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ववत्तीय एवम ्आर्थिक व्यवस्थापन : समग्र स्स्थति

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार
४.१.१ आन्तररक
स्रोत
(स्थाससंऐ दफा
६५)                 

हाल सम्म आफ्नो
अतधकार क्षेत्रतित्र
रहेका आन्तररक 
स्रोतका दर र 
दायरा सम्बन्धमा 
कुनै अध्ययन 
निएको ।
(आधार नचावहने)

आन्तररक स्रोतका 
दर र दायरा 
सम्बन्धमा 
अध्ययन िई प्राप्त 
सझुाि आंशिक
रूपमा कायाान्िन 
िएको।
(आधार १,२)

आन्तररक स्रोतका दर 
र दायरा सम्बन्धमा
अध्ययन िई प्राप्त
सझुाि पूणा रूपमा
कायाान्िन िएको।
(आधार १,२)

आन्तररक स्रोतका 
दर र दायरा 
सम्बन्धमा 
अध्ययन िई प्राप्त 
सझुाि पूणा रूपमा 
कायाान्िन िइ 
आन्तरीक आय 
बवृि िएको।
(आधार १,२,३)

1. राजस्ि परामिा
सतमततको अध्ययन 
प्रततिेदन ।

2. राजस्िका 
दरहरुको सचुी

3. आन्तररक आयको
तलुनात्मक 
अतिलेख

अंकिार 0 0.5 0.75 1



ववत्तीय एवम ्आर्थिक व्यवस्थापन : समग्र स्स्थति

सूचक के्षत्र अिस्था -१ अिस्था -२ अिस्था -३ अिस्था -४ प्रमाणीकरणको आधार
४.१.२ विशिय 
अनिुासन
(असविव्यऐ 
पररच्छेद ८,  
दफा २५ देशख
३२)

गत आतथाक 
िषाको अशन्तम
लेखा परीक्षण 
िई कूल 
खचाको ५% 
िन्दा िढी 
बेरुजू 
औलं्याईएको।

गत आतथाक 
िषाको अशन्तम
लेखा परीक्षण 
िई अशन्तम
लेखा परीक्षणले 
कूल खचाको
(३-५)% बेरुजू
औलं्याएको।

गत आतथाक िषाको 
अशन्तम लेखा 
परीक्षण िई अशन्तम
लेखा परीक्षणले
कूल खचाको (१-
३)% बेरुजू 
औलं्याएको।

अशन्तम लेखा
परीक्षणले कूल 
खचाको १% 
िन्दा कम 
बेरुजू 
औलं्याएको।

1. लेखा परीक्षण 
प्रततिेदन।

अंकिार 0 0.5 0.75 1



ववत्तीय एवम ्आर्थिक व्यवस्थापन : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उिम प्रमाणीकरणको आधार

४.२.१ आय 
व्ययको िगीकरण 
तथा लेखाङ्कनका 
लातग नेपाल 
सरकारद्वारा 
तनधााररत पितत र 
ढााँचाको प्रयोग 
(असविव्यऐ दफा
३२)

प्रयोग नगररएको
।
(आधार नचावहन)े

आशंिक प्रयोग
गररएको
(आधार १,२)

पूणा रूपमा प्रयोग
गररएको
(आधार १,२)

1. तनधााररत पितत र 
ढााँचा अनसुार आयको 
वििरण

2. तनधााररत पितत र 
ढााँचा अनसुार 
व्ययको वििरण

अंकिार 0 0.5 1



ववत्तीय एवम ्आर्थिक व्यवस्थापन : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उिम प्रमाणीकरणको आधार

४.२.२ आय र 
व्ययको वििरण 
सािाजतनकीकरण
(असविव्यऐ 
दफा ३०)

आय÷व्ययको 
वििरण 
सािाजतनकीकरण 
गने नगररएको
(आधार 
नचावहने)

आय÷व्ययको 
वििरण 
सािाजतनक 
गररएको तर 
तोवकएको समय 
तित्र 
नगररएको।
(आधार १,२)

आयव्ययको वििरण
तोवकएको समयतित्र 
िेबसाइट 
माफा तसमेत 
सािाजतनक 
गररएको।
(आधार १,२,३)    

1.आय÷व्ययको 
आितधक वििरण

2.आयव्ययको 
वििरण सािाजतनक 
गररएको प्रमाण

3.समयतित्र 
िेबसाइट माफा त 
सािाजतनक गरेको 
असिलेख ।

अंकिार 0 0.5 1



ववत्तीय एवम ्आर्थिक व्यवस्थापन : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी सूचक कमजोर सामान्य उिम प्रमाणीकरणको आधार
४.२.३ प्रचतलत 
काननु अनसुार
खररद गरुुयोजना र 
िावषाक खररद 
योजना तयारी र
कायाान्ियन
(सा.ख.ऐन दफा 
६, स्थाससंऐ दफा
८४ उपदफा २ 
को ट)                  

खररद गरुुयोजना र 
िावषाक खररद 
योजना तयार िएको
।
(आधार १)

खररद गरुुयोजना र 
िावषाक खररद 
योजना तयार िई 
आशिंक कायाान्ियन 
िएको ।
(आधार १,२)

खररद गरुुयोजना र 
िावषाक खररद योजना
तयार िई पूणा रूपमा
कायाान्ियन िएको ।
(आधार १,२)

1. िावषाक खररद योजना 
र खररदको गरुु 
योजनाको प्रतत

2. खररद योजनाको 
िावषाक समीक्षा
प्रततिेदन

अंकिार 0 0.5 1



ववत्तीय एवम ्आर्थिक व्यवस्थापन : प्रक्रियागि अवस्था
विषय सम्बन्धी 

सूचक कमजोर सामान्य उिम प्रमाणीकरणको आधार

४.२.४ िावषाक 
बजेट 
कायाान्ियनको
प्रगतत समीक्षा
(स्थाससंऐ दफा
७१ को ६)                

गत आतथाक िषाको 
समीक्षा चालु
आ.ि.को पवहलो 
चौमातसकतित्र
नगरेको।
(आधार नचावहने) 

गत आतथाक िषाको 
समीक्षा चालु
आ.ि.को पवहलो 
चौमातसकतित्र
गरेको तर समीक्षा
प्रततिेदन 
सािाजतनक 
नगरेको।
(आधार १,२)

गत आतथाक िषाको
समीक्षा चाल ुआ.ि.को 
पवहलो चौमातसकतित्र 
सम्पन्न गरी समीक्षा
प्रततिेदन सािाजतनक 
गरेको।
(आधार १,२,3)

1. समीक्षाको 
कायाक्रमको 
उपशस्थतत

2. समीक्षा कायाक्रमको 
प्रततिेदन

3. सािाजतनक संचार 
माध्यमबाट समीक्षा
प्रततिेदन सािाजतनक 
गरेको प्रमाण

अंकिार 0 0.5 1



ववत्तीय एवम ्आर्थिक व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उिम प्रमाणीकरणको आधार
४.३.१

रकमान्तर
(स्थाससंऐ दफा

७९)                 

तोवकएको सीमा िा 
िीषाक बावहर गई 
रकमान्तर िएको।
(आधार नचावहने)

सिाबाट स्िीकृत 
गरेका कायाक्रममा 
सीमा िा िीषाक 
बावहर गई 
रकमान्तर गरेको।
(आधार १,२,३)

सिाबाट स्िीकृत गरेका 
कायाक्रममा तोवकएको 
सीमा र िीषाकतित्र मात्र 
खचा िई रकमान्तर 
नगरेको।
(आधार १,२,३)

1. स्िीकृत िावषाक बजेट 
तथा कायाक्रम

2. संिोतधत िावषाक
कायाक्रम,

3. SuTRA बाट प्राप्त
बजेट र खचा
वववरण

अंकिार 0 0.5 1



ववत्तीय एवम ्आर्थिक व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उिम प्रमाणीकरणको आधार

४.३.२
प्रिासतनक खचा
(स्थाससंऐ दफा
७१ अनसुारको
आय व्यय
अनमुान
अनसुार)           

आन्तररक आय
र राजस्ि 
बााँडफााँटबाट 
प्राप्त रकम 
िन्दा बढी 
प्रिासतनक खचा 
िएको
(आधार १,२)

आन्तररक आय
र राजस्ि 
बााँडफााँट 
िीषाकबाट 
प्रिासतनक खचा 
पयुााएको।
(आधार 
१,२,३)

आन्तररक आय र 
राजस्ि बााँडफााँट 
िीषाकबाट 
प्रिासतनक खचा
पयुााई पूाँजीगत
कायाक्रममा समेत 
खचा गरेको ।
(आधार १,२,३)

1.िावषाक बजेट तथा 
कायाक्रम

2.आन्तररक आयको
वििरण

3. SUTRA बाट 
प्राप्त बजेट र
खचा वववरण

अंकिार 0 0.5 1



ववत्तीय एवम ्आर्थिक व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उिम प्रमाणीकरणको आधार

४.३.३ पूाँजीगत 
खचा
(स्थाससंऐ दफा
७१ अनसुारको
आय व्यय
अनमुान
अनसुार)

पूाँजीगत 
बजेटको ६०% 
िन्दा कम खचा
गरेको।
(आधार १,२)

पूाँजीगत बजेटको
(६०-८०)% 
सम्म खचा 
गरेको।
(आधार १,२)

पूाँजीगत बजेटको
८०% िन्दा बढी 
खचा गरेको।
(आधार १,२)

1. SUTRA बाट 
प्राप्त बजेट र
खचा वववरण

2.आन्तररक लेखा
परीक्षण प्रततिेदन

अंकिार 0 0.5 1



ववत्तीय एवम ्आर्थिक व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उिम प्रमाणीकरणको आधार

४.३.४
राजस्ि सङ्कलन
(स्थाससंऐ दफा
७१)                 

राजस्ि अनमुान 
को ७०% िन्दा
कम राजश्व 
सङ्कलन िएको।
(आधार १)

राजस्ि अनमुान 
को (७०-
९०)% राजश्व
सङ्कलन िएको
।
(आधार १)

राजस्ि अनमुान को
९०% िन्दा बढी 
राजश्व सङ्कलन
िएको ।
(आधार १)

आन्तररक राजस्िको 
लक्ष र सङ्कतलत
पररमाण देशखने 
दस्तािेज।

अंकिार 0 0.5 1



ववत्तीय एवम ्आर्थिक व्यवस्थापन : पररमाणात्मक स्स्थति
विषय सम्बन्धी

सूचक कमजोर सामान्य उिम प्रमाणीकरणको आधार

४.३.५ खचा 
गने अशततयारी
(स्थाससंऐ दफा
७३)                 

प्रमखु िा 
अध्यक्षले खचा 
गने अशततयारी 
प्रमखु 
प्रिासकीय 
अतधकृतलाई 
नददएको।
(आधार 
नचावहने)

प्रमखु िा 
अध्यक्षले खचा 
गने अशततयारी 
प्रमखु 
प्रिासकीय 
अतधकृतलाई 
तोवकएको समय 
िन्दा पतछ 
ददएको।
(आधार १)

खचा गने अशततयारी 
प्रमखु िा अध्यक्षले 
सात ददनतित्र प्रमखु 
प्रिासकीय 
अतधकृतलाई 
ददएको।
(आधार १)

अशततयारीको प्रतत ।

अंकिार 0 0.5 1



मलु्याङ्कनको नख्जजाको सारंश
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क्षेत्रगत अंकिार
शासकीय प्रबन्ध 

9%

सङ्गठन तथा प्रशासन
8%

वावषाक बजेट तथा योजना
तजुामा व्यवस्थापन

11%

ववत्तीय एवम ्आर्थाक 
व्यवस्थापन

11%

सेवा प्रवाह
16%

न्याययक 
कायासम्पादन

7%

िौयतक पूवााधार
13%

सामाख्जक समावेशीकरण
10%

वातावरण संरक्षण तथा 
ववपद् व्यवस्थापन

9%

सहकाया र 
समन्वय
6%



छलफल र ख्जज्ञासा समाधान



धन्यवाद


