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स्थानीय तह संस्थागत क्षमतास्वमूल्याङ्कनस्वमूल्याङ्कन काययववधि, २०७७ 

प्रस्तावनााः स्थानीय तहको काययप्रकृया र उपलब्िीहरुको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दबुयल पक्षहरुको 
पवहचान गनय, ववकास तथा सशुासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी धलन, आवधिक समीक्षाको लाधग 
आिार प्राप्त गनय र गाउँपाधलका तथा नगरपाधलकाहरुको बीचमा तलुनायोग्य सूचकहरु तजुयमा गरी 
प्रधतस्पिायत्मक सिुारमा अग्रसर गराईस्थानीयतहलाईसक्षमरप्रभावकारीबनाउन वाञ्छनीय भएकोले 
स्थानीयसरकारसंचालनऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनको लाधग सङ्घीय माधमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालयले स्थानीय तह संस्थागतक्षमता स्वमूल्याङ्कन काययववधि,२०७७ तजुयमा गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारम्भभक 

१. संम्क्षप्त नाम र प्रारभभ : (१) यस काययववधिको नाम "स्थानीय तह संस्थागतक्षमता स्वमूल्याङ्कन 
काययववधि, २०७७"  रहेको छ ।  

(२)  यो काययववधि तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ ।  

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववधिमा,- 

(क)  “अङ्कभार” भन्नाले यस काययववधिको अनसूुची १ मा उल्लेख भए बमोम्जम कूल १०० 
पूर्ायङ्कमा धनिायररत सूचक अनसुारको प्राप्त गनय सवकन ेअधिकतम अङ्कलाई सभझन ुपछय।  

(ख) “ऐन” भन्नाले स्थानीयसरकारसंचालनऐन, २०७४ सभझन ुपछय । 

(ग)  “प्रधतवेदन” भन्नाले स्वमूल्याङ्कनबाट प्राप्त नधतजालाई सभप्रषेर् गनयका लाधग तोवकएको 
ढाँचा बमोम्जमको वववरर्लाई सभझन ुपछय।सो शब्दले सूचना प्रववधिमा आिाररत 
ढाँचाबाट प्राप्त वववरर्लाई समेत जनाउँछ ।  

(घ)  “मन्रालय” भन्नाले सङ्घीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय सभझन ुपछय ।   

(ङ) “सूचक” भन्नाले यस काययववधिको अनसूुची २ मा उल्लेख गररएका सूचकहरुलाई 
सभझन ुपछय।  

(च)  “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपाधलका तथा नगरपाधलकालाई सभझन ुपछय र सो शब्दले 
उपमहानगरपाधलका र महानगरपाधलकालाई समेत जनाउँछ।  
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(छ)  “स्वमूल्याङ्कन” भन्नाले गाउँपाधलका।नगरपाधलकाले दफा ३ को उपदफा (१) 
बमोम्जमका ववषय क्षेरमा भएको उपलब्िीर उपलब्िी हाधसल गनय अवलभबन 
गररएको प्रवियालाई सभझन ुपछय ।    

 

पररच्छेद २ 

स्वमूल्याङ्कनको ववषयक्षेर र सूचकहरु 

३. स्वमूल्याङ्कनका ववषयक्षेरहरुाः (१) यस काययववधिको अिीनमा रही स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनका 
ववषयक्षेरहरू देहाय बमोम्जम हनुेछन ाः÷ 

(क) शासकीय प्रबन्ि   
(ख) सँगठन तथा प्रशासन  
(ग) वावषयक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन   
(घ) ववत्तीय एवं आधथयक व्यवस्थापन   
(ङ) सावयजधनक सेवा प्रवाह  
(च) न्यावयक काययसभपादन   
(छ) भौधतक पूवायिार   
(ज) सामाम्जक समावेशीकरर्   
(झ) वातावरर् संरक्षर् तथा ववपद् व्यवस्थापन 
(ञ) सहकायय र समन्वय  

(२) उपदफा (१) बमोम्जमका ववषयक्षेर अन्तगयत अनसूुची १ अनसुारका मूल्याङ्कनका 
सूचकहरू रहनेछन  । 

(३) उपदफा (१) बमोम्जमका क्षेरहरुको स्वमूल्याङ्कनकासूचकहरूकोअङ्कभारगर्ना अनसूुची 
२ बमोम्जम हनुेछ।  
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पररच्छेद ३ 

स्वमूल्याङ्कनका प्रकृया तथा अङ्कभार   

४.  स्वमूल्याङ्कन प्रकृयााः(१) सबै स्थानीय तहले देहाय बमोम्जम स्वमूल्याङ्कन प्रकृया अवलभबन गनुयपनेछ:- 

(क) धनवायम्चत जनप्रधतधनधि र कमयचारीहरुलाई स्वमूल्याङ्कनको उदे्दश्य र ववधिबारे जानकारी तथा 
प्रम्शम्क्षत गने।  

(ख)  ववषय क्षेरहरुको स्वमूल्याङ्कन काययका लाधग स्थानीय तहका सभवम्न्ित ववभाग,महाशाखा,
शाखा,लाई संलग्न गराउने।  

(ग)सबै ववभाग, महाशाखा, शाखा वा हरुसँग समन्वय गनयप्रमखु प्रशासकीय अधिकृतले एक 
जना अधिकृत कमयचारीलाई सभपकय व्यम्ि तोक्ने।  

(घ)  ववभाग,महाशाखा,शाखा, लेआफ्नो ववषयक्षेरसँगसभबम्न्ित सूचकको लेखाजोखागरी
यसकोनधतजासभपकय व्यम्िलाईउपलब्िगराउने। 

(ङ)  सभपकय व्यम्िले एकीकृतरूपमाप्रारम्भभक नधतजा प्रस्ताव तयारगरीप्रमखुप्रशासकीय
अधिकृतसमक्षपेशगने।  

(च)  प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतले सभपकय व्यम्िबाटप्राप्तप्रारम्भभकएकीकृतनधतजा छलफलका 
लाधग काययपाधलकाको बैठकमा पेश गने।  

(छ)  काययपाधलकाले प्रारम्भभकएकीकृत नधतजा उपरसूचकगतरूपमाछलफल र ववश्लषेर् गरी 
सभवम्न्ित ववषय क्षेरको यथाथय अङ्कभार धनिायरर् गने।  

(ज)  स्वमूल्याङ्कनको अम्न्तम नधतजा काययपाधलकाबाट अनमुोदन गने।  

(झ)  काययपाधलकाले अनमुोदन गरेको ७ ददनधभर मूल्याङ्कनको नधतजा कायायलयको वेवसाइटतथा
सूचनापाटीमाफय तसावयजधनकगने।  

(ञ)  स्वमूल्याङ्कनको अम्न्तम नधतजाको प्रधत काययपाधलकाको बैठकबाट अनमुोदन भएको ७
ददनधभर सभवम्न्ित म्जल्ला समन्वय सधमधत,प्रदेशसरकारकोमखु्यमन्रीतथामम्न्रपररषद्
कायायलयरमन्रालयमापठाउने।    

(ट)  स्वमूल्याङ्कनकोअम्न्तम नधतजाछलफलकोलाधग सभामा पेश गने।  
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(२) उपदफा (१) बमोम्जमको प्रवियाबाट गररन ेस्वमूल्याङ्कन मन्रालयबाट उपलब्ि गराइने 
सूचना प्रववधिमा आिाररत ढाँचा(सफ्टवयर) अनसुार गनुयपनेछ।   

५.  अङ्कभार धनिायरर्ाः दफा ३ बमोम्जम धनिायररत सूचकहरुलाई प्रधत सूचक अधिकतम अङ्कभार १ राखी 
मूल्याङ्कन गनुयपनेछ ।  

६. स्वमूल्याङ्कन गररने समयावधिाः (१) स्थानीय तहले दफा४अनसुारकोस्वमूल्याङ्कनकोकाययप्रत्येक 
आधथयक वषयको पौषमसान्तधभर सभपन्न गररसक्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम स्वमूल्याङ्कन गदाय अम्घल्लो आधथयक वषयको अन्त्य सभमका 
तथ्याङ्कलाईआिारमानीसबै सूचकको अङ्क गर्ना गनुयपनेछ ।  

(३)स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कनको नधतजा माघकोपवहलोहप्ताधभर आ-आफ्नो वेवसाइट र 
सूचनापाटीमा प्रकाम्शत गरी सभबम्न्ित म्जल्ला समन्वय सधमधत,प्रदेशसरकारकोमखु्यमन्रीतथा
मम्न्रपररषद्कोकायायलय र मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(४) स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन गदाय अनसूुची ५ बमोम्जमको प्रविया अवलभबन गनुयपनेछ।    

पररच्छेद -४ 

मन्रालयको म्जभमेवारी 

८.  सफ्टवयरप्रयोगमा ल्याउनेाः मन्रालयले यस काययववधि बमोम्जम स्थानीय तहमा गररन ेस्वमूल्याङ्कनको 
नधतजालाई एकीकृत रूपमा प्रवववि, भण्डारर्, सरुक्षा, प्रस्ततुीकरर्, नधतजा सावयजधनकीकरर् लगायतका 
काययमा सहयोग हनु ेसफ्टवयरतयारगरी  प्रयोगमा ल्याउनेछ। 

९.  मन्रालयले स्वमूल्याङ्कन काययको लाधग सहयोग र सहजीकरर् गनयसक्नेाः (१) मन्रालयले यस काययववधि 
बमोम्जम गररने स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन प्रवियालाई प्रभावकारी बनाउन सभवम्न्ित स्थानीय तहको 
माग र आवश्यकता अनसुार स्थलगत सहयोग र सहजीकरर् गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम गररन ेसहयोग तथा स्थलगत सहजीकरर्मन्रालयले आफैं  वा 
सभवम्न्ित म्जल्ला समन्वय सधमधतलाई म्जभमेवारी ददईगनय सक्नेछ ।  

(३) मन्रालयले यस दफा बमोम्जम सहजीकरर् गदाय अम्घल्लो आधथयक वषयको स्वमूल्याङ्कनमा 
कमजोर नधतजा प्राप्त हनु ेस्थानीय तहलाई प्राथधमकतामा राख्नछे ।   
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१०. म्जभमेवारी तोक्नपुनेाः यस काययववधि बमोम्जमको प्रर्ाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लाधग मन्रालयले 
सभबम्न्ित शाखालाई म्जभमेवारी तोक्नेछ । 

११. नधतजाको ववश्लषेर् तथा पषृ्ठपोषर् गनुयपनेाः (१) मन्रालयले यस काययववधि बमोम्जम प्राप्त हनु ेस्थानीय 
तहहरुको स्वमूल्याङ्कन नधतजालाई ववश्लषेर् गरी एकीकृत प्रधतवेदन तयार गनेछ । 

(२) मन्रालयले उपदफा (१) बमोम्जम तयार भएको प्रधतवेदन म्जल्लागत र प्रदेशगत रूपमा 
सावयजधनक गने व्यवस्था धमलाउनेछ ।  

(३) मन्रालयले स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन नधतजा ववश्लषेर् गरी कमजोर नधतजा देम्खएका 
स्थानीय तहहरुकोक्षमताववकासकोलाधगकाययिमहरूसञ्चालनगनयसक्नेछ। 

 (४) मन्रालयले उपदफा (३) बमोम्जम स्थानीय तहलाई ददइएको पषृ्ठपोषर्को जानकारी 
सभवम्न्ित म्जल्ला समन्वय सधमधतलाई गराउनेछ ।  

(५) मन्रालयले यस दफा बमोम्जम तयार गररएको स्वमूल्याङ्कन नधतजालाई अथय मन्रालय, 
राविय प्राकृधतक श्रोत तथा ववत्त आयोग, राविय योजना आयोग तथा आवश्यकता अनसुार नेपाल 
सरकारका अन्य धनकायहरुलाई समेत उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।  

१२. नधतजाको समीक्षा गनेाः (१) यस काययववधि बमोम्जम प्राप्त स्वमूल्याङ्कन नधतजा उपर मन्रालयले प्रदेशगत 
रूपमा वावषयक समीक्षा गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्जम गररन ेसमीक्षामा सभवम्न्ित प्रदेश तथा नेपाल सरकारका ववषयगत 
मन्रालय र अन्य धनकायलाई समेत आमन्रर् गनय सवकनेछ ।  

१३.  स्वमूल्याङ्कनको ढाँचा हेरफेर गनय सक्नेाः(१) मन्रालयले स्वमूल्याङ्कनबाट प्राप्त नधतजा, स्थानीय तहको 
पषृ्ठपोषर् तथा समीक्षा काययिमबाट प्राप्त सझुावको आिारमा यस काययववधि बमोम्जम गररने 
स्वमूल्याङ्कनका सूचक वा अङ्कभारमा आवश्यक हेरफेर वा संशोिन गनय सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम स्वमूल्याङ्कन सूचक र अङ्कभारमा पररमाजयन, संशोिन वा थपघट 
गनुय परेमा एक आधथयक वषयको पररर्ाम आइसके पश्चात  अको वषयको स्वमूल्याङ्कन प्रविया शरुु हनुभुन्दा 
कभतीमा ३ मवहना अगावै गररसक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्जम संशोिन वा हेरफेर गररएको स्वमूल्याङ्कन सूचक र अङ्कभार 
सभबन्िमा मन्रालयले आवश्यकता अनसुार स्थानीय तहलाई अनमु्शक्षर् गनय सक्नेछ । 
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 पररच्छेद ५ 

ववववि  

१४. कायय सभपादन सूचकको आिारको रूपमा धलन सवकनेाः (१) यस काययववधि बमोम्जम गररएको 
स्वमूल्याङ्कन नधतजालाई स्थानीय तहको काययसभपादन सूचकको आिारको रूपमा उपयोग गनय 
सवकनेछ।  

(२)स्थानीयतहलाईववत्तीयहस्तान्तरर्गदाययसकाययवविीबमोम्जमकोनधतजालाईसमेत
आिारमान्नसवकनेछ। 

१५. बजेट ब्यवस्थााः (१) यस काययववधि बमोम्जम गररने स्वमूल्याङ्कनको िममा स्थानीय तहबाट सभपादन 
गररने काययका लाधग आवश्यक बजेट सभवम्न्ित स्थानीय तहले नै व्यवस्था गनुयपनेछ।  

१६. उत्कृि स्थानीय तहघोषर्ा सभबन्िी व्यवस्था: (१) मन्रालयले स्वमूल्याङ्कन नधतजको आिारमा 
उत्कृिस्थानीयतहहरूकोघोषर्ागनयसक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम उत्कृितहछनोटगदाय गाउँपाधलका र नगरपाधलकालाई अलग 
अलग रूपमा गररनेछ ।  

१७. काययववधिको संशोिनाः यस काययववधिमा कुनै संशोिन गनुय परेमा मन्रालयले आवश्यक संशोिन गनय 
सक्नेछ । 

१८.मूल्याङ्कननधतजाकोगरु्स्तरसधुनम्श्चतता:(१)मन्रालयलेमूल्याङ्कनकोनधतजाकोगरु्स्तरकोसधुनम्श्चतता
परीक्षर्कोलाधगआवश्यकप्रबन्िधमलाउनसक्नेछ। 

(२)उपदफा१बमोम्जममूल्याङ्कननधतजाकोगरु्ास्तरसधुनम्श्चततापरीक्षर्मन्रालयले आफैं , 
सभवम्न्ित म्जल्ला समन्वय सधमधतवा तेस्रोपक्षलाई म्जभमेवारी ददईगनय सक्नेछ ।  

(३)म्जल्लासमन्वयसधमधतलेस्थानीयतहहरुकोअनगुमनगदाययसकाययवविीलाईआिार
मान्नसक्नेछ। 

१९. बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेाः यस काययववधिको कायायन्वयनका सन्दभयमा कुनै बािा उत्पन्न भएमा 
मन्रालयले त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।   
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अनसूुची १ 

दफा ३ को उपदफा (२) सँग सभबम्न्ित 

मूल्याङ्कनका सूचकहरुको तह र अङ्कभार 

१. सूचकहरुाः 

(क) समग्र म्स्थधताः   स्थानीय तहको समग्र अवस्था दशायउने सूचकहरु ।  

(ख) प्रवियागत म्स्थधताः  स्थानीय तहको दैधनक प्रशासन र सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सरोकारका 
ववषय सभबोिन हनुे खालका प्रविया उन्मखु सूचकहरु ।  

(ग) पररमार्ात्मक म्स्थधताः  तलुना गनय, मापन गनय र संख्यात्मक रूपमा उल्लेख गनय सवकन ेप्रकृधतका 
नधतजामूलकसूचकहरु ।  

२. सूचकका तह अनसुारको अङ्कभाराः म्स्थधत ववश्लषेर्लाई धनभनानसुार अङ्कभार धनिायरर् गररएको छाः 

मूल्याङ्कन तह भार अनपुात नधतजा ववश्लषेर् तथा अङ्कभार धनिायरर्का आिार 

समग्र म्स्थधत २१% यसको लाधग ४ वटा अवस्था तोवकएका छन  । सभवम्न्ित स्थानीय 
तहको ववभाग।महाशाखा।शाखा। प्रमखुले आफ्नो कायायलयबाट 
सभपादन भएका कामको अवस्थालाई छनोट गनुयपनेछ । यसमा अवस्था 
१ को लाधग शून्य अङ्क, अवस्था २ को लाधग ०.५ अङ्क, अवस्था ३ को 
लाधग ०.७५ अङ्क र अवस्था ४ को लाधग १ अङ्क (पूर्ायङ्क) धनिायरर् 
गररएको छ ।  

प्रवियागत 
म्स्थधत 

३४% यसको अन्तगयत ३ वटा (कमजोर, सामान्य  र उत्तम) अवस्था धनिायरर् 
गररएको छ । यसमा कमजोरका लाधग शून्य अङ्क, सामान्यका लाधग 
०.५ अङ्क र उत्तमका लाधग १ अङ्क धनिायरर् गररएको छ । 

पररमार्ात्मक 
म्स्थधत 

४५% यस म्स्थधत अन्तगयत प्रत्यक सूचकका लाधग ३ वटा अवस्था (कमजोर, 
सामान्य र उत्तम) तोवकएको छ । यसमा कमजोरलाई शून्य, 
सामान्यलाई ०.५ र उत्तमलाई १ अङ्क धनिायरर् गररएको छ । 
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अनसूुची २ 
दफा ३ को उपदफा (३) सँग सभबम्न्ित 

स्वमूल्याङ्कनका सूचकहरु 

स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे -१: शासकीय प्रबन्ि  
१.१ समग्र म्स्थधत 
सूचक क्षरे अवस्था -१ अवस्था -२ अवस्था -३ अवस्था -४ प्रमार्ीकरर्को आिार 
१.१.१   सभाको 
सञ्चालन प्रविया 
(स्थानीयससरकार
सञ्चालनऐनको दफा 
१९) 

सभाको बैठक 
अगावै 
सदस्यहरूलाई 
छलफल र 
धनर्ययका ववषय 
हरूको जानकारी 
गराउने नगररएको। 
 
(आिार नचावहन)े 

सभाको बैठक भन्दा 
अगावै  सदस्यहरूलाई 
छलफल र धनर्यय
गनुयपने ववषयहरूको स्पि
रूपमा धलम्खत पर 
माफय त जानकारी गराउन े
गररएको। 
 
(आिार १) 

सभाको बैठक हनुे 
धमधतको ७ ददन भन्दा 
कम अवधिमा  
सदस्यहरूलाई छलफल 
र धनर्ययगनुयपने 
ववषयहरूस्पिरूपमा 
जानकारी गराउने 
गररएको । 
(आिार १,२) 

सभाको बैठक भन्दा ७ 
ददन अगावै  
सदस्यहरूलाई छलफल र 
धनर्ययगनुयपने ववषयहरू
स्पिरूपमा धलम्खत 
जानकारी गराउने 
गररएको । 
 
(आिार १,२) 

1. सभाका सदस्यहरुलाई 
ददएको परको कायायलय  
प्रधत 

2. ववद्यतुीयमाध्यम प्रयोग
गररएको प्रमार् 

१.१.२ 
काययपाधलकाको 
धनर्यय प्रविया 
(स्थाससंऐ दफा १७) 

छलफलका ववषय 
र सो को धनर्यय 
प्रमखुले भने 
अनसुारमार हनु े
गरेको । 
 
(आिार नचावहन)े 
 

छलफलका ववषय र 
सोको  धनर्यय 
काययपाधलकामापेश 
भएकोकाययसूची
बमोम्जम हनुे गरेको । 
 
(आिार १,२) 

धनर्यय गनुय पने ववषयमा 
खलुारूपमाछलफल 
भई बहमुतको आिारमा 
धनर्यय हनुे गरेको । 
 
 
(आिार १, २,३) 

खलु्ला रूपमा छलफल 
भई  सवयसभमतरूपमा 
धनर्ययहरु हनुे गरेको। 
 
 
 
(आिार १, २) 

1. काययसूची।छलफलको 
ववषय 

2. उपम्स्थधत र धनर्यय 
पमु्स्तका 

3. सदस्यहरुले आफ्नो धभन्न 
मत उल्लेख गरेको भए,
सोको अधभलेख 
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१.१.३ सभा। 
काययपाधलकाले 
बनाएका स्थानीय 
कानून (ऐन, धनयम,  
धनदेम्शका,  
कायायववधि र 
मापदण्ड) तथा 
धनर्ययहरुको 
सावयजधनकीकरर् 
(स्थाससंऐ दफा १०२ 
को ३, नेपालको 
संवविानको िारा २७,
सूचनाको हक) 

सभा। 
काययपाधलकाले 
बनाएका स्थानीय 
कानून तथा 
धनर्ययहरुको 
सावयजधनकीकरर् 
गने नगरेको। 
 
 
 
 
(आिार नचावहन)े 

सभा।काययपाधलकाले 
बनाएका स्थानीय कानून 
तथा धनर्ययहरुको 
सावयजधनकीकरर् गदाय 
काननुहरु स्थानीय  
राजपरमा प्रकाम्शत
गरेकोतर  धनर्यय 
सावयजधनक गने 
नगरेको। 
 
 
(आिार १) 

सभा।काययपाधलकाले 
बनाएका स्थानीय 
कानून तथा 
धनर्ययहरुको 
सावयजधनकीकरर् गदाय 
काननुहरु स्थानीय  
राजपरमा प्रकाम्शत 
गरेको र धनर्ययहरु 
सूचना पाटीमाफय त 
मारसावयजधनक गने 
गरेको। 
(आिार १, २) 

सभा/काययपाधलकाले 
बनाएका स्थानीय तथा 
धनर्ययहरुको 
सावयजधनकीकरर् गदाय 
काननुहरु स्थानीय  
राजपरमा प्रकाम्शत गरी 
धनर्ययहरु वेबसाईट, 
सूचना पाटी र अन्य 
सञ्चार माध्यम माफय त 
सावयजधनक गने गरेको। 
 
(आिार १, २, ३) 

1. धनर्ययहरु उल्लेख 
भएको स्थानीय 
राजपरको प्रधत 

2. कायायलयको सूचनापाटी 
माफय त सारजधनवककरर् 
गरेको प्रमार्, 

3. वेवसाइट वा 
परपधरकाको वा रेधडयो 
वा टेधलधभजन भए  
सोको  प्रमार्। 

 
स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - १: शासकीय प्रबन्ि 

१.२ प्रवियागत म्स्थधत 
ववषय सभबन्िी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 

१.२.१  सभा र 
काययपाधलकाका 
सधमधत/उप-सधमधत 
सञ्चालन सभबन्िी 
काययववधि 
(स्थाससंऐ दफा १४, ४६, 
६५, ६६,६७) 

स्थाससंऐनमा व्यवस्था
भएका काययपाधलकाका 
सधमधत/उपसधमधतहरुको 
बैठक र सभा सञ्चालन 
सभबन्िी कुनै काययववधि 
धनमायर् नगररएको । 
(आिार नचावहने) 

स्थाससंऐनमा व्यवस्थाभएका 
काययपाधलकाका केही 
सधमधत/उपसधमधतहरुको बैठक 
र सभा सञ्चालन सभबन्िी 
काययववधि धनमायर् भएको तर 
कायायन्वयन नभएको। 
(आिार १) 

स्थाससंऐनमा व्यवस्थाभएका 
काययपाधलकाका सबै 
सधमधत/उपसधमधतहरुको बैठक र 
सभा सञ्चालन सभबन्िी काययववधि 
धनमायर् भई कायायन्वयन भएको। 
 
(आिार १, २,) 

1. काययववधिको प्रधत, 
2. सधमधत/उप-सधमधतको 

धनर्यय पमु्स्तका । 
3. (वेवसाईटमा उपलब्ि 

भए सो को धलंक 
राख्न)े 
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१.२.२  काययपाधलकाको 
बैठक सञ्चालन (बैठक 
बोलाउने, धमधत स्थान 
तोक्ने, काययसूची 
उपलब्ि गराउन,े 
गर्पूरक संख्या, धनर्यय 
पमु्स्तकामा हस्ताक्षर, 
धनर्ययमा असहमधत 
आदद) 
(स्थाससंऐ दफा १७) 

काययपाधलकाको बैठक 
सञ्चालनको ववधि धनिायरर् 
नभएको। 
 
(आिार नचावहने) 

काययपाधलकाको बैठक धनिायररत 
ववधि अनरुूप आम्शंक रूपमा 
पालना भएको। 
 
(आिार १,२,३) 

काययपाधलकाको बैठक धनिायररत 
ववधि अनरुूप सञ्चालन हनुे 
गरेको।  
 
(आिार १,२,३) 

1. बैठक सञ्चालन ववधिको 
प्रधत 

2. काययसूची/ छलफलको 
ववषय सवहतको बैठक 
बारे जानकारी गराएको 
प्रमार् (पर, इमेल, 
SMS आदद) 

3. उपम्स्थधत र धनर्यय 
(असहमधतका बुदँा 
सवहत) 

१.२.३  आन्तररक 
धनयन्रर् प्रर्ाली  
(स्थाससंऐ दफा ७८) 

गाउं/नगरपाधलकाको 
आन्तररक धनयन्रर् प्रर्ाली
तयारनभएको। 
 
 
(आिार नचावहने) 

गाउँ/नगरपाधलकाको आन्तररक 
धनयन्रर् प्रर्ाली तयारभएको 
तर कायायन्वयन नभएको।   
 
 
(आिार १) 

गाउँ/नगरपाधलकाको आन्तररक 
धनयन्रर् प्रर्ालीकातयारगरी
पूर्यरूपमाकायायन्वयनगरी
धनयधमत अनगुमन र पषृ्ठपोषर्  
भएको । 
(आिार १,२,३) 

1.  आन्तररक धनयन्रर् 
प्रर्ालीको धनदेम्शका 

2.  अनगुमन प्रधतवेदन 
3.  सझुाव काययन्वयनको 

धनर्ययरकायायन्वयन
प्रधतवेदन 

१.२.४ स्थानीय तहका 
पदाधिकारी हरुको 
सभपत्ती वववरर् 
(स्थाससंऐ दफा ११०) 

स्थानीय तहका 
पदाधिकारीले काननु 
बमोम्जम पेश गनुयपने 
सभपत्ती वववरर्  पेश 
नगरेको । 
(आिार नचावहने) 

स्थानीय तहका पदाधिकारी हरु 
मध्ये केहीले काननु बमोम्जम 
पेश गनुयपने सभपत्ती वववरर्  
पेश गरेको । 
 
(आिार १) 

स्थानीय तहका पदाधिकारी हरु 
सबैले काननु बमोम्जम पेश गनुयपने 
सभपत्ती वववरर्  पेश गरेको । 
 
 
(आिार १,२) 

1. स्थानीय तहमा सभपत्ती 
वववरर् पेश गरेको 
दताय पमु्स्तका, 

2.  प्रदेश सरकारमा 
सभपत्ती वववरर् 
पठाएको परको प्रधत। 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - १: शासकीय प्रबन्ि 

१.३  पररमार्ात्मक म्स्थधत 

सूचक 
नधतजा 

कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
१.३.१ मूल्याङ्कन 
अवधिमा बसेको 
काययपाधलकाको बैठक 
संख्या 
(स्थाससंऐ दफा १७, 
बैठककायय सञ्चालन 
धनयमावली) 

माधसक रूपमा धनयधमत  
बैठक नबसेको। 
 
 
(आिार १) 

मवहनामा १ पटक बैठक 
बसेको। 
 
 
(आिार १) 

मवहनामा कभतीमा १ पटकबैठक
बसीपूवयधनर्ययहरूककायायन्वयन
अवस्थाबारेमासमीक्षागने
गरेको। 
(आिार १र२) 

1. धनर्ययपमु्स्तका 
2. समीक्षाभएको

बैठककोधनर्यय
पमु्स्तका 

१.३.२ लेखा 
प्रर्ालीमा SUTRA को 
प्रयोग 
(स्थाससंऐ दफा  ७२) 

 SUTRA प्रयोग नभएको  
 
(आिार नचावहन)े 

 योजना र बजेटमा मार SUTRA 
प्रयोग भएको  
(आिार १) 

योजना, बजेट र खचयमा SuTRA 
प्रयोग भएको 
(आिार १,२) 

1. योजना तथा बजेटको 
अधभलेख  

2. खचयको प्रधतवेदन 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - २:  सगँठन तथा प्रशासन  
२.१ समग्र म्स्थधत 

सूचक क्षरे अवस्था -१ अवस्था- २ अवस्था- ३ अवस्था- ४ 
प्रमार्ीकरर्को  
आिार 

२.१.१ 
गाउँ/नगरपाधलकाको 
क्षमता ववकास । 
(स्थाससंऐ कोदफा 
१०२.२) 

क्षमता ववकास  योजना 
तयार नभएको र क्षमता 
ववकास काययिमका 
लाधग बजेट ववधनयोजन 
नभएको। 
 
 
(आिार नचावहन)े 

क्षमता ववकास  योजना तयार 
भएको तरबजेटववधनयोजन 
नभएको ।   
 
 
 
 
(आिार १) 

क्षमता ववकास  
योजना तयार भई 
वावषयकलक्ष्यको
६०प्रधतशत
भन्दाबढी
कायायन्यवयन
भएको। 
(आिार १,२) 

क्षमता ववकास  योजना 
तयार भई वावषयक
लक्ष्यको८०प्रधतशत
भन्दाबढी
कायायन्यवयनभएको। 
 
 
(आिार १,२) 

1. क्षमता ववकास 
योजनाको प्रधत। 

2. क्षमता ववकास 
काययिमको 

3. प्रधतवेदन (ताधलम 
योजना, हाम्जर लगायत 
वववरर्)। 

२.१.२  प्रधतवेदन 
तथा  वववरर् प्रषेर्। 
(स्थाससंऐ दफा ७६
(५) र अन्तर-सरकारी 
ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 
दफा ३२(३))  

सङ्घ र प्रदेशलाई 
पठाउनपुने प्रधतवेदन र 
वववरर्हरु 
नपठाईएको। 
 
 
 
 
(आिार नचावहन)े 

सङ्घ र प्रदेशलाई पठाउनपुने 
प्रधतवेदन र वववरर्हरु 
तोवकएको समय भन्दावढलो
गरी पठाईएको ।  
 
 
 
 
(आिार १,२) 

सङ्घ र प्रदेश लाई   
पठाउनपुने 
प्रधतवेदन र 
वववरर्हरु 
धनयधमत रूपमा 
तोवकएको 
समयमा 
पठाइएको ।     
(आिार १,२) 

सङ्घ र प्रदेशलाई   
पठाउनपुने प्रधतवेदन र 
वववरर्हरु धनयधमत 
रूपमा तोवकएको 
समयमा पठाई 
वववरर्हरु कायायलयको 
वेबसाइटमा राम्खएको। 
 
(आिार १,२,३)  

1. चौमाधसक प्रधतवेदन 
पठाएको  कायायलय 
प्रधत 

2. चलानी रम्जिर वा 
इमेल को प्रधत 

3. Website को धलंक 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - २: सगँठन तथा प्रशासन 
२.२ प्रवियागत म्स्थधत 
ववषय सभबन्िी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
२.२.१ ववषयगत 
ववभाग।महाशाखा  शाखा/ 
उपशाखा/एकाइहरुएवं
जनशम्िको काम, कतयव्य, 
अधिकार र म्जभमेवारीको 
काययवववरर् ।  
(स्थाससंऐदफा ८३ अनसुार) 

कुनै पधन संरचनाको 
काययवववरर् नै तयार 
नभएको। 
 
 
 
 
(आिार नचावहने) 

केही मार संरचनाको 
काययवववरर् तयारभएकोतर 
कायायन्वयन नभएको। 
 
 
 
 
(आिार १ वा २, ३) 

सबै संरचनातथाकाययरत
जनशम्िको काययवववरर् 
तयारगरीकायायन्वयनमा
ल्याइएकोतथा
वववरर्हरूलाईवेवसाइटमा 
राम्खएको । 
 
(आिार १,२,३) 

1. संरचनागत कायय वववरर्को 
प्रधत 

2. संरचनातथाजनशम्िको 
कायय वववरर्को प्रधत 

3. वेवसाइटमा कायय वववरर् 
राम्खएको धलंक । 

२.२.२ स्थायी पदपूती 
नगने भधनएका पदहरुमा  
करारबाट मार पदपूधतय।  
(ऐनको दफा ८३ को 
उपदफा ८,९) 

ऐन लाग ुभैसकेपधछ पधन 
स्थायी पदपूती नगने 
भधनएका पदहरुमा पधन 
स्थायी पदपूती गररएको। 
 
 
 
 
 
(आिार नचावहने) 

ऐन लाग ुभैसकेपधछ स्थायी 
पदपूती नगने भधनएका 
पदहरुमा करारवाट सेवा 
धलईएको तर अवधि, 
पाररश्रधमक र अन्य सवुविा 
करार सभझौतामा स्पि 
नभएको। 
 
 
(आिार १,२) 

ऐन लाग ुभैसकेपधछ स्थायी 
पदपूती नगने भधनएका 
पदहरुमा करारवाट मार 
सेवा धलईएको र करार 
सेवाको अवधि पाररश्रधमक र 
अन्य सवुविा करार 
सभझौतामा उल्लेख 
गररएको। 
 
(आिार १,२, ३) 

1. कमयचारीहरुको दरबन्दी 
वववरर् वा स्वीकृत O&M 
प्रधतवेदन। 

2. काययरत कमयचारी (स्थायी, 
अस्थायी, करार) को वववरर् 

3. करारमा काययरत 
कमयचारीहरुको  करार 
सभझौता (एकै प्रकृधतका 
ववषयका लाधग, एक नमनुा 
TOR) 
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२.२.३ कमयचारीहरुको 
कायय सभपादन सभझौता । 
(स्थाससंऐदफा १०२ को २ 
अनसुार) 
 

कायय सभपादन सभझौता 
प्रयोगमानआएको । 
 
 
 
 
 
(आिार नचावहने) 

प्रमखु/अध्यक्ष र  प्रमखु 
प्रशासकीय अधिकृतबीच   
मार कायय सभपादन  सभझौता 
भएको । 
 
 
 
(आिार १,२ ) 

प्रमखु/ अध्यक्ष र  प्रमखु 
प्रशासकीय अधिकृतबीच र 
प्र.प्र.अ र  
ववभाग।महाशाखा/शाखा 
प्रमखु  बीच कायय सभपादन  
सभझौता भएको । 
 
(आिार १,२,३) 

1. कायय सभपादन गने भने्न 
धनर्यय उल्लेम्खत पमु्स्तका। 

2. प्रशासकीय अधिकृत र 
प्रमखु/अध्यक्ष ववचको कायय 
सभपादन सभझौताको प्रधत  

3. सबै शाखा प्रमखु र 
प्रशासकीय अधिकृत ववचको 
कायय सभपादन सभझौताको 
प्रधत  

 

स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - २: सङ्गठन र प्रशासन 
२.३  पररमार्ात्मक म्स्थधत 

सूचक 
नधतजा 

प्रमार्ीकरर्को आिार 
कमजोर सामान्य उत्तम 

२.३.१ जनशम्ि क्षमता ववकासमा 
लगानी  
(स्थाससंऐ दफा १०२ को २ अनसुार 
वनेको काययववधि) 

कूल चाल ुखचयको 
०.५% भन्दा  कम। 
 
(आिार १) 

कूल चाल ुखचयको 
०.५% -१.५ % 
सभम। 
(आिार १) 

कूल चाल ुखचयको १.५ %  
भन्दा बढी। 
 
(आिार १) 

१. वावषयक बजेट तथा  
खचयको प्रधतवेदन 

२.३.२  प्रमखु प्रशासकीय 
अधिकृतको उपम्स्थधत ददन 
(आफ्नो क्षेरधभर काजमा रहेको 
अविी समेत) 
(स्थाससंऐ दफा ८४ अनसुार को कायय 
सभपादन प्रभावकाररता) 

मन्रालयले तोकेको 
प्र.प्र.अ. कूल कायय 
ददनको ५०% भन्दा कम 
उपम्स्थधत भएको। 
 
(आिार १)   

मन्रालयले तोकेको 
प्र.प्र.अ. कूल कायय 
ददनको ५०% देम्ख 
७५%  सभम उपम्स्थधत 
भएको  
(आिार १) 

मन्रालयले तोकेको प्र.प्र.अ. 
कूल कायय ददनको ७५% 
भन्दा बढी उपम्स्थधत 
भएको।  
 
(आिार १)  

१. हाम्जर रम्जिर वा ई-
हाम्जरीको ववश्लशेर्ात्मक 
वववरर् 
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२.३.३ क्षमता ववकास काययिममा 
पदाधिकारी र कमयचारीहरुको 
सहभाधगता। 
(स्थाससंऐको दफा १०२ को २ 
अनसुार  वनेको काययववधि) 
 

(यसदफामापदाधिकारीभन्नाले
गाउँ।नगरसभाकासदस्यहरूलाई
बझुाउनेछ।गर्नागदायपदाधिकारी
रकमयचारीहरूकोछुट्टाछुटै्टगर्ना
गनुयपनेछ।) 
 

कूल पदाधिकारीर
कमयचारीको ४०प्रधतशत 
भन्दा कम 
 
 
(आिार १,२,३) 

कूल पदाधिकारीर
कमयचारीको ४०
प्रधतशत देम्ख   ६०
प्रधतशत सभम 
 
(आिार १,२,३) 

कूल पदाधिकारीर
कमयचारीको ६०प्रधतशत 
भन्दा बढी 
 
 
(आिार १,२,३) 

1. कमयचारीहरुको दरबन्दी 
वववरर् वा स्वीकृत O&M र
पदाधिकारीहरूकोवववरर् 

2. काययरत कमयचारी (स्थायी, 
अस्थायी, करार सवहत) को 
वववरर् | 

3. पदाधिकारीरकमयचारीको
क्षमताववकासकाययिमको
प्रधतवेदन (ताधलम योजना, 
हाम्जर लगायतका वववरर् 
सवहत) । 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ३: वावषयक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन  

३.१ समग्र म्स्थधत 
सूचक क्षरे अवस्था -१ अवस्था- २ अवस्था- ३ अवस्था- ४ प्रमार्ीकरर्को आिार 
३.१.१  वावषयक बजेट 
तथा काययिम र 
आवधिक योजना 
तजुयमा। 
(स्थाससंऐको दफा 
२४ अनसुार) 

Spatial Based 

आवधिक ववकास 
योजना,
मध्यकालीनखचय
संरचना तयार 
नभएको। 
(आिार नचावहन)े 

Spatial Based 

आवधिकयोजना
तयारभएकोतर
मध्यकालीनखचय
संरचनार 
वावषयक बजेट तथा
काययिमआवधिक
योजनामाआिाररत
नभएको 
 
(आिार १) 

एकीकृतभउूपयोगयोजना,
यातायातगरुूयोजना,
वातावरर्व्यवस्थापन
योजनासमेतसमावेश
भएकोGIS Based Spatial 

Plan माआिाररतआवधिक 
ववकास योजना अनसुार
मध्यकालीनखचयसंरचना
तथावावषयक काययिम तथा 
बजेट तयार भएको। 
(आिार १,२) 

एकीकृतभउूपयोगयोजना,
यातायातगरुूयोजना,
वातावरर्व्यवस्थापनयोजना
समेतसमावेशभएकोGIS 

Based Spatial Plan मा
आिाररतआवधिक ववकास 
योजनातयारभईसो
आिारमामध्यकालीनखचय
संरचनासवहतकोवावषयक 
बजेटतथाकाययिम तजुयमा 
भएको।(आिार १,२,३) 

1. वावषयक 
काययिमको 
प्रधत। 

2. Spatial Based 

आवधिक योजना 
दस्तावेज। 

3.  मध्यकालीन
खचयसंरचना
दस्तावेज 

 

३.१.२ बजेट तथा 
काययिम तजुयमा र 
पाररत गने काययमा 
संबद्ध सधमधत र 
समन्वय 
(स्थाससंऐको दफा 
६५, ६६ र ६७) 

स्थानीय राजस्व 
परामशय सधमधत, 
स्रोत अनमुान तथा 
बजेट सीमा धनिायरर् 
सधमधत र बजेट 
तथा काययिम 
तजुयमा सधमधत गठन 
नभएको 
(आिार नचावहन)े 

स्थानीय राजस्व 
परामशय सधमधत, स्रोत 
अनमुान तथा बजेट 
सीमा धनिायरर् सधमधत 
र बजेट तथा 
काययिम तजुयमा 
सधमधत गठन भई
यसकोबैठकहरू
बसेको 
(आिार १,३) 

वावषयकबजेटतथाकाययिम
तजुयमासधमधत,स्थानीय 
राजस्व परामशय सधमधत र 
स्रोत अनमुान तथा बजेट 
सीमा धनिायरर् सधमधतले
आफ्नोकाययम्जभमेवारी
अनसुार सबै कायय सभपादन 
गने गरेको । 
(आिार १,२,३) 

वावषयकबजेटतथाकाययिम
तजुयमागदायस्थानीय राजस्व 
परामशय सधमधत,  स्रोत 
अनमुान तथा बजेट सीमा 
धनिायरर् सधमधत र बजेट तथा 
काययिम तजुयमा सधमधतको
धसफारीसबमोम्जमतजुयमा
भएको। 
(आिार १,२,३) 

1. सधमधतहरु गठन गने 
धनर्यय भएको धनर्यय 
पमु्स्तका। 

2. श्रोत अनमुान तथा 
बजेट सीमा धनिायरर् 
सधमधतको धनर्यय 

3. बजेट तथा काययिम 
सधमधतको धनर्यय 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ३: वावषयक बजेट तथा योजना तजुयमा व्यवस्थापन 
३.२ प्रवियागत म्स्थधत 
ववषय सभबन्िी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
३.२.१  दीगो 
ववकासका लक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरर् 
(स्थाससंऐको दफा २४ 
अनसुार ) 

दीगो ववकासका लक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरर्का लाधगनीधत
तथाकायययोजनातयार
नभएको। 
(आिार नचावहन)े 

दीगो ववकासका लक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरर्का लाधग नीधत
तथाकायययोजनातयारभई
आवधिकरवावषयकयोजनामा
समावेशभएको । 
(आिार १,२) 

दीगो ववकासका लक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरर्का लाधग स्पि 
नीधत तथाकायययोजनातजुयमा 
भईवावषयकयोजनामासमावेश
गरीकायायन्वयन भएको । 
 
(आिार १,२,३) 

1. दीगो ववकासका लक्ष्यहरु 
स्थानीयकरर् सभबन्िी नीधत
तथाकायययोजना   

2. SDG Linkage सवहतको 
आवधिकरवावषयक योजना 
दस्तावेज, 

3. वावषयकतथाआवधिक
योजनाकोसमीक्षाप्रधतवेदन।  

३.२.२  ववषयक्षरेगत 
रूपमा बजेट धसधलङ्ग 
धनिायरर्  
(स्थाससंऐको दफा ६६ 
को ३ अनसुार)  

ववषयक्षेरगत रूपमा बजेट 
धसधलङ्ग धनिायरर् नगररएको। 
(आिार नचावहन)े 

प्राथधमकता क्षेर धनिायरर् गरी 
ववषयक्षेरगत रूपमा बजेट 
धसधलङ्ग धनिायरर् गररएको । 
 (आिार १,२) 

प्राथधमकता क्षेर धनिायरर् गरी 
ववषयक्षेरगत रूपमा बजेट 
धसधलङ्ग धनिायरर्गरीकाययिम
तजुयमागररएको। 
(आिार १,२,३) 

1. वजेट धसधलङ धनिायरर् गरेको 
धनर्यय पमु्स्तका  

2. योजनाको प्राथधमकता 
धनिायरर्को धनर्यय  

3. वावषयककाययिम 
 ३.२.३  बजेट प्रस्ततुी 
तथा स्वीकृधत 
(स्थाससंऐको दफा ७१ 
अनसुार)  

असार १० गतेधभरमा
आगामीआ.व.कोआयव्यय
अनमुानसवहतबजेटतथा
काययिमसभामापेश
नभएकोर अषाढ मसान्तमा 
स्वीकृत नभएको। 
(आिार नचावहन)े 

असार १० गते पश्चात बजेट 
पेश भए पधन अषाढ 
मसान्तधभर  स्वीकृत भएको। 
(आिार १,२) 

असार १० गतेधभर बजेट 
प्रस्ततुी भई प्रयाप्त  छलफल  
भई असार मसान्तधभर स्वीकृत 
भएको । 
(आिार १,२) 

1. सभामा वजेट पेश गरेको 
अधभलेख, 

2. सभाको बैठक, उपम्स्थधत र 
धनर्यय पमु्स्तका   
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३.२.४  गैरसरकारी 
सङ्घ संस्थाहरुले 
गाउँ/नगर सभाबाट 
पाररत गरी योजना 
कायायन्वयन  
(स्थाससंऐन दफा २५) 

गै.स.स.को काययिमहरू
वावषयकयोजनामासमावेश
नभएको। 
(आिार नचावहन)े 

गै.स.स.को काययिमहरू
वावषयकयोजनामासमावेश
भएको। 
 (आिार १,२) 

सबै गै.स.सका काययिमहरु 
स्थानीय तहकोवावषयक योजना 
काययिममा समावेश  भई
कायायन्वयनसमेतभएको 
(आिार १,२,३) 

1. वावषयक काययिमको प्रधत। 
2. गैससहरुसँग समन्वय बैठक 

र धनर्ययको माइन्यटु । 
3. प्रगधतप्रधतवेदन 

 
 
 

 स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ३: वावषयक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन  
३.३  पररमार्ात्मक म्स्थधत 

सूचक 
नधतजा  

प्रमार्ीकरर्को आिार 
कमजोर सामान्य उत्तम 

३.३.१ कूल वावषयक बजेटमा आन्तररक आयको 
वहस्सा। 
(असववव्यऐदफा ८ अनसुार राजस्वको क्षमता) 

१०% सभम १०-२०% सभम  २०% भन्दा बढी वावषयक वजेट तथा 
काययिमको प्रधत। 

३.३.२  पाँच लाख भन्दा कम लागतका योजनाले 
कूल पूजँीगत बजेटको ओगटेको वहस्सा (वजेट तथा 
काययिम तजुयमाको मागयदशयन) 

५०% भन्दा माधथ  (५० देम्ख ३०) % 
सभम 

३०% भन्दा कम वावषयक वजेट तथा 
काययिमको प्रधत। 

३.३.३ वावषयक आन्तररक आय बवृद्ध गत वषयको 
तलुनामा 
(असववव्यऐदफा ८ अनसुार राजस्वको क्षमता) 

यथावत वा कम ५प्रधतशतदेम्ख१० 
% सभम  

१०% भन्दा बढी आन्तररक आयको 
अधभलेख। 
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३.३.४  गैसस माफय त योजनाकायायन्वयनगरेको
अवस्थामागै.स.स.कोनगदलागत साझेदारी।
(स्थाससंऐन दफा २५) 

२०% भन्दा कम 
लागत साझेदारी 
भएको। 

२०% देम्ख ३०% 
सभम लागत साझेदारी 
भएको। 

३०% भन्दा बढी 
लागत साझेदारी 
भएको। 

1. वावषयक वजेट तथा 
काययिमको प्रधत। 

2. साझेदारी सभबन्िी 
धनर्यय पमु्स्तका। 

३.३.५ समपरुक अनदुानबाट सञ्चालन हनु े
आयोजनाहरुमा लागत साझेदारीका लाधग धबधनयोम्जत 
बजेट (असववव्यऐदफा १०) 

ववधनयोजन नभएको काययववधिलेतोकेभन्दा
बढीलागत साझेदारी 
गने। 

काययववधिलेतोकेभन्दा
बढीलागत साझेदारी 
गने। 

वावषयक वजेट तथा 
काययिमको प्रधत। 

 
स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ४: ववत्तीय एवम  आधथयक व्यवस्थापन  

४.१ समग्र म्स्थधत 
सूचक क्षरे अवस्था -१ अवस्था- २ अवस्था- ३ अवस्था- ४ प्रमार्ीकरर्को आदार 
४.१.१  
आन्तररक स्रोत  
(स्थाससंऐन दफा 
६५)                  

हाल सभम आफ्नो 
अधिकार क्षेरधभर 
रहेका आन्तररक 
स्रोतका दर र दायरा 
सभबन्िमा कुनै अध्ययन 
नभएको । 
(आिार नचावहन)े 

आन्तररक स्रोतका दर र 
दायरा सभबन्िमा 
अध्ययन भई प्राप्त सझुाव 
आमं्शक रूपमा कायायन्वन 
भएको। 
(आिार १,२) 

आन्तररक स्रोतका दर र 
दायरा सभबन्िमा अध्ययन 
भई प्राप्त सझुावपूर्य 
रूपमा कायायन्वन भएको। 
(आिार १,२) 

आन्तररक स्रोतका दर र 
दायरा सभबन्िमा 
अध्ययन भई प्राप्त सझुाव 
पूर्य रूपमा कायायन्वन 
भइआन्तरीकआयबवृद्ध
भएको। 
(आिार १,२) 

1. राजस्व परामशय 
सधमधतको अध्ययन 
प्रधतवेदन । 

2. राजस्वका दरहरुको 
सचुी   

3. आन्तररकआयको
तलुनात्मकअधभलेख 

४.१.२  ववम्त्तय 
अनशुासन 
(असववव्यऐपररच्छेद 
८,  दफा २५ देम्ख 
३२) 

गतआधथयकवषयको
अम्न्तम लेखा परीक्षर्
भई कूल खचयको ५% 
भन्दा वढी बेरुजू 
औलं्याईएको। 

गतआधथयकवषयको
अम्न्तम लेखा परीक्षर्
भई अम्न्तम लेखा 
परीक्षर्ले कूल खचयको 
(३-५)% बेरुजू 
औलं्याएको। 

गतआधथयकवषयको
अम्न्तम लेखा परीक्षर्भई 
अम्न्तम लेखा परीक्षर्ले 
कूल खचयको (१-३)% 
बेरुजू औलं्याएको। 

अम्न्तम लेखा परीक्षर्ले 
कूल खचयको १% भन्दा 
कम बेरुज ूऔलं्याएको। 

1. लेखा परीक्षर् 
प्रधतवेदन। 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ४: ववत्तीय एवम  आधथयक व्यवस्थापन  
४.२ प्रवियागत म्स्थधत 
ववषय सभबन्िी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
४.२.१  आय व्ययको वगीकरर् 
तथा लेखाङ्कनका लाधग नेपाल सरकार 
द्वारा धनिायररत पद्धधत र ढाँचाको प्रयोग 
(असववव्यऐ, दफा ३२) 

प्रयोग नगररएको । 
 
 
(आिार नचावहने) 

आमं्शक प्रयोग गररएको  
 
 
(आिार १,२) 

पूर्य रूपमा प्रयोग 
गररएको 
 
(आिार १,२) 

1. धनिायररत पद्धधत र ढाँचा अनसुार 
आयको वववरर् 

2. धनिायररत पद्धधत र ढाँचा अनसुार 
व्ययको वववरर् 

४.२.२ आय र व्ययको वववरर् 
सावयजधनकीकरर्     
(असववव्यऐदफा ३०) 

आय÷व्ययको वववरर् 
सावयजधनकीकरर् गने 
नगररएको  
(आिार नचावहने) 

आय÷व्ययको वववरर् 
सावयजधनकगररएकोतर 
तोवकएको समय धभर 
नगररएको। 
(आिार १,२) 

आय÷व्ययको वववरर् 
तोवकएको समयधभर 
सावयजधनक गररएको। 
(आिार १,२)     

1. आय÷व्ययको आवधिक वववरर्  
2. समयधभर वेबसाइट माफय त 
सावयजधनक गरेको अधभलेख । 

४.२.३ प्रचधलत काननु अनसुार  
खररद गरुुयोजना र वावषयक खररद 
योजना तयारीरकायायन्वयन 
(सा.ख.ऐन दफा ६, स्थाससंऐन दफा ८४ 
उपदफा २ को ट)                   

खररद गरुुयोजना र 
वावषयक खररद योजना 
तयारभएको। 
(आिार १) 

खररद गरुुयोजना र 
वावषयक खररद योजना 
तयार भई आम्शंक
कायायन्वयन भएको । 
(आिार १,२) 

खररद गरुुयोजना र 
वावषयक खररद योजना 
तयार भई पूर्यरूपमा
कायायन्वयन भएको । 
(आिार १,२) 

1. वावषयक खररद योजनारखररदको 
गरुु योजनाको प्रधत  

2. खररद योजनाको वावषयक समीक्षा 
प्रधतवेदन  

४.२.४ वावषयकबजेटकायायन्वयनको
प्रगधतसमीक्षा 
(स्थाससंऐन दफा ७१ को ६)                 

गतआधथयकवषयको
समीक्षाचालुआ.व.को
पवहलोचौमाधसकधभर
नगरेको। 
 
 
(आिार नचावहने)  

गतआधथयकवषयको
समीक्षाचालुआ.व.को
पवहलोचौमाधसकधभर
गरेकोतरसमीक्षा
प्रधतवेदनसावयजधनक
नगरेको। 
 (आिार १,२) 

गतआधथयकवषयको
समीक्षाचालुआ.व.को
पवहलोचौमाधसकधभर
सभपन्नगरीसमीक्षा
प्रधतवेदनसावयजधनक
गरेको। 
 (आिार १,२) 

1. समीक्षाकोकाययिमकोउपम्स्थधत 
2. समीक्षाकाययिमकोप्रधतवेदन 
3. समीक्षाप्रधतवेदनसावयजधनक
गरेकोसावयजधनकसंचार
माध्यमकोप्रमार् 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ४: ववत्तीय एवम  आधथयक व्यवस्थापन  
४.३  पररमार्ात्मक म्स्थधत 

सूचक 
नधतजा प्रमार्ीकरर्को आिार 

कमजोर सामान्य उत्तम  
४.३.१  रकमान्तर  
(स्थाससंऐन दफा ७९)                  

तोवकएको सीमा वा 
शीषयक बावहर गई 
रकमान्तर भएको। 
 
(आिार नचावहने) 

सभाबाट स्वीकृत गरेका 
काययिममा सीमा वा शीषयक 
बावहर गई रकमान्तर 
गरेको। 
(आिार १,२,३) 

सभाबाट स्वीकृत गरेका 
काययिममा तोवकएको सीमा र 
शीषयकधभर मार खचयभई
रकमान्तर नगरेको। 
(आिार १,२,३) 

1. स्वीकृत वावषयक काययिम 
2. संशोधित वावषयक काययिम, 
3. SUTRA बाट प्राप्त बजेट र 
खचय  वववरर्  

४.३.२  प्रशासधनक खचय 
(स्थाससंऐन दफा ७१ 
अनसुारको आय व्यय अनमुान 
अनसुार)            

आन्तररक आय र 
राजस्व बाँडफाँटबाट
प्राप्तरकमभन्दाबढी
प्रशासधनक खचय भएको 
(आिार १,२) 

आन्तररक आय र राजस्व 
बाँडफाँट शीषयकबाट 
प्रशासधनक खचय पयुायएको। 
 
(आिार १,२,३) 

आन्तररक आय र राजस्व 
बाँडफाँट शीषयकबाट प्रशासधनक 
खचय पयुायई पूजँीगत काययिममा 
समेत खचय गरेको । 
(आिार १,२,३) 

1.  वावषयक काययिम,  
2.  आन्तररकआयकोवववरर् 
3.  SUTRA बाट प्राप्त बजेट र 
खचय  वववरर् 

४.३.३ पूजँीगत खचय 
(स्थाससंऐन दफा ७१ 
अनसुारको आय व्यय अनमुान 
अनसुार) 

पूजँीगत बजेटको ६०% 
भन्दा कम खचय 
गरेको। 
(आिार १,२) 

पूजँीगत बजेटको (६०-
८०)% सभम खचय गरेको। 
(आिार १,२) 

पूजँीगत बजेटको ८०% भन्दा 
बढी खचय गरेको। 
(आिार १,२) 

1. SUTRA बाट प्राप्त बजेट र 
खचय  वववरर्  

2. आन्तररक लेखा परीक्षर् 
प्रधतवेदन  

४.३.४  राजस्व सङ्कलन  
(स्थाससंऐन दफा ७१)                  

राजस्व अनमुान को 
७०% भन्दा कम राजश्व 
सङ्कलन भएको। 
(आिार १) 

राजस्व अनमुान को (७०-
९०)% राजश्व सङ्कलन 
भएको । 
(आिार १) 

राजस्व अनमुान को ९०% 
भन्दा बढी राजश्व सङ्कलन 
भएको । 
(आिार १) 

आन्तररक राजस्वको लक्ष र 
सङ्कधलत पररमार् देम्खने 
दस्तावेज। 
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४.३.५  खचय गने अम्ख्तयारी 
(स्थाससंऐन दफा ७३)                  

प्रमखु वा अध्यक्षले खचय 
गने अम्ख्तयारी प्रमखु 
प्रशासकीय अधिकृतलाई 
नददएको।  
(आिार नचावहने) 

प्रमखु वा अध्यक्षले खचय गने 
अम्ख्तयारी प्रमखु प्रशासकीय 
अधिकृतलाई तोवकएको समय 
भन्दा पधछ ददएको। 
(आिार १) 

खचय गने अम्ख्तयारी प्रमखु वा 
अध्यक्षले सात ददनधभर प्रमखु 
प्रशासकीय अधिकृतलाई ददएको। 
 
(आिार १) 

अम्ख्तयारीको प्रधत । 

 
स्व-मूल्याङ्कनववषयके्षर - ५: सेवाप्रवाह 

५.१समग्रम्स्थधत 
सूचकके्षर अवस्था -१ अवस्था - २ अवस्था – ३ अवस्था – ४ प्रमार्ीकरर्को आिार 
५.१.१ सेवा 
प्रवाह 
(स्थाससंऐनदफा१
१) 

स्थानीयतहबाट
नागररकलाई उपलब्ि 
गराउन ुपने सेवा 
सवुविाको सभबन्िमा 
काययपाधलकाबैठकमा
छलफलहनुेगरेको। 
 
 
(आिार १) 

स्थानीयतहबाटनागररकलाई 
उपलब्ि गराउन ुपने सेवा 
सवुविाको सभबन्िमा 
काययपाधलकामाछलफलभई
सेवाप्रवाहसिुारकासभबन्िमा
धनर्ययसमेतभएको।  
 
 
(आिार १) 

स्थानीयतहबाट
नागररकलाई उपलब्ि 
गराउन ुपने सेवा सवुविाको 
सभबन्िमा काययपाधलकामा
छलफलभईसेवाप्रवाह
सिुारकासभबन्िमाधनर्यय
भई५०प्रधतशत
कायायन्वयनभएको।  
(आिार १,२) 

स्थानीयतहबाटनागररकलाई 
उपलब्ि गराउन ुपने सेवा 
सवुविाको सभबन्िमा 
काययपाधलकामाछलफलभई
सेवाप्रवाहसिुारकासभबन्िमा
धनर्ययभईपूर्यरूपमा
कायायन्वयनभएको।  
 
(आिार १,२) 

1. काययपाधलकाको
बैठककोधनर्यय 

2. धनर्ययकायायन्वयन
प्रगधतप्रधतवेदन 

५.१.२वडाले 
उपलब्ि गराउन े
सेवा 
(स्थाससंऐनदफा१
२) 

सबै वडामाकायायलय
स्थापनानगरीसयिु
वडाकायायलयबाट
सेवाप्रवाह गने 
गररएको। 
(आिार १) 

सबै वडामा कायायलयहरू 
स्थापना भएको। 
 
 
(आिार १) 

सबै वडामा कायायलय 
स्थापना भईवडाबाट
सेवाहरूप्रवाहभएको। 
 
(आिार १,२) 

सबै वडामाआफ्नैभवनमा 
कायायलय स्थापना भईसबै
सेवाहरूप्रवाहभएको। 
 
(आिार १,२,३) 

1. वडाकायायलयहरू
स्थापनाकोवववरर् 

2. वडाबाटसेवाप्रवाहको
वववरर् 

3. वडाकायायलयको
भवनकोअधभलेख 
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५.१.३सेवा
प्रधतकोसन्तिुी 
(स्थाससंऐनदफा 
११,१२ को 
काम) 

सेवाप्रवाह प्रधत 
सेवाग्राहीहरुलाई
सन्तिु बनाउन 
नसवकएको। 
 
(आिार नचावहन)े 

कायायलयबाट प्रवाह भएका 
सेवाहरु मध्ये केही 
सेवाहरुमा मार सेवाग्राहीहरु 
सन्तिु बनाउन सवकएको। 
 
(आिार १) 

सेवाप्रवाहकोस्तर
सन्तोषजनकरहेको। 
 
 
 
(आिार १, ३) 

सेवाप्रवाहवाटसेवाग्राहीपूर्य
सन्तिु भएको। 
 
 
 
(आिार १,२,३) 

1. गनुासो वा उजूरी 
संख्या र धनर्यय, 

2. उपभोिा सभे, 
3. सावयजधनक 
सनुवुाइको अधभलेख 
र तम्स्बर/धभधडयो 

 
स्व-मूल्याङ्कनववषयके्षर - ५: सेवाप्रवाह 

५.२प्रवियागतम्स्थधत 
ववषयसभबन्िीसूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
५.२.१सेवाप्रवाहमाप्रववधिमा
आिाररतटोकन,अनलाइन
रम्जिेसनवाकभ्यटुरववधलङ
प्रववधिकोप्रयोग
(स्थाससंऐनदफा११ को उपदफा 
२ को ङ १) 

सेवा प्रवाहमाउल्लेम्खत 
कुनै पधन सूचना प्रववधिको 
प्रयोग नभएको । 
 
 
(आिार नचावहने) 

सेवा प्रवाहमा उल्लेम्खत
मध्ये२प्रकारकोसूचना 
प्रववधिको प्रयोग भएको । 
 
 
(आिार १,२,३) 

सेवा प्रवाहमा उल्लेम्खतसबै
प्रकारकोसूचना प्रववधिको 
प्रयोग भएको। 
  
 
(आिार १,२,३) 

1. टोकन प्रर्ाली 
2. अनलाईन रेम्जस्रेसन 
3. कभ्यटुर ववधलङ  

५.२.२सेवा प्रवाहको
मापदण्ड(SOP) 
(स्थाससंऐनदफा११ को 
उपदफा २ को ङ १) 

कायायलयबाट प्रवाह हनुे 
सेवा सभबन्िी मापदण्ड 
तयार नभएको । 
 
 
(आिार नचावहने) 

कायायलयबाट प्रवाह हनुे 
सेवा सभबन्िी मापदण्ड 
तयार भएको  तर  
कायायन्वयन नभएको। 
 
(आिार १,२) 

कायायलयबाट प्रवाह हनुे सेवा 
सभबन्िी मापदण्ड तयार भई 
कायायन्वयन भएको । 
 
 
(आिार १,२,३) 

1. धनिायररत गररएका सेवाका 
मापदण्ड एवं सूचकहरु, 

2. वेबसाईटमा मापदण्ड 
राम्खएको 

3. मापदण्ड पालनाको  
समीक्षा प्रधतवेदन । 
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५.२.३ बैंवकंगप्रर्ालीबाट 
भिुानी 
(स्थाससंऐनदफा११ को 
उपदफा २ को ङ ७) 

कायायलयबाट गररने 
भिुानीहरु बैंवकंग प्रर्ाली 
र नगदमा समेत हनुे 
गरेको। 
(आिार नचावहने) 

सबै भिुानीहरु बैंवकंग 
प्रर्ालीद्वारा गने गररएको। 
 
 
(आिार १) 

सबै भिुानीहरु बैंवकंग 
प्रर्ालीद्वारा भई e-Payment  
लाग ुगरेको। 
 
(आिार १,२) 

1. बैवङ्कङ भिुानी प्रर्ाली  
2.  e-payment  को लाधग भएको 
सभझौता 

५.२.४ वडामासेवा प्रवाहको 
वैकम्ल्पक व्यवस्था 
(स्थाससंऐन१६को उपदफा ४ को 
ग को ६ र दफा१८ को उपदफा 
३) 

वडाहरुमा वडा अध्यक्षको 
अनपुम्स्थधतमा धनजले 
उपलब्ि गराउनपुने 
सेवाको वैकम्ल्पक 
व्यवस्था नगरेको  
 
(आिार नचावहने) 

वडाहरुमा वडा अध्यक्षको 
अनपुम्स्थधतमा धनजले 
उपलब्ि गराउनपुने 
सेवाको वैकम्ल्पक 
व्यवस्था कवहले काँही/ 
केही वडामा गने गरेको। 
(आिार १ वा २) 

सबै वडामा वडा अध्यक्ष 
अनपुम्स्थत हुदँा धनजले 
उपलब्ि गराउन ुपने सेवाको 
वैकम्ल्पक व्यवस्था गने 
गरेको। 
 
(आिार १,२) 

1. म्जभवेवारी तोवकएको पर को 
प्रधत । 

2. अधिकार प्रत्यायोजनको  
प्रधत । 

 

 
स्व-मूल्याङ्कनववषयके्षर - ५: सेवाप्रवाह 

५.३पररमार्ात्मक म्स्थधत 

सूचक 
नधतजा 

प्रमार्ीकरर्को आिार 
कमजोर सामान्य उत्तम 

५.३.१गनुासो फर्छ्यौट 
(स्थाससं ऐन दफा ११ को उपदफा २ 
को ङ ७) 

मूल्याङ्कन अवधिमाप्राप्त
गनुासोकोअधभलेखराखी
सोमध्ये ४०% भन्दा 
कम सभबोिन भएको । 
(आिार १,२) 

मूल्याङ्कन अवधिमाप्राप्त
गनुासोकोअधभलेखराखीसो
मध्ये (४०-८०)% सभम 
सभबोिन भएको । 
(आिार १,२) 

मूल्याङ्कन अवधिमाप्राप्त
गनुासोकोअधभलेखराखी
सोमध्ये ८०% भन्दा ववढ 
सभबोिन भएको । 
(आिार १,२) 

1. गनुासो दताय वकताव  
2. गनुासो फछययौट सूची  
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५.३.२सामाम्जक सरुक्षा भत्ता बैङ्क 
खाता माफय त भिुानी 
(स्थाससंऐनदफा११ को उपदफा २ 
को त २) 

कूल लाभग्राहीको १/३ 
सभम 
 
(आिार १,२) 

कूल लाभग्राहीको १/३ देम्ख 
२/३ सभम 
 
(आिार १,२) 

कूल लाभग्राहीको २/३ 
भन्दा माधथ 
 
(आिार १,२) 

1. लाभग्रावह संख्या र 
भिुानीको अधभलेख 

2. बैंक सवुविा उपलब्ि 
भए बैंकको t at ement  

५.३.३ जन्मेको धमधतले ३५ ददनधभर 
भएको कूल जन्मदताय संख्या 
(स्थाससंऐदफा११ को उपदफा ४) 

७०% भन्दाकम 
 
(आिार १) 

७०% देम्ख९० %सभम 
 
(आिार १) 

९० %भन्दावढी 
 
(आिार १) 

घटना दताय वकताब 

५.३.४सावयजधनकसनुवुाइ 
(स्थाससंऐदफा७८ को उपदफा ५) 

मूल्याङ्कन अवधिमा १ 
पटक मार सावयजधनक 
सनुवुाइ भएको। 
(आिार १,२) 

मूल्याङ्कन अवधिमा २ पटक 
सभम सावयजधनक सनुवुाइ 
भएको। 
(आिार १,२) 

प्रत्येक चौमाधसकमा 
कभतीमा १ पटक 
सावयजधनक सनुवुाइ 
भएको।(आिार १,२) 

1. सावयजधनक सनुवुाइको 
अधभलेख पमु्स्तका,  

2. सावयजधनक सनुवुाइको 
उपम्स्थधत पमु्स्तका  

५.३.५ सेवा प्रवाहमा घभुतीसेवाको 
प्रयोग(स्थाससंऐदफा११ को उपदफा 
२ को ङ ७) 
घभुतीसेवाकाके्षरहरूखोप,धभटाधमन
एववतरर्,स्वास्थ्यम्शववर,कृवषपशु
सभबन्िीसेवाहरूव्यम्िगतघटना
दतायआदद) 

सेवा प्रवाह कायायलयबाट 
मार सीधमत रहेको ।  
 
 
 
(आिार नचावहने) 

सेवा प्रवाहलाई पहुचँ योग्य 
बनाउन कभतीमा वषयको १ 
पटक घभुती सेवाहरु  
सञ्चालन।  
 
(आिार १) 

सेवा प्रवाहलाई सहज 
बनाउन आवश्यकता 
अनसुार सबैवडामा घभुती 
सेवाहरु  समेत  सञ्चालन 
गने गरेको। 
आिार १) 

घभुती सेवाको अधभलेख 
पमु्स्तका  

५.३.६ म्शक्षामा सबै बालबाधलको 
पहुँच 
(स्थाससंऐदफा११ को उपदफा २ को 
ज) 

मूल्याङ्कन अवधिमा 
ववद्याथी भनाय दर ८० %  
भन्दा कम रहेको र गत 
वषयको तलुनामा ववद्यालय 
छोड्ने दर नघटेको। 
(आिार १) 

मूल्याङ्कन अवधिमा ववद्याथी 
भनाय दर (८०-९०) % भई 
गत वषयको तलुनामा ववद्यालय 
छोड्ने दर ५०% सभम 
घटेको। 
(आिार १) 

मूल्याङ्कन अवधिमा ववद्याथी 
भनाय दर ९०% भन्दा ववढ 
भई गत वषयको तलुनामा 
ववद्यालय छोड्न ेदर ५०%  
भन्दा बवढले घटेको। 
(आिार १) 

Education MIS (EMIS) 
बाट ववद्याथीको कक्षागत 
भनाय र हाम्जरी सवहत 
समग्र म्स्थधत देम्खने 
प्रधतवेदन। 
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५.३.७ स्वास्थ्य सेवामा नागररकको 
पहुँच(स्थाससंऐदफा११ को उपदफा 
२ को झ) 

(क) नेपाल सरकारको 
नीधत बमोम्जम स्थापना र 
सञ्चालन भएका स्वास्थ्य 
संस्थाहरुमा जनशिी, 
उपकरर् र औषिी 
आवश्यकतानसुार 
उपलब्ि नभएको । 
  
(ख) बालबाधलकाको 
लाधग अधनवायय गररएका 
खोप ८०% भन्दा कम 
बालबाधलकाले मार प्राप्त 
गरेको ।  
 
(आिार १,२) 

(क) नेपाल सरकारको नीधत 
बमोम्जम स्थापना र सञ्चालन 
भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा 
जनशिी, उपकरर् र 
औषिी आवश्यकतानसुार 
उपलब्ि भएको ।  
 
 
(ख) बालबाधलकाको लाधग 
अधनवायय गररएका खोप 
(८०-९०%) सभम 
बालबाधलकाले प्राप्त गरेको । 
 
 
(आिार १,२) 

(क) नेपाल सरकारको 
नीधत बमोम्जम स्थापना र 
सञ्चालन भएका स्वास्थ्य 
संस्थाहरुमा जनशिी, 
उपकरर् र औषिी 
आवश्यकतानसुार उपलब्ि 
भएको ।  
 
(ख) बालबाधलकाको लाधग 
अधनवायय गररएका खोप 
९०% भन्दा बढी
बालबाधलकाले प्राप्त 
गरेको। 
 
(आिार १,२) 

1. स्वास्थ्य संस्थाहरुमा 
जनशिी, उपकरर् र 
औषिी आवश्यकता र 
पररपूतीको अवस्था 
झम्ल्कने प्रधतवेदन 

2. Health MIS (HMIS) 
बाट प्राप्त प्रधतवेदन 
(संचाधलत स्वास्थ्य 
संस्थाको वववरर्, 
स्वास्थ्य संस्थामा 
भएको दरबन्दी र 
धनयधमत काययरत 
स्स्थ्यकमीको संख्या, 
स्वास्थ्य उपकरर् र 
औषिी उपलव्िता, 
वधथयङ्ग सवुविा, 
बालबाधलकाको 
अधभलेख र खोप 
धलएका को रकडय ) 
लगायतको समग्र 
म्स्थधत देम्खने गरी । 
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५.३.८ कृवष र पश ुसेवा 
(स्थाससंऐदफा११ को उपदफा २ 
को र् र द) 

स्थापना भएका कृवष 
तथा पश ुसेवा केन्रमा 
आवश्यक जनशम्ि र 
माग अनसुारको सेवा र 
प्रववधि उपलब्ि 
नभएको। 
 
(आिार १,२) 

स्थापना भएका कृवष तथा 
पश ुसेवा केन्र मध्ये केहीमा 
मार आवश्यक जनशम्ि र 
माग अनसुारको सेवा र 
प्रववधि उपलब्ि भएको । 
 
 
(आिार १,२) 

स्थापना भएका सबै कृवष 
तथा पश ुसेवा केन्रहरुमा 
आवश्यक जनशम्ि, माग 
अनसुारको सेवा र प्रववधि 
उपलब्ि भएको । 
 
 
(आिार १,२) 

3. कृवष सेवा केन्र संख्या, 
प्रधत सेवाकेन्रले सेवा 
परु  याउन ुपने क्षेर 
(हेक्टर), पशसेुवा 
केन्रहरु को संख्या, 
प्रधत सेवा केन्रले 
परु  याउनपुने सेवा (पश ु
गोटा) लगायत कृवष र 
पशसेुवाकेन्रले 
परु  याउनपुने सेवाको 
मापदण्ड । 

4. मापदण्डको अनपुातमा 
हालको सेवाको 
अवस्था झल्कने 
ववश्लषेर्ात्मक 
वववरर्/प्रधतवेदन ।   

५.३.९ स्थानीय उत्पादनको प्रवयियन 
र बजारीकरर्   
(स्थाससंऐदफा११ को उपदफा २ 
को र् ७) 

स्थानीय उत्पादनको 
प्रवियन र बजारीकरर्का 
लाधग कुनै नीधतगत र 
काययिमगत पहल 
नभएको ।   
 
(आिार नचावहने) 

स्थानीय उत्पादनको प्रवयियन 
र बजारीकरर्का  लाधग  
नीधतगत र काययिमगत 
व्यवस्था गरेको तर सो 
अनसुार बजार व्यवस्थापन 
हनु नसकेको। 
(आिार १,२) 

स्थानीय उत्पादनको प्रवयियन 
र बजारीकरर्का  लाधग  
नीधतगत र काययिम 
व्यवस्था गरी सो अनसुार 
बजार व्यवस्थापन भएको  
 
(आिार १,२,३) 

1. नीधत र काययिम, 
2. संस्थागत व्यवस्था, 
3. बजारको व्यवस्था, 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ६: न्यावयक कायय सभपादन 
६.१ समग्र म्स्थधत 
सूचक क्षरे अवस्था -१ अवस्था -२ अवस्था -३ अवस्था -४ प्रमार्ीकरर्को आिार 
६.१.१ न्याय सभपादन 
(स्थाससंऐन दफा ४६ को 
उपदफा १, दफा ४९ को 
उपदफा १२) 

न्यावयक सधमधत 
सञ्चालनका लाधग 
काययववधि तयार 
नभएको। 
 
(आिार नचावहन)े 

न्यावयक सधमधत 
सञ्चालनको
काययववधि तयार 
भएकोतर
काययववधि पालना 
नभएको। 
(आिार १) 

न्यावयक सधमधत 
सञ्चालनका लाधग 
काययववधि धनमायर् 
भएपधन काययववधिको 
आम्शक पालना 
भएको । 
(आिार १,२) 

न्यावयक सधमधत 
सञ्चालनका लाधग 
काययववधि धनमायर् भई 
काययववधि अनसुार 
कायय सभपादन 
भएको। 
(आिार १,२) 

1. न्याय सभपादन काययववधिको 
प्रधत 

2. न्याय सभपादनको अधभलेख,  

 
स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ६: न्यावयक कायय सभपादन  

६.२ प्रवियागत म्स्थधत 
ववषय सभबन्िी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
६.२.१  मेलधमलाप कतायको 
व्यवस्था 
(स्थाससंऐन दफा ४९ को 
उपदफा ३) 

मेलधमलापकतायको 
व्यवस्था नै नरहेको।  
(आिार नचावहने) 

 मेलधमलापकतायहरूलाई 
समु्चकृत नगरी, 
मेलधमलापका काययहरु 
गरेको  
(आिार २,३) 

सूचीकृत गरेको 
मेलधमलापकतायबाट मार 
धमलापर गराउने 
गरेको। 
(आिार १,२,३) 

1. मेलधमलापकतायहरुको सूची, 
2. मेलधमलापकताय धनयमु्िको प्रधत,  
3. मेलधमलापका फैसलाहरुको  

सूची । 

६.२.२  न्यावयक सधमधतको 
धनर्यय प्रकृया 
(स्थाससंऐन दफा ४९) 

अधिकांश धनर्यय 
संयोजकले मार गने 
गरेको । 
(आिार १) 

अधिकांश धनर्यय 
बहमुतको आिारमा गने 
गरेको । 
(आिार १) 

धनर्यय सबयसभमत हनुे  
गरेको  । 
 
(आिार १) 

न्यावयक सधमधतका धनर्ययहरुको 
अधभलेख (एकल/बहमुत/ सवयसभमत 
काननुी प्रविया समेत देम्खन ेगरर तयार 
गररएको सूची) 
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६.२.३  न्यावयक सधमधतको 
प्रधतवेदन प्रर्ाली 
(स्थाससंऐन दफा ५३ को 
उपदफा २) 

प्रधतवेदन पेश गने  
नगरेको। 
 
(आिार नचावहने) 

प्रधतवेदन पेश भएको तर 
सभामा छलफल 
नगरेको। 
(आिार १,२) 

प्रधतवेदन पेश भई 
सभामा छलफल  
भएको। 
(आिार १,२) 

1. अध्यक्ष माफय त सभामा प्रधतवेदन 
पेश भएको दताय वकताव,  

2. सभाको छलफल र धनर्यय 
पमु्स्तका।  

 
स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ६: न्यावयक कायय सभपादन 

६.३ पररमार्ात्मक म्स्थधत 

सूचक 
नधतजा 

प्रमार्ीकरको आिार 
कमजोर सामान्य उत्तम 

६.३.१ उजूरी 
फछययौट। 
(स्थाससंऐन दफा ४९ को  
उपदफा २ र ४) 

मूल्याङ्कन अवधिमा प्राप्त 
उजरुरको ५० % भन्दा कम 
फछौट भएको । 
(आिार १,२) 

मूल्याङ्कन अवधिमा प्राप्त 
उजूरीको (५०-७०) % सभम 
फछौट भएको । 
(आिार १,२) 

मूल्याङ्कन अवधिमा प्राप्त उजरूीको 
७० % भन्दा बढी फछौट भएको। 
 
(आिार १,२) 

1. उजूरी दताय वकताव, 
2. उजूरी फश्यौट 

वकताव 

६.३.२ न्यावयक 
सधमधतको धनर्यय उपर 
पनुरावेदन 
(स्थाससंऐन दफा ५१) 

सधमधतले फछौट गरेका कूल 
उजूरी मध्ये ५०% भन्दा बढी 
वववाद पनुरावेदनमा गएको । 
(आिार १,२) 

सधमधतले फछौट गरेका कूल 
उजूरी मध्ये १०-५०% सभम 
वववाद पनुरावेदनमा गएको । 
(आिार १,२) 

सधमधतले फछौट गरेका कूल उजूरी 
मध्ये १०% भन्दा कम वववाद 
पनुरावेदनमा गएको । 
(आिार १,२) 

1. उजूरी फश्यौट 
सूची  

2. पनुारावेदन परेका 
उजूरी सूची  

६.३.३ मेलधमलाप 
केन्र गठन  
(स्थाससंऐन दफा ४९ को 
उपदफा १०) 

 कुनै पधन वडामा मेलधमलाप 
केन्र गठन नभएको। 
 
 
(आिार १,२) 

 केही वडामा मार मेलधमलाप 
केन्र गठन भई सञ्चालनमा 
आएको। 
 
(आिार १,२) 

सबै वडामा मेलधमलाप केन्र गठन 
भई सञ्चालनमा आएको। 
 
 
(आिार १,२) 

1. मेल धमलाप केन्र 
गठन भएको धनर्यय 
पमु्स्तका, 

2. सबै वडामा 
मेलधमलाप केन्रको 
काययसञ्चालन भएको 
धनर्यय पमु्स्तका  
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ७: भौधतक पूवायिार  
७.१ समग्र म्स्थधत 

प्रमार्ीकरर्को आिार 
सूचक क्षरे अवस्था -१ अवस्था- २ अवस्था- ३ अवस्था- ४ 
७.१.१ सडक
यातायातगरुूयोजना
अनसुारसडक
पूिायिारधनमायर् 

सडकयातायात
गरुूयोजनातयार
नभएको 

सडकयातायात
गरुूयोजनाअनसुार
वावषयककाययिम
तजुयमागररएको 
 
 
 
 
(आिार१) 

सडकयातायात
गरुूयोजनालेतोकेको
सडककोक्षेराधिकार
अनसुारनक्सापास
हनुेगरेकोरउि
योजनालेतोकेको
वावषयकलक्ष्यको६०
प्रधतशतसडक
धनमायर्भएको 
(आिार१,२,३) 

सडकयातायातगरुूयोजनालेतोकेको
सडककोक्षेराधिकारअनसुारनक्सा
पासहनुेगरेकोरउियोजनाले
तोकेकोवावषयकलक्ष्यको८०प्रधतशत
सडकधनमायर्भएको 
 
 
 
 
(आिार१,२,३) 

1. सडकयातायातगरुूयोजना 
2. नक्सापासकोअवस्था 
3. सडककोक्षेराधिकारधनिायरर् 

७.१.२जोम्खम
संवेदनशीलभउूपयोग
योजना 
(स्थाससंऐन, २०७४ 
को दफा २७.२) 

जोम्खम
संवेदनशील
भउूपयोगयोजना
तयारनभएको 
 
(आिारनचावहने) 

जोम्खमसंवेदनशील
भउूपयोगयोजना
तयारभएको 
 
 
(आिार१) 

जोम्खमसंवेदनशील
भउूपयोगयोजनातयार
भईकायायन्वयनमा
आएको 
 
(आिार१,२,३) 

जोम्खमसंवेदनशीलभउूपयोगयोजना
अनसुारकभतीमाबषयमाएउटाजग्गा
एवककरर्वाजग्गाववकासवाबस्ती
ववकासवासभपदासंरक्षर्योजना
कायायन्वयनमाल्याईएको 
(आिार१,२,३) 

1. जोम्खमसंवेदनशीलभउूपयोग
योजना 

2. वावषयकववकासयोजना 
3. वावषयकप्रगधतप्रधतवेदन 

७.१.३ भौधतक 
पूवायिार ववकासमा 
सावयजधनक- धनजी 
साझेदारी नीधत 
(स्थाससंऐन, २०७४ 
को दफा २४.८) 
 

सावयजधनक-  
धनजी क्षेर 
साझेदारी सभबन्िी 
कुनै नीधत तजुयमा 
नभएको । 
 
(आिार नचावहने) 

सावयजधनक-  धनजी 
क्षेर साझेदारी 
सभबन्िी नीधत 
तजुयमा भएको तर 
कायायन्वयन  
नभएको । 
(आिार १,२,३) 

सावयजधनक-  धनजी 
क्षेर साझेदारी 
सभबन्िी नीधत तजुयमा 
भई आंम्शक 
योजनाहरुमा  
कायायन्वयन भएको । 
(आिार १,२,३) 

सावयजधनक-  धनजी क्षेर साझेदारी 
सभबन्िी नीधत तजुयमा भई नीधतमा 
उल्लेम्खत सबै योजनाहरुमा साझेदारी 
काययिम सञ्चालन भएको । 
 
 
(आिार १,२,३) 

1. साझेदारी सभबन्िी नीधतको प्रधत  
2. सावयजधनक- धनजी साझेदारीमा 

संचाधलत योजनाहरुको सूची 
3. नीधतको कायायन्वयन अवस्थाको 

समीक्षा प्रधतवेदन (साझेदारी 
भएका क्षेर, वकधसम र खचयको 
अंश सवहत)। 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ७: भौधतक पूवायिार  

७.२ प्रवियागत म्स्थधत 
ववषय सभबन्िी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
७.२.१ बालमैरीतथा
अपाङ्गमैरीपूवायिार 
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा 
२४ को उपदफा २) 

बालमैरीतथा
अपाङ्गमैरीनीधततथा
काययिमनभएको 
 
 
 
 
 
(आिार१) 

बालमैरीतथा
अपाङ्गमैरीनीधततथा
काययिमकायायन्वनय
भईबालमैरीस्थानीय
शासनकापूवायिारपरुा
गरीकभतीमा१वटा
वडालाईबालमैरीवडा
घोषर्ागरेको 
(आिार १,२) 

बालमैरीतथाअपाङ्गमैरी
नीधततथाकाययिम
कायायन्वयनभईबालमैरी
स्थानीयशासनकापूवायिार
परुागरीबालमैरी
स्थानीयतहघोषर्ा
गरेको 
 
(आिार १,२,३) 

1. बालमैरीतथास्थानीयनीधत 
2. बालमैरीवडाघोषर्ाकोप्रधतवेदन 
3. बालमैरीस्थानीयतहघोषर्ाको

प्रधतवेदन 

७.२.२ धनधमयत पूवायिारको 
उपयोग र ददगो व्यवस्थापन 
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा 
२४ को उपदफा ३) 

धनधमयत पूवायिारको 
ममयत संभारका लाधग 
कुनै नीधतगत र 
काययिमगत व्यवस्था 
नभएको। 
 
 
 
 
(आिार नचावहने) 

धनधमयत पूवायिारको 
ममयत संभारका लाधग  
बजेट तथा काययिम 
भएको तर त्यसको 
व्यवस्थापनका लाधग 
कुनै नीधत नभएको। 
 
 
 
(आिार २) 

धनधमयत पूवायिारको ममयत 
संभारका लाधग 
लाभग्राहीको योगदान 
सवहत कोष स्थापना 
भएको र नीधतगत 
व्यवस्था अनसुार स्वीकृत 
वावषयक काययिमका 
आिारमा कोषको उपयोग 
भएको। 
(आिार १,२,३) 

1. ममयत सभभार कोष स्थापना र त्यसमा 
राम्खने रकमको अङ्कबारे सभा द्वारा 
भएको धनर्यय,  

2. ममयत संभार कोष माफय त संचाधलत कुनै 
एक योजनाको लाभग्राहीको योगदान 
खलेुको सभझौताको प्रधत  

3.  कोष कायायन्वयन समीक्षा प्रधतवेदन 
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७.२.३ आयोजनाको 
वातावरर्ीय अध्ययन- 
संम्क्षप्त, प्रारम्भभक वातवरर्ीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन (I EE) र 
वातावारर्ीय  प्रभाव 
मूल्याङ्कन ( EI A ) 
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा 
२४ को उपदफा २) 

प्रारम्भभकवातवरर्ीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन 
(I EE) र वातावारर्ीय  
प्रभाव मूल्याङ्कन 
(EI A) नगररएको ।   
 
 
 
(आिार नचावहने) 

केही आयोजना हरुमा
संम्क्षप्त, प्रारम्भभक 
वातवरर्ीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन (I EE) र 
वातावारर्ीय  प्रभाव 
मूल्याङ्कन (EI A) 
गररएको।   
 
(आिार १) 

काननुी व्यवस्था अनरुूप  
सबै आयोजनाहरुमा
संम्क्षप्त,प्रारम्भभक 
वातावरर्ीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन (I EE) र 
वातावारर्ीय  प्रभाव 
मूल्याङ्कन ( EI A ) 
गररएको।   
(आिार १) 

कानून बमोम्जमBEA, I EE र EI A गनुयपने र 
सभपन्न गररएका आयोजनाहरुको सूची । 

७.२.४ राविय भवनसंवहता र 
मापदण्ड 
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा 
४३ को उपदफा १) 

राविय भवनसंवहता 
पालना नभएको र 
स्थानीय भवन 
मापदण्ड तजुयमा 
नगरेको।  
(आिार नचावहने) 

राविय भवनसंवहता र 
मापदण्डको आमं्शक 
रूपमा पालना भएको।   
 
 
(आिार १) 

राविय भवनसंवहता र 
स्थानीय भवन मापदण्डको 
पूर्य रूपमा पालना 
भएको। 
 
(आिार १,२) 

1. भवन धनमायर् स्वीकृधत ददएको र धनमायर् 
सभपन्न भएको लाभग्राहीको सूची 

2. स्थानीय भवन संवहताको प्रधत 

 
  



 

33 

 

 

स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ७: भौधतक पूवायिार धनमायर् 
७.३ पररमार्ात्मक म्स्थधत 

सूचक 
नधतजा 

कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
७.३.१ सडकको ववस्तार  
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा 
११ को उपदफा २ को ट १,५) 

गत वषयको तलुनामा  
मूल्याङ्कन अवधिमा १०% 
भन्दा कम सडक थप 
भएको। 
(आिार १,२) 

गत वषयको तलुनामा  
मूल्याङ्कन अवधिमा 
(१०-२५)% सभम 
सडक थप भएको। 
(आिार १,२) 

गत वषयको तलुनामा  
मूल्याङ्कन अवधिमा 
२५% भन्दा बढी सडक 
थप भएको। 
(आिार १,२) 

1. वावषयक प्रगधत र समीक्षा 
प्रधतवेदन । 

2. सवारीसािनचल्नसक्ने
ववस्ताररत सडकको अवलोकन 
प्रधतवेदन। 

७.३.२ सडकको स्तर उन्नधत 
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा 
११ को उपदफा २ को ट १,५) 
 

गत वषयको तलुनामा  
मूल्याङ्कन अवधिमा ५% भन्दा 
कम सडक स्तर उन्नधत 
भएको । 
(आिार १,२) 

गत वषयको तलुनामा  
मूल्याङ्कन अवधिमा (५-
१५)% सभम सडक 
स्तरोन्नधत भएको । 
(आिार १,२) 

गत वषयको तलुनामा  
मूल्याङ्कन अवधिमा 
१५% भन्दा बढी सडक 
स्तर उन्नधत भएको । 
(आिार १,२) 

1. वावषयक प्रगधत र समीक्षा 
प्रधतवेदन। 

2. स्तरोन्नतीभएको सडकको 
अवलोकन प्रधतवेदन। 

७.३.३ खानेपानी सेवा ववस्तार 
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा 
११ को उपदफा २ को ि १, 
सोही दफाको उपदफा ४ को ग 
२, दफा १२ को उपदफा २ को 
ग १०) 

गत वषयको तलुनामा  
मूल्याङ्कन अवधिमा १०% 
भन्दा कम घरिरुीमा 
खानेपानी सेवा ववस्तार 
भएको। 
 
(आिार १,२) 

गत वषयको तलुनामा  
मूल्याङ्कन अवधिमा 
(१०-२५)% सभम 
घरिरुीमा खानेपानी सेवा 
ववस्तार भएको। 
 
(आिार १,२) 

गत वषयको तलुनामा  
मूल्याङ्कन अवधिमा 
२५% भन्दा बढी 
घरिरुीमा खानेपानी सेवा 
ववस्तार भएको। 
 
(आिार १,२) 

1. वावषयक प्रगधत र समीक्षा 
प्रधतवेदन। 

3. खानेपानीको अवलोकन 
प्रधतवेदन। 



 

34 

 

७.३.४ वावषयक योजनाको 
कायायन्वयन म्स्थधत   
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा 
७१ को उपदफा २ को वववरर्मा 
चाल ुआ.व. को प्रगधतको अनमुान 
समेत पेश गनुयपने) 

मूल्याङ्कन अवधिमा सभपन्न 
गनुयपने स्वीकृत वावषयक 
योजनाको ५०% भन्दा कम 
भौधतक पूवायिार योजना 
सभपन्न भएको। 
 
(आिार १,२) 

मूल्याङ्कन अवधिमा 
सभपन्न गनुयपने स्वीकृत 
वावषयक योजनाको (५०-
८०)% सभम भौधतक 
पूवायिार योजना सभपन्न 
भएको। 
(आिार १,२) 

मूल्याङ्कन अवधिमा 
सभपन्न गनुयपने स्वीकृत 
वावषयक योजनाको ८०% 
भन्दा बढी भौधतक 
पूवायिार योजना सभपन्न 
भएको। 
(आिार १,२) 

1. वावषयक प्रगधत र समीक्षा 
प्रधतवेदन। 

2. भौधतकपूवायिारको अवलोकन 
प्रधतवेदन। 

७.३.५ फोहोर मैला 
व्यवस्थापन  
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा 
१२ को उपदफा २ को ग ११) 

कुनै नीधतगत व्यवस्था 
नभएको साथै  फोहोर मैला 
व्यवम्स्थत गनय नसवकएको।      
 
 
 
 
(आिार १,२) 

फोहोर मैला 
व्यवस्थापनको लाधग 
नीधतगत व्यवस्था गरी 
व्यवस्थापन गनय प्रारभभ 
गररएको। 
 
 
(आिार १,२) 

फोहोर मैला 
व्यवस्थापनको लाधग 
स्पि नीधत धनिायरर् गरी
फोहोर ववसजयन केन्र
बनाई एकीकृत फोहोर 
मैलाको व्यवस्थापन 
गररएको। 
(आिार १,२) 

1. फोहोर मैला व्यवस्थापनको 
नीधतको प्रधत, 

2. फोहोर ववसजयन केन्रको 
पररचयात्मक तम्स्वर। 

७.३.६ औद्योधगकपूवायिार 

(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा 
११) 

एकस्थानीयतहएकउद्योग
ग्रामकोनीधतअनरुूप
औद्यौधगकग्रामकोस्थापना
नभएको 
(आिारनचावहने) 

औद्योधगकग्रामलाधग
जग्गाएवकनगरी
डीपीआरधनमायर्भएको 
 
(आिार१,२) 

औद्योधगकग्रामकोधनमायर्
भईसञ्चालनमा
आएको। 
 
(आिार१,२,३) 

1. जग्गाकोप्रमार् 
2. डीपीआर 
3. औद्योधगकग्रामकोधनधमयत

संरचनारसञ्चालनकाययववधि 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ८: सामाम्जक समावेशीकरर्  
८.१ समग्र म्स्थधत 
सूचक क्षरे अवस्था -१ अवस्था- २ अवस्था- ३ अवस्था- ४ प्रमार्ीकरर्को आिार 
८.१.१ सामाम्जक 
ववभेदको
न्यूनीकरर् 
(संवविानको िारा 
१८, समानताको 
हक) 

समाजमा छुवाछुत 
धबद्यमान रहेको, 
सामाम्जक कुरीधत र 
अन्िववश्वास कायम 
रहेको, लैवङ्गक 
ववभेद र वहंसाका 
घटनमा कमी 
नआएको।  
(आिार २) 

छुवाछुत, सामाम्जक 
कुरीधत, अन्िववश्वास, 
लैवङ्गक ववभेद र वहंसाका 
घटनाहरु न्यूनीकरर्का 
लाधग स्थानीय नीधततथा
काययिम तजुयमा भएको। 
 
 
 
 
 
(आिार १,२) 

छुवाछुत, सामाम्जक 
कुरीधत, अन्िववश्वास, 
लैवङ्गक ववभेद र वहंसाका 
घटनाहरु न्यूनीकरर्का 
लाधग स्थानीय नीधत 
तथाकाययिमअनरुूप
टोलववकाससंस्था
माफय तसामाम्जक
पररचालनकाययिम
सञ्चालनगररएको। 
 
(आिार १,२,३) 

छुवाछुत, सामाम्जक कुरीधत, 
अन्िववश्वास, लैवङ्गक ववभेद र 
वहंसाका घटनाहरुसँग 
सभबम्न्ित उजूरीमा उल्लेख्य 
रूपमा कमी आई समाम्जक 
सवहष्र्तुा र सौहादयता 
सवहतको समतामूलक 
समाजको आिार तयार 
भएको। 
 
 
(आिार १,२,३) 

1. सामाम्जक 
समावेशीकरर् सभबन्िी 
स्थानीय नीधततथा
काययिमको प्रधत। 

2. छुवाछुत, सामाम्जक 
कुरीधत, अन्िववश्वास, 
लैवङ्गक ववभेद र वहंसाका 
घटनाहरुसँग सभबम्न्ित 
उजूरी दतायवकताव। 

3. सामाम्जक ववभेद 
धनवारर् सभबन्िी 
कायययोजना। 

८.१.२ 
समानपुाधतक
सहभाधगता 
(स्थाससंऐन, 
२०७४ को दफा 
१११) 
 

स्थानीय तहबाट
गठनहनुेसधमधत
उपसधमधतहरू,
काययदलगठनगदाय
काननुले धनददयि 
गरेकोसमानपुाधतक
समावेशीताकायम
नगरेको। 

स्थानीय तहबाटगठन
हनुेसधमधत
उपसधमधतहरू,काययदल
गठनगदायआमं्शक
रूपमाकाननुले धनददयि 
गरेकोसमानपुाधतक
समावेशीताकायम
गरेको। 

स्थानीय तहबाटगठन
हनुेसधमधत
उपसधमधतहरू,काययदल
गठनगदायपूर्यरूपमा
काननुले धनददयि गरेको
समानपुाधतकसमावेशीता
कायमगरेको। 

स्थानीय तहबाटगठनहनुे
सधमधतउपसधमधतहरू,
काययदलगठनगदायआमं्शक
रूपमाकाननुले धनददयि 
गरेकोसमानपुाधतक
समावेशीताकायमगरी
धनर्ययप्रकृयामासहभाधगता
भएको। 

1. गदठत सधमधत तथा 
उपसधमधतहरुको 
सामाम्जक समावेशीता 
सवहत देम्खने सूची 

2. सधमधत उपसधमधतहरुको 
बैठकको उपम्स्थधत र 
धनर्यय वकताव। 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ८: सामाम्जक समावेशीकरर्  
८.२ प्रवियागत म्स्थधत 
ववषय सभबन्िी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
८.२.१ सामाम्जक सरुक्षा 
तथा संरक्षर् 
(स्थाससंऐन, २०७४ को 
दफा ११ उपदफा २ त) 

बालबाधलका पनुस्थायपना 
केन्र, जेष्ठ नागररक आश्रय 
केन्र, अशि स्याहार केन्र 
स्थापना र सञ्चालन 
सभबन्िमा कुनै कायय 
नभएको 
 
 
 
 
 
(आिार नचावहने) 

बालबाधलका पनुस्थायपना केन्र, जेष्ठ 
नागररक आश्रय केन्र, अशि 
स्याहार केन्र स्थापना र 
सञ्चालनका लाधग नीधत/काययिम 
तजुयमा भई कायायन्वयनको चरर्मा 
रहेको   
 
 
 
 
 
(आिार १) 

बालबाधलका पनुस्थायपना 
केन्र, जेष्ठ नागररक 
आश्रय केन्र, अशि 
स्याहार केन्र स्थापना र 
सञ्चालनका लाधग 
नीधत/काययिम तजुयमा
भएकोर आवश्यकता 
अनसुार केन्रहरु स्थापना 
भई धनयधमत सञ्चालन 
भएको तथा सहज पहुँच 
भएको। 
(आिार १,२) 

1. सामाम्जक सरुक्षा तथा 
संरक्षर्  सभबन्िी नीधत 
तथा काययिमको प्रधत 

2. बालबाधलका पनुस्थायपना 
केन्र, जेष्ठ नागररक 
आश्रय केन्र, अशि 
स्याहार केन्रहरुको 
सूची, 

 

८.२.२ घरेल ुवहंसा 
अन्त्यका लाधग बहस, 
पैरवी तथा चेतनामूलक 
अधभयान 
(स्थाससंऐन, २०७४ को 
दफा १२ उपदफा २ को ग 
३०) 

घरेल ुवहंसा अन्त्यका लाधग 
बहस, पैरवी तथा 
चेतनामूलक अधभयान 
सभबन्िी कुनै काययिम 
नभएको  
 
 
 
(आिार नचावहने) 

घरेल ुवहंसा अन्त्यका लाधग बहस, 
पैरवी तथा चेतनामूलक अधभयान 
सभबन्िी काययिम पयायप्त र 
प्रभावकारी नभएको 
 
 
 
 
(आिार १,२) 

टोलववकाससंस्थालाई
पररचालनगरीघरेल ुवहंसा 
अन्त्यका लाधग बहस, 
पैरवी तथा चेतनामूलक 
अधभयान सभबन्िी 
काययिम पयायप्त र 
प्रभावकारी भएको 
 
(आिार १,२,३) 

1. वावषयक काययिम, 
काययिम  

2. सञ्चालन रेकधडयङ/ 
प्रधतवेदन, 

3. घरेल ुवहंसा सभबन्िी 
उजूरीमा र फर्छ्यौटको 
सूची । 

4. टोलववकाससंस्थाको
प्रगधतप्रधतवेदन 
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८.२.३ बालश्रम, बाल 
वववाह, बहवुववाह, 
दाइजो/दहेज, बोक्सी, 
छाउपडी जस्ता प्रथासँग 
सभबम्न्ित काययहरु 
 
(स्थाससंऐन, २०७४ को 
दफा १२ उपदफा २ को ग 
३०) 

वाल श्रम, बालवववाह, 
बहवुववाह, दाइजो/दहेज, 
बोक्सी, छाउपडी जस्ता 
प्रथा  धनयन्रर्का लाधग 
कुनै नीधत र काययिम 
नभएको। 
 
 
 
 
(आिार नचावहने) 

बालश्रम, बालवववाह, बहवुववाह, 
दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी 
जस्ता प्रथा  धनयन्रर्का लाधग 
नीधत वा काययिम तयार भएको। 
 
 
 
 
 
 
(आिार १,२) 

टोलववकाससंस्था
पररचालनगरीवाल श्रम, 
बालवववाह, वह ुवववाह, 
दाइजो/दहेज, बोक्सी, 
छाउपडी जस्ता प्रथा 
धनयन्रर्का लाधग नीधत 
वा काययिम तयार भई
यससभबन्िीसामाम्जक
पररचालनकाययिमहरू
कायायन्वयन भएको। 
(आिार १,२) 

1. वावषयक काययिम, 
कायायन्वयनप्रधतवेदन  

2. यस सभबन्िी उजूरीमा र 
फर्छ्यौटको सूची 

८.२.४ लैवङ्गक उत्तरदायी 
बजेट परीक्षर् (GESI 

Audit) 
(स्थाससंऐन, २०७४ को 
दफा २४ उपदफा ३ को 
छ) 

लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट 
परीक्षर् (GESI Audit) हनुे 
नगरेको। 
 
 
(आिार नचावहने) 

लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट परीक्षर् 
(GESI Audit) हनुे गरेता पधन 
योजना तथा काययिममा 
प्रधतधबम्भबत नभएको। 
 
(आिार १,२) 

लैवङ्गक उत्तरदायी बजेट 
परीक्षर् (GESI  Audi t ) 
भई सोही अनसुार योजना 
तथा काययिम तजुयमा गने   
गरेको। 
(आिार १,२) 

1. वावषयक योजना तथा 
काययिम। 

2. GESI Report 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ८: सामाम्जक समावेशीकरर्  
८. पररमार्ात्मक म्स्थधत 

सूचक 
नधतजा 

कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
८.३.१ मवहला ववरुद्ध हनुे घरेल ुवहंसाको 
घटनामा कमी (अम्घल्लो आ. व. को 
तलुनामा) । 

कमी 
नआएको। 
(आिार १,२) 

२०%  सभम कमी 
आएको। 
(आिार १,२) 

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

1. उजूरी दताय वकताव । 
2. पूवय-अवस्था र वतयमानको 

ववश्लषेर्ात्मक दस्तावेज 
८.३.२ बालश्रम, बालवववाह, बहवुववाह, 
दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा 
रोकथामका लाधग तजुयमा गररएका 
काययिममा  लगानी (सशतय अनदुान बाहेक 
बाँकी वजेटको) 

०.२% भन्दा 
कम 
 
 
(आिार १,२) 

०.२% देम्ख ०.५% 
सभम 
 
 
(आिार १,२) 

०.५% भन्दा माधथ 
 
 
 
(आिार १,२) 

1. वावषयक वजेट तथा काययिमको प्रधत  
2. पूवय-अवस्था र वतयमानको 

ववश्लषेर्ात्मक दस्ताबेज 

८.३.३ मवहला/दधलत/अपाङ्ता भएका 
व्यम्ि संयोजक/ अध्यक्ष भएको उपभोिा 
सधमधतहरुको सङ्ख्या (कूल गठीत 
उपभोिा सधमधतको) । 

१० % भन्दा 
कम 
 
(आिार १,२) 

१० % देम्ख ३० 
%  सभम 
 
(आिार १,२) 

३० %  भन्दा वढी 
 
 
(आिार १,२) 

1. सबै उपभोिा सधमधतका 
काययसधमधतहरुको नामावलीको लगत 

2. पवुय-अवस्था र वतयमानको 
ववश्लषेर्ात्मक दस्तावेज 

८.३.४ आधथयक तथा सामाम्जक रूपमा 
पधछ परेका मवहला, बालबाधलका, दधलत, 
अपाङ्गता भएका व्यम्ि, ज्येष्ठ नागररक, 
अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समदुायको 
सामाम्जक र आधथयक उत्थानमा गररन े
लगानी (सशतय अनदुान बाहेक बाँकी 
वजेटको) 

२ %  भन्दा 
कम 
 
(आिार १,२) 

२ % देम्ख १० % 
सभम 
 
(आिार १,२) 

१० %  भन्दा वढी 
 
 
(आिार १,२) 

1. वावषयक वजेट तथा काययिमको प्रधत  
2. पूवय-अवस्था र वतयमानको 

ववश्लषेर्ात्मक दस्तावेज 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ९: वातावरर् संरक्षर् तथा ववपद् व्यवस्थापन  
९.१ समग्र म्स्थधत 
सूचक क्षरे अवस्था -१ अवस्था- २ अवस्था- ३ अवस्था- ४ प्रमार्ीकरर्को आिार 
९.१.१ ववपद् 
व्यवस्थापन 
(स्थाससंऐन, 
२०७४ को दफा 
११ उपदफा २ को 
न) 
 

ववपद् 
व्यवस्थापनका 
लाधगयस
सभबन्िीयोजना,
नीधतगतव्यवस्था 
तथाआपतकाधलन
काययसञ्चालन
केन्रलगायतका 
संरचागत व्यवस्था 
नभएको तर 
सामान्य राहत 
ववतरर्मा धसधमत 
भएको। 
(आिार नचावहन)े 

ववपद् 
व्यवस्थापनका 
लाधगयोजना
लगायतयस
सभबन्िीऐन,
रर्ानीधतर
कायययोजनातजुयमा
भएको। 
 
 
 
 
 
(आिार १,२) 

ववपद् व्यवास्थापनका 
लाधगयोजना,ऐन,
रर्नीधतरकायययोजना
तजुयमाभएकोरसो 
अनरुूपआपतकाधलन
काययसञ्चालनकेन्र
समेतसञ्चालनगरी 
ववपद् व्यवस्थापनको 
कायय प्रारभभ भएको। 
 
 
 
 
(आिार १,२) 

ववपद् व्यवास्थापनका 
लाधगयोजना,ऐन,
रर्ानीधतरकायययोजना
तजुयमाभएकोरसो 
अनरुूप ववपद् 
व्यवस्थापनको पूर्य
रूपमाकायायन्वयन 
भएको 
तथाउद्धाररराहत
सामग्रीहरूको
उपलब्िताको
सधुनम्श्चततागररएको। 
 
(आिार १,२,३) 

1. ववपद् व्यवास्थापनयोजना 
2. ववपद्व्यवस्थापनऐन,रर्ानीधतर
कायययोजना 

3. आपतकाधलनकाययसञ्चालनकेन्र
सञ्चालनभएको 

4. उद्धारराहतसामग्रीकोअधभलेख 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ९: वातावरर् संरक्षर् तथा ववपद् व्यवस्थापन  
 ९.२ प्रवियागत म्स्थधत 
ववषय सभबन्िी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
९.२.१ वातावरर्ीय प्रदूषर् 
धनयन्रर् (जल, भधूम, ध्वनी, 
वाय ुर खाद्य) 
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा 
११ उपदफा ४ को ङ १,२३ र 
२६) 

वातावरर्ीय प्रदूषर् 
धनयन्रर्का लाधग 
कुनै काययिम 
नरहेको। 
 
 
(आिार नचावहने) 

वातावरर्ीय प्रदूषर् 
धनयन्रर्का लाधग  काययिम 
रहेतापधन प्रभावकारी 
नभएको। 
 
 
(आिार १) 

वातावरर्ीय प्रदूषर् 
धनयन्रर्का काययिम 
प्रभावकारी रूपमा 
कायायन्वयन भएकोरवायु
प्रदूषर्कोस्तरराविय
मापदण्डअनरुूपभएको। 
(आिार १,२) 

1. वावषयक वजेट तथा काययिम, 
2. प्रदूषर्स्तरको मापन(नमनुा)  
3. वायुप्रदूषर्कोस्तरखलेुको
प्रधतवेदन 

९.२.२ वातावरर्मैरीपूवायिार 
 

स्थानीयवातावरर्
ऐन,वातावरर्मैरी
नीधततथाकाययिम
नभएको 
 
 
 
(आिार१) 

स्थानीयवातावरर्ऐन,
वातावरर्ामैरीनीधततथा
काययिमकायायन्वनयभई
वातावरर्मैरीस्थानीय
शासनकापूवायिारपरुागरी
कभतीमा१वटावडालाई
वातावरर्मैरीवडाघोषर्ा
गरेको(आिार १,२) 

स्थानीयवातावरर्ऐन,
वातावरर्ामैरीनीधततथा
काययिमकायायन्वयनभई
वातावरर्मैरीस्थानीय
शासनकापूवायिारपरुागरी
वातावरर्मैरीस्थानीयतह
घोषर्ागरेको 
(आिार १,२,३,४) 

1. वातावरर्मैरीस्थानीयनीधत 
2. वातावरर्मैरीवडाघोषर्ाको
प्रधतवेदन 

3. वातावरर्मैरीस्थानीयतह
घोषर्ाकोप्रधतवेदन 

4. स्थानीयवातावरर्ऐन 

९.२.३ ववपद् जोम्खम क्षेरको 
पवहचान र नक्साङ्कन 
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा 
११ उपदफा २ को न ४) 

ववपद् जोम्खम क्षेरको 
पवहचान र नक्साङ्कन 
नभएको। 
 
 
(आिार नचावहने) 

ववपद् जोम्खम क्षेरको 
पवहचान र नक्साङ्कन भएको 
तर सो अनसुार काययिम 
तजुयमा नभएको। 
 
(आिार १) 

कायययोजनाबमोम्जमववपद् 
जोम्खम क्षेरको पवहचान र 
नक्साङ्कनका आिारमा 
काययिम तजुयमा गरी 
कायायन्वयन गररएको। 
(आिार १,२,३) 

1. जोम्खमक्षरेको नक्सा 
2. वावषयक वजेट तथा  
काययिम 

3. सभपन्न आयोजनाको सूची 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - ९: वातावरर् संरक्षर् तथा ववपद् व्यवस्थापन 

९.३ पररमार्ात्मक म्स्थधत 

सूचक 
नधतजा 

कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
९.३.१ वातावरर्ीय क्षरे 
प्रवद्धयनमा बजेट 
ववधनयोजन 

वावषयकरूपमाबाल 
उद्यान/खलुाके्षर हररयालीके्षर 
ववस्तारकालाधग समानीकरर् 
अनदुानको १ % भन्दा बढी 
बजेट ववधनयोजनतथा
कायायन्वनयभईचौतारीहरू
वापोखरीहरूवासडक
हररयालीके्षरववस्तार
भएको। 
 (आिार १) 

वावषयकरूपमाबाल 
उद्यान/खलुाके्षर 
हररयालीके्षर ववस्तारका
लाधग समानीकरर् अनदुानको 
१_३ % भन्दा बढी बजेट 
ववधनयोजनतथाकायायन्वनय
भईचौतारीहरूवापोखरीहरू
वासडकहररयालीके्षर
ववस्तारभएको। 
 (आिार १) 

वावषयकरूपमाबाल 
उद्यान/खलुाके्षर हररयालीके्षर 
ववस्तारकालाधग समानीकरर् 
अनदुानको ३ % भन्दा बढी 
बजेट ववधनयोजन तथा
कायायन्वनयभईचौतारीहरू
वापोखरीहरूवासडक
हररयालीके्षरववस्तार
भएको। 
(आिार १) 

वावषयक वजेट तथा काययिम 

९.३.२ वातावरर् 
संरक्षर्मा टोलववकास
संस्था,नागररक तथा 
धनजी क्षेर र गै.स.स.को 
सहभाधगता 

वातावरर् संरक्षर्का कुनै 
पधन काययिममा टोलववकास
संस्था,नागररक तथा धनजी 
क्षेर र गै.स.स.को 
सहभाधगता नरहेको। 
 
 
(आिार नचावहने ) 

वातावरर् संरक्षर्का ५०% 
सभम काययिममा टोल
ववकाससंस्था,नागररक तथा 
धनजी क्षेर र गै.स.स.को 
सहभाधगता रहेको। 
 
 
(आिार १,२) 

वातावरर् संरक्षर्का ५०% 
भन्दा बढी काययिममा टोल
ववकाससंस्था,नागररक तथा 
धनजी क्षेर र गै.स.स.को 
सहभाधगतारहीवातारर्
संरक्षर्सभबन्िीयोजनाहरू
कायायन्वयनआएको। 
(आिार १,२) 

1. काययिममा नागररक तथा 
धनजी क्षेरको सहभाधगता 
झल्कने दस्तावेजकोको 
प्रधत  

2.  स्थानीय जनसहभाधगता 
नीधत। 
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९.३.३ स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन कोषमा बजेट 
ववधनयोजनरखचय 
(वावषयक रूपमा) 

तोवकएको छैन । 
 
 
 
 
 
 
 
(आिार नचावहने) 

कूल पूजँीगत बजेटको 
०.५% सभमधबधनयोजनभई
ववपद्व्यवस्थापनकोपूवय
तयारीवाप्रधतकाययवा
पनुयलाभकोलाधगववधनयोम्जत
बजेटकोकभतीमा५०
प्रधतशतबजेटखचयभएको 
 
(आिार १,२) 

कूल पूजँीगत बजेटको 
०.५% भन्दा वढीववधनयोजन
भईववपद्व्यवस्थापनकोपूवय
तयारीवाप्रधतकाययवा
पनुयलाभकोलाधगववधनयोम्जत
बजेटकोकभतीमा५०
प्रधतशतबजेटखचयभएको 
 
(आिार १,२) 

1. वावषयक वजेट तथा 
काययिम, 

2. ववपद् व्यवस्थापन कोषमा 
जभमा रकमरखचयको
वववरर्  

९.३.४ टोल ववकास 
संस्था गठन तथा सञ्चालन 

टोल ववकास संस्था गठन र 
सञ्चालन सभबन्िी कुनै कानून 
नभएको र कुनै पधन बस्तीमा 
टोल ववकास संस्था गठन 
नभएको । 
 
 
(आिार नचावहने) 

टोल ववकास संस्था गठन र 
सञ्चालन सभबन्िी कानून 
तजुयमा भई केही वस्तीहरुमा 
टोल ववकास संस्था गठन 
भएको । 
 
 
(आिार १,२) 

टोल ववकास संस्था गठन र 
सञ्चालन सभबन्िी कानून 
तजुयमा भई सो कानूनका 
आिारमा ८० % भन्दा बढी 
घरिरुी टोल ववकास संस्थामा 
आवद्ध भई सञ्चालन भएको। 
 
(आिार १,२,३ ) 

1. टोल ववकास संस्था गठन 
र सञ्चालन सभबन्िी 
कानून को प्रधत,  

2. टोल ववकास सस्थामा 
आवद्ध सदस्यहरुको 
संख्या 

3. स्थानीय तहकोबस्तगुत
वववरर् 

९.३.५ एभबलेुन्स, अग्नी 
धनयन्रर् जस्ता 
आकम्स्मक सेवाहरुको 
उपलब्िता   

एभबलेुन्स, अग्नी धनयन्रर् 
जस्ता आकम्स्मक सेवाहरु 
उपलब्ि नभएको । 
 
 
(आिार नचावहने) 

एभबलेुन्स, अग्नी धनयन्रर् 
जस्ता आकम्स्मक सेवाहरुमा 
५०% सभम जनसंख्याको 
पहुँच भएको। 
 
(आिार १) 

एभबलेुन्स, अग्नी धनयन्रर् 
जस्ता आकम्स्मक सेवाहरुमा 
५०% भन्दा वढी 
जनसंख्याको पहुँच भएको। 
 
(आिार १,२) 

1. एभबलेुन्स, अग्नी धनयन्रर् 
जस्ता सेवाहरुको सचुी  

2. आकम्स्मक सेवाहरुको 
पहुँचको समीक्षा प्रधतवेदन  
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - १०: सहकायय र समन्वय 
१०.१ समग्र म्स्थधत 

सूचक क्षरे अवस्था -१ अवस्था- २ अवस्था- ३ अवस्था- ४ प्रमार्ीकरर्को आिार 

१०.१.१ संघ, प्रदेश र स्थनीय तह 
बीचको सहकायय र समन्वय 
(नेपालको संवविानको िारा २३५) 

स्थानीय तहले 
आफ्ना नीधत 
तथा काययिम 
तय गदाय संघ 
र प्रदेश सँग 
गनुयपने नीधतगत 
र काययगत 
समन्वय 
नगरेको 
(आिार 
नचावहने) 

स्थानीय तहले 
आफ्ना नीधत तथा 
काययिम तय गदाय 
संघ र प्रदेशसँग 
गनुयपने नीधतगत र 
काययगत समन्वयका 
लाधग आवश्यक 
धनर्यय गरेको तर 
काननु 
बधननसकेको। 
 
(आिार १ ) 

आफ्ना नीधत तथा 
काययिम तय गदाय 
संघ र प्रदेश सँग 
गनुयपने नीधतगत र 
काययगत समन्वय 
आमं्शक रूपमा 
गरेको । 
(आिार २,३) 
 
 

संघ र प्रदेशसँग 
गनुयपने नीधतगत र 
काययगत समन्वय गरेर 
मार आफ्ना नीधत तथा 
काययिम तय गने 
गरेकोतथास्थानीय
तहलेप्रदेशलाई
बाँडफाँटगनुयपनेराजश्व
रकमधनयधमतरूपमा
उपलब्िगराएको। 
(आिार २,३) 

1. अन्तर सरकार 
समन्वय सभबन्िी 
नीधतगत धनर्ययको 
प्रधत 

2. अन्तर सरकार 
समन्वय सभबन्िी 
कानूनको प्रधत, 

3. वावषयक वजेट तथा 
काययिममा 
समन्वय र 
साझेदारी 

4. बाँडफाँटरकम
प्रदेशमाबझुाएको
प्रमार् 
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१०.१.२ अन्तर स्थानीय तह सहकायय र 
समन्वय (प्राकृधतक श्रोतको संरक्षर् र 
उपयोग, पूवायिार धनमायर्, वातावरर् 
संरक्षर् तथा फौहोरमैला व्यवस्थापन, 
आपतकालीन सेवा व्यवस्थापन,राजश्व 
सङ्कलन आदद) 
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा २६) 
(सहलगानीकायोजनाहरू: ल्याण्डवफल
साईट,अग्नीधनयन्रर्,सडकहररयाली,
्लाविकधनयन्रर्,स्वास्थ्यम्शक्षा,
रंगशाला,खेलकुद,पययटन,बोटाधनकल
गाडेन,नदीधनयन्रर्,धसंचाई,खानेपानी
आदी) 

साझा 
सरोकारका 
ववषयहरुमा 
सहकायय र 
समन्वयका 
क्षेरहरु 
पवहचान 
नभएको र सो 
सभबन्िमा कुनै 
पहल 
नभएको। 
 
(आिारनचावहने) 

साझा सरोकारका 
ववषयहरुमा  
सहकायय र समन्वय 
गने क्षेरहरु पवहचान 
भएको तर सो 
सभबन्िी नीधत र 
संरचना तयार  
नभएको । 
 
 
 
 
(आिार १) 

साझा सरोकारका 
ववषयहरुमा 
सहकायय र समन्वय 
गने क्षेरहरु 
पवहचान भई सो 
सभबन्िी नीधत र 
संरचना तयार 
भएको । 
 
 
 
 
(आिार १,२) 

साझा सरोकारका 
ववषयहरुमा सहकायय र 
समन्वय गने 
सभबम्न्ित स्थानीय 
तहको नीधत र संरचना 
धनमायर् भई हरेकवषय
कभतीमाएकक्षेरमा
सहलगानीका
काययिमहरू
सञ्चालनमाआएको। 
 
 
(आिार १,२,३) 

1. पवहचान भएका 
साझा सरोकारका 
ववषयको सचुी 

2. संरचनाको खाका 
सवहतको सहकायय र 
समन्वय नीधत 

3. बैठकमा उपम्स्थधत 
र धनर्ययको प्रधत 

 
स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - १०: सहकायय र समन्वय  

१०.२  प्रवियागत म्स्थधत 
ववषय सभबन्िी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
१०.२.१ दईु वा सो भन्दा बढी 
स्थानीय तहको सरोकारको 
ववषयमा बने्न सधमधतहरुको गठन 
र सञ्चालन  
(स्थाससंऐन, २०७४ को दफा २६ 
अन्तगयत) 

स्थानीय तहबीच साझा 
वहत र सरोकारका 
ववषयमा आवश्यक पने 
कुनै पधन संयिु सधमधत 
गठन नभएको। 
 
(आिार नचावहने) 

स्थानीय तहबीच साझा वहत 
र सरोकारका ववषयमा 
आवश्यक पने संयिु सधमधत 
गठन भएको तर सधमधत 
वियाशील नभएको । 
 
(आिार १) 

स्थानीय तहबीच साझा वहत 
र सरोकारका ववषयमा 
आवश्यक पने  संयिु 
सधमधत गठन भई सधमधतहरु 
वियाशील रहेको । 
 
(आिार १,२) 

1. संयिु सधमधत गठनको 
उपम्स्थधत र धनर्यय 
पमु्स्तका, 

2. संयिु सधमधतको  
पधछल्लो बैठकको 
धनर्ययको प्रधत। 
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स्व-मूल्याङ्कन ववषयक्षरे - १०: सहकायय र समन्वय  
१०.३  पररमार्ात्मक म्स्थधत 

सूचक 
नधतजा 

कमजोर सामान्य उत्तम प्रमार्ीकरर्को आिार 
१०.३.१ अन्तर 
सरकारी समन्वय 
तथा सहजीकरर्  

स्थानीय तहले सङ्घीय र 
प्रदेशस्तरको आयोजना 
कायायन्वयनमा समन्वय, 
सहजीकरर् र सहयोग गनय  
ववषयमा कुनै पधन जानकारी 
नभएको । 
 
 
(आिार नचावहन)े 

स्थानीय तहले सङ्घीय र 
प्रदेशस्तरको आयोजना 
कायायन्वयनमा समन्वय, 
सहजीकरर् र सहयोग गनय  
ववषयमा जानकारी भई 
समन्वयको संरचना तयार 
भएको तर वियाशील 
नभएको। 
(आिार १,२) 

स्थानीय तहले सङ्घीय र 
प्रदेशस्तरको आयोजना 
कायायन्वयनमा समन्वय, 
सहजीकरर् र सहयोग गनय  
ववषयमा जानकारी भई 
समन्वयका लाधग संरचना 
तयार भई संरचना वियाशील 
भएको । 
(आिार १,२,३) 

1. अन्तर सरकारी समन्वय तथा 
सहजीकरर् संरचना गठनको 
धनर्यय प्रधतधलवप  

2. तीनै तहका सरकारहरुका 
बीच समन्वयात्मक रूपमा 
संचाधलत काययिमको सूची  

3. वावषयक वजेट तथा काययिम 
(सभबम्न्ित पेज/खण्ड)। 

१०.३.२ अन्तर 
स्थानीय तह 
साझेदारी 

लागत न्यूनीकरर्, स्रोत 
सािनको अधिकतम उपयोग वा 
प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लाधग 
अन्य गाउँपाधलका वा 
नगरपाधलकासँग साझेदारीमा 
आयोजनाको संयिु व्यवस्थापन 
गने सन्दभयमा कुनै  कायय 
नभएको । 
 
(आिार नचावहन)े 

लागत न्यूनीकरर्, स्रोत 
सािनको अधिकतम उपयोग 
वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको 
लाधग अन्य गाउँपाधलका वा 
नगरपाधलकासँग साझेदारीमा 
आयोजनाको संयिु व्यवस्थापन 
गनय कभतीमा एउटा  काययिम 
सञ्चालन भएको । 
 
(आिार १,२) 

लागत न्यूनीकरर्, स्रोत 
सािनको अधिकतम उपयोग 
वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको 
लाधग अन्य गाउँपाधलका वा 
नगरपाधलकासँग साझेदारीमा 
आयोजनाको संयिु 
व्यवस्थापन गनय १ भन्दा 
बढी  काययिम सञ्चालन 
भएको । 
(आिार १,२) 

1. वावषयक ववकास काययिमको 
प्रधत, 

2. स्थानीय तहहरुबीच साझेदारी 
भएको धनर्यय पमु्स्तका। 
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१०.३.३ म्जल्ला 
समन्वय सधमधत 
सँगको समन्वय 

ववकास धनमायर् सभबन्िी 
काययमा सहजीकरर् गनय म्जल्ला 
समन्वय सधमधतबाट प्राप्त 
पिृपोषर् , सझुाव तथा 
अनगुमन प्रधतवेदन माधथ 
काययपाधलकामा कुनै छलफल 
नभएको  
 
(आिार नचावहन)े 

ववकास धनमायर् सभबन्िी 
काययमा सहजीकरर् गनय म्जल्ला 
समन्वय सधमधतबाट प्राप्त 
पिृपोषर् , सझुाव तथा 
अनगुमन प्रधतवेदन माधथ 
काययपाधलकामा छलफल भएको 
तर सो सभबन्िमा कुनै धनर्यय 
नभएको  
(आिार १) 

ववकास धनमायर् सभबन्िी 
काययमा सहजीकरर्समन्वय 
सधमधतबाट प्राप्त पिृपोषर् , 
सझुाव तथा अनगुमन 
प्रधतवेदन माधथ 
काययपाधलकामा छलफल भई 
आवश्यक धनर्यय भएको । 
 
(आिार १,२) 

1. म्जल्ला समन्वय सधमधतवाट 
प्राप्त पषृ्ठपोषर्, अनगुमन  
प्रधतवेदनतथासझुावको 
प्रधत, 

2. म्जल्ला धभरका स्थानीय 
तहहरुबीच समन्वय बैठक र 
धनर्यय पमु्स्तका । 
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अनसूुची ४ 

दफा५सगँसभबम्न्ित 

सूचकहरूकोअङ्कभाररगर्ना 

सूचकके्षर१:संगठनतथाप्रशासन 

समग्रअवस्था प्रवियागतअवस्था पररमार्ात्मकअवस्था 

सूचक न. अवस्था१ अवस्था२ अवस्था३ अवस्था४ सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम 

१.१.१ ० ०.५ ०.७५ १ १.२.१ ० ०.५ १ १.३.१ ० ०.५ १ 

१.१.२ ० ०.५ ०.७५ १ १.२.२ ० ०.५ १ १.३.२ ० ०.५ १ 

१.१.३ ० ०.५ ०.७५ १ १.२.३ ० ०.५ १     

         
 

 

 

 

 

   

सूचकके्षर२:शासकीयप्रबन्ि 

समग्रअवस्था प्रवियागत अवस्था पररमार्ात्मकअवस्था 

सूचक न. अवस्था१ अवस्था२ अवस्था३ अवस्था४ सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम 

२.१.१ ० ०.५ ०.७५ १ २.२.१ ० ०.५ १ २.३.१ ० ०.५ १ 

२.२.२ ० ०.५ ०.७५ १ २.२.२ ० ०.५ १ २.३.२ ० ०.५ १ 

     २.२.३ ० ०.५ १ २.३.३ ० ०.५ १ 
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सूचकके्षरनं.३ :  वावषयकबजेटतथायोजना 

समग्रअवस्था प्रवियागतअवस्था पररमार्ात्मकअवस्था 

सूचक न. अवस्था१ अवस्था२ अवस्था३ अवस्था४ सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम 

३.१.१ ० ०.५ ०.७५ १ ३.२.१ ० ०.५ १ ३.३.१ ० ०.५ १ 

३.१.२ ० ०.५ ०.७५ १ ३.२.२ ० ०.५ १ ३.३.२ ० ०.५ १ 

     ३.२.३ ० ०.५ १ ३.३.३ ० ०.५ १ 

   ३.२.४ ० ०.५ १ ३.३.४ ० ०५. १ 

         ३.३.५ ० ०.५ १ 

             

सूचकके्षर४: ववत्तीयएवम आधथयकव्यवस्थापन 

समग्रअवस्था प्रवियागत अवस्था पररमार्ात्मकअवस्था 

सूचक न. अवस्था१ अवस्था२ अवस्था३ अवस्था४ सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम 

४.१.१ ० ०.५ ०.७५ १ ४.२.१ ० ०५. १ ४.३.१ ० ०.५ १ 

४.१.२ ० ०.५ ०.७५ १ ४.२.२ ० ०५. १ ४.३.२ ० ०.५ १ 

     ४.२.३ ० ०५. १ ४.३.३ ० ०.५ १ 

   ४.२.४ ० ४.२.१ १ ४.३.४ ० ४.३.१ १ 

         ४.३.५ ० ०.५ १ 
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सूचकके्षर५: सेवाप्रवाह 

समग्रअवस्था प्रवियागतअवस्था पररमार्ात्मक अवस्था 

सूचक न. अवस्था१ अवस्था२ अवस्था३ अवस्था४ सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम 

५.१.१ ० ०.५ ०.७५ १ ५.२.१ ० ०५. १ ५.३.१ ० ०.५ १ 

५.१.२ ० ०.५ ०.७५ १ ५.२.२ ० ०५. १ ५.३.२ ० ०.५ १ 

५.१.३ ० ०.५ ०.७५ १ ५.२.३ ० ०५. १ ५.३.३ ० ०.५ १ 

     ५.२.४ ० ०५. १ ५.३.४ ० ०.५ १ 

         ५.३.५ ० ०.५ १ 

         ५.३.६ ० ०.५ १ 

         ५.३.७ ० ०.५ १ 

         ५.३.८ ० ०.५ १ 

         ५.३.९ ० ०.५ १ 

             

सूचकके्षर६: न्यावयककाययसभपादन 

समग्रअवस्था प्रवियागतअवस्था पररमार्ात्मकअवस्था 

सूचक न. अवस्था१ अवस्था२ अवस्था३ अवस्था४ सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम 

६.१.१ ० ०.५ ०.७५ १ ६.२.१ ० ०५. १ ६.३.१ ० ०.५ १ 

     ६.२.२ ० ०५. १ ६.३.२ ० ०.५ १ 

     ६.२.३ ० ०५. १ ६.३.३ ० ०.५ १ 
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सूचकके्षरनं.७ :भौधतकपूवायिार 

समग्रअवस्था प्रवियागतअवस्था पररमार्ात्मकअवस्था 

सूचक न. अवस्था१ अवस्था२ अवस्था३ अवस्था४ सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम 

७.१.१ ० ०.५ ०.७५ १ ७.२.१ ० ०.५ १ ७.३.१ ० ०.५ १ 

७.१.२ ० ०.५ ०.७५ १ ७.२.२ ० ०.५ १ ७.३.२ ० ०.५ १ 

७.१.३ ० ०.५ ०.७५ १ ७.२.३ ० ०.५ १ ७.३.३ ० ०.५ १ 

     ७.२.४ ० ०.५ १ ७.३.४ ० ०.५ १ 

         ७.३.५ ० ०.५ १ 

         ७.३.६ ० ०.५ १ 

             

सूचकके्षर८: सामाम्जकसमावेशीकरर् 

समग्रअवस्था प्रवियागतअवस्था पररमार्ात्मकअवस्था 

सूचक न. अवस्था१ अवस्था२ अवस्था३ अवस्था४ सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम 

८.१.१ ० ०.५ ०.७५ १ ८.२.१ ० ०५. १ ८.३.१ ० ०.५ १ 

८.१.२ ० ०.५ ०.७५ १ ८.२.२ ० ०५. १ ८.३.२ ० ०.५ १ 

     ८.२.३ ० ०५. १ ८.३.३ ० ०.५ १ 

   ८.२.४ ० ८.२.१ १ ८.३.४ ० ८.३.१ १ 
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सूचकके्षर९ :वातावरर्संरक्षर्तथाववपद्व्यवस्थापन 

समग्रअवस्था प्रवियागतअवस्था पररमार्ात्मकअवस्था 

सूचक न. अवस्था१ अवस्था२ अवस्था३ अवस्था४ सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम 

९.१.१ ० ०.५ ०.७५ १ ९.२.१ ० ०.५ १ ९.३.१ ० ०.५ १ 

     ९.२.२ ० ०.५ १ ९.३.२ ० ०.५ १ 

     ९.२.३ ० ०.५ १ ९.३.३ ० ०.५ १ 

         ९.३.४ ० ०.५ १ 

         ९.३.५ ० ०.५ १ 

             

सूचकके्षरनं.१०सहकाययरसमन्वय 

समग्रअवस्था प्रवियागतअवस्था पररमार्ात्मकअवस्था 

सूचक न. अवस्था१ अवस्था२ अवस्था३ अवस्था४ सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम सूचकन. कमजोर सामान्य उत्तम 

१०.१.१ ० ०.५ ०.७५ १ १०.२.१ ० ०५. १ १०.३.१ ० ०.५ १ 

१०.१.२ ० ०.५ ०.७५ १     १०.३.२ ० ०.५ १ 

         १०.३.३ ० ०.५ १ 
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अनसूुची-५ 
(दफा ६ को उपदफा (४) सँग सभबम्न्ित) 

 

स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन कायययोजना 
 

ि.सं. वियाकलापहरू समय सीमा 

१ स्थानीय तहको वावषयक काययिममा LI SA सभबन्िी कृयाकलापलाई समावेश गने  वावषयक ववकास काययिम तजुयमा 
समय असार १० गतेधभर 

२ पररच्छेद ३ बमोम्जम फोकलपसयन तोक्न े प्रत्येक वषय श्रावर् पवहलो हप्ताधभर 

३ सभपकय ब्यम्िको संयोजकत्वमा आवश्यक सबै प्रमार्ीकरर्को आिारहरु (Means of verification) को 
सङ्कलन तथा ववश्लषेर्ात्मक प्रधतवेदनको तयारी गने । प्रमार्ीकरर्को आिारहरुको सङ्कलन/तयारी गरी 
प्रर्ालीमा प्रवविी गने काययलाई वषयभरी नै धनरन्तरता ददन े। 

धनरन्तर 

५ स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनको लाधग तयारी बैठक गरी प्रमार्ीकरर्को आिारहरु सङ्कलन/तयार भएको 
सधुनम्श्चत गने  

प्रत्येक वषय श्रावर्मसान्तधभर 

५ पररच्छेद ३ बमोम्जम LI SA को उद्देश्य, ववधि, प्रर्ालीबारे प्रम्शक्षर् काययिम सञ्चालन गने  प्रत्येक वषय भारमसान्तधभर 

६ सहभाधगतात्मक छलफल र ववश्लषेर्को आिारमा सभवम्न्ित ववषय क्षेरको स्वमूल्याङ्कनको अङ्कभार 
धनिायरर् गने एवं स्वमूल्याङ्कनको प्रर्ालीमा आिाररत भई प्रारम्भभक नधतजा तयार गने ।  

प्रत्येक वषय आम्श्वन मसान्तधभर 

७ तयार भएको प्रारम्भभक नधतजा प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतले छलफलका लाधग काययपाधलकाको बैठकमा 
पेश गने ।  

प्रत्येक वषय आम्श्वन पवहलो हप्ताधभर 
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८ उम्ल्लम्खत चरर् परुा गरी तयार पाररएको स्वमूल्याङ्कनको अम्न्तम नधतजा काययपाधलकाबाट अनमुोदन 
गने।  

प्रत्येक वषय पौषतेस्रोहप्ताधभर 

९ स्वमूल्याङ्कनको अम्न्तम नधतजाको समग्र समीक्षा गनेाः 

1) सबल र कमजोर क्षेरहरुको पवहचान गने, 
2) गत वषयको तथा अन्य स्थानीय सरकारको नधतजासँग हालको नधतजा तलुना गने, 
3) कमजोर रहेका क्षेरहरुको सिुारका लाधग कायययोजना तयार गने । 

प्रत्येक वषय पौषमसान्तधभर 

१० काययपाधलकाले अनमुोदन गरेको ७ ददनधभर मूल्याङ्कनको नधतजा कायायलयको वेवसाइटमा राख्न ेर 
कायायलयको सूचनापाटीमा प्रकाशन गने ।  

माघ पवहलोहप्ताधभर 

११ स्वमूल्याङ्कन कायय सभपन्न भएपश्चात सो को अम्न्तम नधतजा त्यसपधछ लगतै्त बस्ने गाउँ/नगरसभामा 
जानकारीको लाधग पेश गने । 

सभाको बैठक बसेको समयमा  
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अनसूुची६ 
मलु्याङ्कनताधलका 

 
धस.न. सूचकन. सूचकके्षर पूर्ायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयत 

सूचकके्षर१:सँगठनतथाप्रशासन 

१ १.१.१    सभाकोसञ्चालनप्रविया १     

२ १.१.२   काययपाधलकाकोधनर्ययप्रविया १     

३ १.१.३   सभा।काययपाधलकाले बनाएकास्थानीयकानून(ऐन, धनयम,  धनदेम्शका,  कायायववधिर मापदण्ड)तथा
धनर्ययहरुकोसावयजधनकीकरर् १     

४ १.२.१    सभारकाययपाधलकाकासधमधत/उप-सधमधतसञ्चालनसभबन्िीकाययववधि १     

५ १.२.२    काययपाधलकाकोबैठकसञ्चालन(बैठकबोलाउने, धमधतस्थानतोक्ने, काययसूचीउपलब्िगराउन,े 

गर्पूरकसंख्या, धनर्ययपमु्स्तकामाहस्ताक्षर, धनर्ययमा असहमधतआदद) १     

६ १.२.३    आन्तररकधनयन्रर्प्रर्ाली  १     

७ १.२.४   स्थानीयतहकापदाधिकारीहरुकोसभपत्तीवववरर् १     

८ १.३.१   मूल्याङ्कनअवधिमाबसेकोकाययपाधलकाकोबैठकसंख्या १     

९ १.३.२   लेखाप्रर्ालीमाSUTRA कोप्रयोग १     

सूचकके्षर२:शासकीयप्रबन्ि 

१० २.१.१   गाउँ/नगरपाधलकाकोक्षमताववकास  १     

११ २.१.२    प्रधतवेदनतथा  वववरर् प्रषेर्  १     

१२ २.२.१  ववषयगतववभाग।महाशाखा,  शाखा,उपशाखा,एकाइहरुएवंजनशम्िकोकाम, कतयव्य, अधिकारर
म्जभमेवारीको काययवववरर्  १     
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धस.न. सूचकन. सूचकके्षर पूर्ायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयत 

१३ २.२.२   स्थायीपदपूतीनगनेभधनएकापदहरुमा  करारबाटमारपदपूधतय १     

१४ २.२.३  कमयचारीहरुकोकाययसभपादनसभझौता १     

१५ २.३.१   जनशम्िक्षमताववकासमालगानी  १     

१६ २.३.२    प्रमखुप्रशासकीयअधिकृतको उपम्स्थधत(ददन)।(आफ्नोक्षेरधभरकाजमारहेकोअवधिसमेत) १     

१७ २.३.३   क्षमताववकासकाययिममापदाधिकारीरकमयचारीहरुकोसहभाधगता। १     

सूचक३:के्षरबावषकबजेटतथायोजना 
१८ ३.१.१    वावषयकबजेटतथाकाययिमरआवधिकयोजनातजुयमा १     

१९ ३.१.२   बजेटतथाकाययिमतजुयमारपाररतगनेकाययमासंबद्धसधमधतर समन्वय १     

२० ३.२.१    दीगोववकासकालक्ष्यहरुकोस्थानीयकरर् १     

२१ ३.२.२    ववषयक्षेरगतरूपमाबजेटधसधलङ्गधनिायरर्  १     

२२  ३.२.३    बजेटप्रस्ततुीतथास्वीकृधत १     

२३ ३.२.४    गैरसरकारीसङ्घसंस्थाहरुलेगाउँ/नगरसभाबाटपाररतगरीयोजना कायायन्वयन   १     

२४ ३.३.१   कूलवावषयकबजेटमाआन्तररकआयकोवहस्सा। १     

२५ ३.३.२ पाँच लाखभन्दाकमलागतकायोजनालेकूलपूजँीगतबजेटकोओगटेकोवहस्सा १     

२६ ३.३.३ वावषयक आन्तररकआयबवृद्धगतवषयकोतलुनामा १     

२७ ३.३.४ गैसस माफय तयोजनाकायायन्वयनगरेकोअवस्थामागै.स.स.कोनगदलागतसाझेदारी। (स्थाससंऐन
दफा२५) १     

२८ ३.३.५ समपरुक अनदुानबाटसञ्चालनहनुेआयोजनाहरुमालागतसाझेदारीकालाधगववधनयोम्जतबजेट १ 
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धस.न. सूचकन. सूचकके्षर पूर्ायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयत 

सूचकके्षर४:  ववत्तीय एवम आधथयकव्यवस्थापन 

२९ ४.१.१ आन्तररक स्रोत  १     

३० ४.१.२ ववम्त्तय अनशुासन १     

३१ ४.२.१ आय व्ययकोवगीकरर्तथालेखाङ्कनकालाधगनेपालसरकारद्वाराधनिायररतपद्धधतर ढाँचाकोप्रयोग  १     

३२ ४.२.२ आय रव्ययकोवववरर्सावयजधनकीकरर्     १     

३३ ४.२.३ प्रचधलत काननुअनसुार  खररदगरुुयोजनारवावषयक खररदयोजनातयारीरकायायन्वयन १     

३४ ४.२.४ वावषयक बजेटकायायन्वयनकोप्रगधतसमीक्षा १     

३५ ४.३.१ रकमान्तर  १     

३६ ४.३.२ प्रशासधनक खचय १     

३७ ४.३.३ पूजँीगत खचय १     

३८ ४.३.४ राजस्व सङ्कलन  १     

३९ ४.३.५ खचय गनेअम्ख्तयारी १     

सूचकके्षर५:सेवाप्रवाह 

४० ५.१.१ सेवा प्रवाह १     

४१ ५.१.२ वडाले उपलब्िगराउनेसेवा १     

४२ ५.१.३ सेवा प्रधतकोसन्तिुी १     

४३ ५.२.१ सेवा प्रवाहमाप्रववधिमाआिाररतटोकन, अनलाइनरम्जिेसनवाकभ्यटुरववधलङ प्रववधिकोप्रयोग  १     

४४ ५.२.2 सेवाप्रवाहकोमापदण्ड (SOP) १     

४५ ५.२.३ बैंवकंग प्रर्ालीबाटभिुानी १     
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धस.न. सूचकन. सूचकके्षर पूर्ायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयत 

४६ ५.२.४ वडामा सेवाप्रवाहकोवैकम्ल्पकव्यवस्था १     

४७ ५.३.१ गनुासो फर्छ्यौट १     

४८ ५.३.२ सामाम्जक सरुक्षाभत्ताबैङ्कखातामाफय तभिुानी १     

४९ ५.३.३ जन्मेको धमधतले३५ददनधभरदतायभएकोकूलजन्मदतायसंख्या १     

५० ५.३.४ सावयजधनक सनुवाइ १     

५१ ५.३.५ सेवा प्रवाहमाघभुतीसेवाकोप्रयोगघभुतीसेवाकाके्षरहरू(खोप, धभटाधमनएववतरर्, स्वास्यम्शववर, 

कृवषपशुसभबन्िीसेवाहरूव्यम्िगतघटनादतायआदी) १     

५२ ५.३.६ म्शक्षामा सबैबालबाधलकोपहुँच १     

५३ ५.३.७ स्वास्थ्य सेवामानागररककोपहुँच १     

५४ ५.३.८ कृवष रपशुसेवा १     

५५ ५.३.९ स्थानीय उत्पादनकोप्रवयियनरबजारीकरर्   १     

सूचकके्षर६:  न्यावयक काययसभपादन 

५६ ६.१.१ न्याय सभपादन १     

५७ ६.२.१ मेलधमलाप कतायकोव्यवस्था १     

५८ ६.२.२ न्यावयक सधमधतकोधनर्ययप्रकृया १     

५९ ६.२.३ न्यावयक सधमधतकोप्रधतवेदनप्रर्ाली १     

६० ६.३.१ उजूरी फछययौट १     

६१ ६.३.२ न्यावयक सधमधतकोधनर्ययउपरपनुरावेदन १     

६२ ६.३.३ मेलधमलाप केन्रगठन  १   
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धस.न. सूचकन. सूचकके्षर पूर्ायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयत 

सूचकके्षर७:  भैधतक भैधतकपूवायिार 

६३ ७.१.१ सडक यातायातगरुूयोजनाअनसुारसडकपूिायिारधनमायर् १     

६४ ७.१.२ जोम्खम संवेदनशीलभउूपयोगयोजना १     

६५ ७.१.३ भौधतक पूवायिारववकासमासावयजधनक-धनजीसाझेदारीनीधत  १     

६६ ७.२.१ बालमैरी तथाअपाङ्गमैरीपूवायिार १     

६७ ७.२.२ धनधमयत पूवायिारकोउपयोगरददगोव्यवस्थापन १     

६८ ७.२.३ आयोजनाको वातावरर्ीयअध्ययन-प्रारम्भभकवातवरर्ीयप्रभावमूल्याङ्कन(IEE) र वातावारर्ीय  प्रभाव
मूल्याङ्कन(EIA) १     

६९ ७.२.४ राविय भवनसंवहतारमापदण्ड १     

७० ७.३.१ सडकको ववस्तार  १     

७१ ७.३.२ सडकको स्तरउन्नधत १     

७२ ७.३.३ खानेपानी सेवाववस्तार १     

७३ ७.३.४ वावषयक योजनाकोकायायन्वयनम्स्थधत   १     

७४ ७.३.५ फोहोर मैलाव्यवस्थापन  १     

७५ ७.३.६ औद्यौधगक पूवायिार १     

सूचकके्षर८:सामाम्जकसमावेशीकरर् 

७६ ८.१.१ सामाम्जक ववभेदकोन्यूनीकरर् १     

७७ ८.१.२ समानपुाधतक सहभाधगता १     

७८ ८.२.१ सामाम्जक सरुक्षातथासंरक्षर् १     

७९ ८.२.२ घरेल ुवहंसाअन्त्यकालाधगबहस, पैरवीतथाचेतनामूलकअधभयान १     
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धस.न. सूचकन. सूचकके्षर पूर्ायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयत 

८० ८.२.३ बालश्रम, बालवववाह, बहवुववाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडीजस्ताप्रथासँग सभबम्न्ितकाययहरु १     

८१ ८.२.४ लैङ्गीक उत्तरदायीबजेटपरीक्षर्(GESI Audit) १     

८२ ८.३.१ मवहला ववरुद्धहनुेघरेलुवहंसाकोघटनामाकमी(अम्घल्लोआ.व.कोतलुनामा)  १     

८३ ८.३.२ बालश्रम, बालवववाह, बहवुववाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडीजस्ताप्रथारोकथामका लाधगतजुयमा
गररएकाकाययिममा  लगानी (सशतयअनदुानबाहेकबाँकीवजेटको) १     

८४ ८.३.३ मवहला/दधलत/अपाङ्ता भएकाव्यम्िसंयोजक/अध्यक्षभएकोउपभोिासधमधतहरुकोसङ्ख्या
(कूलगदठत उपभोिासधमधतको) १     

८५ ८.३.४ आधथयक तथासामाम्जकरूपमापधछपरेकामवहला, बालबाधलका, दधलत, अपाङ्गताभएकाव्यम्ि, ज्येष्ठ
नागररक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृतसमदुायकोसामाम्जकरआधथयकउत्थानमा गररनेलगानी(सशतय
अनदुानबाहेकबाँकीवजेटको) १     

सूचकक्षेर९:वातावरर्संरक्षर्तथाववपद्व्यवस्थापन 

८६ ९.१.१ ववपद्व्यवस्थापन १     

८७ ९.२.१ वातावरर्ीय प्रदूषर्धनयन्रर्(जल, भधूम, ध्वनी, वायुरखाद्य) १     

८८ ९.२.२ वातावरर्मैरी पूवायिार १     

८९ ९.२.३ ववपद् जोम्खमक्षेरकोपवहचानरनक्साङ्कन १     

९० ९.३.१ वातावरर्ीय के्षरप्रवद्धयनमाबजेटववधनयोजन १     

९१ ९.३.२ वातावरर् संरक्षर्माटोलववकाससंस्था, नागररकतथाधनजीके्षररगै.स.स.कोसहभाधगता 
१     

९२ ९.३.३ स्थानीय ववपद्व्यवस्थापनकोषमाबजेटववधनयोजन(वावषयकरूपमा) १     

९३ ९.३.४ टोल ववकाससंस्थागठनतथासञ्चालन १     
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धस.न. सूचकन. सूचकके्षर पूर्ायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफयत 

९४ ९.३.५ एभबलेुन्स, अग्नीधनयन्रर्जस्ताआकम्स्मकसेवाहरुकोउपलब्िता   १     

सूचक१०:क्षरेसहकाययरसमन्वय 

९५ १०.१.१ संघ, प्रदेशरस्थनीयतहबीचकोसहकाययरसमन्वय १     

९६ १०.१.२ अन्तर स्थानीयतहसहकाययरसमन्वय(प्राकृधतकश्रोतकोसंरक्षर्रउपयोग, पूवायिार धनमायर्, 

वातावरर्संरक्षर्तथाफौहोरमैलाव्यवस्थापन, आपतकालीनसेवा व्यवस्थापन,राजश्वसङ्कलनआदद) १     

९७ १०.२.१ दईु वासोभन्दाबढीस्थानीयतहकोसरोकारकोववषयमाबने्न     सधमधतहरुकोगठनरसञ्चालन  १     

९८ १०.३.१ अन्तर सरकारीसमन्वयतथासहजीकरर्  १     

९९ १०.३.२ अन्तर स्थानीयतहसाझेदारी १     

१०० १०.३.३ म्जल्ला समन्वयसधमधतसँगकोसमन्वय १     

जभमा १००     
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                                              मूल्याङ्कनकोसारंश 

धस.न. ववषषक्षेर 

सूचक संख्या 
पूर्ायङ्क 

जभमा समग्र  

अवस्था 
प्रकृयागत 

अवस्था 
पररमार्ात्मक 

अवस्था 

1 सूचकके्षर१   : संगठनतथाप्रशासन 9 3 4 2 9 

2 सूचकके्षर२   : शासकीयप्रबन्ि 8 2 3 3 8 

3 सूचकके्षर३   :बावषकबजेटतथायोजना 11 2 4 5 11 

4 सूचकके्षर४   : ववत्तीयएवम आधथयकव्यवस्थापन 11 2 4 5 11 

5 सूचकके्षर५   :सेवाप्रवाह 16 3 4 9 16 

6 सूचकके्षर६   :न्यावयककाययसभपादन 7 1 3 3 7 

7 सूचकके्षर७   :भौधतकपूवायिार 13 3 4 6 13 

8 सूचकके्षर८   : सामाम्जकसमावेशीकरर् 10 2 4 4 10 

9 सूचकक्षेर९   : वातावरर्संरक्षर्तथाववपद्व्यवस्थापन 9 1 3 5 9 

10 सूचक  क्षेर१०:सहकाययरसमन्वय 6 2 1 3 6 

कूलजभमा 100 21 34 45 100 
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अनसूुची७ 

            ददगो ववकास लक्ष्य प्राप्तीमा नपेालले तय गरेका लक्ष्य 
 

1. प्रधतददन १.२५ डलरभन्दा कम आय भएको जनसंख्यालाई ५ प्रधतशत 
पयुायउने। 

2. प्रधतव्यम्ि आभदानी २५०० डलर पयुायउने । 
3. मातमृतृ्यूदर प्रधतलाख ७० मा झाने । 
4. समान कामका लाधग मवहला र परुूष ज्याला अनपुात एक पयुायउने । 
5. ९९ प्रधतशत जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ि गराउने । 
6. प्राववधिक तथा व्यावसायीक सीप यवुा प्रौढ संख्या ८७.५ पयुायउन े। 
7. ववद्यतु पहुँच संख्या ९९ प्रधतशत पयुायउन े। 
8. कूल ग्राहस्थ उत्पादन ववृद्धदर (प्रधतव्यम्ि) ७ प्रधतशत पयुायउने । 
9. हृदयघात, क्यान्सर, मिमेुह जस्ता रोगबाट मने संख्या (३० देम्ख ७० 

वषय) लाई ७ प्रधतशतमा झाने । 
10. उपभोग धगनी सूचकाङ्क ०.१६ मा झाने। 
11. अव्यवम्स्थत बसोवास गने संख्या १२५ मा झाने। 
12. औद्योधगक क्षेरबाट उत्सजयन हनुे हररत ग्याँसलाई ६प्रधतशतमा झाने । 

 


