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कणणारी प्रदेश वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कन कणमाविधध, २०७8 

प्रस्तणिनण् कणणारी प्रदेश सयकणयको वित्तीम प्रणणरीरणई व्मिखस्थत, ऩणयदशी, धभतव्ममी य प्रबणिकणयी 
फनणउन प्रदेश वित्तीम जोखिभकण सम्बणवित ऺेत्रको ऩवहचणन य रेिणजोिणको भणध्मभफणट वित्तीम 
सशुणसनरणई सॊस्थणगत गना िणञ्छनीम बएकोरे, 

कणणारी प्रदेश सशुणसन ऐन, २०७६ को दपण ४४ फभोखजभ कणणारी प्रदेश सयकणयरे मो 
कणमाविधध फनणएको छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रणयखम्बक 

१. सॊखऺप्त नणभ य प्रणयम्ब: (१) मस कणमाविधधको नणभ "कणणारी प्रदेश वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कन 
कणमाविधध, २०७८" यहेको छ। 

(२) मो कणमाविधध तरुुन्त प्रणयम्ब हनुेछ। 

२. ऩरयबणषण: विषम िण प्रसङ् गरे अको अथा नरणगेभण मस कणमाविधधभण,- 

(क) “कणमणारम” बन्नणरे कणणारी प्रदेश सयकणयको भखु्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को 
कणमणारम सम्झन ुऩछा। 

(ि) “नधतजणको जोखिभ” बन्नणरे सणिाजधनक स्रोत सणधनको प्रमोगफणट रखऺत िगाको 
जीिनस्तयभण सकणयणत्भक ऩरयितान आउन नसक्ने सम्बणवित अिस्थण सम्झन ुऩछा। 

(ग) “प्रविमणको जोखिभ” बन्नणरे सणिाजधनक वित्तीम सणधन स्रोतको प्रमोग गदणा प्रचधरत 
कणनूनरे धनधणायण गयेको प्रविमण उल्रङ  घन हनु सक्ने अिस्थण सम्झन ुऩछा। 

(घ)  “प्रदेश सयकणय” बन्नणरे कणणारी प्रदेश सयकणय सम्झन ुऩछा। 

(ङ) “भन्त्रणरम” बन्नणरे कणणारी प्रदेश सयकणयको भन्त्रणरम सम्झन ुऩछा। 

(च) “भूल्मणङ्कन” बन्नणरे मस कणमाविधध फभोखजभकण वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कनको ऺेत्रभण 
बएको उऩरखधध य सो हणधसर गना अिरम्फन गरयएको प्रविमण सम्झन ुऩछा। 

(छ) “वित्तीम अनशुणसनको जोखिभ” बन्नणरे प्रदेश सयकणयको मोजनण तथण फजेट तजुाभण, 
फजेट कणमणान्िमन, रेिणङ्कन तथण प्रधतिेदन, रेिणऩयीऺण य यणजस्ि प्रशणसनभण 
धनधणारयत प्रविमणको  ऩणरनण नहनुे, सणिाजधनक वित्तीम स्रोत तथण सणधन रखऺत िगा, 
धनधणारयत रक्ष्म, कणमा य प्रमोजनभण िचा नहनु,े उऩरधध स्रोत कभ प्रणथधभकतणको 
ऺेत्रभण िचा हनु ेय अऩेखऺत नधतजण धनस्कन नसक्ने सम्बणिनण सम्झन ुऩछा। 

(ज) “सूचक” बन्नणरे अनसूुची-२ य ३ भण उल्रेि बए फभोखजभकण सूचक सम्झन ुऩछा। 
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ऩरयच्छेद-२ 

भूल्मणङ्कनको विषम ऺते्र, तह य सूचक 

३. भूल्मणङ्कन गनुा ऩनन् कणमणारम य भन्त्रणरमरे प्रदेश सयकणयको वित्तीम सशुणसनको रणधग मोजनण, फजेट 
तथण कणमािभ कणमणान्िमनको अिस्थण रेिणजोिण गना वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कन गनुा ऩननछ। 

४. भूल्मणङ्कनको विषम ऺते्र् प्रदेश सयकणयको वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कनको विषम ऺेत्र देहणम फभोखजभ 
हनुछे्- 

(क) मोजनण तजुाभण, िणवषाक कणमािभ तथण फजेट व्मिस्थणऩन, 

(ि) यणजस्ि ऩरयचणरन तथण फणॉडपणॉट, 

(ग) कणमणान्िमन ऺभतण तथण व्मिस्थणऩन, 

(घ) रेिणङ्कन प्रधतिेदन तथण रेिणऩयीऺण, 

(ङ) अनगुभन, भूल्मणङ्कन तथण प्रधतिेदन। 

५.   सूचकको तह: (१) दपण ४ फभोखजभकण विषम ऺते्र अन्तगात देहणम फभोखजभकण तीन तहकण 
सूचकहरु यहनेछन:्- 

(क) प्रविमणको जोखिभ, 
(ि) नधतजणको जोखिभ, 
(ग) वित्तीम अनशुणसनको जोखिभ। 

 (२) उऩदपण (१) फभोखजभकण सूचककण तहको अङ्कबणय अनसूुची-१ फभोखजभ हनुेछ। 

६.   सूचकको अङ्कबणयको गणनण: दपण ४ फभोखजभकण ऺेत्रको दपण ५ फभोखजभको तहभण भूल्मणङ्कन गरयन े
सूचकको अङ्क गणनण अनसूुची-२ य ३ फभोखजभ हनुेछ। 

ऩरयच्छेद-३ 

भूल्मणङ्कन प्रविमण तथण अङ्कबणय 

७.  भूल्मणङ्कन प्रविमण् (१) मस कणमाविधध फभोखजभको भूल्मणङ्कन गदणा अनसूुची-२ भण उखल्रखित 
भन्त्रणरमगत सूचकको हकभण सम्फखन्धत भन्त्रणरमरे य अनसूुची-३ भण उखल्रखित प्रदेशको एकीकृत 
सूचकको हकभण कणमणारमरे गननछ।  

(२) उऩदपण (१) फभोखजभ भूल्मणङ्कन गना देहणम फभोखजभ सधभधत गठन गना सवकनछे्- 

(क) कणमणारमको हकभण : 

(१) सखचि, शणसकीम सधुणय भहणशणिण, कणमणारम    - सॊमोजक 

(२) उऩसखचि, मोजनण, अनगुभन तथण आधथाक ऩूिणाधणय शणिण, कणमणारम  - सदस्म 

(३) उऩसखचि, शणसकीम सधुणय भहणशणिण, कणमणारम   - सदस्म 

(४) उऩसखचि, आधथाक भणधभरण तथण मोजनण भन्त्रणरम   - सदस्म 
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(५) उऩसखचि, प्रशणसन शणिण, कणमणारम             - सदस्म-सखचि  

(ि) भन्त्रणरमको हकभण : 

(१) उऩसखचि, प्रशणसन भहणशणिण, भन्त्रणरम   - सॊमोजक 

(२) शणिण अधधकृत, मोजनण शणिण, भन्त्रणरम   - सदस्म 

(३) अधधकृत प्रधतधनधध, कणमणारम     - सदस्म 

(४) अधधकृत प्रधतधनधध, प्रदेश रेिण धनमन्त्रक कणमणारम  - सदस्म 

(५) शणिण अधधकृत, प्रशणसन शणिण, भन्त्रणरम   - सदस्म-सखचि 

(3) उऩदपण (२) फभोखजभको सधभधतफणट भूल्मणङ्कन सम्ऩन् न बएऩधछ भन्त्रणरमरे अनसूुची-4 
फभोखजभ य कणमणारमरे अनसूुची-5 फभोखजभको ढणॉचणभण भूल्मणङ्कन नधतजण तमणय गयी अनसूुची-६ 
फभोखजभ वित्तीम जोखिभ अिस्थणको िगीकयण गनुा ऩननछ। 

(४) मस दपण फभोखजभ भूल्मणङ्कन नधतजण प्रणप् त बएऩधछ प्रदेशको हकभण कणमणारम य 
भन्त्रणरमको हकभण सम्फखन्धत भन्त्रणरमरे अनसूुची-७ भण उखल्रखित विषम सभणिेश गयी अनसूुची-८ 
फभोखजभ वित्तीम जोखिभ न्मूनीकयण कणमामोजनण फनणई कणमणान्िमन गनुा िण गयणउन ुऩननछ। 

(५) कणमणारम य भन्त्रणरमरे मस कणमाविधध फभोखजभ वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कन कणमा 
आिश्मकतण अनसुणय तेस्रो ऩऺफणट गयणउन सक्नछे।  

८.  भूल्मणङ्कनको सभमणिधध् (१) मस कणमाविधध फभोखजभ भूल्मणङ्कनको कणमा सम्फखन्धत भन्त्रणरमरे 
कणधताक भसणन्तधबत्र य कणमणारमरे प्रत्मेक आधथाक िषाको ऩौष भसणन्तधबत्र सम्ऩन् न गरयसक्न ुऩननछ। 

(२) उऩदपण (१) फभोखजभ भूल्मणङ्कन गदणा अखघल्रो आधथाक िषाको तथ्मणङ्करणई आधणय 
भणनी सफै सूचकको अङ्क गणनण गनुा ऩननछ। 

९. प्रधतिेदन: सम्फखन्धत भन्त्रणरमरे अनसूुची-२ फभोखजभ भूल्मणङ्कन गयी कणमणारमभण प्रधतिेदन ऩठणउन ु
ऩननछ। 

१०. नधतजणको सभीऺण गनुा ऩनन: (१) कणमणारमरे िणवषाक रुऩभण भूल्मणङ्कन नधतजणको सभीऺण गनुा ऩननछ। 
(२) उऩदपण (१) फभोखजभ गरयने िणवषाक सभीऺणभण नेऩणर सयकणयकण प्रदेशखस्थत कणमणारमकण 

प्रधतधनधधरणई आभन्त्रण गना सवकनछे। 
 

ऩरयच्छेद- ४ 

विधबन् न धनकणमको बधूभकण 

११. कणमणारमको बधूभकण: मस कणमाविधध फभोखजभ वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कनकण सम्फन्धभण कणमणारमको 
बधूभकण देहणम फभोखजभ हनुछे:- 

(क)  विखत्तम जोखिभ भूल्मणङ्कनकण सभफन्धभण भन्त्रणरमरणई अधबभिुीकयण गनन, 
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(ि) भन्त्रणरमगत रूऩभण बएको भूल्मणङ्कन नधतजणरणई विश् रेषण गयी एकीकृत प्रधतिेदन 
तमणय गनन, 

(ग)  भूल्मणङ्कनको अखन्तभ नधतजणको आधणयभण भन्त्रणरमको अिस्थण िगीकयण गनन, 

(घ)  भूल्मणङ्कनको नधतजणरणई एकीकृत रूऩभण प्रविवि, बण्डणयण, सयुऺण, प्रस्ततुीकयण, 
नधतजण सणिाजधनकीकयण रगणमतकण कणमाभण सहमोग हनुे सफ्टिम॓य तमणय गयी 
प्रमोगभण ल्मणउन,े 

(ङ)  मस कणमाविधध फभोखजभको प्रणणरी सञ् चणरन तथण व्मिस्थणऩनकण रणधग सम्फखन्धत 
भहणशणिणरणई खजम्भेिणयी तोक्न,े 

(च)  नधतजण विश् रेषणको आधणयभण भन्त्रणरमको ऺभतण विकणसको रणधग कणमािभ 
सञ् चणरन गनन, 

(छ)  एकीकृत प्रधतिेदन कणमणारमको िेिसणईटभण प्रकणखशत गनन, 

(ज)  भूल्मणङ्कनफणट कभजोय अिस्थण देखिएकण भन्त्रणरमरणई जोखिभ न्मूनीकयण 
कणमामोजनण फनणई कणमणान्िमन गना रगणउने य सोको धनमधभत रुऩभण अनगुभन 
गनन। 

१२. भन्त्रणरमको बधूभकण: मस कणमाविधध फभोखजभ वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कनकण सम्फन्धभण भन्त्रणरमको 
बधूभकण देहणम फभोखजभ हनुछे:- 

(क) भन्त्रणरम य भणतहतकण धनकणमकण कभाचणयीरणई भूल्मणङ्कनकण सूचककण उद्दशे्म य 
विधध फणये अधबभिुीकयण गनन, 

(ि) भूल्मणङ्कन कणमाको सहजीकयण य सभन्िम गना सम्फखन्धत शणिणभण कणभ गनन 
अधधकृत कभाचणयीरणई सम्ऩका  व्मखि तथण सदस्म-सखचि तोक्न,े 

(ग) भन्त्रणरम य भणतहतकण धनकणमको वित्तीम जोखिभको भूल्मणङ्कन गनन, 
(घ) भूल्मणङ्कनको नधतजण सूचनण प्रविधधभण आधणरयत ढणॉचण (सफ्टिेमय) भण प्रवििी गनन, 
(ङ) भूल्मणङ्कनको नधतजणको प्रणयखम्बक प्रधतिेदन य अखन्तभ नधतजण उऩय भन्त्रणरमभण 

छरपर िण सभीऺण गनन य िेफसणइट भणपा त सणिाजधनक गनन. 
(च) भूल्मणङ्कनको नधतजणको अखन्तभ प्रधतिेदन धनधणारयत सभमणिधधधबत्र कणमणारमरणई 

उऩरधध गयणउने। 
   

ऩरयच्छेद-५ 
विविध 

 
१३. कणमासम्ऩणदन सूचकको आधणयको रूऩभण धरन सवकने्  (१) मस कणमाविधध फभोखजभ गरयएको 

भूल्मणङ्कन नधतजणरणई भन्त्रणरमको वित्तीम जोखिभको सूचकको रूऩभण उऩमोग गना सवकनेछ। 
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(२) भन्त्रणरमरणई फजेटको सीभण उऩरधध गयणउॉदण मस कणमाविधध फभोखजभको नधतजणरणई 
आधणय धरन सवकनछे।  

१४. फजेट व्मिस्थण् मस कणमाविधध फभोखजभ गरयने वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कन कणमाको रणधग आिश्मक 
ऩनन फजेट कणमणारम य सम्फखन्धत भन्त्रणरमरे व्मिस्थण गनुा ऩननछ।  

१५.  भूल्मणङ्कन नधतजणको गणुस्तय सधुनखिततण: कणमणारमरे भूल्मणङ्कनको नधतजणको गणुस्तय सधुनखश् चततण 
ऩयीऺण गना सक्नछे। 

१६. ऩयुस्कृत गना सक्ने्  वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कन नधतजणकण आधणयभण उत्कृि अङ्क प्रणप् त गनन भन्त्रणरम 
भणतहतकण कणमणारमरणई सम्फखन्धत भन्त्रणरमरे य भन्त्रणरमरणई कणमणारमरे िणवषाक रुऩभण ऩयुस्कृत 
गना सक्नेछ।  

१७. फणधण अड्कणउ पुकणउन सक्ने्  मस कणमाविधधको कणमणान्िमनकण सन्दबाभण कुनै फणधण अड्कणउ 
उत्ऩन्न बएभण कणमणारमरे त्मस्तो फणधण अड्कणउ पुकणउन सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दपण 5 को उऩदपण (२) सॉग सम्फखन्धत) 

सूचकको तहको अङ्कबणय 

१.  सूचककण तह अनसुणयको अङ्कबणय्   

सूचककण तह 
बणय 

अनऩुणत 
नधतजण विश् रेषण तथण अङ्कबणय धनधणायणकण आधणय 

प्रविमण  23  
प्रत्मेक सूचकको एक अङ्क हनुेछ। सूचक फभोखजभ बएभण एक अङ्क 
ऩणउनेछ य सूचक फभोखजभ नबएभण शून्म अङ्क ददइनेछ।  

नधतजण  २0 

वित्तीम अनशुणसन 
जोखिभ 

29 

 

२. प्रदेशको वित्तीम जोखिभको एकीकृत रेिणजोिण भूल्मणङ्कनको अङ्कबणय  
 

सूचक 
बणय, नधतजण विश् रेषण तथण अङ्कबणय धनधणायणकण आधणय  

 सूचकको अिस्थण  प्रधत सूचक अङ्कबणय  कुर अङ्क बणय  

एकीकृत विषम ऺेत्र 
अनसुणयकण सूचकहरु 

जम्भण २५  

 

कभजोय 

 

० 

 
 

० 

 
 

 

सणभणन्म 

 
 

१ २५ 

 

उत्तभ 

 

 

२ 

 

५० 
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अनसूुची- २ 

(दपण ६ सॉग सम्फखन्धत) 

भन्त्रणरमगत वित्तीम जोखिभको खस्थधत रेिणजोिण भूल्मणङ्कनकण सूचक य अङ्क गणनण 
२.१ मोजनण तजुाभण, िणवषाक कणमािभ तथण फजेट व्मिस्थणऩन 

विियण 

  

अङ्क बणय  

ऩूणणाङ्क 

प्रणप्तणङ्क 

छ (१) 
छैन 
(०)  

(क)  प्रविमण व्मिस्थणऩन सम्फन्धी सूचक 

१. प्रदेश सबणिणट स्िीकृत िणवषाक कणमािभ तथण िजेट स्िीकृत बएको एक भवहनणधबत्र 
मोजनण/प्रगधत अनगुभन प्रणणरीभण प्रविवि गयी आफ्नो िेफसणइट भणपा त ्सणिाजधनक गयेको। 

१     

२. भन्त्रणरमसॉग सम्फखन्धत िणवषाक फजेट तथण कणमािभ दस्तणिेजभण आमोजनणको प्रणथधभकीकयण 
गनन गरयएको। 

१     

३. भन्त्रणरम भणतहतकण धनकणमफणट िचा हनुे स्िीकृत फजेट तथण कणमािभरणई भणतहतकण 

धनकणमरे िचा गना सक्ने गयी प्रदेश भन्त्रणरमगत फजेट सूचनण प्रणणरीभण प्रविवि गरयएको।  
१     

४. आिधधक मोजनण य ऺेत्रगत नीधत तथण मोजनणको आधणयभण आगणभी तीन आधथाक िषाभण हनुे 
िचाको प्रऺेऩण सवहतको भन्त्रणरमगत भध्मभकणरीन िचा सॊयचनण तमणय गरयएको।  

१     

५. भणतहत धनकणमरणई वढरोभण सणउन ऩन्र धबत्रसम्भ िचाको अखख्तमणयी तथण भणगादशान 
ऩठणएको। 

१   

जम्भण ५     

(ि) नधतजण  व्मिस्थणऩन सम्फन्धी सूचक  

१. भन्त्रणरमको रणधग स्िीकृत िणवषाक फजेट, नीधत तथण कणमािभको आधणयभण भन्त्रणरमरे 
कणमािभ सॊचणरन भणगादशान तमणय गयी कणमणान्िमन गना भणतहतकण धनकणमभण उऩरधध 
गयणउनकण सणथै आफ्नो िेफसणइटभण सभेत सणिाजधनक गयेको।    

१     

२. अधनिणमा दणवमत्िकण िचा शीषाक य िभणगत आमोजनणरणई मथेि फजेट विधनमोजन गयेय भणत्र 
नमणॉ आमोजनणहरुरणई सभणिेश गनन गयेको। 

१     

३. भन्त्रणरमरे प्रदेश आिधधक मोजनणको आधणयभण आमोजनण फैंकभण यहेकण भन्त्रणरमसॉग 
सम्फखन्धत आमोजनणरणई  िणवषाक फजेट तथण कणमािभभण सभणिेश गयेय भणत्र कणमणान्िमन गनन 
गयेको। 

१     

४. भन्त्रणरमको रणधग विधनमोजन बएको तय दोस्रो चौभणधसक सम्भ िचा नबएको िण फणॉकी 
अिधधभण िचा नहनुे फजेट एवकन गयी चैत ऩन्र गते धबत्र आधथाक भणधभरण तथण मोजनण 
भन्त्रणरमभण फजेट सभऩाण गयेको। 

१     
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जम्भण ४     

 

 

(ग) वित्तीम अनशुणसन जोखिभ सम्फन्धी सूचक 

१. भत्रणरमरे िणवषाक िजेट तथण कणमािभ स्िीकृत गदणा अिण्डण फजेट यकभ नयणिी फजेट तथण 

कणमािभ स्िीकृत गयेको। १     

२. प्रदेश सयकणयरे विधनमोजन गनन कणमािभहरुको स्ऩि सूचक सवहत सणिाजधनक स्रोत सणधनको 

सही तरयकणरे प्रमोगभण ल्मणउन प्रणथधभकतणको आधणयभण फजेटको विधनमोजन बएको।   १     

३. स्िीकृत िणवषाक नीधत तथण कणमािभभण ऩयेकण विषम कणमणान्िमनभण ल्मणउन िणवषाक फजेट तथण 

कणमािभभण फजेट विधनमोजन बएको। १     

४. प्रदेश सयकणयको ऩरयमोजनण फैङ् क अनसुणय फजेट विधनमोजन बएको। 
१     

५. प्रदेश सयकणयिणट स्थणनीम तह भणपा त ् कणमणान्िमन हनुे मोजनणहरु िणस्तविक भणग य 

आिश्मकतणको आधणयभण भणत्र छनौट बएको। १     

६. भन्त्रणरमरे मोजनण तथण फजेटको छनौट गनुा ऩूिा सयोकणयिणरणसॉग ऩूिा छरपर तथण 

अन्तयविमण गयेको। १   

७. िणवषाक कणमािभ कणमणान्िमन कणमा मोजनण तमणय बएको। 
१   

जम्भण ७     
 

२.२ कणमणान्िमन ऺभतण तथण व्मिस्थणऩन 

विियण 

 

अङ्क बणय 

ऩूणणाङ्क 

प्रणप्तणङ्क 

छ 
(१) 

छैन 

(०) 
(क)  प्रविमण व्मिस्थणऩन सम्फन्धी सूचक 

१. सणिाजधनक िरयद धनमभणिरी, २०६४ को धनमभ ७ िभोखजभ भन्त्रणरम य भणतहतकण सफै 
धनमकणमहरूभण िरयद इकणई गठन बई  सो इकणई िरयद कणमाभण सविम यहेको। 
(०.५+०.५) 

१     
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२. िणवषाक िरयद मोजनण तथण िरयद गरुुमोजनण स्िीकृत बएको। १     

३. सणिाजधनक िरयद धनमभणिरी, २०६४ को धनमभ ७  य ८ फभोखजभ िरयद गदणा स्िीकृत  
िणवषाक गरुु/मोजनण अनसुणय भणत्र िरयद बएको।   

१   
 

४. फीस हजणय बन्दण फढीको िरयद गदणा भलु्म अधबिवृि कयभण दतणा बएको वििेतणफणट भणत्र 
िरयद गनन गयेको तथण सो कणमारणई छल्ने उदे्दश्मरे धफजक टुिणउन ेनगरयएको। 

१     

५. कभाचणयीको तरफी प्रधतिेदन ऩणरयत गयेय भणत्र  तरफ बिुणनी हनुे गयेको। १     

जम्भण ५     

(ि) नधतजण  व्मिस्थणऩन सम्फन्धी सूचक 

१.  िणवषाक फजेट य कणमािभको स्िीकृत सीभण य शीषाक फणवहय गई फजेट िचा नगरयएको। १     

२. तेस्रो चौभणधसकभण कूर िचाको चणरीस प्रधतशत ननणघ्ने गयी भणत्र िचा बएको।  १     

३.  विधनमोखजत फजेटको कम्तीभण असी प्रधतशत  प्रगधत (वित्तीम य बौधतक सवहत) बएको। १     

४. असणय भवहनणभण कुर िचाको फीस प्रधतशत बन्दण कभ िचा बएको तथण आधथाक िषा सभणप्त 
हनुबुन्दण तीन ददन ऩवहरे िणतण फन्दी गयी सो अिधध ऩश् चणत ्धनकणसण भणग नगरयएको। 

१     

५. भन्त्रणरम य भणतहतकण सफै धनकणमको रयि स्थणमी  दयफन्दीहरूभण तोवकएको सभमभण  
ऩदऩूधताकण रणधग भखु्मभन्त्री तथण भखन्त्रऩरयषद्को कणमणारम भणपा त ्प्रदेश रोक सेिण आमोगभण 
भणग आकृधत पणयभ बयी ऩठणइएको । 

१     

जम्भण ५     

(ग) वित्तीम अनशुणसन जोखिभ सम्फन्धी सूचक 

१. म्मणद नणघेको ऩेश्की पर्छ् मौट गना फणॉकी  नबएको। १     

२. प्रधतस्ऩधणा सीधभत हनु ेगयी िरयद कणमारणई टुिणउन ेनगरयएको। १     

३. नेऩणर सयकणयफणट प्रणप् त सशता, विशेष य सभऩयुक अनदुणन जनु प्रमोजनकण रणधग प्रणप् त बएको 
हो सोही प्रमोजनभण भणत्र िचा बएको। 

१     

४. खजन्सी सम्ऩधतको विियण सणिाजधनक सम्ऩधत व्मिस्थणऩन प्रणणरीभण प्रवििी गरयएको।  १     

५. सणिाजधनक िरयद धनमभणिरी, २०६४ को धनमभ ९७ को उऩधनमभ (९) फभोखजभ उऩबोिण 
सधभधतरे खजम्भण धरएकण कणमाहरूभण कुनै धनभणाण व्मिसणमी प्रमोग नगयी उऩबोिण सधभधतरे 

आपैँ  गनन गयेको ।  

१     

६. रेिणऩयीऺण तथण आन्तरयक धनमन्त्रण सधभधत गठन बई विमणशीर यहेको। १     
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७.  म्मणद सभणप्त बएकण ठेक् कण फणॉवक नयहेको। १     

जम्भण ७     

 

२.३  रेिणङ्कन प्रधतिेदन तथण रेिणऩयीऺण 

विियण 

  

अङ्क बणय 

ऩूणणाङ्क 

प्रणप्तणङ्क 

छ 
(१) 

छैन 

(०) 
(क)  प्रविमण व्मिस्थणऩन सम्फन्धी सूचक 

१. आधथाक िषा सभणप्त बएको एक्कणइस ददनधबत्र विधनमोजन, यणजस्ि, धयौटी विविध तथण खजन्सी 
सम्फन्धी िणवषाक आधथाक विियण सम्फखन्धत प्रदेश रेिण ईकणइ कणमणारम/प्रदेश रेिण 
धनमन्त्रक कणमणारमभण ऩेश गयेको। 

१     

२. भन्त्रणरमभण यहेकण सयकणयी सम्ऩखत्त तथण खजन्सी भणरसणभणनहरुको प्रचधरत कणनून िभोखजभ 
खजन्सी धनयीऺण गयणई प्रधतिेदन कणमणान्िमनभण ल्मणएको। 

१     

३. प्रदेश सयकणयफणट स्िीकृत धनदन खशकण तथण कणमाविधधहरू सम्फखन्धत भन्त्रणरमरे िेफसणईट 
भणपा त सणिाजधनक गयेको। 

१     

जम्भण ३     

(ि) नधतजण  व्मिस्थणऩन सम्फन्धी सूचक 

१. खजन्सी धनयीऺण प्रधतिेदनभण भभात गनुाऩनन बनी औल्मणइएको भणरसभणन तीन भवहनणधबत्र भभात  

गयेको । 
१     

२. खजन्सी धनयीऺण प्रधतिेदनभण धररणभ गनुाऩनन बनी औल्मणइएको भणरसभणन तोवकएको प्रकृमण 
फभोखजभ धररणभ वििी गयेको। 

१     

३. अन्तय-सयकणयी वित्त व्मिस्थणऩन ऐन, २०७४ को दपण २९ फभोखजभ स्िीकृत फजेट तथण 
कणमािभभण ऩुॉजीगत िचाको रूऩभण विधनमोजन बएको यकभ चणर ु िचाभण यकभणन्तय 
नगरयएको। 

१     

जम्भण ३     

(ग)  वित्तीम अनशुणसन जोखिभ सम्फन्धी सूचक  

१. अन्तय-सयकणयी वित्त व्मिस्थणऩन ऐन, २०७४ को दपण ३० को उऩदपण (३) फभोखजभ गत 
आ.ि. बन्दण अखघल्रो आ.ि.को आम व्ममको फजेट कणमणान्िमनको फणयेभण चणर ु आ.ि. 
कणधताक भसणन्तधबत्रभण िणवषाक प्रगधत सभीऺण गयी सभीऺण प्रधतिेदनरणई िेफसणइट भणपा त 
सणिाजधनक गरयएको।  

१     

२. यकभणन्तय गदणा प्रचधरत कणनूनरे तोकेको सीभणबन्दण फणवहय गएय यकभणन्तय नगरयएको। १     

३. आधथाक िषाको अन्तभण िचा हनु नसकी फणॉवक यहेको यकभ प्रदेश सखित कोषभण जम्भण  
बएको। 

१     

४. सफै प्रकणयको बिुणनी फैंवकङ प्रणणरीफणट (नगद यवहत बिुणनी) गनन गयेको। १     
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५. सूचनणको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपण ५ य ६ िभोखजभ सूचनण अधधकणयीको 
व्मिस्थणफभोखजभ आफ्नो धनकणमसम्फन्धी सूचनण प्रत्मेक तीन भवहनणभण अद्यणिधधक गयी 
प्रकणशन गयेको।  

१     

६. भन्त्रणरम य भणतहतकण धनकणमभण स्थणमी  कभाचणयीरे प्रत्मेक आधथाक िषा सभणप्त बएको 
धभधतरे सणठी ददनधबत्र आफ्नो य आफ्नो ऩरयिणयको सदस्मको नणभभण यहेको सम्ऩखत्तको विियण 
यणख् िम वकतणफिणनणभण फझुणएको। 

१     

७. प्रदेश तहभण धनिणाखचत तथण भनोधनत रणबको ऩद धणयण गयेकण ऩदणधधकणयीरे प्रत्मेक आधथाक 
िषा सभणप्त बएको धभधतरे सणठी ददनधबत्र  सम्ऩखत्त विियण सम्िखन्धत धनकणमभण ऩठणएको ।  

१     

८. सयकणयी सिणयी सणधनहरु प्रमोग गरयएको य इन्धन िचाको विियण अद्यणिधधक यणखिएको। १     

९. सयकणयी सम्ऩखत्तको अधधकणय प्रणप् तअधधकणयीको स्िीकृधतभण भणत्र प्रमोग हनुे गयेको य मस्तो 
अधबरेिको विियण अद्यणिधधक यणख्न ेगयेको। 

१     

जम्भण ९     
 

२.४ अनगुभन, भूल्मणङ्कन तथण रेिणऩयीऺण 

विियण 

  

अङ्क बणय 

ऩूणणाङ्क 

प्रणप्तणङ्क 

छ 
(१) 

छैन 

(०) 
(क) प्रविमण व्मिस्थणऩन सम्फन्धी सूचक 

१.  भन्त्रणरमरे भणतहतकण कणमणारमहरु सभेतको फजेट तथण कणमािभ कणमणान्िमनको चौभणधसक 
य िणवषाक प्रगधत सभीऺण गरयएको। 

१     

२.  आन्तरयक रेिणऩयीऺणरे औॊल्मणएकण कैवपमतरणई अखन्तभ रेिणऩयीऺण हनु ुआगणिै पर्छ्यौट 
गरयएको।  

१     

३.  आन्तरयक रेिणऩयीऺणको प्रधतिेदनको एक प्रधत अखन्तभ रेिणऩयीऺणकण रणधग िवटने डोय 
िण भहणरेिण ऩयीऺकरे तोकेको व्मखि िण धनकणमरणई उऩरधध गयणइएको।  

१     

४.  कणमणारम ऩरयसयधबत्र सफैरे देख्न े स्थणनभण अद्यणिधधक नणगरयक फडणऩत्र यणखिएको। १     

५. भहणरेिण ऩयीऺकको कणमणारमफणट रेिणऩयीऺणको प्रणयखम्बक प्रधतिेदनभण औल्मणईएकण 
विषमहरुको प्रधतविमण ऩैंतीस ददनधबत्र भहणरेिण ऩयीऺकको कणमणारमभण ऩेश गरयएको। 

१     

६.  प्रदेश रेिण धनमन्त्रक कणमणारमको फेरुज ुव्मिस्थणऩन सूचनण प्रणणरीभण फेरुजकुो रगत प्रविि 
गरयएको। 

१     

 

७.  दैधनक भ्रभणभण िवटन ेकभाचणयीरे भ्रभण ऩिणत भ्रभणको उदे्दश्म, उऩरखव्ध, सभस्मण य सझुणि 
सवहतको भ्रभण प्रधतिेदन ऩेश गनन गयेको अधबरेि यणखि सोको कणमणान्िमन हनुे गयेको। 

 

१     

जम्भण ७     

 (ि) नधतजण व्मिस्थणऩन सम्फन्धी सूचक 
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१. कूर फेरुजकुो कखम्तभण ऩचणस प्रधतशत फेरुज ुसॊम्ऩयीऺण गरयएको। १     

२. विकणस आमोजनण तथण ऩरयमोजनणको अनगुभन बएको। १     

३. कणमणारमफणट सम्ऩणदन बएको कणभ कणयफणहीको विषमभण सिासणधणयणरणई जणनकणयी सूचनण 
अधधकणयी भणपा त  सूचनण ददन ेगरयएको।  

१     

४.  कणमणारमको सेिण प्रिणहको सम्फन्धभण िषाको कम्तीभण एकऩटक सणिाजधनक सनुिुणइा गनन 
गरयएको। 

१     

५. भन्त्रणरम य भणतहतकण धनकणमफणट हनु े गयेको कणभ कणयफणहीको विषमरणई अनगुभन गना  
िणवषाक अनगुभन कणमामोजननण तमणय गयी कणमामोजनण अनसुणय अनगुभन हनुे गयेको ।  

१     

जम्भण ५     

(ग) वित्तीम अनशुणसन जोखिभ सम्फन्धी सूचक 

१. आधथाक कणयोिणयको रेिणऩयीऺण प्रधतिेदनभण िेरुजकुो अङ्क गत आ.ि. को तरुनणभण दइुा 
प्रधतशत बन्दण कभ यहेको। 

१     

२. आफ्नो कणमणारमफणट सम्ऩणदन गरयने कणमा सम्ऩणदन, वित्तीम प्रणणरी व्मिखस्थत य प्रबणिकणयी 
फनणउन आन्तरयक धनमन्त्रण प्रणणरी स्थणऩनण बएको। 

१     

३.  गत आ.ि. सम्भको असरु गनुा ऩनन फेरुज ुअसरु गना आिश्मक प्रविमण शरुु गयेको। १     

जम्भण ३     

२.५  यणजस्ि ऩरयचणरन तथण फणॉडपणॉट  

विियण 

अङ्क बणय 

ऩूणणाङ्क 

प्रणप्तणङ्क 

छ 
(१) 

छैन 

(०) 
(क)  प्रविमण व्मिस्थणऩन सम्फन्धी सूचक 

१. भन्त्रणरमफणट सिणधरत कोषहरू प्रदेश  कणननु फभोखजभ सञ् चणरनभण आएको य सोही कणनून 
फभोखजभ िचा हनु ेगयेको। 

१     

२. ऩणॉच हजणय बन्दण फढी यकभको यणजस्ि फैंक भणपा त भणत्र सॊकरन गनन गयेको। १     

३. प्रदेश आधथाक ऐनभण तोवकएकण यणजस्ि दय भन्त्रणरम िण कणमणारमको िेफसणईट िण सूचनण 
ऩणटीभण सणिाजधनक गयेको। 

१   

जम्भण ३     

(ि) नधतजण  व्मिस्थणऩन सम्फन्धी सूचक  

१. भन्त्रणरम य भणतहतको धनकणमफणट सभविगत रूऩभण  यणजस्ि आम्दणनीफणट हयेक िषा कम्तीभण 
दश प्रधतशतकण दयरे यणजस्ि िवृि  बएको। 

१     

२. यणजश्व प्रणणरीरणइा विद्यतुीम प्रणणरीभण आफि गयी आम्दणनी यधसद विद्यतुीम प्रणणरीफणट जणयी 
गनन गरयएको। 

१     

३. सेिणग्रणहीरे फझुणउन ुऩनन यणजस्ि कणमणारमभण बौधतक रुऩभण उऩखस्थत नबई विद्यतुीम बिुणनी 
प्रणणरीफणट बिुणनी गना सक्न ेव्मिस्थण गरयएको। 

१     

जम्भण ३     

(ग) वित्तीम अनशुणसन जोखिभ सम्फन्धी सूचक 
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विियण अङ्क बणय 

१. प्रणप् त बएको यणजस्ि सोही ददन िण बोधरऩल्टै फैंकभण जम्भण हनु ेगयेको। १     

२. सेिणग्रणहीफणट धरनऩुनन यणजस्ि बन्दण कभ िण  फढी यकभ नधरएको। १     

३. दैधनक रुऩभण उठेको यणजस्िको सम्फन्धभण दैधनक वकतणि िडण गयी कणमणारम प्रभिुफणट 
प्रभणखणत गयणई यणिेको। 

१   

जम्भण ३     

कुर जम्भण ७२   

द्रिव्म:  भणधथ उल्रेखित सूचकहरु कुनै भन्त्रणरम िण कणमणारमभण भूल्मणङ्कन प्रमोजनको रणधग सन्दधबाक नबएभण भूल्मणङ्कनको 
अङ्कबणयभण सणन्दधबाक छैन बने्न धफकल्ऩ चमन गयी कुर जम्भण ऩूणणाङ्कफणट उि धफकल्ऩ घटणई धनधणायण हनु े य सोही 
फभोखजभ प्रणप् तणङ्क प्रधतशत गणनण गरयनेछ। 
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अनसूुची–३ 

(दपण ६ सॉग सम्फखन्धत) 

प्रदेशको वित्तीम जोखिभको एकीकृत रेिणजोिण भूल्मणङ्कनकण  सूचकहरू य अङ्क गणनण 
 
1. मोजनण तजुाभण, िणवषाक कणमािभ तथण फजेट व्मिस्थणऩन  

सूचक 

नधतजण 

कभजोय  (०) सणभणन्म  (१) उत्तभ  (२) 
प्रभणणीकयणको 
आधणय य स्रोत 

1. आधथाक 
कणमाविधध 
कणनून 
तजुाभण 

प्रदेश आधथाक 
कणमाविधध तथण 
वित्तीम 
उत्तयदणवमत्ि 
सम्फन्धी 
कणनूनको तजुाभण 
नबएको। 

प्रदेश आधथाक कणमाविधध तथण 
वित्तीम उत्तयदणवमत्ि सम्फन्धी 
कणनूनको तजुाभण बएको। 

(आधणय १) 

प्रदेश आधथाक कणमाविधध 
तथण वित्तीम उत्तयदणवमत्ि 
सम्फन्धी कणनूनको 
तजुाभण गयी मसरणइा 
कणमणान्िमनभण 
ल्मणइएको। 

(आधणय १,२) 

1. प्रदेश आधथाक 
कणमाविधध 
तथण वित्तीम 
उत्तयदणवमत्ि 

सम्फन्धी 
कणनूनको 
यणजऩत्र, 

2. िणवषाक 
सशुणसन 
प्रधतिेदनभण 
बएको 
व्मिस्थण। 

2. आिधधक 

मोजनण 
आिधधक मोजनण 
धनभणाण 

नबएको। 

 

 

 

आिधधक मोजनण धनभणाण बई 

मसको आधणयभण ऩरयमोजनण 
फैंकभण आमोजनण प्रविवि 
गरयएको। 

(आधणय १,२) 

आिधधक मोजनणकण 
आधणयभण धनभणाण गरयएको 
ऩरयमोजनण फैंकरणई 

िणवषाक मोजनणभणपा त 

कणमणान्िमनभण 
ल्मणइएको। 

(आधणय १,२,३) 

1. आिधधक 

मोजनण 
2. ऩरयमोजनण 

फैंक 

3. िणवषाक 

विकणस 

कणमािभ 

3. भध्मभकणरीन 
िचा सॊयचनण 

भध्मभकणरीन 
िचा सॊयचनण 
धनभणाण  
नबएको। 

भध्मभकणरीन िचा सॊयचनण 
तमणय गदणा आिधधक मोजनणभण 
आधणरयत यहेको। 

(आधणय १,२) 

आिधधक मोजनणभण 
आधणरयत भध्मभकणरीन 
िचा सॊयचनणरणइा 
कणमणान्िमनभण 
ल्मणइएको। 

(आधणय १,२,३) 

1. आिधधक 
मोजनकण 
दस्तणिेज 

2. भध्मभकणरीन 
िचा सॊयचनण 

3. सबणभण ऩेस 
बएको  

4. िणवषाक नीधत 

तथण 
कणमािभ 

चणरू आधथाक 

िषाको िणवषाक 

धनधत तथण 
कणमािभ  गत 

आधथाक िषाभण 
ऩणरयत नबएको 

चणरू आधथाक िषाको िणवषाक धनधत 

तथण कणमािभ  गत आधथाक 

िषाभण ऩणरयत बएको 
(आधणय १) 

चणरू आधथाक िषाको रणधग 

गत आधथाक िषाभण ऩणरयत 

नीधत तथण कणमािभभण 
भध्मकणरीन िचा सॊयचनण  
/िणवषाक कणमािभ सभेत 

तमणय गरयएको 

1. प्रदेश 

सबणफणट 

ऩणरयत फजेट 

नीधत तथण 
कणमािभ 

2. भध्मकणरीन 
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(आधणय १,२) िचा 
सॊयचनणको 
विियण 

5. वित्तीम 

सभणनीकयण 

अनदुणन 

सम्फन्धी 
कणनून 

नेऩणरको 
सॊविधणनको धणयण 
६० को उऩधणयण 
(५) य 

अन्तयसयकणयी 
वित्त व्मिस्थणऩन 

ऐन, २०७४ को 
दपण  ८  

फभोखजभ 

प्रदेशफणट 

स्थणनीम तहभण 
हस्तणन्तयण हनुे 
वित्तीम 

अनदुणनसम्फन्धी 
कणनून तजुाभण 
नगयेको। 

नेऩणरको सॊविधणनको धणयण ६० 

को उऩधणयण (५) य अन्तयसयकणयी 
वित्त व्मिस्थणऩन ऐन, २०७४ 

को दपण ८ फभोखजभ प्रदेशफणट 

स्थणनीम तहभण हस्तणन्तयण हनुे 
वित्तीम अनदुणनसम्फन्धी कणनून 

तजुाभण गयेको। 

(आधणय १) 

नेऩणरको सॊविधणनको धणयण 
६० को उऩधणयण (५) य 

अन्तय सयकणयी वित्त 

व्मिस्थणऩन ऐन, २०७४ 

को दपण ८  फभोखजभ 

प्रदेशफणट स्थणनीम तहभण 
हस्तणन्तयण हनुे वित्तीम 

अनदुणन सम्फन्धी कणनून 

तजुाभण गयी सो फभोखजभ 

वित्तीम सभणनीकयण 

अनदुणन  हस्तणन्तयण हनुे 
गयेको। 

(आधणय १ य २) 

1. कणनूनको 
यणजऩत्र 

2. वित्तीम 

सभणनीकयण 

अनदुणनको 

हस्तणन्तयण
को विियण 

6. ससता 
अनदुणन 

सम्फन्धी 
कणनून 

अन्तयसयकणयी 
वित्त व्मिस्थणऩन 

ऐन, २०७४ को 
दपण  ९  

फभोखजभ 

प्रदेशफणट 

स्थणनीम तहभण 
हस्तणन्तयण हनुे 
ससता अनदुणन 

वितयण सम्फन्धी 
कणमाविधध तजुाभण 
नगयेको । 

अन्तयसयकणयी वित्त व्मिस्थणऩन 

ऐन, २०७४ को दपण ९  

फभोखजभ प्रदेशफणट स्थणनीम 

तहभण हस्तणन्तयण हनुे ससता 
अनदुणन सम्फन्धी कणमाविधी 
तजुाभण गयेको। 

(आधणय १) 

अन्तयसयकणयी वित्त 

व्मिस्थणऩन ऐन, २०७४ 

को दपण ९ फभोखजभ 

प्रदेशफणट स्थणनीम तहभण 
हस्तणन्तयण हनुे ससता 
अनदुणन सम्फन्धी 
कणमाविधी तजुाभण गयी 
सोफभोखजभ ससता अनदुणन 

कणमणान्िमन हनुे गयेको। 

(आधणय १ य २) 

1. कणनूनको 
प्रधतधरवऩ 

2. ससता 
अनदुणनको 
वितयण यकभ 

7. विशेष 
अनदुणन 

गत आिभण 
नेऩणर 

सयकणयफणट 

प्रणप् त विशेष 

अनदुणनको यकभ 

ऩचणस 
प्रधतशतबन्दण 
कभ  िचा 
बएको । 

गत आ.ि. भण नेऩणर 

सयकणयफणट प्रणप् त विशेष 

अनदुणनको यकभ ऩचहत्तय 
प्रधतशतबन्दण कभ िचा  
बएको। 

(आधणय १) 

गत आ .ि भण नेऩणर 

सयकणयफणट प्रणप् त विशेष 

अनदुणनको यकभ शत 
प्रधतशत  िचा बएको। 

(आधणय १) 

1. िणवषाक प्रगधत 
सभीऺण 
प्रधतिेदन य 
आधथाक 
विियण 
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8. सभऩूयक 
अनदुणन 

गत आिभण 
नेऩणर 

सयकणयफणट 

प्रणप् तसभऩूयक 

अनदुणनको यकभ 

ऩचणस 
प्रधतशतबन्दण 
कभ  िचा 
बएको। 

गत आिभण नेऩणर सयकणयफणट 

प्रणप् त सभऩूयक अनदुणनको  
यकभ ऩचहत्तय प्रधतशतबन्दण 
कभ  िचा  बएको। 

(आधणय १) 

गत आ ि भण नेऩणर 

सयकणयफणट प्रणप् त 
सभऩयुक अनदुणनको यकभ 

शतप्रधतशत  िचा 
बएको। 

(आधणय १) 

1. िणवषाक प्रगधत 
सभीऺण 
प्रधतिेदन य 
आधथाक 
विियण 

9. सशता 
अनदुणन 

गत आ.ि. भण 
नेऩणर 

सयकणयफणट 

प्रणप् त बई िचा 
हनु नसकेको 
सशता अनदुणनको 
यकभ नेऩणर 

सयकणयभण वपतणा 
नबएको। 

गत आ.ि. भण नेऩणर 

सयकणयफणट प्रणप् त बई िचा हनु 

नसकेको सशता अनदुणनको यकभ 

नेऩणर सयकणयभण वपतणा बएको। 

(आधणय १) 

गत आ.ि. भण नेऩणर 

सयकणयफणट प्रणप् त बई 

िचा हनु नसकेको सशता 
अनदुणनको यकभ नेऩणर 

सयकणयभण वपतणा हनुकण 
सणथै मस्तो आमोजनण 
कणमणान्िमनभण वढरणइा 
गनन य िचा नगनन 
धनकणमरणइा सचेत 
गयणइएको। (आधणय १ 
य २) 

1. िणवषाक प्रगधत 
सभीऺण 
प्रधतिेदन य 
आधथाक 
विियण, 

2. सचेत िण 
कणयफणही 
गयेको 
विियण 

 

२. कणमणान्िमन ऺभतण तथण व्मिस्थणऩन  

सूचक 

नधतजण 

कभजोय  (०) सणभणन्म  (१) उत्तभ  (२) 
प्रभणणीकयणको आधणय 

य स्रोत 

1. िचा 
भणऩदण्ड 

प्रदेश सयकणयको िचा 
सम्फन्धी भणऩदण्ड 
(नभास) तमणय 
नबएको। 

प्रदेश सयकणयको िचा 
सम्फन्धी भणऩदण्ड 
(नभास) तमणय बएको। 

(आधणय १) 

िचा भणऩदण्ड 
कणमणान्िमनभण आएको। 

(आधणय १,२) 

1. िचा भणऩदण्डको 
प्रदेश यणजऩत्र 

2. िणवषाक सशुणसन 
प्रधतिेदनभण 
बएको मस 
सम्फन्धी प्रगधत 
विियण 

2. िरयद 

मोजनण 
भन्त्रणरमहरूरे िणवषाक 

िरयद मोजनण धनभणाण 

नगयेको 
 

भन्त्रणरमहरूरे िणवषाक 

िरयद मोजनण धनभणाण 

गयेको 
(आधणय १) 

भन्त्रणरमहरूरे िणवषाक 

िरयद मोजनण धनभणाण गयी 
सो आधणयभण भणत्र िरयद 

गनन गयेको 
(आधणय १,२) 

1. स्िीकृत िणवषाक 

िरयद मोजनण 
2.  िणवषाक 

िरयदको अिस्थण 

3. वित्तीम 

प्रगधत 

प्रदेश सयकणयको 
सभविगत  वित्तीम प्रगधत 

सणठी प्रधतशतसम्भ 

प्रदेश सयकणयको 
सभविगत  वित्तीम प्रगधत 

असी प्रधतशतसम्भ  

प्रदेश सयकणयको 
सभविगत  वित्तीम प्रगधत  

असी  प्रधतशतबन्दण फढी  

1. िणवषाक प्रगती 
प्रधतिेदन 
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यहेको यहेको  
(आधणय १) 

यहेको  
(आधणय १) 

 

३. रेिणङ्कन प्रधतिेदन तथण रेिणऩयीऺण  

सूचक 

नधतजण 

कभजोय  (०) सणभणन्म  (१) उत्तभ  (२) 
प्रभणणीकयणको 
आधणय य स्रोत 

1. प्रणदेखशक 
भन्त्रणरम 
फजेट 
सूचनण 
प्रणणरी को 
प्रमोग 

प्रदेश सयकणयकण 
प्रणदेखशक भन्त्रणरम 
फजेट सूचनण प्रणणरी  
रणई प्रमोगभण 
नल्मणएको 
 

प्रदेश सयकणयको सफै 

धनकणमरे प्रणदेखशक 
भन्त्रणरम फजेट सूचनण 
प्रणणरी  प्रमोगभण 
ल्मणएको 
(आधणय १) 

प्रदेश सयकणयको फजेट 
प्रणदेखशक भन्त्रणरम फजेट 
सूचनण प्रणणरी भणपा त 
प्रविि बएको य  िचाको  
रणधग एवककृत सयकणयी 
रेिण प्रणणरी  प्रमोगभण 
ल्मणएको (आधणय १) 

1. प्रदेश 

सयकणयको 
िणवषाक प्रगधत 

प्रधतिेदन 

2. आम 

व्ममको 
प्रऺेऩण 

अन्तय सयकणयी वित्त 

व्मिस्थणऩन ऐन, 

२०७४ को दपण १८ 

फभोखजभ प्रदेशरे 

आगणभी आधथाक िषाकण 
रणधग आम-व्ममको 
प्रऺेऩण नगयेको 

अन्तय सयकणयी वित्त 

व्मिस्थणऩन ऐन, २०७४ 

को दपण १८ फभोखजभ 

प्रदेशरे आगणभी आधथाक 

िषाकण रणधग आम-

व्ममको प्रऺेऩण गयी 
आफ्नो िेफसणइटभण 
यणिेको 
(आधणय १) 

अन्तय सयकणयी वित्त 

व्मिस्थणऩन ऐन, २०७४ 

को दपण १८ फभोखजभ 

प्रदेशरे आगणभी आधथाक 

िषाकण रणधग आम-व्ममको 
प्रऺेऩण गयी  प्रऺेऩण 

गरयएको तथ्मणङ्क सवहतको 
विियण चणर ु आधथाक 

िषाको ऩौष भसणन्तधबत्र 

सॊखघम अथा भन्त्रणरमभण 
ऩेस गयेको य मसरणई 

आफ्नो िेफसणइटभण सभेत 

यणिेको  (आधणय १-२) 

1. आम व्ममको 
प्रऺेऩण 

2. अथा 
भन्त्रणरमभण 
ऩठणइएको 
प्रभणण 

 

3. िणवषाक 

प्रगधत 

सभीऺण  

अन्तय-सयकणयी वित्त 
व्मिस्थणऩन ऐन, 
२०७४ को दपण 
३०.३ को प्रणिधणन 

अनरुूऩ आम व्मम य 

फजेट कणमणान्िमनको 
फणयेभण गत आ.ि.को 
कणधताक भसणन्तसम्भ 

िणवषाक सभीऺण नगयेको   

अन्तय-सयकणयी वित्त 
व्मिस्थणऩन ऐन, 
२०७४ को दपण 
३०.३ को प्रणिधणन 

अनरुूऩ गत आ.ि.को 
कणधताक भसणन्तसम्भ 

िणवषाक सभीऺण गयेको 
(आधणय १)   

अन्तय-सयकणयी वित्त 
व्मिस्थणऩन ऐन, २०७४ 
को दपण ३० को ३ 
िभोखजभ गत आिभण 
िणवषाक सभीऺण गयी 
कणधताक भसणन्तधबत्रभण 
िणवषाक प्रगधत सभीऺण 
प्रधतिेदनरणई 
िेफसणइटफणट सणिाजधनक 
गरयएको 
(आधणय १,२) 

1. िणवषाक प्रगधत 

सभीऺण 
प्रधतिेदन 

2. िेफसणइटको 
प्रभणण 
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4. चौभणधसक 

प्रगधत 

सभीऺण  

अन्तय-सयकणयी वित्त 

व्मिस्थणऩन ऐन, 

२०७४ को दपण ३२ 

फभोखजभ प्रदेशरे 

आपूरे गयेको आम-

व्ममको चौभणधसक 

विियण चौभणधसक 

अिधध सवकएको एक 

भवहनणधबत्र सॊघीम अथा 
भन्त्रणरमसभऺ ऩेस 

नगयेको  
 

अन्तय-सयकणयी वित्त 

व्मिस्थणऩन ऐन, २०७४ 

को दपण ३२ फभोखजभ 

प्रदेशरे आपूरे गयेको 
आम-व्ममको चौभणधसक 

विियण चौभणधसक अिधध 

सवकएको एक 

भवहनणधबत्र सॊघीम अथा 
भन्त्रणरम सभऺ ऩेस 

गयेको  
(आधणय १) 

अन्तय-सयकणयी वित्त 

व्मिस्थणऩन ऐन, २०७४ 

को दपण ३२ फभोखजभ 

प्रदेशरे आपूरे गयेको 
आम-व्ममको चौभणधसक 

विियण चौभणधसक अिधध 

सवकएको एक भवहनणधबत्र 

सॊघीम अथा भन्त्रणरम 

सभऺ ऩेस गयी आफ्नो 
िेफसणइटफणट सभेत 

मसरणई सणिाजधनक गयेको  
(आधणय १ , २) 

१. चौभणधसक 

प्रगधत प्रधतिेदन 

२. िेफसणइटको 
प्रभणण 

5. सखित 
कोष 
प्रधतिेदन 

प्रदेश  सखित कोषको 
आम-व्ममको 
चौभणधसक विियण 
भहणरेिण ऩयीऺकको 
कणमणारमफणट स्िीकृत 
ढणॉचणभण तमणय गयी 
चौभणधसक अिधध 
सवकएको ऩन्र 
ददनधबत्र नेऩणर 
सयकणय अथा 
भन्त्रणरमभण ऩेस 
नगयेको। 

प्रदेश  सखित कोषको 
आम-व्ममको चौभणधसक 
विियण भहणरेिण 
ऩयीऺकको 
कणमणारमफणट स्िीकृत 
ढणॉचणभण तमणय गयी 
चौभणधसक अिधध 
सवकएको ऩन्र ददनधबत्र 
नेऩणर सयकणय अथा 
भन्त्रणरमभण ऩेस 
गयेको। 

(आधणय १) 

अन्तय-सयकणयी वित्त 
व्मिस्थणऩन ऐनको दपण 
३२ प्रदेश  सखित 
कोषको आम-व्ममको 
चौभणधसक विियण (१) 
भहणरेिण ऩयीऺकको 
कणमणारमफणट स्िीकृत 
ढणॉचणभण तमणय गयी (२) 
चौभणधसक अिधध 
सवकएको ऩन्र ददनधबत्र 
सॊघीम अथा भन्त्रणरमभण 
ऩेस गयेको य मसरणइा 
िेिसणइटभण सभेत 
सणिाजधनक गयेको। 

(आधणय १ ,२) 

१. सखित कोषको 
विियण ऩठणएको 
प्रभणण, 

२. िेफसणइटभण 
यहेको सखित 
कोषको प्रधतिेदन 

6. फेरूज ु भहणरेिण ऩयीऺकको 
िणवषाक प्रधतिेदनभण 
औॊल्मणएकण फेरूजकुण 
सम्फन्धभण प्रदेश 
सबणको रेिण 
सधभधतभण छरपर 
नबएको। 

भहणरेिण ऩयीऺकको 
िणवषाक प्रधतिेदनभण 
औॊल्मणएकण फेरूजकुण 
सम्फन्धभण प्रदेश 
सबणको रेिण सधभधतभण 
छरपर बएको। 

(आधणय १) 

भहणरेिण ऩयीऺकको 
िणवषाक प्रधतिेदनभण 
औल्मणएकण फेरूजकुण 
सम्फन्धभण प्रदेश सबणको 
रेिण सधभधतभण छरपर 

बइा प्रणप् तसझुणि 
कणमणान्िमनभण आएको । 

 (आधणय १ ,२) 

1. रेिण 
सधभधतको 
प्रधतिेदन। 

2. प्रदेश  
सबणको 
प्रधतिेदन। 

7. सम्ऩखत्तको 
अधबरेि 

प्रदेश सयकणयको 
अचर तथण ऩूॉजीगत 
सम्ऩखत्तहरूको िणवषाक 
अद्यणिधधक एकीकृत 
विियण तमणय 
नबएको। 

प्रदेश सयकणयको अचर 
तथण ऩूॉजीगत 
सम्ऩखत्तहरूको िणवषाक 
अध्मणिधधक एकीकृत 
विियण तमणय बएको। 

(आधणय १) 

प्रदेश सयकणयको अचर 
तथण ऩूॉजीगत 
सम्ऩखत्तहरूको िणवषाक 
अद्यणिधधक एकीकृत 
विियण तमणय गयी 
िेफसणइटभण सभेत 

1. एकीकृत 
सम्ऩखत्त 
विियणको 
प्रधतिेदन 

2. भखु्मभन्त्री 
तथण 
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सणिाजधनक गरयएको।  

(आधणय १,२) 
भखन्त्रऩरयषद् 
कणमणारमको 
िेफसणइटभण 
यहेको  
प्रदेशको 
एकीकृत 
सम्ऩखत्तको 
विियण। 

 

४. अनगुभन, भूल्मणङ्कन तथण प्रधतिेदन  

सूचक 

नधतजण 

कभजोय  (०) सणभणन्म (१) उत्तभ (२) 
प्रभणणीकयणको 
आधणय य स्रोत 

1. अनगुभन 

तथण 
सऩुरयिेऺ
ण मोजनण 

भन्त्रणरमरे िणवषाक 

अनगुभन तथण 
सऩुरयिेऺण मोजनण 
तमणय नगयेको  
 

 

भन्त्रणरमरे िणवषाक 

अनगुभन तथण 
सऩुरयिेऺण मोजनण तमणय 

गयेको 
(आधणय १) 

भन्त्रणरमरे िणवषाक 

अनगुभन तथण सऩुरयिेऺण 

मोजनण तमणय गयी 
कणमणान्िमनभण ल्मणएको 
(आधणय १, २) 

1. अनगुभन तथण 
सऩुरयिेऺण 

मोजनण य  

2.  अनगुभन तथण 
सऩुरयिेऺण 

प्रधतिेदन   

 

2. फेरुज ु प्रदेशको सभविगत 

फेरुज ु कुर आधथाक 

कणयोफणयको दइुा 
प्रधतशतबन्दण फढी 
यहेको। 

प्रदेशको सभखस्टगत 

फेरुजू कूर आधथाक 

कणयोफणयको दइुा प्रधतशत 

बन्दण कभ यहेको। 

(आधणय १) 

प्रदेशको सभविगत फेरुजू 

कूर आधथाक कणयोफणयको 
दइुा प्रधतशत बन्दण कभ 

यहेको य सयकणयी फणॉकी 
सयह असरु गनुाऩनन फेरुज ु

शून्म यहेको। 

(आधणय १) 

1. भहणरेिण 
ऩयीऺकको 
अखन्तभ 

रेिणऩयीऺण 

प्रधतिेदन 

3. आचणय 
सॊवहतण 

प्रदेश सयकणयरे 
सणिाजधनक 
ऩदणधधकणयीको आचणय 
सॊवहतण तमणय नगयेको 

प्रदेश सयकणयरे 
सणिाजधनक 
ऩदणधधकणयीको आचणय 
सॊवहतण तमणय गयेको 
(आधणय १) 

प्रदेश सयकणयरे 
सणिाजधनक ऩदणधधकणयीको 
आचणय सॊवहतण तमणय 
गनाकण सणथै आचणय 
सॊवहतणभण वित्तीम आचणय 
सॊवहतणकण विषम सभेत 
सभणिेश बई 
कणमणान्िमनभण 
ल्मणइएको। (आधणय 

२,३) 

1. आचणय 
सॊवहतणको 
दस्तणिेज 

2. वित्तीम आचणय 
सॊवहतणको 
प्रधतिेदन 

3. प्रदेश 
सयकणयको 
सशुणसन 
प्रधतिेदन 
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५.  यणजस्ि ऩरयचणरन तथण फणॉडपणॉट  

सूचक 

नधतजण 

कभजोय  (०) सणभणन्म (१) उत्तभ (२) 
प्रभणणीकयणको 
आधणय य स्रोत 

1. यणजस्ि 

सॊकरन 

प्रदेशको आन्तरयक 

आम गत आिभण बन्दण 
नफढेको 
 

 

प्रदेशको आन्तरयक आम 

गत आिभण  बन्दण ऩणॉच 
प्रधतशतबन्दण कभरे फवृि 
बएको 
(आधणय १) 

प्रदेशको आन्तरयक आम 

गत आ.ि.भण  बन्दण ऩणॉच 

प्रधतशतबन्दण फढीरे  फवृि 
बएको 
(आधणय १) 

1. प्रदेश 

सयकणयको 
िणवषाक 

आधथाक 

विियण  

 

2. यणजस्ि 

फणॉडपणॉट
को यकभ 

सिणयी सणधनको 
कयफणट ऊठेको यकभ 

स्थणनीम तहरणई 

वितयण नगयेको 
स्थणनीम तहफणट प्रणप् त 
गनुाऩनन भनोयञ्जन कय, 

विऻणऩन कय, घय जग्गण 
दतणा कयफणट ऩणउन ु
ऩनन यकभ प्रणप् त 
नगयेको 

सिणयी सणधनको स्थणनीम 

तहको वहस्सण स्थणनीम 

तहरणई उऩरधध 

गयणइएको 
(आधणय १) 

सिणयी सणधन कयको 
स्थणनीम तहको वहस्सण 
उऩरधध गयणईएको य 
स्थणनीम तहफणट प्रणप् त 
गनुाऩनन सणझण अधधकणयको 
कयको वहस्सण प्रदेशरे प्रणप् त 
गयेको । 

(आधणय १) 

1. प्रदेश 

सयकणयको 
िणवषाक 

आधथाक 

विियण  

 

3. यणजस्ि 

फणॉडपणॉट
को 
यकभको 
विकणसभण 
उऩमोग  

अन्तय-सयकणयी वित्त 

व्मिस्थणऩन ऐन, 

२०७४ को दपण २१ 

फभोखजभ प्रदेशरे 

आपूरे उठणएको 
यणजस्ि यणजस्ि 

फणॉडपणॉटफणट प्रणप् त हनुे 
यकभसवहतको कुर 

यणजस्ि यकभ 

प्रशणसधनक िचाभण भणत्र 

उऩमोग गयेको 

अन्तय-सयकणयी वित्त 

व्मिस्थणऩन ऐन, २०७४ 

को दपण २१ फभोखजभ 

प्रदेशरे आपूरे उठणएको 
यणजस्ि यणजस्ि 

फणॉडपणॉटफणट प्रणप् त हनुे 
यकभ सवहतको कुर 

यणजस्ि यकभफणट  

प्रशणसधनक  िचा ऩूयण 
गयी फणॉकी यकभ विकणस 

धनभणाण कणमाभण उऩमोग 

गयेको 
(आधणय १) 

अन्तय-सयकणयी वित्त 

व्मिस्थणऩन ऐन, २०७४ 

को दपण २१ फभोखजभ 

प्रदेशरे आपूरे उठणएको 
यणजस्ि यणजस्ि 

फणॉडपणॉटफणट प्रणप् त हनुे 
यकभ सवहतको कुर 

यणजस्ि यकभफणट  

प्रशणसधनक िचा ऩूयण गयी 
फणॉकी यकभ  विकणस 

धनभणाण कणमाभण उऩमोग 

गयेको  य मस्तो यकभको 
वहस्सण गत आ.ि.भण बन्दण 
चणर ुआ.ि. भण फढी यहेको   
(आधणय २) 

1. फजेट 
ऩखुस्तकण 

2. प्रदेश 

सयकणयको 
िणवषाक सभीऺण 
प्रधतिेदन य 

िणवषाक 

आधथाक 

विियण 
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अनसूुची-४ 
(दपण ७ को उऩदपण (३) सॉग सम्फखन्धत) 

भन्त्रणरमको वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कन नधतजणको ढणॉचण 

 

धस.न. विषम ऺते्र 

 
 
 

सूचक 
ऺते्र 
कूर 
सॊख्मण 
/अङ्क 

सूचक ऺते्रगत  
सॊख्मण /अङ्क य 
प्रणप् तणङ्क  

सूचकगत प्रणप्तणङ्क  

कुर 
प्रणप् तण
ङ्क 

प्रविमणको 
सूचक 

नधतजण  
को 
सूचक 

वित्तीम 
अनशुणसन 
जोखिभ 
सम्फन्धी 
सूचक  

१ 

सूचक ऺेत्र १: मोजनण 
तजुाभण, फणवषाक कणमािभ 
तथण फजेट व्मिस्थणऩन 

१६ 

तह सॊख्मण=> ५ ४ ७ 

  

प्रणप् तणङ्क=>    

२ 

सूचक ऺेत्र २ : 
कणमणान्िमन ऺभतण तथण 
व्मिस्थणऩन 

१७ 
तह सॊख्मण=> ५ ५ ७ 

  
प्रणप् तणङ्क=>    

३ 

सूचक ऺेत्र ३ : रेिणङ्कन 
प्रधतिेदन तथण  
रेिणऩयीऺण 

१५ 
तह सॊख्मण=> ३ ३ ९ 

  

प्रणप् तणङ्क=>    

४ 

सूचक ऺेत्र ४ : 
अनगुभन, भूल्मणङ्कन तथण 
प्रधतिेदन  

१५ 
तह सॊख्मण=> ७ ५ ३ 

  

प्रणप् तणङ्क=>    

५ 
सूचक ऺेत्र ५ : यणजस्ि 
ऩरयचणरन तथण फणॉडपणॉट  

९ 
तह सॊख्मण=> ३ ३ ३ 

  
प्रणप् तणङ्क=>    

कुर जम्भण ७२       
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अनसूुची-५ 

(दपण ७ उऩदपण (३) सॉग सम्फखन्धत) 
प्रदेशको वित्तीम जोखिभ एकीकृत रेिणजोिण भूल्मणङ्कनको ढणॉचण 

 

सूचकहरु सूचक सॊख्मण अङ्कबणय 
प्रणप् तणङ्क जम्भण 

प्रणप् तणङ्क अिस्थण १ अिस्थण २ अिस्थण ३ 

सूचक ऺेत्र १: मोजनण तजुाभण, 
फणवषाक कणमािभ तथण फजेट 
व्मिस्थणऩन ९ 18         

सूचक ऺेत्र २: कणमणान्िमन 
ऺभतण तथण व्मिस्थणऩन 3 6         

सूचक ऺेत्र ३: रेिणॊङ्कन 
प्रधतिेदन तथण रेिणऩयीऺण 7 14         

सूचक ऺेत्र ४: अनगुभन, 

भूल्मणङ्कन तथण प्रधतिेदन 3 6         

सूचक ऺेत्र ५: यणजस्ि 
ऩरयचणरन तथण फणॉडपणॉट 3 6         

कुर जम्भण  २५ ५०         
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अनसूुची-६ 
(दपण ७ को उऩदपण (३) सॉग सम्फखन्धत) 

प्रदेशको वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कन अिस्थण िगीकयण 
 
 

प्रणप् तणङ्क प्रधतशत भूल्मणङ्कन 
चणरीस प्रधतशत सम्भ उच्च जोखिभ 

एकचणरीस देखि भणधथ सणठी प्रधतशत सम्भ भध्म जोखिभ 

एकसट्ठी देखि भणधथ असी प्रधतशत सम्भ न्मून जोखिभ 

असी प्रधतशत बन्दण भणधथ सणभणन्म जोखिभ 
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अनसूुची-७ 

(दपण ७ को उऩदपण (४) सॉग सम्फखन्धत) 
वित्तीम जोखिभ न्मूनीकयण कणमामोजनणभण सभणिेश हनु ेविषम 

 

१. ऩषृ्ठबधूभ 

२. रक्ष्म 

३. उद्देश्म  

४. वित्तीम जोखिभको ऩरयचम 

५. सणिाजधनक वित्तीम व्मिस्थणऩन तथण वित्तीम जोखिभकण आमणभ 

६. वित्तीम जोखिभकण प्रकणय, तह तथण शे्रणी 
७. वित्तीम जोखिभ न्मूनीकयण कणमामोजनणको यणनीधतक प्रणथधभकतण 
८. वित्तीम जोखिभ न्मूनीकयण कणमामोजनणको दणमयण 
९. वित्तीम जोखिभ न्मूनीकयण कणमामोजनणको अिधध 

१०. सणिाजधनक वित्तीम व्मिस्थणऩनसॉग सम्फखन्धत सयोकणयिणरण, सॊस्थणगत सम्फन्ध तथण नणगरयक 
सहबणधगतणको ऩिधत 

११.  वित्तीम जोखिभ भूल्मणङ्कन सणयणॊश  

१२.  वित्तीम जोखिभ न्मूनीकयण कणमामोजनण तजुाभण प्रविमण 
१३.  वित्तीम जोखिभ न्मूनीकयण कणमामोजनण कणमणान्िमन तथण अनगुभन मोजनण 
१४.  वित्तीम जोखिभ न्मूनीकयण कणमामोजनण तजुाभण पणयणभ।  
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अनसूुची-८ 

      (दपण ७ को उऩदपण (४) सॉग सम्फखन्धत) 
वित्तीम जोखिभ न्मूनीकयण कणमामोजनण पणयणभ 

 

१. मोजनण तजुाभण, िणवषाक कणमािभ तथण फजेट व्मिस्थणऩन 

अऩेखऺत नधतजण १: मोजनण, फजेट तथण कणमािभ प्रबणिकणयी  बएको हनु े 

अऩेखऺत ऩरयणणभ सॊकेत नम्फय 
ऩवहचणन बएकण 
सम्बणवित जोखिभ  

जोखिभको 
िगीकयण 

जोखिभ 

न्मूनीकयणकण रणधग 
अिरम्फन गरयन े
उऩणम 

सभम 

सीभण 
भणइरस्टोन/भणऩनको 
आधणय य स्रोत  

खजम्भेिणय 

व्मखि/धनकणम  

१.१ मोजनण 
प्रविमणभण 
सदुृढीकयण 

१.१.१ 

आिधधक मोजनणभण 
आधणरयत बएय 
िणवषाक मोजनण तथण 
कणमािभ तमणय 
नहनु े 

   भध्मभ  

आिधधक मोजनण, 
भध्मभकणरीन िचा 
सॊयचनण य िणवषाक 
फजेट फीच तणरभेर 
गनन  

  

प्रदेश तथण 
भन्त्रणरमगत 
भध्मभकणरीन िचा 
सॊयचनण तमणय 
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. कणमणान्िमन ऺभतण तथण व्मिस्थणऩन  

अऩेखऺत नधतजणन २ : कणमािभ कणमणान्िमनभण सधुणय बएको हनु े 

अऩेखऺत ऩरयणणभ सॊकेत नम्फय 
ऩवहचणन बएकण 
सम्बणवित जोखिभ  

जोखिभको 
िगीकयण 

जोखिभ न्मूनीकयणकण 
रणधग अिरम्फन 
गरयन ेउऩणम 

सभम 

सीभण 
भणइरस्टोन/भणऩनको 
आधणय य स्रोत 

खजम्भेिणय 

व्मखि/धनकणम  

२.१ प्रदेश 
अन्तगातकण धनकणमभण 
सभमभण फजेट 

धनकणसण हनु े
सधुनखिततण 

२.१.१. 

सम्फखन्धत कणमणारमभण 
फजेट अखख्तमणयी 
प्रदणन गना वढरणई 
हनु े

भध्मभ 

प्रदेश भन्त्रणरमगत 
फजेट सूचनण प्रणणरी  
फणट स्ित् फजेटको 
अखख्तमणयी तथण 
धनकणसण हनुे व्मिस्थण 
धभरणउन े 

  

फजेट तमणय तथण 
कणमणािन्मनभण प्रदेश 
भन्त्रणरमगत फजेट 
सूचनण प्रणणरी  ऩूणा 
प्रमोग गरयएको  

  

२.१.२             

२.२. 
२.२.१             

२.२.२.             

२.३ 

२.३.१             

२.३.२             
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३. रेिणङ्कन, प्रधतिेदन तथण रेिणऩयीऺण  

अऩेखऺत नधतजण ३ : सदुृढ रेिणऩणरन, प्रधतिेदन तथण रेिणप्रणणरी  रणगू बएको हनु े 

अऩेखऺत ऩरयणणभ सॊकेत नम्फय 
ऩवहचणन बएकण 
सम्बणवित जोखिभ 

जोखिभको 
िगीकयण 

जोखिभ न्मूनीकयणकण 
रणधग अिरम्फन 
गरयन ेउऩणम 

सभम 

सीभण 
भणइरस्टोन/भणऩनको 
आधणय य स्रोत  

खजम्भेिणय 

व्मखि/धनकणम  

३.१ रेिण 
प्रणणरीभण सधुणय गनन  

३.१.१ 

कणनून फभोखजभ 
तोवकएको 
रेिणऩणरन भणऩदण्ड 
ऩणरनण नबएको  

उच्च 

रेिणऩणरनभण 
एवककृत आधथाक 
सॊकेत तथण रेिण 
पणयभको ऩूणा ऩणरनण  

  

एकीकृत आधथाक 
सॊकेत  प्रमोग तथण 
रेिणङ्कनकण रणधग 

तोवकएको सफ्टिेमय 
प्रमोगभण आई 
सीजीएएसप्रस ऩूणा 
रुऩभण रणगू 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, भूल्मणङ्कन तथण प्रधतिेदन  

अऩेखऺत नधतजण ४ : प्रबणिकणयी वित्तीम अनगुभन, ऩणयदखशातण, जिणपदेवहतणभण फढोत्तयी हनु े 

अऩेखऺत ऩरयणणभ 
सॊकेत 

नम्फय 

ऩवहचणन बएकण 
सम्बणवित जोखिभ  

जोखिभको 
िगीकयण 

जोखिभ न्मूनीकयणकण 
रणधग अिरम्फन 
गरयन ेउऩणम 

सभम 

सीभण 
भणइरस्टोन/भणऩनको 
आधणय य स्रोत 

खजम्भेिणय 

व्मखि/धनकणम  

४.१ अनगुभन 
प्रणणरी सधुणय गयी 
नणधतजणभूरक फनणउन े

४.१.१ 

प्रबणिकणयी अनगुभन 
प्रणणरी विकणस 
नगरयएको   

उच्च 

सूचकभण आधणरयत 
व्मिस्थणऩन सूचनण 
प्रणणरीको विकणस 
गनन 

  

अनगुभन प्रधतिेदन 
तथण व्मिस्थणऩन 
सूचनण प्रणणरी आदद 

  

४.१.२             

४.२ 

४.२.१             

४.२.२             

४.३ 

४.३.१             

४.३.२             
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५.  यणजस्ि ऩरयचणरन तथण फणॉडपणॉट  

अऩेखऺत नधतजणन ५ : प्रदेशको यणजस्ि प्रशणसन तथण व्मिस्थणऩनभण सधुणय बएको हनु े 

अऩेखऺत ऩरयणणभ 
सॊकेत 

नम्फय 

ऩवहचणन बएकण 
सम्बणवित जोखिभ  

जोखिभको 
िगीकयण 

जोखिभ न्मूनीकयणकण 
रणधग अिरम्फन 
गरयन ेउऩणम 

सभम 

सीभण 
भणइरस्टोन/भणऩनको 
आधणय य स्रोत  

खजम्भेिणय 

व्मखि/धनकणम  

५.१ आन्तरयक 
यणजस्ि  

व्मिस्थणऩनभण सधुणय 
गनन  

५.१.१ 

प्रऺेऩण गरयए अनसुणय 
आन्तरयक यणजश्व 
सॊकरन नबएको  

उच्च 

यणजस्ि प्रऺेऩण तथण 
सधुणय मोजनण तमणय 
गयी रणगू गनन  

  
यणजस्ि अध्ममन 
प्रधतिेदन आदद 

  

५.१.२             

५.२ 

५.२.१             

५.२.२             

५.३ 

५.३.१             

५.३.२             

 

  

 


