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वावषिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन : समग्र स्स्थतत
सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार

३.१.१ िावषिक बजेट 
तथा कायिक्रम र 
आितधक योजना 
तजुिमा।
(स्थाससंऐ को दफा २४
अनसुार)

Spatial Based 

आितधक विकास 
योजना,  मध्यकालीन 
खचि संरचना तयार
नभएको।
(आधार नचावहने)

Spatial Based आितधक 
योजना तयार भएको
तर मध्यकालीन खचि
संरचना र  
िावषिक बजेट तथा
कायिक्रम आितधक
योजनामा आधाररत
नभएको
(आधार १,२)

एकीकृत भउूपयोग योजना, 
यातायात गरुू योजना,
िातािरण व्यिस्थापन 
योजना समेत समािेश 
भएको GIS Based Spatial 

Plan मा आधाररत आितधक
विकास योजना अनसुार
मध्यकालीन खचि संरचना 
तथा िावषिक कायिक्रम तथा 
बजेट तयार भएको।
(आधार १,२,३)

एकीकृत भउूपयोग 
योजना, यातायात गरुू 
योजना, िातािरण 
व्यिस्थापन योजना
समेत समािेश भएको
GIS Based Spatial 

Plan मा आधाररत
आितधक विकास 
योजना अनसुार 
मध्यकालीन खचि 
संरचना सवहतको 
िावषिक बजेट तथा
कायिक्रम तजुिमा भई 
कायािन्ियनमा 
आएको।
(आधार १,२,३)

1. िावषिक बजेट तथा 
कायिक्रमको प्रतत।

2. Spatial Based आितधक 
योजना दस्तािेज।

3. मध्यकालीन खचि 
संरचना दस्तािेज

अंकभार 0 0.5 0.75 1



वावषिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन : समग्र स्स्थतत

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार
३.१.२ बजेट तथा 
कायिक्रम तजुिमा र 
पाररत गने कायिमा 
सम्बद्ध सतमतत र
समन्िय
(स्थाससंऐ को दफा
६५, ६६ र ६७)

स्थानीय राजस्ि
परामशि सतमतत,
स्रोत अनमुान तथा 
बजेट सीमा तनधािरण 
सतमतत र बजेट 
तथा कायिक्रम 
तजुिमा सतमतत गठन 
नभएको
(आधार नचावहने)

स्थानीय राजस्ि
परामशि सतमतत, 
स्रोत अनमुान तथा 
बजेट सीमा तनधािरण 
सतमतत र बजेट तथा
कायिक्रम तजुिमा 
सतमतत गठन भई
यसको बैठकहरू 
बसेको
(आधार १,२)

िावषिक बजेट तथा 
कायिक्रम तजुिमा सतमतत, 
स्थानीय राजस्ि परामशि 
सतमतत र स्रोत अनमुान 
तथा बजेट सीमा 
तनधािरण सतमततले आफ्नो 
कायिजजम्मेिारी अनसुार 
सबै कायि सम्पादन गने 
गरेको ।
(आधार १,२)

िावषिक बजेट तथा 
कायिक्रम तजुिमा 
गदाि स्थानीय 
राजस्ि परामशि
सतमतत,  स्रोत 
अनमुान तथा बजेट 
सीमा तनधािरण
सतमतत र बजेट 
तथा कायिक्रम
तजुिमा सतमततको 
तसफाररस बमोजजम 
तजुिमा भएको।
(आधार १,२,३)

1. सतमततहरु गठन गने
तनणिय भएको तनणिय 
पजुस्तका।

2. सतमततहरुको 
िैठकको तनणिय 
पजुस्तका

3. िावषिक बजेट तथा
कायिक्रमको प्रतत

अंकभार 0 0.5 0.75 1



वावषिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन : प्रक्रियागत अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
३.२.१ ददगो 
विकासका 
लक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरण
(स्थाससंऐ को दफा
२४ अनसुार )

ददगो विकासका 
लक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरणका 
लातग नीतत तथा 
कायियोजना तयार 
नभएको। 
(आधार नचावहने)

ददगो विकासका 
लक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरणका 
लातग नीतत तथा 
कायियोजना तयार भई 
आितधक र िावषिक 
योजनामा समािेश
भएको ।
(आधार १,२)

ददगो विकासका 
लक्ष्यहरुको 
स्थानीयकरणका लातग स्पष्ट 
नीतत तथा कायियोजना
तजुिमा भई िावषिक 
योजनामा समािेश गरी
कायािन्ियन 
भएको ।
(आधार १,२,३)

1. ददगो विकासका 
लक्ष्यहरु स्थानीयकरण 
सम्बन्धी नीतत तथा
कायियोजना

2. SDG Linkage सवहतको 
आितधक र िावषिक 
बजेट तथा कायिक्रम 
दस्तािेज,

3. िावषिक तथा आितधक 
योजनाको समीक्षा
प्रततिेदन। 

अंकभार 0 0.5 1



वावषिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन : प्रक्रियागत अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

३.२.२
विषयक्षेत्रगत
रूपमा बजेट 
तसतलङ्ग तनधािरण
(स्थाससंऐ को
दफा ६६ को ३
अनसुार) 

विषयक्षेत्रगत 
रूपमा बजेट 
तसतलङ्ग तनधािरण 
नगररएको।
(आधार नचावहने)

प्राथतमकता क्षेत्र 
तनधािरण गरी 
विषयक्षेत्रगत रूपमा 
बजेट तसतलङ्ग 
तनधािरण गररएको
।

(आधार १,२)

प्राथतमकता क्षेत्र तनधािरण 
गरी विषयक्षेत्रगत रूपमा 
बजेट तसतलङ्ग तनधािरण
गरी कायिक्रम तजुिमा 
गररएको।
(आधार १,२,३)

1. िजेट तसतलङ 
तनधािरण गरेको तनणिय 
पजुस्तका

2. योजनाको प्राथतमकता 
तनधािरणको तनणिय

3. िावषिक बजेट तथा
कायिक्रम 

अंकभार 0 0.5 1



वावषिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन : प्रक्रियागत अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
३.२.३ बजेट 
प्रस्ततुत तथा स्िीकृतत
(स्थाससंऐ को दफा
७१ अनसुार) 

असार १० 
गतेतभत्रमा आगामी 
आ.ि.को आय व्यय 
अनमुान सवहत बजेट 
तथा कायिक्रम 
सभामा पेश नभएको
र असार मसान्तमा
स्िीकृत नभएको।
(आधार नचावहने)

असार १० गते 
पश्चात बजेट पेश भए 
पतन असार 
मसान्ततभत्र स्िीकृत 
भएको।
(आधार १,२)

असार १० गतेतभत्र बजेट 
प्रस्ततुत भई पयािप्त
छलफल भई असार 
मसान्ततभत्र स्िीकृत भएको 
।
(आधार १,२)

1. सभामा िजेट पेश 
गरेको अतभलेख,

2. सभाको बैठक, 
उपजस्थतत र तनणिय
पजुस्तका ।

अंकभार 0 0.5 1



वावषिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन : प्रक्रियागत अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

३.२.४
गैरसरकारी सङ्घ
संस्थाहरुले 
गाउँ/नगर 
सभाबाट पाररत
गरी योजना 
कायािन्ियन
(स्थाससंऐ दफा
२५)

गै.स.स.को 
कायिक्रमहरू 
िावषिक योजनामा 
समािेश नभएको।
(आधार नचावहने)

गै.स.स.को 
कायिक्रमहरू 
िावषिक योजनामा 
समािेश भएको।
(आधार १,२)

सबै गै.स.सका 
कायिक्रमहरु स्थानीय 
तहको िावषिक योजना 
कायिक्रममा समािेश
भई कायािन्ियन समेत 
भएको
(आधार १,२,३)

1. िावषिक बजेट तथा
कायिक्रमको प्रतत।

2. गैससहरुसँग समन्िय 
बैठक र तनणियको
माइन्यटु ।

3. प्रगतत प्रततिेदन ।

अंकभार 0 0.5 1



वावषिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थतत

विषय सम्बन्धी
सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

३.३.१ कूल 
िावषिक बजेटमा 
आन्तररक 
आयको 
वहस्सा।
(असविव्यऐ
दफा ८ अनसुार
राजस्िको
क्षमता)

१०% सम्म १०-२०% 
सम्म २०% भन्दा बढी िावषिक िजेट तथा

कायिक्रमको प्रतत।

अंकभार 0 0.5 1



वावषिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थतत

विषय सम्बन्धी
सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

३.३.२ पाँच 
लाख भन्दा कम 
लागतका योजनाले 
कूल पूजँीगत 
बजेटको ओगटेको
वहस्सा (िजेट तथा 
कायिक्रम तजुिमाको
मागिदशिन)

५०% भन्दा मातथ (५० देजख ३०) 
% सम्म ३०% भन्दा कम िावषिक िजेट तथा 

कायिक्रमको प्रतत।

अंकभार 0 0.5 1



वावषिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थतत

विषय सम्बन्धी
सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

३.३.३ िावषिक 
आन्तररक आय
बवृद्ध गत िषिको
तलुनामा
(असविव्यऐ 
दफा ८ अनसुार
राजस्िको
क्षमता)

यथाित िा कम ५ प्रततशत देजख 
१० % सम्म १० % भन्दा बढी आन्तररक आयको 

अतभलेख।

अंकभार 0 0.5 1



वावषिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थतत

विषय सम्बन्धी
सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

३.३.४ गैसस 
मार्ि त योजना
कायािन्ियन गरेको 
अिस्थामा 
गै.स.स.को नगद 
लागत साझेदारी। 
(स्थाससंऐ दर्ा
२५)

२०% भन्दा कम 
लागत साझेदारी
भएको।

२०% देजख ३०% 
सम्म लागत 
साझेदारी भएको।

३०% भन्दा बढी लागत 
साझेदारी भएको।

1. िावषिक िजेट तथा
कायिक्रमको प्रतत।

2. साझेदारी सम्बन्धी
तनणिय पजुस्तका।

अंकभार 0 0.5 1



वावषिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थतत

विषय सम्बन्धी
सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

३.३.५ समपरुक 
अनदुानबाट 
सञ्चालन हनुे 
आयोजनाहरुमा 
लागत साझेदारीका 
लातग तबतनयोजजत 
बजेट (असविव्यऐ
दफा १०)

वितनयोजन नभएको
कायिवितधले तोके 
बमेजजम लागत 
साझेदारी गने।

कायिवितधले तोकेभन्दा 
बढी लागत साझेदारी
गने।

िावषिक िजेट तथा 
कायिक्रमको प्रतत।

अंकभार 0 0.5 1
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क्षेत्रगत अंकभार
शासकीय प्रबन्ध 

9%

सङ्गठन तथा प्रशासन
8%

वार्षिक बजेट तथा योजना
तजजिमा व्यवस्थापन

11%

र्वत्तीय एवम ्आधथिक 
व्यवस्थापन

11%

सेवा प्रवाह
16%

न्यानयक 
कायिसम्पादन

7%

भौनतक पूवािधार
13%

सामाजजक समावेशीकरण
10%

वातावरण संरक्षण तथा 
र्वपद् व्यवस्थापन

9%

सहकायि र 
समन्वय
6%



छलर्ल र जजज्ञासा समाधान



धन्यवाद


