स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन काययविधि, २०७७
प्रस्तािनााः स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यिखस्थत, पारदशी, विधिसम्मत र प्रभािकारी बनाउन स्थानीय वित्त
व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पवहचान गरी यसको लेिाजोिाको माध्यमबाट स्थानीय तहको
वित्तीय सुशासनलाई सं स्थागत गनय िान्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८०
को प्रयोजनको लाधग सङ्घीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम
मूल्याङ्कन काययविधि, २०७७ तजुम
य ा गरे को छ।

पररच्छे द- १
प्रारखम्भक

१.

सं खक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययविधिको नाम "स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन
काययविधि, २०७७" रहे को छ ।
(२) यो काययविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमा,(क)

“अङ्कभार” भन्नाले यस काययविधिको सूचकलाई तोवकए बमोखजमको अङ्कलाई सम्झनुपछय।

(ि)

“ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनुपछय।

(ग)

“नधतजाको जोखिम” भन्नाले साियजधनक श्रोत सािनको प्रयोगबाट लखक्षत िगयको जीिनस्तरमा
पररणाममुिी सकारात्मक पररितयन आउन नसक्ने सम्भािनाको जोखिम सम्झनुपछय।

(घ)

“प्रधतिेदन” भन्नाले मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नधतजालाई सम्प्रेषण गनयका लाधग तोवकएको ढााँचा
बमोखजमको वििरणलाई सम्झनुपछय।सो शब्दले सूचना प्रविधिमा आिाररत ढााँचाबाट प्राप्त
वििरणलाई समेत जनाउाँ छ ।

(ङ)

“प्रवियाको जोखिम” भन्नाले साियजधनक वित्तीय सािन स्रोतको प्रयोग गदाय प्रचधलत कानूनले
धनिायरण गरे को विधिसम्मत प्रकृयाको उल्लङ्घनको सम्भािनाको जोखिमलाई सम्झनुपछय ।

(च)

“वित्तीय अनुशासनको जोखिम” भन्नाले साियजधनक पद, शखि र श्रोत सािनलाई धनजी फाइदाको
लाधग दुरूपयोग हुन सक्ने सम्भािनाको जोखिमलाई सम्झनुपछय ।

(छ)

“मन्त्रालय” भन्नाले सङ्घीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनुपछय ।

(झ)

“सूचक” भन्नाले यस काययविधिको अनुसूची २ मा उल्लेि गररएका सूचकहरूलाई सम्झनुपछय।

(ञ)

“स्थानीय

तह”

भन्नाले

गाउाँ पाधलका

तथा

नगरपाधलकालाई

उपमहानगरपाधलका र महानगरपाधलकालाई समेत जनाउाँ छ।
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सम्झनुपछय

र

सो

शब्दले

“मूल्याङ्कन” भन्नाले गाउाँ पाधलका।नगरपाधलकाले दफा ३ को उपदफा (१) बमोखजमका वित्तीय

(ट)

सुशासन जोखिमका क्षेत्रमा भएको उपलखव्ि र सो हाधसल गनय अिलम्बन गररएको प्रवियालाई
सम्झनुपछय ।
(ठ) “वित्तीय सुशासन जोखिम” भन्नाले भ्रष्टाचार, प्रकृयाको पालना नहुने र कमजोर व्यिस्थापनका
कारण साियजधनक वित्तीय सािन तोवकएको िगय, लक्ष्य र प्रयोजनमा िचय नहुने र यसबाट
अपेखक्षत नधतजा धनस्कन नसक्ने सम्भािनालाई सम्झनुपछय।
पररच्छे द- २
मूल्याङ्कनको विषयक्षेत्र, तह र सूचकहरू
३.

मूल्याङ्कनका विषयक्षेत्र (१) यस काययविधिको अिीनमा रही स्थानीय तहको मूल्याङ्कनका विषय क्षेत्रहरू
दे हाय बमोखजम हुनेछनाः÷
(क)

योजना, बजेट तथा काययिम व्यिस्थापन

(ि)

कायायन्ियन क्षमता तथा व्यिस्थापन

(ग)

लेिाङ्कन तथा प्रधतिेदन

(घ)

अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेिापरीक्षण

(ङ)

राजस्ि व्यिस्थापन
(२) उपदफा (१) बमोखजमका विषय क्षेत्रअन्तगयत दे हायका सूचकहरुको तह हुनछ
े न ।
(क) प्रवियाको जोखिम
(ि) नधतजाको जोखिम
(ग) वित्तीय अनुशासनको जोखिम
(३) उपदफा (२) बमोखजमका सूचकका तह अनुसारको अङ्कभार अनुसूची १ अनुसार रहनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोखजमका क्षेत्रहरूको मूल्याङ्कनका सूचकहरूको अङ्कभार गणना अनुसूची २

बमोखजम हुनेछ।
(5) आन्तररक स्ि-धनयन्त्रण प्रणाली सम्बन्िी नमुना सुचकहरु अनुसूची 7 बमोखजम हुनेछ ।

पररच्छे द- ३
मूल्याङ्कन प्रविया तथा अङ्कभार
४.

मूल्याङ्कन प्रवियााः (१) यस काययविधि बमोखजमको मूल्याङ्ककन मन्त्रालयले खजल्ला समन्िय सधमधत
माफयत गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजमको मुल्याङ्कन गदाय अनुसूची ३ अनुसारको प्रविया अपनाउनु
पनेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोखजम मुल्याड्कन नधतजा प्राप्त भएपधछ स्थानीय तहहरुलाई अनुसूची ४
बमोखजम वित्तीय सुशासन जोखिम अिस्थाको आिारमा िगीकरण गररनेछ ।
(४) उपदफा ३ बमोखजम िगीकरण भएपधछ स्थानीय तहहरुले अनुसूची ५ को ढााँचामा
वित्तीय सुशासन जोखिम न्यूनीकरण कायययोजना बनाई कायायन्यिनमा ल्याउनु पनेछ ।
(5) मूल्यांकनको सारांश अनुसूची ६ बमोखजम हुनेछ ।
(५) स्थानीय तहको भूधमका: (१) यस काययविधि बमोखजमको मूल्याङ्कन प्रवियामा स्थानीय तहको भूधमका
दे हाय अनुसार हुनेछ ।
(क)

धनिायखचत जनप्रधतधनधि र कमयचारीहरूलाई मूल्याङ्कनको उद्देश्य र विधिबारे जानकारी
तथा प्रखशखक्षत गने।

(ि)

विषय क्षेत्रहरूको मूल्याङ्कन काययका लाधग स्थानीय तहका सम्बखन्ित विभाग,
महाशािा, शािालाई सं लग्न गराउने।

(ग)

सबै विभाग, महाशािा, शािाहरूसाँग समन्िय गनय एक जना अधिकृत कमयचारीलाई
सम्पकय व्यखि तोक्ने।

(घ)

विभाग, महाशािा, शािाले आफ्नो विषय क्षेत्रसाँग सम्बखन्ित सूचकको लेिाजोिा
गने प्रवियामा सहयोग गने ।

(ङ) मूल्याङ्कनको नधतजाको प्रारखम्भक प्रधतिेदनमा पृष्ठपोषण प्रदान गने ।
(च) मूल्याङ्कनको नधतजाको अखन्तम प्रधतिेदन उपर काययपाधलका बैठक र सभामा जानकारी
गराउने।
(झ)

मूल्याङ्कनको नधतजा कायायलयको िेबसाइट तथा सूचना पाटीमाफयत साियजधनक गने।

(ञ)

लेिाजोिाको पूित
य यारीको धनधमत्त सूचकको स्िमूल्याङ्कन गरी यसको नधतजालाई
खजल्ला समन्िय सधमधतमा पठाउने ।

(६) खजल्ला समन्िय सधमधतको भूधमका (१) मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा
कमयचारीलाई वित्तीय सुशासन लेिाजोिाको बारे मा अनुखशक्षण गने ।
(२) यस काययविधि बमोखजम मन्त्रालयले तोके अनुसार स्थानीय तहहरूको मूल्याङ्कन गने।
(३) मूल्याङ्कनको प्रारखम्भक प्रधतिेदन पृष्ठपोषणको लाधग सम्बखन्ित स्थानीय तहमा पठाउने ।
(४) मूल्याङ्कनको अखन्तम नधतजा प्रदे श सरकारको आधथयक माधमला तथा योजना मन्त्रालय र
मन्त्रालयमा पठाउने।
(५) उपदफा (१) बमोखजमको प्रवियाबाट गररने मूल्याङ्कनको नधतजा मन्त्रालयबाट उपलब्ि
गराइने सूचना प्रविधिमा आिाररत ढााँचा (सफ्टिेयर) मा प्रविवष्ट गने।
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(७)

मूल्याङ्कन गररने समयािधिाः (१) खजल्ला समन्िय सधमधतले यस काययविधि अनुसारको मूल्याङ्कनको कायय
प्रत्येक आधथयक िषयको पौष मसान्तधभत्र सम्पन्न गररसक्नुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम मूल्याङ्कन गदाय अखघल्लो आधथयक िषयको अन्त्यसम्मका तथ्याङ्कलाई
आिार मानी सबै सूचकको अङ्क गणना गनुप
य नेछ ।
पररच्छे द- ४
मन्त्रालयको खजम्मेिारी

८.

सफ्टिेयर प्रयोगमा ल्याउनेाः

मन्त्रालयले यस काययविधिबमोखजम स्थानीय तहमा गररने मूल्याङ्कनको

नधतजालाई एकीकृत रूपमा प्रविवष्ट, भण्डारण, सुरक्षा, प्रस्तुतीकरण, नधतजा साियजधनकीकरणलगायतका
काययमा सहयोग हुने सफ्टिेेयर तयार गरी खजल्ला समन्िय सधमधत माफयत प्रयोगमा ल्याउनेछ।
९.

मन्त्रालयले मूल्याङ्कन काययको लाधग सहयोग र सहजीकरण गनय सक्नेाः (१) मन्त्रालयले यस
काययविधिबमोखजम गररने स्थानीय तहको मूल्याङ्कन प्रवियालाई प्रभािकारी बनाउन सहयोग र सहजीकरण
गनय सक्नेछ ।
(२) मन्त्रालयले यस दफाबमोखजम सहजीकरण गदाय अखघल्लो आधथयक िषयको मूल्याङ्कनमा
कमजोर नधतजा प्राप्त हुने स्थानीय तहलाई प्राथधमकतामा राख्नेछ ।

९.

खजम्मेिारी तोक्नुपनेाः यस काययविधिबमोखजमको प्रणाली सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लाधग मन्त्रालयले
सम्बखन्ित शािालाई खजम्मेिारी तोक्नेछ ।

१0. नधतजाको विश्लेषण तथा पृष्ठपोषण गनुप
य नेाः (१) मन्त्रालयले यस काययविधिबमोखजम प्राप्त हुने स्थानीय
तहहरूको मूल्याङ्कन नधतजालाई विश्लेषण गरी एकीकृत प्रधतिेदन तयार गनेछ ।
(२) मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोखजम तयार भएको प्रधतिेदन खजल्लागत र प्रदे शगत रूपमा
साियजधनक गने व्यिस्था धमलाउनेछ ।
(३) मन्त्रालयले स्थानीय तहको मूल्याङ्कन नधतजा विश्लेषण गरी कमजोर नधतजा दे खिएका स्थानीय
तहहरूको क्षमता विकासको लाधग काययिमहरू सञ्चालन गनय सक्नेछ ।
(४) मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोखजम स्थानीय तहलाई ददइएको पृष्ठपोषणको जानकारी
सम्बखन्ित खजल्ला समन्िय सधमधतलाई गराउनेछ ।
(५) मन्त्रालयले यस दफाबमोखजम तयार गररएको मूल्याङ्कन नधतजालाई अथय मन्त्रालय, राविय
प्राकृधतक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेिा परीक्षकको कायायलय, राविय योजना आयोग, महालेिा
धनयन्त्रक कायायलय तथा आिश्यकता अनुसार नेपाल सरकारका अन्य धनकायहरूलाई समेत उपलब्ि
गराउन सक्नेछ ।
११.

नधतजाको समीक्षा गनेाः (१) यस काययविधि बमोखजम प्राप्त मूल्याङ्कन नधतजा उपर मन्त्रालयले प्रदे शगत
रूपमा िावषयक समीक्षा गनय सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोखजम गररने समीक्षामा सम्बखन्ित प्रदे श तथा नेपाल सरकारका विषयगत
मन्त्रालय र अन्य धनकायलाई समेत आमन्त्रण गनय सवकनेछ ।
१२. मूल्याङ्कनको ढााँचा हे रफेर गनय सक्नेाः (१) मन्त्रालयले मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नधतजा, स्थानीय तहको
पृष्ठपोषण तथा समीक्षा काययिमबाट प्राप्त सुझािको आिारमा यस काययविधि बमोखजम गररने मूल्याङ्कनका
सूचक िा अङ्कभारमा आिश्यक हे रफेर िा सं शोिन गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम मूल्याङ्कन सूचक र अङ्कभारमा पररमाजयन, सं शोिन िा थपघट गनुय
ु न्दा कम्तीमा
परे मा एक आधथयक िषयको पररणाम आइसकेपश्चात अको िषयको मूल्याङ्कन प्रविया सुरु हुनभ
३ मवहना अगािै गररसक्नुपनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोखजम सं शोिन िा हे रफेर गररएको मूल्याङ्कन सूचक र अङ्कभार सम्बन्िमा
मन्त्रालयले आिश्यकताअनुसार अनुखशक्षण गनय सक्नेछ ।
पररच्छे द- ५
विविि

१३. काययसम्पादन सूचकको आिारको रूपमा धलन सवकनेाः (१) यस काययविधिबमोखजम गररएको मूल्याङ्कन
नधतजालाई स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनको सूचकको रूपमा उपयोग गनय सवकनेछ।
(२) स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गदाय यस काययविधिबमोखजमको नधतजालाई समेत आिार
मान्न सवकनेछ।
१४. बजेट व्यिस्थााः (१) यस काययविधिबमोखजम गररने वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन काययको लाधग
आिश्यक बजेट मन्त्रालयले व्यिस्था गनेछ ।
१५. उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणासम्बन्िी व्यिस्था: (१) मन्त्रालयले मूल्याङ्कन नधतजाको आिारमा उत्कृष्ट
स्थानीय तहहरूको घोषणा गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजम उत्कृष्ट तह छनोट गदाय गाउाँ पाधलका र नगरपाधलकालाई अलग
अलग रूपमा गररनेछ ।
१६. काययविधिको सं शोिनाः यस काययविधिमा कुनै सं शोिन गनुप
य रे मा मन्त्रालयले आिश्यक सं शोिन गनय
सक्नेछ ।
१७. मूल्याङ्कन नधतजाको गुणस्तर सुधनखश्चतता: (१) मन्त्रालयले मूल्याङ्कनको नधतजाको गुणस्तरको सुधनखश्चतता
परीक्षणको लाधग आिश्यक प्रबन्ि धमलाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा १ बमोखजम मूल्याङ्कन नधतजाको गुणास्तर सुधनखश्चतता परीक्षण मन्त्रालयले आफैं िा
तेस्रो पक्षलाई खजम्मेिारी ददई गनय सक्नेछ ।
१८. बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेाः यस काययविधिको कायायन्ियनका सन्दभयमा कुनै बािा उत्पन्न भएमा
मन्त्रालयले त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
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अनुसूची- १
मूल्याङ्कनका सूचकहरूको तह र अङ्कभार

१.

सूचकहरूको तह
(क) प्रवियाको जोखिम : कानूनी प्रवियाको उल्लङ्घनको जोखिम दशायउने सूचकहरू ।
(ि) नधतजाको जोखिम : जनताको

जीिनमा

पररणाममुिी

र

सकारात्मक

पररितयन

नहुने

गरी

साियजधनक स्रोतको प्रयोग हुने जोखिमका सूचकहरू ।
(ग) वित्तीय अनुशासनको जोखिम

:साियजधनक श्रोत सािन शखि र अधिकारलाइय धनजी फाइदाका

लाधग उपयोग हुने सम्भािनाको जोखिमका सूचकहरू ।
२.

सूचकको तह अनुसारको अङ्कभाराः खस्थधत विश्लेषणलाई धनम्नानुसार अङ्कभार धनिायरण गररएको छाः

सूचकहरू

भार अनुपात

प्रविया

5३%

नधतजा

1३%

विखत्तय अनुशासन

3४%

नधतजा विश्लेषण तथा अङ्कभार धनिायरणका आिार
प्रत्येक सूचकको १ अङ्क (पूणायङ्क) धनिायरण गररएको छ ।
छ िा छै न को आिारमा 0.5 दे खि १ अङ्क सम्म ददइनेछ
।
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अनुसूची- २
दफा ३ को उपदफा (२) साँग सम्बखन्ित
मूल्याङ्कनका सूचकहरू र मूल्याङ्कन ताधलका

३.१ योजना, बजेट तथा काययिम व्यिस्थापन (Planning, Budgeting and Programme
Management)
वििरण

अङ्क भार

(क) प्रवियाको व्यिस्थापन (Process Management)
सूचकहरू

पूणायङ्क

1. मध्यमकालीन िचय सं रचना सवहत विधनयोजन ऐन, आधथयक ऐन र िावषयक १
बजेट तथा काययिमलाइय असार १० गतेधभत्र सभामा पेश गरी सभाबाट असार
मसान्तसम्ममा पाररत गररएको।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१)

2. एकीकृत/आिधिक विकास योजना तजुम
य ा गदाय (1) भौगोधलक सूचना प्रणाली 1
(Geographical

Information

आिार(Spatial Based)

System)

मा

आिाररत

रही

स्थानगत

मा तयार भएको । (2) सो योजनामा श्रोत नक्सा

सवहत भू-उपयोग योजना, यातायात गुरुयोजना, िातािरण व्यिस्थापन योजना,
स्थानीय

पूिायिार विकास योजना, स्थानीय

सामाखजक विकास योजना समेत समािेश गरी

आधथयक विकास

योजना

र

सभाबाट स्िीकृत गररएको।

(अङ्क ०.५ +०.५= १)
3. एकीकृत आिधिक विकास योजना तजुम
य ा गदाय सो योजना कायायन्ियनका 1
लाधग योजना अिधिभरका धनधमत्त आिश्यक स्रोत र सािनको अनुमान सवहत
पररयोजनाको सूची तयार गररएको ।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ (४)

4. स्थानीय तहको क्षेत्रमा काययरत गैरसरकारी सं स्था र सामुदावयक सं घसं स्थाले १
आफ्नो िावषयक योजना, काययिम तथा बजेट स्थानीय तहको िावषयक योजना,
काययिम तथा बजेटमा समािेश गरे र मात्र कायायन्ियनमा ल्याउने गरे को।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ (२) (ि)

5. स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा धनिायरण सधमधतले फागुन मवहनाधभत्र आगामी १
िषयका लाधग स्रोत अनुमानको आिारमा बजेटको कुल सीमा धनिायरण गरी सो
सीमाअनुसार सभाबाट बजेट तथा काययिम पाररत भएको ।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ (३) (ग)
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प्राप्ताङ्क
छ

छै न

(१)

(०)

6. आगामी आ.ि.को बजेट प्रक्षेपण गदाय आगामी आधथयक िषयपधछको थप दुई
िषयको समेत बजेट प्रक्षेपण गरे को ।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ (३) र (६)

7.(1) िावषयक बजेट तथा काययिमको तजुम
य ाका लाधग स्रोत अनुमान तथा बजेट १
सीमा धनिायरण सधमधत गठन भई सो सधमधतले आगामी आ.ि.का लाधग विषयगत
क्षेत्रको बजेट सीमा धनिायरण गरे को र सोही सीमा धभत्र रही विषयगत क्षेत्रको
िजेट तथा काययिम तजुम
य ा गरे को । (२) आगामी िषयको बजेट सीमालाई चालु
आ.ि.को िैशाि १५ गतेधभत्र प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत महाशािा,
शािा तथा िडा सधमधतलाई उपलब्ि गराएको ।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६)
(अङ्क ०.५ +०.५= १)

8. जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त भएको चल अचल सम्पखत्तको

(१) खजन्सी १

आम्दानी बााँिी लगत रािेको । (२) प्रयोग गनेको भपायई सवहतको
सहायक िाता रहे को ।
(अङ्क ०.५ +०.५= १)
9. बजेट तथा काययिम तजुम
य ा गदाय सं घ र

प्रदे शबाट प्राप्त मागयदशयनको पालना 1

भएको।
10. िावषयक बजेट तथा काययिमको तजुम
य ाका लाधग (१) स्थानीय तहको १
उपाध्यक्ष िा उपप्रमुिको
गठन भई

सं योजकत्िमा बजेट तथा काययिम तजुम
य ा सधमधत

सो सधमधतको बैठक बस्ने गरे को

। (२) सधमधतले धनिायरण

गरे को बजेट सीमाधभत्र रही स्थानीय योजना तथा काययिमलाई प्राथधमकीकरण
गरी बजेट विधनयोजन गने गररएको।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७)

(अङ्क ०.५ +०.५= १)
11. िैदेखशक सहायतामा सञ्चाधलत काययिमहरू नेपाल सरकारको स्िीकृधत १
धलएर मात्र सञ्चालन गररएको ।
(अन्तर-सरकार वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १२-४)

12. स्थानीय तहले आन्तररक ऋण धलनुअखघ (१) नेपाल सरकारको सहमधत १
धलई राविय प्राकृधतक स्रोत तथा वित्त आयोगले धनिायरण गरे को सीमाधभत्र
धलने गररएको ।(2) स्थानीय तहको ऋण दावयत्िको अद्यािधिक अधभलेि
राखिएको।
(अन्तर-सरकारी वित्तीय व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४-३ र 16-1)
(अङ्क ०.५ +०.५= १)

13. आगामी आधथयक िषयको लाधग आय-व्ययको प्रक्षेपण गरी

यससम्बन्िी १

प्रधतिेदनलाई प्रत्येक िषयको पौष मसान्तधभत्र सङघीय अथय मन्त्रालयमा पेश
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गरे को । (अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐनको दफा १८)
14. सं खचत कोषको व्यिस्थापनका लाधग एकल िाताको प्रयोग हुने गरे को।
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15. स्थानीय तहमा रहे का विधभन्न कोषहरुको व्यिस्था तथा सञ्चालन गदाय १
कानून बनाएर मात्र गने गररएको।
जम्मा

१५
(ि) नधतजा व्यिस्थापन (Management of Results)

16. स्िीकृत

आिधिक/एकीकृत

योजनाको

पररयोजना

सूचीमा उखल्लखित १

पररयोजनालाई िावषयक बजेट तथा काययिममा समािेश गरी पूणरू
य पमा
कायायन्ियनमा ल्याइएको ।
(स्थानीय तहको योजना तजुम
य ा ददग्दशयन, २०७५(नमुना) को दफा १ (५)

17. आफूले उठाएको राजश्व र राजस्ि बााँडफााँट बाट प्राप्त हुने रकम १
सवहतको कुल राजश्व रकमबाट आफ्नो सम्पूणय प्रशासधनक िचय पूरा गरी
बााँकी रकम विकास धनमायण काययमा उपयोग गरे को।
(अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐनको दफा २१ (४)

(ग) वित्तीय अनुशासनका उपायहरु (Fiscal Dicipline Measures )

18. राजस्ि पररचालन र िचय गदाय सभाबाट पाररत आधथयक ऐन, १
विधनयोजन ऐन तथा िावषयक बजेट तथा काययिमको सीमा धभत्र रही
िचय गने गरे को।(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१)
19. चालु

आ.ि.को

बजेट

तथा

काययिममा

महामारी

तथा

विपद् १

व्यिस्थापनका लाधग बाहे क अन्य काययिमको हकमा आयोजनागत रूपमा
बजेट बााँडफााँट गररएको।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) र ६६ (८)

20. गत आ.ि.मा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रशासधनक िचयमा १
उपयोग नभएको ।
(अन्तर-सरकारी

वित्त व्यिस्थापन ऐनको दफा २१-४)

ाँ ीगत िचयको रूपमा विधनयोजन भएको रकम १
21. गत आ.ि.को बजेटमा पुज
चालु िचयमा रकमान्तर नगररएको ।
(अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐनको दफा २९)

३.२

कायायन्ियन क्षमता तथा व्यिस्थापन (Implementation Capacity and Management)
वििरण

अंकभार

(क) प्रवियाको व्यिस्थापन (Process Management)
सूचकहरू

पूणायङ्क
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प्राप्ताङ्क

छ

(१)
22. काययपाधलकाको बैठक कम्तीमा मवहनाको एकपटक बस्ने गरे को। (स्थानीय

१

सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७)

23. स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सधमधत गठन भएको र विपद् व्यिस्थापन कोषको

१

स्थापना र पररचालन कानुन अनुसार भएको ।
(विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७, स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११(२)

24. गत आ.ि.मा नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त भई िचय हुन

१

नसकेको स:सतय अनुदानको रकम सोही आ.ि.मा सम्िखन्ित सरकारलाई
वफताय गरे को ।
25. राविय प्राकृधतक स्रोत तथा वित्त आयोगको धसफाररसको सीमाधभत्र रही

१

आफ्नो सभाबाट स्िीकृत गराई उत्पादनशील रोजगारमूलक, आन्तररक आय
ाँ ीगत काययका लाधग मात्र आन्तररक ऋण पररचालन गररएको।
िृवि तथा पूज
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६८) (1)

26. चालु आ.ि.को बजेट सभाबाट स्िीकृत भएको सात ददनधभत्र प्रमुि िा

१

अध्यक्षले प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको िचय गने अखततयारी प्रदान
गरे को ।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा

27. साियजधनक

िररद

ऐनको

पररधिधभत्र

७३(१)

रही

साियजधनक

िररदसम्बन्िी

१

धनयमािली तयार गरी सभाबाट पाररत गररएको र यसलाई कायायन्ियनमा
ल्याईएको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२)
28. (१)पूिायिारका
काउखन्सलमा

योजनाहरू

दताय

कायायन्ियन

भएको धसधभल

गनय

नेपाल

इखन्जधनयररङ

इखन्जधनयरको व्यिस्था गरे को

१

।

(२)नक्सा पास तथा सहरी विकासका लाधग नेपाल इखन्जधनयररङ काउखन्सलमा
दताय भएको आवकयटे क इखन्जधनयरको व्यिस्था गरी लागत अनुमान, सुपररिेक्षण
र प्राविधिक जााँचपास तथा नक्सा पासको काम गने गररएको।
(अङ्क ०.५ +०.५= १)

29. कायायलयमा ररि रहे का स्थायी कमयचारीको पूधतयका लाधग धनयधमतरुपमा

१

प्रदे श लोकसेिा आयोगमा माग आपूधतय फारम भरी पठाईएको ।
30. (१)उपभोिा सधमधत गठन गदाय पररयोजना स्थलमा नै टोल विकास सस्था
माफयत आम भेला गराई पररयोजना क्षेत्रका लाभग्राही जनताबाट नै उपभोिा
सधमधत

गठन

हुने

गरे को

।

(२)उपभोिा

सञ्चालनबारे मा अधभमुिीकरण गने गररएको।
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सधमधतलाई

पररयोजना

१

छै न

(०)

(अङ्क ०.५ +०.५= १)

31. बोलपत्रको माध्यमबाट साियजधनक िररद गदाय इच्छु क बोलपत्र दाताहरुलाई

१

बोलाई पूि य बोलपत्र (Pre-Bid) बैठक गने गररएको ।
(साियजधनक िररद धनयमािली, २०६४ को धनयम ५२)

ु न्दा पन्र ददन अगािै आफ्नो क्षेत्रधभत्रका
32. प्रत्येक आधथयक िषय सुरु हुनभ

१

धनमायण कायय तथा अन्य सेिा प्रयोजनका लाधग धनमायण सामग्री, ज्याला, भाडा
तथा महसुलको स्थानीय न्यूनतम दररे ट तोक्ने गरे को।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १३)

33. समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा यससम्बन्िी काययविधिले

१

धनिायरण गरे अनुसार लागत साझेदारीको लाधग बजेट विधनयोजन गररएको।
34. २० हजार रुपैयााँभन्दा बढी रकमको मालसामान िररद गदाय िा धनमायण

१

कायय गदाय मूल्य अधभिृवि कर दताय प्रमाणपत्र प्राप्त गरे को व्यखि, सं स्था, फमय
िा कम्पनीबाट मात्र िररद गने गररएको ।
35. साियजधनक िररदका लाधग िररद ऐन तथा धनयमािली बमोखजम िररद एकाइ

१

तथा मूल्यांङ्कन सधमधत गठन भई सो सधमधत वियाशील भएको ।
(ि) नधतजा व्यिस्थापन (Management of Results)
36. गत आ.ि.मा नेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारबाट

प्राप्त विशेष अनुदान र

१

ाँ ीगत बजेटको कम्तीमा ८० प्रधतशतभन्दा बढी
37. गत आ.ि. मा कुल पूज

१

समपुरक अनुदानको रकम शतप्रधतशत िचय भएको ।
वित्तीय प्रगधत भएको ।
38. सडक यातायात गुरुयोजनाले तोकेको िावषयक लक्ष्यको ८० प्रधतशतभन्दा

१

िढी सडक धनमायण भएको ।
39. स्थानीय तह सं स्थागत मूल्याङ्कनमा ९० प्रधतशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गरे को।

१

(ग) वित्तीय अनुशासनका उपायहरू (Fiscal Discipline Measures)
४०.(1) गत आ.ि.मा बहुिवषयय योजना िा आयोजनाका लाधग िररद गदाय िा

१

िावषयक १० करोड रुपैयााँभन्दा बढी रकमको िररद गदाय स्िीकृत िररद
गुरुयोजना अनुसार मात्र िररद भएको, (२) िावषयक १० लाि रुपैयााँभन्दा बढी
रकमको िररद गदाय स्िीकृत िावषयक िररद योजनाअनुसार मात्र िररद भएको ।
(साियजधनक िररद धनयमािली, २०६३ को धनयम ७)

४१ .गत आ.ि.मा नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त स:सतय अनुदान जुन

१

प्रयोजनका लाधग प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र िचय भएको।

(अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ (२)

४२ .(१)उपभोिा

सधमधतले

खजम्मा

ठे केदारलाई ठे क्कामा ददने नगरे को

धलएको

काययहरू

उपभोिा

सधमतले

। (२)उपभोिा सधमधतबाट हुने काययमा
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१

स्थानीय उपभोिाहरूले पररयोजना लागतको सभाबाट तोवकए बमोखजमको
न्यूनतम लागत सहभाधगता जुटाएको ।

(साियजधनक िररद धनयमािलीको धनयम ९७(३) र ९७(१०)
(अङ्क ०.५ +०.५= १)

४३ .सभाबाट सुशासन, वििायन र लेिा सधमधत गठन भएको।

१

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २२ )

४४ .धनिायखचत पदाधिकारीलाई प्रदे श कानुन बमोखजम मात्र सुवििा ददएको।

१

(नेपालको सं वििान िारा २२७)

४५ .धनिायखचत पदाधिकारीले प्रत्येक आधथयक िषय समाप्त भएको धमधतले साठी

१

ददनधभत्र आफ्नो र आफ्नो पररिारको सदस्यको नाममा रहे को सम्पखत्तको
वििरण सम्बखन्ित स्थानीय तहमा पेस गरी प्रदे शमा पठाएको ।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११०)

४६ .अखततयार दुरुपयोग अनुसन्िान आयोगले ददएका सुझाि कायायन्ियन भएको।

१

(अखततयार दुरुपयोग अनुसन्िान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८)

ाँ ीगत
४७ .पााँच लाि सम्मका आयोजनाहरुमा विधनयोखजत बजेटको वहस्सा कुल पूज

१

बजेटको ३० प्रधतशतभन्दा बढी नरहे को ।
४८ . गैर सरकारी सस्था (गैसस) माफयत योजना कायायन्ियन गरे को अिस्थामा

१

गैससको नगद लागत साझेदारी ३० प्रधतशतभन्दा बढी रहे को ।
४९ . सञ्चालन गररएका योजनाहरू सम्पन्न भएपधछ प्राविधिक जााँचपास गरी

१

काययपाधलकाको बैठकबाट यस्ता योजनाको फरफारकसमेत गने गररएको।
५० .ठे क्कापट्टामा e-bidding प्रणाली पूणरू
य पमा कायायन्ियनमा ल्याइएको।

१

३.३ लेिाङ्कन तथा प्रधतिेदन (Accounting and Reporting)
वििरण

अंकभार

(क) प्रवियाको व्यिस्थापन (Process Management)
पूणायङ्क
सूचकहरू
५१ .नेपाल सरकारबाट स्िीकृत भए अनुसार स्थानीय सखञ्चत कोष व्यिस्थापन १
प्रणाली सूत्र (SUTRA) प्रयोगमा ल्याएको ।
(अन्तर-सरकार वित्तीय व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३१)

५२ .िरौटीको कच्चािारी रािेको र गतिषयको मौज्दात चालु िषयमा खजम्मेिारी १
सारे को।
५३ .नेपाल

सरकारबाट

स्िीकृत

साियजधनक

सम्पखत्त

12

व्यिस्थापन

प्रणाली

प्राप्ताङ्क
छ

छै न

(१)

(०)

(PAMS) कायायन्ियनमा ल्याएको ।
५४ .गत आ.ि. भन्दा अखघल्लो आ.ि.को आय-व्यय र बजेट कायायन्ियनको १
बारे मा गत आ.ि. को पवहलो चौमाधसक अिधि धभत्र
समीक्षा

प्रधतिेदनलाई

काधतयक

मसान्त

धभत्र

िावषयक समीक्षा गरी

िेबसाइटबाट

साियजधनक

गररएको।
(अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३०(३)

५५ .सशतय,

समपूरक

र

विशेष

अनुदानको

िचय

र

उपलखब्िको

प्रगधत १

प्रधतिेदन धनयधमत रुपमा सं घ र प्रदे शका सम्बखन्ित धनकायमा पठाउने
गरे को।
५६ .स्थानीय सखञ्चत कोषको चौमाधसक शीषयकगत वििरण महालेिापरीक्षकको १
कायायलयबाट स्िीकृत ढााँचामा तयार गरी चौमाधसक अिधि सवकएको १५
ददनधभत्र सङघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राविय प्राकृधतक
स्रोत तथा वित्त आयोग, सङघीय अथय मन्त्रालय र प्रदे शको आधथयक माधमला
तथा

योजना

मन्त्रालयमा

उपलब्ि

गराएको

।

(अन्तर-सरकारी

वित्त

व्यिस्थापन ऐनको दफा ३२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा
७६ (५)

५७ .प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहको कोषबाट िचय भएको रकमको १
चौमाधसक प्रगधत वििरण त्यस्तो अिधि समाप्त भएको १५ ददनधभत्र
काययपाधलकाको बैठकमा पेस गने गरे को।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७६ (३)

५८ .आफ्नो आय र व्ययको वििरण प्रत्येक मवहनाको सात गतेधभत्र साियजधनक १
गरे को। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७६ (४)
५९ .िरौटी िाताको रकम अन्य प्रयोजनमा िचय नभएको र वफताय गनुय पने १
िरौटी िाताको रकम धनयमानुसार वफताय गररएको।
६० .दै धनक भ्रमण भत्ताको अधभलेि (भ्रमण िाता) राख्ने गररएको र भ्रमण १
प्रधतिेदन धबना दै धनक भ्रमण भत्ताको भुिानी िा यसको पेस्की फछ्यौट
नगरे को ।
(ि) नधतजा व्यिस्थापन (Management of Results)
६१ .राजश्व बााँडफााँटका लाधग स्थानीय विभाज्य कोष िडा गरे को।

१

(अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐनको दफा ६ )

६२ .कुल लाभग्राहीको सामाखजक सुरक्षा भत्ता बैंकमाफयत भुिानी भई भुिानी १
पाउने व्यखिको वििरण िेबसाइटबाट साियजधनक गरे को।
(ग) वित्तीय अनुशासनका उपायहरू (Fiscal Discipline Measures)
६३ .काययपाधलकाले रकमान्तर गदाय स्िीकृत िावषयक बजेटको अिीनमा रही कुनै १
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ाँ ीगत शीषयकमा पच्चीस प्रधतशतमा
शीषयकबाट पुज

नबढाई गरे को।

(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७९-३)

६४ .गत आ.ि.को अन्त्यमा म्याद नाघेको पेस्की नरहे को

१

६५ .राजनीधतक दल िा धतनका भ्रातृ िा भधगनी सं गठनहरूलाई आधथयक १
सहायता िा अनुदान प्रदान नगररएको ।
६६ .एक आधथयक िषयमा िचय हुन नसकी बााँकी रहे को रकम स्थानीय सखञ्चत १
कोषमा जम्मा भएको । (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७५)
६७ .स्थानीय तहले गने भुिानी बैंवकङग प्रणालीबाट (नगदरवहत भुिानी) १
भएको । (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १२ (२)

३.४ अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेिापरीक्षण (Monitoring, Evaluation and Auditing)
वििरण

अंकभार

(क) प्रवियाको व्यिस्थापन (Process Management)
सूचकहरू

पूणायङ्क

६८ .(१)गत आ.ि.मा अखन्तम लेिापरीक्षणको प्रधतिेदन सो प्राप्त भएको १
धमधतले १५ ददनधभत्र आफ्नो िेबसाइटबाट साियजधनक गरे को

।

(२)महालेिा परीक्षकले जारी गरे को प्रधतिेदन सभामा पेस गरी छलफल
हुने गरे को (अन्तर-सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३०)
(अङ्क ०.५ +०.५= १)

६९ .(१)आन्तररक
लेिापरीक्षण

लेिापरीक्षणले
हुन ु

आगािै

औ ंल्याएका

सम्परीक्षण

गरे को

कैवफयतलाई
।

(२)

अखन्तम १
आन्तररक

लेिापरीक्षणको प्रधतिेदनको एक प्रधत अखन्तम लेिापरीक्षणका लाधग
िवटने डोर िा महालेिा परीक्षकले तोकेको व्यखि िा धनकायलाई
उपलब्ि गराएको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७७ )
(अङ्क-०.५+ ०.५ = 1)

७० .उपप्रमुि िा उपाध्यक्षले योजना तथा काययिमको सुपररिेक्षण गरी सोको १
प्रधतिेदन माधसक रूपमा काययपाधलकाको बैठकमा पेश गने गरे को ।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६)

७१ .िडाधभत्र सञ्चाधलत योजनाको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण ददन िडास्तरीय १
अनुगमन सधमधत गठन गरे को ।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ )
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प्राप्ताङ्क
छ

छै न

(१)

(०)

७२ .कायायलयमा सबैले दे ख्ने स्थानमा नागररक बडापत्र राखिएको ।

१

(सुशासन (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ दफा २५)

(ि) नधतजा व्यिस्थापन (Management of Results)
७३ .गत आधथयक िषयमा सोभन्दा अखघल्लो आ.ि.को अखन्तम लेिापरीक्षण गदाय १
आधथयक कारोबारमा कुल िचयको २ प्रधतशतभन्दा कम बेरुजु रहे को ।
७४ .िषयमा कम्तीमा एकपटक कायायलयको सम्पखत्तको अधभलेि तथा खजन्सी १
मालसामानको अिस्थाबारे खजन्सी धनरीक्षण प्रधतिेदन धलइय सम्पखत्तको
सं रक्षणको व्यिस्था गररएको।
(आधथयक काययविधि तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐन,२०७६ को दफा ५५ र आधथयक काययविधि
तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि धनयमािली, २०७७ को धनयम ९९)

७५ .साियजधनक

सम्पखत्त,

सामुदावयक

सम्पखत्त,

भिन,

सडक,

पसल, १

व्यिसायको वििरण सवहतको अद्यािधिक अधभलेि रािी सभालाइय समेत
जानकारी गराएको ।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११-२ (ड) (4)

(ग) वित्तीय अनुशासनका उपायहरू (Fiscal Discipline Measures )
७६ .स्थानीय

तहले

साियजधनक

सेिा

प्रिाहलाई

पारदशी,

उत्तरदायी

र १

जिाफदे ही बनाउन योजना, काययिम, आयोजनाको कायायन्ियन र सेिा
प्रिाहले आधथयक सामाखजक विकासमा पारे को समग्र योगदानबाट आफ्नो
सामाखजक

खजम्मेिारी

पूरा

भए

नभएको

सन्दभयमा

लेिाजोिा

गनय

सरोकारिाला समेतलाई भेला गराई सामाखजक परीक्षण गरे को।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७८ (५)

७७ .प्रत्येक चौमाधसकमा कखम्तमा १(एक) पटक आफूले गरे को कामको १
ु ाइ गने गररएको।
सम्बन्िमा साियजधनक सुनि
(सुशासन धनयमािलीको धनयम १९)

७८ .कायायलयबाट

भएको

काम

कारबाहीको

विषयमा

सियसािारणलाई १

जानकारी ददन कुनै अधिकृतलाई प्रििा तोकी धनजमाफयत कम्तीमा
मवहनाको एक पटक भए गरे को कामकारबाहीको विषयमा साियजधनक
रूपमा जानकारी ददएको।
(सुशासन

७९ .आफ्नो

ऐनको दफा ३५)

कायायलयबाट

सम्पादन

गररने

कायय

सम्पादन

र

वित्तीय १

प्रणालीलाई व्यिखस्थत र प्रभािकारी बनाउन आन्तररक धनयन्त्रण सम्बन्िी
कानुन पाररत गरी आन्तररक धनयन्त्रण प्रणाली काययन्ियनमा ल्याइएको ।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८) (1)
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८० .(१) स्थानीय तहले पदाधिकारी तथा कमयचारीका लाधग आचारसं वहता

१

बनाई लागू गरे को । (२) धनणयय गनय पाउने पदाधिकारी आफ्नो स्िाथय
बाखझएका

विषयसम्बन्िी

धनणययमा

सहभागी

नभएको।

(सुशासन

(व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८) (स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११2)
(अङ्क ०.५ +०.५= १)

८१ .गत आधथयक िषयभन्दा अखघल्लो आधथयक िषयको अखन्तम लेिापरीक्षण गदाय १
असुल उपर गनुप
य ने कुनै बेरुजु नभएको।
८२ .योजनाको अखन्तममा भुिानी ददं दा योजना स्थलमा टोल विकास सं स्थाको १
सहभाधगतामा योजनाको लाभग्राही भेला गरी आय-व्यय, प्रगधत, प्रविया र
योजनाको गुणस्तरको बारे मा साियजधनक परीक्षण गरे र मात्र भुिानी ददने
गररएको।
८३ .िेरुजुको अद्यािधिक लगत तयार गरे को र फछ्यौटका लाधग सम्बखन्ित १
धनकायमा पत्राचार गरे को।

३.५ राजस्ि व्यिस्थापन (Revenue Management)
वििरण

अंकभार

(क) प्रवियाको व्यिस्थापन (Process Management)
सूचकहरू

८४ .आगामी

आधथयक

िषयका

लाधग

पूणायङ्क

आय-व्यय

प्रक्षेपण

गररएको १

तथ्याङ्कसवहतको वििरण सङघीय अथय मन्त्रालयमा पठाएको। (अन्तरसरकार वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १८-१)

८५ .आफ्नो क्षेत्राधिकार धभत्र रही सभाबाट पाररत आधथयक ऐन अनुसार मात्र १
राजस्िका दर रे ट धनिायरण र राजस्िको व्यिस्थापन गरे को।
(नेपालको सं वििानको िारा २२८) स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा
५४)

८६ .आफ्नो अधिकार क्षेत्रधभत्र रहे का आन्तररक स्रोतको दर र दायरा १
बढाउन राजश्व परामशय सधमधतले आन्तररक काययदल गठन गरे को र
प्रमुि करहरूको नक्साङकन समेत गरी राजस्ि प्रक्षेपण गरे को।
८७ .गत आधथयक िषयमा घर जग्गा रखजिेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, तथा १
विज्ञापन करबाट

उठे को रकममध्ये तोवकए बमोखजमको रकम प्रदे श

सरकारको सखञ्चत कोषमा जम्मा गरे को ।
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प्राप्ताङ्क
छ

छै न

(१)

(०)

(अन्तर-सरकार वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को प्राििान)

८८ .स्थानीय कानुनबमोखजम मात्र आकखस्मक कोष सञ्चालनमा ल्याएको। १
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७०)

८९ .सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सम्पखत्त कर, व्यिसाय कर, मालपोत, १
मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र बहाल करको नक्साङकन गरी यसलाई
सूचना प्रविधिबाट अधभलेि राखिएको।
९० .करदातालाई कर सम्बन्िी सूचना िा फारामहरू धन:शुल्क रूपमा १
उपलब्ि गराइएको ।

९१ .कर, दस्तुर, सेिा शुल्कको दर रे ट तथा यस सम्बन्िी प्रवियाहरूको १
अद्यािधिक वििरण करदाताले सखजलै दे ख्न र बुझ्न सक्ने गरी कर
शािामा र िेबसाइटमा राखिएको।
९२ .(१) सबै िडाबाट कर सं लकन गने गररएको ।(२) सबै िडामा
पास प्रणाली कायायन्ियनमा ल्याएको।

नक्सा १

(अङ्क ०.५ +०.५= १)

(ि) नधतजा व्यिस्थापन (Management of Results)
९३ .(१)गत आधथयक िषयमा सोभन्दा अखघल्लो आ.ि.को तुलनामा कम्तीमा १
१० प्रधतशतले आन्तररक आय (आफूले उठाएको रकम) िृवि भएको

(२) करदाताको सङ्खतया समेत हरे क िषय कम्तीमा १० प्रधतशतले िृवि
भएको।
(अङ्क ०.५ +०.५= १)

९४ .(1) गत आ.ि.मा राजस्ि परामशय सधमधतले गरे को राजस्ि अनुमानको १
९० प्रधतशतभन्दा बढी राजस्ि सं कलन भएको ।

(२) कुल बजेटमा

आन्तररक आयको वहस्सा २० प्रधतशतभन्दा बढी रहे को ।
(अङ्क ०.५ +०.५= १)

(ग) वित्तीय अनुशासनका उपायहरू (Fiscal Discipline Measures )
९५ .सं कलन गरे को राजश्व अको ददनधभत्र बैङ्कमा जम्मा हुने गरे को। (आधथयक १
काययविधि तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐनको दफा २७ र स्थानीय तहको आधथयक
काययविधि कानुन)

९६ .नदीजन्य

पदाथय र सािारण धनिायहमुिी िधनज पदाथयको ठे क्कापट्टा १

लगाउाँ दा घाटगद्दी गरे र मात्र उि पदाथयको धबिी िा धनकासी हुने
गरे को।

९७ .(1)गत आधथयक िषयमा कुनै पधन राजस्ि धमनाहा नददएको ।(2) १
सम्झौता बमोखजमको समयमा आय ठे क्काको रकम दाखिला भएको ।

(अङ्क ०.५ +०.५= १)
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९८ .(१) सामुदावयक िन उपभोिा सधमधतले िन पैदािार धबिी तथा १
उपयोगसम्बन्िी आफ्नो िावषयक कायययोजना बनाई स्थानीय तहबाट
स्िीकृत गराएको । (२) सामुदावयक िनले िन पैदािारको धबिीबापत
प्राप्त रकमको १० प्रधतशत रकम स्थानीय तहको सखञ्चत कोषमा जम्मा
गने गरे को ।
(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२) (ि)
(अङ्क ०.५ +०.५= १)

९९ .(1) आय ठे क्कामा बैंक ग्यारे न्टी धलएर मात्र सम्झौता भएको । (2) १
समयमा ठे क्का रकम दाखिला नगने ठे केदारलाई किायही गरी बैंक
ग्यारे न्टीको रकम खिचेर रकम असुल उपर गने गररएको।
(अङ्क ०.५ +०.५= १)

१०० गत विगतमा उठाउन बााँकी कुनै बक्यौता राजस्ि नरहे को ।
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१

अनुसूची- ३
(दफा 4 को उपदफा (2) साँग सम्बखन्ित)

मूल्याङ्कन कायययोजना
ि.सं .

वियाकलापहरू

खजम्मेिारी

1.

काययविधि अनुसार मूल्याङ्कन सूचकका सम्बन्िमा सफ्टिेयर तयार गने ।

मन्त्रालय

2.

काययविधि तथा यसको मूल्याङ्कन सूचकको सफ्टिेयरका सम्बन्िमा खजल्ला समन्िय

मन्त्रालय

3.

काययविधि तथा यसको मुल्याङ्कन सूचकको सफ्टिेयरका सम्बन्िमा सम्बखन्ित स्थानीय

सधमधतलाई अनुखशक्षण गने ।
तहका प्रमुि।अध्यक्ष, उपप्रमुि।उपाध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतलाई अधभमुिीकरण गने

खजल्ला समन्िय
सधमधत

।
4.

धनिायखचत जनप्रधतधनधि र कमयचारीहरूलाई मूल्याङ्कनको उद्देश्य र विधिबारे जानकारी तथा

5.

सबै विभाग, महाशािा, शािाहरूसाँग समन्िय गनय प्रमुि प्रशासकीय अधिकृतले एक जना

स्थानीय तह

6.

मूल्याङ्कन को पूित
य यारीको धनधमत्त सूचकहरूको स्िमूल्याङ्कन गरी यसको प्रारखम्भक नधतजा

स्थानीय तह

7.

8.

प्रखशखक्षत गने।
अधिकृत कमयचारीलाई सम्पकय व्यखि तोक्ने।
खजल्ला समन्िय सधमधतमा पठाउने ।
स्थानीय तहहरुलाई मूल्याङ्कन गने समय िुलाई जानकारी पठाउने ।
सहभाधगतात्मक छलफल र विश्लेषणको आिारमा मूल्याङ्कनको प्रणालीमा आिाररत भई
प्रारखम्भक नधतजा तयार गने ।

9.

तयार भएको प्रारखम्भक नधतजा स्थानीय तहलाई पृष्ठपोषणका लाधग उपलब्ि गराउने।

10.

तयार भएको प्रारखम्भक नधतजामा पृष्ठपोषण प्रदान गने।

11.

मूल्याङ्कनको अखन्तम नधतजा तयार गर्ने र मूल्याङ्कनको अखन्तम नधतजा स्थानीय तह, प्रदे श
सरकार र मन्त्रालयलाई उपलब्ि गराउने ।

12.

मूल्याङ्कनको नधतजाको आिारमा वित्तीय सुशासन कायायन्ियन कायययोजना तयार गरी लागू

13.

मूल्याङ्कनको एवककृत नधतजा तयार गने र यसको आिारमा स्थानीय तहको िधगयकरण गरी

14.

एवककृत नधतजा सङ्घीय धनकायहरूमा पठाउने ।

15.
16.

स्थानीय तह

खजल्ला समन्िय
सधमधत
खजल्ला समन्िय
सधमधत
खजल्ला समन्िय
सधमधत
स्थानीय तह
खजल्ला समन्िय
सधमधत
स्थानीय तह

गने।
मन्त्रालय

साियजधनक गने ।
मन्त्रालय
मन्त्रालय

िधगयकरणको आिारमा उत्कृष्ट तह घोषणा गने ।
मूल्याङ्कनको आिारमा स्थानीय तहको क्षमता विकास योजना कायायन्ियनमा ल्याउने ।
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मन्त्रालय

अनुसूची ४
वित्तीय सुशासन लेिाजोिाको िगीकरण
दफा ४ को उपदफा ३ साँग सम्बखन्ित

अङकभार

मूल्याङ्कन

४0 सम्म

उच्च जोखिम

४1 दे खि ८0 सम्म

मध्यम जोखिम

८१ भन्दा माधथ

न्यून जोखिम
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अनुसूची ५

जोखिम न्यूनीकरण कायययोजना
दफा 4 को उपदफा 4 साँग सम्बखन्ित
१ योजना, बजेट तथा काययिमको व्यिस्थापन (Planning, Budgeting amd Programme Management)

असर १: योजना, बजेट तथा काययिम प्रणाली प्रभािकारी भएको हुने
प्रधतफल :

१.१ : योजना पिधतको सुदृढीकरण भएको हुनेछ ।
अपेखक्षत नधतजाहरू

१. िावषयक बजेट तथा काययिमहरू
आिधिक योजनामा आिाररत
हुनेछन।

सम्भावित

जोखिम न्यूनीकरणका

जोखिम

लागी अिलम्बन
गररने उपाय

समय
सीमा

मापनको (पुष्ट्याइाँ)
आिार र स्रोत

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

२.
३.

२ कायायन्ियन क्षमता तथा व्यिस्थापन (Implementation Capacity and Management)

असर २: बजेट कायायन्ियन क्षमता अधभिृवि हुने
प्रधतफल :

२.१ : साियजधनक सेिाको वितरण, धनयमन तथा विकासका लाधग पाधलकाको कायायन्ियन क्षमता सुदृढ भएको हुनेछ ।
अपेखक्षत नधतजाहरू

सम्भावित
जोखिम

जोखिम न्यूनीकरणका

लाधग अिलम्बन गररने
उपाय

समय
सीमा

मापनको

(पुष्ट्याइाँ)

आिार र स्रोत

१. काययिमको वित्तीय र भौधतक प्रगधत 1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

९० भन्दा माधथ भएको हुने

२.
३.
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३ लेिाङ्कन तथा प्रधतिेदन प्रणाली (Accounting and Reporting System)

असर 3: आधथयक प्रशासन सक्षम र जिाफदे ही हुने
प्रधतफल :

३.१ वित्तीय लेिा प्रणाली विधिसम्मत भएको हुने

अपेखक्षत नधतजाहरू

सम्भावित
जोखिम

जोखिम

न्यूनीकरणका

लाधग अिलम्बन

समय
सीमा

गररने उपाय

१. सूत्र प्रणाली कायायन्ियनमा आएको
हुने ।

मापनको

(पुष्ट्याइाँ)
आिार र
स्रोत

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

२.
३.

४ अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेिापरीक्षण (Monitoring, Evaluation and Auditing)
असर 4:

अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेिापरीक्षण प्रणाली प्रभािकारी भएको हुनेछ ।

प्रधतफलहरू :

४.१ : अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सुदृढ भएको हुनछ
े ।
४.२ : लेिापरीक्षण प्रणाली सुदृढ भएको हुनछ
े ।

४.३ : सामाखजक परीक्षण सं स्थागत भएको हुनछ
े ।

अपेखक्षत नधतजाहरू

सम्भावित जोखिम

जोखिम

न्यूनीकरणका लाधग
अिलम्बन गररने
उपाय

समय
सीमा

मापनको

(पुष्ट्याइाँ)
आिार र
स्रोत

१. दुइय धतहाइभन्दा बढी आयोजनाको 1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

समयबि अनुगमन भएको हुने,

२.
३.
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५ राजस्ि व्यिस्थापन (Revenue Management)

असर ५: राजस्ि व्यिस्थापन प्रभािकारी भएको हुनेछ ।
प्रधतफल :

५.१ : राजस्ि व्यिस्थापन क्षमता सुदृढ भएको हुनछ
े ।
अपेखक्षत प्रधतफल

सम्भावित
जोखिम

१. प्रक्षेवपत राजस्ि र िास्तविक राजस्ि बीचको
अन्तर १० प्रधतशतभन्दा बढी हुने छै न।

२.
३.
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जोखिम

न्यूनीकरणका
उपाय

समय
सीमा

मापनको

(पुष्ट्याइाँ)
आिार र
स्रोत

1.

4.

2.

5.

3.

6.

अनुसूची ६
मूल्याङ्कनको सारांश

सूचकगत प्राप्ताङ्क
विषय क्षेत्र
धस.नं.
सूचक क्षेत्र १ :

१

योजना बजेट तथा काययिमको व्यिस्थापन
सूचक क्षेत्र २ :

२

कायायन्ियन क्षामता तथा व्यिस्थापन
सूचक क्षेत्र ३ :

३

लेिांकन तथा प्रधतिेदन
सूचक क्षेत्र ४ :

४

अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेिापरीक्षण
सूचक क्षेत्र ५ :

५

राजश्व व्यिस्थापन
कुल जम्मा

वित्तीय

प्रविया

नधतजा

सूचक

सूचक

२१

१५

२

४

२९

१४

४

११

१७

१०

२

५

१६

५

३

८

१७

९

२

६

१००

५३

१३

३४

जम्मा
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अनुशासनका
सूचक

कुल
प्राप्ताङ्क

