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स्थानीम तह �ििीमम ङ्गशा नमजोिििमिूल्माङ्कन कामय�ििध, 
२०७७ 

प्रस्तािना्म स्थानीममतहकोम �ििीमम प्रणारीम व्मििस्थत,म ऩायदश�,म �ििध म्ितम यम प्रबािकायीम फनाउनम
स्थानीमम �ििम व्मिस्थाऩनकाम  म्बा�ितम जोिििकाम क्षेत्रहरूकोम ऩ�हचानम गयीम म कोम रेिाजोिाकोम
िाध्मिफाटमस्थानीममतहकोम�ििीमम ङ्गशा नराईम ॊस्थागतमगनयमिान्छनीममबएकोरेमस्थानीमम यकायम
 ञ्चारनमऐन, २०७४ को दपा ८० को प्रमोजनको रािग  ङ्घीम िाििरा तथा  ािान्म प्रशा न 
िन्त्रारमरे स्थानीम तह �ििीमम ङ्गशा नमजोिििमिूल्माङ्कन कामय�ििध, २०७७ तजङ्गयिा गयेको छ।  

ऩ�ययछेद- १ 
प्रायिम्बक 

१.  ॊिक्षऺ नाि य प्रायम्ब: (१) म  कामय�ििधको नाि "स्थानीम तह �ििीमम ङ्गशा नमजोिििम
िूल्माङ्कन कामय�ििध, २०७७" यहेको छ ।  

(२)  मो कामय�ििध तङ्गरुन्त प्रायम्ब हङ्गनेछ।  
२. ऩ�यबााा: �िाम िा प्र �रे अको अथय नरागेिा म  कामय�ििधिा,- 

(क)  “अङ्कबाय” ब�ारे म  कामय�ििधको  ूचकराईम तो�कए फिोिजिको अङ्कराई 
 म्झनङ्गऩछय।  

(ि) “ऐन” ब�ारे स्थानीमम यकायम ञ्चारनमऐन, २०७४  म्झनङ्गऩछय। 
(ग) “नितजाकोम जोििि” ब�ारे  ाियजिनकम श्रोतम  ाधनकोम प्रमोगफाटम रिक्षतम िगयकोम

जीिनस्तयिामऩ�यणाििङ्गिीम कायात्िकमऩ�यितयनमआउनमन क्नेम म्बािनाकोमजोिििम
 म्झनङ्गऩछय। 

(घ)  “प्रितिेदन” ब�ारे िूल्माङ्कनफाट प्राऺ नितजाराई  म्प्राेण गनयका रािग तो�कएको 
ढाॉचाम फिोिजिको �िियणराई  म्झनङ्गऩछय ।  ो शब्दरे  ूचना प्र�ििधिा आधा�यत 
ढाॉचाफाट प्राऺ �िियणराई  िेत जनाउॉछ ।  

(ङ) “प्र��माकोमजोििि” ब�ारे  ाियजिनकम �ििीमम ाधनम�ोतकोम प्रमोगमगदायम प्रचिरतम
कानूनरेम िनधाययणमगयेकोम �ििध म्ितमप्रकृमाकोमउल्रॊ�नकोम म्बािनाकोमजोिििराई 
 म्झनङ्गऩछय । 

(च) “�ििीममअनङ्गशा नकोमजोििि” ब�ारेम ाियजिनकमऩद,मशि�मयमश्रोतम ाधनराई िनजीम
पाइदाकोमरािगमदङ्गरूऩमोगमहङ्गनम क्नेम म्बािनाकोमजोिििराई  म्झनङ्गऩछय । 

(छ)  “िन्त्रारम” ब�ारे  ङ्घीम िाििरा तथा  ािान्म प्रशा न िन्त्रारम  म्झनङ्गऩछय ।   
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(झ) “सूचक” ब�ारे मस कामय�ि�धको अनङ्गसूची-२ भा उल्रेि ग�यएका सूचकहरूराई 
सम्झनङ्गऩछय।  

(ञ)  “स्थानीम तह” ब�ारे गाउॉऩा�रका तथा नगयऩा�रकाराई सम्झनङ्गऩछय य सो शब्दरे 
उऩभहानगयऩा�रका य भहानगयऩा�रकाराई सभेत जनाउॉछ।  

(ट)  “भूल्माङ्कन” ब�ारे गाउॉऩा�रका।नगयऩा�रकारे दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोिजभका �ित्तीम सङ्गशासन जोििभका ऺेत्रभा बएको उऩरिब्ध य सो हा�सर गनय 
अिरम्फन ग�यएको प्र�िमाराई सम्झनङ्गऩछय ।  

 (ठ)  “�ित्तीम सङ्गशासन जोििभ” ब�ारे ��ाचाय, प्रकृमाको ऩारना नहङ्गने य कभजोय 
व्मिस्थाऩनका कायण साियज�नक �ित्तीम साधन तो�कएको िगय, र�म य प्रमोजनभा 
िचय नहङ्गने य मसफाट अऩेिऺत न�तजा �नस्कन नसक्ने सम्बािनाराई सम्झनङ्गऩछय।  

ऩ�ययछेद- २ 
भूल्माङ्कनको �ििमऺते्र, तह य सूचकहरू 

३. भूल्माङ्कनका �ििमऺेत्र: (१) मस कामय�ि�धको अधीनभा यही स्थानीम तहको भूल्माङ्कनका �ििम 
ऺेत्रहरू देहाम फभोिजभ हङ्गनेछन ् ÷ 
(क)  मोजना, फजेट तथा कामयिभ व्मिस्थाऩन 
(ि)  कामायन्िमन ऺभता तथा व्मिस्थाऩन  
(ग)  रेिाङ्कन तथा प्र�तिेदन 
(घ)  अनङ्गगभन, भूल्माङ्कन तथा रेिाऩयीऺण  
(ङ)  याजस्ि व्मिस्थाऩन  

(२) उऩदपा (१) फभोिजभका �ििम ऺेत्रअन्तगयत देहामका सूचकहरुको तह  
हङ्गनेछन  ।   
  (क) प्र�िमाको जोििभ   
 (ि) न�तजाको जोििभ     
 (ग) �ित्तीम अनङ्गशासनको जोििभ   

(३) उऩदपा (२) फभोिजभका सूचकका तह अनङ्गसायको अङ्कबाय अनङ्गसूची-१ अनङ्गसाय 
यहनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोिजभका ऺेत्रहरूको भूल्माङ्कनका सूचकहरूको अङ्कबाय गणना 
अनङ्गसूची-२ फभोिजभ हङ्गनेछ।  

(5) आन्त�यक स्ि-�नमन्त्रण प्रणारी सम्फन्धी नभङ्गना सूचकहरु अनङ्गसूची-7 फभोिजभ 
हङ्गनेछन  । 
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(झ) “सूचक” ब�ारे मस कामय�ि�धको अनङ्गसूची-२ भा उल्रेि ग�यएका सूचकहरूराई 
सम्झनङ्गऩछय।  

(ञ)  “स्थानीम तह” ब�ारे गाउॉऩा�रका तथा नगयऩा�रकाराई सम्झनङ्गऩछय य सो शब्दरे 
उऩभहानगयऩा�रका य भहानगयऩा�रकाराई सभेत जनाउॉछ।  

(ट)  “भूल्माङ्कन” ब�ारे गाउॉऩा�रका।नगयऩा�रकारे दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोिजभका �ित्तीम सङ्गशासन जोििभका ऺेत्रभा बएको उऩरिब्ध य सो हा�सर गनय 
अिरम्फन ग�यएको प्र�िमाराई सम्झनङ्गऩछय ।  

 (ठ)  “�ित्तीम सङ्गशासन जोििभ” ब�ारे ��ाचाय, प्रकृमाको ऩारना नहङ्गने य कभजोय 
व्मिस्थाऩनका कायण साियज�नक �ित्तीम साधन तो�कएको िगय, र�म य प्रमोजनभा 
िचय नहङ्गने य मसफाट अऩेिऺत न�तजा �नस्कन नसक्ने सम्बािनाराई सम्झनङ्गऩछय।  

ऩ�ययछेद- २ 
भूल्माङ्कनको �ििमऺते्र, तह य सूचकहरू 

३. भूल्माङ्कनका �ििमऺते्र: (१) मस कामय�ि�धको अधीनभा यही स्थानीम तहको भूल्माङ्कनका �ििम 
ऺेत्रहरू देहाम फभोिजभ हङ्गनेछन ् ÷ 
(क)  मोजना, फजेट तथा कामयिभ व्मिस्थाऩन 
(ि)  कामायन्िमन ऺभता तथा व्मिस्थाऩन  
(ग)  रेिाङ्कन तथा प्र�तिेदन 
(घ)  अनङ्गगभन, भूल्माङ्कन तथा रेिाऩयीऺण  
(ङ)  याजस्ि व्मिस्थाऩन  

(२) उऩदपा (१) फभोिजभका �ििम ऺेत्रअन्तगयत देहामका सूचकहरुको तह  
हङ्गनेछन  ।   
  (क) प्र�िमाको जोििभ   
 (ि) न�तजाको जोििभ     
 (ग) �ित्तीम अनङ्गशासनको जोििभ   

(३) उऩदपा (२) फभोिजभका सूचकका तह अनङ्गसायको अङ्कबाय अनङ्गसूची-१ अनङ्गसाय 
यहनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोिजभका ऺेत्रहरूको भूल्माङ्कनका सूचकहरूको अङ्कबाय गणना 
अनङ्गसूची-२ फभोिजभ हङ्गनेछ।  

(5) आन्त�यक स्ि-�नमन्त्रण प्रणारी सम्फन्धी नभङ्गना सूचकहरु अनङ्गसूची-7 फभोिजभ 
हङ्गनेछन  । 

ऩ�ययचे्द- ३ 
भूल्माङ्कन प्र��मा तथा अङ्कबाय   

४.  भूल्माङ्कन प्र��मा् (१) मस कामय�िसध फभोिजभको भूल्माङ्ककन भन्त्रारमरे िजल्रा सभन्िम 
ससभसत भापय त गनेच् ।  

(२) उऩदपा (१) फभोिजभको भूल्माङ्कन गदाय अनङ्गसूची-३ अनङ्गसायको प्र��मा अऩनाउनङ्ग 
ऩनेच्। 

(३) उऩदपा (२) फभोिजभ भूल्माड्कन नसतजा प्राप्त बएऩसच् स्थानीम तहहरुराई 
अनङ्गसूची-४ फभोिजभ �ि�ीम सङ्गशासन जोििभ अिस्थाको आधायभा िगीकयण ग�यनेच् ।  

(४) उऩदपा (३) फभोिजभ िगीकयण बएऩसच् स्थानीम तहहरुरे अनङ्गसूची-५ को 
ढाॉचाभा �ि�ीम सङ्गशासन जोििभ न्मूनीकयण कामयमोजना फनाई कामायन्मिनभा ल्माउनङ्ग  
ऩनेच् । 

(5) भूल्माॊकनको सायाॊश अनङ्गसूची-६ फभोिजभ हङ्गनचे् ।  
५.  स्थानीम तहको बसूभका: (१) मस कामय�िसध फभोिजभको भूल्माङ्कन प्र��माभा स्थानीम तहको 

बसूभका देहाम अनङ्गसाय हङ्गनचे् ।  
(क)  सनिायिचत जनप्रसतसनसध य कभयचायीहरूराई भूल्माङ्कनको उद्दशे्म य �िसधफाये जानकायी 

तथा प्रिशिऺत गने।  
(ि)  �िषम ऺेत्रहरूको भूल्माङ्कन कामयका रासग स्थानीम तहका सम्फिन्धत �िबाग, 

भहाशािा, शािाराई सॊरग्न गयाउने।  
(ग)  सफै �िबाग, भहाशािा, शािाहरूसॉग सभन्िम गनय एक जना असधकृत कभयचायीराई 

सम्ऩकय  व्मि� तोक्ने।  
(घ)  �िबाग, भहाशािा, शािारे आफ्नो �िषम ऺेत्रसॉग सम्फिन्धत सूचकको रेिाजोिा गने 

प्र��माभा सहमोग गने ।  
(ङ)  भूल्माङ्कनको नसतजाको प्रायिम्बक प्रसतिेदनभा ऩ�ृऩोषण प्रदान गने ।  
(च)  भूल्माङ्कनको नसतजाको अिन्तभ प्रसतिेदन उऩय कामयऩासरका फैठक य सबाभा जानकायी 

गयाउने।   
(झ)  भूल्माङ्कनको नसतजा कामायरमको िेफसाइट तथा सूचना ऩाटीभापय त  साियजसनक गने।  
(ञ)  रेिाजोिाको ऩूियतमायीको सनसभ� सूचकको स्िभूल्माङ्कन गयी मसको नसतजाराई 

िजल्रा सभन्िम ससभसतभा ऩठाउन े। 
६. िजल्रा सभन्िम ससभसतको बसूभका: (१) भन्त्रारमको सहमोगभा स्थानीम तहका ऩदासधकायी 

तथा कभयचायीराई �ि�ीम सङ्गशासन रेिाजोिाको फायेभा अनङ्गिशऺण गने । 

#



(२) मस कामय�ि�ध फभोिजभ भन्त्रारमरे तोके अनङ्गसाय स्थानीम तहहरूको भूल्माङ्कन 
गने।  

(३) भूल्माङ्कनको प्रायिम्बक प्र�तिेदन ऩ�ृऩोषणको रा�ग सम्फिन्धत स्थानीम तहभा 
ऩठाउने । 

(४) भूल्माङ्कनको अिन्तभ न�तजा प्रदेश सयकायको आ�थयक भा�भरा तथा मोजना 
भन्त्रारम य भन्त्रारमभा ऩठाउने।    

(५) उऩदपा (१) फभोिजभको प्र��माफाट ग�यने भूल्माङ्कनको न�तजा भन्त्रारमफाट 
उऩरब्ध गयाइने सूचना प्र�ि�धभा आधा�यत ढाॉचा (सफ्टिेमय) भा प्र�ि�� गने।   

७.  भूल्माङ्कन ग�यन े सभमाि�धध (१) िजल्रा सभन्िम स�भ�तरे मस कामय�ि�ध अनङ्गसायको 
भूल्माङ्कनको कामय प्रत्मेक आ�थयक िषयको ऩौष भसान्त�बत्र सम्ऩ� ग�यसक्नङ्गऩनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोिजभ भूल्माङ्कन गदाय अिघल्रो आ�थयक िषयको अन्त्मसम्भका 
तथ्माङ्कराई आधाय भानी सफै सूचकको अङ्क गणना गनङ्गयऩनेछ ।  

ऩ�यच्छेद- ४ 
भन्त्रारमको िजम्भेिायी 

८.   सफ्टिेमय प्रमोगभा ल्माउनधे  भन्त्रारमरे मस कामय�ि�धफभोिजभ स्थानीम तहभा ग�यन े
भूल्माङ्कनको न�तजाराई एकीकृत रूऩभा प्र�ि��, बण्डायण, सङ्गयऺा, प्रस्तङ्गतीकयण, न�तजा 
साियज�नकीकयणरगामतका कामयभा सहमोग हङ्गने सफ्टिेमय तमाय गयी िजल्रा सभन्िम स�भ�त 
भापय त प्रमोगभा ल्माउनेछ। 

९.  भन्त्रारमरे भूल्माङ्कन कामयको रा�ग सहमोग य सहजीकयण गनय सक्नधे (१) भन्त्रारमरे मस 
कामय�ि�धफभोिजभ ग�यने स्थानीम तहको भूल्माङ्कन प्र��माराई प्रबािकायी फनाउन सहमोग य 
सहजीकयण गनय सक्नेछ ।  

 (२) भन्त्रारमरे मस दपाफभोिजभ सहजीकयण गदाय अिघल्रो आ�थयक िषयको 
भूल्माङ्कनभा कभजोय न�तजा प्राप्त हङ्गने स्थानीम तहराई प्राथ�भकताभा याख्नछे ।   

९. िजम्भेिायी तोक्नङ्गऩनेध मस कामय�ि�धफभोिजभको प्रणारी सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩनका रा�ग 
भन्त्रारमरे सम्फिन्धत शािाराई िजम्भेिायी तोक्नेछ । 

१0.  न�तजाको �ििषेण तथा ऩ�ृऩोषण गनङ्गयऩनेध (१) भन्त्रारमरे मस कामय�ि�धफभोिजभ प्राप्त हङ्गने 
स्थानीम तहहरूको भूल्माङ्कन न�तजाराई �ििषेण गयी एकीकृत प्र�तिेदन तमाय गनेछ । 

(२) भन्त्रारमरे उऩदपा (१) फभोिजभ तमाय बएको प्र�तिेदन िजल्रागत य प्रदेशगत 
रूऩभा साियज�नक गने व्मिस्था �भराउनेछ ।  

$



(२) मस कामय�ि�ध फभोिजभ भन्त्रारमरे तोके अनङ्गसाय स्थानीम तहहरूको भूल्माङ्कन 
गने।  

(३) भूल्माङ्कनको प्रायिम्बक प्र�तिेदन ऩ�ृऩोषणको रा�ग सम्फिन्धत स्थानीम तहभा 
ऩठाउने । 

(४) भूल्माङ्कनको अिन्तभ न�तजा प्रदेश सयकायको आ�थयक भा�भरा तथा मोजना 
भन्त्रारम य भन्त्रारमभा ऩठाउने।    

(५) उऩदपा (१) फभोिजभको प्र��माफाट ग�यने भूल्माङ्कनको न�तजा भन्त्रारमफाट 
उऩरब्ध गयाइने सूचना प्र�ि�धभा आधा�यत ढाॉचा (सफ्टिेमय) भा प्र�ि�� गने।   

७.  भूल्माङ्कन ग�यन े सभमाि�धध (१) िजल्रा सभन्िम स�भ�तरे मस कामय�ि�ध अनङ्गसायको 
भूल्माङ्कनको कामय प्रत्मेक आ�थयक िषयको ऩौष भसान्त�बत्र सम्ऩ� ग�यसक्नङ्गऩनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोिजभ भूल्माङ्कन गदाय अिघल्रो आ�थयक िषयको अन्त्मसम्भका 
तथ्माङ्कराई आधाय भानी सफै सूचकको अङ्क गणना गनङ्गयऩनेछ ।  

ऩ�यच्छेद- ४ 
भन्त्रारमको िजम्भेिायी 

८.   सफ्टिेमय प्रमोगभा ल्माउनधे  भन्त्रारमरे मस कामय�ि�धफभोिजभ स्थानीम तहभा ग�यन े
भूल्माङ्कनको न�तजाराई एकीकृत रूऩभा प्र�ि��, बण्डायण, सङ्गयऺा, प्रस्तङ्गतीकयण, न�तजा 
साियज�नकीकयणरगामतका कामयभा सहमोग हङ्गने सफ्टिेमय तमाय गयी िजल्रा सभन्िम स�भ�त 
भापय त प्रमोगभा ल्माउनेछ। 

९.  भन्त्रारमरे भूल्माङ्कन कामयको रा�ग सहमोग य सहजीकयण गनय सक्नधे (१) भन्त्रारमरे मस 
कामय�ि�धफभोिजभ ग�यने स्थानीम तहको भूल्माङ्कन प्र��माराई प्रबािकायी फनाउन सहमोग य 
सहजीकयण गनय सक्नेछ ।  

 (२) भन्त्रारमरे मस दपाफभोिजभ सहजीकयण गदाय अिघल्रो आ�थयक िषयको 
भूल्माङ्कनभा कभजोय न�तजा प्राप्त हङ्गने स्थानीम तहराई प्राथ�भकताभा याख्नछे ।   

९. िजम्भेिायी तोक्नङ्गऩनेध मस कामय�ि�धफभोिजभको प्रणारी सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩनका रा�ग 
भन्त्रारमरे सम्फिन्धत शािाराई िजम्भेिायी तोक्नेछ । 

१0.  न�तजाको �ििषेण तथा ऩ�ृऩोषण गनङ्गयऩनेध (१) भन्त्रारमरे मस कामय�ि�धफभोिजभ प्राप्त हङ्गने 
स्थानीम तहहरूको भूल्माङ्कन न�तजाराई �ििषेण गयी एकीकृत प्र�तिेदन तमाय गनेछ । 

(२) भन्त्रारमरे उऩदपा (१) फभोिजभ तमाय बएको प्र�तिेदन िजल्रागत य प्रदेशगत 
रूऩभा साियज�नक गने व्मिस्था �भराउनेछ ।  

(३) भन्त्रारमरे स्थानीम तहको भूल्माङ्कन न�तजा िि�षेण गयी कभजोय न�तजा 
देििएका स्थानीम तहहरूको ऺभता ििकासको रा�ग कामयिभहरू स�ारन गनय सक्नेछ । 

(४) भन्त्रारमरे उऩदपा (३) फभोिजभ स्थानीम तहराई �दइएको ऩ�ृऩोषणको 
जानकायी सम्फिन्धत िजल्रा सभन्िम स�भ�तराई गयाउनेछ ।  

(५) भन्त्रारमरे मस दपाफभोिजभ तमाय ग�यएको भूल्माङ्कन न�तजाराई अथय 
भन्त्रारम, याि�म प्राकृ�तक स्रोत तथा िि� आमोग, भहारेिा ऩयीऺकको कामायरम, याि�म 
मोजना आमोग, भहारेिा �नमन्त्रक कामायरम तथा आिश्मकता अनङ्गसाय नेऩार सयकायका 
अन्म �नकामहरूराई सभेत उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

११.  न�तजाको सभीऺा गने् (१) मस कामयिि�ध फभोिजभ प्राप्त भूल्माङ्कन न�तजा उऩय भन्त्रारमरे 
प्रदेशगत रूऩभा िािषयक सभीऺा गनय सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोिजभ ग�यने सभीऺाभा सम्फिन्धत प्रदेश तथा नेऩार सयकायका 
ििषमगत भन्त्रारम य अन्म �नकामराई सभेत आभन्त्रण गनय सिकनेछ ।  

१२. भूल्माङ्कनको ढाॉचा हेयपेय गनय सक्ने्  (१) भन्त्रारमरे भूल्माङ्कनफाट प्राप्त न�तजा, स्थानीम 
तहको ऩ�ृऩोषण तथा सभीऺा कामयिभफाट प्राप्त सङ्गझािको आधायभा मस कामयिि�ध फभोिजभ 
ग�यने भूल्माङ्कनका सूचक िा अङ्कबायभा आिश्मक हेयपेय िा सॊशोधन गनय सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोिजभ भूल्माङ्कन सूचक य अङ्कबायभा ऩ�यभाजयन, सॊशोधन िा 
थऩघट गनङ्गय ऩयेभा एक आ�थयक िषयको ऩ�यणाभ आइसकेऩश्चात  अको िषयको भूल्माङ्कन प्रििमा 
सङ्गरु हङ्गनङ्गबन्दा कम्तीभा ३ भिहना अगािै ग�यसक्नङ्गऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोिजभ सॊशोधन िा हेयपेय ग�यएको भूल्माङ्कन सूचक य अङ्कबाय 
सम्फन्धभा भन्त्रारमरे आिश्मकताअनङ्गसाय अनङ्गिशऺण गनय सक्नेछ । 

ऩ�ययछेद- ५ 
ििििध  

१३. कामयसम्ऩादन सूचकको आधायको रूऩभा �रन सिकने्  (१) मस कामयिि�धफभोिजभ ग�यएको 
भूल्माङ्कन न�तजाराई स्थानीम तहको िि�ीम सङ्गशासनको सूचकको रूऩभा उऩमोग गनय 
सिकनछे।  

(२) स्थानीम तहराई िि�ीम हस्तान्तयण गदाय मस कामयिि�धफभोिजभको न�तजाराई 
सभेत आधाय भा� सिकनेछ।   

१४.  फजेट व्मिस्था् (१) मस कामयिि�धफभोिजभ ग�यने िि�ीम सङ्गशासन जोििभ भूल्माङ्कन कामयको 
रा�ग आिश्मक फजेट भन्त्रारमरे व्मिस्था गनेछ ।  

%



१५. उत्कृ�  स्थानम तह घोषणथसम्फन्धन व्मि स्थ: (१) भन्त्रथरमरे भूल्मथङ्का ाितजथको आधथयभथ 
उत्कृ�  स्थानम तहहरूको घोषणथ गाय सक्ाेछ । 

(२) उऩदपथ (१) फभोनजभ उत्कृ� तह छाोट गदथय गथउॉऩथिरकथ य ागयऩथिरकथरथई 
अरग अरग रूऩभथ ग�याेछ ।  

१६.  कथमय�ििधको सॊशोधा् मस कथमय�ििधभथ कङ्ग ाै सॊशोधा गाङ्गयऩयेभथ भन्त्रथरमरे आिश्मक सॊशोधा 
गाय सक्ाेछ । 

१७.  भूल्मथङ्का ाितजथको गङ्गण तय सङ्गिान�ततथत (१) भन्त्रथरमरे भूल्मथङ्काको ाितजथको गङ्गण तयको 
सङ्गिान�ततथ ऩयीऺणको रथिग आिश्मक �फन्ध िभरथउा सक्ाेछ ।  

(२) उऩदपथ (१) फभोनजभ भूल्मथङ्का ाितजथको गङ्गणथ तय सङ्गिान�ततथ ऩयीऺण 
भन्त्रथरमरे आपैं  िथ तेस्रो ऩऺरथई नजम्भेिथयी �दई गाय सक्ाेछ ।  

१८. फथधथ अड्कथउ पङ्ग कथउा सक्ाे्  मस कथमय�ििधको कथमथयन्िमाकथ सन्दबयभथ कङ्ग ाै फथधथ उत्ऩ� 
बएभथ भन्त्रथरमरे त्म तो फथधथ अड्कथउ पङ्ग कथउा सक्ाछे ।   

^



१५. उत्कृ�  स्थानम तह घोषणथसम्फन्धन व्मि स्थ: (१) भन्त्रथरमरे भूल्मथङ्का ाितजथको आधथयभथ 
उत्कृ�  स्थानम तहहरूको घोषणथ गाय सक्ाेछ । 

(२) उऩदपथ (१) फभोनजभ उत्कृ� तह छाोट गदथय गथउॉऩथिरकथ य ागयऩथिरकथरथई 
अरग अरग रूऩभथ ग�याेछ ।  

१६.  कथमय�ििधको सॊशोधा् मस कथमय�ििधभथ कङ्ग ाै सॊशोधा गाङ्गयऩयेभथ भन्त्रथरमरे आिश्मक सॊशोधा 
गाय सक्ाेछ । 

१७.  भूल्मथङ्का ाितजथको गङ्गण तय सङ्गिान�ततथत (१) भन्त्रथरमरे भूल्मथङ्काको ाितजथको गङ्गण तयको 
सङ्गिान�ततथ ऩयीऺणको रथिग आिश्मक �फन्ध िभरथउा सक्ाेछ ।  

(२) उऩदपथ (१) फभोनजभ भूल्मथङ्का ाितजथको गङ्गणथ तय सङ्गिान�ततथ ऩयीऺण 
भन्त्रथरमरे आपैं  िथ तेस्रो ऩऺरथई नजम्भेिथयी �दई गाय सक्ाेछ ।  

१८. फथधथ अड्कथउ पङ्ग कथउा सक्ाे्  मस कथमय�ििधको कथमथयन्िमाकथ सन्दबयभथ कङ्ग ाै फथधथ उत्ऩ� 
बएभथ भन्त्रथरमरे त्म तो फथधथ अड्कथउ पङ्ग कथउा सक्ाेछ ।   

अनङ्गसूची- १ 
भूल्माङ्कनका सूचकहरूको तह य अङ्कबाय 

१.  सूचकहरूको तह: 
(क) प्र��माको जोििभ : कानूनी प्र��माको उल्र�नको जोििभ दशायउन े

सूचकहरू ।  
(ि) न�तजाको जोििभ   : जनताको जीिनभा ऩ�यणाभभङ्गिी य सकायात्भक ऩ�यितयन 

नहङ्गने गय� साियज�नक �ोतको प्रमोग हङ्गने जोििभका 
सूचकहरू ।  

(ग) �ि�ीम अनङ्गशासनको जोििभ : साियज�नक श्रोत साधन शि� य अ�धकायराइय �नजी 
फाइदाका रा�ग उऩमोग हङ्गने सम्बािनाको जोििभका 
सूचकहरू ।  

२.  सूचकको तह अनङ्गसायको अङ्कबाय:  िस्थ�त �ििषेणराई �नम्नानङ्गसाय अङ्कबाय �नधाययण 
ग�यएको छ् 

सूचकहरू बाय अनङ्गऩात न�तजा �ििषेण तथा अङ्कबाय �नधाययणका आधाय 
प्र��मा  5३% प्रत्मेक सूचकको १ अङ्क (ऩूणायङ्क) �नधाययण 

ग�यएको छ । छ िा छैन को आधायभा 0.5 
देिि १ अङ्कसम्भ �दइनछे ।  

न�तजा  1३% 

�िि�म अनङ्गशासन 3४% 
 
 

&



अनङ्गसूची- २ 
दपा ३ को उऩदपा (२) सॉग सम्फिन्धत 
भूल्माङ्कनका सूचकहरू य भूल्माङ्कन ता�रका 

३.१  मोजना, फजेट तथा कामयिभ व्मिस्थाऩन  
(Planning, Budgeting and Programme Management) 

(क) प्र�िमाको व्मिस्थाऩन (Process Management) 
 

�िियण अङ्क बाय  

सूचकहरू ऩूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

1. भध्मभकारीन िचय सॊयचना स�हत �ि�नमोजन ऐन, आ�थयक ऐन 
य िा�षयक फजेट तथा कामयिभराइय असाय १० गते�ब� 
सबाभा ऩेश गयी सबाफाट असाय भसान्तसम्भभा ऩा�यत 
ग�यएको। 
(स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१)                        

१   

2. (1) एकीकृत/आि�धक �िकास मोजना तजङ्गयभा गदाय बौगो�रक 
सूचना प्रणारी (Geographical Information System) भा 
आधा�यत यही स्थानगत आधाय (Spatial Based)  भा तमाय 
बएको । (2) सो मोजनाभा �ोत नक्सा स�हत ब-ूउऩमोग 
मोजना, मातामात गङ्गरुमोजना, िाताियण व्मिस्थाऩन मोजना, 
स्थानीम ऩूिायधाय �िकास मोजना, स्थानीम आ�थयक �िकास 
मोजना य साभािजक �िकास मोजना सभेत सभािेश गयी   
सबाफाट स्िीकृत ग�यएको। 
(अङ्क ०.५ +०.५= १)   

1   

3. एकीकृत आि�धक �िकास मोजना तजङ्गयभा गदाय सो मोजना 
कामायन्िमनका रा�ग मोजना अि�धबयका �न�भ� आिश्मक 
स्रोत य साधनको अनङ्गभान स�हत ऩ�यमोजनाको सूची तमाय 
ग�यएको ।  

   (स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ (४) 
 

1   

*



अनङ्गसूची- २ 
दपा ३ को उऩदपा (२) सॉग सम्फिन्धत 
भूल्माङ्कनका सूचकहरू य भूल्माङ्कन ता�रका 

३.१  मोजना, फजेट तथा कामयिभ व्मिस्थाऩन  
(Planning, Budgeting and Programme Management) 

(क) प्र�िमाको व्मिस्थाऩन (Process Management) 
 

�िियण अङ्क बाय  

सूचकहरू ऩूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

1. भध्मभकारीन िचय सॊयचना स�हत �ि�नमोजन ऐन, आ�थयक ऐन 
य िा�षयक फजेट तथा कामयिभराइय असाय १० गते�ब� 
सबाभा ऩेश गयी सबाफाट असाय भसान्तसम्भभा ऩा�यत 
ग�यएको। 
(स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१)                        

१   

2. (1) एकीकृत/आि�धक �िकास मोजना तजङ्गयभा गदाय बौगो�रक 
सूचना प्रणारी (Geographical Information System) भा 
आधा�यत यही स्थानगत आधाय (Spatial Based)  भा तमाय 
बएको । (2) सो मोजनाभा �ोत नक्सा स�हत ब-ूउऩमोग 
मोजना, मातामात गङ्गरुमोजना, िाताियण व्मिस्थाऩन मोजना, 
स्थानीम ऩूिायधाय �िकास मोजना, स्थानीम आ�थयक �िकास 
मोजना य साभािजक �िकास मोजना सभेत सभािेश गयी   
सबाफाट स्िीकृत ग�यएको। 
(अङ्क ०.५ +०.५= १)   

1   

3. एकीकृत आि�धक �िकास मोजना तजङ्गयभा गदाय सो मोजना 
कामायन्िमनका रा�ग मोजना अि�धबयका �न�भ� आिश्मक 
स्रोत य साधनको अनङ्गभान स�हत ऩ�यमोजनाको सूची तमाय 
ग�यएको ।  

   (स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ (४) 
 

1   

�िियण अङ्क बाय  

सूचकहरू ऩूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

4. स्थानीम तहको ऺेत्रभा कामययत गैयसयकायी सॊस्था य 
साभङ्गदा�मक सॊघसॊस्थारे आफ्नो िा�षयक मोजना, कामयिभ तथा 
फजेट स्थानीम तहको िा�षयक मोजना, कामयिभ तथा फजेटभा 
सभािेश गयेय भात्र कामायन्िमनभा ल्माउने गयेको।  
(स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २५ (२) (ि) 

१   

5. स्रोत अनङ्गभान तथा फजेट सीभा �नधाययण स�भ�तरे पागङ्गन 
भ�हना�बत्र आगाभी िषयका रा�ग स्रोत अनङ्गभानको आधायभा 
फजेटको कङ्ग र सीभा �नधाययण गयी सो सीभाअनङ्गसाय सबाफाट 
फजेट तथा कामयिभ ऩा�यत बएको । 
(स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६ (३) (ग) 

१   
 
 
 

6. आगाभी आ.ि. को फजेट प्रऺेऩण गदाय आगाभी आ�थयक 
िषयऩ�छको थऩ दङ्गई िषयको सभेत फजेट प्रऺेऩण गयेको ।  

   (स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६ (३) य (६) 

   

7. (1) िा�षयक फजेट तथा कामयिभको तजङ्गयभाका रा�ग स्रोत 
अनङ्गभान तथा फजेट सीभा �नधाययण स�भ�त गठन बई सो 
स�भ�तरे आगाभी आ.ि. का रा�ग �िषमगत ऺेत्रको फजेट 
सीभा �नधाययण गयेको य सोही सीभा �बत्र यही �िषमगत 
ऺेत्रको िजेट तथा कामयिभ तजङ्गयभा गयेको । (२) आगाभी 
िषयको फजेट सीभाराई चारङ्ग आ.ि. को िैशाि १५ गते�बत्र 
प्रभङ्गि प्रशासकीम अ�धकृतरे �िषमगत भहाशािा, शािा तथा 
िडा स�भ�तराई उऩरब्ध गयाएको । 
(स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६) 
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

8. (१) जङ्गनसङ्गकै स्रोतफाट प्राप्त बएको चर अचर सम्ऩि�को  
िजन्सी आम्दानी फाॉधी रगत यािेको । (२) प्रमोग गनेको 
बऩायई स�हतको सहामक िाता यहेको । 

(अङ्क ०.५ +०.५= १)  

 

१   

(



�िियण अङ्क बाय  

सूचकहरू ऩूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

9. फजेट तथा कामयिभ तजङ्गयभा गदाय सॊघ य  प्रदेशफाट प्राप्त 
भागयदशयनको ऩारना बएको। 

1   

10.िा�षयक फजेट तथा कामयिभको तजङ्गयभाका रा�ग (१) स्थानीम 
तहको उऩाध्मऺ िा उऩप्रभङ्गिको  सॊमोजकत्िभा फजेट तथा 
कामयिभ तजङ्गयभा स�भ�त गठन बई  सो स�भ�तको फैठक फस्न े
गयेको  । (२) स�भ�तरे �नधाययण गयेको फजेट सीभा�बत्र यही 
स्थानीम मोजना तथा कामयिभराई प्राथ�भक�कयण गयी फजेट 
�ि�नमोजन गने ग�यएको।  
(स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६७) 
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

11. िैदेिशक सहामताभा सञ्चा�रत कामयिभहरू नेऩार 
सयकायको स्िीकृ�त �रएय भात्र सञ्चारन ग�यएको । 
(अन्तय-सयकाय �ि� व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १२ (४)  

१   

12. (१) स्थानीम तहरे आन्त�यक ऋण �रनङ्गअिघ नेऩार 
सयकायको सहभ�त �रई या��म प्राकृ�तक स्रोत तथा �ि� 
आमोगरे �नधाययण गयेको सीभा�बत्र �रन े ग�यएको ।(2) 
स्थानीम तहको ऋण दा�मत्िको अ�ाि�धक अ�बरेि 
याििएको। 
(अन्तय-सयकायी �ि�ीम व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १४ 
(३) य 16(1) 
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

13. आगाभी आ�थयक िषयको रा�ग आम-व्ममको प्रऺेऩण गयी  
मससम्फन्धी प्र�तिेदनराई प्रत्मेक िषयको ऩौष भसान्त�बत्र 
स�ीम अथय भन्त्रारमभा ऩेश गयेको ।  
(अन्तय-सयकायी �ि� व्मिस्थाऩन ऐनको दपा १८) 

१   

14. सॊिचत कोषको व्मिस्थाऩनका रा�ग एकर िाताको प्रमोग 
हङ्गने गयेको। 

1   

!)



�िियण अङ्क बाय  

सूचकहरू ऩूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

9. फजेट तथा कामयिभ तजङ्गयभा गदाय सॊघ य  प्रदेशफाट प्राप्त 
भागयदशयनको ऩारना बएको। 

1   

10.िा�षयक फजेट तथा कामयिभको तजङ्गयभाका रा�ग (१) स्थानीम 
तहको उऩाध्मऺ िा उऩप्रभङ्गिको  सॊमोजकत्िभा फजेट तथा 
कामयिभ तजङ्गयभा स�भ�त गठन बई  सो स�भ�तको फैठक फस्न े
गयेको  । (२) स�भ�तरे �नधाययण गयेको फजेट सीभा�बत्र यही 
स्थानीम मोजना तथा कामयिभराई प्राथ�भक�कयण गयी फजेट 
�ि�नमोजन गने ग�यएको।  
(स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६७) 
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

11. िैदेिशक सहामताभा सञ्चा�रत कामयिभहरू नेऩार 
सयकायको स्िीकृ�त �रएय भात्र सञ्चारन ग�यएको । 
(अन्तय-सयकाय �ि� व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १२ (४)  

१   

12. (१) स्थानीम तहरे आन्त�यक ऋण �रनङ्गअिघ नेऩार 
सयकायको सहभ�त �रई या��म प्राकृ�तक स्रोत तथा �ि� 
आमोगरे �नधाययण गयेको सीभा�बत्र �रन े ग�यएको ।(2) 
स्थानीम तहको ऋण दा�मत्िको अ�ाि�धक अ�बरेि 
याििएको। 
(अन्तय-सयकायी �ि�ीम व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १४ 
(३) य 16(1) 
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

13. आगाभी आ�थयक िषयको रा�ग आम-व्ममको प्रऺेऩण गयी  
मससम्फन्धी प्र�तिेदनराई प्रत्मेक िषयको ऩौष भसान्त�बत्र 
स�ीम अथय भन्त्रारमभा ऩेश गयेको ।  
(अन्तय-सयकायी �ि� व्मिस्थाऩन ऐनको दपा १८) 

१   

14. सॊिचत कोषको व्मिस्थाऩनका रा�ग एकर िाताको प्रमोग 
हङ्गने गयेको। 

1   

�िियण अङ्क बाय  

सूचकहरू ऩूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

15. स्थानीम तहभा यहेका �ि�ब� कोषहरुको व्मिस्था तथा 
सञ्चारन गदाय कानून फनाएय भा� गने ग�यएको। 

१   

जम्भा १५   
(ि) न�तजा व्मिस्थाऩन (Management of Results) 

16. स्िीकृत आि�धक/एकीकृत मोजनाको ऩ�यमोजना सूचीभा 
उिल्रिित ऩ�यमोजनाराई िा�षयक फजेट तथा कामयिभभा 
सभािेश गयी ऩूणयरूऩभा कामायन्िमनभा ल्माइएको । 
(स्थानीम तहको मोजना तजङ्गयभा �दग्दशयन, २०७५ (नभङ्गना) को 
दपा १ (५) 

१   

17. आपूरे उठाएको याजस्ि य याजस्ि फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हङ्गन े
यकभ स�हतको कङ्ग र याजस्ि यकभफाट आफ्नो सम्ऩूणय 
प्रशास�नक िचय ऩूया गयी फाॉकी यकभ �िकास �नभायण 
कामयभा उऩमोग गयेको। 

   (अन्तय-सयकायी �िि व्मिस्थाऩन ऐनको दपा २१ (४)  

१   

(ग) �ििीम अनङ्गशासनका उऩामहरु (Fiscal Dicipline Measures) 
18. याजस्ि ऩ�यचारन य िचय गदाय सबाफाट ऩा�यत आ�थयक ऐन,

�ि�नमोजन ऐन तथा िा�षयक फजेट तथा कामयिभको सीभा 
�ब� यही िचय गने गयेको। 
(स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७१)  

१   

19. चारङ्ग आ.ि. को फजेट तथा कामयिभभा भहाभायी तथा 
�िऩद् व्मिस्थाऩनका रा�ग फाहेक अन्म कामयिभको हकभा 
आमोजनागत रूऩभा फजेट फाॉडपाॉट ग�यएको।   
(स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ (२) य 
६६ (८) 

१   

20. गत आ.ि. भा �ििीम सभानीकयण अनङ्गदानको यकभ 
प्रशास�नक िचयभा उऩमोग नबएको । 
(अन्तय-सयकायी  �िि व्मिस्थाऩन ऐनको दपा २१(४) 

१   

!!



�िियण अङ्क बाय  

सूचकहरू ऩूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

21. गत आ.ि. को फजेटभा ऩङ्गॉजीगत िचयको रूऩभा �ि�नमोजन 
बएको यकभ चारङ्ग िचयभा यकभान्तय नग�यएको । 
(अन्तय-सयकायी �ि� व्मिस्थाऩन ऐनको दपा २९) 

१   

 

३.२ कामायन्िमन ऺभता तथा व्मिस्थाऩन (Implementation Capacity and Management) 

(क) प्र��माको व्मिस्थाऩन (Process Management) 
   

�िियण अॊकबाय 

सूचकहरू ऩूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

22. कामयऩा�रकाको फैठक कम्तीभा भ�हनाको एकऩटक फस्ने 
गयेको।  
(स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा १७) 

१   

23. स्थानीम �िऩद् व्मिस्थाऩन स�भ�त गठन बएको य �िऩद् 
व्मिस्थाऩन कोषको स्थाऩना य ऩ�यचारन कानङ्गन अनङ्गसाय 
बएको ।  
(�िऩद् जोििभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को 
दपा १७, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनको दपा ११(२)  

१   

24. गत आ.ि. भा नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त 
बई िचय हङ्गन नसकेको स:शतय अनङ्गदानको यकभ सोही 
आ.ि.भा सम्ििन्धत सयकायराई �पताय गयेको ।  

१   

25. या��म प्राकृ�तक स्रोत तथा �ि� आमोगको �सपा�यसको 
सीभा�बत्र यही आफ्नो सबाफाट स्िीकृत गयाई उत्ऩादनशीर 
योजगायभूरक, आन्त�यक आम िृ�� तथा ऩूॉजीगत कामयका 
रा�ग भात्र आन्त�यक ऋण ऩ�यचारन ग�यएको।  
(स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६८ (1) 
 

१   
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�िियण अङ्क बाय  

सूचकहरू ऩूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
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(अन्तय-सयकायी �ि� व्मिस्थाऩन ऐनको दपा २९) 

१   
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१   
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१   

�िििय अॊकबाि 

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

26. चारङ्ग आ.ि. को फजेट सबाफाट स्िीकृत बएको सात 
�दन�बत्र प्रभङ्गि िा अध्मऺरे प्रभङ्गि प्रशासकीम अ�धकृतराई 
फजेटको िचय गने अिख्तमािी प्रदान गिेको ।  
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा  ७३(१)  

१   

27. साियज�नक ि�िद ऐनको ऩ�ि�ध�बत्र िही साियज�नक 
ि�िदसम्फन्धी �नमभािरी तमाि गिी सबाफाट ऩा�ित 
ग�िएको ि मसराई कामायन्िमनभा ल्माईएको।  
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७४(२) 

१   

28. (१) ऩूिायधािका मोजनाहरू कामायन्िमन गनय नेऩार 
इिन्ज�नम�िङ काउिन्सरभा दताय बएको �स�बर 
इिन्ज�नमिको व्मिस्था गिेको । (२) नक्सा ऩास तथा 
सहिी �िकासका रा�ग नेऩार इिन्ज�नम�िङ काउिन्सरभा 
दताय बएको आ�कय टेक इिन्ज�नमिको व्मिस्था गिी रागत 
अनङ्गभान, सङ्गऩ�ििेऺय ि प्रा�ि�धक जाॉचऩास  तथा नक्सा 
ऩासको काभ गने ग�िएको।  
(अङ्क ०.५ +०.५= १)  

१   

29. कामायरमभा �िि िहेका स्थामी कभयचािीको ऩू�तयका रा�ग 
�नम�भतरुऩभा प्रदेश रोकसेिा आमोगभा भाग आऩू�तय 
पािभ बिी ऩठाईएको  । 

१   

30. (१) उऩबोिा स�भ�त गठन गदाय ऩ�िमोजना स्थरभा नै 
टोर �िकास सॊस्था भापय त आभ बेरा गिाई ऩ�िमोजना 
ऺेत्रका राबग्राही जनताफाट नै उऩबोिा स�भ�त गठन हङ्गन े 
गिेको । (२) उऩबोिा स�भ�तराई ऩ�िमोजना 
सञ्चारनफािेभा अ�बभङ्गिीकिय गने ग�िएको। 
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

31. फोरऩत्रको भाध्मभफाट साियज�नक ि�िद गदाय इच्छङ्गक 
फोरऩत्रदाताहरुराई फोराई ऩूिय फोरऩत्र (Pre-Bid) फैठक 
गने ग�िएको । 
(साियज�नक ि�िद �नमभािरी, २०६४ को �नमभ ५२) 

१   

!#



�िििय अॊकबाि 

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

32. प्रत्मेक आ�थयक िषय सङ्गरु हङ्गन ङ्गबन्दा ऩन्� �दन अगािै आफ्नो 
क्षेत्र�बत्रका �नभायय कामय तथा अन्म सेिा प्रमोजनका रा�ग 
�नभायय साभ�ी, ज्मारा, बाडा तथा भहसङ्गरको स्थानीम 
न्मूनतभ दििेट तोक्ने गिेको। 
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा १३) 

१   

33. सभऩूिक अनङ्गदानफाट सञ्चारन हङ्गने आमोजनाहरुभा 
मससम्फन्धी कामय�ि�धरे �नधायिय गिेअनङ्गसाि रागत 
साझेदािीको रा�ग फजेट �ि�नमोजन ग�िएको। 

१   

34. २० हजाि रुऩैमाॉबन्दा फढी िकभको भारसाभान ि�िद 
गदाय िा �नभायय कामय गदाय भूल्म अ�बिृ�� कि दताय 
प्रभायऩत्र प्राप्त गिेको व्मि�, सॊस्था, पभय िा कम्ऩनीफाट 
भात्र ि�िद गन� ग�िएको । 

१   

35. साियज�नक ि�िदका रा�ग ि�िद ऐन तथा �नमभािरी 
फभोिजभ ि�िद एकाइ तथा  भूल्माॊङ्कन स�भ�त गठन बई 
सो स�भ�त ��माशीर बएको ।  

१   

(ि) न�तजा व्मिस्थाऩन (Management of Results) 
36. गत आ.ि. भा नेऩार सिकाि तथा प्रदेश सिकािफाट  प्राप्त 

�िशेष अनङ्गदान ि सभऩङ्गिक अनङ्गदानको  िकभ शतप्र�तशत 
िचय बएको । 

१   

37. गत आ.ि. भा कङ्ग र ऩूॉजीगत फजेटको कम्तीभा ८० 
प्र�तशतबन्दा फढी �ि�ीम प्रग�त बएको । 

१   

38. सडक मातामात गङ्गरुमोजनारे तोकेको िा�षयक रक्ष्मको ८० 
प्र�तशतबन्दा िढी सडक �नभायय बएको । 

१   

39. स्थानीम तह सॊस्थागत भूल्माङ्कनभा ९० प्र�तशतबन्दा फढी 
अॊक प्राप्त गिेको। 
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�िििय अॊकबाि 

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

(ग) �िित्ती अनङ्गशासनका उऩाीहरू (Fiscal Discipline Measures) 
४०.(1) गत आ.ि. भा फहङ्गि�षयी ीोजना िा आीोजनाका रा�ग 

ि�िद गदाय िा िा�षयक १० किोड रुऩैीाॉबन्दा फढी 
िकभको ि�िद गदाय स्ित्तकृत ि�िद गङ्गरुीोजना अनङ्गसाि 
भात्र ि�िद बएको, (२) िा�षयक १० राि रुऩैीाॉबन्दा 
फढी िकभको ि�िद गदाय स्ित्तकृत िा�षयक ि�िद 
ीोजनाअनङ्गसाि भात्र ि�िद बएको । 
(साियज�नक ि�िद �नीभािरी, २०६३ को �नीभ ७) 

१   

४१. गत आ.ि. भा नेऩार सिकाि ि प्रदेश सिकािफाट प्राप्त 
स:शतय अनङ्गदान जङ्गन प्रीोजनका रा�ग प्राप्त बएको हो सोही 
प्रीोजनभा भात्र िचय बएको।  
(अन्ति-सिकािी �िि व्ीिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ९ (२) 

१   

42. (१) उऩबोिा स�भ�तरे िजम्भा �रएको काीयहरू उऩबोिा 
स�भतरे ठेकेदािराई ठेक्काभा �दन े नगिेको । (२) 
उऩबोिा स�भ�तफाट हङ्गने काीयभा स्थानत्ती उऩबोिाहरूरे 
ऩ�िीोजना रागतको सबाफाट तो�कए फभोिजभको न्ीूनतभ 
रागत सहबा�गता जङ्गटाएको । 
(साियज�नक ि�िद �नीभािरीको �नीभ ९७(३) ि ९७(१०)  
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

43. सबाफाट सङ्गशासन, �िधाीन ि रेिा स�भ�त गठन बएको। 
(स्थानत्ती सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा २२) 

१   

44. �निायिचत ऩदा�धकािीराई प्रदेश कानङ्गन फभोिजभ भात्र सङ्ग�िधा 
�दएको। 
(नेऩारको सॊ�िधान धािा २२७) 

१   

45. �निायिचत ऩदा�धकािीरे प्रत्ीेक आ�थयक िषय सभाप्त बएको 
�भ�तरे साठ� �दन�बत्र आफ्नो ि आफ्नो ऩ�ििािको 
सदस्ीको नाभभा िहेको सम्ऩििको �िििय सम्फिन्धत 
स्थानत्ती तहभा ऩेस गिी प्रदेशभा ऩठाएको ।  
(स्थानत्ती सिकाि सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११०) 

१   

!%



�िििय अॊकबाि 

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

46. अिख्तमाि दङ्गरुऩमोग अनङ्गसन्धान आमोगरे �दएका सङ्गझाि 
कामायन्िमन बएको। 
(अिख्तमाि दङ्गरुऩमोग अनङ्गसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 
२८) 

१   

47. ऩाॉच रािसम्भका आमोजनाहरुभा �ि�नमोिजत फजेटको 
�हस्सा कङ्ग र ऩूॉजीगत फजेटको ३० प्र�तशतबन्दा फढी 
निहेको । 

१   

48. गैि सिकािी सॊस्था (गैसस) भापय त मोजना कामायन्िमन 
गिेको अिस्थाभा गैससको नगद रागत साझेदािी ३० 
प्र�तशतबन्दा फढी िहेको ।  

१   

49. सञ्चारन ग�िएका मोजनाहरू सम्ऩ� बएऩ�छ प्रा�ि�धक 
जाॉचऩास गिी कामयऩा�रकाको फैठकफाट मस्ता मोजनाको 
पिपािकसभेत गन� ग�िएको।  

१   

50. ठेक्काऩट्टाभा e-bidding प्रयारी ऩूययरूऩभा कामायन्िमनभा 
ल्माइएको। 

१   

 

३.३  रेिाङ्कन तथा प्र�तिेदन (Accounting and Reporting)  

(क) प्र��माको व्मिस्थाऩन (Process Management) 
 

�िििय अॊकबाि 

 
सूचकहरू 

ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

51. नेऩार सिकािफाट स्िीकृत बए अनङ्गसाि स्थानीम सिञ्चत 
कोष व्मिस्थाऩन प्रयारी सूत्र (SUTRA) प्रमोगभा  
ल्माएको ।  

(अन्ति-सिकाि �ि�ीम व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ३१) 
 

१   

!^



�िििय अॊकबाि 

 
सूचकहरू 

ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

52. धिौटीको कच्चािािी िािेको ि गतिषयको भौज्दात चारङ्ग 
िषयभा िजम्भेिािी सािेको। 

१   

53. नेऩार सिकािफाट स्िीकृत साियज�नक सम्ऩि� व्मिस्थाऩन 
प्रयारी (PAMS) कामायन्िमनभा ल्माएको । 

   

54. गत आ.ि. बन्दा अिघल्रो आ.ि. को आम-व्मम ि फजेट 
कामायन्िमनको फािेभा गत आ.ि. को ऩ�हरो चौभा�सक 
अि�ध �बत्र िा�षयक सभीऺा गिी सभीऺा प्र�तिेदनराई 
का�तयक भसान्त �बत्र िेफसाइटफाट साियज�नक ग�िएको।  
(अन्ति-सिकािी �ि� व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा 
३०(३)  

१   

55. स्शतय, सभऩूिक ि �िशेष अनङ्गदानको िचय ि उऩरिब्धको 
प्रग�त प्र�तिेदन �नम�भत रुऩभा स� ि प्रदेशका सम्फिन्धत 
�नकामभा ऩठाउने गिेको। 

१   

56. स्थानीम सिञ्चत कोषको चौभा�सक शीषयकगत �िििय 
भहारेिाऩिीऺकको कामायरमफाट स्िीकृत ढाॉचाभा तमाि 
गिी चौभा�सक अि�ध स�कएको १५ �दन�बत्र स�ीम 
भा�भरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम, िा��म प्राकृ�तक 
�ोत तथा �ि� आमोग, स�ीम अथय भन्त्रारम ि प्रदेशको 
आ�थयक भा�भरा तथा मोजना भन्त्रारमभा उऩरब्ध  
गिाएको ।  
(अन्ति-सिकािी �ि� व्मिस्थाऩन ऐनको दपा ३२ ि स्थानीम 
सिकाि सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७६ (५) 

१   

57. प्रभङ्गि प्रशासकीम अ�धकृतरे स्थानीम तहको कोषफाट िचय 
बएको िकभको चौभा�सक प्रग�त �िििय त्मस्तो अि�ध 
सभाप्त बएको १५ �दन�बत्र कामयऩा�रकाको फैठकभा ऩेस 
गने गिेको।  
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा ७६ (३)  

१  

�िििय अॊकबाि 

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

46. अिख्तमाि दङ्गरुऩमोग अनङ्गसन्धान आमोगरे �दएका सङ्गझाि 
कामायन्िमन बएको। 
(अिख्तमाि दङ्गरुऩमोग अनङ्गसन्धान आमोग ऐन, २०४८ को दपा 
२८) 

१   

47. ऩाॉच रािसम्भका आमोजनाहरुभा �ि�नमोिजत फजेटको 
�हस्सा कङ्ग र ऩूॉजीगत फजेटको ३० प्र�तशतबन्दा फढी 
निहेको । 

१   

48. गैि सिकािी सॊस्था (गैसस) भापय त मोजना कामायन्िमन 
गिेको अिस्थाभा गैससको नगद रागत साझेदािी ३० 
प्र�तशतबन्दा फढी िहेको ।  

१   

49. सञ्चारन ग�िएका मोजनाहरू सम्ऩ� बएऩ�छ प्रा�ि�धक 
जाॉचऩास गिी कामयऩा�रकाको फैठकफाट मस्ता मोजनाको 
पिपािकसभेत गन� ग�िएको।  

१   

50. ठेक्काऩट्टाभा e-bidding प्रयारी ऩूययरूऩभा कामायन्िमनभा 
ल्माइएको। 

१   

 

३.३  रेिाङ्कन तथा प्र�तिेदन (Accounting and Reporting)  

(क) प्र��माको व्मिस्थाऩन (Process Management) 
 

�िििय अॊकबाि 

 
सूचकहरू 

ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

51. नेऩार सिकािफाट स्िीकृत बए अनङ्गसाि स्थानीम सिञ्चत 
कोष व्मिस्थाऩन प्रयारी सूत्र (SUTRA) प्रमोगभा  
ल्माएको ।  

(अन्ति-सिकाि �ि�ीम व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ३१) 
 

१   
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�िििय अॊकबाि 

 
सूचकहरू 

ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

58. आफ्नो आम ि व्ममको �िििय प्रत्मेक भ�हनाको सात 
गते�ब� साियज�नक गिेको।  
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा ७६ (४)  

१   

59. धिौटी िाताको िकभ अन्म प्रमोजनभा िचय नबएको ि 
�पताय गनङ्गय ऩन� धिौटी िाताको िकभ �नमभानङ्गसाि �पताय 
ग�िएको। 

१   

60. दै�नक भ्रभय बत्ताको अ�बरेि (भ्रभय िाता) िाख्न े
ग�िएको ि भ्रभय प्र�तिेदन �फना दै�नक भ्रभय बत्ताको 
ब ङ्गिानी िा मसको ऩेस्की पछ्र्मौट नगिेको । 

१   

(ि) न�तजा व्मिस्थाऩन (Management of Results) 
61. िाजस्ि फाॉडपाॉटका रा�ग स्थानीम �िबाज्म कोष िडा 

गिेको।  
(अन्ति-सिकािी �ित्त व्मिस्थाऩन ऐनको दपा ६) 

१   

62. कङ्ग र राब�ाहीको साभािजक सङ्गिऺा बत्ता फैंकभापय त ब ङ्गिानी 
बई ब ङ्गिानी ऩाउन े व्मििको �िििय िेफसाइटफाट 
साियज�नक गिेको। 

१   

(ग) �ित्तीम अनङ्गशासनका उऩामहरू (Fiscal Discipline Measures) 
63. कामयऩा�रकारे िकभान्ति गदाय स्िीकृत िा�षयक फजेटको 

अधीनभा िही कङ्ग नै शीषयकफाट ऩङ्गॉजीगत शीषयकभा ऩच्चीस 
प्र�तशतभा  नफढाई  गिेको । 
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा ७९(३) 

१   

64. गत आ.ि. को अन्त्मभा म्माद नाघेको ऩेस्की निहेको । १   
65. िाजनी�तक दर िा �तनका भ्रात ृिा ब�गनी सॊगठनहरूराई 

आ�थयक सहामता िा अनङ्गदान प्रदान नग�िएको । 
१   

66. एक आ�थयक िषयभा िचय हङ्गन नसकी फाॉकी िहेको िकभ 
स्थानीम सिञ्चत कोषभा जम्भा बएको ।  
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा ७५) 

१   

!*



�िििय अॊकबाि 

 
सूचकहरू 

ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

58. आफ्नो आम ि व्ममको �िििय प्रत्मेक भ�हनाको सात 
गते�ब� साियज�नक गिेको।  
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा ७६ (४)  

१   

59. धिौटी िाताको िकभ अन्म प्रमोजनभा िचय नबएको ि 
�पताय गनङ्गय ऩन� धिौटी िाताको िकभ �नमभानङ्गसाि �पताय 
ग�िएको। 

१   

60. दै�नक भ्रभय बत्ताको अ�बरेि (भ्रभय िाता) िाख्न े
ग�िएको ि भ्रभय प्र�तिेदन �फना दै�नक भ्रभय बत्ताको 
ब ङ्गिानी िा मसको ऩेस्की पछ्र्मौट नगिेको । 

१   

(ि) न�तजा व्मिस्थाऩन (Management of Results) 
61. िाजस्ि फाॉडपाॉटका रा�ग स्थानीम �िबाज्म कोष िडा 

गिेको।  
(अन्ति-सिकािी �ित्त व्मिस्थाऩन ऐनको दपा ६) 

१   

62. कङ्ग र राब�ाहीको साभािजक सङ्गिऺा बत्ता फैंकभापय त ब ङ्गिानी 
बई ब ङ्गिानी ऩाउन े व्मििको �िििय िेफसाइटफाट 
साियज�नक गिेको। 

१   

(ग) �ित्तीम अनङ्गशासनका उऩामहरू (Fiscal Discipline Measures) 
63. कामयऩा�रकारे िकभान्ति गदाय स्िीकृत िा�षयक फजेटको 

अधीनभा िही कङ्ग नै शीषयकफाट ऩङ्गॉजीगत शीषयकभा ऩच्चीस 
प्र�तशतभा  नफढाई  गिेको । 
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा ७९(३) 

१   

64. गत आ.ि. को अन्त्मभा म्माद नाघेको ऩेस्की निहेको । १   
65. िाजनी�तक दर िा �तनका भ्रात ृिा ब�गनी सॊगठनहरूराई 

आ�थयक सहामता िा अनङ्गदान प्रदान नग�िएको । 
१   

66. एक आ�थयक िषयभा िचय हङ्गन नसकी फाॉकी िहेको िकभ 
स्थानीम सिञ्चत कोषभा जम्भा बएको ।  
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा ७५) 

१   

�िििय अॊकबाि 

 
सूचकहरू 

ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

67. स्थानीम तहरे गने ब ङ्गिानी फ��क� प्रयारीफाट (नगदि�हत 
ब ङ्गिानी) बएको ।  
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा १२ (२)  

१   

३.४ अनङ्गगभन, भूल्माङ्कन तथा रेिाऩिीऺय (Monitoring, Evaluation and Auditing) 

(क) प्र�िमाको व्मिस्थाऩन (Process Management) 
 

�िििय अॊकबाि  

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

68. (१) गत आ.ि. भा अिन्तभ रेिाऩिीऺयको प्र�तिेदन सो 
प्राप्त बएको �भ�तरे १५ �दन�ब� आफ्नो िेफसाइटफाट 
साियज�नक गिेको । (२) भहारेिा ऩिीऺकरे जािी गिेको 
प्र�तिेदन सबाभा ऩेस गिी छरपर हङ्गने गिेको । 
(अन्ति-सिकािी �ि� व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ३०)  
 (अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

69. (१) आन्त�िक रेिाऩिीऺयरे औॊल्माएका कै�पमतराई 
अिन्तभ रेिाऩिीऺय हङ्गनङ्ग आगािै सम्ऩिीऺय गिेको । (२) 
आन्त�िक रेिाऩिीऺयको प्र�तिेदनको एक प्र�त अिन्तभ 
रेिाऩिीऺयका रा�ग ि�टन ेडोि िा भहारेिा ऩिीऺकरे 
तोकेको व्मिि िा �नकामराई उऩरब्ध गिाएको। 
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा ७७ ) 
(अङ्क-०.५+ ०.५ = 1) 

१   

70. उऩप्रभङ्गि िा उऩाध्मऺरे मोजना तथा कामयिभको 
सङ्गऩ�ििेऺय गिी सोको प्र�तिेदन भा�सक रूऩभा 
कामयऩा�रकाको फैठकभा ऩेश गने गिेको ।  
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १६) 

१   

!(



�िििय अॊकबाि  

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

71. िडा�बत्र सञ्चा�रत मोतनाको अनङ्गगभन गिी ऩ�ृऩोषय �दन 
िडास्तिीम अनङ्गगभन स�भ�त गठन गिेको । 
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १६) 

१   

72. कामायरमभा सफैरे देख्न े स्थानभा नाग�िक फडाऩत्र  
िाििएको ।  
(सङ्गशासन (व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ दपा २५) 

१   

(ि) न�तता व्मिस्थाऩन (Management of Results) 
73. गत आ�थयक िषयभा सोबन्दा अिघल्रो आ.ि. को अिन्तभ 

रेिाऩिीऺय गदाय आ�थयक कािोफािभा कङ्ग र िचयको २ 
प्र�तशतबन्दा कभ फेरुतङ्ग िहेको । 

१   

74. िषयभा कम्तीभा एकऩटक कामायरमको सम्ऩििको अ�बरेि 
तथा ितन्सी भारसाभानको अिस्थाफािे ितन्सी �निीऺय 
प्र�तिेदन �रइय सम्ऩििको सॊिऺयको व्मिस्था ग�िएको।  
(आ�थयक कामय�ि�ध तथा �ििीम उििदा�मत्ि ऐन,२०७६ को 
दपा ५५ ि आ�थयक कामय�ि�ध तथा �ििीम उििदा�मत्ि 
�नमभािरी, २०७७ को �नमभ ९९) 

१   

75. साियत�नक सम्ऩिि, साभङ्गदा�मक सम्ऩिि, बिन, सडक, 
ऩसर, व्मिसामको �िििय स�हतको अ�ाि�धक अ�बरेि 
िािी सबाराइय सभेत तानकािी गिाएको । 
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा ११(२) (ड) (4)  

१   

(ग) �ििीम अनङ्गशासनका उऩामहरू (Fiscal Discipline Measures ) 
76. स्थानीम तहरे साियत�नक सेिा प्रिाहराई ऩािदशी, 

उििदामी ि तिापदेही फनाउन मोतना, कामयिभ, 
आमोतनाको कामायन्िमन ि सेिा प्रिाहरे आ�थयक साभाितक 
�िकासभा ऩािेको सभग्र मोगदानफाट आफ्नो साभाितक 
ितम्भेिािी ऩूिा बए नबएको सन्दबयभा रेिातोिा गनय 
सिोकाििारासभेतराई बेरा गिाई साभाितक ऩिीऺय 
गिेको। 
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा ७८ (५)  

१   

@)



�िििय अॊकबाि  

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

71. िडा�बत्र सञ्चा�रत मोतनाको अनङ्गगभन गिी ऩ�ृऩोषय �दन 
िडास्तिीम अनङ्गगभन स�भ�त गठन गिेको । 
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १६) 

१   

72. कामायरमभा सफैरे देख्न े स्थानभा नाग�िक फडाऩत्र  
िाििएको ।  
(सङ्गशासन (व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ दपा २५) 

१   

(ि) न�तता व्मिस्थाऩन (Management of Results) 
73. गत आ�थयक िषयभा सोबन्दा अिघल्रो आ.ि. को अिन्तभ 

रेिाऩिीऺय गदाय आ�थयक कािोफािभा कङ्ग र िचयको २ 
प्र�तशतबन्दा कभ फेरुतङ्ग िहेको । 

१   

74. िषयभा कम्तीभा एकऩटक कामायरमको सम्ऩििको अ�बरेि 
तथा ितन्सी भारसाभानको अिस्थाफािे ितन्सी �निीऺय 
प्र�तिेदन �रइय सम्ऩििको सॊिऺयको व्मिस्था ग�िएको।  
(आ�थयक कामय�ि�ध तथा �ििीम उििदा�मत्ि ऐन,२०७६ को 
दपा ५५ ि आ�थयक कामय�ि�ध तथा �ििीम उििदा�मत्ि 
�नमभािरी, २०७७ को �नमभ ९९) 

१   

75. साियत�नक सम्ऩिि, साभङ्गदा�मक सम्ऩिि, बिन, सडक, 
ऩसर, व्मिसामको �िििय स�हतको अ�ाि�धक अ�बरेि 
िािी सबाराइय सभेत तानकािी गिाएको । 
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा ११(२) (ड) (4)  

१   

(ग) �ििीम अनङ्गशासनका उऩामहरू (Fiscal Discipline Measures ) 
76. स्थानीम तहरे साियत�नक सेिा प्रिाहराई ऩािदशी, 

उििदामी ि तिापदेही फनाउन मोतना, कामयिभ, 
आमोतनाको कामायन्िमन ि सेिा प्रिाहरे आ�थयक साभाितक 
�िकासभा ऩािेको सभग्र मोगदानफाट आफ्नो साभाितक 
ितम्भेिािी ऩूिा बए नबएको सन्दबयभा रेिातोिा गनय 
सिोकाििारासभेतराई बेरा गिाई साभाितक ऩिीऺय 
गिेको। 
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐनको दपा ७८ (५)  

१   

�िििय अॊकबाि  

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

77. प्रत्मेक चौभा�सकभा किम्तभा १(एक) ऩटक आपूरे गिेको 
काभको सम्फन्धभा साियज�नक सङ्गनङ्गिाइ गने ग�िएको।  
(सङ्गशासन �नमभािरीको �नमभ १९) 

१   

78. कामायरमफाट बएको काभ कािफाहीको �िषमभा 
सियसाधाियराई जानकािी �दन कङ्ग नै अ�धकृतराई प्रििा 
तोकी �नजभापय त कम्तीभा भ�हनाको एक ऩटक बए गिेको 
काभकािफाहीको �िषमभा साियज�नक रूऩभा जानकािी 
�दएको।  
(सङ्गशासन  ऐनको दपा ३५)  

१   

79. आफ्नो कामायरमफाट सम्ऩादन ग�िने कामय सम्ऩादन ि 
�ि�ीम प्रयारीराई व्मििस्थत ि प्रबािकािी फनाउन 
आन्त�िक �नमन्त्रय सम्फन्धी कानङ्गन ऩा�ित गिी आन्त�िक 
�नमन्त्रय प्रयारी कामयन्िमनभा ल्माइएको । 
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ (1)  

१   

80. (१) स्थानीम तहरे ऩदा�धकािी तथा कभयचािीका रा�ग 
आचािसॊ�हता फनाई रागू गिेको । (२) �नययम गनय ऩाउने 
ऩदा�धकािी आफ्नो स्िाथय फािझएका �िषमसम्फन्धी �नययमभा 
सहबागी नबएको।  
(सङ्गशासन (व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ को दपा 
१८) (स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११2) 
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

81. गत आ�थयक िषयबन्दा अिघल्रो आ�थयक िषयको अिन्तभ 
रेिाऩिीऺय गदाय असङ्गर उऩि गनङ्गयऩने कङ्ग नै फेरुजङ्ग नबएको।  

१   

82. मोजनाको अिन्तभभा ब ङ्गिानी �दॊदा मोजना स्थरभा टोर 
�िकास सॊस्थाको सहबा�गताभा मोजनाको राब�ाही बेरा गिी 
आम-व्मम, प्रग�त, प्र��मा ि मोजनाको गङ्गयस्तिको फािेभा 
साियज�नक ऩिीऺय गिेि भात्र ब ङ्गिानी �दने ग�िएको। 

१   

@!



�िििय अॊकबाि  

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

83. िेरुजङ्गको अद्याि�धक रगत तमाि गिेको ि पछ्यौटका 
रा�ग सम्फिन्धत �नकामभा ऩत्राचाि गिेको। 

१   

 

३.५ िाजस्ि व्मिस्थाऩन (Revenue Management) 

(क) प्र��माको व्मिस्थाऩन (Process Management) 
 

�िििय अॊकबाि 

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ  
(१) 

छैन  
(०) 

84. आगाभी आ�थयक िषयका रा�ग आम-व्मम प्रऺेऩय ग�िएको 
तथ्माङ्कस�हतको �िििय स�ीम अथय भन्त्रारमभा ऩठाएको।  
(अन्ति-सिकाि �ि� व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १८-१) 

१   

85. आफ्नो ऺेत्रा�धकाि �बत्र िही सबाफाट ऩा�ित आ�थयक ऐन 
अनङ्गसाि भात्र िाजस्िका दि िेट �नधायिय ि िाजस्िको 
व्मिस्थाऩन गिेको। 
(नेऩारको सॊ�िधानको धािा २२८) स्थानीम सिकाि सॊचारन ऐन 
२०७४ को दपा ५४) 

१   

86. आफ्नो अ�धकाि ऺेत्र�बत्र िहेका आन्त�िक �ोतको दि ि 
दामिा फढाउन िाजस्ि ऩिाभशय स�भ�तरे आन्त�िक 
कामयदर गठन गिेको ि  प्रभङ्गि किहरूको नक्साङ्कन सभेत 
गिी िाजस्ि प्रऺेऩय गिेको।  

१   

87. गत आ�थयक िषयभा घि जग्गा ििज�ेसन शङ्गल्क, भनोिञ्जन 
कि, तथा �िज्ञाऩन किफाट उठेको िकभभध्मे तो�कए 
फभोिजभको िकभ प्रदेश सिकािको सि�त कोषभा जम्भा 
गिेको । 
(अन्ति-सिकाि �ि� व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को प्रािधान) 

१   
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�िििय अॊकबाि  

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ 
(१) 

छैन 
(०) 

83. िेरुजङ्गको अद्याि�धक रगत तमाि गिेको ि पछ्यौटका 
रा�ग सम्फिन्धत �नकामभा ऩत्राचाि गिेको। 

१   

 

३.५ िाजस्ि व्मिस्थाऩन (Revenue Management) 

(क) प्र��माको व्मिस्थाऩन (Process Management) 
 

�िििय अॊकबाि 

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ  
(१) 

छैन  
(०) 

84. आगाभी आ�थयक िषयका रा�ग आम-व्मम प्रऺेऩय ग�िएको 
तथ्माङ्कस�हतको �िििय स�ीम अथय भन्त्रारमभा ऩठाएको।  
(अन्ति-सिकाि �ि� व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १८-१) 

१   

85. आफ्नो ऺेत्रा�धकाि �बत्र िही सबाफाट ऩा�ित आ�थयक ऐन 
अनङ्गसाि भात्र िाजस्िका दि िेट �नधायिय ि िाजस्िको 
व्मिस्थाऩन गिेको। 
(नेऩारको सॊ�िधानको धािा २२८) स्थानीम सिकाि सॊचारन ऐन 
२०७४ को दपा ५४) 

१   

86. आफ्नो अ�धकाि ऺेत्र�बत्र िहेका आन्त�िक �ोतको दि ि 
दामिा फढाउन िाजस्ि ऩिाभशय स�भ�तरे आन्त�िक 
कामयदर गठन गिेको ि  प्रभङ्गि किहरूको नक्साङ्कन सभेत 
गिी िाजस्ि प्रऺेऩय गिेको।  

१   

87. गत आ�थयक िषयभा घि जग्गा ििज�ेसन शङ्गल्क, भनोिञ्जन 
कि, तथा �िज्ञाऩन किफाट उठेको िकभभध्मे तो�कए 
फभोिजभको िकभ प्रदेश सिकािको सि�त कोषभा जम्भा 
गिेको । 
(अन्ति-सिकाि �ि� व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ को प्रािधान) 

१   

�िििय अॊकबाि 

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ  
(१) 

छैन  
(०) 

88. स्थानीम कानङ्गनफभोितभ भात्र आकिस्भक कोष सञ्चारनभा 
ल्माएको।  
(स्थानीम सिकाि सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७०)  

१   

89. सूचना प्र�ि�धको प्रमोग गिी सम्ऩि� कि, व्मिसाम कि, 
भारऩोत, भनोिञ्जन कि, �िज्ञाऩन कि ि फहार किको 
नक्साङ्कन गिी मसराई सूचना प्र�ि�धफाट अ�बरेि 
िाि�एको। 

१   

90. किदाताराई किसम्फन्धी सूचना िा पािाभहरू �न:शङ्गल्क 
रूऩभा उऩरब्ध गिाइएको । 

१   

91. कि, दस्तङ्गि, सेिा शङ्गल्कको दि िेट तथा मस सम्फन्धी 
प्र��माहरूको अ�ाि�धक �िििय किदातारे सितरै देख्न ि 
फङ्गझ्न सक्ने गिी कि शािाभा ि िेफसाइटभा िाििएको। 

१   

92. (१) सफै िडाफाट कि सॊरकन गने ग�िएको ।(२) सफै 
िडाभा  नक्सा ऩास प्रयारी कामायन्िमनभा ल्माएको। 
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

(ि) न�तता व्मिस्थाऩन (Management of Results) 
93. (१) गत आ�थयक िषयभा सोबन्दा अिघल्रो आ.ि. को 

तङ्गरनाभा कम्तीभा १० प्र�तशतरे आन्त�िक आम (आपूरे 
उठाएको िकभ) िृ�� बएको । (२) किदाताको सङ्खतमा 
सभेत हिेक िषय कम्तीभा १० प्र�तशतरे ि�ृ� बएको । 
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

94. (1) गत आ.ि. भा िातस्ि ऩिाभशय स�भ�तरे गिेको 
िातस्ि अनङ्गभानको ९० प्र�तशतबन्दा फढी िातस्ि सॊकरन  
बएको । (२) कङ्ग र फतेटभा आन्त�िक आमको �हस्सा 
२० प्र�तशतबन्दा फढी िहेको । 
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 
 

१   
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�िििय अॊकबाि 

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ  
(१) 

छैन  
(०) 

(ग) �िित्ती अनङ्गशासनका उऩाीहरू (Fiscal Discipline Measures ) 
95. सॊकरन गिेको िाजस्ि अक� �दन�ब� फैङ्कभा जम्भा हङ्गन े

गिेको।  
(आ�थयक काीय�ि�ध तथा �िित्ती उििदा�ीत्ि ऐनको दपा २७ ि 
स्थानत्ती तहको आ�थयक काीय�ि�ध कानङ्गन) 

१   

96. नदीजन्ी ऩदाथय ि साधािय �निायहभङ्गित्त ि�नज ऩदाथयको 
ठेक्काऩट्टा रगाउॉदा घाटगद्दत्त गिेि भा� उि ऩदाथयको �फ�ी 
िा �नकासत्त हङ्गन ेगिेको। 

१   

97. (1) गत आ�थयक िषयभा कङ्ग नै ऩ�न िाजस्ि �भनाहा  
न�दएको ।(2) सम्झौता फभोिजभको सभीभा आी ठेक्काको 
िकभ दाििरा बएको । 
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

98.(१) साभङ्गदा�ीक िन उऩबोिा स�भ�तरे िन ऩैदािाि �फ�ी 
तथा उऩीोगसम्फन्धत्त आफ्नो िा�षयक काीयीोजना फनाई 
स्थानत्ती तहफाट स्ित्तकृत गिाएको । (२) साभङ्गदा�ीक 
िनरे िन ऩैदािािको �फ�ीफाऩत प्राप्त िकभको १० 
प्र�तशत िकभ स्थानत्ती तहको सिञ्चत कोषभा जम्भा गने 
गिेको ।  
 (स्थानत्ती सिकाि सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६२) (ि) 
 (अङ्क ०.५ +०.५= १)  

१   

99. (1) आी ठेक्काभा फैंक ग्ीािेन्टी �रएि भा� सम्झौता 
बएको । (2) सभीभा ठेक्का िकभ दाििरा नगने 
ठेकेदािराई किायही गिी फैंक ग्ीािेन्टीको िकभ ििचेि 
िकभ असङ्गर उऩि गने ग�िएको।  
 (अङ्क ०.५ +०.५= १)   

१   

100. गत �िगतभा उठाउन फाॉकी कङ्ग नै फक्ीौता िाजस्ि  
निहेको । 

१   

 
 

@$



�िििय अॊकबाि 

सूचकहरू ऩूयायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ  
(१) 

छैन  
(०) 

(ग) �िित्ती अनङ्गशासनका उऩाीहरू (Fiscal Discipline Measures ) 
95. सॊकरन गिेको िाजस्ि अक� �दन�ब� फैङ्कभा जम्भा हङ्गन े

गिेको।  
(आ�थयक काीय�ि�ध तथा �िित्ती उििदा�ीत्ि ऐनको दपा २७ ि 
स्थानत्ती तहको आ�थयक काीय�ि�ध कानङ्गन) 

१   

96. नदीजन्ी ऩदाथय ि साधािय �निायहभङ्गित्त ि�नज ऩदाथयको 
ठेक्काऩट्टा रगाउॉदा घाटगद्दत्त गिेि भा� उि ऩदाथयको �फ�ी 
िा �नकासत्त हङ्गन ेगिेको। 

१   

97. (1) गत आ�थयक िषयभा कङ्ग नै ऩ�न िाजस्ि �भनाहा  
न�दएको ।(2) सम्झौता फभोिजभको सभीभा आी ठेक्काको 
िकभ दाििरा बएको । 
(अङ्क ०.५ +०.५= १) 

१   

98.(१) साभङ्गदा�ीक िन उऩबोिा स�भ�तरे िन ऩैदािाि �फ�ी 
तथा उऩीोगसम्फन्धत्त आफ्नो िा�षयक काीयीोजना फनाई 
स्थानत्ती तहफाट स्ित्तकृत गिाएको । (२) साभङ्गदा�ीक 
िनरे िन ऩैदािािको �फ�ीफाऩत प्राप्त िकभको १० 
प्र�तशत िकभ स्थानत्ती तहको सिञ्चत कोषभा जम्भा गने 
गिेको ।  
 (स्थानत्ती सिकाि सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६२) (ि) 
 (अङ्क ०.५ +०.५= १)  

१   

99. (1) आी ठेक्काभा फैंक ग्ीािेन्टी �रएि भा� सम्झौता 
बएको । (2) सभीभा ठेक्का िकभ दाििरा नगने 
ठेकेदािराई किायही गिी फैंक ग्ीािेन्टीको िकभ ििचेि 
िकभ असङ्गर उऩि गने ग�िएको।  
 (अङ्क ०.५ +०.५= १)   

१   

100. गत �िगतभा उठाउन फाॉकी कङ्ग नै फक्ीौता िाजस्ि  
निहेको । 

१   

 
 

 
 

अनङ्गसूची- ३ 
(दपा 4 को उऩदपा (2) सॉग सजफिन्धत) 

भूल्माङ्कन कामयमोजना 

ि.सॊ. �िमाककाऩऩह िजजभेिायी 

1.  
कामय�ि�ध अनङ्गसाय भूल्माङ्कन सूचकका सजफन्धभा सफ्टिेमय 
तमाय गने । 

भन्त्राकम 

2.  कामय�ि�ध तथा मसको भूल्माङ्कन सूचकको सफ्टिेमयका 
सजफन्धभा िजल्का सभन्िम स�भ�तकाई अनङ्गिशऺण गने । 

भन्त्राकम 

3.  कामय�ि�ध तथा मसको भूल्माङ्कन सूचकको सफ्टिेमयका 
सजफन्धभा सजफिन्धत स्थानीम तऩका प्रभङ्गि।अध्मऺ, 
उऩप्रभङ्गि।उऩाध्मऺ य प्रशासकीम अ�धकृतकाई अ�बभङ्गिीकयण 
गने । 

िजल्का सभन्िम स�भ�त 

4.  �निायिचत जनप्र�त�न�ध य कभयचायीऩहकाई भूल्माङ्कनको उद्देश्म 
य �ि�धफाये जानकायी तथा प्रिशिऺत गने। 

स्थानीम तऩ 

5.  सफै �िबाग, भऩाशािा, शािाऩहसॉग सभन्िम गनय प्रभङ्गि 
प्रशासकीम अ�धकृतके एक जना अ�धकृत कभयचायीकाई 
सजऩकय  व्मि� तोक्ने। 

स्थानीम तऩ 

6.  भूल्माङ्कनको ऩूियतमायीको �न�भ� सूचकऩहको स्िभूल्माङ्कन 
गयी मसको प्रायिजबक न�तजा िजल्का सभन्िम स�भ�तभा 
ऩठाउन े। 

स्थानीम तऩ 

7.  स्थानीम तऩऩरुकाई भूल्माङ्कन गने सभम िङ्गकाई जानकायी 
ऩठाउने । 

िजल्का सभन्िम स�भ�त 

8.  सऩबा�गतात्भक छकपक य �ि�षेणको आधायभा भूल्माङ्कनको 
प्रणाकीभा आधा�यत बई प्रायिजबक न�तजा तमाय गने ।  

िजल्का सभन्िम स�भ�त 

9.  तमाय बएको प्रायिजबक न�तजा स्थानीम तऩकाई ऩ�ृऩोषणका 
का�ग उऩकब्ध गयाउने।  

िजल्का सभन्िम स�भ�त 

10.  तमाय बएको प्रायिजबक न�तजाभा ऩ�ृऩोषण प्रदान गने। स्थानीम तऩ 
11.  भूल्माङ्कनको अिन्तभ न�तजा तमाय गने य भूल्माङ्कनको अिन्तभ 

न�तजा स्थानीम तऩ, प्रदेश सयकाय य भन्त्राकमकाई उऩकब्ध 
गयाउन े।  

िजल्का सभन्िम स�भ�त 
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ि.सॊ. �ििमाकमाऩह िजजमे्िमयी 
12.  मू्ल्िमङ्कनाो न�तजमाो आधमयम्म �ि�ीि सङ्गशमसन ामिमयन्ििन 

ामियिोजनम तिमय गयी कमगू गने। 
स्थमनीि तऩ 

13.  मू्ल्िमङ्कनाो ए�ााृत न�तजम तिमय गने य िसाो आधमयम्म 
स्थमनीि तऩाो ि�गयायण गयी समियज�ना गने । 

म्न्त्रमकि 

14.  ए�ााृत न�तजम स�ीि �नामिऩहम्म ाठमउने । म्न्त्रमकि 
15.  ि�गयायणाो आधमयम्म उत्ाृ� तऩ घोषणम गने । म्न्त्रमकि 
16.  मू्ल्िमङ्कनाो आधमयम्म स्थमनीि तऩाो क्षम्तम �िामस िोजनम 

ामिमयन्ििनम्म ल्िमउने । 
म्न्त्रमकि 
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ि.सॊ. �ििमाकमाऩह िजजमे्िमयी 
12.  मू्ल्िमङ्कनाो न�तजमाो आधमयम्म �ि�ीि सङ्गशमसन ामिमयन्ििन 

ामियिोजनम तिमय गयी कमगू गने। 
स्थमनीि तऩ 

13.  मू्ल्िमङ्कनाो ए�ााृत न�तजम तिमय गने य िसाो आधमयम्म 
स्थमनीि तऩाो ि�गयायण गयी समियज�ना गने । 

म्न्त्रमकि 

14.  ए�ााृत न�तजम स�ीि �नामिऩहम्म ाठमउने । म्न्त्रमकि 
15.  ि�गयायणाो आधमयम्म उत्ाृ� तऩ घोषणम गने । म्न्त्रमकि 
16.  मू्ल्िमङ्कनाो आधमयम्म स्थमनीि तऩाो क्षम्तम �िामस िोजनम 

ामिमयन्ििनम्म ल्िमउने । 
म्न्त्रमकि 

 

अनङ्गसूची- ४ 
दपा ४ को उऩदपा (३) सॉग सम्बिन्धत  
�ििीी सङ्गशासन रेिाजोिाको िगीकयण  

 
अङ्कबाय भूल्ीाङ्कन 

४0 सम्भ उच्च जोििभ 
४1 देिि ८0 सम्भ भध्ीभ जोििभ 
८१ बन्दा भा�थ न्ीून जोििभ 
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अनङ्गसूची- ५ 

दपा 4 को उऩदपा (4) सॉग सम्फि धत 

जोिखि  नू्नीकयण कान्यन्ोजना 

१  न्ोजना, फजेट तथा कान्यििको व्न्िस्थाऩन  
  (Planning, Budgeting amd Programme Management) 

असय १:  न्ोजना, फजेट  तथा  कान्यिि  प्रणारी  प्रबािकायी  बएको  हङ्गने 

प्र�तपर : 

१.१ : न्ोजना ऩ��तको  सङ्गदृढीकयण बएको  हङ्गनेछ । 

अऩेिक्षत न�तजाहह सम्बा�ित जोिखि                        

जोिखि 

 नू्नीकयणका 
रागी अिरम्फन  

ग�यन ेउऩान्                             

सिन् 

सीिा             

िाऩनको  
(ऩ ङ्गष्ट्याइॉ)  

आधाय य 
स्रोत 

१.िा�षयक फजेट तथा कान्यििहह 
आि�धक न्ोजनािा आधा�यत 
हङ्गनेछन । 

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

 

 1.  

2.  

3.  

 
२.     
३.     
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अनङ्गसूची- ५ 

दपा 4 को उऩदपा (4) सॉग सम्फि धत 

जोिखि  नू्नीकयण कान्यन्ोजना 

१  न्ोजना, फजेट तथा कान्यििको व्न्िस्थाऩन  
  (Planning, Budgeting amd Programme Management) 

असय १:  न्ोजना, फजेट  तथा  कान्यिि  प्रणारी  प्रबािकायी  बएको  हङ्गने 

प्र�तपर : 

१.१ : न्ोजना ऩ��तको  सङ्गदृढीकयण बएको  हङ्गनेछ । 

अऩेिक्षत न�तजाहह सम्बा�ित जोिखि                        

जोिखि 

 नू्नीकयणका 
रागी अिरम्फन  

ग�यन ेउऩान्                             

सिन् 

सीिा             

िाऩनको  
(ऩ ङ्गष्ट्याइॉ)  

आधाय य 
स्रोत 

१.िा�षयक फजेट तथा कान्यििहह 
आि�धक न्ोजनािा आधा�यत 
हङ्गनेछन । 

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

 

 1.  

2.  

3.  

 
२.     
३.     

 

२  कामायन्िमन ऺभता तथा व्मिस्थाऩन  (Implementation Capacity and Management) 

असय २: फजेट कामायन्िमन ऺभता अ�बि�ृ� हङ्गने 
प्र�तफर :  

२.१ : साियज�नक सेिाको �ितयण, �नमभन  तथा  �िकासका रा�ग   ऩा�रकाको  कामायन्िमन  ऺभता  सङ्गदृढ 

बएको  हङ्गनेछ । 

अऩेिऺत न�तजाहह 
सम्बा�ित 

जोििभ                        

जोििभ 

न्मूनीकयणका रा�ग 
अिरम्फन ग�यन े 

उऩाम                             

सभम 

सीभा               

भाऩनको 
(ऩ ङ्गष्ट्याइॉ) 
आधाय य 
स्रोत 

१. कामय�भको �ि�ीम य बौ�तक 
प्रग�त ९० बन्दा भा�थ बएको हङ्गने 

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

 1.  

2.  

3.  
२.      

३.      

३ रेिाङ्कन तथा प्र�तिेदन प्रणारी  (Accounting and Reporting System)

असय 3:  आ�थयक प्रशासन सऺभ य जिाफदेही हङ्गने 
प्र�तफर : 
३.१ �ि�ीम रेिा प्रणारी �ि�धसम्भत बएको हङ्गन े

अऩेिऺत न�तजाहह 
सम्बा�ित 

जोििभ                        

जोििभ 

न्मूनीकयणका 
रा�ग अिरम्फन 
ग�यन े उऩाम                             

सभम 

सीभा               

भाऩनको 
(ऩ ङ्गष्ट्याइॉ) 
आधाय य 
स्रोत 

१. सूत्र प्रणारी कामायन्िमनभा 
आएको हङ्गने । 

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

 1.  

2.  

3.  
२.      

३.      
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४ अनङ्गगभन, भूल्माङ्कन तथा रेिाऩयीऺण  (Monitoring, Evaluation and Auditing) 

असय 4:  अनङ्गगभन भूल्माङ्कन तथा रेिाऩयीऺण प्रणारी प्रबािकायी बएको हङ्गनेछ । 
प्र�ततरहह : 

४.१ : अनङ्गगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारी सङ्गदृढ बएको हङ्गनेछ। 
४.२  :    रेिाऩयीऺण प्रणारी  सङ्गदृढ बएको हङ्गनेछ। 
४.३  :   साभाितक ऩयीऺण सॊस्थागत बएको हङ्गनेछ । 
 

अऩेिऺत न�तताहह सम्बा�ित तोििभ                        

तोििभ 
न्मूनीकयणका 

रा�ग अिरम्म्न 
ग�यन ेउऩाम                             

सभम 
सीभा               

भाऩनको 
(ऩ ङ्गष्ट्याइॉ) 
आधाय य 
स्रोत 

१. दङ्गइर् �तहाइबन्दा म्ढी 
आमोतनाको सभमम्ि 
अनङ्गगभन बएको हङ्गने, 

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

 1.  

2.  

3.  
२.      
३.      

५ यातस्ि व्मिस्थाऩन  (Revenue Management) 

असय ५:  यातस्ि व्मिस्थाऩन प्रबािकायी बएको हङ्गनेछ । 
प्र�ततर : 

५.१ : यातस्ि व्मिस्थाऩन ऺभता सङ्गदृढ बएको हङ्गनेछ। 
 

अऩेिऺत प्र�ततर 
सम्बा�ित 

तोििभ                        

तोििभ  
न्मूनीकयणका  

उऩाम                             

सभम 

सीभा               

भाऩनको 
(ऩ ङ्गष्ट्याइॉ) 
आधाय य 
स्रोत 

१. प्रऺे�ऩत यातस्ि य िास्त�िक यातस्ि 
म्ीचको अन्तय १० प्र�तशतबन्दा म्ढी हङ्गन े
छैन। 

 1.  

2.  

3.  

 4.  

5.  

6.  
२.      
३.      
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४ अनङ्गगभन, भूल्माङ्कन तथा रेिाऩयीऺण  (Monitoring, Evaluation and Auditing) 

असय 4:  अनङ्गगभन भूल्माङ्कन तथा रेिाऩयीऺण प्रणारी प्रबािकायी बएको हङ्गनेछ । 
प्र�ततरहह : 

४.१ : अनङ्गगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारी सङ्गदृढ बएको हङ्गनेछ। 
४.२  :    रेिाऩयीऺण प्रणारी  सङ्गदृढ बएको हङ्गनेछ। 
४.३  :   साभाितक ऩयीऺण सॊस्थागत बएको हङ्गनेछ । 
 

अऩेिऺत न�तताहह सम्बा�ित तोििभ                        

तोििभ 
न्मूनीकयणका 

रा�ग अिरम्म्न 
ग�यन ेउऩाम                             

सभम 
सीभा               

भाऩनको 
(ऩ ङ्गष्ट्याइॉ) 
आधाय य 
स्रोत 

१. दङ्गइर् �तहाइबन्दा म्ढी 
आमोतनाको सभमम्ि 
अनङ्गगभन बएको हङ्गने, 

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

3.  

 1.  

2.  

3.  
२.      
३.      

५ यातस्ि व्मिस्थाऩन  (Revenue Management) 

असय ५:  यातस्ि व्मिस्थाऩन प्रबािकायी बएको हङ्गनेछ । 
प्र�ततर : 

५.१ : यातस्ि व्मिस्थाऩन ऺभता सङ्गदृढ बएको हङ्गनेछ। 
 

अऩेिऺत प्र�ततर 
सम्बा�ित 

तोििभ                        

तोििभ  
न्मूनीकयणका  

उऩाम                             

सभम 

सीभा               

भाऩनको 
(ऩ ङ्गष्ट्याइॉ) 
आधाय य 
स्रोत 

१. प्रऺे�ऩत यातस्ि य िास्त�िक यातस्ि 
म्ीचको अन्तय १० प्र�तशतबन्दा म्ढी हङ्गन े
छैन। 

 1.  

2.  

3.  

 4.  

5.  

6.  
२.      
३.      

अनङ्गसूची- ६ 

भूल्माङ्कनको सायाॊश 
 

�ससनॊस �ििम ऺेत्र 

सूचकगत प्राप्ताङ्क  
कङ्ग र 
प्राप्ताङ्क जम्भा 

प्र�िमा 
सूचक 

न�तजा 
सूचक 

�ििीम 
अनङ्गशासनका 

सूचक 

१ 

सूचक ऺेत्र १   : 
मोजना फजेट तथा कामयिभको 
व्मिस्थाऩन 

२१ १५ २ ४ 
 

२ 
सूचक ऺेत्र २   : 
कामायन्िमन ऺाभता तथा व्मिस्थाऩन 

२९ १४ ४ ११ 
 

३ 
सूचक ऺेत्र ३   : 
रेिाङ्कन  तथा  प्र�तिेदन 

१७ १० २ ५ 
 

४ 
सूचक ऺेत्र ४   : 
अनङ्गगभन, भूल्माङ्कन तथा रेिाऩयीऺण 

१६ ५ ३ ८ 
 

५ 
सूचक ऺेत्र ५   : 
याजस्ि व्मिस्थाऩन 

१७ ९ २ ६ 
 

कङ्ग र जम्भा १०० ५३ १३ ३४  
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अनङ्गसूची-  7 

आन्त�यय स्ि-ाननन्न्त्र प्रत्रारीया सूचयहरु 
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 सम्ऩि� प्रााप्त त ा सङ्गयऺा      

 प्राप्ती य ि�यययक ऩिूय अिस् ा      

 सम्ऩि� य साभा�ी ि�यय नकजना स्िीयृत 
गयाएयक 

     

 भारसाभान ि�यय यानय�भ य फजेटफीच तारभेर 
ाभरेयक 

     

 सम्ऩि�यक स्ऩेास�फयेशन ानधाययत्र गयी रागत 
अनङ्गभान तनाय गयेयक 

     

 ासरासरेिाय रुऩभा ि�यय आयेश स्िीयृत गयाई 
आयेश �यएयक 

     

 यातािाट िजन्सी सहनकग प्राप्त गन� सम्झौता 
गयेयकभा या��न नकजना आनकगयक सहभती य अ य 
भन्न्ारनिाट स्िीयृती ारएयक 

     

 सम्ऩि� प्राप्तीयक अिस् ा,      

 साभान आऩूातय सम्झौताभा तक�यएयक शतय, सभन, 

ऩ�यभात्र, रागत य स् ानभा सम्ऩि� प्राप्त बएयक 
     

 प्राप्त बएयक सम्ऩि�यक स्ऩेास�फयेशन य 
गङ्गत्रस्तययक प्रभात्रीययत्र सम्फिन्धत प्रा�िाधयिाट 
बएयक 

     

 सम्ऩि�यक अाबरेि, सङ्गयऺा एिॊ उऩनकग      

 जङ्गनसङ्गयै स्रकतिाट प्राप्त बएयक साभानयक 
स्ऩेास�फयेशन य भूल्न िङ्गराई ७ �यन ाबन् 
िजन्सी याििरा नॊ अनङ्गसाय आम्यानी फाॉधी रगत 
यािेयक 

     

 साभानयक अिस् ा, स्ऩेास�फयेशन, भूल्न, ऩ�यभात्र य 
हार प्रनकग, स् ान िङ्गल्ने गयी सहानय िाता 
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अनङ्गसूची-  7 

आन्त�यय स्ि-ाननन्न्त्र प्रत्रारीया सूचयहरु 
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 सम्ऩि� प्रााप्त त ा सङ्गयऺा      

 प्राप्ती य ि�यययक ऩिूय अिस् ा      

 सम्ऩि� य साभा�ी ि�यय नकजना स्िीयृत 
गयाएयक 

     

 भारसाभान ि�यय यानय�भ य फजेटफीच तारभेर 
ाभरेयक 

     

 सम्ऩि�यक स्ऩेास�फयेशन ानधाययत्र गयी रागत 
अनङ्गभान तनाय गयेयक 

     

 ासरासरेिाय रुऩभा ि�यय आयेश स्िीयृत गयाई 
आयेश �यएयक 

     

 यातािाट िजन्सी सहनकग प्राप्त गन� सम्झौता 
गयेयकभा या��न नकजना आनकगयक सहभती य अ य 
भन्न्ारनिाट स्िीयृती ारएयक 

     

 सम्ऩि� प्राप्तीयक अिस् ा,      

 साभान आऩूातय सम्झौताभा तक�यएयक शतय, सभन, 

ऩ�यभात्र, रागत य स् ानभा सम्ऩि� प्राप्त बएयक 
     

 प्राप्त बएयक सम्ऩि�यक स्ऩेास�फयेशन य 
गङ्गत्रस्तययक प्रभात्रीययत्र सम्फिन्धत प्रा�िाधयिाट 
बएयक 

     

 सम्ऩि�यक अाबरेि, सङ्गयऺा एिॊ उऩनकग      

 जङ्गनसङ्गयै स्रकतिाट प्राप्त बएयक साभानयक 
स्ऩेास�फयेशन य भूल्न िङ्गराई ७ �यन ाबन् 
िजन्सी याििरा नॊ अनङ्गसाय आम्यानी फाॉधी रगत 
यािेयक 

     

 साभानयक अिस् ा, स्ऩेास�फयेशन, भूल्न, ऩ�यभात्र य 
हार प्रनकग, स् ान िङ्गल्ने गयी सहानय िाता 
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यािेको य सो सहामक िाताभा साभान प्रमोग 
गनेको बयऩाई गयाएको 

 भूल्मिान य सम्िेदनशीर सम्ऩि�को बण्डायण 
व्मिस्थाभा उऩमङ्ग� भाऩदण्ड प्रनधाययण गयेको 

     

 ऩङ्गयाना य भूल्म निङ्गरेका साभग्रीको भूल्म म�कन 
गयी रगत अ�ािप्रधक गने कामयको रागी सप्रभप्रत 
गठन गयी प्रचप्ररत िजाय भूल्मको आधायिाट 
भूल्म कामभ गयी रगत अ�ािप्रधक गयेको 

     

 अनािश्मक भौज्दात यहने गयी िा आिश्मकता 
बन्दा िढी भारसाभान ि�यद गयेको 

     

 सम्ऩि�को प्रप्रतिेदन      

 प्रनकामभा प्रा� एिॊ प्रमोग बएका सम्ऩि�को 
अिस्था िङ्गराउन कामायरम प्रभङ्गि आपै िा 
िजन्सी साभान िजम्भा प्ररने िाहेक अन्म 
ऩदाप्रधकायीिाट िषयको कम्तीभा १ ऩटक िजन्सी 
प्रनयीक्षण गयेको 

     

 प्रप्रतिेदनभा देहामका कङ्ग या िङ्गराएको      

 िजन्सीभा अप्रबरेिाॊकन नबएका साभान य अिस्था 
िङ्गराएको 

     

 भभयत गनङ्गय ऩने, प्ररराभ िा प्रभन्हा गनङ्गय ऩने 
साभाग्रीको �िियण िङ्गराएको 

     

 अिघल्रो िषय उऩमोग य चारङ्ग िषय ि�यद बएको 
सम्ऩि�को तङ्गरनात्भक �िियण ऩेश गयेको 

     

 िजन्सी प्रनयीक्षण प्रप्रतिेदनभा उल्रेि बएको भध्मे 
प्ररराभ गनङ्गय ऩने साभाग्रीको ६ भ�हना य भभयत 
गनङ्गय ऩने साभाग्रीको ३ भ�हना प्रब� टङ्गॊगो रगाएको 

     

 गत िषयको भौज्दात, चारङ्ग िषय ि�यद, हस्तान्तयण, 

िऩत, प्ररराभ, प्रभन्हा बई फाॉकी साभाग्रीको सिङ्गत 
अिस्था िङ्गराइ तारङ्गक प्रनकामभा प्रप्रतिेदन गयेको 

     

##
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 अन्म      

 उच्च भूल्मका भेिशनयी औजाय उऩकयणको 
सङ्गयक्षाको राप्रग �िभा गने नीप्र  अॊप्रगकायका राप्रग 
प्रसपा�यश गयेको 

     

 चर अचर सजऩि�को भूल्म िङ्गराई सिै 
सजऩि�को �ेस् ा िडा गयी सजऩि�को केन्रीम 
�िियण  माय गयेको 

     

 कामायरम प्रभङ्गि, बण्डाय अप्रयकृ  िा िजजभा प्ररन े
ऩदाप्रयकायीको सरुिा िा िढङ्गिा हङ्गॉदा सजऩि�को 
मथाथय अिस्था िङ्गराई ियिङ्गझायथ गयेको । 

     

 जारसाजी य बरूको ऩ�हचान  था प्रप्र योय      

 िजजभेिायी फाॉडपाॉड      

 प्रनजन फभोिजभका कामयहरु साभान्म मा प्रब�ाप्रब�ै 
ऩदाप्रयकायीफाट गयाइएको 

     

  नगद िजजभा प्ररने य रेिा याख्न ेव्मिि      

  यकभ सॊकरन गने, �िर काट्ने, यकभ फैँक 
जजभा गने य अप्रबरेि याख्न ेव्मिि 

     

  अनङ्गभप्र  ऩ� सॊकरन गने, ज�यिाना रगाउने य 
िा ा अप्रबरेिाॊकन गने व्मिि 

     

  नगद सॊकरन गने य दैप्रनक िा ा फन्द गने 
व्मिि 

     

 िचयको स्िीकृप्र  �दने य सजऩि�को अप्रबरेि याख्न े
कामय किज भा प्रब�ाप्रब�ै ऩदाप्रयकायीफाट गयाएको 

     

 प्रनजन कामयहरुका सजफन्यभा मथोिच  कामय 
�िबाजन ग�यएको छ < 

     

  साभान आऩूप्र यक ायराई आऩङ्गप्र य आदेश �दन,े      

  सभान प्राप्त गने,      

  बौचय प्रभािण  गने,      

  ब ङ्गिानी गने      

#$
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 अन्म      

 उच्च भूल्मका भेिशनयी औजाय उऩकयणको 
सङ्गयक्षाको राप्रग �िभा गने नीप्र  अॊप्रगकायका राप्रग 
प्रसपा�यश गयेको 

     

 चर अचर सजऩि�को भूल्म िङ्गराई सिै 
सजऩि�को �ेस् ा िडा गयी सजऩि�को केन्रीम 
�िियण  माय गयेको 

     

 कामायरम प्रभङ्गि, बण्डाय अप्रयकृ  िा िजजभा प्ररन े
ऩदाप्रयकायीको सरुिा िा िढङ्गिा हङ्गॉदा सजऩि�को 
मथाथय अिस्था िङ्गराई ियिङ्गझायथ गयेको । 

     

 जारसाजी य बरूको ऩ�हचान  था प्रप्र योय      

 िजजभेिायी फाॉडपाॉड      

 प्रनजन फभोिजभका कामयहरु साभान्म मा प्रब�ाप्रब�ै 
ऩदाप्रयकायीफाट गयाइएको 

     

  नगद िजजभा प्ररने य रेिा याख्न ेव्मिि      

  यकभ सॊकरन गने, �िर काट्न,े यकभ फैँक 
जजभा गने य अप्रबरेि याख्न ेव्मिि 

     

  अनङ्गभप्र  ऩ� सॊकरन गने, ज�यिाना रगाउने य 
िा ा अप्रबरेिाॊकन गने व्मिि 

     

  नगद सॊकरन गने य दैप्रनक िा ा फन्द गने 
व्मिि 

     

 िचयको स्िीकृप्र  �दने य सजऩि�को अप्रबरेि याख्न े
कामय किज भा प्रब�ाप्रब�ै ऩदाप्रयकायीफाट गयाएको 

     

 प्रनजन कामयहरुका सजफन्यभा मथोिच  कामय 
�िबाजन ग�यएको छ < 

     

  साभान आऩूप्र यक ायराई आऩङ्गप्र य आदेश �दन,े      

  सभान प्राप्त गने,      

  बौचय प्रभािण  गने,      

  ब ङ्गिानी गने      
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 कामय �स्िााजकक  स्िकृ�त      

 िचय ि ङ्गिाजि कामय य िौचय तमायी एस्ॊ ि�यद 
कामयकक िाम्टेस्ायी पयक पयक ऩदा�धकायी ाई 
�दएकक 

     

 फैँक सम्फन्धि व्मस् था टे«ायी �स टट  ााू 
जिएका  थाजटा 

     

 टा�सक रुऩटा फैक �हसाफ �ट ाज �स्स्यण तमाय 
ायेकक 

     

 चेकटा द तित ाजे तथा  ेिा याख्न ेऩदा�धकायी 
फाहेक अन्म कटयचायीफाट फैँक �हसाफ सटामकाज 
ा�यएकक 

     

 प्राप्ति तथा जाद ाम्टा ाजे काटटा सॊ ग्ज 
ऩदा�धकायी फाहेक अन्म कटयचायीफाट फ�क �हसाफ 
सटामकाज ा�यएकक 

     

 आम प्रा�प्त व्मस् था      

 दै�जक रुऩटा जाद कायकस्ायकक ाकडाम्टा ायी 
िातास्न्दी ाजे ायेकक 

     

 य�सद �जमन्�ण िाता याख्न ेव्मस् था      

 ाकडाम्टा यकट तक�कएकक ऩदा�धकायीस्ाट 
प्रटािणत ायाइ फैँक ाम्टा ायेकक 

     

 ि�यद य ि ङ्गिाजि व्मस् था      

 ि�यद िएका तथा अन्म प्रकायफाट प्राप्त िएका 
सम्ऩि�, टा साटाज तथा सेस्ाकक अ�ि ेि 
अ�धकाय प्राप्त अ�धकायीफाट प्रटािणत िएकक 

     

 िौचय साथ �स्  ियऩाई प्रटाण काााातटा 
अ�धकाय प्राप्त अ�धकायी े प्रटािणत ायेकक 

     

 मकाजा, अिख्तमायी, कामयिट,  ेिाऩयीऺण      

 मकाजा य ि स्कृ�त      

 िचय ाजं ऩूस्य कामयिट य अिख्तमायी प्राप्त ायेकक      
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 स्िीकृत कामयिभ य फजेटको सीभाप्रब� यही िचय 
गयेको 

     

 अप्रधकाय प्राप्त अप्रधकायीिाट यकभान्तय स्िीकृप्रत 
बएको 

     

 धयौटी      

 धयौटीको कच्चािायी यािेको      

 गतिषयको भौज्दात चारू फषयभा िजम्भेिायी सायेको      

 याजस्ि      

 याजस्ि प्राप्त बएकै �दन िा सोको बोप्ररऩल्ट फ�क 
दाििरा गयेको 

     

 गतिषयको याजस्ि रगत तथा दाििरा गनय फाॉकी 
नगद चारङ्ग फषय िजम्भेिायी सायेको 

     

 फषायन्तभा प्रमोग गनय फाॉकी नगदी यप्रसदको 
िजम्भेिायी सायेको 

     

 फषायन्तभा प्रमोग गनय फाॉकी नगदी यप्रसद य� 
गयेको 

     

 ऩेश्की      

 कामायरमरे म्माद फाॉकी य म्माद सभाप्त बएको 
देििने गयी ऩेश्कीको अप्रबरेि याख्न ेगयेको 

     

 �िगत िषयको ऩेश्की फाॉकी यकभ िजम्भेिायी 
सायेको 

     

 ऩङ्गयानो ऩेश्की फ�मौटको राप्रग ऩ�ाचाय गयेको      

 ऩेश्की उऩरव्ध गयाउॉदा ऩेश्की प्ररनकेो तीन ऩङ्गस्ते 
स�हत नाभ, ठेगाना आ�द उल्रेि गये नगयेको 

     

 भाप्रसक प्रप्रतिेदन      

 �िप्रनमोजन, याजस्ि धयौटी य अन्म कायोिायको 
भाप्रसक प्रप्रतिेदन भ�हना सभाप्त बएको ७ 
�दनप्रब� तारङ्गक कामायरमभा ऩठाएको 
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 स्िीकृत कामयिभ य फजेटको सीभाप्रब� यही िचय 
गयेको 

     

 अप्रधकाय प्राप्त अप्रधकायीिाट यकभान्तय स्िीकृप्रत 
बएको 

     

 धयौटी      

 धयौटीको कच्चािायी यािेको      

 गतिषयको भौज्दात चारू फषयभा िजम्भेिायी सायेको      

 याजस्ि      

 याजस्ि प्राप्त बएकै �दन िा सोको बोप्ररऩल्ट फ�क 
दाििरा गयेको 

     

 गतिषयको याजस्ि रगत तथा दाििरा गनय फाॉकी 
नगद चारङ्ग फषय िजम्भेिायी सायेको 

     

 फषायन्तभा प्रमोग गनय फाॉकी नगदी यप्रसदको 
िजम्भेिायी सायेको 

     

 फषायन्तभा प्रमोग गनय फाॉकी नगदी यप्रसद य� 
गयेको 

     

 ऩेश्की      

 कामायरमरे म्माद फाॉकी य म्माद सभाप्त बएको 
देििने गयी ऩेश्कीको अप्रबरेि याख्न ेगयेको 

     

 �िगत िषयको ऩेश्की फाॉकी यकभ िजम्भेिायी 
सायेको 

     

 ऩङ्गयानो ऩेश्की फ�मौटको राप्रग ऩ�ाचाय गयेको      

 ऩेश्की उऩरव्ध गयाउॉदा ऩेश्की प्ररनकेो तीन ऩङ्गस्ते 
स�हत नाभ, ठेगाना आ�द उल्रेि गये नगयेको 

     

 भाप्रसक प्रप्रतिेदन      

 �िप्रनमोजन, याजस्ि धयौटी य अन्म कायोिायको 
भाप्रसक प्रप्रतिेदन भ�हना सभाप्त बएको ७ 
�दनप्रब� तारङ्गक कामायरमभा ऩठाएको 
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 िा�षषयक प्रतिेदन      

 प्रनम्नानङ्गसायकफा�षषयक प्रतिेदनकसॊरग्नकयहेकनयहेयो      

  आप्रथषयकयायोिाययोकसॊिऺप्तक प्रतिेदन      

  फा�षषयकयामषकसम्ऩादनक प्रतिेदन      

 उ�क  प्रतिेदनक सूचनायोक हयक सम्िन्धीक ऐनक
फभोिजभकसािषजप्रनयकगयेयो 

     

 आन्त�ययकरेिाऩयीऺण      

 �िप्रनमोजन, याजस्िक तथाक धयौटीक यक अन्मक
यायोिाययोक  चप्ररतक यानूनक फभोिजभक आन्त�ययक
रेिाऩयीऺणकबएयो 

     

 आन्त�ययक रेिाऩयीऺणयोक  प्रतिेदनक चौभाप्रसयक
रुऩभाक ाप्तकहङ्गनेकगयेयो 

     

 आन्त�ययक रेिाऩयीऺणिाटकऔ ॊल्माइएयाक व्महोयाक
सङ्गधायकगयीकसभमभैकपछ्र्मौटकगयेयो 

     

 फेरुजकूपछ्र्मौट      

 अिन्तभक रेिाऩयीऺणिाटक यामभक फेरुजूयोक रगतक
यहेयो 

     

 �िगतक िषषयोक फेरुजूक पछ्र्मौटयोक राप्रगक  मासक
गयेयो 

     

 अन्म      

 योषक तथाक रेिाक प्रनमन्�यक यामाषरमिाटक तरिीक
 प्रतिेदनकऩासकगयाएयो 

     

 �भणकअप्रबरेिकिाताकयािेयो      

 सिायीकसाधनकतथाकअन्मकभेप्रसनयीकभभषतकअप्रबरेिक
िाताकयािेयो 

     

 िप्रभयकएिॊकदऺताऩूिषयकयामषकसञ्चारन      

 व्मिस्थाऩयीमकदशषनकयकयामषकशैरी      

 प्रनयामयोकयामषक�िियण, उदे्यश्मकयकर�मकप्रनधाषयणक
गयेयो 
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 �नकामका ऩदा�धकााीरे आन्त�ाक �नमन्त्रणराई 
उच्च प्राथ�भकता �दएका छन । 

     

 अ ख्तमाािारा ा �नकामका ऩदा�धकााीरे बौ�तक 
तथा �ि �म एिॊ अन्म कामयसञ्चारन सम्ि न्ध 
रक्ष्म हा�सर गनय जोड �दएका छन ।   

     

 सॊगठनात्भक फनौट      

 �नकामरे सॊगठनात्भक ता�रका तमाा गाेको।      

 �नकामको सिै प्रभङ्गि कामय सञ्चारनको रा�ग 
औऩचा�ाक नी�त ा कामय�ि�धहरु �िद्यभान । 

     

 अ�धकाा ा  जम्भेिााी      

 सॊगठनात्भक रक्ष्म, उदे्यश्म, कामयसञ्चारन ा 
�नम�भत आिश्मकताराई सभेट्ने गाी  स्ऩ� 
रुऩभा अ�धकाा प्रत्मामोजन गाेको ा  जम्भिााी 
तोकेको छ। 

     

 �नकामका ऩदा�धकााीहरु �ि�ब� कामयहरुको 
सङ्गऩाीिेक्षणभा स��म सहबागी छन  । 

     

 तरिाट भाथी ा भाथीिाट तर हङ्गने सञ्चाा 
सॊमन्त्रको उऩमोग हङ्गने  गाेको छ । 

     

 व्मिस्थाऩनभा सॊरग्न व्म �राई नै आ�थयक 
अ�धकााको औऩचा�ाक प्रत्मामोजन ग�ाएको छ। 

     

 आन्त�ाक �नमन्त्रणको अिधााणा ा भहत्िराई 
दृ��गत गाी आन्त�ाक �नमन्त्रण कामय�ि�ध तमाा 
गाेको । 

     

 भानि स्रोतसाधन नी�त ा कामायन्िमन      

 रेिाका कभयचााीको कामयिोझरे बाऩदो रेिा 
अ�बरेि तमाा गनय िाधा ऩङ्गगेको छ। 

     

 आ�थयक प्रशासनभा सॊरग्न कभयचााीको िषयभा 
एक ऩटक बन्दा फढी हेापेा बएको। 
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 �नकामका ऩदा�धकााीरे आन्त�ाक �नमन्त्रणराई 
उच्च प्राथ�भकता �दएका छन । 

     

 अ ख्तमाािारा ा �नकामका ऩदा�धकााीरे बौ�तक 
तथा �ि �म एिॊ अन्म कामयसञ्चारन सम्ि न्ध 
रक्ष्म हा�सर गनय जोड �दएका छन ।   

     

 सॊगठनात्भक फनौट      

 �नकामरे सॊगठनात्भक ता�रका तमाा गाेको।      

 �नकामको सिै प्रभङ्गि कामय सञ्चारनको रा�ग 
औऩचा�ाक नी�त ा कामय�ि�धहरु �िद्यभान । 

     

 अ�धकाा ा  जम्भेिााी      

 सॊगठनात्भक रक्ष्म, उदे्यश्म, कामयसञ्चारन ा 
�नम�भत आिश्मकताराई सभेट्ने गाी  स्ऩ� 
रुऩभा अ�धकाा प्रत्मामोजन गाेको ा  जम्भिााी 
तोकेको छ। 

     

 �नकामका ऩदा�धकााीहरु �ि�ब� कामयहरुको 
सङ्गऩाीिेक्षणभा स��म सहबागी छन  । 

     

 तरिाट भाथी ा भाथीिाट तर हङ्गने सञ्चाा 
सॊमन्त्रको उऩमोग हङ्गने  गाेको छ । 

     

 व्मिस्थाऩनभा सॊरग्न व्म �राई नै आ�थयक 
अ�धकााको औऩचा�ाक प्रत्मामोजन ग�ाएको छ। 

     

 आन्त�ाक �नमन्त्रणको अिधााणा ा भहत्िराई 
दृ��गत गाी आन्त�ाक �नमन्त्रण कामय�ि�ध तमाा 
गाेको । 

     

 भानि स्रोतसाधन नी�त ा कामायन्िमन      

 रेिाका कभयचााीको कामयिोझरे बाऩदो रेिा 
अ�बरेि तमाा गनय िाधा ऩङ्गगेको छ। 

     

 आ�थयक प्रशासनभा सॊरग्न कभयचााीको िषयभा 
एक ऩटक बन्दा फढी हेापेा बएको। 
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 आ�थयक प्रशासनभा सॊरग्न कभयचायी अनङ्गऩिस्थत 
हङ्गॉदा फैकिल्ऩक व्मिस्था गयेको 

     

 कम््मङ्गटय उऩकयण य सफ्टिेमयको व्मििगत 
प्रमोग सम्ििन्ध नी�त स्ऩ� ग�यएको छ । 

     

 कामयसञ्चारन      

 �नकामभा नाग�यक िडाऩत्र छ ।      

 �नकामको ��माकराऩहरुको कामयप्रिाह भानिचत्र 
छ । 

     

 नाग�यक िडाऩत्रको कामायन्िमन बएनबएको 
जानकायी हङ्गने सॊमन्त्र छ । 

     

 नाग�यक िडाऩत्रको स्ितन्त्र भूल्माॊकन ग�यएको 
छ । 

     

 सेिाग्राही सन्तङ्ग�� सब�क्षण ग�यएको छ ।      

 काभ कायिाही सम्फन्धभा उजूयी गङ्गनासोको 
सभाधान गन� ग�यएको छ । 

     

 सूचनाको फग�कयण गयी अ�बरेि याििएको  
छ । 

     

 सेिाग्राहीरे भाग गयेका सूचना प्रिाह ग�यएको  
छ । 

     

 प्रििा एिॊ सूचना अ�धकायी तोकेको छ ।      

 �नकामभा सहमोगी कक्षको व्मिस्था ग�यएको  
छ । 

     

 रेिा अ�बरेिको मथाथयता      

 साभान्म व्मिस्था      

 �नकामरे रेिा सम्फन्धी म्मानङ्गअर तमाय गयेको      

 रेिा सम्फन्धी म्मानङ्गअर सम्फिन्धत कभयचायीराई 
उऩरव्ध गयाएको 

     

 फजेट िशषयक य िचयको फ�गयकयण अनङ्गसाय प्रत्मेक 
िाताभा प्र�फ�� गयेको 
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 सम्फिन्धत िचयको प्रभाण िा कागजातहरु 
व्मिस्थाऩनरे ऩङ्गनयािरोकन गयेको 

     

 रेिा सम्फन्धी कागजात िा से्रस्ताहरु रेिाको 
कभयचायीरे भात्र याख्न ेगयेको 

     

 रेिा सम्फन्धी िाता, अ�बरेि तथा �फियणहरु 
रगामतका से्रस्ता सङ्गयिक्षत रुऩभा यािेको 

     

 कागजात सङ्गयिक्षत याख्न बौ�तक ऩूिायधायको 
व्मिस्था ऩमायप्त यहेको 

     

 रेिा प्रणारी कम््मङ्गटय प्रमोग बएको अिस्था      

 आ�थयक कायोिायको रेिा कम््मङ्गटय प्रणारीभा 
यािेको 

     

 प्रमोगकतायको नाभ, रगइन य ऩासिडय याख्न ेगयेको      

 नमाँ प्रमोगकतायको नाभ य आइ �ड आ�धका�यक 
व्मि�रे भात्र याख्न सक्ने व्मिस्था गयेको 

     

 कभयचायी अिकाश िा काभ छोडेऩ�छ सॊकेत 
नम्फय तङ्गरुन्त हटाएको 

     

 आ�धका�यक व्मि�रे भात्र कम््मङ्गटयभा 
कायोिायको प्र�फ�� गन� गयेको 

     

 कम््मङ्गटय प्रणारीरे सफै �ोत तथा िशषयकको 
कायोिाय सभेटेको 

     

 गल्ती िा त्र ङ्गटी सच्माउनको रा�ग ऩमायप्त व्मिस्था 
यहेको 

     

 �नम्नानङ्गसाय प्रत्मेकको व्माकअऩ �सजयना गयेको      

  दै�नक      

  साप्ता�हक      

  भा�सक      

  िा�षयक      

 सफै व्माकअऩ सङ्गयिक्षत रुऩभा याख्न े व्मिस्था 
गयेको 

     

 
$)


