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मालिकाजजनु गाईँपालिका 

 

 

 

 

 

मालिकाजजनु गाईँपालिकाको अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी लनदेलिका,२०७९  

प्रस्तावनाः 

यस  मालिकाजजुन गाईँ पालिकाबाट सम्पादन गररने कायु लमतब्ययी, प्रभावकारी, लनयलमतता र कायदुक्षतापूणु ढगंवाट 

सम्पादन गनु, लवत्तीय प्रलतवेदन प्रणािीिाइ लवश्वसनीय बनाईन तथा प्रचलित कानून बमोलजम कायुसम्पादन गनु अन्तररक लनयन्त्रण 

प्रणािी तयार गरी कायाुन्वयन गनजुपने भएको र अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी तयार गदाुमालिकाजजुन गाईँ  पालिकाको कामको प्रकृलत 

ऄनजरुप लनयन्त्रणको वातावरण, जोलखम क्षेत्रको पलहचान,लनयन्त्रणका गलतलवलध, सूचनाको अदान प्रदान, ऄनजगमन तथा 

गाईँकायपुालिकाबाट  स्वीकृत लमलत २०७९।०४।१९ 



 

 

मूलयांकनजस्ता लबषयिाइ समेट्नज पने भएकोिे स्थानीय सरकार  सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ एवम् स्थानीय तहको अन्तररक 

लनयन्त्रण प्रणािी तजजुमा ददग्दिुन,२०७८ र मालिकाजजुन गाईँपालिकाको प्रिासकीय कायुलवलध लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दफा ३ 

(१) बमोलजम मालिकाजजुन गाईँपालिका गाईँ कायुपालिकािे यो लनदेलिका तजजुमा गरर िागू गरेको छ । 

१. प्रारम्भ, ईद्दशे्य र अवश्यकता 

१.१ सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भ: 

(क) यस लनदेलिकाको नाम“मालिकाजजनु गाईँपालिकाको अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी लनदेलिका, २०७९” रहकेो छ । 

(ख) यो लनदेलिका स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलतदेलख िाग ूहुनेछ ।  

१.२ पररभाषाः लवषय वा प्रसङ्गि ेऄको ऄथ ुनिागमेा यस लनदेलिकामा, 

(क) “ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारी” भन्नािे गाईँपालिका वा गाईंपालिकामा िागू हुने प्रचलित ऐन लनयमाविी बमोलजम कज नै कायु गनु 

ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीसम्झनजपछु । 

(ख) “ऄध्यक्ष” भन्नािे गाँईपालिकाको ऄध्यक्षिाइ सम्झनज पछ ु।   

(ग) “ऄलन्तम िेखापरीक्षण” भन्नािे नेपािको संलवधानको धारा २४१, िेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा ३ र स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७७ बमोलजम महािखेा परीक्षकको कायाुियबाट हुने िेखापरीक्षण सम्झनज पदुछ । 

(घ) “अन्तररक लनयन्त्रण” भन्नाि े लनकायिे अफ्नो ईद्दशे्य प्राप्तीको िालग काय ु सञ्चािनमा हुने जोलखमहरुको पलहचान र लतनको 

सम्वोन्धन गने कायुिाइ सम्झनजपदुछ । 

(ङ) “अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी” भन्नाि ेअन्तररक लनयन्ञण कायुिाइ ब्यवलस्थत गनु लनमाुण गररएको प्रणािीिाइ सम्झनज पदुछ । 

(च) “अन्तररक िेखापरीक्षण” भन्नािे गाईँपालिका वा गाईँपालिकाको तोदकएको अन्तररक िेखापरीक्षण िाखा वा ईक्त िाखाका 

कमुचारीबाट हुने िेखा तथा ऄन्य कारोवार र सो संग सम्वलन्धत कागजात एवं प्रदियाको जांच, परीक्षण, लवशे्लषणको कायु सम्झनज 

पदुछ ।  

(छ) “एक तह मालथको ऄलधकारी” भन्नािे वडा सलचव वा िाखाको हकमा प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत, प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको 

हकमा गाईँपालिकाको ऄध्यक्ष र गाईँपालिकाको ऄध्यक्षको हकमा गाईँ कायपुालिका सम्झनज पछु ।  

(ज) “ऐन भन्नािे गाईँपालिकामा िागू भएको प्रचलित ऐन सम्झनजपछ ु। 

(झ) “कायुपालिका” भन्नािे गाईँ कायुपालिका सम्झनजपछु । 

(ञ) “कायाुिय”भन्नािे गाईंपालिका गाईँ कायपुालिकाको कायािुय सम्झनजपछु । 

(ट) “कायाुिय प्रमजख” भन्नाि ेगाईँपालिकाको प्रमखू प्रिासकीय ऄलधकृतको रुपमा काम गने प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत वा सो काम 

गनु तोदकएको पदालधकारी वा ब्यलक्त सम्झनज पदछु । 

(ठ) “कोष” भन्नािे गाईँपालिकाको स्थानीय सलञ्चत कोष सम्झनज पछ ुर सो िब्दिे कानून बमोलजम स्थापना भएका ऄन्य स्थानीय 

कोषिाइ समेत जनाईँछ ।  

(ड) “कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायािुय” भन्नािे महािेखा लनयन्त्रक कायािुय ऄन्तगुतको लजलिा लस्थत कोष तथा िखेा लनयन्त्रक 

कायाुिय सम्झनजपछ ु। 

(ढ) “लजम्मेवार व्यलक्त” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बमोलजम कायु सञ्चािन गने, लजम्मा लिने, खचु गने, िेखा 

राखे्न, प्रलतवेदन गने, अन्तररक वा ऄलन्तम िेखापरीक्षण गराइ बेरुजज फछयौट गने गराईने, सरकारी नगदी लजन्सी ऄसजि ईपर गने 

गराईने तथा दालखिा गने वा गराईने कतुव्य भएको ब्यलक्त संम्झनज पछु ।  

(ण) “जोलखम” भन्नािे लनकायको ईद्दशे्य प्राप्तीिाइ वाधा पजयाुईन सने कज नै दियाकिाप वा घटना हुन सने संम्भावनािाइ बजझाईंदछ । 

(त) “प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ वमोलजमको प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत 

सम्झनज पछु ।  

(थ) “मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रािय सम्झनजपदुछ । 



 

 

(द) “लवभागीय प्रमजख” भन्नाि ेगाईँपालिकाको ऄध्यक्षिाइ सम्झनज पछु ।   

(ध) “लवत्तीय ईत्तरदालयत्व” भन्नािे लवत्त सम्वन्धी प्रलतफिमा सजधार गनु, लवत्तीय ऄनजिासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेलहता कायम 

गनु बहन गनजु पने लजम्मवेारी, जवाफदेलहता तथा सोवाट प्राप्त हुने प्रलतफि प्रलतको ईत्तरदालयत्व तथा पररपािना सम्झनज पछु । 

(न) “लवत्तीय लववरण” भन्नाि े स्थानीय तहको िालग स्वीकृत भएको कज नै लनलित ऄवलधमा भएको अर्शथक कारोवारको समलिगत 

लस्थलत दिाईुने ईद्दशे्यिे िीषकु समेत खजलने गरी तयार गररएको लववरण सम्झनजपछु र सो िव्दिे कारोवारको लस्थलत दिाईुने गरी 

िीषुकका अधारमा वनाआएको बजेट ऄनजमान, लनकािा, खचु, अम्दानी, दालखिा र बाकँी रकम समेत खजिाआएको प्राप्ती र भजक्तानी 

लववरण र सोसँग सम्वलन्धत िखेा, रटप्पणी र खजिासा समेतिाइ जनाईँछ । 

(प) “बरेुजज” भन्नािे प्रचलित कानून बमोलजम पजयाईुनज पने रीत नपजयाुइ कारोवार गरेको वा राख्नज पने िखेा नराखेको तथा ऄलनयलमत 

वा बमेजनालसब तररकािे अर्शथक कारोवार गरेको भनी िखेापरीक्षण गदाु औलयाआएको वा ठहयाुआको कारोवार सम्झनज पदछु । 

(फ) “संपरीक्षण” भन्नाि ेअन्तररक वा ऄलन्तम िखेापरीक्षण प्रलतवदेनमा औंलयाआएको बेरुजजको सम्बन्धमा पेि हुन अएका स्पिीकरण 

वा प्रलतदिया साथ संिग्न प्रमाण तथा कागजातको अधारमा गररने फछ्र्यौट सम्वन्धी कायुिाइ सम्झनजपछ ु। 

१.३ अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको ईद्धशे्य:- मालिकाजजनु गाईँपालिकाि े देहायको ईद्धशे्य प्रालप्तको िालग अन्तररक लनयन्त्रण 

प्रणािीको तजजमुा गरेको छ, 

 कायुसञ्चािनिाइ व्यवलस्थत, लसिलसिाबद्ध र लनयलमत गनज,ु  

 स्रोतसाधन तथा सम्पलत्तको ईपयोगमा लनयलमतता, लमतव्यलयता, कायुदक्षता र प्रभावकाररता लयाईनज,  

 प्रचलित ऐन, लनयम िगायतका कानजनी ब्यवस्था तथा कायुलवलधको पररपािना गराईनज,  

 स्रोतसाधन तथा सम्पलत्तको ऄपब्यय, दजरुपयोग र हानी नोक्सानी हुनबाट रोनज , 

 लवत्तीय लववरणको लवश्वसनीयता, गजणस्तररयता र प्रभावकाररता ऄलभवृलद्ध गनज,ु  

 लवत्तीय लजम्मेवारी तथा ऄनजिासन कायम गरी लवत्तीय पारदर्शिता र जवाफदेही प्रवद्धनु गनजु  

१.४अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी कायानु्वयनका अधारः मालिकाजजनु गाईँपालिकािे अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको तजजुमा गदा ु

देहायका नीलतगत एवम् कानूनी व्यवस्थाहरुिाइ अधारको रुपमा लिएको छ, 

(क) नेपािको संलवधान 

(ख) स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

(ग) अर्शथक कायुलवलध तथा लवत्तीय ईत्तरदालयत्व ऐन, २०७६ र अर्शथक कायुलवलध तथा लवत्तीय ईत्तरदालयत्व लनयमाविी, २०७७  

(घ)  सावुजलनक खररद ऐन, २०६३ र सावुजलनक खररद लनयमाविी, २०६४ 

(ङ) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी लनयमाविी, २०६५ 

(च)  िेखापरीक्षण ऐन, २०७५  

(छ) कमुचारी समायोजन ऐन, २०७५ 

(ज) भ्रिाचार लनवारण ऐन, २०५९ 

(झ) संघ प्रदेि र स्थानीय तह समन्वय तथा ऄन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ एवमं संघ प्रदेि र स्थानीय तह समन्वय तथा ऄन्तरसम्बन्ध 

लनयमाविी, २०७७ 

(ञ) महािखेा परीक्षकद्वारा स्वीकृत फारामहरु (म.िे.प. फारामहरु) 

(ट) सरकारी कारोवार लनदेलिका, २०७६ 

(ठ) एकीकृत ऄर्शथक संकेत तथा बगीकरण र व्याखया, २०७४ (दोश्रो पररमाजुन सलहत) 

(ड) स्थानीय तहको वार्शषक योजना तथा बजेट तजजुमा ददग्दिुन, २०७५ 

(ढ) स्थानीय तहमा बजेट तजजुमा, कायाुन्वयन, अर्शथक ब्यवस्थापन तथा सम्पलत्त हस्तान्तरण सम्बन्धी लनदेलिका, २०७४ 



 

 

(ण) स्थानीय तहको िखेापरीक्षण मागुदिुन, २०७४ 

(त) गाईँपालिकाको राजश्व सजधार कायुयोजना तजजुमा ददग्दिुन, २०७६ 

(थ) मालिकाजजुन गाईँपालिकाको लवपद ब्यवस्थापन कोष (सञ्चािन तथा व्यवस्थापन) कायुलवलध (प्रथम संसोधन), २०७९ 

(द) मालिकाजजुन गाईँपालिकाको (कायसुम्पादन) लनयमाविी, २०७४ 

(ध) स्थानीय सलञ्चत कोष ब्यवस्थापन प्रणािी (सजत्र) 

(न) अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी सम्बन्धी ऄन्य लनकायका प्रचलित रालिय एवम् ऄन्तरालिय ऄभ्यासहरु 

१.५ अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीका क्षते्र :÷ 

मालिकाजजुन गाईँपालिकाको अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीमा देहायको लवषय क्षेत्रहरु समेरटएको छ  

(क) संगठनात्मक संरचना, जनिलक्त व्यवस्थापन तथा नैलतक अचरण लनयन्त्रण 

(ख) सजिासन, सेवा प्रवाह र प्रिासलनक कायुको लनयन्त्रण  

(ग) सूचना तथा संञ्चार, ऄलभिेखीकरण र प्रलतवेदन सम्वन्धी लनयन्त्रण 

(घ) लनरीक्षण, सजपरीवेक्षण र ऄनजगमन तथा मूलयाकंन   

(ङ) राजश्व तथा प्राप्त हुनजपने लहसावको लनयन्त्रण 

(च) बजेट तथा कायुिम तजजुमा, स्वीकृलत, लनकािा र रकमान्तर लनयन्त्रण 

(छ) बजेट खचु तथा पेश्कीको लनयन्त्रण 

(ज) बैक खाता संञ्चािन, लहसाव लभडान, भजक्तानी लनयन्त्रण 

(झ) ऄनजदान प्राप्ती तथा ईपयोग सम्वन्धी लनयन्त्रण 

(ञ) प्रिासलनक खचु, तिव तथा सजलवधा र सवारी साधन तथा ईपकरणको ईपयोग  

(ट) खररद कायुको लनयन्त्रण—मािसामान खररद, लनमाुण कायु तथा सेवा खररद 

(ठ) प्रलतवद्धता खचु तथा भजक्तानी ददन बांकी लहसाव सम्वन्धी लनयन्त्रण 

(ड) अकलस्मक तथा दवैी प्रकोपको ऄवस्थाको खचु लनयन्त्रण 

(ढ) सम्पलत्त, तथा लजन्सी व्यवस्थापन सम्वन्धी लनयन्त्रण 

(ण) धरौटी कारोवार तथा कोष सञ्चािनको लनयन्त्रण 

(त) िेखाकंन तथा िेखा सफ्टवेयरको सञ्चािन र लवत्तीय प्रलतवेदन सम्वन्धी लनयन्त्रण 

(थ) जनसहभालगता र सावुजलनक जवाफदेलहता 

(द) िेखापरीक्षण तथा बेरुजज फछ्र्यौट सम्वन्धी लनयन्त्रण 

 

 

२.सगंठनात्मक सरंचना, जनिलक्त व्यवस्थापन एवम ्नलैतकता र अचारसलंहता 

२.१ सगंठनात्मक सरंचना 

१. सङ्गठनात्मक सरंचना लनमाणु गदा ुदेहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 सङ्गठनात्मक संरचना लनमाुण गदाु गाईँपालिकाको ईद्दशे्य पररपूर्शत हुने गरी लनमाुण गररने छ । 

२. सङ्गठनात्मक सरंचना लनमाणु गदा ुमजखय रुपमा देहायका जोलखमहरु रहन सनेछन ् 

 सङ्गठनात्मक संरचना तयार गदाु कायबुोझ र अयको लवशे्लषण नगरी बोलझिो संरचना तयार हुन सने 

 व्यलक्तगत स्वाथु र सम्वन्धको अधारमा सङ्गठन संरचना तयार हुन सने 

 सङ्गठनको ईद्दशे्य पूर्शतको िालग अवश्यक पूणु संरचना तयार नहुन सने  



 

 

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवके्षण प्रलतवेदन सभाबाट स्वीकृत नगरी कायाुन्वयन हुन सने  

३. सङ्गठनात्मक सरंचना लनमाणु गदा ुदेहायका प्रकृया ऄपनाआन ेछ । 

 गाईँपालिकाको सङ्गठन संरचना तथा दरवन्दीको ऄध्ययन गदा ुअफ्नो कायुबोझ र राजस्व क्षमता समेतिाइ लवशे्लषण गरी 

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गररनेछ । 

 प्रिासलनक खचुको सीमा पािना हुने गरी संगठन संरचना स्वीकृत गररनेछ । 

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गराईँदा लवषयगत िाखा र वडा कायाुिय सलहतको पूणु सङ्गठन संरचना 

सहभालगतामूिक लवलधबाट तयार गररनेछ । 

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गदाु सङ्घीय  र प्रदेि कानून तथा मापदण्डको पािना गररनेछ । 

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवके्षण प्रलतवेदन सभाबाट ऄलनवायु रुपमा स्वीकृत गराआनेछ । 

४. सङ्गठनात्मक सरंचना लनमाणुको मजखय लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र कायपुालिकाको हुनछे । 

५. स्वीकृत सङ्गठन सरंचना सावजुलनक गरी मन्त्रािय र प्रदेि मजखयमन्त्री तथा मलन्त्रपररषद्को कायािुयमा पठाआन ेछ । 

६. लजलिा समन्वय सलमलत तथा स्थानीय तहको सजिासन सलमलतबाट सङ्गठनात्मक सरंचना लनमाणु कायकुो ऄनजगमन गराआनछे । 

२.२ जनिलक्त व्यवस्थापन 

१. सङ्गठनात्मक सरंचना लनमाणु गदा ुदेहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 स्वीकृत दरवन्दीको ररक्त पदमा  पररपूर्शत गररनेछ ।   

 कमुचारीको योग्यता, क्षमता र रुचीको अधारमा   पदस्थापन गररनेछ । 

 प्रचलित कानून लवपररत कमुचारी काजमा रालखने छैन । 

 कायसुम्पादनमा अधाररत भइ प्रोत्साहन, पजरस्कार तथा दण्डको ब्यवस्था िागू गररनेछ । 

२. जनिलक्त व्यवस्थापन गदा ुदेहायका जोलखमहरु हुन सनेछ 

 जनिलक्त व्यवस्थापन योजना तयार नगररने  

 प्रदेि िोकसेवा अयोगमा ररक्त पद माग नगने ।   

 दरबन्दी नभएको स्थानमाकानूनमा व्यवस्था भएभन्दा बढी ऄवलधको कमुचारी काजमा राखे्न 

 कमुचारीको योग्यता, क्षमता र रुलचबारे जानकारी नराखी पदस्थापन गररने । 

 सम्पकु सम्बन्ध र अस्थाको अधारमा कमुचारीको पदस्थापना हुने । 

३. जनिलक्त व्यवस्थापन तथा पदपरू्शत गदा ुदेहायका प्रकृयाहरु ऄपनाईनज पनछे । 

 जनिलक्त व्यवस्थापन योजना तयार गररनेछ । 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको पद ररक्त भए तत्कािै सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्राियमा ऄनजरोध गररनेछ 

। 

 प्रदेि िोकसेवा अयोगमा पदपूर्शतको िालग समयमै ऄनजरोध गरी पठाआनेछ । 

 कमुचारीहरुको पदस्थापन गदा ुिैलक्षक योग्यता, तालिम, ऄनजभव अददिाइ दलृिगत गरी ईपयजक्त व्यलक्त ईपयजक्त स्थानमा 

पदस्थापन गररनेछ ।  

 कमुचारी लनयजलक्त वा पदस्थापन गदाु ऄलनवायु रुपमा कायु लववरण ददने व्यवस्था गररनेछ । 

 स्वीकृत दरबन्दीको पदमा मात्र कानूनमा भएको ब्यवस्था बमोलजम समय तोकी कमुचारीिाइ काजमा खटाआनेछ । 

४. पदपरू्शत तथा जनिलक्त व्यवस्थापन गन ेप्रमजख दालयत्व प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र कायपुालिकाको हुनछे । यस सम्बन्धी  प्रमजख 

दियाकिापकाहरु र लववरण ऄद्यावलधक गरी ववेसाआटमा रालखनछे । 

५. पदपरू्शत तथा जनिलक्त व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमजख दियाकिापहरुको ऄनजगमन र मलूयाङ्कन सजिासन सलमलति ेगनछे । 

२.३ नलैतकता र अचारसलंहता 

१. नलैतकता र अचारसलंहताका सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविमव्न गररनछे  

 पदालधकारीको अचारसंलहता र कमुचारीको पेिागत अचारसंलहता तयार गरी ईलिङ्घनको ऄवस्थामा कानून बमोलजम 

कारवाही गररनेछ ।  



 

 

२. नलैतकता र अचारसलंहता पािनाका सम्बन्धमा देहायका जोलखमहरुरहन सनेछन ्

 स्थानीय तहका पदालधकारी र कमुचारीहरुको  अचारसंलहता तयार नगररने । 

 स्वीकृत भएको अचारसंलहता िागू नगररने  । 

 अचरण पािनाको ऄनजगमन गने संयन्त्र स्थापना नगररने । 

 अचरण ईलिङ्घन भएता पलन कारवाही नहुने । 

३. नलैतकतारअचारसलंहतापािनाकासम्बन्धमादेहायकाप्रकृयाहरु ऄपनाआनछे । 

 पदालधकारीको अचारसंलहता स्वीकृत गराइ वेभसाआट माफुत सावुजलनक गररनेछ । 

 पदालधकारीि े अफ्नो सम्पलत्त लववरण सावुजलनक गनजुपनेछ । 

 अचारसंलहता पररपािनाको ऄवस्था मूलयाङ्कनका  सूचकहरु समेत तयार गररनेछ ।  

 पदालधकारी र जनिलक्तिाइ अचारसंलहता पािना गने प्रलतवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गने गराईने र सोको ऄलभिेख राखे्न 

ब्यबस्था समेत लमिाआनेछ । 

 लनजी स्वाथ ुगालँसएको लवषयसँग सम्बलन्धत लनणुयमा सहभागी नहुने व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

 अचरणहरु ईलिङ्घन गरे, नगरेको सम्वन्धमा जाँचबजझ तथा ऄनजगमन गनु सजिासन सलमलतिे ऄनजगमन गने व्यवस्था 

लमिाआनेछ । 

 अचरण ईलिङ्घन सम्वन्धी गजनासा वा ईजजरीहरु ईजजरी पेटीका/ऄन्य लवद्यजतीय माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गरी  सूचना 

वा पृष्ठपोषण गने ब्यवस्था लमिाआनेछ । 

 अचारसंलहता ईलिंघन सम्वन्धी ऄलभिखे राखी प्रचलित कानून बमोलजम कारवाही गने गराईने ब्यवस्था गररनेछ । 

 तेस्रो पक्ष वा सावुजलनक सजनजवाआ माफुत अचारसंलहताको वार्शषक ऄनजगमन गने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

 

४. स्वीकृत अचारसलंहता तथा तसे्रो पक्षबाट भएको ऄनजगमनको प्रलतवदेन  वबेसाआटमा रालखनछे । 

 ५. सजिासन सलमलति ेअचारसलंहता कायानु्वयन सम्बन्धमा  अवश्यक ऄनजगमन गरी लनदेिन ददनेछ । 

 

३. सवेा प्रवाह र प्रिासलनक लनणयु प्रकृया 

३.१ सवेा प्रवाह 

१.सवेा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था लमिाईन देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 सजिासनका लनलम्त प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्यवस्था लमिाआने छ । 

२. सवेा प्रवाह प्रभावकारी बनाईन ेसदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने दलेखन्छ । 

 अवश्यक सूचना सलहतको ऄद्यावलधक नागररक बडापत्र सवैिे दखेे्न स्थानमा नरालखने । 

 करठनाइ भोगेका खास वगुका जनताको घरदैिोमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था नगररने । 

 घजम्ती सेवा सजगम र सहज ठाईँमा मात्र गररन सने 

 सावुजलनक ईत्तरदालयत्व ऄलभवृलद्ध सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नगररने  

 सेवाको समय तथा िागत बढी िाग्ने दढिासजस्ती, ऄनजलचत िेनदेन हुन सने 

३.सवेा प्रवाह प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्वन गररन ेछ । 

 नागररक बडापत्र कायुपालिकाको कायाुिय, वडा कायाुिय र लवषयगत कायाुियको पररसर लभत्र सवैि ेदेखे्न ईपयजक्त 

स्थानमा राखे्न ब्यवस्था लमिाआनेछ । 

 सम्भव भएसम्म लडलजटि नागररक बडापत्रको व्यवस्था गररनेछ । 

 नागररक बडापत्रमा क्षलतपूर्शत सम्वन्धी ब्यवस्था समेत िजरुवात गररनेछ । 

 सवै प्रलत लिि व्यवहार गररनेछ । 



 

 

 सेवाग्राही प्रलत मयाुददत र समान व्यवहार गररनेछ । 

 सेवाग्राहीिाइ भेदभाव नगरी सेवा प्रदान गररनेछ । 

 सेवा प्रवाहको मापदण्ड र कायुलवलध तयार गरी पारदर्शिता कायम गररनेछ । 

 घजम्ती सेवा सञ्चािन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गररनेछ । 

 कायाुियबाट टाढा रहकेा समजदाय वा जनता, सेवा प्राप्त गनु करठनाइ भोलगरहकेा सेवाग्राही, लपछलडएका क्षेत्रको वगुका 

सेवाग्राहीिाइ लविेष ध्यान ददआनेछ । 

 घजम्ती सेवा वा सूचना प्रलवलधको प्रयोगबाट सेवाप्रवाहमा सरि र सहज पहुचँको व्यवस्था गररनेछ ।  

 सावुजलनक सम्पलत्तको संरक्षण र सम्वद्धनुमा जोड ददआनेछ । 

 सामालजक परीक्षण, सावुजलनक परीक्षण, सावुजलनक सजनजवाइजस्ता सामालजक ईत्तरदालयत्व सम्वन्धी औजार ऄविम्वन 

गनजुपने गरी कानूनी व्यवस्था गररनेछ । 

 सामालजक परीक्षण तथा सावुजलनक परीक्षणको अवलधक रुपमा ऄनजगमन गने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

 स्रोत साधनको ईपिब्धता र कायु प्रकृलत सजहाईँदो लवद्यजतीय सूचना प्रलवलधको लवकास गरी प्रयोग गररनेछ । 

 सेवा प्रवाहकोिालग सङ्घीय वा प्रदेि मन्त्रािायवाट लवकास गरेको ईपयजक्त प्रलवलध भए प्रयोगमा लयाआनेछ ।   

 प्रलवलधको माध्यमवाट सेवा प्रवाह सम्वन्धी तथ्याङ्क र ऄलभिखे रालखनेछ । 

४. सवेा प्रवाहिाइ प्रभावकारी बनाईन ेप्रमजख दालयत्व कायपुालिकाको लनदेिनमा प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनछे । 

५. सवेा प्रवाह सम्बन्धी मापदण्ड नीलत सचूना राजपत्र र ऄन्य काम कारबाही वबेसाआटमा राखी सावजुलनक गररनछे । 

६. सजिासन सलमलति ेसवेा प्रवाह सम्बन्धमा अवश्यक ऄनजगमन गरी लनदेिन ददनछे । 

३.२ प्रिासलनक लनणयु प्रदिया 

१. प्रिासलनक लनणयु प्रदिया प्रभावकारी बनाईन देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 सावुजलनक सेवा प्रवाहिाइ लछटो छररतो, पारदिी, ईत्तरदायी र सूचना प्रलवलधमैत्री बनाआनेछ । 

२.प्रिासलनक लनणयु प्रदियाका सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 लनणुयको कायुलवलध, समय र अधार स्पि नखजिाइ स्वेच्छाचारी लहसाविे लनणुय गररने । 

 लनणुयको अधार तयार नगरी ऄलनयलमतता र सरकारी हानी नोक्सानी हुने गरी लनणुय गने । 

 कायुहरुिाइ प्राथलमकताको अधारमा वगीकरण नगररने ।   

 पदालधकारीरकमुचारीिे अफैिे गनु सने काम नगरी लजम्मेवारी पन्छाईने तथा प्रिासलनक लनणुयका तह बढी हुने । 

३.प्रिासलनक लनणयु प्रदिया प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्वन गररन ेछ। 

 लनणुय गदाु प्रचलित कानून बमोलजमका लनलित कायुलवलध ऄपनाआनेछ । 

 कानूनमा तोदकए बमोलजम लनलित समयावलधलभत्र लनणुय गने गराआनेछ । 

 लनणुय गदाु प्रचलित कानून बमोलजमको अधार  वा ऄन्य अधार, पजियाइ तथा कारण स्पि खजिाईने ब्यवस्था िाग ूगररनेछ 

। 

 ऄध्यक्ष /प्रमजख र प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे लनणुयको ईपयजक्ततावारे लनगरानी र सजपररवेक्षण गररनेछ । 

 कामको महत्व ऄनजसार वगीकरण गरी काय ुफर्छ्यौट गने समयावलध तोने र तोदकएको समय लभत्र काय ुफर्छ्यौट गनु 

मापदण्ड बनाइ कायाुन्वन गररनेछ ।  

 कायु फर्छ्यौट गने समय देहाय बमोलजम गने गराआनेछ  

प्राथलमकता ब्यलक्त अफैि ेफर्छ्यौट गन े मालथलिो तहमा पिे गरेकोमा सो तहि ेफर्छ्यौट गन े

तजरुन्त सोही ददन सोही ददन 

(कायाुिय बन्द हुने समय परेमा कायाुिय खजलना साथ) 

ऄलत जरुरी ३ ददन लभत्र २ ददन लभत्र 



 

 

जरुरी ५ ददन लभत्र २ ददन लभत्र 

साधारण १० ददन लभत्र ७ ददन लभत्र 

 प्रत्येक कमुचारीको लजम्मवेारी र कायुसम्पादन मापन गरी मूलयाङ्कन गने पद्धलतको लवकास गररनेछ । 

 लनणुयकताुिे लनणुय  कानूनमा तोदकएको ितु तथा लनधाुररत ऄवलधलभत्र रही गरे नगरेको ऄनजगमन र मूलयाङ्कन गररनेछ ।  

 कानूनी जरटिता वा लद्वलवधा भएको लवषय बाहके मालथलिो पदालधकारी वा ऄलधकारी समक्ष लनणुयको िालग पेि गनु 

नपने ब्यवस्था लमिाआनेछ । 

४  प्रिासलनक लनणुय प्रकृयािाइ प्रभावकारी बनाईने मजखय लजम्मेवारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनेछ । 

५  प्रिासलनक लनणुय प्रकृयािाइ प्रभावकारी बनाईने कायुको ऄनजगमन कायुपालिकाको हुनेछ । 

 

४.सचूना तथा सञ्चार, ऄलभिखेाङ्कन र प्रलतवदेन 

४.१ सचूना तथा सञ्चार 

१.सूचना तथा सञ्चार प्रणािीको ईपयोग सदंभमुा देहायकानीलत ऄविम्वन गररनछे 

 कायाुियको कायुसम्पादनमा प्रभावकाररत एवम् पारदर्शिता लयाईन सूचना तथा सञ्चार प्रणािीको ईपयोगमा जोड 

ददआने छ । 

२.सूचना तथा सञ्चार प्रणािीको ईपयोगसदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 व्यवलस्थत सूचना प्रणािीको ऄभावमा सम्बलन्धत पक्षहरूिाइ समयमा ईलचत जानकारी ईपिब्ध गराईन नसदकने ।  

 लवश्वसनीय सूचनाको ऄभावमा काम कारवाहीमा प्रभावकाररता लयाईन  नसदकने 

 महत्वपूणु नीलत, लनदेिनवारे जानकारी नहुन सने । 

 लवद्यजतीय सञ्चार माध्यम (वबेसाआट) वाट सूचना प्रवाह नगररने । 

 सावुजलनक महत्वका लनणुय तथा प्रलतवेदन सवुसाधारणका िालग  सावुजलनक  नहुन सने ।  

 तथ्यमा अधाररत नभएका र ऄपूणु सूचना प्रवाह हुन सने । 

 लनणुय तथा  सूचना सावुजलनक गदा ुलवद्यजतीय माध्यम प्रयोग नगररने । 

३.सूचना तथा सञ्चार प्रणािीको ईपयोगिाइप्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्वन गररन ेछ । 

 प्रलवलधमा  अधाररत सूचना प्रणािीिाइ कायाुियलभत्र तथा मातहतको वडा कायाुिय वा एकाआहरुमा समेत लनयलमत 

रुपमा िागू गररनेछ  । 

 महत्वपूणु नीलत, पररपत्र, लनदेिन, अदेिहरु कायाुियमा तथा मातहतका वडार आकाआिाइ जानकारी गराईनज पदा ु

लवद्यजतीय सञ्चार माध्यमवाट प्रवाह गररनेछ । 

 कायाुियवाट मातहतसँग सूचना तथा सञ्चारगदाु तथा मातहतका वडार आकाआबाट कज नै प्रलतवेदन प्राप्त गदाु वा पत्राचार 

गदाु लवद्यजतीय सञ्चार माध्यम प्रयोग गररनेछ ।  

 सावुजलनक सूचना प्रवाह गदा ुलवद्यजतीय सञ्चार पोटुि (वबेसाआट) मा राखे्न ब्यवस्था लमिाआनेछ ।   

 सूचना र तथ्याड्क  कम्प्यटूरमा व्यवलस्थत गररनेछ ।  

 सूचना प्रलवलधको माध्यमबाट सेवा प्रवाहको पृष्ठपोषण र गजनासो व्यवस्थापन गररनेछ । 

 अफ्नो वेब पेज लनमाुण गरी नागररक बडापत्र, कायु सञ्चािन कायुलवलध, सेवा प्रवाहसँग सम्बलन्धत सूचनाहरु रालखनेछ 

। 

 सूचना, पररपत्र, अदेि, तथ्याङ्क अददवबेसाआटमा राखदा ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीवाट प्रमालणत गराइ रालखनेछ ।  

 सूचना प्रलवलधको सञ्चािनको िालग ईपयजक्त जनिलक्तको  व्यवस्था गररनेछ ।  

 सूचना प्रलवलध सम्बन्धी जनचेतना बढाईन प्रचार प्रसार एवम ्ऄन्तरदिया गररनेछ । 

 लवद्यजतीय सञ्चार माध्यम (आमिे, फ्याक्स अदद) माफुत प्राप्त जानकारी एवम्सूचनाको अधारमा पलन कारबाही ऄलघ 

बढाईने व्यवस्था लमिाआनेछ ।   



 

 

४.  सावुजलनक जानकारी गराईन सूचना ऄलधकृत र प्रवक्ता तोकी लजम्मवेारी ददआनेछ । 

५.  प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे सो कायुको ऄनजगमन गनेछ । 

४.२ऄलभिखेाङ्कन (डकजमणे्टेिन) व्यवस्था 

१.ऄलभिखेाङ्कन (डकजमणे्टेिन) व्यवस्था सदंभमुा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 कायाुियको महत्वपूणु नीलत, प्रलतवेदन, लनणुय सम्बन्धी कागजातको ऄलभिखेीकरण व्यवलस्थत गररनेछ । 

 कायाुियिे पदालधकारी तथा कमुचारीको बैयलक्तक लववरण तथा ऄलभिेखहरु सजरलक्षत राखे्न ब्यवस्था गररनेछ । 

२.ऄलभिखेाङ्कन (डकजमणे्टेिन) व्यवस्था सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 महत्वपूणु लवषय र कागजातहरुऄलभिेखीकरण गनु ईलचत ब्यवस्था नगररने ।  

 ऄलभिेखीकरणऄस्पि,ऄपूणु, ऄप्रमालणत र ऄलवश्वसनीय हुन सने । 

 बैयलक्तक लववरण तथा ऄलभिेखहरु व्यवलस्थत नहुने । 

 ऄलभिेख नरहकेो वा खोजेको समयमा नपाआएका कारण लनणुय प्रदियामा समस्या एवम ्दढिाआ हुने । 

 प्रोफाआिमा तयार नहुने । 

३.ऄलभिखेाङ्कन (डकजमणे्टेिन) व्यवस्थाप्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्वन गररन ेछ । 

 महत्वपूणु  नीलत,  बैठकको लनणुय, पररपत्र, वार्शषक कायुिम, वार्शषक प्रलतवेदन,सम्झौता, लनदेलिका, मागुदिुन, 

योजना तथा कायिुम, ऄध्ययन प्रलतवेदन जस्ता कागजात कानून बमोलजम सजरलक्षत राख्न ऄलभिेखाङ्कनको  अवश्यक 

व्यवस्था गररनेछ । 

 ऄलभिेखाङ्कन गने कमुचारी तथा लनजको लजम्मेवारी तोदकनेछ । 

 कायाुिय तथा वडा कायाुियको ऄलभिखे एकीकरण गनु एकीकृत ब्यवस्थापन सूचना प्रणािी (सफ्टवेयर) लवकास गरी 

मातहतका वडामा समेत  प्रयोग गने ब्यवस्था  लमिाआनेछ। 

 कायाुियिे देहायका ऄलभिखे सजरलक्षत रुपमा राखे्न ब्यवस्था गनजुपनेछ – 

o स्वदेिी तथा वदैेलिक ऄविोकन भ्रमण, तािीम वा गोष्ठीको लवषय, लमलत, ऄवलध, सहभागी िगायतका लववरण।  

o प्रत्येक वषु खचु भएको लवदा र  सलञ्चत रहकेो लवदाको लववरण ।  

o कमुचारीको बैयलक्तक लववरण तथा ऄलभिखे फाआिहरु  । 

o कमुचारीिे पाएको दण्ड, पजरस्कार र कारवाहीकोलववरण । 

 प्रचलित कानून बमोलजमको लनम्न लववरण तथा प्रलतवेदन तोदकएको ढाँचामा तोदकएको सयम सीमालभत्र तयार गररनेछ । 

 वस्तजगत लववरण (प्रोफाआि) 

 सामालजक परीक्षण प्रलतवेदन िगायत कानूनिे तोकेका ऄन्य प्रलतवेदन 

४.ऄलभिखेाङ्कन (डकजमणे्टेिन) कायकुो मजखय लजम्मवेारी सम्बलन्धत िाखाका कमचुारीको हुनछे । 

५. ऄलभिखेाङ्कन (डकजमणे्टेिन) कायकुो ऄनजगमन गन ेलजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनछे । 

५.लनरीक्षण, सजपरीवके्षण र ऄनजगमन तथा मलूयाङ्कन 

५.१ लनरीक्षण, सजपरीवके्षण 

१.लनरीक्षण, सजपरीवके्षण सदंभमुा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 अफ्नो कायाुिय तथा मातहतका वडा र योजनाको लनरीक्षण गरी त्यसको ऄलभिेख राखे्न ब्यवस्था गररनेछ । 

 लनरीक्षणको िममा ऄलनयलमतता देलखएमा अवश्यक कारवाही गररनेछ । 

 योजना र कायकंुमको प्रगलत समीक्षा लनयलमत रुपमा गररनेछ । 

२.लनरीक्षण, सजपरीवके्षण सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 



 

 

 लनरीक्षणको िममा गम्भीर त्रजटी वा ऄलनयलमतता भए पलन ईक्त लवषयको ऄलभिेख तथा प्रलतवेदन तयार नगने र अवश्यक  

कारवाही समेत नहुने । 

 मातहतका सम्पूणु योजनाको प्रगलतको समीक्षा नहुने  । 

 प्रगलतको समीक्षा बैठकमा सम्बलन्धत पक्षहरूको सहभालगता नहुने र प्रलतवेदन समेत तयार नहुने । 

 अर्शथक कृयाकिापहरूकोलनयलमत सजपररवेक्षण  नहुने । 

 अर्शथक ऄलनयलमतता तथा मस्यौट हुन सने 

३.लनरीक्षण, सजपरीवके्षणिाइ प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

 गाईँपालिका ऄध्यक्षिे अफ्नो कायाुिय तथा मातहतका वडा र योजनाको  काम कारवाही सम्वन्धमा कानूनिे तोके 

बमोलजम अफैि ेवा कज नै पदालधकारीिाइ ऄलखतयार सजलम्पइ ऄलनवायु रुपमा लनरीक्षण गने गराआनेछ ।  

 लनरीक्षण गदाु प्रचलित ऐन लनयम बमोलजम कायाुियको प्रिासलनक काम कारवाही , कमुचारी प्रिासन, िेखातथा ऄलभिेख, 

कायुिम कायाुन्वयन अदद वारेमा जानकारी लिआनेछ ।  

 लनरीक्षणको िममा देलखएको सजधार गनजुपने लवषयको सम्वन्धमा सम्बलन्धतिाइ मौलखक वा लिलखत तवरि े लनदेिन 

ददआनेछ ।  

 लनरीक्षण प्रलतवेदन तयार गरी  ऄलभिेख राखे्न र अवश्यकता ऄनजसार लनदेिन ददआनेछ । 

 कज नै व्यलक्तवाट गम्भीर त्रजटी वा ऄलनयलमतता भएको वा सम्पादन हुनजपने काम कारबाही नगरेको पाआएमा लनम्नानजसार 

गररनेछ । 

o प्रचलित कानून बमोलजम अफैिे कारबाही गनु सदकने भए तत्कािै कारबाही गने । 

o अफैिे कारवाही गनु नलमलने भएमा ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारी वा लनकाय समक्ष कारबाहीको िालग  लसफाररस 

साथ िखेी पठाईने । 

 मातहतका योजनाको प्रगलतको समीक्षा तोदकएको समय लभत्र गररनेछ । 

 समस्याहरु समाधान गनु अवश्यक लनदेिन ददआनेछ  ।  

 योजनाको प्रगलत समीक्षा प्रलतवेदन र लनरीक्षण प्रलतवेदन तयार गररनेछ। 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे अफै वा मातहतका ऄलधकृत माफुतकायाुियकोअर्शथक प्रिासन सञ्चािनको  सम्वन्धमा 

लनयलमत रुपमा लनरीक्षण तथा सजपररवेक्षण गने गराआनेछ ।  

 लनरीक्षण तथा सजपररवेक्षण गदा ुमातहतका कायाुिय/आकाआि ेअर्शथक प्रिासन सञ्चािनमा कानूनको पािना गरे नगरेको 

जाँचवजझ गररनेछ । 

 अर्शथक ऄलनयलमतता तथा मस्यौट भएको पाआएमा तत्काि कायवुाहीको प्रकृया ऄलघ बढाआनेछ । 

४.लनरीक्षण र सजपररवेक्षण गने मजखय लजम्मेवारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनेछ । 

५.गाईँपालिका ऄध्यक्षिे अफ्नो कायािुय तथा मातहतका वडा कायाुियहरुको काम कारबाहीको ऄनजगमन गनेछ । 

५.२ऄनजगमन तथा मलूयाङ्कन 

१.ऄनजगमन तथा मलूयाङ्कनका सदंभमुा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 योजनाको ऄनजगमन गनुको िालग कानून बमोलजम ऄनजगमन तथा सजपररवेक्षण सलमलत गठन गररनेछ । 

 अफनो तथा मातहतको वडा कायाुियको अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी कायाुन्वयनवारे ऄनजगमन गररनेछ। 

 बढी िागत भएका योजनाको प्रभाव मूलयाङ्कन गररनेछ । 

२.ऄनजगमन तथा मलूयाङ्कनसदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ 

 कानून बमोलजम ऄनजगमन तथा सजपररवेक्षण सलमलत गठन नगररने । 

 गठन गररएका सलमलत कृयािीि नहुने । 

 ऄनजगमन लनदेलिका/ कायुलवलध तयार नगररने । 

 ऄनजगमन काययुोजना तथा सूचकहरु तयार नगररने ।  

 ऄनजगमन लनदेलिका  /कायुलवलध को कायाुन्वयन नहुने । 

 अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी कायाुन्वयनको प्रभावकारीतावारे लनयलमत ऄनजगमन नगररने ।  

 ऄनजगमन गदा ुतोदकएको परीक्षण सूची प्रयोग नहुने ।  



 

 

 प्रभाव मूलयाङ्कन गनजु पने योजनाको  मूलयाङ्कन नगररने । 

 प्रभाव मूलयाङ्कनबाट अएका सजझावहरु कायाुन्वयन नहुने । 

३.लनरीक्षण, सजपरीवके्षणिाइ प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

 योजना तथा कायुिमको ऄनजगमन गरी पृष्ठपोषण गनुको िालग  ऄनजगमन तथा सजपररवके्षण सलमलत गठन गररनेछ । 

 यस्तो सलमलत गठन गदाु ईपाध्यक्ष वा ईप प्रमजखको संयोजकत्वमा तोदकएको सदस्यहरु समावेि गररनेछ । 

 वडास्तरीय योजना तथा कायुिमको ऄनजगमनका िालगवडास्तरीय ऄनजगमन सलमलत गठन गररनेछ । 

 ऄनजगमन कायिुाइ व्यवलस्थत गनु ऄनजगमन लनदेलिका/कायुलवलध तयार गररनेछ । 

 ऄनजगमन तथा सजपररवके्षण सलमलतिे सम्पादन गनजुपने कायुहरू लनम्नानजसार रहकेा छन् – 

o वार्शषक ऄनजगमन कायु योजना तयार गने  । 

o ऄनजगमनको िालग अवश्यक सूचकहरुको लवकास गने । 

o कानूनिे तोके बमोलजम ऄनजगमन गरी प्रलतवेदन पेि गने । 

o योजनाको कायाुन्वयनमा देलखएको समस्या तथा लनमाुण कायुको गजणस्तरको जाँचगने । 

o योजना कायाुन्वयनमा देलखएका समस्या समाधानको िलग अवश्यक लनदेिन ददने ।  

o वडा ऄनजगमन सलमलतको प्रलतवदेन प्राप्त गरी एकीकृत प्रलतवेदन तयार गने । 

 कायाुिय र मातहतका वडा वा आकाआको अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको प्रभावकाररतावारे लनयलमत रुपमा ऄनजगमन तथा 

मूलयाङ्कन गररनेछ । 

 अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको ऄनजगमन गदाु यस ददग्दिुनमा ददआएको फाराम प्रयोग गररनेछ ।  

 ऄनजगमन प्रलतवेदन तयार गररनेछ ।  

 अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी कायाुन्वयनका कमी कमजोरी समाधानको िालग काययुोजना तयार गरी कायाुन्वयन गररनेछ । 

 कानूनिे तोकेको रकमभन्दा वढी  िागत ऄनजमान भएको  योजना सम्पन्न भएको २ वषुलभत्र प्रभाव मूलयाङ्कन गररनेछ ।  

 प्रभाव मूलयाङ्कन गदाु कानूनिे तोकेको लवलध र प्रकृया पािना गररनेछ । 

 प्रभाव मूलयाङ्कन प्रलतवेदन तयार गरी सावुजलनक गररनेछ । 

 प्रभाव मूलयाङ्कनबाट प्राप्त भएका सजझाव ऄनजसार बजेट तथा कायिुम तजजुमा र कायाुन्वयनमा सजधार गररनेछ । 

४.ऄनजगमन तथा मूलयाङ्कनगने मजखय लजम्मेवारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनेछ । 

५.गाईँपालिका ऄध्यक्षिे अफ्नो कायािुय तथा मातहतका वडा कायाुियहरुको काम कारबाहीको ऄनजगमन गनेछ । 

 

६. राजस्व तथा प्राप्त हुनजपन ेलहसावको लववरण 

६.१राजस्व सकंिन 

१.राजस्व सकंिन सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 संलवधान बमोलजम अफ्नो ऄलधकार क्षेत्रलभत्रको  राजश्व ईठाईने सम्बन्धी नीलत, कानून  तथा कायुयोजना तयार गररनेछ । 

 राजश्व सजधार कायुयोजना तयार गदाु राजश्वसँग सम्बलन्धत सवै  लवषय र सम्भाव्य क्षेत्र पलहचान गररनेछ । 

 अफ्नो कायुक्षेत्र ऄन्तगुतको कर, दस्तजरतथा सेवा िजलककानूनद्वारा तोदकए बमोलजमको ऄलधकार प्रयोग गरी प्रभावकारी 

रुपमा ऄसजि गररनेछ । 

 अफ्नो कायुक्षेत्र ऄन्तगुतको कर, दस्तजर  तथा सेवा िजलक ऄसजिी प्रभावकारी बनाईन प्रोत्साहन एवम ्दण्ड जररवानाको 

ब्यवस्था समेत  गररनेछ । 

२.राजस्व सकंिन कायमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 राजश्व ईठाईने लवषयमा नीलत, कानून तथा कायुयोजना तयार नहुने । 

 ऄलधकारक्षेत्र बालहर गइ कर िगाईन सने । 

 राजश्व सजधार कायुयोजना तयार गदाु राजश्वसँग सम्बलन्धत सम्पूणु लवषय वस्तज र सम्भाव्य के्षत्रहरू पलहचान  हुन नसने । 

 क्षेत्रालधकार लभत्रका सम्भाव्य कर ऄसजिीका िालग कानूनी प्रवन्ध नगररने ।  

 अर्शथक ऐनमा तोदकएका सबै कर नईठाईने ।  



 

 

 सवै करदाता करको दायरामा नअईने ।   

 दस्तजर तथा सेवा िजलकहरु सम्बलन्धत सेवाग्राही/व्यलक्तवाट नईठाआने। 

 बाँडफाँट गनजुपने राजस्व बाँडफाँट नगने । 

 करदाताको िगत नरालखने । 

 प्रोत्साहन एवम् दण्ड जररवानाको ब्यवस्था व्यवहारमा िागू नगररने । 

३.राजस्व सकंिन कायिुाइ प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

 कर िगाईने, ईठाईने वा करका दर पररवतुन गने कायुहरु अर्शथक ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्र गररनेछ ।  

 राजश्व सजधार कायुयोजना तजजुमा सम्बन्धी ददग्दिुन, २०७६ को ऄधीनमा रही राजश्व सजधारसम्बन्धी अफ्नो काययुोजना 

तयार गररनेछ । 

 राजश्व सजधार कायुयोजना तयार गदाु ददग्दिुन ऄनजसार राजश्वसँग सम्बलन्धत सवै लवषयहरूको पलहचान गरीपदालधकारी 

तथा जनप्रलतलनलधहरू, वडा कायाुियहरु र सरोकारवािाहरुिाइ सहभागी गराइ राजश्व सजधार कायुयोजना तजजुमा 

कायुिािा गोष्ठी गररनेछ । 

 व्यापक छिफि, ऄध्ययन एवम ्लवशे्लषण गरी यथाथ,ु वस्तजगत र कायाुन्वयनयोग्य कायुयोजना तयार गररनेछ । 

अफ्नो ऄलधकार क्षते्र ऄन्तरगतका कर तथा सवेा िजलक काननू बमोलजम ऄसिू गन ुदेहाय बमोलजम गररनछे । 

 कर तथा गरैकरको प्रभावकारी पररचािनका िालग अवश्यक नीलतगत र कानूनी व्यवस्था गररनेछ ।  

 प्रभावकारी राजस्व पररचािनका िालग अवश्यक जनिलक्त, तथ्याङ्क र सूचना प्रलवलधको ईपयोग माफुत कर प्रिासनिाइ 

सजदढृ गररनेछ । 

 करदाता दताु र करदाता लिक्षा ऄलभयान सञ्चािन गररनेछ । 

 प्रदान गररएका लसफाररस र ऄसूि भएको दस्तजर रकमिाइ समय समयमा रुजज गरी सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुनजपने रकम 

सजलनलित गररनेछ । 

 ऄसूि भएको राजश्व कानून बमोलजमको समयसीमालभत्र राजश्व खातामा दालखिा गने ब्यवस्था लमिाइ सोको  लनयलमत 

ऄनजगमन गररनेछ  । 

 प्रचलित कानून बमोलजम प्रदेि सरकारसँग बाँडफाँट गनजुपने राजस्व समयमै बाँडफाँट गररनेछ । 

 कानून बमोलजम कर वजझाईनज पने दालयत्व भएका करदाताको िगत राखी प्रत्यके वषुऄध्यावलधक गररनेछ । 

 समयमा कर वजझाईने करदातािाइ छजट ददने र बढी कर बजझाईने करदातािाइ प्रोत्साहन गनु कानूनी ब्यवस्था गररनेछ । 

 कर वजझाईनज पने दालयत्व भएका करदातािे समयमा कर नबजझाएमा कानून बमोलजम दण्ड जररवाना गरी ऄसूि गने 

व्यवस्था कडाआका साथ िागू गररनेछ । 

४.अफ्नो ऄलधकार क्षते्र ऄन्तरगतका कर तथा सवेा िजलक काननू बमोलजम ऄसिू गन ेलजम्मवेारी राजस्व िाखा प्रमजखको हुनछे । 

५.स्थानीय राजस्व परामि ुसलमलति ेऄनजगमन गरी अवश्यक परामि ुददनछे  । 

६.२  राजस्व िखेा प्रणािी 

१.राजस्व िखेा प्रणािी सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 राजस्व िेखा तोदकएको ढाँचामा राखी ऄद्यावलधक गररनेछ । 

 स्थानीय तहिे राजश्वका भौचर लनयलमत रुपमा लभडान गरी तोदकए बमोलजम लहसाव लभडान लववरण तयार गररनेछ । 

२.राजस्व िखेा प्रणािी सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ 

 सवै प्रकारको राजस्व रकम समयमा नै जम्मा नहुने  ।  

 वक्यौता करको  िगत नरालखने, 

 नगदै राजस्व लिएकोऄवस्थामा रलसद ईपिब्ध नगराईने ।   

 रलसद लनयन्त्रण खाता नरालखने । 



 

 

 राजश्वका भौचर लनयलमत रुपमा लभडान नगररने । 

 तोदकएको लहसाव लभडान लववरण तयार नगररने । 

३.राजस्व िखेा प्रणािी सम्वन्धी कायिुाइ प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

 राजश्व अम्दानी महािखेा लनयन्त्रक कायाुियबाट तोदकएको एकीकृत अर्शथक सड्केत, वगीकरण तथा ब्याखया ऄनजरूप 

राजश्व िीषुक छजट्याइ  अम्दानी  बाँलधनेछ । 

 राजश्वको स्रेस्ता राखदा महािखेा परीक्षकको कायाुियवाट स्वीकृत म.िे.प.फारामहरु प्रयोगमा लयाआनेछ ।  

 सूचना प्रलवलधमा अधाररत राजस्व प्रणािी ऄविम्वन गररनेछ ।  

 राजश्व िाखा प्रमजखिे राजश्व रकम बैंक स्टेट्मेण्टसँग लभडाइ ऄद्यावलधक गने र सोको व्यवलस्थत ऄलभिेख रालखनेछ । 

 राजस्व ऄसजिी गदा ुतोदकएको रकम नगद रलसद ददइ  बजलझलिने र समय लभत्र बैक दालखिा गने । नगदी रलसदको िालग 

रलसद लनयन्त्रण खाता रालखनेछ । 

 तोदकएको रकम भन्दा वढी रकमको कर तथा िजलक बैंक दालखिा गनु िगाआनेछ । 

 तोदकएको समयसीमा भन्दा पछी कर, गैरकर, िजलक ऄसूि हुदँा कानून बमोलजमजररवाना र थप दस्तजर समेत ऄसजि 

गररनेछ । 

 प्राप्त राजस्व रकम बैङ्कमा खोलिएको राजश्व खातामा जम्मा गररनेछ । 

 राजस्वको िगत राखदा ऄसूि गनजुपने, ऄसूि भएको र ईठ्न बाँकी कर तथा ऄन्य अय रकम खजिाइ िगत राखी राजश्व 

अम्दानीको िगत तथा ऄसूिी प्रलतवेदन (म.िे.प.फा.नं.११३) तयार गररनेछ । 

 राजश्वको िखेा राखे्न र िगत तयार गने प्रयोजनको िालग स्थानीय तहको िालग  तोदकएको सफ्टवेयर प्रयोग गररनेछ । 

 दालखिा भएका भौचरहरु र बैंक स्टेटमेण्ट लनयलमत रुपमा लभडान गरी राजश्वको वैक लहसाव लमिान लववरण (म.िे.प.फा.नं. 

१०९) तयार गररनेछ । 

 राजश्वको बकै लहसाव र कायाुियको स्रेस्ता लहसाव फरक पनु गएमा फरक पनाकुो कारण खोिी मालसक रुपमा बैंक लहसाव 

लमिान लववरण तयार गररनेछ । 

४.राजस्व िखेा प्रणािी सम्वन्धी कायिुाइ प्रभावकारी बनाईन ेमजखय अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हुनछे । 

५.राजस्व िखेा प्रणािी सम्वन्धी कायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृति ेगनछे । 

६.३ ऋण प्राप्ती 

१.ऋण प्राप्ती सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 स्थानीय तहिे ऋण लिदा कानूनिे तोकेको प्रदिया ऄविम्वन गररनेछ । 

२.ऋण प्राप्ती सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ 

 कमजोर प्रलतफि हुने अयोजनाको िालग ऋणलिने । 

 ऋण प्रालप्तका ितुहरु पािना नगररने 

३.ऋण प्राप्ती कायिुाइ प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

 संभाव्यता ऄध्ययन सम्पन्न भएका अर्शथक रुपिे संभाव्य ईच्च प्रलतफि प्राप्त हुने अयोजनामा पयाुप्त पूव ुतयारी गरी ऋण 

लिआनेछ । 

 ऋण भजक्तानी तालिका ऄनजरुप समयमै ऋणको साँवा ब्याज भजक्तानी गररनेछ । 

 अयोजना पलहचान तथा कायाुन्वयनको प्रालवलधक क्षमता लवकासमा जोड ददआनेछ । 

 ऋण लिनज ऄगावै अयोजना सञ्चािन र व्यवस्थापन सम्बन्धी लवलध तय गररनेछ । 

४  कायािुयि ेप्राप्त गन ेऋणको ऄलभिखे राख्न ेर प्रलतवदेन गन ेमजखय लजम्मवेारी अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हुनछे । 

५  कायािुयि ेप्राप्त गन ेऋणको ऄलभिखे राख्न ेर प्रलतवदेन गन ेकायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृति ेगनछे । 

६.४ प्राप्त गनज ुपन ेलहसाव 

 १. प्राप्त गनज ुपन ेलहसाव सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 



 

 

 प्राप्त गनजुपने लहसावको िेखा तोदकएबमोलजम ब्यवलस्थत रुपमा राखी ऄसजिीको िालग लनयलमत रुपमा कारवाही गररनेछ । 

२.प्राप्त गनज ुपन ेलहसाव सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 प्राप्त गनजुपने लहसावको िखेा ऄध्यावलधक नरालखने । 

 प्राप्त गनजु पने रकम ऄसजिीको िालग कारवाही नगररने । 

३.प्राप्त गनज ुपन ेलहसाव प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

 िगत कायम हुने राजश्व बाहके प्राप्त गनजुपने सवै प्रकारको लहसाविाइ प्राप्त गनजुपने लहसावकोरुपमा िेखाङ्कन गररनेछ ।  

 प्राप्त गनजुपने लहसावमा कायाुियिे लिन बाँकी रकमहरु र कारवाही गरी ऄसूि गनजुपने कर दस्तजर जररवाना िगायत ऄन्य 

प्रकारको रकमहरु समावेि गरी ऄसजिीको िालग लनयलमत रुपमा कारवाही गररनेछ । 

४ कायािुयि े खररद काननू र प्रचलित काननू बमोलजम ऄसिू गनजपुन े हजानुा, क्षलतपरू्शत, जफत, दण्ड, जररवाना अदद 

रकमको लनधारुण गरी सोको व्यवलस्थत ऄलभिखे राखी समयमान ैऄसजिीको कारवाही गन ेमजखय लजम्मवेारी राजस्व िाखा 

प्रमजखको हुनछे । 

५    प्राप्त गनज ुपन े लहसाव प्राप्त भए नभएको ऄनजगमन गन े लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको र स्थानीय राजस्व परामि ु

सलमलतको हुनछे । 

६.५ राजश्व सम्बन्धी प्रलतवदेन 

१. सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 राजश्व सम्बन्धी प्रलतवदेन राजश्व सम्बन्धी प्रलतवदेन राजश्व कारोवारको मालसक  प्रलतवेदन र वार्शषक अर्शथक लववरण तथा 

प्रलतवेदनहरु तयार  गरी पेि गररनेछ । 

२.राजश्व सम्बन्धी प्रलतवदेन सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 राजश्वको मालसक प्रलतवदेन तथा वार्शषक अर्शथक लववरण तोदकए बमोलजमको ढाँचामा तयार नगररने ।   

 तोदकएको समयलभत्र सम्बलन्धत  लनकायमा नपठाआने । 

३.राजश्व सम्बन्धी प्रलतवदेन कायिुाइ प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

 कायाुियिे राजस्वको बैङ्क लहसाब लमिान गरी  वार्शषक तथा मालसक लववरण ऄथाुत राजश्वको अर्शथक लववरण फाँटवारी 

(म.िे.प.फा.नं. ११०)तयार गरी तोदकएको समयलभत्र सम्बलन्धत मन्त्रािय/लनकायमा पेि गररनेछ । 

 िगती राजश्वको हकमा राजश्व अम्दानीको िगत तथा ऄसजिी प्रलतवेदन (म.ि.ेप.फा.नं.११३) तयार गरी तोदकएको 

समयलभत्र सम्बलन्धत सम्बलन्धत मन्त्रािय/लनकायमा पेि गररनेछ । 

 प्रत्येक अर्शथक वषु समाप्त भएको पैंतीस ददन लभत्र राजस्वको वार्शषक अर्शथक लववरण र प्रलतवदेनहरु तयार गररनेछ ।  

 राजश्वको प्रलतवेदन तयार गनुको िालग  तोदकएको लवद्यजतीय प्रलवलधमा अधाररत प्रणािीको प्रयोग गररनेछ । 

४. राजस्व सम्बन्धी  लववरण एवम ्प्रलतवदेन तयार गन ेमजखय लजम्मवेारी अर्शथक प्रिासन प्रमजख र त्यसमा सहयोग गनज ुराजस्व िाखा 

प्रमजखको कतवु्य हुनछे । 

५. राजस्व सम्बन्धी  लववरण एवम ्प्रलतवदेन तयार गन ेकायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनछे । 

 

 

७.बजटे तथा कायिुम तजजमुा, स्वीकृलत, लनकासा र रकमान्तर लनयन्त्रण 

७.१ बजटे तथा कायिुम तजजमुा 

१. बजटे तथा कायिुम तजजमुासम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 वार्शषक वजेट तथा कायिुम तयार गदा ुस्थानीय अवलधक योजनाको िक्ष्य, ईद्दशे्य, नीलतर  रणनीलत एवम् सङ्घीय तथा 

प्रादेलिक नीलत तथा कायुिमसँग मेिखाने गरी तयार पाररनेछ । 

 योजना तथा कायुिम तजजुमा गदा ुप्रलतफििाइ सजलनलित गररनेछ । 

 योजना छनौट, कायाुन्वयन र ऄनजगमन  तथा मूलयाङ्कनमाजनसहभालगता सजलनलित गररनेछ । 



 

 

 योजना तजजुमा गदा ुअवलधक योजना, मध्यमकािीन खचु संरचना र वार्शषक बजेटबीच ईलचत तािमेि र समन्वय कायम 

गररनेछ । 

 अवलधक योजना तजजुमा गदा ुयथासंभव स्थानगत योजना तजजुमा गररनेछ । 

 स्थानीय वार्शषक बजेट तथा कायुिम तजजुमाका चरण र कायुलवलधहरु पूरा गरी वार्शषक बजेट तथा कायिुम तजजुमा गररनेछ  

। वार्शषक बजेट तयार गदाु सम्भाव्य सवै अन्तररक र वाह्य स्रोतको ऄनजमान गररनेछ  । 

 बैदेलिक सहायताको प्रालप्तमा तोदकएको कायुलवलध पािना गररनेछ । 

 बजेट तथा कायुिम तजजुमा गरी तोदकएको समय सीमा लभतै्र गाईँ /गाईँ सभावाट पाररत गररनेछ । 

२.बजटे तथा कायिुम तजजमुासदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 अवलधक योजना नै तजजुमा नहुने । 

 स्थानीय अवलधक योजना र सङ्घीय तथा प्रदेि अवलधक योजनाबीच तािमेि नहुने । 

 योजना तथा कायुिम छनौट गदाु िागत िाभ लवशे्लषण नगररने ।  

 योजना तथा बजेट तजजुमा मागदुिुनका प्रदिया र अधारहरु ईलिङ्घन हुने । 

 योजना कायाुन्वयनमा ईपभोक्ताको सहभालगता न्यून हुने ।वार्शषक बजेट तथा कायुिम सङ्घीय तथा प्रादेलिक नीलत तथा 

कायुिमसँग तािमेि नहुने । 

 योजनाको छनौट, कायाुन्वयन र ऄनजगमन तथा मूलयाङ्कनमा जनताको माग र अवश्यकता बमोलजम नहुने 

 मध्यमकािीन खचु संरचना तयार नगररने । 

 मध्यमकािीन खचु संरचना र वार्शषक बजेटबीच तािमेि नहुने । 

 स्थानगत लविेषतामा अधाररत (Spatial) अवलधक योजना तजजुमा नगररने । 

 वार्शषक बजेट तथा कायुिम तजजुमाको चरणहरु औपचाररकतामा मात्र सीलमत गररने । 

 टोि/वस्तीस्तरमा बजेट तजजमुाको िालग छिफि नगररने । 

 तथ्यगत भन्दा ब्यलक्तगत  प्रभावमा प्राथलमकता लनधाुरण गररने । 

 सवै प्रकारको बैदेलिक सहायता वार्शषक बजेटमा समावेि नगररने । 

 बजेट तथा कायिुम तोकेको समय सीमा लभत्र पेि गरी पाररत नगररने । 

३.बजटे तथा कायिुम तजजमुा कायिुाइ प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

 प्रचलित कानून ऄनजसार स्थानीय लवकासको िलग अवलधक, वार्शषक, रणनीलतक, लवषय/क्षेत्रगत मध्यमकािीन तथा 

दीघुकािीन लवकास योजना तयार गररनेछ । 

 अवलधक योजनािाइ मध्यमकािीन खचु संरचना तयार गरी वार्शषक बजेट तथा कायिुम माफुत कायाुन्वयन गररनेछ । 

 अवलधक योजना र वार्शषक बजेट तथा कायिुम तजजुमा गदाु सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारको अवलधक योजना र नीलत तथा 

कायुिमसँग तािमेि हुनेगरी गररनेछ । 

 लवकास योजनाको बजेट प्रस्ताव गदाु अयोजनाको सम्भाब्यता ऄध्ययन प्रलतवेदनको गजणस्तर पररक्षणको प्रबन्ध गने तथा 

िागत ऄनजमान भइ अर्शथक, प्रालवलधक तथावातावरणीय अधारमा ईपयजक्त र िाभ-िागतको अधारमा प्राथलमकीकरण 

गरी प्रलतफिमजखी अयोजनाछनौट गररनेछ । 

 लवकास योजना प्रस्ताव गदाु अर्शथक लवकास तथा गररबी लनवारणमा योगदान गने, ईत्पादनमिूक तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त 

हुने, जनताको जीवनस्तर र रोजगारी बढने, ऄलधक स्थानीय सहभालगता रहने, कम िागत भएको र स्थानीय स्रोत 

साधनको पररचािन हुने जस्ता योजना छनौटका अधारहरु पािना गररनेछ । 

 ठूिा अयोजनाको बजेट समावेि गदाुसोको ददगो कायाुन्वयन तथा सङ्घीय र प्रदेि योजनासँग समन्वय कायम गररनेछ ।  

 अयोजना बैंकमा समावेि भएका अयोजनािाइ छनौटमा प्राथलमकता ददआनेछ । 

 अयोजनाको छनौट गदाु जनताको माग र अवश्यकताको अधारमा गररनेछ । 

 अयोजनाको छनौट गदाु वस्ती, टोि र समजदायमा छिफि गने ब्यवस्था लमिाआनेछ । 

 योजना तजजुमा र कायाुन्वयन गदा ुप्रचलित कानून बमोलजम नागररक सहभालगतािाइ सजलनलित गररनेछ । 

 नागररक सहभालगता वढी हुने अयोजना छनोटमा प्राथलमकता ददआनेछ । 



 

 

 छनौट भएका अयोजनाहरु कायाुन्वयन हुने वषु सलहतको कायुयोजना अवलधक योजनामा समावेि गररनेछ । 

 स्रोत ऄनजमान तथा बजेट सीमा लनधाुरण सलमलतिेअन्तररक अय,संघ तथा प्रदिे सरकारबाट प्राप्त हुने ऄनजदान, राजश्व बाँडफाँट, 

रोयलटी, जनसहभालगता तथा ऋणसलहत कूि स्रोतको ऄनजमान गररनेछ । 

 कज ि स्रोत ऄनजमानको अधारमा लवषयक्षेत्रगतबजेट सीमा तथा मागुदिुन तयार गरी लवषयगत िाखा र वडा कायाुियिाइ 

ईपिब्ध गराआनेछ । 

 बजेट तथा कायिुम तजजुमाका चरणहरु ऄलनवायु पािना गररनेछ । 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे बजेट सीमा, मागदुिुन तथा अयोजना प्राथलमकताका अधारहरू विैाख १५ गतेलभत्र 

लबषयगत िाखा तथा वडा सलमलतिाइ ईपिब्ध गराआनेछ । 

 टोि /वस्तीस्तरमा योजनाको माग सङ्किन गदाु ऄलधकतम जनसहभालगता कायम हुने गरी स्थानीय तहका 

सरोकारवािाहरुिाइ सहभागी गराआनेछ। 

 बैदेलिक सहयोग पररचािन गदाु ऄन्तररालिय लवकास सहायता पररचािन नीलत, २०७६ तथा प्रचलित कानूनिे तोकेको 

प्राथलमकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र गररनेछ ।  

 वैदेलिक सहायता प्राप्त गदाु प्रचलित कानून बमोलजम नेपाि सरकारको  पूवु स्वीकृलत लिआनेछ । 

 प्राप्त हुने सव ैप्रकारका बदैेलिक सहायतािाइ ऄलनवायु रुपमा बजेट तथा कायिुममा समावेि गररनेछ । 

 योजना तजजुमाका चरणहरु पूरा गरी बजेट तथा कायिुम चािज अर्शथक वषुको ऄसार १० गते लभत्र सभामा प्रस्तजत गररनेछ । 

 वार्शषक बजेट तथा कायुिम गाईँ /गाईँ सभामा पयाुप्त छिफिको व्यवस्था लमिाआनेछ । 

 वार्शषक बजेट तथा कायुिम गाईँ /गाईँ सभाबाट ऄसार मसान्तलभत्र ऄलनवायु रुपमा पाररत गररनेछ । 

४. बजटे तथा कायिुम तजजमुा गन ेमजखय लजम्मवेारी बजटे तथा कायिुम तजजमुासलमलतको हुनछे । 

५. बजटे तथा कायिुम तजजमुा कायकुो ऄनजगमन कायपुालिकाबाट हुनछे । 

७.२ऄलखतयारी, लनकासा रकमान्तर 

१. ऄलखतयारी, लनकासा रकमान्तरसम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे 

 वजेट स्वीकृत भए पलछ ऄलखतयारी ददने र लनकासा ददने काय ुगररनेछ ।   

 अर्शथक वषुको ऄन्त्यमा खचु हुन नसकी बाकँी रहकेो रकम स्थानीय सलञ्चत कोषमा दफताु दालखिा गररनेछ । 

 वजेट रकमान्तर गने कायु प्रचलित कानूनद्वारा तोदकएको प्रदिया र रकमगत सीमा लभत्र रही गररनेछ । 

२.ऄलखतयारी, लनकासा रकमान्तरसदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 स्वीकृत बजेट बमोलजम ऄलखतयारी नददने । 

 अर्शथक बषुको ऄन्त्यमा बाँकी रहकेो रकम स्थानीय सलञ्चत कोषमा समयमै दफताु दालखिा नगररने । 

 अर्शथक बषुको ऄन्त्यमा बाँकी रहेको सवै रकम ऄलखतयारी दददा तोदकएको समय र प्रदियाको पािना नगररने  

 वजेट रकमान्तर गदा ुतोदकएको कायुलवलध र सीमा पािना  नगररने । 

३.ऄलखतयारी, लनकासा रकमान्तरकायिुाइ प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

 एईटा अयोजनामा स्वीकृत भएको बजेट ऄको अयोजनामा खचु गररनेछैन । 

 सभावाट बजेट स्वीकृत भएको सात ददनलभत्र प्रमजख वा ऄध्यक्षिे प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिाइ बजेट खचु गने 

ऄलखतयारी प्रदान गररनेछ । 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे १५ ददनलभत्र सम्वलन्धत िाखाप्रमजख र वडासलचविाइ बजेट खचु गने ऄलखतयारी ददनेछ । 

 अर्शथक वषकुो ऄन्त्यमा खचु हुन नसकी बाँकी रहकेो सवै रकम प्रचलित ऐन ऄनजसार तोदकएको प्रदिया ऄपनाइ 

स्थानीय सलञ्चत कोषमा दफताु दालखिा गररनेछ । 

 सलञ्चत कोषमा दफताु दालखिा गरेकोजानकारी सम्वलन्धत कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायाुिय समेतिाइ ददआनेछ । 

 लनयतवस रकम दफताुनगने वा ऄन्यत्र सारेको ऄवस्थामा लजम्मवेार ऄलधकारी वा कमुचारीिाइ कानूनबमोलजम 

कारवाही गररनेछ । 

 ऄलधकार प्राप्त अलधकारीिे कोषको लस्थलत हरेी अवश्यक कायकुो िालग मात्र वजेट रकमान्तर स्वीकृत गनेछ। 

 चािज िीषुकबाट पूँजीगतमा र पूँजीगतबाट पूँजीगत िीषकुमा मात्र रकमान्तर गनु स्वीकृलत ददआनेछ ।  



 

 

 रकमान्तर गदाु जजन िीषकुमा रकमान्तर गररने हो सो िीषकुमा िजरु बजेटको २५ प्रलतितसम्म थप गनु सदकने छ । 

 कज नै बजेट नभएको िीषकु एवम् अयोजनामा रकमान्तर गनु स्वीकृलत ददआनेछेन । 

४. ऄलखतयारी, लनकासा रकमान्तर सम्बन्धी समन्वय गनमेजखय लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनछे । 

५. ऄलखतयारी, लनकासा रकमान्तर सम्बन्धमा ऄनजगमन कायपुालिकाबाट हुनछे । 

 

८.बजटे खच ुतथा पशे्कीको लनयन्त्रण 

८.१ बजटे खच ुब्यवस्थापन 

१.बजटे खच ुब्यवस्थापन सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 स्वीकृत बजेट खचु गदाु लनयलमतता, लमतव्यलयता, कायुदक्षता, प्रभावकाररता कायम गररनेछ । 

 ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीवाट मात्र खचु गने अदेि ददने वा खचु स्वीकृत गने व्यवस्था गररनेछ । 

 खचु गने तोदकएको कायुलवलध र प्रदिया पािना भएको सजलनलित गरेर मात्र खचु गररनेछ । 

 पूवाुधार लवकास योजनामा भएको खचु िेखदा तोदकएको लनमाुण सम्वन्धी कायुलवलध परूा गररनेछ । 

 योजनारकायुिमको  खचु गदाु सहायता सम्झौता बमोलजम ग्राह्य खचु मात्र खचु गररनेछ ।तालिम, गोष्ठी, अदद जस्ता 

कायुिम सञ्चािन खचु गदा ुिागत ऄनजमान एवम् तालिम कायुिमको प्रलतवेदन प्राप्त गररनेछ । 

 खचु िखेदा लनयमानजसार िाग्ने अयकर कट्टी, मूलय ऄलभबृलद्ध कर,धरौटी तथा पेश्की कट्टी गररनेछ । 

३ बजटे खच ुब्यवस्थापनसदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 प्रचलित कानून पजणु रुपमा पािना नहुने । 

 ऄनावश्यक क्षेत्र तथा कायुमा खचु हुने । 

 समय र िागत बढी खपत हुने । 

 बजेट ऄनजिासनमा कमी कमजोरीहरु देलखने  । 

 ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीबाट अदेि नभइ खचु गररने । 

 स्वीकृत वार्शषक कायिुम र बजेटको पररलधभन्दा बालहर खचु गररने । 

 स्वीकृत ऐन, लनयम, लनदेलिका/कायुलवलध, मापदण्ड तथा नम्सुको पािना नगरी खचु गररने । 

 योजनाको सभे, लडजाआन, िागत ऄनजमान जस्ता प्रारलम्भक तयारी परूा नगररने ।  

 खररद सम्वन्धी कायुवाही र प्रदियाहरु पूरा नगररने । 

 तालिम/गोष्ठी सम्वन्धी कायुिम गदाु िागत ऄनजमान तयार गरी स्वीकृलत नगराआने । 

 तालिम कायुिमको प्रलतवदेन र प्रभावकाररता मूलयाङ्कन नगररने 

 सम्झौता प्रलतकूि कायु  वा दियाकिापमा खचु गररने ।  

 कानूनतः ऄलनवायु दालयत्व कट्टी नगरी भजक्तानी हुने । 

 धरौटी र पेश्की लववरण ऄध्यावलधक नगरी भजक्तानी हुने  

३.बजटे खच ुब्यवस्थापनप्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे बजेट खचु गदाु प्रचलित कानूनी व्यवस्था पािना गने गराईनेछ । 

 प्रालवलधक तथा प्रिासलनक कमुचारीिाइ खररद व्यवस्थापन तथा अर्शथक प्रिासन सम्बन्धी लबषयमा क्षमता लवकास 

गने गराईआनेछ। 

 खचुका मापदण्ड, कायुिम/योजना सञ्चािन लनदेलिका/कायुलवलध लनमाुण र कायाुन्वयन गने गराआनेछ । 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे प्रचलित अर्शथक कायुलवलध ऐन लनयम ऄनजसार अफै वा ऄलधकारी तोकी लनजवाट खचु 

गने वा खचुको अदेि ददने ब्यवस्था  लमिाआनेछ ।  

 प्रचलित कानून ऄनजसार पेि भए नभएको एदकन गरी लनम्न ऄवस्थामा खचु स्वीकृत गररनेछ  

 स्वीकृत बजेट तथा खचु िीषुकलभत्र रही खचु गरेको, 



 

 

 योजना स्वीकृत भएको, 

 खचु गनु लनकासा फज कजवा भएको, 

 वैदेलिक स्रोतबाट खचु व्यहोने भएमा स्रोत फज कज वा भएको 

ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीबाट लनम्नानजसार खच ुगररनछे  

 स्वीकृत बजेट, कायुिम र ईपिब्ध स्रोतको अधारमा ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीबाट खचु स्वीकृत गररनेछ । 

 खचुमा एकरुपता र लमतव्यलयता लयाईन खचु सम्वन्धी मापदण्ड वा लनदेलिका लनमाुण गरी सोको पािना गररनेछ। 

 लिक्षा, स्वास्थ्य, कृलष जस्ता क्षेत्रगत कायुिम सम्वन्धी खचु गदाु स्वीकृत मागुदिुन, कायुलवलध एवम् ितुहरु पािना 

भएको सजलनलित गररनेछ । 

 खचुको कागजात र कारोवार पजिी भएको अधार र अवश्यक लबि भरपाइ पेि गनु िगाआनेछ ।   

 लवकास योजना सम्वन्धी खचु गदाु योजनाको सभे, लडजाआन, िागत ऄनजमान तथा कायुिम तयार एवम ् स्वीकृत 

भएको सजलनलित गनु चेकलिि तयार गरी रुजज गने व्यवस्था गररनेछ। 

 स्वीकृत कायिुम ऄनजसार समयम ै कायुसम्पादन र मािसामानको प्राप्तीका िालग खररद सम्बन्धी प्रालवलधक एवम ्

प्रिासलनक प्रदिया परूा गररनेछ । 

 स्थानीय पूवाधुार लनमाुण र ममुत सम्वन्धी लवि भजक्तानी गदा ु सम्वलन्धत वडा कायाुिय र िाभग्राही तथा 

ईपभोक्तावाट ऄलनवायु रुपमा लसफाररस गनजुपने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

 िागत साझेदारीमा कायाुन्वयन गररएका योजनाहरुको सम्वन्धमा सम्झौता बमोलजम सम्वलन्धत िाभग्राही, ईपभोक्ता 

सलमलतवा स्थानीय संस्थाको योगदानको सजलनलितता गररनेछ । 

 िागत साझेदारी ब्यहोररएको श्रमदान वा योगदान रकमको खचु गणना गने ब्यवस्था गररनेछ । 

 तालिम कायिुमको िागत ऄनजमान तयार गदाु कायिुम सञ्चािन सम्वन्धी नम्सु र मापदण्डको अधारमा खचु गने 

व्यवस्था गररनेछ ।  

 तालिम, गोष्ठीअदद सञ्चािन गदा ु कायुिमको प्रस्ताव र िागत ऄनजमान तयार गरी ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीबाट 

स्वीकृत गराआनेछ । 

 स्वीकृत प्रस्ताव र िागत ऄनजमान ऄनजसार कायु सम्पन्न गरी पेि भएको प्रलतवदेनको अधारमा रकम भजक्तानी गररनेछ 

। 

 तालिम कायुिमका सहभागीबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी अवश्यकता ऄनजसार समीक्षाको व्यवस्था गररनेछ । 

 वैदेलिक सहायता ऄन्तगुत सञ्चालित कायिुमको खचु गदा ुदातृ संस्थाको सम्झौता बमोलजम खचु ब्यहोररन ग्राह्य खचु 

िीषुक  वा दियाकिापमा मात्र गररनेछ । 

 अर्शथक तथा सम्बलन्धत कमुचारीको िालग अयोजना िखेा सम्बन्धी ज्ञान, लसप तथा क्षमता लबकास गररनेछ । 

 सम्झौता बमोलजम खचुको िीषकु (क्याटोगोरी) लमिाइ खचु िखेाड्कन गरे नगरेको एदकन गररनेछ । 

 खचुको सोधभनाु माग गने कायुमा सहयोगी हुने अर्शथक र ऄन्य लववरण समयमा तयार गररनेछ । 

ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीबाट लनम्नानजसार खच ुस्वीकृत गनःे 

 लवि भजक्तानी गदाु प्रचलित कानूनिे तोकेको अयकर, मूलयऄलभबृलद्ध कर, धरौटी कट्टी गरेर मात्र भजक्तानी ददने 

ब्यवस्था गररनेछ । 

 पेश्की बाँकी भए सम्झौता ऄनजसार कट्टी गरेर मात्र भजक्तानी ददआनेछ । 

 कट्टी गररएको अयकर रकम समयम ैबैंक दालखिा गररनेछ । 

 अयकर कट्टी गररएको कमुचारी, व्यलक्त वा संस्थाको नाम नामेसी सलहतको लववरण र मूलयऄलभबृलद्ध कर भजक्तानी 

ददएको नाम नामेसी सलहतको लववरण अन्तररक राजश्व कायाुियमा पठाआनेछ । 

 लवि लवजक पेि गरेर मात्र भजक्तानी ददआनेछ । 

४ बजटे खच ुब्यवस्थापनको मजखय लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनछे । 



 

 

५ बजटे खच ुब्यवस्थापनको ऄनजगमन सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

८.२ पशे्की ब्यवस्थापन 

१. पशे्की ब्यवस्थापन सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे 

 ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे स्वीकृत कामको लनलम्त अवश्यक रकम मात्र पेश्की  ददआनेछ । 

 दैलनक तथा भ्रमण भत्ता, मािसामान खररद र ठेक्का  प्रयोजनकोिालग पेश्की दददा कानूनी कायु प्रदियाहरु पूरा गररनेछ 

। 

 कानून बमोलजम ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे  पेश्की फर्छ्यौट गने गराआनेछ । 

 लजम्मेवार ऄलधकारीिे पेश्की फर्छ्यौट कायु समयमा नगरेमा ऐन लनयम बमोलजम कारवाही गररनेछ । 

२.पेश्की ब्यवस्थापन सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ 

 पेश्की नददए हुनेमा पलन पेश्की ददने । 

 पजरानो पेश्की बाँकी रह ेतापलन नयाँ पेश्की ददने ।  

 पेश्कीको िगत कायम नगररने । 

 पेश्की फर्छ्यौट तोदकएको समय लभत्र नगररने । 

 मािसामान खररदको िालग अवश्यकभन्दा बढी पेश्की ददने ।  

 खररद सम्झौता ऄनजसार बैङ्क ग्यारेण्टी प्राप्त नगरी पेश्की भजक्तानी हुने । 

 ठेक्का ऄवलध भरको बैंक ग्यारेण्टी नहुने 

 अवश्यक र पूणु कागजात नभइ पेश्कीफर्छ्यौटको िालग पेि हुने । 

 तोदकएको म्याद लभत्र पेश्की फर्छ्यौटनहुने  । 

 पेश्की लिएको प्रयोजन भन्दा फरक प्रयोजनमा खचु दखेाइ फर्छ्यौट हुने 

 पेश्की फर्छ्यौट कायु प्राथलमकतामा नपने ।  

४ पशे्की खच ुब्यवस्थापन प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

पशे्कीमा लनम्न लनयन्त्रणको ईपाय ऄपनाआनछे 

 पेश्की सम्बन्धी काम, प्रयोजन र चालहने रकम र लववरण खजिाइ अवश्यक रकम मात्र पेश्की ददआनेछ । 

 पेश्की माग गनेको पजरानो पेश्की बाँकी रह ेनरहकेो जाँच गने र पजरानो पेश्की फर्छ्यौट भइ नसकेको ऄवस्था भए सो 

पेश्की फर्छ्यौट गराइ मात्र नयाँ पेश्की ददआनेछ ।  

 कमुचारी बाहकेको हकमा पेश्की लिने व्यलक्तको तीन पजस्ते, स्थायी र ऄस्थायी ठेगाना प्रि िखेी पेश्की ददआनेछ । 

 पेश्की खातामा पेश्कीको िगत कायम गरी ऄनजगमन गने ब्यवस्था गररनेछ । 

 भ्रमण र मािसामान खररद पेश्की दददा भ्रमण अदेि र खररद अदेि स्वीकृलत र बजेटको ईपिब्धतािाइ ध्यान 

ददआनेछ । 

 सावुजलनक खररद सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता ऄनजसार पेश्की दददा सम्झौताको ितु बमोलजम सम्झौता ऄवलध भरको बैङ्क 

ग्यारेण्टी लिइ मात्र ददआनेछ ।  

 बैंक ग्यारेण्टीको म्याद लनयन्त्रण खाता राखी समयमै म्याद थप गराआनेछ । 

पशे्की फर्छ्यौट गदा ुलनम्न बमोलजम गन ेगराआनछे 

 पेश्की लिनेददने दजबैि ेपेश्की प्रयोजन ऄनजसार तोदकएको म्यादलभत्र कानूनबमोजमको कायुलवलध ऄपनाइ फर्छ्यौट गने 

गराआनेछ । 

 पेश्की रकम लिने कमुचारी, व्यलक्तवाट लबि भरपाइको पछाडी प्रमालणत गरी फाँटवारी सलहतको लनवेदन पेि गने 

व्यवस्था गररनेछ । 

 अर्शथक प्रिासन िाखािे पेश्की फर्छ्यौटको िालग प्राप्त लबि भपाुइ जाँची लिनज ददनज पने रकम ठहर्  याइ पेश्की 

फर्छ्यौटको िालग पेि गनेिाइ भरपाइ ददने ब्यवस्था गररनेछ ।  

 तालिम सम्वन्धी कायुिमको पेश्की फर्छ्यौट गदा ुतालिम सम्पन्न प्रलतवेदन संिग्न रालखनेछ । 



 

 

 पेश्की खाता ऄध्यावलधक गरी रालखनेछ । फर्छ्यौट गनु बाकँीको लववरण तोदकएको ढाँचामा तयार गने र प्रत्येक 

अर्शथक बषुमा पेश्की बाँकीको लजम्मवेारी सारी ऄनजगमन गररनेछ । 

पशे्की फर्छ्यौट सम्वन्धी कारवाही लनम्न बमोलजम गररनछे  

 म्याद नाघकेो पेश्कीको हकमा कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ िागू गररनेछ ।   

 फर्छ्यौट गनु ऄटेर गरेमा वा म्याद लभत्र फाँटबारी नबजझाएमा पदालधकारी वा कमुचारीको हकमा तिब वा सजलवधा 

रोक्का गररनेछ । 

 तिब वा सजलवधा  रोक्का गदाु पलन ऄटरे गरेमा प्रचलित कानून बमोलजम कारबाही गररनेछ । 

 सरकारी कमुचारी बाहकेका ऄन्य व्यलक्तको हकमा सरकारी बाँकी सरह ब्याज सलहत ऄसजिईपर गरी कारवाही 

गररनेछ । 

४  पशे्की खच ुब्यवस्थापनको मजखय लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनछे । 

५ पशे्की खच ुब्यवस्थापनको सजिासन सलमलतबाटऄनजगमन हुनछे । 

 

९. बकै खाता सञ्चािन तथा लहसाव लभडान एवम ्रकम दालखिा तथा भजक्तानी 

९.१बैंक खाता सञ्चािन 

१.बैंक खाता सञ्चािनसम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे। 

 स्थानीय सलञ्चत कोष िगायतका लवलभन्न कोषहरु सञ्चािन गनुको िालग अवश्यक स्वीकृलत लिइ मात्र तोदकएको बैंकमा 

खाता खोिी कारोवार गररनेछ । 

 स्थानीय राजश्व, खचुर धरौटी िगायतका कारोवारको िालग प्रचलित कानून बमोलजम तोदकएको समहूको काय ुसञ्चािन 

स्तरको खाता खोिी कारोवार सञ्चािन गररनेछ । 

२.बैंक खाता सञ्चािनसदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ 

 तोदकएको बैंकमा कोष खाताहरु नखोलिने । 

 खाता खोलदा को.िे.लन.का.वाट अवश्यक स्वीकृलत नलिआने । 

 खाता सञ्चािन तोकेको पदालधकारी  बाहके ऄन्य ब्यलक्तवाट हुने । 

 को.िे.लन.का.को अवश्यक सहमलत बगेर अफूखजसी बैंक खाता खोिी कारोवार गने । 

३.बैंक खाता सञ्चािन प्रभावकारी बनाईन देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

 कानून बमोलजम प्राप्त सवै दकलसमको अम्दानी रकम तोदकएको बैकमा ग-४ समूहको स्थानीय सलञ्चतकोष खातामा जम्मा गररनेछ 

। 

 स्थानीय लवलवध कोष, लवभाज्य कोष, अकलस्मक कोष र लवपद ्व्यवस्थापन कोषको िालग िमिः ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-

७.२ समूहको खाता खोलिनेछ । 

 को.िे.लन.का.को लसफाररस लिइ नेपाि राि बैकवाट स्वीकृलत प्राप्त बैंकमा खाता खोलिनेछ ।  

 प्राप्त सव ैरकमहरु कोषको खातामा अम्दानीको स्रोत देलखने गरी बैंक दालखिा गररनेछ । 

 कोषको सञ्चािन कानूनिे तोकेको पदालधकारीबाट मात्र गररनेछ । 

 राजश्व, लवलनयोजन वा धरौटी कारोवारको िालग को.िे.लन.का. को लसफाररस लिइ तोदकएको बैकमा िमिः ग-१, ग-२ र 

ग-३ समूहको खाता खोलिनेछ । 

 लवलनयोलजन तफुको चाि ूखचु तथा पूँजीगत खचु, लवत्तीय ब्यवस्था र लवलवध खचुको िालग कायु सञ्चािनस्तरको तोदकएको 

ईप-समूहको खाता खोिी कारोवार गररनेछ । 

 अन्तररक राजश्व, राजश्व बाँडफाँट, ऄनजदान, ऋण तथा लवत्तीय ब्यवस्थाबाट प्राप्त रकमहरु तोदकएको ४.१ ग१ ईपसमूहको 

रकम जम्मा गनु लमलने खातामा जम्मा गररनेछ  ।  

 धरौटी, जमानत, ऄनेि मनी वापत प्राप्त गरेको वा कट्टी गरेको रकम जम्मा तथा कारोवार गनु तोदकएको  ग-३ समूहका 

खाता खोिी कारोवार गररनेछ । 



 

 

 राजश्व, लवलनयोजन र धरौटी खाताको सञ्चािन प्रचलित कानून बमोलजम गररनेछ । 

 लविेष ऄवस्था परी कायाुियको नाममा लविेष खाता खोलनज अवश्यक भएमा सम्बलन्धत को.िे.लन.का.वाट अवश्यक 

सहमलत लिइ खाता सञ्चािन गररनेछ । 

 बैक पररवतुन गनजु परेमा को.िे.लन.का. वाट अवश्यक सहमलत लिआनेछ । 

४.बैंक खाता सञ्चािन सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हनछे । 

५.बैंक खाता सञ्चािन सम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

९.२ लहसाव लभडान तथा समायोजन 

१.लहसाव लभडान तथा समायोजन सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 प्रचलित िेखा लनदेलिका बमोलजम कायाुियको राजश्व, लवलनयोजन बजेट तथा कोष खाताको बैंक स्टेटमणे्ट लनयलमत रुपमा 

लभडान गरी लहसाव लमिान लववरणहरु तयार गररनेछ । 

 राजस्व, धरौटी र खचुको लहसाव समायोजन प्रचलित िखेा लनदेलिका बमोलजम तोदकएको कायलुवलधहरु ऄपनाइ गररनेछ । 

२.लहसाव लभडान तथा समायोजन सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 राजश्व, लवलनयोजन, धरौटी तथा कोष खाताको बैंक स्टेटमेण्ट सम्बलन्धत बकैवाट लनयलमत रुपमा प्राप्त नगने ।  

      बैक लहसावसँग बजेट खचु भएको तथा बाँकी रकमको लभडान नगररने । 

 बैंक लहसाव लमिान लववरण तोदकएको ढाँचामा तयार नगररने । 

 जारी भएको तर रद्द भएको चेकहरुको लहसाव समायोजन नगररने । 

 खचु िखेदा त्रजटी भएको ऄवस्थामा लहसाव समायोजन नगररने । 

३.लहसाव लभडान तथा समायोजनप्रभावकारी बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

िखेा प्रमजख र लजम्मवेार कमचुारीि ेबैंक लहसाव लभडान प्रचलित िखेा र सरकारी कारोवार लनदेलिका बमोलजम लनम्नानजसार तयार 

गनछेन ् 

 कायाुियको बजेट खचु, राजश्व, कोष र धरौटी खाताको बैक स्टेटमेण्ट लनयलमत रुपमा प्राप्त गरी मालसक रुपमा लहसाव 

लभडान गररनेछ । 

 राजश्व खातामा रकम दालखिा भएको तर कायाुियमा भौचर पेि नभएको भौचरको लववरण तयार गररनेछ । 

 बजेट खचुतफु कायाुियवाट चेक जारी भएको तर वैंकवाट भजक्तानी हुन वाकँी चेकको लववरण तयार गररनेछ । 

      बजेट खचु, राजश्व, कोष र सम्बलन्धत बैक खाताको स्टेटमेण्ट वीच फरक परेको रकम तोदकए बमोलजमको बैंक लहसाव लमिान 

लववरणहरु (म.िे.म.फा.नं. १०९, २१२) प्रत्येक मलहनाको ७ गते लभत्र तयार गररनेछ । 

 बैक लहसाव लमिान लववरणहरु कायाुिय प्रमजख वा लजम्मवेार ऄलधकृतवाट प्रमालणत गराइ रालखनेछ । 

 राजस्व, धरौटी र खचु लहसावको समायोजन प्रचलित िखेा सरकारी कारोवार लनदेलिका बमोलजम गररनेछ । 

 अ.व. लभत्र जारी भएको चेकहरुमध्ये वैंकवाट भजक्तानी हुन वाँकी चेकहरुको लववरण तयार गरी प्रमालणत गराइ रालखनेछ ।  

 कायाुियवाट जारी भएको लविेष कारण तोकेको म्यादलभत्र नसारटएमा चेकहरु रद्द गरी सो चेक बरावर रकमको खचु 

घटाइ वा समायोजन गरी लहसाव लमिान गररनेछ ।  

 अ.व. लभत्र जारी भएको चेकहरुमध्ये कज नै चेक रद्द गरी सोको सट्टा ऄको चेक जारी गनजु पदाु पजनः खचु भौचर तयार गरी 

नयाँ चेक जारी गररनेछ ।    

 अर्शथक वषुको ऄन्त्यमा लवलनयोजन खातामा वचत रकम लनणुय गराइ स्थानीय सलञ्चत कोष खातामा रकम ट्रान्सफर 

गररनेछ । 

४ बैंक खाता सञ्चािन सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हनछे । 

५  बैंक खाता सञ्चािन सम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

९.३ प्राप्त रकमको सजरक्षा तथा बैंक दालखिा 



 

 

१.प्राप्त रकमको सजरक्षा तथा बैंक दालखिा सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे 

 राजश्व, अन्तररक अय, धरौटी वापत प्राप्त नगद, चेक भौचर अदद सजरलक्षत रुपमा रालखनेछ । 

 प्राप्त हुने नगद तथा चेक रकम प्रचलित अर्शथक प्रिासन सम्बन्धी कानून बमोलजम तोदकएको बैंकमा समयलभत्र नै दालखिा 

गररनेछ ।   

२.प्राप्त रकमको सजरक्षा तथा बैंक दालखिासदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 नगद, चेक भौचर अदद सजरलक्षत रुपमा राख्न लजम्मेवार ब्यलक्त नतोदकने । 

 ऄसजिी रकम सजरलक्षत तवरिे नरालखने । 

 ऄसजिी रकमको िगत नरालखने र नराखकेो कारण रकम लहनालमना हुने । 

 प्राप्तनगद तथा चेक तोदकएको समयमा बैक दालखिा नहुने । 

 नगद रचेक बैक दालखिा नगरी लहनालमना वा दजरुपयोग हुने । 

 लहनालमना वा दजरुपयोग भएकोऄवस्थामा कानून बमोलजम कारवाही नहुने । 

३.लहसाव लभडान तथा समायोजन प्रभावकारी बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 ऄसजि गरेको नगद, बैङ्क चेक, धरौटी र राजस्व रकम सजरलक्षत तवरिे राखे्न लजम्मेवारीिेखा िाखा प्रमजखको हुनेछ । 

 लजम्मेवार ब्यलक्तिे ऄसूि गरेको नगद, बैङ्क चेक, धरौटी र राजस्व रकम सजरलक्षत तवरिे राख्न अवश्यक भौलतक तथा 

सजरक्षा ब्यवस्था गररनेछ । 

 नगदी रकम ऄसजि गदाु भरपाइ वा नगदी प्राप्ती रलसद ददने ब्यवस्था गररनेछ । 

 रलसद लनयन्त्रण खाता राखे्न ब्यवस्था गररनेछ । 

 रकम ऄसूि गदाु अर्शथक संकेतरिीषुक खजिाइ गने गराआनेछ ।  

 ऄसजिी नगद, चेक र भौचरहरुको दैलनकी गोश्वारा िगत वा ऄलभिेख राखे्न ब्यवस्था गररनेछ । 

 प्राप्त नगद तथाचेक रकम तोदकएको बैंकको सम्बलन्धत खातामा िीषकु खजिाइ सोही ददन वा त्यसको भोलिपलटसम्म बैंक 

दालखिा गररनेछ  ।  

 बैंक टाढा रहकेो कारण तोदकएको म्यादलभत्र रकम बैंक दालखिा गनु नसदकने ऄवस्थामा एक तह मालथको ऄलधकारीको 

स्वीकृलत लिइ तोदकएको समयसीमा लभत्र रकम दालखिा गररनेछ । 

 तोदकए बमोलजमको म्यादलभत्र रकम दालखिा नगरेको ऄवस्थामा यस्तो रकम सम्बलन्धत ब्यलक्तवाट ऄसूि गरी कानून 

बमोलजमको जररवाना र ऄन्य कारवाही गररनेछ ।  

४.प्राप्त रकमको सजरक्षा तथा बैंक दालखिा सम्बन्धीप्रमजख लजम्मवेारी अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हुनछे । 

५.प्राप्त रकमको सजरक्षा तथा बैंक दालखिा सम्बन्धी कायकुो ऄनजगमनप्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतबाट हुनछे । 

९.४भजक्तानी लनयन्त्रण 

१. भजक्तानी लनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 भजक्तानी अदिे ददने कायुको िालग पदालधकारी तथा लजम्मेवारी तोदकनेछ । 

 भजक्तानी अदेि दददा प्रचलित कानून बमोलजम रीत पजग ेनपजगकेो जाँच गरी भजक्तानी अदेि जारी गने र खचु िेलखनेछ । 

। 

 भजक्तानी दददा प्रचलित कानून तथा िखेा लनदेलिका बमोलजम तोकेको कायुलवलधहरु पािना गररनेछ । 

२.भजक्तानी लनयन्त्रण सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 भजक्तानी अदेि ददने अलधकारीक ब्यलक्त नतोदकने । 

 भजक्तानी अदेि ददने पदालधकारीिे जवाफदेहीता पािना नगने । 

 तोदकएको रीत वा प्रकृयाहरु पजरा नगरी भजक्तानी अदेि ददने ।  

 भजक्तानी अदेि र गौश्वारा भौचर तयार नगरी चेक जारी गने 

 भजक्तानीको प्रकृया पािनानगने । 

 जारी भएको चेकहरु सम्बलन्धतिाइ समयमा नबजझाईने ।  



 

 

 खचु िखेेको चेकहरु अर्शथक वषुलभत्र नबजझकेोमा भौचर ईठाइ लहसाव समायोजन नगने 

३. भजक्तानी लनयन्त्रणप्रभावकारी बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 प्रचलित कानूनमा ईलिखे भए बमोलजम भजक्तानी अदेि ददने अलधकारीक पदालधकारी तोदकनेछ । 

 भजक्तानी अदेि ददने पदालधकारीको ऄलधकार र कतुब्य सलहत जवाफदेही बहन गनजुपने ब्यवस्था गररनेछ । 

 तोकेको प्रमजखहरु सरुवा वा लजम्मेवारीमा हरेफेर हुदँा कानून बमोलजम भजक्तानी अदेि ददने ऄको पदालधकारी 

तोदकनेछ । 

 भजक्तानी अदेि दददा लनम्न कजरामा लनलित हुनेः 

 स्वीकृत बजेट कायुिम, ऄलखतयारी, लनकासा र फजकजवा समेतको अधारमा खचु िेख्न लमलने रकमकोमात्र भजक्तानीअदिे ददआनेछ  । 

 भजक्तानी अदेि दददा खचुको प्रकृया परूा भएको र लविभरपाइ िगायतका अवश्यक कागजात प्राप्तभएको सजलनलित 

गररनेछ ।  

 खचुका सवै प्रकृयाहरु पूरा भएको जाँच गरी मात्र तोदकए बमोलजमको गौश्वारा भौचर तयार गरी चेक जारी गररनेछ । 

लजम्मवेार पदालधकारीि ेभजक्तानी दददा लनम्न कायलुवलध ऄपनाआनछे 

 भजक्तानी दददा प्रचलित कानून बमोलजम भजक्तानी पाईने सम्बलन्धत ब्यलक्त वा फमुको खातामा बैंक माफुत सोझै रकम 

जम्मा गने वा चेक जारी गने गरी भजक्तानी ददआनेछ । 

 भजक्तानी पाईने व्यलक्त, फम,ु संस्था वा कम्पनीको नामनामेसी र ठेगाना खजिाआनेछ । 

 सही भएको चेकहरु सजरलक्षत रुपमा राखी सम्बलन्धत व्यलक्त, फम ुवा कम्पनीिाइ ऄलविम्ब बजझाईने ब्यवस्था गररनेछ । 

४.भजक्तानी लनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हनछे । 

५.भजक्तानी लनयन्त्रण सम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

 

१०. ऄनजदानको प्राप्ती तथा ईपयोग सम्बन्धी लनयन्त्रण 

१०.१ ऄनजदान प्राप्ती 

१. ऄनजदान प्राप्तीसम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 कायुसम्पादनमा अधाररत लवत्तीय समानीकरण ऄनजदान प्रालप्तका िालग तोदकएका ितुको पािना गररनेछ । 

 समपूरक र लविेष ऄनजदान प्रालप्तका िालग अयोजना तथा कायिुम तयारी पूरा गरी समयम ैमाग गररनेछ । 

२. ऄनजदान प्राप्तीसदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ 

 समानीकरण ऄनजदान प्रालप्तका िालग तोदकएका ितुहरु पािना नहुने । 

 अयोजना माग नै नगने । 

 तयारी परूा नगरी अयोजना माग गने । 

 तोदकएको समयमा अयोजना माग नगने 

३.ऄनजदान प्राप्ती प्रभावकारी बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 रालिय प्राकृलतक स्रोत तथा लवत्त अयोगद्वारा लनधाुररत कायुसम्पादनमा अधाररत ऄनजदान पद्धलतका सूचक र सोको 

अधार बारे स्पि भआनेछ  । 

 तोदकएको अधारहरु र सूचक बमोलजम सम्पादन गनजुपने कायु समयमै गररनेछ । 

 रालिय प्राकृलतक स्रोत तथा लवत्त अयोग र सङ्घीय तथा प्रदेि ऄथ ुमन्त्राियमा ईपिब्ध गराईनजपने अगामी अर्शथक 

बषुको अय र ब्ययको प्रक्षपेण िगायतका लववरण समयमा नै ईपिब्ध गराआनेछ । 

 समपजरक र लविेष ऄनजदानबाट सञ्चािन गनु सदकने प्रालवलधक सम्भाव्यता र िागत िाभ लवशे्लषण गरी ईपयजक्त 

देलखएका अयोजनाहरुको सूची तयार गररनेछ । 

 समपजरक र लविेष ऄनजदानका िालग नेपाि सरकार र प्रदेििे स्वीकृत गरेको कायुलवलधमा तोदकए बमोलजमको प्रकृया 

पूरा गरी अयोजना माग गररनेछ । 



 

 

४.ऄनजदान प्राप्ती सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हनछे । 

५.ऄनजदान प्राप्ती सम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

१०.२ ऄनजदानको ईपयोग 

१.ऄनजदानकोईपयोग सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 ऄनजदान रकम खचु गदा ुस्वीकृत लनदेलिका तथा कायुलवलधको पािना गनजु गररनेछ । 

 ऄनजदान रकमको िखेा राखे्न तथा िेखापरीक्षण गराईने काय ुब्यवलस्थत गररनेछ । 

२.ऄनजदानको ईपयोग सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 ईपिब्ध गराएको ऄनजदान रकम तोदकएको कायाुन्वयन लनदेलिका तथा कायाुलवलधको पािना नगरी खचु गने 

 ऄनजदान खचुको िखेा ब्यवलस्थत रुपमा नराखे्न । 

 खचुको िेखापरीक्षण नगराईने । 

३.ऄनजदान प्राप्ती प्रभावकारी बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

ऄनजदानखच ुसम्वन्धमा देहायका लनयन्त्रण ईपाय ऄपनाआनछे 

 तोदकएको ऄनजदान कायाुन्वयन, पजलस्तका, लनदेलिका, नम्िु र कायुलवलधको पािना गरी खचु गररनेछ ।  

 ऄनजदान खचु सम्वन्धमा तोदकएको खररद प्रदिया ऄपनाआनेछ । 

 खचुको फाँटवारी लवि भरपाइ प्रमालणत गरी रालखनेछ ।  

 ऄनजदान रकम तोदकएको प्रयोजन र कायकुो िालग मात्र खचु गररनेछ । 

 खचु प्रगलत सम्वन्धमा लनयलमत रुपमा ऄनजगमन गररनेछ । 

 अर्शथक बषुको ऄन्त्यमा खचु नभइ बाँकी रहकेो दिज हुने ऄनजदान रकम समयमै दफताु गररनेछ । 

 ऄनजदानको अम्दानी खचुको ऄध्यावलधक लहसाव राखी प्रगलत प्रलतवदेन सङ्घीय र प्रदेि लनकाय समक्ष पिे गररनेछ। 

 सवै प्रकारको ऄनजदान खचुको तोदकए बमोलजम िखेा राखे्न र लवत्तीय प्रलतवेदन तयार गने ब्यवस्था गररनेछ । 

 ऄनजदान खचुको ऄलनवायु रुपमा अन्तररक तथा ऄलन्तम िखेापरीक्षण गराआनेछ ।  

 लवत्तीय प्रलतवेदन र िेखापरीक्षण प्रलतवेदन सम्बलन्धत लनकायिाइ पठाआनेछ । 

४.ऄनजदान ईपयोगसम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हनछे । 

५.ऄनजदान ईपयोगसम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

११प्रिासलनक खच ु- तिव तथा सजलवधा, सवारी साधन तथा ईपकरणको ईपयोगरममतुको लनयन्त्रण 

११.१ तिव सजलवधा खच ु

१.तिव सजलवधा खचसुम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 कानून बमोलजम लनयजक्त कमुचारीिाइ प्रचलित ऐन लनयम बमोलजमको तिव भत्ता खजवाआनेछ । 

 तिब भजक्तानी गदाु प्रचलित कानून बमोलजमको कोष रकमहरु कट्टा गरी भजक्तानी गररनेछ । 

 तिव सजलवधा भजक्तानी गदाु तोदकएको रकमभन्दा वढी पाररश्रलमक पाईनेको हकमा पाररश्रलमक करकट्टी गरी दालखिा 

गररनेछ । 

२.तिव सजलवधा खचसुदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने दलेखन्छ । 

 तिव तिवी प्रलतवदेन पाररत नगरी तिव खचु िेखे्न । 

 नपाईने ऄवलधको तिव भत्ता भजक्तानी गने । 

 वढी ऄवलध काजमा राखकेोमा  तिव भत्ता ददने ।  

 लवदा स्वीकृत नगराएकोमा पलन तिव ददआने । 

 मालसक तिबबाट प्रचलित कानून बमोलजम कट्टी गनजुपने रकमहरु कट्टी नगररने । 

 कट्टी गरेको रकम समय मै तोदकएको लनकायमा जम्मा गनु नपठाईने 

 बैंक माफुत तिव भजक्तानी नगरी नगदै भजक्तानी गररने । 



 

 

३.तिव सजलवधा खच ुव्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 प्रचलित कानून बमोलजम लनयजक्त भएका कमुचारीको मात्र तिव खजवाआने । ऐन लनयम लवपररत ऄस्थायी वा 

ज्यािादारी र करारमा कमुचारी राखेकोमा तिवभत्ता खजवाआने छैन । 

 कमुचारीिाइ कानून बमोलजमको तिव, भत्ता  र सजलवधा मात्र ईपिब्ध गराआने ।  

 पदालधकारीको सजलवधा प्रदिे कानूनमा ईलिेख भए बमोलजम मात्र ददआने । 

 कानून लवपररत कमुचारी लनयजक्त गरी काममा िगाएमा वा ऄलनयलमत सजलवधा खजवाएमा यस्तो कमुचारीिे खाएको 

तिव सजलवधा वापतको रकम ऄसूि गने ब्यवस्था गररनेछ  । 

लनम्न बमोलजमको प्रदकया पजगकेो सजलनलित गरी भजक्तानी गररनछे 

 कायुरत कमुचारीहरुको तिवी प्रलतवेदन सम्बलन्धत कायाुियवाट पाररत भएको सजलनलित गररनेछ । 

 प्रिासन िाखावाट हालजर लववरण रुजज गरी मात्र तिव खजवाआनेछ । 

 कमुचारीको स्थायी िखेा नम्वर (पान) ऄलनवायु रुपमा लिन िगाइ सो नम्वर तिवी लववरणमा रालखनेछ । 

 पदालधकारीको मालसक सजलवधा बापतको रकम  प्रदेि कानून बमोलजम भएको सजलनलित गररनेछ । 

 प्रस्तालवत मलहनाको कूि तिव खचु लवगत मलहनाको तिव खचुभन्दा सारभूत रुपमा फरक भए नभएको हरेी फरक 

रहकेो भए सोको कारण सजलनलित गररनेछ । 

तिव खच ुिखेदा लनम्नानजसार लनयन्त्रण कायम गररनछे 

 मलहना भजक्तान भएपलछ तिव भत्ता खजवाआनेछ । 

 पदमा बहािी गरेको ददनदेलख मात्र तिव भत्ता खजवाआनेछ  । 

 लनिम्वनमा परेकोमा कानून ऄनजसार पाईने तिव भत्ता मात्र ददआनेछ ।  

 एक वषकुो सेवा ऄवलध पजगेपलछ मात्र तिव बृलद्ध  (ग्रेड) ददआनेछ ।  

 चाडपवु खचु सजलवधा तोदकएको चाडपवकुो िालग मात्र ददइ ऄलभिखे रालखनेछ । 

लनम्न बमोलजमको तिव भजक्तानी नगररन े

 लवदा स्वीकृलत गराएको बाहके ऄनजपलस्थत ऄवलधको तिव ददआनेछैन ।  

 बेतिबी लवदा वा ऄसाधारण लवदा लिएकोमा तिव भजक्तानी गररनेछैन । 

 कमुचारीिाइ सेवा सम्बन्धीऐन लनयम लवपरीत हुने गरी काजमा खटाएको वा वढी ऄवलध काजमा राखेकोमा सो 

ऄवलधको तिव भत्ता ददआने छैन ।  

 बढी ऄवलध काज खटाएमा प्रचलित कानून बमोलजम कमुचारीि ेखाएको तिब, भत्ता काज खटाईने पदालधकारीबाट 

ऄसजि गररनेछ । 

मालसक तिववाट लनम्न बमोलजमको कट्टी गरी भजक्तानी गररनछे 

 दि प्रलतितका दरिे कमुचारी सञ्चय कोष रकम कट्टा गरी सोमा ित प्रलतित रकम थप गररनेछ । 

 नागररक िगानी कोष वा ऄन्य कोषमा योगदान गरेका कमुचारीहरुको हकमा मालसक तिबबाट तोदकएको प्रलतित 

रकम कट्टी गररनेछ।  

 योगदानमा अधाररत ऄवकास कोषमा योगदान गरेका कमुचारीहरुको हकमा तोदकएको प्रलतित रकम कट्टा गरी सो 

रकममा तोदकएको प्रलतित रकम थप गररनेछ । 

 तोदकएको प्रलतितमा कोष कट्टी गररएको रकम सम्बलन्धत कोषमा तोदकएको समयलभत्र दालखिा गनु पठाआनेछ । 

 तोदकएको लनकायमा कोष कट्टी रकम जम्मा गनु र सो सम्बन्धी ऄलभिेख रुजज गनु लवद्यजतीय माध्यमको ईपयोग 

गररनेछ । 

 तिव सजलवधा भजक्तानी गदाु प्रत्यके पदालधकारी वा कमुचारीिे वार्शषक रुपमा पाईने तिव, भत्ता र सजलवधा समेतको 

कज ि रकममा अयकर ऐनबमोलजम करयोग्य अय गणना गरी मालसक तिबबाट ऄलग्रमरुपमा कट्टा गरेरमात्र तिवखचु 

िेलखनेछ  । 

 तिवी लववरणमा प्रत्येक पदालधकारी वा कमुचारीको स्थायी िखेा नम्वर (पान) ऄलनवायु रुपमा रालखनेछ । 

 भजक्तानीमा कट्टा गरेको पाररश्रलमक कर रकम सम्भव भएसम्म लवद्यजतीय अयकर कट्टी प्रणािी माफुत सम्बलन्धत राजश्व 

कायाुिय पठाइ कर ऄलधकृतवाट प्रमाणीकरण गराइ लनस्सा रालखनेछ । 



 

 

कमचुारीरपदालधकारीको तिव सजलवधा रकम भजक्तानी गदा ुलनम्न प्रदियाहरु ऄपनाईनःे 

 तिव सजलवधा लवतरणकोिालग बैंक तोकी सो बैंकमा प्रत्येक ब्यलक्तको खाता खोलन िगाइ बैंकमाफुत रकम ईपिब्ध 

गराआनेछ । 

 तिव भजक्तानी लववरणमा बैंक खाता माफुत रकम जम्मा गरेको प्रमाण संिग्न गने गराआनेछ । 

४.तिव सजलवधा खच ुसम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हुनछे । 

५.तिव सजलवधा खच ुसम्बन्धमा सम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन िखेापरीक्षण र  सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

११.२ भत्ता, सजलवधा तथा लवलवध खच ु

१.भत्ता, सजलवधा तथा लवलवध खच ुसम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 पदालधकारी तथा कमुचारीको बैठक भत्ता, दैलनक भत्ता एवम ्भ्रमण खचु अदद कानून बमोलजम मात्र लवतरण गररनेछ 

। 

 लवलवध खचु मापदण्ड बनाआ खचु गने गराईने ब्यवस्था गररनेछ। 

 प्रचलित कानून र मापदण्ड बमोलजमअर्शथक सहायता लवतरण गने गराईने ब्यवस्था गररनेछ । 

२.भत्ता, सजलवधा तथा लवलवध खचसुदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने दलेखन्छ । 

 प्रचलित ऐन लनयम लवपररत भत्ता तथा सजलवधा ददइने । 

 ऄलनयलमत भत्ता तथा सजलवधा ददएवाट स्थानीय तहको प्रिासलनक खचु बढ्ने ।  

 मापदण्ड लवपररतलवलवध खचु िलेखने । 

 प्रचलित कानून र मापदण्ड लवपररत अर्शथक सहायता लवतरण हुने । 

 पहुचँको अधारमा लवतरण हुने । 

३.भत्ता, सजलवधा तथा लवलवध खचवु्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 ऄलत अवश्यक कामको िालग मात्र ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीको स्वीकृलतमा बैठक रालखनेछ । 

 बैठक भत्ता, दैलनक तथा भ्रमण भत्ता खचु सम्बलन्धत कानूनमा तोदकएको दरमा मात्र ददआनेछ । 

 पदालधकारीको सञ्चार सजलवधा, खाजा खचु, मालसक भत्ता, सभा भत्ता अदद सजलवधा प्रचलित कानून बमोलजम र 

कमुचारीकोऄलतररक्त समय भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता अदद सजलवधा कानून बमोलजम मापदण्ड तथा सूचक तोकेर मात्र 

ईपिव्ध गराआनेछ । 

 भत्ता तथा सजलवधा लवतरण गने र लनयन्त्रण गने सम्वन्धमा सङ्घीय वा प्रदेि लनकायि े कज नै मागदुिनु वा पररपत्र 

गरेको भए सोको पािना गने गराईने ब्यवस्था लमिाआनेछ ।  

 भत्ता तथा सजलवधाखचुको िखेापरीक्षणवाट बेरुजज कायम भएमा तत्काि लनयलमत वा ऄसजि फर्छ्यौट गने गराआनेछ । 

 लवलवध खचु ऄन्तगुत ब्यहोररने खचुको प्रकार सम्वन्धमा स्पि ब्याखया गरी मापदण्ड स्वीकृत गररनेछ । 

 ऄलनयलमत खचु सम्वन्धमा िखेापरीक्षणवाट बेरुजू कायम भएमा तत्काि ऄसूि फर्छ्यौट गने गराआनेछ । 

 अर्शथक सहायता लवतरणको िालग वस्तजगत मापदण्ड तथा सूचक तयार गरी सोको अधारमामात्र ददने ब्यवस्था 

गररनेछ ।  

 सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारवाट प्राप्त ऄनजदानवाट अर्शथक सहायता लवतरण गररने छैन । 

 सङ्घीय वा प्रदेि मन्त्रािय/लनकायद्वारा जारी भएका मागदुिुन वा पररपत्र पािना गने गराआनेछ ।  

 ऄलनयलमत खचु सम्वन्धमा िखेापरीक्षणवाट बेरुजू कायम भएमा तत्काि ऄसूि फर्छ्यौट गने गराआनेछ । 

४.भत्ता, सजलवधा तथा लवलवध खचसुम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हुनछे । 

५.भत्ता, सजलवधा तथा लवलवध खचसुम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन िखेापरीक्षण र  सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

११.३ सवारी साधन तथा ईपकरणको प्रयोग तथा ममतु 

१.सवारी साधन तथा ईपकरणको प्रयोग तथा ममतुसम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 



 

 

 सवारी साधन र मेलिनरी ईपकरणको प्रयोग गने सजलवधा कानूनिे तोकेको पदालधकारीतथाकमुचारीिाइ मात्र ईपिब्ध गराआनेछ 

। 

 सवारी साधन र मेलिनरी ईपकरण  यथासमयमा नै अवश्यक ममुत तथा सर्शभलसङ्ग गराइ ममुत खचुमा तोदकए 

बमोलजमको लनयन्त्रण ब्यवस्था कायम गररनेछ । 

२.सवारी साधन तथा ईपकरणको प्रयोग तथा ममतुसदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 सजलवधा नपाईने पदालधकारीहरुिे पलन सजलवधा लिने ।  

 सवारी साधन र मेलिनरी ईपकरण   ऄनलधकृत रुपमा प्रयोग गने । 

 सरकारी काम वाहकेमा सवारी साधनहरु प्रयोग हुने 

 सवारी साधन र ईपकरण ममुत सम्भार र सर्शभलसङ्ग समयमा नगररने । 

 सवारी साधन र ईपकरण ऄनावश्यक रुपमा ममुत गराइने 

 ममुत खचुमा लनयन्त्रण कायम नहुने । 

३. सवारी साधन तथा ईपकरणको प्रयोग तथा ममतु व्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

लनम्न बमोलजम सवारी साधन तथा ईपकरण प्रयोग गन ेव्यवस्था गररनछे 

 कानूनद्वारा सवारीसाधन प्रयोग गनु पाईने पदालधकारी वा ऄलधकारीकोिालग मात्र सवारीसाधनको व्यवस्था गररनेछ 

। 

 सवारी साधन र ईपकरणहरु सरकारी काममा मात्र प्रयोग गनु पाईने गरी लनयन्त्रणको ब्यवस्था गररनेछ । 

 कायाुियको कामको लसिलसिामा सवारी साधन प्रयोग गदा ुस्वीकृलत अदेि ददने लिने व्यवस्था गररनेछ । 

सवारी साधन र ईपकरणको ममतुमा लनम्न बमोलजमको व्यवस्था गररनछे 

 सवारी साधन र ईपकरणको ममुत सम्भार र सर्शभलसङ्ग गनजुपनेवारे सम्बलन्धत कम्पनीको कायु तालिकाको ऄलभिखे 

ब्यवलस्थत रुपमा राखी सो बमोलजम ममुत सम्भार गने ब्यवस्था लमिाआनेछ ।  

 चािज सवारी साधन र ईपकरण  सञ्चािनको ऄलभिखे रालखनेछ । लवग्रेको ऄवस्थामा तत्कािै जानकारी गराईनजपने 

ब्यलक्त तोने ।ममुतको खररद कायु गदाु सावुजलनक खररद ऐन लनयमाविीको प्रदिया पािना गराआनेछ ।  

 सवारी साधन र ईपकरणको ममुत सम्भार गराईँदा प्रालवलधक जाँच गराइ ममुत गनजुपने सामानको लववरण र िागत 

ऄनजमान तयार गरी तोकेको ऄलधकारीवाट स्वीकृलत गराईने ब्यवस्था गररनेछ  ।  

 सवारी साधन र ईपकरण कज न कज न लमलतमा के कलत पाटु पजजाु कलत िागतमा ममुत गररएको हो सोको लववरण खजिाइ 

ममुत सम्भार तथा संरक्षणको (म.ि.ेप.फा.नं.४१५) ऄलभिखे रालखनेछ ।  

 सवारी साधनको ममुत गराईँदा चािकबाट प्रमालणत गराईने । पजरानो पाटुपजजाु सामान भण्डार दफताु गराईने । 

तोकेको रकमभन्दा बढी मूलयको सामान पररवतुत गदाु ममुतको ऄलभिखे रालखनेछ । 

 सवारीसाधनको लवमाखचु र तेस्रोपक्ष दालयत्व भजक्तानीगदाु ऄलधकारप्राप्त ऄलधकारीवाट स्वीकृलत गराइ संिग्न 

गराआनेछ ।   

४.सवारी साधन र ईपकरणको ममतुसम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हुनछे । 

५.सवारी साधन र ईपकरणको ममतुसम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन िखेापरीक्षण र  सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

११.४ आन्धन खच ु

१.आन्धन खचसुम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 सवारी साधन र  ईपकरणको आन्धन खचु सम्वन्धमा तोदकएको लनयन्त्रण ब्यवस्था पािना गररनेछ । 

२.आन्धन खचसुदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 सवारी साधन र ईपकरणको आन्धन खचुको ऄलभिखे तोदकए बमोलजम नरालखने । 

 सवारी साधन र ईपकरणको आन्धन खचुमा लनयन्त्रण कायम नहुने । 

३.आन्धन खचवु्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 



 

 

सवारी साधन र ईपकरणको आन्धन खच ुिखेदा लनम्न बमोलजमको लनयन्त्रण व्यवस्था गनःे 

 प्रचलित कानूनिे आन्धन सजलवधा पाईने पदालधकारी वा ऄलधकारीको हकमा आन्धन पाईने कोटा तोकी सोही बमोलजम 

आन्धन ईपिब्ध गराईने व्यवस्था गने ।आन्धन खचु माग गने फाराम स्वीकृत गराईने व्यवस्था गररनेछ ।  

 प्रयोग भएको आन्धनको पररमाण सलहत तोदकएको ढाँचामा िगवजक (म.िे.प.फा.नं.९०५) रालखनेछ ।  

 कायाुियमा नै आन्धन मौज्दात राखी ईपिब्ध गराईने ब्यवस्था गदा ुमाग फाराम, खररद अदेि, दालखिा प्रलतवेदन 

सलहत िगबजक पेि गने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

११.५सवेा महिजि  भाडा तथा लवज्ञापन खच ु

१.सवेा महिजि,भाडा तथा लवज्ञापन खच ुसम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 सेवा महिजि,सूचना प्रकािन र भाडा खचुगदाु लमतव्ययी ब्यवस्था पािना गररनेछ । 

२.सवेा महिजि  भाडा तथा लवज्ञापन खचसुदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 सेवा महिजिको भजक्तानी समयमा नगरी जररवाना लतने ।  

 सेवा महिजि र भाडा खचु गदा ुतोदकएको लनयन्त्रण कायुलवलध नऄपनाईने । 

 सूचना प्रकािन ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीको स्वीकृलत वेगर गने ।सञ्चार माध्यमवाट छजट सजलवधा नलिइ ऄपब्यय गने । 

३.सवेा महिजि  भाडा तथा लवज्ञापन खचवु्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 सेवा महिजि र भाडाको भजक्तानी तोदकएको समयमानै गररनेछ ।  

 सेवामहिजि भजक्तानीमा सेवाप्रदायकि ेददने छजट प्राप्त गररनेछ ।  

 कायाुियिे कज नै पलन प्रकारको घर बहाि तथा ऄन्य  सामान भाडामा लिदा ऄलनवायु रुपमा सम्झौता गररनेछ । 

 घर बहाि तथा ऄन्य भाडा भजक्तानी गदाु भाडा सम्बन्धी सम्झौताका ितु बमोलजमको भाडा रकम भजक्तानी ददआनेछ । 

 लविम्व िजलक भजक्तानी गदाु ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीवाट लनणुय  गराआनेछ । 

 अवश्यक सूचनाहरु मात्र ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीको स्वीकृलतमा तोदकएको ईपयजक्त माध्यमवाट प्रकािन गने ब्यवस्था 

गररनेछ । 

 सूचना प्रकािन गदाु सम्बलन्धत टेलिलभजन, एफ.एम. सञ्चािक वा पलत्रका प्रकािक माफुत सोझै सूचना प्रकािन गरी 

लतनीहरुिे ददने  कलमिन वा छजट सजलवधा कट्टा गरी मात्र खचु िलेखनेछ । 

 पलत्रकामा प्रकािन नगरर नहुने सूचना मात्र सम्भव भएसम्म सानो साइजमा पलत्रकामा प्रकािन गरी ऄन्य सूचना 

वेबसाआट माफुत सावुजलनक गररनेछ । 

४.सवेा महिजि  भाडा तथा लवज्ञापन खचसुम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हुनछे । 

५.सवेा महिजि  भाडा तथा लवज्ञापन खचसुम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन िखेापरीक्षण र  सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

 

 

१२ खररद कायकुो लनयन्त्रण-मािसामान खररद, लनमाणु काय ुतथा सवेा खररद 

१२.१खररद कायकुो अवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी 

१.खररद कायकुो अवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 खररद कायुको व्यवस्थापन गनु प्रचलित कानूनद्वारा तोके ऄनजसारको संस्थागत व्यवस्था गररनेछ । 

 वार्शषक खररद योजना र अवश्यकता ऄनजसार खररद गजरु योजना तयार गररनेछ । 

 खररद गनजु ऄगाडी खररद सम्बन्धी तयारी कायुहरु पूरा गररनेछ । 

 खररद कायु गनजु ऄलघ मािसामान, लनमाुण कायु र सेवाको स्पलेसदफकेिन तयार गररनेछ । 

२.खररद कायकुो अवश्यक ब्यवस्था तथा तयारीसदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 



 

 

 प्रचलित कानूनिे तोके ऄनजसार खररद लनयमाविी तजजुमा नगने । 

 खररद एकाआ तथा कमुचारीको ब्यवस्था नगररने ।  

 लवज्ञ कमुचारीको ऄभावमा खररद काय ुप्रभालवत हुने 

 खररद ऐन लनयमाविी ऄनजसारको वार्शषक खररद योजना र खररद गजरु योजना तयार नगररने 

 खररद सम्बन्धी अवश्यक तयारी कायुहरु नगररने वा यथासमयमा नगररने । 

 खररद गने मािसामान, लनमाुण काय ुर सेवाको लववरण र स्पेलसदफकेिन तयार नगररने ।   

३.खररद कायकुो अवश्यक ब्यवस्था तथा तयारीव्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 सावुजलनक खररद ऐन, २०६३ को पािना गनजुपने । साथै ऐनको ऄलधनमा रहीखररद लनयमाविी बनाइ िागू गररनेछ 

। 

 खररद कायुबोझ र कायु प्रकृलतको अधारमा खररद एकाआको स्थापना गने । खररद कायु गनु कमुचारी तोदकनेछ ।   

 खररद कायु सावुजलनक खररद ऄनजगमन कायािुयिे तोकेको योग्यता भएको र खररद कायु सम्बन्धी ज्ञान भएको वा 

तालिम प्राप्त गरेको कमुचारीबाट गराआनेछ । 

 कमुचारीिाइ खररद सम्बन्धी अवश्यक तालिम ईपिब्ध गराआनेछ । 

 वार्शषक १० िाख रुपैयाभन्दा  बढी रकमको खररद कायु गदा ुवार्शषक खररद योजना ऄलनवायु रुपमा तयार गररनेछ । 

 वार्शषक १० करोड रुपैयाभन्दा बढी रकमको खररद कायु गदाु र बहुबषीय योजनाका िालग खररद गदाु खररद 

गजरुयोजना तयार गरी तोदकएको ऄलधकारीवाट स्वीकृत गराआनेछ ।  

 खररद गजरु योजना तयार गरेकोमा सो योजना समेतिाइ अधार लिइ वार्शषक खररद योजना तयार गररनेछ ।  

 खररद गजरुयोजना र वार्शषक खररद योजना तयार गने लजम्मवेार कमुचारी तोदकनेछ । 

खररद गनज ुऄगाडी सावजुलनक खररद लनयमाविीमा ब्यवस्था भए बमोलजमको  लनम्न खररद सम्बन्धी तयारी कायहुरु गररनछे 

 खररद अवश्यकताको पलहचान, अपूर्शतकताुको ईपिब्धता, ऄलघलिा वषुहरुमा भएको समान प्रकृलतको खररद 

प्रदियाको ऄध्ययन, खररदको लववरण, पररमाण र क्षेत्र, खररद समूहमा लवभाजन वा प्याकेज लनमाुण, खररदको 

अर्शथक स्रोत र रकमको पलहचान, खररद लवलधको छनौट, बोिपत्र योग्यता वा पवूु योग्यताको कारबाहीको 

अवश्यकता अदद ।  

 खररद कायुप्रकृलत ऄनजसार अपूर्शतकता,ु लनमाुण व्यवसायी, परामिुदाता, गैर सरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकको 

योग्यताको अधारमा छजट्टाछजट्टै मौजजदा सूची  तयार गने ।  

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे खररद तयारी कायुको लजम्मवेारी तोने । 

मािसामान, लनमाणु काय ुवा सवेा अदद खररद गनज ुऄलघ लनम्न काय ुगररनछे 

 मािसामान, लनमाुण कायु वा सेवा अददको स्पेलसदफकेिन, योजना, नक्िा, लडजाआन, लविेष अवश्यकता वा ऄन्य 

लववरणहरु तयार गररनेछ ।  

 सम्बलन्धत मािसामान, लनमाुण कायु वा सेवाको वस्तजगत प्रालवलधक तथा गजणस्तरजन्य लविेषता र कामको अधारमा 

लववरण तयार गररनेछ । 

 लववरणमा मािसामान, लनमाुण काय ु वा सेवाको खास ब्राण्ड, टे्रडमाकु, नाम, पेटेण्ट, लडजाआन, प्रकार अदद 

लविेषताहरु स्पिरुपमा बजलझने गरी ईलिेख गररनेछ । तर, प्रलतस्पधाुिाइ सीलमत गने गरी ईत्पलत्त वा ईत्पादकको नाम 

र खास प्रकारको लववरण, अधार, सङ्केत वा िब्दाविी ईलिखे गररनेछैन । 

४.खररद कायकुो अवश्यक ब्यवस्था तथा तयारीसम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी खररद आकाआ प्रमजखको हुनछे । 

५.खररद कायकुो अवश्यक ब्यवस्था तथा तयारीकायकुोऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतबाट हुनछे । 

१२.२ िागत ऄनजमान सम्बन्धी लनयन्त्रण 

१. िागत ऄनजमान सम्बन्धी लनयन्त्रणसम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 



 

 

 िागत ऄनजमान तयार गरेर मात्र मािसामान, लनमाुण कायु र सेवा खररद काय ुगररनेछ । 

 मािसामान, लनमाुण कायु र सेवा खररदको िागत ऄनजमान तयार गदाु खररद ऐन, लनयमाविीमा तोके बमोलजमको 

कायुलवलध पूरा गररनेछ । 

२. िागत ऄनजमान सम्बन्धी लनयन्त्रणसदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 मािसामान, लनमाुण कायु र सेवा खररदको िालग िागत ऄनजमान तयार नगररने ।  

 िागत ऄनजमान तयार गने  जनिलक्तमा दक्षताको ऄभाव 

 िागत ऄनजमान तयार गदाु खररद लनयमाविीको प्रावधान बमोलजम नगररने । 

 तोदकएको दरभाई, नम्सु, दरलवशे्लषण, कायुलवलध अददको पािना नगररने ।  

 प्रदिया पजरा भएको सजलनलित नगरी िागत ऄनजमान स्वीकृत गररने ।  

 ऄलधकार नभएको ऄलधकारीवाट िागत ऄनजमान स्वीकृत गररने 

३. िागत ऄनजमान सम्बन्धी लनयन्त्रणमादेहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

मािसामान, लनमाणु काय ुवा सवेा खररद गनज ुऄलघ लनम्नानजसार िागत ऄनजमान तयार  गररनछे 

 तोकेको रकमभन्दा बढीको मािसामान, लनमाुण काय ुर सेवा खररद गनजु ऄलघ खररद ऐन लनयमाविीमा ईलिेख 

भएका लवषय दलृिगत गरी ऄलनवायु रुपमा िागत ऄनजमान तयार गररनेछ । 

 कज नै अ.ब.को िालग स्वीकृत भएको िागत ऄनजमान ऄनजसार खररद कायु नभएमा पलछलिा अ.ब.मा लनयमाविीमा 

तोकेको प्रदिया ऄपनाइ ऄध्यावलधक गररनेछ ।  

 िागत ऄनजमानको तयारी अन्तररक जनिलक्तवाट गराईने । यदद दक्ष जनिलक्तको ऄभाव भएमा ऄन्य लनकायको 

सहयोग लिइ तयार गररनेछ । 

 खररद एकाआ  प्रमजखि े खररद लनयमाविी ऄनजसारको कायुहरु परूा गरी िागत ऄनजमान भएको सजलनलित गरी 

स्वीकृलतको िालग पेि गनेछ । 

लनमाणु कायकुो िागत ऄनजमान तयार गदा ुलनम्नानजसार गररनछे 

 स्वीकृत नम्सु, दर लवशे्लषणको अधारमा िागत ऄनजमान तयार गररनेछ । 

 लनमाुण सामग्रीको दरभाई, मेलिन तथा ईपकरणको भाडा वा कामदारको ज्यािा लनधारुण गदाु दररेट लनधाुरण 

सलमलतिे तोकेको दररेटको अधारमा गररनेछ ।  

 लनमाुण कायकुो लडजाआन, ड्रइङको जाँच िागत ऄनजमान तयार गने प्रालवलधकभन्दा एक तह मालथको प्रालवलधक वा 

प्रालवलधकहरुको समूहिाइ गनु िगाइ कज नै त्रजटी भएमा सच्याआनेछ । 

 मािसामानको िागत ऄनजमान तयार गदाु लनयमाविी ऄनजसार अफै वा लजलिाको ऄन्य सावुजलनक लनकायिे सोही 

प्रकृलतको खररदगदा ुिागेको वास्तलवक िागत, स्थानीय बजार वा ऄन्य बजारको प्रचलित दरभाई र सामानअपूर्शत 

ऄनजमालनत ढजवानी खचु, ईद्योग वालणज्य सङ्घिे जारी गरेको दररेट अदद िाइ अधार लिआनेछ । 

 परामिु सेवाको िागत ऄनजमान तयार गदाु खररद लनयमाविी ऄनजसार तोकेको नम्सु, सम्बलन्धत परामिु सेवाको 

कायुक्षेत्रगत ितु, परामिुदाताको जनिलक्तको पाररश्रलमक, भ्रमण, सञ्चािन खचु, तालिम गोष्ठी अदद खचुिाइ 

ध्यान ददआनेछ ।   

 ऄन्य सेवा तफुको सवारी साधन, मेलिनरी औजार अदद भाडामा लिने, मािसामान ममुत सम्भार र घर भाडा र 

सेवा करार अददको िागत ऄनजमान तयार गदाु खररद लनयमाविीमा ईलिेलखत कायुलवलध र अधार पूरा गरी 

गररनेछ । 

 िागत ऄनजमान जाँच तथा स्वीकृत गने ऄलधकारीिे तोदकएको अधारवाट िागत ऄनजमान तयार भएको सजलनलित 

गररनेछ। 

 ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे तयारीको प्रदिया पजरा भएको सजलनलित गरी िागत ऄनजमान स्वीकृत गनेछ । 



 

 

४.िागत ऄनजमान तयारी र सो को लनयन्त्रणसम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी खररद आकाआ प्रमजखको हुनछे । 

                 ५. िागत ऄनजमान लनयन्त्रणकायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतबाट हुनछे । 

१२.३ खररद लवलध सम्बन्धी लनयन्त्रण 

१. खररद लवलध सम्बन्धी लनयन्त्रणमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 खररद कानून बमोलजम तोदकएको खररद लवलध छनौट तथा प्रदकया परूा गरेर मात्र खररद कायु गररनेछ । 

२. खररद लवलध सम्बन्धी लनयन्त्रणमा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 खररद कानूनमा तोके बमोलजमको  अवश्यक खररद लवलध छनौट नगने । 

 प्रलतस्पधाु सीलमत हुने गरी खररद कायु टजिा टजिा पारी खररद गररने । 

 अवश्यक ब्यवस्था नभएतापलन खररद प्रकृया िजरु गररने । 

३.  खररद लवलध सम्बन्धी लनयन्त्रण व्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 मािसामान, लनमाुण काय,ु सेवा खररद तथा परामिु सेवा खररद गने काय ुसावुजलनक खररद ऐन लनयमाविीमा 

तोदकएबमोलजम खररद मूलयको अधारमा बोिपत्र, लसिवन्दी दरभाईपत्र, सोझै खररद, ईपभोक्ता सलमलत, ऄमानत 

िगायतका तोदकएको खररद लवलध छनौट गरी खररद कायु गररनेछ ।  

 कानूनद्वारा कर निाग्ने वा कर छजट भएको रकमसम्म वा दजगुम क्षेत्र भनी तोकेको लजलिाको खररद कायु बाहके 

स्थायी िेखा नम्बर र मूलय ऄलभवृलि कर दता ुप्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यलक्त, फम,ु संस्थाबाट खररद गररनेछ । 

 मािसामान, लनमाुण कायु र सेवा खररद कायु गदाु प्रलतस्पधाु सीलमत हुने गरी टजिा टजिा पारी खररद गररने छैन । 

 खररदको िालग अवश्यक बजेट र लनमाुणस्थिको व्यवस्था नभइ खररद सम्बन्धी काम कारबाही िजरु गररनेछैन ।  

 खररद गदाु नेपािमा ईत्पाददत मािसामानिाइ प्राथलमकता ददआनेछ ।   

 खररद एकाआ प्रमजख र िखेा प्रमजखि े कायाुियको खररद प्रकृया लनयमानजसार भएकोवारे लनरन्तर सजपररवेक्षण 

गररनेछ । 

४.खररद लवलध र सो को लनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी खररद आकाआ प्रमजखको हुनछे । 

 ५.खररद लवलध सम्बन्धी लनयन्त्रण कायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतबाट हुनछे । 

१२.४ बोिपत्र सम्बन्धी लनयन्त्रण कायलुवलध 

१. बोिपत्र सम्बन्धी लनयन्त्रण कायलुवलधसम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 बोिपत्र सम्बन्धी तोदकएको प्रदिया,  चरण र कायुलवलध पािना गररनेछ । 

 बोिपत्र अह्वान गदाु तोदकए बमोलजमको खररद कागजात तथा ितु छनौट गरी सूचना अह्वान गररनेछ । 

 बोिपत्र अह्वानको सूचना कानूनिे तोदकए बमोलजम प्रकािन गररनेछ । 

 बोिपत्र खोलने, परीक्षण गने कायु कानूनद्वारा तोदकए बमोलजम गररनेछ । 

 खररद कानून बमोलजम बोिपत्रको मूलयाङ्कन  गराइ वोिपत्र स्वीकृत  गररनेछ ।    

२. बोिपत्र सम्बन्धी लनयन्त्रण कायलुवलध सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 बोिपत्र सम्बन्धी चरणबद्ध प्रदिया तथा कायुलवलध पािना नगररने ।  

 खजलिा र भेदभाव रहीत वोिपत्र प्रदिया नऄपनाआने । 

 स्वीकृत बोिपत्र सम्बन्धी  कागजात तथा ितुहरु छनौट नगरी बोिपत्र अह्वान गररने । 

 बोिपत्रको सूचना सावुजलनक नहुने । 

 बोिपत्रको सूचना तोदकएको कायाुियको वबेसाआटमा नरालखने । 

 बोिपत्र खोलने र परीक्षण गने कायु ऐनको प्रावधान बमोलजम नगररने । 

 बोिपत्रको मूलयाङ्कन तोदकए बमोलजम सलमलतवाट नहुने ।  

 बोिपत्र स्वीकृलत तोदकएको तहको ऄलधकारीवाट नगररने ।  

 बोिपत्र स्वीकृत गदाु कायु प्रकृया परूा नगररने । 



 

 

३. बोिपत्र सम्बन्धी लनयन्त्रण कायलुवलधव्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

मािसामान, लनमाणु काय ुवा सवेा अदद वोिपत्रद्वारा खररद गदा ुलनम्न काय ुगररनछे 

 तोदकए बमोलजम रकम वा खररद प्रकृलत ऄनजसार बोिपत्रको प्रकृया, चरण र पूव ु योग्यता सम्बन्धी प्रदियाहरु 

ऄविम्वन गररनेछ । 

 बोिपत्र सम्बन्धी अवश्यक कागजात र कायुलवलध ऄपनाइ बोिपत्र अह्वान गररनेछ। 

 योग्य बोिपत्रदातािाइ लवना भेदभाव खररद प्रदियामा सहभागी हुने समान ऄवसर प्रदान गररनेछ ।  

 लजम्मेवार ऄलधकृत र खररद एकाइ प्रमजखिे वोिपत्र प्रकृयावारे सजलनलित  गरी वोिपत्र कायु ऄलघ वढाआनेछ । 

 खररद सम्झौता छनौट गदा ु सावुजलनक खररद ऄनजगमन कायाुियबाट जारी भएको नमजना बोिपत्र सम्बन्धी 

कागजातिाइ अधार लिआनेछ ।  

 सावुजलनक खररद ऄनजगमन कायाुियबाट नमूना कागजात जारी नभएको ऄवस्थामा अफूिाइ अवश्यक परेको 

खररद कायुको सम्झौता सलहतको कागजात तयारगररनेछ । 

 खररद एकाआ प्रमजखिे बोिपत्र अह्वान गनजु ऄगावै ईपयजक्त बोिपत्र सम्बन्धी कागजात छनौट गररएको सजलनलित 

गरी प्रमजख  प्रिासकीय ऄलधकृतवाट स्वीकृत गराआनेछ । 

 खररद लनयमाविीमा ईलिेलखत कज राहरु खजिाइ बोिपत्र वा पवूु योग्यता लनधारुणको प्रस्ताव अह्वानको सूचना 

रालिय स्तरको दैलनक पत्र पलत्रकामा प्रकािन गररनेछ । 

 ऄन्तराुलिय स्तरको बोिपत्रको हकमा ऄन्तराुलिय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकािन गररनेछ ।  

 बोिपत्रको सूचना स्थानीय तहको वबेसाआटमा रालखनेछ । 

 बोिपत्रको सूचनासावुजलनक खररद ऄनजगमन कायािुयको वबेसाइटमा राख्न सदकनेछ ।   

 खररद एकाआ प्रमजखिे ईक्त बमोलजम सञ्चार माध्यमवाट सूचना प्रकालित गराईनेछ । 

 लजम्मेवार ऄलधकृत र  खररद एकाआ प्रमजखि े लनयमाविीको व्यवस्था पूरा भएको सजलनलित भए पलछ वोिपत्र काय ु

ऄलघ वढाईनेछ । 

वोिपत्र खोलदा र परीक्षण गदा ुलनम्न काय ुगररनछे 

 बोिपत्र पेि गने ऄलन्तम लमलत र समय समाप्त भएको िगतै्त सोही ददन बोिपत्र सम्बन्धी कागजातमा ईलिेलखत 

समय र स्थानमा तोदकए बमोलजम प्रदियाहरु ऄपनाइ बोिपत्रहरु खोलिनेछ ।  

 खोलिएको बोिपत्र सम्बन्धी कागजातमा जमानत रकम (लवड बण्ड) र अवश्यक कागजात पेि भएको यदकन गरी 

मजचजलका तयार गररनेछ । 

 ईपिब्ध भएसम्म बोिपत्रदाता, लनजका प्रलतलनलध वा नलजकको कायाुियको प्रलतलनलधको सहभालगता गराआनेछ । 

बोिपत्र स्वीकृलतमा लनम्न कायलुवलध ऄपनाआनछे 

 खररद कानून बमोलजम ग्राह्य वा योग्य बोिपत्रहरु मूलयाङ्कन प्रदियामा समावेि गरी बोिपत्र मूलयाङ्कन 

सलमलतवाट मूलयाङ्कन गराआनेछ ।  

 बोिपत्रको मूलयाङ्कन गदाुसोको अधार र तररका समेत खजलने गरी सलमलतवाट प्रलतवदेन प्राप्त गररनेछ । 

 सलमलतको लसफाररसमा न्यूनतम मूलयालङ्कत सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोिपत्र ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीवाट 

खररद कानून बमोलजम स्वीकृत गररनेछ । 

 बोिपत्र छनौट भएको बोिपत्रदातािाइ बोिपत्र स्वीकृत गने अियपत्र ददआनेछ । 

 तोदकएको समयलभतै्र बोिपत्र मूलयाङ्कन प्रदिया सम्पन्न गररनेछ । 

 खररद िाखा प्रमजखिे खररद प्रकृया परूा भएको सजलनलित गरी स्वीकृत गराईनेछ । 

४.बोिपत्र कायलुवलध र सो को लनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी खररद आकाआ प्रमजखको हुनछे । 

 ५.बोिपत्र कायलुवलध र सो को लनयन्त्रण कायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतबाट हुनछे । 

१२.५खररद कायमुा सचूना प्रलवलधको प्रयोग 

१. खररद कायमुा सचूना प्रलवलधको प्रयोग सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 



 

 

 खररद सम्बन्धी तथ्याङ्क तथा सूचनाहरु एवम ्कागजात कम्प्यटूर प्रणािीमा ऄध्यावलधक गरी रालखनेछ । 

 कानूनद्वारा तोदकए बमोलजम लवद्यजतीय सञ्चारको माध्यमबाट खररद कारवाही गररनेछ । 

 खररद सम्झौता गदा ुतोदकए बमोलजमको अवश्यक प्रदिया पूरा गररनेछ । 

२ खररद कायमुा सचूना प्रलवलधको प्रयोग सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 खररद सम्बन्धी तथ्याङ्क, सूचना एवम् कागजात तोदकएको कम्प्यूटर प्रणािीमा नरालखनेर  ऄध्यावलधक नगररने  

 तोदकए बमोलजम लवद्यजतीय सञ्चारको माध्यमबाट खररद सम्बन्धी कारवाही नगररने । 

 खररद सम्झौता गने कायु तोदकए बमोलजम नगररने ।  

 कायु सम्पादन जमानत नलिने । 

 तोदकएको ऄवस्थामा जमानत जफत नगररने । 

३ खररद कायमुा सचूना प्रलवलधको प्रयोग व्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 खररद एकाआ प्रमजखि े खररद सम्बन्धी कागजात, तथ्याङ्क, सूचना (खररद योजना तयारी, खररद अवश्यकताको 

लनधाुरण, अपूर्शतकताुको मौजजदा सूची, िागत ऄनजमान तथा खररद कागजात तयार गने, खररद प्याकेज लनधाुरण 

गने, स्पेलिदफकेिन तोने अदद)तयार गनु तोदकएको सफ्टवेयर वा कम्प्यूटर प्रणािी ईपयोग गने र सजरलक्षत तथा 

ऄध्यावलधक रुपमा राखे्न प्रवन्ध गररनेछ। 

 लवद्यजतीय माध्यमवाट खररद कारवाही गदाु सावुजलनक खररद ऄनजगमन कायाुियको अलधकाररक लवद्यजतीय 

खररद प्रणािीमा अवद्ध भइ सो पोटुिमा दताु भइ खररद कारोबार सञ्चािन गररनेछ । 

 सावुजलनक खररद ऐन लनयमाविी बमोलजम तोदकएको रकमभन्दा वढीको लनमाुण कायु वा मािसामान तथा 

परामिु सेवा खररद गदा ुऄलनवाय ुरुपमा लवद्यजतीय खररद प्रणािीवाट गररनेछ । 

खररद सम्झौता गदा ुलनम्न लनयन्त्रण प्रदिया ऄपनाआनछे 

 फज टकर खररद बाहकेको खररद सम्वन्धमा खररद ऐन लनयमको ऄलधनमा रही खररद सम्झौता गररनेछ । 

 खररद सम्झौता गदा ुखररद कागजातमा ईलिेलखत ितुहरु समावेि गररनेछ ।  

 खररद सम्झौता गनज ु ऄलघ खररद ऐन बमोलजम तोदकएको ढाँचाको कायुसम्पादन जमानत लिआनेछ । सम्झौता 

गनेिे सम्झौता बमोलजम काम िजरु नगरेमा, बीचैमा छोडमेा वा सम्झौता बमोलजम कामको प्रगलत नगरेमा खररद 

कानून बमोलजम कारवाही गरी सम्झौता ऄन्त्य गरी प्राप्त कायु सम्पादन जमानत जफत गररनेछ । 

 सम्झौताको ितुमा ब्यवस्था भए बमोलजम मात्र पररचािन पेश्की (मोलविाइजेसन एडभान्स) बैंक जमानत ऄलग्रम 

रुपमा लिइ मात्र ददआनेछ । 

 बैकजमानतको म्याद लनयन्त्रणखाता राखी लनयलमत लनगरानी गरी म्याद समाप्त नहुदँ ैनलवकरण गराआनेछ । 

४.खररद कायमुा सचूना प्रलवलधको प्रयोगसम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी खररद आकाआ प्रमजख र सचूना प्रलवलध ऄलधकृतको हुनछे । 

 ५.खररद कायमुा सचूना प्रलवलधको प्रयोगकायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतबाट हुनछे । 

१२.६ लसिबन्दी दरभाईपत्र र सोझखैररद 

१. लसिबन्दी दरभाईपत्र र सोझखैररदसम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 लसिबन्दी दरभाईपत्रवाट खररद गदा ुखररद कानूनमा तोदकएको प्रकृया पूरा गररनेछ । 

 सोझैखररद सम्बन्धी कायु तोदकए बमोलजमको ऄवस्थामा मात्र गररनेछ । 

२.  लसिबन्दी दरभाईपत्र र सोझखैररदसदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 खररद कानूनको दरभाईपत्र सम्बन्धी कायुलवलध पािना नगररने ।  

 दरभाईपत्रको सूचना तोदकए बमोलजम  सावुजलनक नहुने 

 सोझै खररद गदा ु खररद ऐन लनयमाविीको अवश्यक प्रदिया पािना नगररने । 

३. लसिबन्दी दरभाईपत्र र सोझखैररदव्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

लसिबन्दी दरभाईपत्रवाट खररदगदा ुलनम्न लनयन्त्रण प्रदिया ऄपनाआनछे 



 

 

 खररद ऐन लनयमाविीमा तोदकए बमोलजम २० िाख रुपैंयाको रकमगत सीमालभत्र रही मात्र मािसामान, 

लनमाुण काय ुवा ऄन्य सेवा लसिबन्दी दरभाईपत्रद्वारा खररद गररनेछ । 

 लसिबन्दी दरभाईपत्र माग गनजु ऄलघ खररद गने मािसामान, लनमाुण कायु वा सेवाको स्पेलसदफकेिन, गजणस्तर, 

पररमाण, अपूर्शतका ितुहरु र समय तथा अवश्यक कजराहरु खजिाइ दरभाईपत्र फाराम तयार गररनेछ । 

 लसिबन्दी दरभाईपत्रको अह्वानको सूचना रालिय वा स्थानीयस्तरको पत्रपलत्रकामा तोदकएको ऄवलध ददइ 

सूचना प्रकािन गररनेछ । 

 लनमाुण काय,ु मािसामान वा परामिु सेवाको सोझैखररद गने काय ु सावुजलनक खररद ऐन लनयमाविीमा 

ईलिेलखत रकमगत सीमालभत्र रही तोदकएको ऄवस्था वा लविेष पररलस्थलतमा मात्र गररनेछ । 

 सोझैखररद गनजुपदाु मौजजदा सूचीमा रहकेा कम्तीमा तीनबटा अपूर्शतकताु वा सेवा प्रदायकबाट प्रस्ताव लिएर मात्र 

खररद गररनेछ । 

 सोझैखररद गदाु एक अर्शथक वषुमा खररद कानूनिे तोकेको रकमभन्दा बढी रकम हुने गरी एईटै व्यलक्त, फम,ु 

कम्पनी वा संस्थाबाट पटक पटक खररद गररनेछैन । 

 सोझैखररदका िालग अपूर्शतकता ुवा सेवा प्रदायकको मौजजदा सूची ऄद्यावलधक गररनेछ । 

४. लसिबन्दी दरभाईपत्र र सोझ ैखररद सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी खररद आकाआ प्रमजखको हुनछे । 

 ५.लसिबन्दी दरभाईपत्र र सोझ ैखररद सम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतबाट हुनछे । 

१२.७ ऄन्य खररद प्रकृया सम्बन्धी लनयन्त्रण कायलुवलध 

१. ऄन्य खररद प्रकृया सम्बन्धी लनयन्त्रण कायलुवलध सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 ईपभोक्ता सलमलत, गरैसरकारी संस्था र ऄमानतबाट खररद कायु गराईँदा  कानूनमा तोदकएको ऄवस्थामा मात्र 

गराईनज पने । 

२. ऄन्यखररदप्रकृया सम्बन्धी लनयन्त्रण कायलुवलध सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 खररद कानून लवपररत  ईपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समजदायबाट कायु गराईने । 

 ईपभोक्ता सलमलतिे ठेकेदारबाट काम गराईने । 

 सलमलतमा गैर ईपभोक्ता संिग्न हुने । 

३.ऄन्य खररद प्रकृया सम्बन्धी लनयन्त्रण कायलुवलध व्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

यस खररदमा लनम्न लनयन्त्रण प्रदिया ऄपनाईनःे 

 ईपभोक्ता सलमलत वा िाभग्राही समजदायबाट लनमाुण कायु गराईँदा काममा लमतव्यलयता, गजणस्तरीयता वा 

ददगोपना ऄलभबृलद्ध हुने वा पररयोजनािे रोजगारीको सृजना गने र िाभग्राही समजदायिाइ सहभागी गराईने 

वा सामान्य प्रकृलतको साना र ममुत सम्भारको काम मात्र खररद ऐन लनयमाविी बमोलजम तोदकएको रकमलभत्र 

रही गराआनेछ ।   

 ईपभोक्ता सलमलतिे पािना गने अचारसंलहताको लनमाुण र सोको पािनामा कडाआ गररनेछ । 

 सम्पादन गरेको कामको ऄनजगमन र मूलयाङ्कन प्रभावकारी बनाआनेछ । 

 कायुरत जनिलक्तबाट गनु नसदकने जनचेतनासम्बन्धी ऄलभमजखीकरण, तालिम, सवलिकरण, मूि प्रवाहीकरण 

जस्ता काय ुस्पि कारण र औलचत्य खजिाइ गैरसरकारी संस्थाबाट गराआनेछ । 

 सामान्य प्रकृलतको ममुत सम्भार, सानालतना लनयलमत कायु वा सरसफाइ जस्ता कायु ऄमानतबाट गनु एक तह 

मालथको ऄलधकारीको पवूु स्वीकृलत लिआनेछ । 

 ईपरोक्त काम गराईने सम्बन्धी खररद कानूनको प्रावधान पािना गररनेछ । 

४.ऄन्य खररद प्रकृया लनयन्त्रण कायलुवलध सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी खररद आकाआ प्रमजखको हुनछे । 

 ५.ऄन्य खररद प्रकृया सम्बन्धी लनयन्त्रण कायलुवलध कायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतबाट हुनछे । 



 

 

१२.८ खररद कायकुो परीक्षण तथा भजक्तानी लसफाररस सम्बन्धी लनयन्त्रण 

१. खररद कायकुो परीक्षण तथा भजक्तानी लसफाररस सम्बन्धी लनयन्त्रणसम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 लनमाुण काय ुर मािसामान तोदकए बमोलजम जाँच गरेर मात्र स्वीकार गनजु पने । 

 लबिलवजकको भजक्तानी खररद ऐन, लनयमाविी र सम्झौतामा तोदकएको कायुलवलध परूा भएपलछ मात्र ददनजपने 

। 

२.खररद कायकुो परीक्षण तथा भजक्तानी लसफाररस सम्बन्धी लनयन्त्रणदेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 लनमाुणकायु र मािसामानको जाँच प्रदिया परूा नगरी स्वीकार गररने 

 खररद सम्बन्धी अवश्यक कागजात तथा प्रदियाहरु परूा नगररने ।  

 प्रकृया पजरा नभए तापलन भजक्तानीको लसफाररस ददआने। 

३ खररद कायकुो परीक्षण तथा भजक्तानी लसफाररस सम्बन्धी लनयन्त्रण व्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 अपूर्शत गररएका मािसामान सम्झौतामा ईलिेलखत स्पेलसदफकेिन र गजणस्तर बमोलजमको भए नभएको 

ऄलनवायु रुपमा लनरीक्षण वा परीक्षण गने गराआनेछ । 

 सम्पन्न लनमाुण काय,ु अपूर्शत भएको मािसामान वा प्रदान गररएको सेवा स्वीकार गदा ु खररद लनयमाविी 

बमोलजमका कज रा समावेि गरी कायु स्वीकार प्रलतवेदन तयार गने गराआनेछ । 

खररद कायकुो भजक्तानी गदा ुलनम्न लनयन्त्रण प्रदिया ऄपनाआनछे 

 खररद सम्बन्धी लबि/लवजकको भजक्तानी दददा खररद सम्झौताको ऄधीनमा कायु वा सम्झौतारकरारका ितु पूरा 

भएको यदकन गरी मात्र लसफाररस गररनेछ ।  

 रलनङ लबि वा ऄन्य कज नै लविको भजक्तानी गदा ुसम्बलन्धतवाट खररद सम्झौता बमोलजम अवश्यक कागजात पेि 

गनु िगाआनेछ  ।  

 पेि भएको लबि लबजक र कागजात सम्बलन्धत ऄलधकारीिे तोदकएको ऄवलधलभत्र नै भजक्तानीको िालग 

लसफाररस गररनेछ । 

 लजम्मेवार ऄलधकारीिे प्रकृया पूरा भएको सजलनलित गरी भजक्तानी स्वीकृत गने सम्बलन्धत िाखािे अवश्यक 

प्रदिया पूरा भएको सजलनलित गररनेछ । 

४. खररद कायकुो परीक्षण तथा भजक्तानी लसफाररस सम्बन्धी लनयन्त्रणप्रमजख लजम्मवेारी खररद आकाआ प्रमजखको हुनछे । 

५ खररद कायकुो परीक्षण तथा भजक्तानी लसफाररस सम्बन्धी लनयन्त्रणकायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र सजिासन 

सलमलतबाट हुनछे । 

१३.प्रलतवद्ध खच ुतथा भजक्तानी ददन बाकँी लहसावको लनयन्त्रण 

१. प्रलतवद्ध खच ुतथा भजक्तानी ददन बाकँी लहसावको लनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 लवत्तीय स्रोतको बर्शहगमन हुने प्रलतवद्ध खचु दालयत्वको पलहचान गररनेछ। 

 अन्तररक तथा वैदेलिक ऋण  दालयत्वको पलहचान गररनेछ । 

 कानूनी व्यवस्था वा लनणुय बगेर अर्शथक दालयत्व सृजना गने र बजेटभन्दा बढी खचु हुने गरी दालयत्व शृ्रजना 

गने काय ुगररने छैन । 

 अगामी वषुको बजेट तयार गदा ुसृजना भएका प्रलतवद्ध दालयत्व तथा भजक्तानी ददन बाँकी लहसाविाइ समावेि 

गररनेछ । 

 प्रलतवद्ध खचु तथा भजक्तानी बाँकी रकम वार्शषक कायुिममा समावेि भएको अधारमा मात्र भजक्तानी ददआनेछ । 

२. प्रलतवद्ध खच ुतथा भजक्तानी ददन बाकँी लहसावको लनयन्त्रण सदंभमुा देहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 लवत्तीय स्रोतको बर्शहगमन हुने प्रलतवद्ध खचु दालयत्वको पलहचान नगररने । 

 ऋण दालयत्वको पलहचान ईपयजक्त दकलसमिे नगररने  

 ऋणकोसावँा व्याज भजक्तानीको िखेा नरालखने 

 प्रलतवद्ध खचु दालयत्वको िखेा नरालखने । 



 

 

 प्रलतवद्ध खचु दालयत्वको िखेा तोदकए बमोलजमको ढाँचामा नरालखने 

 कानूनी व्यवस्था वा लनणुय बगेर अर्शथक दालयत्व पने लवषयमा लनणुय लिने । 

 बजेटको सीमाभन्दा बढी खचु गरी ऄकोवषुिाइ दालयत्व शृ्रजना गने । 

 प्रलतवद्ध खचु तथा भजक्तानी बाँकी रकम वार्शषक बजेट तयार गदाु समावेि नगररने । 

 वार्शषक बजेट तथा कायुिममा समावेि नभएको प्रलतवद्ध खचु तथा लवगतको कायिुम खचु भजक्तानी ददने । 

३. प्रलतवद्ध खच ुतथा भजक्तानी ददन बाकँी लहसावको लनयन्त्रणव्यवलस्थत बनाईन देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

अर्शथक कारोवार सञ्चािन सम्वन्धमा तोदकएको रकमभन्दा मालथका लनम्न बमोलजमको खचहुरु प्रलतवद्ध खच ु दालयत्वको रुपमा 

समाविे गररनछे । 

 मािसामान वा सेवा प्राप्त भइ सकेको वा सम्झौतारकरार ऄनजरुप भजक्तानी ददन पने रकम,  

 खररद सम्झौतारकरार गरे वापत प्राप्त हुने मािसामान, लनमाुण काय ु तथा सेवा वापत लसजुना भएको 

दालयत्व वा प्रलतवद्ध रकम, 

 कज नै सम्झौता बापत प्रत्येक वष ुबजझाईनज पने िजलक, दस्तजर वापतको रकम,  

 खररद सम्झौता वा कायादुेि बमोलजम लतनजुपने गरी सृजना भएको पजरस्कार, क्षलतपूर्शत जस्ता रकम । 

 अन्तररक तथा बदैेलिक ऋण सम्बन्धी  सम्झौताहरुको ऄध्यावलधक रुपमा ऄलभिखे रालखनछे । 

 अन्तररक तथा बैदेलिक ऋण सम्झौतामा ईलिेलखत भजक्तानी तालिका बमोलजम  लतनजुपने सावँा व्याज तथा ऄन्य 

खचु िगायतको दालयत्व रकमहरुको पलहचान गरी लहसावको तोदकए बमोलजम िखेा रालखनेछ । 

 प्रलतवद्ध खचु दालयत्वको िखेा ऄलनवायु रुपमा रालखनेछ । 

 प्रलतवद्ध खचु दालयत्वको िखेा तोदकए बमोलजमको ढाँचामा राखे्न ब्यवस्था लमिाआनेछ । 

 िेखा ऄध्यावलधक रुपमा राखी सोको अधारमा लवत्तीय लववरण तयार गरी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतवाट 

प्रमालणत गराइ राखे्न ब्यवस्था गररनेछ । 

 तोदकए बमोलजमको प्रलतवेदन सम्बलन्धत लनकायिाइ ईपिव्ध गराआनेछ । 

 पदालधकारीरकमुचारीहरुिाइ कानून लनयमद्वारा तोदकएको सजलवधा मात्र प्रदान गने । कानूनद्वारा तोदकएकोभन्दा 

बढी हुने गरी थप सजलवधा ददने वा सालवकको सजलवधा वृलद्ध हुने गरी थप अर्शथक दालयत्व ब्यहोदाु ऄलनवायु रुपमा 

अवश्यक कानून संिोधन वा कानून बमोलजम लनणुय गराआनेछ । 

 लजम्मेवार ऄलधकारीिे चािू अर्शथक वषकुो  स्वीकृत बजेट, कायिुमको अधारमा मात्र खचु गने र बजेटिे नखाम्न े

गरी बढी खचु हुनेगरी अगामी वषुको िालग दालयत्व शृ्रजना गररनेछैन । 

 लविेष कारण एवम् पररलस्थलतवि बजेटभन्दा  बढी खचु भएमा यस्तो कारण खोिी लनणुय गराइ खचुको लबि 

भपाुइ बमोलजमको रकम खजिाइ भजक्तानी ददन बाकँीको खाता तथा कच्चावारी सलहत प्रमालणत गरी रालखनेछ । 

अगामी अ.ब.को बजटे तथा कायिुम तयार पादा ुलनम्नानजसारको प्रलतवद्ध दालयत्व र भजक्तानी ददन बाकँी रकमहरु समाविे गररनछे 

 लनमाुण ठेक्का सम्झौता ऄनजसार भजक्तानी ददनजपने गरी दालयत्व सृजना भएका पेश्की, मूलयवलृद्ध रकमहरु, 

 स्थानीय तहिे ददनजपने क्षलतपूर्शत, मजअब्जाहरु, 

 अन्तररक तथा वाह्य  ऋणको सावँा ब्याज वापत लतनजुपने रकमहरु, 

 प्रिासलनक तथा कमुचारी खचु वापत भजक्तानी दालयत्व बाँकी रहकेो रकमहरु,कायािुयिे ऄन्य लनकायिाइ लतनु 

बाँकी रहकेो रकमहरु, 

 कर तथा गरै कर, भन्सार, िजलक वापत लतनजुपने रकमहरु अदद । 

 चािू वषमुा सनु अएको प्रलतवद्ध खचु दालयत्व तथा लवगत वषकुो भजक्तानी बाँकी रकमहरू देहाय बमोलजम मात्र 

भजक्तानी ददनेः 

 चािू स्वीकृत वार्शषक बजेट तथा कायुिममा समावेि भएको लवगतको कायुिम खचुहरु, 



 

 

 प्रमालणत दालयत्व लहसाव वा भजक्तानी ददन बाँकीको खाता तथा कच्चावारी म.िे.प.फा.नं.२११ मा समाविे भएको 

रकमहरु,  

 लवगतको प्रलतवद्ध दालयत्व रकम वापत लतनजपुन ेथप दस्तजर तथा व्याजको  लहसाव गरी भजक्तानी गररनछे । 

४. प्रलतवद्ध खच ु तथा भजक्तानी ददन बाकँी लहसावको लनयन्त्रणसम्बन्धमाप्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र 

अर्शथक प्रिासन प्रमजखको हनछे । 

५. प्रलतवद्ध खच ुतथा भजक्तानी ददन बाकँी लहसावको लनयन्त्रणसम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन कायपुालिका र सजिासन सलमलतबाट 

हुनछे । 

 

१४.अकलस्मक काय ुतथा लवपद ्व्यवस्थापन कायमुा खच ुलनयन्त्रण 

१४.१अकलस्मक काय ुतथा लवपद ्व्यवस्थापन कायमुा खच ुलनयन्त्रण 

१. अकलस्मक काय ुतथा लवपद ्व्यवस्थापन कायमुा खच ुलनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 अपतकािीन कायु तथा लवपदको ब्यवस्थापन गनु अवश्यक संगठनात्मक संरचना तथा कोषको व्यवस्था गररनेछ । 

 अपतकािीन कायु तथा लवपद ब्यवस्थापन सम्वन्धी कायु गदाु सङ्घीय तथा प्रदेिका सम्वद्ध लनकायसँग अवश्यक 

समन्वय कायम गररनैछ । 

 अपतकािीन कायु सञ्चािन केन्रिे लवपद ब्यवस्थापनको कायुसञ्चािन गनेछ । 

 लवपद ्ब्यवस्थापन कोषको खाता सञ्चािन पारदिीरुपमागररनेछ । 

 अपतकािीन योजना र सेवा सजचारु योजना  तयार गरी िागू गररनेछ ।    

२.अकलस्मक काय ुतथा लवपद ्व्यवस्थापन कायमुा खच ुलनयन्त्रण सम्बन्धमा दहेायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 अपतकािीन कायु तथा लवपदको ब्यवस्थापन गनु संगठनात्मक संरचनाको ब्यवस्था नगररने । 

 अवश्यक कोषको व्यवस्था तथा कायुलवलधहरु तयार नगररने । 

 अवश्यक समन्वय कायम नगररने । 

 तोदकएको कानून र कायुलवलधको पािना नगररने ।  

 कोषको अपतकािीन कायुसञ्चािन केन्रि ेतोदकएको कायुलवलधको पािना नगने । 

 अम्दानी खचु देलखने गरी  ऄध्यावलधक रुपमा ऄलभिेख रलहसाव नरालखने । 

 खाता सञ्चािन गदा ु पारदर्शिता कायम नगररने । 

 अपतकािीन योजना र सेवा सजचारु योजना तयार नगररने । 

३.अकलस्मक काय ुतथा लवपद ्व्यवस्थापन कायमुा खच ुलनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

अपतकािीन काय ुतथा लवपदको ब्यवस्थापन गन ुलनम्नानजसारको ब्यवस्था गनःे 

 स्थानीय लवपद व्यवस्थापन सलमलत, वडास्तरीय लवपद ् व्यवस्थापन सलमलत र अपतकािीन केन्र जस्ता 

अवश्यक संरचनाको लवकास तथा लवपद ्व्यवस्थापन िाखा वा एकाआ गठन गरी अवश्यक कमुचारीको प्रवन्ध 

गररनेछ । 

 अवश्यक स्रोतसाधनको ईपिव्धता सजलनलित गनु प्रचलित कानून बमोलजमको अकलस्मक कोष तथा लवपद 

व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गररनेछ ।  

 कोष रकमिाइ व्यवलस्थत रुपमा पररचािन गनु अवश्यक ऐन, लनयमर कायुलवलधहरु तयार गरी िागू गररनेछ । 

 सङ्घीय तथा प्रदेिका सम्वद्ध लनकायहरुसँग अवश्यक सम्पकु तथा समन्वय कायम गररनेछ । 

 कोष सञ्चािन गने लनदेलिका तथा कायुलवलधहरु तयार गदाु सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारको मागुदिुन ऄनजरुप 

हुने गरी गररनेछ  । 

 सङ्घीय तथा प्रदिे सरकारको सम्वद्ध लनकायहरुसँग समन्वय तथा सम्पकु कायम राखी लवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायुिम तजजुमा र सञ्चािन गररनेछ। 



 

 

 लवपद ्ब्यवस्थापन सम्वन्धी कायुको सूचना तथा तथ्याङ्क अदान प्रदान गररनेछ । 

लवपद व्यवस्थापन कोष सञ्चािन सम्वन्धमा लनम्नानजसार गररनछे 

 लवपद व्यवस्थापन कोषमा सम्बलन्धत ऐन तथा कायुलवलध ऄनजसार वजेटमाफुत स्वीकृत रकम, ऄन्य स्थानीय 

तहवाट प्राप्त रकम, कोषमा जम्मा हुने गरी सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारवाट प्राप्त रकम, व्यलक्त वा संस्था 

अददबाट प्राप्त रकम जम्मा गररनेछ । 

 कोषमा जम्मा हुने गरी प्राप्त वस्तजगत सहायता तथा सामग्रीहरुको सम्वन्धमा कोष सञ्चािन कायुलवलध ऄनजसार 

प्रचलित मूलयमा अम्दानी जनाआनेछ । 

 कोषमा जम्मा भएको रकम तथा सामग्रीहरु लवपद ्पूवु तयारी, प्रलतकायु तथा पूनुिाभ र पजनस्थाुपना कायुमा 

पररचािन गररनेछ ।  

 कोषमा जम्मा भएको रकम तथा सामग्रीहरुको अम्दानी खचु देलखने गरी  ऄध्यावलधक रुपमा ऄलभिेख रलहसाव 

रालखनेछ । 

लवपद व्यवस्थापनको काय ुगदा ुसम्बलन्धत ऐन तथा कायलुवलधद्वारा तोदकएको लनम्न कायहुरु गररनछे 

 लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको लनदेिन तथा समन्वयमा कायु गररनेछ । 

 प्रभालवत क्षेत्रको लवपद ्सम्बन्धी सूचना सङ्किन गररनेछ।  

 लवपद ्व्यवस्थापन सलमलतको समन्वयमा स्थानीय तहमा कायुरत सरकारी तथागैरसरकारी लनकाय, नागररक समाज र 

नीलज के्षत्रसँग लवपद ्प्रलतकायु तथा िीघ्र पजनिाुभका कायुिाइ प्रभावकारी बनाईन समन्वय र सहकायु गररनेछ । 

 लवपद ्प्रलतकाय ु तथा पजनिाुभका कायुिाइ पारदिी, लजम्मेवारयजक्त र प्रभावकारी बनाईन तोदकएको सूचना 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायु गररनेछ । 

 केन्रिे प्रयोग गने ऄलभिेख दताु दकताब, िगबजक, सूचना लववरण फाराम, प्रलतवेदनको नमूना अदद रालिय 

अपतकािीन कायुसञ्चािन केन्र लवपद ्व्यवस्थापन कोषको खाता सञ्चािन लनम्नानजसार गररनेछ 

 कोषको बकै खाता प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत वा लनजिे तोकेको ऄलधकृत र िेखा प्रमजख वा लनजिे तोकेको 

कमुचारीको संयजक्त दस्तखतवाट गररनेछ । 

 वस्तजगत सहायता सामग्रीको लनकासा प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत वा लवपद ्व्यवस्थापन िाखा प्रमजख र लजन्सी 

िाखा प्रमजखवाट गराआनेछ ।  

 सामग्रीको व्यवलस्थत ऄलभिेख राखी लनकासा गने वस्तजको मूलयमा खचु जनाइ ऄलभिेख रालखनेछ । 

 तोकेको रकमभन्दा वढी रकमको भजक्तानी ददनज पदाु बैंक माफुत गररनेछ । 

 कोषिाइ दिज नहुने व्यवस्था लमिाइ अवती कोषको रुपमा सञ्चािन गररनेछ । तोदकएको रकमभन्दा कम 

मौज्दात भएमा सम्पूर्शत गदै गआनेछ । 

लवपद ्व्यवस्थापन कोषको सञ्चािन लनम्नानजसार गररनछे 

 कोषको रकम प्रचलित कानूनको ऄलधनमा रही खचु गररनेछ । 

 कोषमा जम्मा भएको रकम कायाुियको लनयलमत प्रिासलनक खचु व्यहोनु, पदालधकारी तथा कमुचारी तिव 

भत्ता तथा भ्रमण खचु, चन्दा ईपहार ददनिाइ ईपयोग गररनेछैन । 

 कोषको िेखा तोदकएको ढाँचामा राखी सावुजलनक गररनेछ । 

 कोषको अय व्यय खजलने गरी वार्शषक प्रलतवेदन तयार गरी कायपुालिका माफुत गाईँ  वा गाईँ सभामा पेि 

गररनेछ । 

 अपतकािीन योजनािाइ वार्शषक योजनाको ऄलभन्न ऄङ्ग बनाआनेछ । 

 अपतकािीन योजना र सेवा सजचारु योजना तयार गरी िागू गररनेछ।    

 अवलधक योजना तजजुमा गदा ु अपतकािीन योजना समावेि गरी वार्शषकयोजना माफुत कायाुन्वयनमा 

लयाआनेछ । 



 

 

 योजना तयारी र कायाुन्वयनमा ऄन्य स्थानीय तह, प्रदेि तथा सङ्घीय सरकारका लनकायसँग अवश्यक 

सहकायु  र समन्वय गररनेछ । 

 लवपदका समयमा ऄत्यावश्यक सेवा सजचारु गनु अवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी कायु सञ्चािन गररनेछ । 

४.अकलस्मक काय ुतथा लवपद ्व्यवस्थापन कायमुा खच ुलनयन्त्रण सम्बन्धमा प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र अर्शथक 

प्रिासन प्रमजखको हनछे । 

५.अकलस्मक काय ु तथा लवपद ् व्यवस्थापन कायमुा खच ु लनयन्त्रण सम्बन्धमा सम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन कायपुालिका र सजिासन 

सलमलतबाट हुनछे । 

१४.२  लनकाय र यन्त्र ईपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन 

१.लनकाय र यन्त्र ईपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापनसम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 लवपद ब्यवस्थापनका िालग सजरक्षा लनकाय तथा सरोकारवािासँग समन्वय गररनैछ । 

 लवपद ब्यवस्थापन कायुमा प्रयोग हुने वारुणयन्त्र, एम्वजिेन्स िगायतका साधनको ईलचत  ब्यवस्थापन  गररनेछ । 

 वारुणयन्त्र, एम्वजिेन्स जस्ता साधनहरुको सञ्चािनमा  ऄन्य स्थानीय तहसँग  िागत साझेदारी गररनेछ । 

२.लनकाय र यन्त्र ईपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापनसम्बन्धमा दहेायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 लवपद ब्यवस्थापनमा सजरक्षा लनकाय तथा ऄन्य लनकायसँग अवश्यक समन्वय नगररने। 

 खोज ईद्धार कायमुा समन्वय नहुने । 

 वारुणयन्त्र, एम्वजिेन्स तयारी ऄवस्थामा नरहने । 

 अवश्यक साधन ईपकरणहरु समन्वयात्मक ढङ्गवाट प्रयोग नगररने । 

 एक्िैिे प्रबन्ध गदाु िागत बढी भै सम्भाव्य नहुने । 

 एम्वजिेन्स जस्ता साधनको दजरुपयोग हुने । 

३.लनकाय र यन्त्र ईपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापनसम्बन्धमा देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 वाढी, पलहरो, अगजनी, भूकम्प, ऄलतवृिी, रोग,महामारी जस्ता लवपद्को खोज, ईद्धार र राहत लवतरण 

कायुमा अवश्यक स्रोत साधन जजटाईनको िालग स्थानीय रुपमा ईपिब्ध हुन सने सङ्घीय तथा प्रदेि सरकार 

मातहतका सजरक्षा लनकायहरुसँग सम्वन्ध स्थालपत गररनेछ । 

 खोज तथा ईद्धार कायमुा सङ्घीय तथा प्रदेि सरकार मातहतका ईपिब्ध सजरक्षा लनकायहरुसँग अवश्यक 

सहयोग माग गरी तत्काि खोज ईद्धार कायु समन्वयात्मक ढङ्गवाट ऄलघ बढाआनेछ । 

 खोज तथा ईद्धार र राहत लवतरण कायुमा अफूमातहतको गाईँ प्रहरी तथा तथा स्थानीय सङ्घ संस्था, 

समूदाय, नागररक समाज समेतको सहयोग लिइ समन्वयात्मक ढङ्गबाट पररचािन गररनेछ ।  

 लवपद ्व्यवस्थापनमा ईपयोग भएको मानवीय, लजन्सी र नगदी स्रोत साधनको ईलचत ऄलभिेख रालखनेछ । 

 लवपद ् ब्यवस्थापन सलमलति े लवपद ् ब्यवस्थापन सम्वन्धी कायकुो प्रगलत लववरण सङ्घीय तथा प्रदेि 

लनकायमा पठाआनेछ । 

 लवपद ब्यवस्थापनमा प्रयोग हुने वारुणयन्त्र, एम्वजिेन्सको अवश्यक ममुत सम्भार गरी तयारी ऄवस्थामा 

रालखनेछ । 

 लवपद ्कायुमा सङ्घीय र प्रदेि सरकार मातहतका लनकाय र स्थानीय संघ संस्था र लनजीक्षेत्रवाट स्थानीय 

रुपमा ईपिब्ध हुन सने वारुणयन्त्र, एम्वजिेन्स र ईपकरण तथा ईद्धार सामग्री ईपकरणहरुवारे अवश्यक 

जानकारी रालखनेछ ।  

 सवैसँग अवश्यक समन्वय कायम गरी लवपद ् ब्यवस्थापन कायमुा वारुणयन्त्र, एम्वजिेन्स र ईपकरण तथा 

ईद्धार सामग्री तथा ईपकरणहरु समूलचत ईपयोग गने गराईने ब्यवस्था लमिाआनेछ । 

 वारुणयन्त्र, एम्वजिेन्स र यन्त्र ईपकरण प्रयोगको ऄलभिेख राखे्न ब्यवस्था गररनेछ । 



 

 

वारुणयन्त्र, एम्वजिने्स जस्ता साधनहरु सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन लनम्नानजसार गररनछे 

 यन्त्र ईपकरण प्राप्तीमा िागत साझेदारीका िालग ऄन्य स्थानीय तहसँग  समन्वय गररनेछ । 

 साधन सञ्चािनमा िागत साझेदारीको कायुलवलध बनाइ कायुसञ्चािन गररनेछ । 

 ईपयोग सम्बन्धी अवश्यक रणनीलत बनाआ िाग ूगररनेछ। 

४. लनकाय र यन्त्र ईपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलतको हुनछे । 

५.लनकाय र यन्त्र ईपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापनसम्बन्धी कायकुोऄनजगमन कायपुालिका र सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

 

१५.  सम्पलत्त तथा लजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी लनयन्त्रण 

१५.१सम्पलत्त तथा लजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी लनयन्त्रण 

१.सम्पलत्त तथा लजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी लनयन्त्रणसम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 सहायता वा हस्तान्तरण भइ  प्राप्त हुने सव ैलजन्सी सामानहरु अम्दानी बाँलधनेछ ।   

 कायाुियमा प्राप्त सवै प्रकारको लजन्सी मािसामान जाँच एवम ्दालखिा गरी िगत ऄध्यावलधक गररनेछ । 

 लजन्सी सामानको मूलय खजिाआनेछ । 

 लजन्सी सामानको  स्रेस्ता कानूनद्धारा तोदकएको ढाँचामा रालखनेछ । 

२.सम्पलत्त तथा लजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी लनयन्त्रणमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 सामानको स्पेलिदफकेिन र ऄवस्था नजाँलचने  

 सामानको लजन्सी दालखिा नगररने ।प्राप्तसामानअम्दानीनबाँलधने । 

 लजन्सी दालखिा प्रलतवेदन  तयार नगररने 

 सहायतािाइअर्शथकलववरणमासमावेि नगररने । 

 लजन्सी सामानको मूलय कायम नगररने तथा नखजिाआने । 

 लजन्सी सामानको स्रेस्ता रालखएतापलन तोदकएको ढाँचामा  नरालखने  

३सम्पलत्त तथा लजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी लनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 खररद गरेको,वस्तजगत सहायता वा हस्तान्तरण भइ प्राप्त भएको लजन्सी सामानिाइ सात ददनलभत्र लजन्सी दालखिा गररनेछ 

।  

 प्राप्त सामान दालखिा गदाु सामानको स्पेलिदफकेिन र ऄवस्था प्रालवलधकबाट जाँच गनजु पने भए जँचाईने र सामानमा कज नै 

कैदफयत भए सो समेत जनाईन िगाआनेछ  । सामान जाँच गनु कायाुियमा प्रालवलधक कमुचारी नभएमा ऄन्य कायाुियसँग 

सहयोग लिइ प्रमालणत गराइ लजन्सी दालखिा गनु पठाआनेछ । 

 लजन्सी मािसामानको दालखिा वा िगत खडा गदाु पररमाण तथा परि मूलयको साथै सामानको स्पलेिदफकेिन, ईत्पादक 

कम्पनी तथा मजिजक, साआज तथा क्षमता, ऄनजमालनत अयज, प्राप्तीको स्रोत, राजश्व छजट अददको लववरण खजिाइ सामानको 

पलहचानको िालग कोलडग सजरक्षा समेतको ब्यवस्था गररनेछ । 

 लजन्सी िाखावाट मािासामानहरुलनधाुररत ढाँचा र समयमा दालखिा गरी दालखिा प्रलतवेदन  तयार गररनेछ । 

 वैदेलिक सहायताबाट लजन्सी मािसामान वा वस्तजगत सहायता प्राप्त गरेपलछ प्रचलित कानून बमोलजम मूलय, लववरण र 

भन्सार छजट भए नभएको व्यहोरा खजिाइ ७ ददनलभत्र अम्दानी बाँलधनेछ ।  

 अम्दानी बाँलधएको सवै वस्तजगत सहायता कानून बमोलजम अर्शथक लववरणमा समावेि गरी िखेापरीक्षण गराआनेछ ।  

 बजेटमा समावेि नभइ लविेष पररलस्थलतमा प्राप्त वस्तजगत वा ऄन्य प्रकारको सहायताको ऄलभिखे राखी छजट्टै लववरण बनाइ 

िेखापरीक्षण समक्ष पेि गररनेछ । 

 खररद वा ऄन्य दकलसमि ेप्राप्त खचु भएर नजाने सम्पलत्तको िगत  खररद मूलय वा सम्पलत्त प्राप्तीको लववरणमा ईलिेलखत 

मूलयको अधारमा रालखनेछ । 



 

 

 कायाुियमा मौजजद रहकेो तर कारणवि मूलय खजलन नसकेको पजरानो मािसामानको हकमा प्रचलित कानूनमा तोकेको 

प्रदिया ऄपनाइ प्रचलित बजार मूलय समेत लवचार गरी मूलय कायम गररनेछ ।  

 वैदेलिक सहायता ऄन्तगुत प्राप्त वा हस्तान्तरण भएको सामानको लववरण, प्रचलित कानून र िखेामान र िेखा लनदेलिका 

बमोलजम कूि मूलय, प्रलत इकाआ मूलय र प्राप्त लमलतर भन्सार छजटको व्यहोरा खजिाइ सामानको िगत रालखनेछ ।  

 खररद वा सहायता ऄन्तगुत प्राप्त सामान वा वस्तजको मूलय कायम गदा ु प्रचलित सावुजलनक क्षेत्र िखेामान तथा िखेा 

लनदेलिका बमोलजम सामानरवस्तज प्राप्त गदा ुदातािे खजिाएको मूलय, सोको िालग लतरेको भन्सार तथा कर रकम, ढजवानी 

तथा लवमा खचु िगायतको कज ि खचु जोडी िगत कायम गररनेछ ।      

 लजन्सीको स्रेस्ता म.िे.प.को कायाुियबाट स्वीकृत ढाँचा र िखेा लनदेलिकामा ईलिेख भए बमोलजम एक वषुलभत्र खचु भएर 

जाने (म.िे.प. फा.नं.४०७) र खचु भएरनजाने वा खप्न े(म.ि.ेप.फा.नं.४०८) लजन्सीखातामा ऄिगऄिग छजट्याइ रालखनेछ 

।  

 लजन्सी सामानको िेखा राखे्न प्रयोजनको िालग माग फाराम (म.ि.ेप. फा.नं.४०१), खररद अदेि (म.िे.प.फा.नं.४०२), 

दालखिा प्रलतवेदन (म.िे.प. फा.नं.४०३), खचु तथा लनकासा फाराम (म.िे.प.फा.नं.४०४), हस्तान्तरण फाराम 

(म.िे.प.फा.नं.४०६), लवन काड ु (म.िे.प.फा.नं.४०९), लजन्सी लनरीक्षण फाराम (म.िे.प.फा.नं.४११), ममुत सम्भारको 

ऄलभिेख खाता (म.िे. प.फा.नं.४१५), लजन्सी मौज्दातको वार्शषक लववरण (म.ि.ेप.फा.नं.४१३) िगायत 

म.िे.प.कायाुियबाट स्वीकृत भएका ऄन्य फारमहरु कारोवारको अवश्यकतानजसार प्रयोगमा लयाआनेछ ।     

 लजन्सी शे्रस्ता राखदा स्वीकृत िखेा लनदेलिका समेतको पािना गररनेछ ।  

 लजन्सी मौज्दातको वार्शषक लववरण (म.ि.ेप.फा.नं.४१३) वार्शषक रुपमा तयार गरी प्रमालणत गराइ रालखनेछ । 

 लजन्सी स्रेस्ता राख्न स्वीकृत सफ्टवेयरको प्रयोग गररनेछ ।   

४.सम्पलत्त तथा लजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र भण्डार िाखाको हुनछे । 

५सम्पलत्त तथा लजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायकुो ऄनजगमनसजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

१५.२लजन्सी सामानको लजम्मवेारी 

१.लजन्सी सामानको लजम्मवेारी  सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 लजन्सी सम्पलत्त र मािसामानको लजम्मा एवम् संरक्षण र सम्भार गने  ईत्तरदालयत्व बहन गररनेछ । 

लजन्सी सामानको लजम्मवेारी सम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 लजन्सी सम्पलत्त र मािसामानको लजम्मा एवम् संरक्षण र सम्भारको लजम्मेवारी नतोदकने ।  

 तोदकएको कमुचारीवाट लजम्मवेारी बहन नगररने । 

२.लजन्सी सामानको लजम्मवेारी  सम्बन्धमा देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 कायाुियमा प्राप्त हुन अएको सम्पूणु लजन्सी संरक्षणको प्रवन्ध लमिाईनज लजम्मेवार ऄलधकृतको कतुव्य हुनेछ । 

 कायाुिय प्रमजखिे अफ्नो रेखदेखमा कायाुियको लजन्सी मािसामान र तत् सम्बन्धी स्रेस्ता राखे्न र िगत तयार गरी 

मािसामान लजम्मा लिने लजम्मवेारी सञ्चय वा भण्डार ऄलधकृतद्वारा गराईनेछ । 

 लजन्सीको लजम्मा लिने पद ररक्त भएको ऄवस्थामा कायाुिय प्रमजखिे लजम्मवेारी लिने कमुचारी तोनेछ । 

 कमुचारीहरुको  कायुकक्षमा रहकेा सामानको पलिका तयार गरी प्रयोगकता ुर लजन्सी िाखाप्रमजखको संयजक्त दस्तखत गराइ 

प्रत्येक कायकुक्षमा राखे्न व्यवस्था लमिाआनेछ । 

४.लजन्सी सामानको प्रमजख लजम्मवेारी लजन्सी ईपिाखा प्रमजखको हुनछे । 

५ लजन्सी सामानको लजम्मवेारी कायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको वा लनजि ेतोकेको ऄलधकृत स्तरको कमचुारीको हुनछे 

। 

१५.३  लजन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवदेन 

१.लजन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवदेन सम्बन्धमा देहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 प्रत्येक वषु लजन्सी सामानको लनरीक्षण वा भौलतक परीक्षण गराइ लजन्सी लनरीक्षण प्रलतवदेन तयार गररनेछ । 



 

 

 वार्शषक लजन्सी लनरीक्षण प्रलतवेदन ईपर अवश्यक कारवाही गररनेछ । 

 लजन्सी सामानको लमनाहा वा हस्तान्तरण गदाु तोदकएको कानूनी प्रदिया पािना गररनेछ । 

 लजन्सी मौज्दातको  वार्शषक लववरण  तयार गररनेछ । 

२.लजन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवदेन सम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 लजन्सी मािसामानको लनरीक्षण वार्शषक रुपमा नगराइने ।  

 लजन्सी लनरीक्षण प्रलतवेदन तयार नगररने।  

 लजन्सी लनरीक्षण प्रलतवेदन बमोलजम मािसामानको ममुत सम्भार नगररने 

 प्रयोगमा अईन नसने मािमामान लििाम लबिी वा हस्तान्तरण अदद नगररने । 

 लजन्सी सामान हस्तान्तरण गदाु वा हानी नोक्सानी भएका सामान लमनाहा गदाु कानूनिे तोकेको कायुलवलध पूरा नगररने । 

 लजन्सी मौज्दातको  वार्शषक लववरण  तयार नगररने । 

 सवै लजन्सी सामानहरु वार्शषक लववरणमा समावेि नगररने 

३.लजन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवदेनसम्बन्धमा देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृति ेकायाुियमा रहकेा लजन्सी मािसामानको लस्थलतबारे यदकन गनु हरेक वष ुकम्तीमा एकपटक 

अफै वा ऄन्य कमुचारीर प्रालवलधकद्वारा लनरीक्षणर भौलतक परीक्षण गराईनेछ ।  

 अर्शथक कायाुलवलध तथा लवत्तीय ईत्तरदालयत्व लनयमाविी बमोलजम मािसामानको  लवगतको मौज्दात, चािू अ.ब.को 

खररद, हस्तान्तरण तथा वस्तजगत सहायता माफुत प्राप्त एवम् लििाम, लमन्हा, हस्तान्तरण भइ खचु भएको र मौज्दात बाँकी 

मािसामानको पररमाण, मूलय तथा ऄवस्था खजिाइ तोके बमोलजम लजन्सी लनरीक्षण फाराम(म.िे.प.फा.नं.४११) र सोको 

प्रलतवेदन तयार गररनेछ । 

 लजन्सी लनरीक्षण प्रलतवदेन प्राप्त भएपलछ अम्दानी बाँध्न छजट भएको कज नै मािसामान भेरटएमा मूलय र लववरण खजिाइ 

अम्दानी बाँध्न िगाआनेछ । 

लजन्सी लनरीक्षण प्रलतवदेनईपर लनम्नानजसार कारवाही गररनछे 

 ममुत सम्भार गराईनज पने भनी ईलिखे भएको सामानको सन्दभुमा प्रचलित कानून बमोलजम ममुत गराइ संरक्षण गररनेछ । 

 टजटफज ट तथा बेकम्मा भइ पजनः प्रयोग गनु नसदकने, ममुत गनु पाटुपजजाु नपाआने र ममुतमा बढी खचु हुने सामानको 

सम्वन्धमा जाँचबजझ गरी लििाम लविी गररनेछ ।  

 अवश्यकताभन्दा बढी सामान खररद भइ वा ऄन्य कारणिे सामान ईपयोग हुन नसने र ऄरु कायाुियको िालग ईपयोग हुन 

सने सामान तथा ईपकरण ऄन्य लनकायिाइ हस्तान्तरण गररनेछ ।  

 लजन्सी प्रलतवेदन ऄनजसार कज नै व्यलक्त वा कमुचारीि े लजन्सी सामान लहनालमना वा हानीनोक्सानी गरेको देलखएमा यस्तो 

कायु गनेिाइ प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे प्रचलित कानून बमोलजम कारबाही गने वा कारवाहीको लसफाररस गनेछ । 

 लजन्सी सामानको संरक्षण गनु कानूनद्धारा तोदकएको लनम्न कारवाही गनेः 

 लििाम गने ठहर भएको मािसामानको हकमा परि मूलयको अधारमा प्रचलित ऐन लनयम बमोलजमको कायुलवलध ऄपनाइ 

र तोकेको समयलभत्र लििाम लबिी गररनेछ ।  

 लस्थर सम्पलत्तको लििाम लविी वा भवन,जग्गा जस्ता सम्पलत्तको हक हस्तान्तरण गदाु ऄलधकार प्राप्त लनकाय वा 

ऄलधकारीको  लनणुय बगेर गररनेछैन । 

 सामानको हस्तान्तरण गदाु ऄलधकारप्राप्त ऄलधकारीवाट अवश्यक लनणुय गराइ र प्रदिया पजर् याइ गररनेछ । 

 काब ू बालहरको पररलस्थलतिे वा सजखखा जतीवा लखआएर, सडरे हानी नोक्सानी भएको वा लििाम बढावढ हुदँा नईठेको 

सामानरसफ्टवेयर अदद प्रालवलधक प्रलतवदेनको अधारमा लमनाहाको कारवाही गनु सदकनेछ। 

लजन्सी मौज्दातको वार्शषक लववरण लनम्नानजसार तयार गररनछे 

 लजन्सी मौज्दातको वार्शषक लववरण तयार गदाु  कज ि मौज्दात बाँकी रहकेो सामानको नाम, सामानको वगीकरण, एकाइ, 

पररमाण, दर र जम्मा मूलय िगायतका लववरण खजिाआनेछ। 

 मौज्दात बाकँी सामानमध्य ेसावजत, ममुत सम्भार गनजुपने, लििाम गनजुपने सामानको भौलतक ऄवस्था समते खजिाआनेछ ।  



 

 

 स्वीकृत सफ्टवयेर प्रणािी समेतको प्रयोग गरी तोदकएको लववरण खजिाइ लववरण तयार गररनेछ । 

४. लजन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवदेन सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र लजन्सी ईपिाखाको हुनछे । 

५लजन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवदेन कायकुो ऄनजगमन सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

१५.४लजन्सी सामान वरवजझारथ गन े

१.लजन्सी सामान वरवजझारथ गन ेसम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 मािसामान कायाुिय प्रयोजनको िालग लजम्मामा लिदा बरबजझारथ गने व्यवस्था गराआनेछ । 

 लजन्सी सामानको दजरूपयोग वा मस्यौट भएको भनी िेखापरीक्षणबाट औलयाएको ब्यहोरा ईपर कारबाही गररनेछ । 

२.लजन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवदेन सम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 सामान बरबरबजझारथ नगररने । 

 बरबजझारथ नगरेकोमा कानून बमोलजम कारवाही गरी ऄसूि नगररने । 

 िेखापरीक्षणबाट औलयाएको ब्यहोरा ईपर कारबाही नगररने । 

३.लजन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवदेनसम्बन्धमा देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 कज नै पदालधकारी वा कमुचारीि ेकामको लसिलसिामा सामान ब्यलक्तगत रुपमा वजझ्दा प्रयोजन खजिाइ अवश्यक स्वीकृलतको 

अधारमा मात्र ददआनेछ । 

 सामान बजझ्ने र दफताु लिने सम्वन्धमा म.ि.ेप.फा.नं.२११ समेत प्रयोगमा लयाआनेछ । 

 पदालधकारी वा कमुचारीिे कायाुिय छोड्दा वा िामो समय लवदामा रहदँा अफ्नो लजम्मामा रहकेो सरकारी सामान वा 

कागजात बरबजझारथ गने गराईने ब्यवस्था गररनेछ ।  

 बरवजझारथ नगने ब्यलक्त ईपर तिवभत्ता, लनवतृ्तभरण वा ईपदान रोक्का राखे्न िगायतका कारवाही गरी सामान दफता ु

गराईने अवश्यक कायु गररनेछ ।  

 समयमा बरबजझारथ नगरेको कारणबाट लजन्सी वा धनमाि नोक्सानी भएमा िापरवाही गनेवाट नोक्सानी रकम र लबगो 

रकम प्रचलित कानून  बमोलजम सम्बलन्धत व्यलक्तबाट ऄसजि गररनेछ । 

 िेखापरीक्षण वा लनरीक्षण वा जाँचवजझ हुदँा सामान मस्यौट वा दजरुपयोग भएको देलखन अएमा प्रमजख प्रिासकीय 

ऄलधकृतिे मस्यौट वा दजरुपयोग गने ईपर प्रचलित कानून बमोलजम कारबाही गनेछ । 

 कारवाही गनु नलमलने पदालधकारीको हकमा कानून बमोलजम ऄलधकार प्राप्त पदालधकारी वा लनकाय समक्ष पेि गने वा 

कारवाही चिाईन िखेी पठाईनेछ ।  

 लजन्सी सामानको मस्यौट भएको भनी म.िे.प.कायाुियवाट कारवाहीको िालग िेखी अएकोमा सम्बलन्धत ऄलधकारीि े

कारवाही नगरे लजम्मेवार ऄलधकारीिाइ लनयम बमोलजम कारवाही हुन सनेछ । 

४. लजन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवदेन सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र लजन्सी ईपिाखाको हुनछे । 

५लजन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवदेन कायकुो ऄनजगमनसजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

१५.५सम्पलत्त तथा घरजग्गाको सरंक्षण 

१.सम्पलत्त तथा घरजग्गाको सरंक्षणसम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 गाईँपालिकाको नाममा रहकेो भवन, जग्गा, सम्पदा अददको  िगत खडा गरी स्वालमत्व प्राप्ती गररनेछ । 

 लस्थर सम्पलत्तको िगत राखदा मूलय तथा लववरण समेत खजिाइ रालखनेछ । 

२.सम्पलत्त तथा घरजग्गाको सरंक्षणसम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 कायाुियिे अफ्नो घर जग्गाको  िगत ऄध्यावलधक नराखे्न एवम्िगतमा रहकेा घर जग्गाको स्वालमत्व प्राप्त नगने । 

 लस्थ सम्पलत्तको लवमा गररएकोमा  ऄलभिेख नरालखने र सम्पलत्तको िगतमा तोदकएको लववरण र मूलय नखजिाईने ।  

३.सम्पलत्त तथा घरजग्गाको सरंक्षण सम्बन्धमा देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 अफ्नो स्वालमत्वमा रहकेो घर जग्गाको िगत ऄध्यावलधक गरी घरजग्गाको िगत दकताव (म.ि.ेप.फा.नं. ४१७) को 

ढाँचामा रालखनेछ ।  



 

 

 घरजग्गाको जग्गाधनी पूजा,ु घरको नाप नक्सा, लनमाुण सम्पन्न प्रलतवेदन िगायतको लववरण खजिाइ तोदकए बमोलजम 

िगत तथा सम्बलन्धत कागजात सजरलक्षत रुपमा रालखनेछ । 

 ईपयोग गरेको घर जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूजाु ऄन्य लनकायको नाममा दताु भएको वा वेदताु रहकेो भए अफ्नो नाममा 

लयाईन प्रचलित कानून वमोलजम कारवाही ऄलघ बढाआनेछ । 

 एक वषुभन्दा वढी खप्ने सामान तथा लििाम गदाु मूलय अईने मलेिन, ईपकरण, सवारी साधन िगायतको सम्पलत्तको िालग 

लस्थर सम्पलत्त मूलयाङ्कन फाराम (म.िे.प.फा.नं.४१८) मा सम्पलत्तको िागत मूलय, ह्रास खचु र ममुत सम्भार खचु अदद 

खजिाइ िगत रालखनेछ  ।  

 सम्पलत्तको लवमा गरेको भए लवमा रकम, लवमा गने कम्पनी, समावेि दालयत्व, लवमा ऄवलध, नलवकरण खचु, लवमा गनु 

स्वीकृत ददने पदालधकारी अदद लववरण खजिाइ ऄलभिेख रालखनेछ ।  

 नेपाि सावुजलनक क्षेत्र िखेामानिे सम्पलत्तहरुको लववरण ऐलतहालसक वा मूलयालङ्कत िागतमा राखी ऄलतररक्त खजिासा 

गनु प्रोत्साहन गरेकोिे सो ऄनजरुप थप लववरण राख्न सदकनेछ । 

 सम्पलत्तको ईपयोग, हस्तान्तरण, लविी वा ऄपिेखन लनःसगु खजिाइ ऄलभिखे ऄध्यावलधक रालखनेछ । 

४.सम्पलत्त तथा घरजग्गाको सरंक्षण सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र लजन्सी ईपिाखाको हुनछे । 

५ सम्पलत्त तथा घरजग्गाको सरंक्षण कायकुो ऄनजगमन सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

१५.६लजन्सी सामान तथा सम्पलत्तको सरंक्षण 

१.लजन्सी सामान तथा सम्पलत्तको सरंक्षण सम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 लजन्सी सामान र सम्पलत्तको अवश्यक सजरक्षा व्यवस्था गरी ऄनलधकृत व्यलक्तगत प्रयोग र हानी नोक्सानी हुनवाट रोकी 

संरक्षणको ईलचत व्यवस्था गररनेछ। 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन बमोलजम सावुजलनक सम्पलत्तको सजरक्षा तथा संरक्षण गररनेछ । 

२.सम्पलत्त तथा घरजग्गाको सरंक्षण सम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 सम्पलत्तको संरक्षण नहुदँा लहनालमना हुने ।सरकारी  बाहकेऄन्य काममा प्रयोग हुने । 

 हानी नोक्सानी भए तापलन क्षलत रकम ऄसजि नगररने  । 

 सावुजलनक सम्पलत्तको  सजरक्षा तथा संरक्षणको प्रवन्ध नगररने । 

३.सम्पलत्त तथा घरजग्गाको सरंक्षण सम्बन्धमा देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 कायाुियको घरजग्गा, मेलिन ईपकरण, फर्शनचर िगायतका सवै लजन्सी तथा सम्पलत्तको हानी नोक्सानी तथा दजरुपयोग 

हुनवाट रोन अवश्यक भौलतक सजरक्षा र संरक्षणको ब्यवस्था लमिाआनेछ ।  

 लजन्सी सामान तथा सम्पलत्त सजरलक्षत रुपमा राख्न ईपयजक्त भण्डारणको ब्यवस्था लमिाआनेछ ।  

 अफनो भवन तथा जग्गाको क्षेत्रको साँध लसमाना ऄन्य व्यलक्त र समूहवाट ऄनलधकृत प्रयोग वा कब्जा र ऄलतिमण 

हुनवाट जोगाईन सीमा पखाुि, तारवार अददको व्यवस्था गरी सीमाकङ्न गने र सजरक्षा प्रवन्ध गररनेछ । 

 पजराना भत्केका भवन, सीमा पखाुि, तारवार अददको ममुत सम्भार गरी ईलचत संरक्षणको व्यवस्था गररनेछ । 

 कज नै व्यलक्तिे स्वीकृलत लबना सम्पलत्त ऄनलधकृत प्रयोग गरेमा वा कब्जा वा ऄलतिमण गरेमा सामान दफताु लिन वा 

अफ्नो लनयन्त्रणमा लिन अवश्यक कारवाही गररनेछ । 

 लजन्सी सामान वा सम्पलत्तको क्षलत र नोक्सानी हुन गएमा प्रचलित कानून बमोलजम ऄसजिीको कारवाही गररनेछ । 

अफ्नो क्षते्रमा रहकेो लनम्न सम्पलत्त रहकेो स्थान, क्षते्रफि, िागत, प्राप्तीको स्रोत, ममतु सम्भार वा लजणोद्वार िगायतका अवश्यक 

लवस्ततृ लववरण खजिाइ ऄध्यावलधक ऄलभिखे रालखनछे 

(क) सरकारी, सामजदालयक तथा सावुजलनक सम्पलत्त,  

(ख) अफ्नो कोषवाट बनेको वा खररद गरेको वा नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकार वा कज नै संस्था वा व्यलक्तवाट प्राप्त भएको सम्पलत्त,  

(ग) ढि, नािा, पजि पोखरी, धार्शमकस्थि, पाटी पौवा, धारा, आनार, गौचर, सडक, वाटो, जस्ता सम्पलत्त,  



 

 

(घ) अफ्नो स्वालमत्वमा रहकेो भवन जग्गा, पाकु, ईद्यान, चौतारो, बगैचा, वसपाकु जस्ता संरचना, 

(ङ) रालिय लनकज ि, वन्यजन्तज, अरक्ष, सीमसार क्षेत्र, ऄन्य बन ।  

(च) प्राकृलतक सम्पदा 

 सम्पलत्तको रेखदेख तथा सजरक्षाको प्रवन्ध गरी अवश्यक ममुत सम्भार तथा संरक्षणको ब्यवस्था गररनेछ । 

 सम्पलत्तको संरक्षण वा ममुत गनु िालग प्रत्येक वषु गरेको लनमाुण कायु र खचुको लववरण ऄध्यावलधक रुपमा रालखनेछ । 

 अफ्नो नाईँमा रहकेो ऄचि सम्पलत्त नेपाि सरकारको स्वीकृलत नलिइ बेचलवखन गनु वा हस्तान्तरण गररनेछैन । 

४.लजन्सी सामान तथा सम्पलत्तको सरंक्षणको प्रमजख लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र लजन्सी ईपिाखाको हुनछे । 

५लजन्सी सामान तथा सम्पलत्तको सरंक्षण कायकुो ऄनजगमन सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

१६.  धरौटी कारोवार  तथा कोष सचंािनको लववरण 

१६.१ धरौटी कारोवार 

१.धरौटी कारोवार सम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 धरौटीको खाता खोिी सञ्चािन गने काय ुकानून बमोलजम मात्र गररनेछ । 

 कानून बमोलजम धरौटीको िखेा राखे्न तथा िेखापरीक्षण गराईने लजम्मवेारी वहन गररनेछ । 

 धरौटी रकम अम्दानी बाँधे्न तथा िखेा राखे्न कायु गदा ुतोदकए बमोलजमको कायुलवलधहरु पािना गररनेछ । 

 धरौटी कारोवारको खचु िेखे्न कायु तोदकए बमोलजम गनजु गररनेछ । 

 धरौटी रकम तोदकएको ऄवस्थामा जफत र राजस्वमा दालखिा गररनेछ । 

 धरौटी लहसाव लभडान तथा लमिान लनयलमत रुपमा गररनेछ । 

२.धरौटी कारोवारसम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 धरौटी खाता सरकारी कारोवार गनु तोदकएको बैकमा नखोलिने । 

 धरौटी खाताको सञ्चािन तोदकएको ब्यलक्तवाट नगररने । 

 कानून बमोलजम धरौटी प्राप्त नगररने  । 

 धरौटीको िखेा राखे्न तथा िखेापरीक्षण गराईने लजम्मेवारीको पािना नगररने । 

 धरौटी रकम तोदकए बमोलजम अम्दानी नबाँलधने तथाखातामा नचढाआने। 

 धरौटी रकम कायाुियिे ऄन्य प्रयोजनको लनलमत्त खचु गने । 

 जफत गनजुपने धरौटी रकम जफत नगरीने । 

 जफत गररएको धरौटी रकम राजस्वमा दालखिा नगने ।    

 धरौटी खाताको लहसाव लभडान नगररने । 

 धरौटीको मास्केवारी तथा लवत्तीय लववरण तयार नगररने  वा समयमा तयार नगररने लहसाव लमिान लववरण तयार 

नगररने । 

३.सम्पलत्त तथा घरजग्गाको सरंक्षण सम्बन्धमा देहायका ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 प्राप्त गरेको नगदी धरौटी रकम वा जमानत (बैंक ग्यारेण्टी) रकम जम्मा गनु को.ि.ेलन.का.को स्वीकृलतमा लजलिाको 

सरकारी कारोबार गनु तोदकएको बैंकमा ख–३ समूहको खाता खोलिनेछ । 

 धरौटीको बैंक खाता सञ्चाि प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत वा लनजिे तोकेको ऄलधकृत र िेखाको कमुचारीको संयजक्त 

दस्तखतबाट गररनेछ । 

 प्राप्त गरेको नगद वाहकेको ऄन्य प्रकारको धरौटी वा जमानत (बैंक ग्यारेण्टी) को कागजात वा ऄन्य वस्तज सजरलक्षत 

रुपमा राखे्न व्यवस्था गररनेछ । 

प्रचलित काननू बमोलजम देहायको धरौटी रकम मात्र प्राप्त गररनज पदुछ 

 स्थानीय तहिाइ बजझाईनज पने कर, दस्तजर अदद रकम बजझ्न वा राजस्व  वजझाईनज पने रकम दकटान नभएको ऄवस्थामा 

ऄलग्रम बजलझलिने रकम, 

 खररद सम्बन्धी बोिपत्र वा लििाममा भाग लिन वा सम्झौता गनु तोदकएको धरौटी रकम, 



 

 

 ठेक्का रकम भजक्तानी गदाु लनयमानजसार कट्टी गनजुपने रकम, 

 कज नै काम गनु ऄलग्रम धरौटी रकम राख्नजपने ितु तोदकए बमोलजमको रकम, 

 धरौटी रकम प्राप्त गदाु धरौटीको प्रयोजन, प्रकार, रकम र सेवाग्राही, लनमाुण ब्यवसायी वा अपूर्शत िगायतको लववरण 

खजिाईने व्यवस्था गररनेछ । 

 प्रमजख  प्रिासकीय ऄलधकृतिे धरौटीको िखेा राखे्न र िखेापरीक्षण गराईने ईत्तरदालयत्व वहन गनेछ ।  

 अर्शथक प्रिासन िाखा प्रमजखिे धरौटी िखेा तोदकएको ढाँचामा राखे्न र राख्न िगाईने लजम्मेवारी बहन गनेछ । 

 धरौटी कारोवारको अन्तररक र ऄलन्तम िखेापरीक्षण ऄलनवायु रुपमा गराआनेछ । 

 व्यलक्त वा संस्थाबाट प्राप्त भएको धरौटी रकमको भौचर र बैंक भौचर तथा स्टेटमेन्टको अधारमा गोश्वारा भौचर तयार 

गरी अम्दानी वालँधनेछ ।  

 धरौटी कारोवारको िेखा राखदा प्रचलित िेखा प्रणािी ऄनजसार तोदकएको म.िे.प.फाराम प्रयोग गरी गोश्वारा धरौटी 

खाता र व्यलक्तगत धरौटी खाता िगायतका अवश्यक खाताहरु रालखनेछ ।  

 धरौटी खचुको गोश्वारा भौचर बनाआ धरौटीको वैंक नगदी दकताव राखे्न ।धरौटीखाता दिजनहुने खाताकोरुपमा सञ्चािन 

गररनेछ । 

 अर्शथक वषुको ऄन्त्यमा बाँकी रहकेो धरौटी रकम ऄको अर्शथक वषमुा लजम्मेवारी साररनेछ । 

धरौटी रकम खच ुवा दफता ुदददा लनम्न कायलुवलध ऄपनाआनछे 

 सम्बलन्धतिे बजझाएको धरौटी रकम (राजस्व दालखिा नहुने वा जफत वा कट्टा नहुने भएमा) कायु सम्पन्न भएपलछ वा 

धरौटी दफताु पाईने म्याद लभत्र तोकेको प्रदिया पजर् याइ दफताु ददआनेछ ।  

 सम्वलन्धतिे कर चजक्ता गरेको प्रमाणपत्र बजझाएपलछमात्र धरौटी दफताु गररनेछ । 

 धरौटी रकम दफताु दददा व्यलक्तगत धरौटी खाता र धरौटी बाँकीको लववरणसँग दफताु ददनजपने रकम लभडाइ दफताु 

ददआनेछ ।  

 धरौटी रकम दफताु खचु िेखदा वा सदरस्याहा गदाु गोश्वारा भौचर तयार गरी चेक जारी गररनेछ । 

 अर्शथक कारोवारको िममा प्राप्त धरौटी रकम ऄन्य कामको िालग खचु गने वा सापटी ददने कायु गररनेछनै । 

 कज नै काम गनु वा जमानत वापत रालखएको धरौटीकाम पूरा नगरेको कारणि ेकानून बमोलजम वा करारको ितुनामा 

बमोलजम जफत गनजुपने ऄवस्था भएमा अवश्यक लनणुय गराइ धरौटी रकम जफत गरी राजश्व दालखिा गररनेछ । 

 कायाुियिे कज नै राजश्व वा कर लनधाुरण प्रयोजनको िालग धरौटी रकम प्राप्त गरेको भए तोदकएको काम परूा वा कर 

लनधाुरण भएपलछ कानून वा करारको ितु बमोलजम राजस्व दालखिा गनजुपने रकमको हकमा लनणुय गराइ राजश्व 

दालखिा गररनेछ । 

 धरौटी लहसावको मास्केवारी तयार गनजु ऄलघ बकै लहसावसँग मालसक रुपमा लभडान गररनेछ ।  

 फरक परेको रकम पलहचान र जाँच गरी अवश्यक लहसाव लमिान गररनेछ ।  

 धरौटीको लहसाव लभडानको िममा कज नै रकम स्रसे्तामा अम्दानी जलनएको तर बैङ्क जम्मा नभएको वा कम भएको 

ऄवस्थामा अवश्यक जाँच तथा छानलवन गरी मस्यौट वा िापरवाहीको कारण हुन गएको भए सम्बलन्धतिाइ कानून 

बमोलजम कारबाही गररनेछ। 

 धरौटी लहसावको मास्केवारी मलहना भजक्तान भएको लमलति े सात ददनलभत्र र धरौटीको वार्शषक अर्शथक लववरण 

अर्शथक वषु समाप्त भएको पैंतीस ददनलभत्र तयार  गरी को.िे.लन.का. मा पठाआनेछ  ।  

४.धरौटी कारोवार सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी अर्शथक प्रिासन िाखा प्रमजखको हुनछे । 

५.धरौटी कारोवार सम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

१६.२लविषे कोषहरुको सञ्चािन 

१.लविषे कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 स्थानीय लवलवध कोष, लवभाज्य कोष, अकलस्मक कोष र लवपद ्व्यवस्थापन कोष जस्ता कोषको  सञ्चािन तत् तत् 

कोष सञ्चािन लनदेलिका  बमोलजम गररनेछ । 



 

 

 स्थानीय लवलवध कोष, लवभाज्य कोष, अकलस्मक कोष र लवपद ्व्यवस्थापन कोष जस्ता कोषको  खाता सञ्चािन 

तोदकए बमोलजम गररनेछ । 

 कोषहरुवाट खचु िेखे्न कायु कानूनमा तोदकए बमोलजम गररनेछ । 

३. लविषे कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्धमा देहायका जोलखमहरु रहन सने दलेखन्छ । 

 कोषहरुको सञ्चािन गदाु तत् तत् लनदेलिकाका प्रावधान ईलिङ्घन हुने । 

 कोषहरुको सञ्चािन तोदकए बमोलजम नगररने । 

 कोषबाट खचु िेखे्न कायु कानूनमा तोदकए बमोलजम नगररने । 

 कोषको ईद्दशे्य लवपररत ऄन्य प्रयोजनमा खचु हुने । 

३.लविषे कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्धमा देहायको ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 अन्तररक अय, सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारवाट प्राप्त हुने ऄनजदान, प्राप्त ऋण रकम, जनसहभालगता िगायतका रकम 

स्थानीय सलञ्चत कोषमा जम्मा गररनेछ ।  

 अकलस्मक कायुको िालग खचु जजटाईन अकलस्मक कोष सञ्चािन गररनेछ । 

 प्रचलित कानून बमोलजम प्रदेि सरकारसँग वाँडफाँट हुने कर रकमवाँडफाँट गनजुऄलघ लवभाज्य कोषमा जम्मा गररनेछ 

।  

 लवभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्यकेानून बमोलजम स्थानीय तहिे प्राप्त गने रकम स्थानीय सलञ्चत कोषमा 

राखी प्रदेि सरकारिाइ ईपिब्ध गराईनज पने रकम लनयलमत रुपमा प्रदेि सलञ्चत कोषमा जम्मा गररनेछ । 

 स्थानीय लवलवध कोष, लवभाज्य कोष, अकलस्मक कोष र लवपद ्व्यवस्थापन कोषको िालग सरकारी कारोवार गने 

बैंकमा िमिः ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ समूहको खाता खोलिनेछ । 

 कोषहरुको सञ्चािन सम्बलन्धत लनकायको स्वीकृलतमा मात्र गने ।कोषहरुको कारोवार बैंकमाफुतमात्र गररनेछ । 

 कोष खातावाट खचु िेखदा कानून बमोलजम रीत पजर् याइ ऄलखतयार प्राप्त ऄलधकारीको स्वीकृलतमा खचु िेलखनेछ । 

 खचु िेखदा लवि भरपाइ सलहत गोश्वारा भौचर ईठाआ स्वीकृत गराईने । कोषको िखेा तोदकएको म.ि.ेप.फा.नं.को 

ढाँचामा रालखनेछ । 

 कोषमा (दिज हुने बाहके) अर्शथक वषकुो ऄन्त्यमा बाँकी रहकेो रकम ऄको अर्शथक वषुमा लजम्मवेारी साररनेछ ।  

 कोषको अयब्यय लववरण तयार गरी िखेापरीक्षण गराआनेछ । 

 कोषको ईद्दशे्य लवपररत खचु गनेिाइ कानून बमोलजम कारबाही गररनेछ । 

४.लविषे कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी अर्शथक प्रिासन िाखा प्रमजखको हुनछे । 

५.लविषे कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्धी कायकुो ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

 

 

१७.िखेाङ्कन तथा िखेा सफ्टवयेरको सञ्चािन र लवत्तीय प्रलतवदेन सम्बन्धी लनयन्त्रण 

१७.१  लवलनयोजन, राजश्व र धरौटी कारोवारको िखेा 

१.लवलनयोजन, राजश्व र धरौटी कारोवारको िखेासम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 महािेखा लनयन्त्रक कायाुियबाट स्वीकृत ढाँचा बमोलजम िखेापािन गने गराआनेछ । 

 नेपाि सावुजलनक क्षेत्र िेखामानमा ईलिेलखत लववरणहरुको तयारी तथा खजिासा गररनेछ । 

 िेखा राखदा एकीकृत अर्शथक सङ्केत तथा वगीकरण र ब्याखयाको ऄनजिरण गररनेछ । 

२.लवलनयोजन, राजश्व र धरौटी कारोवारको िखेासम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 िेखापािन गने कायुमा  महािेखा लनयन्त्रक कायािुयबाट स्वीकृत ढाँचा प्रयोग नगररने 

 नेपाि सावुजलनक क्षेत्र िेखामान ऄनजरुप अवश्यक सूचना तथा लववरण नरालखने । 

 िेखा राखदा एकीकृत अर्शथक सङ्केत तथा वगीकरण र ब्याखयाको ऄनजिरण नगररने । 

 िेखापािन गने  लजम्मेवारी पदालधकारीवाट बहन नगररने । 



 

 

३.लवलनयोजन, राजश्व र धरौटी कारोवारको िखेासम्बन्धमा देहायको ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 िेखा राखदा महािखेा लनयन्त्रक कायाुियवाट स्वीकृत नेपाि सावुजलनक क्षेत्र िखेामान, प्रचलित िखेा लनदेलिका 

िगायतमा ईलिेलखत िखेा नीलत, लसद्धान्तर कायुलवलधको पािना गररनेछ । 

 िेखा प्रणािीिाइ सूचना प्रलवलधमा अधाररत वनाईन नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरेको प्रणािी ऄविम्वन गररनेछ । 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत रलजम्मेवार व्यलक्तिे प्रचलित कानूनिे तोके बमोलजमको रीत पजर्  याइ िखेा राखे्न ब्यवस्था 

लमिाआनेछ । 

 अर्शथक िाखा प्रमजखिे कायाुिय वा ऄन्तगुतका एकाआको िखेा तोदकएको ढाँचामा राखी ऄद्यावलधक भए नभएको 

स्वयम् वा ऄन्य कमुचारी माफुत लनयलमत रुपमा जाँचरलनरीक्षण गररनेछ ।  

 लनरीक्षणको िममा िेखापािन गनजुपने कमुचारीिे िखेा नराखेको कारण हानीनोक्सानी भएको देलखएमा सम्बलन्धत 

नोक्सानी रकम ऄसूि गने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

 अर्शथक कारोवार गदाु गोश्वारा भौचर, नगदी रलसद, माग फाराम, खररद अदेि, भजक्तानीको रलसद रभरपाइजस्ता 

म.िे.प.फारामहरु प्रयोगमा लयाआनेछ । 

 वजेट खचु लहसाव राखे्न प्रयोजनको िालग बजेट खाता (म.िे.प.फा.नं. २०८), बैक नगदी दकताव 

(म.िे.प.फा.नं.२०९),समूहगतर व्यलक्तगत सहायक खाता (म.ि.ेप.फा.नं.२०८), ऄलखतयारी खाता (म.िे.प.फा.नं. 

३०२), वजेट रोक्का फज कज वा खाता (म.िे.प.फा.नं.३०६), रकमान्तर स्रोतान्तर खाता(म.िे.प.फा.नं.३०७), सोधभना ु

खाता (म.िे.प.फा.नं.३०८),ठेक्कागत ऄलभिेख खाता (म.िे.प.फा.नं.५०६),जस्ता अवश्यक सवै खाताहरु प्रयोगमा 

लयाआनेछ।  

 राजश्व, स्थानीय सलञ्चत कोष तथा ऄन्य कोष, ऄनजदान प्राप्ती, धरौटी र लजन्सी तफुका अवश्यक िेखा तोदकएको 

म.िे.प. फारामहरुका ढाँचामा रालखनेछ । 

 प्राप्त ऋणको लहसाव तोदकएको ढाँचामा राखे्न ब्यवस्था गररनेछ । 

 नेपाि सरकारवाट नगदमा अधाररत नेपाि सावुजलनक क्षेत्र िखेामान ऄनजरुप अवश्यक लववरणहरु तयार गररनेछ ।  

 िेखामान ऄनजरुप तेश्रो पक्षवाट भएको भजक्तानी, सम्पलत्त तथा दालयत्व, लिनजददनज पने लहसाव अदद जस्ता थप 

कारोवारको ऄलभिखे रालखनेछ।  

 लवलनयोजन, राजश्व र धरौटीको िखेा राखदा नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृत एकीकृत अर्शथक सङ्केत तथा वगीकरण र 

ब्याखया ऄनजरुपको खाता सूची कोडहरुसँग सामियता हुने गरी अर्शथक सङ्केत तथा वगीकरणहरु खजिाइ िेखा राखे्न 

ब्यवस्था गररनेछ । 

४.लवलनयोजन, राजश्व र धरौटी कारोवारको िखेा लनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी अर्शथक प्रिासन िाखा प्रमजखको हुनछे । 

५.लवलनयोजन, राजश्व र धरौटी कारोवारको िखेा लनयन्त्रण सम्बन्धी कायकुो  ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र सजिासन 

सलमलतबाट हुनछे । 

१७.२ वदैेलिक सहायतामा सञ्चालित अयोजना र कायिुमको िखेा 

१.वदैेलिक सहायतामा सञ्चालित अयोजना र कायिुमको िखेासम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 बैदेलिक सहायतातफु खचु  गरेको रकमको तोदकएको ढाँचामा अयोजना िखेा(सहायक खाताहरु)  रालखनेछ । 

 अयोजना  र कायिुमहरुको सम्झौताको ितु बमोलजम अयोजना िखेा तथा प्रलतवदेन  तयार गररनेछ । 

२.वदैेलिक सहायतामा सञ्चालित अयोजना र कायिुमको िखेासम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 बैदेलिक सहायताको खचुमा तोदकएका अयोजना िखेाका सहायक खाता तथा लववरण नरालखने ।  

 िोधभनाु हुने गरी भएको खचुको सोधभनाु समयमा माग नगने । 

 अयोजना लहसावको प्रलतवेदन तोदकएको ढाँचामा तयार नगररने। 

 प्रलतवेदनहरु समयमा तयार नगररने। 



 

 

३.वदैेलिक सहायतामा सञ्चालित अयोजना र कायिुमको िखेा सम्बन्धमा देहायको ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 वैदेलिक ऄनजदानरऋण सहायतामा सञ्चालित अयोजनार कायुिमहरुको िखेा राखदा अयोजनासँग सम्बलन्धत प्रमजख 

खाता र सहायक खाताहरु रालखनेछ ।  

 सोधभनाु लहसाव, वस्तजगत सहायता, सीधै भजक्तानी, टनुकी, प्रालवलधक सहायताको लहसाब राखे्न र लववरण पेि गने 

कज रा िेखा लनदेलिका ऄनजसार लमिाआनेछ । 

 िोधभनाु हुनेगरी भएको खचुको रकम सम्झौता ऄनजसार  समयमा नै िोधभनाु माग गरी सोको िेखा ऄध्यावलधक 

गने । 

 बैदेलिक सहायतामा सञ्चालित अयोजना र कायिुमको िालग तयार गनजुपने िखेा लववरणहरु तोकेको ढाचँामा तयार 

गरी पठाआने छ।  

 अयोजना लहसाव तयार गदा ुिखेा लनदेलिकामा ईलिखे भएका लनम्न लहसावमध्य ेईपयजक्त प्रकारको प्रलतवेदन तयार 

गररनेछ 

क) पूणु लववरण प्रदिया, 

ख) खचुको लववरण प्रदिया, 

ग) अयोजना व्यवस्थापन प्रलतवदेन, लवत्तीय व्यवस्थापन प्रदिया, 

घ) कायुसम्पादनमा अधाररत सोधभनाु प्रदिया । 

४.वदैेलिक सहायतामा सञ्चालित अयोजना र कायिुमको िखेा लनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी अर्शथक प्रिासन िाखा प्रमजखको 

हुनछे । 

५.वदैेलिक सहायतामा सञ्चालित अयोजना र कायिुमको िखेा सम्बन्धी कायकुो  ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र सजिासन 

सलमलतबाट हुनछे । 

१७.३लवत्तीय प्रलतवदेन पिे गन े

१.लवत्तीय प्रलतवदेन पिे गन ेसम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 मालसक लवत्तीय लववरण तोकेको समयलभत्र को.िे.लन.का. समक्ष पेि गररनेछ । 

 अयव्यय लववरण, बजेट खचुको तै्रमालसक प्रगलत लववरण र सलञ्चत कोषको लववरण तोदकएको ऄवलधलभत्र तयार गरी  

पेि गररनेछ । 

 अर्शथक वषु समाप्त भएपलछ तोदकएको वार्शषक लवत्तीय लववरणहरु तयार गरी सम्बलन्धत लनकायमा पेि गनजु पने । 

२.लवत्तीय प्रलतवदेन पिे गन ेसम्बन्धमा दहेायका जोलखमहरु रहन सने दलेखन्छ । 

 मालसक रुपमा लवत्तीय लववरणहरु तयार नगररने । 

 मालसक लवत्तीय लववरणहरु समयमा सम्बलन्धत समक्ष पेि नगररने । 

 वार्शषक रुपमा पेि गनजुपने लवत्तीय लववरणहरु तयार गरी सम्बलन्धत लनकायमा पेि नगररने । 

३.लवत्तीय प्रलतवदेन पिे गन ेसम्बन्धमा देहायको ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

लनम्न लवत्तीय लववरणहरु मालसक रुपमा तयार गरी तोदकएको समयलभत्र को.ि.ेलन.का.मा पठाआनछे 

क) खचुको फाँटवारी (म.िे.प.फा.नं.२१०), फछ्र्यौट गनु बाकँी पेश्कीको मास्केवारी (म.िे.प.फा.नं.२११)र बैङ्क लहसाव 

लमिान लववरण (म.ि.ेप. फा.नं.२१२) 

ख) राजस्व अम्दानीको मालसक फाँटवारी (म.िे.प.फा.नं. ११०) 

ग) राजस्वको बैङ्क लहसाब लमिान लववरण (म.ि.ेप.फा.नं. १०९) 

घ) धरौटीको लवत्तीय लववरण (म.िे.प.फा.नं. ६०७) 

ङ) कोष ऄवस्थाको मालसक लववरण (म.िे.प. फा.नं. ११५) 

च)प्राप्त रकमको मास्केवारी (म.ि.ेप.फा.नं. २२२) 

 अयव्ययको लववरण प्रत्यके मलहनाको ७ गतेलभत्र सावुजलनक गररनेछ । 



 

 

 वजेट खचुको तै्रमालसक लववरण तयार गने र प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे तै्रमालसक ऄवलध समाप्त भएको १५ 

ददनलभत्र गाईँ /गाईँपालिकाको वैठकमा पेि गररनेछ । 

 स्थानीय सलञ्चत कोषको अयव्ययको तै्रमालसक िीषकुगत लववरण तयार गरी सङ्घीय ऄथु मन्त्रािय, प्रदेि ऄथ ु

मन्त्रािय तथा रालिय प्राकृलतक स्रोत तथा लवत्त अयोगमा पठाआनेछ । 

 प्रत्येक अर्शथक वष ुसमाप्त भएपलछ प्रचलित कानून बमोलजम देहायका वार्शषक लवत्तीय लववरण तयार गरी सम्बलन्धत 

को.िे.लन.का. र म.ि.ेप. कायािुय िगायतका सवै सम्बलन्धत लनकायमा पेि गररनेछ– 

१) लवलनयोजन खचुको लवत्तीय लववरण 

२) राजस्व अम्दानीको अर्शथक लववरण 

३) धरौटीको वार्शषक अर्शथक लववरण  

४) सलञ्चत कोष तथा लवलभन्न स्थानीय कोषहरुको अर्शथक लववरण 

५) लजन्सी मौज्दातको वार्शषक लववरण  

६) प्रलतवद्धताको वार्शषक लववरण 

७) भजक्तानी ददन बाकँीको कच्चावारी 

 लवत्तीय प्रलतवेदन तयार गनु तोदकएको सफ्टवयेर प्रयोग गररनेछ । 

४.लवत्तीय प्रलतवदेन पिे गनसेम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी अर्शथक प्रिासन िाखा प्रमजखको हुनछे । 

५.लवत्तीय प्रलतवदेन पिे गनसेम्बन्धी कायकुो  ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

१७.४िखेा एकीकरण 

१.िखेा एकीकरणसम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 एकीकृत लवत्तीय लववरण तयार गरी पेि गररनेछ । 

२. िखेा एकीकरणसम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 एकीकृत लवत्तीय लववरण तोकेको ढाँचा र समयमा तयार नगररने । 

 एकीकृत लवत्तीय लववरणमा सव ैकारोवार समावेि नगररने । 

३.िखेा एकीकरणसम्बन्धमा देहायको ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 लवलनयोजन, राजस्व, धरौटी िगायत सब ैकारोवारको प्रलतवेदन समयमा प्राप्त गने व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

 कायाुिय र मातहतका लनकायको सबै कारोवार समावेि गरी लवलनयोजन, राजस्व, धरौटी िगायतको एकीकृत लवत्तीय 

लववरण तयार गररनेछ ।  

 लवलनयोजन, राजस्व, धरौटी िगायतको लवत्तीय लववरण महािखेा लनयन्त्रक कायाुिय तथागाईँ /गाईँ सभामा पेि गररनेछ 

। 

 लवलनयोजन, राजस्व, धरौटी िगायत सबै कारोवारको िखेा एकीकरण गनु स्थानीय सलञ्चत कोष व्यवस्थापन प्रणािी (सजत्र) 

प्रयोगमा लयाआनेछ । 

४   िखेा एकीकरण सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी अर्शथक प्रिासन िाखा प्रमजखको हुनछे । 

५.िखेा एकीकरण सम्बन्धमा कायकुो  ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र सजिासन सलमलतबाट हुनछे । 

१७.५िखेा सफ्टवयेर प्रणािीको सञ्चािन तथा सजरक्षा 

१.िखेा सफ्टवयेर प्रणािीको सञ्चािन तथा सजरक्षा सम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 िेखा सफ्टवयेर प्रणािी सञ्चािन तथा सजरक्षाको िालग ईलचत सजरक्षा प्रवन्ध गररनेछ । 

२.िखेा सफ्टवयेर प्रणािीको सञ्चािन तथा सजरक्षासम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ । 

 सफ्टवेयरको डाटा तथा सूचना सजरक्षा प्रवन्ध नलमिाआने  

३.िखेा सफ्टवयेर प्रणािीको सञ्चािन तथा सजरक्षासम्बन्धमा देहायको ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

िखेा सफ्टवयेर प्रणािी सञ्चािन र सजरक्षाको िालग लनम्न ब्यवस्था गनःे 



 

 

 सफ्टवेयर सञ्चािन, लनयमन, समस्या समाधान र सजरक्षाको िालग अवश्यक कोठा र सजरक्षाको व्यवस्था गररनेछ ।   

 सफ्टवेयर सञ्चािनको िालग अवश्यक लवज्ञ तथा जनिलक्त र तालिमको व्यवस्थागररनेछ ।  

 कायाुिय र ऄन्तगुतका लनकायमा सफ्टवयेर प्रणािी सञ्चािन गने लजम्मेवार व्यलक्त तोने र यस्तो व्यलक्तिाइ प्रणािीमा 

दताु हुने व्यवस्था गररनेछ । 

 प्रयोगकताु कोड लिने र प्रयोगको िग राखे्न व्यवस्था गररनेछ ।   

 प्रत्येक व्यलक्तको िालग फरक फरक पासवड ुप्रदान गररनेछ ।  

 सम्बलन्धत व्यलक्त सरुवा भइ वा लविेष कारण परी प्रणािीको सञ्चािन लजम्मवेार व्यलक्त बाहके ऄन्यवाट गनजुपने भएमा 

स्वीकृलत लिने ददने व्यवस्था गररनेछ । 

४   िखेा सफ्टवयेर प्रणािीको सञ्चािन तथा सजरक्षा सम्बन्धी प्रमजख लजम्मवेारी सचूना प्रलवलध ऄलधकृत र अर्शथक प्रिासन िाखा 

प्रमजखको हुनछे । 

५.िखेा सफ्टवयेर प्रणािीको सञ्चािन तथा सजरक्षा सम्बन्धी कायकुो  ऄनजगमन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत र सजिासन सलमलतबाट 

हुनछे । 

१८. जनसहभालगता र सावजुलनक जवाफदलेहता 

१८.१जनसहभालगता 

१. गाईँपालिकाको कायमुा जनसहभालगता सजलनित गन ुदेहायका नीलत ऄविम्बन गररनछे । 

 नेपािको संलवधानिे समानजपालतक समावेलिता र सहभालगतामूिक लसद्धान्तको स्पि ब्यवस्था गरेकोि े

पालिकाि ेसोही बमोलजम प्रलतलनलधत्वको  सजलनलित गनेछ ।  

 योजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहभालगता र स्वालमत्व सम्बन्धी व्यवस्था कायम गनु योजनाको छनौटकायुमा 

जनसहभालगता  हुने व्यवस्था लमिाआनेछ ।    

 स्थानीय तहिे योजना तजजुमा तथा कायाुन्वयन गदाु स्थानीय जनता, बजलद्धजीवी, लवषय लवज्ञ िगायतका 

सरोकारवािाहरुको सहभालगतामा गराआनेछ । 

२. गाईँपालिकाको कायमुा जनसहभालगता सजलनित गन ेसम्बन्धमा देहायका जोलखम रहन सनेछन ्। 

 समानजपालतक समावेलिता र सहभालगतामिूक लसद्धान्तका अधारमा सहभालगता नगराइने  । 

 कानूनिे व्यवस्था गरे ऄनजसार सरोकारवािाहरुको सहभालगता नगराइने । 

 योजना र कायिुम कायाुन्वयनमा गदाु ऐनिे लनदेि गरे बमोलजम सरोकारवािाहरुको सहभालगता नगररने ।  

 सहभालगता  औपचाररकतामा मात्र सीलमत गररने । 

 योजनाको छनौट गदा ुजनताको माग र अवश्यकता तथा जनसहभालगताको अधारमा नगररने ।  

 योजनाको कायाुन्वयनमा सरोकारवािाहरुको सहभालगता नगराइने ।  

 अयोजनाको सञ्चािन, ऄनजगमन मूलयाड्ढनमा सरोकारवािाहरुिाइ सहभालगता नगराईने  

३.गाईँपालिकाको कायमुा जनसहभालगता सजलनित गन ेसम्बन्धमा देहायका प्रकृया ऄपनाआनछे । 

 नेपािको संलवधानिे समानजपालतक समावलेि र सहभालगतामूिक लसद्धान्तको स्पि ब्यवस्था गरेकोिे स्थानीय 

तहिे मलहिा, दलित र ऄलपसंखयक समजदायवाट समेत प्रलतलनलधत्वको  सजलनलित गररनेछ ।   

 गाईँपालिकािे सरोकारवािाहरुको ऄलधकतम सहभालगता गराईने नीलत र पद्धलत ऄपनाआनेछ । 

 अयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहभालगता र स्वालमत्व सम्बन्धी व्यवस्था कायम गनुको िालग अयोजनाको छनौट 

गदाु जनताको माग र अवश्यकताको अधारमा गररने, अयोजनाको सञ्चािन ईपभोक्ता सलमलत माफुत गने 

व्यवस्था लमिाआने र अयोजनाको कायाुन्वयन, ऄनजगमन तथा मूलयाड्ढनमा जनसहभालगता सजलनलित हुने व्यवस्था 

लमिाआनेछ । 

 सरोकारवािाहरुको सहभालगताको सजलनलित गनुको िालग ऄलभमजलखकरण गोष्ठी अदद कायुिम संचािन गररनेछ 

। 

 सहभालगतािाइ ब्यवहारमा ब्यापक रुपमा िाग ूगरी ऄथपुूणु बनाआनेछ । 

 अयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहभालगता र स्वालमत्व कायम गनुको िालग अयोजनाको छनौट गदाु जनताको 

माग र अवश्यकताको अधारमा गररनेछ । 



 

 

 अयोजनाको छनौट गदाु स्थानीय जनतासंग माग र अवश्यकतावारे छिफि गरी माग संकिन गररनेछ । 

वडाहरुिाइ माग संकिनमा सदिय बनाआनेछ । 

 योजना तजजुमा र कायाुन्वयन गदा ु स्थानीय बजलद्धलजवी, लवषय लवज्ञ, ऄनजभवी, पेिालवद,् सीमान्तकृत तथा 

िोपोन्मजख समजदाय, मलहिा, बािबालिका, दलित, यजवा, ऄलपसंखयक, ऄपाङ्गता भएका व्यलक्त, जेष्ठ नागररक 

िगायतका सरोकारवािहरुको ऄलधकतम सहभालगता गराआनेछ । 

 जनताको अवश्यकता, जनसहभालगता, िागत, प्रलतफि अदद पक्षको लवचार गरी योजनाहरुको प्राथलमकता 

लनधाुरण गरी कायाुन्वयन योग्य ईपयजक्त योजना छनौट गररनेछ । 

 छनोट गररने योजनामा जनसहभालगता हुने कजरा सजलनलित गररनेछ ।  

४. जनसहभालगता प्रवद्धनु मजखय लजम्मवेारी लनवालुचत पदालधकारी र प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनछे । 

५. जनसहभालगता प्रवद्धनु गनकेायकुो ऄनजगमन लजलिा समन्वय सलमलत र सभाि ेगनछे । 

१८.२सावजुलनक जवाफदलेहता 

   १.सावजुलनक जवाफदेलहता प्रवद्धनु गन ुदेहायका नीलत ऄविम्वन गररनछे ।  

 सवुसाधारण तथा सरोकारवािाको सरोकार सम्बोधन गनु सावुजलनक सजनजवाइ तथा गजनासो व्यवस्थापन गररनेछ 

।  

 सावुजलनक सेवा प्रवाहिाइ पारदिी, ईत्तरदायी र जबाफदेही बनाईन सामालजक परीक्षण र सावुजलनक परीक्षण 

संचािन गररनेछ। 

२.  सावजुलनक जवाफदेलहता प्रवद्धनु गन ेसम्बन्धमा देहायका जोलखमहरु रहन सक्न्छन ्। 

 प्रदान गरेको सेवा सम्वन्धमा कानजनिे  तोकेबमोलजम सावुजलनक सजनजवाइ नगररने । 

 सेवाग्राहीको  गजनासाको ईलचत व्यवस्थापन र सम्वोधन नगररने । 

 कानून बमोलजम सामालजक परीक्षण र सावुजलनक परीक्षण कायिुम संचािन नगररने । 

 कायुिम गरे पलन औपचाररकतामा सीलमत रहन सने । 

३.  सावजुलनक जवाफदेलहता प्रवद्धनु गन ु देहायका प्रकृयाहरु ऄविम्बन गररनछे । 

 सामालजक परीक्षण, सावुजलनक परीक्षणजस्ता कायुिम ऄलनवायु रुपमा गने गराईने कानून व्यवस्था गररनेछ । 

 कानून बमोलजम सो सम्बन्धी लनदेर्शिका तजजुमा गने र प्रयोगमा लयाइ कायिुम संचािन गने ब्यवस्था लमिाआनेछ 

। 

 यस्ता कायुिमहरु सञ्चािन गरे पलछ सो सम्वन्धी ऄलभिेख राखे्न र प्रलतवेदन तयार गने व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

 सामालजक परीक्षण तथा सावुजलनक परीक्षणको अवलधक रुपमा ऄनजगमन गने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

 पालिकािे सेवाग्राही तथा सरोकारवािाको सरोकार सम्वोधन गनु कानजनमा तोदकए बमोलजम सावुजलनक 

सजनजवाइको ब्यवस्था गररनेछ । 

 कायाुियको सेवाको गजणस्तर, प्रभावकारीता र कमुचारीको काम कारवाही सम्वन्धमा सेवाग्राहीको गजनासो सजन्न 

ईजजरी पेरटकार वेभसाआटर टेलिफोन मध्ये कज नै पलन माध्यमवाट गनु सने ब्यवस्था  गररनेछ ।  

 गजनासो सजने्न लजम्मवेार ऄलधकारी तोकी गजनासो प्राप्त भएको लमलतिे चौबीस घन्टालभत्र गजनासो व्यवस्थापनका 

िालग सजझाव सलहत प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत समक्ष पेि गने ब्यवस्था गररनेछ ।  

 प्राप्त गजनासाहरुको ऄलभिखेाकंन गने ब्यवस्था लमिाइ लनलित समयलभत्र कायु टजग्यांईने वा कारवाही गने 

ब्यवस्था गररनेछ । 

 गजनासा व्यवस्थापनबारे ऄनजगमन गने ब्यवस्था समेत लमिाआनेछ । 

४.सावजुलनक जवाफदेलहता प्रवद्धनु मजखय लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनछे । 

५.सावजुलनक जवाफदेलहता प्रवद्धनु गन ेकायकुो ऄनजगमन लजलिा समन्वय सलमलत र सभाि ेगनछे । 

 

१९.िखेापरीक्षण तथा बरेुज ूफर्छ्यौट सम्बन्धी लनयन्त्रण 

१९.१अन्तररक िखेापरीक्षण 

१.अन्तररक िखेापरीक्षणसम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 



 

 

 अर्शथक कारोवारको अन्तररक िखेापरीक्षण गराआनेछ । 

 कायाुियबाट ऄलन्तम िखेापरीक्षण हुनज ऄगावै अन्तररक िखेापरीक्षणबाट लनस्केका बेरुजज सम्बन्धमा अवश्यक कारवाही 

गरी बेरुजज फर्छ्यौट गररनेछ । 

१.अन्तररक िखेापरीक्षणसम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने दलेखन्छ । 

 अन्तररक िेखापरीक्षणको िालग अवश्यक संरचना र जनिलक्तको ब्यवस्था नगररने । 

 सबै लनकाय र कारोवारको अन्तररक िेखापरीक्षण नगराईने  । 

 अन्तररक िेखापरीक्षणबाट लनस्केका बरेुजज  ऄलन्तम िखेापरीक्षण ऄलघ फर्छ्यौट नगररने । 

३.अन्तररक िखेापरीक्षणसम्बन्धमा देहायको ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 अन्तररक िेखापरीक्षणको िालग अवश्यक संरचना र जनिलक्तको व्यवस्था गररनेछ ।  

 अन्तररक िखेापरीक्षकको व्यवस्था नहुदँासम्म को.ि.ेलन.का.िाइ ऄनजरोध गरी अन्तररक िखेापरीक्षण गने व्यवस्था 

लमिाआनेछ । 

 सवै लनकायको लवलनयोजन, राजस्व, धरौटीर सञ्चािनमा रहकेासवै कोषहरुको अयव्ययको अन्तररक िेखापरीक्षण 

लनयलमत रुपमा गराआनेछ ।  

 अन्तररक िेखापरीक्षकवाट सम्बलन्धत कानून वा लनदेलिकामा तोदकएको लवलध बमोलजम अर्शथक कारोवारको अन्तररक 

िेखापरीक्षण गने गराआनेछ ।  

 अन्तररक िेखापरीक्षकिाइ िेखापरीक्षणको सवुमान्य लसद्धान्त ऄनजसार स्वतन्त्र रुपमा िखेापरीक्षण गरी प्रलतवेदन ददन 

सनेवातावरण लमिाआनेछ । 

 अन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतवेदनमा समावेि भएका वेरुजजको िगत राखे्न ब्यवस्था लमिाआनेछ । 

 अन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतवेदन ऄलन्तम िेखापरीक्षकिाइ ईपिब्ध गराआनेछ ।  

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे अफू मातहत लनकायको अन्तररक िेखापरीक्षण समयम ै भए वा नभएको जाँच गरी 

अन्तररक िेखापरीक्षण नगराईने ईपर कानून बमोलजम कारवाहीको िालग पेि गररनेछ । 

 अन्तररक िेखापरीक्षणबाट लनस्केका बरेुजज सम्वन्धमा अवश्यक कारवाही गरी ऄलन्तम िखेापरीक्षण हुनजभन्दा ऄगाव ै

फर्छ्यौट गने गराआनेछ ।  

 लविेष कारण परी ऄलन्तम िखेापरीक्षण हुनजऄलघ बेरुजजफर्छ्यौट गनु नसदकने ऄवस्था परेमा फर्छ्यौट हुन नसकेको स्पि 

कारण खजिाइ ऄलन्तम िेखापरीक्षक समक्ष जानकारी गराआनेछ । 

 अन्तररक िेखापरीक्षणबाट औंलयाइएका बेरुजजको सम्बन्धमा कानून बमोलजमको म्यादलभत्र लनयलमतवा ऄसूि ईपर 

सम्वन्धी कारवाही गरी बेरुजज फर्छ्यौटको िालग जवाफ तथा प्रमाण पेि गररनेछ ।  

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे मातहत लनकायको अन्तररक िखेापरीक्षणवाट कायम भएको बेरुजू समयमै फछयौट नगने 

लजम्मेवार ऄलधकारीिाइ प्रचलित ऐन लनयम बमोलजम कारबाही गनु लसफाररस गररनेछ । 

४ अन्तररक िखेापरीक्षण गराईन ेमजखय लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनछे । 

५ गाईँपालिका ऄध्यक्षि ेअन्तररक िखेापरीक्षण कायकुो ऄनजगमन गनछे । 

१९.२ऄलन्तम िखेापरीक्षण 

१.२ऄलन्तम िखेापरीक्षण सम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 िेखापरीक्षणको िालग िखेापरीक्षकबाट माग भएको अवश्यक लवत्तीय लववरण, कागजात र प्रलतवेदनहरु  ईपिब्ध 

गराआनेछ । 

 िेखापरीक्षण सम्पन्न गराईन अवश्यक सहयोग गररनेछ । 

२.ऄलन्तम िखेापरीक्षण सम्बन्धमा दहेायका जोलखमहरु रहन सने दलेखन्छ 

 सवै अर्शथक कारोवारको ऄलन्तम िखेापरीक्षण नगराईने 

 िेखापरीक्षक समक्ष अवश्यक लवत्तीय लववरण, कागजात एवम् प्रलतवेदनहरु  ईपिब्ध नगराआने । 

 िेखापरीक्षण सम्पन्न गराईन प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतबाट अवश्यक सहयोग नहुने । 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत िखेापरीक्षण समय र िखेापरीक्षण बैठकमा ऄनजपलस्थत रहने  . 



 

 

३.ऄलन्तम िखेापरीक्षण सम्बन्धमा देहायको ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 प्रत्येक अर्शथक वषु समाप्त भए पिातलवलनयोजन, राजस्व, धरौटी तथा ऄन्य कोषको कानून बमोलजम महािेखापरीक्षकको 

कायाुियवाट खरटएका िखेापरीक्षकबाट ऄलन्तम िखेापरीक्षण गराआनेछ ।  

 बजेटमा समावेि भएका वैदेलिक सहायता ऄन्तगुत प्राप्त भएको सव ै प्रकारको नगदी सहायता रकम लवत्तीय लववरणमा 

समावेि गरी महािखेापरीक्षकको कायाुियवाट िेखापरीक्षण गराआनेछ ।  

 वस्तजगत सहायता प्राप्त भएकोमा मािसामानको मूलय खजिाइ अर्शथक लववरणमा सम्बलन्धत कागजात पेि गरी िखेापरीक्षण 

गराआनेछ । 

 अर्शथक कारोवारसँग सम्बलन्धत िेखा, लवत्तीय लववरण र कागजात एवम् प्रलतवेदनहरु तयार गरी ऄलन्तम िेखापरीक्षणको 

िालग पेि गररनेछ ।  

 ऄलन्तम िेखापरीक्षणको िममा ईपिब्ध गराईनज पने लवत्तीय लववरणर प्रलतवेदनहरु सामान्यतयादेहाय बमोलजम रहकेा 

छन्ः 

 लवलनयोजन, राजश्व, धरौटी, ऄन्य कोष कारोवारको लवत्तीय लववरणहरु, 

 अन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतवेदन, 

 खचुको फाँटवारी (म.ि.ेप.फा.नं.२१०), 

 वैंक नगदी दकताव र वैंक स्टेटमणे्टहरु, 

 पेश्कीको मास्केवारी (म.िे.प.फा.नं.२११),  

 बैक लहसाव लमिान लववरण (म.िे.प.फा.नं. २१२), 

 भजक्तानी ददन बाकँीको कच्चावारी (म.ि.ेप. फा.नं.२२१), 

 फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजजको लववरण, 

 लजन्सी लनरीक्षण प्रलतवेदन, 

 िेखापरीक्षणको लसिलसिामा माग भएको जजनसजकै प्रश्नको जवाफ एवम् िखेा, लववरण, कागजात, जानकारी ईपिब्ध 

गराईने लजम्मवेारी बहन गररनेछ ।  

 तोदकएको म्यादलभत्र  िेखापरीक्षणको प्रश्नको जवाफ वा माग भएको लववरण वा कागजात पेि गनु नसदकने भएमा कारण 

सलहत म्याद थपको िालग ऄनजरोध गरी िखेापरीक्षकद्वारा ददआएको थप समयलभत्र पेि गररनेछ ।  

 िेखापरीक्षणवाट माग भएको िखेा, कागजात वा जानकारी पेि गनु नसकेको कारणवाट कायम भएको बेरुजज वा कैदफयत 

वा जररवाना प्रलत सम्बलन्धत ऄलधकृत वा कमुचारी नै लजम्मेवार हुनेछ । 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत, अर्शथक िाखा प्रमजख तथा कमुचारी िखेापरीक्षणको ऄवलधमा अफ्नो कायसु्थिमा ईपलस्थलत 

भइ िेखापरीक्षण सम्पन्न गनु गराईन अवश्यक सहयोग गररनेछ ।  

 िेखापरीक्षणको लसिलसिामा िेखापरीक्षकद्वारा अयोजना हुने अरम्भ बैठक तथा बलहगमुन बैठकमा ऄलनवायु रुपमा 

ईपलस्थत भइ जानकारी ददने र लवषय स्पि पाररनेछ ।  

 िेखापरीक्षणको लसिलसिामा िेखापरीक्षण टोिीिे कज नै कायुको स्थिगत ऄविोकनको िालग ऄनजरोध गरेमा सो समेतको 

प्रवन्ध गररनेछ । 

४  ऄलन्तम िखेापरीक्षण गराईन ेमजखय लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनछे । 

५ गाईँपालिका ऄध्यक्षि ेगराईन ेऄलन्तम िखेापरीक्षण कायकुो ऄनजगमन गनछे । 

१९.३  सम्परीक्षण तथा बरेुजज फर्छ्यौट 

१.सम्परीक्षण तथा बरेुजज फर्छ्यौटसम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 िेखापरीक्षण हुदँा औंलयाआएको बेरुजज छिफि एवम्फर्छ्यौटको  िालग सभामा पेि गररनेछ । 

२.सम्परीक्षण तथा बरेुजज फर्छ्यौटसम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ 



 

 

 प्रयाुप्त प्रमाणलवना सभाबाट बेरुजज फर्छ्यौट हुने । 

 म.िे.प. बाट बेरुजज फर्छ्यौटको िगत कट्टा नहुने 

 सम्बलन्धत कमुचारीि ेबेरुजज फर्छ्यौटको कायु नगने । 

 अर्शथक कारोवारमा संिग्न  ऄलधकारीबाट कानून बमोलजम  बेरुजज फर्छ्यौटको  लजम्मेवारी लनवाुह नहुने । 

६. सम्परीक्षण तथा बरेुजज फर्छ्यौटसम्बन्धमा देहायको ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे िखेापरीक्षण हुदँा औंलयाआएको बेरुजज फर्छ्यौटको लजम्मेवारी बहन गनजु पनेछ । 

 बेरुजज फर्छ्यौटको िालग काय ुयोजना वनाइ कायु गररनेछ ।  

 िेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतिे महािेखापरीक्षकको कायािुयबाट िखेापरीक्षण हुदँा औंलयाआएको बेरुजज सम्बन्धमा तोकेको 

म्यादलभत्र बेरुजज जवाफ वा फर्छ्यौट वा सम्परीक्षण गराईने ब्यवस्थालमिाआनेछ । 

प्रचलित काननू ऄनजसार प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृति ेिखेापरीक्षण प्रलतवदेनमा औंलयाएको बरेुजज फर्छ्यौटको लनम्न ईत्तरदालयत्व 

बहन गनछे 

 बेरुजज ऄसजिफर्छ्यौट तथा लनयलमत गररनेछ । 

 ऄसूि गनजुपने तथा लतनजु बजझाईनज पने बेरुजजको हकमा कारोवारमा संिग्न पदालधकारीसगँ अवश्यक लववरण वा स्पिीकरण 

लिइ फर्छ्यौट गररनेछ । 

 जानजान वा िापरवाहीसाथ कारोवार गरी हानी नोक्सानी भएको देलखएमा त्यस्तो रकम लजम्मवेार ब्यलक्तवाट ऄसजि 

गररनेछ । 

 िेखापरीक्षण हुदँा सरकारी नगदी वा लजन्सी मािसामानको िगत राख्न छजट भएको वा सरकारी हानी नोक्सानी भएको भने्न 

सूचना प्राप्त भएमा त्यस्तो हानी नोक्सानी भएको रकम ऄसूि गरी कसूरको मात्रा ऄनजसार कानून बमोलजम कारबाही गने 

वा कारवाहीको लसफाररस गररनेछ । 

 ऄसूि ईपर गनजुपने र लतनजु बजझाईनज पने भनी औंलयाआएका बेरुजज बाहके प्रचलित कानून बमोलजम रीतसम्म नपजगेको तर 

सरकारी नगदी लजन्सीको हानी नोक्सानी नभएको बेरुजजको हकमा खचु लनयलमत गराईन ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारी समक्ष 

पेि गररनेछ । 

 कानूनको रीत नपजगी ऄलनयलमत भएको तर जाँचवजझ गदाु सरकारी हानी नोक्सानी नभएको भनी ठहर भएको बेरुजज 

सम्वन्धमा लनयलमत गराइ फर्छ्यौट गनु प्रचलित कानून बमोलजम अवश्यक स्वीकृलत लिआनेछ । 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे बेरुजज लनयलमत गने सम्वन्धमा कज नै कायाुिय वा ऄलधकारी वा सम्बलन्धत व्यलक्तसँग बजझ्न 

अवश्यक भएका बजझी मात्र लनयलमतको प्रदिया ऄलघ वढाईनेछ । 

 पेश्की बेरुजजको हकमा पेश्की लिने सम्बलन्धतबाट फछयौट गररनेछ ।  

 महािेखापरीक्षकको वार्शषक प्रलतवेदनमा औंलयाआएका बेरुजजहरूको सम्बन्धमा गाईँ /गाईँ सभामा  सम्परीक्षण गराइ िगत 

कट्टाका िालग महािखेापरीक्षकको कायाुियमा पठाआनेछ । 

 बेरुजज फछयौटको गनेगराईने कायुमा िेखापरीक्षण सलमलतिाइ सदिय बनाआनेछ । 

४ सम्परीक्षण तथा बरेुजज फर्छ्यौट गराईन ेमजखय लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतकव हुनछे । 

५ गाईँपालिका ऄध्यक्षि ेसम्परीक्षण तथा बरेुजज फर्छ्यौट गन ेगराईन ेकायकुो ऄनजगमन गनछे । 

१९.४वरेुजकूो िगत र प्रगलत लववरण 

१.  वरेुजकूो िगत र प्रगलत लववरणसम्बन्धमा देहायको नीलत ऄविम्वन गररनछे । 

 बेरुजजको िगत ऄध्यावलधक रुपमा  राखे्न व्यवस्था लमिाआनेछ । 

 बेरुजज फर्छ्यौटको प्रगलत लववरण अवलधक रुपमा तयार गरी सभामा पेिगररनेछ । 

 कारोवारमा संिग्न पदालधकारीि ेलजम्मवेारीबाट ऄिग हुदँा बेरुजज फर्छ्यौटको लववरण बरबजझारथगने व्यवस्था गररनेछ। 

२.वरेुजकूो िगत र प्रगलत लववरणसम्बन्धमादेहायका जोलखमहरु रहन सने देलखन्छ 

 बेरुजजको िगत नरालखने एवम् ऄध्यावलधक नगररने । 

 बेरुजज फर्छ्यौटको प्रगलत लववरण तोदकएको ढाँचा र समयमा तयार नगररने । 

 बेरुजज फर्छ्यौट नगरी रमाना वा ऄवकाि लिनसने । 

 लजम्मेवारीबाट ऄिग हुदँा बरबजझारथ नगने  । 

३.वरेुजकूो िगत र प्रगलत लववरणसम्बन्धमा देहायको ईपायहरु ऄविम्वन गररनछे । 



 

 

 िेखापरीक्षण प्रलतवेदनमा औंलयाएका बेरुजज र बेरुजज फर्छ्यौटको िगत राखे्न व्यवस्था गररनेछ ।  

 अन्तररक तथा ऄलन्तम िखेापरीक्षणको बेरुजजको िगत ऄिग ऄिग रालखनेछ ।  

 िेखापरीक्षणवाट कायम भएको चाि ू वषकुो र लवगत वषुको फर्छ्यौट भएको र फर्शछन बाँकी बेरुजू रकम समेत खजिाइ 

मालसक, ऄधु वार्शषक, वार्शषक प्रगलत प्रलतवदेन तयार गररनेछ ।  

 बेरुजू फर्छ्यौटको प्रगलत लववरण तोदकएको ढाँचा र समयमा तयार गररनेछ । 

 प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतिे बेरुजू फर्छ्यौटको प्रगलत लववरण गाईँ /गाईँ सभामा पेि गरी छिफि गराइ अवश्यक लनणुयर 

लनदेिन कायाुन्वयन गनेछ। 

 बेरुजजको िगत राखे्न काय ुसूचनाप्रलवलध प्रणािीमा अधाररतवनाआनेछ । 

 कारोवारमा संिग्न पदालधकारी सरुवा, बढजवा वा ऄन्य कारणिे लजम्मवेारीबाट ऄिग हुदँा बेरुजज फर्छ्यौट गराएर मात्र 

रमाना ददआनेछ ।  

 तत्कािै बेरुजजफर्छ्यौट गनु गराईन नसदकने हकमा सम्बलन्धत ब्यलक्तवाट िखेापरीक्षणवाट देलखएका कैदफयत सम्वन्धमा 

जवाफ प्रलतदिया लिएर मात्र रमाना ददआनेछ ।   

 सालवकका लजम्मेवार ऄलधकारी र अर्शथक कारोवारमा संिग्न पदालधकारी बेरुजज फर्छ्यौट नहुदँै सरुवा, बढजवा वा ऄन्य 

कारणिे कायाुियमा नरहने भएमा बेरुजज फर्छ्यौट सम्बन्धी कागजात हािको लजम्मेवार व्यलक्तिाइ हस्तान्तरण गरी 

हािको ऄलधकारीि ेलजम्मवेारी बहन गनेछ । 

३ वरेुजकूो िगत र प्रगलत लववरण तयार गन ेगराईन ेमजखय लजम्मवेारी प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनछे । 

४ गाईँपालिका ऄध्यक्षि ेवरेुजकूो िगत र प्रगलत तयार गन ेगराईन ेकायकुो ऄनजगमन गनछे । 

 

२०.अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको ऄनजगमन सम्बन्धी व्यवस्था 

२०.१अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन सलमलत 

अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीिाइ प्रभावकारी कायाुन्वयन गरी अर्शथक कारोवार सम्वन्धी जोलखमको न्यनूीकरण गनु प्रचलित कानजन 

तथा ऄन्तराुलिय ऄसि ऄभ्यास बमोलजम ऄनजगमनको ब्यवस्था गनु   पालिकामा देहाय बमोजमको पदालधकारीहरु रहकेो अन्तररक 

लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन सलमलत रहनेछः–  

क) ऄध्यक्ष       -  संयोजक 

ख) ईपाध्यक्ष       - सदस्य 

ग) प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत       - सदस्य 

घ) सजिासन सलमलतको संयोजक      - सदस्य   

ङ)कायपुालिकाको सदस्यमध्ये १ जना मलहिा सलहत ऄध्यक्ष लनवाुलचत भएको राजनीलतक दि भन्दा ऄन्य दिको १ जना सदस्य गरी 

कायुपालिकाि ेतोकेका  २ जना      - सदस्य 

च) गाईँपालिकाको प्रवक्ता      - सदस्य 

छ)प्रमजख, अर्शथक प्रिासन िाखा      - सदस्य 

ज)अन्तररक िखेापरीक्षक      - सदस्य-सलचव 

२०.२ बठैकमा अमन्त्रण गन ुसनेः 

सलमलतको संयोजकि ेअवश्यकतानजसार ऄन्य पदालधकारी एवम् लवज्ञिाइ सलमलतको बैठकमा अमन्त्रण गनु सनेछ । 

२०.३अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन सलमलति ेप्रलतवदेन पिे गनजपुन े

अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन  सलमलति ेदेहायका लवषयमा लनयलमत रुपमा ऄनजगमन गरी सजधार गनजपुने देलखएका लवषयमा 

अफ्नो सजझाव सलहत तै्रमालसक रुपमा कायुपालिकामा प्रलतवेदन पेि गनजुपने छः 

क) अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको कायाुन्वयन ऄवस्था, 

ख) लवत्तीय जोलखम न्यूनीकरण गनु गररएको प्रवन्ध,  

ग) तयार भएका लवत्तीय लववरणको लवश्वसनीयता,  



 

 

घ) बेरुजज फर्छ्यौटको प्रगलत,  

ङ) नीलत, कानून, मापदण्डको पररपािना,  

च) कायाुियवाट सम्पाददत कायकुो दक्षता एवम् प्रभावकाररता, 

छ) लनकायगत ऄन्तरसम्वन्ध र समन्वय,  

ज) दण्ड र पजरस्कार नीलतको पयाुप्तता, 

झ) सलमलतिे अवश्यक दखेकेा ऄन्य लवषयहरु । 

२०.४ वडास्तरीय अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन सलमलतः 

वडा कायाुियबाट सञ्चािन हुने लवकास लनमाुण तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी भए नभएको ऄनजगमन गनु वडा तहमा देहाय 

वमोलजमको वडा स्तरीय अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन सलमलत रहने छः    

क) वडाध्यक्ष      - संयोजक 

ख) मलहिा वडा सदस्य १ जना  - सदस्य  

ग)  वडासलचव   - सदस्य सलचव  

सलमलतको संयोजकि ेअवश्यकतानजसार ऄन्य पदालधकारी एवम् लवज्ञिाइ सलमलतको बैठकमा अमन्त्रण गनु सनेछ । 

२०.५वडास्तरीय अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन सलमलतिे अफूिे सम्पादन गरेको कायु र सजधारका लवषयमा अवश्यक 

सजझावसलहतको प्रलतवेदन द्वमैालसकरुपमा अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन सलमलतसमक्ष पेि गनजुपनेछ । यसरी प्राप्त भएको 

प्रलतवेदनमा ईलिेख भएका लवषयहरु मध्ये अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन  सलमलतिे ईलचत ठहर् याएका लवषयहरु अफ्नो 

प्रलतवेदनमा समावेि गनेछ । 

वडास्तरीय अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन  सलमलति ेऄनजगमन गदाु देहायका लवषयमा केलन्रत हुनजपनेछः 

क) अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको कायाुन्वयन ऄवस्था, 

ख) लवत्तीय जोलखम न्यूनीकरण गनु गररएको प्रवन्ध,  

ग) बेरुजज फर्छ्यौटको प्रगलत,  

घ) नीलत, कानून, मापदण्डको पररपािना,  

ङ) कायाुियवाट सम्पाददत कायकुो दक्षता एवम् प्रभावकाररता, 

च) लनकायगत ऄन्तरसम्वन्ध र समन्वय,  

छ) दण्ड र पजरस्कार नीलतको पयाुप्तता, 

ज) सलमलतिे अवश्यक दखेेका ऄन्य लवषयहरु । 

अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमनका िालग प्रयोग गररने ढाँचा ऄनजसूची (२) मा तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 

२०.६अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन सलमलतको बठैक सम्बन्धी व्यवस्था 

 अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन सलमलतको बैठक संयोजकिे बोिाईनेछ । 

 यस्तो बठैक एक अर्शथक वषुमा कलम्तमा चार पटक बस्नेछ साथै एक बैठक र ऄको बैठकबीचको समय तीन मलहनाभन्दा बढी 

नहुने गरी अयोजना गनजुपनेछ । 

 वडास्तरीय अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी ऄनजगमन सलमलतको बठैक द्वमैालसक रुपमा बस्नेछ । 

 सलमलतको लनणुय सवुसम्मलतको अधारमा हुनेछ । 

 सवुसम्मलत कायम हुन नसकेमा बहुमतद्वारा सलमलतको लनणुय हुनेछ । 

 सलमलतको लनणुय संयोजकिे प्रमालणत गनेछ । 

 बैठकको लनणुय पजलस्तका तयार गरी सजरलक्षत राखे्न, प्रलतवेदन गने र सलमलतको लनणुय कायाुन्वयनका िालग समन्वय गने 

लजम्मेवारी सदस्य—सलचवको हुनेछ । 

२१.अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी सम्बन्धी तालिम र क्षमता लवकास 



 

 

 अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको कायाुन्वयनको िालगपदालधकारी एवम ् कमुचारीहरुको क्षमता लवकासका िालग अवश्यक 

तालिमको व्यवस्था गररनेछ । 

 यो प्रणािी कायाुन्वयनको िालग सूचना एवम ्तथ्याङ्क सङ्किन, लवशे्लषण एवम् प्रलतवेदनको लनलमत्त सूचना प्रलवलधको 

प्रयोग गनु सदकनेछ । 

 तालिम र क्षमता लवकासअवश्यक स्रोत वार्शषक कायुिम तथा बजेटमा समावेि गने दालयत्व कायुपालिकाको हुनेछ । 

 गाईँपालिकािे यस कायुकािालग ऄन्य संस्था वा लनकायको सहयोग समेत प्राप्त गनु सनेछ । 

२२. अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी काययुोजनाको ढाचँाः 

गाईँपालिकािे देहाय बमोलजमको ढाँचामा अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी कायुयोजना तयार गरी सो को यस लनदेलिकामा ईलिखे भए 

बमोलजम अवलधक ऄनजगमन गने व्यवस्था लमिाईनज पनेछ । 

(क) लनकायको नाम र ठेगाना 

(ख) लनकायको मूि ईद्दशे्य  

लस .नं  कृयाकिापको लववरण ऄन्तरलनहीत जोलखमहरु 

 

लनयन्त्रणका कृयाकिाप र  

प्रकृया 

लजम्मेवार व्यलक्त 

वा लनकाय 

संचार र 

समन्वय 

ऄनजगमन 

एवं 

मूलयांकन 

१ .०१  यस खण्डमा मिू ईद्दशे्य 

हालसि गनु संचािन 

गररने प्रमजख 

कृयाकिापहरु ईलिेख 

गने 

१. 

२. 

३. 

यस खण्डमा संचािन 

गररने प्रत्यके प्रमजख 

कृयाकिापहरुमा 

ऄन्तरलनहीत जोलखमहरु 

ईलिेख गने 

१.१ 

१.२ 

२.१ 

२.२ 

पलहचान गररएका हरेक 

जोलखमहरुका िालग के 

कस्ता लनयन्त्रण ईपायहरु 

हुन सक्छन् सो ईलिखे 

गने । 

१.१.१ 

१.१.२ 

१.२.१ 

१.२.२ 

   

       

       

नोटः यो ढाँचामा लनकायगत कामको प्रकृलत ऄनजरुप अवश्यक महिहरु थपघट गनु सदकनेछ । 

२३. थपघट र हरेफेरः यस लनदेलिकाको कायाुन्वयनको िममा कज नै बाधा ऄवरोध र ऄस्पिता भएमा त्यस्तो बाधा ऄडचन फज काईने 

प्रयोजनका िालग कायपुालिकािे यस लनदेलिकामा अवश्यकता ऄनजसार थपघट, व्याखया, संिोधन वा हरेफेर गनु सनेछ ।  

२४.प्रचलित काननू बमोलजम हुन:े यस लनदेलिकाको कज नै प्रावधान प्रचलित कानून बमोलजम एवम् स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ संग बालझएमा बालझएको हदसम्म ऄमान्य हुनेछ । 

 

अज्ञािे  

                                                                     सजरज प्रसाद जोिी 

                                                                                                            प्रमजख प्रिासकीय ऄलधकृत 

 

 


