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संगठन तथा प्रशासन : समग्र स्स्थतत

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार
२.१.१ 
गाउँ/नगरपाति
काको क्षमता
विकास ।
(स्थाससंऐ को
दफा १०२.२)

क्षमता विकास
योजना तयार 
नभएको र 
क्षमता विकास 
काययक्रमका
िातग बजेट 
वितनयोजन 
नभएको।
(आधार 
नचावहने)

क्षमता विकास
योजना तयार 
भएको तर
बजेट वितनयोजन 
नभएको ।
(आधार १)

क्षमता विकास
योजना तयार भई 
िावषयक िक्ष्यको 
६० प्रततशत भन्दा
बढी  कायायन्ियन 
भएको।
(आधार १,२)

क्षमता विकास
योजना तयार 
भई िावषयक 
िक्ष्यको ८० 
प्रततशत भन्दा
बढी 
कायायन्ियन
भएको।
(आधार १,२)

1. क्षमता विकास 
योजनाको प्रतत।

2. क्षमता विकास 
काययक्रमको प्रतत
।

अंकभार 0 0.5 0.75 1



संगठन तथा प्रशासन : समग्र स्स्थतत

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार
२.१.२ प्रततिेदन 
तथा वििरण 
प्रषेण।
(स्थाससंऐ दफा
७६ (५) र
अन्तर-सरकारी 
वित्त व्यिस्थापन 
ऐन, दफा ३२
(३))

सङ्घ र प्रदेशिाई 
पठाउनपुने 
प्रततिेदन र 
वििरणहरु 
नपठाईएको।
(आधार नचावहने)

सङ्घ र प्रदेशिाई 
पठाउनपुने 
प्रततिेदन र 
वििरणहरु 
तोवकएको समय
भन्दा वढिो गरी 
पठाईएको ।
(आधार १,२)

सङ्घ र प्रदेश िाई
पठाउनपुने प्रततिेदन 
र वििरणहरु तनयतमत 
रूपमा तोवकएको 
समयमा पठाइएको ।
(आधार १,२)

सङ्घ र प्रदेशिाई
पठाउनपुने 
प्रततिेदन र 
वििरणहरु 
तनयतमत रूपमा
तोवकएको 
समयमा पठाई 
वििरणहरु 
कायायियको 
िेबसाइटमा 
राजिएको।
(आधार १,२,३) 

1. चौमातसक 
प्रततिेदन पठाएको
कायायिय प्रतत

2. चिानी रजजष्ट्रर िा 
इमेिको प्रतत

3. Website को तिङ्क

अंकभार 0 0.5 0.75 1



संगठन तथा प्रशासन : प्रक्रियागत अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
२.२.१ विषयगत 
विभाग।महाशािा
शािा/ 
उपशािा/एकाइहरु
एिं जनशजिको 
काम, कतयव्य, 
अतधकार र 
जजम्मेिारीको 
काययवििरण ।
(स्थाससंऐ दफा ८३
अनसुार)

कुनै पतन संरचनाको 
काययवििरण नै तयार 
नभएको।
(आधार नचावहने)

केही मात्र संरचनाको 
काययवििरण तयार
भएको तर 
कायायन्ियन 
नभएको।
(आधार १)

सबै संरचना तथा काययरत 
जनशजिको काययवििरण 
तयार गरी कायायन्ियनमा 
ल्याइएको तथा 
वििरणहरूिाई िेिसाइटमा 
राजिएको ।
(आधार १,२,३)

1. संरचनागत कायय 
वििरणको प्रतत

2. संरचना तथा 
जनशजिको कायय
वििरणको प्रतत

3. िेिसाइटमा कायय 
वििरण राजिएको तिङ्क 
।

अंकभार 0 0.5 1



संगठन तथा प्रशासन : प्रक्रियागत अवस्था

विषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
२.२.२ स्थायी 
पदपूततय नगने 
भतनएका पदहरुमा
करारबाट मात्र 
पदपूततय।
(ऐनको दफा ८३ 
को उपदफा ८,९)

ऐन िाग ुभैसकेपति
पतन स्थायी पदपूततय 
नगने भतनएका 
पदहरुमा पतन स्थायी 
पदपूततय गररएको।
(आधार नचावहने)

ऐन िाग ुभैसकेपति
स्थायी पदपूततय नगने 
भतनएका पदहरुमा 
करारिाट सेिा 
तिईएको तर अितध,
पाररश्रतमक र अन्य
सवुिधा करार 
सम्झौतामा स्पष्ट
नभएको।
(आधार १,२)

ऐन िाग ुभैसकेपति स्थायी 
पदपूततय नगने भतनएका
पदहरुमा करारिाट मात्र
सेिा तिईएको र करार 
सेिाको अितध पाररश्रतमक 
र अन्य सवुिधा करार 
सम्झौतामा उल्िेि 
गररएको।
(आधार १,२, ३)

1. कमयचारीहरुको दरबन्दी 
वििरण िा स्िीकृत 
O&M प्रततिेदन।

2. काययरत कमयचारी
(स्थायी, अस्थायी,
करार) को वििरण

3. करारमा काययरत 
कमयचारीहरुको करार 
सम्झौता (एकै प्रकृततका 
विषयका िातग, एक 
नमनुा T O R )

अंकभार 0 0.5 1



संगठन तथा प्रशासन : प्रक्रियागत अवस्था

विषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
२.२.३ 
कमयचारीहरुको कायय 
सम्पादन 
सम्झौता ।
(स्थाससंऐ दफा 
१०२ को २ 
अनसुार)

कायय सम्पादन 
सम्झौता प्रयोगमा
नआएको ।
(आधार नचावहने)

प्रमिु/अध्यक्ष र
प्रमिु प्रशासकीय 
अतधकृतबीच मात्र 
कायय सम्पादन
सम्झौता भएको ।
(आधार १,२ )

प्रमिु/ अध्यक्ष र प्रमिु 
प्रशासकीय अतधकृतबीच र 
प्र.प्र.अ र ववभाग। 
महाशािा/शािा प्रमिुबीच 
कायय सम्पादन सम्झौता 
भएको ।
(आधार १,२,३)

1. कायय सम्पादन गने भन्ने 
तनणयय उल्िेजित 
पजुस्तका।

2. प्रशासकीय अतधकृत र 
प्रमिु/अध्यक्ष बीचको 
कायय सम्पादन 
सम्झौताको प्रतत

3. सबै शािा प्रमिु र
प्रशासकीय अतधकृत
विचको कायय सम्पादन 
सम्झौताको प्रतत

अंकभार 0 0.5 1



संगठन तथा प्रशासन : पररमाणात्मक स्स्थतत
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

२.३.१ 
जनशजि क्षमता 
विकासमा 
िगानी
(स्थाससंऐ दफा
१०२ को २ 
अनसुार िनेको
काययवितध)

कूि चाि ु
िचयको ०.५%
भन्दा कम।
(आधार १)

कूि चाि ु
िचयको ०.५%
-१.५ % 
सम्म।
(आधार १)

कूि चाि ुिचयको
१.५ %  भन्दा 
बढी।
(आधार १)

१)िावषयक बजेट तथा
िचयको प्रततिेदन

अंकभार 0 0.5 1



संगठन तथा प्रशासन : पररमाणात्मक स्स्थतत
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
२.३.२ प्रमिु 
प्रशासकीय 
अतधकृतको उपजस्थतत 
ददन
(आफ्नो क्षेत्रतभत्र 
काजमा रहेको अिधी 
समेत)
(स्थाससंऐ दफा ८४ 
अनसुार को कायय
सम्पादन 
प्रभािकाररता)

मन्त्राियिे तोकेको 
प्र.प्र.अ. कूि कायय 
ददनको ५०% भन्दा
कम उपजस्थतत 
भएको।
(आधार १)  

मन्त्राियिे तोकेको 
प्र.प्र.अ. कूि कायय 
ददनको ५०% देजि
७५%  सम्म 
उपजस्थतत भएको
(आधार १)

मन्त्राियिे तोकेको प्र.प्र.अ. 
कूि कायय ददनको ७५% 
भन्दा बढी उपजस्थतत 
भएको।
(आधार १) 

१) हाजजर रजजष्ट्रर िा ई-
हाजजरीको विश्लशेणात्मक 
वििरण

अंकभार 0 0.5 1



संगठन तथा प्रशासन : पररमाणात्मक स्स्थतत
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
२.३.३ क्षमता विकास 
काययक्रममा पदातधकारी र 
कमयचारीहरुको 
सहभातगता।
(स्थाससंऐ को दफा १०२
को २ अनसुार िनेको
काययवितध)
(यस दफामा पदातधकारी
भन्नािे गाउँ।नगर सभाका 
सदस्यहरूिाई बझुाउनेि 
। गणना गदाय पदातधकारी 
र कमयचारीहरूको िुट्टािुटै्ट
गणना गनुयपनेि।)

कूि पदातधकारी 
र कमयचारीको
४० प्रततशत 
भन्दा कम
(आधार 
१,२,३)

कूि पदातधकारी 
र कमयचारीको
४० प्रततशत 
देजि ६०
प्रततशत सम्म
(आधार 
१,२,३)

कूि पदातधकारी र 
कमयचारीको ६०
प्रततशत भन्दा बढी
(आधार १,२,३)

1. कमयचारीहरुको दरबन्दी
वििरण िा स्िीकृत O&M

र पदातधकारीहरूको 
वििरण

2. काययरत कमयचारी (स्थायी, 
अस्थायी, करार सवहत) को 
वििरण |

3. पदातधकारी र कमयचारीको 
क्षमता विकास काययक्रमको 
प्रततिेदन (तातिम योजना, 
हाजजर िगायतका वििरण 
सवहत) ।

अंकभार 0 0.5 1



मलु्याङ्कनको नजजजाको सारंश

सूचक के्षत्र २: सङ्गठन तथा प्रशासन

समग्र अिस्था प्रवक्रयागत अिस्था पररमाणात्मक अिस्था
सूचक 
नं.

अिस्था
१

अिस्था
२

अिस्था
३

अिस्था
४ सूचक नं. कमजोर सामान्य उत्तम सूचक नं. कमजोर सामान्य उत्तम
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क्षेत्रगत अंकभार
शासकीय प्रबन्ध 

9%

सङ्गठन तथा प्रशासन
8%

वावषिक बजेट तथा योजना
तजुिमा व्यवस्थापन

11%

ववत्तीय एवम ्आर्थिक 
व्यवस्थापन

11%

सेवा प्रवाह
16%

न्याययक 
कायिसम्पादन

7%

भौयतक पूवािधार
13%

सामाजजक समावेशीकरण
10%

वातावरण संरक्षण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन

9%

सहकायि र 
समन्वय
6%



छलफल र जजज्ञासा समाधान



धन्यवाद


