
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩयु, पागनु 23 गते, २०७८ सार (सङ्ख्मा 32 

बाग 3 
फागभती प्रदेश सयकाय 

भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम 

हेटौंडा, नेऩारको 
सूचना 

प्रदेशको ववत्तीम सशुासन जोशखभ भूल्माङ्कन कामाववधध, २०७8 

प्रस्तावना् फागभती प्रदेश सयकायको ववत्तीम प्रणारी व्मवशस्थत, ऩायदशी, 
ववधधसम्भत य प्रबावकायी फनाउन प्रादेशशक ववत्त व्मवस्थाऩनका सम्बाववत 
जोशखभका ऺते्रहरूको ऩवहचान गयी मसको रेखाजोखाको भाध्मभफाट प्रदेश 
सयकायको ववत्तीम सशुासनराई सॊस्थागत गना वान्त्छनीम बएकोरे प्रदेश 
सशुासन ऐन, २०७७ को दपा ४६ रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी 
फागभती प्रदेश सयकायरे मो कामाववधध फनाएको छ।  
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ऩरयच्छेद- १ 
प्रायशम्बक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामाववधधको नाभ "प्रदेशको 
ववत्तीम सशुासन जोशखभ भूल्माङ्कन कामाववधध, २०७८" यहेको  
छ ।  

(२)  मो कामाववधध तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ।  
२. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाववधधभा्- 

(क)  “अङ्कबाय” बन्नारे मस कामाववधधको सूचकभा तोवकए 
फभोशजभको अङ्कबायराई सम्झन ुऩछा।  

(ख) “कामामोजना” बन्नारे ववत्तीम जोशखभ न्त्मूनीकयण 
कामामोजनाराई जनाउॉदछ । 

(ग) “नधतजाको जोशखभ” बन्नारे सावाजधनक श्रोत साधनको 
प्रमोगफाट रशऺत वगाको जीवनस्तयभा ऩरयणाभभखुी 
सकायात्भक ऩरयवतान आउन नसक्ने सम्बावनाको 
जोशखभ सम्झन ुऩछा। 

(घ) “प्रविमाको जोशखभ” बन्नारे सावाजधनक ववत्तीम साधन 
स्रोतको प्रमोग गदाा प्रचधरत कानूनरे धनधाायण गयेको 
ववधधसम्भत प्रकृमाको उल्रङ घन सम्बावनाको 
जोशखभराई सम्झन ुऩछा । 

(ङ) “प्रधतवेदन” बन्नारे भूल्माङ्कनफाट प्राप्त नधतजाराई 
सम्प्रषेण गनाका राधग तमाय गरयएको वववयणराई 
सम्झन ु ऩछा।सो शब्दरे सूचना प्रववधधभा आधारयत 
ढाॉचाफाट प्राप्त वववयणराई सभेत जनाउॉछ ।  

(च) “प्रदेश सयकाय” बन्नारे फागभती प्रदेश सयकाय सम्झन ु
ऩछा। 

(छ) “प्रदेश” बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछा। 
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(ज) “भन्त्त्रारम” बन्नारे फागभती प्रदेश सयकायको भन्त्त्रारम 
सम्झन ु ऩछा । सो शब्दरे भु् मभन्त्त्री तथा 
भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमराई सभेत जनाउॉछ। 

(झ) “भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम” बन्नारे 
फागभती प्रदेशको भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को 
कामाारम सम्झन ुऩछा ।   

(ञ) “भूल्माङ्कन” बन्नारे मस कामाववधध फभोशजभका ववत्तीम 
सशुासन जोशखभका ऺेत्रभा बएको उऩरशब्ध य सो 
हाधसर गना अवरम्फन गरयएको प्रविमाराई सम्झन ु 
ऩछा ।  

(ट) “ववत्तीम अनशुासनको जोशखभ” बन्नारे सावाजधनक 
ववत्तीम शशि य साधनराई धनजी पाइदाको राधग 
दरुूऩमोग हनुसक्न े सम्बावनाको जोशखभराई सम्झन ु
ऩछा। 

(ठ) “ववत्तीम सशुासन जोशखभ” बन्नारे ववत्तीम श्रोत य 
साधनको उद्दशे्म अनरुुऩ प्रमोग नहनु,े प्रकृमाको ऩारना 
नहनुे य कभजोय व्मवस्थाऩनका कायण सावाजधनक 
ववत्तीम साधन तोवकएको वगा, रक्ष्म य प्रमोजनभा खचा 
नहनुे य मसफाट अऩेशऺत नधतजा धनस्कन नसक्न े
सम्बावनाराई सम्झन ुऩछा।  

(ड) “सशचव” बन्नारे प्रदेश भन्त्त्रारमको सशचवराई सम्झन ु
ऩछा। 

(ढ) “सूचक” बन्नारे मस कामाववधधको अनसूुची-२ य 
अनसूुची-६ भा उल्रेख गरयएका सूचकहरूराई सम्झन ु
ऩछा।  
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ऩरयच्छेद- २ 
भूल्माङ्कनको ववषम ऺते्र, तह य सूचकहरू 

३. भूल्माङ्कनका ववषम ऺेत्र (१) मस कामाववधधको अधीनभा यही प्रदेश 
सयकायको ववत्तीम सशुासनका भूल्माङ्कनका ववषम ऺेत्रहरू देहाम 
फभोशजभ हनुेछन ् ÷ 

(क) अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा रेखाऩयीऺण, 
(ख) कामाान्त्वमन ऺभता तथा व्मवस्थाऩन, 
(ग) मोजना, फजेट तथा कामािभ व्मवस्थाऩन, 
(घ) याजस्व व्मवस्थाऩन,  
(ङ) रेखाङ्कन तथा प्रधतवेदन। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका ववषम ऺेत्रहरूको 
भूल्माङ्कन देहामको जोशखभको आधायभा गरयनेछ।  

(क) प्रविमाको जोशखभ,   
(ख) नधतजाको जोशखभ, 
(ग) ववत्तीम अनशुासनको जोशखभ।   

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ भन्त्त्रारमका सूचकहरुको 
अवस्था अनसुाय अङ्कबाय, भूल्माङ्कन, सायाॊश तथा वगीकयण िभश् 
अनसूुची-१, अनसूुची-२, अनसूुची-३ य अनसूुची-४ फभोशजभ 
हनुेछ।  

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ प्रदेशका सूचकहरुको अवस्था 
अनसुाय अङ्कबाय, भूल्माङ्कन, सायाॊश तथा वगीकयण िभश् 
अनसूुची-५, अनसूुची-६, अनसूुची-७, य अनसूुची-८ फभोशजभ 
हनुेछ। 
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ऩरयच्छेद- ३ 
भूल्माङ्कनका प्रविमा तथा अङ्कबाय 

४. भूल्माङ्कन प्रविमा् (१) मस कामाववधध फभोशजभको भूल्माङ्कन 
प्रदेशको एकीकृत सूचकको हकभा भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को 
कामाारमरे, भन्त्त्रारमगत सूचकको हकभा सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे 
गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भूल्माङ्कन नधतजा प्राप्त 
बएऩधछ भन्त्त्रारम तथा भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमरे 
अनसूुची-४ फभोशजभ ववत्तीम सशुासन जोशखभ अवस्थाको वगीकयण 
गनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ भूल्माङ्कन नधतजा प्राप्त 
बएऩधछ भन्त्त्रारमरे अनसूुची-९ फभोशजभको ढाॉचा अनरुुऩ ववत्तीम 
सशुासन जोशखभ न्त्मूनीकयण कामामोजना फनाई कामाान्त्वमनभा 
ल्माउन ुऩनेछ ।  

५. भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद् कामाारमको बधूभका: भु् मभन्त्त्री तथा 
भशन्त्त्रऩरयषद् कामाारमको बधूभका देहाम फभोशजभ हनुेछ। 

(क) नधतजा ववश्लषेणको आधायभा भन्त्त्रारम वा धनकामको 
ऺभता ववकास कामािभहरू सञ्चारन गने, 

(ख) प्रदेशको ववत्तीम सशुासन जोशखभको एकीकृत रेखाजोखा 
गयी प्रधतवेदन तमाय गने,  

(ग) भन्त्त्रारमको ववत्तीम सशुासन जोशखभ भूल्माङ्कन य 
प्रदेशको एकीकृत ववत्तीम सशुासन जोशखभ भूल्माङ्कनको 
नधतजाका आधायभा ववत्तीम सशुासन प्रवर्द्ानको राधग 
कामामोजना तमाय गयी कामाान्त्वमनका राधग आवश्मक 
सहजीकयण गने, 
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(घ) भन्त्त्रारमराई ववत्तीम सशुासन रेखाजोखा तथा 
प्रविमाका फायेभा अनशुशऺण गने,  

(ङ) भूल्माङ्कनको अशन्त्तभ नधतजाको आधायभा भन्त्त्रारमको 
वगीकयण जोशखभका आधायभा गने,    

(च) मस कामाववधध फभोशजभ गरयने भूल्माङ्कन प्रविमाराई 
प्रबावकायी फनाउन सभन्त्वम, सहमोग य सहजीकयण 
गने, 

(छ) मस कामाववधध फभोशजभ गरयने भूल्माङ्कनको नधतजा 
सूचना प्रववधधभा आधारयत ढाॉचाभा प्रधफवि गने तथा  
बण्डायण, सयुऺण, सावाजधनकीकयण रगामतका कामाभा 
सहमोग गने, 

(ज) मस कामाववधध फभोशजभ भन्त्त्रारमको भूल्माङ्कन 
नधतजाराई ववश्लषेण गयी एकीकृत   प्रधतवेदन तमाय 
गने, 

(झ) मस कामाववधध फभोशजभको प्रणारी सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩनका राधग सम्फशन्त्धत भहाशाखाराई 
शजम्भेवायी तोक्ने। 

६. भन्त्त्रारमको बधूभका: (१) मस कामाववधध फभोशजभ भन्त्त्रारमको 
राधग धनधाायण गरयएको सूचकको भूल्माङ्कन प्रविमाभा भन्त्त्रारमको 
बधूभका देहाम फभोशजभ हनुछे ।  

(क) अनसूुची-9 फभोशजभको ढाॉचाभा कामामोजना 
फनाई कामाान्त्वमनभा ल्माउने,  

(ख) भन्त्त्रारम य भातहतका कामाारमका 
कभाचायीहरूराई भूल्माङ्कनको उद्दशे्म य 
भूल्माङ्कन ववधधफाये जानकायी तथा प्रशशशऺत 
गने,  
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(ग) भन्त्त्रारम य भातहतका कामाारमको ववत्तीम 
सशुासन जोशखभको ववश्लषेण गयी भूल्माङ्कन गने, 

(घ) भूल्माङ्कन कामाको सहजीकयण य सभन्त्वमका 
राधग सम्फशन्त्धत भहाशाखा प्रभखुराई सम्ऩका  
व्मशि तोक्ने,   

(ङ) भूल्माङ्कनको नधतजा भन्त्त्रारमको वेफसाइट 
भापा त सावाजधनक गने, 

(च) भूल्माङ्कनको नधतजाको प्रायशम्बक प्रधतवेदनको 
सभीऺा गने,  

(छ) मस कामाववधध फभोशजभको प्रविमाफाट गरयने 
भूल्माङ्कनको नधतजा सूचना प्रववधधभा आधारयत 
ढाॉचाभा प्रधफवि गने।  

(२) उऩदपा (1) को खण्ड (क) फभोशजभको 
कामामोजना कामाान्त्वमनका राधग आवश्मक सभन्त्वम, सहमोग, 
सहजीकयण आधथाक भाधभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमरे गनेछ। 

(3) भन्त्त्रारमरे भूल्माङ्कनको नधतजाको प्रधतवेदन 
भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमराई भूल्माङ्कन सवकएको 
१५ ददनधबत्र उऩरब्ध गयाउने। 

७. भूल्माङ्कन गरयन े सभमावधध् (१) मस कामाववधध फभोशजभ गरयन े
भूल्माङ्कन प्रत्मेक आधथाक वषाको ऩसु भसान्त्तधबत्र सम्ऩन्न 
गरयसक्नऩुनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भूल्माङ्कन गदाा अशघल्रो 
आधथाक वषाको अन्त्त्मसम्भका तथ्माङ्कराई आधाय भानी सफै 
सूचकको अङ्क गणना गनुाऩनेछ ।  
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८. नधतजाको सभीऺा गने् (१) मस कामाववधध फभोशजभ प्राप्त भूल्माङ्कन 
नधतजा उऩय भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमरे वावषाक 
सभीऺा गना सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गरयने सभीऺाभा प्रदेश 
सयकायका भन्त्त्रारम वा धनकाम य अन्त्म धनकामराई सभेत 
आभन्त्त्रण गना सवकनछे ।  

९. भूल्माङ्कनको ढाॉचा हेयपेय गना सक्ने्  (१) प्रदेश सयकायरे 
भूल्माङ्कनफाट प्राप्त नधतजा, ऩषृ्ठऩोषण तथा सभीऺा कामािभफाट 
प्राप्त सझुावको आधायभा मस कामाववधध फभोशजभ गरयने 
भूल्माङ्कनका सूचक वा अङ्कबायभा आवश्मक हेयपेय वा सॊशोधन 
गना सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भूल्माङ्कन सूचक य अङ्कबायभा 
ऩरयभाजान, सॊशोधन वा थऩघट गनुा ऩयेभा एक आधथाक वषाको 
ऩरयणाभ आईसकेऩश्चात  अको वषाको भूल्माङ्कन प्रविमा सरुु 
हनुबुन्त्दा कम्तीभा ३ भवहना अगावै गयी सक्न ुऩनेछ । 

 
ऩरयच्छेद- ४ 
ववववध 

१०. कामासम्ऩादन सूचकको आधायको रूऩभा धरन सवकने्  (१) मस 
कामाववधध फभोशजभ गरयएको भूल्माङ्कन नधतजाराई भन्त्त्रारमको 
ववत्तीम सशुासनको सूचकको रूऩभा उऩमोग गना सवकनछे।  

(२) भन्त्त्रारमराई फजेटको धसधरङ उऩरब्ध गयाउॉदा मस 
कामाववधध फभोशजभको नधतजाराई सभेत आधाय भाधननेछ।  

११. प्रधतवेदन उऩरब्ध गयाउनऩुने: मस कामाववधध फभोशजभ तमाय 
गरयएको प्रदेशको ववत्तीम सशुासन जोशखभ भूल्माङ्कन प्रधतवेदन 
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भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमरे भन्त्त्रारम/धनकामराई 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

१२. फजेट ब्मवस्था्  मस कामाववधध फभोशजभ गरयने ववत्तीम सशुासन 
जोशखभ भूल्माङ्कन कामाको राधग आवश्मक फजेट भन्त्त्रारमरे 
व्मवस्था गनेछ ।  

१३. भूल्माङ्कन नधतजाको गणुस्तय सधुनशश्चतता: भु् मभन्त्त्री तथा 
भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारमरे भूल्माङ्कन नधतजा तथा गणुस्तयको 
सधुनशश्चतता ऩयीऺणको राधग आवश्मक प्रफन्त्ध धभराउन सक्नेछ ।  

१४. फाधा अड्काउ पुकाउन सक्ने्  मस कामाववधधको कामाान्त्वमनका 
सन्त्दबाभा कुनै फाधा उत्ऩन्न बएभा भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को 
कामाारमरे आवश्मक व्मवस्था गना सक्नछे ।  
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अनसूुची-१ 
(दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्त्धत) 

भन्त्त्रारमको सूचकहरूको अवस्था अनसुाय अङ्कबाय 
 

सूचकको तह 
सूचक 
सॊ्मा बाय अनऩुात नधतजा ववश्लषेण तथा अङ्कबाय धनधाायणका आधाय 

प्रविमा  १६ 3३% प्रत्मेक सूचकको १ अङ्क (ऩूणााङ्क) धनधाायण गरयएको 
छ । सूचक ऩयुा बएको छ वा छैनका आधायभा ० 
वा १ अङ्क ददइनछे । 

नधतजा  १५ 2९% 

ववत्तीम 
अनशुासन 

२० 38% 

जम्भा ५1 १००% 
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अनसूुची-२ 
(दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्त्धत) 

भन्त्त्रारमका सूचकहरूको अवस्था अनसुाय भूल्माङ्कन 
क. मोजना, फजेट तथा कामािभ व्मवस्थाऩन  

वववयण अङ्क बाय  

(क) प्रविमा व्मवस्थाऩन ऩूणााङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ (१) छैन (०) 
(१) भन्त्त्रारमरे आफ्नो भन्त्त्रारमसॉग सम्फशन्त्धत स्वीकृत 

वावषाक फजेट, नीधत तथा कामािभका आधायभा वावषाक 
फजेट तथा कामािभ कामाान्त्वमन मोजना तमाय गयी 
मसको ववद्यतुीम प्रधतराई आफ्नो ववेसाइटभा 
सावाजधनक गयेको । 

१   

(२) भन्त्त्रारमसॉग सम्फशन्त्धत वावषाक कामािभ तथा 
आमोजनाको प्राथधभकीकयण गने गरयएको । 

१   

(३) भन्त्त्रारम भातहतका खचा गने धनकामफाट फजेट तथा 
कामािभ PLMBIS  भा प्रवववि गयी सोही फभोशजभ 
अश्तमायी प्रदान गरयएको।  

१   

(ख) नधतजा व्मवस्थाऩन     
(१) प्रदेशको आवधधक मोजनाको आधायभा भन्त्त्रारमको 

यणनीधतक कामाान्त्वमन मोजना तमाय गयी वफेसाइटभा 
सावाजधनक गयेको । 

१   

(२) भन्त्त्रारमको राधग स्वीकृत वावषाक फजेट, नीधत तथा 
कामािभको आधायभा भन्त्त्रारमरे कामािभ सञ्चारन 
भागादशान तमाय गयी भातहतका धनकामभा उऩरब्ध 
गयाउनका साथै वफेसाइटभा सभेत सावाजधनक  

गयेको । 

१   

(३) भन्त्त्रारमरे प्रदेशको आवधधक मोजनाको आधायभा 
ववषम ऺेत्रसॉग सम्फशन्त्धत आमोजनाहरुको अनभुाधनत 
रागत अनभुान सवहत तमाय बएको ऩरयमोजना फैंक 
अनसुाय आमोजना वावषाक फजेट तथा कामािभभा 
सभावशे गयेको । 

१   
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ख. कामाान्त्वमन ऺभता तथा व्मवस्थाऩन  

वववयण अङ्क बाय 

(क) प्रविमा व्मवस्थाऩन ऩूणााङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ (१) छैन (०) 
(१) भन्त्त्रारम य भातहतका सफै धनमकामभा खरयद इकाई 

गठन बई सो इकाई खरयद कामाभा सविम यहेको । 
१   

(२) बवन सम्फन्त्धी मोजनाहरू कामाान्त्वमन गदाा वा बवनको 
भभात सम्बाय गदाा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहफाट नक्सा 
ऩास गयी नेऩार याविम बवन सॊवहता एनववसी १०५: 
२०७७ अनसुयण गयी बवन धनभााण/भभात गने  
गरयएको ।  

१   

(३) प्रदेश भन्त्त्रारम य भातहतका सफै धनकामरे बवन 
बाडाभा धरॊदा सम्फशन्त्धत स्थानीम तहफाट नक्सा ऩास 
बएको बवन भात्र बाडाभा धरन ेगरयएको । 

१   

(४) भन्त्त्रारम य भातहतका सफै धनकामरे कभाचायीको तरफी 
प्रधतवदेन ऩारयत गयी बिुानी हनुे गयेको । 

१   

(ख) नधतजा व्मवस्थाऩन     
(१) भन्त्त्रारम य भातहतका धनकामरे स्वीकृत वावषाक फजेट 

य कामािभको स्वीकृत सीभा य शीषाक फावहय गई खचा 
नगरयएको। 

१   

(२) गत आधथाक वषाभा कुर फजेटको कम्तीभा ८० प्रधतशत 
ववत्तीम प्रगधत बएको । 

१   

(३) गत आधथाक वषाभा प्राथधभकता प्राप्त आमोजनाभा ८० 
प्रधतशत ववत्तीम प्रगधत बएको । 

१   

(४) भन्त्त्रारम य भातहतका सफै धनकामको रयि स्थामी 
दयफन्त्दीभा ऩदऩूधताका राधग प्रदेश रोकसेवा आमोगभा 
भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम भापा त भाग 
आकृधत पायाभ बयी ऩठाइएको । 

१   

(ग) ववत्तीम अनशुासन धनमन्त्त्रण    
(१) गत आधथाक वषाभा एक वषाबन्त्दा फढी अवधधसम्भ 

सञ्चारन हनुे आमोजना वा वावषाक १० कयोड 
रुऩैमाॉबन्त्दा फढी यकभको रागत अनभुान बएको खरयद 
गदाा स्वीकृत खरयद गरुुमोजना अनसुाय भात्र खरयद 
बएको।    

१   

(२) गत आधथाक वषाभा वावषाक १० राख रुऩैमाॉबन्त्दा फढी १   
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यकभको रागत अनभुान बएको खरयद गदाा स्वीकृत 
वावषाक खरयद मोजना अनसुाय भात्र खरयद बएको।  

(३) गत आधथाक वषाभा नेऩार सयकायफाट प्राप्त सशता 
अनदुान जनु प्रमोजनका राधग प्राप्त बएको हो सोही 
प्रमोजनभा खचा बएको । 

१   

(४) उऩबोिा सधभधतरे धनभााण तथा सञ्चारन गना शजम्भा 
धरएका कामाहरू उऩबोिा सधभधतरे ठेकेदायराई  
ठेक्काभा ददन ेनगयेको।  

१   

(५) उऩबोिा सधभधत गठन गदाा आमोजना स्थरभा नै आभ 
बेरा गयाई आमोजना ऺेत्रका वास्तववक राबग्राही 
जनताफाट नै उऩबोिा सधभधत गठन हनुे गयेको । 

१   

(६) उऩबोिा सधभधतफाट हनु े आमोजनाको काभभा 
उऩबोिारे आमोजना रागतको कम्तीभा २० प्रधतशत 
नगद रागत सहबाधगता जटुाएको। 

१   

ग. रेखाङ्कन तथा प्रधतवेदन 

वववयण अङ्क बाय 

(क) प्रविमा व्मवस्थाऩन ऩूणााङ्क 

प्राप्ताङ्क 

छ (१) छैन (०) 

(१) आम व्ममको आवधधक वववयण भहारेखा ऩयीऺकको 
कामाारमफाट स्वीकृत ढाॉचाभा तमाय गने गरयएको। 

१ 
  

(२) स्थानीम तहको वववयण सभेत सभावशे गयी प्रदेशरे 
आफ्नो आम व्ममको चौभाधसक शीषाकगत वववयण 
भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट स्वीकृत ढाॉचाभा तमाय 

गयी चौभाधसक अवधध सवकएको १५ ददनधबत्र सम्फशन्त्धत 
धनकामभा ऩेश गयेको । 

१ 
  

(३) प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत धनमभावरी, आदेश, 
धनदेशशका, भाऩदण्ड तथा कामाववधधहरू प्रदेश याजऩत्रभा 
प्रकाशशत बएको । 

१ 
  

(ख) नधतजा व्मवस्थाऩन     
(१) अशघल्रो आधथाक वषाको आम व्ममको फजेट कामाान्त्वमनको 

वावषाक प्रगधत सभीऺा प्रधतवदेन काधताक भसान्त्तधबत्र  
वफेसाइटभा सावाजधनक गरयएको । 

१   

(२) सूचनाको हक सम्फन्त्धी कानून फभोशजभ सूचना प्रकाशन 
गयेको। 

१   

(ग) ववत्तीम अनशुासन धनमन्त्त्रण    
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(१) सफै प्रकायको याजस्व सभमभै प्रदेश सशञ्चत कोषभा जम्भा 
हनुे गयेको । 

१ 
  

(२) यकभान्त्तय गदाा प्रचधरत कानूनरे तोकेको सीभाबन्त्दा 
फावहय गएय यकभान्त्तय नगरयएको । 

१ 
  

(३) बिुानी फैंवकङ प्रणारीफाट (नगद यवहत बिुानी)  

बएको । 
१ 

  

(४) प्रदेश भन्त्त्रारम य भातहतका धनकामभा यहेका 
कभाचायीरे प्रत्मेक आधथाक वषा सभाप्त बएको धभधतरे 
साठी ददनधबत्र सम्ऩशत्त वववयण सम्फशन्त्धत धनकामभा 
फझुाएको । 

१ 
  

(५) प्रदेश तहभा धनवााशचत तथा भनोनीत राबको ऩद धायण 
गयेका ऩदाधधकायीरे प्रत्मेक आधथाक वषा सभाप्त बएको 
धभधतरे ६० ददनधबत्र सम्ऩशत्त वववयण प्रस्ततु गयेको। 

१   

(६) भन्त्त्रारम य भातहतका धनकामरे सयकायी सम्ऩशत्तको 
वववयण अद्यावधधक गयेको । 

१   

(७) अधधकाय प्राप्त अधधकायीको स्वीकृधतभा भात्र सयकायी 
सम्ऩशत्तको प्रमोग हनु े गयेको य मस्तो अधबरेखको 
वववयण अद्यावधधक याख्न ेगयेको । 

१   

घ. अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा रेखाऩयीऺण 

वववयण अङ्क बाय 

(क) प्रविमा व्मवस्थाऩन ऩूणााङ्क 
प्राप्ताङ्क 

छ (१) छैन (०) 

(१) गत आधथाक वषाको अशन्त्तभ रेखाऩयीऺणको प्रधतवदेन प्राप्त 

बएको धभधतरे १५ ददनधबत्र वफेसाइटफाट सावाजधनक 
गरयएको । 

१ 
  

(२) भन्त्त्रारम य भातहतका धनकामको आम व्ममको 
आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण बएको य आन्त्तरयक 

रेखाऩयीऺणरे औॊल्माएका कैवपमतराई अशन्त्तभ 

रेखाऩयीऺण हनु ुआगावै सम्ऩयीऺण गने गरयएको । 

१ 
  

(३) आन्त्तरयक रेखाऩयीऺणको प्रधतवदेनको एक प्रधत अशन्त्तभ 

रेखाऩयीऺणका राधग खवटन ेडोय वा भहारेखा ऩयीऺकरे 

तोकेको व्मशि वा धनकामराई उऩरब्ध गयाइएको ।  

१ 
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(४) भ्रभणफाट पवका एको ७ ददन धबत्र भ्रभण प्रधतवदेन ऩेश 
गने गरयएको । 

१ 
  

(ख) नधतजा व्मवस्थाऩन  
   

(१) कामाान्त्वमन कामामोजना अनसुाय विमाकराऩहरु 
सभमभा सम्ऩन्न बएको। 

१   

(२) आमोजनाको आवधधक भूल्माङ्कन प्रधतवदेन तमाय गयी 
सावाजधनक गयेको। 

१   

(३) सम्ऩन्न ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजनाको प्रबाव 
भूल्माङ्कन बएको । 

१   

(ग) ववत्तीम अनशुासन धनमन्त्त्रण 
   

(१) अशघल्रो आधथाक वषाको  आम व्ममको भहारेखा 
ऩयीऺकफाट प्राप्त प्रधतवदेनभा फेरुज ुनयहेको ।  

१ 
  

(२) वषाको कम्तीभा एकऩटक आपूरे गयेको काभको 
सम्फन्त्धभा सावाजधनक सनुवुाइ गने गरयएको। 

१ 
  

(३) कामाारमफाट बएको काभ कायफाहीको ववषमभा 
सवासाधायणराई भाधसक, चौभाधसक य वावषाक रुऩभा 
जानकायी ददने गरयएको ।  

१ 
  

(४) रेखाऩयीऺण तथा आन्त्तरयक धनमन्त्त्रण सधभधत गठन 
बएको।  

१ 
  

(५) कामाारमफाट सम्ऩादन गरयने कामा सम्ऩादन य ववत्तीम 
प्रणारी व्मवशस्थत एवॊ प्रबावकायी फनाउन आन्त्तरयक 
धनमन्त्त्रण प्रणारी रागू बएको । 

१   

(६) भन्त्त्रारम य भातहतका धनकामफाट हनुे गयेको काभ 
कयफाहीको ववषमराई अनगुभन गना वावषाक अनगुभन 
कामामोजना तमाय गयी सो अनसुाय अनगुभन हनु े
गयेको ।  

१ 
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ङ. याजस्व व्मवस्थाऩन 

वववयण अङ्क बाय 

(क) प्रविमा व्मवस्थाऩन ऩूणााङ्क 
प्राप्ताङ्क 
छ (१) छैन (०) 

(१) प्रदेश कानून अनसुाय स्थाऩना बएका कोषहरू कानून 
फभोशजभ खचा हनु ेगयेको । 

१ 
  

(२) याजस्व सॊकरन गदाा फैंक भापा त सॊकरन हनु े 

गयेको ।  

१ 
  

(ख) नधतजा  व्मवस्थाऩन  
   

(१) याजश्व फाॉडपाॉट यकभको भाधसक वहसाफ बइा 
सम्फशन्त्धत तहराइा उऩरब्ध हनु ेगयेको ।  

१ 
  

(२) भन्त्त्रारम य भातहतको धनकामफाट सभविगत रूऩभा 
सेवा शलु्क दस्तयु य आन्त्तरयक आमफाट हयेक वषा 
याजस्व ववृर्द् बएको । 

१ 
  

(३) याजश्व सॊकरन, अधबरेखीकयण य प्रधतवदेनराई 
ववद्यतुीम प्रणारीभा आफर्द् गरयएको । 

१ 
  

(ग) ववत्तीम अनशुासन धनमन्त्त्रण 
   

(१) सॊकरन बएको याजस्व कानून फभोशजभ फैंकभा जम्भा 
हनुे गयेको । 

१ 
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अनसूुची-३ 
(दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्त्धत) 

भन्त्त्रारमका सूचकहरूको अवस्था अनसुायको सायाॊश ताधरका 
 

धस. 

नॊ. 
ववषम ऺते्र 

सूचक 

सॊ्मा/अङ्क 

सूचकको तहगत प्राप्ताङ्क 
कुर 
प्राप्ताङ्क प्रविमा 

सूचक 

नधतजा 
सूचक 

ववत्तीम अनशुासन 
धनमन्त्त्रणका सूचक 

१. सूचक ऺते्र १ : मोजना फजेट तथा कामािभको व्मवस्थाऩन 6     

२. सूचक ऺते्र २ : कामाान्त्वमन ऺभता तथा व्मवस्थाऩन १४     

३. सूचक ऺते्र ३ : रेखाङ्कन तथा प्रधतवेदन १२     

४. सूचक ऺते्र ४ : अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा रेखाऩयीऺण १३     

५. सूचक ऺते्र ५ : याजश्व व्मवस्थाऩन ६     

कुर जम्भा ५1     
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अनसूुची-४ 
(दपा ३ को उऩदपा (३) य दपा ४ को उऩदपा (२) सॉग सम्फशन्त्धत) 

भन्त्त्रारमका सूचकहरूको अवस्था अनसुाय वगीकयण 
 

प्राताङ्क (प्रधतशत) भूल्माङ्कन 
४० प्रधतशत बन्त्दा कभ सम्भ उच्च जोशखभ (कभजोय) 
४० प्रधतशत देशख ८० प्रधतशत बन्त्दा कभसम्भ भध्म जोशखभ (साभान्त्म) 
८० प्रधतशत वा सो बन्त्दा भाधथ न्त्मून जोशखभ (उत्तभ) 
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अनसूुची-५ 
(दपा ३ को उऩदपा (४) सॉग सम्फशन्त्धत) 

प्रदेशका एकीकृत सूचकहरुको अवस्था अनसुाय अङ्कबाय 
 

सूचक 

बाय, नधतजा ववश्लषेण तथा अङ्कबाय धनधाायणका आधाय 
जम्भा सूचक 

सॊ्मा अवस्था कुर 
अङ्कबाय 

एकीकृत ववषमऺेत्र अनसुायका 
सूचकहरु 

 

२८ 

अवस्था १ 

(कभजोय/उच्च जोशखभ) ० 

अवस्था २ 

(साभान्त्म/भध्म जोशखभ) २८ 

अवस्था ३ (उत्तभ/न्त्मून 
जोशखभ) ५६ 

द्रिव्म: प्रत्मेक सूचकको तीन वटा अवस्था धनधाायण गरयएको छ । अवस्था १, २ य ३ को राधग 
अङ्कबाय िभश ०, १ य २ धनधाायण गरयएको छ । 
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अनसूुची-६ 
(दपा ३ को उऩदपा (४) सॉग सम्फशन्त्धत) 

प्रदेशका एकीकृत सूचकहरूका अवस्था अनसुाय भूल्माङ्कन 
१. मोजना फजेट तथा कामािभ व्मवस्थाऩन 

सूचक 

नधतजा 

कभजोय  (०) साभान्त्म (१) उत्तभ (२) प्रभाणीकयणको आधाय य स्रोत 

(१)  आधथाक कामाववधध तथा 
ववत्तीम उत्तयदावमत्व 
सम्फन्त्धी कानून तजुाभा 

प्रदेश आधथाक कामाववधध 
तथा ववत्तीम उत्तयदावमत्व 
सम्फन्त्धी कानूनको तजुाभा 
नबएको। 

प्रदेश आधथाक कामाववधध तथा 
ववत्तीम उत्तयदावमत्व सम्फन्त्धी 
कानूनको तजुाभा बएको। 
(आधाय १) 

प्रदेश आधथाक कामाववधध तथा 
ववत्तीम उत्तयदावमत्व सम्फन्त्धी 
कानूनको तजुाभा गयी मसराइा 
कामाान्त्वमनभा ल्माइएको। 
(आधाय १-२) 

(१) प्रदेश आधथाक कामाववधध 
तथा ववत्तीम उत्तयदावमत्व 
सम्फन्त्धी कानून प्रदेश 
याजऩत्रभा प्रकाशन।  

(२) प्रदेश सशुासन ऐन 
फभोशजभ तमायी गरयएको 
वावषाक प्रधतवदेन। 

(2)  आवधधक मोजना आवधधक मोजना तमाय 

नबएको । 

 

 

 

आवधधक मोजना तमाय बई 

मसको आधायभा ऩरयमोजना फैंक 

तमाय गरयएको ।(आधाय १-२) 

आवधधक मोजनाका आधायभा 
तमाय गरयएको ऩरयमोजना 
फैंकराई वावषाक मोजनाभापा त 

कामाान्त्वमनभा ल्माइएको । 
(आधाय १-३) 

(१) आवधधक मोजना। 

(२) ऩरयमोजना फैंक। 

(३) वावषाक ववकास  

कामािभ। 
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(3)  भध्मभकारीन खचा    

     सॊयचना 
भध्मभकारीन खचा 
सॊयचना तमाय  
नबएको । 

भध्मभकारीन खचा सॊयचना 
तमाय गदाा आवधधक 
मोजनाभा आधारयत यहेको । 
(आधाय १) 

आवधधक मोजनाभा आधारयत 
भध्मभकारीन खचा 
सॊयचनाराइा कामाान्त्वमनभा 
ल्माइएको  । 

(आधाय १-२) 

(१) भध्मभकारीन खचा 
सॊयचना। 

(२) प्रदेश सबाभा ऩेश 
बएको प्रधतवदेन । 

(4)  प्रदेश आवधधक मोजना 
य भन्त्त्रारमको ५ वषे 
यणनीधतक कामाान्त्वमन 
मोजना 

प्रदेश आवधधक मोजनाको 
आधायभा सफै भन्त्त्रारमरे 
आफ्नो भन्त्त्रारमको ५ 
वषे यणनीधतक 
कामाान्त्वमन मोजना तमाय 
नगयेको। 

सफै भन्त्त्रारमरे आफ्नो 
भन्त्त्रारमको ५ वषे 
यणनीधतक कामाान्त्वमन मोजना 
तमाय गयेको। (आधाय १-२) 

सफै भन्त्त्रारमरे आफ्नो 
भन्त्त्रारमको ५ वषे यणनीधतक 
कामाान्त्वमन मोजना तमाय गयी 
कामाान्त्वमनभा ल्माएको। 

(आधाय १-३) 

(१) प्रदेश आवधधक मोजना। 

(२) भन्त्त्रारमको ५ वषे 
यणनीधतक कामाान्त्वमन 
मोजना। 

(३) कामाान्त्वमनको अवस्था। 

(5) ववत्तीम सभानीकयण 

अनदुान सम्फन्त्धी  
कानून 

ववत्तीम सभानीकयण 
अनदुान हस्तान्त्तयण 
सम्फन्त्धी कानून तजुाभा 
नगयेको । 

ववत्तीम सभानीकयण अनदुान 
हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी कानून 

तजुाभा गयेको ।(आधाय १) 

ववत्तीम सभानीकयण अनदुान 

हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी  कानून 

तजुाभा गयी सो फभोशजभ ववत्तीम 

सभानीकयण अनदुान 

हस्तान्त्तयण हनु े गयेको 
।(आधाय १-२) 

(१) कानूनको प्रकाशन। 

(२) ववत्तीम सभानीकयण 

अनदुानको ववतयण 

यकभ। 

(6)  सशता अनदुान सम्फन्त्धी 
कानून 

सशता अनदुान हस्तान्त्तयण 

सम्फन्त्धी कानून तजुाभा 
नगयेको । 

सशता अनदुान हस्तान्त्तयण  
सम्फन्त्धी कानून तजुाभा  
गयेको । 

(आधाय १) 

सशता अनदुान हस्तान्त्तयण 
सम्फन्त्धी  कानून तजुाभा गयी सो 
फभोशजभ सशता अनदुान 

हस्तान्त्तयण  हनु े गयेको । 

(आधाय १- २) 

(१) कानूनको प्रकाशन। 

(२) सशता अनदुानको ववतयण 

यकभ देशखन ेवववयण। 
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(7)  ववशेष अनदुान सम्फन्त्धी  
     कानून 

ववशेष अनदुान हस्तान्त्तयण 

सम्फन्त्धी कानून तजुाभा 
नगयेको । 

ववशेष अनदुान हस्तान्त्तयण  
सम्फन्त्धी कानून तजुाभा  
गयेको । (आधाय १) 

ववशेष अनदुान हस्तान्त्तयण 
सम्फन्त्धी  कानून तजुाभा गयी सो 
फभोशजभ ववशेष अनदुान 

हस्तान्त्तयण  हनु े गयेको । 

(आधाय १-२) 

(१) कानूनको प्रकाशन। 

(२) ववशेष अनदुानको ववतयण 

यकभ देशखन ेवववयण। 

(8) सभऩूयक अनदुान  

    सम्फन्त्धी कानून 
सभऩूयक अनदुान 

हस्तान्त्तयण सम्फन्त्धी 
कानून  तजुाभा  नगयेको । 

सभऩूयक अनदुान हस्तान्त्तयण  
सम्फन्त्धी कानून तजुाभा  
गयेको ।(आधाय १) 

सभऩूयक अनदुान हस्तान्त्तयण 
सम्फन्त्धी  कानून तजुाभा गयी सो 
फभोशजभ सभऩूयक अनदुान 

हस्तान्त्तयण  हनु े गयेको । 

(आधाय १-२) 

(१) कानूनको प्रकाशन। 

(२) सभऩूयक अनदुानको 
ववतयण यकभ देशखन े
वववयण। 

(9)  ववशेष अनदुान गत आधथाक वषाभा नेऩार 

सयकायफाट प्राप्त  ववशेष 

अनदुानको यकभ  ५० 
प्रधतशतबन्त्दा कभ  खचा 
बएको । 

गत आधथाक वषाभा नेऩार 

सयकायफाट प्राप्त ववशेष 

अनदुानको यकभ  ५० 
प्रधतशतबन्त्दा फढी ८० 
प्रधतशतबन्त्दा कभ खचा  
बएको ।(आधाय १) 

गत आधथाक वषाभा नेऩार 

सयकायफाट प्राप्त ववशेष 

अनदुानको यकभ  ८० प्रधतशत 
बन्त्दा भाधथ  खचा बएको । 
(आधाय १) 

(१) वावषाक प्रगधत सभीऺा 
प्रधतवदेन य आधथाक 
वववयण। 

(10)  सभऩूयक अनदुान 

 

गत आधथाक वषाभा नेऩार 

सयकायफाट प्राप्त सभऩूयक 

अनदुानको यकभ ५० 
प्रधतशत बन्त्दा कभ  खचा 
बएको । 

गत आधथाक वषाभा नेऩार 

सयकायफाट प्राप्त सभऩूयक 

अनदुानको यकभ ५० 
प्रधतशतबन्त्दा फढी ८० 
प्रधतशतबन्त्दा कभ खचा  
बएको । (आधाय १) 

गत आधथाक वषाभा नेऩार 

सयकायफाट प्राप्त सभऩयुक 

अनदुानको यकभ  ८० 
प्रधतशतबन्त्दा भाधथ खचा  
बएको । (आधाय १) 

(१) वावषाक प्रगधत सभीऺा 
प्रधतवदेन य आधथाक 
वववयण। 



खण्ड ५) सङ्ख्मा 32 प्रदेश याजऩत्र बाग 3 धभधत २०७८।11।२3 

23 

 

(11) सशता अनदुान गत आधथाक वषाभा नेऩार 

सयकायफाट प्राप्त बई खचा 
हनु नसकेको सशता 
अनदुानको यकभ नेऩार 

सयकायभा वपताा  
नबएको । 

गत आधथाक वषाभा नेऩार 

सयकायफाट प्राप्त बई खचा हनु 

नसकेको सशता अनदुानको 
यकभ नेऩार सयकायभा वपताा 
बएको।(आधाय १) 

गत आधथाक वषाभा नेऩार 

सयकायफाट प्राप्त बई खचा हनु 

नसकेको सशता अनदुानको 
यकभ नेऩार सयकायभा वपताा 
हनुका साथै मस्तो आमोजना 
कामाान्त्वमन नहनुकुो कायण 
प्रधतवदेन गरयएको।  
(आधाय १-२) 

(१) वावषाक प्रगधत सभीऺा 
प्रधतवदेन य आधथाक 
वववयण। 

(२) खचा नहनुकुो कायण 
खरेुको प्रधतवदेन। 

२. कामाान्त्वमन ऺभता तथा व्मवस्थाऩन  

सूचक 

नधतजा 
कभजोय (०) साभान्त्म (१) उत्तभ (२) प्रभाणीकयणको आधाय य स्रोत 

(1) खचा भाऩदण्ड प्रदेश सयकायको खचा 
सम्फन्त्धी भाऩदण्ड (नम्सा) 
तमाय नबएको । 

प्रदेश सयकायको खचा 
सम्फन्त्धी भाऩदण्ड (नम्सा) 
तमाय बएको।(आधाय १) 

खचा भाऩदण्ड कामाान्त्वमनभा 
आएको। (आधाय१-२) 

(१) प्रदेश याजऩत्रभा 
प्रकाशन। 

(२) वावषाक सशुासन 
प्रधतवदेनभा बएको मस 
सम्फन्त्धी प्रगधत वववयण। 

(2) खरयद मोजना  सफै भन्त्त्रारमरे वावषाक 

खरयद मोजना तमाय 

नगयेको। 

 

सफै भन्त्त्रारमरे वावषाक खरयद 

मोजना  तमाय  गयेको। 
(आधाय १) 

सफै भन्त्त्रारमरे वावषाक खरयद 

मोजना तमाय गयी सो आधायभा 
भात्र  खरयद  गने गयेको। 

(आधाय १-२) 

(१) स्वीकृत वावषाक खरयद 

मोजना। 

(२) वावषाक खरयदको 
अवस्था। 
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(3) खरयद इकाई  सफै भन्त्त्रारमरे  खरयद 
इकाई गठन नगयेको। 

सफै भन्त्त्रारमरे खरयद इकाई 
गठन गयेको ।(आधाय १) 

खरयद इकाईको धनणामको 
आधायभा खरयद गने गयेको। 

(आधाय १-२) 

(१) खरयद इकाई गठन। 

(२) खरयद इकाई भापा त 
खरयद गने गयेको। 

(4) ववत्तीम प्रगधत प्रदेश सयकायको सभविगत  

ववत्तीम प्रगधत ५० 

प्रधतशतबन्त्दा  कभ  

यहेको। 

प्रदेश सयकायको सभविगत  

ववत्तीम प्रगधत  ५० 

प्रधतशतबन्त्दा फढी  य ८० 

प्रधतशतसम्भ यहेको । 
(आधाय १) 

प्रदेश सयकायको सभविगत  

ववत्तीम  प्रगधत  ८०  

प्रधतशतबन्त्दा फढी  यहेको । 
(आधाय १) 

(१) प्रदेश सयकायको वावषाक 

आधथाक प्रधतवदेन। 

(5) प्राथधभकता 
    आमोजनाको प्रगधत 

प्रदेश सयकायको सभविगत 
प्राथधभकता आमोजनाको  
ववत्तीम प्रगधत ५० 

प्रधतशतबन्त्दा  कभ  

यहेको। 

प्रदेश सयकायको सभविगत 
प्राथधभकता आमोजनाको  
ववत्तीम प्रगधत  ५० 

प्रधतशतबन्त्दा फढी  य ८० 

प्रधतशतसम्भ यहेको ।(आधाय 

१) 

प्रदेश सयकायको सभविगत 
प्राथधभकता आमोजनाको  
ववत्तीम प्रगधत  ८०  प्रधतशतबन्त्दा 
फढी  यहेको ।(आधाय १) 

(१) प्रदेश सयकायको वावषाक 

आधथाक प्रधतवदेन। 

3. रेखाङ्कन तथा प्रधतवेदन 

सूचक 

नधतजा 
कभजोय (०) साभान्त्म (१) उत्तभ (२) प्रभाणीकयणको आधाय य स्रोत 

(१) रेखा सफ्टवमेय (CGAS, 

TSA) को प्रमोग। 

रेखा सफ्टवमेय राई 

प्रमोगभा  नल्माएको। 

 

प्रदेश सयकायको सफै धनकामरे 

सफ्टवमेय राई प्रमोगभा 
ल्माएको। (आधाय १) 

प्रदेश सयकायको याजस्व  य खचा 
दवैुको राधग सफ्टवमेय 
प्रमोगभा  ल्माएको ।  

(आधाय १) 

(१) प्रदेश सयकायको वावषाक 

आधथाक प्रधतवदेन। 
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(2) आम व्ममको 
     प्रऺेऩण। 

आगाभी आधथाक वषाका राधग 

आम-व्ममको प्रऺेऩण 

नगयेको। 

आगाभी आधथाक वषाका राधग 

आम-व्ममको प्रऺेऩण गयी 
आफ्नो  वफेसाइटभा 
याखेको। 

(आधाय १) 

आगाभी आधथाक वषाका राधग 

आम-व्ममको प्रऺेऩण गयी  
प्रऺेऩण गरयएको तथ्माङ्क 
सवहतको वववयण चार ु आधथाक 

वषाको ऩौष भसान्त्तधबत्र अधथाक 
भाधभरा तथा मोजना 
भन्त्त्रारमभा ऩेस गयेको य 

मसराई आफ्नो वफेसाइटभा 
सभेत याखेको। (आधाय १-३) 

(१) आम व्ममको प्रऺेऩण। 

(२) अधथाक भाधभरा तथा 
मोजना भन्त्त्रारमभा 
ऩठाइएको प्रभाण। 

(३) वफेसाइटको  प्रभाण। 

(3) वावषाक प्रगधत  

    सभीऺा । 

गत आधथाक वषा बन्त्दा 
अशघल्रो आधथाक वषाको 
आम व्ममको फजेट 

कामाान्त्वमनको फायेभा गत 

आधथाक वषाभा काधताक 

भसान्त्तसम्भ वावषाक सभीऺा 
नगयेको ।  

गत आधथाक वषा बन्त्दा 
अशघल्रो आधथाक वषाको आम 

व्ममको फजेट कामाान्त्वमनको 
फायेभा गत आधथाक वषाभा 
काधताक भसान्त्तसम्भ वावषाक 

सभीऺा गयेको।(आधाय १)   

गत आधथाक वषा बन्त्दा अशघल्रो 
आधथाक वषाको आम व्ममको 
फजेट कामाान्त्वमनको फायेभा गत 

आधथाक वषाभा वावषाक सभीऺा 
गयी काधताक भसान्त्तधबत्रभा 
वावषाक प्रगधत सभीऺा 
प्रधतवदेनराई वफेसाइटफाट 

सावाजधनक गरयएको। 
(आधाय १-२) 

(१) वावषाक प्रगधत सभीऺा 
प्रधतवदेन। 

(२) वफेसाइटको  प्रभाण। 
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(4) फरेूज।ु भहारेखा ऩयीऺकको 
वावषाक प्रधतवदेनभा 
औॊल्माएका फरेूजकुा 
सम्फन्त्धभा प्रदेश सबाको 
रेखा सधभधतभा छरपर 
नबएको । 

भहारेखा ऩयीऺकको वावषाक 
प्रधतवदेनभा औॊल्माएका 
फेरूजकुा सम्फन्त्धभा प्रदेश 
सबाको रेखा सधभधतभा 
छरपर हनु े गयेको । 
(आधाय १) 

भहारेखा ऩयीऺकको वावषाक 
प्रधतवदेनभा औल्माएका 
फेरूजकुा सम्फन्त्धभा प्रदेश 
सबाको रेखा सधभधतभा 
छरपर बइा प्राप्त सझुाव 
कामाान्त्वमनभा आएको । 
(आधाय १ -२) 

(१) रेखा सधभधतको 
प्रधतवदेन । 

(२) प्रदेश  सबाको  
प्रधतवदेन । 

(5) सम्ऩशत्तको 
    अधबरेख। 

प्रदेश सयकायको अचर 
तथा ऩुॉजीगत सम्ऩशत्तहरूको 
वावषाक अद्यावधधक 
एकीकृत वववयण तमाय 
नबएको । 

प्रदेश सयकायको अचर तथा 
ऩुॉजीगत सम्ऩशत्तहरूको 
वावषाक अद्यावधधक एकीकृत 
वववयण तमाय बएको। 
(आधाय १) 

प्रदेश सयकायको अचर तथा 
ऩुॉजीगत सम्ऩशत्तहरूको वावषाक 
अद्यावधधक एकीकृत वववयण 
तमाय गयी वफेसाइटभा 
सावाजधनक गरयएको ।  

(आधाय १ -२) 

(१) एकीकृत सम्ऩशत्त 
वववयणको प्रधतवदेन। 

(२) भु् मभन्त्त्री तथा 
भशन्त्त्रऩरयषद्को 
कामाारमको वफेसाइटभा 
यहेको  प्रदेशको 
एकीकृत सम्ऩशत्तको 
वववयण। 

 

  



खण्ड ५) सङ्ख्मा 32 प्रदेश याजऩत्र बाग 3 धभधत २०७८।11।२3 

27 

 

4. अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा रेखाऩयीऺण  

सूचक 

नधतजा 
कभजोय (०) साभान्त्म(१) उत्तभ(२) प्रभाणीकयणको आधाय य स्रोत 

(1) अनगुभन मोजना। सफै भन्त्त्रारमरे वावषाक 

अनगुभन तथा सऩुरयवेऺ ण 

मोजना  तमाय  नगयेको । 

सफै भन्त्त्रारमरे वावषाक 

अनगुभन तथा सऩुरयवेऺ ण 

मोजना तमाय गयेको। 
(आधाय १) 

सफै भन्त्त्रारमरे वावषाक 

अनगुभन तथा सऩुरयवेऺ ण 

मोजना तमाय गयी कामाान्त्वमनभा 
ल्माएको।(आधाय १-२) 

(१) अनगुभन तथा सऩुरयवेऺ ण 

मोजना। 

(२) अनगुभन तथा सऩुरयवेऺ ण 

प्रधतवदेन ।  

(2) फेरुजकुो अवस्था। प्रदेशको सभविगत फेरुज ु

कुर आधथाक कायोफायको २ 

प्रधतशतबन्त्दा  फढी  यहेको। 

प्रदेशको सभशस्टगत फेरुज ु २ 

प्रधतशत बन्त्दा कभ 
यहेको।(आधाय १) 

प्रदेशको सभशस्टगत फेरुज ु
नयहेको ।(आधाय १) 

(१) भहारेखा ऩयीऺकको 
अशन्त्तभ रेखाऩयीऺण 

प्रधतवदेन। 

(3) आचाय सॊवहता। प्रदेश सयकायरे सावाजधनक 
ऩदाधधकायीको आचाय 
सॊवहता तमाय नगयेको। 

प्रदेश सयकायरे सावाजधनक 
ऩदाधधकायीको आचाय सॊवहता 
तमाय गयेको।(आधाय १) 

 

 

प्रदेश सयकायरे सावाजधनक 
ऩदाधधकायीको आचाय सॊवहता 
तमाय गनाका साथै आचाय 
सॊवहताभा ववत्तीम अनशुासनका 
ववषमहरु सभावशे गयी 
कामाान्त्वमनभा ल्माइएको । 
(आधाय १-२) 

(१) ववत्तीम आचाय सॊवहताको 
प्रधतवदेन। 

(२) प्रदेश सयकायको 
सशुासन प्रधतवदेन। 
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5. याजस्व व्मवस्थाऩन  

सूचक 

नधतजा 
कभजोय (०) साभान्त्म(१) उत्तभ(२) प्रभाणीकयणको आधाय य स्रोत 

(1) याजस्व सॊकरन। प्रदेशको आन्त्तरयक आम गत 

आधथाक वषा बन्त्दा नफढेको। 

 

 

प्रदेशको आन्त्तरयक आम गत 

आधथाक वषाभा  बन्त्दा ५ 

प्रधतशतबन्त्दा कभरे फढेको । 

(आधाय १) 

प्रदेशको आन्त्तरयक आम गत 

आधथाक वषाभा  बन्त्दा ५ 

प्रधतशतबन्त्दा फढीरे  फढेको । 

(आधाय १) 

(१) प्रदेश सयकायको वावषाक 

आधथाक वववयण । 

 

(2) सवायी याजस्व  

    फाॉडपाॉटको यकभ। 

सवायी साधन कयफाट उठेको 
यकभ स्थानीम तहराई 

ववतयण नगयेको । 

सवायी साधनको स्थानीम 

तहको वहस्सा स्थानीम तहराई 

उऩरब्ध गयाइएको। 

(आधाय १) 

सवायी साधन कयको स्थानीम 

तहको वहस्सा उनीहरुराई 

उऩरब्ध गयाईएको य स्थानीम 

तहफाट प्राप्त गनुाऩने साझा 
अधधकायको कयको वहस्सा प्रदेशरे 

प्राप्त गयेको ।(आधाय १) 

(१) प्रदेश सयकायको वावषाक 

आधथाक वववयण । 

 

(3) सवायी फाहेक अन्त्म 

    कयफाट प्राप्त याजश्व  

    फाॉडपाॉटको यकभ। 

स्थानीम तहफाट प्राप्त  गनुाऩने 

भनोयञ्जन कय, दहत्तय 
फहत्तय कय, ववऻाऩन कय, घय 

जग्गा यशजिेसन कयफाट 

ऩाउनऩुने यकभ प्राप्त 

नगयेको। 

स्थानीम तहफाट प्राप्त  गनुाऩने 

भनोयञ्जन कय, दहत्तय 
फहत्तय कय, ववऻाऩन कय, घय 

जग्गा यशजिेसन कयफाट 

ऩाउनऩुने वहस्सा स्थानीम 

तहराई उऩरब्ध गयाइएको। 

(आधाय १) 

स्थानीम तहफाट प्राप्त  गनुाऩने 

भनोयञ्जन कय, दहत्तय फहत्तय 
कय, ववऻाऩन कय, घय जग्गा 
यशजिेसन कयको स्थानीम तहको 
वहस्सा उनीहरुराई उऩरब्ध 

गयाईएको य स्थानीम तहफाट 

प्राप्त गनुाऩने साझा अधधकायको 
कयको वहस्सा प्रदेशरे प्राप्त गयेको 
।(आधाय १) 

(१) प्रदेश सयकायको वावषाक 

आधथाक वववयण । 
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(४) याजस्व फाॉडपाॉटको  
    यकभको ववकासभा  
    उऩमोग।  

प्रदेशको आन्त्तरयक याजश्व य 
याजस्व फाॉडपाॉटफाट प्राप्त  हनुे 
यकभ सवहतको कुर याजस्व 

यकभ प्रशासधनक खचाभा भात्र 

उऩमोग गयेको। 

प्रदेशरे उठाएको याजस्व 

फाॉडपाॉटफाट प्राप्त  हनुे यकभ 

सवहतको कुर याजस्व 

यकभफाट  प्रशासधनक खचा 
ऩूया गयी फाॉकी यकभ ववकास 

धनभााण कामाभा उऩमोग 

गयेको।(आधाय १) 

प्रदेशरे उठाएको याजस्व 

फाॉडपाॉटफाट प्राप्त  हनु े यकभ 

सवहतको कुर याजस्व यकभफाट  

प्रशासधनक खचा ऩूया गयी फाॉकी 
यकभ ववकास धनभााण कामाभा 
उऩमोग गयेको  य मस्तो यकभको 
वहस्सा गत आधथाक वषाभा बन्त्दा 
चार ुआधथाक वषाभा फढी  यहेको  
।(आधाय १) 

(१) प्रदेश सयकायको वावषाक 

सभीऺा प्रधतवदेन य 

वावषाक आधथाक 

वववयण। 
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अनसूुची-७ 
(दपा ३ को उऩदपा (४) सॉग सम्फशन्त्धत) 

प्रदेशका एकीकृत सूचकहरूको अवस्था अनसुायको (सायाॊश ताधरका) 

धफषमऺते्र 
सूचक 

सॊ्मा 
अङ्कबाय 

प्राप्ताङ्क 
जम्भा 
प्राप्ताङ्क 

अवस्था 
१ 

अवस्था 
२ 

अवस्था 
३ 

धफषम ऺते्र १ : मोजना फजेट तथा 
कामािभको व्मवस्थाऩन। 

११ २२     

धफषम ऺते्र २ : कामाान्त्वमन ऺभता तथा 
व्मवस्थाऩन। 

५ १०     

धफषम ऺते्र ३ : रेखाॊकन तथा प्रधतवदेन। ५ १०     

धफषम ऺते्र ४ : अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा 
रेखाऩयीऺण। 

३ ६     

धफषम ऺते्र ५ : याजश्व व्मवस्थाऩन। ४  ८     

कुर जम्भा २८ ५६     

द्रिव्म: प्रत्मेक सूचकको तीन वटा अवस्था धनधाायण गरयएको छ । अवस्था १, २ य ३ को राधग 
अङ्कबाय िभश ०, १ य २ धनधाायण गरयएको छ । 
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अनसूुची-८ 
(दपा ३ को उऩदपा (४) सॉग सम्फशन्त्धत) 

प्रदेशका एकीकृत सूचकहरूको अवस्था अनसुाय वगीकयण 
 

प्राप्ताङ्क (प्रधतशत) नधतजा 
४० प्रधतशत बन्त्दा कभ उच्च जोशखभ (कभजोय) 
४० प्रधतशत देशख ८० प्रधतशत बन्त्दा कभ सम्भ भध्म जोशखभ (साभान्त्म) 
८० प्रधतशत वा सो बन्त्दा भाधथ न्त्मून जोशखभ (उत्तभ) 
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अनसूुची-९ 
(दपा ४ को उऩदपा (३) य दपा ६ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) सॉग 

सम्फशन्त्धत) 
ववत्तीम सशुासन जोशखभ न्त्मूनीकयण कामामोजनाको ढाॉचा 

1. ऩषृ्ठबधूभ: 
2. रक्ष्म: 
3. उदे्दश्म:  

4. ववत्तीम सशुासन जोशखभको ऩरयचम: 
5. प्रदेशको ववत्तीम सशुासन जोशखभका आमाभहरु: 
6. ववत्तीम सशुासन जोशखभका प्रकाय, तहहरु तथा शे्रणी: 
7. ववत्तीम सशुासन जोशखभ न्त्मूनीकयण कामामोजनाको यणनीधतक प्राथधभकताहरु:  

8. ववत्तीम जोशखभ न्त्मूनीकयण कामामोजनको दामया: 
9. ववत्तीम जोशखभ न्त्मूनीकयण कामामोजनाको अवधध: 
10. ववत्तीम जोशखभ न्त्मनूनीकयण कामामोजना तजुाभा प्रविमा: 
11. ववत्तीम सशुासन जोशखभ भूल्माङ्कन सायाॊश: 
12.  ववत्तीम जोशखभ न्त्मूनीकयण कामामोजना  (तर प्रस्ततु गरयएको ढाॉचा अनसुाय): 
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ववत्तीम सशुासन जोशखभ न्त्मूनीकयण कामामोजनाको ढाॉचा 
१. मोजना फजेट तथा कामािभ व्मवस्थाऩन (Planning, Budgeting and Programme Management) 

अऩेशऺत नधतजा १: मोजना, फजेट तथा कामािभ प्रणारी प्रबावकायी बएको हनु े

अऩेशऺत ऩरयणाभ 

सॊकेत 
नम्फय 

ऩवहचान बएका 
सॊबाववत 
जोशखभहरु 

जोशखभको 
वगीकयण 

जोशखभ न्त्मूनीकयणका राधग 
अवरम्फन गरयन ेउऩाम 

सभम 
सीभा 

भाइरस्टोन⁄ 

भाऩनको आधाय य श्रोतहरु 

शजम्भेवाय 
व्मशि⁄धनकाम 

१.1 मोजना  

    प्रविमाभा  

    सदुृढीकयण 

१.१.१ आवधधक मोजनाभा 
आधारयत बएय 
वावषाक मोजना 
तथा कामािभ 
तमाय नहनुे। 

भध्मभ 

 
आवधधक मोजना, 
भध्मभकारीन खचा सॊयचना य 
वावषाक फजेट धफच तारभेर 
गने। 

 प्रदेश तथा भन्त्त्रारमगत  
भध्मभकारीन खचा 
सॊयचनाहरु तमाय बएको। 

 

१.१.२       

१.१.३       

१.२ १.२.१       

 १.२.२       

१.३ १.३.१       

१.३.२       
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२. कामाान्त्वमन ऺभता तथा व्मवस्थाऩन (Implementation Capacity and Management) 

अऩेशऺत नधतजा २: कामािभ कामाान्त्वमनभा सधुाय बएको हनु े

अऩेशऺत ऩरयणाभ 
सॊकेत 
नम्फय 

ऩवहचान बएका 
सॊबाववत 
जोशखभहरु 

जोशखभको 
वगीकयण 

जोशखभ न्त्मूनीकयणका 
राधग अवरम्फन गरयन े

उऩाम 

सभम 
सीभा 

भाइरस्टोन⁄ 

भाऩनको आधाय य 
श्रोतहरु 

शजम्भेवाय 
व्मशि⁄धनकाम 

२.१ प्रदेश 

    अन्त्तगातका  

    कामाहरुभा    

    सभमभा नै  

    फजेट धनकासा  

    हनुे सधुनशश्वतता। 

२.१.१ सम्फशन्त्धत 
कामाारमभा 
फजेट 
अश्तमायी 
प्रदान गना 
वढराई हनुे। 

भध्मभ 

 
LMBIS फाट स्वत् फजेट 
धनकासा हनुे व्मवस्था 
धभराउने ।  

 फजेट तमाय तथा 
कामाान्त्वमनभा LMBIS 
ऩूणा प्रमोग गरयएको।  

 

२.१.२       
२.२ २.२.१       

२.२.२       

२.३ २.३.१       

 २.३.२ 
      

२.४ २.४.१       

२.४.२ 
      

 

 

 

 



खण्ड ५) सङ्ख्मा 32 प्रदेश याजऩत्र बाग 3 धभधत २०७८।11।२3 

35 

३. रेखाङ्कन तथा प्रधतवेदन (Accounting and Reporting) 

अऩेशऺत नधतजा ३: सदुृढ रेखाऩारन, प्रधतवदेन तथा रेखाप्रणारी रागू बएको हनु े

अऩेशऺत ऩरयणाभ 
सॊकेत 
नम्फय 

ऩवहचान बएका 
सॊबाववत 
जोशखभहरु 

जोशखभको 
वगीकयण 

जोशखभ न्त्मूनीकयणका 
राधग अवरम्फन गरयन े

उऩाम 

सभम 
सीभा 

भाइरस्टोन⁄ 

भाऩनको आधाय य श्रोतहरु 

शजम्भेवाय 
व्मशि⁄धनकाम 

३.१ रेखा 
    प्रणारीभा  

    सधुाय गने  

३.१.१ कानून फभोशजभ 
तोवकएको 
रेखाऩारन 
भाऩदण्ड ऩारना 
नबएको। 

उच्च रेखाऩारनभा एकीकृत 
आधथाक सॊकेत तथा 
रेखा पायाभको ऩूणा 
उऩमोग।  

 एकीकृत आधथाक सॊकेत 
प्रमोग तथा रेखाङ्कनका 
राधग तोवकएको सफ्टवमेय 
प्रमोगभा आई CIGAS+ 

ऩूणारुऩभा रागू गरयएको । 

 

३.१.२       
३.२ ३.२.१       

३.२.२       

३.३ ३.३.१       

 ३.३.२ 
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४. अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा रेखाऩयीऺण (Monitoring, Evaluation and Auditing) 

अऩेशऺत नधतजा ४: प्रबावकायी ववत्तीम अनगुभन, ऩायदशीता, जवापदेवहता फढोत्तयी हनु े

अऩेशऺत ऩरयणाभ 
सॊकेत 
नम्फय 

ऩवहचान बएका 
सॊबाववत 
जोशखभहरु 

जोशखभको 
वगीकयण 

जोशखभ न्त्मूनीकयणका 
राधग अवरम्फन गरयन े

उऩाम 

सभम 
सीभा 

भाइरस्टोन⁄ 

भाऩनको आधाय य 
श्रोतहरु 

शजम्भेवाय 
व्मशि⁄धनकाम 

४.१ अनगुभन 

     प्रणारी सधुाय 

     गयी 
     नधतजाभूरक  

     फनाउने।  

४.१.१ प्रबावकायी 
अनगुभन 
प्रणारी ववकास 
नगरयएको। 

उच्च 
 

सूचकभा आधारयत 
व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारीको ववकास गने।  

 अनगुभन प्रधतवदेनहरु 
तथा व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारी आदद। 

 
 

४.१.२       
४.२ ४.२.१       

४.२.२       
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५. याजस्व व्मवस्थाऩन (Revenue Management) 

अऩेशऺत नधतजा ५: प्रदेशको याजश्व प्रशासन तथा व्मवस्थाऩनभा सधुाय बएको हनु े

अऩेशऺत ऩरयणाभ 
सॊकेत 
नम्फय 

ऩवहचान बएका 
सॊबाववत 
जोशखभहरु 

जोशखभको 
वगीकयण 

जोशखभ न्त्मूनीकयणका 
राधग अवरम्फन गरयन े

उऩाम 

सभम 
सीभा 

भाइरस्टोन⁄ 

भाऩनको आधाय य 
श्रोतहरु 

शजम्भेवाय 
व्मशि⁄धनकाम 

५.१ आन्त्तरयक 

    याजश्व  

    व्मवस्थाऩनभा  

    सधुाय गने  

५.१.१ प्रऺेऩण गरयए 
अनसुाय 
आन्त्तरयक 
याजश्व सॊकरन 
नबएको । 

उच्च 
 

याजश्व प्रऺेऩण तथा 
सधुाय मोजना तमाय गरय 
राग ुगने।  

 याजश्व अध्ममन प्रधतवदेन 
आदद। 

 
 

५.१.२       
५.२ ५.२.१       

 

 
 

आऻारे, 
शस्कभ शे्रष्ठ 

प्रदेश सयकायको सशचव 

 

 
 

आन्त्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुद्रत। 

भूल्म रु.१5।- 
 


