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अन्द्तरकृया तथा सहजीकरण काययक्रम

२०७८ बैशाख २३ गते
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सूचकहरु, 

क्षेत्रगत मलु्याङ्कन 
र 

नततजा



स्वमूल्याङ्कन ववषयक्षेत्र

शासकीय प्रबन्ध



सचूक सम्बन्धी जानकारी
● स्थानीय तहको सभा सचंालन, कायाालपाललकाको ननर्ाय प्रक्रिया जस्ता शासकीय प्रवन्धका

ववषयहरु समावेस भएको ।
● स्थानीय सरकार सचंालन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय तह आफैले बनाएका ऐन, ननयमको

पालनामा जोड दिइएको ।
● आन्तरीक ननयन्रर् प्रर्ाली तथा लेखा प्रर्ालीमा SUTRA को प्रयोगमा जोड दिइएको



शासकीय प्रबन्ध

अवस्था अंकभार

समग्र अवस्था ३ वटा

प्रक्रियागत अवस्था ४ वटा

पररमार्ात्कम अवस्था २ वटा

जम्मा ९ वटा



शासकीय प्रबन्ध : समग्र स्स्थति

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार
१.१.१ सभाको 
सञ्चालन प्रविया
(स्थानीय सरकार 
सञ्चालन  ऐनको
दफा १९)

सभाको बैठक 
अगािै 
सदस्यहरूलाई 
छलफल र 
तनणणयका 
विषयहरूको 
जानकारी गराउने 
नगररएको।
(आधार नचावहने)

सभाको बैठक 
भन्दा अगािै
सदस्यहरूलाई 
छलफल र तनणणय
गनुणपने 
विषयहरूको स्पष्ट
रूपमा तलखित 
पत्र माफण त 
जानकारी गराउने 
गररएको।
(आधार १)

सभाको बैठक हनेु
तमततको ७ ददन भन्दा
कम अितधमा
सदस्यहरूलाई 
छलफल र तनणणय 
गनुणपने विषयहरू स्पष्ट
रूपमा जानकारी 
गराउने गररएको ।
(आधार १,२)

सभाको बैठक 
भन्दा ७ ददन 
अगािै
सदस्यहरूलाई 
छलफल र तनणणय 
गनुणपने विषयहरू 
स्पष्ट रूपमा 
तलखित जानकारी 
गराउने गररएको
। 
(आधार १,२)

1. सभाका 
सदस्यहरुलाई 
ददएको पत्रको 
कायाणलय प्रतत

2. विद्यतुीय  माध्यम 
प्रयोग गररएको
प्रमाण

अंकभार 0 0.5 0.75 1



शासकीय प्रबन्ध : समग्र स्स्थति

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार
१.१.२ 
कायणपातलकाको 
तनणणय प्रविया
(स्थाससंऐ दफा
१७)

छलफलका 
विषय र सो को
तनणणय प्रमिुले 
भने अनसुारमात्र 
हनुे गरेको ।
(आधार 
नचावहने)

छलफलका 
विषय र सोको
तनणणय 
कायणपातलकामा 
पेश भएको 
कायणसूची  
बमोखजम हनुे
गरेको ।
(आधार १,२)

तनणणय गनुण पने
विषयमा िलुा 
रूपमा छलफल भई 
बहमुतको आधारमा
तनणणय हनुे गरेको 
।
(आधार १, २)

िलु्ला रूपमा
छलफल भई
सिणसम्मत 
रूपमा तनणणय 
हनुे गरेको।
(आधार १, २, 
३)

1. कायणसूची।छल
फलको विषय

2. उपखस्थतत र 
तनणणय पखुस्तका

3. सदस्यहरुले 
आफ्नो तभन्न मत 
उल्लेि गरेको
भए, सोको 
अतभलेि

अंकभार 0 0.5 0.75 1



शासकीय प्रबन्ध : समग्र स्स्थति

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार
१.१.३ सभा।
कायणपातलकाले बनाएका 
स्थानीय काननु (ऐन, 
तनयम,  तनदेखशका,  
कायाणवितध र मापदण्ड) 
तथा तनणणयहरुको 
सािणजतनकीकरण
(स्थाससंऐ दफा १०२
को ३, नेपालको
संविधानको धारा २७,
सूचनाको हक)

सभा। कायणपातलकाले 
बनाएका स्थानीय 
काननु तथा 
तनणणयहरुको 
सािणजतनकीकरण गने 
नगरेको।
(आधार नचावहने)

सभा।कायणपातलकाले 
बनाएका स्थानीय 
काननु तथा 
तनणणयहरुको 
सािणजतनकीकरण गदाण 
काननुहरु स्थानीय
राजपत्रमा प्रकाखशत
गरेको तर तनणणय 
सािणजतनक गने 
नगरेको।
(आधार १)

सभा।कायणपातलकाले
बनाएका स्थानीय काननु 
तथा तनणणयहरुको 
सािणजतनकीकरण गदाण
काननुहरु स्थानीय
राजपत्रमा प्रकाखशत गरेको 
र तनणणयहरु सूचना पाटी 
माफण त मात्र सािणजतनक गने 
गरेको।
(आधार १, २)

सभा/कायणपातलकाले 
बनाएका स्थानीय तथा 
तनणणयहरुको 
सािणजतनकीकरण गदाण 
काननुहरु स्थानीय
राजपत्रमा प्रकाखशत 
गरी तनणणयहरु 
िेबसाईट, सूचना पाटी 
र अन्य सञ्चार माध्यम 
माफण त सािणजतनक गने 
गरेको।
(आधार १, २, ३)

1. तनणणयहरु उल्लेि 
भएको स्थानीय 
राजपत्रको प्रतत

2. कायाणलयको सूचनापाटी 
माफण त सारजतनवककरण 
गरेको प्रमाण,

3. िेिसाइट िा 
पत्रपतत्रकाको िा रेतडयो 
िा टेतलतभजन भए
सोको प्रमाण।

अंकभार 0 0.5 0.75 1



शासकीय प्रबन्ध : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

१.२.१ सभा र 
कायणपातलकाका
सतमतत/उप-सतमतत
सञ्चालन सम्बन्धी
कायणवितध
(स्थाससंऐ दफा 
१४, ४६, ६५, 
६६,६७)

स्थाससंऐनमा 
व्यिस्था भएका 
कायणपातलकाका
सतमतत/उप-
सतमततहरुको बैठक 
र सभा सञ्चालन 
सम्बन्धी कुनै 
कायणवितध तनमाणण 
नगररएको ।
(आधार नचावहने)

स्थाससंऐनमा 
व्यिस्था भएका 
कायणपातलकाका केही 
सतमतत/उप-
सतमततहरुको बैठक 
र सभा सञ्चालन 
सम्बन्धी कायणवितध 
तनमाणण भएको तर
कायाणन्ियन 
नभएको।
(आधार १)

स्थाससंऐनमा व्यिस्था
भएका कायणपातलकाका 
सबै सतमतत/उप-
सतमततहरुको बैठक र
सभा सञ्चालन सम्बन्धी
कायणवितध तनमाणण भई 
कायाणन्ियन भएको।
(आधार १, २,)

1. कायणवितधको प्रतत,
2. सतमतत/उप-सतमततको 

तनणणय पखुस्तका ।
3. (िेिसाईटमा उपलब्ध

भए सोको तलङ्क राख्न)े

अंकभार 0 0.5 1



शासकीय प्रबन्ध : प्रक्रियागि अवस्था

विषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

१.२.२ 
कायणपातलकाको
बैठक सञ्चालन
(बैठक बोलाउने, 
तमतत स्थान तोक्ने, 
कायणसूची उपलब्ध
गराउने, गणपूरक 
संख्या, तनणणय 
पखुस्तकामा हस्ताक्षर, 
तनणणयमा असहमतत
आदद)
(स्थाससंऐ दफा 
१७)

कायणपातलकाको बैठक 
सञ्चालनको वितध
तनधाणरण नभएको।
(आधार नचावहने)

कायणपातलकाको बैठक 
तनधाणररत वितध अनरुूप 
आंखशक रूपमा 
पालना भएको।
(आधार १,२,३)

कायणपातलकाको बैठक 
तनधाणररत वितध अनरुूप 
सञ्चालन हनेु गरेको।
(आधार १,२,३)

1. बैठक सञ्चालन वितधको 
प्रतत

2. कायणसूची/ छलफलको
विषय सवहतको बैठक
बारे जानकारी गराएको 
प्रमाण (पत्र, इमेल,
SMS आदद)

3. उपखस्थतत र तनणणय
(असहमततका बुुँदा 
सवहत)

अंकभार 0 0.5 1



शासकीय प्रबन्ध : प्रक्रियागि अवस्था

विषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

१.२.३
आन्तररक 
तनयन्त्रण 
प्रणाली
(स्थाससंऐ दफा
७८)

गाउुँ/नगरपातल
काको 
आन्तररक 
तनयन्त्रण प्रणाली
तयार नभएको।
(आधार 
नचावहने)

गाउुँ/नगरपातल
काको आन्तररक 
तनयन्त्रण प्रणाली
तयार भएको 
तर कायाणन्ियन 
नभएको।
(आधार १)

गाउुँ/नगरपातलकाको 
आन्तररक तनयन्त्रण 
प्रणालीका तयार गरी 
पूणण रूपमा 
कायाणन्ियन गरी
तनयतमत अनगुमन र
पषृ्ठपोषण भएको ।
(आधार १,२,३)

1.आन्तररक 
तनयन्त्रण 
प्रणालीको 
तनदेखशका

2.अनगुमन प्रततिेदन
3.सझुाि 

कायाणन्ियनको
तनणणय र 
कायाणन्ियन 
प्रततिेदन

अंकभार 0 0.5 1



शासकीय प्रबन्ध : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

१.२.४ 
स्थानीय तहका
पदातधकारी 
हरुको सम्पत्ती
वििरण
(स्थाससंऐ दफा
११०)

स्थानीय तहका
पदातधकारीले
काननु बमोखजम 
पेश गनुणपने
सम्पत्ती वििरण
पेश नगरेको ।
(आधार 
नचावहने)

स्थानीय तहका
पदातधकारी हरु 
मध्ये केहीले
काननु बमोखजम 
पेश गनुणपने
सम्पत्ती वििरण
पेश गरेको ।
(आधार १)

स्थानीय तहका 
पदातधकारी हरु 
सबैले काननु 
बमोखजम पेश गनुणपने
सम्पत्ती वििरण
पेश गरेको ।
(आधार १,२)

1.स्थानीय तहमा
सम्पत्ती वििरण 
पेश गरेको दताण
पखुस्तका,

2.प्रदेश सरकारमा
सम्पत्ती वििरण 
पठाएको पत्रको
प्रतत।

अंकभार 0 0.5 1



शासकीय प्रबन्ध : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

१.३.१ 
मूल्याङ्कन 
अितधमा बसेको
कायणपातलकाको 
बैठक संख्या
(स्थाससंऐ दफा
१७, बैठककायण
सञ्चालन
तनयमािली)

मातसक रूपमा
तनयतमत बैठक 
नबसेको।
(आधार १)

मवहनामा १ 
पटक बैठक 
बसेको।
(आधार १)

मवहनामा कम्तीमा १ 
पटक बैठक बसी 
पूिण तनणणयहरूको
कायाणन्ियन अिस्था 
बारेमा समीक्षा गने 
गरेको।
(आधार १ र २)

1. तनणणय पखुस्तका
2.समीक्षा भएको

बैठकको तनणणय 
पखुस्तका

अंकभार 0 0.5 1



शासकीय प्रबन्ध : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

१.३.२ लेिा 
प्रणालीमा 
SUTRA को 
प्रयोग
(स्थाससंऐ दफा
७२)

SUTRA

प्रयोग नभएको
(आधार 
नचावहने)

योजना र 
बजेटमा मात्र
SUTRA प्रयोग
भएको
(आधार १)

योजना, बजेट र 
िचणमा SUTRA

प्रयोग भएको
(आधार १,२)

1.योजना तथा 
बजेटको अतभलेि

2.िचणको प्रततिेदन

अंकभार 0 0.5 1



मलु्याङ्कनको नजजजाको सारंश

सूचक के्षत्र १:  शासकीय प्रबन्ध

समग्र अिस्था प्रवियागत अिस्था पररमाणात्मक अिस्था

सूचक 
नं.

अिस्था 
१

अिस्था 
२

अिस्था 
३

अिस्था 
४ सूचक नं. कमजोर सामान्य उत्तम सूचक नं. कमजोर सामान्य उत्तम

१.१.
१ ० ०.५ ०.७५ १ १.२.१ ० ०.५ १ १.३.१ ० ०.५ १

१.१.
२ ०

०.५
०.७५ १ १.२.२ ०

०.५
१ १.३.२ ०

०.५

१

१.१.३ ०
०.५

०.७५ १ १.२.३ ०
०.५

१

१.२.४ ०
०.५

१



क्षेरगत अंकभार
शासकीय प्रबन्ध 

9%

सङ्गठन तथा प्रशासन
8%

वावषाक बजेट तथा योजना
तजुामा व्यवस्थापन

11%

ववत्तीय एवम ्आर्थाक 
व्यवस्थापन

11%

सेवा प्रवाह
16%

न्यानयक 
कायासम्पािन

7%

भौनतक पूवााधार
13%

सामाजजक समावेशीकरर्
10%

वातावरर् संरक्षर् तथा 
ववपद् व्यवस्थापन

9%

सहकाया र 
समन्वय
6%



छलफल र जजज्ञासा समाधान



धन्यवाि


