
Section 2: Objectives, Success Indicators & Target

Objective Weight Action Success Indicator Unit Weight Excellent 
[100%]

Very Good 
[90%]

Good 
[80%]

Fair 
[70%]

Poor 
[60%]

ལ་ཡོངས་ ད་ཡིག་གོང་
འཕེལ་དང་དར་ བ་གཏང་ནི། 

45 ོང་ཁའི་ ོགས་ བ་དང་ལག་ལེན་ ་ ེད་གཏང་ནི། འ ེལ་ཡོད་ག ག་ ེ་ ་ནང་ ོང་ གས་ ི་མོ་བཏབ་ལམ་རིམ་འགོ་འ ེན་འཐབ་ཡོད་པའི་
ངས་ཁ།

Number 7 ༢ འ ེལ་མེད། འ ེལ་མེད། འ ེལ་མེད། ༡

མཐོང་ཐོས་ ི་ལི ་ཚན་ ངས་ཁ། Number 8 ༨ ༧ ༦ ༤ <༤

ཨིང་ ོང་ཤན་ ར་ཚག་མཛད་ ི་ ད་ མ་དང་། ་ཚག་ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་
ངས་ཁ།

Number 10 ༥༥༠༠ ༤༥༠༠ ༣༥༠༠ ༢༥༠༠ <༢༥༠༠

ག ང་འ ེལ་ ོང་ཁའི་ཚག་མཛད་ ན་དག་འབད་ཡོད་པའི་བ ་ཆ། Percent 10 ༡༠༠ ༩༠ ༨༠ ༧༠ <༧༠

ོང་ཁའི་ ོམ་རིག་གི་མ ན་ ེན་ ་ཚགས་ ོག་ཐོག་དཔེ་ ན་འབད་ཡོད་པའི་ ངས་ཁ། Number 10 ༦ ༥ ༤ ༣ ༢

ོང་ཁའི་བ ་དོན་འ ལ་རིག་
་ ེད་གཏང་ནི། 

16 ོང་ཁའི་བ ་དོན་འ ལ་རིག་གི་མ ན་ ེན་ ་བཟོ་ནི། ོང་ཁའི་འ ལ་འ ིན་རིམ་ གས་བཟོ་ཚར་ཏེ་ཡོད་པའི་ ་ཚས། Date 10 ༡༠/༦/༢༠༢༢ ༢༠/༦/༢༠༢༢ ༢༥/༦/༢༠༢༢ ༣༠/༦/༢༠༢༢
༣༠/༦/༢༠༢༢ 
གི་ ལ་ལས།

ཚག་ ེ་སོ་སོ་ ་ ད ེ་ད ད་འབད་དེ་ ན་དག་འབད་ཡོད་པའི་ཚག་འ འི་ ངས་ཁ། Number 6 ༡༡༠,༠༠༠ ༡༠༠,༠༠༠ ༩༠,༠༠༠ ༨༠,༠༠༠ <༨༠,༠༠༠

Digital Drukyul 
དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་ ི་
དམིགས་ ལ་འ བ་ནི།

15 དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་ ་ ོག་དང་ ན་ ་འབད་ནི། མཚན་ གས་བཀོད་ཡོད་པའི་ Digital Drukyul གི་ གན་ཡིག་དང་འ ིལ་ཏེ་ 
བ་འ ས་བཏོན་ནི།

Percent
15 ༡༠༠ ༩༠ ༨༠ ༧༠ <༧༠

མི་དམངས་ཞབས་ཏོག་ ོང་
ཁའི་ནང་ ལ་ནི་འདི་ཡར་ ག་
གཏང་ནི། 

10 མི་དམངས་ ་མིང་ཚག་གསར་བཟོ། མིང་ཚག་གཏན་
འབེབས། ོང་ཁའི་ ོག་རིག་ལམ་ ོན། ོག་བ ན་ནང་
གི་མིང་ཚག་གཏན་འབེབས། མིང་གནས་ ད་ ར་དང་
གཏན་འབེབས་ལ་སོགས་པའི་ ད་ཡིག་ཞབས་ཏོག་ ལ་
ནི།

ཞབས་ཏོག་ ་ཕར་འ ང་མེད་པར་ཡིག་ཚང་གི་ ཱ་གི་ཉིན་ ངས་ནང་འཁོད་ ལ་ཡོདཔ། Days

10 ༧ ༨ ༩ ༡༠ >༡༠

ལ་ཡོངས་ ད་ཡིག་འདི་ཤེས་
རིག་ལམ་ གས་ཐོག་ལས་དར་
བ་གཏང་ནི།

9 ོང་ཁའི་ ོབ་དེབ་ ན་དག་དང་བ ར་ཞིབ་འབད་ནི། བ ར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ོབ་དེབ་ ི་ ངས་ཁ། Number
9 ༢ འ ེལ་མེད། འ ེལ་མེད། འ ེལ་མེད། ༡

To strengthen 
evidence-
based decision 
and data 
culture.

2.5 Promote the use of quality 
data for informed decision 
making.

Availability of timely, relevant and reliable 
data ensured and decisions improved

Percent

2.5 90 and 
above 80-89 70-79 60-69 below 

60

1



Transparent, 
accountable & 
integrity 
consciousness 
and culture 
strengthened.

2.5 Enhance integrity systems 
by implementing  OIP.

Integrity score improved Percent

2.5 90% and 
above 80-89 70-79 60-69 59 and 

below

2


