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कागजातह� हेनु�होस

�.स. �िकयाको चरण ��ा�वत �म�त स�� �मती न�तजा

३ �ज.स.स.बाट मू�ा�न गन� तय �म�त २०८०-२-१८ २०७९-९-२२ स��

४ �ज.स.स.बाट �ार��क न�तजा तयार २०८०-२-३२ २०७९-९-२२ २३

५ �ज.स.स.बाट तयार �ार��क न�तजामा गापा/नपाको पृ�पोषण २०८०-३-१६ २०७९-९-२७ स��

६ �ज.स.स.बाट अ��म न�तजा तयार २०८०-३-३१ २०७९-९-२७ ६०.५

�.सं. सूचक �ा�ा�

नपा/
गापाबाट
�ार��क
न�तजा

�ज.स.स.बाट
�ार��क
न�तजा

�ज.स.स.बाट
अ��म न�तजा

1 १.१.१ म�मकालीन खच� संरचना स�हत �व�नयोजन ऐन, आ�थ�क ऐन र वािष�क
बजेट तथा काय��मला◌�इ असार १० गते�भ� सभामा पेश गर� सभाबाट असार
मसा�स�मा पा�रत ग�रएको। (�ानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा
७१)

1.00 1 0 0

2 १.१.२.१ एक�कृत/आव�धक �वकास योजना तजु�मा गद� भौगो�लक सूचना
�णाली (Geographical Information System) मा आधा�रत रही
�ानगत आधार(Spatial Based) मा तयार भएको ।

0.50 0 0 0

3 १.१.२.२ एक�कृत/आव�धक �वकास योजना तजु�मा गद� सो योजनामा �ोत
न�ा स�हत भू-उपयोग योजना, यातायात गु�योजना, वातावरण �व�ापन
योजना, �ानीय पूव�धार �वकास योजना, �ानीय आ�थ�क �वकास योजना र
सामा�जक �वकास योजना समेत समावेश गर� सभाबाट �ीकृत ग�रएको।

0.50 0.5 0 0

4 १.१.३ एक�कृत आव�धक �वकास योजना तजु�मा गद� सो योजना काय��यनका
ला�ग योजना अव�धभरका �न�म� आव�क �ोत र साधनको अनुमान स�हत
प�रयोजनाको सूची तयार ग�रएको (�ानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
दफा २४ (४)

1.00 1 0 0

5 १.१.४ �ानीय तहको �े�मा काय�रत गैरसरकार� सं�ा र सामुदा�यक
संघसं�ाले आ�नो वािष�क योजना, काय��म तथा बजेट �ानीय तहको
वािष�क योजना, काय��म तथा बजेटमा समावेश गरेर मा� काय��यनमा
�ाउने गरेको। (�ानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २५ (२) (ख)

1.00 1 0 1

6 १.१.५ �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा �नध�रण स�म�तले फागुन म�हना�भ�
आगामी वष�का ला�ग �ोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा �नध�रण
गर� सो सीमाअनुसार सभाबाट बजेट तथा काय��म पा�रत भएको ।(�ानीय
सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ (३) (ग)

1.00 1 0 0

7 १.१.६ आगामी आ.व.को बजेट ��ेपण गद� आगामी आ�थ�क वष�प�छको थप दईु
वष�को समेत बजेट ��ेपण गरेको । (�ानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
दफा ६६ (३) र (६)

1.00 1 0 0

8 १.१.७.१ वािष�क बजेट तथा काय��मको तजु�माका ला�ग �ोत अनुमान तथा
बजेट सीमा �नध�रण स�म�त गठन भई सो स�म�तले आगामी आ.व.का ला�ग
�वषयगत �े�को बजेट सीमा �नध�रण गरेको र सोही सीमा�भ� रही �वषयगत
�े�को वजेट तथा काय��म तजु�मा गरेको । (�ानीय सरकार स�ालन ऐन,
२०७४ को दफा ६६)

0.50 0.5 0 0.5
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9 १.१.७.२ आगामी वष�को बजेट सीमालाई चालु आ.व.को वैशाख १५ गते�भ�
�मुख �शासक�य अ�धकृतले �वषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा स�म�तलाई
उपल� गराएको । (�ानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६)

0.50 0.5 0 0.5

10 १.१.८.१ जुनसुकै �ोतबाट �ा� भएको चल अचल स���को �ज�ी आ�ानी
ब�धी लगत राखेको ।

0.50 0.5 0 0.5

11 १.१.८.२ जुनसुकै �ोतबाट �ा� भएको चल अचल स���को �योग गन�को
भप�ई स�हतको सहायक खाता रहेको ।

0.50 0.5 0 0.5

12 १.१.९ बजेट तथा काय��म तजु�मा गद� संघ र �देशबाट �ा� माग�दश�नको
पालना भएको।

1.00 1 0 1

13 १.१.१०.१ वािष�क बजेट तथा काय��मको तजु�माका ला�ग �ानीय तहको
उपा�� वा उप�मुखको संयोजक�मा बजेट तथा काय��म तजु�मा स�म�त
गठन भई सो स�म�तको बैठक ब�े गरेको । (�ानीय सरकार स�ालन ऐन,
२०७४ को दफा ६७)

0.50 0.5 0 0

14 १.१.१०.२ वािष�क बजेट तथा काय��मको तजु�माका ला�ग स�म�तले �नध�रण
गरेको बजेट सीमा�भ� रही �ानीय योजना तथा काय��मलाई �ाथ�मक�करण
गर� बजेट �व�नयोजन गन� ग�रएको। (�ानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को
दफा ६७)

0.50 0.5 0 0

15 १.१.११ वैदे�शक सहायतामा स�ा�लत काय��मह� नेपाल सरकारको �ीकृ�त
�लएर मा� स�ालन ग�रएको । (अ�र-सरकार �व� �व�ापन ऐन, २०७४ को
दफा १२-४)

1.00 1 0 1

16 १.१.१२.१ �ानीय तहले आ��रक ऋण �लनुअ�घ नेपाल सरकारको सहम�त
�लई राि�� य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगले �नध�रण गरेको सीमा�भ� �लने
ग�रएको । (अ�र-सरकार� �व�ीय �व�ापन ऐन, २०७४ को दफा १४-३ र
16-1)

0.50 0.5 0 0.5

17 १.१.१२.२ �ानीय तहले आ��रक ऋण �लनुअ�घ �ानीय तहको ऋण
दा�य�को अ�ाव�धक अ�भलेख रा�खएको। (अ�र-सरकार� �व�ीय
�व�ापन ऐन, २०७४ को दफा १४-३ र 16-1)

0.50 0.5 0 0.5

18 १.१.१३ आगामी आ�थ�क वष�को ला�ग आय-�यको ��ेपण गर� यसस��ी
��तवेदनलाई ��ेक वष�को पौष मसा��भ� सङघीय अथ� म�ालयमा पेश
गरेको । (अ�र-सरकार� �व� �व�ापन ऐनको दफा १८)

1.00 0 0 0

19 १.१.१४ सं�चत कोषको �व�ापनका ला�ग एकल खाताको �योग हुने गरेको। 1.00 1 0 1

20 १.१.१५ �ानीय तहमा रहेका �व�भ� कोषह�को �व�ा तथा स�ालन गद�
कानून बनाएर मा� गन� ग�रएको।

1.00 1 0 1

Previous 2 3 4 5 6 Next

Copyright © 2022 FRAPP All Rights Reserved.

1


