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स्वीकृत मिमत: २०७८/०९/०७ 

 

लमु्बिनी प्रदेश ववत्तीय सशुासन जोम्िि िूल्याङ्कन काययववमि, २०७8 

प्रस्तावनााः प्रदेश सरकारको ववत्तीय प्रणाली ब्यवम्स्ित, पारदशी, ववमिसबित र प्रभावकारी िनाउन ववत्त 
ब्यवस्िापनका सबभाववत जोम्ििका क्षेत्रहरूको पवहचान गरी यसको लेिाजोिाको िाध्यििाट लमु्बिनी प्रदेश 
सरकारको ववत्तीय सशुासनलाई संस्िागत गनय वान्छनीय भएकोले प्रदेश आमियक काययववमि ऐन, २०७४ को 
दफा ६१ को प्रयोजनको लामग प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ को दफा ५३ ले ददएको अमिकार प्रयोग गरी  
प्रदेश सरकारले लमु्बिनी प्रदेश ववत्तीय सशुासन जोम्िि िूल्याङ्कन काययववमि, २०७8 तजुयिा गरेको छ।  

 

पररच्छेद- १ 

प्रारम्बभक 

 

१. संम्क्षप्त नाि र प्रारबभ: (१) यस काययववमिको नाि "लमु्बिनी प्रदेश ववत्तीय सशुासन जोम्िि िूल्याङ्कन 
काययववमि, २०७८" रहेको छ ।  

(२) यो काययववमि तरुुन्त प्रारबभ हनुेछ।  

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अिय नलागेिा यस काययववमििा,- 

(क)  “अङ्कभार” भन्नाले यस काययववमिको सूचकलाई तोवकए ििोम्जिको अङ्कलाई सबझनपुछय।  

(ि) “ऐन” भन्नाले प्रदेश आमियक काययववमि ऐन, २०७४ सबझनपुछय। 

(ग) “नमतजाको जोम्िि” भन्नाले सावयजमनक श्रोत सािनको प्रयोगिाट लम्क्षत वगयको जीवनस्तरिा 
पररणािििुी सकारात्िक पररवतयन आउन नसक्ने सबभावनाको जोम्िि सबझनपुछय। 

(घ)  “प्रमतवेदन” भन्नाले िूल्याङ्कनिाट प्राप्त नमतजालाई सबप्रषेण गनयका लामग तोवकएको ढााँचा ििोम्जिको 
वववरणलाई सबझनपुछय।सो शब्दले सूचना प्रववमििा आिाररत ढााँचािाट प्राप्त वववरणलाई सिते 
जनाउाँछ ।  

(ङ) “प्रवियाको जोम्िि” भन्नाले सावयजमनक ववत्तीय सािन स्रोतको प्रयोग गदाय प्रचमलत कानूनले 
मनिायरण गरेको ववमिसबित प्रकृयाको उलङ्घनको सबभावनाको जोम्ििलाई सबझनपुछय । 

(च) “सावयजमनक स्रोत सािन दरुुपयोगको जोम्िि” भन्नाले सावयजमनक श्रोत र सािनलाई मनजी 
फाइदाको लामग दरुूपयोग हनु सक्ने सबभावनाको जोम्ििलाई सबझनपुछय । 

(छ)  “िम्न्त्रपररषद्को कायायलय” भन्नाले िखु्यिन्त्री तिा िम्न्त्रपररषद्को कायायलयलाई सबझनपुछय ।   

(ज)  “िन्त्रालय” भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तगयतका सिै िन्त्रालयहरूलाई सबझनपुछय ।यो शब्दले 
िलु्याङ्कन प्रयोजनको लामग िखु्यिन्त्री तिा िम्न्त्रपररषद्को कायायलय, प्रमतष्ठान, सम्चवालय तिा 
आयोग सिेतलाई जनाउनेछ। 
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(झ) “सूचक” भन्नाले यस काययववमिको अनसूुची २ (क) र २ (ि) िा उल्लेि गररएका सूचकहरूलाई 
सबझनपुछय।  

 (ञ)  “िूल्याङ्कन” भन्नाले यस काययववमि ििोम्जिका ववत्तीय सशुासन जोम्ििका क्षेत्रिा भएको उपलम्ब्ि 
र सो हामसल गनय अवलबिन गररएको प्रवियालाई सबझनपुछय ।  

 (ट)  “ववत्तीय सशुासन जोम्िि” भन्नाले राजस्व प्रशासन, योजना तिा िजेट तजुयिा, िजेट कायायन्वयन, 
लेिांकन तिा प्रमतिेदन र लेिापररक्षण काययिा तोवकएको प्रकृयाको पालना नहनुे, सावयजमनक 
ववत्तीय स्रोत तिा सािनहरु तोवकएको वगय, लक्ष्य, कायय र प्रयोजनिा िचय नहनुे, उपलब्ि स्रोत 
कि प्रािमिकताको के्षत्रिा िचय हनुे र अपेम्क्षत नमतजा मनस्कन नसक्ने सबभावनालाई सबझनपुछय।  

(ठ)  “सम्चव” भन्नाले प्रदेश िन्त्रालयका सम्चवलाई सबझनपुछय। 

(ड) “प्रदेश सरकार” भन्नाले लमु्बिनी प्रदेश सरकार सबझनपुछय।  

 

पररच्छेद- २ 

िूल्याङ्कनको ववषय क्षते्र, तह र सूचकहरू 

३. िूल्याङ्कनका ववषयक्षते्र (१) यस काययववमिको अिीनिा रही प्रदेश सरकारको ववत्तीय सशुासन िूल्याङ्कनका 
ववषय क्षेत्रहरू देहाय ििोम्जि हनुेछन ाः÷ 
(क)  योजना, िजेट तिा काययिि व्यवस्िापन 
(ि)  कायायन्वयन क्षिता तिा व्यवस्िापन  
(ग)  लेिाङ्कन तिा प्रमतवदेन 
(घ)  अनगुिन, िूल्याङ्कन तिा लेिापरीक्षण  
(ङ)  राजस्व व्यवस्िापन  

(२) उपदफा (१) ििोम्जिका ववषय क्षते्रअन्तगयत देहायका सूचकहरुको तह हनुछेन  ।   
  (क) प्रवियाको जोम्िि   
 (ि) नमतजाको जोम्िि     
 (ग) सावयजमनक स्रोत सािनको दरुुपयोगको जोम्िि   

(३) उपदफा (२) ििोम्जिका सूचकका तह अनसुारको अङ्कभार अनसूुची १ अनसुार रहनेछ। 
(४) उपदफा (१) ििोम्जिका क्षेत्रहरूको िूल्याङ्कनका सूचकहरूको अङ्कभार गणना अनसूुची २  

(क) र (ि) ििोम्जि हनुछे।  
पररच्छेद- ३ 

िूल्याङ्कनका प्रविया तिा अङ्कभार   

४.  िूल्याङ्कन प्रवियााः (१) यस काययववमि ििोम्जिको िूल्याङ्कन िन्त्रालयगत सूचकको हकिा सबिम्न्ित 
िन्त्रालयले र प्रदेशको एकीकृत सूचकको हकिा िम्न्त्रपररषद्को कायायलयले गनेछ ।  

   (२) उपदफा (२) ििोम्जि िलु्याड्कन नमतजा भएपमछ िन्त्रालयहरूलाई अनसूुची ३ ििोम्जि 
ववत्तीय सशुासन जोम्िि अवस्िाको िगीकरण गररनेछ ।  
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(3) उपदफा (१) ििोम्जि िलु्यांकन नमतजा प्राप्त भएपमछ प्रदेशको हकिा िम्न्त्रपररषद्को कायायलय र 
िन्त्रालयको हकिा सबिम्न्ित िन्त्रालयले अनसूुची-६ ििोम्जिको ढांचािा ववत्तीय सशुासन जोम्िि 
न्यूनीकरण कायययोजना िनाई कायायवन्यनिा ल्याउन ुपनेछ। 

 (४) िन्त्रालयको भमूिका: (१) यस काययववमि ििोम्जि िन्त्रालयको लामग मनिायरण गररएको सूचकको 
िूल्याङ्कन प्रवियािा िन्त्रालयको भमूिका देहाय अनसुार हनुेछ ।  

(क) िन्त्रालय र िातहतका मनकायका कियचारीहरूलाई िूल्याङ्कनको उद्देश्य र ववमििारे 
प्रम्शम्क्षत गने।  

(ि)  िूल्याङ्कन काययको सहजीकरण र सिन्वय गनय सम्चवले सबिम्न्ित िहाशािा प्रििुलाई 
सबपकय  व्यम्ि तोक्न।े   

(ग)  िन्त्रालय र िातहतका मनकायको ववत्तीय सशुासन जोम्ििको िूल्याङ्कन गने । 

(घ) यस काययववमि ििोम्जिको प्रवियािाट गररने िूल्याङ्कनको नमतजा सूचना प्रववमििा 
आिाररत ढााँचा (सफ्टवयेर) िा प्रमिवि गने।   

(ङ)  िूल्याङ्कनको नमतजाको प्रारम्बभक प्रमतवदेन उपर िन्त्रालयिा सिीक्षा गने ।  

(च) िूल्याङ्कनको नमतजाको अम्न्ति प्रमतवदेन िम्न्त्रपररषद्लाई उपलब्ि गराउने।   

(छ)  िूल्याङ्कनको नमतजा िन्त्रालयको वेिसाइट िाफय त सावयजमनक गने।  

(५) िम्न्त्रपररषद्को कायायलयको भमूिका  

(१) िन्त्रालयहरूलाई ववत्तीय सशुासन लेिाजोिाको िारेिा अनमु्शक्षण गने । 

(२) यस काययववमि ििोम्जि िन्त्रालयगत रूपिा भएको िूल्याङ्कन नमतजालाई ववश्लषेण गरी एकीकृत 
प्रमतवदेन तयार गने। 

(३) प्रदेशको ववत्तीय सशुासनको एकीकृत लेिाजोिा गरी प्रमतवदेन तयार गने ।  
(४) िूल्याङ्कनको अम्न्ति नमतजाको आिारिा िन्त्रालयहरूको वमगयकरण गने ।    

(५) यस काययववमि ििोम्जि गररने िूल्याङ्कनको नमतजालाई एकीकृत रूपिा प्रवववि, भण्डारण, 
सरुक्षा, प्रस्ततुीकरण, नमतजा सावयजमनकीकरण लगायतका काययिा सहयोग हनु ेसफ्टवयेर तयार गरी 
प्रयोगिा ल्याउन।े 

(६)यस काययववमि ििोम्जिको प्रणाली सञ्चालन तिा व्यवस्िापनका लामग सबिम्न्ित िहाशािालाई 
म्जबिेवारी तोक्ने । 

(७) नमतजा ववश्लषेणको आिारिा िन्त्रालयहरूको क्षिता ववकासको लामग काययििहरू सञ्चालन 
गने । 

(८) यस काययववमि ििोम्जि तयार गररएको िन्त्रालयगत र प्रदेशको एवककृत प्रमतवदेनहरूलाई 
राविय प्राकृमतक स्रोत तिा ववत्त आयोग, िहालेिा परीक्षकको कायायलय, सङ्घीय अिय िन्त्रालय, 
सङ्घीय िामिला तिा सािान्य प्रशासन िन्त्रालय, राविय योजना आयोग, िहालेिा मनयन्त्रक कायायलय 
तिा आवश्यकता अनसुार नपेाल सरकारका अन्य मनकायहरूलाई सिेत उपलब्ि गराउने।  
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(९) यस काययववमि ििोम्जि गररने िलु्यांकन प्रवियालाई प्रभावकारी िनाउन अनगुिन, सहयोग र 
सहजीकरण गने । 
 

(७)  िूल्याङ्कन गररन ेसियावमिाः (१) यस काययववमि अनसुारको िूल्याङ्कनको कायय प्रत्येक आमियक वषयको पौष 
िसान्तमभत्र सबपन्न गररसक्न ुपनेछ।  

 (२) उपदफा (१) ििोम्जि िूल्याङ्कन गदाय अम्घल्लो आमियक वषयको अन्त्यसबिका तथ्याङ्कलाई 
आिार िानी सिै सूचकको अङ्क गणना गनुयपनेछ।  

८.  नमतजाको सिीक्षा गनेाः (१) यस काययववमि ििोम्जि प्राप्त िूल्याङ्कन नमतजा उपर िम्न्त्रपररषद् कायायलयले 
वावषयक सिीक्षा गनुय पनेछ।  

(२) उपदफा (१) ििोम्जि गररने सिीक्षािा नेपाल सरकारका प्रदेश म्स्ित मनकायहरुलाई सिेत 
आिन्त्रण गनय सवकनछे।  

९. िूल्याङ्कनको ढााँचा हेरफेर गनय सक्नेाः (१) प्रदेश सरकारले िूल्याङ्कनिाट प्राप्त नमतजा, पषृ्ठपोषण तिा 
सिीक्षा काययिििाट प्राप्त सझुावको आिारिा यस काययववमि ििोम्जि गररने िूल्याङ्कनका सूचक वा 
अङ्कभारिा आवश्यक हेरफेर वा संशोिन गनय सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) ििोम्जि िूल्याङ्कन सूचक र अङ्कभारिा पररिाजयन, संशोिन वा िपघट गनुय परेिा 
अम्घल्लो आमियक वषयको पररणाि आइसकेपश्चात  अको वषयको िूल्याङ्कन प्रविया सरुु हनुभुन्दा कबतीिा ३ 
िवहना अगावै गररसक्नपुनेछ । 

 

 पररच्छेद- ४ 

ववववि  

१0. काययसबपादन सूचकको आिारको रूपिा मलन सवकनेाः (१) यस काययववमि ििोम्जि गररएको िूल्याङ्कन 
नमतजालाई िन्त्रालयको ववत्तीय सशुासनको सूचकको रूपिा उपयोग गनय सवकनेछ।  

(२) िन्त्राललाई िजेटको सीिा उपलब्ि गराउाँदा यस काययववमिििोम्जिको नमतजालाई सिते 
आिार िान्न सवकनछे।  

१४.  िजेट ब्यवस्िााः (१) यस काययववमिििोम्जि गररने ववत्तीय सशुासन जोम्िि िूल्याङ्कन काययको लामग 
आवश्यक िजेट सबिम्न्ित िन्त्रालयले ब्यवस्िा गनुय पनेछ।  

१५.  िूल्याङ्कन नमतजाको गणुस्तर समुनम्श्चतता: (१) िम्न्त्रपररषद्को कायायलय िूल्याङ्कन, नमतजा र गणुस्तरको 
समुनम्श्चतता परीक्षणको लामग आवश्यक प्रिन्ि मिलाउन सक्नेछ।  

१६. िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेाः यस काययववमिको कायायन्वयनका सन्दभयिा कुनै िािा उत्पन्न भएिा 
िम्न्त्रपररषद्को कायायलले त्यस्तो िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची- १ 

िूल्याङ्कनका सूचकहरूको तह र अङ्कभार 

१.  सूचकहरूका तह 

(क) प्रवियाको जोम्िि: कानूनी प्रवियाको उल्लङ्घनको जोम्िि दशायउन ेसूचकहरू ।  

(ि) नमतजाको जोम्िि: जनताको जीवनिा पररणािििुी र सकारात्िक पररवतयन नहनु ेगरी सावयजमनक 
स्रोतको प्रयोग हनुे जोम्ििका सूचकहरू ।  

(ग) सावयजमनक स्रोत सािन दरुुपयोगको जोम्िि: सावयजमनक स्रोत र अमिकारलाइय मनजी फाइदाका लामग 
उपयोग हनुे सबभावनाको जोम्ििका सूचकहरू ।  

२.  सूचकका तहअनसुारको अङ्कभाराः  म्स्िमत ववश्लषेणलाई मनबनानसुार अङ्कभार मनिायरण गररएको छाः 

सूचकहरू 
भार 

अनपुात 
नमतजा ववश्लषेण तिा अङ्कभार मनिायरणका आिार 

प्रविया  40 प्रत्येक सूचकको १ अङ्क (पूणायङ्क) मनिायरण गररएको छ ।सूचक परुा भएको  
“छ वा छैन” का आिारिा ० वा १ अंक प्रदान गररनेछ।  नमतजा  32 

सावयजमनक स्रोत 
सािन दरुुपयोग 

28 

 

 

३. प्रदेशको ववत्तीय सशुासनको एकीकृत लेिाजोिा िूल्याङ्कनका अङ्कभार  
मिषयक्षेत्र सूचकहरु अनसुारको अंकभार: अवस्िा मिश्लषेणलाई मनबनानसुार अंकभार मनिायरण गररएको छ।   

सूचकहरु 
भार, नमतजा मिश्लषेण तिा अंकभार मनिायरणका आिार  

जबिा सूचक संख्या अवस्िा   कुल अंक भार  

एकीकृत मिषयके्षत्र 
अनसुारका सूचकहरु  

२५ 

अवस्िा १ (किजोर) ० 

अवस्िा २ (सािान्य) २५ 

अवस्िा ३ (उत्ति) ५० 

 

प्रत्येक सूचकको तीन वटा अवस्िा मनिायरण गररएको छ । अवस्िा १, २ र ३ को लामग अङ्कभार ििश ०, 
१ र २ मनिायरण गररएको छ ।   
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अनसूुची- २(क) 

दफा ३ को उपदफा (२) साँग सबिम्न्ित 

िन्त्रालयगत ववत्तीय सशुासन लेिाजोिा िूल्याङ्कनका सूचकहरू र अङ्कभार 

 
२.१ योजना, िजेट तिा काययिि व्यवस्िापन 

वववरण अङ्क भार  

(क) प्रविया व्यवस्िापन सबिन्िी सचुक (Indicators of Process Management) 

  पूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ (१) छैन (०)  

१.स्वीकृत वावषयक िजेट, नीमत तिा काययििका आिारिा वावषयक िजेट तिा 
काययिि म्स्वकृत भएको एक िवहना मभत्र आफ्नो वेिसाइट िाफय त सावयजमनक गरेको 
। 

१     

२. वावषयक िजेट तिा काययिि दस्तावेजिा आयोजनाहरूको प्रािमिकीकरण गने 
गररएको । 

१     

३.स्वीकृत िजेट  तिा काययििलाई िातहतका मनकायले िचय गनय सक्ने गरी  
PLMBIS िा Entry गररएको ।  

१     

४. आवमिक योजना र क्षेत्रगत नीमत तिा योजनाको अिारिा आगािी तीन आमियक 
िषयिा हनुे िचयको प्रक्षेपण सवहतको िन्त्रालयगत िध्यिकालीन िचय संरचना तयार 
गररएको 
(आमियक काययववमि तिा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन २०७६  दफा ६)  

१     

जबिा ४     

(ि) नमतजा व्यवस्िापन सबिन्िी सचुक (Indicators of Result Management) 

५. प्रदेश आवमिक योजनाको आिारिा  िन्त्रालयले आफ्नो िन्त्रालयको ५ वषे 
रणनीमतक कायायन्वयन योजना (Strategic Implementation Plan) मनिायण गरी यसलाइय 
कायायन्वयनिा ल्याएको । 

१     

६.स्वीकृत वावषयक िजेट, नीमत तिा काययििको आिारिा काययिि संचालन 
िागयदशयन तयार गरी कायायन्वयन गनय िातहतका सबिम्न्ित मनकायिा उपलब्ि 
गराउनका सािै आफ्नो वेिसाइटिा सिेत सावयजमनक गरेको ।    

१     

७. अमनवायय दावयत्वका िचयम्शषयक र ििागत आयोजनाहरुलाई यिेि िजेट 
ववमनयोजन गरेर िात्र नयााँ आयोजनाहरुलाई सिावेश गने गरेको । 

१     

८. िन्त्रालयको लामग ववमनयोजन भएको तर दोस्रो चौिामसक सबि िचय नभएको वा 
िााँकी अवमििा िचय नहनुे िजेट चैत १५ गते मभत्र आमियक िामिला तिा सहकारी 
िन्त्रालयिा सिपयण गरेको 

१     

जबिा ४     
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२.२ कायायन्वयन क्षिता तिा व्यवस्िापन (Implementation Capacity and Management)   

वववरण अङ्क भार 

(क) प्रविया व्यवस्िापन सबिन्िी सचुक (Indicators of Process Management) 

  पूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ (१) छैन (०) 

९. सावयजमनक िररद मनयिावली, २०६४ को मनयि ७ को प्राविान अनसुार िररद 
इकाई गठन भइ  सो इकाई िररद काययिा सविय रहेको । 

१     

१०. सावयजमनक िररद मनयिावली, २०६३ को मनयि ७ को प्राविान अनसुार गत 
आ.व.िा वावषयक १० लाि रुपैयााँभन्दा िढी रकिको िररद गदाय स्वीकृत वावषयक िररद 
योजना अनसुार िात्र िररद भएको  ।  

१     

११. सावयजमनक िररद मनयिावली, २०६३ को मनयि ७ को प्राविानअनसुार गत 
आविा एक वषयभन्दा िढी अवमिसबि सञ्चालन हनुे योजना वा आयोजना लामग िररद 
गदाय वा वावषयक १० करोड रुपैयााँभन्दा िढी रकिको िररद गदाय स्वीकृत िररद 
गरुुयोजना अनसुार िात्र िररद भएको ।    

१     

१२. वीस हजार भन्दा िढीको िररद गदाय िलु्य अमभवृवि करिा दताय भएको 
वविेतािाट िात्र िररद गने गरेको  

१     

१३. कियचारीको तलिी प्रमतवेदन पाररत गरेर िात्र तलि भिुानी हनुे गरेको । १     

जबिा ५     

(ि) नमतजा व्यवस्िापन सबिन्िी सचुक (Indicators of Result Management) 

१४.  स्वीकृत वावषयक िजेट र काययििको स्वीकृत सीिा र शीषयक फरकपारी िजेट 

िचय नगररएको। 
१     

१५ गत आ.व.िा कुल िजेटको कबतीिा ८० प्रमतशत प्रगमत (ववत्तीय र भौमतकसवहत) 
भएको । 

१     

१६. तेश्रो चौिामसकिा कुल िचयको ४० प्रमतशत र असार िवहनािा २० प्रमतशत भन्दा 
कि िचय भएको  

१     

जबिा ३     

(ग) सावयजमनक स्रोत सािनको दरुुपयोग सबिन्िी सचुक (Indicators of Misuse of Public Resources ) 

१७. बयाद नाघेको पेश्की फछौट गनय िााँकी  नभएको १     

१८.प्रमतस्पिाय मसमित हनुे गरी िररद काययलाई टुिाउने/प्याकेम्जङ गने नगरीएको १     

१९. म्जन्सी सबपमतको मिवरण साियजमनक सबपमत व्यवस्िापन प्रणाली (PAMS) िा प्रववि 
गररएको ।  

१     

२०. सावयजमनक िररद मनयिावली, २०६४ को मनयि ९७(९) ििोम्जि उपभोिा 
समिमतले म्जबिा मलएका काययहरू उपभोिा समिमतले ठेकेदारलाई  ठेक्कािा ददने नगरेको  
।  

१     

२१.अन्तररक मनयन्त्रण समिमत गठन भएको(आमियक काययववमि तिा ववत्तीय उत्तरदावयत्व 
ऐनको दफा ३२) 

१     

२२. सिै ठेक्का बयाद मभतै्र सबपन्न भएको  १     
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वववरण अङ्क भार 

जबिा ६     
 

२.३  लेिाङ्कन तिा प्रमतवेदन (Accounting and Reporting) 

वववरण अङ्क भार 

(क) प्रविया व्यवस्िापन सबिन्िी सचुक ( Indicators of Process Management) 

  पूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ (१) छैन (०) 

२३.आमियक वषय सिाप्त भएको २१ ददन मभत्र ववमनयोजन राजस्व िरौटी ववववि तिा 
म्जन्सी सबिन्िी वावषयक आमियक वववरण सबिम्न्ित प्रदेश लेिा ईकाइ कायायलय/प्रदेश 
लेिा मनयन्त्रक कायायलयिा पेश गरेको । 

१     

२४.सरकारी सबपम्त्त तिा म्जन्सी िालसािानहरुको म्जन्सी मनरीक्षण गराई प्रमतवेदन 
तयार गरेको 

१     

२५. स्वीकृत मनदेम्शका तिा काययववमिहरू सावयजमनक गरेको । १     

जबिा ३     

(ि) नमतजा व्यवस्िापन सबिन्िी सचुक (Indicators of Result Management) 

२६. म्जन्सी मनरीक्षण प्रमतवेदनिा िियत गनुयपने भमन औल्याइएको िालसिान तीन 
िवहना मभत्र िियत  गरेको  

१     

२७. म्जन्सी मनरीक्षण प्रमतवेदनिा मललाि गनुयपने भमन औल्याइएको िालसिान 
तोवकएको प्रकृया ििोम्जि मललाि वविी गरेको 

1     

        

जबिा २     

(ग) सावयजमनक स्रोत सािनको दरुुपयोग सबिन्िी सचुक (Indicators of Misuse of Public Resources) 

२८. गत आ.व.को िजेट कायायन्वयनको िारेिा चाल ुआ.व.को कामतयक िसान्त मभत्रिा 
वावषयक प्रगमत सिीक्षा गरी सिीक्षा प्रमतवेदनलाई वेिसाइटिाट सावयजमनक गररएको । 

(अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्िापन ऐन, २०७४ को दफा ३०.३)  
१     

२९. रकिान्तर गदाय प्रचमलत कानूनले तोकेको सीिाभन्दा िावहर गएर रकिान्तर 
नगररएको । 

१     

३०. सूचनाको हकसबिन्िी ऐन, २०६४ को दफा ५ र ६ को प्राविान अनरुूप सूचना 
अमिकारीको व्यवस्िाििोम्जि आफ्नो मनकायसबिन्िी सूचना प्रत्येक ३ िवहनािा 
अद्यावमिक गरी प्रकाशन गरेको ।  

१     

३१. सरकारी िनिाल वा सबपम्त्तको अमिकार प्राप्त अमिकारीको स्वीकृमतिा िात्र प्रयोग 
हनुे गरेको र यस्तो अमभलेिको वववरण अद्यावमिक राख्न ेगरेको । 

१     

जबिा ४     
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२.४ अनगुिन, िूल्याङ्कन तिा लेिापरीक्षण (Monitoring, Evaluation and Auditing) 

वववरण अङ्क भार 

(क) प्रविया व्यवस्िापन सबिन्िी सचुक (Indicators of Process Management) 

  पूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ (१) छैन (०) 
३२.िन्त्रालयले िातहतका कायायलयहरु सिेतको िजेट तिा काययिि कायायन्वयनको 
तै्रिामसक, अिय वावषयक र वावषयक प्रगती समिक्षा गने गरेको 

१     

३३. आन्तररक लेिापरीक्षणले औलं्याएका कैवफयतलाई अम्न्ति लेिापरीक्षण हनु ु
आगावै फछौट गने गररएको ।  

१     

३४  सिैले देख्न ेस्िानिा नागररक िडापत्र राम्िएको (सशुासन ऐनको दफा २५) । १     

३५.िहालेिा परीक्षकको कायायलयिाट प्रारम्बभक लेिा परीक्षण प्रमतवेदनिा 
औल्याईएका िेरुजहुरु फछौट गरी ३५ ददन मभत्र संपरीक्षणको लामग िहालेिा 
परीक्षकको कायायलयिा पेश गररएको 

१     

३६.तोवकएको ढााँचािा आफ्नो कायायलयको िेरुजकुो लगत राम्िएको र केम्न्िय 
मनकायको हकिा िातहतका कायायलयको िेरुजकुो केम्न्िय अमभलेि राम्िएको 

१     

३७. भ्रिणिाट फवकय ए पश्चात पगेुको प्रिाण सवहत भ्रिण प्रमतवेदन िझुाउने गररएको र 
भ्रिण अमभलेि राम्िएको। 

१     

जबिा ६     

(ि) नमतजा व्यवस्िापन सबिन्िी सचुक (Indicators of Result Management) 

३८. गत आ.व. सबि िााँकी िेरुजकुो कम्बतिा ५० प्रमतशत िेरुज ुसंपरीक्षण गरीएको १     

३९ ववकास आयोजना तिा पररयोजनाको प्रभाव िूल्याङ्कन भएको । १     

४० कायायलयिाट भएको काि कारिाहीको ववषयिा सवयसािारणलाई जानकारी ददन 
कुनै अमिकृतलाई प्रविा/सचुना अमिकारी तोकी मनजिाफय त  सचुना ददने गररएको ।  

१     

        

४१. िन्त्रालय र िातहतका मनकायिाट हनुे गरेको काि करिाहीको ववषयलाई 
अनगुिन गनय  वावषयक अनगुिन कायययोजनना तयार गरी कायययोजना अनसुार अनगुिन 
हनुे गरेको  ।  

१     

जबिा ४     

(ग) सावयजमनक स्रोत सािनको दरुुपयोग सबिन्िी सचुक (Indicators of Misuse of Public Resources) 

४२  अम्न्ति लेिा पररक्षणिा कारोिारको २ प्रमतशतभन्दा कि िेरुज ुरहेको। १     

४३. आफ्नो कायायलयिाट सबपादन गररने कायय सबपादन, ववत्तीय प्रणाली व्यवम्स्ित र 
प्रभावकारी िनाउन आन्तररक मनयन्त्रण प्रणाली स्िापना भएको । 

१     

४४. गत आ.व. सबिको असलु गने िेरुज ुअसलु गनय िााँकी नरहेको । १     

जबिा ३     
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२.५ राजस्व व्यवस्िापन (Revenue Management) 

वववरण अङ्क भार 

(क) प्रविया व्यवस्िापन सबिन्िी सचुक (Indicators of Process Management) 

  पूणायङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ (१) छैन (०) 
४५. सञ्चामलत कोषहरू प्रदेश काननुअनसुार िात्र सञ्चालनिा आएको र सो अनसुार िचय 
हनुे गरेको । 

१     

४६.पााँच हजार भन्दा िढी रकिको राजस्व िैंक िाफय त िात्र संकलन गने गरेको । १     

जबिा २     

(ि) नमतजा व्यवस्िापन सबिन्िी सचुक (Indicators of Result Management) 

४७. िन्त्रालय र िातहतको मनकायिाट सिविगत रूपिा राजस्व आबदानीिाट हरेक 
वषय राजस्व वृवि भएको । 

१     

४८.राजश्व प्रणालीलाइय प्रणालीिा आिि गरर आबदानी रमसद ववद्यतुीय प्रणालीिाट जारी 
गने गरीएको । 

१     

४९.सेवाग्राहीले िझुाउन ुपने राजस्व कायायलयिा भौमतक रुपिा उपम्स्ित नभई ववद्यतुीय 
भिुानी प्रणालीिाट भिुानी गनय सक्ने व्यवस्िा गरीएको  

१     

जबिा ३     

(ग) सावयजमनक स्रोत सािनको दरुुपयोग सबिन्िी सचुक (Indicators of Misuse of Public Resources ) 

५०. प्राप्त भएको राजस्व सोहीददन वा भोमलपल्टै िैंकिा जबिा हनुे गरेको । १     

जबिा १     

नोट: िामि उल्लेम्ित सूचकहरु िध्ये  कुन ैसूचक  प्रयोगिा नआएको अवस्िािा  िूल्याकंनको अंक भारिा N/A अिायत  सान्दमभयक छैन भने्न मिकल्प 
चयन गरर जबिा पूणायङ्किा उि सूचकको अंक घटाई मनिायरण हनुे र सोवह ििोम्जि प्राप्तांक प्रमतशत गणना गररन।े 
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अनसूुची- २ (ि) 

प्रदेशको ववत्तीय सशुासनको एकीकृत लेिाजोिा िूल्याङ्कनका सूचकहरू र अङ्कभार  

 
१. योजना िजेट तिा काययिि व्यवस्िापन (Planning, Budgeting and Programme Management) 

सूचक 

नमतजा 

किजोर (०) सािान्य (१) उत्ति (२) 
प्रिाणीकरणको आिार र 

स्रोत 

1. आमियक काययववमि 
कानून तजुयिा 

प्रदेश आमियक 
काययववमि तिा 
ववत्तीय 
उत्तरदावयत्व 
सबिन्िी 
कानूनको 
तजुयिा नभएको 
। 

प्रदेश आमियक 
काययववमि तिा 
ववत्तीय 
उत्तरदावयत्वसबिन्िी 
कानूनको तजुयिा 
भएको । 

(आिार १) 

प्रदेश आमियक काययववमि 
तिा ववत्तीय 
उत्तरदावयत्वसबिन्िी 
कानूनको तजुयिा गरी 
यसलाइय कायायन्वयनिा 
ल्याइएको  । 

(आिार १-२) 

1. प्रदेश आमियक 
काययववमि तिा 
ववत्तीय 
उत्तरदावयत्वसबिन्िी 
कानूनको प्रदेश 
राजपत्र, 

2. वावषयक सशुासन 
प्रमतवेदनिा भएको 
व्यवस्िा  । 

2. आवमिक योजना आवमिक 

योजना मनिायण 

नभएको । 

 

 

 

आवमिक योजना 
मनिायण भई यसको 
आिारिा पररयोजना 
िैंकसिेत मनिायण 

गररएको । 

(आिार १-२) 

आवमिक योजनाका 
आिारिा मनिायण गररएको 
पररयोजना िैंकलाई 

वावषयक योजनािाफय त 

कायायन्वयनिा ल्याइएको 
। 

(आिार १-३) 

1. आवमिक योजना 
2. पररयोजना िैंक 

3. वावषयक ववकास 

काययिि 

3. िध्यिकालीन िचय 
संरचना 

िध्यिकालीन 
िचय संरचना 
मनिायण  
नभएको । 

िध्यिकालीन िचय 
संरचना तयार गदाय 
आवमिक योजनािा 
आिाररत रहेको । 

(आिार १) 

आवमिक योजनािा 
आिाररत िध्यिकालीन 
िचय संरचनालाइय 
कायायन्वयनिा ल्याइएको  
। 

(आिार १-२) 

1. िध्यिकालीन िचय 
संरचना 

2. सभािा पेस भएको 
प्रमतवेदन 

4. वावषयक नीमत तिा 
काययिि र िजेट 
तजुयिा  

वावषयक मनमत 

तिा काययिि र 
िजेट काननु 
अनसुार  

तोवकएको 
मिमतिा सभािा 
पेश  नभएको। 

वावषयक मनमत तिा 
काययिि र िजेट 
काननु अनसुार  

तोवकएको मिमतिा 
सभािा पेश भएको 
(आिार १-२) 

वावषयक मनमत तिा 
काययिि र िजेट काननु 
अनसुार  तोवकएको 
मिमतिा सभािा पेश भई 
काननु ििोम्जि 
तोवकएको सिय मभत्र 
पाररत भएको  

(आिार १-२) 

1. प्रदेश सभािाट पाररत 

िजेट नीमत तिा 
काययिि 

2. िध्यकालीन िचय 
संरचनाको वववरण 

5. ववत्तीय सिानीकरण 

अनदुान सबिन्िी 
कानून 

नेपालको 
संवविानको 
िारा ६० को 
उपिारा (५) र 

नेपालको संवविानको 
िारा ६० को उपिारा 
(५) र अन्तरसरकारी 
ववत्त व्यवस्िापन ऐन, 

नेपालको संवविानको िारा 
६० को उपिारा (५) र 

अन्तर सरकारी ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, २०७४ 

1. कानूनको प्रमतमलवप 

2. ववत्तीय सिानीकरण 

अनदुानको ववतरण 

रकि 
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सूचक 

नमतजा 

किजोर (०) सािान्य (१) उत्ति (२) 
प्रिाणीकरणको आिार र 

स्रोत 

अन्तरसरकारी 
ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, 

२०७४ को 
दफा ८  

ििोम्जि 

प्रदेशिाट 

स्िानीय तहिा 
हस्तान्तरण हनुे 
ववत्तीय 

अनदुानसबिन्िी 
कानून तजुयिा 
नगरेको । 

२०७४ को दफा ८ 

ििोम्जि प्रदेशिाट 

स्िानीय तहिा 
हस्तान्तरण हनुे 
ववत्तीय 

अनदुानसबिन्िी 
कानून तजुयिा गरेको 
। 

(आिार १) 

को दफा ८  ििोम्जि 

प्रदेशिाट स्िानीत तहिा 
हस्तान्तरण हनु ेववत्तीय 

अनदुान सबिन्िी कानून 

तजुयिा गरी सो ििोम्जि 

ववत्तीय सिानीकरण 

अनदुान कायायन्वयन हनुे 
गरेको । 

(आिार १ र २) 

6. ससतय , मिशेष र 
सिपरुक अनदुान 

सबिन्िी कानून 

अन्तरसरकारी 
ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, 

२०७४ को 
दफा ९  

ििोम्जि 

प्रदेशिाट 

स्िानीय तहिा 
हस्तान्तरण हनुे 
ससतय, मिशेष र 
सिपरुक 
अनदुान ववतरण 

सबिन्िी कानून 

तजुयिा नगरेको 
। 

अन्तरसरकारी ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, 

२०७४ को दफा ९  

ििोम्जि प्रदेशिाट 

स्िानीय तहिा 
हस्तान्तरण हनुे 
ससतय. मिशेष र 
सिपरुक अनदुान 

सबिन्िी कानून 

तजुयिा गरेको । 

(आिार १) 

अन्तरसरकारी ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, २०७४ 

को दफा ९ ििोम्जि 

प्रदेशिाट स्िानीय तहिा 
हस्तान्तरण हनु ेससतय, 
मिशेष र सिपरुक 
अनदुान सबिन्िी कानून 

तजुयिा गरी सोििोम्जि 

ससतय अनदुान कायायन्वयन 

हनुे गरेको । 

(आिार १ र २) 

1. कानूनको प्रमतमलवप 

2. ससतय, मिशेष र 
सिपरुक अनदुानको 
ववतरण रकि 

7. ससतय अनदुान  गत आविा 
नेपाल 

सरकारिाट 

प्राप्त ववशेष 

अनदुानको 
रकि ५० 
प्रमतशतभन्दा 
कि  िचय 
भएको । 

गत आ व िा नेपाल 

सरकारिाट प्राप्त 

ससतय अनदुानको 
रकि ५० 
प्रमतशतभन्दा िढी 
८० प्रमतशतभन्दा 
कि िचय भएको । 

(आिार १) 

गत आ .व िा नेपाल 

सरकारिाट प्राप्त ववशेष 

अनदुानको रकि ८० 
प्रमतशत भन्दा िढी  
िचय भएको । 

(आिार १) 

3. १.वावषयक प्रगमत 
सिीक्षा प्रमतवेदन र 
आमियक वववरण 

8. ववशेष अनदुान गत आविा 
नेपाल 

सरकारिाट 

गत आविा नेपाल 

सरकारिाट प्राप्त 

ववशेष अनदुानको 

गत आ .व िा नेपाल 

सरकारिाट प्राप्त ववशेष 

अनदुानको रकि ८० 

1. वावषयक प्रगमत 
सिीक्षा प्रमतवेदन र 
आमियक वववरण 
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सूचक 

नमतजा 

किजोर (०) सािान्य (१) उत्ति (२) 
प्रिाणीकरणको आिार र 

स्रोत 

प्राप्त ववशेष 

अनदुानको 
रकि ५० 
प्रमतशतभन्दा 
कि  िचय 
भएको । 

रकि ५० 
प्रमतशतभन्दा िढी 
८० प्रमतशतभन्दा 
कि िचय भएको । 

(आिार १) 

प्रमतशत भन्दा िढी  
िचय भएको । 

। 

(आिार १) 

9. सिपूरक अनदुान गत आविा 
नेपाल 

सरकारिाट 

प्राप्त सिपूरक 

अनदुानको 
रकि ५० 
प्रमतशतभन्दा 
कि  िचय 
भएको । 

गत आ व िा नेपाल 

सरकारिाट प्राप्त 

सिपूरक अनदुानको 
रकि ५० 
प्रमतशतभन्दा िढी 
८० प्रमतशतभन्दा 
कि िचय भएको । 

(आिार १) 

गत आ व िा नेपाल 

सरकारिाट प्राप्त सिपरुक 

अनदुानको रकि ८० 
प्रमतशत भन्दा िढी  
िचय भएको । 

(आिार १) 

1. वावषयक प्रगमत 
सिीक्षा प्रमतवेदन र 
आमियक वववरण 

10. ससतय , मिशेष र 
सिपरुक अनदुान 

वफताय  

गत आ व िा 
नेपाल 

सरकारिाट 

प्राप्त भई िचय 
हनु नसकेको 
ससतय, मिशेष र 
सिपरुक 

अनदुानको 
रकि नेपाल 

सरकारिा वफताय 
नभएको । 

गत आ व िा नेपाल 

सरकारिाट प्राप्त भई 

िचय हनु नसकेको 
ससतय, मिशेष र 
सिपरुक अनदुानको 
रकि पौष िसान्त 
पमछ नेपाल 

सरकारिा वफताय 
भएको  । 

(आिार १) 

गत आविा नेपाल 

सरकारिाट प्राप्त भई िचय 
हनु नसकेको ससतय, 
मिशेष र सिपरुक 

अनदुानको रकि पौष 
िसान्त अगामड नेपाल 

सरकारिा वफताय भएको  
। (आिार १ र २) 

1. वावषयक प्रगमत 
सिीक्षा प्रमतवेदन र 
आमियक वववरण, 

2. २. रकि वफताय 
गरेको प्रिाण  

 

२. कायायन्वयन क्षिता तिा व्यवस्िापन (Implementation Capacity and Management) 

सूचक 

नमतजा 

किजोर (०) सािान्य (१) उत्ति (२) 
प्रिाणीकरणको 
आिार र स्रोत 

1. िचयको  
िापदण्ड 

प्रदेश सरकारको िचय 
सबिन्िी िापदण्ड 
(नियस) तयार 
नभएको । 

प्रदेश सरकारको िचय 
सबिन्िी िापदण्ड 
(नियस) तयार भएको 
। 

िचय िापदण्ड 
कायायन्वयनिा आएको 
। 

1. प्रदेश राजपत्र 

2. वावषयक सशुासन 
प्रमतवेदनिा 
भएको यस 
सबिन्िी प्रगमत 
वववरण 
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सूचक 

नमतजा 

किजोर (०) सािान्य (१) उत्ति (२) 
प्रिाणीकरणको 
आिार र स्रोत 

2. ववत्तीय 

प्रगमत 

प्रदेश सरकारको 
सिविगत  ववत्तीय प्रगमत 

६० प्रमतशतभन्दा कि 

रहेको 

प्रदेश सरकारको 
सिविगत  ववत्तीय प्रगमत  

६० प्रमतशतभन्दा िढी  र 

८० प्रमतशतसबि रहेको  
(आिार १) 

प्रदेश सरकारको 
सिविगत  ववत्तीय प्रगमत  

८०  प्रमतशतभन्दा िढी  
रहेको  
(आिार १) 

1. प्रदेश सरकारको 
वावषयक आमियक 

प्रमतवेदन 

3. िचयको 
अवस्िा  

 

असार िवहनािा प्रदेश 
सरकारको कुल 
िचयको ४० प्रमतशत 
भन्दा िढी िचय 
भएको 

 असार िवहनािा प्रदेश 
सरकारको कुल िचयको 
२० देम्ि ४०  
प्रमतशत सबि  िचय 
भएको 
(आिार १) 

असार िवहनािा प्रदेश 
सरकारको कुल िचयको 
२० प्रमतशत भन्दा 
कि  िचय भएको 
(आिार १) 

१. प्रदेश 

सरकारको 
वावषयक 

आमियक 

प्रमतवेदन 

 

३. लेिाङ्कन तिा प्रमतवेदन (Accounting and Reporting) 

सूचक 

नमतजा 

किजोर (०) सािान्य (१) उत्ति (२) 
प्रिाणीकरणको 
आिार र स्रोत 

1. आय 

व्ययको 
प्रक्षेपण 

अन्तर सरकारी ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, 

२०७४ को दफा १८ 

ििोम्जि प्रदेशले 

आगािी आमियक वषयका 
लामग आय-व्ययको 
प्रक्षेपण नगरेको 

अन्तर सरकारी ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, २०७४ 

को दफा १८ ििोम्जि 

प्रदेशले आगािी आमियक 

वषयका लामग आय-

व्ययको प्रक्षेपण गरी 
आफ्नो वेिसाइटिा 
रािेको 
(आिार १) 

अन्तर सरकारी ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, २०७४ 

को दफा १८ ििोम्जि 

प्रदेशले आगािी आमियक 

वषयका लामग आय-व्ययको 
प्रक्षेपण गरी  प्रक्षेपण 

गररएको तथ्यांकसवहतको 
वववरण चाल ुआमियक 

वषयको पौष िसान्तमभत्र 

अिय िन्त्रालयिा पेस 

गरेको र यसलाई 

वेिसाइटिा सिेत रािेको 
(आिार १-३) 

1. आय व्ययको 
प्रक्षेपण 

2. अिय िन्त्रालयिा 
पठाइएको प्रिाण 

3. वेिसाइटको 
प्रिाण 

2. वावषयक 

प्रगमत 

सिीक्षा  

अन्तर-सरकारी ववत्त 
व्यवस्िापन ऐन, 
२०७४ को दफा 
३०.३ को प्राविान 

अनरुूप गत आ 
.व.को आय व्ययको 
िजेट कायायन्वयनको 
िारेिा कामतयक 

अन्तर-सरकारी ववत्त 
व्यवस्िापन ऐन, 
२०७४ को दफा 
३०.३ को प्राविान 

अनरुूप गत आ .व.को 
आय व्ययको िजेट 

कायायन्वयनको िारेिा 
कामतयक िसान्तसबि 

अन्तर-सरकारी ववत्त 
व्यवस्िापन ऐन, २०७४ 
को दफा ३०.३ को 
प्राविान अनरुूप गत आ 
.व.को आय व्ययको िजेट 

कायायन्वयनको िारेिा 
कामतयक िसान्तसबि 

वावषयक प्रगमत सिीक्षा 

1. वावषयक प्रगमत 

सिीक्षा प्रमतवेदन 

2. वेिसाइटको 
प्रिाण 
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सूचक 

नमतजा 

किजोर (०) सािान्य (१) उत्ति (२) 
प्रिाणीकरणको 
आिार र स्रोत 

िसान्तसबि वावषयक 

सिीक्षा नगरेको   
वावषयक सिीक्षा गरेको  
(आिार १)   

प्रमतवेदनलाई 
वेिसाइटिाट सावयजमनक 
गररएको 
(आिार १-२) 

3. चौिामसक 

प्रगमत 

सिीक्षा  

अन्तर-सरकारी ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, 

२०७४ को दफा ३२ 

ििोम्जि प्रदेशले 

आफूले गरेको आय-

व्ययको चौिामसक 

वववरण चौिामसक 

अवमि सवकएको एक 

िवहनामभत्र संघीय अिय 
िन्त्रालयसिक्ष पेस 

नगरेको  
 

अन्तर-सरकारी ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, २०७४ 

को दफा ३२ ििोम्जि 

प्रदेशले आफूले गरेको 
आय-व्ययको चौिामसक 

वववरण चौिामसक अवमि 

सवकएको एक 

िवहनामभत्र संघीय अिय 
िन्त्रालय सिक्ष पेस 

गरेको  
(आिार १) 

अन्तर-सरकारी ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, २०७४ 

को दफा ३२ ििोम्जि 

प्रदेशले आफूले गरेको 
आय-व्ययको चौिामसक 

वववरण चौिामसक अवमि 

सवकएको एक िवहनामभत्र 

संघीय अिय िन्त्रालय 

सिक्ष पेस गरी आफ्नो 
वेिसाइटिाट सिेत 

यसलाई सावयजमनक गरेको  
(आिार १ -२) 

१.चौिामसक प्रगमत 

प्रमतवेदन 

२.वेिसाइटको प्रिाण 

4. आय- 
ब्यय 
वववरणको 
लेिा 
पररक्षण 
तिा 
प्रमतिेदन  

प्रचमलत काननु 
ििोम्जि प्रदेश 
सरकारले  आय -
व्यय मिवरणको  
लेिा प्रचमलत काननु 
ििोम्जि लेिपररक्षण 
गरी १५ ददन मभत्र 
साियजमनक नगरेको 
। 

प्रचमलत काननु 
ििोम्जि प्रदेश 
सरकारले  आय -व्यय 
मिवरणको  लेिा 
प्रचमलत काननु 
ििोम्जि लेिपररक्षण 
गरी १५ ददन मभत्र 
साियजमनक गरेको । 

(आिार १) 

प्रचमलत काननु ििोम्जि 
प्रदेश सरकारले  आय -
व्यय मिवरणको  लेिा 
प्रचमलत काननु ििोम्जि 
लेिपररक्षण गरी १५ 
ददन मभत्र साियजमनक 
गरेको र यसलाइय 
वेवसाइटिा सिेत 
सावयजमनक गरेको । 

(आिार १ -२) 

१. सम्ञ्चत 
कोषको 
वववरण 
पठाएको 
प्रिाण, 

२. वेिसाइटिा 
रहेको 
सम्ञ्चत 
कोषको 
प्रमतवेदन 

5. प्रदेश 
लेिा 
समिमतिा 
िेरूज ु
िामि 
छलफल  

िहालेिा परीक्षकको 
वावषयक प्रमतवेदनिा 
औलं्याएका िेरूजका 
सबिन्ििा प्रदेश 
सभाको लेिा 
समिमतिा छलपफल 
नभएको । 

िहालेिा परीक्षकको 
वावषयक प्रमतवेदनिा 
औलं्याएका िेरूजका 
सबिन्ििा प्रदेश 
सभाको लेिा समिमतिा 
छलफल हनुे गरेको । 

(आिार १) 

िहालेिा परीक्षकको 
वावषयक प्रमतवेदनिा 
औल्याएका िेरूजका 
सबिन्ििा प्रदेश सभाको 
लेिा समिमतिा छलफल 

भइय प्राप्त सझुाव 
कायायन्वयनिा आएको । 

 (आिार १ -२) 

1. लेिा समिमतको 
प्रमतवेदन । 

2. प्रदेश  सभाको 
प्रमतवेदन । 

6. सबपम्त्तको 
अमभलेि 

प्रदेश सरकारको 
अचल तिा पूाँजीगत 
सबपम्त्तहरूको वावषयक 
अद्यावमिक एकीकृत 
वववरण तयार 
नभएको । 

प्रदेश सरकारको अचल 
तिा पूाँजीगत 
सबपम्त्तहरूको वावषयक 
अध्यावमिक एकीकृत 
वववरण तयार भएको 
। 

प्रदेश सरकारको अचल 
तिा पूाँजीगत 
सबपम्त्तहरूको वावषयक 
अद्यावमिक एकीकृत 
वववरण तयार गरी 
वेिसाइटिा सिेत 

1. एकीकृत 
सबपम्त्त 
वववरणको 
प्रमतवेदन 

2. िखु्यिन्त्री तिा 
िम्न्त्रपररषद 
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सूचक 

नमतजा 

किजोर (०) सािान्य (१) उत्ति (२) 
प्रिाणीकरणको 
आिार र स्रोत 

सावयजमनक गररएको   
।  

(आिार १ -२) 

कायायलयको 
वेिसाइटिा 
रहेको  
प्रदेशको 
एकीकृत 
सबपम्त्तको 
वववरण । 

 

४. अनगुिन, िूल्याङ्कन तिा लेिापरीक्षण (Monitoring, Evaluation and Auditing) 

सूचक 

नमतजा 

किजोर (०) सािान्य(१) उत्ति(२) 
प्रिाणीकरणको 
आिार र स्रोत 

1. अनगुिन 

योजना 
सिै िन्त्रालयले वावषयक 

अनगुिन तिा 
सपुररवेक्षण योजना 
तयार नगरेको  
 

 

सिै िन्त्रालयले वावषयक 

अनगुिन तिा 
सपुररवेक्षण योजना तयार 

गरेको 
(आिार १) 

सिै िन्त्रालयले वावषयक 

अनगुिन तिा सपुररवेक्षण 

योजना तयार गरी 
कायायन्वयनिा ल्याएको 
(आिार १-२) 

1. अनगुिन तिा 
सपुररवेक्षण 

योजना 
2.  अनगुिन तिा 

सपुररवेक्षण 

प्रमतवेदन 

2. िेरुज ु प्रदेशको सिविगत 

िेरुज ुकुल आमियक 

कारोिारको २ 

प्रमतशतभन्दा िढी 
रहेको 

प्रदेशको सिम्स्टगत 

िेरुजू कूल आमियक 

कारोिारको २ प्रमतशत 

भन्दा कि रहेको 

प्रदेशको सिम्स्टगत िेरुजू 

कूल आमियक कारोिारको 
२ प्रमतशत भन्दा कि रहेको 
र सरकारी िााँवक सरह 

िेरुज ुशून्य रहेको 

1. िहालेिा 
परीक्षकको 
अम्न्ति 

लेिापरीक्षण 

प्रमतवेदन 

3. आचार 
संवहता 

प्रदेश सरकारले 
िनोनयन गने  वा 
मनिायम्चत हनुे  
सावयजमनक पदामिकारी 
आचार संवहता तयार 
नगरेको 

प्रदेश सरकारले 
िनोनयन गने  वा 
मनिायम्चत हनुे  
सावयजमनक 
पददिकारीको आचार 
संवहता तयार गरेको 

प्रदेश सरकारले िनोनयन 
गने  वा मनिायम्चत हनुे  
सावयजमनक पददिकारीको 
आचार संवहता तयार 
गरेको सािै आचार 
संवहतािा ववत्तीय आचार 
संवहताका ववषय सिेत 
सिावेश भई 
कायायन्वयनिा ल्याइएको 
। 

1. ववत्तीय आचार 
संवहताको 
प्रमतवेदन 

2. प्रदेश 
सरकारको 
सशुासन 
प्रमतवेदन 

५. राजस्व व्यवस्िापन (Revenue Management) 
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सूचक 

नमतजा 

किजोर (०) सािान्य(१) उत्ति(२) 
प्रिाणीकरणको 
आिार र स्रोत 

1. राजस्व 

संकलन 

प्रदेशको आन्तररक 

आय गत आ व िा 
भन्दा निढेको 
 

 

प्रदेशको आन्तररक आय 

गत आ व को तलुनािा  
५ प्रमतशत भन्दा किले 

िढेको  
(आिार १) 

प्रदेशको आन्तररक आय 

गत आ व को तलुनािा  
५ वा सो भन्दा िढी 
प्रमतशतले िढेको  
(आिार १) 

1. प्रदेश 

सरकारको 
वावषयक आमियक 

वववरण  

 

2. राजस्व 

िााँडफााँटको 
रकि 

सवारी सािनकरिाट  

ऊठेको रकि स्िानीय 

तहलाई ववतरण 

नगरेको 

सवारी सािनकर िाट  

उठेको रकि स्िानीय 

तहलाई ववतरण गरेको 
(आिार १) 

सवारी सािनकरिाट  

ऊठेको रकि स्िानीय 

तहलाई ववतरण गरेको र  
स्िानीय तहिाट प्राप्त 

गनुयपने साझा अमिकारको 
करको वहस्सा प्रदेशले प्राप्त 

गरेको । 

(आिार १) 

1. प्रदेश 

सरकारको 
वावषयक आमियक 

वववरण  

 

3. राजस्व 

िााँडफााँटको 
रकिको 
ववकासिा 
उपयोग  

अन्तर-सरकारी ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, 

२०७४ को दफा २१ 

ििोम्जि प्रदेशले 

आफूले उठाएको 
राजस्व िााँडफााँटिाट 

प्राप्त राजस्व रकि 

प्रशासमनक िचयिा िात्र 

उपयोग गरेको 

अन्तर-सरकारी ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, २०७४ 

को दफा २१ ििोम्जि 

प्रदेशले आफूले उठाएको 
राजस्व िााँडफााँटिाट प्राप्त 
राजस्व रकििाट 

प्रशासमनक िचय पूरा गरी 
िााँकी रकि ववकास 

मनिायण काययिा उपयोग 

गरेको 
(आिार १) 

अन्तर-सरकारी ववत्त 

व्यवस्िापन ऐन, २०७४ 

को दफा २१ ििोम्जि 

प्रदेशले आफूले उठाएको 
राजस्व िााँडफााँटिाट प्राप्त 
राजस्व रकििाट 

प्रशासमनक िचय पूरा गरी 
िााँकी रकि ववकास मनिायण 

काययिा उपयोग गरेको र 

यस्तो रकिको वहस्सा गत 

आविा भन्दा चाल ुआविा 
िढी रहेको   
(आिार १) 

1. प्रदेश 

सरकारको 
वावषयक सिीक्षा 
प्रमतवेदन र 

वावषयक आमियक 

वववरण 
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अनसूुची- ३ 

िन्त्रालयको ववत्तीय सशुासन िूल्याकंनका सूचकहरुको संख्या तिा प्राप्ताकं 
(िूल्याङ्कनको सारांश) 

 

मस.न. ववषय क्षते्र 

सूचक 
संख्या 
/अंक  

सूचकगत प्राप्ताङ्क  

कुल 
प्राप्ताकं 

प्रविया 
सूचक 

नमतजा 
सूचक 

सावयजमनक स्रोत 
सािनको 

दरुुपयोग सबिन्िी 
सचुक  

१ 
सूचक क्षेत्र १:योजना िजेट तिा 

काययििको व्यवस्िापन 
८ 4 4     

२ 
सूचक क्षेत्र २ :कायायन्वयन क्षािता तिा 

व्यवस्िापन 
१४ 5 3 6   

३ सूचक क्षेत्र ३ :लेिांकन तिा प्रमतवेदन ९ 3 2 4   

४ 
सूचक क्षेत्र ४ :अनगुिन, िूल्याङ्कन तिा 

लेिापरीक्षण 
१३ 6 4 3   

५ सूचक क्षेत्र ५ :राजश्व व्यवस्िापन ६ 2 3 1   

कुल जबिा ५० २० १६ १४   
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अनसूुची- ४ 

प्रदेशको ववत्तीय सशुासन िलु्याकंन अवस्िा वगीकरण   

 
प्राप्तांक प्रमतशत िूल्याङ्कन 

४० प्रमतशत सबि उच्च जोम्िि 

४० देम्ि िामि ८० प्रमतशत सबि िध्यि जोम्िि 

८० प्रमतशत भन्दा िामि न्यून जोम्िि 
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अनसूुची- ५  
प्रदेशको ववत्तीय सशुासन जोम्िि एकीकृत लेिाजोिा िलु्याकंनको प्राप्ताकं 

(साराशं तामलका) 
 
 

सूचकहरु  सूचक संख्या  अंकभार  
प्राप्तांक  

जबिा प्राप्तांक 
अवस्िा १ अवस्िा २ अवस्िा ३ 

सूचक क्षेत्र १: योजना िजेट 
तिा काययििको व्यवस्िापन १० 20         

सूचक क्षेत्र २: कायायन्वयन 
क्षािता तिा व्यवस्िापन 3 6         

सूचक क्षेत्र ३ :लेिांकन तिा 
प्रमतवेदन ६ 12         

सूचक क्षेत्र ४:अनगुिन, 

िूल्याङ्कन तिा लेिापरीक्षण 3 6         

सूचक क्षेत्र ५:राजश्व 
व्यवस्िापन 3 6         

कुल जबिा  २५ ५०         
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अनसूुची- ६ 

ववत्तीय सशुासन जोम्िि न्यूनीकरण कायययोजनाको ढाचंा 
(पररछेद-३ को दफा ४ को उपदफा (३) संग सबिम्न्ित) 

 

१. पषृ्ठभमुि 

२. लक्ष्य 

३. उदे्दश्य  

४. ववत्तीय सशुासन जोम्ििको पररचय 

५. प्रदेशका साियजमनक ववत्तीय व्यवस्िापन तिा ववत्तीय सशुासन जोम्ििका आयािहरू 

६. ववत्तीय सशुासन जोम्ििका प्रकार, तह तिा शे्रणीहरु 

७. ववत्तीय सशुासन जोम्िि न्यूनीकरण कायययोजनाको रणनीमतक प्रािमिकताहरु 

८. ववत्तीय सशुासन जोम्िि न्यूनीकरण कायययोजनाको दायरा 
९. ववत्तीय सशुासन जोम्िि न्यूनीकरण कायययोजनाको अवमि 

१०.  प्रदेशका साियजमनक ववत्तीय व्यवस्िापनसंग सबिम्न्ित सरोकारवालाहरु, संस्िागत सबिन्ि 
तिा नागररक सहभामगताको पिमत 

११.  प्रदेश ववत्तीय सशुासन जोम्िि िलु्यांकन सारांश  

१२.  प्रदेश ववत्तीय जोम्िि न्यूनीकरण कायययोजना तजुयिा प्रविया 
१३.  प्रदेश ववत्तीय जोम्िि न्यूनीकरण कायययोजना काययवन्यन, अनगुिन तिा फलोअप योजना 
१४.  प्रदेश ववत्तीय जोम्िि न्यूनीकरण कायययोजना तजुयिा िाका  
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ववत्तीय सशुासन जोम्िि न्यूनीकरण कायययोजना िाका(निनुा) 
 

१. योजना िजेट तिा काययिि व्यवस्िापन (Planning, Budgeting and Programme Management) 

अपेम्क्षत नमतजा १: योजना, िजेट तिा काययिि प्रणाली प्रभावकारी भएको हनुे  

अपेम्क्षत पररणाि संकेत नबिर 
पवहचान भएका 

सबभाववत जोम्ििहरु  

जोम्ििको 
िगीकरण 

जोम्िि न्यूनीकरणका 
लामग अवलबिन 
गररने उपा 

सिय सीिा 
िाइलस्टोन/िापनको 
आिार र स्रोतहरु  

म्जबिेवार 

व्यम्ि/मनकाय  

१.१ योजना प्रवियािा 
सदुृढीकरण 

१.१.१. 

आवमिक योजनािा 
आिाररत भएर िावषयक 
योजना तिा काययिि 

तयार नहनुे  

िध्यि  

आवमिक योजना, 
िध्यिकामलन िचय 
संरचना र िावषयक 
िजेट िीच तालिेल 

गने  

  

प्रदेश तिा िन्त्रालयगत 
िध्यिकालीन िचय 
संरचनाहरु तयार 

भएको  

  

१.१.२.             

१.२.३             

१.२ 

१.२.१             

१.२.२             

१.३ 

१.३.१             

१.३.२             
 

२. कायायन्वयन क्षिता तिा व्यवस्िापन (Implementation Capacity and Management) 

अपेम्क्षत नमतजान २ : काययिि कायायन्वयनिा सिुार भएको हनुे  

अपेम्क्षत पररणाि संकेत नबिर 
पवहचान भएका 

सबभाववत जोम्ििहरु  
जोम्ििको िगीकरण 

जोम्िि न्यूनीकरणका 
लामग अवलबिन गररने 

उपा 
सिय सीिा 

िाइलस्टोन/िापनको 
आिार र स्रोतहरु  

म्जबिेवार 

व्यम्ि/मनकाय  
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२.१ प्रदेश अन्तगयतका 
मनकायहरुिा सियिा 
नै िजेट मनकासा हनुे 

समुनम्श्चता 

२.१.१. 
सबिम्न्ित कायायलयिा 
िजेट अम्ख्तयारी प्रदान 

गनय वढलाई हनुे 
िध्यि  

LMBIS िाट स्वताः 
िजेटको अम्ख्तयारी 
तिा मनकासा हनुे 
व्यवस्िा मिलाउने  

  

िजेट तयार तिा 
कायायवन्यनिा LMBIS 

पूणय प्रयोग गररएको  
  

२.१.२             

२.२. 

२.२.१             

२.२.२.             

२.३ 

२.३.१             

२.३.२             
 

३. लेिाङ्कन तिा प्रमतवेदन (Accounting and Reporting) 

अपेम्क्षत नमतजान ३ : सदुृढ लेिापालन, प्रमतिेदन तिा लेिा प्रणाली लागू भएको हनुे  

अपेम्क्षत पररणाि संकेत नबिर 
पवहचान भएका 

सबभाववत जोम्ििहरु  
जोम्ििको िगीकरण 

जोम्िि न्यूनीकरणका 
लामग अवलबिन गररने 

उपा 
सिय सीिा 

िाइलस्टोन/िापनको 
आिार र स्रोतहरु  

म्जबिेवार 

व्यम्ि/मनकाय  

३.१ लेिा प्रणालीिा 
सिुार गने  

३.१.१ 

कानून ििोम्जि 
तोवकएको लेिापालन 
िापदण्ड पालना 

नभएको  

उच्च 

लेिापालनिा एवककृत 
आमियक संकेत तिा 
लेिा फारिको पूणय 

पालना  

  

एवककृत आमियक संकेत  

प्रयोग तिा लेिंकंका 
लामग तोवकएको 

सफ्टवेयर प्रयोगिा 
आई CGAS+ पणुयरुपिा 

लाग ुगररएको   

  

३.१.२             

३.२ 

३.२.१             

३.२.२             
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३.३ 

३.३.१             

३.३.२             

 

४. अनगुिन, िूल्याङ्कन तिा लेिापरीक्षण (Monitoring, Evaluation and Auditing) 

अपेम्क्षत नमतजान ४ : प्रभावकारी ववत्तीय अनगुिन, पारदम्शयता, जावाफदेवहतािा िढोतरी हनुे  

अपेम्क्षत पररणाि संकेत नबिर 
पवहचान भएका 

सबभाववत जोम्ििहरु  
जोम्ििको िगीकरण 

जोम्िि न्यूनीकरणका 
लामग अवलबिन गररने 

उपा 
सिय सीिा 

िाइलस्टोन/िापनको 
आिार र स्रोतहरु  

म्जबिेवार 

व्यम्ि/मनकाय  

४.१ अनगुिन प्रणाली 
सिुार गरर 

नामतजिलुक िनाउने 

४.१.१. 
प्रभावकारी अनगुिन 
प्रणाली ववकास 
नगररएको   

उच्च 

सचुकिा आिाररत 
व्यवस्िापन सूचना 

प्रणालीको ववकास गने 

  

अनगुिन प्रमतिेदनहरु 
तिा व्यवस्िापन 

सूचना प्रणाली आदद 

  

४.१.२             

४.२ 

४.२.१             

४.२.२             

४.३ 

४.३.१             

४.३.२             

 

५. राजस्व व्यवस्िापन (Revenue Management) 

अपेम्क्षत नमतजान ५ : प्रदेशको राजश्व प्रशासन तिा व्यवस्िापनिा सिुार भएको हनुे  

अपेम्क्षत पररणाि संकेत नबिर 
पवहचान भएका 

सबभाववत जोम्ििहरु  
जोम्ििको िगीकरण 

जोम्िि न्यूनीकरणका 
लामग अवलबिन गररने 

उपा 
सिय सीिा 

िाइलस्टोन/िापनको 
आिार र स्रोतहरु  

म्जबिेवार 

व्यम्ि/मनकाय  
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५.१ आन्तररक राजश्व  

व्यवस्िापनिा सिुार 
गने  

५.१.१ 

प्रक्षेपण गररए अनसुार 
आन्तररक राजश्व 
संकलन नभएको  

उच्च 

राजस्व प्रक्षेपण तिा 
सिुार योजना तयार 
गरी लाग ुगने  

  
राजश्व अध्ययन प्रमतिेदन 

आदद 
  

५.१.२             

५.२ 

५.२.१             

५.२.२             

५.३ 

५.३.१             

५.३.२             

 


