
भैरवी गाउँपा�लका
�ानीय तह सं�ागत �मता �मू�ा�न
Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA)

१. शासक�य �व�

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

१.१ सम� ���त

१.१.१ सभाको स�ालन �ि�या (�ानीय ससरकार स�ालन ऐनको दफा १९)

�माणीकरणको आधार:
• सभाका सद�ह�लाई �दएको प�को काय�लय
��त

• �व�ुतीय मा�म �योग ग�रएको �माण

   कैिफयत

सभाको बैठक अगावै सद�ह�लाई छलफल र �नण�यका �वषय ह�को जानकार� गराउने नग�रएको। (आधार नचा�हने)

सभाको बैठक भ�ा अगावै सद�ह�लाई छलफल र �नण�य गनु�पन� �वषयह�को �� �पमा �ल�खत प� माफ� त जानकार� गराउने ग�रएको। (आधार १)

सभाको बैठक हुने �म�तको ७ �दन भ�ा कम अव�धमा सद�ह�लाई छलफल र �नण�य गनु�पन� �वषयह� �� �पमा जानकार� गराउने ग�रएको । (आधार १,२)

सभाको बैठक भ�ा ७ �दन अगावै सद�ह�लाई छलफल र �नण�य गनु�पन� �वषयह� �� �पमा �ल�खत जानकार� गराउने ग�रएको । (आधार १,२)

१.१.२ काय�पा�लकाको �नण�य �ि�या (�ाससंऐ दफा १७)

�माणीकरणको आधार:
• काय�सूची।छलफलको �वषय

• काय�पा�लकाको बैठकको उप���त र �नण�य
पु��का

• सद�ह�ले आ�नो �भ� मत उ�ेख गरेको भए,
सोको अ�भलेख

   कैिफयत

छलफलका �वषय र सो को �नण�य �मुखले भने अनुसारमा� हुने गरेको । (आधार नचा�हने)

छलफलका �वषय र सोको �नण�य काय�पा�लकामा पेश भएको काय�सूची बमो�जम हुने गरेको । (आधार १,२)

�नण�य गनु� पन� �वषयमा खुला �पमा छलफल भई बहुमतको आधारमा �नण�य हुने गरेको । (आधार १, २)

खु�ा �पमा छलफल भई सव�स�त �पमा �नण�यह� हुने गरेको। (आधार १, २,३)

१.१.३ सभा। काय�पा�लकाले बनाएका �ानीय कानून (ऐन, �नयम, �नद��शका, काय��व�ध र मापद�) तथा �नण�यह�को साव�ज�नक�करण (�ाससंऐ
दफा १०को ३, नेपालको सं�वधानको धारा २७, सूचनाको हक)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

सभा/काय�पा�लकाले बनाएका �ानीय कानून तथा �नण�यह�को साव�ज�नक�करण गन� नगरेको। (आधार नचा�हने)

सभा/काय�पा�लकाले बनाएका �ानीय कानून तथा �नण�यह�को साव�ज�नक�करण गद� कानुनह� �ानीय राजप�मा �का�शत गरेको तर �नण�य साव�ज�नक गन� नगरेको।
(आधार १)

सभा/काय�पा�लकाले बनाएका �ानीय कानून तथा �नण�यह�को साव�ज�नक�करण गद� कानुनह� �ानीय राजप�मा �का�शत गरेको र �नण�यह� सूचना पाटी माफ� त मा�
साव�ज�नक गन� गरेको। (आधार १, २)

सभा/काय�पा�लकाले बनाएका �ानीय तथा �नण�यह�को साव�ज�नक�करण गद� कानुनह� �ानीय राजप�मा �का�शत गर� �नण�यह� वेबसाईट, सूचना पाटी र अ� स�ार
मा�म माफ� त साव�ज�नक गन� गरेको। (आधार १, २, ३)



भैरवी गाउँपा�लका
�ानीय तह सं�ागत �मता �मू�ा�न
Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA)

१. शासक�य �व�

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

१.२ �ि�यागत ���त

१.२.१ सभा र काय�पा�लकाका स�म�त/उप-स�म�त स�ालन स��ी काय��व�ध (�ाससंऐ दफा १४, ४६, ६५, ६६,६७)

�माणीकरणको आधार:
• काय��व�धको ��त    कैिफयत

�ाससंऐनमा �व�ा भएका काय�पा�लकाका स�म�त/उपस�म�तह�को बैठक र सभा स�ालन स��ी कुनै काय��व�ध �नम�ण नग�रएको । (आधार नचा�हने)

�ाससंऐनमा �व�ा भएका काय�पा�लकाका केही स�म�त/उपस�म�तह�को बैठक र सभा स�ालन स��ी काय��व�ध �नम�ण भएको तर काय��यन नभएको। (आधार १)

�ाससंऐनमा �व�ा भएका काय�पा�लकाका सबै स�म�त/उपस�म�तह�को बैठक र सभा स�ालन स��ी काय��व�ध �नम�ण भई काय��यन भएको। (आधार १, २,)

१.२.२ काय�पा�लकाको बैठक स�ालन (बैठक बोलाउने, �म�त �ान तो�े, काय�सूची उपल� गराउने, गणपूरक सं�ा, �नण�य पु��कामा ह�ा�र,
�नण�यमा असहम�त आ�द) (�ाससंऐ दफा १७)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

काय�पा�लकाको बैठक स�ालनको �व�ध �नध�रण नभएको। (आधार नचा�हने)

काय�पा�लकाको बैठक �नध��रत �व�ध अनु�प आ�शकं �पमा पालना भएको। (आधार १,२,३)

काय�पा�लकाको बैठक �नध��रत �व�ध अनु�प स�ालन हुने गरेको। (आधार १,२,३)

१.२.३ आ��रक �नय�ण �णाली (�ाससंऐ दफा ७८)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

गाउं/नगरपा�लकाको आ��रक �नय�ण �णाली तयार नभएको। (आधार नचा�हने)

गाउँ/नगरपा�लकाको आ��रक �नय�ण �णाली तयार भएको तर काय��यन नभएको। (आधार १)

गाउँ/नगरपा�लकाको आ��रक �नय�ण �णालीका तयार गर� पूण� �पमा काय��यन गर� �नय�मत अनुगमन र पृ�पोषण भएको । (आधार १,२,३)

१.२.४ �ानीय तहका पदा�धकार� ह�को स��ी �ववरण (�ाससंऐ दफा ११०)

�माणीकरणको आधार:
• �ानीय तहमा स��ी �ववरण पेश गरेको दत�
पु��का

• �देश सरकारमा स��ी �ववरण पठाएको प�को
��त

   कैिफयत

�ानीय तहका पदा�धकार�ले कानुन बमो�जम पेश गनु�पन� स��ी �ववरण पेश नगरेको । (आधार नचा�हने)

�ानीय तहका पदा�धकार� ह� म�े केहीले कानुन बमो�जम पेश गनु�पन� स��ी �ववरण पेश गरेको । (आधार १)

�ानीय तहका पदा�धकार� ह� सबैले कानुन बमो�जम पेश गनु�पन� स��ी �ववरण पेश गरेको । (आधार १,२)



भैरवी गाउँपा�लका
�ानीय तह सं�ागत �मता �मू�ा�न
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१. शासक�य �व�

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

१.३ प�रमाणा�क ���त

१.३.१ मू�ा�न अव�धमा बसेको काय�पा�लकाको बैठक सं�ा (�ाससंऐ दफा १७, बैठककाय� स�ालन �नयमावली)

�माणीकरणको आधार:
• �नण�य पु��का

• समी�ा भएको बैठकको �नण�य पु��का

   कैिफयत

मा�सक �पमा �नय�मत बैठक नबसेको। (आधार १)

म�हनामा १ पटक बैठक बसेको। (आधार १)

म�हनामा क�ीमा १ पटक बैठक बसी पूव� �नण�यह�क काय��यन अव�ा बारेमा समी�ा गन� गरेको। (आधार १ र २)

१.३.२ लेखा �णालीमा SUTRA को �योग (�ाससंऐ दफा ७२)

�माणीकरणको आधार:
• योजना तथा बजेटको अ�भलेख

• खच�को ��तवेदन

   कैिफयत

SUTRA �योग नभएको (आधार नचा�हने)

योजना र बजेटमा मा� SUTRA �योग भएको (आधार १)

योजना, बजेट र खच�मा SuTRA �योग भएको (आधार १,२)
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२. संगठन तथा �शासन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

२.१ सम� ���त

२.१.१ गाउँ/नगरपा�लकाको �मता �वकास । (�ाससंऐ को दफा १०२

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

�मता �वकास योजना तयार नभएको र �मता �वकास काय��मका ला�ग बजेट �व�नयोजन नभएको। (आधार नचा�हने)

�मता �वकास योजना तयार भएको तर बजेट �व�नयोजन नभएको । (आधार १)

�मता �वकास योजना तयार भई वािष�क ल�को ६० ��तशत भ�ा बढ� काय��वयन भएको। (आधार १,२)

�मता �वकास योजना तयार भई वािष�क ल�को ८० ��तशत भ�ा बढ� काय��वयन भएको। (आधार १,२)

२.१.२ ��तवेदन तथा �ववरण �ेषण। (�ाससंऐ दफा ७६ (५) र अ�र-सरकार� �व� �व�ापन ऐन, दफा ३(३))

�माणीकरणको आधार:
• चौमा�सक ��तवेदन पठाएको काय�लय ��त

• चलानी र�ज�� र वा इमेल को ��त

   कैिफयत

सङ्घ र �देशलाई पठाउनुपन� ��तवेदन र �ववरणह� नपठाईएको। (आधार नचा�हने)

सङ्घ र �देशलाई पठाउनुपन� ��तवेदन र �ववरणह� तोिकएको समय भ�ा िढलो गर� पठाईएको । (आधार १,२)

सङ्घ र �देश लाई पठाउनुपन� ��तवेदन र �ववरणह� �नय�मत �पमा तोिकएको समयमा पठाइएको । (आधार १,२)

सङ्घ र �देशलाई पठाउनुपन� ��तवेदन र �ववरणह� �नय�मत �पमा तोिकएको समयमा पठाई �ववरणह� काय�लयको वेबसाइटमा रा�खएको। (आधार १,२,३)
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२. संगठन तथा �शासन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

२.२ �ि�यागत ���त

२.२.१ �वषयगत �वभाग।महाशाखा शाखा/ उपशाखा/एकाइह� एवं जनश��को काम, कत��, अ�धकार र �ज�ेवार�को काय��ववरण । (�ाससंऐ दफा
८अनुसार)

�माणीकरणको आधार:
• संरचनागत काय� �ववरणको ��त

• संरचना तथा जनश��को काय� �ववरणको ��त

• वेवसाइटमा काय� �ववरण रा�खएको �लकं

   कैिफयत

कुनै प�न संरचनाको काय��ववरण नै तयार नभएको। (आधार नचा�हने)

केही मा� संरचनाको काय��ववरण तयार भएको तर काय��यन नभएको। (आधार १ वा २, ३)

सबै संरचना तथा काय�रत जनश��को काय��ववरण तयार गर� काय��यनमा �ाइएको तथा �ववरणह�लाई वेवसाइटमा रा�खएको । (आधार १,२,३)

२.२.२ �ायी पदपूत� नगन� भ�नएका पदह�मा करारबाट मा� पदपू�त�। (ऐनको दफा ८को उपदफा ८,९)

�माणीकरणको आधार:
• कम�चार�ह�को दरब�ी �ववरण वा �ीकृत O&M
��तवेदन

• काय�रत कम�चार� (�ायी, अ�ायी, करार) को
�ववरण

• करारमा काय�रत कम�चार�ह�को करार स�झौता
(एकै �कृ�तका �वषयका ला�ग, एक नमुना TOR)

   कैिफयत

ऐन लागु भैसकेप�छ प�न �ायी पदपूत� नगन� भ�नएका पदह�मा प�न �ायी पदपूत� ग�रएको। (आधार नचा�हने)

ऐन लागु भैसकेप�छ �ायी पदपूत� नगन� भ�नएका पदह�मा करारवाट सेवा �लईएको तर अव�ध, पा�र��मक र अ� सु�वधा करार स�झौतामा �� नभएको। (आधार १,२)

ऐन लागु भैसकेप�छ �ायी पदपूत� नगन� भ�नएका पदह�मा करारवाट मा� सेवा �लईएको र करार सेवाको अव�ध पा�र��मक र अ� सु�वधा करार स�झौतामा उ�ेख
ग�रएको। (आधार १,२, ३)

२.२.३ कम�चार�ह�को काय� स�ादन स�झौता । (�ाससंऐ दफा १०कोअनुसार)

�माणीकरणको आधार:
• काय� स�ादन गन� भ�े �नण�य उ�े�खत पु��का

• �शासक�य अ�धकृत र �मुख/अ�� �वचको काय�
स�ादन स�झौताको ��त

• सबै शाखा �मुख र �शासक�य अ�धकृत �वचको
काय� स�ादन स�झौताको ��त

   कैिफयत

काय� स�ादन स�झौता �योगमा नआएको । (आधार नचा�हने)

�मुख/अ�� र �मुख �शासक�य अ�धकृतबीच मा� काय� स�ादन स�झौता भएको । (आधार १,२ )

�मुख/ अ�� र �मुख �शासक�य अ�धकृतबीच र �.�.अ र �वभाग।महाशाखा/शाखा �मुख बीच काय� स�ादन स�झौता भएको । (आधार १,२,३)
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२. संगठन तथा �शासन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

२.३ प�रमाणा�क ���त

२.३.१ जनश�� �मता �वकासमा लगानी (�ाससंऐ दफा १०कोअनुसार वनेको काय��व�ध)

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क बजेट तथा खच�को ��तवेदन    कैिफयत

कूल चालु खच�को ०.५% भ�ा कम। (आधार १)

कूल चालु खच�को ०.५% -१.५ % स�। (आधार १)

कूल चालु खच�को १.५ % भ�ा बढ�। (आधार १)

२.३.२ �मुख �शासक�य अ�धकृतको उप���त �दन (आ�नो �े��भ� काजमा रहेको अवधी समेत) (�ाससंऐ दफा ८अनुसार को काय� स�ादन
�भावका�रता)

�माणीकरणको आधार:
• हा�जर र�ज�� र वा ई-हा�जर�को �व�ेशणा�क
�ववरण

   कैिफयत

म�ालयले तोकेको �.�.अ. कूल काय� �दनको ५०% भ�ा कम उप���त भएको। (आधार १)

म�ालयले तोकेको �.�.अ. कूल काय� �दनको ५०% दे�ख ७५% स� उप���त भएको (आधार १)

म�ालयले तोकेको �.�.अ. कूल काय� �दनको ७५% भ�ा बढ� उप���त भएको। (आधार १)

२.३.३ �मता �वकास काय��ममा पदा�धकार� र कम�चार�ह�को सहभा�गता। (�ाससंऐ को दफा १०कोअनुसार वनेको काय��व�ध) (यस दफामा
पदा�धकार� भ�ाले गाउँ।नगर सभाका सद�ह�लाई बुझाउनेछ । गणना गद� पदा�धकार� र कम�चार�ह�को छु�ाछु�ै गणना गनु�पन�छ।)

�माणीकरणको आधार:
• कम�चार�ह�को दरब�ी �ववरण वा �ीकृत O&M
र पदा�धकार�ह�को �ववरण

• काय�रत कम�चार� (�ायी, अ�ायी, करार स�हत)
को �ववरण

• पदा�धकार� र कम�चार�को �मता �वकास
काय��मको ��तवेदन (ता�लम योजना, हा�जर
लगायतका �ववरण स�हत)

   कैिफयत

कूल पदा�धकार� र कम�चार�को ४० ��तशत भ�ा कम (आधार १,२,३)

कूल पदा�धकार� र कम�चार�को ४० ��तशत दे�ख ६० ��तशत स� (आधार १,२,३)

कूल पदा�धकार� र कम�चार�को ६० ��तशत भ�ा बढ� (आधार १,२,३)
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३. वािष�क बजेट तथा योजना �व�ापन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

३.१ सम� ���त

३.१.१ वािष�क बजेट तथा काय��म र आव�धक योजना तजु�मा। (�ाससंऐ को दफा २अनुसार)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

Spatial Based आव�धक �वकास योजना, म�कालीन खच� संरचना तयार नभएको। (आधार नचा�हने)

Spatial Based आव�धक योजना तयार भएको तर म�कालीन खच� संरचना र वािष�क बजेट तथा काय��म आव�धक योजनामा आधा�रत नभएको (आधार १)

एक�कृत भूउपयोग योजना, यातायात गु� योजना, वातावरण �व�ापन योजना समेत समावेश भएको GIS Based Spatial Plan मा आधा�रत आव�धक �वकास योजना
अनुसार म�कालीन खच� संरचना तथा वािष�क काय��म तथा बजेट तयार भएको। (आधार १,२)

एक�कृत भूउपयोग योजना, यातायात गु� योजना, वातावरण �व�ापन योजना समेत समावेश भएको GIS Based Spatial Plan मा आधा�रत आव�धक �वकास योजना
तयार भई सो आधारमा म�कालीन खच� संरचना स�हतको वािष�क बजेट तथा काय��म तजु�मा भएको।(आधार १,२,३)

३.१.२ बजेट तथा काय��म तजु�मा र पा�रत गन� काय�मा संब� स�म�त र सम�य ( �ाससंऐ को दफा ६५, ६६ र ६७)

�माणीकरणको आधार:
• स�म�तह� गठन गन� �नण�य भएको �नण�य पु��का

• राज� परामश� स�म�तको �नण�यको ��त

   कैिफयत

�ानीय राज� परामश� स�म�त, �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा �नध�रण स�म�त र बजेट तथा काय��म तजु�मा स�म�त गठन नभएको (आधार नचा�हने)

�ानीय राज� परामश� स�म�त, �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा �नध�रण स�म�त र बजेट तथा काय��म तजु�मा स�म�त गठन भई यसको बैठकह� बसेको (आधार १,३)

वािष�क बजेट तथा काय��म तजु�मा स�म�त, �ानीय राज� परामश� स�म�त र �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा �नध�रण स�म�तले आ�नो काय��ज�ेवार� अनुसार सबै काय�
स�ादन गन� गरेको । (आधार १,२,३)

वािष�क बजेट तथा काय��म तजु�मा गद� �ानीय राज� परामश� स�म�त, �ोत अनुमान तथा बजेट सीमा �नध�रण स�म�त र बजेट तथा काय��म तजु�मा स�म�तको �सफार�स
बमो�जम तजु�मा भएको। (आधार १,२,३)
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३. वािष�क बजेट तथा योजना �व�ापन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

३.२ �ि�यागत ���त

३.२.१ दीगो �वकासका ल�ह�को �ानीयकरण (�ाससंऐ को दफा २अनुसार )

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

दीगो �वकासका ल�ह�को �ानीयकरणका ला�ग नी�त तथा काय�योजना तयार नभएको। (आधार नचा�हने)

दीगो �वकासका ल�ह�को �ानीयकरणका ला�ग नी�त तथा काय�योजना तयार भई आव�धक र वािष�क योजनामा समावेश भएको । (आधार १,२)

दीगो �वकासका ल�ह�को �ानीयकरणका ला�ग �� नी�त तथा काय�योजना तजु�मा भई वािष�क योजनामा समावेश गर� काय��यन भएको । (आधार १,२,३)

३.२.२ �वषय�े�गत �पमा बजेट �स�ल� �नध�रण (�ाससंऐ को दफा ६६ को अनुसार)

�माणीकरणको आधार:
• बजेट �स�लङ �नध�रण गरेको �नण�य पु��का

• योजनाको �ाथ�मकता �नध�रणको �नण�य

   कैिफयत

�वषय�े�गत �पमा बजेट �स�ल� �नध�रण नग�रएको। (आधार नचा�हने)

�ाथ�मकता �े� �नध�रण गर� �वषय�े�गत �पमा बजेट �स�ल� �नध�रण ग�रएको । (आधार १,२)

�ाथ�मकता �े� �नध�रण गर� �वषय�े�गत �पमा बजेट �स�ल� �नध�रण गर� काय��म तजु�मा ग�रएको। (आधार १,२,३)

३.२.३ बजेट ��ुती तथा �ीकृ�त (�ाससंऐ को दफा ७अनुसार)

�माणीकरणको आधार:
• सभामा बजेट पेश गरेको अ�भलेख

• सभाको बैठक, उप���त र �नण�य पु��का

   कैिफयत

असार १० गते�भ�मा आगामी आ.व.को आय �य अनुमान स�हत बजेट तथा काय��म सभामा पेश नभएको र अषाढ मसा�मा �ीकृत नभएको। (आधार नचा�हने)

असार १० गते प�ात बजेट पेश भए प�न अषाढ मसा��भ� �ीकृत भएको। (आधार १,२)

असार १० गते�भ� बजेट ��ुती भई �या� छलफल भई असार मसा��भ� �ीकृत भएको । (आधार १,२)

३.२.४ गैरसरकार� सङ्घ सं�ाह�ले गाउँ/नगर सभाबाट पा�रत गर� योजना काय��यन (�ाससंऐन दफा २५)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

गै.स.स.को काय��मह� वािष�क योजनामा समावेश नभएको। (आधार नचा�हने)

गै.स.स.को काय��मह� वािष�क योजनामा समावेश भएको। (आधार १,२)

सबै गै.स.सका काय��मह� �ानीय तहको वािष�क योजना काय��ममा समावेश भई काय��यन समेत भएको (आधार १,२,३)
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३. वािष�क बजेट तथा योजना �व�ापन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

३.३ प�रमाणा�क ���त

३.३.१ कूल वािष�क बजेटमा आ��रक आयको �ह�ा। (अस�व�ऐदफा ८ अनुसार राज�को �मता)

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क बजेट तथा काय��मको ��त    कैिफयत

१०% स�

१०-२०% स�

२०% भ�ा बढ�

३.३.२ प�च लाख भ�ा कम लागतका योजनाले कूल पूँजीगत बजेटको ओगटेको �ह�ा (वजेट तथा काय��म तजु�माको माग�दश�न)

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क बजेट तथा काय��मको ��त    कैिफयत

५०% भ�ा मा�थ

(५० दे�ख ३०) % स�

३०% भ�ा कम

३.३.३ वािष�क आ��रक आय बृ�� गत वष�को तुलनामा (अस�व�ऐ दफा ८ अनुसार राज�को �मता)

�माणीकरणको आधार:
• आ��रक आयको अ�भलेख    कैिफयत

यथावत वा कम

५ ��तशत दे�ख १० % स�

१० % भ�ा बढ�

३.३.४ गैसस माफ� त योजना काय��यन गरेको अव�ामा गै

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क बजेट तथा काय��मको ��त

• साझेदार� स��ी �नण�य पु��का

   कैिफयत

२०% भ�ा कम लागत साझेदार� भएको।

२०% दे�ख ३०% स� लागत साझेदार� भएको।

३०% भ�ा बढ� लागत साझेदार� भएको।

३.३.५ समपुरक अनुदानबाट स�ालन हुने आयोजनाह�मा लागत साझेदार�का ला�ग �ब�नयो�जत बजेट (अस�व�ऐदफा १०)

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क बजेट तथा काय��मको ��त    कैिफयत

�व�नयोजन नभएको

काय��व�धले तोके बमो�जम लागत साझेदार� गन�।

काय��व�धले तोकेभ�ा बढ� लागत साझेदार� गन�।
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४. �व�ीय एवम् आ�थ�क �व�ापन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

४.१ सम� ���त

४.१.१ आ��रक �ोत (�ाससंऐन दफा ६५)

�माणीकरणको आधार:
• राज� परामश� स�म�त वा काय�दलको अ�यन
��तवेदन

• राज�का दरह�को सुची

   कैिफयत

हाल स� आ�नो अ�धकार �े��भ� रहेका आ��रक �ोतका दर र दायरा स��मा कुनै अ�यन नभएको । (आधार नचा�हने)

आ��रक �ोतका दर र दायरा स��मा अ�यन भई �ा� सुझाव आं�शक �पमा काय��न भएको। (आधार १,२)

आ��रक �ोतका दर र दायरा स��मा अ�यन भई �ा� सुझाव पूण� �पमा काय��न भएको। (आधार १,२)

आ��रक �ोतका दर र दायरा स��मा अ�यन भई �ा� सुझाव पूण� �पमा काय��न भइ आ�र�क आय बृ�� भएको। (आधार १,२)

४.१.२ �व��य अनुशासन (अस�व�ऐप�र�ेद ८, दफा २५ दे�ख ३२)

�माणीकरणको आधार:
• गत आ.व. को लेखा पर��ण ��तवेदन    कैिफयत

गत आ�थ�क वष�को अ��म लेखा पर��ण भई कूल खच�को ५% भ�ा वढ� बे�जू औ�ंाईएको।

गत आ�थ�क वष�को अ��म लेखा पर��ण भई अ��म लेखा पर��णले कूल खच�को (३-५)% बे�जू औ�ंाएको।

गत आ�थ�क वष�को अ��म लेखा पर��ण भई अ��म लेखा पर��णले कूल खच�को (१-३)% बे�जू औ�ंाएको।

अ��म लेखा पर��णले कूल खच�को १% भ�ा कम बे�जू औ�ंाएको।
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४. �व�ीय एवम् आ�थ�क �व�ापन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

४.२ �ि�यागत ���त

४.२.१ आय �यको वग�करण तथा लेखा�नका ला�ग नेपाल सरकार �ारा �नध��रत प��त र ढ�चाको �योग (अस�व�ऐ, दफा ३२)

�माणीकरणको आधार:
• �नध��रत प��त र ढ�चा अनुसार आयको �ववरण

• �नध��रत प��त र ढ�चा अनुसार �यको �ववरण

   कैिफयत

�योग नग�रएको । (आधार नचा�हने)

आं�शक �योग ग�रएको (आधार १,२)

पूण� �पमा �योग ग�रएको (आधार १,२)

४.२.२ आय र �यको �ववरण साव�ज�नक�करण (अस�व�ऐदफा ३०)

�माणीकरणको आधार:
• आय÷�यको आव�धक �ववरण

• समय�भ� वेबसाइट माफ� त साव�ज�नक गरेको
अ�भलेख

   कैिफयत

आय÷�यको �ववरण साव�ज�नक�करण गन� नग�रएको (आधार नचा�हने)

आय÷�यको �ववरण साव�ज�नक ग�रएको तर तोिकएको समय �भ� नग�रएको। (आधार १,२)

आय÷�यको �ववरण तोिकएको समय�भ� साव�ज�नक ग�रएको। (आधार १,२)

४.२.३ �च�लत कानुन अनुसार ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार� र काय��यन (सा

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क ख�रद योजना र ख�रदको गु� योजनाको
��त

   कैिफयत

ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार भएको । (आधार १)

ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार भई आ�शकं काय��यन भएको । (आधार १,२)

ख�रद गु�योजना र वािष�क ख�रद योजना तयार भई पूण� �पमा काय��यन भएको । (आधार १,२)

४.२.४ वािष�क बजेट काय��यनको �ग�त समी�ा (�ाससंऐन दफा ७को ६)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

गत आ�थ�क वष�को समी�ा चालु आ.व.को प�हलो चौमा�सक�भ� नगरेको। (आधार नचा�हने)

गत आ�थ�क वष�को समी�ा चालु आ.व.को प�हलो चौमा�सक�भ� गरेको तर समी�ा ��तवेदन साव�ज�नक नगरेको। (आधार १,२)

गत आ�थ�क वष�को समी�ा चालु आ.व.को प�हलो चौमा�सक�भ� स�� गर� समी�ा ��तवेदन साव�ज�नक गरेको। (आधार १,२)
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४. �व�ीय एवम् आ�थ�क �व�ापन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

४.३ प�रमाणा�क ���त

४.३.१ रकमा�र (�ाससंऐन दफा ७९)

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क बजेट तथा काय��मको ��त

• संशो�धत वािष�क काय��म

• SUTRA बाट �ा� बजेट र खच� �ववरण

   कैिफयत

तोिकएको सीमा वा शीष�क बा�हर गई रकमा�र भएको। (आधार नचा�हने)

सभाबाट �ीकृत गरेका काय��ममा सीमा वा शीष�क बा�हर गई रकमा�र गरेको। (आधार १,२,३)

सभाबाट �ीकृत गरेका काय��ममा तोिकएको सीमा र शीष�क�भ� मा� खच� भई रकमा�र नगरेको। (आधार १,३)

४.३.२ �शास�नक खच� (�ाससंऐन दफा ७अनुसारको आय �य अनुमान अनुसार)

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क बजेट तथा काय��मको ��त

• आ��रक आयको �ववरण

   कैिफयत

आ��रक आय र राज� ब�डफ�टबाट �ा� रकम भ�ा बढ� �शास�नक खच� भएको (आधार १,२)

आ��रक आय र राज� ब�डफ�ट शीष�कबाट �शास�नक खच� पुय�एको। (आधार १,२,३)

आ��रक आय र राज� ब�डफ�ट शीष�कबाट �शास�नक खच� पुय�ई पूँजीगत काय��ममा समेत खच� गरेको । (आधार १,२,३)

४.३.३ पूँजीगत खच� (�ाससंऐन दफा ७अनुसारको आय �य अनुमान अनुसार)

�माणीकरणको आधार:
• SUTRA बाट �ा� बजेट र खच� �ववरण

• आ��रक लेखा पर��ण ��तवेदन

   कैिफयत

पँूजीगत बजेटको ६०% भ�ा कम खच� गरेको। (आधार १,२)

पँूजीगत बजेटको (६०-८०)% स� खच� गरेको। (आधार १,२)

पँूजीगत बजेटको ८०% भ�ा बढ� खच� गरेको। (आधार १,२)

४.३.४ राज� स�लन (�ाससंऐन दफा ७१)

�माणीकरणको आधार:
• आ��रक राज�को ल� र स��लत प�रमाण दे�खने
द�ावेज

   कैिफयत

राज� अनुमान को ७०% भ�ा कम राज� स�लन भएको। (आधार १)

राज� अनुमान को (७०-९०)% राज� स�लन भएको । (आधार १)

राज� अनुमान को ९०% भ�ा बढ� राज� स�लन भएको । (आधार १)

४.३.५ ५ खच� गन� अ��यार� (�ाससंऐन दफा ७३)

�माणीकरणको आधार:

�मुख वा अ��ले खच� गन� अ��यार� �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई न�दएको। (आधार नचा�हने)

�मुख वा अ��ले खच� गन� अ��यार� �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई तोिकएको समय भ�ा प�छ �दएको। (आधार १)

खच� गन� अ��यार� �मुख वा अ��ले सात �दन�भ� �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई �दएको। (आधार १)



• �मुख वा अ��ले �मुख �शासक�य अ�धकृतलाई
बजेटको खच� गन� अ��यार� �दान गरेको प�को ��त

   कैिफयत
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५. सेवा �वाह

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

५.१ सम� ���त

५.१.१ सेवा �वाह (�ाससंऐनदफा११)

�माणीकरणको आधार:
• काय�पा�लकाको बैठकको �नण�य    कैिफयत

�ानीय तहबाट नाग�रकलाई उपल� गराउनु पन� सेवा सु�वधाको स��मा काय�पा�लका बैठकमा छलफल हुने गरेको। (आधार १)

�ानीय तहबाट नाग�रकलाई उपल� गराउनु पन� सेवा सु�वधाको स��मा काय�पा�लकामा छलफल भई सेवा �वाह सुधारका स��मा �नण�य समेत भएको । (आधार १)

�ानीय तहबाट नाग�रकलाई उपल� गराउनु पन� सेवा सु�वधाको स��मा काय�पा�लकामा छलफल भई सेवा �वाह सुधारका स��मा �नण�य भई ५० ��तशत काय��यन
भएको। (आधार १,२)

�ानीय तहबाट नाग�रकलाई उपल� गराउनु पन� सेवा सु�वधाको स��मा काय�पा�लकामा छलफल भई सेवा �वाह सुधारका स��मा �नण�य भई पूण� �पमा काय��यन
भएको। (आधार १,२)

५.१.२ वडाले उपल� गराउने सेवा (�ाससंऐनदफा१२)

�माणीकरणको आधार:
• वडा काय�लयह� �ापनाको �ववरण

• वडाबाट सेवा �वाहको �ववरण

   कैिफयत

सबै वडामा काय�लय �ापना नगर� सयु� वडा काय�लयबाट सेवा�वाह गन� ग�रएको। (आधार १)

सबै वडामा काय�लयह� �ापना भएको। (आधार १)

सबै वडामा काय�लय �ापना भई वडाबाट सेवाह� �वाह भएको। (आधार १,२)

सबै वडामा आ�नै भवनमा काय�लय �ापना भई सबै सेवाह� �वाह भएको। (आधार १,२,३)

५.१.३ सेवा ��तको स�ु�ी (�ाससंऐनदफा ११,१को काम)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

सेवा�वाह ��त सेवा�ाहीह�लाई स�ु� बनाउन नसिकएको। (आधार नचा�हने)

काय�लयबाट �वाह भएका सेवाह� म�े केही सेवाह�मा मा� सेवा�ाहीह� स�ु� बनाउन सिकएको। (आधार १)

सेवा�वाहको �र स�ोषजनक रहेको। (आधार १, ३)

सेवा�वाहवाट सेवा�ाही पूण� स�ु� भएको। (आधार १,२,३)
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५. सेवा �वाह

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

५.२ �ि�यागत ���त

५.२.१ सेवा �वाहमा ��व�धमा आधा�रत टोकन, अनलाइन र�ज�� सेन वा क��ुटर �व�लङ ��व�धको �योग (�ाससंऐनदफा१को उपदफाको ङ १)

�माणीकरणको आधार:
• टोकन �णाली

• अनलाईन रे�ज��सेन

• क��ुटर �व�लङ

   कैिफयत

सेवा �वाहमा उ�े�खत कुनै प�न सूचना ��व�धको �योग नभएको । (आधार नचा�हने)

सेवा �वाहमा उ�े�खत म�े २ �कारको सूचना ��व�धको �योग भएको । (आधार १,२,३)

सेवा �वाहमा उ�े�खत सबै �कारको सूचना ��व�धको �योग भएको। (आधार १,२,३)

५.२.२ सेवा �वाहको मापद� (SOP) (�ाससं ऐन दफा १को उपदफाको ङ १)

�माणीकरणको आधार:
• �नध��रत ग�रएका सेवाका मापद� एवं सूचकह�

• वेबसाईटमा मापद� रा�खएको

   कैिफयत

काय�लयबाट �वाह हुने सेवा स��ी मापद� तयार नभएको । (आधार नचा�हने)

काय�लयबाट �वाह हुने सेवा स��ी मापद� तयार भएको तर काय��यन नभएको। (आधार १,२)

काय�लयबाट �वाह हुने सेवा स��ी मापद� तयार भई काय��यन भएको । (आधार १,२,३)

५.२.३ ब�िकंग �णालीबाट भु�ानी (�ाससं ऐन दफा१को उपदफाको ङ ७)

�माणीकरणको आधार:
• बै��ङ भु�ानी �णाली    कैिफयत

काय�लयबाट ग�रने भु�ानीह� ब�िकंग �णाली र नगदमा समेत हुने गरेको। (आधार नचा�हने)

सबै भु�ानीह� ब�िकंग �णाली�ारा गन� ग�रएको। (आधार १)

सबै भु�ानीह� ब�िकंग �णाली�ारा भई e-Payment लागु गरेको। (आधार १,२)

५.२.४ वडामा सेवा �वाहको वैक��क �व�ा (�ाससंऐन१६को उपदफा को ग को ६ र दफा१८ को उपदफा ३)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

वडाह�मा वडा अ��को अनुप���तमा �नजले उपल� गराउनुपन� सेवाको वैक��क �व�ा नगरेको (आधार नचा�हने)

वडाह�मा वडा अ��को अनुप���तमा �नजले उपल� गराउनुपन� सेवाको वैक��क �व�ा क�हले क�ही/ केही वडामा गन� गरेको। (आधार १ वा २)

सबै वडामा वडा अ�� अनुप��त हँुदा �नजले उपल� गराउनु पन� सेवाको वैक��क �व�ा गन� गरेको। (आधार १,२)
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५. सेवा �वाह

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

५.३ प�रमाणा�क ���त

५.३.१ गुनासो फ��ट (�ाससं ऐन दफा १को उपदफाको ङ ७)

�माणीकरणको आधार:
• गुनासो दत� िकताव

• गुनासो फछ�यौट सूची

   कैिफयत

मू�ा�न अव�धमा �ा� गुनासोको अ�भलेख राखी सो म�े ४०% भ�ा कम स�ोधन भएको । (आधार १,२)

मू�ा�न अव�धमा �ा� गुनासोको अ�भलेख राखी सो म�े (४०-८०)% स� स�ोधन भएको । (आधार १,२)

मू�ा�न अव�धमा �ा� गुनासोको अ�भलेख राखी सो म�े ८०% भ�ा विढ स�ोधन भएको । (आधार १,२)

५.३.२ सामा�जक सुर�ा भ�ा बै� खाता माफ� त भु�ानी (�ाससंऐन दफा१को उपदफाको त २)

�माणीकरणको आधार:
• लाभ�ा�ह सं�ा र भु�ानीको अ�भलेख

• ब�क सु�वधा उपल� भए ब�कको statement

   कैिफयत

कूल लाभ�ाहीको १/३ स� (आधार १,२)

कूल लाभ�ाहीको १/३ दे�ख २/३ स� (आधार १,२)

कूल लाभ�ाहीको २/३ भ�ा मा�थ (आधार १,२)

५.३.३ ज�ेको �म�तले ३५ �दन�भ� भएको कूल ज�दत� सं�ा (�ाससंऐ दफा १को उपदफा ४)

�माणीकरणको आधार:
• घटना दत� िकताब    कैिफयत

७०% भ�ा कम (आधार १)

७०% दे�ख ९० %स� (आधार १)

९० % भ�ा वढ� (आधार १)

५.३.४ साव�ज�नक सुनुवाइ (�ाससंऐ दफा ७८ को उपदफा ५)

�माणीकरणको आधार:
• साव�ज�नक सुनुवाइको अ�भलेख पु��का    कैिफयत

मू�ा�न अव�धमा १ पटक मा� साव�ज�नक सुनुवाइ भएको। (आधार १,२)

मू�ा�न अव�धमा २ पटक स� साव�ज�नक सुनुवाइ भएको। (आधार १,२)

��ेक चौमा�सकमा क�ीमा १ पटक साव�ज�नक सुनुवाइ भएको।(आधार १,२)

५.३.५ ५ सेवा �वाहमा घु�ी सेवाको �योग (�ाससंऐ दफा१को उपदफाको ङ ७)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

सेवा �वाह काय�लयबाट मा� सी�मत रहेको । (आधार नचा�हने)

सेवा �वाहलाई पहँुच यो� बनाउन क�ीमा वष�को १ पटक घु�ी सेवाह� स�ालन। (आधार १)

सेवा �वाहलाई सहज बनाउन आव�कता अनुसार सबै वडामा घु�ी सेवाह� समेत स�ालन गन� गरेको। आधार १)

ै ँ



५.३.६ ६ �श�ामा सबै बालबा�लको पहँुच (�ाससंऐ दफा१को उपदफाको ज)

�माणीकरणको आधार:
• Education MIS (EMIS) बाट �व�ाथ�को
क�ागत भन� र हा�जर� स�हत सम� ���त दे�खने
��तवेदन

   कैिफयत

मू�ा�न अव�धमा �व�ाथ� भन� दर ८० % भ�ा कम रहेको र गत वष�को तुलनामा �व�ालय छोड्ने दर नघटेको। (आधार १)

मू�ा�न अव�धमा �व�ाथ� भन� दर (८०-९०) % भई गत वष�को तुलनामा �व�ालय छोड्ने दर ५०% स� घटेको। (आधार १)

मू�ा�न अव�धमा �व�ाथ� भन� दर ९०% भ�ा विढ भई गत वष�को तुलनामा �व�ालय छोड्ने दर ५०% भ�ा बिढले घटेको। (आधार १)

५.३.७ ७ �ा� सेवामा नाग�रकको पहँुच (�ाससंऐ दफा१को उपदफाको झ)

�माणीकरणको आधार:
• �ा� सं�ाह�मा जनश��, उपकरण र औषधी
आव�कता र प�रपूत�को अव�ा झ��ने ��तवेदन

• Health MIS (HMIS) बाट �ा� ��तवेदन
(संचा�लत �ा� सं�ाको �ववरण, �ा�
सं�ामा भएको दरब�ी र �नय�मत काय�रत
��कम�को सं�ा, �ा� उपकरण र औषधी
उपल�धता, व�थ�� सु�वधा, बालबा�लकाको अ�भलेख
र खोप �लएका को रकड� ) लगायतको सम� ���त
दे�खने गर�

   कैिफयत

(क) नेपाल सरकारको नी�त बमो�जम �ापना र स�ालन भएका �ा� सं�ाह�मा जनश��, उपकरण र औषधी आव�कतानुसार उपल� नभएको । (ख) बालबा�लकाको
ला�ग अ�नवाय� ग�रएका खोप ८०% भ�ा कम बालबा�लकाले मा� �ा� गरेको । (आधार १,२)

(क) नेपाल सरकारको नी�त बमो�जम �ापना र स�ालन भएका �ा� सं�ाह�मा जनश��, उपकरण र औषधी आव�कतानुसार उपल� भएको । (ख) बालबा�लकाको

ला�ग अ�नवाय� ग�रएका खोप (८०-९०%) स� बालबा�लकाले �ा� गरेको । (आधार १,२)

(क) नेपाल सरकारको नी�त बमो�जम �ापना र स�ालन भएका �ा� सं�ाह�मा जनश��, उपकरण र औषधी आव�कतानुसार उपल� भएको । (ख) बालबा�लकाको
ला�ग अ�नवाय� ग�रएका खोप ९०% भ�ा बढ� बालबा�लकाले �ा� गरेको। (आधार १,२)

५.३.८ ८ कृिष र पशु सेवा (�ाससंऐ दफा १को उपदफाको ण र द)

�माणीकरणको आधार:
• कृिष सेवा के� सं�ा, ��त सेवाके�ले सेवा
पु�याउनु पन� �े� (हे�र), पशुसेवा के�ह� को
सं�ा, ��त सेवा के�ले पु�याउनुपन� सेवा (पशु गोटा)
लगायत कृिष र पशुसेवाके�ले पु�याउनुपन� सेवाको
मापद�

• मापद�को अनुपातमा हालको सेवाको अव�ा
झ�ने �व�ेषणा�क �ववरण/��तवेदन

   कैिफयत

�ापना भएका कृिष तथा पशु सेवा के�मा आव�क जनश�� र माग अनुसारको सेवा र ��व�ध उपल� नभएको। (आधार १,२)

�ापना भएका कृिष तथा पशु सेवा के� म�े केहीमा मा� आव�क जनश�� र माग अनुसारको सेवा र ��व�ध उपल� भएको । (आधार १,२)

�ापना भएका सबै कृिष तथा पशु सेवा के�ह�मा आव�क जनश��, माग अनुसारको सेवा र ��व�ध उपल� भएको । (आधार १,२)

५.३.९ ९ �ानीय उ�ादनको �व�ध�न र बजार�करण (�ाससंऐ दफा१को उपदफाको ण ७)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

�ानीय उ�ादनको �वध�न र बजार�करणका ला�ग कुनै नी�तगत र काय��मगत पहल नभएको । (आधार नचा�हने)

�ानीय उ�ादनको �व�ध�न र बजार�करणका ला�ग नी�तगत र काय��मगत �व�ा गरेको तर सो अनुसार बजार �व�ापन हुन नसकेको। (आधार १,२)

�ानीय उ�ादनको �व�ध�न र बजार�करणका ला�ग नी�तगत र काय��म �व�ा गर� सो अनुसार बजार �व�ापन भएको (आधार १,२,३)





भैरवी गाउँपा�लका
�ानीय तह सं�ागत �मता �मू�ा�न
Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA)

६. �ा�यक काय� स�ादन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

६.१ सम� ���त

६.१.१ �ाय स�ादन (�ाससंऐन दफा ४६ को उपदफा १, दफा ४९ को उपदफा १२)

�माणीकरणको आधार:
• �ाय स�ादन काय��व�धको ��त

• �ाय स�ादनको अ�भलेख

   कैिफयत

�ा�यक स�म�त स�ालनका ला�ग काय��व�ध तयार नभएको। (आधार नचा�हने)

�ा�यक स�म�त स�ालनको काय��व�ध तयार भएको तर काय��व�ध पालना नभएको। (आधार १)

�ा�यक स�म�त स�ालनका ला�ग काय��व�ध �नम�ण भएप�न काय��व�धको आ�शक पालना भएको । (आधार १,२)

�ा�यक स�म�त स�ालनका ला�ग काय��व�ध �नम�ण भई काय��व�ध अनुसार काय� स�ादन भएको। (आधार १,२)
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६. �ा�यक काय� स�ादन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

६.२ �ि�यागत ���त

६.२.१ मेल�मलाप कत�को �व�ा (�ाससंऐन दफा ४९ को उपदफा ३)

�माणीकरणको आधार:
• मेल�मलापकत�ह�को सूची

• मेल�मलापकत� �नयु��को ��त

• मेल�मलापका फैसलाह�को सूची

   कैिफयत

मेल�मलापकत�को �व�ा नै नरहेको। (आधार नचा�हने)

मेल�मलापकत�ह�लाई सु�चकृत नगर�, मेल�मलापका काय�ह� गरेको (आधार २,३)

सूचीकृत गरेको मेल�मलापकत�बाट मा� �मलाप� गराउने गरेको। (आधार १,२,३)

६.२.२ �ा�यक स�म�तको �नण�य �कृया (�ाससंऐन दफा ४९)

�माणीकरणको आधार:
• �ा�यक स�म�तका �नण�यह�को अ�भलेख (एकल/
बहुमत/ सव�स�त कानुनी �ि�या समेत दे�खने ग�र
तयार ग�रएको सूची)

   कैिफयत

अ�धक�श �नण�य संयोजकले मा� गन� गरेको । (आधार १)

अ�धक�श �नण�य बहुमतको आधारमा गन� गरेको । (आधार १)

�नण�य सब�स�त हुने गरेको । (आधार १)

६.२.३ �ा�यक स�म�तको ��तवेदन �णाली (�ाससंऐन दफा ५को उपदफा २)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

��तवेदन पेश गन� नगरेको। (आधार नचा�हने)

��तवेदन पेश भएको तर सभामा छलफल नगरेको। (आधार १,२)

��तवेदन पेश भई सभामा छलफल भएको। (आधार १,२)



भैरवी गाउँपा�लका
�ानीय तह सं�ागत �मता �मू�ा�न
Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA)

६. �ा�यक काय� स�ादन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

६.३ प�रमाणा�क ���त

६.३.१ उजूर� फछ�यौट। (�ाससंऐन दफा ४९ को उपदफार ४)

�माणीकरणको आधार:
• उजूर� दत� िकताव

• उजूर� फ��ट िकताव

   कैिफयत

मू�ा�न अव�धमा �ा� उजु�रको ५० % भ�ा कम फछ�ट भएको । (आधार १,२)

मू�ा�न अव�धमा �ा� उजूर�को (५०-७०) % स� फछ�ट भएको । (आधार १,२)

मू�ा�न अव�धमा �ा� उजूर�को ७० % भ�ा बढ� फछ�ट भएको। (आधार १,२)

६.३.२ �ा�यक स�म�तको �नण�य उपर पुनरावेदन (�ाससंऐन दफा ५१)

�माणीकरणको आधार:
• उजूर� फ��ट सूची

• पुनारावेदन परेका उजूर� सूची

   कैिफयत

स�म�तले फछ�ट गरेका कूल उजूर� म�े ५०% भ�ा बढ� �ववाद पुनरावेदनमा गएको । (आधार १,२)

स�म�तले फछ�ट गरेका कूल उजूर� म�े १०-५०% स� �ववाद पुनरावेदनमा गएको । (आधार १,२)

स�म�तले फछ�ट गरेका कूल उजूर� म�े १०% भ�ा कम �ववाद पुनरावेदनमा गएको । (आधार १,२)

६.३.३ मेल�मलाप के� गठन (�ाससंऐन दफा ४९ को उपदफा १०)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

कुनै प�न वडामा मेल�मलाप के� गठन नभएको। (आधार १,२)

केही वडामा मा� मेल�मलाप के� गठन भई स�ालनमा आएको। (आधार १,२)

सबै वडामा मेल�मलाप के� गठन भई स�ालनमा आएको। (आधार १,२)
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७. भौ�तक पूव�धार

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

७.१ सम� ���त

७.१.१ सडक यातायात गु�योजना अनुसार सडक पूध�धार �नम�ण

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

सडक यातायात गु�योजना तयार नभएको

सडक यातायात गु�योजना अनुसार वािष�क काय��म तजु�मा ग�रएको (आधार १)

सडक यातायात गु�योजनाले तोकेको सडकको �े�ा�धकार अनुसार न�ा पास हुने गरेको र उ� योजनाले तोकेको वािष�क ल�को ६० ��तशत सडक �नम�ण भएको (आधार
१,२,३)

सडक यातायात गु�योजनाले तोकेको सडकको �े�ा�धकार अनुसार न�ा पास हुने गरेको र उ� योजनाले तोकेको वािष�क ल�को ८० ��तशत सडक �नम�ण भएको (आधार
१,२,३)

७.१.२ जो�खम संवेदनशील भूउपयोग योजना (�ाससंऐन, २०७को दफा २७

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

जो�खम संवेदनशील भूउपयोग योजना तयार नभएको (आधार नचा�हने)

जो�खम संवेदनशील भूउपयोग योजना तयार भएको (आधार १)

जो�खम संवेदनशील भूउपयोग योजना तयार भई काय��यनमा आएको (आधार १,२,३)

जो�खम संवेदनशील भूउपयोग योजना अनुसार क�ीमा बष�मा एउटा ज�ा एिककरण वा ज�ा �वकास वा ब�ी �वकास वा स�दा संर�ण योजना काय��यनमा �ाईएको
(आधार १,२,३)

७.१.३ भौ�तक पूव�धार �वकासमा साव�ज�नक- �नजी साझेदार� नी�त (�ाससंऐन, २०७को दफा २४

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

साव�ज�नक- �नजी �े� साझेदार� स��ी कुनै नी�त तजु�मा नभएको । (आधार नचा�हने)

साव�ज�नक- �नजी �े� साझेदार� स��ी नी�त तजु�मा भएको तर काय��यन नभएको । (आधार १,२,३)

साव�ज�नक- �नजी �े� साझेदार� स��ी नी�त तजु�मा भई आं�शक योजनाह�मा काय��यन भएको । (आधार १,२,३)

साव�ज�नक- �नजी �े� साझेदार� स��ी नी�त तजु�मा भई नी�तमा उ�े�खत सबै योजनाह�मा साझेदार� काय��म स�ालन भएको । (आधार १,२,३)
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७. भौ�तक पूव�धार

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

७.२ �ि�यागत ���त

७.२.१ बालमै�ी तथा अपा�मै�ी पूव�धार (�ाससंऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा २)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

बालमै�ी तथा अपा�मै�ी नी�त तथा काय��म नभएको (आधार नचा�हने)

बालमै�ी तथा अपा�मै�ी नी�त तथा काय��म काय��नय भई बालमै�ी �ानीय शासनका पूव�धार पुरा गर� क�ीमा १ वटा वडालाई बालमै�ी वडा घोषणा गरेको (आधार १,२)

बालमै�ी तथा अपा�मै�ी नी�त तथा काय��म काय��यन भई बालमै�ी �ानीय शासनका पूव�धार पुरा गर� बालमै�ी �ानीय तह घोषणा गरेको (आधार १,२,३)

७.२.२ �न�म�त पूव�धारको उपयोग र �दगो �व�ापन (�ाससंऐन, २०७को दफा २को उपदफा ३)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

�न�म�त पूव�धारको मम�त संभारका ला�ग कुनै नी�तगत र काय��मगत �व�ा नभएको। (आधार नचा�हने)

�न�म�त पूव�धारको मम�त संभारका ला�ग बजेट तथा काय��म भएको तर �सको �व�ापनका ला�ग कुनै नी�त नभएको। (आधार २)

�न�म�त पूव�धारको मम�त संभारका ला�ग लाभ�ाहीको योगदान स�हत कोष �ापना भएको र नी�तगत �व�ा अनुसार �ीकृत वािष�क काय��मका आधारमा कोषको उपयोग
भएको। (आधार १,२,३)

७.२.३ आयोजनाको वातावरणीय अ�यन- सं���, �ार��क वातवरणीय �भाव मू�ा�न (IEE) र वातावारणीय �भाव मू�ा�न ( EIA ) (�ाससंऐन,
२०७को दफा २को उपदफा २)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

�ार��क वातवरणीय �भाव मू�ा�न (IEE) र वातावारणीय �भाव मू�ा�न (EIA) नग�रएको । (आधार नचा�हने)

केही आयोजना ह�मा सं���, �ार��क वातवरणीय �भाव मू�ा�न (IEE) र वातावारणीय �भाव मू�ा�न (EIA) ग�रएको। (आधार १)

कानुनी �व�ा अनु�प सबै आयोजनाह�मा सं���, �ार��क वातावरणीय �भाव मू�ा�न (IEE) र वातावारणीय �भाव मू�ा�न ( EIA ) ग�रएको। (आधार १)

७.२.४ राि�� य भवनसं�हता र मापद� (�ाससंऐन, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा १)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

राि�� य भवनसं�हता पालना नभएको र �ानीय भवन मापद� तजु�मा नगरेको। (आधार नचा�हने)

राि�� य भवनसं�हता र मापद�को आं�शक �पमा पालना भएको। (आधार १)

राि�� य भवनसं�हता र �ानीय भवन मापद�को पूण� �पमा पालना भएको। (आधार १,२)
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७. भौ�तक पूव�धार

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

७.३ प�रमाणा�क ���त

७.३.१ सडकको �व�ार (�ाससंऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ट १,५)

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क �ग�त / समी�ा ��तवेदन

• सवार� साधन च�न स�े �व�ा�रत सडकको
अवलोकन ��तवेदन

   कैिफयत

गत वष�को तुलनामा मू�ा�न अव�धमा १०% भ�ा कम सडक थप भएको। (आधार १,२)

गत वष�को तुलनामा मू�ा�न अव�धमा (१०-२५)% स� सडक थप भएको। (आधार १,२)

गत वष�को तुलनामा मू�ा�न अव�धमा २५% भ�ा बढ� सडक थप भएको। (आधार १,२)

७.३.२ सडकको �र उ��त (�ाससंऐन, २०७को दफा १को उपदफाको ट १,५)

�माणीकरणको आधार:
• �रो�ती भएको सडकको अवलोकन ��तवेदन

• वािष�क �ग�त / समी�ा ��तवेदन

   कैिफयत

गत वष�को तुलनामा मू�ा�न अव�धमा ५% भ�ा कम सडक �र उ��त भएको । (आधार १,२)

गत वष�को तुलनामा मू�ा�न अव�धमा (५-१५)% स� सडक �रो��त भएको । (आधार १,२)

गत वष�को तुलनामा मू�ा�न अव�धमा १५% भ�ा बढ� सडक �र उ��त भएको । (आधार १,२)

७.३.३ खानेपानी सेवा �व�ार (�ाससंऐन, 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)

�माणीकरणको आधार:
• खानेपानीको अवलोकन ��तवेदन

• वािष�क �ग�त / समी�ा ��तवेदन

   कैिफयत

गत वष�को तुलनामा मू�ा�न अव�धमा १०% भ�ा कम घरधुर�मा खानेपानी सेवा �व�ार भएको। (आधार १,२)

गत वष�को तुलनामा मू�ा�न अव�धमा (१०-२५)% स� घरधुर�मा खानेपानी सेवा �व�ार भएको। (आधार १,२)

गत वष�को तुलनामा मू�ा�न अव�धमा २५% भ�ा बढ� घरधुर�मा खानेपानी सेवा �व�ार भएको। (आधार १,२)

७.३.४ वािष�क योजनाको काय��यन ���त (�ाससंऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा २ �ववरणमा चालु आ.व. को �ग�तको अनुमान समेत पेश गनु�
पन�)

�माणीकरणको आधार:
• भौ�तक पूव�धारको अवलोकन ��तवेदन

• वािष�क �ग�त / समी�ा ��तवेदन

   कैिफयत

मू�ा�न अव�धमा स�� गनु�पन� �ीकृत वािष�क योजनाको ५०% भ�ा कम भौ�तक पूव�धार योजना स�� भएको। (आधार १,२)

मू�ा�न अव�धमा स�� गनु�पन� �ीकृत वािष�क योजनाको (५०-८०)% स� भौ�तक पूव�धार योजना स�� भएको। (आधार १,२)

मू�ा�न अव�धमा स�� गनु�पन� �ीकृत वािष�क योजनाको ८०% भ�ा बढ� भौ�तक पूव�धार योजना स�� भएको। (आधार १,२)

७.३.५ फोहोर मैला �व�ापन (�ाससंऐन, २०७को दफा १को उपदफाको ग ११)

�माणीकरणको आधार:

कुनै नी�तगत �व�ा नभएको साथै फोह�र मैला �व��त गन� नसिकएको। (आधार नचा�हने)

फोहोर मैला �व�ापनको ला�ग नी�तगत �व�ा गर� �व�ापन गन� �ार� ग�रएको। (आधार १,२)

फोहोर मैला �व�ापनको ला�ग �� नी�त �नध�रण गर� फोहोर �वसज�न के� बनाई एक�कृत फोहोर मैलाको �व�ापन ग�रएको। (आधार १,२)



   कैिफयत

७.३.६ औ�ो�गक पूव�धार (�ाससंऐन, २०७को दफा ११)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

एक �ानीय तह एक उ�ोग �ामको नी�त अनु�प औ�ौ�गक �ामको �ापना नभएको (आधार नचा�हने)

औ�ो�गक�ाम ला�ग ज�ा एिकन गर� डीपीआर �नम�ण भएको (आधार १, २)

औ�ो�गक�ामको �नम�ण भई स�ालनमा आएको। (आधार १,२,३)
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८. सामा�जक समावेशीकरण

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

८.१ सम� ���त

८.१.१ सामा�जक �वभेदको �ूनीकरण (सं�वधानको धारा १८, समानताको हक)

�माणीकरणको आधार:
• छुवाछुत, सामा�जक कुर��त, अ��व�ास, लै��क
�वभेद र �हसंाका घटनाह�सँग स���त उजूर� दत�
िकताव

   कैिफयत

समाजमा छुवाछुत �ब�मान रहेको, सामा�जक कुर��त र अ��व�ास कायम रहेको, लै��क �वभेद र �हसंाका घटनमा कमी नआएको। (आधार २)

छुवाछुत, सामा�जक कुर��त, अ��व�ास, लै��क �वभेद र �हसंाका घटनाह� �ूनीकरणका ला�ग �ानीय नी�त तथा काय��म तजु�मा भएको। (आधार १,२)

छुवाछुत, सामा�जक कुर��त, अ��व�ास, लै��क �वभेद र �हसंाका घटनाह� �ूनीकरणका ला�ग �ानीय नी�त तथा काय��म अनु�प टोल �वकास सं�ा माफ� त सामा�जक
प�रचालन काय��म स�ालन ग�रएको। (आधार १,२,३)

छुवाछुत, सामा�जक कुर��त, अ��व�ास, लै��क �वभेद र �हसंाका घटनाह�सँग स���त उजूर�मा उ�े� �पमा कमी आई समा�जक स�ह�ुता र सौहाद�ता स�हतको
समतामूलक समाजको आधार तयार भएको। (आधार १,२,३)

८.१.२ समानुपा�तक सहभा�गता (�ाससंऐन, २०७को दफा १११)

�माणीकरणको आधार:
• ग�ठत स�म�त तथा उपस�म�तह�को सामा�जक
समावेशीता स�हत दे�खने सूची

• स�म�त उपस�म�तह�को बैठकको उप���त र
�नण�य िकताव

   कैिफयत

�ानीय तहबाट गठन हुने स�म�त उपस�म�तह�, काय�दल गठन गद� कानुनले �न�द�� गरेको समानुपा�तक समावेशीता कायम नगरेको। (आधार नचा�हने)

�ानीय तहबाट गठन हुने स�म�त उपस�म�तह�, काय�दल गठन गद� आं�शक �पमा कानुनले �न�द�� गरेको समानुपा�तक समावेशीता कायम गरेको। (आधार १)

�ानीय तहबाट गठन हुने स�म�त उपस�म�तह�, काय�दल गठन गद� पूण��पमा कानुनले �न�द�� गरेको समानुपा�तक समावेशीता कायम गरेको। (आधार १,२)

�ानीय तहबाट गठन हुने स�म�त उपस�म�तह�, काय�दल गठन गद� आं�शक �पमा कानुनले �न�द�� गरेको समानुपा�तक समावेशीता कायम गर� �नण�य �कृयामा सहभा�गता

भएको । (आधार १,२)
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८. सामा�जक समावेशीकरण

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

८.२ �ि�यागत ���त

८.२.१ सामा�जक सुर�ा तथा संर�ण (�ाससंऐन, २०७को दफा १उपदफात)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

बालबा�लका पुन��पना के�, जे� नाग�रक आ�य के�, अश� �ाहार के� �ापना र स�ालन स��मा कुनै काय� नभएको (आधार नचा�हने)

बालबा�लका पुन��पना के�, जे� नाग�रक आ�य के�, अश� �ाहार के� �ापना र स�ालनका ला�ग नी�त/काय��म तजु�मा भई काय��यनको चरणमा रहेको (आधार १)

बालबा�लका पुन��पना के�, जे� नाग�रक आ�य के�, अश� �ाहार के� �ापना र स�ालनका ला�ग नी�त/काय��म तजु�मा भएको र आव�कता अनुसार के�ह�
�ापना भई �नय�मत स�ालन भएको तथा सहज पहँुच भएको। (आधार १,२)

८.२.२ घरेलु �हसंा अ�का ला�ग बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अ�भयान (�ाससंऐन, २०७को दफा १उपदफाको ग ३०)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

घरेलु �हसंा अ�का ला�ग बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अ�भयान स��ी कुनै काय��म नभएको (आधार नचा�हने)

घरेलु �हसंा अ�का ला�ग बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अ�भयान स��ी काय��म पय�� र �भावकार� नभएको (आधार १,२)

टोल �वकास सं�ालाई प�रचालन गर� घरेलु �हसंा अ�का ला�ग बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अ�भयान स��ी काय��म पय�� र �भावकार� भएको (आधार १,२,३)

८.२.३ बाल�म, बाल �ववाह, बहु�ववाह, दाइजो/दहेज, बो�ी, छाउपडी ज�ा �थासँग स���त काय�ह� (�ाससंऐन, २०७को दफा १उपदफाको ग
३०)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

वाल �म, बाल�ववाह, बहु�ववाह, दाइजो/दहेज, बो�ी, छाउपडी ज�ा �था �नय�णका ला�ग कुनै नी�त र काय��म नभएको। (आधार नचा�हने)

बाल�म, बाल�ववाह, बहु�ववाह, दाइजो/दहेज, बो�ी, छाउपडी ज�ा �था �नय�णका ला�ग नी�त वा काय��म तयार भएको। (आधार १,२)

टोल �वकास सं�ा प�रचालन गर� वाल �म, बाल�ववाह, वहु �ववाह, दाइजो/दहेज, बो�ी, छाउपडी ज�ा �था �नय�णका ला�ग नी�त वा काय��म तयार भई यस स��ी
सामा�जक प�रचालन काय��मह� काय��यन भएको। (आधार १,२)

८.२.४ लै��क समानता तथा सामा�जक समावे�शकरण उ�रदायी बजेट पर��ण (GESI Audit) (�ाससंऐन, २०७को दफा २उपदफा को छ)

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क बजेट तथा काय��मको ��त

• GRB Audit Report

   कैिफयत

लै��क उ�रदायी बजेट पर��ण (GESI Audit) हुने नगरेको। (आधार नचा�हने)

लै��क उ�रदायी बजेट पर��ण (GESI Audit) हुने गरेता प�न योजना तथा काय��ममा ��त�ब��त नभएको। (आधार १,२)

लै��क उ�रदायी बजेट पर��ण (GESI Audit) भई सोही अनुसार योजना तथा काय��म तजु�मा गन� गरेको। (आधार १,२)



भैरवी गाउँपा�लका
�ानीय तह सं�ागत �मता �मू�ा�न
Local Government Institutional Capacity Self-Assessment (LISA)

८. सामा�जक समावेशीकरण

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

८.३ प�रमाणा�क ���त

८.३.१ म�हला �व�� हुने घरेलु �हसंाको घटनामा कमी (अ�घ�ो आ

�माणीकरणको आधार:
• उजूर� दत� िकताव

• पूव�-अव�ा र वत�मानको �व�ेषणा�क द�ावेज

   कैिफयत

कमी नआएको। (आधार १,२)

२०% स� कमी आएको। (आधार १,२)

२०% भ�ा बढ�ले कमी आएको । (आधार १,२)

८.३.२ बाल�म, बाल�ववाह, बहु�ववाह, दाइजो/दहेज, बो�ी, छाउपडी ज�ा �था रोकथामका ला�ग तजु�मा ग�रएका काय��ममा लगानी (सशत� अनुदान
बाहेक ब�क� वजेटको)

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क बजेट तथा काय��मको ��त

• पूव�-अव�ा र वत�मानको �व�ेषणा�क द�ाबेज

   कैिफयत

०.२% भ�ा कम (आधार १,२)

०.२% दे�ख ०.५% स� (आधार १,२)

०.५% भ�ा मा�थ (आधार १,२)

८.३.३ म�हला/द�लत/अपाङ्ता भएका ��� संयोजक/ अ�� भएको उपभो�ा स�म�तह�को सङ्�ा (कूल गठ�त उपभो�ा स�म�तको)

�माणीकरणको आधार:
• सबै उपभो�ा स�म�तका काय�स�म�तह�को
नामावलीको लगत

• पुव�-अव�ा र वत�मानको �व�ेषणा�क द�ावेज

   कैिफयत

१० % भ�ा कम (आधार १,२)

१० % दे�ख ३० % स� (आधार १,२)

३० % भ�ा वढ� (आधार १,२)

८.३.४ आ�थ�क तथा सामा�जक �पमा प�छ परेका म�हला, बालबा�लका, द�लत, अपा�ता भएका ���, �े� नाग�रक, अ�सङ्�क, सीमा�कृत
समुदायको सामा�जक र आ�थ�क उ�ानमा ग�रने लगानी (सशत� अनुदान बाहेक ब�क� वजेटको)

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क बजेट तथा काय��मको ��त

• पूव�-अव�ा र वत�मानको �व�ेषणा�क द�ावेज

   कैिफयत

२ % भ�ा कम (आधार १,२)

२ % दे�ख १० % स� (आधार १,२)

१० % भ�ा वढ� (आधार १,२)
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९. वातावरण संर�ण तथा �वपद �व�ापन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

९.१ सम� ���त

९.१.१ �वपद ्�व�ापन (�ाससंऐन, २०७को दफा १उपदफाको न)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

�वपद ्�व�ापनका ला�ग यस स��ी योजना, नी�तगत �व�ा तथा आपतका�लन काय�स�ालन के� लगायतका संरचागत �व�ा नभएको तर सामा� राहत �वतरणमा

�स�मत भएको। (आधार नचा�हने)

�वपद ्�व�ापनका ला�ग योजना लगायत यस स��ी ऐन, रणानी�त र काय�योजना तजु�मा भएको । (आधार १,२)

�वपद ्�वा�ापनका ला�ग योजना, ऐन, रणनी�त र काय�योजना तजु�मा भएको र सो अनु�प आपतका�लन काय�स�ालन के� समेत स�ालन गर� �वपद ्�व�ापनको काय�
�ार� भएको। (आधार १,२,३)

�वपद ्�वा�ापनका ला�ग योजना, ऐन, रणानी�त र काय�योजना तजु�मा भएको र सो अनु�प �वपद ्�व�ापनको पूण� �पमा काय��यन भएको तथा उ�ार र राहत
साम�ीह�को उपल�ताको सु�न��तता ग�रएको। (आधार १,२,३,४)
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९. वातावरण संर�ण तथा �वपद �व�ापन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

९.२ �ि�यागत ���त

९.२.१ वातावरणीय �दषूण �नय�ण (जल, भू�म, �नी, वायु र खा�) (�ाससंऐन, २०७को दफा १उपदफा को ङ १,२र २६)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

वातावरणीय �दषूण �नय�णका ला�ग कुनै काय��म नरहेको। (आधार नचा�हने)

वातावरणीय �दषूण �नय�णका ला�ग काय��म रहेता प�न �भावकार� नभएको। (आधार १)

वातावरणीय �दषूण �नय�णका काय��म �भावकार� �पमा काय��यन भएको र वायु �दषूणको �र राि�� य मापद� अनु�प भएको। (आधार १,२)

९.२.२ वातावरणमै�ी पूव�धार

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

�ानीय वातावरण ऐन, वातावरणमै�ी नी�त तथा काय��म नभएको (आधार १)

�ानीय वातावरण ऐन, वातावरणामै�ी नी�त तथा काय��म काय��नय भई वातावरणमै�ी �ानीय शासनका पूव�धार पुरा गर� क�ीमा १ वटा वडालाई वातावरणमै�ी वडा
घोषणा गरेको (आधार १,२)

�ानीय वातावरण ऐन, वातावरणामै�ी नी�त तथा काय��म काय��यन भई वातावरणमै�ी �ानीय शासनका पूव�धार पुरा गर� वातावरणमै�ी �ानीय तह घोषणा गरेको (आधार
१,२,३,४)

९.२.३ �वपद ्जो�खम �े�को प�हचान र न�ा�न (�ाससंऐन, २०७को दफा १उपदफाको न ४)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

�वपद ्जो�खम �े�को प�हचान र न�ा�न नभएको। (आधार नचा�हने)

�वपद ्जो�खम �े�को प�हचान र न�ा�न भएको तर सो अनुसार काय��म तजु�मा नभएको। (आधार १)

काय�योजना बमो�जम �वपद ्जो�खम �े�को प�हचान र न�ा�नका आधारमा काय��म तजु�मा गर� काय��यन ग�रएको। (आधार १,२,३)
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९. वातावरण संर�ण तथा �वपद �व�ापन

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 



९.३ प�रमाणा�क ���त

९.३.१ वातावरणीय �े� �व��नमा बजेट �व�नयोजन

�माणीकरणको आधार:
• वािष�क बजेट तथा काय��मको ��त    कैिफयत

वािष�क �पमा बाल उ�ान/खुला�े� ह�रयाली�े� �व�ारका ला�ग समानीकरण अनुदानको १ % भ�ा कम बजेट �व�नयोजन तथा काय��नय भई चौतार�ह� वा पोखर�ह� वा
सडक ह�रयाली �े� �व�ार भएको। (आधार १)

वािष�क �पमा बाल उ�ान/खुला�े� ह�रयाली�े� �व�ारका ला�ग समानीकरण अनुदानको १_३ % भ�ा बढ� बजेट �व�नयोजन तथा काय��नय भई चौतार�ह� वा पोखर�ह�
वा सडक ह�रयाली �े� �व�ार भएको। (आधार १)

वािष�क �पमा बाल उ�ान/खुला�े� ह�रयाली�े� �व�ारका ला�ग समानीकरण अनुदानको ३ % भ�ा बढ� बजेट �व�नयोजन तथा काय��नय भई चौतार�ह� वा पोखर�ह� वा

सडक ह�रयाली �े� �व�ार भएको। (आधार १)

९.३.२ वातावरण संर�णमा टोल �वकास सं�ा, नाग�रक तथा �नजी �े� र गै

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

वातावरण संर�णका कुनै प�न काय��ममा टोल �वकास सं�ा, नाग�रक तथा �नजी �े� र गै.स.स.को सहभा�गता नरहेको। (आधार नचा�हने )

वातावरण संर�णका ५०% स� काय��ममा टोल �वकास सं�ा, नाग�रक तथा �नजी �े� र गै.स.स.को सहभा�गता रहेको। (आधार १,२)

वातावरण संर�णका ५०% भ�ा बढ� काय��ममा टोल �वकास सं�ा, नाग�रक तथा �नजी �े� र गै.स.स.को सहभा�गता रही वातारण संर�ण स��ी योजनाह� काय��यन
आएको। (आधार १,२)

९.३.३ �ानीय �वपद ्�व�ापन कोषमा बजेट �व�नयोजन र खच� (वािष�क �पमा)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

तोिकएको छैन । (आधार नचा�हने)

कूल पँूजीगत बजेटको ०.५% स� �ब�नयोजन भई �वपद ्�व�ापनको पूव� तयार� वा ��तकाय� वा पुन�लाभको ला�ग �व�नयो�जत बजेटको क�ीमा ५० ��तशत बजेट खच�
भएको (आधार १,२)

कूल पँूजीगत बजेटको ०.५% भ�ा वढ� �व�नयोजन भई �वपद ्�व�ापनको पूव� तयार� वा ��तकाय� वा पुन�लाभको ला�ग �व�नयो�जत बजेटको क�ीमा ५० ��तशत बजेट खच�
भएको (आधार १,२)

९.३.४ टोल �वकास सं�ा/ �ानीय तहमा सामुदा�यक सं�ा गठन तथा स�ालन

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

टोल �वकास सं�ा गठन र स�ालन स��ी कुनै कानून नभएको र कुनै प�न ब�ीमा टोल �वकास सं�ा गठन नभएको । (आधार नचा�हने)

टोल �वकास सं�ा गठन र स�ालन स��ी कानून तजु�मा भई केही व�ीह�मा टोल �वकास सं�ा गठन भएको । (आधार १,२)

टोल �वकास सं�ा गठन र स�ालन स��ी कानून तजु�मा भई सो कानूनका आधारमा ८० % भ�ा बढ� घरधुर� टोल �वकास सं�ामा आव� भई स�ालन भएको। (आधार
१,२,३ )

९.३.५ ए�ुले�, अ�ी �नय�ण ज�ा आक��क सेवाह�को उपल�ता

�माणीकरणको आधार:
• ए�ुले�, अ�ी �नय�ण ज�ा सेवाह�को सुची    कैिफयत

ए�ुले�, अ�ी �नय�ण ज�ा आक��क सेवाह� उपल� नभएको । (आधार नचा�हने)

ए�ुले�, अ�ी �नय�ण ज�ा आक��क सेवाह�मा ५०% स� जनसं�ाको पहँुच भएको। (आधार १)

ए�ुले�, अ�ी �नय�ण ज�ा आक��क सेवाह�मा ५०% भ�ा वढ� जनसं�ाको पहँुच भएको। (आधार १,२)
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१०. सहकाय� र सम�य

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

१०.१ सम� ���त

१०.१.१ संघ, �देश र �नीय तह बीचको सहकाय� र सम�य (नेपालको सं�वधानको धारा २३५)

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

�ानीय तहले आ�ना नी�त तथा काय��म तय गद� संघ र �देश सँग गनु�पन� नी�तगत र काय�गत सम�य नगरेको (आधार नचा�हने)

�ानीय तहले आ�ना नी�त तथा काय��म तय गद� संघ र �देशसँग गनु�पन� नी�तगत र काय�गत सम�यका ला�ग आव�क �नण�य गरेको तर कानुन ब�ननसकेको। (आधार १ )

आ�ना नी�त तथा काय��म तय गद� संघ र �देश सँग गनु�पन� नी�तगत र काय�गत सम�य आं�शक �पमा गरेको । (आधार २,३)

संघ र �देशसँग गनु�पन� नी�तगत र काय�गत सम�य गरेर मा� आ�ना नी�त तथा काय��म तय गन� गरेको तथा �ानीय तहले �देशलाई ब�डफ�ट गनु�पन� राज� रकम �नय�मत
�पमा उपल� गराएको। (आधार २,३)

१०.१.२ अ�र �ानीय तह सहकाय� र सम�य (�ाकृ�तक �ोतको संर�ण र उपयोग, पूव�धार �नम�ण, वातावरण संर�ण तथा फौहोरमैला �व�ापन,
आपतकालीन सेवा �व�ापन,राज� स�लन आ�द) (�ाससंऐन, २०७को दफा २६) (सहलगानीका योजनाह� : �ा�िफल साईट, अ�ी �नय�ण,
सडक ह�रयाली, �ाि�क �नय�ण, �ा� �श�ा, रंगशाला, खेलकुद, पय�टन, बोटा�नकल गाड�न, नदी �नय�ण, �सचंाई, खानेपानी आदी)

�माणीकरणको आधार:
• प�हचान भएका साझा सरोकारका �वषयको सुची    कैिफयत

साझा सरोकारका �वषयह�मा सहकाय� र सम�यका �े�ह� प�हचान नभएको र सो स��मा कुनै पहल नभएको। (आधार नचा�हने)

साझा सरोकारका �वषयह�मा सहकाय� र सम�य गन� �े�ह� प�हचान भएको तर सो स��ी नी�त र संरचना तयार नभएको । (आधार १)

साझा सरोकारका �वषयह�मा सहकाय� र सम�य गन� �े�ह� प�हचान भई सो स��ी नी�त र संरचना तयार भएको । (आधार १,२)

साझा सरोकारका �वषयह�मा सहकाय� र सम�य गन� स���त �ानीय तहको नी�त र संरचना �नम�ण भई हरेक वष� क�ीमा एक �े�मा सहलगानीका काय��मह�
स�ालनमा आएको। (आधार १,२,३)



भैरवी गाउँपा�लका
�ानीय तह सं�ागत �मता �मू�ा�न
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१०. सहकाय� र सम�य

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

१०.२ �ि�यागत ���त

१०.२.१ दईु वा सो भ�ा बढ� �ानीय तहको सरोकारको �वषयमा ब�े स�म�तह�को गठन र स�ालन (�ाससंऐन, २०७को दफा २६ अ�ग�त)

�माणीकरणको आधार:
• संयु� स�म�त गठनको उप���त र �नण�य पु��का    कैिफयत

�ानीय तहबीच साझा �हत र सरोकारका �वषयमा आव�क पन� कुनै प�न संयु� स�म�त गठन नभएको। (आधार नचा�हने)

�ानीय तहबीच साझा �हत र सरोकारका �वषयमा आव�क पन� संयु� स�म�त गठन भएको तर स�म�त ि�याशील नभएको । (आधार १)

�ानीय तहबीच साझा �हत र सरोकारका �वषयमा आव�क पन� संयु� स�म�त गठन भई स�म�तह� ि�याशील रहेको । (आधार १,२)



भैरवी गाउँपा�लका
�ानीय तह सं�ागत �मता �मू�ा�न
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१०. सहकाय� र सम�य

सम� ���त �ि�यागत ���त प�रमाणा�क ���त 

१०.३ प�रमाणा�क ���त

१०.३.१ अ�र सरकार� सम�य तथा सहजीकरण

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

�ानीय तहले सङ्घीय र �देश�रको आयोजना काय��यनमा सम�य, सहजीकरण र सहयोग गन� �वषयमा कुनै प�न जानकार� नभएको । (आधार नचा�हने)

�ानीय तहले सङ्घीय र �देश�रको आयोजना काय��यनमा सम�य, सहजीकरण र सहयोग गन� �वषयमा जानकार� भई सम�यको संरचना तयार भएको तर ि�याशील
नभएको। (आधार १,२)

�ानीय तहले सङ्घीय र �देश�रको आयोजना काय��यनमा सम�य, सहजीकरण र सहयोग गन� �वषयमा जानकार� भई सम�यका ला�ग संरचना तयार भई संरचना
ि�याशील भएको । (आधार १,२,३)

१०.३.२ अ�र �ानीय तह साझेदार�

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

लागत �ूनीकरण, �ोत साधनको अ�धकतम उपयोग वा �भावकार� सेवा �वाहको ला�ग अ� गाउँपा�लका वा नगरपा�लकासँग साझेदार�मा आयोजनाको संयु� �व�ापन

गन� स�भ�मा कुनै काय� नभएको । (आधार नचा�हने)

लागत �ूनीकरण, �ोत साधनको अ�धकतम उपयोग वा �भावकार� सेवा �वाहको ला�ग अ� गाउँपा�लका वा नगरपा�लकासँग साझेदार�मा आयोजनाको संयु� �व�ापन
गन� क�ीमा एउटा काय��म स�ालन भएको । (आधार १,२)

लागत �ूनीकरण, �ोत साधनको अ�धकतम उपयोग वा �भावकार� सेवा �वाहको ला�ग अ� गाउँपा�लका वा नगरपा�लकासँग साझेदार�मा आयोजनाको संयु� �व�ापन
गन� १ भ�ा बढ� काय��म स�ालन भएको । (आधार १,२)

१०.३.३ �ज�ा सम�य स�म�त सँगको सम�य

�माणीकरणको आधार:
   कैिफयत

�वकास �नम�ण स��ी काय�मा सहजीकरण गन� �ज�ा सम�य स�म�तबाट �ा� पृ�पोषण , सुझाव तथा अनुगमन ��तवेदन मा�थ काय�पा�लकामा कुनै छलफल नभएको
(आधार नचा�हने)

�वकास �नम�ण स��ी काय�मा सहजीकरण गन� �ज�ा सम�य स�म�तबाट �ा� पृ�पोषण , सुझाव तथा अनुगमन ��तवेदन मा�थ काय�पा�लकामा छलफल भएको तर सो
स��मा कुनै �नण�य नभएको (आधार १)

�वकास �नम�ण स��ी काय�मा सहजीकरण सम�य स�म�तबाट �ा� पृ�पोषण , सुझाव तथा अनुगमन ��तवेदन मा�थ काय�पा�लकामा छलफल भई आव�क �नण�य भएको ।
(आधार १,२)


