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

१ गापा/नपाबाट अनु�श�ण स�� २०७८-१०-१ २०७८-११-२९ स��

२ गापा/नपाबाट �ार��क न�तजा तयार २०७८-१२-१४ २०७९-१-७ ६७.५

३ �ज.स.स.बाट मू�ा�न गन� तय �म�त २०७८-१२-२८ २०७९-१-७ स��
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५ �ज.स.स.बाट तयार �ार��क न�तजामा गापा/नपाको पृ�पोषण २०७९-१-२६ २०७९-१-८ स��

६ �ज.स.स.बाट अ��म न�तजा तयार २०७९-२-९ २०७९-१-८ ६७.५
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�ज.स.स.बाट
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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 1 1

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 0.5 0.5 0.5

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 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 0 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 1 1
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