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(नभनूा) 

प्रदेश सरकार वित्तीय सशुासन जोखिम मलू्याङ ्कन काययविधध 
  

प्रस्तावना् प्रदेश सयकायको ववत्तीम प्रणारी व्मवस्स्थत, ऩायदशी, ववधधसम्भत य प्रबावकायी फनाउन 
प्रादेशशक ववत्त व्मवस्थाऩनका सम्बाववत जोखिभका ऺेत्रहरूको ऩहहचान गयी मसको रेिाजोिाको 
भाध्मभफाट प्रदेश सयकायको ववत्तीम सुशासनराइइ सॊस्थागत गनइ फाञ्छन्नीम बएकोरे प्रदेश 
सयकायको प्रशासकीम कामइववधध ननमशभत गने ऐन, ............ दपा ...... रे हदएको 
अधधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे  प्रदेश सयकाय ववत्तीम सुशासन जोखिभ भूल्माङ ्कन 
कामइववधध, ............. तजुइभा गयेको छ।  
 

ऩरयच्छेद- १ 

प्रायस्म्बक 

1. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामइववधधको नाभ "प्रदेश सयकाय ववत्तीम सुशासन जोखिभ 
भूल्माङ ्कन कामइववधध, ............" यहेको छ ।  

(२)  मो कामइववधध तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।  

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङगरे अको अथइ नरागेभा मस कामइववधधभा,- 
(क)  “अङ ्कबाय” बन्नारे मस कामइववधधको सूचकराई तोककएफभोस्जभको अङ ्कराई 

सम्झनुऩछइ।  

(ि) “ऐन” बन्नारे प्रदेश सयकायको प्रशासकीम कामइववधध ननमशभत गन े ऐन, .... 
सम्झनुऩछइ। 

(ग) “ननतजाको जोखिभ” बन्नारे सावइजननक श्रोत साधनको प्रमोगफाट रक्षऺत वगइको 
जीवनस्तयभा ऩरयणाभभुिी सकायात्भक ऩरयवतइन आउन नसक्ने सम्बावनाको जोखिभ 
सम्झनुऩछइ। 

(घ)  “प्रनतवेदन” बन्नारे भूल्माङ ्कनफाट प्राऩ  ् त ननतजाराई सम्प्रेषण गनइका राधग 
तोककएको ढाॉचा फभोस्जभको वववयणराई सम्झनुऩछइ।सो शब्दरे सूचना प्रववधधभा 
आधारयत ढाॉचाफाट प्राऩ  ् तवववयणराई सभेत जनाउॉछ ।  

(ङ) “प्रकिमाको जोखिभ” बन्नारे सावइजननक ववत्तीम साधन स्रोतको प्रमोग गदाइ प्रचशरत 
कानूनरे ननधाइयण गयेको ववधधसम्भत प्रकिमाको उल्रङघनको सम्बावनाको जोखिभराई 
सम्झनुऩछइ । 
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(च) “ववत्तीम अनुशासन जोखिभ” बन्नारे भ्रष्टाचाय, प्रकृमाको ऩारना नहुने य कभजोय 
व्मवस्थाऩनका कायण सावइजननक ववत्तीम साधन तोककएको वगइ, रक्ष्म य प्रमोजनभा 
िचइ नहुने य मसफाट अऩेक्षऺत ननतजा ननस्कन नसक्ने सम्बावनाराई सम्झनुऩछइ।  

(छ)  “भस्न्त्रऩरयषद्को कामाइरम” बन्नारे भुख्मभन्त्री तथा भस्न्त्रऩरयषद्को कामाइरमराई 
सम्झनुऩछइ।   

(ज)  “भन्त्रारम” बन्नारे प्रदेश सयकाय अन्तगइतका सफै भन्त्रारमहरूराई सम्झनुऩछइ ।मो 
शब्दरे भूल्माङकन प्रमोजनको राधग भुख्मभन्त्री तथा भस्न्त्रऩरयषद्को कामाइरराई 
सभेत जनाउनेछ। 

(झ) “सूचक” बन्नारे मस कामइववधधको अनुसूची २ (क) य (ि) भा उल्रेि गरयएका 
सूचकहरूराई सम्झनुऩछइ।  

 (ञ)  “भूल्माङ ्कन” बन्नारे मस कामइववधध फभोस्जभ ववत्तीम सुशासन जोखिभका ऺेत्रभा 
बएको उऩरस्ब्धी य सो हाशसर गनइ अवरम्फन गरयएको प्रकिमाराई सम्झनुऩछइ ।  

(ट)  “सधचव” बन्नारे प्रदेश भन्त्रारमहरूका सधचवराई सम्झनुऩछइ।  
 

ऩरयच्छेद- २ 

भूल्माङ ्कनको ववषमऺेत्र, तह य सूचकहरू 

3. भूल्माङ ्कनका ववषमऺेत्र (१) मस कामइववधधको अधीनभा यही प्रदेश सयकायको ववत्तीम सुशासन 
भूल्माङ ्कनका ववषम ऺेत्रहरू देहाम फभोस्जभ हुनछेन  ्÷ 
(क)  मोजना, फजेट तथा कामइिभ व्मवस्थाऩन 

(ि)  कामाइन्वमन ऺभता तथा व्मवस्थाऩन  

(ग)  रेिाङ ्कन तथा प्रनतवेदन 

(घ)  अनुगभन, भूल्माङ ्कन तथा रेिाऩयीऺण  

(ङ)  याजस्व व्मवस्थाऩन  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभका ववषम ऺेत्रअन्तगइत देहामफभोस्जभ सूचकहरुको तह 
हुनेछन   ।   

  (क) प्रकिमाको जोखिभ   

 (ि) ननतजाको जोखिभ     

 (ग) ववत्तीम अनशुासन जोखिभ 



3 

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभका सूचकका तह अनुसायको अङ ्कबाय अनुसूची १ अनुसाय 
यहनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोस्जभका ऺेत्रहरूको भूल्माङ ्कनका सूचकहरूको अङ ्कबाय गणना अनुसूची २ 
(क) (क)1 फभोस्जभ भन्त्रारमगत ववत्तीम सशुासन रेिाजोिा भलू्माङ ्कनका सचूकहरू य अङ ्कबाय 
तथा २ (ि)2 फभोस्जभ प्रदेशको सशभस्ष्टगत ववत्तीम सशुासनको एकीकृत रेिाजोिा भलू्माङ ्कनका 
सचूक य अङ ्कबाय हुनेछ।  

 

 

ऩरयच्छेद- ३ 

भूल्माङ ्कनको प्रकिमा तथा अङ ्कबाय   

4. भूल्माङ ्कन प्रकिमा् (१) मस कामइववधधफभोस्जभको भूल्माङ ्कन भन्त्रारमगत सूचकको हकभा 
सम्फस्न्धत भन्त्रारमरे य प्रदेशको एकीकृत सूचकको हकभा भस्न्त्रऩरयषद्को कामाइरमरे गनेछ ।  

   (२) उऩदपा (२) फभोस्जभको भूुुल्माड्कन ननतजा प्राप्त बएऩनछ भन्त्रारमहरूराई 
अनुसूची ३ फभोस्जभ ववत्तीम सुशासन जोखिभ अवस्थाको वगीकयण गरयनेछ ।  

5. भन्त्रारमको बूशभका: (१) मस कामइववधधफभोस्जभ भन्त्रारमको राधग ननधाइयण गरयएको 
सूचकको भूल्माङ ्कन प्रकिमाभा भन्त्रारमको बूशभका देहाम अनुसाय हुनेछ ।  

(क) भन्त्रारम य भातहतका ननकामका कभइचायीहरूराई भूल्माङ ्कनको उद्देश्म य ववधधफाये 
जानकायी तथा प्रशशक्षऺत गने।  

(ि) भूल्माङ ्कन कामइको सहजीकयण य सभन्वम गनइ सधचवरे एक जना भहाशािा 
प्रभुिराइइ सम्ऩकइ  व्मस्क्त तोक्ने।   

(ग)  भन्त्रारम य भातहतका ननकामको ववत्तीम सुशासन जोखिभको ववश्रेषण गयी 
भूल्माङ ्कन गने। 

(घ) मस कामइववधधफभोस्जभको प्रकिमाफाट गरयने भूल्माङ ्कनको ननतजा सूचना प्रववधधभा 
आधारयत ढाॉचा (सफ्टवेमय) भा प्रववस्ष्ट गने।   

(ङ) भूल्माङ ्कनको ननतजाको प्रायस्म्बक प्रनतवेदन उऩय भन्त्रारमभा सभीऺा गने ।  
(च) भूल्माङ ्कनको ननतजाको अस्न्तभ प्रनतवेदन भस्न्त्रऩरयषद्राई उऩरब्ध गयाउने।   
(छ) भूल्माङ ्कनको ननतजा भन्त्रारमको वेवसाइटभापइ त   सावइजननक गने।  

6. भस्न्त्रऩरयषद्को कामाइरमको बूशभका  (१) मस कामइववधधफभोस्जभ भन्त्रारमको राधग ननधाइयण 
गरयएको सूचकको भूल्माङ ्कन प्रकिमाभा भन्त्रारमको बूशभका देहाम अनुसाय हुनेछ । 

(क) भन्त्रारमहरूराई ववत्तीम सुशासन रेिाजोिाको फायेभा अनुशशऺण गने । 
(ि) मस कामइववधधफभोस्जभ भन्त्रारमगत रूऩभा बएको भूल्माङ ्कन ननतजाराई ववश्रेषण 

गयी एकीकृत प्रनतवेदन तमाय गने। 

                                                           
1 मी सूचकहरू प्रदेशका प्रत्मेक भन्त्रारमको भन्त्रारमगत रूऩभा रेिाजोिा (assisment) गयी भाऩन गरयन्छ । 
2
 मी सूचकहरू प्रदेश तहको सभस्ष्टगत रूऩभा रेिाजोिा (assisment) गयी भाऩन हुन्छ ।  
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(ग) प्रदेशको ववत्तीम सुशासनको एकीकृत रेिाजोिा गयी प्रनतवेदन तमाय गन े।  
(घ) भूल्माङ ्कनको अस्न्तभ ननतजाको आधायभा भन्त्रारमहरूको वगीकयण गने ।    
(ङ) मस कामइववधधफभोस्जभ गरयने भूल्माङ ्कनको ननतजाराई एकीकृत रूऩभा प्रववस्ष्ट, 

बण्डायण, सुयऺा, प्रस्तुतीकयण, ननतजा सावइजननकीकयण रगामतका कामइभा सहमोग 
हुने सफ्टवेमय  तमाय गयी प्रमोगभा ल्माउने। 

(च) मस कामइववधध फभोस्जभ गरयने भूल्माङ ्कन प्रकिमाराई प्रबावकायी फनाउन सहमोग य 
सहजीकयण गने । 

(छ) मस कामइववधधफभोस्जभको प्रणारी सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩनका राधग सम्फस्न्धत 
भहाशािाराई स्जम्भेवायी तोक्न े। 

(ज) ननतजा ववश्रेषणको आधायभा भन्त्रारमहरूको ऺभता ववकासको राधग कामइिभहरू 
सञ्चारन गने।   

(झ) मस कामइववधधफभोस्जभ तमाय गरयएको भन्त्रारमगत य प्रदेशको एकककृत 
प्रनतवेदनहरूराई यास्ष्िम प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आमोग, भहारेिा ऩयीऺकको 
कामाइरम, सङघीम अथइ भन्त्रारम, सङघीम भाशभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्त्रारम, यास्ष्िम मोजना आमोग, भहारेिा ननमन्त्रक कामाइरम तथा 
आवश्मकताअनुसाय नेऩार सयकायका अन्म ननकामहरूराई सभेत उऩरब्ध गयाउने ।  

7. भूल्माङ ्कन गरयने सभमावधध् (१) मस कामइववधध अनुसायको भूल्माङ ्कनको कामइ प्रत्मेक 
आधथइक वषइको ऩौष भसान्तशबत्र सम्ऩन्न गरयसक्नुऩनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभ भूल्माङ ्कन गदाइ अनघल्रो आधथइक वषइको अन्त्मसम्भका 
तथ्माङकराई आधाय भानी सफै सूचकको अङ ्कगणना गनुइऩनेछ ।  

8.  ननतजाको सभीऺा गने् (१) मस कामइववधधफभोस्जभ प्राऩ  ् त भूल्माङ ्कन ननतजा उऩय 
भस्न्त्रऩरयषद् कामाइरमरे वावषइक सभीऺा गनइ सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ गरयन े सभीऺाभा नेऩार सयकायका ववषमगत प्रादेशशक 
ननकाम य अन्म ननकामराई सभेत आभन्त्रण गनइ सककनेछ ।  

9. भूल्माङ ्कनको ढाॉचा हेयपेय गनइ सक्ने् (१) प्रदेश सयकायरे भूल्माङ ्कनफाट प्राऩ  ् त ननतजा, 
ऩषृ्ठऩोषण तथा सभीऺा कामइिभफाट प्राऩ  ् त सुझावको आधायभा मस कामइववधधफभोस्जभ गरयने 
भूल्माङ ्कनका सूचक वा अङ ्कबायभा आवश्मक हेयपेय वा सॊशोधन गनइ सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ भूल्माङ ्कन सूचक य अङ ्कबायभा ऩरयभाजइन, सॊशोधन वा 
थऩघट गनुइ ऩयेभा एक आधथइक वषइको ऩरयणाभ आइसकेऩश्चात   अको वषइको भूल्माङ ्कन 
प्रकिमा सुरु हुनुबन्दा कम्तीभा ३ भहहना अगाव ैगरयसक्नुऩनेछ । 

 

 ऩरयच्छेद- ४ 

ववववध  
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10. कामइसम्ऩादन सूचकको आधायको रूऩभा शरन सककने् (१) मस कामइववधधफभोस्जभ गरयएको 
भूल्माङ ्कन ननतजाराई भन्त्रारमको कामइ सम्ऩादनको सूचकको रूऩभा उऩमोग गनइ सककनेछ।  

(२) भन्त्रारराई फजेटको शशशरङ उऩरब्ध गयाउॉ दा मस कामइववधधफभोस्जभको 
ननतजाराई सभेत आधाय भानननेछ।  

11. उत्कृष्ट भन्त्रारमको घोषणासम्फन्धी व्मवस्था: (१) भस्न्त्रऩरयषद्को कामाइरमरे भन्त्रारमहरूको 
भूल्माङकन ननतजाको आधायभा उत्कृष्ट भन्त्रारम घोषणा गनेछ। 

12. फजेट ब्मवस्था् (१) मस कामइववधधफभोस्जभ गरयने ववत्तीम सुशासन जोखिभ भूल्माङ ्कन 
कामइको राधग आवश्मक फजेट भन्त्रारमरे व्मवस्था गनेछ ।  

13. आन्तरयक ननमन्त्रण प्रणारी : (१)भन्त्रारमको आधथइक कायोफायको आन्तरयक ननमन्त्रण 
प्रणारी अनुसूची-५ फभोस्जभ हुनेछ। 

14. भूल्माङ ्कन ननतजाको गुणस्तय सुननस्श्चतता: (१) भस्न्त्रऩरयषद्को कामाइरमरे भूल्माङ ्कनको 
ननतजाको गुणस्तयको सुननस्श्चतता ऩयीऺणको राधग आवश्मक प्रफन्ध शभराउन सक्नेछ ।  

15. फाधा अड्काउ पुकाउन सक्ने् मस कामइववधधको कामाइन्वमनका सन्दबइभा कुनै फाधा उत्ऩन्न 
बएभा भस्न्त्रऩरयषद्को कामाइररे त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ ।   
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अनुसूची- १ 

भूल्माङ ्कन सूचकहरूको तह य अङ ्कबाय 

१.  सूचकहरूको तह 

(क) प्रकिमाको जोखिभ : कानूनी प्रकिमाको उल्रङघनको जोखिभ दशाइउने सूचकहरू ।  

(ि) ननतजाको जोखिभ   : जनताको जीवनभा ऩरयणाभभुिी य सकायात्भक ऩरयवतइन नहुन े
गयी सावइजननक स्रोतको प्रमोग हुन ेजोखिभका सूचकहरू ।  

(ग) ववत्तीम अनुशासनको जोखिभ : सावइजननक शस्क्त य अधधकायराइइ ननजी पाइदाका 
राधग उऩमोग हुने सम्बावनाको जोखिभका सूचकहरू ।  

२.  सूचकका तहअनुसायको अङ ्कबाय्  स्स्थनत ववश्रेषणराई ननम्नानुसाय अङ ्कबाय ननधाइयण 
गरयएको छ् 

सूचकहरू 
बाय 

अनुऩात 
ननतजा ववश्रेषण तथा अङ ्कबाय ननधाइयणका आधाय 

प्रकिमा   प्रत्मेक सूचकको १ अङ ्क(ऩूणाइङक) ननधाइयण गरयएको छ । छ 
वा छैनका आधायभा ० य १ अॊक एकभुष्ट हदइनेछ ।  ननतजा   

ववत्तीम 
अनुशासन 

 

 

 

३. प्रदेशको ववत्तीम सुशासनको एकीकृत रेिाजोिा भूल्माङ ्कनको अङ ्कबाय  
 

सूचक अॊकबाय 

 अवस्था्१ अवस्था्२ अवस्था्३ 

मोजना, फजेट तथा कामइिभ व्मवस्थाऩन    

कामाइन्वमन ऺभता तथा व्मवस्थाऩन     

रेिाङ ्कन तथा प्रनतवेदन    

अनुगभन, भूल्माङ ्कन तथा रेिाऩयीऺण     

याजस्व व्मवस्थाऩन     
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प्रत्मेक सचूकको तीनवटा अवस्था ननधाइयण गरयएको छ । अवस्था १, २ य ३ को राधग अङ ्कबाय िभश् 
०, १ य २ ननधाइयण गरयएको छ ।  
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अनसुचूी- २(क) 

दपा ३ को उऩदपा (४) सॉग सम्फस्न्धत 

मन्त्राऱयगत वित्तीय सशुासन ऱेिाजोिा मलू्याङ ्कनका सचूकहरू र अङ ्कभार 
 

क. योजना, बजेट तथा काययक्रम व्यिस्थाऩन 
वििरण अङ ्कभार  

(क) प्रक्रक्रयाको व्यिस्थाऩन (Process Management) 
 ऩूणाय

ङक 
प्राप्ताङक 
छ 
(१) 

छैन 
(०)  

१. भन्त्रारमरे आफ्नो भन्त्रारमसॉग सम्फस्न्धत स्वीकृत वावषइक 
फजेट, नीनत तथा कामइिभका आधायभा वावषइक फजेट तथा 
कामइिभ ऩुस्स्तका छऩाइ गयी आफ्नो वेवसाइटफाट सावइजननक 
गयेको । 

१   

२. भन्त्रारमसॉग सम्फस्न्धत वावषइक फजेट तथा कामइिभ दस्तावेजभा 
आमोजनाहरूको प्राथशभकीकयण गने गरयएको । 

१   

३. भन्त्रारम भातहतका ननकामफाट िचइ हुन े स्वीकृत फजेट तथा 
कामइिभ PLMBIS भा Entry गयी िचइको अस्ख्तमायी 
सम्फस्न्धत ननकामराई प्रदान गरयएको  ।  

१   

(ि) नततजा व्यिस्थाऩन (Management of Results) 
४. प्रदेश आवधधक मोजनाको आधायभा भन्त्रारमरे आफ्नो 

भन्त्रारमको ५ वषे यणनीनतक कामाइन्वमन मोजना 
(Strategic Implementation Plan) ननभाइण गयी 
कामाइन्वमनभा ल्माएको । 

१   

५. भन्त्रारमको राधग स्वीकृत वावषइक फजेट, नीनत तथा कामइिभको 
आधायभा भन्त्रारमरे कामइिभ सॊचारन भागइदशइन तमाय गयी 
कामाइन्वमन गनइ भातहतका सम्फस्न्धत ननकामभा उऩरब्ध 
गयाउनका साथ ैआफ्नो वेवसाइटभा सभेत सावइजननक गयेको ।    

१   

६. भन्त्रारमरे प्रदेश आवधधक मोजनाको आधायभा भन्त्रारमसॉग 
सम्फस्न्धत ववषम ऺेत्रका राधग अनुभाननत रागत 
अनुभानसहहतको आमोजना फैंक ननभाइण गयेको य ऩरयमोजना 
फैंकराई वावषइक फजेट तथा कामइिभभा सभावेश गयी कामाइन्वमन 
गन ेगयेको । 

१   
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ि. कायायन्त्ियन ऺमता तथा व्यिस्थाऩन (Implementation Capacity and 
Management)   

वििरण अङ ्कभार 
(क) प्रक्रक्रयाको व्यिस्थाऩन (Process Management) 

 ऩूणाय
ङक 

प्राप्ताङक 
छ 
(१) 

छैन 
(०) 

७. सावइजननक िरयद ऐन, २०६३ को दपा ७ को प्रावधानअनुसाय 
भन्त्रारम य भातहतका सफै ननकामहरूभा िरयद एकाइ गठन बई  
सो एकाइ िरयद कामइभा सकिम यहेको । 

१   

८. स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २७ फभोस्जभ 
बवनसम्फन्धी मोजनाहरू कामाइन्वमन गदाइ वा बवनको भभइत 
सम्बाय गदाइ सम्फस्न्धत ऩाशरकाफाट नक्सा ऩास गयी सो 
अनुसाय भात्र बवन ननभाइण गने गरयएको  ।  

१   

९. भन्त्रारम य भातहतका सफै ननकामररे बवन बाडाभा शरॊदा 
सम्फस्न्धत ऩाशरकाफाट नक्सा ऩास बएको य सम्ऩवत्त कयको 
दामयभा आएको बवन भात्र बाडाभा शरने गरयएको । 

१   

१०. भन्त्रारम य भातहतका सफै ननकामरे कभइचायीको तरफी 
प्रनतवेदन ऩारयत गयेको । 

१   

(ि) नततजा व्यिस्थाऩन (Management of Results) 
११. भन्त्रारम य भातहतका सफै ननकामररे स्वीकृत वावषइक फजेट य 

कामइिभको स्वीकृत सीभा य शीषइक फाहहय गई फजेट िचइ 
नगरयएको। 

१   

१२. गत आवभा कुर फजेटको कम्तीभा ९० प्रनतशत प्रगनत (ववत्तीम 
य बौनतकसहहत) बएको । 

१   

१३. भन्त्रारम य भातहतका सफै ननकामको रयक्त स्थामी 
दयफन्दीहरूभा ऩदऩूनत इका राधग प्रदेश रोकसेवा आमोगभा 
भस्न्त्रऩरयषद तथा भुख्मभन्त्री कामाइरमभापइ त भाग आऩूनतइ 
पायाभ बयी ऩठाइएको य  कम्तीभा ८५ प्रनतशत ऩदऩूनत इ बएको  
। 

१   

(ग) ) वित्तीय अनुशासनका उऩायहरु (Fiscal Dicipline Measures ) 
१४. सावइजननक िरयद ननमभावरी, २०६३ को ननमभ ७ को 

प्रावधानअनुसाय गत आवभा एक वषइबन्दा फढी अवधधसम्भ 
सञ्चारन हुने मोजना वा आमोजनाका राधग िरयद गदाइ वा 
वावषइक १० कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी यकभको िरयद गदाइ स्वीकृत 

१   
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िरयद गुरुमोजनाअनुसाय भात्र िरयद बएको ।    
१५. सावइजननक िरयद ननमभावरी, २०६३ को ननमभ ८ को 

प्रावधानअनुसाय गत आवभा वावषइक १० रािरुऩैमाॉबन्दा फढी 
यकभको िरयद गदाइ स्वीकृत वावषइक िरयद मोजनाअनुसाय भात्र 
िरयद बएको  ।  

१   

१६. गत आवभा नेऩार सयकायफाट प्राऩ  ् त ससतइ अनुदान जुन 
प्रमोजनका राधग प्राऩ  ् त बएको हो सोही प्रमोजनभा िचइ बएको 
। 

१   

१७. सावइजननक िरयद ननमभावरी, २०६४ को ननमभ ९७(१०) 
फभोस्जभ उऩबोक्ता सशभनतरे स्जम्भा शरएका कामइहरू उऩबोक्ता 
सशभनतरे ठेकेदायराई  ठेक्काभा हदने नगयेको  ।  

१   

१८. उऩबोक्ता सशभनत गठन गदाइ  ऩरयमोजना स्थरभा आभ बेरा 
गयाई ऩरयमोजना ऺेत्रका राबग्राही जनताफाट नै उऩबोक्ता 
सशभनत गठन हुने गयेको य उऩबोक्ता सशभनतफाट हुने कामइभा 
स्थानीम उऩबोक्ताहरूरे ऩरयमोजना रागतको कम्तीभा २० 
प्रनतशत नगद रागत सहबाधगता जुटाएको । 

१   

१९. आन्तरयक ननमन्त्रण प्रणारी कामइन्वमनभा ल्माएको  १   

 

ग. ऱेिाङ ्कन तथा प्रततिेदन (Accounting and Reporting) 

वििरण अङ ्कभार 
(क) प्रक्रक्रयाको व्यिस्थाऩन (Process Management) 

 ऩूणाय
ङक 

प्राप्ताङक 
छ 
(१) 

छैन 
(०) 

२०. अन्तय-सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ३२ को 
व्मवस्था अनुरूऩ आम व्ममको आवधधक वववयण भहारेिा 
ऩयीऺकको कामाइरमफाट स्वीकृत ढाॉचाभा तमाय गने गरयएको । 

१   

२१. अन्तय-सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐनको दपा ३२(२) फभोस्जभ 
स्थानीम तहको वववयण सभेत सभावेश गयी प्रदेशरे आफ्नो 
आम व्ममको चौभाशसक शीषइकगत वववयण भहारेिा ऩयीऺकको 
कामाइरमफाट स्वीकृत ढाॉचाभा तमाय गयी चौभाशसक अवधध 
सककएको ३० हदनशबत्र प्रदेश आधथइक भाशभरा तथा मोजना 
भन्त्रारमभा ऩेस गयेको । 

१   

२२. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह (सभन्वम य अन्तयसम्फन्ध) ऐन १   
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२०७७ को दपा १२(२) फभोस्जभ प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत 
भन्त्रारमसॉग सम्फस्न्धत ननदेशशका तथा कामइववधधहरू प्रदेश 
याजऩत्रभा प्रकाशशत बएको । 

(ि) नततजा व्यिस्थाऩन (Management of Results) 
२३. अन्तय-सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन २०७४ को दपा २९ 

फभोस्जभ स्वीकृत फजेट तथा कामइिभभा ऩुॉजीगत िचइको रूऩभा 
ववननमोजन बएको यकभ चारु िचइभा यकभान्तय नगरयएको । 

१   

(ग) वित्तीय अनुशासनका उऩायहरु (Fiscal Dicipline Measures ) 
२४. आपूराई प्राऩ  ् त हुने सफै प्रकायको याजस्व प्रदेश सस्ञ्चत कोषभा 

जम्भा हुने गयेको । 
१   

२५. अन्तय-सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ३०(३) 
को प्रावधान अनुरूऩ गत आ.व. बन्दा अनघल्रो आ.व.को 
वावषइक फजेट तथा कामइिभ कामाइन्वमनको फायेभा चारु आ.व. 
कानतइक भसान्तशबत्रभा वावषइक प्रगनत सभीऺा गयी सभीऺा 
प्रनतवेदनराई वेवसाइटफाट सावइजननक गरयएको ।  

१   

२६. यकभान्तय गदाइ प्रचशरत कानूनरे तोकेको सीभाबन्दा फाहहय 
गएय यकभान्तय नगरयएको । 

१   

२७. आधथइक वषइभा िचइ हुन नसकी फाॉकी यहेको यकभ प्रदेश सस्ञ्चत 
कोषभा जम्भा बएको । 

१   

२८. सफ ै प्रकायका बुक्तानी फैंककङ प्रणारीफाट (नगद यहहत 
बुक्तानी) बएको । 

१   

२९. सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ य ६ को प्रावधान 
अनुरूऩ सूचना अधधकायी तोकी आफ्नो ननकामसम्फन्धी सूचना 
प्रत्मेक ३ भहहनाभा अद्मावधधक गयी प्रकाशन गयेको ।  

१   

३०. भन्त्रारम य भातहतका ननकामका स्थामी कभइचायीरे प्रत्मेक 
आधथइक वषइ सभाप्त बएको शभनतरे साठी हदनशबत्र आफ्नो य 
आफ्नो ऩरयवायको सदस्मको नाभभा यहेको सम्ऩवत्तको वववयण 
ननजाभती ककताफिानाभा फुझाएको । 

१   

३१. प्रदेश तहभा ननवाइधचत तथा भनोनीत राबको ऩद धायण गयेका 
ऩदाधधकायीरे प्रत्मेक आधथइक वषइ सभाप्त बएको शभनतरे ६० 
हदनशबत्र सम्ऩवत्त वववयण प्रस्तुत गयेको  ।  

१   

३२. भन्त्रारमसॉग सम्फस्न्धत  सयकायी धनभार वा सम्ऩवत्तको 
अद्मावधधक रगत यािेको । 

१   

३३. सयकायी धनभार वा सम्ऩवत्तको प्रमोग अधधकाय प्राऩ  ् त 
अधधकायीको स्वीकृनतभा भात्र हुने गयेको य मस्तो अशबरेिको 

१   
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वववयण अद्मावधधक याख्न ेगयेको । 
 घ.्अनुगमन, मूल्याङ ्कन तथा ऱेिाऩरीऺण (Monitoring, Evaluation and Auditing) 

वििरण अङ ्कभार 
(क) प्रक्रक्रयाको व्यिस्थाऩन (Process Management) 

 ऩूणाय
ङक 

प्राप्ताङक 
छ 
(१) 

छैन 
(०) 

३४. अन्तय-सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन २०७४ को दपा ३०(२) 
फभोस्जभ गत आवभा अस्न्तभ रेिाऩयीऺणको प्रनतवेदन  प्राऩ  ् त 
बएको शभनतरे १५ हदनशबत्र आफ्नो वेवसाइटफाट सावइजननक 
गरयएको । 

१   

३५. भन्त्रारम य भातहतका ननकामको आम व्ममको आन्तरयक 
रेिाऩयीऺण बएको य आन्तरयक रेिाऩयीऺणरे औॊल्माएका 
कैकपमतराई अस्न्तभ रेिाऩयीऺण हुन ुअगावै सम्ऩयीऺण गन े
गरयएको ।  

१   

३६. आन्तरयक रेिाऩयीऺणको प्रनतवेदनको एक प्रनत अस्न्तभ 
रेिाऩयीऺणका राधग िहटने डोय वा भहारेिा ऩयीऺकरे तोकेको 
व्मस्क्त वा ननकामराई उऩरब्ध गयाइएको ।  

१   

३७. सुशासन ऐनको दपा २५ फभोस्जभ सफैरे देख्ने स्थानभा नागरयक 
फडाऩत्र याखिएको । 

१   

३८. दैननक भ्रभणफाट पककइ एको ३ हदनशबत्र भ्रभण प्रनतवेदन फुझाउने 
गरयएको य सो भ्रभण प्रनतवेदनउऩय कामाइरमभा छरपर बई 
ननणइम हुने गयेको । 

१   

(ि) नततजा व्यिस्थाऩन (Management of Results) 
३९. ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजनाको प्रबाव भूल्माङ ्कन बएको 

। 
१   

४०. भन्त्रारमको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाइ गत आधथइक वषइभा बन्दा 
फढी अङ ्क प्राप्त गयेको । 

१   

(ग)  वित्तीय अनुशासनका उऩायहरु (Fiscal Dicipline Measures ) 
४१. गत आव बन्दा अनघल्रो आवको आम व्ममको रेिाऩयीऺण 

प्रनतवेदनभा आधथइक कायोफायको २ प्रनतशतबन्दा कभ फेरुजु 
यहेको।  

१   

४२. सुशासन ऐनको दपा ३० अनुसाय वषइको कम्तीभा एकऩटक 
आपूरे गयेको काभको सम्फन्धभा सावइजननक सुनुवाइ गने 

१   
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गरयएको । 
४३. सुशासन ऐनको दपा ३५ अनुसाय कामाइरमफाट बएको काभ 

कायफाहीको ववषमभा सवइसाधायणराई जानकायी हदन कुनै 
अधधकृतराई प्रवक्ता तोकी ननजभापइ त कम्तीभा भहहनाको एक 
ऩटक बए गयेको काभकायफाहीको ववषमभा सावइजननक रूऩभा 
जानकायी हदने गरयएको  ।  

१   

४४. आफ्नो कामाइरमफाट सम्ऩादन गरयने कामइहरुराई व्मवस्स्थत य 
प्रबावकायी फनाउन आन्तरयक ननमन्त्रण प्रणारी स्थाऩना बएको 
। 

१   

४५. भन्त्रारम य भातहतका ननकामफाट हुने गयेको काभ कायफाहीको 
ववषमराई अनुगभन गनइ वावषइक अनुगभन कामइमोजना तमाय 
गयी कामइमोजनाअनुसाय अनुगभन हुने गयेको  ।  

१   

 

ङ.राजस्ि व्यिस्थाऩन (Revenue Management) 

वििरण अङ ्कभार 
(क) प्रक्रक्रयाको व्यिस्थाऩन (Process Management) 

 ऩूणाय
ङक 

प्राप्ताङक 
छ (१) छैन 

(०) 
४६. भन्त्रारमफाट सञ्चाशरत कोषहरू प्रदेश कानूुुनअनुसाय भात्र 

सञ्चारनभा आएको य सो अनुसाय िचइ हुने गयेको । 
१   

४७. याजस्व सङ ्करन गदाइ फैंकभापइ त भात्र सङ ्करन हुन ेगयेको 
।  

१   

(ि) नततजा व्यिस्थाऩन (Management of Results) 
४८. भन्त्रारम य भातहतको ननकामफाट सभस्ष्टगत रूऩभा सेवा 

शुल्क दस्तुय य आन्तयीक आमफाट हयेक वषइ याजस्व वदृ्धध  
बएको । 

   

४९. याजश्व प्रणारीराइइ इइ ऩेभेन्ट⁄ववद्मुतीम बुक्तानी प्रणारीभा 
आफद्ध गरयएको । 

१   

(ग) वित्तीय अनुशासनका उऩायहरु (Fiscal Dicipline Measures ) 
५०. जम्भा बएको याजस्व बोशरऩल्टै फैंकभा जम्भा हुन ेगयेको । १   

 

  



14 

  

 

 

 

 

अनसुचूी- २ (ि) 
दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित 

 

प्रदेशको वित्तीय सशुासनको एकीकृत ऱेिाजोिा मलू्याङ ्कनका सचूकहरू र अङ ्कभार  
 

1. योजना बजेट तथा काययक्रम व्यिस्थाऩन (Planning, Budgeting and Programme 
Management) 

सूचक 
नततजा 

कमजोर (०) सामान्त्य (१) उत्तम (२) 
प्रमाणीकरणको आधार र 

स्रोत 
1. आधथइक 

कामइववधध 
कानून 
तजुइभा 

प्रदेश आधथइक 
कामइववधध तथा 
ववत्तीम उत्तयदानमत्व 
सम्फन्धी कानूनको 
तजुइभा नबएको । 

प्रदेश आधथइक कामइववधध तथा 
ववत्तीम उत्तयदानमत्वसम्फन्धी 
कानूनको तजुइभा बएको । 
(आधाय १) 

प्रदेश आधथइक कामइववधध 
तथा ववत्तीम 
उत्तयदानमत्वसम्फन्धी 
कानूनको तजुइभा गयी  
कामाइन्वमनभा ल्माइएको  । 
(आधाय १-२) 

1. प्रदेश आधथइक कामइववधध 

तथा ववत्तीम 

उत्तयदानमत्वसम्फन्धी 

कानूनको प्रदेश 

याजऩत्र, 
2. वावषइक सुशासन 

प्रनतवेदनभा बएको 

व्मवस्था  

2. आवधधक 
मोजना 

आवधधक मोजना 
ननभाइण नबएको । 
 

 

 

आवधधक मोजना ननभाइण बई 
मसको आधायभा ऩरयमोजना 
फैंकसभेत ननभाइण गरयएको । 
(आधाय १-२) 

आवधधक मोजनाका 
आधायभा ननभाइण गरयएको 
ऩरयमोजना फैंकराई वावषइक 
मोजनाभापइ त कामाइन्वमनभा 
ल्माइएको । 
(आधाय १-३) 

1. आवधधक मोजना 
2. ऩरयमोजना फैंक 
3. वावषइक ववकास 

कामइिभ 

3. भध्मभकारीन 
िचइ सॊयचना 

भध्मभकारीन िचइ 
सॊयचना ननभाइण  
नबएको । 

भध्मभकारीन िचइ सॊयचना 
तमाय गदाइ आवधधक 
मोजनाभा आधारयत यहेको । 
(आधाय १) 

आवधधक मोजनाभा 
आधारयत भध्मभकारीन िचइ 
सॊयचनाराइइ कामाइन्वमनभा 
ल्माइएको  । 
(आधाय १-२) 

1. भध्मभकारीन िचइ 

सॊयचना 
2. सबाभा ऩेस बएको 

प्रनतवेदन 

4. प्रदेश 
आवधधक 
मोजना य 
भन्त्रारमको 
५ वषे 
यणनीनतक 
कामाइन्वमन 

प्रदेश आवधधक 

मोजनाको आधायभा  

सफै भन्त्रारमरे 

आफ्नो भन्त्रारमको 

५ वषे यणनीनतक 

कामाइन्वमन मोजना 
(Strategic 

Implementatio

सफै भन्त्रारमरे आफ्नो 

भन्त्रारमको ५ वषे यणनीनतक 

कामाइन्वमन मोजना 
(Strategic 

Implementation Plan) 

ननभाइण गयेको। 
(आधाय १-२) 

सफै भन्त्रारमरे आफ्नो 
भन्त्रारमको ५ वषे 
यणनीनतक कामाइन्वमन 
मोजना (Strategic 
Implementation 

Plan) ननभाइण गयी 
कामाइन्वमनभा ल्माएको । 

1. प्रदेश आवधधक मोजना 
2. भन्त्रारमहरुको ५ वषे 

यणनीनतक कामाइन्वमन 

मोजना 
3. कामाइन्वमनको 

अवस्था 
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मोजना n Plan) 

ननभाइण नगयेको। 
(आधाय १-३) 

5. ववत्तीम 
सभानीकयण 
अनुदान 
सम्फन्धी 
कानून 

नेऩारको 
सॊववधानको धाया 
६० को उऩधाया 
(५) य 
अन्तयसयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, 
२०७४ को दपा ८  
फभोस्जभ प्रदेशफाट 
स्थानीम तहभा 
हस्तान्तयण हुने 
ववत्तीम सभाननकयण 
अनुदानसम्फन्धी 
कानून तजुइभा 
नगयेको । 

नेऩारको सॊववधानको धाया ६० 
को उऩधाया (५) य 
अन्तयसयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को 
दपा ८ फभोस्जभ प्रदेशफाट 
स्थानीत तहभा हस्तान्तयण 
हुने ववत्तीम सभाननकयण 
अनुदानसम्फन्धी कानून 
तजुइभा  बई स्थानीम तहरे 
प्राऩ  त गने ववत्तीम 
सभानीनयण अनुदानको 
वववयण चैत्र भसान्तशबत्र 
स्थानीम तहराई उऩरब्ध 
गयाईएको। 
(आधाय १) 

नेऩारको सॊववधानको धाया 
६० को उऩधाया (५) य 
अन्तय सयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को 
दपा ८  फभोस्जभ प्रदेशफाट 
स्थानीम तहभा हस्तान्तयण 
हुने ववत्तीम सभाननकयण 
अनुदान सम्फन्धी कानून 
तजुइभा गयी सो फभोस्जभ 
ववत्तीम सभानीकयण अनुदान 
यकभ स्थानीम तहराई  
उऩरब्ध गयाइएको । 
(आधाय १ य २) 

1. कानूनको प्रनतशरवऩ 
2. ववत्तीम सभानीकयण 

अनुदानको ववतयण 

यकभ 

6. ससतइ 
अनुदान 
सम्फन्धी 
कानून 

अन्तयसयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, 
२०७४ को दपा ९  
फभोस्जभ प्रदेशफाट 
स्थानीम तहभा 
हस्तान्तयण हुने 
ससतइ अनुदान 
ववतयणसम्फन्धी 
कानून वा भाऩदण्ड 
तजुइभा नगयेको । 

अन्तयसयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को 
दपा ९  फभोस्जभ प्रदेशफाट 
स्थानीम तहभा हस्तान्तयण 
हुने ससतइ अनुदान सम्फन्धी 
कानून वा भाऩदण्ड तजुइभा 
गयेको । 
(आधाय १) 
 

अन्तयसयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को 
दपा ९ फभोस्जभ प्रदेशफाट 
स्थानीम तहभा हस्तान्तयण 
हुने ससतइ अनुदानसम्फन्धी 
कानून वा भाऩदण्ड तजुइभा 
गयी सो फभोस्जभ ससतइ 
अनुदान कामाइन्वमन हुने 
गयेको । 
(आधाय १ य २) 

1. कानूनको प्रनतशरवऩ 
2. ससतइ अनुदानको 

ववतयण यकभ 

7. ववशेष 
अनुदान 

गत आवभा नेऩार 
सयकायफाट प्राऩ  ् त 
ववशेष अनुदानको 
यकभ ५० 
प्रनतशतबन्दा कभ  
िचइ बएको । 

गत आवभा नेऩार सयकायफाट 
प्राऩ  ् त ववशेष अनुदानको यकभ 
५० प्रनतशतबन्दा फढी ७० 
प्रनतशतबन्दा कभ िचइ 
बएको। 
 

 गत आवभा नेऩार 
सयकायफाट प्राऩ  ् त ववशेष 
अनुदानको यकभफाट १०० 
प्रनतसत बौनतक प्रगनत 
बएको। 
 

1. वावषइक प्रगनत सभीऺा 

प्रनतवेदन य आधथइक 

वववयण 

8. सभऩूयक 
अनुदान 

गत आवभा नेऩार 
सयकायफाट प्राऩ  ् त 
सभऩूयक अनुदानको 
यकभ ५० 
प्रनतशतबन्दा कभ  
िचइ बएको । 

गत आवभा नेऩार सयकायफाट 
प्राऩ  ् त सभऩुुूयक अनुदानको 
यकभ ५० प्रनतशतबन्दा फढी 
७० प्रनतशतबन्दा कभ िचइ 
बएको । 
 

गत आवभा नेऩार 
सयकायफाट प्राऩ  ् त सभऩुयक 
अनुदानको यकभफाट १०० 
प्रनतसत बौनतक प्रगनत 
बएको । 
 

1. वावषइक प्रगनत सभीऺा 

प्रनतवेदन य आधथइक 

वववयण 

9. ससतइ 
अनुदान 

गत आवभा नेऩार 
सयकायफाट प्राऩ  ् त 
बई िचइ हुन 

गत आवभा नेऩार सयकायफाट 
प्राऩ  ् त बई िचइ हुन नसकेको 
ससतइ अनुदानको यकभ नेऩार 

गत आवभा नेऩार 
सयकायफाट प्राऩ  ् त बई िचइ 
हुन नसकेको ससतइ 

1. वावषइक प्रगनत सभीऺा 

प्रनतवेदन य आधथइक 

वववयण, 
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नसकेको ससतइ 
अनुदानको यकभ 
नेऩार सयकायराई 
कपताइ नबएको । 

सयकायराई कपताइ बएको  । 
(आधाय १) 

अनुदानको यकभ  नेऩार 
सयकायराई कपताइ हुनका 
साथै मस्तो आमोजना 
कामाइन्वमनभा हढराइइ गने य 
िचइ नगने ननकामराइइ 
सचते सभेत गयाइएको  । 
(आधाय १ य २) 

2. सचते वा कायफाही 

गयेको वववयण 

 

2. कायायन्त्ियन ऺमता तथा व्यिस्थाऩन (Implementation Capacity and 
Management) 

सूचक 
नततजा 

कमजोर (०) सामान्त्य (१) उत्तम (२) प्रमाणीकरणको आधार र 
स्रोत 

10. िचइ 
भाऩदण्ड 

प्रदेश सयकायको 
िचइ सम्फन्धी 
भाऩदण्ड (नभइस) 
तमाय नबएको। 

प्रदेश सयकायको िचइ 
सम्फन्धी भाऩदण्ड (नभइस) 
तमाय बएको। 
(आधाय १) 

िचइ भाऩदण्ड कामाइन्वमनभा 
आएको । 
(आधाय १ य २) 

1. प्रदेश याजऩत्र 
2. वावषइक सुशासन 

प्रनतवेदनभा बएको 

मस सम्फन्धी प्रगनत 

वववयण 

11. िरयद 
मोजना 

सफै भन्त्रारमहरूरे 
वावषइक िरयद 
मोजना ननभाइण 
नगयेको। 
 

सफै भन्त्रारमहरूरे वावषइक 
िरयद मोजना ननभाइण गयेको। 
(आधाय १) 

सफै भन्त्रारमहरूरे वावषइक 
िरयद मोजना ननभाइण गयी सो 
आधायभा भात्र िरयद गने 
गयेको। 
(आधाय १-२) 

1. स्वीकृत वावषइक 

िरयद मोजना 
2.  वावषइक िरयदको 

अवस्था 

12. ववत्तीम 
प्रगनत 

प्रदेश सयकायको 
सभस्ष्टगत  
ववत्तीम प्रगनत ६० 
प्रनतशतबन्दा कभ 
यहेको। 

प्रदेश सयकायको सभस्ष्टगत  
ववत्तीम प्रगनत  ६० देिी ८० 
प्रनतशतसम्भ यहेको।  
 

प्रदेश सयकायको सभस्ष्टगत  
ववत्तीम प्रगनत  ८०  
प्रनतशतबन्दा फढी  यहेको।  
 

1. प्रदेश सयकायको 

वावषइक आधथइक 

प्रनतवेदन 

13. कामइ 
सम्ऩादन 
सूचकभा 
उऩरब्धी 

यास्ष्िम प्राकृनतक 
स्रोत तथा ववत्त 
आमोगवाट 
ननधाइयण गरयएको 
सूचकहरुभा  ४० 
प्रनतशत बन्दा 
कभ अङक प्राप्त 
गयेको। 

यास्ष्िम प्राकृनतक स्रोत तथा 
ववत्त आमोगवाट ननधाइयण 
गरयएको सूचकको  ४० देखिी 
८० प्रनतशत सम्भ अङक 
प्राप्त गयेको। 

यास्ष्िम प्राकृनतक स्रोत तथा 
ववत्त आमोगवाट ननधाइयण 
गरयएको सूचकको  ८० प्रनतशत 
बन्दा फढी  अङक प्राप्त गयेको 
। 

1. अनराइन ऩोटइरको  

ननतजा   

14. प्रदेशको 
आधथइक 
वदृ्धधको दय  

गत आधथइक 
वषइको तुरनाभा 
आधथइक फदृ्धध 
नबएको। 

गत आधथइक वषइको तुरनाभा 
आधथइक  फदृ्धधको दय १० 
प्रनतशतरे फढेको। 

गत आधथइक वषइको तुरनाभा 
आधथइक  फदृ्धधको दय १० 
प्रनतशत बन्दा फहढ यहेको। 

1. आधथइक सवेऺण 

प्रनतवेदन 

15. प्रदेशको  
रघु, घयेरु 

गत आधथइक 
वषइको  तुरनाभा 

वदृ्धी  दय गत आधथइक 
वषइको तुरनाभा १० प्रनतशत 

वदृ्धी दय गत आधथइक वषइको 
तुरनाभा १० प्रनतशत बन्दा 

1. आधथइक सेवेऺण 
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तथा साना 
उद्धोग दताइ   

नफढेको। बन्दा   कभरे फढेको। फहढ यहेको। 

16. कूर िचइभा 
ऩूजीगत 
िचइको 
अनुऩात 

गत आधथइक 
वषइको  तुरनाभा 
(प्रनतशत) 
नफढेको। 

गत आधथइक वषइको तुरनाभा 
१० प्रनतशत बन्दा कभरे 
फढेको। 

गत आधथइक वषइको तुरनाभा 
१० प्रनतशत बन्दा फहढ यहेको। 

1. आधथइक सेवेऺण 

17. ववद्दाथी 
बनाइको 
फदृ्धध दय  

गत आधथइक 
वषइको  तुरनाभा 
(प्रनतशत) 
नफढेको। 

गत आधथइक वषइको तुरनाभा 
१० प्रनतशत बन्दा कभरे 
फढेको। 

गत आधथइक वषइको तुरनाभा 
१० प्रनतशत बन्दा फहढ यहेको। 

1. आधथइक सवेऺण 

 

३. ऱेिाङ ्कन तथा प्रततिेदन (Accounting and Reporting) 

सूचक 
नततजा 

कमजोर (०) सामान्त्य (१) उत्तम (२) प्रमाणीकरणको आधार 
र स्रोत 

18. PLMBIS 

को प्रमोग 
भन्त्रारम य अन्तगइतका 
कनतऩम ननकामरे 
PLMBIS राई प्रमोगभा 
नल्माएको। 

भन्त्रारम य अन्तगइतका 
सफै ननकामरे PLMBIS 
राई प्रमोगभा ल्माएको। 
 

भन्त्रारम अन्तगइतका 
ननकामहरूभा याजस्व  य िचइ 
दवुैको राधग PLMBIS 
प्रमोगभा ल्माएको।   
 

1. प्रदेश सयकायको 

वावषइक आधथइक 

प्रनतवेदन 

19. आम 
व्ममको 
प्रऺेऩण 

अन्तय सयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 
को दपा १८ फभोस्जभ 
प्रदेशरे आगाभी आधथइक 
वषइका राधग आम-
व्ममको प्रऺेऩण नगयेको। 

प्रदेशरे आगाभी आधथइक 
वषइका राधग आम-
व्ममको प्रऺेऩण गयी 
आफ्नो वेवसाइटभा 
यािेको। 
(आधाय १ य ३) 

अन्तय सयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को 
दपा १८ फभोस्जभ प्रदेशरे 
आगाभी आधथइक वषइका राधग 
आम-व्ममको प्रऺेऩण गयी  
तथ्माॊकसहहतको वववयण चारु 
आधथइक वषइको ऩौष 
भसान्तशबत्र अथइ भन्त्रारमभा 
ऩेस गयेको य  आफ्नो 
वेवसाइटभा सभेत यािेको। 
(आधाय १-३) 

1. आम व्ममको 

प्रऺेऩण 
2. अथइ भन्त्रारमभा 

ऩठाइएको प्रभाण 
3. वेवसाइटको प्रभाण 

20. वावषइक 
प्रगनत 
सभीऺा  

अन्तय-सयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 
को दपा ३०(३) को 
प्रावधान अनुरूऩ गत 
आवबन्दा अनघल्रो 
आवको फजेट तथा 
कामइिभ कामाइन्वमनको 
फायेभा गत आवभा 
कानतइक भसान्तसम्भ 
वावषइक सभीऺा नगयेको 
।  

गत आवबन्दा अनघल्रो 
आवको फजेट तथा 
कामइिभ कामाइन्वमनको 
फायेभा गत आवभा 
कानतइक भसान्तसम्भ 
वावषइक सभीऺा गयेको। 
(आधाय १)   

गत आवबन्दा अनघल्रो 
आवको फजेट तथा कामइिभ 
कामाइन्वमनको फायेभा गत 
आवभा वावषइक सभीऺा गयी 
कानतइक भसान्तशबत्रभा वावषइक 
प्रगनत सभीऺा प्रनतवेदनराई 
वेवसाइटफाट सावइजननक 
गरयएको। 
(आधाय १-२) 

1. वावषइक प्रगनत 

सभीऺा प्रनतवेदन 
2. वेवसाइटको प्रभाण 
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21. चौभाशसक 
प्रगनत 
सभीऺा  

अन्तय-सयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 
को दपा ३२ फभोस्जभ 
प्रदेशरे आपूरे गयेको 
आम-व्ममको चौभाशसक 
वववयण चौभाशसक अवधध 
सककएको एक भहहनाशबत्र 
सॊघीम अथइ 
भन्त्रारमसभऺ ऩेस 
नगयेको।  

प्रदेशरे आपूरे गयेको 
आम-व्ममको चौभाशसक 
वववयण चौभाशसक 
अवधध सककएको एक 
भहहनाशबत्र सॊघीम अथइ 
भन्त्रारम सभऺ ऩेस 
गयेको।  
(आधाय १) 

प्रदेशरे आपूरे गयेको आम-
व्ममको चौभाशसक वववयण 
चौभाशसक अवधध सककएको 
एक भहहनाशबत्र सॊघीम अथइ 
भन्त्रारम सभऺ ऩेस गयी 
आफ्नो वेवसाइटफाट सभेत  
सावइजननक गयेको।  
(आधाय १ -२) 

१.चौभाशसक प्रगनत 

प्रनतवेदन 

२.वेवसाइटको प्रभाण 

22. सस्ञ्चत 
कोष 
प्रनतवेदन 

अन्तय-सयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐनको दपा 
३२ (२) फभोस्जभ प्रदेश  
सस्ञ्चत कोषको आम-
व्ममको चौभाशसक 
वववयण भहारेिा 
ऩयीऺकको कामाइरमफाट 
स्वीकृत ढाॉचाभा तमाय 
गयी चौभाशसक अवधध 
सककएको ३० हदनशबत्र 
सॊघीम अथइ भन्त्रारमभा 
ऩेस नगयेको । 

प्रदेश  सस्ञ्चत कोषको 
आम-व्ममको चौभाशसक 
वववयण भहारेिा 
ऩयीऺकको कामाइरमफाट 
स्वीकृत ढाॉचाभा तमाय 
गयी चौभाशसक अवधध 
सककएको १५ हदनशबत्र 
सॊघीम अथइ भन्त्रारमभा 
ऩेस गयेको। 
(आधाय १) 

प्रदेश  सस्ञ्चत कोषको आम-
व्ममको चौभाशसक वववयण  
भहारेिा ऩयीऺकको 
कामाइरमफाट स्वीकृत ढाॉचाभा 
तमाय गयी चौभाशसक अवधध 
सककएको १५ हदनशबत्र सॊघीम 
अथइ भन्त्रारमभा ऩेस गयेको य 
मसराइइ वेवसाइटभा सभेत 
सावइजननक गयेको । 
(आधाय १ -२) 

१.सस्ञ्चत कोषको 

वववयण ऩठाएको 

प्रभाण 

२.वेवसाइटभा यहेको 

सस्ञ्चत कोषको 

प्रनतवेदन 

23. फेरूजु भहारेिा ऩयीऺकको 
वावषइक प्रनतवेदनभा 
औॊल्माएका फेरूजुका 
सम्फन्धभा प्रदेश सबाको 
रेिा सशभनतभा छरऩपर 
नबएको। 

भहारेिा ऩयीऺकको 
वावषइक प्रनतवेदनभा 
औॊल्माएका फेरूजुका 
सम्फन्धभा प्रदेश सबाको 
रेिा सशभनतभा छरपर 
हुने गयेको । 
(आधाय १) 

भहारेिा ऩयीऺकको वावषइक 
प्रनतवेदनभा औल्माएका 
फेरुजुका सम्फन्धभा प्रदेश 
सबाको रेिा सशभनतभा 
छरपर बइइ प्राऩ  ् त सुझाव 
कामाइन्वमनभा आएको । 
 (आधाय १ -२) 

1. रेिा सशभनतको 

प्रनतवेदन  
2. प्रदेश  सबाको 

प्रनतवेदन  

24. सम्ऩवत्तको 
अशबरेि 

प्रदेश सयकायको अचर 
तथा ऩूॉजीगत 
सम्ऩवत्तहरूको वावषइक 
अद्मावधधक एकीकृत 
वववयण तमाय नबएको । 

प्रदेश सयकायको अचर 
तथा ऩूॉजीगत 
सम्ऩवत्तहरूको वावषइक 
अद्मावधधक एकीकृत 
वववयण तमाय बएको । 
(आधाय १) 

प्रदेश सयकायको अचर तथा 
ऩूॉजीगत सम्ऩवत्तहरूको वावषइक 
अद्मावधधक एकीकृत वववयण 
तमाय गयी वेवसाइटभा सभेत 
सावइजननक गरयएको ।  
(आधाय १ -२) 

1. एकीकृत सम्ऩवत्त 

वववयणको 

प्रनतवेदन 
2. भुख्मभन्त्री तथा 

भस्न्त्रऩरयषद 

कामाइरमको 

वेवसाइटभा यहेको  

प्रदेशको एकीकृत 

सम्ऩवत्तको वववयण  
 

४. अनुगमन, मूल्याङ ्कन तथा ऱेिाऩरीऺण (Monitoring, Evaluation and 
Auditing) 

सूचक नततजा 
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कमजोर (०) सामान्त्य(१) उत्तम(२) प्रमाणीकरणको आधार र 
स्रोत 

25. अनुगभन 
मोजना 

सफै भन्त्रारमरे वावषइक 
अनुगभन तथा 
सुऩरयवेऺण मोजना 
तमाय नगयेको । 

सफै भन्त्रारमरे वावषइक 
अनुगभन तथा 
सुऩरयवेऺण मोजना तमाय 
गयेको। 
(आधाय १) 

सफै भन्त्रारमरे वावषइक 
अनुगभन तथा सुऩरयवेऺण 
मोजना तमाय गयी 
कामाइन्वमनभा ल्माएको। 
(आधाय १-२) 

1. अनुगभन तथा 

सुऩरयवेऺण मोजना 
2. अनुगभन तथा 

सुऩरयवेऺण प्रनतवेदन   
 

26. फेरुजु प्रदेशको सभस्ष्टगत 
फेरुज ुकुर आधथइक 
कायोफायको २ प्रनतशत 
बन्दा फढी यहेको। 

प्रदेशको सभस्स्टगत 
फेरुजुुू कूर आधथइक 
कायोफायको १ देखि २ 
प्रनतशतशबत्र यहेको। 

प्रदेशको सभस्स्टगत फेरुजू कूर 
आधथइक कायोफायको १ प्रनतशत 
बन्दा कभ यहेको। 

1. भहारेिा ऩयीऺकको 

अस्न्तभ रेिाऩयीऺण 

प्रनतवेदन 

27. आचाय 
सॊहहता 

प्रदेश सयकायरे 
सावइजननक 
ऩदाधधकायीको आचाय 
सॊहहता तमाय नगयेको। 

प्रदेश सयकायरे 
सावइजननक ऩदाधधकायीको 
आचाय सॊहहता तमाय 
गयेको। 
(आधाय १) 

प्रदेश सयकायरे सावइजननक 
ऩदाधधकायीको आचाय सॊहहता 
तमाय गदाइ ववत्तीम 
अनुशासनका ववषमहरुसभेत 
सभावेश गयी कामाइन्वमनभा 
ल्माइएको । 
(आधाय १ य २) 

1. आचाय सॊहहता, प्रदेश 

याजऩत्र,  
2. प्रदेश सयकायको 

सुशासन प्रनतवेदन 

 

५. राजस्ि व्यिस्थाऩन (Revenue Management) 

सूचक 
नततजा 

कमजोर (०) सामान्त्य(१) उत्तम(२) प्रमाणीकरणको आधार 
र स्रोत 

28. याजस्व 
सङ ्करन 

प्रदेशको आन्तरयक आम 
गत आवभा बन्दा 
नफढेको। 

प्रदेशको आन्तरयक 
आम  ५ प्रनतशतबन्दा 
कभरे फढेको।  
 

प्रदेशको आन्तरयक आम  
५ प्रनतशतबन्दा फढी  
यहेको। 
 

1. प्रदेश सयकायको 

वावषइक आधथइक 

वववयण  

29. याजस्व 
फाॉडपाॉटको 
यकभ 

सवायी साधन कयफाट 
उठेको यकभ स्थानीम 
तहराई ववतयण नगयेको य 
स्थानीम तहफाट प्राऩ  ् त 
गनुइऩने भनोयञ्जन कय, 
ववऻाऩन कय, घय जग्गा 
यस्जष्िेसन कयफाट 
ऩाउनुऩने यकभ प्राऩ  ् त 
नगयेको। 

सवायी साधनको 
स्थानीम तहको हहस्सा 
स्थानीम तहराई 
उऩरब्ध गयाइएको। 
 

सवायी साधन कयको 
स्थानीम तहको हहस्सा 
स्थानीम तहहरुराई 
उऩरब्ध गयाईएको य 
स्थानीम तहफाट प्राऩ  ् त 
गनुइऩने साझा अधधकायको 
कयको हहस्सा प्रदेशरे 
प्राऩ  ् त गयेको । 
 

1. प्रदेश सयकायको 

वावषइक आधथइक 

वववयण  
 

30. याजस्व 
फाॉडपाॉटको 
यकभको 
ववकासभा 
उऩमोग  

अन्तय-सयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 
को दपा २१ फभोस्जभ 
प्रदेशरे आपूरे उठाएको 
याजस्व य याजस्व 
फाॉडपाॉटफाट प्राऩ  ् त  हुने  

प्रदेशरे आपूरे उठाएको 
याजस्व य याजस्व 
फाॉडपाॉटफाट प्राऩ  ् त  हुने 
कुर यकभफाट  
प्रशासननक िचइ ऩूया 
गयी फाॉकी यकभ 

प्रदेशरे आपूरे उठाएको 
याजस्व य याजस्व 
फाॉडपाॉटफाट प्राऩ  ् त  हुने 
कुर यकभफाट  
प्रशासननक िचइ ऩूया गयी 
फाॉकी यकभ ववकास 

1. प्रदेश सयकायको 

वावषइक सभीऺा 

प्रनतवेदन य 

वावषइक आधथइक 

वववयण 
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कुर  यकभ प्रशासननक 
िचइभा भात्र उऩमोग 
गयेको। 

ववकास ननभाइण कामइभा 
उऩमोग गयेको। 
 

ननभाइण कामइभा उऩमोग 
गयेको  य मस्तो यकभको 
हहस्सा गत आवभा 
बन्दा चारु आवभा फढी 
यहेको।   

 

 

 

 

अनुसूची- ३ 
दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित 

 

प्रदेश मन्त्राऱय वित्तीय सुशासन अिस्था िगीकरण   
 

अॊकबाय प्रनतशत भूल्माङ ्कन 

२० ४० प्रनतशतसम्भ उच्च जोखिभ 

२० देखि  ४० ४० प्रनतशत देखि भाधथ ८० सम्भ भध्म जोखिभ 

४० बन्दा भाधथी ८० प्रनतशत बन्दा भाधथ न्मून जोखिभ 
जम्भा सूचक सॊख्मा ५० 
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अनुसूची- ४ 
दफा ६ को उपदफा (१ ख) सँग सम्बन्धित 

 

भलू्माङ ्कनको सायाॊश 
 

 

 

शस. 

नॊ. 

ववषम ऺेत्र 

सूचकगत प्राप्ताङक  

कुर 
प्राप्ताङक जम्भा 

प्रकिमा 
सूचक 

ननतजा 
सूचक 

ववत्तीम 
अनुशासन 
जोखिभ 
सूचक 

१ 

सूचक ऺेर १   : 

मोजना फजेट तथा कामइिभको 
व्मवस्थाऩन 

    

 

२ 
सूचक ऺेर २   : 

कामाइन्वमन ऺाभता तथा व्मवस्थाऩन 
    

 

३ 
सूचक ऺेर ३   : 

रेिाॊकन तथा प्रनतवेदन 
    

 

४ 
सूचक ऺेत्र ४   : 

अनुगभन, भूल्माङ ्कन तथा रेिाऩयीऺण 
    

 

५ 
सूचक ऺेर ५   : 

याजश्व व्मवस्थाऩन 
    

 

कुर जम्भा      
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अनुसूची- ५ 

दफा १३ सँग सम्बन्धित 

 

आन्तरयक ननमन्त्रण प्रणारीका सूचकहरु 
 

l; g 

Joxf]/f 
cl:tTj 

lg/Gt/ 

sfof{Gjog 
कैकपमत 

5 5}g 5 5}g  

 1. ;DklQ k|flKt tyf ;'/Iff      

 (क) k|flKt / vl/bsf] k"j{्cj:yf      

 1) ;DklQ / ;fdu|L vl/b of]hgf :jLs[t u/fPsf]      

 2) dfn;fdfg vl/b sfo{qmd / jh]6aLr tfnd]n ldn]sf]      

 3) ;DklQsf] :k]l;lkms]zg lgwf{/0f u/L nfut cg'dfg tof/ 

u/]sf] 

     

 4) l;nl;n]jf/ ?kdf vl/b cfb]z :jLs[t u/fO cfb]z lbPsf]      

 5) bftfaf6 lhG;L ;xof]u k|fKt ug]{ ;Demf}tf u/]sf]df 

;Demf}tfdf /fli6«o of]hgf cfof]usf] ;xdtL / cy{ 

dGqfnojf6 :jLs[tL lnPsf]  

     

 (ि) ;DklQ k|flKtsf] cj:yf,      

 1) ;fdfg cfk"lt{ ;Demf}tfdf tf]lsPsf] ;t{, ;do, kl/df0f, 

nfut / स्थानमा ;DklQ k|fKt ePsf] 

     

 2) प्राप्त भएको ;DklQsf] :k]l;lkms];g / u'0f:t/sf] 

k|df0fLs/0f ;DalGwt k|fljlwsjf6 ePsf] 

     

 (ग) ;DklQsf] clen]v, ;'/Iff Pj++ pkof]u      

 1) h'g;'s} ;|f]taf6 k|fKt ePsf] ;fdfgsf] :k]l;lkms]zg / 

d"No खलुाई & lbg leq lhG;L bflvnf g+ cg';f/ cfDbfgL 

afFwL nut /fv]sf] 

     

 2) ;fdfgsf] cj:yf, :k]l;lkms]zg, d"No, kl/df0f / xfn 

k|of]u, :yfg v'Ng] u/L ;xfos vftf /fv]sf] / ;f] ;xfos 

vftfdf ;fdfg k|of]u ug]+sf] e/kfO{ u/fPsf] 

     

 3) d"Nojfg / ;Dj]bgzLn ;DklQsf] e08f/0f Joj:yfdf      
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l; g 

Joxf]/f 
cl:tTj 

lg/Gt/ 

sfof{Gjog 
कैकपमत 

5 5}g 5 5}g  

pko'Qm dfkb08 lgwf{/0f u/]sf] 

 4) k'/fgf / d"No gv'n]sf ;fdu|Lsf] d"No olsg u/L nut 

cBfjlws ug]+ sfo+sf] nflu ;ldlt u7g u/L k|rlnt 

jhf/ d"Nosf] cfwf/af6 d"No sfod u/L nut cBfjlws 

u/]sf] 

     

 5) cgfjZos df}Hbft /xg] u/L jf cfjZostfeGbf j9L 

dfn;fdfg vl/b u/]sf] 

     

 (घ) ;DklQsf] k|ltj]bg      

 1) lgsfodf k|fKt Pj+ k|of]u ePsf ;DklQsf] cj:yf v'nfpg 

sfof+no k|d'v cfkm} jf lhG;L ;fdfg lhDdf lng]afx]s 

cGo kbflwsf/Laf6 jif{sf] sDLdf ! k6s lhG;L lg/LIf0f 

u/]sf] 

     

 (ङ) k|ltj]bgdf b]xfosf s'/f v'nfPsf]      

 1) lhG;Ldf clen]vf+sg gePsf ;fdfg / cj:yf v'nfPsf]      

 2) dd{t ug'{kg{], lnnfd jf ldGxf गनुkुg]{ ;fdu|Lsf] ljj/0f 

v'nfPsf] 

     

 3) cl3Nnf] jif{ pkof]u / rfn' jif{ vl/b ePsf] ;DklQsf] 

t'ngfTds ljj/0f k]; u/]sf] 

     

 4) lhG;L lg/LIf0f k|ltj]bgdf pNn]v ePsf] dWo] lnnfd 

ug'{kg{] ;fdfu|Lsf] ^ dlxgf / dd{t ug'{ kg]{ ;fdfu|Lsf] # 

dlxgf leq 6'uf] nufPsf] 

     

 5) ut jif{sf] df}Hbft, rfn' jif{ vl/b, x:tfGt/0f, vkt, 

lnnfd, ldGxf eई afFsL ;fdu|Lsf] ;j't cj:yf v'nfO{ 

tfn's lgsfodf k|ltj]bg u/]sf] 

     

 (च) cGo      

 1) pRr d"Nosf d]l;g/L cf}hf/ pks/0fsf] ;'/Iffsf] nflu 

ljdf ug]+ gLlt clusf/sf nflu l;kmfl/z u/]sf] 

     

 2) rn crn ;DklQsf] d"No खलुाई ;a} ;DklQsf] ;|]:tf 

v8f u/L ;DklQsf] s]Gb|Lo ljj/0f tof/ u/]sf] 

     

 3) sfof{no k|d'v, e08f/ clws[t jf lhDdf lng] 

kbflwsf/Lsf] ;?jf jf a9'jf x'Fbf ;DklQsf] oyfy{ cj:yf 
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l; g 

Joxf]/f 
cl:tTj 

lg/Gt/ 

sfof{Gjog 
कैकपमत 

5 5}g 5 5}g  

खलुाई a/a'emf/y u/]sf] . 

 2. hfn;fhL / e"nsf] klxrfg tyf k|lt/f]w      

 (क) lhDd]jf/L afF8kmfF6      

 1) lgDg adf]lhdsf sfo{x¿ ;fdfGotof leGgfleGg} 

kbflwsf/Laf6 u/fOPsf] 

     

  gub lhDdf lng] / n]vf /fVg] JolQm      

  /sd सङ्कलन ug]{, ljn sf6\g], /sd a}Fs hDdf गन े/ 

clen]v /fVg] JolQm 

     

  cg'dlt kq सङ्कलन ug]{, hl/jfgf nufpg] / vftf 

clen]vf+sg गन ेJolQm 

     

  gub ;+sng ug{] / b}lgs vftf aGb ug]{ JolQm      

 2) vr{sf] :jLs[lt lbg] / ;DklQsf] clen]v /fVg] sfo{ 

sDtLdf leGgfleGg} kbflwsf/Laf6 u/fPsf] 

     

 3) lgDg sfo{x¿sf ;DaGwdf oyf]lrt sfo{ ljefhg ul/Psf] 

5 < 

     

  ;fdfg cfk"t{snfO{ cfk"lt{ cfb]z lbg],      

  ;dfg k|fKt ug]{,      

  ef}r/ k|dfl0ft ug]{,      

  e'QmfgL ug]{      

 (ि) sfo{ ljefhgsf] :jLs[lt      

 1) vr{ e'QmfgL sfo{ / ef}r/ tof/L Pj+ vl/b sfo{sf] 

lhDd]jf/L km/s km/s kbflwsf/LnfO{ lbPsf] 

     

 (ग) a}Fs ;DaGwL Joj:yf -6]«h/L l;:6d nfu" gePsf 

:yfgdf_ 

     

 1) dfl;s ¿kdf a}s lx;fa ldnfg ljj/0f tof/ u/]sf]      

 2) r]sdf b:tvt ug]++ tyf n]vf /fVg] kbflwsf/L afx]s cGo 

sd{rf/Laf6 a}Fs lx;fa ;dfof]hg ul/Psf] 
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l; g 

Joxf]/f 
cl:tTj 

lg/Gt/ 

sfof{Gjog 
कैकपमत 

5 5}g 5 5}g  

 3) k|fKtL tyf gub hDdf ug]{ sfddf ;+nUg kbflwsf/L 

afx]s cGo sd+rf/Laf6 a}+s lx;fa ;dfof]hg ul/Psf] 

     

 (घ) cfo k|flKt Joj:yf      

 1) b}lgs ¿kdf gub sf/f]af/sf] hf]8hDdf u/L vftfaGbL 

ug]{ u/]sf] 

     

 2) /l;b lgoGq0f vftf /fVg] Joj:yf      

 3) hf]8hDdf /sd tf]lsPsf] kbflwsf/Ljf6 k|dfl0ft u/fO{ 

a}Fs hDdf u/]sf] 

     

 (ङ) vl/b / e'QmfgL Joj:yf      

 1) vl/b ePsf tyf cGo k|sf/af6 k|fKt ePsf ;DklQ, 

dfn;fdfg tyf ;]jfsf] clen]v clwsf/ k|fKt 

clwsf/Laf6 k|dfl0ft ePsf] 

     

 2) ef}r/ ;fy lan e/kfO{ k|df0f sfuhftdf clwsf/ k|fKt 

clwsf/Ln] k|dfl0ft u/]sf] 

     

 3. of]hgf, clVtof/L, sfo{qmd, n]vfk/LIf0f      

 (क) of]hgf / l:js[lt      

 1) vr{ ug{+ k"j{ sfo{qmd / clVtof/L k|fKt u/]sf]       

 2) :jLs[t sfo{qmd / ah]6sf] ;Ldfleq /xL vr{ u/]sf]      

 3) clwsf/ k|fKt clwsf/Ljf6 /sdfGt/ :jLs[lt ePsf]      

 (ि) w/f}6L      

 1) w/f}6Lsf] sRrfjf/L /fv]sf]      

 2) utjif{sf] df}Hbft rfn" jif{df lhDd]jf/L ;f/]sf]      

 (ग) /fh:j      

 1) /fh:j k|fKt ePs} lbg jf ;f]sf] ef]lnkN6 a}Fs bflvnf 

u/]sf] 

     

 2) utjif{sf] /fh:j nut tyf bflvnf ug+ afFsL gub rfn' 

jif{ lhDd]jf/L ;f/]sf] 
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l; g 

Joxf]/f 
cl:tTj 

lg/Gt/ 

sfof{Gjog 
कैकपमत 

5 5}g 5 5}g  

 3) jiff{Gtdf k|of]u ug{ afFsL gubL /l;bsf] lhDd]jf/L ;f/]sf]      

 4) jiff{Gtdf k|of]u गनु afFsL gubL /l;b /2 u/]sf]      

 (घ) k]:sL      

 5) sfof{non] Dofb afFsL / Dofb ;dfKt ePsf] b]lvg] u/L 

k]:sLsf] clen]v /fVg] u/]sf] 

     

 6) ljut jif{sf] k]:sL afFsL /sd lhDd]jf/L ;f/]sf]      

 7) k'/fgf] k]ZsL km5\of}{6sf] nflu kqfrf/ u/]sf]      

 8) k]:sL pknJw u/fpFbf k]:sL lng]sf] tLg k':t] ;lxt gfd, 

7]ufgf cflb pNn]v u/] gu/]sf] 

     

 (ङ) dfl;s k|ltj]bg      

 1) ljlgof]hg, /fh:j w/f}6L / cGo sf/f]af/sf] dfl;s 

k|ltj]bg dlxgf ;dfKt ePsf] & lbgleq tfn's 

sfof{nodf k7fPsf] 

     

 (च) jfflif{s k|ltj]bg      

 1) lgDgfg';f/ jflif{s k|ltj]bg ;+nUg /x] g/x]sf      

  cfly{s sf/f]jf/sf] ;+lIfKt k|ltj]bg -dn]k g+=====_      

  aflif{s sfo{ ;Dkfbg k|ltj]bg -dn]k g+=====_      

 2) pQm k|ltj]bg ;"rgfsf] xs ;DaGwL P]g adf]lhd 

;fj{hlgs u/]sf] 

     

 (छ) cfGtl/s n]vfk/LIf0f      

 1) ljlgof]hg, /fh:j tyf w/f}6L / cGo sf/f]jf/sf] k|rlnt 

sfg"gadf]lhd cfGtl/s n]vfk/LIf0f ePsf] 

     

 2) cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] k|ltj]bg rf}dfl;s ¿kdf k|fKt 

x'g] u/]sf] 

     

 3) cfGtl/s n]vfk/LIf0fjf6 cf}NofOPsf Joxf]/f ;'wf/ u/L 

;dod} km5\of}+6 u/]sf] 

     

 (ज) a]?h' km5\of}+6      
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l; g 

Joxf]/f 
cl:tTj 

lg/Gt/ 

sfof{Gjog 
कैकपमत 

5 5}g 5 5}g  

 1) clGtd n]vfk/LIf0faf6 sfod a]?h'sf] nut /x]sf]      

 2) ljut jif{sf] a]?h' km5\of{}6sf] nflu k|of; u/]sf]      

 (झ) cGo      

 1) sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{nojf6 tnaL k|ltj]bg kf; 

u/fPsf] 

     

 2) e|d0f clen]v vftf /fv]sf]      

 3) ;jf/L ;fwg tyf cGo d]l;g/L dd{t clen]v vftf 

/fv]sf] 

     

 4. qmlds Pj+ bIftfk"j{s sfo{ ;~rfng      

 (क) Joj:yfksLo bz{g / sfo{ z}nL      

 1) lgsfosf] sfo{ ljj/0f, p2]Zo / nIo lgwf{/0f u/]sf]      

 2) lgsfosf kbflwsf/Ln] cfGtl/s lgoGq0fnfO{ pRr 

k|fyldstf lbPsf 5g\ 

     

 3) clVtof/jfnf / lgsfosf kbflwsf/Ln] ef}lts tyf ljlQo 

Pj+ cGo sfo{;~rfng ;DaGwL nIo xfl;n ug+ hf]8 

lbPsf 5g\   

     

 (ि) ;+u7gfTds agf}6      

 1) lgsfon] ;+u7gfTds tflnsf tof/ u/]sf]      

 2) lgsfosf] ;a} k|d'v sfo{ ;~rfngsf] nflu cf}krfl/s 

gLlt / sfo{ljlwx? ljBdfg  
     

 (ग) clwsf/ / lhDd]jf/L      

 1) ;+u7gfTds nIo,p2]Zo, sfo{;~rfng / lgoldt 

cfjZostfnfO+ ;d]6\g] u/L  :ki6 ¿kdf clwsf/ 

k|Tofof]hg u/]sf] / lhDdjf/L tf]s]sf] 5 

     

 2) lgsfosf kbflwsf/Lx¿ ljleGg sfo{x¿sf] ;'k/Lj]If0fdf 

;lqmo ;xefuL 5g\ 

     

 3) tnaf6 dfyL / dflyaf6 tn x'g] ;~rf/ ;+oGqsf] pkof]u 

x'g] u/]sf] 5 

     

 4) Joj:yfkgdf ;+nUg JolQmnfO{ g} cfly{s clwsf/sf]      
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cf}krfl/s k|Tofof]hg ul/Psf] 5  

 5) cfGtl/s lgoGq0fsf] cjwf/0ff / dxTjnfO{ b[li6ut u/L 

cfGtl/s lgoGq0f sfo{ljlw tof/ u/]sf]  

     

 (घ) dfgj ;|f]t;fwg gLlt / sfof{Gjog      

 1) n]vfsf sd{rf/Lsf] sfoaf]emn] e/kbf]{ n]vf clen]v tof/ 

ug{ afwf k'u]sf] 5 

     

 2) cfly{s k|zf;gdf ;+nUg sd{rf/Lsf] jif{df Ps k6s 

eGbf a9L x]/km]/ ePsf] 

     

 3) cfly{s k|zf;gdf ;+nUg sd{rf/L cg'kl:yt x'Fbf j}slNks 

Joj:yf u/]sf] 

     

 4) sDKo'6/ pks/0f / ;km\6jo/sf] JolQmut k|of]u ;DaGwL 

gLlt :ki6 ul/Psf] 5  

     

 (ङ) sfo{;~rfng      

 1) lgsfodf gful/s a8fkq 5 .       

 2) lgsfosf] lqmofsnfkx¿sf] sfo{k|jfx dfglrq 5 .      

 3) gful/s a8fkqsf] कायुन्वयन ePg ePsf] hfgsf/L x'g] 

;+oGq 5 .  

     

 4) gful/s a8fkqsf] :jtGq d"Nof+sg ul/Psf] 5 .       

 5) ;]jfu|fxL ;Gt'li6 ;j]{If0f ul/Psf] 5 .      

 6) sfd sf/afxL ;DaGwdf ph'/L u'gf;f]sf] ;dfwfg ug]{ 

ul/Psf] 5 . 

     

 7) ;"rgfsf] juL{s/0f u/L clen]v /flvPsf] 5 .      

 8) ;]jfu|fxLn] dfu u/]sf ;"rgf k|jfx ul/Psf] 5 .      

 9) k|jQmf Pj+ ;"rgf clwsf/L tf]s]sf] 5 .      

 10) lgsfodf ;xof]uL sIfsf] Joj:yf ul/Psf] 5 .      

 5. n]vf clen]vsf] oyfy{tf      

 (क) ;fdfGo Joj:yf      
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 1) lgsfon] n]vf;DaGwL Dofg'cn tof/ u/]sf]      

 2) n]vf ;DaGwL Dofg'cn ;DalGwt sd{rf/LnfO{ pknJw 

u/fPsf] 

     

 3) ah]6 lzif{s / vr{sf] jlu{s/0f cg';f/ k|To]s vftfdf 

k|lali6 u/]sf] 

     

 4) ;DalGwt vr{sf] k|df0f jf sfuhftx¿ Joj:yfkgn] 

k'g/fjnf]sg u/]sf] 

     

 5) n]vf ;DaGwL sfuhft jf ;|]:tfx¿ n]vfsf] sd{rf/Ln] 

dfq /fVg] u/]sf] 

     

 6) n]vf ;DaGwL vftf, clen]v tyf ljj/0fx¿nufotsf 

;|]:tf ;'/lIft ¿kdf /fv]sf] 

     

 7) sfuhft ;'/lIft /fVg ef}lts k"jf{wf/sf] Joj:yf kof{Kt 

/x]sf] 

     

 (ि) n]vf k|0ffnL [sDKo'6/ k|of]u ePsf] cj:yf      

 1) cfly{s sf/f]af/sf] n]vf sDKo'6/ k|0ffnLdf /fv]sf]      

 2) k|of]ustf{sf] gfd, nuOg / kf;j8{ /fVg] u/]sf]      

 3) gofF k|of]ustf{sf] gfd / cfO l8 cflwsfl/s JolQmn] dfq 

/fVg ;Sg] Joj:yf u/]sf] 

     

 4) sd{rf/L cjsfz jf sfd 5f]8]kl5 ;+s]t gDa/ t'?Gt 

x6fPsf] 

     

 5) cflwsfl/s JolQmn] dfq sDKo'6/df sf/f]af/sf] k|ljli6 

ug]{ u/]sf] 

     

 6) sDKo'6/ k|0ffnLn] ;a} ;|f]t tyf lzif{ssf] sf/f]jf/ 

;d]6]sf] 

     

 7) uNtL jf q'l6 ;Rofpgsf] nflu kof{Kt Joj:yf /x]sf]      

 8) lgDgfg';f/ k|To]ssf] Jofs ck l;h{gf u/]sf]      

  b}lgs      

  ;fKtflxs      
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  dfl;s      

  jflif{s      

 9) ;a} Jofsck ;'/lIft ¿kdf /fVg] Joj:yf u/]sf]      
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