िनयिमत पमा तयांकको गु णतर परीण गन णािल सचालन िनद िशका, २०७५
योगकता हको लािग महवपूण जानकारी
यस णािलमा आनो भु िमकाका आधारमा मु यतया तीन कारका योगकता हुछन्। योगकताले आनो अिधकार िभ रहे र मा यस
णािलको योग गन पाँ उछन ।समाय योगकता: सबसाधारण नागिरक । िनयिमत पमा तयांकको गु णतर परीण गन णािलको
डासबोडमा यस णािलका बारे मा सामाय जानकारी तथा मु य उपलिधहह दे खाइएको छ। जो सु कै यितले पिन वाय तथा
जनसं या मालयको वे ब पे जमा गएर यसलाई हन सिकछ ।
वाय सं था तथा िनकाय : वाय सं थाका सवाय से वा दायक तथा कमचारी र थानीय, दे श तथा सं घका वाय िनकायह
यस णािलका मु य योगकता हुन । यता योगकताहले आनो वाय सं था तथा िनकाय छनौट गरी यो णािल योग गन
सछन, आनो तथा आफु मातहतका िनकायको िथित हन, अनु गमन गन, पृ ठपोषण गन सछन तर णािलमा कुनै पिन कुरा पिरबतन
गन सदै नन्।
एडिमन यु जर : यस णािलमा योग कता छनौट गन , अिधकार िदने वा निदने , णािलमा कुनै पिन कुरा पिरवतन गन सपूण अिधकार
एडिमन यु जरलाई हुछ ।

वाय संथा तथा वाय िनकायले यस णािलको योग गन तरीका
१. वाय तथा जनसं या मालयको वे ब पे जमा जाने (असार २०७५ पिछ) । हाललाई www.rdqa.loc मा लगईन गन ।
२. मूय पृ टमा 'Create Instance' बटन िथने ।
३. सोिधएका जानकािरह टाईप गरी 'Sign In' गन ।
४. 'Basic Information' पे जमा कायमको नाम ले ने र आनो सबिधत दे श, िजला, थानीय तह र वाय सं था छनौट गन ।
दे श छनौट गरे पिछ छािनएको दे श िभका िजलाहको मा सूिच दे िखछ । िजला छनौट गरे पिछ िजला िभका थानीय
तहहको मा सूिच दे िखछ । थानीय तह छनौट गरे पिछ यस थानीय तह िभका वाय सं थाहको मा सूिच दे िखछ । वाय
सं था छनौट गरे पिछ मु याङ् कन समूहका सदयहको िबबरण भनु  पछ । यस पिछ 'Next' बटन थोनु होस ।

यिद यस सं थामा यस भदा अिघ यो णािल योग गिरएको भए यस बे लाको काय योजना दे खा पछ । यसले अिघको कामको गित
सिमा गन सहयोग पु याउछ ।

सूचकको छनौट
आनो आवयकता अनु सार कायम छनौट गनु ह
 ोस र यस अतरगतका सूचकह छनौट गनु  होस ।

सूचकह भिर सकेपिछ 'Save' बटन िथनु होस । अब तपाई 'Data Veriﬁcation' पे जमा पु नु हुछ।

तयांकहको पुनग णना : Data Veriﬁcation
यस खडमा तपाईले िबिभन नहको जवाफ 'Yes' or 'No' मा ले नु पदछ । यिद जवाफ 'No' भएमा कैिफयत ले ने ठाँ उमा यसको
कारण ले नु पदछ । कारण ले नु अिनवाय हुछ, न तपाई यस भदा अिघ बड् न सनु हुन।

ितवे दन गिरएका तयांकहको पु नगणना : यस खडमा सोिधएका तयाङ् कह सबिधत रिजटर तथा ितबे दनबाट गणना गिर ले नु
पदछ ।

ितवे दन गिरएका तयांकहको पुनग णना : Cross Checks
यस खडमा यसमा रिजटर र ितवे दन बीचका तयांक जु गनु पदछ । यस अतगत तयांक पिरण गन लािगएका सूचकहसँ ग
सबिधत तयांकको ोत िरजटररफारमहमा तु लना गन काय समावे श गिरएका छन् ।

डाटा भिरिफकेसन सिकयपिछ तपाई णािल पिरण पे जमा पु नु हुछ ।

णाली पिरण : यो चरणमा सूचना णलीको पिरण गिरछ । यस चरणमा ६ वटा खड छन। यक खडमा सोिधएका नहको
Yes-completely agree; Partly; No-not at all र N/A ( Not applicable) गरी ४ वटा मये सबै भदा उपयु त जवाफ छनौट गनु  पछ ।
यिद जवाफ No-not at all वा N/A भएमा यसो हुनु को कारण खु लाउनु पदछ । अयथा तपाई यस भदा अगािड बड् न सनु हुन । यहा
ले िखएका कारण / जानकािरले पिछ तय परक योजना बनाउन सहयोग गदछ ।

यो चरण पु रा गरे पिछ तपाई “Part 3” or “Follow up Recommendations and Action Plan” सु धारको काययोजना तथा सु झावह
चरणमा पु नु हुछ ।

सु धारको काययोजना तथा सु झावह: यस चरणमा तपाईले कितमा दुईवटा काय योजना बनाउनु पदछ ।
यस पिछ तपाईले िदनु भऐको सूचना तथा जानकािरका आधारमा डासबोडमा िरपोट दे न सनु हुछ ।

