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वातावरण सरंक्षण तथा ववपद् व्यवस्थापन:समग्र स्स्थति
सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार

९.१.१ विपद् 
व्यिस्थापन
(स्थाससंऐ, २०७४
को दफा ११
उपदफा २ को न)

विपद् व्यिस्थापनका 
लातग यस सम्बन्धी
योजना, नीततगत
व्यिस्था तथा 
आपतकातलन 
काययसञ्चालन केन्र 
लगायतका संरचागत 
व्यिस्था नभएको
तर सामान्य राहत 
वितरणमा तसतमत
भएको।
(आधार नचावहने)

विपद् व्यिस्थापनका 
लातग योजना 
लगायत यस 
सम्बन्धी ऐन, 
रणानीतत र 
कायययोजना तजुयमा 
भएको ।

(आधार १,२)

विपद् व्यिास्थापनका 
लातग योजना, ऐन, 
रणनीतत र कायययोजना 
तजुयमा भएको र सो
अनरुूप आपतकातलन 
काययसञ्चालन केन्र समेत 
सञ्चालन गरी विपद्
व्यिस्थापनको कायय
प्रारम्भ भएको।

(आधार १,२,३)

विपद् 
व्यिास्थापनका
लातग योजना, ऐन, 
रणानीतत र 
कायययोजना तजुयमा 
भएको र सो 
अनरुूप विपद् 
व्यिस्थापनको पूणय 
रूपमा कायायन्ियन 
भएको
तथा उद्धार र राहत 
सामग्रीहरूको 
उपलब्धताको 
सतुनश्चितता 
गररएको।
(आधार १,२,३,४)

1. विपद् व्यिास्थापन
योजना 

2. विपद् व्यिस्थापन 
ऐन, रणानीतत र 
कायययोजना

3. आपतकातलन 
काययसञ्चालन केन्र 
सञ्चालन भएको 

4. उद्धार राहत 
सामग्रीको अतभलेख

अंकभार 0 0.5 0.75 1



वातावरण सरंक्षण तथा ववपद् व्यवस्थापन:प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
९.२.१ िातािरणीय
प्रदूषण तनयन्त्रण
(जल, भतूम, ध्िनी, 
िाय ुर खाद्य)
(स्थाससंऐ, २०७४
को दफा ११ 
उपदफा ४ को ङ 
१,२३ र २६)

िातािरणीय प्रदूषण 
तनयन्त्रणका लातग 
कुनै काययक्रम 
नरहेको।

(आधार नचावहने)

िातािरणीय प्रदूषण 
तनयन्त्रणका लातग
काययक्रम रहेता पतन 
प्रभािकारी नभएको।

(आधार १)

िातािरणीय प्रदूषण 
तनयन्त्रणका काययक्रम 
प्रभािकारी रूपमा 
कायायन्ियन भएको र िाय ु
प्रदूषणको स्तर राविय 
मापदण्ड अनरुूप भएको।

(आधार १,२,३)

1. िावषयक िजेट तथा 
काययक्रम,

2. प्रदूषणस्तरको 
मापन(नमुना) 

3. िाय ुप्रदूषणको स्तर 
खलेुको प्रततिेदन

अंकभार 0 0.5 1



वातावरण सरंक्षण तथा ववपद् व्यवस्थापन:प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
९.२.२ 
वातावरणमैत्री 
पूवााधार

स्थानीय िातािरण 
ऐन, िातािरणमैत्री
नीतत तथा काययक्रम 
नभएको

(आधार नचावहने)

स्थानीय िातािरण 
ऐन, िातािरणमैत्री
नीतत तथा काययक्रम  
कायायन्िनय भई 
िातािरणमैत्री 
स्थानीय शासनका
पूिायधार परुा गरी  
कम्तीमा १ िटा 
िडालाई 
िातािरणमैत्री िडा 
घोषणा गरेको 
(आधार १,२)

स्थानीय िातािरण ऐन,
िातािरणमैत्री नीतत तथा 
काययक्रम कायायन्ियन भई 
िातािरणमैत्री स्थानीय 
शासनका पूिायधार परुा  
गरी िातािरणमैत्री स्थानीय 
तह घोषणा गरेको 

(आधार १,२,३,४)

1. िातािरणमैत्री स्थानीय 
नीतत

2. िातािरणमैत्री िडा
घोषणाको प्रततिेदन

3. िातािरणमैत्री स्थानीय 
तह घोषणाको प्रततिेदन

4. स्थानीय िातािरण ऐन

अंकभार 0 0.5 1



वातावरण सरंक्षण तथा ववपद् व्यवस्थापन:प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

९.२.३ विपद् 
जोश्चखम क्षेत्रको 
पवहचान र 
नक्साङ्कन 
(स्थाससंऐ, 
२०७४ को दफा
११ उपदफा २
को न ४)

विपद् जोश्चखम 
क्षेत्रको पवहचान र 
नक्साङ्कन 
नभएको।

(आधार नचावहने)

विपद् जोश्चखम 
क्षेत्रको पवहचान र 
नक्साङ्कन भएको
तर सो अनसुार 
काययक्रम तजुयमा 
नभएको।

(आधार १)

कायययोजना बमोश्चजम 
विपद् जोश्चखम क्षेत्रको 
पवहचान र नक्साङ्कनका 
आधारमा काययक्रम
तजुयमा गरी कायायन्ियन 
गररएको।
(आधार १,२,३)

1. जोश्चखमक्षेत्रको नक्सा
2. िावषयक िजेट तथा

कायािम
3. सम्पन्न आयोजनाको 

सूची

अंकभार 0 0.5 1



वातावरण संरक्षण तथा ववपद् व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
९.३.१ िातािरणीय
क्षेत्र प्रिद्धयनमा बजेट 
वितनयोजन

िावषयक रूपमा बाल 
उद्यान/खलुाके्षत्र 
हररयालीक्षेत्र 
विस्तारका लातग
समानीकरण 
अनदुानको १ % 
भन्दा कम बजेट 
वितनयोजन तथा 
कायायन्ियन भई 
चौतारीहरू िा 
पोखरीहरू िा सडक
हररयाली क्षेत्र विस्तार 
भएको।
(आधार १)

िावषयक रूपमा बाल 
उद्यान/खलुाके्षत्र 
हररयालीक्षेत्र 
विस्तारका लातग
समानीकरण 
अनदुानको १-३ % 
बजेट वितनयोजन तथा 
कायायन्ियन भई 
चौतारीहरू िा 
पोखरीहरू िा सडक
हररयाली क्षेत्र विस्तार 
भएको।
(आधार १)

िावषयक रूपमा बाल 
उद्यान/खलुाके्षत्र 
हररयालीक्षेत्र विस्तारका 
लातग समानीकरण 
अनदुानको ३ % भन्दा 
बढी बजेट वितनयोजन तथा 
कायायन्ियन भई चौतारीहरू 
िा पोखरीहरू िा सडक 
हररयाली क्षेत्र विस्तार 
भएको।
(आधार १)

िावषयक िजेट तथा काययक्रम

अंकभार 0 0.5 1



वातावरण संरक्षण तथा ववपद् व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार
९.३.२ िातािरण 
संरक्षणमा टोल
विकास संस्था, 
नागररक तथा तनजी 
क्षेत्र र गै.स.स.को 
सहभातगता

िातािरण 
संरक्षणका कुनै
पतन काययक्रममा 
टोल विकास 
संस्था, नागररक
तथा तनजी क्षेत्र र 
गै.स.स.को 
सहभातगता 
नरहेको।

(आधार नचावहने )

िातािरण 
संरक्षणका ५०%
सम्म काययक्रममा 
टोल विकास संस्था,
नागररक तथा तनजी 
क्षेत्र र गै.स.स.को 
सहभातगता रहेको।

(आधार १,२)

िातािरण संरक्षणका
५०% भन्दा बढी 
काययक्रममा टोल विकास 
संस्था, नागररक तथा
तनजी क्षेत्र र गै.स.स.को 
सहभातगता रही िातारण 
संरक्षण सम्बन्धी 
योजनाहरू कायायन्ियन 
आएको।
(आधार १,२)

1. काययक्रममा नागररक 
तथा तनजी क्षेत्रको 
सहभातगता झल्कने
दस्तािेजको प्रतत

2. स्थानीय 
जनसहभातगता नीतत।

अंकभार 0 0.5 1



वातावरण संरक्षण तथा ववपद् व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थति

विषय सम्बन्धी
सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

९.३.३ स्थानीय 
विपद् व्यिस्थापन 
कोषमा बजेट 
वितनयोजन र खचय
(िावषयक रूपमा)

तोवकएको छैन ।

(आधार नचावहने)

कूल पूूँजीगत 
बजेटको ०.५% 
सम्म तबतनयोजन
भई विपद् 
व्यिस्थापनको पूिय 
तयारी िा प्रततकायय 
िा पनुलायभको
लातग वितनयोश्चजत 
बजेटको कम्तीमा
५० प्रततशत बजेट 
खचय भएको
(आधार १,२)

कूल पूूँजीगत बजेटको
०.५% भन्दा िढी
वितनयोजन भई विपद्
व्यिस्थापनको पूिय तयारी 
िा प्रततकायय िा 
पनुलायभको लातग 
वितनयोश्चजत बजेटको
कम्तीमा ५० प्रततशत 
बजेट खचय भएको
(आधार १,२)

1. िावषयक िजेट तथा
काययक्रम,

2. विपद् व्यिस्थापन 
कोषमा जम्मा रकम
र खचयको वििरण 

अंकभार 0 0.5 1



वातावरण संरक्षण तथा ववपद् व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थति

विषय सम्बन्धी
सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

९.३.४ टोल विकास
संस्था गठन तथा 
सञ्चालन

टोल विकास संस्था
गठन र सञ्चालन 
सम्बन्धी कुनै काननु 
नभएको र कुनै पतन
बस्तीमा टोल विकास 
संस्था गठन 
नभएको।

(आधार नचाहिने)

टोल विकास संस्था
गठन र सञ्चालन 
सम्बन्धी काननु 
तजुयमा भई केही
िस्तीहरुमा टोल 
विकास संस्था गठन 
भएको ।

(आधार १,२)

टोल विकास संस्था गठन र 
सञ्चालन सम्बन्धी काननु 
तजुयमा भई सो काननुका 
आधारमा ८० % भन्दा 
बढी घरधुरी टोल ववकास 
संस्थामा आवद्ध भई 
सञ्चालन भएको।
(आधार १,२,३ )

1. टोल विकास संस्था
गठन र सञ्चालन 
सम्बन्धी काननु को
प्रतत, 

2. टोल विकास सस्थामा
आिद्ध सदस्यहरुको 
संख्या

3. स्थानीय तहको बस्तगुत 
वििरण

अंकभार 0 0.5 1



वातावरण संरक्षण तथा ववपद् व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थति

विषय सम्बन्धी
सूचक कमजोर सामान्य उत्तम प्रमाणीकरणको आधार

९.३.५ 
एम्बलेुन्स, 
अग्नी तनयन्त्रण 
जस्ता 
आकश्चस्मक 
सेिाहरुको 
उपलब्धता

एम्बलेुन्स, 
अग्नी तनयन्त्रण 
जस्ता 
आकश्चस्मक 
सेिाहरु 
उपलब्ध 
नभएको ।

(आधार 
नचावहने)

एम्बलेुन्स, अग्नी 
तनयन्त्रण जस्ता
आकश्चस्मक 
सेिाहरुमा 
५०% सम्म 
जनसंख्याको
पहुूँच भएको।

(आधार १)

एम्बलेुन्स, अग्नी
तनयन्त्रण जस्ता
आकश्चस्मक 
सेिाहरुमा ५०% 
भन्दा िढी 
जनसंख्याको पहुूँच 
भएको।

(आधार १,२)

1.एम्बलेुन्स, अग्नी
ननयन्त्रण जस्ता
सेवािरुको सचुी

2.आकश्चस्मक 
सेिाहरुको 
पहुूँचको समीक्षा
प्रततिेदन 

अंकभार 0 0.5 1



मलु्याङ्कनको नजजजाको सारंश
समग्र अिस्था प्रवक्रयागत अिस्था पररमाणात्मक अिस्था
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क्षेत्रगत अंकभार
शासकीय प्रबन्ध 

9%

सङ्गठन तथा प्रशासन
8%

वावषाक बजेट तथा योजना
तजुामा व्यवस्थापन

11%

ववत्तीय एवम ्आर्थाक 
व्यवस्थापन

11%

सेवा प्रवाि
16%

न्यानयक 
कायासम्पादन

7%

भौनतक पूवााधार
13%

सामाजजक समावेशीकरण
10%

वातावरण संरक्षण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन

9%

सिकाया र 
समन्वय
6%



छलफल र जजज्ञासा समाधान



धन्यवाद


