
याष पाृत सो था ष आोगो ूचा
तभति२०७९।०९।०८

पदे था था हभा ष भायण अदुा ताय गदा आोगे
पदे य था हो ामऩादाई भे आधाय ते वथा गय ो ा
ातग पदे था था हा ातग ूचहरो वथा गयेो छ।
ूचहरो भूलाॊा ातग आोगे पदे था था हो ामऩाद
भूलाॊ ाषतध, २०७८ जायी गयेो छ। ो ाषधभा आोगो तभत
२०७९।०९।०६ ो तणाुाय ॊोध गयएोे ॊोतध वथा
योायाा ैो जाायीो ातग पाश गयएो वहोया अयुोध छ।



प्रदेश तथा स्थानीय तहको काययसम्पादन मुल्याकन काययविवि, २०७८ पवहलो सशंोिन, 

२०७९ 

१. अनसुचुी २ को क्रमसंख्या १ मा संशोधनः अनसूुची २ को क्रमसंख्या १ मा गाउँसभा पछि 
रहेको "र" शब्दको सट्टा "वा" शब्द राखिएको ि । यसैगरी अनसुखुच २ को क्रमसंख्या 
२ मा  गाउँसभा पछि रहेको "र" शब्दको सट्टा वा शब्द राखिएको ि ।  

२. अनसुचुी २ को क्रमसंख्या २ मा संशोधनः अनसुखुच २ को क्रमसंख्या २ मा रहेको 
"प्रत्येक वर्षको असार १० गतेछभत्र" भन्ने वाकयांश खिककएको ि । 

३. अनसुचुी ३ को क्रमसंख्या ५ को ि मा संशोधनः अनसुचुी ३ को क्रमसंख्या ५ को (ि) 
मा देहाय बमोखिम स्पष्टीकरण थप गररएको ि । 

(स्पस्टीकरणः "औसत रािश्व बकृिदर २० प्रछतशत भन्दा बढी भए पछन औसत प्रछतशत 
गणनाको लाछग २० प्रछतशत नै कायम गरर गणना गररनेि ।") 

४. अनसुचुी ४ को क्रमसंख्या १ मा संशोधनः अनसुचुी ४ को क्रमसंख्या १ मा गाउँसभापछि 
रहेको "र" शब्दको सट्टा "वा" शब्द राखिएको ि । 

५. अनसूुची ४ को क्रमसंख्या २ मा संशोधनः अनसुचुी ४ को क्रमसंख्या २ मा "प्रत्येक 
वर्षको असार १० गतेछभत्र" भने्न वाकयंश खिककएको ि र गाउँसभापछि रहेको "र" 

शब्दको सट्टा "वा" शब्द राखिएको ि । यसैगरी "प्रत्येक वर्षको असार १० गतेछभत्र 
पेश गरर" भन्ने वाकयांश खिककएको ि ।  

 

६. अनसूुची ४ को क्रमसंख्या ६ को ि मा संशोधनः अनसूुची ४ को क्रमसंख्या ६ को (ि) 
मा देहाय बमोखिम स्पष्टीकरण थप गररएको ि । 

(स्पष्टीकरणः "औसत रािश्व बकृिदर २० प्रछतशत भन्दा बढी भए पछन औसत प्रछतशत 
गणनाको लाछग २० प्रछतशत नै कायम गरर गणना गररने ि।") 

 


