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प्रस्तावना: यस  मसुीकोट नगरपालिकाबाट  सम्पादन  गररने  कायय  लमतब्ययी,  

प्रभावकारी,  लनयलमतता  र काययदक्षतापूर्य  ढंगबाट सम्पादन  गनय,  ववत्तीय  

प्रलतवेदन प्रर्ािीिाई  ववश्वसनीय  बनाउन  तथा  प्रचलित  कानून  बमोजिम  
काययसम्पादन  गनय आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी  तयार  गरी  कायायन्वयन  

गनुयपने  भएको  र  आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी  तयार  गदाय  मसुीकोट 
नगरपालिकाको  कामको  प्रकृलत अनरुुप  लनयन्रर्को  वातावरर्,  िोजिम  

क्षेरको  पविचान, लनयन्रर्का  गलतववलि, सूचनाको  आदान  प्रदान,  अनगुमन  
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तथा  मूलयांकन िस्ता  लबषयिाई  समेटन ु पने  भएकोिे  स्थानीय  सरकार 
सञ्चािन  ऐन, २०७४ को  दफा  ७८  एवम  स्थानीय  तिको  आन्तररक  

लनयन्रर्  प्रर्ािी  तिुयमा  ददग्दर्यन , २०७८  बमोजिम यो  लनदेजर्का  तिुयमा 
गररएको  छ । 

१.१ संजक्षप्त  नाम  र  प्रारम्भ 

(क) यस  लनदेजर्काको नाम “मसुीकोट नगरपालिकाको  आन्तररक  लनयन्रर् 

प्रर्ािी  लनदेजर्का,  २०७८” रिेको  छ । 

(ि) यो  लनदेजर्का  मसुीकोट नगरपालिकाको  काययपालिकाबाट  स्वीकृत  भई 
रािपरमा प्रकार्न भएको लमलत देजि  िागू  िनुेछ । 

१.२ पररभाषा  वव षय  वा  प्रसङ्गिे  अको  अथय  निागेमा  यस  लनदेजर् कामा 

(क) “ अलिकार प्राप्त अलिकारी ”  भन्नािे  नगरपालिकामा  िागू  िनुे प्रचलित  

ऐन  लनयमाविी बमोजिम  कुनै  कायय  गनय  अलिकार प्राप्त  अलिकारी  
सम्झन ु पछय । 

(ि)  “ प्रमिु ” भन्ना िे  नगरपालिकाको  प्रमिुिाई  सम्झन ु पछय । 

(ग)  “ अजन्तम  िेिापरीक्षर् ” भन्नािे नेपािको संवविानको  िारा २४१, 

िेिापरीक्षर्  ऐन २०७५ को  दफा ३  र स्थानीय  सरकार  सञ्चािन  

ऐन २०७४ को  दफा  ७७  बमोजिम मिािेिा परीक्षकको  
कायायियबाट  िनुे िेिापरीक्षर्  सम्झन ु पदयछ । 

(घ)  “ आन्तररक  लनयन्रर् ” भन्नािे  लनकायिे  आफ्नो  उद्देश्य  प्राप्तीको  िालग  

कायय सञ्चािनमा  िनु े िोजि मिरुको   पवि चान  र  लत नको  सम्वोन्िन  

गने  काययिाई  सम्झन ु पदयछ । 
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(ङ)  “ आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी ” भन्नािे  आन्तररक  लनयन्रर्  काययिाई  

ब्यवजस्थत  गनय   लनमायर्  गररएको प्रर्ािीिाई  सम्झन ुपदयछ । 

(च)  “आन्तररक  िेिापरीक्षर्”  भन्नािे  नगरपालिकाको  तोवकएको  आन्तररक  

िेिापरीक्षर् र्ािा  वा  उक्त र्ािाका  कमयचारीबाट  िनुे  िेिा  तथा  
अन्य  कारोवार  र  सो  संग  सम्वजन्ित कागिात  एवं प्रवियाको  

िांच,  परीक्षर्,  ववश्लषेर्को  कायय  सम्झन ु पदयछ । 

(छ)  “एक ति  मालथको अलिकारी”  भन्नािे  वडा  सजचव  वा  र्ािा प्रमिुको  
िकमा  प्रमिु प्रर्ासकीय  अलिकृत,  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतको  

िकमा  नगरपालिकाको  प्रमिु र नगरपालिकाको  प्रमिुको  िकमा 
नगर  काययपालिका  सम्झन ु पछय । 

(ि)  “ऐन ” भन्ना िे  नगरपालि कामा  िागू  भएको  प्रचलित  ऐन  सम्झन ु पछय 
। 

(झ)  “काययपालि का”  भन्ना िे  नगर  काययपालि का  सम्झन ु पछय । 

(ञ)  “कायाय िय”  भन्ना िे  नगरपालि काको  काययपालि काको  कायाय िय  

सम्झन ु पछय । 

(ट)  “कायायिय प्रमिु” भन्ना िे  नगरपालिकाको  प्रमूि  प्रर्ासकीय  अलिकृतको  

रुपमा काम  गने प्रर्ासकीय प्रमिु  वा  सो काम  गनय  तोवकएको  
पदालिकारी  वा  ब्यजक्त  सम्झन ु पदयछ । 

(ठ)  “कोष”  भन्नािे  नगरपालिकाको  स्थानीय  सजञ्चत  कोष  सम्झन ुपछय  र  

सो  र्ब्दिे कानून बमोजि म  स्थापना  भएका  अन्य  स्थानीय  कोषिाई  

समेत  िनाउँछ । 
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(ड)  “कोष तथा िेिा लनयन्रक  कायायिय”  भन्नािे  मिािेिा  लनयन्रक  
कायायिय  अन्तगयतको  जि लिा  जस्थत  कोष तथा  िेिा  लनयन्रक  

कायायिय  सम्झन ु पछय । 

(ढ)  “जिम्मेवार व्यजक्त”  भन्नािे  स्थानीय  सरकार  सञ्चािन  ऐन  २०७४  

बमोजिम  कायय सञ्चािन  गने,  जिम्मा लिन,े िचय गने, िेिा राख्न,े प्रलतवेदन 

गने, आन्तररक वा  अजन्तम िेिापरीक्षर्  गराई  बेरुि ु  फछयौट  गने 
गराउन,े सरकारी  नगदी  जिन्सी  असिु  उपर  गने  गराउने  तथा  

दाजि िा  गने  वा  गराउन े कतयव्य  भएको ब्यजक्त संम्झन ु पछय । 

(र्)  “िोजिम”  भन्नािे  लनकायको  उद्देश्य  प्राप्तीिाई  वािा पयुायउन  सक्ने  
कुनै  विियाकिाप वा  घटना  िनुसक्ने संम्भा वनािाई  बझुाउंदछ । 

(त)  “प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत” भन्नािे  स्थानीय  सरकार  सञ्चािन  ऐन, 

२०७४  को  दफा ८४  वमोजि मको प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत  

सम्झन ु पछय । 

(थ) “मन्रािय”  भन्नािे नेपाि सरकारको  सङ्घीय  मालमिा  तथा  सामान्य  

प्रर्ासन  मन्रािय सम्झन ु पदयछ । 

(द)  “वव भागीय  प्रमिु”  भन्नािे  नगरपालिकाको  प्रमिुिाई  सम्झन ु पछय । 

(ि)  “ववत्तीय उत्तरदावयत्व”  भन्नािे  ववत्त  सम्वन्िी  प्रलतफिमा  सिुार  गनय,  
ववत्तीय  अनरु्ासन,  पारदजर्यता तथा िवाफदेविता  कायम गनय  बिन  
गनुयपने  जिम्मेवारी,  िवाफदेविता  तथा  सोबाट  प्रप्त िनुे  प्रलत फि 
प्रलतको उत्तरदावयत्व  तथा  पररपािना  सम्झन ु पछय । 

(न)  “ववत्तीय  वववरर्”  भन्नािे  स्थानीय  तिको  िालग  स्वी कृत  भएको कुनै  

लनजित  अवलिमा  भएको  आलथयक कारोवारको  समविगत  जस्थलत  
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दर्ायउन े उद्दशे्यिे  र्ीषयक  समेत िलुन े गरी  तयार  गररएको  वववरर्  
सम्झनपुछय  र सो  र्व्दिे  कारोवारको  जस्थलत  दर्ायउन े  गरी  
र्ीषयकका  आिारमा  वनाइएको  बिेट  अनमुान,  लनकार्ा, िचय, 
आम्दानी, दाजििा  र  बाँकी  रकम  समेत  ििुाइएको  प्राप्ती  र  भकु्ता 
नी  वव वरर्  र  सोसँग सम्वजन्ित  िेिा, वटप्पर्ी  र  ििुासा  समेतिाई  
िनाउँछ । 

(प)  “वेरुि“ु  भन्नािे  प्रचलित  कानून  बमोजिम  पयुायउन ु पने  रीत  नपयुायई  
कारोवार  गरेको  वा  राख्न ुपने  िेिा नरािेको  तथा  अलनयलमत  वा  

वेमनुालसब  तररकािे  आलथयक कारोवार  गरेको  भनी िे िापरीक्षर्  गदाय 
औलया इएको  वा  ठियायइको  कारोवार  सम्झन ु पदयछ । 

(फ)  “संपरीक्षर्”  भन्नािे  आन्तररक  वा अजन्तम िेिापरीक्षर्  प्रलतवेदनमा  

औिंयाइएको बेरुिकुो सम्बन्िमा पेर्िनु आएका स्पिीकरर् वा प्रलतविया 
साथ संिग्न प्रमार् तथा कागिातको  आिारमा  गररने  फछ्र्यौ ट 
सम्वन्िी  काययिाई  सम्झन ु पछय । 

 

१.३ आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािीको उद्धशे्य :- मसुीकोट नगरपालिकािे  
देिायको  उद्धेश्य प्रालप्तको  िालग  आन्तररक लनयन्र र्  प्रर्ािीको  
तिुयमा  गरेको  छ, 

 कायय  सञ्चािनिाई  व्यवजस्थत,  लसिलसिाबद्ध  र  लनयलमत  गनुय, 
 स्रोतसािन तथा  सम्पजत्तको  उपयोगमा  लनयलमतता,  लमतव्यवयता, 

काययदक्षता  र प्रभावकाररता  लयाउन,ु 

 प्रचलित  ऐन,  लनयम  िगायतका  कानूनी  ब्यवस्था  तथा  
काययववलिको  पररपािना  गराउन,ु 
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 स्रोत  सािन  तथा  सम्पजत्तको  अपब्यय,  दरुुपयोग  र  िानी  नोक्सा 
नी  िनुबाट  रोक्न,ु 

 ववत्ती य  वव वरर्को  वव श्वसनीयता,  गरु्स्तररयता  र  प्रभावकाररता  
अलभवृवद्ध  गनुय, 

  ववत्तीय  जिम्मेवारी  तथा  अनरु्ासन  कायम  गरी  ववत्तीय  पारदजर्यता  
र  िवाफदेिी  प्रवद्धयन  गनुय 

१.४ आन्तररक लनयन्रर् प्रर्ािी कायायन्वयनका आिारः नगरपालिकािे  
आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािीको  तिुयमा गदाय  देिायका  नीलतगत  एवम ् 
कानूनी  व्यवस्थािरुिाई आिारको  रुपमा  लि एकोछ, । 

(क) नेपािको  संवविान 

(ि)  स्थानीय  सरकार  संचािन  ऐन, २०७४ 

 (ग) सावयिलनक  िररद  ऐन, २०६३  र  पालि काको  सावयिलनक  िररद  

लनयमाविी 

(घ) सूचनाको  िक  सम्बन्िी  ऐन, २०६४ र  सूचनाको  िक  सम्बन्िी  

लनयमाविी, २०६५ 

(ङ) िेिापरीक्षर्  ऐन, २०७५ 

(च) कमयचारी  समायोिन  ऐन, २०७५ 

(छ) भ्रिाचार  लनवारर्  ऐन, २०५९ 

(ि) संघ  प्रदेर्  र  स्थानीय  ति  समन्वय  तथा  अन्तरसम्बन्ि  ऐन, २०७७  
एवम ्  संघ प्रदेर्  र  स्थानीय  ति  समन्वय तथा  अन्तरसम्बन्ि  
लनयमाविी, २०७७ 

(झ) मिािेिा  परीक्षकद्वारा  स्वी कृत  फारामिरु  (म.िे.प. फारामिरु) 
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(ञ) सरकारी  कारोवार  लनदेजर्का, २०७६ 

(ट) एकीकृत  आलथयक  संकेत  तथा बगीकरर्  र  व्याख्या , २०७४  (दोश्रो 
पररमाियन  सवित) 

(ठ) स्थानीय  तिको  वावषयक  योिना  तथा  बिेट  तिुयमा  ददग्दर्यन , २०७५ 

(ड) स्थानीय तिमा बिेट तिुयमा कायायन्वयन, आलथयक  ब्यवस्थापन  तथा  
सम्पजत्त  िस्तान्तरर्  सम्बन्िी लनदेजर्का,  २०७४ 

(ढ) स्थानीय  तिको  िेिापरीक्षर्  मागयदर्यन,  २०७४ 

(र्) नगरपालिकाको  रािश्व  सिुार  कायययोिना  तिुयमा  ददग्दर्यन, २०७६ 

(त) नगरपालिका  वव पद ब्यवस्थापन  कोष  (सञ्चा िन)  काययववलि , २०७५ 

 (थ) नगर काययपालिका (काययसम्पा दन) लन यमाविी, २०७४ 

(द) स्थानीय  सजञ्च त  कोष  ब्यवस्थापन  प्रर्ािी  (सरु) 

(ि) आन्तररक  लनयन्रर् प्रर्ािी सम्बन्िी  अन्य  लनकायका  प्रचलित  राविय  

एवम ्अन्तराविय  अभ्या सिरु 

१.५ आन्तररक  लन यन्र र्  प्रर्ािीका  क्षरे : 

नगरपालि काको  आन्तररक  लनयन्र र्  प्रर्ािीमा  देिायको  ववषय  क्षेर िरु  

समेवटएको  छ 

(क) संगठनात्मक  संरचना,  िनर्जक्त  व्यवस्थापन  तथा  नैलतक  आचरर्  
लनयन्रर् 

(ि) सरु्ासन,  सेवा  प्रवाि  र  प्रर्ासलनक  काययको  लनयन्रर् 

(ग) सूचना  तथा  संञ्चा र,  अलभिेिीकरर्  र  प्रलतवेदन  सम्वन्िी  लनयन्रर् 
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(घ) सूचना  तथा  संञ्चा र,  अलभिेिीकरर्  र  प्रलत वेदन  सम्वन्िी  लनयन्रर् 

(ड) लनरीक्षर्,  सपुरीवेक्षर्  र  अनगुमन  तथा  मूलयाकंन 

(च) रािश्व  तथा  प्राप्त  िनुपुने  विसावको  लनयन्रर् 

(छ) बिेट  तथा  काययिम  तिुयमा  स्वीकृलत ,  लनकार्ा  र  रकमान्त र  

लनयन्रर् 

(ि) बिेट  िचय  तथा  पेश्कीको  लनयन्रर् 

(झ) बैक  िाता  संञ्चािन,  विसाव  लभडान,  भकु्तानी  लनयन्रर् 

(ञ) अनदुान  प्राप्ती  तथा  उपयोग  सम्वन्िी  लनयन्रर् 

(ट) प्रर्ासलनक  िचय,  तिव  तथा  सवुव िा  र  सवारी  सािन  तथा  
उपकरर्को  उपयोग 

(ठ) िररद  काययको  लनयन्रर्, मािसामान  िररद,  लनमायर्  कायय  तथा  सेवा  
िररद 

(ड) प्रलतवद्धता  िचय  तथा  भकु्तानी  ददन  बांकी  विसाव  सम्वन्िी  लनयन्रर् 

(ढ) आकजस्मक  तथा  दैवी  प्रकोपको  अवस्थाको  िचय  लनयन्रर् 

(र्) सम्पजत्त तथा  जि न्सी  व्यवस्थापन  सम्वन्िी  लनयन्रर् 

(त) िरौटी  कारोवार  तथा  कोष  सञ्चािनको  लनयन्रर् 

(थ) िेिाकंन  तथा  िेिा  सफ्टवेयरको  सञ्चािन  र  ववत्ती य  प्रलतवेदन  
सम्वन्िी  लनयन्रर् 

(द) िनसिभालगता  र  सावयिलनक  िवाफदेवि ता 
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(ि) िेिापरीक्षर्  तथा  बेरुि ु फछ्र्यौ ट  सम्वन्िी  लनयन्रर् 

२. संगठनात्मक  संरचना ,  िनर्जक्त  व्यव स्था पन  एवम ् नैलतकता  र  आचार 
संविता 

२.१ संगठनात्मक  संरचना 

१. सङ्गठनात्मक  संरचना  लनमाय र्  गदाय  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ 

। 

 सङ्गठनात्मक  संरचना  लनमायर्  गदाय  नगरपालिकाको  उद्देश्य  
पररपूलतय  िनुे  गरी  लनमायर् गररने  छ । 

२. सङ्गठनात्मक  संरचना  लनमाय र्  गदाय  मखु्य  रुपमा  देिायका  िोजिमिरु  
रिन  सक्नेछन ्

 सङ्गठनात्मक  संरचना  तयार  गदाय  काययबोझ  र  आयको  ववश्लषेर्  
नगरी  बोजझिो  संरचना तयार  िनु सक्न े

 व्यजक्तगत  स्वाथय  र  सम्वन्िको  आिारमा  सङ्गठन  संरचना  तयार  
िनु सक्न े

 सङ्गठनको  उद्देश्य  पूलतयको  िालग आवश्यक  पूर्य  संरचना  तयार  
निनु सक्न े

 सङ्गठन  तथा  व्यवस्थापन  सवेक्षर्  प्रलतवेदन  सभाबाट  स्वीकृत  
नगरी  कायायन्वयन  िनु सक्ने 

३. सङ्गठनात्मक  संरचना  लनमायर्  गदाय  देिायका  प्रकृया  अपनाइनछे । 

 नगरपालिकाको  सङ्गठन  संरचना  तथा  दरवन्दी को  अध्ययन  गदाय  

आफ्नो  काययबोझ  र रािस्व  क्षमता  समेतिाई  वव श्लषेर्  गरी  
सङ्गठन  तथा  व्यवस्थापन  सभेक्षर्  गररनेछ । 

 प्रर्ासलनक  िचयको  सीमापािना  िनु ेगरी  संगठन  संरचना  स्वी कृत  
गररनेछ । 
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 सङ्गठन  तथा  व्यवस्थापन  सभेक्षर्  गराउँदा  ववषयगत  र्ािा  र  
वडा  कायायिय  सवितको पूर्यसङ्गठन  संरचना  सिभालगतामूिक  

ववलिबाट  तयार  गररनेछ । 

 सङ्गठन  तथा  व्यवस्थापन  सभेक्षर्  गदाय  सङ्घीय  र  प्रदेर्  कानून  
तथा  मापदण्डको पािना गररनेछ । 

 सङ्गठन  तथा  व्यवस्थापन  सवेक्षर्  प्रलतवेदन  सभाबाट  अलनवायय  
रुपमा  स्वीकृत गराइनेछ । 

४. सङ्गठनात्मक  संरचना  लनमायर्को  मखु्य  जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  

अलिकृत  र काययपालिकाको  िनुेछ । 

५. स्वीकृत  सङ्गठन  संरचना  सावयिलनक  गरी  मन्रािय  र  प्रदेर्  मखु्य  

मन्री  तथा  मजन्र पररषद्को कायाय ियमा  पठाइन ेछ । 

६. जिलिा  समन्वय  सलमलत  तथा  स्थानीय  तिको  सरु्ासन  सलमलतबाट  

सङ्गठनात्मक संरचना लनमायर्  काययको  अनगुमन  गराइनछे । 

 

२.२ िनर्जक्त  व्यवस्था पन 

१. सङ्गठनात्मक  संरचना  लनमायर्  गदाय  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ 

। 

 स्वीकृ त  दरवन्दी को  ररक्त  पदमा  पररपलतूय  गररनेछ । 

 कमयचारीको  योग्यता,  क्षमता  र  रुचीको  आिारमा  पदस्थापन  

गररनेछ । 

 प्रचलित  काननू  ववपररत  कमयचारी  कािमा  राजिने  छैन । 

 काययसम्पादनमा  आिाररत  भई  प्रोत्सािन,  परुस्का र  तथा  दण्डको  
ब्यवस्था  िाग ुगररनेछ । 

२. ि नर्जक्त  व्यव स्थापन  गदाय  देिायका  िोजिमिरु  िनु सक्नेछ 
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 िनर्जक्त  व्यवस्थापन  योिना  तयार  नगररने 
 प्रदेर्  िोक सेवा  आयोगमा  ररक्तपद  माग  नगने । 

 दरबन्दी  नभएको  स्थानमा  कानूनमा  व्यवस्था  भएभन्दा  बढी  
अवलिको  कमयचारी कािमा राख्न े

 कमयचारीको  योग्यता,  क्षमता र  रुजच  बारे  िानकारी  नरािी  
पदस्थापन  गररन े। 

 सम्पकय   सम्बन्ि  र  आस्थाको  आिारमा  कमय चारीको  पदस्थापना  

िनुे । 

३. िनर्जक्त  व्यव स्था पन  तथा  पदपूलतय  गदाय  देिायका  प्रकृयािरु  अपनाउन ु 
पनेछ । 

 िनर्जक्त  व्यवस्थापन  योिना  तयार ग ररनेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतको  पद  ररक्त  भए  तत्कािै  सङ्घीय  

मालमिा  तथा  सामान्य 

 प्रर्ासन  मन्राियमा  अनरुोि  गररनेछ । 

 प्रदेर्  िोक सेवा  आयोगमा  पदपूलतय को  िालग  समयमै  अनरुोि  
गरी  पठाइनेछ । 

 कमयचारीिरुको  पदस्थापन  गदाय  रै्जक्षक  योग्यता,  तालिम,  अनभुव  
आददिाई दृविगत गरी उपयकु्त  व्यजक्त  उपयकु्त  स्थानमा  पदस्थापन  
गररनेछ । 

 कमयचारी  लनयजुक्त  वा  पदस्थापन  गदाय  अलनवायय  रुपमा  
काययवववरर्  ददन े व्यवस्था गररनेछ । 

 स्वी कृत  दरबन्दी को  पदमा  मार  कानूनमा  भएको  ब्यवस्था  

बमोजिम  समय  तोकी 
 कमयचारीिाई  कािमा  िटाइनेछ । 
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४. पदपूलतय  तथा  िनर्जक्त  व्यव स्थापन  गने  प्रमिु  दावयत्व  प्रमिु  

प्रर्ासकीय  अलिकृत  र काययपालिकाको  िनुेछ । यस  सम्बन्िी  प्रमिु  

वियाकिापिरु  र  वववरर्  अद्यावलिक गरी  वेवसाइटमा  राजि नेछ । 

५. पदपूलतय  तथा  िनर्जक्त  व्यव स्थापन  सम्बन्िी  प्रमिु  

वियाकिापकािरुको  अनगुमन  र मूलया ङ्कन  सरु्ासन  सलमलतिे  गनेछ 

। 

२.३ नैलतकता  र  आचार संविताका 

१. नैलतकता  र  आचार संविताका  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ 

 पदालिकारीको  आचार संविता  र  कमयचारीको  पेर्ागत  आचार 
संविता  तयार  गरी उलिङ्घनको  अवस्थामा  कानून  बमोजिम  

कारवािी  गररनेछ । 

२. नैलतकता  र  आचार संविता  पािनाका  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  

रिन  सक्नेछन ्  । 

 स्थानीय  तिका  पदालिकारी  र  कमयचारीिरुको  आचार संविता  

तयार  नगररन े। 

 स्वी कृत  भएको  आचार संविता  िागू  नगररने । 

 आचरर्  पािनाको  अनगुमन  गने  संयन्र  स्थापना  नगररने । 

 आचरर्  उलिङ्घन  भएता  पलन  कारवािी  निनु े। 

३. नैलतकता  र  आचार संविता  पािनाका  सम्बन्िमा  देिायका  प्रकृयािरु  

अपना इनछे । 

 पदालिकारीको  आचार संविता  स्वीकृत  गराई  वेभसाइट  माफय त  

सावयिलनक  गररनेछ । 
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 पदालिकारीिे  आफ्नो  सम्पजत्त  वववरर्  सावयिलनक  गनुयपनेछ । 

 आचार संविता  पररपािनाको  अवस्था  मूलया ङ्कनका  सूचकिरु  समेत  

तयार  गररनेछ । 

 पदालिकारी  र  िनर्जक्तिाई  आचारसंविता  पािना  गने  प्रलतवद्धता  
परमा  िस्ताक्षर  गने गराउने  र  सोको  अलभिेि  राख्न े ब्यबस्था  
समेत  लमिाइनेछ । 

 लनिी  स्वाथय गाँलसएको  ववषयसँग  सम्बजन्ित लनर्ययमा  सिभागी  

निनु े व्यवस्था  लमिाइनेछ । 

 आचरर्िरु  उलिङ्घन  गरे,  नगरेको  सम्वन्िमा  िाँचबझु  तथा  

अनगुमन  गनय  सरु्ासन सलमलतिे  अनगुमन  गने  व्यवस्था  

लमिाइनेछ । 

 आचरर्  उलिङ्घन  सम्वन्िी  गनुासा  वा  उिरुीिरु  उिरुी  
पेटीका/अन्य  ववद्यतुीय माध्यमबाट  िानकारी  प्राप्त  गरी  सूचना  वा  

पषृ्ठपोषर्  गने  ब्यवस्था  लमिाइनेछ । 

 आचार संविता  उलिंघन  सम्वन्िी  अलभिेि  रािी  प्रचलित  कानून  
बमोजिम  कारवािी गने गराउने  ब्यवस्था  गररनेछ । 

 तेस्रो  पक्ष  वा  सावयिलनक  सनुवुाइ  माफय त  आचार संविताको  
वावषयक  अनगुमन  गने व्यवस्था लमिाइनछे । 

४. स्वी कृत  आचारसंविता  तथा  तेस्रो  पक्षबाट  भएको  अनगुमनको  प्रलतवेदन  

वेबसाइटमा राजिनेछ । 

५. सरु्ासन  सलमलतिे  आचारसंविता  कायायन्वयन  सम्बन्िमा  आवश्यक  अनगुमन  

गरी लनदेर्न  ददनछे । 

३. सेवा  प्रवाि  र  प्रर्ासलनक  लनर्यय  प्रकृया 

३.१ सेवा  प्रवाि 
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१. सेवा  प्रवाि  सम्बन्िी  व्यवस्था  लमिाउन  देिायका  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ । 

 सरु्ासनका  लनजम्त  प्रभावकारी  सेवा  प्रवािको  व्यवस्था  लम िाइन ेछ 

। 

२. सेवा  प्रवाि  प्रभावकारी  बनाउने  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  
सक्न े देजि न्छ । 

 आवश्यक  सूचना  सवितको  अद्यावलिक  नागररक  बडापर  सवैिे  

देख् न ेस्थानमा  नराजिन े। 

 कदठनाई  भोगेका  िास  वगयका  िनताको  घरदैिोमा  सेवा  
प्रवािको  व्यवस्था  नगररन े। 

 घमु्ती  सेवा  सगुम  र  सिि  ठाउँमा  मार  गररन  सक्न े

 सावयिलनक  उत्तरदावयत्व  अलभवृवद्ध  सम्बन्िी  कानूनी  व्यवस्था  

नगररन े

 सेवाको  समय  तथा  िागत  बढी  िाग्ने  वढिा ससु्ती ,  अनजुचत  

िेनदेन  िनु  सक्ने 
३. सेवा  प्रवाि  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  प्रकृयािरु  अविम्वन  गररन ेछ 

। 

 नागररक  बडापर  काययपालिकाको  कायायिय,  वडा  कायायिय  र  

ववषयगत  कायायियको पररसर  लभर  सवैिे  देख्न े उपयकु्त  स्थानमा  

राख्न े ब्यवस्था  लमिाइनेछ । 

 सम्भव  भएसम्म  लडजिटि  नागररक  बडापरको  व्यवस्था  गररनेछ 

। 

 नागररक  बडापरमा  क्षलतपूलतय  सम्वन्िी  ब्यवस्था  समेत  र्रुुवात  

गररनेछ । 

 सवै  प्रलत  जर्ि  व्यविार  गररनेछ । 
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 सेवा ग्रािी प्रलत  मयायददत  र  समान  व्यविार  गररनेछ । 

 सेवाग्रािीिाई  भेदभाव  नगरी  सेवा  प्रदान  गररनेछ । 

 सेवा  प्रवािको  मापदण्ड  र  काययववलि  तयार  गरी  पारदजर्यता  
कायम  गररनेछ । 

 घमु्ती  सेवा  सञ्चा िन  सम्बन्िी  कानूनी  व्यवस्था  गररनेछ । 

 कायायियबाट  टाढा  रिेका  समदुाय  वा  िनता, सेवा  प्राप्त  गनय 
कदठनाई  भोलगरिेका सेवाग्रािी, वपछलड एका  क्षेरको  वगय का  

सेवाग्रािीिाई  ववर्ेष  ध्यान  ददइनेछ । 

 घमु्ती  सेवा  वा  सूचना  प्रववलिको  प्रयोगबाट  सेवा प्रवािमा  सरि  

र  सिि पिुँचको व्यवस्था गररनेछ । 

 सावयिलनक  सम्पजत्तको  संरक्षर्  र  सम्वद्धयनमा  िोडददइनछे । 

 सामाजिक  परीक्षर् , सावयिलनक  परीक्षर्,  सावयिलनक  सनुवुाई  

िस्ता  सामाजिक उत्तरदावय त्व सम्वन्िी  औिार  अविम्वन  गनुयपने  
गरी  कानूनी  व्यवस्था  गररनेछ । 

 सामाजिक  परीक्षर्  तथा  सावयिलनक  परीक्षर्को  आवलिक  रुपमा  
अनगुमन  गने व्यवस्था लम िाइनेछ । 

 स्रोत  सािनको  उपिब्िता  र  कायय  प्रकृलत  सिुाउँदो  ववद्यतुीय  
सूचना  प्रववलिको  ववकास  गरी प्रयोग  गररनेछ । 

 सेवा  प्रवािको िालग  सङ्घीय  वा  प्रदेर्  मन्रा िायबाट  ववकास  
गरेको  उपयकु्त  प्रववलि भए प्रयोगमा  लया इनेछ । 

 प्रववलिको  माध्यमबाट  सेवा  प्रवाि  सम्वन्िी  तथ्या ङ्क  र  अलभिेि  
राजिनेछ । 

४. सेवा प्रवाििाई  प्रभावकारी  बनाउने  प्रमिु  दावयत्व  काययपालिकाको  

लनदेर्नमा  प्रमिु प्रर्ासकीय  अलिकृतको  िनुेछ । 

५. सेवा  प्रवाि  सम्बन्िी  मापदण्ड  नीलत  सूचना  रािपर  र  अन्य  काम  
कारबािी  वेब साइटमा रािी  सावयिलनक गररनेछ । 
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६. सरु्ासन  सलमलतिे  सेवा  प्रवाि  सम्बन्िमा  आवश्यक  अनगुमन  गरी  

लनदेर्न  ददनछे । 

३.२ प्रर्ासलनक  लनर्यय  प्रविया 

१. प्रर्ासलनक  लनर्यय  प्रविया  प्रभावकारी  बनाउन  देिायको  नीलत   
अविम्वन  गररनेछ । 

 सावयिलनक  सेवा  प्रवाििाई  लछटो  छररतो,  पारदर्ी ,  उत्तरदायी  र  
सूचना  प्रववलि  मैरी बनाइनछे । 

२.  प्रर्ासलनक  लनर्यय  प्रविया  संदभयमा  देिायका  िोजि मिरु  रिन  सक्ने  
देजि न्छ । 

 लनर्ययको  काययववलि,  समय  र  आिार  स्पि  नििुाई  स्वेच्छाचारी  

विसाविे  लनर्यय गररने । 

 लनर्ययको  आिार  तयार  नगरी  अलनयलमतता  र  सरकारी िानी  
नोक्सानी  िनु े गरी  लनर्यय गने । 

 काययिरुिाई  प्राथलमकताको  आिारमा  वगीकरर्  नगररन े। 

 पदालिकारी  र  कमयचारीिे  आफैिे  गनय  सक्न े  काम  नगरी  
जिम्मेवारी  पन्छाउने  तथा प्रर्ासलनक लनर्ययका  ति  बढी  िनुे । 

३. प्रर्ासलनक  लनर्यय  प्रविया  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  प्रकृयािरु  
अविम्वन  गररने छ । 

 लनर्यय  गदाय  प्रचलित  कानून  बमोजिमका  लनजित  काययववलि  
अपनाइनछे । 

 कानूनमा  तोवकए  बमोजिम  लनजित  समयावलि लभर  लनर्यय  गने  

गराइनेछ । 

 लनर्यय  गदाय  प्रचलित  कानून  बमोजिमको  आिार  वा  अन्य  आिार,  
पिुयाई  तथा  कारर् स्पि  ििुाउन े ब्यवस्था  िागू  गररनेछ । 
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 प्रमिु  र  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  लनर्ययको  उपयकु्तता वारे  
लनगरानी  र सपुररवेक्षर्  गररनेछ । 

 कामको  मित्व  अनसुार  वगीकरर्  गरी  काययफर्छ्यौट  गने  

समयावलि  तोक्ने  र  तोवकएको समय लभर  कायय  फर्छ्यौट  गनय  
मापदण्ड  बनाई  कायायन्वन  गररनेछ । 

 कायय  फर्छ्यौट  गने  समय  देिाय  बमोि म  गने  गराइनछे 

प्राथलमकता ब्यजक्त  आफैिे  फर्छ्यौट 

गने 

मालथलिो  तिमा  पेर् 

गरेकोमा  सो तििे  
फर्छ्यौट  गने 

तरुुन्त सोिी  ददन सोिी  ददन 

(कायाय िय  उठ्न े समय  परेमा  कायायिय  िलुना  साथ) 

अलत  िरुरी ३ दद न  लभ र  २ दद न  लभ र 

िरुरी ३  दद न  लभ र  २ दद न  लभ र 

 

सािारर् १० दद न  लभ र  ७ दद न  लभ र 

 

 

प्रत्येक  कमयचारीको  जिम्मेवारी  र काययसम्पादन  मापन गरी  मूलयाङ्कन  गने  
पद्धलतको ववकास  गररनेछ । 

 लनर्यय कतायिे  लनर्यय  कानूनमा  तोवकएको  र्तय  तथा  लनिायररत  
अवलिलभर  रिी  गरे नगरेको  अनगुमन  र  मूलयाङ्कन  गररनेछ । 
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 कानूनी  िवटिता  वा  दद्ववविा  भएको  ववषय  बािेक  मालथलिो  

पदालिकारी  वा  अलिकारी समक्ष  लनर्ययको  िालग  पेर्  गनय  नपने  
ब्यवस्था  लमिाइनेछ । 

४ प्रर्ासलनक  लनर्यय  प्रकृयािाई  प्रभावकारी  बनाउन े  मखु्य  जिम्मेवारी  
प्रमिु  प्रर्ासकीय अलिकृतको िनुेछ । 

५ प्रर्ासलनक  लनर्यय  प्रकृयािाई  प्रभावकारी  बनाउन े काययको  अनगुमन  
काययपालिकाको िनुेछ । 

४. सूचना  तथा  सञ्चार ,  अलभ िेिाङ्कन  र  प्रलतवेदन 

४.१ सूचना  तथा  सञ्चार 

१. सूचना  तथा  सञ्चार   प्रर्ािीको  उपयोग  संदभय मा  देिायका  नीलत  
अविम्वन  गररनेछ 

 कायायियको  काययसम्पादनमा  प्रभावकाररत  एवम ्  पारदजर्यता  
लयाउन  सूचना  तथा  सञ्चार प्रर्ािीको  उपयोगमा  िोड  ददइन ेछ । 

२. सूचना  तथा  सञ्चार  प्रर्ािीको  उपयोग  संदभय मा  देिायका  िोजिमिरु  

रिन  सक्न ेदेजि न्छ । 

 व्यवजस्थत सूचना  प्रर्ािीको  अभावमा  सम्बजन्ित  पक्षिरूिाई  
समयमा  उजचत  िानकारी उपिब्ि  गराउन  नसवकन े। 

 ववश्वसनीय सूचनाको  अभावमा  काम  कारवािीमा  प्रभावकाररता  
लयाउन  नसवक न े

 मित्वपूर्य  नीलत ,  लनदेर्न वारे  िानकारी  निनु  सक्न े। 

 वव द्यतुीय  सञ्चा र  माध्यम  (वेबसाइट)  बाट  सूचना  प्रवािन गररने । 

 सावयिलनक  मित्वका  लनर्यय  तथा  प्रलतवेदन  सवयसािारर्का  िालग  
सावयिलनक  निनु  सक्न े। 

 तथ्यमा  आिाररत  नभएका  र  अपूर्य  सूचना  प्रवाि  िनु  सक्न े। 
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 लनर्यय  तथा  सूचना  सावयिलनक  गदाय  वव द्यतुीय  माध्यम  प्रयोग  
नगररन े। 

३. सूचना  तथा  सञ्चार  प्रर्ािीको  उपयोगिाई प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  

प्रकृयािरु अविम्वन  गररन े छ । 

 प्रववलिमा  आिाररत  सूचना  प्रर्ािीिाई  कायायिय लभर  तथा  
मातितको  वडा  कायायिय वा एकाइिरुमा  समेत  लनयलमत  रुपमा  
िागू  गररनेछ । 

 मित्वपूर्य  नीलत ,  पररपर,  लनदेर्न,  आदेर्िरु  कायायियमा  तथा  
मातितका  वडा  र  इकाइिाई िानकारी  गराउन ु पदाय  ववद्यतुीय  
सञ्चा र  माध्यमबाट  प्रवाि  गररनेछ । 

 कायायियबाट  मातितसँग  सूचना  तथा  सञ्चा र  गदाय  तथा  मातितका  

वडा  र  इकाइबाट  कुनै प्रलत वेदन  प्राप्त  गदाय  वा  पराचार  गदाय  
ववद्यतुीय  सञ्चार  माध्यम  प्रयोग  गररनेछ । 

 सावयिलनक  सूचना  प्रवाि गदाय  ववद्यतुीय  सञ्चा र  पोटयि  (वेबसाइट)  

मा  राख्न े ब्यवस्था  लमिाइनछे । 

 सूचना  र  तथ्याड्क  कम्प्यू टरमा  व्यवजस्थत  गररनेछ । 

 सूचना  प्रववलि को  माध्यमबाट  सेवा  प्रवािको  पषृ्ठपोषर्  र  गनुासो  
व्यवस्थापन  गररनेछ । 

 आफ्नो  वेब पेि  लनमायर्  गरी  नागररक  बडापर,  कायय सञ्चा िन  काययववलि 

, सेवा  प्रवािसँग सम्बजन्ित  सूचनािरु  राजि न ेछ । 

 सूचना,  पररपर,  आदेर्,  तथ्या ङ्क  आदद  वेब साइटमा  राख्दा  अलिकार  प्राप्त  

अलिकारीबाट प्रमाजर्त  गराई  राजि नेछ । 

 सूचना  प्रववलिको  सञ्चािनको  िालग  उपयकु्त  िनर्जक्तको  व्यवस्था  
गररनेछ । 

 सूचना  प्रववलि  सम्बन्िी  िनचेतना  बढाउन  प्रचार  प्रसार  एवम ् 

अन्तरविया  गररनेछ । 
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 वव द्यतुीय  सञ्चार  माध्यम  (इमेि,  फ्या क्स  आदद )  माफय त  प्राप्त  िानकारी  
एवम ्  सूचनाको आिारमा  पलन  कारबािी  अजघ  बढाउने  व्यवस्था  लम 

िाइन ेछ । 

४. सावयिलन क  िानकारी  गराउन  सूचना  अलिकृत  र  प्रवक्ता  तोकी  जिम्मेवारी  
ददइनेछ । 

५. प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  सो  काययको  अनगुमन  गनेछ । 

४.२  अलभ िेिाङ्कन  (डकुमेण्टेर्न)  व्यव स्था 

१. अलभ िेिाङ्कन  (डकुमेण्टेर्न)  व्यवस्था  संदभयमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ । 

 कायाय ियको  मित्वपूर्य  नीलत ,  प्रलतवेदन,  लनर्यय  सम्बन्िी  कागिातको  
अलभिेिीकरर् व्यवजस्थत  गररनेछ । 

 कायायियिे  पदालिकारी  तथा  कमयचारीको  बैयजक्तक  वववरर्  तथा  
अलभिेििरु  सरुजक्षत  राख्न े ब्यवस्था  गररनेछ । 

२. अलभ  िेिाङ्कन  (डकुमेण्टेर्न)  व्यवस्था  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  

सक्ने देजिन्छ । 

 मित्वपूर्य   ववषय  र  कागिातिरु  अलभिेिीकरर्  गनय  उजचत  

ब्यवस्थान गररने  
 अलभिेिीकरर्  अस्पि , अपूर्य,  अप्रमाजर्त  र  अववश्वसनीय  िनु  सक्न े 

 बैयजक्तक  वववरर्  तथा  अलभिेििरु  व्यवजस्थत  निनु े। 

 अलभिेि न  रिेको   वा  िोिेको  समयमा  नपाइएका  कारर्  लनर्यय  

प्रवियामा  समस्या  एवम ् वढिाइ  िनुे । 

 प्रोफाइिमा  तयार  निनु े। 

३. अलभिेिाङ्कन  (डकुमेण्टेर्न)  व्यवस्था  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  प्रकृयािरु 
अविम्वन  गररने छ । 
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 मित्वपूर्य  नीलत ,  बैठकको  लनर्यय,  पररपर,  वावषयक  काययिम,  वावषयक  

प्रलतवेदन,  सम्झौता, लनदेजर्का,  मागय दर्यन,  योिना  तथा  काययिम,  

अध्ययन   प्रलतवेदन  िस्ता  कागिात  कानून   बमोजिम  सरुजक्षत  राख्न  

अलभिेिाङ्कनको  आवश्यक  व्यवस्था  गररनेछ । 

 अलभिेिाङ्कन  गने  कमयचारी  तथा  लनिको  जिम्मेवारी  तोवकनछे । 

 कायायिय  तथा  वडा  कायायियको  अलभिेि  एकीकरर्  गनय  एकीकृत  

ब्यवस्थापन  सूचना प्रर्ािी  (सफ्टवेयर)  ववकास  गरी  मातितका  वडामा  
समेत  प्रयोग  गने  ब्यवस्था  लमिाइनेछ । 

 कायाय ियिे  देिायका  अलभिेि  सरुजक्षत  रुपमा  राख्न े ब्यवस्था  गनुयपनेछ 

– 

 स्वदेर्ी   तथा  वैदेजर्क   अविोकन  भ्रमर्,  तािीम  वा  गोष्ठीको  ववषय,  

लमलत ,  अवलि , सिभागी  िगायतका  वववरर् । 

 प्रत्येक  वषय  िचय  भएको  वव दा  र  सजञ्च त  रिेको  ववदाको  वववरर् । 

 कमयचारीको  बैयजक्तक  वववरर्  तथा  अलभिेि  फाइििरु । 

 कमयचारीिे  पाएको  दण्ड,  परुस्का र  र  कारवािीको  वववरर् । 

 प्रचलित  कानून  बमोजिमको  लन म्न  वववरर्  तथा  प्रलतवेदन  तोवकएको  
ढाँचामा  तोवक एको सयम  सीमा  लभर  तयार  गररनेछ । 

 वस्तगुत  वववरर्  (प्रोफाइि) 

 सामाजि क  परीक्षर्  प्रलतवेदन  िगायत  कानूनिे  तोकेका  अन्य  प्रलतवेदन 

४. अलभिेिाङ्कन  (डकुमेण्टेर्न)  काययको  मखु्य  जि म्मेवारी  सम्बजन्ित  र्ािाका  
कमयचारीको िनुेछ । 

५. अलभिेिाङ्कन  (डकुमेण्टेर्न)  काययको  अनगुमन  गने  जिम्मेवारी  प्रमिु  
प्रर्ासकीय अलिकृतको  िनुेछ । 

५. लनरीक्षर्,  सपुरीवेक्षर्  र  अनगुमन  तथा  मूलया ङ्कन 

५.१ लनरीक्षर्,  सपुरीवेक्षर् 
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१. लनरीक्षर्,  सपुरीवेक्षर्  संदभयमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 आफ्नो  कायायिय  तथा  मातितका  वडा  र  योिनाको  लनरीक्षर्  

गरी  त्यसको  अलभिेि  राख्न ेब्यवस्था  गररनेछ । 

 लनरीक्षर्को  िममा  अलनयलमतता  देजिएमा  आवश्यक  कारवािी  
गररनेछ । 

 योिना  र  काययकंमको  प्रगलत  समीक्षा  लनयलमत  रुपमा  गररनेछ । 

२. लनरीक्षर्,  सपुरीवेक्षर्  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्ने   
देजिन्छ । 

 लनरीक्षर्को  िममा  गम्भी र  रटुी  वा  अलनयलमतता भए  पलन  उक्त  

ववषयको  अलभिेि तथा  प्रलतवेदन तयार  नगने  र आवश्यक  
कारवािी  समेत  निनु े। 

 मातितका सम्पूर्य  योिनाको  प्रगलतको  समीक्षा  निनुे । 

 प्रगलतको  समीक्षा  बैठकमा  सम्बजन्ित  पक्षिरूको  सिभालगता  निनुे  

र  प्रलतवेदन  समेत तयार निनु े। 

 आलथयक  कृयाकिापिरूको  लनयलमत  सपुररवेक्षर्  निनु े। 

 आलथयक  अलनयलमतता  तथा  मस्यौट  िनु  सक्ने 
३. लनरीक्षर्,  सपुरीवेक्षर्िाई  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  प्रकृयािरु  

अविम्बन  गररनेछ । 

 नगरपालिका  प्रमिुिे  आफ्नो  कायायिय  तथा  मातितका  वडा  र  

योिनाको काम कारवािी  सम्वन्िमा  कानूनिे  तोके  बमोजिम  

आफैिे  वा  कुनै पदालिकारीिाई अजख्तयार  सजुम्पई  अलनवायय  रुपमा  
लनरीक्षर्  गने  गराइनेछ । 

 लनरीक्षर्  गदाय  प्रचलित  ऐन  लनयम  बमोजिम  कायायियको 
प्रर्ासलनक काम  कारवािी, कमयचारी प्रर्ासन,  िेिा  तथा  अलभिेि,  
काययिम कायायन्वयन  आदद  वारेमा  िानकारी  लिइनेछ । 
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 लनरीक्षर्को  िममा  देजिएको  सिुार  गनुयपने  वव षयको  सम्वन्िमा  
सम्बजन्ितिाई  मौजिक  वा लिजित  तवरिे  लनदेर्न  ददइनेछ । 

 लनरीक्षर्  प्रलतवेदन  तयार  गरी  अलभिेि  राख्न े  र  आवश्यकता  
अनसुार  लनदेर्न  ददइनेछ । 

 कुनै  व्यजक्तबाट  गम्भीर  रटुी  वा  अलनयलमतता  भएको  वा  
सम्पादन  िनुपुने काम कारबािी नगरेको  पाइएमा  लनम्नानसुार  
गररनेछ । 

 प्रचलित  कानून  बमोजिम  आफैिे  कारबािी  गनय  सवकन े  भए  
तत्का िै  कारबािी गने । 

 आफैिे  कारवािी  गनय  नलम लने  भएमा  अलिकार  प्राप्त  अलिकारी  
वा  लनकाय  समक्ष कारबािीको  िालग  लसफाररस  साथ िेिी  पठाउन े

। 

 मातितका  योिनाको  प्रगलतको  समीक्षा  तोवकएको  समय  लभर  
गररनेछ । 

 समस्यािरु  समािान  गनय  आवश्यक  लनदेर्न  ददइनेछ । 

 योिनाको  प्रगलत  समीक्षा  प्रलतवेदन  र  लनरीक्षर्  प्रलतवेदन  तयार  
गररनेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  आफै  वा  मातितका  अलिकृत  
माफय त  कायायियको आलथयक प्रर्ासन  सञ्चािनको  सम्वन्िमा  

लनयलमत  रुपमा  लनरीक्षर्  तथा  सपुररवेक्षर्  गने गराइनेछ । 

 लनरीक्षर्  तथा  सपुररवेक्षर्  गदाय  मातितका  कायायिय/इकाइिे  
आलथयक  प्रर्ासन  सञ्चािनमा कानूनको  पािना  गरे  नगरेको  

िाँचवझु  गररनेछ । 

 आलथयक  अलनयलमतता  तथा मस्यौट  भएको  पाइएमा  तत्का ि  
काययवािीको  प्रकृया  अजघ  बढाइनेछ । 

४. लनरीक्षर्  र  सपुररवेक्षर्  गने  मखु्य  जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  
अलिकृतको  िनुेछ । 
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५. नगरपालिका  प्रमिुिे  आफ्नो  कायायिय  तथा  मातितका  वडा  
कायायियिरुको  काम कारबािीको  अनगुमन  गनेछ । 

५.२ अनगुमन  तथा  मूलया ङ्कन 

१. अनगुमन  तथा  मूलया ङ्कन  संदभयमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 योिनाको  अनगुमन  गनयको  िालग  कानून  बमोजि म  अनगुमन  तथा  

सपुररवेक्षर्  सलमलत   गठन गररनेछ । 

 आफनो  तथा  मातितको  वडा  कायाय ियको  आन्तररक  लनयन्रर्  
प्रर्ािी  कायायन्वयन वारे अनगुमन  गररनेछ । 

 बढी  िागत  भएका  योिनाको  प्रभाव  मूलया ङ्कन  गररनेछ । 

२. अनगुमन  तथा  मूलयाङ्कन  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े 

देजिन्छ 

 कानून  बमोजिम  अनगुमन  तथा  सपुररवेक्षर्  सलमलत  गठन  नगररन े

। 

 गठन  गररएका  सलमलत  कृयार्ीि  निनु े। 

 अनगुमन  लनदेजर्का/ काययववलि  तयार  नगररने । 

 अनगुमन  कायययोिना  तथा  सूचकिरु  तयार  नगररने । 

 अनगुमन  लनदेजर्काको  कायाय न्वयन  निनु े। 

 आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी  कायाय न्वयनको  प्रभावकारीता वारे  

लनयलमत  अनगुमन  नगररन े। 

 अनगुमन  गदाय  तोवकएको  परीक्षर्  सूची  प्रयोग  निनु े। 

 प्रभाव  मूलया ङ्कन  गनुय पने  योिनाको  मूलया ङ्कन   नगररन े। 

 प्रभाव  मूलया ङ्कनबाट  आएका सझुाविरु  कायाय न्वयन  निनुे । 

३. लनरीक्षर्,  सपुरीवेक्षर्िाई  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  प्रकृयािरु  
अविम्बन  गररनेछ । 
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• योिना  तथा  काययिमको  अनगुमन  गरी  पषृ्ठपोषर्  गनयको  िालग  
अनगुमन  तथा  सपुररवेक्षर् सलमलत  गठन  गररनेछ । 

 यस्तो  सलमलत  गठन  गदाय  उप प्रमिुको  संयोिकत्वमा  तोवकएको  
सदस्यिरु समावेर् गररनेछ । 

 वडा स्तरीय  योिना  तथा  काययिमको  अनगुमनका िालग  
वडास्तरीय  अनगुमन  सलमलत गठन गररनेछ । 

 अनगुमन  काययिाई  व्यवजस्थत  गनय  अनगुमन  लनदेजर् का/काययववलि  
तयार  गररनेछ । 

 अनगुमन  तथा  सपुररवेक्षर्  सलमलतिे  सम्पा दन  गनुयपने  काययिरू  

लनम्नानसुार  रिेकाछन ्– 

 वावषयक  अनगुमन  कायययोिना  तयार  गने । 

 अनगुमनको  िालग  आवश्यक  सूचकिरुको  ववकास  गने । 

 कानूनिे तोके  बमोजि म  अनगुमन  गरी  प्रलतवेदन  पेर्  गने । 

 योिनाको  कायायन्वयनमा  देजिएको  समस्या  तथा  लनमायर्  काययको  

गरु्स्तरको  िाँच  गने । 

 योिना  कायाय न्वयनमा  देजिएका  समस्या  समािानको  िालग  
आवश्यक  लनदेर्न  ददन े। 

  वडा  अनगुमन  सलमलतको  प्रलतवेदन  प्राप्त  गरी  एकीकृत  प्रलतवेदन  
तयार  गने । 

 कायाय िय  र  मातितका  वडा  वा  इकाइको  आन्तररक  लनयन्रर्  

प्रर्ािीको  प्रभावकाररता वारे लनयलमत  रुपमा  अनगुमन  तथा 
मूलयाङ्कन  गररनेछ । 

 आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािीको  अनगुमन  गदाय  यस  ददग्दर्यनमा  

ददइएको  फाराम  प्रयोग गररनेछ । 

 अनगुमन  प्रलतवेदन  तयार  गररनेछ । 

 आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी  कायायन्वयनका कमी कमिोरी  
समािानको िालग  कायययोिना तयार  गरी  कायायन्वयन  गररनेछ । 
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 कानूनिे  तोकेको  रकम भन्दा  वढी  िागत  अनमुान  भएको  
योिना सम्पन्न  भएको  २ वषयलभ र प्रभाव  मूलया ङ्कन  गररनेछ । 

 प्रभाव  मूलया ङ्कन  गदाय  कानूनिे  तोकेको  ववलि  र  प्रकृया  पािना  
गररनेछ । 

 प्रभाव  मूलया ङ्कन  प्रलतवेदन  तयार  गरी  सावयिलनक  गररनेछ । 

 प्रभाव  मलुया ङ्कनबाट  प्राप्त भएका  सझुाव  अनसाुर  बिेट  तथा  
काययिम  तिुयमा  र कायायन्वयनमा  सिुार  गररनेछ । 

४. अनगुमन  तथा  मूलया ङ्कन  गने  मखु्य  जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  

अलिकृतको  िनुेछ । 

५. नगरपालिका  प्रमिुिे  आफ्नो  कायाय िय  तथा  मातितका  वडा  कायाय 
ियिरुको  काम कारबािीको  अनगुमन  गनेछ । 

६. रािस्व  तथा  प्राप्त  िनुपुने  विसावको  वववर र् 

६.१ रािस्व  संकिन 

१. रािस्व  संकिन  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 संवविान  बमोजिम  आफ्नो  अलिकार  क्षेर लभरको  रािश्व  उठाउन े 
सम्बन्िी  नीलत ,  कानून तथा  कायययोिना  तयार  गररनेछ । 

 रािश्व  सिुार  कायययोिना  तयार  गदाय  रािश्वसँग  सम्बजन्ित  सवै  
ववषय  र  सम्भाव्य क्षेर पविचान  गररनेछ । 

 आफ्नो  काययक्ष ेर  अन्तगय तको  कर,  दस्तरु  तथा  सेवा  र्लुक  
कानूनद्वारा  तोवकए  बमोजि मको अलिकार  प्रयोग  गरी  प्रभावकारी  
रुपमा  असिु  गररनेछ । 

 आफ्नो  काययक्ष ेर  अन्तगयतको  कर,  दस्तरु  तथा  सेवा  र्लुक  
असिुी  प्रभावकारी  बनाउन प्रोत्सा िन  एवम ्  दण्ड िररवानाको  
ब्यवस्था  समेत  गररनेछ । 
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२. रिस्व संकिन  काययमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े देजि न्छ । 

 रािश्व  उठाउन े ववषयमा  नीलत , कानून  तथा  कायय योिना  तयार  
निनु े। 

 अलि कार क्षेर बाविर  गई  कर  िगाउन  सक्न े। 

 रािश्व  सिुार  कायययोिना  तयार  गदाय  रािश्वसँग  सम्बजन्ित  
सम्पूर्य  ववषय  वस्त ु र सम्भाव्य क्षरेिरू  पविचान  िनु  नसक्न े। 

 क्षेरालिकार  लभरका  सम्भाव्य  कर  असिुीका  िालग  कानूनी  

प्रवन्ि  नगररने । 

 आलथयक  ऐनमा  तोवकएका  सबै  कर  नउठाउन े। 

 सवै करदाता  करको  दायरामा  नआउन े। 

 दस्तरु  तथा  सेवा  र्लुकिरु  सम्बजन्ित  सेवाग्रािी/ व्यजक्तबाट  

नउठाइन े। 

 बाँडफाँट  गनुयपने  रािस्व  बाँडफाँट  नगने । 

 करदाताको  िगत  नराजिन े। 

 प्रोत्सा िन  एवम ्  दण्ड  िररवानाको  ब्यवस्था  व्यविारमा  िागू  

नगररन े। 

३. रािस्व  संकिन  काययिाई  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  प्रकृयािरु  
अविम्बन  गररनेछ । 

 कर  िगाउन,े  उठाउन े वा  करका  दर  पररवतयन  गने  काययिरु  
आलथयक  ऐनमा  व्यवस्था  गरेर  मार गररनेछ । 

 रािश्व  सिुार  कायययोिना  तियमा  सम्बन्िी  ददग्दर्यन, २०७६ को 
अिीनमा  रिी  रािश्व सिुार सम्बन्िी  आफ्नो  कायययोिना  तयार  
गररनेछ । 

 रािश्व  सिुार  कायययोिना  तयार  गदाय  ददग्दर्यन  अनसुार  रािश्वसँग 

सम्बजन्ित  सवै  ववषयिरूको पविचान गरी पदालिकारी तथा 
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िनप्रलतलनलििरू, वडा कायायियिरु र  सरोकारवािािरुिाई सिभागी  
गराई  रािश्व  सिाुर  कायययोिना  तिुयमा काययर्ािा  गोष्ठी गररनेछ । 

 व्या पक  छिफि, अध्ययन  एवम ् ववश्लषेर्  गरी  यथाथय,  वस्तगुत  
र  कायाय न्वयन योग्य कायययोिना  तयार  गररनेछ । 

आफ्नो  अलिकार  क्षेर  अन्तर गतका  कर  तथा सेवा  र्लुक  कानून  
बमोजिम  असूि  गनय  देिाय बमोजिम  गररनेछ । 

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

 प्रभावकारी  रािस्व  पररचािनका  िालग  आवश्यक  िनर्जक्त,  
तथ्याङ्क  र  सूचना  प्रववलिको उपयोग  माफय त  कर  प्रर्ासनिाई  
सदुृढ  गररनेछ । 

 करदाता  दताय  र  करदाता  जर्क्षा  अलभयान  सञ्चािन  गररनेछ । 

 प्रदान  गररएका  लसफाररस  र  असूि  भएको  दस्तरु  रकमिाई  

समय  समयमा  रुि ु  गरी सेवाग्रािीबाट  प्राप्त  िनुपुने  रकम  
सलुनजश् चत  गररनेछ । 

 असूि  भएको  रािश्व  कानून  बमोजिमको  समय  सीमा  लभर  रािश्व  
िातामा  दाजििा गने  ब्यवस्था  लमिाई  सोको  लनयलमत  अनगुमन  
गररनेछ । 

 प्रचलित  कानून  बमोजिम  प्रदेर्  सरकारसँग  बाँडफाटँ  गनुयपने  

रािस्व  समयमै  बाँडफाँट गररनेछ । 

 कानून  बमोजिम  कर वझुाउन ु पने  दावयत्व  भएका  करदाताको  
िगत  रािी  प्रत्येक  वषय  अध्यावलिक  गररनेछ । 

 समयमा  कर  वझुाउन े  करदातािाई  छुट  ददन े  र  बढी  कर  
बझुाउन े करदातािाई  प्रोत्सािन  गनयि कानूनी  ब्यवस्था  गररनेछ । 

 कर  वझुाउन ु  पने  दावयत्व  भएका  करदातािे  समयमा  कर  
नबझुाएमा  कानून  बमोजिम  दण्ड िररवाना  गरी  असूि  गने  
व्यवस्था  कडाइका  साथ  िागू  गररनेछ । 
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४. आफ्नो  अलिकार  क्षेर  अन्तरगतका  कर  तथा  सेवा  र्लुक  कानून  
बमोजिम  असूि गने जि म्मेवारी  रािस्व  र्ािा  प्रमिुको  िनुेछ । 

५. स्थानीय  रािस्व  परामर्य  सलमलतिे  अनगुमन  गरी  आवश्यक  परामर्य  
ददनेछ । 

६.२ रािस्व  िेिा  प्रर्ािी 

१. रािस्व  िेिा  प्रर्ािी  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 रािस्व  िेिा  तोवकएको  ढाँचामा  रािी  अद्यावलिक  गररनेछ । 

 स्थानीय  तििे  रािश्वका  भौचर  लनयलमत  रुपमा  लभडान  गरी  
तोवकए  बमोजिम  विसाव  लभडान वववरर्  तयार  गररनेछ । 

२. रािस्व  िेिा  प्रर्ािी  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु   रिन  सक्ने  

देजिन्छ 

 सवै  प्रकारको  रािस्व  रकम  समयमा  नै  िम्मा  निनुे । 

 वक्यौ ता  करको  िगत  नराजिन,े 

 नगदै  रािस्व  लिएको  अवस्थामा  रलसद  उपिब्ि  नगराउन े। 

 रलसद  लनयन्रर्  िाता  नराजिन े। 

 रािश्वका  भौचर  लनयलमत  रुपमा  लभडान  नगररन े। 

 तोवक एको  विसाव  लभडान  वववरर्  तयार  नगररने । 

३. रािस्व  िेिा  प्रर्ािी  सम्वन्िी  काययिाई  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका   
प्रकृयािरु अविम्बन  गररनेछ । 

 रािश्व  आम्दानी  मिािेिा  लनयन्रक  कायायियबाट  तोवकएको  
एकीकृत  आलथयक  सड्केत, वगीकरर्  तथा  ब्या ख्या  अनरुूप  

रािश्व  र्ीषयक  छुट्याई  आम्दानी  बाँलिनेछ । 

 रािश्वको  से्रस्ता  राख्दा  मिािेिा  परीक्षकको  कायायियबाट  स्वी 
कृत  म.िे.प. फारामिरु प्रयोगमा  लया इनेछ । 
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 सूचना  प्रववलिमा  आिाररत  रािस्व  प्रर्ािी  अविम्वन  गररनछे । 

 रािश्व र्ािा  प्रमिुिे  रािश्व  रकम  बैंक  स्टेट्मेण्टसँग  लभडाई  

अद्यावलिक  गने  र  सोको व्यवजस्थत  अलभिेि  राजिनेछ । 

 रािस्व  असिुी  गदाय  तोवकएको  रकम  नगद  रलसद  दद ई  बजुझलिन े  र  

समय लभर  बैक  दाजििा गने । नगदी  रलसदको  िालग  रलसद  लनयन्रर्  

िाता  राजिनेछ । 

 तोवक एको   रकम  भन्दा  वढी  रकमको  कर  तथा  र्लुक  बैंक  दाजििा  
गनय  िगाइनछे । 

 तोवकएको  समय  सीमा भन्दा  पछी  कर, गैरकर,  र्लुक  असूि  िुँदा  
कानून  बमोजि म  िररवाना र  थप  दस्तरु  समेत  असिु  गररनेछ । 

 प्राप्त  रािस्व  रकम  बैङ्कमा  िोलि एको  रािश्व  िातामा  िम्मा  गररनेछ । 

 रािस्वको  िगत  राख्दा  असूि  गनुयपने,  असूि  भएको  र  उठ्न  बाँकी   
कर  तथा  अन्य  आय रकम  ििुाई  िगत  रािी  रािश्व  आम्दानीको  
िगत  तथा  असूिी   प्रलत वेदन  (म.िे.प.फा.नं.११३)  तयार  गररनेछ । 

 रािश्वको  िेिा  राख्न े  र  िगत  तयार  गने  प्रयोिनको  िालग  स्थानीय  

तिको  िालग  तोवकएको  सफ्टवेयर  प्रयोग  गररनेछ । 

 दाजििा  भएका  भौचरिरु  र  बैंक  स्टेटमेण्ट  लनयलमत  रुपमा   लभडान  

गरी  रािश्वको  वैक  विसाव  लमिान  वव वरर्  (म.िे.प.फा.नं. १०९)  तयार  

गररनेछ । 

 रािश्वको  बैक  विसाव  र  कायाय ियको  से्रस्ता  विसाव  फरक  पनय  गएमा  
फरक  पनायको  कारर् िोिी  मालसक  रुपमा  बैंक  विसाव  लमिान  वव वरर्  

तयार  गररनेछ । 

४. रािस्व  िेिा  प्रर्ािी  सम्वन्िी  काययिाई  प्रभावकारी  बनाउन े  मखु्य  आलथयक   

प्रर्ासन प्रमिुको  िनुेछ । 

५. रािस्व  िेिा  प्रर्ािी  सम्वन्िी  काययको  अनगुमन  प्रमिु  प्रर्ासकीय  

अलिकृतिे  गनेछ । 



d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lgb]{lzsf, @)&* 

31 

६.३ ऋर्  प्राप्ती 

१. ऋर्  प्राप्ती  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 स्थानीय  तििे  ऋर्  लिंदा  कानूनिे  तोकेको  प्रविया  अविम्वन  

गररनेछ । 

२. ऋर्  प्राप्ती  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े देजि न्छ 

 कमिोर  प्रलतफि  िनुे  आयोिनाको  िालग  ऋर्  लिन े। 

 ऋर्  प्रालप्तका  र्तयिरु  पािना  नगररने 
३. ऋर्  प्राप्ती  काययिाई  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  प्रकृयािरु  अविम्बन  

गररनेछ । 

 संभाव्यता  अध्ययन  सम्पन्न  भएका  आलथयक  रुपिे  संभाव्य  उच्च  

प्रलतफि  प्राप्त िनु ेआयोिनामा  पयाय प्त  पूवय  तयारी  गरी  ऋर् लिइनेछ । 

 ऋर्  भकु्तानी  तालिका  अनरुुप  समयमै  ऋर्को  साँवा  ब्याि भकु्तानी  
गररनेछ । 

 आयोिना  पवि चान  तथा  कायायन्वयनको  प्राववलिक  क्षमता  ववकासमा  
िोड  ददइनेछ । 

 ऋर्  लिन ु  अगावै  आयोिना  सञ्चा िन  र  व्यवस्थापन  सम्बन्िी  ववलि  

तय  गररनेछ । 

४ कायायियिे  प्राप्त  गने  ऋर्को  अलभिेि  राख्न े र  प्रलतवेदन  गने  मखु्य  जिम्मेवfरी  
आलथयक प्रर्ासन  प्रमिुको  िनुेछ । 

५ कायाय ियिे  प्राप्त  गने ऋर्को  अलभिेि  राख्न े  र  प्रलतवेदन  गने  काययको  
अनगुमन  प्रमिु प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  गनेछ । 

६.४ प्राप्त  गनुय पने  विसाव 

१. प्राप्त  गनुय पने  विसाव  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 
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 प्राप्त  गनुयपने  विसावको  िेिा   तोवकए  बमोजि म ब्यवजस्थत रुपमा  
रािी  असिुीको िालग लनयलमत रुपमा  कारवािी  गररनेछ । 

२. प्रा प्त  गनुय पने  विसाव  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्ने  देजिन्छ 

। 

 प्राप्त  गनुयपने  विसावको  िेिा  अध्यावलिक  नराजिन े। 

 प्राप्त  गनुयपने  रकम  असिुीको  िालग  कारवािी  नगररने । 

३. प्रा प्त  गनुयपने  विसाव  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  प्रकृयािरु  अविम्बन  

गररनेछ । 

 िगत  कायम  िनु े रािश्व  बािेक  प्राप्त  गनुयपने  सवै  प्रकारको  विसाविाई  

प्राप्त  गनुयपने  विसावको  रुपमा  िेिाङ्कन  गररनेछ । 

 प्राप्त  गनुयपने  विसावमा  कायायियिे  लि न  बाँकी  रकमिरु  र  कारवािी  
गरी  असूि  गनुयपने  कर दस्तरु  िररवाना  िगायत  अन्य  प्रकारको  
रकमिरु  समावेर्  गरी  असिुीको  िालग  लनयलमत रुपमा  कारवािी  
गररनछे । 

४. कायायियिे  िररद  कानून  र  प्रचलित  कानून  बमोजि म  असूि  गनुयपने  ििायना,  
क्षलतपूलतय, िफत,  दण्ड,  िररवाना  आदद  रकमको  लनिायरर्  गरी  सोको  
व्यवजस्थत  अलभिेिरािी  समयमा  नै  असिुीको  कारवािी  गने  मखु्य  

जिम्मेवारी  रािस्व  र्ािा  प्रमिुको  िनुेछ । 

५. प्राप्त  गनुयपने  विसाव  प्राप्त  भए नभएको  अनगुमन  गने  जिम्मेवारी  प्रमिु  

प्रर्ासकीय अलिकृतको  स्थानीय  रािस्व  परामर्य  सलमलतको  िनुेछ । 

६.५ रािश्व  सम्बन्िी  प्रलतवेद न 

१. सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 
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  रािश्व  सम्बन्िी  प्रलतवेदन  रािश्व  सम्बन्िी  प्रलतवेदन  रािश्व  

कारोवारको  मालसक  प्रलतवेदन  र वावषयक  आलथयक  वववरर्  तथा  प्रलत 

वेदनिरु  तयार  गरी  पेर्  गररनेछ । 

२. रािश्व  सम्बन्िी  प्रलतवेदन  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े देजिन्छ 

। 

 रािश्वको  मालसक  प्रलतवेदन  तथा  वावषय क  आलथयक  वववरर्  तोवकए  
बमोजिमको  ढाँचामा तयार  नगररने । 

 तोवकएको  समयलभर  सम्बजन्ित  लनकायमा  नपठाइन े। 

३.  रािश्व  सम्बन्िी  प्रलतवेदन  काययिाई  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  

प्रकृयािरु  अविम्बन गररनछे । 

 कायायियिे  रािस्वको  बैङ्क  विसाब  लमिान  गरी  वावषयक  तथा  
मालसक  वववरर्  अथायत रािश्वको  आलथयक  वववरर्  फाँटवारी  
(म.िे.प.फा.नं. ११०)  तयार गरी  तोवकएको  समयलभर सम्बजन्ित  

मन्रा िय/लनकायमा  पेर्  गररनेछ । 

 िगती  रािश्वको  िकमा  रािश्व  आम्दा नीको  िगत  तथा  असिुी  
प्रलतवेदन (म.िे.प.फा. नं.११३)  तयार  गरी  तोवकएको  समयलभर  
सम्बजन्ित  सम्बजन्ित  मन्रा िय/लनकायमा  पेर् गररनेछ । 

 प्रत्येक  आलथयक  वषय  समाप्त  भएको  पैंतीस  ददन  लभर  रािस्वको  
वावषयक  आलथयक  वववरर्  र प्रलतवेदनिरु  तयार  गररनेछ । 

 रािश्वको  प्रलतवेदन  तयार  गनयको  िालग  तोवकएको  ववद्यतुीय  
प्रववलिमा आिाररत  प्रर्ािीको प्रयोग  गररनेछ । 

४.  रािस्व  सम्बन्िी  वववरर्  एवम ् प्रलतवेदन  तयार  गने  मखु्य  जिम्मेवारी  
आलथयक प्रर्ासन  प्रमिु  र त्यसमा  सियोग  गनुय  रािस्व  र्ािा  

प्रमिुको  कतयव्य  िनुेछ । 
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५.  रािस्व  सम्बन्िी  वववरर्  एवम ् प्रलतवेदन तयार  गने  काययको अनगुमन  
प्रमिु  प्रर्ासकीय अलिकृतको  िनुेछ । 

७. बिेट  तथा  काययिम  तरिुम्ा,  स्वी कृलत ,  लनकासा  र  रकमान्तर  लन यन्र 

र् 

७.१ बिेट  तथा  काययिम  तरिुम्ा 

१. बिेट  तथा  काययिम  तरिुम्ा  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ । 

 वावषयक  विेट  तथा  काययिम  तयार  गदाय  स्थानीय  आवलिक 
योिनाको  िक्ष्य,  उद्देश्य,  नीलत  र रर्नीलत  एवम ् सङ्घीय  तथा  
प्रादेजर्क  नीलत  तथा  काययिमसँग  मेििान े गरी  तयार पाररनेछ । 

 योिना  तथा  काययिम  तरिमुा  गदाय  प्रलतफििाई  सलुनजित  
गररनेछ । 

 योिना  छनौट,  कायाय न्वयन  र  अनगुमन  तथा  मूलयाङ्कनमा  
िनसिभालगता  सलुनजित गररनेछ । 

 योिना  तरिमुा  गदाय  आवलिक  योिना,  मध्यमकािीन  िचय  
संरचना  र  वावषयक  बिेट बीच उजच त  तािमेि  र  समन्वय  कायम  
गररनेछ । 

 आवलिक  योिना  तरिमुा  गदाय  यथासंभव  स्थानगत  योिना  

तरिमुा गररनेछ । 

 स्थानीय  वावषयक  बिेट  तथा  काययिम  तरिमुाका  चरर्  र  
काययववलििरु  पूरा  गरी  वावषयक  बिेट तथा  काययिम  तरिमुा 
गररनेछ । वावषयक  बिेट  तयार  गदाय सम्भाव्य  सवै  आन्तररक  र  
वाह्य स्रोतको  अनमुान  गररनेछ । 

 बैदेजर्क  सिायताको  प्रालप्तमा  तोवकएको  काययववलि  पािना  गररनेछ 

। 
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 बिेट  तथा  काययिम तरिमुा  गरी  तोवकएको  समय  सीमा  लभरै  
नगन सभाबाट  पाररत  गररनेछ । 

२. बिेट  तथा  काययिम  तरिुम्ा  सन्दभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  

सक्न े देजिन्छ । 

 आवलिक  योिना  नै  तरिमुा  निनु े। 

 स्थानीय  आवलिक  योिना  र  सङ्घीय  तथा  प्रदेर्  आवलिक  योिना 
बीच  तािमेि  निनु े। 

 योिना  तथा  काययिम  छनौट  गदाय  िागत  िाभ  ववश्लषेर्  नगररने 
। 

 योिना  तथा  बिेट  तरिमुा  मागय दर्नका  प्रविया  र  आिारिरु  

उलिङ्घन  िनुे । 

 योिना  कायायन्वयनमा  उपभोक्ताको  सिभालगता  न्यून  िनुे । वावषयक  

बिेट  तथा काययिम सङ्घीय  तथा  प्रादेजर्क  नीलत  तथा  
काययिमसँग  तािमेि  निनु े। 

 योिनाको  छनौट,  कायायन्वयन  र  अनगुमन  तथा  मूलयाङ्कनमा  
िनताको  माग  र  आवश्यकता बमोजि म  निनुे 

 मध्यमकािीन  िचय  संरचना  तयार  नगररन े। 

 मध्यमकािीन  िचय  संरचना  र  वावषय क  बिेट बीच  तािमेि  निनुे 
। 

 स्थानगत  ववर्षतेामा   आिाररत (Spatial)  आवलिक योिना  तरिमुा  

नगररन े। 

 वावषयक  बिेट  तथा  काययिम  तरिमुाको  चरर्िरु  औपचाररकतामा  
मार  सीलमत  गररन े। 

 टोि/वस्ती  स्तरमा  बिेट  तरिमुाको  िालग  छिफि  नगररने । 

 तथ्यगत भन्दा  ब्यजक्तगत  प्रभावमा  प्राथलमकता  लनिायरर्  गररने । 

 सवै  प्रकारको  बैदेजर्क  सिायता  वावषय क  बिेटमा  समावेर्  
नगररन े। 
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 बिेट  तथा  काययिम  तोकेको  समय  सीमा लभर  पेर्  गरी  पाररत  

नगररन े। 

३. बिेट  तथा  काययिम  तरिुम्ा  काययिाई  प्रभावकारी  बनाउन   देिायका 
प्रकृयािरु  अविम्बन गररनछे । 

 प्रचलित  कानून  अनसुार  स्थानीय  ववकासको  िलग  आवलिक,  
वावषयक,  रर्नीलतक,  ववषय/क्षेरगत  मध्यमकािीन  तथा  दीघयकािीन  
ववकास  योिना  तयार गररनछे । 

 आवलिक  योिनािाई  मध्यमकािीन  िचय  संरचना  तयार  गरी 
वावषयक  बिेट  तथा काययिम माफय त  कायाय न्वयन  गररनेछ । 

 आवलिक  योिना  र  वावषयक  बिेट  तथा  काययिम  तरिमुा  गदाय  
सङ्घीय  तथा  प्रदेर्  सरकारको आवलिक  योिना र  नीलत  तथा  
काययिमसँग  तािमेि  िनु े गरी  गररनेछ । 

 ववकास  योिनाको  बिेट  प्रस्ताव  गदाय  आयोिनाको  सम्भा ब्यता  
अध्ययन  प्रलत वेदनको गरु्स्तर  पररक्षर्को   प्रबन्ि  गने  तथा  
िागत  अनमुान  भई  आलथयक,  प्राववलिक  तथा वातावरर्ीय  आिारमा  
उपयकु्त  र  िाभ- िागतको आिारमा  प्राथलमकीकरर्  गरी 
प्रलतफिमिुी  आयोिना  छनौट  गररनेछ । 

  ववकास  योिना  प्रस्ता व  गदाय  आलथयक  ववकास  तथा  गररबी  

लनवारर्मा  योगदान  गने, उत्पादनमूिक  तथा  लछटो  प्रलतफि  प्राप्त 

िनुे,  िनताको  िीवनस्तर  र  रोिगारी  बढने, अलिक स्थानीय  

सिभालगता  रिने,  कम  िागत  भएको  र  स्थानीय  स्रोत सािनको  
पररचािन  िनुे िस्ता  योिना  छनौटका  आिारिरु  पािना  गररनेछ 

। 

 ठूिा आयोिनाको  बिेट  समावेर्  गदाय  सोको  ददगो  कायायन्वयन  

तथा  सङ्घीय  र  प्रदेर् योिनासँग  समन्वय  कायम  गररनेछ । 

 आयोिना बैंकमा  समावेर्  भएका  आयोिनािाई  छनौटमा  

प्राथलमकता  ददइनछे । 
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 आयोिनाको  छनौट  गदाय  िनताको  माग  र  आवश्यकताको  
आिारमा  गररनेछ । 

 आयोिनाको  छनौट  गदाय  वस्ती ,  टोि  र  समदुायमा  छिफि  

गने  ब्यवस्था  लमिाइनेछ । 

 योिना  तरिमुा  र  कायायन्वयन  गदाय  प्रचलित  काननू  बमोजिम  

नागररक  सिभालग तािाई  सलुनर् ्जचत  गररनेछ । 

 नागररक  सिभालगता  वढी िनु े  आयोिना  छनोटमा  प्राथलमकता  
ददइनेछ । 

 छनौट भएका  आयोिनािरु  कायायन्वयन  िनुे  वषय  सवितको  
कायययोिना  आवलिक योिनामा समावेर्  गररनेछ । 

 स्रोत  अनमुान  तथा  बिेट  सीमा  लनिायरर्  सलमलतिे  आन्तररक  

आय,  संघ  तथा  प्रदेर्  सरकारबाट प्राप्त  िनुे  अनदुान,  रािश्व  

बाँडफाँट,  रोयलटी ,  िनसिभालगता  तथा  ऋर् सवित  कूि  स्रोतको 
अनमुान  गररनेछ । 

 कुि  स्रोत  अनमुानको  आिारमा  ववषय  क्षेरगत  बिेट  सीमा  तथा  

मागयदर्यन  तयार गरी वव षयगत  र्ािा  र  वडा  कायाय ियिाई  
उपिब्ि  गराइनेछ । 

 बिेट  तथा  काययिम  तरिमुाका  चरर्िरु  अलनवायय  पािना  
गररनेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  बिेट  सीमा,  मागय दर्यन  तथा  

आयोिना  प्राथलमकताका  आिारिरू  वैर्ाि  १५  गतेलभ र  

लबषयगत  र्ािा   तथा  वडा  सलमलतिाई  उपिब्ि गराइनछे . 

 टोिामा योिनाको  माग  सङ्किन  गदाय  अलिकतम  िनसिभालगता  

कायम  िनुे  गरी स्थानीय  तिका  सरोकारवािािरुिाई  सिभागी  
गराइनेछ । 
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 बैदेजर्क  सियोग  पररचािन  गदाय  अन्तरराविय  ववकास  सिायता  
पररचािन  नीलत,  २०७६ तथा  प्रचलित  कानूनिे  तोकेको  

प्राथलमकता  प्राप्त  क्षेरमा  मार  गररनेछ । 

 वैदेजर्क  सिायता  प्राप्त  गदाय  प्रचलि त  कानून  बमोजिम  नेपाि  

सरकारको  पूवय स्वीकृलत लिइनेछ । 

 प्राप्त  िनुे  सवै  प्रकारका  बैदेजर्क  सिायतािाई  अलनवायय  रुपमा  
बिेट  तथा  काययिममा समावेर्  गररनेछ । 

 योिना  तरिमुाका  चरर्िरु  परुा  गरी  बिेट  तथा  काययिम  चाि ु 
आलथयक  वषयको  असार  १० गते  लभर  सभामा  प्रस्ततु  गररनेछ । 

 वावषय क  बिेट  तथा  कायय िम  नगर  सभामा  पयाय प्त  छिफिको  
व्यवस्था  लमिाइनछे । 

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

४. बिेट  तथा  काययि म  तरिुम्ा  गने  मखु्य  जि म्मेवारी   बिेट  तथा  
काययिम  तरिुम्ा  सलमलत को िनुेछ । 

५. बिेट  तथा  काययिम  तरिुम्ा  काययको  अनगुमन  काययपालिकाबाट  

िनुेछ । 

७.२ अजख्तयारी,  लनकासा  रकमान्तर 

१. अजख्तयारी,  लनकासा  रकमान्तर  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ 

 विेट  स्वी कृत  भए पलछ  अजख्तयारी  दद न े र  लनकासा  ददन े कायय  
गररनेछ । 

 आलथयक वषय को  अन्त्य मा  िचय  िनु नसकी  बाँकी रिेको  रकम  
स्थानीय  सजञ्चत  कोषमा वफताय दाजि िा  गररनेछ । 
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 विेट  रकमान्तर  गने  कायय  प्रचलित  कानूनद्वारा  तोवकएको  
प्रविया  र  रकमगत  सीमा लभर रिी गररनेछ । 

२. अजख्तयारी,  लनकासा  रकमान्तर  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्ने  
देजि न्छ । 

 स्वी कृत  बिेट  बमोजिम  अजख्तयारी  नदद ने । 

 आलथयक  बषयको  अन्त्य मा  बाँकी  रिेको  रकम  स्थानीय  सजञ्च त  कोषमा  
समयमै  वफताय दाजििा  नगररन े। 

 आलथयक  बषयको  अन्त्यमा  बाँकी  रिेको  सवै  रकम  अजख्तयारी  ददंदा  
तोवकएको  समय  र  प्रवियाको  पािना  नगररने 

 विेट  रकमान्तर  गदाय  तोवकएको  काययववलि  र  सीमा  पािना  नगररन े। 

३. अजख्तयारी,  लनकासा  रकमान्तर  काययिाई  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  
प्रकृयािरु अविम्बन  गररनेछ । 

 एउटा  आयोिनामा  स्वीकृत  भएको  बिेट  अको  आयोिनामा  िचय  
गररनेछैन । 

 सभाबाट  बिेट  स्वीकृत  भएको  सात  दद न लभ र  प्रमिुिे  प्रमिु  

प्रर्ासकीय  अलिकृतिाई  बिेट  िचय  गने  अजख्तयारी  प्रदान  गररनेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  १५  ददन लभर  सम्वजन्ित  र्ािा प्रमिुिाई  

बिेट  िचय गने  अजख्तयारी   दद नेछ । 

 आलथयक  वषयको  अन्त्यमा  िचय  िनु  नसकी  बाँकी  रिेको  सवै  रकम  

प्रचलित  ऐन  अनसुार तोवकएको  प्रविया  अपनाई  स्थानीय  सजञ्चत  कोषमा  
वफताय  दाजििा  गररनेछ । 

 सजञ्च त  कोषमा  वफताय  दाजििा  गरेको  िानकारी  सम्वजन्ित  कोष  तथा  
िेिा  लनयन्रक कायायिय  समेतिाई  ददइनछे । 

 लनयतवस  रकम  वफताय  नगने  वा  अन्यर  सारेको  अवस्थामा  जिम्मेवार  

अलिकारी  वा  कमयचारीिाई  कानून बमोजिम  कारवािी  गररनेछ । 
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 अलिकार  प्राप्त  आलिकारीिे  कोषको  जस्थलत  िेरी  आवश्यक  काययको  
िालग  मार  विेट  रकमान्तर  स्वी कृत  गनेछ । 

 चाि ु  र्ीषयकबाट  पिँूीगतमा  र  पिँूीगतबाट  पिँूीगत  र्ीषयकमा  मार  

रकमान्तर  गनय  स्वी कृलत  ददइनेछ । 

 रकमान्तर  गदाय  िनु  र्ीषयकमा  रकमान्तर  गररने  िो  सो  र्ीषयकमा  र्रुु  

बिेटको  २५  प्रलतर्तसम्म  थप  गनय  सवकन ेछ । 

 कुनै  बिेट  नभएको  र्ीषयक  एवम ् आयोिनामा  रकमान्तर  गनय  स्वी कृलत  

ददइन ेछैन । 

४. अजख्तयारी,  लन कासा  रकमान्तर  सम्बन्िी  समन्वय  गने  मखु्य  जिम्मेवारी  
प्रमिु  प्रर्ासकीय अलिकृतको  िनुेछ । 

५. अजख्तयारी,  लन कासा  रकमान्तर  सम्बन्िमा  अनगुमन  काययपालिकाबाट  िनुेछ  
। 

८. बिेट  िचय  तथा  पेश्की को  लन यन्र र् 

८.१ बिेट  िचय  ब्यवस्था पन 

१. बिेट  िचय  ब्यवस्थापन  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 स्वीकृत  बिेट  िचय  गदाय  लनयलमतता,  लमतव्यवयता , काययदक्षता,  
प्रभावकाररता  कायम  गररनेछ । 

 अलिकार  प्राप्त  अलिकारीबाट  मार  िचय  गने  आदेर्  ददन े  वा  िचय  स्वी 
कृत  गने  व्यवस्था गररनेछ । 

 िचय  गने  तोवकएको  काययववलि  र  प्रविया  पािना  भएको  सलुनजित  गरेर  

मार  िचय  गररनेछ । 

 पूवायिार  वव कास  योिनामा  भएको  िचय  िेख्दा  तोवकएको  लनमाय र्  

सम्वन्िी  काययववलि  पूरा 
 गररनेछ । 



d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lgb]{lzsf, @)&* 

41 

 योिना  र  काययिमको  िचय  गदाय  सिायता  सम्झौता  बमोजिम  ग्राह्य  िचय  
मार  िचय  गररनेछ । तालिम,  गोष्ठी,  आदद  िस्ता  काययिम  सञ्चािन  

िचय  गदाय  िागत  अनमुान  एवम ्  तालिम काययिमको  प्रलतवेदन  प्राप्त  

गररनेछ । 

 िचय  िेख्दा  लनयमानसुार  िाग्न े  आयकर  कट्टी,  मूलय  अलभबवृद्धकर,  

िरौटी  तथा  पेश्की  कट्टी  गररनेछ । 

२ बिेट  िचय  ब्यवस्थापन  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्ने  देजिन्छ । 

 प्रचलित  कानून  परु्य  रुपमा  पािना  निनु े। 

 अनावश्यक  क्षेर  तथा  काययमा  िचय  िनुे । 

 समय  र  िागत  बढी  िपत  िनुे । 

 बिेट  अनरु्ासनमा  कमी  कमिोरीिरु  देजि न े। 

 अलिकार  प्राप्त  अलिकारीबाट  आदेर्  नभई  िचय  गररने । 

 स्वी कृत  वावषयक  काययिम  र  बिेटको  पररिी  भन्दा  बाविर  

िचय  गररने । 

 स्वीकृत  ऐन,  लन यम,   लनदेजर् का/काययववलि , मापदण्ड  तथा  
नम्सय को  पािना  नगरी  िचय गररन े। 

 योिनाको  सभे,  लडिाइन,  िागत  अनमुान  िस्ता  प्रारजम्भक  

तयारी  पूरा  नगररन े। 

 िररद  सम्वन्िी  काययवािी  र प्र वियािरु  पूरा  नगररने । 

 तालि म/गोष्ठी  सम्वन्िी  काययिम  गदाय  िागत  अनमुान  तयार  

गरी  स्वीकृलत  नगराइन े। 

 तालिम  काययिमको  प्रलतवेदन  र  प्रभावकाररता  मूलया ङ्कन  

नगररने 
 सम्झौता  प्रलतकूि  कायय  वा  वियाकिापमा  िचय  गररने । 

 कानूनतः  अलनवायय  दावयत्व  कट्टी  नगरी  भकु्तानी  िनुे । 

 िरौटी  र  पेश्की  वव वरर्  अध्यावलिक  नगरी  भकु्तानी  िनुे 
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३. बिेट  िचय  ब्यवस्थापन  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  प्रकृयािरु  अविम्बन  

गररनेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  बिेट  िचय  गदाय  प्रचलित  कानूनी  व्यवस्था  
पािना  गने  गराउनछे । 

 प्राववलिक  तथा  प्रर्ासलनक  कमयचारीिाई  िररद  व्यवस्थापन  तथा  
आलथयक  प्रर्ासन  सम्बन्िी लबषयमा  क्षमता  ववकास  गने  गराउइनछे । 

 िचयका  मापदण्ड,  काययिम/योिना  सञ्चा िन  लनदेजर्का/काययववलि  लनमाय 
र्  र  कायायन्वयन गने  गराइनछे । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  प्रचलित  आलथयक  काययववलि  ऐन  लनयम  

अनसुार  आफै  वा अलिकारी  तोकी  लनिबाट  िचय  गने  वा  िचयको  
आदेर्  ददन े ब्यवस्था  लमिाइनछे । 

 प्रचलित  कानून  अनसुार  पेर्  भए  नभएको  एवकन  गरी  लन म्न  अवस्थामा  
िचय  स्वीकृत  गररनेछ 

 स्वी कृत  बिेट  तथा  िचय  र्ीषयक  लभ र  रिी  िचय  गरेको, 
 योिना  स्वी कृत  भएको, 
 िचय  गनय  लनकासा  फुकुवा  भएको, 
 वैदेजर्क  स्रोतबाट  िचय  व्यिोने  भएमा  स्रोत  फुकुवा  भएको अलिकार  

प्राप्त  अलिकारीबाट  लन म्नानसुार  िचय  गररनेछ 

 स्वीकृत  बिेट,  काययिम  र  उपिब्ि  स्रोतको  आिारमा  अलिकार  प्राप्त  

अलिकारीबाट  िचय स्वी कृत  गररनेछ । 

 िचयमा  एकरुपता  र  लमतव्यवयता  लया उन  िचय  सम्वन्िी  मापदण्ड  वा  
लनदेजर्का  लनमाय र्  गरी सोको  पािना  गररनेछ । 

 जर्क्षा ,  स्वा स्थ्य ,  कृवष  िस्ता  क्षेरगत  काययिम  सम्वन्िी  िचय  गदाय  
स्वीकृत  मागयदर्यन, काययववलि  एवम ्  र्तयिरु  पािना  भएको  सलुनजश् चत  
गररनेछ । 

 िचयको  कागिात  र  कारोवार  पिुी  भएको  आिार  र  आवश्यक  
लब ि  भरपाई  पेर् गनय िगाइनेछ । 
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 ववकास  योिना  सम्वन्िी  िचय  गदाय  योिनाको  सभे,  लडिाइन,  
िागत  अनमुान तथा काययिम तयार  एवम ्स्वीकृत  भएको सलुनजित 

गनय  चेकलिि  तयार  गरी  रुि ु गने  व्यवस्था  गररनेछ । 

 स्वीकृत  काययिम  अनसुार  समयमै  काययसम्पादन  र  मािसामानको  

प्राप्तीका  िालग िररद सम्बन्िी  प्राववलिक  एवम ् प्रर्ासलनक  प्रविया  

पूरा  गररनेछ । 

 स्थानीय  पूवायिार  लनमायर्  र  ममयत  सम्वन्िी  ववि  भकु्तानी  गदाय  
सम्वजन्ित  वडा  कायायिय  र िाभग्रािी  तथा उपभोक्ताबाट  अलनवायय  

रुपमा  लसफाररस  गनुयपने  व्यवस्था  लमिाइनछे । 

 िागत  साझेदारीमा  कायायन्वयन  गररएका  योिनािरुको  सम्वन्िमा  
सम्झौता  बमोजिम सम्वजन्ित  िाभग्रािी,  उपभोक्ता  सलमलत  वा  

स्थानीय  संस्थाको  योगदानको  सलुनजश् चतता  गररनेछ । 

 िागत  साझेदारी  ब्यिोररएको  श्रमदान  वा  योगदान  रकमको  िचय  

गर्ना  गने  ब्यवस्था गररनेछ । 

  तालिम  काययिमको  िागत  अनमुान  तयार  गदाय  काययिम  सञ्चा 
िन  सम्वन्िी  नम्सय  र मापदण्डको  आिारमा  िचय  गने  व्यवस्था  

गररनेछ । 

 तालिम,  गोष्ठी  आदद  सञ्चािन  गदाय  काययिमको  प्रस्ताव  र  िागत  
अनमुान  तयार  गरी अलिकार  प्राप्त  अलिकारीबाट  स्वी कृत  

गराइनेछ । 

 स्वीकृत  प्रस्ताव  र  िागत  अनमुान  अनसुार  कायय  सम्पन्न  गरी  
पेर्  भएको  प्रलतवेदनको आिारमा  रकम  भकु्ता नी  गररनेछ । 

 तालिम  काययिमका  सिभागीबाट  पषृ्ठपोषर्  प्राप्तगरी  आवश्यकता  

अनसुार  समीक्षाको व्यवस्था  गररनेछ । 

 वैदेजर्क  सिायता  अन्तगयत  सञ्चालित  काययिमको  िचय  गदाय दात ृ 
संस्थाको  सम्झौता बमोजिम  िचय  ब्यिोररन  ग्राह्य  िचय  र्ीषयक  वा  

वियाकिापमा  मार  गररनेछ । 
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 आलथयक  तथा  सम्बजन्ित  कमयचारीको  िालग  आयोिना  िेिा  
सम्बन्िी  ज्ञान,  लसप  तथा क्षमता  लबकास  गररनेछ । 

 सम्झौता  बमोजिम  िचयको  र्ीषयक  (क्या टोगोरी)  लमिाई  िचय  
िेिाड्कन  गरे  नगरेको एवकन गररनेछ । 

 िचयको  सोिभनाय  माग  गने  काययमा  सियोगी  िनुे  आलथयक  र  
अन्य  वववरर्  समयमा तयार गररनेछ ।अलिकार  प्राप्त  अलिकारीबाट  
लन म्ना नसुार  िचय  स्वी कृत  गनेः 

 ववि  भकु्ता नी  गदाय  प्रचलित  कानूनिे  तोकेको  आयकर,  मूलय 
अलभबवृद्ध  कर,  िरौटी कट्टी  गरेर मार  भकु्तानी  दद ने  ब्यवस्था  

गररनेछ । 

 पेश्की  बाँकी  भए  सम्झौता  अनसुार  कट्टी  गरे र मार  भकु्ता नी  

ददइनेछ । 

 कट्टी  गररएको  आयकर  रकम  समयमै  बैंक  दाजि िा  गररनेछ । 

 आयकर  कट्टी  गररएको  कमयचारी,  व्यजक्त  वा  संस्थाको  नाम  

नामेसी  सवितको  वववरर् र मूलय अलभबवृद्ध  कर  भकु्तानी  ददएको  
नाम  नामेसी  सवितको  वव वरर्  आन्तररक  रािश्व कायाय ियमा  

पठाइनछे । 

 ववि  वविक  पेर्  गरेर  मार  भकु्तानी  ददइनेछ । 

४. बिेट  िचय  ब्यवस्थापनको  मखु्य  जि म्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  

अलिकृतको  िनुेछ । 

५. बिेट  िचय  ब्यवस्थापनको  अनगुमन  सरु्ासन  सलमलतबाट  िनुेछ । 

८.२ पेश्की  ब्यवस्था पन 

१. पेश्की  ब्यवस्था पन  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ 

 अलिकार  प्राप्त  अलिकारीिे  स्वीकृत  कामको  लनजम्त  आवश्यक  

रकम  मार  पेश्की  ददइनेछ । 
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 दैलनक  तथा  भ्रमर्  भत्ता ,  मािसामान  िररद  र  ठेक्का  प्रयोिनको 
िालग  पेश्की  ददंदा  कानूनी कायय  प्रवियािरु  पूरा  गररनेछ । 

 कानून  बमोजिम  अलिकार  प्राप्त  अलिकारीिे  पेश्की  फर्छ्यौट  गने  

गराइनेछ । 

 जिम्मेवार  अलिकारीिे  पेश्की  फर्छ्यौट  कायय  समयमा  नगरेमा  ऐन  
लनयम  बमोजिम कारवािी गररनेछ । 

२. पेश्की  ब्यवस्था पन  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्ने  देजिन्छ 

 पेश्की  नददए  िनुेमा  पलन  पेश्की  दद ने । 

 परुानो  पेश्की  बाँकी  रिेता पलन  नया ँ पेश्की  दद ने । 

 पेश्कीको  िगत  कायम  नगररन े। 

 पेश्की  फर्छ्यौट  तोवकएको  समय  लभर  नगररने । 

 मािसामान  िररदको  िालग  आवश्यक भन्दा  बढी  पेश्की  दद ने । 

 िररद  सम्झौता  अनसुार  बैङ्क  ग्या रेण्टी  प्राप्त  नगरी  पेश्की  भकु्ता 
नी  िनुे । 

 ठेक्का  अवलि  भरको  बैंक  ग्या रेण्टी  निनुे 
 आवश्यक  र  पूर्य  कागिात  नभई  पेश्की  फर्छ्यौटको  िालग  पेर्  

िनुे । 

 तोवकएको  म्याद  लभ र  पेश्की  फर्छ्यौट  निनुे । 

 पेश्की  लि एको  प्रयोिन  भन्दा  फरक  प्रयोिनमा  िचय  देिाई  
फर्छ्यौट  िनुे 

 पेश्की  फर्छ्यौट  कायय  प्राथलमकतामा  नपने । 

३. पेश्की  िचय  ब्यवस्था पन  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  प्रकृयािरु  

अविम्बन  गररनेछ । 

 पेश्की मा  लनम्न  लन यन्र र्को  उपाय  अपनाइनेछ 

 पेश्की  सम्बन्िी  काम,  प्रयोिन  र  चाविने  रकम  र  वववरर्  

ििुाई  आवश्यक  रकम  मार पेश्की दद इनछे । 
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 पेश्की  माग  गनेको  परुानो  पेश्की  बाँकी  रिेनरिेको  िाँच  गने  र  

परुानो  पेश्की फर्छ्यौट  भई नसकेको  अवस्था  भए  सो  पेश्की  
फर्छ्यौट  गराई  मार  नयाँ  पेश्की   ददइनेछ । 

 कमयचारी  बािेकको  िकमा  पेश्की  लि ने  व्यजक्तको  तीन पसु्ते,  

स्थायी  र  अस्थायी  ठेगाना  प्रि िेिी  पेश्की  दद इनेछ । 

 पेश्की  िातामा  पेश्कीको  िगत  कायम  गरी  अनगुमन  गने  

ब्यवस्था  गररनेछ । 

 भ्रमर्  र  मािसामान  िररद  पेश्की  ददंदा  भ्रमर् आदेर्  र  िररद 
आदेर्  स्वीकृलत  र बिेटको उपिब्ितािाई  ध्यान  ददइनछे । 

 सावयिलनक  िररद  सम्बन्िी  ठेक्का  सम्झौता  अनसुार  पेश्की  ददंदा  

सम्झौताको  र्तय  बमोजि म सम्झौता  अवलि  भरको  बैङ्क  ग्यारेण्टी 
लिई  मार  ददइनेछ । 

 बैंक  ग्यारेण्टी को  म्या द  लनयन्रर्  िाता  रािी  समयमै  म्याद  

थप  गराइनेछ । 

 पेश्की  फर्छ्यौट  गदाय  लनम्न  बमोजिम  गने  गराइनेछ 

 पेश्की  लिनेददने  दबैुिे  पेश्की  प्रयोिन  अनसुार  तोवकएको  म्या 
दलभर  कानून बमोिमको काययववलि  अपनाई  फर्छ्यौट  गने  
गराइनेछ । 

 पेश्की  रकम  लिन े कमयचारी, व्यजक्तबाट  लबि  भरपाईको  पछाडी  

प्रमाजर्त  गरी  फाँटवारी सवितको  लनवेदन  पेर्  गने  व्यवस्था  

गररनेछ । 

 आलथयक  प्रर्ासन  र्ािािे  पेश्की  फर्छ्यौटको  िालग  प्राप्त  लब ि  

भपायई िाँची  लिन ु ददन ु  पने रकम  ठिरय्ाई  पेश्की  फर्छ्यौटको  

िालग  पेर्  गनेिाई  भरपाई  ददन े ब्यवस्था  गररनेछ । 

 तालिम  सम्वन्िी  काययिमको  पेश्की  फर्छ्यौट  गदाय  तालिम  

सम्पन्न  प्रलतवेदन  संिग्न राजिनेछ । 
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 पेश्की  िाता  अध्यावलिक  गरी  राजिनेछ । फर्छ्यौट  गनय  बाँकीको  
वववरर्   तोवकएको  ढाँचामा तयार  गने  र  प्रत्येक  आलथयक  बषयमा  

पेश्की  बाँकीको  जिम्मेवारी  सारी  अनगुमन  गररनेछ । 

 पेश्की  फर्छ्यौट  सम्वन्िी  कारवािी  लन म्न  बमोजिम  गररनेछ 

 म्याद  नाघेको  पेश्कीको  िकमा  कानूनी  व्यवस्था  कडाईका  साथ  

िागू  गररनेछ । 

 फर्छ्यौट  गनय  अटेर  गरेमा  वा  म्याद  लभर  फाँटबारी  नबझुाएमा  

पदालिकारी  वा  कमयचारीको िकमा  तिब  वा  सवुविा  रोक्का  
गररनेछ । 

 तिब  वा  सवुविा  रोक्का  गदाय  पलन  अटेर  गरेमा  प्रचलित  कानून  

बमोजिम  कारबािी 
  गररनेछ । 

 सरकारी  कमयचारी  बािेकका  अन्य  व्यजक्तको  िकमा  सरकारी  

बाँकी  सरि  ब्याि  सवित असिु उपर  गरी  कारवािी  गररनेछ । 

४ पेश्की  िचय  ब्यवस्थापनको  मखु्य  जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  
अलिकृतको िनुछे । 

५ पेश्की  िचय  ब्यवस्था पनको  सरु्ासन  सलमलतबाट  अनगुमन  िनुेछ । 

९. बैक  िाता  सञ्चािन  तथा  विसाव  लभडान  एवम ्  रकम  दाजििा  तथा  

भकु्तानी 

९.१ बैंक  िाता  सञ्चा िन 

१. बैंक  िाता  सञ्चािन  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 स्थानीय  सजञ्च त  कोष  िगायतका  ववलभन्न  कोषिरु  सञ्चािन  

गनयको  िालग  आवश्यक स्वी कृलत  लि ई  मार  तोवकएको  बैंकमा  

िाता  िोिी  कारोवार  गररनेछ । 
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 स्थानीय  रािश्व , िचय  र  िरौटी  िगायतका  कारोवारको  िालग  

प्रचलित  कानून  बमोजिम तोवकएको  समूिको  कायय  सञ्चािन  
स्तरको  िाता  िोिी  कारोवार  सञ्चािन  गररनेछ । 

२. बैंक  िाता  सञ्चािन  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े देजिन्छ 

 तोवकएको  बैंकमा  कोष  िातािरु  निोलिन े। 

 िाता  िोलदा  को.िे.लन .का.बाट  आवश्यक  स्वीकृलत  नलिइन े। 

 िाता  सञ्चा िन  तोकेको  पदालिकारी  बािेक  अन्य  ब्यजक्तबाट  िनुे 
। 

 को.िे.लन .का.को  आवश्यक  सिमलत  बेगर  आफूिसुी  बैंक  िाता  

िोिी  कारोवार  गने । 

३. बैंक  िाता  सञ्चािन  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  प्रकृयािरु  अविम्बन  

गररनेछ । 

 कानून  बमोजिम  प्राप्त  सवै  वकलसमको  आम्दानी  रकम  तोवकएको  

बैकमा  ग-४  समूिको  स्थानीय सजञ्चत कोष  िातामा  िम्मा  

गररनेछ । 

 स्थानीय  ववववि  कोष,  ववभाज्य  कोष,  आकजस्मक  कोष  र  ववपद्  
व्यवस्थापन  कोषको िालग िमर्ः  ग-५,  ग-६ , ग-७. १  र  ग-७.२  

समूिको  िाता  िोलिनेछ । 

 को.िे.लन .का.को  लसफाररस  लि ई  नेपाि  राि  बैकबाट  स्वी कृलत  

प्राप्त  बैंकमा  िाता िोलिनेछ । 

 प्राप्त  सवै  रकमिरु  कोषको  िातामा  आम्दानीको  स्रोत  देजिन े 
गरी  बैंक  दाजििा  गररनेछ । 

 कोषको  सञ्चािन  कानूनिे  तोकेको  पदालिकारीबाट  मार  गररनेछ 

। 
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 रािश्व,  ववलनयोिन  वा  िरौटी  कारोवारको  िालग  को.िे.लन .का. को  

लसफाररस  लिई  तोवकएको बैकमा  िमर्ः ग-१,  ग-२  र  ग-३  
समूिको  िाता  िोलिनेछ । 

 ववलनयोिन तफय को  चािू  िचय  तथा  पिँूीगत  िचय,  ववत्तीय  

ब्यवस्था  र  ववववि  िचयको िालग कायय  सञ्चािनस्तरको  तोवकएको  

उप-समूिको  िाता  िोिी  कारोवार  गररनेछ । 

 आन्तररक  रािश्व,  रािश्व  बाँडफाँट,  अनदुान,  ऋर्  तथा ववत्तीय  
ब्यवस्थाबाट  प्राप्त रकमिरु तोवकएको  ४.१ ग १ उपसमूिको  रकम 

िम्मा  गनय  लमलन े िातामा िम्मा  गररनेछ । 

 िरौटी,  िमानत, अनेि मनी  वापत  प्राप्त  गरेको  वा  कट्टी  गरेको  

रकम  िम्मा  तथा कारोवार  गनय तोवक एको  ग-३ समूिका  िाता  

िोिी  कारोवार  गररनेछ । 

 रािश्व,  ववलनयोिन  र  िरौटी  िाताको  सञ्चािन  प्रचलित  कानून  
बमोजिम  गररनेछ । 

 ववर्ेष  अवस्था  परी  कायायियको  नाममा  ववर्षे  िाता  िोलन ु 
आवश्यक  भएमा सम्बजन्ित को.िे.लन .का.बाट  आवश्यक  सिमलत  

लि ई  िाता  सञ्चािन  गररनेछ । 

 बैक  पररवतयन  गनुय  परेमा  को.िे.लन .का. बाट  आवश्यक  सिमलत  

लि इनेछ । 

४. बैंक  िाता  सञ्चािन  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  

अलिकृत  र   आलथयक प्रर्ासन  प्रमिुको  िनुेछ । 

५. बैंक  िाता  सञ्चािन  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  सरु्ासन  सलमलतबाट  
िनुेछ । 

९.२ वि साव  लभडान  तथा  समायोिन 
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१. विसाव  लभडान  तथा  समायोिन  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ । 

 प्रचलित  िेिा  लनदेजर्का  बमोजिम  कायायियको  रािश्व,  ववलनयोिन  
बिेट  तथा  कोष िाताको  बैंक  स्टेटमेण्ट  लनयलमत  रुपमा  लभडान  
गरी  विसाव  लमिान  वववरर्िरु  तयार गररनछे । 

 रािस्व,  िरौटी  र  िचयको  विसाव  समायोिन  प्रचलित  िेिा  

लनदेजर्का  बमोजिम  तोवकएको काययववलििरु  अपनाई  गररनेछ । 

२. विसाव  लभडान  तथा  समायोिन  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  

सक्ने  देजिन्छ । 

 रािश्व,  ववलनयोिन,  िरौटी  तथा  कोष  िाताको  बैंक  स्टेटमेण्ट  

सम्बजन्ित  बैकबाट  लनयलमत रुपमा  प्राप्त  नगने । 

 बैक  विसावसँग  बिेट  िचय  भएको  तथा  बाँकी  रकमको  लभडान  

नगररन े। 

 बैंक  विसाव  लमिान  वववरर्  तोवकएको  ढाँचामा  तयार  नगररने । 

 िारी  भएको  तर  रद्द  भएको  चेकिरुको  विसाव  समायोिन  

नगररन े। 

 िचय  िेख्दा  रटुी  भएको  अवस्थामा  विसाव  समायोिन  नगररने । 

३. विसाव  लभडान  तथा  समायोिन  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  उपायिरु  

अविम्वन गररनेछ ।िेिा  प्रमिु  र  जिम्मेवार  कमयचारीिे  बैंक  विसाव  

लभडान  प्रचलित  िेिा  र  सरकारी  कारोवार लनदेजर्का  बमोजिम  लनम्ना 
नसुार  तयार  गनेछन ्

 कायायियको  बिेट  िचय,  रािश्व,  कोष  र  िरौटी  िाताको  बैक  

स्टेटमेण्ट  लनयलमत रुपमा  प्राप्त गरी  मालसक  रुपमा  विसाव  लभडान  
गररनेछ । 
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 रािश्व  िातामा  रकम  दाजििा  भएको  तर  कायायियमा  भौचर  
पेर्  नभएको  भौचरको वव वरर् तयार  गररनेछ । 

 बिेट  िचयतफय   कायायियबाट  चेक  िारी  भएको  तर  वैंकबाट  

भकु्तानी  िनु  वाँकी चेकको वव वरर्  तयार  गररनेछ । 

 बिेट  िचय,  रािश्व,  कोष  र  सम्बजन्ित  बैक  िाताको  स्टेटमेण्ट  

वीच  फरक  परेको रकम  तोवकए बमोजिमको  बैंक  विसाव  लमिान  

वववरर्िरु  (म.िे.म.फा.नं. १०९, २१२) प्रत्येक  मवि नाको  ७ गते  

लभर  तयार  गररनेछ । 

 बैक  विसाव  लमिान  वववरर्िरु  कायायिय  प्रमिु  वा  जिम्मेवार  

अलिकृतबाट  प्रमाजर्त  गराई राजिनछे । 

 रािस्व,  िरौटी  र  िचय  विसावको  समायोिन  प्रचलित  िेिा  
सरकारी  कारोवार  लनदेजर्का बमोजिम  गररनेछ । 

 आ.व.  वषय लभर  िारी  भएको  चेकिरुमध्ये  वैंकबाट  भकु्तानी  िनु  
वाँकी  चेकिरुको  वववरर् तयार  गरी  प्रमाजर्त  गराई  राजिनेछ । 

 कायायियबाट  िारी  भएको  ववर्ेष  कारर्  तोकेको  म्याद लभर  
नसावटएमा  चेकिरु  रद्द गरी सो चेक  बरावर  रकमको  िचय  घटाई  

वा  समायोि न गरी  विसाव  लमिान  गररनेछ । 

 आ.व.  लभर  िारी  भएको  चेकिरु मध्ये  कुनै  चेक  रद्द  गरी  सोको  
सट्टा  अको  चेक  िारी  गनुय  पदाय पनुः िचय  भौचर  तयार  गरी  नयाँ  
चेक  िारी  गररनेछ । 

 आलथयक  वषयको  अन्त्यमा  ववलनयोिन िातामा  वचत  रकम  लनर्यय  

गराई  स्थानीय  सजञ्चत कोष िातामा  रकम  ट्रान्सफर  गररनेछ । 

३. बैंक  िाता  सञ्चािन  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  

अलिकृत  र आलथयक प्रर्ासन  प्रमिुको  िनेछ । 

५ बैंक  िाता  सञ्चा िन  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  सरु्ासन  सलमलतबाट  
िनुेछ । 
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९.३ प्राप्त  रकमको  सरुक्षा  तथा  बैंक  दाजििा 

१. प्राप्त  रकमको  सरुक्षा  तथा  बैंक दाजििा  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  
अविम्वन  गररनेछ 

 रािश्व,  आन्तररक  आय,  िरौटी  वापत  प्राप्त  नगद,  चेक  भौचर  
आदद  सरुजक्षत  रुपमा राजिनछे । 

 प्राप्त  िनुे  नगद  तथा  चेक  रकम  प्रचलित  आलथयक  प्रर्ासन  

सम्बन्िी  कानून  बमोजिम तोवकएको बैंकमा  समय लभर  नै  दाजििा  
गररनेछ । 

२. प्राप्त  रकमको  सरुक्षा  तथा  बैंक  दाजििा  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  

रिन  सक्न ेदेजि न्छ । 

 नगद,  चेक  भौचर  आदद  सरुजक्षत  रुपमा  राख्न  जिम्मेवार  ब्यजक्त  
नतोवकन े। 

 असिुी  रकम  सरुजक्षत  तवरिे  नराजिन े। 

 असिुी  रकमको  िगत  नराजिने  र  नरािेको  कारर्  रकम  

विनालमना  िनुे । 

 प्राप्त  नगद  तथा  चेक  तोवकएको  समयमा  बैक  दाजििा  निनुे । 

 नगद  र  चेक  बैक  दाजििा  नगरी  विनालमना  वा  दरुुपयोग  िनुे । 

 विनालमना  वा  दरुुपयोग  भएको  अवस्थामा  कानून  बमोजिम  

कारवािी  निनुे । 

३. विसाव  लभडान  तथा  समायोिन  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  उपायिरु  

अविम्वन गररनछे । 

 असिु  गरेको  नगद,  बैङ्क  चेक,  िरौटी  र  रािस्व  रकम  सरुजक्षत  

तवरिे  राख्न े जिम्मेवारी  िेिा र्ािा  प्रमिुको  िनुेछ । 
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 जिम्मेवार  ब्यजक्तिे  असूि  गरेको  नगद,  बैङ्क  चेक,  िरौटी  र  

रािस्व  रकम  सरुजक्षत तवरिे राख्न  आवश्यक  भौलतक  तथा  सरुक्षा  
ब्यवस्था  गररनेछ । 

 नगदी  रकम  असिु  गदाय  भरपाई  वा  नगदी  प्राप्ती  रलसद  ददने  
ब्यवस्था  गररनेछ । 

 रलसद  लनयन्रर्  िाता  राख्न े ब्यवस्था  गररनेछ  

 रकम  असूि  गदाय  आलथयक  संकेत  र  र्ीषयक  ििुाई  गने  

गराइनेछ । 

 असिुी  नगद,  चेक  र  भौचरिरुको  दैलनकी  गोश्वारा  िगत  वा  

अलभिेि  राख्न े ब्यवस्था गररनेछ । 

 प्राप्त  नगद  तथा  चेक  रकम  तोवकएको  बैंकको  सम्बजन्ित  

िातामा  र्ीषयक  ििुाई सोिी  ददन वा  त्यसको  भोलि पलटसम्म  

बैंक  दाजििा  गररनेछ । 

 बैंक  टाढा  रिेको  कारर्  तोवकएको  म्याद लभर  रकम बैंक दाजििा 
गनय नसवकन ेअवस्थामा एक  ति  मालथको  अलिकारीको  स्वीकृलत  
लिई   तोवकएको  समयसीमा  लभर रकम  दाजििा गररनेछ । 

 तोवकए  बमोजिमको  म्याद लभर  रकम  दाजििा  नगरेको  अवस्थामा  
यस्तो  रकम सम्बजन्ित ब्यजक्तबाट  असूि  गरी  कानून  बमोजिमको  
िररवाना  र  अन्य  कारवािी गररनेछ । 

४. प्राप्त  रकमको  सरुक्षा  तथा  बैंक  दाजििा  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  

आलथयक  प्रर्ासन प्रमिुको  िनुेछ । 

५. प्राप्त  रकमको  सरुक्षा  तथा  बैंक  दाजििा  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  

प्रमिु प्रर्ासकीय अलिकृतबाट  िनुेछ । 

९.४ भकु्तानी  लनयन्र र् 

१. भकु्तानी  लनयन्र र्  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 
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 भकु्तानी  आदेर्  ददन े काययको  िालग  पदालिकारी  तथा  जिम्मेवारी  
तोवकनेछ । 

 भकु्तानी  आदेर्  ददंदा  प्रचलित  कानून  बमोजिम  रीत  पगेु  नपगेुको  
िाँच  गरी  भकु्तानी  आदेर् िारी  गने  र  िचय  िेजिनछे । । 

 भकु्तानी  ददंदा  प्रचलित  कानून  तथा  िेिा  लनदेजर्का  बमोजिम  

तोकेको  काययववलििरु पािना  गररनेछ । 

२. भकु्तानी  लनयन्र र्  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्ने  देजिन्छ । 

 भकु्तानी  आदेर्  दद ने  आलिकारीक  ब्यजक्त  नतोवकन े। 

 भकु्ता नी  आदेर्  ददन े पदालिकारीिे  िवाफदेिीता  पािना  नगने । 

 तोवकएको  रीत  वा  प्रकृयािरु  परुा  नगरी  भकु्तानी  आदेर्  दद न े। 

 भकु्तानी  आदेर्  र  गौश्वारा  भौचर  तयार  नगरी  चेक  िारी  गने 

 भकु्तानीको  प्रकृया  पािना न गने । 

 िारी  भएको  चेकिरु  सम्बजन्ितिाई  समयमा  नबझुाउन े। 

 िचय  िेिेको  चेकिरु  आलथयक  वषयलभर  नबझेुकोमा  भौचर  उठाई  

विसाव  समायोिन  नगने 

३. भकु्तानी  लनयन्र र्  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  उपायिरु  अविम्वन  
गररनेछ । 

 प्रचलित  कानूनमा  उलिेि  भए  बमोजिम  भकु्तानी  आदेर्  ददन े 

आलिकारीक  पदालिकारी तोवकनेछ । 

 भकु्तानी  आदेर्  ददन े पदालिकारीको  अलिकार  र  कतयब्य  सवित  

िवाफदेिी  बिन  गनुयपने ब्यवस्था  गररनेछ । 

 तोकेको  प्रमिुिरु  सरुवा  वा  जिम्मेवारीमा  िेरफेर  िुँदा  कानून  

बमोजिम  भकु्तानी  आदेर्  ददने अको  पदालिकारी  तोवकनछे । 

 भकु्तानी  आदेर्  ददंदा  लनम्न  कुरामा  लनजित  िनुेः 
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 स्वीकृत  बिेट  काययिम,  अजख्तयारी,  लनकासा  र  फुकुवा  समेतको  

आिारमा  िचय  िेख्न  लमलन ेरकमको मार  भकु्तानी आदेर्  ददइनछे 

। 

 भकु्तानी  आदेर्  ददंदा  िचयको  प्रकृया  पूरा भएको  र  ववि भरपाई  

िगायतका  आवश्यक  कागिात  प्राप्त भएको  सलुनजित  गररनेछ । 

 िचयका  सवै  प्रकृयािरु  पूरा  भएको  िाँच  गरी  मार  तोवकए  
बमोजिमको  गौश्वारा  भौचर  तयार गरी  चेक  िारी  गररनेछ । जि 

म्मेवार  पदालिकारीिे  भकु्ता नी  ददंदा  लनम्न  काययववलि अपनाइनेछ 

 भकु्तानी  ददंदा  प्रचलित  कानून  बमोजिम  भकु्तानी  पाउन े सम्बजन्ित  
ब्यजक्त  वा  फमयको  िातामा बैंक  माफय त  सोझै  रकम  िम्मा  गने  

वा  चेक  िारी  गने  गरी  भकु्तानी  ददइनेछ । 

 भकु्तानी  पाउने  व्यजक्त,  फमय,  संस्था  वा  कम्पनीको  नाम नामेसी  

र  ठेगाना  ििुाइनेछ । 

 सिी  भएको  चेकिरु  सरुजक्षत  रुपमा  रािी  सम्बजन्ित  व्यजक्त,  
फमय  वा  कम्पनीिाई  अवव िम्ब बझुाउने  ब्यवस्था  गररनेछ । 

४. भकु्तानी  लनयन्रर्  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय अलिकृत  

र  आलथयक प्रर्ासन  प्रमिुको  िनुेछ । 

५. भकु्तानी  लनयन्रर्  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  सरु्ासन  सलमलतबाट  
िनुेछ । 

१०. अनदुानको  प्राप्ती  तथा  उपयोग  सम्बन्िी  लन यन्र र् 

१०.१ अनदुान  प्राप्ती 

१. अनदुान  प्राप्ती  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 काययसम्पादनमा  आिाररत  ववत्तीय  समानीकरर्  अनदुान  प्रालप्तका  
िालग  तोवकएका  र्तयको पािना  गररनेछ । 
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 समपूरक  र  ववर्षे  अनदुान  प्रालप्तका  िालग  आयोिना  तथा  

काययिम  तयारी  पूरा  गरी समयमै माग  गररनेछ । 

२. अनदुान  प्राप्ती  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्ने  देजिन्छ 

 समानीकरर्  अनदुान  प्रालप्तका  िालग  तोवकएका  र्तयिरु  पािना  

निनु े। 

 आयोिना  माग  नै  नगने । 

 तयारी  पूरा  नगरी  आयोिना  माग  गने । 

 तोवकएको  समयमा  आयोिना  माग  नगने 

३. अनदुान  प्राप्ती  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  उपायिरु  अविम्वन  
गररनेछ । 

 राविय  प्राकृलतक  स्रोत  तथा  ववत्त  आयोगद्वारा  लनिायररत  

काययसम्पादनमा  आिाररत  अनदुान पद्धलतका  सूचक  र  सोको  
आिार  बारे  स्पि  भइनेछ । 

 तोवकएको  आिारिरु  र  सूचक  बमोजिम  सम्पादन  गनुयपने  कायय  
समयमै  गररनेछ । 

 राविय  प्राकृलतक  स्रोत  तथा  ववत्त  आयोग  र  सङ्घीय  तथा  प्रदेर्  

अथय मन्राियमा उपिब्ि गराउन ु पने  आगामी  आलथयक  बषयको  

आय  र  ब्ययको  प्रके्षपर्  िगायतका  वववरर्  समयमानै उपिब्ि  

गराइनेछ । 

 समपरुक  र  ववर्ेष  अनदुानबाट  सञ्चािन  गनय  सवकने  प्राववलिक  

सम्भाव्यता  र  िागत िाभ ववश्लषेर्  गरी  उपयकु्त  देजिएका  

आयोिनािरुको  सूची  तयार  गररनेछ । 

 समपरुक  र  ववर्ेष  अनदुानका  िालग  नेपाि  सरकार  र  प्रदेर्िे  
स्वीकृत  गरेको काययववलिमा तोवकए  बमोजिमको  प्रकृया  पूरा  गरी  
आयोिना  माग  गररनेछ । 



d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lgb]{lzsf, @)&* 

57 

४. अनदुान  प्राप्ती  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत  

र  आलथयक  प्रर्ासन प्रमिुको  िनुेछ । 

५. अनदुान  प्राप्ती  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  सरु्ासन  सलमलतबा ट  िनुेछ 

। 

१०.२ अनदुानको  उपयोग 

१. अनदुानको  उपयोग  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 अनदुान  रकम  िचय  गदाय  स्वीकृत  लनदेजर्का  तथा  काययववलिको  

पािना  गनुय  गररनेछ । 

 अनदुान  रकमको  िेिा  राख्न े तथा  िेिापरीक्षर्  गराउने  कायय  
ब्यवजस्थत  गररनेछ । 

२. अनदुानको  उपयोग  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्ने  देजिन्छ 

। 

 उपिब्ि  गराएको  अनदुान  रकम  तोवकएको  कायायन्वयन  

लनदेजर्का  तथा  कायायववलि पािना  नगरी  िचय गने 

 अनदुान  िचयको  िेिा  ब्यवजस्थत  रुपमा  नराख्न े। 

 िचयको  िेिापरीक्षर्  नगराउन े। 

३. अनदुान  प्राप्ती  प्रभावकारी  बनाउन  देिायका  उपायिरु   अविम्वन  
गररनेछ । 

अनदुान  िचय  सम्वन्िमा  देिायका  लनयन्र र्  उपाय  अपनाइनेछ 

 तोवकएको  अनदुान  कायायन्वयन,  पजुस्तका,  लनदेजर्का,  नम्र्य  र  
काययववलिको  पािना  गरी  िचय गररनेछ । 

 अनदुान  िचय  सम्वन्िमा  तोवकएको  िररद  प्रविया  अपनाइनेछ । 

 िचयको  फाँटवारी  वव ि  भरपाई  प्रमाजर्त  गरी  राजिनेछ । 
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 अनदुान  रकम  तोवकएको  प्रयोिन  र  काययको  िालग  मार  िचय  

गररनेछ । 

 िचय  प्रगलत  सम्वन्िमा  लनयलमत  रुपमा  अनगुमन  गररनेछ । 

 आलथयक  बषयको  अन्त्यमा  िचय  नभई  बाँकी  रिेको  विि  िनुे  
अनदुान  रकम  समयमै वफताय गररनेछ । 

 अनदुानको  आम्दानी  िचयको  अध्यावलिक  विसाव  रािी  प्रगलत  

प्रलतवेदन  सङ्घीय  र  प्रदेर् लनकाय  समक्ष  पेर्  गररनेछ। 

 सवै  प्रकारको  अनदुान  िचयको  तोवकए  बमोजिम  िेिा  राख्न ेर  
ववत्तीय  प्रलतवेदन  तयार  गने ब्यवस्था  गररनेछ । 

 अनदुान  िचयको  अलनवायय  रुपमा  आन्तररक  तथा  अजन्तम  

िेिापरीक्षर्  गराइनेछ । 

 ववत्ती य  प्रलतवेदन  र  िेिापरीक्षर्  प्रलतवेदन  सम्बजन्ित  लनकायिाई  
पठाइनछे । 

४. अनदुान  उपयोग  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत  

र  आलथयक प्रर्ासन प्रमिुको  िनुेछ । 

५. अनदुान  उपयोग  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  सरु्ासन  सलमलतबाट  िनुेछ 

। 

११ प्रर्ासलनक  िचय - तिव  तथा  सवुविा,  सवारी  सािन  तथा  उपकरर्को  
उपयोग  र ममयतको  लनयन्र र् 

११.१ तिव  सवुविा  िचय 

१. तिव  सवुविा  िचय  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 कानून  बमोजिम  लनयकु्त  कमयचारीिाई  प्रचलित  ऐन  लनयम  

बमोजिमको  तिव  भत्ता िवुाइनेछ । 



d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lgb]{lzsf, @)&* 

59 

 तिब  भकु्तानी  गदाय  प्रचलित  कानून  बमोजिमको  कोष  रकमिरु  

कट्टा  गरी  भकु्तानी गररनेछ । 

 तिव  सवुविा  भकु्तानी  गदाय  तोवकएको  रकम भन्दा  वढी  

पाररश्रलमक  पाउनेको  िकमा पाररश्रलमक  करकट्टी  गरी  दाजििा  
गररनेछ । 

२. तिव  सवुविा  िचय  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े देजि न्छ 

। 

 तिव  तिवी  प्रलतवेदन  पाररत  नगरी  तिव  िचय  िेख्न े। 

 नपाउन े अवलिको  तिव  भत्ता  भकु्तानी  गने । 

 वढी  अवलि  कािमा  रािेकोमा  तिव  भत्ता  ददन े। 

 ववदा  स्वीकृत  नगराएकोमा  पलन  तिव  ददइन े। 

 मालसक  तिबबाट  प्रचलित  कानून  बमोजिम  कट्टी  गनुयपने  

रकमिरु  कट्टी  नगररन े। 

 कट्टी  गरेको  रकम  समयमै  तोवकएको  लनकायमा  िम्मा  गनय  
नपठाउन े

 बैंक  माफय त  तिव  भकु्तानी  नगरी  नगदै  भकु्तानी  गररने । 

३. तिव  सवुविा  िचय  व्यवजस्थत  बनाउन  देिायका  उपायिरु  अविम्वन  

गररनेछ । 

 प्रचलित  कानून  बमोजिम  लनयकु्त  भएका  कमयचारीको  मार  तिव  

िवुाइन े ।  ऐन  लनयम  ववपररत अस्थायी  वा  ज्यािादारी  र  

करारमा  कमयचारी  रािेकोमा  तिवभत्ता िवुाइन े छैन । 

 कमयचारीिाई  कानून  बमोजिमको  तिव,  भत्ता  र  सवुविा  मार  
उपिब्ि  गराइने । 

 पदालिकारीको  सवुविा  प्रदेर्  कानूनमा  उलिेि  भए  बमोजिम  मार 

ददइन े। 
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 कानून  ववपररत  कमयचारी  लनयकु्त  गरीकाममा  िगाएमा  वा  
अलनयलमत  सवुविा  िवुाएमा यस्तो  कमयचारीिे  िाएको  तिव  
सवुविा  वापतको  रकम  असूि  गने  ब्यवस्था गररनेछ । 

लनम्न  बमोजिमको  प्रवकया  पगेुको  सलुनजित  गरी  भकु्तानी  गररनेछ 

 काययरत  कमयचारीिरुको  तिवी  प्रलतवेदन  सम्बजन्ित  कायायियबाट  

पाररत  भएको  सलुनजित गररनेछ । 

 प्रर्ासन  र्ािाबाट  िाजिर  वववरर्  रुि ु  गरी मार  तिव  

िवुाइनछे । 

 कमयचारीको  स्थायी  िेिा  नम्वर (पान)  अलनवायय  रुपमा  लि न  

िगाई  सो  नम्वर  तिवी वववरर्मा  राजिनेछ । 

 पदालिकारीको  मालसक  सवुविा  बापतको  रकम  प्रदेर्  कानून  
बमोजिम  भएको  सलुनजित गररनेछ । 

 प्रस्ताववत  मविनाको  कूि  तिव  िचय  ववगत मविनाको  तिव  

िचयभन्दा  सारभतू  रुपमा फरक भए  नभएको  िेरी  फरक  रिेको  

भए  सोको  कारर्  सलुनजित  गररनेछ । तिव िचय  िेख्दा  

लनम्नानसुार  लनयन्र र्  कायम  गररनेछ 

 मविना  भकु्तान  भएपलछ  तिव  भत्ता  िवुाइनेछ । 

 पदमा  बिािी  गरेको  ददनदेजि  मार  तिव  भत्ता  िवुाइनेछ । 

 लनिम्वनमा  परेकोमा  कानून  अनसुार  पाउने  तिव  भत्ता  मार  
ददइनेछ । 

 एक  वषयको  सेवा  अवलि  पगेुपलछ  मार  तिव बवृद्ध (ग्रडे )  ददइनेछ 

। 

 चाडपवय  िचय  सवुविा  तोवकएको  चाडपवयको  िालग मार ददई  

अलभिेि  राजिनेछ । 

लन म्न  बमोजि मको  तिव  भकु्तानी  नगररने 
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 ववदा  स्वीकृलत  गराएको  बािेक  अनपुजस्थत  अवलिको  तिव  

ददइनेछैन  

 बेतिबी  ववदा  वा  असािारर्  ववदा  लि एकोमा  तिव  भकु्तानी  

गररनेछैन । 

 कमयचारीिाई  सेवा  सम्बन्िी  ऐन  लनयम  ववपरीत  िनुे  गरी  कािमा  
िटाएको  वा  वढी अवलि कािमा  रािेकोमा  सो  अवलिको  तिव  

भत्ता  ददइन े छैन । 

 बढी  अवलि  काि  िटाएमा  प्रचलित  कानून  बमोजिम  कमयचारीिे  
िाएको  तिब,  भत्ता काि िटाउन े पदालिकारीबाट  असिु  गररनेछ 

। मालसक  तिव बाट  लनम्न  बमोजिमको  कट्टी  गरी  भकु्तानी  

गररनेछ 

 दर्  प्रलतर्तका  दरिे  कमयचारी  सञ्चय  कोष  रकम  कट्टा  गरी  

सोमा  र्त  प्रलतर्त रकम  थप गररनेछ । 

 नागररक  िगानी  कोष  वा  अन्य  कोषमा  योगदान  गरेका  

कमयचारीिरुको  िकमा मालसक तिब बाट  तोवकएको  प्रलतर्त  

रकम  कट्टी  ररनेछ। 

 योगदानमा  आिाररत  अवकास  कोषमा  योगदान  गरेका  
कमयचारीिरुको  िकमा  तोवकएको प्रलतर्त  रकम  कट्टा  गरी  सो  
रकममा  तोवकएको  प्रलतर्त  रकम  थप  गररनेछ । 

 तोवकएको  प्रलतर्तमा  कोष  कट्टी  गररएको  रकम  सम्बजन्ित  

कोषमा तोवकएको  समयलभर दाजििा  गनय  पठाइनेछ । 

 तोवकएको  लनकायमा  कोष  कट्टी  रकम  िम्मा  गनय  र  सो  
सम्बन्िी  अलभिेि  रुि ु  गनय ववद्यतुीय माध्यमको  उपयोग  गररनेछ 

। 

 तिव  सवुविा  भकु्तानी  गदाय  प्रत्येक  पदालिकारी  वा  कमयचारीिे  

वावषयक  रुपमा  पाउने तिव, भत्ता  र  सवुविा  समेतको  कुि  
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रकममा  आयकर  ऐन बमोजिम  कर योग्य  आय गर्ना  गरी मालसक  

तिबबाट  अलग्रम रुपमा  कट्टा  गरेर  मार  तिव िचय  िेजिनेछ । 

 तिवी  वववरर्मा  प्रत्येक  पदालिकारी  वा  कमयचारीको  स्थायी  

िेिा  नम्वर  (पान)  अलनवायय रुपमा  राजिनेछ । 

 भकु्तानीमा  कट्टा  गरेको  पाररश्रलमक  कर  रकम  सम्भव  भएसम्म  

ववद्यतुीय  आयकर  कट्टी प्रर्ािी  माफय त  सम्बजन्ित  रािश्व  
कायायिय  पठाई  कर  अलिकृतबाट  प्रमार्ीकरर् गराई लनस्सा  

राजिनेछ । कमयचारी  र  पदालिकारीको  तिव  सवुविा  रकम  

भकु्तानी  गदाय लनम्न  प्रवियािरु  अपनाउनेः 
 तिव  सवुविा  ववतरर्को िालग  बैंक  तोकी  सो  बैंकमा  प्रत्येक  

ब्यजक्तको  िाता  िोलन िगाई बैंक माफय त  रकम  उपिब्ि  

गराइनेछ । 

 तिव  भकु्ता नी  वव वरर्मा  बैंक  िाता  माफय त  रकम  िम्मा  गरेको  
प्रमार्  संिग्न  गने  गराइनछे । 

४. तिव  सवुविा  िचय  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेव री  प्रमिु  प्रर्ासकीय  
अलिकृत  र  आलथयक प्रर्ासन  प्रमिुको  िनुेछ । 

५. तिव  सवुविा  िचय  सम्बन्िमा  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  िेिापरीक्षर्  

र  सरु्ासन 

सलमलतबाट  िनुेछ । 

११.२ भत्ता,  सवुविा  तथा  ववववि  िचय 

१. भत्ता,  सवुविा  तथा  ववववि  िचय  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ । 

 पदालिकारी  तथा कमयचारीको  बैठक  भत्ता ,  दैलनक  भत्ता  एवम ् 
भ्रमर्  िचय  आदद  कानून बमोजिम  मार  ववतरर्  गररनेछ । 
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 ववववि  िचय  मापदण्ड  बनाइ  िचय  गने  गराउन े ब्यवस्था  गररनेछ 

। 

 प्रचलित  कानून  र  मापदण्ड  बमोजिम  आलथयक  सिायता  ववतरर्  

गने  गराउने  ब्यवस्था गररनछे । 

२. भत्ता,  सवुविा  तथा  ववववि  िचय  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  

सक्ने  देजि न्छ । 

 प्रचलित  ऐन  लनयम  ववपररत  भत्ता  तथा  सवुविा  ददईन े। 

 अलनयलमत  भत्ता  तथा  सवुविा  ददएबाट  स्थानीय  तिको  प्रर्ासलनक  

िचय  बढ्ने । 

 मापदण्ड  ववपररत  ववववि  िचय  िेजिन े 

 प्रचलित  कानून  र  मापदण्ड  ववपररत  आलथयक  सिायता  ववतरर्  
िनुे । 

 पिुँचको  आिारमा  ववतरर्  िनु े। 

३. भत्ता,  सवुविा  तथा  ववववि  िचय  व्यवजस्थत  बनाउन  देिायका उपायिरु  

अविम्वन गररनछे । 

 अलत  आवश्यक  कामको  िालग  मार  अलिकार  प्राप्त  अलिकारीको  
स्वीकृलत मा  बैठक राजिनेछ । 

 बैठक  भत्ता ,  दैलनक  तथा  भ्रमर्  भत्ता  िचय  सम्बजन्ित  कानूनमा  

तोवकएको  दरमा  मार ददइनछे । 

 पदालिकारीको  सञ्चा र  सवुविा,  िािा  िचय,  मालसक  भत्ता ,  सभा  

भत्ता  आदद  सवुविा  प्रचलित  कानून  बमोजिम  र  कमयचारीको  
अलतररक्त  समय  भत्ता ,  प्रोत्सािन  भत्ता  आदद सवुविा कानून  

बमोजिम  मापदण्ड  तथा  सूचक  तोकेर  मार  उपिव्ि  गराइनेछ । 

 भत्ता  तथा  सवुविा  ववतरर्  गने  र  लनयन्रर्  गने  सम्वन्िमा  

सङ्घीय  वा  प्रदेर्  लनकायिे  कुनै मागयदर्यन  वा  पररपर  गरेको  भए  

सोको  पािना  गने  गराउने  ब्यवस्था   लमिाइनछे । 
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 भत्ता  तथा  सवुविा  िचयको  िेिापरीक्षर्बाट  बेरुि ु कायम  भएमा  
तत्काि  लनयलमत  वा असिु  फर्छ्यौट  गने  गराइनेछ । 

 ववववि  िचय  अन्तगयत  ब्यिोररने  िचयको  प्रकार  सम्वन्िमा  स्पि  

ब्याख्या  गरी  मापदण्ड स्वी कृत  गररनेछ । 

 अलनयलमत  िचय  सम्वन्िमा  िेिापरीक्षर्बाट  बेरुि ू कायम  भएमा  
तत्काि  असूि  फर्छ्यौट गने  गराइनेछ । 

 आलथयक  सिायता  ववतरर्को  िालग  वस्तगुत  मापदण्ड  तथा  सूचक  

तयार  गरी  सोको आिारमा मार ददन े ब्यवस्था  गररनेछ । 

 सङ्घीय  तथा  प्रदेर्  सरकारबाट  प्राप्त  अनदुानबाट  आलथयक  सिायता  
ववतरर्  गररने  छैन । 

 सङ्घीय  वा  प्रदेर्  मन्रा िय/लनकायद्वारा  िारी  भएका  मागयदर्यन  वा  

पररपरपािना  गने गराइनछे । 

 अलनयलमत  िचय सम्वन्िमा  िेिापरीक्षर्बाट  बेरुिू  कायम  भएमा  
तत्काि  असूि  फर्छ्यौट गने  गराइनेछ । 

४. भत्ता,  सवुविा  तथा  ववववि  िचय  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  प्रमिु  
प्रर्ासकीय  अलिकृत  र आलथयक  प्रर्ासन  प्रमिुको  िनुेछ । 

५. भत्ता,  सवुविा  तथा  ववववि  िचय  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  
िेिापरीक्षर्  र  सरु्ासन सलमलतबाट  िनुेछ । 

११.३ सवारी  सािन  तथा  उपकरर्को  प्रयोग  तथा  ममयत 

१. सवारी  सािन  तथा  उपकरर्को  प्रयोग  तथा  ममयत  सम्बन्िमा  देिायका  

नीलत  अविम्वन गररनेछ । 

 सवारी  सािन  र  मेजर्नरी  उपकरर्को  प्रयोग  गने सवुविा  कानूनिे  

तोकेको  पदालिकारी   तथा कमयचारीिाई  मार  उपिब्ि  गराइनछे 

। 
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 सवारी  सािन  र  मेजर्नरी  उपकरर्  यथा समयमा  नै  आवश्यक  

ममयत  तथा  सलभयलसङ्ग  गराई ममयत  िचयमा  तोवकए  बमोजिमको  

लनयन्रर्  ब्यवस्था  कायम  गररनेछ । 

२. सवारी  सािन  तथा  उपकरर्को  प्रयोग  तथा  ममयत  संदभयमा  देिायका  
िोजिमिरु  रिन सक्न े देजि न्छ । 

 सवुविा  नपाउन े पदालिकारीिरुिे  पलन  सवुविा  लि ने । 

 सवारी  सािन  र  मेजर्नरी  उपकरर्  अनलिकृत  रुपमा  प्रयोग  गने 

। 

 सरकारी  काम  वािेकमा  सवारी  सािनिरु  प्रयोग  िनुे । 

 सवारी  सािन  र  उपकरर्  ममयत  सम्भा र  र  सलभय लसङ्ग  समयमा  
नगररन े। 

 सवारी  सािन  र  उपकरर्  अनावश्यक  रुपमा  ममयत  गराईने 
 ममयत  िचयमा  लनयन्रर्  कायम  निनु े। 

३.  सवारी  सािन  तथा  उपकरर्को  प्रयोग  तथा  ममयत  व्यवजस्थत बनाउन  

देिायका  उपायिरु अविम्वन  गररनेछ । लनम्न  बमोजिम  सवारी  
सािन  तथा  उपकरर्  प्रयोग  गने  व्यव स्था गररनेछ 

 कानूनद्वारा  सवारी सािन  प्रयोग  गनय  पाउन े  पदालिकारी  वा  

अलिकारीको िालग  मार सवारी सािनको  व्यवस्था  गररनछे । 

 सवारी  सािन  र  उपकरर्िरु  सरकारी  काममा  मार  प्रयोग  गनय  
पाउन े गरी  लनयन्रर्को  ब्यवस्था गररनेछ । 

 कायायियको  कामको  लसिलसिामा  सवारी  सािन  प्रयोग  गदाय  
स्वीकृलत  आदेर्  ददन े  लि ने व्यवस्था  गररनेछ ।सवारी  सािन  र  

उपकरर्को  ममयतमा  लनम्न  बमोजिमको  व्यव स्था  गररने छ । 

 सवारी  सािन  र  उपकरर्को  ममयत  सम्भा र  र  सलभयलसङ्ग  गनुयपने 
वारे  सम्बजन्ित  कम्पनीको कायय  तालिकाको  अलभिेि  ब्यवजस्थत  
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रुपमा  रािी  सो  बमोजिम  ममयत  सम्भा र  गने  ब्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

 चाि ु सवारी  सािन  र  उपकरर्  सञ्चािनको  अलभिेि  राजिनछे । 

ववग्रकेो  अवस्थामा तत्कािै  िानकारी  गराउन ुपने  ब्यजक्त  तोक्न े। 

ममयतको  िररद  कायय  गदाय  सावयिलनक  िररद  ऐन लनयमाविीको  

प्रविया  पािना  गराइनेछ । 

 सवारी सािन  र  उपकरर्को  ममयत  सम्भा र  गराउँदा  प्राववलिक  िाँच  

गराई  ममयत  गनुयपने सामानको  वववरर्  र  िागत  अनमुान  तयार  गरी  
तोकेको  अलिकारीबाट  स्वीकृलत  गराउने ब्यवस्था  गररनेछ । 

 सवारी  सािन  र  उपकरर्  कुन  कुन  लमलतमा  के  कलत  पाटय  पिुाय  कलत  

िागतमा  ममयत  गररएको िो  सोको  वववरर्  ििुाई  ममयत  सम्भार  तथा  
संरक्षर्को  (म.िे.प.फा.नं.४१५)  अलभ िेि राजिनेछ । 

 सवारी  सािनको  ममयत  गराउँदा  चािकबाट  प्रमाजर्त  गराउन े। परुानो  
पाटयपिुाय  सामान भण्डार  वफताय  गराउन े। तोकेको  रकम भन्दा  बढी  
मूलयको  सामान  पररवतयत  गदाय  ममयतको  अलभिेि  राजि नेछ । 

 सवारी  सािनको  ववमा  िचय  र  तेस्रो  पक्ष  दावय त्व  भकु्तानी  गदाय  
अलिकार  प्राप्त  अलिकारीबाट स्वी कृलत  गराई  संिग्न  गराइनेछ । 

४. सवारी  सािन  र  उपकरर्को  ममयत  सम्बन्िी  प्रमिु  जि म्मेवारी  प्रमिु  

प्रर्ासकीय  अलिकृत र  आलथयक  प्रर्ासन  प्रमिुको  िनुेछ । 

५. सवारी  सािन  र  उपकरर्को  ममयत  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  िेिापरीक्षर्    
र  सरु्ासन सलमलतबाट  िनुेछ । 

११.४  इन्िन  िचय 

१. इन्िन  िचय  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 सवारी  सािन  र  उपकरर्को  इन्िन  िचय  सम्वन्िमा  तोवकएको  लन 

यन्रर्  ब्यवस्था  पािना  गररनेछ । 
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२. इन्िन  िचय  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े देजि न्छ । 

 सवारी  सािन  र  उपकरर्को  इन्िन  िचयको  अलभिेि  तोवकए  बमोजिम  

नराजि न े। 

 सवारी  सािन  र  उपकरर्को  इन्िन  िचयमा  लनयन्रर्  कायम  निनुे । 

३. इन्िन  िचय  व्यवजस्थत  बनाउन  देिायका  उपायिरु  अविम्वन  गररनेछ । 

सवारी  सािन  र  उपकरर्को  इन्िन  िचय  िेख्दा  लनम्न  बमोजिमको  लनयन्र र्  

व्यवस्था  गनेः 

 प्रचलित  कानूनिे  इन्िन  सवुविा  पाउने  पदालिकारी  वा  अलिकारीको  
िकमा  इन्िन  पाउने कोटा  तोकी  सोिी  बमोजिम  इन्िन  उपिब्ि  

गराउन े व्यवस्था  गने । इन्िन  िचय  माग  गने फाराम  स्वीकृत  गराउने  
व्यवस्था  गररनेछ । 

 प्रयोग  भएको  इन्िनको  पररमार्  सवित  तोवकएको  ढाँचामा  िग वकु  

(म.िे.प.फा.नं.९०५)  राजि नेछ । 

 कायायियमा  नै  इन्िन  मौज्दात  रािी  उपिब्ि  गराउने  ब्यवस्था  गदाय  
माग  फाराम,  िररद आदेर्, दाजििा  प्रलतवेदन  सवित  िगब ुक  पेर्  गने  

व्यवस्था  लमिाइनेछ । 

११.५ सेवा  मिर्िु  भाडा  तथा  ववज्ञापन  िचय 

१. सेवा  मिर्िु,  भाडा  तथा  ववज्ञापन  िचय  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ । 

 सेवा  मिर्िु,  सच ू ना  प्रकार्न  र  भाडा  िचयगदाय  लमतव्ययी  

ब्यवस्था  पािना  गररनेछ । 

२. सेवा  मिर्िु  भाडा  तथा  ववज्ञापन  िचय  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  

रिन  सक्न ेदेजि न्छ । 

 सेवा  मिर्िुको  भकु्तानी  समयमा  नगरी  िररवाना  लतने । 
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 सेवा  मिर्िु  र  भाडा  िचय  गदाय  तोवकएको  लन यन्रर्  काययववलि  
नअपनाउन े। 

 सूचना  प्रकार्न  अलिकार  प्राप्त  अलिकारीको  स्वीकृलत वेगर  गने । 

सञ्चार  माध्यमबाट  छुट सवुविा  नलि ई  अपब्यय  गने । 

३. सेवा मिर्िु  भाडा  तथा  ववज्ञापन  िचय व्यवजस्थत  बनाउन  देिायका  
उपायिरु अविम्वन गररनेछ । 

 सेवा  मिर्िु  र  भाडाको  भकु्तानी  तोवकएको  समयमा नै  गररनेछ 

। 

 सेवा मिर्िु  भकु्तानीमा  सेवा प्रदायकिे  ददन े छुट  प्राप्त  गररनेछ । 

 कायायियिे  कुनै  पलन  प्रकारको  घर  बिाि  तथा  अन्य  सामान  

भाडामा  लिँदा  अलनवायय रुपमा सम्झौता  गररनेछ । 

 घर  बिाि  तथा  अन्य  भाडा  भकु्तानी  गदाय  भाडा  सम्बन्िी  
सम्झौताका  र्तय  बमोजिमको  भाडा रकम  भकु्तानी  ददइनछे । 

 वविम्व  र्लुक  भकु्तानी  गदाय  अलिकार  प्राप्त  अलिकारीबाट  लनर्यय  
गराइनेछ । 

 आवश्यक  सूचनािरु  मार  अलिकार  प्राप्त  अलिकारीको  स्वीकृलतमा  

तोवकएको  उपयकु्त माध्यमबाट  प्रकार्न  गने  ब्यवस्था  गररनेछ । 

 सूचना  प्रकार्न  गदाय  सम्बजन्ित  टेलिलभिन,  एफ.एम.  सञ्चा िक  

वा  पलरका  प्रकार्क माफय त  सोझै  सूचना  प्रकार्न  गरी  

लतनीिरुिे  ददने  कलमर्न  वा  छुट  सवुविा  कट्टा  गरी मार िचय  
िेजिनेछ । 

 पलरकामा प्रकार्न  नगरर  निनुे  सूचना  मार  सम्भव  भएसम्म  
सानो साईिमा  पलरकामा प्रकार्न  गरी  अन्य  सूचना  वेबसाइट  

माफय त  सावयिलनक  गररनेछ । 

४. सेवा  मिर्िु  भाडा  तथा  ववज्ञापन  िचय  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  
प्रमिु  प्रर्ासकीय अलिकृत  र  आलथयक  प्रर्ासन  प्रमिुको  िनुेछ । 



d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lgb]{lzsf, @)&* 

69 

५. सेवा  मिर्िु  भाडा  तथा  ववज्ञापन  िचय  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  

िेिापरीक्षर्  र सरु्ासन  सलमलतबाट  िनुेछ । 

१२. िररद  काययको  लनयन्र र् -मािसामान  िररद,  लनमायर्  कायय  तथा  सेवा  
िररद 

१२.१ िररद  काययको  आवश्यक  ब्यवस्था  तथा  तयारी 

१. िररद  काययको  आवश्यक  ब्यवस्था  तथा  तयारी  सम्बन्िमा  देिायका  

नीलत  अविम्वन गररनेछ । 

 िररद  काययको  व्यवस्थापन  गनय  प्रचलित  कानूनद्वारा  तोके  
अनसुारको  संस्थागत व्यवस्था गररनेछ । 

 वावषयक  िररद  योिना  र  आवश्यकता  अनसुार  िररद  गरुु  योिना  
तयार  गररनेछ । 

 िररद  गनुय  अगाडी  िररद  सम्बन्िी  तयारी  कायय िरु  पूरा  गररनेछ 

। 

 िररद  कायय  गनुय  अजघ  मािसामान,  लनमायर्  कायय  र  सेवाको  

स्पेलसवफकेर्न  तयार  गररनेछ । 

२. िररद काययको  आवश्यक  ब्यवस्था  तथा  तयारी  संदभयमा  देिायका  
िोजिमिरु  रिन  सक्ने देजि न्छ । 

 प्रचलित  काननूिे  तोके  अनसाुर  िररद  लनयमाविी  तरिमुा  नगने 

। 

 िररद  एका इ तथा  कमयचारीको  ब्यवस्था  नगररन े। 

 ववज्ञ  कमयचारीको  अभावमा  िररद  कायय  प्रभाववत  िनुे 
 िररद  ऐन  लनयमाविी  अनसुारको  वावषयक  िररद  योिना  र  िररद  

गरुु  योिना  तयार  नगररन े
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 िररद  सम्बन्िी  आवश्यक  तयारी  काययिरु  नगररने  वा  यथा 
समयमा  नगररने । 

 िररद  गने  मािसामान,  लनमाय र्  कायय  र  सेवाको  वववरर्  र  
स्पेलसवफ  केर्न  तयार नगररन े। 

३. िररद  काययको  आवश्यक  ब्यवस्था  तथा  तयारी  व्यवजस्थत  बनाउन  

देिायका उपायिरु अविम्वन  गररनेछ । 

 सावयिलनक  िररद  ऐन, २०६३ को  पािना  गनुयपने । साथै  ऐनको  
अलिनमा  रिी  िररद लनयमाविी  बनाई  िागू  गररनेछ । 

 िररद  कायय बोझ  र  कायय प्र कृलतको  आिारमा  िररद  एकाइको  

स्थापना  गने । िररद कायय  गनय कमयचारी  तोवकनेछ । 

 िररद  कायय  सावयिलनक  िररद  अनगुमन  कायायियिे  तोकेको  

योग्यता  भएको  र  िररद  कायय सम्बन्िी  ज्ञान  भएको  वा  तालिम  

प्राप्त  गरेको  कमयचारीबाट  गराइनेछ । 

 कमयचारीिाई  िररद  सम्बन्िी  आवश्यक  तालिम  उपिब्ि  
गराइनेछ । 

 वावषयक  १०  िाि  रुपैयाभन्दा  बढी  रकमको  िररद  कायय  गदाय  
वावषयक  िररद  योिना अलनवायय रुपमा  तयार  गररनेछ । 

 वावषयक  १०  करोड  रुपैयाभन्दा  बढी  रकमको  िररद  कायय  गदाय  
र बिबुषीय  योिनाका  िालग िररद  गदाय  िररद  गरुुयोिना  तयार  

गरी  तोवकएको  अलिकारीबाट  स्वीकृत  गराइनेछ । 

 िररद  गरुु  योिना  तयार  गरेकोमा  सो  योिना  समेतिाई  आिार  

लिई  वावषयक  िररद योिना तयार  गररनेछ । 

 िररद  गरुुयोिना  र  वावषयक  िररद  योिना  तयार  गने  जिम्मेवार  

कमय चारी  तोवकनेछ । 

िररद  गनुय  अगाडी  सावयिलनक  िररद  लन यमाविीमा  ब्यवस्था  भए  
बमोजिमको  लनम्न िररद  सम्बन्िी  तयारी  काययिरु  गररनेछ 
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 िररद  आवश्यकताको  पविचान,  आपूलतयकताय को  उपिब्िता,  
अजघलिा  वषयिरुमा  भएको समान  प्रकृलतको  िररद  प्रवियाको  
अध्ययन,  िररदको  वववरर्,  पररमार्  र  क्षेर,  िररद समूिमा  

ववभािन  वा  प्याकेि  लनमायर्,  िररदको  आलथयक  स्रोत  र  रकमको  

पविचान, िररद ववलिको  छनौट,  बोिपर  योग्यता  वा  पूवय  
योग्यताको  कारबािीको  आवश्यकता आदद । 

 िररद  काययप्रकृलत  अनसुार  आपूलतयकताय ,  लनमाय र्  व्यवसायी,  

परामर्यदाता,  गैर सरकारी संस्था वा  सेवा  प्रदायकको  योग्यताको  

आिारमा  छुट्टाछुटै्ट  मौिदुा  सूची  तयार  गने । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  िररद  तयारी  काययको  जिम्मेवारी  

तोक्न े। मािसामान,  लनमायर्  कायय  वा  सेवा  आदद  िररद  गनुय  
अजघ  लन म्न  कायय  गररनेछ 

 मािसामान,  लनमायर्  कायय  वा  सेवा  आदद  को  स्पेलसवफकेर्न,  
योिना,  नक्र्ा ,  लडिाइन, ववर्ेष  आवश्यकता  वा  अन्य  वववरर्िरु  

तयार  गररनेछ । 

 सम्बजन्ित  मािसामान,  लनमायर्  कायय  वा  सेवाको  वस्तगुत  
प्राववलिक  तथा  गरु्स्तरिन्य ववर्ेषता  र  कामको  आिारमा  
वववरर्  तयार  गररनेछ । 

 वववरर्मा  मािसामान,  लनमायर्  कायय  वा  सेवाको  िास  ब्राण्ड,  टे्रड  
माकय ,  नाम,  पेटेण्ट, लडिाइन,  प्रकार  आदद  ववर्ेषतािरु  स्पि  
रुपमा  बजुझन े गरी  उलिेि  गररनेछ । तर,  प्रलतस्पिायिाई सीलमत  

गनेगरी  उत्पजत्त  वा  उत्पादकको  नाम  र  िास  प्रकारको  वववरर्,  
आिार,  सङ्कते  वा र्ब्दाविी  उलिेि  गररने छैन । 

४. िररद  काययको  आवश्यक  ब्यवस्था  तथा  तयारी  सम्बन्िी  प्रमिु  

जिम्मेवारी  िररद इकाइ  प्रमिुको  िनुेछ । 
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५. िररद  काययको  आवश्यक  ब्यवस्था  तथा  तयारी  काययको  अनगुमन  

प्रमिु प्रर्ासकीय अलिकृतबाट  िनुेछ । 

१२.२ िागत  अनमुान  सम्बन्िी  लन यन्र र् 

१. िागत  अनमुान  सम्बन्िी  लनयन्र र्  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  

अविम्वन  गररनेछ । 

 िागत  अनमुान  तयार  गरेर  मार  मािसामान, लनमायर्  कायय  र  

सेवा िररद  कायय गररनेछ । 

 मािसामान,  लनमाय र्  कायय  र  सेवा  िररदको  िागत  अनमुान  
तयार  गदाय  िररद  ऐन, लनयमाविीमा  तोके  बमोजिमको  काययववलि  

पूरा  गररनेछ । 

२.  िागत अनमुान  सम्बन्िी  लनयन्रर्  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  
सक्न े देजिन्छ । 

 मािसामान,  लनमाय र्  कायय  र  सेवा  िररदको  िालग  िागत  

अनमुान  तयार  नगररन े। 

 िागत  अनमुान  तयार  गने  िनर्जक्तमा  दक्षताको  अभाव 

 िागत  अनमुान  तयार  गदाय  िररद  लनयमाविीको  प्राविान  

बमोजिम  नगररने । 

 तोवकएको  दरभाउ,  नम्सय ,  दर ववश्लषेर्,  काययववलि  आददको  पािना  

नगररन े। 

 प्रविया  परुा  भएको  सलुनजित  नगरी  िागत  अनमुान  स्वीकृत  
गररन े। 

 अलिकार  नभएको  अलिकारीबाट  िागत  अनमुान  स्वीकृत  गररने 
३.  िागत  अनमुान  सम्बन्िी  लनयन्र र्मा  देिायका  उपायिरु  अविम्वन  

गररनेछ । 
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मािसामान,  लनमायर्  कायय  वा  सेवा  िररद  गनुय  अजघ  लनम्नानसुार  
िागत  अनमुान तयार गररनछे 

 तोकेको  रकमभन्दा  बढीको  मािसामान,  लनमायर्  कायय  र  सेवा  
िररद  गनुय  अजघ  िररद  ऐन लनयमाविीमा  उलिेि  भएका  ववषय  
दृविगत  गरी  अलनवायय  रुपमा  िागत अनमुान  तयार गररनेछ । 

 कुनै  आ.ब.को  िालग  स्वीकृत  भएको  िागत  अनमुान   अनसुार   

िररद  कायय  नभएमा  पलछलिा  आ.ब. मा  लनयमाविीमा  तोकेको  प्रविया  
अपनाई  अध्यावलिक  गररनेछ । 

 िागत  अनमुानको  तयारी  आन्तररक  िनर्जक्तबाट  गराउने । यदद  दक्ष  

िनर्जक्तको  अभाव भएमा  अन्य  लनकायको  सियोग  लिई  तयार  

गररनेछ । 

 िररद  एकाइ  प्रमिुिे  िररद  लनयमाविी  अनसुारको  काययिरु  पूरा  गरी  
िागत  अनमुान भएको  सलुनजित  गरी  स्वीकृलतको  िालग  पेर्  गनेछ । 
लनमायर्  काययको  िागत  अनमुान  तयार  गदाय  लन म्ना  नसुार  गररनेछ 

 स्वी कृत  नम्सय,  दर  ववश्लषेर्को  आिारमा  िागत  अनमुान  तयार  गररनेछ 

। 

 लनमाय र्  सामग्रीको  दरभाउ,  मेजर्न  तथा  उपकरर्को  भाडा  वा  
कामदारको  ज्यािा  लनिायर गदाय  दररेट  लनिायरर्  सलमलतिे  तोकेको  
दररेटको  आिारमा  गररनेछ । 

 लनमायर्  कायय को  लडिाइन,  ड्रईङको  िाँच  िागत  अनमुान  तयार  गने  

प्राववलिक भन्दा  एक   ति मालथको  प्राववलिक  वा  प्राववलिकिरुको   
समूििाई  गनय  िगाई  कुनै  रटुी  भएमा  सच्या इनेछ । 

 मािसामानको  िागत  अनमुान  तयार  गदाय  लनयमाविी  अनसुार  आफै  वा  
जिलिाको  अन्य सावयिलनक  लनकायिे   सोिी  प्रकृलतको  िररद  गदाय  
िागेको  वास्तववक  िागत,  स्थानीय  बिार वा  अन्य  बिारको  प्रचलित  

दरभाउ  र  सामान  आपूलतय  अनमुालनत  ढुवानी  िचय,  उद्योग  वाजर् ज्य 
सङ्घिे  िारी  गरेको  दररेट  आददिाई  आिार  लिइनछे । 
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 परामर्य  सेवाको  िागत  अनमुान  तयार  गदाय  िररद  लनयमाविी  अनसुार  

तोकेको  नम्सय , सम्बजन्ित  परामर्य  सेवाको  काययक्ष े रगत  र्तय,  
परामर्यदाताको  िनर्जक्तको  पाररश्रलमक, भ्रमर्,  सञ्चा िन  िचय,  तालिम  

गोष्ठी  आदद  िचयिाई  ध्या न  ददइनेछ । 

 अन्य  सेवा  तफय को  सवारी  सािन, मेजर् नरी  औिार  आदद  भाडामा  लिन,े  

मािसामान  ममयत सम्भा र  र  घर  भाडा  र सेवा  करार  आदद को  िागत  

अनमुान  तयार  गदाय  िररद  न यमाविीमा उलिेजि त  काययववलि  र  

आिार  पूरा  गरी  गररनेछ । 

 िागत  अनमुान  िाचँ  तथा  स्वीकृत  गने  अलिकारीिे  तोवक एको  
आिारबाट  िागत  अनमुान तयार  भएको  सलुनजित  गररनेछ। 

 अलिकार  प्राप्त  अलिकारीिे  तयारीको  प्रविया  परुा  भएको  सलुनजित  गरी  
िागत  अनमुान स्वीकृत  गनेछ । 

४.  िागत  अनमुान  तयारी  र  सोको  लनयन्र र्  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  
िररद  इकाइ  प्रमिुको िनुछे । 

५. िागत  अनमुान  लनयन्र र्  काययको  अनगुमन  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतबा ट   
िनुेछ । 

१२.३ िररद  ववलि  सम्बन्िी  लनयन्र र् 

१. िररद  ववलि  सम्बन्िी  लन यन्र र्मा  देिायका  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 िररद  कानून  बमोजिम  तोवकएको  िररद  ववलि  छनौट  तथा  प्रवकया  पूरा  
गरेर  मार  िररद कायय गररनेछ । 

२.  िररद  ववलि  सम्बन्िी  लनयन्र र्मा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े देजिन्छ 

। 

 िररद  कानूनमा  तोके  बमोजि मको   आवश्यक  िररद  ववलि  छनौट  

नगने । 



d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lgb]{lzsf, @)&* 

75 

 प्रलतस्पिाय  सीलमत  िनु े गरी  िररद  कायय  टुिा टुिा  पारी  िररद  गररने । 

 आवश्यक  ब्यवस्था  नभए  तापलन  िररद  प्रकृया  र्रुु  गररने । 

३. िररद  ववलि सम्बन्िी  लन यन्र र्  व्यवजस्थत  बनाउन  देिायका  उपायिरु   
अविम्वन  गररनेछ । 

 मािसामान,  लनमाय र्  कायय,  सेवा  िररद  तथा  परामर्य  सेवा  िररद  गने  

कायय  सावयिलनक  िररद ऐन  लनयमाविीमा  तोवकए  बमोजिम  िररद  

मूलयको  आिारमा  बोिपर,  लसिवन्दी  दरभाउपर, सोझै  िररद,  

उपभोक्ता  सलमलत ,  अमानत  िगायतका  तोवकएको  िररद  ववलि  छनौट  

गरी   िररद  कायय  गररनेछ । 

 कानूनद्वारा  कर  निाग्न े वा  कर  छुट  भएको  रकमसम्म  वा  दगुयम  क्षेर  
भनी  तोकेको  जिलिा को  िररद  कायय  बािेक  स्थायी  िेिा  नम्बर  र  

मूलय  अलभवृवि  कर  दताय  प्रमार्पर  प्राप्त  गरेका व्यजक्त, फमय,  
संस्थाबाट  िररद  गररनेछ । 

 मािसामान,  लनमायर्  कायय  र  सेवा  िररद  कायय  गदाय  प्रलतस्पिाय  सीलमत  

िनुे गरी  टुिा टुिा  पारी  िररद गररने  छैन । 

 िररदको  िालग  आवश्यक  बिेट  र  लनमाय र्  स्थिको  व्यवस्था  न भई  

िररद  सम्बन्िी  काम कारबािी  र्रुु  गररनेछैन । 

 िररद  गदाय  नेपािमा  उत्पाददत  मािसामानिाई  प्राथलमकता  ददइनेछ । 

 िररद  एकाइ  प्रमिु  र  िेिा  प्रमिुिे  कायायियको  िररद  प्रकृया  
लनयमानसुार  भएको वारे  लनरन्तर  सपुररवेक्षर्  गररनेछ । 

४. िररद  ववलि  र  सोको  लनयन्रर्  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  िररद  इकाइ  

प्रमिुको  िनुेछ । 

५. िररद  ववलि  सम्बन्िी  लनयन्रर्  काययको  अनगुमन  प्रमिु  प्रर्ासकीय  

अलिकृतबाट  िनुेछ । 

१२.४ बोिपर  सम्बन्िी  लनयन्र र्  काययववलि 
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१. बोिपर  सम्बन्िी  लनयन्र र्  काययववलि  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ । 

 बोिपर  सम्बन्िी  तोवकएको  प्रविया, चरर्  र काययववलि  पािना  गररनेछ 

। 

 बोिपर  आह्वान  गदाय  तोवकए  बमोजिमको  िररद  कागिात  तथा  र्तय  
छनौट  गरी  सूचना आह्वान  गररनेछ । 

 बोिपर  आह्वानको  सूचना  कानूनिे  तोवकए  बमोजिम  प्रकार्न  गररनेछ 

। 

 बोिपर  िोलन,े परीक्षर्  गने  कायय  कानूनद्वारा  तोवकए   बमोजि म   

गररनेछ । 

 िररद  कानून  बमोजिम  बोिपरको  मूलया ङ्कन  गराई  वोिपर  स्वी कृत  

गररनेछ । 

२. बोिपर  सम्बन्िी  लनयन्र र्  काययववलि   संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन 

सक्न े देजिन्छ । 

 बोिपर  सम्बन्िी  चरर्बद्ध  प्रविया  तथा  काययववलि  पािना  नगररने । 

 िलुिा  र  भेदभाव  रिीत  वोिपर  प्रविया  नअपनाइन े। 

 स्वी कृत  बोिपर  सम्बन्िी  कागिात  तथा  र्तय िरु  छनौट  नगरी  
बोिपर  आह्वान  गररन े। 

 बोिपरको  सूचना  सावयिलनक  निनु े। 

 बोिपरको  सूचना  तोवकएको  कायायियको  वेबसाइटमा  नराजि ने । 

 बोिपर  िोलन े र  परीक्षर्  गने  कायय  ऐनको  प्राविान  बमोजिम  नगररने 
। 

 बोिपरको  मूलया ङ्कन  तोकए  बमोजिम  सलमलतबाट  निनुे । 

 बोिपर  स्वी कृलत  तोवकएको  तिको  अलिकारीबाट  नगररने । 

 बोिपर  स्वी कृत  गदाय  कायय  प्रकृया  पूरा  नगररने । 
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३. बोिपर  सम्बन्िी  लनयन्र र्  काययववलि  व्यवजस्थत  बनाउन  देिायका  
उपायिरु  अविम्वन गररनेछ । 

मािसामान,  लनमायर्  कायय  वा  सेवा  आदद  वोिपरद्वारा  िररद  गदाय  लनम्न  कायय  
गररनेछ 

 तोवकए  बमोजिम  रकम  वा  िररद  प्रकृलत  अनसुार  बोिपरको  प्रकृया,  
चरर्  र  पूवय  योग्यता सम्बन्िी  प्रवियािरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 बोिपर  सम्बन्िी  आवश्यक  कागिात  र  काययववलि  अपनाई  बोिपर  

आह्वान  गररनेछ । 

 योग्य  बोिपरदातािाई  ववना  भेदभाव  िररद  प्रवियामा  सिभागी  िनुे  
समान  अवसर  प्रदान गररनछे । 

 जिम्मेवार  अलिकृत  र  िररद  एकाई  प्रमिुिे  वोिपर  प्रकृयावारे  

सलुनजित  गरी  वोिपर  कायय अजघ  वढाइनछे । 

 िररद  सम्झौता  छनौट  गदाय  सावयिलनक  िररद  अनगुमन  कायाय ियबाट  

िारी  भएको  नमनुा बोिपर  सम्बन्िी  कागिातिाई  आिार  लि इनेछ 

। 

 सावयिलनक  िररद  अनगुमन  कायाय ियबाट  नमूना  कागिात  िारी  
नभएको  अवस्थामा आफूिाई  आवश्यक  परेको  िररद  काययको  
सम्झौता  सवितको  कागिात  तयार  गररनेछ । 

 िररद  एकाइ  प्रमिुिे  बोिपर  आह्वान  गनुय  अगावै  उपयकु्त  बोिपर  

सम्बन्िी  कागिात छनौट  गररएको  सलुनजित  गरी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  

अलिकृतबाट  स्वी कृत  गराइनेछ । 

 िररद  लनयमाविीमा   उलिेजि त  कुरािरु  ििुाई  बोिपर  वा  पूवय  
योग्यता  लनिायरर्को  प्रस्ताव आह्वानको  सूचना  राविय  स्तरको  दैलनक  

पर पलरकामा  प्रकार्न  गररनछे । 

 अन्तरायविय  स्तरको  बोिपरको  िकमा  अन्तरायष ्वट्रय  सञ्चा र  माध्यममा  
समेत  प्रकार्न गररनेछ । 



d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lgb]{lzsf, @)&* 

78 

 बोिपरको  सूचना  स्थानीय  तिको  वेबसाइटमा  राजिनेछ । 

 बोिपरको  सूचना  सावयिलनक  िररद  अनगुमन  कायाय ियको  
वेबसाईटमा  राख्न  सवकनेछ । 

 िररद  एकाइ  प्रमिुिे  उक्त  बमोजिम  सञ्चार  माध्यमबाट  सूचना  
प्रकाजर्त  गराउनेछ । 

 जि म्मेवार  अलिकृत  र  िररद  एकाइ  प्रमिुिे  लनयमाविीको  व्यवस्था  
पूरा  भएको  सलुनजित भए  पलछ  वोिपर  कायय  अजघ  वढाउनछे । 
वोिपर  िोलदा  र  परीक्षर्  गदाय  लनम्न  कायय  गररनेछ 

 बोिपर  पेर्  गने  अजन्तम  लमलत  र  समय  समाप्त  भएको  िगतै्त  सोिी  
ददन  बोिपर  सम्बन्िी कागिातमा  उलिेजित  समय  र  स्थानमा  तोवकए  

बमोजिम  प्रवियािरु  अपनाई  बोिपरिरु िोलिनछे । 

 िोलिएको  बोिपर  सम्बन्िी  कागिातमा  िमानत  रकम  (ववड बण्ड)  र  

आवश्यक कागिात पेर्  भएको  यवकन  गरी  मचुलुका  तयार  गररनेछ । 

 उपिब्ि  भएसम्म  बोिपरदाता,  लनिका  प्रलतलनलि  वा  नजिकको  कायाय 
ियको  प्रलतलनलिको सिभालगता  गराइनेछ । बोिपर  स्वी कृलतमा  लन 

म्न  काययववलि  अपनाइनछे 

 िररद  कानून  बमोजिम  ग्राह्य  वा  योग्य  बोिपरिरु  मूलया ङ्कन   

प्रवियामा  समावेर्  गरी बोिपर  मूलया ङ्कन  सलमलतबाट  मूलया ङ्कन  

गराइनेछ । 

 बोिपरको  मूलयाङ्कन  गदाय  सोको   आिार  र  तररका   समेत  िलुन े  गरी  
सलमलतबाट  प्रलतवेदन  प्राप्त  गररनेछ । 

 सलमलतको  लसफाररसमा  न्यूनतम  मूलया वङ्कत  सारभतू रुपमा  प्रभाव ग्रािी  
बोिपर  अलिकार प्राप्त  अलिकारीबाट  िररद  कानून  बमोजिम  स्वीकृत  

गररनेछ । 

 बोिपर  छनौट  भएको  बोिपरदातािाई  बोिपर  स्वी कृत  गने  

आर्यपर  ददइनछे । 

 तोवकएको  समयलभरै  बोिपर  मूलया ङ्कन  प्रविया  सम्पन्न  गररनेछ । 
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 िररद  र्ािा  प्रमिुिे  िररद  प्रकृया  पूरा  भएको  सलुनजित  गरी  स्वी 
कृत  गराउनेछ । 

४. बोिपर  काययववलि  र  सोको  लनयन्रर्  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  
िररद  इकाइ  प्रमिुको िनुछे । 

५. बोिपर  काययववलि  र  सोको  लनयन्रर्  काययको अनगुमन  प्रमिु 
प्रर्ासकीय  अलिकृतबाट िनुछे । 

१२.५ िररद  काययमा  सूचना  प्रववलिको  प्रयोग 

१. िररद  काययमा  सूचना  प्रववलिको  प्रयोग  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  

अविम्वन  गररनेछ । 

 िररद  सम्बन्िी  तथ्याङ्क  तथा  सूचनािरु  एवम ् कागिात  कम्प्यूटर  

प्रर्ािीमा  अध्यावलिक गरी  राजि नेछ । 

 कानूनद्वारा  तोवकए  बमोजिम  ववद्यतुीय  सञ्चारको  माध्यमबाट  िररद  
कारवािी  गररनेछ । 

 िररद  सम्झौता  गदाय  तोवकए  बमोजिमको  आवश्यक  प्रविया  पूरा  
गररनेछ । 

२. िररद काययमा  सूचना  प्रववलिको  प्रयोग  संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  
रिन  सक्न ेदेजि न्छ । 

 िररद  सम्बन्िी  तथ्याङ्क,  सूचना  एवम ्  कागिात  तोवकएको  
कम्प्यूटर  प्रर्ािीमा  नराजिन े र अध्यावलिक  नगररन े

 तोवकए  बमोजिम वव द्यतुीय  सञ्चा रको  माध्यमबाट  िररद  सम्बन्िी  
कारवािी   नगररन े। 

 िररद  सम्झौता  गने  कायय  तोकए  बमोजिम  नगररने । 

 कायय  सम्पादन  िमानत  नलिन े। 

 तोवकएको  अवस्थामा  िमानत  िफत  नगररने । 
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३. िररद  काययमा  सूचना  प्रववलिको  प्रयोग  व्यवजस्थत  बनाउन  देिायका  

उपायिरु अविम्वन गररनेछ । 

 िररद  एकाइ  प्रमिुिे  िररद  सम्बन्िी  कागिात,  तथ्या ङ्क,  सूचना  
(िररद  योिना  तयारी, िररद  आवश्यकताको  लनिायरर्,  
आपूलतयकतायको  मौिदुा  सूची,  िागत  अनमुान  तथा  िररद कागिात 
तयार  गने,  िररद  प्याकेि  लनिायरर्  गने,  स्पेजर्फकेर्न  तोक्न े 
आदद ) तयार  गनय तोवकएको  सफ्टवेयर  वा  कम्प्यू टर  प्रर्ािी  
उपयोग  गने  र  सरुजक्षत  तथा  अध्यावलिक  रुपमा राख्न े प्रवन्ि  

गररनेछ । 

 ववद्यतुीय  माध्यमबाट  िररद  कारवािी  गदाय  सावयिलनक  िररद  

अनगुमन  कायायियको आलिकाररक  ववद्यतुीय  िररद  प्रर्ािीमा  

आवद्ध  भई  सो पोटयिमा  दताय भई  िररद  कारोबार सञ्चा िन  

गररनेछ । 

 सावयिलनक  िररद  ऐन  लनयमाविी  बमोजिम  तोवकएको  रकमभन्दा  
वढीको  लनमायर्  कायय  वा मािसामान  तथा  परामर्य  सेवा  िररद 

गदाय  अलनवायय  रुपमा  ववद्यतुीय  िररद  प्रर्ािीबाट गररनेछ ।िररद  
सम्झौ ता  गदाय  लनम्न  लनयन्र र्  प्रविया  अपनाइनछे 

 फुटकर  िररद  बािेकको  िररद  सम्वन्िमा  िररद  ऐन  लनयमको  
अलिनमा  रिी  िररद  सम्झौता गररनेछ । 

 िररद  सम्झौता  गदाय  िररद  कागिातमा  उलिेजित  र्तयिरु  
समावेर्  गररनेछ । 

 िररद सम्झौता  गनुय  अजघ  िररद  ऐन बमोजिम तोवकएको  ढाँचाको 
काययसम्पादन  िमानत लिइनेछ । सम्झौता  गनेिे  सम्झौता  बमोजि 

म  काम  र्रुु  नगरेमा,  बीचैमा  छोडेमा  वा  सम्झौता बमोजिम  
कामको  प्रगलत  नगरेमा  िररद  कानून  बमोजिम  कारवािी  गरी  

सम्झौता  अन्त्य  गरी प्राप्त  कायय  सम्पादन  िमानत  िफत  गररनेछ 

। 
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 सम्झौताको  र्तयमा  ब्यवस्था  भए  बमोजिम  मार  पररचािन  पेश्की  

(मोवव  िाईिेसन  एडभान्स) बैंक  िमानत  अलग्रम  रुपमा   लिई  
मार  ददइनेछ । 

 बैक िमानतको  म्याद  लनयन्रर् िाता  रािी  लनयलमत  लनगरानी  
गरी  म्याद  समाप्त  निुँदै  नववकरर् गराइनछे । 

४. िररद  काययमा  सूचना  प्रववलिको  प्रयोग  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  
िररद  इकाइ  प्रमिु  र सूचना  प्रववलि  अलिकृतको  िनुेछ । 

५. िररद  काययमा  सूचना  प्रववलिको  प्रयोग  काययको  अनगुमन  प्रमिु  
प्रर्ासकीय  अलिकृतबाट िनुछे । 

१२.६  लसिबन्दी  दर भाउपर  र  सोझै  िररद 

१. लसिबन्दी  दर भाउपर  र  सोझै  िररद  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  

अविम्वन गररनछे । 

 लसिबन्दी  दरभाउ परबाट  िररद  गदाय  िररद  कानूनमा  तोवकएको  
प्रकृया  पूरा  गररनेछ । 

 सोझै  िररद  सम्बन्िी  कायय तोवकए  बमोजिमको  अवस्थामा  मार  

गररनेछ । 

२. लसिबन्दी  दर भाउपर  र  सोझै  िररद संदभयमा  देिायका  िोजिमिरु  

रिन  सक्न े देजिन्छ । 

 िररद  कानूनको  दरभाउपर  सम्बन्िी  काययववलि  पािना  नगररने । 

 दरभाउ परको  सूचना  तोवकए  बमोजिम  सावयिलनक  निनुे 
 सोझै  िररद  गदाय  िररद  ऐन  लनयमाविीको  आवश्यक  प्रविया  

पािना  नगररने । 
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३. लसिबन्दी  दर  भाउपर  र  सोझै  िररद व्यवजस्थत  बनाउन  देिायका  

उपायिरु अविम्वन गररनेछ ।लसिबन्दी  दर  भाउपरबाट  िररद  गदाय  

लनम्न  लनयन्र र्  प्रविया  अपनाइनेछ । 

 िररद  ऐन  लनयमाविीमा  तोवकए  बमोजिम  २०  िाि  रुपैंयाको  
रकमगत  सीमालभर रिी  मार मािसामान,  लनमायर्  कायय  वा  अन्य  
सेवा  लसिबन्दी  दरभाउपरद्वारा  िररद गररनेछ । 

 लसिबन्दी  दरभाउपर  माग  गनुय  अजघ  िररद  गने  मािसामान,  
लनमायर्  कायय  वा सेवाको स्पेलसवफकेर्न,  गरु्स्तर , पररमार्,  
आपूलतयका  र्तयिरु  र  समय  तथा  आवश्यक  कुरािरु ििुाई  
दरभाउपर  फाराम  तयार  गररनेछ । 

 लसिबन्दी  दरभाउपरको  आह्वानको  सूचना  राविय वा  स्थानीय 
स्तरको  परपलरकामा तोवकएको  अवलि  ददई  सूचना  प्रकार्न  
गररनेछ । 

 लनमायर्  कायय,  मािसामान  वा  परामर्य  सेवाको  सोझै  िररद  गने  
कायय  साियलनक  िररद  ऐन लनयमाविीमा  उलिेजित  रकमगत  
सीमालभर  रिी  तोवकएको  अवस्था  वा  ववर्ेष  पररजस्थलतमा मार  
गररनेछ । 

 सोझै  िररद  गनुयपदाय  मौिदुा  सूचीमा  रिेका  कम्तीमा  तीनबटा  
आपूलतयकताय  वा  सेवा प्रदायकबाट  प्रस्ताव  लिएर  मार  िररद  

गररनेछ । 

 सोझै  िररद  गदाय  एक  आलथयक  वषयमा  िररद  कानूनिे  तोकेको  

रकमभन्दा  बढी  रकम  िनु ेगरी एउटै  व्यजक्त,  फमय,  कम्पनी  वा  
संस्थाबाट  पटकपटक  िररद  गररनेछैन । 

 सोझै  िररदका  िालग  आपूलतयकताय  वा  सेवा  प्रदायकको  मौिदुा  
सूची  अद्यावलिक  गररनेछ । 
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४. लसिबन्दी  दर  भाउपर  र  सोझै  िररद  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  
िररद  इकाइ  प्रमिुको िनुछे । 

५. लसिबन्दी  दर भाउपर  र  सोझै  िररद  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  

प्रमिु  प्रर्ासकीय अलिकृतबाट  िनुेछ । 

१२.७ अन्य  िररद  प्रकृया  सम्बन्िी  लनयन्र र्   काययववलि 

१. अन्य िररद  प्रकृया  सम्बन्िी  लनयन्रर्  काययववलि  सम्बन्िमा  देिायका  

नीलत  अविम्वन गररनेछ  

 उपभोक्ता  सलमलत ,  गैरसरकारी  संस्था  र  अमानतबाट  िररद  कायय  
गराउँदा  कानूनमा  तोवकएको अवस्थामा  मार  गराउन ु पने । 

२. अन्य  िररद  प्रकृया  सम्बन्िी  लनयन्र र्  काययववलि  संदभयमा  देिायका  
िोजिमिरु  रिन सक्न ेदेजि न्छ । 

 िररद  कानून  ववपररत  उपभोक्ता  सलमलत वा  िाभग्रािी  समदुायबाट  

कायय  गराउन े। 

 उपभोक्ता  सलमलतिे  ठेकेदारबाट  काम  गराउन े। 

 सलमलतमा  गैर  उपभोक्ता  संिग्न  िनु े। 

३. अन्य  िररद  प्रकृया  सम्बन्िी  लनयन्र र्  काययववलि  व्यवजस्थत  बनाउन  
देिायका उपायिरु अविम्वन  गररनेछ ।यस  िररदमा  लनम्न  लनयन्र र्  
प्रविया  अपनाउनःे 

 उपभोक्ता  सलमलत  वा  िाभग्रािी  समदुायबाट  लनमायर्  कायय  गराउँदा  
काममा  लमतव्यवयता, गरु्स्तरीयता  वा  ददगोपना  अलभबवृद्ध  िनुे  वा  

पररयोिनािे  रोिगारीको  सिृना  गने  र िाभग्रािी समदुायिाई  
सिभागी  गराउने  वा  सामान्य  प्रकृलतको  साना  र ममयत  सम्भारको  
काम  मार िररद  ऐन  लनयमाविी  बमोजिम  तोवकएको  रकम लभर  

रिी  गराइनेछ । 
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 उपभोक्ता  सलमलतिे  पािना  गने  आचार संविताको  लनमायर्  र  
सोको  पािनामा  कडाइ गररनेछ । 

 सम्पदन  गरेको  कामको अनगुमन  र  मूलयाङ्कन  प्रभावकारी  

बनाइनेछ । 

 काययरत िनर्जक्तबाट गनय नसवकने िनचेतना सम्बन्िी  अलभमिुीकरर्,  
तालिम,  सवलिकरर्, मूि  प्रवािीकरर्  िस्ता  कायय  स्पिकारर्  र  

औजचत्य  ििुाई  गैरसरकारी  संस्थाबाट गराइनछे । 

 सामान्य  प्रकृलतको  ममयत  सम्भा र  सानालतना  लनयलमत  कायय  वा  

सरसफाई  िस्ता कायय अमानतबाट गनय  एकति  मालथको  
अलिकारीको  पूवय  स्वीकृलत  लिइनेछ । 

 उपरोक्त  काम  गराउने  सम्बन्िी  िररद  कानूनको  प्राविान  पािना  
गररनेछ । 

४. अन्य  िररद  प्रकृया  लनयन्रर्  काययववलि  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  
िररद  इकाइ  प्रमिुको िनुछे । 

५. अन्य  िररद  प्रकृया  सम्बन्िी  लनयन्र र्  काययववलि  काययको  अनगुमन  
प्रमिु  प्रर्ासकीय अलिकृतबाट  िनुेछ । 

१२.८ िररद  काययको  परीक्षर्  तथा  भकु्तानी  लसफाररस  सम्बन्िी  लनयन्र र् 

१. िररद  काययको  परीक्षर्  तथा  भकु्तानी  लसफाररस  सम्बन्िी  लनयन्रर्  
सम्बन्िमा   देिायका नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 लनमाय र्  कायय  र  मािसामान  तोवकए  बमोजिम  िाचँ  गरेर  मार  
स्वी कार  गनुय  पने । 

 लबि वविकको  भकु्ता नी  िररद  ऐन,  लनयमाविी  र सम्झौतामा  

तोवकएको  काययववलि  पूरा भएपलछ  मार  दद नपुने । 

२. िररद  काययको  परीक्षर्  तथा भकु्तानी  लसफाररस  सम्बन्िी  लनयन्रर् 
देिायका  िोजिमिरु रिन  सक्न ेदेजिन्छ । 
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 लनमायर्  कायय  र मािसामानको  िाँच  प्रविया  पूरा  नगरी  स्वीकार  

गररन े

 िररद  सम्बन्िी  आवश्यक  कागिात  तथा  प्रवियािरु  पूरा  नगररने 
। 

 प्रकृया  परुा  नभएता पलन  भकु्तानीको  लसफाररस  ददइन े। 

३. िररद  काययको  परीक्षर्  तथा  भकु्तानी  लसफाररस  सम्बन्िी  लनयन्रर्  
व्यवजस्थत  बनाउन देिायका  उपायिरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 आपूलतय गररएका  मािसामान  सम्झौतामा  उलिेजित  स्पेलसवफकेर्न  

र  गरु्स्तर  बमोजिमको भएनभएको  अलनवायय  रुपमा  लनरीक्षर्  वा 
परीक्षर्  गने  गराइनछे । 

 सम्पन्न  लनमायर्  कायय,  आपूलतय  भएको  मािसामान  वा  प्रदान  
गररएको  सेवा  स्वीकार  गदाय िररद  लनयमाविी  बमोजि मका  कुरा  
समावेर्  गरी  कायय  स्वी कार प्रलतवेदन  तयार  गने गराइनेछ । 
िररद काययको  भकु्ता नी  गदाय  लनम्न  लनयन्र र्  प्रविया  अपनाइनछे 

 िररद  सम्बन्िी  लबि/वविकको  भकु्तानी  ददंदा  िररद  सम्झौताको  

अिीनमा  कायय  वा सम्झौता र  करारका  र्तय  पूरा  भएको  यवकन  
गरी  मार  लसफाररस  गररनेछ । 

 रलनङ  लबि वा  अन्य  कुनै  वविको  भकु्तानी  गदाय  सम्बजन्ितबाट  

िररद सम्झौता  बमोजिम आवश्यक  कागिात  पेर्  गनय  िगाइनेछ 

। 

 पेर्  भएको  लबि  लबिक  र  कागिात  सम्बजन्ित  अलिकारीिे  
तोवकएको  अवलि लभर  नै भकु्तानीको  िालग  लसफाररस  गररनेछ । 

 जिम्मेवार  अलिकारीिे  प्रकृया  पूरा भएको  सलुनजित  गरी  भकु्तानी  
स्वीकृत  गने  सम्बजन्ित र्ािािे  आवश्यक  प्रविया  पूरा भएको  
सलुनजित  गररनेछ । 
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४. िररद  काययको   परीक्षर्  तथा  भकु्तानी  लसफाररस  सम्बन्िी  लनयन्रर्  प्रमिु  

जिम्मेवारी  िररद इकाइ  प्रमिुको  िनुेछ । 

५ िररद  काययको  परीक्षर्  तथा  भकु्तानी   लसफाररस  सम्बन्िी   लनयन्र र्  

काययको  अनगुमन प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत  र  सरु्ासन  सलमलतबाट  

िनुेछ । 

१३. प्रलतवद्ध  िचय  तथा  भकु्ता नी  ददन  बाँकी  विसावको  लनयन्र र् 

१. प्रलतवद्ध  िचय  तथा  भकु्तानी  ददन  बाँकी  विसावको  लनयन्र र्  सम्बन्िमा  
देिायका  नीलत  अविम्वन गररनेछ । 

 ववत्तीय  स्रोतको  बवियगमन  िनु े प्रलतवद्ध  िचय  दावयत्वको  पविचान  

गररनेछ । 

 आन्तररक  तथा  वैदेजर्क  ऋर्  दावयत्वको  पविचान  गररनेछ । 

 कानूनी  व्यवस्था  वा  लनर्यय  बेगर  आलथयक  दावयत्व  सिृना  गने  र  

बिेटभन्दा  बढी िचय  िनु े गरी  दावयत्व शृ्रि ना  गने  कायय  गररने  

छैन । 

 आगामी  वषयको  बिेट  तयार  गदाय  सिृना  भएका  प्रलतवद्ध  दावयत्व  
तथा  भकु्तानी  ददन  बाँकी  विसाविाई समावेर्  गररनेछ । 

 प्रलतवद्ध  िचय  तथा  भकु्तानी  बाँकी  रकम  वावषयक  काययिममा  

समावेर्  भएको  आिारमा  मार  भकु्तानी दद इनछे । 

२. प्रलतवद्ध  िचय  तथा  भकु्तानी  ददन  बाँकी  विसावको  लनयन्र र्  संदभयमा  
देिायका  िोजिमिरु  रिन सक्न े देजि न्छ । 

 ववत्तीय  स्रोतको  बवियगमन  िनुेप्रलत  वद्ध  िचय  दावयत्वको  पविचान  
नगररन े। 

 ऋर्  दावयत्वको  पविचान  उपयकु्त  वकलसमिे  नगररने 
 ऋर्को  साँवा  व्याि  भकु्ता नीको  िेिा  नराजि ने 
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 प्रलत वद्ध  िचय  दावयत्वको  िेिा  नराजि न े। 

 प्रलतवद्ध  िचय  दावयत्वको  िेिा  तोवकए  बमोजिमको  ढाँचामा  
नराजिन े

 कानूनी  व्यवस्था  वा  लनर्यय  बेगर  आलथयक  दावयत्व  पने  ववषयमा  
लनर्यय  लि न े। 

 बिेटको  सीमा भन्दा  बढी  िचय गरी  अको  वषयिाई  दावयत्व  
शृ्रिना  गने । 

 प्रलतवद्ध  िचय  तथा  भकु्तानी  बाँकी  रकम  वावषय क  बिेट  तयार  

गदाय  समावेर्  नगररन े। 

 वावषयक  बिेट  तथा  काययिममा  समावेर्  नभएको  प्रलतवद्ध  िचय  
तथा  ववगतको काययिम  िचय  भकु्ता नी ददन े। 

३. प्रलतवद्ध  िचय  तथा  भकु्तानी  ददन  बाँकी  विसावको  लनयन्रर्  व्यवजस्थत  
बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन  गररनेछ । आलथयक  कारोवार  
सञ्चािन  सम्वन्िमा  तोवकएको  रकमभन्दा  मालथका  लनम्न  बमोजिमको  

िचयिरु प्रलतवद्ध  िचय  दावयत्वको  रुपमा  समावेर्  गररनेछ । 

 मािसामान  वा  सेवा  प्राप्त  भई सकेको  वा  सम्झौता  र  करार  
अनरुुप  भकु्तानी  ददन  पने  रकम, 

 िररद  सम्झौता  र  करार  गरे  वापत  प्राप्त  िनुे  मािसामान,  
लनमायर्  कायय  तथा  सेवा वापत  लसियना  भएको दावयत्व  वा  प्रलतवद्ध  
रकम, 

 कुनै  सम्झौता  बापत  प्रत्येक  वषय  बझुाउन ु पने  र्लुक,  दस्तरु  

वापतको  रकम, 

 िररद  सम्झौता  वा  कायायदेर्  बमोजिम  लतनुय पने  गरी  सिृना  

भएको  परुस्कार,  क्षलतपूलतय  िस्ता  रकम । 

आन्तररक  तथा  बैदेजर्क  ऋर्  सम्बन्िी  सम्झौतािरुको  अध्यावलिक  
रुपमा  अलभिेि राजिनछे । 
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 आन्तररक  तथा  बैदेजर्क  ऋर्  सम्झौतामा  उलिेजित  भकु्तानी  
तालिका  बमोजिम  लतनुयपने  साँवा व्याि  तथा  अन्य  िचय  
िगायतको  दावयत्व  रकमिरुको  पविचान  गरी  विसावको  तोवकए  

बमोजिम िेिा  राजिनेछ । 

 प्रलतवद्ध  िचय  दावयत्वको  िेिा  अलनवायय  रुपमा  राजिनछे । 

 प्रलतवद्ध  िचय दावयत्वको  िेिा  तोवकए  बमोजि मको  ढाँचामा  राख्न े 

ब्यवस्था  लमिाइनेछ । 

 िेिा  अध्यावलिक  रुपमा  रािी  सोको  आिारमा  ववत्तीय वववरर् 

तयार गरी प्रमिु प्रर्ासकीय अलिकृतबाट  प्रमाजर्त  गराई  राख्न े 
ब्यवस्था  गररनेछ । 

 तोवकए  बमोजि मको  प्रलतवेदन  सम्बजन्ित  लनकायिाई  उपिव्ि  

गराइनेछ । 

 पदालिकारी  र  कमयचारीिरुिाई  कानून  लनयमद्वारा  तोवकएको  

सवुविा  मार  प्रदान  गने । कानूनद्वारा तोवकएको भन्दा  बढी  िनुे  
गरी  थप  सवुविा  ददने  वा  साववकको  सवुविा वृवद्ध  िनुे  गरी  थप  
आलथयक दावयत्व  ब्यिोदाय  अलनवायय  रुपमा  आवश्यक  कानून  

संर्ोिन  वा  कानून  बमोजिम  लनर्यय  गराइनेछ । 

 जिम्मेवार अलिकारीिे  चािू  आलथयक  वषयको  स्वीकृत  बिेट,  

काययिमको  आिारमा  मार िचय  गने र  बिेटिे  निाम्न े गरी  
बढी  िचय  िनुेगरी  आगामी  वषयको  िालग दावयत्व शृ्रिना  गररनेछैन 

। 

 ववर्ेष  कारर्  एवम ् पररजस्थलत  वर्  बिेट भन्दा  बढी  िचय  भएमा  
यस्तो  कारर्  िोिी लनर्यय गराई िचयको  लबि  भपायई  बमोजिमको  
रकम  ििुाई  भकु्तानी  दद न  बाँकीको िाता  तथा  कच्चावारी  सवित 
प्रमाजर्त  गरी  राजिनछे । आगामी  आ.ब.को  बिेट तथा काययिम  

तयार  पादाय  लनम्नानसुारको  प्रलतवद्ध  दावयत्व  र  भकु्तानी ददन  बाँकी  

रकमिरु समावेर्  गररनेछ 
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 लनमायर्  ठेक्का  सम्झौता  अनसुार  भकु्तानी  ददनपुने  गरी  दावयत्व  
सिृना  भएका  पेश्की, मूलयवृवद्ध रकमिरु, 

 स्थानीय  तििे  दद नपुने  क्षलत पूलतय ,  मआुब्िा िरु, 

 आन्तररक  तथा  वाह्य  ऋर्को  साँवा  ब्याि  वापत  लतनुयपने  
रकमिरु, 

 प्रर्ासलनक  तथा  कमयचारी  िचय  वापत  भकु्तानी  दावयत्व  बाँकी  
रिेको  रकमिरु, कायायियिे  अन्य लनकायिाई  लतनय  बाँकी  रिेको  
रकमिरु, 

 कर  तथा  गैर कर,  भन्सा र,  र्लुक  वापत  लतर न ुपने  रकमिरु  

आदद । 

 चािू  वषयमा  सनय  आएको  प्रलतवद्ध  िचय  दावयत्व  तथा  ववगत  
वषयको  भकु्तानी  बाँकी रकमिरू  देिाय बमोजि म  मार  भकु्ता नी  

ददनेः 
 चािू  स्वी कृत  वावषयक  बिेट  तथा  काययिममा  समावेर्  भएको  

ववगतको  काययिम िचयिरु, 

 प्रमाजर्त दावयत्व  विसाव  वा  भकु्तानी  ददन  बाँकीको  िाता  तथा  
कच्चावारी  म.िे.प.फा.नं. २११  मा समावेर्  भएको  रकमिरु, 

 ववगतको  प्रलतवद्ध  दावयत्व  रकम  वापत  लतनुयपने  थप  दस्तरु  तथा  

व्याि को  विसाव  गरी भकु्तानी  गररनेछ । 

१. प्रलतवद्ध  िचय  तथा  भकु्तानी  ददन  बाँकी  विसावको  लनयन्रर्  सम्बन्िमा  
प्रमिु  जिम्मेवारी  प्रमिु प्रर्ासकीय  अलिकृत  र  आलथयक  प्रर्ासन  

प्रमिुको  िनेछ । 

२.  प्रलतवद्ध  िचय  तथा  भकु्तानी  ददन  बाँकी  विसावको  लनयन्र र्  सम्बन्िी  
काययको अनगुमन काययपालि का  र  सरु्ासन  सलमलतबाट  िनुेछ । 

१४. आकजस्म क  कायय  तथा  ववपद्  व्यवस्था पन  काययमा  िचय  लनयन्र र् 
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१४.१ आकजस्मक  कायय  तथा  ववपद्  व्यवस्था पन  काययमा  िचय  लनयन्र र् 

१. आकजस्मक  कायय  तथा  ववपद्  व्यवस्थापन  काययमा  िचय  लनयन्रर्  

सम्बन्िमा  देिायका  नीलत अविम्वन  गररनेछ । 

 आपतकािीन  कायय  तथा  ववपदको  ब्यवस्थापन  गनय  आवश्यक   

संगठनात्मक  संरचना तथा कोषको  व्यवस्था  गररनेछ । 

 आपतकािीन  कायय  तथा  ववपद  ब्यवस्थापन  सम्वन्िी  कायय  गदाय  
सङ्घीय  तथा  प्रदेर्का सम्वद्ध  लनकायसँग  आवश्यक  समन्वय  
कायम  गररनैछ । 

 आपतकािीन  कायय  सञ्चािन  केन्रिे  ववपद  ब्यवस्थापनको  कायय  
सञ्चा िन  गनेछ । 

 ववपद्  ब्यवस्थापन  कोषको  िाता  सञ्चािन  पारदर्ी  रुपमा  
गररनेछ । 

 आपतकािीन  योिना  र  सेवा  सचुारु  योिना  तयार  गरी  िागू  
गररनेछ । 

२. आकजस्मक कायय  तथा  ववपद्  व्यवस्थापन  काययमा  िचय  लनयन्रर्  
सम्बन्िमा  देिायका िोजि मिरु  रिन  सक्ने देजि न्छ । 

 आपतकािीन  कायय  तथा  ववपदको  ब्यवस्थापन  गनय  संगठनात्मक  

संरचनाको  ब्यवस्था नगररन े। 

 आवश्यक  कोषको  व्यवस्था  तथा  काययववलििरु  तयार  नगररने । 

 आवश्यक  समन्वय  कायम  नगररने । 

 तोवकएको  कानून  र  काययववलिको  पािना  नगररने । 

 कोषको  आपतकािीन  काययसञ्चा िन  केन्रिे  तोवकएको  
काययववलिको  पािना  नगने । 

 आम्दानी  िचय  देजि न े  गरी  अध्यावलिक  रुपमा  अलभिेि  र  
विसाव  नराजि ने । 
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 िाता  सञ्चािन  गदाय  पारदजर्यता  कायम  नगररने । 

 आपतकािीन  योिना  र  सेवा  सचुारु  योिना  तयार  नगररने । 

३. आकजस्मक कायय  तथा  ववपद्  व्यवस्थापन  काययमा  िचय  लनयन्रर्  

सम्बन्िमा  देिायका उपायिरु  अविम्वन  गररनेछ ।आपतकािीन  कायय  
तथा  ववपदको  ब्यवस्थापन  गनय  लनम्ना  नसुारको  ब्यव स्था  गनेः 

 स्थानीय  ववपद  व्यवस्थापन  सलमलत,  वडास्तरीय  ववपद्  व्यवस्थापन  

सलमलत र आपतकािीन केन्र िस्ता  आवश्यक  संरचनाको  वव कास  

तथा  ववपद्  व्यवस्थापन  र्ािा वा  एकाइ  गठन गरी  आवश्यक  

कमयचारीको  प्रवन्ि  गररनेछ । 

 आवश्यक  स्रोतसािनको  उपिव्िता  सलुनजित  गनय  प्रचलित  कानून  
बमोजिमको  आकजस्मक  कोष तथा  ववपद  व्यवस्थापन  कोषको  
व्यवस्था  गररनेछ । 

 कोष  रकमिाई  व्यवजस्थत  रुपमा  पररचािन  गनय  आवश्यक  ऐन,  
लनयम  र  काययववलििरु  तयार गरी िागू  गररनेछ । 

 सङ्घीय  तथा  प्रदेर्का  सम्वद्ध  लनकायिरुसँग  आवश्यक  सम्पकय   

तथा  समन्वय  कायम गररनछे । 

 कोष  सञ्चािन  गने  लनदेजर्का  तथा  काययववलििरु  तयार  गदाय  
सङ्घीय  तथा  प्रदेर् सरकारको मागयदर्यन  अनरुुप  िनुे  गरी  गररनेछ 

। 

 सङ्घीय  तथा  प्रदेर्  सरकारको  सम्वद्ध  लनकायिरुसगँ  समन्वय  

तथा  सम्पकय   कायम रािी  ववपद् व्यवस्थापन  सम्बन्िी  काययिम  

तरिमु ् र  सञ्चा िन  गररनेछ। 

 ववपद्  ब्यवस्थापन  सम्वन्िी  काययको  सूचना  तथा  तथ्या ङ्क  आदान  

प्रदान  गररनेछ । 

ववपद  व्यव स्था पन  कोष  सञ्चा िन  सम्वन्िमा  लनम्नानसुार  गररनेछ 
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 ववपद  व्यवस्थापन  कोषमा  सम्बजन्ित  ऐन  तथा  काययववलि  अनसुार  

विेट माफय त  स्वीकृत रकम,  अन्य  स्थानीय  तिबाट  प्राप्त  रकम,  
कोषमा  िम्मा  िनुे  गरी  सङ्घीय  तथा  प्रदेर् सरकारबाट  प्राप्त  
रकम,  व्यजक्त  वा  संस्था  आदद  बाट  प्राप्त  रकम  िम्मा  गररनेछ 

। 

 कोषमा  िम्मा  िनु े  गरी  प्राप्त  वस्तगुत  सिायता  तथा  

सामग्रीिरुको  सम्वन्िमा  कोष  सञ्चािन काययववलि  अनसुार  प्रचलित  
मूलयमा  आम्दानी  िनाइनछे । 

 कोषमा  िम्मा  भएको  रकम  तथा  सामग्रीिरु  ववपद्  पूवय  तयारी,  
प्रलतकायय  तथा  पूनयिाभ  र पनुस्थायपना  काययमा  पररचािन  गररनेछ 

। 

 कोषमा  िम्मा  भएको  रकम  तथा  सामग्रीिरुको  आम्दानी  िचय  
देजिन े गरी  अध्यावलिक रुपमा  अलभिेि  र  विसाव  राजिनेछ । 

ववपद  व्यव स्थापनको  कायय  गदाय  सम्बजन्ित  ऐन  तथा  काययववलिद्वारा  
तोवकएको  लनम्न काययिरु  गररनेछ 

 ववपद्  व्यवस्थापन  सलमलतको  लनदेर्न  तथा  समन्वयमा  कायय 
गररनेछ  

  प्रभाववत  क्षेरको  ववपद्  सम्बन्िी  सूचना  सङ्किन  गररनछे । 

 ववपद्  व्यवस्थापन  सलमलतको  समन्वयमा  स्थानीय  तिमा  काययरत  

सरकारी  तथा गैरसरकारी लनकाय,  नागररक  समाि  र  नीजि  

के्षरसँग  ववपद्  प्रलतकायय  तथा  र्ीघ्र  पनुिायभका  काययिाई 
प्रभावकारी  बनाउन  समन्वय  र  सिकायय  गररनेछ । 

 ववपद्प्रलतकायय  तथा  पनुिायभका  काययिाई  पारदर्ी ,  जिम्मेवारयकु्त  

र  प्रभावकारी  बनाउन तोवकएको  सूचना  व्यवस्थापन  सम्बन्िी  
कायय  गररनेछ । 

 केन्रिे  प्रयोग  गने अलभिेि  दताय  वकताब,  िगबकु,  सूचना  

वववरर्  फाराम,  प्रलतवेदनको नमूना  आदद  राविय  आपतकािीन  
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कायय  सञ्चा िन  केन्र  ववपद्  व्यवस्थापन  कोषको  िाता सञ्चा िन  

लनम्ना नसुार  गररनेछ 

 कोषको  बैक  िाता  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत  वा  लनििे  
तोकेको  अलिकृत  र  िेिा प्रमिु  वा  लनििे  तोकेको  कमयचारीको  

संयकु्त  दस्तितबाट  गररनेछ । 

 वस्तगुत  सिायता  सामग्रीको  लनकासा  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत  
वा  ववपद्  व्यवस्थापन र्ािा  प्रमिु  र  जिन्सी  र्ािा  प्रमिुबाट  
गराइनेछ । 

 सामग्रीको  व्यवजस्थत  अलभिेि  रािी  लनकासा  गने  वस्तकुो  
मूलयमा  िचय िनाई  अलभिेि  राजि नेछ । 

 तोकेको  रकमभन्दा  वढी  रकमको  भकु्तानी  ददन ु पदाय  बैंक  माफय त  

गररनेछ । 

 कोषिाई  विि  निनु े  व्यवस्था  लमिाई  आवती कोषको  रुपमा  
सञ्चा िन  गररनेछ । तोवकएको  रकम भन्दाकम  मौज्दात  भएमा  

सम्पूलतय  गदै  गइनछे ।ववपद्  व्यवस्थापन  कोषको  सञ्चा िन  लनम्ना 
नसुार  गररनेछ 

 कोषको  रकम  प्रचलि त  कानूनको  अलिनमा  रिी  िचय  गररनेछ । 

 कोषमा  िम्मा  भएको  रकम  कायायियको  लनयलमत  प्रर्ासलनक  

िचय  व्यिोनय,  पदालिकारी तथा  कमयचारी  तिव  भत्ता  तथा  भ्रमर्  

िचय,  चन्दा  उपिार  ददनिाई  उपयोग  गररनेछैन । 

 कोषको  िेिा  तोवकएको  ढाँचामा  रािी  सावयिलनक  गररनेछ । 

 कोषको  आय  व्यय  िलुन े गरी  वावषय क  प्रलतवेदन  तयार  गरी  
काययपालिका  माफय त नगर सभामा  पेर्  गररनेछ । 

 आपतकािीन  योिनािाई वावषयक  योिनाको  अलभन्न  अङ्ग  बनाइनछे 

। 

 आपतकािीन  योिना  र  सेवा  सचुारु  योिना  तयार  गरी  िागू  
गररनेछ। 
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 आवलिक  योिना  तरिमुा गदाय  आपतकािीन  योिना  समावेर्  
गरी  वावषयक योिना माफय त कायायन्वयनमा  लया इनेछ । 

 योिना  तयारी  र  कायायन्वयनमा  अन्य  स्थानीय  ति,  प्रदेर्  तथा  

सङ्घीय  सरकारका  लनकायसगँ आवश्यक  सिकायय  र  समन्वय  

गररनेछ । 

 ववपदका  समयमा  अत्यावश्यक  सेवा  सचुारु  गनय  आवश्यक  स्रोत  

व्यवस्था  गरी  कायय सञ्चािन  गररनेछ । 

४. आकजस्मक  कायय  तथा  ववपद्  व्यवस्थापन  काययमा  िचय  लनयन्रर्  
सम्बन्िमा  प्रमिु जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत  र  आलथयक  

प्रर्ासन  प्रमिुको  िनुेछ । 

५. आकजस्मक  कायय  तथा  ववपद्  व्यवस्थापन  काययमा  िचय  लनयन्रर्  
सम्बन्िमा  सम्बन्िी काययको  अनगुमन  काययपालिका  र  सरु्ासन  
सलमलतबाट  िनुेछ । 

१४.२ लनकाय  र  यन्र  उपकरर्को  सञ्चािन  तथा  ब्यवस्थापन 

१. लनकाय  र  यन्र  उपकरर्को  सञ्चा िन  तथा  ब्यव स्थापन  सम्बन्िमा  
देिायका  नीलत अविम्वन  गररनेछ । 

 ववपद  ब्यवस्थापनका  िालग  सरुक्षा  लनकाय  तथा  सरोकारवािासँग  
समन्वय  गररनैछ । 

 ववपद  ब्यवस्थापन  काययमा   प्रयोग  िनुे  वारुर्यन्र,  एम्विेुन्स  
िगायतका  सािनको उजच त ब्यवस्थापन  गररनेछ । 

 वारुर्यन्र  एम्विेुन्स  िस्ता  सािनिरुको  सञ्चािनमा  अन्य  

स्थानीय  तिसँग  िागत साझेदारी गररनेछ । 

२.  लनकाय  र  यन्र  उपकरर्को  सञ्चा िन  तथा  ब्यवस्थापन  सम्बन्िमा  

देिायका िोजिमिरु रिन  सक्न े देजि न्छ । 
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 ववपद  ब्यवस्थापनमा  सरुक्षा  लनकाय  तथा  अन्य  लनकायसँग  
आवश्यक  समन्वय  नगररन े। 

 िोि  उद्धार  काययमा  समन्वय  निनुे । 

 वारुर् यन्र,  एम्विेुन्स  तयारी  अवस्थामा  नरिने । 

 आवश्यक  सािन  उपकरर्िरु  समन्वयात्मक  ढङ्गबाट  प्रयोग  

नगररन े। 

 एक्िैिे  प्रबन्ि  गदाय  िागत  बढी  भै  सम्भाव्य  निनु े। 

 एम्विेुन्स  िस्ता  सािनको  दरुुपयोग  िनुे । 

३. लनकाय  र  यन्र उपकरर्को  सञ्चािन  तथा  ब्यवस्थापन सम्बन्िमा  

देिायका  उपायिरु अविम्वन  गररनेछ । 

 वाढी,  पविरो,  आगिनी,   भकूम्प,  अलतवृिी,  रोग,  मिामारी  िस्ता  
ववपद्को  िोि, उद्धार  र राित  ववतरर्  काययमा  आवश्यक  स्रोत  

सािन  िटुाउनको  िालग  स्थानीय रुपमा  उपिब्ि  िनु सक्न े सङ्घीय  
तथा  प्रदेर्  सरकार  मातितका  सरुक्षा  लनकायिरुसँग सम्वन्ि  
स्थावपत  गररनेछ । 

 िोि  तथा  उद्धार  काययमा  सङ्घीय  तथा  प्रदेर् सरकार  मातितका  

उपिब्ि  सरुक्षा लनकायिरुसँग  आवश्यक  सियोग  माग  गरी  
तत्का ि  िोि  उद्धार  कायय  समन्वयात्मक ढङ्गबाट  अजघ  
बढाइनेछ । 

 िोि  तथा  उद्धार  र  राित  ववतरर्  काययमा  आफू  मातितको  
नगर  प्रिरी  तथा  तथा स्थानीय सङ्घ  संस्था,  समूदाय,  नागररक  

समाि  समेतको  सियोग  लिई  समन्वयात्मक ढङ्गबाट पररचािन  

गररनेछ । 

 ववपद्  व्यवस्थापनमा  उपयोग  भएको  मानवीय,  जिन्सी  र  नगदी  
स्रोत  सािनको  उजचत अलभिेि  राजि नेछ । 

 ववपद्  ब्यवस्थापन  सलमलतिे  ववपद्  ब्यवस्थापन  सम्वन्िी  काययको  
प्रगलत  वववरर्  सङ्घीय तथा  प्रदेर्  लनकायमा  पठाइनेछ । 
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 ववपद  ब्यवस्थापनमा  प्रयोग  िनु े  वारुर्यन्र,  एम्विेुन्सको  

आवश्यक  ममयत  सम्भा र गरी तयारी  अवस्थामा  राजि नेछ । 

 ववपद्  काययमा  सङ्घीय  र  प्रदेर्  सरकार  मातितका  लन काय  र  

स्थानीय  संघ  संस्था  र लनिी क्षेरबाट  स्थानीय  रुपमा  उपिब्ि  

िनुसक्न े वारुर्यन्र,  एम्विेुन्स  र  उपकरर् तथा  उद्धार सामग्री  
उपकरर्िरु वारे  आवश्यक  िानकारी  राजि नेछ । 

 सवैसँग  आवश्यक  समन्वय  कायम  गरी  ववपद्  ब्यवस्थापन  
काययमा  वारुर्यन्र,  एम्विेुन्स  र उपकरर् तथा उद्धार सामग्री तथा 
उपकरर्िरु  समूजचत  उपयोग  गने  गराउने  ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

वारुर्यन्र,  एम्विेुन्स  र  यन्र  उपकरर्  प्रयोगको  अलभिेि  राख्न े 
ब्यवस्था  गररनेछ । वारुर्यन्र , एम्विेुन्स  िस्ता  सािनिरु  सञ्चा िन  

तथा  ब्यवस्थापन  लनम्ना नसुार  गररनेछ 

 यन्र  उपकरर्  प्राप्तीमा  िागत  साझेदारीका  िालग  अन्य  स्थानीय 

तिसँग समन्वय गररनेछ । 

 सािन  सञ्चािनमा  िागत  साझेदारीको  काययववलि  बनाई  काययसञ्चा 
िन  गररनेछ । 

 उपयोग  सम्बन्िी  आवश्यक  रर्नीलत  बनाइ  िागू  गररनेछ। 

४. लनकाय  र  यन्र उपकरर् कोसञ्चा िन  तथा  ब्यवस्थापन  सम्बन्िी  प्रमिु  
जिम्मेवारी  प्रमिु प्रर्ासकीय  अलिकृत  र  ववपद्  व्यव स्थापन  सलमलतको  
िनुेछ । 

५. लनकाय  र  यन्र  उपकरर्को  सञ्चा िन  तथा  ब्यवस्थापन सम्बन्िी  

काययको  अनगुमन काययपालि का  र  सरु्ासन  सलमलतबाट  िनुेछ । 

१५. सम्पजत्त  तथा  जिन्सी  व्यवस्थापन  सम्बन्िी  लनयन्र र् 

१५.१ सम्पजत्त  तथा  जि न्सी  व्यवस्था पन  सम्बन्िी  लनयन्र र् 
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१. सम्पजत्त  तथा  जिन्सी  व्यवस्थापन  सम्बन्िी  लनयन्रर्  सम्बन्िमा  
देिायका  नीलत अविम्वन गररनेछ । 

 सिायता  वा  िस्तान्तरर्  भई  प्राप्त िनु े सवै  जिन्सी  सामानिरु  

आम्दानी  बाँलिनेछ । 

 कायायियमा  प्राप्त  सवै  प्रकारको  जिन्सी  माि सामान  िाँच  एवम ् 
दाजििा  गरी  िगत अध्यावलिक  गररनेछ । 

 जिन्सी  सामानको  मूलय  ििुाइनेछ । 

 जिन्सी  सामानको  से्रस्ता  कानूनद्धारा  तोवक एको  ढाँचामा  राजि नेछ 

। 

२. सम्पजत्त  तथा  जिन्सी  व्यवस्थापन  सम्बन्िी  लनयन्रर्मा  देिायका  
िोजिमिरु  रिन सक्न ेदेजि न्छ । 

 सामानको  स्पेजर्वफकेर्न  र  अवस्था  निाँजचन े

 सामानको  जिन्सी  दाजि िा  नगररन े । प्राप्त  सामान  आम्दानी  

नबाँलिन े। 

 जि न्सी  दाजििा  प्रलतवेदन  तयार  नगररन े

 सिायतािाई  आलथयक  वववरर्मा  समावेर्  नगररने । 

 जिन्सी  सामानको  मूलय  कायम  नगररन े तथा  नििुाइन े। 

 जिन्सी  सामानको  से्रस्ता राजिए  तापलन  तोवकएको  ढाँचामा  नराजिन े

३ सम्पजत्त  तथा   जिन्सी  व्यवस्थापन  सम्बन्िी  लनयन्र र्  सम्बन्िमा  

देिायका  उपायिरु अविम्वन  गररनेछ । 

 िररद  गरेको,  वस्तगुत  सिायता  वा  िस्तान्तरर्  भई  प्राप्त  भएको  

जिन्सी  सामानिाई सात ददनलभर  जिन्सी  दाजििा  गररनछे । 

 प्राप्त  सामान  दाजििा  गदाय  सामानको  स्पेजर्वफकेर्न  र  अवस्था 
प्राववलिकबाट िाँच गनुय  पने भए िचँाउन े र सामानमा  कुनै  कैवफयत  

भए  सो  समेत  िनाउन  िगाइनेछ । सामान  िाँच  गनय कायायियमा  



d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lgb]{lzsf, @)&* 

98 

प्राववलिक कमयचारी  नभएमा  अन्य  कायायियसँग  सियोग लिई  
प्रमाजर्त  गराई जिन्सी  दाजििा  गनय  पठाइनछे । 

 जिन्सी  मािसामानको  दाजििा  वा  िगत  िडा  गदाय  पररमार्  
तथा  परि  मूलयको  साथै सामानको  स्पेजर्वफकेर्न,  उत्पादक  
कम्पनी  तथा  मिुकु,  साइि  तथा  क्षमता, अनमुालनत आय,ु  प्राप्तीको  
स्रोत,  रािश्व छुट  आददको  वववरर्  ििुाई  सामानको  पविचानको  
िालग कोलडंग  सरुक्षा  समेतको  ब्यवस्था  गररनेछ । 

 जिन्सी  र्ािाबाट  मािासामानिरु  लनिायररत  ढाँचा  र  समयमा  
दाजििा  गरी  दाजििा प्रलतवेदन तयार  गररनेछ । 

 वैदेजर्क  सिायताबाट  जिन्सी  माि सामान  वा  वस्तगुत  सिायता  
प्राप्त  गरेपलछ  प्रचलित  कानून बमोजिम  मूलय,  वववरर्  र  भन्सार  
छुटभए  नभएको  व्यिोरा  ििुाई  ७  ददनलभर  आम्दानी बाँलिनेछ । 

 आम्दानी  बाँलिएको  सवै  वस्तगुत  सिायता  कानून  बमोजिम  

आलथयक  वववरर्मा  समावेर् गरी  िेिापरीक्षर्  गराइनछे । 

 बिेटमा  समावेर्  नभई  ववर्ेष  पररजस्थलतमा  प्राप्त  वस्तगुत वा  

अन्य  प्रकारको सिायताको अलभिेि रािी  छुटै्ट  वववरर्  बनाई  
िेिापरीक्षर्  समक्ष  पेर्  गररनेछ । 

 िररद  वा  अन्य  वकलसमिे  प्राप्त िचय  भएर  निान े  सम्पजत्तको  

िगत  िररद  मूलय  वा सम्पजत्त प्राप्तीको  वववरर्मा उलिेजित  

मूलयको  आिारमा  राजि नेछ । 

 कायायियमा  मौि ुदा  रिेको  तर  कारर् वर्  मूलय  िलुन  नसकेको  

परुानो  मािसामानको  िकमा प्रचलित  कानूनमा  तोकेको  प्रविया  

अपनाई  प्रचलित  बिार  मूलय समेत  वव चार  गरी  मूलय कायम  

गररनेछ । 

 वैदेजर्क  सिायता  अन्तगयत  प्राप्त  वा  िस्तान्तरर्  भएको  सामानको  

वववरर्,  प्रचलित कानून र  िेिामान  र  िेिालनदेजर्का  बमोजिम  
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कूि  मूलय,  प्रलतईकाइ  मूलय  र  प्राप्त लमलत  र  भन्सा र छुटको  

व्यिोरा  ििुाई  सामानको  िगत  राजिनछे । 

 िररद वा  सिायता  अन्तगयत  प्राप्त  सामान  वा  वस्तकुो  मूलय  

कायम  गदाय  प्रचलित सावयिलनक क्षरे  िेिामान  तथा  िेिा  

लनदेजर्का  बमोजि म  सामान  र  वस्त ु प्राप्त  गदाय दातािे  ििुाएको 
मूलय,  सोको  िालग  लतरेको  भन्सा र  तथा  कर  रकम,  ढुवानी  तथा  
ववमा  िचय  िगायतको  कुि िचय  िोडी  िगत  कायम  गररनेछ । 

 जिन्सी को  से्रस्ता  म.िे.प.को  कायाय ियबाट  स्वी कृत  ढाँचा  र  
िेिा  लनदेजर्कामा  उलिेि भए बमोजिम  एक  वषयलभर  िचय  
भएरिान े  (म.िे.प. फा.नं.४०७)  र  िचय  भएर निान े  वा िप्न े
(म.िे.प.फा.नं.४०८)  जि न्सी  िातामा  अिग अिग  छुट्याई  
राजिनेछ । 

 जिन्सी  सामानको  िेिा  राख्न े  प्रयोिनको  िालग  माग  फाराम  
(म.िे.प. फा.नं.४०१), िररद आदेर् (म.िे.प.फा.नं.४०२),  दाजििा  
प्रलतवेदन (म.िे.प. फा.नं.४०३), िचय  तथा लनकासा फाराम  

(म.िे.प.फा.नं.४०४),  िस्तान्तरर्  फाराम  (म.िे.प.फा.नं.४०६), ववन  
काडय (म.िे.प.फा.नं.४०९),  जिन्सी  लन रीक्षर्  फाराम  
(म.िे.प.फा.नं.४११),  ममयत  सम्भारको अलभिेि  िाता  (म.िे. 

प.फा.नं.४१५) , जिन्सी  मौज्दातको  वावषयक  वववरर्  (म.िे.प.फा. 
नं.४१३) िगायत  म.िे.प. कायायियबाट  स्वीकृत  भएका  अन्य  

फारमिरु  कारोवारको आवश्यकतानसुार  प्रयोगमा  लयाइनेछ । 

 जिन्सी  शे्रस्ता  राख्दा  स्वी कृत  िेिा  लनदेजर्का  समेत को  पािना  
गररनेछ । 

 जिन्सी  मौज्दातको  वावषयक  वववरर्  (म.िे.प.फा.नं.४१३)  वावषयक  
रुपमा  तयार  गरी प्रमाजर्त गराई  राजिनेछ । 

 जिन्सी  से्रस्ता   राख्न  स्वीकृत  सफ्टवेयरको  प्रयोग  गररनेछ । 
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४. सम्पजत्त  तथा जिन्सी  व्यव स्थापन  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  प्रमिु  

प्रर्ासकीय  अलिकृत  र भण्डार  र्ािाको  िनुेछ । 

५ सम्पजत्त  तथा  जिन्सी  व्यव स्थापन  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  सरु्ासन  

सलमलतबाट िनुेछ । 

१५.२ जिन्सी  सामानको  जिम्मेवारी 

१. जिन्सी  सामानको  जिम्मेवारी  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ । 

 जिन्सी  सम्पजत्त  र  मािसामानको  जिम्मा  एवम ् संरक्षर्  र  सम्भार  
गने  उत्तरदावयत्व बिन गररनेछ । 

जिन्सी  सामानको  जि म्मेवारी  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े 

देजि न्छ । 

 जिन्सी  सम्पजत्त  र  मािसामानको  जिम्मा  एवम ्  संरक्षर्  र  

सम्भारको  जिम्मेवारी  नतोवकन े। 

 तोवक एको  कमयचारीबाट  जिम्मेवारी  बिन  नगररने । 

२. जिन्सी  सामानको  जि म्मेवfरी  सम्बन्िमा  देिायका  उपायिरु  अविम्वन  

गररनेछ । 

 कायायियमा  प्राप्त िनु  आएको  सम्पूर्य  जिन्सी  संरक्षर्को  प्रवन्ि  

लमिाउन ु जिम्मेवार अलिकृतको  कतयव्य  िनुेछ । 

 कायायिय  प्रमिुिे  आफ्नो  रेिदेिमा  कायायियको  जिन्सी  
मािसामान  र  तत ् सम्बन्िी  से्रस्ता राख्न े र  िगत  तयार गरी  
मािसामान  जिम्मा  लिन े  जिम्मेवारी  सञ्चय  वा  भण्डार  
अलिकृतद्वारा  गराउनछे । 

 जिन्सीको  जिम्मा  लिन े  पदररक्त  भएको  अवस्थामा  कायायिय  

प्रमिुिे  जिम्मेवारी  लिन ेकमयचारी  तोक्नेछ । 
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 कमयचारीिरुको  काययकक्षमा  रिेका  सामानको  पजिका  तयार  गरी  

प्रयोगकताय  र  जिन्सी र्ािा  प्रमिुको  संयकु्त  दस्तित  गराई  
प्रत्येक  काययकक्षमा  राख्न े व्यवस्था  लमिाइनेछ । 

४. जिन्सी  सामानको  प्रमिु  जिम्मेवारी  भण्डार  र्ािा प्रमिुको  िनुेछ । 

५ जिन्सी  सामानको  जिम्मेवारी   काययको  अनगुमन  प्रमिु  प्रर्ासकीय  
अलिकृत  िनुेछ । 

१५.३ जि न्सी  लनरीक्षर्  तथा  प्रलतवेद न 

१. जिन्सी  लनरीक्षर्   तथा  प्रलतवेद न  सम्बन्िमा  देिायका  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ । 

 प्रत्येक  वषय  जिन्सी  सामानको  लनरीक्षर्  वा  भौलतक  परीक्षर्  गराई  

जिन्सी   लनरीक्षर्  प्रलतवेदन तयार  गररनेछ । 

 वावषय क जिन्सी  लनरीक्षर्  प्रलतवेदन  उपर  आवश्यक  कारवािी  
गररनेछ । 

 जिन्सी  सामानको  लमनािा  वा  िस्तान्तरर्  गदाय  तोवकएको  कानूनी   

प्रविया  पािना  गररनेछ । 

 जिन्सी  मौज्दातको  वावषय क  वववरर्  तयार  गररनेछ । 

२. जिन्सी  लनरीक्षर्  तथा  प्रलतवेदन  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  
सक्ने  देजिन्छ । 

 जिन्सी  मािसामानको  लनरीक्षर् वावषयक  रुपमा  नगराईने । 

 जिन्सी  लनरीक्षर्  प्रलतवेदन  तयार  नगररन े। 

 जिन्सी  लनरीक्षर्  प्रलतवेदन  बमोजिम  मािसामानको  ममयत  सम्भा र  

नगररन े

 प्रयोगमा  आउन  नसक्न े  माि समान  लििाम  लबिी  वा  
िस्तान्तरर्  आदद  नगररन े। 
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 जिन्सी  सामान  िस्तान्तरर्  गदाय  वा  िानी  नोक्सानी  भएका  
सामान  लमनािा  गदाय  कानूनिे तोकेको  काययववलि  पूरा  नगररने । 

 जिन्सी  मौज्दातको  वावषयक  वववरर्  तयार  नगररने । 

 सवै  जिन्सी  सामानिरु  वावषय क  वववरर्मा  समावेर्  नगररने 
३. जिन्सी  लनरीक्षर्  तथा  प्रलतवेद न  सम्बन्िमा  देिायका  उपायिरु  

अविम्वन  गररनेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  कायायियमा  रिेका  जिन्सी  
मािसामानको  जस्थलत  बारे यवकन गनय  िरेक  वषय  कम्तीमा  
एकपटक  आफै  वा  अन्य  कमयचारी  र  प्राववलिकद्वारा  लनरीक्षर्  र 
भौलतक  परीक्षर्  गराउनेछ । 

 आलथयक  कायायववलि  तथा  ववत्तीय  उत्तरदावयत्व  लनयमाविी  बमोजिम  

मािसामानको ववगतको  मौज्दात,  चािू  आ.ब.को  िररद,  
िस्तान्तरर्  तथा  वस्तगुत  सिायता  माफय त प्राप्त एवम ्  लििाम,  
लमन्िा, िस्तान्तरर्  भई  िचय  भएको र  मौज्दात  बाँकी  
मािसामानको  पररमार्, मूलय  तथा  अवस्था  ििुाई  तोके  बमोजिम  

जिन्सी  लनरीक्षर् फाराम  (म.िे.प.फा.नं.४११)  र सोको  प्रलतवेदन 
तयार  गररनेछ । 

 जिन्सी  लनरीक्षर्  प्रलतवेदन  प्राप्त भएपलछ  आम्दानी  बाँध्न  छुट  
भएको  कुनै  मािसामान भेवटएमा  मूलय  र  वववरर्  ििुाई  

आम्दानी  बाँध्न  िगाइनछे । 

जिन्सी  लनरीक्षर्  प्रलतवेदन उपर  लनम्ना नसुार  कारवािी  गररनेछ 

 ममयत  सम्भार  गराउन ु  पने  भनी  उलिेि  भएको  सामानको  
सन्दभयमा  प्रचलित कानून  बमोजिम ममयत  गराई  संरक्षर्  गररनेछ । 

 टुटफुट  तथा  बेकम्मा  भई पनुः  प्रयोग  गनय  नसवकन,े  ममयत  गनय  
पाटयपिुाय  नपाइन े र ममयतमा  बढी िचय  िनुे  सामानको  सम्वन्िमा  

िाँचबझु  गरी  लििाम  वविी  गररनेछ । 
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 आवश्यकता भन्दा  बढी  सामान  िररद  भई  वा  अन्य  कारर्िे  
सामान  उपयोग  िनु नसक्न े र अरु कायायियको िालग उपयोग  िनु  
सक्न े  सामान  तथा  उपकरर् अन्य  लनकायिाई  िस्तान्तरर्  
गररनेछ । 

 जिन्सी  प्रलतवेदन  अनसुार  कुनै  व्यजक्त  वा  कमयचारीिे  जिन्सी  
सामान  विनालमना  वा िानी नोक्सानी गरेको  देजिएमा  यस्तो  कायय  

गनेिाई  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  प्रचलित कानून  बमोजिम  

कारबािी  गने  वा  कारवािीको  लसफाररस  गनेछ । 

 जिन्सी  सामानको  संरक्षर्  गनय  कानूनद्धारा  तोवकएको  लनम्न  

कारवािी  गनेः 
 लििाम  गने  ठिर  भएको  मािसामानको  िकमा  परि  मूलयको  

आिारमा  प्रचलित  ऐन लनयम बमोजिमको  काययववलि  अपनाई  र  
तोकेको  समय लभर  लििाम  लबिी  गररनेछ । 

  जस्थर  सम्पजत्तको  लििाम  वविी  वा  भवन,  िग्गा  िस्ता  
सम्पजत्तको  िक िस्तान्तरर्  गदाय अलिकार  प्राप्त  लनकाय  वा  
अलिकारीको  लनर्यय  बेगर  गररनेछैन । 

 सामानको  िस्तान्तरर्  गदाय  अलिकार प्राप्त  अलिकारीबाट  

आवश्यक  लनर्यय  गराई  र प्रविया परुयई्  गररनेछ । 

 काबू  बाविरको  पररजस्थलतिे  वा  सखु्िा  िती  वा  जिइएर,  सडेर  
िानी  नोक्सानी  भएको  वा लििाम बढावढ  िुँदा  नउठेको  सामान  

र  सफ्टवेयर  आदद  प्राववलिक  प्रलतवेदनको  आिारमा लमनािाको  
कारवािी  गनय  सवकनेछ। 

जि न्सी  मौज्दातको  वावषय क  वववरर्  लनम्ना नसुार  तयार  गररनेछ 

 जिन्सी  मौज्दातको  वावषयक  वववरर्  तयार  गदाय  कुि  मौज्दात  

बाँकी  रिेको  सामानको नाम, सामानको  वगीकरर्,  एकाई,  
पररमार्,  दर  र  िम्मा  मूलय  िगायतका  वववरर्  ििुाइनेछ। 
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 मौज्दात  बाँकी  सामान  मध्ये  सावतु,  ममयत  सम्भा र  गनुयपने,  

लििाम  गनुयपने  सामानको भौलतक  अवस्था  समेत  ििुाइनेछ । 

  स्वी कृत  सफ्टवेयर  प्रर्ािी  समेतको  प्रयोग  गरी  तोवकएको  
वववरर्  ििुाई  वववरर् तयार गररनेछ । 

४. जिन्सी  लनरीक्षर्  तथा  प्रलतवेदन  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  प्रमिु  
प्रर्ासकीय  अलिकृत र भण्डार  र्ािाको  िनुेछ । 

५ जिन्सी  लनरीक्षर्  तथा  प्रलतवेदन  काययको  अनगुमन  सरु्ासन  सलमलतबाट  

िनुेछ । 

१५.४  जिन्सी  सामान  वरवझुारथ  गने 

१. जिन्सी  सामान  वरव ुझारथ  गने  सम्बन्िमा  देिायको  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ । 

 मािसामान  कायाय िय  प्रयोिनको  िालग  जिम्मामा  लिंदा  
बरबझुारथ  गने  व्यवस्था  गराइनेछ । 

 जिन्सी  सामानको  दरुूपयोग  वा  मस्यौ ट  भएको  भनी  
िेिापरीक्षर्बाट  औलयाएको ब्यिोरा उपर  कारबािी  गररनेछ । 

२. जिन्सी  लनरीक्षर्  तथा  प्रलतवेदन  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  
सक्न े देजिन्छ । 

 सामान  बरबरबझुारथ  नगररन े। 

 बरबझुारथ  नगरेकोमा  कानून  बमोजिम  कारवािी  गरी  असूि  

नगररन े। 

 िेिा परीक्षर्बाट  औलयाएको  ब्यिोरा  उपर  कारबािी  नगररने । 

३. जिन्सी  लनरीक्षर्  तथा  प्रलतवेदन  सम्बन्िमा  देिायका  उपायिरु  

अविम्वन  गररनेछ । 
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 कुनै  पदालिकारी  वा  कमयचारीिे  कामको  लसिलसिामा  सामान  

ब्यजक्तगत  रुपमा  वझु्दा प्रयोिन  ििुाई  आवश्यक  स्वी कृलतको  
आिारमा  मार  ददइनछे । 

 सामान  बझु्ने  र  वफताय  लिन े सम्वन्िमा  म.िे.प.फा.नं. २११  समेत  

प्रयोगमा लयाइनछे । 

 पदालिकारी  वा  कमयचारीिे  कायायिय  छोड्दा  वा  िामो  समय  

ववदामा रिँदा  आफ्नो जिम्मामा रिेको  सरकारी  सामान  वा  
कागिात  बरबझुारथ गने  गराउने  ब्यवस्था  गररनेछ । 

 बरवझुारथ  नगने  ब्यजक्त  उपर  तिव भत्ता ,  लनवतृ्तभरर्  वा 
उपदान  रोक्का  राख्न े  िगायतका कारवािी  गरी  सामान  वफताय  
गराउन े आवश्यक  कायय  गररनेछ । 

 समयमा  बरबझुारथ  नगरेको  कारर्बाट  जिन्सी  वा  िनमाि  
नोक्सानी  भएमा  िापरवािी गनेबाट  नोक्सानी  रकम  र  लबगो  
रकम  प्रचलित  कानून  बमोजिम  सम्बजन्ित व्यजक्तबाट  असिु 
गररनेछ । 

 िेिापरीक्षर् वा  लनरीक्षर्  वा  िाँचवझु  िुँदा  सामान  मस्यौट  वा  

दरुुपयोग  भएको  देजिन आएमा  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  
मस्यौट  वा  दरुुपयोग  गने  उपर  प्रचलित  कानून बमोजि म  
कारबािी  गनेछ । 

 कारवािी  गनय  नलमलन े  पदालिकारीको  िकमा  कानून  बमोजिम  
अलिकार  प्राप्त  पदालिकारी  वा लन काय  समक्ष  पेर्  गने  वा  

कारवािी चिाउन  िेिी  पठाउनेछ । 

 जिन्सी  सामानको  मस्यौ ट  भएको  भनी  म.िे.प. कायायियबाट  

कारवािीको  िालग  िेिी आएकोमा  सम्बजन्ित  अलिकारीिे  
कारवािी  नगरे  जिम्मेवार  अलिकारीिाई  लनयम  बमोजिम कारवािी  

िनु  सक्नेछ । 
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४. जिन्सी  लनरीक्षर्  तथा  प्रलतवेदन  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  प्रमिु  
प्रर्ासकीय  अलिकृत  र भण्डार  र्ािाको  िनुेछ । 

५ जिन्सी  लनरीक्षर्   तथा  प्रलतवेदन  काययको  अनगुमन  सरु्ासन  सलमलतबाट  
िनुेछ । 

१५.५ सम्पजत्त  तथा  घरिग्गा को  सरं क्षर् 

१. सम्पजत्त  तथा  घर िग्गा को  संरक्षर्  सम्बन्िमा  देिायको  नीलत  

अविम्वन  गररनेछ । 

 नगरपालिकाको  नाममा  रिेको  भवन,  िग्गा ,  सम्पदा  आददको  
िगत  िडा  गरी  स्वालमत्व प्राप्ती  गररनेछ । 

 जस्थर   सम्पजत्तको  िगत  राख्दा  मूलय  तथा  वववरर्  समेत  ििुाई  
राजिनेछ । 

२. सम्पजत्त  तथा  घर िग्गाको  संरक्षर्  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  

रिन  सक्न े देजिन्छ । 

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

 जस्थर सम्प लतको  ववमा  गररएकोमा  अलभिेि  नराजिन े । र  

सम्पजत्तको  िगतमा तोवकएको वववरर्  र   मूलय  नििुाउन े

३. सम्पजत्त  तथा  घर िग्गाको  संरक्षर्  सम्बन्िमा  देिायका  उपायिरु  
अविम्वन   गररनेछ । 

 आफ्नो  स्वालमत्वमा  रिेको  घर  िग्गा को  िगत  अध्यावलिक  गरी  
घर िग्गाको  िगत वकताव (म.िे.प.फा.नं. ४१७)  को  ढाँचामा  

राजिनेछ । 
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 घर िग्गाको  िग्गा िनी  पूिाय,  घरको  नापनक्सा ,  लनमायर्  सम्पन्न  

प्रलतवेदन  िगायतको वववरर् ििुाई  तोवकए  बमोजिम  िगत  तथा  
सम्बजन्ित  कागिात  सरुजक्षत  रुपमा  राजिनछे । 

 उपयोग  गरेको  घर  िग्गाको  िग्गा िनी  प्रमार्  पूिाय  अन्य  

लनकायको  नाममा  दताय भएको  वा वेदताय  रिेको  भए  आफ्नो  

नाममा  लयाउन  प्रचलित  कानून  वमोजिम  कारवािी  अजघ   
बढाइनेछ । 

 एक  वषयभन्दा  वढी  िप्न े सामान  तथा  लििाम  गदाय  मूलय  आउन े 
मेजर्न,  उपकरर्, सवारी सािन िगायतको  सम्पजत्तको िालग जस्थर 

सम्पजत्त  मूलयाङ्कन  फाराम  (म.िे.प.फा.नं.४१८) मा  सम्पजत्तको  
िागत मूलय,  ह्रास  िचय  र  ममयत  सम्भार  िचय  आदद ििुाई  िगत  

राजिनेछ । 

 सम्प लतको  ववमा  गरेको  भए  ववमा  रकम,  ववमा  गने  कम्पनी,  
समावेर्  दावयत्व,  ववमा  अवलि , नववकरर्  िचय,  ववमा  गनय स्वीकृत  

ददन े पदालिकारी  आदद  वववरर्  ििुाई  अलभिेि राजिनछे । 

 नेपाि  सावयिलनक  क्षेर  िेिामानिे  सम्पजत्तिरुको  वववरर्  
ऐलतिालसक  वा  मूलया वङ्कत िागतमा  रािी  अलतररक्त  ििुासा  गनय  
प्रोत्सािन  गरेकोिे  सो  अनरुुप  थप  वववरर्  राख्न सवकनेछ । 

 सम्पजत्तको  उपयोग,  िस्ता न्तरर्,  वविी  वा  अपिेिन  लनःसगय  
ििुाई  अलभ  िेि  अध्यालिक राजिनछे । 

४. सम्पजत्त तथा  घरिग्गाको  संरक्षर्  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  प्रमिु  

प्रर्ासकीय  अलिकृत  र भण्डार  र्ािाको  िनुेछ । 

५ सम्पजत्त  तथा घरिग्गाको  संरक्षर्  काययको  अनगुमन  सरु्ासन  

सलमलतबाट  िनुेछ । 

१५.६ जिन्सी  सामान  तथा  सम्पजत्त को  संरक्षर् 
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१. जिन्सी  सामान  तथा  सम्पजत्तको  संरक्षर्  सम्बन्िमा  देिायको  नीलत  
अविम्वन  गररनेछ । 

 जिन्सी  सामान  र  सम्पजत्तको  आवश्यक सरुक्षा  व्यवस्था  गरी  
अनलिकृत  व्यजक्तगत प्रयोग  र िानी  नोक्सानी  िनुबाट  रोकी  
संरक्षर्को  उजचत  व्यवस्था  गररनेछ । 

 स्थानीय  सरकार  सञ्चा िन  ऐन  बमोजिम  सावयिलनक  सम्पजत्तको  
सरुक्षा  तथा  संरक्षर्  गररनेछ । 

२. सम्पजत्त  तथा  घरिग्गाको  संरक्षर्  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  

रिन  सक्न े देजिन्छ । 

 सम्पजत्तको  संरक्षर् निुँदा  विनालमना  िनुे । सरकारी  बािेक  अन्य  
काममा  प्रयोग  िनुे । 

 िानी  नोक्सा नी  भए  तापलन  क्षलत  रकम  असिु  नगररने । 

 सावयिलनक  सम्पजत्तको  सरुक्षा  तथा  संरक्षर्को  प्रवन्ि  नगररने । 

३. सम्पजत्त  तथा  घरिग्गा को  संरक्षर्  सम्बन्िमा  देिायका  उपायिरु  

अविम्वन  गररनेछ । 

 कायायियको  घरिग्गा , मेजर्न  उपकरर्,  फलनयचर  िगायतका  सवै  
जिन्सी  तथा  सम्पजत्तको िानी  नोक्सानी  तथा  दरुुपयोग  िनुबाट  

रोक्न  आवश्यक  भौलतक  सरुक्षा  र संरक्षर्को ब्यवस्था लमिाइनेछ 

। 

 जिन्सी  सामान  तथा  सम्पजत्त  सरुजक्षत  रुपमा  राख्न  उपयकु्त  
भण्डारर्को  ब्यवस्था  लमिाइनेछ । 

 आफनो  भवन  तथा  िग्गाको  क्षेरको  साँि  लसमाना  अन्य  व्यजक्त  
र  समूिबाट  अनलिकृत  प्रयोग वा  कब्िा  र  अलतिमर्  िनुबाट  
िोगाउन  सीमा पिायि,  तारवार  आददको  व्यवस्था  गरी सीमाकङ्न 
गने  र  सरुक्षा  प्रवन्ि  गररनेछ । 
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 परुाना  भत्केका  भवन,  सीमा  पिायि,  तारवार  आददको  ममयत 
सम्भार  गरी  उजचत संरक्षर्को व्यवस्था  गररनेछ । 

 कुनै  व्यजक्तिे  स्वीकृलत  लबना  सम्पजत्त   अनलिकृत  प्रयोग  गरेमा  

वा  कब्िा  वा  अलतिमर्  गरेमा सामान  वफताय लिन  वा  आफ्नो  
लनयन्रर्मा  लिन  आवश्यक  कारवािी गररनेछ । 

 जिन्सी  सामान  वा सम्पजत्तको  क्षलत  र नोक्सानी  िनु  गएमा  प्रचलित  

कानून  बमोजिम  असिुीको कारवािी  गररनेछ । 

आफ्नो  क्षेर मा  रिेको  लनम्न  सम्पजत्त  रिेको  स्थान,  क्षेर फि,  िागत,  

प्राप्तीको  स्रोत, ममयत सम्भार  वा  जिर्ोद्वार  िगायतका  आवश्यक  ववस्ततृ  

वववरर्  ििुाई  अध्यावलिक अलभिेि  राजिनेछ 

(क) सरकारी,  सामदुावयक  तथा  सावयिलनक  सम्पजत्त, 

(ि) आफ्नो  कोषबाट  बनेको  वा  िररद  गरेको  वा  नेपाि  सरकार  वा  

प्रदेर्  सरकार  वा  कुनै  संस्था वा  व्यजक्तबाट  प्राप्त  भएको  सम्पजत्त, 

(ग) ढि,  नािा,  पिु पोिरी,  िालमयकस्थि,  पाटी  पौवा,  िारा,  इनार,  गौचर,  

सडक,  बाटो, िस्ता सम्पजत्त, 

(घ) आफ्नो  स्वालमत्वमा  रिेको  भवन  िग्गा ,  पाकय ,  उद्यान,  चौतारो,  बगैचा,  
वसपाकय  िस्ता संरचना, 

(ङ) राविय  लनकुि,  वन्यि न्त,ु  आरक्ष , सीमसार  क्षेर,  अन्य बन । 

(च) प्राकृलतक  सम्पदा 

 सम्पजत्तको  रेिदेि  तथा  सरुक्षाको  प्रवन्ि  गरी  आवश्यक  ममयत  
सम्भार  तथा संरक्षर्को  ब्यवस्था  गररनेछ । 

 सम्पजत्तको  संरक्षर्  वा  ममयत  गनय  िालग  प्रत्येक  वषय  गरेको  
लनमायर्  कायय  र  िचयको वववरर्  अध्यावलिक  रुपमा  राजिनेछ । 
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 आफ्नो  नाउँमा  रिेको  अचि  सम्पजत्त  नेपाि  सरकारको  स्वीकृलत  
नलिई  बेचवविन गनय  वा  िस्तान्तरर्  गररनेछैन । 

४. जिन्सी  सामान  तथा  सम्पजत्तको  संरक्षर्को  प्रमिु  जिम्मेवारी  प्रमिु  

प्रर्ासकीय  अलिकृत  र भण्डार  र्ािाको  िनुेछ । 

५ जिन्सी  सामान  तथा  सम्पजत्तको  संरक्षर्  काययको  अनगुमन  सरु्ासन  
सलमलतबाट  िनुेछ । 

१६. िरौटी  कारोवार  तथा  कोष  संचािनको  वववरर् 

१६.१ िरौटी  कारोवार 

१. िरौटी  कारोवार  सम्बन्िमा  देिायको  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 िरौटीको  िाता  िोिी  सञ्चा िन  गने  कायय  कानून  बमोजिम  मार  
गररनेछ । 

 कानून  बमोजिम  िरौटीको  िेिा  राख्न े तथा  िेिापरीक्षर्  गराउने  

जिम्मेवारी  विन गररनेछ । 

 िरौटी  रकम  आम्दानी  बाँध्ने तथा  िेिा  राख्न े कायय  गदाय  तोवकए  

बमोजिमको  काययववलििरु पािना  गररनेछ । 

 िरौटी  कारोवारको  िचय  िेख्न े  कायय  तोवक ए  बमोजिम  गनुय  
गररनेछ । 

 िरौटी  रकम  तोवकएको  अवस्थामा  िफत  र  रािस्वमा  दाजििा  
गररनेछ । 

 िरौटी  विसाव  लभडान  तथा  लमिान  लनयलमत  रुपमा  गररनेछ । 

२. िरौटी  कारोवार  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्ने  देजि न्छ 

। 

 िरौटी  िाता  सरकारी  कारोवार  गनय तोवकएको  बैकमा  निोलि ने 
। 
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 िरौटी  िाताको  सञ्चा िन  तोवकएको  ब्यजक्तबाट  नगररन े। 

 कानून  बमोजिम  िरौटी  प्राप्त  नगररन े। 

 िरौटीको  िेिा  राख्न े तथा  िेिापरीक्षर्  गराउन े  जिम्मेवारीको  
पािना  नगररने । 

 िरौटी  रकम  तोवकए  बमोजिम  आम्दानी  नबाँलिन े  तथा  िातामा  
नचढाइन े। 

 िरौटी  रकम  कायायियिे  अन्य  प्रयोिनको  लनलमत्त  िचय  गने । 

 िफत  गनुयपने  िरौटी  रकम  िफत  नगरीने । 

 िफत  गररएको  िरौटी  रकम  रािस्वमा  दाजििा  नगने । 

 िरौटी  िाताको  विसाव  लभडान  नगररन े। 

 िरौटीको  मास्केवारी  तथा  ववत्ती य  वववरर्  तयार  नगररने  वा  
समयमा  तयार  नगररन ेविसाव लमिान  वववरर्  तयार  नगररने । 

३. सम्पजत्त  तथा  घरिग्गाको  संरक्षर्  सम्बन्िमा  देिायका  उपायिरु  
अविम्वन  गररनेछ । 

 प्राप्त  गरेको  नगदी  िरौटी  रकम  वा  िमानत  (बैंक  ग्यारेण्टी )  
रकम  िम्मा  गनय को.िे.लन .का.को स्वीकृलत  मा  जिलिाको  सरकारी  
कारोबार  गनय  तोवकएको  बैंकमा  ि–३ समूिको  िाता िोलिनेछ । 

 िरौटीको  बैंक  िाता  सञ्चा िन  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत  वा  

लनििे  तोकेको  अलिकृत  र िेिाको  कमयचारीको  संयकु्त  
दस्तितबाट  गररनेछ । 

 प्राप्त  गरेको  नगद  वािेकको  अन्य  प्रकारको  िरौटी  वा  िमानत  

(बैंक  ग्यारेण्टी ) को  कागिात  वा  अन्य  वस्त ु  सरुजक्षत  रुपमा  
राख्न े व्यवस्था  गररनेछ । 

प्रचलित  कानून  बमोजिम  देिायको  िरौटी  रकम  मार प्राप्त  गररन ु पदयछ 
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 स्थानीय  तििाई  बाुउन ु पने  कर,  दस्तरु  आदद  रकम  बझु्न  वा  
रािस्व वझुाउन ु पने रकम वकटान  नभएको  अवस्थामा  अलग्रम  
बजुझलिन े रकम, 

 िररद  सम्बन्िी  बोिपर  वा  लििाममा  भाग   लिन  वा  सम्झौता  
गनय  तोवकएको  िरौटी रकम 

  ठेक्का  रकम  भकु्तानी  गदाय  लनयमानसुार  कट्टी  गनुयपने  रकम, 

 कुनै  काम  गनय  अलग्रम  िरौटी  रकम  राख्नपुने  र्तय  तोवकए  

बमोजि मको  रकम, 

 िरौटी  रकम  प्राप्त  गदाय  िरौटीको  प्रयोिन,  प्रकार,  रकम  र  
सेवाग्रािी,  लनमायर् ब्यवसायी  वा आपूलतय  िगायतको  वव वरर्  

ििुाउन े व्यवस्था  गररनेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  िरौटीको  िेिा  राख्न े  र  

िेिापरीक्षर्  गराउन े उत्तरदावयत्व विन  गनेछ । 

 आलथयक  प्रर्ासन  र्ािा  प्रमिुिे  िरौटी  िेिा  तोवकएको  ढाँचामा  

राख्न े र  राख्न िगाउने जिम्मेवारी  बिन  गनेछ । 

 िरौटी  कारोवारको  आन्तररक  र  अजन्तम  िेिापरीक्षर्  अलनवायय  
रुपमा  गराइनेछ । 

 व्यजक्त  वा  संस्थाबाट  प्राप्त भएको  िरौटी  रकमको  भौचर  र  बैंक  
भौचर  तथा  स्टेटमेन्टको आिारमा  गोश्वारा  भौचर  तयार  गरी  
आम्दा नी  वाँलि नेछ । 

 िरौटी  कारोवारको  िेिा  राख्दा  प्रचलित  िेिा  प्रर्ािी  अनसुार 

तोवकएको  म.िे.प.फाराम प्रयोग  गरी  गोश्वारा िरौटी िाता  र 

व्यजक्तगत  िरौटी  िाता  िगायतका  आवश्यक  िातािरु राजिनछे 

। 

 िरौटी  िचयको  गोश्वारा  भौचर  बनाइ  िरौटीको  वैंक  नगदी  
वकताव  राख्न े। िरौटी िाता विि निनु ेिाताको  रुपमा  सञ्चा िन  
गररनेछ । 
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 आलथयक  वषयको  अन्त्यमा  बाँकी रिेको  िरौटी रकम  अको  आलथयक  

वषयमा  जिम्मेवारी साररनेछ । िरौटी  रकम  िचय  वा  वफताय  ददंदा  

लनम्न  काययववलि  अपनाइनेछ 

 सम्बजन्ितिे  बझुाएको  िरौटी  रकम  (रािस्व  दाजििा  निनुे  वा  

िफत  वा  कट्टा  निनु े  भएमा) कायय  सम्पन्न  भएपलछ  वा  िरौटी  

वफताय  पाउन े म्याद  लभर  तोकेको  प्रविया  परुय्ा ई  वफताय दद इनेछ 

। 

 सम्वजन्ितिे  कर  चकु्ता  गरेको  प्रमार्पर  बझुाएपलछ  मार  िरौटी  

वफताय  गररनेछ । 

 िरौटी  रकम  वफताय  ददंदा  व्यजक्तगत  िरौटी  िाता  र  िरौटी  

बाँकीको  वववरर्सँग वफताय  ददनपुने रकम  लभडाई  वफताय  ददइनेछ । 

 िरौटी  रकम  वफताय  िचय  िेख्दा  वा  सदरस्यािा  गदाय  गोश्वारा  
भौचर  तयार  गरी  चेक  िारी गररनेछ । 

 आलथयक  कारोवारको  िममा  प्राप्त  िरौटी  रकम  अन्य कामको  
िालग  िचय  गने वा सापटी  दद ने कायय  गररनेछैन । 

 कुनै  काम  गनय  वा  िमानत  वापत  राजिएको  िरौटी  काम  पूरा  
नगरेको  कारर्िे कानून  बमोजिम वा  करारको  र्तयनामा  बमोजिम  
िफत  गनुयपने  अवस्था  भएमा  आवश्यक  लनर्यय  गराई  िरौटी 
रकम  िफत  गरी  रािश्व  दाजििा  गररनेछ । 

 कायायियिे  कुनै  रािश्व  वा  कर  लनिायरर्  प्रयोिनको  िालग  
िरौटी  रकम  प्राप्त  गरेको भए तोवकएको  काम  पूरा  वा  कर  

लनिायरर्  भएपलछ  कानून  वा  करारको  र्तय  बमोजिम  रािस्व दाजि 

िा  गनुयपने  रकमको  िकमा  लनर्य य  गराई  रािश्व  दाजििा  
गररनेछ । 

 िरौटी  विसावको  मास्केवारी  तयार  गनुय  अजघ  बैक  विसावसँग  

मालसक  रुपमा  लभडान गररनेछ । 
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 फरक  परेको  रकम  पविचान  र  िाँच  गरी  आवश्यक  विसाव   

लमिान  गररनेछ । 

 िरौटीको  विसाव  लभडानको  िममा  कुनै  रकम  से्रस्तामा  आम्दानी  
िलनएको  तर  बैङ्क िम्मा नभएको  वा  कम  भएको  अवस्थामा  
आवश्यक  िाँच  तथा  छानववन  गरी  मस्यौट वा िापरवािीको  
कारर्  िनु  गएको  भए  सम्बजन्ितिाई  कानून  बमोजिम  कारबािी  
गररनेछ। 

 िरौटी  विसावको  मास्केवारी  मविना  भकु्तान  भएको  लमलतिे  सात  
ददनलभर  र  िरौटीको  वावषयक आलथयक  वववरर्  आलथयक  वषय  समाप्त  
भएको  पैंतीस  ददन लभर  तयार गरी  को.िे.लन .का. मा पठाइनेछ । 

४. िरौटी  कारोवार  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  आलथयक  प्रर्ासन  र्ािा  
प्रमिुको  िनुेछ । 

५. िरौटी  कारोवार  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  प्रमिु  प्रर्ासकीय  
अलिकृत  र  सरु्ासन सलमलतबा ट  िनुेछ । 

१६.२ ववर्ेष  कोषिरुको  सञ्चा िन 

१. ववर्षे  कोषिरुको  सञ्चािन  सम्बन्िमा  देिायको  नीलत  अविम्वन  
गररनेछ । 

 स्थानीय  ववववि  कोष,  ववभाज्य  कोष, आकजस्मक  कोष  र  ववपद्  
व्यवस्थापन  कोष  िस्ता कोषको  सञ्चािन  तत ्तत ् कोष  सञ्चा िन  

लनदेजर्का  बमोजिम  गररनेछ । 

 स्थानीय  ववववि  कोष,  ववभाज्य  कोष,  आकजस्मक  कोष  र  ववपद्  
व्यवस्थापन  कोष िस्ता कोषको  िाता  सञ्चा िन  तोवकए  बमोजिम  

गररनेछ । 

 कोषिरुबाट  िचय  िेख्न े कायय  कानूनमा  तोवकए  बमोजिम  गररनेछ 

। 
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२. ववर्षे  कोषिरुको  सञ्चािन  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े 

देजिन्छ । 

 कोषिरुको  सञ्चािन  गदाय  तत ्तत ् लनदेजर्काका  प्राविान  उलिङ्घन  
िनुे । 

 कोषिरुको  सञ्चािन  तोवकए  बमोजिम  नगररन े। 

 कोषबाट  िचय  िेख्न े कायय  कानूनमा  तोवकए  बमोजि म  नगररने । 

 कोषको  उद्देश्य  ववपररत  अन्य  प्रयोिनमा  िचय िनुे । 

३. ववर्ेष  कोषिरुको  सञ्चा िन  सम्बन्िमा  देिायको  उपायिरु  अविम्वन  

गररनेछ । 

 आन्तररक  आय,  सङ्घीय  तथा  प्रदेर्  सरकारबाट  प्राप्त िनु े अनदुान,  
प्राप्त ऋर्  रकम, िनसिभालगता  िगायतका  रकम  स्थानीय  सजञ्च त  

कोषमा  िम्मा  गररनेछ। 

 आकजस्मक  काययको  िालग  िचय  िटुाउन  आकजस्मक  कोष  सञ्चा 
िन  गररनेछ । 

 प्रचलित  कानून  बमोजिम  प्रदेर्  सरकारसँग  वाँडफाँट  िनु े कर  
रकम  वाँडफाँट  गनुयअजघ वव भाज्य  कोषमा  िम्मा  गररनेछ । 

 वव भाज्य  कोषमा  िम्मा  भएको  रकम मध्ये  कानून  बमोजिम  
स्थानीय  तििे  प्राप्त  गने रकम स्थानीय  सजञ्चत  कोषमा  रािी  
प्रदेर्  सरकारिाई  उपिब्ि  गराउन ु पने  रकम  लनयलमत  रुपमा 
प्रदेर्  सजञ्च त  कोषमा  िम्मा  गररनेछ । 

 स्थानीय  ववववि  कोष,  ववभाज्य  कोष,  आकजस्मक  कोष  र  ववपद्  
व्यवस्थापन  कोषको  िालग सरकारी  कारोवार  गने  बैंकमा  िमर्ः  

ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ समूिको  िाता िोलिनछे । 

 कोषिरुको  सञ्चािन  सम्बजन्ित  लनकायको  स्वीकृलतमा  मार  गने । 

कोषिरुको  कारोवार बैंकमाफय त  मार  गररनेछ । 
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 कोष  िाताबाट  िचय  िेख्दा  कानून  बमोजिम  रीत  पयु्यई  

अजख्तयार  प्राप्त  अलिकारीको स्वीकृलतमा  िचय  िेजिनछे । 

 िचय  िेख्दा  ववि  भरपाई  सवित  गोश्वारा  भौचर  उठाइ  स्वीकृत  

गराउन े। कोषको िेिा तोवकएको   म.िे.प.फा.नं.को  ढाँचामा  राजि 

नेछ । 

 कोषमा  (विि िनु ेबािेक)  आलथयक वषयको  अन्त्यमा  बाँकी  रिेको  
रकम  अको  आलथयक वषयमा  जिम्मेवारी  साररनेछ । 

 कोषको  आय ब्यय  वववरर्  तयार  गरी  िेिापरीक्षर्  गराइनेछ । 

 कोषको  उद्देश्य  ववपररत  िचय  गनेिाई  कानून  बमोजिम  कारबािी  

गररनेछ । 

४. ववर्ेष  कोषिरुको  सञ्चािन  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  आलथयक  प्रर्ासन  

र्ािा  प्रमिुको  िनुेछ । 

५. ववर्षे  कोषिरुको  सञ्चािन  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  प्रमिु  
प्रर्ासकीय  अलिकृत  र  सरु्ासन  सलमलतबाट  िनुेछ । 

१७. िेिाङ्कन  तथा  िेिा  सफ्टवेयरको  सञ्चािन  र  ववत्तीय  प्रलतवेदन  
सम्बन्िी  लनयन्रर् 

१७.१ ववलनयोिन,  रािश्व र  िरौटी  कारोवारको  िेिा 

१. ववलन योिन,  रािश्व र  िरौटी  कारोवारको  िेिा  सम्बन्िमा  देिायको  
नीलत  अविम्वन गररनेछ । 

 मिािेिा  लनयन्रक  कायायियबाट  स्वीकृत  ढाँचा  बमोजिम  
िेिापािन  गने  गराइनेछ । 

 नेपाि  सावयिलनक  क्षेर  िेिामानमा  उलिेजित  वववरर्िरुको  
तयारी  तथा ििुासा गररनेछ । 
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 िेिा  राख्दा  एकीकृत  आलथयक  सङ्केत  तथा  वगीकरर्  र  
ब्याख्याको  अनरु्रर्  गररनेछ । 

२. ववलनयोिन,  रािश्व  र  िरौटी  कारोवारको  िेिा  सम्बन्िमा  देिायका 
िोजिमिरु  रिन सक्न ेदेजि न्छ । 

 िेिापािन  गने  काययमा  मिािेिा  लनयन्रक  कायायियबाट  

स्वीकृत  ढाँचा  प्रयोग  नगररन े

 नेपाि  सावयिलनक  क्षेर  िेिामान  अनरुुप  आवश्यक  सूचना  तथा  
वववरर्  नराजिन े। 

 िेिा  राख्दा  एकीकृत  आलथयक  सङ्केत  तथा  वगीकरर्  र  
ब्याख्याको  अनरु्रर्  नगररन े। 

 िेिापािन  गने  जिम्मेवारी  पदालिकारीबाट  बिन नगररने । 

३. ववलनयोिन,  रािश्व  र  िरौटी  कारोवारको  िेिा  सम्बन्िमा  देिायको  

उपायिरु अविम्वन गररनेछ । 

 िेिा  राख्दा  मिािेिा  लनयन्रक  कायायियबाट  स्वीकृत  नेपाि 

सावयिलनक  क्षेर िेिामान, प्रचलित  िेिा  लनदेजर्का  िगायतमा  
उलिेजित  िेिानीलत ,  लसद्धान्त  र काययववलिको पािना  गररनेछ । 

 िेिा  प्रर्ािीिाई  सूचना  प्रववलिमा  आिाररत  वनाउन  नेपाि  

सरकारिे  स्वी कृत  गरेको प्रर्ािी  अविम्वन  गररनेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत  र  जिम्मेवार  व्यजक्तिे  प्रचलित  
कानूनिे  तोके  बमोजिमको  रीत परुय्ाई    िेिा  राख्न े ब्यवस्था  

लमिाइनेछ । 

 आलथयक  र्ािा  प्रमिुिे  कायायिय  वा  अन्तगयतका एकाइको  िेिा  

तोवकएको  ढाँचामा रािी अद्यावलिक  भए  नभएको  स्वयम ् वा अन्य  
कमयचारी  माफय त  लनयलमत  रुपमा िाँच  र  लनरीक्षर्  गररनेछ । 



d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lgb]{lzsf, @)&* 

118 

 लनरीक्षर्को  िममा  िेिापािन  गनुयपने  कमयचारीिे  िेिा  नरािेको  
कारर्  िानीनोक्सानी भएको देजिएमा सम्बजन्ित  नोक्सानी  रकम  
असूि  गने  व्यवस्था  लमिाइनेछ । 

 आलथयक  कारोवार  गदाय  गोश्वारा  भौचर,  नगदी  रलसद,  माग  
फाराम,  िररद  आदेर्, भकु्तानीको रलसद  र  भरपाई  िस्ता  म.िे.प.  
फारामिरु  प्रयोगमा  लयाइनछे । 

 विेट  िचय  विसाव  राख्न े  प्रयोिनको  िालग  बिेट  िाता  
(म.िे.प.फा.नं. २०८),  बैक नगदी वकताव  (म.िे.प.फा.नं. २०९), 

समूिगत  र  व्यजक्तगत  सिायक  िाता  (म.िे.प.फा.नं. २०८), 
अजख्तयारी िाता  (म.िे.प.फा.नं. ३०२),  विेट  रोक्का  फुकुवा  िाता 
(म.िे.प.फा.नं.३०६) , रकमान्तर  स्रोतान्तर  िाता (म.िे.प.फा.नं. 

३०७), सोिभनाय  िाता (म.िे.प.फा.नं. ३०८), ठेक्का  गत  अलभ िेि  
िाता (म.िे.प.फा.नं. ५०६), िस्ता  आवश्यक  सवै  िातािरु प्रयोगमा  
लया इनेछ । 

 रािश्व,  स्थानीय  सजञ्चत  कोष  तथा  अन्य  कोष,  अनदुान  प्राप्ती,  
िरौटी  र  जिन्सी  तफय का आवश्यक  िेिा  तोवकएको  म.िे.प.  
फारामिरुका  ढाँचामा  राजि नेछ । 

 प्राप्त  ऋर्को  विसाव  तोवकएको  ढाँचामा  राख्न े ब्यवस्था  गररनेछ । 

 नेपाि सरकारबाट नगदमा  आिाररत नेपाि  सावयिलनक  क्षेर  
िेिामान  अनरुुप  आवश्यक वववरर्िरु  तयार   गररनेछ । 

 िेिामान  अनरुुप  तेश्रो  पक्षबाट  भएको  भकु्तानी,  सम्पजत्त  तथा  
दायत्व,  लिनदुदन ु  पने विसाव आदद  िस्ता  थप  कारोवारको  
अलभिेि  राजिनेछ । 

 ववलनयोिन,  रािश्व  र  िरौटीको  िेिा  राख्दा  नेपाि  सरकारद्वारा  
स्वीकृत  एकीकृत आलथयक सङ्केत  तथा  वगीकरर्  र  ब्याख्या  
अनरुुपको  िाता  सूची  कोडिरुसँग  सामियता  िनुे गरी आलथयक  
सङ्केत  तथा  वगीकरर्िरु  ििुाई  िेिा  राख्न े ब्यवस्था  गररनेछ । 
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४. ववलनयोिन,  रािश्व र  िरौटी  कारोवारको  िेिा  लनयन्रर्  सम्बन्िी  
प्रमिु  जिम्मेवारी आलथय क  प्रर्ासन  र्ािा  प्रमिुको  िनुेछ । 

५. ववलनयोिन,  रािश्व  र  िरौटी  कारोवारको  िेिा  लनयन्र र्  सम्बन्िी  
काययको  अनगुमन  प्रमिु प्रर्ासकीय अलिकृत  र  सरु्ासन  सलमलतबाट  

िनुेछ । 

१७.२ वैदेजर्क  सिायतामा  सञ्चालित  आयोिना  र  काययिमको  िेिा 

१. वैदेजर् क  सिायतामा  सञ्चालित  आयोिना  र  काययिमको  िेिा  

सम्बन्िमा  देिायको  नीलत अविम्वन  गररनेछ । 

 बैदेजर्क  सिायता तफय   िचय  गरेको  रकमको  तोवकएको  ढाँचामा  

आयोिना िेिा (सिायक िातािरु)  राजिनेछ । 

 आयोिना  र  काययिमिरुको  सम्झौताको  र्तय  बमोजिम  आयोिना  

िेिा  तथा  प्रलतवेदन तयार  गररनेछ । 

२. वैदेजर्क  सिायतामा  सञ्चालित  आयोिना  र  काययिमको  िेिा  

सम्बन्िमा  देिायका िोजिमिरु  रिन  सक्ने  देजि न्छ । 

 बैदेजर्क  सिायताको  िचयमा  तोवकएका  आयोिना  िेिाका  

सिायक   िाता  तथा  वववरर् नराजि ने । 

 र्ोिभनाय  िनुे  गरी  भएको  िचयको  सोिभनाय  समयमा  माग  नगने 

। 

 आयोिना  विसावको  प्रलतवेदन  तोवकएको  ढाँचामा  तयार  नगररने । 

 प्रलत वेदनिरु  समयमा  तयार  नगररने । 

३. वैदेजर्क  सिायतामा  सञ्चालित   आयोिना  र  काययिमको  िेिा  

सम्बन्िमा  देिायको उपायिरु  अविम्वन  गररनेछ । 
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 वैदेजर्क अनदुान  र  ऋर्  सिायतामा  सञ्चालित  आयोिना  र  

काययिमिरुको  िेिा  राख्दा आयोिनासँग  सम्बजन्ित  प्रमिु  िाता  
र  सिायक  िातािरु  राजिनछे । 

 सोिभनाय  विसाव,  वस्तगुत  सिायता,  सीिै  भकु्तानी,  टनयकी,  

प्राववलिक  सिायताको  विसाब राख्न े  र  वववरर्  पेर्  गने  कुरा  
िेिा  लनदेजर्का  अनसुार  लमिाइनेछ । 

 र्ोिभनाय  िनुेगरी  भएको  िचयको  रकम  सम्झौता  अनसुार  समयमा  
नै  र्ोिभनाय  माग गरी सोको  िेिा  अध्यावलिक  गने  

  बैदेजर्क  सिायतामा  सञ्चालित  आयोिना  र  काययिमको  िालग  

तयार  गनुयपने  िेिा  वववरर्िरु  तोकेको  ढाँचामा  तयार  गरी  

पठाइन ेछ। 

 आयोिना  विसाव  तयार  गदाय  िेिा  लनदेजर्कामा  उलिेि  भएका  
लनम्न  विसाव मध्ये  उपयकु्त  प्रकारको  प्रलतवेदन  तयार  गररनेछ 

क) पूर्य  वववरर्  प्रविया, 

ि) िचयको  वव वरर्  प्रविया, 

ग) आयोिना  व्यवस्थापन  प्रलतवेदन,  ववत्ती य  व्यवस्थापन   प्रविया, 

घ) कायय सम्पादनमा  आिाररत  सोिभनाय  प्रविया । 

४. वैदेजर्क  सिायतामा  सञ्चालित  आयोिना  र  काययिमको  िेिा  लनयन्रर्   

सम्बन्िी  प्रमिु जिम्मेवारी  आलथयक  प्रर्ासन  र्ािा  प्रमिुको  िनुेछ । 

५. वैदेजर्क  सिायतामा  सञ्चालित  आयोिना  र  काययिमको  िेिा  सम्बन्िी  
काययको अनगुमन  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत  र  सरु्ासन  सलमलतबा ट  

िनुेछ । 

१७.३ ववत्तीय  प्रलतवेदन  पेर्  गने 
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१. ववत्तीय  प्रलतवेदन  पेर् गने  सम्बन्िमा  देिायको  नीलत  अविम्वन  गररनेछ 

। 

 मालसक  ववत्ती य  वववरर्  तोकेको  समय लभ र  को.िे.लन .का.  समक्ष  
पेर्  गररनेछ । 

 आयव्यय  वववरर्,  बिेट  िचयको  रैमालसक  प्रगलत  वववरर्  र  
सजञ्च त  कोषको  वववरर् तोवकएको  अवलि  लभर  तयार  गरी  पेर्  

गररनेछ । 

 आलथयक  वषय  समाप्त  भएपलछ  तोवकएको  वावषयक  ववत्तीय  वववरर्िरु  

तयार  गरी  सम्बजन्ित लनकायमा  पेर् गनुय  पने । 

२. ववत्तीय  प्रलतवेदन  पेर्  गने  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े 
देजि न्छ । 

 मालसक  रुपमा  ववत्तीय  वववरर्िरु  तयार  नगररन े। 

 मालसक  ववत्ती य  वववरर्िरु  समयमा  सम्बजन्ित  समक्ष पेर्  नगररने 
। 

 वावषयक  रुपमा  पेर्  गनुयपने  ववत्तीय  वववरर्िरु  तयार  गरी  
सम्बजन्ित  लनकायमा  पेर्  नगररने । 

३. ववत्तीय  प्रलतवेद न  पेर्  गने  सम्बन्िमा  देिायको  उपायिरु  अविम्वन  

गररनेछ । लनम्न  ववत्तीय वववरर्िरु  मालसक  रुपमा  तयार  गरी  
तोवकएको  समयलभर  को.िे.लन .का. मा  पठाइनेछ 

क)  िचयको  फाँटवारी  (म.िे.प.फा.नं.२१०) , फछ्र्यौ ट  गनय  बाँकी  पेश्कीको   

मास्केवारी 

(म.िे.प.फा.नं.२११)  र  बैङ्क विसाव  लमिान  वववरर् (म.िे.प. 

फा.नं.२१२) 

ि) रािस्व  आम्दानीको  मालसक  फाँटवारी (म.िे.प.फा.नं. ११०) 
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ग) रािस्वको  बैङ्क  विसाब  लमिान  वव वरर् (म.िे.प.फा.नं. १०९) 

घ) िरौटीको  ववत्ती य  वववरर् (म.िे.प.फा.नं. ६०७) 

ङ) कोष  अवस्थाको  मालसक  वव वरर्  (म.िे.प. फा.नं. ११५) 

च) प्राप्त  रकमको  मास्केवारी  (म.िे.प.फा.नं. २२२) 

 आयव्ययको  वववरर्  प्रत्येक  मवि नाको  ७  गतेलभ र  सावयिलनक  

गररनेछ । 

 विेट  िचयको  रैमालसक  वववरर्  तयार  गने  र  प्रमिु  प्रर्ासकीय  

अलिकृतिे  रैमालसक अवलि  समाप्त  भएको  १५ ददनलभ र  
नगरपालिकाको  वैठकमा  पेर्  गररनेछ । 

 स्थानीय  सजञ्च त  कोषको  आयव्ययको  रैमालसक  र्ीषयकगत  वववरर्  
तयार  गरी सङ्घीय  अथय  मन्रा िय,   प्रदेर्  अथय  मन्रा िय  तथा  
राविय  प्राकृलतक  स्रोत  तथा  ववत्त आयोगमा  पठाइनेछ । 

 प्रत्येक  आलथयक  वषय  समाप्त  भएपलछ  प्रचलित  कानून  बमोजिम   
देिायका  वावषयक ववत्तीय  वववरर्   तयार  गरी  सम्बजन्ित  को.िे.लन 

.का.  र  म.िे.प. कायायिय  िगायतका सवै  सम्बजन्ित  लनकायमा  
पेर्  गररनेछ– 

१) ववलनयोिन  िचयको  ववत्तीय  वववरर् 

२) रािस्व  आम्दानीको  आलथयक  वववरर् 

३) िरौटीको  वावषय क  आलथयक  वववरर् 

४) सजञ्चत  कोष  तथा  ववलभ न्न  स्थानीय  कोषिरुको  आलथयक  वववरर् 

५) जिन्सी  मौज्दातको  वावषयक  वववरर् 

६) प्रलतवद्धताको  वावषयक  वववरर् 
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७) भकु्तानी  ददन  बाँकीको  कच्चावारी 

 ववत्ती य  प्रलतवेदन  तयार  गनय  तोवकएको  सफ्टवेयर  प्रयोग  गररनेछ 

। 

४. ववत्तीय  प्रलतवेदन  पेर्  गने  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  आलथयक  प्रर्ासन  

र्ािा  प्रमिुको िनुेछ । 

५. ववत्तीय  प्रलतवेदन  पेर्  गने  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  प्रमिु  

प्रर्ासकीय अलिकृत  र सरु्ासन  सलमलतबाट  िनुेछ । 

१७.४ िेिा  एकीकरर् 

१. िेिा  एकीकरर्  सम्बन्िमा  देिायको  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 एकीकृत  ववत्ती य  वववरर् तयार  गरी  पेर्  गररनेछ । 

२. िेिा  एकीकरर्  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े देजि न्छ 

। 

 एकीकृत  ववत्ती य  वववरर्  तोकेको  ढाँचा  र  समयमा  तयार  
नगररन े। 

 एकीकृत  ववत्ती य  वववरर्मा  सवै  कारोवार  समावेर्  नगररने । 

३. िेिा  एकीकरर्  सम्बन्िमा  देिायको  उपायिरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 ववलनयोिन,  रािस्व,  िरौटी  िगायत  सबै कारोवारको  प्रलतवेदन  

समयमा  प्राप्त  गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 कायायिय  र  मातितका  लनकायको  सबै  कारोवार  समावेर्  गरी  
ववलनयोिन,  रािस्व, िरौटी िगायतको  एकीकृत  ववत्ती य  वववरर्  
तयार  गररनेछ । 

 ववलनयोिन,  रािस्व,  िरौटी  िगायतको  ववत्तीय  वववरर्  मिािेिा  
लनयन्रक  कायायिय तथा नगर  सभामा  पेर्  गररनेछ । ववलनयोिन,  
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रािस्व,  िरौटी  िगायत  सबै  कारोवारको िेिा  एकीकरर्  गनय  
स्थानीय  सजञ्चत  कोष  व्यवस्थापन  प्रर्ािी  (सरु)  प्रयोगमा 
लयाइनेछ । 

४ िेिा  एकीकरर्  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  आलथयक  प्रर्ासन  र्ािा  
प्रमिुको  िनुेछ । 

५. िेिा  एकीकरर्  सम्बन्िमा  काययको  अनगुमन  प्रमिु  प्रर्ासकीय  

अलिकृत  र  सरु्ासन सलमलतबा ट  िनुेछ । 

१७.५ िेिा  सफ्टवे यर  प्रर्ािीको  सञ्चािन  तथा  सरुक्षा 

१. िेिा  सफ्टवेयर  प्रर्ािीको  सञ्चािन  तथा  सरुक्षा  सम्बन्िमा  देिायको  
नीलत  अविम्वन गररनेछ । 

 िेिा  सफ्टवेयर  प्रर्ािी  सञ्चािन  तथा  सरुक्षाको  िालग  उजचत  
सरुक्षा  प्रवन्ि  गररनेछ । 

२.  िेिा  सफ्टवेयर  प्रर्ािीको  सञ्चा िन  तथा  सरुक्षा  सम्बन्िमा  देिायका  

िोजिमिरु रिन सक्ने  देजि न्छ । 

 सफ्ट वेयरको  डाटा  तथा  सूचना  सरुक्षा  प्रवन्ि  नलमिाइन े

३.  िेिा  सफ्टवेयर  प्रर्ािीको  सञ्चािन  तथा  सरुक्षा सम्बन्िमा  देिायको  
उपायिरु अविम्वन गररनेछ । िेिा  सफ्टवेयर  प्रर्ािी  सञ्चािन  र  

सरुक्षाको  िालग  लनम्न  ब्यवस्था  गनेः 

 सफ्टवेयर  सञ्चािन,  लनयमन,  समस्या  समािान  र  सरुक्षाको  िालग  

आवश्यक  कोठा  र सरुक्षाको व्यवस्था  गररनेछ । 

 सफ्टवेयर  सञ्चािनको  िालग  आवश्यक  ववज्ञ  तथा िनर्जक्त  र  
तालिमको  व्यवस्था गररनेछ । 
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 कायायिय  र  अन्तगयतका  लनकायमा  सफ्टवेयर  प्रर्ािी  सञ्चािन  

गने  जिम्मेवार  व्यजक्त तोक्ने  र  यस्तो व्यजक्तिाई  प्रर्ािीमा  दताय  
िनुे  व्यवस्था  गररनेछ । 

 प्रयोगकताय   कोड   लिन े र  प्रयोगको  िग  राख्न े व्यवस्था  गररनेछ । 

 प्रत्येक  व्यजक्तको  िालग  फरक फरक पासवडय  प्रदान  गररनेछ । 

 सम्बजन्ित व्यजक्त  सरुवा  भई  वा  ववर्षे  कारर्  परी  प्रर्ािीको सञ्चािन  

जिम्मेवार  व्यजक्त बािेक  अन्यबाट   गनुयपने  भएमा   स्वीकृलत   लिन े 

ददन े व्यवस्था  गररनेछ । 

४ िेिा  सफ्टवेयर  प्रर्ािीको  सञ्चा िन  तथा  सरुक्षा  सम्बन्िी  प्रमिु  जिम्मेवारी  
सूचना  प्रववलि अलिकृत  र  आलथयक  प्रर्ासन  र्ािा  प्रमिुको  िनुेछ । 

५. िेिा  सफ्टवेयर  प्रर्ािीको  सञ्चािन  तथा  सरुक्षा  सम्बन्िी  काययको  अनगुमन  

प्रमिु प्रर्ासकीय  अलिकृत  र  सरु्ासन  सलमलतबाट  िनुेछ । 

१८. िनसिभालगता  र  सावयिलनक  िवाफदेवि ता 

१८.१ िनसिभालगता 

१.  नगरपालिकाको  काययमा  िनसिभालगता   सलुनित  गनय  देिायका  नीलत  

अविम्बन  गररनेछ । 

 नेपािको  संवविानिे  समानपुालतक  समावेजर्ता  र  सिभालगतामूिक  

लसद्धान्तको  स्पि  ब्यवस्था गरेकोिे  पालिकािे  सोिी  बमोजिम  

प्रलतलनलित्वको  सलुनजित  गनेछ । 

 योिनामा  िनताको  प्रत्यक्ष  सिभालगता  र  स्वालमत्व  सम्बन्िी  व्यवस्था  
कायम  गनय  योिनाको छनौट  काययमा  िनसिभालगता  िनुे  व्यवस्था  
लमिाइनेछ । 
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 स्थानीय  तििे  योिना  तरिमुा तथा  कायायन्वयन  गदाय  स्थानीय  
िनता,  बवुद्धिीवी,  ववषय ववज्ञ िगायतका  सरोकारवािािरुको  
सिभालगतामा  गराइनछे । 

२. नगरपालिकाको  काययमा  िनसिभालगता  सलुनि त  गने  सम्बन्िमा  
देिायका िोजिम  रिन  सक्नेछ न ्। 

 समानपुालतक समावेजर्ता  र  सिभालगतामूिक  लसद्धान्तका  आिारमा  
सिभालगता  नगराईन े। 

 कानूनिे  व्यवस्था  गरे  अनसुार  सरोकारवािािरुको  सिभालगता  
नगराईन े। 

 योिना  र  काययिम  कायायन्वयनमा गदाय  ऐनिे  लनदेर्  गरे  बमोजिम  

सरोकारवािािरुको सिभालगता  नगररने । 

 सिभालगता  औपचाररकतामा  मार  सीलमत  गररने । 

 योिनाको छनौट  गदाय  िनताको  माग  र  आवश्यकता तथा  

िनसिभालगताको  आिारमा नगररने । 

 योिनाको  कायायन्वयनमा  सरोकारवािािरुको  सिभालग ता नगराईन े

। 

 आयोिनाको  सञ्चािन,  अनगुमन  मूलयाड्ढनमा  सरोकारवािािरुिाई  

सिभालगता  नगराउन े

३. नगरपालिकाको  काययमा  िनसिभालगता  सलुनित  गने  सम्बन्िमा  

देिायका प्रकृया  अपनाइनेछ । 

 नेपािको  संवविानिे  समानपुालतक  समावेजर्  र  सिभालगतामूिक  

लसद्धान्तको  स्पि ब्यवस्था गरेकोिे स्थानीय  तििे  मवििा,  दलित  र  

अलपसंख्यक  समदुायबाट  समेत  प्रलतलनलित्वको सलुनजित  गररनेछ । 

 नगरपालिकािे  सरोकारवािािरुको  अलिकतम  सिभालगता  गराउन े 
नीलत र  पद्धलत  अपनाइनेछ । 
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 आयोिनामा  िनताको  प्रत्यक्ष  सिभालगता  र  स्वालमत्व  सम्बन्िी  

व्यवस्था  कायम  गनयको िालग  आयोिनाको  छनौट  गदाय िनताको  

माग  र  आवश्यकताको  आिारमा  गररन,े आयोिनाको  सञ्चा िन  
उपभोक्ता  सलमलत  माफय त  गने व्यवस्था  लमिाइन े  र आयोिनाको 
कायायन्वयन,  अनगुमन  तथा  मूलयाड्ढनमा  िनसिभालगता  सलुनजित  
िनुे व्यवस्था  लमिाइनेछ । 

 सरोकारवािािरुको  सिभालगताको  सलुनजित  गनयको  िालग  
अलभमजुिकरर्  गोष्ठी  आदद काययिम  संचािन  गररनेछ । 

 सिभालगतािाई  ब्यविारमा  ब्यापक  रुपमा  िागूगरी  अथयपूर्य  
बनाइनेछ । 

 आयोिनामा  िनताको  प्रत्यक्ष  सिभालगता  र  स्वालमत्व  कायम  
गनयको  िालग आयोिनाको छनौट  गदाय  िनताको  माग  र  

आवश्यकताको  आिारमा  गररनेछ । 

 आयोिनाको  छनौट  गदाय  स्थानीय  िनतासंग  माग  र  
आवश्यकतावारे  छिफि  गरी माग संकिन  गररनेछ । वडािरुिाई  

माग  संकिनमा  सविय  बनाइनेछ । 

 योिना  तरिमुा  र  कायायन्वयन  गदाय  स्थानीय  बवुद्धजि वी,   ववषय  

ववज्ञ ,  अनभवी,  पेर्ाववद् सीमान्तकृत  तथा  िोपोन्मिु  समदुाय, 

मवििा, बािबालिका, दलित,  यवुा, अलपसंख्यक, अपाङ्गता  भएका  
व्यजक्त,  िेष्ठ  नागररक  िगायतका  सरोकारवाििरुको  अलिकतम 
सिभालग ता  गराइनछे । 

 िनताको  आवश्यकता,  िनसिभालग ता,  िागत,  प्रलतफि  आदद  
पक्षको  ववचार  गरी योिनािरुको  प्राथलमकता  लनिायरर्  गरी  
कायायन्वयन  योग्य उपयकु्त  योिना  छनौट  गररनेछ । 

 छनोट  गररने  योिनामा  िनसिभालगता  िनुे  कुरा  सलुनजित  गररनेछ 

। 



d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL lgb]{lzsf, @)&* 

128 

१. िनसिभालगता  प्रवद्धयन  मखु्य  जिम्मेवारी  लनवायजचत  पदालिकारी  र  प्रमिु  
प्रर्ासकीय अलिकृतको  िनुेछ । 

२. िनसिभालगता  प्रवद्धयन  गने  काययको  अनगुमन  जिलिा  समन्वय  सलमलत  
र  सभािे  गनेछ । 

१८.२ सावयिलनक  िवाफदेवि ता 

१. सावयिलनक  िवाफदेविता  प्रवद्धयन  गनय  देिायका  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ । 

 सवयसािारर्  तथा  सरोकारवािाको  सरोकार  सम्वोिन  गनय 
सावयिलनक  सनुवुाई  तथा  गनुासो व्यवस्थापन  गररनेछ । 

 सावयिलनक  सेवा  प्रवाििाई  पारदर्ी ,  उत्तरदायी  र िबाफदेिी  
बनाउन  सामाजिक परीक्षर्  र  सावयिलन क  परीक्षर्  संचािन  

गररनेछ । 

२. सावयिलनक  िवाफदेविता  प्रवद्धयन  गने  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  

रिन  सक्न्छन ्। 

 प्रदान  गरेको  सेवा  सम्वन्िमा  काननुिे  तोके बमोजिम  सावयिलनक  
सनुवुाई  नगररने । 

 सेवाग्रािीको  गनुासाको  उजचत  व्यवस्थापन  र  सम्वोिन  नगररने । 

 कानून  बमोजिम  सामाजिक  परीक्षर्  र  सावयिलनक  परीक्षर्  

काययिम  संचािन  नगररन े। 

 काययिम  गरेपलन  औपचाररकतामा  सीलमत  रिन  सक्न े। 

३. सावयिलनक  िवाफदेविता  प्रवद्धयन  गनय  देिायका  प्रकृयािरु  अविम्बन  
गररनेछ । 

 सामाजि क  परीक्षर्,  सावयिलनक  परीक्षर् िस्ता  काययिम  अलनवायय  
रुपमा  गने  गराउन े कानून व्यवस्था  गररनेछ । 
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 काननू  बमोजिम  सो  सम्बन्िी लनदजरे्का  तरिमुा  गने  र  प्रयोगमा  

लयाई  काययिम संचािन  गने ब्यवस्था  लमिाइनछे । 

 यस्ता  काययिमिरु  सञ्चािन  गरेपलछ  सो  सम्वन्िी  अलभिेि  राख्न े 
र  प्रलतवेदन  तयार गने व्यवस्था  लमिाइनेछ । 

 सामाजिक  परीक्षर्  तथा  सावयिलनक  परीक्षर्को  आवलिक  रुपमा  
अनगुमन  गने  व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 पालिकािे  सेवाग्रािी  तथा  सरोकारवािाको  सरोकार  सम्वो िन  गनय  
काननुमा  तोवकए बमोजिम  सावयिलनक  सनुवुाईको  ब्यवस्था  

गररनेछ । 

 कायायियको  सेवाको  गरु्स्तर,  प्रभावकारीता  र  कमयचारीको  काम  

कारवािी  सम्वन्िमा सेवाग्रािीको  गनुासो  सनु्न  उिरुी  पेवटका र  
वेभसाइट र  टेलिफोन  मध्ये  कुनै  पलन  माध्यमबाट  गनय सक्ने  
ब्यवस्था  गररनेछ । 

 गनुासो  सनेु्न  जिम्मेवार  अलिकारी  तोकी  गनुासो  प्राप्त  भएको  

लमलतिे  चौबीस  घन्टालभ र गनुासो  व्यवस्थापनका  िालग  सझुाव  
सवित  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत  समक्ष  पेर्  गने ब्यवस्था  

गररनेछ । 

 प्राप्त गनुासािरुको  अलभिेिाकंन गने  ब्यवस्था  लमिाई  लनजित  
समयलभर  कायय  टुग्यांउन े वा कारवािी  गने  ब्यवस्था  गररनेछ । 

 गनुासा  व्यवस्थापन बारे  अनगुमन  गने  ब्यवस्था  समेत  लमिाइनेछ 

। 

४. सावयिलनक  िवाफदेविता  प्रवद्धयन  मखु्य  जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  

अलिकृतको िनुछे । 

५. सावयिलनक  िवाफदेविता  प्रवद्धयन  गने  काययको  अनगुमन  जिलिा  
समन्वय  सलमलत  र सभािे  गनेछ । 

१९. िेिा परीक्षर्  तथा  बेरुि ू फर्छ्यौट  सम्बन्िी  लनयन्र र् 
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१९.१ आन्तररक  िेिापरीक्षर् 

१. आन्तररक  िेिापरीक्षर्  सम्बन्िमा  देिायको  नीलत  अविम्वन  गररनेछ  
। 

 आलथयक  कारोवारको  आन्तररक  िेिापरीक्षर्  गराइनेछ । 

 कायायियबाट  अजन्तम  िेिापरीक्षर्  िनु ु  अगावै  आन्तररक  

िेिापरीक्षर्बाट  लनस्केका बेरुि ु सम्बन्िमा  आवश्यक  कारवािी  

गरी  बेरुि ु फर्छ्यौट  गररनेछ । 

२. आन्तररक  िेिापरीक्षर्  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े  
देजि न्छ । 

 आन्तररक  िेिापरीक्षर्को  िालग  आवश्यक  संरचना  र  

िनर्जक्तको  ब्यवस्था  नगररन े। 

 सबै  लनकाय  र  कारोवारको  आन्तररक  िेिापरीक्षर्  नगराउने । 

 आन्तररक  िेिापरीक्षर्बाट  लनस्केका  बेरुि ु अजन्तम  िेिापरीक्षर्  

अजघ  फर्छ्यौट नगररन े। 

३. आन्तररक  िेिापरीक्षर्  सम्बन्िमा  देिायको  उपायिरु  अविम्वन  

गररनेछ । 

 आन्तररक  िेिापरीक्षर्को  िालग  आवश्यक  संरचना  र  
िनर्जक्तको  व्यवस्था  गररनेछ । 

 आन्तररक  िेिापरीक्षकको  व्यवस्था  निुँदासम्म  को.िे.लन .का.िाई  

अनरुोि  गरी  आन्तररक िेिापरीक्षर्  गने  व्यवस्था  लमिाइनेछ । 

 सवै  लनकायको  ववलनयोिन,  रािस्व,  िरौटी  र  सञ्चा िनमा  रिेका  
सवै  कोषिरुको  आयव्ययको  आन्तररक  िेिापरीक्षर्  लनयलमत  

रुपमा  गराइनेछ । 
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 आन्तररक  िेिा परीक्षकबाट  सम्बजन्ित  कानून  वा  लनदेजर्कामा  

तोवकएको  ववलि बमोजिम आलथयक  कारोवारको  आन्तररक  

िेिापरीक्षर्  गने  गराइनेछ । 

 आन्तररक  िेिापरीक्षकिाई  िेिापरीक्षर्को  सवयमान्य  लसद्धान्त  

अनसुार  स्वतन्र  रुपमा िेिापरीक्षर्  गरी  प्रलतवेदन  ददन  सक्न े 

वातावरर्  लम िाइनेछ । 

 आन्तररक  िेिापरीक्षर्  प्रलतवेदनमा  समावेर्  भएका  वेरुिकुो  

िगत  राख्न े ब्यवस्था लमिाइनेछ । 

 आन्तररक  िेिापरीक्षर्  प्रलतवेदन  अजन्तम  िेिापरीक्षकिाई  

उपिब्ि  गराइनेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  आफू  मातित  लनकायको  आन्तररक  
िेिापरीक्षर्  समयमै भए  वा  नभएको  िाँच गरी  आन्तररक  
िेिापरीक्षर्  नगराउन े उपर  कानून  बमोजिम कारवािीको  िालग  

पेर्  गररनेछ । 

 आन्तररक  िेिापरीक्षर्बाट  लनस्केका  बेरुि ु सम्वन्िमा  आवश्यक  
कारवािी  गरी  अजन्त म िेिापरीक्षर्  िनुभुन्दा  अगावै  फर्छ्यौट   
गने  गराइनछे । 

 ववर्ेष  कारर्  परी  अजन्तम  िेिापरीक्षर्  िनुअुजघ  बेरुि ु फर्छ्यौट  

गनय  नसवकने अवस्था  परेमा फर्छ्यौट  िनु  नसकेको  स्पि  कारर्  

ििुाई  अजन्तम  िेिापरीक्षक  समक्ष िानकारी  गराइनछे । 

 आन्तररक  िेिापरीक्षर्बाट  औिंयाईएका  बेरुिकुो  सम्बन्िमा  

काननू  बमोजिमको  म्यादलभर लनयलमत  वा  असूि  उपर  सम्वन्िी  

कारवािी  गरी  बेरुि ु  फर्छ्यौटको  िालग िवाफ  तथा  प्रमार् पेर्  

गररनेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  मातित  लनकायको  आन्तररक  

िेिापरीक्षर्बाट  कायम  भएको  बेरुि ू समयमै  फछयौट  नगने  
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जिम्मेवार  अलिकारीिाई  प्रचलित  ऐन  लनयम बमोजि म कारबािी  

गनय  लसफाररस  गररनेछ । 

३. आन्तररक  िेिापरीक्षर्  गराउने  मखु्य  जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  
अलिकृतको  िनुेछ । 

४. नगरपालिका प्रमिुिे  गराउन े आन्तररक  िेिापरीक्षर्  काययको  अनगुमन 
गनेछ । 

१९.२ अजन्त म  िेिापरीक्षर् 

१. २ अजन्तम  िेिापरीक्षर्  सम्बन्िमा  देिायको  नीलत  अविम्वन  गररनेछ । 

 िेिा परीक्षर्कोिालग िेिापरीक्षकबाट  माग भएको  आवश्यक  

ववत्तीय  वववरर्,    कागिात र  प्रलतवेदनिरु  उपिब्ि  गराइनेछ । 

 िेिापरीक्षर्  सम्पन्न  गराउन  आवश्यक  सियोग  गररनेछ । 

२. अजन्तम  िेिापरीक्षर्  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  सक्न े 
देजिन्छ 

 सवै  आलथयक  कारोवारको  अजन्त म  िेिापरीक्षर्  नगराउने 
 िेिापरीक्षक  समक्ष  आवश्यक  ववत्तीय  वववरर्,  कागिात  एवम ् 

प्रलतवेदनिरु उपिब्ि नगराइने । 

 िेिापरीक्षर्  सम्पन्न  गराउन  प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतबाट  
आवश्यक  सियोग  निनु े। 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत  िेिापरीक्षर्  समय  र  िेिापरीक्षर्  
बैठकमा  अनपुजस्थत  रिन े. 

३. अजन्तम  िेिापरीक्षर्  सम्बन्िमा  देिायको  उपायिरु  अविम्वन  गररनेछ 

। 

 प्रत्येक  आलथयक  वषय  समाप्त  भए  पिात  ववलनयोिन,  रािस्व,  

िरौटी  तथा  अन्य  कोषको  कानून बमोजिम  मिािेिा परीक्षकको  
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कायायियबाट  िवटएका  िेिापरीक्षकबाट  अजन्तम िेिापरीक्षर्  
गराइनेछ । 

 बिेटमा  समावेर्  भएका  वैदेजर्क  सिायता  अन्तगयत  प्राप्त  भएको  
सवै  प्रकारको  नगदी सिायता  रकम  ववत्तीय  वववरर्मा  समावेर्  

गरी  मिािेिा परीक्षकको  कायायियबाट िेिापरीक्षर्  गराइनेछ । 

 वस्तगुत  सिायता  प्राप्त  भएकोमा  मािसामानको  मूलय  ििुाई  
आलथयक  वववरर्मा सम्बजन्ित कागिात  पेर् गरी  िेिापरीक्षर्  

गराइनेछ । 

 आलथयक  कारोवारसँग  सम्बजन्ित  िेिा,  ववत्तीय  वववरर्  र  
कागिात  एवम ्  प्रलतवेदनिरु तयार गरी  अजन्तम  िेिापरीक्षर्को  

िालग  पेर्  गररनेछ । 

अजन्तम  िेिापरीक्षर्को  िममा  उपिब्ि  गराउन ु पने  ववत्तीय  वववरर्  

र  प्रलतवेदनिरु सामान्यतया  देिाय  बमोजि म  रिेका छनः् 

 ववलनयोिन,  रािश्व,  िरौटी,  अन्य  कोष  कारोवारको  ववत्ती य  

वववरर्िरु, 

 आन्तररक  िेिापरीक्षर्  प्रलतवेदन, 

 िचयको  फाँटवारी  (म.िे.प.फा.नं.२१०), 

 वैंक  नगदी  वकताव  र  वैंक  स्टेटमेण्टिरु, 

  पेश्कीको  मास्केवारी  (म.िे.प.फा.नं.२११), 

 बैक  वि साव  लमिान  वववरर्  (म.िे.प.फा.नं. २१२), 

 भकु्ता नी  ददन  बाँकीको  कच्चावारी  (म.िे.प. फा.नं.२२१), 

 फर्छ्यौट  िनु  बाँकी  बेरुिकुो  वववरर्, 

 जिन्सी  लन रीक्षर्  प्रलतवेदन, 

 िेिापरीक्षर्को  लसिलसिामा  माग  भएको  िनुसकैु  प्रश्नको  िवाफ  

एवम ्  िेिा,  वववरर्, कागिात,  िानकारी  उपिब्ि  गराउने  
जिम्मेवारी  बिन  गररनेछ । 
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 तोवकएको  म्यादलभर  िेिापरीक्षर्को  प्रश्नको  िवाफ  वा  माग  

भएको  वववरर्  वा  कागिात पेर्  गनय  नसवकन े भएमा  कारर्  
सवित  म्याद  थपको  िालग  अनरुोि  गरी  िेिापरीक्षकद्वारा 
ददइएको  थप  समय लभर  पेर्  गररनेछ । 

 िेिापरीक्षर्बाट  माग  भएको  िेिा,  कागिात  वा  िानकारी  

पेर्गनय  नसकेको  कारर्बाट कायम  भएको  बेरुि ु  वा  कैवफयत  
वा  िररवाना  प्रलत  सम्बजन्ित  अलिकृत  वा कमयचारी  नै जिम्मेवार  

िनुेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृत,  आलथयक  र्ािा  प्रमिु  तथा  कमयचारी  
िेिापरीक्षर्को अवलिमा  आफ्नो  काययस्थिमा  उपजस्थलत  भई  

िेिापरीक्षर्  सम्पन्न  गनय  गराउन  आवश्यक सियोग  गररनेछ । 

 िेिा परीक्षर्को  लसिलसिामा  िेिापरीक्षकद्वारा  आयोिना  िनुे  
आरम्भ  बैठक  तथा बविगयमन  बैठकमा  अलनवायय  रुपमा  उपजस्थत  
भई  िानकारी  ददन े र  ववषय  स्पि  पाररनेछ । 

 िेिापरीक्षर्को  लसिलसिामा  िेिापरीक्षर्  टोिीिे  कुनै  काययको 
स्थिगत   अविोकनको िालग  अनरुोि  गरेमा  सो  समेतको  प्रवन्ि  
गररनेछ । 

४ अजन्तम  िेिापरीक्षर्  गराउने  मखु्य  जिम्मेवारी  प्रमिु  प्रर्ासकीय  
अलिकृतको  िनुेछ । 

५ नगरपालि का  प्रमिुिे  गराउने  अजन्तम  िेिापरीक्षर्  काययको  अनगुमन 
गनेछ । 

१९.३ सम्परीक्षर्  तथा  बेरुि ु फर्छ्यौट 

१. सम्पररक्षर्  तथा  बेरुि ु फर्छ्यौट  सम्बन्िमा  देिायको  नीलत  अविम्वन  
गररनेछ । 
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 िेिापरीक्षर्  िदँु  औिंया इएको  बेरुि ु छिफि  एवम ् फर्छ्यौटको  

िालग  सभामा  पेर् गररनेछ । 

२.  सम्परीक्षर्  तथा  बेरुि ु फर्छ्यौट  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  
सक्ने  देजिन्छ 

 प्रयाय प्त  प्रमार् ववना  सभाबाट  बेरुि ुफर्छ्यौट  िनुे । 

 म.िे.प. बाट  बेरुि ु फर्छ्यौटको  िगत  कट्टा  निनुे 
 सम्बजन्ित  कमयचारीिे  बेरुि ु फर्छ्यौटको  कायय  नगने । 

 आलथयक कारोवारमा  संिग्न  अलिकारीबाट कानून ्  बमोजिम  बेरुि ु

फर्छ्यौटको  जिम्मेवारी लनवायि  निनुे । 

३. सम्परीक्षर्  तथा  बेरुि ु  फर्छ्यौट  सम्बन्िमा  देिायको  उपायिरु  
अविम्वन  गररनेछ । 

 प्रमि ु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  िेिापरीक्षर्  िदुाँ  औलयाइएको  
बेरुि ु फर्छ्यौटको  जिम्मेवारी बिन  गनुय  पनेछ । 

 बेरुि ु फर्छ्यौटको  िालग  कायय योिना  वनाई  कायय  गररनेछ । 

 िेिा  उत्तरदायी  अलिकृतिे  मिािेिापरीक्षकको  कायाय ियबाट  

िेिापरीक्षर्  िुँदा औिंयाइएको  बेरुि ु  सम्बन्िमा  तोकेको  म्याद 
लभर  बेरुि ु िवाफ  वा  फर्छ्यौट  वा  सम्परीक्षर् गराउने  ब्यवस्था  

लमिाइनेछ । प्रचलित  कानून  अनसुार  प्रमिु  प्रर्ासकीय अलिकृतिे  
िेिापरीक्षर्  प्रलतवेदनमा औिंयाएको  बेरुि ु  फर्छ्यौटको  लनम्न  
उत्तरदावय त्व बिन  गनेछ 

 बेरुि ु असिु  फर्छ्यौट  तथा  लनयलमत  गररनेछ । 

 असूि  गनुयपने  तथा  लतनुय बझुाउन ु पने  बेरुिकुो  िकमा  कारोवारमा  

संिग्न  पदालिकारीसँग आवश्यक  वववरर्  वा  स्पिीकरर्  लिई  

फर्छ्यौट  गररनेछ । 

 िानिान  वा  िापरवािीसाथ  कारोवार  गरी  िानी  नोक्सानी  भएको  
देजिएमा  त्यस्तो  रकम  जि म्मेवार  ब्यजक्तबाट  असिु  गररनेछ । 
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 िेिापरीक्षर्  िुँदा  सरकारी  नगदी  वा  जिन्सी  मािसामानको  िगत  

राख्न  छुट  भएको वा सरकारी  िानी  नोक्सानी  भएको  भने्न  सूचना  

प्राप्त  भएमा  त्यस्तो  िानी  नोक्सानी भएको  रकम असूि  गरी  
कसूरको  मारा  अनसुार  कानून  बमोजिम  कारबािी  गने  वा 
कारवािीको  लसफाररस गररनछे । 

 असिू  उपर  गनुयपने र  लतनय बझुाउन ु  पने  भनी  औिंयाइएका  

बेरुि ु बािके  प्रचलित  काननू बमोजिम  रीतसम्म  नपगेुको  तर  
सरकारी  नगदी  जिन्सीको  िानी  नोक्सानी  नभएको  बेरुिकुो 
िकमा  िचय  लनयलमत  गराउन  अलिकार  प्राप्त  अलिकारी  समक्ष  

पेर्  गररनेछ । 

 कानूनको  रीत  नपगुी  अलनयलमत  भएको  तर  िाँचवझु  गदाय  
सरकारी  िानी  नोक्सानी नभएको भनी  ठिर  भएको  बेरुि ु 

सम्वन्िमा  लनयलमत  गराई  फर्छ्यौट  गनय  प्रचलित कानून  बमोजिम 
आवश्यक  स्वीकृलत  लिइनेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  बेरुि ु लनयलमत  गने  सम्वन्िमा  कुनै  
कायायिय  वा  अलिकारी वा  सम्बजन्ित  व्यजक्तसँग  बझु्न  आवश्यक  
भएका  बझुी  मार  लनयलमतको  प्रविया  अजघ वढाउनेछ । 

 पेश्की  बेरुिकुो  िकमा  पेश्की  लिन े  सम्बजन्ितबाट  फछयौट  

गररनेछ । 

 मिािेिा परीक्षकको  वावषयक  प्रलतवेदनमा  औिंया इएका  

बेरुििुरूको  सम्बन्िमा  नगर  सभामा  सम्परीक्षर्  गराई  िगत  

कट्टाका  िालग  मिािेिा परीक्षकको  कायायियमा  पठाइनछे । 

 बेरुि ु  फछयौ  गने  गराउने  काययमा  िेिापरीक्षर्  सलमलतिाई  

सविय  बनाइनेछ । 

४. सम्परीक्षर्  तथा  बेरुि ु  फर्छ्यौट  गराउने  मखु्य  जिम्मेवारी  प्रमिु  

प्रर्ासकीय  अलिकृतको िनुेछ । 
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५. नगरपालिका  प्रमिुिे  सम्परीक्षर्  तथा  बेरुि ु  फर्छ्यौट  गने  गराउन े 

काययको अनगुमन  गनेछ । 

१९.४ वेरुिकूो  िगत  र  प्रगलत  वववर र् 

१. वे रुिूको  िगत  र  प्रगलत  वववरर्  सम्बन्िमा  देिायको  नीलत  अविम्वन  

गररनेछ । 

 बेरुिकुो  िगत  अध्यावलिक  रुपमा  राख्न े व्यवस्था  लमिाइनेछ । 

 बेरुि ु फर्छ्यौटको  प्रगलत  वववरर्  आवलिक  रुपमा  तयार  गरी  
सभामा  पेर्  गररनेछ । 

 कारोवारमा  संिग्न  पदालिकारीिे जिम्मेवारीबाट  अिग  िुँदा  बेरुि ु 

फर्छ्यौटको  वववरर् बरबझुारथ  गने  व्यवस्था  गररनेछ । 

२. वेरुिकूो  िगत  र  प्रगलत  वववरर्  सम्बन्िमा  देिायका  िोजिमिरु  रिन  

सक्न े देजिन्छ 

 बेरुिकुो  िगत  नराजिन े एवम ् अध्यावलिक  नगररने । 

 बेरुि ु  फर्छ्यौटको  प्रगलत  वववरर्  तोवकएको  ढाँचा  र  समयमा  
तयार  नगररन े। 

  बेरुि ु फर्छ्यौट  नगरी  रमाना  वा  अवकार्  लिनसक्न े। 

 जिम्मेवारीबाट  अिग  िुँदा  बर बझुारथ  नगने । 

३. वेरुिूको  िगत  र  प्रगलत  वववरर्  सम्बन्िमा  देिायको  उपायिरु  
अविम्वन  गररनेछ । 

 िेिापरीक्षर्  प्रलतवेदनमा औिंयाएका  बेरुि ु र  बेरुि ु फर्छ्यौटको  

िगत  राख्न े व्यवस्था गररनछे । 

 आन्तररक  तथा  अजन्तम  िेिापरीक्षर्को  बेरुिकुो  िगत  अिग  
अिग  राजि नेछ । 
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 िेिापरीक्षर्बाट  कायम  भएको  चािू  वषयको  र  ववगत  वषयको  

फर्छ्यौट  भएको  र  फलछय न बाँकी  बेरुिू  रकम  समेत  ििुाई  

मालसक,  अिय वावषयक,  वावषयक  प्रगलत  प्रलतवेदन तयार गररनेछ । 

 बेरुि ू  फर्छ्यौटको  प्रगलत  वववरर्  तोवकएको  ढाँचा  र  समयमा  
तयार  गररनेछ । 

 प्रमिु  प्रर्ासकीय  अलिकृतिे  बेरुिू  फर्छ्यौटको  प्रगलत  वववरर्  

नगर  सभामा  पेर्  गरी छिफि  गराई  आवश्यक  लनर्यय  र  

लनदेर्न  कायायन्वयन  गनेछ । 

 बेरुिकुो  िगत राख्न े  कायय  सूचना प्रववलि  प्रर्ािीमा  आिाररत  
वनाइनेछ । 

 कारोवारमा  संिग्न  पदालिकारी  सरुवा , बढुवा  वा  अन्य  कारर्िे  

जिम्मेवारीबाट  अिग िुँदा बेरुि ु  फर्छ्यौट  गराएर  मार  रमाना  
ददइनेछ । 

 तत्कािै  बेरुि ु फर्छ्यौट  गनय गराउन  नसवकन े िकमा  सम्बजन्ित 

ब्यजक्तबाट िेिापरीक्षर्बाट देजिएका  कैवफयत  सम्वन्िमा  िवाफ  

प्रलतविया  लिएर  मार  रमाना  ददइनछे । 

 साववकका  जिम्मेवार  अलिकारी  र  आलथयक  कारोवारमा  संिग्न  

पदालिकारी  बेरुि ुफर्छ्यौट निुँदै  सरुवा,  बढुवा  वा  अन्य  कारर्िे  
कायायियमा  नरिन े  भएमा  बेरुि ु फर्छ्यौट  सम्बन्िी कागिात  
िािको  जिम्मेवार  व्यजक्तिाई  िस्तान्तरर्  गरी  िािको  
अलिकारीिे  जि म्मेवारी बिन  गनेछ । 

४.  वेरुिूको  िगत  र  प्रगलत  वववरर्  तयार  गने  गराउने  मखु्य  जिम्मेवारी  

प्रमिु  प्रर्ासकीय अलिकृतको  िनुेछ । 

५. नगरपालि का प्रमिुिे  वेरुिूको  िगत  र  प्रगलत  तयार  गने  गराउन े 

काययको अनगुमन  गनेछ । 

२०. आन्तररक  लनयन्र र्  प्रर्ािीको  अनगुमन  सम्बन्िी  व्यव स्था 
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२०.१ आन्तररक  लनयन्र र्  प्रर्ािी  अनगुमन  सलमलत 

आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािीिाई  प्रभावकारी  कायायन्वयन  गरी  आलथयक  
कारोवार  सम्वन्िी िोजिमको न्यूनीकरर् गनय  प्रचलित  काननु  तथा  
अन्तरायविय  असि  अभ्यास  बमोजिम अनगुमनको  ब्यवस्था  गनय 
पालिकामा  देिाय  बमोिमको  पदालिकारीिरु  रिेको  आन्तररक 

लनयन्रर्  प्रर्ािी  अनगुमन  सलमलत रिनेछः– 

क)  प्रमिु  संयोिक 

ि)  उप प्रमिु  सदस्य 

ग) सरु्ासन  सलमलतको  अध्यक्ष  सदस्य 

घ) काययपालिकाको  सदस्य मध्ये १ िना  मवििा  सवित  अध्यक्ष र 
प्रमिु  लनवायजचत भएको  रािनीलतक दि  भन्दा  अन्य  दिको  १ 

िना  सदस्य गरी  काययपालिकािे  तोकेका  २  िना  सदस्य 

ङ) प्रमिु , आलथयक  प्रर्ासन  र्ािा  सदस्य 

च) आन्तररक  िेिापरीक्षक  सदस्य  सजच व 

२०.२ बैठकमा  आमन्र र्  गनय  सक्न े

सलमलतको  संयोिकिे  आवश्यक्तानसुार  अन्य  पदालिकारी  एवम ् 

ववज्ञिाई  सलमलतको  बैठकमा  आमन्रर्  गनय सक्नेछ । 

२०.३ आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी  अनगुमन  सलमलतिे  प्रलतवेदन  पेर्  

गनुयपने 

आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी  अनगुमन  सलमलतिे  देिायका  ववषयमा 
लनयलमत  रुपमा अनगुमन  गरी  सिुार गनुयपने  देजिएका  ववषयमा  
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आफ्नो  सझुाव  सवित  रैमालसक  रुपमा  काययपालिकामा  प्रलतवेदन  

पेर्  गनुयपनेछः 

क) आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािीको  कायायन्वयन  अवस्था, 

ि) ववत्तीय  िोजिम  न्यूनीकरर्  गनय  गररएको  प्रवन्ि, 

ग) तयार  भएका  ववत्ती य  वववरर्को  ववश्वसनीयता, 

घ) बेरुि ु फर्छ्यौटको  प्रगलत , 

ङ) नीलत ,  कानून,  मापदण्डको  पररपािना, 

च) कायायियबाट  सम्पाददत  काययको  दक्षता  एवम ् प्रभावकाररता, 

छ) लनकायगत  अन्तरसम्वन्ि  र  समन्वय, 

ि) दण्ड  र  परुस्का  र  नीलतको  पयायप्तता, 

झ) सलमलतिे  आवश्यक  देिेका  अन्य  वव षयिरु । 

२०.४ वडा स्तरीय  आन्तररक  लनयन्र र्  प्रर्ािी  अनगुमन  सलमलतः 

वडा  कायायियबाट  सञ्चािन  िनुे  ववकास  लनमायर्  तथा  सेवा  प्रवाि  
प्रभावकारी  भए नभएको  अनगुमन  गनय वडा  तिमा  देिाय  
वमोजिमको  वडा  स्तरीय  आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी  अनगुमन  

सलमलत  रिने छः 

क) वडाध्यक्ष   संयोिक 

ि) मवििा  वडा सदस्य १  िना  सदस्य_ 

ग) वडा सजचव  सदस्य  सजच व 
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सलमलतको संयोिकिे  आवश्यकतानसुार  अन्य  पदालिकारी  एवम ् 
ववज्ञिाई  सलमलतको  बैठकमा आमन्रर्  गनय  सक्नेछ । 

२०.५ वडा स्तरीय  आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी  अनगुमन  सलमलतिे  
आफूिे  सम्पादन गरेको  कायय  र  सिुारका ववषयमा  आवश्यक  

सझुाव सवितको  प्रलतवेदन  दै्वमालसक रुपमा आन्तररक  लनयन्रर्  

प्रर्ािी  अनगुमन सलमलत  समक्ष  पेर्  गनुयपनेछ । यसरी  प्राप्त  

भएको प्रलतवेदनमा उलिेि  भएका  ववषयिरु  मध्ये  आन्तररक 
लनयन्रर्  प्रर्ािी  अनगमुन  सलमलतिे  उजचत  ठिरयए्का  ववषयिरु  

आफ्नो  प्रलतवेदनमा  समावेर्  गनेछ । 

वडास्तरीय आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी  अनगुमन  सलमलतिे  

अनगुमन  गदाय  देिायका  ववषयमा  केजन्रत िनुपुनेछः 

क) आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािीको  कायायन्वयन  अवस्था, 

ि) ववत्तीय  िोजिम  न्यूनीकरर्  गनय  गररएको  प्रवन्ि, 

ग) बेरुि ु फर्छ्यौटको  प्रगलत , 

घ) नीलत ,  कानून,  मापदण्डको  पररपािना, 

ङ) कायायियबाट  सम्पाददत  काययको  दक्षता  एवम ् प्रभावकाररता, 

च) लनकायगत  अन्तर सम्वन्ि र  समन्वय, 

छ) दण्ड  र  परुस्का  र  नीलतको  पयाय प्तता, 

ि) सलमलतिे  आवश्यक  देिेका  अन्य  वव षयिरु । 

आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी  अनगुमनका  िालग  प्रयोग  गररने  
ढाँचा  अनसूुची  (१)  मा  तोवकए  बमोजिम िनुेछ । 
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२०.६ आन्तररक  लनयन्र र्  प्रर्ािी  अनगुमन  सलमलतको  बैठक  सम्बन्िी  
व्यव स्था 

 आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी  अनगुमन  सलमलतको  बैठक  संयोिकिे  
बोिाउन ेछ । 

 यस्तो  बैठक  एक  आलथयक  वषयमा  कजम्तमा चार  पटक  बस्नेछ  
साथै  एक  बैठक  र  अको  बैठक बीचको समय  तीन  मविना भन्दा  
बढी  निनुे  गरी  आयोिना  गनुयपनेछ । 

 वडास्तरीय  आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािी  अनगुमन  सलमलतको  
बैठक  दै्वमालसक  रुपमा  बस्नेछ । 

 सलमलतको  लनर्यय  सवयसम्मलतको  आिारमा  िनुेछ । 

 सवयसम्मलत  कायम  िनु  नसकेमा  बिमुतद्वारा  सलमलतको  लनर्यय  
िनुेछ । 

 सलमलतको  लनर्यय  संयोिकिे  प्रमाजर्त  गनेछ । 

 बैठकको  लनर्यय  पजुस्तका  तयार  गरी  सरुजक्षत  राख्न,े  प्रलतवेदन  गने  
र  सलमलतको  लनर्यय  कायायन्वयनका िालग  समन्वय  गने  जि म्मेवारी  

सदस्य -सजच वको  िनुेछ । 

२१. आन्तररक  लन यन्र र्  प्रर्ािी  सम्बन्िी  तालिम  र  क्षमता  ववकास 

 आन्तररक  लनयन्रर्  प्रर्ािीको  कायायन्वयनको  िालग  पदालिकारी  

एवम ्  कमयचारीिरुको  क्षमता  ववकासका िालग  आवश्यक  

तालिमको  व्यवस्था  गररनेछ । 

 यो प्रर्ािी  कायायन्वयनको  िालग  सूचना  एवम ्  तथ्याङ्क  सङ्किन,  

ववश्लषेर्  एवम ् प्रलतवेदनको  लनलमत्त सूचना  प्रववलिको  प्रयोग  गनय  
सवकनछे । 

 तालिम  र  क्षमता  ववकास  आवश्यक  स्रोत  वावषयक  काययिम  तथा  

बिेटमा  समावेर् गने  दावयत्व  काययपालिकाको िनुछे । 
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 नगरपालिकािे  यस  काययका  िालग अन्य  संस्था  वा  लनकायको  
सियोग  समेत  प्राप्त  गनय  सक्नेछ । 

२२. आन्तररक  लनयन्र र्  प्रर्ािी  कायययोिनाको  ढाँचा 

नगरपालिकािे  देिाय  बमोजिमको  ढाँचामा  आन्तररक  लनयन्रर्  

प्रर्ािी  कायययोिना  तयार  गरी  सोको  यस लनदेजर्कामा  उलिेि  भए  
बमोजिम आवलिक  अनगुमन  गने  व्यवस्था  लमिाउन ु पनेछ । 

(क) लनकायको  नाम  र  ठेगाना 

(ि) लनकायको  मूि  उद्देश्य 
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कृयाकिाप
िरु उलिेि 

गने 

१. 

२. 

३. 

 

िोजि मिरु 

उलिेि 

गने 

१.१ 

१.२ 

२.१ 

२.२ 

 

लनयन्रर् 

उपायिरु 

िनु सक्छन ्

सो   

उलिेि  

गने । 

१.१.१ 

१.१.२ 

१.२.१ 

१.२.२ 

२.२.१ 

२.२.२ 

 

२३. थपघट र िेर फेर : यस  लनदेजर्काको  कायायन्वयनको  िममा  कुनै  
बािा  अवरोि  र  अस्पिता  भएमा  त्यस्तो  बािा अडचन  फुकाउन े 

प्रयोिनका  िालग  काययपालिकािे  यस  लनदेजर्कामा  आवश्यकता  
अनसुार  थपघट,  व्या ख्या , संर्ोिन  वा  िेरफेर  गनय  सक्नेछ । 

२४. प्रचलित  कानून  बमोजिम  िनु:े  यस  लनदेजर्काको  कुनै  प्राविान  

प्रचलित  कानून  बमोजिम  एवम ्  स्थानीय  सरकार सञ्चािन  ऐन,  
२०७४  संग  बाजझएमा  बाजझएको  िदसम्म  अमान्य  िनुेछ । 

आज्ञाल,े 
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शरे वहादरु पनु 
प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 


