिाह हुनेर्।

३.८

अन्तरसम्बन्िको विकास

३.८.१

उपभोक्ता सममनत र सामजदानयक संस्थाहरू

कायु गरररहे को र्। कायुसम्पादनस्तर, ननरन्द्तता, सदस्यहरूिीचको एकताका

हहसाबले ती सबै संस्थाहरू एकै ककलसमका रहे का दे खखन्द्र्न ्। िेरै जस्तो उपभोक्ता

सलमनतहरू योजना सम्पन्द्न हुने विवत्तक्कै स्ित विघटन हुने गरे को दे खखन्द्र् जब कक
प्रचललत ननयमको मनसाय त्यस्तो दे खखदै न। त्यसैगरी, स्थानीयस्तरमा िैरै
सामुदानयक संस्थाहरू गठन भएका दे खखन्द्र्न ्। तीमध्ये केही संस्थाहरू सकक्रय त
केही ननश्कृय अिस्था रहे का र्न ्। खाद्य सुरक्षा, पोषण, आय आजुन, कृवषमा

आिाररत व्यापार, ग्रामीण रोजगारी, जमीनको उपयोग र स्थानीय विकाससँग
प्रत्यक्ष सम्बन्द्ि जोडडएका सामुदानयक संस्थाहरू भनेका कृवष समूह र कृवष सहकारी

संस्थाहरू नै हुन ्। कृवष कालीकोटको लाधग क्जविकाको मल
ू आिार हो। त्यसैले समग्र



गाउँ विकास सलमनतहरूले पनन कृवष क्षेिको विकासको लाधग केही बजेट विननयोजन

गनु पने नीनतगत व्यिस्था भैसकेको र्। त्यसैले, यो व्यिस्थालाई कृवषको विकासमा

अधिकतम उपयोग गनुको लाधग ककसानहरूको पहूँच गाउँ विकास सलमनतको योजना

तजम
ु ा र कायाुन्द्ियन तहमा पु-याउन आिश्यक दे खखन्द्र्। महहला, दललत, अपाङ्ग,
आहदिासी/जनजानत आहदको गाविसस्तरीय सञ्जालहरू गठन सकक्रय हुन थालेदेखख

स्थानीय ननकायहरूबाट उनीहरूले हहजोकोभन्द्दा बिी सेिा सवु ििाहरू प्राप्त गनु
थालेका र्न ्। गाविसस्तरमा कृवष समूह र कृवष सहकारी संस्थाहरूको त्यस्तै खालको

सञ्जाल हुने हो भने गाविसको कायुक्रम र बजेटलाई कृवषको विकासको लाधग
अधिकतम उपयोग गनु सककने सम्भािना रहे को दे खखन्द्र्। यसतफु गाविस, क्जविस
र कृवष विकासमा सकक्रय सङ्घसंस्थाहरूले ध्यान हदनुपने दे खखन्द्र्। यी संस्थाहरूको

सकक्रयता र दीगोपनासँग स्थानीय विकासका प्रयासहरूको दीगोपना प्रत्यक्ष
गाँलसएको हुन्द्र्। त्यसैले, उत्कृष्ठ उपभोक्ता सलमनत र सामुदानयक संस्थाहरूको
पहहचान गरी सम्माननत गने, त्यस्ता सलमनत र संस्थाहरूसँग क्जविसले पुनः

सहकायु गने र उनीहरूको संस्थागत विकासमा सहयोग प-ु याउने जस्ता कायुहरू गनु

ितुमान अिस्था : क्जविसले िेरै उपभोक्ता सलमनत र सामुदानयक संस्थाहरूमाफुत ्



कृवष क्षेिको विकासको लाधग यी समूह र संस्थाहरूको हदगो सकक्रयता आिश्यक र्।



पने दे खखन्द्र्।

लक्ष्य : उपभोक्ता सलमनत र सामद
ु ानयक संस्थाहरूलाई हदगो बनाउने।

उद्दे श्य : उत्कृष्ठ उपभोक्ता सलमनत र सामुदानयक संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता
विकास गने ।

क्रियाकलापहरू : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य प्राप्त गनुका लाधग दे हाय
बमोक्जमका कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररने र्न ्:
कक्रयाकलाप नं. २९:

उत्कृष्ठ उपभोक्ता सलमनत र सामुदानयक संस्थाहरूको
पहहचान गनु मापदण्ड तयार गने(R1)


कारण/औधचत्यः
o

उत्कृष्ठ उपभोक्ता सलमनत र सामद
ु ानयक
संस्थाहरूको पहहचान गनु आिश्यक भएको।





मापदण्ड

तयारी

प्रकक्रयाका

सम्भावित

सहभागीहरूः
o

स्थानीय विकास अधिकारी

o

योजना प्रमुख

o
o
o
o


कक्रयाकलाप नं. ३०:

उत्कृष्ठ


o

कायुक्रम प्रमुखहरू



o


राजनीनतक दलका प्रनतननधिहरू

o

तोककएको िस्तुगत मापदण्डको आिारमा

o





र्नौटको

मापदण्ड

र

र्नौटमा

परे का

कायुसम्पन्द्न अिधि (तोककएको अिधिमा

सलमनत/संस्थाहरूको नामािली सािुजननक

कायुसम्पन्द्न गरे को िा नगरे को)

गने

लागत प्रभािकाररता (तोककएको लागतमा



पुरस्कृत र सम्माननत गने तररकाः
o

आयोजना िा कायुक्रम बोडु राख्ने गरे को िा
o



संस्थाहरूलाई

नगद

मापदण्डमा उतीणु भएका सबैलाई सम्मान
पि हदने

o

उत्कृष्ट उपभोक्ता सलमनत र सामुदानयक

कक्न्द्टन्द्जेन्द्सी पररचालन गने।

सामुदानयक

परु स्कार र सम्मानपि हदने

आफ्नै प्रयासमा भएका कायुहरू

संभावित बजेट स्रोतः

सबैभन्द्दा उत्कृष्ट तीन उपभोक्ता सलमनत र
तीन

ननयलमत बैठक हुने गरे को िा नगरे को

मापदण्ड तयार हुनेर्।

o

सामुदानयक

एक र्नौट कायुदल बनाउने
मूल्याङ्कन गरी र्नौट गने

पुरस्कृत र सम्माननत भएका उपभोक्ता

सलमनत र संस्थाहरूसँग क्जविसले संभि

संस्थाहरूको पहहचानको लाधग िस्तग
ु त


र

o

उपभोक्ता सलमनत र सामुदानयक संस्थामा

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

सलमनत

उत्कृष्ट सलमनत/ संस्था र्नौट गने तररकाः

नगरे को
o

उपभोक्ता

आिश्यक भएको।

कायु सम्पन्द्न गरे को िा नगरे को)
o

सामुदानयक

संस्थाहरूलाई प्रोत्साहहत गरी दीगो बनाउन

महहला, दललत, गररब आहदको सहभाधगता
o

र

कारण/औधचत्यः
o

मापदण्ड तयार गदाु ध्यान हदनुपने विषयहरूः
o

सलमनत

संस्थाहरूलाई परु स्कृत र सम्माननत गने (R1)

सामाक्जक विकास शाखा/उपशाखा प्रमुख
क्जल्ला प्राविधिक कायाुलयको प्रमख
ु

उपभोक्ता

भएसम्म भविष्यमा सहकायु गने


अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

राम्रा उपभोक्ता सलमनत र सामुदानयक
संस्थाहरू प्रोत्साहहत हुनेर्न ्।



o

अन्द्य उपभोक्ता सलमनत र सामुदानयक

o

संस्थाहरू पनन राम्रो सलमनत िा संस्थाको
o

कक्न्द्टन्द्जेन्द्सी पररचालन गने।



२० िटा गाविसहरूमा कृवष समह
ू र कृवष सहकारी
संस्थाहरूको

गाविसस्तरीय

सञ्जालको

ननमाुण
o



सञ्जाल गठन गने तररकाः
o

गाविसभररको कृवष समूह र कृवष सहकारी

संस्थाहरूका प्रनतननधिहरूको भेलाबाट कृवष



कक्रयाकलाप नं. ३२:



सहयोगी संस्थाको स्रोत पररचालन गने।

गाविसस्तरीय
गने(R1)


सञ्जालको नेतत्ृ ि आलोपालो रूपमा सबैले

क्षमता

विकास

कृवष सञ्जाललाई सक्षम बनाउन आिश्यक



क्षमता विकासका सम्भावित क्षेि/कक्रयाकलापहरू

सञ्जालले गनुसक्ने प्रमुख कायुहरूः

o

सञ्जाल व्यिस्थापन ताललम

o

कृवष समूह र कृवष सहकारी संस्थाहरूको

o

कृवष सञ्जालका प्रमुख कायु र अपेक्षक्षत

कृवष

o

o

उत्पादन

र

बजारीकरणसम्बन्द्िी

समस्या र अिसरहरूको पहहचान गने
o

कृवषको विकासको लाधग गाविस र क्जविसको

उपलक्धिहरू
o

कृवष पैरिी (Agro-advocacy)

कृवषको विकासका लाधग भएका नीनत,
कायुक्रम र बजेट व्यिस्थाहरू

योजना तजम
ु ा र कायाुन्द्ियन प्रकक्रयामा
सहभागी हुने



सञ्जालको

भएको।

समन्द्िय गने



कृवष

कारण/औधचत्यः
o

ललने व्यिस्था गने

गाविसको कायुक्रम र बजेट ककसानमुखी

संभावित बजेट स्रोतः
o

सञ्जालको गठन गने
o

कृषकहरूले आफ्ना समस्याहरू उठान र प्राप्त

बनाउने आिार प्राप्त हुनेर्।

गाविसको नीनत ननमाुणमा कृवष समूह र कृवष

सहकारी संस्थाहरूको पहूँचलाई संस्थागत
गनु आिश्यक भएको।

कृवषको प्रििुनात्मक कायु गने

मञ्च पाउने र्।

कारण/औधचत्यः
o

सहयोगी

अिसरहरूको उपयोग गनुको लाधग साझा

गने(R2)।


र

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

कक्रयाकलाप नं. ३१:

कायाुलय

अधिकतम उपयोग गनु पहल गने

संभावित बजेट स्रोतः
o

विकास

संस्थाहरूको सेिालाई कृवषको विकासमा

रूपमा स्थावपत हुन प्रयास गनेर्न ्।



कृवष





o
o

कृवष परीक्षण (Agro-audit)3
स्थानीय

ननकायको



योजना

तजम
ु ा,

परामशु बैठकको आयोजना गने तररकाः
o

गनु अनुरोि गने

कायाुन्द्ियन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
प्रकक्रया
o

o

कायाुन्द्ियन

र

मल्
ू याङ्कन प्रकक्रया
o

सञ्जालको

कायुयोजना

कायाुन्द्ियन व्यिस्था


र



o
o

कृवष सञ्जालको प्रभािकारी सञ्चालनको लाधग

o

कक्रयाकलाप नं. ३३:

कृवष सञ्जाल सकक्रय हुनेर्।

o

सहयोगी संस्थाको स्रोत पररचालन गने।

o

गाविसस्तरीय

पूि-ु योजना

सञ्चालन गने (R2)


गाविसको एकीकृत योजना तजम
ु ा सलमनतका

तजुमा

क्जल्ला कृवष विकास कायाुलयको प्रनतननधि
राजनीनतक
कृवषको

दलका

प्रनतननधिहरू,

विकासमा

कक्रयालशल

गाविस

सामाक्जक

संस्थाका प्रनतननधिहरू

परामशु

कृवष

उपजमा

आिाररत

व्यिसाय

गने

व्यिसायीहरू
बैठक

कारण/औधचत्यः
o

कृवष सञ्जालका सबै पदाधिकारीहरू

सधचि

संभावित बजेट स्रोतः
o

बैठकको

सबै सदस्यहरू

प्राप्त गनेर्।


त्यस्तो

परामशु बैठकका सम्भावित सहभागीहरूः
o

सञ्जालका सदस्यहरूले आिश्यक ज्ञान र सीप
o

गाविसले

गरी गाविसलाई सहभागी गराउने।

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

कारणले

कायाुलयमै िा पायक पने स्थानमा आयोजना

अनुगमन तथा
तजम
ु ा

कुनै

आयोजना नगरे मा सञ्जाल आफैले गाविस

क्जल्ला कृवष विकास कायाुलयको योजना
तजम
ु ा,

गाविसलाई कृवष परामशु बैठकको आयोजना

o


कृवष समूह र कृवष सहकारीहरूका प्रनतननधिहरू

बैठकका प्रमुख कायुहरूः
o

गाविसको आगामी कायुक्रम तथा बजेटका
लाधग कृवष विकासका योजनाहरू लसफाररस

गाविसको कायुक्रम तथा बजेटमा कृवषसम्बन्द्िी

गने।

प्राििानहरू लसफाररस गनु आिश्यक भएको।

o

कृवष

क्षेिको

विकासको

लाधग

गाविसले

र्ुट्याएको िा र्ुट्याउने स्रोतको न्द्यायोधचत
3

प्राप्त उपलक्धिहरू कुन हदसम्म कृवषमैिी र्न ् भनेर गररने सङ्ख्यात्मक र गण
ु ात्मक परीक्षण
(Quantitative and Qualitative Assessment)



बाँडफाँडका लाधग लसफाररस गने

प्रस्तुत योजनाको प्रयोजनको लाधग Agro-audit भन्द्नाले गाविस, क्जविस, स्थानीय सामुदानयक

संस्था, गैसस, दात ृ ननकाय आहदको कायुक्रम, बजेट, नीनतगत व्यिस्था, कायाुन्द्ियन प्रकक्रया र





भन्द्ने जनाउँ दर्।

o

कृवष

विकासका

प्रस्तावित

योजनाहरूको

प्राथलमकीकरण गरी गाविसलाई लसफाररस गने



o

गाविसको

कृवष,

बन

तथा

िातािरण

सलमनतलाई योजना तजुमा प्रकक्रयामा सहयोग
गने


अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o



लक्षक्षत िगुका सलमनतहरूलाई कायाुलय व्यिस्थापन
ताललम प्रदान गने (R2)


सहयोगी संस्थाको स्रोत पररचालन गने।

कारण/औधचत्यः
o

गाविसको कायुक्रम र बजेट कृवषमुखी हुनेर्।

संभावित बजेट स्रोतः
o

कक्रयाकलाप नं. ३४:

सलमनतहरूको

कायाुलय

व्यिस्थापन

प्रभािकारी बनाउन आिश्यक भएको।


सम्भावित सहभागीहरूः
o

दललत

िगु

उत्थान

क्जल्ला

समन्द्िय

सलमनतका पदाधिकारीहरू
३.८.२

o

लक्षक्षत िगुका सममनतहरू

o

गैरसरकारी र स्थानीय सामाक्जक संघसंस्थाहरूले लक्षक्षत िगुको सामाक्जक आधथुक
o

कायुक्रमहरूलाई प्रभािकारी बनाउनको लाधग लक्षक्षत िगुको क्जल्लास्तरी सलमनतहरू
o






सलमनतका

आहदबासी/जनजानत

क्जल्ला

यस्तै

अन्द्य

सलमनत

कायाुलय

र

व्यिस्थापनका

तररकाहरू

लक्ष्य : लक्षक्षत िगुका कायुक्रमहरूलाई प्रभािकारी बनाउने।



समन्द्िय

क्जल्ला

ताललमका प्रमख
ु विषयहरूः
o

यसतफु ध्यान हदनु पने दे खखन्द्र्।

बमोक्जमका कक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररने र्न ्:

अपाङ्ग

समन्द्िय
सञ्जालका

प्रनतननधिहरू

व्यिक्स्थत अलभलेख तयार हुन नसक्दा त्यसको पारदलशुता र जिाफदे हहतामा
प्रश्नहरू उठ्न थालेका र्न ्। क्जल्ला विकास सलमनत र सम्बक्न्द्ित सलमनतहरूले

क्रियाकलापहरू : माधथ उक्ल्लखखत लक्ष्य र उद्दे श्य प्राप्त गनुका लाधग दे हाय

सलमनतका

सलमनतका पदाधिकारीहरू

गठन भै कक्रयालशल भैरहे का र्न ्। तर व्यिक्स्थत रूपमा कायाुलय सञ्चालन हुन
नसक्दा कायुक्रमहरूको प्रभािकाररतामा प्रनतकुल असर परररहे को महसुस गररएको

विकास गने।

समन्द्िय

पदाधिकारीहरू

उत्थानको लाधग समय समयमा विलभन्द्न कायुक्रमहरू सञ्चालन गने गरे का र्न ्। ती

उद्दे श्य : लक्षक्षत िगुका सलमनतहरूको कायाुलय र अलभलेख व्यिस्थापन क्षमता

क्जल्ला

पदाधिकारीहरू

ितुमान अिस्था : नेपाल सरकार, क्जल्ला विकास सलमनत, गाउँ विकास सलमनत,

र्। त्यसैगरी, सञ्चाललत कायुक्रमका उपलक्धिहरू, समस्या र लसकाईहरूको

महहला



o

दै ननक कायाुलय व्यिस्थापन

o

बैठक व्यिस्थापन

o

लेखा व्यिस्थापन

आिारभूत

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

सलमनतहरूको
प्रभािकारी हुनेर्।



कायाुलय

व्यिस्थापन



संभावित बजेट स्रोतः
o

o

सलमनतहरूको आन्द्तररक कोष पररचालन

गने तररकाहरू

गने।
कक्रयाकलाप नं. ३५:

o

लक्षक्षत िगुका सलमनतहरूलाई अलभलेख व्यिस्थापन


कारण/औधचत्यः
o

अलभलेख

व्यिस्थापन

प्रभािकारी बनाउन आिश्यक भएको।




सम्भावित सहभागीहरूः
o

दललत

अपेक्षक्षत उपलक्धिहरूः
o

सलमनतहरूको

िगु

क्जल्ला

समन्द्िय

सलमनतहरूको

अलभलेखहरू

व्यिक्स्थत

हुनेर्न ्।
संभावित बजेट स्रोतः
o

उत्थान

प्रनतिेदन, अनुभि र लसकाईहरूको आदान
प्रदान गने तररकाहरू

ताललम प्रदान गने (R2)


अनुभि तथा लसकाईहरूको अलभलेख तयार

सलमनतहरूको आन्द्तररक कोष पररचालन
गने।

सलमनतका पदाधिकारीहरू
o

महहला

क्जल्ला

समन्द्िय

सलमनतका

समन्द्िय

सलमनतका

पदाधिकारीहरू
o

अपाङ्ग

क्जल्ला

पदाधिकारीहरू
o

आहदबासी/जनजानत

क्जल्ला

समन्द्िय

सलमनतका पदाधिकारीहरू
o

यस्तै

अन्द्य

सलमनत

र

सञ्जालका

प्रनतननधिहरू


३.९

लगानी र कायु योजना

त्रि-िषीय क्षमता विकास योजनामा ३५ कक्रयाकलापहरू समेहटएका र्न ् जसको लाधग

कूल लगानी ५९ लाख ५० लाख रूपैंया खचु लाग्ने अनुमान गररएको र्। प्रस्तावित

कक्रयाकलापहरूलाई आन्द्तररक स्रोत (R1) र बाह्य स्रोत (R2) मा सञ्चालन हुनगरी
दई
ु िगुमा विभाजन गररएको र्। लगानीको सारांश ननम्न ताललकामा प्रस्तुत
गररएको र्। विस्तत
ृ लागत अनुमान र कायुयोजनामा हदइएको र्।
आन्तररक स्रोत

बाह्य स्रोत

जम्मा लगानी

(R1) (हजारमा)

(R2) (हजारमा)

(हजारमा)

ताललमका प्रमुख विषयहरूः

ि. सं.

आ.ि.हरू

o

१

२०६९/७०

१८०

११०

२९०

२

२०७०/७१

४४५

३५१५

३९६०

३

२०७१/७२

३३५

१३६५

१७००

९६०

४९९०

५९५०

o

व्यिस्थापन गनु पने अलभलेखहरूको प्रकार

अलभलेखहरूको िगीकरण र फाइललङ्गका
तररकाहरू

o

पररयोजना प्रस्ताि तयार गने तररकाहरू

o

प्रगनत प्रनतिेदन तयार पाने तररकाहरू

o

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रनतिेदन तयार

जम्मा

गने तररकाहरू









३.१०

क्षमता विकास योजनाका अपेक्षक्षत उपलब्धिहरू

४.२

प्रस्तुत क्षमता विकास योजनाका मुख्य उपलक्धिहरू ननम्नासार हुने
अपेक्षा गररएको र्।

रणनीनत १: िावषुक योजनामा क्षमता विकासका क्रियाकलापहरूको लाधग बजेट

न्द्यन
ू तम शतु तथा कायुसम्पादन मापनका सच
ू कहरूमा सि
ु ार हुनेर्।

क्षमता विकासका कक्रयाकलापलाई क्जविसको एक ननयलमत कक्रयाकलापको रूपमा







आन्द्तररक राजश्ि (कर राजश्ि र गैरकर राजश्ि दि
ु ै) बद्
ृ धि हुनेर्।
ननक्षेवपत ननकायहरूको व्यिस्थापनमा तुलनात्मक सुिार हुनेर्।
गाविस क्जविसको कायुक्रम र बजेट कृवषमैिी हुनेर्।

गाविसस्तरीय कृवष सञ्जाल र गाविसहरूको कृवष, िन तथा
िातािरण सलमनतहरू सकक्रय हुनेर्न ्।



पशुसेिा केन्द्र भएका ३ गाविसहरूमा सघन पशु विकास कायुक्रम
सञ्चालन हुनेर्न ्।





कायुक्रम र बजेट समािेशी प्रकृनतको हुनेर्।

उपभोक्ता सलमनत र सामुदानयक संस्थाहरू दीगो रूपमा सञ्चालन
हुनेर्न ्।
क्जविसको सङ्गठनात्मक व्यिस्थामा सुिार हुनेर्।

कायाुन्ियन रणनीनत

विननयोजन गरी पररचालन गने

स्िीकार गरी हरे क आ.ि.को योजनामा तोककएका क्षमता विकासका कक्रयाकलापहरू
कायाुन्द्ियन गनु आिश्यक बजेट विननयोजन गरी पररचालन गररनेर्।
रणनीनत २: शाखा, उपशाखा र एकाइगत कायुविभाजन गरी कायाुन्ियन गने
क्षमता विकास योजनाका कक्रयाकलापहरूलाई

शाखा/उपशाखा र एकाइगत

कायुयोजना तजम
ु ा गरर लागू गररनेर्। ननिाुररत कायुहरू समयमा सम्पन्द्न भए
नभएको क्जम्मेिारी (जस अपजस) सम्बक्न्द्ित शाखा/उपशाखा र एकाइहरूको नै हुने
व्यिस्था गररनेर्। सम्पकु व्यक्क्तको मुख्य क्जम्मेिारी समन्द्ियकारी हुनेर्।

रणनीनत ३: क्षमता विकास योजनाको मामसक, चौमामसक, िावषुक अनजमगन तथा
मूल्याङ्कन गने

क्जल्ला क्षमता विकास समन्द्िय सलमनतले क्षमता विकास सम्पकु व्यक्क्तको
संयोजकत्िमा एक अनग
ु मन तथा मल्
ू याङ्कन कायुदल गठन गरी मालसक,
चौमालसक र िावषुक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गनेर्। कायुदलले आफूले गरे को

खण्ड-चार

मालसक अनुगमनको प्रनतिेदन कमुचारीहरूको मालसक बैठकमा पेश गरी प्राप्त
उपलक्धि, समस्या र सुिार गनुपने पक्षहरूको सम्बन्द्िमा अननिायु समीक्षा
गराउनेर्। त्यसैगरी, कायुदलले चौमालसक र िावषुक अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको

क्षमता विकास योजनाको कायाुन्ियन

प्रनतिेदन क्जल्ला क्षमता विकास समन्द्िय सलमनतमा पेश गनेर्। समन्द्िय सलमनतले

४.१

सुझािहरूलाई क्जल्ला विकास सलमनतले कायाुन्द्ियन गनेर्। क्जल्ला विकास

प्राप्त उपलक्धि, समस्या र सुिार गनुपने पक्षहरूको समीक्षा गरी हदएका

पररचय
क्षमता विकास योजनाको कायाुन्द्ियनलाई सनु नक्श्चत गनुका लाधग
ननम्नललखखत कायाुन्द्ियन रणनीनत र अनग
ु मन तथा मल्
ू याङ्कन प्रणाली
अिलम्बन गने प्रस्ताि गररएको र्।







सलमनतलाई सहयोग पुग्ने गरी क्षमता विकास योजनाको कायाुन्द्ियनका सम्बन्द्िमा

सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्द्िालय (स्थानीय शासन तथा सामुदानयक
विकास कायुक्रम) र जीआइजेड/सन
ु ागले समेत र्ुट्टै िा संयुक्त रूपमा आिधिक
समीक्षा गनु सक्ने व्यिस्था लागू गररनेर्।



रणनीनत ४: न्यन
ू तम शतु तथा कायुसम्पादन मापनको मामसक, चौमामसक, िावषुक
अनजमगन तथा मूल्याङ्कन गने

न्द्यूनतम शतु तथा कायुसम्पादन मापन सम्पकु व्यक्क्तको संयोजकत्िमा एक
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कायुदल गठन गरी मालसक, चौमालसक र िावषुक
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गनेर्। कायुदलले आफूले गरे को मालसक अनुगमनको

प्रनतिेदन कमुचारीहरूको मालसक बैठकमा पेश गरी प्राप्त उपलक्धि, समस्या र सुिार
गनुपने पक्षहरूको सम्बन्द्िमा अननिायु समीक्षा गराउनेर्। त्यसैगरी, कायुदलले

चौमालसक र िावषुक अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रनतिेदनलाई राजनीनतक दल र

सरोकारिालाहरूको बैठकमा प्रस्तुत गरी र्लफल गराउनेर्। उक्त बैठकका
सुझािहरूलाई क्जविसले कायाुन्द्ियन गनेर्।

रणनीनत ५: बाह्य स्रोतहरूको खोजी गरी पररचालन गने

४.३

अनजगमन तथा मूल्याङ्कन
क्षमता विकास योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गदाु ननम्न विषयहरू
समेहटने र्न ्:

क. अनग
ु मन तथा मल्
ू याङ्कन अिधिको सङ्ख्यात्मक र गण
ु ात्मक
लक्ष्यहरू(Targets)

ख. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अिधिमा प्राप्त भएका उपलक्धिहरू
ग. लक्ष्य र प्रगनतिीच भएका लभन्द्नताहरू

घ. लक्ष्य र प्रगनतिीच भएका लभन्द्नताका कारण िा समस्याहरू, त्यस्ता
समस्या उत्पन्द्न हुनक
ु ा कारण र नतनले पारे का प्रभािहरू

ङ. उत्पन्द्न समस्याहरू समािानका लाधग भएका/गररएका प्रयासहरू
च. प्राप्त भएका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभि र लसकाईहरू

र्. सुझािहरू (आगामी हदनमा गनप
ु ने र सुिार गनप
ु ने विषयहरू)

क्षमता विकास योजनाको कायाुन्द्ियनको लाधग क्जविसको आन्द्तररक स्रोतमाि
पयाुप्त दे खखदै न। त्यसैले, स्थानीय शासन तथा सामुदानयक विकास कायुक्रम,

जीआइजेड/सन
ु ाग, हे ल्भेटास र अन्द्य ननकायहरूबाट सम्भि भएसम्मको स्रोतको
खोजी गरी पररचालन गने नीनत अिलम्बन गररने र्।

रणनीनत ६: दे खखएका अिसर र चजनौतीहरूको व्यिस्थापन

प्रस्तत
ु योजनाको कायाुन्द्ियनको क्रममा केही अिसर र चन
ु ौतीहरू आउन सक्ने
र्न ्। अपेक्षा गररएकोभन्द्दा बिी अिसरहरू प्राप्त भएमा त्यसलाई कसरी अधिकतम

सदप
ु योग गनु सककन्द्र् र अपेक्षा गररएकोभन्द्दा बिी चुनौतीहरू आइपरे त्यसलाई

कसरी न्द्यूननकरण गनु सककन्द्र् भन्द्ने विषयमा आिश्यक समीक्षा गरी त्यसलाई

प्रस्तुत योजनामा समायोजन गररनेर्। यस्तो समीक्षा क्जल्ला क्षमता विकास
समन्द्िय सलमनतले गनेर्।









