
 

 

पोखरा महानगरपालिकाको आन्तररक लनयन्रण प्रणािी लनरे्दशिका, २०७९ 

प्रस्तावना 

यस पोखरा महानगरपालिकाबाट सम्पार्दन गररने कायय लमतब्ययी, प्रभावकारी, लनयलमतता र काययर्दक्षतापूणय 
ढंगवाट सम्पार्दन गनय, ववत्तीय प्रलतवेर्दन प्रणािीिाई ववश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोशिम 
काययसम्पार्दन गनय आन्तररक लनयन्रण प्रणािी तयार गरी कायायन्वयन गननयपने भएको र आन्तररक लनयन्रण 
प्रणािी तयार गर्दाय पोखरा महानगरपालिकाको कामको प्रकृलत अननरुप लनयन्रणको वातावरण, िोशखम क्षेरको 
पवहचान,लनयन्रणका गलतववलि, सूचनाको आर्दान प्रर्दान, अननगमन तथा मूलयांकनिस्ता लबषयिाई समेट्नन पने 
भएकोिे स्थानीय सरकार  सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्दफा ७८  एवम ्स्थानीय तहको आन्तररक लनयन्रण 
प्रणािी तिनयमा दर्दग्र्दियन, २०७९ बमोशिम यो लनरे्दशिका तिनयमा गररएको छ ।  

पररच्छेर्द: १ 

प्रारशम्भक 

१.१  संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ  

 (क) यस लनरे्दशिकाको नाम “पोखरा महानगरपालिकाको आन्तररक लनयन्रण प्रणािी लनरे्दशिका, २०७९” 
रहेको छ ।  

 (ख) यो लनरे्दशिका पोखरा महानगरपालिकाको काययपालिकाबाट स्वीकृत भए िागू हननेछ । 

१.२   पररभाषा  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस लनरे्दशिकामा  

(क) “अलिकार प्राप्त अलिकारी” भन्नािे महानगरपालिकामा िागू हनने प्रचलित ऐन लनयमाविी बमोशिम कन नै 
कायय गनय अलिकारप्राप्त अलिकारी सम्झनन पछय ।  

(ख) “प्रमनख” भन्नािे पोखरा महानगरपालिकाको प्रमनखिाई सम्झनन पछय ।   

(ग) “अशन्तम िेखापरीक्षण” भन्नािे नेपािको संवविानको िारा २४१, िेखापरीक्षण ऐन २०७५ को र्दफा ३ 
र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४को र्दफा ७७ बमोशिम महािेखापरीक्षकको कायायियबाट हनन े
िेखापरीक्षण सम्झनन पर्दयछ । 

(घ) “आन्तररक लनयन्रण” भन्नािे लनकायिे आफ्नो उद्दशे्य प्राप्तीको िालग काययसञ्चािनमा हनने िोशखमहरुको 
पवहचान र लतनको सम्वोन्िन गने काययिाई सम्झनन पर्दयछ । 

(ङ) “आन्तररक लनयन्रण प्रणािी” भन्नािे आन्तररक लनयन्ञण काययिाई ब्यवशस्थत गनय लनमायण गररएको 
प्रणािीिाई सम्झनन पर्दयछ । 

(च) “आन्तररक िेखापरीक्षण” भन्नािे महानगरपालिकाको तोवकएको आन्तररक िेखापरीक्षण िाखा वा उ् 
िाखाका कमयचारीबाट हनने िेखा तथा अन्य कारोवार र सो संग सम्वशन्ित कागिात एवं प्रवियाको िांच, 

परीक्षण, ववश्लषेणको कायय सम्झनन पर्दयछ ।  



 

 

(छ) “एक तह मालथको अलिकारी” भन्नािे वडा सशचव वा िाखा÷महािाखा÷ववभागीय प्रमनखको हकमा प्रमनख 
प्रिासकीय अलिकृत, प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हकमा महानगरपालिकाको प्रमनख र महानगरपालिकाको 
प्रमनखको हकमा नगर काययपालिका सम्झनन पछय।  

(ि) “ऐन भन्नािे महानगरपालिकामा िागू भएको प्रचलित ऐन सम्झनन पछय ।  

(झ) “काययपालिका” भन्नािे नगर काययपालिका सम्झनन पछय ।  

(ञ) “कायायिय” भन्नािे महानगरपालिकाको काययपालिकाको कायायिय सम्झनन पछय ।  

(ट) “कायायिय प्रमनख” भन्नािे महानगरपालिकाको प्रमूख प्रिासकीय अलिकृतको रुपमा काम गने प्रिासकीय 
प्रमनख वा सो काम गनय तोवकएको पर्दालिकारी वा ब्यश् सम्झनन पर्दयछ  । 

(ठ) “कोष” भन्नािे महानगरपालिकाको स्थानीय सशञ्चत कोष सम्झनन पछय र सो िब्र्दिे कानून बमोशिम 
स्थापना भएका अन्य स्थानीय कोषिाई समेत िनाउँछ ।  

(ड) “कोष तथा िेखा लनयन्रक कायायिय” भन्नािे महािेखा लनयन्रक कायायिय अन्तगयतको शिलिाशस्थत 
कोष तथा िेखा लनयन्रक कायायिय सम्झनन पछय ।  

(ढ) “शिम्मेवार व्यश्” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बमोशिम कायय सञ्चािन गने, शिम्मा 
लिन,े खचय गने, िेखा राख्न,े प्रलतवेर्दन गने, आन्तररक वा अशन्तम िेखापरीक्षण गराई बेरुिन फछयौट गने गराउने, 
सरकारी नगर्दी शिन्सी असनि उपर गने गराउने तथा र्दाशखिा गने वा गराउने कतयव्य भएको ब्यश् संम्झनन 
पछय ।  

(ण) “िोशखम” भन्नािे लनकायको उद्देश्य प्राप्तीिाई वािा पनयायउन सनने कन नै वियाकिाप वा घटना 
हननसनने संम्भावनािाई बनझाउंर्दछ । 

(त) “प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्दफा ८४ वमोशिमको 
प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत सम्झनन पछय ।  

(थ) “मन्रािय” भन्नािे नेपाि सरकारको सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्रािय सम्झनन पर्दयछ । 

(र्द) “महानगरपालिका” भन्नािे पोखरा महानगरपालिकािाई सम्झनन पर्दयछ । 

(ि) “ववभागीय प्रमनख” भन्नािे महानगरपालिकाको प्रमनखिाई सम्झनन पछय ।   

(न) “ववत्तीय उत्तरर्दावयत्व” भन्नािे ववत्त सम्वन्िी प्रलतफिमा सनिार गनय, ववत्तीय अननिासन, पारर्दशियता तथा 
िवाफरे्दवहता कायम गनय बहन गननय पने शिम्मेवारी, िवाफरे्दवहता तथा सोवाट प्राप्त हनने प्रलतफिप्रलतको 
उत्तरर्दावयत्व तथा पररपािना सम्झनन पछय । 

(प) “ववत्तीय वववरण” भन्नािे स्थानीय तहको िालग स्वीकृत भएको कन नै लनशित अवलिमा भएको आलथयक 
कारोवारको समविगत शस्थलत र्दिायउने उद्देश्यिे िीषयक समेत खनलन ेगरी तयार गररएको वववरण सम्झननपछय र 
सो िव्र्दिे कारोवारको शस्थलत र्दिायउने गरी िीषयकका आिारमा वनाइएको बिेट अननमान, लनकािा, 



 

 

खचय,आम्र्दानी, र्दाशखिा र बाँकी रकम समेत खनिाइएको प्राप्ती र भ न् ानी वववरण र सोसँग सम्वशन्ित िेखा, 
वटप्पणी र खनिासा समेतिाई िनाउँछ । 

(फ) “वेरुिन“ भन्नािे प्रचलित कानून बमोशिम पनयायउनन पने रीत नपनयायई कारोवार गरेको वा राख्नन पने िेखा 
नराखेको तथा अलनयलमत वा वेमननालसब तररकािे आलथयक कारोवार गरेको भनी िेखापरीक्षण गर्दाय 
औलयाइएको वा ठहयायइको कारोवार सम्झनन पर्दयछ । 

(ब) “संपरीक्षण” भन्नािे आन्तररक वा अशन्तम िेखापरीक्षण प्रलतवेर्दनमा औलंयाइएको बेरुिनको सम्बन्िमा पेि 
हनन आएका स्पिीकरण वा प्रलतविया साथ संिग्न प्रमाण तथा कागिातको आिारमा गररने फछ्र्यौट 
सम्वन्िी काययिाई सम्झनन पछय ।  

१.३ आन्तररक लनयन्रण प्रणािीको उद्धशे्य :-     महानगरपालिकािे रे्दहायको उदे्धश्य प्रालप्तको िालग आन्तररक 
लनयन्रण प्रणािीको तिनयमा गरेको छ, 

 कायय सञ्चािनिाई व्यवशस्थत, लसिलसिाबद्ध र लनयलमत गननय,  
 स्रोत सािन तथा सम्पशत्तको उपयोगमा लनयलमतता, लमतव्यवयता, काययर्दक्षता र प्रभावकाररता लयाउनन,  
 प्रचलित ऐन, लनयम िगायतका कानूनी ब्यवस्था तथा काययववलिको पररपािना गराउनन,  
 स्रोत सािन तथा सम्पशत्तको अपब्यय, र्दनरुपयोग र हानी नोनसानी हननवाट रोननन, 
 ववत्तीय वववरणको ववश्वसनीयता, गनणस्तररयता र प्रभावकाररता अलभवृवद्ध गननय,  
 ववत्तीय शिम्मेवारी तथा अननिासन कायम गरी ववत्तीय पारर्दशियता र िवाफरे्दही प्रवद्धयन गननय  

१.४  आन्तररक लनयन्रण प्रणािी कायायन्वयनका आिारः  महानगरपालिकािे आन्तररक लनयन्रण प्रणािीको 
तिनयमा गर्दाय रे्दहायका नीलतगत एवम ्कानूनी व्यवस्थाहरुिाई आिारको रुपमा लिएको छ, 

(क) नेपािको संवविान 

(ख) स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४ 

(ग)  महानगरपालिकाको आलथयक काययववलि तथा ववत्तीय उत्तरर्दावयत्व ऐन,  आलथयक काययववलि तथा ववत्तीय 
उत्तरर्दावयत्व लनयमाविी,  

(घ)  सावयिलनक खररर्द ऐन,२०६३ र महानगरपालिकाको सावयिलनक खररर्द लनयमाविी,  

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

(च)  िेखापरीक्षण ऐन,२०७५  

(छ) कमयचारी समायोिन ऐन,२०७५ 

(ि)  भ्रिाचार लनवारण ऐन,२०५९ 

(झ) संघ प्ररे्दि र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ि ऐन,२०७७ एवम ्संघ प्ररे्दि र स्थानीय तह 
समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ि लनयमाविी,२०७७ 



 

 

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

(ट)  सरकारी कारोवार लनरे्दशिका, २०७६ 

(ठ)  एकीकृत अलथयक संकेत तथा बगीकरण र व्याख्या,२०७४ (र्दोश्रो पररमाियन सवहत) 

(ड)   स्थानीय तहको योिना तिनयमा दर्दग्र्दियन, २०७८ 

(ढ) स्थानीय तहमा बिेट तिनयमा, कायायन्वयन, आलथयक ब्यवस्थापन तथा सम्पशत्त हस्तान्तरण सम्बन्िी 
लनरे्दशिका, २०७४ 

(ण) स्थानीय तहको िेखापरीक्षण मागयर्दियन, २०७४ 

(त) गाउँपालिका/नगरपालिकाको रािश्व सनिार कायययोिना तिनयमा दर्दग्र्दियन, २०७६ 

(थ)  महानगरपालिका ववपर्द ब्यवस्थापन कोष (सञ्चािन) काययववलि, २०७.. 

(र्द) नगर काययपालिका (काययसम्पार्दन) लनयमाविी, २०७.. 

(ि) स्थानीय सशञ्चत कोष ब्यवस्थापन प्रणािी (सनर) 

(न)  आन्तररक लनयन्रण प्रणािी सम्बन्िी अन्य लनकायका प्रचलित राविय एवम ्अन्तराविय अभ्यासहरु 

१.५ आन्तररक लनयन्रण प्रणािीका क्षरे : 

महानगरपालिकाको आन्तररक लनयन्रण प्रणािीमा रे्दहायको ववषय के्षरहरु समेवटएको छः  

(क) संगठनात्मक संरचना, िनिश् व्यवस्थापन तथा नैलतक आचरण लनयन्रण 

(ख) सनिासन, सेवा प्रवाह र प्रिासलनक काययको लनयन्रण  

(ग) सूचना तथा संञ्चार, अलभिेखीकरण र प्रलतवेर्दन सम्वन्िी लनयन्रण 

(घ) सूचना तथा संञ्चार, अलभिेखीकरण र प्रलतवेर्दन सम्वन्िी लनयन्रण 

(ड) लनरीक्षण, सनपरीवेक्षण र अननगमन तथा मूलयाकंन   

(च) रािश्व तथा प्राप्त हनन नपने वहसावको लनयन्रण 

(छ) बिेट तथा काययिम तिनयमा, स्वीकृलत, लनकािा र रकमान्तर लनयन्रण 

(ि) बिेट खचय तथा पेश्कीको लनयन्रण 

(झ) बैक खाता संञ्चािन, वहसाव लभडान, भ न् ानी लनयन्रण 

(ञ) अननर्दान प्राप्ती तथा उपयोग सम्वन्िी लनयन्रण 

 (ट) प्रिासलनक खचय, तिव तथा सनवविा  र सवारी सािन तथा उपकरणको उपयोग  



 

 

(ठ) खररर्द काययको लनयन्रण—मािसामान खररर्द, लनमायण कायय तथा सेवा खररर्द 

(ड) प्रलतवद्धता खचय तथा भ न् ानी दर्दन बांकी वहसाव सम्वन्िी लनयन्रण 

 (ढ) आकशस्मक तथा रै्दवी प्रकोपको अवस्थाको खचय लनयन्रण 

 (ण) सम्पशत्त, तथा शिन्सी व्यवस्थापन सम्वन्िी लनयन्रण 

 (त) िरौटी कारोवार तथा कोष सञ्चािनको लनयन्रण 

 (थ) िेखाकंन तथा िेखा सफ्टवेयरको सञ्चािन र ववत्तीय प्रलतवेर्दन सम्वन्िी लनयन्रण 

(र्द) िनसहभालगता र सावयिलनक िवाफरे्दवहता 

 (ि) िेखापरीक्षण तथा बेरुिन फछ्र्यौट सम्वन्िी लनयन्रण 

मालथका ववषय के्षरहरुमा आवश्यकता अननसार थपघट गनय सवकन े। 

पररच्छेर्द: २ 
संगठनात्मक संरचना , िनिश् व्यवस्थापन एवम ्नैलतकता र आचारसंवहता 

२.१  संगठनात्मक संरचना 

१.  सङ्गठनात्मक संरचना लनमायण गर्दाय रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 सङ्गठनात्मक संरचना लनमायण गर्दाय महानगरपालिकाको उद्देश्य पररपूलतय हनने गरी लनमायण गररने छ । 

२.   सङ्गठनात्मक संरचना लनमायण गर्दाय मनख्य रुपमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सननछेन ् 

 सङ्गठनात्मक संरचना तयार गर्दाय काययबोझ र आयको ववश्लषेण नगरी बोशझिो संरचना तयार हनन 
सनन े 

 व्यश्गत स्वाथय र सम्वन्िको आिारमा सङ्गठन संरचना तयार हनन सनने  

 सङ्गठनको उद्देश्य पूलतयको िालग आवश्यक पूणय संरचना तयार नहनन सनने  

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रलतवेर्दन सभाबाट स्वीकृत नगरी कायायन्वयन हनन सनने  

३.   सङ्गठनात्मक संरचना लनमायण गर्दाय रे्दहायका प्रकृया अपनाइन ेछ । 

 महानगरपालिकाको सङ्गठन संरचना तथा र्दरवन्र्दीको अध्ययन गर्दाय आफ्नो काययबोझ र रािस्व क्षमता 
समेतिाई ववश्लषेण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गररनेछ ।  

 प्रिासलनक खचयको सीमा पािना हनन ेगरी संगठन संरचना  स्वीकृत गररनेछ । 

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गराउँर्दा ववषयगत िाखा र वडा कायायिय सवहतको पूणय सङ्गठन 
संरचना सहभालगतामूिक ववलिबाट तयार गररनेछ ।  

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गर्दाय सङ्घीय र प्ररे्दि कानून तथा मापर्दण्डको पािना गररनेछ ।  

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण प्रलतवेर्दन सभाबाट अलनवायय रुपमा स्वीकृत गराइनछे ।  



 

 

४.   सङ्गठनात्मक संरचना लनमायणको मनख्य शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र काययपालिकाको हननछे । 

५.  स्वीकृत सङ्गठन संरचना सावयिलनक गरी मन्रािय र प्ररे्दि मनख्यमन्री तथा मशन्रपररषद्को कायायियमा 
पठाइन ेछ । 

६.  शिलिा समन्वय सलमलत तथा स्थानीय तहको सनिासन सलमलतबाट सङ्गठनात्मक संरचना लनमायण काययको 
अननगमन गराइनछे ।  

२.२  िनिश् व्यवस्थापन 

१.  सङ्गठनात्मक संरचना लनमायण गर्दाय रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 स्वीकृत र्दरवन्र्दीको रर् पर्दमा  पररपूलतय गररनेछ ।   

 कमयचारीको योग्यता, क्षमता र रुचीको आिारमा   पर्दस्थापन गररनेछ । 

 प्रचलित कानून ववपररत कमयचारी कािमा राशखने छैन । 

 काययसम्पार्दनमा आिाररत भई प्रोत्साहन, पनरस्कार तथा र्दण्डको ब्यवस्था िागू गररनेछ । 

२.   िनिश् व्यवस्थापन गर्दाय रे्दहायका िोशखमहरु हनन सननछे  । 

 िनिश् व्यवस्थापन योिना तयार नगररन े 

 प्ररे्दि िोकसेवा आयोगमा रर् पर्द माग नगने ।   

 र्दरबन्र्दी नभएको स्थानमा कानूनमा व्यवस्था भएभन्र्दा बढी  अवलिको कमयचारी कािमा राख्न े

 कमयचारीको योग्यता, क्षमता र रुशचबारे िानकारी नराखी पर्दस्थापन गररने । 

 सम्पकय  सम्बन्ि र आस्थाको आिारमा कमयचारीको पर्दस्थापना हनने । 

 

३.   िनिश् व्यवस्थापन तथा पर्दपूलतय गर्दाय रे्दहायका प्रकृयाहरु अपनाउनन पनेछ । 

 िनिश् व्यवस्थापन योिना तयार गररनछे।  

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको पर्द रर् भए तत्कािै सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रिासन 
मन्राियमा अननरोि गररनेछ । 

 प्ररे्दि िोकसेवा आयोगमा पर्दपूलतयको िालग समयमै अननरोि गरी पठाइनेछ । 

 कमयचारीहरुको पर्दस्थापन गर्दाय िैशक्षक योग्यता, तालिम, अननभव आदर्दिाई दृविगत गरी उपयन्  
व्यश् उपयन्  स्थानमा पर्दस्थापन गररनेछ ।  

 कमयचारी लनयनश् वा पर्दस्थापन गर्दाय अलनवायय रुपमा कायय वववरण दर्दने व्यवस्था गररनेछ । 

 स्वीकृत र्दरबन्र्दीको पर्दमा मार कानूनमा भएको ब्यवस्था बमोशिम समय तोकी कमयचारीिाई कािमा 
खटाइनेछ । 

४. पर्दपूलतय तथा िनिश् व्यवस्थापन गने प्रमनख र्दावयत्व प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र काययपालिकाको हननछे 
। यस सम्बन्िी  प्रमनख वियाकिापकाहरु र वववरण अद्यावलिक गरी वेवसाइटमा राशखनछे । 



 

 

५.  पर्दपूलतय तथा िनिश् व्यवस्थापन सम्बन्िी  प्रमनख वियाकिापकाहरुको अननगमन र मूलयाङ्कन सनिासन 
सलमलतिे गनेछ । 

२.३ नैलतकता र आचारसंवहताका  

१. नैलतकता र आचारसंवहताका सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविमेवन गररनछे  

 पर्दालिकारीको आचारसंवहता र कमयचारीको पेिागत आचारसंवहता तयार गरी उलिङ्घनको अवस्थामा 
कानून बमोशिम कारवाही गररनछे ।  

 २.  नैलतकता र आचारसंवहता पािनाका सम्बन्िमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सननछेन ्

 स्थानीय तहका पर्दालिकारी र कमयचारीहरुको  आचारसंवहता तयार नगररने । 

 स्वीकृत भएको आचारसंवहता िागू नगररने  ।  

 आचरण पािनाको अननगमन गने संयन्र स्थापना नगररने । 

 आचरण उलिङ्घन भएता पलन कारवाही नहनने । 

३.  नैलतकता र आचारसंवहता पािनाका सम्बन्िमा रे्दहायका प्रकृयाहरु अपनाइनछे । 

 पर्दालिकारीको आचारसंवहता स्वीकृत गराई वेभसाइट माफय त सावयिलनक गररनछे । 

 पर्दालिकारीिे  आफ्नो सम्पशत्त वववरण सावयिलनक गननयपनेछ ।  

 आचारसंवहता पररपािनाको अवस्था मूलयाङ्कनका  सूचकहरु समेत तयार गररनछे ।  

 पर्दालिकारी र िनिश्िाई आचारसंवहता पािना गने प्रलतवद्धता परमा हस्ताक्षर गने गराउने र 
सोको अलभिेख राख्न ेब्यबस्था समेत लमिाइनछे । 

 लनिी स्वाथय गाँलसएको ववषयसँग सम्बशन्ित लनणययमा सहभागी नहनने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 आचरणहरु उलिङ्घन गरे, नगरेको सम्वन्िमा िाँचबनझ तथा अननगमन गनय सनिासन सलमलतिे 
अननगमन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 आचरण उलिङ्घन सम्वन्िी गननासा वा उिनरीहरु उिनरी पेटीका/अन्य ववद्यनतीय माध्यमबाट 
िानकारी प्राप्त गरी  सूचना वा पषृ्ठपोषण गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 आचारसंवहता उलिंघन सम्वन्िी अलभिेख राखी प्रचलित कानून बमोशिम कारवाही गने गराउने 
ब्यवस्था गररनेछ । 

 तेस्रो पक्ष वा सावयिलनक सनननवाइ माफय त आचारसंवहताको वावषयक अननगमन गने व्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

 

४.  स्वीकृत आचारसंवहता तथा तेस्रो पक्षबाट भएको अननगमनको प्रलतवेर्दन  वेबसाइटमा राशखनछे । 

 ५.  सनिासन सलमलतिे आचारसंवहता कायायन्वयन सम्बन्िमा  आवश्यक अननगमन गरी लनरे्दिन दर्दनछे । 

 

पररच्छेर्द: ३ 



 

 

सेवा प्रवाह र प्रिासलनक लनणयय प्रकृया 

३.१ सेवा प्रवाह 

१.  सेवा प्रवाह सम्बन्िी व्यवस्था लमिाउन रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 सनिासनका लनशम्त प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्यवस्था लमिाइने छ । 

२.  सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन ेसंर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 आवश्यक सूचना सवहतको अद्यावलिक नागररक बडापर सवैिे रे्दख्न ेस्थानमा नराशखने । 

 कदठनाई भोगेका खास वगयका िनताको घररै्दिोमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था नगररने । 

 घनम्ती सेवा सनगम र सहि ठाउँमा मार गररन सनन े

 सावयिलनक उत्तरर्दावयत्व अलभववृद्ध सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था नगररन े 

 सेवाको समय तथा िागत बढी िाग्ने वढिासनस्ती, अननशचत िेनरे्दन हनन सनन े

  ३.  सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्वन गररन ेछ । 

 नागररक बडापर काययपालिकाको कायायिय, वडा कायायिय र ववषयगत कायायियको पररसर लभर 
सवैिे रे्दख्न ेउपयन्  स्थानमा राख्न ेब्यवस्था लमिाइनछे । 

 सम्भव भएसम्म लडशिटि नागररक बडापरको व्यवस्था गररनेछ । 

 नागररक बडापरमा क्षलतपूलतय सम्वन्िी ब्यवस्था समेत िनरुवात गररनछे । 

 सवै प्रलत शिि व्यवहार गररनछे । 

 सेवाग्राही प्रलत मयायदर्दत र समान व्यवहार गररनछे । 

 सेवाग्राहीिाई भेर्दभाव नगरी सेवा प्रर्दान गररनछे । 

 सेवा प्रवाहको मापर्दण्ड र काययववलि तयार गरी पारर्दशियता कायम गररनेछ । 

 घनम्ती सेवा सञ्चािन सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था गररनछे । 

 कायायियबाट टाढा रहेका समनर्दाय वा िनता, सेवा प्राप्त गनय कदठनाई भोलगरहेका सेवाग्राही, 
वपछलडएका क्षेरको वगयका सेवाग्राहीिाई वविषे ध्यान दर्दइनेछ । 

 घनम्ती सेवा वा सूचना प्रववलिको प्रयोगबाट सेवाप्रवाहमा सरि र सहि पहनँचको व्यवस्था गररनेछ 
।  

 सावयिलनक सम्पशत्तको संरक्षण र सम्वद्धयनमा िोड दर्दइनछे । 

 सामाशिक परीक्षण, सावयिलनक परीक्षण, सावयिलनक सनननवाई िस्ता सामाशिक उत्तरर्दावयत्व सम्वन्िी 
औिार अविम्वन गननयपने गरी कानूनी व्यवस्था गररनेछ । 

 सामाशिक परीक्षण तथा सावयिलनक परीक्षणको आवलिक रुपमा अननगमन गने व्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

 स्रोत सािनको उपिब्िता र कायय प्रकृलत सनहाउँर्दो ववद्यनतीय सूचना प्रववलिको ववकास गरी प्रयोग 
गररनेछ । 



 

 

 सेवा प्रवाहकोिालग सङ्घीय वा प्ररे्दि मन्रािायवाट ववकास गरेको उपयन्  प्रववलि भए प्रयोगमा 
लयाइनेछ ।   

 प्रववलिको माध्यमवाट सेवा प्रवाह सम्वन्िी तथ्याङ्क र अलभिेख राशखनेछ । 

४.  सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन ेप्रमनख र्दावयत्व काययपालिकाको लनरे्दिनमा प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको 
हननछे । 

५.  सेवा प्रवाह सम्बन्िी मापर्दण्ड नीलत सूचना रािपर र अन्य काम कारबाही वेबसाइटमा राखी सावयिलनक 
गररनछे । 

६.  सनिासन सलमलतिे सेवा प्रवाह सम्बन्िमा आवश्यक अननगमन गरी लनरे्दिन दर्दनछे । 

३.२  प्रिासलनक लनणयय प्रविया 
१.  प्रिासलनक लनणयय प्रविया प्रभावकारी बनाउन रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 सावयिलनक सेवा प्रवाहिाई लछटो छररतो, पारर्दिी, उत्तरर्दायी र सूचना प्रववलिमैरी बनाइनेछ । 

२.  प्रिासलनक लनणयय प्रविया संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ ।  

 लनणययको काययववलि, समय र आिार स्पि नखनिाई स्वेच्छाचारी वहसाविे लनणयय गररन े। 

 लनणययको आिार तयार नगरी अलनयलमतता र सरकारी हानी नोनसानी हनने गरी लनणयय गने । 

 काययहरुिाई प्राथलमकताको आिारमा वगीकरण नगररने ।   

 पर्दालिकारी र कमयचारीिे आफैिे गनय सनने काम नगरी शिम्मेवारी पन्छाउने तथा प्रिासलनक 
लनणययका तह बढी हनने । 

३.  प्रिासलनक लनणयय प्रविया प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्वन गररन ेछ । 

 लनणयय गर्दाय प्रचलित कानून बमोशिमका लनशित काययववलि अपनाइनेछ । 

 कानूनमा तोवकए बमोशिम लनशित समयावलिलभर लनणयय गने गराइनेछ । 

 लनणयय गर्दाय प्रचलित कानून बमोशिमको आिार  वा अन्य आिार, पनियाई तथा कारण स्पि खनिाउने 
ब्यवस्था िागू गररनेछ । 

 प्रमनख र प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे लनणययको उपयन् तावारे लनगरानी र सनपररवेक्षण गररनेछ । 

 कामको महत्व अननसार वगीकरण गरी कायय फर्छ्यौट गने समयावलि तोनने र तोवकएको समय लभर कायय 
फर्छ्यौट गनय मापर्दण्ड बनाई कायायन्वन गररनेछ ।  

 कायय फर्छ्यौट गने समय रे्दहाय बमोशिम गने गराइनेछ    

प्राथलमकता ब्यश् आफैिे फर्छ्यौट गने मालथलिो तहमा पेि गरेकोमा सो तहिे फर्छ्यौट गने 

तनरुन्त सोही दर्दन सोही दर्दन 

(कायायिय उठ्ने समय परेमा कायायिय खनलना साथ) 

अलत िरुरी ३ दर्दन लभर २ दर्दन लभर 

िरुरी ५ दर्दन लभर २ दर्दन लभर 



 

 

सािारण १० दर्दन लभर ७ दर्दन लभर 

 प्रत्येक कमयचारीको शिम्मेवारी र काययसम्पार्दन मापन गरी मूलयाङ्कन गने पद्धलतको ववकास गररनेछ । 

 लनणययकतायिे लनणयय  कानूनमा तोवकएको ितय तथा लनिायररत अवलिलभर रही गरे नगरेको अननगमन र 
मूलयाङ्कन गररनेछ ।  

 कानूनी िवटिता वा दद्ववविा भएको ववषय बाहेक मालथलिो पर्दालिकारी वा अलिकारी समक्ष लनणययको 
िालग पेि गनय नपने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

४  प्रिासलनक लनणयय प्रकृयािाई प्रभावकारी बनाउने मनख्य शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हननछे । 

५  प्रिासलनक लनणयय प्रकृयािाई प्रभावकारी बनाउने काययको अननगमन काययपालिकाको हननेछ । 

पररच्छेर्द: ४ 
सूचना तथा सञ्चार, अलभिेखाङ्कन र प्रलतवेर्दन 

४.१  सूचना तथा सञ्चार 

१.  सूचना तथा सञ्चार प्रणािीको उपयोग संर्दभयमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे 

  कायायियको काययसम्पार्दनमा प्रभावकाररत एवम ्पारर्दशियता लयाउन सूचना तथा सञ्चार प्रणािीको 
उपयोगमा िोड दर्दइने छ । 

२. सूचना तथा सञ्चार प्रणािीको उपयोग संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 व्यवशस्थत सूचना प्रणािीको अभावमा सम्बशन्ित पक्षहरूिाई समयमा उशचत िानकारी उपिब्ि 
गराउन नसवकने ।  

 ववश्वसनीय सूचनाको अभावमा काम कारवाहीमा प्रभावकाररता लयाउन  नसवकन े

 महत्वपूणय नीलत, लनरे्दिनवारे िानकारी नहनन सनने । 

 ववद्यनतीय सञ्चार माध्यम (वेबसाइट) वाट सूचना प्रवाह नगररने । 

 सावयिलनक महत्वका लनणयय तथा प्रलतवेर्दन सवयसािारणका िालग  सावयिलनक  नहनन सनने ।  

 तथ्यमा आिाररत नभएका र अपूणय सूचना प्रवाह हनन सनने । 

 लनणयय तथा  सूचना सावयिलनक गर्दाय ववद्यनतीय माध्यम प्रयोग नगररने । 

३.  सूचना तथा सञ्चार प्रणािीको उपयोगिाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्वन गररन ेछ । 

 प्रववलिमा  आिाररत सूचना प्रणािीिाई कायायियलभर तथा मातहतको वडा कायायिय वा 
एकाइहरुमा समेत लनयलमत रुपमा िागू गररनछे  । 

 महत्वपूणय नीलत, पररपर, लनरे्दिन, आरे्दिहरु कायायियमा तथा मातहतका वडा र इकाइिाई 
िानकारी गराउनन पर्दाय ववद्यनतीय सञ्चार माध्यमवाट प्रवाह गररनेछ । 

 कायायियवाट मातहतसँग सूचना तथा सञ्चार  गर्दाय   तथा मातहतका वडा र इकाइबाट कन नै 
प्रलतवेर्दन प्राप्त गर्दाय वा पराचार गर्दाय ववद्यनतीय सञ्चार माध्यम प्रयोग गररनेछ ।  



 

 

 सावयिलनक सूचना प्रवाह गर्दाय ववद्यनतीय सञ्चार पोटयि (वेबसाइट) मा राख्न ेब्यवस्था लमिाइनेछ ।   

 सूचना र तथ्याड्क  कम्प्यूटरमा व्यवशस्थत गररनेछ ।  

 सूचना प्रववलिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहको पषृ्ठपोषण र गननासो व्यवस्थापन गररनेछ । 

 आफ्नो वेबपेि लनमायण गरी नागररक बडापर, कायय सञ्चािन काययववलि, सेवा प्रवाहसँग सम्बशन्ित 
सूचनाहरु राशखनछे । 

 सूचना, पररपर, आरे्दि, तथ्याङ्क आदर्द वेबसाइटमा राख्र्दा अलिकार प्राप्त अलिकारीवाट प्रमाशणत गराई 
राशखनेछ ।  

 सूचना प्रववलिको सञ्चािनको िालग उपयन्  िनिश्को  व्यवस्था गररनछे ।  

 सूचना प्रववलि सम्बन्िी िनचेतना बढाउन प्रचार प्रसार एवम ्अन्तरविया गररनेछ । 

 ववद्यनतीय सञ्चार माध्यम (इमेि, फ्यानस आदर्द) माफय त प्राप्त िानकारी एवम ् सूचनाको आिारमा 
पलन कारबाही अशघ बढाउने व्यवस्था लमिाइनछे ।   

४.  सावयिलनक िानकारी गराउन सूचना अलिकृत र प्रव्ा तोकी शिम्मेवारी दर्दइनछे । 

५.  प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे सो काययको अननगमन गनेछ । 

४.२ अलभिेखाङ्कन (डकन मेण्टेिन) व्यवस्था 

१.  अलभिेखाङ्कन (डकन मेण्टेिन) व्यवस्था संर्दभयमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 कायायियको महत्वपूणय नीलत, प्रलतवेर्दन, लनणयय सम्बन्िी कागिातको अलभिेखीकरण व्यवशस्थत 
गररनेछ । 

 कायायियिे पर्दालिकारी तथा कमयचारीको बैयश्क वववरण तथा अलभिेखहरु सनरशक्षत राख्न ेब्यवस्था  
 गररनेछ ।  

२. अलभिेखाङ्कन (डकन मेण्टेिन) व्यवस्था संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 महत्वपूणय ववषय र कागिातहरु अलभिेखीकरण गनय उशचत ब्यवस्था नगररने ।  

 अलभिेखीकरण अस्पि,अपूणय, अप्रमाशणत र अववश्वसनीय हनन सनने । 

 बैयश्क वववरण तथा अलभिेखहरु व्यवशस्थत नहनने । 

 अलभिेख नरहेको वा खोिेको समयमा नपाइएका कारण लनणयय प्रवियामा समस्या एवम ्वढिाइ 
हनने । 

 प्रोफाइिमा तयार नहनने । 

३. अलभिेखाङ्कन (डकन मेण्टेिन) व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्वन गररन ेछ । 

 महत्वपूणय  नीलत,  बैठकको लनणयय, पररपर, वावषयक काययिम, वावषयक प्रलतवेर्दन, सम्झौता, लनरे्दशिका, 
मागयर्दियन, योिना तथा काययिम, अध्ययन प्रलतवेर्दन िस्ता कागिात कानून बमोशिम सनरशक्षत 
राख्न अलभिेखाङ्कनको  आवश्यक व्यवस्था गररनछे । 

 अलभिेखाङ्कन गने कमयचारी तथा लनिको शिम्मेवारी तोवकनेछ । 



 

 

 कायायिय तथा वडा कायायियको अलभिेख एकीकरण गनय एकीकृत ब्यवस्थापन सूचना प्रणािी 
(सफ्टवेयर) ववकास गरी मातहतका वडामा समेत  प्रयोग गने ब्यवस्था  लमिाइनछे । 

 कायायियिे रे्दहायका अलभिेख सनरशक्षत रुपमा राख्न ेब्यवस्था गननयपनेछ – 

o स्वरे्दिी तथा वैरे्दशिक अविोकन भ्रमण, तािीम वा गोष्ठीको ववषय, लमलत, अवलि, सहभागी 
िगायतका वववरण ।  

o प्रत्येक वषय खचय भएको ववर्दा र  सशञ्चत रहेको ववर्दाको वववरण ।  

o कमयचारीको बैयश्क वववरण तथा अलभिेख फाइिहरु  । 

o कमयचारीिे पाएको र्दण्ड, पनरस्कार र कारवाहीको वववरण । 

 प्रचलित कानून बमोशिमको लनम्न वववरण तथा प्रलतवेर्दन तोवकएको ढाँचामा तोवकएको सयम 
सीमालभर तयार गररनेछ । 

 वस्तनगत वववरण (प्रोफाइि) 

 सामाशिक परीक्षण प्रलतवेर्दन िगायत कानूनिे तोकेका अन्य प्रलतवेर्दन 

४. अलभिेखाङ्कन (डकन मेण्टेिन) काययको मनख्य शिम्मेवारी सम्बशन्ित िाखाका कमयचारीको हननछे । 

 ५. अलभिेखाङ्कन (डकन मेण्टेिन) काययको अननगमन गने शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हननछे । 

पररच्छेर्द: ५ 
लनरीक्षण, सनपरीवेक्षण र अननगमन तथा मूलयाङ्कन 

५.१  लनरीक्षण, सनपरीवेक्षण 

१. लनरीक्षण, सनपरीवेक्षण संर्दभयमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 आफ्नो कायायिय तथा मातहतका वडा र योिनाको लनरीक्षण गरी   त्यसको अलभिेख राख्न ेब्यवस्था 
गररनेछ । 

 लनरीक्षणको िममा अलनयलमतता रे्दशखएमा आवश्यक कारवाही गररनेछ । 

 योिना र काययकंमको प्रगलत समीक्षा लनयलमत रुपमा गररनेछ । 

२. लनरीक्षण, सनपरीवेक्षण संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 लनरीक्षणको िममा गम्भीर र नटी वा अलनयलमतता भए पलन उ् ववषयको अलभिेख तथा प्रलतवेर्दन तयार 
नगने र आवश्यक  कारवाही समेत नहनने । 

 मातहतका सम्पूणय योिनाको प्रगलतको समीक्षा नहनने  । 

 प्रगलतको समीक्षा बैठकमा सम्बशन्ित पक्षहरूको सहभालगता नहनने र प्रलतवेर्दन समेत तयार नहनने । 

 आलथयक कृयाकिापहरूको लनयलमत सनपररवेक्षण  नहनने । 

 आलथयक अलनयलमतता तथा मस्यौट हनन सनन े

३. लनरीक्षण, सनपरीवेक्षणिाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 



 

 

 महानगरपालिका प्रमनखिे आफ्नो कायायिय तथा मातहतका वडा र योिनाको  काम कारवाही 
सम्वन्िमा कानूनिे तोके बमोशिम आफैिे वा कन नै पर्दालिकारीिाई अशख्तयार सनशम्पई अलनवायय 
रुपमा लनरीक्षण गने गराइनछे ।  

 लनरीक्षण गर्दाय प्रचलित ऐन लनयम बमोशिम कायायियको प्रिासलनक काम कारवाही, कमयचारी प्रिासन, िेखा 
तथा अलभिेख, काययिम कायायन्वयन आदर्द वारेमा िानकारी लिइनेछ ।  

 लनरीक्षणको िममा रे्दशखएको सनिार गननयपने ववषयको सम्वन्िमा सम्बशन्ितिाई मौशखक वा लिशखत 
तवरिे लनरे्दिन दर्दइनछे ।  

 लनरीक्षण  प्रलतवेर्दन तयार गरी  अलभिेख राख्न ेर आवश्यकता अननसार लनरे्दिन दर्दइनेछ । 

 कन नै व्यश्वाट गम्भीर र नटी वा अलनयलमतता भएको वा सम्पार्दन हनन नपने काम कारबाही नगरेको 
पाइएमा लनम्नाननसार गररनछे । 

o प्रचलित कानून बमोशिम आफैिे कारबाही गनय सवकने भए तत्कािै कारबाही गने । 

o आफैिे कारवाही गनय नलमलने भएमा अलिकार प्राप्त अलिकारी वा लनकाय समक्ष कारबाहीको 
िालग  लसफाररस साथ िेखी पठाउने । 

 मातहतका योिनाको प्रगलतको समीक्षा तोवकएको समय लभर गररनछे । 

 समस्याहरु समािान गनय आवश्यक लनरे्दिन दर्दइनेछ  ।  

 योिनाको प्रगलत समीक्षा प्रलतवेर्दन र लनरीक्षण प्रलतवेर्दन तयार गररनेछ । 

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे आफै वा मातहतका अलिकृत माफय त कायायियको आलथयक प्रिासन 
सञ्चािनको  सम्वन्िमा लनयलमत रुपमा लनरीक्षण तथा सनपररवेक्षण गने गराइनछे ।  

 लनरीक्षण तथा सनपररवेक्षण गर्दाय मातहतका कायायिय/इकाइिे आलथयक प्रिासन सञ्चािनमा कानूनको 
पािना गरे नगरेको िाँचवनझ गररनेछ । 

 आलथयक अलनयलमतता तथा मस्यौट भएको पाइएमा तत्काि काययवाहीको प्रकृया अशघ बढाइनेछ । 

४.  लनरीक्षण र सनपररवेक्षण गने मनख्य शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हननछे । 

५.  महानगरपालिका प्रमनखिे आफ्नो कायायिय तथा मातहतका वडा कायायियहरुको काम कारबाहीको 
अननगमन गनेछ । 

 

५.२ अननगमन तथा मूलयाङ्कन 

१.  अननगमन तथा मूलयाङ्कन संर्दभयमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 योिनाको अननगमन गनयको िालग कानून बमोशिम अननगमन तथा सनपररवेक्षण सलमलत गठन गररनछे 
। 

 आफनो तथा मातहतको वडा कायायियको  आन्तररक लनयन्रण प्रणािी कायायन्वयनवारे अननगमन 
गररनेछ  । 

   बढी िागत भएका योिनाको प्रभाव मूलयाङ्कन गररनछे । 

२. अननगमन तथा मूलयाङ्कन संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ 



 

 

 कानून बमोशिम अननगमन तथा सनपररवेक्षण सलमलत गठन नगररने । 

 गठन गररएका सलमलत कृयािीि नहनने । 

 अननगमन लनरे्दशिका/ काययववलि तयार नगररने । 

 अननगमन कायययोिना तथा सूचकहरु तयार नगररन े।  

 अननगमन लनरे्दशिका  /काययववलि को कायायन्वयन नहनने । 

 आन्तररक लनयन्रण प्रणािी कायायन्वयनको प्रभावकारीतावारे लनयलमत अननगमन नगररन े।  

 अननगमन गर्दाय तोवकएको परीक्षण सूची प्रयोग नहनने ।  

 प्रभाव मूलयाङ्कन गननय पने योिनाको  मूलयाङ्कन नगररने । 

 प्रभाव मूलयाङ्कनबाट आएका सनझावहरु कायायन्वयन नहनने । 

३. लनरीक्षण, सनपरीवेक्षणिाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 

 योिना तथा काययिमको अननगमन गरी पषृ्ठपोषण गनयको िालग  अननगमन तथा सनपररवेक्षण सलमलत 
गठन गररनछे । 

 यस्तो सलमलत गठन गर्दाय उप प्रमनखको संयोिकत्वमा तोवकएको सर्दस्यहरु समावेि गररनेछ । 

 वडास्तरीय योिना तथा काययिमको अननगमनका िालग वडास्तरीय अननगमन सलमलत गठन गररनेछ 
। 

 अननगमन काययिाई व्यवशस्थत गनय अननगमन लनरे्दशिका/काययववलि तयार गररनछे  । 

 अननगमन तथा सनपररवेक्षण सलमलतिे सम्पार्दन गननयपने काययहरू लनम्नाननसार रहेका छन ् – 

o वावषयक अननगमन कायय योिना तयार गने  । 

o अननगमनको िालग आवश्यक सूचकहरुको ववकास गने । 

o कानूनिे तोके बमोशिम अननगमन गरी प्रलतवेर्दन पेि गने । 

o योिनाको कायायन्वयनमा रे्दशखएको समस्या तथा लनमायण काययको गनणस्तरको िाँच गने । 

o योिना कायायन्वयनमा रे्दशखएका समस्या समािानको िलग आवश्यक लनरे्दिन दर्दने ।  

o वडा अननगमन सलमलतको प्रलतवेर्दन प्राप्त गरी एकीकृत प्रलतवेर्दन तयार गने । 

 कायायिय र मातहतका वडा वा  इकाइको आन्तररक लनयन्रण प्रणािीको प्रभावकाररतावारे लनयलमत 
रुपमा अननगमन तथा मूलयाङ्कन गररनेछ । 

 आन्तररक लनयन्रण प्रणािीको अननगमन गर्दाय यस दर्दग्र्दियनमा दर्दइएको फाराम प्रयोग गररनेछ ।  

 अननगमन प्रलतवेर्दन तयार गररनेछ ।  

 आन्तररक लनयन्रण प्रणािी कायायन्वयनका कमी कमिोरी समािानकोिालग  कायययोिना तयार गरी 
कायायन्वयन गररनेछ । 

 कानूनिे तोकेको रकमभन्र्दा वढी  िागत अननमान भएको  योिना सम्पन्न भएको २ वषयलभर प्रभाव 
मूलयाङ्कन गररनेछ ।  

 प्रभाव मूलयाङ्कन गर्दाय कानूनिे तोकेको ववलि र प्रकृया पािना गररनेछ । 

 प्रभाव मूलयाङ्कन प्रलतवेर्दन तयार गरी सावयिलनक गररनेछ । 



 

 

 प्रभाव मूलयाङ्कनबाट प्राप्त भएका सनझाव अननसार बिेट तथा काययिम तिनयमा र कायायन्वयनमा सनिार 
गररनेछ । 

 

४.  अननगमन तथा मूलयाङ्कन गने मनख्य शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हननछे । 

५.  महानगरपालिका प्रमनखिे आफ्नो कायायिय तथा मातहतका वडा कायायियहरुको काम कारबाहीको 
अननगमन गनेछ । 

पररच्छेर्द: ६ 
रािस्व तथा प्राप्त हनननपने वहसावको वववरण 

६.१  रािस्व संकिन 

१. रािस्व संकिन सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 संवविान बमोशिम आफ्नो अलिकार क्षेर लभरको  रािश्व उठाउने सम्बन्िी नीलत, कानून  तथा 
कायययोिना तयार गररनेछ । 

 रािश्व सनिार कायययोिना तयार गर्दाय रािश्वसँग सम्बशन्ित सवै  ववषय र सम्भाव्य के्षर पवहचान 
गररनेछ । 

 आफ्नो काययक्षरे अन्तगयतको कर, र्दस्तनर तथा सेवा िनलक  कानूनद्वारा तोवकए बमोशिमको अलिकार 
प्रयोग गरी प्रभावकारी रुपमा असनि गररनेछ । 

 आफ्नो काययक्षेर अन्तगयतको कर,  र्दस्तनर  तथा सेवा िनलक असनिी प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन एवम ्
र्दण्ड िररवानाको ब्यवस्था समेत  गररनेछ । 

२. रािस्व संकिन काययमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 रािश्व उठाउने ववषयमा नीलत,कानून  तथा कायययोिना तयार  नहनन े। 

 अलिकारक्षेर बावहर गई कर िगाउन सनने । 

 रािश्व सनिार कायययोिना तयार गर्दाय रािश्वसँग  सम्बशन्ित सम्पूणय ववषय वस्तन र सम्भाव्य के्षरहरू 
पवहचान  हनन नसनने । 

 के्षरालिकार लभरका सम्भाव्य कर असनिीका िालग कानूनी प्रवन्ि नगररने ।  

 आलथयक ऐनमा तोवकएका सबै कर नउठाउन े।  

 सवै करर्दाता करको र्दायरामा नआउने ।   

 र्दस्तनर तथा सेवा िनलकहरु सम्बशन्ित सेवाग्राही/व्यश्वाट नउठाइन े। 

 बाँडफाँट गननयपने रािस्व बाँडफाँट नगने । 

 करर्दाताको िगत नराशखने । 

 प्रोत्साहन एवम ्र्दण्ड िररवानाको ब्यवस्था व्यवहारमा िागू नगररने । 

३. रािस्व संकिन काययिाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 



 

 

 कर िगाउन,े उठाउने वा करका र्दर पररवतयन गने काययहरु आलथयक ऐनमा व्यवस्था गरेर मार 
गररनेछ ।  

 रािश्व सनिार कायययोिना तिनयमा सम्बन्िी दर्दग्र्दियन, २०७६ को अिीनमा रही रािश्व सनिारसम्बन्िी 
आफ्नो कायययोिना तयार गररनेछ । 

 रािश्व सनिार कायययोिना तयार गर्दाय दर्दग्र्दियन अननसार रािश्वसँग सम्बशन्ित सवै ववषयहरूको 
पवहचान गरी पर्दालिकारी तथा िनप्रलतलनलिहरू, वडा कायायियहरु र सरोकारवािाहरुिाई  सहभागी  
गराई रािश्व सनिार कायययोिना तिनयमा काययिािा गोष्ठी  गररनेछ । 

 व्यापक छिफि, अध्ययन एवम ्ववश्लषेण गरी यथाथय, वस्तनगत र कायायन्वयनयोग्य कायययोिना तयार 
गररनेछ । 

 

आफ्नो अलिकार क्षरे अन्तरगतका कर तथा सेवा िनलक कानून बमोशिम असूि गनय रे्दहाय बमोशिम गररनछे 

। 

 कर तथा गैरकरको प्रभावकारी पररचािनका िालग आवश्यक नीलतगत र कानूनी व्यवस्था गररनेछ 

।  

 प्रभावकारी रािस्व पररचािनका िालग आवश्यक िनिश्, तथ्याङ्क र सूचना प्रववलिको उपयोग 
माफय त कर प्रिासनिाई सनदृढ गररनेछ । 

 करर्दाता र्दताय र करर्दाता शिक्षा अलभयान सञ्चािन गररनछे । 

 प्रर्दान गररएका लसफाररस र असूि भएको र्दस्तनर रकमिाई समय समयमा रुिन गरी सेवाग्राहीबाट 
प्राप्त हनन नपने रकम सनलनशित गररनेछ । 

 असूि भएको रािश्व कानून बमोशिमको समय सीमा लभर रािश्व खातामा र्दाशखिा गने ब्यवस्था 
लमिाई सोको  लनयलमत अननगमन गररनेछ  । 

 प्रचलित कानून बमोशिम प्ररे्दि सरकारसँग बाँडफाँट गननयपने रािस्व समयमै बाँडफाँट गररनेछ । 

 कानून बमोशिम कर वनझाउनन पने र्दावयत्व भएका करर्दाताको िगत राखी प्रत्येक वषय अध्यावलिक 
गररनेछ । 

 समयमा कर वनझाउने करर्दातािाई छनट दर्दने र बढी कर बनझाउने करर्दातािाई प्रोत्साहन गनय 
कानूनी ब्यवस्था गररनेछ । 

 कर वनझाउनन पने र्दावयत्व भएका करर्दातािे समयमा कर नबनझाएमा कानून बमोशिम र्दण्ड िररवाना 
गरी असूि गने व्यवस्था कडाइका साथ िागू गररनेछ । 

४. आफ्नो अलिकार क्षरे अन्तरगतका कर तथा सेवा िनलक कानून बमोशिम असूि गने शिम्मेवारी रािस्व 
िाखा प्रमनखको हननछे । 

५. स्थानीय रािस्व परामिय सलमलतिे अननगमन गरी आवश्यक परामिय दर्दनछे  । 



 

 

६.२  रािस्व िेखा प्रणािी 

१. रािस्व िेखा प्रणािी सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 रािस्व िेखा तोवकएको ढाँचामा राखी अद्यावलिक गररनछे । 

 स्थानीय तहिे रािश्वका भौचर लनयलमत रुपमा लभडान गरी तोवकए बमोशिम वहसाव लभडान वववरण 
तयार गररनेछ । 

२. रािस्व िेखा प्रणािी संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ 

 सवै प्रकारको रािस्व रकम समयमा नै िम्मा नहनने  ।  

 वनयौता करको  िगत नराशखन,े 

 नगरै्द रािस्व लिएको अवस्थामा रलसर्द उपिब्ि नगराउन े।   

 रलसर्द लनयन्रण खाता नराशखने । 

 रािश्वका भौचर लनयलमत रुपमा लभडान नगररने । 

 तोवकएको वहसाव लभडान वववरण तयार नगररने । 

 

३. रािस्व िेखा प्रणािी सम्वन्िी काययिाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 

 रािश्व आम्र्दानी महािेखा लनयन्रक कायायियबाट तोवकएको एकीकृत आलथयक सड्केत, वगीकरण 
तथा ब्याख्या अननरूप रािश्व िीषयक छनट्याई  आम्र्दानी  बाँलिनेछ । 

 रािश्वको से्रस्ता राख्र्दा महािेखा परीक्षकको कायायियवाट स्वीकृत म.िे.प.फारामहरु प्रयोगमा 
लयाइनेछ ।  

 सूचना प्रववलिमा आिाररत रािस्व प्रणािी अविम्वन गररनेछ ।    

 रािश्व िाखा प्रमनखिे रािश्व रकम बैंक स्टेट्मेण्टसँग लभडाई अद्यावलिक गने र सोको व्यवशस्थत 
अलभिेख राशखनछे । 

 रािस्व असनिी गर्दाय तोवकएको रकम नगर्द रलसर्द दर्दई  बनशझलिन ेर समय लभर बैक र्दाशखिा गने । 
नगर्दी रलसर्दको िालग रलसर्द लनयन्रण खाता राशखनेछ । 

 तोवकएको रकम भन्र्दा वढी रकमको कर तथा िनलक बैंक र्दाशखिा गनय िगाइनेछ । 

 तोवकएको समयसीमा भन्र्दा पछी कर, गैरकर, िनलक असूि हनरँ्दा कानून बमोशिम िररवाना र थप 
र्दस्तनर समेत असनि गररनेछ । 

 प्राप्त रािस्व रकम बैङ्कमा खोलिएको रािश्व खातामा िम्मा गररनेछ । 

 रािस्वको िगत राख्र्दा असूि गननयपने, असूि भएको र उठ्न बाँकी कर तथा अन्य आय रकम 
खनिाई िगत राखी रािश्व आम्र्दानीको िगत तथा असूिी प्रलतवेर्दन (म.िे.प.फा.नं.११३) तयार 
गररनेछ । 

 रािश्वको िेखा राख्न े र िगत तयार गने प्रयोिनको िालग स्थानीय तहको िालग  तोवकएको 
सफ्टवेयर प्रयोग गररनेछ । 



 

 

 र्दाशखिा भएका भौचरहरु र बैंक स्टेटमेण्ट लनयलमत रुपमा लभडान गरी रािश्वको वैक वहसाव लमिान 
वववरण (म.िे.प.फा.नं. १०९) तयार गररनेछ । 

 रािश्वको बैक वहसाव र कायायियको से्रस्ता वहसाव फरक पनय गएमा फरक पनायको कारण खोिी 
मालसक रुपमा बैंक वहसाव लमिान वववरण तयार गररनेछ । 

४. रािस्व िेखा प्रणािी सम्वन्िी काययिाई प्रभावकारी बनाउन ेमनख्य आलथयक प्रिासन प्रमनखको हननछे । 

५. रािस्व िेखा प्रणािी सम्वन्िी काययको अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे गनेछ । 

 

६.३  ऋण  प्राप्ती 

१. ऋण  प्राप्ती सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 स्थानीय तहिे ऋण लिंर्दा कानूनिे तोकेको प्रविया अविम्वन गररनेछ । 

२. ऋण  प्राप्ती संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ 

 कमिोर प्रलतफि हनने आयोिनाको िालग ऋण लिने । 

 ऋण प्रालप्तका ितयहरु पािना नगररने 
३. ऋण  प्राप्ती काययिाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 

 संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका आलथयक रुपिे संभाव्य उच्च प्रलतफि प्राप्त हनने आयोिनामा पयायप्त 
पूवय तयारी गरी ऋण लिइनछे ।  

 ऋण भ न् ानी तालिका अननरुप समयमै ऋणको साँवा ब्याि भ न् ानी गररनेछ । 

 आयोिना पवहचान तथा कायायन्वयनको प्राववलिक क्षमता ववकासमा िोड दर्दइनछे । 

 ऋण लिनन अगावै आयोिना सञ्चािन र व्यवस्थापन सम्बन्िी ववलि तय गररनछे । 

४  कायायियिे प्राप्त गने ऋणको अलभिेख राख्न ेर प्रलतवेर्दन गने मनख्य शिम्मेवारी आलथयक प्रिासन प्रमनखको 
हननछे । 

५  कायायियिे प्राप्त गने ऋणको अलभिेख राख्न े र प्रलतवेर्दन गने काययको अननगमन प्रमनख प्रिासकीय 
अलिकृतिे गनेछ । 

६.४  प्राप्त गननय पने वहसाव 

 १. प्राप्त गननय पने वहसाव सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 प्राप्तगननयपने वहसावको िेखा तोवकएबमोशिम ब्यवशस्थतरुपमा राखी असनिीकोिालग लनयलमतरुपमा कारवाही 
गररनेछ । 

२.  प्राप्त गननय पने वहसाव संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 प्राप्त गननयपने वहसावको िेखा अध्यावलिक नराशखने । 

 प्राप्त गननय पने रकम असनिीको िालग कारवाही नगररने । 



 

 

३.  प्राप्त गननय पने वहसाव प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 

 िगत कायम हनन े रािश्व बाहेक प्राप्त गननयपने सवै प्रकारको वहसाविाई प्राप्त गननयपने वहसावकोरुपमा 
िेखाङ्कन गररनेछ ।  

 प्राप्त गननयपने वहसावमा कायायियिे लिन बाँकी रकमहरु र कारवाही गरी असूि गननयपने कर र्दस्तनर 
िररवाना िगायत अन्य प्रकारको रकमहरु समावेि गरी असनिीको िालग लनयलमत रुपमा कारवाही 
गररनेछ । 

४ कायायियिे खररर्द कानून र प्रचलित कानून बमोशिम असूि गननयपने हिायना, क्षलतपूलतय, िफत, र्दण्ड, िररवाना 
आदर्द रकमको लनिायरण गरी सोको व्यवशस्थत अलभिेख राखी समयमानै असनिीको कारवाही गने मनख्य 
शिम्मेवारी रािस्व िाखा प्रमनखको हननछे । 

५    प्राप्त गननय पने वहसाव प्राप्त भए नभएको अननगमन गने शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको स्थानीय 
रािस्व परामिय सलमलतको हननछे । 

६.५  रािश्व सम्बन्िी प्रलतवेर्दन 

१. सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 रािश्व सम्बन्िी प्रलतवेर्दन रािश्व सम्बन्िी प्रलतवेर्दन रािश्व कारोवारको मालसक  प्रलतवेर्दन र वावषयक 
आलथयक वववरण तथा प्रलतवेर्दनहरु तयार  गरी पेि गररनछे । 

२. रािश्व सम्बन्िी प्रलतवेर्दन संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 रािश्वको मालसक प्रलतवेर्दन तथा वावषयक आलथयक वववरण तोवकए बमोशिमको ढाँचामा तयार नगररन े।   

 तोवकएको समयलभर सम्बशन्ित  लनकायमा नपठाइन े। 

 

३. रािश्व सम्बन्िी प्रलतवेर्दन काययिाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 

 कायायियिे रािस्वको बैङ्क वहसाब लमिान गरी  वावषयक तथा मालसक वववरण अथायत रािश्वको 
आलथयक वववरण फाँटवारी (म.िे.प.फा.नं. ११०) तयार गरी तोवकएको समयलभर सम्बशन्ित 
मन्रािय/लनकायमा पेि गररनेछ । 

 िगती रािश्वको हकमा रािश्व आम्र्दानीको िगत तथा असनिी प्रलतवेर्दन (म.िे.प.फा.नं.११३) तयार 
गरी तोवकएको समयलभर सम्बशन्ित सम्बशन्ित मन्रािय/लनकायमा पेि गररनेछ । 

 प्रत्येक आलथयक वषय समाप्त भएको पैंतीस दर्दन लभर रािस्वको वावषयक आलथयक वववरण र प्रलतवेर्दनहरु 
तयार गररनछे ।  

 रािश्वको प्रलतवेर्दन तयार गनयको िालग  तोवकएको ववद्यनतीय प्रववलिमा आिाररत प्रणािीको प्रयोग 
गररनेछ । 

४.  रािस्व सम्बन्िी  वववरण एवम ्प्रलतवेर्दन तयार गने मनख्य शिम्मेवारी आलथयक प्रिासन प्रमनख र त्यसमा 
सहयोग गननय रािस्व िाखा प्रमनखको कतयव्य हननछे । 



 

 

५. रािस्व सम्बन्िी  वववरण एवम ्प्रलतवेर्दन तयार गने काययको अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हननछे 
। 

पररच्छेर्द: ७ 
बिेट तथा काययिम तिनयमा, स्वीकृलत, लनकासा र रकमान्तर लनयन्रण 

७.१    बिेट तथा काययिम तिनयमा 

१.  बिेट तथा काययिम तिनयमा सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 वावषयक विेट तथा काययिम तयार गर्दाय स्थानीय आवलिक योिनाको िक्ष्य, उद्देश्य, नीलत र  
रणनीलत एवम ्सङ्घीय तथा प्रारे्दशिक नीलत तथा काययिमसँग मेिखान ेगरी तयार पाररनेछ । 

 योिना तथा काययिम तिनयमा गर्दाय प्रलतफििाई सनलनशित गररनेछ । 

 योिना छनौट, कायायन्वयन र अननगमन  तथा मूलयाङ्कनमा िनसहभालगता सनलनशित गररनेछ । 

 योिना तिनयमा गर्दाय आवलिक योिना, मध्यमकािीन खचय संरचना र वावषयक बिेटबीच उशचत तािमेि 
र समन्वय कायम गररनेछ । 

 आवलिक योिना तिनयमा गर्दाय यथासंभव स्थानगत योिना तिनयमा गररनछे । 

 स्थानीय वावषयक बिेट तथा काययिम तिनयमाका चरण र काययववलिहरु पूरा गरी वावषयक बिेट तथा 
काययिम तिनयमा गररनछे  । वावषयक बिेट तयार गर्दाय सम्भाव्य सवै आन्तररक र वाह्य स्रोतको अननमान 
गररनेछ  । 

 बैरे्दशिक सहायताको प्रालप्तमा तोवकएको काययववलि पािना गररनेछ । 

 बिेट तथा काययिम तिनयमा गरी तोवकएको समय सीमा लभरै नगर सभावाट पाररत गररनेछ । 

२. बिेट तथा काययिम तिनयमा संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 आवलिक योिना नै तिनयमा नहनने । 

 स्थानीय आवलिक योिना र सङ्घीय तथा प्ररे्दि आवलिक योिनाबीच तािमेि नहनने । 

 योिना तथा काययिम छनौट गर्दाय िागत िाभ ववश्लषेण नगररन े।  

 योिना तथा बिेट तिनयमा मागयर्दियनका प्रविया र आिारहरु उलिङ्घन हनन े। 

 योिना कायायन्वयनमा उपभो्ाको सहभालगता न्यून हनन े। वावषयक बिेट तथा काययिम सङ्घीय तथा 
प्रारे्दशिक नीलत तथा काययिमसँग तािमेि नहनने । 

 योिनाको छनौट, कायायन्वयन र अननगमन तथा मूलयाङ्कनमा िनताको माग र आवश्यकता बमोशिम 
नहनने 

 मध्यमकािीन खचय संरचना तयार नगररने । 

 मध्यमकािीन खचय संरचना र वावषयक बिेटबीच तािमेि नहनने । 

 स्थानगत वविेषतामा आिाररत )Spatial ( आवलिक योिना तिनयमा नगररने । 

 वावषयक बिेट तथा काययिम तिनयमाको चरणहरु औपचाररकतामा मार सीलमत गररन े। 

 टोि/वस्तीस्तरमा बिेट तिनयमाको िालग छिफि नगररन े। 

 तथ्यगतभन्र्दा ब्यश्गत  प्रभावमा प्राथलमकता लनिायरण गररने । 



 

 

 सवै प्रकारको बैरे्दशिक सहायता वावषयक बिेटमा समावेि नगररने । 

 बिेट तथा काययिम तोकेको समय सीमा लभर पेि गरी पाररत नगररने । 

 

३.  बिेट तथा काययिम तिनयमा काययिाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 

 प्रचलित कानून अननसार स्थानीय ववकासको िलग आवलिक, वावषयक, रणनीलतक, ववषय/क्षेरगत 
मध्यमकािीन तथा र्दीघयकािीन ववकास योिना तयार गररनेछ । 

 आवलिक योिनािाई मध्यमकािीन खचय संरचना तयार गरी वावषयक बिेट तथा काययिम माफय त 
कायायन्वयन गररनेछ । 

 आवलिक योिना र वावषयक बिेट तथा काययिम तिनयमा गर्दाय सङ्घीय तथा प्ररे्दि सरकारको आवलिक 
योिना र नीलत तथा काययिमसँग तािमेि हनने गरी गररनेछ । 

 ववकास योिनाको बिेट प्रस्ताव गर्दाय आयोिनाको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतवेर्दनको गनणस्तर 
पररक्षणको प्रबन्ि गने तथा िागत अननमान भई आलथयक, प्राववलिक तथा वातावरणीय आिारमा 
उपयन्  र िाभ-िागतको आिारमा प्राथलमकीकरण गरी प्रलतफिमनखी आयोिना छनौट गररनेछ । 

 ववकास योिना प्रस्ताव गर्दाय आलथयक ववकास तथा गररबी लनवारणमा योगर्दान गने, उत्पार्दनमूिक तथा 
लछटो प्रलतफि प्राप्त हनन,े िनताको िीवनस्तर र रोिगारी बढने, अलिक स्थानीय सहभालगता रहने, कम 
िागत भएको र स्थानीय स्रोत सािनको पररचािन हनन ेिस्ता योिना छनौटका आिारहरु पािना 
गररनेछ । 

 ठूिा आयोिनाको बिेट समावेि गर्दाय सोको दर्दगो कायायन्वयन तथा सङ्घीय र प्ररे्दि योिनासँग 
समन्वय कायम गररनेछ ।  

 आयोिना बैंकमा समावेि भएका आयोिनािाई छनौटमा प्राथलमकता दर्दइनछे । 

 आयोिनाको छनौट गर्दाय िनताको माग र आवश्यकताको आिारमा गररनेछ । 

 आयोिनाको छनौट गर्दाय वस्ती, टोि र समनर्दायमा छिफि गने ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 योिना तिनयमा र कायायन्वयन गर्दाय प्रचलित कानून बमोशिम नागररक सहभालगतािाई सनलनशित 
गररनेछ । 

 नागररक सहभालगता वढी हनने आयोिना छनोटमा प्राथलमकता दर्दइनेछ । 

 छनौट भएका आयोिनाहरु कायायन्वयन हनने वषय सवहतको कायययोिना आवलिक योिनामा समावेि 
गररनेछ । 

 स्रोत अननमान तथा बिेट सीमा लनिायरण सलमलतिे आन्तररक आय, संघ तथा प्ररे्दि सरकारबाट प्राप्त हनने 
अननर्दान, रािश्व बाँडफाँट, रोयलटी, िनसहभालगता तथा ऋण सवहत कूि स्रोतको अननमान गररनेछ । 

 कन ि स्रोत अननमानको आिारमा ववषय क्षरेगत बिेट सीमा तथा मागयर्दियन तयार गरी ववषयगत 
िाखा र वडा कायायियिाई उपिब्ि गराइनछे । 

 बिेट तथा काययिम तिनयमाका चरणहरु अलनवायय पािना गररनेछ । 



 

 

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे बिेट सीमा, मागयर्दियन तथा आयोिना प्राथलमकताका आिारहरू वैिाख 
१५ गतेलभर लबषयगत िाखा तथा वडा सलमलतिाई उपिब्ि गराइनेछ । 

 टोि /वस्तीस्तरमा योिनाको माग सङ्किन गर्दाय अलिकतम िनसहभालगता कायम हनने गरी स्थानीय 
तहका सरोकारवािाहरुिाई सहभागी गराइनेछ। 

 बैरे्दशिक सहयोग पररचािन गर्दाय अन्तरराविय ववकास सहायता पररचािन नीलत, २०७६ तथा 
प्रचलित कानूनिे तोकेको प्राथलमकता प्राप्त के्षरमा मार गररनेछ ।  

 वैरे्दशिक सहायता प्राप्त गर्दाय प्रचलित कानून बमोशिम नेपाि सरकारको  पूवय स्वीकृलत लिइनेछ । 

 प्राप्त हनने सवै प्रकारका बैरे्दशिक सहायतािाई अलनवायय रुपमा बिेट तथा काययिममा समावेि 
गररनेछ । 

 योिना तिनयमाका चरणहरु पूरा गरी बिेट तथा काययिम चािन आलथयक वषयको असार १० गते लभर 
सभामा प्रस्तनत गररनछे । 

 वावषयक बिेट तथा काययिम नगर सभामा पयायप्त छिफिको व्यवस्था लमिाइनछे । 

 वावषयक बिेट तथा काययिम नगर सभाबाट असार मसान्तलभर अलनवायय रुपमा पाररत गररनेछ । 

४.  बिेट तथा काययिम तिनयमा गने मनख्य शिम्मेवारी बिेट तथा काययिम तिनयमा सलमलतको हननछे । 

५. बिेट तथा काययिम तिनयमा काययको अननगमन काययपालिकाबाट हननछे । 

 

७.२ अशख्तयारी, लनकासा रकमान्तर 

१. अशख्तयारी, लनकासा रकमान्तर सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे 

 विेट स्वीकृत भए पलछ अशख्तयारी दर्दने र लनकासा दर्दने कायय गररनेछ ।   

 आलथयक वषयको अन्त्यमा खचय हनन नसकी बाँकी रहेको रकम स्थानीय सशञ्चत कोषमा वफताय 
र्दाशखिा गररनछे । 

 विेट रकमान्तर गने कायय प्रचलित कानूनद्वारा तोवकएको प्रविया र रकमगत सीमा लभर रही 
गररनेछ । 

२. अशख्तयारी, लनकासा रकमान्तर संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 स्वीकृत बिेट बमोशिम अशख्तयारी नदर्दने । 

 आलथयक बषयको अन्त्यमा बाँकी रहेको रकम स्थानीय सशञ्चत कोषमा समयमै वफताय र्दाशखिा 
नगररने । 

 आलथयक बषयको अन्त्यमा बाँकी रहेको सवै रकम अशख्तयारी दरं्दर्दा तोवकएको समय र प्रवियाको 
पािना नगररने  

 विेट रकमान्तर गर्दाय तोवकएको काययववलि र सीमा पािना  नगररने । 

३.  अशख्तयारी, लनकासा रकमान्तर काययिाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 

 एउटा आयोिनामा स्वीकृत भएको बिेट अको आयोिनामा खचय गररनेछैन । 



 

 

 सभावाट बिेट स्वीकृत भएको सात दर्दनलभर प्रमनखिे प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिाई बिेट खचय 
गने अशख्तयारी प्रर्दान गररनछे । 

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे १५ दर्दनलभर सम्वशन्ित महािाखा वा िाखाप्रमनख र वडासशचविाई 
बिेट खचयगने अशख्तयारी दर्दनेछ । 

 आलथयक वषयको अन्त्यमा खचय हनन नसकी बाँकी रहेको सवै रकम प्रचलित ऐन अननसार तोवकएको 
प्रविया अपनाई स्थानीय सशञ्चत कोषमा वफताय र्दाशखिा गररनेछ । 

 सशञ्चत कोषमा वफताय र्दाशखिा गरेको िानकारी सम्वशन्ित कोष तथा िेखा लनयन्रक कायायिय 
समेतिाई दर्दइनेछ । 

 लनयतवस रकम वफतायनगने वा अन्यर सारेको अवस्थामा शिम्मेवार अलिकारी वा कमयचारीिाई 
कानूनबमोशिम कारवाही गररनेछ । 

 अलिकार प्राप्त आलिकारीिे कोषको शस्थलत हेरी आवश्यक काययको िालग मार विेट रकमान्तर 
स्वीकृत गनेछ । 

 चािन िीषयकबाट पूिँीगतमा र पूिँीगतबाट पूिँीगत िीषयकमा मार रकमान्तर गनय स्वीकृलत 
दर्दइनेछ ।  

 रकमान्तर गर्दाय िनन िीषयकमा रकमान्तर गररने हो सो िीषयकमा िनरु बिेटको २५ प्रलतितसम्म 
थप गनय सवकने छ । 

 कन नै बिेट नभएको िीषयक एवम ्आयोिनामा रकमान्तर गनय स्वीकृलत दर्दइनेछेन ।  

४. अशख्तयारी, लनकासा रकमान्तर सम्बन्िी समन्वय गने मनख्य शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हननछे 
। 

५. अशख्तयारी, लनकासा रकमान्तर सम्बन्िमा अननगमन काययपालिकाबाट हननछे । 

 

 

पररच्छेर्द: ८ 
 बिेट खचय तथा पेश्कीको लनयन्रण 

८.१  बिेट खचय ब्यवस्थापन 

१.  बिेट खचय ब्यवस्थापन सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 स्वीकृत बिेट खचय गर्दाय लनयलमतता, लमतव्यवयता, काययर्दक्षता, प्रभावकाररता कायम गररनछे । 

 अलिकार प्राप्त अलिकारीवाट मार खचय गने आरे्दि दर्दन ेवा खचय स्वीकृत गने व्यवस्था गररनेछ 
। 

 खचय गने तोवकएको काययववलि र प्रविया पािना भएको सनलनशित गरेर मार खचय गररनेछ । 

 पूवायिार ववकास योिनामा भएको खचय िेख्र्दा तोवकएको लनमायण सम्वन्िी काययववलि पूरा गररनेछ 
। 



 

 

 योिना र काययिमको  खचय गर्दाय सहायता सम्झौता बमोशिम ग्राह्य खचय मार खचय गररनेछ । 
तालिम, गोष्ठी, आदर्द िस्ता काययिम सञ्चािन खचय गर्दाय िागत अननमान एवम ्तालिम काययिमको 
प्रलतवेर्दन प्राप्त गररनेछ । 

 खचय िेख्र्दा लनयमाननसार िाग्ने आयकर कट्टी, मूलय अलभबवृद्ध कर, िरौटी तथा पेश्की कट्टी 
गररनेछ । 

   

३ बिेट खचय ब्यवस्थापन संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 प्रचलित कानून पनणय रुपमा पािना नहनने । 

 अनावश्यक के्षर तथा काययमा खचय हनने । 

  समय र िागत बढी खपत हनने । 

  बिेट अननिासनमा कमी कमिोरीहरु रे्दशखने  । 

 अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट आरे्दि नभई खचय गररन े। 

 स्वीकृत वावषयक काययिम र बिेटको पररलिभन्र्दा बावहर खचय गररने । 

 स्वीकृत ऐन, लनयम, लनरे्दशिका/काययववलि, मापर्दण्ड तथा नम्सयको पािना नगरी खचय गररने । 

 योिनाको सभे, लडिाइन, िागत अननमान िस्ता प्रारशम्भक तयारी पूरा नगररने ।  

 खररर्द सम्वन्िी काययवाही र प्रवियाहरु पूरा नगररने । 

 तालिम/गोष्ठी सम्वन्िी काययिम गर्दाय िागत अननमान तयार गरी स्वीकृलत नगराइने । 

 तालिम काययिमको प्रलतवेर्दन र प्रभावकाररता मूलयाङ्कन नगररने 
 सम्झौता प्रलतकूि कायय  वा वियाकिापमा खचय गररने ।  

 कानूनतः अलनवायय र्दावयत्व कट्टी नगरी भ न् ानी हनने । 

 िरौटी र पेश्की वववरण अध्यावलिक नगरी भ न् ानी हनने   

 

३.  बिेट खचय ब्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे बिेट खचय गर्दाय प्रचलित कानूनी व्यवस्था पािना गने गराउनेछ । 

 प्राववलिक तथा प्रिासलनक कमयचारीिाई खररर्द व्यवस्थापन तथा आलथयक प्रिासन सम्बन्िी 
लबषयमा क्षमता ववकास गने गराउइनेछ । 

 खचयका मापर्दण्ड, काययिम/योिना सञ्चािन लनरे्दशिका/काययववलि लनमायण र कायायन्वयन गने 
गराइनेछ । 

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे प्रचलित आलथयक काययववलि ऐन लनयम अननसार आफै वा अलिकारी 
तोकी लनिवाट खचय गने वा खचयको आरे्दि दर्दने ब्यवस्था  लमिाइनछे ।  

 प्रचलित कानून अननसार पेि भए नभएको एवकन गरी लनम्न अवस्थामा खचय स्वीकृत गररनेछ   

 स्वीकृत बिेट तथा खचय िीषयकलभर रही खचय गरेको, 
 योिना स्वीकृत भएको, 
 खचय गनय लनकासा फन कन वा भएको, 



 

 

 वैरे्दशिक स्रोतबाट खचय व्यहोने भएमा स्रोत फन कन वा भएको 
 

अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट लनम्नाननसार खचय गररनछे  

 स्वीकृत बिेट, काययिम र उपिब्ि स्रोतको आिारमा अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट खचय स्वीकृत 
गररनेछ । 

 खचयमा एकरुपता र लमतव्यवयता लयाउन खचय सम्वन्िी मापर्दण्ड वा लनरे्दशिका लनमायण गरी सोको 
पािना गररनेछ । 

 शिक्षा, स्वास्थ्य, कृवष िस्ता के्षरगत काययिम सम्वन्िी खचय गर्दाय स्वीकृत मागयर्दियन, काययववलि 
एवम ्ितयहरु पािना भएको सनलनशित गररनछे । 

 खचयको कागिात र कारोवार पनिी भएको आिार र आवश्यक लबि भरपाई पेि गनय िगाइनछे 
।   

 ववकास योिना सम्वन्िी खचय गर्दाय योिनाको सभे, लडिाइन, िागत अननमान तथा काययिम तयार 
एवम ्स्वीकृत भएको सनलनशित गनय चेकलिि तयार गरी रुिन गने व्यवस्था गररनछे । 

 स्वीकृत काययिम अननसार समयमै काययसम्पार्दन र मािसामानको प्राप्तीका िालग खररर्द सम्बन्िी 
प्राववलिक एवम ्प्रिासलनक प्रविया पूरा गररनेछ । 

 स्थानीय पूवायिार लनमायण र ममयत सम्वन्िी ववि भ न् ानी गर्दाय सम्वशन्ित वडा कायायिय र 
िाभग्राही तथा उपभो्ावाट अलनवायय रुपमा लसफाररस गननयपने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 िागत साझेर्दारीमा कायायन्वयन गररएका योिनाहरुको सम्वन्िमा सम्झौता बमोशिम सम्वशन्ित 
िाभग्राही, उपभो्ा सलमलत वा स्थानीय संस्थाको योगर्दानको सनलनशितता गररनेछ । 

 िागत साझेर्दारी ब्यहोररएको श्रमर्दान वा योगर्दान रकमको खचय गणना गने ब्यवस्था गररनेछ । 

 तालिम काययिमको िागत अननमान तयार गर्दाय काययिम सञ्चािन सम्वन्िी नम्सय र मापर्दण्डको 
आिारमा खचय गने व्यवस्था गररनेछ ।  

 तालिम, गोष्ठी आदर्द सञ्चािन गर्दाय काययिमको प्रस्ताव र िागत अननमान तयार गरी अलिकार 
प्राप्त अलिकारीबाट स्वीकृत गराइनेछ । 

 स्वीकृत प्रस्ताव र िागत अननमान अननसार कायय सम्पन्न गरी पेि भएको प्रलतवेर्दनको आिारमा 
रकम भ न् ानी गररनेछ । 

 तालिम काययिमका सहभागीबाट पषृ्ठपोषण प्राप्त गरी आवश्यकता अननसार समीक्षाको व्यवस्था 
गररनेछ । 

 वैरे्दशिक सहायता अन्तगयत सञ्चालित काययिमको खचय गर्दाय र्दात ृ संस्थाको सम्झौता बमोशिम 
खचय ब्यहोररन ग्राह्य खचय िीषयक  वा वियाकिापमा मार गररनेछ । 

 आलथयक तथा सम्बशन्ित कमयचारीको िालग आयोिना िेखा सम्बन्िी ज्ञान, लसप तथा क्षमता 
लबकास गररनेछ । 



 

 

 सम्झौता बमोशिम खचयको िीषयक (नयाटोगोरी) लमिाई खचय िेखाड्कन गरे नगरेको एवकन 
गररनेछ । 

 खचयको सोिभनाय माग गने काययमा सहयोगी हनने आलथयक र अन्य वववरण समयमा तयार गररनेछ 
।  

अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट लनम्नाननसार खचय स्वीकृत गनेः 

 ववि भ न् ानी गर्दाय प्रचलित कानूनिे तोकेको आयकर, मूलयअलभबवृद्ध कर, िरौटी कट्टी गरेर मार 
भ न् ानी दर्दन ेब्यवस्था गररनछे । 

 पेश्की बाँकी भए सम्झौता अननसार कट्टी गरेर मार भ न् ानी दर्दइनछे । 

 कट्टी गररएको आयकर रकम समयमै बैंक र्दाशखिा गररनछे । 

 आयकर कट्टी गररएको कमयचारी, व्यश् वा संस्थाको नाम नामेसी सवहतको वववरण र 
मूलयअलभबवृद्ध कर भ न् ानी दर्दएको नाम नामेसी सवहतको वववरण आन्तररक रािश्व कायायियमा 
पठाइनछे । 

 ववि वविक पेि गरेर मार भ न् ानी दर्दइनेछ । 

४ बिेट खचय ब्यवस्थापनको मनख्य शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हननछे । 

५ बिेट खचय ब्यवस्थापनको अननगमन सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

८.२  पेश्की ब्यवस्थापन 

१. पेश्की ब्यवस्थापन सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे 

 अलिकार प्राप्त अलिकारीिे स्वीकृत कामको लनशम्त आवश्यक रकम मार पेश्की  दर्दइनेछ । 

 रै्दलनक तथा भ्रमण भत्ता, मािसामान खररर्द र ठेक्का  प्रयोिनकोिालग पेश्की दरं्दर्दा कानूनी कायय 
प्रवियाहरु पूरा गररनेछ । 

 कानून बमोशिम अलिकार प्राप्त अलिकारीिे  पेश्की फर्छ्यौट गने गराइनेछ । 

 शिम्मेवार अलिकारीिे पेश्की फर्छ्यौट कायय समयमा नगरेमा ऐन लनयम बमोशिम कारवाही गररनेछ 
। 

 

२.  पेश्की ब्यवस्थापन संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ  

 पेश्की नदर्दए हननेमा पलन पेश्की दर्दने । 

 पनरानो पेश्की बाँकी रहे तापलन नयाँ पेश्की दर्दने ।  

 पेश्कीको िगत कायम नगररने । 

 पेश्की फर्छ्यौट तोवकएको समय लभर नगररन े। 

 मािसामान खररर्दको िालग आवश्यकभन्र्दा बढी पेश्की दर्दने ।  

 खररर्द सम्झौता अननसार बैङ्क ग्यारेण्टी प्राप्त नगरी पेश्की भ न् ानी हनने । 

 ठेक्का अवलि भरको बैंक ग्यारेण्टी नहनने 



 

 

 आवश्यक र पूणय कागिात नभई पेश्की फर्छ्यौटको िालग पेि हनने । 

 तोवकएको म्यार्द लभर पेश्की फर्छ्यौट नहनने  । 

 पेश्की लिएको प्रयोिन भन्र्दा फरक प्रयोिनमा खचय रे्दखाई फर्छ्यौट हनन े

 पेश्की फर्छ्यौट कायय प्राथलमकतामा नपने ।  

४ पेश्की खचय ब्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 

पेश्कीमा लनम्न लनयन्रणको उपाय अपनाइनछे 

 पेश्की सम्बन्िी काम, प्रयोिन र चावहने रकम र वववरण खनिाई आवश्यक रकम मार पेश्की 
दर्दइनेछ । 

 पेश्की माग गनेको पनरानो पेश्की बाँकी रहे नरहेको िाँच गने र पनरानो पेश्की फर्छ्यौट भई 
नसकेको अवस्था भए सो पेश्की फर्छ्यौट गराई मार नयाँ पेश्की दर्दइनेछ ।  

 कमयचारी बाहेकको हकमा पेश्की लिने व्यश्को  तीन पनस्ते, स्थायी र अस्थायी ठेगाना प्रि िेखी 
पेश्की दर्दइनछे । 

 पेश्की खातामा पेश्कीको िगत कायम गरी अननगमन गने ब्यवस्था गररनेछ । 

 भ्रमण र मािसामान खररर्द पेश्की दरं्दर्दा भ्रमणआरे्दि र खररर्दआरे्दि स्वीकृलत र  बिेटको 
उपिब्ितािाई ध्यान दर्दइनछे । 

 सावयिलनक खररर्द सम्बन्िी ठेक्का सम्झौता अननसार पेश्की दरं्दर्दा सम्झौताको ितय बमोशिम 
सम्झौता अवलि भरको बैङ्क ग्यारेण्टी लिई मार दर्दइनेछ ।  

 बैंक ग्यारेण्टीको म्यार्द लनयन्रण खाता राखी समयमै म्यार्द थप गराइनेछ । 

पेश्की फर्छ्यौट गर्दाय लनम्न बमोशिम गने गराइनछे 

 पेश्की लिनदेर्दने र्दनबैिे पेश्की प्रयोिन अननसार तोवकएको म्यार्दलभर कानूनबमोिमको काययववलि 
अपनाई फर्छ्यौट गने गराइनछे । 

 पेश्की रकम लिने कमयचारी, व्यश्वाट लबि भरपाईको पछाडी प्रमाशणत गरी फाँटवारी सवहतको 
लनवेर्दन पेि गने व्यवस्था गररनेछ । 

 आलथयक प्रिासन िाखािे पेश्की फर्छ्यौटको िालग प्राप्त लबि भपायई िाँची लिनन दर्दनन पने रकम 
ठहर ्याई पेश्की फर्छ्यौटको िालग पेि गनेिाई भरपाई दर्दने ब्यवस्था गररनेछ ।  

 तालिम सम्वन्िी काययिमको पेश्की फर्छ्यौट गर्दाय तालिम सम्पन्न प्रलतवेर्दन संिग्न राशखनेछ । 

 पेश्की खाता अध्यावलिक गरी राशखनेछ । फर्छ्यौट गनय बाँकीको वववरण तोवकएको ढाँचामा 
तयार गने र प्रत्येक आलथयक बषयमा पेश्की बाँकीको शिम्मेवारी सारी अननगमन गररनछे । 

पेश्की फर्छ्यौट सम्वन्िी कारवाही लनम्न बमोशिम गररनछे  

 म्यार्द नाघेको पेश्कीको हकमा कानूनी व्यवस्था कडाईका साथ िागू गररनेछ ।   

 फर्छ्यौट गनय अटेर गरेमा वा म्यार्द लभर फाँटबारी नबनझाएमा पर्दालिकारी वा कमयचारीको हकमा 
तिब वा सनवविा रोक्का गररनछे । 



 

 

 तिब वा सनवविा  रोक्का गर्दाय पलन अटेर गरेमा प्रचलित कानून बमोशिम कारबाही गररनेछ । 

 सरकारी कमयचारी बाहेकका अन्य व्यश्को हकमा सरकारी बाँकी सरह ब्याि सवहत असनिउपर 
गरी कारवाही गररनेछ । 

४  पेश्की खचय ब्यवस्थापनको मनख्य शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हननछे । 

५  पेश्की खचय ब्यवस्थापनको सनिासन सलमलतबाट अननगमन हननछे । 

 

पररच्छेर्द: ९ 
बैंक खाता सञ्चािन तथा वहसाव लभडान एवम ्रकम र्दाशखिा तथा भ न् ानी 

९.१ बैंक खाता सञ्चािन 

१. बैंक खाता सञ्चािन सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 स्थानीय सशञ्चत कोष िगायतका ववलभन्न कोषहरु सञ्चािन गनयको िालग आवश्यक स्वीकृलत लिई 
मार तोवकएको बैंकमा खाता खोिी कारोवार गररनेछ । 

 स्थानीय रािश्व, खचय र िरौटी िगायतका कारोवारको िालग प्रचलित कानून बमोशिम तोवकएको 
समूहको कायय सञ्चािन स्तरको खाता खोिी कारोवार सञ्चािन गररनेछ । 

२.  बैंक खाता सञ्चािन संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ  

 तोवकएको बैंकमा कोष खाताहरु नखोलिने । 

 खाता खोलर्दा को.िे.लन.का.वाट आवश्यक स्वीकृलत नलिइने । 

 खाता सञ्चािन तोकेको पर्दालिकारी  बाहेक अन्य ब्यश्वाट हनने । 

 को.िे.लन.का.को आवश्यक सहमलत बेगर आफूखनसी बैंक खाता खोिी कारोवार गने । 

३. बैंक खाता सञ्चािन प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 

 कानून बमोशिम प्राप्त सवै वकलसमको आम्र्दानी रकम तोवकएको बैकमा ग-४ समूहको स्थानीय सशञ्चतकोष 
खातामा िम्मा गररनेछ । 

 स्थानीय ववववि कोष, ववभाज्य कोष, आकशस्मक कोष र ववपद् व्यवस्थापन कोषको िालग िमिः ग-

५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ समूहको खाता खोलिनेछ । 

 को.िे.लन.का.को लसफाररस लिई नेपाि राि बैकवाट स्वीकृलत प्राप्त बैंकमा खाता खोलिनछे ।  

 प्राप्त सवै रकमहरु कोषको खातामा आम्र्दानीको स्रोत रे्दशखने गरी बैंक र्दाशखिा गररनछे । 

 कोषको सञ्चािन कानूनिे तोकेको पर्दालिकारीबाट मार गररनेछ । 

 रािश्व, ववलनयोिन वा िरौटी कारोवारको िालग को.िे.लन.का. को लसफाररस लिई तोवकएको बैकमा 
िमिः ग-१, ग-२ र ग-३ समूहको खाता खोलिनेछ । 



 

 

 ववलनयोशिनतफय को चािू खचय तथा पूिँीगत खचय, ववत्तीय ब्यवस्था र ववववि खचयको िालग कायय 
सञ्चािनस्तरको तोवकएको उप-समूहको खाता खोिी कारोवार गररनेछ । 

 आन्तररक रािश्व, रािश्व बाँडफाँट, अननर्दान, ऋण तथा ववत्तीय ब्यवस्थाबाट प्राप्त रकमहरु तोवकएको 
४.१ ग१ उपसमूहको रकम िम्मा गनय लमलने खातामा िम्मा गररनेछ  ।  

 िरौटी, िमानत, अनेि मनी वापत प्राप्त गरेको वा कट्टी गरेको रकम िम्मा तथा कारोवार गनय 
तोवकएको  ग-३ समूहका खाता खोिी कारोवार गररनछे । 

 रािश्व, ववलनयोिन र िरौटी खाताको सञ्चािन प्रचलित कानून बमोशिम गररनेछ ।  

 वविेष अवस्था परी कायायियको नाममा वविेष खाता खोलनन आवश्यक भएमा सम्बशन्ित 
को.िे.लन.का.वाट आवश्यक सहमलत लिई खाता सञ्चािन गररनेछ । 

 बैक पररवतयन गननय परेमा को.िे.लन.का. वाट आवश्यक सहमलत लिइनेछ । 

४.  बैंक खाता सञ्चािन सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र आलथयक प्रिासन प्रमनखको 
हनछे । 

५.  बैंक खाता सञ्चािन सम्बन्िी काययको अननगमन  सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

९.२  वहसाव लभडान तथा समायोिन 

१. वहसाव लभडान तथा समायोिन सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 प्रचलित िेखा लनरे्दशिका बमोशिम कायायियको रािश्व, ववलनयोिन बिेट तथा कोष खाताको बैंक 
स्टेटमेण्ट लनयलमत रुपमा लभडान गरी वहसाव लमिान वववरणहरु तयार गररनेछ । 

 रािस्व, िरौटी र खचयको वहसाव समायोिन प्रचलित िेखा लनरे्दशिका बमोशिम तोवकएको 
काययववलिहरु अपनाई गररनछे । 

२. वहसाव लभडान तथा समायोिन संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 रािश्व, ववलनयोिन, िरौटी तथा कोष खाताको बैंक स्टेटमेण्ट सम्बशन्ित बैकवाट लनयलमत रुपमा प्राप्त 
नगने ।  

 बैक वहसावसँग बिेट खचय भएको तथा बाँकी रकमको लभडान नगररने । 

 बैंक वहसाव लमिान वववरण तोवकएको ढाँचामा तयार नगररने । 

 िारी भएको तर रद्द भएको चेकहरुको वहसाव समायोिन नगररने । 

 खचय िेख्र्दा र नटी भएको अवस्थामा वहसाव समायोिन नगररने । 

 

३.  वहसाव लभडान तथा समायोिन प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

िेखा प्रमनख र शिम्मेवार कमयचारीिे बैंक वहसाव लभडान प्रचलित िेखा र सरकारी कारोवार लनरे्दशिका बमोशिम 
लनम्नाननसार तयार गनेछन ् 



 

 

 कायायियको बिेट खचय, रािश्व, कोष र िरौटी खाताको बैक स्टेटमेण्ट लनयलमत रुपमा प्राप्त गरी 
मालसक रुपमा वहसाव लभडान गररनेछ । 

 रािश्व खातामा रकम र्दाशखिा भएको तर कायायियमा भौचर पेि नभएको भौचरको वववरण तयार 
गररनेछ । 

 बिेट खचयतफय  कायायियवाट चेक िारी भएको तर वैंकवाट भ न् ानी हनन वाँकी चेकको वववरण तयार 
गररनेछ । 

 बिेट खचय, रािश्व, कोष र सम्बशन्ित बैक खाताको स्टेटमेण्ट वीच फरक परेको रकम तोवकए बमोशिमको 
बैंक वहसाव लमिान वववरणहरु (म.िे.म.फा.नं. १०९, २१२) प्रत्येक मवहनाको ७ गते लभर तयार गररनेछ 
। 

 बैक वहसाव लमिान वववरणहरु कायायिय प्रमनख वा शिम्मेवार अलिकृतवाट प्रमाशणत गराई राशखनेछ 
। 

 रािस्व, िरौटी र खचय वहसावको समायोिन प्रचलित िेखा सरकारी कारोवार लनरे्दशिका बमोशिम 
गररनेछ । 

 आ.व. वषयलभर िारी भएको चेकहरुमध्ये वैंकवाट भ न् ानी हनन वाँकी चेकहरुको वववरण तयार गरी 
प्रमाशणत गराई राशखनेछ ।  

 कायायियवाट िारी भएको वविेष कारण तोकेको म्यार्दलभर नसावटएमा चेकहरु रद्द गरी सो चेक 
बरावर रकमको खचय घटाई वा समायोिन गरी वहसाव लमिान गररनछे ।  

 आ.व. लभर िारी भएको चेकहरुमध्ये कन नै चेक रद्द गरी सोको सट्टा अको चेक िारी गननय पर्दाय प ननः 
खचय भौचर तयार गरी नयाँ चेक िारी गररनेछ ।    

 आलथयक वषयको अन्त्यमा ववलनयोिनखातामा वचत रकम लनणयय गराई स्थानीय सशञ्चतकोष खातामा 
रकम ट्रान्सफर गररनेछ ।  

४ बैंक खाता सञ्चािन सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र आलथयक प्रिासन प्रमनखको 
हनछे । 

५    बैंक खाता सञ्चािन सम्बन्िी काययको अननगमन  सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

९.३  प्राप्त रकमको सनरक्षा तथा बैंक र्दाशखिा 

१.  प्राप्त रकमको सनरक्षा तथा बैंक र्दाशखिा सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे 

 रािश्व, आन्तररक आय, िरौटी वापत प्राप्त नगर्द, चेक भौचर आदर्द सनरशक्षत रुपमा राशखनेछ । 

 प्राप्त हनन ेनगर्द तथा चेक रकम प्रचलित आलथयक प्रिासन सम्बन्िी कानून बमोशिम तोवकएको बैंकमा 
समयलभर नै र्दाशखिा गररनछे ।   

२. प्राप्त रकमको सनरक्षा तथा बैंक र्दाशखिा संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 नगर्द, चेक भौचर आदर्द सनरशक्षत रुपमा राख्न शिम्मेवार ब्यश् नतोवकने । 



 

 

 असनिी रकम सनरशक्षत तवरिे नराशखन े। 

 असनिी रकमको िगत नराशखने र नराखेको कारण रकम वहनालमना हनन े। 

 प्राप्त नगर्द तथा चेक तोवकएको समयमा बैक र्दाशखिा नहनने । 

 नगर्द र चेक बैक र्दाशखिा नगरी वहनालमना वा र्दनरुपयोग हनने । 

 वहनालमना वा र्दनरुपयोग भएको अवस्थामा कानून बमोशिम कारवाही नहनने । 

३.  वहसाव लभडान तथा समायोिन प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 असनि गरेको नगर्द, बैङ्क चेक, िरौटी र रािस्व रकम सनरशक्षत तवरिे राख्न े शिम्मेवारी िेखा िाखा 
प्रमनखको हननेछ । 

 शिम्मेवार ब्यश्िे असूि गरेको नगर्द, बैङ्क चेक, िरौटी र रािस्व रकम सनरशक्षत तवरिे राख्न 
आवश्यक भौलतक तथा सनरक्षा ब्यवस्था गररनेछ । 

 नगर्दी रकम असनि गर्दाय भरपाई वा नगर्दी प्राप्ती रलसर्द दर्दने ब्यवस्था गररनेछ । 

 रलसर्द लनयन्रण खाता राख्न ेब्यवस्था गररनेछ । 

 रकम असूि गर्दाय आलथयक संकेत र िीषयक खनिाई गने गराइनेछ ।  

 असनिी नगर्द, चेक र भौचरहरुको रै्दलनकी गोश्वारा िगत वा अलभिेख राख्न ेब्यवस्था गररनेछ । 

 प्राप्त नगर्द तथा चेक रकम तोवकएको बैंकको सम्बशन्ित खातामा िीषयक खनिाई सोही दर्दन वा 
त्यसको भोलिपलटसम्म बैंक र्दाशखिा गररनछे  ।  

 बैंक टाढा रहेको कारण तोवकएको म्यार्दलभर रकम बैंक र्दाशखिा गनय नसवकन ेअवस्थामा एक तह 
मालथको अलिकारीको स्वीकृलत लिई तोवकएको समयसीमा लभर रकम र्दाशखिा गररनछे । 

 तोवकए बमोशिमको म्यार्दलभर रकम र्दाशखिा नगरेको अवस्थामा यस्तो रकम सम्बशन्ित ब्यश्वाट 
असूि गरी कानून बमोशिमको िररवाना र अन्य कारवाही गररनेछ ।  

४.  प्राप्त रकमको सनरक्षा तथा बैंक र्दाशखिा सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी आलथयक प्रिासन प्रमनखको हननछे । 

५.  प्राप्त रकमको सनरक्षा तथा बैंक र्दाशखिा सम्बन्िी काययको अननगमन  प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतबाट हननछे 
। 

 

९.४ भ न् ानी लनयन्रण 

१.  भ न् ानी लनयन्रण सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 भ न् ानी आरे्दि दर्दन ेकाययको िालग पर्दालिकारी तथा शिम्मेवारी तोवकनछे । 

 भ न् ानी आरे्दि दरं्दर्दा प्रचलित कानून बमोशिम रीत पनगे नपनगेको िाँच गरी भ न् ानी आरे्दि िारी 
गने र खचय िेशखनेछ । 

 भ न् ानी दरं्दर्दा प्रचलित कानून तथा िेखा लनरे्दशिका बमोशिम तोकेको काययववलिहरु पािना गररनेछ 
। 

२.  भ न् ानी लनयन्रण संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 



 

 

 भ न् ानी आरे्दि दर्दन ेआलिकारीक ब्यश् नतोवकने । 

 भ न् ानी आरे्दि दर्दन ेपर्दालिकारीिे िवाफरे्दहीता पािना नगने । 

 तोवकएको रीत वा प्रकृयाहरु पनरा नगरी भ न् ानी आरे्दि दर्दने ।  

 भ न् ानी आरे्दि र गौश्वारा भौचर तयार नगरी चेक िारी गने 

 भ न् ानीको प्रकृया पािना नगने । 

 िारी भएको चेकहरु सम्बशन्ितिाई समयमा नबनझाउन े।  

 खचय िेखेको चेकहरु आलथयक वषयलभर नबनझेकोमा भौचर उठाई वहसाव समायोिन नगने   

३.   भ न् ानी लनयन्रण प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 प्रचलित कानूनमा उलिेख भए बमोशिम भ न् ानी आरे्दि दर्दन ेआलिकारीक पर्दालिकारी तोवकनछे 
। 

 भ न् ानी आरे्दि दर्दन ेपर्दालिकारीको अलिकार र कतयब्य सवहत िवाफरे्दही बहन गननयपने ब्यवस्था 
गररनेछ । 

 तोकेको प्रमनखहरु सरुवा वा शिम्मेवारीमा हेरफेर हनँर्दा कानून बमोशिम भ न् ानी आरे्दि दर्दन े
अको पर्दालिकारी तोवकनेछ । 

 भ न् ानी आरे्दि दरं्दर्दा लनम्न कन रामा लनशित हननेः 
 स्वीकृत बिेट काययिम, अशख्तयारी, लनकासा र फन कन वा समेतको आिारमा खचय िेख्न लमलने रकमकोमार 

भ न् ानीआरे्दि दर्दइनेछ  । 

 भ न् ानी आरे्दि दरं्दर्दा खचयको प्रकृया पूरा भएको र वविभरपाई िगायतका आवश्यक कागिात 
प्राप्तभएको सनलनशित गररनेछ ।  

 खचयका सवै प्रकृयाहरु पूरा भएको िाँच गरी मार तोवकए बमोशिमको गौश्वारा भौचर तयार गरी 
चेक िारी गररनेछ । 

शिम्मेवार पर्दालिकारीिे भ न् ानी दरं्दर्दा लनम्न काययववलि अपनाइनछे 

 भ न् ानी दरं्दर्दा प्रचलित कानून बमोशिम भ न् ानी पाउन े सम्बशन्ित ब्यश् वा फमयको खातामा 
बैंक माफय त सोझै रकम िम्मा गने वा चेक िारी गने गरी भ न् ानी दर्दइनेछ । 

 भ न् ानी पाउने व्यश्, फमय, संस्था वा कम्पनीको नामनामेसी र ठेगाना खनिाइनेछ । 

 सही भएको चेकहरु सनरशक्षत रुपमा राखी सम्बशन्ित व्यश्, फमय वा कम्पनीिाई अवविम्ब 
बनझाउने ब्यवस्था गररनेछ । 

४.  भ न् ानी लनयन्रण सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र आलथयक प्रिासन प्रमनखको हनछे 
। 

५.  भ न् ानी लनयन्रण सम्बन्िी काययको अननगमन  सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

पररच्छेर्द: १० 



 

 

अननर्दानको प्राप्ती तथा उपयोग सम्बन्िी लनयन्रण 

१०.१ अननर्दान प्राप्ती 

१.   अननर्दान प्राप्ती सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 काययसम्पार्दनमा आिाररत ववत्तीय समानीकरण अननर्दान प्रालप्तका िालग तोवकएका ितयको पािना 
गररनेछ । 

 समपूरक र वविेष अननर्दान प्रालप्तका िालग आयोिना तथा काययिम तयारी पूरा गरी समयमै माग 
गररनेछ । 

२.   अननर्दान प्राप्ती संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ 

 समानीकरण अननर्दान प्रालप्तका िालग तोवकएका ितयहरु पािना नहनने । 

 आयोिना माग नै नगने । 

 तयारी पूरा नगरी आयोिना माग गने । 

 तोवकएको समयमा आयोिना माग नगने 

३.   अननर्दान प्राप्ती प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 राविय प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोगद्वारा लनिायररत काययसम्पार्दनमा आिाररत अननर्दान 
पद्धलतका सूचक र सोको आिार बारे स्पि भइनछे  । 

 तोवकएको आिारहरु र सूचक बमोशिम सम्पार्दन गननयपने कायय समयमै गररनेछ । 

 राविय प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोग र सङ्घीय तथा प्ररे्दि अथय मन्राियमा उपिब्ि 
गराउननपने आगामी आलथयक बषयको आय र ब्ययको प्रके्षपण िगायतका वववरण समयमा नै 
उपिब्ि गराइनछे ।  

 समपनरक र वविेष अननर्दानबाट सञ्चािन गनय सवकन ेप्राववलिक सम्भाव्यता र िागत िाभ ववश्लषेण 
गरी उपयन्  रे्दशखएका आयोिनाहरुको सूची तयार गररनछे । 

 समपनरक र वविेष अननर्दानका िालग नेपाि सरकार र प्ररे्दििे स्वीकृत गरेको काययववलिमा 
तोवकए बमोशिमको प्रकृया पूरा गरी आयोिना माग गररनछे । 

४.  अननर्दान प्राप्ती सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र आलथयक प्रिासन प्रमनखको हनछे । 

५.  अननर्दान प्राप्ती सम्बन्िी काययको अननगमन  सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

१०.२ अननर्दानको उपयोग 

१.  अननर्दानको उपयोग सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 अननर्दान रकम खचय गर्दाय स्वीकृत लनरे्दशिका तथा काययववलिको पािना गननय गररनेछ । 

 अननर्दान रकमको िेखा राख्न ेतथा िेखापरीक्षण गराउने कायय ब्यवशस्थत गररनछे । 

२.  अननर्दानको उपयोग संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 



 

 

 उपिब्ि गराएको अननर्दान रकम तोवकएको कायायन्वयन लनरे्दशिका तथा कायायववलिको पािना 
नगरी खचय गने 

 अननर्दान खचयको िेखा ब्यवशस्थत रुपमा नराख्न े। 

 खचयको िेखापरीक्षण नगराउने । 

३.   अननर्दान प्राप्ती प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

अननर्दान खचय सम्वन्िमा रे्दहायका लनयन्रण उपाय अपनाइनछे  

 तोवकएको अननर्दान कायायन्वयन, पनशस्तका, लनरे्दशिका, नम्िय र काययववलिको पािना गरी खचय गररनछे 
।  

 अननर्दान खचय सम्वन्िमा तोवकएको खररर्द प्रविया अपनाइनेछ ।  

 खचयको फाँटवारी ववि भरपाई प्रमाशणत गरी राशखनेछ ।  

 अननर्दान रकम तोवकएको प्रयोिन र काययको िालग मार खचय गररनेछ । 

 खचय प्रगलत सम्वन्िमा लनयलमत रुपमा अननगमन गररनछे । 

 आलथयक बषयको अन्त्यमा खचय नभई बाँकी रहेको विि हनने अननर्दान रकम समयमै वफताय गररनेछ 
। 

 अननर्दानको आम्र्दानी खचयको अध्यावलिक वहसाव राखी प्रगलत प्रलतवेर्दन सङ्घीय र प्ररे्दि लनकाय 
समक्ष पेि गररनछे। 

 सवै प्रकारको अननर्दान खचयको तोवकए बमोशिम िेखा राख्न े र ववत्तीय प्रलतवेर्दन तयार गने 
ब्यवस्था गररनेछ । 

 अननर्दान खचयको अलनवायय रुपमा आन्तररक तथा अशन्तम िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

 ववत्तीय प्रलतवेर्दन र िेखापरीक्षण प्रलतवेर्दन सम्बशन्ित लनकायिाई पठाइनेछ । 

 

४.  अननर्दान उपयोग सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र आलथयक प्रिासन प्रमनखको हनछे 
। 

५.  अननर्दान उपयोग सम्बन्िी काययको अननगमन  सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

पररच्छेर्द: ११ 
प्रिासलनक खचय - तिव तथा सनवविा, सवारी सािन तथा उपकरणको उपयोग र ममयतको लनयन्रण 

११.१  तिव सनवविा खचय 

१.  तिव सनवविा खचय सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 कानून बमोशिम लनयन्  कमयचारीिाई प्रचलित ऐन लनयम बमोशिमको तिव भत्ता खनवाइनछे । 



 

 

 तिब भ न् ानी गर्दाय प्रचलित कानून बमोशिमको कोष रकमहरु कट्टा गरी भ न् ानी गररनेछ । 

 तिव सनवविा भ न् ानी गर्दाय तोवकएको रकमभन्र्दा वढी पाररश्रलमक पाउनकेो हकमा पाररश्रलमक 
करकट्टी गरी र्दाशखिा गररनछे । 

२.  तिव सनवविा खचय संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 तिव तिवी प्रलतवेर्दन पाररत नगरी तिव खचय िेख्न े। 

 नपाउने अवलिको तिव भत्ता भ न् ानी गने । 

 वढी अवलि कािमा राखेकोमा  तिव भत्ता दर्दने ।  

 ववर्दा स्वीकृत नगराएकोमा पलन तिव दर्दइने । 

 मालसक तिबबाट प्रचलित कानून बमोशिम कट्टी गननयपने रकमहरु कट्टी नगररने । 

 कट्टी गरेको रकम समय मै तोवकएको लनकायमा िम्मा गनय नपठाउन े

 बैंक माफय त तिव भ न् ानी नगरी नगरै्द भ न् ानी गररने । 

३.   तिव सनवविा खचय व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 प्रचलित कानून बमोशिम लनयन्  भएका कमयचारीको मार तिव खनवाइने । ऐन लनयम ववपररत 
अस्थायी वा ज्यािार्दारी र करारमा कमयचारी राखेकोमा तिवभत्ता खनवाइने छैन । 

 कमयचारीिाई कानून बमोशिमको तिव, भत्ता  र सनवविा मार उपिब्ि गराइने ।  

 पर्दालिकारीको सनवविा प्ररे्दि कानूनमा उलिेख भए बमोशिम मार दर्दइने । 

 कानून ववपररत कमयचारी लनयन्  गरी काममा िगाएमा वा अलनयलमत सनवविा खनवाएमा यस्तो 
कमयचारीिे खाएको तिव सनवविा वापतको रकम असूि गने ब्यवस्था गररनेछ  । 

लनम्न बमोशिमको प्रवकया पनगेको सनलनशित गरी भ न् ानी गररनछे 

 काययरत कमयचारीहरुको तिवी प्रलतवेर्दन सम्बशन्ित कायायियवाट पाररत भएको सनलनशित गररनेछ 
। 

 प्रिासन िाखावाट हाशिर वववरण रुिन गरी मार तिव खनवाइनछे । 

 कमयचारीको स्थायी िेखा नम्वर (पान) अलनवायय रुपमा लिन िगाई सो नम्वर तिवी वववरणमा 
राशखनछे । 

 पर्दालिकारीको मालसक सनवविा बापतको रकम  प्ररे्दि कानून बमोशिम भएको सनलनशित गररनेछ 
। 

 प्रस्ताववत मवहनाको कूि तिव खचय ववगत मवहनाको तिव खचयभन्र्दा सारभतू रुपमा फरक भए 
नभएको हेरी फरक रहेको भए सोको कारण सनलनशित गररनेछ । 

 तिव खचय िेख्र्दा लनम्नाननसार लनयन्रण कायम गररनछे 

 मवहना भ न् ान भएपलछ तिव भत्ता खनवाइनेछ । 

 पर्दमा बहािी गरेको दर्दनरे्दशख मार तिव भत्ता खनवाइनछे  । 

 लनिम्वनमा परेकोमा कानून अननसार पाउन ेतिव भत्ता मार दर्दइनछे ।  



 

 

 एक वषयको सेवा अवलि पनगेपलछ मार तिव बवृद्ध  (ग्रडे) दर्दइनेछ ।  

 चाडपवय खचय सनवविा तोवकएको चाडपवयको िालग मार दर्दई अलभिेख राशखनेछ । 

 लनम्न बमोशिमको तिव भ न् ानी नगररन े

 ववर्दा स्वीकृलत गराएको बाहेक अननपशस्थत अवलिको तिव दर्दइनेछैन ।  

 बेतिबी ववर्दा वा असािारण ववर्दा लिएकोमा तिव भ न् ानी गररनेछैन । 

 कमयचारीिाई सेवा सम्बन्िी ऐन लनयम ववपरीत हनने गरी कािमा खटाएको वा वढी अवलि 
कािमा राखेकोमा सो अवलिको तिव भत्ता दर्दइने छैन ।  

 बढी अवलि काि खटाएमा प्रचलित कानून बमोशिम कमयचारीिे खाएको तिब, भत्ता काि 
खटाउन ेपर्दालिकारीबाट असनि गररनेछ । 

 मालसक तिववाट लनम्न बमोशिमको कट्टी गरी भ न् ानी गररनछे 

 र्दि प्रलतितका र्दरिे कमयचारी सञ्चय कोष रकम कट्टा गरी सोमा ित प्रलतित रकम थप 
गररनेछ । 

 नागररक िगानी कोष वा अन्य कोषमा योगर्दान गरेका कमयचारीहरुको हकमा मालसक तिबबाट 
तोवकएको प्रलतित रकम कट्टी गररनेछ।  

 योगर्दानमा आिाररत अवकास कोषमा योगर्दान गरेका कमयचारीहरुको हकमा तोवकएको प्रलतित 
रकम कट्टा गरी सो रकममा तोवकएको प्रलतित रकम थप गररनेछ । 

 तोवकएको प्रलतितमा कोष कट्टी गररएको रकम सम्बशन्ित कोषमा तोवकएको समयलभर र्दाशखिा 
गनय पठाइनेछ । 

 तोवकएको लनकायमा कोष कट्टी रकम िम्मा गनय र सो सम्बन्िी अलभिेख रुिन गनय ववद्यनतीय 
माध्यमको उपयोग गररनेछ । 

 तिव सनवविा भ न् ानी गर्दाय प्रत्येक पर्दालिकारी वा कमयचारीिे वावषयक रुपमा पाउने तिव, भत्ता र 
सनवविा समेतको कन ि रकममा आयकर ऐनबमोशिम करयोग्य आय गणना गरी मालसक 
तिबबाट अलग्रमरुपमा कट्टा गरेर मार तिवखचय िेशखनछे  । 

 तिवी वववरणमा प्रत्येक पर्दालिकारी वा कमयचारीको स्थायी िेखा नम्वर (पान) अलनवायय रुपमा 
राशखनछे । 

 भ न् ानीमा कट्टा गरेको पाररश्रलमक कर रकम सम्भव भएसम्म ववद्यनतीय आयकर कट्टी प्रणािी 
माफय त सम्बशन्ित रािश्व कायायिय पठाई कर अलिकृतवाट प्रमाणीकरण गराई लनस्सा राशखनेछ 
। 

कमयचारी र पर्दालिकारीको तिव सनवविा रकम भ न् ानी गर्दाय लनम्न प्रवियाहरु अपनाउनःे 

 तिव सनवविा ववतरणकोिालग बैंक तोकी सो बैंकमा प्रत्येक ब्यश्को खाता खोलन िगाई 
बैंकमाफय त रकम उपिब्ि गराइनेछ । 

 तिव भ न् ानी वववरणमा बैंक खाता माफय त रकम िम्मा गरेको प्रमाण संिग्न गने गराइनेछ । 



 

 

४.  तिव सनवविा खचय सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र आलथयक प्रिासन प्रमनखको 
हननछे । 

५.  तिव सनवविा खचय सम्बन्िमा सम्बन्िी काययको अननगमन िेखापरीक्षण र  सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

११.२  भत्ता, सनवविा तथा ववववि खचय 

१. भत्ता, सनवविा तथा ववववि खचय सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 पर्दालिकारी तथा कमयचारीको बैठक भत्ता, रै्दलनक भत्ता एवम ्भ्रमण खचय आदर्द कानून बमोशिम 
मार ववतरण गररनेछ । 

 ववववि खचय मापर्दण्ड बनाइ खचय गने गराउने ब्यवस्था गररनेछ । 

 प्रचलित कानून र मापर्दण्ड बमोशिम आलथयक सहायता  ववतरण गने गराउने ब्यवस्था गररनेछ । 

२.  भत्ता, सनवविा तथा ववववि खचय संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 प्रचलित ऐन लनयम ववपररत भत्ता तथा सनवविा दर्दईने । 

 अलनयलमत भत्ता तथा सनवविा दर्दएवाट स्थानीय तहको प्रिासलनक खचय बढ्न े। 

 मापर्दण्ड ववपररत ववववि खचय िेशखने । 

 प्रचलित कानून र मापर्दण्ड ववपररत आलथयक सहायता ववतरण हनने । 

 पहनँचको आिारमा ववतरण हनने । 

३.   भत्ता, सनवविा तथा ववववि खचय व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 अलत आवश्यक कामको िालग मार अलिकार प्राप्त अलिकारीको स्वीकृलतमा बैठक राशखनेछ । 

 बैठक भत्ता, रै्दलनक तथा भ्रमण भत्ता खचय सम्बशन्ित कानूनमा तोवकएको र्दरमा मार दर्दइनेछ । 

 पर्दालिकारीको सञ्चार सनवविा, खािा खचय, मालसक भत्ता, सभा भत्ता आदर्द सनवविा प्रचलित कानून 
बमोशिम र कमयचारीको अलतरर् समय भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता आदर्द सनवविा कानून बमोशिम 
मापर्दण्ड तथा सूचक तोकेर मार उपिव्ि गराइनछे । 

 भत्ता तथा सनवविा ववतरण गने र लनयन्रण गने सम्वन्िमा सङ्घीय वा प्ररे्दि लनकायिे कन नै 
मागयर्दियन वा पररपर गरेको भए सोको पािना गने गराउने ब्यवस्था लमिाइनछे ।  

 भत्ता तथा सनवविा खचयको िेखापरीक्षणवाट बेरुिन कायम भएमा तत्काि लनयलमत वा असनि 
फर्छ्यौट गने गराइनेछ । 

 ववववि खचय अन्तगयत ब्यहोररने खचयको प्रकार सम्वन्िमा स्पि ब्याख्या गरी मापर्दण्ड स्वीकृत 
गररनेछ । 

 अलनयलमत खचय सम्वन्िमा िेखापरीक्षणवाट बेरुि ूकायम भएमा तत्काि असूि फर्छ्यौट गने 
गराइनेछ । 

 आलथयक सहायता ववतरणको िालग वस्तनगत मापर्दण्ड तथा सूचक तयार गरी सोको आिारमामार 
दर्दने ब्यवस्था गररनेछ ।  



 

 

 सङ्घीय तथा प्ररे्दि सरकारवाट प्राप्त अननर्दानवाट आलथयक सहायता ववतरण गररने छैन । 

 सङ्घीय वा प्ररे्दि मन्रािय/लनकायद्वारा िारी भएका मागयर्दियन वा पररपर पािना गने गराइनछे 
।  

 अलनयलमत खचय सम्वन्िमा िेखापरीक्षणवाट बेरुि ूकायम भएमा तत्काि असूि फर्छ्यौट गने 
गराइनेछ । 

४.  भत्ता, सनवविा तथा ववववि खचय सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र आलथयक प्रिासन 
प्रमनखको हननछे । 

५.  भत्ता, सनवविा तथा ववववि खचय सम्बन्िी काययको अननगमन िेखापरीक्षण र  सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

११.३  सवारी सािन तथा उपकरणको प्रयोग तथा ममयत 

१.  सवारी सािन तथा उपकरणको प्रयोग तथा ममयत सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 सवारी सािन र मेशिनरी उपकरणको प्रयोग गने सनवविा कानूनिे तोकेको पर्दालिकारी तथा कमयचारीिाई 
मार उपिब्ि गराइनेछ । 

 सवारी सािन र मेशिनरी उपकरण  यथासमयमा नै आवश्यक ममयत तथा सलभयलसङ्ग गराई ममयत 
खचयमा तोवकए बमोशिमको लनयन्रण ब्यवस्था कायम गररनेछ । 

२.  सवारी सािन तथा उपकरणको प्रयोग तथा ममयत संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 सनवविा नपाउने पर्दालिकारीहरुिे पलन सनवविा लिने ।  

 सवारी सािन र मेशिनरी उपकरण   अनलिकृत रुपमा प्रयोग गने । 

 सरकारी काम वाहेकमा सवारी सािनहरु प्रयोग हनन े

 सवारी सािन र उपकरण ममयत सम्भार र सलभयलसङ्ग समयमा नगररने । 

 सवारी सािन र उपकरण अनावश्यक रुपमा ममयत गराईने 
 ममयत खचयमा लनयन्रण कायम नहनने । 

३.  सवारी सािन तथा उपकरणको प्रयोग तथा ममयत व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन 
गररनछे । 

लनम्न बमोशिम सवारी सािन तथा उपकरण प्रयोग गने व्यवस्था गररनछे 

 कानूनद्वारा सवारीसािन प्रयोग गनय पाउने पर्दालिकारी वा अलिकारीकोिालग मार सवारीसािनको 
व्यवस्था गररनछे । 

 सवारी सािन र उपकरणहरु सरकारी काममा मार प्रयोग गनय पाउने गरी लनयन्रणको ब्यवस्था 
गररनेछ । 

 कायायियको कामको लसिलसिामा सवारी सािन प्रयोग गर्दाय स्वीकृलत आरे्दि दर्दने लिने व्यवस्था 
गररनेछ । 



 

 

सवारी सािन र उपकरणको ममयतमा लनम्न बमोशिमको व्यवस्था गररनछे 

 सवारी सािन र उपकरणको ममयत सम्भार र सलभयलसङ्ग गननयपनेवारे सम्बशन्ित कम्पनीको कायय 
तालिकाको अलभिेख ब्यवशस्थत रुपमा राखी सो बमोशिम ममयत सम्भार गने ब्यवस्था लमिाइनेछ 
।  

 चािन सवारी सािन र उपकरण  सञ्चािनको अलभिेख राशखनेछ । ववग्रकेो अवस्थामा तत्कािै 
िानकारी गराउननपने ब्यश् तोनने । ममयतको खररर्द कायय गर्दाय सावयिलनक खररर्द ऐन 
लनयमाविीको प्रविया पािना गराइनेछ ।  

 सवारी सािन र उपकरणको ममयत सम्भार गराउँर्दा प्राववलिक िाँच गराई ममयत गननयपने 
सामानको वववरण र िागत अननमान तयार गरी तोकेको अलिकारीवाट स्वीकृलत गराउने ब्यवस्था 
गररनेछ  ।  

 सवारी सािन र उपकरण कन न कन न लमलतमा के कलत पाटय प निाय कलत िागतमा ममयत गररएको हो 
सोको वववरण खनिाई ममयत सम्भार तथा संरक्षणको (म.िे.प.फा.नं.४१५) अलभिेख राशखनेछ ।  

 सवारी सािनको ममयत गराउँर्दा चािकबाट प्रमाशणत गराउने । पनरानो पाटयप निाय सामान भण्डार 
वफताय गराउने । तोकेको रकमभन्र्दा बढी मूलयको सामान पररवतयत गर्दाय ममयतको अलभिेख 
राशखनछे । 

 सवारीसािनको ववमाखचय र तेस्रोपक्ष र्दावयत्व भ न् ानीगर्दाय अलिकारप्राप्त अलिकारीवाट स्वीकृलत 
गराई संिग्न गराइनेछ ।   

४. सवारी सािन र उपकरणको ममयत सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र आलथयक 
प्रिासन प्रमनखको हननछे । 

५. सवारी सािन र उपकरणको ममयत सम्बन्िी काययको अननगमन िेखापरीक्षण र  सनिासन सलमलतबाट हननछे 
। 

 

११.४  इन्िन खचय 
१. इन्िन खचय सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 सवारी सािन र  उपकरणको इन्िन खचय सम्वन्िमा तोवकएको लनयन्रण ब्यवस्था पािना 
गररनेछ । 

२.  इन्िन खचय संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 सवारी सािन र उपकरणको इन्िन खचयको अलभिेख तोवकए बमोशिम नराशखने । 

 सवारी सािन र उपकरणको इन्िन खचयमा लनयन्रण कायम नहनने । 

३.    इन्िन खचय व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

सवारी सािन र उपकरणको इन्िन खचय िेख्र्दा लनम्न बमोशिमको लनयन्रण व्यवस्था गनेः 



 

 

 प्रचलित कानूनिे इन्िन सनवविा पाउने पर्दालिकारी वा अलिकारीको हकमा इन्िन पाउने कोटा 
तोकी सोही बमोशिम इन्िन उपिब्ि गराउने व्यवस्था गने । इन्िन खचय माग गने फाराम 
स्वीकृत गराउने व्यवस्था गररनेछ ।  

 प्रयोग भएको इन्िनको पररमाण सवहत तोवकएको ढाँचामा िगवनक (म.िे.प.फा.नं.९०५) 
राशखनछे ।  

 कायायियमा नै इन्िन मौज्र्दात राखी उपिब्ि गराउने ब्यवस्था गर्दाय माग फाराम, खररर्द आरे्दि, 

र्दाशखिा प्रलतवेर्दन सवहत िगबनक पेि गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 

११.५  सेवा महिनि  भाडा तथा ववज्ञापन खचय 

१.  सेवा महिनि, भाडा तथा ववज्ञापन खचय सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 सेवा महिनि, सूचना प्रकािन र भाडा खचयगर्दाय लमतव्ययी ब्यवस्था पािना गररनेछ । 

२.  सेवा महिनि  भाडा तथा ववज्ञापन खचय संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 सेवा महिनिको भ न् ानी समयमा नगरी िररवाना लतने ।  

 सेवा महिनि र भाडा खचय गर्दाय तोवकएको लनयन्रण काययववलि नअपनाउने । 

 सूचना प्रकािन अलिकार प्राप्त अलिकारीको स्वीकृलत वेगर गने । सञ्चार माध्यमवाट छनट 
सनवविा नलिई अपब्यय गने । 

३.  सेवा महिनि  भाडा तथा ववज्ञापन खचय व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 सेवा महिनि र भाडाको भ न् ानी तोवकएको समयमानै गररनेछ ।  

 सेवामहिनि भ न् ानीमा सेवाप्रर्दायकिे दर्दने छनट प्राप्त गररनेछ ।  

 कायायियिे कन नै पलन प्रकारको घर बहाि तथा अन्य  सामान भाडामा लिँर्दा अलनवायय रुपमा 
सम्झौता गररनेछ । 

 घर बहाि तथा अन्य भाडा भ न् ानी गर्दाय भाडा सम्बन्िी सम्झौताका ितय बमोशिमको भाडा 
रकम भ न् ानी दर्दइनेछ । 

 वविम्व िनलक भ न् ानी गर्दाय अलिकार प्राप्त अलिकारीवाट लनणयय  गराइनेछ । 

 आवश्यक सूचनाहरु मार अलिकार प्राप्त अलिकारीको स्वीकृलतमा तोवकएको उपयन्  माध्यमवाट 
प्रकािन गने ब्यवस्था गररनछे । 

 सूचना प्रकािन गर्दाय सम्बशन्ित टेलिलभिन, एफ.एम. सञ्चािक वा पलरका प्रकािक माफय त सोझै 
सूचना प्रकािन गरी लतनीहरुिे दर्दने  कलमिन वा छनट सनवविा कट्टा गरी मार खचय िेशखनेछ । 

 पलरकामा प्रकािन नगरर नहनने सूचना मार सम्भव भएसम्म सानो साईिमा पलरकामा प्रकािन 
गरी अन्य सूचना वेबसाइट माफय त सावयिलनक गररनेछ । 



 

 

४.  सेवा महिनि  भाडा तथा ववज्ञापन खचय सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र आलथयक 
प्रिासन प्रमनखको हननछे । 

५.   सेवा महिनि  भाडा तथा ववज्ञापन खचय सम्बन्िी काययको अननगमन िेखापरीक्षण र  सनिासन सलमलतबाट 
हननछे । 

 

पररच्छेर्द: १२ 
खररर्द काययको लनयन्रण-मािसामान खररर्द, लनमायण कायय तथा सेवा खररर्द 

१२.१ खररर्द काययको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी 

१.  खररर्द काययको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 खररर्द काययको व्यवस्थापन गनय प्रचलित कानूनद्वारा तोके अननसारको संस्थागत व्यवस्था गररनछे 
। 

 वावषयक खररर्द योिना र आवश्यकता अननसार खररर्द गनरु योिना तयार गररनछे । 

 खररर्द गननय अगाडी खररर्द सम्बन्िी तयारी काययहरु पूरा गररनेछ । 

 खररर्द कायय गननय अशघ मािसामान, लनमायण कायय र सेवाको स्पेलसवफकेिन तयार गररनछे । 

२.  खररर्द काययको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 प्रचलित कानूनिे तोके अननसार खररर्द लनयमाविी तिनयमा नगने । 

 खररर्द एकाइ तथा कमयचारीको ब्यवस्था नगररने ।  

 ववज्ञ कमयचारीको अभावमा खररर्द कायय प्रभाववत हनन े 

 खररर्द ऐन लनयमाविी अननसारको वावषयक खररर्द योिना र खररर्द गनरु योिना तयार नगररने 
 खररर्द सम्बन्िी आवश्यक तयारी काययहरु नगररने वा यथासमयमा नगररने । 

 खररर्द गने मािसामान, लनमायण कायय र सेवाको वववरण र स्पेलसवफकेिन तयार नगररने ।   

३.  खररर्द काययको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे 
। 

 सावयिलनक खररर्द ऐन, २०६३ को पािना गननयपने । साथै ऐनको अलिनमा रही खररर्द 
लनयमाविी बनाई िागू गररनछे । 

 खररर्द काययबोझ र कायय प्रकृलतको आिारमा खररर्द एकाइको स्थापना गने । खररर्द कायय गनय 
कमयचारी तोवकनछे ।   

 खररर्द कायय सावयिलनक खररर्द अननगमन कायायियिे तोकेको योग्यता भएको र खररर्द कायय 
सम्बन्िी ज्ञान भएको वा तालिम प्राप्त गरेको कमयचारीबाट गराइनेछ । 

 कमयचारीिाई खररर्द सम्बन्िी आवश्यक तालिम उपिब्ि गराइनेछ । 



 

 

 वावषयक १० िाख रुपैयाभन्र्दा  बढी रकमको खररर्द कायय गर्दाय वावषयक खररर्द योिना अलनवायय 
रुपमा तयार गररनेछ । 

 वावषयक १० करोड रुपैयाभन्र्दा बढी रकमको खररर्द कायय गर्दाय र बहनबषीय योिनाका िालग 
खररर्द गर्दाय खररर्द गनरुयोिना तयार गरी तोवकएको अलिकारीवाट स्वीकृत गराइनेछ ।  

 खररर्द गनरु योिना तयार गरेकोमा सो योिना समेतिाई आिार लिई वावषयक खररर्द योिना 
तयार गररनेछ ।  

 खररर्द गनरुयोिना र वावषयक खररर्द योिना तयार गने शिम्मेवार कमयचारी तोवकनेछ । 

खररर्द गननय अगाडी सावयिलनक खररर्द लनयमाविीमा ब्यवस्था भए बमोशिमको  लनम्न खररर्द सम्बन्िी तयारी 
काययहरु गररनछे 

 खररर्द आवश्यकताको पवहचान, आपूलतयकतायको उपिब्िता, अशघलिा वषयहरुमा भएको समान 
प्रकृलतको खररर्द प्रवियाको अध्ययन, खररर्दको वववरण, पररमाण र क्षेर, खररर्द समूहमा ववभािन 
वा प्याकेि लनमायण, खररर्दको आलथयक स्रोत र रकमको पवहचान, खररर्द ववलिको छनौट, बोिपर 
योग्यता वा पूवय योग्यताको कारबाहीको आवश्यकता आदर्द ।  

 खररर्द काययप्रकृलत अननसार आपूलतयकताय, लनमायण व्यवसायी, परामियर्दाता, गैर सरकारी संस्था वा सेवा 
प्रर्दायकको योग्यताको आिारमा छनट्टाछन टै्ट मौिनर्दा सूची  तयार गने ।  

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे खररर्द तयारी काययको शिम्मेवारी तोनने । 

मािसामान, लनमायण कायय वा सेवा आदर्द खररर्द गननय अशघ लनम्न कायय गररनछे 

 मािसामान, लनमायण कायय वा सेवा आदर्दको स्पेलसवफकेिन, योिना, ननिा, लडिाइन, वविेष 
आवश्यकता वा अन्य वववरणहरु तयार गररनेछ ।  

 सम्बशन्ित मािसामान, लनमायण कायय वा सेवाको वस्तनगत प्राववलिक तथा गनणस्तरिन्य वविेषता र 
कामको आिारमा वववरण तयार गररनेछ । 

 वववरणमा मािसामान, लनमायण कायय वा सेवाको खास ब्राण्ड, टे्रडमाकय , नाम, पेटेण्ट, लडिाइन, प्रकार 
आदर्द वविषेताहरु स्पिरुपमा बनशझने गरी उलिेख गररनछे । तर, प्रलतस्पिायिाई सीलमत गने गरी 
उत्पशत्त वा उत्पार्दकको नाम र खास प्रकारको वववरण, आिार, सङे्कत वा िब्र्दाविी उलिेख 
गररनेछैन । 

४.  खररर्द काययको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी खररर्द इकाइ प्रमनखको हननछे । 

५.   खररर्द काययको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी काययको अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतबाट हननछे 
। 

१२.२ िागत अननमान सम्बन्िी लनयन्रण 

१. िागत अननमान सम्बन्िी लनयन्रण सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 िागत अननमान तयार गरेर मार मािसामान, लनमायण कायय र सेवा खररर्द कायय गररनछे । 



 

 

 मािसामान, लनमायण कायय र सेवा खररर्दको िागत अननमान तयार गर्दाय खररर्द ऐन, लनयमाविीमा 
तोके बमोशिमको काययववलि पूरा गररनेछ । 

२. िागत अननमान सम्बन्िी लनयन्रण संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 मािसामान, लनमायण कायय र सेवा खररर्दको िालग िागत अननमान तयार नगररने ।  

 िागत अननमान तयार गने  िनिश्मा र्दक्षताको अभाव 

 िागत अननमान तयार गर्दाय खररर्द लनयमाविीको प्राविान बमोशिम नगररन े। 

 तोवकएको र्दरभाउ, नम्सय, र्दरववश्लषेण, काययववलि आदर्दको पािना नगररन े।  

 प्रविया पनरा भएको सनलनशित नगरी िागत अननमान स्वीकृत गररने ।  

 अलिकार नभएको अलिकारीवाट िागत अननमान स्वीकृत गररने 
 

३.  िागत अननमान सम्बन्िी लनयन्रणमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

    मािसामान, लनमायण कायय वा सेवा खररर्द गननय अशघ लनम्नाननसार िागत अननमान तयार  गररनछे 

 तोकेको रकमभन्र्दा बढीको मािसामान, लनमायण कायय र सेवा खररर्द गननय अशघ खररर्द ऐन 
लनयमाविीमा उलिेख भएका ववषय दृविगत गरी अलनवायय रुपमा िागत अननमान तयार 
गररनछे । 

 कन नै आ.ब.को िालग स्वीकृत भएको िागत अननमान अननसार खररर्द कायय नभएमा पलछलिा 
आ.ब.मा लनयमाविीमा तोकेको प्रविया अपनाई अध्यावलिक गररनेछ ।  

 िागत अननमानको तयारी आन्तररक िनिश्वाट गराउने । यदर्द र्दक्ष िनिश्को अभाव 
भएमा अन्य लनकायको सहयोग लिई तयार गररनेछ । 

 खररर्द एकाइ  प्रमनखिे खररर्द लनयमाविी अननसारको काययहरु पूरा गरी िागत अननमान भएको 
सनलनशित गरी स्वीकृलतको िालग पेि गनेछ । 

लनमायण काययको िागत अननमान तयार गर्दाय लनम्नाननसार गररनछे 

 स्वीकृत नम्सय, र्दर ववश्लषेणको आिारमा िागत अननमान तयार गररनेछ । 

 लनमायण सामग्रीको र्दरभाउ, मेशिन तथा उपकरणको भाडा वा कामर्दारको ज्यािा लनिायरण गर्दाय 
र्दररेट लनिायरण सलमलतिे तोकेको र्दररेटको आिारमा गररनेछ ।  

 लनमायण काययको लडिाइन, ड्रईङको िाँच िागत अननमान तयार गने प्राववलिकभन्र्दा एक तह 
मालथको प्राववलिक वा प्राववलिकहरुको समूहिाई गनय िगाई कन नै र नटी भएमा सच्याइनछे । 

 मािसामानको िागत अननमान तयार गर्दाय लनयमाविी अननसार आफै वा शिलिाको अन्य 
सावयिलनक लनकायिे सोही प्रकृलतको खररर्द गर्दाय िागेको वास्तववक िागत, स्थानीय बिार वा 
अन्य बिारको प्रचलित र्दरभाउ र सामानआपूलतय अननमालनत ढनवानी खचय, उद्योग वाशणज्य सङ्घिे 
िारी गरेको र्दररेट आदर्द िाई आिार लिइनेछ । 



 

 

 परामिय सेवाको िागत अननमान तयार गर्दाय खररर्द लनयमाविी अननसार तोकेको नम्सय, सम्बशन्ित 
परामिय सेवाको काययके्षरगत ितय, परामियर्दाताको िनिश्को पाररश्रलमक, भ्रमण, सञ्चािन खचय, 
तालिम गोष्ठी आदर्द खचयिाई ध्यान दर्दइनछे ।   

 अन्य सेवा तफय को सवारी सािन, मेशिनरी औिार आदर्द भाडामा लिन,े मािसामान ममयत सम्भार 
र घर भाडा र सेवा करार आदर्दको िागत अननमान तयार गर्दाय खररर्द लनयमाविीमा उलिेशखत 
काययववलि र आिार पूरा गरी गररनेछ । 

 िागत अननमान िाँच तथा स्वीकृत गने अलिकारीिे तोवकएको आिारवाट िागत अननमान 
तयार भएको सनलनशित गररनछे। 

 अलिकार प्राप्त अलिकारीिे तयारीको प्रविया पनरा भएको सनलनशित गरी िागत अननमान स्वीकृत 
गनेछ । 

४.  िागत अननमान तयारी र सो को लनयन्रण सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी खररर्द इकाइ प्रमनखको हननछे । 

५.    िागत अननमान लनयन्रण काययको अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतबाट हननछे । 

१२.३  खररर्द ववलि सम्बन्िी लनयन्रण 

१. खररर्द ववलि सम्बन्िी लनयन्रणमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 खररर्द कानून बमोशिम तोवकएको खररर्द ववलि छनौट तथा प्रवकया पूरा गरेर मार खररर्द कायय 
गररनछे । 

२. खररर्द ववलि सम्बन्िी लनयन्रणमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 खररर्द कानूनमा तोके बमोशिमको  आवश्यक खररर्द ववलि छनौट नगने । 

 प्रलतस्पिाय सीलमत हनन ेगरी खररर्द कायय टनिा टनिा पारी खररर्द गररन े। 

 आवश्यक ब्यवस्था नभए तापलन खररर्द प्रकृया िनरु गररन े। 

 
३.   खररर्द ववलि सम्बन्िी लनयन्रण व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 मािसामान, लनमायण कायय, सेवा खररर्द तथा परामिय सेवा खररर्द गने कायय सावयिलनक खररर्द ऐन 
लनयमाविीमा तोवकएबमोशिम खररर्द मूलयको आिारमा बोिपर, लसिवन्र्दी र्दरभाउपर, सोझै 
खररर्द, उपभो्ा सलमलत, अमानत िगायतका तोवकएको खररर्द ववलि छनौट गरी खररर्द कायय 
गररनछे ।  

 कानूनद्वारा कर निाग्ने वा कर छनट भएको रकमसम्म वा र्दनगयम के्षर भनी तोकेको शिलिाको 
खररर्द कायय बाहेक स्थायी िेखा नम्बर र मूलय अलभववृि कर र्दताय प्रमाणपर प्राप्त गरेका 
व्यश्, फमय, संस्थाबाट खररर्द गररनेछ । 

 मािसामान, लनमायण कायय र सेवा खररर्द कायय गर्दाय प्रलतस्पिाय सीलमत हनने गरी टनिा टनिा पारी 
खररर्द गररन ेछैन । 



 

 

 खररर्दको िालग आवश्यक बिेट र लनमायणस्थिको व्यवस्था नभई खररर्द सम्बन्िी काम 
कारबाही िनरु गररनछैेन ।  

 खररर्द गर्दाय नेपािमा उत्पादर्दत मािसामानिाई प्राथलमकता दर्दइनेछ ।   

 खररर्द एकाइ प्रमनख र िेखा प्रमनखिे कायायियको खररर्द प्रकृया लनयमाननसार भएकोवारे 
लनरन्तर सनपररवेक्षण गररनछे । 

 

४.  खररर्द ववलि र सो को लनयन्रण सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी खररर्द इकाइ प्रमनखको हननछे । 

 ५.    खररर्द ववलि सम्बन्िी लनयन्रण काययको अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतबाट हननछे । 

 

१२.४ बोिपर सम्बन्िी लनयन्रण काययववलि 

१. बोिपर सम्बन्िी लनयन्रण काययववलि सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 बोिपर सम्बन्िी तोवकएको प्रविया,  चरण र काययववलि पािना गररनेछ । 

 बोिपर आह्वान गर्दाय तोवकए बमोशिमको खररर्द कागिात तथा ितय छनौट गरी सूचना आह्वान 
गररनेछ । 

 बोिपर आह्वानको सूचना कानूनिे तोवकए बमोशिम प्रकािन गररनेछ । 

 बोिपर खोलन,े परीक्षण गने कायय कानूनद्वारा तोवकए बमोशिम गररनेछ । 

 खररर्द कानून बमोशिम बोिपरको मूलयाङ्कन  गराई वोिपर स्वीकृत  गररनेछ ।    

२.  बोिपर सम्बन्िी लनयन्रण काययववलि संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 बोिपर सम्बन्िी चरणबद्ध प्रविया तथा काययववलि पािना नगररने ।  

 खनलिा र भेर्दभाव रहीत वोिपर प्रविया नअपनाइने । 

 स्वीकृत बोिपर सम्बन्िी  कागिात तथा ितयहरु छनौट नगरी बोिपर आह्वान गररने । 

 बोिपरको सूचना सावयिलनक नहनने । 

 बोिपरको सूचना तोवकएको कायायियको वेबसाइटमा नराशखने । 

 बोिपर खोलने र परीक्षण गने कायय ऐनको प्राविान बमोशिम नगररन े। 

 बोिपरको मूलयाङ्कन तोवकए बमोशिम सलमलतवाट नहनने ।  

 बोिपर स्वीकृलत तोवकएको तहको अलिकारीवाट नगररन े।  

 बोिपर स्वीकृत गर्दाय कायय प्रकृया पूरा नगररने । 

 

३. बोिपर सम्बन्िी लनयन्रण काययववलि व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

मािसामान, लनमायण कायय वा सेवा आदर्द वोिपरद्वारा खररर्द गर्दाय लनम्न कायय गररनछे 

 तोवकए बमोशिम रकम वा खररर्द प्रकृलत अननसार बोिपरको प्रकृया, चरण र पूवय योग्यता 
सम्बन्िी प्रवियाहरु अविम्वन गररनेछ । 



 

 

 बोिपर सम्बन्िी आवश्यक कागिात र काययववलि अपनाई बोिपर आह्वान गररनेछ । 

 योग्य बोिपरर्दातािाई ववना भेर्दभाव खररर्द प्रवियामा सहभागी हनने समान अवसर प्रर्दान 
गररनछे ।  

 शिम्मेवार अलिकृत र खररर्द एकाई प्रमनखिे वोिपर प्रकृयावारे सनलनशित  गरी वोिपर कायय 
अशघ वढाइनेछ । 

 खररर्द सम्झौता छनौट गर्दाय सावयिलनक खररर्द अननगमन कायायियबाट िारी भएको नमनना 
बोिपर सम्बन्िी कागिातिाई आिार लिइनेछ ।  

 सावयिलनक खररर्द अननगमन कायायियबाट नमूना कागिात िारी नभएको अवस्थामा आफूिाई 
आवश्यक परेको खररर्द काययको सम्झौता सवहतको कागिात तयार गररनेछ । 

 खररर्द एकाइ प्रमनखिे बोिपर आह्वान गननय अगावै उपयन्  बोिपर सम्बन्िी कागिात छनौट 
गररएको सनलनशित गरी प्रमनख  प्रिासकीय अलिकृतवाट स्वीकृत गराइनेछ । 

 खररर्द लनयमाविीमा उलिेशखत कन राहरु खनिाई बोिपर वा पूवय योग्यता लनिायरणको प्रस्ताव 
आह्वानको सूचना राविय स्तरको रै्दलनक पर पलरकामा प्रकािन गररनेछ । 

 अन्तरायविय स्तरको बोिपरको हकमा अन्तरायविय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकािन गररनेछ ।  

 बोिपरको सूचना स्थानीय तहको वेबसाइटमा राशखनेछ । 

 बोिपरको सूचना सावयिलनक खररर्द अननगमन कायायियको वेबसाईटमा राख्न सवकनेछ ।   

 खररर्द एकाइ प्रमनखिे उ् बमोशिम सञ्चार माध्यमवाट सूचना प्रकाशित गराउनेछ । 

 शिम्मेवार अलिकृत र  खररर्द एकाइ प्रमनखिे  लनयमाविीको व्यवस्था पूरा भएको सनलनशित 
भए पलछ वोिपर कायय अशघ वढाउनछे । 

वोिपर खोलर्दा र परीक्षण गर्दाय लनम्न कायय गररनछे 

 बोिपर पेि गने अशन्तम लमलत र समय समाप्त भएको िगतै्त सोही दर्दन बोिपर सम्बन्िी 
कागिातमा उलिेशखत समय र स्थानमा तोवकए बमोशिम प्रवियाहरु अपनाई बोिपरहरु 
खोलिनेछ ।  

 खोलिएको बोिपर सम्बन्िी कागिातमा िमानत रकम (ववड बण्ड) र आवश्यक कागिात 
पेि भएको यवकन गरी मनच नलका तयार गररनछे । 

 उपिब्ि भएसम्म बोिपरर्दाता, लनिका प्रलतलनलि वा नशिकको कायायियको प्रलतलनलिको 
सहभालगता गराइनेछ । 

बोिपर स्वीकृलतमा लनम्न काययववलि अपनाइनछे  

 खररर्द कानून बमोशिम ग्राह्य वा योग्य बोिपरहरु मूलयाङ्कन प्रवियामा समावेि गरी बोिपर 
मूलयाङ्कन सलमलतवाट मूलयाङ्कन गराइनेछ ।  

 बोिपरको मूलयाङ्कन गर्दाय सोको आिार र तररका समेत खनलन ेगरी सलमलतवाट प्रलतवेर्दन प्राप्त 
गररनछे । 



 

 

 सलमलतको लसफाररसमा न्यूनतम मूलयावङ्कत सारभतूरुपमा प्रभावग्राही बोिपर अलिकार प्राप्त 
अलिकारीवाट खररर्द कानून बमोशिम स्वीकृत गररनेछ । 

 बोिपर छनौट भएको बोिपरर्दातािाई बोिपर स्वीकृत गने आियपर दर्दइनछे । 

 तोवकएको समयलभरै बोिपर मूलयाङ्कन प्रविया सम्पन्न गररनेछ । 

 खररर्द िाखा प्रमनखिे खररर्द प्रकृया पूरा भएको सनलनशित गरी स्वीकृत गराउनेछ । 

 

४. बोिपर काययववलि र सो को लनयन्रण सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी खररर्द इकाइ प्रमनखको हननछे । 

 ५.    बोिपर काययववलि र सो को लनयन्रण काययको अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतबाट हननछे । 

 

१२.५  खररर्द काययमा सूचना प्रववलिको प्रयोग 

१. खररर्द काययमा सूचना प्रववलिको प्रयोग सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 खररर्द सम्बन्िी तथ्याङ्क तथा सूचनाहरु एवम ्कागिात कम्प्यूटर प्रणािीमा अध्यावलिक गरी 
राशखनेछ । 

 कानूनद्वारा तोवकए बमोशिम ववद्यनतीय सञ्चारको माध्यमबाट खररर्द कारवाही गररनछे । 

 खररर्द सम्झौता गर्दाय तोवकए बमोशिमको आवश्यक प्रविया पूरा गररनेछ । 

२ खररर्द काययमा सूचना प्रववलिको प्रयोग संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 खररर्द सम्बन्िी तथ्याङ्क, सूचना एवम ् कागिात तोवकएको कम्प्यूटर प्रणािीमा नराशखन े र  
अध्यावलिक नगररने 

 तोवकए बमोशिम ववद्यनतीय सञ्चारको माध्यमबाट खररर्द सम्बन्िी कारवाही नगररने । 

 खररर्द सम्झौता गने कायय तोवकए बमोशिम नगररने ।  

 कायय सम्पार्दन िमानत नलिने । 

 तोवकएको अवस्थामा िमानत िफत नगररने । 

३  खररर्द काययमा सूचना प्रववलिको प्रयोग व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 खररर्द एकाइ प्रमनखिे  खररर्द सम्बन्िी कागिात, तथ्याङ्क, सूचना (खररर्द योिना तयारी, खररर्द 
आवश्यकताको लनिायरण, आपूलतयकतायको मौिनर्दा सूची, िागत अननमान तथा खररर्द कागिात 
तयार गने, खररर्द प्याकेि लनिायरण गने, स्पेशिवफकेिन तोनने आदर्द) तयार गनय तोवकएको 
सफ्टवेयर वा कम्प्यूटर प्रणािी उपयोग गने र सनरशक्षत तथा अध्यावलिक रुपमा राख्न ेप्रवन्ि 
गररनेछ । 

 ववद्यनतीय माध्यमवाट खररर्द कारवाही गर्दाय सावयिलनक खररर्द अननगमन कायायियको 
आलिकाररक ववद्यनतीय खररर्द प्रणािीमा आवद्ध भई सो पोटयिमा र्दताय भई खररर्द कारोबार 
सञ्चािन गररनेछ । 



 

 

 सावयिलनक खररर्द ऐन लनयमाविी बमोशिम तोवकएको रकमभन्र्दा वढीको लनमायण कायय वा 
मािसामान तथा परामिय सेवा खररर्द गर्दाय अलनवायय रुपमा ववद्यनतीय खररर्द प्रणािीवाट 
गररनेछ । 

खररर्द सम्झौता गर्दाय लनम्न लनयन्रण प्रविया अपनाइनछे   

 फन टकर खररर्द बाहेकको खररर्द सम्वन्िमा खररर्द ऐन लनयमको अलिनमा रही खररर्द 
सम्झौता गररनेछ । 

 खररर्द सम्झौता गर्दाय खररर्द कागिातमा उलिेशखत ितयहरु समावेि गररनछे ।  

 खररर्द सम्झौता गननय अशघ खररर्द ऐन बमोशिम तोवकएको ढाँचाको काययसम्पार्दन िमानत 
लिइनेछ । सम्झौता गनेिे सम्झौता बमोशिम काम िनरु नगरेमा, बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता 
बमोशिम कामको प्रगलत नगरेमा खररर्द कानून बमोशिम कारवाही गरी सम्झौता अन्त्य गरी 
प्राप्त कायय सम्पार्दन िमानत िफत गररनछे । 

 सम्झौताको ितयमा ब्यवस्था भए बमोशिम मार पररचािन पेश्की (मोवविाईिेसन एडभान्स) 
बैंक िमानत अलग्रम रुपमा लिई मार दर्दइनछे । 

 बैकिमानतको म्यार्द लनयन्रणखाता राखी लनयलमत लनगरानी गरी म्यार्द समाप्त नहनँरै्द 
नववकरण गराइनेछ ।  

४.     खररर्द काययमा सूचना प्रववलिको प्रयोग सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी खररर्द इकाइ प्रमनख र सूचना प्रववलि 
अलिकृतको हननछे । 

 ५.   खररर्द काययमा सूचना प्रववलिको प्रयोग काययको अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतबाट हननछे । 

 

१२.६ लसिबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै खररर्द 

१. लसिबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै खररर्द सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 लसिबन्र्दी र्दरभाउपरवाट खररर्द गर्दाय खररर्द कानूनमा तोवकएको प्रकृया पूरा गररनेछ । 

 सोझै खररर्द सम्बन्िी कायय तोवकए बमोशिमको अवस्थामा मार गररनेछ । 

२.  लसिबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै खररर्द संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 खररर्द कानूनको र्दरभाउपर सम्बन्िी काययववलि पािना नगररने ।  

 र्दरभाउपरको सूचना तोवकए बमोशिम  सावयिलनक नहनन े

 सोझै खररर्द गर्दाय  खररर्द ऐन लनयमाविीको आवश्यक प्रविया पािना नगररने । 

३.  लसिबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै खररर्द व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

लसिबन्र्दी र्दरभाउपरवाट खररर्द गर्दाय लनम्न लनयन्रण प्रविया अपनाइनछे  

 खररर्द ऐन लनयमाविीमा तोवकए बमोशिम २० िाख रुपैंयाको रकमगत सीमालभर रही मार 
मािसामान, लनमायण कायय वा अन्य सेवा लसिबन्र्दी र्दरभाउपरद्वारा खररर्द गररनेछ । 



 

 

 लसिबन्र्दी र्दरभाउपर माग गननय अशघ खररर्द गने मािसामान, लनमायण कायय वा सेवाको 
स्पेलसवफकेिन, गनणस्तर, पररमाण, आपूलतयका ितयहरु र समय तथा आवश्यक कन राहरु खनिाई 
र्दरभाउपर फाराम तयार गररनेछ । 

 लसिबन्र्दी र्दरभाउपरको आह्वानको सूचना राविय वा स्थानीयस्तरको परपलरकामा तोवकएको 
अवलि दर्दई सूचना प्रकािन गररनेछ । 

 लनमायण कायय, मािसामान वा परामिय सेवाको सोझै खररर्द गने कायय सावयिलनक खररर्द ऐन 
लनयमाविीमा उलिेशखत रकमगत सीमालभर रही तोवकएको अवस्था वा वविेष पररशस्थलतमा 
मार गररनछे । 

 सोझै खररर्द गननयपर्दाय मौिनर्दा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीनबटा आपूलतयकताय वा सेवा 
प्रर्दायकबाट प्रस्ताव लिएर मार खररर्द गररनेछ । 

 सोझै खररर्द गर्दाय एक आलथयक वषयमा खररर्द कानूनिे तोकेको रकमभन्र्दा बढी रकम हनने गरी 
एउटै व्यश्, फमय, कम्पनी वा संस्थाबाट पटक पटक खररर्द गररनेछैन । 

 सोझै खररर्दका िालग आपूलतयकताय वा सेवा प्रर्दायकको मौिनर्दा सूची अद्यावलिक गररनछे । 

४.  लसिबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै खररर्द सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी खररर्द इकाइ प्रमनखको हननछे । 

 ५.   लसिबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै खररर्द सम्बन्िी काययको अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतबाट हननछे । 

 

१२.७ अन्य खररर्द प्रकृया सम्बन्िी लनयन्रण काययववलि 

१. अन्य खररर्द प्रकृया सम्बन्िी लनयन्रण काययववलि सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 उपभो्ा सलमलत, गैरसरकारी संस्था र अमानतबाट खररर्द कायय गराउँर्दा  कानूनमा 
तोवकएको अवस्थामा मार गराउनन पने । 

२. अन्य खररर्द प्रकृया सम्बन्िी लनयन्रण काययववलि संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ 
। 

 खररर्द कानून ववपररत  उपभो्ा सलमलत वा िाभग्राही समनर्दायबाट कायय गराउने । 

 उपभो्ा सलमलतिे ठेकेर्दारबाट काम गराउने । 

 सलमलतमा गैर उपभो्ा संिग्न हनने । 

३.  अन्य खररर्द प्रकृया सम्बन्िी लनयन्रण काययववलि व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे 
। 

यस खररर्दमा लनम्न लनयन्रण प्रविया अपनाउनःे 

 उपभो्ा सलमलत वा िाभग्राही समनर्दायबाट लनमायण कायय गराउँर्दा काममा लमतव्यवयता, 
गनणस्तरीयता वा दर्दगोपना अलभबवृद्ध हनने वा पररयोिनािे रोिगारीको सिृना गने र 



 

 

िाभग्राही समनर्दायिाई सहभागी गराउने वा सामान्य प्रकृलतको साना र ममयत सम्भारको 
काम मार खररर्द ऐन लनयमाविी बमोशिम तोवकएको रकमलभर रही गराइनेछ ।   

 उपभो्ा सलमलतिे पािना गने आचारसंवहताको लनमायण र सोको पािनामा कडाइ गररनेछ 
। 

 सम्पार्दन गरेको कामको अननगमन र मूलयाङ्कन प्रभावकारी बनाइनेछ । 

 काययरत िनिश्बाट गनय नसवकने िनचेतनासम्बन्िी अलभमनखीकरण, तालिम, सवलिकरण, 

मूि प्रवाहीकरण िस्ता कायय स्पि कारण र औशचत्य खनिाई गैरसरकारी संस्थाबाट 
गराइनेछ । 

 सामान्य प्रकृलतको ममयत सम्भार, सानालतना लनयलमत कायय वा सरसफाई िस्ता कायय 
अमानतबाट गनय एक तह मालथको अलिकारीको पूवय स्वीकृलत लिइनेछ । 

 उपरो् काम गराउने सम्बन्िी खररर्द कानूनको प्राविान पािना गररनेछ । 

४.  अन्य खररर्द प्रकृया लनयन्रण काययववलि सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी खररर्द इकाइ प्रमनखको हननछे । 

 ५.   अन्य खररर्द प्रकृया सम्बन्िी लनयन्रण काययववलि काययको अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतबाट हननछे 
। 

१२.८ खररर्द काययको परीक्षण तथा भ न् ानी लसफाररस सम्बन्िी लनयन्रण 

१. खररर्द काययको परीक्षण तथा भ न् ानी लसफाररस सम्बन्िी लनयन्रण सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत 
अविम्वन गररनछे । 

 लनमायण कायय र मािसामान तोवकए बमोशिम िाचँ गरेर मार स्वीकार गननय पने । 

 लबिवविकको भ न् ानी खररर्द ऐन, लनयमाविी र सम्झौतामा तोवकएको काययववलि पूरा 
भएपलछ मार दर्दननपने । 

२.  खररर्द काययको परीक्षण तथा भ न् ानी लसफाररस सम्बन्िी लनयन्रणरे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ 
। 

 लनमायण कायय र मािसामानको िाँच प्रविया पूरा नगरी स्वीकार गररन े

 खररर्द सम्बन्िी आवश्यक कागिात तथा प्रवियाहरु पूरा नगररने ।  

 प्रकृया पनरा नभए तापलन भ न् ानीको लसफाररस दर्दइन े। 

 

     ३ खररर्द काययको परीक्षण तथा भ न् ानी लसफाररस सम्बन्िी लनयन्रण व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका 
उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 आपूलतय गररएका मािसामान सम्झौतामा उलिेशखत स्पेलसवफकेिन र गनणस्तर बमोशिमको 
भए नभएको अलनवायय रुपमा लनरीक्षण वा परीक्षण गने गराइनेछ । 

 सम्पन्न लनमायण कायय, आपूलतय भएको मािसामान वा प्रर्दान गररएको सेवा स्वीकार गर्दाय खररर्द 
लनयमाविी बमोशिमका कन रा समावेि गरी कायय स्वीकार प्रलतवेर्दन तयार गने गराइनछे । 



 

 

खररर्द काययको भ न् ानी गर्दाय लनम्न लनयन्रण प्रविया अपनाइनछे 

 खररर्द सम्बन्िी लबि/वविकको भ न् ानी दरं्दर्दा खररर्द सम्झौताको अिीनमा कायय वा 
सम्झौता र करारका ितय पूरा भएको यवकन गरी मार लसफाररस गररनछे ।  

 रलनङ लबि वा अन्य कन नै वविको भ न् ानी गर्दाय सम्बशन्ितवाट खररर्द सम्झौता बमोशिम 
आवश्यक कागिात पेि गनय िगाइनेछ  ।  

 पेि भएको लबि लबिक र कागिात सम्बशन्ित अलिकारीिे तोवकएको अवलिलभर नै 
भ न् ानीको िालग लसफाररस गररनेछ । 

 शिम्मेवार अलिकारीिे प्रकृया पूरा भएको सनलनशित गरी भ न् ानी स्वीकृत गने सम्बशन्ित 

िाखािे आवश्यक प्रविया पूरा भएको सनलनशित गररनेछ । 

४.  खररर्द काययको परीक्षण तथा भ न् ानी लसफाररस सम्बन्िी लनयन्रण प्रमनख शिम्मेवारी खररर्द इकाइ प्रमनखको 
हननछे । 

५ खररर्द काययको परीक्षण तथा भ न् ानी लसफाररस सम्बन्िी लनयन्रण काययको अननगमन प्रमनख प्रिासकीय 
अलिकृत र सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

 

 

पररच्छेर्द: १३ 
प्रलतवद्ध खचय तथा भ न् ानी दर्दन बाकँी वहसावको लनयन्रण 

१३.१ प्रलतवद्ध खचय तथा भ न् ानी दर्दन बाकँी वहसावको लनयन्रण  

१. प्रलतवद्ध खचय तथा भ न् ानी दर्दन बाकँी वहसावको लनयन्रण सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन 
गररनछे । 

 ववत्तीय स्रोतको बवहयगमन हनन ेप्रलतवद्ध खचय र्दावयत्वको पवहचान गररनेछ । 

 आन्तररक तथा वैरे्दशिक ऋण  र्दावयत्वको पवहचान गररनेछ । 

 कानूनी व्यवस्था वा लनणयय बेगर आलथयक र्दावयत्व सिृना गने र बिेटभन्र्दा बढी खचय हनन े
गरी र्दावयत्व शृ्रिना गने कायय गररने छैन । 

 आगामी वषयको बिेट तयार गर्दाय सिृना भएका प्रलतवद्ध र्दावयत्व तथा भ न् ानी दर्दन बाँकी 
वहसाविाई समावेि गररनेछ । 

 प्रलतवद्ध खचय तथा भ न् ानी बाँकी रकम वावषयक काययिममा समावेि भएको आिारमा मार 
भ न् ानी दर्दइनेछ । 



 

 

२.  प्रलतवद्ध खचय तथा भ न् ानी दर्दन बाकँी वहसावको लनयन्रण संर्दभयमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन े
रे्दशखन्छ । 

 ववत्तीय स्रोतको बवहयगमन हनन ेप्रलतवद्ध खचय र्दावयत्वको पवहचान नगररने । 

 ऋण र्दावयत्वको पवहचान उपयन्  वकलसमिे नगररने  

 ऋणको सावँा व्याि भ न् ानीको िेखा नराशखन े

 प्रलतवद्ध खचय र्दावयत्वको िेखा नराशखन े। 

 प्रलतवद्ध खचय र्दावयत्वको िेखा तोवकए बमोशिमको ढाँचामा नराशखन े

 कानूनी व्यवस्था वा लनणयय बेगर आलथयक र्दावयत्व पने ववषयमा लनणयय लिने । 

 बिेटको सीमाभन्र्दा बढी खचय गरी अकोवषयिाई र्दावयत्व शृ्रिना गने । 

 प्रलतवद्ध खचय तथा भ न् ानी बाँकी रकम वावषयक बिेट तयार गर्दाय समावेि नगररने । 

 वावषयक बिेट तथा काययिममा समावेि नभएको प्रलतवद्ध खचय तथा ववगतको काययिम 
खचय भ न् ानी दर्दने । 

 

३. प्रलतवद्ध खचय तथा भ न् ानी दर्दन बाकँी वहसावको लनयन्रण व्यवशस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु 
अविम्वन गररनछे । 

आलथयक कारोवार सञ्चािन सम्वन्िमा तोवकएको रकमभन्र्दा मालथका लनम्न बमोशिमको खचयहरु प्रलतवद्ध खचय 
र्दावयत्वको रुपमा समावेि गररनछे ।  

 मािसामान वा सेवा प्राप्त भई सकेको वा सम्झौता र करार अननरुप भ न् ानी दर्दन पने 
रकम,  

 खररर्द सम्झौता र करार गरे वापत प्राप्त हनन ेमािसामान, लनमायण कायय तथा सेवा वापत 
लसियना भएको र्दावयत्व वा प्रलतवद्ध रकम, 

 कन नै सम्झौता बापत प्रत्येक वषय बनझाउनन पने िनलक, र्दस्तनर वापतको रकम,  

 खररर्द सम्झौता वा कायायरे्दि बमोशिम लतननयपने गरी सिृना भएको पनरस्कार, क्षलतपूलतय 
िस्ता रकम । 

 आन्तररक तथा बैरे्दशिक ऋण सम्बन्िी  सम्झौताहरुको अध्यावलिक रुपमा अलभिेख राशखनछे 
। 

 आन्तररक तथा बैरे्दशिक ऋण सम्झौतामा उलिेशखत भ न् ानी तालिका बमोशिम  लतननयपने 
साँवा व्याि तथा अन्य खचय िगायतको र्दावयत्व रकमहरुको पवहचान गरी वहसावको तोवकए 
बमोशिम िेखा राशखनछे । 

 प्रलतवद्ध खचय र्दावयत्वको िेखा अलनवायय रुपमा राशखनेछ । 

 प्रलतवद्ध खचय र्दावयत्वको िेखा तोवकए बमोशिमको ढाँचामा राख्न ेब्यवस्था लमिाइनछे । 

 िेखा अध्यावलिक रुपमा राखी सोको आिारमा ववत्तीय वववरण तयार गरी प्रमनख प्रिासकीय 
अलिकृतवाट प्रमाशणत गराई राख्न ेब्यवस्था गररनछे । 

 तोवकए बमोशिमको प्रलतवेर्दन सम्बशन्ित लनकायिाई उपिव्ि गराइनछे । 



 

 

 पर्दालिकारी र कमयचारीहरुिाई कानून लनयमद्वारा तोवकएको सनवविा मार प्रर्दान गने । 
कानूनद्वारा तोवकएकोभन्र्दा बढी हनने गरी थप सनवविा दर्दने वा साववकको सनवविा वृवद्ध हनन े
गरी थप आलथयक र्दावयत्व ब्यहोर्दाय अलनवायय रुपमा आवश्यक कानून संिोिन वा कानून 
बमोशिम लनणयय गराइनेछ । 

 शिम्मेवार अलिकारीिे चािू आलथयक वषयको  स्वीकृत बिेट, काययिमको आिारमा मार खचय 
गने र बिेटिे नखाम्ने गरी बढी खचय हननेगरी आगामी वषयको िालग र्दावयत्व शृ्रिना गररनेछैन 
। 

 वविेष कारण एवम ्पररशस्थलतवि बिेटभन्र्दा  बढी खचय भएमा यस्तो कारण खोिी लनणयय 
गराई खचयको लबि भपायई बमोशिमको रकम खनिाई भ न् ानी दर्दन बाँकीको खाता तथा 
कच्चावारी सवहत प्रमाशणत गरी राशखनेछ । 

आगामी आ.ब.को बिेट तथा काययिम तयार पार्दाय लनम्नाननसारको प्रलतवद्ध र्दावयत्व र भ न् ानी दर्दन बाकँी 
रकमहरु समावेि गररनछे 

 लनमायण ठेक्का सम्झौता अननसार भ न् ानी दर्दननपने गरी र्दावयत्व सिृना भएका पेश्की, मूलयवृवद्ध 
रकमहरु,  

 स्थानीय तहिे दर्दननपने क्षलतपूलतय, मनआब्िाहरु,  

 आन्तररक तथा वाह्य  ऋणको साँवा ब्याि वापत लतननयपने रकमहरु, 

 प्रिासलनक तथा कमयचारी खचय वापत भ न् ानी र्दावयत्व बाँकी रहेको रकमहरु, कायायियिे 
अन्य लनकायिाई लतनय बाकँी रहेको रकमहरु, 

 कर तथा गैर कर, भन्सार, िनलक वापत लतननयपने रकमहरु आदर्द ।   

 चािू वषयमा सनय आएको प्रलतवद्ध खचय र्दावयत्व तथा ववगत वषयको भ न् ानी बाँकी रकमहरू 
रे्दहाय बमोशिम मार भ न् ानी दर्दनःे  

 चािू स्वीकृत वावषयक बिेट तथा काययिममा समावेि भएको ववगतको काययिम खचयहरु, 

 प्रमाशणत र्दावयत्व वहसाव वा भ न् ानी दर्दन बाँकीको खाता तथा कच्चावारी म.िे.प.फा.नं.२११ 
मा समावेि भएको रकमहरु,  

 ववगतको प्रलतवद्ध र्दावयत्व रकम वापत लतननयपने थप र्दस्तनर तथा व्यािको  वहसाव गरी भ न् ानी गररनछे 
। 

४. प्रलतवद्ध खचय तथा भ न् ानी दर्दन बाकँी वहसावको लनयन्रण सम्बन्िमा प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख 
प्रिासकीय अलिकृत र आलथयक प्रिासन प्रमनखको हनछे । 

५. प्रलतवद्ध खचय तथा भ न् ानी दर्दन बाकँी वहसावको लनयन्रण सम्बन्िी काययको अननगमन काययपालिका र 
सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

 

 

 



 

 

पररच्छेर्द: १४ 
आकशस्मक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययमा खचय लनयन्रण 

१४.१ आकशस्मक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययमा खचय लनयन्रण 

१.  आकशस्मक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययमा खचय लनयन्रण सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन 
गररनछे । 

 आपतकािीन कायय तथा ववपर्दको ब्यवस्थापन गनय आवश्यक संगठनात्मक संरचना तथा 
कोषको व्यवस्था गररनेछ । 

 आपतकािीन कायय तथा ववपर्द ब्यवस्थापन सम्वन्िी कायय गर्दाय सङ्घीय तथा प्ररे्दिका सम्वद्ध 
लनकायसँग आवश्यक समन्वय कायम गररनैछ । 

 आपतकािीन कायय सञ्चािन केन्रिे ववपर्द ब्यवस्थापनको काययसञ्चािन गनेछ । 

 ववपद् ब्यवस्थापन कोषको खाता सञ्चािन पारर्दिीरुपमा   गररनेछ । 

 आपतकािीन योिना र सेवा सनचारु योिना  तयार गरी िागू गररनछे ।    

२.  आकशस्मक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययमा खचय लनयन्रण सम्बन्िमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन े
रे्दशखन्छ । 

 आपतकािीन कायय तथा ववपर्दको ब्यवस्थापन गनय संगठनात्मक संरचनाको ब्यवस्था नगररने 
। 

 आवश्यक कोषको व्यवस्था तथा काययववलिहरु तयार नगररने । 

 आवश्यक समन्वय कायम नगररने । 

 तोवकएको कानून र काययववलिको पािना नगररने ।  

 कोषको आपतकािीन काययसञ्चािन केन्रिे तोवकएको काययववलिको पािना नगने ।  

 आम्र्दानी खचय रे्दशखने गरी  अध्यावलिक रुपमा अलभिेख र वहसाव नराशखने । 

 खाता सञ्चािन गर्दाय  पारर्दशियता कायम नगररन े। 

 आपतकािीन योिना र सेवा सनचारु योिना तयार नगररने । 

३.  आकशस्मक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययमा खचय लनयन्रण सम्बन्िमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन 
गररनछे । 

आपतकािीन कायय तथा ववपर्दको ब्यवस्थापन गनय लनम्नाननसारको ब्यवस्था गनेः 

 स्थानीय ववपर्द व्यवस्थापन सलमलत, वडास्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमलत र आपतकािीन 
केन्र िस्ता आवश्यक संरचनाको ववकास तथा ववपद् व्यवस्थापन िाखा वा एकाइ गठन 
गरी आवश्यक कमयचारीको प्रवन्ि गररनछे । 

 आवश्यक स्रोतसािनको उपिव्िता सनलनशित गनय प्रचलित कानून बमोशिमको आकशस्मक कोष 
तथा ववपर्द व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गररनेछ ।  



 

 

 कोष रकमिाई व्यवशस्थत रुपमा पररचािन गनय आवश्यक ऐन, लनयम र काययववलिहरु तयार 
गरी िागू गररनछे । 

 सङ्घीय तथा प्ररे्दिका सम्वद्ध लनकायहरुसँग आवश्यक सम्पकय  तथा समन्वय कायम गररनेछ 
। 

 कोष सञ्चािन गने लनरे्दशिका तथा काययववलिहरु तयार गर्दाय सङ्घीय तथा प्ररे्दि सरकारको 
मागयर्दियन अननरुप हनने गरी गररनेछ  । 

 सङ्घीय तथा प्ररे्दि सरकारको सम्वद्ध लनकायहरुसँग समन्वय तथा सम्पकय  कायम राखी ववपद् 
व्यवस्थापन सम्बन्िी काययिम तिनयमा र सञ्चािन गररनेछ। 

 ववपद् ब्यवस्थापन सम्वन्िी काययको सूचना तथा तथ्याङ्क आर्दान प्रर्दान गररनेछ । 

      ववपर्द व्यवस्थापन कोष सञ्चािन सम्वन्िमा लनम्नाननसार गररनछे 

 ववपर्द व्यवस्थापन कोषमा सम्बशन्ित ऐन तथा काययववलि अननसार विेटमाफय त स्वीकृत 
रकम, अन्य स्थानीय तहवाट प्राप्त रकम, कोषमा िम्मा हनने गरी सङ्घीय तथा प्ररे्दि 
सरकारवाट प्राप्त रकम, व्यश् वा संस्था आदर्दबाट प्राप्त रकम िम्मा गररनेछ । 

 कोषमा िम्मा हनने गरी प्राप्त वस्तनगत सहायता तथा सामग्रीहरुको सम्वन्िमा कोष सञ्चािन 
काययववलि अननसार प्रचलित मूलयमा आम्र्दानी िनाइनेछ । 

 कोषमा िम्मा भएको रकम तथा सामग्रीहरु ववपद् पूवय तयारी, प्रलतकायय तथा पूनयिाभ र 
पननस्थायपना काययमा पररचािन गररनेछ ।  

 कोषमा िम्मा भएको रकम तथा सामग्रीहरुको आम्र्दानी खचय रे्दशखने गरी  अध्यावलिक 
रुपमा अलभिेख र वहसाव राशखनेछ । 

          ववपर्द व्यवस्थापनको कायय गर्दाय सम्बशन्ित ऐन तथा काययववलिद्वारा तोवकएको लनम्न काययहरु गररनछे 

 ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको लनरे्दिन तथा समन्वयमा कायय गररनेछ । 

 प्रभाववत क्षेरको ववपद् सम्बन्िी सूचना सङ्किन गररनेछ ।  

 ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको समन्वयमा स्थानीय तहमा काययरत सरकारी तथा गैरसरकारी 
लनकाय, नागररक समाि र नीशि के्षरसँग ववपद् प्रलतकायय तथा िीघ्र पननिायभका काययिाई 
प्रभावकारी बनाउन समन्वय र सहकायय गररनेछ । 

 ववपद् प्रलतकायय तथा पननिायभका काययिाई पारर्दिी, शिम्मेवारयन्  र प्रभावकारी बनाउन 
तोवकएको सूचना व्यवस्थापन सम्बन्िी कायय गररनेछ । 

 केन्रिे प्रयोग गने अलभिेख र्दताय वकताब, िगबनक, सूचना वववरण फाराम, प्रलतवेर्दनको नमूना 
आदर्द राविय आपतकािीन काययसञ्चािन केन्र ववपद् व्यवस्थापन कोषको खाता सञ्चािन 
लनम्नाननसार गररनछे  

 कोषको बैक खाता प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत वा लनििे तोकेको अलिकृत र िेखा प्रमनख 
वा लनििे तोकेको कमयचारीको संयन्  र्दस्तखतवाट गररनेछ । 



 

 

 वस्तनगत सहायता सामग्रीको लनकासा प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत वा ववपद् व्यवस्थापन 
िाखा प्रमनख र शिन्सी िाखा प्रमनखवाट गराइनेछ ।  

 सामग्रीको व्यवशस्थत अलभिेख राखी लनकासा गने वस्तनको मूलयमा खचय िनाई अलभिेख 
राशखनेछ । 

 तोकेको रकमभन्र्दा वढी रकमको भ न् ानी दर्दनन पर्दाय बैंक माफय त गररनछे । 

 कोषिाई विि नहनने व्यवस्था लमिाई आवती कोषको रुपमा सञ्चािन गररनछे । 
तोवकएको रकमभन्र्दा कम मौज्र्दात भएमा सम्पूलतय गरै्द गइनेछ । 

     ववपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चािन लनम्नाननसार गररनछे 

 कोषको रकम प्रचलित कानूनको अलिनमा रही खचय गररनेछ । 

 कोषमा िम्मा भएको रकम कायायियको लनयलमत प्रिासलनक खचय व्यहोनय, पर्दालिकारी तथा 
कमयचारी तिव भत्ता तथा भ्रमण खचय, चन्र्दा उपहार दर्दनिाई उपयोग गररनेछैन । 

 कोषको िेखा तोवकएको ढाँचामा राखी सावयिलनक गररनछे । 

 कोषको आय व्यय खनलने गरी वावषयक प्रलतवेर्दन तयार गरी काययपालिका माफय त नगर 
सभामा पेि गररनेछ । 

 आपतकािीन योिनािाई वावषयक योिनाको अलभन्न अङ्ग बनाइनेछ । 

 आपतकािीन योिना र सेवा सनचारु योिना तयार गरी िागू गररनेछ।    

 आवलिक योिना तिनयमा गर्दाय आपतकािीन योिना समावेि गरी वावषयकयोिना माफय त 
कायायन्वयनमा लयाइनेछ । 

 योिना तयारी र कायायन्वयनमा अन्य स्थानीय तह, प्ररे्दि तथा सङ्घीय सरकारका लनकायसगँ 
आवश्यक सहकायय  र समन्वय गररनछे । 

 ववपर्दका समयमा अत्यावश्यक सेवा सनचारु गनय आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी कायय 
सञ्चािन गररनेछ । 

४.  आकशस्मक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययमा खचय लनयन्रण सम्बन्िमा प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख 
प्रिासकीय अलिकृत र आलथयक प्रिासन प्रमनखको हनछे । 

५.  आकशस्मक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययमा खचय लनयन्रण सम्बन्िमा सम्बन्िी काययको अननगमन 
काययपालिका र सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

१४.२   लनकाय र यन्र उपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन 

१.  लनकाय र यन्र उपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 ववपर्द ब्यवस्थापनका िालग सनरक्षा लनकाय तथा सरोकारवािासँग समन्वय गररनैछ । 

 ववपर्द ब्यवस्थापन काययमा प्रयोग हनने वारुणयन्र, एम्वनिेन्स िगायतका सािनको उशचत  
ब्यवस्थापन  गररनेछ । 



 

 

 वारुणयन्र, एम्वनिेन्स िस्ता सािनहरुको सञ्चािनमा  अन्य स्थानीय तहसँग  िागत साझेर्दारी 
गररनेछ । 

 

२.  लनकाय र यन्र उपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्िमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ 
। 

 ववपर्द ब्यवस्थापनमा सनरक्षा लनकाय तथा अन्य लनकायसँग आवश्यक समन्वय नगररने । 

 खोि उद्धार काययमा समन्वय नहनने । 

 वारुणयन्र, एम्वनिेन्स तयारी अवस्थामा नरहने । 

 आवश्यक सािन उपकरणहरु समन्वयात्मक ढङ्गवाट प्रयोग नगररने । 

 एनिैिे प्रबन्ि गर्दाय िागत बढी भै सम्भाव्य नहनने । 

 एम्वनिेन्स िस्ता सािनको र्दनरुपयोग हनने । 

३. लनकाय र यन्र उपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्िमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 वाढी, पवहरो, आगिनी, भकूम्प, अलतविृी, रोग, महामारी िस्ता ववपद्को खोि, उद्धार र राहत 
ववतरण काययमा आवश्यक स्रोत सािन िनटाउनको िालग स्थानीय रुपमा उपिब्ि हनन 
सनने सङ्घीय तथा प्ररे्दि सरकार मातहतका सनरक्षा लनकायहरुसँग सम्वन्ि स्थावपत 
गररनेछ । 

 खोि तथा उद्धार काययमा सङ्घीय तथा प्ररे्दि सरकार मातहतका उपिब्ि सनरक्षा 
लनकायहरुसँग आवश्यक सहयोग माग गरी तत्काि खोि उद्धार कायय समन्वयात्मक 
ढङ्गवाट अशघ बढाइनछे । 

 खोि तथा उद्धार र राहत ववतरण काययमा आफू मातहतको नगर प्रहरी तथा तथा 
स्थानीय सङ्घ संस्था, समूर्दाय, नागररक समाि समेतको सहयोग लिई समन्वयात्मक 
ढङ्गबाट पररचािन गररनछे ।  

 ववपद् व्यवस्थापनमा उपयोग भएको मानवीय, शिन्सी र नगर्दी स्रोत सािनको उशचत 
अलभिेख राशखनछे । 

 ववपद् ब्यवस्थापन सलमलतिे ववपद् ब्यवस्थापन सम्वन्िी काययको प्रगलत वववरण सङ्घीय 
तथा प्ररे्दि लनकायमा पठाइनछे । 

 ववपर्द ब्यवस्थापनमा प्रयोग हनने वारुणयन्र, एम्वनिेन्सको आवश्यक ममयत सम्भार गरी 
तयारी अवस्थामा राशखनछे । 

 ववपद् काययमा सङ्घीय र प्ररे्दि सरकार मातहतका लनकाय र स्थानीय संघ संस्था र 
लनिीके्षरवाट स्थानीय रुपमा उपिब्ि हनन सनने वारुणयन्र, एम्वनिेन्स र उपकरण तथा 
उद्धार सामग्री उपकरणहरुवारे आवश्यक िानकारी राशखनेछ ।  



 

 

 सवैसँग आवश्यक समन्वय कायम गरी ववपद् ब्यवस्थापन काययमा वारुणयन्र, एम्वनिेन्स 
र उपकरण तथा उद्धार सामग्री तथा उपकरणहरु समूशचत उपयोग गने गराउने ब्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

 वारुणयन्र, एम्वनिेन्स र यन्र उपकरण प्रयोगको अलभिेख राख्न ेब्यवस्था गररनछे । 

      वारुणयन्र, एम्वनिेन्स िस्ता सािनहरु सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन लनम्नाननसार गररनछे 

 यन्र उपकरण प्राप्तीमा िागत साझेर्दारीका िालग अन्य स्थानीय तहसँग  समन्वय 
गररनेछ । 

 सािन सञ्चािनमा िागत साझेर्दारीको काययववलि बनाई काययसञ्चािन गररनेछ । 

 उपयोग सम्बन्िी आवश्यक रणनीलत बनाइ िागू गररनछे। 

 

४.   लनकाय र यन्र उपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय 
अलिकृत र ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको हननछे । 

५.  लनकाय र यन्र उपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्िी काययको अननगमन काययपालिका र सनिासन 
सलमलतबाट हननछे । 

 

  



 

 

पररच्छेर्द: १५ 
सम्पशत्त तथा शिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी लनयन्रण 

१५.१  सम्पशत्त तथा शिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी लनयन्रण 

१. सम्पशत्त तथा शिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी लनयन्रण सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 सहायता वा हस्तान्तरण भई  प्राप्त हनने सवै शिन्सी सामानहरु आम्र्दानी बाँलिनछे ।    

 कायायियमा प्राप्त सवै प्रकारको शिन्सी मािसामान िाँच एवम ्र्दाशखिा गरी िगत अध्यावलिक 
गररनेछ । 

 शिन्सी सामानको मूलय खनिाइनेछ । 

 शिन्सी सामानको  से्रस्ता कानूनद्धारा तोवकएको ढाँचामा राशखनेछ ।  

२.  सम्पशत्त तथा शिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी लनयन्रणमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 सामानको स्पेशिवफकेिन  र अवस्था निाँशचने  

 सामानको शिन्सी र्दाशखिा नगररने । प्राप्त सामान आम्र्दानी नबाँलिने । 

 शिन्सी र्दाशखिा प्रलतवेर्दन  तयार नगररन े

 सहायतािाई आलथयक वववरणमा समावेि नगररने । 

 शिन्सी सामानको मूलय कायम नगररने तथा नखनिाइन े। 

 शिन्सी सामानको से्रस्ता राशखए तापलन तोवकएको ढाँचामा  नराशखने  

३  सम्पशत्त तथा शिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी लनयन्रण सम्बन्िमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 खररर्द गरेको, वस्तनगत सहायता वा हस्तान्तरण भई प्राप्त भएको शिन्सी सामानिाई सात दर्दनलभर 
शिन्सी र्दाशखिा गररनेछ ।  

 प्राप्त सामान र्दाशखिा गर्दाय सामानको स्पेशिवफकेिन र अवस्था प्राववलिकबाट िाँच गननय पने भए 
िचँाउने र सामानमा कन नै कैवफयत भए सो समेत िनाउन िगाइनछे  । सामान िाचँ गनय 
कायायियमा प्राववलिक कमयचारी नभएमा अन्य कायायियसँग सहयोग लिई प्रमाशणत गराई शिन्सी 
र्दाशखिा गनय पठाइनछे । 

 शिन्सी मािसामानको र्दाशखिा वा िगत खडा गर्दाय पररमाण तथा परि मूलयको साथै सामानको 
स्पेशिवफकेिन, उत्पार्दक कम्पनी तथा मनिनक, साइि तथा क्षमता, अननमालनत आयन, प्राप्तीको स्रोत, रािश्व 
छनट आदर्दको वववरण खनिाई सामानको पवहचानको िालग कोलडंग सनरक्षा समेतको ब्यवस्था गररनेछ 
। 

 शिन्सी िाखावाट मािासामानहरु लनिायररत ढाँचा र समयमा र्दाशखिा गरी र्दाशखिा प्रलतवेर्दन  तयार 
गररनेछ । 

 वैरे्दशिक सहायताबाट शिन्सी मािसामान वा वस्तनगत सहायता प्राप्त गरेपलछ प्रचलित कानून बमोशिम 
मूलय, वववरण र भन्सार छनट भए नभएको व्यहोरा खनिाई ७ दर्दनलभर आम्र्दानी बाँलिनछे ।  



 

 

 आम्र्दानी बाँलिएको सवै वस्तनगत सहायता कानून बमोशिम आलथयक वववरणमा समावेि गरी 
िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

 बिेटमा समावेि नभई वविेष पररशस्थलतमा प्राप्त वस्तनगत वा अन्य प्रकारको सहायताको अलभिेख 
राखी छन टै्ट वववरण बनाई िेखापरीक्षण समक्ष पेि गररनछे । 

 खररर्द वा अन्य वकलसमिे प्राप्त खचय भएर निाने सम्पशत्तको िगत  खररर्द मूलय वा सम्पशत्त प्राप्तीको 
वववरणमा उलिेशखत मूलयको आिारमा राशखनछे । 

 कायायियमा मौिनर्द रहेको तर कारणवि मूलय खनलन नसकेको पनरानो मािसामानको हकमा प्रचलित 
कानूनमा तोकेको प्रविया अपनाई प्रचलित बिार मूलय समेत ववचार गरी मूलय कायम गररनेछ ।  

 वैरे्दशिक सहायता अन्तगयत प्राप्त वा हस्तान्तरण भएको सामानको वववरण, प्रचलित कानून र िेखामान 
र िेखा लनरे्दशिका बमोशिम कूि मूलय, प्रलत ईकाइ मूलय र प्राप्त लमलत र भन्सार छनटको व्यहोरा 
खनिाई सामानको िगत राशखनेछ ।  

 खररर्द वा सहायता अन्तगयत प्राप्त सामान वा वस्तनको मूलय कायम गर्दाय प्रचलित सावयिलनक के्षर 
िेखामान तथा िेखा लनरे्दशिका बमोशिम सामान र वस्तन प्राप्त गर्दाय र्दातािे खनिाएको मूलय, सोको 
िालग लतरेको भन्सार तथा कर रकम, ढनवानी तथा ववमा खचय िगायतको कन ि खचय िोडी िगत 
कायम गररनछे ।      

 शिन्सीको से्रस्ता म.िे.प.को कायायियबाट स्वीकृत ढाँचा र िेखा लनरे्दशिकामा उलिेख भए बमोशिम 
एक वषयलभर खचय भएर िाने (म.िे.प. फा.नं.४०७) र खचय भएरनिाने वा खप्न े
(म.िे.प.फा.नं.४०८) शिन्सीखातामा अिगअिग छनट्याई राशखनछे ।  

 शिन्सी सामानको िेखा राख्न े प्रयोिनको िालग माग फाराम (म.िे.प. फा.नं.४०१), खररर्द आरे्दि 
(म.िे.प.फा.नं.४०२), र्दाशखिा प्रलतवेर्दन (म.िे.प. फा.नं.४०३), खचय तथा लनकासा फाराम 
(म.िे.प.फा.नं.४०४), हस्तान्तरण फाराम (म.िे.प.फा.नं.४०६), ववन काडय (म.िे.प.फा.नं.४०९), 

शिन्सी लनरीक्षण फाराम (म.िे.प.फा.नं.४११), ममयत सम्भारको अलभिेख खाता (म.िे. 
प.फा.नं.४१५), शिन्सी मौज्र्दातको वावषयक वववरण (म.िे.प.फा.नं.४१३) िगायत 
म.िे.प.कायायियबाट स्वीकृत भएका अन्य फारमहरु कारोवारको आवश्यकताननसार प्रयोगमा 
लयाइनेछ ।     

 शिन्सी शे्रस्ता राख्र्दा स्वीकृत िेखा लनरे्दशिका समेतको पािना गररनेछ ।  

 शिन्सी मौज्र्दातको वावषयक वववरण (म.िे.प.फा.नं.४१३) वावषयक रुपमा तयार गरी प्रमाशणत गराई 
राशखनेछ । 

 शिन्सी से्रस्ता राख्न स्वीकृत सफ्टवेयरको प्रयोग गररनेछ ।   

 

४.   सम्पशत्त तथा शिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र भण्डार 
िाखाको हननछे । 



 

 

५  सम्पशत्त तथा शिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी काययको अननगमन सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

१५.२ शिन्सी सामानको शिम्मेवारी   

१. शिन्सी सामानको शिम्मेवारी  सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 शिन्सी सम्पशत्त र मािसामानको शिम्मा एवम ्संरक्षण र सम्भार गने  उत्तरर्दावयत्व बहन गररनेछ । 

 शिन्सी सामानको शिम्मेवारी सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 शिन्सी सम्पशत्त र मािसामानको शिम्मा एवम ्संरक्षण र सम्भारको शिम्मेवारी नतोवकन े।  

 तोवकएको कमयचारीवाट शिम्मेवारी बहन नगररने । 

२. शिन्सी सामानको शिम्मेवारी  सम्बन्िमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 कायायियमा प्राप्त हनन आएको सम्पूणय शिन्सी संरक्षणको प्रवन्ि लमिाउनन शिम्मेवार अलिकृतको 
कतयव्य हननेछ । 

 कायायिय प्रमनखिे आफ्नो रेखरे्दखमा कायायियको शिन्सी मािसामान र तत ्सम्बन्िी से्रस्ता राख्न ेर 
िगत तयार गरी मािसामान शिम्मा लिने शिम्मेवारी सञ्चय वा भण्डार अलिकृतद्वारा गराउनेछ । 

 शिन्सीको शिम्मा लिने पर्द रर् भएको अवस्थामा कायायिय प्रमनखिे शिम्मेवारी लिने कमयचारी 
तोननेछ । 

 कमयचारीहरुको  काययकक्षमा रहेका सामानको पशिका तयार गरी प्रयोगकताय र शिन्सी िाखा 
प्रमनखको संयन्  र्दस्तखत गराई प्रत्येक काययकक्षमा राख्न ेव्यवस्था लमिाइनछे । 

 

४.  शिन्सी सामानको प्रमनख शिम्मेवारी  भण्डार िाखा प्रमनखको हननछे । 

५  शिन्सी सामानको शिम्मेवारी  काययको अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत हननछे । 

 

१५.३  शिन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवेर्दन 

१. शिन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवेर्दन सम्बन्िमा रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे । 

 प्रत्येक वषय शिन्सी सामानको लनरीक्षण वा भौलतक परीक्षण गराई शिन्सी लनरीक्षण प्रलतवेर्दन तयार 
गररनेछ । 

 वावषयक शिन्सी लनरीक्षण प्रलतवेर्दन उपर आवश्यक कारवाही गररनेछ । 

 शिन्सी सामानको लमनाहा वा हस्तान्तरण गर्दाय तोवकएको कानूनी प्रविया पािना गररनेछ । 

 शिन्सी मौज्र्दातको  वावषयक वववरण  तयार गररनछे । 

२. शिन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवेर्दन सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 शिन्सी मािसामानको लनरीक्षण वावषयक रुपमा नगराईने ।  



 

 

 शिन्सी लनरीक्षण प्रलतवेर्दन तयार नगररने ।  

 शिन्सी लनरीक्षण प्रलतवेर्दन बमोशिम मािसामानको ममयत सम्भार नगररन े

 प्रयोगमा आउन नसनन ेमािमामान लििाम लबिी वा हस्तान्तरण आदर्द नगररने । 

 शिन्सी सामान हस्तान्तरण गर्दाय वा हानी नोनसानी भएका सामान लमनाहा गर्दाय कानूनिे तोकेको 
काययववलि पूरा नगररन े। 

 शिन्सी मौज्र्दातको  वावषयक वववरण  तयार नगररने । 

 सवै शिन्सी सामानहरु वावषयक वववरणमा समावेि नगररने 
३.  शिन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवेर्दन सम्बन्िमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे कायायियमा रहेका शिन्सी मािसामानको शस्थलतबारे यवकन गनय हरेक 
वषय कम्तीमा एकपटक आफै वा अन्य कमयचारी र प्राववलिकद्वारा लनरीक्षण र भौलतक परीक्षण 
गराउनेछ ।  

 आलथयक कायायववलि तथा ववत्तीय उत्तरर्दावयत्व लनयमाविी बमोशिम मािसामानको  ववगतको मौज्र्दात, 

चािू आ.ब.को खररर्द, हस्तान्तरण तथा वस्तनगत सहायता माफय त प्राप्त एवम ् लििाम, लमन्हा, 
हस्तान्तरण भई खचय भएको र मौज्र्दात बाँकी मािसामानको पररमाण, मूलय तथा अवस्था खनिाई 
तोके बमोशिम शिन्सी लनरीक्षण फाराम (म.िे.प.फा.नं.४११) र सोको प्रलतवेर्दन तयार गररनेछ । 

 शिन्सी लनरीक्षण प्रलतवेर्दन प्राप्त भएपलछ आम्र्दानी बाँध्न छनट भएको कन नै मािसामान भेवटएमा मूलय र 
वववरण खनिाई आम्र्दानी बाँध्न िगाइनेछ । 

शिन्सी लनरीक्षण प्रलतवेर्दनउपर लनम्नाननसार कारवाही गररनछे 

 ममयत सम्भार गराउनन पने भनी उलिेख भएको सामानको सन्र्दभयमा प्रचलित कानून बमोशिम ममयत 
गराई संरक्षण गररनेछ । 

 टनटफन ट तथा बेकम्मा भई पननः प्रयोग गनय नसवकन,े ममयत गनय पाटयप निाय नपाइन ेर ममयतमा बढी खचय 
हनने सामानको सम्वन्िमा िाँचबनझ गरी लििाम वविी गररनेछ ।  

 आवश्यकताभन्र्दा बढी सामान खररर्द भई वा अन्य कारणिे सामान उपयोग हनन नसनने र अरु 
कायायियको िालग उपयोग हनन सनने सामान तथा उपकरण अन्य लनकायिाई हस्तान्तरण गररनेछ 
।  

 शिन्सी प्रलतवेर्दन अननसार कन नै व्यश् वा कमयचारीिे शिन्सी सामान वहनालमना वा हानीनोनसानी गरेको 
रे्दशखएमा यस्तो कायय गनेिाई प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे प्रचलित कानून बमोशिम कारबाही गने 
वा कारवाहीको लसफाररस गनेछ । 

 शिन्सी सामानको संरक्षण गनय कानूनद्धारा तोवकएको लनम्न कारवाही गनेः 
 लििाम गने ठहर भएको मािसामानको हकमा परि मूलयको आिारमा प्रचलित ऐन लनयम 

बमोशिमको काययववलि अपनाई र तोकेको समयलभर लििाम लबिी गररनेछ ।  

 शस्थर सम्पशत्तको लििाम वविी वा भवन, िग्गा िस्ता सम्पशत्तको हक हस्तान्तरण गर्दाय अलिकार 
प्राप्त लनकाय वा अलिकारीको  लनणयय बेगर गररनेछैन । 



 

 

 सामानको हस्तान्तरण गर्दाय अलिकारप्राप्त अलिकारीवाट आवश्यक लनणयय गराई र प्रविया पनर याई 
गररनेछ । 

 काबू बावहरको पररशस्थलतिे वा सनख्खा िती वा शखइएर, सडेर हानी नोनसानी भएको वा लििाम 
बढावढ हनँर्दा नउठेको सामान र सफ्टवेयर आदर्द प्राववलिक प्रलतवेर्दनको आिारमा लमनाहाको 
कारवाही गनय सवकनेछ। 

शिन्सी मौज्र्दातको वावषयक वववरण लनम्नाननसार तयार गररनछे   

 शिन्सी मौज्र्दातको वावषयक वववरण तयार गर्दाय  कन ि मौज्र्दात बाँकी रहेको सामानको नाम, सामानको 
वगीकरण, एकाई, पररमाण, र्दर र िम्मा मूलय िगायतका वववरण खनिाइनछे। 

 मौज्र्दात बाँकी सामान मध्ये सावनत, ममयत सम्भार गननयपने, लििाम गननयपने सामानको भौलतक अवस्था 
समेत खनिाइनेछ ।  

 स्वीकृत सफ्टवेयर प्रणािी समेतको प्रयोग गरी तोवकएको वववरण खनिाई वववरण तयार गररनेछ । 

 

४. शिन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवेर्दन   सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र भण्डार िाखाको 
हननछे । 

५  शिन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवेर्दन काययको अननगमन सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

१५.४   शिन्सी सामान वरवनझारथ गने 

१. शिन्सी सामान वरवनझारथ गने सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 मािसामान कायायिय प्रयोिनको िालग शिम्मामा लिंर्दा बरबनझारथ गने व्यवस्था गराइनेछ । 

 शिन्सी सामानको र्दनरूपयोग वा मस्यौट भएको भनी िेखापरीक्षणबाट औलयाएको ब्यहोरा उपर 
कारबाही गररनेछ । 

२. शिन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवेर्दन सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 सामान बरबरबनझारथ नगररन े। 

 बरबनझारथ नगरेकोमा कानून बमोशिम कारवाही गरी असूि नगररने । 

 िेखापरीक्षणबाट औलयाएको ब्यहोरा उपर कारबाही नगररने । 

३. शिन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवेर्दन सम्बन्िमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 कन नै पर्दालिकारी वा कमयचारीिे कामको लसिलसिामा सामान ब्यश्गत रुपमा वनझ्र्दा प्रयोिन खनिाई 
आवश्यक स्वीकृलतको आिारमा मार दर्दइनेछ । 

 सामान बनझ्ने र वफताय लिने सम्वन्िमा म.िे.प.फा.नं.२११ समेत प्रयोगमा लयाइनछे । 

 पर्दालिकारी वा कमयचारीिे कायायिय छोड्र्दा वा िामो समय ववर्दामा रहँर्दा आफ्नो शिम्मामा रहेको 
सरकारी सामान वा कागिात बरबनझारथ गने गराउने ब्यवस्था गररनेछ ।  



 

 

 बरवनझारथ नगने ब्यश् उपर तिवभत्ता, लनवृत्तभरण वा उपर्दान रोक्का राख्न ेिगायतका कारवाही गरी 
सामान वफताय गराउने आवश्यक कायय गररनछे ।  

 समयमा बरबनझारथ नगरेको कारणबाट शिन्सी वा िनमाि नोनसानी भएमा िापरवाही गनेवाट 
नोनसानी रकम र लबगो रकम प्रचलित कानून  बमोशिम सम्बशन्ित व्यश्बाट असनि गररनेछ । 

 िेखापरीक्षण वा लनरीक्षण वा िाँचवनझ हनँर्दा सामान मस्यौट वा र्दनरुपयोग भएको रे्दशखन आएमा प्रमनख 
प्रिासकीय अलिकृतिे मस्यौट वा र्दनरुपयोग गने उपर प्रचलित कानून बमोशिम कारबाही गनेछ । 

 कारवाही गनय नलमलने पर्दालिकारीको हकमा कानून बमोशिम अलिकार प्राप्त पर्दालिकारी वा लनकाय 

समक्ष पेि गने वा कारवाही चिाउन िेखी पठाउनछे ।  

 शिन्सी सामानको मस्यौट भएको भनी म.िे.प.कायायियवाट कारवाहीको िालग िेखी आएकोमा 
सम्बशन्ित अलिकारीिे कारवाही नगरे शिम्मेवार अलिकारीिाई लनयम बमोशिम कारवाही हनन सननेछ 
। 

 

४. शिन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवेर्दन   सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र भण्डार िाखाको 
हननछे । 

५  शिन्सी लनरीक्षण तथा प्रलतवेर्दन काययको अननगमन सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

१५.५  सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण 

१.  सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 महानगरपालिकाको नाममा रहेको भवन, िग्गा, सम्पर्दा आदर्दको  िगत खडा गरी स्वालमत्व प्राप्ती 
गररनेछ । 

 शस्थर सम्पशत्तको िगत राख्र्दा मूलय तथा वववरण समेत खनिाई राशखनेछ । 

२.  सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 कायायियिे आफ्नो घर िग्गाको  िगत अध्यावलिक नराख्न े एवम ् िगतमा रहेका घर िग्गाको 
स्वालमत्व प्राप्त नगने । 

 शस्थ सम्पशत्तको ववमा गररएकोमा  अलभिेख नराशखने । र सम्पशत्तको िगतमा तोवकएको वववरण र 
मूलय नखनिाउने   

३.  सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्िमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको घर िग्गाको िगत अध्यावलिक गरी घरिग्गाको िगत वकताव 
(म.िे.प.फा.नं. ४१७) को ढाँचामा राशखनेछ ।  

 घरिग्गाको िग्गािनी पूिाय, घरको नाप ननसा, लनमायण सम्पन्न प्रलतवेर्दन िगायतको वववरण खनिाई 
तोवकए बमोशिम िगत तथा सम्बशन्ित कागिात सनरशक्षत रुपमा राशखनेछ । 



 

 

 उपयोग गरेको घर िग्गाको िग्गािनी प्रमाण पूिाय अन्य लनकायको नाममा र्दताय भएको वा वेर्दताय 
रहेको भए आफ्नो नाममा लयाउन प्रचलित कानून वमोशिम कारवाही अशघ बढाइनछे । 

 एक वषयभन्र्दा वढी खप्न े सामान तथा लििाम गर्दाय मूलय आउन े मेशिन, उपकरण, सवारी सािन 
िगायतको सम्पशत्तको िालग शस्थर सम्पशत्त मूलयाङ्कन फाराम (म.िे.प.फा.नं.४१८) मा सम्पशत्तको 
िागत मूलय, ह्रास खचय र ममयत सम्भार खचय आदर्द खनिाई िगत राशखनछे  ।  

 सम्पशत्तको ववमा गरेको भए ववमा रकम, ववमा गने कम्पनी, समावेि र्दावयत्व, ववमा अवलि, नववकरण 
खचय, ववमा गनय स्वीकृत दर्दने पर्दालिकारी आदर्द वववरण खनिाई अलभिेख राशखनेछ ।  

 नेपाि सावयिलनक के्षर िेखामानिे सम्पशत्तहरुको वववरण ऐलतहालसक वा मूलयावङ्कत िागतमा राखी 
अलतरर् खनिासा गनय प्रोत्साहन गरेकोिे सो अननरुप थप वववरण राख्न सवकनछे । 

 सम्पशत्तको उपयोग, हस्तान्तरण, वविी वा अपिेखन लनःसगय खनिाई अलभिेख अध्यावलिक राशखनेछ । 

 

४.  सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र भण्डार िाखाको 
हननछे । 

५   सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण काययको अननगमन सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

 

१५.६  शिन्सी सामान तथा सम्पशत्तको संरक्षण 

१. शिन्सी सामान तथा सम्पशत्तको संरक्षण सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 शिन्सी सामान र सम्पशत्तको आवश्यक सनरक्षा व्यवस्था गरी अनलिकृत व्यश्गत प्रयोग र हानी 
नोनसानी हननवाट रोकी संरक्षणको उशचत व्यवस्था गररनेछ  । 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन बमोशिम सावयिलनक सम्पशत्तको सनरक्षा तथा संरक्षण गररनेछ । 

२. सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 सम्पशत्तको संरक्षण नहनरँ्दा वहनालमना हनने । सरकारी  बाहेक अन्य काममा प्रयोग हनन े। 

 हानी नोनसानी भए तापलन क्षलत रकम असनि नगररने  । 

 सावयिलनक सम्पशत्तको  सनरक्षा तथा संरक्षणको प्रवन्ि नगररने । 

३.  सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्िमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 कायायियको घरिग्गा, मेशिन उपकरण, फलनयचर िगायतका सवै शिन्सी तथा सम्पशत्तको हानी 
नोनसानी तथा र्दनरुपयोग हननवाट रोनन आवश्यक भौलतक सनरक्षा र संरक्षणको ब्यवस्था लमिाइनछे 
।  

 शिन्सी सामान तथा सम्पशत्त सनरशक्षत रुपमा राख्न उपयन्  भण्डारणको ब्यवस्था लमिाइनेछ ।  



 

 

 आफनो भवन तथा िग्गाको क्षेरको साँि लसमाना अन्य व्यश् र समूहवाट अनलिकृत प्रयोग वा 
कब्िा र अलतिमण हननवाट िोगाउन सीमा पखायि, तारवार आदर्दको व्यवस्था गरी सीमाकङ्न गने 
र सनरक्षा प्रवन्ि गररनेछ । 

 पनराना भत्केका भवन, सीमा पखायि, तारवार आदर्दको ममयत सम्भार गरी उशचत संरक्षणको व्यवस्था 
गररनेछ । 

 कन नै व्यश्िे स्वीकृलत लबना सम्पशत्त अनलिकृत प्रयोग गरेमा वा कब्िा वा अलतिमण गरेमा 

सामान वफताय लिन वा आफ्नो लनयन्रणमा लिन आवश्यक कारवाही गररनेछ । 

 शिन्सी सामान वा सम्पशत्तको क्षलत र नोनसानी हनन गएमा प्रचलित कानून बमोशिम असनिीको 
कारवाही गररनेछ । 

आफ्नो के्षरमा रहेको लनम्न सम्पशत्त रहेको स्थान, क्षरेफि, िागत, प्राप्तीको स्रोत, ममयत सम्भार वा शिणोद्वार 
िगायतका आवश्यक ववस्ततृ वववरण खनिाई अध्यावलिक अलभिेख राशखनछे 

(क) सरकारी, सामनर्दावयक तथा सावयिलनक सम्पशत्त,  

(ख) आफ्नो कोषवाट बनकेो वा खररर्द गरेको वा नपेाि सरकार वा प्ररे्दि सरकार वा कन नै संस्था वा 
व्यश्वाट प्राप्त भएको सम्पशत्त,  

(ग) ढि, नािा, पनि पोखरी, िालमयकस्थि, पाटी पौवा, िारा, इनार, गौचर, सडक, वाटो, िस्ता सम्पशत्त,  

(घ) आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको भवन िग्गा, पाकय , उद्यान, चौतारो, बगैचा, वसपाकय  िस्ता संरचना, 
(ङ) राविय लनकन ि, वन्यिन्तन, आरक्ष, सीमसार क्षेर, अन्य बन ।  

(च) प्राकृलतक सम्पर्दा 
 सम्पशत्तको रेखरे्दख तथा सनरक्षाको प्रवन्ि गरी आवश्यक ममयत सम्भार तथा संरक्षणको ब्यवस्था 

गररनेछ । 

 सम्पशत्तको संरक्षण वा ममयत गनय िालग प्रत्येक वषय गरेको लनमायण कायय र खचयको वववरण 
अध्यावलिक रुपमा राशखनेछ । 

 आफ्नो नाउँमा रहेको अचि सम्पशत्त नेपाि सरकारको स्वीकृलत नलिई बेचववखन गनय वा हस्तान्तरण 
गररनेछैन । 

 

४.   शिन्सी सामान तथा सम्पशत्तको संरक्षणको प्रमनख शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र भण्डार 
िाखाको हननछे । 

५   शिन्सी सामान तथा सम्पशत्तको संरक्षण काययको अननगमन सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

 

  



 

 

पररच्छेर्द: १६ 
िरौटी कारोवार तथा कोष संचािनको वववरण 

१६.१  िरौटी कारोवार   

१. िरौटी कारोवार  सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 िरौटीको खाता खोिी सञ्चािन गने कायय कानून बमोशिम मार गररनछे । 

 कानून बमोशिम िरौटीको िेखा राख्न ेतथा िेखापरीक्षण गराउने शिम्मेवारी वहन गररनेछ । 

 िरौटी रकम आम्र्दानी बाँध्ने तथा िेखा राख्न े कायय गर्दाय तोवकए बमोशिमको काययववलिहरु 
पािना गररनेछ । 

 िरौटी कारोवारको खचय िेख्न ेकायय तोवकए बमोशिम गननय गररनेछ । 

 िरौटी रकम तोवकएको अवस्थामा िफत र रािस्वमा र्दाशखिा गररनेछ । 

 िरौटी वहसाव लभडान तथा लमिान लनयलमत रुपमा गररनछे । 

२.  िरौटी कारोवार  सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 िरौटी खाता सरकारी कारोवार गनय  तोवकएको बैकमा नखोलिने । 

 िरौटी खाताको सञ्चािन तोवकएको ब्यश्वाट नगररने । 

 कानून बमोशिम िरौटी प्राप्त  नगररने  । 

 िरौटीको िेखा राख्न ेतथा िेखापरीक्षण गराउने शिम्मेवारीको पािना नगररन े। 

 िरौटी रकम तोवकए बमोशिम आम्र्दानी नबाँलिने तथा खातामा नचढाइन े। 

 िरौटी रकम कायायियिे अन्य प्रयोिनको लनलमत्त खचय गने । 

 िफत गननयपने िरौटी रकम िफत नगरीने । 

 िफत गररएको िरौटी रकम रािस्वमा र्दाशखिा नगने ।    

 िरौटी खाताको वहसाव लभडान नगररने । 

 िरौटीको मास्केवारी तथा ववत्तीय वववरण तयार नगररने  वा समयमा तयार नगररने वहसाव 
लमिान वववरण तयार नगररने । 

३.  सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्िमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 प्राप्त गरेको नगर्दी िरौटी रकम वा िमानत (बैंक ग्यारेण्टी) रकम िम्मा गनय को.िे.लन.का.को 
स्वीकृलतमा शिलिाको सरकारी कारोबार गनय तोवकएको बैंकमा ख–३ समूहको खाता खोलिनछे 
। 

 िरौटीको बैंक खाता सञ्चाि प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत वा लनििे तोकेको अलिकृत र िेखाको 
कमयचारीको संयन्  र्दस्तखतबाट गररनेछ । 

 प्राप्त गरेको नगर्द वाहेकको अन्य प्रकारको िरौटी वा िमानत (बैंक ग्यारेण्टी) को कागिात वा 
अन्य वस्तन सनरशक्षत रुपमा राख्न ेव्यवस्था गररनेछ । 

प्रचलित कानून बमोशिम रे्दहायको िरौटी रकम मार प्राप्त गररनन पर्दयछ 



 

 

 स्थानीय तहिाई बनझाउनन पने कर, र्दस्तनर आदर्द रकम बनझ्न वा रािस्व  वनझाउनन पने रकम 
वकटान नभएको अवस्थामा अलग्रम बनशझलिने रकम, 

 खररर्द सम्बन्िी बोिपर वा लििाममा भाग लिन वा सम्झौता गनय तोवकएको िरौटी रकम, 

 ठेक्का रकम भ न् ानी गर्दाय लनयमाननसार कट्टी गननयपने रकम, 

 कन नै काम गनय अलग्रम िरौटी रकम राख्ननपने ितय तोवकए बमोशिमको रकम, 

 िरौटी रकम प्राप्त गर्दाय िरौटीको प्रयोिन, प्रकार, रकम र सेवाग्राही, लनमायण ब्यवसायी वा आपूलतय 
िगायतको वववरण खनिाउन ेव्यवस्था गररनछे । 

 प्रमनख  प्रिासकीय अलिकृतिे िरौटीको िेखा राख्न ेर िेखापरीक्षण गराउने उत्तरर्दावयत्व वहन 
गनेछ ।  

 आलथयक प्रिासन िाखा प्रमनखिे िरौटी िेखा तोवकएको ढाँचामा राख्न ेर राख्न िगाउने शिम्मेवारी 
बहन गनेछ । 

 िरौटी कारोवारको आन्तररक र अशन्तम िेखापरीक्षण अलनवायय रुपमा गराइनेछ । 

 व्यश् वा संस्थाबाट प्राप्त भएको िरौटी रकमको भौचर र बैंक भौचर तथा स्टेटमेन्टको 
आिारमा गोश्वारा भौचर तयार गरी आम्र्दानी वाँलिनेछ ।  

 िरौटी कारोवारको िेखा राख्र्दा प्रचलित िेखा प्रणािी अननसार तोवकएको म.िे.प.फाराम प्रयोग 
गरी गोश्वारा िरौटी खाता र व्यश्गत िरौटी खाता िगायतका आवश्यक खाताहरु राशखनेछ ।  

 िरौटी खचयको गोश्वारा भौचर बनाइ िरौटीको वैंक नगर्दी वकताव राख्न े। िरौटी खाता वििनहनन े
खाताको रुपमा सञ्चािन गररनछे । 

 आलथयक वषयको अन्त्यमा बाँकी रहेको िरौटी रकम अको आलथयक वषयमा शिम्मेवारी साररनेछ । 

िरौटी रकम खचय वा वफताय दरं्दर्दा लनम्न काययववलि अपनाइनछे 

 सम्बशन्ितिे बनझाएको िरौटी रकम (रािस्व र्दाशखिा नहनने वा िफत वा कट्टा नहनने भएमा) 
कायय सम्पन्न भएपलछ वा िरौटी वफताय पाउने म्यार्द लभर तोकेको प्रविया पनर याई वफताय दर्दइनछे 
।  

 सम्वशन्ितिे कर च न् ा गरेको प्रमाणपर बनझाएपलछ मार िरौटी वफताय गररनेछ ।  

 िरौटी रकम वफताय दरं्दर्दा व्यश्गत िरौटी खाता र िरौटी बाँकीको वववरणसँग वफताय दर्दननपने 
रकम लभडाई वफताय दर्दइनेछ ।  

 िरौटी रकम वफताय खचय िेख्र्दा वा सर्दरस्याहा गर्दाय गोश्वारा भौचर तयार गरी चेक िारी गररनेछ 
। 

 आलथयक कारोवारको िममा प्राप्त िरौटी रकम अन्य कामको िालग खचय गने वा सापटी दर्दने 
कायय गररनेछैन । 

 कन नै काम गनय वा िमानत वापत राशखएको िरौटी काम पूरा नगरेको कारणिे कानून बमोशिम 
वा करारको ितयनामा बमोशिम िफत गननयपने अवस्था भएमा आवश्यक लनणयय गराई िरौटी 
रकम िफत गरी रािश्व र्दाशखिा गररनेछ । 



 

 

 कायायियिे कन नै रािश्व वा कर लनिायरण प्रयोिनको िालग िरौटी रकम प्राप्त गरेको भए 
तोवकएको काम पूरा वा कर लनिायरण भएपलछ कानून वा करारको ितय बमोशिम रािस्व र्दाशखिा 
गननयपने रकमको हकमा लनणयय गराई रािश्व र्दाशखिा गररनेछ । 

 िरौटी वहसावको मास्केवारी तयार गननय अशघ बैक वहसावसँग मालसक रुपमा लभडान गररनेछ ।  

 फरक परेको रकम पवहचान र िाँच गरी आवश्यक वहसाव लमिान गररनछे ।  

 िरौटीको वहसाव लभडानको िममा कन नै रकम से्रस्तामा आम्र्दानी िलनएको तर बैङ्क िम्मा 
नभएको वा कम भएको अवस्थामा आवश्यक िाँच तथा छानववन गरी मस्यौट वा िापरवाहीको 
कारण हनन गएको भए सम्बशन्ितिाई कानून बमोशिम कारबाही गररनेछ। 

 िरौटी वहसावको मास्केवारी मवहना भ न् ान भएको लमलतिे सात दर्दनलभर र िरौटीको वावषयक 
आलथयक वववरण आलथयक वषय समाप्त भएको पैंतीस दर्दनलभर तयार  गरी को.िे.लन.का. मा 
पठाइनछे  ।  

४.  िरौटी कारोवार  सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी आलथयक प्रिासन िाखा प्रमनखको हननछे । 

५.  िरौटी कारोवार  सम्बन्िी काययको  अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

१६.२  वविषे कोषहरुको सञ्चािन 

१. वविषे कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 स्थानीय ववववि कोष, ववभाज्य कोष, आकशस्मक कोष र ववपद् व्यवस्थापन कोष िस्ता कोषको  
सञ्चािन तत ्तत ्कोष सञ्चािन लनरे्दशिका  बमोशिम गररनेछ । 

 स्थानीय ववववि कोष, ववभाज्य कोष, आकशस्मक कोष र ववपद् व्यवस्थापन कोष िस्ता कोषको  
खाता सञ्चािन तोवकए बमोशिम गररनेछ । 

 कोषहरुवाट खचय िेख्न ेकायय कानूनमा तोवकए बमोशिम गररनेछ । 

३.  वविषे कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 कोषहरुको  सञ्चािन गर्दाय तत ्तत ्लनरे्दशिकाका प्राविान उलिङ्घन हनने । 

 कोषहरुको  सञ्चािन तोवकए बमोशिम नगररन े। 

 कोषबाट खचय िेख्न ेकायय कानूनमा तोवकए बमोशिम नगररने । 

 कोषको उदे्दश्य ववपररत अन्य प्रयोिनमा खचय हनने । 

३.  वविषे कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्िमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 आन्तररक आय, सङ्घीय तथा प्ररे्दि सरकारवाट प्राप्त हनन ेअननर्दान, प्राप्त ऋण रकम, िनसहभालगता 
िगायतका रकम स्थानीय सशञ्चत कोषमा िम्मा गररनेछ।  

 आकशस्मक काययको िालग खचय िनटाउन आकशस्मक कोष सञ्चािन गररनेछ । 

 प्रचलित कानून बमोशिम प्ररे्दि सरकारसँग वाँडफाँट हनन ेकर रकम वाँडफाँट गननयअशघ ववभाज्य 
कोषमा िम्मा गररनेछ ।  



 

 

 ववभाज्य कोषमा िम्मा भएको रकममध्ये कानून बमोशिम स्थानीय तहिे प्राप्त गने रकम 
स्थानीय सशञ्चत कोषमा राखी प्ररे्दि सरकारिाई उपिब्ि गराउनन पने रकम लनयलमत रुपमा 
प्ररे्दि सशञ्चत कोषमा िम्मा गररनेछ । 

 स्थानीय ववववि कोष, ववभाज्य कोष, आकशस्मक कोष र ववपद् व्यवस्थापन कोषको िालग 
सरकारी कारोवार गने बैंकमा िमिः ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ समूहको खाता खोलिनछे 
। 

 कोषहरुको सञ्चािन सम्बशन्ित लनकायको स्वीकृलतमा मार गने । कोषहरुको कारोवार 
बैंकमाफय त मार गररनछे । 

 कोष खातावाट खचय िेख्र्दा कानून बमोशिम रीत पनर याई अशख्तयार प्राप्त अलिकारीको स्वीकृलतमा 
खचय िेशखनछे । 

 खचय िेख्र्दा ववि भरपाई सवहत गोश्वारा भौचर उठाइ स्वीकृत गराउने । कोषको िेखा 
तोवकएको म.िे.प.फा.नं.को ढाँचामा राशखनेछ । 

 कोषमा (विि हनन ेबाहेक) आलथयक वषयको अन्त्यमा बाँकी रहेको रकम अको आलथयक वषयमा 
शिम्मेवारी साररनेछ ।  

 कोषको आयब्यय वववरण तयार गरी िेखापरीक्षण गराइनेछ । 

 कोषको उद्देश्य ववपररत खचय गनेिाई कानून बमोशिम कारबाही गररनेछ । 

 

४.  वविषे कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी आलथयक प्रिासन िाखा प्रमनखको हननछे । 

५.  वविषे कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्िी काययको  अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र सनिासन सलमलतबाट 
हननछे । 

 

पररच्छेर्द: १७ 
िेखाङ्कन तथा िेखा सफ्टवेयरको सञ्चािन र ववत्तीय प्रलतवेर्दन सम्बन्िी लनयन्रण 

 

१७.१  ववलनयोिन, रािश्व र िरौटी कारोवारको िेखा 

१. ववलनयोिन, रािश्व र िरौटी कारोवारको िेखा सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 महािेखा लनयन्रक कायायियबाट स्वीकृत ढाँचा बमोशिम िेखापािन गने गराइनछे । 

 नेपाि सावयिलनक के्षर िेखामानमा उलिेशखत वववरणहरुको तयारी तथा खनिासा गररनेछ । 

 िेखा राख्र्दा एकीकृत आलथयक सङे्कत तथा वगीकरण र ब्याख्याको अननिरण गररनेछ । 

२. ववलनयोिन, रािश्व र िरौटी कारोवारको िेखा सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 िेखापािन गने काययमा  महािेखा लनयन्रक कायायियबाट स्वीकृत ढाँचा प्रयोग नगररने 



 

 

 नेपाि सावयिलनक के्षर िेखामान अननरुप आवश्यक सूचना तथा वववरण नराशखने । 

 िेखा राख्र्दा एकीकृत आलथयक सङे्कत तथा वगीकरण र ब्याख्याको अननिरण नगररन े। 

 िेखापािन गने  शिम्मेवारी पर्दालिकारीवाट बहन नगररन े। 

३.  ववलनयोिन, रािश्व र िरौटी कारोवारको िेखा सम्बन्िमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 िेखा राख्र्दा महािेखा लनयन्रक कायायियवाट स्वीकृत नेपाि सावयिलनक के्षर िेखामान, 
प्रचलित िेखा लनरे्दशिका िगायतमा उलिेशखत िेखा नीलत, लसद्धान्त र काययववलिको पािना 
गररनेछ । 

 िेखा प्रणािीिाई सूचना प्रववलिमा आिाररत वनाउन नपेाि सरकारिे स्वीकृत गरेको प्रणािी 
अविम्वन गररनछे । 

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र शिम्मेवार व्यश्िे प्रचलित कानूनिे तोके बमोशिमको रीत 
पनर ्याई िेखा राख्न ेब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 आलथयक िाखा प्रमनखिे कायायिय वा अन्तगयतका एकाइको िेखा तोवकएको ढाँचामा राखी 
अद्यावलिक भए नभएको स्वयम ्वा अन्य कमयचारी माफय त लनयलमत रुपमा िाँच र लनरीक्षण 
गररनछे ।  

 लनरीक्षणको िममा िेखापािन गननयपने कमयचारीिे िेखा नराखेको कारण हानीनोनसानी भएको 
रे्दशखएमा सम्बशन्ित नोनसानी रकम असूि गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 आलथयक कारोवार गर्दाय गोश्वारा भौचर, नगर्दी रलसर्द, माग फाराम, खररर्द आरे्दि, भ न् ानीको रलसर्द 
र भरपाई िस्ता म.िे.प. फारामहरु प्रयोगमा लयाइनेछ । 

 विेट खचय वहसाव राख्न े प्रयोिनको िालग बिेट खाता (म.िे.प.फा.नं. २०८), बैक नगर्दी 
वकताव (म.िे.प.फा.नं. २०९), समूहगत र व्यश्गत सहायक खाता (म.िे.प.फा.नं. २०८), 

अशख्तयारी खाता (म.िे.प.फा.नं. ३०२), विेट रोक्का फन कन वा खाता (म.िे.प.फा.नं. ३०६), 

रकमान्तर स्रोतान्तर खाता (म.िे.प.फा.नं. ३०७), सोिभनाय खाता (म.िे.प.फा.नं. ३०८), 
ठेक्कागत अलभिेख खाता (म.िे.प.फा.नं. ५०६), िस्ता आवश्यक सवै खाताहरु प्रयोगमा 
लयाइनेछ ।  

 रािश्व, स्थानीय सशञ्चत कोष तथा अन्य कोष, अननर्दान प्राप्ती, िरौटी र शिन्सी तफय का आवश्यक 
िेखा तोवकएको म.िे.प. फारामहरुका ढाँचामा राशखनछे । 

 प्राप्त ऋणको वहसाव तोवकएको ढाँचामा राख्न ेब्यवस्था गररनेछ । 

 नेपाि सरकारवाट नगर्दमा आिाररत नेपाि सावयिलनक के्षर िेखामान अननरुप आवश्यक 
वववरणहरु तयार गररनछे ।  

 िेखामान अननरुप तेश्रो पक्षवाट भएको भ न् ानी, सम्पशत्त तथा र्दावयत्व, लिननदर्दनन पने वहसाव आदर्द 
िस्ता थप कारोवारको अलभिेख राशखनेछ ।  



 

 

 ववलनयोिन, रािश्व र िरौटीको िेखा राख्र्दा नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृत एकीकृत आलथयक सङे्कत 
तथा वगीकरण र ब्याख्या अननरुपको खाता सूची कोडहरुसँग सामियता हनने गरी आलथयक सङ्कते 
तथा वगीकरणहरु खनिाई िेखा राख्न ेब्यवस्था गररनछे । 

४.  ववलनयोिन, रािश्व र िरौटी कारोवारको िेखा लनयन्रण सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी आलथयक प्रिासन िाखा 
प्रमनखको हननछे । 

५.  ववलनयोिन, रािश्व र िरौटी कारोवारको िेखा लनयन्रण सम्बन्िी काययको  अननगमन प्रमनख प्रिासकीय 
अलिकृत र सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

१७.२ वैरे्दशिक सहायतामा सञ्चालित आयोिना र काययिमको िेखा 

१. वैरे्दशिक सहायतामा सञ्चालित आयोिना र काययिमको िेखा सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे 
। 

 बैरे्दशिक सहायतातफय  खचय  गरेको रकमको तोवकएको ढाँचामा आयोिना िेखा (सहायक 
खाताहरु)  राशखनेछ ।  

 आयोिना  र काययिमहरुको सम्झौताको ितय बमोशिम आयोिना िेखा तथा प्रलतवेर्दन  तयार 
गररनछे । 

२. वैरे्दशिक सहायतामा सञ्चालित आयोिना र काययिमको िेखा सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन े
रे्दशखन्छ । 

 बैरे्दशिक सहायताको खचयमा तोवकएका आयोिना िेखाका सहायक खाता तथा वववरण नराशखन े
।  

 िोिभनाय हनने गरी भएको खचयको सोिभनाय समयमा माग नगने । 

 आयोिना वहसावको प्रलतवेर्दन तोवकएको ढाँचामा तयार नगररन े। 

 प्रलतवेर्दनहरु समयमा तयार नगररने । 

३.  वैरे्दशिक सहायतामा सञ्चालित आयोिना र काययिमको िेखा सम्बन्िमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन 
गररनछे । 

 वैरे्दशिक अननर्दान र ऋण सहायतामा सञ्चालित आयोिना र काययिमहरुको िेखा राख्र्दा 
आयोिनासँग सम्बशन्ित प्रमनख खाता र सहायक खाताहरु राशखनछे ।  

 सोिभनाय वहसाव, वस्तनगत सहायता, सीिै भ न् ानी, टनयकी, प्राववलिक सहायताको वहसाब राख्न े र 
वववरण पेि गने कन रा िेखा लनरे्दशिका अननसार लमिाइनेछ । 

 िोिभनाय हननेगरी भएको खचयको रकम सम्झौता अननसार  समयमा नै िोिभनाय माग गरी सोको 
िेखा अध्यावलिक गने । 

 बैरे्दशिक सहायतामा सञ्चालित आयोिना र काययिमको िालग तयार गननयपने िेखा वववरणहरु 
तोकेको ढाँचामा तयार गरी पठाइन ेछ।  



 

 

 आयोिना वहसाव तयार गर्दाय िेखा लनरे्दशिकामा उलिेख भएका लनम्न वहसावमध्ये उपयन्  
प्रकारको प्रलतवेर्दन तयार गररनेछ  

                       क) पूणय वववरण प्रविया,  

                       ख) खचयको वववरण प्रविया,  

                       ग) आयोिना व्यवस्थापन प्रलतवेर्दन, ववत्तीय व्यवस्थापन प्रविया,  

                          घ) काययसम्पार्दनमा आिाररत सोिभनाय प्रविया । 

४.  वैरे्दशिक सहायतामा सञ्चालित आयोिना र काययिमको िेखा लनयन्रण सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी आलथयक 
प्रिासन िाखा प्रमनखको हननछे । 

५. वैरे्दशिक सहायतामा सञ्चालित आयोिना र काययिमको िेखा सम्बन्िी काययको  अननगमन प्रमनख प्रिासकीय 
अलिकृत र सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

१७.३  ववत्तीय प्रलतवेर्दन पेि गने 

१. ववत्तीय प्रलतवेर्दन पेि गने सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 मालसक ववत्तीय वववरण तोकेको समयलभर को.िे.लन.का. समक्ष पेि गररनछे । 

 आयव्यय वववरण, बिेट खचयको रैमालसक प्रगलत वववरण र सशञ्चत कोषको वववरण तोवकएको 
अवलि लभर तयार गरी  पेि गररनेछ । 

 आलथयक वषय समाप्त भएपलछ तोवकएको वावषयक ववत्तीय वववरणहरु तयार गरी सम्बशन्ित 
लनकायमा पेि गननय पने । 

 

२.  ववत्तीय प्रलतवेर्दन पेि गने सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 मालसक रुपमा ववत्तीय वववरणहरु तयार नगररने । 

 मालसक ववत्तीय वववरणहरु समयमा सम्बशन्ित समक्ष पेि नगररने । 

 वावषयक रुपमा पेि गननयपने ववत्तीय वववरणहरु तयार गरी सम्बशन्ित लनकायमा पेि नगररने । 

 

३.  ववत्तीय प्रलतवेर्दन पेि गने सम्बन्िमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

लनम्न ववत्तीय वववरणहरु मालसक रुपमा तयार गरी तोवकएको समयलभर को.िे.लन.का.मा पठाइनछे  

क) खचयको फाँटवारी (म.िे.प.फा.नं.२१०), फछ्र्यौट गनय बाँकी पेश्कीको मास्केवारी 
(म.िे.प.फा.नं.२११) र बैङ्क वहसाव लमिान वववरण (म.िे.प. फा.नं.२१२) 

ख) रािस्व आम्र्दानीको मालसक फाँटवारी (म.िे.प.फा.नं. ११०)  

 ग) रािस्वको बैङ्क वहसाब लमिान वववरण (म.िे.प.फा.नं. १०९) 

घ) िरौटीको ववत्तीय वववरण (म.िे.प.फा.नं. ६०७)  



 

 

ङ) कोष अवस्थाको मालसक वववरण (म.िे.प. फा.नं. ११५) 

     च)  प्राप्त रकमको मास्केवारी (म.िे.प.फा.नं. २२२) 

 आयव्ययको वववरण प्रत्येक मवहनाको ७  गतेलभर सावयिलनक गररनेछ । 

 विेट खचयको रैमालसक वववरण तयार गने र प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे रैमालसक अवलि 
समाप्त भएको १५ दर्दनलभर महानगरपालिकाको वैठकमा पेि गररनेछ । 

 स्थानीय सशञ्चत कोषको आयव्ययको रैमालसक िीषयकगत वववरण तयार गरी सङ्घीय अथय 
मन्रािय, प्ररे्दि अथय मन्रािय तथा राविय प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोगमा पठाइनेछ । 

 प्रत्येक आलथयक वषय समाप्त भएपलछ प्रचलित कानून बमोशिम रे्दहायका वावषयक ववत्तीय वववरण 
तयार गरी सम्बशन्ित को.िे.लन.का. र म.िे.प. कायायिय िगायतका सवै सम्बशन्ित लनकायमा 
पेि गररनेछ– 

१) ववलनयोिन खचयको ववत्तीय वववरण 

२) रािस्व आम्र्दानीको आलथयक वववरण 

३) िरौटीको वावषयक आलथयक वववरण  

४) सशञ्चत कोष तथा ववलभन्न स्थानीय कोषहरुको आलथयक वववरण 

५) शिन्सी मौज्र्दातको वावषयक वववरण  

६) प्रलतवद्धताको वावषयक वववरण 

७) भ न् ानी दर्दन बाँकीको कच्चावारी 
 ववत्तीय प्रलतवेर्दन तयार गनय तोवकएको सफ्टवेयर प्रयोग गररनेछ । 

४.  ववत्तीय प्रलतवेर्दन पेि गने सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी आलथयक प्रिासन िाखा प्रमनखको हननछे । 

५. ववत्तीय प्रलतवेर्दन पेि गने सम्बन्िी काययको  अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र सनिासन सलमलतबाट 
हननछे । 

 

१७.४  िेखा एकीकरण 

१. िेखा एकीकरण सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 एकीकृत ववत्तीय वववरण तयार गरी पेि गररनेछ । 

२. िेखा एकीकरण  सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 एकीकृत ववत्तीय वववरण तोकेको ढाँचा र समयमा तयार नगररने । 

 एकीकृत ववत्तीय वववरणमा सवै कारोवार समावेि नगररने । 

 

३.  िेखा एकीकरण सम्बन्िमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनछे । 



 

 

 ववलनयोिन, रािस्व, िरौटी िगायत सबै कारोवारको प्रलतवेर्दन समयमा प्राप्त गने व्यवस्था लमिाइनेछ 
।  

 कायायिय र मातहतका लनकायको सबै कारोवार समावेि गरी ववलनयोिन, रािस्व, िरौटी िगायतको 
एकीकृत ववत्तीय वववरण तयार गररनेछ ।  

 ववलनयोिन, रािस्व, िरौटी िगायतको ववत्तीय वववरण महािेखा लनयन्रक कायायिय तथा नगर सभामा 
पेि गररनेछ । 

 ववलनयोिन, रािस्व, िरौटी िगायत सबै कारोवारको िेखा एकीकरण गनय स्थानीय सशञ्चत कोष 
व्यवस्थापन प्रणािी (सनर) प्रयोगमा लयाइनछे । 

 

४   िेखा एकीकरण सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी आलथयक प्रिासन िाखा प्रमनखको हननछे । 

५. िेखा एकीकरण सम्बन्िमा काययको  अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

१७.५ िेखा सफ्टवेयर प्रणािीको सञ्चािन तथा सनरक्षा 

१. िेखा सफ्टवेयर प्रणािीको सञ्चािन तथा सनरक्षा सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 िेखा सफ्टवेयर प्रणािी सञ्चािन तथा सनरक्षाको िालग उशचत सनरक्षा प्रवन्ि गररनछे । 

२. िेखा सफ्टवेयर प्रणािीको सञ्चािन तथा सनरक्षा सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 सफ्टवेयरको डाटा तथा सूचना सनरक्षा प्रवन्ि नलमिाइने  

३.  िेखा सफ्टवेयर प्रणािीको सञ्चािन तथा सनरक्षा सम्बन्िमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

िेखा सफ्टवेयर प्रणािी सञ्चािन र सनरक्षाको िालग लनम्न ब्यवस्था गनेः 

 सफ्टवेयर सञ्चािन, लनयमन, समस्या समािान र सनरक्षाको िालग आवश्यक कोठा र सनरक्षाको 
व्यवस्था गररनछे ।   

 सफ्टवेयर सञ्चािनको िालग आवश्यक ववज्ञ तथा िनिश् र तालिमको व्यवस्था गररनेछ ।  

 कायायिय र अन्तगयतका लनकायमा सफ्टवेयर प्रणािी सञ्चािन गने शिम्मेवार व्यश् तोनने र यस्तो 
व्यश्िाई प्रणािीमा र्दताय हनने व्यवस्था गररनेछ । 

 प्रयोगकताय कोड लिने र प्रयोगको िग राख्न ेव्यवस्था गररनेछ ।   

 प्रत्येक व्यश्को िालग फरक फरक पासवडय प्रर्दान गररनेछ ।  

 सम्बशन्ित व्यश् सरुवा भई वा वविेष कारण परी प्रणािीको सञ्चािन शिम्मेवार व्यश् बाहेक 
अन्यवाट गननयपने भएमा स्वीकृलत लिने दर्दने व्यवस्था गररनेछ । 

४   िेखा सफ्टवेयर प्रणािीको सञ्चािन तथा सनरक्षा सम्बन्िी प्रमनख शिम्मेवारी सूचना प्रववलि अलिकृत र 
आलथयक प्रिासन िाखा प्रमनखको हननछे । 



 

 

५.  िेखा सफ्टवेयर प्रणािीको सञ्चािन तथा सनरक्षा सम्बन्िी काययको  अननगमन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत र 
सनिासन सलमलतबाट हननछे । 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेर्द: १८ 
िनसहभालगता र सावयिलनक िवाफरे्दवहता 

 

१८.१  िनसहभालगता 
१. महानगरपालिकाको काययमा िनसहभालगता सनलनित गनय रे्दहायका नीलत अविम्बन गररनछे । 

 नेपािको संवविानिे समाननपालतक समावेशिता र सहभालगतामूिक लसद्धान्तको स्पि ब्यवस्था 
गरेकोिे पालिकािे सोही बमोशिम प्रलतलनलित्वको  सनलनशित गनेछ ।  

 योिनामा िनताको प्रत्यक्ष सहभालगता र स्वालमत्व सम्बन्िी व्यवस्था कायम गनय योिनाको 
छनौट काययमा िनसहभालगता  हनने व्यवस्था लमिाइनछे ।    

 स्थानीय तहिे योिना तिनयमा तथा कायायन्वयन गर्दाय स्थानीय िनता, बनवद्धिीवी, ववषय ववज्ञ 
िगायतका सरोकारवािाहरुको सहभालगतामा गराइनछे । 

२. महानगरपालिकाको काययमा िनसहभालगता सनलनित गने सम्बन्िमा रे्दहायका िोशखम रहन सननछेन ्
। 

 समाननपालतक समावेशिता र सहभालगतामूिक लसद्धान्तका आिारमा सहभालगता नगराईने  । 

 कानूनिे व्यवस्था गरे अननसार सरोकारवािाहरुको सहभालगता नगराईने । 

 योिना र काययिम  कायायन्वयनमा गर्दाय ऐनिे लनरे्दि गरे बमोशिम सरोकारवािाहरुको 
सहभालगता नगररन े।  

 सहभालगता  औपचाररकतामा मार सीलमत गररन े। 

 योिनाको छनौट गर्दाय िनताको माग र आवश्यकता तथा िनसहभालगताको आिारमा 
नगररने ।  

 योिनाको कायायन्वयनमा सरोकारवािाहरुको सहभालगता नगराईने ।  

 आयोिनाको सञ्चािन, अननगमन मूलयाड्ढनमा सरोकारवािाहरुिाई सहभालगता नगराउने  

३. महानगरपालिकाको काययमा िनसहभालगता सनलनित गने सम्बन्िमा रे्दहायका प्रकृया अपनाइनछे । 

 नेपािको संवविानिे समाननपालतक समावेशि र सहभालगतामूिक लसद्धान्तको स्पि ब्यवस्था 
गरेकोिे स्थानीय तहिे मवहिा, र्दलित र अलपसंख्यक समनर्दायवाट समेत प्रलतलनलित्वको  
सनलनशित गररनछे ।   

 महानगरपालिकािे सरोकारवािाहरुको अलिकतम सहभालगता गराउने नीलत र पद्धलत 
अपनाइनछे । 



 

 

 आयोिनामा िनताको प्रत्यक्ष सहभालगता र स्वालमत्व सम्बन्िी व्यवस्था कायम गनयको िालग 
आयोिनाको छनौट गर्दाय िनताको माग र आवश्यकताको आिारमा गररने, आयोिनाको 
सञ्चािन उपभो्ा सलमलत माफय त गने व्यवस्था लमिाइने र आयोिनाको कायायन्वयन, 

अननगमन तथा मूलयाड्ढनमा िनसहभालगता सनलनशित हनने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

 सरोकारवािाहरुको सहभालगताको सनलनशित गनयको िालग अलभमनशखकरण गोष्ठी आदर्द 
काययिम संचािन गररनेछ । 

 सहभालगतािाई ब्यवहारमा ब्यापक रुपमा िागू गरी अथयपूणय बनाइनेछ । 

 आयोिनामा िनताको प्रत्यक्ष सहभालगता र स्वालमत्व कायम गनयको िालग आयोिनाको 
छनौट गर्दाय िनताको माग र आवश्यकताको आिारमा गररनेछ । 

 आयोिनाको छनौट गर्दाय स्थानीय िनतासंग माग र आवश्यकतावारे छिफि गरी माग 
संकिन गररनेछ । वडाहरुिाई माग संकिनमा सविय बनाइनेछ । 

 योिना तिनयमा र कायायन्वयन गर्दाय स्थानीय बनवद्धशिवी, ववषय ववज्ञ, अननभवी, पेिाववद्, 

सीमान्तकृत तथा िोपोन्मनख समनर्दाय, मवहिा, बािबालिका, र्दलित, यनवा, अलपसंख्यक, अपाङ्गता 
भएका व्यश्, िेष्ठ नागररक िगायतका सरोकारवािहरुको अलिकतम सहभालगता गराइनेछ 
। 

 िनताको आवश्यकता, िनसहभालगता, िागत, प्रलतफि आदर्द पक्षको ववचार गरी योिनाहरुको 
प्राथलमकता लनिायरण गरी कायायन्वयन योग्य उपयन्  योिना छनौट गररनेछ । 

 छनोट गररने योिनामा िनसहभालगता हनने कन रा सनलनशित गररनेछ ।  

 

४. िनसहभालगता प्रवद्धयन मनख्य शिम्मेवारी लनवायशचत पर्दालिकारी र प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हननछे 
। 

५.  िनसहभालगता प्रवद्धयन गने काययको अननगमन शिलिा समन्वय सलमलत र सभािे गनेछ । 

 

१८.२  सावयिलनक िवाफरे्दवहता 

   १.  सावयिलनक िवाफरे्दवहता प्रवद्धयन गनय रे्दहायका नीलत अविम्वन गररनछे ।  

 ;j{;fwf/0f tyf ;/f]sf/jfnfsf] ;/f]sf/ ;Djf]wg ug{ ;fj{hlgs ;'g'jfO{ tyf u'gf;f] Joj:yfkg uररनेछ . 

 सावयिलनक सेवा प्रवाहिाई पारर्दिी, उत्तरर्दायी र िबाफरे्दही बनाउन सामाशिक परीक्षण र 
सावयिलनक परीक्षण संचािन गररनेछ । 

 २.  सावयिलनक िवाफरे्दवहता प्रवद्धयन गने सम्बन्िमा रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन्छन ्। 

 प्रर्दान गरेको सेवा सम्वन्िमा कानननिे  तोकेबमोशिम सावयिलनक सनननवाई नगररने । 

 सेवाग्राहीको  गननासाको उशचत व्यवस्थापन र सम्वोिन नगररने । 

 कानून बमोशिम सामाशिक परीक्षण र सावयिलनक परीक्षण काययिम संचािन नगररने । 

 काययिम गरे पलन औपचाररकतामा सीलमत रहन सनने । 

३.  सावयिलनक िवाफरे्दवहता प्रवद्धयन गनय  रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनछे । 



 

 

 सामाशिक परीक्षण, सावयिलनक परीक्षणिस्ता काययिम अलनवायय रुपमा गने गराउन ेकानून 
व्यवस्था गररनछे । 

 कानून बमोशिम सो सम्बन्िी लनरे्दशियका तिनयमा गने र प्रयोगमा लयाई काययिम संचािन गने 
ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 यस्ता काययिमहरु सञ्चािन गरे पलछ सो सम्वन्िी अलभिेख राख्न े र प्रलतवेर्दन तयार गने 
व्यवस्था लमिाइनछे ।  

 सामाशिक परीक्षण तथा सावयिलनक परीक्षणको आवलिक रुपमा अननगमन गने व्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

 पालिकािे सेवाग्राही तथा सरोकारवािाको सरोकार सम्वोिन गनय कानननमा तोवकए बमोशिम 
सावयिलनक सनननवाईको ब्यवस्था गररनेछ । 

 कायायियको सेवाको गनणस्तर, प्रभावकारीता र कमयचारीको काम कारवाही सम्वन्िमा 
सेवाग्राहीको गननासो सनन्न उिनरी पेवटकार वेभसाइटर टेलिफोन मध्ये कन नै पलन माध्यमवाट 
गनय सनने ब्यवस्था  गररनछे ।  

 गननासो सनने्न शिम्मेवार अलिकारी तोकी गननासो प्राप्त भएको लमलतिे चौबीस घन्टालभर गननासो 
व्यवस्थापनका िालग सनझाव सवहत प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत समक्ष पेि गने ब्यवस्था 
गररनेछ ।  

 प्राप्त गननासाहरुको अलभिेखाकंन गने ब्यवस्था लमिाई लनशित समयलभर कायय टनग्यांउने वा 
कारवाही गने ब्यवस्था गररनछे । 

 गननासा व्यवस्थापनबारे अननगमन गने ब्यवस्था समेत लमिाइनेछ । 

 

४. सावयिलनक िवाफरे्दवहता प्रवद्धयन मनख्य शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हननछे । 

५. सावयिलनक िवाफरे्दवहता प्रवद्धयन गने काययको अननगमन शिलिा समन्वय सलमलत र सभािे गनेछ । 

 

 

 

 

 

पररच्छेर्द: १९ 
िेखापरीक्षण तथा बेरुिू फर्छ्यौट सम्बन्िी लनयन्रण 

 

१९.१ आन्तररक िेखापरीक्षण 

१.  आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 आलथयक कारोवारको आन्तररक िेखापरीक्षण गराइनछे । 

 कायायियबाट अशन्तम िेखापरीक्षण हननन अगावै आन्तररक िेखापरीक्षणबाट लनस्केका बेरुिन सम्बन्िमा 
आवश्यक कारवाही गरी बेरुिन फर्छ्यौट गररनछे । 



 

 

१.  आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ । 

 आन्तररक िेखापरीक्षणको िालग आवश्यक संरचना र िनिश्को ब्यवस्था नगररने । 

 सबै लनकाय र कारोवारको आन्तररक िेखापरीक्षण नगराउने  । 

 आन्तररक िेखापरीक्षणबाट लनस्केका बेरुिन  अशन्तम िेखापरीक्षण अशघ फर्छ्यौट नगररने । 

३.  आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बन्िमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 आन्तररक िेखापरीक्षणको िालग आवश्यक संरचना र िनिश्को व्यवस्था गररनेछ ।  

 आन्तररक िेखापरीक्षकको व्यवस्था नहनँर्दासम्म को.िे.लन.का.िाई अननरोि गरी आन्तररक 
िेखापरीक्षण गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 सवै लनकायको ववलनयोिन, रािस्व, िरौटी र सञ्चािनमा रहेका सवै कोषहरुको आयव्ययको 
आन्तररक िेखापरीक्षण लनयलमत रुपमा गराइनेछ ।  

 आन्तररक िेखापरीक्षकवाट सम्बशन्ित कानून वा लनरे्दशिकामा तोवकएको ववलि बमोशिम आलथयक 
कारोवारको आन्तररक िेखापरीक्षण गने गराइनेछ ।  

 आन्तररक िेखापरीक्षकिाई िेखापरीक्षणको सवयमान्य लसद्धान्त अननसार स्वतन्र रुपमा िेखापरीक्षण 
गरी प्रलतवेर्दन दर्दन सनने वातावरण लमिाइनेछ । 

 आन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतवेर्दनमा समावेि भएका वेरुिनको िगत राख्न ेब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 आन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतवेर्दन अशन्तम िेखापरीक्षकिाई उपिब्ि गराइनेछ ।  

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे आफू मातहत लनकायको आन्तररक िेखापरीक्षण समयमै भए वा 
नभएको िाँच गरी आन्तररक िेखापरीक्षण नगराउने उपर कानून बमोशिम कारवाहीको िालग पेि 
गररनेछ । 

 आन्तररक िेखापरीक्षणबाट लनस्केका बेरुिन सम्वन्िमा आवश्यक कारवाही गरी अशन्तम 
िेखापरीक्षण हनननभन्र्दा अगावै फर्छ्यौट गने गराइनेछ ।  

 वविेष कारण परी अशन्तम िेखापरीक्षण हनननअशघ बेरुिन फर्छ्यौट गनय नसवकने अवस्था परेमा 
फर्छ्यौट हनन नसकेको स्पि कारण खनिाई अशन्तम िेखापरीक्षक समक्ष िानकारी गराइनेछ । 

 आन्तररक िेखापरीक्षणबाट औलंयाईएका बेरुिनको सम्बन्िमा कानून बमोशिमको म्यार्दलभर 
लनयलमत वा असूि उपर सम्वन्िी कारवाही गरी बेरुिन फर्छ्यौटको िालग िवाफ तथा प्रमाण पेि 
गररनेछ ।  

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे मातहत लनकायको आन्तररक िेखापरीक्षणवाट कायम भएको बेरुि ू
समयमै फछयौट नगने शिम्मेवार अलिकारीिाई प्रचलित ऐन लनयम बमोशिम कारबाही गनय 
लसफाररस गररनेछ । 

४ आन्तररक िेखापरीक्षण गराउन ेमनख्य शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हननछे । 

५  महानगरपालिका प्रमनखिे गराउन ेआन्तररक िेखापरीक्षण काययको अननगमन गनेछ । 

 

१९.२  अशन्तम िेखापरीक्षण 



 

 

१. २  अशन्तम िेखापरीक्षण सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 िेखापरीक्षणकोिालग िेखापरीक्षकबाट माग भएको आवश्यक ववत्तीय वववरण, कागिात र 
प्रलतवेर्दनहरु  उपिब्ि गराइनेछ । 

 िेखापरीक्षण सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग गररनेछ । 

२. अशन्तम िेखापरीक्षण सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ 

 सवै आलथयक कारोवारको अशन्तम िेखापरीक्षण नगराउन े

 िेखापरीक्षक समक्ष आवश्यक ववत्तीय वववरण, कागिात एवम ्प्रलतवेर्दनहरु  उपिब्ि नगराइने । 

 िेखापरीक्षण सम्पन्न गराउन प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतबाट आवश्यक सहयोग नहनने । 

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत िेखापरीक्षण समय र िेखापरीक्षण बैठकमा अननपशस्थत रहने  . 

 

३.  अशन्तम िेखापरीक्षण सम्बन्िमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 प्रत्येक आलथयक वषय समाप्त भए पिात ववलनयोिन, रािस्व, िरौटी तथा अन्य कोषको कानून बमोशिम 
महािेखापरीक्षकको कायायियवाट खवटएका िेखापरीक्षकबाट अशन्तम िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

 बिेटमा समावेि भएका वैरे्दशिक सहायता अन्तगयत प्राप्त भएको सवै प्रकारको नगर्दी सहायता रकम 
ववत्तीय वववरणमा समावेि गरी महािेखापरीक्षकको कायायियवाट िेखापरीक्षण गराइनछे ।  

 वस्तनगत सहायता प्राप्त भएकोमा मािसामानको मूलय खनिाई आलथयक वववरणमा सम्बशन्ित कागिात 
पेि गरी िेखापरीक्षण गराइनेछ । 

 आलथयक कारोवारसँग सम्बशन्ित िेखा, ववत्तीय वववरण र कागिात एवम ् प्रलतवेर्दनहरु तयार गरी 
अशन्तम िेखापरीक्षणको िालग पेि गररनेछ ।  

 अशन्तम िेखापरीक्षणको िममा उपिब्ि गराउनन पने ववत्तीय वववरण र प्रलतवेर्दनहरु सामान्यतया 
रे्दहाय बमोशिम रहेका छनः् 

 ववलनयोिन, रािश्व, िरौटी, अन्य कोष कारोवारको ववत्तीय वववरणहरु, 

 आन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतवेर्दन, 

 खचयको फाँटवारी (म.िे.प.फा.नं.२१०), 

 वैंक नगर्दी वकताव र वैंक स्टेटमेण्टहरु, 
 पेश्कीको मास्केवारी (म.िे.प.फा.नं.२११),  

 बैक वहसाव लमिान वववरण (म.िे.प.फा.नं. २१२), 

 भ न् ानी दर्दन बाँकीको कच्चावारी (म.िे.प. फा.नं.२२१), 

 फर्छ्यौट हनन बाँकी बेरुिनको वववरण, 

 शिन्सी लनरीक्षण प्रलतवेर्दन, 

 िेखापरीक्षणको लसिलसिामा माग भएको िननसनकै प्रश्नको िवाफ एवम ् िेखा, वववरण, कागिात, 

िानकारी उपिब्ि गराउने शिम्मेवारी बहन गररनेछ ।  



 

 

 तोवकएको म्यार्दलभर  िेखापरीक्षणको प्रश्नको िवाफ वा माग भएको वववरण वा कागिात पेि गनय 
नसवकन े भएमा कारण सवहत म्यार्द थपको िालग अननरोि गरी िेखापरीक्षकद्वारा दर्दइएको थप 
समयलभर पेि गररनेछ ।  

 िेखापरीक्षणवाट माग भएको िेखा, कागिात वा िानकारी पेि गनय नसकेको कारणवाट कायम 
भएको बेरुिन वा कैवफयत वा िररवाना प्रलत सम्बशन्ित अलिकृत वा कमयचारी नै शिम्मेवार हननेछ । 

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृत, आलथयक िाखा प्रमनख तथा कमयचारी िेखापरीक्षणको अवलिमा आफ्नो 
काययस्थिमा उपशस्थलत भई िेखापरीक्षण सम्पन्न गनय गराउन आवश्यक सहयोग गररनछे ।  

 िेखापरीक्षणको लसिलसिामा िेखापरीक्षकद्वारा आयोिना हनने आरम्भ बैठक तथा बवहगयमन बैठकमा 
अलनवायय रुपमा उपशस्थत भई िानकारी दर्दने र ववषय स्पि पाररनेछ ।  

 िेखापरीक्षणको लसिलसिामा िेखापरीक्षण टोिीिे कन नै काययको स्थिगत अविोकनको िालग अननरोि 
गरेमा सो समेतको प्रवन्ि गररनेछ । 

४  अशन्तम िेखापरीक्षण गराउन ेमनख्य शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको हननछे । 

५  महानगरपालिका प्रमनखिे गराउन ेअशन्तम िेखापरीक्षण काययको अननगमन गनेछ । 

 

 

१९.३  सम्परीक्षण तथा बेरुिन फर्छ्यौट 

१.  सम्परीक्षण तथा बेरुिन फर्छ्यौट सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 िेखापरीक्षण हनरँ्दा औलंयाइएको बेरुिन छिफि एवम ्फर्छ्यौटको  िालग सभामा पेि गररनेछ । 

२.  सम्परीक्षण तथा बेरुिन फर्छ्यौट सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ 

 प्रयायप्त प्रमाणववना सभाबाट बेरुिन फर्छ्यौट हनने । 

 म.िे.प. बाट बेरुिन फर्छ्यौटको िगत कट्टा नहनन े

 सम्बशन्ित कमयचारीिे बेरुिन फर्छ्यौटको कायय नगने । 

 आलथयक कारोवारमा संिग्न  अलिकारीबाट कानून बमोशिम  बेरुिन फर्छ्यौटको  शिम्मेवारी लनवायह 
नहनने । 

६. सम्परीक्षण तथा बेरुिन फर्छ्यौट सम्बन्िमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे िेखापरीक्षण हनँर्दा औलंयाइएको बेरुिन फर्छ्यौटको शिम्मेवारी बहन गननय 
पनेछ । 

 बेरुिन फर्छ्यौटको िालग कायय योिना वनाई कायय गररनछे ।  

 िेखा उत्तरर्दायी अलिकृतिे महािेखापरीक्षकको कायायियबाट िेखापरीक्षण हनँर्दा औलंयाइएको बेरुिन 
सम्बन्िमा तोकेको म्यार्दलभर बेरुिन िवाफ वा फर्छ्यौट वा सम्परीक्षण गराउने ब्यवस्था लमिाइनछे 
। 

प्रचलित कानून अननसार प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे िेखापरीक्षण प्रलतवेर्दनमा औलंयाएको बेरुिन 
फर्छ्यौटको लनम्न उत्तरर्दावयत्व बहन गनेछ 



 

 

 बेरुिन असनि फर्छ्यौट तथा लनयलमत गररनेछ ।  

 असूि गननयपने तथा लतननय बनझाउनन पने बेरुिनको हकमा कारोवारमा संिग्न पर्दालिकारीसँग आवश्यक 
वववरण वा स्पिीकरण लिई फर्छ्यौट गररनेछ । 

 िानिान वा िापरवाहीसाथ कारोवार गरी हानी नोनसानी भएको रे्दशखएमा त्यस्तो रकम शिम्मेवार 
ब्यश्वाट असनि गररनछे । 

 िेखापरीक्षण हनँर्दा सरकारी नगर्दी वा शिन्सी मािसामानको िगत राख्न छनट भएको वा सरकारी हानी 
नोनसानी भएको भने्न सूचना प्राप्त भएमा त्यस्तो हानी नोनसानी भएको रकम असूि गरी कसूरको 
मारा अननसार कानून बमोशिम कारबाही गने वा कारवाहीको लसफाररस गररनेछ । 

 असूि उपर गननयपने र लतननय बनझाउनन पने भनी औलंयाइएका बेरुिन बाहेक प्रचलित कानून बमोशिम 
रीतसम्म नपनगेको तर सरकारी नगर्दी शिन्सीको हानी नोनसानी नभएको बेरुिनको हकमा खचय 
लनयलमत गराउन अलिकार प्राप्त अलिकारी समक्ष पेि गररनेछ । 

 कानूनको रीत नपनगी अलनयलमत भएको तर िाँचवनझ गर्दाय सरकारी हानी नोनसानी नभएको भनी ठहर 
भएको बेरुिन सम्वन्िमा लनयलमत गराई फर्छ्यौट गनय प्रचलित कानून बमोशिम आवश्यक स्वीकृलत 
लिइनेछ । 

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे बेरुिन लनयलमत गने सम्वन्िमा कन नै कायायिय वा अलिकारी वा 
सम्बशन्ित व्यश्सँग बनझ्न आवश्यक भएका बनझी मार लनयलमतको प्रविया अशघ वढाउनेछ । 

 पेश्की बेरुिनको हकमा पेश्की लिने सम्बशन्ितबाट फछयौट गररनेछ ।  

 महािेखापरीक्षकको वावषयक प्रलतवेर्दनमा औलंयाइएका बेरुिनहरूको सम्बन्िमा नगर सभामा  
सम्परीक्षण गराई िगत कट्टाका िालग महािेखापरीक्षकको कायायियमा पठाइनेछ । 

 बेरुिन फछयौटको गने गराउने काययमा िेखापरीक्षण सलमलतिाई सविय बनाइनेछ । 

४ सम्परीक्षण तथा बेरुिन फर्छ्यौट  गराउन ेमनख्य शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतकव हननछे । 

५ महानगरपालिका प्रमनखिे सम्परीक्षण तथा बेरुिन फर्छ्यौट   गने गराउन ेकाययको अननगमन गनेछ । 

  

 

१९.४  वेरुिकूो िगत र प्रगलत वववरण 

१.  वेरुिकूो िगत र प्रगलत वववरण सम्बन्िमा रे्दहायको नीलत अविम्वन गररनछे । 

 बेरुिनको िगत अध्यावलिक रुपमा  राख्न ेव्यवस्था लमिाइनेछ । 

 बेरुिन फर्छ्यौटको प्रगलत वववरण आवलिक रुपमा तयार गरी सभामा पेि  गररनेछ ।  

 कारोवारमा संिग्न पर्दालिकारीिे शिम्मेवारीबाट अिग हनरँ्दा बेरुिन फर्छ्यौटको वववरण बरबनझारथ 
गने व्यवस्था गररनेछ  । 

२.  वेरुिकूो िगत र प्रगलत वववरण सम्बन्िमा  रे्दहायका िोशखमहरु रहन सनन ेरे्दशखन्छ 

 बेरुिनको िगत नराशखने एवम ्अध्यावलिक नगररने । 

 बेरुिन फर्छ्यौटको प्रगलत वववरण तोवकएको ढाँचा र समयमा तयार नगररने । 



 

 

 बेरुिन फर्छ्यौट नगरी रमाना वा अवकाि लिनसनने । 

 शिम्मेवारीबाट अिग हनँर्दा बरबनझारथ नगने  । 

३.  वेरुिकूो िगत र प्रगलत वववरण सम्बन्िमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनछे । 

 िेखापरीक्षण प्रलतवेर्दनमा औलंयाएका बेरुिन र बेरुिन फर्छ्यौटको िगत राख्न ेव्यवस्था गररनेछ ।  

 आन्तररक तथा अशन्तम िेखापरीक्षणको बेरुिनको िगत अिग अिग राशखनेछ ।  

 िेखापरीक्षणवाट कायम भएको चािू वषयको र ववगत वषयको फर्छ्यौट भएको र फलछयन बाँकी बेरुिू 
रकम समेत खनिाई मालसक, अिय वावषयक, वावषयक प्रगलत प्रलतवेर्दन तयार गररनछे ।  

 बेरुिू फर्छ्यौटको प्रगलत वववरण तोवकएको ढाँचा र समयमा तयार गररनछे । 

 प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे बेरुिू फर्छ्यौटको प्रगलत वववरण गनगर सभामा पेि गरी छिफि 
गराई आवश्यक लनणयय र लनरे्दिन कायायन्वयन गनेछ । 

 बेरुिनको िगत राख्न ेकायय सूचनाप्रववलि प्रणािीमा आिाररत वनाइनछे । 

 कारोवारमा संिग्न पर्दालिकारी सरुवा, बढनवा वा अन्य कारणिे शिम्मेवारीबाट अिग हनँर्दा बेरुिन 
फर्छ्यौट गराएर मार रमाना दर्दइनेछ ।  

 तत्कािै बेरुिन फर्छ्यौट गनय गराउन नसवकने हकमा सम्बशन्ित ब्यश्वाट िेखापरीक्षणवाट 
रे्दशखएका कैवफयत सम्वन्िमा िवाफ प्रलतविया लिएर मार रमाना दर्दइनेछ ।   

 साववकका शिम्मेवार अलिकारी र आलथयक कारोवारमा संिग्न पर्दालिकारी बेरुिन फर्छ्यौट नहनरैँ्द 
सरुवा, बढनवा वा अन्य कारणिे कायायियमा नरहने भएमा बेरुिन फर्छ्यौट सम्बन्िी कागिात 
हािको शिम्मेवार व्यश्िाई हस्तान्तरण गरी हािको अलिकारीिे शिम्मेवारी बहन गनेछ । 

३ वेरुिकूो िगत र प्रगलत वववरण तयार गने गराउन ेमनख्य शिम्मेवारी प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतको 
हननछे । 

४  महानगरपालिका प्रमनखिे वेरुिकूो िगत र प्रगलत तयार गने गराउन ेकाययको अननगमन गनेछ । 

  

पररच्छेर्द: २० 
आन्तररक लनयन्रण प्रणािीको अननगमन सम्बन्िी व्यवस्था 

२०.१ आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमन सलमलत 

आन्तररक लनयन्रण प्रणािीिाई प्रभावकारी कायायन्वयन गरी आलथयक कारोवार सम्वन्िी िोशखमको न्यूनीकरण 
गनय प्रचलित काननन तथा अन्तरायविय असि अभ्यास बमोशिम अननगमनको ब्यवस्था गनय   पालिकामा रे्दहाय 
बमोिमको पर्दालिकारीहरु रहेको आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमन सलमलत रहनेछः–  

क) प्रमनख           संयोिक                                  

ख) उपप्रमनख          सर्दस्य    

ग) सनिासन सलमलतको अध्यक्ष       सर्दस्य   



 

 

घ) काययपालिकाको सर्दस्यमध्ये १ िना मवहिा सवहत र प्रमनख लनवायशचत भएको रािनीलतक र्दि भन्र्दा अन्य 
र्दिको १ िना सर्दस्य गरी काययपालिकािे तोकेका  २ िना  सर्दस्य 

ङ) प्रमनख, आलथयक प्रिासन िाखा  सर्दस्य                           

च) आन्तररक िेखापरीक्षक                 सर्दस्य सशचव 

२०.२ बैठकमा आमन्रण गनय सनन े

सलमलतको संयोिकिे आवश्य्ाननसार अन्य पर्दालिकारी एवम ् ववज्ञिाई सलमलतको बैठकमा आमन्रण गनय 
सननेछ । 

२०.३ आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमन सलमलतिे प्रलतवेर्दन पेि गननयपने 

आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमन  सलमलतिे रे्दहायका ववषयमा लनयलमत रुपमा अननगमन गरी सनिार 
गननयपने रे्दशखएका ववषयमा आफ्नो सनझाव सवहत रैमालसक रुपमा काययपालिकामा प्रलतवेर्दन पेि गननयपने छः 

क) आन्तररक लनयन्रण प्रणािीको कायायन्वयन अवस्था, 

ख) ववत्तीय िोशखम न्यूनीकरण गनय गररएको प्रवन्ि,  

ग) तयार भएका ववत्तीय वववरणको ववश्वसनीयता,  

घ) बेरुिन फर्छ्यौटको प्रगलत,  

ङ) नीलत, कानून, मापर्दण्डको पररपािना,  

च) कायायियवाट सम्पादर्दत काययको र्दक्षता एवम ्प्रभावकाररता, 

छ) लनकायगत अन्तरसम्वन्ि र समन्वय,  

ि) र्दण्ड र पनरस्कार नीलतको पयायप्तता, 

झ) सलमलतिे आवश्यक रे्दखेका अन्य ववषयहरु । 

२०.४  वडास्तरीय आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमन सलमलतः  

वडा कायायियबाट सञ्चािन हनने ववकास लनमायण तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी भए नभएको अननगमन गनय वडा 
तहमा रे्दहाय वमोशिमको वडा स्तरीय आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमन सलमलत रहने छः    

क) वडाध्यक्ष                                  संयोिक                                

ख) मवहिा वडासर्दस्य १ िना   सर्दस्य    

ग)  वडासशचव                               सर्दस्य सशचव  



 

 

सलमलतको संयोिकिे आवश्यकताननसार अन्य पर्दालिकारी एवम ् ववज्ञिाई सलमलतको बैठकमा आमन्रण गनय 
सननेछ । 

२०.५ वडास्तरीय आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमन सलमलतिे आफूिे सम्पार्दन गरेको कायय र सनिारका 
ववषयमा आवश्यक सनझावसवहतको प्रलतवेर्दन दै्वमालसकरुपमा आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमन 
सलमलतसमक्ष पेि गननयपनेछ । यसरी प्राप्त भएको प्रलतवेर्दनमा उलिेख भएका ववषयहरु मध्ये आन्तररक 
लनयन्रण प्रणािी अननगमन  सलमलतिे उशचत ठहर याएका ववषयहरु आफ्नो प्रलतवेर्दनमा समावेि गनेछ । 

वडास्तरीय आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमन  सलमलतिे अननगमन गर्दाय रे्दहायका ववषयमा केशन्रत 
हनन नपनेछः 

क) आन्तररक लनयन्रण प्रणािीको कायायन्वयन अवस्था, 

ख) ववत्तीय िोशखम न्यूनीकरण गनय गररएको प्रवन्ि,  

ग) बेरुिन फर्छ्यौटको प्रगलत,  

घ) नीलत, कानून, मापर्दण्डको पररपािना,  

ङ) कायायियवाट सम्पादर्दत काययको र्दक्षता एवम ्प्रभावकाररता, 

च) लनकायगत अन्तरसम्वन्ि र समन्वय,  

छ) र्दण्ड र पनरस्कार नीलतको पयायप्तता, 

ि) सलमलतिे आवश्यक रे्दखेका अन्य ववषयहरु । 

आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमनका िालग प्रयोग गररने ढाँचा अननसूची (२) मा तोवकए बमोशिम हननेछ 
। 

२०.६ आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमन सलमलतको बैठक सम्बन्िी व्यवस्था 

 आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमन सलमलतको बैठक संयोिकिे बोिाउनेछ । 

 यस्तो बैठक एक आलथयक वषयमा कशम्तमा चार पटक बस्नेछ साथै एक बैठक र अको बैठकबीचको 
समय तीन मवहनाभन्र्दा बढी नहनने गरी आयोिना गननयपनेछ । 

 वडास्तरीय आन्तररक लनयन्रण प्रणािी अननगमन सलमलतको बैठक दै्वमालसक रुपमा बस्नेछ । 

 सलमलतको लनणयय सवयसम्मलतको आिारमा हननेछ । 

 सवयसम्मलत कायम हनन नसकेमा बहनमतद्वारा सलमलतको लनणयय हननेछ । 

 सलमलतको लनणयय संयोिकिे प्रमाशणत गनेछ । 

 बैठकको लनणयय पनशस्तका तयार गरी सनरशक्षत राख्न,े प्रलतवेर्दन गने र सलमलतको लनणयय कायायन्वयनका 
िालग समन्वय गने शिम्मेवारी सर्दस्य— सशचवको हननेछ । 

२१.  आन्तररक लनयन्रण प्रणािी सम्बन्िी तालिम र क्षमता ववकास 



 

 

 आन्तररक लनयन्रण प्रणािीको कायायन्वयनको िालग पर्दालिकारी एवम ् कमयचारीहरुको क्षमता 
ववकासका िालग आवश्यक तालिमको व्यवस्था गररनेछ । 

 यो प्रणािी कायायन्वयनको िालग सूचना एवम ् तथ्याङ्क सङ्किन, ववश्लषेण एवम ् प्रलतवेर्दनको लनलमत्त 
सूचना प्रववलिको प्रयोग गनय सवकनछे ।  

 तालिम र क्षमता ववकास आवश्यक स्रोत वावषयक काययिम तथा बिेटमा समावेि गने र्दावयत्व 
काययपालिकाको हननछे 

 महानगरपालिकािे यस काययका िालग अन्य संस्था वा लनकायको सहयोग समेत प्राप्त गनय सननेछ । 

२२. आन्तररक लनयन्रण प्रणािी कायययोिनाको ढाचँा  

महानगरपालिकािे रे्दहाय बमोशिमको ढाँचामा आन्तररक लनयन्रण प्रणािी कायययोिना तयार गरी सो को यस 
लनरे्दशिकामा उलिेख भए बमोशिम आवलिक अननगमन गने व्यवस्था लमिाउनन पनेछ । 

(क) लनकायको नाम र ठेगाना 

(ख) लनकायको मूि उद्देश्य  

लस .नं  कृयाकिापको 
वववरण 

अन्तरलनहीत 
िोशखमहरु 

 

लनयन्रणका 
कृयाकिाप र  
प्रकृया 

शिम्मेवार 
व्यश् वा 
लनकाय 

संचार र 
समन्वय 

अननगमन एवं 
मूलयांकन 

१ .०१  यस खण्डमा 
मूि उद्देश्य 
हालसि गनय 
संचािन गररने 
प्रमनख 
कृयाकिापहरु 
उलिेख गने 

१. 

२. 

३. 

यस खण्डमा 
संचािन गररने 
प्रत्येक प्रमनख 
कृयाकिापहरुमा 
अन्तरलनहीत 
िोशखमहरु 
उलिेख गने 

१.१ 

१.२ 

२.१ 

२.२ 

पवहचान गररएका 
हरेक िोशखमहरुका 
िालग के कस्ता 
लनयन्रण उपायहरु 
हनन सनछन ्सो 
उलिेख गने । 

१.१.१ 

१.१.२ 

१.२.१ 

१.२.२ 

२.२.१ 

२.२.२ 

   

       

       

       

नोट यो ढाँचामा लनकायगत कामको प्रकृलत अननरुप आवश्यक महिहरु  थपघट गनय सवकनछे । 

२३. थपघट र हेरफेरः   यस लनरे्दशिकाको कायायन्वयनको िममा कन नै बािा अवरोि र अस्पिता भएमा 
त्यस्तो बािा अडचन फन काउने प्रयोिनका िालग काययपालिकािे यस लनरे्दशिकामा आवश्यकता अननसार थपघट, 
व्याख्या, संिोिन वा हेरफेर गनय सननेछ ।  



 

 

२४. प्रचलित कानून बमोशिम हनन:े   यस लनरे्दशिकाको कन नै प्राविान प्रचलित कानून बमोशिम एवम ्स्थानीय 
सरकार सञ्चािन  ऐन, २०७४ संग बाशझएमा बाशझएको हर्दसम्म अमान्य हननेछ । 

  

  



 

 

अननसूची 
आन्तररक लनयन्रण अननगमन परीक्षण सूची  

(क) अननगमन गरेको कायायिय/वडा कायायिय/आयोिनाको नामः  .............................       

(ख) अननगमन गरेको लमलतः...............     

(ग) अननगमन गने पर्दालिकारी/सलमलत ................ 
 

ि.सं. सूचकहरुको वववरण 

१ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी अध्ययन गरेको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन 

 गरेको भए अध्ययन गरेको लमलत........................... 
२ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन प्रलतवेर्दन स्वीकृत गरेको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन 

 गरेको भए स्वीकृत लमलत........................... 
३ कायायियिे सबै पर्दहरूको काम, कतयव्य, उत्तरर्दावयत्व, अलिकार स्पि रुपमा उलिेख गरेको कायय 

वववरण तयार गरी कमयचारीिाई उपिव्ि गराइएको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                ग) आशंिक छ 

 कायय वववरण उपिव्ि गररएको र आशंिक गरेको भए, पनिी गने कागिात 
......................................... 

  

४ कायायिय कमयचारीको हाशिरी लनयन्रण ब्यवस्था िागू गरेको र काम वविषेिे बावहर िाँर्दा पनशस्तका 
राख्न ेगरेको  छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन 

 गरेको भए सो कन रा प निी गने पनशस्तका........................................ 
५ कायायियिे पररसरलभर सवैिे रे्दख्न ेउपयन्  ठाउँमा नागररक बडापर राखेको छ/छैन ?  बडापरमा 

महानगरपालिकािे प्रर्दान गने सवै सेवा सम्बन्िी ब्यहोराहरु खनिाएको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                 ग) आशंिक छ 

 नागररक बडापर राखेको स्थान र ब्यहोरा अविोकन गरेको प्रमाण सम्बन्िी 
ब्यहोरा.....................................  

६ कायायियिे सेवा दरं्दर्दा सेवाग्राहीप्रलत रे्दहाय बमोशिमको र्दावयत्व र सेवा व्यवस्थापन गने कायय गरेको 
छ/छैन? 

क) छ                        ख) छैन                  ग) आशंिक मार गरेको 
क) सूचनापाटी र हेलप डेस्क वा सोिपनछ काउन्टरको व्यवस्था छ/छैन... ........ 



 

 

ख) पवहिो आउने सेवाग्राहीिाई पवहिो सेवा दर्दने ब्यवस्था िागू गरेको छ/छैन... ........ 
ग) उिनरी पेटीका वा गननासो राख्न ेब्यवस्था छ/छैन... ........ 

७ महत्वपूणय लनणयय तथा सूचना सरोकारवािािाई वेभसाइट माफय त िानकारी गराउने ब्यवस्था गरेको 
छ/छैन ? 

क) ऐन, कानून, मापर्दण्ड, बिेट तथा काययिम, सभा र काययपालिकाका लनणयय तथा प्रगलत प्रलतवेर्दन 
राख्न ेगरेको । 

ख) ऐन, कानून, मापर्दण्ड, बिेट तथा काययिम मार राख्न ेगरेको । 

ग) उशलिशखत लनणयय तथा सूचना आशंिक मार राख्न ेगरेको । 

८ महानगरपालिकािे न्याय लनरोपण गने कायय तोवकएको अवलि लभर गने गरेको छ/छैन ? 

क) पूणय रुपमा गने गरेको छ ।                ख) आशंिक रुपमा गने गरेको छ ।                  
ग) गरेको छैन            

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
९ महानगरपालिकािे सामाशिक सनरक्षा भत्ता तोकेको समय र माध्यमबाट ववतरण गने ब्यवस्था 

लमिाएको  छ/छैन ? 

क) छ                                          ख) आशंिक छ                        
ग)  छैन 

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
१० महानगरपालिकािे उपिब्ि गराउने ववलभन्न वकलसमका सेवाहरु लनयलमत रुपमा उपिब्ि गराउन 

सम्वशन्ित पर्दालिकारीको अननपशस्थलतमा वैकशलपक ब्यवस्था लमिाएको  छ/छैन ? 

क) छ                                          ख) आशंिक छ                        
ग)  छैन 

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
११ भवनको ननसा पास गनय िाग्ने समय लनिायरण गरी सोको पािना गने ब्यवस्था गरेको  छ/छैन ? 

क) छ                                    ख) आशंिक छ                        ग)  
छैन 

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
१२ प्रमनख प्रिासकीय अलिकृतिे कायायिय र अन्तगयतको प्रत्येक आलथयक वषयमा कम्तीमा एक पटक 

आफैिे वा आफूिे अशख्तयार सनम्पेको कमयचारीद्वारा अलनवायय रुपमा लनरीक्षण गरेको वा गराएको  
छ/छैन ? 

क) छ                                    ख) आशंिक छ                        ग)  
छैन 

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 



 

 

१३ संकिन गरेको रािश्व रकम तोवकएको समयमा बैङ्कमा र्दाशखिा गने प्रणािी वा व्यवस्था िागू गरेको  
छ/छैन ? 

क) छ                                 ख) आशंिक छ                        ग)  
छैन 

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
१४ आलथयक वषयको रािश्व वहसाव र बैंक वववरणवीच वहसाव लभडान गरी लमिान गरेको  छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन 

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
१५ ववकास योिनाको बिेट तथा काययिम तिनयमा गर्दाय तोवकए बमोशिम योिनाहरु प्राथलमकीकरण गने 

ब्यवस्था िागू गरेको  छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                  ग) आशंिक मार गरेको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

१६ वावषयक बिेट तथा काययिम तिनयमा गर्दाय तोवकए बमोशिम सरोकारवािाहरुको सहभालगता  गने 
ब्यवस्था गरेको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                  ग)  आशंिक मार गरेको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

१७ अलिकार प्राप्त अलिकारीवाट मार खचय गने आरे्दि दर्दने र खचय स्वीकृलत गने ब्यवस्था िागू गरेको 
छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                  ग)  आशंिक मार गरेको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

१८ सवारी सािन ममयत तथा ईन्िन खचयको िगवनक राख्न ेगरेको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                  ग) आशंिक मार गरेको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

१९ तालिम, सेलमनार, गोष्ठी, आदर्द सम्बन्िी खचयगर्दाय िागत अननमान स्वीकृत गने र भ न् ानी गननय अशघ 
प्रलतवेर्दन पेि गने व्यवस्था  छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                  ग) आशंिक मार गरेको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

२० ववकास लनमायण सम्वन्िी काययको सम्झौतामा तोवकए बमोशिम सरोकारवािाहरुको िागत 
सहभालगताको रकम वा श्रमर्दान ब्यहोररएको छ/छैन ?  

क) छ                        ख) छैन                  ग) आशंिक मार गरेको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

 



 

 

२१ खचय िेख्र्दा कानून वमोशिम िरौटी, पेश्की र कर कट्टी गरेर मार भ न् ानी दर्दएको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                  ग) आशंिक मार गरेको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

२२ पेश्की दरं्दर्दा पेश्की आवश्यकताको िाँच गरी सोको आिारमा आवश्यक रकम मार पेश्की दर्दने 
ब्यवस्था गरेको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                  ग) आशंिक मार गरेको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

२३ पेश्की दर्दएको रकम तोवकएको समयलभर फर्छ्यौट नगरी पेश्की बाँकी राखेको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                  ग) आशंिक मार गरेको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

२४ लनयलमत रुपमा बैंक स्टेटमेण्ट प्राप्त गरी बैक वहसाव र कायायिय वहसावसँग लभडान एवम ्समायोिन 
गरेको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन 

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
२५ कमयचारीको तिवी प्रलतवेर्दन पाररत भएको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन 

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
२६ खररर्द एकाइको गठन र खररर्द सम्वन्िी काययका िालग शिम्मेवार कमयचारी तोकेको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                   ग) आशंिक मार गरेको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

२७ खररर्द कानून बमोशिम वावषयक खररर्द योिना तथा खररर्द गनरुयोिना तोकेको ढाँचामा तयार गरेको 
छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                  ग) आशंिक मार गरेको             
घ) वनाउन नपने                   

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
२८ आलथयक वषयको बिेटिे नखाम्ने गरी र्दावयत्व लसियना गरेको छ/छैन ? 

क) छ                                   ख) छैन 

 छैन भन ेआलथयक वषयको भ न् ानी दर्दन बाँकीको वववरण वा भ न् ानी दर्दन बाँकी वविहरु 
परीक्षण गर्दाय रे्दशखएको ब्यहोरा..................... 

 

२९ ववपद् ब्यवस्थापन सलमलत, वडास्तरीय ववपद् ब्यवस्थापन सलमलतहरु गठन गरेको र सो सलमलतहरु 
वियािीि रहेको छ/छैन ? 



 

 

क) छ                    ख) छैन           ग) आशंिक मार गरेको 
 छ/आशंिक छ भने सो पनिी गने गठनको लनणयय र बैठक बसेको माइन्यूट परीक्षणवाट 

रे्दशखएको ब्यहोरा.............   

३० ववपद् ब्यवस्थापन गनयमा प्रयोग हनने वारुणयन्र, एम्वनिेन्स र उपकरण उशचत ममयत सम्भार गरी चािू 
हाितमा राखेको छ/छैन? 

क) छ                    ख) छैन           ग) आशंिक मार गरेको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

३१ वषयमा कम्तीमा एक पटक शिन्सी सामान तथा सम्पशत्तको लनरीक्षण गराई प्रलतवेर्दन तयार गरेको 
छ/छैन ? 

क) छ                                    ख) छैन 

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
३२ आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको घर, िग्गा तथा पती ऐिानी र सावयिलनक िग्गा एवम ्पूिँीगत सम्पशत्तको 

हानी नोनसानी नहनने गरी अध्यावलिक  िगत राखी संरक्षणको ब्यवस्था गरेको छ/छैन ? 

क) छ                      ख) छैन                       ग) आशंिक मार गरको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

३३ ववलनयोिन, रािस्व, िरौटी, शिन्सी र अन्य आम्र्दानी खचयको िेखा महािेखा परीक्षकको कायायियबाट 
स्वीकृत ढाँचामा राखेको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन               ग) आशंिक मार राखेको 
 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 

३४ आलथयक कारोवारको आन्तररक िेखापरीक्षण गनय आन्तररक िेखापरीक्षकको व्यवस्था गरी लनयलमत 
रुपमा िेखापरीक्षण गराएको छ/छैन ? 

क) छ                      ख) छैन                             ग) आशंिक मार 
गराएको  

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
३५ ववलनयोिन, रािश्व, िरौटी र अन्य कोषको अशन्तम िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकको कायायियवाट 

गराएको छ/छैन ? 

क) छ                        ख) छैन                           ग) आशंिक मार 
गराएको 

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
३६ ववलनयोिन, रािश्व, िरौटी र अन्य कोषको वावषयक ववत्तीय वववरण तयार गरेको र तोकेको समयलभर 

को.िे.लन.का.र अन्य सम्बशन्ित लनकायमा पठाएको छ/छैन ? 

   क) छ                        ख) छैन                ग) आशंिक मार पठाएको  



 

 

 

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
३७ अशन्तम िेखापरीक्षण प्रलतवेर्दनमा औलंयाइएको बेरुिनका सम्बन्िमा पैंतीस दर्दनलभर कायायियको 

िवाफ पेि गरेको छ/छैन? 

क) छ                         ख) छैन                ग) आशंिक मार दर्दएको  

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
३८ आन्तररक तथा अशन्तम िेखापरीक्षणवाट कायम भएको बेरुिनको िगत राख्न ेतथा िगत अध्यावलिक 

गने ब्यवस्था गरेको छ/छैन ? 

क) छ                         ख) छैन                ग) आशंिक मार दर्दएको  

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
३९ िेखापरीक्षणवाट हानीनोनसानी वा वहनालमना भएको भनी िगत कायम भएको बेरुिनको सम्वन्िमा 

सम्बशन्ितवाट कानून बमोशिम समयमा नै असूि गरी फर्छ्यौट गरेको छ/छैन ? 

क) छ                         ख) छैन                ग) आशंिक गरेको     घ) िागू 
नहनने  

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 
४० कोष कट्टी, िरौटी र करकट्टी गरेको रकम समयमै बैंक र्दाशखिा गने गरेको छ/छैन ? 

क) छ                         ख) छैन                ग) आशंिक गरेको  

 अवस्था पनिी गने संशक्षप्त व्यहोरा........................................................... 


