
cg';"rL- @ 

-bkmf $ tyf cg;"rL–! sf] efu–@ ;Fu ;DalGwt_ 

 

  

 

h}ldgL gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M ^           ;+VofM !          ldltM @)&*÷!!÷!! 

 

efu–@ 

आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी ननदेशिका,२०७८ 

h}ldgL gu/kflnsf 



                  h}ldgL gu/kflnsf    :yflgo /fhkq       v08M ^           ;+VofM !           ldltM @)&*÷!!÷!!  

 
 

2 

 

जैशभनी नगयऩाशरकाको आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी ननदेशिका,२०७८ 

प्रस्तावना 

मस नगयऩाशरकाफाट सम्ऩादन गरयने कामय शभतब्ममी, प्रबावकायी, ननमशभतता य कामयदऺताउदेश्म ढॊगफाट 
सम्ऩादन गनय, ववत्तीम प्रनतवेदन प्रणारीराई ववश्वसनीम फनाउन तथा प्रचशरत कानून फभोजजभ 
कामयसम्ऩादन गनय आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी तमाय गयी कामायन्वमन गयन ु्ऩने बएको य आन्तरयक 
ननमन्रण प्रणारी तमाय गदाय जैशभनी नगयऩाशरकाको काभको प्रकृनत अन रुऩ ननमन्रणको वातावयण, जोखिभ 
ऺेरको ऩहहचान,ननमन्रणका गनतववधध,  स चनाको आदान प्रदान, अन गभन तथा भूलमाॊकनजस्ता बफषमराई 
सभेट्न  ऩने बएकोरे स्थानीम सयकाय  हदग्दियन,२०७८ फभोजजभ  सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ एवॊ 
स्थानीम तहको आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी तजजभुा  मो ननदेशिका तज यभा गरयएको छ ।   

१.१ सक्ऺॊप्त नाभ य प्रायम्ब  

 (क) मस ननदेशिकाको नाभ “जैशभनी नगयऩाशरकाको आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी ननदेशिका, २०७८” यहेको छ ।   

 (ख) मो ननदेशिका जैशभनी नगयऩाशरकाको कामऩुाशरकाफाट स्वीकृत बए अनजसाय २०७८-१०-१६ 

गतेदेखख राग हूनेछ ।  
१.२ ऩरयबाषा ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथ ुनरागेभा मस ननदेशिकाभा   
(क) “अधधकाय प्राप्त अधधकायी” बन्नारे नगयऩाशरकाभा रागज हूने प्रचशरत ऐन ननमभावरी फभोजजभ कज नै 

काम ुगन ुअधधकायप्राप्त अधधकायी सम्झनजऩछु ।   
(ख) “प्रभजख” बन्नारे नगयऩाशरकाको प्रभजखराई सम्झनज ऩछु ।   

(ग) “अजन्तभ रेखाऩयीऺण” बन्नारे नेऩारको सॊववधानको धाया २४१, रेखाऩयीऺण ऐन २०७५ को दपा ३ 
य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४को दपा ७७ फभोजजभ भहारेखाऩयीऺकको कामाुरमफाट 
हजन ेरेखाऩयीऺण सम्झनज ऩदुछ ।  

(घ) “आन्तरयक ननमन्रण” बन्नारे ननकामरे आफ्नो उदेश्म प्राप्तीको राधग कामसुञ्चारनभा हजन े
जोखखभहरुको ऩहहचान य नतनको सम्वोन्धन गने कामरुाई सम्झनज ऩदुछ ।  

(ङ) “आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी” बन्नारे आन्तरयक ननमन्रण कामरुाई ब्मवजस्थत गन ु ननभाुण 
गरयएको प्रणारीराई सम्झनज ऩदुछ ।  

(च) “आन्तरयक रेखाऩयीऺण” बन्नारे गाउॉऩाशरका वा नगयऩाशरकाको तोएकएको आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण िाखा वा उक्त िाखाका कभुचायीफाट हजने रेखा तथा अन्म कायोवाय य सो सॊग 
सम्वजन्धत कागजात एवॊ प्रएिमाको जाॊच, ऩयीऺण, ववश्रेषणको काम ुसम्झनज ऩदुछ ।   

(छ) “एक तह भाधथको अधधकायी” बन्नारे                           छ) ''एक तह भाधथको अधधकायी'' बन्नारे वडा सधचव वा िाखा/भहािाखा/ववबागीम प्रभजखको हकभा 
प्रभजख    

प्रिासकीम अधधकृत, प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतको हकभा नगयऩाशरकाको प्रभजख य  नगयऩाशरकाको 
प्रभजखको हकभा नगयकामऩुाशरका सम्झनज ऩछु ।   
(ज) “ऐन बन्नारे नगयऩाशरका रागू बएको प्रचशरत ऐन सम्झनज ऩछु ।  
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(झ) “कामऩुाशरका” बन्नारे वा नगयकामऩुाशरका सम्झनज ऩछु ।  
(ञ) “कामाुरम” बन्नारे नगयकामऩुाशरकाको कामाुरम सम्झनज ऩछु।   
(ट) “कामाुरम प्रभजख” बन्नारे नगयऩाशरकाको प्रभजख िासकीम अधधकृतको रुऩभा काभ 
गने प्रिासकीम प्रभजख वा सो काभ गन ुतोएकएको ऩदाधधकायी वा ब्मजक्त सम्झनज ऩदुछ ।  

(ठ) “कोष” बन्नारे नगयऩाशरकाको स्थानीम सजञ्चत कोष सम्झनज ऩछु य सो िब्दरे कानजन फभोजजभ 
स्थाऩना बएका अन्म स्थानीम कोषराई सभेत जनाउॉछ ।   

(ड) “कोष तथा रेखा ननमन्रक कामाुरम” बन्नारे भहारेखा ननमन्रक कामाुरम अन्तगतुको जजल्राजस्थत 
कोष तथा रेखा ननमन्रक कामाुरम सम्झनज ऩछु ।   

(ढ) “जजम्भेवाय व्मजक्त” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ फभोजजभ काम ु सञ्चारन गन,े 

जजम्भा शरने, खच ुगने, रेखा याख्ने, प्रनतवेदन गन,े आन्तरयक वा अजन्तभ रेखाऩयीऺण गयाई फेरुजज 
पछ्र्मौट गन ेगयाउन,े सयकायी नगदी जजन्सी असर उऩय गने गयाउने तथा दाखखरा गने वा गयाउन े
कतवु्म बएको ब्मजक्त सॊम्झन ऩछु ।   

(ण) “जोखखभ” बन्नारे ननकामको उदेश्म प्राप्तीराई वाधा ऩजमाुउन सक्न े कज नै एिरयमाकराऩ वा घटना 
हजनसक्ने सॊम्बावनाराई फजझाउॊदछ ।  

(त) “प्रभजख प्रिासकीम अधधकृत” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ 
वभोजजभको प्रभजख प्रिासकीम अधधकृत सम्झनज ऩछु ।   
(थ) “भन्रारम” बन्नारे नेऩार सयकायको सङ्घीम भाशभरा तथा साभान्म प्रिासन भन्रारम 
सम्झनज ऩदुछ ।  

(द) “ववबागीम प्रभजख” बन्नारे नगयऩाशरकाको प्रभजखराई सम्झनज ऩछु  ।   
(ध) “ववत्तीम उत्तयदानमत्व” बन्नारे ववत्त सम्वन्धी प्रनतपरभा सजधाय गनज,ु ववत्तीम अनजिासन, ऩायदशितुा 

तथा जवापदेहहता कामभ गन ु फहन गनज ु ऩने जजम्भेवायी, जवापदेहहता तथा सोफाट प्राप्त हजने 
प्रनतपरप्रनतको उत्तयदानमत्व तथा ऩरयऩारना सम्झनज ऩछु ।  

(न) “ववत्तीम वववयण” बन्नारे स्थानीम तहको राधग स्वीकृत बएको कज नै ननजश्चत अवधधभा बएको 
आधथकु कायोवायको सभजटटगत जस्थनत दिाुउने उदेश्मरे िीषकु सभेत खरज रने गयी तमाय गरयएको 
वववयण सम्झनऩजछु य सो िव्दरे कायोवायको जस्थनत दिाुउने गयी िीषकुका आधायभा वनाइएको फजेट 
अनजभान, ननकािा, खच,ु आम्दानी, दाखखरा य फाॉकी यकभ सभेत खजराइएको प्राप्ती य बजक्तानी वववयण 
य सोसॉग सम्वजन्धत रेखा, हटप्ऩणी य खजरासा सभेतराई जनाउॉछ ।  

(ऩ) “वेरुजज'' बन्नारे प्रचशरत कानजन फभोजजभ ऩजमाुउनज ऩनेयीत नऩजमाुई कायोवाय गयेको वा याख्नज ऩने   

रेखा नयाखेको तथा अननमशभत वा वेभजनाशसफ तरयकारे आधथकु कायोवाय गयेको बनी रेखाऩयीऺण 
गदा ु 

औल्माइएको वा ठहमाुइको कायोवाय सम्झनज ऩदुछ ।   

(प) “सॊऩयीऺण” बन्नारे आन्तरयक वा अजन्तभ रे       प) सॊऩयीऺण प्रनतवेदन बन्नारे आन्तरयक वा अजन्तभ रेखाऩयीऺण प्रनतवेदनभा औॊल्माइएको फेरुजजको 
सम्फन्धभा ऩेि हजन आएका स्ऩटटीकयण वा प्रनतएिमा साथ सॊरग्न प्रभाण तथा कागजातको 
आधायभा गरयने पछ्र्मौट सम्वन्धी कामरुाई सम्झनज ऩछु ।   
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१.३ आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीको उदेश्म :- नगयऩाशरकारे देहामको उदेश्म प्राजप्तको राधग आन्तरयक  ननमन्रण 
प्रणारीको तज यभा गयेको छ,  

•  काम ुसञ्चारनराई व्मवजस्थत, शसरशसराफद्ध य ननमशभत गनज,ु  
•  स्रोत साधन तथा सम्ऩवत्तको उऩमोगभा ननमशभतता, शभतव्मनमता, कामदुऺता य प्रबावकारयता 
ल्माउनज, प्रचशरत ऐन, ननमभ रगामतका काननी व्मवस्था तथा कामवुवधधको ऩरयऩारना गयाउनज, 
•  स्रोत साधन तथा सम्ऩवत्तको अऩब्मम, दरुऩमोग य हानी नोक्सानी हजनफाट योक्नज  
 ववत्तीम वववयणको ववश्वसनीमता, य गजणस्तरयमता य प्रबावकारयता अशबवद्धध ृगयनज,  

•  ववत्तीम जजम्भेवायी तथा अनजिासन कामभ गयी ववत्तीम ऩायदशितुा य जवापदेही प्रवदु्धन गयनज र  
१.४ आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी कामायन्वमनका आधाय्  नगयऩाशरकारे आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीको 
तजजभुार  गदाु देहामका नीनतगत एवभ कानजनी व्मवस्थाहरुराई आधायको रुऩभा शरएको छ,  

 (क) नेऩारको सॊववधान  

 (ख) स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन,२०७४  

 (ग) नगयऩाशरकाको आधथकु कामवुवधध तथा ववत्तीम उत्तयदानमत्व ऐन य आधथकु कामवुवधध तथा 
ववत्तीम उत्तयदानमत्व ननमभावरी   
 (घ) सावजुननक खरयद ऐन,२०६३ य ऩाशरकाको सावजुननक खरयद ननमभावरी  
 (ङ) सजचनाको हक सम्फन्धी ऐन,२०६४ य सजचनाको हक सम्फन्धी ननमभावरी,२०६५  

 (च) रेखाऩयीऺण ऐन,२०७५  

 (छ) कभचुायी सभामोजन ऐन,२०७५  

(ज) भ्रटटाचाय ननवायण ऐन,२०५९  

(झ) सॊघ प्रदेि य स्थानीम तह सभन्वम तथा अन्तयसम्फन्ध ऐन,२०७७ एवभ सॊघ प्रदेि य स्थानीम तह 
सभन्वम तथा अन्तयसम्फन्ध ननमभावरी,२०७७  

(ञ) भहारेखा ऩयीऺकद्वाया स्वीकृत पायाभहरु (भ.रे.ऩ. पायाभहरु)  
(ट) सयकायी कायोवाय ननदेशिका, २०७६  

(ठ) एकीकृत अधथकु सॊके त तथा फगॉकयण य व्माख्मा,२०७४ (दोश्रो ऩरयभाजनु सहहत)  
(ड) स्थानीम तहको वावषुक मोजना तथा फजेट तजजभुा हदग्दिनु, २०७५   

 (ढ) स्थानीम तहभा फजेट तजजभुा, कामाुन्वमन, आधथकु ब्मवस्थाऩन तथा सम्ऩवत्त हस्तान्तयण 
सम्फन्धी ननदेशिका, २०७४  

 (ण) स्थानीम तहको रेखाऩयीऺण भागदुिनु, २०७४  

 (त) नगयऩाशरकाको याजश्व सजधाय काममुोजना तजजभुा हदग्दिनु, २०७६  

 (थ) नगयऩाशरका ववऩद ब्मवस्थाऩन कोष (सञ्चारन) कामवुवधध, २०७.. 
 (द) नगय कामऩुाशरका (कामसुम्ऩादन) ननमभावरी, २०७..  
 (ध) स्थानीम सजञ्चत कोष ब्मवस्थाऩन प्रणारी (सजर) 
 (न) आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी सम्फन्धी अन्म ननकामका प्रचशरत याजटटम एवभ अन्तयाजटिम 
अभ्मासहरु  
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१.५ आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीका ऺेर :  

नगयऩाशरकाको आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीभा देहामको ववषम ऺेरहरु सभेहटएको छ  

(क) सॊगठनात्भक सॊयचना, जनिजक्त व्मवस्थाऩन तथा नैनतक आचयण ननमन्रण  

(ख) सजिासन, सेवा प्रवाह य प्रिासननक कामकुो ननमन्रण   

(ग) सजचना तथा सॊञ्चाय, अशबरेखीकयण य प्रनतवेदन सम्वन्धी ननमन्रण  

(घ) सजचना तथा सॊञ्चाय, अशबरेखीकयण य प्रनतवेदन सम्वन्धी ननमन्रण  

(ड) ननयीऺण, सऩयीवेऺण य अनजगभन तथा भजल्माकॊ न   

(च) याजश्व तथा प्राप्त हजनऩजने हहसावको ननमन्रण  

(छ) फजेट तथा कामिुभ तजजभुा, स्वीकृती, ननकािा य यकभान्तय ननमन्रण  

(ज) फजेट खच ुतथा ऩेश्कीको ननमन्रण  

(झ) फैक खाता सॊञ्चारन, हहसाव शबडान, बजक्तानी ननमन्रण  

(ञ) अनजदान प्राप्ती तथा उऩमोग सम्वन्धी ननमन्रण  

 (ट) प्रिासननक खच,ु तरव तथा सजववधा य सवायी साधन तथा उऩकयणको उऩमोग   

(ठ) खरयद कामकुो ननमन्रण—भारसाभान खरयद, ननभाुण काम ुतथा सेवा खरयद  

(ड) प्रनतवद्धता खच ुतथा बजक्तानी हदन फाॊकी हहसाव सम्वन्धी ननमन्रण  

(ढ) आकजस्भक तथा दैवी प्रकोऩको अवस्थाको खचनुनमन्रण  

(ण) सम्ऩवत्त, तथा जजन्सी व्मवस्थाऩन सम्वन्धी ननमन्रण  

(त) धयौटी कायोवाय तथा कोष सञ्चारनको ननमन्रण  

(थ) रेखाकॊ न तथा रेखा सफ्टवेमयको सञ्चारन य ववत्तीम प्रनतवेदन सम्वन्धी ननमन्रण  

(द) जनसहबाधगता य सावजुननक जवापदेहहता  
(ध) रेखाऩयीऺण तथा फेरुजज पछ्र्ुमौट सम्वन्धी ननमन्रण  

नोट : गाउॉ  तथा नगयऩाशरकाहरुरे आ—आफ्नो आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी तमाय गदाु काभको प्रकृनत 
अनजरुऩ   

भाधथका ववषम ऺेरहरुभा आवश्मकता अनजसाय थऩघट गन ुसक्नेछन । 

२. सगठनात्भक सयॊचना , जनिजतत व्मवस्थाऩन एवभ नैनतकता य आचायसहहॊता  
२.१ सगठनात्भक सयॊचना  

१. सङ्गठनात्भक सयॊ चना ननभायण गदायदेहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  सङ्गठनात्भक सॊयचना ननभाुण गदाु नगयऩाशरकाको उदेश्म ऩरयऩनतू ु हजने गयी 

ननभाुण गरयनेछ   

२. सङ्गठनात्भक सयॊचना ननभायण गदाय भ ख्म रुऩभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेछन ु् 
•  सङ्गठनात्भक सॊयचना तमाय गदाु कामफुोझ य आमको ववश्रेषण नगयी फोखझरो 
सॊयचना  तमाय हजन सक्न े 
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•  व्मजक्तगत स्वाथ ुय सम्वन्धको आधायभा सङ्गठन सॊयचना तमाय हजन सक्न े

•  सङ्गठनको उदेश्म ऩजनत ुको राधग आवश्मक ऩजण ुसॊयचना तमाय नहजन सक्ने  
•  सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण प्रनतवेदन सबाफाट स्वीकृत नगयी कामाुन्वमन हजन सक्न े

३. सॊठनात्भक सयॊचना ननभायण गदाय देहामका प्रकृमा अऩनाइनेछ ।  
•  नगयऩाशरकाको सङ्गठन सॊयचना तथा दयवन्दीको अध्ममन गदाु आफ्नो कामफुोझ य याजस्व 
ऺभता सभेतराई ववश्रेषण गयी सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण गरयनेछ ।   
•  प्रिासननक खचकुो सीभा ऩारना हजने गयी सॊगठन सॊयचना स्वीकृत गरयनेछ ।  
•  सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण गयाउॉदा ववषमगत िाखा य वडा कामाुरम सहहतको ऩजण ु
सङ्गठन सॊयचना सहबाधगताभजरक ववधधफाट तमाय गरयनेछ ।   
•  सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण गदाु सङ्घीम य प्रदेि कानजन तथा भाऩदण्डको ऩारना गरयनछे  

•  सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण प्रनतवेदन सबाफाट अननवाम ुरुऩभा स्वीकृत गयाइनेछ ।   

४. सॊगठनात्भक सयॊचना ननभायणको भ ख्म जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य कामयऩाशरकाको 
ह नेछ ।  

५. स्वीकृत सङ्गठन सयॊ चना सावयजननक गयी भन्रारम य प्रदेि भ ख्म भन्री तथा 
भजन्रऩरयषद्को  कामायरमभा ऩठाइनेछ ।  

६. जजलरा सभन्वम सशभनत तथा स्थानीम तहको स िासन सशभनतफाट सङ्गठनात्भक सयॊचना   
  ननभायण कामयको अन गभन गयाइनेछ ।   
२.२ जनिजतत व्मवस्थाऩन  

१. सॊगठनात्भक सयॊचना ननभायण गदाय देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  स्वीकृत दयवन्दीको रयक्त ऩदभा ऩरयऩनतू ुगरयनछे ।   
•  कभचुायीको मोग्मता, ऺभता य रुचीको आधायभा ऩदस्थाऩन गरयनेछ ।  
•  प्रचशरत कानजन ववऩरयत कभचुायी काजभा याखखने छैन ।  
•  कामसुम्ऩादनभा आधारयत बई प्रोत्साहन, ऩजयस्काय तथा दण्डको ब्मवस्था रागज गरयनेछ ।  

२. जनिजतत व्मवस्थाऩन गदायदेहामका जोखिभहरु ह न सतनेछ  

•  जनिजक्त व्मवस्थाऩन मोजना तमाय नगरयन े  

•  प्रदेि रोकसेवा आमोगभा रयक्त ऩद भाग नगन े।   
•  दयफन्दी नबएको स्थानभा कानजनी व्मवस्था बएबन्दा फढी अवधधको कभुचायी काजभा याख्ने  
•  कभचुायीको मोग्मता, ऺभता य रुधचफाये जानकायी नयाखी ऩदस्थाऩन गरयने ।  
•  सम्ऩकु सम्फन्ध य आस्थाको आधायभा कभचुायीको ऩदस्थाऩना हजने ।  

३. जनिजतत व्मवस्थाऩन तथा ऩदऩूनत य गदायदेहामका प्रकृमाहरु अऩनाउन  ऩनेछ । 
 •  जनिजक्त व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गरयनेछ ।   
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•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतको ऩद रयक्त बए तत्कारै सङ्घीम भाशभरा तथा साभान्म प्रिासन 
भन्रारमभा अनजयोध गरयनेछ । 
•  प्रदेि रोकसेवा आमोगभा ऩदऩनतू ुको राधग सभमभै अनजयोध गयी ऩठाइनेछ । 
•  कभचुायीहरुको ऩदस्थाऩन गदाु िैक्षऺक मोग्मता, ताशरभ, अनजबव आहदराई दृजटटगत गयी  उऩमजक्त 
व्मजक्त उऩमजक्त स्थानभा ऩदस्थाऩन गरयनेछ ।   

•  कभचुायी ननमजजक्त वा ऩदस्थाऩन गदाु अननवाम ुरुऩभा कामवुववयण हदने व्मवस्था गरयनेछ । • स्वीकृत 
दयफन्दीको ऩदभा भार कानजनभा बएको व्मवस्था फभोजजभ सभम तोकी कभुचायीराई काजभा खटाइनेछ ।  

४. ऩदऩूनत य तथा जनिजतत व्मवस्थाऩन गने प्रभ ि दानमत्व प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य कामयऩाशरकाको 
ह नेछ । मस सम्फन्धी प्रभ ि क्रिमाकराऩकहरु य वववयण अद्मावधधक  गयी वेवसाइटभा याखिनेछ ।  
५. ऩदऩूनत य तथा जनिजतत व्मवस्थाऩन सम्फन्धी प्रभ ि क्रिमाकराऩकाहरुको अन गभन य भूलमाङ्कन 
स िासन सशभनतरे गनेछ ।  

२.३ नैनतकता य आचायसहहॊताका  

१. नैनतकता य आचायसहहॊ ताका सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरभेवन गरयनेछ •  ऩदाधधकायीको 
आचायसॊहहता य कभचुायीको ऩेिागत आचायसॊहहता तमाय गयी उल्रङ्घनको अवस्थाभा कानजन 
फभोजजभ कायवाही गरयनेछ ।   
२. नैनतकता य आचायसहहॊ ता ऩारनाका सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेछन ु्  
•  स्थानीम तहका ऩदाधधकायी य कभचुायीहरुको आचायसॊहहता तमाय नगरयन े।  
•  स्वीकृत बएको आचायसॊहहता रागज नगरयन े 

•  आचयण ऩारनाको अनजगभन गने सॊमन्र स्थाऩना नगरयने ।  
•  आचयण उल्रङ्घन बएता ऩनन कायवाही नहजने ।  

३. नैनतकता य आचायसहहॊ ता ऩारनाका सम्फन्धभा देहामका प्रकृमाहरु अऩनाइनेछ । •  ऩदाधधकायीको 
आचायसॊहहता स्वीकृत गयाई वेबसाइट भापुत सावजुननक गरयनेछ । •  ऩदाधधकायीरे आफ्नो सम्ऩवत्त 
वववयण सावजुननक गनजऩुनेछ ।   
•  आचायसॊहहता ऩरयऩारनाको अवस्था भजल्माङ्कनका सचकहरु सभेत तमाय गरयनेछ ।   
•  ऩदाधधकायी य जनिजक्तराई आचायसॊहहता ऩारना गने प्रनतवद्धता ऩरभा हस्ताऺय गने गयाउने य सोको 
अशबरेख याख्न ेब्मफस्था सभेत शभराइनेछ ।  
•  ननजी स्वाथ ुगाॉशसएको ववषमसॉग सम्फजन्धत ननणमुभा सहबागी नहजने व्मवस्था शभराइनेछ ।   
•  आचयणहरु उल्रङ्घन गये, नगयेको सम्वन्धभा जाॉचफजझ तथा अनजगभन गनज ु सजिासन सशभनतरे 
अनजगभन गने व्मवस्था शभराइनेछ ।  
•  आचयण उल्रङ्घन सम्वन्धी गनासा वा उजजयीहरु उजजयी ऩेटीका/अन्म ववद्धजनतम भाध्मभफाट जानकायी 
प्राप्त गयी सजचना वा ऩटृठऩोषण गने ब्मवस्था शभराइनेछ । 
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•  आचायसॊहहता उल्रॊघन सम्वन्धी अशबरेख याखी प्रचशरत कानजन फभोजजभ कायवाही गन े
गयाउने ब्मवस्था गरयनेछ ।  
•  तेस्रो ऩऺ वा सावजुननक सजनजवाइ भापुत आचायसॊहहताको वावषकु अनजगभन गने व्मवस्था शभराइनेछ ।  
४. स्वीकृत आचायसहहॊ ता तथा तेस्रो ऩऺफाट बएको अन गभनको प्रनतवेदन वेफसाइटभा  याखिनेछ ।  
५. स िासन सशभनतरे आचायसहहॊता कामायन्वमन सम्फन्धभा आवश्मक अन गभन गयी ननदेिन हदनेछ ।  
३. सेवा प्रवाह य प्रिासननक ननणयम प्रकृमा  

३.१ सेवा प्रवाह  

१. सेवा प्रवाह सम्फन्धी व्मवस्था शभराउन देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  सजिासनका ननजम्त प्रबावकायी सेवा प्रवाहको व्मवस्था शभराइने छ ।  

२. सेवा प्रवाह प्रबावकायी फनाउने सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतने देखिन्छ ।  
•  आवश्मक सजचना सहहतको अद्मावधधक नागरयक फडाऩर सवैरे देख्न ेस्थानभा नयाखखने ।  
•  कहठनाई बोगेका खास वगकुा जनताको घयदैरोभा सेवा प्रवाहको व्मवस्था नगरयने ।  
•  घभज रती सेवा सजगभ य सहज ठाउॉभा भार गरयन सक्ने ।  
•  सावजुननक उत्तयदानमत्व अशबवदृ्धध सम्फन्धी काननी व्मवस्था नगरयने । 
•  सेवाको सभम तथा रागत फढी राग्ने हढराससज रती, अनजधचत रेनदेन हजन सक्न े 

 ३. सेवा प्रवाह प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  नागरयक फडाऩर कामऩुाशरकाको कामाुरम, वडा कामाुरम य ववषमगत कामाुरमको ऩरयसय शबर सवैरे 
देख्न ेउऩमजक्त स्थानभा याख्न ेब्मवस्था शभराइनेछ ।  
•  सम्बव बएसम्भ डडजजटर नागरयक फडाऩरको व्मवस्था गरयनेछ ।  
•  नागरयक फडाऩरभा ऺनतऩनतू ुसम्वन्धी ब्मवस्था सभेत िजरुवात गरयनेछ ।  
•  सवै प्रनत शिटट व्मवहाय गरयनेछ ।  
•  सेवाग्राही प्रनत भमाुहदत य सभान व्मवहाय गरयनछे ।  
•  सेवाग्राहीराई बेदबाव नगयी सेवा प्रदान गरयनछे ।  
•  सेवा प्रवाहको भाऩदण्ड य कामवुवधध तमाय गयी ऩायदशितुा कामभ गरयनेछ ।  
•  घभज रती सेवा सञ्चारन सम्फन्धी काननी व्मवस्था गरयनेछ ।  
•  कामाुरमफाट टाढा यहेका सभदाम वा जनता, सेवा प्राप्त गन ुकहठनाई बोधगयहेका सेवाग्राही,   
वऩछडडएका ऺेरको वगकुा सेवाग्राहीराई वविषे ध्मान हदइनेछ ।  
•  घभज रती सेवा वा सजचना प्रववधधको प्रमोगफाट सेवाप्रवाहभा सयर य सहज ऩहजॉचको व्मवस्था गरयनेछ ।   
•  सावजुननक सम्ऩवत्तको सॊयऺण य सम्वदु्धनभा जोड हदइनेछ ।  
•  साभाजजक ऩयीऺण, सावजुननक ऩयीऺण, सावजुननक सजनजवाई जस्ता साभाजजक उत्तयदानमत्व सम्वन्धी 
औजाय अवरम्वन गनजऩुन ेगयी काननी व्मवस्था गरयनेछ ।  
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•  साभाजजक ऩयीऺण तथा सावजुननक ऩयीऺणको आवधधक रुऩभा अनजगभन गने व्मवस्था शभराइनेछ ।  

•  स्रोत साधनको उऩरब्धता य काम ुप्रकृनत सजहाउॉदो ववद्मजनतम सजचना प्रववधधको ववकास गयी प्रमोग गरयनेछ  

•  सेवा प्रवाहकोराधग सङ्घीम वा प्रदेि भन्रारामफाट ववकास गयेको उऩमजक्त प्रववधध बए प्रमोगभा ल्माइनेछ 
। 

•  प्रववधधको भाध्मभफाट सेवा प्रवाह सम्वन्धी तथ्माङ्क य अशबरेख याखखनेछ ।  
४. सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउने प्रभ ि दानमत्व कामयऩाशरकाको ननदेिनभा प्रभ ि  प्रिासकीम अधधकृतको 
ह नेछ ।  

५. सेवा प्रवाह सम्फन्धी भाऩदण्ड नीनत स चना याजऩर य अन्म काभ कायफाही वेफसाइटभा यािी सावयजननक 
गरयनेछ ।  
६. स िासन सशभनतरे सेवा प्रवाह सम्फन्धभा आवश्मक अन गभन गयी ननदेिन हदनेछ ।  

३.२ प्रिासननक ननणयम प्रक्रिमा  
१. प्रिासननक ननणयम प्रक्रिमा प्रबावकायी फनाउन देहामको नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  सावजुननक सेवा प्रवाहराई नछटो छरयतो, ऩायदिॉ, उत्तयदामी य सजचना प्रववधधभैरी फनाइनेछ ।  

२. प्रिासननक ननणयम प्रक्रिमा सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतने देखिन्छ ।   
•  ननणमुको कामवुवधध, सभम य आधाय स्ऩटट नखराई स ुज ुरवेच्छाचायी हहसावरे ननणमु गरयने ।  
•  ननणमुको आधाय तमाय नगयी अननमशभतता य सयकायी हानी नोक्सानी हजने गयी ननणमु गने ।  
•  कामहुरुराई प्राथशभकताको आधायभा वगॉकयण नगरयने ।   
•  ऩदाधधकायी य कभुचायीरे आपै रे गन ुसक्ने काभ नगयी जजम्भेवायी ऩन्छाउने तथा प्रिासननक ननणमुका 
तह फढी हजने ।  

३. प्रिासननक ननणयम प्रक्रिमा प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु अवरम्वन गरयनेछ । 

 •  ननणमु गदाु प्रचशरत कानजन फभोजजभका ननजश्चत कामवुवधध अऩनाइनेछ ।  
•  कानजनभा तोएकए फभोजजभ ननजश्चत सभमावधधशबर ननणमु गने गयाइनेछ ।  
•  ननणमु गदाु प्रचशरत कानजन फभोजजभको आधाय वा अन्म आधाय, ऩजटटमाई तथा कायण स्ऩटट खराउने 
व्मवस्था रागज गरयनेछ ।  
•  अध्मऺ/प्रभजख य प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे ननणमुको उऩमजक्ततावाये ननगयानी य सजऩरयवेऺण 
गरयनेछ   

•  काभको भहत्व अनसाय व ुज गॉकयण गयी काम ुपरु्छमौट गने सभमावधध तोक्न ेय तोएकएको सभम शबर 
काम ुपरु्छमौट गन ुभाऩदण्ड फनाई कामाुन्वन गरयनेछ ।   
•  काम ुपरु्छमौट गने सभम देहाम फभोजजभ गने गयाइनेछ   
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प्राथशभकता  ब्मजतत आपै रे पछ्मौट गने भाधथलरो तहभा ऩेि गयेकोभा सो  तहरे पछ्मौट गने  

तजरुन्त  सोही हदन सोही हदन 

(कामाुरम उठ्ने सभम ऩयेभा कामाुरम खजल्ना साथ) 

अनत जरुयी  ३ हदन शबर  २ हदन शबर 

जरुयी  ५ हदन शबर  २ हदन शबर 

साधायण  १० हदन शबर  ७ हदन शबर 

 

प्रत्मेक कभचुायीको जजम्भेवायी य कामसुम्ऩादन भाऩन गयी भजल्माङ्कन गने ऩद्धनतको ववकास गरयनेछ 
। 
•  ननणमुकताुरे ननणमु कानजनभा तोएकएको ितु तथा ननधाुरयत अवधधशबर यही गये नगयेको अनजगभन य 
भजल्माङ्कन ।   
•  कानजनी जहटरता वा द्ववववधा बएको ववषम फाहेक भाधथल्रो ऩदाधधकायी वा अधधकायी सभऺ ननणमुको 
राधग ऩेि गन ुनऩने ब्मवस्था शभराइनेछ ।  

४ प्रिासननक ननणमु प्रकृमाराई प्रबावकायी फनाउने भखज रम जजम्भेवायी प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतको  हजनेछ ।  
५ प्रिासननक ननणमु प्रकृमाराई प्रबावकायी फनाउने कामकुो अनजगभन कामऩुाशरकाको हजनेछ ।  

४. स चना तथा सञ्चाय, अशबरेिाङ्कन य प्रनतवेदन  

४.१ स चना तथा सञ्चाय  
१. स चना तथा सञ्चाय प्रणारीको उऩमोग सॊदबयभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ  

•  कामाुरमको कामसुम्ऩादनभा प्रबावकारयत एवभ ऩादुशितुा ल्माउन सजचना तथा सञ्चाय प्रणारीको 
उऩमोगभा जोड हदइने छ ।  

२. स चना तथा सञ्चाय प्रणारीको उऩमोग सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतने देखिन्छ ।  

•  व्मवजस्थत सजचना प्रणारीको अबावभा सजम्न्धत ऩऺहई राई सभमभा उधचत जानकायी उऩरब्ध गयाउन 
नसएकने ।   
•  ववश्वसनीम सजचनाको अबावभा काभ कायवाहीभा प्रबावकारयता ल्माउन नसएकने  
•  भहत्वऩजण ुनीनत, ननदेिनवाये जानकायी नहजन सक्ने ।  
•  ववद्मजनतम सञ्चाय भाध्मभ (वेफसाइट) फाट सजचना प्रवाह नगरयने ।  
•  सावजुननक भहत्वका ननणमु तथा प्रनतवेदन सवसुाधायणका राधग सावजुननक नहजन सक्ने ।  
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•  तथ्मभा आधारयत नबएका य अऩजण ुसजचना प्रवाह हजन सक्ने ।  
•  ननणमु तथा सजचना सावजुननक गदाु ववद्मजनतम भाध्मभ प्रमोग नगरयने ।  

 

३. स चना तथा सञ्चाय प्रणारीको उऩमोगराई प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु  अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  प्रववधधभा आधारयत सजचना प्रणारीराई का ुू माुरमशबर तथा भातहतको वडा कामाुरम वा एकाइहरुभा 
सभेत ननमशभत रुऩभा रागज गरयनेछ ।  
•  भहत्वऩजण ुनीनत, ऩरयऩर, ननदेिन, आदेिहरु कामाुरमभा तथा भातहतका वडा य इकाइराई जानकायी गयाउन 
ऩदा ुववद्मजनतम सञ्चाय भाध्मभफाट प्रवाह गरयनेछ ।  
•  कामाुरमफाट भातहतसॉग सजचना तथा सञ्चाय गदाु तथा भातहतका वडा य इकाइफाट कज न ैप्रनतवदेन प्राप्त 
गदाु वा ऩराचाय गदा ुववद्मजनतम सञचाय भाध्मभ प्रमोग गरयनेछ ।   
•  सावजुननक सजचना प्रवाह गदाु ववद्तीम सञ्चाय ऩोटुर (वेफसाइट) भा याख्ने ब्मवस्था शभराइनेछ ।   
•  सजचना य तथ्माड्क कम्प्मूटयभा व्मवजस्थत गरयनेछ ।   
•  सजचना प्रववधधको भाध्मभफाट सेवा प्रवाहको ऩटठऩोषण य गजनासो व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।  
•  आफ्नो वेफऩेज ननभाुण गयी नागरयक फडाऩर, काम ु सञ्चारन कामवुवधध, सेवा प्रवाहसॉग सम्फजन्धत 
सजचनाहरु याखखनेछ ।  
•  सजचना, ऩरयऩर, आदेि, तथ्माङ्क आहद वेफसाइटभा याख्दा अधधकाय प्राप्त अधधकायीफाट  प्रभाखणत गयाई 
याखखनेछ ।   
•  सजचना प्रववधधको सञ्चारनको राधग उऩमजक्त जनिजक्तको व्मवस्था गरयनेछ ।   
•  सजचना प्रववधध सम्फन्धी जनचतेना फढाउन प्रचाय प्रसाय एवभ अन्तयएिमा गरयनेछ ।  
•  ववद्मजनतम सञ्चाय भाध्मभ (इभेर, फ्माक्स आहद) भापुत प्राप्त जानकायी एवभ सजचनाको    
आधायभा ऩनन कायफाही अनघ फढाउने व्मवस्था शभराइनेछ ।   

४. सावजुननक जानकायी गयाउन सजचना अधधकृत य प्रवक्ता तोकी जजम्भेवायी हदइनेछ । 

 ५. प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे सो कामकुो अनजगभन गनेछ ।  
४.२ अशबरेिाङ्कन (डक भेण्टेिन) व्मवस्था  
१. अशबरेिाङ्कन (डक भेण्टेिन) व्मवस्था सदबयभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ । •  कामाुरमको 
भहत्वऩजण ुनीनत, प्रनतवेदन, ननणमु सम्फन्धी कागजातको अशबरेखीकयण  व्मवजस्थत गरयनेछ ।  
•  कामाुरमरे ऩदाधधकायी तथा कभचुायीको फैमजक्तक वववयण तथा अशबरेखहरु सरुक्षऺत याख्ने ब्मवस्था 
गरयनेछ  

२. अशबरेिाङ्कन (डक भेण्टेिन) व्मवस्था सदबय ंॊ भा देहामका जोखिभहरु यहन सतने देखिन्छ ।  

•  भहत्वऩजण ुववषम य कागजातहरु अशबरेखीकयण गन ुउधचत ब्मवस्था नगरयने ।  
•  अशबरेखीकयण अस्ऩटट, अऩजण,ु अप्रभाखणत य अववश्वसनीम हजन सक्ने ।  
•  फैमजक्तक वववयण तथा अशबरेखहरु व्मवजस्थत नहजने ।  
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•  अशबरेख नयहेको वा खोजेको सभमभा नऩाइएका कायण ननणमु प्रएिमाभा सभस्मा एवभ र हढराइ हजने ।  
•  प्रोपाइरभा तमाय नहजन े।  

३. अशबरेिाङ्कन (डक भेण्टेिन) व्मवस्था प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु  अवरम्वन गरयनेछ 
।  

•  भहत्वऩजण ुनीनत, फैठकको ननणमु, ऩरयऩर, वावषुक कामिुभ, वावषकु प्रनतवेदन, सम्झौता, ननदेशिका, भागदुयन, 

मोजना तथा कामिुभ, अध्ममन प्रनतवेदन जस्ता कागजात कानून   

फभोजजभ सरुक्षऺत याख्न अशबरेखाङ्कनको आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।  
•  अशबरेखाङ्कन गने कभचुायी तथा ननजको जजम्भेवायी तोएकनेछ ।  
•  कामाुरम तथा वडा कामाुरमको अशबरेख एकीकयण गन ुएकीकृत ब्मवस्थाऩन सजचना   
प्रणारी (सफ्टवेमय) ववकास गयी भातहतका वडाभा सभेत प्रमोग गने ब्मवस्था  

शभराइनेछ ।  
•  कामाुरमरे देहामका अशबरेख सरुक्षऺत रुऩभा याख्न ेब्मवस्था गनजऩुनेछ –  
o स्वदेिी तथा वैदेशिक अवरोकन भ्रभण, तारीभ वा गोटठीको ववषम, शभनत, अवधध,   

सहबागी रगामतका वववयण ।   
o प्रत्मेक वष ुखच ुबएको ववदा य सजञ्चत यहेको ववदाको वववयण ।   
o कभचुायीको फैमजक्तक वववयण तथा अशबरेख पाइरहरु ।  
o कभचुायीरे ऩाएको दण्ड, ऩजयस्काय य कायवाहीको वववयण ।  
•  प्रचशरत कानजन फभोजजभको ननम्न वववयण तथा प्रनतवेदन तोएकएको ढाॉचाभा तोएकएको समभ सीभाशबर 
तमाय गरयनेछ ।  
•  वस्तजगत  वववयण (प्रोपाइर)   साभाजजक ऩयीऺण प्रनतवेदन रगामत कानजनरे तोकेको अन्म प्रनतवेदन  

४. अशबरेिाङ्कन (डक भेण्टेिन) कामयको भ ख्म जजम्भेवायी सम्फजन्धत िािाका कभयचायीको  ह नेछ ।  
 ५. अशबरेिाङ्कन (डक भेण्टेिन) कामयको अन गभन गने जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम  अधधकृतको ह नेछ ।  
५. ननयीऺण, सऩ यीवेऺण य अन गभन तथा भूलमाङ्कन  

५.१ ननयीऺण, सऩ यीवेऺण  

१. ननयीऺण, सऩ यीवेऺण सॊदबयभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  आफ्नो कामाुरम तथा भातहतका वडा य मोजनाको ननयीऺण गयी त्मसको अशबरेख याख्न ेब्मवस्था गरयनेछ  

•  ननयीऺणको िभभा अननमशभतता देखखएभा आवश्मक कायवाही गरयनेछ ।  
•  मोजना य कामकुॊ भको प्रगनत सभीऺा ननमशभत रुऩभा गरयनेछ । 
२. ननयीऺण, सऩ यीवेऺण सदबय ंॊ भा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ । 
 •  ननयीऺणको िभभा गम्बीय रजटी वा अ रज ननमशभतता बए ऩनन उक्त ववषमको अशबरेख तथा 
प्रनतवेदन  तमाय नगने य आवश्मक कायवाही सभेत नहजने ।  
•  भातहतका सम्ऩूण ुमोजनाको प्रगनतको सभीऺा नहजने ।  
•  प्रगनतको सभीऺा फैठकभा सम्फजन्धत ऩऺहई को सहबाधगता नहजने य प्रनतवेदन सभेत तमाय  नहजने ।  
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•  आधथकु कृमाकराऩहई को ननमशभत सजऩरयवेऺण नहजने ।  
•  आधथकु अननमशभतता तथा भस्मौट हजन सक्ने  
३. ननयीऺण, सऩ यीवेऺणराई प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु अवरम्फन गरयनेछ ।  
•  गाउॉ /नगयऩाशरका अध्मऺ/प्रभजखरे आफ्नो कामाुरम तथा भातहतका वडा य मोजनाको  काभ कायवाही 
सम्वन्धभा कानजनरे तोके फभोजजभ आपै रे वा कज नै ऩदाधधकायीराई   

अजख्तमाय सजजम्ऩई अननवाम ुरुऩभा ननयीऺण गने गयाइनेछ ।   
•  ननयीऺण गदाु प्रचशरत ऐन ननमभ फभोजजभ कामाुरमको प्रिासननक काभ कायवाही, कभचुायी  प्रिासन, रेखा 
तथा अशबरेख, कामिुभ कामाुन्वमन आहद वायेभा जानकायी शरइनेछ ।  •  ननयीऺणको िभभा देखखएको सधाय 
गनजऩुने ववषमको सम्वन्धभा सम्फजन्धतराई भौखखक वा  शरखखत तवयरे ननदेिन हदइनेछ ।   
•  ननयीऺण प्रनतवेदन तमाय गयी अशबरेख याख्न ेय आवश्मकता अनसाय ननदेिन हदइनेछ ।  
•  कज नै व्मजक्तफाट गम्बीय रजटी वा अ रज ननमशभतता बएको वा सम्ऩादन हजनऩजने काभ कायफाही  नगयेको 
ऩाइएभा ननम्नानसाय गरयनेछ ।  
o प्रचशरत कानजन फभोजजभ आपै रे कायफाही गन ुसएकने बए तत्कारै कायफाही गने ।  
o आपै रे कायवाही गन ु नशभल्ने बएभा अधधकाय प्राप्त अधधकायी वा ननकाम सभऺ कायफाहीको राधग 
शसपारयस साथ रेखी ऩठाउने ।  
•  भातहतका मोजनाको प्रगनतको सभीऺा तोएकएको सभम शबर गरयनेछ ।  
•  सभस्माहरु सभाधान गन ुआवश्मक ननदेिन हदइनेछ ।   
•  मोजनाको प्रगनत सभीऺा प्रनतवेदन य ननयीऺण प्रनतवेदन तमाय गरयनेछ ।  
•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे आपै वा भातहतका अधधकृत भापुत कामाुरमको आधथकु प्रिासन 
सञ्चारनको सम्वन्धभा ननमशभत रुऩभा ननयीऺण तथा सजऩरयवेऺण गने गयाइनेछ ।   
•  ननयीऺण तथा सजऩरयवेऺण गदाु भातहतका कामाुरम/इकाइरे आधथकु प्रिासन सञ्चारनभा कानजनको ऩारना 
गये नगयेको जाॉचवजझ गरयनेछ ।  
•  आधथकु अननमशभतता तथा भस्मौट बएको ऩाइएभा तत्कार कामवुाहीको प्रकृमा अनघ फढाइनेछ ।  

४. ननयीऺण य सजऩरयवेऺण गने भखज रम जजम्भेवायी प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतको हजनेछ ।  
५. नगयऩाशरका प्रभजखरे आपनो कामाुरम तथा भातहतका वडा कामाुरमहरुको काभ  कायफाहीको अनजगभन 
गनेछ । 
५.२ अन गभन तथा भूलमाङ्कन  

१. अन गभन तथा भूलमाङ्कन सॊदबयभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  मोजनाको अनजगभन गनजकुो राधग कानजन फभोजजभ अनजगभन तथा सजऩरयवेऺ ण सशभनत गठन गरयनेछ ।  
•  आपनो तथा भातहतको वडा कामाुरमको आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी कामाुन्वमनवाये अनजगभन गरयनेछ ।  
•  फढी रागत बएका मोजनाको प्रबाव भजल्माङ्कन गरयनेछ ।  
२. अन गभन तथा भूलमाङ्कन सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ  

•  कानजन फभोजजभ अनजगभन तथा सजऩरयवेऺण सशभनत गठन नगरयने ।  
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•  गठन गरयएका सशभनत कृमािीर नहजने ।  
•  अनजगभन ननदेशिका/ कामवुवधध तमाय नगरयने ।  
•  अनजगभन काममुोजना तथा सचकहरु तमाय नगरयने ।   
•  अनजगभन   ननदेशिका कामवुवधध /को कामाुन्वमन नहजने ।  
•  आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी कामाुन्वमनको प्रबावकायीतावाये ननमशभत अनजगभन नगरयने ।   
•  अनजगभन गदाु तोएकएको ऩयीऺण सची प्रमोग नहने ।   
•  प्रबाव भजल्माङ्कन गयनज ऩ र ने मोजनाको भजल्माङ्कन नगरयने ।  
•  प्रबाव भजल्माङ्कनफाट आएका सजझावहरु कामाुन्वमन नहजने ।  

३. ननयीऺण, सऩ यीवेऺणराई प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु अवरम्फन गरयनेछ ।  

•  मोजना तथा कामिुभको अनजगभन गयी ऩटृठऩोषण गनकुो राधग अनजगभन तथा सजऩरयवेऺण  सशभनत 
गठन गरयनेछ ।  
•  मस्तो सशभनत गठन गदाु उऩाध्मऺ वा उऩ प्रभजखको सॊमोजकत्वभा तोएकएको सदस्महरु सभावेि गरयनेछ 
।  
•  वडास्तयीम मोजना तथा कामिुभको अनजगभनका राधग वडास्तयीम अनजगभन सशभनत गठन गरयनछे ।  
•  अनजगभन कामरुाई व्मवजस्थत गन ुअनजगभन  ननदेशिका/कामवुवधध तमाय गरयनेछ ।  
•  अनजगभन तथा सजऩरयवेऺ ण सशभनतरे सम्ऩादन गनजऩुने कामहुई  ननम्नानजसाय यहेका छन ।–  
o वावषकु अनजगभन काम ुमोजना तमाय गने ।  
o अनजगभनको राधग आवश्मक सजचकहरुको ववकास गने ।  
o कानजनरे तोके फभोजजभ अनजगभन गयी प्रनतवेदन ऩेि गने ।  
o मोजनाको कामाुन्वमनभा देखखएको सभस्मा तथा ननभाुण कामकुो गजणस्तयको जाॉचगने ।  
o मोजना कामाुन्वमनभा देखखएका सभस्मा सभाधानको रधग आवश्मक ननदेिन  हदने ।   
o वडा अनजगभन सशभनतको प्रनतवेदन प्राप्त गयी एकीकृत प्रनतवेदन तमाय गने । 
•  कामाुरम य भातहतका वडा वा इकाइको आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीको प्रबावकारयतावाये  ननमशभत रुऩभा 
अनजगभन तथा भजल्माङ्कन गरयनेछ ।  
•  आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीको अनजगभन गदाु मस हदग्दिनुभा हदइएको पायाभ प्रमोग  गरयनेछ ।   
•  अनजगभन प्रनतवेदन तमाय गरयनेछ ।   
•  आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी कामाुन्वमनका कभी कभजोयी सभाधानकोराधग काममुोजना  तमाय गयी 
कामाुन्वमन गरयनेछ ।  
•  कानजनरे तोकेको यकभ बन्दा वढी रागत अनजभान बएको मोजना सम्ऩन्न बएको २ वषुशबर  प्रबाव 
भजल्माङ्कन गरयनेछ ।   
•  प्रबाव भजल्माङ्कन गदाु कानजनरे तोकेको  ववधध य प्रकृमा ऩारना गरयनेछ ।  
•  प्रबाव भजल्माङ्कन प्रनतवेदन तमाय गयी सावजुननक गरयनेछ ।  
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•  प्रबाव भजल्माङ्कनफाट प्राप्त बएका सजझाव अनजसाय फजेट तथा कामिुभ तजजभुा य कामाुन्वमनभा सजधाय 
गरयनेछ ।  

४. अनजगभन तथा भजल्माङ्कन गने भखज रम जजम्भेवायी प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतकोहजनेछ ।  

५. नगयऩाशरका प्रभजखरे आफ्नो कामाुरम तथा भातहतका वडा कामाुरमहरुको काभ कायफाहीको 
अनजगभन गनेछ ।  

६. याजस्व तथा प्राप्त ह न ऩने हहसावको वववयण  

६.१ याजस्व सकरन  

१. याजस्व सकरन सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  सॊववधान फभोजजभ आफ्नो अधधकाय ऺेर शबरको याजश्व उठाउने सम्फन्धी नीनत, कानजन तथा काममुोजना 
तमाय गरयनेछ ।  
•  याजश्व सधाय काममुोजना तमाय गदाु याजश्वसॉग सम्फजन्धत सवै ववषम य सम्बाव्म ऺेर  ऩहहचान गरयनेछ 
।  
•  आफ्नो कामुऺ ेर अन्तगतुको कय, दस्तजय त्तज था सेवा िजरिज रक कानजनद्वाया तोएकए फभोजजभको  अधधकाय 
प्रमोग गयी प्रबावकायी रुऩभा असर गरयनेछ ।  
•  आफ्नो कामुऺ ेर अन्तगतुको कय, दस्तजय तथा सेवा िजरिज रक असरी प्रबावकायी फनाउनज  
प्रोत्साहन एवभ दण्ड जरयवानाको ब्मवस्था सभेत गरयनेछ ।  

२. याजस्व सकरन कामयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  याजश्व उठाउने ववषमभा नीनत,कानजन तथा काममुोजना तमाय नहजने ।  
•  अधधकायऺेर फाहहय गई कय रगाउन सक्ने ।  
•  याजश्व सधाय काममुोजना तमाय गदाु याजश्वसॉग सम्फजन्धत सम्ऩूणु ववषम वस्तज य सम्बाव्म ऺेरहई  
ऩहहचान हजन नसक्ने ।  
•  ऺेराधधकाय शबरका सम्बाव्म कय असजरीका राधग काननी प्रवन्ध नगरयने ।   
•  आधथकु ऐनभा तोएकएका सफै कय नउठाउने ।  
•  दस्तजय त्तज था सेवा िजरिज रकहरु सम्फजन्धत सेवाग्राही/व्मजक्तफाट नउठाइने ।  
•  फाॉडपाॉट गनजऩुन ेयाजस्व फाॉडपाॉट नगने ।  
•  कयदाताको रगत नयाखखने ।  
•  प्रोत्साहन एवभ दण्ड जरयवानाको ब्मवस्था व्मवहायभा राग नगरयने ।  
३. याजस्व सकरन कामयराई प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु अवरम्फन गरयनेछ ।  
•  कय रगाउने, उठाउने वा कयका दय ऩरयवतनु गने कामहुरु आधथकु ऐनभा व्मवस्था गयेय भार  गरयनछे ।   
•  याजश्व सधाय काममुोजना तजजभुा सम्फन्धी हदग्दयन, २०७६ को अधीनभा यही याजश्व सजधाय सम्फन्धी 
आफ्नो काममुोजना तमाय गरयनेछ ।  
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•  याजश्व सधाय काममुोजना तमाय गदाु हदग्दिनु अनजसाय याजश्वसॉग सम्फजन्धत सवै ववषमहई को  ऩहहचान 
गयी ऩदाधधकायी तथा जनप्रनतननधधहई , वडा कामाुरमहरु य सयोकायवाराहरुराई  सहबागी गयाई याजश्व सधाय 
काममुोजना तजजभुा कामिुारा गोटठी गरयनेछ ।  
•  व्माऩक छरपर, अध्ममन एवजम्वश्रेषण गयी मथाथु, वस्तजगत य कामाुन्वमन मोग्म ममुोजना 
तमाय गरयनेछ ।  

आफ्नो अधधकाय ऺेर अन्तयगतका कय तथा सेवा ि लक कानून फभोजजभ असर गनय देहाम  फभोजजभ गरयनेछ 
।  
•  कय तथा गैयकयको प्रबावकायी ऩरयचारनका राधग आवश्मक नीनतगत य काननी व्मवस्था गरयनेछ ।   
•  प्रबावकायी याजस्व ऩरयचारनका राधग आवश्मक जनिजक्त, तथ्माङ्क य सजचना प्रववधधको  उऩमोग भापुत 
कय प्रिासनराई सदृढ गरयनेछ ।  
•  कयदाता दताु य कयदाता शिऺा अशबमान सञ्चारन गरयनेछ ।  
•  प्रदान गरयएका शसपारयस य असर बएको दस्तजय यकभराई सभम सभमभा रुजज गयनेछ ।  
सेवाग्राहीफाट प्राप्त हजनऩजने यकभ सजननजश्चत गरयनेछ ।  
•  असर बएको याजश्व कानजन फभोजजभको सभम सीभा शबर याजश्व खाताभा दाखखरा गने ब्मवस्था शभराई 
सोको ननमशभत अनजगभन गरयनेछ ।  
•  प्रचशरत कानजन फभोजजभ प्रदेि सयकायसॉग फाॉडपाॉट गनजऩुने याजस्व सभमभै फाॉडपाॉट गरयनेछ ।  
•  कानजन फभोजजभ कय वजझाउन ऩज ने दानमत्व बएका कयदाताको रगत याखी प्रत्मेक वष ु अध्मावधधक 
गरयनेछ  

•  सभमभा कय वजझाउने कयदाताराई छज ट हदने य फढी कय फजझाउने कयदाताराई प्रोत्साहन गन ु काननी 
व्मवस्था गरयनेछ ।  
•  कय वजझाउन ऩज ने दानमत्व बएका कयदातारे सभमभा कय नफजझाएभा कानून फभोजजभ दण्ड जरयवाना गयी 
असर गने व्मवस्था कडाइका साथ राग गरयनेछ । 
४. आफ्नो अधधकाय ऺेर अन्तयगतका कय तथा सेवा ि लक कानून फभोजजभ अस र गने जजम्भेवायी याजस्व 
िािा प्रभ िको ह नेछ ।  
५. स्थानीम याजस्व ऩयाभिय सशभनतरे अन गभन गयी आवश्मक ऩयाभियहदनेछ ।  

६.२ याजस्व रेिा प्रणारी  
१. याजस्व रेिा प्रणारी सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  याजस्व रेखा तोएकएको ढाॉचाभा याखी अद्मावधधक गरयनेछ ।  
•  स्थानीम तहरे याजश्वका बौचय ननमशभत रुऩभा शबडान गयी तोएकए फभोजजभ हहसाव शबडान  वववयण 
तमाय गरयनेछ ।  

२. याजस्व रेिा प्रणारी सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ  

•  सवै प्रकायको याजस्व यकभ सभमभा नै जम्भा नहजने ।   
•  वक्मौता कयको रगत नयाखखने,  
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•  नगदै याजस्व शरएको अवस्थाभा यशसद उऩरब्ध नगयाउने ।   
•  यशसद ननमन्रण खाता नयाखखने ।  
•  याजश्वका बौचय ननमशभत रुऩभा शबडान नगरयने ।  
•  तोएकएको हहसाव शबडान वववयण तमाय नगरयन े।  

३. याजस्व रेिा प्रणारी सम्वन्धी कामयराई प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु  अवरम्फन गरयनेछ ।  
•  याजश्व आम्दानी भहारेखा ननमन्रक कामाुरमफाट तोएकएको एकीकृत आधथकु सड्केत,  वगॉकयण तथा 
ब्माख्मा अनई ऩ याजश्व िीषकु छज ट्माई आम्दानी फाॉधधनेछ ।  
•  याजश्वको स्रेस्ता याख्दा भहारेखा ऩयीऺकको कामाुरमफाट स्वीकृत भ.रे.ऩ.पायाभहरु  प्रमोगभा ल्माइनेछ ।   
•  सजचना प्रववधधभा आधारयत याजस्व प्रणारी अवरम्वन गरयनेछ ।   
•  याजश्व िाखा प्रभजखरे याजश्व यकभ फैंक स्टेट्भेण्टसॉग शबडाई अद्मावधधक गने य सोको व्मवजस्थत 
अशबरेख याखखनेछ ।  
•  याजस्व असरी गदाु तोएकएको यकभ नगद यशसद हदई फजखझशरने य सभम शबर फैक दाखखरा  गने । नगदी 
यशसदको राधग यशसद ननमन्रण खाता याखखनेछ ।  
•  तोएकएको यकभ बन्दा वढी यकभको कय तथा िजल्क फैंक दाखखरा गन ुरगाइनेछ ।  
•  तोएकएको सभमसीभा बन्दा ऩछी कय, गैयकय, िजल्क असर हजॉदा कानजन फभोजजभ जरयवाना  य थऩ 
दस्तजय सभेत असजर गरयनेछ ।  
•  प्राप्त याजस्व यकभ फैङ्कभा खोशरएको याजश्व खाताभा जम्भा गरयनेछ ।  
•  याजस्वको रगत याख्दा असर ग ुू यनजप्र्ने, असर बएको य उठ्न फाॉकी कय तथा अन्म आम  यकभ खराई 
रगत याखी याजश्व आम्दानीको रगत तथा असरी प्रनतवेदन (भ.रे.ऩ.पा. नॊ.११३) तमाय गरयनेछ ।  
•  याजश्वको रेखा याख्न े य रगत तमाय गने प्रमोजनको राधग स्थानीम तहको राधग तोएकएको  सफ्टवेमय 
प्रमोग गरयनेछ । 
•  दाखखरा बएका बौचयहरु य फैंक स्टेटभेण्ट ननमशभत रुऩभा शबडान गयी याजश्वको वैक हहसाव  शभरान 
वववयण (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०९) तमाय गरयनेछ ।  
•  याजश्वको फैक हहसाव य कामाुरमको स्रेस्ता हहसाव पयक ऩन ुगएभा पयक ऩनाुको कायण  खोरी भाशसक 
रुऩभा फैंक हहसाव शभरान वववयण तमाय गरयनेछ ।  
४. याजस्व रेिा प्रणारी सम्वन्धी कामयराई प्रबावकायी फनाउने भ ख्म आधथयक प्रिासन  प्रभ िको ह नेछ ।  

५. याजस्व रेिा प्रणारी सम्वन्धी कामयको अन गभन प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृतरे गनेछ । 
 ६.३ ऋण प्राप्ती  
१. ऋण प्राप्ती सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  स्थानीम तहरे ऋण शरॊदा कानजनरे तोके को प्रएिमा अवरम्वन गरयनेछ ।  

२. ऋण प्राप्ती सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ  

•  कभजोय प्रनतपर हजने आमोजनाको राधग ऋण शरने ।  
•  ऋण प्राजप्तका ितहुरु ऩारना नगरयन े 
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३. ऋण प्राप्ती कामयराई प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु अवरम्फन गरयनेछ ।  

•  सॊबाव्मता अध्ममन सम्ऩन्न बएका आधथकु रुऩरे सॊबाव्म उच्च प्रनतपर प्राप्त 
हजने  आमोजनाभा ऩमाुप्त ऩवू ुतमायी गयी ऋण शरइनेछ ।   

•  ऋण बजक्तानी ताशरका अनरुऩ सभमभै ऋणको साॉवा ब्माज बजक्तानी गरयनेछ ।  
•  आमोजना ऩहहचान तथा कामाुन्वमनको प्राववधधक ऺभता ववकासभा जोड हदइनेछ 
। •  ऋण शरन अगावै आमोजना सञ्चारन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ववधध तम 
गरयनेछ ।  

४ कामायरमरेप्राप्त गने ऋणको अशबरेि याख्नये प्रनतवेदन गने भ ख्म जजम्भेवायी आधथयक  प्रिासन 
प्रभ िको ह नेछ ।  

५ कामायरमरेप्राप्त गने ऋणको अशबरेि याख्नये प्रनतवेदन गने कामयको अन गभन प्रभ ि  प्रिासकीम 
अधधकृतरे गनेछ ।  

६.४ प्राप्त गयन ु् ऩने हहसाव  

 १. प्राप्त गयन ु् ऩने हहसाव सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  प्राप्तगनजऩुन ेहहसावको रेखा तोएकएफभोजजभ ब्मवजस्थतरुऩभा याखी असजरीको राधग  

ननमशभतरुऩभा कायवाही गरयनेछ ।  

२. प्राप्त गयन ु् ऩने हहसाव सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  प्राप्त गनजऩुने हहसावको रेखा अध्मावधधक नयाखखने ।  
•  प्राप्त गयनज ऩ र ने यकभ असजरी राधग कायवाही नगरयने ।  

३. प्राप्त गयन ु् ऩने हहसाव प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु अवरम्फन गरयनेछ ।  
•  रगत कामभ हजन े याजश्व फाहेक प्राप्त गनजऩुने सवै प्रकायको हहसावराई प्राप्त 

गनजऩुन े हहसावको रुऩभा रेखाङ्कन गरयनेछ ।   
•  प्राप्त गनजऩुने हहसावभा कामाुरमरे शरन फाॉकी यकभहरु य कायवाही गयी असर गनज ु 
कय  दस्तजय जरयवाना रगामत अन्म प्रकायको यकभहरु सभावेि गयी असजरी राधग 
ननमशभत   

रुऩभा कायवाही गरयनेछ ।  
 ४. कामायरमरे िरयद कानून य प्रचशरत कानून फभोजजभ असर ग ंू यन ु्ऩने हजायना, 

ऺनतऩूनत य,  जपत, दण्ड, जरयवाना आहद यकभको ननधाययण गयी सोको व्मवजस्थत अशबरेि 
यािी  सभमभानै अस री कायवाही गने भ ख्म जजम्भेवायी याजस्व िािा प्रभ िको ह नेछ ।  

५. प्राप्त गयन ु् ऩन े हहसाव प्राप्त बए नबएको अन गभन गने जजम्भेवायी प्रभ ि 
प्रिासकीम  अधधकृतको स्थानीम याजस्व ऩयाभिय सशभनतको ह नेछ ।  

६.५ याजश्व सम्फन्धी प्रनतवेदन  

१. सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
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•  याजश्व सम्फन्धी प्रनतवेदन याजश्व सम्फन्धी प्रनतवेदन याजश्व कायोवायको भाशसक प्रनतवेदन य 
वावषकु  आधथकु वववयण तथा प्रनतवेदनहरु तमाय गयी ऩेि गरयनेछ ।  

२. याजश्व सम्फन्धी प्रनतवेदन सदबय ंॊ भा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ । •  याजश्वको 
भाशसक प्रनतवेदन तथा वावषकु आधथकु वववयण तोएकए फभोजजभको ढाॉचाभा  तमाय नगरयन े
।   

•  तोएकएको सभमशबर सम्फजन्धत ननकामभा नऩठाइने ।  

३. याजश्व सम्फन्धी प्रनतवेदन कामयराई प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु अवरम्फन  गरयनेछ ।  

•  कामाुरमरे याजस्वको फैङ्क हहसाफ शभरान गयी वावषकु तथा भाशसक वववयण 
अथाुत  याजश्वको आधथकु वववयण पाॉटवायी (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. ११०) तमाय गयी तोएकएको 
सभमशबर  सम्फजन्धत भन्रारम/ननकामभा ऩेि गरयनेछ ।  

•  रगती याजश्वको हकभा याजश्व आम्दानीको रगत तथा असरी प्र ुज नतवेदन (भ.रे.ऩ.पा. 
नॊ.११३) तमाय गयी तोएकएको सभमशबर सम्फजन्धत सम्फजन्धत भन्रारम/ननकामभा ऩेि 
गरयनेछ ।  

•  प्रत्मेक आधथकु वष ु सभाप्त बएको ऩैंतीस हदन शबर याजस्वको वावषकु आधथकु वववयण 
य  प्रनतवेदनहरु तमाय गरयनेछ ।   

•  याजश्वको प्रनतवेदन तमाय गनकुो राधग तोएकएको ववद्तीम प्र मज ववधधभा आधारयत 
प्रणारीको  प्रमोग गरयनेछ ।  

४. याजस्व सम्फन्धी वववयण एवभ प्र ु् नतवेदन तमाय गने भ ख्म जजम्भवेायी आधथयक प्रिासन प्रभ ि य 
त्मसभा सहमोग गयन ु्याजस्व िािा प्रभ िको कतयव्म ह नेछ ।  

५. याजस्व सम्फन्धी वववयण एवभ प्र ु् नतवेदन तमाय गने कामयको अन गभन प्रभ ि प्रिासकीम  अधधकृतको 
ह नेछ । 

७. फजेट तथा कामयिभ तज यभा, स्वीकृनत, ननकासा य यकभान्तय ननमन्रण  

७.१ फजेट तथा कामयिभ तज यभा  
 

१. फजेट तथा कामयिभ तज यभा सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  वावषकु वजेट तथा कामिुभ तमाय गदाु स्थानीम आवधधक मोजनाको रक्ष्म, उदेश्म, नीनत 

य  यणनीनत एवभ सङघीम तथा प्रादेशिक नीनत तथा कामिुभसॉग भेरखाने गयी तमाय 
ऩारयनेछ ।  

•  मोजना तथा कामिुभ तजजभुा गदाु प्रनतपरराई सजननजश्चत गरयनेछ ।  
•  मोजना छनौट, कामाुन्वमन य अनजगभन तथा भजल्माङ्कनभा जनसहबाधगता सजननजश्चत  गरयनेछ ।  
•  मोजना तजजभुा गदाु आवधधक मोजना, भध्मभकारीन खच ुसॊयचना य वावषकु फजेटफीच  उधचत तारभेर य 
सभन्वम कामभ गरयनेछ ।  
•  आवधधक मोजना तजजभुा गदाु मथासॊबव स्थानगत मोजना तजजभुा गरयनेछ ।  
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•  स्थानीम वावषकु फजेट तथा कामिुभ तजजभुाका चयण य कामवुवधधहरु ऩूया गयी वावषकु फजेट  तथा कामिुभ 
तजजभुा गरयनेछ । वावषकु फजेट तमाय गदाु सम्बाव्म सवै आन्तरयक य वाह्म स्रोतको अनजभान गरयनछे ।  
•  फैदेशिक सहामताको प्राजप्तभा तोएकएको कामवुवधध ऩारना गरयनेछ ।  
•  फजेट तथा कामिुभ तजजभुा गयी तोएकएको सभम सीभा शबर ैगाउॉ यगन/ सबाफाट ऩारयत गरयनेछ ।  

२. फजेट तथा कामयिभ तज यभा सन्दबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  आवधधक मोजना नै तजजभुा नहजने ।  
•  स्थानीम आवधधक मोजना य सङ्घीम तथा प्रदेि आवधधक मोजनाफीच तारभेर नहजने।  
•  मोजना तथा कामिुभ छनौट गदाु रागत राब ववश्रेषण नगरयने ।   
•  मोजना तथा फजेट तजजभुा भागदुिनुका प्रएिमा य आधायहरु उल्रङ्घन हजने ।  
•  मोजना कामाुन्वमनभा उऩबोक्ताको सहबाधगता न्मून हजने । वावषकु फजेट तथा कामिुभ  सङ्घीम तथा 
प्रादेशिक नीनत तथा कामुिभसॉग तारभेर नहजने ।  
•  मोजनाको छनौट, कामाुन्वमन य अनजगभन तथा भजल्माङ्कनभा जनताको भाग य आवश्मकता  फभोजजभ 
नहजन े 

•  भध्मभकारीन खच ुसॊयचना तमाय नगरयने ।  
•  भध्मभकारीन खच ुसॊयचना य वावषकु फजेटफीच तारभेर नहजने ।  
•  स्थानगत वविषेताभा आधारयत (Spatial) आवधधक मोजना तजजभुा नगरयने ।  
•  वावषकु फजेट तथा कामिुभ तजजभुाको चयणहरु औऩचारयकताभा भार सीशभत गरयने ।  
•  टोर/वस्तीस्तयभा फजेट तजजभुाको राधग छरपर नगरयने ।  
•  तथ्मगतबन्दा ब्मजक्तगत प्रबावभा प्राथशभकता ननधाुयण गरयने ।  
•  सवै प्रकायको फैदेशिक सहामता वावषकु फजेटभा सभावेि नगरयने ।  
•  फजेट तथा कामिुभ तोके को सभम सीभा शबर ऩेि गयी ऩारयत नगरयने । 
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३. फजेट तथा कामयिभ तज यभा काु्मयराई प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु अवरम्फन गरयनेछ ।  

•  प्रचशरत कानजन अनजसाय स्थानीम ववकासको रधग आवधधक, वावषकु, यणनीनतक, ववषम/ ऺेरगत 
भध्मभकारीन तथा दीघकुारीन ववकास मोजना तमाय गरयनेछ ।  
•  आवधधक मोजनाराई भध्मभकारीन खच ु सॊयचना तमाय गयी वावषकु फजेट तथा कामिुभ  भापुत 
कामाुन्वमन गरयनेछ ।  
•  आवधधक मोजना य वावषकु फजेट तथा कामिुभ तजजभुा गदाु सङ्घीम तथा प्रदेि सयकायको  आवधधक 
मोजना य नीनत तथा कामिुभसॉग तारभेर हजने गयी गरयनेछ ।  
•  ववकास मोजनाको फजेट प्रस्ताव गदाु आमोजनाको सम्बाब्मता अध्ममन प्रनतवेदनको  गजणस्तय ऩरयऺणको 
प्रफन्ध गने तथा रागत अनजभान बई आधथकु, प्राववधधक तथा  वातावयणीम आधायभा उऩमजक्त य राब-
रागतको आधायभा प्राथशभकीकयण गयी  प्रनतपरभखी आमोजना छनौट गरयनेछ ।  
•  ववकास मोजना प्रस्ताव गदाु आधथकु ववकास तथा गरयफी ननवायणभा मोगदान गन,े  उत्ऩादनभरक तथा 
नछटो प्रनतपर प्राप्त हजने, जनताको जीवनस्तय य योजगायी फढने, अधधक  स्थानीम सहबाधगता यहन,े कभ 
रागत बएको य स्थानीम स्रोत साधनको ऩरयचारन हजन े जस्ता मोजना छनौटका आधायहरु ऩारना गरयनेछ ।  
•  ठूरा आमोजनाको फजेट सभावेि गदाु सोको हदगो कामाुन्वमन तथा सङ्घीम य प्रदेि मोजनासॉग सभन्वम 
कामभ गरयनेछ ।   
•  आमोजना फैंकभा सभावेि बएका आमोजनाराई छनौटभा प्राथशभकता हदइनेछ । •  आमोजनाको छनौट 
गदाुजनताको भाग य आवश्मकताको आधायभा गरयनेछ । •  आमोजनाको छनौट गदाु वस्ती, टोर य 
सभदामभा छरपर गने ब्मवस्था शभराइनेछ । •  मोजना तजजभुा य कामाुन्वमन गदाु प्रचशरत कानजन 
फभोजजभ नागरयक सहबाधगताराई   

सजननजश्चत गरयनेछ ।  
•  नागरयक सहबाधगता वढी हजने आमोजना छनोटभा प्राथशभकता हदइनेछ ।  
•  छनौट बएका आमोजनाहरु कामाुन्वमन हजने वष ुसहहतको काममुोजना आवधधक मोजनाभा  सभावेि गरयनेछ 
।  
•  स्रोत अनजभान तथा फजेट सीभा ननधाुयण सशभनतरे आन्तरयक आम, सॊघ तथा प्रदेि सयकायफाट  प्राप्त हजने 
अनदान, याजश्व फाॉडपाॉट, योमल्टी, जनसहबाधगता तथा ऋण सहहत कूर स्रोतको  अनजभान गरयनेछ ।  
•  कज र स्रोत अनजभानको आधायभा  ववषम ऺेरगत फजेट सीभा तथा भागदुिुन तमाय गयी ववषमगत िाखा य 
वडा कामाुरमराई उऩरब्ध गयाइनेछ ।  
•  फजेट तथा कामिुभ तजजभुाका चयणहरु अननवाम ुऩारना गरयनेछ ।  
•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे फजेट सीभा, भागदुयन त ुरि था आमोजना प्राथशभकताका  आधायहई  वैिाख 
१५ गतेशबर बफषमगत िाखा तथा वडा सशभनतराई उऩरब्ध गयाइनेछ । •  टोर ुाभतसुतीरसव/मोजनाको भाग 
सङ्करन गदाु अधधकतभ जनसहबाधगता कामभ हजने गयी  
स्थानीम तहका सयोकायवाराहरुराई सहबागी गयाइनेछ ।  
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•  फैदेशिक सहमोग ऩरयचारन गदाु अन्तययाजटिम ववकास सहामता ऩरयचारन नीनत, २०७६  तथा प्रचशरत 
कानजनरे तोके को  प्राथशभकता प्राप्त ऺेरभा भार गरयनेछ ।   
•  वैदेशिक सहामता प्राप्त गदाु प्रचशरत कानजन फभोजजभ नेऩार सयकायको ऩवू ुस्वीकृनत शरइनेछ ।  

•  प्राप्त हजने सवै प्रकायका फैदेशिक सहामताराई अननवाम ुरुऩभा फजेट तथा कामिुभभा  सभावेि 
गरयनेछ ।  

•  मोजना तजजभुाका चयणहरु ऩजया गयी फजेट तथा कामिुभ चारज आधथकु वषकुो असाय १०  गत े
शबर सबाभा प्रस्तजत गरयनेछ ।  

•  वावषकु फजेट तथा कामिुभ नगय सबाभा ऩमाुप्त छरपरको व्मवस्था शभराइनेछ । 
 •  वावषकु फजेट तथा कामिुभ नगय सबाफाट असाय भसान्तशबर अननवाम ुरुऩभा ऩारयत गरयनेछ 

४. फजेट तथा कामयिभ तज यभा गने भ ख्म जजम्भेवायी फजेट तथा कामयिभ तज यभा 
सशभनतको ह नेछ ।  

५. फजेट तथा कामयिभ तज यभा कामयको अन गभन कामयऩाशरकाफाट ह नेछ ।  

७.२ अजख्तमायी, ननकासा यकभान्तय  
१. अजख्तमायी, ननकासा यकभान्तय सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ  

•  वजेट स्वीकृत बए ऩनछ अजख्तमायी हदने य ननकासा हदने काम ुगरयनेछ ।   
•  आधथकु वषकुो अन्त्मभा खच ुहजन नसकी फाॉकी यहेको यकभ स्थानीम सजञ्चत कोषभा एपताु 

दाखखरा गरयनेछ ।  
•  वजेट यकभान्तय गने काम ुप्रचशरत कानजन द्वाया तोएकएको प्रएिमा य यकभगत सीभा शबर 

यही  गरयनेछ ।  

२. अजख्तमायी, ननकासा यकभान्तय सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  स्वीकृत फजेट फभोजजभ अजख्तमायी नहदने ।  
•  आधथकु फषकुो अन्त्मभा फाॉकी यहेको यकभ स्थानीम सजञ्चत कोषभा सभमभै एपता ु

दाखखरा नगरयने ।  
•  आधथकु फषकुो अन्त्मभा फाॉकी यहेको सवै यकभ अजख्तमायी हददा तोएकएको सभम य 

प्रएिमाको  ऩारना नगरयने  वजेट यकभान्तय गदाु तोएकएको कामवुवधध य सीभा ऩारना 
नगरयने  

३. अजख्तमायी, ननकासा यकभान्तय कामयराई प्रबावकायी फनाउन देहामका 
प्रकृमाहरु  अवरम्फन गरयनेछ ।  

•  एउटा आमोजनाभा स्वीकृत बएको फजेट अको आमोजनाभा खच ुगरयनेछैन । 
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•  सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको सात हदनशबर प्रभजख वा अध्मऺरे प्रभजख 
प्रिासकीम अधधकृतराई फजेट खच ुगने अजख्तमायी प्रदान गरयनेछ ।  

•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे १५ हदनशबर सम्वजन्धत भहािाखा वा िाखाप्रभजख य   
वडासधचवराई फजेट खचगुने अजख्तमायी हदनेछ ।  
•  आधथकु वषकुो अन्त्मभा खच ुहजन नसकी फाॉकी यहेको सवै यकभ प्रचशरत ऐन अनजसाय    
तोएकएको प्रएिमा अऩनाई स्थानीम सजञ्चत कोषभा एपताु दाखखरा गरयनेछ ।  
•  सजञ्चत कोषभा एपताु दाखखरा गयेको जानकायी सम्वजन्धत कोष तथा रेखा 

ननमन्रक  कामाुरम सभेतराई हदइनेछ ।  
•  ननमतवस यकभ एपताुनगने वा अन्मर सायेको अवस्थाभा जजम्भेवाय अधधकायी वा  कभचुायीराई 

कानजनफभोजजभ कायवाही गरयनेछ ।  
•  अधधकाय प्राप्त आधधकायीरे कोषको जस्थनत हेयी आवश्मक कामकुो राधग भार वजेट  यकभान्तय 

स्वीकृत गनेछ ।  
•  चारजिीषकुफाट ऩॉजूीगतभा य ऩॉजूीगतफाट ऩॉजूीगत िीषकुभा भार यकभान्तय गन ु स्वीकृनत 

हदइनेछ 

•  यकभान्तय गदाुजजन जज िीषकुभा यकभान्तय गरयने हो सो िीषकुभा िजरु फिज जेटको २५ 
प्रनतितसम्भ थऩ गन ुसएकने छ ।  

•  कज नै फजेट नबएको िीषकु एवभ आमोजनाभा यकभान्तय गन ुस्वीकृनत हदइनेछेन ।   

४. अजख्तमायी, ननकासा यकभान्तय सम्फन्धी सभन्वम गनेभ ख्म जजम्भेवायी प्रभ ि 
प्रिासकीम  अधधकृतको ह नेछ ।  

५. अजख्तमायी, ननकासा यकभान्तय सम्फन्धभा अन गभन कामयऩाशरकाफाट ह नेछ ।  

८. फजेट िचय तथा ऩेश्कीको ननमन्रण  

८.१ फजेट िचय ब्मवस्थाऩन  

१. फजेट िचय ब्मवस्थाऩन सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  स्वीकृत फजेट खच ुगदाु ननमशभतता, शभतव्मनमता, कामदुऺता, प्रबावकारयता कामभ  गरयनेछ ।  
•  अधधकाय प्राप्त अधधकायीफाट भार खच ु गने आदेि हदने वा खच ु स्वीकृत गने व्मवस्था 

गरयनेछ ।  
•  खच ुगने तोएकएको कामवुवधध य प्रएिमा ऩारना बएको सजननजश्चत गयेय भार खच ुगरयनेछ । 

•  ऩजवाुधाय ववकास मोजनाभा बएको खच ुरेख्दा तोएकएको ननभाुण सम्वन्धी कामवुवधध ऩजया 
गरयनेछ ।  

•  मोजना य कामिुभको खच ुगदाु सहामता सम्झौता फभोजजभ ग्राह्म खच ुभार खच ुगरयनेछ 

ताशरभ, गोटठी, आहद जस्ता कामिुभ सञ्चारन खच ुगदाु रागत अनजभान एवभ ताशरभ   

कामिुभको प्रनतवेदन प्राप्त गरयनेछ ।  
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•  खच ुरेख्दा ननमभानजसाय रागज हजन ेआमकय कट्टी, भरू रम अशबफद्धध ृकय, धयौटी तथा ऩेश्की 
कट्टी गरयनेछ । 

 फजेट िचय ब्मवस्थाऩन सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  प्रचशरत कानजन ऩू ुजण ुरुऩभा ऩारना नहजने ।  
•  अनावश्मक ऺेर तथा कामभुा खच ुहजने ।  
•  सभम य रागत फढी खऩत हजने ।  
•  फजेट अनजिासनभा कभी कभजोयीहरु देखखने ।  
•  अधधकाय प्राप्त अधधकायीफाट आदेि नबई खच ुगरयने ।  
•  स्वीकृत वावषकु कामिुभ य फजेटको ऩरयधधबन्दा फाहहय खच ुगरयने ।  
•  स्वीकृत ऐन, ननमभ, ननदेशिका/कामवुवधध, भाऩदण्ड तथा नम्सकुो ऩारना नगयी खच ुगरयने ।  
•  मोजनाको सबे, डडजाइन, रागत अनजभान जस्ता प्रायजम्बक तमायी ऩजया नगरयने ।   
•  खरयद सम्वन्धी कामवुाही य प्रएिमाहरु ऩजया नगरयने ।  
•  ताशरभ/गोटठी सम्वन्धी कामिुभ गदाु रागत अनजभान तमाय गयी स्वीकृनत 

नगयाइने ।  
•  ताशरभ कामिुभको प्रनतवेदन य प्रबावकारयता भजल्माङ्कन नगरयने  
•  सम्झौता प्रनतकूर काम ुवा एिमाकराऩभा खच ुगरयने ।   
•  कानजनत् अननवाम ुदानमत्व कट्टी नगयी बजक्तानी हजने ।  
•  धयौटी य ऩेश्की वववयण अध्मावधधक नगयी बजक्तानी हजन े  

३. फजेट िचय ब्मवस्थाऩन प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु अवरम्फन गरयनेछ ।  
•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे फजेट खच ु गदाु प्रचशरत कानजनी व्मवस्था ऩारना 

गने  गयाउनेछ  

•  प्राववधधक तथा प्रिासननक कभचुायीराई खरयद व्मवस्थाऩन तथा आधथकु प्रिासन सम्फन्धी 
बफषमभा ऺभता ववकास गने गयाउइनेछ ।  

•  खचकुा भाऩदण्ड, कामिुभ/मोजना सञ्चारन ननदेशिका/कामवुवधध ननभाुण य कामाुन्वमन  गन े
गयाइनेछ ।  

•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे प्रचशरत आधथकु कामवुवधध ऐन ननमभ अनजसाय आपै वा  
अधधकायी तोकी ननजफाट खच ुगने वा खचकुो आदेि हदने ब्मवस्था शभराइनेछ ।   
•  प्रचशरत कानजन अनजसाय ऩेि बए नबएको एएकन गयी ननम्न अवस्थाभा खच ुस्वीकृत 

गरयनेछ   

•  स्वीकृत फजेट तथा खचिुीषकुशबर यही खच ुगयेको,  
•  मोजना स्वीकृत बएको,  
•  खच ुगननुनकासा पज कज वा बएको,  
•  वैदेशिक स्रोतफाट खच ुव्महोने बएभा स्रोत पज कज वा बएको  
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अधधकाय प्राप्त अधधकायीफाट ननम्नान साय िचय गरयनेछ  

•  स्वीकृत फजेट, कामिुभ य उऩरब्ध स्रोतको आधायभा अधधकाय प्राप्त अधधकायीफाट खच ु
स्वीकृत गरयनेछ ।  

•  खचभुा एकरुऩता य शभतव्मनमता ल्माउन खच ुसम्वन्धी भाऩदण्ड वा ननदेशिका ननभाुण गयी  
सोको ऩारना गरयनेछ ।  
•  शिऺा, स्वास्थ्म, कृवष जस्ता ऺेरगत कामिुभ सम्वन्धी खच ुगदाु स्वीकृत भागदुिनु कामवुवधध 

एवॊ ितहुरु ऩारना बएको सजननजश्चत गरयनेछ ।  

•  खचकुो कागजात य कायोवाय ऩष रु जटी बएको आधाय य आवश्मक बफर बयऩाई ऩेि गन ु
रगाइनेछ  

•  ववकास मोजना सम्वन्धी खच ु गदाु मोजनाको सबे, डडजाइन, रागत अनजभान तथा 
कामिुभ  तमाय एवभ स्वीकृत बएको सजननजश्चत गन ु चकेशरटट तमाय गयी रुजज गजज न े
व्मवस्था गरयनेछ । •  स्वीकृत कामिुभ अनसाय सभमभै कामसुम्ऩादन य भारसाभानको 
प्राप्तीका राधग खरयद   

सम्फन्धी प्राववधधक एवभ प्र र िासननक प्रएिमा ऩजया गरयनेछ ।  
•  स्थानीम ऩूवाुधाय ननभाुण य भभतु सम्वन्धी ववर बजक्तानी गदाु सम्वजन्धत वडा कामाुरम 

य  राबग्राही तथा उऩबोक्ताफाट अननवाम ुरुऩभा शसपारयस गनजऩुने व्मवस्था शभराइनेछ । 
•  रागत साझदेायीभा कामाुन्वमन गरयएका मोजनाहरुको सम्वन्धभा सम्झौता फभोजजभ   

सम्वजन्धत राबग्राही, उऩबोक्ता सशभनत वा स्थानीम सॊस्थाको मोगदानको सजननजश्चतता  गरयनेछ 
।  

•  रागत साझदेायी ब्महोरयएको श्रभदान वा मोगदान यकभको खच ुगणना गने ब्मवस्था गरयनेछ 
।  

•  ताशरभ कामिुभको रागत अनजभान तमाय गदाु कामिुभ सञ्चारन सम्वन्धी नम्सु 
य  भाऩदण्डको आधायभा खच ुगने व्मवस्था गरयनेछ ।   

•  ताशरभ, गोटठी आहद सञ्चारन गदाु कामिुभको प्रस्ताव य रागत अनजभान तमाय 
गयी  अधधकाय प्राप्त अधधकायीफाट स्वीकृत गयाइनेछ ।  

•  स्वीकृत प्रस्ताव य रागत अनजभान अनजसाय काम ुसम्ऩन्न गयी ऩेि बएको प्रनतवेदनको   
आधायभा यकभ बजक्तानी गरयनेछ ।  
•  ताशरभ कामिुभका सहबागीफाट ऩटठऩोषण प्राप्त गयी आवश्मकता अनसाय सभीऺाको   
व्मवस्था गरयनेछ ।  

•  वैदेशिक सहामता अन्तगतु सञ्चाशरत कामिुभको खच ुगदाु दात सॊस्थाको सम्झौता  फभोजजभ 
खच ुब्महोरयन ग्राह्म खचिुीषकु वा एिमाकराऩभा भार गरयनेछ ।  
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•  आधथकु तथा सम्फजन्धत कभुचायीको राधग आमोजना रेखा सम्फन्धी ऻान, शसऩ तथा  ऺभता 
बफकास गरयनेछ ।  

•  सम्झौता फभोजजभ खचकुो िीषकु (क्माटोगोयी) शभराई खच ु रेखाड्कन गये नगयेको 
एएकन  गरयनेछ ।  

•  खचकुो सोधबनाु भाग गने कामभुा सहमोगी हजने आधथकु य अन्म वववयण सभमभा 
तमाय  गरयनेछ  

अधधकाय प्राप्त अधधकायीफाट ननम्नान साय िचय स्वीकृत गने्  
•  ववर बजक्तानी गदाु प्रचशरत कानजनरे तोके को आमकय, भजल्म अशबफदृ्धध कय, धयौटी कट्टी 

गयेय  भार बजक्तानी हदने ब्मवस्था गरयनेछ ।  
•  ऩेश्की फाॉकी बए सम्झौता अनजसाय कट्टी गयेय भार बजक्तानी हदइनेछ ।  
•  कट्टी गरयएको आमकय यकभ सभमभै फैंक दाखखरा गरयनेछ ।  

•  आमकय कट्टी गरयएको कभचुायी, व्मजक्त वा सॊस्थाको नाभ नाभेसी सहहतको वववयण य  भजल्म 
अशबफद्धध ृ कय बजक्तानी हदएको नाभ नाभेसी सहहतको वववयण आन्तरयक 
याजश्व  कामाुरमभा ऩठाइनेछ ।  

•  ववर ववजक ऩेि गयेय भार बजक्तानी हदइनेछ ।  
४. फजेट िचय ब्मवस्थाऩनको भ ख्म जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृतको ह नेछ । ५. 

फजेट िचय ब्मवस्थाऩनको अन गभन स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  

८.२ ऩेश्की ब्मवस्थाऩन  

१. ऩेश्की ब्मवस्थाऩन सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ  

•  अधधकाय प्राप्त अधधकायीरे स्वीकृत काभको ननजम्त आवश्मक यकभ भार ऩेश्की हदइनेछ । 
•  दैननक तथा भ्रभण बत्ता, भारसाभान खरयद य ठेक्का प्रमोजनकोराधग ऩेश्की हददा कानजनी 
काम ुप्रएिमाहरु ऩया गरयनेछ ।  

•  कानजन फभोजजभ अधधकाय प्राप्त अधधकायीरे ऩेश्की परु्छमौट गने गयाइनेछ ।  
•  जजम्भेवाय अधधकायीरे ऩेश्की परु्छमौट काम ु सभमभा नगयेभा ऐन ननमभ फभोजजभ 

कायवाही  गरयनेछ ।  

२. ऩेश्की ब्मवस्थाऩन सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ  

•  ऩेश्की नहदए हजनेभा ऩनन ऩेश्की हदने ।  
•  ऩजयानो ऩेश्की फाॉकी यहे ताऩनन नमाॉ ऩेश्की हदने ।   
•  ऩेश्कीको रगत कामभ नगरयने ।  
•  ऩेश्की पर्छुमौट तोएकएको सभम शबर नगरयने ।  
•  भारसाभान खरयदको राधग आवश्मकबन्दा फढी ऩेश्की हदने ।   
•  खरयद सम्झौता अनसाय फैङक ग्मायेण्टी प्राप्त नगयी ऩेश्की बजक्तानी हजन े।  
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•  ठेक्का अवधध बयको फैंक ग्मायेण्टी नहजने  
•  आवश्मक य ऩजण ुकागजात नबई ऩेश्की परु्छमौटको राधग ऩेि हजने ।  
•  तोएकएको म्माद शबर ऩेश्की परु्छमौट नहजने ।  
•  ऩेश्की शरएको प्रमोजन बन्दा पयक प्रमोजनभा खच ुदेखाई परु्छमौट हजने  
•  ऩेश्की परु्छमौट कामपु्राथशभकताभा नऩने ।   

३. ऩेश्की िचय ब्मवस्थाऩन प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु अवरम्फन गरयनेछ । 
ऩेश्कीभा ननम्न ननमन्रणको उऩाम अऩनाइनेछ  

•  ऩेश्की सम्फन्धी काभ, प्रमोजन य चाहहने यकभ य वववयण खराई आवश्मक यकभ भार 
ऩेश्की  हदइनेछ ।  

•  ऩेश्की भाग गनेको ऩयानो ऩेश्की फाॉकी यहे नयहेको जाॉच गने य ऩयानो ऩेश्की परु्छमौट बई   

नसके को अवस्था बए सो ऩेश्की पर्छुमौट गयाई भार नमाॉ ऩेश्की हदइनेछ ।   
•  कभचुायी फाहेकको हकभा ऩेश्की शरने व्मजक्तको तीन ऩसज रत,े स्थामी य अस्थामी ठेगाना प्रटट 

रेखी ऩेश्की हदइनेछ ।  
•  ऩेश्की खाताभा ऩेश्कीको रगत कामभ गयी अनजगभन गने ब्मवस्था गरयनेछ ।  

•  भ्रभण य भारसाभान खरयद ऩेश्की हददा भ्रभण आदेि य खरयदआदेि स्वीकृनत य 
फजेटको  उऩरब्धताराई ध्मान हदइनेछ ।  

•  सावजुननक खरयद सम्फन्धी ठेक्का सम्झौता अनसाय ऩेि  हददा सम्झौताको ित ुफभोजजभ   

सम्झौता अवधध बयको फैङ्क ग्मायेण्टी शरई भार हदइनेछ ।   

•  फैंक ग्मायेण्टीको म्माद ननमन्रण खाता याखी सभमभै म्माद थऩ गयाइनेछ ।  
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ऩेश्की पछ्यमौट गदायननम्न फभोजजभ गने गयाइनेछ  

•  ऩेश्की शरनेहदने दजवैरे ऩेश्की प्रमोजन अनसाय तोएकएको म्मादशबर कानजनफभोजजभको   
कामवुवधध अऩनाई परु्छमौट गने गयाइनेछ ।  
•  ऩेश्की यकभ शरने कभचुायी, व्मजक्तफाट बफर बयऩाईको ऩछाडी प्रभाखणत गयी 

पाॉटवायी  सहहतको ननवेदन ऩेि गने व्मवस्था गरयनेछ ।  
•  आधथकु प्रिासन िाखारे ऩेश्की परु्छमौटको राधग प्राप्त बफर बऩाुई जाॉची शरनजहदनज ऩने  यकभ 

ठहर् माई ऩेश्की परु्छमौटको राधग ऩेि गनेराई बयऩाई हदने ब्मवस्था गरयनेछ ।   
•  ताशरभ सम्वन्धी कामिुभको ऩेश्की परु्छमौट गदाु ताशरभ सम्ऩन्न प्रनतवेदन सॊरग्न 

याखखनेछ   

•  ऩेश्की खाता अध्मावधधक गयी याखखनेछ । परु्छमौट गन ु फाॉकीको वववयण तोएकएको 
ढाॉचाभा  तमाय गने य प्रत्मेक आधथकु फषभुा ऩेश्की फाॉकीको जजम्भेवायी सायी अनजगभन 
गरयनेछ ।  

ऩेश्की पछ्यमौट सम्वन्धी कायवाही ननम्न फभोजजभ गरयनेछ  

•  म्माद नाघेको ऩेश्कीको हकभा काननी व्मवस्था कडाईका साथ रागज गरयनेछ ।   
•  परु्छमौट गन ु अटेय गयेभा वा म्माद शबर पाॉटफायी नफजझाएभा ऩदाधधकायी वा 

कभचुायीको  हकभा तरफ वा सजववधा योक्का गरयनेछ ।  
•  तरफ वा सजववधा योक्का गदाु ऩनन अटेय गयेभा प्रचशरत कानजन फभोजजभ कायफाही गरयनेछ ।  
•  सयकायी कभचुायी फाहेकका अन्म व्मजक्तको हकभा सयकायी फाॉकी सयह ब्माज सहहत  असजर 

उऩय गयी कायवाही गरयनेछ । 
४ ऩेश्की िचय ब्मवस्थाऩनको भ ख्म जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृतको  ह नेछ ।  
५ ऩेश्की िचय ब्मवस्थाऩनको स िासन सशभनतफाट अन गभन ह नेछ ।  

९. फैक िाता सञ्चारन तथा हहसाव शबडान एवम्रकभ दाखिरा तथा ब ततानी  
९.१ फैंक िाता सञ्चारन  

१. फैंक िाता सञ्चारन सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  स्थानीम सजञ्चत कोष रगामतका ववशबन्न कोषहरु सञ्चारन गनकुो राधग आवश्मक  स्वीकृनत 

शरई भार तोएकएको फैंकभा खाता खोरी कायोवाय गरयनेछ ।  
•  स्थानीम याजश्व, खच ुय धयौटी रगामतका कायोवायको राधग प्रचशरत कानजन फभोजजभ   

तोएकएको सभहको काम ुसञ्चारन स्तयको खाता खोरी कायोवाय सञ्चारन गरयनेछ ।  
२. फैंक िाता सञ्चारन सदबय ंॊ भा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ  

•  तोएकएको फैंकभा कोष खाताहरु नखोशरने ।  
•  खाता खोल्दा को.रे.नन.का.फाट आवश्मक स्वीकृनत नशरइने ।  
•  खाता सञ्चारन तोके को ऩदाधधकायी फाहेक अन्म ब्मजक्तफाट हजने ।  
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•  को.रे.नन.का.को आवश्मक सहभनत फेगय आपूखसी फैंक खाता खोरी कायोवाय गने ।  
३. फैंक िाता सञ्चारन प्रबावकायी फनाउन देहामका प्रकृमाहरु अवरम्फन गरयनेछ ।  
•  कानजन फभोजजभ प्राप्त सवै एकशसभको आम्दानी यकभ तोएकएको फैकभा ग-४ सभहको 

स्थानीम सजञ्चतकोष खाताभा जम्भा गरयनेछ ।  
•  स्थानीम ववववध कोष, ववबाज्म कोष, आकजस्भक कोष य ववऩद व्मवस्थाऩन कोषको राधग 

िभि् ग-५, ग-६, ग-७.१ य ग-७.२ सभजहको खाता खोशरनेछ ।  
•  को.रे.नन.का.को शसपारयस शरई नेऩार याटि फैकफाट स्वीकृनत प्राप्त फैंकभा खाता  खोशरनेछ ।   
•  प्राप्त सवै यकभहरु कोषको खाताभा आम्दानीको स्रोत देखखने गयी फैंक दाखखरा गरयनेछ । 

•  कोषको सञ्चारन कानजनरे तोकेको ऩदाधधकायीफाट भार गरयनेछ ।  
•  याजश्व, ववननमोजन वा धयौटी कायोवायको राधग को.रे.नन.का. को शसपारयस शरई 

तोएकएको  फैकभा िभि् ग-१, ग-२ य ग-३ सभजहको खाता खोशरनेछ ।  
•  ववननमोजजनतपुको चार ख ूच ुतथा ऩॉजूीगत खच,ु ववत्तीम ब्मवस्था य ववववध खचकुो राधग 

काम ुसञ्चारनस्तयको तोएकएको उऩ-सभजहको खाता खोरी कायोवाय गरयनेछ ।  
•  आन्तरयक याजश्व, याजश्व फाॉडपाॉट, अनजदान, ऋण तजा ववत्तीम ब्मवस्थाफाट प्राप्त 

यकभहरु  तोएकएको ४.१ ग१ उऩसभहको यकभ जम्भा गनशुभल्ने खाताभा जम्भा गरयनेछ ।   
•  धयौटी, जभानत, अनेटट भनी वाऩत प्राप्त गयेको वा कट्टी गयेको यकभ जम्भा तथा कायोवाय 

गन ुतोएकएको ग-३ सभहका खाता खोरी कायोवाय गरयनेछ ।  
•  याजश्व, ववननमोजन य धयौटी खाताको सञ्चारन प्रचशरत कानजन फभोजजभ गरयनेछ ।   
•  वविषे अवस्था ऩयी कामाुरमको नाभभा वविषे खाता खोल्नज आवश्मक बएभा सम्फजन्धत  

को.रे.नन.का.फाट आवश्मक सहभनत शरई खाता सञ्चारन गरयनेछ ।  

•  फैक ऩरयवतनु गयनज ऩयेभा को.रे. नन.का. फाट आवश्मक सहभनत शरइनेछ ।  
४. फैंक िाता सञ्चारन सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य 

आधथयक  प्रिासन प्रभ िको हनेछ ।  
५. फैंक िाता सञ्चारन सम्फन्धी कामयको अन गभन स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  
९.२ हहसाव शबडान तथा सभामोजन  

१. हहसाव शबडान तथा सभामोजन सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ । •  प्रचशरत 
रेखा ननदेशिका फभोजजभ कामाुरमको याजश्व, ववननमोजन फजेट तथा कोष  खाताको फैंक 
स्टेटभेण्ट ननमशभत रुऩभा शबडान गयी हहसाव शभरान वववयणहरु तमाय  गरयनेछ ।  

•  याजस्व, धयौटी य खचकुो हहसाव सभामोजन प्रचशरत रेखा ननदेशिका फभोजजभ 
तोएकएको  कामवुवधधहरु अऩनाई गरयनेछ ।  

२. हहसाव शबडान तथा सभामोजन सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
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•  याजश्व, ववननमोजन, धयौटी तथा कोष खाताको फैंक स्टेटभेण्ट सम्फजन्धत फैकफाट 
ननमशभत रुऩभा प्राप्त नगने ।   

•  फैक हहसावसॉग फजेट खच ुबएको तथा फाॉकी यकभको शबडान नगरयने ।  
•  फैंक हहसाव शभरान वववयण तोएकएको ढाॉचाभा तमाय नगरयने ।  
•  जायी बएको तय यद्द बएको चकेहरुको हहसाव सभामोजन नगरयने ।  
•  खच ुरेख्दारजटी बएको अवस र रज थाभा हहसाव सभामोजन नगरयने ।  

३. हहसाव शबडान तथा सभामोजन प्रबावकायी फनाउन देहामका उऩामहरु अवरम्वन  गरयनेछ ।  

रेिा प्रभ ि यजजम्भेवाय कभयचायीरेफैंक हहसाव शबडान प्रचशरत रेिा य सयकायी कायोवाय 
ननदेशिका फभोजजभ ननम्नान साय तमाय गनेछन ु्  

•  कामाुरमको फजेट खच,ु याजश्व, कोष य धयौटी खाताको फैक स्टेटभेण्ट ननमशभत रुऩभा 
प्राप्त  गयी भाशसक रुऩभा हहसाव शबडान गरयनेछ ।  

•  याजश्व खाताभा यकभ दाखखरा बएको तय कामाुरमभा बौचय ऩेि नबएको बौचयको 
वववयण  तमाय गरयनेछ ।  

•  फजेट खचतुपु कामाुरमफाट चके जायी बएको तय वैंकफाट बजक्तानी हजन वाॉकी चकेको  वववयण 
तमाय गरयनेछ ।  

•  फजेट खच,ु याजश्व, कोष य सम्फजन्धत फैक खाताको स्टेटभेण्ट वीच पयक ऩयेको यकभ 
तोएकए  फभोजजभको फैंक हहसाव शभरान वववयणहरु (भ.रे.भ.पा.नॊ. १०९, २१२) प्रत्मेक 
भहहनाको ७  गते शबर तमाय गरयनेछ ।  

•  फैक हहसाव शभरान वववयणहरु कामाुरम प्रभजख वा जजम्भेवाय अधधकृतफाट प्रभाखणत गयाई   

याखखनेछ । 
•  याजस्व, धयौटी य खचहुहसावको सभामोजन प्रचशरत रेखा सयकायी कायोवाय ननदेशिका  फभोजजभ 

गरयनेछ ।  
•  आ.व. वषशुबर जायी बएको चकेहरुभध्मे वैंकफाट बजक्तानी हजन वाॉकी चेकहरुको वववयण  तमाय 

गयी प्रभाखणत गयाई याखखनेछ ।   
•  कामाुरमफाट जायी बएको वविषे कायण तोके को म्मादशबर नसाहटएभा चकेहरु यद्द गयी 

सो  चके फयावय यकभको खच ुघटाई वा सभामोजन गयी हहसाव शभरान गरयनेछ ।   
•  आ.व. शबर जायी बएको चकेहरुभध्मे कज नै चके यद्द गयी सोको सट्टा अको चके जायी गयनज 

ऩदाु ऩन् खच ुबौचय तमाय गयी नमाॉ चके जायी गरयनेछ ।   
•  आधथकु वषकुो अन्त्मभा ववननमोजनखाताभा वचत यकभ ननणमु गयाई स्थानीम 

सजञ्चतकोष  खाताभा यकभ िान्सपय गरयनेछ ।   
३. फैंक िाता सञ्चारन सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य 

आधथयक  प्रिासन प्रभ िको हनेछ ।  
५ फैंक िाता सञ्चारन सम्फन्धी कामयको अन गभन स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  
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९.३ प्राप्त यकभको स यऺा तथा फैंक दाखिरा  
१. प्राप्त यकभको स यऺा तथा फैंक दाखिरा सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ  

•  याजश्व, आन्तरयक आम, धयौटी वाऩत प्राप्त नगद, चके बौचय आहद सरुक्षऺत रुऩभा  याखखनेछ 
।  

•  प्राप्त हजने नगद तथा चके यकभ प्रचशरत आधथकु प्रिासन सम्फन्धी कानजन फभोजजभ 
तोएकएको   

फैंकभा सभमशबर नै दाखखरा गरयनेछ ।   

२. प्राप्त यकभको स यऺा तथा फैंक दाखिरा सदबय ंॊ भा देहामका जोखिभहरु यहन सतन े
देखिन्छ 

•  नगद, चके बौचय आहद सरुक्षऺत रुऩभा याख्न जजम्भेवाय ब्मजक्त नतोएकने ।  
•  असरी यकभ सजयक्षऺत तवयरे नयाखखने ।  
•  असजरी यकभको रगत नयाखखने य नयाखेको कायण यकभ हहनाशभना हजने ।  
•  प्राप्त नगद तथा चके तोएकएको सभमभा फैक दाखखरा नहजने ।  
•  नगद य चके फैक दाखखरा नगयी हहनाशभना वा दरुऩमोग हजने ।  
•  हहनाशभना वा दरुऩमोग बएको अवस्थाभा कानजन फभोजजभ कायवाही नहजने ।  

३. हहसाव शबडान तथा सभामोजन प्रबावकायी फनाउन देहामका उऩामहरु अवरम्वन  गरयनेछ ।  
•  असर गयेको नगद, फैङक चके, धयौटी य याजस्व यकभ सरुक्षऺत तवयरे याख्न े जजम्भेवायी 

रेखा  िाखा प्रभजखको हजनेछ ।  
•  जजम्भेवाय ब्मजक्तरे असर गयेको नगद, फैङक चेक, धयौटी य याजस्व यकभ सरुक्षऺत 

तवयरे  याख्न आवश्मक बौनतक तथा सरुऺा ब्मवस्था गरयनेछ ।  
•  नगदी यकभ असर गदाु बयऩाई वा नगदी प्राप्ती यशसद हदने ब्मवस्था गरयनछे 

।  
•  यशसद ननमन्रण खाता याख्न ेब्मवस्था गरयनेछ ।  
•  यकभ असजर गदाु आधथकु सॊके त य िीषकु खराई ग ुज ने गयाइनेछ ।   
•  असरी नगद, चके य बौचयहरुको दैननकी गोश्वाया रगत वा अशबरेख याख्न ेब्मवस्था गरयनेछ 

।  
•  प्राप्त नगद तथा चके यकभ तोएकएको फैंकको सम्फजन्धत खाताभा िीषुक खराई सोही हदन वा 

त्मसको बोशरऩल्टसम्भ फैंक दाखखरा गरयनेछ ।   
•  फैंक टाढा यहेको कायण तोएकएको म्मादशबर यकभ फैंक दाखखरा गन ुनसएकने अवस्थाभा एक 

तह भाधथको अधधकायीको स्वीकृनत शरई तोएकएको सभमसीभा शबर यकभ दाखखरा गरयनेछ  
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•  तोएकए फभोजजभको म्मादशबर यकभ दाखखरा नगयेको अवस्थाभा मस्तो यकभ 
सम्फजन्धत  ब्मजक्तफाट असर गयी कानजन फभोजजभको जरयवाना य अन्म कायवाही गरयनेछ 
। 

४. प्राप्त यकभको स यऺा तथा फैंक दाखिरा सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी आधथयक प्रिासन  प्रभ िको 
ह नेछ ।  

५. प्राप्त यकभको स यऺा तथा फैंक दाखिरा सम्फन्धी कामयको अन गभन प्रभ ि 
प्रिासकीम  अधधकृतफाट ह नेछ ।  

९.४ ब तता नी ननमन्रण  

१. ब तता नी ननमन्रण सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  बजक्तानी आदेि हदने कामकुो राधग ऩदाधधकायी तथा जजम्भेवायी तोएकनेछ ।  
•  बजक्तानी आदेि हददा प्रचशरत कानजन फभोजजभ यीत ऩगे नऩजगेको  जाॉच गयी बजक्तानी आदेि  

जायी गने य खच ुरेखखनेछ । ।  
•  बजक्तानी हददा प्रचशरत कानजन तथा रेखा ननदेशिका फभोजजभ तोके को 

कामवुवधधहरु  ऩारना गरयनेछ ।  

२. ब तता नी ननमन्रण सदबय ंॊ भा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  बजक्तानी आदेि हदने आधधकायीक ब्मजक्त नतोएकने ।  
•  बजक्तानी आदेि हदने ऩदाधधकायीरे जवापदेहीता ऩारना नगने ।  
•  तोएकएको यीत वा प्रकृमाहरु ऩया नगयी बजक्तानी आदेि हदने ।   
•  बजक्तानी आदेि य गौश्वाया बौचय तमाय नगयी चके जायी गने  
•  बजक्तानीको प्रकृमा ऩारना नगने ।  
•  जायी बएको चकेहरु सम्फजन्धतराई सभमभा नफजझाउने ।   
•  खच ुरेखेको चकेहरु आधथकु वषशुबर नफजझेकोभा बौचय उठाई हहसाव सभामोजन नगन े  

३. ब तता नी ननमन्रण प्रबावकायी फनाउन देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  प्रचशरत कानजनभा उल्रेख बए फभोजजभ बजक्तानी आदेि हदने आधधकायीक 

ऩदाधधकायी  तोएकनेछ   

•  बजक्तानी आदेि हदने ऩदाधधकायीको अधधकाय य कतबु्म सहहत जवापदेही फहन 
गनजऩुन े ब्मवस्था गरयनेछ ।  

•  तोके को प्रभजखहरु सरुवा वा जजम्भेवायीभा हेयपे य हज ॉदा कानजन फभोजजभ बजक्तानी आदेि हदने   
अको ऩदाधधकायी तोएकनेछ ।  
•  बजक्तानी आदेि हददा ननम्न कज याभा ननजश्चत हजने्  
•  स्वीकृत फजेट कामिुभ, अजख्तमायी, ननकासा य पज कज वा सभेतको आधायभा खच ु रेख्न शभल्ने 

यकभकोभार बजक्तानी आदेि हदइनेछ ।  
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•  बजक्तानी आदेि हददा खचकुो प्रकृमा ऩूया बएको य ववरबयऩाई रगामतका आवश्मक कागजात 
प्राप्त बएको सजननजश्चत गरयनेछ ।   

•  खचकुा सवै प्रकृमाहरु ऩया बएको जाॉच गयी भार तोएकए फभोजजभको गौश्वाया बौचय 
तमाय  गयी चके जायी गरयनेछ ।  

जजम्भेवाय ऩदाधधकायीरे ब तता नी हदॉदा ननम्न कामयववधध अऩनाइनेछ  

•  बजक्तानी हददा प्रचशरत कानजन फभोजजभ बजक्तानी ऩाउन े सम्फजन्धत ब्मजक्त वा पभकुो 
खाताभा   

फैंक भापुत सोझै यकभ जम्भा गने वा चके जायी गने गयी बजक्तानी हदइनेछ ।  
•  बजक्तानी ऩाउने व्मजक्त, पभ,ु सॊस्था वा कम्ऩनीको नाभनाभेसी य ठेगाना खराइनेछ ।   

•  सही बएको चकेहरु सरुक्षऺत रुऩभा याखी सम्फजन्धत व्मजक्त, पभ ुवा कम्ऩनीराई अववरम्फ 
फजझाउने ब्मवस्था गरयनेछ ।  

४. ब तता नी ननमन्रण सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य 
आधथयक  प्रिासन प्रभ िको हनेछ ।  

५. ब तता नी ननमन्रण सम्फन्धी कामयको अन गभन स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  
१०. अन दानको प्राप्ती तथा उऩमोग सम्फन्धी ननमन्रण  

१०.१ अन दान प्राप्ती  
१. अन दान प्राप्ती सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  कामसुम्ऩादनभा आधारयत ववत्तीम सभानीकयण अनजदान  प्राजप्तका राधग तोएकएका ितकुो   
ऩारना गरयनेछ ।  
•  सभऩजयक य वविषे अनदान  प्राजप्तका राधग आमोजना तथा कामिुभ तमायी ऩया गयी सभमभै   
भाग गरयनेछ ।  

२. अन दान प्राप्ती सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ  

•  सभानीकयण अनजदान प्राजप्तका राधग तोएकएका ितहुरु ऩारना नहजने ।  
•  आमोजना भाग नै नगने ।  
•  तमायी ऩया नगयी आमोजना भाग गने ।  
•  तोएकएको सभमभा आमोजना भाग नगन े 

३. अन दान प्राप्ती प्रबावकायी फनाउन देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  याजटिम प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आमोगद्वाया ननधाुरयत कामसुम्ऩादनभा आधारयत अनजदान 

ऩद्धनतका सचक य सोको आधाय फाये स्ऩटट बइनेछ ।  
•  तोएकएको आधायहरु य सचक फभोजजभ सम्ऩादन गनजऩुन ेकाम ुसभमभै गरयनेछ ।  
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•  याजटिम प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आमोग य सङ्घीम तथा प्रदेि अथ ुभन्रारमभा उऩरब्ध 
गयाउनऩजने आगाभी आधथकु फषकुो आम य ब्ममको प्रऺेऩण रगामतका वववयण सभमभा 
नै उऩरब्ध गयाइनेछ ।   

•  सभऩजयक य वविषे अनदानफाट सञ्चारन गन ु सएकने प्राववधधक सम्बाव्मता य रागत 
राब  ववश्रेषण गयी उऩमजक्त देखखएका आमोजनाहरुको सची तमाय गरयनेछ ।  

•  सभऩयक य  वविषे अनदानका राधग नेऩार सयकाय य प्रदेिरे स्वीकृत गयेको कामवुवधधभा   
तोएकए फभोजजभको प्रकृमा ऩया गयी आमोजना भाग गरयनेछ ।  
४. अन दान प्राप्ती सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य आधथयक 

प्रिासन  प्रभ िको हनेछ ।  
५. अन दान प्राप्ती सम्फन्धी कामयको अन गभन स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  

१०.२ अन दानको उऩमोग  

१. अन दानको उऩमोग सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  अनदान यकभ खच ु गदाु स्वीकृत ननदेशिका तथा कामवुवधधको ऩारना गयनज 

गरयनेछ।  
•  अनदान यकभको रेखा याख ुज ुरने तथा रेखाऩयीऺण गयाउने काम ुब्मवजस्थत गरयनेछ  

२. अन दानको उऩमोग सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  उऩरब्ध गयाएको अनदान यकभ तोएकएको कामाुन्वमन ननदेशिका तथा कामाुववधधको   
ऩारना नगयी खच ुगने  
•  अनजदान खचकुो रेखा ब्मवजस्थत रुऩभा नयाख्न े।  
•  खचकुो रेखाऩयीऺण नगयाउने ।  

३. अन दान प्राप्ती प्रबावकायी फनाउन देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ । 
अन दान िचय सम्वन्धभा देहामका ननमन्रण उऩाम अऩनाइनेछ  

•  तोएकएको अनदान कामाुन्वमन, ऩसज रनतका, ननदेशिका, नम्ि ुय कामवुवधधको ऩारना गयी खच ु 

गरयनेछ ।   
•  अनदान खच ुसम्वन्धभा तोएकएको खरयद प्रएिमा अऩनाइनेछ ।   
•  खचकुो पाॉटवायी ववर बयऩाई प्रभाखणत गयी याखखनेछ ।   
•  अनदान यकभ तोएकएको प्रमोजन य कामकुो राधग भार खच ुगरयनेछ ।  
•  खच ुप्रगनत सम्वन्धभा ननमशभत रुऩभा अनजगभन गरयनेछ ।  
•  आधथकु फषकुो अन्त्मभा खच ुनबई फाॉकी यहेको एिज हजने अनदान यकभ सभमभै  एपताु  
गरयनेछ । 
•  अनदानको आम्दानी खचकुो अध्मावधधक हहसाव याखी प्रगनत प्रनतवेदन सङ्घीम य प्रदेि  
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ननकाम सभऺ ऩेि गरयनेछ।  
•  सवै प्रकायको अनदान खचकुो तोएकए फभोजजभ रेखा याख्न े य ववत्तीम प्रनतवेदन तमाय 

गने  ब्मवस्था गरयनेछ ।  
•  अनदान खचकुो अननवाम ुरुऩभा आन्तरयक तथा अजन्तभ रेखाऩयीऺण गयाइनेछ ।   
•  ववत्तीम प्रनतवेदन य रेखाऩयीऺण प्रनतवेदन सम्फजन्धत ननकामराई ऩठाइनेछ ।  

४. अन दान उऩमोग सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य आधथयक 
प्रिासन  प्रभ िको हनेछ ।  

५. अन दान उऩमोग सम्फन्धी कामयको अन गभन स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  
११ प्रिासननक िचय - तरव तथा स ववधा, सवायी साधन तथा उऩकयणको उऩमोग य भभयतको 

ननमन्रण ११.१ तरव स ववधा िचय  
१. तरव स ववधा िचय सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  कानजन फभोजजभ ननमजक्त कभचुायीराई प्रचशरत ऐन ननमभ फभोजजभको तरव बत्ता  
खवाइनेछ ।  
•  तरफ बजक्तानी गदाु प्रचशरत कानजन फभोजजभको कोष यकभहरु कट्टा गयी बजक्तानी गरयनेछ 

।  
•  तरव सजववधा बजक्तानी गदाु तोएकएको यकभबन्दा वढी ऩारयश्रशभक ऩाउनेको हकभा ऩारयश्रशभक 

कयकट्टी गयी दाखखरा गरयनेछ ।  

२. तरव स ववधा िचय सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  तरव तरवी प्रनतवेदन ऩारयत नगयी तरव खच ुरेख्न े।  
•  नऩाउने अवधधको तरव बत्ता बजक्तानी गने ।  
•  वढी अवधध काजभा याखेकोभा तरव बत्ता हदने ।   
•  ववदा स्वीकृत नगयाएकोभा ऩनन तरव हदइने ।  
•  भाशसक तरफफाट प्रचशरत कानजन फभोजजभ कट्टी गनजऩुन ेयकभहरु कट्टी नगरयने ।  
•  कट्टी गयेको यकभ सभम भै तोएकएको ननकामभा जम्भा गन ुनऩठाउने  
•  फैंक भापुत तरव बजक्तानी नगयी नगदै बजक्तानी गरयने ।  

३. तरव स ववधा िचय व्मवजस्थत फनाउन देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ । 
•  प्रचशरत कानजन फभोजजभ ननमजक्त बएका कभचुायीको भार तरव खवाइन े। ऐन  
ननमभ ववऩरयत अस्थामी वा ज्मारादायी य कयायभा कभचुायी याखेकोभा तरवबत्ता 
खवाइने छैन ।  

•  कभचुायीराई कानजन फभोजजभको तरव, बत्ता य सजववधा भार उऩरब्ध गयाइने ।   
•  ऩदाधधकायीको सजववधा प्रदेि कानजनभा उल्रेख बए फभोजजभ भार हदइने ।  
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•  कानजन ववऩरयत कभचुायी ननमजक्त गयी काभभा रगाएभा वा अननमशभत सजववधा खजवाएभा मस्तो 
कभचुायीरे खाएको तरव सजववधा वाऩतको यकभ असर गने ब्मवस्था गरयनेछ । 

ननम्न फभोजजभको प्रक्रकमा ऩ गेको स ननजश्चत गयी ब तता नी गरयनेछ  

•  कामयुत कभचुायीहरुको तरवी प्रनतवेदन सम्फजन्धत कामाुरमफाट ऩारयत बएको 
सजननजश्चत  गरयनेछ  

•  प्रिासन िाखाफाट हाजजय वववयण रुजज गयी भार तरव खजवाइनेछ ।  

•  कभचुायीको स्थामी रेखा नम्वय (ऩान) अननवाम ु रुऩभा शरन रगाई सो नम्वय 
तरवी  वववयणभा याखखनेछ ।  

•  ऩदाधधकायीको भाशसक सजववधा फाऩतको यकभ प्रदेि कानजन फभोजजभ बएको 
सजननजश्चत  गरयनेछ ।  

•  प्रस्ताववत भहहनाको कूर तरव खचवुवगत भहहनाको तरव खचबुन्दा सायबत रुऩभा पयक   

बए नबएको हेयी पयक यहेको बए सोको कायण सजननजश्चत गरयनेछ ।  

तरव िचय रेख्दा ननम्नान साय ननमन्रण कामभ गरयनेछ  

•  भहहना बजक्तान बएऩनछ तरव बत्ता खवाइनेछ ।  

•  ऩदभा फहारी गयेको हदनदेखख भार तरव बत्ता खवाइनेछ ।  
•  ननरम्वनभा ऩयेकोभा कानजन अनजसाय ऩाउने तरव बत्ता भार हदइनेछ ।  
 •  एक वषकुो सेवा अवधध ऩगेऩज नछ भार तरव फद्धध ृ(गे्रड) हदइनेछ । 
  •  चाडऩव ुखच ुसजववधा तोएकएको चाडऩवकुो राधग भार हदई अशबरेख याखखनेछ ।  

ननम्न फभोजजभको तरव ब तता नी नगरयन े 

•  ववदा स्वीकृनत गयाएको फाहेक अनजऩजस्थत अवधधको तरव हदइनेछैन ।   
•  फेतरफी ववदा वा असाधायण ववदा शरएकोभा तरव बजक्तानी गरयनेछैन । 
 •  कभचुायीराई सेवा सम्फन्धी ऐन ननमभ ववऩयीत हजने गयी काजभा खटाएको वा वढी अवधध 

काजभा याखेकोभा सो अवधधको तरव बत्ता हदइने छैन ।   
•  फढी अवधध काज खटाएभा प्रचशरत कानजन फभोजजभ कभचुायीरे खाएको तरफ, बत्ता काज  

खटाउने ऩदाधधकायीफाट असर गरयनेछ ।  
 भाशसक तरवफाट ननम्न फभोजजभको कट्टी गयी ब तता नी गरयनेछ  

•  दि प्रनतितका दयरे कभचुायी सञ्चम कोष यकभ कट्टा गयी सोभा ित प्रनतित यकभ 
थऩ  गरयनेछ ।  

•  नागरयक रगानी कोष वा अन्म कोषभा मोगदान गयेका कभचुायीहरुको हकभा भाशसक  तरफफाट 
तोएकएको प्रनतित यकभ कट्टी गरयनेछ।   

•  मोगदानभा आधारयत अवकास कोषभा मोगदान गयेका कभचुायीहरुको हकभा तोएकएको  प्रनतित 
यकभ कट्टा गयी सो यकभभा तोएकएको प्रनतित यकभ थऩ गरयनेछ ।  
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•  तोएकएको प्रनतितभा कोष कट्टी गरयएको यकभ सम्फजन्धत कोषभा तोएकएको 
सभमशबर  दाखखरा गन ुऩठाइनेछ ।  

•  तोएकएको ननकामभा कोष कट्टी यकभ जम्भा गन ु य सो सम्फन्धी अशबरेख रुजज गन ु
ववद्मजनतम   

भाध्मभको उऩमोग गरयनेछ । 
•  तरव सजववधा बजक्तानी गदाु प्रत्मेक ऩदाधधकायी वा कभुचायीरे वावषुक रुऩभा ऩाउने तरव,  बत्ता 

य सजववधा सभेतको कज र यकभभा आमकय ऐनफभोजजभ कयमोग्म आम गणना गयी  भाशसक 
तरफफाट अधग्रभरुऩभा कट्टा गयेय भार तरवखच ुरेखखनेछ ।  

•  तरवी वववयणभा प्रत्मेक ऩदाधधकायी वा कभचुायीको स्थामी रेखा नम्वय (ऩान) अननवाम ु
रुऩभा याखखनेछ ।  

•  बजक्तानीभा कट्टा गयेको ऩारयश्रशभक कय यकभ सम्बव बएसम्भ ववद्मजनतम आमकय कट्टी 
प्रणारी भापुत सम्फजन्धत याजश्व कामाुरम ऩठाई कय अधधकृतफाट प्रभाणीकयण 
गयाई  ननस्सा याखखनेछ ।  

कभयचायी य ऩदाधधकायीको तरव स ववधा यकभ ब तता नी गदायननम्न प्रक्रिमाहरु अऩनाउने् •  तरव 
सजववधा ववतयणकोराधग फैंक तोकी सो फैंकभा प्रत्मेक ब्मजक्तको खाता खोल्न 
रगाई  फैंकभापुत यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

•  तरव बजक्तानी वववयणभा फैंक खाता भापुत यकभ जम्भा गयेको प्रभाण सॊरग्न गने गयाइनछे 
।  

४. तरव स ववधा िचय सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य आधथयक  प्रिासन 
प्रभ िको ह नेछ ।  

५. तरव स ववधा िचय सम्फन्धभा सम्फन्धी कामयको अन गभन रेिाऩयीऺण य स िासन 
सशभनतफाट ह नेछ ।  

११.२ बत्ता, स ववधा तथा ववववध िचय  
१. बत्ता, स ववधा तथा ववववध िचय सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  ऩदाधधकायी तथा कभचुायीको फैठक बत्ता, दैननक बत्ता एवभ भ्रभण खच ुआहद कानजन फभोजजभ 

भार ववतयण गरयनेछ ।  
•  ववववध खच ुभाऩदण्ड फनाइ खच ुगने गयाउने ब्मवस्था गरयनेछ ।  
•  प्रचशरत कानजन य भाऩदण्ड फभोजजभ आधथकु सहामता ववतयण गने गयाउने ब्मवस्था  
गरयनेछ ।  

२. बत्ता, स ववधा तथा ववववध िचय सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  प्रचशरत ऐन ननमभ ववऩरयत बत्ता तथा सजववधा हदईने ।  
•  अननमशभत बत्ता तथा सजववधा हदएफाट स्थानीम तहको प्रिासननक खच ुफढ्ने ।  
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•  भाऩदण्ड ववऩरयत ववववध खच ुरेखखने ।  
•  प्रचशरत कानजन य भाऩदण्ड ववऩरयत आधथकु सहामता ववतयण हजने ।  
•  ऩहजॉचको आधायभा ववतयण हजने ।  

३. बत्ता, स ववधा तथा ववववध िचय व्मवजस्थत फनाउन देहामका उऩामहरु अवरम्वन  गरयनेछ ।  
•  अनत आवश्मक काभको राधग भार अधधकाय प्राप्त अधधकायीको स्वीकृनतभा फैठक  याखखनेछ । 
•  फैठक बत्ता, दैननक तथा भ्रभण बत्ता खच ुसम्फजन्धत कानजनभा तोएकएको दयभा भार हदइनेछ ।  
•  ऩदाधधकायीको सञ्चाय सजववधा, खाजा खच,ु भाशसक बत्ता, सबा बत्ता आहद सजववधा  प्रचशरत 

कानजन फभोजजभ य कभचुायीको अनतरयक्त सभम बत्ता, प्रोत्साहन बत्ता आहद सजववधा  काननू 
फभोजजभ भाऩदण्ड तथा सचक तोकेय भार उऩरव्ध गयाइनेछ ।  

•  बत्ता तथा सजववधा ववतयण गने य ननमन्रण गने सम्वन्धभा सङ्घीम वा प्रदेि ननकामरे 
कज नै  भागदुिनु वा ऩरयऩर गयेको बए सोको ऩारना गने गयाउने ब्मवस्था शभराइनेछ ।   

•  बत्ता तथा सजववधा खचकुो रेखाऩयीऺणफाट फेरुजज कामभ बएभा तत्कार ननमशभत वा  असर 
परु्छमौट गने गयाइनेछ ।  

•  ववववध खच ु अन्तगतु ब्महोरयने खचकुो प्रकाय सम्वन्धभा स्ऩटट ब्माख्मा गयी भाऩदण्ड 
स्वीकृत गरयनेछ ।  

•  अननमशभत खच ुसम्वन्धभा रेखाऩयीऺणफाट फेरुज कामभ बएभा तत्कार असर परु्छमौट  गन े
गयाइनेछ ।  

•  आधथकु सहामता ववतयणको राधग वस्तजगत भाऩदण्ड तथा सजचक तमाय गयी सोको आधायभा 
भार हदने ब्मवस्था गरयनेछ ।   

•  सङ्घीम तथा प्रदेि सयकायफाट प्राप्त अनदानफाट आधथकु सहामता ववतयण गरयने छैन । 
•  सङ्घीम वा प्रदेि भन्रारम/ननकामद्वाया जायी बएका भागदुिुन वा ऩरयऩर ऩारना 
गने  गयाइनेछ ।   

•  अननमशभत खच ुसम्वन्धभा रेखाऩयीऺणफाट फेरुज कामभ बएभा तत्कार असर पर्छमौट  गन े
गयाइनेछ ।  

४. बत्ता, स ववधा तथा ववववध िचय सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य 
आधथयक प्रिासन प्रभ िको ह नेछ ।  

५. बत्ता, स ववधा तथा ववववध िचय सम्फन्धी कामयको अन गभन रेिाऩयीऺण य 
स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  

११.३ सवायी साधन तथा उऩकयणको प्रमोग तथा भभयत  

१. सवायी साधन तथा उऩकयणको प्रमोग तथा भभयत सम्फन्धभा देहामका नीनत 
अवरम्वन  गरयनेछ  

•  सवायी साधन य भेशिनयी उऩकयणको प्रमोग गने सजववधा कानजनरे तोकेको ऩदाधधकायी तथा   
कभचुायीराई भार उऩरब्ध गयाइनेछ ।  
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•  सवायी साधन य भेशिनयी उऩकयण मथासभमभा नै आवश्मक भभतु तथा सशबशुसङ्ग 
गयाई  भभतु खचभुा तोएकए फभोजजभको ननमन्रण ब्मवस्था कामभ गरयनेछ ।  

२. सवायी साधन तथा उऩकयणको प्रमोग तथा भभयत सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु 
यहन  सतनेदेखिन्छ ।  

•  सजववधा नऩाउने ऩदाधधकायीहरुरे ऩनन सजववधा शरने ।   
•  सवायी साधन य भेशिनयी उऩकयण अनधधकृत रुऩभा प्रमोग गने । 
•  सयकायी काभ वाहेकभा सवायी साधनहरु प्रमोग हजने  
•  सवायी साधन य उऩकयण भभतु सम्बाय य सशबशुसङ्ग सभमभा नगरयने ।  
•  सवायी साधन य उऩकयण अनावश्मक रुऩभा भभुत गयाईन े 

•  भभतु खचभुा ननमन्रण कामभ नहजने ।  

३. सवायी साधन तथा उऩकयणको प्रमोग तथा भभयत व्मवजस्थत फनाउन देहामका 
उऩामहरु  अवरम्वन गरयनेछ ।ननम्न फभोजजभ सवायी साधन तथा उऩकयण प्रमोग गन े
व्मवस्था गरयनेछ  

•  कानजनद्वाया सवायीसाधन प्रमोग गन ु ऩाउने ऩदाधधकायी वा अधधकायीकोराधग 
भार  सवायीसाधनको व्मवस्था गरयनेछ ।  

•  सवायी साधन य उऩकयणहरु सयकायी काभभा भार प्रमोग गन ु ऩाउने गयी ननमन्रणको 
ब्मवस्था गरयनेछ ।  

•  कामाुरमको काभको शसरशसराभा सवायी साधन प्रमोग गदाु स्वीकृनत आदेि हदन े
शरने  व्मवस्था गरयनेछ ।  

सवायी साधन य उऩकयणको भभयतभा ननम्न फभोजजभको व्मवस्था गरयनेछ  

•  सवायी साधन य उऩकयणको भभतु सम्बाय य सशबशुसङ्ग गनजऩुनेवाये सम्फजन्धत 
कम्ऩनीको  काम ुताशरकाको अशबरेख ब्मवजस्थत रुऩभा याखी सो फभोजजभ भभतु सम्बाय 
गने ब्मवस्था शभराइनेछ ।   

•  चार सवायी साधन य उऩकयण सञ्चारनको अशबरेख याखखनेछ । ववगे्रको अवस्थाभा  तत्कार ै
जानकायी गयाउनऩजने ब्मजक्त तोक्ने । भभतुको खरयद काम ु गदाु सावजुननक खरयद 
ऐन  ननमभावरीको प्रएिमा ऩारना गयाइनेछ ।   

•  सवायी साधन य उऩकयणको भभतु सम्बाय गयाउॉदा प्राववधधक जाॉच गयाई भभतु 
गनजऩुन े साभानको वववयण य रागत अनजभान तमाय गयी तोकेको अधधकायीफाट स्वीकृनत 
गयाउने  ब्मवस्था गरयनेछ  

•  सवायी साधन य उऩकयण कज न कज न शभनतभा के कनत ऩाटु ऩरुरजा कनत रागतभा भभतु 
गरयएको  हो सोको वववयण खराई भ ुज भतु सम्बाय तथा सॊयऺणको (भ.रे.ऩ.पा.नॊ.४१५) 
अशबरेख  याखखनेछ ।   
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•  सवायी साधनको भभतु गयाउॉदा चारकफाट प्रभाखणत गयाउने । ऩजयानो ऩाटुऩजजाु साभान बण्डाय   

एपताु गयाउने । तोके को यकभबन्दा फढी भरू रमको साभान ऩरयवततु गदाु भभतुको 
अशबरेख  याखखनेछ ।  

•  सवायीसाधनको ववभाखच ु य तेस्रोऩऺ दानमत्व बजक्तानीगदाु अधधकायप्राप्त 
अधधकायीफाट  स्वीकृनत गयाई सॊरग्न गयाइनेछ ।  

४. सवायी साधन य उऩकयणको भभयत सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत  य 
आधथयक प्रिासन प्रभ िको ह नेछ ।  

५. सवायी साधन य उऩकयणको भभयत सम्फन्धी कामयको अन गभन रेिाऩयीऺण य स िासन  

सशभनतफाट ह नेछ ।  

११.४ इन्धन िचय  
१. इन्धन िचय सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  सवायी साधन य उऩकयणको इन्धन खच ु सम्वन्धभा तोएकएको ननमन्रण ब्मवस्था 

ऩारना  गरयनेछ  

२. इन्धन िचय सदबय ंॊ भा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  सवायी साधन य उऩकयणको इन्धन खचकुो अशबरेख तोएकए फभोजजभ नयाखखने ।  
•  सवायी साधन य उऩकयणको इन्धन खचभुा ननमन्रण कामभ नहजने ।  
३. इन्धन िचय व्मवजस्थत फनाउन देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  

सवायी साधन य उऩकयणको इन्धन िचय रेख्दा ननम्न फभोजजभको ननमन्रण व्मवस्था 
गने्  

•  प्रचशरत कानजनरे इन्धन सजववधा ऩाउने ऩदाधधकायी वा अधधकायीको हकभा इन्धन ऩाउने कोटा 
तोकी सोही फभोजजभ इन्धन उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गने । इन्धन खच ुभाग गने पायाभ 
स्वीकृत गयाउने  व्मवस्था गरयनेछ ।   

•  प्रमोग बएको इन्धनको ऩरयभाण सहहत तोएकएको ढाॉचाभा रगवक (भ.रे.ऩ.पा.न ९०५) 
याखखनेछ ।  •  कामाुरमभा नै इन्धन भौज्दात याखी उऩरब्ध गयाउने ब्मवस्था गदाु भाग 
पायाभ, खरयद आदेि,  दाखखरा प्रनतवेदन सहहत रगफजक ऩेि गने व्मवस्था शभराइनेछ ।  

११.५ सेवा भहि र बाडा तथा ववऻाऩन िचय  

१. सेवा भहि र, बाडा तथा ववऻाऩन िचय सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ । 
•  सेवा भहिजर, सजचना प्रकािन य बाडा खचगुदाुशभतव्ममी ब्मवस्था ऩारना गरयनेछ ।  

२. सेवा भहि र बाडा तथा ववऻाऩन िचय सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतन े
देखिन्छ  
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•  सेवा भहिजरको बजक्तानी सभमभा नगयी जरयवाना नतने ।   
•  सेवा भहिजर य बाडा खच ुगदाु तोएकएको ननमन्रण कामवुवधध नअऩनाउने ।  
•  सजचना प्रकािन अधधकाय प्राप्त अधधकायीको स्वीकृनत वेगय गने । सञ्चाय भाध्मभफाट 

छज ट  सजववधा नशरई अऩब्मम गने ।  

३. सेवा भहि र बाडा तथा ववऻाऩन िचय व्मवजस्थत फनाउन देहामका उऩामहरु अवरम्वन  

गरयनेछ ।  

•  सेवा भहिजर य बाडाको बजक्तानी तोएकएको सभमभानै गरयनेछ ।   
•  सेवाभहिजर बजक्तानीभा सेवाप्रदामकरे हदने छज ट प्राप्त गरयनेछ ।   
•  कामाुरमरे कज नै ऩनन प्रकायको घय फहार तथा अन्म साभान बाडाभा शरॉदा अननवाम ु

रुऩभा  सम्झौता गरयनेछ ।  
•  घय फहार तथा अन्म बाडा बजक्तानी गदाु बाडा सम्फन्धी सम्झौताका ित ु फभोजजभको 

बाडा  यकभ बजक्तानी हदइनेछ ।  
•  ववरम्व िजल्क बजक्तानी गदाु अधधकाय प्राप्त अधधकायीफाट ननणमु गयाइनेछ ।  
•  आवश्मक सजचनाहरु भार अधधकाय प्राप्त अधधकायीको स्वीकृनतभा तोएकएको उऩमजक्त 

भाध्मभफाट प्रकािन गने ब्मवस्था गरयनेछ ।  
•  सजचना प्रकािन गदाु सम्फजन्धत टेशरशबजन, एप.एभ. सञ्चारक वा ऩबरका प्रकािक   

भापुत सोझै सजचना प्रकािन गयी नतनीहरुरे हदन ेकशभिन वा छज ट सजववधा कट्टा गयी भार  खच ु
रेखखनेछ ।  

•  ऩबरकाभा प्रकािन नगरय नहजने सजचना भार सम्बव बएसम्भ सानो साईजभा ऩबरकाभा   
प्रकािन गयी अन्म सजचना वेफसाइट भापुत सावजुननक गरयनेछ ।  

४. सेवा भहि र बाडा तथा ववऻाऩन िचय सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम  अधधकृत 
य आधथयक प्रिासन प्रभ िको ह नेछ ।  

५. सेवा भहि र बाडा तथा ववऻाऩन िचय सम्फन्धी कामयको अन गभन रेिाऩयीऺण य स िासन 
सशभनतफाट ह नेछ ।  

१२. िरयद कामयको ननमन्रण-भारसाभान िरयद, ननभायण कामय तथा सेवा िरयद  

१२.१ िरयद कामयको आवश्मक ब्मवस्था तथा तमायी  
१. िरयद कामयको आवश्मक ब्मवस्था तथा तमायी सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन  गरयनेछ 

।  

•  खरयद कामकुो व्मवस्थाऩन गन ुप्रचशरत कानजनद्ुू वाया तोके अनसायको सॊस्थागत व्मवस्था 
गरयनेछ ।  

•  वावषकु खरयद मोजना य आवश्मकता अनसाय खरयद गरु मोजना तमाय गरयनेछ ।  



                  h}ldgL gu/kflnsf    :yflgo /fhkq       v08M ^           ;+VofM !           ldltM @)&*÷!!÷!!  

 
 

42 

 

•  खरयद गनज ुअगाडी खरयद सम्फन्धी तमायी कामहुरु ऩूया गरयनेछ ।  
•  खरयद काम ुगनज ुअनघ भारसाभान, ननभाुण काम ुय सेवाको स्ऩेशसएपकेिन तमाय गरयनेछ ।  

२. िरयद कामयको आवश्मक ब्मवस्था तथा तमायी सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतन े
देखिन्छ  

•  प्रचशरत कानजनरे तोके अनजसाय खरयद ननमभावरी तजजभुा नगने ।  
•  खरयद एकाइ तथा कभुचायीको ब्मवस्था नगरयने ।  
•  ववऻ कभचुायीको अबावभा खरयद काम ुप्रबाववत हजने   
•  खरयद ऐन ननमभावरी अनसायको वावषकु खरयद मोजना य खरयद गरु मोजना तमाय नगरयने  
•  खरयद सम्फन्धी आवश्मक तमायी कामहुरु नगरयने वा मथासभमभा नगरयने ।  
•  खरयद गने भारसाभान, ननभाुण काम ुय सेवाको वववयण य स्ऩेशसएपकेिन तमाय नगरयने ।   

३. िरयद कामयको आवश्मक ब्मवस्था तथा तमायी व्मवजस्थत फनाउन देहामका 
उऩामहरु  अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  सावजुननक खरयद ऐन, २०६३ को ऩारना गनजऩुन े । साथ ै ऐनको अधधनभा यही 
खरयद  ननमभावरी फनाई राग गरयनेछ ।  

•  खरयद कामफुोझ य काम ुप्रकृनतको आधायभा खरयद एकाइको स्थाऩना गने । खरयद काम ुगन ु
कभचुायी तोएकनेछ ।   

•  खरयद काम ुसावजुननक खरयद अनजगभन कामाुरमरे तोके को मोग्मता बएको य खरयद कामु  
सम्फन्धी ऻान बएको वा ताशरभ प्राप्त गयेको कभचुायीफाट गयाइनेछ ।  
•  कभचुायीराई खरयद सम्फन्धी आवश्मक ताशरभ उऩरब्ध गयाइनेछ ।  
•  वावषकु १० राख रुऩैमाबन्दा फढी यकभको खरयद काम ुगदाु वावषकु खरयद मोजना अननवाम ु

रुऩभा तमाय गरयनेछ ।  
•  वावषकु १० कयोड रुऩैमाबन्दा फढी यकभको खरयद काम ु गदाु य फहजफषॉम मोजनाका राधग 

खरयद गदाु खरयद गजरुमोजना तमाय गयी तोएकएको अधधकायीफाट स्वीकृत गयाइनेछ ।   
•  खरयद गजरुमोजना तमाय गयेकोभा सो मोजना सभेतराई आधाय शरई वावषकु खरयद 

मोजना  तमाय गरयनेछ ।   
•  खरयद गजरुमोजना य वावषकु खरयद मोजना तमाय गने जजम्भेवाय कभचुायी तोएकनेछ ।  

िरयद गन य अगाडी सावयजननक िरयद ननमभावरीभा ब्मवस्था बए फभोजजभको ननम्न िरयद 
सम्फन्धी तमायी कामयहरु गरयनेछ  

•  खरयद आवश्मकताको ऩहहचान, आऩनतू ु कताुको उऩरब्धता, अनघल्रा वषहुरुभा बएको  सभान 
प्रकृनतको खरयद प्रएिमाको अध्ममन, खरयदको वववयण, ऩरयभाण य ऺेर, खरयद  सभजहभा  
ववबाजन वा प्माकेज ननभाुण, खरयदको आधथकु स्रोत य यकभको ऩहहचान, खरयद  ववधधको 
छनौट, फोरऩर मोग्मता वा ऩवू ुमोग्मताको कायफाहीको आवश्मकता आहद ।   
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•  खरयद कामपु्रकृनत अनसाय आऩजनत ुकताु, ननभाुण व्मवसामी, ऩयाभयदाता, गैय सयकायी सॊस्था वा 
सेवा प्रदामकको मोग्मताको आधायभा छज ट्टाछज ट्टै भौजजदा जजची तमाय गने ।   

•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे खरयद तमायी कामकुो जजम्भेवायी तोक्ने ।  

भारसाभान, ननभायण कामयवा सेवा आहद िरयद गन य अनि ननम्न कामय गरयनेछ  

•  भारसाभान, ननभाुण काम ु वा सेवा आहदको स्ऩेशसएपकेिन, मोजना, नक्िा, डडजाइन,  वविषे 
आवश्मकता वा अन्म वववयणहरु तमाय गरयनेछ ।   

•  सम्फजन्धत भारसाभान, ननभाुण काम ुवा सेवाको वस्तजगत प्राववधधक तथा गजणस्तयजन्म 

वविषेता य काभको आधायभा वववयण तमाय गरयनछे ।  
•  वववयणभा भारसाभान, ननभाुण काम ुवा सेवाको खास ब्राण्ड, िेडभाकु, नाभ, ऩेटेण्ट,  डडजाइन, 

प्रकाय आहदवविषेताहरु स्ऩटटरुऩभा फजखझने गयी उल्रेख गरयनेछ । तय, 
प्रनतस्ऩधाुराई  सीशभत गने गयी उत्ऩवत्त वा उत्ऩादकको नाभ य खास प्रकायको वववयण, 

आधाय, सङ्के त वा  िब्दावरी उल्रेख गरयनेछैन ।  

४. िरयद कामयको आवश्मक ब्मवस्था तथा तमायी सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी िरयद इकाइ 
प्रभ िको ह नेछ ।  

५. िरयद कामयको आवश्मक ब्मवस्था तथा तमायी कामयको अन गभन प्रभ ि  प्रिासकीम 
अधधकृतफाट ह नेछ ।  

१२.२ रागत अन भान सम्फन्धी ननमन्रण  

१. रागत अन भान सम्फन्धी ननमन्रण सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ । 
 •  रागत अनजभान तमाय गयेय भार भारसाभान,  ननभाुण काम ुय सेवा खरयद काम ुगरयनेछ । 

•  भारसाभान, ननभाुण काम ु य सेवा खरयदको रागत अनजभान तमाय गदाु खरयद 
ऐन,  ननमभावरीभा तोके फभोजजभको कामवुवधध ऩजया गरयनेछ ।  

२. रागत अन भान सम्फन्धी ननमन्रण सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ । 
•  भारसाभान, ननभाुण काम ुय सेवा खरयदको राधग रागत अनजभान तमाय नगरयने  

•  रागत अनजभान तमाय गने जनिजक्तभा दऺताको अबाव  

•  रागत अनजभान तमाय गदा ुखरयद ननमभावरीको प्रावधान फभोजजभ नगरयने ।  
•  तोएकएको दयबाउ, नम्सु, दयववश्रेषण, कामवुवधध आहदको ऩारना नगरयने ।   
•  प्रएिमा ऩजया बएको सजननजश्चत नगयी रागत अनजभान स्वीकृत गरयने ।   
•  अधधकाय नबएको अधधकायीफाट रागत अनजभान स्वीकृत गरयन े 

३. रागत अन भान सम्फन्धी ननमन्रणभा देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  
 भारसाभान, ननभायण कामय वा सेवा िरयद गन य अनि ननम्नान साय रागत अन भान तमाय गरयनेछ  
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•  तोके को यकभबन्दा फढीको भारसाभान, ननभाुण काम ु य सेवा खरयद गनज ु अनघ खरयद 
ऐन  ननमभावरीभा उल्रेख बएका ववषम दृजटटगत गयी अननवाम ु रुऩभा रागत अनजभान 
तमाय  गरयनेछ ।  

•  कज नै आ.फ.को राधग स्वीकृत बएको रागत अनजभान अनजसाय खरयद कामु नबएभा ऩनछल्रा  
आ.फ.भा ननमभावरीभा तोके को प्रएिमा अऩनाई अध्मावधधक गरयनेछ ।   
•  रागत अनजभानको तमायी आन्तरयक जनिजक्तफाट गयाउने । महद दऺ जनिजक्तको अबाव   

बएभा अन्म ननकामको सहमोग शरई तमाय गरयनछे ।  
•  खरयद एकाइ प्रभजखरे खरयद ननमभावरी अनसायको कामहुरु ऩया गयी रागत अनजभान   

बएको सजननजश्चत गयी स्वीकृनतको राधग ऩेि गनेछ   

ननभायण कामयको रागत अन भान तमाय गदायननम्नान साय गरयनेछ 

 

•  स्वीकृत नम्स,ु दय ववश्रेषणको आधायभा रागत अनजभान तमाय गरयनेछ ।  
•  ननभाुण साभग्रीको दयबाउ, भेशिन तथा उऩकयणको बाडा वा काभदायको ज्मारा ननधाुयण  गदाु 

दययेट ननधाुयण सशभनतरे तोके को दययेटको आधायभा गरयनेछ ।   
•  ननभाुण कामकुो डडजाइन, ड्रईङको जाॉच रागत अनजभान तमाय गन े प्राववधधकबन्दा एक 

तह  भाधथको प्राववधधक वा प्राववधधकहरुको सभजहराई गन ु रगाई कज नै रजटी बएभा 
सच्माइनेछ 

•  भारसाभानको रागत अनजभान तमाय गदाु ननमभावरी अनसाय आपै वा जजल्राको अन्म  

सावजुननक ननकामरे सोही प्रकृनतको खरयद गदाु रागेको वास्तववक रागत, स्थानीम फजाय  वा 
अन्म फजायको प्रचशरत दयबाउ य साभानआऩनतू ुअनजभाननत ढजवानी खच,ु उद्मोग वाखणज्म  

सङ्घरे जायी गयेको दययेट आहद राई आधाय शरइनेछ ।  
•  ऩयाभि ु सेवाको रागत अनजभान तमाय गदाु खरयद ननमभावरी अनसाय तोकेको 

नम्ि  सम्फजन्धत ऩयाभि ु सेवाको कामुऺ ेरगत ित,ु ऩयाभिदुाताको जनिजक्तको 
ऩारयश्रशभक,  भ्रभण, सञ्चारन खच,ु ताशरभ गोटठी आहद खचरुाई ध्मान हदइनेछ ।   

•  अन्म सेवा तपुको सवायी साधन, भेशिनयी औजाय आहद बाडाभा शरने, भारसाभान 
भभतु  सम्बाय य घय बाडा य सेवा कयाय आहदको रागत अनजभान तमाय गदाु खरयद 
ननमभावरीभा  उल्रेखखत कामवुवधध य आधाय ऩया गयी गरयनेछ ।  

•  रागत अनजभान जाॉच तथा स्वीकृत गने अधधकायीरे तोएकएको आधायफाट रागत अनजभान   

तमाय बएको सजननजश्चत गरयनेछ।  
•  अधधकाय प्राप्त अधधकायीरे तमायीको प्रएिमा ऩया बएको सजननजश्चत गयी रागत अनजभान   

स्वीकृत गनेछ ।  
४. रागत अन भान तमायी य सो को ननमन्रण सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी िरयद इकाइ 

प्रभ िको  ह नेछ ।  
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५. रागत अन भान ननमन्रण कामयको अन गभन प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृतफाट ह नेछ ।  

१२.३ िरयद ववधध सम्फन्धी ननमन्रण  

१. िरयद ववधध सम्फन्धी ननमन्रणभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  खरयद कानजन फभोजजभ तोएकएको खरयद ववधध छनौट तथा प्रएकमा ऩया गयेय भार खरयद कामु  
गरयनेछ ।  
२. िरयद ववधध सम्फन्धी ननमन्रणभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  खरयद कानजनभा तोके फभोजजभको आवश्मक खरयद ववधध छनौट नगने ।  
•  प्रनतस्ऩधाु सीशभत हजने गयी खरयद काम ुटजिा टजिा ऩायी खरयद गरयने ।  
•  आवश्मक ब्मवस्था नबए ताऩनन खरयद प्रकृमा िजरु गरयने ।  
३. िरयद ववधध सम्फन्धी ननमन्रण व्मवजस्थत फनाउन देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ । 

•  भारसाभान, ननभाुण काम,ु सेवा खरयद तथा ऩयाभय सेवा खरयद गने काम ु सावजुननक 
खरयद  ऐन ननमभावरीभा तोएकएफभोजजभ खरयद भरू रमको आधायभा फोरऩर, शसरवन्दी 
दयबाउऩर,  सोझै खरयद, उऩबोक्ता सशभनत, अभानत रगामतका तोएकएको खरयद ववधध 
छनौट गयी खरयद काम ुगरयनेछ ।   

•  कानजनद्वाया कय नराग्ने वा कय छज ट बएको यकभसम्भ वा दजगभु ऺेर बनी तोके को 
जजल्राको  खरयद काम ुफाहेक स्थामी रेखा नम्फय य भरू रम अशबवद्नघ ृकय दताु प्रभाणऩर 
प्राप्त गयेका  व्मजक्त, पभु, सॊस्थाफाट खरयद गरयनेछ ।  

•  भारसाभान, ननभाुण काम ु य सेवा खरयद काम ु गदाु प्रनतस्ऩधाु सीशभत हजन े गयी टजिा टजिा 
ऩायी  खरयद गरयने छैन ।  

•  खरयदको राधग आवश्मक फजेट य ननभाुणस्थरको व्मवस्था नबई खरयद सम्फन्धी 
काभ  कायफाही िजरु गरयनेछैन ।   

•  खरयद गदाु नेऩारभा उत्ऩाहदत भारसाभानराई प्राथशभकता हदइनेछ ।   
•  खरयद एकाइ प्रभजख य रेखा प्रभजखरे कामाुरमको खरयद प्रकृमा ननमभानजसाय बएकोवाये ननयन्तय 

सजऩरयवेऺण गरयनेछ ।  

४. िरयद ववधध य सो को ननमन्रण सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी िरयद इकाइ प्रभ िको ह नेछ ।  

 ५. िरयद ववधध सम्फन्धी ननमन्रण कामयको अन गभन प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृतफाट ह नेछ ।  
  



                  h}ldgL gu/kflnsf    :yflgo /fhkq       v08M ^           ;+VofM !           ldltM @)&*÷!!÷!!  

 
 

46 

 

१२.४ फोरऩर सम्फन्धी ननमन्रण कामयववधध  

१. फोरऩर सम्फन्धी ननमन्रण कामयववधध सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ । 
•  फोरऩर सम्फन्धी तोएकएको प्रएिमा, चयण य कामवुवधध ऩारना गरयनेछ ।  

•  फोरऩर आह्वान गदाु तोएकए फभोजजभको खरयद कागजात तथा ित ु छनौट गयी 
सजचना  आह्वान गरयनेछ ।  

•  फोरऩर आह्वानको सजचना कानजनरे तोएकए फभोजजभ प्रकािन गरयनेछ ।  
•  फोरऩर खोल्ने, ऩयीऺण गने काम ुकानजनद्वाया तोएकए फभोजजभ गरयनेछ ।  
•  खरयद कानजन फभोजजभ फोरऩरको भजल्माङ्कन गयाई वोरऩर स्वीकृत गरयनेछ ।   
२. फोरऩर सम्फन्धी ननमन्रण कामयववधध सॊदबयभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ । 

•  फोरऩर सम्फन्धी चयणफद्ध प्रएिमा तथा कामवुवधध ऩारना नगरयने ।   
•  खरज ररा य बेदबाव यहीत वोरऩर प्रएिमा नअऩनाइने ।  
•  स्वीकृत फोरऩर सम्फन्धी कागजात तथा ितुहरु छनौट नगयी फोरऩर आह्वान गरयने । 

•  फोरऩरको सजचना सावुजननक नहजने ।  
•  फोरऩरको सजचना तोएकएको कामाुरमको वेफसाइटभा नयाखखने ।  
•  फोरऩर खोल्ने य ऩयीऺण गने काम ुऐनको प्रावधान फभोजजभ नगरयने ।  
•  फोरऩरको भजल्माङ्कन तोएकए फभोजजभ सशभनतफाट नहजने ।   
•  फोरऩर स्वीकृनत तोएकएको तहको अधधकायीफाट नगरयने ।   
•  फोरऩर स्वीकृत गदाु काम ुप्रकृमा ऩया नगरयने ।  
३. फोरऩर सम्फन्धी ननमन्रण कामयववधध व्मवजस्थत फनाउन देहामका उऩामहरु 

अवरम्वन  गरयनेछ  

भारसाभान, ननभायण कामयवा सेवा आहद वोरऩरद्वाया िरयद गदायननम्न कामय गरयनेछ 

•  तोएकए फभोजजभ यकभ वा खरयद प्रकृनत अनसाय फोरऩरको प्रकृमा, चयण य ऩवूु 
मोग्मता  सम्फन्धी प्रएिमाहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  फोरऩर सम्फन्धी आवश्मक कागजात य कामवुवधध अऩनाई फोरऩर आह्वान गरयनेछ ।  
•  मोग्म फोरऩरदाताराई ववना बेदबाव खरयद प्रएिमाभा सहबागी हजने सभान अवसय 

प्रदान  गरयनेछ   

•  जजम्भेवाय अधधकृत य खरयद एकाई प्रभजखरे वोरऩर प्रकृमावाये सजननजश्चत गयी वोरऩर काम ु
अनघ वढाइनेछ ।  

•  खरयद सम्झौता छनौट गदाु सावजुननक खरयद अनजगभन कामाुरमफाट जायी बएको नभजना  
फोरऩर सम्फन्धी कागजातराई आधाय शरइनेछ ।   
•  सावजुननक खरयद अनजगभन कामाुरमफाट नभूना कागजात जायी नबएको अवस्थाभा   
आपूराई आवश्मक ऩयेको खरयद कामकुो सम्झौता सहहतको कागजात तमाय गरयनेछ ।  
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•  खरयद एकाइ प्रभजखरे फोरऩर आह्वान गयनज अगावै उऩमजक्त फोरऩर सम्फन्धी 
कागजात  छनौट गरयएको सजननजश्चत गयी प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतफाट स्वीकृत गयाइनेछ 
।  

•  खरयद ननमभावरीभा उल्रेखखत कज याहरु खराई फोरऩर वा ऩजव ु मोग्मता ननधाुयणको 
प्रस्ताव  आह्वानको सजचना याजटिम स्तयको दैननक ऩर ऩबरकाभा प्रकािन गरयनेछ ।  

•  अन्तयाुजटिम स्तयको फोरऩरको हकभा अन्तयाुजटिम सञ्चाय भाध्मभभा सभेत प्रकािन  गरयनेछ  

•  फोरऩरको सजचना स्थानीम तहको वेफसाइटभा याखखनेछ ।  
•  फोरऩरको सजचना सावुजननक खरयद अनजगभन कामाुरमको वेफसाईटभा याख्न सएकनेछ ।   
•  खरयद एकाइ प्रभजखरे उक्त फभोजजभ सञ्चाय भाध्मभफाट सजचना प्रकाशित गयाउनेछ ।  
•  जजम्भेवाय अधधकृत य खरयद एकाइ प्रभजखरे   ननमभावरीको व्मवस्था ऩया बएको सजननजश्चत   

बए ऩनछ वोरऩर काम ुअनघ वढाउनेछ ।  

वोरऩर िोलदा य ऩयीऺण गदायननम्न कामय गरयनेछ  

•  फोरऩर ऩेि गने अजन्तभ शभनत य सभम सभाप्त बएको रगत्त ैसोही हदन फोरऩर सम्फन्धी 
कागजातभा उल्रेखखत सभम य स्थानभा तोएकए फभोजजभ प्रएिमाहरु अऩनाई 
फोरऩरहरु  खोशरनेछ ।   

•  खोशरएको फोरऩर सम्फन्धी कागजातभा जभानत यकभ (ववड फण्ड) य 
आवश्मक  कागजात ऩेि बएको मएकन गयी भचजरज रका तमाय गरयनेछ ।  

•  उऩरब्ध बएसम्भ फोरऩरदाता, ननजका प्रनतननधध वा नजजकको कामाुरमको 
प्रनतननधधको  सहबाधगता गयाइनेछ ।  

फोरऩर स्वीकृनतभा ननम्न कामयववधध अऩनाइनेछ  

•  खरयद कानजन फभोजजभ ग्राह्म वा मोग्म फोरऩरहरु भजल्माङ्कन प्रएिमाभा सभावेि गयी   
फोरऩर भजल्माङ्कन सशभनतफाट भजल्माङ्कन गयाइनेछ ।  
•  फोरऩरको भजल्माङ्कन गदाु सोको आधाय य तरयका सभेत खरज रने गयी सशभनतफाट 

प्रनतवेदन  प्राप्त गरयनेछ ।  
•  सशभनतको शसपारयसभा न्मूनतभ भूल्माङ्एकत सायबजतरुऩभा प्रबाव ग्राही फोरऩर 

अधधकाय  प्राप्त अधधकायीफाट खरयद कानजन फभोजजभ स्वीकृत गरयनेछ ।  
•  फोरऩर छनौट बएको फोरऩरदाताराई फोरऩर स्वीकृत गने आिमऩर हदइनेछ । 

•  तोएकएको सभमशबर ैफोरऩर भजल्माङ्कन प्रएिमा सम्ऩन्न गरयनेछ ।  
•  खरयद िाखा प्रभजखरे खरयद प्रकृमा ऩया बएको सजननजश्चत गयी स्वीकृत गयाउनेछ ।  

४. फोरऩर कामयववधध य सो को ननमन्रण सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी िरयद इकाइ 
प्रभ िको  ह नेछ  
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 ५. फोरऩर कामयववधध य सो को ननमन्रण कामयको अन गभन प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृतफाट 
ह नेछ  

१२.५ िरयद कामयभा स चना प्रववधधको प्रमोग  

१. िरयद कामयभा स चना प्रववधधको प्रमोग सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ । 
•  खरयद सम्फन्धी तथ्माङ्क तथा सजचनाहरु एवभ कागजात कम्प्मूटय प्रणारीभा 
अध्मावधधक गयी याखखनेछ ।  

•  कानजनद्वाया तोएकए फभोजजभ ववद्मजनतम सञ्चायको भाध्मभफाट खरयद कायवाही गरयनेछ । 
•  खरयद सम्झौता गदाु तोएकए फभोजजभको आवश्मक प्रएिमा ऩया गरयनेछ ।  

२. िरयद कामयभा स चना प्रववधधको प्रमोग सदबय ंॊ भा देहामका जोखिभहरु यहन सतन े
देखिन्छ ।  

•  खरयद सम्फन्धी तथ्माङ्क, सजचना एवभ कागजात तोएकएको कम्प्मूटय प्रणारीभा नयाखखन े
य  अध्मावधधक नगरयने  

•  तोएकए फभोजजभ ववद्मजनतमम सञ्चायको भाध्मभफाट खरयद सम्फन्धी कायवाही नगरयने । 
•  खरयद सम्झौता गने काम ुतोएकए फभोजजभ नगरयने ।   

•  काम ुसम्ऩादन जभानत नशरने ।  
•  तोएकएको अवस्थाभा जभानत जपत नगरयने ।  
३. िरयद कामयभा स चना प्रववधधको प्रमोग व्मवजस्थत फनाउन देहामका उऩामहरु 

अवरम्वन  गरयनेछ  

•  खरयद एकाइ प्रभजखरे खरयद सम्फन्धी कागजात, तथ्माङ्क, सजचना (खरयद मोजना तमायी,   
खरयद आवश्मकताको ननधाुयण, आऩनतू ु कताुको भौजजदा सूची, रागत अनजभान तथा 

खरयद  कागजात तमाय गने, खरयद प्माकेज ननधाुयण गने, स्ऩेशिएपकेिन तोक्ने आहद) 
तमाय गन ु तोएकएको सफ्टवेमय वा कम्प्मूटय प्रणारी उऩमोग गन े य सरुक्षऺत तथा 
अध्मावधधक रुऩभा  याख्न ेप्रवन्ध गरयनेछ ।  

•  ववद्मजतीम भाध्मभफाट खरयद कायवाही गदाु सावुजननक खरयद अनजगभन कामाुरमको  
आधधकारयक ववद्मजनतम खरयद प्रणारीभा आवद्ध बई सो ऩोटुरभा दताु बई खरयद कायोफाय   

सञ्चारन गरयनेछ ।  
•  सावजुननक खरयद ऐन ननमभावरी फभोजजभ तोएकएको यकभबन्दा वढीको ननभाुण कामु 

वा  भारसाभान तथा ऩयाभय सेवा खरयद गदाु अननवाम ु रुऩभा ववद्तीम खरयद 
प्रणारीफाट गरयनेछ ।  

िरयद सम्झौता गदायननम्न ननमन्रण प्रक्रिमा अऩनाइनेछ   

•  पज टकय खरयद फाहेकको खरयद सम्वन्धभा खरयद ऐन ननमभको अधधनभा यही खरयद 
सम्झौता  गरयनेछ ।  
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•  खरयद सम्झौता गदाु खरयद कागजातभा उल्रेखखत ितहुरु सभावेि गरयनेछ ।   
•  खरयद सम्झौता गनज ु अनघ खरयद ऐन फभोजजभ तोएकएको ढाॉचाको कामसुम्ऩादन 

जभानत  शरइनेछ सम्झौता गनेरे सम्झौता फभोजजभ काभ िजरु नगयेभा, फीचभैा छोडभेा वा 
सम्झौता  फभोजजभ काभको प्रगनत नगयेभा खरयद कानजन फभोजजभ कायवाही गयी सम्झौता 
अन्त्म गयी प्राप्त काम ुसम्ऩादन जभानत जपत गरयनेछ ।  

•  सम्झौताको ितभुा ब्मवस्था बए फभोजजभ भार ऩरयचारन ऩेश्की (भोववराईजेसन 
एडबान्स)  फैंक जभानत अधग्रभ रुऩभा शरई भार हदइनेछ ।  

•  फैकजभानतको म्माद ननमन्रणखाता याखी ननमशभत ननगयानी गयी म्माद सभाप्त नहजॉदै 
नववकयण  गयाइनेछ ।   

४. िरयद कामयभा स चना प्रववधधको प्रमोग सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी िरयद इकाइ प्रभ ि य 
स चना प्रववधध अधधकृतको ह नेछ ।  

 ५. िरयद कामयभा स चना प्रववधधको प्रमोग कामयको अन गभन प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृतफाट 
ह नेछ 

१२.६ शसरफन्दी दयबाउऩर य सोझैिरयद  

१. शसरफन्दी दयबाउऩर य सोझै िरयद सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ । 
•  शसरफन्दी दयबाउऩरफाट खरयद गदाु खरयद कानजनभा तोएकएको प्रकृमा ऩजया गरयनेछ  

•  सोझै खरयद सम्फन्धी काम ुतोएकए फभोजजभको अवस्थाभा भार गरयनेछ ।  
२. शसरफन्दी दयबाउऩर य सोझै िरयद सदबय ंॊ भा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ । 

•  खरयद कानजनको दयबाउऩर सम्फन्धी कामवुवधध ऩारना नगरयने ।   
•  दयबाउऩरको सजचना तोएकए फभोजजभ सावजुननक नहजने  
•  सोझै खरयद गदाु खरयद ऐन ननमभावरीको आवश्मक प्रएिमा ऩारना नगरयने ।  

३. शसरफन्दी दयबाउऩर य सोझै िरयद व्मवजस्थत फनाउन देहामका उऩामहरु अवरम्वन  गरयनेछ  

 शसरफन्दी दयबाउऩरफाट िरयद गदायननम्न ननमन्रण प्रक्रिमा अऩनाइनेछ 

•  खरयद ऐन ननमभावरीभा तोएकए फभोजजभ २० राख रुऩैंमाको यकभगत सीभाशबर यही 
भार  भारसाभान, ननभाुण काम ुवा अन्म सेवा शसरफन्दी दयबाउऩरद्वाया खरयद गरयनेछ ।  

•  शसरफन्दी दयबाउऩर भाग गयनज अनघ खरयद गने भारसाभान, ननभाुण काम ु वा 
सेवाको  स्ऩेशसएपकेिन, गजणस्तय, ऩरयभाण, आऩनतू ु का ितहुरु य सभम तथा आवश्मक 
कज याहरु   

खराई दयबाउऩर पायाभ तमाय गरयनेछ ।  
•  शसरफन्दी दयबाउऩरको आह्वानको सजचना याजटिम वा स्थानीमस्तयको ऩरऩबरकाभा   
तोएकएको अवधध हदई सजचना प्रकािन गरयनेछ ।  
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•  ननभाुण काम,ु भारसाभान वा ऩयाभय सेवाको सोझै खरयद गने काम ु सावजुननक खरयद 
ऐन  ननमभावरीभा उल्रेखखत यकभगत सीभाशबर यही तोएकएको अवस्था वा वविषे 
ऩरयजस्थनतभा  भार गरयनेछ ।  

•  सोझै खरयद गयनजप्र्दा भौजजदा सजचीभा यहेका कम्तीभा तीनफटा आऩनतू ुकताु वा सेवा   
प्रदामकफाट प्रस्ताव शरएय भार खरयद गरयनेछ ।  
•  सोझै खरयद गदाु एक आधथकु वषभुा खरयद कानजनरे तोकेको यकभ बन्दा फढी यकभ हजने 

गयी   
एउटै व्मजक्त, पभ,ु कम्ऩनी वा सॊस्थाफाट ऩटक ऩटक खरयद गरयनेछैन ।  
•  सोझै खरयदका राधग आऩनतू ुकताु वा सेवा प्रदामकको भौजजदा सजची अद्मावधधक गरयनेछ ।  

४. शसरफन्दी दयबाउऩर य सोझै िरयद सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी िरयद इकाइ प्रभ िको  ह नेछ 
।  

 ५. शसरफन्दी दयबाउऩर य सोझै िरयद सम्फन्धी कामयको अन गभन प्रभ ि 
प्रिासकीम  अधधकृतफाट ह नेछ ।  

१२.७ अन्म िरयद प्रकृमा सम्फन्धी ननमन्रण कामयववधध  

१. अन्म िरयद प्रकृमा सम्फन्धी ननमन्रण कामयववधध सम्फन्धभा देहामका नीनत 
अवरम्वन  गरयनेछ ।  

•  उऩबोक्ता सशभनत, गैयसयकायी सॊस्था य अभानतफाट खरयद काम ु गयाउॉदा कानजनभा 
तोएकएको अवस्थाभा भार गयाउनज ऩने ।  

२. अन्म िरयद प्रकृमा सम्फन्धी ननमन्रण कामयववधध सदबय ंॊ भा देहामका जोखिभहरु यहन 
सतने देखिन्छ ।  

•  खरयद कानजन ववऩरयत उऩबोक्ता सशभनत वा राबग्राही सभदामफाट काम ुगयाउने  

•  उऩबोक्ता सशभनतरे ठेके दायफाट काभ गयाउने ।  
•  सशभनतभा गैय उऩबोक्ता सॊरग्न हजने ।  

३. अन्म िरयद प्रकृमा सम्फन्धी ननमन्रण कामयववधध व्मवजस्थत फनाउन देहामका 
उऩामहरु  अवरम्वन गरयनेछ ।  

मस िरयदभा ननम्न ननमन्रण प्रक्रिमा अऩनाउने्  

•  उऩबोक्ता सशभनत वा राबग्राही सभदामफाट  ननभाुण काम ुगयाउॉदा काभभा शभतव्मनमता,  
गणस्तयीमता वा हदगोऩना अशबफद्धध ृ हजने वा ऩरयमोजनारे योजगायीको सजनृा गने य 

राबग्राही  सभदामराई सहबागी गयाउने वा साभान्म प्रकृनतको साना य भभतु सम्बायको 
काभ भार  खरयद ऐन ननमभावरी फभोजजभ तोएकएको यकभशबर यही गयाइनेछ ।   

•  उऩबोक्ता सशभनतरे ऩारना गने आचायसॊहहताको ननभाुण य सोको ऩारनाभा कडाइ  गरयनेछ ।  
•  सम्ऩादन गयेको काभको अनजगभन य भजल्माङ्कन प्रबावकायी फनाइनेछ ।  
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•  कामयुत जनिजक्तफाट गन ु नसएकने जनचतेनासम्फन्धी अशबभखीकयण, ताशरभ, 

सवशरकयण,  भर प्रवाहीकयण जस्ता काम ु स्ऩटट कायण य औधचत्म खराई गैयसयकायी 
सॊस्थाफाट  गयाइनेछ ।  

•  साभान्म प्रकृनतको भभतु सम्बाय, सानानतना ननमशभत काम ु वा सयसपाई जस्ता काम ु
अभानतफाट गन ुएक तह भाधथको अधधकायीको ऩवू ुस्वीकृनत शरइनेछ ।  

•  उऩयोक्त काभ गयाउने सम्फन्धी खरयद कानजनको  प्रावधान ऩारना गरयनेछ ।  

४. अन्म िरयद प्रकृमा ननमन्रण कामयववधध सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी िरयद इकाइ 
प्रभ िको  ह नेछ   

 ५. अन्म िरयद प्रकृमा सम्फन्धी ननमन्रण कामयववधध कामयको अन गभन प्रभ ि 
प्रिासकीम  अधधकृतफाट ह नेछ ।  

१२.८ िरयद कामयको ऩयीऺण तथा ब तता नी शसपारयस सम्फन्धी ननमन्रण  

१. िरयद कामयको ऩयीऺण तथा ब तता नी शसपारयस सम्फन्धी ननमन्रण सम्फन्धभा 
देहामका  नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  ननभाुण काम ुय भारसाभान तोएकए फभोजजभ जाॉच गयेय भार स्वीकाय गयनज ऩने ।  
•  बफरववजकको बजक्तानी खरयद ऐन, ननमभावरी य सम्झौताभा तोएकएको कामवुवधध ऩजया बएऩनछ 

भार हदनऩजने ।  

२. िरयद कामयको ऩयीऺण तथा ब तता नी शसपारयस सम्फन्धी ननमन्रणदेहामका जोखिभहरु  यहन 
सतनेदेखिन्छ ।  

•  ननभाुण काम ुय भारसाभानको जाॉच प्रएिमा ऩया नगयी स्वीकाय गरयने  
•  खरयद सम्फन्धी आवश्मक कागजात तथा प्रएिमाहरु ऩया नगरयने ।   
•  प्रकृमा ऩजया नबए ताऩनन बजक्तानीको शसपारयस हदइने ।  

३. िरयद कामयको ऩयीऺण तथा ब तता नी शसपारयस सम्फन्धी ननमन्रण व्मवजस्थत 
फनाउन  देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  आऩनतू ु गरयएका भारसाभान सम्झौताभा उल्रेखखत स्ऩेशसएपकेिन य गणस्तय 
फभोजजभको बए नबएको अननवाम ुरुऩभा ननयीऺण वा ऩयीऺण गने गयाइनेछ ।  

•  सम्ऩन्न ननभाुण काम,ु आऩनतू ुबएको भारसाभान वा प्रदान गरयएको सेवा स्वीकाय गदाु 
खरयद ननमभावरी फभोजजभका कज या सभावेि गयी काम ुस्वीकाय प्रनतवेदन तमाय गन े  

गयाइनेछ ।  

िरयद कामयको ब तता नी गदायननम्न ननमन्रण प्रक्रिमा अऩनाइनेछ  



                  h}ldgL gu/kflnsf    :yflgo /fhkq       v08M ^           ;+VofM !           ldltM @)&*÷!!÷!!  

 
 

52 

 

•  खरयद सम्फन्धी बफर/ववजकको बजक्तानी हददा खरयद सम्झौताको अधीनभा काम ु वा 
सम्झौता  य कयायका ित ुऩजया बएको मएकन गयी भार शसपारयस गरयनेछ ।   

•  यननङ बफर वा अन्म कज नै ववरको बजक्तानी गदाु सम्फजन्धतफाट खरयद सम्झौता 
फभोजजभ  आवश्मक कागजात ऩेि गन ुरगाइनेछ ।   

•  ऩेि बएको बफर बफजक य कागजात सम्फजन्धत अधधकायीरे तोएकएको अवधधशबर 
नै  बजक्तानीको राधग शसपारयस गरयनेछ ।  

•  जजम्भेवाय अधधकायीरे प्रकृमा ऩजया बएको सजननजश्चत गयी बजक्तानी स्वीकृत गन े
सम्फजन्धत  िाखारे आवश्मक प्रएिमा ऩजया बएको सजननजश्चत गरयनेछ ।  

४. िरयद कामयको ऩयीऺण तथा ब तता नी शसपारयस सम्फन्धी ननमन्रण प्रभ ि जजम्भेवायी िरयद 
इकाइ प्रभ िको ह नेछ ।  

५ िरयद कामयको ऩयीऺण तथा ब तता नी शसपारयस सम्फन्धी ननमन्रण कामयको अन गभन  प्रभ ि 
प्रिासकीम अधधकृत य स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  

१३. प्रनतवद्ध िचय तथा ब तता नी हदन फाॉकी हहसावको ननमन्रण  

१. प्रनतवद्ध िचय तथा ब तता नी हदन फाॉकी हहसावको ननमन्रण सम्फन्धभा देहामका नीनत 
अवरम्वन  गरयनेछ ।  

•  ववत्तीम स्रोतको फहहगुभन हजने प्रनतवद्ध खच ुदानमत्वको ऩहहचान गरयनेछ ।  
•  आन्तरयक तथा वैदेशिक ऋण दानमत्वको ऩहहचान गरयनेछ ।  
•  कानजनी व्मवस्था वा ननणमु फेगय आधथकु दानमत्व सजनृा गने य फजेटबन्दा फढी खच ुहजने गयी 

दानमत्व श्रजृना गने कामु गरयने छैन ।  
•  आगाभी वषकुो फजेट तमाय गदाु सज ृना बएका प्रनतवद्ध दानमत्व तथा बजक्तानी हदन फाॉकी 

हहसावराई  सभावेि गरयनेछ ।  
•  प्रनतवद्ध खच ुतथा बजक्तानी फाॉकी यकभ वावषुक कामिुभभा सभावेि बएको आधायभा भार 

बजक्तानी  हदइनेछ ।  
२. प्रनतवद्ध िचय तथा ब तता नी हदन फाॉकी हहसावको ननमन्रण सॊदबभंा देहामका जोखिभहरु 

यहन  सतनेदेखिन्छ ।  
•  ववत्तीम स्रोतको फहहगुभन हजने प्रनतवद्ध खच ुदानमत्वको ऩहहचान नगरयने ।  
•  ऋण दानमत्वको ऩहहचान उऩमजक्त एकशसभरे नगरयने   
•  ऋणको साॉवा व्माज बजक्तानीको रेखा नयाखखने  
•  प्रनतवद्ध खच ुदानमत्वको रेखा नयाखखने । 

•  प्रनतवद्ध खच ुदानमत्वको रेखा तोएकए फभोजजभको ढाॉचाभा नयाखखने  
•  कानजनी व्मवस्था वा ननणमु फेगय आधथकु दानमत्व ऩने ववषमभा ननणमु शरने ।  
•  फजेटको सीभाबन्दा फढी खच ुगयी अकोवषरुाई दानमत्व श्रजृना गने ।  
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•  प्रनतवद्ध खच ुतथा बजक्तानी फाॉकी यकभ वावषकु फजेट तमाय गदाु सभावेि नगरयने ।  
•  वावषकु फजेट तथा कामिुभभा सभावेि नबएको प्रनतवद्ध खच ुतथा ववगतको कामिुभ खच ु

बजक्तानी  हदने ।  
३. प्रनतवद्ध िचय तथा ब तता नी हदन फाॉकी हहसावको ननमन्रण व्मवजस्थत फनाउन देहामका 

उऩामहरु  अवरम्वन गरयनेछ ।  

आधथयक कायोवाय सञ्चारन सम्वन्धभा तोक्रकएको यकभबन्दा भाधथका ननम्न फभोजजभको 
िचयहरु  प्रनतवद्ध िचयदानमत्वको रुऩभा सभावेि गरयनेछ ।   

•  भारसाभान वा सेवा प्राप्त बई सके को वा सम्झौता य कयाय अनरुऩ बजक्तानी हदन ऩने यकभ, 

  •  खरयद सम्झौता य कयाय गये वाऩत प्राप्त हजने भारसाभान, ननभाुण काम ुतथा सेवा वाऩत 
शसजनुा बएको  दानमत्व वा प्रनतवद्ध यकभ,  

•  कज नै सम्झौता फाऩत प्रत्मेक वष ुफजझाउन ऩने िजरिज रक, दस्तजय वाऩतको यकभ,  

•  खरयद सम्झौता वा कामाुदेि फभोजजभ नतयनजप्र्ने गयी सज ृना बएको ऩजयस्काय, ऺनतऩनतू ुजस्ता 
यकभ ।  

आन्तरयक तथा फैदेशिक ऋण सम्फन्धी सम्झौताहरुको अध्मावधधक रुऩभा अशबरेि याखिनेछ । 
•  आन्तरयक तथा फैदेशिक ऋण सम्झौताभा उल्रेखखत बजक्तानी ताशरका फभोजजभ नतयनजप्र्न े
साॉवा  व्माज तथा अन्म खच ुरगामतको दानमत्व यकभहरुको ऩहहचान गयी हहसावको तोएकए 
फभोजजभ  रेखा याखखनेछ ।  

•  प्रनतवद्ध खच ुदानमत्वको रेखा अननवाम ुरुऩभा याखखनेछ ।  
•  प्रनतवद्ध खच ुदानमत्वको रेखा तोएकए फभोजजभको ढाॉचाभा याख्न ेब्मवस्था शभराइनेछ ।  
•  रेखा अध्मावधधक रुऩभा याखी सोको आधायभा ववत्तीम वववयण तमाय गयी प्रभजख 

प्रिासकीम  अधधकृतफाट प्रभाखणत गयाई याख्न ेब्मवस्था गरयनेछ ।  
•  तोएकए फभोजजभको प्रनतवेदन सम्फजन्धत ननकामराई उऩरव्ध गयाइनेछ ।  
•  ऩदाधधकायी य कभचुायीहरुराई कानजन ननमभद्वाया तोएकएको सजववधा भार प्रदान गन े । 

कानजनद्वाया  तोएकएकोबन्दा फढी हजने गयी थऩ सजववधा हदने वा साववकको सजववधा वद्धध ृ
हजने गयी थऩ आधथकु  दानमत्व ब्महोदाु अननवाम ुरुऩभा आवश्मक कानजन सॊिोधन वा कानजन 
फभोजजभ ननणमु गयाइनेछ ।  

•  जजम्भेवाय अधधकायीरे चार आू धथकु वषकुो स्वीकृत फजेट, कामिुभको आधायभा भार खच ु
गने  य फजेटरे नखाम्ने गयी फढी खच ु हजनेगयी आगाभी वषकुो राधग दानमत्व श्रजृना 
गरयनेछैन 

•  वविषे कायण एवभ ऩरयजस्थनतवि फजेटबन्दा फढी खच ु बएभा मस्तो कायण खोरी ननणमु 
गयाई   
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खचकुो बफर बऩाुई फभोजजभको यकभ खराई बजक्तानी हदन फाॉकीको खाता तथा कच्चावायी 
सहहत  प्रभाखणत गयी याखखनेछ ।  

आगाभी आ.फ.को फजेट तथा कामयिभ तमाय ऩादाय ननम्नान सायको प्रनतवद्ध दानमत्व य ब ततानी  
हदन फाॉकी यकभहरु सभावेि गरयनेछ  

•  ननभाुण ठेक्का सम्झौता अनसाय ब ुज ुजक्तानी हदनऩजने गयी दानमत्व सजनृा बएका ऩेश्की, 
भजल्मवद्धध ृयकभहरु,   

•  स्थानीम तहरे हदनऩजने ऺनतऩनतू ु, भजआब्जाहरु,   

•  आन्तरयक तथा वाह्म ऋणको साॉवा ब्माज वाऩत नतनज ुऩने यकभहरु,  

•  प्रिासननक तथा कभचुायी खच ुवाऩत बजक्तानी दानमत्व फाॉकी यहेको यकभहरु, कामाुरमरे अन्म 
ननकामराई नतन ुफाॉकी यहेको यकभहरु,  

•  कय तथा गैय कय, बन्साय, िजल्क वाऩत नतनज ुऩने यकभहरु आहद ।   
•  चारू वषभुा सन ुआएको प्रनतवद्ध खच ुदानमत्व तथा ववगत वषकुो बजक्तानी फाॉकी यकभहई  

देहाम  फभोजजभ भार बजक्तानी हदने्   
•  चार स्वीकृत वावषकु फजेट तथा कामिुभभा सभावेि बएको ववगतको कामिुभ खचहुरु, 

•  प्रभाखणत दानमत्व हहसाव वा बजक्तानी हदन फाॉकीको खाता तथा कच्चावायी 
भ.रे.ऩ.पा.नॊ.२११ भा  सभावेि बएको यकभहरु,   

•  ववगतको प्रनतवद्ध दानमत्व यकभ वाऩत नतयन ु्ऩने थऩ दस्त य तथा व्माजको हहसाव गयी  ब तता 
नी गरयनेछ ।  

१. प्रनतवद्ध िचय तथा ब तता नी हदन फाॉकी हहसावको ननमन्रण सम्फन्धभा प्रभ ि जजम्भेवायी 
प्रभ ि  प्रिासकीम अधधकृत य आधथयक प्रिासन प्रभ िको हनेछ ।  

२. प्रनतवद्ध िचय तथा ब तता नी हदन फाॉकी हहसावको ननमन्रण सम्फन्धी कामयको 
अन गभन  कामयऩाशरका य स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  

१४. आकजस्भक कामय तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन कामयभा िचयननमन्रण  

१४.१ आकजस्भक कामय तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन कामयभा िचयननमन्रण  

१. आकजस्भक कामय तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन कामयभा िचयननमन्रण सम्फन्धभा देहामका नीनत 
अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  आऩतकारीन काम ु तथा ववऩदको ब्मवस्थाऩन गन ु आवश्मक सॊगठनात्भक सॊयचना 
तथा  कोषको व्मवस्था गरयनेछ ।  

•  आऩतकारीन काम ु तथा ववऩद ब्मवस्थाऩन सम्वन्धी काम ु गदाु सङ्घीम तथा 
प्रदेिका  सम्वद्ध ननकामसॉग आवश्मक सभन्वम कामभ गरयनैछ ।  

•  आऩतकारीन काम ुसञ्चारन केन्ररे ववऩद ब्मवस्थाऩनको कामसुञ्चारन गनेछ ।  
•  ववऩद फ र ुरमवस्थाऩन कोषको खाता सञ्चारन ऩायदिॉरुऩभा गरयनेछ ।  
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•  आऩतकारीन मोजना य सेवा सजचारु मोजना तमाय गयी रागज गरयनेछ ।   
२. आकजस्भक कामय तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन कामयभा िचय ननमन्रण सम्फन्धभा 

देहामका  जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  

•  आऩतकारीन काम ु तथा ववऩदको ब्मवस्थाऩन गन ु सॊगठनात्भक सॊयचनाको ब्मवस्था 
नगरयने  

•  आवश्मक कोषको व्मवस्था तथा कामवुवधधहरु तमाय नगरयने ।  
•  आवश्मक सभन्वम कामभ नगरयने ।  
•  तोएकएको कानजन य कामवुवधधको ऩारना नगरयने ।   
•  कोषको आऩतकारीन कामसुञ्चारन केन्ररे तोएकएको कामवुवधधको ऩारना नगने । 
•  आम्दानी खच ुदेखखने गयी अध्मावधधक रुऩभा अशबरेख य हहसाव नयाखखने । 
 •  खाता सञ्चारन गदाु ऩायदशितुा कामभ नगरयने ।  
•  आऩतकारीन मोजना य सेवा सजचारु मोजना तमाय नगरयने ।  

३. आकजस्भक कामय तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन कामयभा िचय ननमन्रण सम्फन्धभा 
देहामका  उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  

आऩतकारीन कामय तथा ववऩदको ब्मवस्थाऩन गनयननम्नान सायको ब्मवस्था गने् •  स्थानीम ववऩद 
व्मवस्थाऩन सशभनत, वडास्तयीम ववऩद व्मवस्थाऩन सशभनत य आऩतकारीन  केन्र जस्ता 
आवश्मक सॊयचनाको ववकास तथा ववऩद व्मवस्थाऩन िाखा वा एकाइ गठन  गयी आवश्मक 
कभचुायीको प्रवन्ध गरयनेछ ।  

•  आवश्मक स्रोतसाधनको उऩरव्धता सजननजश्चत गन ु प्रचशरत कानजन फभोजजभको आकजस्भक 
कोष   

तथा ववऩद व्मवस्थाऩन कोषको व्मवस्था गरयनेछ ।   
•  कोष यकभराई व्मवजस्थत रुऩभा ऩरयचारन गन ु आवश्मक ऐन, ननमभ य कामवुवधधहरु 

तमाय  गयी रागू गरयनेछ ।  
•  सङ्घीम तथा प्रदेिका सम्वद्ध ननकामहरुसॉग आवश्मक सम्ऩकु तथा सभन्वम कामभ  गरयनेछ  

•  कोष सञ्चारन गने ननदेशिका तथा कामुववधधहरु तमाय गदाु सङ्घीम तथा प्रदेि 
सयकायको  भागदुिनु अनरुऩ हजनेगयी गरयनेछ ।  

•  सङ्घीम तथा प्रदेि सयकायको सम्वद्ध ननकामहरुसॉग सभन्वम तथा सम्ऩकु कामभ याखी 
ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामिुभ तजजभुा य सञ्चारन गरयनेछ।  

•  ववऩद ब्मवस्थाऩन सम्वन्धी कामकुो सजचना तथा तथ्माङ्क आदान प्रदान गरयनेछ ।  

ववऩद व्मवस्थाऩन कोष सञ्चारन सम्वन्धभा ननम्नान साय गरयनेछ  
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•  ववऩद व्मवस्थाऩन कोषभा सम्फजन्धत ऐन तथा कामवुवधध अनसाय वजेटभापुत स्वीकृत  यकभ, 

अन्म स्थानीम तहफाट प्राप्त यकभ, कोषभा जम्भा हजने गयी सङ्घीम तथा प्रदेि सयकायफाट 
प्राप्त यकभ, व्मजक्त वा सॊस्था आहदफाट प्राप्त यकभ जम्भा गरयनेछ ।  

•  कोषभा जम्भा हजने गयी प्राप्त वस्तजगत सहामता तथा साभग्रीहरुको सम्वन्धभा कोष 
सञ्चारन  कामवुवधध अनसाय प्रचशरत भरू रमभा आम्दानी जनाइनेछ ।  

•  कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा साभग्रीहरु ववऩद ऩूव ु तमायी, प्रनतकाम ु तथा ऩजनराबु 
य  ऩनजस्थाुऩना कामभुा ऩरयचारन गरयनेछ ।   

•  कोषभा जम्भा बएको यकभ तथा साभग्रीहरुको आम्दानी खच ुदेखखने गयी अध्मावधधक  

रुऩभा अशबरेख य हहसाव याखखनेछ ।  

 ववऩद व्मवस्थाऩनको कामय गदाय सम्फजन्धत ऐन तथा कामयववधधद्वाया तोक्रकएको ननम्न कामयहरु 
गरयनेछ  

•  ववऩद व्मवस्थाऩन सशभनतको ननदेिन तथा सभन्वमभा काम ुगरयनेछ ।  
•  प्रबाववत ऺेरको ववऩद सम्फन्धी सजचना सङ्करन गरयनेछ ।   
•  ववऩद व्मवस्थाऩन सशभनतको सभन्वमभा स्थानीम तहभा कामयुत सयकायी तथा 

गैयसयकायी  ननकाम, नागरयक सभाज य नीजज ऺेरसॉग ववऩद प्रनतकाम ुतथा िीघ्र ऩनजराुबका 
कामरुाई  प्रबावकायी फनाउन सभन्वम य सहकाम ुगरयनेछ ।  

•  ववऩद प्रनतकाम ु तथा ऩनजराुबका कामरुाई ऩायदिॉ, जजम्भेवायमजक्त य प्रबावकायी 
फनाउन  तोएकएको सजचना व्मवस्थाऩन सम्फन्धी काम ुगरयनेछ ।  

•  केन्ररे प्रमोग गने अशबरेख दताुएकताफ, रगफजक, सजचना  वववयण पायाभ, प्रनतवेदनको  नजभना 
आहद याजटिम आऩतकारीन कामसुञ्चारन केन्र ववऩद व्मवस्थाऩन कोषको 
खाता  सञ्चारन ननम्नानसाय गरयनेछ ।  

•  कोषको फैक खाता प्रभजख प्रिासकीम अधधकृत वा ननजरे तोके को अधधकृत य रेखा  प्रभजख 
वा ननजरे तोके को कभुचायीको सॊमजक्त दस्तखतफाट गरयनेछ ।  

•  वस्तजगत सहामता साभग्रीको ननकासा प्रभजख प्रिासकीम अधधकृत वा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन  िाखा प्रभजख य  जजन्सी िाखा प्रभजखफाट गयाइनेछ ।  

•  साभग्रीको व्मवजस्थत अशबरेख याखी ननकासा गने वस्तजको भजल्मभा खच ु जनाई 
अशबरेख  याखखनेछ ।  

•  तोके को यकभबन्दा वढी यकभको बजक्तानी हदन ऩदाु फैंक भापुत गरयनेछ ।  
•  कोषराई एिज नहजने व्मवस्था शभराई आवतॉ कोषको रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ 

।  तोएकएको यकभबन्दा कभ भौज्दात बएभा सम्ऩूनत ुगदै गइनेछ ।  

ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषको सञ्चारन ननम्नान साय गरयनेछ  

•  कोषको यकभ प्रचशरत कानजनको अधधनभा यही खच ुगरयनेछ ।  
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•  कोषभा जम्भा बएको यकभ कामाुरमको ननमशभत प्रिासननक खच ु व्महोनु, ऩदाधधकायी  तथा 
कभचुायी तरव बत्ता तथा भ्रभण खच,ु चन्दा उऩहाय हदनराई उऩमोग गरयनेछैन ।  

•  कोषको रेखा तोएकएको ढाॉचाभा याखी सावजुननक गरयनेछ ।  
•  कोषको आम व्मम खरज रने गयी वावषकु प्रनतवेदन तमाय गयी कामऩुाशरका भापुत गाउॉ  वा 

नगय  सबाभा ऩेि गरयनेछ ।  
•  आऩतकारीन मोजनाराई वावषकु मोजनाको अशबन्न अङ्ग फनाइनेछ ।  
•  आऩतकारीन मोजना य सेवा सचारु मोजना तमाय गयी राग गरयनेछ।   
•  आवधधक मोजना तजजभुा गदाु आऩतकारीन मोजना सभावेि गयी वावषकुमोजना भापुत  

कामाुन्वमनभा ल्माइनेछ ।  
•  मोजना तमायी य कामाुन्वमनभा अन्म स्थानीम तह, प्रदेि तथा सङ्घीम सयकायका 

ननकामसॉग  आवश्मक सहकाम ुय सभन्वम गरयनेछ ।  
•  ववऩदका सभमभा अत्मावश्मक सेवा सजचारु गन ुआवश्मक स्रोत व्मवस्था गयी काम ुसञ्चारन 

गरयनेछ ।  

४. आकजस्भक कामय तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन कामयभा िचय ननमन्रण सम्फन्धभा प्रभ ि  जजम्भेवायी 
प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य आधथयक प्रिासन प्रभ िको हनेछ ।  

५. आकजस्भक कामय तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन कामयभा िचय ननमन्रण सम्फन्धभा सम्फन्धी 
कामयको अन गभन कामयऩाशरका य स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  

१४.२ ननकाम य मन्र उऩकयणको सञ्चारन तथा ब्मवस्थाऩन  

१. ननकाम य मन्र उऩकयणको सञ्चारन तथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन 
गरयनेछ ।  

•  ववऩद ब्मवस्थाऩनका राधग सरुऺा ननकाम तथा सयोकायवारासॉग सभन्वम गरयनैछ । 
•  ववऩद ब्मवस्थाऩन कामभुा प्रमोग हजन ेवारुणमन्र, एम्वजरेन्स रगामतका साधनको 
उधचत  ब्मवस्थाऩन गरयनेछ ।  

•  वारुणमन्र, एम्वजरेन्स जस्ता साधनहरुको सञ्चारनभा अन्म स्थानीम तहसॉग रागत 
साझदेायी   

गरयनेछ ।  

२. ननकाम य मन्र उऩकयणको सञ्चारन तथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु  यहन 
सतनेदेखिन्छ ।  

•  ववऩद ब्मवस्थाऩनभा सरुऺा ननकाम तथा अन्म ननकामसॉग आवश्मक सभन्वम नगरयने । 
•  खोज उद्धाय कामभुा सभन्वम नहजने ।  

•  वारुणमन्र, एम्वजरेन्स तमायी अवस्थाभा नयहने ।  
•  आवश्मक साधन उऩकयणहरु सभन्वमात्भक ढङ्गफाट प्रमोग नगरयने ।  
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•  एक्रैरे प्रफन्ध गदाु रागत फढी बै सम्बाव्म नहजने ।  
•  एम्वजरेन्स जस्ता साधनको दजरुऩमोग हजने ।  

३. ननकाम य मन्र उऩकयणको सञ्चारन तथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धभा देहामका 
उऩामहरु  अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  वाढी, ऩहहयो, आगजनी, बजकम्ऩ, अनतवटृटी, योग, भहाभायी जस्ता ववऩदको खोज, उद्धाय य   
याहत ववतयण कामभुा आवश्मक स्रोत साधन जजटाउनको राधग स्थानीम रुऩभा उऩरब्ध हजन   

सक्ने सङ्घीम तथा प्रदेि सयकाय भातहतका सरुऺा ननकामहरुसॉग सम्वन्ध स्थावऩत गरयनेछ । 
•  खोज तथा उद्धाय कामभुा सङ्घीम तथा प्रदेि सयकाय भातहतका उऩरब्ध सरुऺा 
ननकामहरुसॉग आवश्मक सहमोग भाग गयी तत्कार खोज उद्धाय काम ु
सभन्वमात्भक ढङ्गफाट अनघ फढाइनेछ ।  

•  खोज तथा उद्धाय य याहत ववतयण कामभुा आपू भातहतको नगय प्रहयी तथा तथा 
स्थानीम  सङ्घ सॊस्था, सभजदाम, नागरयक सभाज सभेतको सहमोग शरई सभन्वमात्भक 
ढङ्गफाट  ऩरयचारन गरयनेछ ।   

•  ववऩद् व्मवस्थाऩनभा उऩमोग बएको भानवीम, जजन्सी य नगदी स्रोत साधनको उधचत अशबरेख 
याखखनेछ ।  

•  ववऩद ब्मवस्थाऩन सशभनतरे ववऩद फ र ुरमवस्थाऩन सम्वन्धी कामकुो प्रगनत वववयण 
सङ्घीम  तथा प्रदेि ननकामभा ऩठाइनेछ ।  

•  ववऩद ब्मवस्थाऩनभा प्रमोग हजने वारुणमन्र, एम्वजरेन्सको आवश्मक भभतु सम्बाय गयी तमायी 
अवस्थाभा याखखनेछ ।  

•  ववऩद कामभुा सङ्घीम य प्रदेि सयकाय भातहतका ननकाम य स्थानीम सॊघ सॊस्था य 
ननजीऺेरफाट स्थानीम रुऩभा उऩरब्ध हजन सक्ने वारुणमन्र, एम्वजरेन्स य उऩकयण तथा 
उद्धाय साभग्री उऩकयणहरुवाये आवश्मक जानकायी याखखनेछ ।   

•  सवैसॉग आवश्मक सभन्वम कामभ गयी ववऩद फ र ुरमवस्थाऩन कामभुा वारुणमन्र, एम्वजरेन्स 
उऩकयण तथा उद्धाय साभग्री तथा उऩकयणहरु सभधच ूत उऩमोग गने गयाउने ब्मवस्था  

शभराइनेछ ।  
•  वारुणमन्र, एम्वजरेन्स य मन्र उऩकयण प्रमोगको अशबरेख याख्न ेब्मवस्था गरयनेछ ।  

वारुणमन्र, एम्व रेन्स जस्ता साधनहरु सञ्चारन तथा ब्मवस्थाऩन ननम्नान साय गरयनेछ  

•  मन्र उऩकयण प्राप्तीभा रागत साझदेायीका राधग अन्म स्थानीम तहसॉग सभन्वम गरयनेछ । 
•  साधन सञ्चारनभा रागत साझदेायीको कामवुवधध फनाई कामसुञ्चारन गरयनेछ ।  

•  उऩमोग सम्फन्धी आवश्मक यणनीनत फनाइ राग गरयनेछ।  
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४. ननकाम य मन्र उऩकयणको सञ्चारन तथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी 
प्रभ ि  प्रिासकीम अधधकृत य ववऩद् व्मवस्थाऩन सशभनतको ह नेछ ।  

५. ननकाम य मन्र उऩकयणको सञ्चारन तथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयको 
अन गभन  कामयऩाशरका य स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  

१५. सम्ऩवत्त तथा जजन्सी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ननमन्रण  

१५.१ सम्ऩवत्त तथा जजन्सी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ननमन्रण  

१. सम्ऩवत्त तथा जजन्सी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ननमन्रण सम्फन्धभा देहामका नीनत 
अवरम्वन  गरयनेछ ।  

•  सहामता वा हस्तान्तयण बई प्राप्त हजने सवै जजन्सी साभानहरु आम्दानी फाॉधधनेछ ।   
•  कामाुरमभा प्राप्त सवै प्रकायको जजन्सी भारसाभान जाॉच एवभ दाखखरा गयी रगत   

अध्मावधधक गरयनेछ । 
•  जजन्सी साभानको भरू रम खजराइनेछ ।   

•  जजन्सी साभानको स्रेस्ता काननूद्धाया तोएकएको ढाॉचाभा याखखनेछ ।   

२. सम्ऩवत्त तथा जजन्सी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ननमन्रणभा देहामका जोखिभहरु यहन सतने 
देखिन्छ  

•  साभानको स्ऩेशिएपकेिन य अवस्था नजाॉधचने   
•  साभानको जजन्सी दाखखरा नगरयने । प्राप्त साभान आम्दानी नफाॉधधने ।  
•  जजन्सी दाखखरा प्रनतवेदन तमाय नगरयन े 

•  सहामताराई आधथकु वववयणभा सभावेि नगरयने ।  
•  जजन्सी साभानको भरू रम कामभ नगरयने तथा नखराइने । 
•  जजन्सी साभानको स्रेस्ता याखखए ताऩनन तोएकएको ढाॉचाभा नयाखखने   

३ सम्ऩवत्त तथा जजन्सी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ननमन्रण सम्फन्धभा देहामका 
उऩामहरु  अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  खरयद गयेको, वस्तजगत सहामता वा हस्त्तान्तयण बई प्राप्त बएको जजन्सी साभानराई सात   

हदनशबर जजन्सी दाखखरा गरयनेछ ।   
•  प्राप्त साभान दाखखरा गदाु साभानको स्ऩेशिएपकेिन य अवस्था प्राववधधकफाट जाॉच गनज ु

ऩने  बए जॉचाउने य साभानभा कज नै कैएपमत बए सो सभेत जनाउन रगाइनेछ । साभान 
जाॉच गन ु कामाुरमभा प्राववधधक कभुचायी नबएभा अन्म कामाुरमसॉग सहमोग शरई 
प्रभाखणत गयाई  जजन्सी दाखखरा गन ुऩठाइनेछ ।  
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•  जजन्सी भारसाभानको दाखखरा वा रगत खडा गदाु ऩरयभाण तथा ऩयर भरू रमको 
साथै  साभानको स्ऩेशिएपकेिन, उत्ऩादक कम्ऩनी तथा भजरजक, साइज तथा ऺभता, 
अनभाननत आम, प्राप्तीको स्रोत, याजश्व छज ट आहदको वववयण खराई साभानको ऩहहचानको 
राधग कोडड ॊग सरुऺा सभेतको ब्मवस्था गरयनेछ ।  

•  जजन्सी िाखाफाट भारासाभानहरु ननधाुरयत ढाॉचा य सभमभा दाखखरा गयी दाखखरा 
प्रनतवेदन  तमाय गरयनेछ ।  

•  वैदेशिक सहामताफाट जजन्सी भारसाभान वा वस्तजगत सहामता  प्राप्त गयेऩनछ प्रचशरत 
कानून   

फभोजजभ भजल्म, वववयण य बन्साय छज ट बए नबएको व्महोया खजराई ७ हदनशबर 
आम्दानी  फाॉधधनेछ  

•  आम्दानी फाॉधधएको सवै वस्तजगत सहामता कानजन फभोजजभ आधथकु वववयणभा सभावेि  

गयी रेखाऩयीऺण गयाइनछे ।   
•  फजेटभा सभावेि नबई वविषे ऩरयजस्थनतभा प्राप्त वस्तजगत वा अन्म प्रकायको सहामताको   
अशबरेख याखी छज ट्टैवववयण फनाई रेखाऩयीऺण सभऺ ऩेि गरयनेछ ।  
•  खरयद वा अन्म एकशसभरे प्राप्त खच ु बएय नजाने सम्ऩवत्तको रगत खरयद भजल्म वा 

सम्ऩवत्त  प्राप्तीको वववयणभा उल्रेखखत भरू रमको आधायभा याखखनेछ । 
•  कामाुरमभा भौजजद यहेको तय कायणव ुौजज ि भरू रम खरज रन नसके को ऩयानो भारसाभानको 

हकभा प्रचशरत कानूनभा तोके को प्रएिमा अऩनाई प्रचशरत फजाय भरू रम सभेत ववचाय गयी 
भरू रम कामभ गरयनेछ ।   

 

•  वैदेशिक सहामता अन्तगतु प्राप्त वा हस्तान्तयण बएको साभानको वववयण, प्रचशरत कानून  य 
रेखाभान य रेखा ननदेशिका फभोजजभ कूर भरू रम, प्रनत ईकाइ भरू रम य प्राप्त शभनत य 
बन्साय  छज टको व्महोया खराई साभानको रगत याखखनेछ ।   

•  खरयद वा सहामता अन्तगतु प्राप्त साभान वा वस्तजको भजल्म कामभ गदाु प्रचशरत 
सावजुननक  ऺेर रेखाभान तथा रेखा ननदेशिका फभोजजभ साभान य वस्तज प्राप्त गदाु 
दातारे खजराएको भजल्म, सोको राधग नतयेको बन्साय तथा कय यकभ, ढजवानी तथा ववभा खच ु
रगामतको कज र  खच ुजोडी रगत कामभ गरयनेछ ।   

•  जजन्सीको स्रेस्ता भ.रे.ऩ.को कामाुरमफाट स्वीकृत ढाॉचा य रेखा ननदेशिकाभा उल्रेख 
बए  फभोजजभ एक वषशुबर खच ुबएय जाने (भ.रे.ऩ. पा.नॊ.४०७) य खच ुबएयनजाने वा 
खप्न े(भ.रे.ऩ.पा.नॊ.४०८) जजन्सीखाताभा अरगअरग छज ट्माई याखखनेछ ।   

•  जजन्सी साभानको रेखा याख्न ेप्रमोजनको राधग भाग पायाभ (भ.रे.ऩ. पा.नॊ.४०१), खरयद  आदेि 
(भ.रे.ऩ.पा.नॊ.४०२), दाखखरा प्रनतवेदन (भ.रे.ऩ. पा.नॊ.४०३), खच ु तथा ननकासा  पायाभ 
(भ.रे.ऩ.पा.नॊ.४०४), हस्तान्तयण पायाभ (भ.रे.ऩ.पा.नॊ.४०६), ववन काड ु (भ. 
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रे.ऩ.पा.नॊ.४०९), जजन्सी ननयीऺण पायाभ (भ.रे.ऩ.पा.नॊ.४११), भभतु सम्बायको  अशबरेख 
खाता (भ.रे. ऩ.पा.नॊ.४१५), जजन्सी भौज्दातको वावषकु वववयण (भ.रे.ऩ.पा.  

नॊ.४१३) रगामत भ.रे.ऩ.कामाुरमफाट स्वीकृत बएका अन्म पायभहरु 
कायोवायको  आवश्मकतानसाय प्रमोगभा र ुज ुरमाइनेछ ।   

•  जजन्सी श्सये रता याख्दा स्वीकृत रेखा ननदेशिका सभेतको ऩारना गरयनेछ ।   
•  जजन्सी भौज्दातको वावषकु वववयण (भ.रे.ऩ.पा.नॊ.४१३) वावषकु रुऩभा तमाय गयी 

प्रभाखणत  गयाई याखखनेछ ।  
•  जजन्सी स्रेस्ता याख्न स्वीकृत सफ्टवेमयको प्रमोग गरयनेछ ।   

४. सम्ऩवत्त तथा जजन्सी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य 
बण्डाय िािाको ह नेछ ।  

५ सम्ऩवत्त तथा जजन्सी व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयको अन गभन स िासन सभ ं  जंनतफाट 
ह नेछ ।  

१५.२ जजन्सी साभानको जजम्भेवायी   

१. जजन्सी साभानको जजम्भेवायी सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  जजन्सी सम्ऩवत्त य भारसाभानको जजम्भा एवभ सॊयऺण य सम्बाय गने उत्तयदानमत्व 

फहन  गरयनेछ  

जजन्सी साभानको जजम्भेवायी सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  जजन्सी सम्ऩवत्त य भारसाभानको जजम्भा एवभ स र ुॊयऺण य सम्बायको जजम्भेवायी नतोएकने 
•  तोएकएको कभचुायीफाट जजम्भेवायी फहन नगरयने ।  

२. जजन्सी साभानको जजम्भेवायी सम्फन्धभा देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  कामाुरमभा प्राप्त हजन आएको सम्ऩूण ु जजन्सी सॊयऺणको प्रवन्ध शभराउनज 
जजम्भेवाय  अधधकृतको कतवु्म हजनेछ ।  

•  कामाुरम प्रभजखरे आफ्नो येखदेखभा कामाुरमको जजन्सी भारसाभान य तत सम्फन्धी 
स्रेस्ता याख्न े य रगत तमाय गयी भारसाभान जजम्भा शरने जजम्भेवायी सञ्चम वा बण्डाय 
अधधकृतद्वाया  गयाउनेछ ।  

•  जजन्सीको जजम्भा शरने ऩद रयक्त बएको अवस्थाभा कामाुरम प्रभजखरे जजम्भेवायी 
शरने  कभचुायी तोक्नेछ ।  

•  कभचुायीहरुको कामकुऺभा यहेका साभानको ऩजञ्जका तमाय गयी प्रमोगकताु य जजन्सी िाखा 
प्रभजखको सॊमजक्त दस्तखत गयाई प्रत्मेक कामकुऺभा याख्न ेव्मवस्था शभराइनेछ ।  

४. जजन्सी साभानको प्रभ ि जजम्भेवायी बण्डाय िािा प्रभ िको ह नेछ ।  
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५ जजन्सी साभानको जजम्भेवायी कामयको अन गभन प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत ह नेछ ।  

१५.३ जजन्सी ननयीऺण तथा प्रनतवेदन  

१. जजन्सी ननयीऺण तथा प्रनतवेदन सम्फन्धभा देहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  प्रत्मेक वषजुजन्सी साभानको ननयीऺण वा बौनतक ऩयीऺण गयाई जजन्सी ननयीऺण 

प्रनतवेदन  तमाय गरयनेछ ।  
•  वावषकु जजन्सी ननयीऺण प्रनतवेदन उऩय आवश्मक कायवाही गरयनेछ ।  
•  जजन्सी साभानको शभनाहा वा हस्तान्तयण गदा ुतोएकएको काननी प्रकृमा ऩारना गरयनेछ । 

•  जजन्सी भौज्दातको वावषकु वववयण तमाय गरयनछे ।  

२. जजन्सी ननयीऺण तथा प्रनतवेदन सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतने देखिन्छ ।  

•  जजन्सी भारसाभानको ननयीऺण वावषकु रुऩभा नगयाईने ।   
•  जजन्सी ननयीऺण प्रनतवेदन तमाय नगरयने ।   
•  जजन्सी ननयीऺण प्रनतवेदन फभोजजभ भारसाभानको भभतु सम्बाय नगरयने  
•  प्रमोगभा आउन नसक्न ेभारभाभान शरराभ बफिी वा हस्तान्तयण आहद नगरयने ।  
•  जजन्सी साभान हस्तान्तयण गदाु वा हानी नोक्सानी बएका साभान शभनाहा गदाु 

कानजनरे  तोकेको कामवुवधध ऩजया नगरयने ।  
•  जजन्सी भौज्दातको वावषकु वववयण तमाय नगरयने ।  
•  सवै जजन्सी साभानहरु वावषकु वववयणभा सभावेि नगरयने  

३. जजन्सी ननयीऺण तथा प्रनतवेदन सम्फन्धभा देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ । 

 •  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे कामाुरमभा यहेका जजन्सी भारसाभानको जस्थनतफाये मएकन  

गन ुहयेक वष ुकम्तीभा एकऩटक आपै वा अन्म कभचुायी य प्राववधधकद्वाया ननयीऺण य  बौनतक 
ऩयीऺण गयाउनेछ ।   

•  आधथकु कामाुववधध तथा ववत्तीम उत्तयदानमत्व ननमभावरी फभोजजभ भारसाभानको ववगतको 
भौज्दात, चार आ.फ.को खरयद, हस्तान्तयण तथा वस्तजगत सहामता भापुत प्राप्त एवॊ 
शरराभ, शभनाहा, हस्तान्तयण बई खच ु बएको य भौज्दात फाॉकी भारसाभानको 
ऩरयभाण,  भरू रम तथा अवस्था खराई तोके फभोजजभ जजन्सी ननयीऺण पायाभ 
(भ.रे.ऩ.पा.नॊ.४११) य  सोको प्रनतवेदन तमाय गरयनछे ।  

•  जजन्सी ननयीऺण प्रनतवेदन प्राप्त बएऩनछ आम्दानी फाॉध्न छज ट बएको कज नै 
भारसाभान  बेहटएभा भरू रम य वववयण खराई आम्दानी फाॉध्न रगाइनेछ ।  

जजन्सी ननयीऺण प्रनतवेदनउऩय ननम्नान साय कायवाही गरयनेछ  

•  भभतु सम्बाय गयाउन ऩजने बनी उल्रेख बएको साभानको सन्दबभुा प्रचशरत कानजन 
फभोजजभ   
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भभतु गयाई सॊयऺण गरयनेछ ।  
•  टजटपज ट तथा फेकम्भा बई ऩजन् प्रमोग गन ुनसएकने, भभतु गन ुऩाटुऩरुरजा नऩाइने य भभतुभा 

फढी  खच ुहजने साभानको सम्वन्धभा जाॉचफजझ गयी शरराभ वविी गरयनेछ ।   
•  आवश्मकताबन्दा फढी साभान खरयद बई वा अन्म कायणरे साभान उऩमोग हजन नसक्ने य  अरु 

कामाुरमको राधग उऩमोग हजन सक्ने साभान तथा उऩकयण अन्म ननकामराई 
हस्तान्तयण  गरयनेछ ।   

•  जजन्सी प्रनतवेदन अनसाय कज नै व्मजक्त वा कभुचायीरे जजन्सी साभान हहनाशभना 
वा  हानीनोक्सानी गयेको देखखएभा मस्तो कामु गनेराई प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे 
प्रचशरत  कानजन फभोजजभ कायफाही गने वा कायवाहीको शसपारयस गनेछ ।  

•  जजन्सी साभानको सॊयऺण गन ुकाननूद्धाया तोएकएको ननम्न कायवाही गने् 
 •  शरराभ गने ठहय बएको भारसाभानको हकभा ऩयर भजल्मको आधायभा प्रचशरत ऐन 

ननमभ  फभोजजभको कामवुवधध अऩनाई य तोके को सभमशबर शरराभ बफिी गरयनेछ ।  
 •  जस्थय सम्ऩवत्तको शरराभ वविी वा बवन, जग्गा जस्ता सम्ऩवत्तको हक हस्तान्तयण गदा ु

अधधकाय प्राप्त ननकाम वा अधधकायीको ननणमु फेगय गरयनेछैन ।  
•  साभानको हस्तान्तयण गदाु अधधकायप्राप्त अधधकायीफाट आवश्मक ननणमु गयाई य 

प्रएिमा  ऩजमाुई गरयनेछ ।  
•  काफज फाहहयको ऩरयजस्थनतरे वा सखज रखा जतॉ वा खखइएय, सडये हानी नोक्सानी बएको 

वा  शरराभ फढावढ हजॉदा नउठेको साभान य सफ्टवेमय आहद प्राववधधक प्रनतवेदनको 
आधायभा  शभनाहाको कायवाही गन ुसएकनेछ।  

जजन्सी भौज्दातको वावषयक वववयण ननम्नान साय तमाय गरयनेछ   

•  जजन्सी भौज्दातको वावषकु वववयण तमाय गदाु कज र भौज्दात फाॉकी यहेको साभानको नाभ,   

साभानको वगॉकयण, एकाई, ऩरयभाण, दय य जम्भा भरू रम रगामतका वववयण खराइनेछ। ुज 
•  भौज्दात फाॉकी साभान भध्मे सावत, भभतु सम्बाय गनजऩुन,े शरराभ गनजऩुन े
साभानको  बौनतक अवस्था सभेत खराइनेछ ।   

•  स्वीकृत सफ्टवेमय प्रणारी सभेतको प्रमोग गयी तोएकएको वववयण खराई ुज वववयण 
तमाय  गरयनेछ  

४. जजन्सी ननयीऺण तथा प्रनतवेदन सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य 
बण्डाय िािाको ह नेछ ।  

५ जजन्सी ननयीऺण तथा प्रनतवेदन कामयको अन गभन स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  

१५.४ जजन्सी साभान वयव झायथ गने  
१. जजन्सी साभान वयव झायथ गने सम्फन्धभा देहामको नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
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•  भारसाभान कामाुरम प्रमोजनको राधग जजम्भाभा शरॊदा फयफजझायथ गने व्मवस्था गयाइनेछ । 
•  जजन्सी साभानको दजई ऩमोग वा भसज रमौट बएको बनी रेखाऩयीऺणफाट औल्माएको 
ब्महोया   

उऩय कायफाही गरयनेछ ।  

२. जजन्सी ननयीऺण तथा प्रनतवेदन सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  

•  साभान फयफयफजझायथ नगरयने ।  
•  फयफजझायथ नगयेकोभा कानजन फभोजजभ कायवाही गयी असर नगरयने ।  
•  रेखाऩयीऺणफाट औल्माएको ब्महोया उऩय कायफाही नगरयने ।  

३. जजन्सी ननयीऺण तथा प्रनतवेदन सम्फन्धभा देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  कज नै ऩदाधधकायी वा कभचुायीरे काभको शसरशसराभा साभान ब्मजक्तगत रुऩभा वझज रदा प्रमोजन 
खराई आवि ुज ुरमक स्वीकृनतको आधायभा भार हदइनेछ ।  

•  साभान फझज रने य एपताुशरने सम्वन्धभा भ.रे.ऩ.पा.नॊ.२११ सभेत प्रमोगभा ल्माइनेछ ।  
•  ऩदाधधकायी वा कभुचायीरे कामाुरम छोड्दा वा राभो सभम ववदाभा यहॉदा आफ्नो 

जजम्भाभा  यहेको सयकायी साभान वा कागजात फयफजझायथ गने गयाउने ब्मवस्था गरयनेछ ।   
•  फयवजझायथ नगने ब्मजक्त उऩय तरवबत्ता, ननवत्त ृ बयण वा उऩदान योक्का याख्न े

रगामतका  कायवाही गयी साभान एपताु गयाउने आवश्मक काम ुगरयनेछ ।   
•  सभमभा फयफजझायथ नगयेको कायणफाट जजन्सी वा धनभार नोक्सानी बएभा राऩयवाही  गनेफाट 

नोक्सानी यकभ य बफगो यकभ प्रचशरत कानजन फभोजजभ सम्फजन्धत व्मजक्तफाट 
असरज गरयनेछ  

•  रेखाऩयीऺण वा ननयीऺण वा जाॉचवजझ हजॉदा साभान भस्मौट वा दरुऩमोग बएको देखखन  आएभा 
प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे भस्मौट वा दरुऩमोग गने उऩय प्रचशरत कानजन फभोजजभ 
कायफाही गनेछ । 

•  कायवाही गन ुनशभल्ने ऩदाधधकायीको हकभा कानून फभोजजभ अधधकाय प्राप्त ऩदाधधकायी वा   
ननकाम सभऺ ऩेि गने वा कायवाही चराउन रेखी ऩठाउनेछ ।   
•  जजन्सी साभानको भस्मौट बएको बनी भ.रे.ऩ.कामाुरमफाट कायवाहीको राधग रेखी  आएकोभा 

सम्फजन्धत अधधकायीरे कायवाही नगये जजम्भेवाय अधधकायीराई ननमभ फभोजजभ  कायवाही 
हजन सक्नेछ ।  

४. जजन्सी ननयीऺण तथा प्रनतवेदन सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य 
बण्डाय िािाको ह नेछ ।  

५ जजन्सी ननयीऺण तथा प्रनतवेदन कामयको अन गभन स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  

१५.५ सम्ऩवत्त तथा ियजग्गाको सयॊऺण  
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१. सम्ऩवत्त तथा ियजग्गाको सयॊ ऺण सम्फन्धभा देहामको नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  गाउॉ /नगयऩाशरकाको नाभभा यहेको बवन, जग्गा, सम्ऩदा आहदको रगत खडा गयी स्वाशभत्व 
प्राप्ती गरयनेछ ।  

•  जस्थय सम्ऩवत्तको रगत याख्दा भरू रम तथा वववयण सभेत खराई याखखनेछ ।  

२. सम्ऩवत्त तथा ियजग्गाको सयॊ ऺण सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ । 
•  कामाुरमरे आफ्नो घय जग्गाको रगत अध्मावधधक नयाख्न े एवभ रगतभा यहेका 
घय  जग्गाको स्वाशभत्व प्राप्त नगने ।  

•  जस्थ सम्ऩवत्तको ववभा गरयएकोभा अशबरेख नयाखखने । य सम्ऩवत्तको रगतभा 
तोएकएको  वववयण य भजल्म नखजराउने   

३. सम्ऩवत्त तथा ियजग्गाको सयॊ ऺण सम्फन्धभा देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  आफ्नो स्वाशभत्वभा यहेको घय जग्गाको रगत अध्मावधधक गयी घयजग्गाको रगत 
एकताव  (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. ४१७) को ढाॉचाभा याखखनेछ ।   

•  घयजग्गाको जग्गाधनी ऩजजाु, घयको नाऩ नक्सा, ननभाुण सम्ऩन्न प्रनतवेदन रगामतको 
वववयण  खराई तोएकए फभोजजभ रगत तथा सम्फजन्धत कागजात सरुक्षऺत रुऩभा याखखनेछ  

•  उऩमोग गयेको घय जग्गाको जग्गाधनी प्रभाण ऩई रजा अन्म ननकामको नाभभा दताु बएको 
वा  वेदताु यहेको बए आफ्नो नाभभा ल्माउन प्रचशरत कानजन वभोजजभ कायवाही अनघ 
फढाइनेछ  

•  एक वषबुन्दा वढी खप्ने साभान तथा शरराभ गदाु भरू रम आउने भेशिन, उऩकयण, 

सवायी  साधन रगामतको सम्ऩवत्तको राधग जस्थय सम्ऩवत्त भजल्माङ्कन पायाभ 
(भ.रे.ऩ.पा.नॊ.४१८)  भा सम्ऩवत्तको रागत भरू रम, ह्रास खच ु य भभतु सम्बाय खच ुआहद 
खराई रगत याखखनेछ । 

•  सम्ऩवत्तको ववभा गयेको बए ववभा यकभ, ववभा गने कम्ऩनी, सभावेि दानमत्व, ववभा 
अवधध,  नववकयण खच,ु ववभा गन ु स्वीकृत हदने ऩदाधधकायी आहद वववयण खजराई 
अशबरेख  याखखनेछ ।  

•  नेऩार सावजुननक ऺेर रेखाभानरे सम्ऩवत्तहरुको वववयण ऐनतहाशसक वा भजल्माङ्एकत  रागतभा 
याखी अनतरयक्त खजरासा गन ुप्रोत्साहन गयेकोरे सो अनरुऩ  थऩ वववयण याख्न सएकनेछ ।  

•  सम्ऩवत्तको उऩमोग, हस्तान्तयण, वविी वा अऩरेखन नन्सग ु खराई अशबरेख 
अध्मावधधक  याखखनेछ ।  

४. सम्ऩवत्त तथा ियजग्गाको सयॊ ऺण सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य 
बण्डाय िािाको ह नेछ ।  

५ सम्ऩवत्त तथा ियजग्गाको सयॊ ऺण कामयको अन गभन स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  
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१५.६ जजन्सी साभान तथा सम्ऩवत्तको सयॊऺण  

१. जजन्सी साभान तथा सम्ऩवत्तको सयॊ ऺण सम्फन्धभा देहामको नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  जजन्सी साभान य सम्ऩवत्तको आवश्मक सरुऺा व्मवस्था गयी अनधधकृत व्मजक्तगत प्रमोग 
य  हानी नोक्सानी हजनफाट योकी सॊयऺणको उधचत व्मवस्था गरयनेछ ।  

•  स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन फभोजजभ सावजुननक सम्ऩवत्तको सरुऺा तथा सॊयऺण 
गरयनेछ 

२. सम्ऩवत्त तथा ियजग्गाको सयॊ ऺण सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  सम्ऩवत्तको सॊयऺण नहजॉदा हहनाशभना हजने । सयकायी फाहेक अन्म काभभा प्रमोग हजने । 
•  हानी नोक्सानी बए ताऩनन ऺनत यकभ असर नगरयने ।  
•  सावजुननक सम्ऩवत्तको सरुऺा तथा सॊयऺणको प्रवन्ध नगरयने ।  

३. सम्ऩवत्त तथा ियजग्गाको सयॊ ऺण सम्फन्धभा देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  कामाुरमको घयजग्गा, भेशिन उऩकयण, पननचुय रगामतका सवै जजन्सी तथा सम्ऩवत्तको  हानी 
नोक्सानी तथा दरुऩमोग हजनफाट योक्न आवश्मक बौनतक सरुऺा य सॊयऺणको ब्मवस्था 
शभराइनेछ ।   

•  जजन्सी साभान तथा सम्ऩवत्त सरुक्षऺत रुऩभा याख्न उऩमजक्त बण्डायणको ब्मवस्था शभराइनेछ  

  •  आपनो बवन तथा जग्गाको ऺेरको साॉध शसभाना अन्म व्मजक्त य सभहफाट अनधधकृत 
प्रमोग  वा कब्जा य अनतिभण हजनफाट जोगाउन सीभा ऩखाुर, तायवाय आहदको व्मवस्था 
गयी  सीभाकङ्न गने य सरुऺा प्रवन्ध गरयनेछ ।  

•  ऩजयाना बत्केका बवन, सीभा ऩखाुर, तायवाय आहदको भभतु सम्बाय गयी उधचत 
सॊयऺणको  व्मवस्था गरयनेछ ।  

•  कज नै व्मजक्तरे स्वीकृनत बफना सम्ऩवत्त अनधधकृत प्रमोग गयेभा वा कब्जा वा अनतिभण 
गयेभा  साभान एपताुशरन वा आफ्नो ननमन्रणभा शरन आवश्मक कायवाही गरयनेछ ।  

•  जजन्सी साभान वा सम्ऩवत्तको ऺनत य नोक्सानी हजन गएभा प्रचशरत कानजन फभोजजभ 
असजरी  कायवाही गरयनेछ । 

आफ्नो ऺेरभा यहेको ननम्न सम्ऩवत्त यहेको स्थान, ऺेरपर, रागत, प्राप्तीको स्रोत, भभयत  सम्बाय 
वा जजणोद्वाय रगामतका आवश्मक ववस्ततृ वववयण ि राई अध्मावधधक  अशबरेि 
याखिनेछ  

(क) सयकायी, साभदानमक तथा सावजुननक सम्ऩवत्त,   

(ख) आफ्नो कोषफाट फनेको वा खरयद गयेको वा नेऩार सयकाय वा प्रदेि सयकाय वा कज नै सॊस्था 
वा व्मजक्तफाट प्राप्त बएको सम्ऩवत्त,   

(ग) ढर, नारा, ऩर ऩोखयी, धाशभकुस्थर, ऩाटी ऩौवा, धाया, इनाय, गौचय, सडक, फाटो, जस्ता 
सम्ऩवत्त,   
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(घ) आफ्नो स्वाशभत्वभा यहेको बवन जग्गा, ऩाकु, उद्मान, चौतायो, फगैचा, वसऩाकु जस्ता 
सॊयचना,  

(ङ) याजटिम ननकज ञ्ज, वन्मजन्तज, आयऺ, सीभसाय ऺेर, अन्म फन ।   
(च) प्राकृनतक सम्ऩदा  
•  सम्ऩवत्तको येखदेख तथा सरुऺाको प्रवन्ध गयी आवश्मक भभतु सम्बाय तथा   
सॊयऺणको ब्मवस्था गरयनेछ ।  
•  सम्ऩवत्तको सॊयऺण वा भभतु गन ुराधग प्रत्मेक वष ुगयेको ननभाुण काम ुय खचकुो   
वववयण अध्मावधधक रुऩभा याखखनेछ ।  
•  आफ्नो नाउॉभा यहेको अचर सम्ऩवत्त नेऩार सयकायको स्वीकृनत नशरई फेचववखन   

गन ुवा हस्तान्तयण गरयनेछैन ।  

४. जजन्सी साभान तथा सम्ऩवत्तको सयॊ ऺणको प्रभ ि जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य 
बण्डाय िािाको ह नेछ ।  

५ जजन्सी साभान तथा सम्ऩवत्तको सयॊ ऺण कामयको अन गभन स िासन सशभनतफाट ह नेछ । 
१६. धयौटी कायोवाय तथा कोष सचारनको वववयण  

१६.१ धयौटी कायोवाय   
१. धयौटी कायोवाय सम्फन्धभा देहामको नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  धयौटीको खाता खोरी सञ्चारन गने काम ुकानजन फभोजजभ भार गरयनेछ ।  
•  कानजन फभोजजभ धयौटीको रेखा याख्न ेतथा रेखाऩयीऺण गयाउने जजम्भेवायी वहन गरयनेछ ।  
•  धयौटी यकभ आम्दानी फाॉध्ने तथा रेखा याख्न े काम ु गदाु तोएकए फभोजजभको 

कामवुवधधहरु  ऩारना गरयनेछ ।  
•  धयौटी कायोवायको खच ुरेख्न ेकाम ुतोएकए फभोजजभ गयनज गरयनेछ ।  
•  धयौटी यकभ तोएकएको अवस्थाभा जपत य याजस्वभा दाखखरा गरयनेछ ।  
•  धयौटी हहसाव शबडान तथा शभरान ननमशभत रुऩभा गरयनेछ ।  

२. धयौटी कायोवाय सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतने देखिन्छ । 
•  धयौटी खाता सयकायी कायोवाय गन ुतोएकएको फैकभा नखोशरने ।  
•  धयौटी खाताको सञ्चारन तोएकएको ब्मजक्तफाट नगरयने ।  
•  कानून फभोजजभ धयौटी प्राप्त नगरयने ।  
•  धयौटीको रेखा याख्न ेतथा रेखाऩयीऺण गयाउने जजम्भेवायीको ऩारना नगरयने ।  
•  धयौटी यकभ तोएकए फभोजजभ आम्दानी नफाॉधधने तथा खाताभा नचढाइने । 
 •  धयौटी यकभ कामाुरमरे अन्म प्रमोजनको ननशभत्त खच ुगने ।  
•  जपत गनजऩुने धयौटी यकभ जपत नगयीने ।  
•  जपत गरयएको धयौटी यकभ याजस्वभा दाखखरा नगने ।   
•  धयौटी खाताको हहसाव शबडान नगरयने ।  
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•  धयौटीको भास्केवायी तथा ववत्तीम वववयण तमाय नगरयने वा सभमभा तमाय नगरयन े
हहसाव  शभरान वववयण तमाय नगरयने ।  

३. सम्ऩवत्त तथा ियजग्गाको सयॊ ऺण सम्फन्धभा देहामका उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  प्राप्त गयेको नगदी धयौटी यकभ वा जभानत (फैंक ग्मायेण्टी) यकभ जम्भा गन ु
को.रे.नन.का.को  स्वीकृनतभा जजल्राको सयकायी कायोफाय गन ु तोएकएको फैंकभा ख–३ 
सभहको खाता  खोशरनेछ ।  

•  धयौटीको फैंक खाता सञ्चार प्रभजख प्रिासकीम अधधकृत वा ननजरे तोके को अधधकृत 
य  रेखाको कभचुायीको सॊमजक्त दस्तखतफाट गरयनछे ।  

•  प्राप्त गयेको नगद वाहेकको अन्म प्रकायको धयौटी वा जभानत (फैंक ग्मायेण्टी) को 
कागजात  वा अन्म वस्तज स्तज रुक्षऺत रुऩभा याख्न ेव्मवस्था गरयनेछ ।  

प्रचशरत कानून फभोजजभ देहामको धयौटी यकभ भार प्राप्त गरयन  ऩदयछ  

•  स्थानीम तहराई फजझाउन ऩज ने कय, दस्तजय आहद यकभ फझज रन वा याजस्व वजझाउन ऩने 
यकभ  एकटान नबएको अवस्थाभा अधग्रभ फजखझशरने यकभ,  

•  खरयद सम्फन्धी फोरऩर वा शरराभभा बाग शरन वा सम्झौता गन ुतोएकएको धयौटी यकभ, 

•  ठेक्का यकभ बजक्तानी गदाुननमभानसाय कट्टी गनजऩुने यकभ,  

•  कज नै काभ गन ुअधग्रभ धयौटी यकभ याख्नजप्नजने ित ुतोएकए फभोजजभको यकभ,  

•  धयौटी यकभ प्राप्त गदाु धयौटीको प्रमोजन, प्रकाय, यकभ य सेवाग्राही, ननभाुण ब्मवसामी 
वा  आऩनतू ुरगामतको वववयण खराउने व्मवस्था गरयनेछ ।  

•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे धयौटीको रेखा याख्न े य रेखाऩयीऺण गयाउने उत्तयदानमत्व वहन 
गनेछ ।   

•  आधथकु प्रिासन िाखा प्रभजखरे धयौटी रेखा तोएकएको ढाॉचाभा याख्न ेय याख्न रगाउने   
जजम्भेवायी फहन गनेछ ।  
•  धयौटी कायोवायको आन्तरयक य अजन्तभ रेखाऩयीऺण अननवाम ुरुऩभा गयाइनेछ । 
 •  व्मजक्त वा सॊस्थाफाट प्राप्त बएको धयौटी यकभको बौचय य फैंक बौचय तथा 

स्टेटभेन्टको  आधायभा गोश्वाया बौचय तमाय गयी आम्दानी वाॉधधनेछ ।  
•  धयौटी कायोवायको रेखा याख्दा प्रचशरत रेखा प्रणारी अनसाय तोएकएको भ.रे.ऩ.पायाभ   

प्रमोग गयी गोश्वाया धयौटी खाता य व्मजक्तगत धयौटी खाता रगामतका आवश्मक 
खाताहरु  याखखनेछ  

•  धयौटी खचकुो गोश्वाया बौचय फनाइ धयौटीको वैंक नगदी एकताव याख्न े । धयौटी खाता एिज 
नहजन े खाताको रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।  

•  आधथकु वषकुो अन्त्मभा फाॉकी यहेको धयौटी यकभ अको आधथकु वषभुा जजम्भेवायी  सारयनेछ ।  

धयौटी यकभ िचयवा क्रपतायहदॉदा ननम्न कामयववधध अऩनाइनेछ  
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•  सम्फजन्धतरे फजझाएको धयौटी यकभ (याजस्व दाखखरा नहजने वा जपत वा कट्टा नहजन े
बएभा)  काम ुसम्ऩन्न बएऩनछ वा धयौटी एपताु ऩाउने म्माद शबर तोके को प्रएिमा ऩजर् माई 
एपताु हदइनेछ  

•  सम्वजन्धतरे कय चजक्ता गयेको प्रभाणऩर फजझाएऩनछ भार धयौटी एपताु गरयनेछ ।   
•  धयौटी यकभ एपताु हदॉदा व्मजक्तगत धयौटी खाता य धयौटी फाॉकीको वववयणसॉग 

एपताुहदनऩजने  यकभ शबडाई एपताुहदइनेछ ।   
•  धयौटी यकभ एपताु खच ु रेख्दा वा सदयस्माहा गदाु गोश्वाया बौचय तमाय गयी चके 

जायी  गरयनेछ  

•  आधथकु कायोवायको िभभा प्राप्त धयौटी यकभ अन्म काभको राधग खच ु गने वा साऩटी 
हदने  काम ुगरयनेछैन ।  

•  कज नै काभ गन ु वा जभानत वाऩत याखखएको धयौटी काभ ऩया नगयेको कायणरे कानजन 
फभोजजभ वा कयायको ितनुाभा फभोजजभ जपत गनजऩुने अवस्था बएभा आवश्मक 
ननणमु गयाई धयौटी  यकभ जपत गयी याजश्व दाखखरा गरयनेछ ।  

•  कामाुरमरे कज नै याजश्व वा कय ननधाुयण प्रमोजनको राधग धयौटी यकभ प्राप्त गयेको 
बए  तोएकएको काभ ऩया वा कय ननधाुयण बएऩनछ कानजन वा कयायको  ित ु फभोजजभ 
याजस्व  

दाखखरा गनजऩुने यकभको हकभा ननणमु गयाई याजश्व दाखखरा गरयनेछ ।  
•  धयौटी हहसावको भास्केवायी तमाय गयनज अर नघ फैक हहसावसॉग भाशसक रुऩभा शबडान गरयनेछ 

•  पयक ऩयेको यकभ ऩहहचान य जाॉच गयी आवश्मक हहसाव शभरान गरयनेछ ।   
•  धयौटीको हहसाव शबडानको िभभा कज नै यकभ स्रेस्ताभा आम्दानी जननएको तय फैङ्क जम्भा  
नबएको वा कभ बएको अवस्थाभा आवश्मक जाॉच तथा छानववन गयी भस्मौट वा  राऩयवाहीको 

कायण हजन गएको बए सम्फजन्धतराई कानजन फभोजजभ कायफाही गरयनेछ।  
•  धयौटी हहसावको भास्केवायी भहहना बजक्तान बएको शभनतरे सात हदनशबर य धयौटीको 

वावषकु  आधथकु वववयण आधथकु वष ु सभाप्त बएको ऩैंतीस हदनशबर तमाय गयी 
को.रे.नन.का. भा  ऩठाइनेछ ।   

४. धयौटी कायोवाय सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी आधथयक प्रिासन िािा प्रभ िको ह नेछ । ५. 
धयौटी कायोवाय सम्फन्धी कामयको अन गभन प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य 
स िासन सशभनतफाट ह नेछ  

१६.२ वविषे कोषहरुको सञ्चारन  

१. वविषे कोषहरुको सञ्चारन सम्फन्धभा देहामको नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  स्थानीम ववववध कोष, ववबाज्म कोष, आकजस्भक कोष य ववऩद व्मवस्थाऩन कोष जस्ता 

कोषको सञ्चारन तत तत कोष सञ्चारन ननदेशिका फभोजजभ गरयनेछ ।  
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•  स्थानीम ववववध कोष, ववबाज्म कोष, आकजस्भक कोष य ववऩद व्मवस्थाऩन कोष जस्ता 
कोषको खाता सञ्चारन तोएकए फभोजजभ गरयनेछ ।  

•  कोषहरुफाट खच ुरेख्न ेकाम ुकानजनभा तोएकए फभोजजभ गरयनेछ ।  
२. वविषे कोषहरुको सञ्चारन सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ । 

•  कोषहरुको सञ्चारन गदाु तत तत ननदेशिकाका प्रावधान उल्रङ्घन हजने ।  
•  कोषहरुको सञ्चारन तोएकए फभोजजभ नगरयने ।  
•  कोषफाट खच ुरेख्न ेकाम ुकानजनभा तोएकए फभोजजभ नगरयने ।  
•  कोषको उदेश्म ववऩरयत अन्म प्रमोजनभा खच ुहजने ।  

३. वविषे कोषहरुको सञ्चारन सम्फन्धभा देहामको उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  आन्तरयक आम, सङ्घीम तथा प्रदेि सयकायफाट प्राप्त हजने अनदान, प्राप्त ऋण 
यकभ,  जनसहबाधगता रगामतका यकभ स्थानीम सजञ्चत कोषभा जम्भा गरयनेछ।   

•  आकजस्भक कामकुो राधग खचजुजटाउन आकजस्भक कोष सञ्चारन गरयनेछ ।  
•  प्रचशरत कानजन फभोजजभ प्रदेि सयकायसॉग वाॉडपाॉट हजने कय यकभ वाॉडपाॉट गनज ुअनघ ववबाज्म 

कोषभा जम्भा गरयनेछ ।   
•  ववबाज्म कोषभा जम्भा बएको यकभभध्मे कानजन फभोजजभ स्थानीम तहरे प्राप्त गने यकभ   

स्थानीम सजञ्चत कोषभा याखी प्रदेि सयकायराई उऩरब्ध गयाउन ऩज ने यकभ ननमशभत 
रुऩभा  प्रदेि सजञ्चत कोषभा जम्भा गरयनेछ ।  

•  स्थानीम ववववध कोष, ववबाज्म कोष, आकजस्भक कोष य ववऩद व्मवस्थाऩन कोषको राधग 
सयकायी कायोवाय गन ेफैंकभा िभि् ग-५, ग-६, ग-७.१ य ग-७.२ सभजहको खाता  खोशरनेछ 
।  

•  कोषहरुको सञ्चारन सम्फजन्धत ननकामको स्वीकृनतभा भार गने । कोषहरुको 
कायोवाय  फैंकभापुत भार गरयनेछ ।  

•  कोष खाताफाट खच ु रेख्दा कानून फभोजजभ यीत ऩजमाुई अजख्तमाय प्राप्त 
अधधकायीको  स्वीकृनतभा खच ुरेखखनेछ ।  

•  खच ु रेख्दा ववर बयऩाई सहहत गोश्वाया बौचय उठाइ स्वीकृत गयाउने । कोषको 
रेखा  तोएकएको भ.रे.ऩ.पा.नॊ.को ढाॉचाभा याखखनेछ ।  

•  कोषभा (एिज हजने फाहेक) आधथकु वषकुो अन्त्मभा फाॉकी यहेको यकभ अको आधथकु  वषभुा 
जजम्भेवायी सारयनेछ ।   

•  कोषको आमब्मम वववयण तमाय गयी रेखाऩयीऺण गयाइनेछ ।  
•  कोषको उदेश्म ववऩरयत खच ुगनेराई कानजन फभोजजभ कायफाही गरयनेछ । 
४. वविषे कोषहरुको सञ्चारन सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी आधथयक प्रिासन िािा 

प्रभ िको  ह नेछ  
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५. वविषे कोषहरुको सञ्चारन सम्फन्धी कामयको अन गभन प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य 
स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  

१७. रेिाङ्कन तथा रेिा सफ्टवेमयको सञ्चारन य ववत्तीम प्रनतवेदन सम्फन्धी 
ननमन्रण १७.१ ववननमोजन, याजश्व य धयौटी कायोवायको रेिा  

१. ववननमोजन, याजश्व य धयौटी कायोवायको रेिा सम्फन्धभा देहामको नीनत अवरम्वन  गरयनेछ  

•  भहारेखा ननमन्रक कामाुरमफाट स्वीकृत ढाॉचा फभोजजभ रेखाऩारन गने गयाइनेछ ।  
•  नेऩार सावजुननक ऺेर रेखाभानभा उल्रेखखत वववयणहरुको तमायी तथा खरासा गरयनेछ 

।  
•  रेखा याख्दा एकीकृत आधथकु सङ्के त तथा वगॉकयण य ब्माख्माको अनजियण गरयनेछ ।  

२. ववननमोजन, याजश्व य धयौटी कायोवायको रेिा सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतन े
देखिन्छ ।  

•  रेखाऩारन गने कामभुा भहारेखा ननमन्रक कामाुरमफाट स्वीकृत ढाॉचा प्रमोग नगरयन े

 •  नेऩार सावजुननक ऺेर रेखाभान अनजरुऩ आवश्मक सजचना तथा वववयण नयाखखने ।  
•  रेखा याख्दा एकीकृत आधथकु सङ्के त तथा वगॉकयण य ब्माख्माको अनजियण नगरयने । 

•  रेखाऩारन गने जजम्भेवायी ऩदाधधकायीफाट फहन नगरयने ।  

३. ववननमोजन, याजश्व य धयौटी कायोवायको रेिा सम्फन्धभा देहामको उऩामहरु 
अवरम्वन  गरयनेछ 

•  रेखा याख्दा भहारेखा ननमन्रक कामाुरमफाट स्वीकृत नेऩार सावजुननक ऺेर 
रेखाभान,  प्रचशरत 

रेखा ननदेशिका रगामतभा उल्रेखखत रेखा नीनत, शसद्धान्त य कामवुवधधको  ऩारना गरयनेछ ।  
•  रेखा प्रणारीराई सजचना प्रववधधभा आधारयत वनाउन नेऩार सयकायरे स्वीकृत गयेको  प्रणारी 

अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृत य जजम्भेवाय व्मजक्तरे प्रचशरत कानजनरे तोकेको 

फभोजजभको यीत ऩजर् माई रेखा याख्नज ऩने ब्मवस्था शभराइनेछ ।  
•  आधथकु िाखा प्रभजखरे कामाुरम वा अन्तगतुका एकाइको रेखा तोएकएको ढाॉचाभा याखी   

         अद्मावधधक बए नबएको स्वमभ वा अन्म कभचुायी भापुत ननमशभत रुऩभा जाॉच य 
ननयीऺण  गरयनेछ   

•  ननयीऺणको िभभा रेखाऩारन गनजऩुन ेकभचुायीरे रेखा नयाखेको कायण हानीनोक्सानी  बएको 
देखखएभा सम्फजन्धत नोक्सानी यकभ असर गने व्मवस्था शभराइनेछ ।  
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•  आधथकु कायोवाय गदाु गोश्वाया बौचय, नगदी यशसद, भाग पायाभ, खरयद आदेि, 

बजक्तानीको  यशसद य बयऩाई जस्ता भ.रे.ऩ. पायाभहरु प्रमोगभा ल्माइनेछ  

•  वजेट खचहुहसाव याख्ने प्रमोजनको राधग फजेट खाता (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. २०८), फैक नगदी  एकताव 
(भ.रे.ऩ.पा.नॊ. २०९), सभहगत य व्मजक्तगत सहामक खाता (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. २०८),   

अजख्तमायी खाता (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. ३०२), वजेट योक्का पज कज वा खाता (भ.रे.ऩ.पा.नॊ.  ३०६), 
यकभान्तय स्रोतान्तय खाता (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. ३०७), सोधबनाु खाता (भ.रे.ऩ.पा.नॊ.  ३०८), 
ठेक्कागत अशबरेख खाता (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. ५०६), जस्ता आवश्मक सवै खाताहरु  प्रमोगभा 
ल्माइनेछ ।   

•  याजश्व, स्थानीम सजञ्चत कोष तथा अन्म कोष, अनजदान प्राप्ती, धयौटी य जजन्सी तपुका   
आवश्मक रेखा तोएकएको भ.रे.ऩ. पायाभहरुका ढाॉचाभा याखखनेछ ।  
•  प्राप्त ऋणको हहसाव तोएकएको ढाॉचाभा याख्न ेब्मवस्था गरयनेछ ।  
•  नेऩार सयकायफाट नगदभा आधारयत नेऩार सावजुननक ऺेर रेखाभान अनजरुऩ आवश्मक   

वववयणहरु तमाय गरयनेछ ।   
•  रेखाभान अनरुऩ तेश्रो ऩऺफाट बएको बजक्तानी, सम्ऩवत्त तथा दानमत्व, शरनजहदनज ऩन े

हहसाव  आहद जस्ता थऩ कायोवायको अशबरेख याखखनेछ ।   
•  ववननमोजन, याजश्व य धयौटीको रेखा याख्दा नेऩार सयकायद्वाया स्वीकृत एकीकृत 

आधथकु  सङ्केत तथा वगॉकयण य ब्माख्मा अनरुऩको खाता सजचीहरुसॉग साभञ्जमता हजन े
गयी आधथकु सङ्केत तथा वगॉकयणहरु खजराई खा याख्न ेब्मवस्था गरयनेछ ।  

४. ववननमोजन, याजश्व य धयौटी कायोवायको रेिा ननमन्रण सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी  आधथयक 
प्रिासन िािा प्रभ िको ह नेछ ।  

५. ववननमोजन, याजश्व य धयौटी कायोवायको रेिा ननमन्रण सम्फन्धी कामयको अन गभन 
प्रभ ि  प्रिासकीम अधधकृत य स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  

१७.२ वैदेशिक सहामताभा सञ्चाशरत आमोजना य कामयिभको रेिा  
१. वैदेशिक सहामताभा सञ्चाशरत आमोजना य कामयिभको रेिा सम्फन्धभा देहामको नीनत 

अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  फैदेशिक सहामतातपु खच ु गयेको यकभको तोएकएको ढाॉचाभा आमोजना रेखा 
(सहामक  खाताहरु) याखखनेछ ।   

•  आमोजना य कामिुभहरुको सम्झौताको ित ुफभोजजभ आमोजना रेखा तथा प्रनतवेदन  तमाय 
गरयनेछ ।  

२. वैदेशिक सहामताभा सञ्चाशरत आमोजना य कामयिभको रेिा सम्फन्धभा देहामका  जोखिभहरु 
यहन सतनेदेखिन्छ ।  
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•  फैदेशिक सहामताको खचभुा तोएकएका आमोजना रेखाका सहामक खाता तथा वववयण  नयाखखन े
।   

•  िोधबनाु हजने गयी बएको खचकुो सोधबनाु सभमभा भाग नगने ।  
•  आमोजना हहसावको प्रनतवेदन तोएकएको ढाॉचाभा तमाय नगरयने ।  
•  प्रनतवेदनहरु सभमभा तमाय नगरयन।े 
३. वैदेशिक सहामताभा सञ्चाशरत आमोजना य कामयिभको रेिा सम्फन्धभा देहामको  उऩामहरु 

अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  वैदेशिक अनजदान य ऋण सहामताभा सञ्चाशरत आमोजना य कामुिभहरुको रेखा याख्दा 
आमोजनासॉग सम्फजन्धत प्रभजख खाता य सहामक खाताहरु याखखनेछ ।   

•  सोधबनाुहहसाव, वस्तजगत सहामता, सीध ैबजक्तानी, टनकुी, प्राववधधक सहामताको हहसाफ  याख्न ेय 
वववयण ऩेि गने कज या रेखा ननदेशिका अनजसाय शभराइनेछ ।  

•  िोधबनाु हजनेगयी बएको खचकुो यकभ सम्झौता अनजसाय सभमभा न ै िोधबनाु गयी  सोको 
रेखा अध्मावधधक गने ।  

•  फैदेशिक सहामताभा सञ्चाशरत आमोजना य कामिुभको राधग तमाय गनजऩुने रेखा  वववयणहरु 
तोके को ढाॉचाभा तमाय गयी ऩठाइने छ।   

•  आमोजना हहसाव तमाय गदाु रेखा ननदेशिकाभा उल्रेख बएका ननम्न हहसावभध्मे उऩमजक्त 
प्रकायको प्रनतवेदन तमाय गरयनेछ   

 क) ऩजण ुवववयण प्रएिमा,   
ख) खचकुो वववयण प्रएिमा,   
ग) आमोजना व्मवस्थाऩन प्रनतवेदन, ववत्तीम व्मवस्थाऩन प्रएिमा,   
घ) कामसुम्ऩादनभा आधारयत सोधबनाु प्रएिमा ।  

४. वैदेशिक सहामताभा सञ्चाशरत आमोजना य कामयिभको रेिा ननमन्रण सम्फन्धी 
प्रभ ि  जजम्भेवायी आधथयक प्रिासन िािा प्रभ िको ह नेछ ।  

५. वैदेशिक सहामताभा सञ्चाशरत आमोजना य कामयिभको रेिा सम्फन्धी कामयको  अन गभन 
प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  

१७.३ ववत्तीम प्रनतवेदन ऩेि गन े 

१. ववत्तीम प्रनतवेदन ऩेि गने सम्फन्धभा देहामको नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  भाशसक ववत्तीम वववयण तोके को सभमशबर को.रे.नन.का. सभऺ ऩेि गरयनेछ ।  
•  आमव्मम वववयण, फजेट खचकुो रभैाशसक प्रगनत वववयण य सजञ्चत कोषको वववयण  तोएकएको 

अवधध शबर तमाय गयी ऩिे गरयनेछ ।  
•  आधथकु वषु सभाप्त बएऩनछ तोएकएको वावषकु ववत्तीम वववयणहरु तमाय गयी 

सम्फजन्धत  ननकामभा ऩेि गयनज ऩ र ने ।  
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२. ववत्तीम प्रनतवेदन ऩेि गने सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  

•  भाशसक रुऩभा ववत्तीम वववयणहरु तमाय नगरयने ।  
•  भाशसक ववत्तीम वववयणहरु सभमभा सम्फजन्धत सभऺ ऩेि नगरयने ।  
•  वावषकु रुऩभा ऩेि गनजऩुने ववत्तीम वववयणहरु तमाय गयी सम्फजन्धत ननकामभा ऩेि नगरयने । 
३. ववत्तीम प्रनतवेदन ऩिे गने सम्फन्धभा देहामको उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ । ननम्न 

ववत्तीम  वववयणहरु भाशसक रुऩभा तमाय गयी तोक्रकएको सभमशबर को.रे.नन.का.भा 
ऩठाइनेछ  

क) खचकुो पाॉटवायी (भ.रे.ऩ.पा.नॊ.२१०), पछ्र्मौट गन ु फाॉकी ऩेश्कीको 
भास्केवायी  (भ.रे.ऩ.पा.नॊ.२११) य फैङ्क हहसाव शभरान वववयण (भ.रे.ऩ. पा.नॊ.२१२)  

ख) याजस्व आम्दानीको भाशसक पाॉटवायी (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. ११०)   
 ग) याजस्वको फैङ्क हहसाफ शभरान वववयण (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. १०९)  
घ) धयौटीको ववत्तीम वववयण (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. ६०७)   
ङ) कोष अवस्थाको भाशसक वववयण (भ.रे.ऩ. पा.नॊ. ११५)  
च) प्राप्त यकभको भास्केवायी (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. २२२)  
•  आमव्ममको वववयण प्रत्मेक भहहनाको ७ गतेशबर सावजुननक गरयनेछ ।  
•  वजेट खचकुो रभैाशसक वववयण तमाय गने य प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे रभैाशसक  अवधध 

सभाप्त बएको १५ हदनशबर गाउॉ /नगयऩाशरकाको वैठकभा ऩेि गरयनेछ ।  
•  स्थानीम सजञ्चत कोषको आमव्ममको रभैाशसक िीषकुगत वववयण तमाय गयी  सङ्घीम अथ ु

भन्रारम, प्रदेि अथ ुभन्रारम तथा याजटिम प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आमोगभा ऩठाइनेछ 
।  

•  प्रत्मेक आधथकु वष ु सभाप्त बएऩनछ प्रचशरत कानजन फभोजजभ देहामका 
वावषकु   

ववत्तीम वववयण तमाय गयी सम्फजन्धत को.रे.नन.का. य भ.रे.ऩ. कामाुरम रगामतका  सवै 
सम्फजन्धत ननकामभा ऩेि गरयनेछ–  

१) ववननमोजन खचकुो ववत्तीम वववयण  

२) याजस्व आम्दानीको आधथकु वववयण  

३) धयौटीको वावषकु आधथकु वववयण   

४) सजञ्चत कोष तथा ववशबन्न स्थानीम कोषहरुको आधथकु वववयण  

५) जजन्सी भौज्दातको वावषकु वववयण   

६) प्रनतवद्धताको वावषुक वववयण  

७) बजक्तानी हदन फाॉकीको कच्चावायी  
•  ववत्तीम प्रनतवेदन तमाय गन ुतोएकएको सफ्टवेमय प्रमोग गरयनेछ ।  
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४. ववत्तीम प्रनतवेदन ऩेि गने सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी आधथयक प्रिासन िािा प्रभ िको  ह नेछ 
।  

५. ववत्तीम प्रनतवेदन ऩेि गने सम्फन्धी कामयको अन गभन प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य स िासन 
सशभनतफाट ह नेछ । 

१७.४ रेिा एकीकयण  

१. रेिा एकीकयण सम्फन्धभा देहामको नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  एकीकृत ववत्तीम वववयण तमाय गयी ऩेि गरयनछे ।  
२. रेिा एकीकयण सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  
•  एकीकृत ववत्तीम वववयण तोके को ढाॉचा य सभमभा तमाय नगरयने ।  
•  एकीकृत ववत्तीम वववयणभा सवै कायोवाय सभावेि नगरयने ।  
३. रेिा एकीकयण सम्फन्धभा देहामको उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  ववननमोजन, याजस्व, धयौटी रगामत सफै कायोवायको प्रनतवेदन सभमभा प्राप्त गने व्मवस्था 

शभराइनेछ ।   
•  कामाुरम य भातहतका ननकामको सफै कायोवाय सभावेि गयी ववननमोजन, याजस्व, 

धयौटी  रगामतको एकीकृत ववत्तीम वववयण तमाय गरयनेछ ।   
•  ववननमोजन, याजस्व, धयौटी रगामतको ववत्तीम वववयण भहारेखा ननमन्रक कामाुरम 

तथा  गाउॉ /नगय सबाभा ऩेि गरयनेछ । ववननमोजन, याजस्व, धयौटी रगामत सफ ै
कायोवायको   

रेखा एकीकयण गन ुस्थानीम सजञ्चत कोष व्मवस्थाऩन प्रणारी (सर) प्रमोगभा ल्माइनेछ 
।  

४ रेिा एकीकयण सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी आधथयक प्रिासन िािा प्रभ िको ह नेछ । ५. रेिा 
एकीकयण सम्फन्धभा कामयको अन गभन प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृत य स िासन सशभनतफाट 
ह नेछ ।  

१७.५ रेिा सफ्टवेमय प्रणारीको सञ्चारन तथा स यऺा  
१. रेिा सफ्टवेमय प्रणारीको सञ्चारन तथा स यऺा सम्फन्धभा देहामको नीनत 

अवरम्वन  गरयनेछ  

•  रेखा सफ्टवेमय प्रणारी सञ्चारन तथा सरुऺाको राधग उधचत सरुऺा प्रवन्ध गरयनेछ । 
 २. रेि सफ्टवेमय प्रणारीको सञ्चारन तथा स यऺा सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु 

यहन  सतनेदेखिन्छ ।  
•  सफ्टवेमयको डाटा तथा सजचना सजयकऺा प्रवन्ध नशभराइने   
३. रेिा सफ्टवेमय प्रणारीको सञ्चारन तथा स यऺा सम्फन्धभा देहामको उऩामहरु 

अवरम्वन  गरयनेछ ।  
 

रेिा सफ्टवेमय प्रणारी सञ्चारन य स यऺाको राधग ननम्न ब्मवस्था गने्  
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•  सफ्टवेमय सञ्चारन, ननमभन, सभस्मा सभाधान य सरुऺाको राधग आवश्मक कोठा य 
सरुऺाको  व्मवस्था गरयनेछ ।   

•  सफ्टवेमय सञ्चारनको राधग आवश्मक ववऻ तथा जनिजक्त य ताशरभको व्मवस्था गरयनेछ 

•  कामाुरम य अन्तगतुका ननकामभा सफ्टवेमय प्रणारी सञ्चारन गने जजम्भेवाय व्मजक्त तोक्न े
य मस्तो व्मजक्तराई प्रणारीभा दताु हजने व्मवस्था गरयनेछ ।  

•  प्रमोगकताु कोड शरने य प्रमोगको रग याख्न ेव्मवस्था गरयनेछ ।   
•  प्रत्मेक व्मजक्तको राधग पयक पयक ऩासवड ुप्रदान गरयनेछ ।   
•  सम्फजन्धत व्मजक्त सरुवा बई वा वविषे कायण ऩयी प्रणारीको सञ्चारन जजम्भेवाय व्मजक्त 

फाहेक अन्मफाट गनजऩुने बएभा स्वीकृनत शरने हदने व्मवस्था गरयनेछ ।  
४ रेिा सफ्टवेमय प्रणारीको सञ्चारन तथा स यऺा सम्फन्धी प्रभ ि जजम्भेवायी स चना प्रववधध 

अधधकृत य आधथयक प्रिासन िािा प्रभ िको ह नेछ ।  
५. रेिा सफ्टवेमय प्रणारीको सञ्चारन तथा स यऺा सम्फन्धी कामयको अन गभन प्रभ ि 

प्रिासकीम  अधधकृत य स िासन सशभनतफाट ह नेछ ।  
१८. जनसहबाधगता य सावयजननक जवापदेहहता  
१८.१ जनसहबाधगता  
१. गाउॉ  तथा नगयऩाशरकाको कामयभा जनसहबाधगता स ननश्चत गनयदेहामका नीनत 

अवरम्फन  गरयनेछ  

•  नेऩारको सॊववधानरे सभानऩाुज नतक सभावेशिता य सहबाधगताभरक शसद्धान्तको स्ऩटट  

ब्मवस्था गयेकोरे ऩाशरकारे सोही फभोजजभ प्रनतननधधत्वको सजननजश्चत गनेछ ।   
•  मोजनाभा जनताको प्रत्मऺ सहबाधगता य स्वाशभत्व सम्फन्धी व्मवस्था कामभ गन ु

मोजनाको  छनौट कामभुा जनसहबाधगता हजने व्मवस्था शभराइनेछ ।   
•  स्थानीम तहरे मोजना तजजभुा तथा कामाुन्वमन गदाु स्थानीम जनता, फजद्धधजीवी, ववषम ववऻ 

रगामतका सयोकायवाराहरुको सहबाधगताभा गयाइनेछ ।  
२. गाउॉ  तथा नगयऩाशरकाको कामयभा जनसहबाधगता स ननश्चत गने सम्फन्धभा देहामका  जोखिभ 

यहन सतनेछन । 
•  सभानजऩानतक सभावेशिता य सहबाधगताभजरक शसद्धान्तका आधायभा सहबाधगता नगयाईने ।  
•  कानजनरे व्मवस्था गये अनसाय सयोकायवाराहरुको सहबाधगता नगयाईने ।  
•  मोजना य कामिुभ कामाुन्वमनभा गदाु ऐनरे ननदेि गये फभोजजभ 

सयोकायवाराहरुको  सहबाधगता नगरयने ।   
•  सहबाधगता औऩचारयकताभा भार सीशभत गरयने ।  
•  मोजनाको छनौट गदाु जनताको भाग य आवश्मकता तथा जनसहबाधगताको आधायभा  नगरयन े

।   
•  मोजनाको कामाुन्वमनभा सयोकायवाराहरुको सहबाधगता नगयाईने ।   
•  आमोजनाको सञ्चारन, अनजगभन भजल्माङ्कनभा सयोकायवाराहरुराई सहबाधगता नगयाउन े 
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 ३. गाउॉ  तथा नगयऩाशरकाको कामयभा जनसहबाधगता स ननश्चत गने सम्फन्धभा देहामका  प्रकृमा 
अऩनाइनेछ ।  

•  नेऩारको सॊववधानरे सभानऩाुज नतक सभावेशि य सहबाधगताभरक शसद्धान्तको स्ऩटट 
ब्मवस्था  

गयेकोरे स्थानीम तहरे भहहरा, दशरत य अल्ऩसॊख्मक सभदामफाट सभेत प्रनतननधधत्वको   
सजननजश्चत गरयनेछ ।   
•  गाउॉऩाशरका तथा नगयऩाशरकारे सयोकायवाराहरुको अधधकतभ सहबाधगता गयाउने नीनत य 

ऩद्धनत अऩनाइनेछ ।  
•  आमोजनाभा जनताको प्रत्मऺ सहबाधगता य स्वाशभत्व सम्फन्धी व्मवस्था कामभ गनकुो  राधग 

आमोजनाको छनौट गदाु जनताको भाग य आवश्मकताको आधायभा गरयने,  
आमोजनाको सञ्चारन उऩबोक्ता सशभनत भापुत गने व्मवस्था शभराइने य 

आमोजनाको  कामाुन्वमन, अनजगभन त ुज था भरू रमाड्ढनभा जनसहबाधगता सजननजश्चत हजने 
व्मवस्था शभराइनेछ ।  •  सयोकायवाराहरुको सहबाधगताको सजननजश्चत गनकुो राधग 
अशबभजखखकयण गोटठी आहद कामिुभ सॊचारन गरयनेछ ।  

•  सहबाधगताराई ब्मवहायभा ब्माऩक रुऩभा रागू गयी अथऩुजण ुफनाइनेछ ।  
•  आमोजनाभा जनताको प्रत्मऺ सहबाधगता य स्वाशभत्व कामभ गनकुो राधग आमोजनाको छनौट 

गदाुजनताको भाग य आवश्मकताको आधायभा गरयनेछ ।  
•  आमोजनाको छनौट गदाु स्थानीम जनतासॊग भाग य आवश्मकतावाये छरपर गयी 

भाग सॊकरन गरयनेछ । वडाहरुराई भाग सॊकरनभा सएिम फनाइनेछ ।  
•  मोजना तजजभुा य कामाुन्वमन गदाु स्थानीम फजद्धधजजवी, ववषम ववऻ, अनजबवी, ऩेिाववद, 

सीभान्तकृत तथा रोऩोन्भजख सभभजदाम, भहहरा, फारफाशरका, दशरत, मवा, 
अल्ऩसॊख्मक,  अऩाङ्गता बएका व्मजक्त, जेटठ नागरयक रगामतका सयोकायवारहरुको 
अधधकतभ  सहबाधगता गयाइनेछ ।  

•  जनताको आवश्मकता, जनसहबाधगता, रागत, प्रनतपर आहद ऩऺको ववचाय गयी  मोजनाहरुको 
प्राथशभकता ननधाुयण गयी कामाुन्वमन मोग्म उऩमजक्त मोजना छनौट गरयनेछ । •  छनोट 
गरयने मोजनाभा जनसहबाधगता हजने कज या सजननजश्चत गरयनेछ ।   

१. जनसहबाधगता प्रवद्यधन भ ख्म जजम्भेवायी ननवायधचत ऩदाधधकायी य प्रभ ि 
प्रिासकीम  अधधकृतको ह नेछ ।  

२. जनसहबाधगता प्रवद्यधन गनेकामयको अन गभन जजलरा सभन्वम सशभनत य सबारे गनेछ ।  

१८.२ सावयजननक जवापदेहहता  
१. सावयजननक जवापदेहहता प्रवद्यधन गनयदेहामका नीनत अवरम्वन गरयनेछ । 
  •  सवसुाधायण तथा सयोकायवाराको सयोकाय सम्वोधन गन ुसावजुननक सनजवाई तथा गजनासो   
व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।  
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•  सावजुननक सेवा प्रवाहराई ऩायदिॉ, उत्तयदामी य जफापदेही फनाउन साभाजजक ऩयीऺण 
य  सावजुननक ऩयीऺण सॊचारन गरयनेछ ।  

 २. सावयजननक जवापदेहहता प्रवद्यधन गने सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतन्छन । 
•  प्रदान गयेको सेवा सम्वन्धभा कानजनरे तोके फभोजजभ सावजुननक सनजवाई नगरयने ।  
•  सेवाग्राहीको गनासाको उधचत व्मवस्थाऩन य सम्वोधन नगरयने ।  

•  कानजन फभोजजभ साभाजजक ऩयीऺण य सावजुननक ऩयीऺण कामिुभ सॊचारन नगरयने 
।  
•  कामिुभ गये ऩनन औऩचारयकताभा सीशभत यहन सक्ने ।  

३. सावयजननक जवापदेहहता प्रवद्यधन गनय देहामका प्रकृमाहरु अवरम्फन गरयनेछ ।  
•  साभाजजक ऩयीऺण, सावजुननक ऩयीऺणजस्ता कामिुभ अननवाम ुरुऩभा गने गयाउने कानजनी 

व्मवस्था गरयनेछ । 
•  कानजन फभोजजभ सो सम्फन्धी ननदेशिकुा तजजुभा ग ुर ने य प्रमोगभा ल्माई कामिुभ 
सॊचारन गने  ब्मवस्था शभराइनेछ ।  

•  मस्ता कामिुभहरु सञ्चारन गये ऩनछ सो सम्वन्धी अशबरेख याख्ने य प्रनतवेदन तमाय 
गने  व्मवस्था शभराइनेछ ।   

•  साभाजजक ऩयीऺण तथा सावजुननक ऩयीऺणको आवधधक रुऩभा अनजगभन गने व्मवस्था 
शभराइनेछ ।  

•  ऩाशरकारे सेवाग्राही तथा सयोकायवाराको सयोकाय सम्वोधन गन ुकानजनभा तोएकए   

फभोजजभ सावजुननक सनजवाईको व्मवस्था गरयनेछ ।  
•  कामाुरमको सेवाको गजणस्तय, प्रबावकायीता य कभचुायीको काभ कायवाही सम्वन्धभा सेवाग्राहीको 
गजनासो सजन्न उजजयी ऩेहटका य वेबसाइट य टेशरपोन भध्मे कज न ैऩनन भाध्मभफाट गन ुसक्ने ब्मवस्था 
गरयनेछ । 
•  गजनासो सजन्ने जजम्भेवाय अधधकायी तोकी गजनासो प्राप्त बएको शभनतरे चौफीस घन्टाशबर गजनासो 
व्मस्थाऩनका राधग सजझाव सहहत प्रभजख प्रिासकीम अधधकृत सभऺ ऩेि गने ब्मवस्था गरयनेछ ।   
•  प्राप्त गनासाहरुको अशबरेखाकॊ न गने ब्मवस्था शभराई ननजश्चत सभमशबर काम ु टज ग्माॊउने 
वा  कायवाही गने ब्मवस्था गरयनेछ ।  
•  गजनासा व्मवस्थाऩनफाये अनजगभन गने ब्मवस्था सभेत शभराइनेछ ।  

४. सावयजननक जवापदेहहता प्रवद्यधन भ ख्म जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृतको  ह नेछ ।  
५. सावयजननक जवापदेहहता प्रवद्यधन गनेकामयको अन गभन जजलरा सभन्वम सशभनत य सबारे 

गनेछ ।  
१९. रेिाऩयीऺण तथा फेरुजू पछ्यमौट सम्फन्धी ननमन्रण  

१९.१ आन्तरयक रेिाऩयीऺण  
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१. आन्तरयक रेिाऩयीऺण सम्फन्धभा देहामको नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  आधथकु कायोवायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाइनेछ ।  
•  कामाुरमफाट अजन्तभ रेखाऩयीऺण हजनज अगावै आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाट ननस्केका 
फेरुजज  
सम्फन्धभा आवश्मक कायवाही गयी फेरुजज परु्छमौट गरयनेछ ।  

२. आन्तरयक रेिाऩयीऺण सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ ।  

•  आन्तरयक रेखाऩयीऺणको राधग आवश्मक सॊयचना य जनिजक्तको ब्मवस्था 
नगरयने । •  सफै ननकाम य कायोवायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण नगयाउने ।  

•  आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाट ननस्केका फेरुजज अजज जन्तभ रेखाऩयीऺण अनघ परु्छमौट नगरयने ।  

३. आन्तरयक रेिाऩयीऺण सम्फन्धभा देहामको उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  आन्तरयक रेखाऩयीऺणको राधग आवश्मक सॊयचना य जनिजक्तको व्मवस्था गरयनेछ ।  
•  आन्तरयक रेखाऩयीऺकको व्मवस्था नहजॉदासम्भ को.रे.नन.का.राई अनयोध गयी आन्तरयक रेखाऩयीऺण 
गने व्मवस्था शभराइनेछ ।  
•  सवै ननकामको ववननमोजन, याजस्व, धयौटी य सञ्चारनभा यहेका सवै कोषहरुको  आमव्ममको आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण ननमशभत रुऩभा गयाइनेछ ।   
•  आन्तरयक रेखाऩयीऺकफाट सम्फजन्धत कानजन वा  ननदेशिकाभा तोएकएको ववधध फभोजजभ आधथकु 
कायोवायको आन्तरयक रेखाऩयीऺण गने गयाइनेछ ।   
•  आन्तरयक रेखाऩयीऺकराई रेखाऩयीऺणको सवुभान्म शसद्धान्त अनजसाय स्वतन्र रुऩभा  रेखाऩयीऺण गयी 
प्रनतवेदन हदन सक्ने वातावयण शभराइनेछ ।  
•  आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रनतवेदनभा सभावेि बएका वेरुजजको रगत याख्ने ब्मवस्था शभराइनेछ ।  
•  आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रनतवेदन अजन्तभ रेखाऩयीऺकराई उऩरब्ध गयाइनेछ ।   
•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे आपू भातहत ननकामको आन्तरयक रेखाऩयीऺण सभमभै बए वा नबएको 
जाॉच गयी आन्तरयक रेखाऩयीऺण नगयाउने उऩय कानजन फभोजजभ कायवाहीको राधग ऩेि गरयनेछ ।  
•  आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाट ननस्केका फेरुजज सम्वन्धभा आवश्मक कायवाही गयी अजन्तभ रेखाऩयीऺण 
हजनबन्दा अगावै परु्छमौट गने गयाइनेछ ।   
•  वविषे कायण ऩयी अजन्तभ रेखाऩयीऺण हजन अनघ फेरुजज परु्छमौट गन ुनसएकने अवस्था ऩयेभा  परु्छमौट हजन 
नसके को स्ऩटट कायण खजराई अजन्तभ रेखाऩयीऺक सभऺ जानकायी गयाइनेछ ।  
•  आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाट औल्माईएका फेरुजजको सम्फन्धभा कानजन फभोजजभको म्मादशबर ननमशभत वा 
असर उऩय सम्वन्धी कायवाही गयी फेरुजज पयर जज र्छमौटको राधग जवाप तथा प्रभाण ऩेि गरयनेछ ।   
•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे भातहत ननकामको आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएको फेरुज सभमभ ै
पछ्र्मौट नगने जजम्भेवाय अधधकायीराई प्रचशरत ऐन ननमभ फभोजजभ  कायफाही गन ुशसपारयस गरयनेछ ।  
३. आन्तरयक रेिाऩयीऺण गयाउने भ ख्म जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृतको ह नेछ । 
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 ४. नगयऩाशरका प्रभ ि रेगयाउने आन्तरयक रेिाऩयीऺण कामयको अन गभन  गनेछ ।  

१९.२ अजन्तभ रेिाऩयीऺण  

१. २ अजन्तभ रेिाऩयीऺण सम्फन्धभा देहामको नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  रेखाऩयीऺणकोराधग रेखाऩयीऺकफाट भाग बएको आवश्मक ववत्तीम वववयण, कागजात  य प्रनतवेदनहरु 
उऩरब्ध गयाइनेछ ।  
•  रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयाउन आवश्मक सहमोग गरयनेछ ।  

२. अजन्तभ रेिाऩयीऺण सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ  

•  सवै आधथकु कायोवायको अजन्तभ रेखाऩयीऺण नगयाउने 
•  रेखाऩयीऺक सभऺ आवश्मक ववत्तीम वववयण, कागजात एवभ प्र र नतवेदनहरु उऩरब्ध नगयाइने ।  
•  रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयाउन प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतफाट आवश्मक सहमोग नहजने ।  
•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृत रेखाऩयीऺण सभम य रेखाऩयीऺण फैठकभा अनजऩजस्थत यहने  

३. अजन्तभ रेिाऩयीऺण सम्फन्धभा देहामको उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  

•  प्रत्मेक आधथकु वष ुसभाप्त बए ऩश्चात ववननमोजन, याजस्व, धयौटी तथा अन्म कोषको कानजन फभोजजभ 
भहारेखाऩयीऺकको कामाुरमफाट खहटएका रेखाऩयीऺकफाट अजन्तभ  रेखाऩयीऺण गयाइनेछ ।   
•  फजेटभा सभावेि बएका वैदेशिक सहामता अन्तगतु प्राप्त बएको सवै प्रकायको नगदी  सहामता यकभ 
ववत्तीम वववयणभा सभावेि गयी भहारेखाऩयीऺकको कामाुरमफाट  रेखाऩयीऺण गयाइनेछ ।   
•  वस्तजगत सहामता प्राप्त बएकोभा भारसाभानको भजल्म खजराई आधथकु वववयणभा सम्फजन्धत  कागजात ऩिे 
गयी रेखाऩयीऺण गयाइनछे ।  
•  आधथकु कायोवायसॉग सम्फजन्धत रेखा, ववत्तीम वववयण य कागजात एवभ प्र र नतवेदनहरु तमाय  गयी अजन्तभ 
रेखाऩयीऺणको राधग ऩेि गरयनेछ ।   
•  अजन्तभ रेखाऩयीऺणको िभभा उऩरब्ध गयाउन ऩज ने ववत्तीम वववयण य प्रनतवेदनहरु  साभान्मतमा देहाम 
फभोजजभ यहेका छन्ुर  
▪  ववननमोजन, याजश्व, धयौटी, अन्म कोष कायोवायको ववत्तीम वववयणहरु,  

▪  आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रनतवेदन,  

▪  खचकुो पाॉटवायी (भ.रे.ऩ.पा.नॊ.२१०),  
▪  वैंक नगदी एकताव य वैंक स्टेटभेण्टहरु,  

▪  ऩेश्कीको भास्केवायी (भ.रे.ऩ.पा.नॊ.२११),   
▪  फैक हहसाव शभरान वववयण (भ.रे.ऩ.पा.नॊ. २१२),  
▪  बजक्तानी हदन फाॉकीको कच्चावायी (भ.रे.ऩ. पा.नॊ.२२१),  

▪  परु्छमौट हजन फाॉकी फेरुजजको  वववयण,  



                  h}ldgL gu/kflnsf    :yflgo /fhkq       v08M ^           ;+VofM !           ldltM @)&*÷!!÷!!  

 
 

81 

 

•  जजन्सी ननयीऺण प्रनतवेदन,  

•  रेखाऩयीऺणको शसरशसराभा भाग बएको जजनसजजकै प्रश्नको जवाप एवभ रेखा, 
वववयण,   

कागजात, जानकायी उऩरब्ध गयाउने जजम्भेवायी फहन गरयनेछ ।   
•  तोएकएको म्मादशबर रेखाऩयीऺणको प्रश्नको जवाप वा भाग बएको वववयण वा 

कागजात  ऩेि गन ु नसएकने बएभा कायण सहहत म्माद थऩको राधग अनजयोध गयी 
रेखाऩयीऺाक द्वाया  हदइएको थऩ सभमशबर ऩेि गरयनेछ ।   

•  रेखाऩयीऺणफाट भाग बएको रेखा, कागजात वा जानकायी ऩिे गन ु नसके को 
कायणफाट  कामभ बएको फेरुजज वा कैएपमत वा जरयवाना प्रनत सम्फजन्धत अधधकृत वा 
कभचुायी नै जजम्भेवाय हजनेछ । 

•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृत, आधथकु िाखा प्रभजख तथा कभुचायी रेखाऩयीऺणको  अवधधभा 
आफ्नो कामसु्थरभा उऩजस्थनत बई रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गन ुगयाउन आवश्मक  सहमोग 
गरयनेछ ।   
•  रेखाऩयीऺणको शसरशसराभा रेखाऩयीऺकद्वाया आमोजना हजने आयम्ब फैठक 
तथा  फहहगभुन फैठकभा अननवाम ु रुऩभा उऩजस्थत बई जानकायी हदने य ववषम स्ऩटट 
ऩारयनेछ ।   
•  रेखाऩयीऺणको शसरशसराभा रेखाऩयीऺण टोरीरे कज नै कामुको स्थरगत 
अवरोकनको  राधग अनजयोध गयेभा सो सभेतको प्रवन्ध गरयनेछ ।  

४ अजन्तभ रेिाऩयीऺण गयाउने भ ख्म जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृतको ह नेछ । 
 ५ गाउॉ /नगयऩाशरका अध्मऺ/प्रभ िरे गयाउने अजन्तभ रेिाऩयीऺण कामयको अन गभन  गनेछ ।  

१९.३ सम्ऩयीऺण तथा फेरुज  पछ्यमौट  

१. सम्ऩयीऺण तथा फेरुज  पछ्यमौट सम्फन्धभा देहामको नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  रेखाऩयीऺण हजॉदा औल्माइएको फेरुजज छरपर एवभ जज पयर ुर र्छमौटको राधग सबाभा ऩेि 

गरयनेछ ।  

२. सम्ऩयीऺण तथा फेरुज  पछ्यमौट सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ  

•  प्रमाुप्त प्रभाणववना सबाफाट फेरुजज परु्छमौट हजने ।  
•  भ.रे.ऩ. फाट फेरुजज परु्छमौटको रगत कट्टा नहजने  
•  सम्फजन्धत कभचुायीरे फेरुजज परु्छमौटको काम ुनगने ।  

•  आधथकु कायोवायभा सॊरग्न अधधकायीफाट कानून फभोजजभ फेरुजज परु्छमौटको 
जजम्भेवायी  ननवाुह नहजने ।  

३. सम्ऩयीऺण तथा फेरुज  पछ्यमौट सम्फन्धभा देहामको उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे रेखाऩयीऺण हजॉदा औरॊ ुरमाइएको फेरुजज पयर जज र्छमौटको 

जजम्भेवायी  फहन गयनज ऩनेछ ।  
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•  फेरुजज परु्छमौटको राधग काम ुमोजना वनाई काम ुगरयनेछ ।   
•  रेखा उत्तयदामी अधधकृतरे भहारेखाऩयीऺकको कामाुरमफाट रेखाऩयीऺण हजॉदा  औल्माइएको 

फेरुजज सम्फन्धभा तोकेको म्मादशबर फेरुजज जवाप वा परु्छमौट वा सम्ऩयीऺण गयाउने 
ब्मवस्था शभराइनेछ ।  

प्रचशरत कानून अन साय प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृतरे रेिाऩयीऺण प्रनतवेदनभा  औलमाएको 
फेरुज  पछ्यमौटको ननम्न उत्तयदानमत्व फहन गनेछ  

•  फेरुजज असजर परु्छमौट तथा ननमशभत गरयनेछ ।   
•  असर गनजऩुने तथा नतनज ु फजझाउनज ऩने फेरुजजको हकभा कायोवायभा सॊरग्न 

ऩदाधधकायीसॉग  आवश्मक वववयण वा स्ऩटटीकयण शरई पर्छुमौट गरयनेछ ।  
•  जानजान वा राऩयवाहीसाथ कायोवाय गयी हानी नोक्सानी बएको देखखएभा त्मस्तो 

यकभ  जजम्भेवाय ब्मजक्तफाट असर गरयनेछ । 
•  रेखाऩयीऺण हजॉदा सयकायी नगदी वा जजन्सी भारसाभानको रगत याख्न छज ट बएको 

वा  सयकायी हानी नोक्सानी बएको बन्ने सजचना  प्राप्त बएभा त्मस्तो हानी नोक्सानी 
बएको यकभ  असजर गयी कसजयको भारा अनजसाय कानून फभोजजभ कायफाही गने वा 
कायवाहीको शसपारयस गरयनेछ  

•  असर उऩय गनजऩुने नतनज ु फजझाउन ऩज ने बनी औल्माइएका फेरुजज फाहेक प्रचशरत कानजन  
फभोजजभ यीतसम्भ नऩजगेको तय सयकायी नगदी जजन्सीको हानी नोक्सानी नबएको 
फेरुजजको  हकभा खच ुननमशभत गयाउन अधधकाय प्राप्त अधधकायी सभऺ ऩेि गरयनेछ ।  

•  कानजनको यीत नऩजगी अननमशभत बएको तय जाॉचवजझ गदाु सयकायी हानी नोक्सानी 
नबएको  बनी ठहय बएको फेरुजज सम्वन्धभा ननमशभत गयाई परु्छमौट गन ुप्रचशरत कानजन 
फभोजजभ आवश्मक स्वीकृनत शरइनेछ ।  

•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे फेरुजज ननमशभत गने सम्वन्धभा कज नै कामाुरम वा अधधकायी  वा 
सम्फजन्धत व्मजक्तसॉग फजझ्न आवश्मक बएका फजझी भार ननमशभतको प्रएिमा अनघ 
वढाउनेछ  

•  ऩेश्की फेरुजजको हकभा ऩेश्की शरने सम्फजन्धतफाट पछमौट गरयनेछ ।   
•  भहारेखाऩयीऺकको वावषकु प्रनतवेदनभा औल्माइएका फेरुजजहई को सम्फन्धभा नगयसबाभा 
सम्ऩयीऺण गयाई रगत कट्टाका राधग भहारेखाऩयीऺकको कामाुरमभा ऩठाइनेछ ।  
•  फेरुजज पछमौटको गने गयाउने कामभुा रेखाऩयीऺण सशभनतराई सएिम फनाइनेछ । 
 ४. सम्ऩयीऺण तथा फेरुज  पछ्यमौट गयाउने भ ख्म जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम अधधकृतकव 
ह नेछ  

५. गाउॉ /नगयऩाशरका अध्मऺ/प्रभ िरेसम्ऩयीऺण तथा फेरुज  पछ्यमौट गने गयाउने कामयको  अन गभन गनेछ ।  
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१९.४ वेरुजूको रगत य प्रगनत वववयण  

१. वेरुजूको रगत य प्रगनत वववयण सम्फन्धभा देहामको नीनत अवरम्वन गरयनेछ ।  
•  फेरुजजको रगत अध्मावधधक रुऩभा याख्न ेव्मवस्था शभराइनेछ ।  

•  फेरुजज पयर जज र्छमौटको प्रगनत वववयण आवधधक रुऩभा तमाय गयी सबाभा ऩेि गरयनेछ 
•  कायोवायभा सॊरग्न ऩदाधधकायीरे जजम्भेवायीफाट अरग हजॉदा फेरुजज परु्छमौटको 
वववयण  फयफजझायथ गने व्मवस्था गरयनेछ ।  

२. वेरुजूको रगत य प्रगनत वववयण सम्फन्धभा देहामका जोखिभहरु यहन सतनेदेखिन्छ 

 •  फेरुजजको रगत नयाखखने एवभ अध्मावधधक नगरयने ।  
•  फेरुजज परु्छमौटको प्रगनत वववयण तोएकएको ढाॉचा य सभमभा तमाय नगरयने ।  
•  फेरुजज पयर जज र्छमौट नगयी यभाना वा अवकाि शरनसक्ने ।  
•  जजम्भेवायीफाट अरग हजॉदा फयफजझायथ नगने ।  

३. वेरुजूको रगत य प्रगनत वववयण सम्फन्धभा देहामको उऩामहरु अवरम्वन गरयनेछ । 
•  रेखाऩयीऺण प्रनतवेदनभा औल्माएका फेरुजज य फेरुजज परु्छमौटको रगत याख्न ेव्मवस्था गरयनेछ ।   
•  आन्तरयक तथा अजन्तभ रेखाऩयीऺणको फेरुजजको रगत अरग अरग याखखनेछ ।   
•  रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएको चारज वषकुो य ववगत वषकुो परु्छमौट बएको य पनछुन  फाॉकी फेरुज यकभ 
सभेत खजराई भाशसक, अध ुवावषकु, वावषकु प्रगनत प्रनतवेदन तमाय  गरयनेछ ।   
•  फेरुज पर्छुमौटको प्रगनत वववयण तोएकएको ढाॉचा य सभमभा तमाय गरयनछे ।  
•  प्रभजख प्रिासकीम अधधकृतरे फेरुज पर्छुमौटको प्रगनत वववयण गाउॉ /नगय सबाभा ऩेि गयी  छरपर गयाई 
आवश्मक ननणमु य ननदेिन कामाुन्वमन गनेछ ।  
•  फेरुजजको रगत याख्न ेकाम ुसजचना प्रववधध प्रणारीभा आधारयत वनाइनेछ ।  
•  कायोवायभा सॊरग्न ऩदाधधकायी सरुवा, फढजवा वा अन्म कायणरे जजम्भेवायीफाट अरग हजॉदा  फेरुजज परु्छमौट 
गयाएय भार यभाना हदइनेछ ।   
•  तत्कारै फेरुजज परु्छमौट गन ु गयाउन नसएकने हकभा सम्फजन्धत ब्मजक्तफाट रेखाऩयीऺणफाट  देखखएका 
कैएपमत सम्वन्धभा जवाप प्रनतएिमा शरएय भार यभाना हदइनेछ ।   
•  साववकका जजम्भेवाय अधधकायी य आधथकु कायोवायभा सॊरग्न ऩदाधधकायी फेरुजज परु्छमौट  नहजॉदै सरुवा, फढजवा 
वा अन्म कायणरे कामाुरमभा नयहन े बएभा फरेुजज पयर जज र्छमौट सम्फन्धी कागजात हारको जजम्भेवाय 
व्मजक्तराई हस्तान्तयण गयी हारको अधधकायीरे जजम्भेवायी  फहन गनेछ ।  
४. वेरुजूको रगत य प्रगनत वववयण तमाय गन े गयाउने भ ख्म जजम्भेवायी प्रभ ि प्रिासकीम  अधधकृतको 
ह नेछ।  
५. गाउॉ /नगयऩाशरका अध्मऺ/प्रभ िरेवेरुजूको रगत य प्रगनत तमाय गने गयाउने कामयको  अन गभन गनेछ ।  
२०. आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीको अन गभन सम्फन्धी व्मवस्था  

२०.१ आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी अन गभन सशभनत  
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आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीराई प्रबावकायी कामाुन्वमन गयी आधथकु कायोवाय सम्वन्धी 
जोखखभको  न्मूनीकयण गन ुप्रचशरत कानजन तथा अन्तयाुजटिम असर अभ्मास फभोजजभ अनजगभनको व्मवस्था 
गन ु नगयऩाशरकाभा देहाम फभोजभको ऩदाधधकायीहरु यहेको आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी अन गभन सशभनत 

यहनेछ्–   
क) नगयप्रभजख सॊमोजक   

ि) उऩप्रभखज सदस्म   

ग) सजिासन सशभनतको अध्मऺ सदस्म   

ि) कामऩुाशरकाको सदस्मभध्मे १ जना भहहरा सहहत अध्मऺ य 
प्रभजख ननवाुधचत  बएको याजनीनतक  दर बन्दा अन्म दरको १ जना सदस्म गयी 
कामऩुाशरकारे तोके का २ जना सदस्म 

 ङ) प्रभजख, आधथकु प्रिासन िाखा सदस्म   

च) आन्तरयक रेखाऩयीऺक सदस्म सधचव 

२०.२ फैठकभा आभन्रण गनय सतन े 

सशभनतको सॊमोजकरे आवश्मक्तानसाय अन्म ऩदाधधकायी एवजम्वऻराई सशभनतको फैठकभा 
आभन्रण गन ुसक्नेछ ।  

२०.३ आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी अन गभन सशभनतरे प्रनतवेदन ऩेि गयन ु्ऩने  
आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी अनजगभन सशभनतरे देहामका ववषमभा ननमशभत रुऩभा अनजगभन गयी सजधाय   
गनजऩुने देखखएका ववषमभा आफ्नो सजझाव सहहत रभैाशसक रुऩभा कामऩुाशरकाभा प्रनतवेदन ऩेि गनजऩुने छ् 
क) आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीको कामाुन्वमन अवस्था,  

ख) ववत्तीम जोखखभ न्मूनीकयण गन ुगरयएको प्रवन्ध,   

ग) तमाय बएका ववत्तीम वववयणको ववश्वसनीमता,   
घ) फेरुजज परु्छमौटको प्रगनत,   

ङ) नीनत, कानजन, भाऩदण्डको ऩरयऩारना,   
च) कामाुरमफाट सम्ऩाहदत कामकुो दऺता एवभ प्रबावकारयता,  
छ) ननकामगत अन्तयसम्वन्ध य सभन्वम,   

ज) दण्ड य ऩजयस्काय नीनतको ऩमाुप्तता,  
झ) सशभनतरे आवश्मक देखेका अन्म ववषमहरु ।  

२०.४ वडास्तयीम आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी अन गभन सशभनत्  
वडा कामाुरमफाट सञ्चारन हजने ववकास ननभाुण तथा सेवा प्रवाह प्रबावकायी बए नबएको 
अनजगभन गनज ु वडा तहभा देहाम वभोजजभको वडा स्तयीम आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी 
अनजगभन सशभनत यहने छ्   
क) वडाध्मऺ सॊमोजक   

ख) भहहरा वडासदस्म १ जना सदस्म   

ग) वडासधचव सदस्म सधचव  
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सशभनतको सॊमोजकरे आवश्मकतानजसाय अन्म ऩदाधधकायी एवजम्वऻराई सशभनतको 
फैठकभा   
आभन्रण गन ुसक्नेछ ।  

२०.५  वडास्तयीम आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी अनजगभन सशभनतरे आपूरे सम्ऩादन गयेको काम ुय सजधायका   
ववषमभा आवश्मक सजझावसहहतको प्रनतवेदन द्वैभाशसकरुऩभा आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी अनजगभन  सशभनत 
सभऺ ऩेि गनजऩुनेछ । मसयी प्राप्त बएको प्रनतवेदनभा उल्रेख बएका ववषमहरु भध्मे आन्तरयक  ननमन्रण 
प्रणारी अनजगभन सशभनतरे उधचत ठहयमाएका ववषमहरु आफ्नो प्रनतवेदनभा सभावेि गनेछ । वडास्तयीम 
आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी अनजगभन सशभनतरे अनजगभन गदाु देहामका ववषमभा केजन्रत  हजनऩजनेछ्  

क) आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीको कामाुन्वमन अवस्था,  
ख) ववत्तीम जोखखभ न्मूनीकयण गन ुगरयएको प्रवन्ध,  

ग) फेरुजज परु्छमौटको प्रगनत, 

 घ) नीनत, कानजन, भाऩदण्डको ऩरयऩारना,  
ङ) कामाुरमफाट सम्ऩाहदत कामकुो दऺता एवभ प्रबावकारयता,  
च) ननकामगत अन्तयसम्वन्ध य सभन्वम, 

 छ) दण्ड य ऩजयस्काय नीनतको ऩमाुप्तता,  
ज) सशभनतरे आवश्मक देखेका अन्म ववषमहरु ।  

आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी अनजगभनका राधग प्रमोग गरयन े ढाॉचा अनसजची (२) भा तोएकए 
फभोजजभ हजनेछ 

 

२०.६ आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी अनज गभन सशभनतको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था 
 • आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी अनगभन सशभनतको फैठक सॊ मोजकरे फोराउनेछ ।  

• मस्तो फैठक एक आधथकु वषभुा कजम्तभा चाय ऩटक फस्नेछ साथ ैएक फैठक य अको फैठकफीचको सभम 
तीन भहहनाबन्दा फढी नहजने गयी आमोजना गनजऩुनेछ ।  

• वडास्तयीम आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी अनगभन सशभनतको फैठक द्वैशसक रुऩभा फस्नेछ । 

 • सशभनतको ननणमु सवसुम्भनतको आधायभा हज  नेछ । 

 • सवसुम्भनत कामभ हज  न नसके भा फहज  भतद्वाया सशभनतको ननणमु हज  नेछ ।  

• सशभनतको ननणमु सॊ मोजकरे प्रभाखणत गनेछ । 

 • फैठकको ननणमु ऩजजस्तका तमाय गयी सजयक्षऺत याख्न,े प्रनतवेदन गने य सशभनतको ननणमु कामाुन्वमनका राधग 
सभन्वम गने जजम्भेवायी सदस्म-सधचवको हज  नेछ । 

 २१. आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी सम्फन्धी ताशरभ य ऺभता ववकास  

• आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीको कामाुन्वमनको राधग ऩदाधधकायी एवभ कभचुायीहरुको ऺभता ववकासका 
राधग आवश्मक ताशरभको व्मवस्था गरयनेछ ।  

• मो प्रणारी कामाुन्वमनको राधग सजचना एवभ तथ रमाङ्क सङ्करन, ववश्रेषण एवभ प्रनतवेदनको ननशभत्त 

सजचना प्रववधधको प्रमोग गन ुसएकनेछ । 
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 • ताशरभ य ऺभता ववकासआवश्मक स्रोत वावषकु कामिुभ तथा फजेटभा सभावेि गने दानमत्व 
कामऩुाशरकाको हज नेछ 

 • गाउॉ /नगयऩाशरकारे मस कामकुा राधग अन्म सॊ स्था वा ननकामको सहमोग सभेत प्राप्त गन ुसक्नछे ।  

२२. आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी काममुोजनाको ढाॉचा गाउॉ  वा नगयऩाशरकारे देहाम फभोजजभको ढाॉचाभा 
आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी काममुोजना तमाय गयी सो को मस ननदेशिकाभा उल्रेख बए फभोजजभ आवधधक 
अनजगभन गने व्मवस्था शभराउनज ऩनेछ । 

(क) ननकामको नाभ य ठेगाना 
 (ख) ननकामको भजर उदेश्म  

 


