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भाग-२ 

पौवादङुिा गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

च्याङे्र ,भोजपरु 
 

प्रस्तावनाः 
यस पौवादङुिा गाउँपामिकाबाट  सम्पादन गरीने कायय मितव्ययी,  प्रभावकारी, मनयमितता र कायय दक्षतापूर्य ढंगबाट 
सम्पादन गनय, ववत्तीय प्रमतवेदन प्रर्ािीिाई ववश्वसनीय बनाउन तथा प्रचमित कानून बिोन्जि काययसम्पादन गनय 
आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी तयार गरी कायायधवयन गनुय पने भएको र आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी तयार गदाय 
पौवादङुिा गाउँपामिकाको कािको प्रकृमत अनरुुप मनयधत्रर्को वातावरर्, जोन्खि क्षेत्रको पविचान, मनयधत्रर्का 
गमतववमि, सूचनाको आदान प्रदान, अनगुिन तथा िूल्यङ्कन जस्ता ववषयिाई सिेट्न ुपने भएकोिे स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ एवं स्थानीय तिको आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी तजुयिा ददग्दर्यन, २०७८ 
बिोन्जि यो मनदेन्र्का तजुयिा गरीएको छ। 
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परिरच्छेद-१ 

प्रारन्म्भक 

१.१  संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ:- 
(क) यस मनदेन्र्काको नाि “पौवादङुिा गाउँपामिकाको आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी मनदेन्र्का, २०७८”  रिेको 

छ। 

(ख) यो मनदेन्र्का पौवादङुिा गाउँपामिकाको काययपामिकाबाट स्वीकृत भए अनसुार २०७८ साि पौष ११ 
गतेदेन्ख िागू िनुेछ। 

१.२ परिरभाषाः- ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस मनदेन्र्कािाः 
(क) “अमिकार प्राप्त अमिकारी” भन्नािे गाउँपामिकािा िागूिनुे प्रचमित ऐन मनयिाविी बिोन्जि कुनै कायय 

गनय अमिकार प्राप्त अमिकारी सम्झनपुछय। 

(ख) “अध्यक्ष भन्नािे गाउँपामिकाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपछय। 

(ग) “अन्धति िेखापरीक्षर्” भन्नािे नेपािको संवविानको िारा २४१, िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५ को दफा ३ 
र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७७ बिोन्जि ििािेखापरीक्षकको कायायियबाट िनु े
िेखापरीक्षर् सम्झन ुपदयछ। 

(घ) “आधतरिरक मनयधत्रर्” भन्नािे मनकायिे आफ्नो उद्देश्य प्रामप्तको िामग काययसञ्चािनिा िनु ेजोन्खििरुको 
पविचान र मतनको सम्बोिन गने काययिाई सम्झन ुपदयछ। 

(ङ) “आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी” भन्नािे आधतरिरक मनयधत्रर् काययिाई व्यवन्स्थत गनय मनिायर् गरीएको 
प्रर्ािीिाई सम्झन ुपदयछ। 

(च) “आधतरिरक िेखापरीक्षर्” भन्नािे गाउँपामिकाको तोवकएको आधतरिरक िेखापरीक्षर् र्ाखा वा उक्त 
र्ाखाका कियचारीबाट िनुे िेखा तथा अधय कारोवार र सो सँग सम्बन्धित कागजात एवं प्रवियाको 
जाँच, परीक्षर् र ववश्लषेर्को कायय सम्झन ुपदयछ। 

(छ) “एक ति िामथको अमिकारी” भन्नािे वडा सन्चव वा र्ाखाको िकिा प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत, प्रिखु 
प्रर्ासकीय अमिकृतको िकिा गाउँपामिकाको अध्यक्ष र गाउँपामिकाको अध्यक्षको िकिा गाउँ 
काययपामिका सम्झन ुपदयछ। 

(ज) “ऐन भन्नािे गाउँपामिकािा िागू भएको प्रचमित ऐन सम्झन ुपदयछ। 

(झ) “काययपामिका” भन्नािे गाउँ काययपामिका सम्झन ुपदयछ। 

(ञ) “कायायिय” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाको गाउँ काययपामिकाको कायायिय सम्झन ुपदयछ। 

(ट) “कायायिय प्रिख” भन्नािे गाँउपामिकाको प्रिख प्रर्ासकीय अमिकृतको रुपिा काि गने प्रर्ासकीय 
प्रिखु वा सो काि गनय तोवकएको पदामिकारी वा व्यन्क्त सम्झन ुपदयछ। 

(ठ) “कोष” भन्नािे गाँउपामिकाको स्थानीय सन्ञ्चत कोष सम्नपुछय र सो र्ब्दिे कानून बिोन्जि स्थापना 
भएका अधय स्थानीय कोषिाई सिेत जनाउँछ। 

(ड) “कोष तथा िेखा मनयधत्रक कायायिय” भन्नािे ििािेखा मनयधत्रक कायायिय अधतगयतको न्जल्िा न्स्थत 
कोष तथा िेखा मनयधत्रक कायायिय सम्झन ुपदयछ। 

(ढ) “न्जम्िेवार व्यन्क्त” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बिोन्जि काययसञ्चािन गने, न्जम्िा 
मिन,े खचय गने, िेखा राख्न,े प्रमतवेदन गने, आधतरिरक वा अन्धति िेखा परीक्षर् गराई बेरुज ु फर्छ्यौट गने 
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गराउन,े सरकारी नगदी न्जधसी असूि उपर गने गराउन ेतथा दान्खिा गने वा गराउने कतयव्य भएको 
व्यन्क्त सम्झन ुपदयछ। 

(र्) “जोन्खि” भन्नािे मनकायको उद्देश्य प्रामप्तिाई वािा परु् याउन सक्ने कुनै वियाकिाप वा घटना िनु सक्न े
सम्भावनािाई बझुाउँदछ। 

(त) “प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ विोन्जिको 
प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत सम्झन ुपदयछ। 

(थ) “िधत्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको सङ्घीय िामििा तथा सािाधय प्रर्ासन िधत्रािय सम्झन ुपदयछ। 

(द) “ववभागीय प्रिखु” भन्नािे गाँउपामिकाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ। 

(ि) “ववत्तीय उदत्तरदायीत्व” भन्नािे ववत्त सम्बधिी प्रमतफििा सिुार गनय, ववत्तीय अनरु्ासन, पारदन्र्यता तथा 
जवाफदेविता कायि गनय बिन गनुय पने न्जम्िेवारी, जवाफदेविता तथा सो बाट प्राप्त िनुे प्रमतफि प्रमतको 
उत्तरदावयत्व तथा परिरपािना सम्झन ुपदयछ। 

(न) “ववत्तीय वववरर्” भन्नािे स्थानीय तिको िामग स्वीकृत भएको कुनै मनन्ित अवमििा भएको आमथयक 
कारोवारको सिविगत न्स्थमत दर्ायउने उद्देश्यिे र्ीषयक सिेत खलु्ने गरी तयार गरीएको वववरर् सम्झन ु
पछुय र सो र्ब्दिे कारोवारको न्स्थती दर्ायउने गरी र्ीषयकका आिारिा बनाइएको बजेट अनिुान, 

मनकार्ा, खचय, आम्दानी, दान्खिा र बाँकी रकि सिेत खिुाइएको प्राप्ती र भकु्तानीको वववरर् र सो सँग 
सम्बन्धित िेखा, वटप्पर्ी र खिुासा सिेतिाई जनाउँछ। 

(प) “बेरुज“ु  भन्नािे प्रचमित कानून बिोन्जि परु् याउन ुपने रीत नपरु् याई कारोवार गरेको वा राख्न ुपने िेखा 
नराखेको तथा अमनयमित वा वेिनुामसव तरिरकािे आमथयक कारोवार गरेको भनी िेखापरीक्षर् गदाय 
औल्याइएको वा ठियायइको कारोवार सम्झन ुपदयछ। 

(फ) “संपरीक्षर्” भन्नािे आधतरिरक वा अन्धति िेखापरीक्षर् प्रमतवेदनिा औिंाइएको बेरुजकुो सम्बधििा पेर् 
िनु आएका स्पविकरर् वा प्रमतविया साथ संिग्न प्रिार् तथा कागजातको आिारिा गरीने फर्छ्यौट 
सम्बधिी काययिाई सम्झन ुपदयछ। 

 

१.३ आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािीको उद्दशे्य:- 
पौवादङुिा गाउँपामिकािे देिायको उद्देश्य प्रामप्तको िामग आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािीको तजुयिा गरेको छ:  

 कायय सञ्चािनिाई व्यवन्स्थत, मसिमसिाबद्ध र मनयमित गनुय, 
 स्रोत सािन तथा सम्पन्त्तको उपयोगिा मनयमितता, मितव्यवयता, काययदक्षता र प्रभावकारिरता ल्याउन,ु 

 प्रचमित ऐन, मनयि िगायतका काननुी व्यवस्था तथा काययवविीको परिरपािना गराउन,ु 

 स्रोत सािन तथा सम्पन्त्तको  अपव्य, दरुुपयोग र िानी नोक्सानी िनु बाट रोक्न,ु 

 ववत्तीय वववरर्को ववश्वसनीयता, गरु्स्तरिरयता र प्रभावकारिरता अमभवृवद्ध गनुय, 
 ववत्तीय न्जम्िेवारी तथा अनसुासन कायि गरी ववत्तीय पारदन्र्यता र जवाफदेिी प्रवद्धयन गनुय, 

 

१.४ आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी कायायधवयनका आिारः-  

पौवादङुिा गाउँपामिकािे आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािीको तजुयिा गदाय देिायका नीमतगत एवि ्काननुी 
व्यवस्थािरुिाई आिारको रुपिा मिएको छ: 
(क) नेपािको संवविान, 
(ख) स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४, 
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(ग) पौवादङुिा गाउँपामिकाको आमथयक काययवविी तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्त्व ऐन र आमथयक काययवविी तथा 
ववत्तीय उत्तरदावयत्त्व मनयिाविी, 

(घ) सावयजमनक खरिरद ऐन, २०६३ र पौवादङुिा गाउँपामिकाको सावयजमनक खरिरद मनयिाविी, 2076, 
(ङ) सूचनाको िक सम्बधिी ऐन, २०६४ र सूचनाको िक सम्बधिी मनयिाविी, २०६५, 
(च) िेखापरीक्षर् ऐन, २०७५, 
(छ) कियचारी सिायोजन ऐन, २०७५, 
(ज) भ्रिचार मनवारर् ऐन, २०५९, 
(झ) सघं, प्रदेर् र स्थानीय ति सिधवय तथा अधतर सम्बधि ऐन, २०७७ एवि ्सघं, प्रदेर् र स्थानीय ति 

सिधवय तथा अधतरसम्बधि मनयिाविी, २०७७, 
(ञ) ििािेखा परीक्षकद्वारा स्वीकृत फाराििरु (ि.िे.प. फाराििरु), 
(ट) सरकारी कारोवार मनदेन्र्का, २०७६, 
(ठ) एकीकृत आमथयक सकें त तथा बगीकरर् र व्याखया, २०७४ (दोस्रो परिरिाजयन सवित), 
(ड) स्थानीय तिको वावषयक योजना तथा बजेट तजुयिा ददग्दर्यन, २०७५(रं्सोिन सिेत) 
(ढ) स्थानीय तििा बजेट तजुयिा, कायायधवयन, आमथयक व्यवस्थापन तथा सम्पन्त्त िस्ताधतरर् सम्बधिी  

मनदेन्र्का, २०७४, 
(र्) स्थानीय तिको िेखापरीक्षर् िागयदर्यन, २०७४, 
(त) गाउँपामिकाको राजश्व सिुार कायययोजना तजुयिा ददग्दर्यन, २०७६, 
(थ) गाउँपामिका ववपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चािन) काययवविी, २०७५, 
(द) गाउँ काययपामिका (काययसम्पादन) मनयिाविी, २०७४, 
(ि) स्थानीय सनँ्ञ्चत कोष व्यवस्थापन प्रर्ािी (सतु्र), 
(न) आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी सम्बन्धित अधय मनकायका प्रचमित राविय एवि ्अधतरराविय अभ्यासिरु। 

 

१.५ आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािीका के्षत्र :- 
     पौवादङुिा गाउँपामिकाको आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािीिा देिायको ववषय के्षत्रिरु सिेवटएको छ: 
 (क) संगठनात्िक संरचना, जनर्न्क्त व्यवस्थापन तथा नैमतक आचरर् मनयधत्रर् 

 (ख) सरु्ासन, सेवा प्रवाि र प्रर्ासमनक काययको मनयधत्रर् 

 (ग) सूचना तथा सञ्चार, अमभिेखीकरर् र प्रमतवेदन सम्बधिी मनयधत्रर् 

 (घ) सूचना तथा सञ्चार, अमभिेखीकरर् र प्रमतवेदन सम्बधिी मनयधत्रर् 

 (ङ) मनरीक्षर्, सपुरीवेक्षर् र अनगुिन तथा िूल्याङ्कन  

 (च) राजश्व तथा प्राप्त िनु ुपने विसावको मनयधत्रर् 

 (छ) बजेट तथा काययिि तजुयिा, स्वीकृती, मनकार्ा र रकिाधतरर् मनयधत्रर् 

 (ज) बजेट खचय तथा पेश्कीको मनयधत्रर् 

 (झ) बैक खाता सञ्चािन, विसाव मभडान, भकु्तानी मनयधत्रर् 

 (ञ) अनदुान प्राप्ती तथा उपयोग सम्बधिी मनयधत्रर् 

 (ट) प्रर्ासमनक खचय, तिव तथा समुबिा र सवारी सािन तथा उपकरर्को उपयोग 

 (ठ) खरिरद काययको मनयधत्रर् िािसािान खरिरद, मनिायर् कायय तथा सेवा खरिरद  

 (ड) प्रमतवद्धता खचय तथा भकु्तानी ददन बाँकी विसाव सम्बधिी मनयधत्रर् 
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 (ढ) आकन्स्िक तथा दैवीक प्रकोपको अवस्थाको खचय मनयधत्रर् 

 (र्) सम्पन्त्त, तथा न्जधसी व्यवस्थापन सम्बधिी मनयधत्रर् 

 (त) िरौटी कारोवार तथा कोष सञ्चािनको मनयधत्रर् 

 (थ) िेखाङ्कन तथा िेखा सफ्टवेयरको सञ्चािन र ववत्तीय प्रमतवेदन सम्बधिी मनयधत्रर् 

 (द) जनसिभामगता र सावयजमनक जवाफदेविता 
 (ि) िेखापरीक्षर् तथा बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बधिी मनयधत्रर् 

 

 

परिरच्छेद -२ 

संगठनात्िक संरचना, जनर्न्क्त व्यवस्थापन एवं नैमतकता र आचारसंविता 
 

२.१ संगठनात्िक संरचना: 
१. संगठनात्िक संरचना मनिायर् गदाय देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 संगठनात्िक संरचना मनिायर् गदाय गाउँपामिकाको उद्देश्य परिरपूमतय िनुे गरी मनिायर् गरीने छ। 

२. संगठनात्िक संरचना मनिायर् गदाय िखुय रुपिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्नछे: 
 संगठनात्िक संरचना तयार गदाय काययबोझ र आयको ववश्लषेर् नगरी बोन्झिो संरचना तयार िनु 

सक्न।े 

 व्यन्क्तगत स्वाथय र सम्बधिको आिारिा सङ्गठन संरचना तयार िनु सक्न।े 

 सङ्गठनको उद्देश्य पूमतयको िामग आवश्यक पूर्य संरचना तयार निनु सक्ने। 

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षर् प्रमतवेदन सभाबाट स्वीकृत नगरी कायायधवयन िनु सक्ने। 

३. संगठनात्िक संरचना मनिायर् गदाय देिायका प्रकृया अपनाइनेछ: 
 गाउँपामिकाको सङ्गठन संरचना तथा दरवधदीको अध्ययन गदाय आफ्नो काययबोझ र राजस्व 

क्षिता सिेतिाई ववश्लषेर् गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षर् गरीनेछ। 

 प्रर्ासमनक खचयको सीिा पािना िनुे गरी संगठन संरचना स्वीकृत गरीनेछ। 

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षर् गराउँदा ववषयगत र्ाखा र वडा कायायिय सवितको पूर्य 
सङ्गठन संरचना सिभामगतािूिक ववमिबाट तयार गरीनछे। 

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षर् गदाय सङ्घीय र प्रदेर् कानून तथा िापदण्डको पािना 
गरीनेछ। 

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षर् प्रमतवेदन सभाबाट अमनवायय रुपिा स्वीकृत गराइनछे। 

४. संगठनात्िक संरचना मनिायर्को िखुय न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र काययपामिकाको 
िनुेछ। 

 

५. स्वीकृत सङ्गठन संरचना सावयजमनक गरी िधत्रािय र प्रदेर् िखुयिधत्री तथा िधत्रीपरिरषद्को 
कायायियिा पठाइनछे । 

६. न्जल्िा सिधवय समिमत तथा स्थानीय तिको सरु्ासन समिमतबाट संगठनात्िक संरचना मनिायर् 
काययको अनगुिन गराइनेछ। 
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२.२ जनर्न्क्त व्यवस्थापन: 
१.संगठनात्िक संरचना मनिायर् गदाय देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 स्वीकृत दरवधदको रिरक्त पदिा परिरपूमतय गरीनेछ। 

 कियचारीको योग्यता, क्षिता र रुचीको आिारिा पदस्थापन गरीनेछ। 

 प्रचमित कानून ववपरिरत कियचारी काजिा रान्खने छैन। 

 काययसम्पादनिा आिारिरत भई प्रोत्सािन, परुस्कार तथा दण्डको व्यवस्था िागू गरीनछे। 

२. जनर्न्क्त व्यवस्थापन गदाय देिायका जोन्खििरु िनु सक्नेछ: 
 जनर्न्क्त व्यवस्थापन योजना तयार नगरीने। 

 प्रदेर् िोकसेवा आयोगिा रिरक्त पद िाग नगने। 

 दरबधदी नभएको स्थानिा कानूनिा व्यवस्था भए भधदा बढी अवमिको कियचारी काजिा राख्न।े 

 कियचारीको योग्यता, क्षिता र रुन्च बारे जानकारी नराखी पदस्थापन गरीने । 

 सम्पकय  सम्बधि र आस्थाको आिारिा कियचारीको पदस्थापना िनुे। 

३. जनर्न्क्त व्यवस्थापन तथा पदपूमतय गदाय देिायका प्रकृयािरु अपनाउन ुपनेछ: 
 जनर्न्क्त व्यवस्थापन योजना तयार गरीनछे। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको पद रिरक्त भए तत्कािै सङ्घीय िामििा तथा सािाधय प्रर्ासन 
िधत्राियिा अनरुोि गरीनछे। 

 प्रदेर् िोकसेवा आयोगिा पदपूमतयको िामग सियिै अनरुोि गरी पठाइनेछ। 

 कियचारीिरुको पदस्थापन गदाय रै्न्क्षक योग्यता, तामिि, अनभुव आददिाई दृविगत गरी उपयकु्त 
व्यन्क्त उपयकु्त स्थानिा पदस्थापन गरीनेछ। 

 कियचारी मनयनु्क्त वा पदस्थापन गदाय अमनवायय रुपिा काययवववरर् ददने व्यवस्था गरीनेछ । 

 स्वीकृत दरबधदीको पदिा िात्र कानूनिा भएको व्यवस्था बिोन्जि सिय तोकी कियचारीिाई 
काजिा खटाइनेछ। 

४. पदपूमतय तथा जनर्न्क्त व्यवस्थापन गने प्रिखु दावयत्व प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र काययपामिकाको 
िनुेछ।यस सम्बन्धि प्रिखु वियाकिापिरु र वववरर् अध्यावमिक गरी वेवसाइटिा रान्खनेछ। 

५. पदपूमतय तथा जनर्न्क्त व्यवस्थापन सम्बधिी प्रिखु वियाकिापकािरुको अनगुिन र िूल्याङ्कन सरु्ासन 
समिमतिे गनेछ। 

 

२.३ नैमतकता र आचारसंविता: 
१. नैमतकता र आचारसंविताका सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनछे: 

 पदामिकारीको आचारसंविता र कियचारीको पेर्ागत आचारसंविता तयार गरी उल्िंघनको 
अवस्थािा कानून बिोन्जि कारवािी गरीनेछ। 

२. नैमतकता र आचारसंविता पािनाका सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्नछेन: 
 स्थानीय तिका पदामिकारी र कियचारीिरुको आचारसंविता तयार नगरीन।े 

 स्वीकृत भएको आचारसंविता िागू नगरीन।े 

 आचरर् पािनाको अनूगिन गने संयधत्र स्थापना नगरीन।े 

 आचरर् उल्िंघन भएता पमन कारवािी निनु।े 

३. नैमतकता र आचारसंविता पािनाका सम्बधििा देिायका प्रकृयािरु अपनाइनछे:  
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 पदामिकारीको आचारसंविता स्वीकृत गराई वेभसाइट िाफय त सावयजमनक गरीनेछ। 

 पदामिकारीिे आफ्नो सम्पन्त्त वववरर् सावयजमनक गनुय पनेछ। 

 आचारसंविता परिरपािनाको अवस्था िूल्याङ्कनका सूचकिरु सिेत तयार गरीनेछ। 

 पदामिकारी र जनर्न्क्तिाई आचारसंविता पािना गने प्रमतवद्धता पत्रिा िस्ताक्षर गने गराउने र 
सोको अमभिेख राख्न ेव्यवस्था सिेत मििाइनेछ। 

 मनजी स्वाथय गाँमसएको ववषयसँग सम्बन्धित मनर्ययिा सिभागी निनुे व्यवस्था मििाइनेछ। 

 आचरर्िरु उल्िंघन गरे, नगरेको सम्बधििा जाँचबझु तथा अनगुिन गनय सरु्ासन समिमतिे 
अनगुिन गने व्यवस्था मििाइनेछ। 

 आचरर् उल्िंघन सम्बधिी गनुासा वा उजरुीिरु उजरुी पेटीका/अधय ववद्यतुीय िाध्यिबाट 
जानकारी प्राप्त गरी सूचना वा पषृ्ठपोषर् गने व्यवस्था मििाइनेछ। 

 आचारसंविता उल्िंघन सम्बधिी अमभिेख राखी प्रचमित कानून बिोन्जि कारवािी गने गराउने 
व्यवस्था गरीनेछ। 

 तेस्रो पक्ष वा सावयजमनक सनुवुाई िाफय त आचारसंविताको वावषयक अनगुिन गने व्यवस्था 
मििाइनेछ। 

४. स्वीकृत आचारसंविता तथा तेस्रो पक्षबाट भएको अनगुिनको प्रमतवेदन वेवसाइटिा रान्खनछे। 

५. सरु्ासन समिमतिे आचंारसंविता कायायधवयन सम्बधििा आवश्यक अनगुिन गरी मनदेर्न ददनेछ। 

 
 

परिरच्छेद -3 

सेवा प्रवाि र प्रर्ासमनक मनर्यय प्रकृया 
३.१ सेवा प्रवाि: 

१.सेवा प्रवाि सम्बधिी व्यवस्था मििाउन देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 
 सरु्ासनका मनन्म्त  प्रभावकारी सेवा प्रवािको व्यवस्था मििाइने छ। 

२.सेवा प्रवाि प्रभावकारी बनाउने सधदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 आवश्यक सूचना सवितको अध्यावमिक नागरीक बडापत्र सबैिे देख्न ेस्थानिा नरान्खन।े 

 कदठनाई भोगेका खास वगयका जनताको घरदैिोिा सेवा प्रवािको व्यवस्था नगरीन।े 

 घमु्ती सेवा सगुि र सिज ठाउँिा िात्र गरीन सक्न।े 

 सावयजमनक उत्तरदावयत्व अमभवृवद्ध सम्बधिी कानूनी व्यवस्था नगरीने। 

 सेवाको सिय तथा िागत बढी िाग्ने वढिाससु्ती, अननु्चत िेनदेन िनुसक्न।े 

 

 ३. सेवा प्रवाि प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्वन गरीनछे: 
 नागरीक बडापत्र काययपामिकाको कायायिय, वडा कायायिय र ववषयगत कायायियको परिरसर मभत्र 

सबैिे देख्न ेगरी उपयकु्त स्थानिा राख्न ेव्यवस्था मििाइनछे। 

 सम्भव भएसम्ि मडन्जटि नागरीक बडापत्रको व्यवस्था गरीनेछ। 

 नागरीक बडापत्रिा क्षमतपूमतय सम्बधिी व्यवस्था सिेत र्रुुवात गरीनछे। 

 सबै प्रमत न्र्ि व्यविार गरीनेछ। 

 सेवाग्रािी प्रमत ियायददत र सिान तथा सम्िानपूवयक व्यविार गरीनेछ। 



 

7 

 सेवाग्रािीिाई भेदभाव नगरी सेवा प्रदान गरीनछे। 

 सेवा प्रवािको िापदण्ड र काययवविी तयार गरी पारदन्र्यता कायि गरीनेछ। 

 घमु्ती सेवा सञ्चािन सम्बधिी कानूनी व्यवस्था गरीनछे। 

 कायायियबाट टाढा रिेका सिदुाय वा जनता, सेवाप्राप्त गनय कदठनाई भोमगरिेका सेवाग्रािी, 
वपछमडएका के्षत्रको वगयका सेवाग्रािीिाई ववर्ेष ध्यान ददइनेछ। 

 घमु्ती सेवा वा सूचना प्रववमिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाििा सरि र सिज पिुँचको व्यवस्था 
गरीनेछ। 

 सावयजमनक सम्पन्त्तको संरक्षर् र संवद्धयनिा जोड ददइनेछ। 

 सािान्जक परीक्षर्, सावयजमनक परीक्षर्, सावयजमनक सनुवुाई जस्ता सािान्जक उत्तरदावयत्व 
सम्बधिी औजार अविम्वन गनुय पने गरी कानूनी व्यवस्था गरीनेछ। 

 सािान्जक परीक्षर् तथा सावयजमनक परीक्षर्को आवमिक रुपिा अनगुिन गने व्यवस्था 
मििाइनेछ। 

 स्रोत सािनको उपिब्िता र कायय प्रकृमत सिुाउँदो ववद्यतुीय सूचना प्रववमिको ववकास गरी प्रयोग 
गरीनेछ। 

 सेवा प्रवािको िामग सङ्घीय वा प्रदेर् िधत्राियबाट ववकास गरेको उपयकु्त प्रववमि भए प्रयोगिा 
ल्याइनेछ। 

 प्रववमिको िाध्यिबाट सेवा प्रवाि सम्बधिी तथ्याङ्क र अमभिेख रान्खनेछ। 
४.सेवा प्रवाििाई प्रभावकारी बनाउने प्रिखु दावयत्व काययपामिकाको मनदेर्निा प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको 
िनुेछ। 

5.सेवा प्रवाि सम्बधिी िापदण्ड नीमत सूचना राजपत्र र अधय काि कारवािी वेबसाइटिा राखी सावयजमनक 
गरीनेछ। 

६.सरु्ासन समिमतिे सेवा प्रवाि सम्बधििा आवश्यक अनगुिन गरी मनदेर्न ददनेछ। 

 

३.२ प्रर्ासमनक मनर्यय प्रकृया: 
 १.प्रर्ासमनक मनर्यय प्रकृया प्रभावकारी बनाउन देिायको नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 सावयजमनक सेवा प्रवाििाई मछटो छरिरतो, पारदर्ी, उत्तरदायी र सूचना प्रववमििैत्री बनाइनेछ। 

२.प्रर्ासमनक मनर्यय प्रकृयाका संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 मनर्ययको काययवविी, सिय र आिार स्पि नखिुाई स्वच्छाचारी विसाविे मनर्यय गरीन।े 

 मनर्ययको आिार तयार नगरी अमनयमितता र सरकारी िानी नोक्सानी िनुे गरी मनर्यय गने। 

 काययिरुिाई प्राथमिकताको आिारिा वगीकरर् नगरीन।े 

 पदामिकारी र कियचारीिे आफैिे गनय सक्ने काि नगरी न्जम्िेवारी पधछाउन ेतथा प्रर्ासमनक 
मनर्ययका ति बढी िनुे। 

३.प्रर्ासमनक मनर्यय प्रकृया प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्वन गरीनछे: 
 मनर्यय गदाय प्रचमित कानून बिोन्जिका मनन्ित काययवविी अपनाइनछे। 

 कानूनिा तोवकए बिोन्जि मनन्ित सियावमिमभत्र मनर्यय गने गराइनेछ। 

 मनर्यय गदाय प्रचमित कानून बिोन्जिको आिार वा अधय आिार, पिुयाई तथा कारर् स्पि खिुाउन े
व्यवस्था िागू गरीनेछ। 
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 अध्यक्ष र प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे मनर्ययको उपयकु्त कायायधवयन बारे मनगरानी र सपुरिरवेक्षर् 
गरीने छ। 

 कािको िित्व अनसुार वगीकरर् गरी कायय फर्छ्यौट गने सियावमि तोक्न र तोवकएको सिय 
मभत्र काययफर्छ्यौट गनय िापदण्ड बनाई कायायधवयन गरीनछे। 

 कायय फर्छ्यौट गने सिय देिाय बिोन्जि गने गराइनेछ। 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 प्रत्येक कियचारीको न्जम्िेवारी र काययसम्पादन िापन गरी िूल्याङ्कन गने पद्धमतको ववकास 
गरीनेछ। 

 मनर्ययकतायिे मनर्यय कानूनिा तोवकएको र्तय तथा मनिायरिरत अवमिमभत्र रिी गरे नगरेको अनगुिन 
र िूल्याङ्कन गरीनेछ। 

 कानूनी जवटिता वा दिवविा भएको ववषय बािेक िामथल्िो पदामिकारी वा अमिकारी सिक्ष 
मनर्ययको िामग पेर् गनय नपने व्यवस्था मििाइनेछ। 

४. प्रर्ासमनक मनर्यय प्रकृयािाई प्रभावकारी बनाउने िूखय न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुेछ। 

5. प्रर्ासमनक मनर्यय प्रकृयािाई प्रभावकारी बनाउने काययको अनगुिन काययपामिकाको िनुेछ। 
 

प्राथमिकता व्यन्क्त आफैिे फर्छ्यौट गने िामथल्िो तििा पेर् गरेकोिा सो 
तििे फर्छ्यौट गने 

तरुुधत सोिी ददन सोिी ददन 

(कायायिय उठ्ने सिय परेिा कायायिय खलु्ना साथ) 

अमत जरुरी ३ ददन मभत्र २ ददन मभत्र 

जरुरी ५ ददन मभत्र २ ददन मभत्र 

सािारर् १० ददन मभत्र ७ ददन मभत्र 

 

परिरच्छेद-४ 

सूचना तथा सञ्चार, अमभिेखाङ्कन र प्रमतवेदन 

४.१ सूचना तथा सञ्चार: 
 १.सूचना तथा सञ्चार प्रर्ािीको उपयोग संदभयिा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 कायायियको काययसम्पादनिा प्रभावकारिरता एवि ्पारदन्र्यता ल्याउन सूचना तथा सञ्चार प्रर्ािीको 
उपयोगिा जोड ददइने छ। 

 

२.सूचना तथा सञ्चार प्रर्ािीको उपयोग संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्न ेदेन्खधछ: 
 व्यवन्स्थत सूचना प्रर्ािीको अभाविा सम्बन्धित पक्षिरूिाई सियिा उन्चत जानकारी उपिब्ि 

गराउन नसवकन।े 

 ववश्वसनीय सूचनाको अभाविा काि कारवािीिा प्रभावकारिरता ल्याउन नसवकन े

 िित्वपूर्य नीमत, मनदेर्नवारे जानकारी निनुसक्ने। 

 ववद्यतुीय सञ्चार िाध्ि (वेबसाइट) बाट सूचना प्रवाि नगरीने। 
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 सावयजमनक िित्वका मनर्यय तथा प्रमतवेदन सवयसािारर्का िामग सावयजमनक निनु सक्ने। 

 तथ्यिा आिारिरत नभएका र अपूर्य सूचना प्रवाि िनु सक्ने। 

 मनर्यय तथा सूचना सावयजमनक गदाय ववद्यतुीय िाध्ि प्रयोग नगरीने। 

3. सूचना तथा सञ्चार प्रर्ािीको उपयोगिाई प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्वन 
गरीनेछ: 

 प्रववमििा आिारिरत सूचना प्रर्ािीिाई कायायियमभत्र तथा िातिातको वडा कायायिय वा 
एकाइिरुिा सिेत मनयमित रुपिा िागू गरीनछे। 

 िित्पूर्य नीमत, परिरपत्र,  मनदेर्न, आदेर्िरु कायायियिा तथा िातितका वडा र इकाईिाई 
जानकारी गराउन ुपदाय ववद्यतुीय सञ्चार िाध्यिबाट प्रवाि गरीनेछ। 

 कायायियबाट िातितसँग सूचना तथा सञ्चार गदाय तथा िातितका वडा र इकाइबाट कुनै 
प्रमतवेदन प्राप्त गदाय वा पत्राचार गदाय ववद्यतुीय सञ्चार िाध्ि प्रयोग गरीनेछ। 

 सावयजमनक सूचना प्रवाि गदाय ववद्यतुीय सञ्चार पोटयि (वेबसाइट) िा राख्न ेव्यवस्था मििाइनेछ। 

 सूचना र तथ्याङ्क कम्प्यूटरिा व्यवन्स्थत गरीनेछ। 

 सूचना प्रववमिको िाध्यिबाट सेवा प्रवािको पषृ्ठपोषर् र गनुासो व्यवस्थापन गरीनेछ। 

 आफ्नो वेबपेज मनिायर् गरी नागरीक बडापत्र, काययसञ्चािन काययवविी, सेवा प्रवािसँग सम्बन्धित 
सूचनािरु रान्खनेछ। 

 सूचना, परिरपत्र, आदेर्, तथ्याङ्क आदद वेबसाइटिा राखदा अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट प्रिान्र्त 
गराई रान्खनेछ। 

 सूचना प्रववमिको सञ्चािनको िामग उपयकु्त जनर्न्क्तको व्यवस्था गरीनेछ। 

 सूचना प्रववमि सम्बधिी जनचेतना बढाउन प्रचार प्रसार एवि ्अधतरविया गरीनछे। 

 ववद्यतुीय सञ्चार िाध्ि (इिेि, फ्यक्स आदद) िाफय त प्राप्त जानकारी एवि ्सूचनाको आिारिा 
पमन कारबािी अन्घ बढाउन ेव्यवस्था मििाइनछे। 

४.सावयजमनक जानकारी गराउन सूचना अमिकारी र प्रवक्ता तोकी न्जम्िेवारी ददइनछे। 

5.प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे सो काययको अनगुिन गनेछ। 

 

४.२ अमभिेखाङ्कन (डकुिेण्टेर्न) व्यवस्था: 
१.अमभिेखाङ्कन (डकुिेण्टेर्न) व्यवस्था संदभयिा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 कायायियको िित्वपूर्य नीमत, प्रमतवेदन, मनर्यय सम्बधिी कागजातको अमभिेखीकरर् व्यवन्स्थत 
गरीनेछ। 

 कायायियिे पदामिकारी तथा कियचारीको बैयन्क्तक वववरर् तथा अमभिेखिरु सरुन्क्षत राख्न े
व्यवस्था गरीनेछ। 

२. अमभिेखाङ्कन (डकुिेण्टेर्न) व्यवस्था  संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 िित्वपूर्य ववषय र कागजातिरु अमभिेखीकरर् गनय उन्चत व्यवस्था नगरीन।े  

 अमभिेखीकरर् अस्पि, अपूर्य, अप्रिान्र्त र अववश्वसनीय िनु सक्ने। 

 बैयन्क्तक वववरर् तथा अमभिेखिरु व्यवन्स्थत निनुे। 

 अमभिेख नरिेको वा खोजेको सियिा नपाइएका कारर् मनर्यय प्रवियािा सिस्या एवि ्वढिाइ 
िनुे। 
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 प्रोफाइििा तयार निनु।े 

३. अमभिेखाङ्कन (डकुिेण्टेर्न) व्यवस्था  प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्वन 
गरीनेछ: 

 िित्वपरु्य नीमत, बैठकको मनर्यय, परिरपत्र, वावषयक काययिि, वावषयक प्रमतवेदन, सम्झौता, मनदेन्र्का, 
िागयदर्यन, योजना तथा काययिि, अध्ययन प्रमतवेदन जस्ता कागजात कानून बिोन्जि सरुन्क्षत 
राख्न अमभिेखाङ्कनको आवश्यक व्यवस्था गरीनेछ। 

 अमभिेखाङ्कन गने कियचारी तथा मनजको न्जम्िेवारी तोवकनेछ। 

 कायायिय तथा वडा कायायियको अमभिेख एकीकरर् गनय एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रर्ािी 
(सफ्टवेयर) ववकास गरी िातितका वडािा सिेत प्रयोग गने व्यवस्था मििाइनेछ। 

 कायायियिे देिायका अमभिेख सरुन्क्षत रुपिा राख्न ेव्यवस्था गनुय पनेछ: 
o स्वदेर्ी तथा वैदेन्र्क अविोकन भ्रिर्, तािीि वा गोष्ठीको ववषय, मिमत, अवमि, सिभागी 

िगायतका वववरर्। 

o  प्रत्येक वषय खचय भएको ववदा र सन्ञ्चत रिेको ववदाको वववरर्। 

o  कियचारीको बैयन्क्तक वववरर् तथा अमभिेख फाइििरु। 

o  कियचारीिे पाएको दण्ड, परुस्कार र कारवािीको वववरर्। 

 प्रचमित कानून बिोन्जिको मनम्न वववरर् तथा प्रमतवेदन तोवकएको ढाँचािा तोवकएको सिय 
सीिामभत्र तयार गरीनेछ। 

 वस्तगुत वववरर् (प्रोफाइि) 
 सािान्जक परीक्षर् प्रमतवेदन िगायत कानूनिे तोकेका अधय प्रमतवेदन। 

4.अमभिेखाङ्कन (डकुिेण्टेर्न) काययको िखुय न्जम्िेवारी सम्बन्धित र्ाखाका कियचारीको िनुेछ। 

5. अमभिेखाङ्कन (डकुिेण्टेर्न) काययको अनगुिन गने न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुेछ। 
 

 

परिरच्छेद-5 

मनरीक्षर्, सपुरिरवेक्षर् र अनगुिन तथा िूल्याङ्कन 

५.१ मनरीक्षर्, सपुरिरवेक्षर्: 
1.मनरीक्षर्, सपुरिरवेक्षर् संदभयिा देिायका नीमत अविम्वन गरिरनेछ: 
 आफ्नो कायायिय तथा िातितका वडा र योजनाको मनरीक्षर् गरी त्यसको अमभिेख राख्न ेव्यवस्था 

गरीनेछ। 

 मनरीक्षर्को िििा अमनयमितता देन्खएिा आवश्यक कारवािी गरीनेछ। 

 योजना र काययििको प्रगमत सिीक्षा मनयमित रुपिा गरीनेछ। 

2.मनरीक्षर्, सपुरिरवेक्षर् संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 मनरीक्षर्को िििा गन्म्भर त्रटुी वा अमनयमितता भए पमन उक्त ववषयको अमभिेख तथा प्रमतवेदन 

तयार नगने र आवश्यक कारवािी सिेत निनु।े 

 िातितका सम्परु्य योजनाको प्रगमतको सिीक्षा निनु।े 

 प्रगमतको सिीक्षा बैठकिा सम्बन्धित पक्षिरूको सिभामगता निनुे र प्रमतवेदन सिेत तयार निनु।े 

 आमथयक वियाकिापिरूको मनयमित सपुरिरवेक्षर् निनु।े 
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 आमथयक अमनयमितता तथा िस्यौट िनु सक्ने। 

3.मनरीक्षर्, सपुरीवेक्षर्िाई प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरीनछे: 
 गाउँपामिका अध्यक्षिे आफ्नो कायायिय तथा िातितका वडा र योजनाको काि कारवािी सम्बधििा 

कानूनिे तोके बिोन्जि आफैिे वा कुनै पदामिकारीिाई अन्खतयार सनु्म्पई अमनवायय रुपिा मनरीक्षर् 
गने गराइनेछ। 

 मनरीक्षर् गदाय प्रचमित ऐन मनयि बिोन्जि कायायियको प्रर्ासमनक काि कारवािी, कियचारी प्रर्ासन, 

िेखा तथा अमभिेख, काययिि कायायधवयन आदद वारेिा जानकारी मिइनेछ। 

 मनरीक्षर्को िििा देन्खएको सिुार गनुय पने ववषयको सम्बधििा सम्बन्धितिाई िौन्खक वा मिन्खत 
तवरिे मनदेर्न ददइनछे। 

 मनरीक्षर् प्रमतवेदन तयार गरी अमभिेख राख्न आवश्यकता अनसुार मनदेर्न ददइनेछ। 

 कुनै व्यन्क्तबाट गन्म्भर त्रटुी वा अमनयमितता भएको वा सम्पादन िनुपुने काि कारबािी नगरेको 
पाइएिा मनम्नानसुार गरीनछे: 
o प्रचमित कानून बिोन्जि आफैिे कारबािी गनय सवकने भए तत्कािै कारबािी गने। 

o आफैिे कारवािी गनय नमिल्ने भएिा अमिकार प्राप्त अमिकारी वा मनकाय सिक्ष कारबािीको 
िामग मसफारिरस साथ िेखी पठाउन।े 

 िातितका योजनाको प्रगमतको सिीक्षा तोवकएको सिय मभत्र गरीनेछ। 

 सिस्यािरु सिािान गनय आवश्यक मनदेर्न ददइनेछ। 

 योजनाको प्रगमत सिीक्षा प्रमतवेदन र मनरीक्षर् प्रमतवेदन तयार गरीनेछ। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे आफै वा िातितका अमिकृत िाफय त कायायियको आमथयक प्रर्ासन 
सञ्चािनको सम्बधििा मनयमित रुपिा मनरीक्षर् तथा सपुरिरवेक्षर् गने गराइनेछ। 

 मनरीक्षर् तथा सपुरिरवेक्षर् गदाय िातितका कायायिय/इकाइिे आमथयक प्रर्ासन सञ्चािनिा कानूनको 
पािना गरे नगरेको जाँचबझु गरीनेछ। 

 आमथयक अमनयमितता तथा िस्यौट भएको पाइएिा तत्काि कारवािीको प्रकृया अन्घ बढाइनेछ। 

4.मनरीक्षर् र सपुरिरवेक्षर् गने प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुछे। 

5.गाउँपामिका अध्यक्षिे आफ्नो कायायिय तथा िातितका वडा कायायियिरुको काि कारबािीको अनगुिन 
गनेछ। 

 

५.२ अनगुिन तथा िूल्याङ्कन: 
1. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन संदभयिा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 योजनाको अनगुिन गनयको िामग कानून बिोन्जि अनगुिन तथा सपुरिरवेक्षर् समिमत गठन 
गरीनेछ। 

 आफ्नो तथा िातितको वडा कायायियको आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी कायायधवयन बारे अनगुिन 
गरीनेछ। 

 बढी िागत भएका योजनाको प्रभाव िूल्याङ्कन गरीनेछ। 

2. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 कानून बिोन्जि अनगुिन तथा सपुरिरवेक्षर् समिमत गठन नगरीने। 

 गठन गरीएका समिमत कृयार्ीि निनु।े 
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 अनगुिन मनदेन्र्का/ काययवविी तयार नगरीने। 

 अनगुिन कायययोजना तथा सूचकिरु तयार नगरीने। 

 अनगुिन मनदेन्र्का काययववमिको काययधवयन निनुे। 

 आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी कायायधवयनको प्रभावकारीतावारे मनयमित अनगुिन नगरीन।े 

 अनगुिन गदाय तोवकएको परीक्षर् सूची प्रयोग निनु।े 

 प्रभाव िूल्याङ्कन गनुय पने योजनाको िलु्याङ्कन नगरीन।े 

 प्रभाव िूल्याङ्कनबाट आएका सझुाविरु कायायधवयन निनु।े 

3. मनरीक्षर्, सपुरीवेक्षर्िाई प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरीनछे: 
 योजना तथा काययििको अनगुिन गरी पषृ्ठपोषर् गनयको िामग अनगुिन तथा सपुरिरवेक्षर् समिमत 

गठन गरीनेछ। 
 यस्तो समिमत गठन गदाय उपाध्क्षको संयोजकत्विा तोवकएको सदस्यिरु सिावेर् गरीनछे। 

 वडास्तरीय योजना तथा काययििको अनगुिनका िामग वडास्तरीय अनगुिन समिमत गठन 
गरीनेछ। 

 अनगुिन काययिाई व्यवन्स्थत गनय अनगुिन मनदेन्र्का/काययवविी तयार गरीनछे। 

 अनगुिन तथा सपुरिरवेक्षर् समिमतिे सम्पादन गनुयपने काययिरू मनम्नानसुार रिेका छन:् 
o वावषयक अनगुिन कायययोजना तयार गने। 

o  अनगुिनको िामग आवश्यक सूचकिरुको ववकास गने। 
o कानूनिे तोके बिोन्जि अनगुिन गरी प्रमतवेदन पेर् गने। 

o योजनाको कायायधवयनिा देन्खएको सिस्या तथा मनिायर् काययको गरु्स्तरको जाचँ गने। 

o  योजना कायायधवयनिा देन्खएका सिस्या सिािानको िमग आवश्यक मनदेर्न ददन।े 
o वडा अनगुिन समिमतको प्रमतवेदन प्राप्त गरी एकीकृत प्रमतवेदन तयार गने। 

o कायायिय र िातितका वडा वा इकाइको आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािीको प्रभावकारिरता वारे 
मनयमित रुपिा अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गरीनेछ। 

o आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािीको अनगुिन गदाय यस ददग्दर्यनिा ददइएको फाराि प्रयोग 
गरीनेछ। 

o अनगुिन प्रमतवेदन तयार गरीनेछ। 

o आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी कायायधवयनका किी किजोरी सिािानको िामग कायययोजना 
तयार गरी कायायधवयन गरीनछे। 

o कानूनिे तोकेको रकि भधदा वढी िागत अनिुान भएको योजना सम्पन्न भएको २ वषयमभत्र 
प्रभाव िूल्याङ्कन गरीनेछ। 

o प्रभाव िूल्याङ्कन गदाय कानूनिे तोकेको ववमि र प्रकृया पािना गरीनेछ। 

o प्रभाव िूल्याङ्कन प्रमतवेदन तयार गरी सावयजमनक गरीनेछ। 

o प्रभाव िूल्याङ्कनबाट प्राप्त भएका सझुाव अनसुार बजेट तथा काययिि तजुयिा र कायायधवयनिा 
सिुार गरीनेछ। 

4. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गने प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुछे। 
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5. गाउँपामिका अध्यक्षिे आफ्नो कायायिय तथा िातितका वडा कायायियिरुको काि कारबािीको 
अनगुिन गनेछ। 

 

 परिरच्छेद-6 

राजस्व तथा प्राप्त िनुपुने विसावको वववरर् 

६.१ राजस्व संकिन: 
१.राजस्व संकिन सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 संवविान बिोन्जि आफ्नो अमिकार के्षत्रमभत्रको राजश्व उठाउन ेसम्बधिी नीमत, कानून तथा 
कायययोजना तयार गरीनछे। 

 राजश्व सिुार कायययोजना तयार गदाय राजश्वसँग सम्बन्धित सबै ववषय र सम्भाव्य क्षेत्र पविचान 
गरीनेछ। 

 आफ्नो काययक्षते्र अधतगयतको कर, तथा दस्तरु तथा सेवा र्लु्क कानूनद्वारा तोवकए बिोन्जिको 
अमिकार प्रयोग गरी प्रभावकारी रुपिा असूि गरीनेछ। 

 आफ्नो काययक्षते्र अधतगयतको कर, तथा दस्तरु सेवा र्लु्क असिुी प्रभावकारी बनाउन प्रोत्सािन 
एवं दण्ड जरिरवानाको व्यवस्था सिेत गरीनेछ। 

2. राजस्व संकिन काययिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 राजश्व उठाउन ेववषयिा नीमत, कानून तथा कायययोजना तयार निनु।े 

 अमिकार के्षत्र बाविर गई कर िगाउन सक्न।े 

 राजश्व सिुार कायययोजना तयार गदाय राजश्व सँग सम्बन्धित सम्परु्य ववषय वस्त ुर सम्भाव्य 
क्षेत्रिरू पविचान िनु नसक्न।े 

 क्षेत्रमिकार मभत्रका सम्भाव्य कर असूिीका िामग कानूनी प्रवधि नगरीने। 

 आमथयक ऐनिा तोवकएका सबै कर नउठाउने। 

 सबै करदाता करको दायरािा नआउन।े 

 दस्तरु तथा सेवा र्लु्किरु सम्बन्धित सेवाग्रािी/व्यन्क्तबाट नउठाइन।े 

 बाँडफाँट गनुय पने राजश्व बाडँफाँट नगने। 

 करदाताको िगत नरान्खन।े 

 प्रोत्सािन एवं दण्ड जरिरवानाको व्यवस्था व्यविारिा िागू नगरीने। 

3.राजश्व संकिन काययिाई प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरीनछे: 
 कर िगाउन,े उठाउने वा करका दर परिरवतयन गने काययिरु आमथयक ऐनिा व्यवस्था गरेर िात्र 

गरीनेछ। 

 राजश्व सिुार कायययोजना तजुयिा सम्बधिी ददग्दर्यन, २०७६ को अिीनिा रिी राजश्व सिुार 
सम्बधिी आफ्नो कायययोजना तयार गरीनछे। 

 राजश्व सिुार कायययोजना तयार गदाय ददग्दर्यन अनसुार राजश्वसँग सम्बन्धित सबै ववषयिरूको 
पविचान गरी पदामिकारी तथा जनप्रमतमनििरु, वडा कायायियिरु र सरोकारवािािरुिाई सिभागी 
गराई राजश्व सिुार कायययोजना तजुयिा काययर्ािा गोष्ठी गरीनेछ। 

 व्यापक छिफि, अध्ययन एवं ववश्लषेर् गरी यथाथय, वस्तगुत र कायायधवयन योग्य कायययोजना 
तयार गरीनेछ। 



 

14 

4.आफ्नो अमिकार क्षेत्र अधतगतका कर तथा सेवा र्लु्क कानून बिोन्जि असूि गनय देिाय बिोन्जि 
गरीनेछ: 

 कर तथा गैरकरको प्रभावकारी परिरचािनका िामग आवश्यक नीमतगत र कानूनी व्यवस्था 
गरीनेछ। 

 प्रभावकारी राजश्व परिरचािनका िामग आवश्यक जनर्न्क्त, तथ्याङ्क र सूचना प्रववमिको उपयोग 
िाफय त कर प्रर्ासनिाई सदुृढ गरीनेछ। 

 करदाता दताय र करदाता न्र्क्षा अमभयान सञ्चािन गरीनछे। 

 प्रदान गरीएका मसफारिरस र असूि भएको दस्तरु रकििाई सिय सियिा रुज ुगरी सेवाग्रािीबाट 
प्राप्त िनुपुने रकि समुनन्ित गरीनेछ। 

 असूि भएको राजश्व कानून बिोन्जिको सिय सीिा मभत्र राजश्व खातािा दान्खिा गने व्यवस्था 
मििाई सोको मनयमित अनगुिन गरीनेछ। 

 प्रचमित कानून बिोन्जि प्रदेर् सरकारसँग बाँडफाँट गनुय पने राजश्व सियिै बाँडफाडँ गरीनेछ। 

 कानून बिोन्जि कर बझुाउन ुपने दावयत्व भएका करदाताको िगत राखी प्रत्येक वषय 
अध्यावमिक गरीनेछ। 

 सियिा कर बझुाउने करदातािाई छुट ददने र बढी कर बझुाउने करदातािाई प्रोत्सािन गनय 
कानूनी व्यवस्था गरीनेछ। 

 कर बझुाउन ुपने दावयत्व भएका करदातािे सियिा कर नबझुाएिा कानून बिोन्जि दण्ड 
जरिरवाना गरी असूि गने व्यवस्था कडाइका साथ िागू गरीनेछ। 

5.आफ्नो अमिकार क्षेत्र अधतगयतका कर तथा सेवा र्लु्क कानून बिोन्जि असूि गने न्जम्िेवारी राजश्व 
र्ाखा प्रिखुको िनुेछ। 

6. स्थानीय राजश्व परािर्य समिमतिे अनगुिन गरी आवश्यक परािर्य ददनेछ। 

 

६.२ राजश्व िेखा प्रर्ािी: 
1. राजश्व िेखा प्रर्ािी सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 राजश्व िेखा तोवकएको ढाँचािा राखी अद्यावमिक गरीनछे। 

 स्थानीय तििे राजश्वका भौचर मनयमित रुपिा मभडान गरी तोवकए बिोन्जि विसाव मभडान वववरर् 
तयार गरीनेछ। 

2. राजश्व िेखा प्रर्ािी संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 सबै प्रकारको राजश्व रकि सियिा नै जम्िा निनु।े 

 वक्यौता करको िगत नरान्खन।े 

 नगदै राजश्व मिएको अवस्थािा रमसद उपिब्ि नगराउन।े 

 रमसद मनयधत्रर् खाता नरान्खने। 

 राजश्वका भौचर मनयमित रुपिा मभडान नगरीन।े 

 तोवकएको विसाव मभडान वववरर् तयार नगरीने। 

3. राजश्व िेखा प्रर्ािी सम्बधिी काययिाई प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिरनेछ: 
 राजश्व आम्दानी ििािेखा मनयधत्रक कायायियबाट तोवकएको एकीकृत आमथयक संकेत, वमगयकरर् 

तथा व्याखया अनरुुप राजश्व र्ीषयक छुट्याई आम्दानी बाँमिनेछ। 
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 राजश्वको से्रस्ता राखदा ििािेखा परीक्षकको कायायियबाट स्वीकृत ि.िे.प.फाराििरु प्रयोगिा 
ल्याइने छ। 

 सूचना प्रववमििा आिारिरत राजश्व प्रर्ािी अविम्वन गरीनेछ। 

 राजश्व र्ाखा प्रिखुिे राजश्व रकि बैंक स्टेट्िेधटसंग मभडाई अद्यावमिक गने र सोको व्यवन्स्थत 
अमभिेख रान्खनछे। 

 राजश्व असूिी गदाय तोवकएको रकि नगद रमसद ददई बनु्झमिन ेर सियमभत्र बैँक दान्खिा 
गने।नगदी रमसदको िामग रमसद मनयधत्रर् खाता रान्खनछे। 

 तोवकएको रकि भधदा वढी रकिको कर तथा र्लु्क बैंक दान्खिा गनय िगाइनेछ। 

 तोवकएको सिय सीिा भधदा पछी कर, गैरकर, र्लु्क असूि िुदँा कानून बिोन्जि जरिरवाना र थप 
दस्तरु सिेत असूि गरीनेछ। 

 प्राप्त राजश्व रकि बैङ्किा खोमिएको राजश्व खातािा जम्िा गरीनेछ। 

 राजस्वको िगत राखदा असूि गनुय पने, असूि भएको र उठ्न बाँकी कर तथा अधय आय रकि 
खिुाई िगत राखी राजश्व आम्दानीको िगत तथा असूिी प्रमतवेदन (ि.िे.प.फा. नं.११३) तयार 
गरीनेछ। 

 राजश्वको िेखा राख्न ेर िगत तयार गने प्रयोजनको िामग स्थानीय तिको िामग तोवकएको 
सफ्टवेयर प्रयोग गरीनेछ। 

 दान्खिा भएका भौचरिरु र बैंक स्टेट्िेधट मनयमित रुपिा मभडान गरी राजश्वको वैँक विसाव 
मििान वववरर् (ि.िे.प.फा..नं. १०९) तयार गरीनछे। 

 राजश्वको बैँक विसाव र कायायियको से्रस्ता विसाव फरक पनय गएिा फरक पनायको कारर् खोिी 
िामसक रुपिा बैंक विसाव मििान वववरर् तयार गरीनेछ। 

4. राजश्व िेखा प्रर्ािी सम्बधिी काययिाई प्रभावकारी बनाउने िखुय न्जम्िेवारी आमथयक प्रर्ासन प्रिखुको 
िनुेछ। 

5. राजश्व िेखा प्रर्ािी सम्बधिी काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे गनेछ।  

 

६.३ ऋर् प्राप्ती: 
१.ऋर् प्राप्ती सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनछे: 

 स्थानीय तििे ऋर् मिँदा कानूनिे तोकेको प्रविया अविम्वन गरीनेछ। 

2. ऋर् प्राप्ती संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्न ेदेन्खधछ: 
 किजोर प्रमतफि िनुे आयोजनाको िामग ऋर् मिने। 

 ऋर् प्राप्तीका र्तयिरु पािना नगरीने। 

3. ऋर् प्राप्ती काययिाई प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरीनेछ: 
 संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका आमथयक रुपिे संभाव्य उच्च प्रमतफि प्राप्त िनु ेआयोजनािा पयायप्त 

पूवय तयारी गरी ऋर् मिइनछे। 

 ऋर् भकु्तानी तामिका अनरुुप सियिै ऋर्को साँवा भकु्तानी गरीनेछ। 

 आयोजना पविचान तथा कायायधवयनको प्राववमिक क्षिता ववकासिा जोड ददइनेछ। 

 ऋर् मिन ुअगावै आयोजना सञ्चािन र व्यवस्थापन सम्बधिी ववमि तय गरीनछे। 
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4. कायायियिे प्राप्त गने ऋर्को अमभिेख राख्न ेर प्रमतवेदन गने िखुय न्जम्िेवारी आमथयक प्रर्ासन प्रिखुको 
िनुेछ। 

5. कायायियिे प्राप्त गने ऋर्को अमभिेख राख्न ेर प्रमतवेदन गने काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय 
अमिकृतिे गनेछ। 

 

६.४ प्राप्त गनुय पने विसाव: 
1. प्राप्त गनुय पने विसाव सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 प्राप्त गनुय पने विसावको िेखा तोवकए बिोन्जि व्यवन्स्थत रुपिा राखी असूिीको िामग मनयमित रुपिा 
कारवािी गरीनेछ। 

2.प्राप्त गनुय पने विसाव संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 प्राप्त गनुय पने विसावको िेखा अध्यावमिक नरान्खन।े 

 प्राप्त गनुय पने रकि असूिीको िामग कारवािी नगरीने। 

3.प्राप्त गनुय पने विसाव प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरीनेछ। 

 िगत कायि िनुे राजश्व बािेक प्राप्त गनुय पने सबै प्रकारको विसाविाई प्राप्त गनुय पने विसावको रुपिा 
िेखाङ्कन गरीनेछ। 

 प्राप्त गनुय पने विसाविा कायायियिे मिन बाँकी रकििरु र कारवािी गरी असूि गनुय पने कर दस्तरु 
जरिरवाना िगायत अधय प्रकारको रकििरु सिावेर् गरी असिुीको िामग मनयमित रुपिा कारवािी 
गरीनेछ। 

4. कायायियिे खरिरद कानून र प्रचमित कानून बिोन्जि असूि गनुय पने िजायना, क्षमतपूमतय, जफत, दण्ड, जरिरवाना 
आदद रकिको मनिायरर् गरी सोको व्यवन्स्थत अमभिेख राखी सियिानै असूिीको कारवािी गने न्जम्िेवारी 
राजश्व र्ाखा प्रिखुको िनुछे। 

5. प्राप्त गनुय पने विसाव प्राप्त भए नभएको अनगुिन गने न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र स्थानीय 
राजश्व परािर्य समिमतको िनुछे। 

 

६.५ राजश्व सम्बधि प्रमतवेदन: 
1.सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनछे: 

 राजश्व सम्बधिी प्रमतवेदन राजश्व कारोवारको िामसक प्रमतवेदन र वावषयक आमथयक वववरर् तथा प्रमतवेदनिरु 
तयार गरी पेर् गरीनछे। 

2. राजश्व सम्बधिी प्रमतवेदन संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 राजश्वको िामसक प्रमतवेदन तथा वावषयक आमथयक वववरर् तोवकए बिोन्जिको ढाँचािा तयार नगरीने। 

 तोवकएको सियमभत्र सम्बन्धित मनकायिा नपठाइन।े 

3. राजश्व सम्बधि प्रमतवेदन काययिाई प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिरनेछ: 
 कायायियिे राजश्वको बैङ्कविसाब मििान गरी वावषयक तथा िामसक वववरर् अथायत राजश्वको आमथयक 
वववरर् फाँटवारी (ि.िे.प.फां.नं.११०) तयार गरी तोवकएको सियमभत्र सम्बन्धित िधत्रािय/मनकायिा 
पेर् गरीनेछ। 

 िगती राजश्वको िकिा राजश्व आम्दानीको िगत तथा असूिी प्रमतवेदन (ि.िे.प.फा. नं.११३) तयार 
गरी तोवकएको सियमभत्र सम्बन्धित सम्बन्धित िधत्रािय/मनकायिा पेर् गरीनेछ। 
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 प्रत्येक आमथयक वषय सिाप्त भएको पैंतीसददन मभत्र राजस्को वावषयक आमथयक वववरर् र प्रमतवेदनिरु तयार 
गरीनेछ। 

 राजश्वको प्रमतवेदन तयार गनयको िामग तोवकएको ववद्यतुीय प्रववमििा आिारिरत प्रर्ािीको प्रयोग गरीनछे। 

4. राजश्व सम्बधिी वववरर् एवं प्रमतवेदन तयार गने िखुय न्जम्िेवारी आमथयक प्रर्ासन प्रिखु र त्यसिा    

   सियोग गने राजश्व र्ाखा प्रिखुको कतयव्य िनुेछ। 

5. राजश्व सम्बधि वववरर् एवं प्रमतवेदन तयार गने काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुेछ। 
 

 

परिरच्छेद-७ 

बजेट तथा काययिि तजुयिा स्वीकृमत, मनकासा र रकिाधतर मनयधत्रर् 

 

७.१बजेट तथा काययिि तजुयिा: 
1.बजेट तथा काययिि तजुयिा सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 वावषयक वजेट तथा काययिि तयार गदाय स्थानीय आवमिक योजनाको िक्ष, उद्दशे्य, नीमत र रर्नीमत एवि 
संघीय तथा प्रादेन्र्क नीमत तथा काययििसँग िेिखाने गरी तयार पारिरनेछ। 

 योजना तथा काययिि तजुयिा गदाय प्रमतफििाई समुनन्ित गरीनेछ। 

 योजना छनौट, काययधवयन र अनगुिन तथा िूल्याङ्कनिा जनसिभामगता समुनन्ित गरीनछे। 

 योजना तजुयिा गदाय आवमिक योजना, िध्यिकािीन  खचय संरचना र वावषयक बजेटबीच उन्चत ताििेि 
र सिधवय कायि गरीनछे। 

 आवमिक योजना तजुयिा गदाय यथासंभव स्थानगत योजना तजुयिा गरीनछे। 

 स्थानीय वावषयक बजेट तथा काययिि तजुयिाका चरर् र काययवविीिरु पूरा गरी वावषयक बजेट तथा 
काययिि तजुयिा गरीनेछ।वावषयक बजेट तयार गदाय सम्भाव्य सबै आधतरिरक र वाह्य स्रोतको अनिुान 
गरीनेछ। 

 बैदेन्र्क सिायताको प्रामप्तिा तोवकएको काययवविी पािना गरीनेछ। 

 बजेट तथा काययिि तजुयिा गरी तोवकएको सिय सीिा मभतै्र गाउँ सभाबाट पारिरत गरीनेछ। 

2. बजेट तथा काययिि तजुयिा सधदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 आवमिक योजना नै तजुयिा निनुे। 

 स्थानीय आवमिक योजना र सङ्घीय तथा प्रदेर् आवमिक योजनाबीच ताििेि निनु।े 

 योजना तथा काययिि छनौट गदाय िागत िाभ ववश्लषेर् नगरीने। 

 योजना तथा बजेट तजुयिा िागयदर्यन प्रविया र आिारिरु उल्िंघन िनु।े 

 योजना कायायधवयनिा उपभोक्ताको सिभामगता धयून िनु े।वावषयक बजेट तथा काययिि सङ्घीय तथा 
प्रादेन्र्क नीमत तथा काययििसँग ताििेि निनु।े 

 योजनाको छनौट, काययधवयन र अनगुिन तथा िूल्याङ्कनिा जनताको िाग र आवश्यकता बिोन्जि निनुे। 

 िध्यिकािीन  खचय संरचना (MTEF) तयार नगरीन।े 

 िध्यिकािीन  खचय संरचना र वावषयक बजेटबीच ताििेि निनु।े 

 स्थानगत ववर्ेषतािा आिारिरत (Spatial) आवमिक योजना तजुयिा नगरीने। 

 वावषयक बजेट तथा काययिि तजुयिाको चरर्िरु औपचारिरकतािा िात्र सीमित गरीने। 
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 टोि/वन्स्त स्तरिा बजेट तजुयिाको िामग छिफि नगरीने। 

 तथ्य भधदा व्यन्क्तगत प्रभाविा प्रभाविा प्राथमिकता मनिायरर् गरीने। 

 सबै प्रकारको बैदेन्र्क सिायता वावषयक बजेटिा सिावेर् नगरीने। 

 बजेट तथा काययिि तोकेको सिय सीिा मभत्र पेर् गरी पारिरत नगरीने। 

3. बजेट तथा काययिि तजुयिा काययिाई प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिरनेछ: 
 प्रचमित कानून अनसुार स्थानीय ववकासको िामग आवमिक, वावषयक, रर्नीमतक, ववषय/ क्षेत्रगत 

िध्यिकािीन  तथा दीघयकािीन ववकास योजना तयार गरीनेछ। 

 आवमिक योजनािाई िध्यिकािीन  खचय संरचना तयार गरी वावषयक बजेट तथा काययिि िाफय त 
काययधवयन गरीनेछ। 

 आवमिक योजना र वावषयक बजेट तथा काययिि तजुयिा गदाय सङघीय तथा प्रदेर् सरकारको आवमिक 
योजना र नीमत तथा काययििसँग ताििे िनुेगरी गरीनछे। 

 ववकास योजनाको बजेट प्रस्ताव गदाय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रमतवेदनको गरु्स्तर परिरक्षर्को 
प्रबधि गने तथा िागत अनिुान भई आमथयक, प्राववमिक तथा वातावरर्ीय आिारिा उपयकु्त र िाभ-
िागतको आिारिा प्राथमिकीकरर् गरी प्रमतफििखुी आयोजना छनौट गरीनेछ। 

 ववकास योजना प्रस्ताव गदाय आमथयक ववकास तथा गरीबी मनवारर्िा योगदान गने, उत्पादकिूिक तथा 
मछटो प्रमतफि प्राप्त िनु,ेजनताको जीवनस्तर र रोजगारी बढने, अमिक स्थानीय सिभामगता रिन,े कि 
िागत भएको र स्थानीय स्रोत सािनको परिरचािन िनुे जस्ता योजना छनौटका आिारिरु पािना 
गरीनेछ। 

 ठूिा आयोजनाको बजेट सिावेर् गदाय सोको ददगो काययधवयन तथा सङ्घीय र प्रदेर् योजनासँग सिधय 
कायि गरीनछे। 

 आयोजना बैंकिा सिावेर् भएका आयोजनािाई छनौटिा प्राथमिकता ददइनछे। 

 आयोजनाको छनौट गदाय जनताको िाग र आवश्यकताको आिारिा गरीनेछ। 

 आयोजनाको छनौट गदाय वन्स्त, टोि र सिदुायिा छिफि गने व्यवस्था मििाइनछे। 

 योजना तजुयिा र कायायधवयन गदाय प्रचमित कानून बिोन्जि नागरीक सिभामगतािाई समुनन्ित गरीनछे। 

 नागरीक सिभामगता वढी िनु ेआयोजना छनोटिा प्राथमिकता ददइनेछ। 

 छनौट भएका आयोजनािरु काययधवयन िनु े वषय सवितको कायययोजना आवमिक योजनािा सिावेर् 
गरीनेछ। 

 स्रोत अनिुान तथा बजेट सीिा मनिायरर् समिमतिे आधतरिरक आय, सघं तथा प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त िनु े
अनदुान, राजश्व बाडँफाँट, रोयल्ट,जनसिभामगता तथा ऋर् सवित कूि स्रोतको अनिुान गरीनेछ। 

 कुि स्रोत अनिुानको आिारिा ववषय क्षेत्रगत बजेट सीिा तथा िागय दर्यन तयार गरी ववषयगत र्ाखा 
र वडा कायायियिाई उपिब्ि गराइनेछ। 

 बजेट तथा काययिि तजुयिाका चरर्िरु अमनवायय पािना गरीनेछ। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे बजेट सीिा, िागयदर्यन तथा आयोजना प्राथमिकताका आिारिरू वैर्ाख १५ 
गतेमभत्र मबषयगत र्ाखा तथा वडा समिमतिाई उपिब्ि गराइनेछ। 

 टोि स्तरीय योजनाको िाग सङ्किन गदाय अमिकति जनसिभामगता कायि िनुे गरी स्थानीय तिका 
सरोकारवािािरुिाई सिभागी गराइनेछ। 
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 बैदेन्र्क सियोग परिरचािन गदाय अधतरराविय ववकास सिायता परिरचािन नीमत, २०७६ तथा प्रचमित 
कानूनिे तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रिा िात्र गरीनेछ। 

 वैदेन्र्क सिायता प्राप्त गदाय प्रचमित कानून बिोन्जि नेपाि सरकारको पूवय स्वीकृमत मिइनेछ। 

 प्राप्त िनुे सबै प्रकारका बैदेन्र्क सिायतािाई अमनवायय रुपिा बजेट तथा काययिििा सिावेर् गरीनछे। 

 योजना तजुयिाका चरर्िरु परुा गरी बजेट तथा काययिि चाि ुआमथयक वषयको असार १० गते मभत्र 
सभािा प्रस्ततु गरीनछे। 

 वावषयक बजेट तथा काययिि गाउँ सभािा पयायप्त छिफिको व्यवस्था मििाइनछे। 

 वावषयक बजेट तथा काययिि गाउँ सभाबाट असार िसाधतमभत्र अमनवायय रुपिा पारिरत गरीनेछ। 

4. बजेट तथा काययिि तजुयिा गने िखुय न्जम्िेवारी बजेट तथा काययिि तजुयिा समिमतको िनुछे। 

5. बजेट तथा काययिि तजुयिा काययको अनगुिन काययपामिकाबाट िनुछे। 

 

७.२ अन्खतयारी, मनकासा रकिाधतर: 
१. अन्खतयारी, मनकासा रकिाधतर सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरिरनछे: 

 वजेट स्वीकृत भए पमछ अन्खतयारी ददने र मनकासा ददने कायय गरीनेछ। 

 आमथयक वषयको अधतिा खचयिनु नसकी बाँकी रिेको रकि स्थानीय सन्ञ्चत कोषिा वफताय दान्खिा 
गरीनेछ। 

 बजेट रकिाधतर गने कायय प्रचमित कानूनद्वारा तोवकएको प्रविया र रकिगत सीिा मभत्र रिी गरीनेछ। 

2.अन्खतयारी, मनकासा रकिाधतर संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 स्वीकृत बजेट बिोन्जि अन्खतयारी नददन।े 

 आमथयक बषयको अधतिा बाँकी रिेको रकि स्थानीय सन्ञ्चत कोषिा सियिै वफताय दान्खिा नगरीने। 

 आमथयक वषयको अधतिा बाँकी रिेको सबै रकि अन्खतयार दददा तोवकएको सिय र प्रवियाको पािना 
नगरीने। 

 वजेट रकिाधतर गदाय तोवकएको काययवविी र सीिा पािना नगरीने। 

3. अन्खतयारी, मनकासा रकिाधतर र काययिाई प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरीनेछ: 
 एउटा आयोजनािा स्वीकृत भएको बजेट अको आयोजनािा खचय गरीने छैन। 

 सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात ददनमभत्र अध्यक्षिे प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिाई बजेट खचय गने 
अन्खतयारी प्रदान गरीनछे। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे १५ ददनमभत्र सम्बन्धित र्ाखा प्रिखु र वडा सन्चविाई बजेट खचय गने 
अन्खतयारी ददनछे। 

 आमथयक वषयको अधतिा खचयिनु नसकी बाँकी रिेको सबै रकि प्रचमित ऐन अनसुार तोवकएको प्रविया 
अपनाई स्थानीय सन्ञ्चत कोषिा वफताय दान्खिा गरीनेछ। 

 सन्ञ्चत कोषिा वफताय दान्खिा गरेको जानकारी सम्बन्धित कोष तथा िेखा मनयधत्रक कायायिय सिेतिाई 
ददइनेछ। 

 मनयतवस रकि मनदेर्न गने वा अधयधत्र सारेको अवस्थािा न्जम्िेवार अमिकारी वा कियचारीिाई कानून 
बिोन्जि कारवािी गरीनेछ। 

 अमिकार प्राप्त आमिकारीिे कोषको न्स्थती िेरी आवश्यक काययको िामग िात्र वजेट रकिाधतर स्वीकृत 
गनेछ। 
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 चाि ुर्ीषयकबाट पूजँीगतिा र पूजँीगतबाट पूजँीगत र्ीषयकिा िात्र रकिाधतर गनय स्वीकृमत ददइनेछ। 

 रकिाधतर गदाय जनु र्ीषयकिा रकिाधतर गरीने िो सो र्ीषयकिा र्रुु बजेटको २५ प्रमतर्तसम्ि थप 
गनय सवकने छ। 

 कुनै बजेट नभएको र्ीषयक एवं आयोजनािा रकिाधतर गनय स्वीकृमत ददइनेछेन। 

4. अन्खतयारी, मनकासा रकिाधतर सम्बधि सिधवय गने िखुय न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुेछ। 

5. अन्खतयारी, मनकासा रकिाधतर सम्बधििा अनगुिन काययपामिकाबाट िनुेछ। 
 

परिरच्छेद-8 

 बजेट खचय तथा पेश्कीको मनयधत्रर् 

८.१ बजेट खचय व्यवस्थापन:  

1.बजेट खचय व्यवस्थापन सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 
 स्वीकृत बजेट खचय गदाय मनयमितता, मितव्यवयता, काययदक्षता, प्रभावकारिरता कायि गरीनेछ। 

 अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट िात्र खचय गने आदेर् ददने वा खचय स्वीकृत गने व्यवस्था गरीनेछ। 

 खचय गने तोवकएको काययवविी र प्रविया पािना भएको समुनन्ित गरेर िात्र खचय गरीनेछ। 

 पूवायिार ववकास योजनािा भएको खचय िेखदा तोवकएको मनिायर् सम्बधिी काययवविी पूरा गरीनेछ। 

 योजना र काययििको खचय गदाय सिायता सम्झौता बिोन्जि ग्राह्य खचय िात्र खचय गरीनेछ। तामिि, 

गोष्ठी, आदद जस्ता काययिि सञ्चािन खचय गदाय िागत अनिुान एवि ्तामिि काययििको प्रमतवेदन प्राप्त 
गरीनेछ। 

 खचय िेखदा मनयिानसुार िाग्ने आयकर कट्टा, िूल्य अमभववृद्ध कर, िरौटी तथा पेश्की कट्टा गरीनेछ। 

2. बजेट खचय व्यवस्थापन संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 प्रचमित कानून पूर्य रुपिा पािना निनु।े 

 अनावश्यक क्षते्र तथा काययिा खचय िनुे। 

 सिय र िागत बढी खपत िनुे। 

 बजेट अनरु्ासनिा किी किजोरीिरु देन्खन।े 

 अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट आदेर् नभई खचय गरीन।े 

 स्वीकृत वावषयक काययिि र बजेटको परिरमि भधदा बाविर खचय गरीने। 

 स्वीकृत ऐन, मनयि, मनदेन्र्का/काययवविी, िापदण्ड तथा नम्सयको पािना नगरी खचय गरीने। 

 योजनाको सभे, मडजाइन, िागत अनिुान जस्ता प्रारन्म्भक तयारी परुा नगरीन।े 

 खरिरद सम्बधिी काययवािी र प्रवियािरु परुा नगरीन।े 

 तामिि/गोष्ठी सम्बधिी काययिि गदाय िागत अनिुान तयार गरी स्वीकृमत नगराइन।े 

 तामिि काययििको प्रमतवेदन र प्रभावकारिरता िूल्याङ्कन नगरीने। 

 सम्झौता प्रमतकूि कायय वा वियाकिापिा खचय गरीने। 

 कानूनत: अमनवायय दावयत्व कट्टा नगरी भकु्तानी िनु।े 

 िरौटी र पेश्की वववरर् अध्यावमिक नगरी भकु्तानी िनु।े  

3. बजेट खचय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरीनछे: 
 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे बजेट खचय गदाय प्रचमित कानूनी व्यवस्था पािना गने गराउनेछ। 
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 प्राववमिक तथा प्रर्ासमनक कियचारीिाई खरिरद व्यवस्थापन तथा आमथयक प्रर्ासन सम्बधिी मबषयिा 
क्षिता ववकास गने गराउइनछे। 

 खचयका िापदण्ड, काययिि/योजना सञ्चािन मनदेन्र्का/काययववमि मनिायर् काययधवयन गने गराइनछे। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे प्रचमित आमथयक काययवविी ऐनमनयि अनसुार आफै वा अमिकारी तोकी 
मनजबाट खचय गने वा खचयको आदेर् ददने व्यवस्था मििाइनेछ। 

 प्रचमित कानून अनसुार पेर् भए नभएको एवकन गरी मनम्न अवस्थािा खचय स्वीकृत गरीनेछ:- 
 स्वीकृत बजेट तथा खचय र्ीषयकमभत्र रिी खचय गरेको, 
 योजना स्वीकृत भएको, 
 खचय गनय मनकासा फुकुवा भएको, 
 वैदेन्र्क स्रोतबाट खचय व्यिोने भएिा स्रोत फुकुवा भएको। 

अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट मनम्नानसुार खचय गरिरनेछ: 
 स्वीकृत बजेट, काययिि र उपिब्ि स्रोतको आिारिा अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट खचय स्वीकृत 

गरीनेछ। 

 खचयिा एक रुपता र मितव्यवयता ल्याउन खचयसम्बधिी िापदण्ड वा मनदेन्र्का मनिायर् गरी सोको पािना 
गरीनेछ। 

 न्र्क्षा, स्वास्थ्य, कृवष जस्ता के्षत्रगत काययिि सम्बधिी खचय गदाय स्वीकृत िागयदर्यन, काययवविी एवं 
र्तयिरु पािना भएको समुनन्ित गरीनछे। 

 खचयको कागजात र कारोवार पिुी भएको आिार र आवश्यक मबि भपायई पेर् गनय िगाइनछे। 

 ववकास योजना सम्बधिी खचय गदाय योजनाको सभे, मडजाइन, िागत अनिुान तथा काययिि तयार एवं 
स्वीकृत भएको समुनन्ित गनय चेकमिि तयार गरी रुज ुगने व्यवस्था गरीनेछ। 

 स्वीकृत काययिि अनसुार सियिै काययसम्पादन र िािसािानको प्राप्तीका िामग खरिरद सम्बधिी 
प्राववमिक एवं प्रर्ासमनक प्रविया परुा गरीनेछ। 

 स्थानीय पूवायिार मनिायर् र िियत सम्बधिी ववि भकु्तानी गदाय सम्बन्धित वडा कायायिय र िाभग्रिी तथा 
उपभोक्ताबाट अमनवायय रुपिा मसफारिरस गनुय पने व्यवस्था मििाइनछे । 

 िागत साझेदारीिा कायायधवयन गरीएका योजनािरुको सम्बधििा सम्झौता बिोन्जि सम्बन्धित िाभग्रिी, 
उपभोक्ता समिमत वा स्थानीय संस्थाको योगदानको समुनन्ितता गरीनेछ। 

 िागत साझेदारी व्यिोरिरएको श्रिदान वा योगदान रकिको खचय गर्ना गने व्यवस्था गरीनेछ। 

 तामिि काययििको िागत अनिुान तयार गदाय काययिि सञ्चािन सम्बधिी नम्सय र िापदण्डको 
आिारिा खचय गने व्यवस्था गरीनेछ। 

 तामिि, गोष्ठी आदद सञ्चािन गदाय काययििको प्रस्ताव र िागत अनिुान तयार गरी अमिकार प्राप्त 
अमिकारीबाट स्वीकृत गराइनेछ। 

 स्वीकृत प्रस्ताव र िागत अनिुान अनसुार काययसम्पन्न गरी पेर् भएको प्रमतवेदनको आिारिा रकि 
भकु्तानी गरीनछे। 

 तामिि काययििका सिभागीबाट पषृ्ठपोषर् प्राप्त गरी आवश्यकता अनसुार सिीक्षाको व्यवस्था गरीनछे। 

 वैदेन्र्क सिायता अधतगयत सञ्चामित काययििको खचय गदाय दात ृसंस्थाको सम्झौता बिोन्जि खचय 
व्यिोरिरने ग्राह्य खचय र्ीषयक वा वियाकिापिा िात्र गरीनेछ। 
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 आमथयक तथा सम्बन्धित कियचारीको िामग आयोजना िेखा सम्बधिी ज्ञान, सीप तथा क्षिता मबकास 
गरीनेछ। 

 सम्झौता बिोन्जि खचयको र्ीषयक (क्यटोगोरी) मििाई खचय िेखाङ्कन गरे नगरेको एवकन गरीनेछ। 

  खचयको सोिभनाय िाग गने काययिा सियोगी िनुे आमथयक र अधय वववरर् सियिा तयार गरीनेछ। 

अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट मनम्नानसुार खचय स्वीकृत गने: 
 ववि भकु्तानी गदाय प्रचमित कानूनिे तोकेको आयकर, िूल्य अमभवृवद्ध कर, िरौटी कट्टा गरेर िात्र 

भकु्तानी ददन ेव्यवस्था गरीनछे। 

 पेश्की बाँकी भए सम्झौता अनसुार कट्टा गरेर िात्र भकु्तानी ददइनछे। 

 कट्टा गरीएको आयकर रकि सियिै बैंक दान्खिा गरीनछे। 

 आयकर कट्टा गरीएको कियचारी, व्यन्क्त वा संस्थाको नाि नािेसी सवितको वववरर् र िूल्य अमभवृवद्ध 
कर भकु्तानी ददएको नाि नािेसी सवितको वववरर् आधतरिरक राजश्व कायायियिा पठाइने छ। 

 ववि ववजक पेर् गरेर िात्र भकु्तानी ददइनेछ। 

4. बजेट खचय व्यवस्थापनको िखुय न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुछे। 

5. खचय व्यवस्थापनको अनगुिन सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

८.२ पेश्की व्यवस्थापन: 
1.पेश्की व्यवस्थापन सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 अमिकार प्राप्त अमिकारीिे स्वीकृत कािको मनन्म्त आवश्यक रकि िात्र पेश्की ददइनेछ। 

 दैमनक तथा भ्रिर् भत्ता, िािसािान खरिरद र ठेक्का प्रयोजनको िामग पेश्की दददा कानूनी कायय प्रवियािरु 
परुा गरीनेछ। 

 कानून बिोन्जि अमिकार प्राप्त अमिकारीिे पेश्की फर्छ्यौट गने गराइनछे। 

 न्जम्िेवार अमिकारीिे पेश्की फर्छ्यौट कायय सियिा नगरेिा ऐन मनयि बिोन्जि कारवािी गरीनेछ। 

2.पेश्की व्यवस्थापन संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 पेश्की नददए िनुेिा पमन पेश्की ददने। 

 परुानो पेश्की बाँकी रिे तापमन नयाँ पेश्की ददन।े 

 पेश्कीको िगत कायि नगरीने। 

 पेश्की फर्छ्यौट तोवकएको सिय मभत्र नगरीन।े 

 िािसािान खरिरदको िामग आवश्यक भधदा बढी पेश्की ददन।े 

 खरिरद सम्झौता अनसुार बैङ्क ग्यारेण्टी प्राप्त नगरी पेश्की भकु्तानी िनु।े 

 ठेक्का अवमि भरको बैंकग्यारेण्टी निनुे। 

 आवश्यक र पूर्यकागज नभई पेश्की फर्छ्यौटको िामग पेर् िनुे। 

 तोवकएको म्याद मभत्र पेश्की फर्छ्यौट निनु।े 

 पेश्की मिएको प्रयोजन भधदा फरक प्रयोजनिा खचय देखाई फर्छ्यौट निनु।े 

 पेश्की फर्छ्यौट कायय प्राथमिकतािा नपने । 

3. पेश्की खचय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरीनछे।पेश्कीिा मनम्न 
मनयधत्रर्को उपाय अपनाइनछे: 
 पेश्की सम्बधिी काि, प्रयोजन र चाविन ेरकि वववरर् खिुाई आवश्यक रकि िात्र पेश्की ददइनेछ। 
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 पेश्की िाग गनेको परुानो पेश्की बाँकी रिे नरिेको जाचँ गने र परुानो पेश्की फर्छ्यौट भई नसके को 
अवस्था भए सो पेश्की फर्छ्यौट गराई िात्र नयाँ पेश्की ददइनेछ। 

 कियचारी बािेकको िकिा पेश्की मिने व्यन्क्तको तीन पसु्ते स्थायी र अस्थायी ठेगाना प्रि िेखी पेश्की 
ददइनेछ। 

 पेश्की खातािा पेश्कीको िगत कायि गरी अनगुिन गने व्यवस्था गरीनेछ। 

 भ्रिर् र िािसािान खरिरद पेश्की दददा भ्रिर् आदेर् र खरिरद आदेर् स्वीकृमत र बजेटको उपिब्ििाई 
ध्यान ददइनछे। 

 सावयजमनक खरिरद सम्बधिी ठेक्का सम्झौता अनसुार पेश्की दददा सम्झौताको र्तय बिोन्जि सम्झौता 
अवमि भरको बैङ्क ग्यारेण्टी मिई िात्र ददइनछे। 

 बैंक ग्यारेण्टीको म्याद मनयधत्रर् खाता राखी सियिै थप म्याद गराइनछे। 

पेश्की फर्छ्यौट गदाय मनम्न बिोन्जि गने गराइनेछ: 
 पेश्की मिनेददने दवैुिे पेश्की प्रयोजन अनसुार तोवकएको म्यादमभत्र कानून बिोन्जिको काययवविी अपनाई 

फर्छ्यौट गने गराइनेछ। 

 पेश्की रकि मिने कियचारी, व्यन्क्तबाट मबि भपायईको पछाडी प्रिान्र्त गरी फाँटवारी सवितको मनवेदन 
पेर् गने व्यवस्था गरीनेछ। 

 आमथयक प्रर्ासन र्ाखािे पेश्की फर्छ्यौटको िामग प्राप्त मबि भपायई जाँची मिनदुदन ुपने रकि ठियायई 
पेश्की फर्छ्यौटको िामग पेर् गनेिाई भपायई ददने व्यवस्था गरीनेछ। 

 तामिि सम्बधिी काययििको पेश्की फर्छ्यौट गदाय तामिि सम्पन्न प्रमतवेदन संिग्न रान्खनेछ। 

 पेश्की खाता अध्यावमिक गरी रान्खनछे ।फर्छ्यौट गनय बाँकीको वववरर् तोवकएको ढाँचािा तयार गने 
र प्रत्येक आमथयक बषयिा पेश्की बाँकीको न्जम्िेवारी सारी अनगुिन गरीनेछ। 

पेश्की फर्छ्यौट सम्बधिी कारवािी मनम्न बिोन्जि गरीनछे: 
 म्याद नाघेको पेश्कीको िकिा कानूनी व्यवस्था कडाईका साथ िागू गरीनेछ। 

 फर्छ्यौट गनय अटेर गरेिा वा म्यादमभत्र फाँटबारी नबझुाएिा पदामिकारी वा कियचारीको िकिा तिब 
वा सवुविा रोक्का गरीनछे। 

 तिब वा सवुविा रोक्का गदाय पमन अटेर गरेिा प्रचमित कानून बिोन्जि कारबािी गरीनेछ। 

 सरकारी कियचारी बािेकका अधय व्यन्क्तको िकिा सरकारी बाँकी सरि ब्याज सवित असूि उपर गरी 
कारवािी गरीनेछ। 

 4.पेश्की खचय व्यवस्थापनको िखुय न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुछे । 

5. पेश्की खचय व्यवस्थापनको सरु्ासन समिमतबाट अनगुिन िनुेछ। 
 

परिरच्छेद-9 

बैँङ्क खाता सञ्चािन तथा विसाव मभडान एवं रकि दान्खिा तथा भकु्तानी 
९.१ बैङ्क खाता सञ्चािन: 
1.बैङ्क खाता सञ्चािन सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 स्थानीय सन्ञ्चत कोष िगायतका ववमभन्न कोषिरु सञ्चािन गनयको िामग आवश्यक स्वीकृमत मिई िात्र 
तोवकएको बैंकिा खाता खोिी कारोवार गरीनेछ। 
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 स्थानीय राजश्व, खचय िरौटी िगायतका कारोवारको िामग प्रचमित कानून बिोन्जि तोवकएको सिूिको 
कायय सञ्चािन स्तरको खाता खोिी कारोवार सञ्चािन गरीनेछ। 

2. बैङ्क खाता सञ्चािन संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 तोवकएको बैंकिा कोष खातािरु नखोमिन।े 

 खाता खोल्दा को.िे.मन.का.बाट आवश्यक स्वीकृमत नमिइने। 

 खाता सञ्चािन तोकेको पदामिकारी बािेक अधय व्यन्क्तबाट िनुे। 

 को.िे.मन.का.को आवश्यक सििमत बेगर आफूखसुी बैंक खाता खोिी कारोवार गने। 

3. बैङ्क खाता सञ्चािन प्रभावकारी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरीनेछ: 
 कानून बिोन्जि प्राप्त सबै वकमसिको आम्दानी रकि तोवकएको बैँकिा ग-४ सििुको स्थानीय सन्ञ्चतकोष 

खातािा जम्िा गरीनछे। 

 स्थानीय ववववि कोष, ववभाज्य कोष, आकन्स्िक कोष र ववपद् व्यवस्थापन कोषको िामग ििर्ः ग-५, 

ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ सििुको खाता खोमिनछे। 

 को.िे.मन.का.को मसफारिरस मिई नेपाि राि बैँकबाट स्वीकृमत प्राप्त बैंकिा खाता खोमिनेछ। 

 प्राप्त सबै रकििरु कोषको खातािा आम्दानीको स्रोत देन्खने गरी बैंक दान्खिा गरीनछे। 

 कोषको सञ्चािन कानूनिे तोकेको पदामिकारीबाट िात्र गरीनेछ। 

 राजश्व, ववमनयोजन वा िरौटी कारोवारको िामग को.िे.मन.का. को मसफारिरस मिई तोवकएको बैकिा 
ििर्ः ग-१, ग-२ र ग-३ सििुको खाता खोमिनेछ। 

 ववमनयोजन तफय को चािू खचय तथा पूनँ्जगत खचय, ववत्तीय व्यवस्था र ववववि खचयको िामग कायय सञ्चािन 
स्तरको तोवकएको उप-सििुको खाता खोिी कारोवार गरीनेछ। 

 आधतरिरक राजश्व, राजश्व बाडँफाँट, अनदुान, ऋर् तथा ववत्तीय व्यवस्थाबाट प्राप्त रकििरु तोवकएको 
४.१ ग १ उप-सििुको रकि जम्िा गनय मिल्ने खातािा जम्िा गरीनेछ। 

 िरौटी, जिानत, अनेि िनी वापत प्राप्त गरेको वा कट्टा गरेको रकि जम्िा तथा कारोवार गनय तोवकएको 
ग-३ सिूिका खाता खोिी कारोवार गरीनेछ। 

 राजश्व, ववमनयोजन र िरौटी खाताको सञ्चािन प्रचमित कानून बिोन्जि गरीनेछ। 

 ववर्ेष अवस्था परी कायायियको नाििा ववर्ेष खाता खोल्न आवश्यक भएिा सम्बन्धित को.िे.मन.का.बाट 
आवश्यक सििमत मिई खाता सञ्चािन गरीनछे। 

 बैँक परिरवतयन गनुय परेिा को.िे.मन.का. बाट आवश्यक सििमत मिइनेछ। 

4. बैङ्क खाता सञ्चािन सम्बधि प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र आमथयक प्रर्ासन प्रिखुको िनेछ। 

5. बैङ्क खाता सञ्चािन सम्बधि काययको अनगुिन सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

९.२ विसाव मभडान तथा सिायोजन: 
1. विसाव मभडान तथा सिायोजन सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनछे: 

 प्रचमित िेखा मनदेन्र्का बिोन्जि कायायियको राजश्व, ववमनयोजन बजेट तथा कोष खाताको बैंक स्टेट्िेण्ट 
मनयमित रुपिा मभडान गरी विसाव मििान वववरर्िरु तयार गरीनेछ। 

 राजश्व, िरौटी र खचयको विसाव सिायोजन प्रचमित िेखा मनदेन्र्का बिोन्जि तोवकएको काययवविीिरु 
अपनाई गरीनेछ। 
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2. विसाव मभडान तथा सिायोजन संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ। 

 राजश्व, ववमनयोजन, िरौटी तथा कोष खाताको बैंक स्टेट्िेण्ट सम्बन्धित बैकबाट मनयमित रुपिा प्राप्त 
नगने। 

 बैक विसावसँग बजेट खचय भएको तथा बाँकी रकिको मभडान नगरीने। 

 बैंक विसाव मििान वववरर् तोवकएको ढाँचािा तयार नगरिरे। 

 जारी भएको तर रद्द भएको चेकिरुको विसाव सिायोजन नगरीने। 

 खचय िेखद त्रटुी भएको अवस्थािा विसाव सिायोजन नगरीने। 

3. विसाव मभडान तथा सिायोजन प्रभावकारी बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ:  

 िेखा प्रिखु र न्जम्िेवार कियचारीिे बैङ्क विसाव मभडान प्रचमित िेखा र सरकारी कारोवार मनदेन्र्का 
बिोन्जि मनम्नानसुार तयार गनेछ: 

 कायायियको बजेट खचय, राजश्व, कोष र िरौटी खाताको बैक स्टेट्िेण्ट मनयमित रुपिा प्राप्त गरी िामसक 
रुपिा विसाव मभडान गरीनछे। 

 राजश्व खातािा रकि दान्खिा भएको तर कायायियिा भौचर पेर् नभएको भौचरको वववरर् तयार गरीनेछ। 

 बजेट खचय तफय  कायायियबाट चेकजारी भएको तर वैंकबाट भकु्तानी िनु बाँकी चेकको वववरर् तयार 
गरीनेछ। 

 बजेट खचय, राजश्व, कोष र सम्बन्धित बैक खाताको स्टेट्िेण्ट वीच फरक परेको रकि तोवकए बिोन्जिको 
बैंकविसाव मििान वववरर्िरु (ि.िे.ि.फा.नं. १०९, २१२) प्रत्येक िविनाको ७ गते मभत्र तयार गरीनेछ। 

 बैकविसाव मििान वववरर्िरु कायायिय प्रिखु वा न्जम्िेवार अमिकृतबाट प्रिान्र्त गराई रान्खनछे। 

 राजश्व, िरौटी र खचय विसावको सिायोजन प्रचमित िेखा सरकारी कारोवार मनदेन्र्का बिोन्जि गरीनेछ। 

 आ.व. मभत्र जारी भएको चेकिरुिध्ये वैंकबाट भकु्तानी िनु बाँकी चेकिरुको वववरर् तयार गरी प्रिान्र्त 
गराई रान्खनेछ। 

 कायायियबाट जारी भएको ववर्ेष कारर् तोवकएको म्यादमभत्र नसावटएिा चेकिरु रद्द गरी सो चेक बरावर 
रकिको खचय घटाई वा सिायोजन गरी विसाव मििान गरीनेछ। 

 आ.व. मभत्र जारी भएको चेकिरुिध्ये कुनै चेक रद्द गरी सोको सट्टा अको चेकजारी गनुय पदाय पनु: खचय 
भौचर तयार गरी नयाँ चेक जारी गरीनेछ। 

 आमथयक वषयको अधतिा ववमनयोजन खातािा वचत रकि मनर्यय गराई स्थानीय सन्ञ्चत कोष खातािा रकि 
ट्राधसफर गरीनछे। 

4. बैङ्क खाता सञ्चािन सम्बधि प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र आमथयक प्रर्ासन प्रिखुको िनेछ। 

5. बैङ्क खाता सञ्चािन सम्बधि काययको अनगुिन सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

९.३ प्राप्त रकिको सरुक्षा तथा बैङ्क दान्खिा: 
1. प्राप्त रकिको सरुक्षा तथा बैङ्क दान्खिा सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 राजश्व, आधतरिरक आय, िरौटी वापत प्राप्त नगद, चेक भौचर आदद सरुन्क्षत रुपिा रान्खनेछ। 

 प्राप्त िनुे नगद तथा चेक रकि प्रचमित आमथयक प्रर्ासन सम्बधिी कानून बिोन्जि तोवकएको बैंकिा 
सियमभत्र नै दान्खिा गरीनछे। 

2. प्राप्त रकिको सरुक्षा तथा बैङ्क दान्खिा संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्न ेदेन्खधछ: 
 नगद, चेक भौचर आदद सरुन्क्षत रुपिा राख्न न्जम्िेवार व्यन्क्त नतोवकने। 
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 असूिी रकि सरुन्क्षत तवरिे नरान्खने। 

 असूिी रकिको िगत नरान्खने र नराखेको कारर् रकि विनामिना िनुे। 

 प्राप्त नगद तथा चेक तोवकएको सियिा बैक दान्खिा निनुे। 

 नगद र चेक बैक दान्खिा नगरी विनामिना दरुुपयोग िनुे। 

 विनामिना वा दरुुपयोग भएको अवस्थािा कानून बिोन्जि कारवािी निनु।े 

3. विसाव मभडान तथा सिायोजन प्रभावकारी बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 असूि गरेको नगद, बैङ्क चेक, िरौटी र राजश्व रकि सरुन्क्षत तवरिे राख्न ेन्जम्िेवारी िेखा र्ाखा प्रिखुको 

िनुेछ। 

 न्जम्िेवार व्यन्क्तिे असूि गरेको नगद, बैङ्कचेक, िरौटी र राजश्व रकि सरुन्क्षत तवरिे राख्न आवश्यक 
भौमतक तथा सरुक्षा व्यवस्था गरीनेछ। 

 नगदी रकि असूि गदाय भपायई वा नगदी प्राप्ती रमसद ददन ेव्यवस्था गरीनछे। 

 रमसद मनयधत्रर् खाता राख्न व्यवस्था गरीनेछ। 

 रकि असूि गदाय आमथयक संकेत र र्ीषयक खिुाई गने गराइनेछ। 

 असूिी नगद, चेक र भौचरिरुको दैमनकी गोश्वारा िगत वा अमभिेख राख्न ेव्यवस्था गरीनेछ। 

 प्राप्त नगद तथा चेक रकि तोवकएको बैंकको सम्बन्धित खातािा र्ीषयक खिुाई सोिी ददन वा त्यसको 
भोमि पल्टसम्ि बैंक दान्खिा गरीनेछ। 

 बैंक टाढा रिेको कारर् तोवकएको म्यादमभत्र रकि बैंक दान्खिा गनय नसवकने अवस्थािा एक ति 
िामथको अमिकारीको स्वीकृमत मिई तोवकएको सियसीिा मभत्र रकि दान्खिा गरीनछे। 

 तोवकए बिोन्जिको म्यादमभत्र रकि दान्खिा नगरेको अवस्थािा यस्तो रकि सम्बन्धित व्यन्क्तबाट असूि 
गरी कानून बिोन्जिको जरिरवाना र अधय कारवािी गरीनेछ। 

4. प्राप्त रकिको सरुक्षा तथा बैङ्क दान्खिा सम्बधि प्रिखु न्जम्िेवारी आमथयक प्रर्ासन प्रिखुको िनुेछ। 

5. प्राप्त रकिको सरुक्षा तथा बैङ्क दान्खिा सम्बधि काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतबाट िनुेछ। 

 

९.४ भकु्तानी मनयधत्रर्: 
1. भकु्तानी मनयधत्रर् सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 भकु्तानी आदेर् ददन ेकाययको िामग पदामिकारी तथा न्जम्िेवारी तोवकनेछ। 

 भकु्तानी आदेर् दददा प्रचमित कानून बिोन्जि रीत पगेु नपगेुको जाँच गरी भकु्तानी आदेर् जारी गने र 
खचय िेन्खनछे। 

 भकु्तानी दददा प्रचमित कानून तथा िेखा मनदेन्र्का बिोन्जि तोकेको काययवविीिरु पािना गरीनेछ। 

2. भकु्तानी मनयधत्रर् संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 भकु्तानी आदेर् ददन ेआमिकारीक व्यन्क्त नतोवकने। 

 भकु्तानी आदेर् ददन ेपदामिकारीिे जवाफदेिीता पािना गने। 

 तोवकएको रीत वा प्रकृयािरु परुा नगरी भकु्तानी आदेर् ददन।े 

 भकु्तानी आदेर् र गौश्वारा भौचर तयार नगरी चेक जारी गने। 

 भकु्तानीको प्रकृया पािना नगने। 

 जारी भएको चेकिरु सम्बन्धितिाई सियिा नबझुाउन।े 

 खचय िेखेको चेकिरु आमथयक वषयमभत्र नबझेुकोिा भौचर उठाई विसाव सिायोजन नगने। 
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3. भकु्तानी मनयधत्रर् प्रभावकारी बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 प्रचमित कानूनिा उल्िेख भए बिोन्जि भकु्तानी आदेर् ददने आमिकारीक पदामिकारी तोवकनछे। 

 भकु्तानी आदेर् ददने पदामिकारीको अमिकार र कतयव्य सवित जवाफदेिी बिन गनुय पने व्यवस्था गरीनेछ। 

 तोकेको प्रिखुिरु सरुवा वा न्जम्िेवारीिा िेरफेर िुदँा कानून बिोन्जि भकु्तानी आदेर् ददने अको पदामिकारी 
तोवकनेछ। 

 भकु्तानी आदेर् दददा मनम्न कुरािा मनन्ित िनुेः 
o स्वीकृत बजेट काययिि, अन्खतयारी, मनकासा र फुकुवा सिेतको आिारिा खचय िेख्न मिल्न ेरकिको 

िात्र भकु्तानी आदेर् ददइनेछ। 

o भकु्तानी आदेर् दददा खचयको प्रकृया पूरा भएको र ववि भपायई िगायतका आवश्यक कागजात प्राप्त 
भएको समुनन्ित गरीनेछ। 

o खचयका सबै प्रकृयािरु परुा भएको जाँच गरी िात्र तोवकए बिोन्जिको गौश्वारा भौचर तयार गरी चेक 
जारी गरीनेछ। 

न्जम्िेवार पदामिकारीिे भकु्तानी दददा मनम्न काययववमि अपनाइनछे: 
 भकु्तानी दददा प्रचमित कानून बिोन्जि भकु्तानी पाउने सम्बन्धित व्यन्क्त वा फियको खातािा बैंक िाफय त 

सोझै रकि जम्िा गने वा चेक जारी गने गरी भकु्तानी ददइनछे। 

 भकु्तानी पाउने व्यन्क्त, फिय, संस्था वा कम्पनीको नािनािेसी र ठेगानािाई खिुाइनछे। 

 सिी भएको चेकिरु सरुन्क्षत रुपिा राखी सम्बन्धित व्यन्क्त, फियवा कम्पनीिाई अवविम्ब बझुाउने व्यवस्था 
गरीनेछ। 

4. भकु्तानी मनयधत्रर् सम्बधि प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र आमथयक प्रर्ासन प्रिखुको  

   िनुेछ। 

5. भकु्तानी मनयधत्रर् सम्बधि काययको अनगुिन सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

परिरच्छेद-10 

अनदुानको प्राप्ती तथा उपयोग सम्बधि मनयधत्रर् 

१०.१ अनदुान प्राप्ती: 
1.अनदुान प्राप्ती सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 काययसम्पादनिा आिारिरत ववत्तीय सिानीकरर् अनदुान प्राप्तीका िामग तोवकएका र्तयको पािना 
गरीनेछ। 

 सिपरुक र ववर्षे अनदुान प्राप्तीका िामग आयोजना तथा काययिि तयारी परुा गरी सियिै िाग 
गरीनेछ। 

2.अनदुान प्राप्ती संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्न ेदेन्खधछ: 
 सिानीकरर् अनदुान प्राप्तीका िामग तोवकएका र्तयिरु पािना निनु।े 

 आयोजना िाग नै नगने। 

 तयारी परुा नगरी आयोजना िाग गने। 

 तोवकएको सियिा आयोजना िाग नगने। 

3.अनदुान प्राप्ती प्रभावकारी बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनछे: 
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 राविय प्राकृमतक स्रोत तथा ववत्त आयोगद्वरा मनिायरिरत काययसम्पादनिा आिारिरत अनदुान पद्धमतका 
सूचक र सोको आिार बारे स्पि भइनछे। 

 तोवकएको आिारिरु र सूचक बिोन्जि सम्पादन गनुय पने कायय सििै गरीनेछ। 

 राविय प्राकृमतक स्रोत तथा ववत्त आयोग र सङ्घीय तथा प्रदेर् अथय िधत्राियिा उपिब्ि गराउन ुपने 
आगािी आमथयक बषयको आय र व्ययको प्रके्षपर् िगायतका वववरर् सियिा नै उपिब्ि गराइनछे। 

 सिपूरक र ववर्षे अनदुानबाट सञ्चािन गनय सवकन ेप्राववमिक सम्भाव्यता र िागत िाभ ववश्लषेर् गरी 
उपयकु्त देन्खएका आयोजनािरुको सून्च तयार गरीनेछ। 

 सिपूरक र ववर्षे अनदुानका िामग नेपाि सरकार र प्रदेर्िे स्वीकृत गरेको काययवविीिा तोवकए 
बिोन्जिको प्रकृया परुा गरी आयोजना िाग गरीनेछ। 

4. अनदुान प्राप्ती सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र आमथयक प्रर्ासन प्रिखुको िनुेछ। 

5. अनदुान प्राप्ती सम्बधिी काययको अनगुिन सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

१०.२ अनदुानको उपयोग: 
1. अनदुानको उपयोग सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 अनदुान रकि खचय गदाय स्वीकृत मनदेन्र्का तथा काययवविीको पािना गरीनछे। 

 अनदुान रकिको िेखा राख्न ेतथा िेखापरीक्षर् गराउने कायय व्यवन्स्थत गरीनेछ। 

2. अनदुानको उपयोग संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 उपिब्ि गराएको अनदुान रकि तोवकएको कायायधवयन मनदेन्र्का तथा काययवविीको पािना नगरी 

खचय गने। 

 अनदुान खचयको िेखा व्यवन्स्थत  रुपिा नराख्न।े 

 खचयको िेखापरीक्षर् नगराउने । 

3. अनदुान प्राप्ती प्रभावकारी बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ:  

  अनदुान खचय सम्बधििा देिायका मनयधत्रर् उपाय अपनाइनछे: 
 तोवकएको अनदुान कायायधवयन, पनु्स्तका, मनदेन्र्का, नम्सय र काययवविीको पािना गरी खचय गरीनेछ। 

 अनदुान खचय सम्बधििा तोवकएको खरिरद प्रविया अपनाइनेछ। 

 खचयको फाँटवारी ववि भपायई प्रिान्र्त गरी रान्खनेछ। 

 अनदुान रकि तोवकएको प्रयोजन र काययको िामग िात्र खचय गरीनेछ। 

 खचय प्रगमत सम्बधििा मनयमित रुपिा अनगुिन गरीनछे। 

 आमथयक बषयको अधतिा खचय नभई बाँकी रिेको विज िनुे अनदुान रकि सियिै वफताय गरीनेछ। 

 अनदुानको आम्दानी खचयको अध्यावमिक विसाव राखी प्रगमत प्रमतवेदन सङ्घीय र प्रदेर् मनकाय सिक्ष 
पेर् गरीनेछ। 

 सबै प्रकारको अनदुान खचयको तोवकए बिोन्जि िेखा राख्न ेर ववत्तीय प्रमतवेदन तयार गने व्यवस्था 
गरीनेछ। 

 अनदुान खचयको अमनवायय रुपिा आधतरिरक तथा अन्धति िेखापरीक्षर् गराइनेछ। 

 ववत्तीय प्रमतवेदन र िेखापरीक्षर् प्रमतवेदन सम्बन्धित मनकायिाई पठाइनछे। 

4. अनदुान उपयोग सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र आमथयक प्रर्ासन प्रिखुको 
िनुेछ। 
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5. अनदुान उपयोग सम्बधिी काययको अनगुिन सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 
 

 

 परिरच्छेद-11 

प्रर्ासमनक खचय-तिव तथा सवुविा, सवारी सािन तथा उपकरर्को उपयोग र िियतको मनयधत्रर्  

 

11.1 तिब सवुविा 
१.तिव सवुविा खचय सम्बधििा देिायका मनमत अविम्वन गरीनेछ: 
 कानून बिोन्जि मनयकु्त कियचारीिाई प्रचमित ऐन मनयि बिोन्जिको तिव भत्ता खवुाइनेछ। 

 तिब भकु्तानी गदाय प्रचमित कानून बिोन्जिको कोष रकििरु कट्टा गरी भकु्तानी गरीनेछ। 

 तिव सवुविा भकु्तानी गदाय तोवकएको रकि भधदा वढी पारिरश्रमिक पाउनेको िकिा पारिरश्रमिक कर कट्टा 
गरी दान्खिा गरीनछे। 

2.तिव सवुविा खचय संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 तिव तिवी प्रमतवेदन पारिरत नगरी तिव खचय िेख्न।े 

 नपाउने अवमिको तिव भत्ता भकु्तानी गने। 

 वढी अवमि काजिा राखेकोिा तिव भत्ता ददन।े 

 ववदा स्वीकृत नगराएकोिा पमन तिव ददइन।े 

 िामसक तिवबाट प्रचमित कानून बिोन्जि कट्टा गनुय पने रकििरु कट्टा नगरीन।े 

 कट्टा गरेको रकि सियिै तोवकएको मनकायिा जम्िा गनय नपठाउन।े 

 बैंक िाफय त तिव भकु्तानी नगरी नगदै भकु्तानी गरीन।े 

3. तिव सवुविा खचय व्यवन्स्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 प्रचमित कानून बिोन्जि मनयनु्क्त भएका कियचारीको िात्र तिव खवुाइन े।ऐनमनयि ववपरिरत अस्थायी वा 

ज्यािादारी र करारिा कियचारी राखेकोिा तिव भत्ता खवुाइने छैन। 

 कियचारीिाई कानून बिोन्जिको तिव, भत्ता र सवुविा िात्र उपिब्ि गराइन।े 

 पदामिकारीको सवुविा प्रदेर् कानूनिा उल्िेख भए बिोन्जि िात्र ददइन।े 

 कानून ववपरिरत कियचारी मनयनु्क्त गरी काििा िगाएिा वा अमनयमित सवुविा खवुाएिा यस्तो कियचारीिे 
खाएको तिव सवुविा वापतको रकि असूि गने व्यवस्था गरीनेछ। 

मनम्न बिोन्जिको प्रवकया पगेुको समुनन्ित गरी भकु्तानी गरीनेछ: 
 काययरत कियचारीिरुको तिवी प्रमतवेदन सम्बन्धित कायायियबाट पारिरत भएको समुनन्ित गरीनछे। 

 प्रर्ासन र्ाखाबाट िान्जर वववरर् रुज ुगरी िात्र तिव खवुाइनछे। 

 कियचारीको स्थायी िेखा नम्वर (पान) अमनवायय रुपिा मिन िगाई सो नम्वर तिवी वववरर्िा रान्खनछे। 

 पदामिकारीको िामसक सवुविा बापतको रकि प्रदेर् कानून बिोन्जि भएको समुनन्ित गरीनेछ। 

 प्रस्ताववत िविनाको कूि तिव खचय ववगत िविनाको तिव खचयभधदा सारभतू रुपिा फरक भए नभएको 
िेरी फरक रिेको भए सोको कारर् समुनन्ित गरीनेछ। 

तिव खचय िेखदा मनम्नानसुार मनयधत्रर् कायि गरीनछे: 
 िविना भकु्तान भएपमछ तिव भत्ता खवुाइनेछ। 

 पदिा बिािी गरेको ददनदेन्ख िात्र तिव भत्ता खवुाइनछे। 
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 मनिम्वनिा परेकोिा कानून अनसुार पाउने तिव भत्ता िात्र ददइनछे। 

 एक वषयको सेवा अवमि पगेुपमछ िात्र तिव बवदृ्ध (ग्रडे) ददइनेछ। 

 चाडपवय खचय सवुविा तोवकएको चाडपवयको िामग िात्र ददई अमभिेख रान्खनछे। 

मनम्न बिोन्जिको तिव भकु्तानी नगरीन:े 
 ववदा स्वीकृमत गराएको बािेक अनपुन्स्थत अवमिको तिव ददइने छैन। 

 बेतिबी ववदा वा असािारर् ववदा मिएकोिा तिव भकु्तानी गरीने छैन। 

 कियचारीिाई सेवा सम्बधिी ऐन मनयि ववपरीत िनुे गरी काजिा खटाएको वा वढी अवमि काजिा 
राखेकोिा सो अवमिको तिव भत्ता ददइने छैन। 

 बढी अवमि काज खटाएिा प्रचमित कानून बिोन्जि कियचारीिे खाएको तिब, भत्ता काज खटाउन े
पदामिकारीबाट असूि गरीनछे। 

िामसक तिवबाट मनम्न बिोन्जिको कट्टा गरी भकु्तानी गरीनेछ: 
 दर् प्रमतर्तका दरिे कियचारी सञ्चय कोष रकि कट्टा गरी सोिा र्त प्रमतर्त रकि थप गरीनेछ। 

 नागरीक िगानी कोष वा अधय कोषिा योगदान गरेका कियचारीिरुको िकिा िामसक तिवबाट तोवकएको 
प्रमतर्त रकि कट्टा गरीनेछ। 

 योगदानिा आिारिरत अवकास कोषिा योगदान गरेका कियचारीिरुको िकिा तोवकएको प्रमतर्त रकि 
कट्टा गरी सो रकििा तोवकएको प्रमतर्त रकि थप गरीनेछ। 

 तोवकएको प्रमतर्तिा कोष कट्टा गरीएको रकि सम्बन्धित कोषिा तोवकएको सियमभत्र दान्खिा गनय 
पठाइनेछ। 

 तोवकएको मनकायिा कोष कट्टा रकि जम्िा गनय र सो सम्बधिी अमभिेख रुज ु ववद्यतुीय िाध्यिको 
उपयोग गरीनेछ। 

 तिव सवुविा भकु्तानी गदाय प्रत्येक पदामिकारी वा कियचारीिे वावषयक रुपिा पाउने तिव, भत्ता र सवुविा 
सिेतको कुि रकििा आयकर ऐन बिोन्जि करयोग्य आय गर्ना गरी िामसक तिवबाट अमग्रि रुपिा 
कट्टा गरेर िात्र तिव खचय िेन्खनेछ । 

 तिवी वववरर्िा प्रत्येक पदामिकारी वा कियचारीको स्थयी िेखा नम्वर (पान) अमनवायय रुपिा रान्खनेछ। 

 भकु्तानीिा कट्टा गरेको पारिरश्रमिक कर रकि सम्भव भए सम्ि ववद्यतुीय आयकर कट्टा प्रर्ािी िाफय त 
सम्बन्धित राजश्व कायायिय पठाई कर अमिकृतबाट प्रिार्ीकरर् गराई मनस्सा रान्खनछे। 

कियचारी र पदामिकारीको तिव सवुविा रकि भकु्तानी गदाय मनम्न प्रकृयािरु अपनाउने: 
 तिव सवुविा ववतरर्को िामग बैंक तोकी सो बैंकिा प्रत्येक व्यन्क्तको खाता खोल्न िगाई बैंक िाफय त 

रकि उपिब्ि गराइनेछ । 

 तिव भकु्तानी वववरर्िा बैंक खाता िाफय त रकि जम्िा गरेको प्रिार् संिग्न गने गराइनेछ । 

4. तिव सवुविा खचय सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र आमथयक प्रर्ासन प्रिखुको 
िनुेछ। 

5. तिव सवुविा खचय सम्बधििा सम्बधिी काययको अनगुिन िेखापरीक्षर् र सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

११.२ भत्ता, सवुविा तथा ववववि खचय: 
1. भत्ता, सवुविा तथा ववववि खचय सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनछे: 
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 पदामिकारी तथा कियचारीको बैठक भत्ता, दैमनक भत्ता एवं भ्रिर् खचय आदद कानून बिोन्जि िात्र ववतरर् 
गरीनेछ। 

 ववववि खचय िापदण्ड बनाइ खचय गने गराउन ेव्यवस्था गरीनेछ। 

 प्रचमित कानून र िापदण्ड बिोन्जि आमथयक सिायता ववतरर् गने गराउने व्यवस्था गरीनेछ। 

2. भत्ता, सवुविा तथा ववववि खचय संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 प्रचमित ऐन मनयि ववपरिरत भत्ता तथा सवुविा ददईने। 

 अमनयमित भत्ता तथा सवुविा ददएबाट स्थानीय तिको प्रर्ासमनक खचय बढ्न।े 

 िापदण्ड ववपरिरत ववववि खचय िेन्खन।े 

 प्रचमित कानून र िापदण्ड ववपरिरत आमथयक सिायता ववतरर् िनुे। 

 पिुँचको आिारिा ववतरर् निनुे। 

3. भत्ता, सवुविा तथा ववववि खचय व्यवन्स्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 अमत आवश्यक कािको िामग िात्र अमिकार प्राप्त अमिकारीको स्वीकृमतिा बैठक रान्खनछे। 

 बैठक भत्ता, दैमनक तथा भ्रिर् भत्ता खचय सम्बन्धित कानूनिा तोवकएको दरिा िात्र ददइनेछ। 

 पदामिकारीको सञ्चार सवुविा, खाजा खचय, िामसक भत्ता, सभा भत्ता आदद सवुविा प्रचमित कानून बिोन्जि 
र कियचारीको अमतरिरक्त सिय भत्ता, प्रोत्सािन भत्ता आदद सवुविा कानून बिोन्जि िापदण्ड तथा सूचक 
तोकेर िात्र उपिब्ि गराइनछे। 

 भत्ता तथा सवुविा ववतरर् गने मनयधत्रर् र गने सम्बधििा सङ्घीय वा प्रदेर् मनकायिे कुनै िागयदर्यन वा 
परिरपत्र गरेको भए सोको पािना गने गराउने व्यवस्था मििाइनेछ। 

 भत्ता तथा सवुविा खचयको िेखापरीक्षर्बाट बेरुज ुकायि भएिा तत्काि मनयमित वा असूि फर्छ्यौट 
गने गराइनेछ। 

 ववववि खचय अधतगयत व्यिोरिरने खचयको प्रकार सम्बधििा स्पि व्याखया गरी िापदण्ड स्वीकृत गरीनछे 
। 

 अमनयमित खचय सम्बधििा िेखापरीक्षर्बाट बेरुजू कायि भएिा तत्काि असूि फर्छ्यौट गने गराइनेछ। 

 आमथयक सिायता ववतरर्को िामग वस्तगुत िापदण्ड तथा सूचक तयार गरी सोको आिारिा िात्र ददन े
व्यवस्था गरीनेछ। 

 सङ्घीय तथा प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त अनदुानबाट आमथयक सिायता ववतरर् गरीने छैन। 

 सङ्घीय वा प्रदेर् िधत्रािय/मनकायद्वारा जारी भएका िागयदर्यन वा परिरपत्र पािना गने गराइनेछ। 

4. भत्ता, सवुविा तथा ववववि खचय सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र आमथयक प्रर्ासन 
प्रिखुको िनुछे। 

5. भत्ता, सवुविा तथा ववववि खचय सम्बधिी काययको अनगुिन िेखापरीक्षर् र सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

११.३ सवारी सािन तथा उपकरर्को प्रयोग तथा िियत: 
1. सवारी सािन तथा उपकरर्को प्रयोग तथा िियत सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 सवारी सािन र िेन्र्नरी उपकरर्को प्रयोग गने सेवा सवुविा कानूनिे तोकेको पदामिकारी तथा 
कियचारीिाई िात्र उपिब्ि गराइनेछ। 

 सवारी सािन र िेन्र्नरी उपकरर् यथा सियिा नै आवश्यक िियत तथा समभयमसङ्ग गराई िियत खचयिा 
तोवकए बिोन्जिको मनयधत्रर् व्यवस्था कायि गरीनेछ। 
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2.सवारी सािन तथा उपकरर्को प्रयोग तथा िियत संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 सवुविा नपाउने पदामिकारीिरुिे पमन सेवा सवुविा मिने। 

 सवारी सािन र िेन्र्नरी उपकरर् अनमिकृत रुपिा प्रयोग गने। 

 सरकारी काि वािेकिा सवारी सािनिरु प्रयोग िनुे। 

 सवारी सािन र उपकरर् िियत सम्भार र समभयमसङ्ग सियिा नगरीन।े 

 सवारी सािन र उपकरर् अनावश्यक रुपिा िियत गराईने। 

 िियत खचयिा मनयधत्रर् कायि निनुे। 

3. सवारी सािन तथा उपकरर्को प्रयोग तथा िियत व्यवन्स्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन 
गरीनेछ।मनम्न बिोन्जि सवारी सािन तथा उपकरर् प्रयोग गने व्यवस्था  गरीनेछ: 

 कानूनद्धारा सवारी सािन प्रयोग गनय पाउन ेपदामिकारी वा अमिकारीको िामग िात्र सवारी सािनको 
व्यवस्था गरीनेछ। 

 सवारी सािन र उपकरर्िरु सरकारी काििा िात्र प्रयोग गनय पाउने गरी मनयधत्रर्को व्यवस्था गरीनेछ। 

 कायायियको कािको मसिमसिािा सवारी सािन प्रयोग गदाय स्वीकृमत आदेर् ददनेमिने व्यवस्था गरीनेछ। 

सवारी सािन र उपकरर्को िियत मनम्न बिोन्जिको व्यवस्था गरीनेछ: 
 सवारी सािन र उपकरर्को िियत सम्भार र समभयमसङ्ग गनुय पनेवारे सम्बन्धित कम्पनीको काययतामिकाको 

अमभिेख व्यवन्स्थत रुपिा राखी सो बिोन्जि िियत सम्भार गने व्यवस्था मििाइनेछ। 

 चाि ुसवारी सािन र उपकरर् सञ्चािनको अमभिेख रान्खने छ। ववग्रकेो अवस्थािा तत्कािै जानकारी 
गराउन ुपने व्यन्क्त तोक्ने।िियतको खरिरद कायय गदाय सावयजमनक खरिरद ऐन मनयिाविीको प्रविया पािना 
गराइनेछ। 

 सवारी सािन र उपकरर्को िियत सम्भार गराउँदा प्राववमिक जाँच गराई िियत गनुय पने सािानको 
वववरर् र िागत अनिुान तयार गरी तोकेको अमिकारीबाट स्वीकृमत गराउने व्यवस्था गरीनेछ। 

 सवारी सािन र उपकरर् कुन कुन मिमतिा के कमत पाटयपजुाय कमत िागतिा िियत गरिरएको िो सोको 
वववरर् खिुाई िियत सम्भार तथा संरक्षर्को (ि.िे.प.फा.नं. ४१५) अमभिेख रान्खनछे। 

 सवारी सािनको िियत गराउँदा चािकबाट प्रिान्र्त गराउने। परुानो पाटयपजुाय सािान भण्डार वफताय 
गराउने।तोकेको रकि भधदा बढी िूल्यको सािान परिरवतयन गदाय िियतको अमभिेख रान्खनेछ। 

 सवारी सािनको वविा खचय तेस्रो पक्ष दावयत्व भकु्तानी गदाय अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट स्वीकृमत गराई 
संिग्न गराइनछे। 

4. सवारी सािन र उपकरर्को िियत सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र आमथयक प्रर्ासन 
प्रिखुको िनुछे। 

5. सवारी सािन र उपकरर्को िियत सम्बधि काययको अनगुिन िेखापरीक्षर् र सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

११.४ इधिन खचय: 
1. इधिन खचय सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 सवारी सािन र उपकरर्को इधिन खचय सम्बधििा तोवकएको मनयधत्रर् व्यवस्था पािना गरीनेछ। 

2. इधिन खचय संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्न ेदेन्खधछ: 
 सवारी सािन र उपकरर्को इधिन खचयको अमभिेख तोवकए बिोन्जि नरान्खने। 

 सवारी सािन र उपकरर्को इधिन खचयिा मनयधत्रर् कायि निनु।े 
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3. इधिन खचय व्यवन्स्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनछे: 
सवारी सािन र उपकरर्को इधिन खचय िेखदा मनम्न बिोन्जिको मनयधत्रर् व्यवस्था गने: 
 प्रचमित कानूनिे इधिन सवुविा पाउने पदामिकारी वा अमिकारीको िकिा इधिन पाउने कोटा तोकी 

सोिी बिोन्जि इधिन उपिब्ि गराउने व्यवस्था गने।इधिन खचय िाग गने फाराि स्वीकृत गराउने 
व्यवस्था गरीनेछ । 

 प्रयोग भएको इधिनको परिरिार् सवित तोवकएको ढाँचािा िगवकु (ि.िे.प.फा.नं. ९०५) रान्खनेछ। 

 कायायियिा नै इधिन िौज्दात राखी उपिब्ि गराउन ेव्यवस्था गदाय िाग फाराि, खरिरद आदेर्, दान्खिा 
प्रमतवेदन सवित िगबकु पेर् गने व्यवस्था मििाइनेछ। 

 

११.५ सेवा ििर्िु भाडा तथा ववज्ञापन खचय: 
1. सेवा ििर्िु, भाडा तथा ववज्ञापन खचय सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनछे: 

 सेवा ििर्िु, सूचना प्रकार्न र भाडा खचय गदाय मितव्यी व्यवस्था पािना गरीनछे। 

2. सेवा ििर्िु भाडा तथा ववज्ञापन खचय संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 सेवा ििर्िुको भकु्तानी सियिा नगरी जरिरवाना मतने। 

 सेवा ििर्िु र भाडा खचय गदाय तोवकएको मनयधत्रर् काययवविी नअपनाउन।े 

 सूचना प्रकार्न अमिकार प्राप्त अमिकारीको स्वीकृमत वेगर गने।सञ्चार िाध्यिबाट छुट सवुविा नमिई 
अपव्य गने। 

3. सेवा ििर्िु भाडा तथा ववज्ञापन खचय व्यवन्स्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 सेवा ििर्िु र भाडाको भकु्तानी तोवकएको सियिानै गरीनेछ। 

 सेवा ििर्िु भकु्तानीिा सेवा प्रदायकिे ददने छुट प्राप्त गरीनेछ। 

 कायायियिे कुनै पमन प्रकारको घर बिाि तथा अधय सािान भाडािा मिँदा अमनवायय रुपिा सम्झौता 
गरीनेछ। 

 घर बिाि तथा अधय भाडा भकु्तानी गदाय भाडा सम्बधिी सम्झौताका र्तय बिोन्जिको भाडा रकि 
भकु्तानी ददइनेछ। 

 वविम्व र्लु्क भकु्तानी गदाय अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट मनर्यय गराइनेछ। 

 आवश्यक सूचनािरु िात्र अमिकार प्राप्त अमिकारीको स्वीकृमतिा तोवकएको उपयकु्त िाध्यिबाट 
प्रकार्न गने व्यवस्था गरीनछे। 

 सूचना प्रकार्न गदाय सम्बन्धित टेमिमभजन, एफ.एि. सञ्चिक वा पमत्रका प्रकार्क िाफय त सोझै सूचना 
प्रकार्न गरी मतनीिरुिे ददन ेकमिर्न वा छुट सवुविा कट्टा गरी िात्र खचय िेन्खनेछ। 

 पमत्रकािा प्रकार्न नगरी निनुे सूचना िात्र सम्भव भए सम्ि सानो साईजिा पमत्रकािा प्रकार्न गरी 
अधय सूचना वेबसाइट िाफय त सावयजमनक गरीनेछ। 

4. सेवा ििर्िु भाडा तथा ववज्ञापन खचय सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र आमथयक 
प्रर्ासन प्रिखुको िनुेछ। 

5. सेवा ििर्िु भाडा तथा ववज्ञापन खचय सम्बधिी काययको अनगुिन िेखापरीक्षर् र सरु्ासन समिमतबाट 
िनुेछ। 
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परिरच्छेद-12 

खरिरद काययको मनयधत्रर्-िािसािान खरिरद, मनिायर् कायय तथा सेवा खरिरद 

 

१२.१ खरिरद काययको आवश्यक व्यवस्था तथा तयारी: 
1. खरिरद काययको आवश्यक व्यवस्था तथा तयारी सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 खरिरद काययको व्यवस्थापन गनय प्रचमित कानूनद्धारा तोके अनसुारको संस्थागत व्यवस्था गरीनेछ। 

 वावषयक खरिरद योजना र आवश्यकता अनसुार खरिरद गरुु योजना तयार गरीनछे। 

 खरिरद गनुय अगाडी खरिरद सम्बधिी तयारी काययिरु पूरा गरीनेछ। 

 खरिरद कायय गनुय अन्घ िािसािान, मनिायर् कायय र सेवाको स्पेमसवफकेर्न तयार गरीनछे। 

2. खरिरद काययको आवश्यक व्यवस्था तथा तयारी संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 प्रचमित कानूनिे तोके अनसुार खरिरद मनयिाविी तजुयिा नगने। 

 खरिरद एकाइ तथा कियचारीको व्यवस्था नगरीने। 

 ववज्ञ कियचारीको अभाविा खरिरद कायय प्रभाववत िनु।े 

 खरिरद ऐन मनयिाविी अनसुारको वावषयक खरिरद योजना र खरिरद गरुु योजना तयार नगरीने। 

 खरिरद सम्बधिी आवश्यक तयारी काययिरु नगरीने वा यथा सियिा नगरीन।े 

 खरिरद गने िािसािान, मनिायर् कायय सेवाको वववरर् र स्पेमसवफकेर्न तयार नगरीने। 

3.खरिरद काययको आवश्यक व्यवस्था तथा तयारी व्यवन्स्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 सावयजमनक खरिरद ऐन, २०६३ को पािना गनुय पने।साथै ऐनको अमिनिा रिी खरिरद मनयिाविी बनाई 

िागू गरीनेछ। 

 खरिरद काययबोझ र कायय प्रकृमतको आिारिा खरिरद एकाइको स्थापना गने।खरिरद कायय गनय कियचारी 
तोवकनेछ। 

 खरिरद कायय सावयजमनक खरिरद अनगुिन कायायियिे तोकेको योग्यता भएको र खरिरद कायय सम्बधिी 
ज्ञान भएको वा तामिि प्राप्त गरेको कियचारीबाट गराइनछे। 

 कियचारीिाई खरिरद सम्बधिी आवश्यक तामिि उपिब्ि गराइनेछ। 

 वावषयक १० िाख रुपैया भधदा बढी रकिको खरिरद कायय गदाय वावषयक खरिरद योजना अमनवायय रुपिा 
तयार गरीनेछ। 

 वावषयक १० करोड रुपैया भधदा बढी रकिको खरिरद कायय गदाय बिवुवषयय योजनाका िामग खरिरद गदाय 
खरिरद गरुुयोजना तयार गरी तोवकएको अमिकारीबाट स्वीकृत गराइनेछ। 

 खरिरद गरुु योजना तयार गरेकोिा सो योजना सिेतिाई आिार मिई वावषयक खरिरद योजना तयार 
गरीनेछ । 

 खरिरद गरुु योजना र वावषयक खरिरद योजना तयार गने न्जम्िेवार कियचारी तोवकनछे । 

खरिरद गनुय अगामड सावयजमनक मनयिाविीिा खरिरद व्यवस्था भए बिोन्जिको मनम्न खरिरद सम्बधि तयारी 
काययिरु गरीनेछ: 

 खरिरद आवश्यकताको पविचान, आपूमतयकतायको उपिब्ता, अन्घल्ि वषयिरुिा भएको सिान प्रकृमतको 
खरिरद प्रवियाको अध्ययन, खरिरदको वववरर्, परिरिार् र क्षेत्र, खरिरद सिूििा ववभाजन वा प्याकेज मनिायर्, 
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खरिरदको आमथयक स्रोत र रकिको पविचान, खरिरद ववमिको छनौट, बोिपत्र योग्यता वा पूवय योग्यताको 
कारबािीको आवश्यकता आदद। 

 खरिरद कायय प्रकृमत अनसुार आपूमतयकताय, मनिायर् व्यावसायी, परािर्यदाता, गैर सरकारी संस्था वा सेवा 
प्रदायकको योग्यताको आिारिा छुट्टाछुटै्ट िौजदुा सून्च तयार गने। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे खरिरद तयारी काययको न्जम्िेवारी तोक्न।े 

िािसािान, मनिायर् कायय वा सेवा आदद खरिरद गनुय अन्घ मनम्न कायय गरीनेछ: 
 िािसािान, मनिायर् कायय वा सेवा आददको स्पेमसवफकेर्न, योजना, नक्र्ा, मडजाइन, ववर्ेष आवश्यकता 

वा अधय वववरर्िरु तयार गरीनेछ। 

 सम्बन्धित िािसािान, मनिायर् कायय वा सेवाको वस्तगुत प्राववमिक तथा गरु्स्तरजधय ववर्ेषता र कािको 
आिारिा वववरर् तयार गरीनेछ। 

 वववरर्िा िािसािान, मनिायर् कायय वा सेवाको खास ब्राण्ड, टे्रडिाकय , नाि, पेटेण्ट, मडजाइन, प्रकार आदद 
ववर्ेषतािरु स्पि रुपिा बनु्झने गरी उल्िेख गरीनछे।तर, प्रमतस्पिीिाई सीमित गने गरी उत्पमत वा 
उत्पादकको नाि र खास प्रकारको वववरर्, आिार, सङे्कत वा र्ब्दविी उल्िेख गरीन ेछैन। 

4. खरिरद काययको आवश्यक व्यवस्था तथा तयारी सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी खरिरद इकाइ प्रिखुको िनुछे। 

5. खरिरद काययको आवश्यक व्यवस्था तथा तयारी काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतबाट िनुेछ। 

 

१२.२ िागत अनिुान सम्बधि मनयधत्रर्: 
1. िागत अनिुान सम्बधिी मनयधत्रर् सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 िागत अनिुान तयार गरेर िात्र िािसािान, मनिायर् कायय र सेवा खरिरद कायय गरीनछे। 

 िािसािान, मनिायर् कायय र सेवा खरिरदको िागत अनिुान तयार गदाय खरिरद ऐन, मनयिाविीिा तोके 
बिोन्जिको काययवविी परुा गरीनेछ। 

2. िागत अनिुान सम्बधि मनयधत्रर् संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 िािसािान, मनिायर् कायय र सेवा खरिरदको िामग िागत अनिुान तयार नगरीन।े 

 िागत अनिुान तयार गने जनर्न्क्तिा दक्षताको अभाव। 

 िागत अनिुान तयार गदाय खरिरद मनयिाविीको प्राविान बिोन्जि नगरीन।े 

 तोवकएको दरभाउ, नम्सय, दर ववश्लषेर्, काययवविी आददको पािना नगरीन।े 

 प्रविया परुा भएको समुनन्ित नगरी िागत अनिुान स्वीकृत गरीने। 

 अमिकार नभएको अमिकारीबाट िागत अनिुान स्वीकृत गरीने। 

3. िागत अनिुान सम्बधिी मनयधत्रर्िा देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
िािसािान, मनिायर् कायय वा सेवा खरिरद गनुय अन्घ मनम्नानसुार िागत अनिुान तयार गरीनेछ: 

 तोकेको रकि भधदा बढीको िािसािान, मनिायर् कायय र सेवा खरिरद गनुय अन्घ खरिरद ऐन मनयिाविीिा 
उल्िेख भएका ववषय दृविगत गरी अमनवायय रुपिा िागत अनिुान तयार गरीनेछ। 

 कुनै आ.ब.को िामग स्वीकृत भएको िागत अनिुान अनसुार खरिरद कायय नभएिा पमछल्िा आ.ब.िा 
मनयिाविीिा तोकेको प्रविया अपनाई अध्यावमिक गरीनछे। 

 िागत अनिुानको तयारी आधतरिरक जनर्न्क्तबाट गराउने।यदद दक्ष जनर्न्क्तको अभाव भएिा अधय 
मनकायको सियोग मिई तयार गरीनेछ। 
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 खरिरद एकाइ प्रिखुिे खरिरद मनयिाविी अनसुारको काययिरु परुा गरी िागत अनिुान भएको समुनन्ित 
गरी स्वीकृमतको िामग पेर् गनेछ। 

   मनिायर् काययको िागत अनिुान तयार गदाय मनम्नानसुार गरीनेछ: 
 स्वीकृत नम्सय, दर ववश्लषेर्को आिारिा िागत अनिुान तयार गरीनेछ। 

 मनिायर् सािग्रीको दरभाउ, िेन्र्न तथा उपकरर्को भाडा वा कािदारको ज्यािा मनिायरर् गदाय दररेट 
मनिायरर् समिमतिे तोकेको दररेटको आिारिा गरीनेछ । 

 मनिायर् काययको मडजाइन, ड्रईङको जाँच िागत अनिुान तयार गने प्राववमिक भधदा एक ति िामथको 
प्राववमिक वा प्राववमिकिरुको सििुिाई गनय िगाई कुनै त्रटुी भएिा सच्याइनेछ। 

 िािसािानको िागत अनिुान तयार गदाय मनयिाविी अनसुार आफै वा न्जल्िाको अधय सावयजमनक 
मनकायिे सोिी प्रकृमतको खरिरद गदाय िागेको वास्तववक िागत, स्थानीय बजार वा अधय बजारको 
प्रचमित दरभाउ र सािान आपूमतय अनिुामनत ढुवानी खचय, उद्योग वान्र्ज्य सङ्घिे जारी गरेको दररेट 
आदद िाई आिार मिइनेछ। 

 परािर्य सेवाको िागत अनिुान तयार गदाय खरिरद मनयिाविी अनसुार तोकेको नम्सय, सम्बन्धित परािर्य 
सेवाको कायय क्षेत्रगत र्तय, परािर्यदाताको जनर्न्क्तको पारिरश्रमियक, भ्रिर्, सञ्चािन खचय, तामिि गोष्ठी 
आदद खचयिाई ध्यान ददइनछे। 

 अधय सेवा तफय को सवारी सािन, िेन्र्नरी औजार आदद भाडािा मिन,े िािसािान िियत सम्भार र घर 
भाडा र सेवा करार आददको िागत अनिुान तयार गदाय खरिरद मनयिाविीिा उल्िेन्खत काययवविी र 
आिार परुा गरी गरीनेछ। 

 िागत अनिुान जाँच तथा स्वीकृत गने अमिकारीिे तोवकएको आिारबाट िागत अनिुान तयार भएको 
समुनन्ित गरीनेछ। 

 अमिकार प्राप्त अमिकारीिे तयारीको प्रविया परुा भएको समुनन्ित गरी िागत अनिुान स्वीकृत गनेछ। 

4.िागत अनिुान तयारी र सो को मनयधत्रर् सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी खरिरद इकाइ प्रिखुको िनुेछ। 

5. िागत अनिुान मनयधत्रर् काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतबाट िनुेछ। 

 

१२.३ खरिरद ववमि सम्बधिी मनयधत्रर्: 
1. खरिरद ववमि सम्बधिी मनयधत्रर्िा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 खरिरद कानून बिोन्जि तोवकएको खरिरद ववमि छनौट तथा प्रवकया परुा गरेर िात्र खरिरद कायय गरीनछे। 

2. खरिरद ववमि सम्बधिी मनयधत्रर्िा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 खरिरद कानूनिा तोके बिोन्जिको आवश्यक खरिरद ववमि छनौट नगने। 

 प्रमतस्पिी सीमित िनुे गरी खरिरद कायय टुिा टुिा पारी खरिरद गरीन।े 

 आवश्यक व्यवस्था नभए तापमन खरिरद प्रकृया र्रुु गरीन।े 

3. खरिरद ववमि सम्बधिी मनयधत्रर् व्यवन्स्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 िािसािान, मनिायर् कायय, सेवा खरिरद तथा परािर्यसेवा खरिरद गने कायय सावयजमनक खरिरद ऐन 

मनयिाविीिा तोवकए बिोन्जि खरिरद िूल्यको आिारिा बोिपत्र, मसिवधद दरभाउपत्र, सोझै खरिरद, 

उपभोक्ता समिमत, अिानत िगायतका तोवकएको खरिरद ववमि छनौट गरी खरिरद कायय गरीनेछ। 
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 कानूनद्वारा कर निाग्न ेकर छुट भएको रकिसम्ि वा दगुयि के्षत्र भनी तोकेको न्जल्िाको खरिरद कायय 
बािेक स्थयी िेखा नम्बर र िूल्य अमभवृवि कर दताय प्रिार्पत्र प्राप्त गरेका व्यन्क्त, फिय, संस्थाबाट खरिरद 
गरीनेछ। 

 िािसािान, मनिायर् कायय र सेवा खरिरद कायय गदाय प्रमतस्पिाय सीमित िनुे गरी टुिा टुिा पारी खरिरद 
गरीने छैन। 

 खरिरदको िामग आवश्यक बजेट र मनिायर्स्थिको व्यवस्था नभई खरिरद सम्बधिी काि कारबािी र्रुु 
गरीने छैन। 

 खरिरद गदाय नेपाििा उत्पाददत िािसािानिाई प्राथमिकता ददइनेछ। 

 खरिरद एकाइ प्रिखु र िेखा प्रिखुिे कायायियको खरिरद प्रकृया मनयिानसुार भएको बारे मनरधतर 
सपुरिरवेक्षर् गरीनेछ । 

4. खरिरद ववमि र सो को मनयधत्रर् सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी खरिरद इकाइ प्रिखुको िनुेछ। 

5. खरिरद ववमि सम्बधिी मनयधत्रर् काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतबाट िनुेछ।  

 

१२.४ बोिपत्र सम्बधिी मनयधत्रर् काययववमि: 
1.बोिपत्र सम्बधिी मनयधत्रर् काययववमि सम्बधिी देिाका मनमत अविम्वन गरीनेछ: 

 बोिपत्र सम्बधिी तोवकएको प्रविया, चरर् र काययवविी पािना गरीनेछ। 

 बोिपत्र आह्वान गदाय तोवकए बिोन्जिको खरिरद कागजात तथा र्तय छनौट गरी सूचना आह्वान गरीनेछ। 

 बोिपत्र आह्वान सूचना कानूनिे तोवकए बिोन्जि प्रकार्न गरीनेछ। 

 बोिपत्र खोल्न, परीक्षर् गने कायय कानूनद्वारा तोवकए बिोन्जि गरीनेछ। 

 खरिरद कानून बिोन्जि बोिपत्रको िूल्याङ्कन गराई वोिपत्र स्वीकृत गरीनेछ। 

2.बोिपत्र सम्बधिी मनयधत्रर् काययववमि संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 बोिपत्र सम्बधिी चरर्बद्ध प्रविया तथा काययवविी पािना नगरीने। 

 खलु्िा र भेदभाव रिीत वोिपत्र प्रविया नअपनाइन।े 

 स्वीकृत बोिपत्र सम्बधिी कागजात तथा र्तयिरु छनौट नगरी बोिपत्र आह्वान गरीन।े 

 बोिपत्रको सूचना सावयजमनक निनुे। 

 बोिपत्रको सूचना तोवकएको कायायियको वेबसाइटिा नरान्खन।े 

 बोिपत्र खोल्ने परीक्षर् गने कायय ऐनको प्राविान बिोन्जि नगरीने। 

 बोिपत्रको िूल्याङ्कन तोवकए बिोन्जि समिमतबाट निनु।े 

 बोिपत्र स्वकृमत तोवकएको तिको अमिकारीबाट नगरीन।े 

 बोिपत्र स्वीकृत गदाय कायय प्रकृया परुा नगरीन।े 

3.बोिपत्र सम्बधिी मनयधत्रर् काययववमि व्यवन्स्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
िािसािान, मनिायर् कायय वा सेवा आदद वोिपत्रद्वारा खरिरद गदाय मनम्न कायय गरीनछे: 

 तोवकए बिोन्जि रकि वा खरिरद प्रकृमत अनसुार बोिपत्रको प्रकृया, चरर् र पूवय योग्यता सम्बधिी 
प्रवियािरु अविम्वन गरीनेछ। 

 बोिपत्र सम्बधिी आवश्यक कागजात र काययवविी अपनाई बोिपत्र आह्वान गरीनछे। 

 योग्य बोिपत्रदातािाई ववना भेदभाव खरिरद प्रवियािा सिभागी िनुे सिान अवसर प्रदान गरीनेछ। 
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 न्जम्िेवार अमिकृत र खरिरद एकाई प्रिखुिे वोिपत्र प्रकृयावारे समुनन्ित गरी वोिपत्र कायय अन्घ 
वढाइनेछ। 

 खरिरद सम्झौता छनौट गदाय सावयजमनक खरिरद अनगुिन कायायियबाट जारी भएको निूना बोिपत्र सम्बधिी 
कागजातिाई आिार मिइनछे। 

 सावयजमनक खरिरद अनगुिन कायायियबाट निूना कागजात जारी नभएको अवस्थािा आफूिाई आवश्यक 
परेको खरिरद काययको सम्झौता सवितको कागजात तयार गरीनेछ। 

 खरिरद एकाइ प्रिखुिे बोिपत्र आह्वान गनुय अगावै उपयकु्त बोिपत्र सम्बधिी कागजात छनौट गरीएको 
समुनन्ित गरी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतबाट स्वीकृत गराइने। 

 खरिरद मनयिाविीिा उल्िेखत कुरािरु खिुाई बोिपत्र वा पूवय योग्यता मनिायरर्को प्रस्ताव आह्वानको 
सूचना र राविय दैमनक पत्र पमत्रकािा प्रकार्न गरीनछे। 

 अधतराविय स्तरको बोिपत्रको िकिा अधतराविय सञ्चार िाध्ििा सिेत प्रकार्न गरीनेछ। 

 बोिपत्रको सूचना स्थानीय तिको वेबसाइटिा रान्खनछे। 

 बोिपत्रको सूचना सावयजमनक खरिरद अनगुिन कायायियको वेबसाईटिा राख्न सवकनछे। 

 खरिरद एकाइ प्रिखुिे उक्त बिोन्जि सञ्चार िाध्यिबाट सूचना प्रकान्र्त गराउनेछ। 

 न्जम्िेवार अमिकृत र खरिरद एकाइ प्रिखुिे मनयिाविीको व्यवस्था पूरा भएको समुनन्ित भए पमछ वोिपत्र 
कायय अन्घ वढाउनेछ। 

वोिपत्र खोल्दा र परीक्षर् गदाय मनम्न कायय गरीनेछ: 
 बोिपत्र पेर् गने अन्धति मिमत र सिय सिाप्त भएको िगतै्त सोिी ददन बोिपत्र सम्बधिी कागजातिा 

उन्ल्िखत सिय र स्थानिा तोवकए बिोन्जि प्रवियािरु अपनाई बोिपत्रिरु खोमिनछे। 

 खोमिएको बोिपत्र सम्बधिी कागजातिा जिानत रकि (ववड बण्ड) र आवश्यक कागजात पेर् भएको 
यवकन गरी िचुलु्क तयार गरीनेछ। 

 उपिब्ि भएसम्ि बोिपत्र दाता, मनजका प्रमतमनमि वा नन्जकको कायायियको प्रमतमनमिको सिभामगता 
गराइनेछ। 

बोिपत्र स्वकृमतिा मनम्न काययववमि अपनाइनछे: 
 खरिरद कानून बिोन्जि ग्राह्य वा योग्य बोिपत्रिरु िूल्याङ्कन प्रवियािा सिावेर् गरी बोिपत्र िूल्याङ्कन 

समिमतबाट िूल्याङ्कन गराइनछे। 

 बोिपत्रको िूल्याङ्कन गदाय सोको आिार र तरिरका सिेत खलु्ने गरी समिमतबाट प्रमतवेदन प्राप्त गरीनछे। 

 समिमतको मसफारिरसिा धयूनति  िूल्यवङ्कत सारभतू रुपिा प्रभावग्रिी बोिपत्र अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट 
खरिरद कानून बिोन्जि स्वीकृत गरीनेछ। 

 बोिपत्र छनौट भएको बोिपत्रदातािाई बोिपत्र स्वीकृत गने आर्यपत्र ददइनछे। 

 तोवकएको सियमभतै्र बोिपत्र िूल्याङ्कन प्रविया सम्पन्न गरीनेछ। 

 खरिरद र्ाखा प्रिखुिे खरिरद प्रकृया पूरा भएको समुनन्ित गरी स्वीकृत गराउनेछ। 

4.बोिपत्र काययववमि र सो को मनयधत्रर् सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी खरिरद इकाइ प्रिखुको िनुछे। 

5.बोिपत्र काययववमि र सो को मनयधत्रर् काययियको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतबाट िनुेछ। 

 

१२.५ खरिरद काययिा सूचना प्रववमिको प्रयोग: 
 1.खरिरद काययिा सूचना प्रववमिको प्रयोग सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनछे: 
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 खरिरद सम्बधिी तथ्याङ्क तथा सूचनािरु एवि कागजात कम्प्यूटर प्रर्ािीिा अध्यावमिक गरी रान्खनेछ। 

 कानूनद्वारा तोवकए बिोन्जि ववद्यतुीय सञ्चारको िाध्यिबाट खरिरद कारवािी गरीनछे। 

 खरिरद सम्झौता गदाय तोवकए बिोन्जिको आवश्यक प्रविया परुा गरीनेछ। 

2.खरिरद काययिा सूचना प्रववमिको प्रयोग संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्न ेदेन्खधछ:  

 खरिरद सम्बधिी तथ्याङ्क  सूचना एवि ्कागजात तोवकएको कम्प्यूटर प्रर्ािीिा नरान्खन ेर अध्यावमिक 
नगरीने। 

 तोवकए बिोन्जि ववद्यतुीय सञ्चारको िाध्यिबाट खरिरद सम्बधिी कारवािी नगरीन।े 

 खरिरद सम्झौता गने कायय तोवकए बिोन्जि नगरीने। 

 काययसम्पादन जिानत नमिन।े 

 तोवकएको अवस्थािा जिानत जफत नगरीने। 

3.खरिरद काययिा सूचना प्रववमिको प्रयोग व्यवन्स्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 खरिरद एकाइ प्रिखुिे खरिरद सम्बधिी कागजात, तथ्याङ्क, सूचना (खरिरद योजना तयारी, खरिरद आवश्यकताको, 

मनिायरर्  आपूमतयकतायको िौजदुा सूची, िागत अनिुान तथा खरिरद कागजात तयार गने, खरिरद प्याकेज 
मनिायरर् गने, स्पेन्र्वफकेर्न तोक्ने आदद) तयार गनय तोवकएको सफ्टवेयर वा कम्प्यूटर प्रर्ािी उपयोग 
गने सरुन्क्षत तथा अध्यावमिक रुपिा राख्न ेप्रवधि गरीनछे। 

 ववद्यतुीय िाध्यिबाट खरिरद कारवािी गदाय सावयजमनक खरिरद अनगुिन कायायियको आमिकारिरक ववद्यतुीय 
खरिरद प्रर्ािीिा आवद्ध भई सो पोटयििा दताय भई खरिरद कारोबार सञ्चािन गरीनेछ। 

 सावयजमनक खरिरद ऐन मनयिाविी बिोन्जि तोवकएको रकिभधद बढीको मनिायर् कायय वा िािसािान तथा 
परािर्य सेवा खरिरद गदाय अमनवायय रुपिा ववद्यतुीय खरिरद प्रर्ािीबाट गरीनेछ। 

खरिरद सम्झौता गदाय मनम्न मनयधत्रर् प्रकृया अपनाइनेछ: 
 फुटकर खरिरद बािेकको खरिरद सम्बधििा खरिरद ऐन मनयिको अमिनिा रिी खरिरद सम्झौता गरीनेछ। 

 खरिरद सम्झौता गदाय खरिरद कागजातिा उल्िेखत र्तयिरु सिावेर् गरीनछे। 

 खरिरद सम्झौता गनुय अन्घ खरिरद ऐन बिोन्जि तोवकएको ढाँचाको काययसम्पादन जिानत मिइनछे। सम्झौता 
गनेिे सम्झौता बिोन्जि काि र्रुु नगरेिा, बीचैिा छोडेिा वा सम्झौता बिोन्जि कािको प्रगमत नगरेिा 
खरिरद कानून बिोन्जि कारवािी गरी सम्झौता अधत गरी प्राप्त काययसम्पादन जिानत जफत गरीनेछ। 

 सम्झौताको र्तयिा व्यवस्था भए बिोन्जि िात्र परिरचािन पेश्की (िोवविाईजेसन एडभाधस) बैंक जिानत 
अमग्रि रुपिा मिई िात्र ददइनेछ। 

 बैक जिानतको म्याद मनयधत्रर् खाता राखी मनयमित मनगरानी गरी म्याद सिाप्त निुँदै नववकरर् गराइनछे। 

4. खरिरद काययिा सूचना प्रववमिको प्रयोग सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी खरिरद इकाइ प्रिखु र सूचना प्रववमि 
अमिकृतको िनुेछ। 

5. खरिरद काययिा सूचना प्रववमिको प्रयोग काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतबाट िनुेछ। 

 

१२.६ मसिबधदी दरभाउपत्र र सोझै खरिरद: 
1.मसिबधदी दरभाउपत्र र सोझै खरिरद सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 मसिबधदी दरभाउपत्रबाट खरिरद गदाय खरिरद कानूनिा तोवकएको प्रकृया परुा गरीनेछ। 

 सोझै खरिरद सम्बधिी कायय तोवकए बिोन्जिको अवस्थािा िात्र गरीनेछ। 

2.मसिबधदी दरभाउपत्र र सोझै खरिरद संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
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 खरिरद कानूनको दरभाउपत्र सम्बधिी काययवविी पािना नगरीने। 

 दरभाउपत्रको सूचना तोवकए बिोन्जि सावयजमनक निनुे। 

 सोझै खरिरद गदाय खरिरद ऐन मनयिाविीको आवश्यक प्रविया पािना नगरीन।े 

३.मसिबधदी दरभाउपत्र र सोझै खरिरद व्यवन्स्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
  मसिबधदी दरभाउपत्रबाट खरिरद गदाय मनम्न मनयधत्रर् अपनाइनछे: 

 खरिरद ऐन मनयिाविीिा तोवकए बिोन्जि २० िाख रुपैंयाको रकिगत सीिामभत्र रिी िात्र िािसािान, 

मनिायर् कायय वा अधय सेवा मसिबधदी दरभाउपत्रद्वारा खरिरद गरीनेछ। 

 मसिबधदी दरभाउपत्र िाग गनुय अन्घ खरिरद गने िािसािान, मनिायर् कायय वा सेवाको स्पेमसवफकेर्न, 

गरु्स्तर परिरिार्, आपूमतयका र्तयिरु र सिय तथा आवश्यक कुरािरु खिुाई दरभाउपत्र फाराि तयार 
गरीनेछ। 

 मसिबधदी दरभाउपत्रको आह्वानको सूचना राविय वा स्थानीय स्तरको पत्रपमत्रकािा तोवकएको अवमि 
ददई सूचना प्रकार्न गरीनेछ। 

 मनिायर् कायय, िािसािान वा परािर्य सेवाको सोझै खरिरद गने कायय सावयजमनक खरिरद ऐन मनयिाविीिा 
उल्िेन्खत रकिगत सीिामभत्र रिी तोवकएको अवस्था वा ववर्षे परिरन्स्थतीिा िात्र गरीनेछ। 

 सोझै खरिरद गनुय पदाय  िौजदुा सूचीिा रिेका कम्तीिा तीनवटा आपूमतयकताय वा सेवा प्रदायकबाट प्रस्ताव 
मिएर िात्र खरिरद गरीनेछ। 

 सोझै खरिरद गदाय एक आमथयक वषयिा खरिरद कानूनिे तोकेको रकि भधद बढी रकि िनुे गरी एउटै 
व्यन्क्त, फिय, कम्पनी वा संस्थाबाट पटक पटक खरिरद गरीने छैन। 

 सोझै खरिरदका िामग आपूमतयकताय वा सेवा प्रदायकको िौजदुा सूची अद्यावमिक गरीनछे। 

4. मसिबधदी दरभाउपत्र र सोझै खरिरद सम्बधि प्रिखु न्जम्िेवारी खरिरद इकाइ प्रिखुको िनुेछ। 

5. मसिबधदी दरभाउपत्र र सोझै खरिरद सम्बधिी काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतबाट िनुछे। 

 

१२.७ अधय खरिरद प्रकृया सम्बधि मनयधत्रर् काययववमि: 
1.अधय खरिरद प्रकृया सम्बधि मनयधत्रर् काययववमि सम्बधििा देिायका मनमत अविम्वन गरीनेछ: 
 उपभोक्ता समिमत, गैरसरकारी संस्था र अिानतबाट खरिरद कायय गराउँदा कानूनिा तोवकएको अवस्थािा 

िात्र गराउन ुपने। 

2.अधय खरिरद प्रकृया सम्बधिी मनयधत्रर् काययववमि संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 खरिरद कानून ववपरिरत उपभोक्ता समिमत वा िाभग्रिी सिदायबाट कायय गराउने। 

 उपभोक्ता समिमतिे ठेकेदारबाट काि गराउन।े 

 समिमतिा गैर उपभोक्ता संिग्न िनुे। 

3.अधय खरिरद प्रकृया सम्बधि मनयधत्रर् काययववमि व्यवन्स्थत बनाउन दिाय उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
  यस खरिरदिा मनम्न मनयधत्रर् प्रकृया अपनाउनःे 
 उपभोक्ता समिमत वा िाभग्रिी सिदुायबाट मनिायर् कायय गराउँदा काििा मितव्यवयता, गरु्स्तरीयता वा 

ददगोपना अमभवृवद्ध िनुे वा परिरयोजनािे रोजगारीको सजृना गने र िाभग्रिी सिदुायिाई सिभागी गराउन े
वा सािाधय प्रकृमतको साना र िियत सम्भारको काि िात्र खरिरद ऐन मनयिाविी बिोन्जि तोवकएको 
रकिमभत्र रिी गराइनेछ। 

 उपभोक्ता समिमतिे पािना गने आचारसंविताको मनिायर् र सोको पािनािा कडाइ गरीनेछ। 
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 सम्पादन गरेको कािको अनगुिन र िूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाइनछे। 

 काययरत जनर्न्क्तबाट गनय नसवकन ेजनचेतना सम्बधिी अमभिनु्खकरर्, तामिि, सवमिकरर्, िूि प्रवािीकरर् 
जस्ता कायय स्पि कारर् र औन्चत्य खिुाई गैरसरकारी संस्थाबाट गराइनछे। 

 सािाधय प्रकृमतको िियत सम्भार, सानामतना मनयमित कायय वा सरसफाई जस्ता कायय अिानतबाट गनय एक 
ति िामथको अमिकारीको पूवय स्वीकृमत मिइनछे। 

 उपरोक्त काि गराउने सम्बधिी खरिरद कानूनको प्राविान पािना गरीनछे। 

4. अधय खरिरद प्रकृया मनयधत्रर् काययववमि सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी खरिरद इकाइ प्रिखुको िनुछे। 

5. अधय खरिरद प्रकृया सम्बधिी मनयधत्रर् काययववमि काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतबाट िनुछे। 

 

१२.८ खरिरद काययको परीक्षर् तथा भकु्तानी मसफारिरस सम्बधिी मनयधत्रर्: 
1. खरिरद काययको परीक्षर् तथा भकु्तानी मसफारिरस सम्बधिी मनयधत्रर् सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन 
गरीनेछ: 

 मनिायर् कायय र िािसािान तोवकए बिोन्जि जाँच गरेर िात्र स्वीकार गनुय पने। 

 मबि ववजकको भकु्तानी खरिरद ऐन, मनयिाविी र सम्झौतािा तोवकएको काययवविी परुा भएपमछ िात्र 
ददनपुने। 

2. खरिरद काययको परीक्षर् तथा भकु्तानी मसफारिरस सम्बधिी मनयधत्रर् देिायका जोन्खििरु रिन सक्न ेदेन्खधछ: 
 मनिायर् कायय र िािसािानको जाँच प्रविया पूरा नगरी स्वीकार गरीन।े 

 खरिरद सम्बधिी आवश्यक कागजात तथा प्रवियािरु परुा नगरीने। 

 प्रकृया परुा नभए तापमन भकु्तानीको मसफारिरस ददइने। 

3. खरिरद काययको परीक्षर् तथा भकु्तानी मसफारिरस सम्बधिी मनयधत्रर् व्यवन्स्थत बनाउन देिायका उपायिरु 
अविम्वन गरीनछे: 
 आपमुतय गरीएका िािसािान सम्झौतािा उल्िेखत स्पेमसवफकेर्न र गरु्स्तर बिोन्जिको भए नभएको 

अमनवायय रुपिा मनरीक्षर् वा परीक्षर् गने गराइनेछ। 

 सम्पन्न मनिायर् कायय, आपमुतय भएको िािसािान वा प्रदान गरीएको सेवा स्वीकार गदाय खरिरद मनयिाविी 
बिोन्जिका कुरा सिावेर् गरी कायय स्वीकार प्रमतवेदन तयार गने गराइनेछ। 

खरिरद काययको भकु्तानी गदाय मनम्न मनयधत्रर् प्रकृया अपनाइनेछ: 
 खरिरद सम्बधिी मबि/ववजकको भकु्तानी दददा खरिरद सम्झौताको अिीनिा कायय वा सम्झौता र करारका 

र्तय परुा भएको यवकन गरी िात्र मसफारिरस गरीनछे। 

 रमनङ मबि वा अधय कुनै वविको भकु्तानी गदाय सम्बन्धितबाट खरिरद सम्झौता बिोन्जि आवश्यक कागजात 
पेर् गनय िगाइनछे  

 पेर् भएको मबि मबजक र कागजात सम्बन्धित अमिकारीिे तोवकएको अवमिमभत्र नै भकु्तानीको िामग 
मसफारिरस गरीनेछ। 

 न्जम्िेवार अमिकारीिे प्रकृया परुा भएको समुनन्ित गरी भकु्तानी स्वीकृत गने सम्बन्धित र्ाखािे आवश्यक 
प्रविया परुा भएको समुनन्ित गरीनेछ। 

4. खरिरद काययको परीक्षर् तथा भकु्तानी मसफारिरस सम्बधिी मनयधत्रर् प्रिखु न्जम्िेवारी खरिरद इकाइ प्रिखुको        
िनुेछ। 
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5. खरिरद काययको परीक्षर् तथा भकु्तानी मसफारिरस सम्बधिी मनयधत्रर् काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय 
अमिकृत र सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

 परिरच्छेद-13 

प्रमतवद्ध खचय तथा भकु्तानी ददन बाकँी विसावको मनयधत्रर् 

 

1. प्रमतवद्ध खचय तथा भकु्तानी ददन बाँकी विसावको मनयधत्रर् सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनछे: 
 ववत्तीय स्रोतको बवियगिन िनु ेप्रमतवद्ध खचय दावयत्वको पविचान गरीनेछ। 

 आधतरिरक तथा वैदेन्र्क ऋर् दावयत्वको पविचान गरीनछे। 

 कानूनी व्यवस्था वा मनर्यय बेगर आमथयक दावयत्व सजृना गने र बजेट भधदा बढी खचय िनुे गरी 
दावयत्व सजृना गने कायय गरीने छैन। 

 आगािी वषयको बजेट तयार गदाय सजृना भएका प्रमतवद्ध दावयत्व तथा भकु्तानी ददन बाँकी 
विसाविाई सिावेर् गरीनेछ। 

 प्रमतवद्ध खचय तथा भकु्तानी बाँकी रकि वावषयक काययिििा सिावेर् भएको आिारिा िात्र भकु्तानी 
ददइनेछ। 

2. प्रमतवद्ध खचय तथा भकु्तानी ददन बाँकी विसावको मनयधत्रर् संदभयिा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने 
देन्खधछ: 

 ववत्तीय स्रोतको बवियगिन िनु ेप्रमतवद्ध खचय दावयत्वको पविचान नगरीन।े 

 ऋर् दावयत्वको पविचान उपयकु्त वकमसििे नगरीन।े 

 ऋर्को सावँा व्याज भकु्तानीको िेखा नरान्खन।े 

 प्रमतवद्ध खचय दावयत्वको िेखा नरान्खने। 

 प्रमतवद्ध खचय दावयत्वको िेखा तोवकए बिोन्जिको ढाँचािा नरान्खने। 

 कानूनी व्यवस्था वा मनर्यय बेगर आमथयक दावयत्व पने ववषयिा मनर्यय मिन।े 

 बजेटको सीिाभधदा बढी खचय गरी अको वषयिाई दावयत्व सजृना गने। 

 प्रमतवद्ध खचय तथा भकु्तानी बाँकी रकि वावषयक बजेट तयार गदाय सिावेर् नगरीने। 

 वावषयक बजेट तथा काययिििा सिावेर् नभएको प्रमतवद्ध खचय तथा ववगतको काययिि खचय  
भकु्तानी ददन।े 

3. प्रमतवद्ध खचय तथा भकु्तानी ददन बाँकी विसावको मनयधत्रर् व्यवन्स्थत बनाउन देिायका उपायिरु 
अविम्वन गरीनछे: 
आमथयक कारोवार सञ्चािन सम्बधििा तोवकएको रकि भधदा िामथका मनम्न बिोन्जिको खचयिरु प्रमतवद्ध खचय 
दावयत्वको रुपिा सिावेर् गरीनेछ: 

 िािसािान वा सेवा प्राप्त भई सकेको वा सम्झौता र करार अनरुुप भकु्तानी ददन पने रकि, 

 खरिरद सम्झौता र करार गरे वापत प्राप्त िनु ेिािसािान, मनिायर् कायय तथा सेवा वापत मसजयना 
भएको दावयत्व वा प्रमतवद्ध रकि, 

 कुनै सम्झौता बापत प्रत्येक वषय बझुाउन ुपने र्लु्क दस्तरु वापतको रकि, 

 खरिरद सम्झौता वा कायायदेर् बिोन्जि मतनुयपने गरी सजृना भएको परुस्कार, क्षमतपूमतय जस्ता रकि। 

आधतरिरक तथा बबैदेन्र्क ऋर् सम्बधिी सम्झौतािरुको अध्यावमिक रुपिा अमभिेख रान्खनेछ: 
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 आधतरिरक तथा बैदेन्र्क ऋर् सम्झौतािा उल्िेन्खत भकु्तानी तामिका बिोन्जि मतनुयपने साँवा व्याज 
तथा अधय खचय िगायतको दावयत्व रकििरुको पविचान गरी विसावको तोवकए बिोन्जि िेखा 
रान्खनेछ। 

 प्रमतवद्ध खचय दावयत्वको िेखा अमनवायय रुपिा रान्खनेछ। 

 प्रमतवद्ध खचय दावयत्वको िेखा तोवकए बिोन्जिको ढाँचािा राख्न ेव्यवस्था मििाइनेछ। 

 िेखा अध्यावमिक रुपिा राखी सोको आिारिा ववत्तीय वववरर् तयार गरी प्रिखु प्रर्ासकीय 
अमिकृतबाट प्रिान्र्त गराई राख्न ेव्यवस्था गरीनेछ। 

 तोवकए बिोन्जिको प्रमतवेदन सम्बन्धित मनकायिाई उपिव्ि गराइनछे। 

 पदामिकारी र कियचारीिरुिाई कानून मनयिद्वारा तोवकएको सवुविा िात्र प्रदान गने।कानूनद्वारा 
तोवकएकोभधदा बढी िनुे गरी थप सवुविा ददने वा साववकको सवुविा वृवद्ध िनुे गरी थप आमथयक 
दावयत्व व्यिोदाय अमनवायय रुपिा आवश्यक कानून संर्ोिन वा कानून बिोन्जि मनर्यय गराइनछे। 

 न्जम्िेवार अमिकारीिे चािू आमथयक वषयको स्वीकृत बजेट, काययििको आिारिा िात्र खचय गने र 
बजेटिे नखाम्ने गरी बढी खचय िनुेगरी आगािी वषयको िामग दावयत्व सजृना गरीने छैन। 

 ववर्ेष कारर् एवि ्परिरन्स्थतीवर् बजेट भधदा बढी खचय भएिा यस्तो कारर् खोिी मनर्यय गराई 
खचयको मबि भपायई बिोन्जिको रकि खिुाई भकु्तानी ददन बाँकीको खाता तथा कच्चावारी सवित 
प्रिान्र्त गरी रान्खनेछ। 

आगािी आ.ब.को बजेट तथा काययिि तयार पादाय मनम्न अनसुारको प्रमतवद्ध दावयत्व र भकु्तानी 
ददन बाँकी रकििरु सिावेर् गरीनेछ: 

 मनिायर् ठेक्का सम्झौता अनसुार भकु्तानी ददनपुने गरी दावयत्व सजृना भएका पेश्की, िूल्यवृवद्धृ 
रकििरु, 

 स्थानीय तििे ददनपने ुय क्षमतयपूमतय,  िअुब्जािरु, 

 आधतरिरक तथा वाह्य ऋर्को साँवा ब्याज वापत मतनुयपने रकििरु, 

 प्रर्ासमनक तथा कियचारी खचय वापत भकु्तानी दावयत्व बाँकी रिेको रकििरु, कायायियिे अधय 
मनकायिाई मतनय बाँकी रिेको रकििरु, 

 कर तथा गैर कर, भधसार, र्लु्क वापत मतनुयपने रकििरु आदद। 

 चािू वषयिा सनय आएको प्रमतवद्ध खचय दावयत्व तथा ववगत वषयको भकु्तानी बाँकी रकििरू देिाय 
बिोन्जि िात्र भकु्तानी ददनेः 
o चािू स्वीकृत वावषयक बजेट तथा काययिििा सिावेर् भएको ववगतको काययिि खचयिरु, 

o प्रिान्र्त दावयत्व विसाव वा भकु्तानी ददन बाँकीको खाता तथा कच्चावारी ि.िे.प.फां.नं.२११ 
िा सिावेर् भएको रकििरु, 

 ववगतको प्रमतवद्ध दावयत्व रकि वापत मतनुयपने दस्तरु तथा व्याजको विसाव गरी भकु्तानी गरीनेछ। 

4. प्रमतवद्ध खचय तथा भकु्तानी ददन बाँकी विसावको मनयधत्रर् सम्बधििा प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय 
अमिकृत र आमथयक प्रर्ासन प्रिखुको िनुछे। 

5. प्रमतवद्ध खचय तथा भकु्तानी ददन बाँकी विसावको मनयधत्रर् सम्बधिी काययको अनगुिन काययपामिका र 
सरु्ासन समिमतबाट िनुछे। 
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परिरच्छेद-14 

आकन्स्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा खचय मनयधत्रर् 

 

१४.१ आकन्स्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा खचय मनयधत्रर्: 
1. आकन्स्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा खचय मनयधत्रर् सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन  

    गरीनेछ: 
 आपतकािीन कायय तथा ववपद्को व्यवस्थापन गनय आवश्यक संगठनात्िक संरचना तथा कोषको 

व्यवस्था गरीनेछ। 

 आपतकािीन कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बधिी कायय गदाय सङ्घीय तथा प्रदेर्का सम्वद्ध मनकायसँग 
आवश्यक सिधवय कायि गरीनछे। 

 आपतकािीन कायय सञ्चािन केधरिे ववपद् व्यवस्थापनको कायय सञ्चािन गनेछ। 

 ववपद् व्यवस्थापन कोषको खाता सञ्चािन पारदर्ी रुपिा गरीनेछ। 

 आपतकािीन योजना र सेवा सचुारु योजना तयार गरी िागू गरीनेछ। 

2. आकन्स्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा खचय मनयधत्रर् सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्न े
देन्खधछ: 

 आपतकािीन कायय तथा ववपद्को व्यवस्थापन गनय संगठनात्िक संरचनाको व्यवस्था नगरीने। 

 आवश्यक कोषको व्यवस्था तथा काययवविीिरु तयार नगरीने। 

 आवश्यक सिधवय कायि नगरीन। 

 तोवकएको कानून र काययवविीको पािना नगरीने। 

 कोषको आपतकािीन काययसञ्चािन केधरिे तोवकएको काययवविीको पािना नगने। 

 आम्दानी खचय देन्खने गरी अध्यावमिक रुपिा अमभिेख र विसाव नरान्खने। 

 खाता सञ्चािन गदाय पारदन्र्यता कायि नगरीन।े 

 आपतकािीन योजना र सेवा सचुारु योजना तयार नगरीने। 

3. आकन्स्िक कायय तथा ववपद्  व्यवस्थापन काययिा खचय मनयधत्रर् सम्बधििा देिायका उपायिरु अविम्वन 
गरीनेछ: 
आपतकािीन कायय तथा ववपद्को ब्यस्थापन गनय मनम्नानसुारको ब्यस्था गनेः 

 स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन समिमत, वडास्तरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमत र आपतकािीन केधर जस्ता 
आवश्यक संरचनाको ववकास तथा ववपद् व्यवस्थापन र्ाखा वा एकाइ गठन गरी आवश्यक कियचारीको 
प्रवधि गरीनछे। 

 आवश्यक स्रोतसािनको उपिव्िता समुनन्ित गनय प्रचमित कानून बिोन्जिको आकन्स्िक कोष तथा 
ववपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरीनेछ। 

 कोष रकििाई व्यवन्स्थत रुपिा परिरचािन गनय आवश्यक ऐन, मनयि र काययवविीिरु तयार गरी िागू 
गरीनेछ। 

 सङ्घीय तथा प्रदेर्का सम्वद्ध मनकायिरुसँग आवश्यक सम्पकय  तथा सिधवय कायि गरीनेछ। 

 कोष सञ्चािन गने मनदेन्र्का तथा काययवविीिरु तयार गदाय सङघीय तथा प्रदेर् सरकारको िागयदर्यन 
अनरुुप िनुे गरी गरीनेछ। 
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 सङ्घीय तथा प्रदेर् सरकारको सम्वद्ध मनकायिरुसँग सिधवय तथा सम्पकय  कायि राखी ववपद् 
व्यवस्थापन सम्बधिी काययिि तजुयिा र सञ्चािन गरीनेछ। 

 ववपद् व्यवस्थापन सम्बधिी काययको सूचना तथा तथ्याङ्क आदान प्रदान गरीनेछ। 

ववपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चािन सम्बधििा मनम्नानसुार गरीनेछ: 
 ववपद् व्यवस्थापन कोषिा सम्बन्धित ऐन तथा काययवविी अनसुार वजेट िाफय त स्वीकृत रकि, अधय 

स्थानीय तिबाट प्राप्त रकि, कोषिा जम्िा िनु ेगरी सङ्घीय तथा प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त रकि, व्यन्क्त 
वा संस्था आददबाट प्राप्त रकि जम्िा गरीनछे। 

 कोषिा जम्िा िनुे गरी प्राप्त वस्तगुत सिायता तथा सािग्रीिरुको सम्बधििा कोष सञ्चािन काययवविी 
अनसुार प्रचमित िूल्यिा आम्दानी जनाइनेछ। 

 कोषिा जम्िा भएको रकि तथा सािग्रीिरु ववपद् पूवय तयारी, प्रमतकायय तथा पूनयिाभ र पनुस्थायपना 
काययिा परिरचािन गरीनेछ। 

 कोषिा जम्िा भएको रकि तथा सािग्रीिरुको आम्दानी खचय देन्खन ेगरी अध्यावमिक रुपिा अमभिेख 
र विसाव रान्खनछे। 

ववपद् व्यवस्थापनको कायय गदाय सम्बन्धित ऐन तथा काययववमि द्वारा तोवकएको मनम्न काययिरु गरीनेछ: 
 ववपद् व्यवस्थापन समिमतको मनदेर्न तथा सिधवयिा कायय गरीनेछ। 

 प्रभाववत क्षेत्रको ववपद् सम्बधिी सूचना सङ्किन गरीनेछ। 

 ववपद् व्यवस्थापन समिमतको सिधवयिा स्थानीय तििा काययरत सरकारी तथा गैरसरकारी मनकाय, 

नागरीक सिाज र नीन्ज के्षत्रसँग ववपद् प्रमतकायय तथा र्ीघ्र पनुिायभका काययिाई       ववपद् 
प्रमतकायय तथा पनुिायभका काययिाई पारदन्र्य, न्जम्िेवारयकु्त र प्रभावकारी बनाउन तोवकएको सूचना 
व्यवस्थापन सम्बधिी कायय गरीनेछ। 

 केधदिे प्रयोग गने अमभिेख दताय वकताब, िगबकु, सूचना वववरर् फाराि, प्रमतवेदनको निूना आदद 
राविय आपतकािीन कायय सञ्चािन केधद ववपद् व्यवस्थापन कोषको खाता सञ्चािन मनम्नानसुार 
गरीनेछ। 

 कोषको बैक खाता प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत वा मनजिे तोकेको अमिकृत र िेखा 
 प्रिखु वा मनजिे तोकेको कियचारीको सयुंक्त दस्खतबाट गरीनेछ। 

 वस्तगुत सिायता सािाग्रीको मनकासा प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत वा ववपद् व्यवस्थापन र्ाखा प्रिखु 
र न्जधसी र्ाखा प्रिखुबाट गराइनेछ। 

 सािाग्रीको व्यवन्स्थत अमभिेख राखी मनकासा गने वस्तकुो िूल्यिा खचय जनाई अमभिेख रान्खनछे । 

 तोकेको रकि भधद वढी रकिको भकु्तानी ददन ुपदाय बैंक िाफय त गरीनेछ। 

 कोषिाई विज निनुे व्यवस्था मििाई आवमतय कोषको रुपिा सञ्चािन गरीनेछ। तोवकएको रकिभधदा 
कि िौज्दात भएिा सम्पूमतय गदै गइनछे। 

  ववपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चािन मनम्नानसुार गरीनछे: 
 कोषको रकि प्रचमित कानूनको अमिनिा रिी खचय गरीनेछ। 

 कोषिा जम्िा भएको रकि कायायियको मनयमित प्रर्ासमनक खचय व्यिोनय, पदामिकारी तथा कियचारी 
तिव भत्ता तथा भ्रिर् खचय, चधदा उपिार ददनिाई उपयोग गरीनेछैन। 

 कोषको िेखा तोवकएको ढाँचािा राखी सावयजमनक गरीनछे। 
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 कोषको आय व्यय खलु्न ेगरी वावषयक प्रमतवेदन तयार गरी काययपामिका िाफय त गाउँ सभािा पेर् 
गरीनेछ। 

 आपतकािीन योजनािाई वावषयक योजनाको अमभन्न अङ्ग बनाइनेछ। 

 आपतकािीन योजना र सेवा सचुारु योजना तयार गरी िागू गरीनेछ। 

 आवमिक योजना तजुयिा गदाय आपतकािीन योजना सिावेर् गरी वावषयक योजना िाफय त कायायधवयनिा 
ल्याइनेछ। 

 योजना तयारी र कायायधवयनिा अधय स्थानीय ति, प्रदेर् तथा सङ्घीय सरकारका मनकायसँग आवश्यक 
सिकायय र सिधवय गरीनेछ। 

 ववपद्का सियिा अत्यवश्यक सेवा सचुारु गनय आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी कायय सञ्चािन गरीनछे 
। 

४. आकन्स्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा खचय मनयधत्रर् सम्बधििा प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु        
प्रर्ासकीय अमिकृत र आमथयक प्रर्ासन प्रिखुको रिनेछ। 

५. आकन्स्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा खचय मनयधत्रर् सम्बधििा सम्बन्धि काययको अनगुिन 
काययपामिका र सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

१४.२ मनकाय र यधत्र उपकरर्को सञ्चािन तथा व्यवस्थापन: 
१. मनकाय र यधत्र उपकरर्को सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनछे: 

 ववपद् व्यवस्थापनका िामग सरुक्षा मनकाय तथा सरोकारवािा सँग सिधवय गरीनेछ। 

 ववपद् व्यवस्थापन काययिा प्रयोग िनुे वारुर्यधत्र, एम्बिेुधस िगायतका सािनको उन्चत व्यवस्थापन 
गरीनेछ। 

 वारुर्यधत्र  एम्बिेुधस जस्ता सािनिरुको सञ्चािनिा अधय स्थानीय तिसँग िागत साझेदारी गरीनेछ। 

२. मनकाय र यधत्र उपकरर्को सञ्चािन तथा ब्यस्थापन सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 ववपद् व्यवस्थापनिा सरुक्षा मनकाय तथा अधय मनकायसँग आवश्यक सिधवय नगरीन।े 

 खोज उद्धार काययिा सिधवय निनुे। 

 वारुर्यधत्र, एम्बिेुधस तयारी अवस्थािा नरिने। 

 आवश्यक सािन उपकरर्िरु सिधवयत्िक ढङ्गबाट प्रयोग नगरीने। 

 एक्िैिे प्रबधि गदाय िागत बढी भै सम्भाव्य निनुे। 

 एम्बिेुधस जस्ता सािनको दरुुपयोग िनुे। 

३. मनकाय र यधत्र उपकरर्को सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बधििा देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनछे: 
 वाढी, पविरो, आगजनी, भकूम्प, अमतववृि, रोग, ििािारी जस्ता ववपद्को खोज, उद्धार र 

राित ववतरर् काययिा आवश्यक स्रोत सािन जटुाउनको िामग स्थानीय रुपिा उपिब्ि िनु सक्ने सङ्घीय 
तथा प्रदेर् सरकार िातितका सरुक्षा मनकायिरुसँग सम्बधि स्थापत गरीनछे। 

 खोज तथा उद्धार काययिा सङ्घीय तथा प्रदेर् सरकार िातितका उपिब्ि सरुक्षा मनकायिरुसँग आवश्यक 
सियोग िाग गरी तत्काि खोज उद्धार कायय सिधवयात्िक ढङ्गबाट अन्घ बढाइनछे। 

 खोज तथा उद्धार र राित ववतरर् काययिा आफू िातितको नगर प्रिरी तथा तथा स्थानीय सङ्घ संस्था, 
सिदुाय, नागरीक सिाज सिेतको सियोग मिई सिधवयात्िक ढङ्गबाट परिरचािन गरीनेछ। 

 ववपद् व्यवस्थापनिा उपयोग भएको िानवीय, न्जधसी र नगदी स्रोत सािनको उन्चत अमभिेख रान्खनछे। 
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 ववपद् व्यवस्थापन समिमतिे ववपद् व्यवस्थापन सम्बधिी काययको प्रगमत वववरर् सङ्घीय तथा प्रदेर् मनकायिा 
पठाइनेछ। 

 ववपद् व्यवस्थापनिा प्रयोग िनुे वारुर्यधत्र, एम्बिेुधसको आवश्यक िियत सम्भार गरी तयारी अवस्थािा 
रान्खनेछ। 

 ववपद् काययिा सङ्घीय र प्रदेर् सरकार िातितका मनकाय र स्थानीय सघं सस्थं र मनजीके्षत्रबाट स्थानीय 
रुपिा उपिब्ि िनु सक्न ेवारुर्यधत्र, एम्बिेुधस र उपकरर् तथा उद्धार सािग्री उपकरर्िरुवारे आवश्यक 
जानकारी रान्खनेछ। 

 सबैसँग आवश्यक सिधवय कायि गरी ववपद् व्यवस्थापन काययिा वारुर्यधत्र, एम्बिेुधस र उपकरर् तथा 
उद्धार सािमग्र तथा उपकरर्िरु सिनु्चत उपयोग गने गराउने व्यवस्था मििाइनेछ। 

 वारुर्यधत्र, एम्बिेुधस र यधत्र उपकरर् प्रयोगको अमभिेख राख्न ेव्यवस्थान गरीनेछ। 

वारुर्यधत्र, एम्बिेुधस जस्ता सािनिरु सञ्चािन तथा व्यवस्थापन मनम्नानसुार गरीनेछ: 
 यधत्र उपकरर् वफताय प्रामप्तिा िागत साझेदारीका िामग अधय स्थानीय तिसँग सिधवय गरीनेछ। 

 सािन सञ्चािनिा िागत साझेदारीको काययवविी बनाई कायय सञ्चािन गरीनछे। 

 उपयोग सम्बधिी आवश्यक रर्नीमत बनाइ िागू गरीनछे। 

४. मनकाय र यधत्र उपकरर्को सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत 
र ववपद् व्यवस्थापन समिमतको िनुेछ। 

मनकाय र यधत्र उपकरर्को सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बधिी काययको अनगुिन काययपामिका र सरु्ासन 
समिमतबाट िनुेछ। 

 

परिरच्छेद-15 

सम्पन्त्त तथा न्जधसी व्यवस्थापन सम्बधिी मनयधत्रर् 

 

१५.१ सम्पन्त्त तथा न्जधसी व्यवस्थापन सम्बधिी मनयधत्रर्: 
१. सम्पन्त्त तथा न्जधसी व्यवस्थापन सम्बधिी मनयधत्रर् सम्बधििा देिायका नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 सिायता वा िस्ताधतरर् भई प्राप्त िनुे सबै न्जधसी सािानिरु आम्दानीिा बाँमिनेछ। 

 कायायियिा प्राप्त सबै प्रकारको न्जधसी िािसािान जाँच एवि ्दान्खिा गरी िगत अध्यावमिक 
गरीनेछ। 

 न्जधसी सािानको िूल्य खिुाइनेछ। 

 न्जधसी सािानको से्रस्ता कानूनद्धारा तोवकएको ढाँचािा रान्खनेछ। 

२. सम्पन्त्त तथा न्जधसी व्यवस्थापन सम्बधिी मनयधत्रर्िा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 सािानको स्पेन्र्वफकेसन र अवस्था नजाँन्चने। 

 सािानको न्जधसी दान्खिा नगरीने।प्राप्त सािानको आम्दानी नबाँमिन।े 

 न्जधसी दान्खिा प्रमतवेदन तयार नगरीने। 

 सिायतािाई आमथयक वववरर्िा सिावेर् नगरीने। 

 न्जधसी सािानको िूल्य कायि नगरीने तथा नखिुाइन।े 

 न्जधसी सािानको से्रस्ता रान्खए तापमन तोवकएको ढाँचािा नरान्खन।े 
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३. सम्पन्त्त तथा न्जधसी व्यवस्थापन सम्बधिी मनयधत्रर् सम्बधििा देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनछे: 
 खरिरद गरेको, वस्तगुत सिायता वा िस्ताधतरर् भई प्राप्त भएको न्जधसी सािानिाई सात ददनमभत्र न्जधसी 

दान्खिा गरीनछे। 

 प्राप्त सािान दान्खिा गदाय सािानको स्पेमसवफकेर्न र अवस्था प्राववमिकबाट जाँच गनुय पने भए जचँाउन े
र सािानिा कुनै कैवफयत भए सो सिेत जनाउन िगाइनेछ । सािान जाँच गनय कायायियिा प्राववमिक 
कियचारी नभएिा अधय कायायियसँग सियोगमिई प्रिान्र्त गराई न्जधसी दान्खिा गनय पठाइनेछ। 

 न्जधसी िािसािानको दान्खिा वा िगत खडा गदाय परिरिार् तथा परि िूल्यको साथै सािानको 
स्पेमसवफकेर्न, उत्पदक कम्पनी तथा ििुकु साइज तथा क्षिता, अनिामनत ुआय,ु प्रामप्तको स्रोत, राजश्व 
छुट आददको वववरर् खिुाई सािानको पविचानको िामग कोमडंग सरुक्षा सिेतको व्यवस्था गरीनेछ। 

 न्जधसी र्ाखाबाट िािासािानिरु मनिायरिरत ढाँचा र सियिा दान्खिा गरी दान्खिा प्रमतवेदन तयार गरीनेछ। 

 वैदेन्र्क सिायताबाट न्जधसी िािसािान वा वस्तगुत सिायता प्राप्त गरेपमछ प्रचमित कानून बिोन्जि 
िूल्य, वववरर् र भधसार छुट भए नभएको व्िोरा खिुाई ७ ददनमभत्र आम्दानी बाँमिनछे। 

 आम्दानी बाँमिएको सबै वस्तगुत सिायता कानून बिोन्जि आमथयक वववरर्िा सिावेर् गरी िेखापरीक्षर् 
गराइनेछ। 

 बजेटिा सिावेर् नभई ववर्षे परिरन्स्थतीिा प्राप्त वस्तगुत वा अधय प्रकारको सिायताको अमभिेख राखी 
छुटै्ट वववरर् बनाई िेखापरीक्षर् सिक्ष पेर् गरीनेछ। 

 खरिरद वा अधय वकमसििे प्राप्त खचय भएर नजान े सम्पन्त्तको िगत खरिरद िूल्य वा सम्पन्त्त प्रामप्तको 
वववरर्िा उल्िेखत िूल्को आिारिा रान्खनछे। 

 कायायियिा िौजदु रिेको तर कारर्वर् िूल्य खलु्न नसकेको परुानो िािसािानको िकिा प्रचमित 
कानूनिा तोकेको प्रविया अपनाई प्रचमित बजार िूल्य सिेत ववचार गरी िूल्य कायि गरीनेछ। 

 वैदेन्र्क सिायता अधतगयत प्राप्त वा िस्ताधतरर् भएको सािानको वववरर्, प्रचमित कानून र िेखािान र 
िेखा मनदेन्र्का बिोन्जि कुि प्रमत ईकाइ िूल्य र प्राप्त मिमत र भधसार छुटको व्यिोरा खिुाई सािानको 
िगत रान्खनछे। 

 खरिरद वा सिायता अधतगयत प्राप्त सािान वा वस्तकुो िूल्य कायि गदाय प्रचमित सावयजमनक के्षत्र िेखािान 
तथा िेखा मनदेन्र्का बिोन्जि सािान र वस्त ुप्राप्त गदाय दातािे खिुाएको िूल्य, सोको िामग मतरेको 
भधसार तथा कर रकि, ढुवानी तथा वविा खचय िगायतको कुि खचय जोडी िगत कायि गरीनछे। 

 न्जधसीको से्रस्ता ि.िे.प.को कायायियबाट स्वीकृत ढाँचा र िेखा मनदेन्र्कािा उल्िेख भए बिोन्जि एक 
वषय मभत्र खचय भएर जान े(ि.िे.प. फां.नं.४०७) र खचय भएरन जाने वा खप्न (ि.िे.प.फा.न.४०८) 
न्जधसी खातािा अिग-अिग छुट्याई रान्खनछे। 

 न्जधसी सािानको िेखा राख्न े प्रयोजनको िामग िाग फाराि (ि.िे.प. फा.नं.४०१), खरिरद आदेर् 
(ि.िे.प.फा.नं.४०२), दान्खिा प्रमतवेदन (ि.िे.प. फां.नं.४०३), खचय तथा मनकासा फाराि 
(ि.िे.प.फा.नं.४०४), िस्ताधतरर् फाराि (ि.िे.प.फा.नं.४०६), ववन काडय (ि. िे.प.फा.नं.४०९), न्जधसी 
मनरीक्षर् फाराि (ि.िे.प.फा.नं.४११), िियत सम्भारको अमभिेख खाता (ि.िे. प.फां.नं.४१५), न्जधसी 
िौज्दातको वावषयक वववरर् (ि.िे.प.फा.नं.४१३) िगायत ि.िे.प.कायायियबाट स्वीकृत भएका अधय 
फारििरु कारोवारको आवश्यकतानसुार प्रयोगिा ल्यइनछे। 

 न्जधसी शे्रस्त राखदा स्वीकृत िेखा मनदेन्र्का सिेतको पािना गरीनेछ। 
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 न्जधसी िौज्दातको वावषयक वववरर् (ि.िे.प.फा.नं.४१३) वावषयक रुपिा तयार गरी प्रिान्र्त गराई 
रान्खनेछ। 

 न्जधसी से्रस्ता राख्न स्वीकृत सफ्टवेयरको प्रयोग गरीनेछ।  

४. सम्पन्त्त तथा न्जधसी व्यवस्थापन सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र भण्डार    र्ाखाको 
िनुेछ। 

५. सम्पन्त्त तथा न्जधसी व्यवस्थापन सम्बधि काययको अनगुिन सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

१५.२ न्जधसी सािानको न्जम्िेवारी: 
१. न्जधसी सािानको न्जम्िेवारी सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनछे: 

 न्जधसी सम्पन्त्त र िािसािानको न्जम्िा एवि ्संरक्षर्  र सम्भार गने उत्तरदावयत्व बिन गरीनेछ। 

न्जधसी सािानको न्जम्िेवारी सम्बधििा देिायको जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 न्जधसी सम्पन्त्त र िािसािानको न्जम्िा एवि ्संरक्षर् र सम्भारको न्जम्िेवारी नतोवकने। 

 तोवकएको कियचारीबाट न्जम्िेवारी बिन नगरीन।े 

२. न्जधसी सािानको न्जम्िेवारी सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 कायायियिा प्राप्त िनु आएको सम्पूर्य न्जधसी संरक्षर्को प्रवधि मििाउन न्जम्िेवार अमिकृतको 

कतयव्य िनुछे। 

 कायायिय प्रिखुिे आफ्नो रेखदेखिा कायायियको न्जधसी िािसािान र तत ्सम्बधिी से्रस्ता राख्न े
िगत तयार गरी िािसािान न्जम्िा मिने न्जम्िेवारी सञ्चय वा भण्डार अमिकृतद्वारा गराउनेछ। 

 न्जधसीको न्जम्िा मिने पद रिरक्त भएको अवस्थािा कायायिय प्रिखुिे न्जम्िेवारी मिने कियचारी 
तोक्नेछ। 

 कियचारीिरुको काययकक्षिा रिेका सािानको वपञ्जका तयार गरी प्रयोग कताय न्जधसी र्ाखा प्रिखुको 
संयकु्त दस्खत गराई प्रत्येक काययकक्षिा राख्न ेव्यवस्था मििाइनेछ। 

4. न्जधसी सािानको प्रिखु न्जम्िेवारी भण्डार र्ाखा प्रिखुको िनुेछ। 

5. न्जधसी सािानको न्जम्िेवारी काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतबाट िनुछे।  

 

१५.३ न्जधसी मनरीक्षर् तथा प्रमतवेदन: 
१. न्जधसी मनरीक्षर् तथा प्रमतवेदन सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनछे: 

 प्रत्येक वषय न्जधसी सािानको मनरीक्षर् वा भौमतक परीक्षर् गराई न्जधसी मनरीक्षर् प्रमतवेदन तयार 
गरीनेछ। 

 वावषयक न्जधसी मनरीक्षर् प्रमतवेदन उपर आवश्यक कारवािी गरीनेछ। 

 न्जधसी सािानको मिनािा वा िस्ताधतरर् गदाय तोवकएको कानूनी प्रविया पािना गरीनेछ। 

 न्जधसी िौज्दातको वावषयक वववरर् तयार गरीनेछ। 

२. न्जधसी मनरीक्षर् तथा प्रमतवेदन सम्बधििा देिायको जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 न्जधसी िािसािानको मनरीक्षर् वावषयक रुपिा नगराईने। 

 न्जधसी मनरीक्षर् प्रमतवेदन तयार नगरीने। 

 न्जधसी मनरीक्षर् प्रमतवेदन बिोन्जि िािसािानको िियत सम्भार नगरीन।े 

 प्रयोगिा आउन नसक्न ेिाििािान मििाि मबिी वा िस्ताधतरर् आदद नगरीन।े 
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 न्जधसी सािान िस्ताधतरर् गदाय वा िानी नोक्सानी भएका सािान मिनािा गदाय कानूनिे तोकेको 
काययवविी परुा नगरीन।े 

 न्जधसी िौज्दातको वावषयक वववरर् तयार नगरीने। 

 सबै न्जधसी सािानिरु वावषयक वववरर्िा सिावेर् नगरीने। 

न्जधसी मनरीक्षर् तथा प्रमतवेदन सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे कायायियिा रिेका न्जधसी िािसािानको न्स्थतीबारे यवकन 

गनय िरेक वषय कन्म्तिा एक पटक आफै वा अधय कियचारी र प्राववमिकद्वरा मनरीक्षर् र   भौमतक 
परीक्षर् गराउनेछ। 

 आमथयक काययवविी तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व मनयिाविी बिोन्जि िािसािानको ववगतको िौज्दात, 

चािू आ.ब.को खरिरद, िस्ताधतरर् तथा वस्तगुत सिायता िाफय त प्राप्त एवि ्मििाि, मिधिा, 
िस्ताधतरर् भई खचय भएको र िौज्दात बाँकी िािसािानको परिरिार्, िूल्य तथा अवस्था खिुाई 
तोके बिोन्जि न्जधसी मनरीक्षर् फाराि (ि.िे.प.फा.नं.४११) र सोको प्रमतवेदन तयार गरीनेछ। 

 न्जधसी मनरीक्षर् प्रमतवेदन प्राप्त भएपमछ आम्दानी बाँध्न छुट भएको कुनै िािसािान भेवटएिा िूल्य 
र वववरर् खिुाई आम्दानी बाँध्न िगाइनेछ। 

  न्जधसी मनरीक्षर् प्रमतवेदन उपर मनम्नानसुार कारवािी गरीनेछ: 
 िियत सम्भार गराउन ुपने भनी उल्िेख भएको सािानको सधदभयिा प्रचमित कानून बिोन्जि िियत 

गराई संरक्षर् गरीनेछ। 

 टुटफुट तथा बेकम्िा भई पनुः प्रयोग गनय नसवकन,े िियत गनय पाटयपजुाय नपाइने र िियतिा बढी खचय 
िनुे सािानको सम्बधििा जाँचबझु गरी मििाि वविी गरीनेछ। 

 आवश्यकता भधद बढी सािान खरिरद भई वा अधय कारर्िे सािान उपयोग िनु नसक्न ेर अरु 
कायायियको िामग उपयोग िनु सक्ने सािान तथा उपकरर् अधय मनकायिाई िस्ताधतरर् गरीनेछ। 

 न्जधसी प्रमतवेदन अनसुार कुनै व्यन्क्त वा कियचारीिे न्जधसी सािान विनामिना वा िानीनोक्सानी गरेको 
देन्खएिा यस्त कायय गनेिाई प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे प्रचमित कानून बिोन्जि कारबािी गने वा 
कारवािीको मसफारिरस गनेछ। 

 न्जधसी सािानको संरक्षर् गनय कानूनद्धारा तोवकएको मनम्न कारवािी गनेः 
o मििाि गने ठिर भएको िािसािानको िकिा परि िूल्यको आिारिा प्रचमित ऐन मनयि 

बिोन्जिको काययवविी अपनाई र तोकेको सियमभत्र मििाि मबिी गरीनेछ। 

o न्स्थर सम्पन्त्तको मििाि वविी वा भवन, जग्गा जस्ता सम्पन्त्तको िक िस्ताधतरर् गदाय 
अमिकार प्राप्त मनकाय वा अमिकारीको मनर्यय बेगर गरीने छैन। 

o सािानको िस्ताधतरर् गदाय अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट आवश्यक मनर्यय गराई र प्रविया 
परु् याई गरीनछे। 

o काबू बाविरको परिरन्स्थतीिे वा सखुखा जती वा न्खइएर, सडेर िानी नोक्सानी भएको वा मििाि 
बढावढ िुँदा नउठेको सािान र सफ्टवेयर आदद प्राववमिक प्रमतवेदनको आिारिा मिनािाको 
कारवािी गनय सवकनछे। 

  न्जधसी िौज्दातको वावषयक वववरर् मनम्नानसुार तयार गरीनेछ 

 न्जधसी िौज्दातको वावषयक वववरर् तयार गदाय कुि िौज्दात बाँकी रिेको सािानको नाि, 

 सािानको वमगयकरर्, एकाई, परिरिार्, दर र जम्िा िूल्य िगायतका वववरर् खिुाइनछे। 
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 िौज्दात बाँकी सािान िध्ये सावतु, िियत सम्भार गनुय पने, मििािा नपुग्ने सािानको 
 भौमतक अवस्था सिेत खिुाइनेछ। 

 स्वीकृत सफ्टवेयर प्रर्ािी सिेतको प्रयोग गरी तोवकएको वववरर् खिुाई वववरर् तयार गरीनेछ। 

4.न्जधसी मनरीक्षर् तथा प्रमतवेदन सम्बधि प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र भण्डार र्ाखाको 
िनुेछ। 

५.न्जधसी मनरीक्षर् तथा प्रमतवेदन काययको अनगुिन सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

  

१५.४  न्जधसी सािान बझुारथ गने: 
१. न्जधसी सािान वरबझुारथ गने सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनछे: 

 िािसािान कायायिय प्रयोजनको िामग न्जम्िािा मिंदा बरबझुारथ गने व्यवस्था गराइनेछ। 

 न्जधसी सािानको दरुूपयोग वा िस्यौट भएको भनी िेखापरीक्षर्बाट औल्याएको व्यिोरा उपर 
कारबािी गरीनेछ। 

२.न्जधसी मनरीक्षर् तथा प्रमतवेदन सम्बधििा देिायको जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 सािान बरबझुारथ नगरीन।े 

 बरबझुारथ नगरेकोिा कानून बिोन्जि कारवािी गरी असूि नगरीने। 

 िेखापरीक्षर्बाट औल्याएको व्यिोरा उपर कारबािी नगरीने। 

3. न्जधसी मनरीक्षर् तथा प्रमतवेदन सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 कुनै पदामिकारी वा कियचारीिे कािको मसिमसिािा सािान व्यन्क्तगत रुपिा वझु्दा प्रयोजन खिुाई 

आवश्यक स्वकृमतको आिारिा िात्र ददइनेछ। 

 सािान बझु्ने र वफताय मिने सम्बधििा ि.िे.प.फां.न.२११ सिेत प्रयोगिा ल्यइनेछ। 

 पदामिकारी वा कियचारीिे कायायिय छोड्दा वा िािो सिय ववदािा रिँदा आफ्नो न्जम्िािा रिेको 
सरकारी सािान वा कागजात बरबझुारथ गने गराउने व्यवस्था गरीनेछ। 

 बरबझुारथ नगने व्यन्क्त उपर तिव भत्ता, मनवमृतभरर् वा उपदान रोक्का राख्न ेिगायतका कारवािी गरी 
सािान वफताय गराउने आवश्यक कायय गरीनछे। 

 सियिा बरबझुारथ नगरेको कारर्बाट न्जधसी वा िनिाि नोक्सानी भएिा िापरवािी गनेबाट नोक्सानी 
रकि र मबगो रकि प्रचमित कानून बिोन्जि सम्बन्धित व्यन्क्तबाट असूि गरीनछे। 

 िेखापरीक्षर् वा मनरीक्षर् वा जाचँबझु िुदँा सािान िस्यौट वा दरुुपयोग भएको देन्खन आएिा प्रिखु 
प्रर्ासकीय अमिकृतिे िस्यौट वा दरुुपयोग गने उपर प्रचमित कानून बिोन्जि कारबािी गनेछ । 

 कारवािी गनय नमिल्न ेपदामिकारीको िकिा कानून बिोन्जि अमिकारप्राप्त पदामिकारी वा मनकाय 
सिक्ष पेर् गने वा कारवािी चिाउन िेखी पठाउनछे। 

 न्जधसी सािानको िस्यौट भएको भनी ि.िे.प.कायायियबाट कारवािीको िामग िेखी आएकोिा 
सम्बन्धित अमिकारीिे कारवािी नगरे न्जम्िेवार अमिकारीिाई मनयि बिोन्जि कारवािी िनु सक्नेछ। 

4. न्जधसी मनरीक्षर् तथा प्रमतवेदन सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत भण्डार र्ाखाको    

    िनुेछ। 

5. न्जधसी मनरीक्षर् तथा प्रमतवेदन काययको अनगुिन सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

१५.५ सम्पन्त्त तथा घरजग्गाको संरक्षर्: 
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१. सम्पन्त्त तथा घरजग्गको संरक्षर् सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनेछ: 
 गाउँपामिकाको नाििा रिेको भवन, जग्गा,  सम्पदा आददको िगत खडा गरी स्वामित्व प्रामप्त गरीनेछ। 

 न्स्थर सम्पन्त्तको िगत राखदा िूल्य तथा वववरर् सिेत खिुाई रान्खनेछ। 

२. सम्पन्त्त तथा घरजग्गको संरक्षर् सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 कायायियिे आफ्नो घर जग्गाको िगत अध्यावमिक नराख्न ेएवि ्िगतिा रिेका घर जग्गाको स्वामित्व 

प्राप्त नगने। 

 न्स्थर सम्पन्त्तको वविा गरीएकोिा अमभिेख नरान्खन े र सम्पन्त्तको िगतिा तोवकएको वववरर् र िूल्य 
नखिुाउन।े 

३. सम्पन्त्त तथा घरजग्गाको संरक्षर् सम्बधििा देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ । 

 आफ्नो स्वामित्विा रिेको घर जग्गाको िगत अध्यावमिक गरी घर जग्गाको िगत वकताव 
(ि.िे.प.फा.नं.४१७) को ढाँचािा रान्खनछे। 

 घर जग्गाको जग्गािनी पजुाय घरको नाप नक्सा, मनिायर् सम्पन्न प्रमतवेदन िगायतको वववरर् खिुाई 
तोवकए बिोन्जि िगत तथा सम्बन्धित कागजात सरुन्क्षत रुपिा रान्खनेछ। 

 उपयोग गरेको घर जग्गाको जग्गािनी प्रिार् पजुाय अधय मनकायको नाििा दतायभएको वा वेदताय रिेको 
भए आफ्नो नाििा ल्याउन प्रचमित कानून विोन्जि कारवािी अन्घ बढाइनछे। 

 एक वषय भधदा वढी खप्न े सािान तथा मििाि गदाय िूल्य आउने िेन्र्न, उपकरर्, सवारी सािन 
िगायतको सम्पन्त्तको िामग न्स्थर सम्पन्त्त िूल्याङ्कन फाराि (ि.िे.प.फा.नं.४१८) िा सम्पन्त्तको िागत 
िूल्य ह्रास खचय िियत सम्भार खचय आदद खिुाई िगत रान्खनेछ। 

 सम्पन्त्तको वविा गरेको भए वविा रकि, वविा गने कम्पनी, सिावेर् दावयत्व, वविा अवमि, नववकरर् 
खचय, वविा गनय स्वीकृत ददने पदामिकारी आदद वववरर् खिुाई अमभिेख रान्खनछे। 

 नेपाि सावयजमनक के्षत्र िेखािानिे सम्पन्त्तिरुको वववरर् ऐमतिामसक वा िूल्यावङ्कत िागतिा राखी 
अमतरिरक्त खिुासा गनय प्रोत्सािन गरेकोिे सो अनरुुप थप वववरर् राख्न सवकनछे। 

 सम्पन्त्तको उपयोग, िस्ताधतरर्, वविी वा अपिेखन मनःसगय खिुाई अमभिेख अध्यावमिक रान्खनेछ। 

४. सम्पन्त्त तथा घरजग्गाको संरक्षर् सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र भण्डार र्ाखाको 
िनुेछ। 

५. सम्पन्त्त तथा घरजग्गाको संरक्षर् काययको अनगुिन सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ।  

  
१५.६ न्जधसी सािान तथा सम्पन्त्तको संरक्षर्: 

१. न्जधसी सािान तथा सम्पन्त्तको संरक्षर् सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनछे: 
 न्जधसी सािान र सम्पन्त्तको आवश्यक सरुक्षा व्यवस्था गरी अनमिकृत व्यन्क्तगत प्रयोग र िानी नोक्सानी 

िनुबाट रोकी संरक्षर्को उन्चत व्यवस्था गरीनछे। 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन बिोन्जि सावयजमनक सम्पन्त्तको सरुक्षा तथा संरक्षर् गरीनेछ। 

२. सम्पन्त्त तथा घरजग्गाको संरक्षर् सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 सम्पन्त्तको संरक्षर् निुँदा विनामिना िनु।ेसरकारी बािेक अधय काििा प्रयोग िनु।े 

 िानी नोक्सानी भए तापमन क्षमत रकि असूि नगरीन।े 

 सावयजमनक सम्पन्त्तको सरुक्षा तथा संरक्षर्को प्रवधि नगरीने। 
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३. सम्पन्त्त तथा घरजग्गाको संरक्षर् सम्बधििा देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 कायायियको घरजग्गा, िेन्र्न उपकरर्, फमनयचर िगायतका सबै न्जधसी तथा सम्पन्त्तको 

िानी नोक्सानी तथा दरुुपयोग िनुबाट रोक्न आवश्यक भौमतक सरुक्षा र संरक्षर्को व्यवस्था   मििाइनेछ। 

 न्जधसी सािान तथा सम्पन्त्त सरुन्क्षत रुपिा राख्न उपयकु्त भण्डारर्को व्यवस्था मििाइनेछ। 

 आफ्नो भवन तथा जग्गाको क्षेत्रको साँि मसिाना अधय व्यन्क्त र सििुबाट अनमिकृत प्रयोग वा कब्जा 
र अमतििर् िनुबाट जोगाउन सीिा पखायि, तारवार आददको व्यवस्था गरी सीिाकङ्न गने र प्रवधि 
गरीनेछ। 

 परुाना भत्केका भवन, सीिा पखायि, तारवार आददको िियत सम्भार गरी उन्चत संरक्षर्को व्यवस्था 
गरीनेछ। 

 कुनै व्यन्क्तिे स्वकृमतमबना सम्पन्त्त अनमिकृत प्रयोग गरेिा वा कब्जा वा अमतििर् गरेिा सािान 
वफताय मिन वा आफ्नो मनयधत्रर्िा मिन आवश्यक कारवािी गरीनेछ। 

 न्जधसी सािान वा सम्पन्त्तको क्षमत र नोक्सानी िनु गएिा प्रचमित कानून बिोन्जि असिुीको कारवािी 
गरीनेछ। 

आफ्नो के्षत्रिा रिेको मनम्न सम्पन्त्त रिेको स्थान, क्षेत्रफि, िागत, प्राप्तीको स्रोत, िियत सम्भार वा न्जर्ोद्वार  
िगायतका आवश्यक ववस्ततृ वववरर् खिुाई अध्यावमिक अमभिेख रान्खनछे। 
(क) सरकारी, सािदावयक तथा सावयजमनक सम्पन्त्त, 

(ख) आफ्नो कोषबाट बनेको वा खरिरद गरेको वा नेपाि सरकार वा प्रदेर् सरकार वा कुनै संस्था वा   

    व्यन्क्तबाट प्राप्त भएको सम्पन्त्त, 

(ग) ढि, नािा, पिु पोखरी, िामियक स्थि, पाटी पौवा, िारा, इनार, गौचर, सडक, बाटो, जस्ता सम्पन्त्त, 

(घ) आफ्नो स्वामित्विा रिेको भवन जग्गा, पाकय , उद्यान, चौतारो, बगैँचा, वसपाकय  जस्ता संरचना, 
(ङ) राविय मनकुञ्ज, वधयजधत ुआरक्ष, सीिसार क्षेत्र, अधय बन । 

(च) प्राकृमतक सम्दा 
 सम्पन्त्तको रेखदेख तथा सरुक्षाको प्रवधि गरी आवश्यक िियत सम्भार तथा संरक्षर्को व्यवस्था 

गरीनेछ। 

 सम्पन्त्तको संरक्षर् वा िियत गनय िामग प्रत्येक वषय गरेको मनिायर् कायय खचयको वववरर् अध्यावमिक 
रुपिा रान्खनेछ। 

 आफ्नो नाउँिा रिेको अचि सम्पन्त्त नेपाि सरकारको स्वीकृमत नमिई बेचववखन गनय वा िस्ताधतरर् 
गरीनेछैन। 

4. न्जधसी सािान तथा सम्पन्त्तको संरक्षर्को प्रिखु न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र भण्डार र्ाखाको 
िनुेछ। 

5. न्जधसी सािान तथा सम्पन्त्तको संरक्षर् काययको अनगुिन सरु्ासन समिमतबाट िनुछे। 
 

 

परिरच्छेद-16 

िरौटी कारोवार तथा कोष संचािनको वववरर् 

 

१६.१ िरौटी कारोवार: 
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1. िरौटी कारोवार सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनेछ: 
 िरौटीको खाता खोिी सञ्चािन गने कायय कानून बिोन्जि िात्र गरीनछे। 

 कानून बिोन्जि िरौटीको िेखा राख्न ेतथा िेखापरीक्षर् गराउने न्जम्िेवारी विन गरीनेछ। 

 िरौटी रकि आम्दानी बाँध्न तथा िेखा राख्न ेकायय गदाय तोवकए बिोन्जिको काययवविीिरु पािना 
गरीनेछ। 

 िरौटी कारोवारको खचय िेख्न ेकायय तोवकए बिोन्जि गनुय गरीनेछ। 

 िरौटी रकि तोवकएको अवस्थािा जफत र राजश्विा दान्खिा गरीनेछ। 

 िरौटी विसाव मभडान तथा मििान मनयमित रुपिा गरीनछे। 

2. िरौटी कारोवार सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 िरौटी खाता सरकारी कारोवार गनय तोवकएको बैँकिा नखोमिने। 

 िरौटी खाताको सञ्चािन तोवकएको व्यन्क्तबाट नगरीने। 

 कानून बिोन्जि िरौटी प्राप्त नगरीने। 

 िरौटीको िेखा राख्न ेतथा िेखापरीक्षर् गराउने न्जम्िेवारीको पािना नगरीने। 

 िरौटी रकि तोवकए बिोन्जि आम्दानी नबाँमिने तथा खातािा नचढाइने। 

 िरौटी रकि कायायियिे अधय प्रयोजनको वफताय खचय गने। 

 जफत गनुय पने िरौटी रकि जफत नगरीने। 

 जफत गरीएको िरौटी रकि राजस्विा दान्खिा नगने। 

 िरौटी खाताको विसाव मभडान नगरीने। 

 िरौटीको िास्केवारी तथा ववत्तीय वववरर् तयार नगरीने वा सियिा तयार नगरीने विसाव मििान 
वववरर् तयार नगरीने। 

3. सम्पन्त्त तथा घरजग्गाको संरक्षर् सम्बधििा देिायका उपायिरु अविम्वन गरीनछे: 
 प्राप्त गरेको नगदी िरौटी रकि वा जिानत (बैंक ग्यारेण्टी) रकि जम्िा गनय को.िे.मन.का.को 
स्वीकृमतिा न्जल्िाको सरकारी कारोबार गनय तोवकएको बैंकिा ख–३ सिूिको खाता खोमिनेछ। 

 िरौटीको बैंक खाता सञ्चािन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत वा मनजिे तोकेको अमिकृत र िेखाको 
कियचारीको संयकु्त दस्तखत गरीनेछ। 

 प्राप्त गरेको नगद वािेकको अधय प्रकारको िरौटी वा जिानत (बैंक ग्यारेण्टी) को कागजात वा अधय 
वस्त ुसरुन्क्षत रुपिा राख्न ेव्यवस्था गरीनेछ। 

प्रचमित कानून बिोन्जि देिायको िरौटी रकि िात्र प्राप्त गरीन ुपदयछ: 
 स्थानीय तििाई बझुाउन ुपने कर, दस्तरु आदद रकि बझु्न वा राजश्व बझुाउन ुपने रकि वकटान 
नभएको अवस्थािा अमग्रि बनु्झमिन ेरकि। 

 खरिरद सम्बधिी बोिपत्र वा मििाििा भाग मिन वा सम्झौता गनय तोवकएको िरौटी रकि। 

 ठेक्का रकि भकु्तानी गदाय मनयिानसुार करकट्टी गनुय पने रकि। 

 कुनै काि गनय अमग्रि िरौटी रकि राख्न पने र्तय तोवकए बिोन्जिको रकि। 

 िरौटी रकि प्राप्त गदाय िरौटीको प्रयोजन, प्रकार, रकि र सेवाग्रािी, मनिायर् व्यावसायी वा आपूमतय 
िगायतको वववरर् खिुाउन ेव्यवस्था गरीनछे  

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे िरौटीको िेखा राख्न ेिेखापरीक्षर् गराउने उत्तरदावयत्व विन गनेछ। 
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 आमथयक प्रर्ासन र्ाखा प्रिखुिे िरौटी िेखा तोवकएको ढाँचािा राख्न ेर राख्न िगाउने न्जम्िेवारी बिन 
गनेछ। 

 िरौटी कारोवारको आधतरिरक र अन्धति िेखापरीक्षर् अमनवायय रुपिा गराइनेछ। 

 व्यन्क्त वा संस्थाबाट प्राप्त भएको िरौटी रकिको भौचर र बैंक भौचर तथा स्टेट्िेधटको आिारिा 
गोश्वारा भौचर तयार गरी आम्दानी वाँमिनछे। 

 िरौटी कारोवारको िेखा राखदा प्रचमित िेखा प्रर्ािी अनसुार तोवकएको ि.िे.प.फाराि प्रयोग गरी 
गोश्वारा िरौटी खाता र व्यन्क्तगत िरौटी खाता िगायतका आवश्यक खातािरु रान्खनेछ। 

 िरौटी खचयको गोश्वारा भौचर बनाइ िरौटीको वैंक नगदी वकताव राख्न।ेिरौटी खाता विज निनु े
खाताको रुपिा सञ्चािन गरीनेछ। 

 आमथयक वषयको अधतिा बाँकी रिेको िरौटी रकि अको आमथयक वषयिा न्जम्िेवारी सारिरनेछ। 

िरौटी रकि खचय वा वफताय ददंदा मनम्न काययववमि अपनाइनेछ: 
 सम्बन्धितिे बझुाएको िरौटी रकि (राजश्व दान्खिा निनुे वा जफत वा करकट्टी निनु े भएिा) 
काययसम्पन्न भएपमछ वा िरौटी वफताय पाउने म्याद मभत्र तोकेको प्रविया परु् याई वफताय ददइनेछ। 

 सम्बन्धितिे कर चकु्ता गरेको प्रिार्पत्र बझुाए पमछ िात्र िरौटी वफताय गरीनछे। 

 िरौटी रकि वफताय ददंदा व्यन्क्तगत िरौटी खाता र िरौटी बाँकीको वववरर् सँग वफताय ददन ुपने रकि 
मभडाई वफताय ददइनछे। 

 िरौटी रकि वफताय खचय िेखदा वा सदरस्यािा गदाय गोश्वारा भौचर तयार गरी चेक जारी गरीनेछ। 

 आमथयक कारोवारको िििा प्राप्त िरौटी रकि अधय कािको िामग खचय गने वा सापटी ददन ेकायय 
गरीने छैन। 

 कुनै काि गनय वा जिानत वापत रान्खएको िरौटी काि परुा नगरेको कारर्िे कानून बिोन्जि वा 
करारको र्तयनािा बिोन्जि जफत गनुय पने अवस्था भएिा आवश्यक मनर्यय गराई िरौटी रकि जफत 
गरी राजश्व दान्खिा गरीनेछ। 

 कायायियिे कुनै राजश्व वा कर मनिायरर् प्रयोजनको िामग िरौटी रकि प्राप्त गरेको भए तोवकएको काि 
परुा वा कर मनिायरर् भएपमछ कानून वा करारको र्तय बिोन्जि राजश्व दान्खिा गनुय पने रकिको 
िकिा मनर्यय गराई राजश्व दान्खिा गरीनछे। 

 िरौटी विसावको िास्केवारी तयार गनुय अन्घ बैक विसावसँग िामसक रुपिा मभडान गरीनेछ। 

 फरक परेको रकि पविचान र जाँच गरी आवश्यक विसाव मििान गरीनछे। 

 िरौटीको विसाव मभडानको िििा कुनै रकि से्रस्तािा आम्दानी जमनएको तर बैङ्क जम्िा नभएको वा 
कि भएको अवस्थािा आवश्यक जाँच तथा छानववन गरी िस्यौट वा िापरवािीको कारर् िनु गएको 
भए सम्बन्धितिाई कानून बिोन्जि कारबािी गरीनेछ। 

 िरौटी विसावको िास्केवारी िविना भकु्तान भएको मिमतिे सात ददनमभत्र र िरौटीको वावषयक आमथयक 
वववरर् आमथयक वषय सिाप्त भएको पैंतीस ददनमभत्र तयार गरी को.िे.मन.का. िा पठाइनेछ। 

4. िरौटी कारोवार सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी आमथयक प्रर्ासन र्ाखा प्रिखुको िनुेछ। 

5. िरौटी कारोवार सम्बधिी काययको  अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

१६.२ ववरे्ष कोषिरुको सञ्चािन: 
1. ववर्ेष कोषिरुको सञ्चािन सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनछे: 
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 स्थानीय ववववि कोष, ववभाज्य कोष, आकन्स्िक कोष र ववपद् व्यवस्थापन कोष जस्ता कोषको सञ्चािन 
तत ्तत ्कोष सञ्चािन मनदेन्र्का बिोन्जि गरीनेछ। 

 स्थानीय ववववि कोष, ववभाज्य कोष, आकन्स्िक कोष र ववपद् व्यवस्थापन कोष जस्ता कोषको खाता 
सञ्चािन तोवकए बिोन्जि गरीनेछ। 

 कोषिरुबाट खचय िेख्न ेकायय कानूनिा तोवकए बिोन्जि गरीनेछ। 

2. ववर्ेष कोषिरुको सञ्चािन सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 कोषिरुको सञ्चािन गदाय तत ्तत ्मनदेन्र्काका प्राविान उल्िङ्घन िनुे। 

 कोषिरुको सञ्चािन तोवकए बिोन्जि नगरीन।े 

 कोषबाट खचय िेख्न ेकायय कानूनिा तोवकए बिोन्जि नगरीने। 

 कोषको उद्देश्य ववपरिरत अधय प्रयोजनिा खचय िनु।े 

3. ववर्ेष कोषिरुको सञ्चािन सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 आधतरिरक आय, सङ्घीय तथा प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त िनुे अनदुान, प्राप्त ऋर् रकि, जनसिभामगता 

िगायतका रकि स्थानीय सन्ञ्चत कोषिा जम्िा गरीनेछ। 

 आकन्स्िक काययको िामग खचय जटुाउन आकन्स्िक कोष सञ्चािन गरीनछे। 

 प्रचमित कानून बिोन्जि प्रदेर् सरकारसँग वाँडफाँट निनुे कर रकि वाँडफाँट गनुय अन्घ ववभाज्य 
कोषिा जम्िा गरीनेछ। 

 ववभाज्य कोषिा जम्िा भएको रकि िध्ये कानून बिोन्जि स्थानीय तििे प्राप्त गने रकि स्थानीय 
सन्ञ्चत कोषिा राखी प्रदेर् सरकारिाई उपिब्ि गराउन ुपने रकि मनयमित रुपिा प्रदेर् सन्ञ्चत कोषिा 
जम्िा गरीनेछ। 

 स्थानीय ववववि कोष, ववभाज्य कोष, आकन्स्िक कोष र ववपद् व्यवस्थापन कोषको िामग सरकारी 
कारोवार गने बैंकिा ििर्ः ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ सिूिको खाता खोमिनेछ। 

 कोषिरुको सञ्चािन सम्बन्धित मनकायको स्वीकृमतिा िात्र गने।कोषिरुको कारोवार बैंक िाफय त िात्र 
गरीनेछ। 

 कोष खाताबाट खचय िेखदा कानून बिोन्जि रीत परु् याई अन्खतयार प्राप्त अमिकारीको स्वीकृमतिा खचय 
िेन्खनेछ। 

 खचय िेखदा ववि भपायई सवित गोश्वारा भौचर उठाइ स्वीकृत गराउने।कोषको िेखा तोवकएको 
ि.िे.प.फा.नं. को ढाँचािा रान्खनछे। 

 कोषिा (विज िनु ेबािेक) आमथयक वषयको अधतिा बाँकी रिेको रकि अको आमथयक वषयिा न्जम्िेवारी 
सारिरनेछ। 

 कोषको आय व्यय वववरर् तयार गरी िेखापरीक्षर् गराइनेछ। 

 कोषको उद्देश्य ववपरिरत खचय गनेिाई कानून बिोन्जि कारबािी गरीनेछ। 

4. ववर्ेष कोषिरुको सञ्चािन सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी आमथयक प्रर्ासन र्ाखा प्रिखुको िनुेछ। 

5. ववर्ेष कोषिरुको सञ्चािन सम्बधिी काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र सरु्ासन       

 

परिरच्छेद-17 

िेखाङ्कन तथा िेखा सफ्टवेयरको सञ्चािन र ववत्तीय प्रमतवेदन सम्बधि मनयधत्रर् 
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१७.१ ववमनयोजन, राजश्व र िरौटी कारोवारको िेखा: 
1. ववमनयोजन, राजश्व र िरौटी कारोवारको िेखा सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 ििािेखा मनयधत्रक कायायियबाट स्वीकृत ढाँचा बिोन्जि िेखापािन गने गराइनेछ। 

 नेपाि सावयजमनक के्षत्र िेखािानिा उल्िेन्खत वववरर्िरुको तयारी तथा खिुासा गरीनेछ। 

 िेखा राखदा एकीकृत आमथयक सङे्कत तथा वमगयकरर् र व्याखयाको अनरु्रर् गरीनेछ। 

2. ववमनयोजन, राजश्व र िरौटी कारोवारको िेखा सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 िेखापािन गने काययिा ििािेखा मनयधत्रक कायायियबाट स्वीकृत ढाँचा प्रयोग नगरीने। 

 नेपाि सावयजमनक के्षत्र िेखािान अनरुुप आवश्यक सूचना तथा वववरर् नरान्खने। 

 िेखा राखदा एकीकृत आमथयक सङे्कत तथा वमगयकरर् र व्याखयाको अनरु्रर् नगरीन।े 

 िेखापािन गने न्जम्िेवारी पदामिकारीबाट बिन नगरीन।े 

3. ववमनयोजन, राजश्व र िरौटी कारोवारको िेखा सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 िेखा राखदा ििािेखा मनयधत्रक कायायियबाट स्वीकृत नेपाि सावयजमनक के्षत्र िेखािान, प्रचमित 

िेखा मनदेन्र्का िगायतिा उल्िेन्खत िेखा नीमत, मसद्धाधत र काययवविीको पािना गरीनेछ। 

 िेखा प्रर्ािीिाई सूचना प्रववमििा आिारिरत वनाउन नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरेको प्रर्ािी 
अविम्वन गरीनछे। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र न्जम्िेवार व्यन्क्तिे प्रचमित कानूनिे तोके बिोन्जिको रीत परु् याई 
िेखा राख्न ेव्यवस्था मििाइनछे। 

 आमथयक र्ाखा प्रिखुिे कायायिय वा अधतगयतका एकाइको िेखा तोवकएको ढाँचािा राखी अद्यावमिक 
भए नभएको स्वयि ्वा अधय कियचारी िाफय त मनयमित रुपिा जाँच र मनरीक्षर् गरीनछे। 

 मनरीक्षर्को िििा िेखापािन गनुय पने कियचारीिे िेखा नराखेको कारर् िानी-नोक्सानी भएको 
देन्खएिा सम्बन्धित नोक्सानी रकि असूि गने व्यवस्था मििाइनेछ। 

 आमथयक कारोवार गदाय गोश्वारा भौचर, नगदी रमसद, िाग फाराि, खरिरद आदेर्, भकु्तानीको रमसद र 
भपायई जस्ता ि.िे.प. फाराििरु प्रयोगिा ल्याइनेछ। 

 वजेट खचय विसाव राख्न ेप्रयोजनको िामग बजेट खाता (ि.िे.प.फां.नं.२०८), बैक नगदी वकताव 
(ि.िे.प.फा.नं.२०९), सििुगत र व्यन्क्तगत सिायक खाता (ि.िे.प.फा.नं.२०८), अन्खतयारी खाता 
(ि.िे.प.फा.नं. ३०२), वजेट रोक्का फुकुवा खाता (ि.िे.प.फा.नं. ३०६), रकिाधतर स्रोताधतर खाता 
(ि.िे.प.फा.नं.३०७), सोिभनाय खाता (ि.िे.प.फा.नं. ३०८), ठेक्कागत अमभिेख खाता 
(ि.िे.प.फां.नं. ५०६), जस्ता आवश्यक सबै खातािरु प्रयोगिा ल्याइनेछ। 

 राजश्व, स्थानीय सन्ञ्चत कोष तथा अधय कोष, अनदुान प्राप्ती, िरौटी र न्जधसी तफय का आवश्यक िेखा 
तोवकएको ि.िे.प. फाराििरुका ढाँचािा रान्खनेछ। 

 प्राप्त ऋर्को विसाव तोवकएको ढाँचािा राख्न ेव्यवस्था गरीनेछ। 

 नेपाि सरकारबाट नगदिा आिारिरत नेपाि सावयजमनक के्षत्र िेखािान अनरुुप आवश्यक वववरर्िरु 
तयार गरीनेछ। 

 िेखािान अनरुुप तेस्रो पक्षबाट भएको भकु्तानी, सम्पन्त्त तथा दावयत्व, मिनदुदन ुपने विसाव आदद 
जस्ता कारोवारको अमभिेख रान्खनेछ। 
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 ववमनयोजन, राजश्व र िरौटीको िेखा राखदा नेपाि सरकार द्वारा स्वीकृत एकीकृत आमथयक सङे्कत 
तथा वमगयकरर् र व्याखया अनरुुपको खाता सूची कोडिरु सँग सािञ्जयता निनुे गरी आमथयक सङ्कते 
तथा वमगयकरर्िरु खिुाई िेखा राख्न ेब्यवस्थ गरीनछे। 

4. ववमनयोजन, राजश्व र िरौटी कारोवारको िेखा मनयधत्रर् सम्बधि प्रिखु न्जम्िेवारी आमथयक प्रर्ासन  र्ाखा 
प्रिखुको िनुछे। 

5. ववमनयोजन, राजश्व र िरौटी कारोवारको िेखा मनयधत्रर् सम्बधि काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय 
अमिकृत र सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

१७.२ वैदेन्र्क सिायतािा सञ्चामित आयोजना र काययििको िेखा: 
1. वैदेन्र्क सिायतािा सञ्चामित आयोजना र काययििको िेखा सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 बैदेन्र्क सिायतातफय  खचय गरेको रकिको तोवकएको ढाँचािा आयोजना िेखा (सिायक खातािरु) 
रान्खनेछ। 

 आयोजना र काययिििरुको सम्झौताको र्तयबिोन्जि आयोजना िेखा तथा प्रमतवेदन तयार गरीनेछ। 

2. वैदेन्र्क सिायतािा सञ्चामित आयोजना र काययििको िेखा सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन  सक्न े 

देन्खधछ । 

 बैदेन्र्क सिायताको खचयिा तोवकएका आयोजना िेखाका सिायक खाता तथा वववरर् नरान्खने। 

 र्ोिभनाय िनुे गरी भएको खचयको सोिभनाय सियिा िाग नगने। 

 आयोजना विसावको प्रमतवेदन तोवकएको ढाँचािा तयार नगरीने। 

 प्रमतवेदनिरु सियिा तयार नगरीने। 

3. वैदेन्र्क सिायतािा सञ्चामित आयोजना र काययििको िेखा सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन 
गरीनेछ: 
 वैदेन्र्क अनदुान र ऋर् सिायतािा सञ्चामित आयोजना र काययिििरुको िेखा राखदा आयोजनासगँ 

सम्बन्धित प्रिखु खाता र सिायक खातािरु रान्खनछे। 

 सोिभनाय विसाव, वस्तगुत सिायता, सीिै भकु्तानी, टनयकी, प्राववमिक सिायताको विसाब राख्न ेर वववरर् 
पेर् गने कुरा िेखा मनदेन्र्का अनसुार मििाइनछे। 

 र्ोिभनाय िनुेगरी भएको खचयको रकि सम्झौता अनसुार सियिा नै र्ोिभनाय िाग गरी सोको िेखा 
अध्यावमिक गने। 

 बैदेन्र्क सिायतािा सञ्चामित आयोजना र काययििको िामग तयार गनुय पने िेखा वववरर्िरु तोकेको 
ढाँचािा तयार गरी पठाइने छ। 

 आयोजना विसाव तयार गदाय िेखामनदेन्र्कािा उल्िेख भएका मनम्न विसाविध्ये उपयकु्त प्रकारको 
प्रमतवेदन तयार गरीनेछ। 

         क) पूर्य वववरर् प्रविया, 
         ख) खचयको वववरर् प्रविया, 
         ग) आयोजना व्यवस्थापन प्रमतवेदन, ववत्तीय व्यवस्थापन प्रविया, 
         घ) काययसम्पादनिा आिारिरत सोिभनाय प्रविया। 

4. वैदेन्र्क सिायतािा सञ्चामित आयोजना र काययििको िेखा मनयधत्रर् सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी आमथयक   

    प्रर्ासन र्ाखा प्रिखुको िनुेछ। 
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5. वैदेन्र्क सिायतािा सञ्चामित आयोजना र काययििको िेखा सम्बधिी काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय  

     अमिकृत र सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 

 

१७.३ ववत्तीय प्रमतवेदन पेर् गने: 
1. ववत्तीय प्रमतवेदन पेर् गने सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनछे: 

 िामसक ववत्तीय वववरर् तोकेको सियमभत्र को.िे.मन.का. सिक्ष पेर् गरीनछे। 

 आय व्यय वववरर्, बजेट खचयको तै्रिामसक प्रगमत वववरर् र सन्ञ्चत कोषको वववरर् तोवकएको अवमि 
मभत्र तयार गरी पेर् गरीनछे। 

 आमथयक वषय सिाप्त भएपमछ तोवकएको वावषयक ववत्तीय वववरर्िरु तयार गरी सम्बन्धित मनकायिा पेर् 
गनुय पने। 

2. ववत्तीय प्रमतवेदन पेर् गने सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 िामसक रुपिा ववत्तीय वववरर्िरु तयार नगरीन।े 

 िामसक ववत्तीय वववरर्िरु सियिा सम्बन्धित सिक्ष पेर् नगरीने। 

 वावषयक रुपिा पेर् गनुय पने ववत्तीय वववरर्िरु तयार गरी सम्बन्धित मनकायिा पेर् नगरीने। 

3. ववत्तीय प्रमतवेदन पेर् गने सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरीनेछ।मनम्न ववत्तीय वववरर्िरु िामसक 
रुपिा तयार गरी तोवकएको सियमभत्र को.िे.मन.का.िा पठाइनेछ: 
क) खचयको  फाँटवारी (ि.िे.प.फां.नं.२१०), फर्छ्यौट  गनय बाँकी  पेश्कीको िास्केवारी 

(ि.िे.प.फा.नं.२११) र बैङ्क विसाव मििान वववरर् (ि.िे.प. फा.नं.२१२) 
ख) राजश्व आम्दानीको िामसक फाँटवारी (ि.िे.प.फां.नं.११०) 

ग) राजस्वको बैङ्क विसाब मििान वववरर् (ि.िे.प.फा.नं.१०९) 
घ) िरौटीको ववत्तीय वववरर् (ि.िे.प.फा.नं ०७) 

ङ) कोष अवस्थाको िामसक वववरर् (ि.िे.प. फा.नं.११५) 
च) प्राप्त रकिको िास्केवारी (ि.िे.प.फा.नं.२२२) 
 आय व्ययको वववरर् प्रत्येक िविनाको ७ गतेमभत्र सावयजमनक गरीनेछ। 

 वजेट खचयको तै्रिामसक वववरर् तयार गने र प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे तै्रिामसक अवमि सिाप्त 
भएको १५ ददनमभत्र गाउँपामिकाको वैठकिा पेर् गरीनछे। 

 स्थानीय सन्ञ्चत कोषको आय व्ययको तै्रिामसक र्ीषयकगत वववरर् तयार गरी सङ्घीय अथय िधत्रािय, 
प्रदेर् अथयिधत्रािय तथा राविय प्राकृमतक स्रोत तथा ववत्त आयोगिा पठाइनछे। 

 प्रत्येक आमथयक वषय सिाप्त भएपमछ प्रचमित कानून बिोन्जि देिायका वावषयक ववत्तीय वववरर् तयार 
गरी सम्बन्धित को.िे.मन.का. र ि.िे.प. कायायिय िगायतका सबै सम्बन्धित मनकायिा पेर् गरीनेछ: 

        १) ववमनयोजन खचयको ववत्तीय वववरर् 

        २) राजश्व आम्दानीको आमथयक वववरर् 

        ३) िरौटीको वावषयक आमथयक वववरर् 

        ४) सन्ञ्चत कोष तथा ववमभन्न स्थानीय कोषिरुको आमथयक वववरर् 

        ५) न्जधसी िौज्दातको वावषयक वववरर् 

        ६) प्रमतवद्धताको वावषयक वववरर् 
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        ७) भकु्तानी ददन बाँकीको कच्चावारी 
 ववत्तीय प्रमतवेदन तयार गनय तोवकएको सफ्टवेयर प्रयोग गरीनेछ। 

4. ववत्तीय प्रमतवेदन पेर् गने सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी आमथयक प्रर्ासन र्ाखा प्रिखुको िनुेछ। 

5. ववत्तीय प्रमतवेदा पेर् गने सम्बधि काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र सरु्ासन समिमतबाट    

     िनुेछ । 

 

१७.४ िेखा एकीकरर्: 
 1. िेखा एकीकरर् सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 एकीकृत ववत्तीय वववरर् तयार गरी पेर् गरीनेछ। 

 2. िेखा एकीकरर् सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ। 

 एकीकृत ववत्तीय वववरर् तोकेको ढाँचा र सियिा तयार नगरीने। 

 एकीकृत ववत्तीय वववरर्िा सबै कारोवार सिावेर् नगरीने। 

 3. िेखा एकीकरर् सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 ववमनयोजन, राजश्व, िरौटी िगायत सबै कारोवारको प्रमतवेदन सियिा प्राप्त गने व्यवस्था मििाइनछे। 

 कायायिय र िातितका मनकायको सबै कारोवार सिावेर् गरी ववमनयोजन, राजश्व, िरौटी िगायतको एकीकृत 
ववत्तीय वववरर् तयार गरीनछे। 

 ववमनयोजन, राजश्व, िरौटी िगायतको ववत्तीय वववरर् ििािेखा मनयधत्रक कायायिय तथा गाउँ सभािा पेर् 
गरीनेछ।ववमनयोजन, राजश्व, िरौटी िगायत सबै कारोवारको िेखा एकीकरर् गनय स्थानीय सन्ञ्चत कोष 
व्यवस्थापन प्रर्ािी (सतु्र) प्रयोगिा ल्याइनेछ। 

 4. िेखा एकीकरर् सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी आमथयक प्रर्ासन र्ाखा प्रिखुको िनुेछ। 

 5. िेखा एकीकरर् सम्बधििा काययको  अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र सरु्ासन 

         समिमतबाट िनुेछ। 

 

१७.५ िेखा सफ्टवेयर प्रर्ािीको सञ्चािन तथा सरुक्षा: 
 1. िेखा सफ्टवेयर प्रर्ािीको सञ्चािन तथा सरुक्षा सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 िेखा सफ्टवेयर प्रर्ािी सञ्चािन तथा सरुक्षाको िामग उन्चत सरुक्षा प्रवधि गरीनछे। 

 2. िेखा सफ्टवेयर प्रर्ािीको सञ्चािन तथा सरुक्षा सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ। 

 सफ्टवेयरको डाटा तथा सूचना सरुक्षा प्रवधि नमििाइन।े 

 3. िेखा सफ्टवेयर प्रर्ािीको सञ्चािन तथा सरुक्षा सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरीनछे: 
    िेखा सफ्टवेयर प्रर्ािी सञ्चािन र सरुक्षाको िामग मनम्न व्यवस्था गनेः 

 सफ्टवेयर सञ्चािन, मनयिन, सिस्या सिािान र सरुक्षाको िामग आवश्यक कोठा र सरुक्षाको व्यवस्था 
गरीनेछ। 

 सफ्टवेयर सञ्चािनको िामग आवश्यक ववज्ञ तथा जनर्न्क्त र तामििको व्यवस्था गरीनेछ। 

 कायायिय र अधतगयतका मनकायिा सफ्टवेयर प्रर्ािी सञ्चािन गने न्जम्िेवार व्यन्क्त तोक्ने र यस्तो 
व्यन्क्तिाई प्रर्ािीिा दताय िनुे व्यवस्था गरीनेछ। 

 प्रयोगकताय कोड मिन ेर प्रयोगको िग राख्न ेव्यवस्था गरीनेछ। 

 प्रत्येक व्यन्क्तको िामग फरक फरक पासवडय प्रदान गरीनेछ। 
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 सम्बन्धित व्यन्क्त सरुवा भई वा ववर्षे कारर् परी प्रर्ािीको सञ्चािन न्जम्िेवार व्यन्क्त बािेक अधयबाट 
गनुय पने भएिा स्वीकृमत मिन ेददने व्यवस्था गरीनेछ। 

4. िेखा सफ्टवेयर प्रर्ािीको सञ्चािन तथा सरुक्षा सम्बधिी प्रिखु न्जम्िेवारी सूचना प्रववमि अमिकृत र आमथयक   

    प्रर्ासन र्ाखा प्रिखुको िनुेछ। 

5. िेखा सफ्टवेयर प्रर्ािीको सञ्चािन तथा सरुक्षा सम्बधिी काययको अनगुिन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत र      

  सरु्ासन समिमतबाट िनुेछ। 
 

 

परिरच्छेद-18 

जनसिभामगता र सावयजमनक जवाफदेविता 
 

१८.१ जनसिभामगता: 
१. गाउँपामिकाको काययिा जनसिभामगता समुनन्ित गनय देिायका नीमत अविम्बन गरीनेछ: 

 नेपािको संवविानिे सिानपुामतक सिावेन्र्ता र सिभामगतािूिक मसद्धाधतको स्पि व्यवस्था गरेकोिे 
पामिकािे सोिी बिोन्जि प्रमतमनमित्वको समुनन्ित गनेछ। 

 योजनािा जनताको प्रत्यक्ष सिभामगता र स्वामित्व सम्बधिी व्यवस्था कायि गनय योजनाको छनौट 
काययिा जनसिभामगता िनुे व्यवस्था मििाइनेछ। 

 स्थानीय तििे योजना तजुयिा तथा कायायधवयन गदाय स्थानीय जनता, बवुद्धन्जवी, ववषय ववज्ञ िगायतका 
सरोकारवािािरुको सिभामगतािा गराइनेछ। 

 2. गाउँपामिकाको काययिा जनसिभामगता समुनन्ित गने सम्बधििा देिायका जोन्खि रिन सक्नेछन: 
 सिानपुामतक सिावेन्र्ता र सिभामगतािूिक मसद्धाधतका आिारिा सिभामगता नगराईने। 

 कानूनिे व्यवस्था गरे अनसुार सरोकारवािािरुको सिभामगता नगराईने। 

 योजना र काययिि कायायधवयनिा गदाय ऐनिे मनदेर् गरे बिोन्जि सरोकारवािािरुको सिभामगता 
नगरीने। 

 सिभामगता औपचारिरकतािा िात्र सीमित गरीन।े 

 योजनाको छनौट गदाय जनताको िाग र आवश्यकता तथा जनसिभामगताको आिारिा नगरीने। 

 योजनाको कायायधवयनिा सरोकारवािािरुको सिभामगता नगराईने। 

 आयोजनाको सञ्चािन, अनगुिन िलु्याङकनिा सरोकारवािािरुिाई सिभामगता नगराउने। 

3. गाउँपामिकाको काययिा जनसिभामगता समुनन्ित गने सम्बधििा देिायका प्रकृया अपनाइनछे: 
 नेपािको संवविानिे सिानपुामतक सिावेन्र् र सिभामगतािूिक मसद्धाधतको स्पि व्यवस्था गरेकोिे 

स्थानीय तििे िवििा, दमित र अल्पसंखयक सिदुायबाट सिेत प्रमतमनमित्व समुनन्ित गरीनेछ। 

 गाउँपामिकािे सरोकारवािािरुको अमिकति सिभामगता गराउने नीमत र पद्धमत अपनाइनेछ। 

 आयोजनािा जनताको प्रत्क्ष सिभामगता र स्वामित्व सम्बधिी व्यवस्था कायि गनयको िामग आयोजनाको 
छनौट गदाय जनताको िाग र आवश्यकताको आिारिा गरीने। 

 आयोजनाको सञ्चािन उपभोक्ता समिमत िाफय त गने व्यवस्था मििाइन ेर आयोजनाको कायायधवयन, 
अनगुिन तथा िूल्याङ्कनिा जनसिभामगता समुनन्ित िनुे व्यवस्था मििाइनेछ। 
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 सरोकारवािािरुको सिभामगताको समुनन्ित गनयको िामग अमभिनु्खकरर् गोष्ठी आदद काययिि संचािन 
गरीनेछ। 

 सिभामगतािाई व्यविारिा व्यापक रुपिा िागू गरी अथयपूर्य बनाइनेछ। 

 आयोजनािा जनताको प्रत्यक्ष सिभामगता र स्वमित्व कायि गनयको िामग आयोजनाको छनौट गदाय 
जनताको िाग र आवश्यकताको आिारिा गरीनेछ। 

 आयोजनाको छनौट गदाय स्थानीय जनतासंग िाग र आवश्यकतावारे छिफि गरी िाग संकिन 
गरीनेछ।वडािरुिाई िाग संकिनिा सविय बनाइनछे। 

 योजना तजुयिा र कायायधवयन गदाय स्थानीय बवुद्धन्जवी, ववषय ववज्ञ, अनभुवी पेर्ाववद, सीिाधतकृत तथा 
िोपोधिखु सिदुाय, िवििा, बािबामिका, दमित, यवुा, अल्पसंखयक, अपाङ्गता भएका व्यन्क्त, जेष्ठ 
नागरीक िगायतका सरोकारवाििरुको अमिकति सिभामगता गराइनछे। 

 जनताको आवश्यकता, जनसिभामगता, िागत, प्रमतफि आदद पक्षको ववचार गरी योजनािरुको 
प्राथमिकता मनिायरर् गरी काययधवयन योग्य उपयकु्त योजना छनौट गरीनेछ। 

 छनोट गरीने योजनािा जनसिभामगता निनुे कुरा समुनन्ित गरीनेछ। 

4. जनसिभामगता प्रवद्धयन िखुय न्जम्िेवारी मनवायन्चत पदामिकारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुछे। 

5. जनसिभामगता प्रमतवेदन गने काययको अनगुिन न्जल्िा सिधय समिमत र सभािे गनेछ। 

 

१८.२ सावयजमनक जवाफदेविता: 
१. सावयजमनक जवाफदेविता प्रवद्धयन गनय देिायका नीमत अविम्वन गरीनछे: 

 सवयसािारर् तथा सरोकारवािाको सरोकार सम्बोिन गनय सावयजमनक सनुवुाई तथा गनुासो व्यवस्थापन 
गरीनेछ। 

 सावयजमनक सेवा प्रवाििाई पारदर्ी, उत्तरदायी र जवाफदेिी बनाउन सािान्जक परीक्षर् र सावयजमनक 
परीक्षर् संचािन गरीनेछ। 

२. सावयजमनक जवाफदेविता  प्रवद्धयन गने सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्छन: 
 प्रदान गरेको सेवा सम्बधििा कानूनिे तोके बिोन्जि सावयजमनक सनुवुाई नगरीन।े 

 सेवाग्रािीको गनुासोको उन्चत व्यवस्थापन र सम्बोिन नगरीने। 

 कानून बिोन्जि सािान्जक परीक्षर् र सावयजमनक परीक्षर् काययिि संचािन नगरीन।े 

 काययिि गरे पमन औपचारिरकतािा सीमित रिन सक्ने। 

३. सावयजमनक जवाफदेविता प्रवद्धयन गनय देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरीनेछ: 
 सािान्जक परीक्षर्, सावयजमनक परीक्षर्जस्ता काययिि अमनवायय रुपिा गने गराउन ेकानून व्यवस्था 

गरीनेछ। 

 कानून बिोन्जि सो सम्बधिी मनदेन्र्का तजुयिा गने र प्रयोगिा ल्याई काययिि संचािन गने व्यवस्था 
मििाइनेछ। 

 यस्ता काययिििरु सञ्चािन गरे पमछ सो सम्बधिी अमभिेख राख्न ेप्रमतवेदन तयार गने व्यवस्था 
मििाइनेछ। 

 सािान्जक परीक्षर् तथा सावयजमनक परीक्षर्को आवमिक रुपिा अनगुिन गने व्यवस्था मििाइनछे। 

 पामिकािे सेवाग्रािी तथा सरोकारवािाको सरोकार सम्बोिन गनय कानूनिा तोवकए बिोन्जि 
सावयजमनक सनुवुाईको व्यवस्था गरीनेछ। 
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 कायायियको सेवाको गरु्स्तर प्रभावकारीता र कियचारीको काि कारवािी सम्बधििा सेवाग्रािीको 
गनुासो सनु्न उजरुी पेवटका र वेभसाइट र टेमिफोन िध्य कुनै पमन िाध्यिबाट गनय सक्ने व्यवस्था 
गरीनेछ। 

 गनुासो सनेु्न न्जम्िेवार अमिकारी तोकी गनुासो प्राप्त भएको मिमतिे चौबीस घधटा मभत्र गनुासो 
व्यवस्थापनका िामग सनुवुाई सवित प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत सिक्ष पेर् गने व्यवस्था गरीनेछ। 

 प्राप्त गनुासािरुको अमभिेखाकंन गने व्यवस्था मििाई मनन्ित सियमभत्र कायय टुङ्ग्याउने वा कारवािी 
गने व्यवस्था गरीनछे। 

 गनुासा व्यवस्थापन बारे अनगुिन गने व्यवस्था सिेत मििाइनेछ। 

४. सावयजमनक जवाफदेविता प्रवद्धयन िखुय न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुछे। 

५. सावयजमनक जवाफदेविता प्रवद्धयन गने काययको अनगुिन न्जल्िा सिधय समिमत र सभािे गनेछ। 
 

परिरच्छेद-19 

िेखापरीक्षर् तथा बेरुजू फर्छ्यौट सम्बधिी मनयधत्रर् 

 

 १९.१ आधतरिरक िेखापरीक्षर्: 
१. आधतरिरक िेखापरीक्षर् सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 आमथयक कारोवारको आधतरिरक िेखापरीक्षर् गराइनेछ। 

 कायायियबाट अन्धति िेखापरीक्षर् िनु ुअगावै आधतरिरक िेखापरीक्षर् बाट मनस्केका बेरुज ुसम्बधििा आवश्यक 
कारवािी गरी बेरुज ुफर्छ्यौट गरीनेछ। 

२. आधतरिरक िेखापरीक्षर् सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 आधतरिरक िेखापरीक्षर्को िामग आवश्यक संरचना र जनर्न्क्तको व्यवस्था नगरीने। 

 सबै मनकाय र कारोवारको आधतरिरक िेखापरीक्षर् नगराउने। 

 आधतरिरक िेखापरीक्षर्बाट मनस्केका बेरुज ुअन्धति िेखापरीक्षर् अन्घ फर्छ्यौट नगरीने। 

३. आधतरिरक िेखापरीक्षर् सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 आधतरिरक िेखापरीक्षर्को िामग आवश्यक संरचना र जनर्न्क्तको व्यवस्था गरीनेछ। 

 आधतरिरक िेखापरीक्षकको व्यवस्था निुँदा सम्ि को.िे.मन.का.िाई अनरुोि गरी आधतरिरक िेखापरीक्षर् गने 
व्यवस्था मििाइनेछ। 

 सबै मनकायको ववमनयोजन, राजश्व, िरौटी र सञ्चािनिा रिेका सबै कोषिरुको आय-व्ययको आधतरिरक िेखापरीक्षर् 
मनयमित रुपिा गराइनेछ। 

 आधतरिरक िेखापरीक्षकबाट सम्बन्धित कानून वा मनदेन्र्कािा तोवकएको ववमि बिोन्जि आमथयक कारोवारको 
आधतरिरक िेखापरीक्षर् गने गराइनेछ। 

 आधतरिरक िेखापरीक्षकिाई िेखापरीक्षर्को सवयिाधय मसद्धाधत अनसुार स्वतधत्र रुपिा िेखापरीक्षर् गरी प्रमतवेदन 
ददन सक्ने वातावरर् मििाइनेछ। 

 आधतरिरक िेखापरीक्षर् प्रमतवेदनिा सिावेर् भएका वेरुजकुो िगत राख्न ेव्यवस्था मििाइनेछ। 

 आधतरिरक िेखापरीक्षर् प्रमतवेदन अन्धति िेखापरीक्षकिाई उपिब्ि गराइनेछ। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे आफू िातित मनकायको आधतरिरक िेखापरीक्षर् सियिै भए वा नभएको जाँच गरी 
आधतरिरक िेखापरीक्षर् नगराउने उपर कानून बिोन्जि कारवािीको िामग पेर् गरीनेछ। 

 आधतरिरक िेखापरीक्षर्बाट मनस्केका बेरुज ुसम्बधििा आवश्यक कारवािी गरी अन्धति िेखापरीक्षर् िनुभुधदा 
अगावै फर्छ्यौट गने गराइनेछ। 
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 ववरे्ष कारर् परी अन्धति िेखापरीक्षर् िनुअुन्घ बेरुज ुफर्छ्यौट गनय नसवकने अवस्था परेिा फर्छ्यौट िनु नसकेको 
स्पि कारर् खिुाई अन्धति िेखापरीक्षक सिक्ष जानकारी गराइनेछ। 

 आधतरिरक िेखापरीक्षर्बाट औलं्याईएका बेरुजकुो सम्बधििा कानून बिोन्जिको म्यादमभत्र मनयमित वा असूि 
उपर सम्बधिी कारवािी गरी बेरुज ुफर्छ्यौटको िामग जवाफ तथा प्रिार् पेर् गरीनेछ। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे िातित मनकायको आधतरिरक िेखापरीक्षर्बाट कायि भएको बेरुजू सियिै फर्छ्यौट 
नगने न्जम्िेवार अमिकारीिाई प्रचमित ऐन मनयि बिोन्जि कारबािी गनय मसफारिरस गरीनेछ। 

4.आधतरिरक िेखापरीक्षर् गराउने िखुय न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुेछ। 

5. गाउँपामिका अध्यक्षिे गराउने आधतरिरक िेखापरीक्षर् काययको अनगुिन गनेछ। 

 

१९.२ अन्धति िेखापरीक्षर्: 
१. अन्धति िेखापरीक्षर् सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 िेखापरीक्षर्को िामग िेखापरीक्षकबाट िाग भएको आवश्यक ववत्तीय वववरर्, कागजात र प्रमतवेदनिरु 
उपिब्ि गराइनेछ। 

 िेखापरीक्षर् सम्पन्न गराउन आवश्यक सियोग गरीनेछ। 

२. अन्धति िेखापरीक्षर् सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 सबै आमथयक कारोवारको अन्धति िेखापरीक्षर् नगराउने। 

 िेखापरीक्षक सिक्ष आवश्यक ववत्तीय वववरर्, कागजात एवि ्प्रमतवेदनिरु उपिब्ि नगराइने। 

 िेखापरीक्षर् सम्पन्न गराउन प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतबाट आवश्यक सियोग निनुे। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत िेखापरीक्षर् सिय र िेखापरीक्षर् बैठकिा अनपुन्स्थत रिने। 

3. अन्धति िेखापरीक्षर् सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 प्रत्येक आमथयक वषय सिाप्त भए पित ववमनयोजन, राजश्व, िरौटी तथा अधय कोषको कानून बिोन्जि 

ििािेखापरीक्षकको कायायियबाट खवटएका िेखापरीक्षकबाट अन्धति िेखापरीक्षर् गराइनेछ। 

 बजेटिा सिावेर् भएका वैदेन्र्क सिायता अधतगयत प्राप्त भएको सबै प्रकारको नगदी सिायता रकि ववत्तीय 
वववरर्िा सिावेर् गरी ििािेखापरीक्षकको कायायियबाट िेखापरीक्षर् गराइनेछ। 

 वस्तगुत सिायता प्राप्त भएकोिा िािसािानको िूल्य खिुाई आमथयक वववरर्िा सम्बन्धित कागजात पेर् गरी 
िेखापरीक्षर् गराइनेछ। 

 आमथयक कारोवारसँग सम्बन्धित िेखा, ववत्तीय वववरर् र कागजात एवि ् प्रमतवेदनिरु तयार गरी अन्धति 
िेखापरीक्षर्को िामग पेर् गरीनेछ। 

 अन्धति िेखापरीक्षर्को िििा उपिब्ि गराउन ुपने ववत्तीय वववरर् र प्रमतवेदनिरु सािाधयतया देिाय बिोन्जि 
रिेका छन:् 

 ववमनयोजन, राजश्व, िरौटी, अधय कोष कारोवारको ववत्तीय वववरर्िरु, 

 आधतरिरक िेखापरीक्षर् प्रमतवेदन, 

 खचयको फाँटवारी (ि.िे.प.फां.नं.२१०), 
 वैंक नगदी वकताव र वैंक  स्टेट्िेण्टिरु, 

 पेश्कीको िास्केवारी (ि.िे.प.फा.नं.२११), 

 बैंक विसाव मििान वववरर् (ि.िे.प.फां.नं.२१२), 

 भकु्तानी ददन बाँकीको कच्चावारी (ि.िे.प. फां.नं.२२१), 

 फर्छ्यौट िनु बाँकी बेरुजको वववरर्, 

 न्जधसी मनरीक्षर् प्रमतवेदन, 

 िेखापरीक्षर्को मसिमसिािा िाग भएको जनुसकैु प्रश्नको जवाफ एवि ् िेखा, वववरर्, कागजात, जानकारी 
उपिब्ि गराउने न्जम्िेवारी बिन गरीनेछ। 
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 तोवकएको म्यादमभत्र िेखापरीक्षर्को प्रश्नको जवाफ वा िाग भएको वववरर् वा कागजात पेर् गनय नसवकन े
भएिा कारर् सवित म्याद थपको िामग अनरुोि गरी िेखापरीक्षकद्वारा ददइएको थप सियमभत्र पेर् गरीनेछ। 

 िेखापरीक्षर्बाट िाग भएको िेखा, कागजात वा जानकारी पेर् गनय नसकेको कारर्बाट कायि भएको बेरुज ु
कैवफयत वा जरिरवाना प्रमत सम्बन्धित अमिकृत वा कियचारी नै न्जम्िेवार िनुेछ। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृत, आमथयक र्ाखा प्रिखु तथा कियचारी िेखापरीक्षर्को अवमििा आफ्नो काययस्थििा 
उपन्स्थती भई िेखापरीक्षर् सम्पन्न गनय गराउन आवश्यक सियोग गरीनेछ। 

 िेखापरीक्षर्को मसिमसिािा िेखापरीक्षकद्वारा आयोजना निनुे आरम्भ बैठक तथा बविगयिन बैठकिा अमनवायय 
रुपिा उपन्स्थत भई जानकारी ददने र ववषय स्पि पारिरनेछ। 

 िेखापरीक्षर्को मसिमसिािा िेखापरीक्षर् टोिीिे कुनै काययको स्थिगत अविोकनको िामग अनरुोि गरेिा सो 
सिेतको प्रवधि गरीनेछ। 

४. अन्धति िेखापरीक्षर् गराउने िखुय न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुेछ। 

५. गाउँपामिका अध्यक्षिे गराउने अन्धति िेखापरीक्षर् काययको अनगुिन गनेछ। 

 

१९.३ सम्परीक्षर् तथा बेरुज ुफर्छ्यौट: 
१. सम्परीक्षर् तथा बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 िेखापरीक्षर् िुदँा औल्याइएकों बेरुज ुछिफि एवि फर्छ्यौटको िामग सभािा पेर् गरीनेछ। 

२. सम्परीक्षर् तथा बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 प्रयायप्त प्रिार्ववना सभाबाट बेरुज ुफर्छ्यौट िनु।े 

 ि.िे.प. बाट बेरुज ुफर्छ्यौटको िगत कट्टा निनुे। 

 सम्बन्धित कियचारीिे बेरुज ुफर्छ्यौटको कायय नगने। 

 आमथयक कारोवारिा संिग्न अमिकारीबाट कानून बिोन्जि बेरुज ुफर्छ्यौटको न्जम्िेवारी मनवायि निनु।े 

३. सम्परीक्षर् तथा बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे िेखापरीक्षर् िुँदा औलं्याइएको बेरुज ुफर्छ्यौटको न्जम्िेवारी बिन गनुय 

पनेछ। 

 बेरुज ुफर्छ्यौटको िामग कायय योजना वनाई कायय गरीनछे। 

 िेखा  उत्तरदायी  अमिकृतिे  ििािेखापरीक्षकको  कायायियबाट  िेखापरीक्षर्  िुँदा औलं्याइएको 
बेरुज ु सम्बधििा तोकेको म्यादमभत्र बेरुज ु जवाफ वा फर्छ्यौट वा सम्परीक्षर् गराउने व्यवस्था 
मििाइनेछ। 

प्रचमित कानून अनसुार प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे िेखापरीक्षर् प्रमतवेदनिा औलं्याएको बेरुज ु फर्छ्यौटको मनम्न 
उत्तरदावयत्व बिन गनेछ: 
 बेरुज ुअसूि फर्छ्यौट तथा मनयमित गरीनेछ। 

 असूि गनुय पने तथा मतनुय बझुाउन ुपने बेरुजकुो िकिा कारोवारिा संिग्न पदामिकारीसँग    आवश्यक वववरर् 
वा स्पिीकरर् मिई फर्छ्यौट गरीनेछ। 

 जानजान वा िापरवािीसाथ कारोवार गरी िानी नोक्सानी भएको देन्खएिा त्यस्तो रकि न्जम्िेवार व्यन्क्तबाट असूि 
गरीनेछ। 

 िेखापरीक्षर् िुँदा सरकारी नगदी वा न्जधसी िािसािानको िगत राख्न छुट भएको वा सरकारी िानी नोक्सानी 
भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएिा त्यस्तो िानी नोक्सानी भएको रकि असूि गरी कसरुको िात्रा अनसुार कानून 
बिोन्जि कारबािी गने वा कारवािीको मसफारिरस गरीनेछ। 
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 असूि उपर गनुय पने मतनुय बझुाउन ुपने भनी औल्याइएका बेरुज ुबािेक प्रचमित कानून बिोन्जि रीतसम्ि नपगुेका 
तर सरकारी नगदी न्जधसीको िानी नोक्सानी नभएको बेरुजकुो िकिा खचय मनयमित गराउन अमिकार प्राप्त अमिकारी 
सिक्ष पेर् गरीनेछ। 

 कानूनको रीत नपगुी अमनयमित भएको तर जाँचवझु गदाय सरकारी िानी नोक्सानी नभएको भनी ठिर भएको बेरुज ु
सम्बधििा मनयमित गराई फर्छ्यौट गनय प्रचमित कानून बिोन्जि आवश्यक स्वकृमत मिइनेछ। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे बेरुज ुमनयमित गने सम्बधििा कुनै कायायिय वा अमिकारी वा सम्बन्धित व्यन्क्तसँग 
बझु्न आवश्यक भएका बझुी िात्र मनयमितको प्रविया अन्घ वढाउनेछ। 

 पेश्की बेरुजकुो िकिा पेश्की मिने सम्बन्धितबाट फर्छ्यौट गरीनेछ। 

 ििािेखापरीक्षकको वावषयक प्रमतवेदनिा औलं्याइएका बेरुजिुरूको सम्बधििा गाउँसभािा सम्परीक्षर् गराई िगत 
कट्टाका िामग ििािेखापरीक्षकको कायायियिा पठाइनेछ। 

 बेरुज ुफर्छ्यौट गने गराउन ेकाययिा िेखापरीक्षर् समिमतिाई सविय बनाइनेछ। 

४.सम्परीक्षर् तथा बेरुज ुफर्छ्यौट गराउन ेिखुय न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुेछ। 

५.गाउँपामिका अध्यक्षिे सम्परीक्षर् तथा बेरुज ुफर्छ्यौट गने गराउने काययको अनगुिन गनेछ। 

 

१९.४ वेरुजूको िगत र प्रगमत वववरर्: 
 १. बेरुजकुो िगत र प्रगमत वववरर् सम्बधििा देिायको नीमत अविम्वन गरीनेछ: 

 बेरुजकुो िगत अध्यावमिक रुपिा राख्न ेव्यवस्था मििाइनेछ। 

 बेरुज ुफर्छ्यौटको प्रगमत वववरर् आवमिक रुपिा तयार गरी सभािा पेर् गरीनेछ। 

 कारोवारिा संिग्न पदामिकारीिे न्जम्िेवारीबाट अिग िुँदा बेरुज ुफर्छ्यौटको वववरर् बरबझुारथ गने व्यवस्था 
गरीनेछ। 

२. बेरुजूको िगत र प्रगमत वववरर् सम्बधििा देिायका जोन्खििरु रिन सक्ने देन्खधछ: 
 बेरुजकुो िगत नरान्खने एवि ्अध्यावमिक नगरीने। 

 बेरुज ुफर्छ्यौटको प्रगमत वववरर् तोवकएको ढाँचा र सियिा तयार नगरीने। 

 बेरुज ुफर्छ्यौट नगरी रिाना वा अवकार् मिन सक्ने। 

 न्जम्िेवारीबाट अिग िुँदा बरबझुारथ नगने। 

३. बेरुजकुो िगत र प्रगमत वववरर् सम्बधििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरीनेछ: 
 िेखापरीक्षर् प्रमतवेदनिा औलं्यएका बेरुज ुर बेरुज ुफर्छ्यौटको िगत राख्न ेव्यवस्थ गरीनेछ। 

 आधतरिरक तथा अन्धति िेखापरीक्षर्को बेरुजकुो िगत अिग अिग रान्खनेछ। 

 िेखापरीक्षर्बाट कायि भएको चािू वषयको र ववगत वषयको फर्छ्यौट भएको र फमछयन बाँकी बेरुजू रकि सिेत 
खिुाई िामसक, अियवावषयक, वावषयक प्रगमत प्रमतवेदन तयार गरीनेछ। 

 बेरुजू फर्छ्यौटको प्रगमत वववरर् तोवकएको ढाँचा र सियिा तयार गरीनेछ। 

 प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे बेरुजू फर्छ्यौटको प्रगमत वववरर् गाउँ सभािा पेर् गरी छिफि गराई आवश्यक 
मनर्यय मनदेर्न कायायधवयन गनेछ। 

 बेरुजकुो िगत राख्न ेकायय सूचना प्रववमि प्रर्ािीिा आिारिरत वनाइनेछ। 

 कारोवारिा संिग्न पदामिकारी सरुवा, बढुवा वा अधय कारर्िे न्जम्िेवारीबाट अिग िुँदा बेरुज ुफर्छ्यौट गराएर 
िात्र रिाना ददइनेछ। 

 तत्कािै बेरुज ु फर्छ्यौट गराउन नसवकने िकिा सम्बन्धित ब्यन्क्तबाट िेखापरीक्षर्बाट देन्खएका कैवफयत 
सम्बधििा जवाफ प्रमतविया मिएर िात्र रिाना ददइनेछ। 
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 साववकका न्जम्िेवार अमिकारी र आमथयक कारोवारिा संिग्न पदामिकारी बेरुज ुफर्छ्यौट निुँदै सरुवा, बढुवा वा 
अधय कारर्िे कायायियिा नरिने भएिा बेरुज ुफर्छ्यौट सम्बधिी कागजात िािको न्जम्िेवार व्यन्क्तिाई िस्ताधतरर् 
गरी िािको अमिकारीिे न्जम्िेवारी बिन गनेछ। 

४. बेरुजकुो िगत र प्रगमत वववरर् तयार गने गराउने िखुय न्जम्िेवारी प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतको िनुेछ। 

५. गाउँपामिका अध्यक्षिे बेरुजकुो िगत र प्रगमत तयार गने गराउने काययको अनगुिन गनेछ। 
 

परिरच्छेद-20 

आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािीको अनगुिन सम्बधिी व्यवस्था 
 

२०.१ आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमत: 
आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािीिाई प्रभावकारी काययधवयन गरी आमथयक कारोवार सम्बधिी जोन्खिको धयमुनकरर् गनय प्रचमित 
कानन ुतथा अधतरराविय असि अभ्यास बिोन्जि अनगुिनको व्यवस्था गनय पामिकािा देिाय बिोजिको पदामिकारीिरु 
रिेको आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमत रिनेछः– 

क)अध्यक्ष                                                       संयोजक 

ख) उपाध्यक्ष                                                  सदस्य 

ग) सरु्ासन समिमतको अध्यक्ष                                          सदस्य 

घ) काययपामिकाको सदस्िध्ये १ जना िवििा सवित अध्यक्ष र प्रिखु मनवायन्चत भएको राजनीमतक दि भधद 
अधय दिको १ जना सदस्य गरी काययपामिकािे तोकेका २ जना                 सदस्य                        

ङ) प्रिखु, आमथयक प्रर्ासन र्ाखा                                   सदस्य 

च) आधतरिरक िेखापरीक्षक                                          सदस्य सन्चव 

 

२०.२ बैठकिा आिधत्रर् गनय सक्न:े       

समिमतको संयोजकिे आवश्यक्तानसुार अधय पदामिकारी एवि ्ववज्ञिाई समिमतको बैठकिा आिनत्रर् गनय सक्नेछ।
         

२०.३ आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमतिे प्रमतवेदन पेर् गनुय पने: 
आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमतिे देिायका ववषयिा मनयमित रुपिा अनगुिन गरी सिुार गनुय पने देन्खएका 
ववषयिा आफ्नो सझुाव सवित तै्रिामसक रुपिा काययपामिकािा प्रमतवेदन पेर् गनुय पनेछः 

 क) आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािीको कायायधवयन अवस्था, 
 ख) ववत्तीय जोन्खि धयमुनकरर् गनय गरीएको प्रवधि, 

 ग) तयार भएका ववत्तीय वववरर्को ववश्वसनीयता, 
 घ) बेरुज ुफर्छ्यौटको प्रगमत,       

 ङ) नीमत, कानून, िापदण्डको परिरपािना,     

 च) कायायियबाट सम्पाददत काययको दक्षता एवि प्रभावकारिरता, 
 छ) मनकायगत अधतरसम्बधिी र सिधवय,     

 ज) दण्ड र परुस्कार नीमतको पयायप्तता,     

 झ) समिमतिे आवश्यक देखेका अधय ववषयिरु। 

 

२०.४ वडास्तरिरय आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमतः  

वडा कायायियबाट सञ्चािन िनुे ववकास मनिायर् तथा सेवा प्रवाि प्रभावकारी भए नभएको अनगुिन गनय वडा तििा देिाय 
विोन्जिको वडा स्तरीय आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमत रिने छः 
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 क) वडाध्यक्ष       संयोजक 

 ख) िवििा वडा सदस्य १ जना     सदस्य 

 ग) वडा सन्चव      सदस्य सन्चव 

समिमतको संयोजकिे आवश्यकतानसुार अधय पदामिकारी एवि ् ववज्ञिाई समिमतको बैठकिा आिधत्रर् गनय सक्नेछ।
        

२०.५ वडास्तरीय आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमतिे आफूिे सम्पादन गरेको कायय र सिुारका ववषयिा 
आवश्यक सझुाव सवितको प्रमतवेदन दै्धिामसक रुपिा आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमत सिक्ष पेर् गनुय 
पनेछ। यसरी प्राप्त भएको प्रमतवेदनिा उल्िेख भएका ववषयिरु िध्ये आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमतिे 
उन्चत ठिराएका ववषयिरु आफ्नो प्रमतवेदनिा सिावेर् गनेछ। 

वडास्तरीय आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमतिे अनगुिन गदाय देिायका ववषयिा केन्धरत िनुपुनेछ: 
 क)  आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािीको कायायधवयन अवस्था, 

ख)  ववत्तीय जोन्खि धयमुनकरर् गनय गरीएको प्रवधि, 

ग)  बेरुज ुफर्छ्यौटको प्रगमत,  

घ)  नीमत, कानून, िापदण्डको परिरपािना,  

ङ)  कायायियबाट सम्बन्धित काययको दक्षता एवि प्रभावकारिरता, 
च)  मनकायगत अधतरसम्बधिी र सिधवय,  

छ) दण्ड र परुस्कार नीमतको प्रयायप्तता,  

ज) समिमतिे आवश्यक देखेका अधय ववषयिरु। 

आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिनका िामग प्रयोग गरीने ढाचँा अनसुचुी (२) िा तोवकए बिोन्जि िनुेछ। 
  

२०.६ आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमतको बैठक सम्बधिी व्यवस्था:  

 आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमतको बैठक संयोजकिे बोिाउनेछ। 

 यस्तो बैठक एक आमथयक वषयिा कन्म्तिा चार पटक बस्नेछ साथै एक बैठक र अको बैठकबीचको सिय तीन 
िविना भधदा बढी निनुे गरी आयोजना गनुय पनेछ। 

 वडास्तरीय आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी अनगुिन समिमतको बैठक दै्धिामसक रुपिा बस्नेछ। 

 समिमतको मनर्यय सवयसम्ितको आिारिा िनुेछ। 

 सवयसम्िमत कायि िनुसकेिा बििुतद्वारा समिमतको मनर्यय िनुेछ। 

 समिमतको मनर्यय संयोजकिे प्रिान्र्त गनेछ। 

 बैठकको मनर्यय पनु्स्तका तयार गरी सरुन्क्षत राख्न,े प्रमतवेदन गने र समिमतको मनर्यय कायायधवयनका िामग सिधय 
गने न्जम्िेवारी सदस्य-सन्चवको िनुेछ। 

 

२१. आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी सम्बधिी तामिि र क्षिता ववकास: 
 आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािीको कायायधवयनको िामग पदामिकारी एवि कियचारीिरुको क्षिता ववकासका िामग 

आवश्यक तामििको व्यवस्था गरीनेछ। 

 यो प्रर्ािी कायायधवयनको िामग सूचना एवि तथ्याङ्क सङ्किन, ववश्लषेर् एवि ्प्रमतवेदनको मनमित्त सूचना प्रववमिको 
प्रयोग गनय सवकनेछ। 

 तामिि र क्षिता ववकास आवश्यक स्रोत वावषयक काययिि तथा बजेटिा सिावेर् गने दावयत्व काययपामिकाको 
िनुेछ। 

 गाउँपामिकािे यस काययका िामग अधय संस्था वा मनकायको सियोग सिेत प्राप्त गनय सक्नेछ। 
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२२. आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी कायययोजनाको ढाचँा: 
गाउँपामिकािे देिाय बिोन्जिको ढाँचािा आधतरिरक मनयधत्रर् प्रर्ािी कायय योजना तयार गरी सोको यस मनदेन्र्कािा 

उल्िेख भए बिोन्जि आवमिक अनगुिन गने व्यवस्था मििाउन ुपनेछ। 

(क) मनकायको नाि र ठेगाना 
(ख) मनकायको िूि उद्देश्य 

(ग) कायययोजनाको ढाँचा 

नोट: यो ढाचँािा मनकायगत कािको प्रकृमत अनरुुप आवश्यक ििििरु थपघट गनय सवकनछे। 

 

२३. थपघट र िेरिरफेर: यस मनदेन्र्काको कायायधवयनको िििा कुनै बािा अवरोि र अस्पिता भएिा त्यस्तो 
बािा अडचन फुकाउन ेप्रयोजनका िामग काययपामिकािे यस मनदेन्र्कािा आवश्यकता अनसुार थपघट, व्याखया, 
संर्ोिन िेरफेरर गनय सक्नछे। 

 

२४. प्रचमित कानून बिोन्जि िनुे: यस मनदेन्र्काको कुनै प्राविान प्रचमित कानून बिोन्जि एवि ्स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सँग बान्झएिा बान्झएको िदसम्ि अिाधय िनुेछ। 
 

मस.नं. कृयाकिपको 
वववरर् 

अधतरमनिीत 

जोन्खििरु 

मनयधत्रर्का 
कृयाकिाप र प्रकृया 

न्जम्िेवार 
व्यन्क्त वा 
मनयकाय 

संरचना र 
सिधवय 

अनगुिन 
एवंि 
िूल्याङकन 

११०. यस खण्डिा ििु 
उद्दशे्य िामँसि 
गनय संचािन 
गरीन ेप्रिखु 
कृयाकिापिरु 
उल्िेख गने  

१. 
२. 
३. 

यस खण्डिा 
संचािन गरीन े
प्रत्यक प्रिखु 
कृयाकिापिरुिा 
अधतरमनिीत 
जोन्खििरु 
उल्िेख गने  

१.१ 

१.२ 

२.१ 

२.२ 

पविचान गरीएका 
िरेक जोन्खििरुका 
िामग के कस्ता 
मनयधत्रर्का 
उपायिरु िनु 
सक्छन सो उल्िेख 
गने । 

१.१.१ 

१.१.२ 

१.२.१ 

१.२.२ 

२.२.२ 
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अनसूुची - १ 

                   आधतरिरक मनयधत्रर् अनगुिन परीक्षर् सूची 
 

(क) अनगुिन गरेको कायायिय/वडा कायायिय/आयोजनाको नािः ............................. 
(ख) (ख) अनगुिन गरेको मिमतः............... 
(ग) (ग) अनगुिन गने पदामिकारी/समिमत ................ 

ि.स.                      सूचकिरुको वववरर् 

१ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सम्बधिी अध्ययन गरेको छ/छैन ? 

क) छ            ख) छैन 

•    गरेको भए अध्ययन गरेको मिमत........................... 
 

२ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन प्रमतवेदन स्वीकृत गरेको छ/छैन ? 

क) छ           ख) छैन 

•    गरेको भए स्वीकृत मिमत........................... 
 

३ कायायियिे सबै पदिरूको काि, कतयव्य , उत्तदावयत्व, अमिकार स्पि रुपिा उल्िेख गरेको कायय 
वववरर् तयार गरी कियचारीिाई उपिव्ि गराइएको छ/छैन ? 

क) छ           ख) छैन          ग) आन्र्कं छ 

•    कायय वववरर् उपिव्ि गरीएको र आनं्र्क गरेको भए, पिुी गने कागजात ........................ 
 

४ कायायिय कियचारीको िान्जरी मनयधत्रर् व्यवस्था िागू गरेको र काि ववर्षेिे बाविर जादँा पनु्स्तका 
राख्न ेगरेको छ/छैन ? 

क) छ                     ख) छैन 

•    गरेको भए सो कुरा पिुी गने पनु्स्तका........................................ 
 

५ कायायियिे परिरसरमभत्र सबैिे देख्न ेउपयकु्त ठाउँिा नागरीक बडापत्र राखेको छ/छैन ? बडापत्रिा 
पामिकािे प्रदान गने सबै सेवा सम्बधिी ब्यिोरािरु खिुाएको छ/छैन ? 

क) छ         ख) छैन               ग) आन्र्कं छ 

 नागरीक बडापत्र राखेको स्थन र ब्यिोरा अविोकन गरेको प्रिार् सम्बधिी 
ब्यिोरा.................................... 

 

६ कायायियिे सेवा ददंदा सेवाग्रािीप्रमत देिाय बिोन्जिको दावयत्व र सेवा व्यवस्थापन गने कायय गरेको 
छ/छैन? 

क) छ           ख) छैन              ग) आनं्र्क िात्र गरेको 
क) सूचनापाटी र िेल्प डेस्क वा सोिपछु काउधटरको व्यवस्था छ/छैन... ........ 
ख) पवििे आउने सेवाग्रािीिाई पवििो सेवा ददने व्यवस्था िागू गरेको छ/छैन... ........ 
ग) उजरुी पेटीका वा गनुासो राख्न ेव्यवस्था छ/छैन... ........ 
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७ िित्वपूर्य मनर्यय तथा सूचना सरोकारवािािाई वेभसाइट िाफय त जानकारी गराउन ेव्यवस्था गरेको 
छ/छैन ? 

क) ऐन, कानून, िापदण्ड, बजेट तथा काययिि, सभा र काययपामिकाका मनर्यय तथा प्रगमत 
प्रमतवेदन राख्न ेगरेको। 

    ख) ऐन, कानून, िापदण्ड, बजेट तथा काययिि िात्र राख्न ेगरेको।  

    ग) उल्िेन्खत मनर्यय तथा सूचना आनं्र्क िात्र राख्न ेगरेको। 

 
 

८ गाउँपामिकािे धयाय मनरोपर् गने कायय तोवकएको अवमि मभत्र गने गरेको छ/छैन ? 

क) पूर्यरुपिा गने गरेको छ ।  ख) आनं्र्क रुपिा गने गरेको छ ।  ग) गरेको 
छैन 

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
 

९ गाउँपामिकािे सािान्जक सरुक्षा भत्ता तोकेको सिय र िाध्यिबाट ववतरर् गने व्यवस्था मििाएको 
छ/ छैन ? 

     क) छ                ख) आनं्र्क छ              ग) छैन   

 •    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त ब्यिोरा........................................................... 
१० गाउँपामिकािे उपिब्ि गराउन ेववमभन्न वकमसिका सेवािरु मनयमित रुपिा उपिब्ि गराउन 

सम्बन्धित पदामिकारीको अनपुन्स्थतीिा वैकन्ल्पक व्यवस्था मििाएको छ/छैन ? 

क) छ ख) आन्र्कं छ ग) छैन 

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त ब्यिोरा........................................................... 
 

११ भवनको नक्सा पास गनय िाग्न ेसिय मनिायरर् गरी सोको पािना गने व्यवस्था गरेको छ/छैन ? 

        क) छ       ख) आनं्र्क छ           ग) छैन   

 •    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त ब्यिोरा...........................................................  
१२ प्रिखु प्रर्ासकीय अमिकृतिे कायायिय र अधतगयतको प्रत्येक आमथयक वषयिा कन्म्तिा एक पटक 

आफै िे वा आफूिे अन्खतयार समु्पेको कियचारीद्वरा अमनवायय रुपिा मनरीक्षर् गरेको वा 
गराएको छ/छैन ? 

 क) छ          ख) आनं्र्क छ         ग) छैन   

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त ब्यिोरा........................................................... 
१३ संकिन गरेको राजश्व रकि तोवकएको सियिा बैङकिा दान्खिा गने प्रर्ािी वा व्यवस्था िागू 

गरेको छ/छैन ?       

 क) छ            ख) आनं्र्क छ           ग) छैन    

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा...........................................................  
      

१४ आमथयक वषयको राजश्व विसाव र बैंक वववरर् वीच विसाव मभडान गरी मििान गरेको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन     
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•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
१५ ववकास योजनाको बजेट तथा काययिि तजुयिा गदाय तोवकए बिोन्जि योजनािरु प्राथमिकीकरर् गने 

व्यवस्था िागू गरेको छ/छैन ?       

 क) छ        ख) छैन            ग) आनं्र्क िात्र गरेको   

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
१६ वावषयक बजेट तथा काययिि तजुयिा गदाय तोवकए बिोन्जि सरोकारवािािरुको सिभामगता गने 

व्यवस्था गरेको छ/छैन ?       

 क) छ           ख) छैन                 ग) आनं्र्क िात्र गरेको   

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
१७ अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट िात्र खचय गने आदेर् ददन ेर खचय स्वीकृमत गने व्यवस्था िागू गरेको 

छ/छैन ?  

 क) छ               ख) छैन ग) आनं्र्क िात्र गरेको   

 •    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
१८ सवारी सािन िियत तथा ईधिन खचयको िगवकु राख्न ेगरेको छ/छैन ? 

 क) छ               ख) छैन        ग) आनं्र्क िात्र गरेको 
•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 

१९ तामिि, सेमिनार, गोष्ठी, आदद सम्बधिी खचय गदाय िागत अनिुान स्वीकृत गने र भकु्तानी गनुय अन्घ 
प्रमतवेदन पेर् गने व्यवस्था छ/छैन ?  

 क) छ        ख) छैन                   ग) आनं्र्क िात्र गरेको 
•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 

२० ववकास मनिायर् सम्बधिी काययको सम्झौतािा तोवकए बिोन्जि सरोकारवािािरुको िागत 
सिभामगताको रकि वा श्रिदान ब्यिोरिरएको छ/छैन ?  

क) छ               ख) छैन          ग) आनं्र्क िात्र गरेको 
•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 

२१ खचय िेखदा कानून विोन्जि िरौटी, पेश्की र कर कट्टी गरेर िात्र भकु्तानी ददएको छ/छैन ? 

 क) छ                ख) छैन               ग) आनं्र्क िात्र गरेको 
•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
 

२२ पेश्की ददंदा पेश्की आवश्यकताको जाचँ गरी सोको आिारिा आवश्यक रकि िात्र पेश्की ददन े
व्यवस्था गरेको छ/छैन ? 

 क) छ               ख) छैन        ग) आनं्र्क िात्र गरेको   

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा...........................................................  

 
२३ पेश्की ददएको रकि तोवकएको सियमभत्र फर्छ्यौट नगरी पेश्की बाकँी राखेको छ/छैन ? 

 

क) छ          ख) छैन         ग) आनं्र्क िात्र गरेको   
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•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
२४ मनयमित रुपिा बैंक स्टेट्िेण्ट प्राप्त गरी बैक विसाव र कायायिय विसावसगँ मभडान एवि ्

सिायोजन गरेको छ/छैन ?     

क) छ                            ख) छैन    

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
२५ कियचारीको तिवी प्रमतवेदन पारिरत भएको छ/छैन ?   

क) छ                               ख) छैन    

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
२६ खरिरद एकाइको गठन र खरिरद सम्बधिी काययका िामग न्जम्िेवार कियचारी तोकेको छ/छैन ? 

 क) छ           ख) छैन                   ग) आनं्र्क िात्र गरेको  

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
२७ खरिरद कानून बिोन्जि वावषयक खरिरद योजना तथा खरिरद गरुुयोजना तोकेको ढाचँािा तयार गरेको 

छ/छैन ? 

क) छ          ख) छैन        ग) आनं्र्क िात्र गरेको     घ) वनाउन नपने 

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
२८ आमथयक वषयको बजेटिे नथाम्न ेगरी दावयत्व मसजयना गरेको छ/छैन ?   

क) छ    ख) छैन   

•    छैन भने आमथयक वषयको भकु्तानी ददन बाँकीको वववरर् वा भकु्तानी ददन बाँकी ववििरु 
परीक्षर् गदाय देन्खएको व्यिोरा..................... 

२९ ववपद् व्यवस्थापन समिमत, वडास्तरीय ववपद् व्यवस्थापन समिमतिरु गठन गरेको र सो समिमतिरु 
वियार्ीि रिेको छ/छैन ?     

क) छ   ख) छैन               ग) आनं्र्क िात्र गरेको   

•    छ/आनं्र्क छ भन ेसो पिुी गने गठनको मनर्यय बैठक बसेको िाइधयटु परीक्षर्बाट 
देन्खएको व्यिोरा.............    

३० ववपद् व्यवस्थापन गनयिा प्रयोग िनु ेवारुर्यधत्र एम्बिेुधस र उपकरर् उन्चत िियत सम्भार गरी 
चाि िाितिा राखेको छ/छैन?     

 क) छ   ख) छैन        ग) आनं्र्क िात्र गरेको   

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
३१ वषयिा कन्म्तिा एक पटक न्जधसी सािान तथा सम्पन्त्तको मनरीक्षर् गराई प्रमतवेदन तयार गरेको 

छ/छैन ?      

क) छ    ख) छैन   

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
३२ आफ्नो स्वामित्विा रिेको घर, जग्गा तथा पती ऐिानी र सावयजमनक जग्गा एवि पुजँीगत 

सम्पन्त्तको िानी नोक्सानी निने ुगरी अध्यावमिक िगत राखी संरक्षर्को व्यवस्था गरेको छ/छैन ?

     

क) छ   ख) छैन          ग) आनं्र्क िात्र गरको   
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•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 
 

३३ ववमनयोजन, राजश्व, िरौटी, न्जधसी र अधय आम्दानी खचयको िेखा ििािेखा परीक्षकको कायायियबाट 
स्वीकृत ढाचँािा राखेको छ/छैन ? 

क) छ         ख) छैन          ग) आनं्र्क िात्र राखेको 
•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 

३४ आमथयक कारोवारको आधतरिरक िेखापरीक्षर् गनय आधतरिरक िेखापरीक्षकको व्यवस्था गरी मनयमित 
रुपिा िेखापरीक्षर् गराएको छ/छैन ?   

क) छ             ख) छैन              ग) आनं्र्क िात्र गराएको 
•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 

३५ ववमनयोजन, राजश्व, िरौटी र अधय कोषको अन्धति िेखापरीक्षर् ििािेखा परीक्षकको कायायियबाट 
गराएको छ/छैन ?    

क) छ              ख) छैन            ग) आनं्र्क िात्र गराएको 
•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 

३६ ववमनयोजन, राजश्व, िरौटी र अधय कोषको वावषयक ववत्तीय वववरर् तयार गरेको र तोकेको सियमभत्र 
को.िे.मन.का.र अधय सम्बन्धित मनकायिा पठाएको छ/छैन ? 

क) छ                ख) छैन            ग) आनं्र्क िात्र पठाएको 
•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 

३७ अन्धति िेखापरीक्षर् प्रमतवेदनिा औल्याइएको बेरुजकुा सम्बधििा पैंतीस ददनमभत्र कायायियको 
जवाफ पेर् गरेको छ/छैन ?   

क) छ                     ख) छैन        ग) आनं्र्क िात्र ददएको  
•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 

३८ आधतरिरक तथा अन्धति िेखापरीक्षर्बाट कायि भएको बेरुजकुो िगत राख्न ेतथा िगत 
अध्यावमिक गने व्यवस्था गरेको छ/छैन ?    

क) छ                  ख) छैन           ग) आनं्र्क िात्र ददएको 
•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा........................................................... 

३९ िेखापरीक्षर्बाट िानीनोक्सानी वा विनामिना भएको भनी िगत कायि भएको बेरुजकुो सम्बधििा 
सम्बन्धितबाट कानून बिोन्जि सियिा नै असूि गरी फर्छ्यौट गरेको छ/छैन ? 

क) छ              ख) छैन       ग) आनं्र्क गरेको घ) िागू निनु े

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा.......................................................... 
 

४० कोष कट्टी, िरौटी र कर कट्टी गरेको रकि सियिै बैंक दान्खिा गने गरेको छ/छैन ?  

क) छ ख) छैन ग) आनं्र्क गरेको   

•    अवस्था पिुी गने संन्क्षप्त व्यिोरा...........................................................  
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