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म नेम्ाी नगरनावनका 

नगर कार्यनावनकाको कार्ायनर् 

म नेम्ाी, वंन्िनुाल्ाोक 

"आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ वबशेष कार्यक्रम  ंचाानन थाा ्र्ि्ाानन कार्यविवि, 

२०७७" 

१. प्र्थािना : - 

िडाथहको कार्यप्रवक्रर्ा र उननब्िीहरुको बारेम ा नेखाजोखा गरी ंबन र दिुयन 

नक्षहरुको नवहाान गनय, विकां थाा ंशुांनम ा रहकेा कम ी कम जोरीहरुको 

जानकारी वनन, आिविक ंम ीक्षाको नावग आिार प्राप्त गनय र िडाहरुको बीाम ा 

थनुनार्ोग्र् ंाूकहरु थजुयम ा गरी प्रवथ्निायत्मकम क ंिुारम ा ्रसरंर गराव िडा 

कार्ायनर्हरुनाव ंक्षम  र प्रभािकारी बनाउन, ाेथनाको विकां गरेर विभदे र 

वहचं ाको ्न्त्मकर् गदै ंाम ावजक रुनम ा रहकेो ्नारदवशयथाको नररिशेनाव नररिथयन गनय 

ंम दुार्नाव ंवक्रर् बनाउन र ंाम दुावर्क विकां वनम ायणम ा ंम दुार्म ा बंोबां गन े

ंबै नागररकहरुम ा "नौन ्ब केही गरौं" भन्ने ंाम वुहक भािनाको विकां गद ै

्ाानीर््थरम ा हुन े विकां वनम ायणका कार्यम ा ्ननत्मकि जगाउन,े वनम ायण कार्यनाव 

वम थ्र्र्ी, दीगो बनाउन थाा "आजको आिश्र्कथा ंहकार्य र जन-ंहभावगथा" 

भन्ने म नु उद्दशे्र् प्रावप्तको नावग ्िम लु्र्ाङ्कनको नद्धवथबाट ंभ्र् ंम ाज वनम ायण गनय 

थाा ान र्ोजना/कार्यक्रम  ंचाानन ्नदुान विथरण गने कार्यको नावग िैज्ञावनक 

बनाउन म नेम्ाी नगर कार्यनावनकाने "म नेम्ाी नगरनावनकाको आफ्नो गाउँ आफैं  

बनाउँ  वबशेष कार्यक्रम  ंचाानन कार्यविवि, २०७७" ्िीकृथ गरी नाग ुगरेको छ ।  

२. ंचवक्षप्त नाम  र प्रारम्भ :- (१) र्ो कार्यविविको नाम  म नेम्ाी नगरनावनकाको 

"आफ्नो गाउँ आफैं  बनाउँ वबशेष कार्यक्रम  ंचाानन थाा ्र्ि्ाानन कार्यविवि, 

२०७७" रहकेो छ । 

(२) र्ो कार्यविवि थरुुन्थ प्रारम्भ हुनेछ । 

३. नररभाषा :- विषर् िा प्रंङ्गने ्को ्ाय ननागेम ा र्ं कार्यविविम ा ; 
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(क) "्ङ्कभार" भन्नाने र्ं कार्यविविको ्नुं ाूी ५ म ा उल्नेख भए बम ोवजम  

कून १०० नणूायङ्कम ा वनिायररथ ंाूक ्नुं ारको प्राप्त गनय ंवकन े ्विकथम  

्ङ्कनाव ंम्झन ुनछय । 

(ख) "ऐन" भन्नाने ्ाानीर् ंरकार ंचाानन ऐन, २०७४ ंम्झन ुनछय । 

(ग) "प्रवथिेदन" भन्नाने ्िम लू्र्ाङ्कनबाट प्राप्त नवजजानाव ंम्प्रेषण गनयका नावग 

थोवकएको ढाँाा बम ोवजम को वििरणनाव ंम्झन ुनछय ।  

(घ)"म न्रानर्" भन्नाने ंचघीर् म ावम ना थाा ंाम ान्र् प्रशांन म न्रानर् ंम्झन ुनछय । 

(ङ)"ंाूक" भन्नाने र्ं कार्यविविको ्नुं ाूी ३ म ा उल्नेख गररएका 

ंाूकहरुनाव ंम्झन ुनछय । 

(ा) "्िम लु्र्ाङ्कन" भन्नाने िडा कार्ायनर्ने दफा ३ को उनदफा (१) बम ोवजम का 

विषर् के्षरम ा भएको उननब्िी हावंन गनय ्िनम्बन गररएको प्रवक्रर्ानाव ंम्झन ु

नछय । 

(छ) "नगरनावनका" भन्नाने म नेम्ाी नगरनावनकानाव जनाउँदछ र ंो शब्दने नगर 

कार्यनावनकाको कार्ायनर्नाव ंम थे जनाउँदछ । 

(ज) " प्रम खु " भन्नाने म नेम्ाी नगरनावनका, नगर कार्यनावनकाको प्रम खुनाव 

जनाउँदछ । 

(झ) " उनप्रम खु " भन्नाने म नेम्ाी नगरनावनका, नगर कार्यनावनकाको उनप्रम खुनाव 

जनाउँदछ । 

(ञ) "प्रम खु प्रशांकीर् ्विकृथ" भन्नाने म नेम्ाी नगरनावनकाको प्रम खु 

प्रशांकीर् ्विकृथनाव जनाउँदछ । 

(ट) "ंवम वथ" भन्नाने दफा ७ बम ोवजम  गविथ ंवम वथनाव जनाउँदछ । 

(ि) "िडा कार्ायनर्" भन्नाने म नेम्ाी नगरनावनकाका िडा कार्ायनर्हरुनाव 

जनाउँदछ । 

(ड) "उन ंवम वथ" भन्नाने र्ं कार्यविविको दफा ४ को उनदफा (३) (ख) बम ोवजम  

गविथ  ंवम वथनाव जनाउँदछ । 
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(ढ) "टोन" भन्नाने "टोन विकां ंच्ाा ंचाानन कार्यविवि, २०७५" ने थोकेको 

ंम दुार्नाव ंम्झन ुनदयछ । 

नररच्छेद-२ 

्िम लु्र्ाङ्कनको विषर्के्षर, ंाूकहरु र उद्दशे्र् 

४. (१) र्ं कार्यविविको आिारम ा रही िडा कार्ायनर्हरुको ्िम लु्र्ाङ्कनका 

विषर्के्षरहरु देहार् बम ोवजम  हुनेछन ्। 

क. शांकीर् प्रिन्ि 

ख. बावषयक िजेट थाा र्ोजना ्र्ि्ाानन 

ग. वित्तीर् थाा आवायक ्र्ि्ाानन 

घ. ंाियजवनक ंेिा प्रिाह 

ङ. न्र्ावर्क कार्यं म्नादन 

ा. भौवथक निूायिार 

छ. ंाम ावजक ंम ािेशीकरण 

ज. िाथािरण ंचरक्षण थाा विनद ््र्ि्ाानन 

(२) उनदफा (१) बम ोवजम का विषर्ाके्षर ्न्थगयथ ्नुं वूा ३ ्नुं ारका 

म लु्र्ाङ्कनका ंाूकहरु रहनेछन ्। 

(३) उनदफा (१) बम ोवजम का के्षरहरुको ्िम लु्र्ाङ्कनका ंाूहरुको ्ङ्कभार 

गणना ्नुं ाूी ५ बम ोवजम  हुनेछ । 

(४) उनदफा (१) बम ोवजम का विषर्के्षरहरुम ा नररणाम म खुी नवथजा प्राप्त गनुय र्ं 

कार्यविविको नक्ष्र् हो । 

नररच्छेद-३ 

्िम लु्र्ाङ्कनका प्रवक्रर्ा थाा ्ङ्कभार 

५. ्िम लु्र्ाङ्कन प्रवक्रर्ा : (१) आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष कार्यक्रम  

ंचाानन गनुय निूय ्नुं ाूी-१ बम ोवजम  नगरनावनकाने प्र्थाि आ्हान 

ंम्बन्िी ंाूना प्रकाशन गनेछ ।  



4 "आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष कार्यक्रम  ंचाानन थाा ्र्ि्ाानन कार्यविवि, २०७७" 

 

(२) उनदफा (१) को प्र्थाि आ्हानको ंाूना बम ोवजम  ्नुं ाुी-२ 

्नुं ार प्रवथिद्धथा-नर ंम्बवन्िथ र्ोजना थाा कार्यक्रम ्ानबाट प्राप्त 

भएनश्चाथ ्नूं ाूी-३ बम ोवजम  ंम्बवन्िथ िडा कार्ायनर्ने ्िम लु्र्ाङ्कन 

गरी दफा ८ बम ोवजम को ्िम लु्र्ाङ्कन ंहजीकरण थाा कार्यक्रम  वंफाररं 

ंवम वथनाव थोवकएको ंम र्वभर नेश गनुयननेछ । 

(३) ्िम लु्र्ाङ्कनको नावग देहार् बम ोवजम का प्रवक्रर्ा ्िनम्बन गनुय 

ननेछ : 

क. वनिायवाथ जनप्रवथवनवि र कम याारीहरुनाव ्िम लू्र्ाङ्कनको उद्दशे्र् र 

विविबारे जानकारी थाा प्रवशवक्षथ गने । 

ख. िडा कार्ायनर्ने िडा्ध्र्क्षको ंचर्ोजकत्मकिम ा १ जना ंाम ावजक ्र्वित्मकि 

ंद्र् र िडा ंवाि ंद्र् ंवाि रहने गरी ३ ंद्र्ीर् ्ि:म लु्र्ाङ्कन ंवम वथ 

गिन गनेछ ।  

ग. उनंवम वथने एकीकृथ रुनम ा प्रारवम्भक नवथजा प्र्थाि थर्ार गरी िडा 

कार्ायनर्म ा नेश गने । 

घ. प्राप्त प्रारवम्भक एकीकृथ नवथजा छनफनका नावग िडा ंवम वथको बैंिकम ा 

नेश गने । 

ङ. िडा ंवम वथने प्रारवम्भक एकीकृथ नवथजा उनर ंाूकगथ रुनम ा छनफन र 

विशे्लषण गरी ंम्बवन्िथ विषर् के्षरको र्ाााय ्ङ्कभार वनिायरण गने । 

ा. िडा ंवम वथने ्िम लु्र्ाङ्कनको ्वन्थम  नवथजा ्नमु ोदन गने । 

छ. ्िम लू्र्ाङ्कनको ्वन्थम  नवथजाको प्रवथ िडा ंवम वथको बैंिकबाट 

्नमु ोदन भएको ंाथ वदनवभर नगर कार्यनावनकाको कार्ायनर्म ा निाउने । 

६. ्ङ्कभार वनिायरण : दफा ४ बम ोवजम  वनिायररथ ंाूकहरुनाव प्रवथ ंाूक 

्विकथम  ५ ्ङ्कभार राखी म लू्र्ाङ्कन गनुयननेछ । 

७. ्िम लु्र्ाङ्कनको ंम र्ािवि : िडा कार्ायनर्ने ्नुं ाूी-४ बम ोवजम को 

प्रवक्रर्ा ्िनम्बन गरी प्रत्मकरे्क आवायक बषयको ाैर म ंान्थवभर ्िम लू्र्ाङ्कन 

गरी नगर कार्यनावनकाम ा नशे गनुयननेछ । 
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नररच्छेद-४ 

नगरनावनकाको वजम्म िेारी 

८. ्िम लु्र्ाङ्कनको नवथजानाव ननुरािनोन गनय, प्र्थथुीकरण, 

ंाियजवनकीकरण नगार्थका कार्य  दहेार् बम ोवजम  ्िम लु्र्ाङ्कन थाा कार्यक्रम  

वंफाररं ंवम वथ गिन गनेछ । 

(क) नगर उनप्रम खु      – ंचर्ोजक 

(ख) प्राविविक शाखा प्रम खु िा प्रम खु प्रशांकीर् ्विकृथने थोकेको 

प्राविविक       – ंद्र् 

(ग) र्ोजना शाखा प्रम खु     – ंद्र् 

(घ) प्रम खु प्रशांकीर् ्विकृथ िा वनजने थोकेको कम याारी  –ंद्र् ंवाि 

९. नगरनावनका कार्ायनर्ने ्िम लु्र्ाङ्कन कार्यको नावग ंहर्ोग र ंम न्िर् : 

नगरनावनका कार्ायनर्ने ्िम लु्र्ाङ्कन कार्यको नावग ंहर्ोग र ंहजीकरण गनय 

िडाको म ाग र आिश्र्कथा ्नुं ार दफा ८ बम ोवजम  गविथ ंवम वथने ्ानगथ 

ंहर्ोग र ंहजीकरण गनय ंक्नेछ ।  

१०. नवथजाको ंम ीक्षा : र्ं कार्यविवि बम ोवजम  प्राप्त ्िम लू्र्ाङ्कनको नवथजा उनर 

नगरनावनकाने िडा्थरम ा ंम ीक्षा गनय ंक्नेछ । 

११. उत्मककृष्ठ िडाहरु घोषणा : (१) र्ं कार्यविवि बम ोवजम  गररन े ्िम लु्र्ाङ्कनको 

नवथजाको आिारम ा दफा ८ बम ोवजम को ंवम वथने आिश्र्क ्ध्र्र्न गरी नगर 

कार्यनावनकानाव िररर्थाक्रम  ंवहथ ३ िटा िडा वंफाररं गनेछ । 

(२) उनदफा (१) बम ोवजम  वंफाररं उत्मककृष्ठ एिच ंफन िडाहरुको घोषणा वंफाररं 

ंवम वथने गरेको वंफाररं उनर उि ्ििीको नवहनो कार्यनावनका बैंिकने 

आिश्र्क छनफन गरी वनणयर् गनेछ । 

(३) उनदफा (२) बम ोवजम  वंफाररं भएको िडाम ा दफा १४ बम ोवजम को नगानीको 

के्षर भए नभएको र ्वनिायर्य शथयहरु नरुा हनुे नहुन े र्वकन गरी आफ्नो गाउँ आफै 

बनाउँ विशेष कार्यक्रम  ंचााननको नावग नगर कार्यनावनकाने ्िीकृथ गनेछ र र्ंरी 

कार्यक्रम  ्िीकृथ भएको िडाहरुम ा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष कार्यक्रम को 
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ंहजीकरण थाा र्ोजनागथ कार्य गनुयको ंााै नगरनावनकांचग हुने करार बम ोवजम को 

कार्य गने गरी ंहार्क्थर ाौाो ंरह ंवुििा प्राप्त गने गरी एक जना ंाम ावजक 

नरराानकको ्र्ि्ाा नगरनावनकाने गनेछ । 

१२. कार्यक्रम  ंचाानन ंम्बन्िी ्र्ि्ाा :- दफा ११ बम ोवजम  उत्मककृष्ठ ंवहथ ंफन 

३ िडाहरुम ा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष कार्यक्रम  ंचाानन गररनेछ । 

क. प्राम , दोश्रो थाा थेश्रो िडाहरुनाव आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष कार्यक्रम  

शीषयकम ा रहकेो बजेटको ५० %, ३० % र २० % रकम  विवनर्ोजन गररनेछ । 

ख. दफा १२ (क) ्नुं ार वनिायरण भएको बजेटबाट कार्यक्रम  थाा र्ोजना बनाव 

्नुं ाुी-२ को शथयहरु नरुा गरी नगरनावनकाम ा ्िीकृवथको नावग नशे गनुय ननेछ । 

१३.  विशषे ्र्ि्ाा :- (१) र्ो कार्यविवि प्राम  िषय कार्ायन्िर्न गररदा नाग ु

हुनभुन्दा ्वघल्नो आवायक िषयम ा िडाबाट ंम्नादन भएका कार्य थाा प्र्थािनरम ा 

गररएको प्रवथिद्धथाको आिारम ा कार्यक्रम  छनौट गररनेछ भने दोश्रो िषय देखी र्ं 

कार्यविविम ा भएको ्र्ि्ाा बम ोवजम  हुनेछ । 

(२) कार्यक्रम  कार्ायन्िर्न भएको दोश्रो िषयदेखी दफा १३ ्िथ: ्म ान्र् हुनेछ । 

१४. कार्यक्रम को नगानी के्षर थाा म ाननको आिार : र्ं कार्यविविने वनएको उद्दशे्र् 

प्रावप्तको नावग ंम दुार् नररााननको म ाध्र्म बाट ंाम ावजक नररिथयन थाा ंिुार, 

निीनथम  कार्य, ंशुांन प्रिद्धयन गन,े आर् आजयन थाा रोजगारको ्िंर वंजयना 

गनय टेिा नगु्न,े ंाम ावजक न्र्ार्को प्रत्मकर्ाभथुी हुन ेगरी ्ि्ा प्रवथष्निायबाट ंियनक्षीर् 

ंहभावगथा थाा ंम न्िर्म ा हनुे कार्यहरु र्ो कार्यविवि बम ोवजम  नगानीका के्षरहरु 

हुनेछन ्। 

 १५.  खारजी र बााउ :- र्ो कार्यविवि कार्ायन्िर्नको क्रम म ा कुनै ंम ्र्ा िा बािा 

्ड्ान उत्मकनन्न भएम ा त्मकर््को वनरुनण नगर कार्यनावनकाने गनेछ । 

 

नगर कार्यनावनकाको बैिकबाट प्रम ावणकथ 
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्नुं ाूी-१ 

कार्यविविको दफा ५ (१) ंँग ंम्बवन्िथ 

प्र्थाि आ्हान ंम्बन्िी ंाूनाको ढाँाा 

 

प्र्थाि आ्हान गररएको 

प्रकाशन वम वथ : २०७...../......../........ 

र्ं नगरनावनका ्न्थगयथका िडा कार्ायनर् म ाथहथ वक्रर्ावशन रहकेा ंच्ाा, ंवम वथ 

थाा उनंवम वथहरु ंम दुार््थरम ा नरराानन हुदँा भए गरेका ंाम दुावर्क थाा 

ंाम वुहक कार्यहरुको म लु्र्ाङ्कन गरी प्रवथ्निायत्मकम क रुनम ा विकांका कार्यहरुनाव 

ंम दुार््थरम ा नरु्ायउने र आवायक, ंाम ावजक थाा ंाँ्कृवथक रुनान्थरण ंवहथको 

गवथवशन नगर वनम ायण गने उद्दशे्र्का ंाा  िडा थाा ब्थी्थरम ा ंम्नावदथ कार्य थाा 

ंम रसर िडा कार्ायनर्बाट ंम्नावदथ कार्यहरुको ंाूकको आिारम ा म लु्र्ाङ्कन गरी 

प्रणानीगथ रुनम ा विशेष कार्यक्रम  छनौट थाा ंचाानन गनयको नावग र्ं 

नगरनावनकाबाट जारी भएको आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशषे कार्यविवि, २०७७ को 

दफा १२ (ख) बम ोवजम  र्ोजना थाा कार्यक्रम  ंचााननको नावग प्र्थाि नेश गनुय हन 

र्ो आ्हान ंम्बन्िी ंाूना प्रकाशन गररएको छ । 

प्र्थाि नशे गने ्ििी :- २०७..../......./...... 

प्र्थाि नशे गदाय ्नुं ाूी-२ बम ोवजम  प्रवथिद्धथा ंवहथ नेश गनुय ननेछ । 

 

प्रम खु प्रशांकीर् ्विकृथ  
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्नुं ाूी-२ 

कार्यविविको दफा ५(२) ंगँ ंम्बवन्िथ 

प्र्थािकको कार्यक्रम  थाा र्ोजना ंचाानन ंम्बन्िी प्रवथिद्धथाको ढाँाा 

प्रवथिद्धथा-फारम  

र्ोजना/कार्यक्रम को वििरण :  

१. नाम  :- 

२. ंचाानन हुने ्ाान :- 

३. कार्यक्रम  थाा र्ोजनाको प्रकृवथ :-  

४. नाभावन्िथ हनेु घरिरुी ंचख्र्ा :- 

५. नाभावन्िथ हनेु जनंचख्र्ा :- म वहना :……….. नरुुष :……… 

६. ्नमु ावनथ नागथ :- 

७. जनश्रम दानको प्र्थाविथ वििरण :- 

८. नगद ंाझेदारी प्र्थाि भए प्र्थाविथ रकम  :- 

९. र्ोजना थाा कार्यक्रम  ंम्नन्न हनु नाग्ने ्ििी :- 

१०. र्ोजना थाा कार्यक्रम  ंचाानन हुँदाको प्रभाि :- 

११. वक्रर्ावशन टोन विकां ंच् ााको नाम  :- 

प्र्थािको नाम  :- 

ह्थाक्षर : 

िडाध्र्क्षको नाम  :- 

ह्थाक्षर र छान :- 

्वनिार्य शथयहरु :  

१. निीनथम  कार्यम ा जनंहवभगथा िा ंाझेदाररथा ंवुनवश्चथथा भएको । 

२. ंाम ावजक थाा ंाम वुहक नरराानन ंवुनवश्चथ भएको । 

३. नवक्षथ िगयको वहथ उत्मकाानका ंहर्ोग हनेु वनवश्चथ भएको । 

४. ंाम ावजक थाा ंाँ्कृवथक रुनान्थरण, जाथीर् थाा नैङ्वगक  विभदे न्र्नूीकरण भव 

प्रत्मकर्क्ष आर्आजयनम ा बवृद्ध हनेु थाा गररबी वनिारणम ा टेिा नुर्ायउने । 

५. बानम ैरी थाा िाथािारणम ैरी ्ाानीर् शांन प्रारुननाव ंहर्ोग नरु्ायउने कार्यक्रम  

ंम ािेश भएको हुननुने । 

६.  ंशुांन कार्म  गरी ंम न्िर् थाा ंहकार्य हनेु वकवंम का कार्यक्रम  थाा र्ोजनाहरु । 

७.  नीवथ थाा कार्यक्रम  वनम ायण, बजेट थजुयम ा र कार्ायन्िर्नका ारणम ा ंियनवक्षर् 

ंहभावगथा भएको हनुनुने । 
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्नुं ाूी-३ 

कार्यविविको दफा ५ (२) ंचग ंम्बवन्िथ 

म लू्र्ाङ्कन ंाूकहरु 

प्रवक्रर्ागथ थाा नररणात्मकम क व्ावथ 

विषर् ंम्बन्िी ंाूक ंिुारोन्म खु ंाम ान्र् उत्तम  प्रम ाणीकरणको आिार 

१ िडा ंवम वथको बैंिक न्र्नूथम  म ावंक एक 

नटक ब्ने गरेको  

न्र्नूथम  म ावंक दवु नटक 

ब्ने गरेको 

न्र्नूथम  म ावंक थीन नटक ब्ने 

गरेको 

१.ंवम वथको वनणयर् नवु्थका 

 

२ िडा ंवम वथको बैंिक 

ंचाानन प्रवक्रर्ा 

म ौवखम  ंाूनाबाटै 

ंचाानन भएको 

ंद्र्हरुनाव नर वदइ गने 

गरेको 

नर थाा म ौवखक दिैु म ाध्र्म को 

प्रर्ोग गररएको 

१.ंद्र्हरुनाव वदइएको नर 

३ नदाविकारीहरुको ंम्नत्ती 

वििरण 

काननू बम ोवजम  नेश 

गनुयनने वििरण नेश 

नगरेको 

नदाविकारीहरुम ध्र्े केहीने 

म ार काननू बम ोवजम  नेश 

गनुयनने वििरण नेश नगरेको 

नदाविकारीहरुम ध्र्े ंबैने म ार 

काननू बम ोवजम  नेश गनुयनने वििरण 

नेश नगरेको 

१.ंम्नत्ती वििरण नेश गरेको दथाय 

नवु्थका 

२.नगरनावनका कार्ायनर्म ा 

ंम्नत्ती वििरण निावएको नर 

४ िावषयक बजेट थाा कार्यक्रम  

र आिविक र्ोजना वनम ायण 

नभएको हुने प्रवक्रर्ाम ा रहेको भएको १ आिविक र्ोजना द्थािेज 

 

५ बजेट थाा कार्यक्रम  थजुयम ा 

गदाय ंचबद्ध ंवम वथ र ंम न्िर् 

िडा ंवम वथ म ार िडा ंवम वथ र ्न्र् 

ंवम वथ/उनंवम वथहरु 

ंवम वथ/उनंवम वथ ंवहथ ंनयिवक्षर् 

ंहभावगथा 

१ ंवम वथको म ाइनटु/उनव्ावथ 

६ राजश्व प्रावप्तको ्ि्ाा गथ आ.ि.कै ंरह 

भएको 

गथ आ ि भन्दा १० % 

भन्दा म ावाने बवृद्ध भएको 

गथ आ ि भन्दा २० % भन्दा 

म ावाने बवृद्ध भएको 

१ राजश्व ंचकनन प्रवथिेदन र 

दावखना ंम्बन्िी कागजाथ 

७ िावषयक बजेट कार्ायन्िर्नको 

्ि्ाा 

ंम्नणूय र्ोजनाहरु 

्वन्थम  ाौम ावंकम ा 

ंम्नन्न हुने गरेका 

दोश्रो ाौम ावंकंम्म  ३० 

% र बाँकी थेश्रो 

ाौम ावंकम ा ंम्नन्न हुने 

गरेका 

७० % दोश्रो / बाकी थेश्रो 

ाौम ावंकम ा ंम्नन्न हुने गरेका 

आवायक प्रशांनबाट भिुानी 

वििरण ंम ािेश गने 
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८ िावषयक बजेट कार्ायन्िर्नको 

प्रगवथ ंम ीक्षा  

गथ आ ि को ंम ीक्षा 

ाान ु आ ि को प्राम  

ाौम ावंकवभर नगरेको 

गथ आ ि को ंम ीक्षा ाानु 

आ ि को प्राम  

ाौम ावंकवभर गरेको थर 

ंम ीक्षा प्रवथिेदन 

ंाियजवनक नगरेको 

गथ आ ि को ंम ीक्षा ाान ुआ ि 

को प्राम  ाौम ावंकवभर ंम्नन्न 

गरी ंम ीक्षा प्रवथिेदन ंाियजवनक 

नगरेको 

१.ंम ीक्षाको कार्यक्रम को 

उनव्ावथ 

२.ंम ीक्षा कार्यक्रम को प्रवथिेदन 

९ गनुांो फर्छ्र्ोट गनुांोको ्वभनेख 

रावख ंो म ध्र्े ४० % 

भन्दा कम  ंम्बोिन 

भएको  

गनुांोको ्वभनेख रावख 

ंो म ध्र् े ४०-८० % ंम्म  

ंम्बोिन भएको 

गनुांोको ्वभनेख रावख ंो म ध्रे् 

८० % भन्दा बढी ंम्बोिन भएको 

१.गनुांो दथाय वकथाब 

२.गनुांो फछयर्ौट ंाूी 

१० ंाियजवनक ंनुिुाइ िावषयक एक नटक म ार 

हुने गरेको 

िावषयक दवु नटक हुने गरेको प्रत्मकर्ेक ाौम ावंकको ंम ावप्त नवछ 

गने गरेको 

ंाियजवनक ंनुिुावको ्वभनेख 

नवु्थका थाा उनव्ावथ नवु्थका 

११ ंाम दुावर्क मे नवम नान 

केन्रबाट न्र्ावर्क 

कार्यंम्नादन 

मे नवम नान केन्रबाट 

हानंम्म  कार्य नै 

नभएको 

मे नवम नानबाट हुने न्र्ावर्क 

ंम्नादन गररएको 

मे नवम नानबाट हुने मे वम नान 

केन्रबाट नंक्ने न्र्ावर्क ंवम वथम ा 

निाउने गररएको 

न्र्ार् ंम्नादनको ्वभनेख 

नवु्थका 

१२मे नवम नान केन्रको 

कार्यंम्नादन 

्विकाँश वनणयर् 

ंचर्ोजकने म ार गने 

गरेको 

्विकाँश वनणयर् बहुम थको 

आिारम ा गने गरेको 

वनणयर् ंियंम्िथ हुने गरेको वनणयर् ्वभनेखम ा न्र्ावर्क 

ंम्नादन ंमे थ दवेखने गरर थर्ार 

भएको ंाूी 

१३ ंाम ावजक विभेद 

न्र्नूीकरण 

छुिाछुथ, भेदभाि, 

कुरीवथ, ्न्िविश्वां 

कार्म  रहकेो नैङ्वगक 

विभेद र वहचं ाका 

घटनाम ा कम ी नआएको 

छुिाछुथ, ंाम ावजक कुरीवथ, 

्न्िविश्वां, नैङ्वगक 

विभेद र वहचं ा न्र्नूीकरणका 

नावग टोन विकां ंच्ाा 

म ाफय थ ंाम ावजक नरराानन 

गररएको । 

छुिाछुथ, ंाम ावजक कुरीवथ, 

्न्िविश्वां, नैङ्वगक विभेद र 

वहचं ा ंम्बवन्ि उजरुीम ा कम ी आव 

ंाम ावजक ंवहष्णथुा, ंौहादयथा 

ंवहथको ंम थाम नुक ंम ाजको 

आिार थर्ार भएको । 

१छुिाछुथ, ंाम ावजक कुरीवथ, 

्न्िविश्वां, नैङ्वगक विभेद र 

वहचं ाका घटनाहरुंचग 

न्र्नूीकरणको नावग  ंचाावनथ 

गवथविविहरु प्रम ावणथ हुने 

कागजाथ थाा वनणयर् नवु्थका  
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१४ घटना दथाय ंम्बन्िी कार्य घटना घटेको ३५ 

वदनवभर २५ % भन्दा 

कम  गररएको 

घटना घटेको ३५ वदनवभर 

५० % भन्दा बढी गररएको 

घटना घटेको ३५ वदनवभर ७५ % 

भन्दा बढी गररएको 

घटना दथाय नवु्थका थाा 

नवजजकरणको प्रणानीबाट 

प्रवथिेदन नेश गने 

 

१५ ंाम ावजक ंरुक्षा िवृत्त 

ंम्बन्िी कार्य 

बावषयक रुनम ा नगथकट्टा, 

निीकरण र ान 

नाभरसराहीहरुको वििरण 

्द्यािविक गने गरेको 

्ियबावषयक रुनम ा 

नगथकट्टा, निीकरण र ान 

नाभरसराहीहरुको वििरण 

्द्यािविक गने गरेको 

ाौम ावंक रुनम ा नगथकट्टा, 

निीकरण र ान नाभरसराहीहरुको 

वििरण ्द्यािविक गने गरेको 

ंाम ावजक ंरुक्षा नगथकट्टा, 

निीकरण र ान नाभरसराही 

्द्यािविक ंम्बवन्ि वििरण 

१६ नवक्षथ िगय उत्मकाान 

कार्यहरुको नावग गररने नगानी 

िडा िजेटको ५ % भन्दा 

कम  

िडा िजेटको ५ % भन्दा 

बढी 

िडा िजेटको १० % भन्दा बढी िावषयक बजेट थाा कार्यक्रम को 

प्रवथ 

१७ िाथािरणीर् प्रदषुण 

वनर्न्रण (जन, भमु ी, ध्िनी, 

िार् ूर खाद्य) 

िाथािरणीर् प्रदषुण 

वनर्न्रणको नावग कुनै 

कार्यक्रम  नगरेको 

िाथािरणीर् प्रदषुण 

वनर्न्रणको नावग कार्यक्रम  

गररएथा नवन प्रभािकारी 

नभएको 

कार्यक्रम  प्रभािकारी भव रावष्िर् 

म ानदण्ड ्नरुुन रहकेो 

कार्यक्रम को प्रवथिेदन 

१८ टोन विकां ंच्ाा गिन 

थाा ंचाानन 

टोन विकां ंच्ाा 

ंचाानन कार्यविवि 

बम ोवजम  कुनै नवन टोन 

विकां ंच्ाा नभएको  

टोन विकां ंच्ाा 

ंचाानन कार्यविवि 

बम ोवजम  ५०% टोनहरुम ा 

टोन विकां ंच्ाा नभएको  

टोन विकां ंच्ाा ंचाानन 

कार्यविवि बम ोवजम  ८०% भन्दा 

बढी टोनहरुम ा टोन विकां ंच्ाा 

नभएको  

टोन विकां ंच्ाा आिद्ध 

भएको प्रवथिेदन र वििरण 

१९ ंचाानन भएका 

र्ोजनाहरुको ंम्नन्न भएनश्चाथ 

ह्थान्थरण 

ंम्बवन्िथ 

उनभोिाहरुनाव 

ह्थान्थरण गने नगररएको 

ंम्बवन्िथ उनभोिाहरुनाव 

ह्थान्थरण गररने प्रवक्रर्ाको 

ााननी गररएको 

गथ आ ि दखेी न ैााननी गररएको 

र वनरन्थरथा वदव रहेको 

ह्थान्थरण कार्यक्रम को नवु्थका 

 २० निूायिार विकांको 

वनर्वम थ म म यथ ंचभार 

िेिाररं रहने गरेको िडा थाा नगर्थरबाट 

गनयको नावग म ाग भव म म यथ 

ंचभार हुने गरेको 

उनभोिा आफैने गने गरेको ्ानगथ फोटो िा वनर्वम थ म म यथ 

ंचभार ंम्बन्िी नवु्थका 
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्नुं ाूी-४ 

कार्यविविको दफा ७ ंचग ंम्बवन्िथ 

िडा थहको ्िम लु्र्ाङ्कन कार्यर्ोजना 

क्र.ंच वक्रर्ाकनान ंम र् ंीम ा 

१ िडाको बावषयक कार्यक्रम म ा ्िम लु्र्ाङ्कन ंम्बन्िी 

वक्रर्ाकनान ंम ािेश गने 

्ंार १० गथेवभर 

२ नररच्छेद ३ बम ोवजम  फोकन नंयन थोक्ने श्रािणको नवहनो हप्ता 

३ ंबै प्रम ावणकरणका आिारहरु ंचकनन थाा 

विशे्लषणात्मकम क प्रवथिेदन थर्ार गने 

वनरन्थर 

४ िडा थहको ्िम लु्र्ाङ्कनको नावग थर्ारी बैिक गरी 

प्रम ाणीकरणको आिारहरु ंचकनन थाा थर्ार भएको 

ंवुनवश्चथ गने 

श्रािण म ंान्थ वभर 

५ नररच्छेद ३ बम ोवजम को उद्देश्र्, विवि र प्रणानीबारे 

प्रवशक्षण कार्यक्रम  ंचाानन गने 

भार म ंान्थ वभर 

६ ्िम लु्र्ाङ्कनको ्चकभार वनिायरण गने एिच 

्िम लु्र्ाङ्कनको प्रणानीम ा आिाररथ प्रारवम्भक 

नवथजा थर्ार गने । 

आवश्वन म ंान्थवभर 

७ थर्ार भएको नवथजा वंफाररंको नावग ंहजीकरण 

थाा वंफाररं ंवम वथम ा नेश गने 

कावथयक ंम ान्थ वभर 

८ वंफाररं ंवम वथबाट आिश्र्क ्ध्र्र्न गरी 

कार्यनावनकानाव उत्मककृष्ठ िडा घोषणाको नावग 

वंफाररं गने 

नौषको नवहनो हप्ता 

९ नगर कार्यनावनकाने उत्मककृष्ठ िडा घोषणा थाा आफ्नो 

गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम  ्िीकृथ गरी उत्मककृष्ठ िडाम ा 

कार्यक्रम  ंचााननको ्िीकृथी प्रदान गने 

नौष म ंान्थ वभर 

१० उत्मककृष्ठ िडा थाा ्िीकृथ कार्यक्रम को ्नमु ोदन 

नगरंभाबाट गने  

ंभाको बैिक बंकेो 

ंम र्म ा 
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्नुं ाूी-५ 

कार्यविविको दफा ४ (३) ंचग ंम्बवन्िथ 

म लू्र्ाङ्कन ंाूकहरुको थह र ्ङ्कभार 

१. ंाूकहरु : 

क. प्रवक्रर्ागथ थाा नररम ाणात्मकम क व्ावथ :- िडाको दवैनक प्रशांन र ंिेा प्रिाह थाा 

्ाानीर् ंरोकारका विषर् ंम्बोिन हनेु खानका प्रवक्रर्ा उन्म खु ंाूकहरु र थनुना 

गनय, म ानन गनय र ंचख्र्ात्मकम क रुनम ा उल्नेख गनय ंवकने प्रकृवथका नवथजाम नूक 

ंाूकहरु । 

म लु्र्ाङ्कन थह भार ्ननुाथ नवथजा विशे्लषण थाा ्ङ्कभार 

वनिायरणका आिार 

नररम ाणात्मकम क 

व्ावथ  

१००% र्ं व्ावथ ्न्थगयथ ३ िटा (ंिुारोन्म खु, 

ंाम ान्र् र उत्तम ) ्ि्ाा वनिायरण 

गररएको छ । ंिुारोन्म खुको नावग ० ्चक, 

ंाम ान्र्को नावग ३ ्चक र उत्तम को नावग 

५ ्चक वनिायरण गररएको छ ।  

 


