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                          h'un ufpFkflnsfsf] आन्तरिक नियन्रण प्रणाली निरे्दशिका 
 

h'un ufp Fपानलकाको आन्तरिक नियन्रण प्रणाली निरे्दशिका,@)&( 

प्रस्ताविा 

यस  h'un ufpFपानलकाबाट सम्पार्दि गरििे कायय नितब्ययी, प्रभावकािी, नियनितता ि काययर्दक्षतापूणय ढंगवाट सम्पार्दि गिय, 
ववत्तीय प्रनतवेर्दि प्रणालीलाई ववश्वसिीय बिाउि तथा प्रचनलत कािूि बिोशिि काययसम्पार्दि गिय आन्तरिक नियन्रण 
प्रणाली तयाि गिी कायायन्वयि गिनयपिे भएको ि आन्तरिक नियन्रण प्रणाली तयाि गर्दाय h'un ufpFपानलकाको कािको 
प्रकृनत अिनरुप नियन्रणको वाताविण, िोशिि क्षरेको पविचाि,नियन्रणका गनतववनि, सूचिाको आर्दाि प्रर्दाि, अिनगिि तथा 
िूलयाकंििस्ता नबषयलाई सिेट्िन पिे भएकोले स्थािीय सिकाि  सञ्चालि ऐि, २०७४ को र्दफा ७८  एवि ्स्थानीय तहको 

आन्तरिक ननयन्रण प्रणाली तर्जुमा निग्िर्ुन,२०७८ बिोशिि यो निरे्दशिका तिनयिा गरिएको छ ।  

१.१  संशक्षप्त िाि ि प्रािम्भ  

 (क) यस निरे्दशिकाको  िाि “h'un ufpFपानलकाको आन्तरिक नियन्रण प्रणाली निरे्दशिका, २०७(” ििेको छ ।  

 (ि) यो निरे्दशिका  h'un ufpFपानलकाको काययपानलकाबाट स्वीकृत भएsf]] ldlt लाग ूिनिेछ । 

१.२   परिभाषा  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेिा यस निरे्दशिकािा  

(क) “अनिकाि प्राप्त अनिकािी” भन्नाले िगिपानलका वा गाउंपानलकािा लाग ूिनिे प्रचनलत ऐि नियिावली बिोशिि कन ि ै
कायय गिय अनिकािप्राप्त अनिकािी सम्झिन पछय ।  

(ि) “अध्यक्ष÷प्रिनि” भन्नाले गााँउपानलकाको अध्यक्ष ÷िगिपानलकाको प्रिनिलाई सम्झिन पछय ।   

(ग) “अशन्ति लेिापिीक्षण” भन्नाले िेपालको संवविािको िािा २४१, लेिापिीक्षण ऐि २०७५ को र्दफा ३ ि स्थािीय 
सिकाि सञ्चालि ऐि २०७४को र्दफा ७७ बिोशिि ििालेिापिीक्षकको कायायलयबाट िनिे लेिापिीक्षण सम्झिन पर्दयछ । 

(घ) “आन्तरिक नियन्रण” भन्नाले निकायले आफ्िो उदे्दश्य प्राप्तीको लानग काययसञ्चालििा िनिे िोशिििरुको पविचाि ि 
नतिको सम्वोन्िि गिे काययलाई सम्झिन पर्दयछ । 

(ङ) “आन्तरिक नियन्रण प्रणाली” भन्नाले आन्तरिक नियन्ञण काययलाई ब्यवशस्थत गिय नििायण गरिएको प्रणालीलाई सम्झिन 
पर्दयछ । 

(च) “आन्तरिक लेिापिीक्षण” भन्नाले गांउपानलका वा िगिपानलकाको तोवकएको आन्तरिक लेिापिीक्षण िािा वा उक्त 
िािाका कियचािीबाट िनिे लेिा तथा अन्य कािोवाि ि सो संग सम्वशन्ित कागिात एवं प्रवियाको िांच, पिीक्षण, ववश्लषेणको 
कायय सम्झिन पर्दयछ ।  



 

 

(छ) “एक ति िानथको अनिकािी” भन्नाले वडा सशचव वा िािा÷ििािािा÷ववभागीय प्रिनिको िकिा प्रिनि  प्रिासकीय 
अनिकृत, प्रिनि प्रिासकीय अनिकृतको िकिा गाउाँपानलका÷िगिपानलकाको अध्यक्ष÷प्रिनि ि गाउाँपानलका÷िगिपानलकाको 
अध्यक्ष÷प्रिनिको िकिा गाउाँ÷िगि काययपानलका सम्झिन पछय ।  

(ि) “ऐि भन्नाले िगिपानलका वा गांउपानलकािा लाग ूभएको प्रचनलत ऐि सम्झिन पछय ।  

(झ) “काययपानलका” भन्नाले गाउं काययपानलका वा िगि काययपानलका सम्झिन पछय ।  

(ञ) “कायायलय” भन्नाले गाउंपानलका वा िगिपानलकाको काययपानलकाको कायायलय सम्झिन पछय ।  

(ट) “कायायलय प्रिनि” भन्नाले गााँउ÷िगिपानलकाको प्रििू प्रिासकीय अनिकृतको रुपिा काि गिे  

   प्रिासकीय प्रिनि वा सो काि गिय तोवकएको पर्दानिकािी वा ब्यशक्त सम्झिन पर्दयछ  । 

(ठ) “कोष” भन्नाले गााँउपानलका÷िगिपानलकाको स्थािीय सशञ्चत कोष सम्झिन पछय ि सो िब्र्दले कािूि बिोशिि स्थापिा 
भएका अन्य स्थािीय कोषलाई सिेत ििाउाँछ ।  

(ड) “कोष तथा लेिा नियन्रक कायायलय” भन्नाले ििालेिा नियन्रक कायायलय अन्तगयतको शिललाशस्थत कोष तथा 
लेिा नियन्रक कायायलय सम्झिन पछय ।  

(ढ) “शिम्िेवाि व्यशक्त” भन्नाले स्थािीय सिकाि सञ्चालि ऐि २०७४ बिोशिि कायय सञ्चालि गिे, शिम्िा नलिे, िचय गिे, 

लेिा िाख्न,े प्रनतवेर्दि गिे, आन्तरिक वा अशन्ति लेिापिीक्षण गिाई बेरुिन फछयौट गिे गिाउिे, सिकािी िगर्दी शिन्सी 
असनल उपि गिे गिाउिे तथा र्दाशिला गिे वा गिाउिे कतयव्य भएको ब्यशक्त संम्झिन पछय ।  

(ण) “िोशिि” भन्नाले निकायको उदे्दश्य प्राप्तीलाई वािा पनयायउि सक्िे कन िै विियाकलाप वा घटिा िनिसक्िे 
संम्भाविालाई बनझाउंर्दछ । 

(त) “प्रिनि प्रिासकीय अनिकृत” भन्नाले स्थािीय सिकाि सञ्चालि ऐि, २०७४ को र्दफा ८४ विोशििको प्रिनि प्रिासकीय 
अनिकृत सम्झिन पछय ।  

(थ) “िन्रालय” भन्नाले िेपाल सिकािको सङ्घीय िानिला तथा सािान्य प्रिासि िन्रालय सम्झिन पर्दयछ । 

(र्द) “ववभागीय प्रिनि” भन्नाले गााँउपानलकाको अध्यक्ष÷िगिपानलकाको प्रिनिलाई सम्झिन पछय ।   

(ि) “ववत्तीय उत्तिर्दावयत्व” भन्नाले ववत्त सम्वन्िी प्रनतफलिा सनिाि गिय, ववत्तीय अिनिासि, पािर्दशियता तथा िवाफरे्दविता 
कायि गिय बिि गिनय पि े शिम्िेवािी, िवाफरे्दविता तथा सोवाट प्रिाप्त िनिे प्रनतफलप्रनतको उत्तिर्दावयत्व तथा परिपालिा 
सम्झिन पछय । 

(ि) “ववत्तीय ववविण” भन्नाले स्थािीय तिको लानग स्वीकृत भएको कन ि ै निशित अवनििा भएको आनथयक कािोवािको 
सिविगत शस्थनत र्दिायउिे उद्देश्यले िीषयक सिेत िनलिे गिी तयाि गरिएको ववविण सम्झिनपछय ि सो िव्र्दले कािोवािको 
शस्थनत र्दिायउिे गिी िीषयकका आिाििा विाइएको बिेट अिनिाि, निकािा, िचय,आम्र्दािी, र्दाशिला ि बााँकी िकि सिेत 
िनलाइएको प्राप्ती ि भ नक्तािी ववविण ि सोसाँग सम्वशन्ित लेिा, वटप्पणी ि िनलासा सिेतलाई ििाउाँछ । 



 

 

(प) “वेरुिन“ भन्नाले प्रचनलत कािूि बिोशिि पनयायउिन पि ेिीत िपनयायई कािोवाि गिेको वा िाख्नन पिे लेिा ििािकेो तथा 
अनियनित वा वेिनिानसब तरिकाले आनथयक कािोवाि गिेको भिी लेिापिीक्षण गर्दाय औलयाइएको वा ठियायइको कािोवाि 
सम्झिन पर्दयछ । 

(फ) “संपिीक्षण” भन्नाले आन्तरिक वा अशन्ति लेिापिीक्षण प्रनतवेर्दििा औलंयाइएको बेरुिनको सम्बन्ििा पेि िनि आएका 
स्पिीकिण वा प्रनतविया साथ संलग्ि प्रिाण तथा कागिातको आिाििा गरिि ेफछ्र्यौट सम्वन्िी काययलाई सम्झिन पछय ।  

१.३ आन्तरिक नियन्रण प्रणालीको उद्धशे्य :-     h'un ufp Fपानलकाले रे्दिायको उदे्धश्य प्रानप्तको लानग आन्तरिक नियन्रण 
प्रणालीको तिनयिा गिेको छ, 

• कायु सञ्चालनलाई व्यवनस्थत, नसलनसलाबद्ध ि ननयनमत गनजु,  

• स्रोत साधन तथा सम्पनिको उपयोगमा ननयनमतता, नमतव्यनयता, कायुिक्षता ि प्रभावकारिता ल्याउनज,  

• प्रचनलत ऐन, ननयम लगायतका कानूनी ब्यवस्था तथा कायुनवनधको परिपालना गिाउनज,  

• स्रोत साधन तथा सम्पनिको अपब्यय, िजरुपयोग ि हानी नोक्सानी हुनवाट िोक्नज, 

• नविीय नवविणको नवश्वसनीयता, गजणस्तरियता ि प्रभावकारिता अनभवनृद्ध गनजु,  

• नविीय नर्म्मेवािी तथा अनजर्ासन कायम गिी नविीय पाििनरु्ता ि र्वाफिेही प्रवदु्धन गनजु  

१.४  आन्तरिक नियन्रण प्रणाली कायाान्वयिका आधािः  .....पानलकाले आन्तरिक नियन्रण प्रणालीको तिनयिा गर्दाय 
रे्दिायका िीनतगत एवि ्कािूिी व्यवस्थािरुलाई आिािको रुपिा नलएको छ, 

 (क) िेपालको संवविाि 

 (ि) स्थािीय सिकाि संचालि ऐि,२०७४ 

 (ग)  .....पानलकाको आनथयक काययववनि तथा ववत्तीय उत्तिर्दावयत्व ऐि ि आनथयक काययववनि तथा ववत्तीय उत्तिर्दावयत्व 
नियिावली  

 (घ)  सावयिनिक िरिर्द ऐि,२०६३ ि      पानलकाको सावयिनिक िरिर्द नियिावली 

 (ङ) सूचिाको िक सम्बन्िी ऐि,२०६४ ि सूचिाको िक सम्बन्िी नियिावली,२०६५ 

 (च)  लेिापिीक्षण ऐि,२०७५  

 (छ) कियचािी सिायोिि ऐि,२०७५ 

(ि)  भ्रिाचाि निवािण ऐि,२०५९ 

(झ) संघ प्ररे्दि ि स्थािीय ति सिन्वय तथा अन्तिसम्बन्ि ऐि,२०७७ एवि ्संघ प्ररे्दि ि स्थािीय ति सिन्वय तथा 
अन्तिसम्बन्ि नियिावली,२०७७ 

(ञ)  महालेखा पिीक्षकद्वािा स्वीकृत फािाामहरु (म.ले.प. फािामहरु) 

(ट)  सिकािी कािोवाि ननिेनर्का, २०७६ 



 

 

(ठ)   एकीकृत अनथुक संकेत तथा बगीकिण ि व्याख्या,२०७४ (िोश्रो परिमार्ुन सनहत) 

(ड)   स्थानीय तहको वानषुक योर्ना तथा बर्ेट तर्जुमा निग्िरु्न, २०७५ 

 (ढ) स्थानीय तहमा बर्ेट तर्जुमा, कायाुन्वयन, आनथुक ब्यवस्थापन तथा सम्पनि हस्तान्तिण सम्बन्धी ननिेनर्का, २०७४ 

 (ण) स्थानीय तहको लेखापिीक्षण मागुिरु्न, २०७४ 

 (त) गाउँपानलका/नगिपानलकाको िार्श्व सजधाि कायुयोर्ना तर्जुमा निग्िरु्न, २०७६ 

 (थ)  गाउँपानलका/नगिपानलका नवपि ब्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कायुनवनध, २०७.. 

 (र्द) गाउँ/नगि कायुपानलका (कायुसम्पािन) ननयमावली, २०७.. 

 (ि) स्थानीय सनञ्चत कोष ब्यवस्थापन प्रणाली (सजर) 

 (ि)  आन्तरिक ननयन्रण प्रणाली सम्बन्धी अन्य ननकायका प्रचनलत िानिय एवम् अन्तिानिय अभ्यासहरु 

१.५ आन्तरिक नियन्रण प्रणालीका क्षरे :÷ 

......पानलकाको आन्तरिक नियन्रण प्रणालीिा रे्दिायको ववषय के्षरिरु सिेवटएको छ  

(क) संगठिात्िक संिचिा, िििशक्त व्यवस्थापि तथा िैनतक आचिण नियन्रण 

(ि) सनिासि, सेवा प्रवाि ि प्रिासनिक काययको नियन्रण  

(ग) सूचिा तथा संञ्चाि, अनभलेिीकिण ि प्रनतवेर्दि सम्वन्िी नियन्रण 

(घ) सूचिा तथा संञ्चाि, अनभलेिीकिण ि प्रनतवेर्दि सम्वन्िी नियन्रण 

(ड) नििीक्षण, सनपिीवेक्षण ि अिनगिि तथा िूलयाकंि   

(च) िािश्व तथा प्राप्त िनिनपिे विसावको नियन्रण 

(छ) बिेट तथा काययिि तिनयिा, स्वीकृनत, निकािा ि िकिान्ति नियन्रण 

(ि) बिेट िचय तथा पेश्कीको नियन्रण 

(झ) बैक िाता संञ्चालि, विसाव नभडाि, भनक्तािी नियन्रण 

(ञ) अिनर्दाि प्राप्ती तथा उपयोग सम्वन्िी नियन्रण 

 (ट) प्रिासनिक िचय, तलव तथा सनवविा  ि सवािी सािि तथा उपकिणको उपयोग  

(ठ) िरिर्द काययको नियन्रण—िालसािाि िरिर्द, नििायण कायय तथा सेवा िरिर्द 

(ड) प्रनतवद्धता िचय तथा भ नक्तािी दर्दि बाकंी विसाव सम्वन्िी नियन्रण 



 

 

 (ढ) आकशस्िक तथा रै्दवी प्रकोपको अवस्थाको िचय नियन्रण 

 (ण) सम्पशत्त, तथा शिन्सी व्यवस्थापि सम्वन्िी नियन्रण 

 (त) ििौटी कािोवाि तथा कोष सञ्चालिको नियन्रण 

 (थ) लेिाकंि तथा लेिा सफ्टवेयिको सञ्चालि ि ववत्तीय प्रनतवेर्दि सम्वन्िी नियन्रण 

(र्द) ििसिभानगता ि सावयिनिक िवाफरे्दविता 

 (ि) लेिापिीक्षण तथा बेरुिन फछ्र्यौट सम्वन्िी नियन्रण 

िोट: गाउाँ तथा िगिपानलकािरुले आ—आफ्िो आन्तरिक नियन्रण प्रणाली तयाि गर्दाय कािको प्रकनत अिनरुप िानथका ववषय क्षरेिरुिा आवश्यकता 
अिनसाि थपघट गिय सक्िेछि ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

२.  संगठिात्िक संिचिा , िििशक्त व्यवस्थापि एवि ्िैनतकता ि आचािसंविता 

२.१  संगठिात्िक संिचिा 

१.  सङ्गठिात्मक संिचिा निमााण गर्ाा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• सङ्गठनात्मक संिचना ननमाुण गिाु गाउँ /नगिपानलकाको उद्देश्य परिपूनतु हुने गिी ननमाुण गरिने छ । 

२.   सङ्गठिात्मक संिचिा निमााण गर्ाा मुख्य रुपमा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िेछि्  

• सङ्गठनात्मक संिचना तयाि गिाु कायुबोझ ि आयको नवशे्लषण नगिी बोनझलो संिचना तयाि हुन सक्ने  

• व्यनिगत स्वाथु ि सम्वन्धको आधािमा सङ्गठन संिचना तयाि हुन सक्ने  

• सङ्गठनको उद्देश्य पूनतुको लानग आवश्यक पूणु संिचना तयाि नहुन सक्ने  

• सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रनतवेिन सभाबाट स्वीकृत नगिी कायाुन्वयन हुन सक्ने  

३.   सङ्गठिात्मक संिचिा निमााण गर्ाा र्ेहायका प्रकृया अपिाइिे छ । 

• गाउँ/नगिपानलकाको सङ्गठन संिचना तथा ििवन्िीको अध्ययन गिाु आफ्नो कायुबोझ ि िार्स्व क्षमता समेतलाई नवशे्लषण 

गिी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गरिनेछ ।  

• प्रर्ासननक खचुको सीमा पालना हुने गिी सांगठन संिचना  स्वीकृत गरिनेछ । 

• सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गिाउँिा नवषयगत र्ाखा ि वडा कायाुलय सनहतको पूणु सङ्गठन संिचना 

सहभानगतामूलक नवनधबाट तयाि गरिनेछ ।  

• सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गिाु सङ्घीय ि प्रिेर् कानून तथा मापिण्डको पालना गरिनेछ ।  

• सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रनतवेिन सभाबाट अननवायु रुपमा स्वीकृत गिाइनेछ ।  

४.   सङ्गठिात्मक संिचिा निमााणको मुख्य नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि कायापानलकाको हुिेछ । 

५.  स्वीकृत सङ्गठि संिचिा सावाजनिक गिी मन्रालय ि प्रर्ेश मुख्यमन्री तथा मनन्रपरिषर््को कायाालयमा पठाइिे छ । 

६.  नजल्ला समन्वय सनमनत तथा स्थािीय तहको सुशासि सनमनतबाट सङ्गठिात्मक संिचिा निमााण कायाको अिुगमि 

गिाइिेछ ।  

२.२  िििशक्त व्यवस्थापि 

१.  सङ्गठिात्मक संिचिा निमााण गर्ाा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• स्वीकृत ििवन्िीको रिि पिमा  परिपूनतु गरिनेछ ।   

• कमुचािीको योग्यता, क्षमता ि रुचीको आधािमा   पिस्थापन गरिनेछ । 

• प्रचनलत कानून नवपरित कमुचािी कार्मा िानखने छैन । 

• कायुसम्पािनमा आधारित भई प्रोत्साहन, पजिस्काि तथा िण्डको ब्यवस्था लागू गरिनेछ । 



 

 

 

२.   िििशक्त व्यवस्थापि गर्दाय रे्दिायका िोशिििरु िनि सक्िेछ  

• र्नर्नि व्यवस्थापन योर्ना तयाि नगरिने  

• प्रिेर् लोकसेवा आयोगमा रिि पि माग नगने ।   

• ििबन्िी नभएको स्थानमा कानूनमा व्यवस्था भएभन्िा बढी  अवनधको कमुचािी कार्मा िाख्न े

• कमुचािीको योग्यता, क्षमता ि रुनचबािे र्ानकािी निाखी पिस्थापन गरिने । 

• सम्पकु सम्बन्ध ि आस्थाको आधािमा कमुचािीको पिस्थापना हुने । 

३.   िििशक्त व्यवस्थापि तथा पर्दपूनतय गर्दाय रे्दिायका प्रकृयािरु अपिाउिन पिेछ । 

• र्नर्नि व्यवस्थापन योर्ना तयाि गरिनेछ।  

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतको पि रिि भए तत्कालै सङ्घीय मानमला तथा सामान्य प्रर्ासन मन्रालयमा अनजिोध गरिनेछ । 

• प्रिेर् लोकसेवा आयोगमा पिपूनतुको लानग समयमै अनजिोध गिी पठाइनेछ । 

• कमुचािीहरुको पिस्थापन गिाु रै्नक्षक योग्यता, तानलम, अनजभव आनिलाई दृनिगत गिी उपयजि व्यनि उपयजि स्थानमा 

पिस्थापन गरिनेछ ।  

• कमुचािी ननयजनि वा पिस्थापन गिाु अननवायु रुपमा कायु नवविण निने व्यवस्था गरिनेछ । 

• स्वीकृत ििबन्िीको पिमा मार कानूनमा भएको ब्यवस्था बमोनर्म समय तोकी कमुचािीलाई कार्मा खटाइनेछ । 

४. पर्दपूनतय तथा िििशक्त व्यवस्थापि गिे प्रिनि र्दावयत्व प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत ि कायापानलकाकोो हुिेछ । यस 

सम्बन्धी  प्रमुि नियाकलापकाहरु ि नवविण अद्यावनधक गिी वेवसाइटमा िानििेछ । 

५.  पर्दपूनतय तथा िििशक्त व्यवस्थापि सम्बन्धी  प्रमुि नियाकलापकाहरुको अिुगमि ि मूल्याङ्कि सुशासि सनमनतले 

गिेछ । 

२.३ िैनतकता ि आचािसंविताका  

१. िैनतकता ि आचािसंविताका सम्बन्ििा रे्दिायका िीनत अवलिेवि गरििेछ  

• पिानधकािीको आचािसंनहता ि कमुचािीको पेर्ागत आचािसंनहता तयाि गिी उल्लङ्घनको अवस्थामा कानून बमोनर्म 

कािवाही गरिनेछ ।  

 २.  िैनतकता ि आचािसंविता पालिाका सम्बन्ििा रे्दिायका िोशिििरु िहि सक्िेछि ्

• स्थानीय तहका पिानधकािी ि कमुचािीहरुको  आचािसंनहता तयाि नगरिने । 

• स्वीकृत भएको आचािसंनहता लागू नगरिने  ।  

• आचिण पालनाको अनजगमन गने संयन्र स्थापना नगरिने । 

• आचिण उल्लङ्घन भएता पनन कािवाही नहुने । 

३.  िैनतकता ि आचािसंविता पालिाका सम्बन्ििा रे्दिायका प्रकृयािरु अपिाइिेछ । 



 

 

• पिानधकािीको आचािसंनहता स्वीकृत गिाई वेभसाइट माफुत सावुर्ननक गरिनाेछ । 

• पिानधकािीले  आफ्नो सम्पनि नवविण सावुर्ननक गनजुपनेछ ।  

• आचािसंनहता परिपालनाको अवस्था मूल्याङ्कनका  सूचकहरु समेत तयाि गरिनेछ ।  

• पिानधकािी ि र्नर्निलाई आचािसंनहता पालना गने प्रनतवद्धता परमा हस्ताक्षि गने गिाउने ि सोको अनभलेख िाख्ने 

ब्यबस्था समेत नमलाइनेछ । 

• ननर्ी स्वाथु गाँनसएको नवषयसँग सम्बनन्धत ननणुयमा सहभागी नहुने व्यवस्था नमलाइनेछ ।  

• आचिणहरु उल्लङ्घन गिे, नगिेको सम्वन्धमा र्ाँचबजझ तथा अनजगमन गनु सजर्ासन सनमनतले अनजगमन गने व्यवस्था 

नमलाइनेछ । 

• आचिण उल्लङ्घन सम्वन्धी गजनासा वा उर्जिीहरु उर्जिी पेटीका/अन्य नवद्यजतीय माध्यमबाट र्ानकािी प्राप्त गिी  सूचना वा 

पषृ्ठपोषण गने ब्यवस्था नमलाइनेछ । 

• आचािसंनहता उल्लंघन सम्वन्धी अनभलेख िाखी प्रचनलत कानून बमोनर्म कािवाही गने गिाउने ब्यवस्था गरिनेछ । 

• तेस्रो पक्ष वा सावुर्ननक सजनजवाइ माफुत आचािसंनहताको वानषुक अनजगमन गने व्यवस्था नमलाइनेछ । 

 

४.  स्वीकृत आचािसंनहता तथा तेस्रो पक्षबाट भएको अिुगमिको प्रनतवेर्ि  वेबसाइटमा िानििेछ । 

 ५.  सुशासि सनमनतले आचािसंनहता कायाान्वयि सम्बन्धमा  आवश्यक अिुगमि गिी निर्ेशि नर्िेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

३.  सवेा प्रवाह ि प्रशासनिक निणाय प्रकृया 

३.१ सेवा प्रवाह 

१.  सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था नमलाउि र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• सजर्ासनका नननम्त प्रभावकािी सेवा प्रवाहको व्यवस्था नमलाइने छ । 

२.  सेवा प्रवाह प्रभावकािी बिाउिे संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• आवश्यक सूचना सनहतको अद्यावनधक नागरिक बडापर सवैले िेख्ने स्थानमा निानखने । 

• कनठनाई भोगेका खास वगुका र्नताको घििैलोमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था नगरिने । 

• घजम्ती सेवा सजगम ि सहर् ठाउँमा मार गरिन सक्ने 

• सावुर्ननक उिििानयत्व अनभवृनद्ध सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नगरिने  

• सेवाको समय तथा लागत बढी लाग्ने नढलासजस्ती, अनजनचत लेनिेन हुन सक्ने 

  ३.  सेवा प्रवाह प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्वि गरििे छ । 

• नागरिक बडापर कायुपानलकाको कायाुलय, वडा कायाुलय ि नवषयगत कायाुलयको परिसि नभर सवैले िेख्ने उपयजि 

स्थानमा िाख्ने ब्यवस्था नमलाइनेछ । 

• सम्भव भएसम्म नडनर्टल नागरिक बडापरको व्यवस्था गरिनाेछ । 

• नागरिक बडापरमा क्षनतपूनतु सम्वन्धी ब्यवस्था समेत र्जरुवात गरिनेछ । 

• सवै प्रनत नर्ि व्यवहाि गरिनेछ । 

• सेवाग्राही प्रनत मयाुनित ि समान व्यवहाि गरिनेछ । 

• सेवाग्राहीलाई भेिभाव नगिी सेवा प्रिान गरिनेछ । 

• सेवा प्रवाहको मापिण्ड ि कायुनवनध तयाि गिी पाििनरु्ता कायम गरिनेछ । 

• घजम्ती सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । 

• कायाुलयबाट टाढा िहेका समजिाय वा र्नता, सेवा प्राप्त गनु कनठनाई भोनगिहेका सेवाग्राही, नपछनडएका क्षेरको वगुका 

सेवाग्राहीलाई नवरे्ष ध्यान निइनेछ । 

• घजम्ती सेवा वा सूचना प्रनवनधको प्रयोगबाट सेवाप्रवाहमा सिल ि सहर् पहँुचको व्यवस्था गरिनेछ ।  

• सावुर्ननक सम्पनिको संिक्षण ि सम्वदु्धनमा र्ोड निइनेछ । 

• सामानर्क पिीक्षण, सावुर्ननक पिीक्षण, सावुर्ननक सजनजवाई र्स्ता सामानर्क उिििानयत्व सम्वन्धी और्ाि अवलम्वन 

गनजुपने गिी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । 

• सामानर्क पिीक्षण तथा सावुर्ननक पिीक्षणको आवनधक रुपमा अनजगमन गने व्यवस्था नमलाइनेछ । 

• स्रोत साधनको उपलब्धता ि कायु प्रकृनत सजहाउँिो नवद्यजतीय सूचना प्रनवनधको नवकास गिी प्रयोग गरिनेछ । 

• सेवा प्रवाहकोलानग सङ्घीय वा प्रिेर् मन्रालायवाट नवकास गिेको उपयजि प्रनवनध भए प्रयोगमा ल्याइनेछ ।   



 

 

• प्रनवनधको माध्यमवाट सेवा प्रवाह सम्वन्धी तथ्याङ्क ि अनभलेख िानखनेछ । 

४.  सेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी बिाउिे प्रमुि र्ानयत्व कायापानलकाको निर्ेशिमा प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतको हुिेछ । 

५.  सेवा प्रवाह सम्बन्धी मापर्ण्ड िीनत सूचिा िाजपर ि अन्य काम कािबाही वेबसाइटमा िािी सावाजनिक गरििेछ । 

६.  सुशासि सनमनतले सेवा प्रवाह सम्बन्धमा आवश्यक अिुगमि गिी निर्ेशि नर्िेछ । 

३.२  प्रशासनिक निणाय प्रनिया 

१.  प्रशासनिक निणाय प्रनिया प्रभावकािी बिाउि र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• सावुर्ननक सेवा प्रवाहलाई नछटो छरितो, पाििर्ी, उिििायी ि सूचना प्रनवनधमैरी बनाइनेछ । 

२.  प्रशासनिक निणाय प्रनिया संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ ।  

• ननणुयको कायुनवनध, समय ि आधाि स्पि नखजलाई स्वेच्छाचािी नहसावले ननणुय गरिने । 

• ननणुयको आधाि तयाि नगिी अननयनमतता ि सिकािी हानी नोक्सानी हुने गिी ननणुय गने । 

• कायुहरुलाई प्राथनमकताको आधािमा वगीकिण नगरिने ।   

• पिानधकािी ि कमुचािीले आफैले गनु सक्ने काम नगिी नर्म्मेवािी पन्छाउने तथा प्रर्ासननक ननणुयका तह बढी हुने । 

३.  प्रशासनिक निणाय प्रनिया प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्वि गरििे छ । 

• ननणुय गिाु प्रचनलत कानून बमोनर्मका नननित कायुनवनध अपनाइनेछ । 

• कानूनमा तोनकए बमोनर्म नननित समयावनधनभर ननणुय गने गिाइनेछ । 

• ननणुय गिाु प्रचनलत कानून बमोनर्मको आधाि  वा अन्य आधाि, पजियाई तथा कािण स्पि खजलाउने ब्यवस्था लागू गरिनेछ । 

• अध्यक्ष /प्रमजख ि प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले ननणुयको उपयजितावािे ननगिानी ि सजपरिवेक्षण गरिनेछ । 

• कामको महत्व अनजसाि वगीकिण गिी कायु फर्छ्यौट गने समयावनध तोक्ने ि तोनकएको समय नभर कायु फर्छ्यौट गनु 

मापिण्ड बनाई कायाुन्वन गिनानेछ ।  

• कायु फर्छ्यौट गने समय िेहाय बमोनर्म गने गिाइनेछ    

प्राथनमकता ब्यनि आफैले 

फर्छ्यौट गने 

मानथल्लो तहमा पेर् गिेकोमा 

सो तहले फर्छ्यौट गने 

तजरुन्त सोही निन सोही निन 

(कायाुलय उठ्ने समय पिेमा कायाुलय खजल्ना साथ) 

अनत र्रुिी ३ निन नभर २ निन नभर 

र्रुिी ५ निन नभर २ निन नभर 

साधािण १० निन नभर ७ निन नभर 

• प्रत्येक कमुचािीको नर्म्मेवािी ि कायुसम्पािन मापन गिी मूल्याङ्कन गने पद्धनतको नवकास गरिनेछ । 

• ननणुयकताुले ननणुय  कानूनमा तोनकएको र्तु तथा ननधाुरित अवनधनभर िही गिे नगिेको अनजगमन ि मूल्याङ्कन गरिनेछ ।  



 

 

• कानूनी र्नटलता वा नद्वनवधा भएको नवषय बाहेक मानथल्लो पिानधकािी वा अनधकािी समक्ष ननणुयको लानग पेर् गनु नपने 

ब्यवस्था नमलाइनेछ । 

४  प्रर्ासननक ननणुय प्रकृयालाई प्रभावकािी बनाउने मजख्य नर्म्मेवािी प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतको हुनेछ । 

५  प्रर्ासननक ननणुय प्रकृयालाई प्रभावकािी बनाउने कायुको अनजगमन कायुपानलकाको हुनेछ । 

४. सूचिा तथा सञ्चाि, अनभलेिाङ्कि ि प्रनतवेर्ि 

४.१  सूचिा तथा सञ्चाि 

१.  सूचिा तथा सञ्चाि प्रणालीको उपयोग संर्भामा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ 

•  कायाुलयको कायुसम्पािनमा प्रभावकारित एवम् पाििनरु्ता ल्याउन सूचना तथा सञ्चाि प्रणालीको उपयोगमा र्ोड 

निइने छ । 

२. सूचिा तथा सञ्चाि प्रणालीको उपयोग संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• व्यवनस्थत सूचना प्रणालीको अभावमा सम्बनन्धत पक्षहरूलाई समयमा उनचत र्ानकािी उपलब्ध गिाउन नसनकने ।  

• नवश्वसनीय सूचनाको अभावमा काम कािवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन  नसनकने 

• महत्वपूणु नीनत, ननिेर्नवािे र्ानकािी नहुन सक्ने । 

• नवद्यजतीय सञ्चाि माध्यम (वेबसाइट) वाट सूचना प्रवाह नगरिने । 

• सावुर्ननक महत्वका ननणुय तथा प्रनतवेिन सवुसाधािणका लानग  सावुर्ननक  नहुन सक्ने ।  

• तथ्यमा आधारित नभएका ि अपूणु सूचना प्रवाह हुन सक्ने । 

• ननणुय तथा  सूचना सावुर्ननक गिाु नवद्यजतीय माध्यम प्रयोग नगरिने । 

३.  सूचिा तथा सञ्चाि प्रणालीको उपयोगलाई प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्वि गरििे छ । 

• प्रनवनधमा  आधारित सूचना प्रणालीलाई कायाुलयनभर तथा मातहतको वडा कायाुलय वा एकाइहरुमा समेत ननयनमत 

रुपमा लागू गरिनेछ  । 

• महत्वपूणु नीनत, परिपर, ननिेर्न, आिेर्हरु कायाुलयमा तथा मातहतका वडा ि इकाइलाई र्ानकािी गिाउनज पिाु नवद्यजतीय 

सञ्चाि माध्यमवाट प्रवाह गरिनेछ । 

• कायाुलयवाट मातहतसाँग सूचना तथा सञ्चाि  गिाु   तथा मातहतका वडा ि इकाइबाट कज नै प्रनतवेिन प्राप्त गिाु वा 

पराचाि गिाु नवद्यजतीय सञ्चाि माध्यम प्रयोग गरिनेछ ।  

• सावुर्ननक सूचना प्रवाह गिाु नवद्यजतीय सञ्चाि पोटुल (वेबसाइट) मा िाख्ने ब्यवस्था नमलाइनेछ ।   

• सूचना ि तथ्याड्क  कम््यूटिमा व्यवनस्थत गरिनेछ ।  

• सूचना प्रनवनधको माध्यमबाट सेवा प्रवाहको पषृ्ठपोषण ि गजनासो व्यवस्थापन गरिनेछ । 

• आफ्नो वेबपेर् ननमाुण गिी नागरिक बडापर, कायु सञ्चालन कायुनवनध, सेवा प्रवाहसँग सम्बनन्धत सूचनाहरु िानखनेछ । 



 

 

• सूचना, परिपर, आिेर्, तथ्याङ्क आिना वेबसाइटमा िाख्िा अनधकाि प्राप्त अनधकािीवाट प्रमानणत गिाई िानखनाेछ ।  

• सूचना प्रनवनधको सञ्चालनको लानग उपयजि र्नर्निको  व्यवस्था गरिनेछ ।  

• सूचना प्रनवनध सम्बन्धी र्नचेतना बढाउन प्रचाि प्रसाि एवम् अन्तिनिया गरिनेछ । 

• नवद्यजतीय सञ्चाि माध्यम (इमेल, फ्याक्स आनि) माफुत प्राप्त र्ानकािी एवम् सूचनाको आधािमा पनन कािबाही अनघ 

बढाउने व्यवस्था नमलाइनेछ ।   

४.  सावुर्ननक र्ानकािी गिाउन सूचना अनधकृत ि प्रविा तोकाी नर्म्मेवािी निइनेछ । 

५.  प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले सो कायुको अनजगमन गनेछ । 

४.२ अनभलेिाङ्कि (डकुमेण्टेशि) व्यवस्था 

१.  अनभलेिाङ्कि (डकुमेण्टेशि) व्यवस्था संर्भामा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• कायाुलयको महत्वपूणु नीनत, प्रनतवेिन, ननणुय सम्बन्धी कागर्ातको अनभलेखीकिण व्यवनस्थत गरिनेछ । 

• कायाुलयले पिानधकािी तथा कमुचािीको बैयनिक नवविण तथा अनभलेखहरु सजिनक्षत िाख्ने ब्यवस्था   गरिनेछ ।  

२. अनभलेिाङ्कि (डकुमेण्टेशि) व्यवस्था संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• महत्वपूणु नवषय ि कागर्ातहरु अनभलेखीकिण गनु उनचत ब्यवस्था नगरिने ।  

• अनभलेखीकिण अस्पि,अपूणु, अप्रमानणत ि अनवश्वसनीय हुन सक्ने । 

• बैयनिक नवविण तथा अनभलेखहरु व्यवनस्थत नहुने । 

• अनभलेख निहेको वा खोर्ेको समयमा नपाइएका कािण ननणुय प्रनियामा समस्या एवम् नढलाइ हुने । 

• प्रोफाइलमा तयाि नहुने । 

३. अनभलेिाङ्कि (डकुमेण्टेशि) व्यवस्था प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्वि गरििे छ । 

• महत्वपूणु  नीनत,  बैठकको ननणुय, परिपर, वानषुक कायुिम, वानषुक प्रनतवेिन, सम्झौता, ननिेनर्का, मागुिरु्न, योर्ना 

तथा कायुिम, अध्ययन प्रनतवेिन र्स्ता कागर्ात कानाून बमोनर्म सजिनक्षत िाख्न अनभलेखाङ्कनको  आवश्यक 

व्यवस्था गरिनेछ । 

• अनभलेखाङ्कन गने कमुचािी तथा ननर्को नर्म्मेवािी तोनकनेछ । 

• कायाुलय तथा वडा कायाुलयको अनभलेख एकीकिण गनु एकीकृत ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सफ्टवेयि) नवकास गिी 

मातहतका वडामा समेत  प्रयोग गने ब्यवस्था  नमलाइनेछ । 

• कायाुलयले िेहायका अनभलेख सजिनक्षत रुपमा िाख्ने ब्यवस्था गनजुपनेछ – 

o स्विेर्ी तथा वैिेनर्क अवलोकन भ्रमण, तालीम वा गोष्ठीको नवषय, नमनत, अवनध, सहभागी लगायतका नवविण ।  

o प्रत्येक वषु खचु भएको नविा ि  सनञ्चत िहेको नविाको नवविण ।  

o कमुचािीको बैयनिक नवविण तथा अनभलेख फाइलहरु  । 

o कमुचािीले पाएको िण्ड, पजिस्काि ि कािवाहीको नवविण । 



 

 

• प्रचनलत कानून बमोनर्मको ननम्न नवविण तथा प्रनतवेिन तोनकएको ढाँचामा तोनकएको सयम सीमानभर तयाि गरिनेछ । 

• वस्तजगत नवविण (प्रोफाइल) 

• सामानर्क पिीक्षण प्रनतवेिन लगायत कानूनले तोकेका अन्य प्रनतवेिन 

४. अनभलेिाङ्कि (डकुमेण्टेशि) कायाको मुख्य नजम्मेवािी सम्बनन्धत शािाका कमाचािीको हुिेछ । 

 ५. अनभलेिाङ्कि (डकुमेण्टेशि) कायाको अिुगमि गिे नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतको हुिेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

५. नििीक्षण, सुपिीवेक्षण ि अिुगमि तथा मूल्याङ्कि 

५.१  नििीक्षण, सुपिीवेक्षण 

१. नििीक्षण, सुपिीवेक्षण संर्भामा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• आफ्नो कायाुलय तथा मातहतका वडा ि योर्नाको ननिीक्षण गिी   त्यसको अनभलेख िाख्ने ब्यवस्था गरिनेछ । 

• ननिीक्षणको िममा अननयनमतता िेनखएमा आवश्यक कािवाही गरिनेछ । 

• योर्ना ि कायुकंमको प्रगनत समीक्षा ननयनमत रुपमा गरिनेछ । 

२. नििीक्षण, सुपिीवेक्षण संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• ननिीक्षणको िममा गम्भीि रजटी वा अननयनमतता भए पनन उि नवषयको अनभलेख तथा प्रनतवेिन तयाि नगने ि आवश्यक  कािवाही 

समेत नहुने । 

• मातहतका सम्पूणु योर्नाको प्रगनतको समीक्षा नहुने  । 

• प्रगनतको समीक्षा बैठकमा सम्बनन्धत पक्षहरूको सहभानगता नहुने ि प्रनतवेिन समेत तयाि नहुने । 

• आनथुक कृयाकलापहरूको ननयनमत सजपरिवेक्षण  नहुने । 

• आनथुक अननयनमतता तथा मस्यौट हुन सक्ने 

३. नििीक्षण, सुपिीवेक्षणलाई प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 

• गाउँ/नगिपानलका अध्यक्ष/प्रमजखले आफ्नो कायाुलय तथा मातहतका वडा ि योर्नाको  काम कािवाही सम्वन्धमा कानूनले 

तोके बमोनर्म आफैले वा कज नै पिानधकािीलाई अनख्तयाि सजनम्पई अननवायु रुपमा ननिीक्षण गने गिाइनेछ ।  

• ननिीक्षण गिाु प्रचनलत ऐन ननयम बमोनर्म कायाुलयको प्रर्ासननक काम कािवाही , कमुचािी प्रर्ासन, लेखा तथा अनभलेख, 

कायुिम कायाुन्वयन आनि वािेमा र्ानकािी नलइनेछ ।  

• ननिीक्षणको िममा िेनखएको सजधाि गनजुपने नवषयको सम्वन्धमा सम्बनन्धतलाई मौनखक वा नलनखत तविले ननिेर्न निइनेछ ।  

• ननिीक्षण  प्रनतवेिन तयाि गिी  अनभलेख िाख्ने ि आवश्यकता अनजसाि ननिेर्न निइनेछ । 

• कज नै व्यनिवाट गम्भीि रजटी वा अननयनमतता भएको वा सम्पािन हुनजपने काम कािबाही नगिेको पाइएमा ननम्नानजसाि गरिनेछ । 

o प्रचनलत कानून बमोनर्म आफैले कािबाही गनु सनकने भए तत्कालै कािबाही गने । 

o आफैले कािवाही गनु ननमल्ने भएमा अनधकाि प्राप्त अनधकािी वा ननकाय समक्ष कािबाहीको लानग  नसफारिस साथ 

लेखी पठाउने । 

• मातहतका योर्नाको प्रगनतको समीक्षा तोनकएको समय नभर गरिनेछ । 

• समस्याहरु समाधान गनु आवश्यक ननिेर्न निइनेछ  ।  

• योर्नाको प्रगनत समीक्षा प्रनतवेिन ि ननिीक्षण प्रनतवेिन तयाि गरिनेछ । 



 

 

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले आफै वा मातहतका अनधकृत माफुत कायाुलयको आनथुक प्रर्ासन सञ्चालनको  सम्वन्धमा 

ननयनमत रुपमा ननिीक्षण तथा सजपरिवेक्षण गने गिाइनेछ ।  

• ननिीक्षण तथा सजपरिवेक्षण गिाु मातहतका कायाुलय /इकाइले आनथुक प्रर्ासन सञ्चालनमा कानूनको पालना गिे नगिेको 

र्ाँचवजझ गरिनेछ । 

• आनथुक अननयनमतता तथा मस्यौट भएको पाइएमा तत्काल कायुवाहीको प्रकृया अनघ बढाइनेछ । 

४.  ननिीक्षण ि सजपरिवेक्षण गने मजख्य नर्म्मेवािी प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतको हुनेछ । 

५.  गाउँ/नगिपानलका अध्यक्ष/प्रमजखले आफ्नो कायाुलय तथा मातहतका वडा कायाुलयहरुको काम कािबाहीको अनजगमन गनेछ । 

 

५.२ अिुगमि तथा मूल्याङ्कि 

१.  अिुगमि तथा मूल्याङ्कि संर्भामा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• योर्नाको अनजगमन गनुको लानग कानून बमोनर्म अनजगमन तथा सजपरिवेक्षण सनमनत गठन गरिनेछ । 

• आफनो तथा मातहतको वडा कायाुलयको  आन्तरिक ननयन्रण प्रणाली कायाुन्वयनवािे अनजगमन गरिनेछ  । 

•   बढी लागत भएका योर्नाको प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनेछ । 

२. अिुगमि तथा मूल्याङ्कि संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ 

• कानून बमोनर्म अनजगमन तथा सजपरिवेक्षण सनमनत गठन नगरिने । 

• गठन गरिएका सनमनत कृयार्ील नहुने । 

• अनजगमन ननिेनर्का/ कायुनवनध तयाि नगरिने । 

• अनजगमन कायुयोर्ना तथा सूचकहरु तयाि नगरिने ।  

• अनजगमन ननिेनर्का / कायुनवनध को कायाुन्वयन नहुने । 

• आन्तरिक ननयन्रण प्रणाली कायाुन्वयनको प्रभावकािीतावािे ननयनमत अनजगमन नगरिने ।  

• अनजगमन गिाु तोनकएको पिीक्षण सूची प्रयोग नहुने ।  

• प्रभाव मूल्याङ्कन गनजु पने योर्नाको  मूल्याङ्कन नगरिने । 

• प्रभाव मूल्याङ्कनबाट आएका सजझावहरु कायाुन्वयन नहुने । 

३. नििीक्षण, सुपिीवेक्षणलाई प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 

• योर्ना तथा कायुिमको अनजगमन गिी पषृ्ठपोषण गनुको लानग  अनजगमन तथा सजपरिवेक्षण सनमनत गठन गरिनेछ । 

• यस्तो सनमनत गठन गिाु उपाध्यक्ष वा उप प्रमजखको संयोर्कत्वमा तोनकएको सिस्यहरु समावेर् गरिनेछ । 

• वडास्तिीय योर्ना तथा कायुिमको अनजगमनका लानग वडास्तिीय अनजगमन सनमनत गठन गरिनेछ । 

• अनजगमन कायुलाई व्यवनस्थत गनु अनजगमन ननिेनर्का/कायुनवनध तयाि गरिनेछ  । 

• अनजगमन तथा सजपरिवेक्षण सनमनतले सम्पािन गनजुपने कायुहरू ननम्नानजसाि िहेका छन्   – 



 

 

o वानषुक अनजगमन कायु योर्ना तयाि गने  । 

o अनजगमनको लानग आवश्यक सूचकहरुको नवकास गने । 

o कानूनले तोके बमोनर्म अनजगमन गिी प्रनतवेिन पेर् गने । 

o योर्नाको कायाुन्वयनमा िेनखएको समस्या तथा ननमाुण कायुको गजणस्तिको र्ाँच गने । 

o योर्ना कायाुन्वयनमा िेनखएका समस्या समाधानको लनग आवश्यक ननिेर्न निने ।  

o वडा अनजगमन सनमनतको प्रनतवेिन प्राप्त गिी एकीकृत प्रनतवेिन तयाि गने । 

• कायाुलय ि मातहतका वडा वा  इकाइको आन्तरिक ननयन्रण प्रणालीको प्रभावकारितावािे ननयनमत रुपमा अनजगमन तथा 

मूल्याङ्कन गरिनेछ । 

• आन्तरिक ननयन्रण प्रणालीको अनजगमन गिाु यस निग्िरु्नमा निइएको फािाम प्रयोग गरिनेछ ।  

• अनजगमन प्रनतवेिन तयाि गरिनेछ ।  

• आन्तरिक ननयन्रण प्रणाली कायाुन्वयनका कमी कमर्ोिी समाधानकोलानग  कायुयोर्ना तयाि गिी कायाुन्वयन गरिनेछ । 

• कानूनले तोकेको िकमभन्िा वढी  लागत अनजमान भएको  योर्ना सम्पन्न भएको २ वषुनभर प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनेछ ।  

• प्रभाव मूल्याङ्कन गिाु कानूनले तोकेको नवनध ि प्रकृया पालना गरिनेछ । 

• प्रभाव मूल्याङ्कन प्रनतवेिन तयाि गिी सावुर्ननक गरिनेछ । 

• प्रभाव मूल्याङ्कनबाट प्राप्त भएका सजझाव अनजसाि बर्ेट तथा कायुिम तर्जुमा ि कायाुन्वयनमा सजधाि गरिनेछ । 

 

४.  अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गने मजख्य नर्म्मेवािी प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतको हुनेछ । 

५.  गाउँ/नगिपानलका अध्यक्ष/प्रमजखले आफ्नो कायाुलय तथा मातहतका वडा कायाुलयहरुको काम कािबाहीको अनजगमन गनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

६. िािस्व तथा प्राप्त िनिनपिे विसावको ववविण 

६.१  िाजस्व संकलि 

१. िाजस्व संकलि सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• संनवधान बमोनर्म आफ्नो अनधकाि क्षेर नभरको  िार्श्व उठाउने सम्बन्धी नीनत, कानून  तथा कायुयोर्ना तयाि गरिनेछ । 

• िार्श्व सजधाि कायुयोर्ना तयाि गिाु िार्श्वसँग सम्बनन्धत सवै  नवषय ि सम्भाव्य क्षेर पनहचान गरिनेछ । 

• आफ्नो कायुक्षेर अन्तगुतको कि, िस्तजि तथा सेवा र्जल्क  कानूनद्वािा तोनकए बमोनर्मको अनधकाि प्रयोग गिी प्रभावकािी 

रुपमा असजल गरिनेछ । 

• आफ्नो कायुक्षेर अन्तगुतको कि,  िस्तजि  तथा सेवा र्जल्क असजली प्रभावकािी बनाउन प्रोत्साहन एवम् िण्ड र्रिवानाको 

ब्यवस्था समेत  गरिनेछ । 

२. िाजस्व संकलि कायामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• िार्श्व उठाउने नवषयमा नीनत,कानून  तथा कायुयोर्ना तयाि  नहुने । 

• अनधकािक्षेर बानहि गई कि लगाउन सक्ने । 

• िार्श्व सजधाि कायुयोर्ना तयाि गिाु िार्श्वसँग  सम्बनन्धत सम्पूणु नवषय वस्तज ि सम्भाव्य के्षरहरू पनहचान  हुन नसक्ने । 

• क्षेरानधकाि नभरका सम्भाव्य कि असजलीका लानग कानूनी प्रवन्ध नगरिने ।  

• आनथुक ऐनमा तोनकएका सबै कि नउठाउने ।  

• सवै कििाता किको िायिामा नआउने ।   

• िस्तजि तथा सेवा र्जल्कहरु सम्बनन्धत सेवाग्राही/व्यनिवाट नउठाइने । 

• बाँडफाँट गनजुपने िार्स्व बाँडफाँट नगने । 

• कििाताको लगत निानखने । 

• प्रोत्साहन एवम् िण्ड र्रिवानाको ब्यवस्था व्यवहािमा लागू नगरिने । 

३. िाजस्व संकलि कायालाई प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 

• कि लगाउने, उठाउने वा किका िि परिवतुन गने कायुहरु आनथुक ऐनमा व्यवस्था गिेि मार गरिनेछ ।  

• िार्श्व सजधाि कायुयोर्ना तर्जुमा सम्बन्धी निग्िरु्न, २०७६ को अधीनमा िही िार्श्व सजधािसम्बन्धी आफ्नो कायुयोर्ना तयाि 

गरिनेछ । 

• िार्श्व सजधाि कायुयोर्ना तयाि गिाु निग्िरु्न अनजसाि िार्श्वसाँग सम्बनन्धत सवै नवषयहरूको पनहचान गिी पिानधकािी तथा 

र्नप्रनतनननधहरू, वडा कायाुलयहरु ि सिोकािवालाहरुलाई  सहभागी  गिाई िार्श्व सजधाि कायुयोर्ना तर्जुमा कायुर्ाला गोष्ठी  

गरिनेछ । 

• व्यापक छलफल, अध्ययन एवम् नवशे्लषण गिी यथाथु, वस्तजगत ि कायाुन्वयनयोग्य कायुयोर्ना तयाि गरिनेछ । 

 

आफ्िो अनधकाि के्षर अन्तिगतका कि तथा सेवा शुल्क कािोूि बमोनजम असूल गिा र्ेहाय बमोनजम गरििेछ । 



 

 

• कि तथा गैिकिको प्रभावकािी परिचालनका लानग आवश्यक नीनतगत ि कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।  

• प्रभावकािी िार्स्व परिचालनका लानग आवश्यक र्नर्नि, तथ्याङ्क ि सूचना प्रनवनधको उपयोग माफुत कि प्रर्ासनलाई 

सजदृढ गरिनेछ । 

• कििाता िताु ि कििाता नर्क्षा अनभयान सञ्चालन गरिनेछ । 

• प्रिान गरिएका नसफारिस ि असूल भएको िस्तजि िकमलाई समय समयमा रुर्ज गिी सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुनजपने िकम सजनननित 

गरिनेछ । 

• असूल भएको िार्श्व कानून बमोनर्मको समय सीमा नभर िार्श्व खातामा िानखला गने ब्यवस्था नमलाई सोको  ननयनमत 

अनजगमन गरिनेछ  । 

• प्रचनलत कानून बमोनर्म प्रिेर् सिकािसँग बाँडफाँट गनजुपने िार्स्व समयमै बाँडफाँट गरिनेछ । 

• कानून बमोनर्म कि वजझाउनज पने िानयत्व भएका कििाताको लगत िाखी प्रत्येक वषु अध्यावनधक गरिनेछ । 

• समयमा कि वजझाउने कििातालाई छज ट निने ि बढी कि बजझाउने कििातालाई प्रोत्साहन गनु कानूनी ब्यवस्था गरिनेछ । 

• कि वजझाउनज पने िानयत्व भएका कििाताले समयमा कि नबजझाएमा कानाून बमोनर्म िण्ड र्रिवाना गिी असूल गने व्यवस्था 

कडाइका साथ लागू गरिनेछ । 

४. आफ्िो अनधकाि के्षर अन्तिगतका कि तथा सेवा शुल्क कािोूि बमोनजम असूल गिाोे नजम्मेवािी िाजस्व शािा 

प्रमुिको हुिेछ । 

५. स्थािीय िाजस्व पिामशा सनमनतले अिुगमि गिी आवश्यक पिामशा नर्िेछ  । 

६.२  िाजस्व लेिा प्रणाली 

१. िाजस्व लेिा प्रणाली सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• िार्स्व लेखा तोनकएको ढाँचामा िाखी अद्यावनधक गरिनेछ । 

• स्थानीय तहले िार्श्वका भौचि ननयनमत रुपमा नभडान गिी तोनकए बमोनर्म नहसाव नभडान नवविण तयाि गरिनेछ । 

२. िाजस्व लेिा प्रणाली संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ 

• सवै प्रकािको िार्स्व िकम समयमा नै र्म्मा नहुने  ।  

• वक्यौता किको  लगत निानखने, 

• नगिै िार्स्व नलएको अवस्थामा िनसि उपलब्ध नगिाउने ।   

• िनसि ननयन्रण खाता निानखने । 

• िार्श्वका भौचि ननयनमत रुपमा नभडान नगरिने । 

• तोनकएको नहसाव नभडान नवविण तयाि नगरिने । 

 

३. िाजस्व लेिा प्रणाली सम्वन्धी कायालाई प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 



 

 

• िार्श्व आम्िानी महालेखा ननयन्रक कायाुलयबाट तोनकएको एकीकृत आनथुक सड्केत, वगीकिण तथा ब्याख्या अनजरूप 

िार्श्व र्ीषुक छज ट्याई  आम्िानी  बाँनधनेछ । 

• िार्श्वको स्रेस्ता िाख्िा महालेखा पिीक्षकको कायाुलयवाट स्वीकृत म.लाे.प.फािामहरु प्रयोगमा ल्याइनेछ ।  

• सूचना प्रनवनधमा आधारित िार्स्व प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ ।    

• िार्श्व र्ाखा प्रमजखले िार्श्व िकम बैंक स्टेट्मेण्टसँग नभडाई अद्यावनधक गने ि सोको व्यवनस्थत अनभलेख िानखनेछ । 

• िार्स्व असजली गिाु तोनकएको िकम नगि िनसि निई  बजनझनलने ि समय नभर बैक िानखला गने । नगिी िनसिको लानग िनसि 

ननयन्रण खाता िानखनेछ । 

• तोनकएको िकम भन्िा वढी िकमको कि तथा र्जल्क बैांक िानखला गनु लगाइनेछ । 

• तोनकएको समयसीमा भन्िा पछी कि, गैिकि, र्जल्क असूल हँुिा कानून बमोनर्म र्रिवाना ि थप िस्तजि समेत असजल गरिनेछ । 

• प्राप्त िार्स्व िकम बैङ्कमा खोनलएको िार्श्व खातामा र्म्मा गरिनेछ । 

• िार्स्वको लगत िाख्िा असूल गनजुपने, असूल भएको ि उठ्न बाँकी कि तथा अन्य आय िकम खजलाई लगत िाखी िार्श्व 

आम्िानीको लगत तथा असूली प्रनतवेिन (म.ले.प.फा.नं.११३) तयाि गरिनेछ । 

• िार्श्वको लेखा िाख्ने ि लगत तयाि गने प्रयोर्नको लानग स्थानीय तहको लानग  तोनकएको सफ्टवेयि प्रयोग गरिनेछ । 

• िानखला भएका भौचिहरु ि बैांक स्टेटमेण्ट ननयनमत रुपमा नभडान गिी िार्श्वको वैक नहसाव नमलान नवविण (म.ले.प.फा.नं. १०९) 

तयाि गरिनेछ । 

• िार्श्वको बैक नहसाव ि कायाुलयको स्रेस्ता नहसाव फिक पनु गएमा फिक पनाुको कािण खोली मानसक रुपमा बैंक नहसाव 

नमलान नवविण तयाि गरिनेछ । 

४. िाजस्व लेिा प्रणाली सम्वन्धी कायालाई प्रभावकािी बिाउिे मुख्य आनथाक प्रशासि प्रमुिको हुिेछ । 

५. िाजस्व लेिा प्रणाली सम्वन्धी कायाको अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतले गिेछ । 

 

 

६.३  ऋण  प्राप्ती 

१. ऋण  प्राप्ती सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• स्थानीय तहले ऋण नलंिा कानूनले तोकेको प्रनिया अवलम्वन गरिनेछ । 

२. ऋण  प्राप्ती संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ 

• कमर्ोि प्रनतफल हुने आयोर्नाको लानग ऋण नलने । 

• ऋण प्रानप्तका र्तुहरु पालना नगरिने 

३. ऋण  प्राप्ती कायालाई प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 



 

 

• संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका आनथुक रुपले संभाव्य उच्च प्रनतफल प्राप्त हुने आयोर्नामा पयाुप्त पूवु तयािी गिी ऋण 

नलइनेछ ।  

• ऋण भजिानी तानलका अनजरुप समयमै ऋणको साँवा ब्यार् भजिानी गरिनेछ । 

• आयोर्ना पनहचान तथा कायाुन्वयनको प्रानवनधक क्षमता नवकासमा र्ोड निइनेछ । 

• ऋण नलनज अगावै आयोर्ना सञ्चालन ि व्यवस्थापन सम्बन्धी नवनध तय गरिनेछ । 

४  कायाालयले प्राप्त गिे ऋणको अनभलेि िाख्िे ि प्रनतवेर्ि गिे मुख्य नजम्मेवािी आनथाक प्रशासि प्रमुिको हुिेछ । 

५  कायाालयले प्राप्त गिे ऋणको अनभलेि िाख्िे ि प्रनतवेर्ि गिे कायाको अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतले गिेछ । 

 

६.४  प्राप्त गिुा पिे नहसाव 

 १. प्राप्त गिुा पिे नहसाव सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• प्राप्तगनजुपने नहसावको लेखा तोनकएबमोनर्म ब्यवनस्थतरुपमा िाखी असजलीकोलानग ननयनमतरुपमा कािवाही गरिनेछ । 

२.  प्राप्त गिुा पिे नहसाव संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• प्राप्त गनजुपने नहसावको लेखा अध्यावनधक निानखने । 

• प्राप्त गनजु पने िकम असजलीको लानग कािवाही नगरिने । 

३.  प्राप्त गिुा पिे नहसाव प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 

• लगत कायम हुने  िार्श्व बाहेक प्राप्त गनजुपने सवै प्रकािको नहसावलाई प्राप्त गनजुपने नहसावकोरुपमा लेखाङ्कन गरिनेछ ।  

• प्राप्त गनजुपने नहसावमा कायाुलयले नलन बाँकी िकमहरु ि कािवाही गिी असूल गनजुपने कि िस्तजि र्रिवाना लगायत अन्य 

प्रकािको िकमहरु समावेर् गिी असजलीको लानग ननयनमत रुपमा कािवाही गरिनेछ । 

४ कायाालयले िरिर् कािूि ि प्रचनलत कािूि बमोनजम असूल गिुापिे हजाािा, क्षनतपूनता, जफत, र्ण्ड, जरिवािा 

आनर् िकमको निधाािण गिी सोको व्यवनस्थत अनभलेि िािी समयमािै असुलीको कािवाही गिे मुख्य नजम्मेवािी 

िाजस्व शािा प्रमुिको हुिेछ । 

     ५    प्राप्त गिुा पिे नहसाव प्राप्त भए िभएको अिुगमि गिे नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतको स्थािीय िाजस्व 

पिामशा सनमनतको हुिेछ । 

 

 

६.५  िाजश्व सम्बन्धी प्रनतवेर्ि 

१. सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• िार्श्व सम्बन्धी प्रनतवेिन िार्श्व सम्बन्धी प्रनतवेिन िार्श्व कािोवािको मानसक  प्रनतवेिन ि वानषुक आनथुक नवविण तथा 

प्रनतवेिनहरु तयाि  गिी पेर् गरिनेछ । 



 

 

२. िाजश्व सम्बन्धी प्रनतवेर्ि संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• िार्श्वको मानसक प्रनतवेिन तथा वानषुक आनथुक नवविण तोनकए बमोनर्मको ढाँचामा तयाि नगरिने ।   

• तोनकएको समयनभर सम्बनन्धत  ननकायमा नपठाइने । 

 

३. िाजश्व सम्बन्धी प्रनतवेर्ि कायालाई प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 

• कायाुलयले िार्स्वको बैङ्क नहसाब नमलान गिी  वानषुक तथा मानसक नवविण अथाुत िार्श्वको आनथुक नवविण फाँटवािी 

(म.ले.प.फा.नं. ११०) तयाि गिी तोनकएको समयनभर सम्बनन्धत मन्रालय/ननकायमा पेर् गरिनेछ । 

• लगती िार्श्वको हकमा िार्श्व आम्िानीको लगत तथा असजली प्रनतवेिन (म.ले.प.फा.नं.११३) तयाि गिी तोनकएको समयनभर 

सम्बनन्धत सम्बनन्धत मन्रालय/ननकायमा पेर् गरिनेछ । 

• प्रत्येक आनथुक वषु समाप्त भएको पैंतीस निन नभर िार्स्वको वानषुक आनथुक नवविण ि प्रनतवेिनहरु तयाि गरिनेछ ।  

• िार्श्वको प्रनतवेिन तयाि गनुको लानग  तोनकएको नवद्यजतीय प्रनवनधमा आधारित प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ । 

४.  िाजस्व सम्बन्धी  नवविण एवम् प्रनतवेर्ि तयाि गिे मुख्य नजम्मेवािी आनथाक प्रशासि प्रमुि ि त्यसमा सहयोग गिुा 

िाजस्व शािा प्रमुिको कताव्य हुिेछ । 

५. िाजस्व सम्बन्धी  नवविण एवम् प्रनतवेर्ि तयाि गिे कायाको अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतको हुिेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७. बजेट तथा कायािम तजुामा, स्वीकृनत, निकासा ि िकमान्ति नियन्रण 

७.१    बजेट तथा कायािम तजुामा 

१.  बजेट तथा कायािम तजुामा सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 



 

 

• वानषुक वर्ेट तथा कायुिम तयाि गिाु स्थानीय आवनधक योर्नाको लक्ष्य, उद्देश्य, नीनत ि  िणनीनत एवम् सङ्घीय तथा 

प्रािेनर्क नीनत तथा कायुिमसँग मेलखाने गिी तयाि पारिनेछ । 

• योर्ना तथा कायुिम तर्जुमा गिाु प्रनतफललाई सजनननित गरिनेछ । 

• योर्ना छनौट, कायाुन्वयन ि अनजगमन  तथा मूल्याङ्कनमा र्नसहभानगता सजनननित गरिनेछ । 

• योर्ना तर्जुमा गिाु आवनधक योर्ना, मध्यमकालीन खचु संिचना ि वानषुक बर्ेटबीच उनचत तालमेल ि समन्वय कायम 

गरिनेछ । 

• आवनधक योर्ना तर्जुमा गिाु यथासंभव स्थानगत योर्ना तर्जुमा गरिनेछ । 

• स्थानीय वानषुक बर्ेट तथा कायुिम तर्जुमाका चिण ि कायुनवनधहरु पाूिा गिी वानषुक बर्ेट तथा कायुिम तर्जुमा गरिनेछ  । 

वानषुक बरे्ट तयाि गिाु सम्भाव्य सवै आन्तरिक ि वाह्य स्रोतको अनजमान गरिनेछ  । 

• बैिेनर्क सहायताको प्रानप्तमा तोनकएको कायुनवनध पालना गरिनेछ । 

• बरे्ट तथा कायुिम तर्जुमा गिी तोनकएको समय सीमा नभरै गाउँ /नगि  सभावाट पारित गरिनेछ । 

२. बजेट तथा कायािम तजुामा संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• आवनधक योर्ना नै तर्जुमा नहुने । 

• स्थानीय आवनधक योर्ना ि सङ्घीय तथा प्रिेर् आवनधक योर्नाबीच तालमेल नहुने । 

• योर्ना तथा कायुिम छनौट गिाु लागत लाभ नवशे्लषण नगरिने ।  

• योर्ना तथा बर्ेट तर्जुमा मागुिरु्नका प्रनिया ि आधािहरु उल्लङ्घन हुने । 

• योर्ना कायाुन्वयनमा उपभोिाको सहभानगता न्यून हुने । वानषुक बर्ेट तथा कायुिम सङ्घीय तथा प्रािेनर्क नीनत तथा 

कायुिमसँग तालमेल नहुने । 

• योर्नाको छनौट, कायाुन्वयन ि अनजगमन तथा मूल्याङ्कनमा र्नताको माग ि आवश्यकता बमोनर्म नहुने 

• मध्यमकालीन खचु संिचना तयाि नगरिने । 

• मध्यमकालीन खचु संिचना ि वानषुक बर्ेटबीच तालमेल नहुने । 

• स्थानगत नवर्ेषतामा आधारित )Spatial ( आवनधक योर्ना तर्जुमा नगरिने । 

• वानषुक बर्ेट तथा कायुिम तर्जुमाको चिणहरु औपचारिकतामा मार सीनमत गरिने । 

• टोल/वस्तीस्तिमा बर्ेट तर्जुमाको लानग छलफल नगरिने । 

• तथ्यगतभन्िा ब्यनिगत  प्रभावमा प्राथनमकता ननधाुिण गरिने । 

• सवै प्रकािको बैिेनर्क सहायता वानषुक बर्ेटमा समावेर् नगरिने । 

• बर्ेट तथा कायुिम तोकेको समय सीमा नभर पेर् गिी पारित नगरिने । 

 

३.  बजेट तथा कायािम तजुामा कायालाई प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 

• प्रचनलत कानून अनजसाि स्थानीय नवकासको लनग आवनधक, वानषुक, िणनीनतक, नवषय/क्षेरगत मध्यमकालीन तथा 

िीघुकालीन नवकास योर्ना तयाि गरिनेछ । 



 

 

• आवनधक योर्नालाई मध्यमकालीन खचु संिचना तयाि गिी वानषुक बर्ेट तथा कायुिम माफुत कायाुन्वयन गरिनेछ । 

• आवनधक योर्ना ि वानषुक बर्ेट तथा कायुिम तर्जुमा गिाु सङ्घीय तथा प्रिेर् सिकािको आवनधक योर्ना ि नीनत तथा 

कायुिमसँग तालमेल हुने गिी गरिनेछ । 

• नवकास योर्नाको बर्ेट प्रस्ताव गिाु आयोर्नाको सम्भाब्यता अध्ययन प्रनतवेिनको गजणस्ति परिक्षणको प्रबन्ध गने तथा 

लागत अनजमान भई आनथुक, प्रानवनधक तथा वाताविणीय आधािमा उपयजि ि लाभ-लागतको आधािमा प्राथनमकीकिण गिी 

प्रनतफलमजखी आयोर्ना छनौट गरिनेछ । 

• नवकास योर्ना प्रस्ताव गिाु आनथुक नवकास तथा गरिबी ननवािणमा योगिान गने, उत्पािनमूलक तथा नछटो प्रनतफल प्राप्त 

हुने, र्नताको र्ीवनस्ति ि िोर्गािी बढने, अनधक स्थानीय सहभानगता िहने, कम लागत भएको ि स्थानीय स्रोत साधनको 

परिचालन हुने र्स्ता योर्ना छनौटका आधािहरु पालना गरिनेछ । 

• ठूला आयोर्नाको बर्ेट समावेर् गिाु सोको निगो कायाुन्वयन तथा सङ्घीय ि प्रिेर् योर्नासँग समन्वय कायम गरिनेछ ।  

• आयोर्ना बैंकमा समावेर् भएका आयोर्नालाई छनौटमा प्राथनमकता निइनेछ । 

• आयोर्नाको छनौट गिाु र्नताको माग ि आवश्यकताको आधािमा गरिनेछ । 

• आयोर्नाको छनौट गिाु वस्ती, टोल ि समजिायमा छलफल गने ब्यवस्था नमलाइनेछ । 

• योर्ना तर्जुमा ि कायाुन्वयन गिाु प्रचनलत कानून बमोनर्म नागरिक सहभानगतालाई सजनननित गरिनेछ । 

• नागरिक सहभानगता वढी हुने आयोर्ना छनोटमा प्राथनमकता निइनेछ । 

• छनौट भएका आयोर्नाहरु कायाुन्वयन हुने वषु सनहतको कायुयोर्ना आवनधक योर्नामा समावेर् गरिनेछ । 

• स्रोत अनजमान तथा बरे्ट सीमा ननधाुिण सनमनतल ेआन्तरिक आय, संघ तथा प्रिेर् सिकािबाट प्राप्त हुने अनजिान, िार्श्व बाँडफाँट, 

िोयल्टी, र्नसहभानगता तथा ऋण सनहत कूल स्रोतको अनजमान गरिनेछ । 

• कज ल स्रोत अनजमानको आधािमा नवषय क्षेरगत बर्ेट सीमा तथा मागुिरु्न तयाि गिी नवषयगत र्ाखा ि वडा कायाुलयलाई 

उपलब्ध गिाइनेछ । 

• बर्ेट तथा कायुिम तर्जुमाका चिणहरु अननवायु पालना गरिनेछ । 

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले बर्ेट सीमा, मागुिरु्न तथा आयोर्ना प्राथनमकताका आधािहरू वैर्ाख १५ गतेनभर नबषयगत 

र्ाखा तथा वडा सनमनतलाई उपलब्ध गिाइनेछ । 

• टोल  /वस्तीस्तिमा  योर्नाको माग सङ्कलन गिाु अनधकतम र्नसहभानगता कायम हुने गिी स्थानीय तहका 

सिोकािवालाहरुलाई सहभागी गिाइनेछ। 

• बैिेनर्क सहयोग परिचालन गिाु अन्तििानरिय नवकास सहायता परिचालन नीनत, २०७६ तथा प्रचनलत कानूनले तोकेको 

प्राथनमकता प्राप्त क्षेरमा मार गरिनेछ ।  

• वैिेनर्क सहायता प्राप्त गिाु प्रचनलत कानून बमोनर्म नेपाल सिकािको  पूवु स्वीकृनत नलइनेछ । 

• प्राप्त हुने सवै प्रकािका बैिेनर्क सहायतालाई अननवायु रुपमा बर्ेट तथा कायुिममा समावेर् गरिनेछ । 

• योर्ना तर्जुमाका चिणहरु पूिा गिी बर्ेट तथा कायुिम चालज आनथुक वषुको असाि १० गते नभर सभामा प्रस्तजत गरिनेछ । 

• वानषुक बर्ेट तथा कायुिम गाउाँ/नगि सभामा पयाुप्त छलफलको व्यवस्था नमलाइनेछ । 



 

 

• वानषुक बर्ेट तथा कायुिम गाउाँ/नगि सभाबाट असाि मसान्तनभर अननवायु रुपमा पारित गरिनेछ । 

४.  बजेट तथा कायािम तजुामा गिे मुख्य नजम्मेवािी बजेट तथा कायािम तजुामा सनमनतको हुिेछ । 

५. बजेट तथा कायािम तजुामा कायाको अिुगमि कायापानलकाबाट हुिेछ । 

 

७.२ अनख्तयािी, निकासा िकमान्ति 

१. अनख्तयािी, निकासा िकमान्ति सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ 

• वर्ेट स्वीकृत भए पनछ अनख्तयािी निने ि ननकासा निने कायु गरिनेछ ।   

• आनथुक वषुको अन्त्यमा खचु हुन नसकी बाँकी िहेको िकम स्थानीय सनञ्चत कोषमा नफताु िानखला गरिनेछ । 

• वर्ेट िकमान्ति गने कायु प्रचनलत कानूनद्वािा तोनकएको प्रनिया ि िकमगत सीमा नभर िही गरिनेछ । 

२. अनख्तयािी, निकासा िकमान्ति संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• स्वीकृत बर्ेट बमोनर्म अनख्तयािी ननिने । 

• आनथुक बषुको अन्त्यमा बाँकी िहेको िकम स्थानीय सनञ्चत कोषमा समयमै नफताु िानखला नगरिने । 

• आनथुक बषुको अन्त्यमा बाँकी िहेको सवै िकम अनख्तयािी निंिा तोनकएको समय ि प्रनियाको पालना नगरिने  

• वर्ेट िकमान्ति गिाु तोनकएको कायुनवनध ि सीमा पालना  नगरिने । 

३.  अनख्तयािी, निकासा िकमान्ति कायालाई प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 

• एउटा आयोर्नामा स्वीकृत भएको बर्ेट अको आयोर्नामा खचु गरिनेछैन । 

• सभावाट बर्ेट स्वीकृत भएको सात निननभर प्रमजख वा अध्यक्षले प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतलाई बर्ेट खचु गने 

अनख्तयािी प्रिान गरिनेछ । 

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले १५ निननभर सम्वनन्धत महार्ाखा वा र्ाखाप्रमजख ि वडासनचवलाई बरे्ट खचुगने अनख्तयािी 

निनेछ । 

• आनथुक वषुको अन्त्यमा खचु हुन नसकी बाँकी िहेको सवै िकम प्रचनलत ऐन अनजसाि तोनकएको प्रनिया अपनाई स्थानीय 

सनञ्चत कोषमा नफताु िानखला गरिनेछ । 

• सनञ्चत कोषमा नफताु िानखला गिेको र्ानकािी सम्वनन्धत कोष तथा लेखा ननयन्रक कायाुलय समेतलाई निइनेछ । 

• ननयतवस िकम नफताुनगने वा अन्यर सािेको अवस्थामा नर्म्मेवाि अनधकािी वा कमुचािीलाई कानूनबमोनर्म कािवाही 

गरिनेछ । 

• अनधकाि प्राप्त आनधकािीले कोषको नस्थनत हेिी आवश्यक कायुको लानग मार वर्ेट िकमान्ति स्वीकृत गनेछ । 

• चालज र्ीषुकबाट पँूर्ीगतमा ि पँूर्ीगतबाट पँूर्ीगत र्ीषुकमा मार िकमान्ति गनु स्वीकृनत निइनेछ ।  

• िकमान्ति गिाु र्जन र्ीषुकमा िकमान्ति गरिने हो सो र्ीषुकमा र्जरु बर्ेटको २५ प्रनतर्तसम्म थप गनु सनकने छ । 

• कज नै बर्ेट नभएको र्ीषुक एवम् आयोर्नामा िकमान्ति गनु स्वीकृनत निइनेछेन ।  

४.  अनख्तयािी, निकासा िकमान्ति सम्बन्धी समन्वय गिे मुख्य नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतको हुिेछ । 



 

 

५. अनख्तयािी, निकासा िकमान्ति सम्बन्धमा अिुगमि कायापानलकाबाट हुिेछ । 

 

 

८.  बजेट िचा तथा पेश्कीको नियन्रण 

८.१  बजेट िचा ब्यवस्थापि 

१.  बजेट िचा ब्यवस्थापि सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• स्वीकृत बर्ेट खचु गिाु ननयनमतता, नमतव्यनयता, कायुिक्षता, प्रभावकारिता कायम गरिनेछ । 

• अनधकाि प्राप्त अनधकािीवाट मार खचु गने आिेर् निने वा खचु स्वीकृत गने व्यवस्था गरिनेछ । 

• खचु गने तोनकएको कायुनवनध ि प्रनिया पालना भएको सजनननित गिेि मार खचु गरिनेछ । 

• पूवाुधाि नवकास योर्नामा भएको खचु लेख्िा तोनकएको ननमाुण सम्वन्धी कायुनवनध पूिा गरिनेछ । 

• योर्ना ि कायुिमको  खचु गिाु सहायता सम्झौता बमोनर्म ग्राह्य खचु मार खचु गरिनेछ । तानलम, गोष्ठी, आनि र्स्ता 

कायुिम सञ्चालन खचु गिाु लागत अनजमान एवम् तानलम कायुिमको प्रनतवेिन प्राप्त गरिनेछ । 

• खचु लेख्िा ननयमानजसाि लाग्ने आयकि कट्टी, मूल्य अनभबनृद्ध कि, धिौटी तथा पेश्की कट्टी गरिनेछ । 

   

३ बजेट िचा ब्यवस्थापि संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• प्रचनलत कानून पजणु रुपमा पालना नहुने । 

• अनावश्यक क्षेर तथा कायुमा खचु हुने । 

•  समय ि लागत बढी खपत हुने । 

•  बर्ेट अनजर्ासनमा कमी कमर्ोिीहरु िेनखने  । 

• अनधकाि प्राप्त अनधकािीबाट आिेर् नभई खचु गरिने । 

• स्वीकृत वानषुक कायुिम ि बर्ेटको परिनधभन्िा बानहि खचु गरिने । 

• स्वीकृत ऐन, ननयम, ननिेनर्का/कायुनवनध, मापिण्ड तथा नम्सुको पालना नगिी खचु गरिने । 

• योर्नाको सभे, नडर्ाइन, लागत अनजमान र्स्ता प्रािनम्भक तयािी पूिा नगरिने ।  

• खरिि सम्वन्धी कायुवाही ि प्रनियाहरु पूिा नगरिने । 

• तानलम/गोष्ठी सम्वन्धी कायुिम गिाु लागत अनजमान तयाि गिी स्वीकृनत नगिाइने । 

• तानलम कायुिमको प्रनतवेिन ि प्रभावकारिता मूल्याङ्कन नगरिने 

• सम्झौता प्रनतकूल कायु  वा नियाकलापमा खचु गरिने ।  

• कानूनतः अननवायु िानयत्व कट्टी नगिी भजिानी हुने । 

• धिौटी ि पेश्की नवविण अध्यावनधक नगिी भजिानी हुने   

 

३.  बजेट िचा ब्यवस्थापि प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 



 

 

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले बर्ेट खचु गिाु प्रचनलत कानूनी व्यवस्था पालना गने गिाउनेछ । 

• प्रानवनधक तथा प्रर्ासननक कमुचािीलाई खरिि व्यवस्थापन तथा आनथुक प्रर्ासन सम्बन्धी नबषयमा क्षमता नवकास गने 

गिाउइनेछ । 

• खचुका मापिण्ड, कायुिम/योर्ना सञ्चालन ननिेनर्का/कायुनवनध ननमाुण ि कायाुन्वयन गने गिाइनेछ । 

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले प्रचनलत आनथुक कायुनवनध ऐन ननयम अनजसाि आफै वा अनधकािी तोकी ननर्वाट खचु 

गने वा खचकुो आिेर् निने ब्यवस्था  नमलाइनेछ ।  

• प्रचनलत कानून अनजसाि पेर् भए नभएको एनकन गिी ननम्न अवस्थामा खचु स्वीकृत गरिनेछ   

• स्वीकृत बर्ेट तथा खचु र्ीषुकनभर िही खचु गिेको, 

• योर्ना स्वीकृत भएको, 

• खचु गनु ननकासा फाजकज वा भएको, 

• वैिेनर्क स्रोतबाट खचु व्यहोने भएमा स्रोत फज कज वा भएको 

अनधकाि प्राप्त अनधकािीबाट निम्िािुसाि िचा गरििेछ  

• स्वीकृत बर्ेट, कायुिम ि उपलब्ध स्रोतको आधािमा अनधकाि प्राप्त अनधकािीबाट खचु स्वीकृत गरिनेछ । 

• खचुमा एकरुपता ि नमतव्यनयता ल्याउन खचु सम्वन्धी मापिण्ड वा ननिेनर्का ननमाुण गिी सोको पालना गरिनेछ । 

• नर्क्षा, स्वास्थ्य, कृनष र्स्ता क्षेरगत कायुिम सम्वन्धी खचु गिाु स्वीकृत मागुिरु्न, कायुनवनध एवम् र्तुहरु पालना 

भएको सजनननित गरिनेछ । 

• खचुको कागर्ात ि कािोवाि पजिी भएको आधाि ि आवश्यक नबल भिपाई पेर् गनु लगाइनेछ ।   

• नवकास योर्ना सम्वन्धी खचु गिाु योर्नाको सभे, नडर्ाइन, लागत अनजमान तथा कायुिम तयाि एवम् स्वीकृत भएको 

सजनननित गनु चेकनलि तयाि गिी रुर्ज गने व्यवस्था गरिनेछ । 

• स्वीकृत कायुिम अनजसाि समयमै कायुसम्पािन ि मालसामानको प्राप्तीका लानग खरिि सम्बन्धी प्रानवनधक एवम् 

प्रर्ासननक प्रनिया पूिा गरिनेछ । 

• स्थानीय पाूवाुधाि ननमाुण ि ममुत सम्वन्धी नवल भजिानी गिाु सम्वनन्धत वडा कायाुलय ि लाभग्राही तथा उपभोिावाट 

अननवायु रुपमा नसफारिस गनजुपने व्यवस्था नमलाइनेछ । 

• लागत साझेिािीमा कायाुन्वयन गरिएका योर्नाहरुको सम्वन्धमा सम्झौता बमोनर्म सम्वनन्धत लाभग्राही , उपभोिा 

सनमनत वा स्थानीय संस्थाको योगिानको सजनननितताा गरिनेछ । 

• लागत साझेिािी ब्यहोरिएको श्रमिान वा योगिान िकमको खचु गणना गने ब्यवस्था गरिनेछ । 

• तानलम कायुिमको लागत अनजमान तयाि गिाु कायुिम सञ्चालन सम्वन्धी नम्सु ि मापिण्डको आधािमा खचु गने 

व्यवस्था गरिनेछ ।  

• तानलम, गोष्ठी आनि सञ्चालन गिाु कायुिमको प्रस्ताव ि लागत अनजमान तयाि गिी अनधकाि प्राप्त अनधकािीबाट 

स्वीकृत गिाइनेछ । 



 

 

• स्वीकृत प्रस्ताव ि लागत अनजमान अनजसाि कायु सम्पन्न गिी पेर् भएको प्रनतवेिनको आधािमा िकम भजिानी गरिनेछ । 

• तानलम कायुिमका सहभागीबाट पषृ्ठपोषण प्राप्त गिी आवश्यकता अनजसाि समीक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । 

• वैिेनर्क सहायता अन्तगुत सञ्चानलत कायुिमको खचु गिाु िात ृसंस्थाको सम्झौता बमोनर्म खचु ब्यहोरिन ग्राह्य खचु 

र्ीषुक  वा नियाकलापमा मार गिनानेछ । 

• आनथुक तथा सम्बनन्धत कमुचािीको लानग आयोर्ना लेखा सम्बन्धी ज्ञान, नसप तथा क्षमता नबकास गरिनेछ । 

• सम्झौता बमोनर्म खचुको र्ीषुक (क्याटोगोिी) नमलाई खचु लेखाड्कन गिे नगिेको एनकन गरिनेछ । 

• खचुको सोधभनाु माग गनुाे कायुमा सहयोगी हुने आनथुक ि अन्य नवविण समयमा तयाि गरिनेछ ।  

अनधकाि प्राप्त अनधकािीबाट निम्िािुसाि िचा स्वीकृत गिेः 

• नवल भजिानी गिाु प्रचनलत कानूनले तोकेको आयकि, मूल्यअनभबनृद्ध कि, धिौटी कट्टी गिेि मार भजिानी निने ब्यवस्था 

गरिनेछ । 

• पेश्की बाँकी भए सम्झौता अनजसाि कट्टी गिेि मार भजिानी िनाइनेछ । 

• कट्टी गरिएको आयकि िकम समयमै बैंक िानखला गरिनेछ । 

• आयकि कट्टी गरिएको कमुचािी, व्यनि वा संस्थाको नाम नामेसी सनहतको नवविण ि मूल्यअनभबनृद्ध कि भजिानी निएको 

नाम नामेसी सनहतको नवविण आन्तरिक िार्श्व कायाुलयमा पठाइनेछ । 

• नवल नवर्क पेर् गिेि मार भजिानी निइनेछ । 

४ बजेट िचा ब्यवस्थापिको मुख्य नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतको हुिेछ । 

५ बजेट िचा ब्यवस्थापिको अिुगमि सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

८.२  पेश्की ब्यवस्थापि 

१. पेश्की ब्यवस्थापि सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ 

• अनधकाि प्राप्त अनधकािीले स्वीकृत कामको नननम्त आवश्यक िकम मार पेश्की  निइनेछ । 

• िैननक तथा भ्रमण भिा, मालसामान खरिि ि ठेक्का  प्रयोर्नकोलानग पेश्की निंिा कानूनी कायु प्रनियाहरु पूिा गरिनेछ । 

• कानून बमोनर्म अनधकाि प्राप्त अनधकािीले  पेश्की फर्छ्यौट गने गिाइनेछ । 

• नर्म्मेवाि अनधकािीले पेश्की फर्छ्यौट कायु समयमा नगिेमा ऐन ननयम बमोनर्म कािवाही गरिनेछ । 

 

 

२.  पेश्की ब्यवस्थापि संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ  

• पेश्की ननिए हुनेमा पनन पेश्की निने । 

• पजिानो पेश्की बाँकी िहे तापनन नयाँ पेश्की निने ।  

• पेश्कीको लगत कायम नगरिने । 



 

 

• पेश्की फर्छ्यौट तोनकएको समय नभर नगरिने । 

• मालसामान खरििको लानग आवश्यकभन्िा बढी पेश्की निने ।  

• खरिि सम्झौता अनजसाि बैङ्क ग्यािेण्टी प्राप्त नगिी पेश्की भजिानी हुने । 

• ठेक्का अवनध भिको बैंक ग्यािेण्टी नहुने 

• आवश्यक ि पूणु कागर्ात नभई पेश्की फर्छ्यौटको लानग पेर् हुने । 

• तोनकएको म्याि नभर पेश्की फर्छ्यौट नहुने  । 

• पेश्की नलएको प्रयोर्न भन्िा फिक प्रयोर्नमा खचु िेखाई फर्छ्यौट हुने 

• पेश्की फर्छ्यौट कायु प्राथनमकतामा नपने ।  

४ पेश्कोी िचा ब्यवस्थापि प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 

पेश्कीमा निम्ि नियन्रणको उपाय अपिाइिेछ 

• पेश्की सम्बन्धी काम, प्रयोर्न ि चानहने िकम ि नवविण खजलाई आवश्यक िकम मार पेश्की निइनेछ । 

• पेश्की माग गनेको पजिानो पेश्की बाँकी िहे निहेको र्ाँच गने ि पजिानो पेश्की फर्छ्यौट भई नसकेको अवस्था भए सो पेश्की 

फर्छ्यौट गिाई मार नयाँ पेश्की निइनेछ ।  

• कमुचािी बाहेकको हकमा पेश्की नलने व्यनिको  तीन पजस्ते, स्थायी ि अस्थायी ठेगाना प्रि लेखी पेश्की निइनेछ । 

• पेश्की खातामा पेश्कीको लगत कायम गिी अनजगमन गने ब्यवस्था गरिनेछ । 

• भ्रमण ि मालसामान खरिि पेश्की निंिा भ्रमणआिेर् ि खरििआिेर् स्वीकृनत ि  बर्ेटको उपलब्धतालाई ध्यान निइनेछ । 

• सावुर्ननक खरिि सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता अनजसाि पेश्की निंिा सम्झौताको र्तु बमोनर्म सम्झौता अवनध भिको बैङ्क 

ग्यािेण्टी नलई मार निइनेछ ।  

• बैंक ग्यािेण्टीको म्याि ननयन्रण खाता िाखी समयमै म्याि थप गिाइनेछ । 

पेश्की फर्छ्यौट गर्ाा निम्ि बमोनजम गिे गिाइिेछ 

• पेश्की नलनेनिने िजबैले पेश्की प्रयोर्न अनजसाि तोनकएको म्यािनभर कानूनबमोर्मको कायुनवनध अपनाई फर्छ्यौट गने 

गिाइनेछ । 

• पेश्की िकम नलने कमुचािी, व्यनिवाट नबल भिपाईको पछाडी प्रमानणत गिी फाँटवािी सनहतको ननवेिन पेर् गनुाे 

व्यवस्था गरिनेछ । 

• आनथुक प्रर्ासन र्ाखाले पेश्की फर्छ्यौटको लानग प्राप्त नबल भपाुई र्ाँची नलनज निनज पने िकम ठहर् याई पेश्की फर्छ्यौटको 

लानग पेर् गनेलाई भिपाई निने ब्यवस्था गरिनेछ ।  

• तानलम सम्वन्धी कायुिमको पेश्की फर्छ्यौट गिाु तानलम सम्पन्न प्रनतवेिन संलग्न िानखनेछ । 

• पेश्की खाता अध्यावनधक गिी िानखनेछ । फर्छ्यौट गनु बाँकीको नवविण तोनकएको ढाँचामा तयाि गने ि प्रत्येक आनथुक 

बषुमा पेश्की बााँकीको नर्म्मेवािी सािी अनजगमन गरिनेछ । 

पेश्की फर्छ्यौट सम्वन्धी कािवाही निम्ि बमोनजम गरििेछ  

• म्याि नाघेको पेश्कीको हकमा कानूनी व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरिनेछ ।   



 

 

• फर्छ्यौट गनु अटेि गिेमा वा म्याि नभर फाँटबािी नबजझाएमा पिानधकािी वा कमुचािीको हकमा तलब वा सजनवधा िोक्का 

गरिनेछ । 

• तलब वा सजनवधा  िोक्का गिाु पनन अटेि गिेमा प्रचनलत कानून बमोनर्म कािबाही गरिनेछ । 

• सिकािी कमुचािी बाहेकका अन्य व्यनिको हकमा सिकािी बाँकी सिह ब्यार् सनहत असजलउपि गिी कािवाही गरिनेछ । 

४  पेश्की िचा ब्यवस्थापिको मुख्य नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतको हुिेछ । 

५  पेश्कोी िचा ब्यवस्थापिको सुशासि सनमनतबाट अिुगमि हुिेछ । 

 

९.  बैक िाता सञ्चालि तथा नहसाव नभडाि एवम् िकम र्ानिला तथा भुक्तािी 

९.१ बैंक िाता सञ्चालि 

१. बैंक िाता सञ्चालि सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• स्थानीय सनञ्चत कोष लगायतका नवनभन्न कोषहरु सञ्चालन गनुको लानग आवश्यक स्वीकृनत नलई मार तोनकएको बैंकमा 

खाता खोली कािोवाि गरिनेछ । 

• स्थानीय िार्श्व, खच ुि धिौटी लगायतका कािोवािको लानग प्रचनलत कानून बमोनर्म तोनकएको समूहको कायु सञ्चालन 

स्तिको खाता खोली कािोवाि सञ्चालन गरिनेछ । 

२.  बैंक िाता सञ्चालि संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ  

• तोनकएको बैंकमा कोष खाताहरु नखोनलने । 

• खाता खोल्िा को.ले.नन.का.वाट आवश्यक स्वीकृनत ननलइने । 

• खाता सञ्चालन तोकेको पिानधकािी  बाहेक अन्य ब्यनिवाट हुने । 

• को.ले.नन.का.को आवश्यक सहमनत बेगि आफूखजसी बैंक खाता खोली कािोवाि गने । 

३. बैंक िाता सञ्चालि प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 

• कानून बमोनर्म प्राप्त सवै नकनसमको आम्िानी िकम तोनकएको बैकमा ग-४ समूहको स्थानीय सनञ्चतकोष खातामा र्म्मा गरिनेछ । 

• स्थानीय नवनवध कोष, नवभाज्य कोष, आकनस्मक कोष ि नवपि ्व्यवस्थापन कोषको लानग िमर्ः ग-५, ग-६, ग-७.१ ि ग-

७.२ समूहको खाता खोनलनेछ । 

• को.ले.नन.का.को नसफारिस नलई नेपाल िारि बैकवाट स्वीकृनत प्राप्त बैांकमा खाता खोनलनेछ ।  

• प्राप्त सवै िकमहरु कोषको खातामा आम्िानीको स्रोत िेनखने गिी बैंक िानखला गरिनेछ । 

• कोषको सञ्चालन कानूनले तोकेको पिानधकािीबाट मार गरिनेछ । 

• िार्श्व, नवननयोर्न वा धिौटी कािोवािको लानग को.ले.नन.का. को नसफारिस नलई तोनकएको बैकमा िमर्ः ग-१, ग-२ ि ग-

३ समूहको खाता खोनलनेछ । 



 

 

• नवननयोनर्नतफुको चालू खचु तथा पँूर्ीगत खचु, नविीय ब्यवस्था ि नवनवध खचुको लानग कायु सञ्चालनस्तिको तोनकएको 

उप-समूहको खाता खोली कािोवाि गरिनेछ । 

• आन्तरिक िार्श्व, िार्श्व बाँडफाँट, अनजिान, ऋण तथा नविीय ब्यवस्थाबाट प्राप्त िकमहरु तोनकएको ४.१ ग१ उपसमूहको 

िकम र्म्मा गनु नमल्ने खातामा र्म्मा गरिनेछ  ।  

• धिौटी, र्मानत, अनेि मनी वापत प्राप्त गिेको वा कट्टी गिेको िकम र्म्मा तथा कािोवाि गनु तोनकएको  ग-३ समूहका खाता 

खोली कािोवाि गरिनेछ । 

• िार्श्व, नवननयोर्न ि धिौटी खाताको सञ्चालन प्रचनलत कानून बमोनर्म गरिनेछ ।  

• नवरे्ष अवस्था पिी कायाुलयको नाममा नवरे्ष खाता खोल्नज आवश्यक भएमा सम्बनन्धत को.ले.नन.का.वाट आवश्यक 

सहमनत नलई खाता सञ्चालन गरिनेछ । 

• बैक परिवतुन गनजु पिेमा को.ले.नन.का. वाट आवश्यक सहमनत नलइनेछ । 

४.  बैंक िाता सञ्चालि सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि आनथाक प्रशासि प्रमुिको हिेछ । 

५.  बैंक िाता सञ्चालि सम्बन्धी कायाको अिुगमि  सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

 

९.२  नहसाव नभडाि तथा समायोजि 

१. नहसाव नभडाि तथा समायोजि सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• प्रचनलत लेखा ननिेनर्का बमोनर्म कायाुलयको िार्श्व, नवननयोर्न बर्ेट तथा कोष खाताको बैंक स्टेटमेण्ट ननयनमत रुपमा 

नभडान गिी नहसाव नमलान नवविणहरु तयाि गरिनेछ । 

• िार्स्व, धिौटी ि खचुको नहसाव समायोर्न प्रचनलत लेखा ननिेनर्का बमोनर्म तोनकएको कायुनवनधहरु अपनाई गरिनेछ । 

२. नहसाव नभडाि तथा समायोजि संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• िार्श्व, नवननयोर्न, धिौटी तथा कोष खाताको बैंक स्टेटमेण्ट सम्बनन्धत बैकवाट ननयनमत रुपमा प्राप्त नगने ।  

• बैक नहसावसँग बरे्ट खचु भएको तथा बाँकी िकमको नभडान नगरिने । 

• बैंक नहसाव नमलान नवविण तोनकएको ढाँचामा तयाि नगरिने । 

• र्ािी भएको ति िद्द भएको चेकहरुको नहसाव समायोर्न नगरिने । 

• खचु लेख्िा रजटी भएको अवस्थामा नहसाव समायोर्न नगरिने । 

 

३.  नहसाव नभडाि तथा समायोजि प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

लेिा प्रमुि ि नजम्मेवाि कमाचािीले बैंक नहसाव नभडाि प्रचनलत लेिा ि सिकािी कािोवाि निर्ेनशका बमोनजम निम्िािुसाि 

तयाि गिेछि्  



 

 

• कायाुलयको बर्ेट खचु, िार्श्व, कोष ि धिौटी खाताको बैक स्टेटमेण्ट ननयनमत रुपमा प्राप्त गिी मानसक रुपमा नहसाव नभडान 

गरिनेछ । 

• िार्श्व खातामा िकम िानखला भएको ति कायाुलयमा भौचि पेर् नभएको भौचिको नवविण तयाि गरिनेछ । 

• बर्ेट खचुतफु कायाुलयवाट चेक र्ािी भएको ति वैंकवाट भजिानी हुन वाँकी चेकको नवविण तयाि गरिनेछ । 

• बरे्ट खचु, िार्श्व, कोष ि सम्बनन्धत बैक खाताको स्टेटमेण्ट वीच फिक पिेको िकम तोनकए बमोनर्मको बैांक नहसाव नमलान 

नवविणहरु (म.ले.म.फा.नं. १०९, २१२) प्रत्येक मनहनाको ७ गते नभर तयाि गरिनेछ । 

• बैक नहसाव नमलान नवविणहरु कायाुलय प्रमजख वा नर्म्मेवाि अनधकृतवाट प्रमानणत गिाई िानखनेछ । 

• िार्स्व, धिौटी ि खचु नहसावको समायोर्न प्रचनलत लेखा सिकािी कािोवाि ननिेनर्का बमोनर्म गरिनेछ । 

• आ.व. वषुनभर र्ािी भएको चेकहरुमध्ये वैंकवाट भजिानी हुन वाँकी चेकहरुको नवविण तयाि गिी प्रमानणत गिाई िानखनेछ ।  

• कायाुलयवाट र्ािी भएको नवर्ेष कािण तोकेको म्यािनभर नसानटएमा चेकहरु िद्द गिी सो चेक बिावि िकमको खचु घटाई वा 

समायोर्न गिी नहसाव नमलान गरिनेछ ।  

• आ.व. नभर र्ािी भएको चेकहरुमध्ये कज नै चेक िद्द गिी सोको सट्टा अको चेक र्ािी गनजु पिाु पजनः खचु भौचि तयाि गिी नयाँ 

चेक र्ािी गरिनेछ ।    

• आनथुक वषुको अन्त्यमा नवननयोर्नखातामा वचत िकम ननणुय गिाई स्थानीय सनञ्चतकोष खातामा िकम िान्सफि गरिनेछ ।  

४ बैंक िाता सञ्चालि सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि आनथाक प्रशासि प्रमुिको हिेछ । 

५    बैंक िाता सञ्चालि सम्बन्धी कायाको अिुगमि  सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

९.३  प्राप्त िकमको सुिक्षा तथा बैंक र्ानिला 

१.  प्राप्त िकमको सुिक्षा तथा बैंक र्ानिला सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ 

• िार्श्व, आन्तरिक आय, धिौटी वापत प्राप्त नगि, चेक भौचि आनि सजिनक्षत रुपमा िानखनेछ । 

• प्राप्त हुने नगि तथा चेक िकम प्रचनलत आनथुक प्रर्ासन सम्बन्धी कानून बमोनर्म तोनकएको बैांकमा समयनभर नै िानखला 

गरिनेछ ।   

२. प्राप्त िकमको सुिक्षा तथा बैंक र्ानिला संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• नगि, चेक भौचि आनि सजिनक्षत रुपमा िाख्न नर्म्मेवाि ब्यनि नतोनकने । 

• असजली िकम सजिनक्षत तविले निानखने । 

• असजली िकमको लगत निानखने ि निाखेको कािण िकम नहनानमना हुने । 

• प्राप्त नगि तथा चेक तोनकएको समयमा बैक िानखला नहुने । 

• नगि ि चेक बैक िानखला नगिी नहनानमना वा िजरुपयोग हुने । 

• नहनानमना वा िजरुपयोग भएको अवस्थामा कानून बमोनर्म कािवाही नहुने । 

३.  नहसाव नभडाि तथा समायोजि प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 



 

 

• असजल गिेको नगि, बैङ्क चेक, धिौटी ि िार्स्व िकम सजिनक्षत तविले िाख्नाे नर्म्मेवािी लेखा र्ाखा प्रमजखको हुनेछ । 

• नर्म्मेवाि ब्यनिले असूल गिेको नगि, बैङ्क चेक, धिौटी ि िार्स्व िकम सजिनक्षत तविले िाख्न आवश्यक भौनतक तथा 

सजिक्षा ब्यवस्था गरिनेछ । 

• नगिी िकम असजल गिाु भिपाई वा नगिी प्राप्ती िनसि निने ब्यवस्था गरिनेछ । 

• िनसि ननयन्रण खाता िाख्ने ब्यवस्था गरिनेछ । 

• िकम असूल गिाु आनथुक संकेत ि र्ीषुक खजलाई गने गिाइनेछ ।  

• असजली नगि, चेक ि भौचिहरुको िैननकी गोश्वािा लगत वा अनभलेख िाख्ने ब्यवस्था गरिनेछ । 

• प्राप्त नगि तथा चेक िकम तोनकएको बैंकको सम्बनन्धत खातामा र्ीषुक खजलाई सोही निन वा त्यसको भोनलपल्टसम्म बैंक 

िानखला गरिनेछ  ।  

• बैंक टाढा िहेको कािण तोनकएको म्यािनभर िकम बैंक िानखला गनु नसनकने अवस्थामा एक तह मानथको अनधकािीको 

स्वीकृनत नलई तोनकएको समयसीमा नभर िकम िानखला गरिनेछ । 

• तोनकए बमोनर्मको म्यािनभर िकम िानखला नगिेको अवस्थामा यस्तो िकम सम्बनन्धत ब्यनिवाट असूल गिी कानून 

बमोनर्मको र्रिवाना ि अन्य कािवाही गरिनेछ ।  

४.  प्राप्त िकमको सुिक्षा तथा बैंक र्ानिला सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी आनथाक प्रशासि प्रमुिको होुिेछ । 

५.  प्राप्त िकमको सुिक्षा तथा बैंक र्ानिला सम्बन्धी कायाको अिुगमि  प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतबाट हुिेछ । 

 

 

९.४ भुक्तािी नियन्रण 

१.  भुक्तािी नियन्रण सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• भजिानी आिेर् निने कायुको लानग पिानधकािी तथा नर्म्मेवािी तोनकनेछ । 

• भजिानी आिेर् निंिा प्रचनलत कानून बमोनर्म िीत पजगे नपजगेको र्ाँच गिी भजिानी आिेर् र्ािी गने ि खचु लेनखनेछ । । 

• भजिानी निंिा प्रचनलत कानून तथा लेखा ननिेनर्का बमोनर्म तोकेको कायुनवनधहरु पालना गरिनेछ । 

२.  भुक्तािी नियन्रण संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• भजिानी आिेर् निने आनधकािीक ब्यनि नतोनकने । 

• भजिानी आिेर् निने पिानधकािीले र्वाफिेहीता पालना नगने । 

• तोनकएको िीत वा प्रकृयाहरु पजिा नगिी भजिानी आिेर् निने ।  

• भजिानी आिेर् ि गौश्वािा भौचि तयाि नगिी चेक र्ािी गने 

• भजिानीको प्रकृया पालना नगने । 

• र्ािी भएको चेकहरु सम्बनन्धतलाई समयमा नबजझाउने ।  

• खचु लेखेको चेकहरु आनथुक वषुनभर नबजझेकोमा भौचि उठाई नहसाव समायोर्न नगने   



 

 

३.   भुक्तािी नियन्रण प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• प्रचनलत कानूनमा उल्लेख भए बमोनर्म भजिानी आिेर् निने आनधकािीक पिानधकािी तोनकनेछ । 

• भजिानी आिेर् निने पिानधकािीको अनधकाि ि कतुब्य सनहत र्वाफिेही बहन गनजुपने ब्यवस्था गरिनेछ । 

• तोकेको प्रमजखहरु सरुवा वा नर्म्मेवािीमा हेिफेि हँुिा कानून बमोनर्म भजिानी आिेर् निने अको पिानधकािी तोनकनेछ । 

• भजिानी आिेर् निंिा ननम्न कज िामा नननित हुनेाः 

• स्वीकृत बरे्ट कायुिम, अनख्तयािी, ननकासा ि फज कज वा समेतको आधािमा खचु लेख्न नमल्ने िकमकोमार भजिानीआिेर् निइनेछ  । 

• भजिानी आिेर् निंिा खचुको प्रकृया पाूिा भएको ि नवलभिपाई लगायतका आवश्यक कागर्ात प्राप्तभएको सजनननित 

गरिनेछ ।  

• खचुका सवै प्रकृयाहरु पूिा भएको र्ाँच गिी मार तोनकए बमोनर्मको गौश्वािा भौचि तयाि गिी चेक र्ािी गरिनेछ । 

नजम्मेवाि पर्ानधकािीले भुक्तािी नर्ंर्ा निम्ि कायानवनध अपिाइिेछ 

• भजिानी निंिा प्रचनलत कानून बमोनर्म भजिानी पाउने सम्बनन्धत ब्यनि वा फमुको खातामा बैंक माफुत सोझै िकम र्म्मा 

गने वा चेक र्ािी गने गिी भजिानी निइनेछ । 

• भजिानी पाउने व्यनि, फमु, संस्था वा कम्पनीको नामनामेसी ि ठेगाना खजलाइनेछ । 

• सही भएको चेकहरु सजिनक्षत रुपमा िाखी सम्बनन्धत व्यनि, फमु वा कम्पनीलाई अनवलम्ब बजझाउने ब्यवस्था गरिनेछ । 

 

४.  भुक्तािी नियन्रण सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि आनथाक प्रशासि प्रमुिको हिेछ । 

५.  भुक्तािी नियन्रण सम्बन्धी कायाको अिुगमि  सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०. अिुर्ािको प्राप्ती तथा उपयोग सम्बन्धी नियन्रण 

१०.१ अिुर्ाि प्राप्ती 



 

 

१.   अिुर्ाि प्राप्ती सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• कायुसम्पािनमा आधारित नविीय समानीकिण अनजिान प्रानप्तका लानग तोनकएका र्तुको पालना गरिनेछ । 

• समपूिक ि नवरे्ष अनजिान प्रानप्तका लानग आयोर्ना तथा कायुिम तयािी पूिा गिी समयमै माग गरिनेछ । 

२.   अिुर्ाि प्राप्ती संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ 

• समानीकिण अनजिान प्रानप्तका लानग तोनकएका र्तुहरु पालना नहुने । 

• आयोर्ना माग नै नगने । 

• तयािी पूिा नगिी आयोर्ना माग गने । 

• तोनकएको समयमा आयोर्ना माग नगने 

३.   अिुर्ाि प्राप्ती प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• िानरिय प्राकृनतक स्रोत तथा नवि आयोगद्वािा ननधाुरित कायुसम्पािनमा आधारित अनजिान पद्धनतका सूचक ि सोको 

आधाि बािे स्पि भइनेछ  । 

• तोनकएको आधािहरु ि सूचक बमोनर्म सम्पािन गनजुपने कायु समयमै गरिनेछ । 

• िानरिय प्राकृनतक स्रोत तथा नवि आयोग ि सङ्घीय तथा प्रिेर् अथु मन्रालयमा उपलब्ध गिाउनजपने आगामी आनथुक 

बषुको आय ि ब्ययको प्रक्षेपण लगायतका नवविण समयमा नै उपलब्ध गिाइनेछ ।  

• समपजिक ि नवरे्ष अनजिानबाट सञ्चालन गनु सनकने प्रानवनधक सम्भाव्यता ि लागत लाभ नवशे्लषण गिी उपयजि िेनखएका 

आयोर्नाहरुको सूची तयाि गरिनेछ । 

• समपजिक ि नवरे्ष अनजिानका लानग नेपाल सिकाि ि प्रिेर्ले स्वीकृत गिेको कायुनवनधमा तोनकए बमोनर्मको प्रकृया पूिा 

गिी आयोर्ना माग गरिनेछ । 

४.  अिुर्ाि प्राप्ती सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि आनथाक प्रशासि प्रमुिको हिेछ । 

५.  अिुर्ाि प्राप्ती सम्बन्धी कायाको अिुगमि  सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

१०.२ अिुर्ािको उपयोग 

१.  अिुर्ािको उपयोोग सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• अनजिान िकम खचु गिाु स्वीकृत ननिेनर्का तथा कायुनवनधको पालना गनजु गरिनेछ । 

• अनजिान िकमको लेखा िाख्ने तथा लेखापिीक्षण गिाउने कायु ब्यवनस्थत गरिनेछ । 

२.  अिुर्ािकोो उपयोग संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• उपलब्ध गिाएको अनजिान िकम तोनकएको कायाुन्वयन ननिेनर्का तथा कायाुनवनधको पालना नगिी खचु गने 

• अनजिान खचुको लेखा ब्यवनस्थत रुपमा निाख्ने । 

• खचुको लेखापिीक्षण नगिाउने । 



 

 

 

 

३.   अिुर्ाि प्राप्ती प्रभावकािी बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

अिुर्ाि िचा सम्वन्धमा र्ेहायका नियन्रण उपाय अपिाइिेछ  

• तोनकएको अनजिान कायाुन्वयन, पजनस्तका, ननिेनर्का, नम्रु् ि कायुनवनधको पालना गिी खचु गरिनेछ ।  

• अनजिान खचु सम्वन्धमा तोनकएको खरिि प्रनिया अपनाइनेछ ।  

• खचुको फाँटवािी नवल भिपाई प्रमानणत गिी िानखनेछ ।  

• अनजिान िकम तोनकएको प्रयोर्न ि कायुको लानग मार खचु गरिनेछ । 

• खचु प्रगनत सम्वन्धमा ननयनमत रुपमा अनजगमन गरिनेछ । 

• आनथुक बषुको अन्त्यमा खचु नभई बाँकी िहेको निर् हुने अनजिान िकम समयमै नफताु गरिनेछ । 

• अनजिानको आम्िानी खचुको अध्यावनधक नहसाव िाखी प्रगनत प्रनतवेिन सङ्घीय ि प्रिेर् ननकाय समक्ष पेर् गरिनेछ। 

• सवै प्रकािको अनजिान खचुको तोनकए बमोनर्म लेखा िाख्ने ि नविीय प्रनतवेिन तयाि गने ब्यवस्था गरिनेछ । 

• अनजिान खचुको अननवायु रुपमा आन्तरिक तथा अनन्तम लेखापिीक्षण गिाइनेछ ।  

• नविीय प्रनतवेिन ि लेखापिीक्षण प्रनतवेिन सम्बनन्धत ननकायलाई पठाइनेछ । 

 

४.  अिुर्ाि उपयोोग सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि आनथाक प्रशासि प्रमुिको हिेछ । 

५.  अिुर्ाि उपयोोग सम्बन्धी कायाको अिुगमि  सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११ प्रशासनिक िचा - तलव तथा सुनवधा, सवािी साधि तथा उपकिणको उपयोग ि ममातको नियन्रण 

११.१  तलव सुनवधा िचा 

१.  तलव सुनवधा िचा सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 



 

 

• कानून बमोनर्म ननयजि कमुचािीलाई प्रचनलत ऐन ननयम बमोनर्मको तलव भिा खजवाइनेछ । 

• तलब भजिानी गिाु प्रचनलत कानून बमोनर्मको कोष िकमहरु कट्टा गिी भजिानी गरिनेछ । 

• तलव सजनवधा भजिानी गिाु तोनकएको िकमभन्िा वढी पारिश्रनमक पाउनेको हकमा पारिश्रनमक किकट्टी गिी िानखला 

गरिनाेछ । 

२.  तलव सुनवधा िचा संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• तलव तलवी प्रनतवेिन पारित नगिी तलव खचु लेख्ने । 

• नपाउने अवनधको तलव भिा भजिानी गने । 

• वढी अवनध कार्मा िाखेकोमा  तलव भिा निने ।  

• नविा स्वीकृत नगिाएकोमा पनन तलव निइने । 

• मानसक तलबबाट प्रचनलत कानून बमोनर्म कट्टी गनजुपने िकमहरु कट्टी नगरिने । 

• कट्टी गिेको िकम समय मै तोनकएको ननकायमा र्म्मा गनु नपठाउने 

• बैांक माफुत तलव भजिानी नगिाी नगिै भजिानी गरिने । 

३.   तलव सुनवधा िचा व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• प्रचनलत कानून बमोनर्म ननयजि भएका कमुचािीको मार तलव खजवाइन े। ऐन ननयम नवपरित अस्थायी वा ज्यालािािी ि 

किािमा कमुचािी िाखेकोमा तलवभिा खजवाइने छैन । 

• कमुचािीलाई कानून बमोनर्मको तलव, भिा  ि सजनवधा मार उपलब्ध गिाइन े।  

• पिानधकािीको सजनवधा प्रिेर् कानूनमा उल्लेख भए बमोनर्म मार निइने । 

• कानून नवपरित कमुचािी ननयजि गिी काममा लगाएमा वा अननयनमत सजनवधा खजवाएमा यस्तो कमुचािीले खाएको तलव 

सजनवधा वापतको िकम असूल गने ब्यवस्था गरिनेछ  । 

निम्ि बमोनजमको प्रनकया पुगेको सुनिनित गिी भुक्तािी गरििेछ 

• कायुित कमुचािीहरुको तलवी प्रनतवेिन सम्बनन्धत कायाुलयवाट पारित भएको सजनननित गरिनेछ । 

• प्रर्ासन र्ाखावाट हानर्ि नवविण रुर्ज गिी मार तलव खजवाइनेछ । 

• कमुचािीको स्थायी लेखा नम्वि (पान) अननवायु रुपमा नलन लगाई सो नम्वि तलवी नवविणमा िानखनेछ । 

• पिानधकािीको मानसक सजनवधा बापतको िकम  प्रिेर् कानून बमोनर्म भएको सजनननित गरिनेछ । 

• प्रस्तानवत मनहनाको कूल तलव खचु नवगत मनहनाको तलव खचुभन्िा सािभूत रुपमा फिक भए नभएको हेिी फिक िहेको 

भए सोको कािण सजनननित गरिनेछ । 

 तलव िचा लेख्र्ा निम्िािुसाि नियन्रण कायम गरििेछ 

• मनहना भजिान भएपनछ तलव भिा खजवाइनेछ । 

• पिमा बहाली गिेको निनिेनख मार तलव भिा खजवाइनेछ  । 

• ननलम्वनमा पिेकोमा कानून अनजसाि पाउने तलव भिा मार निइनेछ ।  



 

 

• एक वषुको सेवा अवनध पजगेपनछ मार तलव बनृद्ध  (गे्रड) निइनेछ ।  

• चाडपवु खचु सजनवधा तोनकएको चाडपवुको लानग मार निई अनभलेख िानखनेछ । 

 निम्ि बमोनजमको तलव भुक्तािी िगरििे 

• नविा स्वीकृनत गिाएको बाहेक अनजपनस्थत अवनधको तलव निइनेछैन ।  

• बेतलबी नविा वा असाधािण नविा नलएकोमा तलव भजिानी गरिनेछैन । 

• कमुचािीलाई सेवा सम्बन्धी ऐन ननयम नवपिीत हुने गिी कार्मा खटाएको वा वढी अवनध कार्मा िाखेकोमा सो अवनधको 

तलव भिा निइने छैन ।  

• बढी अवनध कार् खटाएमा प्रचनलत कानून बमोनर्म कमुचािीले खाएको तलब, भिा कार् खटाउने पिानधकािीबाट 

असजल गरिनेछ । 

 मानसक तलववाट निम्ि बमोनजमको कट्टी गिी भुक्तािी गरििेछ 

• िर् प्रनतर्तका ििले कमुचािी सञ्चय कोष िकम कट्टा गिी सोमा र्त प्रनतर्त िकम थप गरिनेछ । 

• नागरिक लगानी कोष वा अन्य कोषमा योगिान गिेका कमुचािीहरुको हकमा मानसक तलबबाट तोनकएको प्रनतर्त िकम 

कट्टी गरिनेछ।  

• योगिानमा आधारित अवकास कोषमा योगिान गिेका कमुचािीहरुको हकमा तोनकएको प्रनतर्त िकम कट्टा गिी सो 

िकममा तोनकएको प्रनतर्त िकम थप गरिनेछ । 

• तोनकएको प्रनतर्तमा कोष कट्टी गरिएको िकम सम्बनन्धत कोषमा तोनकएको समयनभर िानखला गनु पठाइनेछ । 

• तोनकएको ननकायमा कोष कट्टी िकम र्म्मा गनु ि सो सम्बन्धी अनभलेख रुर्ज गनु नवद्यजतीय माध्यमको उपयोग गरिनेछ । 

• तलव सजनवधा भजिानी गिाु प्रत्येक पिानधकािी वा कमुचािीले वानषुक रुपमा पाउने तलव, भिा ि सजनवधा समेतको कज ल 

िकममा आयकि ऐनबमोनर्म कियोग्य आय गणना गिी मानसक तलबबाट अनग्रमरुपमा कट्टा गिाेि मार तलवखचु 

लेनखनेछ  । 

• तलवी नवविणमा प्रत्येक पिानधकािी वा कमुचािीको स्थायी लेखा नम्वि (पान) अननवायु रुपमा िानखनेछ । 

• भजिानीमा कट्टा गिेको पारिश्रनमक कि िकम सम्भव भएसम्म नवद्यजतीय आयकि कट्टी प्रणाली माफुत सम्बनन्धत िार्श्व 

कायाुलय पठाई कि अनधकृतवाट प्रमाणीकिण गिाई ननस्सा िानखनेछ । 

कमाचािी ि पर्ानधकािीको तलव सुनवधा िकम भुक्तािी गर्ाा निम्ि प्रनियाहरु अपिाउिेः 

• तलव सजनवधा नवतिणकोलानग बैंक तोकी सो बैांकमा प्रत्येक ब्यनिको खाता खोल्न लगाई बैंकमाफुत िकम उपलब्ध 

गिाइनेछ । 

• तलव भजिानी नवविणमा बैांक खाता माफुत िकम र्म्मा गिेको प्रमाण संलग्न गने गिाइनेछ । 

 

४.  तलव सुनवधा िचा सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि आनथाक प्रशासि प्रमुिको होुिेछ । 

५.  तलव सुनवधा िचा सम्बन्धमा सम्बन्धी कायाको अिुगमि लेिापिीक्षण ि  सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 



 

 

 

११.२  भत्ता, सनुवधा तथा नवनवध िचा 

१. भत्ता, सुनवधा तथा नवनवध िचा सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• पिानधकािी तथा कमुचािीको बैठक भिा, िैननक भिा एवम् भ्रमण खचु आनि कानून बमोनर्म मार नवतिण गरिनेछ । 

• नवनवध खचु मापिण्ड बनाइ खचु गने गिाउने ब्यवस्था गरिनेछ । 

• प्रचनलत कानून ि मापिण्ड बमोनर्म आनथुक सहायता  नवतिण गने गिाउने ब्यवस्था गरिनेछ । 

२.  भत्ता, सुनवधा तथा नवनवध िचा संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• प्रचनलत ऐन ननयम नवपरित भिा तथा सजनवधा निईने । 

• अननयनमत भिा तथा सजनवधा निएवाट स्थानीय तहको प्रर्ासननक खचु बढ्ने । 

• मापिण्ड नवपरित नवनवध खचु लेनखने । 

• प्रचनलत कानून ि मापिण्ड नवपरित आनथुक सहायता नवतिण हुने । 

• पहँुचको आधािमा नवतिण हुने । 

३.   भत्ता, सुनवधा तथा नवनवध िचा व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• अनत आवश्यक कामको लानग मार अनधकाि प्राप्त अनधकािीको स्वीकृनतमा बैठक िानखनेछ । 

• बैठक भिा, िैननक तथा भ्रमण भिा खचु सम्बनन्धत कानूनमा तोनकएको ििमा मार निइनेछ । 

• पिानधकािीको सञ्चाि सजनवधा, खार्ा खचु, मानसक भिा, सभा भिा आनि सजनवधा प्रचनलत कानून बमोनर्म ि 

कमुचािीको अनतरिि समय भिा, प्रोत्साहन भिा आनि सजनवधा कानाून बमोनर्म मापिण्ड तथा सूचक तोकाेि मार 

उपलव्ध गिाइनेछ । 

• भिा तथा सजनवधा नवतिण गने ि ननयन्रण गने सम्वन्धमा सङ्घीय वा प्रिेर् ननकायले कज नै मागुिरु्न वा परिपर गिेको भए 

सोको पालना गने गिाउने ब्यवस्था नमलाइनेछ ।  

• भिा तथा सजनवधा खचकुो लेखापिीक्षणवाट बेरुर्ज कायम भएमा तत्काल ननयनमत वा असजल फर्छ्यौट गने गिाइनेछ । 

• नवनवध खचु अन्तगुत ब्यहोरिने खचुको प्रकाि सम्वन्धमा स्पि ब्याख्या गिी मापिण्ड स्वीकृत गरिनेछ । 

• अननयनमत खचु सम्वन्धमा लेखापिीक्षणवाट बेरुर्ू कायम भएमा तत्काल असूल फर्छ्यौट गने गिाइनेछ । 

• आनथुक सहायता नवतिणको लानग वस्तजगत मापिण्ड तथा सूचक तयाि गिी सोको आधािमामार निने ब्यवस्था गरिनेछ ।  

• सङ्घीय तथा प्रिेर् सिकािवाट प्राप्त अनजिानवाट आनथुक सहायता नवतिण गरिने छैन । 

• सङ्घीय वा प्रिेर् मन्रालय/ननकायद्वािा र्ािी भएका मागुिरु्न वा परिपर पालना गने गिाइनेछ ।  

• अननयनमत खचु सम्वन्धमा लेखापिीक्षणवाट बेरुर्ू कायम भएमा तत्काल असूल फर्छ्यौट गने गिाइनेछ । 

 



 

 

४.  भत्ता, सनुवधा तथा नवनवध िचा सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि आनथाक प्रशासि प्रमुिको 

होुिेछ । 

५.  भत्ता, सुनवधा तथा नवनवध िचा सम्बन्धी कायाको अिुगमि लेिापिीक्षण ि  सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

११.३  सवािी साधि तथा उपकिणको प्रयोग तथा ममात 

१.  सवािी साधि तथा उपकिणको प्रयोग तथा ममात सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• सवािी साधन ि मेनर्निी उपकिणको प्रयोग गने सजनवधा कानूनले तोकेको पिानधकािी तथा कमुचािीलाई मार उपलब्ध गिाइनेछ । 

• सवािी साधन ि मेनर्निी उपकिण  यथासमयमा नै आवश्यक ममुत तथा सनभुनसङ्ग गिाई ममुत खचुमा तोनकए 

बमोनर्मको ननयन्रण ब्यवस्था कायम गरिनेछ । 

२.  सवािी साधि तथा उपकिणको प्रयोग तथा ममात संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• सजनवधा नपाउने पिानधकािीहरुले पनन सजनवधा नलने ।  

• सवािी साधन ि मेनर्निी उपकिण   अननधकृत रुपमा प्रयोग गने । 

• सिकािी काम वाहेकमा सवािी साधनहरु प्रयोग हुने 

• सवािी साधन ि उपकिण ममुत सम्भाि ि सनभुनसङ्ग समयमा नगरिने । 

• सवािी साधन ि उपकिण अनावश्यक रुपमा ममुत गिाईने 

• ममुत खचुमा ननयन्रण कायम नहुने । 

३.  सवािी साधि तथा उपकिणको प्रयोग तथा ममात व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

निम्ि बमोनजम सवािी साधि तथा उपकिण प्रयोग गिे व्यवस्था गरििेछ 

• कानूनद्वािा सवािीसाधन प्रयोग गनु पाउने पिानधकािी वा अनधकािीकोलानग मार सवािीसाधनको व्यवस्था गरिनेछ । 

• सवािी साधन ि उपकिणहरु सिकािी काममा मार प्रयोग गनु पाउने गिी ननयन्रणको ब्यवस्था गरिनेछ । 

• कायाुलयको कामको नसलनसलामा सवािी साधन प्रयोग गिाु स्वीकृनत आिेर् निने नलने व्यवस्था गरिनेछ । 

सवािी साधि ि उपकिणको ममातमा निम्ि बमोनजमको व्यवस्था गरििेछ 

• सवािी साधन ि उपकिणको ममुत सम्भाि ि सनभुनसङ्ग गनजुपनेवािे सम्बनन्धत कम्पनीको कायु तानलकाको अनभलेख 

ब्यवनस्थत रुपमा िाखी सो बमोनर्म ममुत सम्भाि गने ब्यवस्था नमलाइनेछ ।  

• चालज सवािी साधन ि उपकिण  सञ्चालनको अनभलेख िानखनेछ । नवगे्रको अवस्थामा तत्कालै र्ानकािी गिाउनजपने ब्यनि 

तोक्ने । ममुतको खरिि कायु गिाु सावुर्ननक खरिि ऐन ननयमावलीको प्रनिया पालना गिाइनेछ ।  

• सवािी साधन ि उपकिणको ममुत सम्भाि गिाउाँिा प्रानवनधक र्ाँच गिाई ममुत गनजुपने सामानको नवविण ि लागत 

अनजमान तयाि गिी तोकेको अनधकािीवाट स्वीकृनत गिाउने ब्यवस्था गरिनेछ  ।  



 

 

• सवािी साधन ि उपकिण कज न कज न नमनतमा के कनत पाटु पजर्ाु कनत लागतमा ममुत गरिएको हो सोको नवविण खजलाई ममुत 

सम्भाि तथा संिक्षणको (म.लाे.प.फा.नं.४१५) अनभलेख िानखनेछ ।  

• सवािी साधनको ममुत गिाउाँिा चालकबाट प्रमानणत गिाउने । पजिानो पाटुपजर्ाु सामान भण्डाि नफताु गिाउने । तोकेको 

िकमभन्िा बढी मूल्यको सामान परिवतुत गिाु ममुतको अनभलेख िानखनेछ । 

• सवािीसाधनको नवमाखचु ि तेस्रोपक्ष िानयत्व भजिानीगिाु अनधकािप्राप्त अनधकािीवाट स्वीकृनत गिाई संलग्न गिाइनेछ ।   

४. सवािी साधि ि उपकिणको ममात सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि आनथाक प्रशासि प्रमुिको 

होुिेछ । 

५. सवािी साधि ि उपकिणको ममात सम्बन्धी कायाको अिुगमि लेिापिीक्षण ि  सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

११.४  इन्धि िचा 

१. इन्धि िचा सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• सवािी साधन ि  उपकिणको इन्धन खचु सम्वन्धमा तोनकएको ननयन्रण ब्यवस्था पालना गरिनाेछ । 

२.  इन्धि िचा संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• सवािी साधन ि उपकिणको इन्धन खचुको अनभलेख तोनकए बमोनर्म निानखने । 

• सवािी साधन ि उपकिणको इन्धन खचुमा ननयन्रण कायम नहुने । 

३.    इन्धि िचा व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

सवािी साधि ि उपकिणको इन्धि िचा लेख्र्ा निम्ि बमोनजमको नियन्रण व्यवस्था गिेः 

• प्रचनलत कानूनले इन्धन सजनवधा पाउने पिानधकािी वा अनधकािीको हकमा इन्धन पाउने कोटा तोकी सोही बमोनर्म इन्धन 

उपलब्ध गिाउने व्यवस्था गने । इन्धन खचु माग गने फािाम स्वीकृत गिाउने व्यवस्था गरिनेछ ।  

• प्रयोग भएको इन्धनको परिमाण सनहत तोनकएको ढााँचामा लगवजक (म.ले.प.फा.नं.९०५) िानखनेछ ।  

• कायाुलयमा नै इन्धन मौज्िात िाखी उपलब्ध गिाउने ब्यवस्था गिाु माग फािाम, खरिि आिेर्, िानखला प्रनतवेिन सनहत 

लगबजक पेर् गने व्यवस्था नमलाइनेछ । 

 

११.५  सेवा महशुल  भाडा तथा नवज्ञापि िचा 

१.  सेवा महशुल, भाडा तथा नवज्ञापि िचा सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• सेवा महर्जल, सूचना प्रकार्न ि भाडा खचुगिाु नमतव्ययी ब्यवस्था पालना गरिनेछ । 

२.  सेवा महशुल  भाडा तथा नवज्ञापि िचा संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• सेवा महर्जलको भजिानी समयमा नगिाी र्रिवाना नतने ।  

• सेवा महर्जल ि भाडा खचु गिाु तोनकएको ननयन्रण कायुनवनध नअपनाउने । 



 

 

• सूचना प्रकार्न अनधकाि प्राप्त अनधकािीको स्वीकृनत वेगि गने । सञ्चाि माध्यमवाट छज ट सजनवधा ननलई अपब्यय गने । 

३.  सेवा महशुल  भाडा तथा नवज्ञापि िचा व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• सेवा महर्जल ि भाडाको भजिानी तोनकएको समयमानै गरिनेछ ।  

• सेवामहर्जल भजिानीमा सेवाप्रिायकले निने छज ट प्राप्त गरिनेछ ।  

• कायाुलयले कज नै पनन प्रकािको घि बहाल तथा अन्य  सामान भाडामा नलाँिा अननवायु रुपमा सम्झौता गरिनेछ । 

• घि बहाल तथा अन्य भाडा भजिानी गिाु भाडा सम्बन्धी सम्झौताका र्तु बमोनर्मको भाडा िकम भजिानी निइनेछ । 

• नवलम्व र्जल्क भजिानी गिाु अनधकाि प्राप्त अनधकािीवाट ननणुय  गिाइनेछ । 

• आवश्यक सूचनाहरु मार अनधकाि प्राप्त अनधकािीको स्वीकृनतमा तोनकएको उपयजि माध्यमवाट प्रकार्न गने ब्यवस्था 

गरिनेछ । 

• सूचना प्रकार्न गिाु सम्बनन्धत टेनलनभर्न, एफ.एम. सञ्चालक वा पनरका प्रकार्क माफुत सोझै सूचना प्रकार्न गिी 

नतनीहरुले निने  कनमर्न वा छज ट सजनवधा कट्टा गिी मार खचु लेनखनेछ । 

• पनरकामा प्रकार्न नगरि नहुने सूचना मार सम्भव भएसम्म सानो साईर्मा पनरकामा प्रकार्न गिी अन्य सूचना वेबसाइट 

माफुत सावुर्ननक गरिनेछ । 

४.  सेवा महशुल  भाडा तथा नवज्ञापि िचा सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि आनथाक प्रशासि 

प्रमुिको होुिेछ । 

५.   सेवा महशुल  भाडा तथा नवज्ञापि िचा सम्बन्धी कायाको अिुगमि लेिापिीक्षण ि  सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२ िरिर् कायाको नियन्रण-मालसामाि िरिर्, निमााण काया तथा सेवा िरिर् 

 

१२.१ िरिर् कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी 

१.  िरिर् कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• खरिि कायुको व्यवस्थापन गनु प्रचनलत कानूनद्वािा तोके अनजसािको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । 



 

 

• वानषुक खरिि योर्ना ि आवश्यकता अनजसाि खरिि गजरु योर्ना तयाि गरिनेछ । 

• खरिि गनुाज अगाडी खरिि सम्बन्धी तयािी कायुहरु पाूिा गरिनेछ । 

• खरिि कायु गनुाज अनघ मालसामान, ननमाुण कायु ि सेवाको स्पेनसनफकेर्न तयाि गरिनेछ । 

२.  िरिर् कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• प्रचनलत कानूनले तोके अनजसाि खरिि ननयमाावली तर्जुमा नगने । 

• खरिि एकाइ तथा कमुचािीको ब्यवस्था नगरिने ।  

• नवज्ञ कमुचािीको अभावमा खरिि कायु प्रभानवत हुने  

• खरिि ऐन ननयमावली अनजसािको वानषुक खरिि योर्ना ि खरिि गजरु योर्ना तयाि नगरिने 

• खरिि सम्बन्धी आवश्यक तयािी कायुहरु नगरिने वा यथासमयमा नगरिने । 

• खरिि गने मालसामान, ननमाुण कायु ि सेवाको नवविण ि स्पेनसनफकेर्न तयाि नगरिने ।   

३.  िरिर् कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• सावुर्ननक खरिि ऐन, २०६३ को पालना गनजुपने । साथै ऐनको अनधनमा िही खरिि ननयमावली बनाई लागू गरिनेछ । 

• खरिि कायुबोझ ि कायु प्रकृनतको आधािमा खरिि एकाइको स्थापना गने । खरिि कायु गनु कमुचािी तोनकनेछ ।   

• खरिि कायु सावुर्ननक खरिि अनजगमन कायाुलयले तोकेको योग्यता भएको ि खरिि कायु सम्बन्धी ज्ञान भएको वा 

तानलम प्राप्त गिेको कमुचािीबाट गिाइनेछ । 

• कमुचािीलाई खरिि सम्बन्धी आवश्यक तानलम उपलब्ध गिाइनेछ । 

• वानषुक १० लाख रुपैयाभन्िा  बढी िकमको खरिि कायु गिाु वानषुक खरिि योर्ना अननवायु रुपमा तयाि गरिनेछ । 

• वानषुक १० किोड रुपैयाभन्िा बढी िकमको खरिि कायु गिाु ि बहुबषीय योर्नाका लानग खरिि गिाु खरिि गजरुयोर्ना 

तयाि गिी तोनकएको अनधकािीवाट स्वीकृत गिाइनेछ ।  

• खरिि गजरु योर्ना तयाि गिेकोमा सो योर्ना समेतलाई आधाि नलई वानषुक खरिि योर्ना तयाि गरिनाेछ ।  

• खरिि गजरुयोर्ना ि वानषुक खरिि योर्ना तयाि गने नर्म्मेवाि कमुचािी तोनकनेछ । 

िरिर् गिाोु अगाडी सावाजनिक िरिर् नियमावलीमा ब्यवस्था भए बमोनजमको  निम्ि िरिर् सम्बन्धी तयािी कायाहरु 

गरििेछ 

• खरिि आवश्यकताको पनहचान, आपूनतुकताुको उपलब्धता, अनघल्ला वषुहरुमा भएको समान प्रकृनतको खरिि 

प्रनियाको अध्ययन, खरििको नवविण, परिमाण ि क्षेर, खरिि समूहमा नवभार्न वा ्याकेर् ननमाुण, खरििको आनथुक 

स्रोत ि िकमको पनहचान, खरिि नवनधको छनौट, बोलपर योग्यता वा पूवु योग्यताको कािबाहीको आवश्यकता आनि ।  

• खरिि कायुप्रकृनत अनजसाि आपूनतुकताु, ननमाुण व्यवसायी, पिामरु्िाता, गैि सिकािी संस्था वा सेवा प्रिायकको 

योग्यताको आधािमा छज ट्टाछज ट्टै मौर्जिा सूची  तयाि गने ।  

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले खरिि तयािी कायुको नर्म्मेवािी तोक्ने । 

मालसामाि, निमााण काया वा सेवा आनर् िरिर् गिाोु अनि निम्ि काया गरििेछ 



 

 

• मालसामान, ननमाुण कायु वा सेवा आनिको स्पेनसनफकेर्न, योर्ना, नक्र्ा, नडर्ाइन, नवरे्ष आवश्यकता वा अन्य 

नवविणहरु तयाि गरिनेछ ।  

• सम्बनन्धत मालसामान, ननमाुण कायु वा सेवाको वस्तजगत प्रानवनधक तथा गजणस्तिर्न्य नवरे्षता ि कामको आधािमा 

नवविण तयाि गरिनेछ । 

• नवविणमा मालसामान, ननमाुण कायु वा सेवाको खास ब्राण्ड, िेडमाकु, नाम, पेटेण्ट, नडर्ाइन, प्रकाि आनि नवरे्षताहरु 

स्पिरुपमा बजनझने गिी उल्लेख गरिनेछ । ति, प्रनतस्पधाुलाई सीनमत गने गिी उत्पनि वा उत्पािकको नाम ि खास प्रकािको 

नवविण, आधाि, सङ्केत वा र्ब्िावली उल्लेख गरिनेछैन । 

 

४.  िरिर् कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी िरिर् इकाइ प्रमुिको होुिेछ । 

५.   िरिर् कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी कायाको अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतबाट हुिेछ । 

 

 

 

१२.२ लागत अिुमाि सम्बन्धी नियन्रण 

१. लागत अिुमाि सम्बन्धी नियन्रण सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• लागत अनजमान तयाि गिेि मार मालसामान, ननमाुण कायु ि सेवा खरिि कायु गरिनेछ । 

• मालसामान, ननमाुण कायु ि सेवा खरििको लागत अनजमान तयाि गिाु खरिि ऐन, ननयमावलीमा तोके बमोनर्मको 

कायुनवनध पूिा गरिनेछ । 

२. लागत अिुमाि सम्बन्धी नियन्रण संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• मालसामान, ननमाुण कायु ि सेवा खरििको लानग लागत अनजमान तयाि नगरिने ।  

• लागत अनजमान तयाि गनुाे  र्नर्निमा िक्षताको अभाव 

• लागत अनजमान तयाि गिाु खरिि ननयमावलीको प्रावधान बमोनर्म नगरिने । 

• तोनकएको ििभाउ, नम्सु, ििनवशे्लषण, कायुनवनध आनिको पालना नगरिने ।  

• प्रनिया पजिा भएको सजनननित नगिी लागत अनजमान स्वीकृत गरिने ।  

• अनधकाि नभएको अनधकािीवाट लागत अनजमान स्वीकृत गरिने 

 

३.  लागत अिुमाि सम्बन्धी नियन्रणमा र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

    मालसामाि, निमााण काया वा सेवा िरिर् गिाोु अनि निम्िािुसाि लागत अिुमाि तयाि  गरििेछ 

• तोकेको िकमभन्िा बढीको मालसामान, ननमाुण कायु ि सेवा खरिि गनुाज अनघ खरिि ऐन ननयमावलीमा उल्लेख 

भएका नवषय दृनिगत गिी अननवायु रुपमा लागत अनजमान तयाि गरिनेछ । 



 

 

• कज नै आ.ब.को लानग स्वीकृत भएको लागत अनजमान अनजसाि खरिि कायु नभएमा पनछल्ला आ.ब.मा ननयमावलीमा 

तोकेको प्रनिया अपनाई अध्यावनधक गरिनेछ ।  

• लागत अनजमानको तयािी आन्तरिक र्नर्निवाट गिाउने । यनि िक्ष र्नर्निको अभाव भएमा अन्य ननकायको 

सहयोग नलई तयाि गरिनेछ । 

• खरिि एकाइ  प्रमजखले खरिि ननयमावली अनजसािको कायुहरु पूिा गिी लागत अनजमान भएको सजनननित गिी स्वीकृनतको 

लानग पेर् गनेछ । 

निमााण कायाको लागत अिुमाि तयाि गर्ाा निम्िािुसाि गरििेछ 

• स्वीकृत नम्सु, िि नवशे्लषणको आधािमा लागत अनजमान तयाि गरिनेछ । 

• ननमाुण सामग्रीको ििभाउ, मेनर्न तथा उपकिणको भाडा वा कामिािको ज्याला ननधाुिण गिाु िििेट ननधाुिण सनमनतले 

तोकेको िििेटको आधािमा गरिनेछ ।  

• ननमाुण कायुको नडर्ाइन, ड्रईङको र्ााँच लागत अनजमान तयाि गने प्रानवनधकभन्िा एक तह मानथको प्रानवनधक वा 

प्रानवनधकहरुको समूहलाई गनु लगाई कज नै रजटी भएमा सच्याइनेछ । 

• मालसामानको लागत अनजमान तयाि गिाु ननयमावली अनजसाि आफै वा नर्ल्लाको अन्य सावुर्ननक ननकायले सोही 

प्रकृनतको खरिि गिाु लागेको वास्तनवक लागत, स्थानीय बर्ाि वा अन्य बर्ािको प्रचनलत ििभाउ ि सामानआपूनतु 

अनजमाननत ढजवानी खचु, उद्योग वानणज्य सङ्घले र्ािी गिेको िििेट आनि लाई आधाि नलइनेछ । 

• पिामरु् सेवाको लागत अनजमान तयाि गिाु खरिि ननयमावली अनजसाि तोकेको नम्सु, सम्बनन्धत पिामरु् सेवाको 

कायुक्षेरगत र्तु, पिामरु्िाताको र्नर्निको पारिश्रनमक, भ्रमण, सञ्चालन खचु, तानलम गोष्ठी आनि खचुलाई ध्यान 

निइनेछ ।   

• अन्य सेवा तफुको सवािी साधन, मेनर्निी और्ाि आनि भाडामा नलने, मालसामान ममुत सम्भाि ि घि भाडा ि सेवा 

किाि आनिको लागत अनजमान तयाि गिाु खरिि ननयमावलीमा उल्लेनखत कायुनवनध ि आधाि पूिा गिी गरिनेछ । 

• लागत अनजमान र्ााँच तथा स्वीकृत गने अनधकािीले तोनकएको आधािवाट लागत अनजमान तयाि भएको सजनननित 

गरिनेछ। 

• अनधकाि प्राप्त अनधकािीले तयािीको प्रनिया पजिा भएको सजनननित गिी लागत अनजमान स्वीकृत गनेछ । 

 

 

४.  लागत अिुमाि तयािी ि सो को नियन्रण सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी िरिर् इकाइ प्रमुिको होुिेछ । 

                 ५.    लागत अिुमाि नियन्रण कायाको अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतबाट हुिेछ । 

 

१२.३  िरिर् नवनध सम्बन्धी नियन्रण 

१. िरिर् नवनध सम्बन्धी नियन्रणमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 



 

 

• खरिि कानून बमोनर्म तोनकएको खरिि नवनध छनौट तथा प्रनकया पूिा गिाेि मार खरिि कायु गरिनेछ । 

२. िरिर् नवनध सम्बन्धी नियन्रणमा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• खरिि कानूनमा तोके बमोनर्मको  आवश्यक खरिि नवनध छनौट नगने । 

• प्रनतस्पधाु सीनमत हुने गिी खरिि कायु टजिा टजिा पािी खरिि गरिने । 

• आवश्यक ब्यवस्था नभए तापनन खरिि प्रकृया र्जरु गरिने । 

 

३.   िरिर् नवनध सम्बन्धी नियन्रण व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• मालसामान, ननमाुण कायु, सेवा खरिि तथा पिामरु् सेवा खरिि गने कायु सावुर्ननक खरिि ऐन ननयमावलीमा 

तोनकएबमोनर्म खरिि मूल्यको आधािमा बोलपर, नसलवन्िी ििभाउपर, सोझै खरिि, उपभोिा सनमनत, अमानत 

लगायतका तोनकएको खरिि नवनध छनाौट गिी खरिि कायु गरिनेछ ।  

• कानूनद्वािा कि नलाग्ने वा कि छज ट भएको िकमसम्म वा िजगुम क्षेर भनी तोकेको नर्ल्लाको खरिि कायु बाहेक स्थायी 

लेखा नम्बि ि मूल्य अनभवनृि कि िताु प्रमाणपर प्राप्त गिेका व्यनि, फमु, संस्थाबाट खरिि गरिनेछ । 

• मालसामान, ननमाुण कायु ि सेवा खरिि कायु गिाु प्रनतस्पधाु सीनमत हुने गिी टजिा टजिा पािी खरिि गरिने छैन । 

• खरििको लानग आवश्यक बर्ेट ि ननमाुणस्थलको व्यवस्था नभई खरिि सम्बन्धी काम कािबाही र्जरु गरिनेछैन ।  

• खरिि गिाु नेपालमा उत्पानित मालसामानलाई प्राथनमकता निइनेछ ।   

• खरिि एकाइ प्रमजख ि लेखा प्रमजखले कायाुलयको खरिि प्रकृया ननयमानजसाि भएकोवािे ननिन्ति सजपरिवेक्षण गरिनेछ । 

 

४.  िरिर् नवनध ि सो को नियन्रण सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी िरिर् इकाइ प्रमुिको होुिेछ । 

 ५.    िरिर् नवनध सम्बन्धी नियन्रण कायाको अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतबाट हुिेछ । 

 

१२.४ बोलपर सम्बन्धी नियन्रण कायानवनध 

१. बोलपर सम्बन्धी नियन्रण कायानवनध सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• बोलपर सम्बन्धी तोनकएको प्रनिया,  चिण ि कायुनवनध पालना गिनानेछ । 

• बोलपर आह्वान गिाु तोनकए बमोनर्मको खरिि कागर्ात तथा र्तु छनौट गिी सूचना आह्वान गरिनेछ । 

• बोलपर आह्वानको सूचना कानूनले तोनकए बमोनर्म प्रकार्न गरिनेछ । 

• बोलपर खोल्ने, पिीक्षण गने कायु कानूनद्वािा तोनकए बमोनर्म गरिनेछ । 

• खरिि कानून बमोनर्म बोलपरको मूल्याङ्कन  गिाई वोलपर स्वीकृत  गरिनेछ ।    

२.  बोलपर सम्बन्धी नियन्रण कायानवनध संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• बोलपर सम्बन्धी चिणबद्ध प्रनिया तथा कायुनवनध पालना नगरिने ।  

• खजल्ला ि भेिभाव िहीत वोलपर प्रनिया नअपनाइने । 



 

 

• स्वीकृत बोलपर सम्बन्धी  कागर्ात तथा र्तुहरु छनौट नगिी बोलपर आह्वान गरिने । 

• बोलपरको सूचना सावुर्ननक नहुने । 

• बोलपरको सूचना तोनकएकाो कायाुलयको वेबसाइटमा निानखने । 

• बोलपर खोल्ने ि पिीक्षण गने कायु ऐनको प्रावधान बमोनर्म नगरिने । 

• बोलपरको मूल्याङ्कन तोनकए बमोनर्म सनमनतवाट नहुने ।  

• बोलपर स्वीकृनत तोनकएको तहको अनधकािीवाट नगरिने ।  

• बोलपर स्वीकृत गिाु कायु प्रकृया पूिा नगरिने । 

 

३. बोलपर सम्बन्धी नियन्रण कायानवनध व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

मालसामाि, निमााण काया वा सेवा आनर् वोलपरद्वािा िरिर् गर्ाा निम्ि काया गरििेछ 

• तोनकए बमोनर्म िकम वा खरिि प्रकृनत अनजसाि बोलपरको प्रकृया, चिण ि पूवु योग्यता सम्बन्धी प्रनियाहरु अवलम्वन 

गरिनेछ । 

• बोलपर सम्बन्धी आवश्यक कागर्ात ि कायुनवनध अपनाई बोलपर आह्वान गरिनेछ । 

• योग्य बोलपरिातालाई नवना भेिभाव खरिि प्रनियामा सहभागी हुने समान अवसि प्रिान गरिनेछ ।  

• नर्म्मेवाि अनधकृत ि खरिि एकाई प्रमजखले वोलपर प्रकृयावािे सजनननित  गिी वोलपर कायु अनघ वढाइनेछ । 

• खरिि सम्झौता छनौट गिाु सावुर्ननक खरिि अनजगमन कायाुलयबाट र्ािी भएको नमजना बोलपर सम्बन्धी 

कागर्ातलाई आधाि नलइनेछ ।  

• सावुर्ननक खरिि अनजगमन कायाुलयबाट नमाूना कागर्ात र्ािी नभएको अवस्थामा आफूलाई आवश्यक पिेको 

खरिि कायुको सम्झौता सनहतको कागर्ात तयाि गरिनेछ । 

• खरिि एकाइ प्रमजखले बोलपर आह्वान गनजु अगावै उपयजि बोलपर सम्बन्धी कागर्ात छनौट गरिएको सजनननित गिी 

प्रमजख  प्रर्ासकीय अनधकृतवाट स्वीकृत गिाइनेछ । 

• खरिि ननयमावलीमा उल्लेनखत कज िाहरु खजलाई बोलपर वा पूवु योग्यता ननधाुिणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना िानरिय 

स्तिको िैननक पर पनरकामा प्रकार्न गरिनेछ । 

• अन्तिाुनरिय स्तिको बोलपरको हकमा अन्तिाुनरिय सञ्चाि माध्यममा समेत प्रकार्न गरिनेछ ।  

• बोलपरको सूचना स्थानीय तहको वेबसाइटमा िानखनेछ । 

• बोलपरको सूचना सावुर्ननक खरिि अनजगमन कायाुलयको वेबसाईटमा िाख्न सनकनेछ ।   

• खरिि एकाइ प्रमजखले उि बमोनर्म सञ्चाि माध्यमवाट सूचना प्रकानर्त गिाउनेछ । 

• नर्म्मेवाि अनधकृत ि  खरिि एकाइ प्रमजखले  ननयमावलीको व्यवस्था पूिा भएको सजनननित भए पनछ वोलपर कायु 

अनघ वढाउनेछ । 

वोलपर िोल्र्ा ि पिीक्षण गर्ाा निम्ि काया गरििेछ 



 

 

• बोलपर पेर् गने अनन्तम नमनत ि समय समाप्त भएको लगिै सोही निन बोलपर सम्बन्धी कागर्ातमा उल्लेनखत 

समय ि स्थानमा तोनकए बमोनर्म प्रनियाहरु अपनाई बोलपरहरु खोनलनेछ ।  

• खोनलएको बोलपर सम्बन्धी कागर्ातमा र्मानत िकम (नवड बण्ड) ि आवश्यक कागर्ात पेर् भएको यनकन गिी 

मजचजल्का तयाि गरिनेछ । 

• उपलब्ध भएसम्म बोलपरिाता, ननर्का प्रनतनननध वा ननर्कको कायाुलयको प्रनतनननधको सहभानगता गिाइनेछ । 

बोलपर स्वीकृनतमा निम्ि कायानवनध अपिाइिेछ  

• खरिि कानून बमोनर्म ग्राह्य वा योग्य बोलपरहरु मूल्याङ्कन प्रनियामा समावेर् गिी बोलपर मूल्याङ्कन सनमनतवाट 

मूल्याङ्कन गिाइनेछ ।  

• बोलपरको मूल्याङ्कन गिाु सोको आधाि ि तरिका समेत खजल्ने गिी सनमनतवाट प्रनतवेिन प्राप्त गरिनेछ । 

• सनमनतको नसफारिसमा न्यूनतम मूल्याङ्नकत सािभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपर अनधकाि प्राप्त अनधकािीवाट खरिि 

कानून बमोनर्म स्वीकृत गरिनेछ । 

• बोलपर छनौट भएको बोलपरिातालाई बोलपर स्वीकृत गने आर्यपर निइनेछ । 

• तोनकएको समयनभरै बोलपर मूल्याङ्कन प्रनिया सम्पन्न गरिनेछ । 

• खरिि र्ाखा प्रमजखले खरिि प्रकृया पूिा भएको सजनननित गिी स्वीकृत गिाउनेछ । 

 

४. बोलपर कायानवनध ि सो को नियन्रण सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी िरिर् इकाइ प्रमुिको होुिेछ । 

 ५.    बोलपर कायानवनध ि सो को नियन्रण कायाको अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतबाट हुिेछ । 

 

१२.५  िरिर् कायामा सूचिा प्रनवनधको प्रयोग 

१. िरिर् कायामा सूचिा प्रनवनधको प्रयोग सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• खरिि सम्बन्धी तथ्याङ्क तथा सूचनाहरु एवम् कागर्ात कम््यूटि प्रणालीमा अध्यावनधक गिी िानखनेछ । 

• कानूनद्वािा तोनकए बमोनर्म नवद्यजतीय सञ्चािको माध्यमबाट खरिि कािवाही गरिनेछ । 

• खरिि सम्झौता गिाु तोनकए बमोनर्मको आवश्यक प्रनिया पूिा गरिनेछ । 

२ िरिर् कायामा सूचिा प्रनवनधको प्रयोग संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• खरिि सम्बन्धी तथ्यााङ्क, सूचनाा एवम् कागर्ात तोनकएको कम््यूटि प्रणालीमा निानखने ि  अध्यावनधक नगरिने 

• तोनकए बमोनर्म नवद्यजतीय सञ्चािको माध्यमबाट खरिि सम्बन्धी कािवाही नगरिने । 

• खरिि सम्झौता गने कायु तोनकए बमोनर्म नगरिने ।  

• कायु सम्पािन र्मानत ननलने । 

• तोनकएको अवस्थामा र्मानत र्फत नगरिने । 



 

 

३  िरिर् कायामा सूचिा प्रनवनधको प्रयोग व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• खरिि एकाइ प्रमजखले  खरिि सम्बन्धी कागर्ात, तथ्याङ्क, सूचना (खरिि योर्ना तयािी, खरिि आवश्यकताको 

ननधाुिण, आपूनतुकताुको मौर्जिा सूची, लागत अनजमान तथा खरिि कागर्ात तयाि गने, खरिि ्याकेर् ननधाुिण गने, 

स्पेनर्नफकेर्न तोक्ने आनि) तयाि गनु तोनकएको सफ्टवेयि वा कम््यूटि प्रणाली उपयोग गने ि सजिनक्षत तथा 

अध्यावनधक रुपमा िाख्ने प्रवन्ध गरिनेछ । 

• नवद्यजतीय माध्यमवाट खरिि कािवाही गिाु सावुर्ननक खरिि अनजगमन कायाुलयको आनधकारिक नवद्यजतीय खरिि 

प्रणालीमा आवद्ध भई सो पोटुलमा िताु भई खरिि कािोबाि सञ्चालन गरिनेछ । 

• सावुर्ननक खरिि ऐन ननयमावली बमोनर्म तोनकएको िकमभन्िा वढीको ननमाुण कायु वा मालसामान तथा पिामरु् 

सेवा खरिि गिाु अननवायु रुपमा नवद्यजतीय खरिि प्रणालीवाट गरिनेछ । 

िरिर् सम्झौता गर्ाा निम्ि नियन्रण प्रनिया अपिाइिेछ   

• फज टकि खरिि बाहेकको खरिि सम्वन्धमा खरिि ऐन ननयमको अनधनमा िही खरिि सम्झौता गरिनेछ । 

• खरिि सम्झौता गिाु खरिि कागर्ातमा उल्लेनखत र्तुहरु समावेर् गरिनेछ ।  

• खरिि सम्झौता गनजु अनघ खरिि ऐन बमोनर्म तोनकएको ढााँचाको कायुसम्पािन र्मानत नलइनेछ । सम्झौता गनेले 

सम्झौता बमोनर्म काम र्जरु नगिेमा, बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोनर्म कामको प्रगनत नगिेमा खरिि कानून 

बमोनर्म कािवाही गिी सम्झौता अन्त्य गिी प्राप्त कायु सम्पािन र्मानत र्फत गरिनेछ । 

• सम्झौताको र्तुमा ब्यवस्था भए बमोनर्म मार परिचालन पेश्की (मोनवलाईर्ेसन एडभान्स) बैंक र्मानत अनग्रम 

रुपमा नलई मार निइनेछ । 

• बैकर्मानतको म्याि ननयन्रणखाता िाखी ननयनमत ननगिानी गिी म्याि समाप्त नहँुिै ननवकिण गिाइनेछ ।  

 

४.     िरिर् कायामा सूचिा प्रनवनधको प्रयोग सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी िरिर् इकाइ प्रमुि ि सूचिा प्रनवनध अनधकृतको 

होुिेछ । 

 ५.   िरिर् कायामा सूचिा प्रनवनधको प्रयोग कायाको अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतबाट हुिेछ । 

 

 

 

१२.६ नसलबन्र्ी र्िभाउपर ि सोझै िरिर् 

१. नसलबन्र्ी र्िभाउपर ि सोझै िरिर् सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• नसलबन्िी ििभाउपरवाट खरिि गिाु खरिि कानूनमा तोनकएको प्रकृया पूिा गरिनेछ । 

• सोझै खरिि सम्बन्धी कायु तोनकए बमोनर्मको अवस्थामा मार गरिनाेछ । 

२.  नसलबन्र्ी र्िभाउपर ि सोझै िरिर् संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• खरिि कानूनको ििभाउपर सम्बन्धी कायुनवनध पालना नगरिने ।  



 

 

• ििभाउपरको सूचना तोनकए बमोनर्म  सावुर्ननक नहुने 

• सोझै खरिि गिाु  खरिि ऐन ननयमावलीको आवश्यक प्रनिया पालना नगरिने । 

३.  नसलबन्र्ी र्िभाउपर ि सोझै िरिर् व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

नसलबन्र्ी र्िभाउपरवाट िरिर् गर्ाा निम्ि नियन्रण प्रनिया अपिाइिेछ  

• खरिि ऐन ननयमावलीमा तोनकए बमोनर्म २० लाख रुपैंयाको िकमगत सीमानभर िही मार मालसामान, ननमाुण 

कायु वा अन्य सेवा नसलबन्िी ििभाउपरद्वािा खरिि गरिनेछ । 

• नसलबन्िी ििभाउपर माग गनजु अनघ खरिि गने मालसामान, ननमाुण कायु वा सेवाको स्पेनसनफकेर्न, गजणस्ति, 

परिमाण, आपूनतुका र्तुहरु ि समय तथा आवश्यक कज िाहरु खजलाई ििभाउपर फािाम तयाि गरिनेछ । 

• नसलबन्िी ििभाउपरको आह्वानको सूचना िानरिय वा स्थानीयस्तिको परपनरकामा तोनकएको अवनध निई सूचना 

प्रकार्न गरिनेछ । 

• ननमाुण कायु, मालसामान वा पिामरु् सेवाको सोझै खरिि गने कायु सावुर्ननक खरिि ऐन ननयमावलीमा उल्लेनखत 

िकमगत सीमानभर िही तोनकएको अवस्था वा नवर्ेष परिनस्थनतमा मार गरिनेछ । 

• सोझै खरिि गनजुपिाु मौर्जिा सूचीमा िहेका कम्तीमा तीनबटा आपूनतुकताु वा सेवा प्रिायकबाट प्रस्ताव नलएि मार 

खरिि गरिनेछ । 

• सोझै खरिि गिाु एक आनथुक वषुमा खरिि कानूनले तोकेको िकमभन्िा बढी िकम हुने गिी एउटै व्यनि, फमु, कम्पनी 

वा संस्थाबाट पटक पटक खरिि गरिनेछैन । 

• सोझै खरििका लानग आपूनतुकताु वा सेवा प्रिायकको मौर्जिा सूची अद्यावनधक गरिनेछ । 

 

४.  नसलबन्र्ी र्िभाउपर ि सोझै िरिर् सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी िरिर् इकाइ प्रमुिको होुिेछ । 

 ५.   नसलबन्र्ी र्िभाउपर ि सोझै िरिर् सम्बन्धी कायाको अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतबाट हुिेछ । 

 

१२.७ अन्य िरिर् प्रकृया सम्बन्धी नियन्रण कायानवनध 

१. अन्य िरिर् प्रकृया सम्बन्धी नियन्रण कायानवनध सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• उपभोिा सनमनत, गैिसिकािी संस्था ि अमानतबाट खरिि कायु गिाउँिा  कानूनमा तोनकएको अवस्थामा मार गिाउनज 

पने । 

२. अन्य िरिर् प्रकृया सम्बन्धी नियन्रण कायानवनध संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• खरिि कानून नवपरित  उपभोिा सनमनत वा लाभग्राही समजिायबाट कायु गिाउने । 

• उपभोिा सनमनतले ठेकेिािबाट काम गिाउने । 

• सनमनतमा गैि उपभोिा संलग्न हुने । 

३.  अन्य िरिर् प्रकृया सम्बन्धी नियन्रण कायानवनध व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 



 

 

यस िरिर्मा निम्ि नियन्रण प्रनिया अपिाउिेः 

• उपभोिा सनमनत वा लाभग्राही समजिायबाट ननमाुण कायु गिाउँिा काममा नमतव्यनयता, गजणस्तिीयता वा निगोपना 

अनभबनृद्ध हुने वा परियोर्नाले िोर्गािीको सरृ्ना गने ि लाभग्राही समजिायलाई सहभागी गिाउने वा सामान्य 

प्रकृनतको साना ि ममुत सम्भािको काम मार खरिि ऐन ननयमावली बमोनर्म तोनकएको िकमनभर िही गिाइनेछ ।   

• उपभोिा सनमनतले पालना गने आचािसंनहताको ननमाुण ि सोको पालनामा कडाइ गरिनेछ । 

• सम्पािन गिेको कामको अनजगमन ि मूल्याङ्कन प्रभावकािी बनाइनेछ । 

• कायुित र्नर्निबाट गनु नसनकने र्नचेतनासम्बन्धी अनभमजखीकिण, तानलम, सवनलकिण, मूल प्रवाहीकिण 

र्स्ता कायु स्पि कािण ि औनचत्य खजलाई गैिसिकािी संस्थाबाट गिाइनेछ । 

• सामान्य प्रकृनतको ममुत सम्भाि, सानानतना ननयनमत कायु वा सिसफाई र्स्ता कायु अमानतबाट गनु एक तह 

मानथको अनधकािीको पूवु स्वीकृनत नलइनेछ । 

• उपिोि काम गिाउने सम्बन्धी खरिि कानूनको प्रावधान पालना गरिनेछ । 

 

४.  अन्य िरिर् प्रकृया नियन्रण कायानवनध सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी िरिर् इकाइ प्रमुिको होुिेछ । 

 ५.   अन्य िरिर् प्रकृया सम्बन्धी नियन्रण कायानवनध कायाको अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतबाट हुिेछ । 

 

 

१२.८ िरिर् कायाको पिीक्षण तथा भुक्तािी नसफारिस सम्बन्धी नियन्रण 

१. िरिर् कायाको पिीक्षण तथा भुक्तािी नसफारिस सम्बन्धी नियन्रण सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि 

गरििेछ । 

• ननमाुण कायु ि मालसामान तोनकए बमोनर्म र्ाााँच गिेि मार स्वीकाि गनजु पने । 

• नबलनवर्कको भजिानी खरिि ऐन, ननयमावली ि सम्झौतामा तोनकएको कायुनवनध पूिा भएपनछ मार निनजपने । 

२.  िरिर् कायाको पिीक्षण तथा भुक्तािी नसफारिस सम्बन्धी नियन्रणर्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• ननमाुण कायु ि मालसामानको र्ाँच प्रनिया पूिा नगिी स्वीकााि गरिने 

• खरिि सम्बन्धी आवश्यक कागर्ात तथा प्रनियाहरु पूिा नगरिने ।  

• प्रकृया पजिा नभए तापनन भजिानीको नसफारिस निइने । 

 

     ३ िरिर् कायाको पिीक्षण तथा भुक्तािी नसफारिस सम्बन्धी नियन्रण व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि 

गरििेछ । 



 

 

• आपूनतु गरिएका मालसामान सम्झौतामा उल्लेनखत स्पेनसनफकेर्न ि गजणस्ति बमोनर्मको भए नभएको अननवायु 

रुपमा ननिीक्षण वा पिीक्षण गने गिाइनेछ । 

• सम्पन्न ननमाुण कायु, आपूनतु भएको मालसामान वा प्रिान गरिएको सेवा स्वीकाि गिाु खरिि ननयमावली 

बमोनर्मका कज िा समावेर् गिी कायु स्वीकाि प्रनतवेिन तयाि गने गिाइनेछ । 

िरिर् कायाकोो भुक्तािी गर्ाा निम्ि नियन्रण प्रनिया अपिाइिेछ 

• खरिि सम्बन्धी नबल/नवर्कको भजिानी निंिा खरिि सम्झौताको अधीनमा कायु वा सम्झौता ि किािका र्तु पूिा 

भएको यनकन गिी मार नसफारिस गरिनेछ ।  

• िननङ नबल वा अन्य कज नै नवलको भजिानी गिाु सम्बनन्धतवाट खरिि सम्झौता बमोनर्म आवश्यक कागर्ात पेर् 

गनु लगाइनेछ  ।  

• पेर् भएको नबल नबर्क ि कागर्ात सम्बनन्धत अनधकािीले तोनकएको अवनधनभर नै भजिानीको लानग नसफारिस 

गरिनेछ । 

• नर्म्मेवाि अनधकािीले प्रकृया पूिा भएको सजनननित गिी भजिानी स्वीकृत गने सम्बनन्धत र्ाखाले आवश्यक प्रनिया 

पूिा भएको सजनननित गरिनेछ । 

४.  िरिर् कायाको पिीक्षण तथा भुक्तािी नसफारिस सम्बन्धी नियन्रण प्रमुि नजम्मेवािी िरिर् इकाइ प्रमुिको होुिेछ । 

५ िरिर् कायाको पिीक्षण तथा भुक्तािी नसफारिस सम्बन्धी नियन्रण कायाको अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि 

सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

 

 

 

१३. प्रनतवद्ध िचा तथा भुक्तािी नर्ि बााँकी नहसावको नियन्रण 

१. प्रनतवद्ध िचा तथा भुक्तािी नर्ि बााँकी नहसावको नियन्रण सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• नविीय स्रोतको बनहुगमन हुने प्रनतवद्ध खचु िानयत्वको पनहचान गिनानेछ । 

• आन्तरिक तथा वैिेनर्क ऋण  िानयत्वको पनहचान गरिनेछ । 

• कानूनी व्यवस्था वा ननणुय बेगि आनथुक िानयत्व सरृ्ना गने ि बर्ेटभन्िा बढी खचु हुने गिी िानयत्व श्ररृ्ना गने 

कायु गरिने छैन । 

• आगामी वषुको बर्ेट तयाि गिाु सरृ्ना भएका प्रनतवद्ध िानयत्व तथा भजिानी निन बाँकी नहसावलाई समावेर् 

गरिनेछ । 



 

 

• प्रनतवद्ध खचु तथा भजिानी बाँकी िकम वानषुक कायुिममा समावेर् भएको आधािमा मार भजिानी निइनेछ । 

२.  प्रनतवद्ध िचा तथा भुक्तािी नर्ि बााँकी नहसावको नियन्रण संर्भामा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• नविीय स्रोतको बनहुगमन हुने प्रनतवद्ध खचु िानयत्वको पनहचान नगरिने । 

• ऋण िानयत्वको पनहचान उपयजि नकनसमले नगरिने  

• ऋणको साँवा व्यार् भजिानीको लेखा निानखने 

• प्रनतवद्ध खचु िानयत्वको लेखा निानखने । 

• प्रनतवद्ध खचु िानयत्वको लेखा तोनकए बमोनर्मको ढाँचामा निानखने 

• कानूनी व्यवस्था वा ननणुय बेगि आनथुक िानयत्व पने नवषयमा ननणुय नलने । 

• बर्ेटको सीमाभन्िा बढी खचु गिी अकोवषुलाई िानयत्व श्ररृ्ना गने । 

• प्रनतवद्ध खचु तथा भजिानी बाँकी िकम वानषुक बर्ेट तयाि गिाु समावेर् नगरिने । 

• वानषुक बर्ेट तथा कायुिममा समावेर् नभएको प्रनतवद्ध खचु तथा नवगतको कायुिम खचु भजिानी निने । 

 

३. प्रनतवद्ध िचा तथा भुक्तािी नर्ि बााँकी नहसावको नियन्रण व्यवनस्थत बिाउि र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि 

गरििेछ । 

आनथाक कािोवाि सञ्चालि सम्वन्धमा तोनकएको िकमभन्र्ा मानथका निम्ि बमोनजमको िचाहरु प्रनतवद्ध िचा र्ानयत्वको 

रुपमा समावेश गरििेछ ।  

• मालसामान वा सेवा प्राप्त भई सकेको वा सम्झौता ि किाि अनजरुप भजिानी निन पने िकम,  

• खरिि सम्झौता ि किाि गिे वापत प्राप्त हुने मालसामान, ननमाुण कायु तथा सेवा वापत नसर्ुना भएको िानयत्व वा 

प्रनतवद्ध िकम, 

• कज नै सम्झौता बापत प्रत्येक वषु बजझाउनज पने र्जल्क, िस्तजि वापतको िकम,  

• खरिि सम्झौता वा कायाुिेर् बमोनर्म नतनजुपने गिी सरृ्ना भएको पजिस्काि, क्षनतपूनतु र्स्ता िकम । 

• आन्तरिक तथा बैर्ेनशक ऋण सम्बन्धी  सम्झौताहरुको अध्यावनधक रुपमा अनभलेि िानििेछ । 

• आन्तरिक तथा बैिेनर्क ऋण सम्झौतामा उल्लेनखत भजिानी तानलका बमोनर्म  नतनजुपने साँवा व्यार् तथा अन्य खचु 

लगायतको िानयत्व िकमहरुको पनहचान गिी नहसावको तोनकए बमोनर्म लेखा िानखनेछ । 

• प्रनतवद्ध खचु िानयत्वको लेखा अननवायु रुपमा िानखनेछ । 

• प्रनतवद्ध खचु िानयत्वको लेखा तोनकए बमोनर्मको ढाँचामा िाख्ने ब्यवस्था नमलाइनेछ । 

• लेखा अध्यावनधक रुपमा िाखी सोको आधािमा नविीय नवविण तयाि गिी प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतवाट प्रमानणत 

गिाई िाख्ने ब्यवस्था गरिनेछ । 

• तोनकए बमोनर्मको प्रनतवेिन सम्बनन्धत ननकायलाई उपलव्ध गिाइनेछ । 

• पिानधकािी ि कमुचािीहरुलाई कानून ननयमद्वािा तोनकएको सजनवधा मार प्रिान गने । कानूनद्वािा तोनकएकोभन्िा बढी 

हुने गिी थप सजनवधा निने वा सानवकको सजनवधा वनृद्ध हुने गिी थप आनथुक िानयत्व ब्यहोिाु अननवायु रुपमा आवश्यक 

कानून संर्ोधन वा कानून बमोनर्म ननणुय गिाइनेछ । 



 

 

• नर्म्मेवाि अनधकािीले चालू आनथुक वषुको  स्वीकृत बर्ेट, कायुिमको आधािमा मार खचु गने ि बर्ेटले नखाम्ने 

गिी बढी खचु हुनेगिी आगामी वषुको लानग िानयत्व श्ररृ्ना गरिनेछैन । 

• नवर्ेष कािण एवम् परिनस्थनतवर् बर्ेटभन्िा  बढी खचु भएमा यस्तो कािण खोली ननणुय गिाई खचुको नबल भपाुई 

बमोनर्मको िकम खजलाई भजिानी निन बाँकीको खाता तथा कच्चावािी सनहत प्रमानणत गिी िानखनेछ । 

आगामी आ.ब.को बजेट तथा कायािम तयाि पार्ाा निम्िािसुािको प्रनतवद्ध र्ानयत्व ि भुक्तािी नर्ि बााँकी िकमहरु समावेश 

गरििेछ 

• ननमाुण ठेक्का सम्झौता अनजसाि भजिानी निनजपने गिी िानयत्व सरृ्ना भएका पेश्की, मूल्यवनृद्ध िकमहरु,  

• स्थानीय तहले निनजपने क्षनतपूनतु, मजआब्र्ाहरु,  

• आन्तरिक तथा वाह्य  ऋणको साँवा ब्यार् वापत नतनजुपने िकमहरु, 

• प्रर्ासननक तथा कमुचािी खचु वापत भजिानी िानयत्व बाँकी िहेको िकमहरु, कायाुलयले अन्य ननकायलाई नतनु 

बााँकी िहेको िकमहरु, 

• कि तथा गैि कि, भन्साि, र्जल्क वापत नतनजुपने िकमहरु आनि ।   

• चालू वषुमा सनु आएको प्रनतवद्ध खचु िानयत्व तथा नवगत वषुको भजिानी बााँकी िकमहरू िेहाय बमोनर्म मार 

भजिानी निनेाः  

• चालू स्वीकृत वानषुक बर्ेट तथा कायुिममा समावेर् भएको नवगतको कायुिम खचुहरु, 

• प्रमानणत िानयत्व नहसाव वा भजिानी निन बाँकीको खाता तथा कच्चावािी म.ले.प.फा.नं.२११ मा समावेर् भएको 

िकमहरु,  

• नवगतको प्रनतवद्ध र्ानयत्व िकम वापत नतिुापिे थप र्स्तुि तथा व्याजको  नहसाव गिी भुक्तािी गरििेछ । 

४. प्रनतवद्ध िचा तथा भुक्तािी नर्ि बााँकी नहसावको नियन्रण सम्बन्धमा प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय 

अनधकृत ि आनथाक प्रशासि प्रमुिको हिेछ । 

५. प्रनतवद्ध िचा तथा भुक्तािी नर्ि बााँकी नहसावको नियन्रण सम्बन्धी कायाको अिुगमि कायापानलका ि सुशासि 

सनमनतबाट हुिेछ । 

 

 

 

 

 

१४. आकनस्मक काया तथा नवपर्् व्यवस्थापि कायामा िचा नियन्रण 

१४.१ आकनस्मक काया तथा नवपर्् व्यवस्थापि कायामा िचा नियन्रण 

१.  आकनस्मक काया तथा नवपर्् व्यवस्थापि कायामा िचा नियन्रण सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• आपतकालीन कायु तथा नवपिको ब्यवस्थापन गनु आवश्यक संगठनात्मक संिचना तथा कोषको व्यवस्था गरिनेछ । 



 

 

• आपतकालीन कायु तथा नवपि ब्यवस्थापन सम्वन्धी कायु गिाु सङ्घीय तथा प्रिेर्का सम्वद्ध ननकायसँग आवश्यक 

समन्वय कायम गरिनाैछ । 

• आपतकालीन कायु सञ्चालन केन्रले नवपि ब्यवस्थापनको कायुसञ्चालन गनेछ । 

• नवपि ्ब्यवस्थापन कोषको खाता सञ्चालन पाििर्ीरुपमा   गरिनेछ । 

• आपतकालीन योर्ना ि सेवा सजचारु योर्ना  तयाि गिी लागू गरिनेछ ।    

२.  आकनस्मक काया तथा नवपर्् व्यवस्थापि कायामा िचा नियन्रण सम्बन्धमा र्हेायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• आपतकालीन कायु तथा नवपिको ब्यवस्थापन गनु संगठनात्मक संिचनाको ब्यवस्था नगरिने । 

• आवश्यक कोषको व्यवस्था तथा कायुनवनधहरु तयाि नगरिने । 

• आवश्यक समन्वय कायम नगरिने । 

• तोनकएको कानून ि कायुनवनधको पालना नगरिने ।  

• कोषको आपतकालीन कायुसञ्चालन केन्रले तोनकएको कायुनवनधको पालना नगने ।  

• आम्िानी खचु िेनखने गिी  अध्यावनधक रुपमा अनभलेख ि नहसाव निानखने । 

• खाता सञ्चालन गिाु  पाििनरु्ता कायम नगरिने । 

• आपतकालीन योर्ना ि सेवा सजचारु योर्ना तयाि नगरिने । 

३.  आकनस्मक काया तथा नवपर्् व्यवस्थापि कायामा िचा नियन्रण सम्बन्धमा र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

आपतकालीि काया तथा नवपर्को ब्यवस्थापि गिा निम्िािुसािको ब्यवस्था गिेः 

• स्थानीय नवपि व्यवस्थापन सनमनत, वडास्तिीय नवपि ्व्यवस्थापन सनमनत ि आपतकालीन केन्र र्स्ता आवश्यक 

संिचनाको नवकास तथा नवपि ्व्यवस्थापन र्ाखा वा एकाइ गठन गिी आवश्यक कमुचािीको प्रवन्ध गरिनेछ । 

• आवश्यक स्रोतसाधनको उपलव्धता सजनननित गनु प्रचनलत कानून बमोनर्मको आकनस्मक कोष तथा नवपि व्यवस्थापन 

कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।  

• कोष िकमलाई व्यवनस्थत रुपमा परिचालन गनु आवश्यक ऐन, ननयम ि कायुनवनधहरु तयाि गिी लागू गरिनेछ । 

• सङ्घीय तथा प्रिेर्का सम्वद्ध ननकायहरुसँग आवश्यक सम्पकु तथा समन्वय कायम गरिनेछ । 

• कोष सञ्चालन गने ननिेनर्का तथा कायुनवनधहरु तयाि गिाु सङ्घीय तथा प्रिेर् सिकािको मागुिरु्न अनजरुप हुने 

गिी गरिनेछ  । 

• सङ्घीय तथा प्रिेर् सिकािको सम्वद्ध ननकायहरुसँग समन्वय तथा सम्पकु कायम िाखी नवपि् व्यवस्थापन सम्बन्धी 

कायुिम तर्जुमा ि सञ्चालन गरिनेछ। 

• नवपि ्ब्यवस्थापन सम्वन्धी कायुको सूचना तथा तथ्याङ्क आिान प्रिान गरिनेछ । 

      नवपर् व्यवस्थापि कोष सञ्चालि सम्वन्धमा निम्िािुसाि गरििेछ 



 

 

• नवपि व्यवस्थापन कोषमा सम्बनन्धत ऐन तथा कायुनवनध अनजसाि वर्ेटमाफुत स्वीकृत िकम, अन्य स्थानीय तहवाट 

प्राप्त िकम, कोषमा र्म्मा हुने गिी सङ्घीय तथा प्रिेर् सिकािवाट प्राप्त िकम, व्यनि वा संस्था आनिबाट प्राप्त िकम 

र्म्मा गरिनेछ । 

• कोषमा र्म्मा हुने गिी प्राप्त वस्तजगत सहायता तथा सामग्रीहरुको सम्वन्धमा कोष सञ्चालन कायुनवनध अनजसाि 

प्रचनलत मूल्यमा आम्िानी र्नाइनेछ । 

• कोषमा र्म्मा भएको िकम तथा सामग्रीहरु नवपि् पूवु तयािी, प्रनतकायु तथा पूनुलाभ ि पजनस्थाुपना कायुमा 

परिचालन गरिनेछ ।  

• कोषमा र्म्मा भएको िकम तथा सामग्रीहरुको आम्िानी खचु िेनखने गिी  अध्यावनधक रुपमा अनभलेख ि नहसाव 

िानखनेछ । 

          नवपर् व्यवस्थापिको काया गर्ाा सम्बनन्धत ऐि तथा कायानवनधद्वािा तोनकएको निम्ि कायाहरु गरििेछ 

• नवपि ्व्यवस्थापन सनमनतको ननिेर्न तथा समन्वयमा कायु गरिनेछ । 

• प्रभानवत क्षेरको नवपि ्सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गरिनेछ ।  

• नवपि् व्यवस्थापन सनमनतको समन्वयमा स्थानीय तहमा कायुित सिकािी तथा गैिसिकािी ननकाय, नागरिक समार् ि 

नीनर् के्षरसँग नवपि् प्रनतकायु तथा र्ीघ्र पजनलाुभका कायुलाई प्रभावकािी बनाउन समन्वय ि सहकायु गरिनेछ । 

• नवपि ् प्रनतकायु तथा पजनलाुभका कायुलाई पाििर्ी, नर्म्मेवाियजि ि प्रभावकािी बनाउन तोनकएको सूचना 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायु गरिनेछ । 

• केन्रले प्रयोग गने अनभलेख िताु नकताब, लगबजक, सूचना नवविण फािाम, प्रनतवेिनको नमूना आनि िानरिय 

आपतकालीन कायुसञ्चालन केन्र नवपि ्व्यवस्थापन कोषको खाता सञ्चालन ननम्नानजसाि गरिनेछ  

• कोषको बैक खाता प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृत वा ननर्ले तोकेको अनधकृत ि लेखा प्रमजख वा ननर्ले तोकेको 

कमुचािीको संयजि िस्तखतवाट गरिनेछ । 

• वस्तजगत सहायता सामग्रीको ननकासा प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृत वा नवपिा् व्यवस्थापन र्ाखा प्रमजख ि नर्न्सी 

र्ाखा प्रमजखवाट गिाइनेछ ।  

• सामग्रीको व्यवनस्थत अनभलेख िाखी ननकासा गने वस्तजको मूल्यमा खचु र्नाई अनभलेख िानखनेछ । 

• तोकेको िकमभन्िा वढी िकमको भजिानी निनज पिाु बैांक माफुत गरिनेछ । 

• कोषलाई निर् नहुने व्यवस्था नमलाई आवती कोषको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । तोनकएको िकमभन्िा कम 

मौज्िात भएमा सम्पूनतु गिै गइनेछ । 

     नवपर्् व्यवस्थापि कोषको सञ्चालि निम्िािुसाि गरििेछ 

• कोषको िकम प्रचनलत कानूनको अनधनमा िही खचु गरिनेछ । 

• कोषमा र्म्मा भएको िकम कायाुलयको ननयनमत प्रर्ासननक खचु व्यहोनु, पिानधकािी तथा कमुचािी तलव भिा 

तथा भ्रमण खचु, चन्िा उपहाि निनलाई उपयोग गरिनेछैन । 



 

 

• कोषको लेखा तोनकएको ढाँचामा िाखी सावुर्ननक गरिनेछ । 

• कोषको आय व्यय खजल्ने गिी वानषुक प्रनतवेिन तयाि गिी कायुपानलका माफुत गाउँ वा नगि सभामा पेर् गरिनेछ । 

• आपतकालीन योर्नालाई वानषुक योर्नाको अनभन्न अङ्ग बनाइनेछ । 

• आपतकालीन योर्ना ि सेवा सजचारु योर्ना तयाि गिी लागू गरिनेछ।    

• आवनधक योर्ना तर्जुमा गिाु आपतकालीन योर्ना समावेर् गिी वानषुकयोर्ना माफुत कायाुन्वयनमा ल्याइनेछ । 

• योर्ना तयािी ि कायाुन्वयनमा अन्य स्थानीय तह, प्रिेर् तथा सङ्घीय सिकािका ननकायसँग आवश्यक सहकायु  

ि समन्वय गरिनेछ । 

• नवपिका समयमा अत्यावश्यक सेवा साजचारु गनु आवश्यक स्रोत व्यवस्था गिी कायु सञ्चालन गरिनेछ । 

४.  आकनस्मक काया तथा नवपर्् व्यवस्थापि कायामा िचा नियन्रण सम्बन्धमा प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय 

अनधकृत ि आनथाक प्रशासि प्रमुिको हिेछ । 

५.  आकनस्मक काया तथा नवपर्् व्यवस्थापि कायामा िचा नियन्रण सम्बन्धमा सम्बन्धी कायाको अिुगमि कायापानलका ि 

सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

१४.२   निकाय ि यन्र उपकिणको सञ्चालि तथा ब्यवस्थापि 

१.  निकाय ि यन्र उपकिणको सञ्चालि तथा ब्यवस्थापि सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• नवपि ब्यवस्थापनका लानग सजिक्षा ननकाय तथा सिोकािवालासँग समन्वय गरिनाैछ । 

• नवपि ब्यवस्थापन कायुमा प्रयोग हुने वारुणयन्र, एम्वजलेन्स लगायतका साधनको उनचत  ब्यवस्थापन  गरिनेछ । 

• वारुणयन्र, एम्वजलेन्स र्स्ता साधनहरुको सञ्चालनमा  अन्य स्थानीय तहसँग  लागत साझेिािी गरिनेछ । 

 

२.  निकाय ि यन्र उपकिणको सञ्चालि तथा ब्यवस्थापि सम्बन्धमा र्हेायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• नवपि ब्यवस्थापनमा सजिक्षा ननकाय तथा अन्य ननकायसँग आवश्यक समन्वय नगरिने । 

• खोर् उद्धाि कायुमा समन्वय नहुने । 

• वारुणयन्र, एम्वजलेन्स तयािी अवस्थामा निहने । 

• आवश्यक साधन उपकिणहरु समन्वयात्मक ढङ्गवाट प्रयोग नगरिने । 

• एक्लैले प्रबन्ध गिाु लागत बढी भै सम्भाव्य नहुने । 

• एम्वजलेन्स र्स्ता साधनको िजरुपयोग हुने । 

३. निकाय ि यन्र उपकिणको सञ्चालि तथा ब्यवस्थापि सम्बन्धमा र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• वाढी, पनहिो, आगर्नी, भूकम्प, अनतविृी, िोग, महामािी र्स्ता नवपिक्ो खोर्, उद्धाि ि िाहत नवतिण कायुमा 

आवश्यक स्रोत साधन र्जटाउनको लानग स्थानीय रुपमा उपलब्ध हुन सक्ने सङ्घीय तथा प्रिेर् सिकाि मातहतका 

सजिक्षा ननकायहरुसँग सम्वन्ध स्थानपत गरिनेछ । 



 

 

• खोर् तथा उद्धाि कायुमा सङ्घीय तथा प्रिेर् सिकाि मातहतका उपलब्ध सजिक्षा ननकायहरुसँग आवश्यक 

सहयोग माग गिी तत्काल खोर् उद्धाि कायु समन्वयात्मक ढङ्गवाट अनघ बढाइनेछ । 

• खोर् तथा उद्धाि ि िाहत नवतिण कायुमा आफू मातहतको नगि प्रहिी तथा तथा स्थानीय सङ्घ संस्था, समूिाय, 

नागरिक समार् समेतको सहयोग नलई समन्वयात्मक ढङ्गबाट परिचालन गरिनेछ ।  

• नवपिा् व्यवस्थापनमा उपयोग भएको मानवीय, नर्न्सी ि नगिी स्रोत साधनको उनचत अनभलेख िानखनेछ । 

• नवपि ्ब्यवस्थापन सनमनतले नवपि ्ब्यवस्थापन सम्वन्धी कायुको प्रगनत नवविण सङ्घीय तथा प्रिेर् ननकायमा 

पठाइनेछ । 

• नवपि ब्यवस्थापनमा प्रयोग हुने वारुणयन्र, एम्वजलेन्सको आवश्यक ममुत सम्भाि गिी तयािी अवस्थामा 

िानखनेछ । 

• नवपि ्कायुमा सङ्घीय ि प्रिेर् सिकाि मातहतका ननकाय ि स्थानीय संघ संस्था ि ननर्ीक्षेरवाट स्थानीय रुपमा 

उपलब्ध हुन सक्ने वारुणयन्र, एम्वजलेन्स ि उपकिण तथा उद्धाि सामग्री उपकिणहरुवािे आवश्यक र्ानकािी 

िानखनेछ ।  

• सवैसँग आवश्यक समन्वय कायम गिी नवपि् ब्यवस्थापन कायुमा वारुणयन्र, एम्वजलेन्स ि उपकिण तथा उद्धाि 

सामग्री तथा उपकिणहरु समूनचत उपयोग गने गिाउने ब्यवस्था नमलाइनेछ । 

• वारुणयन्र, एम्वजलेन्स ि यन्र उपकिण प्रयोगको अनभलेख िाख्ने ब्यवस्था गरिनेछ । 

      वारुणयन्र, एम्वुलेन्स जस्ता साधिहरु सञ्चालि तथा ब्यवस्थापि निम्िािुसाि गरििेछ 

• यन्र उपकिण प्राप्तीमा लागत साझेिािीका लानग अन्य स्थानीय तहसँग  समन्वय गरिनेछ । 

• साधन सञ्चालनमा लागत साझेिािीको कायुनवनध बनाई कायुसञ्चालन गरिनेछ । 

• उपयोग सम्बन्धी आवश्यक िणनीनत बनाइ लागू गरिनेछ। 

 

४.   निकाय ि यन्र उपकिणको सञ्चालि तथा ब्यवस्थापि सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि नवपर्् 

व्यवस्थापि सनमनतको होुिेछ । 

५.  निकाय ि यन्र उपकिणको सञ्चालि तथा ब्यवस्थापि सम्बन्धी कायाको अिुगमि कायापानलका ि सुशासि सनमनतबाट 

हुिेछ । 

 

१५.  सम्पनत्त तथा नजन्सी व्यवस्थापि सम्बन्धी नियन्रण 

१५.१  सम्पनत्त तथा नजन्सी व्यवस्थापि सम्बन्धी नियन्रण 

१. सम्पनत्त तथा नजन्सी व्यवस्थापि सम्बन्धी नियन्रण सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• सहायता वा हस्तान्तिण भई  प्राप्त हुने सवै नर्न्सी सामानहरु आम्िानी बाँनधनेछ ।    

• कायाुलयमा प्राप्त सवै प्रकािको नर्न्सी मालसामान र्ाँच एवम् िानखला गिी लगत अध्यावनधक गरिनेछ । 



 

 

• नर्न्सी सामानको मूल्य खजलाइनेछ । 

• नर्न्सी सामानको  स्रेस्ता कानूनद्धािा तोनकएको ढाँचामा िानखनेछ ।  

२.  सम्पनत्त तथा नजन्सी व्यवस्थापि सम्बन्धी नियन्रणमा र्हेायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• सामानको स्पेनर्नफकेर्न  ि अवस्था नर्ाँनचने  

• सामानको नर्न्सी िानखला नगरिने । प्राप्त सामान आम्िानी नबाँनधने । 

• नर्न्सी िानखला प्रनतवेिन  तयाि नगरिने 

• सहायतालाई आनथुक  नवविणमा समावेर् नगरिने । 

• नर्न्सी सामानको मूल्य कायम नगरिने तथा नखजलाइनाे । 

• नर्न्सी सामानको स्रेस्ता िानखए तापनन तोनकएको ढाँचामा  निानखने  

३  सम्पनत्त तथा नजन्सी व्यवस्थापि सम्बन्धी नियन्रण सम्बन्धमा र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• खरिि गिेको, वस्तजगत सहायता वा हस्तान्तिण भई प्राप्त भएको नर्न्सी सामानलाई सात निननभर नर्न्सी िानखला गरिनेछ ।  

• प्राप्त सामान िानखला गिाु सामानको स्पेनर्नफकेर्न ि अवस्था प्रानवनधकबाट र्ाँच गनज ुपने भए र्ँचाउने ि सामानमा कज नै 

कैनफयत भए सो समेत र्नाउन लगाइनेछ  । सामान र्ाँच गनु कायाुलयमा प्रानवनधक कमुचािी नभएमा अन्य कायाुलयसँग 

सहयोग नलई प्रमानणत गिाई नर्न्सी िानखला गनु पठाइनेछ । 

• नर्न्सी मालसामानको िानखला वा लगत खडा गिाु परिमाण तथा पिल मूल्यको साथै सामानको स्पेनर्नफकेर्न, उत्पािक 

कम्पनी तथा मजलजक, साइर् तथा क्षमता, अनजमाननत आयज, प्राप्तीको स्रोत, िार्श्व छज ट आनिको नवविण खजलाई सामानको 

पनहचानको लानग कोनडंग सजिक्षा समेतको ब्यवस्था गरिनेछ । 

• नर्न्सी र्ाखावाट मालासामानहरु ननधाुरित ढाँचा ि समयमा िानखला गिी िानखला प्रनतवेिन  तयाि गरिनेछ । 

• वैिेनर्क सहायताबाट नर्न्सी मालसामान वा वस्तजगत सहायता प्राप्त गिेपनछ प्रचनलत कानाून बमोनर्म मूल्य, नवविण ि 

भन्साि छज ट भए नभएको व्यहोिा खजलाई ७ निननभर आम्िानी बाँनधनेछ ।  

• आम्िानी बाँनधएको सवै वस्तजगत सहायता कानून बमोनर्म आनथुक नवविणमा समावेर् गिी लेखापिीक्षण गिाइनेछ ।  

• बर्ेटमा समावेर् नभई नवरे्ष परिनस्थनतमा प्राप्त वस्तजगत वा अन्य प्रकािको सहायताको अनभलेख िाखी छज ट्टै नवविण बनाई 

लेखापिीक्षण समक्ष पेर् गरिनेछ । 

• खरिि वा अन्य नकनसमले प्राप्त खचु भएि नर्ाने सम्पनिको लगत  खरिि मूल्य वा सम्पनि प्राप्तीको नवविणमा उल्लेनखत 

मूल्यको आधािमा िानखनेछ । 

• कायाुलयमा मौर्जि िहेको ति कािणवर् मूल्य खजल्न नसकेको पजिानो मालसामानको हकमा प्रचनलत कानाूनमा तोकेको 

प्रनिया अपनाई प्रचनलत बर्ाि मूल्य समेत नवचाि गिी मूल्य कायम गरिनेछ ।  

• वैिेनर्क सहायता अन्तगुत प्राप्त वा हस्तान्तिण भएको सामानको नवविण, प्रचनलत कानाून ि लेखामान ि लेखा ननिेनर्का 

बमोनर्म कूल मूल्य, प्रनत ईकाइ मूल्य ि प्राप्त नमनत ि भन्साि छज टको व्यहोिा खजलाई सामानको लगत िानखनेछ ।  



 

 

• खरिि वा सहायता अन्तगुत प्राप्त सामान वा वस्तजको मूल्य कायम गिाु प्रचनलत सावुर्ननक क्षेर लेखामान तथा लेखा ननिेनर्का 

बमोनर्म सामान ि वस्तज प्राप्त गिाु िाताले खजलाएको मूल्य, सोको लानग नतिेको भन्साि तथा कि िकम, ढजवानी तथा नवमा खचु 

लगायतको कज ल खचु र्ोडी लगत कायम गरिनेछ ।      

• नर्न्सीको स्रेस्ता म.ले.प.को कायाुलयबाट स्वीकृत ढाँचा ि लेखा ननिेनर्कामा उल्लेख भए बमोनर्म एक वषुनभर खचु भएि 

र्ाने (म.ले.प. फा.नं.४०७) ि खचु भएिनर्ाने वा ख्ने (म.ले.प.फा.नं.४०८) नर्न्सीखातामा अलगअलग छज ट्याई िानखनेछ ।  

• नर्न्सी सामानको लेखा िाख्ने प्रयोर्नको लानग माग फािाम (म.ले.प. फा.नं.४०१), खरिि आिेर् (म.ले.प.फा.नं.४०२), 

िानखला प्रनतवेिन (म.ले.प. फा.नं.४०३), खचु तथा ननकासा फािाम (म.ले.प.फा.नं.४०४), हस्तान्तिण फािाम 

(म.ले.प.फा.नं.४०६), नवन काडु (म.ले.प.फा.नं.४०९), नर्न्सी ननिीक्षण फािाम (म.ले.प.फा.नं.४११), ममुत सम्भािको 

अनभलेख खाता (म.ले. प.फा.नं.४१५), नर्न्सी मौज्िातको वानषुक नवविण (म.ले.प.फा.नं.४१३) लगायत 

म.ले.प.कायाुलयबाट स्वीकृत भएका अन्य फािमहरु कािोवािको आवश्यकतानजसाि प्रयोगमा ल्याइनेछ ।     

• नर्न्सी श्रेस्ता िाख्िा स्वीकृत लेखा ननिेनर्का समेतको पालना गरिनेछ ।  

• नर्न्सी मौज्िातको वानषुक नवविण (म.ले.प.फा.नं.४१३) वानषुक रुपमा तयाि गिी प्रमानणत गिाई िानखनेछ । 

• नर्न्सी स्रेस्ता िाख्न स्वीकृत सफ्टवेयिको प्रयोग गरिनेछ ।   

 

४.   सम्पनत्त तथा नजन्सी व्यवस्थापि सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि भण्डाि शािाको होुिेछ । 

५  सम्पनत्त तथा नजन्सी व्यवस्थापि सम्बन्धी कायाको अिुगमि सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

१५.२ नजन्सी सामािको नजम्मेवािी   

१. नजन्सी सामािको नजम्मेवािी  सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• नर्न्सी सम्पनि ि मालसामानको नर्म्मा एवम् संिक्षण ि सम्भाि गने  उिििानयत्व बहन गरिनेछ । 

 नजन्सी सामािको नजम्मेवािी सम्बन्धमा  र्हेायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• नर्न्सी सम्पनि ि मालसामानको नर्म्मा एवम् संिक्षण ि सम्भािको नर्म्मेवािी नतोनकने ।  

• तोनकएको कमुचािीवाट नर्म्मेवािी बहन नगरिनाे । 

२. नजन्सी सामािको नजम्मेवािी  सम्बन्धमा र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• कायाुलयमा प्राप्त हुन आएको सम्पूणु नर्न्सी संिक्षणको प्रवन्ध नमलाउनज नर्म्मेवाि अनधकृतको कतुव्य हुनेछ । 

• कायाुलय प्रमजखले आफ्नो िेखिेखमा कायाुलयको नर्न्सी मालसामान ि तत् सम्बन्धी स्रेस्ता िाख्ने ि लगत तयाि गिी 

मालसामान नर्म्मा नलने नर्म्मेवािी सञ्चय वा भण्डाि अनधकृतद्वािा गिाउनेछ । 

• नर्न्सीको नर्म्मा नलने पि रिि भएको अवस्थामा कायाुलय प्रमजखले नर्म्मेवािी नलने कमुचािी तोक्नेछ । 

• कमुचािीहरुको  कायुकक्षमा िहेका सामानको पनञ्र्का तयाि गिी प्रयोगकताु ि नर्न्सी र्ाखा प्रमजखको संयजि िस्तखत गिाई 

प्रत्येक कायुकक्षमा िाख्ने व्यवस्था नमलाइनेछ । 



 

 

 

४.  नजन्सी सामािको प्रमुि नजम्मेवािी  भण्डाि शािा प्रमुिको होुिेछ । 

५  नजन्सी सामािको नजम्मेवािी  कायाको अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत हुिेछ । 

 

१५.३  नजन्सी नििीक्षण तथा प्रनतवेर्ि 

१. नजन्सी नििीक्षण तथा प्रनतवेर्ि सम्बन्धमा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• प्रत्येक वषु नर्न्सी सामानको ननिीक्षण वा भौनतक पिीक्षण गिाई नर्न्सी ननिीक्षण प्रनतवेिन तयाि गरिनेछ । 

• वानषुक नर्न्सी ननिीक्षण प्रनतवेिन उपि आवश्यक कािवाही गरिनेछ । 

• नर्न्सी सामानको नमनाहा वा हस्तान्तिण गिाु तोनकएको कानूनी प्रनिया पालना गरिनेछ । 

• नर्न्सी मौज्िातको  वानषुक नवविण  तयाि गरिनेछ । 

२. नजन्सी नििीक्षण तथा प्रनतवेर्ि सम्बन्धमा  र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• नर्न्सी मालसामानको ननिीक्षण वानषुक रुपमा नगिाईने ।  

• नर्न्सी ननिीक्षण प्रनतवेिन तयाि नगरिने ।  

• नर्न्सी ननिीक्षण प्रनतवेिन बमोनर्म मालसामानको ममुत सम्भाि नगरिने 

• प्रयोगमा आउन नसक्ने मालमामान नललाम नबिी वा हस्तान्तिण आनि नगरिने । 

• नर्न्सी सामान हस्तान्तिण गिाु वा हानी नोक्सानी भएका सामान नमनाहा गिाु कानूनले तोकेको कायुनवनध पूिा नगरिने । 

• नर्न्सी मौज्िातको  वानषुक नवविण  तयाि नगरिने । 

• सवै नर्न्सी सामानहरु वानषुक नवविणमा समावेर् नगरिने 

३.  नजन्सी नििीक्षण तथा प्रनतवेर्ि सम्बन्धमा र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले कायाुलयमा िहेका नर्न्सी मालसामानको नस्थनतबािे यनकन गनु हिेक वषु कम्तीमा एकपटक 

आफै वा अन्य कमुचािी ि प्रानवनधकद्वािा ननिीक्षण ि भौनतक पिीक्षण गिाउनेछ ।  

• आनथुक कायाुनवनध तथा नविीय उिििानयत्व ननयमावली बमोनर्म मालसामानको  नवगतको मौज्िात, चालू आ.ब.को खरिि, 

हस्तान्तिण तथा वस्तजगत सहायता माफुत प्राप्त एवम् नललाम, नमन्हा, हस्तान्तिण भई खचु भएको ि मौज्िात बाँकी 

मालसामानको परिमाण, मूल्य तथा अवस्था खजलाई तोके बमोनर्म नर्न्सी ननिीक्षण फािाम (म.ले.प.फा.नं.४११) ि सोको 

प्रनतवेिन तयाि गरिनेछ । 

• नर्न्सी ननिीक्षण प्रनतवेिन प्राप्त भएपनछ आम्िानी बाँध्न छज ट भएको कज नै मालसामान भेनटएमा मूल्य ि नवविण खजलाई आम्िानी 

बाँध्न लगाइनेछ । 

नजन्सी नििीक्षण प्रनतवेर्िउपि निम्िािुसाि कािवाही गरििेछ 

• ममुत सम्भाि गिाउनज पने भनी उल्लेख भएको सामानको सन्िभुमा प्रचनलत कानून बमोनर्म ममुत गिाई संिक्षण गरिनेछ । 



 

 

• टजटफज ट तथा बेकम्मा भई पजनः प्रयोग गनु नसनकने, ममुत गनु पाटुपजर्ाु नपाइने ि ममुतमा बढी खचु हुने सामानको सम्वन्धमा 

र्ाँचबजझ गिी नललाम नविी गरिनेछ ।  

• आवश्यकताभन्िा बढी सामान खरिि भई वा अन्य कािणले सामान उपयोग हुन नसक्ने ि अरु कायाुलयको लानग उपयोग हुन 

सक्ने सामान तथा उपकिण अन्य ननकायलाई हस्तान्तिण गरिनेछ ।  

• नर्न्सी प्रनतवेिन अनजसाि कज नै व्यनि वा कमुचािीले नर्न्सी सामान नहनानमना वा हानीनोक्सानी गिेको िेनखएमा यस्तो कायु 

गनेलाई प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले प्रचनलत कानून बमोनर्म कािबाही गने वा कािवाहीको नसफारिस गनेछ । 

• नर्न्सी सामानको संिक्षण गनु कानूनद्धािा तोनकएको ननम्न कािवाही गनेाः 

• नललाम गने ठहि भएको मालसामानको हकमा पिल मूल्यको आधािमा प्रचनलत ऐन ननयम बमोनर्मको कायुनवनध अपनाई ि 

तोकेको समयनभर नललाम नबिी गरिनेछ ।  

• नस्थि सम्पनिको नललाम नविी वा भवन, र्ग्गा र्स्ता सम्पनिको हक हस्तान्तिण गिाु अनधकाि प्राप्त ननकाय वा अनधकािीको  

ननणुय बेगि गरिनेछैन । 

• सामानको हस्तान्तिण गिाु अनधकािप्राप्त अनधकािीवाट आवश्यक ननणुय गिाई ि प्रनिया पजर् याई गरिनेछ । 

• काबू बानहिको परिनस्थनतले वा सजख्खा र्ती वा नखइएि, सडेि हानी नोक्सानी भएको वा नललाम बढावढ हँुिा नउठेको सामान 

ि सफ्टवेयि आनि प्रानवनधक प्रनतवेिनको आधािमा नमनाहाको कािवाही गनु सनकनेछ। 

नजन्सी मौज्र्ातको वानषाक नवविण निम्िािुसाि तयाि गरििेछ   

• नर्न्सी मौज्िातको वानषुक नवविण तयाि गिाु  कज ल मौज्िात बाँकी िहेको सामानको नाम, सामानको वगीकिण, एकाई, परिमाण, 

िि ि र्म्मा मूल्य लगायतका नवविण खजलाइनेछ। 

• मौज्िात बाँकी सामान मध्ये सावजत, ममुत सम्भाि गनजुपने, नललाम गनजुपने सामानको भौनतक अवस्था समेत खजलाइनेछ ।  

• स्वीकृत सफ्टवेयि प्रणाली समेतको प्रयोग गिी तोनकएको नवविण खजलाई नवविण तयाि गरिनेछ । 

 

४. नजन्सी नििीक्षण तथा प्रनतवेर्ि   सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि भण्डाि शािाको होुिेछ । 

५  नजन्सी नििीक्षण तथा प्रनतवेर्ि कायाको अिुगमि सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

१५.४   नजन्सी सामाि विवुझािथ गिे 

१. नजन्सी सामाि विवुझािथ गिे सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• मालसामान कायाुलय प्रयोर्नको लानग नर्म्मामा नलंिा बिबजझािथ गने व्यवस्था गिाइनेछ । 

• नर्न्सी सामानको िजरूपयोग वा मस्यौट भएको भनी लेखापिीक्षणबाट औल्याएको ब्यहोिा उपि कािबाही गरिनेछ । 

२. नजन्सी नििीक्षण तथा प्रनतवेर्ि सम्बन्धमा  र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• सामान बिबिबजझािथ नगरिने । 

• बिबजझािथ नगिेकोमा कानून बमोनर्म कािवाही गिी असूल नगरिने । 



 

 

• लेखापिीक्षणबाट औल्याएको ब्यहोिा उपि कािबाही नगरिने । 

३. नजन्सी नििीक्षण तथा प्रनतवेर्ि सम्बन्धमा र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• कज नै पिानधकािी वा कमुचािीले कामको नसलनसलामा सामान ब्यनिगत रुपमा वजझ्िा प्रयोर्न खजलाई आवश्यक स्वीकृनतको 

आधािमा मार निइनेछ । 

• सामान बजझ्ने ि नफताु नलने सम्वन्धमा म.ले.प.फा.नं.२११ समेत प्रयोगमा ल्याइनेछ । 

• पिानधकािी वा कमुचािीले कायाुलय छोड्िा वा लामो समय नविामा िहँिा आफ्नो नर्म्मामा िहेको सिकािी सामान वा कागर्ात 

बिबजझािथ गने गिाउने ब्यवस्था गरिनेछ ।  

• बिवजझािथ नगने ब्यनि उपि तलवभिा, ननविृभिण वा उपिान िोक्का िाख्ने लगायतका कािवाही गिी सामान नफताु गिाउने 

आवश्यक कायु गरिनेछ ।  

• समयमा बिबजझािथ नगिेको कािणबाट नर्न्सी वा धनमाल नोक्सानी भएमा लापिवाही गनेवाट नोक्सानी िकम ि नबगो िकम 

प्रचनलत कानून  बमोनर्म सम्बनन्धत व्यनिबाट असजल गरिनेछ । 

• लेखापिीक्षण वा ननिीक्षण वा र्ाँचवजझ हँुिा सामान मस्यौट वा िजरुपयोग भएको िेनखन आएमा प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले 

मस्यौट वा िजरुपयोग गने उपि प्रचनलत कानून बमोनर्म कािबाही गनेछ । 

• कािवाही गनु ननमल्ने पिानधकािीको हकमा कानाून बमोनर्म अनधकाि प्राप्त पिानधकािी वा ननकाय समक्ष पेर् गने वा 

कािवाही चलाउन लेखी पठाउनेछ ।  

• नर्न्सी सामानको मस्यौट भएको भनी म.ले.प.कायाुलयवाट कािवाहीको लानग लेखी आएकोमा सम्बनन्धत अनधकािीले 

कािवाही नगिे नर्म्मेवाि अनधकािीलाई ननयम बमोनर्म कािवाही हुन सक्नेछ । 

 

४. नजन्सी नििीक्षण तथा प्रनतवेर्ि   सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि भण्डाि शािाको होुिेछ । 

५  नजन्सी नििीक्षण तथा प्रनतवेर्ि कायाको अिुगमि सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

१५.५  सम्पनत्त तथा ििजग्गाको सिंक्षण 

१.  सम्पनत्त तथा ििजग्गाको संिक्षण सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• गाउँ/नगिपानलकाको नाममा िहेको भवन, र्ग्गा, सम्पिा आनिको  लगत खडा गिी स्वानमत्व प्राप्ती गरिनेछ । 

• नस्थि सम्पनिको लगत िाख्िा मूल्य तथा नवविण समेत खजलाई िानखनेछ । 

२.  सम्पनत्त तथा ििजग्गाको संिक्षण सम्बन्धमा  र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• कायाुलयले आफ्नो घि र्ग्गाको  लगत अध्यावनधक निाख्नाे एवम् लगतमा िहेका घि र्ग्गाको स्वानमत्व प्राप्त नगने । 

• नस्थ सम्पनिको नवमा गरिएकोमा  अनभलेख निानखनाे । ि सम्पनिको लगतमा तोनकएको नवविण ि मूल्य नखजलाउनाे   

३.  सम्पनत्त तथा ििजग्गाको संिक्षण सम्बन्धमा र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 



 

 

• आफ्नो स्वानमत्वमा िहेको घि र्ग्गाको लगत अध्यावनधक गिी घिर्ग्गाको लगत नकताव (म.ले.प.फा.नं. ४१७) को ढाँचामा 

िानखनाेछ ।  

• घिर्ग्गाको र्ग्गाधनी पूर्ाु, घिको नाप नक्सा, ननमाुण सम्पन्न प्रनतवेिन लगायतको नवविण खजलाई तोनकए बमोनर्म लगत 

तथा सम्बनन्धत कागर्ात सजिनक्षत रुपमा िानखनेछ । 

• उपयोग गिेको घि र्ग्गाको र्ग्गाधनी प्रमाण पूर्ाु अन्य ननकायको नाममा िताु भएको वा वेिताु िहेको भए आफ्नो नाममा 

ल्याउन प्रचनलत कानून वमोनर्म कािवाही अनघ बढाइनेछ । 

• एक वषुभन्िा वढी ख्ने सामान तथा नललाम गिाु मूल्य आउने मेनर्न, उपकिण, सवािी साधन लगायतको सम्पनिको लानग 

नस्थि सम्पनि मूल्याङ्कन फािाम (म.ले.प.फा.नं.४१८) मा सम्पनिको लागत मूल्य, ह्रास खचु ि ममुत सम्भाि खचु आनि 

खजलाई लगत िानखनेछ  ।  

• सम्पनिको नवमा गिेको भए नवमा िकम, नवमा गने कम्पनी, समावेर् िानयत्व, नवमा अवनध, ननवकिण खचु, नवमा गनु स्वीकृत 

निने पिानधकािी आनि नवविण खजलाई अनभलेख िानखनेछ ।  

• नेपाल सावुर्ननक क्षेर लेखामानले सम्पनिहरुको नवविण ऐनतहानसक वा मूल्याङ्नकत लागतमा िाखी अनतरिि खजलासा गनु 

प्रोत्साहन गिेकोले सो अनजरुप थप नवविण िाख्न सनकनेछ । 

• सम्पनिको उपयोग, हस्तान्तिण, नविी वा अपलेखन ननःसगु खजलाई अनभलेख अध्यावनधक िानखनेछ । 

 

४.  सम्पनत्त तथा ििजग्गाको संिक्षण सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि भण्डाि शािाको होुिेछ । 

५   सम्पनत्त तथा ििजग्गाको संिक्षण कायाको अिुगमि सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

 

१५.६  नजन्सी सामाि तथा सम्पनत्तको संिक्षण 

१. नजन्सी सामाि तथा सम्पनत्तको संिक्षण सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• नर्न्सी सामान ि सम्पनिको आवश्यक सजिक्षा व्यवस्था गिी अननधकृत व्यनिगत प्रयोग ि हानी नोक्सानी हुनवाट िोकी 

संिक्षणको उनचत व्यवस्था गरिनेछ  । 

• स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन बमोनर्म सावुर्ननक सम्पनिको सजिक्षा तथा संिक्षण गरिनेछ । 

२. सम्पनत्त तथा ििजग्गाको सिंक्षण सम्बन्धमा  र्हेायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• सम्पनिको संिक्षण नहँुिा नहनानमना हुनाे । सिकािी  बाहेक अन्य काममा प्रयोग हुनाे । 

• हानी नोक्सानी भए तापनन क्षनत िकम असजल नगरिनाे  । 

• सावुर्ननक सम्पनिको  सजिक्षा तथा संिक्षणको प्रवन्ध नगरिने । 

३.  सम्पनत्त तथा ििजग्गाको संिक्षण सम्बन्धमा र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 



 

 

• कायाुलयको घिर्ग्गा, मेनर्न उपकिण, फननुचि लगायतका सवै नर्न्सी तथा सम्पनिको हानी नोक्सानी तथा िजरुपयोग हुनवाट 

िोक्न आवश्यक भौनतक सजिक्षा ि संिक्षणको ब्यवस्था नमलाइनेछ ।  

• नर्न्सी सामान तथा सम्पनि सजिनक्षत रुपमा िाख्न उपयजि भण्डािणको ब्यवस्था नमलाइनेछ ।  

• आफनो भवन तथा र्ग्गाको क्षेरको साँध नसमाना अन्य व्यनि ि समूहवाट अननधकृत प्रयोग वा कब्र्ा ि अनतिमण हुनवाट 

र्ोगाउन सीमा पखाुल, तािवाि आनिको व्यवस्था गिी सीमाकङ्न गने ि सजिक्षा प्रवन्ध गरिनेछ । 

• पजिाना भत्केका भवन, सीमा पखाुल, तािवाि आनिको ममुत सम्भाि गिी उनचत संिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । 

• कज नै व्यनिले स्वीकृनत नबना सम्पनि अननधकृत प्रयोग गिेमा वा कब्र्ा वा अनतिमण गिेमा सामान नफताु नलन वा आफ्नो 

ननयन्रणमा नलन आवश्यक कािवाही गरिनेछ । 

• नर्न्सी सामान वा सम्पनिको क्षनत ि नोक्सानी हुन गएमा प्रचनलत कानून बमोनर्म असजलीको कािवाही गरिनेछ । 

आफ्िो के्षरमा िहेको निम्ि सम्पनत्त िहेको स्थाि, के्षरफल, लागत, प्राप्तीको स्रोत, ममात सम्भाि वा नजणोद्वाि लगायतका 

आवश्यक नवस्तृत नवविण िुलाई अध्यावनधक अनभलेि िानििेछ 

(क) सिकािी, सामजिानयक तथा सावुर्ननक सम्पनि,  

(ख) आफ्नो कोषवाट बनेको वा खरिि गिेको वा नेपाल सिकाि वा प्रिेर् सिकाि वा कज नै संस्था वा व्यनिवाट प्राप्त भएको सम्पनि,  

(ग) ढल, नाला, पजल पोखिी, धानमुकस्थल, पाटी पौवा, धािा, इनाि, गौचि, सडक, वाटो, र्स्ता सम्पनि,  

(घ) आफ्नो स्वानमत्वमा िहेको भवन र्ग्गा, पाकु, उद्यान, चौतािो, बगैचा, वसपाकु र्स्ता संिचना, 

(ङ) िानरिय ननकज ञ्र्, वन्यर्न्तज, आिक्ष, सीमसाि क्षेर, अन्य बन ।  

(च) प्राकृनतक सम्पिा 

• सम्पनिको िेखिेख तथा सजिक्षाको प्रवन्ध गिी आवश्यक ममुत सम्भाि तथा संिक्षणको ब्यवस्था गरिनेछ । 

• सम्पनिको संिक्षण वा ममुत गनु लानग प्रत्येक वषु गिेको ननमाुण कायु ि खचुको नवविण अध्यावनधक रुपमा िानखनेछ । 

• आफ्नो नाउँमा िहेको अचल सम्पनि नेपाल सिकािको स्वीकृनत ननलई बेचनवखन गनु वा हस्तान्तिण गरिनेछैन । 
 

४.   नजन्सी सामाि तथा सम्पनत्तको संिक्षणको प्रमुि नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि भण्डाि शािाको होुिेछ । 

५   नजन्सी सामाि तथा सम्पनत्तको संिक्षण कायाको अिुगमि सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

 

१६.  धिौटी कािोवाि  तथा कोष संचालिको नवविण 

१६.१  धिौटी कािोवाि   

१. धिौटी कािोवाि  सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• धिौटीको खाता खोली सञ्चालन गने कायु कानून बमोनर्म मार गिनानेछ । 



 

 

• कानून बमोनर्म धिौटीको लेखा िाख्ने तथा लेखापिीक्षण गिाउने नर्म्मेवािी वहन गरिनेछ । 

• धिौटी िकम आम्िानी बाँध्ने तथा लेखा िाख्ने कायु गिाु तोनकए बमोनर्मको कायुनवनधहरु पालना गरिनेछ । 

• धिौटी कािोवािको खचु लेख्ने कायु तोनकए बमोनर्म गनजु गरिनेछ । 

• धिौटी िकम तोनकएको अवस्थामा र्फत ि िार्स्वमा िानखला गरिनेछ । 

• धिौटी नहसाव नभडान तथा नमलान ननयनमत रुपमा गरिनेछ । 

२.  धिौटी कािोवाि  सम्बन्धमा  र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• धिौटी खाता सिकािी कािोवाि गनु  तोनकएको बैकमा नखोनलनाे । 

• धिौटी खाताको सञ्चालन तोनकएको ब्यनिवाट नगरिने । 

• कानाून बमोनर्म धिौटी प्राप्त  नगरिनाे  । 

• धिौटीको लेखा िाख्ने तथा लेखापिीक्षण गिाउने नर्म्मेवािीको पालना नगरिने । 

• धिौटी िकम तोनकए बमोनर्म आम्िानी नबाँनधने तथा खातामा नचढाइने । 

• धिौटी िकम कायाुलयले अन्य प्रयोर्नको नननमि खचु गने । 

• र्फत गनजुपने धिौटी िकम र्फत नगिीने । 

• र्फत गरिएको धिौटी िकम िार्स्वमा िानखला नगने ।    

• धिौटी खाताको नहसाव नभडान नगरिनाे । 

• धिौटीको मास्केवािी तथा नविीय नवविण तयाि नगरिने  वा समयमा तयाि नगरिने नहसाव नमलान नवविण तयाि नगरिने । 

३.  सम्पनत्त तथा ििजग्गाको संिक्षण सम्बन्धमा र्ेहायका उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• प्राप्त गिेको नगिी धिौटी िकम वा र्मानत (बैंक ग्यािेण्टी) िकम र्म्मा गनु को.ले.नन.का.को स्वीकृनतमा नर्ल्लाको 

सिकािी कािोबाि गनु तोनकएको बैंकमा ख–३ समूहको खाता खोनलनेछ । 

• धिौटीको बैांक खाता सञ्चाल प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृत वा ननर्ले तोकेको अनधकृत ि लेखाको कमुचािीको संयजि 

िस्तखतबाट गरिनेछ । 

• प्राप्त गिेको नगि वाहेकको अन्य प्रकािको धिौटी वा र्मानत (बैंक ग्यािेण्टी) को कागर्ात वा अन्य वस्तज सजिनक्षत रुपमा 

िाख्ने व्यवस्था गरिनेछ । 

प्रचनलत कािूि बमोनजम र्ेहायको धिौटी िकम मार प्राप्त गरििु पर्ाछ 

• स्थानीय तहलाई बजझाउनज पने कि, िस्तजि आनि िकम बजझ्न वा िार्स्व  वजझाउनज पने िकम नकटान नभएको अवस्थामा 

अनग्रम बजनझनलने िकम, 

• खरिि सम्बन्धी बोलपर वा नललाममा भाग नलन वा सम्झौता गनु तोनकएको धिौटी िकम, 

• ठेक्का िकम भजिानी गिाु ननयमानजसाि कट्टी गनजुपने िकम, 

• कज नै काम गनु अनग्रम धिौटी िकम िाख्नजपने र्तु तोनकए बमोनर्मको िकम, 



 

 

• धिौटी िकम प्राप्त गिाु धिौटीको प्रयोर्न, प्रकाि, िकम ि सेवाग्राही, ननमाुण ब्यवसायी वा आपूनतु लगायतको नवविण 

खजलाउने व्यवस्था गरिनेछ । 

• प्रमजख  प्रर्ासकीय अनधकृतले धिौटीको लेखा िाख्ने ि लेखापिीक्षण गिाउने उिििानयत्व वहन गनेछ ।  

• आनथुक प्रर्ासन र्ाखा प्रमजखले धिौटी लेखा तोनकएको ढाँचामा िाख्ने ि िाख्न लगाउने नर्म्मेवािी बहन गनेछ । 

• धिौटी कािोवािको आन्तरिक ि अनन्तम लेखापिीक्षण अननवायु रुपमा गिाइनेछ । 

• व्यनि वा संस्थाबाट प्राप्त भएको धिौटी िकमको भौचि ि बैंक भौचि तथा स्टेटमेन्टको आधािमा गोश्वािा भौचि तयाि गिी 

आम्िानी वाँनधनेछ ।  

• धिौटी कािोवािको लेखा िाख्िा प्रचनलत लेखा प्रणाली अनजसाि तोनकएको म.ले.प.फािाम प्रयोग गिी गोश्वािा धिौटी खाता 

ि व्यनिगत धिौटी खाता लगायतका आवश्यक खाताहरु िानखनेछ ।  

• धिौटी खचुको गोश्वािा भौचि बनाइ धिौटीको वैंक नगिी नकताव िाख्ने । धिौटी खाता निर्नहुने खाताको रुपमा सञ्चालन 

गरिनेछ । 

• आनथुक वषुको अन्त्यमा बाँकी िहेको धिौटी िकम अको आनथुक वषुमा नर्म्मेवािी सारिनेछ । 

धिौटी िकम िचा वा नफताा नर्ंर्ा निम्ि कायानवनध अपिाइिेछ 

• सम्बनन्धतले बजझाएको धिौटी िकम (िार्स्व िानखला नहुने वा र्फत वा कट्टा नहुने भएमा) कायु सम्पन्न भएपनछ वा 

धिौटी नफताु पाउने म्याि नभर तोकेको प्रनिया पजर् याई नफताु निइनेछ ।  

• सम्वनन्धतले कि चजिा गिेको प्रमाणपर बजझाएपनछ मार धिौटी नफताु गरिनेछ ।  

• धिौटी िकम नफताु निंिा व्यनिगत धिौटी खाता ि धिौटी बाँकीको नवविणसँग नफताु निनजपने िकम नभडाई नफताु निइनेछ ।  

• धिौटी िकम नफताु खचु लेख्िा वा सििस्याहा गिाु गोश्वािा भौचि तयाि गिी चेक र्ािी गरिनेछ । 

• आनथुक कािोवािको िममा प्राप्त धिौटी िकम अन्य कामको लानग खचु गने वा सापटी निने कायु गरिनेछैन । 

• कज नै काम गनु वा र्मानत वापत िानखएको धिौटी काम पूिा नगिेको कािणले कानून बमोनर्म वा किािको र्तुनामा 

बमोनर्म र्फत गनजुपने अवस्था भएमा आवश्यक ननणुय गिाई धिौटी िकम र्फत गिी िार्श्व िानखला गरिनेछ । 

• कायाुलयले कज नै िार्श्व वा कि ननधाुिण प्रयोर्नको लानग धिौटी िकम प्राप्त गिेको भए तोनकएको काम पूिा वा कि ननधाुिण 

भएपनछ कानून वा किािको र्तु बमोनर्म िार्स्व िानखला गनजुपने िकमको हकमा ननणुय गिाई िार्श्व िानखला गरिनेछ । 

• धिौटी नहसावको मास्केवािी तयाि गनजु अनघ बैक नहसावसँग मानसक रुपमा नभडान गरिनेछ ।  

• फिक पिेको िकम पनहचान ि र्ाँच गिी आवश्यक नहसाव नमलान गरिनेछ ।  

• धिौटीको नहसाव नभडानको िममा कज नै िकम स्रेस्तामा आम्िानी र्ननएको ति बैङ्क र्म्मा नभएको वा कम भएको 

अवस्थामा आवश्यक र्ाँच तथा छाननवन गिी मस्यौट वा लापिवाहीको कािण हुन गएको भए सम्बनन्धतलाई कानून 

बमोनर्म कािबाही गरिनेछ। 

• धिौटी नहसावको मास्केवािी मनहना भजिान भएको नमनतले सात निननभर ि धिौटीको वानषुक आनथुक नवविण आनथुक 

वषु समाप्त भएको पैांतीस निननभर तयाि  गिी को.ले.नन.का. मा पठाइनेछ  ।  

४.  धिौटी कािोवाि  सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी आनथाक प्रशासि शािा प्रमुिको होुिेछ । 



 

 

५.  धिौटी कािोवाि  सम्बन्धी कायाको  अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

 

१६.२  नवशेष कोषहरुको सञ्चालि 

१. नवशेष कोषहरुको सञ्चालि सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• स्थानीय नवनवध कोष, नवभाज्य कोष, आकनस्मक कोष ि नवपि ्व्यवस्थापन कोष र्स्ता कोषको  सञ्चालन तत् तत् 

कोष सञ्चालन ननिेनर्का  बमोनर्म गरिनेछ । 

• स्थानीय नवनवध कोष, नवभाज्य कोष, आकनस्मक कोष ि नवपि् व्यवस्थापन कोष र्स्ता कोषको  खाता सञ्चालन 

तोनकए बमोनर्म गरिनेछ । 

• कोषहरुवाट खचु लेख्ने कायु कानूनमा तोनकए बमोनर्म गरिनाेछ । 

३.  नवशेष कोषहरुको सञ्चालि सम्बन्धमा  र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• कोषहरुको  सञ्चालन गिाु तत् तत् ननिेनर्काका प्रावधान उल्लङ्घन हुने । 

• कोषहरुको  सञ्चालन तोनकए बमोनर्म नगरिने । 

• कोषबाट खचु लेख्ने कायु कानूनमा तोनकए बमोनर्म नगरिने । 

• कोषको उदे्दश्य नवपरित अन्य प्रयोर्नमा खचु हुने । 

३.  नवशेष कोषहरुको सञ्चालि सम्बन्धमा र्ेहायको उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• आन्तरिक आय, सङ्घीय तथा प्रिेर् सिकािवाट प्राप्त हुने अनजिान, प्राप्त ऋण िकम, र्नसहभानगता लगायतका िकम 

स्थानीय सनञ्चत कोषमा र्म्मा गरिनेछ।  

• आकनस्मक कायुको लानग खचु र्जटाउन आकनस्मक कोष सञ्चालन गरिनेछ । 

• प्रचनलत कानून बमोनर्म प्रिेर् सिकािसँग वाँडफाँट हुने कि िकम वाँडफाँट गनजुअनघ नवभाज्य कोषमा र्म्मा गरिनेछ ।  

• नवभाज्य कोषमा र्म्मा भएको िकममध्ये कानून बमोनर्म स्थानीय तहले प्राप्त गने िकम स्थानीय सनञ्चत कोषमा िाखी 

प्रिेर् सिकािलाई उपलब्ध गिाउनज पने िकम ननयनमत रुपमा प्रिेर् सनञ्चत कोषमा र्म्मा गरिनेछ । 

• स्थानीय नवनवध कोष, नवभाज्य कोष, आकनस्मक कोष ि नवपि ्व्यवस्थापन कोषको लानग सिकािी कािोवाि गने बैंकमा 

िमर्ः ग-५, ग-६, ग-७.१ ि ग-७.२ समूहको खाता खोनलनेछ । 

• कोषहरुको सञ्चालन सम्बनन्धत ननकायको स्वीकृनतमा मार गने । कोषहरुको कािोवाि बैंकमाफुत मार गरिनेछ । 

• कोष खातावाट खचु लेख्िा कानाून बमोनर्म िीत पजर् याई अनख्तयाि प्राप्त अनधकािीको स्वीकृनतमा खचु लेनखनेछ । 

• खचु लेख्िा नवल भिपाई सनहत गोश्वािा भौचि उठाइ स्वीकृत गिाउने । कोषको लेखा तोनकएको म.ले.प.फा.नं.को 

ढाँचामा िानखनेछ । 

• कोषमा (निर् हुने बाहेक) आनथुक वषुको अन्त्यमा बाँकी िहेको िकम अको आनथुक वषुमा नर्म्मेवािी सारिनेछ ।  

• कोषको आयब्यय नवविण तयाि गिी लेखापिीक्षण गिाइनेछ । 



 

 

• कोषको उद्देश्य नवपरित खचु गनेलाई कानून बमोनर्म कािबाही गरिनेछ । 

 

४.  नवशेष कोषहरुको सञ्चालि सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी आनथाक प्रशासि शािा प्रमुिको होुिेछ । 

५.  नवशेष कोषहरुको सञ्चालि सम्बन्धी कायाको  अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

 

१७.  लेिाङ्कि तथा लेिा सफ्टवेयिको सञ्चालि ि नवत्तीय प्रनतवेर्ि सम्बन्धी नियन्रण 

 

१७.१  नवनियोजि, िाजश्व ि धिौटी कािोवािको लेिा 

१. नवनियोजि, िाजश्व ि धिौटी कािोवािको लेिा सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• महालेखा ननयन्रक कायाुलयबाट स्वीकृत ढाँचा बमोनर्म लेखापालन गने गिाइनेछ । 

• नेपाल सावुर्ननक क्षेर लेखामानमा उल्लेनखत नवविणहरुको तयािी तथा खजलासा गरिनेछ । 

• लेखा िाख्िा एकीकृत आनथुक सङ्केत तथा वगीकिण ि ब्याख्याको अनजर्िण गरिनेछ । 

२. नवनियोजि, िाजश्व ि धिौटी कािोवािको लेिा सम्बन्धमा  र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• लेखापालन गने कायुमा  महालेखा ननयन्रक कायाुलयबाट स्वीकृत ढाँचा प्रयोग नगरिने 

• नेपाल सावुर्ननक क्षेर लेखामान अनजरुप आवश्यक सूचना तथा नवविण निानखने । 

• लेखा िाख्िा एकीकृत आनथुक सङ्केत तथा वगीकिण ि ब्याख्याको अनजर्िण नगरिने । 

• लेखापालन गने  नर्म्मेवािी पिानधकािीवाट बहन नगरिने । 

३.  नवनियोजि, िाजश्व ि धिौटी कािोवािको लेिा सम्बन्धमा र्ेहायको उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• लेखा िाख्िा महालेखा ननयन्रक कायाुलयवाट स्वीकृत नेपाल सावुर्ननक क्षेर लेखामान, प्रचनलत लेखा ननिेनर्का 

लगायतमा उल्लेनखत लेखा नीनत, नसद्धान्त ि कायुनवनधको पालना गिनानेछ । 

• लेखा प्रणालीलाई सूचना प्रनवनधमा आधारित वनाउन नेपाल सिकािले स्वीकृत गिेको प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ । 

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृत ि नर्म्मेवाि व्यनिले प्रचनलत कानूनले तोके बमोनर्मको िीत पजर् याई लेखा िाख्ने ब्यवस्था 

नमलाइनेछ । 

• आनथुक र्ाखा प्रमजखले कायाुलय वा अन्तगुतका एकाइको लेखा तोनकएको ढाँचामा िाखी अद्यावनधक भए नभएको 

स्वयम् वा अन्य कमुचािी माफुत ननयनमत रुपमा र्ाँच ि ननिीक्षण गरिनेछ ।  

• ननिीक्षणको िममा लेखापालन गनजुपने कमुचािीले लेखा निाखेको कािण हानीनोक्सानी भएको िेनखएमा सम्बनन्धत 

नोक्सानी िकम असूल गने व्यवस्था नमलाइनेछ । 

• आनथुक कािोवाि गिाु गोश्वािा भौचि, नगिी िनसि, माग फािाम, खरिि आिेर्, भजिानीको िनसि ि भिपाई र्स्ता म.ले.प. 

फािामहरु प्रयोगमा ल्याइनेछ । 



 

 

• वर्ेट खचु नहसाव िाख्ने प्रयोर्नको लानग बर्ेट खाता (म.ले.प.फा.नं. २०८), बैक नगिी नकताव (म.ले.प.फा.नं. २०९), 

समूहगत ि व्यनिगत सहायक खाता (म.ले.प.फा.नं. २०८), अनख्तयािी खाता (म.ले.प.फा.नं. ३०२), वर्ेट िोक्का 

फज कज वा खाता (म.ले.प.फा.नं. ३०६), िकमान्ति स्रोतान्ति खाता (म.ले.प.फा.नं. ३०७), सोधभनाु खाता (म.ले.प.फा.नं. 

३०८), ठेक्कागत अनभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५०६), र्स्ता आवश्यक सवै खाताहरु प्रयोगमा ल्याइनेछ ।  

• िार्श्व, स्थानीय सनञ्चत कोष तथा अन्य कोष, अनजिान प्राप्ती, धिौटी ि नर्न्सी तफुका आवश्यक लेखा तोनकएको 

म.ले.प. फािामहरुका ढाँचामा िानखनेछ । 

• प्राप्त ऋणको नहसाव तोनकएको ढाँचामा िाख्ने ब्यवस्था गरिनाेछ । 

• नेपाल सिकािवाट नगिमा आधारित नेपाल सावुर्ननक क्षेर लेखामान अनजरुप आवश्यक नवविणहरु तयाि गरिनेछ ।  

• लेखामान अनजरुप तेश्रो पक्षवाट भएको भजिानी, सम्पनि तथा िानयत्व, नलनजनिनज पने नहसाव आनि र्स्ता थप कािोवािको 

अनभलेख िानखनेछ ।  

• नवननयोर्न, िार्श्व ि धिौटीको लेखा िाख्िा नेपाल सिकािद्वािा स्वीकृत एकीकृत आनथुक सङ्केत तथा वगीकिण ि 

ब्याख्या अनजरुपको खाता सूची कोडहरुसँग सामञ्र्यता हुने गिी आनथुक सङ्केत तथा वगीकिणहरु खजलाई लेखा िाख्ने 

ब्यवस्था गरिनेछ । 

४.  नवनियोजि, िाजश्व ि धिौटी कािोवािको लेिा नियन्रण सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी आनथाक प्रशासि शािा प्रमुिको 

होुिेछ । 

५.  नवनियोजि, िाजश्व ि धिौटी कािोवािको लेिा नियन्रण सम्बन्धी कायाको  अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि 

सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

१७.२ वैर्ेनशक सहायतामा सञ्चानलत आयोजिा ि कायािमको लेिा 

१. वैर्ेनशक सहायतामा सञ्चानलत आयोजिा ि कायािमको लेिा सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• बैिेनर्क सहायतातफु खचु  गिेको िकमको तोनकएको ढाँचामा आयोर्ना लेखा (सहायक खाताहरु)  िानखनेछ ।  

• आयोर्ना  ि कायुिमहरुको सम्झौताको र्तु बमोनर्म आयोर्ना लेखा तथा प्रनतवेिन  तयाि गरिनेछ । 

२. वैर्ेनशक सहायतामा सञ्चानलत आयोजिा ि कायािमको लेिा सम्बन्धमा  र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• बैिेनर्क सहायताको खचुमा तोकनाएका आयोर्ना लेखाका सहायक खाता तथा नवविण निानखनाे ।  

• र्ोधभनाु हुने गिी भएको खचुको सोधभनाु समयमा माग नगने । 

• आयोर्ना नहसावको प्रनतवेिन तोनकएको ढाँचामा तयाि नगरिने । 

• प्रनतवेिनहरु समयमा तयाि नगरिने । 

३.  वैर्ेनशक सहायतामा सञ्चानलत आयोजिा ि कायािमको लेिा सम्बन्धमा र्ेहायको उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• वैिेनर्क अनजिान ि ऋण सहायतामा सञ्चानलत आयोर्ना ि कायुिमहरुको लेखा िाख्िा आयोर्नासँग सम्बनन्धत 

प्रमजख खाता ि सहायक खाताहरु िानखनेछ ।  



 

 

• सोधभनाु नहसाव, वस्तजगत सहायता, सीधै भजिानी, टनुकी, प्रानवनधक सहायताको नहसाब िाख्ने ि नवविण पेर् गने कज िा 

लेखा ननिेनर्का अनजसाि नमलाइनेछ । 

• र्ोधभनाु हुनेगिी भएको खचुको िकम सम्झौता अनजसाि  समयमा नै र्ोधभनाु माग गिी सोको लेखा अध्यावनधक गने । 

• बैिेनर्क सहायतामा सञ्चानलत आयोर्ना ि कायुिमको लानग तयाि गनजुपने लेखा नवविणहरु तोकेको ढाँचामा तयाि 

गिी पठाइने छ।  

• आयोर्ना नहसाव तयाि गिाु लेखा ननिेनर्कामा उल्लेख भएका ननम्न नहसावमध्ये उपयजि प्रकािको प्रनतवेिन तयाि 

गरिनेछ  

                       क) पूणु नवविण प्रनिया,  

                       ख) खचुको नवविण प्रनिया,  

                       ग) आयोर्ना व्यवस्थापन प्रनतवेिन, नविीय व्यवस्थापन प्रनिया,  

                          घ) कायुसम्पािनमा आधारित सोधभनाु प्रनिया । 

४.  वैर्ेनशक सहायतामा सञ्चानलत आयोजिा ि कायािमको लेिा नियन्रण सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी आनथाक प्रशासि 

शािा प्रमुिको होुिेछ । 

५. वैर्ेनशक सहायतामा सञ्चानलत आयोजिा ि कायािमको लेिा सम्बन्धी कायाको  अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत 

ि सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

१७.३  नवत्तीय प्रनतवेर्ि पेश गिे 

१. नवत्तीय प्रनतवेर्ि पेश गिे सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• मानसक नविीय नवविण तोकेको समयनभर को.ले.नन.का. समक्ष पेर् गरिनाेछ । 

• आयव्यय नवविण, बर्ेट खचुको रैमानसक प्रगनत नवविण ि सनञ्चत कोषको नवविण तोनकएको अवनध नभर तयाि गिी  

पेर् गरिनेछ । 

• आनथुक वषु समाप्त भएपनछ तोनकएको वानषुक नविीय नवविणहरु तयाि गिी सम्बनन्धत ननकायमा पेर् गनजु पने । 

 

२.  नवत्तीय प्रनतवेर्ि पेश गिे सम्बन्धमा  र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• मानसक रुपमा नविीय नवविणहरु तयाि नगरिनाे । 

• मानसक नविीय नवविणहरु समयमा सम्बनन्धत समक्ष पेर् नगरिने । 

• वानषुक रुपमा पेर् गनजुपने नविीय नवविणहरु तयाि गिी सम्बनन्धत ननकायमा पेर् नगरिने । 

 

३.  नवत्तीय प्रनतवेर्ि पेश गिे सम्बन्धमा र्ेहायको उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

निम्ि नवत्तीय नवविणहरु मानसक रुपमा तयाि गिी तोनकएको समयनभर को.ले.नि.का.मा पठाइिेछ  



 

 

क) खचुको फाँटवािी (म.ले.प.फा.नं.२१०), फछ्र्यौट गनु बाँकी पेश्कीको मास्केवािी (म.ले.प.फा.नं.२११) ि बैङ्क नहसाव नमलान 

नवविण (म.ले.प. फा.नं.२१२) 

ख) िार्स्व आम्िानीको मानसक फाँटवािी (म.ले.प.फा.नं. ११०)  

 ग) िार्स्वको बैङ्क नहसाब नमलान नवविण (म.ले.प.फा.नं. १०९) 

घ) धिौटीको नविीय नवविण (म.ले.प.फा.नं. ६०७)  

ङ) कोष अवस्थाको मानसक नवविण (म.ले.प. फा.नं. ११५) 

     च)  प्राप्त िकमको मास्केवािी (म.ले.प.फा.नं. २२२) 

• आयव्ययको नवविण प्रत्येक मनहनाको ७  गतेनभर सावुर्ननक गरिनाेछ । 

• वर्ेट खचुको रमैानसक नवविण तयाि गने ि प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले रैमानसक अवनध समाप्त भएको १५ निननभर 

गाउँ/नगिपानलकाको वैठकमा पेर् गरिनेछ । 

• स्थानीय सनञ्चत कोषको आयव्ययको रैमानसक र्ीषुकगत नवविण तयाि गिी सङ्घीय अथु मन्रालय, प्रिेर् अथु 

मन्रालय तथा िानरिय प्राकृनतक स्रोत तथा नवि आयोगमा पठाइनेछ । 

• प्रत्येक आनथुक वषु समाप्त भएपनछ प्रचनलत कानून बमोनर्म िेहायका वानषुक नविीय नवविण तयाि गिी सम्बनन्धत 

को.ले.नन.का. ि म.ले.प. कायाुलय लगायतका सवै सम्बनन्धत ननकायमा पेर् गरिनेछ– 

१) नवननयोर्न खचुको नविीय नवविण 

२) िार्स्व आम्िानीको आनथुक नवविण 

३) धिौटीको वानषुक आनथुक नवविण  

४) सनञ्चत कोष तथा नवनभन्न स्थानीय कोषहरुको आनथुक नवविण 

५) नर्न्सी मौज्िातको वानषुक नवविण  

६) प्रनतवद्धताको वानषुक नवविण 

७) भजिानी निन बाँकीको कच्चावािी 

• नविीय प्रनतवेिन तयाि गनु तोनकएको सफ्टवेयि प्रयोग गरिनेछ । 

 

४.  नवत्तीय प्रनतवेर्ि पेश गिे सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी आनथाक प्रशासि शािा प्रमुिको होुिेछ । 

५. नवत्तीय प्रनतवेर्ि पेश गिे सम्बन्धी कायाको  अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

१७.४  लेिा एकीकिण 

१. लेिा एकीकिण सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• एकीकृत नविीय नवविण तयाि गिी पेर् गरिनाेछ । 

२. लेिा एकीकिण  सम्बन्धमा  र्हेायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 



 

 

• एकीकृत नविीय नवविण तोकेको ढाँचा ि समयमा तयाि नगिनाने । 

• एकीकृत नविीय नवविणमा सवै कािोवाि समावेर् नगरिने । 

 

३.  लेिा एकीकिण सम्बन्धमा र्ेहायको उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• नवननयोर्न, िार्स्व, धिौटी लगायत सबै कािोवािको प्रनतवेिन समयमा प्राप्त गने व्यवस्था नमलाइनेछ ।  

• कायाुलय ि मातहतका ननकायको सबै कािोवाि समावेर् गिी नवननयोर्न, िार्स्व, धिौटी लगायतको एकीकृत नविीय नवविण 

तयाि गरिनेछ ।  

• नवननयोर्न, िार्स्व, धिौटी लगायतको नविीय नवविण महालेखा ननयन्रक कायाुलय तथा गाउँ/नगि सभामा पेर् गरिनेछ । 

• नवननयोर्न, िार्स्व, धिौटी लगायत सबै कािोवािको लेखा एकीकिण गनु स्थानीय सनञ्चत कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सजर) 

प्रयोगमा ल्याइनेछ । 
 

४   लेिा एकीकिण सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी आनथाक प्रशासि शािा प्रमुिको होुिेछ । 

५. लेिा एकीकिण सम्बन्धमा कायाको  अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि सुशासि सनमनतबाट हुिेछ । 

 

१७.५ लेिा सफ्टवेयि प्रणालीको सञ्चालि तथा सुिक्षा 

१. लेिा सफ्टवेयि प्रणालीको सञ्चालि तथा सुिक्षा सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• लेखा सफ्टवेयि प्रणाली सञ्चालन तथा सजिक्षाको लानग उनचत सजिक्षा प्रवन्ध गरिनेछ । 

२. लेिा सफ्टवेयि प्रणालीको सञ्चालि तथा सुिक्षा सम्बन्धमा  र्हेायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• सफ्टवेयिको डाटा तथा सूचना सजिक्षा प्रवन्ध ननमलाइने  

३.  लेिा सफ्टवेयि प्रणालीको सञ्चालि तथा सुिक्षा सम्बन्धमा र्ेहायको उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

लेिा सफ्टवेयि प्रणाली सञ्चालि ि सुिक्षाको लानग निम्ि ब्यवस्था गिेः 

• सफ्टवेयि सञ्चालन, ननयमन, समस्या समाधान ि सजिक्षाको लानग आवश्यक कोठा ि सजिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।   

• सफ्टवेयि सञ्चालनको लानग आवश्यक नवज्ञ तथा र्नर्नि ि तानलमको व्यवस्था गरिनेछ ।  

• कायाुलय ि अन्तगुतका ननकायमा सफ्टवेयि प्रणाली सञ्चालन गने नर्म्मेवाि व्यनि तोक्ने ि यस्तो व्यनिलाई प्रणालीमा िताु 

हुने व्यवस्था गरिनेछ । 

• प्रयोगकताु कोड नलने ि प्रयोगको लग िाख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।   

• प्रत्येक व्यनिको लानग फिक फिक पासवडु प्रिान गरिनेछ ।  



 

 

• सम्बनन्धत व्यनि सरुवा भई वा नवरे्ष कािण पिी प्रणालीको सञ्चालन नर्म्मेवाि व्यनि बाहेक अन्यवाट गनजुपने भएमा 

स्वीकृनत नलने निने व्यवस्था गरिनेछ । 

 

४   लेिा सफ्टवेयि प्रणालीको सञ्चालि तथा सुिक्षा सम्बन्धी प्रमुि नजम्मेवािी सूचिा प्रनवनध अनधकृत ि आनथाक प्रशासि 

शािा प्रमुिको होुिेछ । 

५.  लेिा सफ्टवेयि प्रणालीको सञ्चालि तथा सुिक्षा सम्बन्धी कायाको  अिुगमि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृत ि सुशासि 

सनमनतबाट हुिेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१८. जिसहभानगता ि सावाजनिक जवाफर्ेनहता 

 

१८.१  जिसहभानगता 

१. गाउाँ तथा िगिपानलकाको कायामा जिसहभानगता सुनिित गिा र्ेहायका िीनत अवलम्बि गरििेछ । 

• नेपालको संनवधानले समानजपानतक समावेनर्ता ि सहभानगतामूलक नसद्धान्तको स्पि ब्यवस्था गिेकोले पानलकाले 

सोही बमोनर्म प्रनतनननधत्वको  सजनननित गनेछ ।  

• योर्नामा र्नताको प्रत्यक्ष सहभानगता ि स्वानमत्व सम्बन्धी व्यवस्था कायम गनु योर्नाको छनौट कायुमा 

र्नसहभानगता  हुने व्यवस्था नमलाइनेछ ।    

• स्थानीय तहले योर्ना तर्जुमा तथा कायाुन्वयन गिाु स्थानीय र्नता, बजनद्धर्ीवी, नवषय नवज्ञ लगायतका 

सिोकािवालाहरुको सहभानगतामा गिाइनेछ । 

२. गाउाँ तथा िगिपानलकाको कायामा जिसहभानगता सुनिित गिे सम्बन्धमा र्ेहायका जोनिम िहि सक्िेछि् । 

• समानजपानतक समावेनर्ता ि सहभानगतामूलक नसद्धान्तका आधािमा सहभानगता नगिाईने  । 

• कानूनले व्यवस्था गिे अनजसाि सिोकािवालाहरुको सहभानगता नगिाईने । 



 

 

• योर्ना ि कायुिम  कायाुन्वयनमा गिाु ऐनले ननिेर् गिे बमोनर्म सिोकािवालाहरुको सहभानगता नगरिने ।  

• सहभानगता  औपचारिकतामा मार सीनमत गरिने । 

• योर्नाको छनौट गिाु र्नताको माग ि आवश्यकता तथा र्नसहभानगताको आधािमा नगरिने ।  

• योर्नाको कायाुन्वयनमा सिोकािवालाहरुको सहभानगता नगिाईने ।  

• आयोर्नाको सञ्चालन, अनजगमन मूल्याड्ढनमा सिोकािवालाहरुलाई सहभानगता नगिाउने  

३. गाउाँ तथा िगिपानलकाको कायामा जिसहभानगता सुनिित गिे सम्बन्धमा र्ेहायका प्रकृया अपिाइिेछ । 

• नेपालको संनवधानले समानजपानतक समावेनर् ि सहभानगतामूलक नसद्धान्तको स्पि ब्यवस्था गिेकोले स्थानीय तहले 

मनहला, िनलत ि अल्पसंख्यक समजिायवाट समेत प्रनतनननधत्वको  सजनननित गिनानेछ ।   

• गाउँपानलका तथा नगिपानलकाले सिोकािवालाहरुको अनधकतम सहभानगता गिाउने नीनत ि पद्धनत अपनाइनेछ । 

• आयोर्नामा र्नताको प्रत्यक्ष सहभानगता ि स्वानमत्व सम्बन्धी व्यवस्था कायम गनुको लानग आयोर्नाको छनौट 

गिाु र्नताको माग ि आवश्यकताको आधािमा गरिने, आयोर्नाको सञ्चालन उपभोिा सनमनत माफुत गने 

व्यवस्था नमलाइने ि आयोर्नाको कायाुन्वयन, अनजगमन तथा मूल्याड्ढनमा र्नसहभानगता सजनननित हुने व्यवस्था 

नमलाइनेछ ।  

• सिोकािवालाहरुको सहभानगताको सजनननित गनुको लानग अनभमजनखकिण गोष्ठी आनि कायुिम संचालन गरिनेछ । 

• सहभानगतालाई ब्यवहािमा ब्यापक रुपमा लागू गिी अथुपूणु बनाइनेछ । 

• आयोर्नामा र्नताको प्रत्यक्ष सहभानगता ि स्वानमत्व कायम गनुको लानग आयोर्नाको छनौट गिाु र्नताको माग 

ि आवश्यकताको आधािमा गरिनेछ । 

• आयोर्नाको छनौट गिाु स्थानीय र्नतासंग माग ि आवश्यकतावािे छलफल गिी माग संकलन गरिनेछ । वडाहरुलाई 

माग संकलनमा सनिय बनाइनेछ । 

• योर्ना तर्जुमा ि कायाुन्वयन गिाु स्थानीय बजनद्धनर्वी, नवषय नवज्ञ, अनजभवी, पेर्ानवि,् सीमान्तकृत तथा लोपोन्मजख 

समजिाय, मनहला, बालबानलका, िनलत, यजवा, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यनि, र्ेष्ठ नागरिक लगायतका 

सिोकािवालहरुको अनधकतम सहभानगता गिाइनेछ । 

• र्नताको आवश्यकता, र्नसहभानगता, लागत, प्रनतफल आनि पक्षको नवचाि गिी योर्नाहरुको प्राथनमकता 

ननधाुिण गिी कायाुन्वयन योग्य उपयजि योर्ना छनौट गरिनेछ । 

• छनोट गरिने योर्नामा र्नसहभानगता हुने कज िा सजनननित गरिनेछ ।  

 

४. जिसहभानगता प्रवद्धाि मुख्य नजम्मेवािी निवाानचत पर्ानधकािी ि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतकोो हुिेछ । 

५.  जिसहभानगता प्रवद्धाि गिे कायाको अिुगमि नजल्ला समन्वय सनमनत ि सभाले गिेछ । 

 

१८.२  सावाजनिक जवाफर्ेनहता 

   १.  सावाजनिक जवाफर्ेनहता प्रवद्धाि गिा र्ेहायका िीनत अवलम्वि गरििेछ ।  

• ;j{;fwf/0f tyf ;/f]sf/jfnfsf] ;/f]sf/ ;Djf]wg ug{ ;fj{hlgs ;'g'jfO{ tyf u'gf;f] Joj:yfkg 

uरिनेछ . 



 

 

• सावुर्ननक सेवा प्रवाहलाई पाििर्ी, उिििायी ि र्बाफिेही बनाउन सामानर्क पिीक्षण ि सावुर्ननक पिीक्षण 

संचालन गरिनेछ । 

 २.  सावाजनिक जवाफर्ेनहता प्रवद्धाि गिे सम्बन्धमा र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्न्छि् । 

• प्रिान गिेको सेवा सम्वन्धमा कानजनले  तोकेबमोनर्म सावुर्ननक सजनजवाई नगरिने । 

• सेवाग्राहीको  गजनासाको उनचत व्यवस्थापन ि सम्वोधन नगरिने । 

• कानून बमोनर्म सामानर्क पिीक्षण ि सावुर्ननक पिीक्षण कायुिम संचालन नगरिने । 

• कायुिम गिे पनन औपचारिकतामा सीनमत िहन सक्ने । 

३.  सावाजनिक जवाफर्ेनहता प्रवद्धाि गिा  र्ेहायका प्रकृयाहरु अवलम्बि गरििेछ । 

• सामानर्क पिीक्षण, सावुर्ननक पिीक्षणर्स्ता कायुिम अननवायु रुपमा गने गिाउने कानून व्यवस्था गरिनेछ । 

• कानून बमोनर्म सो सम्बन्धी ननिेनरु्का तर्जुमा गने ि प्रयोगमा ल्याई कायुिम संचालन गने ब्यवस्था नमलाइनेछ । 

• यस्ता कायुिमहरु सञ्चालन गिे पनछ सो सम्वन्धी अनभलेख िाख्ने ि प्रनतवेिन तयाि गने व्यवस्था नमलाइनेछ ।  

• सामानर्क पिीक्षण तथा सावुर्ननक पिीक्षणको आवनधक रुपमा अनजगमन गने व्यवस्था नमलाइनेछ । 

• पानलकाले सेवाग्राही तथा सिोकािवालाको सिोकाि सम्वोधन गनु कानजनमा तोनकए बमोनर्म सावुर्ननक सजनजवाईको 

ब्यवस्था गरिनेछ । 

• कायाुलयको सेवाको गजणस्ति, प्रभावकािीता ि कमुचािीको काम कािवाही सम्वन्धमा सेवाग्राहीको गजनासो सजन्न 

उर्जिी पेनटकाि वेभसाइटि टेनलफोन मध्ये कज नै पनन माध्यमवाट गनु सक्ने ब्यवस्था  गरिनेछ ।  

• गजनासो सजन्ने नर्म्मेवाि अनधकािी तोकी गजनासो प्राप्त भएको नमनतले चौबीस घन्टानभर गजनासो व्यवस्थापनका लानग 

सजझाव सनहत प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृत समक्ष पेर् गने ब्यवस्था गरिनेछ ।  

• प्राप्त गजनासाहरुको अनभलेखाकंन गने ब्यवस्था नमलाई नननित समयनभर कायु टजग्यांउने वा कािवाही गने ब्यवस्था 

गरिनेछ । 

• गजनासा व्यवस्थापनबािे अनजगमन गने ब्यवस्था समेत नमलाइनेछ । 

 

४. सावाजनिक जवाफर्ेनहता प्रवद्धाि मुख्य नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतकोो हुिेछ । 

५. सावाजनिक जवाफर्ेनहता प्रवद्धाि गिे कायाको अिुगमि नजल्ला समन्वय सनमनत ि सभाले गिेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

१९. लेिापिीक्षण तथा बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी नियन्रण 

 

१९.१ आन्तरिक लेिापिीक्षण 

१.  आन्तरिक लेिापिीक्षण सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• आनथुक कािोवािको आन्तरिक लेखापिीक्षण गिाइनेछ । 

• कायाुलयबाट अनन्तम लेखापिीक्षण हुनज अगावै आन्तरिक लेखापिीक्षणबाट ननस्केका बेरुर्ज सम्बन्धमा आवश्यक कािवाही 

गिी बेरुर्ज फर्छ्यौट गिनानेछ । 

१.  आन्तरिक लेिापिीक्षण सम्बन्धमा  र्हेायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ । 

• आन्तरिक लेखापिीक्षणको लानग आवश्यक संिचना ि र्नर्निको ब्यवस्था नगरिने । 

• सबै ननकाय ि कािोवािको आन्तरिक लेखापिीक्षण नगिाउने  । 

• आन्तरिक लेखापिीक्षणबाट ननस्केका बेरुर्ज  अनन्तम लेखापिीक्षण अनघ फर्छ्यौट नगरिने । 

३.  आन्तरिक लेिापिीक्षण सम्बन्धमा र्ेहायको उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• आन्तरिक लेखापिीक्षणको लानग आवश्यक संिचना ि र्नर्निको व्यवस्था गरिनेछ ।  

• आन्तरिक लेखापिीक्षकको व्यवस्था नहँुिासम्म को.ले.नन.का.लाई अनजिोध गिी आन्तरिक लेखापिीक्षण गने व्यवस्था 

नमलाइनेछ । 

• सवै ननकायको नवननयोर्न, िार्स्व, धिौटी ि सञ्चालनमा िहेका सवै कोषहरुको आयव्ययको आन्तरिक लेखापिीक्षण 

ननयनमत रुपमा गिाइनेछ ।  

• आन्तरिक लेखापिीक्षकवाट सम्बनन्धत कानून वा ननिेनर्कामा तोनकएको नवनध बमोनर्म आनथुक कािोवािको आन्तरिक 

लेखापिीक्षण गने गिाइनेछ ।  

• आन्तरिक लेखापिीक्षकलाई लेखापिीक्षणको सवुमान्य नसद्धान्त अनजसाि स्वतन्र रुपमा लेखापिीक्षण गिी प्रनतवेिन निन 

सक्ने वाताविण नमलाइनेछ । 

• आन्तरिक लेखापिीक्षण प्रनतवेिनमा समावेर् भएका वेरुर्जको लगत िाख्ने ब्यवस्था नमलाइनेछ । 

• आन्तरिक लेखापिीक्षण प्रनतवेिन अनन्तम लेखापिीक्षकलाई उपलब्ध गिाइनेछ ।  

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले आफू मातहत ननकायको आन्तरिक लेखापिीक्षण समयमै भए वा नभएको र्ाँच गिी आन्तरिक 

लेखापिीक्षण नगिाउने उपि कानून बमोनर्म कािवाहीको लानग पेर् गरिनेछ । 

• आन्तरिक लेखापिीक्षणबाट ननस्केका बेरुर्ज सम्वन्धमा आवश्यक कािवाही गिी अनन्तम लेखापिीक्षण हुनजभन्िा अगावै 

फर्छ्यौट गने गिाइनेछ ।  

• नवरे्ष कािण पिी अनन्तम लेखापिीक्षण हुनजअनघ बेरुर्ज फर्छ्यौट गनु नसनकने अवस्था पिेमा फर्छ्यौट हुन नसकेको स्पि 

कािण खजलाई अनन्तम लेखापिीक्षक समक्ष र्ानकािी गिाइनेछ । 



 

 

• आन्तरिक लेखापिीक्षणबाट औलं्याईएका बेरुर्जको सम्बन्धमा कानून बमोनर्मको म्यािनभर ननयनमत वा असूल उपि 

सम्वन्धी कािवाही गिी बेरुर्ज फर्छ्यौटको लानग र्वाफ तथा प्रमाण पेर् गरिनेछ ।  

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले मातहत ननकायको आन्तरिक लेखापिीक्षणवाट कायम भएको बेरुर्ू समयमै फछयौट नगने 

नर्म्मेवाि अनधकािीलाई प्रचनलत ऐन ननयम बमोनर्म कािबाही गनु नसफारिस गरिनेछ । 

४ आन्तरिक लेिापिीक्षण गिाउिे मुख्य नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतकोो हुिेछ । 

५  गाउाँ/िगिपानलका अध्यक्ष/प्रमुिले गिाउिे आन्तरिक लेिापिीक्षण कायाको अिुगमि गिेछ । 

 

१९.२  अनन्तम लेिापिीक्षण 

१. २  अनन्तम लेिापिीक्षण सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• लेखापिीक्षणकोलानग लेखापिीक्षकबाट माग भएको आवश्यक नविीय नवविण, कागर्ात ि प्रनतवेिनहरु  उपलब्ध गिाइनेछ । 

• लेखापिीक्षण सम्पन्न गिाउन आवश्यक सहयोग गरिनेछ । 

२. अनन्तम लेिापिीक्षण सम्बन्धमा  र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ 

• सवै आनथुक कािोवािको अनन्तम लेखापिीक्षण नगिाउने 

• लेखापिीक्षक समक्ष आवश्यक नविीय नवविण, कागर्ात एवम् प्रनतवेिनहरु  उपलब्ध नगिाइने । 

• लेखापिीक्षण सम्पन्न गिाउन प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतबाट आवश्यक सहयोग नहुने । 

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृत लेखापिीक्षण समय ि लेखापिीक्षण बैठकमा अनजपनस्थत िहनाे  . 

 

३.  अनन्तम लेिापिीक्षण सम्बन्धमा र्ेहायको उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• प्रत्येक आनथुक वषु समाप्त भए पिात नवननयोर्न, िार्स्व, धिौटी तथा अन्य कोषको कानून बमोनर्म महालेखापिीक्षकको 

कायाुलयवाट खनटएका लेखापिीक्षकबाट अनन्तम लेखापिीक्षण गिाइनेछ ।  

• बर्ेटमा समावेर् भएका वैिेनर्क सहायता अन्तगुत प्राप्त भएको सवै प्रकािको नगिी सहायता िकम नविीय नवविणमा समावेर् 

गिी महालेखापिीक्षकको कायाुलयवाट लेखापिीक्षण गिाइनेछ ।  

• वस्तजगत सहायता प्राप्त भएकोमा मालसामानको मूल्य खजलाई आनथुक नवविणमा सम्बनन्धत कागर्ात पेर् गिी लेखापिीक्षण 

गिाइनेछ । 

• आनथुक कािोवािसँग सम्बनन्धत लेखा, नविीय नवविण ि कागर्ात एवम् प्रनतवेिनहरु तयाि गिी अनन्तम लेखापिीक्षणको लानग 

पेर् गरिनेछ ।  

• अनन्तम लेखापिीक्षणको िममा उपलब्ध गिाउनज पने नविीय नवविण ि प्रनतवेिनहरु सामान्यतया िेहाय बमोनर्म िहेका छन्ः 

▪ नवननयोर्न, िार्श्व, धिौटी, अन्य कोष कािोवािको नविीय नवविणहरु, 

▪ आन्तरिक लेखापिीक्षण प्रनतवेिन, 

▪ खचुको फाँटवािी (म.ले.प.फा.नं.२१०), 

▪ वैंक नगिी नकताव ि वैंक स्टेटमेण्टहरु, 

▪ पेश्कीको मास्केवािी (म.ले.प.फा.नं.२११),  



 

 

▪ बैक नहसाव नमलान नवविण (म.ले.प.फा.नं. २१२), 

▪ भजिानी निन बाँकीको कच्चावािी (म.ले.प. फा.नं.२२१), 

▪ फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुर्जको नवविण, 

• नर्न्सी ननिीक्षण प्रनतवेिन, 

• लेखापिीक्षणको नसलनसलामा माग भएको र्जनसजकै प्रश्नको र्वाफ एवम् लेखा, नवविण, कागर्ात, र्ानकािी उपलब्ध गिाउने 

नर्म्मेवािी बहन गरिनेछ ।  

• तोनकएको म्यािनभर  लेखापिीक्षणको प्रश्नको र्वाफ वा माग भएको नवविण वा कागर्ात पेर् गनु नसनकने भएमा कािण 

सनहत म्याि थपको लानग अनजिोध गिी लेखापिीक्षकद्वािा निइएको थप समयनभर पेर् गरिनेछ ।  

• लेखापिीक्षणवाट माग भएको लेखा, कागर्ात वा र्ानकािी पेर् गनु नसकेको कािणवाट कायम भएको बेरुर्ज वा कैनफयत वा 

र्रिवाना प्रनत सम्बनन्धत अनधकृत वा कमुचािी नै नर्म्मेवाि हुनेछ । 

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृत, आनथुक र्ाखा प्रमजख तथा कमुचािी लेखापिीक्षणको अवनधमा आफ्नो कायुस्थलमा उपनस्थनत 

भई लेखापिीक्षण सम्पन्न गनु गिाउन आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।  

• लेखापिीक्षणको नसलनसलामा लेखापिीक्षकद्वािा आयोर्ना हुने आिम्भ बैठक तथा बनहगुमन बैठकमा अननवायु रुपमा 

उपनस्थत भई र्ानकािी निने ि नवषय स्पि पारिनेछ ।  

• लेखापिीक्षणको नसलनसलामा लेखापिीक्षण टोलीले कज नै कायुको स्थलगत अवलोकनको लानग अनजिोध गिेमा सो समेतको 

प्रवन्ध गरिनेछ । 

४  अनन्तम लेिापिीक्षण गिाउिे मुख्य नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतको हुिेछ । 

६  गाउाँ/िगिपानलका अध्यक्ष/प्रमुिले गिाउिे अनन्तम लेिापिीक्षण कायाको अिुगमि गिेछ । 

 

 

१९.३  सम्पिीक्षण तथा बेरुजु फर्छ्यौट 

१.  सम्पिीक्षण तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• लेखापिीक्षण हँुिा औलं्याइएको बेरुर्ज छलफल एवम् फर्छ्यौटको  लानग सभामा पेर् गरिनेछ । 

२.  सम्पिीक्षण तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा  र्ेहायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ 

• प्रयाुप्त प्रमाणनवना सभाबाट बेरुर्ज फर्छ्यौट हुनाे । 

• म.ले.प. बाट बेरुर्ज फर्छ्यौटको लगत कट्टा नहुनाे 

• सम्बनन्धत कमुचािीले बेरुर्ाज फर्छ्यौटको कायु नगनुाे । 

• आनथुक कािोवािमा संलग्न  अनधकािीबाट कानाून बमोनर्म  बेरुर्ज फर्छ्यौटको  नर्म्मेवािी ननवाुह नहुनाे । 

६. सम्पिीक्षण तथा बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धमा र्ेहायको उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले लेखापिीक्षण हँुिा औलं्याइएको बेरुर्ज फर्छ्यौटको नर्म्मेवािी बहन गनजु पनेछ । 

• बेरुर्ाज फर्छ्यौटको लानग कायु योर्ना वनाई कायु गरिनेछ ।  



 

 

• लेखा उिििायी अनधकृतले महालेखापिीक्षकको कायाुलयबाट लेखापिीक्षण हँुिा औलं्याइएको बेरुर्ज सम्बन्धमा तोकेको 

म्यािनभर बेरुर्ज र्वाफ वा फर्छ्यौट वा सम्पिीक्षण गिाउने ब्यवस्था नमलाइनेछ । 

प्रचनलत कािूि अिुसाि प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतले लेिापिीक्षण प्रनतवेर्िमा औलं्याएको बेरुजु फर्छ्यौटको निम्ि 

उत्तिर्ानयत्व बहि गिेछ 

• बेरुर्ज असजल फर्छ्यौट तथा ननयनमत गरिनेछ ।  

• असूल गनजुपने तथा नतनजु बजझाउनज पने बेरुर्जको हकमा कािोवािमा संलग्न पिानधकािीसँग आवश्यक नवविण वा स्पिीकिण नलई 

फर्छ्यौट गरिनेछ । 

• र्ानर्ान वा लापिवाहीसाथ कािोवाि गिी हानी नोक्सानी भएको िेनखएमा त्यस्तो िकम नर्म्मेवाि ब्यनिवाट असजल गरिनेछ । 

• लेखापिीक्षण हँुिा सिकािी नगिी वा नर्न्सी मालसामानको लगत िाख्न छज ट भएको वा सिकािी हानी नोक्सानी भएको भन्ने 

सूचना प्राप्त भएमा त्यस्तो हानी नोक्सानी भएको िकम असूल गिी कसूिको मारा अनजसाि कानाून बमोनर्म कािबाही गने वा 

कािवाहीको नसफारिस गरिनेछ । 

• असूल उपि गनजुपने ि नतनजु बजझाउनज पने भनी औलं्याइएका बेरुर्ज बाहेक प्रचनलत कानून बमोनर्म िीतसम्म नपजगेको ति सिकािी 

नगिी नर्न्सीको हानी नोक्सानी नभएको बेरुर्जको हकमा खचु ननयनमत गिाउन अनधकाि प्राप्त अनधकािी समक्ष पेर् गरिनेछ । 

• कानूनको िीत नपजगी अननयनमत भएको ति र्ाँचवजझ गिाु सिकािी हानी नोक्सानी नभएको भनी ठहि भएको बेरुर्ज सम्वन्धमा 

ननयनमत गिाई फर्छ्यौट गनु प्रचनलत कानून बमोनर्म आवश्यक स्वीकृनत नलइनेछ । 

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले बेरुर्ज ननयनमत गने सम्वन्धमा कज नै कायाुलय वा अनधकािी वा सम्बनन्धत व्यनिसँग बजझ्न 

आवश्यक भएका बजझी मार ननयनमतको प्रनिया अनघ वढाउनेछ । 

• पेश्की बेरुर्ाजको हकमा पेश्की नलने सम्बनन्धतबाट फछयौट गरिनेछ ।  

• महालेखापिीक्षकको वानषुक प्रनतवेिनमा औलं्याइएका बेरुर्जहरूको सम्बन्धमा गाउँ/नगि सभामा  सम्पिीक्षण गिाई लगत 

कट्टाका लानग महालेखापिीक्षकको कायाुलयमा पठाइनेछ । 

• बेरुर्ाज फछयौटको गने गिाउने कायुमा लेखापिीक्षण सनमनतलाई सनिय बनाइनेछ । 

४ सम्पिीक्षण तथा बेरुजु फर्छ्यौट  गिाउिे मुख्य नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतकव हुिेछ । 

५  गाउाँ/िगिपानलका अध्यक्ष/प्रमुिले सम्पिीक्षण तथा बेरुजु फर्छ्यौट   गिे गिाउिे कायाको अिुगमि गिेछ । 

  

 

१९.४  वेरुजूको लगत ि प्रगनत नवविण 

१.  वेरुजूको लगत ि प्रगनत नवविण सम्बन्धमा र्ेहायको िीनत अवलम्वि गरििेछ । 

• बेरुर्जको लगत अध्यावनधक रुपमा  िाख्ने व्यवस्था नमलाइनेछ । 

• बेरुर्ज फर्छ्यौटको प्रगनत नवविण आवनधक रुपमा तयाि गिी सभामा पेर्  गरिनेछ ।  

• कािोवािमा संलग्न पिानधकािीले नर्म्मेवािीबाट अलग हँुिा बेरुर्ज फर्छ्यौटको नवविण बिबजझािथ गने व्यवस्था गरिनेछ  । 

२.  वेरुजूको लगत ि प्रगनत नवविण सम्बन्धमा  र्हेायका जोनिमहरु िहि सक्िे र्ेनिन्छ 



 

 

• बेरुर्जको लगत निानखने एवम् अध्यावनधक नगरिने । 

• बेरुर्ज फर्छ्यौटको प्रगनत नवविण तोनकएको ढाँचा ि समयमा तयाि नगरिनाे । 

• बेरुर्ज फर्छ्यौट नगिी िमाना वा अवकार् नलनसक्ने । 

• नर्म्मेवािीबाट अलग हँुिा बिबजझािथ नगने  । 

३.  वेरुजूको लगत ि प्रगनत नवविण सम्बन्धमा र्ेहायको उपायहरु अवलम्वि गरििेछ । 

• लेखापिीक्षण प्रनतवेिनमा औलं्याएका बेरुर्ज ि बेरुर्ाज फर्छ्यौटको लगत िाख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।  

• आन्तरिक तथा अनन्तम लेखापिीक्षणको बेरुर्जको लगत अलग अलग िानखनेछ ।  

• लेखापिीक्षणवाट कायम भएको चालू वषुको ि नवगत वषुको फर्छ्यौट भएको ि फनछुन बाँकी बेरुर्ू िकम समेत खजलाई मानसक, 

अधु वानषुक, वानषुक प्रगनत प्रनतवेिन तयाि गरिनेछ ।  

• बेरुर्ू फर्छ्यौटको प्रगनत नवविण तोनकएको ढाँचा ि समयमा तयाि गरिनेछ । 

• प्रमजख प्रर्ासकीय अनधकृतले बेरुर्ू फर्छ्यौटको प्रगनत नवविण गाउँ/नगि सभामा पेर् गिी छलफल गिाई आवश्यक ननणुय ि 

ननिेर्न कायाुन्वयन गनेछ । 

• बेरुर्जको लगत िाख्ने कायु सूचनाप्रनवनध प्रणालीमा आधारित वनाइनेछ । 

• कािोवािमा संलग्न पिानधकािी सरुवा, बढजवा वा अन्य कािणले नर्म्मेवािीबाट अलग हँुिा बेरुर्ज फर्छ्यौट गिाएि मार िमाना 

निइनेछ ।  

• तत्कालै बेरुर्ाज फर्छ्यौट गनु गिाउन नसनकने हकमा सम्बनन्धत ब्यनिवाट लेखापिीक्षणवाट िेनखएका कैनफयत सम्वन्धमा 

र्वाफ प्रनतनिया नलएि मार िमाना निइनेछ ।   

• सानवकका नर्म्मेवाि अनधकािी ि आनथुक कािोवािमा संलग्न पिानधकािी बेरुर्ज फर्छ्यौट नहँुिै सरुवा, बढजवा वा अन्य कािणले 

कायाुलयमा निहने भएमा बेरुर्ज फर्छ्यौट सम्बन्धी कागर्ात हालको नर्म्मेवाि व्यनिलाई हस्तान्तिण गिी हालको अनधकािीले 

नर्म्मेवािी बहन गनेछ । 

३ वेरुजूको लगत ि प्रगनत नवविण तयाि गिे गिाउिे मुख्य नजम्मेवािी प्रमुि प्रशासकीय अनधकृतकोो हुिेछ । 

४  गाउाँ/िगिपानलका अध्यक्ष/प्रमुिले वेरुजूको लगत ि प्रगनत तयाि गिे गिाउिे कायाको अिुगमि गिेछ । 

  

 

 

२०.  आन्तरिक नियन्रण प्रणालीको अिनगिि सम्बन्िी व्यवस्था 

२०.१ आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि सनिनत 

आन्तरिक नियन्रण प्रणालीलाई प्रभावकािी कायायन्वयि गिी आनथयक कािोवाि सम्वन्िी िोशििको न्यिूीकिण गिय प्रचनलत 
कािनि तथा अन्तिायविय असल अभ्यास बिोशिि अिनगििको ब्यवस्था गिय  पानलकािा रे्दिाय बिोििको पर्दानिकािीिरु 
ििेको आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि सनिनत िििेछः–  

क) अध्यक्ष ि प्रिनि           संयोिक                                  



 

 

ि) उपाध्यक्ष ि उपप्रिनि          सर्दस्य    

ग) सनिासि सनिनतको अध्यक्ष       सर्दस्य   

घ) काययपानलकाको सर्दस्यिध्ये १ ििा िविला सवित अध्यक्षिप्रिनि निवायशचत भएको िाििीनतक 

      र्दल भन्र्दा अन्य र्दलको १ ििा सर्दस्य गिी काययपानलकाले तोकेका  २ ििा  सर्दस्य 

ङ) प्रिनि, आनथयक प्रिासि िािा  सर्दस्य                           

च) आन्तरिक लेिापिीक्षक                 सर्दस्य सशचव 

 

 

 

२०.२ बैठकिा आिन्रण गिय सक्ि े

सनिनतको संयोिकले आवश्यक्तािनसाि अन्य पर्दानिकािी एवि ्ववज्ञलाई सनिनतको बैठकिा आिन्रण गिय सक्िेछ । 

२०.३ आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि सनिनतले प्रनतवेर्दि पेि गिनयपिे 

आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि  सनिनतले रे्दिायका ववषयिा नियनित रुपिा अिनगिि गिी सनिाि गिनयपिे रे्दशिएका 
ववषयिा आफ्िो सनझाव सवित रैिानसक रुपिा काययपानलकािा प्रनतवेर्दि पेि गिनयपिे छः 

क) आन्तरिक नियन्रण प्रणालीको कायायन्वयि अवस्था, 

ि) ववत्तीय िोशिि न्यूिीकिण गिय गरिएको प्रवन्ि,  

ग) तयाि भएका ववत्तीय ववविणको ववश्वसिीयता,  

घ) बेरुिन फर्छ्यौटको प्रगनत,  

ङ) िीनत, कािूि, िापर्दण्डको परिपालिा,  

च) कायायलयवाट सम्पादर्दत काययको र्दक्षता एवि ्प्रभावकारिता, 

छ) निकायगत अन्तिसम्वन्ि ि सिन्वय,  

ि) र्दण्ड ि पनिस्काि िीनतको पयायप्तता, 

झ) सनिनतले आवश्यक रे्दिेका अन्य ववषयिरु । 

२०.४  वडास्तिीय आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि सनिनतः  

वडा कायायलयबाट सञ्चालि िनिे ववकास नििायण तथा सेवा प्रवाि प्रभावकािी भए िभएको अिनगिि गिय वडा तििा रे्दिाय 
विोशििको वडा स्तिीय आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि सनिनत िििे छः    



 

 

क) वडाध्यक्ष                                  संयोिक                                

ि) िविला वडासर्दस्य १ ििा   सर्दस्य    

ग)  वडासशचव                               सर्दस्य सशचव  

सनिनतको संयोिकले आवश्यकतािनसाि अन्य पर्दानिकािी एवि ्ववज्ञलाई सनिनतको बैठकिा आिन्रण गिय सक्िछे । 

२०.५ वडास्तिीय आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि सनिनतले आफूले सम्पार्दि गिेको कायय ि सनिािका ववषयिा 
आवश्यक सनझावसवितको प्रनतवेर्दि दै्विानसकरुपिा आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि सनिनतसिक्ष पेि गिनयपिछे । 
यसिी प्राप्त भएको प्रनतवेर्दििा उललेि भएका ववषयिरु िध्य ेआन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि  सनिनतले उशचत 
ठिर् याएका ववषयिरु आफ्िो प्रनतवेर्दििा सिावेि गिेछ । 

वडास्तिीय आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि  सनिनतले अिनगिि गर्दाय रे्दिायका ववषयिा केशन्ित िनिनपिेछः 

क) आन्तरिक नियन्रण प्रणालीको कायायन्वयि अवस्था, 

ि) ववत्तीय िोशिि न्यूिीकिण गिय गरिएको प्रवन्ि,  

ग) बेरुिन फर्छ्यौटको प्रगनत,  

घ) िीनत, कािूि, िापर्दण्डको परिपालिा,  

ङ) कायायलयवाट सम्पादर्दत काययको र्दक्षता एवि ्प्रभावकारिता, 

च) निकायगत अन्तिसम्वन्ि ि सिन्वय,  

छ) र्दण्ड ि पनिस्काि िीनतको पयायप्तता, 

ि) सनिनतले आवश्यक रे्दिकेा अन्य ववषयिरु । 

आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगििका लानग प्रयोग गरिि ेढााँचा अिनसूची (२) िा तोवकए बिोशिि िनिेछ । 

२०.६ आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि सनिनतको बैठक सम्बन्िी व्यवस्था 

• आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि सनिनतको बैठक संयोिकले बोलाउिेछ । 

• यस्तो बैठक एक आनथयक वषयिा कशम्तिा चाि पटक बस्िेछ साथै एक बैठक ि अको बैठकबीचको सिय तीि 
िवििाभन्र्दा बढी ििनिे गिी आयोििा गिनयपिेछ । 

• वडास्तिीय आन्तरिक नियन्रण प्रणाली अिनगिि सनिनतको बैठक दै्विानसक रुपिा बस्िेछ । 

• सनिनतको निणयय सवयसम्िनतको आिाििा िनिेछ । 

• सवयसम्िनत कायि िनि िसकेिा बिनितद्वािा सनिनतको निणयय िनिेछ । 

• सनिनतको निणयय संयोिकले प्रिाशणत गिेछ । 

• बैठकको निणयय पनशस्तका तयाि गिी सनिशक्षत िाख्ने, प्रनतवेर्दि गिे ि सनिनतको निणयय कायायन्वयिका लानग सिन्वय 
गिे शिम्िेवािी सर्दस्य—सशचवको िनिेछ । 



 

 

२१.  आन्तरिक नियन्रण प्रणाली सम्बन्धी तानलम ि क्षमता नवकास 

• आन्तरिक ननयन्रण प्रणालीको कायाुन्वयनको लानग पिानधकािी एवम् कमुचािीहरुको क्षमता नवकासका लानग आवश्यक 

तानलमको व्यवस्था गरिनेछ । 

• यो प्रणाली कायाुन्वयनको लानग सूचना एवम् तथ्याङ्क सङ्कलन, नवशे्लषण एवम् प्रनतवेिनको नननमि सूचना प्रनवनधको 

प्रयोग गनु सनकनेछ ।   

• तानलम ि क्षमता नवकास आवश्यक स्रोत वानषुक कायुिम तथा बर्ेटमा समावेर् गने िानयत्व कायुपानलकाको हुनेछ 

• गाउँ/नगिपानलकाले यस कायुका लानग अन्य संस्था वा ननकायको सहयोग समेत प्राप्त गनु सक्नेछ । 

 

२२. आन्तरिक नियन्रण प्रणाली कायययोििाको ढााँचा  

गाउाँ वा िगिपानलकाले रे्दिाय बिोशििको ढााँचािा आन्तरिक नियन्रण प्रणाली कायययोििा तयाि गिी सो को यस 
निरे्दशिकािा उललेि भए बिोशिि आवनिक अिनगिि गिे व्यवस्था निलाउिन पिेछ । 

(क) निकायको िाि ि ठेगािा 

(ि) निकायको िूल उदे्दश्य  

नस .िं  कृयाकलापको 
ववविण 

अन्तिनििीत 
िोशिििरु 

 

नियन्रणका 
कृयाकलाप ि  प्रकृया 

शिम्िेवाि व्यशक्त 
वा निकाय 

संचाि ि 
सिन्वय 

अिनगिि एवं 
िूलयाकंि 

१ .०१  यस िण्डिा िूल 
उदे्दश्य िानसल गिय 
संचालि गरििे 
प्रिनि 
कृयाकलापिरु 
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िोट यो ढााँचािा निकायगत कािको प्रकृनत अिनरुप आवश्यक ििलिरु  थपघट गिय सवकिेछ । 

 



 

 

२३. थपघट ि िेिफेिः   यस निरे्दशिकाको कायायन्वयिको िििा कन िै बािा अविोि ि अस्पिता भएिा त्यस्तो बािा 
अडचि फन काउिे प्रयोििका लानग काययपानलकाले यस निरे्दशिकािा आवश्यकता अिनसाि थपघट, व्याख्या, संिोिि वा 
िेिफेि गिय सक्िछे ।  

२४. प्रचनलत कािूि बिोशिि िनिे:   यस निरे्दशिकाको कन ि ैप्राविाि प्रचनलत काििू बिोशिि एवि ्स्थािीय सिकाि 
सञ्चालि  ऐि, २०७४ संग बाशझएिा बाशझएको िर्दसम्ि अिान्य िनिेछ । 

  

 


