याष्ट्रिम प्राकृततक स्रोत तथा ष्ट्रित्त आमोग
तसॊ हदयिाय, काठभाण्डौ
प्रदे श सयकायको कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कान सूचकहरु
क्र.सॊ .

१.

सूचक

गत आ.ि.बन्दा अघघल्रो आ.ि.को
अघन्तभ रे खाऩरयऺणफार्

औल्माएको फेरुजुको अिस्था।

कामय सम्ऩादन प्रगतत अिस्था

(क) सफै प्रदे शको औसत
फेरुजु प्रततशतको

बाय

प्रततशत
1५

ष्ट्रिद्युतीम अनराइन

ऩोर्य रभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गने

प्रदे शको न्मून फेरुजू

ऩुष्ट्याईँको आधाय

सभम तसभा

अघन्तभ रे खाऩरयऺण

सफै प्रदे शको औषत

भहारे खा ऩरयऺकको

एक भष्ट्रहनातबत्र

तुरनाभा सम्फघन्धत

प्रततिेदन

प्रततिेदन प्राप्त बएको

तुरनाभा सम्फघन्धत

भूल्माष्ट्रङ्कनको आधाय

प्रततशतको अिस्था

फेरुजु प्रततशतको

प्रदे शको न्मून फेरुजु

कामायरमको िाष्ट्रषक
य

प्रततशतको अिस्था

(ख) सफै प्रदे शको औसत
फेरुजु प्रततशतको

तुरनाभा सम्फघन्धत

प्रदे शको फष्ट्रढ फेरुजु
२.

प्रततशतको अिस्था
प्रदे शरे स्थानीम तहराई प्रदे श

कानुन फभोघजभ आमोगरे तोकेको
आधाय रागु गयी सशतय अनुदान
प्रदान गये /नगये को।

(क) आमोगरे तनधाययण

गये का आधायफभोघजभ

10

आतथयक िषय सभाप्त

बएको १ भष्ट्रहनातबत्र

सशतय अनुदान प्रदान
गये को।

प्रत्मेक िषय आमोगरे

प्रदे श सयकायको िाष्ट्रषक
य

अनुसाय प्रदे श

रे खा तनमन्त्रक

तसपारयस गये को आधाय
सयकायरे स्थानीम

(ख) आमोगरे तनधाययण

सयकायराई ष्ट्रितयण
1

फजेर् तथा प्रदे श कोष तथा
कामायरमफार् प्राप्त ष्ट्रिियण

क्र.सॊ .

सूचक

कामय सम्ऩादन प्रगतत अिस्था

बाय

प्रततशत

ष्ट्रिद्युतीम अनराइन

ऩोर्य रभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गने

गये को सशतय अनुदान

सशतय अनुदान प्रदान
नगये को
सिायी साधन कय िाऩत फाॉडपाॉर्

(क) भातसक रुऩभा जम्भा

सयकायरे भातसक रुऩभा सम्फघन्धत

(ख) भातसक रुऩभा जम्भा

गरयएको ४० प्रततशत यकभ प्रदे श
स्थानीम सॊ घचत कोषभा जम्भा
४.

ऩुष्ट्याईँको आधाय

सभम तसभा

गये का आधायफभोघजभ

३.

भूल्माष्ट्रङ्कनको आधाय

गये /नगये को।

प्रदे शको गत आतथयक िषयको

ष्ट्रितनमोघजत यकभ अनुसाय खचयको
अिस्था।

गये को।

५

भातसक जम्भा गये को
एक हप्ता तबत्र

नगये को।

(क) कुर ष्ट्रितनमोघजत

यकभभा कुर खचयको

प्रदे श सयकायरे

प्रदे श सयकायरे स्थानीम

भष्ट्रहना हस्तान्तयण

हस्तान्तयण गये को ऩुष्ट्रि हुने

कागजहरु

ऩोर्यरभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गये अनुसाय

स्थानीम तहराई प्रत्मेक तहराई प्रत्मेक भष्ट्रहना
गये को ऩुष्ट्रि हुने

७

क) प्रत्मेक

आतथयक िषय

प्रततशत,

सभाप्त बएको

(अ) सफै प्रदे शको

तभततरे १

औषत खचय प्रगतत

भष्ट्रहनातबत्र

प्रततशतको

तुरनाभा सम्फघन्धत

क) सफै प्रदे शको

औषत खचय प्रगतत
प्रततशतको
तुरनाभा

कागजातहरु आमोगको

क) प्रदे श कोष तथा रे खा

तनमन्त्रक कामायरमफार्
प्राप्त ष्ट्रिियण

सम्फघन्धत

प्रदे शको अततरयक्त
प्रगततको

प्रदे शको कुर

प्रततशतको

खचयको प्रगतत

अिस्था

प्रततशत फष्ट्रढ
यहेको,

ख) आतथयक िषय सभाप्त

औषत खचय प्रगतत

भष्ट्रहनातबत्र

बएको तभततरे १

(आ) सफै प्रदे शको

2

ख) सफै प्रदे शको

औषत खचय प्रगतत
प्रततशतको
तुरनाभा

ख) प्रदे श कोष तथा रे खा

तनमन्त्रक कामायरमफार्
प्राप्त ष्ट्रिियण

क्र.सॊ .

सूचक

कामय सम्ऩादन प्रगतत अिस्था

बाय

प्रततशत

प्रततशतको

खचयको प्रगतत

ऩोर्य रभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गने

भूल्माष्ट्रङ्कनको आधाय

सभम तसभा

सम्फघन्धत

तुरनाभा सम्फघन्धत
प्रदे शको कुर

ष्ट्रिद्युतीम अनराइन

प्रदे शको अततरयक्त
खचय प्रगतत

८

प्रततशतको

प्रततशत न्मून

अिस्था

यहेको,

(ख) कुर ष्ट्रितनमोघजत

ॉ ीगत यकभभा कुर
ऩुज
ॉ ीगत खचयको
ऩूज
प्रततशत।

(अ) सफै प्रदे शको

ॉ ीगत
औषत ऩूज
खचय प्रगतत
प्रततशतको
तुरनाभा

सम्फघन्धत

ॉ ीगत
प्रदे शको ऩूज
खचयको प्रगतत
प्रततशत फष्ट्रढ
यहेको,

(आ) सफै प्रदे शको
3

ऩुष्ट्याईँको आधाय

क्र.सॊ .

सूचक

कामय सम्ऩादन प्रगतत अिस्था

बाय

प्रततशत

ॉ ीगत
औषत ऩूज

ष्ट्रिद्युतीम अनराइन

ऩोर्य रभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गने

भूल्माष्ट्रङ्कनको आधाय

ऩुष्ट्याईँको आधाय

क) सफै प्रदे शको औषत

क) प्रदे श कोष तथा रे खा

सभम तसभा

खचय प्रगतत
प्रततशतको
तुरनाभा

सम्फघन्धत

प्रदे शको कुर

ॉ ीगत खचयको
ऩूज
प्रततशत कभ
५.

यहेको,
प्रदे शरे आफ्नो अतधकाय

ऺेत्रतबत्रको याजस्ि ऩरयचारन
गये को अिस्था।

(क) अनुभातनत याजस्ि

प्रऺेऩणको तुरनाभा

1०

क) आतथयक िषय सभाप्त
बएको तभततरे १

याजस्ि सङ्क रनको

भष्ट्रहनातबत्र

अिस्था

(अ) सफै प्रदे शको

प्रऺेष्ट्रऩत याजस्ि
सॊ करनको

प्रततशतको तुरनाभा
सम्फघन्धत प्रदे शको

औषत प्रऺेष्ट्रऩत

अततरयक्त याजस्ि

याजस्ि

ख) आतथयक िषय सभाप्त

सङ्क्रनको

बएको फष्ट्रढभा १

प्रततशतबन्दा

भष्ट्रहनातबत्र

सम्फघन्धत

प्रदे शको फष्ट्रढ

सॊ करन प्रगतत

प्रततशतको अिस्था

ख) सफै प्रदे शको औषत
प्रऺेष्ट्रऩत याजस्ि
सॊ करनको

याजस्ि

प्रततशतको तुरनाभा
4

तनमन्त्रक

कामायरमफार् प्राप्त
ष्ट्रिियण

क्र.सॊ .

सूचक

कामय सम्ऩादन प्रगतत अिस्था

बाय

प्रततशत

सङ्कर्रनको

ऩुष्ट्याईँको आधाय

सभम तसभा

अततरयक्त याजस्ि

(आ) सफै प्रदे शको

िृष्ट्रिदय प्रततशतको

औषत प्रऺेष्ट्रऩत

अिस्था

याजस्ि

सङ्क्रनको
सम्फघन्धत

ऩोर्य रभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गने

भूल्माष्ट्रङ्कनको आधाय

सम्फघन्धत प्रदे शको

अिस्था,

प्रततशतबन्दा

ष्ट्रिद्युतीम अनराइन

१०

प्रदे शको कभ
याजस्ि

सङ्क्रनको
अिस्था

(ख) अघघल्रो आतथयक िषयको
तुरनाभा याजस्ि

सङ्कारनको अिस्था

(अ) सफै प्रदे शको औषत
याजस्ि

सङ्क्रनको

प्रततशत बन्दा

सम्फघन्धत प्रदे शको
फढी याजस्ि

5

ख) प्रदे श कोष तथा रे खा

तनमन्त्रक कामायरमफार्
प्राप्त ष्ट्रिियण

क्र.सॊ .

सूचक

कामय सम्ऩादन प्रगतत अिस्था

बाय

प्रततशत

ष्ट्रिद्युतीम अनराइन

ऩोर्य रभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गने

भूल्माष्ट्रङ्कनको आधाय

ऩुष्ट्याईँको आधाय

सभम तसभा

सङ्कर्रन बएको
अिस्था

(आ) सफै प्रदे शको औषत
याजस्ि

सङ्क्रनको

प्रततशत बन्दा

सम्फघन्धत प्रदे शको
कभ याजस्ि

सङ्कारन बएको
६.

अिस्था
प्रदे श सयकायरे स्थानीम तहराई
उऩरब्ध गयाउने ष्ट्रित्तीम

सभातनकयण अनुदानको अनुभातनत
ष्ट्रिियण स्थानीम तहराई चै त्र
भसान्ततबत्र उऩरब्ध

गयाएको/नगयाएको।

(क) ष्ट्रित्तीम सभानीकयण

अनुदानको अनुभातनत

५

प्रत्मेक िषयको िैशाख
१५ गते तबत्र

ष्ट्रिियण स्थानीम तहराई
चै त्र भसान्ततबत्र

स्थानीम तहराई

प्रदे श आतथयक भातभरा तथा

ष्ट्रित्तीम सभानीकयण

तहराई गये को

उऩरऩब्ध गयाउने
अनुदान चै त्र

उऩरब्ध गयाएको।

भसान्ततबत्र उऩरब्ध

(ख) ष्ट्रित्तीम सभातनकयण

मोजना भन्त्रारमरे स्थानीम
तसपारयससम्फन्धी कागजात

गयाएको तसपारयस

अनुदानको अनुभातनत

ष्ट्रिियण स्थानीम तहराई
चै त्र भसान्ततबत्र
७.

उऩरब्ध नगयाएको।
प्रदे शरे आगाभी आतथयक िषयको

(क) आम व्ममको प्रऺेऩण

५

प्रत्मेक िषयको भाघ
6

आम व्ममको प्रऺेऩण

प्रदे श आतथयक भातभरा तथा

क्र.सॊ .

सूचक

कामय सम्ऩादन प्रगतत अिस्था

रातग आम व्ममको प्रऺेऩण

गरयएको तथ्माङ्के

चारु आ.ि.को ऩुस भसान्ततबत्र

आतथयक िषयको ऩुष

गरयएको तथ्माङ्कऩसष्ट्रहतको ष्ट्रिियण
अथय भन्त्रारमभा ऩेस
गये /नगये को।

बाय

प्रततशत

ष्ट्रिद्युतीम अनराइन

ऩोर्य रभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गने

ऩुष्ट्याईँको आधाय

सभम तसभा

भष्ट्रहनाको ऩष्ट्रहरो

सष्ट्रहतको ष्ट्रिियण चारु

भूल्माष्ट्रङ्कनको आधाय

हप्तातबत्र

गरयएको तथ्माङ्क

सष्ट्रहतको ष्ट्रिियण

भसान्ततबत्र अथय

मोजना भन्त्रारमरे सॊ घीम

अथय भन्त्रारमभा ऩेस गये को
ष्ट्रिियण सम्फन्धी कागजात

भन्त्रारमभा ऩेस
गये को।

(ख) आम व्ममको प्रऺेऩण
गरयएको तथ्माङ्कि

सष्ट्रहतको ष्ट्रिियण चारु
आ.ि.को ऩुस

भसान्ततबत्र अथय
भन्त्रारमभा ऩेस
८.

नगये को।
प्रदे शरे आफ्नो फजेर्

कामायन्िमनको िाष्ट्रषक
य सतभऺा गयी
तत्सम्फन्धी ष्ट्रिियण प्रत्मेक िषयको
काततयक भसान्ततबत्र साियजतनक
गये /नगये को।

(क) फजेर्को िाष्ट्रषक
य सतभऺा
गयी तत्सम्फन्धी ष्ट्रिियण

५

प्रत्मेक िषयको भॊ तसय

फजेर् कामायन्िमनको

प्रत्मेक आतथयक भातभरा

हप्तातबत्र

कागजातहरु

फजेर् कामायन्िमनको िाष्ट्रषक
य

भष्ट्रहनाको ऩष्ट्रहरो

प्रत्मेक िषयको काततयक

भसान्ततबत्र साियजतनक
गये को।

िाष्ट्रषक
य सतभऺा हुने

तथा मोजना भन्त्रारमरे

सतभऺा गयी तत्सम्फन्धी

ष्ट्रिियण काततयक भसान्ततबत्र

(ख) फजेर्को िाष्ट्रषक
य सतभऺा

साियजतनक गये को ऩुष्ट्रि हुने

गयी तत्सम्फन्धी ष्ट्रिियण

कागजातहरु

प्रत्मेक िषयको काततयक

7

क्र.सॊ .

सूचक

कामय सम्ऩादन प्रगतत अिस्था

बाय

प्रततशत

ष्ट्रिद्युतीम अनराइन

ऩोर्य रभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गने

भूल्माष्ट्रङ्कनको आधाय

ऩुष्ट्याईँको आधाय

सभम तसभा

भसान्ततबत्र साियजतनक
९.

नगये को।
प्रदे श तहको िामु गुणस्तय

सुचकाङ्कह (Air Quality Index)।

(क) गत आ.ि. बन्दा

अघघल्रो आ.ि.को
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आतथयक िषय सभाप्त

बएको १ भष्ट्रहनातबत्र

प्रदे श तहको िामु
गुणस्तय सूचकाङ्क

िामु गुणस्तय

िाताियण ष्ट्रिबागरे तमाय

तथ्माङ्कस

िामु गुणस्तय सम्फन्धी

सुचकाङ्कस सम्फन्धी

(Air Quality Index) भा

ऩायी प्रभाघणत गये को िाष्ट्रषक
य
तथ्माङ्कस

सुधाय बएको अिस्था।

(ख) गत आ.ि.बन्दा

अघघल्रो आ.ि.को
प्रदे श तहको िामु
गुणस्तय सूचकाङ्क

(Air Quality Index) भा
सुधाय नबएको
१०.

अिस्था।
प्रदे श तहभा व्मिघस्थत िनरे

ढाकेको ऺेत्रपरभा बएको िृष्ट्रि
प्रततशत।

(क) रक्ष्मको तुरनाभा ८०
प्रततशत िा सोबन्दा

५

आतथयक िषय सभाप्त

बएको एक भष्ट्रहनातबत्र

फष्ट्रढ िृष्ट्रि बएको।

(ख) रक्ष्मको तुरनाभा ८०

प्रततशत बन्दा कभ िृष्ट्रि

प्रदे श उद्योग , ऩमयर्न , प्रदे श उद्योग , ऩमयर्न , िन
िन तथा िाताियण

तथा िाताियण भन्त्रारमरे

गये को तथ्माङ्का प्रगतत

ऺेत्रपरभा बएको िृष्ट्रि

भन्त्रारमरे तमाय
प्रततशत

बएको ।
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तमाय गये को िनरे ढाकेको
प्रततशत अिस्था सम्फन्धी
तथ्माङ्कअ

क्र.सॊ .

११.

सूचक

कामय सम्ऩादन प्रगतत अिस्था

आमोगरे कामय सम्ऩादन सूचकका
सम्फन्धभातमाय गयी प्रमोगभा

ल्माएको ष्ट्रिद्युतीम अनराइन ऩोर्यर

(Online Portal) भा कामय सम्ऩादन
सूचक सम्फन्धी ष्ट्रिियण तोष्ट्रकएको
अितधभा प्रष्ट्रिष्ट्रि
गये /नगये को*।

(Upload)

(क) ष्ट्रिद्युतीम अनराइन

ऩोर्यर (Online Portal)

बाय

प्रततशत
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ऩोर्य रभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गने

सूचकसम्फन्धी ष्ट्रिियण
तोष्ट्रकएको अिधीभा

भूल्माष्ट्रङ्कनको आधाय

ऩुष्ट्याईँको आधाय

सभम तसभा

ष्ट्रितबन्न सूचकहरुभा

सफै सूचकहरु ऩूणय

प्रदे शहरुरे ऩोर्यर ऩूणरु
य ऩभा

तसभा तबत्र

नगये को अिस्था

सम्फन्धभा आमोगरे तमाय

उल्रे ख गरयएको सभम

भा कामय सम्ऩादन

प्रष्ट्रिष्ट्रि

ष्ट्रिद्युतीम अनराइन

रुऩभा प्रष्ट्रिष्ट्रि गये

प्रमोग गये नगये को
गने

तथ्माङ्के सष्ट्रहतको

ष्ट्रिियण

(Upload)

गये को।

(ख) ष्ट्रिद्युतीम अनराइन

ऩोर्यर (Online Portal)
भा कामय सम्ऩादन

सूचकसम्फन्धी ष्ट्रिियण
तोष्ट्रकएको अिधीभा
प्रष्ट्रिष्ट्रि

(Upload)

नगये को।
*नोर् नॊ. १- साभुदाष्ट्रमक,साझेदायी,किुतरमतत रगामत सभुदामभा आधारयत भाध्मभफार् व्मिस्थाऩन गरयएको िनको ऺेत्रपरभा बएको िृष्ट्रिराई जनाउनेछ।
*नोर् नॊ. २- याष्ट्रिम प्राकृततक स्रोत तथा ष्ट्रित्त आमोगफार् अनराइन ऩोर्यर तनभायण बई प्रमोगभा आएको ऩष्ट्रहरो ऩर्कको रातग ऩोर्यर प्रमोग गने अनुभतत प्राप्त बएको
एक भष्ट्रहना तबत्र भातथ उघल्रघखत ष्ट्रितबन्न सूचकको जानकायी प्रष्ट्रिष्ट्रि गयी आिश्मक दस्तािेज अऩरोड गये भा मस सूचक कामय सम्ऩन्नऩ बएको भातननेछ।
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