
ःथानीय तह संःथागत क्षमता ःवमूल्या न कायर्िविध, २०७७ 
(पिहलो संशोधन २०७८।०९।१८ समेत िमलाइएको) 

 

ूःतावनाः ःथानीय तहको कायरू् कृया र उपलब्धीह को बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दबुर्ल पक्षह को पिहचान 
गनर्, िवकास तथा सशुासनमा रहेका कमी कमजोरीह को जानकारी िलन, आविधक समीक्षाको लािग आधार ूा  गनर् 
र गाउँपािलका तथा नगरपािलकाह को बीचमा तलुनायोग्य सूचकह  तजुर्मा गरी ूितःपधार्त्मक सधुारमा अमसर गराई 
ःथानीय तहलाई सक्षम र ूभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले ःथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा 
८० को ूयोजनको लािग स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालयले ःथानीय तह संःथागत क्षमता ःवमूल्या न 
कायर्िविध,२०७७ तजुर्मा गरेको छ ।  

पिरच्छेद १ 
ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ: (१) यस कायर्िविधको नाम "ःथानीय तह संःथागत क्षमता ःवमूल्या न कायर्िविध, 
२०७७"  रहेको छ ।  

(२)  यो कायर्िविध तु न्त ूारम्भ हनेुछ ।  
२. पिरभाषा: िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा,- 

(क)  “अ भार” भ ाले यस कायर्िविधको अनसूुची १ मा उल्लेख भए बमोिजम कूल १०० पूणार् मा िनधार्िरत 
सूचक अनसुारको ूा  गनर् सिकने अिधकतम अ लाई सम्झन ुपछर्।  

(ख) “ऐन” भ ाले ःथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछर् । 
(ग)  “ूितवेदन” भ ाले ःवमूल्या नबाट ूा  नितजालाई सम्ूषेण गनर्का लािग तोिकएको ढाँचा बमोिजमको 

िववरणलाई सम्झन ु पछर्।सो शब्दले सूचना ूिविधमा आधािरत ढाँचाबाट ूा  िववरणलाई समेत 
जनाउँछ ।  

(घ)  “मन्ऽालय” भ ाले स ीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय सम्झन ुपछर् ।   
*1(ङ) “सामदुाियक संःथा” भ ाले ःथानीय ःतरमा समदुाियक कायर्मा संलग्न आमा समूह, मिहला समूह, टोल 

िवकास संःथा वा यःतै कायर्मा संलग्न संगिठत औपचािरक वा अनौपचािरक िविभ  समूह वा गैर 
सरकारी संःथालाइर् सम्झन ुपछर् । 

(च) “सूचक” भ ाले यस कायर्िविधको अनसूुची २ मा उल्लेख गिरएका सूचकह लाई सम्झन ुपछर्। 
(छ)  “ःथानीय तह” भ ाले गाउँपािलका तथा नगरपािलकालाई सम्झन ुपछर् र सो शब्दले उपमहानगरपािलका 

र महानगरपािलकालाई समेत जनाउँछ।  
(ज)  “ःवमूल्या न” भ ाले गाउँपािलका।नगरपािलकाले दफा ३ को उपदफा (१) बमोिजमका िवषय क्षेऽमा 

भएको उपलब्धी र उपलब्धी हािसल गनर् अवलम्बन गिरएको ूिबयालाई सम्झन ुपछर् ।    
पिरच्छेद २ 

ःवमूल्या नको िवषयके्षऽ र सूचकह  
३. ःवमूल्या नका िवषयके्षऽह ः (१) यस कायर्िविधको अधीनमा रही ःथानीय तहको ःवमूल्या नका िवषयक्षेऽह  

देहाय बमोिजम हनेुछनः्× 
(क)  शासकीय ूबन्ध   
(ख)  स ठन तथा ूशासन  
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(ग)  वािषर्क बजेट तथा योजना व्यवःथापन   
(घ)  िव ीय एवं आिथर्क व्यवःथापन   
(ङ)  सावर्जिनक सेवा ूवाह  
(च)  न्याियक कायर्सम्पादन   
(छ)  भौितक पूवार्धार   
(ज)  सामािजक समावेशीकरण   
(झ)  वातावरण संरक्षण तथा िवप  व्यवःथापन 
(ञ)  सहकायर् र समन्वय  

(२) उपदफा (१) बमोिजमका िवषयक्षेऽ अन्तगर्त अनसूुची २ अनसुारका मूल्या नका सूचकह  रहनेछन ्। 
(३) उपदफा (१) बमोिजमका क्षेऽह को ःवमूल्या नका सूचकह को अ भार गणना अनसूुची ३ 

बमोिजम हनेुछ।  
पिरच्छेद ३ 

ःवमूल्या नका ूिबया तथा अ भार   
४.  ःवमूल्या न ूिबया (१) सबै ःथानीय तहले देहाय बमोिजम ःवमूल्या न ूिबया अवलम्बन गनुर्पनछ:- 

(क)  िनवार्िचत जनूितिनिध र कमर्चारीह लाई ःवमूल्या नको उ ेँय र िविधबारे जानकारी तथा ूिशिक्षत 
गन।  

(ख)  िवषय क्षेऽह को ःवमूल्या न कायर्का लािग ःथानीय तहका सम्विन्धत िवभाग, महाशाखा, शाखालाई 
संलग्न गराउने।  

(ग)  सबै िवभाग, महाशाखा, शाखाह सँग समन्वय गनर् ूमखु ूशासकीय अिधकृतले एक जना अिधकृत 
कमर्चारीलाई सम्पकर्  व्यिक्त तोक्ने।  

(घ)  िवभाग, महाशाखा, शाखाले आफ्नो िवषयक्षेऽसँग सम्बिन्धत सूचकको लेखाजोखा गरी यसको नितजा 
सम्पकर्  व्यिक्तलाई उपलब्ध गराउने। 

(ङ)  सम्पकर्  व्यिक्तले एकीकृत पमा ूारिम्भक नितजा ूःताव तयार गरी ूमखु ूशासकीय अिधकृत समक्ष 
पेश गन।  

(च)  ूमखु ूशासकीय अिधकृतले सम्पकर्  व्यिक्तबाट ूा  ूारिम्भक एकीकृत नितजा छलफलका लािग 
कायर्पािलकाको बैठकमा पेश गन।  

(छ)  कायर्पािलकाले ूारिम्भक एकीकृत नितजा उपर सूचकगत पमा छलफल र िव षेण गरी सम्विन्धत 
िवषय क्षेऽको यथाथर् अ भार िनधार्रण गन।  

(ज)  ःवमूल्या नको अिन्तम नितजा कायर्पािलकाबाट अनमुोदन गन।  
(झ)  कायर्पािलकाले अनमुोदन गरेको ७ िदनिभऽ मूल्या नको नितजा कायार्लयको वेवसाइट तथा सूचना पाटी 

माफर् त सावर्जिनक गन।  
(ञ)  ःवमूल्या नको अिन्तम नितजाको ूित कायर्पािलकाको बैठकबाट अनमुोदन भएको ७ िदनिभऽ 

सम्विन्धत िजल्ला समन्वय सिमित, ूदेश सरकारको मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरष  कायार्लय र 
मन्ऽालयमा पठाउने।    

(ट)  ःवमूल्या नको अिन्तम नितजा छलफलको लािग सभामा पेश गन।  
(२) उपदफा (१) बमोिजमको ूिबयाबाट गिरने ःवमूल्या न मन्ऽालयबाट उपलब्ध गराइने सूचना 

ूिविधमा आधािरत ढाँचा (सफ्टवेयर) अनसुार गनुर्पनछ।   



 
५.  अ भार िनधार्रणः दफा ३ बमोिजम िनधार्िरत सूचकह लाई ूित सूचक अिधकतम अ भार १ राखी मूल्या न 

गनुर्पनछ ।  
६.  ःवमूल्या न गिरने समयाविधः (१) ःथानीय तहले दफा ४ अनसुारको ःवमूल्या नको कायर् ूत्येक आिथर्क वषर्को 

पौष मसान्तिभऽ सम्प  गिरसक्न ुपनछ । 
 (२) उपदफा (१) बमोिजम ःवमूल्या न गदार् अिघल्लो आिथर्क वषर्को अन्त्य सम्मका तथ्या लाई 

आधार मानी सबै सूचकको अ  गणना गनुर् पनछ ।  
(३) ःथानीय तहले ःवमूल्या नको नितजा माघको पिहलो ह ािभऽ आ-आफ्नो वेवसाइट र सूचनापाटीमा 

ूकािशत गरी सम्बिन्धत िजल्ला समन्वय सिमित, ूदेश सरकारको मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय र 
मन्ऽालयमा पठाउन ुपनछ ।  

(४) ःथानीय तहले ःवमूल्या न गदार् अनसूुची ४ बमोिजमको ूिबया अवलम्बन गनुर्पनछ।    
 

पिरच्छेद  - ४ 
मन्ऽालयको िजम्मेवारी 

७.   सफ्टवेयर ूयोगमा ल्याउनेः  मन्ऽालयले यस कायर्िविध बमोिजम ःथानीय तहमा गिरने ःवमूल्या नको नितजालाई 
एकीकृत पमा ूिवि , भण्डारण, सरुक्षा, ूःततुीकरण, नितजा सावर्जिनकीकरण लगायतका कायर्मा सहयोग हनेु 
सफ्टवयर तयार गरी  ूयोगमा ल्याउनेछ। 

८.  मन्ऽालयले ःवमूल्या न कायर्को लािग सहयोग र सहजीकरण गनर्सक्नेः (१) मन्ऽालयले यस कायर्िविध बमोिजम 
गिरने ःथानीय तहको ःवमूल्या न ूिबयालाई ूभावकारी बनाउन सम्विन्धत ःथानीय तहको माग र आवँयकता 
अनसुार ःथलगत सहयोग र सहजीकरण गनर् सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम गिरने सहयोग तथा ःथलगत सहजीकरण मन्ऽालयले आफ वा सम्विन्धत 
िजल्ला समन्वय सिमितलाई िजम्मेवारी िदई गनर् सक्नेछ ।  

(३) मन्ऽालयले यस दफा बमोिजम सहजीकरण गदार् अिघल्लो आिथर्क वषर्को ःवमूल्या नमा कमजोर 
नितजा ूा  हनेु ःथानीय तहलाई ूाथिमकतामा राख्नछे ।   

९.  िजम्मेवारी तोक्नपुनः यस कायर्िविध बमोिजमको ूणाली स ालन तथा व्यवःथापनका लािग मन्ऽालयले 
सम्बिन्धत शाखालाई िजम्मेवारी तोक्नेछ । 

*2९.क.गणुःतर परीक्षण गनः (१) ःथानीय तहबाट भएको संःथागत ःवमूल्या नको नितजालाई मन्ऽालय वा 
मन्ऽालयले अन्य िनकाय माफर् त गणुःतर परीक्षण गनर् गराउन सक्नेछ। 

(२) ःथानीय तहको संःथागत ःवमूल्या नको नितजामा सम्बिन्धत िजल्ला समन्वय सिमितले गणुःतर 
परीक्षण माफर् त आवँयक पृ पोषण तथा देिखएको सधुार गनुर्पन क्षेऽ कैिफयत गरी थप िसफािरस गनर् 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम िजल्ला समन्वय सिमितले पृ पोषणमा िदएको कैिफयतको िवषय सम्बिन्धत 
ःथानीय तहले संबोधन गरी नितजा सावर्जिनक गनुर् पनछ। 

(४) िजल्ला समन्वय सिमितले ःथानीय तहह बाट ूा  संःथागत ःवमूल्या नको नितजा उपर िदएको 
पृ पोषणको िववरण तयार गरी एकीकृत ूितवेदन सम्बिन्धत ूदेशको मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 
र मन्ऽालयमा माघ मसान्तिभऽ पठाउँन ुपनछ। 
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१0.  नितजाको िव षेण तथा पृ पोषण गनुर्पनः (१) मन्ऽालयले यस कायर्िविध बमोिजम ूा  हनेु ःथानीय 
तहह को ःवमूल्या न नितजालाई िव षेण गरी एकीकृत ूितवेदन तयार गनछ । 

 
(२) मन्ऽालयले उपदफा (१) बमोिजम तयार भएको ूितवेदन िजल्लागत र ूदेशगत पमा सावर्जिनक 

गन व्यवःथा िमलाउनेछ ।  
(३) मन्ऽालयले ःथानीय तहको ःवमूल्या न नितजा िव षेण गरी कमजोर नितजा देिखएका ःथानीय 

तहह को क्षमता िवकासको लािग कायर्बमह  स ालन गनर् सक्नेछ । 
(४) मन्ऽालयले उपदफा (३) बमोिजम ःथानीय तहलाई िदइएको पृ पोषणको जानकारी सम्विन्धत 

िजल्ला समन्वय सिमितलाई गराउनेछ ।  
(५) मन्ऽालयले यस दफा बमोिजम तयार गिरएको ःवमूल्या न नितजालाई अथर् मन्ऽालय, राि य 

ूाकृितक ौोत तथा िव  आयोग, राि य योजना आयोग तथा आवँयकता अनसुार नेपाल सरकारका अन्य 
िनकायह लाई समेत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

११. नितजाको समीक्षा गनः (१) यस कायर्िविध बमोिजम ूा  ःवमूल्या न नितजा उपर मन्ऽालयले ूदेशगत पमा 
वािषर्क समीक्षा गनर् सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम गिरने समीक्षामा सम्विन्धत ूदेश तथा नेपाल सरकारका िवषयगत मन्ऽालय 
र अन्य िनकायलाई समेत आमन्ऽण गनर् सिकनेछ ।  

१२. ःवमूल्या नको ढाँचा हेरफेर गनर् सक्नेः (१) मन्ऽालयले ःवमूल्या नबाट ूा  नितजा, ःथानीय तहको पृ पोषण 
तथा समीक्षा कायर्बमबाट ूा  सझुावको आधारमा यस कायर्िविध बमोिजम गिरने ःवमूल्या नका सूचक वा 
अ भारमा आवँयक हेरफेर वा संशोधन गनर् सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम ःवमूल्या न सूचक र अ भारमा पिरमाजर्न, संशोधन वा थपघट गनुर् परेमा 
एक आिथर्क वषर्को पिरणाम आइसके प ात ्अक  वषर्को ःवमूल्या न ूिबया शु  हनुभुन्दा कम्तीमा ३ मिहना 
अगावै गिरसक्न ुपनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम संशोधन वा हेरफेर गिरएको ःवमूल्या न सूचक र अ भार सम्बन्धमा 
मन्ऽालयले आवँयकता अनसुार ःथानीय तहलाई अनिुशक्षण गनर् सक्नेछ । 

 पिरच्छेद ५ 
िविवध  

१३. कायर् सम्पादन सूचकको आधारको पमा िलन सिकनःे (१) यस कायर्िविध बमोिजम गिरएको ःवमूल्या न 
नितजालाई ःथानीय तहको कायर्सम्पादन सूचकको आधारको पमा उपयोग गनर् सिकनेछ।  

(२) ःथानीय तहलाई िव ीय हःतान्तरण गदार् यस कायर्िवधी बमोिजमको नितजालाई समेत आधार मा  
सिकनेछ।   

१४.  बजेट ब्यवःथाः (१) यस कायर्िविध बमोिजम गिरने ःवमूल्या नको बममा ःथानीय तहबाट सम्पादन गिरने 
कायर्का लािग आवँयक बजेट सम्विन्धत ःथानीय तहले नै व्यवःथा गनुर्पनछ।  

१५. उत्कृ  ःथानीय तह घोषणा सम्बन्धी व्यवःथा: (१) मन्ऽालयले ःवमूल्या न नितजको आधारमा उत्कृ  ःथानीय 
तहह को घोषणा गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम उत्कृ  तह छनोट गदार् गाउँपािलका र नगरपािलकालाई अलग अलग पमा 
गिरनेछ ।  

१६.  कायर्िविधको संशोधनः  यस कायर्िविधमा कुनै संशोधन गनुर् परेमा मन्ऽालयले आवँयक संशोधन गनर् सक्नेछ । 



१७.  मूल्या न नितजाको गणुःतर सिुनि तता: (१) मन्ऽालयले मूल्या नको नितजाको गणुःतरको सिुनि तता 
परीक्षणको लािग आवँयक ूबन्ध िमलाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा १ बमोिजम मूल्या न नितजाको गणुाःतर सिुनि तता परीक्षण मन्ऽालयले आफ, सम्विन्धत 
िजल्ला समन्वय सिमित वा तेॐो पक्षलाई िजम्मेवारी िदई गनर् सक्नेछ ।  

(३) िजल्ला समन्वय सिमितले ःथानीय तहह को अनगुमन गदार् यस कायर्िवधीलाई आधार मा  
सक्नेछ।   

१८. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेः यस कायर्िविधको कायार्न्वयनका सन्दभर्मा कुनै बाधा उत्प  भएमा मन्ऽालयले 
त्यःतो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
अनसूुची १ 

मूल्या नका सूचकह को तह र अ भार 
 
१.  सूचकह ः 

(क) समम िःथित : ःथानीय तहको समम अवःथा दशार्उने सूचकह  ।  
(ख) ूिबयागत िःथित   : ःथानीय तहको दैिनक ूशासन र सेवा ूवाह तथा ःथानीय सरोकारका िवषय 

सम्बोधन हनेु खालका ूिबया उन्मखु सूचकह  ।  
(ग) पिरमाणात्मक िःथित   : तलुना गनर्, मापन गनर् र संख्यात्मक पमा उल्लेख गनर् सिकने ूकृितका 

नितजामूलक सूचकह  ।  
२.  सूचकका तह अनसुारको अ भारः  िःथित िव षेणलाई िनम्नानसुार अ भार िनधार्रण गिरएको छः 
 
मूल्या न तह भार अनपुात नितजा िव षेण तथा अ भार िनधार्रणका आधार 
समम िःथित २१% यसको लािग ४ वटा अवःथा तोिकएका छन ् । सम्विन्धत ःथानीय तहको

िवभाग।महाशाखा।शाखा। ूमखुले आफ्नो कायार्लयबाट सम्पादन भएका कामको
अवःथालाई छनोट गनुर्पनछ । यसमा अवःथा १ को लािग शून्य अ , अवःथा २
को लािग ०.५ अ , अवःथा ३ को लािग ०.७५ अ  र अवःथा ४ को लािग १
अ  (पूणार् ) िनधार्रण गिरएको छ ।  

ूिबयागत 
िःथित 

३४% यसको अन्तगर्त ३ वटा (कमजोर, सामान्य  र उ म) अवःथा िनधार्रण गिरएको
छ । यसमा कमजोरका लािग शून्य अ , सामान्यका लािग ०.५ अ  र उ मका
लािग १ अ  िनधार्रण गिरएको छ । 

पिरमाणात्मक 
िःथित 

४५% यस िःथित अन्तगर्त ूत्येक सूचकका लािग ३ वटा अवःथा (कमजोर, सामान्य र
उ म) तोिकएको छ । यसमा कमजोरलाई शून्य, सामान्यलाई ०.५ र उ मलाई
१ अ  िनधार्रण गिरएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुूची २ 
दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत 

ःवमूल्या नका सूचकह  
 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - १: शासकीय ूबन्ध  
१.१ समम िःथित 

 

सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा -२ अवःथा -३ अवःथा -४ ूमाणीकरणको आधार
१.१.१   सभाको 
स ालन ूिबया 
(ःथानीय सरकार 
स ालन  ऐनको दफा 
१९) 

सभाको बैठक अगावै
सदःयह लाई छलफल 
र िनणर्यका िवषयह को 
जानकारी गराउने 
नगिरएको। 
 
(आधार नचािहने) 

सभाको बैठक भन्दा
अगावै  
सदःयह लाई 
छलफल र िनणर्य 
गनुर्पन िवषयह को 
ःप  पमा िलिखत 
पऽ माफर् त जानकारी 
गराउन ेगिरएको। 
(आधार १) 

सभाको बैठक हनुे
िमितको ७ िदन भन्दा 
कम अविधमा  
सदःयह लाई 
छलफल र िनणर्य 
गनुर्पन िवषयह  ःप  
पमा जानकारी 

गराउन ेगिरएको ।  
(आधार १,२) 

सभाको बैठक भन्दा ७ िदन
अगावै  सदःयह लाई 
छलफल र िनणर्य गनुर्पन 
िवषयह  ःप  पमा 
िलिखत जानकारी गराउन े
गिरएको ।  
(आधार १,२,३,४) 

1. सभाका सदःयह लाई िदएको
पऽको कायार्लय  ूित 

2. िव तुीय  माध्यम ूयोग गिरएको 
ूमाण 

3. 3*अवःथा ३ र ४ सम्बिन्धत 
ूदेश कानूनले तोकेको  ूकृया 
पूरा गरेको अवःथामा अ  िदने। 

4. *4अवःथा ४मा िव तुीय 
माध्यमबाट जानकारी िदएको भए 
पिन अ  ूदान गन।  
 

१.१.२ 
कायर्पािलकाको िनणर्य 
ूिबया 
(ःथाससंऐ दफा १७) 

छलफलका िवषय र सो
को िनणर्य ूमखुले भन े
अनसुारमाऽ हनु ेगरेको 
। 
 
(आधार नचािहने) 
 

छलफलका िवषय र
सोको  िनणर्य 
कायर्पािलकामा पेश 
भएको कायर्सूची  
बमोिजम हनु े 
गरेको । 
(आधार १,२) 

िनणर्य गनुर् पन
िवषयमा खलुा पमा 
छलफल भई 
बहमुतको आधारमा 
िनणर्य हनु ेगरेको । 
 
(आधार १, २) 

खल्ला पमा छलफल भई  
सवर्सम्मत पमा िनणर्य हनु े
गरेको। 
 
 
(आधार १, २, ३,४) 

1. कायर्सूची।छलफलको िवषय
2. उपिःथित र िनणर्य पिुःतका 
3. सदःयह ले आफ्नो िभ  मत 

उल्लेख गरेको भए, सोको अिभलेख 
4. *5कायर्पािलकाको सबै बैठकको 

िनणर्यमा फरक मत उल्लेख 
नभएकोमा अवःथा ४ को अ  
िदने।  

                                                            
3 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
4 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
5 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा -२ अवःथा -३ अवःथा -४ ूमाणीकरणको आधार
१.१.३ सभा। 
कायर्पािलकाले 
बनाएका ःथानीय 
काननु (ऐन, िनयम,  
िनदिशका,  कायार्िविध 
र मापदण्ड) तथा 
िनणर्यह को 
सावर्जिनकीकरण 
(ःथाससंऐ दफा 
१०२ को ३, 
नेपालको संिवधानको 
धारा २७, सूचनाको 
हक) 

सभा। कायर्पािलकाले
बनाएका ःथानीय काननु 
तथा िनणर्यह को 
सावर्जिनकीकरण गन 
नगरेको। 
 
 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

सभा।कायर्पािलकाले
बनाएका ःथानीय 
काननु तथा 
िनणर्यह को 
सावर्जिनकीकरण गदार् 
काननुह  ःथानीय  
राजपऽमा ूकािशत 
गरेको तर  िनणर्य 
सावर्जिनक गन 
नगरेको। 
 
 
(आधार १) 

सभा।कायर्पािलकाले
बनाएका ःथानीय 
काननु तथा 
िनणर्यह को 
सावर्जिनकीकरण गदार् 
काननुह  ःथानीय  
राजपऽमा ूकािशत 
गरेको र िनणर्यह  
सूचना पाटी माफर् त 
माऽ सावर्जिनक गन 
गरेको। 
 
(आधार १, २) 

सभा/कायर्पािलकाले
बनाएका ःथानीय तथा 
िनणर्यह को 
सावर्जिनकीकरण गदार् 
काननुह  ःथानीय  
राजपऽमा ूकािशत गरी 
िनणर्यह  वेबसाईट, सूचना 
पाटी र अन्य स ार माध्यम 
माफर् त सावर्जिनक गन 
गरेको। 
(आधार १, २, ३) 

1. िनणर्यह उल्लेख भएको ःथानीय 
राजपऽको ूित 

2. कायार्लयको सूचनापाटी माफर् त 
सावर्जिनिककरण गरेको ूमाण, 

3. वेवसाइट वा पऽपिऽकाको वा 
रेिडयो वा टेिलिभजन भए  सोको  
ूमाण। 

4. *6सबै कानूनह   ःथानीय 
राजपऽमा ूकािशत नगरेको 
अवःथामा अवःथा १ बमोिजमको 
अ  ूदान गन।  

 
 
 
 
 
 
 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - १: शासकीय ूबन्ध 
१.२ ूिबयागत िःथित 

 

िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार 

१.२.१  सभा र 
कायर्पािलकाका 
सिमित/उप-सिमित स ालन 
सम्बन्धी कायर्िविध 
(ःथाससंऐ दफा १४, ४६, 
६५, ६६,६७) 

ःथाससंऐनमा व्यवःथा 
भएका कायर्पािलकाका 
सिमित/उप-सिमितह को 
बैठक र सभा स ालन 
सम्बन्धी कुनै कायर्िविध 
िनमार्ण नगिरएको । 
 
(आधार नचािहने) 

ःथाससंऐनमा व्यवःथा भएका
कायर्पािलकाका केही 
सिमित/उप-सिमितह को 
बैठक र सभा स ालन 
सम्बन्धी कायर्िविध िनमार्ण 
भएको तर कायार्न्वयन 
नभएको। 
(आधार १,४) 

ःथाससंऐनमा व्यवःथा भएका
कायर्पािलकाका सबै 
सिमित/उप-सिमितह को 
बैठक र सभा स ालन 
सम्बन्धी कायर्िविध िनमार्ण भई 
कायार्न्वयन भएको। 
 
(आधार १, २,) 

1. कायर्िविधको ूित,
2. सिमित/उप-सिमितको िनणर्य पिुःतका । 
3. (वेवसाईटमा उपलब्ध भए सोको िल  राख्न)े 
4. *7कुनै एउटा सिमित गठनको कायर्िविध 

तयार भएको भए सामान्य अवःथाको अ  
ूदान गन।  

                                                            
6 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
7 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार 

१.२.२ कायर्पािलकाको 
बैठक स ालन (बैठक 
बोलाउन,े िमित ःथान 
तोक्ने, कायर्सूची उपलब्ध 
गराउन,े गणपूरक संख्या, 
िनणर्य पिुःतकामा हःताक्षर, 
िनणर्यमा असहमित आिद) 
(ःथाससंऐ दफा १७) 

कायर्पािलकाको बैठक
स ालनको िविध िनधार्रण 
नभएको। 
 
 
(आधार नचािहने) 

कायर्पािलकाको बैठक
िनधार्िरत िविध अनु प 
आिंशक पमा पालना 
भएको। 
 
(आधार १,२,३,४) 

कायर्पािलकाको बैठक िनधार्िरत
िविध अनु प स ालन हनुे 
गरेको।  
 
 
(आधार १,२,३) 

1. बैठक स ालन िविधको ूित
2. कायर्सूची/ छलफलको िवषय सिहतको 

बैठक बारे जानकारी गराएको ूमाण (पऽ, 
इमेल, SMS आिद) 

3. उपिःथित र िनणर्य (असहमितका बुदँा 
सिहत) 

4. *8कायर्पािलका बैठक स ालन कायर्िविध 
ःवीकृत भएको अवःथामा सामान्य 
अवःथाको अ  िदने।  

१.२.३  आन्तिरक 
िनयन्ऽण ूणाली  
(ःथाससंऐ दफा ७८) 

गाउँ/नगरपािलकाको
आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली 
तयार नभएको।  
 
 
(आधार नचािहने) 

गाउँ/नगरपािलकाको
आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली 
तयार भएको तर कायार्न्वयन 
नभएको।   
 
(आधार १) 

गाउँ/नगरपािलकाको
आन्तिरक िनयन्ऽण ूणालीका 
तयार गरी पूणर् पमा 
कायार्न्वयन गरी िनयिमत 
अनगुमन र पृ पोषण  भएको 
। 
(आधार १,२,३,४) 

1. ःथानीय तहको आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली 
स ालनको लािग कायर्िविधको तयार 
भएको। 

2. अनगुमन ूितवदेन 
3. सझुाव कायार्न्वयनको िनणर्य र कायार्न्वयन 

ूितवेदन 
4. *9आन्तिरक िनयन्ऽण ूणालीको अनगुमन 

ूितवेदन तयार  भएको अवःथामा माऽ 
उ म अवःथाको अ  ूदान गन।  

१.२.४ ःथानीय तहका 
पदािधकारी ह को सम्प ी 
िववरण 
(ःथाससंऐ दफा ११०) 

ःथानीय तहका
पदािधकारीले काननु 
बमोिजम पेश गनुर्पन 
सम्प ी िववरण  पेश 
नगरेको । 
(आधार नचािहने) 

ःथानीय तहका पदािधकारी
ह  मध्ये केहीले काननु 
बमोिजम पेश गनुर्पन सम्प ी 
िववरण  पेश गरेको । 
(आधार १) 

ःथानीय तहका पदािधकारी
ह  सबैले काननु बमोिजम 
पेश गनुर्पन सम्प ी िववरण  
पेश गरेको । 
 
(आधार १,२,३) 

1. ःथानीय तहमा सम्पि िववरण पेश गरेको 
दतार् पिुःतका,  

2. ूदेश सरकारमा सम्पि  िववरण पठाएको 
पऽको ूित।  

3. *10ूदेश सरकारले तोकेको ूकृयाबाट सबै 
पदािधकारीको सम्पि  िववरण पेश गरेको 
अवःथामा उ म अवःथाको अ  िदने। 

                                                            
8 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
9 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
10 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - १: शासकीय ूबन्ध 
१.३  पिरमाणात्मक िःथित 

 
 

सूचक 
नितजा 

कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
१.३.१ मूल्या न 
अविधमा बसेको 
कायर्पािलकाको बैठक 
संख्या (ःथाससंऐ दफा 
१७, बैठककायर् 
स ालन िनयमावली) 

मािसक पमा िनयिमत  
बैठक नबसेको। 
 
 
(आधार १) 

मिहनामा १ पटक
बैठक बसेको। 
 
 
(आधार १) 

मिहनामा कम्तीमा १ पटक
बैठक बसी पूवर् िनणर्यह को 
कायार्न्वयन अवःथा बारेमा 
समीक्षा गन गरेको। 
(आधार १,२,३) 

1. ःथानीय तहमा सम्पि िववरण पेश गरेको दतार् 
पिुःतका,  

2. ू देश सरकारमा सम्पि  िववरण पठाएको पऽको 
ूित।  

3. ू त्येक मिहनामा कम्तीमा एउटा  बैठक नबसेको 
अवःथामा कमजोर अवःथाको अ  िदने। 
 

१.३.२ लेखा ूणालीमा 
SUTRA को ूयोग 
(ःथाससंऐ दफा  ७२) 

 SUTRA ूयोग 
नभएको  
(आधार नचािहने) 

योजना र बजेटमा माऽ
SUTRA ूयोग भएको  
(आधार १) 

योजना, बजेट र खचर्मा 
SUTRA ूयोग भएको 
(आधार १,२,३) 

1. योजना तथा बजेटको अिभलेख  
2. खचर्को ूितवेदन  
3. *11वािषर्क बजेटको तयारी सूऽबाट गरेको 

अवःथामा माऽ उ म अवःथाको अ  ूदान गन। 
 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - २:  संगठन तथा ूशासन
२.१ समम िःथित 

 

सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा- २ अवःथा- ३ अवःथा- ४ 
ूमाणीकरणको

आधार 
२.१.१ 
गाउँ/नगरपािलकाको 
क्षमता िवकास । 
(ःथाससंऐ को दफा 
१०२.२) 

कमर्चारी तथा 
पदािधकारीको क्षमता 
िवकास  योजना तयार 
नभएको र क्षमता िवकास 
कायर्बमका लािग बजेट 
िविनयोजन नभएको। 
 

क्षमता िवकास  
योजना तयार भएको 
तर बजेट िविनयोजन 
नभएको ।   
 
 
(आधार १) 

क्षमता िवकास  
योजना तयार भई 
वािषर्क लआयको 
६० ूितशत भन्दा 
बढी  कायार्न्वयन 
भएको। 
(आधार १,२,३) 

क्षमता िवकास  
योजना तयार भई 
वािषर्क लआयको 
८० ूितशत भन्दा 
बढी कायार्न्वयन 
भएको। 
 

1. क्षमता िवकास योजनाको ूित।
2. क्षमता िवकास योजना बमोिजक कायर्बमको 
लािग िविनयोजन भएको वािषर्क योजना 
िकताव।ूित 

3. *12क्षमता िवकास योजनाले वािषर्क पमा 
अनमुान गरेको बजेटको ६० ूितशतदेिख ८० 
ूितशत सम्मको बजेट खचर्  गरेकोमा अवःथा 

                                                            
11 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
12 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा- २ अवःथा- ३ अवःथा- ४ 
ूमाणीकरणको

आधार 
(आधार नचािहने) (आधार १,२,३) ३ को र ८० ूितशतभन्दा बढी बजेट खचर् 

भएकोमा अवःथा ४ को अ  िदने।  

२.१.२  ूितवदेन 
तथा  िववरण ूषेण। 
(ःथाससंऐ दफा ७६ 
(५) र अन्तर-सरकारी 
िव  व्यवःथापन ऐन,  
दफा ३२ (३))  

स  र ूदेशलाई 
पठाउनपुन ूितवेदन र 
िववरणह  नपठाईएको। 
 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

स र ूदेशलाई
पठाउनपुन ूितवेदन 
र िववरणह  
तोिकएको समय 
भन्दा िढलो गरी 
पठाईएको ।  
 
(आधार १,२,४) 

स र ूदेश लाई   
पठाउनपुन 
ूितवेदन र 
िववरणह  िनयिमत 
पमा तोिकएको 

समयमा पठाइएको 
।     
 
(आधार १,२) 

स  र ूदेशलाई   
पठाउनपुन ूितवेदन 
र िववरणह  
िनयिमत पमा 
तोिकएको समयमा 
पठाई िववरणह  
कायार्लयको 
वेबसाइटमा 
रािखएको। 
(आधार १,२,३)  

1. आम्दानी, खचर् तथा ूगित ूितवेदन 
ऽैमािसक।चौमािसक पठाएको  कायार्लय 
ूित  

2. चलानी रिज र वा इमेलको ूित  
3. Website को िल   
4. *13आम्दानी तथा खचर् र ूगित ूितवेदन 
ऽैमािसक।चौमािसक तथा वािषर्क आिंशक 
पमा पठाएको अवःथामा अवःथा २ को अ  
िदने।  

 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - २: संगठन तथा ूशासन 
२.२ ूिबयागत िःथित 

 

िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
२.२.१ िवषयगत 
िवभाग।महाशाखा  शाखा/ 
उपशाखा/एकाइह  एवं 
जनशिक्तको काम, कतर्व्य, 
अिधकार र िजम्मेवारीको 
कायर्िववरण ।  
(ःथाससंऐ दफा ८३ 
अनसुार) 

कुनै पिन संरचनाको
कायर्िववरण नै तयार 
नभएको। 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

केही माऽ संरचनाको
कायर्िववरण तयार 
भएको तर कायार्न्वयन 
नभएको। 
 
(आधार १,४) 

सबै संरचना तथा कायर्रत 
जनशिक्तको कायर्िववरण तयार 
गरी कायार्न्वयनमा ल्याइएको तथा 
िववरणह लाई वेवसाइटमा 
रािखएको । 
 
(आधार १,२,३) 

1. संरचनागत कायर् िववरणको ूित  
2. संरचना तथा जनशिक्तको कायर् िववरणको 

ूित  
3. वेवसाइटमा कायर् िववरण रािखएको िल  ।  
4. *14कायर्िववरण ःवीकृत गरेको तर 

कमर्चारीले िनयिमत कायर्िववरण ूा  
नगरेको अवःथामा सामान्य अवःथाको अ  
िदने।  

                                                            
13 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
14 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
२.२.२ ःथायी पदपूितर् नगन 
भिनएका पदह मा  
करारबाट माऽ पदपूितर्।  
(ऐनको दफा ८३ को 
उपदफा ८,९) 

ऐन लाग ुभैसकेपिछ पिन
ःथायी पदपूितर् नगन 
भिनएका पदह मा पिन 
ःथायी पदपूितर् गिरएको। 
 
 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

ऐन लागु भैसकेपिछ
ःथायी पदपूितर् नगन 
भिनएका पदह मा 
करारवाट सेवा 
िलईएको तर अविध, 
पािरौिमक र अन्य 
सिुवधा करार 
सम्झौतामा ःप  
नभएको। 
(आधार १,२) 

ऐन लागु भैसकेपिछ ःथायी पदपूितर्
नगन भिनएका पदह मा करारवाट 
माऽ सेवा िलईएको र करार 
सेवाको अविध पािरौिमक र अन्य 
सिुवधा करार सम्झौतामा उल्लेख 
गिरएको। 
 
 
(आधार १,२, ३) 

1. कमर्चारीह को दरबन्दी िववरण वा ःवीकृत 
O&M ूितवेदन। 

2. कायर्रत कमर्चारी (ःथायी, अःथायी, करार) 
को िववरण 

3. करारमा कायर्रत कमर्चारीह को करार 
सम्झौता (एकै ूकृितका िवषयका लािग, एक 
नमनुा TOR) 

 २.२.३ कमर्चारीह को कायर् 
सम्पादन  
सम्झौता । 
(ःथाससंऐ दफा १०२ को २ 
अनसुार) 
 

कायर् सम्पादन सम्झौता
ूयोगमा नआएको । 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

ूमखु/अध्यक्ष र  
ूमखु ूशासकीय 
अिधकृतबीच   माऽ 
कायर् सम्पादन  
सम्झौता भएको । 
(आधार १,२ ) 

ूमखु/ अध्यक्ष र  ूमखु
ूशासकीय अिधकृतबीच र ू.ू.अ 
र  िवभाग। महाशाखा/शाखा 
ूमखुबीच कायर् सम्पादन  
सम्झौता भएको । 
(आधार १,२,३) 

1. कायर् सम्पादन गन भ े िनणर्य उल्लेिखत
पिुःतका। 

2. ूशासकीय अिधकृत र ूमखु/अध्यक्ष बीचको काय
सम्पादन सम्झौताको ूित  

3. *15सबै िवभाग।महाशाखा। शाखा ।इकाइ ूमखु
र ूशासकीय अिधकृत िवचको कायर् सम्पादन 
सम्झौताको ूित  

 
 
 
 
 
 
 
 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - २: स ठन र ूशासन 
२.३  पिरमाणात्मक िःथित 

 

सूचक 
नितजा

ूमाणीकरणको आधार 
कमजोर सामान्य उ म

२.३.१ जनशिक्त क्षमता 
िवकासमा लगानी  
(ःथाससंऐ दफा १०२ को २ 
अनसुार वनेको कायर्िविध) 

कूल चालु खचर्को ०.५% 
भन्दा  कम। 
 
(आधार १) 

कूल चालु खचर्को
०.५% -१.५ % 
सम्म। 
 

कूल चाल ुखचर्को १.५ %  
भन्दा बढी। 
 
(आधार १) 

१. वािषर्क बजेट तथा खचर्को ूितवेदन

                                                            
15 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



सूचक 
नितजा

ूमाणीकरणको आधार 
कमजोर सामान्य उ म

(आधार १)

२.३.२  ूमखु ूशासकीय 
अिधकृतको उपिःथित िदन 
(आफ्नो क्षेऽिभऽ काजमा रहेको 
अवधी समेत) 
(ःथाससंऐ दफा ८४ अनसुार को 
कायर् सम्पादन ूभावकािरता) 
 
 
 
 

मन्ऽालयले तोकेको
ू.ू.अ. कूल कायर् िदनको 
५०% भन्दा कम 
उपिःथित भएको। 
 
(आधार १)   

मन्ऽालयले तोकेको
ू.ू.अ. कूल कायर् 
िदनको ५०% देिख 
७५%  सम्म 
उपिःथित भएको  
 
(आधार १) 

मन्ऽालयले तोकेको
ू.ू.अ. कूल कायर् िदनको 
७५% भन्दा बढी उपिःथित 
भएको।  
 
 
(आधार १,२,३)  

१. हािजर रिज र वा ई-हािजरीको िव शेणात्मक 
िववरण  

२. *16मन्ऽालयबाट ःथानीय सेवाको कमर्चारी 
परुै अविध ूमखु ूशासकीय अिधकृत रहने 
गरी तोकेको अवःथामा उ म अवःथाको अ  
िदने। 

३. *17ःथानीय तहको भौगोिलक सीमा बािहर 
काजमा गएको अविधलाई उपिःथित नमा ।े 
तर सरकारी कामकाजको लािग खिटएको 
अवःथामा कामकाजको अविध मा े। 

२.३.३ क्षमता िवकास 
कायर्बममा पदािधकारी र 
कमर्चारीह को सहभािगता। 
(ःथाससंऐ को दफा १०२ को 
२ अनसुार  वनेको कायर्िविध) 
(यस दफामा पदािधकारी भ ाले 
गाउँ।नगर सभाका 
सदःयह लाई बझुाउनेछ । 
गणना गदार् पदािधकारी र 
कमर्चारीह को छु ाछु ै गणना 
गनुर्पनछ।) 

कूल पदािधकारी र 
कमर्चारीको ४० ूितशत 
भन्दा कम 
 
(आधार १,२,३) 

कूल पदािधकारी र 
कमर्चारीको ४० 
ूितशत देिख   ६० 
ूितशत सम्म 
 
(आधार १,२,३,४) 

कूल पदािधकारी र 
कमर्चारीको ६० ूितशत 
भन्दा बढी 
 
 
(आधार १,२,३,४) 

1. कमर्चारीह को दरबन्दी िववरण वा ःवीकृत 
O&M  र पदािधकारीह को िववरण  

2. कायर्रत कमर्चारी (ःथायी, अःथायी, करार 
सिहत) को िववरण |  

3. *18नेपाल सरकार, ूदेश सरकार तथा ःथानीय 
तहबाट पदािधकारी र कमर्चारीको क्षमता 
िवकास कायर्बमको ूितवेदन (तािलम योजना, 
हािजर लगायतका िववरण सिहत)।  

4. *19ूितशत गणना गदार् जनूितिनिध र 
कमर्चारीको कूल सङ्ख्याको आधारमा गन। 

 

                                                            
16 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
17 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
18 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
19 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ३: वािषर्क बजेट तथा योजना व्यवःथापन  
३.१ समम िःथित 

 

सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा- २ अवःथा- ३ अवःथा- ४ ूमाणीकरणको आधार
३.१.१  वािषर्क 
बजेट तथा कायर्बम 
र आविधक योजना 
तजुर्मा। 
(ःथाससंऐ को दफा 
२४ अनसुार) 

Spatial Based 

आविधक िवकास 
योजना,  
मध्यकालीन खचर् 
संरचना तयार 
नभएको। 
 
 
 
 
 
 
 

(आधार नचािहने) 

Spatial Based 

आविधक योजना तयार 
भएको तर 
मध्यकालीन खचर् 
संरचना र   
वािषर्क बजेट तथा 
कायर्बम आविधक 
योजनामा आधािरत 
नभएको 
 
 

 
(आधार १,२) 

एकीकृत भउूपयोग योजना, 
यातायात गु  योजना, 
वातावरण व्यवःथापन 
योजना समेत समावेश 
भएको GIS Based Spatial 
Plan मा आधािरत आविधक 
िवकास योजना अनसुार 
मध्यकालीन खचर् संरचना 
तथा वािषर्क कायर्बम तथा 
बजेट तयार भएको। 
(आधार १,२,३) 

एकीकृत भउूपयोग 
योजना, यातायात गु  
योजना, वातावरण 
व्यवःथापन योजना समेत 
समावेश भएको GIS 
Based Spatial Plan मा 
आधािरत आविधक 
िवकास योजना अनसुार 
मध्यकालीन खचर् संरचना 
सिहतको वािषर्क बजेट 
तथा कायर्बम तजुर्मा भई 
कायार्न्वयनमा आएको । 
(आधार १,२,३,४) 

1. वािषर्क बजेट तथा कायर्बमको ूित।  
2. Spatial Based आविधक योजना 

दःतावेज।  
3. मध्यकालीन खचर् संरचना दःतावेज  
4. *20आविधक योजना तयार भएको 

अवःथामा अवःथा २ को र Spatial 

based योजना तथा मध्यमकालीन 
खचर् संरचना सिहत वािषर्क बजेट 
तजुर्मा भएको अवःथामा माऽ अवःथा 
४को अ  िदन।े  

  

३.१.२ बजेट तथा 
कायर्बम तजुर्मा र 
पािरत गन कायर्मा 
सम्ब  सिमित र 
समन्वय 
(ःथाससंऐ को दफा 
६५, ६६ र ६७) 

ःथानीय राजःव 
परामशर् सिमित, 
ॐोत अनमुान तथा 
बजेट सीमा िनधार्रण 
सिमित र बजेट 
तथा कायर्बम 
तजुर्मा सिमित गठन 
नभएको 
(आधार नचािहने) 

ःथानीय राजःव
परामशर् सिमित, ॐोत 
अनमुान तथा बजेट 
सीमा िनधार्रण सिमित 
र बजेट तथा कायर्बम 
तजुर्मा सिमित गठन 
भई यसको बैठकह  
बसेको 
(आधार १,२) 

वािषर्क बजेट तथा 
कायर्बम तजुर्मा सिमित, 
ःथानीय राजःव परामशर् 
सिमित र ॐोत अनमुान 
तथा बजेट सीमा िनधार्रण 
सिमितले आफ्नो 
कायर्िजम्मेवारी अनसुार सबै 
कायर् सम्पादन गन गरेको 
। 
(आधार १,२) 

वािषर्क बजेट तथा 
कायर्बम तजुर्मा गदार् 
ःथानीय राजःव परामशर् 
सिमित,  ॐोत अनमुान 
तथा बजेट सीमा िनधार्रण 
सिमित र बजेट तथा 
कायर्बम तजुर्मा सिमितको 
िसफािरस बमोिजम तजुर्मा 
भएको। 
(आधार १,२,३,४) 

1. सिमितह  गठन गन िनणर्य भएको िनणर्य 
पिुःतका।  

2. सिमितह को वैठकको िनणर्य पिुःतका  
3. वािषर्क बजेट तथा कायर्बमको ूित 
4. *21ःथानीय राजःव परामशर् सिमित, ॐोत 
अनमुान सिमित र बजेट कायर्बम तजुर्मा 
सिमित गरी तीन वटै सिमित गठन भएको 
अवःथामा माऽ अवःथा २ को अ  
िदने।  

 

                                                            
20 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
21 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ३: वािषर्क बजेट तथा योजना व्यवःथापन 
३.२ ूिबयागत िःथित 

 

िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
३.२.१  िदगो 
िवकासका लआयह को 
ःथानीयकरण 
(ःथाससंऐ को  दफा 
२४ अनसुार ) 

िदगो िवकासका लआयह को
ःथानीयकरणका लािग नीित 
तथा कायर्योजना तयार 
नभएको।  
 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

िदगो िवकासका
लआयह को 
ःथानीयकरणका लािग 
नीित तथा कायर्योजना 
तयार भई आविधक र 
वािषर्क योजनामा समावेश 
भएको । 
 
(आधार १,२) 

िदगो िवकासका 
लआयह को 
ःथानीयकरणका लािग 
ःप  नीित तथा 
कायर्योजना तजुर्मा भई 
वािषर्क योजनामा समावेश 
गरी कायार्न्वयन  
भएको । 
(आधार १,२,३,४) 

1. िदगो िवकासका लआयह ःथानीयकरण सम्बन्धी
आधारमा रही ःथानीय नीित तथा कायर्योजना   

2. SDG Linkage सिहतको आविधक र वािषर्क बजेट 
तथा कायर्बम दःतावेज, 

3. वािषर्क तथा आविधक योजनाको समीक्षा ूितवदेन।  
4. *22वािषर्क बजेट तथा कायर्बममा िदगो िवकास 

लआयको कोिडङ् भएको अवःथामा माऽ उ म 
अवःथाको अ  िदन।े  

३.२.२  िवषयक्षेऽगत 
पमा बजेट िसिल  

िनधार्रण  
(ःथाससंऐ को दफा 
६६ को ३ अनसुार)  

िवषयक्षेऽगत पमा बजेट
िसिल  िनधार्रण नगिरएको। 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

ूाथिमकता क्षेऽ िनधार्रण
गरी िवषयक्षेऽगत पमा 
बजेट िसिल  िनधार्रण 
गिरएको । 
  
(आधार १,२,४) 

ूाथिमकता क्षेऽ िनधार्रण
गरी िवषयक्षेऽगत पमा 
बजेट िसिल  िनधार्रण 
गरी कायर्बम तजुर्मा 
गिरएको। 
(आधार १,२,३) 

1. वजेट िसिलङ िनधार्रण गरेको िनणर्य पिुःतका
2. योजनाको ूाथिमकता िनधार्रणको िनणर्य  
3. वािषर्क बजेट तथा कायर्बम 
4. *23िवषयक्षेऽगत पमा बजेट िसिल  तयार भएको 

अवःथामा सामान्य अवःथाको अ  िदने।   

३.२.३  बजेट 
ूःतिुत तथा ःवीकृित 
(ःथाससंऐ को दफा 
७१ अनसुार)  

असार १० गतेिभऽमा आगामी 
आ.व.को आय व्यय अनमुान 
सिहत बजेट तथा कायर्बम 
सभामा पेश नभएको र असार 
मसान्तमा ःवीकृत नभएको। 
(आधार नचािहने) 

असार १० गते प ात
बजेट पेश भए पिन 
असार मसान्तिभऽ  
ःवीकृत भएको। 
 
(आधार १,२) 

असार १० गतेिभऽ बजेट
ूःतिुत भई पयार्   
छलफल  भई असार 
मसान्तिभऽ ःवीकृत 
भएको । 
(आधार १,२) 

1. सभामा वजेट पेश गरेको अिभलेख,
2. सभाको बैठक, उपिःथित र िनणर्य पिुःतका ।  
3. *24असार १० गतेिभऽ सभामा पेश भई असार 

मसान्तिभऽ ःवीकृत नभएको अवःथामा कमजोर 
अवःथाको अ  िदन।े  

                                                            
22 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
23 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
24 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
३.२.४  गैरसरकारी 
स  संःथाह ले 
गाउँ/नगर सभाबाट 
पािरत गरी योजना 
कायार्न्वयन  
(ःथाससंऐ दफा २५) 
 
 

गै.स.स.को कायर्बमह  वािषर्क 
योजनामा समावशे नभएको। 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

गै.स.स.को कायर्बमह  
वािषर्क योजनामा समावेश 
भएको। 
 
 
(आधार १,२) 

सबै गै.स.सका 
कायर्बमह  ःथानीय 
तहको वािषर्क योजना 
कायर्बममा समावेश  भई 
कायार्न्वयन समेत भएको 
(आधार १,२,३,४) 
 
 
 

1. वािषर्क बजेट तथा कायर्बमको ूित।
2. गैससह सँग समन्वय बैठक र िनणर्यको माइन्यटु । 
3. ूगित ूितवेदन । 
4. *25वािषर्क बजेटमा कायर्बम समावेश भएका सबै 

गैससह ले कायर्बम कायार्न्वयनको चौमािसक 
ूितवेदन पेश गरेको अवःथामा माऽ उ म अवःथाको 
अ  िदने।  

5. *26कुनै ःथानीय तहमा गैर सरकारी संःथाको 
उपिःथित नभएमा उ म अंक िदने। 

 
 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ३: वािषर्क बजेट तथा योजना व्यवःथापन  
३.३  पिरमाणात्मक िःथित 

सूचक 
नितजा

ूमाणीकरणको आधार 
कमजोर सामान्य उ म

३.३.१ कूल वािषर्क बजेटमा आन्तिरक आयको
िहःसा। 
(असिवव्यऐ दफा ८ अनसुार राजःवको क्षमता) 

१०% सम्म १०-२०% सम्म  २०% भन्दा बढी वािषर्क वजेट तथा कायर्बमको ूित। 

३.३.२  पाँच लाख भन्दा कम लागतका योजनाले 
कूल पूजँीगत बजेटको ओगटेको िहःसा (वजेट 
तथा कायर्बम तजुर्माको मागर्दशर्न) 

५०% भन्दा मािथ  
(५० देिख ३०) % 
सम्म 

३०% भन्दा कम 

१. वािषर्क वजेट तथा कायर्बमको ूित। 
२. *27पूवार्धार िवकास तफर् का आयोजना 
माऽ हेन।  

 
३.३.३ वािषर्क आन्तिरक आय बिृ  गत वषर्को
तलुनामा 
(असिवव्यऐ दफा ८ अनसुार राजःवको क्षमता) 

यथावत वा कम 
५ ूितशत देिख १० 
% सम्म  

१० % भन्दा बढी 
१. आन्तिरक आयको अिभलेख। 
२. *28विृ दर हेदार् गत आिथर्क वषर्को 
यथाथर् आयसँग तलुना गन।  
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३.३.४  गैसस माफर् त योजना कायार्न्वयन गरेको 
अवःथामा गै.स.स.को नगद लागत साझेदारी। 
(ःथाससंऐ दफा २५) 

२०% भन्दा कम 
लागत साझेदारी 
भएको। 

२०% देिख ३०% 
सम्म लागत साझेदारी 
भएको। 

३०% भन्दा बढी लागत 
साझेदारी भएको। 

1. वािषर्क वजेट तथा कायर्बमको ूित। 
2. साझेदारी सम्बन्धी िनणर्य पिुःतका। 
3. *29गैसस माफर् त कुनै आयोजना 

कायार्न्वयन नगरेको अवःथामा उ म 
अवःथाको अ  िदन।े  

३.३.५ समपरुक अनदुानबाट स ालन हनुे 
आयोजनाह मा लागत साझेदारीका लािग 
िबिनयोिजत बजेट (असिवव्यऐ दफा १०) 

िविनयोजन नभएको 
कायर्िविधले तोके 
बमेिजम लागत 
साझेदारी गन। 

कायर्िविधले तोकेभन्दा बढी 
लागत साझेदारी गन। 

1. वािषर्क वजेट तथा कायर्बमको ूित।  
2. *30वािषर्क बजेट तथा कायर्बममा नै 

आयोजनागत पमा साझेदारीको लािग 
आवँयक बजेट िविनयोजन भएको 
अवःथामा माऽ उ म अवःथाको अ  
िदने।  

 
 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ४: िव ीय एवम ्आिथर्क व्यवःथापन  
४.१ समम िःथित 

सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा- २ अवःथा- ३ अवःथा- ४ ूमाणीकरणको आधार
४.१.१  आन्तिरक ॐोत  
(ःथाससंऐ दफा ६५)       

हाल सम्म आफ्नो
अिधकार क्षेऽिभऽ 
रहेका आन्तिरक 
ॐोतका दर र दायरा 
सम्बन्धमा कुनै 
अध्ययन नभएको । 
 
(आधार नचािहने) 

आन्तिरक ॐोतका दर
र दायरा सम्बन्धमा 
अध्ययन भई ूा  
सझुाव आिंशक पमा 
कायार्न्वन भएको। 
 
 
(आधार १,२,४) 

आन्तिरक ॐोतका 
दर र दायरा 
सम्बन्धमा अध्ययन 
भई ूा  सझुाव पूणर् 
पमा कायार्न्वन 

भएको। 
 
(आधार १,२) 

आन्तिरक ॐोतका
दर र दायरा 
सम्बन्धमा अध्ययन 
भई ूा  सझुाव पूणर् 
पमा कायार्न्वन 

भइ आन्तरीक आय 
बिृ  भएको। 
(आधार १,२,३,५) 

१. राजःव परामशर् सिमितको अध्ययन
ूितवेदन । 

२. राजःवका दरह को सचुी   
३. आन्तिरक आयको तलुनात्मक अिभलेख 
४. *31अध्ययन ूितवदेन ूा  भएको 

अवःथामा अवःथा २ को अ  िदने। 
५. *32अध्ययन ूितवदेनको आधारमा करको 

दर र दायरा तोकी गत वषर्को यथाथर् आय 
भन्दा विृ  भएको अवःथामा माऽ उ म 
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अवःथाको अ  िदन।े  

 

४.१.२  िवि य अनशुासन 
(असिवव्यऐ पिरच्छेद ८,  
दफा २५ देिख ३२) 

गत आिथर्क वषर्को 
अिन्तम लेखा परीक्षण 
भई कूल खचर्को ५% 
भन्दा वढी बे जू 
औल्याईएको। 

गत आिथर्क वषर्को 
अिन्तम लेखा परीक्षण 
भई अिन्तम लेखा 
परीक्षणले कूल 
खचर्को (३-५)% 
बे जू औल्याएको। 

गत आिथर्क वषर्को 
अिन्तम लेखा परीक्षण 
भई अिन्तम लेखा 
परीक्षणले कूल 
खचर्को (१-३)% 
बे जू औल्याएको। 

अिन्तम लेखा
परीक्षणले कूल 
खचर्को १% भन्दा 
कम बे जू 
औल्याएको। 

1. लेखा परीक्षण ूितवेदन।

 
 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ४: िव ीय एवम ्आिथर्क व्यवःथापन  
४.२ ूिबयागत िःथित 

िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
४.२.१  आय व्ययको 
वगीर्करण तथा लेखा नका लािग 
नेपाल सरकार ारा िनधार्िरत 
प ित र ढाँचाको ूयोग 
(असिवव्यऐ दफा ३२) 

ूयोग नगिरएको ।
 
 
(आधार नचािहने) 

आिंशक ूयोग गिरएको
 
 
(आधार १,२) 

पूणर् पमा ूयोग 
गिरएको 
 
(आधार १,२,३) 

1. िनधार्िरत प ित र ढाँचा अनसुार आयको िववरण
2. िनधार्िरत प ित र ढाँचा अनसुार व्ययको िववरण 
3. *33वािषर्क योजना तथा बजेट तजुर्मा, खचर्को भक्तानी 
र ूितवेदनको लािग SuTRA ूयोग गिरएको 
अवःथामा माऽ उ म अवःथाको अ  िदने।  

४.२.२ आय र व्ययको िववरण 
सावर्जिनकीकरण     
(असिवव्यऐ दफा ३०) 

आय×व्ययको िववरण
सावर्जिनकीकरण गन 
नगिरएको  
 
(आधार नचािहने) 

आय×व्ययको िववरण
सावर्जिनक गिरएको तर 
तोिकएको समय िभऽ 
नगिरएको। 
(आधार १,२) 

आय×व्ययको िववरण
तोिकएको समयिभऽ 
वेबसाइट माफर् तसमेत 
सावर्जिनक गिरएको। 
(आधार १,२,३)     

1.आय×व्ययको आविधक िववरण
2. आयव्ययको िववरण सावर्जिनक गिरएको ूमाण  
3. समयिभऽ वेबसाइट माफर् त सावर्जिनक गरेको  
अिभलेख । 
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४.२.३ ूचिलत काननु अनसुार  
खिरद गु योजना र वािषर्क 
खिरद योजना तयारी र 
कायार्न्वयन 
(सा.ख.ऐन दफा ६, ःथाससंऐ 
दफा ८४ उपदफा २ को ट)    

खिरद गु योजना र
वािषर्क खिरद योजना 
तयार भएको । 
 
(आधार १) 

खिरद गु योजना र
वािषर्क खिरद योजना 
तयार भई आिशंक 
कायार्न्वयन भएको । 
(आधार १,२) 

खिरद गु योजना र
वािषर्क खिरद योजना 
तयार भई पूणर् पमा 
कायार्न्वयन भएको । 
(आधार १,२,३) 

1.वािषर्क खिरद योजना र खिरदको गु योजनाको ूित  
2. खिरद योजनाको वािषर्क समीक्षा ूितवेदन  
3. *34बहवुषीर्य योजना तथा सावर्जिनक खिरद ऐन तथा 
िनयमावलीले तोकेको सीमाको योजनाको खिरद 
गु योजना तयार भएको अवःथामा माऽ उ म 
अवःथाको अ  िदन।े 

४.२.४ वािषर्क बजेट 
कायार्न्वयनको ूगित समीक्षा 
(ःथाससंऐ दफा ७१ को ६)     

गत आिथर्क वषर्को 
समीक्षा चाल ु
आ.व.को पिहलो 
चौमािसकिभऽ 
नगरेको। 
 
(आधार नचािहने)  

गत आिथर्क वषर्को 
समीक्षा चाल ुआ.व.को 
पिहलो चौमािसकिभऽ 
गरेको तर समीक्षा 
ूितवेदन सावर्जिनक 
नगरेको। 
(आधार १,२) 

गत आिथर्क वषर्को 
समीक्षा चाल ुआ.व.को 
पिहलो चौमािसकिभऽ 
सम्प  गरी समीक्षा 
ूितवेदन सावर्जिनक 
गरेको। 
(आधार १,२,3) 

1.समीक्षाको कायर्बमको उपिःथित
2. समीक्षा कायर्बमको ूितवेदन 
3. सावर्जिनक संचार माध्यमबाट समीक्षा ूितवेदन 
सावर्जिनक गरेको ूमाण 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ४: िव ीय एवम ्आिथर्क व्यवःथापन  
४.३  पिरमाणात्मक िःथित 

 

सूचक 
नितजा

ूमाणीकरणको आधार 
कमजोर सामान्य उ म

४.३.१  रकमान्तर  
(ःथाससंऐ दफा ७९)          

तोिकएको सीमा वा शीषर्क
बािहर गई रकमान्तर 
भएको। 
 
 
(आधार नचािहने) 

सभाबाट ःवीकृत गरेका
कायर्बममा सीमा वा 
शीषर्क बािहर गई 
रकमान्तर गरेको। 
 
(आधार १,२,३) 

सभाबाट ःवीकृत गरेका
कायर्बममा तोिकएको सीमा 
र शीषर्किभऽ माऽ खचर् भई 
रकमान्तर नगरेको। 
(आधार १,२,३) 

1. ःवीकृत वािषर्क बजेट तथा कायर्बम
2. संशोिधत वािषर्क कायर्बम, 
3. SUTRA

 बाट ूा  बजेट र खचर्  िववरण  
4. *35तोिकएको सीमा िभऽ रहेको तर कायर्बम 
नै संशोधन गरी नयाँ आयोजना वा 
कायर्बमको लािग रकमान्तर गरेको 
अवःथामा कमजोर अवःथाको अ  िदने।  

४.३.२  ूशासिनक खचर् 
(ःथाससंऐ दफा ७१ अनसुारको 

आन्तिरक आय र राजःव
बाँडफाँटबाट ूा  रकम 

आन्तिरक आय र राजःव
बाँडफाँट शीषर्कबाट 

आन्तिरक आय र राजःव
बाँडफाँट शीषर्कबाट 

1. वािषर्क बजेट तथा कायर्बम
2. आन्तिरक आयको िववरण  
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सूचक 
नितजा

ूमाणीकरणको आधार 
कमजोर सामान्य उ म

आय व्यय अनमुान अनसुार)     भन्दा बढी ूशासिनक
खचर् भएको 
 
(आधार १,२) 

ूशासिनक खचर्
पयुार्एको। 
 
(आधार १,२,३) 

ूशासिनक खचर् पयुार्ई
पूजँीगत कायर्बममा समेत 
खचर् गरेको । 
(आधार १,२,३,४) 

3. SuTRA बाट ूा  बजेट र खचर्  िववरण  
4. *36ूशासिनक खचर्मा सशतर् अनदुानबाट 

जान ेतलबभ ाको िहसाब नगन। 

४.३.३ पुजँीगत खचर्  
(ःथाससंऐ दफा ७१ अनसुारको 
आय व्यय अनमुान अनसुार)  

पुजँीगत बजेटको ६०% 
भन्दा कम खचर् गरेको।  
(आधार १,२,३)  

पुजँीगत बजेटको (६०-
८०)% सम्म खचर् 
गरेको।  
(आधार १,२,३)  

पुजँीगत बजेटको ८०% 
भन्दा बढी खचर् गरेको।  
(आधार १,२,३)  

१. SuTRA बाट प्रा त बजेट र खचर्  िववरण  

२. आन्तिरक लेखा परीक्षण ूितवदेन  

३. वािषर्क ूगित ूितवेदन  

४.३.४  राजःव स लन  
(ःथाससंऐ दफा ७१)          

राजःव अनमुान को ७०% 
भन्दा कम राज  स लन 
भएको। 
(आधार १,४) 

राजःव अनमुान को
(७०-९०)% राज  
स लन भएको । 
(आधार १,४) 

राजःव अनमुान को ९०% 
भन्दा बढी राज  स लन  
भएको । 
(आधार १,४) 

१. *37वािषर्क योजना तथा बजेट पिुःतका
२. वािषर्क ूगित पिुःतका 
३. आन्तिरक राजःवको लक्ष र स िलत 

राजःवको पिरमाण देिखने दःतावेज।  
४. *38वािषर्क बजेट पेश गदार् गरेको अनमुानसँग 

तलुना गन।  
४.३.५  खचर् गन अिख्तयारी 
(ःथाससंऐ दफा ७३)          

ूमखु वा अध्यक्षले खचर्
गन अिख्तयारी ूमखु 
ूशासकीय अिधकृतलाई 
निदएको।  
 
(आधार नचािहने) 

ूमखु वा अध्यक्षले खचर्
गन अिख्तयारी ूमखु 
ूशासकीय अिधकृतलाई 
तोिकएको समय भन्दा 
पिछ िदएको। 
(आधार १) 

खचर् गन अिख्तयारी ूमखु
वा अध्यक्षले सात िदनिभऽ 
ूमखु ूशासकीय 
अिधकृतलाई िदएको। 
 
(आधार १,२) 

१. अिख्तयारीको ूित ।
२. *39वािषर्क बजेट तथा कायर्बम सभाबाट 

तोिकएको  समयमै ःवीकृत भएको ७ 
िदनिभऽ िदएको अवःथामा माऽ उ म 
अवःथाको अ  िदन।े 
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36 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
37 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
38 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
39 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



सूचकक्षऽ अवःथा -१ अवःथा - २ अवःथा � ३ अवःथा � ४ ूमाणीकरणको आधार
५.१.१ सेवा ूवाह 
(ःथाससंऐ दफा११) 

ःथानीय तहबाट 
नागिरकलाई उपलब्ध 
गराउन ुपन सेवा 
सिुवधाको सम्बन्धमा 
कायर्पािलका बैठकमा 
छलफल हनु ेगरेको।  
 
 
(आधार १) 

ःथानीय तहबाट 
नागिरकलाई उपलब्ध 
गराउन ुपन सेवा 
सिुवधाको सम्बन्धमा 
कायर्पािलकामा छलफल 
भई सेवा ूवाह 
सधुारका सम्बन्धमा 
िनणर्य समेत भएको ।  
 
(आधार १) 

ःथानीय तहबाट 
नागिरकलाई उपलब्ध 
गराउन ुपन सेवा 
सिुवधाको सम्बन्धमा 
कायर्पािलकामा छलफल 
भई सेवा ूवाह सधुारका 
सम्बन्धमा िनणर्य भई 
५० ूितशत कायार्न्वयन 
भएको।  
 

(आधार १,२) 

ःथानीय तहबाट 
नागिरकलाई उपलब्ध 
गराउन ुपन सेवा 
सिुवधाको सम्बन्धमा 
कायर्पािलकामा छलफल 
भई सेवा ूवाह सधुारका 
सम्बन्धमा िनणर्य भई 
पूणर् पमा कायार्न्वयन 
भएको।  
 
(आधार १,२,३) 

1. कायर्पािलकाको बैठकको िनणर्य
2. िनणर्य कायार्न्वयन ूगित ूितवेदन  
3. *40व्यवःथापन परीक्षण, exit pole 

जःता िविध ूयोग गरी ूा  सझुावको 
आधारमा सभामा छलफल गरी 
सधुारका पक्ष कायार्न्वयन गिरएको 
अवःथामा माऽ अवःथा ४ को अ  
िदने।  

५.१.२ वडाले 
उपलब्ध गराउने सेवा 
(ःथाससंऐ दफा१२) 

सबै वडामा कायार्लय 
ःथापना नगरी सयक्त 
वडा कायार्लयबाट 
सेवाूवाह गन 
गिरएको। 
(आधार १) 

सबै वडामा
कायार्लयह  ःथापना 
भएको। 
 
 
(आधार १) 

सबै वडामा कायार्लय
ःथापना भई वडाबाट 
सेवाह  ूवाह भएको। 
 
 
(आधार १,२,४) 

सबै वडामा आफ्नै 
भवनमा कायार्लय 
ःथापना भई सबै सेवाह  
ूवाह भएको। 
 
(आधार १,२,३) 

१. वडा कायार्लयह  ःथापनाको िववरण 
२. वडाबाट सेवा ूवाहको िववरण 
३. वडा कायार्लयको भवनको अिभलेख  
४. *41वडा कायार्लय भवन भाडामा

रहेको अवःथामा अवःथा ३
अनसुारको अ  िदने। 

५.१.३ सेवा ूितको 
सन्तु ी 
(ःथाससंऐ दफा 
११,१२ को काम) 

सेवाूवाह ूित 
सेवामाहीह लाई 
सन्तु  बनाउन 
नसिकएको। 
 
(आधार नचािहने) 

कायार्लयबाट ूवाह
भएका सेवाह  मध्ये 
केही सेवाह मा माऽ 
सेवामाहीह  सन्तु  
बनाउन सिकएको। 
(आधार १) 

सेवाूवाहको ःतर
सन्तोषजनक रहेको। 
 
 
 
(आधार १, ३) 

सेवाूवाहवाट सेवामाही
पूणर् सन्तु  भएको। 
 
 
 
(आधार १,२,३,४) 

1. गनुासो वा उजूरी संख्या र िनणर्य,
2. उपभोक्ता सभ, 
3. सावर्जिनक सनुवुाइको अिभलेख र 
तिःबर/िभिडयो 

4. *42सेवामाही सन्तिु  सवक्षण Exit 

Pole जःता िविध ूयोग गदार् कुनै 
कमजोरी नदेिखएको अवःथामा माऽ 
अवःथा ४ अनसुारको अ  िदने।  

 
 

                                                            
40 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
41 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
42 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
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िवषयसम्बन्धी  सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
५.२.१ सेवाूवाहमा ूिविधमा 
आधािरत टोकन, अनलाइन 
रिज ेसन वा कम्प्यटुर िबिल  
ूिविधको ूयोग (ःथाससंऐ 
दफा११ को उपदफा २ को 
ङ १) 

सेवा प्वाहमा उल्लेिखत कुनै
पिन सूचना ूिविधको ूयोग 
नभएको । 
 
(आधार नचािहने) 

सेवाूवाहमा उल्लेिखत मध्ये 
२ ूकारको सूचना ूिविधको 
ूयोग भएको । 
 
(आधार १,२,३) 

सेवाूवाहमा उल्लेिखत सबै 
ूकारको सूचना ूिविधको 
ूयोग भएको। 
  
(आधार १,२,३,४) 

1. टोकन ूणाली
2. अनलाईन रिज ेसन 
3. कम्प्यटुर िबिल  
4. कायार्लयबाट ूदान गिरन ेसबै सेवालाई 

अनलाइन वा सफ्टवयेरमा आधािरत 
बनाएको अवःथामा माऽ उ म 
अवःथाको अ  िदन।े  

५.२.२ सेवाूवाहको मापदण्ड 
(SOP) 
(ःथाससंऐ दफा ११ को 
उपदफा २ को ङ १) 

कायार्लयबाट ूवाह हनुे सेवा
सम्बन्धी मापदण्ड तयार 
नभएको । 
 
(आधार नचािहने) 

कायार्लयबाट ूवाह हनुे सेवा
सम्बन्धी मापदण्ड तयार 
भएको  तर  कायार्न्वयन 
नभएको। 
(आधार १,२) 

कायार्लयबाट ूवाह हनुे
सेवा सम्बन्धी मापदण्ड 
तयार भई कायार्न्वयन 
भएको । 
(आधार १,२,३) 

1. कायार्लय र वडा कायार्लयबाट ूा  गन 
गरी िनधार्िरत गिरएका सेवाका मापदण्ड 
एवं सूचकह , 

2. वेबसाईटमा मापदण्ड रािखएको 
3. मापदण्ड पालनाको  

समीक्षा ूितवेदन । 
५.२.३ बैिक  ूणालीबाट 
भक्तानी 
(ःथाससंऐ दफा११ को 
उपदफा २ को ङ ७) 

कायार्लयबाट गिरने भक्तानीह
बिकंग ूणाली र नगदमा 
समेत हनु ेगरेको। 
(आधार नचािहने) 

सबै भक्तानीह बैिक
ूणाली ारा गन गिरएको। 
 
(आधार १) 

सबै भक्तानीह बैिक
ूणाली ारा भई e-

Payment लाग ुगरेको। 
(आधार १,२) 

1. बैिक भक्तानी ूणाली
2. e-payment को लािग भएको सम्झौता 

५.२.४ वडामा सेवाूवाहको 
वैकिल्पक व्यवःथा 
(ःथाससंऐ १६को उपदफा ४ 
को ग को ६ र दफा१८ को 
उपदफा ३) 

वडाह मा वडा अध्यक्षको
अनपुिःथितमा िनजले उपलब्ध 
गराउनपुन सेवाको वैकिल्पक 
व्यवःथा नगरेको  
 
(आधार नचािहने) 

वडाह मा वडा अध्यक्षको
अनपुिःथितमा िनजले 
उपलब्ध गराउनपुन सेवाको 
वैकिल्पक व्यवःथा किहले 
काँही/ केही वडामा गन 
गरेको। 
(आधार १) 

सबै वडामा वडा अध्यक्ष
अनपुिःथत हुँदा िनजले 
उपलब्ध गराउन ुपन 
सेवाको वैकिल्पक व्यवःथा 
गन गरेको। 
 
(आधार १,२,३) 

1. िजम्वेवारी तोिकएको पऽको ूित ।
2. अिधकार ूत्यायोजनको  

ूित । 
3. *43बैकिल्पक व्यवःथा िमलाएको 

जानकारी गाउँ।नगरपािलकामा ूा  हनु े
गरेको र सोको जानकारी िजल्ला 
ूशासन कायार्लय र सूचना पाटीमा टाँस 
भएको अवःथामा माऽ उ म अवःथाको 

                                                            
43 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



िवषयसम्बन्धी  सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
अ  िदने।

 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ५: सेवाूवाह 
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सूचक 
नितजा

ूमाणीकरणको आधार 
कमजोर सामान्य उ म

५.३.१गनुासो फलय ट 
(ःथाससंऐ दफा ११ को 
उपदफा २ को ङ ७) 

मूल्या न अविधमा ूा  गनुासोको 
अिभलेख राखी सो मध्ये ४०% भन्दा 
कम सम्बोधन भएको । 
(आधार १,२) 

मूल्या न अविधमा ूा  
गनुासोको अिभलेख राखी 
सो मध्ये (४०-८०)% 
सम्म सम्बोधन भएको । 
(आधार १,२) 

मूल्या न अविधमा ूा  
गनुासोको अिभलेख राखी सो 
मध्ये ८०% भन्दा विढ 
सम्बोधन भएको । 
(आधार १,२,३) 

१. गनुासो दतार् िकताव
२. गनुासो, उजरुी फ ट सूची  
३. *44गनुासो, उजरुी फ टको 

लािग सम्बिन्धत िनकायमा लेिख 
पठाएको अवःथामा माऽ उ म 
अकं िदने। 

५.३.२ सामािजक सरुक्षा भ ा 
बै  खाता माफर् त भक्तानी 
(ःथाससंऐ दफा११ को 
उपदफा २ को त २) 

कूल लाभमाहीको १/३ सम्म
 
(आधार १,२) 

कूल लाभमाहीको १/३
देिख २/३ सम्म 
 
(आधार १,२) 

कूल लाभमाहीको २/३
भन्दा मािथ 
 
(आधार १,२) 

1. लाभमािह संख्या र भक्तानीको
अिभलेख 

2. बक सिुवधा उपलब्ध भए बकको 
Statement

५.३.३ जन्मेको िमितले ३५ 
िदनिभऽ भएको कूल जन्मदतार् 
संख्या 
(ःथाससंऐ दफा ११ को 
उपदफा ४) 

७०% भन्दा कम
 
(आधार १,२) 

७०% देिख ९० %सम्म 
 
(आधार १,२) 

९० % भन्दा वढी
 
(आधार १,२) 

१. घटना दतार् िकताब
२. *45घटना दतार् भएका मध्ये ३५ 
िदनिभऽ दतार् भएका संख्या हेन। 

५.३.४ सावर्जिनक सनुवुाइ 
(ःथाससंऐ दफा ७८ को 
उपदफा ५) 

मूल्या न अविधमा १ पटक माऽ
सावर्जिनक सनुवुाइ भएको। 
(आधार १) 

मूल्या न अविधमा २
पटक सम्म सावर्जिनक 
सनुवुाइ भएको। 
(आधार १) 

ूत्येक चौमािसकमा कम्तीमा
१ पटक सावर्जिनक सनुवुाइ 
भएको।(आधार १) 

1. सावर्जिनक सनुवुाइको अिभलेख 
पिुःतका,  
 

                                                            
44 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
45 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



सूचक 
नितजा

ूमाणीकरणको आधार 
कमजोर सामान्य उ म

५.३.५ सेवा ूवाहमा घम्ती 
सेवाको ूयोग (ःथाससंऐ 
दफा११ को उपदफा २ को 
ङ ७) 
घम्तीसेवाका क्षऽेह  खोप, 
िभटािमन ए िवतरण, ःवाःथ्य 
िशिवर, कृिष पश ुसम्बन्धी 
सेवाह  व्यिक्तगत घटना दतार् 
आिद) 

सेवा ूवाह कायार्लयबाट माऽ सीिमत
रहेको ।  
 
 
 
(आधार नचािहने) 

सेवा ूवाहलाई पहुँच योग्य 
बनाउन कम्तीमा वषर्को १ 
पटक घम्ती सेवाह   
स ालन।  
 
(आधार १) 

सेवा ूवाहलाई सहज
बनाउन आवँयकता अनसुार 
सबै वडामा घम्ती सेवाह   
समेत  स ालन गन 
गरेको। 
(आधार १,२) 

१. घम्ती सेवाको अिभलेख पिुःतका  
२. *46घम्ती सेवामा तीन भन्दा बढी 
सेवा एकीकृत पमा िदएको 
अवःथामा माऽ उ म अवःथाको 
अ  िदने।  

५.३.६ िशक्षामा सबै 
बालबािलको पहुँच 
(ःथाससंऐ दफा११ को 
उपदफा २ को ज) 

मूल्या न अविधमा िव ाथीर् भनार् दर
८० %  भन्दा कम रहेको र गत 
वषर्को तलुनामा िव ालय छोड्ने दर 
नघटेको। 
(आधार १) 

मूल्या न अविधमा िव ाथीर् 
भनार् दर (८०-९०) % 
भई गत वषर्को तलुनामा 
िव ालय छोड्न ेदर ५०% 
सम्म घटेको। 
(आधार १) 

मूल्या न अविधमा िव ाथीर्
भनार् दर ९०% भन्दा विढ 
भई गत वषर्को तलुनामा 
िव ालय छोड्न ेदर ५०%  
भन्दा बिढले घटेको। 
(आधार १,२) 

१. Education MIS (EMIS) बाट
िव ाथीर्को कक्षागत भनार् र 
हािजरी सिहत समम िटकाउदर 
िःथित देिखन ेूितवेदन। 

२. *47वािषर्क ूितवेदनमा समावेश 
भई कायार्लयको वेबसाइटमा 
ूकािशत भएको अवःथामा माऽ 
उ म अवःथाको अ  िदने।  

५.३.७ ःवाःथ्य सेवामा 
नागिरकको पहुँच (ःथाससंऐ 
दफा११ को उपदफा २ को 
झ) 

(क) नेपाल सरकारको नीित बमोिजम
ःथापना र स ालन भएका ःवाःथ्य 
संःथाह मा जनशक्ती, उपकरण र 
औषधी आवँयकतानसुार उपलब्ध 
नभएको । 
  
(ख) बालबािलकाको लािग अिनवायर् 
गिरएका खोप ८०% भन्दा कम 
बालबािलकाले माऽ ूा  गरेको ।  

(क) नेपाल सरकारको
नीित बमोिजम ःथापना र 
स ालन भएका ःवाःथ्य 
संःथाह मा जनशक्ती, 
उपकरण र औषधी 
आवँयकतानसुार उपलब्ध 
भएको ।  
 
(ख) बालबािलकाको लािग 

(क) नेपाल सरकारको नीित
बमोिजम ःथापना र स ालन 
भएका ःवाःथ्य संःथाह मा 
जनशक्ती, उपकरण र 
औषधी आवँयकतानसुार 
उपलब्ध भएको ।  
 
(ख) बालबािलकाको लािग 
अिनवायर् गिरएका खोप 

1. ःवाःथ्य संःथाह मा जनशक्ती, 
उपकरण र औषधी आवँयकता र 
पिरपूतीर्को अवःथा झिल्कन े
ूितवेदन 

2. Health MIS (HMIS) बाट ूा  
ूितवेदन (संचािलत ःवाःथ्य 
संःथाको िववरण, ःवाःथ्य 
संःथामा भएको दरबन्दी र 
िनयिमत कायर्रत ःःथ्यकमीर्को 
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सूचक 
नितजा

ूमाणीकरणको आधार 
कमजोर सामान्य उ म

(आधार १,२) अिनवायर् गिरएका खोप
(८०-९०%) सम्म 
बालबािलकाले ूा   
गरेको । 
(आधार १,२) 

९०% भन्दा बढी
बालबािलकाले ूा  गरेको। 
(आधार १,२,३) 

संख्या, ःवाःथ्य उपकरण र
औषधी उपलव्धता, विथर्  सिुवधा, 
बालबािलकाको अिभलेख र खोप 
िलएका को रकडर्) लगायतको 
समम िःथित देिखने गरी । 

3. *48सबै वडामा ःवाःथ्य इकाइ 
ःथापना भई ःवीकृत पदमा पदपूितर् 
भएको अवःथामा माऽ उ म 
अवःथाको अ  िदन।े  

५.३.८ कृिष र पश ुसेवा 
(ःथाससंऐ दफा ११ को 
उपदफा २ को ण र द) 

ःथापना भएका कृिष तथा पशु सेवा
केन्िमा आवँयक जनशिक्त र माग 
अनसुारको सेवा र ूिविध उपलब्ध 
नभएको। 
 
(आधार १,२) 

ःथापना भएका कृिष तथा 
पश ुसेवा केन्ि मध्ये 
केहीमा माऽ आवँयक 
जनशिक्त र माग 
अनसुारको सेवा र ूिविध 
उपलब्ध भएको । 
(आधार १,२) 

ःथापना भएका सबै कृिष
तथा पश ुसेवा केन्िह मा 
आवँयक जनशिक्त, माग 
अनसुारको सेवा र ूिविध 
उपलब्ध भएको । 
 
(आधार १,२) 

१.कृिष सेवा केन्ि संख्या, ूित
सेवाकेन्िले सेवा परुय्ाउन ुपन क्षेऽ 
(हेक्टर), पशसुेवा केन्िह  को 
संख्या, ूित सेवा केन्िले 
परुय्ाउनपुन सेवा (पश ुगोटा) 
लगायत कृिष र पशसुेवाकेन्िले 
परुय्ाउनपुन सेवाको मापदण्ड । 

२.मापदण्डको अनपुातमा हालको 
सेवाको अवःथा झल्कने 
िव षेणात्मक िववरण/ूितवेदन ।  

५.३.९ ःथानीय उत्पादनको 
ूव र्न र बजारीकरण   
(ःथाससंऐ दफा११ को 
उपदफा २ को ण ७) 

ःथानीय उत्पादनको ूव र्न र
बजारीकरणका लािग कुनै नीितगत र 
कायर्बमगत पहल  
नभएको ।   
 
 
(आधार नचािहने) 

ःथानीय उत्पादनको ूव र्न 
र बजारीकरणका  लािग  
नीितगत र कायर्बमगत 
व्यवःथा गरेको तर सो 
अनसुार बजार व्यवःथापन 
हनु नसकेको। 
(आधार १,२) 

ःथानीय उत्पादनको ूव र्न 
र बजारीकरणका  लािग  
नीितगत र कायर्बम 
व्यवःथा गरी सो अनसुार 
बजार व्यवःथापन भएको  
 
(आधार १,२,३,४) 

1.नीित र कायर्बम,
2. संःथागत व्यवःथा, 
3. बजारको व्यवःथा, 
4. *49कुनै एक क्षऽेगत नीित वा 
योजना तयार भई कायार्न्वयनमा 
आएको अवःथामा माऽ उ म 
अवःथाको अ  िदन।े  
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ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ६: न्याियक कायर् सम्पादन 
६.१ समम िःथित 

सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा -२ अवःथा -३ अवःथा -४ ूमाणीकरणको आधार
६.१.१ न्याय सम्पादन 
(ःथाससंऐ दफा ४६ 
को उपदफा १, दफा 
४९ को उपदफा १२) 

न्याियक सिमित 
स ालनका लािग 
कायर्िविध तयार 
नभएको। 
 
 
(आधार नचािहने) 

न्याियक सिमित
स ालनको कायर्िविध 
तयार भएको तर 
कायर्िविध पालना 
नभएको।  
(आधार १) 

न्याियक सिमित
स ालनका लािग 
कायर्िविध िनमार्ण भएपिन 
कायर्िविधको आिशक 
पालना भएको । 
(आधार १,२) 

न्याियक सिमित
स ालनका लािग 
कायर्िविध िनमार्ण भई 
कायर्िविध अनसुार 
कायर् सम्पादन 
भएको। 
(आधार १,२,३) 

1. न्याय सम्पादन कायर्िविधको ूित
2. न्याय सम्पादनको अिभलेख,  
3. *50न्याियक सिमितको काम गन 

कमर्चारीको व्यवःथा भई िनयिमत 
कायर्सम्पादन भएको अवःथामा माऽ 
अवःथा ४ को अ  िदने।  

 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ६: न्याियक कायर् सम्पादन  
६.२ ूिबयागत िःथित 

 

िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
६.२.१  मेलिमलाप कतार्को 
व्यवःथा 
(ःथाससंऐ दफा ४९ को 
उपदफा ३) 

मेलिमलापकतार्को व्यवःथा
नै नरहेको।  
 
 
(आधार नचािहने) 

मेलिमलापकतार्ह लाई
सिुचकृत नगरी, 
मेलिमलापका कायर्ह  
गरेको  
(आधार २,३) 

सूचीकृत गरेको
मेलिमलापकतार्बाट माऽ िमलापऽ 
गराउन ेगरेको। 
 
(आधार १,२,३) 

1. मेलिमलापकतार्ह को सूची,
2. मेलिमलापकतार् िनयिुक्तको ूित,  
3. मेलिमलापबाट भएको िववाद िन पणका 

मेलिमलाप पऽको  
सूची । 

६.२.२  न्याियक सिमितको 
िनणर्य ूकृया 
(ःथाससंऐ दफा ४९) 

अिधकांश िनणर्य संयोजकले
माऽ गन गरेको । 
(आधार १) 

अिधकांश िनणर्य बहमुतको
आधारमा गन गरेको । 
(आधार १) 

िनणर्य सवर्सम्मत हनुे
गरेको  । 
(आधार १) 

1. न्याियक सिमितका िनणर्यह को अिभलेख 
(एकल/बहमुत/सवर्सम्मत काननुी ूिबया 
समेत देिखन ेगरी तयार गिरएको सूची) 

६.२.३  न्याियक सिमितको 
ूितवेदन ूणाली 
(ःथाससंऐ दफा ५३ को 
उपदफा २) 

ूितवेदन पेश गन
नगरेको। 
 
(आधार नचािहने) 

ूितवेदन पेश भएको तर
सभामा छलफल 
नगरेको। 
(आधार १,२) 

ूितवेदन पेश भई सभामा
छलफल  भएको। 
 
(आधार १,२) 

1. अध्यक्ष माफर् त सभामा ूितवेदन पेश
भएको दतार् िकताव,  

2. सभाको छलफल र िनणर्य पिुःतका।  

 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ६: न्याियक कायर् सम्पादन 
६.३ पिरमाणात्मक िःथित 
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६.३.१ उजरुी फ ट । 
(ःथाससंऐ दफा ४९ को  
उपदफा २ र ४) 

मूल्या न अविधमा ूा  
उजिुरको ५० % भन्दा 
कम फ ट भएको । 
(आधार १,२) 

मूल्या न अविधमा ूा
उजूरीको (५०-७०) % सम्म 
फ ट भएको । 
(आधार १,२) 

मूल्या न अविधमा ूा
उजूरीको ७० % भन्दा 
बढी फ ट भएको। 
(आधार १,२) 

1. उजूरी दतार् िकताव,
2. उजूरी फ ट िकताव 

६.३.२ न्याियक सिमितको 
िनणर्य उपर पनुरावेदन 
(ःथाससंऐ दफा ५१) 

सिमितले फ ट गरेका
कूल उजूरी मध्ये ५०% 
भन्दा बढी िववाद 
पनुरावेदनमा गएको । 
(आधार १,२) 

सिमितले फ ट गरेका कूल
उजूरी मध्ये १०-५०% सम्म 
िववाद पनुरावेदनमा गएको । 
(आधार १,२) 

सिमितले फ ट गरेका
कूल उजूरी मध्ये १०% 
भन्दा कम िववाद 
पनुरावेदनमा गएको । 
(आधार १,२) 

1. उजूरी फ ट सूची
2. पनुारावेदन परेका उजूरी सूची  

६.३.३ मेलिमलाप केन्ि 
गठन  
(ःथाससंऐ दफा ४९ को 
उपदफा १०) 

 कुनै पिन वडामा मेलिमलाप
केन्ि गठन नभएको। 
 
(आधार नचािहने) 

केही वडामा माऽ मेलिमलाप
केन्ि गठन भई स ालनमा 
आएको। 
(आधार १,२,३) 

सबै वडामा मेलिमलाप
केन्ि गठन भई 
स ालनमा आएको। 
 
(आधार १,२) 

1. मेल िमलाप केन्ि गठन भएको िनणर्य
पिुःतका, 

2. सबै वडामा मेलिमलाप केन्ि स ालनमा 
आएको ूमाण 

3. *51मेलिमलाप सम्बन्धी कायर्िविध तयार गरी 
कायर्पािलकाको कायार्लयमा मेलिमलाप केन्ि 
गठन भई स ालनमा आएको अवःथामा 
सामान्य अवःथाको अ  िदने।      

 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ७: भौितक पूवार्धार  
७.१ समम िःथित 

 

सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा- २ अवःथा- ३ अवःथा- ४ ूमाणीकरणको आधार
७.१.१ सडक 
यातायात गु योजना 

सडक यातायात 
गु योजना तयार 

सडक यातायात 
गु योजना अनसुार 

सडक यातायात गु योजनाले 
तोकेको सडकको क्षेऽािधकार 

सडक यातायात 
गु योजनाले तोकेको 

1. सडक यातायात गु  योजना
2. नक्सा वा घर नक्सा पासको अवःथा 

                                                            
51 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा- २ अवःथा- ३ अवःथा- ४ ूमाणीकरणको आधार
अनसुार सडक पूवार्धार 
िनमार्ण 

नभएको 
 
 
(आधार नचािहने) 

वािषर्क कायर्बम 
तजुर्मा गिरएको  
 
(आधार १,४) 

अनसुार नक्सा पास हनु े
गरेको र उक्त योजनाले 
तोकेको वािषर्क लआयको ६० 
ूितशत  सडक िनमार्ण 
भएको 
 
(आधार १,२,३) 

सडकको क्षेऽािधकार 
अनसुार नक्सा पास हनु े
गरेको र उक्त योजनाले 
तोकेको वािषर्क लआयको 
८० ूितशत  सडक 
िनमार्ण भएको 
(आधार १,२,३) 

3. सडकको क्षेऽािधकार िनधार्रण
4. *52सडक यातायात गु योजना तयार 

भएको अवःथामा अवःथा २ 
अनसुारको अ  िदन।े  
 

७.१.२ जोिखम 
संवेदनशील भ-ूउपयोग 
योजना 
(ःथाससंऐ, २०७४ 
को दफा २७.२) 

जोिखम संवेदनशील 
भ-ूउपयोग योजना 
तयार नभएको 
 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

जोिखम संवेदनशील 
भ-ूउपयोग योजना 
तयार भएको 
 
 
 
 
(आधार १) 

जोिखम संवेदनशील भ-ू
उपयोग योजना तयार भई 
कायार्न्वयनमा आएको 
 
 
 
 
(आधार १,२,३,४) 

जोिखम संवेदनशील भ-ू
उपयोग योजना अनसुार 
कम्तीमा बषर्मा एउटा 
जग्गा एिककरण वा जग्गा 
िवकास वा बःती िवकास 
वा सम्पदा संरक्षण योजना 
कायार्न्वयनमा ल्याईएको 
(आधार १,२,३,४) 

1. जोिखम संवेदनशील भ-ूउपयोग योजना 
2. वािषर्क बजेट तथा कायर्बम  
3. वािषर्क ूगित ूितवेदन 
4. *53भउूपयोग योजना बनाइर् सोही 

बमोिजम उपयोगको तथा कायार्न्वयन 
भएको देिखन ेिववरण 

७.१.३ भौितक 
पूवार्धार िवकासमा 
सावर्जिनक- िनजी 
साझेदारी नीित 
(ःथाससंऐ, २०७४ 
को दफा २४.८) 
 

सावर्जिनक-  िनजी
क्षेऽ साझेदारी 
सम्बन्धी कुनै नीित 
तजुर्मा नभएको । 
 
(आधार नचािहने) 

सावर्जिनक-  िनजी
क्षेऽ साझेदारी 
सम्बन्धी नीित 
तजुर्मा भएको तर 
कायार्न्वयन  
नभएको । 
 
(आधार १,२,३) 

सावर्जिनक-  िनजी क्षेऽ
साझेदारी सम्बन्धी नीित 
तजुर्मा भई आिंशक 
योजनाह मा  कायार्न्वयन 
भएको । 
 
(आधार १,२,३,४) 

सावर्जिनक-  िनजी क्षेऽ
साझेदारी सम्बन्धी नीित 
तजुर्मा भई नीितमा 
उल्लेिखत सबै 
योजनाह मा साझेदारी 
कायर्बम स ालन  
भएको । 
(आधार १,२,३) 

1. साझेदारी सम्बन्धी नीितको ूित
2. सावर्जिनक- िनजी साझेदारीमा स ािलत 
योजनाह को सूची 

3. नीितको कायार्न्वयन अवःथाको समीक्षा 
ूितवेदन (साझेदारी भएका क्षेऽ, 
िकिसम र खचर्को अंश सिहत)। 

4. *54कम्तीमा एउटा योजना सावर्जिनक 
िनजी साझेदारीमा कायार्न्वयनमा 
आएको अवःथामा अवःथा ३ 
अनसुारको अ  िदन।े  

 

                                                            
52 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
53 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
54 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ७: भौितक पूवार्धार  
७.२ ूिबयागत िःथित 

 

िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
७.२.१ बालमैऽी तथा 
अपा मैऽी पूवार्धार 
(ःथाससंऐ, २०७४ को 
दफा २४ को उपदफा २) 

बालमैऽी तथा 
अपा मैऽी नीित तथा 
कायर्बम नभएको 
 
 
(आधार १) 

बालमैऽी तथा अपा मैऽी नीित 
तथा कायर्बम  कायार्न्वनय भई 
बालमैऽी ःथानीय शासनका 
पूवार्धार परुा गरी कम्तीमा १ 
वटा वडालाई बालमैऽी वडा 
घोषणा गरेको  
(आधार १,२) 

बालमैऽी तथा अपा मैऽी 
नीित तथा कायर्बम 
कायार्न्वयन भई बालमैऽी 
ःथानीय शासनका पूवार्धार 
परुा गरी बालमैऽी ःथानीय 
तह घोषणा गरेको  
(आधार १,२,३,४) 

1. बालमैऽी तथा ःथानीय नीित
2. बालमैऽी वडा घोषणाको ूितवदेन 
3. बालमैऽी ःथानीय तह घोषणाको ूितवेदन 
4. *55बालमैऽी ःथानीय शासन कायार्न्यन 

िनदिशका, २०७८ बमोिजम घोषणा भए 
उ म अंक िदन।े  

७.२.२ िनिमर्त पूवार्धारको 
उपयोग र िदगो व्यवःथापन 
(ःथाससंऐ, २०७४ को 
दफा २४ को उपदफा ३) 

िनिमर्त पूवार्धारको
ममर्त संभारका लािग 
कुनै नीितगत र 
कायर्बमगत व्यवःथा 
नभएको। 
 
 
(आधार नचािहने) 

िनिमर्त पूवार्धारको ममर्त
संभारका लािग  
बजेट तथा कायर्बम भएको तर 
त्यसको व्यवःथापनका लािग 
कुनै नीित नभएको। 
 
 
(आधार २) 

िनिमर्त पूवार्धारको ममर्त
संभारका लािग लाभमाहीको 
योगदान सिहत कोष ःथापना 
भएको र नीितगत व्यवःथा 
अनसुार ःवीकृत वािषर्क 
कायर्बमका आधारमा कोषको 
उपयोग भएको। 
(आधार १,२,३) 

1. ममर्त सम्भार कोष ःथापना र त्यसमा रािखने 
रकमको अ बारे सभा ारा भएको िनणर्य,  

2. ममर्त संभार कोष माफर् त स ािलत कुनै एक 
योजनाको लाभमाहीको योगदान खलुेको 
सम्झौताको ूित  

3. कोष कायार्न्वयन समीक्षा ूितवेदन 

७.२.३ आयोजनाको 
वातावरणीय अध्ययन- 
संिक्ष , ूारिम्भक 
वातवरणीय ूभाव मूल्या न 
(IEE) र वातावारणीय  
ूभाव मूल्या न ( EIA ) 
(ःथाससंऐ, २०७४ को 
दफा २४ को उपदफा २) 

ूारिम्भक वातवरणीय
ूभाव मूल्या न (IEE) 
र वातावारणीय  ूभाव 
मूल्या न (EIA) 
नगिरएको ।   
 
 
(आधार नचािहने) 

केही आयोजना ह मा संिक्ष , 
ूारिम्भक वातवरणीय ूभाव 
मूल्या न (IEE) र वातावारणीय  
ूभाव मूल्या न (EIA) 
गिरएको।   
 
(आधार १) 

काननुी व्यवःथा अनु प  
सबै आयोजनाह मा संिक्ष , 
ूारिम्भक वातावरणीय ूभाव 
मूल्या न (IEE) र 
वातावारणीय  ूभाव मूल्या न 
( EIA ) गिरएको।   
(आधार १,२,३) 

१. काननु बमोिजम BEA, IEE र EIA गनुर्पन र 
सम्प  गिरएका आयोजनाह को सूची । 

२. *56BEA,IEE, EIA ःवीकृत ूितवेदन। 
३. *57ूचिलत कानून बमोिजम BEA, IEE र 

EIA गनर्पन कुनै योजना।आयोजना नभएमा 
परुा अंक िदने। 

                                                            
55 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
56 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
57 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
७.२.४ राि य भवनसंिहता 
र मापदण्ड 
(ःथाससंऐ, २०७४ को 
दफा ४३ को उपदफा १) 

राि य भवनसंिहता
पालना नभएको र 
ःथानीय भवन 
मापदण्ड तजुर्मा 
नगरेको।  
(आधार नचािहने) 

राि य भवनसंिहता र
मापदण्डको आिंशक पमा 
पालना भएको।   
 
 
(आधार १,४) 

राि य भवनसंिहता र ःथानीय
भवन मापदण्डको पूणर् पमा 
पालना भएको। 
 
(आधार १,२,३,४,५) 

1. भवन िनमार्ण ःवीकृित िदएको र िनमार्ण
सम्प  भएको लाभमाहीको सूची 

2. ःथानीय भवन संिहताको ूित 
3. *58राि य भवन संिहता र ःथानीय भवन 

मापदण्डको पूणर् पालना गरी नक्सा पास तथा 
िनमार्णसम्प  ूमाणपऽ ूदान गन गरेको।  

4. *59राि य भवन संिहता पालाना गन 
कायर्पािलका।सभाको िनणर्य 

5. *60राि य भवन संिहता पालाना भएको 
खण्डमा उ म अंक पाउने। 

 

                                                            
58 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
59 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
60 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ७: भौितक पूवार्धार िनमार्ण 
७.३ पिरमाणात्मक िःथित 

 

सूचक 
नितजा 

कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
७.३.१ सडकको िवःतार  
(ःथाससंऐ, २०७४ को दफा 
११ को उपदफा २ को ट 
१,५) 

गत वषर्को तलुनामा  
मूल्या न अविधमा 
१०% भन्दा कम 
सडक थप भएको। 
(आधार १,२) 

गत वषर्को तलुनामा  
मूल्या न अविधमा (१०-
२५)% सम्म सडक थप 
भएको। 
(आधार १,२) 

गत वषर्को तलुनामा  मूल्या न
अविधमा २५% भन्दा बढी 
सडक थप भएको। 
(आधार १,२,३) 

1. वािषर्क ूगित र समीक्षा ूितवदेन ।
2. सवारी साधन चल्न सक्न ेिवःतािरत 
सडकको अवलोकन ूितवेदन। 

3. *61थप नयाँ सडक आवँयक नपन भनी 
नीित ःवीकृत भएको अवःथामा उ म 
अवःथाको अ  िदन।े  

७.३.२ सडकको ःतर उ ित 
(ःथाससंऐ, २०७४ को दफा 
११ को उपदफा २ को ट 
१,५) 

गत वषर्को तलुनामा  
मूल्या न अविधमा 
५% भन्दा कम सडक 
ःतर उ ित भएको । 
(आधार १,२,३) 

गत वषर्को तलुनामा  
मूल्या न अविधमा (५-
१५)% सम्म सडक ःतरो ित 
भएको । 
(आधार १,२,३) 

गत वषर्को तलुनामा  मूल्या न
अविधमा १५% भन्दा बढी 
सडक ःतर उ ित भएको । 
 
(आधार १,२,३) 

1. वािषर्क ूगित र समीक्षा ूितवदेन।
2. ःतरो ती भएको सडकको अवलोकन 
ूितवेदन। 

3. *62ःथानीय तहमा रहेका सडकको 
Inventory  तयार गरी सोको आधारमा 
ःतरउ ितको ूितशत। 

७.३.३ खानेपानी सेवा िवःतार 
(ःथाससंऐ, २०७४ को दफा 
११ को उपदफा २ को ध १, 
सोही दफाको उपदफा ४ को 
ग २, दफा १२ को उपदफा 
२ को ग १०) 

गत वषर्को तलुनामा  
मूल्या न अविधमा 
१०% भन्दा कम 
घरधरुीमा खानपेानी 
सेवा िवःतार भएको। 
 
(आधार १,२) 

गत वषर्को तलुनामा  
मूल्या न अविधमा (१०-
२५)% सम्म घरधरुीमा 
खानेपानी सेवा िवःतार 
भएको। 
 
(आधार १,२) 

गत वषर्को तलुनामा  मूल्या न
अविधमा २५% भन्दा बढी 
घरधरुीमा खानपेानी सेवा िवःतार 
भएको। 
 
(आधार १,२,३,४) 

1. वािषर्क ूगित र समीक्षा ूितवदेन।
2. खानेपानीको अवलोकन ूितवेदन। 
3. *63ःथानीय तहमा खानेपानी सेवाको पहुँच 
पगुेको भनी सभा।कायर्पािलकाको िनणर्य 
र सोको सावर्जिनक जानकारी देिखने 
अिभलेख 

4. *64सबै जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा 
उपलब्ध भई सकेको अवःथामा उ म 
अवःथाको अ  िदन।े  

                                                            
61 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
62 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
63 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
64 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



सूचक 
नितजा 

कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
७.३.४ वािषर्क योजनाको 
कायार्न्वयन िःथित   
(ःथाससंऐ, २०७४ को दफा 
७१ को उपदफा २ को 
िववरणमा चाल ुआ.व. को 
ूगितको अनमुान समेत पेश 
गनुर्पन) 

मूल्या न अविधमा
सम्प  गनुर्पन ःवीकृत 
वािषर्क योजनाको 
५०% भन्दा कम 
भौितक पूवार्धार योजना 
सम्प  भएको। 
(आधार १,२) 

मूल्या न अविधमा सम्प
गनुर्पन ःवीकृत वािषर्क 
योजनाको (५०-८०)% सम्म 
भौितक पूवार्धार योजना 
सम्प  भएको। 
 
(आधार १,२) 

मूल्या न अविधमा सम्प गनुर्पन
ःवीकृत वािषर्क योजनाको ८०% 
भन्दा बढी भौितक पूवार्धार 
योजना सम्प  भएको। 
 
 
(आधार १,२) 

1. वािषर्क ूगित र समीक्षा ूितवदेन।
2. भौितक पूवार्धारको अवलोकन ूितवेदन। 
3. *65ःवीकृत वािषर्क बजेटको ८० ूितशत 

भन्दा बढी खचर् र ८० ूितशत भन्दा 
बढी भौितक ूगित भएको अवःथामा 
माऽ उ म अवःथाको अ  िदने।  

७.३.५ फोहोर मैला 
व्यवःथापन  
(ःथाससंऐ, २०७४ को दफा 
१२ को उपदफा २ को ग 
११) 

कुनै नीितगत व्यवःथा
नभएको साथै  फोहोर 
मैला व्यविःथत गनर् 
नसिकएको।      
 
(आधार १,२) 

फोहोर मैला व्यवःथापनको
लािग नीितगत व्यवःथा गरी 
व्यवःथापन गनर् ूारम्भ 
गिरएको। 
 
(आधार १,२) 

फोहोर मैला व्यवःथापनको लािग
ःप  नीित िनधार्रण गरी फोहोर 
िवसजर्न केन्ि बनाई एकीकृत 
फोहोर मैलाको व्यवःथापन 
गिरएको। 
(आधार १,२) 

1. *66घर िभऽको फोहोर मैला तथा अन्य  
फोहोर मैला व्यवःथापनको नीितको ूित, 

2. फोहोर िवसजर्न केन्िको पिरचयात्मक 
तिःवर। 

७.३.६ औ ोिगक पूवार्धार 
(ःथाससंऐ, २०७४ को दफा 
११) 

एक ःथानीय तह एक 
उ ोग मामको नीित 
अनु प औ ौिगक 
मामको ःथापना 
नभएको 
(आधार नचािहने) 

औ ोिगकमाम लािग जग्गा 
एिकन गरी डी.पी.आर. िनमार्ण 
भएको 
 
 
(आधार १, २) 

औ ोिगकमामको िनमार्ण भई 
स ालनमा आएको।  
 
 
 
(आधार १,२,३,४,५,६)  

1. जग्गाको ूमाण
2. डी.पी.आर. 
3. नेपाल सरकारले तोकेको तथा बनाएको 
वा ःथानीय तह आफै वा साझेदारीमा 
औ ोिगक मामको िनिमर्त संरचना र 
स ालन कायर्िविध  

4. *67औ ोिगक मामको लािग जग्गा 
पिहचानमाऽ भएको अवःथामा कमजोर 
अवःथाको अ  िदन।े 

5. *68औ ोिगक क्षऽे स ालनमा रहेको 
अवःथामा उ म अवःथाको अ  िदने। 

                                                            
65 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
66 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
67 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
68 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



सूचक 
नितजा 

कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
6. *69ःथानीय भउूपयोग योजनाले ःथानीय 
तहमा औ ोिगक माम आवशयक नभएको 
भनी िकटान गरेको अवःथाम परुा अंक 
पाउँने। 

 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ८: सामािजक समावेशीकरण  
८.१ समम िःथित 

 

सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा- २ अवःथा- ३ अवःथा- ४ ूमाणीकरणको आधार
८.१.१ सामािजक 
िवभेदको न्यूनीकरण 
(संिवधानको धारा 
१८, समानताको 
हक) 

समाजमा छुवाछुत 
िब मान रहेको, 
सामािजक कुरीित र 
अन्धिव ास कायम 
रहेको, लैि क िवभेद 
र िहंसाका घटनमा 
कमी नआएको।  
 
 
 
 
(आधार 1) 

छुवाछुत, सामािजक
कुरीित, अन्धिव ास, 
लैि क िवभेद र 
िहंसाका घटनाह  
न्यूनीकरणका लािग 
ःथानीय नीित तथा 
कायर्बम तजुर्मा 
भएको। 
 
 
 
(आधार १,२) 

छुवाछुत, सामािजक
कुरीित, अन्धिव ास, 
लैि क िवभेद र 
िहंसाका घटनाह  
न्यूनीकरणका लािग 
ःथानीय नीित तथा 
कायर्बम अनु प टोल 
िवकास संःथा माफर् त 
सामािजक पिरचालन 
कायर्बम स ालन 
गिरएको।  
(आधार १,२,३) 

छुवाछुत, सामािजक
कुरीित, अन्धिव ास, 
लैि क िवभेद र िहंसाका 
घटनाह सगँ सम्बिन्धत 
उजूरीमा उल्लेख्य पमा 
कमी आई समािजक 
सिहंणतुा र सौहादर्ता 
सिहतको समतामूलक 
समाजको आधार तयार 
भएको। 
 
(आधार १,२,३,४,५) 

1. छुवाछुत, सामािजक कुरीित, अन्धिव ास, 
लैि क िवभेद र िहंसाका घटनाह सँग 
सम्बिन्धत उजूरी दतार् िकताव। 

2. सामािजक समावेशीकरण सम्बन्धी ःथानीय 
नीित तथा कायर्बमको ूित। 

3. सामािजक िवभेद िनवारण सम्बन्धी 
कायर्योजना। 

4. *70ःथानीय गैसस तथा सामदुाियक संःथा 
माफर् त कायर्बम स ालन भएको 
अवःथामा अवःथा ३ अनसुारको अ  
िदने।  

5. *71न्याियक सिमित वा कायार्लय वा वडा 
कायार्लय वा ःथानीय ूहरी कायार्लयमा 
उजूरी दतार् भएको आधार िलन।े  

6. *72वजेट र कायर्बम माऽ व्यवःथा 
भएकोमा ५० ूितशत अंक 

                                                            
69 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
70 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
71पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको।  
72 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा- २ अवःथा- ३ अवःथा- ४ ूमाणीकरणको आधार
7. *73वजेट र कायर्बम व्यवःथा भइ 

कायार्न्वयन भएकोमा ७५ ूितशत अंक  
८.१.२ समानपुाितक 
सहभािगता 
(ःथाससंऐ, २०७४ 
को दफा १११) 
 

ःथानीय तहबाट 
गठन हनुे सिमित 
उप-सिमितह , 
कायर्दल गठन गदार् 
काननुले िनिदर्  
गरेको समानपुाितक 
समावेशीता कायम 
नगरेको। 
(आधार 1) 

ःथानीय तहबाट गठन 
हनुे सिमित उप-
सिमितह , कायर्दल 
गठन गदार् आिंशक 
पमा काननुले िनिदर्  

गरेको समानपुाितक 
समावेशीता कायम 
गरेको। 
(आधार 1) 

ःथानीय तहबाट गठन 
हनुे सिमित उप-
सिमितह , कायर्दल 
गठन गदार् पूणर् पमा 
काननुले िनिदर्  गरेको 
समानपुाितक 
समावेशीता कायम 
गरेको। 
(आधार 1,२) 

ःथानीय तहबाट गठन हनु े
सिमित उप-सिमितह , 
कायर्दल गठन गदार् पूणर् 
पमा काननुले िनिदर्  

गरेको समानपुाितक 
समावेशीता कायम गरी 
िनणर्य ूकृयामा 
सहभािगता भएको । 
(आधार 1,२) 

1. गिठत सिमित तथा उप-सिमितह को
सामािजक समावेशीता सिहत देिखन ेसूची 

2. सिमित उप-सिमितह को बैठकको उपिःथित 
र िनणर्य िकताव। 

3. *74समानपुाितक सहभािगता सम्बन्धी नीितगत 
व्यवःथा भएको अवःथामा अवःथा २ 
अनसुारको अ  िदन।े 
 

 
 
 
 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ८: सामािजक समावेशीकरण  
८.२ ूिबयागत िःथित 

 

िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
८.२.१ सामािजक सरुक्षा 
तथा संरक्षण 
(ःथाससंऐ, २०७४ को 
दफा ११ उपदफा २ त) 

बालबािलका पनुःथार्पना
केन्ि, जे  नागिरक 
आौय केन्ि, अशक्त 
ःयाहार केन्ि ःथापना र 
स ालन सम्बन्धमा कुनै 
कायर् नभएको 
 
 
(आधार नचािहने) 

बालबािलका पनुःथार्पना
केन्ि, जे  नागिरक 
आौय केन्ि, अशक्त 
ःयाहार केन्ि ःथापना र 
स ालनका लािग 
नीित/कायर्बम तजुर्मा भई 
कायार्न्वयनको चरणमा 
रहेको   
(आधार १) 

बालबािलका पनुःथार्पना केन्ि, 
जे  नागिरक आौय केन्ि, 
अशक्त ःयाहार केन्ि ःथापना र 
स ालनका लािग नीित/कायर्बम 
तजुर्मा भएको र आवँयकता 
अनसुार केन्िह  ःथापना भई 
िनयिमत स ालन भएको तथा 
सहज पहुँच भएको। 
(आधार १,२,३) 

1. सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण  सम्बन्धी
नीित तथा कायर्बमको ूित 

2. बालबािलका पनुःथार्पना केन्ि, जे  नागिरक 
आौय केन्ि, अशक्त ःयाहार केन्िह को 
सूची, 

3. *75सडक बालबािलका तथा आौयिबहीन 
व्यिक्तको सङ्ख्या नभएको भनी 
कायर्पािलकाको िनणर्य भएको अवःथामा 
माऽ उ म अवःथाको अ  िदने। 

                                                            
73 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
74 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
75 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
८.२.२ घरेल ुिहंसा 
अन्त्यका लािग बहस, पैरवी 
तथा चेतनामूलक अिभयान 
(ःथाससंऐ, २०७४ को 
दफा १२ उपदफा २ को 
ग ३०) 

घरेल ुिहंसा अन्त्यका लािग
बहस, पैरवी तथा 
चेतनामूलक अिभयान 
सम्बन्धी कुनै कायर्बम 
नभएको  
 
 
(आधार नचािहने) 

घरेलु िहंसा अन्त्यका लािग
बहस, पैरवी तथा 
चेतनामूलक अिभयान 
सम्बन्धी कायर्बम पयार्  
र ूभावकारी नभएको 
 
 
(आधार १,२,३) 

टोल िवकास संःथा वा यःतै 
सामदुाियक संःथा (आमा समूह, 
मिहला समूह जःता) लाई 
पिरचालन गरी घरेल ुिहंसा 
अन्त्यका लािग बहस, पैरवी तथा 
चेतनामूलक अिभयान सम्बन्धी 
कायर्बम पयार्  र ूभावकारी 
भएको 
(आधार १,२,३,४) 

1. वािषर्क बजेट तथा कायर्बमको कायार्न्वयन 
भएको देिखन ेरेकिडर्ङ/ ूितवेदन, 

2. घरेल ुिहंसा सम्बन्धी उजूरीमा र फ टको 
सूची । 

3. टोल िवकास संःथा वा सामदुाियक संःथा 
वा गैसस पिरचालन भएको अवःथा 
समेतलाई िलन।े 

4. कुनै एउटा कायर्बम स ालन भएको 
अवःथामा सामान्य अवःथाको अ  िदने।  

 

८.२.३ बालौम, बाल 
िववाह, बहिुववाह, 
दाइजो/दहेज, बोक्सी, 
छाउपडी जःता ूथासँग 
सम्बिन्धत कायर्ह  
 
(ःथाससंऐ, २०७४ को 
दफा १२ उपदफा २ को 
ग ३०) 

वाल ौम, बालिववाह, 
बहिुववाह, दाइजो/दहेज, 
बोक्सी, छाउपडी जःता 
ूथा  िनयन्ऽणका लािग 
कुनै नीित र कायर्बम 
नभएको। 
 
 
(आधार नचािहने) 

बालौम, बालिववाह, 
बहिुववाह, दाइजो/दहेज, 
बोक्सी, छाउपडी जःता 
ूथा  िनयन्ऽणका लािग 
नीित वा कायर्बम तयार 
भएको। 
 
 
(आधार १,२) 

टोल िवकास संःथा वा 
सामदुाियक संःथा पिरचालन गरी 
वाल ौम, बालिववाह, वह ु
िववाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, 
छाउपडी जःता ूथा िनयन्ऽणका 
लािग नीित र कायर्बम तयार 
भई यस सम्बन्धी सामािजक 
पिरचालन कायर्बमह  
कायार्न्वयन भएको। 
(आधार १,२,३) 

१. वािषर्क बजेट तथा कायर्बम कायार्न्वयन 
ूितवेदन  

२. वािषर्क बजेटमा समावेश भएको तर खचर् 
नभएको अवःथामा सामान्य अवःथाको अ  
िदने। 

३. *76सामदुाियक संःथा पिरचालन गरी 
रोकथाम र िनयन्ऽयणमा पिरचालन भएको 
अवःथाम परुा अंक िदने। 

 

*77८.२.४ लैि क 
समानता तथा सामािजक 
समावेिशकरण उ रदायी 
बजेट परीक्षण (GESI 
Audit) 
(ःथाससंऐ, २०७४ को 

लैि क समानता तथा 
सामािजक समावेिशकरण 
उ रदायी बजेट परीक्षण 
(GESI Audit) हनुे 
नगरेको। 
 

लैि क समानता तथा 
सामािजक समावेिशकरण 
उ रदायी बजेट परीक्षण 
(GESI Audit)हनुे गरेता 
पिन योजना तथा 
कायर्बममा ूितिविम्बत 

लैि क समानता तथा सामािजक 
समावेिशकरण उ रदायी बजेट 
परीक्षण (GESI Audit) भई सोही 
अनसुार योजना तथा कायर्बम 
तजुर्मा गन   गरेको। 
 

1. GESI Audit Report

2. वािषर्क बजेट तथा कायर्बम। 
3. *78वािषर्क कायर्बम तथा बजेटमा लैि क 

उ रदायी बजेट कोड समेत राखेको 
अवःथामा माऽ उ म अवःथाको अ  
िदने।  

                                                            
76 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
77 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट पिरमाजर्न गिरएको। 
78 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
दफा २४ उपदफा ३ को 
छ) 

(आधार नचािहने) नभएको।
(आधार १,२) 

(आधार १,२,३) 
 

 
 
 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ८: सामािजक समावेशीकरण  
८. पिरमाणात्मक िःथित 

 

सूचक 
नितजा

कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
८.३.१ मिहला िव  हनुे घरेल ुिहंसाको 
घटनामा कमी (अिघल्लो आ. व. को 
तलुनामा) । 

कमी नआएको।
 
(आधार १,२,३) 

२०%  सम्म कमी
आएको। 
(आधार १,२,३) 

२०%  भन्दा बढीले
कमी आएको । 
(आधार १,२,३) 

1. न्याियक सिमित, ःथानीय ूहरी र मेलिमलाप 
केन्िमा उजूरी दतार् िकताव। 

2. पूवर्-अवःथा र वतर्मानको िव षेणात्मक दःतावेज 
3. *79गत आिथर्क वषर्मा न्याियक सिमित मेलिमलाप 

केन्ि र ःथानीय ूहरीमा दतार् भएका कूल 
घटनासगँ तलुना गन। 

८.३.२ बालौम, बालिववाह, बहिुववाह, 
दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जःता ूथा 
रोकथामका लािग तजुर्मा गिरएका 
कायर्बममा  लगानी (सशतर् अनदुान बाहेक 
बाँकी वजेटको) 

०.२% भन्दा कम
 
(आधार १,२,३) 

०.२% देिख ०.५% 
सम्म 
(आधार १,२,३) 

०.५% भन्दा मािथ
 
(आधार १,२,३) 

1. वािषर्क वजेट तथा कायर्बमको ूित
2. पूवर्-अवःथा र वतर्मानको िव षेणात्मक दःताबेज 
3. *80सशतर् अनदुान बाहेकको बाँकी बजेटको 

आधारमा ूितशत हेन।  
 

८.३.३ मिहला/दिलत/अपाङ्ता भएका 
व्यिक्त संयोजक/ अध्यक्ष भएको उपभोक्ता 
सिमितह को सङ्ख्या (कूल गठीत उपभोक्ता 
सिमितको) । 

१० % भन्दा कम
 
(आधार १,२,३) 

१० % देिख ३० %  
सम्म 
(आधार १,२,३) 

३० %  भन्दा वढी
 
(आधार १,२,३) 

1. सबै उपभोक्ता सिमितका कायर्सिमितह को
नामावलीको लगत 

2. पूवर्-अवःथा र वतर्मानको िव षेणात्मक दःतावेज 
3. *81वडा कायार्लय र कायर्पािलकासँग सम्झौता 

गरी काम गरेका सबै उपभोक्ता सिमितको 
आधारमा ूितशत िनकाल्ने।  

                                                            
79 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
80 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
81 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



सूचक 
नितजा

कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
८.३.४ आिथर्क तथा सामािजक पमा पिछ
परेका मिहला, बालबािलका, दिलत, अपा ता 
भएका व्यिक्त, ज्ये  नागिरक, 
अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समदुायको 
सामािजक र आिथर्क उत्थानमा गिरने लगानी 
(सशतर् अनदुान बाहेक बाँकी वजेटको) 

२ %  भन्दा कम
 
 
(आधार १,२,३) 

२ % देिख १० % 
सम्म 
 
(आधार १,२,३) 

१० %  भन्दा वढी
 
 
(आधार १,२,३) 

1. वािषर्क वजेट तथा कायर्बमको ूित
2. पूवर्-अवःथा र वतर्मानको िव षेणात्मक दःतावेज 
3. *82सशतर् अनदुान बाहेक बाँकी बजेटको ूितशत 

िनकाल्ने।  
 

 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ९: वातावरण संरक्षण तथा िवप  व्यवःथापन  
९.१ समम िःथित 

 

सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा- २ अवःथा- ३ अवःथा- ४ ूमाणीकरणको आधार
९.१.१ िवप  
व्यवःथापन 
(ःथाससंऐ, २०७४ 
को दफा ११ 
उपदफा २ को न) 
 

िवप  व्यवःथापनका लािग
यस सम्बन्धी योजना, 
नीितगत व्यवःथा तथा 
आपतकािलन कायर्स ालन 
केन्ि लगायतका संरचागत 
व्यवःथा नभएको तर 
सामान्य राहत िवतरणमा 
िसिमत भएको। 
(आधार नचािहने) 

िवप व्यवःथापनका
लािग योजना 
लगायत यस 
सम्बन्धी रणानीित र 
कायर्योजना तजुर्मा 
भएको । 
 
 
(आधार १,२) 

िवप व्यवाःथापनका
लािग योजना, रणनीित र 
कायर्योजना तजुर्मा भएको 
र सो अनु प 
आपतकािलन कायर्स ालन 
केन्ि समेत स ालन गरी 
िवप  व्यवःथापनको कायर् 
ूारम्भ भएको। 
(आधार १,२,३) 

िवप व्यवाःथापनका लािग
योजना, रणानीित र कायर्योजना 
तजुर्मा भएको र सो अनु प 
िवप  व्यवःथापनको पूणर् पमा 
कायार्न्वयन भएको 
तथा उ ार र राहत 
साममीह को उपलब्धताको 
सिुनि तता गिरएको। 
(आधार १,२,३,४) 

1. िवप व्यवाःथापन योजना  
2. िवप  व्यवःथापन रणानीित र 

कायर्योजना 
3. आपतकािलन कायर्स ालन 

केन्ि स ालन भएको  
4. उ ार राहत साममीको 

अिभलेख 
 

 
 
 
 
 
 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ९: वातावरण संरक्षण तथा िवप  व्यवःथापन  
 ९.२ ूिबयागत िःथित 

िवषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार

                                                            
82 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



९.२.१ वातावरणीय ूदूषण 
िनयन्ऽण (जल, भिूम, ध्वनी, 
वाय ुर खा ) 
(ःथाससंऐ, २०७४ को दफा 
११ उपदफा ४ को ङ १,२३ 
र २६) 

वातावरणीय ूदूषण
िनयन्ऽणका लािग कुनै 
कायर्बम नरहेको। 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

वातावरणीय ूदूषण
िनयन्ऽणका लािग  
कायर्बम रहेता पिन 
ूभावकारी नभएको। 
 
 
(आधार १) 

वातावरणीय ूदूषण
िनयन्ऽणका कायर्बम 
ूभावकारी पमा 
कायार्न्वयन भएको र वाय ु
ूदूषणको ःतर राि य 
मापदण्ड अनु प भएको। 
(आधार १,२,३,४) 

1. वािषर्क वजेट तथा कायर्बम,
2. नेपाल सरकारले व्यवःथा गरेको वा ःथानीय 
तहबाट ःथापना भएको केन्िबाट ूदूषणःतरको 
मापन(नमनुा)  

3. वाय ुूदूषणको ःतर खलुेको ूितवेदन 
4. *83नेपाल सरकारले वातावरण ूदषुणको जोिखम 
क्षेऽ पिहचान गरेका क्षेऽ वाहेकका ःथानको 
मापन नितजा आवँयक नपन, 

९.२.२ वातावरणमैऽी पूवार्धार 
 

ःथानीय वातावरण ऐन, 
वातावरणमैऽी नीित 
तथा कायर्बम नभएको 
 
 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

ःथानीय वातावरणमैऽी 
नीित तथा कायर्बम  
कायार्न्वनय भई 
वातावरणमैऽी ःथानीय 
शासनका पूवार्धार परुा गरी  
कम्तीमा १ वटा वडालाई 
वातावरणमैऽी वडा घोषणा 
गरेको  
(आधार १,२) 

ःथानीय वातावरणमैऽी नीित 
तथा कायर्बम कायार्न्वयन 
भई वातावरणमैऽी ःथानीय 
शासनका पूवार्धार परुा  गरी 
वातावरणमैऽी ःथानीय तह 
घोषणा गरेको  
 
 
(आधार १,२,३,४) 

1. वातावरणमैऽी ःथानीय नीित
2. वातावरणमैऽी वडा घोषणाको ूितवेदन 
3. वातावरणमैऽी ःथानीय तह घोषणाको ूितवदेन 
4. BEE, IEE  ःवीकृित गन सम्बन्धी ःथानीय कानून 
वा कायर्िविध 

९.२.३ िवप  जोिखम क्षेऽको 
पिहचान र नक्सा न  
(ःथाससंऐ, २०७४ को दफा 
११ उपदफा २ को न ४) 

िवप  जोिखम क्षेऽको
पिहचान र नक्सा न 
नभएको। 
 
 
(आधार नचािहने) 

िवप जोिखम क्षेऽको
पिहचान र नक्सा न 
भएको तर सो अनसुार 
कायर्बम तजुर्मा नभएको। 
 
(आधार १,४) 

कायर्योजना बमोिजम िवप
जोिखम क्षेऽको पिहचान र 
नक्सा नका आधारमा 
कायर्बम तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयन गिरएको। 
(आधार १,२,३) 

1. जोिखमक्षेऽको नक्सा
2. वािषर्क वजेट तथा कायर्बम 
3. सम्प  आयोजनाको सूची 
4. *84िवप  जोिखम क्षेऽको पिहचान र 
नक्सा नको भएको कायर्पािलकाबाट िनणर्य 
भएको अवःथामा माऽ सामान्य अवःथाको अ  
िदने।  

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - ९: वातावरण संरक्षण तथा िवप  व्यवःथापन 
९.३ पिरमाणात्मक िःथित 

 

सूचक नितजा 

                                                            
83 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
84 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
९.३.१ वातावरणीय 
क्षेऽ ूव र्नमा बजेट 
िविनयोजन 

वािषर्क पमा बाल उ ान/खलुाक्षेऽ
हिरयालीक्षेऽ िवःतारका लािग 
समानीकरण अनदुानको १ % भन्दा 
कम बजेट िविनयोजन तथा 
कायार्न्वयन भई चौतारीह  वा 
पोखरीह  वा सडक हिरयाली क्षेऽ 
िवःतार भएको। 
(आधार १,२) 

वािषर्क पमा बाल
उ ान/खलुाक्षऽे हिरयालीक्षेऽ 
िवःतारका लािग समानीकरण 
अनदुानको १‐३ % बजेट 
िविनयोजन तथा कायार्न्वयन भई 
चौतारीह  वा पोखरीह  वा 
सडक हिरयाली क्षेऽ िवःतार 
भएको। 
(आधार १) 

वािषर्क पमा बाल
उ ान/खलुाक्षऽे हिरयालीक्षेऽ 
िवःतारका लािग समानीकरण 
अनदुानको ३ % भन्दा बढी 
बजेट िविनयोजन तथा 
कायार्न्वयन भई चौतारीह  वा 
पोखरीह  वा सडक हिरयाली 
क्षेऽ िवःतार भएको। 
(आधार १) 

1. वािषर्क वजेट तथा कायर्बम  
2. *85वातावरणीय क्षेऽ 
ूव र्नको लािग कुनै बजेट 
तथा कायर्बम समावेश 
नभएको अवःथामा कमजोर 
अवःथाको अ  िदन।े  

९.३.२ वातावरण 
संरक्षणमा टोल िवकास 
संःथा, नागिरक तथा 
िनजी क्षेऽ र गै.स.स.को 
सहभािगता 

वातावरण संरक्षणका कुनै पिन
कायर्बममा टोल िवकास संःथा वा 
सामदुाियक संःथा, नागिरक तथा 
िनजी क्षेऽ र गै.स.स.को    
सहभािगता नरहेको। 
 
 
(आधार नचािहने ) 

वातावरण संरक्षणका ५०% सम्म 
कायर्बममा टोल वा सामदुाियक 
संःथा,  िवकास संःथा, नागिरक 
तथा िनजी क्षेऽ र गै.स.स.को 
सहभािगता रहेको। 
 
 
(आधार १,२,३) 

वातावरण संरक्षणका ५०% भन्दा
बढी कायर्बममा टोल िवकास 
संःथा वा सामदुाियक संःथा, 
नागिरक तथा िनजी क्षेऽ र 
गै.स.स.को सहभािगता रही 
वातारण संरक्षण सम्बन्धी 
योजनाह  कायार्न्वयन आएको। 
(आधार १,२,३) 

1. कायर्बममा नागिरक तथा िनजी 
क्षेऽको सहभािगता झल्कने 
दःतावेजको ूित  

2. ःथानीय जनसहभािगता नीित। 
3. *86टोल िवकास संःथा वा 

सामदुाियक संःथा, िनजी क्षेऽ 
वा गैससको तफर् बाट वातावरण 
संरक्षणका कायर्बममा लागत 
सहभािगता भएको अवःथामा 
माऽ उ म अवःथाको अ  
िदने।  

                                                            
85 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
86 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



सूचक 
नितजा 

कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
९.३.३ ःथानीय िवप  
व्यवःथापन कोषमा 
बजेट िविनयोजन र खचर् 
(वािषर्क पमा) 

तोिकएको छैन ।
 
 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

कूल पूजँीगत बजेटको ०.५% 
सम्म िबिनयोजन भई िवप  
व्यवःथापनको पूवर् तयारी वा 
ूितकायर् वा पनुलार्भको लािग 
िविनयोिजत बजेटको कम्तीमा 
५० ूितशत बजेट खचर् भएको 
(आधार १,२,३) 

कूल पूजँीगत बजेटको ०.५% 
भन्दा वढी िविनयोजन भई िवप  
व्यवःथापनको पूवर् तयारी वा 
ूितकायर् वा पनुलार्भको लािग 
िविनयोिजत बजेटको कम्तीमा 
५० ूितशत बजेट खचर् भएको 
(आधार १,२) 

1. वािषर्क वजेट तथा कायर्बम, 
2. िवप  व्यवःथापन कोषमा 
जम्मा रकम र खचर्को 
िववरण  

3. *87िवपद व्यवःथापन कोष 
ःथापना गरी बजेट िविनयोजन 
भएको अवःथामा सामान्य 
अवःथाको अ  िदन।े  

*88९.३.४ टोल िवकास 
संःथा। ःथानीय तहमा 
सामदुाियक संःथा गठन 
तथा स ालन 

टोल िवकास संःथा वा सामदुाियक 
संःथा गठन र स ालन सम्बन्धी 
कुनै काननु नभएको र कुनै पिन 
बःतीमा टोल िवकास संःथा गठन 
नभएको । 
 
 
(आधार नचािहने) 

टोल िवकास संःथा वा
सामदुाियक संःथा गठन र 
स ालन सम्बन्धी काननु तजुर्मा 
भई केही वःतीह मा टोल 
िवकास संःथा वा सामदुाियक 
संःथा गठन भएको । 
 
(आधार १,२,४) 

टोल िवकास संःथा वा 
सामदुाियक संःथा गठन र 
स ालन सम्बन्धी काननु तजुर्मा 
भई सो काननुका आधारमा ८० 
% भन्दा बढी घरधरुी टोल 
िवकास संःथामा आव  भई 
स ालन भएको। 
(आधार १,२,३,४,५ ) 

1. *89टोल िवकास संःथा वा 
सामदुाियक संःथा गठन र 
स ालन सम्बन्धी काननुको 
ूित,  

2. *90टोल िवकास सःथा वा 
सामदुाियक संःथा मा आव  
सदःयह को संख्या 

3. ःथानीय तहको बःतगुत िववरण 
4. *91टोल िवकास संःथा वा  
सामदुाियक संःथा सम्बन्धी 
ःथानीय कानूनी व्यवःथा 
भएकोमा सामान्य अवःथाको 

                                                            
87 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
88 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट पिरमाजर्न गिरएको। 
89 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट पिरमाजर्न गिरएको । 
90 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट िमलाइएको। 
91 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 



सूचक 
नितजा 

कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
अ  िदने।

5. *92ःथानीय टोल िवकास संःथा 
वा सामदुाियक संःथा वातावरण 
संरक्षणमा पिरचालन नभएको 
अवःथामा अ  दिनने। 

९.३.५ एम्बलुेन्स, 
अग्नी िनयन्ऽण जःता 
आकिःमक सेवाह को 
उपलब्धता   

एम्बलुेन्स, अग्नी िनयन्ऽण जःता
आकिःमक सेवाह  उपलब्ध नभएको 
। 
 
 
(आधार नचािहने) 

एम्बलुेन्स, अग्नी िनयन्ऽण जःता 
आकिःमक सेवाह मा ५०% 
सम्म जनसंख्याको पहुँच भएको। 
 
(आधार १) 

एम्बलुेन्स, अग्नी िनयन्ऽण जःता
आकिःमक सेवाह मा ५०% 
भन्दा वढी जनसंख्याको पहुँच 
भएको। 
 
(आधार १,२,३) 

1. एम्बलुेन्स, अग्नी िनयन्ऽण
जःता सेवाह को सचुी  

2. आकिःमक सेवाह को 
पहुँचको समीक्षा ूितवेदन  

3. *93सबै बःतीह मा एम्बलुेन्स, 
दमकल पग्न सक्ने सडक 
पूवार्धार भएको अवःथामा 
माऽ उ म अवःथाको अ  
िदने।  

 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - १०: सहकायर् र समन्वय 
१०.१ समम िःथित 

 

सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा- २ अवःथा- ३ अवःथा- ४ ूमाणीकरणको आधार

                                                            
92 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
93 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
 



सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा- २ अवःथा- ३ अवःथा- ४ ूमाणीकरणको आधार
१०.१.१ स , ूदेश र 
ःथानीय तह बीचको 
सहकायर् र समन्वय 
(नेपालको संिवधानको 
धारा २३५) 

ःथानीय तहले आफ्ना
नीित तथा कायर्बम तय 
गदार् स  र ूदेशसँग 
गनुर्पन नीितगत र 
कायर्गत समन्वय 
नगरेको 
 
 
(आधार नचािहने) 

ःथानीय तहले
आफ्ना नीित तथा 
कायर्बम तय गदार् 
स  र ूदेशसँग 
गनुर्पन नीितगत र 
कायर्गत समन्वयका 
लािग आवँयक 
िनणर्य गरेको तर 
काननु 
बिननसकेको। 
 
(आधार १ ) 

आफ्ना नीित तथा
कायर्बम तय गदार् स  
र ूदेश सँग गनुर्पन 
नीितगत र कायर्गत 
समन्वय आिंशक पमा  
गरेको । 
 
 
 
(आधार १,२,३) 

स र ूदेशसँग गनुर्पन
नीितगत र कायर्गत 
समन्वय गरेर माऽ आफ्ना 
नीित तथा कायर्बम तय 
गन गरेको तथा ःथानीय 
तहले ूदेशलाई बाँडफाँट 
गनुर्पन राज  रकम 
िनयिमत पमा उपलब्ध 
गराएको। 
(आधार १,२,३,४) 

1. अन्तर सरकार समन्वय सम्बन्धी 
नीितगत िनणर्यको ूित 

2. वािषर्क वजेट तथा कायर्बममा 
समन्वय र साझेदारी 

3. बाँडफाँट रकम ूदेशमा बझुाएको 
ूमाण 

4. *94समपूरक अनदुान, िवशेष 
अनदुान र साझेदारी कायर्बमको 
लािग ूदेश तथा स मा कायर्बम 
ूःताव पेश भएको अवःथामा माऽ 
अवःथा ३ को अ  ूदान गन।  

१०.१.२ अन्तर 
ःथानीय तह सहकायर् र 
समन्वय (ूाकृितक 
ौोतको संरक्षण र 
उपयोग, पूवार्धार िनमार्ण, 
वातावरण संरक्षण तथा 
फौहोरमैला व्यवःथापन, 
आपतकालीन सेवा 
व्यवःथापन,राज  
स लन आिद) 
(ःथाससंऐ, २०७४ को 
दफा २६) 
(सह-लगानीका 
योजनाह  :  ल्याण्डिफल 

साझा सरोकारका
िवषयह मा सहकायर् र 
समन्वयका क्षेऽह  
पिहचान नभएको र सो 
सम्बन्धमा कुनै पहल 
नभएको। 
 
 
 
(आधार नचािहने) 

साझा सरोकारका
िवषयह मा  
सहकायर् र समन्वय 
गन क्षेऽह  पिहचान 
भएको तर सो 
सम्बन्धी नीित र 
संरचना तयार  
नभएको । 
 
 
 
(आधार १) 

साझा सरोकारका 
िवषयह मा सहकायर् र 
समन्वय गन क्षेऽह  
पिहचान भई सो 
सम्बन्धी नीित र 
संरचना तयार  
भएको । 
 
 
 
 
(आधार १,२) 

साझा सरोकारका
िवषयह मा सहकायर् र 
समन्वय गन सम्बिन्धत 
ःथानीय तहको नीित र 
संरचना िनमार्ण भई  हरेक 
वषर् कम्तीमा एक क्षेऽमा 
सहलगानीका कायर्बमह  
स ालनमा आएको। 
 
(आधार १,२,३,४) 

1. ःथानीय तहको वािषर्क नीित तथा 
कायर्बममा सहकायर् र समन्वयको 
नीित तथा कायर्बम समावेश 
भएको िववरण 

2. संरचनाको खाका सिहतको सहकायर् 
र समन्वय नीित  

3. बैठकमा उपिःथित र िनणर्यको ूित 
4. *95वािषर्क कायर्बम तथा बजेटमा 

अन्तर ःथानीय तहसगँको 
सहकायर्मा आयोजना कायर्बम तथा 
राजःव पिरचालन सम्बन्धी कायर् 
भएको अवःथामा माऽ अवःथा ४ 
को अ  िदने।  
 

                                                            
94 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
95 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
 



सूचक क्षऽ अवःथा -१ अवःथा- २ अवःथा- ३ अवःथा- ४ ूमाणीकरणको आधार
साईट, अग्नी िनयन्ऽण, 
सडक हिरयाली, 
प्लाि क िनयन्ऽण, 
ःवाःथ्य िशक्षा, 
रंगशाला, खेलकुद,  
पयर्टन, बोटािनकल 
गाडन, नदी िनयन्ऽण, 
िसंचाई, खानेपानी आदी) 

 
 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - १०: सहकायर् र समन्वय  
१०.२  ूिबयागत िःथित 

िवषय सम्बन्धी  सूचक कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
१०.२.१ दईु वा सो भन्दा बढी 
ःथानीय तहको सरोकारको िवषयमा 
ब  ेसिमितह को गठन र स ालन  
(ःथाससंऐ, २०७४ को दफा २६ 
अन्तगर्त) 

ःथानीय तहबीच साझा
िहत र सरोकारका 
िवषयमा आवँयक पन 
कुनै पिन संयक्त 
सिमित गठन 
नभएको। 
(आधार नचािहने) 

ःथानीय तहबीच साझा िहत र
सरोकारका िवषयमा 
आवँयक पन संयक्त सिमित 
गठन भएको तर सिमित 
िबयाशील नभएको । 
(आधार १) 

ःथानीय तहबीच साझा िहत र
सरोकारका िवषयमा आवँयक 
पन  संयक्त सिमित गठन भई 
सिमितह  िबयाशील रहेको । 
(आधार १,२) 

1. संयक्त सिमित गठनको उपिःथित र 
िनणर्य पिुःतका, 

2. संयक्त सिमितको  पिछल्लो 
बैठकको िनणर्यको ूित। 
 

 

ःवमूल्या न िवषयक्षऽ - १०: सहकायर् र समन्वय  
१०.३  पिरमाणात्मक िःथित 

 

सूचक 
नितजा 

कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
१०.३.१ अन्तर 
सरकारी समन्वय 
तथा सहजीकरण  

ःथानीय तहले स ीय र
ूदेशःतरको आयोजना 
कायार्न्वयनमा समन्वय, 
सहजीकरण र सहयोग 
गनर्  िवषयमा कुनै पिन 
जानकारी नभएको । 

ःथानीय तहले स ीय र
ूदेशःतरको आयोजना 
कायार्न्वयनमा समन्वय, 
सहजीकरण र सहयोग गनर्  
िवषयमा जानकारी भई 
समन्वयको संरचना तयार 

ःथानीय तहले स ीय र
ूदेशःतरको आयोजना 
कायार्न्वयनमा समन्वय, 
सहजीकरण र सहयोग गनर्  
िवषयमा जानकारी भई 
समन्वयका लािग संरचना 

1. अन्तर सरकारी समन्वय तथा सहजीकरण संरचना 
गठनको िनणर्य ूितिलिप  

2. तीनै तहका सरकारह का बीच समन्वयात्मक 
पमा स ािलत कायर्बमको सूची  

3. वािषर्क वजेट तथा कायर्बम (सम्बिन्धत 
पेज/खण्ड)। 



सूचक 
नितजा 

कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
 
 
(आधार नचािहने) 

भएको तर िबयाशील
नभएको। 
(आधार १,२) 

तयार भई संरचना िबयाशील
भएको । 
(आधार १,२,३,४) 

4. *96सशतर् अनदुान, समपूरक अनदुान र िवशेष 
अनदुानबाट कायार्न्वयनमा रहेका आयोजनाको 
िनयिमत आिथर्क तथा भौितक ूगित ूितवेदन 
अनदुान उपलब्ध गराउन ेिनकायमा पठाएको ूमाण 
भएको अवःथामा माऽ उ म अवःथाको अ  िदन।े  
 

१०.३.२ अन्तर 
ःथानीय तह साझेदारी 

लागत न्यूनीकरण, ॐोत
साधनको अिधकतम 
उपयोग वा ूभावकारी 
सेवा ूवाहको लािग अन्य 
गाउँपािलका वा 
नगरपािलकासगँ 
साझेदारीमा आयोजनाको 
संयक्त व्यवःथापन गन 
सन्दभर्मा कुनै  कायर् 
नभएको । 
(आधार नचािहने) 

लागत न्यूनीकरण, ॐोत
साधनको अिधकतम उपयोग 
वा ूभावकारी सेवा ूवाहको 
लािग अन्य गाउँपािलका वा 
नगरपािलकासगँ साझेदारीमा 
आयोजनाको संयक्त 
व्यवःथापन गनर् कम्तीमा 
एउटा  कायर्बम स ालन 
भएको । 
 
(आधार १,२) 

लागत न्यूनीकरण, ॐोत
साधनको अिधकतम उपयोग 
वा ूभावकारी सेवा ूवाहको 
लािग अन्य गाउँपािलका वा 
नगरपािलकासगँ साझेदारीमा 
आयोजनाको संयक्त 
व्यवःथापन गनर् १ भन्दा 
बढी  कायर्बम स ालन 
भएको । 
 
(आधार १,२) 

1. वािषर्क िवकास कायर्बमको ूित,
2. ःथानीय तहह बीच साझेदारी भएको िनणर्य 

पिुःतका। 

१०.३.३ िजल्ला 
समन्वय सिमित 
सँगको समन्वय 

िवकास िनमार्ण सम्बन्धी
कायर्मा सहजीकरण गनर् 
िजल्ला समन्वय 
सिमितबाट ूा  पृ पोषण, 
सझुाव तथा अनगुमन 
ूितवेदन मािथ 
कायर्पािलकामा कुनै 

िवकास िनमार्ण सम्बन्धी
कायर्मा सहजीकरण गनर् 
िजल्ला समन्वय सिमितबाट 
ूा  पृ पोषण, सझुाव तथा 
अनगुमन ूितवदेन मािथ 
कायर्पािलकामा छलफल 
भएको तर सो सम्बन्धमा कुनै 

िवकास िनमार्ण सम्बन्धी
कायर्मा सहजीकरण समन्वय 
सिमितबाट ूा  पृ पोषण, 
सझुाव तथा अनगुमन 
ूितवेदन मािथ 
कायर्पािलकामा छलफल भई 
आवँयक िनणर्य भएको । 

1. िजल्ला समन्वय सिमितवाट ूा पृ पोषण,
अनगुमन  ूितवेदन तथा सझुावको ूित, 

2. िजल्ला िभऽका ःथानीय तहह बीच समन्वय बैठक 
र िनणर्य पिुःतका । 

3. *97िजल्ला समन्वय सिमितमा पठाउन ुपन ूितवदेन 
िनयिमत पठाएको र िजल्ला समन्वय सिमितबाट 
अनगुमन भई सझुाव निदएको अवःथामा उ म 

                                                            
96 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
97 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
 



सूचक 
नितजा 

कमजोर सामान्य उ म ूमाणीकरणको आधार
छलफल नभएको  
(आधार नचािहने) 

िनणर्य नभएको
(आधार १,४) (आधार १,२,३) 

अवःथाको अ  िदन।े
4. *98िजल्ला समन्वय सिमितमा पठाउन ुपन 
ूितवेदन िनयिमत पठाएको अवःथामा सामान्य 
अवःथाको अ  िदन।े 

 

अनसुूची ३ 

दफा ३ को उपदफा ३ सँग सम्बिन्धत  
सूचकह को अंकभार गणना 

सूचक क्षऽ १:  शासकीय ूबन्ध 
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सूचक क्षऽ २: स ठन तथा ूशासन 
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98 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
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समम अवःथा  ूिबयागत अवःथा  पिरमाणात्मक अवःथा 
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अनसुूची-४ 
(दफा ६ को उपदफा (४) सँग सम्बिन्धत) 
ःथानीय तहको ःवमूल्या न कायर्योजना 

ब.सं. िबयाकलापह समय सीमा
१ 

ःथानीय तहको वािषर्क कायर्बममा LISA सम्बन्धी कृयाकलापलाई समावेश गन  
वािषर्क िवकास कायर्बम तजुर्मा समय असार १०
गतेिभऽ 

२ पिरच्छेद ३ बमोिजम फोकल पसर्न तोक्ने ूत्येक वषर् ौावण पिहलो ह ािभऽ
३ सम्पकर्  व्यिक्तको संयोजकत्वमा आवँयक सबै ूमाणीकरणको आधारह (Means of verification) को

स लन तथा िव षेणात्मक ूितवेदनको तयारी गन । ूमाणीकरणको आधारह को स लन/तयारी गरी 
ूणालीमा ूिव ी गन कायर्लाई वषर्भरी नै िनरन्तरता िदन े। 

िनरन्तर 

4 ःथानीय तहको ःवमूल्या नको लािग तयारी बैठक गरी ूमाणीकरणको आधारह स लन/तयार भएको
सिुनि त गन  

ूत्येक वषर् ौावण मसान्तिभऽ 

५ पिरच्छेद ३ बमोिजम LISA को उ ेँय, िविध, ूणालीबारे ूिशक्षण कायर्बम स ालन गन  ूत्येक वषर् काितर्क मसान्तिभऽ
६ सहभािगतात्मक छलफल र िव षेणको आधारमा सम्विन्धत िवषय क्षेऽको ःवमूल्या नको अ भार िनधार्रण

गन एवं ःवमूल्या नको ूणालीमा आधािरत भई ूारिम्भक नितजा तयार गन ।  
ूत्येक वषर् मंिसर १५ गतेिभऽ 

७ *99ूारिम्भक नितजा तयार गरी पृ पोषणको लािग िजल्ला समन्वय सिमितमा पठाउन।े ूत्येक वषर् मंिसर मशान्तिभऽ
८ *100िजल्ला समन्वय सिमितबाट ूा  पृ पोषण समेत िमलाएर तयार भएको ूारिम्भक नितजा ूमखु 

ूशासकीय अिधकृतले छलफलका लािग कायर्पािलकाको बैठकमा पेश गन ।  
ूत्येक वषर् पौष  १५ गते िभऽ 

९ उिल्लिखत चरण परुा गरी तयार पािरएको ःवमूल्या नको अिन्तम नितजा कायर्पािलकाबाट अनमुोदन गन।
 

ूत्येक वषर् पौष मसान्त ह ािभऽ 

१० ःवमूल्या नको अिन्तम नितजाको समम समीक्षा गनः
1) सबल र कमजोर क्षेऽह को पिहचान गन, 
2) गत वषर्को तथा अन्य ःथानीय सरकारको नितजासँग हालको नितजा तलुना गन, 
3) कमजोर रहेका क्षेऽह को सधुारका लािग कायर्योजना तयार गन । 

ूत्येक वषर् पौष मसान्तिभऽ 

११ कायर्पािलकाले अनमुोदन गरेको ७ िदनिभऽ मूल्या नको नितजा कायार्लयको वेवसाइटमा राख्ने र
कायार्लयको सूचनापाटीमा ूकाशन गन।  

माघ पिहलो ह ािभऽ 

                                                            
99 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
100 पिहलो स शोधन २०७८।०९।१८ बाट थप भएको। 
 



ब.सं. िबयाकलापह समय सीमा
१२ ःवमूल्या न कायर् सम्प  भएप ात सो को अिन्तम नितजा त्यसपिछ लग ै बःने गाउँ/नगरसभामा

जानकारीको लािग पेश गन। 
सभाको बैठक बसेको समयमा  



अनसुूची ५ 
मूल्या न तािलका 

िस.न.  सूचक न.  सूचक क्षऽ  पूणार्   ूा ा   कैिफयत 

सूचक क्षऽ १: शासकीय ूबन्ध  
१  १.१.१     सभाको स ालन ूिबया  १       

२  १.१.२    कायर्पािलकाको िनणर्य ूिबया  १       

३  १.१.३    सभा।कायर्पािलकाले बनाएका ःथानीय काननु (ऐन, िनयम,  िनदिशका,  कायार्िविध 
र मापदण्ड) तथा िनणर्यह को सावर्जिनकीकरण 

१ 
     

४  १.२.१     सभा र कायर्पािलकाका सिमित/उप-सिमित स ालन सम्बन्धी कायर्िविध  १       

५  १.२.२     कायर्पािलकाको बैठक स ालन (बैठक बोलाउन,े  िमित ःथान तोक्न,े कायर्सूची 
उपलब्ध गराउन,े गणपूरक संख्या, िनणर्य पिुःतकामा हःताक्षर, िनणर्यमा असहमित 
आिद) 

१ 
     

६  १.२.३     आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली   १       

७  १.२.४    ःथानीय तहका पदािधकारीह को सम्प ी िववरण  १       

८  १.३.१    मूल्या न अविधमा बसेको कायर्पािलकाको बैठक संख्या  १       

९  १.३.२    लेखा ूणालीमा SUTRA को ूयोग  १       

सूचक क्षऽ २: संगठन तथा ूशासन 
१०  २.१.१    गाउँ/नगरपािलकाको क्षमता िवकास   १       

११  २.१.२     ूितवेदन तथा  िववरण ूषेण   १       

१२  २.२.१   िवषयगत िवभाग, महाशाखा,  शाखा, उपशाखा, एकाइह  एवं जनशिक्तको काम, 
कतर्व्य, अिधकार र िजम्मेवारीको कायर्िववरण   १ 

     

१३  २.२.२    ःथायी पदपूितर् नगन भिनएका पदह मा  करारबाट माऽ पदपूितर्  १       

१४  २.२.३   कमर्चारीह को कायर् सम्पादन सम्झौता   १       

१५  २.३.१    जनशिक्त क्षमता िवकासमा लगानी   १       

१६  २.३.२     ूमखु ूशासकीय अिधकृतको  उपिःथित (िदन)।(आफ्नो क्षेऽिभऽ काजमा 
रहेको अविध समेत) 

१ 
     

१७  २.३.३    क्षमता िवकास कायर्बममा पदािधकारी र कमर्चारीह को सहभािगता।  १       



िस.न.  सूचक न.  सूचक क्षऽ  पूणार्   ूा ा   कैिफयत 

सूचक क्षऽ ३: वािषर्क बजेट तथा योजना व्यवःथापन 
१८  ३.१.१     वािषर्क बजेट तथा कायर्बम र आविधक योजना तजुर्मा  १       

१९  ३.१.२    बजेट तथा कायर्बम तजुर्मा र पािरत गन कायर्मा सम्ब सिमित र समन्वय  १       

२०  ३.२.१     िदगो िवकासका लआयह को ःथानीयकरण  १       

२१  ३.२.२     िवषयक्षऽगत पमा बजेट िसिल  िनधार्रण   १       

२२   ३.२.३     बजेट ूःतिुत तथा ःवीकृित  १       

२३  ३.२.४     गैरसरकारी स  संःथाह ले गाउँ/नगर सभाबाट पािरत गरी योजना कायार्न्वयन    १       

२४  ३.३.१    कूल वािषर्क बजेटमा आन्तिरक आयको िहःसा।  १       

२५  ३.३.२  पाँच  लाख भन्दा कम लागतका योजनाले कूल पूजँीगत बजेटको ओगटेको 
िहःसा 

१ 
     

२६  ३.३.३  वािषर्क आन्तिरक आय बिृ  गत वषर्को तलुनामा  १       

२७  ३.३.४  गैसस  माफर् त योजना कायार्न्वयन गरेको अवःथामा गै.स.स.को नगद लागत 
साझेदारी।  

१ 
  

२८  ३.३.५  समपरुक  अनदुानबाट स ालन हनु ेआयोजनाह मा लागत साझेदारीका लािग 
िविनयोिजत बजेट 
 

१    
 

सूचक क्षऽ ४:  िव ीय एवम ्आिथर्क व्यवःथापन 
२९  ४.१.१  आन्तिरक ॐोत   १       

३०  ४.१.२  िवि य अनशुासन  १       

३१  ४.२.१  आय  व्ययको वगीर्करण तथा लेखा नका लािग नेपाल सरकार ारा िनधार्िरत 
प ित र ढाँचाको ूयोग  

१ 
     

३२  ४.२.२  आय र व्ययको िववरण सावर्जिनकीकरण      १       

३३  ४.२.३  ूचिलत काननु अनसुार   खिरद गु योजना र वािषर्क खिरद योजना तयारी र 
कायार्न्वयन 

१ 
     

३४  ४.२.४  वािषर्क बजेट कायार्न्वयनको ूगित समीक्षा  १       

३५  ४.३.१  रकमान्तर   १       

३६  ४.३.२  ूशासिनक खचर्  १       

३७  ४.३.३  पूजँीगत खचर्  १       



िस.न.  सूचक न.  सूचक क्षऽ  पूणार्   ूा ा   कैिफयत 

३८  ४.३.४  राजःव स लन   १       

३९  ४.३.५  खचर् गन अिख्तयारी  १       

सूचक क्षऽ ५: सेवा ूवाह 
४०  ५.१.१  सेवा ूवाह  १       

४१  ५.१.२  वडाले उपलब्ध गराउन ेसेवा  १       

४२  ५.१.३  सेवा ूितको सन्तु ी  १       

४३  ५.२.१  सेवा  ूवाहमा ूिविधमा आधािरत टोकन,  अनलाइन रिज ेसन वा कम्प्यटुर 
िविल  ूिविधको ूयोग  

१ 
     

४४  ५.२.2  सेवा ूवाहको मापदण्ड (SOP)  १       

४५  ५.२.३  बैिक  ूणालीबाट भक्तानी  १       

४६  ५.२.४  वडामा सेवा ूवाहको वैकिल्पक व्यवःथा  १       

४७  ५.३.१  गनुासो फछ\य ट  १       

४८  ५.३.२  सामािजक सरुक्षा भ ा बै  खाता माफर् त भक्तानी  १       

४९  ५.३.३  जन्मेको िमितले ३५ िदनिभऽ दतार् भएको कूल जन्मदतार् संख्या  १       

५०  ५.३.४  सावर्जिनक सनुवाइ  १       

५१  ५.३.५  सेवा  ूवाहमा घम्ती सेवाको ूयोग घम्ती सेवाका क्षेऽह  (खोप,  िभटािमन ए 
िवतरण,  ःवाःथ्य िशिवर,  कृिष पश ु सम्बन्धी सेवाह  व्यिक्तगत घटना दतार् 
आिद) 

१ 
     

५२  ५.३.६  िशक्षामा सबै बालबािलको पहुँच  १       

५३  ५.३.७  ःवाःथ्य सेवामा नागिरकको पहुँच  १       

५४  ५.३.८  कृिष र पश ुसेवा  १       

५५  ५.३.९  ःथानीय उत्पादनको ूवाह र बजारीकरण    १       

सूचक क्षऽ ६:  न्याियक कायर्सम्पादन 
५६  ६.१.१  न्याय सम्पादन  १       

५७  ६.२.१  मेलिमलाप कतार्को व्यवःथा  १       

५८  ६.२.२  न्याियक सिमितको िनणर्य ूकृया  १       

५९  ६.२.३  न्याियक सिमितको ूितवेदन ूणाली  १       



िस.न.  सूचक न.  सूचक क्षऽ  पूणार्   ूा ा   कैिफयत 

६०  ६.३.१  उजूरी  फ ट  १       

६१  ६.३.२  न्याियक सिमितको िनणर्य उपर पनुरावदेन  १       

६२  ६.३.३  मेलिमलाप केन्ि गठन   १       

सूचक क्षऽ ७:  भैितक भैितक पूवार्धार 
६३  ७.१.१  सडक यातायात गु योजना अनसुार सडक पूवार्धार िनमार्ण  १       

६४  ७.१.२  जोिखम संवेदनशील भ-ूउपयोग योजना  १       

६५  ७.१.३  भौितक पूवार्धार िवकासमा सावर्जिनक- िनजी साझेदारी नीित   १       

६६  ७.२.१  बालमैऽी तथा अपा मैऽी पूवार्धार  १       

६७  ७.२.२  िनिमर्त पूवार्धारको उपयोग र िदगो व्यवःथापन  १       

६८  ७.२.३  आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन- ूारिम्भक वातवरणीय ूभाव मूल्या न (IEE) 
र वातावारणीय  ूभाव मूल्या न (EIA) 

१ 
     

६९  ७.२.४  राि य भवनसंिहता र मापदण्ड  १       

७०  ७.३.१  सडकको िवःतार   १       

७१  ७.३.२  सडकको ःतर उ ित  १       

७२  ७.३.३  खानेपानी सेवा िवःतार  १       

७३  ७.३.४  वािषर्क योजनाको कायार्न्वयन िःथित    १       

७४  ७.३.५  फोहोर मैला व्यवःथापन   १       

७५  ७.३.६  औ ौिगक पूवार्धार  १       

सूचक क्षऽ ८: सामािजक समावेशीकरण 
७६  ८.१.१  सामािजक िवभेदको न्यूनीकरण  १       

७७  ८.१.२  समानपुाितक सहभािगता  १       

७८  ८.२.१  सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण  १       

७९  ८.२.२  घरेल ुिहंसा अन्त्यका लािग बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अिभयान  १       

८०  ८.२.३ 
बालौम, बालिववाह, बहिुववाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जःता ूथासँग 
सम्बिन्धत कायर्ह  

१       

८१  ८.२.४  लै ीक समनाता तथा सामािजक समाबेिशकरण बजेट परीक्षण (GESI Audit)  १       

८२  ८.३.१  मिहला िव  हनुे घरेल ुिहंसाको घटनामा कमी (अिघल्लो आ. व. को १       



िस.न.  सूचक न.  सूचक क्षऽ  पूणार्   ूा ा   कैिफयत 

तलुनामा)  

८३  ८.३.२ 
बालौम, बालिववाह, बहिुववाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जःता ूथा 
रोकथामका लािग तजुर्मा गिरएका कायर्बममा  लगानी (सशतर् अनदुान बाहेक 
बाँकी वजेटको) 

१       

८४  ८.३.३ 
मिहला/दिलत/अपाङ्ता भएका व्यिक्त संयोजक/ अध्यक्ष भएको उपभोक्ता 
सिमितह को सङ्ख्या (कूल गिठत उपभोक्ता सिमितको) 

१       

८५  ८.३.४ 
आिथर्क तथा सामािजक पमा पिछ परेका मिहला, बालबािलका, दिलत, अपा ता 
भएका व्यिक्त, ज्ये  नागिरक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समदुायको सामािजक 
र आिथर्क उत्थानमा गिरने लगानी (सशतर् अनदुान बाहेक बाकँी वजेटको) 

१ 
   

सूचक क्षऽ ९ : वातावरण संरक्षण तथा िवप  व्यवःथापन 
८६  ९.१.१  िवप  व्यवःथापन  १       

८७  ९.२.१  वातावरणीय ूदूषण िनयन्ऽण (जल, भिूम, ध्वनी, वाय ुर खा )  १       

८८  ९.२.२  वातावरणमैऽी पूवार्धार  १       

८९  ९.२.३  िवप  जोिखम क्षेऽको पिहचान र नक्सा न  १       

९०  ९.३.१  वातावरणीय क्षेऽ ूव र्नमा बजेट िविनयोजन  १       

९१  ९.३.२  वातावरण संरक्षणमा टोल िवकास संःथा, नागिरक तथा िनजी क्षेऽ र गै.स.स.को 
सहभािगता 

१ 
     

९२  ९.३.३  ःथानीय िवप  व्यवःथापन कोषमा बजेट िविनयोजन (वािषर्क पमा)  १       

९३  ९.३.४  टोल िवकास वा सामदुाियक संःथा गठन तथा स ालन  १       

९४  ९.३.५  एम्बलुेन्स, अग्नी िनयन्ऽण जःता आकिःमक सेवाह को उपलब्धता    १       

 
 

सूचक १० : क्षऽ सहकायर् र समन्वय 
९५  १०.१.१  स , ूदेश र ःथनीय तहबीचको सहकायर् र समन्वय  १       

९६  १०.१.२  अन्तर ःथानीय तह सहकायर् र समन्वय (ूाकृितक ौोतको संरक्षण र उपयोग, पूवार्धार िनमार्ण, 
वातावरण संरक्षण तथा फौहोरमैला व्यवःथापन, आपतकालीन सेवा  व्यवःथापन, राज  स लन 
आिद) 

१ 
     



९७  १०.२.१  दईु वा सो भन्दा बढी ःथानीय तहको सरोकारको िवषयमा ब  ेसिमितह को गठन र स ालन   १       

९८  १०.३.१  अन्तर सरकारी समन्वय तथा सहजीकरण   १       

९९  १०.३.२  अन्तर ःथानीय तह साझेदारी  १       

१००  १०.३.३  िजल्ला समन्वय सिमितसँगको समन्वय  १       

जम्मा  १००      
 



मूल्या नको साराशं 

 
 

िस.न. 
िवषय क्षऽ 

सूचक संख्या 

पूणार्  
जम्मा  समम  अवःथा  ूकृयागत अवःथा  पिरमाणात्मक अवःथा 

1 सूचक क्षेऽ १   :  शासकीय ूबन्ध   9 3 4 2 9 

2 सूचक क्षेऽ २   :  स ठन तथा ूशासन  8 2 3 3 8 

3 सूचक क्षेऽ ३   : वािषर्क बजेट तथा योजना तजुर्मा व्यवःथापन  11 2 4 5 11 

4 सूचक क्षेऽ ४   :  िव ीय एवम ्आिथर्क व्यवःथापन  11 2 4 5 11 

5 सूचक क्षेऽ ५   : सेवा ूवाह  16 3 4 9 16 

6 सूचक क्षेऽ ६   : न्याियक कायर्सम्पादन  7 1 3 3 7 

7 सूचक क्षेऽ ७   :  भौितक पूवार्धार  13 3 4 6 13 

8 सूचक क्षेऽ ८   : सामािजक समावेशीकरण  10 2 4 4 10 

9 सूचक क्षेऽ ९   :  वातावरण संरक्षण तथा िवप  व्यवःथापन  9 1 3 5 9 

10 सूचक  क्षेऽ १०: सहकायर् र समन्वय  6 2 1 3 6 

कूल जम्मा  100 21 34 45 100 
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