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वििेणी गाउँपाविकाको परिचय, स्िरुप ि प्रकृवि 

नेपािको संवविान, २०७२ को िािा २९५ को उपिािा ३ बमोविम गठन भएका गाउँपाविका, नगिपाविका वमवत 

२०७३/११/२७ दवेख िाग ूहुने गरि ६ वटा महानगिपाविका, ११ वटा उपमहानगिपाविका, २७६ वटा नगिपाविका, 

४६० वटा गाउँपाविका गरि िबमा ७५३ वटा स्थानीय तह कायम भएकव हो । िनताकव अविकाि िनताकै घिदिैोमा 

पगकेो छ । सोही व्यवस्था अनरुुप यस विवणेी गाउँपाविकाको स्थापना भएको हो ।  

ef}uf]lns cj:yf 

n'lDjlg k|b]zsf] /f]Nkf lhNnfdf cjl:yt lqj]0fL ufpFkflnsf ;fljssf % ufpF ljsf; ;ldlt -s/]6L, g'jfufpF, 

a'9fufpF, h'uf/ / u}/LufpF_ ldn]/ ag]sf] 5 . /fHo k'g{;+/rgf tyf ;+3Lotf sfof{Gjogsf] qmddf ;fljs h'uf/ 

/ a'9fufpF uf=lj=;= @÷@ j6f j8fdf ljefhg ul/Pkl5 o; ufpFkflnsfdf & j6f j8fdf ljefhg  ul/Psf] xf] 

. s'n @)%=#( ju{ ls=dL= e"–efudf km}lnPsf] o; ufpFkflnsfsf] k"j{df /f]Nkf gu/kflnsf, klZrddf ;Nofg 

lhNnf, pQ/df df8L / u+ufb]j ufpFkflnsf / blIf0fdf ?lG6u9L ufpFkflnsf kb{5g\ . *@
)
!@Ú%@æ b]lv *@

)
#%Ú@@æ 

k"jL{ b]zfGt/ / @*
)
!@Ú#^æ b]lv @*

)
@@Ú@%æ pQ/L cIff+zdf km}lnPsf] o; ufpFkflnsf ;d'G›L ;txaf6 *^) 

dL6/ b]lv @,*)) dL6/sf] prfO{df /x]sf] 5 . ufpFkflnsf s]G› h'uf/sf] g]kf{ ahf/ ;d'›L ;txaf6 !,!@* dL6/ 

prfO{df /x]sf] 5 . o; ufpFkflnsfsf ltnf, g'jfufpF, bxjg, lgufnkfgL, l;DkfgL, lnªb'ª / g]kf{ ahf/ jhf/  

If]q x'g . 

a;f]af;, wd{ tyf ;+:s[lt  

ufpFkflnsfn] lj=;+=@)&$  ;fndf u/]sf] ;j]{If0f cg';f/ s'n hg;+Vof @^,!^* /x]sf] 5 .  ;fdflhs tyf 

;f+:s[lts ?kdf ljljwtfo'Qm o; ufpFkflnsfdf du/ hftLsf] afx'Notf /x]sf] 5 . ufpFkflnsfdf a|fXd0f, If]qL, 

7s'/L, ;Gof;L, sfdL, bdfO{, ;fsL{ nufotsf hfthftL a;f]af; ub{5g\ . lxGb' wdf{TdfnDjLx?sf] afx'Notf /x]sf] 

o; ufpFkflnsfdf af}4 tyf lqml:rog wdf{TdfnDaLx? klg j:b5g . hftLo / wfld{s ;lxi0f'tfsf] cg'kd gd"gf 

jf]s]sf] o; ufpFkflnsfsf]  bz}+ /  ltxf/ d'Vo  rf8kj{ x'g . hg}k"l0f{df, rl08k"l0f{df, a'4hoGtL, df3];+qmflGt 

cflb oxfFsf cGo rf8 kj{sf] ?kdf /x]sf 5g . g]kfnL / du/ efiff oxfF af]lng] d'Vo efiffx? x'g\ . gofF 

k':tfx?df klZrdL ;+:s[ltn] lj:tf/} k|efj kfb}{ uPsf] ePklg k/Dk/fut e]ife'iff / /xg;xgsf] ;+/If0f / 

;+j4{gtkm{ klg kxn ul/Psf] 5 . k~r]afhf, sf}/f, ;f]/7L, ;f/ËL gfFr, do'/ gfFr, ‰ofp/], jfng, r'8 \sf 

nufotsf gfrx?n] hftLo k/Dk/fnfO{ sfod u/]sf 5g . rla3f6 d]nf, g]kf{ d]nf, lqj]0fL d]nf cflb oxfFsf 

d'Vo k/Dk/fut d]nfx? x'g . 

k]zf tyf Joj;fo 

lqj]0fL ufpFkflnsfsf ax';+Vos hgtfsf] d'Vo k]zf s[lif xf] . o; ufpFkflnsfdf pTkfbg x'g] vfBfGg afnLdf 

wfg, ux'F, ds}, tf]/L, rgf, d;'/f] cflb 5g\ eg] kmnkm"nx?df s]/f, cfFk, d]jf, lrNnL, cDaf / gf;kftL cflb 

k|d'v 5g\ . cGg afnLdf wfg, ux'F, ds} x'g\ eg] gub] afnLdf tf]/L, s]/fp, pv', rgf, df;, d;'/f], v';f{gL / 

a];f/ x'g\ . ufpFkflnsfdf pTkfbg x'g] k|d'v t/sf/L nf}sf, s/]nf, cfn', d'nf, /fof], sfpnL, ;fukft, le08L, 

e]G6f, af]8L, km;L{, 6df6/, v';f{gL, aGbf, sf+qmf], lrlr08f], l;dL, n;'g, Kofh cflb x'g\ . hLljsf]kfh{gsf ljutdf 

ul/b} cfPsf] kz'kfng -e}+;Lkfng, afv|fkfng, ufO{ kfng, aË'/kfng, s'v'/f kfng_  h:tf Joj;fo xfn kmd{ 

btf{ u/L Joj;flos 9+un] ;~rfng ug{ yflnPsf] 5 . ufpFkflnsfsf] Go"g hg;+Vof dfq gf]s/L, Jofkf/ tyf 

cGo If]qdf ;+nUg /x]sf] 5 .           
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ef}lts k"jf{wf/ 

o; ufpFkflnsfsf & j6} j8f sfof{no / :jf:Yo rf}sL nufotsf d'Vo If]qdf ;8s ;~hfn lj:tf/ sfo{ ;DkGg 

ePsf] 5 h;df @@%=!$! ls=dL= eGbf a9L sRrL / u|fe]n ;8s / ufpFkflnsfsf] s]Gb| cf;kf;df $ ls=dL= 

eGbf a9L sfnf]kq] ;8s lgdf{0f ;DkGg ePsf] 5 eg] afFsL sfnf]kq] ;~rfngdf /x]sf] 5 . o; ufpFkflnsfsf] 

d'Vo ;8ssf] ¿kdf :jLs[t ul/Psf h'uf/ – ltnf, h'uf/ – lgufnkfgL / h'uf/ – lqj]0fL – s/]6L ;8s 

cfof]hgfdf cf+lzs sfnf]kq] tyf u|fa]nsf] sfo{ ePsf] / afFsL sfnf]kq]sf] nflu 6]G8/ eO;s]sf] ePklg sf]le8–

!( dxfdf/Lsf] sf/0f sfo{;DkGg x'g l9nfO{ ePsf] 5 . ufpFkflnsfn] Aofs xf] nf]8/sf] vl/b u/L afx|} dlxgf 

;8s dd{t ug]{, klx/f] x6fpg], vf]nfsf] af9L lgoGq0f ug]{ nufotsf sfo{ ug]{ u/]sf] 5 . ufpFkflnsfaf;LnfO{ 

:jR5 / ;kmf lkpg] kfgLsf] Joj:yf ug{ ljleGg 7"nf vfg]kfgL of]hgfx? ;+rfng ul/Psf]  5 .  ufpFkflnsfdf  

Ps 3/ Ps wf/f sfo{qmd ;~rfng ul/Psf] 5 . ufpFkflnsfsf] $,&(% 3/w'/L dWo] ((=!# k|ltzt 3/df 

zf}rfno /x]sf] 5 . o;af6 ;/;kmfO{k|lt :yfgLo afl;Gbfx? ;r]t x'Fb} uPsf] s'/f l;4 x'G5 . phf{tkm{ xfn;Dd 

o; ufpFkflnsfsf] sl/a &% k|ltzt hg;+Vof ljB'tsf] kx'Frdf cfPsf] 5 . o; cf=j=sf] cGTo;Dd ztk|ltzt 

hgtf;dIf ljB't kx'Fr k'of{O ælqj]0fL pHofnf] sfo{qmdÆ 3f]if0ff ug]{ nIo /x]sf] 5 . 

z}lIfs If]q 

lj=;+= @)!! ;fnb]lv cf}krfl/s lzIffsf] z'?jft ePsf] o; ufpFkflnsfsf] z}lIfs cj:yf ;'wf/ eO/x]sf] 5 . 

o; ufpFkflnsfdf xfn ! j6f SofDk; -:gfts tx_, !@ j6f ;fd'bflos dfWolds txsf ljBfno, * j8f 

;fd'bflos cfwf/e"t txsf ljBfno, !* j6f ;fd'bflos k|fylds txsf ljBfno, ljBfnodf cfwfl/t #! / ^ 

j6f ;d'bfodf cfwfl/t ;lxt  #& j6f afn ljsf; s]G› /x]sf 5g . ufpFkflnsfdf $ j6f ;fd'bflos l;sfO{ 

s]G› /x]sf 5g\ . !@ j6f ;fd'bflos ljBfnodWo] hghfu[lt df=lj= h'uf/ gd'gf df=lj= sf] :jLs[t eO{ sIff !) 

;Dd g]kfnL / cË|]hL b'j} dfWodjf6 k7gkf7g x'g]  ub{5  . ;f] ljBfnodf sIff !@ ;Dd lj1fg / lzIff ;+sfo 

tyf l8Knf]df txdf kz' lj1fg ljifo ;~rfngdf /x]sf] 5 . c/lgsf] df=lj= g'jfufpFdf sIff !@ ;Dd Joj:yfkg 

/ lzIff ;+sfo tyf l8Knf]df txdf afnL lj1fg ;+sfo ;~rfngdf /x]sf] 5 . o; ufpFkflnsfsf] j8f g+= % / 

^ tf]lsPsf] pd]/ ;d"x -$–!@ jif{_ sf ztk|ltzt afnaflnsf ljBfno egf{ ePsfn] tL j8fx? ztk|ltzt 

ljBfno egf{ 3f]if0ff eO;s]sf 5g\ eg] afFsL j8fx? klg 3f]if0ffsf] qmddf /x]sf 5g\ . ljBfnonfO{ cfjZos 

kg]{ ef}lts k"jf{wf/sf] Joj:yf ufpFkflnsfn] ul/lbPsf] 5 eg] z}lIfs ultljlw ug{sf nflu ufpFkflnsfn] :jo+;]js 

lzIfssf] Joj:yfkg tyf z}lIfs cg'bfg dfkm{t ljleGg sfo{qmd to u/]sf] 5 . dfWolds tyf cfwf/e"t 

ljBfnodf sDKo'6/ Nofa, lj1fg k|of]uzfnf, O–nfO{j|]/L cfbLsf] Joj:yf ul/Psf] 5 . k9fOnfO{ ;"rgf k|ljlw 

d}qL agfpg] sfd cuf8L a9fOPsf] 5 .  

:jf:Yo tyf ;/;kmfO{ 

o; ufpFkflnsfdf xfn % j6f :jf:Yo rf}sL / @ j6f cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]G› ;~rfngdf /x]sf 5g\e . 

ufpFkflnsfdf !% z}ofsf] c:ktfn lgdf{0fsf] nflu lqj]0fL—%, h'uf/df @) /f]kgLeGbf a9L hUuf bfgkq dfkm{t 

k|fKt eO{ lgdf{0fsf] nflu 6]08/ :jLs[t tyf lznfGof; u/L b'O{ jif{leq lgdf{0f ;DkGg ug]{u/L sfo{ ;~rfngdf 

/x]sf] 5 . sf]le8–!( sf] dxfdf/LnfO{ dWogh/ u/L h'uf/ :jf:Yo rf}sLdf sf]le8 ljz]if c:yfoL c:ktfn 

:yfkgf u/L d]l8sn clws[t -Pd=aL=aL=P;_ af6 :jf:Yo ;]jf k|jfx ul/Psf] 5 eg] l8lh6n PS;–/] ;]jfsf 

nflu ufpFkflnsfåf/f /]l8of]u|fkm/ sd{rf/L kbk"tL{ ul/ l8lh6n PS;–/] ;]jf ;j{;'ne ?kdf ;~rfngdf /x]sf] 

5 . 6f]na:tLdf :jf:Yo ;]jf tyf ;r]tgf clej[l4sf nflu dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx¿ v6fOPsf] 5 . 

kflnsfsf !@ j6f dfWolds ljBfnodf ljBfno g;{dfkm{t :jf:Yo ;]jf tyf k/fdz{ lbg] Joj:yf ul/Psf] 5 . 

kflnsf:t/df la/fdL cf];f/k;f/sf] nflu PDa'n]G; ;~rfng ul/Psf] 5 . of] ufpFkflnsf o;cl3 g} k"0f{ vf]ko'Qm 
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tyf v'nf lbzfd'Qm 3f]if0ff eO;s]sf] 5 . ;a} :jf:Yo rf}sL, :jf:Yo s]G› tyf aly{ª ;]G6/sf] cfˆg} ejg /x]sf 

5g . 

 

n}lËs ;dfgtf tyf ;dflhs ;dfj]zLs/0f 

 ufpFkflnsfsf] lj=;= @)&$ ;fnsf] ;j]{If0f cg';f/ !@,()@ k'¿if -$(=# k|ltzt_ / !#,@^^ dlxnf -%)=& 

k|ltzt_ /x]sf 5g . ufpFkflnsfdf ;]jf/t afnaflnsf tyf n}lËs ;dfgtf;Fu ;DalGwt ;/sf/L tyf u}/;/sf/L 

;+:yfsf] ;lqmo ;xof]u tyf ufpFkflnsfsf] gLlt, lgod tyf jflif{s sfo{qmdsf] k|efjsf/L sfof{Gjogsf sf/0f 

o; ufpFkflnsfdf afn clwsf/ ;'lglZrttfsf ultljlwx? ePsf  5g . afnljjfx tyf afn>d Go"lgs/0f / 

n}lËs ;dfgtfsf ;jfndf ;sf/fTds kl/jt{g cfPsf] 5 . ljkGg, c;xfo tyf jl~rtLs/0fdf k/]sf] ju{sf] 

;+/If0fsf] nflu ufpFkflnsfaf6 ljkGg gful/s pkrf/ ;xfotf sf]if, afnaflnsf sf]if, n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if 

dfkm{t cfly{s ;xfotf ug]{ ul/Psf] 5 . ckfËtf tyf h]i7 gful/s kl/ro kq ljt/0fsf] nflu 3'lDt lzlj/ 

;~rfng tyf ljz]if cj:yf ePsf JolQmsf] nflu 3/d} uP/ kl/ro kq ljt/0f ug]{ Joj:yf ul/Psf] 5 . o;} 

jif{leq ufpFkflnsfnfO{ afn>d d'Qm 3f]if0ff ug]{ nIo lnO{ sfo{qmd ;~rfng ul/Psf] 5 .  

;"rgf k|ljlw, ;'zf;g tyf ;+:yfut ljsf; 

o; ufpFkflnsfn] ;"rgf k|ljlwsf If]qdf pNn]vgLo k|ult xfFl;n u/]sf] 5 . o; ufpFkflnsfsf] & j6} j8f 

sfof{noaf6 ljB'tLo dfWodaf6 ;]jf k|bfg ul/b}F cfOPsf] 5 . ufpFkflnsfsf] ;a} e"–efudf /]l8of] tyf 

6]lnkmf]gsf] kx'Fr k'u]sf] 5 eg] ;a} j8f sfof{nox¿df OG6/g]6 ;]jf lj:tf/ sfo{ ;DkGg ul/Psf] 5 . ;a} j8f 

sfof{nox¿af6 JolQmut 36gf btf{ cgnfOg k|0ffnL tyf ;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/0f a}+lÍª k|0ffnLaf6 ul/Fb} 

cfOPsf] 5 . o; ufpFkflnsfsf] ;"rgf cfbfgk|bfg k|0ffnLnfO{ ufpF–ufpFdf tyf hgtfsf] xft–xftdf k'of{pgsf] 

nflu df]afOn PK; nufotsf cGo ljB'tLo ;"rgf k|0ffnLsf] Joj:yf tyf ljsf; ul/Psf] 5 . ufpFkflnsf;Fu 

;xh ;Dks{ tyf u'gf;f] btf{sf] nflu 6f]n lk|m gDa/ tyf ;"rgf clwsf/Lsf] Joj:yf ul/Psf] 5 . ;"rgf kf6L, 

u'gf;f] k]l6sf, ;fj{hlgs ;'g'jfO{ tyf ;fd'bflos c+skq cGt/;+jfb sfo{qmd ;~rfngdf Nofpg'sf ;fy} 

ufpFkflnsfsf] cfˆg} j]j;fO6, Od]n, km];a's tyf l8lh6n l8:Kn] k|of]udf NofOPsf] 5 . ufpFkflnsfsf] 

sfo{;~rfngsf] nflu cfjZos gLlt, /0fgLlt, P]g, lgodfjnL, sfo{ljlw tyf lgb]{lzsfx¿ :jLs[t u/L nfu' 

ul/Psf]  5 . ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no tyf ;a} j8f sfof{nosf] nflu cfˆg} ejg lgdf{0f ul/Psf] 5 . 

k|d'v wfld{s tyf ko{6sLo :yn 

j8f g+= k|d'v wfld{s tyf ko{6sLo :yn 

! df8L l;jfª bf]efg  

@ wfgvfgL u'kmf 

# af}4 u'kmf 

$ e'jg]Zj/ dlGb/, 3f]/9'ª\uf, lzj dlGb/, u'lKt bx 

% lzju'kmf bfz{lgs s]Gb|, ufdfsf]6 a/fxIf]q :yn 

^ af3 kfOn], kf]v/8fF8f, /fwfs[i0f dlGb/ / r'lnlkmh] -#))) ld=_ 

& 
eujtL sflnsf dlGb/, lr/]vf]nf lzj dlGb/, aRrf kfOnf cf]8f/, efn'b'nf b'Dnf, 9f]/]gL ltgtn] 

cgGt cf]8f/, uf}/Ldftf dlGb/, hgo'4 :d[lt /fli6«o ;+u|fxno 
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स्िमूल्याङ्कनको आिश्यकिा 

संघीय मावमिा तथा समान्य प्रशासन मन्िाियिे ववगतदवेख हािसबम गिेका गवतववविको मलू्याङ्कन आफैिे गने ि 

भोविका वदनमा व्यववस्थत ि वसिवसिेवाि तरिकाबाट काययहरु सबपादन गनय मागयदशयन गने उद्दशे्यिे स्थानीय तह 

संस्थागत क्षमता स्वमलू्याङ्कन काययवववि िािी गिेको छ । यसै सन्दभयमा विवणेी गाउँपाविकाको काययप्रविया 

उपिवधिहरुको बािेमा िेखािोखा गरि सबि ि दवुयि पक्षहरुको पवहचान गनय, ववकास तथा सशुासनमा िहकेा कमी 

कमिोिीहरुको िानकािी विन, आवविक सवमक्षाको िावग आिाि प्राप्त गनय ि प्राप्त नवतिा अन्ति निग/गाउँपाविका 

वबच तिुना गनय, सेवा प्रवाहमा सकािात्मक प्रवतष्पिाय माफय त सिुाि ल्याउन यसको आवश्यकता िहकेो छ । विवणेी 

गाउँपाविकािे स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमलू्याङ्कन काययवववि, २०७७ दफा ३ को उपदफा १ बमोविम १० 

ववषयके्षिमा केवन्ित भई स्वमलू्याङ्कन काययिाई दवैनक काययसबपादनसँग आवद्ध गिी काययववविको दफा ४ का 

प्रवियाहरु अविबबन गिेको छ ।  

• ववगतदवेख हािसबम गिेका गवतववविको मलू्याङ्कन आफैिे गने ि भोविका वदनमा व्यववस्थत ि वसिवसिेवाि 

तरिकाबाट काययहरु सबपादन गनय मागयदशयन गनय, 

• गाउँपाविकाको समग्र वस्थवत, प्रविया तथा परिमाणात्मक प्रगवतबािे िानकािी विने, 

• गाउँपाविकाको ववकास वनमायण,  सशुासन तथा सेवा प्रवाह, दवैनक प्रशासन, सभा/बैठक सञ्चािन प्रविया, 

वनणयय प्रविया, आन्तरिक वनयन्िण प्रणािी, कमयचािी िनशवि तथा क्षमता, अन्ति समन्वय, बिटे तथा 

काययिम तिुयमा प्रविया ि अवस्था, वदगो ववकासका िक्ष्य हावसि, ववषयक्षेिगत प्रगवत, सावयिवनक 

उत्तिदावयत्व, न्यावयक सबपादन, िवक्षत समहू प्रवतवनवित्व, ववपद ्व्यवस्थापन तथा वाताविण संिक्षण आदीको 

तथ्यगत सचूक सवहतको मलू्याङ्कन गनय । 

 

स्िमूल्याङ्कनको उदे्दश्य 

• स्थानीय तहको काययप्रकृया ि उपिवधिको बािेमा िेखािोखा गिी सबि ि दबूयि पक्षहरुको पवहचान गनुय,  

• ववकास तथा सशुासनमा िहकेा कमी कमिोिीहरुको िानकािी विन,ु  

• आवविक समीक्षाको िावग आिाि प्राप्त गनुय, ि  

• गाउँपाविका तथा नगिपाविकाहरुको बीचमा तिुनायोग्य सचूकहरु तिुयमा गिी प्रवतस्पिायत्मक सिुािमा अग्रसि 

गिाई स्थानीय तहिाई सक्षम ि प्रभावकािी बनाउन ु। 
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स्िमूल्याङ्कनको सूचक के्षिहरु 

वस 

नं 
विषय के्षि 

समग्र 

वस्िवि 

प्रकृयागि 

वस्िवि 

परिमाणात्मक 

वस्िवि 
कूि भाि 

१ शासकीय प्रबन्ि   ३ ४ २ ९ 

२ संगठन तथा प्रशासन  २ ३ ३ ८ 

३ वावषयक बिटे तथा योिना व्यवस्थापन   २ ४ ५ ११ 

४ ववत्तीय एव ंआवथयक व्यवस्थापन   २ ४ ५ ११ 

५ सावयिवनक सेवा प्रवाह  ३ ४ ९ १६ 

६ न्यावयक काययसबपादन   १ ३ ३ ७ 

७ भौवतक पवूायिाि   ३ ४ ६ १३ 

८ सामाविक समावशेीकिण   २ ४ ४ १० 

९ वाताविण संिक्षण तथा ववपद ्व्यवस्थापन १ ३ ५ ९ 

१० सहकायय ि समन्वय  २ १ ३ ६ 

  जम्मा २१ ३४ ४५ १०० 

 

मूल्याङ्कन िह 
भाि 

अनुपाि 
नविजा विशे्लषण ििा अङ्कभाि वनर्ाािणका आर्ाि 

समग्र वस्थवत २१% 

यसको िावग ४ वटा अवस्था। अवस्था १ को िावग शनू्य अङ्क, अवस्था २ को 

िावग ०.५ अङ्क, अवस्था ३ को िावग ०.७५ अङ्क ि अवस्था ४ को िावग १ 

अङ्क (पणूायङ्क) वनिायिण गरिएको छ । 

प्रवियागत वस्थवत ३४% 
३ वटा (कमिोि, सामान्य  ि उत्तम) अवस्था वनिायिण गरिएको । कमिोिका िावग 

शनू्य अङ्क, सामान्यका िावग ०.५ अङ्क ि उत्तमका िावग १ अङ्क । 

परिमाणात्मक 

वस्थवत 
४५% 

३ वटा अवस्था (कमिोि, सामान्य ि उत्तम) तोवकएको छ । कमिोििाई शनू्य, 

सामान्यिाई ०.५ ि उत्तमिाई १ अङ्क वनिायिण गरिएको छ । 
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स्िमूल्याङ्कनको प्रविया 

• वनवायवचत िनप्रवतवनवि ि कमयचािीहरुिाई अवभमखुीकिण गने।  

• एक िना अविकृत कमयचािीिाई सबपकय  व्यवि तोक्ने।  

• प्रािवबभक नवतिा तयाि गरि छिफिका िावग काययपाविकाको बैठकमा पेश गने। 

• काययपाविकािे सबववन्ित ववषय के्षिको यथाथय अङ्कभाि वनिायिण गने।  

• स्वमलू्याङ्कनको नवतिा काययपाविकाबाट अनमुोदन गने। 

• पषृ्ठपोषणका िावग वि.स.स.मा पठाइ, प्राप्त सझुाव छिफि गरि पनुःववचाि गने,  अवन्तम नवतिा अनमुोदन 

गरि सावयिवनक गने ।  

• स्वमलू्याङ्कनको अवन्तम नवतिा छिफिको िावग सभामा पेश गने । 
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वििेणी गाउँपाविकाको स्िमूल्याङ्कन वस्िवि ििा नविजा विशे्लषण 

विवणेी गाउँपाविकाको संस्थागत क्षमता स्वमलू्याङ्कनका िावग प्रािवबभक नवतिा तयािी तथा प्रमावणकिणका 

कागिात संकिन गनयका वियाकिापहरु संचािन गनय गठन गरिएको कायय सवमवत पदाविकािीहरुिे आफ्नो 

शाखा/ववषयके्षिगत रुपमा संकिन गिेका प्रमावणकिणका आिाि बमोविम प्राप्त नवतिा वनबनानसुाि िहकेो छ ।  

ि.स. सूचक पूणााङ्क प्राप्ताङ्क कैवियि 

सूचक के्षि १ संगठन ििा प्रशासन 

१ सभाको सञ्चािन प्रविया (स्थानीय ससिकाि सञ्चािन ऐनको 

दफा १९) 

1 0.75   

२ काययपाविकाको वनणयय प्रविया (स्थाससंऐ दफा १७) 1 1   

३ सभा। काययपाविकािे बनाएका स्थानीय काननू (ऐन, वनयम, 

वनदवेशका, कायायवववि ि मापदण्ि) तथा वनणययहरुको 

सावयिवनकीकिण (स्थाससंऐ दफा १०को ३, नेपािको संवविानको 

िािा २७, सचूनाको हक) 

1 1   

४ सभा ि काययपाविकाका सवमवत/उप-सवमवत सञ्चािन सबबन्िी 

काययवववि (स्थाससंऐ दफा १४, ४६, ६५, ६६,६७) 

1 1   

५ काययपाविकाको बैठक सञ्चािन (बैठक बोिाउने, वमवत स्थान 

तोक्ने, काययसचूी उपिधि गिाउने, गणपिूक संख्या, वनणयय 

पवुस्तकामा हस्ताक्षि, वनणययमा असहमवत आवद) (स्थाससंऐ दफा 

१७) 

1 1   

६ आन्तरिक वनयन्िण प्रणािी (स्थाससंऐ दफा ७८) 1 0.5   

७ स्थानीय तहका पदाविकािी हरुको सबपत्ती ववविण (स्थाससंऐ दफा 

११०) 

1 1   

८ मलू्याङ्कन अवविमा बसेको काययपाविकाको बैठक संख्या 

(स्थाससंऐ दफा १७, बैठककायय सञ्चािन वनयमाविी) 

1 1   

९ िेखा प्रणािीमा SUTRA को प्रयोग (स्थाससंऐ दफा ७२) 1 1   

सूचक के्षि २ शासकीय प्रबन्र् 

१० गाउँ/नगिपाविकाको क्षमता ववकास । (स्थाससंऐ को दफा १०२ 1 0   

११ प्रवतवदेन तथा ववविण प्रेषण। (स्थाससंऐ दफा ७६ (५) ि अन्ति-

सिकािी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, दफा ३(३)) 

1 1   
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१२ ववषयगत ववभाग।महाशाखा शाखा/ उपशाखा/एकाइहरु एव ं

िनशविको काम, कतयव्य, अविकाि ि विबमवेािीको काययववविण । 

(स्थाससंऐ दफा ८अनसुाि) 

1 0   

१३ स्थायी पदपतूी नगने भवनएका पदहरुमा किािबाट माि पदपवूतय। 

(ऐनको दफा ८को उपदफा ८,९) 

1 1   

१४ कमयचािीहरुको कायय सबपादन सबझौता । (स्थाससंऐ दफा 

१०कोअनुसाि) 

1 0   

१५ िनशवि क्षमता ववकासमा िगानी (स्थाससंऐ दफा १०कोअनसुाि 

वनेको काययवववि) 

1 0   

१६ प्रमखु प्रशासकीय अविकृतको उपवस्थवत वदन (आफ्नो के्षिवभि 

कािमा िहकेो अविी समते) (स्थाससंऐ दफा ८अनसुाि को कायय 

सबपादन प्रभावकारिता) 

1 1   

१७ क्षमता ववकास काययिममा पदाविकािी ि कमयचािीहरुको 

सहभावगता। (स्थाससंऐ को दफा १०कोअनुसाि वनेको काययवववि) 

(यस दफामा पदाविकािी भन्नािे गाउँ।नगि सभाका सदस्यहरूिाई 

बझुाउनेछ । गणना गदाय पदाविकािी ि कमयचािीहरूको छुट्टाछुटै्ट 

गणना गनुयपनेछ।) 

1 1   

सूचक के्षि ३ िावषाक बजेट ििा योजना 

१८ वावषयक बिटे तथा काययिम ि आवविक योिना तिुयमा। (स्थाससंऐ 

को दफा २अनसुाि) 

1 0   

१९ बिटे तथा काययिम तिुयमा ि पारित गने काययमा संबद्ध सवमवत ि 

समन्वय ( स्थाससंऐ को दफा ६५, ६६ ि ६७) 

1 1   

२० दीगो ववकासका िक्ष्यहरुको स्थानीयकिण (स्थाससंऐ को दफा 

२अनसुाि ) 

1 0   

२१ ववषयके्षिगत रूपमा बिटे वसविङ्ग वनिायिण (स्थाससंऐ को दफा 

६६ को अनसुाि) 

1 1   

२२ बिटे प्रस्ततुी तथा स्वीकृवत (स्थाससंऐ को दफा ७अनसुाि) 1 1   

२३ गिैसिकािी सङ्घ संस्थाहरुिे गाउँ/नगि सभाबाट पारित गिी योिना 

कायायन्वयन (स्थाससंऐन दफा २५) 

1 1   

२४ कूि वावषयक बिटेमा आन्तरिक आयको वहस्सा। (असववव्यऐदफा 

८ अनसुाि िािस्वको क्षमता) 

1 0   

२५ पाँच िाख भन्दा कम िागतका योिनािे कूि पूँिीगत बिटेको 

ओगटेको वहस्सा (विटे तथा काययिम तिुयमाको मागयदशयन) 

1 1   
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२६ वावषयक आन्तरिक आय बवृद्ध गत वषयको तुिनामा (असववव्यऐ दफा 

८ अनसुाि िािस्वको क्षमता) 

1 0   

२७ गसैस माफय त योिना कायायन्वयन गिेको अवस्थामा गै 1 1   

२८ समपिुक अनदुानबाट सञ्चािन हुने आयोिनाहरुमा िागत 

साझदेािीका िावग वबवनयोवित बिटे (असववव्यऐदफा १०) 

1 1   

सूचक के्षि ४ वित्तीय एिम ्आविाक व्यिस्िापन 

२९ आन्तरिक स्रोत (स्थाससंऐन दफा ६५) 1 1   

३० वववत्तय अनुशासन (असववव्यऐपरिच्छेद ८, दफा २५ दवेख ३२) 1 0.75   

३१ आय व्ययको वगीकिण तथा िेखाङ्कनका िावग नेपाि सिकाि 

द्वािा वनिायरित पद्धवत ि ढाँचाको प्रयोग (असववव्यऐ, दफा ३२) 

1 1   

३२ आय ि व्ययको ववविण सावयिवनकीकिण (असववव्यऐदफा ३०) 1 1   

३३ प्रचवित काननु अनसुाि खरिद गरुुयोिना ि वावषयक खरिद योिना 

तयािी ि कायायन्वयन (सा 

1 0   

३४ वावषयक बिटे कायायन्वयनको प्रगवत समीक्षा (स्थाससंऐन दफा ७को 

६) 

1 0   

३५ िकमान्ति (स्थाससंऐन दफा ७९) 1 0.5   

३६ प्रशासवनक खचय (स्थाससंऐन दफा ७अनसुािको आय व्यय अनमुान 

अनसुाि) 

1 1   

३७ पूँिीगत खचय (स्थाससंऐन दफा ७अनसुािको आय व्यय अनुमान 

अनसुाि) 

1 1   

३८ िािस्व सङ्किन (स्थाससंऐन दफा ७१) 1 0   

३९ ५ खचय गने अवख्तयािी (स्थाससंऐन दफा ७३) 1 1   

सूचक के्षि ५ सेिा प्रिाह 

४० सेवा प्रवाह (स्थाससंऐनदफा११) 1 0   

४१ विािे उपिधि गिाउने सेवा (स्थाससंऐनदफा१२) 1 1   

४२ सेवा प्रवतको सन्तषु्टी (स्थाससंऐनदफा ११,१को काम) 1 1   

४३ सेवा प्रवाहमा प्रववविमा आिारित टोकन, अनिाइन िविष्रेसन वा 

कब्यटुि ववविङ प्रववविको प्रयोग (स्थाससंऐनदफा१को उपदफाको 

ङ १) 

1 0   
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४४ सेवा प्रवाहको मापदण्ि (SOP) (स्थाससं ऐन दफा १को उपदफाको 

ङ १) 

1 0   

४५ बैंवकंग प्रणािीबाट भिुानी (स्थाससं ऐन दफा१को उपदफाको ङ ७) 1 0.5   

४६ विामा सेवा प्रवाहको वकैवल्पक व्यवस्था (स्थाससंऐन१६को 

उपदफा को ग को ६ ि दफा१८ को उपदफा ३) 

1 1   

४७ गनुासो फर्छ्यौट (स्थाससं ऐन दफा १को उपदफाको ङ ७) 1 1   

४८ सामाविक सिुक्षा भत्ता बैङ्क खाता माफय त भिुानी (स्थाससंऐन 

दफा१को उपदफाको त २) 

1 0   

४९ िन्मकेो वमवतिे ३५ वदनवभि भएको कूि िन्मदताय संख्या 

(स्थाससंऐ दफा १को उपदफा ४) 

1 0   

५० सावयिवनक सनुवुाइ (स्थाससंऐ दफा ७८ को उपदफा ५) 1 0   

५१ ५ सेवा प्रवाहमा घबुती सेवाको प्रयोग (स्थाससंऐ दफा१को 

उपदफाको ङ ७) 

1 1   

५२ ६ वशक्षामा सबै बािबाविको पहुचँ (स्थाससंऐ दफा१को उपदफाको 

ि) 

1 1   

५३ ७ स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुचँ (स्थाससंऐ दफा१को 

उपदफाको झ) 

1 0.5   

५४ ८ कृवष ि पश ुसेवा (स्थाससंऐ दफा १को उपदफाको ण ि द) 1 0.5   

५५ ९ स्थानीय उत्पादनको प्रवयियन ि बिािीकिण (स्थाससंऐ दफा१को 

उपदफाको ण ७) 

1 1   

सूचक के्षि ६ न्यावयक कायासम्पादन 

५६ न्याय सबपादन (स्थाससंऐन दफा ४६ को उपदफा १, दफा ४९ को 

उपदफा १२) 

1 1   

५७ मिेवमिाप कतायको व्यवस्था (स्थाससंऐन दफा ४९ को उपदफा ३) 1 0   

५८ न्यावयक सवमवतको वनणयय प्रकृया (स्थाससंऐन दफा ४९) 1 1   

५९ न्यावयक सवमवतको प्रवतवदेन प्रणािी (स्थाससंऐन दफा ५को 

उपदफा २) 

1 1   

६० उििूी फछययौट। (स्थाससंऐन दफा ४९ को उपदफाि ४) 1 1   

६१ न्यावयक सवमवतको वनणयय उपि पनुिावदेन (स्थाससंऐन दफा ५१) 1 1   

६२ मिेवमिाप केन्ि गठन (स्थाससंऐन दफा ४९ को उपदफा १०) 1 0   

सूचक के्षि ७ भौविक पूिाार्ाि 
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६३ सिक यातायात गरुूयोिना अनसुाि सिक पिूायिाि वनमायण 1 0   

६४ िोवखम संवदेनशीि भउूपयोग योिना (स्थाससंऐन, २०७को दफा 

२७ 

1 0   

६५ भौवतक पवूायिाि ववकासमा सावयिवनक- वनिी साझदेािी नीवत 

(स्थाससंऐन, २०७को दफा २४ 

1 0   

६६ बािमिैी तथा अपाङ्गमिैी पवूायिाि (स्थाससंऐन, २०७को दफा 

२को उपदफा २) 

1 0   

६७ वनवमयत पवूायिािको उपयोग ि वदगो व्यवस्थापन (स्थाससंऐन, 

२०७को दफा २को उपदफा ३) 

1 0   

६८ आयोिनाको वाताविणीय अध्ययन- संवक्षप्त, प्रािवबभक वातविणीय 

प्रभाव मलू्याङ्कन (IEE) ि वातावािणीय प्रभाव मलू्याङ्कन ( 

EIA ) (स्थाससंऐन, २०७को दफा २को उपदफा २) 

1 0   

६९ िावष्रय भवनसंवहता ि मापदण्ि (स्थाससंऐन, २०७को दफा ४को 

उपदफा १) 

1 0   

७० सिकको ववस्ताि (स्थाससंऐन, २०७को दफा १को उपदफाको ट 

१,५) 

1 1   

७१ सिकको स्ति उन्नवत (स्थाससंऐन, २०७को दफा १को उपदफाको ट 

१,५) 

1 1   

७२ खानेपानी सेवा ववस्ताि (स्थाससंऐन, २०७को दफा १को उपदफाको 

ि १, सोही दफाको उपदफा को ग २, दफा १को उपदफाको ग १०) 

1 1   

७३ वावषयक योिनाको कायायन्वयन वस्थवत (स्थाससंऐन, २०७को दफा 

७को उपदफाको ववविणमा चाि ुआ 

1 1   

७४ फोहोि मिैा व्यवस्थापन (स्थाससंऐन, २०७को दफा १को 

उपदफाको ग ११) 

1 1   

७५ औद्योवगक पवूायिाि (स्थाससंऐन, २०७को दफा ११) 1 0   

सूचक के्षि ८ सामावजक समािेशीकिण 

७६ सामाविक ववभदेको न्यनूीकिण (संवविानको िािा १८, समानताको 

हक) 

1 1   

७७ समानपुावतक सहभावगता (स्थाससंऐन, २०७को दफा १११) 1 1   

७८ सामाविक सिुक्षा तथा संिक्षण (स्थाससंऐन, २०७को दफा 

१उपदफात) 

1 0.5   

७९ घिेि ुवहसंा अन्त्यका िावग बहस, पैिवी तथा चेतनामिूक अवभयान 

(स्थाससंऐन, २०७को दफा १उपदफाको ग ३०) 

1 0.5   
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८० बािश्रम, बाि वववाह, बहुवववाह, दाइिो/दहिे, बोक्सी, छाउपिी 

िस्ता प्रथासँग सबबवन्ित काययहरु (स्थाससंऐन, २०७को दफा 

१उपदफाको ग ३०) 

1 1   

८१ िैङ्वगक उत्तिदायी बिटे पिीक्षण (GESI Audit) (स्थाससंऐन, 

२०७को दफा २उपदफा को छ) 

1 0   

८२ मवहिा ववरुद्ध हुने घिेि ुवहसंाको घटनामा कमी (अवघल्िो आ 1 1   

८३ बािश्रम, बािवववाह, बहुवववाह, दाइिो/दहिे, बोक्सी, छाउपिी 

िस्ता प्रथा िोकथामका िावग तिुयमा गरिएका काययिममा िगानी 

(सशतय अनदुान बाहके बाँकी विटेको) 

1 1   

८४ मवहिा/दवित/अपाङ्ता भएका व्यवि संयोिक/ अध्यक्ष भएको 

उपभोिा सवमवतहरुको सङ्ख्या (कूि गठीत उपभोिा सवमवतको) 

1 0.5   

८५ आवथयक तथा सामाविक रूपमा पवछ पिेका मवहिा, बािबाविका, 

दवित, अपाङ्गता भएका व्यवि, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, 

सीमान्तकृत समदुायको सामाविक ि आवथयक उत्थानमा गरिने 

िगानी (सशतय अनदुान बाहके बाँकी विटेको) 

1 0.5   

सूचक के्षि ९ िािाििण संिक्षण ििा विपद् व्यिस्िापन 

८६ ववपद ्व्यवस्थापन (स्थाससंऐन, २०७को दफा १उपदफाको न) 1 0   

८७ वाताविणीय प्रदषूण वनयन्िण (िि, भवूम, ध्वनी, वाय ुि खाद्य) 

(स्थाससंऐन, २०७को दफा १उपदफा को ङ १,२ि २६) 

1 0.5   

८८ वाताविणमिैी पवूायिाि 1 0   

८९ ववपद ्िोवखम के्षिको पवहचान ि नक्साङ्कन (स्थाससंऐन, २०७को 

दफा १उपदफाको न ४) 

1 0   

९० वाताविणीय क्षेि प्रवद्धयनमा बिटे वववनयोिन 1 0.5   

९१ वाताविण संिक्षणमा टोि ववकास संस्था, नागरिक तथा वनिी क्षेि ि 

ग ै

1 0   

९२ स्थानीय ववपद ्व्यवस्थापन कोषमा बिटे वववनयोिन ि खचय 

(वावषयक रूपमा) 

1 1   

९३ टोि ववकास संस्था गठन तथा सञ्चािन 1 0   

९४ एबबिेुन्स, अग्नी वनयन्िण िस्ता आकवस्मक सेवाहरुको उपिधिता 1 1   

सूचक के्षि १० सहकाया ि समन्िय 



19 

 

९५ संघ, प्रदशे ि स्थनीय तह बीचको सहकायय ि समन्वय (नेपािको 

संवविानको िािा २३५) 

1 0.5   

९६ अन्ति स्थानीय तह सहकायय ि समन्वय (प्राकृवतक श्रोतको संिक्षण ि 

उपयोग, पवूायिाि वनमायण, वाताविण संिक्षण तथा फौहोिमिैा 

व्यवस्थापन, आपतकािीन सेवा व्यवस्थापन,िािश्व सङ्किन 

आवद) (स्थाससंऐन, २०७को दफा २६) (सहिगानीका योिनाहरू : 

ल्याण्िवफि साईट, अग्नी वनयन्िण, सिक हरियािी, ्िावष्टक 

वनयन्िण, स्वास्थ्य वशक्षा, िंगशािा, खिेकुद, पययटन, बोटावनकि 

गािेन, नदी वनयन्िण, वसंचाई, खानेपानी आदी) 

1 0   

९७ दईु वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहको सिोकािको ववषयमा बन्ने 

सवमवतहरुको गठन ि सञ्चािन (स्थाससंऐन, २०७को दफा २६ 

अन्तगयत) 

1 0   

९८ अन्ति सिकािी समन्वय तथा सहिीकिण 1 1   

९९ अन्ति स्थानीय तह साझदेािी 1 0   

१०० विल्िा समन्वय सवमवत सँगको समन्वय 1 1   

जम्मा १०० ५७.५०   

 

उपिोि तथ्याङ्कगत नवतिाको सचूक के्षिगत ववशे्लषण वनबनानसुाि िहकेो छ ।  

जम्मा प्राप्ताङ्क  

५७.५%

  

६६.६७

४५.५९

५७.१४

परिमाणात्मक स्थिति

प्रक्रियागि स्थिति

समग्र स्थिति
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असि कायाहरु 

मावथको चाटय तथा तथ्याङ्क ववशे्लषण गदाय असि ि सिुािात्मक काययहरु वनबनानसुाि िहकेो पाइन्छ ।  

• काययपाविकाको वनणयय प्रविया खलु्िा रूपमा छिफि भई सवयसबमत रूपमा वनणययहरु हुने गिेको 

• सभा/काययपाविकािे बनाएका स्थानीय तथा वनणययहरुको सावयिवनकीकिण गदाय काननुहरु स्थानीय िािपिमा 

प्रकावशत गिी वनणययहरु वेबसाईट, सचूना पाटी ि अन्य सञ्चाि माध्यम माफय त सावयिवनक गने गिेको 

• स्थावनय सिकािसंचािन ऐनमा व्यवस्था भएका काययपाविकाका सबै सवमवत/उपसवमवतहरुको बैठक ि सभा 

सञ्चािन सबबन्िी काययवववि वनमायण भई कायायन्वयन भएको 

• काययपाविकाको बैठक वनिायरित वववि अनरुूप सञ्चािन हुने गिेको 

• स्थानीय तहका पदाविकािीहरु सबैिे काननु बमोविम पेश गनुयपने सबपत्ती ववविण पेश गिेको 
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• मवहनामा कबतीमा १ पटक बैठक बसी पवूय वनणययहरूक कायायन्वयन अवस्था बािेमा समीक्षा गने गिेको 

• योिना, बिटे ि खचयमा SuTRA प्रयोग भएको 

• सङ्घ ि प्रदशेिाई पठाउनपुने प्रवतवदेन ि ववविणहरु वनयवमत रूपमा तोवकएको समयमा पठाई ववविणहरु 

कायायियको वबेसाइटमा िावखएको 

• ऐन िाग ुभसैकेपवछ स्थायी पदपतूी नगने भवनएका पदहरुमा किािवाट माि सेवा विईएको ि किाि सेवाको 

अववि पारिश्रवमक ि अन्य सवुविा किाि सबझौतामा उल्िेख गरिएको 

• मन्िाियिे तोकेको प्र.प्र.अ. कूि कायय वदनको ७५% भन्दा बढी उपवस्थवत भएको 

• क्षमता ववकास काययिममा पदाविकािी ि कमयचािीहरुको सहभावगता कूि पदाविकािी ि कमयचािीको ६० 

प्रवतशत भन्दा बढी 

• वावषयक बिटे तथा काययिम तिुयमा गदाय स्थानीय िािस्व पिामशय सवमवत, स्रोत अनमुान तथा बिटे सीमा 

वनिायिण सवमवत ि बिटे तथा काययिम तिुयमा सवमवतको वसफािीस बमोविम तिुयमा भएको 

• प्राथवमकता के्षि वनिायिण गिी ववषयके्षिगत रूपमा बिटे वसविङ्ग वनिायिण गिी काययिम तिुयमा गरिएको 

• असाि १० गतेवभि बिटे प्रस्ततुी भई प्रयाप्त छिफि भई असाि मसान्तवभि स्वीकृत भएको 

• सबै ग.ैस.सका काययिमहरु स्थानीय तहको वावषयक योिना काययिममा समावेश भई कायायन्वयन समते भएको 

• पाँच िाख भन्दा कम िागतका योिनािे कूि पूँिीगत बिटेको ओगटेको वहस्सा ३०% भन्दा कम 

• समपिुक अनदुानबाट सञ्चािन हुने आयोिनाहरुमा िागत साझदेािीका िावग वबवनयोवित बिटे काययवववििे 

तोकेभन्दा बढी िागत साझदेािी गने गिेको 

• आन्तरिक स्रोतका दि ि दायिा सबबन्िमा अध्ययन भई प्राप्त सझुाव पणूय रूपमा कायायन्वन भइ आन्तिीक आय 

बवृद्ध भएको 

• आय व्ययको वगीकिण तथा िेखाङ्कनका िावग नेपाि सिकाि द्वािा वनिायरित पद्धवत ि ढाँचाको प्रयोग पणूय 

रूपमा प्रयोग गरिएको 

• आय÷व्ययको ववविण तोवकएको समयवभि सावयिवनक गरिएको 

• आन्तरिक आय ि िािस्व बाँिफाँट शीषयकबाट प्रशासवनक खचय पयुायई पूँिीगत काययिममा समते खचय गिेको 
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• पूँिीगत बिटेको ८०% भन्दा बढी खचय गिेको 

• खचय गने अवख्तयािी प्रमखु वा अध्यक्षिे सात वदनवभि प्रमखु प्रशासकीय अविकृतिाई वदएको 

• सबै विामा आफ्नै भवनमा कायायिय स्थापना भई सबै सेवाहरू प्रवाह भएको 

• सेवाप्रवाहवाट सेवाग्राही पणूय सन्तषु्ट भएको 

• विामा सेवा प्रवाहको वकैवल्पक व्यवस्थाः सबै विामा विा अध्यक्ष अनपुवस्थत हुदँा वनििे उपिधि गिाउन ु

पने सेवाको वकैवल्पक व्यवस्था गने गिेको 

• मलू्याङ्कन अवविमा प्राप्त गनुासोको अवभिेख िाखी सो मध्ये ८०% भन्दा ववढ सबबोिन भएको 

• सेवा प्रवाहिाई सहि बनाउन आवश्यकता अनुसाि सबै विामा घबुती सेवाहरु समते सञ्चािन गने गिेको 

• वशक्षामा सबै बािबाविको पहुचँः  मलू्याङ्कन अवविमा ववद्याथी भनाय दि ९०% भन्दा ववढ भई गत वषयको 

तिुनामा ववद्यािय छोि्ने दि ५०% भन्दा बवढिे घटेको 

• स्थानीय उत्पादनको प्रवयियन ि बिािीकिणका िावग नीवतगत ि काययिम व्यवस्था गिी सो अनसुाि बिाि 

व्यवस्थापन भएको 

• न्यावयक सवमवत सञ्चािनका िावग काययवववि वनमायण भई काययवववि अनसुाि कायय सबपादन भएको 

• न्यावयक सवमवतको वनणयय प्रकृयाः वनणयय सबयसबमत हुने गिेको 

• न्यावयक सवमवतको प्रवतवदेन प्रणािीः प्रवतवदेन पेश भई सभामा छिफि भएको 

• मलू्याङ्कन अवविमा प्राप्त उििूीको ७० % भन्दा बढी फछौट भएको 

• न्यावयक सवमवतको वनणयय उपि पनुिावदेनः सवमवतिे फछौट गिेका कूि उििूी मध्ये १०% भन्दा कम वववाद 

पनुिावदेनमा गएको 

• सिकको ववस्तािः गत वषयको तिुनामा मलू्याङ्कन अवविमा २५% भन्दा बढी सिक थप भएको 

• सिकको स्ति उन्नवत गत वषयको तिुनामा मलू्याङ्कन अवविमा १५% भन्दा बढी सिक स्ति उन्नवत भएको 

• खानेपानी सेवा ववस्ताि गत वषयको तिुनामा मलू्याङ्कन अवविमा २५% भन्दा बढी घिििुीमा खानेपानी सेवा 

ववस्ताि भएको 
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• वावषयक योिनाको कायायन्वयन वस्थवत मलू्याङ्कन अवविमा सबपन्न गनुयपन ेस्वीकृत वावषयक योिनाको ८०% 

भन्दा बढी भौवतक पवूायिाि योिना सबपन्न भएको 

• फोहोि मिैा व्यवस्थापनको िावग स्पष्ट नीवत वनिायिण गिी फोहोि ववसियन केन्ि बनाई एकीकृत फोहोि मैिाको 

व्यवस्थापन गरिएको 

• छुवाछुत, सामाविक कुिीवत, अन्िववश्वास, िैङ्वगक ववभदे ि वहसंाका घटनाहरुसँग सबबवन्ित उििूीमा 

उल्िेख्य रूपमा कमी आई समाविक सवहष्णतुा ि सौहादयता सवहतको समतामिूक समािको आिाि तयाि 

भएको 

• स्थानीय तहबाट गठन हुने सवमवत उपसवमवतहरू, काययदि गठन गदाय आवंशक रूपमा काननुिे वनवदयष्ट गिेको 

समानपुावतक समावशेीता कायम गिी वनणयय प्रकृयामा सहभावगता भएको 

• टोि ववकास संस्था परिचािन गिी वाि श्रम, बािवववाह, वहु वववाह, दाइिो/दहिे, बोक्सी, छाउपिी िस्ता 

प्रथा वनयन्िणका िावग नीवत वा काययिम तयाि भई यस सबबन्िी सामाविक परिचािन काययिमहरू 

कायायन्वयन भएको 

• मवहिा ववरुद्ध हुने घिेि ुवहसंाको घटनामा कमी आएको 

• बािश्रम, बािवववाह, बहुवववाह, दाइिो/दहिे, बोक्सी, छाउपिी िस्ता प्रथा िोकथामका िावग तिुयमा 

गरिएका काययिममा िगानी ०.५% भन्दा मावथ 

• कूि पूँिीगत बिटेको ०.५% भन्दा वढी वववनयोिन भई ववपद ्व्यवस्थापनको पवूय तयािी वा प्रवतकायय वा 

पनुयिाभको िावग वववनयोवित बिटेको कबतीमा ५० प्रवतशत बिटे खचय भएको 

• एबबिेुन्स, अग्नी वनयन्िण िस्ता आकवस्मक सेवाहरुमा ५०% भन्दा वढी िनसंख्याको पहुचँ भएको 

• स्थानीय तहिे सङ्घीय ि प्रदशेस्तिको आयोिना कायायन्वयनमा समन्वय, सहिीकिण ि सहयोग गनय ववषयमा 

िानकािी भई समन्वयका िावग संिचना तयाि भई संिचना वियाशीि भएको 

• ववकास वनमायण सबबन्िी काययमा सहिीकिण समन्वय सवमवतबाट प्राप्त पषृ्टपोषण , सझुाव तथा अनगुमन 

प्रवतवदेन मावथ काययपाविकामा छिफि भई आवश्यक वनणयय भएको 
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सुर्ाि गनुापने कायाहरु 

• क्षमता ववकास योिना तयाि नभएको ि क्षमता ववकास काययिमका िावग बिटे वववनयोिन नभएको 

• ववषयगत ववभाग/महाशाखा शाखा/ उपशाखा/एकाइहरु एव ं िनशविको काम, कतयव्य, अविकाि ि 

विबमवेािीको काययववविणः कुनै पवन संिचनाको काययववविण नै तयाि नभएको 

• कमयचािीहरुको कायय सबपादन सबझौता प्रयोगमा नआएको 

• िनशवि क्षमता ववकासमा िगानी कूि चाि ुखचयको ०.५% भन्दा कम 

• वावषयक बिटे तथा काययिम ि आवविक योिना तिुयमा Spatial Based आवविक ववकास योिना, 

मध्यकािीन खचय संिचना तयाि नभएको 

• दीगो ववकासका िक्ष्यहरुको स्थानीयकिणका िावग नीवत तथा कायययोिना तयाि नभएको 

• कूि वावषयक बिटेमा आन्तरिक आयको वहस्सा १०% भन्दा कम 

• वावषयक आन्तरिक आय बवृद्ध गत वषयको तुिनामा यथावत वा कम 

• प्रचवित काननु अनसुाि खरिद गरुुयोिना ि वावषयक खरिद योिना तयािी ि कायायन्वयन नभएको 

• गत आवथयक वषयको समीक्षा चाि ुआ.व.को पवहिो चौमावसकवभि नगिेको 

• िािस्व अनमुान को ७०% भन्दा कम िािश्व सङ्किन भएको 

• स्थानीय तहबाट नागरिकिाई उपिधि गिाउन ुपने सेवा सवुविाको सबबन्िमा काययपाविका बैठकमा छिफि 

हुने नगिेको 

• सेवा प्रवाहमा प्रववविमा आिारित टोकन, अनिाइन िविष्रेसन वा कब्यटुि ववविङ प्रववविको प्रयोग नभएको 

• सेवा प्रवाहको मापदण्ि (SOP) तयाि नभएको 

• सामाविक सिुक्षा भत्ता बैङ्क खाता माफय त भिुानी कूि िाभग्राहीको १/३ सबम 

• िन्मकेो वमवतिे ३५ वदनवभि भएको कूि िन्मदताय संख्या ७०% भन्दा कम 

• मलू्याङ्कन अवविमा १ पटक माि सावयिवनक सनुवुाइ भएको 
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• मिेवमिापकतायको व्यवस्था नै निहकेो 

• कुनै पवन विामा मिेवमिाप केन्ि गठन नभएको 

• सिक यातायात गरुूयोिना तयाि नभएको 

• िोवखम संवदेनशीि भउूपयोग योिना तयाि नभएको 

• सावयिवनक- वनिी के्षि साझदेािी सबबन्िी कुनै नीवत तिुयमा नभएको 

• बािमिैी तथा अपाङ्गमिैी नीवत तथा काययिम नभएको 

• वनवमयत पवूायिािको ममयत संभािका िावग कुनै नीवतगत ि काययिमगत व्यवस्था नभएको 

• प्रािवबभक वातविणीय प्रभाव मलू्याङ्कन (IEE) ि वातावािणीय प्रभाव मलू्याङ्कन (EIA) नगरिएको 

• िावष्रय भवनसंवहता पािना नभएको ि स्थानीय भवन मापदण्ि तिुयमा नगिेको 

• एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामको नीवत अनरुूप औद्यौवगक ग्रामको स्थापना नभएको 

• िैङ्वगक उत्तिदायी बिटे पिीक्षण (GESI Audit) हुने नगिेको 

• ववपद ्व्यवस्थापनका िावग यस सबबन्िी योिना, नीवतगत व्यवस्था तथा आपतकाविन काययसञ्चािन केन्ि 

िगायतका संिचागत व्यवस्था नभएको ति सामान्य िाहत ववतिणमा वसवमत भएको 

• स्थानीय वाताविण ऐन, वाताविणमिैी नीवत तथा काययिम नभएको 

• ववपद ्िोवखम के्षिको पवहचान ि नक्साङ्कन नभएको 

• वाताविण संिक्षणका कुनै पवन काययिममा टोि ववकास संस्था, नागरिक तथा वनिी क्षेि ि ग.ैस.स.को 

सहभावगता निहकेो 

• टोि ववकास संस्था गठन ि सञ्चािन सबबन्िी कुनै काननू नभएको ि कुनै पवन बस्तीमा टोि ववकास संस्था 

गठन नभएको 

• अन्ति स्थानीय तह सहकायय ि समन्वय (प्राकृवतक श्रोतको संिक्षण ि उपयोग, पवूायिाि वनमायण, वाताविण 

संिक्षण तथा फौहोिमिैा व्यवस्थापन, आपतकािीन सेवा व्यवस्थापन,िािश्व सङ्किन आवद) (सहिगानीका 

योिनाहरू : ल्याण्िवफि साईट, अग्नी वनयन्िण, सिक हरियािी, ्िावष्टक वनयन्िण, स्वास्थ्य वशक्षा, 
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िंगशािा, खिेकुद, पययटन, बोटावनकि गािेन, नदी वनयन्िण, वसंचाई, खानेपानी आदी) पवहचान नभएको ि 

सो सबबन्िमा कुनै पहि नभएको 

• स्थानीय तहबीच साझा वहत ि सिोकािका ववषयमा आवश्यक पने कुनै पवन संयिु सवमवत गठन नभएको 

• िागत न्यनूीकिण, स्रोत सािनको अविकतम उपयोग वा प्रभावकािी सेवा प्रवाहको िावग अन्य गाउँपाविका 

वा नगिपाविकासँग साझदेािीमा आयोिनाको संयिु व्यवस्थापन गने सन्दभयमा कुनै कायय नभएको 

 

 

सुर्ािका िावग काया योजना 

आ.व.२०७६/०७७ का िावग यस विवणेी गाउँपाविकाको संस्थागत क्षमता स्वमलू्याङ्कनको नवतिा बमोविम सिुाि 

गनुयपने के्षिहरुमा सबबवन्ित शाखा/के्षिका विबमवेाि पदाविकािीिे नीवतगत तथा प्रवियागत रुपमा अगािी बढाउने तथा 

गउँ काययपाविका तथा सभाबाट आवश्यक िहकेो नीवत, ऐन काननू, काययवववि आदी वनमायण गने ।  

 

वनष्कषा 

स्थानीय सिकािको काम कािवाहीिाई प्रभावकािी बनाउन िािनीवतक प्रवतवद्धता, उपयिु प्रशासनीक संिचना, 

आवश्यक काननूहरुको व्यवस्था, उपिधिता तथा श्रोत सािनको उवचत प्रबन्ि गरिनपुछय । अवन माि स्थानीय तहबाट 

सशुासन, ववकास तथा समवृद्धको िावग आिाि तय हुन सक्छ । स्थानीय तहको सुशासन, ववकास तथा समवृद्धको िक्ष्य 

हावसि हुन सक्छ । विवणेी गाउँपाविकािे ववकास वनमायण तथा सेवा प्रावहको वस्थवत आफैिे स्वमलू्याङ्कन गरि 

कमिोिी पक्ष पवहचान गरि आवविक रुपमा सिुाि गनय सिुाि कायययोिना ववकास गिेको छ । शासकीय प्रबन्ि, न्यावयक 

काययसबपादन, स्वास्थ्य, वशक्षा, सामाविक समाववेशकिण तथा पवूायिािको के्षिमा उल्िेखनीय सिुाि भएपवन आवविक 

योिना, वावषयक खरिद योिना, सिक यातायात पवूायिािको गरुुयोिना, कमयचािी काययववविण तथा O&M काननूी 

प्रबन्ि तथा वदगो िक्ष्यको स्थायीकिण गनय थप पहि गनुयपने हुन्छ ।  
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गाउँपाविकाको स्िमूल्याङ्कन काया सवमवि 

विवणेी गाउँपाविकाको संस्थागत क्षमता स्वमलू्याङ्कनका िावग प्रािवबभक नवतिा तयािी तथा प्रमावणकिणका 

कागिात संकिन गनयका वियाकिापहरु संचािन गनय दहेाय बमोविमको कायय सवमवतको गठन गरिएको छ ।  

ि. सं. पद नामिि िोन नं. 

१ 
संयोिक, प्रमखु प्रशासकीय 

अविकृत (िा.प.ततृीय) 
श्री वनम बहादिु के.सी. ९८५७८२४५८५ 

२ सदस्य, प्रशासन अविकृत (छैठौं) श्री हमेिाि उपाध्याय ९८५७८२४९२९ 

३ सदस्य, िेखा अविकृत (छैठौं) श्री सवुदप वसग्दिे ९८५७८२४९२६ 

४ 
सदस्य, खरिद इकाई प्रमखु 

(अविकृत छैठौं) 
श्री भपु बहादिु के.सी. ९८६८६३०८४१ 

५ 
सदस्य, स्वास्थ्य संयोिक (अविकृत 

छैठौं) 
श्री पणूय बहादिु बढुा ९८५७८२४१४२ 

६ सदस्य, इवन्िवनयि (अविकृत छैठौं) श्री गगंािाि यादव ९८६९१७११७२ 

७ सदस्य, वशक्षा अविकृत (छैठौं) श्री अमतृा बढुाथोकी ९८४३३६३५१७ 

८ सदस्य, योिना अविकृत (छैठौं) श्री सानबुाब ुखि्का ९८४१६४९४५६ 

९ सदस्य, प्रशासन सहायक (पाँचौ) श्री प्रेम प्रकास पनु मगि ९८४४९३३००२ 

१० सदस्य, कृवष ना.प्रा.स. (चौंथो) श्री थमन बहादिु बढुा ९८६८६६०३८० 

११ 
सदस्य, िािश्व इकाई प्रमखु 

(सहायक पाँचौ) 
श्री चन्ि बहादिु ओिी ९८४७९९९५९४ 

१२ सदस्य, प्रशासन सहायक (चौंथो) श्री िेशमिाि भण्िािी ९८५७८२५६२४ 

१३ 
सदस्य, स.म.वव.नी. (सहायक 

चौंथो) 
श्री वहिा बढुा ९८६९९९०६८० 
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१४ 
सदस्य, ना.प.स्वा.प्रा. (सहायक 

चौथो) 
श्री मन्ि ुिाँगी विी ९८५७८२४१३७ 

१५ 
सदस्य (सबपकय  व्यवि), सचूना 

प्रवववि अविकृत (छैठौं) 
श्री भित वि.सी. ९८५७८२४५१४ 

 

 

गाउँपाविकाको सम्पका  विििण 

कायाािय प्रमुख      सम्पका  व्यवि 

श्री वनम बहादिु के.सी.     श्री भित वि.सी. 

प्रमखु प्रशासकीय अविकृत    सचूना प्रवववि अविकृत 

कायायिय प्रमखु       LISA सबपकय  व्यवि 

+९७७ ९८५७८२४५८५     +९७७ ९८५७८२४५१४ 

cao.trmrolpa@gmail.com    ito.trmrolpa@gmail.com 

 

 

कायाािय सम्पका  

विवणेी गाउँपाविका 

गाउँ काययपाविकाको कायायिय 

िगुाि, िोल्पा 

िवुबबनी प्रदशे, नेपाि 

फोन नं. ९८५७८२४५८५ 

वबेसाइटः www.trivenimunrolpa.gov.np 

इमिेः trmrolpa@gmail.com, info@trivenimunrolpa.gov.np 

वियो िोकेशनः 28.310799, 82.430681  
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