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भौतिक पूवााधार : समग्र स्स्थति

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार
७.१.१ सडक 
यातायात 
गरुूयोजना अनसुार 
सडक पूिााधार
तनमााण

सडक यातायात 
गरुूयोजना तयार 
नभएको
(आधार नचावहने)

सडक यातायात 
गरुूयोजना 
अनसुार िावषाक 
कायाक्रम तजुामा 
गररएको 
(आधार १)

सडक यातायात 
गरुूयोजनाले तोकेको 
सडकको क्षेत्रातधकार 
अनसुार नक्सा पास 
हनेु गरेको र उक्त
योजनाले तोकेको
िावषाक लक्ष्यको ६० 
प्रततशत  सडक 
तनमााण भएको
(आधार १,२,३)

सडक यातायात
गरुूयोजनाले 
तोकेको सडकको
क्षेत्रातधकार 
अनसुार नक्सा
पास हनेु गरेको र 
उक्त योजनाले
तोकेको िावषाक 
लक्ष्यको ८० 
प्रततशत  सडक 
तनमााण भएको
(आधार १,२,३)

1. सडक यातायात 
गरुू योजना

2. नक्सा पासको 
अिस्था

3. सडकको 
क्षेत्रातधकार 
तनधाारण

अंकभार 0 0.5 0.75 1



भौतिक पूवााधार : समग्र स्स्थति

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार
७.१.२ जोखिम 
संिेदनशील भ-ू
उपयोग योजना
(स्थाससंऐ, २०७४
को दफा २७.२)

जोखिम संिेदनशील 
भ-ूउपयोग योजना
तयार नभएको
(आधार नचावहने)

जोखिम संिेदनशील 
भ-ूउपयोग योजना
तयार भएको
(आधार १)

जोखिम संिेदनशील भ-ू
उपयोग योजना तयार
भई कायावन्वयनमा
आएको
(आधार १,२,३)

जोखिम संिेदनशील 
भ-ूउपयोग योजना
अनुसार कम्तीमा
बर्वमा एउटा जग्गा
एक्रककरण वा 
जग्गा ववकास वा
बस्ती ववकास वा
सम्पदा संरक्षण
योजना 
कायावन्वयनमा
ल्याईएको
(आधार १,२,३)

1. जोखिम संिेदनशील 
भ-ूउपयोग योजना

2. िावषाक बजेट तथा
कायाक्रम 

3. िावषाक प्रगतत 
प्रततिेदन

अंकभार 0 0.5 0.75 1



भौतिक पूवााधार : समग्र स्स्थति

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार
७.१.३ भौततक 
पूिााधार विकासमा 
सािाजतनक- तनजी
साझेदारी नीतत
(स्थाससंऐ, २०७४
को दफा २४.८)

सािाजतनक- तनजी 
क्षेत्र साझेदारी 
सम्बन्धी कुनै नीतत 
तजुामा नभएको ।
(आधार नचावहने)

सािाजतनक- तनजी 
क्षेत्र साझेदारी 
सम्बन्धी नीतत 
तजुामा भएको तर 
कायाान्ियन
नभएको ।
(आधार १,२,३)

सािाजतनक- तनजी क्षेत्र 
साझेदारी सम्बन्धी नीतत 
तजुामा भई आंखशक
योजनाहरुमा
कायाान्ियन भएको ।
(आधार १,२,३)

सािाजतनक- तनजी 
क्षेत्र साझेदारी 
सम्बन्धी नीतत
तजुामा भई नीततमा 
उल्लेखित सबै 
योजनाहरुमा 
साझेदारी कायाक्रम 
सञ्चालन 
भएको ।
(आधार १,२,३)

1. साझेदारी सम्बन्धी
नीततको प्रतत

2. सािाजतनक- ननजी
साझेदारीमा 
सञ्चाललत
योजनाहरुको सूची

3. नीततको कायाान्ियन 
अिस्थाको समीक्षा
प्रततिेदन (साझेदारी 
भएका क्षेत्र, क्रकलसम 
र िचवको अंश 
सहित)।

अंकभार 0 0.5 0.75 1



भौतिक पूवााधार : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
७.२.१ बालमैत्री
तथा अपाङ्गमैत्री
पूिााधार
(स्थाससंऐ, २०७४
को दफा २४ को
उपदफा २)

बालमैत्री तथा 
अपाङ्गमैत्री नीतत तथा 
कायाक्रम नभएको
(आधार १)

बालमैत्री तथा 
अपाङ्गमैत्री नीतत तथा 
कायाक्रम  
कायाान्िनय भई 
बालमैत्री स्थानीय 
शासनका पूिााधार 
परुा गरी कम्तीमा १ 
िटा िडालाई 
बालमैत्री िडा घोषणा 
गरेको 
(आधार १,२)

बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री 
नीतत तथा कायाक्रम
कायाान्ियन भई बालमैत्री 
स्थानीय शासनका पूिााधार 
परुा गरी बालमैत्री स्थानीय 
तह घोषणा गरेको 
(आधार १,२,३)

1. बालमैत्री तथा स्थानीय 
नीतत

2. बालमैत्री िडा घोषणाको 
प्रततिेदन

3. बालमैत्री स्थानीय तह 
घोषणाको प्रततिेदन

अंकभार 0 0.5 1



भौतिक पूवााधार : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

७.२.२ तनतमात 
पूिााधारको उपयोग 
र ददगो व्यिस्थापन
(स्थाससंऐ, २०७४
को दफा २४ को
उपदफा ३)

तनतमात पूिााधारको 
ममात संभारका लातग 
कुनै नीततगत र 
कायाक्रमगत व्यिस्था 
नभएको।
(आधार नचावहने)

तनतमात पूिााधारको 
ममात संभारका लातग
बजेट तथा कायाक्रम 
भएको तर त्यसको 
व्यिस्थापनका लातग 
कुनै नीतत नभएको।
(आधार २)

तनतमात पूिााधारको ममात 
संभारका लातग लाभग्राहीको
योगदान सवहत कोष 
स्थापना भएको र नीततगत 
व्यिस्था अनसुार स्िीकृत 
िावषाक कायाक्रमका
आधारमा कोषको उपयोग 
भएको।
(आधार १,२,३)

1. ममात सम्भार कोष 
स्थापना र त्यसमा 
राखिने रकमको अङ्कबारे 
सभा द्वारा भएको 
तनणाय, 

2. ममात संभार कोष 
माफा त सञ्चातलत कुनै 
एक योजनाको 
लाभग्राहीको योगदान 
िलेुको सम्झौताको प्रतत

3. कोष कायाान्ियन 
समीक्षा प्रततिेदन

अंकभार 0 0.5 1



भौतिक पूवााधार : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

७.२.३ आयोजनाको
िातािरणीय 
अध्ययन- संक्षक्षप्त, 
प्रारखम्भक िातिरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन
(IEE) र 
िातािारणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन ( EIA )
(स्थाससंऐ, २०७४
को दफा २४ को
उपदफा २)

प्रारखम्भक िातिरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन
(IEE) र 
िातािारणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन (EIA)
नगररएको ।
(आधार नचावहने)

केही आयोजना हरुमा
संखक्षप्त, प्रारखम्भक 
िातिरणीय प्रभाि
मूल्याङ्कन (IEE) र 
िातािारणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन (EIA)
गररएको।
(आधार १)

काननुी व्यिस्था अनरुूप
सबै आयोजनाहरुमा संखक्षप्त,
प्रारखम्भक िातािरणीय 
प्रभाि मूल्याङ्कन (IEE) र 
िातािारणीय प्रभाि 
मूल्याङ्कन ( EIA ) 
गररएको।
(आधार १)

काननु बमोखजम BEA, IEE

र EIA गनुापने र सम्पन्न 
गररएका आयोजनाहरुको
सूची ।

अंकभार 0 0.5 1



भौतिक पूवााधार : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

७.२.४ राविय 
भिनसंवहता र 
मापदण्ड
(स्थाससंऐ, 
२०७४ को दफा
४३ को उपदफा
१)

राविय भिनसंवहता 
पालना नभएको र
स्थानीय भिन 
मापदण्ड तजुामा
नगरेको।
(आधार नचावहने)

राविय भिनसंवहता 
र मापदण्डको 
आखंशक रूपमा 
पालना भएको।
(आधार १)

राविय भिनसंवहता र 
स्थानीय भिन 
मापदण्डको पूणा रूपमा 
पालना भएको।
(आधार १,२)

1. भिन तनमााण 
स्िीकृतत ददएको र 
तनमााण सम्पन्न भएको 
लाभग्राहीको सूची

2. स्थानीय भिन 
संवहताको प्रतत

अंकभार 0 0.5 1



भौतिक पूवााधार : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

७.३.१ 
सडकको 
विस्तार
(स्थाससंऐ, 
२०७४ को
दफा ११ को
उपदफा २ को
ट १,५)

गत िषाको 
तलुनामा
मूल्याङ्कन 
अितधमा १०%
भन्दा कम 
सडक थप 
भएको।
(आधार १,२)

गत िषाको 
तलुनामा
मूल्याङ्कन 
अितधमा (१०-
२५)% सम्म 
सडक थप 
भएको।
(आधार १,२)

गत िषाको तलुनामा
मूल्याङ्कन अितधमा 
२५% भन्दा बढी 
सडक थप भएको।
(आधार १,२)

1. िावषाक प्रगतत र
समीक्षा प्रततिेदन ।

2. सिारी साधन चल्न
सक्ने विस्ताररत
सडकको अिलोकन 
प्रततिेदन।

अंकभार 0 0.5 1



भौतिक पूवााधार : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

७.३.२ 
सडकको स्तर 
उन्नतत
(स्थाससंऐ, 
२०७४ को
दफा ११ को
उपदफा २ को
ट १,५)

गत िषाको 
तलुनामा
मूल्याङ्कन 
अितधमा ५% 
भन्दा कम 
सडक स्तर 
उन्नतत भएको
।
(आधार १,२)

गत िषाको 
तलुनामा
मूल्याङ्कन 
अितधमा (५-
१५)% सम्म 
सडक स्तरोन्नतत 
भएको ।
(आधार १,२)

गत िषाको तलुनामा
मूल्याङ्कन अितधमा 
१५% भन्दा बढी 
सडक स्तर उन्नतत
भएको ।
(आधार १,२)

1.िावषाक प्रगतत र 
समीक्षा 
प्रततिेदन।

2.स्तरोन्नती भएको 
सडकको 
अिलोकन 
प्रततिेदन।

अंकभार 0 0.5 1



भौतिक पूवााधार : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

७.३.३ िानेपानी 
सेिा विस्तार
(स्थाससंऐ, २०७४
को दफा ११ को
उपदफा २ को ध
१, सोही दफाको
उपदफा ४ को ग
२, दफा १२ को
उपदफा २ को ग
१०)

गत िषाको तलुनामा
मूल्याङ्कन अितधमा 
१०% भन्दा कम 
घरधरुीमा िानेपानी 
सेिा विस्तार भएको।
(आधार १,२)

गत िषाको तलुनामा
मूल्याङ्कन अितधमा
(१०-२५)% सम्म 
घरधरुीमा िानेपानी 
सेिा विस्तार भएको।
(आधार १,२)

गत िषाको तलुनामा
मूल्याङ्कन अितधमा २५% 
भन्दा बढी घरधरुीमा 
िानेपानी सेिा विस्तार 
भएको।
(आधार १,२)

1. िावषाक प्रगतत र समीक्षा 
प्रततिेदन।

2. िानेपानीको अिलोकन 
प्रततिेदन।

अंकभार 0 0.5 1



भौतिक पूवााधार : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
७.३.४ िावषाक 
योजनाको 
कायाान्ियन खस्थतत
(स्थाससंऐ, २०७४
को दफा ७१ को
उपदफा २ को
वििरणमा चालु
आ.ि. को
प्रगततको अनमुान
समेत पेश गनुापने)

मूल्याङ्कन अितधमा 
सम्पन्न गनुापने
स्िीकृत िावषाक 
योजनाको ५०% 
भन्दा कम भौततक 
पूिााधार योजना 
सम्पन्न भएको।
(आधार १,२)

मूल्याङ्कन अितधमा 
सम्पन्न गनुापने
स्िीकृत िावषाक 
योजनाको (५०-
८०)% सम्म 
भौततक पूिााधार 
योजना सम्पन्न
भएको।
(आधार १,२)

मूल्याङ्कन अितधमा
सम्पन्न गनुापने स्िीकृत 
िावषाक योजनाको ८०% 
भन्दा बढी भौनतक 
पूवावधार योजना सम्पन्न 
भएको।
(आधार १,२)

1. िावषाक प्रगतत र
समीक्षा प्रततिेदन।

2. भौततक पूिााधारको 
अिलोकन प्रततिेदन।

अंकभार 0 0.5 1



भौतिक पूवााधार : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
७.३.५ फोहोर 
मैला व्यिस्थापन
(स्थाससंऐ, २०७४
को दफा १२ को
उपदफा २ को ग

११)

कुनै नीततगत 
व्यिस्था नभएको
साथै फोहोर मैला 
व्यिखस्थत गना
नसवकएको।
(आधार १,२)

फोहोर मैला 
व्यिस्थापनको 
लातग नीततगत 
व्यिस्था गरी 

व्यिस्थापन गना
प्रारम्भ गररएको।
(आधार १,२)

फोहोर मैला 
व्यिस्थापनको लातग

स्पष्ट नीतत तनधाारण गरी 
फोहोर विसजान केन्र
बनाई एकीकृत फोहोर 
मैलाको व्यिस्थापन 

गररएको।
(आधार १,२)

1. फोहोर मैला 
व्यिस्थापनको 
नीततको प्रतत,

2. फोहोर विसजान 
केन्रको पररचयात्मक 

तखस्िर।

अंकभार 0 0.5 1



भौतिक पूवााधार : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
७.३.६ औद्योतगक 
पूिााधार
(स्थाससंऐ, २०७४
को दफा ११)

एक स्थानीय तह
एक उद्योग ग्रामको 
नीतत अनरुूप 
औद्यौतगक ग्रामको 
स्थापना नभएको
(आधार नचावहने)

औद्योतगकग्राम
लातग जग्गा एवकन 
गरी डी.पी.आर. 
तनमााण भएको
(आधार १, २)

औद्योतगकग्रामको तनमााण 
भई सञ्चालनमा आएको। 
(आधार १,२,३) 

1. जग्गाको प्रमाण
2. डी.पी.आर.
3. औद्योतगक ग्रामको 

तनतमात संरचना र
सञ्चालन कायावितध 

अंकभार 0 0.5 1
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क्षेत्रगत अंकभार
शासकीय प्रबन्ध 

9%

सङ्गठन तथा प्रशासन
8%

वावर्वक बजेट तथा योजना
तजुवमा व्यवस्थापन

11%

ववत्तीय एवम ्आर्थवक 
व्यवस्थापन

11%

सेवा प्रवाि
16%

न्यानयक 
कायवसम्पादन

7%

भौनतक पूवावधार
13%

सामाजजक समावेशीकरण
10%

वातावरण संरक्षण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन

9%

सिकायव र 
समन्वय
6%



छलफल र जजज्ञासा समाधान
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