
खण्ड ४) बैशाख १८ गते, २०७७ साल) सखं्या : ४ 

 

1 "आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष काययक्रम संचालन तथा व्यिस्थापन काययविवि, २०७७" 

 

 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग-१ 

मेलम्ची नगरपाललका लिन्धुपाल्चोक, 

बागमती प्रदेश, नेपाल 

"आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ लबशेष कार्यक्रम िंचालन तथा व्र्वस्थापन 

कार्यलवलध, २०७७" 
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१. प्रस्तावना : - 

िडातहको काययप्रवक्रया र उपलब्िीहरुको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दिुयल 

पक्षहरुको पवहचान गनय, विकास तथा सशुासनमा रहकेा कमी कमजोरीहरुको जानकारी 

वलन, आिविक समीक्षाको लावग आिार प्राप्त गनय र िडाहरुको बीचमा तुलनायोग्य 

सचूकहरु तजुयमा गरी प्रवतस्पिायत्मक सिुारमा अग्रसर गराई िडा कायायलयहरुलाई सक्षम 

र प्रभािकारी बनाउन, चेतनाको विकास गरेर विभेद र वहसंाको अन्तत्य गद ैसामावजक 

रुपमा रहकेो अपारदवशयताको पररिेशलाई पररितयन गनय समुदायलाई सवक्रय बनाउन र 

सामदुावयक विकास वनमायणमा समदुायमा बसोबास गने सबै नागररकहरुमा "लौन अब 

केही गरौं" भन्तने सामवुहक भािनाको विकास गद ैस्थानीयस्तरमा हुने विकास वनमायणका 

काययमा अपनत्ि जगाउने, वनमायण काययलाई वमतव्ययी, दीगो बनाउन तथा "आजको 

आिश्यकता सहकायय र जन-सहभावगता" भन्तने मलु उद्दशे्य प्रावप्तको लावग 

स्िमलु्याङ्कनको पद्धवतबाट सभ्य समाज वनमायण गनय तथा थप योजना/काययक्रम 

संचालन अनदुान वितरण गने काययको लावग िैज्ञावनक बनाउन मेलम्ची नगर 

काययपावलकाले "मेलम्ची नगरपावलकाको आफ्नो गाउँ आफैं  बनाउँ  वबशेष काययक्रम 

संचालन काययविवि, २०७७" स्िीकृत गरी लाग ुगरेको छ ।  

२. िंलिप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यो काययविविको नाम मेलम्ची नगरपावलकाको 

"आफ्नो गाउँ आफैं  बनाउँ वबशेष काययक्रम संचालन तथा व्यिस्थापन काययविवि, 

२०७७" रहकेो छ । 

(२) यो काययविवि तरुुन्तत प्रारम्भ हुनेछ । 

३. पररभाषा :- विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविविमा ; 

(क) "अङ्कभार" भन्तनाले यस काययविविको अनसुचूी ५ मा उल्लेख भए बमोवजम कूल 

१०० पणूायङ्कमा वनिायररत सूचक अनसुारको प्राप्त गनय सवकने अविकतम अङ्कलाई 

सम्झन ुपछय । 

(ख) "ऐन" भन्तनाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 
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(ग) "प्रवतिेदन" भन्तनाले स्िमूल्याङ्कनबाट प्राप्त नवजजालाई सम्प्रेषण गनयका लावग 

तोवकएको ढाँचा बमोवजमको वििरणलाई सम्झन ुपछय ।  

(घ)"मन्तत्रालय" भन्तनाले संघीय मावमला तथा सामान्तय प्रशासन मन्तत्रालय सम्झन ुपछय । 

(ङ)"सचूक" भन्तनाले यस काययविविको अनसुचूी ३ मा उल्लेख गररएका सचूकहरुलाई 

सम्झन ुपछय । 

(च) "स्िमलु्याङ्कन" भन्तनाले िडा कायायलयले दफा ३ को उपदफा (१) बमोवजमका 

विषय क्षेत्रमा भएको उपलब्िी हावसल गनय अिलम्बन गररएको प्रवक्रयालाई सम्झन ुपछय 

। 

(छ) "नगरपावलका" भन्तनाले मेलम्ची नगरपावलकालाई जनाउँदछ र सो शब्दले नगर 

काययपावलकाको कायायलयलाई समेत जनाउँदछ । 

(ज) " प्रमखु " भन्तनाले मेलम्ची नगरपावलका, नगर काययपावलकाको प्रमखुलाई 

जनाउँदछ । 

(झ) " उपप्रमुख " भन्तनाले मेलम्ची नगरपावलका, नगर काययपावलकाको उपप्रमखुलाई 

जनाउँदछ । 

(ञ) "प्रमखु प्रशासकीय अविकृत" भन्तनाले मेलम्ची नगरपावलकाको प्रमखु प्रशासकीय 

अविकृतलाई जनाउँदछ । 

(ट) "सवमवत" भन्तनाले दफा ७ बमोवजम गवित सवमवतलाई जनाउँदछ । 

(ि) "िडा कायायलय" भन्तनाले मेलम्ची नगरपावलकाका िडा कायायलयहरुलाई 

जनाउँदछ । 

(ड) "उप सवमवत" भन्तनाले यस काययविविको दफा ४ को उपदफा (३) (ख) बमोवजम 

गवित  सवमवतलाई जनाउँदछ । 

(ढ) "टोल" भन्तनाले "टोल विकास संस्था संचालन काययविवि, २०७५" ले तोकेको 

समदुायलाई सम्झन ुपदयछ । 

पररच्छेद-२ 

स्वमुल्र्ाङ्कनको लवषर्िेत्र, िूचकहरु र उदे्दश्र् 
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४. (१) यस काययविविको आिारमा रही िडा कायायलयहरुको स्िमलु्याङ्कनका 

विषयके्षत्रहरु दहेाय बमोवजम हुनेछन ्। 

क. शासकीय प्रिन्ति 

ख. बावषयक िजेट तथा योजना व्यिस्थापन 

ग. वित्तीय तथा आवथयक व्यिस्थापन 

घ. साियजवनक सेिा प्रिाह 

ङ. न्तयावयक काययसम्पादन 

च. भौवतक पिूायिार 

छ. सामावजक समािेशीकरण 

ज. िातािरण संरक्षण तथा विपद ्व्यिस्थापन 

(२) उपदफा (१) बमोवजमका विषयाके्षत्र अन्ततगयत अनसुवूच ३ अनसुारका 

मलु्याङ्कनका सचूकहरु रहनेछन ्। 

(३) उपदफा (१) बमोवजमका के्षत्रहरुको स्िमुल्याङ्कनका सचूहरुको अङ्कभार 

गणना अनसुचूी ५ बमोवजम हुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोवजमका विषयक्षेत्रहरुमा पररणाममुखी नवतजा प्राप्त गनुय यस 

काययविविको लक्ष्य हो । 

पररच्छेद-३ 

स्वमुल्र्ाङ्कनका प्रलक्रर्ा तथा अङ्कभार 

५. स्वमुल्र्ाङ्कन प्रलक्रर्ा : (१) आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष काययक्रम 

संचालन गनुय पिूय अनसुचूी-१ बमोवजम नगरपावलकाले प्रस्ताि आव्हान 

सम्बन्तिी सचूना प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) को प्रस्ताि आव्हानको सचूना बमोवजम अनसुचुी-२ अनसुार 

प्रवतिद्धता-पत्र सम्बवन्तित योजना तथा काययक्रमस्थलबाट प्राप्त भएपश्चात 

अनसूचूी-३ बमोवजम सम्बवन्तित िडा कायायलयले स्िमुल्याङ्कन गरी दफा ८ 

बमोवजमको स्िमलु्याङ्कन सहजीकरण तथा काययक्रम वसफाररस सवमवतलाई 

तोवकएको समयवभत्र पेश गनुयपनेछ । 
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(३) स्िमलु्याङ्कनको लावग देहाय बमोवजमका प्रवक्रया अिलम्बन गनुय पनेछ 

: 

क. वनिायवचत जनप्रवतवनवि र कमयचारीहरुलाई स्िमलू्याङ्कनको उद्दशे्य र विविबारे 

जानकारी तथा प्रवशवक्षत गने । 

ख. िडा कायायलयले िडाअध्यक्षको संयोजकत्िमा १ जना सामावजक व्यवित्ि 

सदस्य र िडा सवचि सदस्य सवचि रहने गरी ३ सदस्यीय स्ि:मलु्याङ्कन सवमवत 

गिन गनेछ ।  

ग. उपसवमवतल े एकीकृत रुपमा प्रारवम्भक नवतजा प्रस्ताि तयार गरी िडा 

कायायलयमा पेश गने । 

घ. प्राप्त प्रारवम्भक एकीकृत नवतजा छलफलका लावग िडा सवमवतको बैंिकमा पेश 

गने । 

ङ. िडा सवमवतले प्रारवम्भक एकीकृत नवतजा उपर सचूकगत रुपमा छलफल र 

विशे्लषण गरी सम्बवन्तित विषय के्षत्रको यथाथय अङ्कभार वनिायरण गने । 

च. िडा सवमवतले स्िमुल्याङ्कनको अवन्ततम नवतजा अनुमोदन गने । 

छ. स्िमलू्याङ्कनको अवन्ततम नवतजाको प्रवत िडा सवमवतको बैंिकबाट अनमुोदन 

भएको सात वदनवभत्र नगर काययपावलकाको कायायलयमा पिाउने । 

६. अङ्कभार लनधायरण : दफा ४ बमोवजम वनिायररत सचूकहरुलाई प्रवत सचूक 

अविकतम ५ अङ्कभार राखी मलू्याङ्कन गनुयपनेछ । 

७. स्वमुल्र्ाङ्कनको िमर्ावलध : िडा कायायलयले अनसुचूी-४ बमोवजमको 

प्रवक्रया अिलम्बन गरी प्रत्येक आवथयक बषयको चैत्र मसान्ततवभत्र स्िमलू्याङ्कन गरी 

नगर काययपावलकामा पेश गनुयपनेछ । 

पररच्छेद-४ 

नगरपाललकाको लिम्मेवारी 

८. स्िमलु्याङ्कनको नवतजालाई पनुरािलोन गनय, प्रस्ततुीकरण, साियजवनकीकरण 

लगायतका कायय  दहेाय बमोवजम स्िमलु्याङ्कन तथा काययक्रम वसफाररस सवमवत 

गिन गनेछ । 
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(क) नगर उपप्रमुख      – संयोजक 

(ख) प्राविविक शाखा प्रमुख िा प्रमखु प्रशासकीय अविकृतले तोकेको प्राविविक 

      – सदस्य 

(ग) योजना शाखा प्रमुख     – सदस्य 

(घ) प्रमुख प्रशासकीय अविकृत िा वनजले तोकेको कमयचारी  –सदस्य सवचि 

९. नगरपाललका कार्ायलर्ले स्वमुल्र्ाङ्कन कार्यको लालग िहर्ोग र िमन्वर् 

: नगरपावलका कायायलयले स्िमलु्याङ्कन काययको लावग सहयोग र सहजीकरण गनय 

िडाको माग र आिश्यकता अनसुार दफा ८ बमोवजम गवित सवमवतले स्थलगत सहयोग 

र सहजीकरण गनय सक्नेछ ।  

१०. नलतिाको िमीिा : यस काययविवि बमोवजम प्राप्त स्िमलू्याङ्कनको नवतजा 

उपर नगरपावलकाले िडास्तरमा समीक्षा गनय सक्नेछ । 

११. उत्कृष्ठ वडाहरु घोषणा : (१) यस काययविवि बमोवजम गररने स्िमलु्याङ्कनको 

नवतजाको आिारमा दफा ८ बमोवजमको सवमवतले आिश्यक अध्ययन गरी नगर 

काययपावलकालाई िररयताक्रम सवहत िडाहरु वसफाररस गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम वसफाररस उत्कृष्ठ एिं सफल िडाहरुको घोषणा वसफाररस 

सवमवतल ेगरेको वसफाररस उपर उि अििीको पवहलो काययपावलका बैंिकले आिश्यक 

छलफल गरी वनणयय गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोवजम वसफाररस भएको िडामा दफा १४ बमोवजमको लगानीको 

क्षेत्र भए नभएको र अवनिाययय शतयहरु परुा हुने नहुने यवकन गरी आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ 

विशेष काययक्रम संचालनको लावग नगर काययपावलकाले स्िीकृत गनेछ र यसरी काययक्रम 

स्िीकृत भएको िडाहरुमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष काययक्रमको सहजीकरण 

तथा योजनागत कायय गनुयको साथै नगरपावलकासंग हुने करार बमोवजमको कायय गने गरी 

सोही शीषयकबाट सहायकस्तर चौथो सरह सवुििा प्राप्त गने गरी एक जना सामावजक 

पररचालकको व्यिस्था नगरपावलकाले गनेछ । 
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१२. कार्यक्रम िंचालन िम्बन्धी व्र्वस्था :- दफा ११ बमोवजम उत्कृष्ठ सवहत ५० 

अंक भन्तदा माथी अंक प्राप्त गने िडाहरुमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष काययक्रम 

संचालन गररनेछ । 

क. प्रथम, दोश्रो र तेश्रो हुने िडालाई आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष काययक्रम शीषयकको 

पन्तर, दश र पाँच प्रवतशत रकम अनदुान स्िरुप उपलब्ि गराउने र बाँकी रहकेो रकमलाई 

शत प्रवतशत मानेर सफल िडाहरुको प्राप्ताङ्क िा स्िमलु्याङकन ्को अंकलाई प्रवतशत 

वनिायरण गरी आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष काययक्रम शीषयकमा रहकेो बजेट रकम 

विवनयोजन गररनेछ । यसरी वनिायरण गररएको रकम अंकभारको आिारमा सबै सफल 

िडाहरुलाई थप अनदुानको रुपमा वितरण गररनेछ । 

ख.सबै सफल िडाहरुलाई थप अनदुान वितरणको लावग प्रथम, दोश्रो र तेश्रो हुने िडाले 

प्राप्त गने अनदुान वितरण पश्चात बाँकी रहकेो रकमलाई सबै सफल िडाले प्राप्त गरेको 

स्िमलु्याङकनको योगफलले भाग गने र यसरी प्राप्त हुने पररणामसँग सफल िडाले प्राप्त 

गरेको स्िमलु्याङकन अंकलाई गणुा गरी प्राप्त हुने रकमलाई थप अनदुानको रुपमा सबै 

सफल िडाहरुलाई वितरण गररनेछ । 

ग. दफा १२ (क) र (ख) अनसुार वनिायरण भएको बजेटबाट काययक्रम तथा योजना बनाई 

अनसुचुी-२ को शतयहरु परुा गरी नगरपावलकामा स्िीकृवतको लावग पेश गनुय पनेछ । 

१३.  लवशेष व्र्वस्था :- (१) यो काययविवि प्रथम िषय कायायन्तियन गररदा लाग ुहुनुभन्तदा 

अवघल्लो आवथयक िषयमा िडाबाट सम्पादन भएका कायय तथा प्रस्तािपत्रमा गररएको 

प्रवतिद्धताको आिारमा काययक्रम छनौट गररनेछ भने दोश्रो िषय दखेी यस काययविविमा 

भएको व्यिस्था बमोवजम हुनेछ । 

(२) काययक्रम कायायन्तियन भएको दोश्रो िषयदखेी दफा १३ स्ित: अमान्तय हुनेछ । 

१४. कार्यक्रमको लगानी िेत्र तथा मापनको आधार : यस काययविविले वलएको 

उद्दशे्य प्रावप्तको लावग समदुाय पररचालनको माध्यमबाट सामावजक पररितयन तथा 

सिुार, निीनतम कायय, सशुासन प्रिद्धयन गने, आय आजयन तथा रोजगारको अिसर 

वसजयना गनय टेिा पगु्ने, सामावजक न्तयायको प्रत्याभतुी हुने गरी स्िस्थ प्रवतष्पिायबाट 
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सियपक्षीय सहभावगता तथा समन्तियमा हुने काययहरु यो काययविवि बमोवजम लगानीका 

के्षत्रहरु हुनेछन ्। 

 १५.  खारिी र बचाउ :- यो काययविवि कायायन्तियनको क्रममा कुनै समस्या िा बािा 

अड्चन उत्पन्तन भएमा त्यस्को वनरुपण नगर काययपावलकाले गनेछ । 

 

नगर काययपावलकाको बैिकबाट प्रमावणकत 
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अनसुचूी-१ 

काययविविको दफा ५ (१) सँग सम्बवन्तित 

प्रस्ताि आव्हान सम्बन्तिी सचूनाको ढाँचा 

 

प्रस्ताव आव्हान गररएको 

प्रकाशन वमवत : २०७...../......../........ 

यस नगरपावलका अन्ततगयतका िडा कायायलय मातहत वक्रयावशल रहकेा संस्था, सवमवत 

तथा उपसवमवतहरु समदुायस्तरमा पररचालन हुदँा भए गरेका सामदुावयक तथा सामवुहक 

काययहरुको मलु्याङ्कन गरी प्रवतस्पिायत्मक रुपमा विकासका काययहरुलाई 

समदुायस्तरमा पयुायउने र आवथयक, सामावजक तथा साँस्कृवतक रुपान्ततरण सवहतको 

गवतवशल नगर वनमायण गने उद्देश्यका साथ  िडा तथा बस्तीस्तरमा सम्पावदत कायय तथा 

समग्र िडा कायायलयबाट सम्पावदत काययहरुको सचूकको आिारमा मुल्याङ्कन गरी 

प्रणालीगत रुपमा विशेष काययक्रम छनौट तथा संचालन गनयको लावग यस 

नगरपावलकाबाट जारी भएको आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष काययविवि, २०७७ को 

दफा १२ (ख) बमोवजम योजना तथा काययक्रम संचालनको लावग प्रस्ताि पेश गनुय हन 

यो आव्हान सम्बन्तिी सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

प्रस्ताि पेश गने अििी :- २०७..../......./...... 

प्रस्ताि पेश गदाय अनसुचूी-२ बमोवजम प्रवतिद्धता सवहत पेश गनुय पनेछ । 

 

प्रमखु प्रशासकीय अविकृत  
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अनुसचूी-२ 

काययविविको दफा ५(२) सँग सम्बवन्तित 

प्रस्तािकको काययक्रम तथा योजना संचालन सम्बन्तिी प्रवतिद्धताको ढाँचा 

प्रलतवद्धता-फारम 

र्ोिना/कार्यक्रमको लववरण :  

१. नाम :- 

२. संचालन हुने स्थान :- 

३. काययक्रम तथा योजनाको प्रकृवत :-  

४. लाभावन्तित हुने घरिरुी संख्या :- 

५. लाभावन्तित हुने जनसंख्या :- मवहला :……….. परुुष :……… 

६. अनुमावनत लागत :- 

७. जनश्रमदानको प्रस्तावित वििरण :- 

८. नगद साझेदारी प्रस्ताि भए प्रस्तावित रकम :- 

९. योजना तथा काययक्रम सम्पन्तन हनु लाग्ने अििी :- 

१०. योजना तथा काययक्रम संचालन हुदँाको प्रभाि :- 

११. वक्रयावशल टोल विकास संस्थाको नाम :- 

प्रस्तािको नाम :- 

हस्ताक्षर : 

िडाध्यक्षको नाम :- 

हस्ताक्षर र छाप :- 

अलनवार्य शतयहरु :  

१. निीनतम काययमा जनसहवभगता िा साझेदाररता सवुनवश्चतता भएको । 

२. सामावजक तथा सामवुहक पररचालन सवुनवश्चत भएको । 

३. लवक्षत िगयको वहत उत्थानका सहयोग हुने वनवश्चत भएको । 

४. सामावजक तथा साँस्कृवतक रुपान्ततरण, जातीय तथा लैङ्वगक  विभेद न्तयनूीकरण भई 

प्रत्यक्ष आयआजयनमा बवृद्ध हुने तथा गररबी वनिारणमा टेिा पयुायउने । 

५. बालमैत्री तथा िातािारणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुपलाई सहयोग पयुायउन े काययक्रम 

समािेश भएको हुनपुन े। 

६.  सशुासन कायम गरी समन्तिय तथा सहकायय हुन ेवकवसमका काययक्रम तथा योजनाहरु । 

७.  नीवत तथा काययक्रम वनमायण, बजेट तजुयमा र कायायन्तियनका चरणमा सियपवक्षय सहभावगता 

भएको हुनपुन े। 
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अनुसचूी-३ 

काययविविको दफा ५ (२) संग सम्बवन्तित 

मलू्याङ्कन सचूकहरु 

प्रवक्रयागत तथा पररणात्मक वस्थवत 

विषय सम्बन्तिी सूचक सुिारोन्तमखु सामान्तय उत्तम प्रमाणीकरणको आिार 

१ िडा सवमवतको बैंिक न्तयूनतम मावसक एक 

पटक बस्ने गरेको  

न्तयूनतम मावसक दईु पटक 

बस्ने गरेको 

न्तयूनतम मावसक तीन पटक बस्ने 

गरेको 

१.सवमवतको वनणयय पुवस्तका 

 

२ िडा सवमवतको बैंिक 

संचालन प्रवक्रया 

मौवखम सूचनाबाटै 

संचालन भएको 

सदस्यहरुलाई पत्र वदइ गने 

गरेको 

पत्र तथा मौवखक दिुै माध्यमको 

प्रयोग गररएको 

१.सदस्यहरुलाई वदइएको पत्र 

३ पदाविकारीहरुको सम्पत्ती 

वििरण 

कानून बमोवजम पेश 

गनुयपने वििरण पेश 

नगरेको 

पदाविकारीहरुमध्ये केहीले 

मात्र कानून बमोवजम पेश 

गनुयपने वििरण पेश गरेको 

पदाविकारीहरुमध्ये सबैले मात्र 

कानून बमोवजम पेश गनुयपने वििरण 

पेश गरेको 

१.सम्पत्ती वििरण पेश गरेको दताय 

पुवस्तका 

२.नगरपावलका कायायलयमा 

सम्पत्ती वििरण पिाईएको पत्र 

४ िावषयक बजेट तथा काययक्रम र 

आिविक योजना वनमायण 

नभएको हुने प्रवक्रयामा रहकेो भएको १ आिविक योजना दस्तािेज 

 

५ बजेट तथा काययक्रम तजुयमा 

गदाय संबद्ध सवमवत र समन्तिय 

िडा सवमवत मात्र िडा सवमवत र अन्तय 

सवमवत/उपसवमवतहरु 

सवमवत/उपसवमवत सवहत सपयिवक्षय 

सहभावगता 

१ सवमवतको माइनुट/उपवस्थवत 

६ राजश्व प्रावप्तको अिस्था गत आ.ि.कै सरह भएको गत आ ि भन्तदा १० % भन्तदा 

मावथले बवृद्ध भएको 

गत आ ि भन्तदा २० % भन्तदा 

मावथले बवृद्ध भएको 

१ राजश्व संकलन प्रवतिेदन र 

दावखला सम्बन्तिी कागजात 

७ िावषयक बजेट कायायन्तियनको 

अिस्था 

सम्पूणय योजनाहरु अवन्ततम 

चौमावसकमा सम्पन्तन हुने 

गरेका 

दोश्रो चौमावसकसम्म ३० % 

र बाँकी तेश्रो चौमावसकमा 

सम्पन्तन हुने गरेका 

७० % दोश्रो / बाकी तेश्रो 

चौमावसकमा सम्पन्तन हुने गरेका 

आवथयक प्रशासनबाट भिुानी 

वििरण समािेश गने 
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८ िावषयक बजेट कायायन्तियनको 

प्रगवत समीक्षा  

गत आ ि को समीक्षा 

चालु आ ि को प्रथम 

चौमावसकवभत्र नगरेको 

गत आ ि को समीक्षा चालु 

आ ि को प्रथम 

चौमावसकवभत्र गरेको तर 

समीक्षा प्रवतिेदन साियजवनक 

नगरेको 

गत आ ि को समीक्षा चालु आ ि 

को प्रथम चौमावसकवभत्र सम्पन्तन 

गरी समीक्षा प्रवतिेदन साियजवनक 

गरेको 

१.समीक्षाको काययक्रमको 

उपवस्थवत 

२.समीक्षा काययक्रमको प्रवतिेदन 

९ गुनासो फर्छ्योट गुनासोको अवभलेख 

रावख सो मध्ये ४० % 

भन्तदा कम सम्बोिन 

भएको  

गुनासोको अवभलेख रावख 

सो मध्ये ४०-८० % सम्म 

सम्बोिन भएको 

गुनासोको अवभलेख रावख सो मध्ये 

८० % भन्तदा बढी सम्बोिन भएको 

१.गुनासो दताय वकताब 

२.गुनासो फछययौट सूची 

१० साियजवनक सुनुिाइ िावषयक एक पटक मात्र 

हुने गरेको 

िावषयक दईु पटक हुने गरेको प्रत्येक चौमावसकको समावप्त पवछ 

गने गरेको 

साियजवनक सुनुिाईको अवभलेख 

पुवस्तका तथा उपवस्थवत पुवस्तका 

११ सामदुावयक मेलवमलाप 

केन्तरबाट न्तयावयक काययसम्पादन 

मेलवमलाप केन्तरबाट 

हालसम्म कायय नै 

नभएको 

मेलवमलापबाट हुने न्तयावयक 

सम्पादन गररएको 

मेलवमलापबाट हुने मेवमलाप 

केन्तरबाट नसक्ने न्तयावयक सवमवतमा 

पिाउने गररएको 

न्तयाय सम्पादनको अवभलेख 

पुवस्तका 

१२मेलवमलाप केन्तरको 

काययसम्पादन 

अविकाँश वनणयय 

संयोजकले मात्र गने 

गरेको 

अविकाँश वनणयय बहुमतको 

आिारमा गने गरेको 

वनणयय सियसम्ित हुने गरेको वनणयय अवभलेखमा न्तयावयक 

सम्पादन समेत देवखने गरर तयार 

भएको सूची 

१३ सामावजक विभेद 

न्तयूनीकरण 

छुिाछुत, भेदभाि, 

कुरीवत, अन्तिविश्वास 

कायम रहकेो लैङ्वगक 

विभेद र वहसंाका घटनामा 

कमी नआएको 

छुिाछुत, सामावजक कुरीवत, 

अन्तिविश्वास, लैङ्वगक 

विभेद र वहसंा न्तयूनीकरणका 

लावग टोल विकास संस्था 

माफय त सामावजक पररचालन 

गररएको । 

छुिाछुत, सामावजक कुरीवत, 

अन्तिविश्वास, लैङ्वगक विभेद र 

वहसंा सम्बवन्ति उजुरीमा कमी आई 

सामावजक सवहष्णतुा, सौहादयता 

सवहतको समतामुलक समाजको 

आिार तयार भएको । 

१छुिाछुत, सामावजक कुरीवत, 

अन्तिविश्वास, लैङ्वगक विभेद र 

वहसंाका घटनाहरुसंग 

न्तयूनीकरणको लावग  संचावलत 

गवतविविहरु प्रमावणत हुने 

कागजात तथा वनणयय पुवस्तका  



खण्ड ४) बैशाख १८ गते, २०७७ साल) सखं्या : ४ 

 

13 "आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ विशेष काययक्रम संचालन तथा व्यिस्थापन काययविवि, २०७७" 

 

१४ घटना दताय सम्बन्तिी कायय घटना घटेको ३५ 

वदनवभत्र २५ % भन्तदा 

कम गररएको 

घटना घटेको ३५ वदनवभत्र 

५० % भन्तदा बढी गररएको 

घटना घटेको ३५ वदनवभत्र ७५ % 

भन्तदा बढी गररएको 

घटना दताय पुवस्तका तथा 

पवजजकरणको प्रणालीबाट 

प्रवतिेदन पेश गने 

 

१५ सामावजक सुरक्षा िवृत्त 

सम्बन्तिी कायय 

बावषयक रुपमा लगतकट्टा, 

निीकरण र थप 

लाभग्राहीहरुको वििरण 

अद्यािविक गने गरेको 

अियबावषयक रुपमा 

लगतकट्टा, निीकरण र थप 

लाभग्राहीहरुको वििरण 

अद्यािविक गने गरेको 

चौमावसक रुपमा लगतकट्टा, 

निीकरण र थप लाभग्राहीहरुको 

वििरण अद्यािविक गने गरेको 

सामावजक सुरक्षा लगतकट्टा, 

निीकरण र थप लाभग्राही 

अद्यािविक सम्बवन्ति वििरण 

१६ लवक्षत िगय उत्थान 

काययहरुको लावग गररने लगानी 

िडा िजेटको ५ % भन्तदा 

कम 

िडा िजेटको ५ % भन्तदा 

बढी 

िडा िजेटको १० % भन्तदा बढी िावषयक बजेट तथा काययक्रमको 

प्रवत 

१७ िातािरणीय प्रदषुण 

वनयन्तत्रण (जल, भमुी, ध्िनी, 

िायू र खाद्य) 

िातािरणीय प्रदषुण 

वनयन्तत्रणको लावग कुनै 

काययक्रम नगरेको 

िातािरणीय प्रदषुण 

वनयन्तत्रणको लावग काययक्रम 

गररएता पवन प्रभािकारी 

नभएको 

काययक्रम प्रभािकारी भई रावष्िय 

मापदण्ड अनुरुप रहकेो 

काययक्रमको प्रवतिेदन 

१८ टोल विकास संस्था गिन 

तथा संचालन 

टोल विकास संस्था 

संचालन काययविवि 

बमोवजम कुनै पवन टोल 

विकास संस्था नभएको  

टोल विकास संस्था संचालन 

काययविवि बमोवजम ५०% 

टोलहरुमा टोल विकास 

संस्था नभएको  

टोल विकास संस्था संचालन 

काययविवि बमोवजम ८०% भन्तदा 

बढी टोलहरुमा टोल विकास संस्था 

भएको  

टोल विकास संस्था आिद्ध भएको 

प्रवतिेदन र वििरण 

१९ संचालन भएका 

योजनाहरुको सम्पन्तन भएपश्चात 

हस्तान्ततरण 

सम्बवन्तित 

उपभोिाहरुलाई 

हस्तान्ततरण गने नगररएको 

सम्बवन्तित उपभोिाहरुलाई 

हस्तान्ततरण गररने प्रवक्रयाको 

थालनी गररएको 

गत आ ि देखी नै थालनी गररएको 

र वनरन्ततरता वदई रहकेो 

हस्तान्ततरण काययक्रमको पुवस्तका 

 २० पूिायिार विकासको 

वनयवमत ममयत संभार 

िेिाररस रहने गरेको िडा तथा नगरस्तरबाट 

गनयको लावग माग भई ममयत 

संभार हुने गरेको 

उपभोिा आफैले गने गरेको स्थलगत फोटो िा वनयवमत ममयत 

संभार सम्बन्तिी पुवस्तका 
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अनुसचूी-४ 

काययविविको दफा ७ संग सम्बवन्तित 

िडा तहको स्िमलु्याङ्कन कायययोजना 

क्र.सं वक्रयाकलाप समय सीमा 

१ िडाको बावषयक काययक्रममा स्िमलु्याङ्कन सम्बन्तिी 

वक्रयाकलाप समािेश गन े

असार १० गतेवभत्र 

२ पररच्छेद ३ बमोवजम फोकल पसयन तोक्न े श्रािणको पवहलो हप्ता 

३ सबै प्रमावणकरणका आिारहरु संकलन तथा 

विशे्लषणात्मक प्रवतिदेन तयार गने 

वनरन्ततर 

४ िडा तहको स्िमलु्याङ्कनको लावग तयारी बैिक गरी 

प्रमाणीकरणको आिारहरु संकलन तथा तयार भएको 

सवुनवश्चत गन े

श्रािण मसान्तत वभत्र 

५ पररच्छेद ३ बमोवजमको उद्देश्य, विवि र प्रणालीबारे 

प्रवशक्षण काययक्रम संचालन गन े

भार मसान्तत वभत्र 

६ स्िमलु्याङ्कनको अंकभार वनिायरण गने एिं 

स्िमलु्याङ्कनको प्रणालीमा आिाररत प्रारवम्भक 

नवतजा तयार गन े। 

आवश्वन मसान्ततवभत्र 

७ तयार भएको नवतजा वसफाररसको लावग सहजीकरण 

तथा वसफाररस सवमवतमा पेश गने 

कावतयक समान्तत वभत्र 

८ वसफाररस सवमवतबाट आिश्यक अध्ययन गरी 

काययपावलकालाई उत्कृष्ठ िडा घोषणाको लावग 

वसफाररस गन े

पौषको पवहलो हप्ता 

९ नगर काययपावलकाल ेउत्कृष्ठ िडा घोषणा तथा आफ्नो 

गाउँ आफै बनाउ काययक्रम स्िीकृत गरी उत्कृष्ठ िडामा 

काययक्रम संचालनको स्िीकृती प्रदान गन े

पौष मसान्तत वभत्र 

१० उत्कृष्ठ िडा तथा स्िीकृत काययक्रमको अनमुोदन 

नगरसभाबाट गने  

सभाको बैिक बसेको 

समयमा 
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अनुसचूी-५ 

काययविविको दफा ४ (३) संग सम्बवन्तित 

मलू्याङ्कन सचूकहरुको तह र अङ्कभार 

१. सचूकहरु : 

क. प्रवक्रयागत तथा पररमाणात्मक वस्थवत :- िडाको दवैनक प्रशासन र सेिा प्रिाह तथा 

स्थानीय सरोकारका विषय सम्बोिन हुन ेखालका प्रवक्रया उन्तमखु सचूकहरु र तलुना 

गनय, मापन गनय र संख्यात्मक रुपमा उल्लेख गनय सवकने प्रकृवतका नवतजामलूक 

सचूकहरु । 

मलु्याङ्कन तह भार अनुपात नवतजा विशे्लषण तथा अङ्कभार 

वनिायरणका आिार 

पररमाणात्मक 

वस्थवत  

१००% यस वस्थवत अन्ततगयत ३ िटा (सिुारोन्तमखु, 

सामान्तय र उत्तम) अिस्था वनिायरण 

गररएको छ । सिुारोन्तमखुको लावग ० अंक, 

सामान्तयको लावग ३ अंक र उत्तमको लावग 

५ अंक वनिायरण गररएको छ ।  
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आज्ञाले 

         कुमार प्रिाद कोइराला 

प्रमुख प्रशािकीर् अलधकृत 


