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धनकुटा नगरपालिकको आन्तररक ननयन्रण प्रणािी 
ननरे्दलिका, २०७८ 

प्रस्तावना 
धनकुटा नगरपालिकाबाट सम्पादन गररने कार्य लितब्र्र्ी, प्रभावकारी, ननर्लितता र 

कार्यदक्षतापूर्य ढंगबाट सम्पादन गनय, ववत्तीर् प्रनतवेदन प्रर्ािीिाई ववश्वसनीर् बनाउन 

तथा प्रचलित कानून बिोजिि कार्यसम्पादन गनय आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी तर्ार गरी 
कार्ायन्वर्न गनुयपने भएको र आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी तर्ार गदाय नगरपालिकाको 
कािको प्रकृनत अनुरुप ननर्न्रर्को वातावरर्, िोखिि क्षरेको पहिचान,ननर्न्रर्का 
गनतववधध, सूचनाको आदान प्रदान, अनुगिन तथा िूलर्ांकन िस्ता बबषर्िाई सिेट्नु पन े
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भएकोिे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ एवि ्स्थानीर् तिको आन्तररक 

ननर्न्रर् प्रर्ािी तिुयिा हदग्दर्यन, २०७८ बिोजिि र्ो ननदेलर्का तियिा गररएको छ । 

१ सक्षिंप्त नाम र प्रारम्भ 
(क)  र्स ननदेलर्काको नाि “धनकुटा नगरपालिकाको आन्तररक ननर्न्रर् 

प्रर्ािीननदेलर्का, २०७८” रिेको छ । 

(ि) र्ो ननदेलर्का नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई स्थानीर् रािपरिा प्रकार्न 

भएको लिनत देखि िाग ूिुनेछ । 

२ पररभाषा 
ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स ननदेलर्कािा 

(क)  “अधधकार प्राप्त अधधकारी” भन्नािे नगरपालिकािा िागू िुने प्रचलित ऐन 

ननर्िाविी बिोजिि कुनै कार्य गनय अधधकारप्राप्त अधधकारी सम्झनु पदयछ । 

(ि)  “प्रिुि” भन्नािे नगरपालिकाको  प्रिुििाई सम्झनु पदयछ । 

 (ग)  “अजन्ति िेिापरीक्षर्” भन्नािे नेपािको सं ववधानको धारा २४१, िेिापरीक्षर् 

ऐन २०७५ को दफा ३ र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७७ 

बिोजिि ििािेिापरीक्षकको कार्ायिर्बाट  िुने िेिापरीक्षर् सम्झनु पछय  ।  

(घ)  “आन्तररक ननर्न्रर्” भन्नािे ननकार्िे आफ्नो उदेश्र् प्राप्तीको िाधग 

कार्यसञ्चािनिा िुने िोखिििरुको पहिचान र नतनको सम्वोन्धन गने कार्यिाई 

सम्झनु पछय  ।  

(ङ)  “आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी”भन्नािे आन्तररक ननर्न्रर् कार्य िाई ब्र्वजस्थत  

गनय ननिायर् गररएको प्रर्ािीिाई सम्झनु पदयछ । 

(च)  “आन्तररक िेिापरीक्षर्” भन्नािे नगरपालिकाको तोककएको आन्तररक 

िेिापरीक्षर् र्ािा वा उक्त र्ािाका कियचारीबाट िुने िेिा तथा अन्र् कारोवार 

रसोसंग सम्वजन्धत कागिात एवं प्रकिर्ाको िांच, परीक्षर्, ववश्िेषर्को कार्य 
सम्झनु पदयछ ।  

(छ)  “एक ति िाधथको अधधकारी” भन्नािे वडा सधचवको िकिा र्ािा प्रिुि र 

र्ािाको िकिा प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृत, प्रिुिप्रर्ासकीर् अधधकृतको िकिा 
नगरपालिकाको प्रिुि र नगरपालिकाको प्रिुिको िकिा नगर कार्यपालिका 
सम्झनु पदयछ । 

(ि)  “ऐन ”भन्नािे नगरपालिकािा िागू भएको प्रचलित ऐन सम्झनु पदयछ । 
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(झ)  “कार्यपालिका” भन्नािे नगर कार्यपालिका सम्झनु पदयछ । 

(ञ)  “कार्ायिर्” भन्नािे नगरकार्यपालिकाको कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झनु पदयछ ।  

(ट)  “कार्ायिर् प्रिुि” भन्नािे नगरपालिकाको प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतको रुपिा 
काि गन ेप्रर्ासकीर् प्रिुि वा सो काि गनय तोककएको पदाधधकारी वा ब्र्जक्त 

सम्झनु पदयछ । 

(ठ)  “कोष” भन्नािे नगरपालिकाको स्थानीर् सजञ्चत कोष सम्झनु पदयछ र सो र्ब्दि े

कानून बिोजिि स्थापना भएका अन्र् स्थानीर् कोषिाई सिेत िनाउँछ । 

(ड)  “कोष तथा िेिाननर्न्रक कार्ायिर्” भन्नािे ििािेिा ननर्न्रक कार्ायिर् 

अन्तगयतको जिलिाजस्थत कोष तथा िेिा ननर्न्रक कार्ायिर् सम्झनु पदयछ ।  

(ढ)  “जिम्िेवार व्र्जक्त” भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बिोजिि कार्य 
सञ्चािन गने, जिम्िा लिने, िचयगने, िेिा राख्न,े प्रनतवेदन गने, आन्तररक वा 
अजन्ति िेिापरीक्षर् गराई बेरुिु फछर्ौट गने गराउने, सरकारी नगदी जिन्सी 
असुि उपर गन े गराउने तथा दाखििा गन े वा गराउने कतयव्र् भएको ब्र्जक्त 

सम्झनु पदयछ ।  

(र्)  “िोखिि” भन्नािे ननकार्को उद्देश्र् प्राप्तीिाई वाधा पुर्ायउन सक्ने कुनै 

किर्ाकिाप वा घटना िुनसक्ने संम्भावनािाई बुझाउंदछ ।  

(त)  “प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृत” भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
दफा ८४ विोजििको प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृत सम्झनु पदयछ । 

(थ) “िन्रािर्” भन्नािे नेपाि सरकारको सङ्घीर् िालििा तथा सािान्र् प्रर्ासन 

िन्रािर् सम्झनुपदयछ । 

(द)  “ववभागीर् प्रिुि” भन्नािे नगरपालिकाको प्रिुििाई सम्झनु पदयछ । 

(ध)  “ववत्तीर् उत्तरदानर्त्व” भन्नािे ववत्त सम्वन्धी प्रनतफििा सुधार गनय, ववत्तीर् 

अनुर्ासन, पारदलर्यता तथा िवाफदेहिता कार्ि गनय बिन गनुयपने जिम्िेवारी, 
िवाफदेहिता तथा सोबाट प्राप्त िुने प्रनतफिप्रनतको उत्तरदानर्त्व तथा पररपािना 
सम्झनु पदयछ । 

(न) “ववत्तीर् वववरर्” भन्नािे स्थानीर् तिको िाधग स्वीकृत भएकोकुनै ननजश्चत 

अवधधिा भएको आधथयक कारोवारको सिजटटगत जस्थनत दर्ायउने उद्देश्र्ि े

र्ीषयक सिेत िुलनेगरी तर्ार गररएको वववरर् सम्झनु पदयछ र सो र्व्दि े

कारोवारको जस्थनत दर्ायउने गरी र्ीषयकका आधारिा वनाइएको बिेट अनुिान, 
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ननकार्ा,िचय,आम्दानी, दाखििा र बाँकीरकि सिेत िुिाइएको प्राप्ती र 

भुक्तानी वववरर् र सोसँग सम्वजन्धत िेिा, हटप्पर्ी र िुिासा सिेतिाई 

िनाउँछ ।  

(प) “वेरुिु“ भन्नािे प्रचलित कानून बिोजिि पुर्ायउन पुने रीतनपुर्ायईकारोवार गरेको 
वा राखु्न पनेिेिा नरािेको तथा अननर्लित वा वेिुनालसब तररकािे आधथयक 

कारोवार गरेको भनी िेिापरीक्षर् गदाय औलर्ाइएको वा ठिर्ायइको कारोवार 

सम्झनु पदयछ । 

(फ) “संपरीक्षर्” भन्नािे आन्तररकवा अजन्ति िेिापरीक्षर् प्रनतवेदनिा औलर्ाइएको 
बेरुिुको सम्बन्धिा पेर्िून आएका स्पटटीकरर् वा प्रनतकिर्ा साथ संिग्नप्रिार् 

तथा कागिातको आधारिा गररने फछ्र्र्ौट सम्वन्धी कार्यिाई सम्झनु पदयछ ।  
३ आन्तररक ननयन्रण प्रणािीको उद्धेश्य :- 

क)  कार्य सञ्चािनिाई व्र्वजस्थत, लसिलसिाबद्ध र ननर्लित गनुय,  
ि)  स्रोत साधन तथा सम्पवत्तको उपर्ोगिा ननर्लितता, लितव्र्नर्ता, कार्यदक्षता र 

प्रभावकाररता लर्ाउनु, 

ग)  प्रचलित ऐन, ननर्ि िगार्तका कानूनी व्र्वस्था तथा कार्यववधधको पररपािना 
गराउनु, 

घ)  स्रोत साधन तथा सम्पवत्तको अपब्र्र्, दरुुपर्ोग र िानी नोक्सानी िुनबाट रोक्नु, 

ङ)      ववत्तीर् वववरर्को ववश्वसनीर्ता, गुर्स्तररर्ता र प्रभावकाररता अलभवदृ्धध गनुय,  
च)  ववत्तीर् जिम्िेवारी तथा अनुर्ासन कार्ि गरी ववत्तीर् पारदलर्यता र िवाफदेिी 

प्रवद्यधन गनुय । 

४ आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी कार्ायन्वर्नका आधारः 
नगरपालिकािे आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािीको तिुयिा गदाय देिार्का नीनतगत एवि 

कानूनी वस्थािरुिाई आधारको रुपिा लिएको छ,  

(क)   नेपािको संववधान  

(ि)   स्थानीर् सरकार संचािन ऐन,२०७४  

(ग)   नगरपालिकाको आधथयक कार्यववधध तथा ववत्तीर् उत्तरदानर्त्व ऐन र आधथयक 

कार्यववधध तथा ववत्तीर् उत्तरदानर्त्व ननर्िाविी 
(घ)   सावयिननक िररद ऐन,२०६३ र सावयिननक िररद ननर्िाविी, २०६४ 

(ङ)   सूचनाको िक सम्बन्धी ऐन,२०६४ र सूचनाको िक सम्बन्धी ननर्िाविी,२०६५  
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(च)   िेिापरीक्षर् ऐन,२०७५ 

(छ)   धनकुटा नगरपालिका कियचारी सेवा ऐन२०७७ 

(ि)   संघ प्रदेर् र स्थानीर् ति सिन्वर् तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन,२०७७ एवि ्संघ 

प्रदेर् र स्थानीर् ति सिन्वर् तथा अन्तरसम्बन्ध ननर्िाविी,२०७७ 

(झ)   ििािेिा परीक्षकद्वारा स्वीकृत फाराििरु (ि.ि.ेप. फाराििरु)  

(ञ)   सरकारी कारोवार ननदेलर्का, २०७६ 

(ट)   एकीकृत अधथयक सं के त तथा बगीकरर् र व्र्ाख्र्ा,२०७४ (दोश्रो पररिाियन सहित)  

(ठ)   स्थानीर् तिको वावषयक र्ोिना तथा बिेट तिुयिा हदग्दर्यन, २०७५ 

(ड)   स्थानीर् तििा बिेट तिुयिा, कार्ायन्वर्न, आधथयक ब्र्वस्थापन तथा सम्पवत्त 

िस्तान्तरर् सम्बन्धी ननदेलर्का, २०७४ 

(ढ)   स्थानीर् तिको िेिापरीक्षर् िागयदर्यन, २०७४ 

(र्)   नगरपालिकाको रािश्व सुधार कार्यर्ोिना तिुयिा हदग्दर्यन, २०७६ 

(त)   नगरपालिका ववपद ब्र्वस्थापन कोष (सञ्चािन)  कार्यववधध, २०७७ 

(थ)   नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन)  ननर्िाविी, २०७८ 

(द)   स्थानीर् सजञ्चत कोष ब्र्वस्थापन प्रर्ािी (सुर)  

(ध)  आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी सम्बन्धी अन्र् ननकार्का प्रचलित राजटटर् एवि ्

अन्तराजटटर् अभ्र्ासिरु  

५ आन्तररक ननयन्रण प्रणािीका षेर :  
नगरपालिकाको आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािीिा देिार्को ववषर् क्षेरिरु सिेहटएको छ  

(क)   संगठनात्िक संरचना, िनर्जक्त व्र्वस्थापन तथा नैनतक आचरर् ननर्न्रर् 

(ि)   सुर्ासन, सेवा प्रवाि र प्रर्ासननक कार्यको ननर्न्रर्  

(ग)   सचूना तथा संञ्चार, अलभिेिीकरर् र प्रनतवेदन सम्वन्धी ननर्न्रर्  

(घ)   सचूना तथा संञ्चार, अलभिेिीकरर् र प्रनतवेदन सम्वन्धी ननर्न्रर् 

(ड)   ननरीक्षर्, सुपरीवेक्षर् र अनुगिन तथा िूलर्ाकंन  

(च)   रािश्व तथा प्राप्त िुनुपने हिसावको ननर्न्रर् 

(छ)   बिेट तथा कार्यिि तिुयिा, स्वीकृनत, ननकार्ा र रकिान्तर ननर्न्रर्  

(ि)   बिेट िचय तथा पेश्कीको ननर्न्रर् 

(झ)   बैक िाता संञ्चािन, हिसाव लभडान, भुक्तानी ननर्न्रर्  

(ञ)   अनुदान प्राप्ती तथा उपर्ोग सम्वन्धी ननर्न्रर् 
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(ट)   प्रर्ासननक िचय, तिव तथा सुववधा र सवारी साधन तथा उपकरर्को उपर्ोग 

(ठ)   िररद कार्यको ननर्न्रर्—िािसािान िररद, ननिायर् कार्य तथा सेवा िररद  

(ड)   प्रनतवद्धता िचय तथा भुक्तानी हदन बांकी हिसाव सम्वन्धी ननर्न्रर् 

(ढ)   आकजस्िक तथा दैवी प्रकोपको अवस्थाको िचय ननर्न्रर् 

(र्)   सम्पवत्त, तथा जिन्सी व्र्वस्थापन सम्वन्धी ननर्न्रर्  

त)   धरौटी कारोवार तथा कोष सञ्चािनको ननर्न्रर्  

थ)   िेिाकंन तथा िेिा सफ्टवेर्रको सञ्चािन र ववत्तीर् प्रनतवेदन सम्वन्धी ननर्न्रर्  

(द)   िनसिभाधगता र सावयिननक िवाफदेहिता  
ध)   िेिापरीक्षर् तथा बेरुिु फछ्र्यर्ौट सम्वन्धी ननर्न्रर्  

६ सङ्गठनात्िक सरंचना, िनर्जक्त व्र्वस्थापन एवि ्नैनतकता र आचारसंहिता 
६.१ सङ्गठनात्मक सरिंचना 
६ .१.१. सङ्गठनात्मक सरिंचना ननमााण गर्दाा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ । 

सङ्गठनात्िक संरचना ननिायर् गदाय नगरपालिकाको उद्देश्र् पररपूनतय िुने गरी 
ननिायर्गररने छ ।  

६ .१.२. सङ्गठनात्मक सरिंचना ननमााण गर्दाा मुख्य रुपमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन 

सक्नेछन ् 

क)   सङ्गठनात्िक संरचना तर्ार गदाय कार्यबोझ र आर्को ववश्िेषर् नगरी 
बोखझिो संरचना तर्ार िुनसक्ने । 

ि)   व्र्जक्तगत स्वाथय र सम्वन्धको आधारिा सङ्गठन संरचना तर्ार िुन सक्ने । 

ग)   सङ्गठनको उद्देश्र् पूनतयको िाधग आवश्र्क पूर्य संरचना तर्ार निुन सक्ने । 

घ)  सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् प्रनतवेदन सभाबाट स्वीकृत नगरी 
कार्ायन्वर्न िुन सक्न े। 

६ .१.३. सङ्गठनात्मक सरिंचना ननमााण गर्दाा रे्दहायका प्रकृया अपनाइनेछ । 

क)  नगरपालिकाको सङ्गठन सं रचना तथा दरवन्दीको अध्र्र्न गदाय आफ्नो 
कार्यबोझ र रािस्वक्षिता सिेतिाई ववश्िेषर् गरी सङ्गठन तथा 
व्र्वस्थापन सभेक्षर् गररनेछ । 

ि)   प्रर्ासननक िचयको सीिा पािना िुने गरी संगठन संरचना स्वीकृत गररनेछ ।  

ग)  सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् गराउँदा ववषर्गत र्ािा र वडा कार्ायिर् 

सहितको पूर्य  
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घ)  सङ्गठन संरचना सिभाधगतािूिक ववधधबाट तर्ार गररनेछ । 

ङ)   सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन सभेक्षर् गदाय सङ्घीर् र प्रदेर् कानून तथा 
िापदण्डको पािना गररनेछ  

च)   सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन सवेक्षर् प्रनतवेदन सभाबाट अननवार्य रुपिा 
स्वीकृत गराइनेछ । 

६ .१.४. सङ्गठनात्मक सरिंचना ननमााणको मुख्य जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र 

कायापालिकाको हुनेछ ।  

६ .१.५. स्वीकृत सङ्गठन सरिंचना सावाजननक गरी मन्रािय र प्ररे्दि मुख्य मन्री तथा 
मजन्रपररषद्को कायााियमा पठाइनेछ ।  

६ .१.६. जजल्िा समन्वय सलमनत तथासुिासन सलमनतबाट सङ्गठनात्मक सरिंचनाननमााण 

कायाको अनुगमन गराइनेछ ।  

७ िनर्जक्त व्र्वस्थापन  
७.१. सङ्गठनात्मक सरिंचना ननमााण गर्दाा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ । 

क)   स्वीकृत दरवन्दीको ररक्त पदिा पररपूनतयगररनेछ । 

ि)   कियचारीको र्ोग्र्ता, क्षिता र रुचीको आधारिा पदस्थापन गररनेछ । 

ग)   प्रचलित कानून ववपररत कियचारी काििा राखिने छैन । 

घ)   कार्यसम्पादनिा आधाररत भई प्रोत्सािन, पुरस्कार तथा दण्डको ब्र्वस्था िागू  

गररनेछ ।  

७.२. जनिजक्त व्यवस्थापन गर्दाा रे्दहायका जोखिमहरु हुन सक्नेछ 

क)  िनर्जक्त व्र्वस्थापन र्ोिना तर्ार नगररने । 

ि)   प्रदेर् िोकसेवा आर्ोगिा ररक्त पद िाग नगन े। 

ग)   दरबन्दी नभएको स्थानिा कानूनिा व्र्वस्था भएभन्दा बढी अवधधको 
कियचारी काििा राख्ने। 

घ)   कियचारीको र्ोग्र्ता, क्षिता र रुधचबारे िानकारी नरािी पदस्थापन गररने । 

ङ)     सम्पकय  सम्बन्ध र आस्थाको आधारिा कियचारीको पदस्थापना िुने । 

७.३. जनिजक्त व्यवस्थापन तथा पर्दपूनत ा गर्दाा रे्दहायका प्रकृयाहरु अपनाउनु पनेछ 

क)   िनर्जक्त व्र्वस्थापन र्ोिना तर्ार गररनेछ ।  

ि)   प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतको पद ररक्त भए तत्कािै सङ्घीर् िालििा तथा 
सािान्र् प्रर्ासन िन्रािर्िा अनुरोध गररनेछ ।  
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ग)   प्रदेर् िोकसेवा आर्ोगिा पदपूनतयको िाधग सिर्िै अनुरोध गरी पठाइनेछ । 

घ)   कियचारीिरुको पदस्थापन गदाय र्ैक्षक्षक र्ोग्र्ता, तालिि, अनुभव आहदिाई 

दृजटटगत गरी उपरु्क्त व्र्जक्त उपरु्क्त स्थानिा पदस्थापन गररनेछ । 

ङ)   कियचारी ननरु्जक्त वा पदस्थापन गदाय अननवार्य रुपिा कार्यवववरर् हदने 

व्र्वस्था गररनेछ ।  

च)   स्वीकृत दरबन्दीको पदिा िार कानुनिा भएको व्र्वस्था बिोजिि सिर् 

तोकी कियचारीिाई काििा िटाइनेछ । 

७.४.  पर्दपूनता तथा जनिजक्त व्यवस्थापन गन ेप्रमुि र्दानयत्व प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत 

र कायापालिकाको हुनेछ । यस सम्बन्धी प्रमुि क्रियाकिापकाहरु र वववरण 

अद्यावधधक गरी  वेवसाइटमा राखिनेछ ।  

७.५. पर्दपूनता तथा जनिजक्त व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमुि  क्रियाकिापकाहरुको 
अनुगमन र मूल्याङ्कन नगरसभािे गनेछ ।  

८ नैनतकता र आचारसहितंा 
८.१. नैनतकता र आचारसहहिंताका सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्बन गररनेछ । 

क)  पदाधधकारीको आचार संहिता र कियचारीको पेर्ागत आचार संहिता तर्ार गरी 
िागू गररनेछ । उक्त आचार संहिता उलिङ्घनको अवस्थािा कानुन बिोजिि 

कारवािी गररनेछ ।  

८.२. नैनतकता र आचारसहहिंता पािनाका सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्नेछन ्। 

क)  नगरपालिकाका पदाधधकारी र कियचारीिरुको आचार संहिता तर्ार नगररने ।  

ि)   स्वीकृत भएको आचार संहिता िागू नगररन े।  

ग)   आचरर् पािनाको अनुगिन गने संर्न्र स्थापना नगररने ।  

घ)   आचरर् उलिङ्घन भएता पनन कारवािी निुने ।  

८.३. नैनतकता र आचार सहहिंता पािनाका सम्बन्धमा रे्दहायका प्रकृयाहरु अपनाइनेछ ।  

क)   पदाधधकारीको आचार संहिता स्वीकृत गराई वेभसाइट िाफय त सावयिननक 

गररनेछ ।  

ि)   पदाधधकारीिे आफ्नो सम्पवत्त वववरर् सावयिननक गनुयपनेछ ।  

ग)   आचार संहिता पररपािनाको अवस्था िूलर्ाङ्कनका सूचकिरु सिेत तर्ार 

गररनेछ ।  
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घ)   पदाधधकारी र िनर्जक्तिाई आचार संहिता पािना गने प्रनतवद्धता परिा 
िस्ताक्षर गन ेगराउने र सोको अलभिेि राख्न ेव्र्बस्था सिेत लििाइनेछ ।  

ङ)   ननिी स्वाथय गाँलसएको ववषर्सँग सम्बजन्धत ननर्यर्िा सिभागी निुने 

व्र्वस्था लििाइनेछ ।  

च)   आचरर्िरु उलिङ्घन गरे, नगरेको सम्वन्धिा िाँचबुझ तथा अनुगिन 

सुर्ासन सलिनतिे गन ेव्र्वस्था लििाइनेछ । 

छ)   आचरर् उलिङ्घन सम्वन्धी गुनासो उिुरीिरु उिुरी पेटीका/अन्र् ववद्रु्तीर् 

िाध्र्िबाट िानकारी प्राप्त गरी सूचना वा पटृठपोषर् गने ब्र्वस्था 
लििाइनेछ ।  

ि)   आचारसंहिता उलिंघन सम्वन्धी अलभिेि रािी प्रचलित कानून बिोजिि 

कारवािी गन ेगराउने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

झ)   तेस्रो पक्ष वा सावयिननक सुनुवाइ िाफय त आचार संहिताको वावषयक अनुगिन 

गन ेव्र्वस्था लििाइनेछ ।  

८.४.  स्वीकृत आचार सहहिंता तथा तेस्रो पषबाट भएको अनुगमनको प्रनतवेर्दन वेबसाइटमा 
राखिनेछ । 

८.५.  सुिासन सलमनतिे आचार सहहिंता कायाान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन गरी 
ननरे्दिन हर्दनेछ।  

९ सेवा प्रवाि र प्रर्ासननक ननर्यर् प्रकृर्ा  
९.१ सेवा प्रवाह  

९.१.१ सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था लमिाउन रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)  सुर्ासनका ननजम्त प्रभावकारी सवेा प्रवािको व्र्वस्था लििाइने छ ।  

९.२. सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)   आवश्र्क सूचना सहितको अद्र्ावधधक नागररक बडापर सवैिे देख्न ेस्थानिा 
नराखिने । 

ि)   कहठनाई भोगेका िास वगयका िनताको घरदैिोिा सेवा प्रवािको व्र्वस्था नगररने ।  

ग)   घुम्ती सेवा सुगि र सिि ठाउँिा िार गररन सक्ने । 

घ)   सावयिननक उत्तरदानर्त्व अलभवदृ्धध सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था नगररने । 

ङ)  सेवाको सिर् तथा िागत बढी िाग्न ेहढिासुस्ती, अनुधचत िेनदेन िुन सक्ने । 

९.३. सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्वन गररनेछ ।  
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क)   नागररक बडापर नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, वडा कार्ायिर् र ववषर्गत 

कार्ायिर्को पररसर लभर सवैिे देखे्न उपर्ुक्त स्थानिा राखे्न ब्र्वस्था लििाइनेछ ।  

ि)   सम्भव भएसम्ि डडजिटि नागररक बडापरको व्र्वस्था गररनेछ । 

ग)   नागररक बडापरिा क्षनतपूनतय सम्वन्धी व्र्वस्था सिेत र्ुरुवात गररनेछ । 

घ)   सवै प्रनत लर्टट व्र्विार गररनेछ । 

ङ)   सेवाग्रािी प्रनत िर्ायहदत र सिान व्र्विार गररनेछ ।  

च)   सेवाग्रािीिाई भेदभाव नगरी सेवा प्रदान गररनेछ । 

छ)   सेवा प्रवािको िापदण्ड र कार्यववधध तर्ार गरी पारदलर्यता कार्ि गररनेछ ।  

ि)   घुम्ती सेवा सञ्चािन सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था गररनेछ ।  

झ)   कार्ायिर्बाट टाढा रिेका सिुदार् वा िनता, सेवा प्राप्त गनय कहठनाई भोधगरिेका 
सेवाग्रािी, वपछडडएका के्षरको वगयका सेवाग्रािीिाई ववर्ेष ध्र्ान हदइनेछ ।  

ञ)   घुम्ती सेवा वा सूचना प्रववधधको प्रर्ोगबाट सेवाप्रवाििा सरि र सिि पिँुचको 
व्र्वस्थागररनेछ । 

ट)   सावयिननक सम्पवत्तको संरक्षर् र सम्वद्यधनिा िोड हदइनेछ ।  

ठ)   सािाजिक परीक्षर्, सावयिननक परीक्षर्, सावयिननक सुनुवाई िस्ता 
सािाजिक उत्तरदानर्त्व सम्वन्धी औिार अविम्वन गनुयपने गरी कानूनी 
व्र्वस्था गररनेछ ।  

ड)   सािाजिक परीक्षर् तथा सावयिननक परीक्षर्को आवधधक रुपिा अनुगिन गने 

व्र्वस्था  लििाइनेछ ।  

ढ)   स्रोत साधनको उपिब्धता र कार्य प्रकृनत सुिाउँदो  ववद्रु्तीर् सूचना प्रववधधको 
ववकास गरी प्रर्ोग गररनेछ ।  

र्)  सेवा प्रवािकोिाधग सङ्घीर् वा प्रदेर् िन्रािार्बाट ववकास गरेको उपरु्क्त 

प्रववधध भए प्रर्ोगिा लर्ाइनेछ ।  

त)  प्रववधधको िाध्र्िबाट सेवा प्रवाि सम्वन्धी तथ्र्ाङ्क र अलभिेि राखिनेछ ।  

 

९.४.  सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुि र्दानयत्व कायापालिकाको ननरे्दिनमा प्रमुि 

प्रर्ासकीर् अधधकृतको िुनेछ । 

 

९.५.  सेवा प्रवाह सम्बन्धी मापर्दण्ड नीनत सूचनाराजपर र अन्य काम कारबाही 
वेबसाइटमा रािी सावयिननक गररनेछ । 
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९.६.  कायापालिकािे सेवा प्रवाह सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन गरी ननरे्दिन हर्दनेछ ।  

 

१० प्रिासननक ननणाय प्रक्रिया 
१०.१. प्रिासननक ननणाय प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन रे्दहायको नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)  सावयिननक सेवा प्रवाििाई नछटो छररतो, पारदर्ी, उत्तरदार्ी र सूचना प्रववधधिैरी 
बनाइनेछ ।  

१०.२. प्रिासननक ननणाय प्रक्रिया सन्र्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)   ननर्यर्को कार्यववधध, सिर् र आधार स्पटट निुिाई स्वेच्छाचारी हिसावि े

ननर्यर् गररने ।  

ि)  ननर्यर्को आधार तर्ार नगरी अननर्लितता र सरकारी िानी नोक्सानी िुने गरी 
ननर्यर् गने ।  

ग)  कार्यिरुिाई प्राथलिकताको आधारिा वगीकरर् नगररने ।  

घ)  पदाधधकारी र कियचारीिे आफैिे गनय सक्न ेकाि नगरी जिम्िेवारी पन्छाउने 

तथा प्रर्ासननक ननर्यर्का ति बढी िुने । 

१०.३. प्रिासननक ननणाय प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्वन गररनेछ ।  

क)  ननर्यर् गदाय प्रचलित कानून बिोजििका ननजश्चत कार्यववधध अपनाइनेछ ।  

ि)  कानूनिा तोककए बिोजिि ननजश्चत सिर्ावधधलभर ननर्यर् गन ेगराइनेछ ।  

ग)   ननर्यर् गदाय प्रचलित कानून बिोजििको आधार वा अन्र् आधार, पुटटर्ाई 

तथा कारर् स्पटटिुिाउने व्र्वस्था िाग ूगररनेछ ।  

घ)   प्रिुि र प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतिे ननर्यर्को उपरु्क्ततावारे ननगरानी 
रसुपररवेक्षर् गररनेछ ।  

ङ)   कािको िित्व अनुसार वगीकरर् गरी कार्य फर्छयर्ौट गन ेसिर्ावधध तोक्ने र 

तोककएको सिर् लभर कार्य फर्छयर्ौट गनय िापदण्ड बनाई कार्ायन्वन गररनेछ ।  

च)   कार्य फर्छयर्ौट गन ेसिर् देिार् बिोजिि गन ेगराइनेछ । 

प्राथलिकता 
ब्र्जक्त आफै ि े

फर्छर्ौट गन े

िाधथलिो तििा पेर् गरेकोिा सो तििे 
फर्छर्ौट गन े

तुरुन्त सोिी हदन  सोिी हदन 

(कार्ायिर् उठ्ने सिर् परेिा कार्ायिर् िुलना साथ)  

अनत िरुरी  ३ हदन लभर २ हदन लभर 
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िरुरी  ५ हदन लभर २ हदन लभर 

साधारर्  १० हदन लभर ७ हदन लभर 

 छ)  प्रत्रे्क कियचारीको जिम्िेवारी र कार्यसम्पादन िापन गरी िूलर्ाङ्कन गने 

पद्धनतको ववकास गररनेछ ।  

ि)  ननर्यर्कतायिे ननर्यर् कानूनिा तोककएको र्तय तथा ननधायररत अवधधलभर रिी 
गरे नगरेकोअनुगिन र िूलर्ाङ्कन गररनेछ ।  

झ)  कानूनी िहटिता वा द्ववववधा भएको ववषर् बािेक िाधथलिो पदाधधकारी वा 
अधधकारी सिक्ष ननर्यर्को िाधग पेर् गनय नपन ेब्र्वस्था लििाइनेछ ।  

१०.४  प्रिासननक ननणाय प्रकृयािाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य जजम्मेवारी प्रमुि 

प्रिासकीय अधधकृतको हुनेछ ।  

१०.५  प्रिासननक ननणाय प्रकृयािाई प्रभावकारी बनाउने कायाको अनुगमन गन ेजजम्मेवारी 
कायापालिकाको हुनेछ । 

 

११ सूचना तथा सञ्चार, अलभिेिाङ्कन र प्रनतवेर्दन  
११.१ सूचना तथा सञ्चार 

 

११.१.१ सूचना तथा सञ्चार प्रणािीको उपयोग सिंर्दभामा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ । 

क)  कार्ायिर्को कार्यसम्पादनिा प्रभावकारी एवि ्पारदलर्यता लर्ाउन सूचना तथा 
सञ्चार प्रर्ािीको उपर्ोगिा िोड हदइने छ ।  

११.२. सूचना तथा सञ्चार प्रर्ािीको उपर्ोग संदभयिा देिार्का िोखिििरु रिन सक्न े

देखिन्छ ।  

क)  व्र्वजस्थत सूचना प्रर्ािीको अभाविा सम्वजन्धत पक्षिरूिाई सिर्िा उधचत 

िानकारी  उपिब्ध गराउन नसककने ।  

ि)  ववश्वसनीर् सूचनाको अभाविा काि कारवािीिा प्रभावकाररता लर्ाउन 

नसककन े। 

ग)   िित्वपूर्य नीनत, ननदेर्नवारे िानकारी निुन सक्ने ।  

घ)   ववद्रु्तीर् सञ्चार िाध्र्ि (वेबसाइट) बाट सूचना प्रवाि नगररन े।  

ङ)   सावयिननक िित्वका ननर्यर् तथा प्रनतवेदन सवयसाधारर्का िाधग सावयिननक 

निुन सक्ने ।  

च)   तथ्र्िा आधाररत नभएका र अपूर्य सचूना प्रवाि िुन सक्न े।  
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छ)   ननर्यर् तथा सूचना सावयिननक गदाय ववद्रु्तीर् िध्र्ाि प्रर्ोग नगररन े।  

११.३. सूचना तथा सञ्चार प्रणािीको उपयोगिाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु 

अविम्वन गररनेछ । 

क)  प्रववधधिा आधाररत सूचना प्रर्ािीिाई कार्ायिर्लभर तथा िातितको वडा 
कार्ायिर् वा एकाइिरुिा सिेत ननर्लित रुपिा िागू गररनेछ । 

ि)   िित्वपूर्यनीनत, पररपर, ननदेर्न, आदेर्िरु कार्ायिर्िा तथा िातितका वडा र 

इकाइिाई िानकारी गराउन ुपदाय ववद्र्ुतीर् सञ्चार िाध्र्िबाट प्रवाि गररनेछ ।  

ग)  कार्ायिर्बाट िातितसँग सूचना तथा सञ्चार गदाय तथा िातितका वडा र 

इकाइबाट कुनै प्रनतवेदन प्राप्त गदाय वा पराचार गदाय ववद्रु्तीर् सञ्चार 

िाध्र्ि प्रर्ोग गररनेछ ।  

घ)  सावयिननक सूचना प्रवाि गदाय ववद्रु्तीर् सञ्चार पोटयि (वेबसाइट)  िा राख्न े

ब्र्वस्था लििाइनेछ । 

ङ)   सूचना र तथ्र्ाड्क कम्प्रू्टरिा व्र्वजस्थत गररनेछ । 

च)  सूचना प्रववधधको िाध्र्िबाट सेवा प्रवािको पटृठपोषर् र गुनासो व्र्वस्थापन 

गररनेछ ।  

छ)  आफ्नो वेवपेि ननिायर् गरी नागररक बडापर, कार्य सञ्चािन कार्यववधध, सेवा 
प्रवािसँगसम्बजन्धत सूचनािरु राखिनेछ । 

ि)   सूचना, पररपर, आदेर्, तथ्र्ाङ्क आहद वेबसाइटिा राख्दा प्रििु प्रर्ासकीर् 

अधधकृत वा ननििे तोकेको अधधकृतबाटप्रिाखर्त गराई राखिनेछ ।  

झ)  सूचना प्रववधधको सञ्चािनको िाधग उपरु्क्त िनर्जक्तको व्र्वस्था गररनेछ ।  

ञ)  सूचना प्रववधध सम्बन्धी िनचेतना बढाउन प्रचार प्रसार एवि ् अन्तरकिर्ा 
गररनेछ ।  

ट)   ववद्रु्तीर् सञ्चार िाध्र्ि (इिेि, फ्र्ाक्स आहद)  िाफय त प्राप्त िानकारी 
एवि ्सूचनाको  आधारिा पनन कारबािी अनघ बढाउने व्र्वस्था लििाइनेछ ।  

११.४. सावाजननक जानकारी गराउन सूचना अधधकारी र प्रवक्ता तोकी जजम्मेवारी हर्दइनेछ ।  

११. ५. प्रमुि प्रिासकीय अधधकृति ेसो कायाको अनुगमन गनेछ । 

 



v08–@,   ;+Vof–!@         :yfgLo /fhkq,  efu !          ldlt M@)&*÷!!÷#) 
 

 

      14                          wgs'6f gu/kflnsf 
 

१२   अलभिेिाङ्कन (डकुमेण्टेिन)  व्यवस्था  
१२.१. अलभिेिाङ्कन (डकुमेण्टेिन)  व्यवस्था सिंर्दभामा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

 क) कार्ायिर्को िित्वपूर्य नीनत, प्रनतवेदन, ननर्यर् सम्बन्धी कागिातको 
अलभिेिीकरर् व्र्वजस्थत गररनेछ ।  

ि)   कार्ायिर्िे पदाधधकारी तथा कियचारीको व्र्जक्तगत वववरर् तथा अलभिेििरु 

सुरक्षक्षत राख्ने ब्र्वस्था गररनेछ । 

१२.२. अलभिेिाङ्कन (डकुमेण्टेिन)  व्यवस्था सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

 क)  िित्वपूर्य ववषर् र कागिातिरु अलभिेिीकरर् गनय उधचत ब्र्वस्था नगररने ।  

 ि)   अलभिेिीकरर् अस्पटट, अपूर्य , अप्रिाखर्त र अववश्वसनीर् िुन सक्न े।  

ग)   व्र्जक्तगत वववरर् तथा अलभिेििरु व्र्वजस्थत निुने । 

घ)  अलभिेि नरिेको वा िोिेको सिर्िा नपाइएका कारर् ननर्यर् प्रकिर्ािा 
सिस्र्ा एवि ्हढिाइ िुने । 

ङ)   प्रोफाइि तर्ार निुने ।  

१२.३. अलभिेिाङ्कन (डकुमेण्टेिन)  व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु 

अविम्वन गररनेछ ।  

 क)   िित्वपूर्य नीनत, बैठकको ननर्यर्, पररपर, वावषयक कार्यिि, वावषयक प्रनतवेदन, 

सम्झौता,  ननदेलर्का, िागयदर्यन, र्ोिना तथा कार्यिि, अध्र्र्न प्रनतवेदन 

िस्ता कागिात कानून बिोजिि सुरक्षक्षत राख्न अलभिेिाङ्कनको आवश्र्क 

व्र्वस्था गररनेछ । 

ि)   अलभिेिाङ्कन गने कियचारी तथा ननिको जिम्िेवारी तोककनेछ ।  

ग)   कार्ायिर् तथा वडा कार्ायिर्को अलभिेि एकीकरर् गनय एकीकृत व्र्वस्थापन 

सूचना प्रर्ािी (सफ्टवेर्र)  ववकास गरी िातितका वडािा सिेत प्रर्ोग गन े

ब्र्वस्था लििाइनेछ ।  

घ)   कार्ायिर्िे देिार्का अलभिेि सुरक्षक्षत रुपिा राख्न ेब्र्वस्था गररनु पनेछ –  

क)   स्वदेर्ी तथा वैदेलर्क अविोकन भ्रिर्, तािीि वा गोटठीको 
ववषर्, लिनत, अवधध, सिभागी िगार्तका वववरर् ।  

ि)  प्रत्रे्क वषय िचय भएको ववदा र सजञ्चत रिेको ववदाको वववरर् ।  

ग)   कियचारीको बैर्जक्तक वववरर् तथा अलभिेि फाइििरु । 

घ)   कियचारीिे पाएको दण्ड, पुरस्कार र कारवािीको वववरर् ।  
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ङ)   प्रचलित कानून बिोजििको ननम्न वववरर् तथा प्रनतवेदन 

तोककएको ढाँचािा तोककएको  सर्ि सीिालभर तर्ार गररनेछ ।  

च)   वस्तुगत वववरर् (प्रोफाइि)   

छ)   सािाजिक परीक्षर् प्रनतवेदन िगार्त कानूनिे तोकेका अन्र् प्रनतवेदन  

१२.४.  अलभिेिाङ्कन (डकुमेण्टेिन)  कायाको मुख्य जजम्मेवारी सम्बजन्धत िािाका 
कमाचारीको हुनेछ । 

१२.५. अलभिेिाङ्कन (डकुमेण्टेिन)  कायाको अनुगमन गन े जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय 

अधधकृतको हुनेछ ।  

 

१३ ननरीषण, सपुरीवेषण र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  

१३.१. ननरीषण, सपुरीवेषण 

१३.१.१. ननरीषण, सपुरीवेषण सिंर्दभामा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)   आफ्नो कार्ायिर् तथा िातितका वडा र र्ोिनाको ननरीक्षर् गरी त्र्सको 
अलभिेि राख्न े ब्र्वस्था गररनेछ । 

ि)   ननरीक्षर्को िििा अननर्लितता देखिएिा आवश्र्क कारवािी गररनेछ ।  

ग)   र्ोिना र कार्यकंिको प्रगनत सिीक्षा ननर्लित रुपिा गररनेछ ।  

१३.२. ननरीषण, सपुरीवेषण सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)  ननरीक्षर्को िििा गम्भीर रुटी वा अननर्लितता भए पनन उक्त ववषर्को 
अलभिेि तथा प्रनतवेदन तर्ार नगन ेर आवश्र्क कारवािी सिेत निुने ।  

ि)   िातितका सम्पूर्य र्ोिनाको प्रगनतको सिीक्षा निुने । 

ग)   प्रगनतको सिीक्षा बैठकिा सम्बजन्धत पक्षिरूको सिभाधगता निुने र प्रनतवेदन 

सिेत तर्ार निुने । 

घ)   आधथयक किर्ाकिापिरूको ननर्लित सुपररवेक्षर् निुने ।  

ङ)   आधथयक अननर्लितता तथा िस्र्ौट िुन सक्न े। 

१३.३. ननरीषण, सपुरीवेषणिाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन  

गररनेछ ।  

क)   `नगरपालिका प्रिुिि े आफ्नो कार्ायिर् तथा िातितका वडा र र्ोिनाको 
काि कारवािी सम्वन्धिा कानूनि े तोके बिोजिि आफैिे वा कुनै 

पदाधधकारीिाई अजख्तर्ार सुजम्पई अननवार्य रुपिा ननरीक्षर् गने गराइनेछ । 
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ि)   ननरीक्षर् गदाय प्रचलित ऐन ननर्ि बिोजिि कार्ायिर्को प्रर्ासननक काि 

कारवािी, कियचारी प्रर्ासन, ििेा तथा अलभिेि, कार्यिि कार्ायन्वर्न आहद 

वारेिा िानकारीलिइनेछ ।  

ग)  ` ननरीक्षर्को िििा देखिएको सुधार गनुयपने ववषर्को सम्वन्धिा 
सम्बजन्धतिाई िौखिक वा लिखिततवरिे ननदेर्न हदइनेछ ।  

घ)   ननरीक्षर् प्रनतवेदन तर्ार गरी अलभिेि राख्न ेर आवश्र्कता अनुसार ननदेर्न 

हदइनेछ ।  

ङ)   कुनै व्र्जक्तबाट गम्भीर रुटी वा अननर्लितता भएको वा सम्पादन िुनपुने 

काि कारबािी नगरेको पाइएिा ननम्नानुसार गररनेछ । 

क)  प्रचलित कानून बिोजिि आफैिे कारबािी गनय सककन े भए तत्कािै 
कारबािी गन े।  

ि)  आफैिे कारवािी गनय नलिलने भएिा अधधकार प्राप्त अधधकारी वा 
ननकार् सिक्ष कारबािीको  िाधग लसफाररस साथ िेिी पठाउने । 

च)   िातितका र्ोिनाको प्रगनतको सिीक्षा तोककएको सिर् लभर गररनेछ ।  

छ)   सिस्र्ािरु सिाधान गनय आवश्र्क ननदेर्न हदइनेछ ।  

ि)   र्ोिनाको प्रगनत सिीक्षा प्रनतवेदन र ननरीक्षर् प्रनतवेदन तर्ार गररनेछ ।  

झ)   प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृति ेआफै वा िातितका अधधकृत िाफय त कार्ायिर्को 
आधथयक प्रर्ासन सञ्चािनको सम्वन्धिा ननर्लित रुपिा ननरीक्षर् तथा 
सुपररवेक्षर् गन ेगराइनेछ। 

ञ)   ननरीक्षर् तथा सुपररवेक्षर् गदाय िातितका कार्ायिर्/इकाइिे आधथयक प्रर्ासन 

सञ्चािनिा कानूनको पािना गरे नगरेको िाँचवुझ गररनेछ ।  

ट)   आधथयक अननर्लितता तथा िस्र्ौट भएको पाइएिा तत्काि कार्यवािीको 
प्रकृर्ा अनघबढाइनेछ । 

१३.४. ननरीषण र सुपररवेषण गने मुख्य जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय अधधकृतको हुनेछ ।  

१३.५. नगरपालिका प्रमुििे आफ्नो कायाािय तथा मातहतका वडा कायााियहरुको काम 

कारबाहीको अनुगमन गनुा पनेछ ।  
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१४ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  
१४.१. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सिंर्दभामा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ । 

क)   र्ोिनाको अनुगिन गनयको िाधग कानून बिोजिि अनुगिन तथा सुपररवेक्षर् 

सलिनत गठन  गररनेछ । 

ि)   आफनो तथा िातितको वडा कार्ायिर्को आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी 
कार्ायन्वर्नवारे  अनुगिन गररनेछ । 

ग)   बढी िागत भएका र्ोिनाको प्रभाव िूलर्ाङ्कन गररनेछ ।  

१४.२. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्न ेरे्दखिन्छ। 

क)   कानून बिोजिि अनुगिन तथा सुपररवेक्षर् सलिनत गठन नगररने ।  

ि)   गठन गररएका सलिनत किर्ार्ीि निुने ।  

ग)   अनुगिन ननदेलर्का/ कार्यववधध तर्ार नगररने ।  

घ)   अनुगिन कार्यर्ोिना तथा सूचकिरु तर्ार नगररने ।  

ङ)   अनुगिन ननदेलर्का कार्ायन्वर्न निुने ।  

च)   आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी कार्ायन्वर्नको प्रभावकारीतावारे ननर्लित 

अनुगिन नगररने ।  

छ)   अनुगिन गदाय तोककएको परीक्षर् सूची प्रर्ोग निुने ।  

ि)   प्रभाव िूलर्ाङ्कन गनुयपने र्ोिनाको िूलर्ाङ्कन नगररने ।  

झ)   प्रभाव िूलर्ाङ्कनबाट आएका सझुाविरु कार्ायन्वर्न निुने ।  

१४.३. ननरीषण, सपुरीवेषणिाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनेछ ।  

क)   र्ोिना तथा कार्यििको अनुगिन गरी पटृठपोषर् गनयको िाधग अनुगिन 

तथा सुपररवेक्षर् सलिनत गठन गररनेछ ।  

ि)   र्स्तो सलिनत गठन गदाय उप प्रिुिको संर्ोिकत्विा तोककएको सदस्र्िरु 

सिावेर् गररनेछ । 

ग)   वडास्तरीर् र्ोिना तथा कार्यििको अनुगिनका िाधग वडास्तरीर् अनुगिन 

सलिनत गठन गररनेछ ।  

घ)  अनुगिन कार्यिाई व्र्वजस्थत गनय अनुगिन ननदेलर्का/ कार्यववधध तर्ार गररनेछ । 

ङ)   अनुगिन तथा सुपररवेक्षर् सलिनतिे सम्पादन गनुयपने कार्यिरू ननम्नानुसार 

रिेका छन–् 
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क)   वावषयक अनुगिन कार्य र्ोिना तर्ार गन े।  

ि)  अनुगिनको िाधग आवश्र्क सूचकिरुको ववकास गन े।  

ग)   कानूनिे तोके बिोजिि अनुगिन गरी प्रनतवेदन पेर् गन े। 

घ)  र्ोिनाको कार्ायन्वर्निा देखिएको सिस्र्ा तथा ननिायर् कार्यको 
गुर्स्तरको िाँच गन े।  

ङ)   र्ोिना कार्ायन्वर्निा देखिएका सिस्र्ा सिाधानको िधग आवश्र्क 

ननदेर्न हदने ।  

च)     वडा अनुगिन सलिनतको प्रनतवेदन प्राप्त गरी एकीकृत प्रनतवेदन तर्ार गने ।  

च)   कार्ायिर् र िातितका वडा र्ािा वा इकाइको आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािीको 
प्रभावकाररतावारे  ननर्लित रुपिा अनुगिन तथा िूलर्ाङ्कन गररनेछ ।  

छ)   आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािीको अनुगिन गदाय र्स हदग्दर्यनिा हदइएको 
फाराि प्रर्ोग गररनेछ ।  

ि)   अनुगिन प्रनतवेदन तर्ार गररनेछ । 

झ)  आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी कार्ायन्वर्नका किी कििोरी सिाधानको िाधग 

कार्यर्ोिना  तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

ञ)   कानूनि े तोकेको रकि भन्दा वढी िागत अनुिान भएको र्ोिना सम्पन्न 

भएको २ वषयलभर प्रभाव िूलर्ाङ्कन गररनेछ ।  

ट)   प्रभाव िूलर्ाङ्कन गदाय कानूनिे तोकेको ववधध र प्रकृर्ा पािना गररनेछ । 

ठ)   प्रभाव िूलर्ाङ्कन प्रनतवेदन तर्ार गरी सावयिननक गररनेछ ।  

ड)   प्रभाव िूलर्ाङ्कनबाट प्राप्त भएका सुझाव अनुसार बिेट तथा कार्यिि तिुयिा 
र कार्ायन्वर्निा सुधार गररनेछ ।  

१४.४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने मुख्य जजम्मेवारी अनुगमन मूल्याङ्कन सलमनतको 
हुनेछ ।  

१४.५. नगरपालिका प्रमुििे आफ्नो कायाािय तथा मातहतका वडा कायााियहरुको काम 

कारबाहीको अनुगमन गनेछ ।  
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१५ राजस्व तथा प्राप्त हुनु पने हहसावको वववरण  
१५.१. राजस्व सिंकिन  

१५.१.१. राजस्व सिंकिन सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ । 

क)   संववधान बिोजिि आफ्नो अधधकार क्षेर लभरको रािश्व उठाउने सम्बन्धी 
नीनत, कानून तथा कार्यर्ोिना तर्ार गररनेछ ।  

ि)   रािश्व सुधार कार्यर्ोिना तर्ार गदाय रािश्वसँग सम्बजन्धत सवै ववषर् र 

सम्भाव्र् क्षेर पहिचान गररनेछ ।  

ग)  आफ्नो कार्यक्षेर अन्तगयतको कर, दस्तुर तथा सेवा र्लुक कानूनद्वारा तोककए 

बिोजििको अधधकार प्रर्ोग गरी प्रभावकारी रुपिा असूि गररनेछ । 

घ)   आफ्नो कार्यक्षेर अन्तगयतको कर, दस्तुर तथा सेवा र्ुलक असूिी प्रभावकारी 
बनाउन प्रोत्सािन एवि ्दण्ड िररवानाको व्र्वस्था सिेत गररनेछ ।  

१५.१.२. राजस्व सिंकिन कायामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)   रािश्व उठाउने ववषर्िा नीनत,कानून तथा कार्यर्ोिना तर्ार निुने । 

ि)   अधधकार क्षेर बाहिर गई कर िगाउन सक्न े।  

ग)   रािश्व सुधार कार्यर्ोिना तर्ार गदाय रािश्वसँग सम्बजन्धत सम्पूर्य 
ववषर्वस्तु र सम्भाव्र् क्षेरिरू पहिचान िुन नसक्ने । 

घ)   क्षेराधधकार लभरका सम्भाव्र् कर असुिीका िाधग कानूनी प्रवन्ध नगररने ।  

ङ)   आधथयक ऐनिा तोककएका सबै कर नउठाउने ।  

च)   सवै करदाता करको दार्रािा नआउने ।  

छ)   दस्तुर तथा सेवा र्ुलकिरु सम्बजन्धत सेवाग्रािी/व्र्जक्तबाट नउठाइने । 

ि)   बाँडफाँट गनुयपनय रािस्व बाँडफाँट नगन े।  

झ)   करदाताको िगत नराखिने ।  

ञ)   प्रोत्सािन एवि ्दण्ड िररवानाको ब्र्वस्था व्र्विारिा िागू नगररने ।  

१५.१.३. राजस्व सिंकिन कायािाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनेछ ।  

क)   कर िगाउने, उठाउने वा करका दर पररवतयन गने कार्यिरु आधथयक ऐनिा 
व्र्वस्था गरेर िार गररनेछ ।  

ि)   रािश्व सुधार कार्यर्ोिना तिुयिा सम्बन्धी हदग्दर्यन, २०७६ को अधीनिा रिी 
रािश्व सुधारसम्बन्धी आफ्नो कार्यर्ोिना तर्ार गररनेछ ।  
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ग)   रािश्व सुधार कार्यर्ोिना तिुयिा सम्बन्धी हदग्दर्यन अनुसार रािश्वसँग 

सम्बजन्धत सवै ववषर्िरूको पहिचान गरी पदाधधकारी तथा िनप्रनतननधधिरू, 

वडा कार्ायिर्िरु र सरोकारवािािरुिाई सिभागी गराई रािश्व सुधार 

कार्यर्ोिना तिुयिा कार्यर्ािा गोटठी गररनेछ । 

घ)   व्र्ापक छिफि, अध्र्र्न एवि ् ववश्िेषर् गरी र्थाथय, वस्तुगत र 

कार्ायन्वर्न र्ोग्र् कार्यर्ोिना तर्ार गररनेछ । आफ्नो अधधकार क्षेर 

अन्तरगतका कर तथा सेवा र्ुलक कानून बिोजिि असूि गनयदेिार् बिोजिि 

गररनेछ ।  

१)   कर तथा गैरकरको प्रभावकारी पररचािनका िाधग आवश्र्क नीनतगत र 

कानूनी व्र्वस्था गररनेछ ।  

२)   प्रभावकारी रािस्व पररचािनका िाधग आवश्र्क िनर्जक्त, तथ्र्ाङ्क र 

सूचना प्रववधधको  उपर्ोग िाफय त कर प्रर्ासनिाई सुदृढ गररनेछ । 

३)   करदाता दताय र करदाता लर्क्षा अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

४)   प्रदान गररएका लसफाररस र असि भएको दस्तुर रकििाई सिर् 

सिर्िा रुिु गरी सेवाग्रािीबाट प्राप्त िुनपुने रकि सुननजश्चत गररनेछ ।  

५)  असूि भएको रािश्व कानून बिोजििको सिर् सीिा लभर रािश्व िातािा 
दाखििा गन ेब्र्वस्था लििाई सोको ननर्लित अनुगिन गररनेछ । 

६)   प्रचलित कानून बिोजिि प्रदेर् सरकारसँग बाँडफाँट गनुयपने रािस्व 

सिर्िै बाँडफाँट गररनेछ।  

 ७)   कानून बिोजिि कर वुझाउनु पने दानर्त्व भएका करदाताको िगत रािी 
प्रत्रे्क वषयअध्र्ावधधक गररनेछ । 

८)  सिर्िा कर वुझाउने करदातािाई छुट हदने र बढी कर बुझाउने 

करदातािाई प्रोत्सािन गनय कानूनी व्र्वस्था गररनेछ ।  

९)   कर वुझाउनु पन े दानर्त्व भएका करदातािे सिर्िा कर नबुझाएिा 
कानून बिोजिि दण्ड  िररवाना गरी असूि गने व्र्वस्था कडाइका साथ 

िागू गररनेछ ।  

१५.१.४. आफ्नो अधधकार षेर अन्तरगतका कर तथा सेवा िुल्क कानून बमोजजम असूि गने 
जजम्मेवारी राजस्व प्रिासन उपिािा प्रमुिको हुनेछ ।  

१५.१.५. स्थानीय राजस्व परामिा सलमनतिे अनुगमन गरी आवश्यक परामिा हर्दनेछ । 
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१५.२.  राजस्व िेिा प्रणािी  
१५.२.१. राजस्व िेिा प्रणािी सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)   रािस्व िेिा तोककएको ढाँचािा रािी अद्र्ावधधक गररनेछ । 

ि)   आधथयक प्रर्ासन र्ािािे रािश्वका भौचर ननर्लित रुपिा लभडान गरी तोककए 

बिोजिि हिसाव लभडान वववरर् तर्ार गररनेछ ।  

१५.२.२. राजस्व िेिा प्रणािी सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्न ेरे्दखिन्छ  

क)   सवै प्रकारको रािस्व रकि सिर्िा नै िम्िा निुने । 

ि)   वक्र्ौता करको िगत नराखिने,  

ग)   नगदै रािस्व लिएको अवस्थािा रलसद उपिब्ध नगराउने ।  

घ)   रलसद ननर्न्रर् िाता नराखिने ।  

ङ)   रािश्वका भौचर ननर्लित रुपिा लभडान नगररने । 

च)   तोककएको हिसाव लभडान वववरर् तर्ार नगररने । 

१५.२.३. राजस्व िेिा प्रणािी सम्वन्धी कायािाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु 

अविम्बन गररनेछ । 

क)  रािश्व आम्दानी ििािेिा ननर्न्रक कार्ायिर्बाट तोककएको एकीकृत आधथयक 

सड्केत, वगीकरर् तथा ब्र्ाख्र्ा अनुरूप रािश्व र्ीषयक छुट्र्ाई आम्दानी 
बाँधधनेछ ।  

ि)   रािश्वको स्रेस्ता राख्दा ििािेिा परीक्षकको कार्ायिर्बाट स्वीकृत 

ि.िे.प.फाराििरु प्रर्ोगिा लर्ाइनेछ । 

ग)   सूचना प्रववधधिा आधाररत रािस्व प्रर्ािी अविम्वन गररनेछ । 

घ)   रािश्व प्रर्ासन उपर्ािा प्रििुिे रािश्व रकि बैंक स्टेट्िेण्टसँग लभडाई 

अद्र्ावधधक गने र सोको व्र्वजस्थत अलभिेि राखु्नपनेछ । 

ङ)   रािस्व असुिी गदाय तोककएको रकि नगद रलसद हदई बुखझलिने र सिर् लभर 

बैक दाखििा गन े। नगदी रलसदको िाधग रलसद ननर्न्रर् िाता राखिनेछ ।  

च)   तोककएको रकि भन्दा वढी रकिको कर तथा र्ुलक बैंक दाखििा गरी भौचर 

पेर् गनय िगाइनेछ । 

छ)   तोककएको सिर्सीिा भन्दा पछी कर, गैरकर, र्ुलक असूि िँुदा कानून 

बिोजिि िररवाना र थप  दस्तुर सिेत असुि गररनेछ । 

 ि)   प्राप्त रािस्व रकि बैङ्किा िोलिएको रािश्व िातािा िम्िा गररनेछ ।  
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झ)   रािस्वको िगत राख्दा असूि गनयपन,े असूि भएको र उठ्न बाँकी कर तथा 
अन्र् आर् रकििुिाई िगत रािी रािश्व आम्दानीको िगत तथा असूिी 
प्रनतवेदन (ि.िे.प.फा. नं .११३) तर्ार गररनेछ ।  

ञ)   रािश्वको िेिा राख्न े र िगत तर्ार गन े प्रर्ोिनको िाधग स्थानीर् तिको 
िाधग तोककएको सफ्टवेर्र प्रर्ोग गररनेछ ।  

ट)   दाखििा भएका भौचरिरु र बैंक स्टेटिेण्ट ननर्लित रुपिा लभडान गरी 
रािश्वको वैक हिसाव लििान वववरर् (ि.िे.प.फा.नं . १०९)  तर्ार गररनेछ ।  

ठ)   रािश्वको बैक हिसाव र कार्ायिर्को से्रस्ता हिसाव फरक पनय गएिा फरक 

पनायको कारर् िोिी िालसक रुपिा बैंक हिसाव लििान वववरर् तर्ार गररनेछ । 

१५.२.४. राजस्व िेिा प्रणािी सम्वन्धी कायािाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य जजम्मेवारी 
आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

१५.२.५.   राजस्व िेिा प्रणािी सम्वन्धी कायाको अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय अधधकृति ेगनेछ । 

१५.३. ऋण प्राप्ती  
१५.३.१. ऋण प्राप्ती सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ । 

क)   स्थानीर् तििे ऋर् लिदंा कानूनिे तोके को प्रकिर्ा अविम्वन गररनेछ । 

१५.३.२. ऋण प्राप्ती सिंर्दभा मा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्न ेरे्दखिन्छ  

क)   कििोर प्रनतफि िुने आर्ोिनाको िाधग ऋर् लिने ।  

ि)   ऋर् प्राजप्तका र्तयिरु पािना नगररने  
१५.३.३. ऋण प्राप्ती कायािाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनेछ । 

क)   संभाव्र्ता अध्र्र्न सम्पन्न भएका आधथयक रुपिे संभाव्र् उच्च प्रनतफि 

प्राप्त िुने आर्ोिनािा पर्ायप्त पूवयतर्ारी गरी ऋर् लिइनेछ ।  

ि)     ऋर् भुक्तानी तालिका अनुरुप सिर्िै ऋर्को साँवा ब्र्ाि भुक्तानी गररनेछ ।  

ग)  आर्ोिना पहिचान तथा कार्ायन्वर्नको प्राववधधक क्षिता ववकासिा िोड 

हदइनेछ । 

घ)   ऋर् लिनु अगावै आर्ोिना सञ्चािन र व्र्वस्थापन सम्बन्धी ववधध तर् 

गररनेछ । 
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१५.३.४. कायााियिे प्राप्त गन ेऋणको अलभिेि राख्नेर प्रनतवेर्दन गन ेमुख्य जजम्मेवारी 
आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ । 

१५.३.५.  कायााियिे प्राप्त गने ऋणको अलभिेि राख्नेर प्रनतवेर्दन गने कायाको अनुगमन 

प्रमुिप्रिासकीय अधधकृति ेगनेछ । 

१५.४. प्राप्त गनुापने हहसाव  

१५.४.१. प्राप्त गनुापने हहसाव सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

 क)   प्राप्त गनुयपने हिसावको िेिा तोककएबिोजिि ब्र्वजस्थत रुपिा रािी 
असुिीको िाधग ननर्लितरुपिा कारवािी गररनेछ । 

१५.४.२. प्राप्त गनुापने हहसाव सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)   प्राप्त गनुयपने हिसावको िेिा अध्र्ावधधक नराखिने ।  

ि)   प्राप्त गनुयपने रकि असुिीको िाधग कारवािी नगररने । 

१५.४.३. प्राप्त गनुापने हहसाव प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनेछ । 

क)   िगत कार्ि िु ने रािश्व बािेक प्राप्त गनुयपने सवै प्रकारको हिसाविाई प्राप्त 

गनुयपने हिसावको रुपिा िेिाङ्कन गररनेछ ।  

ि)   प्राप्त गनुयपने हिसाविा कार्ायिर्िे लिन बाँकी रकििरु र कारवािी गरी असूि 

गनुयपने कर दस्तुर िररवाना िगार्त अन्र् प्रकारको रकििरु सिावेर् गरी 
असूिीको िाधग ननर्लित रुपिा कारवािी गररनेछ । 

१५.४.४. कायााियिे िररर्द कानून र प्रचलित कानून बमोजजम असूि गनुापने हजााना, 
षनतपूनता, जफत, र्दण्ड, जररवाना आहर्द रकमको ननधाारण गरी सोको व्यवजस्थत 

अलभिेि रािी समयमा नै असुिीको कारवाही गन े मुख्य जजम्मेवारी राजस्व 

प्रिासन उपिािा प्रमुिको हुनेछ । 

१५.४. ५. प्राप्त गनुापने हहसाव प्राप्त भए नभएको अनुगमन गन े जजम्मेवारी प्रमुि 

प्रिासकीय अधधकृत र राजस्व परामिा सलमनतको हुनेछ । 

१५.५.  राजश्व सम्बन्धी प्रनतवेर्दन  

१५.५.१. राजश्व सम्बन्धी प्रनतवेर्दन सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)   रािश्व कारोवारको िालसक प्रनतवेदन र वावषयक प्रनतवेदन तर्ार गरी 
कार्यपालिका सिक्ष पेर् गररनेछ ।  
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१५.५.२. राजश्व सम्बन्धी प्रनतवेर्दन सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्न ेरे्दखिन्छ । 

 क) रािश्वको िालसक प्रनतवेदन तथा वावषयक प्रनतवेदन तोककए बिोजििको ढाँचािा 
तर्ार नगररने । 

ि)   तोककएको सिर्लभर सम्बजन्धत ननकार्िा नपठाइने ।  

 

१५.५.३. राजश्व सम्बन्धी प्रनतवेर्दन कायािाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु 

अविम्बन गररनेछ।  

 क)  कार्ायिर्िे रािस्वको बैङ्क हिसाब लििान गरी वावषयक तथा िालसक वववरर् 

अथायत रािश्वको  आधथयक वववरर् फाँटवारी (ि.िे.प.फा.नं . ११०)  तर्ार गरी 
तोककएको सिर्लभर सम्बजन्धत  ननकार्िा पेर् गररनेछ । 

 ि)  िगती रािश्वको िकिा रािश्व आम्दानीको िगत तथा असुिी प्रनतवेदन 

(ि.िे.प.फा. नं.११३) तर्ार गरी तोककएको सिर्लभर सम्बजन्धत सम्बजन्धत 

िन्रािर्/ननकार्िा पेर् गररनेछ ।  

ग)  प्रत्रे्क आधथयक वषय सिाप्त भएको पैंतीस हदन लभर रािस्वको वावषयक आधथयक 

वववरर् रप्रनतवेदनिरु तर्ार गररनेछ । 

घ)  रािश्वको प्रनतवेदन तर्ार गनयको िाधग तोककएको ववद्रु्तीर् ववधधिा आधाररत 

प्रर्ािीकोप्रर्ोग गररनेछ । 

१५.५.४. राजस्व सम्बन्धी वववरण एवम ् प्रनतवेर्दन तयार गन े मुख्य जजम्मेवारी आधथाक 

प्रिासन िािा प्रमुि र त्यसमा सहयोग गने राजस्व प्रिासन उपिािा प्रमुिको 
कताव्य हुनेछ ।  

१५.५.५. राजस्व सम्बन्धी वववरण एवम ् प्रनतवेर्दन तयार गने कायाको अनुगमन प्रमुि 

प्रिासकीय अधधकृतको हुनेछ ।  

१६ बजेट तथा कायािम तजुामा, स्वीकृनत, ननकासा र रकमान्तर ननयन्रण 
१६.१. बजेट तथा कायािम तजुामा  
१६.१.१. बजेट तथा कायािम तजुामा सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)   वावषयक विेट तथा कार्यिि तर्ार गदाय आवधधक र्ोिनाको िक्ष्र्, उद्देश्र्, 

नीनत र रर्नीनत एवि संघीर् तथा प्रादेलर्क नीनत तथा कार्यििसँग िेििाने 
गरी तर्ार पाररनेछ ।  

ि)   र्ोिना तथा कार्यिि तिुयिा गदाय प्रनतफििाई सुननजश्चत गररनेछ ।  
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ग)   र्ोिना छनौट,कार्ायन्वर्न र अनुगिन तथा िूलर्ाङ्कनिा िनसिभाधगता 
सुननजश्चत गररनेछ । 

घ)   र्ोिना तिुयिा गदाय आवधधक र्ोिना, िध्र्िकािीन िचय संरचना र वावषयक 

बिेटबीच उधचत ताििेि र सिन्वर् कार्ि गररनेछ ।  

ङ)   आवधधक र्ोिना तिुयिा गदाय र्थासम्भव स्थानगत र्ोिना तिुयिा गररनेछ । 

च)  स्थानीर् वावषयक बिेट तथा कार्यिि तिुयिाका चरर् र कार्यववधधिरु पूरा गरी 
वावषयक बिेट तथा कार्यिि तिुयिा गररनेछ । वावषयक बिेट तर्ार गदाय 
सम्भाव्र् सवै आन्तररक र वाह्र्  स्रोतको अनुिान गररनेछ ।  

छ)   बैदेलर्क सिार्ताको प्राजप्तिा तोककएको कार्यववधध पािना गररनेछ ।  

ि)   बिेट तथा कार्यिि तिुयिा गरी तोककएको सिर् सीिा लभरै नगरसभाबाट 

पाररत गररनेछ ।  

१६.१.२. बजेट तथा कायािम तजुामा सन्र्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्नेरे्दखिन्छ । 

क)   आवधधक र्ोिना नै तिुयिा निुने । 

ि)   आवधधक र्ोिना र सङ्घीर् सरकारको पञ्चववषयर् र्ोिना तथा प्रदेर् 

आवधधक र्ोिनाबीच ताििेि निुने । 

 ग)   र्ोिना तथा कार्यिि छनौट गदाय िागत िाभ ववश्िेषर् नगररन े। 

घ)   र्ोिना तथा बिेट तिुयिा िागयदर्यनका प्रकिर्ा र आधारिरु उलिङ्घन िुने । 

 ङ)   र्ोिना कार्ायन्वर्निा उपभोक्ताको सिभाधगता न्रू्न िुने । वावषयक बिेट तथा 
कार्यिि सङ्घीर् तथा प्रादेलर्क नीनत तथा कार्यििसँग ताििेि निुने ।  

च)   र्ोिनाको छनौट, कार्ायन्वर्न र अनुगिन तथा िूलर्ाङ्कनिा िनताको िाग 

र  आवश्र्कता बिोजिि निुने  

 छ)   िध्र्िकािीन िचय संरचना तर्ार नगररन े।  

ि)   िध्र्िकािीन िचय संरचना र वावषयक बिेट बीच ताििेि निुने । 

झ)   स्थानगत ववर्ेषतािा आधाररत (Spatial) आवधधक र्ोिना तिुयिा नगररने ।  

ञ)   वावषयक बिेट तथा कार्यिि तिुयिाको चरर्िरु औपचाररकतािा िार सीलित 

गररन े। 

ट)   टोि/वस्तीस्तरिा बिेट तिुयिाको िाधग छिफि नगररने ।  

ठ)   तथ्र्गत भन्दा ब्र्जक्तगत प्रभाविा प्राथलिकता ननधायरर् गररन े। 

ड)   सवै प्रकारको बैदेलर्क सिार्ता वावषयक बिेटिा सिावेर् नगररन े। 
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ढ)  बिेट तथा कार्यिि तोकेको सिर् सीिा लभर परे् गरी पाररत नगररन े। 

१६.१.३. बजेट तथा कायािम तजुामा कायािाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु 

अविम्बन गररनेछ ।  

क)   प्रचलित कानून अनुसार स्थानीर् ववकासको िधग आवधधक, वावषयक, 

रर्नीनतक, ववषर्/ क्षेरगत िध्र्िकािीन तथा दीघयकािीन ववकास र्ोिना 
तर्ार गररनेछ ।  

ि)  आवधधक र्ोिनािाई िध्र्िकािीन िचय संरचना तर्ार गरी वावषयक बिेट 

तथा कार्यिि िाफय त कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

ग)   आवधधक र्ोिना र वावषयक बिेट तथा कार्यिि तिुयिा गदाय सङ्घीर् सरकारको 
पञ्चववषयर् र्ोिना तथा प्रदेर् सरकारको आवधधक र्ोिना र नीनत तथा 
कार्यििसँग ताििेि िुने गरी गररनेछ ।  

घ)  ववकास र्ोिनाको बिेट प्रस्ताव गदाय आर्ोिनाको सम्भाब्र्ता अध्र्र्न 

प्रनतवेदनको गुर्स्तर पररक्षर्को प्रबन्ध गने तथा िागत अनुिान भई 

आधथयक, प्राववधधक तथा वातावरर्ीर् आधारिा उपरु्क्त तथा िाभ-िागतको 
आधारिा प्राथलिकीकरर् गरी  प्रनतफििुिी आर्ोिना छनौट गररनेछ ।  

ङ)  ववकास र्ोिना प्रस्ताव गदाय आधथयक ववकास तथा गररबी ननवारर्िा र्ोगदान 

गन,े उत्पादनिूिक तथा नछटो प्रनतफि प्राप्त िुने, िनताको िीवनस्तर र 

रोिगारी बढने, अधधक स्थानीर् सिभाधगता रिने, कि िागत भएको र 

स्थानीर् स्रोत साधनको पररचािन िुने िस्ता र्ोिना छनौटका आधारिरु 

पािना गररनेछ ।  

च)   ठूिा आर्ोिनाको बिेट सिावेर् गदाय सोको हदगो कार्ायन्वर्न तथा सङ्घीर् र 

प्रदेर् र्ोिनासँग सिन्वर् कार्ि गररनेछ ।  

छ)    आर्ोिना बैंकिा सिावेर् भएका आर्ोिनािाई छनौटिा प्राथलिकता हदइनेछ ।  

ि)  आर्ोिनाको छनौट गदाय िनताको िाग र आवश्र्कताको आधारिा गररनेछ ।  

झ)  आर्ोिनाको छनौट गदाय वस्ती, टोि र सिदुार्िा छिफि गन े ब्र्वस्था 
लििाइनेछ ।  

ञ)  र्ोिना तिुयिा र कार्ायन्वर्न गदाय प्रचलित कानून बिोजिि नागररक 

सिभाधगतािाई सुननजश्चत गररनेछ ।  

ट)   नागररक सिभाधगता वढी िुने आर्ोिना छनोटिा प्राथलिकता हदइनेछ ।  
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ठ)   छनौट भएका आर्ोिनािरु कार्ायन्वर्न िु ने वषय सहितको कार्यर्ोिना 
आवधधक र्ोिनािा सिावेर् गररनेछ ।  

ड)   स्रोत अनुिान तथा बिेट सीिा ननधायरर् सलिनतिे आन्तररक आर्, संघ तथा 
प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त िुने अनुदान, रािश्व बाँडफाँट, रोर्लटी, िनसिभाधगता 
तथा ऋर् सहित कूि स्रोतको अनुिान गररनेछ ।  

ढ)   कुि स्रोत अनुिानको आधारिाववषर् क्षेरगत बिेट सीिा तथा िागयदर्यन 

तर्ार गरी ववषर्गत र्ािा र वडा कार्ायिर्िाई उपिब्ध गराइनेछ । 

र्)   बिेट तथा कार्यिि तिुयिाका चरर्िरु अननवार्य पािना गररनेछ । 

त)  प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतिे बिेट सीिा, िागयदर्यन तथा आर्ोिना 
प्राथलिकताका आधारिरू वैर्ाि १५ गतेलभर बबषर्गत र्ािा तथा वडा 
सलिनतिाई उपिब्ध गराइनेछ ।  

थ)   टोि वस्ती स्तरीर् र्ोिनाको िाग सङ्किन गदाय अधधकति िनसिभाधगता 
कार्ि िुने गरी स्थानीर् तिका सरोकारवािािरुिाई सिभागी गराइनेछ ।  

द)   बैदेलर्क सिर्ोग पररचािन गदाय अन्तराजटिर् ववकास सिार्ता पररचािन नीनत, 

२०७६ तथा प्रचलित कानूनिे तोके को प्राथलिकता प्राप्त क्षेरिा िार गररनेछ ।  

ध)   वैदेलर्क सिार्ता प्राप्त गदाय प्रचलित कानून बिोजिि नेपाि सरकारको पूवय 
स्वीकृनत लिइनेछ ।  

न)   प्राप्त िुने सवै प्रकारका बैदेलर्क सिार्तािाई अननवार्य रुपिा बिेट तथा 
कार्यिििा सिावेर् गररनेछ ।  

प)   र्ोिना तिुयिाका चरर्िरु पूरा गरी बिेट तथा कार्यिि चािु आधथयक वषयको 
असार १० गत ेलभर सभािा प्रस्तुत गररनेछ ।  

फ)   वावषयक बिेट तथा कार्यिि नगरसभािा पर्ायप्त छिफिको व्र्वस्था लििाइनेछ ।  

ब)   वावषयक बिेट तथा कार्यिि नगरसभाबाट असार िसान्तलभर अननवार्य रुपिा 
पाररत गररनेछ ।  

१६.१.४. बजेट तथा कायािम तजुामा गन े मुख्य जजम्मेवारी बजेट तथा कायािम तजुामा 
सलमनतको हुनेछ ।  

१६.१.५.  बजेट तथा कायािम तजुामा कायाको अनुगमन कायापालिकाबाट हुनेछ ।  
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१६.२.  अजख्तयारी, ननकासा रकमान्तर  

१६.२. १. अजख्तयारी, ननकासा रकमान्तर सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ  

क)   विेट स्वीकृत भए पनछ अजख्तर्ारी हदने र ननकासा हदने कार्य गररनेछ ।  

ि)  आधथयक वषयको अन्त्र्िा िचय िुन नसकी बाँकी रिेको रकि स्थानीर् सजञ्चत 

कोषिा कफताय दाखििा गररनेछ ।  

ग)   विेट रकिान्तर गन ेकार्य प्रचलित कानूनद्वारा तोककएको प्रकिर्ा र रकिगत 

सीिा लभर रिी गररनेछ । 

१६.२. २. अजख्तयारी, ननकासा रकमान्तर सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ । 

क)  स्वीकृत बिेट बिोजिि अजख्तर्ारी नहदने ।  

ि)   आधथयक बषयको अन्त्र्िा बाँकी रिेको रकि स्थानीर् सजञ्चत कोषिा सिर्ि ै

कफताय दाखििा नगररन े।  

ग)  आधथयक बषयको अन्त्र्िा बाँकी रिेको सवै रकि अजख्तर्ारी हददंा तोककएको 
सिर् र प्रकिर्ाको पािना नगररने । 

घ)   विेट रकिान्तर गदाय तोककएको कार्यववधध र सीिा पािना नगररन े।  

१६.२.३. अजख्तयारी, ननकासा रकमान्तर कायािाई प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु 

अविम्बन गररनेछ ।  

क)  एउटा आर्ोिनािा स्वीकृत भएको बिेट अको आर्ोिनािा िचय गररन ेछैन ।  

ि)  सभाबाट बिेट स्वीकृत भएको सात हदनलभर प्रिुििे प्रिुि प्रर्ासकीर् 

अधधकृतिाई बिेट िचय गन ेअजख्तर्ारी प्रदान गररनेछ ।  

ग)  प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतिे १५ हदनलभर सम्वजन्धत र्ािा वा र्ािा प्रिुि र 

वडा सधचविाई बिेट िचय गने अजख्तर्ारी हदनेछ । 

घ)   आधथयक वषयको अन्त्र्िा िचय िुन नसकी बाँकी रिेको सवै रकि प्रचलित ऐन अनुसार 

तोककएको प्रकिर्ा अपनाई स्थानीर् सजञ्चत कोषिा कफताय दाखििा गररनेछ ।  

ङ)   सजञ्चत कोषिा कफताय दाखििा गरेको िानकारी सम्वजन्धत कोष तथा िेिा 
ननर्न्रक कार्ायिर् सिेतिाई हदइनेछ ।  

च)   ननर्त वस रकि कफताय नगने वा अन्र्र सारेको अवस्थािा जिम्िेवार 

अधधकारी वा  कियचारीिाई कानून बिोजिि कारवािी गररनेछ ।  

छ)   अधधकार प्राप्त आधधकारीिे कोषको जस्थनत िेरी आवश्र्क कार्यको िाधग िार 

विेट रकिान्तर स्वीकृत गनेछ ।  
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ि)   चािु र्ीषयकबाट पँिूीगतिा र पँिूीगतबाट पँिूीगत र्ीषयकिा िार रकिान्तर 

गनय स्वीकृनत हदइनेछ ।  

झ)   रकिान्तर गदाय िुन र्ीषयकिा रकिान्तर गररने िो सो र्ीषयकिा २५ 

प्रनतर्तसम्ि थप गनय सककने छ । 

१६.२.४. अजख्तयारी, ननकासा रकमान्तर सम्बन्धी समन्वय गनेमुख्य जजम्मेवारी प्रमुि 

प्रिासकीय अधधकृतको हुनेछ । 

१६.२. ५. अजख्तयारी, ननकासा रकमान्तर सम्बन्धमा अनुगमन कायापालिकाबाट हुनेछ ।  

 

१७ बजेट िचा तथा पेश्कीको ननयन्रण  
१७.१. बजेट िचा ब्यवस्थापन  
१७.१.१. बजेट िचा ब्यवस्थापन सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

 क)  स्वीकृत बिेट िचय गदाय ननर्लितता,लितव्र्नर्ता, कार्यदक्षता, प्रभावकाररता 
कार्ि गररनेछ । 

ि)   अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट िार िचय गन ेआदेर् हदने वा िचय स्वीकृत गन े

व्र्वस्था गररनेछ ।  

ग)  िचय गने तोककएको कार्यववधध र प्रकिर्ा पािना भएको सुननजश्चत गरेर िार 

िचय गररनेछ ।  

घ)  पूवायधार ववकास र्ोिनािा भएको िचय िेख्दा तोककएको ननिायर् सम्वन्धी 
कार्यववधध पूरा गररनेछ । 

ङ)  र्ोिना र कार्यििको िचय गदाय सिार्ता सम्झौता बिोजिि ग्राह्र् िचय िार 

िचय गररनेछ ।  

च)  तालिि, गोटठी िस्ता कार्यिि सञ्चािन िचय गदाय िागत अनुिान एवि ्

तालिि कार्यििको प्रनतवेदन प्राप्त गररनेछ । 

छ)  िचय िेख्दा ननर्िानुसार िाग्ने आर्कर, िूलर् अलभवदृ्वव कर,धरौटी तथा 
पेश्की कट्टी गररनेछ।  

१७.१. २.बजेट िचा ब्यवस्थापन सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्न ेरे्दखिन्छ ।  

क)  प्रचलित कानून पूर्य रुपिा पािना निुने ।  

ि)   अनावश्र्क क्षेर तथा कार्यिा िचय िुने ।  

ग)  सिर् र िागत बढी िपत िुने ।  
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घ)  बिेट अनुर्ासनिा किी कििोरीिरु देखिने ।  

ङ)   अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट आदेर् नभई िचय गररने ।  

च)  स्वीकृत वावषयक कार्यिि र बिेटको पररधधभन्दा बाहिर िचय गररने । 

छ)  स्वीकृत ऐन, ननर्ि, ननदेलर्का/कार्यववधध, िापदण्ड तथा नम्सयको पािना 
नगरी िचय गररने ।  

च)  र्ोिनाको सभे, डडिाइन, िागत अनुिान िस्ता प्रारजम्भक तर्ारी पूरा नगररने ।  

झ)  िररद सम्वन्धी कार्यवािी र प्रकिर्ािरु पूरा नगररने ।  

ञ)  तालिि/गोटठी सम्वन्धी कार्यिि गदाय िागत अनुिान तर्ार गरी स्वीकृनत 

नगराइने ।  

ट)  तालिि कार्यििको प्रनतवेदन र प्रभावकाररता िूलर्ाङ्कन नगररने । 

ठ)  सम्झौता प्रनतकूि कार्य वा किर्ाकिापिा िचय गररने ।  

ड)  कानूनतः अननवार्य दानर्त्व कट्टी नगरी भुक्तानी िुने ।  

ढ)  धरौटी र पेश्की वववरर् अध्र्ावधधक नगरी भुक्तानी िुने । 
१७.१.३. बजेट िचा ब्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनेछ ।  

क)   प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृति ेबिेट िचय गदाय प्रचलित कानूनी व्र्वस्था पािना 
गराउनेछ ।  

ि)   प्राववधधक तथा प्रर्ासननक कियचारीिाई िररद व्र्वस्थापन तथा आधथयक 

प्रर्ासन सम्बन्धी बबषर्िा क्षिता ववकास गन ेगराउइनेछ ।  

ग)   िचयका िापदण्ड, कार्यिि/र्ोिना सञ्चािन ननदेलर्का/कार्यववधध ननिायर् र 

कार्ायन्वर्न गन ेगराइनेछ ।  

घ)   प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृति ेप्रचलित आधथयक कार्यववधध ऐन ननर्ि अनुसार 

आफै वाअधधकारी तोकी ननिबाट िचय गन ेवा िचयको आदेर् हदने ब्र्वस्था 
लििाइनेछ ।  

ङ)  प्रचलित कानून अनुसार पेर् भए नभएको एककन गरी ननम्न अवस्थािा िचय 
स्वीकृत गररनेछ  

१)  स्वीकृत बिेट तथा िचयर्ीषयकलभर रिी िचय गरेको,  
२)   र्ोिना स्वीकृत भएको,  
३)  िचय गनय ननकासा फुकुवा भएको,  
४)  वैदेलर्क स्रोतबाट िचय व्र्िोने भएिा स्रोत फुकुवा भएको 
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१७.१.३.१. अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट ननम्नानुसार िचा गररनेछ । 

 क)  स्वीकृत बिेट, कार्यिि र उपिब्ध स्रोतको आधारिा अधधकार प्राप्त 

अधधकारीबाट िचय स्वीकृत गररनेछ ।  

 ि)   िचयिा एकरुपता र लितव्र्नर्ता लर्ाउन िचय सम्वन्धी िापदण्ड वा ननदेलर्का 
ननिायर् गरीसोको पािना गररनेछ ।  

ग)   लर्क्षा, स्वास्थ्र्, कृवष िस्ता क्षेरगत कार्यिि सम्वन्धी िचय गदाय स्वीकृत 

िागयदर्यन, कार्यववधध एवि ्र्तयिरु पािना भएको सुननजश्चत गररनेछ ।  

घ)   िचयको कागिात र कारोवार पुटटी भएको आधार र आवश्र्क बबि भरपाई पेर् 

गनय  िगाइनेछ  

ङ)   ववकास र्ोिना सम्वन्धी िचय गदाय र्ोिनाको सभे, डडिाइन, िागत अनुिान 

तथा कार्यिि तर्ार एवि ्स्वीकृत भएको सुननजश्चत गनय चेकलिटट तर्ार गरी 
रुि ुगन ेव्र्वस्था गररनेछ । 

च)   स्वीकृत कार्यिि अनुसार सिर्िै कार्यसम्पादन र िािसािानको प्राप्तीका 
िाधग िररद सम्बन्धी प्राववधधक एवि ्प्रर्ासननक प्रकिर्ा पूरा गररनेछ ।  

छ)   स्थानीर् पूवायधार ननिायर् र िियत सम्वन्धी ववि भुक्तानी गदाय सम्वजन्धत 

वडा कार्ायिर् र िाभग्रािी तथा उपभोक्ताबाट अननवार्य रुपिा लसफाररस 

गनुयपने व्र्वस्था लििाइनेछ ।  

ि)   िागत साझेदारीिा कार्ायन्वर्न गररएका र्ोिनािरुको सम्वन्धिा सम्झौता 
बिोजिि सम्वजन्धत िाभग्रािी, उपभोक्ता सलिनत वा स्थानीर् संस्थाको 
र्ोगदानको सुननजश्चतता गररनेछ ।  

झ)  िागत साझेदारी ब्र्िोररएको श्रिदान वा र्ोगदान रकिको िचय गर्ना गने 

ब्र्वस्था गररनेछ ।  

ञ)   तालिि कार्यििको िागत अनुिान तर्ार गदाय कार्यिि सञ्चािन सम्वन्धी 
नम्सय र िापदण्डको आधारिा िचय गन ेव्र्वस्था गररनेछ ।  

ट)   तालिि, गोटठी सञ्चािन गदाय कार्यििको प्रस्ताव र िागत अनुिान तर्ार 

गरीअधधकार प्राप्त अधधकारीबाट स्वीकृत गराइनेछ ।  

ठ)   स्वीकृत प्रस्ताव र िागत अनुिान अनुसार कार्य सम्पन्न गरी पेर् भएको 
प्रनतवेदनको आधारिा रकि भुक्तानी गररनेछ ।  
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ड)  तालिि कार्यििका सिभागीबाट पटृठपोषर् प्राप्त गरी आवश्र्कता अनुसार 

सिीक्षाको व्र्वस्था गररनेछ ।  

ढ)  वैदेलर्क सिार्ता अन्तगयत सञ्चालित कार्यििको िचय गदाय दात ृ संस्थाको 
सम्झौता बिोजिि िचय ब्र्िोने िचय र्ीषयक वा किर्ाकिापिा िार गररनेछ ।  

र्)   आधथयक तथा सम्बजन्धत कियचारीको िाधग आर्ोिना िेिा सम्बन्धी ज्ञान, 

लसप तथा क्षिता बबकास गररनेछ । 

त)   सम्झौता बिोजिि िचयको र्ीषयक (क्र्ाटोगोरी)  लििाई िचय ििेाड्कन गरे 

नगरेको एककन गररनेछ ।  

थ)   िचयको सोधभनाय िाग गन े कार्यिा सिर्ोगी िुने आधथयक र अन्र् वववरर् 

सिर्िा तर्ार गररनेछ ।  

१७.१.३.२. अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट ननम्नानुसार िचा स्वीकृत गनेेः  
क)   ववि भुक्तानी गदाय प्रचलित कानूनिे तोकेको आर्कर, िूलर् अलभवदृ्धध कर, 

धरौटी कट्टी गरेर िार भुक्तानी हदने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

ि)   पेश्की बाँकी भए सम्झौता अनुसार कट्टी गरेर िार भुक्तानी हदइनेछ ।  

ग)   कट्टी गररएको आर्कर रकि सिर्िै बैंक दाखििा गररनेछ ।  

घ)   आर्कर कट्टी गररएको कियचारी, व्र्जक्त वा संस्थाको नाि नािेसी सहितको वववरर् र 

िूलर् अलभबदृ्धध कर भुक्तानी हदएको नाि नािेसी सहितको वववरर् आन्तररक रािश्व 

कार्ायिर्िा पठाइनेछ ।  

ङ)   ववि वविक पेर् गरेर िार भुक्तानी हदइनेछ ।  

१७.१.४. बजेट िचा ब्यवस्थापनको मुख्य जजम्मेवारी आधथाक प्रिासन िािा प्रमुि र प्रमुि 

प्रिासकीय अधधकृतको हुनेछ ।  

१७.१. ५. बजेट िचा ब्यवस्थापनको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 

१८ पेश्की ब्यवस्थापन  
१८.१. पेश्की ब्यवस्थापन सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ  

क)  अधधकार प्राप्त अधधकारीिे स्वीकृत कािको ननजम्त आवश्र्क रकि िार पेश्की 
हदइनेछ ।  

ि)  दैननक तथा भ्रिर् भत्ता, िािसािान िररद र ठेक्का प्रर्ोिनकोिाधग पेश्की 
हददंा कानूनी  प्रकिर्ािरु पूरा गररनेछ ।  

ग)  कानून बिोजिि अधधकार प्राप्त अधधकारीिे पेश्की फर्छयर्ौट गन ेगराइनेछ ।  
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घ)  जिम्िेवार अधधकारीिे पेश्की फर्छयर्ौट कार्य सिर्िा नगरेिा ऐन ननर्ि 

बिोजिि कारवािी गररनेछ ।  

१८.२. पेश्की ब्यवस्थापन सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ । 

क)   पेश्की नहदए िुनेिा पनन पेश्की हदने ।  

ि)   पुरानो पेश्की बाँकी रिे तापनन नर्ाँ पेश्की हदने ।  

ग)  पेश्कीको िगत कार्ि नगररने ।  

घ)  पेश्की फर्छयर्ौट तोककएको सिर् लभर नगररन े।  

ङ)   िािसािान िररदको िाधग आवश्र्क भन्दा बढी पेश्की हदने ।  

च)   िररद सम्झौता अनुसार बैङ्क ग्र्ारेण्टी प्राप्त नगरी पेश्की भुक्तानी िुने ।  

छ)   ठेक्का अवधध भरको बैंक ग्र्ारेण्टी निुने । 

ि )  आवश्र्क र पूर्य कागिात नभई पेश्की फर्छयर्ौटको िाधग पेर् िुने । 

झ)   तोककएको म्र्ाद लभर पेश्की फर्छयर्ौट निुने ।  

ञ)   पेश्की लिएको प्रर्ोिन भन्दा फरक प्रर्ोिनिा िचय देिाई फर्छयर्ौट िुने । 

ट)   पेश्की फर्छयर्ौट कार्य प्राथलिकतािा नपन े।  

१८.३. पेश्की िचा ब्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनेछ । 

पेश्कीमा ननम्न ननयन्रणको उपाय अपनाइनेछ  

क)   पेश्की सम्बन्धी काि, प्रर्ोिन र चाहिने रकि र वववरर् िुिाई आवश्र्क 

रकि िार पेश्की  हदइनेछ ।  

ि)   पेश्की िाग गनेको पुरानो पेश्की बाँकी रिे नरिेको िाँच गने र पुरानो पेश्की फर्छयर्ौट भई  

नसके को अवस्था भए सो पेश्की फर्छयर्ौट गराई िार नर्ाँ पेश्की हदइनेछ ।  

ग)   कियचारी बािेकको िकिा पेश्की लिने व्र्जक्तको तीन पुस्ते, स्थार्ी र अस्थार्ी 
ठेगाना प्रटट िेिी पेश्की हदइनेछ ।  

घ)   पेश्की िातािा पेश्कीको िगत कार्ि गरी अनुगिन गन ेब्र्वस्था गररनेछ ।  

ङ)   भ्रिर् र िािसािान िररद पेश्की हददंा भ्रिर् आदेर् र िररदआदेर् स्वीकृनत 

र बिेटको  उपिब्धतािाई ध्र्ान हदइनेछ ।  

च)   सावयिननक िररद सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता अनुसार पेश्की हददंा सम्झौताको 
र्तय बिोजिि सम्झौता अवधध भरको बैङ्क ग्र्ारेण्टी लिई िार हदइनेछ ।  

छ)  बैंक ग्र्ारेण्टीको म्र्ाद ननर्न्रर् िाता रािी सिर्िै म्र्ाद थप गराइनेछ ।  
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१८.३.१. पेश्की फर्छायौट गर्दाा ननम्न बमोजजम गन ेगराइनेछ । 

क)   पेश्की लिनेहदने दबुैिे पेश्की प्रर्ोिन अनुसार तोककएको म्र्ादलभर कानून 

बिोजििको कार्यववधध अपनाई फर्छयर्ौट गन ेगराइनेछ । 

ि)   पेश्की रकि लिने कियचारी, व्र्जक्तबाट बबि भरपाईको पछाडी प्रिाखर्त गरी 
फाँटवारी सहितको ननवेदन पेर् गन ेव्र्वस्था गररनेछ ।  

ग)   आधथयक प्रर्ासन र्ािािे पेश्की फर्छयर्ौटको िाधग प्राप्त बबि भपायई िाँची 
लिनुहदन पन ेरकि ठिर् र्ाई पेश्की फर्छयर्ौटको िाधग पेर् गनेिाई भरपाई हदने 

ब्र्वस्था गररनेछ ।  

घ)   तालिि सम्वन्धी कार्यििको पेश्की फर्छयर्ौट गदाय तालिि सम्पन्न प्रनतवेदन 

संिग्न राखिनेछ ।  

ङ)  पेश्की िाता अध्र्ावधधक गरी राखिनेछ । फर्छयर्ौट गनय बाँकीको वववरर् 

तोककएको ढाँचािातर्ार गने र प्रत्रे्क आधथयक बषयिा पेश्की बाँकीको 
जिम्िेवारी सारी अनुगिन गररनेछ । 

१८.३.२. पेश्की फर्छायौट सम्वन्धी कारवाही ननम्न बमोजजम गररनेछ । 

 क)  म्र्ाद नाघेको पेश्कीको िकिा कानूनी व्र्वस्था कडाईका साथ िागू गररनेछ ।  

ि)  फर्छयर्ौट गनय अटेर गरेिा वा म्र्ाद लभर फाँटबारी नबुझाएिा पदाधधकारी वा 
कियचारीको िकिा तिब वा सुववधा रोक्का गररनेछ ।  

ग)  तिब वा सुववधा रोक्का गदाय पनन अटेर गरेिा प्रचलित कानून बिोजिि 

कारबािी गररनेछ ।  

घ)  सरकारी कियचारी बािेकका अन्र् व्र्जक्तको िकिा सरकारी बाँकी सरि ब्र्ाि 

सहित असूि उपर गरी कारवािी गररनेछ ।  

१८.४. पेश्की िचा ब्यवस्थापनको मुख्य जजम्मेवारी आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ । 

१८.५. पेश्की िचा ब्यवस्थापनको अनुगमन प्रमुि र प्रमुि प्रिासकीय अधधकृतवाट हुनेछ । 

 
१९ बैक िाता सञ्चािन तथा हहसाव लभडान एवम ्रकम र्दाखििा तथा भुक्तानी  
१९.१. बैंक िाता सञ्चािन  

१९.१.१. बैंक िाता सञ्चािन सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ । 

 क)  स्थानीर् सजञ्चत कोष िगार्तका ववलभन्न कोषिरु सञ्चािन गनयको िाधग 

आवश्र्क स्वीकृनत लिई िार तोककएको बैंकिा िाता िोिी कारोवार गररनेछ ।  
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ि)  स्थानीर् रािश्व, िचय र धरौटी िगार्तका कारोवारको िाधग प्रचलित कानून 

बिोजिि तोककएको सिूिको कार्य सञ्चािन स्तरको िाता िोिी कारोवार 

सञ्चािन गररनेछ ।  

१९.१.२. बैंक िाता सञ्चािन सर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ  

क)   तोककएको बैंकिा कोष िातािरु निोलिने ।  

ि)  िाता िोलदा को.िे.नन.का.बाट आवश्र्क स्वीकृनत नलिइने ।  

ग)  िाता सञ्चािन तोकेको पदाधधकारी बािेक अन्र् ब्र्जक्तबाट िुने ।  

घ)  को.िे.नन.का.को आवश्र्क सििनत बेगर आफू िुसी बैंक िाता िोिी कारोवार 

गन े।  

१९.१.३. बैंक िाता सञ्चािन प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनेछ ।  

क)   कानून बिोजिि प्राप्त सवै ककलसिको आम्दानी रकि तोककएको बैकिा ग-४ 

सििको स्थानीर् सजञ्चतकोष िातािा िम्िा गररनेछ ।  

ि)  स्थानीर् ववववध कोष, ववभाज्र् कोष, आकजस्िक कोष र ववपद् व्र्वस्थापन 

कोषको िाधग ििर्ः ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ सिूिको िाता िोलिनेछ ।  

ग)  को.िे.नन.का.को लसफाररस लिई नेपाि राटि बैकबाट स्वीकृनत प्राप्त बैंकिा 
िाता िोलिनेछ ।  

घ)  प्राप्त सवै रकििरु कोषको िातािा आम्दानीको स्रोत देखिने गरी बैंक दाखििा 
गररनेछ ।  

ङ)   कोषको सञ्चािन कानूनिे तोके को पदाधधकारीबाट िार गररनेछ । 

च)  रािश्व, ववननर्ोिन वा धरौटी कारोवारको िाधग को.ि.ेनन.का. को लसफाररस 

लिई तोककएको बैकिा ििर्ः ग-१, ग-२ र ग-३ सिूिको िाता िोलिनेछ ।  

छ)   ववननर्ोजिन तफय को चाि िूचय तथा पँिूीगत िचय, ववत्तीर् ब्र्वस्था र ववववध 

िचयको िाधग कार्य सञ्चािनस्तरको तोककएको उप-सिूिको िाता िोिी 
कारोवार गररनेछ ।  

ि)   आन्तररक रािश्व, रािश्व बाँडफाँट, अनुदान, ऋर् तथा ववत्तीर् ब्र्वस्थाबाट 

प्राप्त रकििरु तोककएको ४.१ ग१ उपसिूिको रकि िम्िा गनय लिलने िातािा 
िम्िा गररनेछ ।  

झ)   धरौटी, ििानत, अनेटट िनी वापत प्राप्त गरेको वा कट्टी गरेको रकि िम्िा 
तथा कारोवार गनय तोककएको ग-३ सिूिका िाता िोिी कारोवार गररनेछ ।  
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ञ)   रािश्व, ववननर्ोिन र धरौटी िाताको सञ्चािन प्रचलित कानून बिोजिि गररनेछ ।  

ट)  ववर्ेष अवस्था परी कार्ायिर्को नाििा ववर्ेष िाता िोलनु आवश्र्क भएिा 
सम्बजन्धत को.िे.नन.का.बाट आवश्र्क सििनत लिई िाता सञ्चािन गररनेछ ।  

ठ)  बैक पररवतयन गनुय परेिा को.िे. नन.का. बाट आवश्र्क सििनत लिइनेछ ।  

१९.१.४. बैंक िाता सञ्चािन सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र 

आधथाक प्रिासनिािा प्रमुिको हनेछ ।  

१९.१.५. बैंक िाता सञ्चािन सम्बन्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

१९.२.  हहसाव लभडान तथा समायोजन  

१९.२.१. हहसाव लभडान तथा समायोजन सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)  प्रचलित िेिा ननदेलर्का बिोजिि कार्ायिर्को रािश्व, ववननर्ोिन बिेट तथा 
कोष िाताको बैंक स्टेटिेण्ट ननर्लित रुपिा लभडान गरी हिसाव लििान 

वववरर्िरु तर्ार गररनेछ ।  

ि)  रािस्व, धरौटी र िचयको हिसाव सिार्ोिन प्रचलित िेिा ननदेलर्का बिोजिि 

तोककएको कार्यववधधिरु अपनाई गररनेछ ।  

१९.२.२. हहसाव लभडान तथा समायोजन सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्न ेरे्दखिन्छ ।  

क)   रािश्व, ववननर्ोिन, धरौटी तथा कोष िाताको बैंक स्टेटिेण्ट सम्बजन्धत 

बैकबाट ननर्लित रुपिा  प्राप्त नगन े।  

ि)  बैक हिसावसँग बिेट िचय भएको तथा बाँकी रकिको लभडान नगररने ।  

ग)  बैंक हिसाव लििान वववरर् तोककएको ढाँचािा तर्ार नगररन े।  

घ)  िारी भएको तर रद्द भएको चेकिरुको हिसाव सिार्ोिन नगररन े। 

ङ)  िचय िेख्दा रुटी भएको अवस्थािा हिसाव सिार्ोिन नगररन े।  

१९.२.३. हहसाव लभडान तथा समायोजन प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनेछ ।  

िेिा प्रिुि र जिम्िेवार कियचारीिे बैंक हिसाव लभडान प्रचलित िेिा र सरकारी कारोवार 

ननदेलर्का बिोजिि ननम्नानुसार तर्ार गनेछन ् 

क)   कार्ायिर्को बिेट िचय, रािश्व, कोष र धरौटी िाताको बैक स्टेटिेण्ट 

ननर्लित रुपिा प्राप्त गरी िालसक रुपिा हिसाव लभडान गररनेछ ।  

ि)   रािश्व िातािा रकि दाखििा भएको तर कार्ायिर्िा भौचर पेर् नभएको 
भौचरको वववरर् तर्ार गररनेछ ।  
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ग)   बिेट िचयतफय  कार्ायिर्बाट चेक िारी भएको तर वैंकबाट भुक्तानी िुन वाँकी 
चेकको वववरर् तर्ार गररनेछ । 

घ)   बिेट िचय, रािश्व, कोष र सम्बजन्धत बैक िाताको स्टेटिेण्ट वीच फरक 

परेको रकि तोककए बिोजििको बैंक हिसाव लििान वववरर्िरु 

(ि.िे.ि.फा.नं.१०९, २१२) प्रत्रे्क िहिनाको ७  गत े लभर तर्ार गररनेछ ।  

ङ)  बैक हिसाव लििान वववरर्िरु कार्ायिर् प्रिुि वा जिम्िेवार अधधकृतबाट 

प्रिाखर्त गराई राखिनेछ ।  

च)   रािस्व, धरौटी र िचयहिसावको सिार्ोिन प्रचलित िेिा सरकारी कारोवार 

ननदेलर्का बिोजिि गररनेछ ।  

छ)   आधथयक वषय लभर िारी भएको चेकिरुिध्रे् वैंकबाट भुक्तानी िु न वाँकी 
चेकिरुको वववरर् तर्ार गरी प्रिाखर्त गराई राखिनेछ ।  

ि)   कार्ायिर्बाट िारी भएको ववर्ेष कारर् तोके को म्र्ादलभर नसाहटएिा चेकिरु 

रद्द गरी सो चेक बरावर रकिको िचय घटाई वा सिार्ोिन गरी हिसाव लििान 

गररनेछ ।  

झ)   आधथयक वषय लभर िारी भएको चेकिरुिध्रे् कुनै चेक रद्द गरी सोको सट्टा 
अको चेक िारी गनुय पदाय पुनः िचय भौचर तर्ार गरी नर्ाँ चेक िारी गररनेछ । 

ञ)   आधथयक वषयको अन्त्र्िा ववननर्ोिन िातािा वचत रकि ननर्यर् गराई 

स्थानीर् सजञ्चतकोष िातािा िान्सफर गररनेछ ।  

 
१९.२.४. बैंक िाता सञ्चािन सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र 

आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

१९.२.५. बैंक िाता सञ्चािन सम्बन्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 
 

१९.३.  प्राप्त रकमको सुरषा तथा बैंक र्दाखििा  
१९.३.१. प्राप्त रकमको सुरषा तथा बैंक र्दाखििा सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन 

गररनेछ  

क)  रािश्व, आन्तररक आर्, धरौटी वापत प्राप्त नगद, चेक भौचर आहद सुरक्षक्षत 

रुपिा राखिनेछ ।  
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ि)  प्राप्त िुने नगद तथा चेक रकि प्रचलित आधथयक प्रर्ासन सम्बन्धी कानून 

बिोजिि तोककएको बैंकिा सिर्लभर नै दाखििा गररनेछ ।  

१९.३.२. प्राप्त रकमको सुरषा तथा बैंक र्दाखििा सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने 
रे्दखिन्छ ।  

क)   नगद, चेक भौचर आहद सुरक्षक्षत रुपिा राख्न जिम्िेवार ब्र्जक्त नतोककने ।  

ि)   असुिी रकि सुरक्षक्षत तवरिे नराखिने ।  

ग)   असुिी रकिको िगत नराखिने र नरािेको कारर् रकि हिनालिना िुने ।  

घ)   प्राप्त नगद तथा चेक तोककएको सिर्िा बैक दाखििा निुने । 

ङ)   नगद र चेक बैक दाखििा नगरी हिनालिना वा दरुपर्ोग िुने ।  

च)  हिनालिना वा दरुुपर्ोग भएको अवस्थािा कानून बिोजिि कारवािी निुने । 

१९.३.३. हहसाव लभडान तथा समायोजन प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन 

गररनेछ ।  

क)   असुि गरेको नगद, बङै्क चेक, धरौटी र रािस्व रकि सुरक्षक्षत तवरिे राख्न े

जिम्िेवारी आधथयक प्रर्ासन र्ािा प्रििको िुनेछ । 

ि)  जिम्िेवार ब्र्जक्तिे असिु गरेको नगद, बैङ्क चेक, धरौटी र रािस्व रकि 

सुरक्षक्षत तवरिे राख्न आवश्र्क भौनतक तथा सुरक्षा ब्र्वस्था गररनेछ । 

ग)   नगदी रकि असुि गदाय भरपाई वा नगदी प्राप्ती रलसद हदने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

घ)   रलसद ननर्न्रर् िाता राख्न ेब्र्वस्था गररनेछ ।  

ङ)   रकि असूि गदाय आधथयक संकेत र र्ीषयक िुिाई गने गराइनेछ ।  

च)   असुिी नगद, चेक र भौचरिरुको दैननक गोश्वारा िगत वा अलभिेि राख्न े

ब्र्वस्था गररनेछ ।  

छ)   प्राप्त नगद तथा चेक रकि तोककएको बैंकको सम्बजन्धत िातािा र्ीषयक 

िुिाई सोिीहदन वा त्र्सको भोलि पलट सम्ि बैंक दाखििा गररनेछ ।  

ि)   बैंक टाढा रिेको कारर् तोककएको म्र्ादलभर रकि बैंक दाखििा गनय नसककने 
अवस्थािा एक ति िाधथको अधधकारीको स्वीकृनत लिई तोककएको सिर् 
सीिा लभर रकि दाखििा गररनेछ ।  

झ)   तोककए बिोजििको म्र्ादलभर रकि दाखििा नगरेको अवस्थािा र्स्तो रकि 

सम्बजन्धत ब्र्जक्तबाट असूि गरी कानून बिोजििको िररवाना र अन्र् 

कारवािी गररनेछ ।  
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१९.३.४. प्राप्त रकमको सुरषा तथा बैंक र्दाखििा सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी आधथाक 

प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

१९.३.५. प्राप्त रकमको सुरषा तथा बैंक र्दाखििा सम्बन्धी कायाको अनुगमन प्रमुि 

प्रिासकीय अधधकृतबाट हुनेछ । 
 १९.४.  भुक्तानी ननयन्रण  

१९.४.१. भुक्तानी ननयन्रण सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

 क)   भुक्तानी आदेर् हदने कार्यको िाधग पदाधधकारी तथा जिम्िेवारी तोककनेछ ।  

ि)  भुक्तानी आदेर् हददंा प्रचलित कानून बिोजिि रीत पुगे नपुगेकोिाँच गरी 
भुक्तानी आदेर् िारी गन ेर िचय िेखिनेछ ।  

ग)   भुक्तानी हददा प्रचलित कानून तथा िेिा ननदेलर्का बिोजिि तोके को 
कार्यववधधिरु पािनागररनेछ ।  

१९.४.२. भुक्तानी ननयन्रण सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)   भुक्तानी आदेर् हदने आधधकारीक ब्र्जक्त नतोककने । 

ि)  भुक्तानी आदेर् हदने पदाधधकारीिे िवाफदेिीता पािना नगन े।  

ग)   तोककएको रीत वा प्रकृर्ािरु पूरा नगरी भुक्तानी आदेर् हदने ।  

घ)   भुक्तानी आदेर् र गौश्वारा भौचर तर्ार नगरी चेक िारी गन े। 

ङ)   भुक्तानीको प्रकृर्ा पािना नगने ।  

च)   िारी भएको चेकिरु सम्बजन्धतिाई सिर्िा नबुझाउने ।  

छ)   िचय िेिेको चेकिरु आधथयक वषयलभर नबुझेकोिा भौचर उठाई हिसाव 

सिार्ोिन नगन े। 
१९.४.३. भुक्तानी ननयन्रण प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनेछ ।  

क)  प्रचलित कानूनिा उलिेि भए बिोजिि भुक्तानी आदेर् हदने आधधकारीक 

पदाधधकारी तोककनेछ ।  

ि)  भुक्तानी आदेर् हदने पदाधधकारीको अधधकार र कतयब्र् सहित िवाफदेिी बिन 

गनुयपने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

ग)  तोकेको व्र्जक्तिरु सरुवा वाजिम्िेवारीिा िेरफेर िँुदा कानून बिोजिि भुक्तानी 
आदेर् हदने अको पदाधधकारी तोककनेछ ।  

घ)   भुक्तानी आदेर् हददंा ननम्न कुरािा ननजश्चत भएर िार गररन ेछ  
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१)  स्वीकृत बिेट कार्यिि, अजख्तर्ारी, ननकासा र फुकुवा सिेतको 
आधारिा िचय िेख्न लिलने रकिको िार भुक्तानी आदेर् हदइनेछ ।  

२)   भुक्तानी आदेर् हददंा िचयको प्रकृर्ा पूरा भएको र वविभरपाई 

िगार्तका आवश्र्क कागिात प्राप्तभएको सुननजश्चत गररनेछ ।  

३)  िचयका सवै प्रकृर्ािरु पूरा भएकोिाँच गरी िार तोककए बिोजििको 
गौश्वारा भौचर तर्ार गरी चेक िारी गररनेछ । 

१९.४.३.१ जजम्मेवार पर्दाधधकारीिे भुक्तानी हर्दिंर्दा ननम्न कायाववधध अपनाइनेछ  

क)  भुक्तानी हददंा प्रचलित कानून बिोजिि भुक्तानी पाउने सम्बजन्धत ब्र्जक्त वा 
फियको िातािा बैंक िाफय त सोझै रकि िम्िा गने वा चेक िारी गने गरी 
भुक्तानी हदइनेछ ।  

ि)   भुक्तानी पाउने व्र्जक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीको नाि नािेसी र ठेगाना 
िुिाइनेछ । 

ग)   सिी भएको चेकिरु सुरक्षक्षत रुपिा रािी सम्बजन्धत व्र्जक्त, फिय वा 
कम्पनीिाई अवविम्बबुझाउने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

१९.४.४. भुक्तानी ननयन्रण सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमिु प्रिासकीय अधधकृत र 

आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

१९.४.५. भुक्तानी ननयन्रण सम्बन्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

 

२० अनुर्दानको प्राप्ती तथा उपयोग सम्बन्धी ननयन्रण  
२०.१. अनुर्दान प्राप्ती  
२०.१.१. अनुर्दान प्राप्ती सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)   कार्यसम्पादनिा आधाररत ववत्तीर् सिानीकरर् अनुदान प्राजप्तका िाधग 

तोककएका र्तयको पािना गररनेछ । 

ि)   सिपूरक रववर्ेष अनुदान प्राजप्तका िाधग आर्ोिना तथा कार्यिि तर्ारी पूरा 
गरी सिर्िै िाग गररनेछ ।  

२०.१.२. अनुर्दान प्राप्ती सन्र्दभा मा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्नेरे्दखिन्छ  

क)   सिानीकरर् अनुदान प्राजप्तका िाधग तोककएका र्तयिरु पािना निुने । 

ि)   आर्ोिना िाग नै नगने ।  

ग)  तर्ारी पूरा नगरी आर्ोिना िाग गन े।  
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घ)  तोककएको सिर्िा आर्ोिना िाग नगन े 

२०.१.३. अनुर्दान प्राप्ती प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनेछ ।  

क)  राजटिर् प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगद्वारा ननधायररत कार्यसम्पादनिा 
आधाररत अनुदान पद्धनतका सूचक र सोको आधार बारे स्पटट भइनेछ । 

ि)   तोककएको आधारिरु र सूचक बिोजिि सम्पादन गनुयपने कार्य सिर्िै 
गररनेछ ।  

ग)   राजटिर् प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोग र सङ्घीर् तथा प्रदेर् अथय 
िन्रािर्िा उपिब्धगराउनपुने आगािी आधथयक बषयको आर् र ब्र्र्को 
प्रक्षेपर् िगार्तका वववरर् सिर्िा नै  उपिब्ध गराइनेछ ।  

घ)   सिपुरक र ववर्ेष अनुदानबाट सञ्चािन गनय सककने प्राववधधक सम्भाव्र्ता र िागत 

िाभ ववश्िेषर् गरी उपर्ुक्त देखिएका आर्ोिनािरुको सूची तर्ार गररनेछ ।  

ङ)   सिपुरक र ववर्ेष अनुदानका िाधग नेपाि सरकार र प्रदेर्िे स्वीकृत गरेको 
कार्यववधधिा तोककए बिोजििको प्रकृर्ा पूरा गरी आर्ोिना िाग गररनेछ ।  

२०.१.४. अनुर्दान प्राप्ती सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र आधथाक 

प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२०.१.५. अनुर्दान प्राप्ती सम्बन्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

२०.२. अनुर्दानको उपयोग 

२०.२.१. अनुर्दानको उपयोग सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)  अनुदान रकि िचय गदाय स्वीकृत ननदेलर्का तथा कार्यववधधको पािना गररनेछ ।  

ि)  अनुदान रकिको िेिा राख्ने तथा िेिापरीक्षर् गराउने कार्य ब्र्वजस्थत गररनेछ ।  

२०.२.२. अनुर्दानको उपयोग सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्नेरे्दखिन्छ ।  

 क)   उपिब्ध गराएको अनुदान रकि तोककएको कार्ायन्वर्न ननदेलर्का तथा 
कार्ायववधधको पािना नगरी िचय गन े। 

ि)   अनुदान िचयको िेिा ब्र्वजस्थत रुपिा नराख्न े। 

ग)  िचयको िेिापरीक्षर् नगराउने ।  

२०.२.३. अनुर्दान प्राप्ती प्रभावकारी बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनेछ  

क)  तोककएको अनुदान कार्ायन्वर्न, पुजस्तका, ननदेलर्का, नम्र्य र कार्यववधधको 
पािना गरी िचय गररनेछ ।  

ि)   अनुदान िचय सम्वन्धिा तोककएको िररद प्रकिर्ा अपनाइनेछ ।  
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ग)   िचयको फाँटवारी, ववि, भरपाई प्रिाखर्त गरी राखिनेछ ।  

घ)   अनुदान रकि तोककएको प्रर्ोिन र कार्यको िाधग िार िचय गररनेछ ।  

ङ)   िचय प्रगनत सम्वन्धिा ननर्लित रुपिा अनुगिन गररनेछ ।  

च)   आधथयक बषयको अन्त्र्िा िचय नभई बाँकी रिेको किि िुने अनुदान रकि 

सिर्िै कफताय गररनेछ ।  

छ)   अनुदानको आम्दानी िचयको अध्र्ावधधक हिसाव रािी प्रगनत प्रनतवेदन 

सङ्घीर् र प्रदेर् ननकार् सिक्ष पेर् गररनेछ। 

ि)   सवै प्रकारको अनुदान िचयको तोककए बिोजिि िेिा राख्न ेर ववत्तीर् प्रनतवेदन 

तर्ार गने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

झ)  अनुदान िचयको अननवार्य रुपिा आन्तररक तथा अजन्ति िेिापरीक्षर् 

गराइनेछ ।  

ञ)   ववत्तीर् प्रनतवेदन र िेिापरीक्षर् प्रनतवेदन सम्बजन्धत ननकार्िाई 

 पठाइनेछ ।  

२०.२.४. अनुर्दान उपयोग सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र आधथाक 

प्रिासन िािा प्रमुिको हनेछ ।  

२०.२.५. अनुर्दान उपयोग सम्बन्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 

  

२१ प्रिासननक िचा - तिव तथा सुववधा, सवारी साधन तथा उपकरणको उपयोग र 
ममातको ननयन्रण  

२१.१.तिव सुववधा िचा  
२१.१.१. तिव सुववधा िचा सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)  कानून बिोजिि ननरु्क्त कियचारीिाई प्रचलित ऐन ननर्ि बिोजििको तिव 

भत्ता  उपिब्ध गराईने छ । 

ि)  तिब भुक्तानी गदाय प्रचलित कानून बिोजििको कोष रकििरु कट्टा गरी 
भुक्तानी गररनेछ ।  

ग)  तिव सुववधा भुक्तानी गदाय तोककएको रकि भन्दा वढी पाररश्रलिक पाउनेको 
िकिा पाररश्रलिक करकट्टी गरी दाखििा गररनेछ ।  

२१.१.२. तिव सुववधा िचा सिंर्दभा मा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)   तिव तिवी प्रनतवेदन पाररत नगरी तिव िचय िेख्ने ।  



v08–@,   ;+Vof–!@         :yfgLo /fhkq,  efu !          ldlt M@)&*÷!!÷#) 
 

 

      43                          wgs'6f gu/kflnsf 
 

ि)   नपाउने अवधधको तिव भत्ता भुक्तानी गन े। 

ग)   वढी अवधध काििा रािेकोिा तिव भत्ता हदने ।  

घ)   ववदा स्वीकृत नगराएकोिा पनन तिव हदइने ।  

ङ)   िालसक तिबबाट प्रचलित कानून बिोजिि कट्टी गनुयपने रकििरु कट्टी 
नगररन े।  

च)   कट्टी गरेको रकि सिर् िै तोककएको ननकार्िा िम्िा गनय नपठाउने । 

छ)   बैंक िाफय त तिव भुक्तानी नगरी नगदै भुक्तानी गररने ।  

२१.१.३. तिव सुववधा िचा व्यवजस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनेछ ।  

क)   प्रचलित कानून बिोजिि ननरु्क्त भएका कियचारीको िार तिव िुवाइने । ऐन 

ननर्ि  ववपररत अस्थार्ी वा ज्र्ािादारी र करारिा कियचारी रािेकोिा तिव 

भत्ता िुवाइने छैन । 

ि)  कियचारीिाई कानून बिोजििको तिव, भत्ता र सुववधा िार उपिब्ध गराइने । 

ग)   पदाधधकारीको सुववधा प्रदेर् कानूनिा उलिेि भए बिोजिि िार हदइने ।  

घ)  कानून ववपररत कियचारी ननरु्क्त गरी काििा िगाएिा वा अननर्लित सुववधा 
िुवाएिा र्स्तो कियचारीिे िाएको तिव सुववधा वापतको रकि असूि गन े

ब्र्वस्था गररनेछ । 

२१.१.३.१. ननम्न बमोजजमको प्रक्रकया पुगेको सुननजश्चत गरी भुक्तानी गररनेछ । 

क)  कार्यरत कियचारीिरुको तिवी प्रनतवेदन नगरसभाबाट पाररत गररनेछ ।  

ि)  प्रर्ासन र्ािाबाट िाजिर वववरर् रुिु गरी िार तिव उपिब्ध गराईने छ । 

ग)   कियचारीको स्थार्ी िेिा नम्वर (पान) अननवार्य रुपिा लिन िगाई सो नम्वर 

तिवी वववरर्िा राखिनेछ ।  

घ)  पदाधधकारीको िालसक सुववधा बापतको रकि प्रदेर् कानून बिोजिि भएको 
सुननजश्चत गररनेछ ।  

ङ)   प्रस्ताववत िहिनाको कूि तिव िचय ववगत िहिनाको तिव िचय भन्दा सारभूत रुपिा 
फरक भए नभएको िेरी फरक रिेको भए सोको कारर् सुननजश्चत गररनेछ ।  

२१.१.३.२.तिव िचा िेख्र्दा ननम्नानुसार ननयन्रण कायम गररनेछ । 

क)   िहिना भुक्तान भएपनछ तिव भत्ता उपिब्ध गराईने छ । 

ि)   पदिा बिािी गरेको हदनदेखि िार तिव भत्ता उपिब्ध गराईने छ । 

ग)  ननिम्वनिा परेकोिा कानून अनुसार पाउने तिव भत्ता िार हदइनेछ ।  
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घ)   एक वषयको सेवा अवधध पुगे पनछ िार तिव वदृ्धध (ग्रेड)  हदइनेछ । 

ङ)   चाडपवय िचय सुववधा तोककएको चाडपवयको िाधग िार हदई अलभििे राखिनेछ ।  

२१.१.३.३.ननम्न बमोजजमको तिव भुक्तानी नगररन े। 

क)  ववदा स्वीकृत गराएको बािेक अनुपजस्थत अवधधको तिव हदइने छैन ।  

ि)  बेतिबी ववदा वा असाधारर् ववदा लिएकोिा तिव भुक्तानी गररन ेछैन ।  

ग)   कियचारीिाई सेवा सम्बन्धी ऐन ननर्ि ववपरीत िुने गरी काििा िटाएको वा 
वढी अवधध काििा रािेकोिा सो अवधधको तिव भत्ता हदइने छैन ।  

घ)  बढी अवधध काि िटाएिा प्रचलित कानून बिोजिि कियचारीिे िाएको तिब, 

भत्ता काि िटाउने पदाधधकारीबाट असूि गररनेछ ।  

२१.१.३.४.मालसक तिवबाट ननम्न बमोजजमको कट्टी गरी भुक्तानी गररनेछ । 

 क)  दर् प्रनतर्तका दरिे कियचारी सञ्चर् कोष रकि कट्टा गरी सोिा र्त प्रनतर्त 

रकि थप गररनेछ ।  

ि)  नागररक िगानी कोष वा अन्र् कोषिा र्ोगदान गरेका कियचारीिरुको िकिा 
िालसक  तिबबाट तोककएको प्रनतर्त रकि कट्टी गररनेछ।  

ग) र्ोगदानिा आधाररत अवकास कोषिा र्ोगदान गरेका कियचारीिरुको िकिा 
तोककएको प्रनतर्त रकि कट्टा गरी सो रकििा तोककएको प्रनतर्त रकि थप 

गररनेछ ।  

घ)   तोककएको प्रनतर्तिा कोष कट्टी गररएको रकि सम्बजन्धत कोषिा तोककएको 
सिर्लभर दाखििा गनय पठाइनेछ ।  

ङ)   तोककएको ननकार्िा कोष कट्टी रकि िम्िा गनय र सो सम्बन्धी अलभिेि 

रुि ुगनय ववद्रु्तीर् िाध्र्िको उपर्ोग गररनेछ ।  

च)  तिव सुववधा भुक्तानी गदाय प्रत्रे्क पदाधधकारी वा कियचारीिे वावषयक रुपिा 
पाउने तिव, भत्ता र सुववधा सितेको कुि रकििा आर्कर ऐन बिोजिि कर 

र्ोग्र् आर् गर्ना गरी िालसक तिबबाट अधग्रि रुपिा कर कट्टा गरेर िार 

तिव िचय िेखिनेछ । 

छ)   तिवी वववरर्िा प्रत्रे्क पदाधधकारीको स्थार्ी िेिा नम्वर (पान)  अननवार्य 
रुपिा राखिनेछ ।  
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ि)  भुक्तानीिा कट्टा गरेको पाररश्रलिक कर रकि सम्भव भएसम्ि ववद्रु्तीर् 

आर्कर कट्टी प्रर्ािी िाफय त सम्बजन्धत रािश्व कार्ायिर् पठाई कर 

अधधकृतबाट प्रिार्ीकरर् गराई ननस्सा राखिनेछ ।  

२१.१.३.५.कमाचारी र पर्दाधधकारीको तिव सुववधा रकम भुक्तानी गर्दाा ननम्न प्रक्रियाहरु 

अपनाउनेेः  
क)  तिव सुववधा ववतरर्को िाधग बैंक तोकी सो बैंकिा प्रत्रे्क ब्र्जक्तको िाता 

िोलन िगाई बैंकिाफय त रकि उपिब्ध गराइनेछ ।  

ि)  तिव भुक्तानी वववरर्िा बैंक िाता िाफय त रकि िम्िा गरेको प्रिार् संिग्न 

गराइनेछ ।  

२१.१.४. तिव सुववधा िचा सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र आधथाक 

प्रिासन िािाप्रमुिको हुनेछ ।  

२१.१.५. तिव सुववधा िचा सम्बन्धमा सम्बन्धी कायाको अनुगमन िेिापरीषण र सुिासन 

सलमनतबाट हुनेछ ।  

 

२१.२.  भत्ता, सुववधा तथा ववववध िचा  
२१.२.१. भत्ता, सुववधा तथा ववववध िचा सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)   पदाधधकारी तथा कियचारीको बठैक भत्ता, दैननक भत्ता एवि ्भ्रिर् िचय आहद 

कानून बिोजिि िार ववतरर् गररनेछ ।  

ि)  ववववध िचय िापदण्ड बनाइ िचय गन े गराउने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

ग) प्रचलित कानून र िापदण्ड बिोजिि आधथयक सिार्ता ववतरर् गन ेगराउने 

ब्र्वस्था 
२१.२.२. भत्ता, सुववधा तथा ववववध िचा सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्नेरे्दखिन्छ ।  

क)   प्रचलित ऐन ननर्ि ववपररत भत्ता तथा सुववधा हदईने ।  

ि)  ननर्यर् बबना भत्ता तथा सुववधा हदएबाट स्थानीर् तिको प्रर्ासननक िचय  
बढ्ने ।  

ग)   िापदण्ड ववपररत ववववध िचय िेखिने ।  

घ)   प्रचलित कानून र िापदण्ड ववपररत आधथयक सिार्ता ववतरर् िुने ।  

ङ)  पिँुचको आधारिा ववतरर् िुने । 
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२१.२.३. भत्ता, सुववधा तथा ववववध िचा व्यवजस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन 

गररनेछ ।  

क)  अनत आवश्र्क कािको िाधग िार अधधकार प्राप्त अधधकारीको स्वीकृनतिा 
बैठक राखिनेछ ।  

ि)  बैठक भत्ता, दैननक तथा भ्रिर् भत्ता िचय सम्बजन्धत कानूनिा तोककएको दरिा 
िारहदइनेछ । 

ग)   पदाधधकारीको सञ्चार सुववधा, िािा िचय, िालसक भत्ता, सभा भत्ता आहद 

सुववधा प्रचलित कानून बिोजिि र कियचारीको अनतररक्तसिर्भत्ता , 

प्रोत्सािन भत्ता िस्ता सुववधा कानून बिोजिि िापदण्ड तथा सूचक तोकेर 

िार उपिव्ध गराइनेछ ।  

घ)   भत्ता तथा सुववधा ववतरर् गने र ननर्न्रर् गन ेसम्वन्धिा सङ्घीर् वा प्रदेर् 

ननकार्िे कुनै िागयदर्यन  गरेको भए सोको पािना गन े गराउने ब्र्वस्था 
लििाइनेछ ।  

ङ)   िेिापरीक्षर्बाट कार्ि भएका बेरुिु तत्काि ननर्लित वा असुि फर्छयर्ौट गन े

गराइनेछ । 

च)  ववववध िचय अन्तगयत व्िोररने िचयको प्रकार सम्वन्धिा स्पटट ब्र्ाख्र्ा गरी 
िापदण्ड स्वीकृत गररनेछ ।  

छ)  अननर्लित िचय सम्वन्धिा िेिापरीक्षर्बाट बेरुिू कार्ि भएिा तत्काि 

असूि फर्छयर्ौट गन ेगराइनेछ । 

ि)  आधथयक सिार्ता ववतरर्को िाधग वस्तुगत िापदण्ड तथा सूचक तर्ार गरी 
सोको आधारिा िार  हदने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

झ)  सङ्घीर् तथा प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट आधथयक सिार्ता ववतरर् 

गररन ेछैन ।  

ञ)  सङ्घीर् वा प्रदेर् िन्रािर्/ननकार्द्वारा िारी भएका िागयदर्यन पािना 
गराइनेछ ।  

ट)   अननर्लित िचय सम्वन्धिा िेिापरीक्षर्बाट बेरुिू कार्ि भएिा तत्काि 

असूि फर्छयर्ौट गन ेगराइनेछ ।  

२१.२.४. भत्ता, सुववधा तथा ववववध िचा सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय 

अधधकृत र आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  
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२१.२.५. भत्ता, सुववधा तथा ववववध िचा सम्बन्धी कायाको अनुगमन िेिापरीषण र सुिासन 

सलमनतबाट हुनेछ । 

 

२१.३.सवारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग तथा ममात  

२१.३.१. सवारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग तथा ममात सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत 

अविम्वन गररनेछ ।  

क)  सवारी साधन र िेलर्नरी उपकरर्को प्रर्ोग गने सुववधा कानूनि े तोकेको 
पदाधधकारी तथा कियचारीिाई उपिब्ध गराइनेछ ।  

ि)  सवारी साधन र िेलर्नरी उपकरर् र्था सिर्िा नै आवश्र्क िियत तथा 
सलभयलसङ्ग गराई िियत िचयिा तोककए बिोजििको ननर्न्रर् ब्र्वस्था कार्ि 

गररनेछ ।  

२१.३.२. सवारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग तथा ममात सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन 

सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)   सुववधा नपाउने पदाधधकारीिरुिे पनन सुववधा लिने ।  

ि)   सवारी साधन र िेलर्नरी उपकरर् अनधधकृत रुपिा प्रर्ोग गन े। 

ग)   सरकारी काि वािेकिा सवारी साधनिरु प्रर्ोग िुने । 

घ)  सवारी साधन र उपकरर् िियत सम्भार र सलभयलसङ्ग सिर्िा नगररन े।  

ङ)   सवारी साधन र उपकरर् अनावश्र्क रुपिा िियत गराईने । 

च)   िियत िचयिा ननर्न्रर् कार्ि निुने ।  

२१.३.३. सवारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग तथा ममात व्यवजस्थत बनाउन रे्दहायका 
उपायहरु अविम्वन गररनेछ । 

क)  कानूनद्वारा सवारी साधन प्रर्ोग गनय पाउने पदाधधकारी वा अधधकारीका िाधग 

सवारी साधनको व्र्वस्था गररनेछ ।  

ि)  सवारीसाधनरउपकरर्िरु सरकारी काििाप्रर्ोग गनय पाउने गरी ननर्न्रर्को 
ब्र्वस्था गररनेछ ।  

ग) कार्ायिर्को कािको लसिलसिािा सवारी साधन प्रर्ोग गदाय स्वीकृनत आदेर् हदने 

लिने व्र्वस्था गररनेछ ।  
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२१.३.३.१सवारी साधन र उपकरणको ममातमा ननम्न बमोजजमको व्यवस्था गररनेछ । 

क)  सवारी साधन र उपकरर्को िियत सम्भार र सलभयलसङ्ग गनुयपने सम्बजन्धत 

कम्पनीको कार्य तालिकाको अलभिेि ब्र्वजस्थत रुपिा रािी सो बिोजिि 

िियत सम्भार गने ब्र्वस्था लििाइनेछ ।  

ि)  चािु सवारी साधन र उपकरर् सञ्चािनको अलभिेि राखिनेछ । ववग्रेको 
अवस्थािा तत्कािै िानकारी गराउनु पन े ब्र्जक्त तोक्ने । िियतको िररद 

कार्य गदाय सावयिननक िररद ऐन र्िाविीको प्रकिर्ा पािना गराइनेछ ।  

ग)  सवारी साधन र उपकरर्को िियत सम्भार गराउँदा प्राववधधक िाँच गराई िियत 

गनुयपने सािानको वववरर् र िागत अनुिान तर्ार गरी तोकेको अधधकारीबाट 

स्वीकृनत गराउने  ब्र्वस्था गररनेछ ।  

घ)  सवारी साधन र उपकरर् कुन कुन लिनतिा के कनत पाटय पुिाय कनत िागतिा 
िियत गररएको िो सोको वववरर् िुिाई िियत सम्भार तथा संरक्षर्को 
(ि.िे.प.फा.नं .४१५)  अलभिेि राखिनेछ ।  

ङ)  सवारी साधनको िियत गराउँदा चािकबाट प्रिाखर्त गराउने । पुरानो पाटयपुिाय 
सािान भण्डार कफताय गराउने । तोके को रकिभन्दा बढी िलूर् सािान 

पररवतयत गदाय िियतको अलभिेि राखिनेछ ।  

च)  सवारी साधनको वविा िचय र तेस्रो पक्ष दानर्त्व भुक्तानी गदाय अधधकार प्राप्त 

अधधकारीबाट  स्वीकृनत गराई संिग्न गराइनेछ ।  

२१.३.४. सवारी साधन र उपकरणको ममात सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय 

अधधकृत र  आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२१.३.५. सवारी साधन र उपकरणको ममात सम्बन्धी कायाको अनुगमन िेिापरीषण र 

सुिासनसलमनतबाट हुनेछ ।  

 

२१.४.इन्धन िचा  
२१.४.१. इन्धन िचा सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

 क)  सवारी साधन र उपकरर्को इन्धन िचय सम्वन्धिा तोककएको ननर्न्रर् 

ब्र्वस्था पािना गररनेछ ।  
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२१.४.२. इन्धन िचा सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्नेरे्दखिन्छ ।  

 क)  सवारी साधन र उपकरर्को इन्धन िचयको अलभिेि तोककए बिोजिि 

नराखिने ।  

 ि)  सवारी साधन र उपकरर्को इन्धन िचयिा ननर्न्रर् कार्ि निुने ।  

२१.४.३. इन्धन िचा व्यवजस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनेछ ।  

 क)  प्रचलित कानूनिे इन्धन सुववधा पाउने पदाधधकारी वा अधधकारीको िकिा 
इन्धन पाउने  कोटा तोकी सोिी बिोजिि इन्धन उपिब्ध गराउने व्र्वस्था 
गन े। इन्धन िचय िाग गन े फाराि स्वीकृत गराउने व्र्वस्था गररनेछ ।  

ि)  प्रर्ोग भएको इन्धनको पररिार् सहित तोककएको ढाँचािा िगवुक 

(ि.िे.प.फा.न.९०५)  राखिनेछ ।  

ग)   कार्ायिर्िा नै इन्धन िौज्दात रािी उपिब्ध गराउने ब्र्वस्था गदाय िाग 

फाराि, िररद आदेर्, दाखििा प्रनतवेदन सहित िगबुक पेर् गने व्र्वस्था 
लििाइनेछ ।  

 

२१.५. सेवा महिुि भाडा तथा ववज्ञापन िचा  
२१.५.१. सेवा महिुि, भाडा तथा ववज्ञापन िचा सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन 

गररनेछ ।  

क)   सेवा ििर्ुि, सूचना प्रकार्न र भाडा िचय गदाय लितव्र्र्ी ब्र्वस्था पािना 
गररनेछ ।  

२१.५.२. सेवा महिुि भाडा तथा ववज्ञापन िचा सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने 
रे्दखिन्छ ।  

क)   सेवा ििर्ुिको भुक्तानी सिर्िा नगरी िररवाना नतने ।  

ि)  सेवा ििर्ुि र भाडा िचय गदाय तोककएको ननर्न्रर् कार्यववधध नअपनाउने ।  

ग)  अधधकार प्राप्त अधधकारीको बबना स्वीकृनत सूचना प्रकार्न गन े । सञ्चार 

िाध्र्िबाट छुट सुववधा नलिई अपब्र्र् गने ।  

२१.५.३. सेवा महि ु ि भाडा तथा ववज्ञापन िचा व्यवजस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु 

अविम्वन गररनेछ ।  

क)  सेवा ििर्ुि र भाडाको भुक्तानी तोककएको सिर्िा नै गररनेछ । 

ि)  सेवा ििर्ुि भुक्तानीिा सेवाप्रदार्किे हदने छुट प्राप्त गररनेछ । 
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ग)  कार्ायिर्िे कुनै पनन प्रकारको घर बिाि तथा अन्र् सािान भाडािा लिँदा 
अननवार्य रुपिा सम्झौता गररनेछ ।  

घ)  घर बिाि तथा अन्र् भाडा भुक्तानी गदाय सम्झौताका र्तय बिोजििको रकि 

भुक्तानी हदइनेछ।  

ङ)  वविम्व र्ुलक भुक्तानी गदाय अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट ननर्यर् गराइनेछ ।  

च)  आवश्र्क सूचनािरु िार अधधकार प्राप्त अधधकारीको स्वीकृनतिा तोककएको 
उपरु्क्त िाध्र्िबाट प्रकार्न गने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

छ)  सूचना प्रकार्न गदाय सम्बजन्धत टेलिलभिन, एफ.एि. सञ्चािक वा पबरका 
प्रकार्क िाफय त सोझै सूचना प्रकार्न गरी नतनीिरुिे हदने कलिर्न वा छुट 

सुववधा कट्टा गरी िार िचय िेखिनेछ ।  

ि)  पबरकािा प्रकार्न नगरी निुने सूचना िार सम्भव भएसम्ि सानो साईििा 
पबरकािा प्रकार्न गरी अन्र् सूचना वेबसाइट िाफय त सावयिननक गररनेछ ।  

२१.५.४. सेवा महिु ि भाडा तथा ववज्ञापन िचा सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय 

अधधकृत र आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२१.५.५. सेवा महिुि भाडा तथा ववज्ञापन िचा सम्बन्धी कायाको अनुगमन िेिापरीषण र 

सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

२२ िररर्द कायाको ननयन्रण-मािसामान िररर्द, ननमााण काया तथा सेवा िररर्द  
२२.१. िररर्द कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी  
२२.१.१. िररर्द कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत 

अविम्वन गररनेछ ।  

क)  िररद कार्यको व्र्वस्थापन गनय प्रचलित कानून द्वारा तोके अनुसारको 
संस्थागत व्र्वस्था गररनेछ ।  

ि)   वावषयक िररद र्ोिना र आवश्र्कता अनुसार िररद गुरु र्ोिना तर्ार गररनेछ ।  

ग)   िररद गनुय अगाडी िररद सम्बन्धी तर्ारी कार्यिरु पूरा गररनेछ । 

घ)  िररद कार्य गनुय अनघ िािसािान, ननिायर् कार्य र सेवाको स्पेलसकफकेर्न 

तर्ार गररनेछ ।  
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२२.१.२. िररर्द कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी सिंर्दभा मा रे्दहायका जोखिमहरु रहन 

सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)  प्रचलित कानूनिे तोके अनूसार िररद ननर्िाविी तिुयिा नगने । 

ि)  िररद एकाइ तथा कियचारीको ब्र्वस्था नगररन े।  

ग) ववज्ञ कियचारीको अभाविा िररद कार्य प्रभाववत िुने । 

घ)  िररद ऐन, ननर्िाविी अनुसारको वावषयक िररद र्ोिना र िररद गुरु र्ोिना 
तर्ार नगररने  

ङ)   िररद सम्बन्धी आवश्र्क तर्ारी कार्यिरु नगररने वा र्था सिर्िा नगररने ।  

च)   िररद गने िािसािान, ननिायर् कार्य र सेवाको वववरर् र स्पेलसकफकेर्न तर्ार नगररने ।  

२२.१.३. िररर्द कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी व्यवजस्थत बनाउन रे्दहायका 
उपायहरुअविम्वन गररनेछ ।  

क)  िररद ननर्िाविी बनाई िाग ूगररनेछ ।  

ि)  िररद कार्यबोझ र कार्य प्रकृनतको आधारिा िररद एकाइको स्थापना गन े । 

िररद कार्य गनय  कियचारी तोककनेछ ।  

ग)   िररद कार्य सावयिननक िररद अनुगिन कार्ायिर्िे तोके को र्ोग्र्ता भएको र 

िररद कार्य सम्बन्धी ज्ञान भएको वा तालिि प्राप्त गरेको कियचारीबाट गराइनेछ ।  

घ)  कियचारीिाई िररद सम्बन्धी आवश्र्क तालिि उपिब्ध गराइनेछ ।  

ङ)   वावषयक ५ िाि रुपैर्ाभन्दा बढी रकिको िररद कार्य गदाय वावषयक िररद 

र्ोिना अननवार्य रुपिा तर्ार गररनेछ ।  

च)  वावषयक १० करोड रुपैर्ाभन्दा बढी रकिको िररद कार्य गदाय र बिु बषीर् 

र्ोिनाका िाधग िररद गदाय िररद गुरुर्ोिना तर्ार गरी तोककएको 
अधधकारीबाट स्वीकृत गराइनेछ ।  

छ)  िररद गुरुर्ोिना तर्ार गरेकोिा सो र्ोिना सिेतिाई आधार लिई वावषयक 

िररद र्ोिना तर्ार गररनेछ ।  

ि)  िररद गुरुर्ोिना र वावषयक िररद र्ोिना तर्ार गनय जिम्िेवार कियचारी 
तोककनेछ ।  
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२२.१.३.१.िररर्द गनुा अगाडी सावाजननक िररर्द ननयमाविीमा ब्यवस्था भए बमोजजमको 
ननम्नुसार तयारी कायाहरु गररनेछ । 

 क) िररद आवश्र्कताको पहिचान, आपूनतयकतायको उपिब्धता, अनघलिा वषयिरुिा 
भएको सिान प्रकृनतको िररद प्रकिर्ाको अध्र्र्न, िररदको वववरर्, 

पररिार् र क्षेर, िररद सिूििा ववभािन वा प्र्ाकेि ननिायर्, िररदको 
आधथयक स्रोत र रकिको पहिचान, िररद ववधधको छनौट, बोिपरर्ोग्र्ता वा 
पूवय र्ोग्र्ताको कारबािीको आवश्र्कता आहद ।  

ि)  िररद कार्यप्रकृनत अनुसार आपूनतयकताय, ननिायर् व्र्वसार्ी, परािर्यदाता, गैर 

सरकारी संस्था वा सेवा प्रदार्कको र्ोग्र्ताको आधारिा छुट्टाछुट्टै िौिुदा 
सूची तर्ार गन े।  

 ग)  प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतिे िररद तर्ारी कार्यको जिम्िेवारी तोक्न े।  

२२.१.३.२.मािसामान, ननमााण कायावा सेवा आहर्द िररर्द गनुा अनि ननम्न काया गररनेछ । 

क)  िािसािान,ननिायर्कार्यवा सेवा आहदको स्पेलसकफकेर्न, र्ोिना, नक्र्ा, 
डडिाइन, ववर्ेष आवश्र्कता वा अन्र् वववरर्िरु तर्ार गररनेछ ।  

ि) सम्बजन्धत िािसािान, ननिायर् कार्य वा सेवाको वस्तुगत प्राववधधक तथा 
गुर्स्तरिन्र् ववर्ेषता र कािको आधारिा वववरर् तर्ार गररनेछ ।  

ग)  वववरर् िािािसािान, ननिायर् कार्य वा सेवाको िासब्राण्ड, िेडिाकय , नाि, 

पेटेण्ट, डडिाइन, प्रकार आहदववर्ेषतािरु स्पटटरुपिा बुखझने गरी उलिेि 

गररनेछ । तर,प्रनतस्पधायिाई सीलित गनेगरी उत्पवत्त वा उत्पादकको नाि र 

िास प्रकारको वववरर्, आधार, सङ्केत वा र्ब्दाविी उलिेि गररनेछैन ।  

२२.१.४. िररर्द कायाको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी िररर्द 

इकाइप्रमुिको हुनेछ ।  

२२.१.५. िररर्दकायाकोआवश्यकब्यवस्था तथा तयारी कायाको अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय 

अधधकृतबाट हुनेछ ।  

 

२२.२. िागत अनुमान सम्बन्धी ननयन्रण  

२२.२.१. िागत अनुमान सम्बन्धी ननयन्रण सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)  िागत अनुिान तर्ार गरेर िार िािसािान, ननिायर् कार्य र सेवा िररद कार्य 
गररनेछ ।  
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ि)  िािसािान, ननिायर् कार्य र सेवा िररदको िागत अनुिान तर्ार गदाय िररद 

ऐन, ननर्िाविीिा तोके बिोजििको कार्यववधध पूरा गररनेछ ।  

२२.२.२. िागत अनुमान सम्बन्धी ननयन्रण सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने 

रे्दखिन्छ ।  

क)  िािसािान, ननिायर् कार्य र सेवा िररदको िाधग िागत अनुिान तर्ार नगररने ।  

ि)   िागत अनुिान तर्ार गने िनर्जक्तिा दक्षताको अभाव िुने ।  

ग)  िागत अनुिान तर्ार गदाय िररद ननर्िाविीको प्रावधान बिोजिि नगररने ।  

घ)  तोककएको दरभाउ, नम्सय, दर ववश्िेषर्, कार्यववधध आहदको पािना नगररने ।  

ङ)   प्रकिर्ा पुरा भएको सुननजश्चत नगरी िागत अनुिान स्वीकृत गररन े। 

च)   अधधकार नभएको अधधकारीबाट िागत अनुिान स्वीकृत गररन े। 

 
२२.२.३. िागत अनुमान सम्बन्धी ननयन्रणमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनेछ ।  

क)  तोकेको रकिभन्दा बढीको िािसािान, ननिायर् कार्य र सवेा िररद गनुय अनघ 

िररद ऐन ननर्िाविीिा उलििे भएका ववषर् दृजटटगत गरी अननवार्य रुपिा 
िागत अनुिान तर्ार गररनेछ ।  

ि)   कुनै आ.ब.को िाधग स्वीकृत भएको िागत अनुिान अनुसार िररद कार्य 
नभएिा पनछलिा आ.ब.िा ननर्िाविीिा तोके को प्रकिर्ा अपनाई 

अध्र्ावधधक गररनेछ ।  

ग)   िागत अनुिानको तर्ारी आन्तररक िनर्जक्तबाट गराउने । र्हद दक्ष 

िनर्जक्तको अभाव भएिा अन्र् ननकार्को सिर्ोग लिई तर्ार गररनेछ ।  

घ)  िररद एकाइ प्रिुििे िररद ननर्िाविी अनुसारको कार्यिरु पूरा गरी िागत 

अनुिान भएको सुननजश्चत गरी स्वीकृनतको िाधग पेर् गनेछ । 

२२.२.३.१. ननमााण कायाको िागत अनुमान तयार गर्दाा ननम्नानुसार गररनेछ । 

 क)  स्वीकृत नम्सय, दर ववश्िेषर्को आधारिा िागत अनुिान तर्ार गररनेछ । 

ि)  ननिायर् सािग्रीको दरभाउ, िेलर्न तथा उपकरर्को भाडा वा कािदारको 
ज्र्ािा ननधायरर् गदाय दररेट ननधायरर् सलिनतिे तोकेको दररेटको आधारिा 
गररनेछ ।  
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ग)  ननिायर् कार्यको डडिाइन, ड्रईङको िाँच िागत अनुिान तर्ार गन े

प्राववधधकभन्दा एक ति िाधथको प्राववधधक वा प्राववधधकिरुको सिूििाई िाचँ 

गनय िगाई कुनै रुटी भएिा सच्र्ाइनेछ ।  

घ)  िािसािानको िागत अनुिान तर्ार गदाय ननर्िाविी अनुसार आफै वा 
जिलिाको अन्र् सावयिननक ननकार्िे सोिी प्रकृनतको िररद गदाय िागेको 
वास्तववक िागत, स्थानीर् बिार  वा अन्र् बिारको प्रचलित दरभाउ र 

सािानआपूनतय अनुिाननत ढुवानी िचय, उद्र्ोग वाखर्ज्र् सङ्घिे िारी गरेको 
दररेट आहद िाई आधार लिइनेछ ।  

ङ)   परािर्य सेवाको िागत अनुिान तर्ार गदाय िररद ननर्िाविी अनुसार तोकेको 
नम्सय, सम्बजन्धत परािर्यसेवाको कार्य क्षरेगत र्तय, परािर्यदाताको 
िनर्जक्तको पाररश्रलिक, भ्रिर्, सञ्चािन िचय, तालिि गोटठी आहद 

िचयिाई ध्र्ान हदइनेछ ।  

च)  अन्र् सेवा तफय को सवारी साधन, िेलर्नरीऔिार आहदभाडािा लिने, िािसािान 

िियत सम्भार र घर भाडा रसेवा करार आहदकोिागत अनुिानतर्ार गदायिररद 

ननर्िाविीिाउलिेखित कार्यववधध र आधार पूरा गरी गररनेछ ।  

छ)  िागत अनुिानिाँच तथास्वीकृत गन े अधधकारीिे तोककएको आधारबाट 

िागत अनुिान तर्ार भएको सुननजश्चत गररनेछ।  

ि) अधधकार प्राप्त अधधकारीिे तर्ारीको प्रकिर्ा पुरा भएको सुननजश्चत गरी िागत 

अनुिानस्वीकृत गनेछ ।  

२२.२.४. िागत अनुमान तयारी र सो को ननयन्रण सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी भौनतक 

पूवााधार िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२२.२.५. िागत अनुमान ननयन्रण कायाको अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय अधधकृतबाट हुनेछ । 
  

२२.३. िररर्द ववधध सम्बन्धी ननयन्रण  

२२.३.१. िररर्द ववधध सम्बन्धी ननयन्रणमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)  िररद कानून बिोजिि तोककएको िररद ववधध छनौट तथा प्रककर्ा पूरा गरेर 

िार िररदकार्य गररनेछ ।  

२२.३.२. िररर्द ववधध सम्बन्धी ननयन्रणमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्नेरे्दखिन्छ ।  

क)  िररद कानूनिा तोके बिोजििको आवश्र्क िररद ववधध छनौट नगन े।  
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ि)  प्रनतस्पधाय सीलित िुने गरी िररद कार्य टुिा टुिा पारी िररद गररन े।  

ग)  आवश्र्क ब्र्वस्था नभए तापनन िररद प्रकृर्ा र्ुरु गररन े।  

२२.३.३. िररर्द ववधध सम्बन्धी ननयन्रण व्यवजस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु अविम्वन 

गररनेछ ।  

क)  िािसािान, ननिायर् कार्य, सेवा िररद तथा परािर्य सेवा िररद गने कार्य 
सावयिननक िररद ऐन ननर्िाविीिा तोककए बिोजिि िररद िूलर्को 
आधारिा बोिपर, लसिवन्दी दरभाउपर, सोझै िररद, उपभोक्ता सलिनत, 

अिानत िगार्तका तोककएको िररद ववधध छनौट गरी िररद कार्य गररनेछ ।  

ि)  कानूनद्वारा कर निाग्न े वा कर छुट भएको रकिसम्ि वा दगुयि क्षेर भनी 
तोकेको जिलिाको िररद कार्य बािेक स्थार्ी िेिा नम्बर र िूलर् अलभवदृ्नघ 

कर दताय प्रिार्पर प्राप्त गरेका व्र्जक्त,फिय, संस्थाबाट िररद गररनेछ ।  

ग)  िािसािान, ननिायर् कार्य र सेवा िररद कार्य गदाय प्रनतस्पधाय सीलित िुने गरी 
टुिा टुिा पारी िररद गररन ेछैन ।  

घ)  िररदको िाधग आवश्र्क बिेट र ननिायर्स्थिको व्र्वस्था नभई िररद 

सम्बन्धी काि कारबािी र्ुरु गररने छैन । 

ङ)  िररद गदाय नेपाििा उत्पाहदत िािसािानिाई प्राथलिकता हदइनेछ । 

च) िररद एकाई प्रिुि र आधथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिुििे कार्ायिर्को िररद प्रकृर्ा 
ननर्िानुसार भएकोवारे ननरन्तर सुपररवेक्षर् गररनेछ ।  

२२.३.४. िररर्द ववधध र सो को ननयन्रण सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी िररर्द इकाइ प्रमुिको 
हुनेछ ।  

२२.३.५. िररर्द ववधध सम्बन्धी ननयन्रण कायाको अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय अधधकृतबाट 

हुनेछ ।  

 

२२.४.बोिपर सम्बन्धी ननयन्रण कायाववधध  

२२.४.१. बोिपर सम्बन्धी ननयन्रण कायाववधध सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन 

गररनेछ ।  

 क) बोिपर सम्बन्धी तोककएको प्रकिर्ा, चरर् र कार्यववधध पािना गररनेछ ।  

ि) बोिपर आह्वान गदाय तोककए बिोजििको िररद कागिात तथा र्तय छनौट गरी 
सूचना आह्वान गररनेछ ।  
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ग)  बोिपर आह्वानको सूचना कानूनिे तोककए बिोजिि प्रकार्न गररनेछ ।  

घ)  बोिपर िोलने, परीक्षर् गन ेकार्य कानूनद्वारा तोककए बिोजिि गररनेछ ।  

ङ)  िररद कानून बिोजिि बोिपरको िुलर्ाङ्कन गराई वोिपर स्वीकृत गररनेछ ।  

२२.४.२. बोिपर सम्बन्धी ननयन्रण कायाववधध सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

 क  बोिपर सम्बन्धी चरर्बद्ध प्रकिर्ा तथा कार्यववधध पािना नगररन े।  

ि)  िुलिा र भेदभाव रिीत वोिपर प्रकिर्ा नअपनाइने ।  

ग)  स्वीकृत बोिपर सम्बन्धी कागिात तथा र्तयिरु छनौट नगरी बोिपर 

आह्वान गररने ।  

घ)  बोिपरको सूचना सावयिननक निुने । 

ङ)  बोिपरको सूचना तोककएको कार्ायिर्को वेबसाइटिा नराखिने ।  

च)  बोिपर िोलने र परीक्षर् गन ेकार्य ऐनको प्रावधान बिोजिि नगररन े।  

छ)  बोिपरको िूलर्ाङ्कन तोककए बिोजिि सलिनतबाट निुने ।  

ि)  बोिपर स्वीकृनत तोककएको तिको अधधकारीबाट नगररने ।  

झ)  बोिपर स्वीकृत गदाय कार्य प्रकृर्ा पूरा नगररन े।  

२२.४.३. बोिपर सम्बन्धी ननयन्रण कायाववधध व्यवजस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु 

अविम्वन गररनेछ 

क)  तोककए बिोजिि रकि वा िररद प्रकृनत अनुसार बोिपरको प्रकृर्ा, चरर् र पूवय 
र्ोग्र्ता सम्बन्धी प्रकिर्ािरु अविम्वन गररनेछ ।  

ि)  बोिपर सम्बन्धी आवश्र्क कागिात र कार्यववधध अपनाई बोिपर आह्वान 

गररनेछ ।  

ग) र्ोग्र् बोिपरदातािाई ववना भेदभाव िररद प्रकिर्ािा सिभागी िुने सिान 

अवसर प्रदान गररनेछ ।  

घ)  जिम्िेवार अधधकृतिे वोिपर प्रकृर्ावारे सुननजश्चत गरी वोिपर कार्य अनघ 

वढाइनेछ ।  

ङ) िररद सम्झौता छनौट गदाय सावयिननक िररद अनुगिन कार्ायिर्बाट िारी 
भएको निुनाबोिपर सम्बन्धी कागिातिाई आधार लिइनेछ ।  

च)  सावयिननक िररद अनुगिन कार्ायिर्बाट निूना कागिात िारी नभएको 
अवस्थािा  आफूिाई आवश्र्क परेको िररद कार्यको सम्झौता सहितको 
कागिात तर्ार गररनेछ ।  
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छ)  जिम्िेवार अधधकृतिे बोिपर आह्वान गनुय अगावै उपरु्क्त बोिपर सम्बन्धी 
कागिात छनौट गररएको सुननजश्चत गरी प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतबाट 

स्वीकृत गराइनेछ ।  

ि)  िररद ननर्िाविीिा उलिेखित कुरािरु िुिाई बोिपर वा पूवय र्ोग्र्ता 
ननधायरर्को प्रस्ताव आह्वानको सूचना राजटिर् स्तरको दैननक पर पबरकािा 
प्रकार्न गररनेछ ।  

झ)  अन्तरायजटिर् स्तरको बोिपरको िकिा अन्तरायजटिर् सञ्चार िाध्र्ििा सिेत 

प्रकार्न  गररनेछ ।  

ञ)  बोिपरको सूचना स्थानीर् तिको वेबसाइटिा राखिनेछ । 

ट)  बोिपरको सूचना सावयिननक िररद अनुगिन कार्ायिर्को वेबसाईटिा राख्न 

सककनेछ ।  

ठ)  जिम्िेवार अधधकृति ेउक्त बिोजिि सञ्चार िाध्र्िबाट सचूना प्रकालर्त गराउनेछ ।  

ड)   जिम्िेवार अधधकृतिे ननर्िाविीको व्र्वस्था पूरा भएको सुननजश्चत भए पनछ 

वोिपर  कार्य अनघ वढाउनेछ ।  

२२.४.३.१.वोिपर िोल्र्दा र परीषण गर्दाा ननम्न काया गररनेछ  

क) बोिपर पेर् गन े अजन्ति लिनत र सिर् सिाप्त भएको िगत्तै सोिी हदन 

बोिपर सम्बन्धी कागिातिा उलिेखित सिर् र स्थानिा तोककए बिोजिि 

प्रकिर्ािरु अपनाई बोिपरिरु िोलिनेछ ।  

ि)  िोलिएको बोिपर सम्बन्धी कागिातिा ििानत रकि (ववड बण्ड)  र आवश्र्क 

कागिात  पेर् भएको र्ककन गरी िचुिुक्ा तर्ार गररनेछ ।  

ग)  उपिब्ध भएसम्ि बोिपरदाता, ननिका प्रनतननधध वा नजिकको कार्ायिर्को 
प्रनतननधधको सिभाधगता गराइनेछ ।  

२२.४.३.२.बोिपर स्वीकृनतमा ननम्न कायाववधध अपनाइनेछ  

क)  िररद कानून बिोजिि ग्राह्र् वा र्ोग्र् बोिपरिरु िूलर्ाङ्कन प्रकिर्ािा 
सिावेर् गरी बोिपर िूलर्ाङ्कन सलिनतबाट िूलर्ाङ्कन गराइनेछ ।  

ि)   बोिपरको ििूर््ाङ्कन गदाय सोको आधार र तररका सिेत िुलने गरी 
सलिनतबाट प्रनतवेदन प्राप्त गररनेछ ।  

ग)  सलिनतको लसफाररसिा न्रू्नति िूलर्ङ्ककत सारभत रुपिा प्रभावग्रािी बोिपर 

अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट िररद कानून बिोजिि स्वीकृत गररनेछ ।  
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घ)  बोिपर छनौट भएको बोिपरदातािाई बोिपर स्वीकृत गन ेआर्र्पर हदइनेछ ।  

ङ)   तोककएको सिर्लभरै बोिपर िूलर्ाङ्कन प्रकिर्ा सम्पन्न गररनेछ ।  

च)   सम्बजन्धत र्ािा प्रिुिि ेिररद प्रकृर्ा पूरा भएको सुननजश्चत गरी स्वीकृत 

गराउनेछ ।  

२२.४.४. बोिपर कायाववधध र सो को ननयन्रण सम्बन्धी प्रमिु जजम्मेवारी सम्बजन्धत िािा  प्रमुिको 
हुनेछ ।  

२२.४.५. बोिपर कायाववधध र सो को ननयन्रण कायाको अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय 

अधधकृतबाट  हुनेछ ।  

२२.५. िररर्द कायामा सूचना प्रववधधको प्रयोग  

२२.५.१. िररर्द कायामा सूचना प्रववधधको प्रयोग सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन 

गररनेछ ।  

क) िररद सम्बन्धी तथ्र्ाङ्क तथा सूचनािरु एवि ्कागिात कम्प्रू्टर प्रर्ािीिा 
अध्र्ावधधक गरी  राखिनेछ ।  

ि)  कानून द्वारा तोककए बिोजिि ववधुतीर् सञ्चारको िाध्र्िबाट िररद 

कारवािी गररनेछ ।  

ग)  िररद सम्झौता गदाय तोककए बिोजििको आवश्र्क प्रकिर्ा पूरा गररनेछ । 

२२.५.२. िररर्द कायामा सूचना प्रववधधको प्रयोग सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने 
रे्दखिन्छ ।  

 क) िररद सम्बन्धी तथ्र्ाङ्क, सूचना एवि ् कागिात तोककएको कम्प्रू्टर 

प्रर्ािीिा नराखिने र अध्र्ावधधक नगररन े। 

ि) तोककए बिोजिि ववद्रु्तीर् सञ्चारको िाध्र्िबाट िररद सम्बन्धी कारवािी 
नगररन े।  

ग)  िररद सम्झौता गन ेकार्य तोककए बिोजिि नगररने ।  

घ)  कार्य सम्पादन ििानत नलिने ।  

ङ)  तोककएको अवस्थािा ििानत िफत नगररने ।  

२२.५.३.िररर्द कायामा सूचना प्रववधधको प्रयोग व्यवजस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु 

अविम्वन गररनेछ ।  

क) िररद एकाइ प्रिुििे िररद सम्बन्धी कागिात, तथ्र्ाङ्क, सूचना (िररद 

र्ोिना तर्ारी,िररद आवश्र्कताको ननधायरर्, आपूनतयकतायको िौिुदा सूची, 
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िागत अनुिान तथा िररदकागिात  तर्ार गन,ेिररद प्र्ाकेि ननधायरर् गन,े 

स्पेलर्कफकेर्न तोक्न े आहद)  तर्ार गनय तोककएको  सफ्टवेर्र वा 
कम्प्रू्टरप्रर्ािी उपर्ोगगने र सुरक्षक्षत तथा अध्र्ावधधक रुपिा राख्न ेप्रवन्ध  

गररनेछ ।  

ि)  ववद्रु्तीर् िाध्र्िबाट िररद कारवािी गदाय सावयिननक िररद अनुगिन 
कार्ायिर्को  आधधकाररक ववद्रु्तीर् िररद प्रर्ािीिा आवद्ध भई सो 
पोटयििा दताय भई िररद कारोबार सञ्चािन गररनेछ ।  

ग)  सावयिननक िररद ऐन ननर्िाविी बिोजिि तोककएको रकिभन्दा वढीको 
ननिायर् कार्य वा िािसािान तथा परािर्य सेवा िररद गदाय अननवार्य रुपिा 
ववद्रु्तीर् िररद प्रर्ािीबाट गररनेछ । 

२२.५.३.१िररर्द सम्झौता गर्दाा ननम्न ननयन्रण प्रक्रिया अपनाइनेछ  

क)  फुटकर िररद बािेकको िररद सम्वन्धिा िररद ऐन ननर्िको अधधनिा रिी 
िररद सम्झौता गररनेछ ।  

ि)  िररद सम्झौता गदाय िररद कागिातिा उलिेखित र्तयिरु सिावेर् गररनेछ ।  

ग)   िररद सम्झौता गनुय अनघ िररद ऐन बिोजिि तोककएको ढाँचाको कार्यसम्पादन ििानत 

लिइनेछ । सम्झौता गनेिे सम्झौता बिोजिि काि र्ुरु नगरेिा, बीचिैा छोडेिा वा 
सम्झौता  बिोजिि कािको प्रगनत नगरेिा िररद कानून बिोजिि कारवािी गरी 
सम्झौता अन्त्र् गरी प्राप्त  कार्य सम्पादन ििानत िफत गररनेछ ।  

घ)  सम्झौताको र्तयिा ब्र्वस्था भए बिोजिि िार पररचािन पेश्की 
(िोवविाईिेसन एडभान्स)  बैंक  ििानत अधग्रि रुपिा लिई िार हदइनेछ ।  

ङ)  बैकििानतको म्र्ाद ननर्न्रर्िाता रािी ननर्लित ननगरानी गरी म्र्ाद 

सिाप्त निँुदै नववकरर् गराइनेछ ।  



v08–@,   ;+Vof–!@         :yfgLo /fhkq,  efu !          ldlt M@)&*÷!!÷#) 
 

 

      60                          wgs'6f gu/kflnsf 
 

२२.५.४. िररर्द कायामा सूचना प्रववधधको प्रयोग सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी िररर्दकाया गन े

िािाको िािा प्रमुिको हुनेछ । 

२२.५.५. िररर्द कायामा सूचना प्रववधधको प्रयोग कायाको अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय 

अधधकृतबाट हुनेछ । 

 

२२.६.लसिबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै िररर्द  

२२.६.१. लसिबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै िररर्द सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)  लसिबन्दी दरभाउपरबाट िररद गदाय िररद कानूनिा तोककएको प्रकृर्ा पूरा 
गररनेछ ।  

ि)  सोझै िररद सम्बन्धी कार्य तोककए बिोजििको अवस्थािा िार गररनेछ ।  

२२.६.२. लसिबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै िररर्द सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु रहन 

सक्नेरे्दखिन्छ ।  

क)  िररद कानूनको दरभाउपर सम्बन्धी कार्यववधध पािना नगररने । 

ि)  दरभाउपरको सूचना तोककए बिोजिि सावयिननक निुने । 

क)  सोझै िररद गदाय िररद ऐन ननर्िाविीको आवश्र्क प्रकिर्ा पािना 
नगररने ।  

२२.६.३. लसिबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै िररर्द व्यवजस्थत बनाउन रे्दहायका उपायहरु 

अविम्वन  गररनेछ  

 क)  िररद ऐन ननर्िाविीिा तोककए बिोजिि २० िाि रुपैंर्ाको रकिगत 

सीिालभर रिी िार िािसािान, ननिायर् कार्य वा अन्र् सेवा लसिबन्दी 
दरभाउपरद्वारा िररद गररनेछ ।  

ि)  लसिबन्दी दरभाउपर िाग गनुय अनघ िररद गने िािसािान, ननिायर् कार्य वा 
सेवाको स्पेलसकफकेर्न, गुर्स्तर, पररिार्, आपूनतयका र्तयिरु र सिर् तथा 
आवश्र्क कुरािरु िुिाई दरभाउपर फाराि तर्ार गररनेछ ।  

ग) लसिबन्दी दरभाउपरको आह्वानको सूचना राजटिर्वा स्थानीर्स्तरको 
परपबरकािा  तोककएको अवधध हदई सूचना प्रकार्न गररनेछ ।  

घ)  ननिायर् कार्य, िािसािान वा परािर्य सेवाको सोझै िररद गने कार्य 
सावयिननक िररद  ऐन ननर्िाविीिा उलिेखित रकि गत सीिा लभर रिी 
तोककएको अवस्थावा ववर्ेष पररजस्थनतिा िार गररनेछ ।  
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ङ) सोझै िररद गनुयपने िौिुदा सूचीिा रिेका कम्तीिा तीनबटा आपूनतयकताय वा सेवा 
प्रदार्कबाट प्रस्ताव लिएर िार िररद गररनेछ ।  

च)  सोझै िररद गदाय एक आधथयक वषयिा िररद कानूनिे तोकेको रकिभन्दा बढी 
रकि िुने गरी एउटै व्र्जक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थाबाट पटक पटक िररद 

गररन ेछैन ।  

छ)   सोझै िररदका िाधग आपूनतयकताय वा सेवा प्रदार्कको िौिुदा सूची अद्र्ावधधक 

गररनेछ । 

 

२२.६.४. लसिबन्र्दी र्दरभाउपरर सोझै िररर्द सम्बन्धी सम्बजन्धत िािाको िािा प्रमुिको  
हुनेछ । 

२२.६.५. लसिबन्र्दी र्दरभाउपरर सोझै िररर्द सम्बन्धी कायाको अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय 

अधधकृतबाट हुनेछ । 

 

२२.७.अन्य िररर्द प्रकृया सम्बन्धी ननयन्रण कायाववधध  

२२.७.१. अन्य िररर्द प्रकृया सम्बन्धी ननयन्रण कायाववधध सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत 

अविम्वन गररनेछ । 

उपभोक्ता सलिनत, गैरसरकारी संस्था र अिानतबाट िररद कार्य गराउँदा कानूनिा 
तोककएको बिोजिि िुनेछ ।  

२२.७.२. अन्य िररर्द प्रकृया सम्बन्धी ननयन्रण कायाववधध सिंर्दभामा रे्दहायका जोखिमहरु 

रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)  िररद कानून ववपररत उपभोक्ता सलिनत वा िाभग्रािी सिुदार्बाट कार्य 
गराउने ।  

ि)  उपभोक्ता सलिनतिे ठेकेदारबाट काि गराउने ।  

ग)  सलिनतिा गैर उपभोक्ता संिग्न िुने ।  

२२.७.३. अन्य िररर्द प्रकृया सम्बन्धी ननयन्रण कायाववधध व्यवजस्थत बनाउन रे्दहायका 
उपायहरु अविम्वन गररनेछ  

क)  उपभोक्ता सलिनत वा िाभग्रािी सिुदार्बाट ननिायर् कार्य गराउँदा काििा 
लितव्र्नर्ता, गुर्स्तरीर्ता वा हदगोपना अलभवदृ्धध िुने वा पररर्ोिनािे 
रोिगारीको सिनृा गन ेर िाभग्रािी सिुदार्िाई सिभागी गराउने वा सािान्र् 
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प्रकृनतको साना र िियत सम्भारको  काि िार िररद ऐन ननर्िाविी बिोजिि 

तोककएको रकिलभर रिी गराइनेछ ।  

ि)  उपभोक्ता सलिनतिे पािना गने आचार संहिताको ननिायर् र सोको पािनािा 
कडाइ गररनेछ ।  

ग)  सम्पादन गरेको कािको अनुगिन र िुलर्ाङ्कन प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

घ)  कार्यरत िनर्जक्तबाट गनय नसककने िनचेतना सम्बन्धी अलभिुिीकरर्, 

तालिि, सवलिकरर्, िूि प्रवािीकरर् िस्ता कार्य स्पटट कारर् र औधचत्र् 

िुिाई गैरसरकारीसंस्थाबाट गराइनेछ ।  

ङ)  सािान्र् प्रकृनतको िियत सम्भार, सानानतना ननर्लित कार्य वा सरसफाई िस्ता 
कार्य अिानतबाट गनय एक ति िाधथको अधधकारीको पूवयस्वीकृनत लिइनेछ ।  

च)  उपरोक्त काि गराउने सम्बन्धी िररद कानूनको प्रावधान पािना गररनेछ ।  

२२.७.४. अन्य िररर्द प्रकृया ननयन्रण कायाववधध सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी सम्बजन्धत 

िािा  प्रमुिको हुनेछ ।  

२२.७.५. अन्य िररर्द प्रकृया सम्बन्धी ननयन्रण कायाववधध कायाको अनुगमन प्रमुि 

प्रिासकीय अधधकृतबाट हुनेछ । 

 

२२.८.िररर्द कायाको परीषण तथा भुक्तानी लसफाररस सम्बन्धी ननयन्रण  

२२.८.१. िररर्द कायाको परीषण तथा भुक्तानी लसफाररस सम्बन्धी ननयन्रण सम्बन्धमा 
रे्दहायका  नीनत अविम्वन गररनेछ । 

क)  ननिायर् कार्य र िािसािान तोककए बिोजिि िाँच गरेर िार स्वीकार गनुयपने ।  

ि)  बबि वविकको भुक्तानी िररद ऐन, ननर्िाविी र सम्झौतािा तोककएको 
कार्यववधध पूरा भएपनछ िार हदनपुने ।  

२२.८.२. िररर्द कायाको परीषण तथा भुक्तानी लसफाररस सम्बन्धी ननयन्रण रे्दहायका 
जोखिमहरु रहन सक्नेरे्दखिन्छ  

 क) ननिायर् कार्य र िािसािानको िाँच प्रकिर्ा पूरा नगरी स्वीकार गररन े 

 ि)  िररद सम्बन्धी आवश्र्क कागिात तथा प्रकिर्ािरु पूरा नगररन े।  

ग)  प्रकृर्ा पूरा नभए तापनन भुक्तानीको लसफाररस हदइने ।  
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२२.८.३. िररर्द कायाको परीषण तथा भुक्तानी लसफाररस सम्बन्धी ननयन्रण व्यवजस्थत 

बनाउन  रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनेछ ।  

 क) आपूनतय गररएका िािसािान सम्झौतािा उलिेखित स्पेलसकफकेर्न र 

गुर्स्तर बिोजििको भए नभएको अननवार्य रुपिा ननरीक्षर् वा परीक्षर् गन े

गराइनेछ ।  

ि) सम्पन्न ननिायर् कार्य, आपूनतय भएको िािसािान वा प्रदान गररएको सेवा 
स्वीकार गदाय िररद ननर्िाविी बिोजििका कुरा सिावेर् गरी कार्य स्वीकार 

प्रनतवेदन तर्ार गने गराइनेछ । 

२२.८.३.१. िररर्द कायाको भुक्तानी गर्दाा ननम्न ननयन्रण प्रक्रिया अपनाइनेछ । 

 क)  िररद सम्बन्धीबबि/वविकको भुक्तानी हददंा िररद सम्झौताको अधीनिा 
कार्य वा सम्झौता र करारका र्तय पूरा भएको र्ककन गरी िार लसफाररस 

गररनेछ ।  

ि)  रननङ बबि वा अन्र् कुनै वविको भुक्तानी गदाय सम्बजन्धतबाट िररद सम्झौता 
बिोजिि आवश्र्क कागिात पेर् गनय िगाइनेछ ।  

ग)  पेर् भएको बबिबबिक र कागिात सम्बजन्धत अधधकारीिे तोककएको 
अवधधलभर नै भुक्तानीको िाधग लसफाररस गररनेछ । 

घ)   जिम्िेवार अधधकारीिे प्रकृर्ा पूरा भएको सुननजश्चत गरी भुक्तानी स्वीकृत गन े

सम्बजन्धत र्ािािे आवश्र्क प्रकिर्ा परा भएको सुननजश्चत गररनेछ ।  

२२.८.४. िररर्द कायाको परीषण तथा भुक्ता नी लसफाररस सम्बन्धी ननयन्रण प्रमुि 

जजम्मेवारी  िररर्द इकाइ प्रमुिको हुनेछ ।  

२२.८.५. िररर्द कायाको परीषण तथा भुक्तानी लसफाररस सम्बन्धी ननयन्रण कायाको 
अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 

  

२३ प्रनतवद्ध िचा तथा भुक्तानी हर्दन बााँकी हहसावको ननयन्रण  
२३.१. प्रनतवद्ध िचा तथा भुक्तानी हर्दन बााँकी हहसावको ननयन्रण सम्बन्धमा रे्दहायका 
नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)  ववत्तीर् स्रोतको बहियगिन िु ने प्रनतवद्ध िचय दानर्त्वको पहिचान गररन ेछ ।  

ि)   आन्तररक तथा वैदेलर्क ऋर् दानर्त्वको पहिचान गररनेछ ।  
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ग)   कानूनी व्र्वस्था वा ननर्यर्बेगर आधथयकदानर्त्व सिनृा गने र बिेटभन्दा बढी 
िचय िुने गरी दानर्त्व श्रिृना गने कार्य गररन ेछैन ।  

घ)  आगािी वषयको बिेटतर्ार गदायसिनृा भएका प्रनतवद्ध दानर्त्व तथा भुक्तानी 
हदन बाँकी हिसाविाई सिावेर् गररनेछ ।  

ङ)  प्रनतवद्ध िचय तथा भुक्तानी बाँकी रकि वावषयक कार्यिििा सिावेर् भएको 
आधारिा िार भुक्तानी हदइनेछ ।  

२३.२. प्रनतवद्ध िचा तथा भुक्तानी हर्दन बााँकी हहसावको ननयन्रण सिंर्दभामा रे्दहायका 
जोखिमहरु रहन सक्न ेरे्दखिन्छ ।  

क)  ववत्तीर् स्रोतको बहियगिन िुने प्रनतवद्ध िचय दानर्त्वको पहिचान नगररने । 

ि)  ऋर् दानर्त्वको पहिचान उपरु्क्त ककलसििे नगररने  
ग)   ऋर्को साँवा व्र्ाि भुक्तानीको िेिा नराखिने  

घ)  प्रनतवद्ध िचय दानर्त्वको िेिा नराखिने ।  

ङ)  प्रनतवद्ध िचय दानर्त्वको िेिा तोककए बिोजििको ढाँचािा नराखिने 

च)  कानूनी व्र्वस्था वा ननर्यर् बेगर आधथयक दानर्त्व पने ववषर्िा ननर्यर् लिने ।  

छ)  बिेटको सीिाभन्दा बढी िचय गरी अको वषयिाई दानर्त्व श्रिृना गने ।  

ि)  प्रनतवद्ध िचय तथा भुक्तानी बाँकी रकि वावषयक बिेट तर्ार गदाय सिावरे् 

नगररन े।  

झ)  वावषयक बिेट तथा कार्यिििा सिावेर् नभएको प्रनतवद्ध िचय तथा ववगतको 
कार्यिि  िचय भुक्तानी हदने ।  

२३.३. प्रनतवद्ध िचा तथा भुक्तानी हर्दन बााँकी हहसावको ननयन्रण व्यवजस्थत बनाउन 

रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनेछ ।  

२३.३.१.आधथाक कारोवारसञ्चािन सम्वन्धमा तोक्रकएको रकमभन्र्दा माधथका ननम्न 

बमोजजमको िचाहरु प्रनतवद्ध िचा र्दानयत्वको रुपमा समावेि गररनेछ ।  

क)  िािसािान वा सेवा प्राप्त भई सके को वा सम्झौता र करार अनुरुप भुक्तानी 
हदन पन ेरकि,  

ि)  िररद सम्झौता र करार गरे वापत प्राप्त िुने िािसािान, ननिायर् कार्य तथा 
सेवा  वापत लसियना भएको दानर्त्व वा प्रनतवद्ध रकि, 

ग)  कुनै सम्झौता बापत प्रत्रे्क वषय बुझाउनु पन ेर्ुलक, दस्तुर वापतको रकि,  
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घ)  िररद सम्झौता वा कार्ायदेर् बिोजिि नतनुयपने गरी सिनृा भएको पुरस्कार, क्षनतपूनतय  

िस्ता रकि ।  

२३.३.२. आन्तररक तथा बैरे्दलिक ऋण सम्बन्धी सम्झौताहरुको अध्यावधधक रुपमा 
अलभिेि राखिनेछ ।  

क) आन्तररक तथा बैदेलर्क ऋर् सम्झौतािा उलिेखित भुक्तानी तालिका बिोजिि 

नतनुयपने साँवा व्र्ाि तथा अन्र् िचय िगार्तको दानर्त्व रकििरुको पहिचान 

गरीहिसावको  तोककए बिोजिि िेिा राखिनेछ ।  

ि)  प्रनतवद्ध िचय दानर्त्वको िेिा अननवार्य रुपिा राखिनेछ ।  

ग)  प्रनतवद्ध िचय दानर्त्वको िेिा तोककए बिोजििको ढाँचािा राख्न े ब्र्वस्था 
लििाइनेछ ।  

घ)  िेिा अध्र्ावधधक रुपिा रािीसोको आधारिा ववत्तीर् वववरर् तर्ारगरी 
प्रिुि  प्रर्ासकीर् अधधकृतबाट प्रिाखर्त गराई राख्ने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

ङ)  तोककए बिोजििको प्रनतवेदन सम्बजन्धत ननकार्िाई उपिव्ध गराइनेछ ।  

च)  पदाधधकारी र कियचारीिरु िाई कानून ननर्ि द्वारा तोककएको सुववधा िार 

प्रदान गने । कानून द्वारा तोककएको भन्दा बढी िुने गरीथप सुववधा हदने वा 
साववकको सुववधा वदृ्धध  िुने गरी थप आधथयकदानर्त्व ब्र्िोदाय अननवार्य 
रुपिा कार्यपालिकाबाट ननर्यर् गराइनेछ ।  

छ) जिम्िेवार अधधकारीिे चाि ूआधथयक वषयको स्वीकृत बिेट, कार्यििको आधारिा 
िार िचयगने र बिेटिे निाम्ने गरी बढी िचय िुनेगरी आगािी वषयको िाधग 

दानर्त्व श्रिृना गररन ेछैन ।  

ि)  ववर्ेष कारर् एव म्पररजस्थनत वर्बिेट भन्दा बढी िचय भएिा र्स्तो कारर् 

िोिी ननर्यर् गराई िचयको बबिभपायई बिोजििको रकििुिाई भुक्तानी हदन 

बाँकीकोिाता तथा  कच्चावारी सहित प्रिाखर्त गरी राखिनेछ । 

२३.३.२.आगामी आ.ब.को बजेट तथा कायािम तयार पार्दाा ननम्नानुसारको प्रनतवद्ध र्दानयत्व 

र भुक्तानी हर्दन बााँकी रकमहरु समावेि गररनेछ  

क)  ननिायर् ठेक्का सम्झौता अनुसार भुक्तानी हदन पुने गरी दानर्त्व सिनृा भएका 
पेश्की,  िूलर्वदृ्धध रकििरु,  

ि)   नगरपालिकािे हदनपुने क्षनतपूनतय , िुआब्िािरु,  

ग)   आन्तररक तथा वाह्र् ऋर्को साँवा ब्र्ाि वापत नतनुयपनेरकििरु, 
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घ)   प्रर्ासननक तथा कियचारी िचय वापत भुक्तानी दानर्त्व बाँकी रिेको 
रकििरु,कार्ायिर्िे अन्र् ननकार्िाई नतनय बाँकी रिेको रकििरु,  

ङ)   कर तथा गैर कर, भन्सार, र्ुलक वापत नतनुयपने रकििरु आहद ।  

च)  चािू वषयिा सनय आएको प्रनतवद्ध िचय दानर्त्व तथा ववगत वषयको भुक्तानी बाँकी 
रकििरू देिार् बिोजिि िार भकु्तानी हदनेः  
१)   चािू स्वीकृत वावषयक बिेट तथा कार्यिििा सिावेर् भएको ववगतको 

कार्यिि िचयिरु,  

२)   प्रिाखर्त दानर्त्व हिसाव वा भुक्तानी हदन बाँकी को िाता तथा 
कच्चावारी ि.ि.ेप.फा.िा सिावरे् भएको रकििरु,  

३)  ववगतको प्रनतवद्ध दानर्त्व रकि वा पतनतनुयपनेथप दस्तुर तथा व्र्ािको 
हिसाव गरी भुक्तानी गररनेछ ।  

४)   चािू आ.व िा भएको िचय भुक्तानी रकि अभावका कारर् आगािी आ.व 

का िाधग सनय गएको दानर्त्व रकि  

२३.४. प्रनतवद्ध िचा तथा भुक्तानी हर्दन बााँकी हहसावको ननयन्रण सम्बन्धमा प्रमुि 

जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२३.५. प्रनतवद्ध िचा तथा भुक्तानी हर्दन बााँकी हहसावको ननयन्रण सम्बन्धी कायाको 
अनुगमन  कायापालिकाबाट हुनेछ ।  

 

२४ आकजस्मक काया तथा ववपद् व्यवस्थापन कायामा िचा ननयन्रण  
२४.१.आकजस्मक काया तथा ववपद् व्यवस्थापन कायामा िचाननयन्रण सम्बन्धमा रे्दहायका 
नीनत  अविम्वन गररनेछ ।  

क)  आपतकािीन कार्य तथा ववपदको ब्र्वस्थापन गनय आवश्र्क संगठनात्िक 

संरचना तथा कोषको व्र्वस्था गररनेछ ।  

ि)  आपतकािीन कार्य तथा ववपद ब्र्वस्थापन सम्वन्धी कार्य गदाय सङ्घीर् तथा 
प्रदेर्का सम्वद्ध  ननकार्सँग आवश्र्क सिन्वर् कार्ि गररनेछ ।  

ग) आपतकािीन कार्य सञ्चािन केन्रिे ववपद ब्र्वस्थापनको कार्यसञ्चािन गनेछ ।  

घ)  ववपद् ब्र्वस्थापन कोषको िाता सञ्चािन पारदर्ी रुपिा गररनेछ ।  

ङ)  आपतकािीन र्ोिना र सेवा सुचारु र्ोिना तर्ार गरी िाग ूगररनेछ ।  
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२४.१.१. आकजस्मककाया तथा ववपद्व्यवस्थापन कायामा िचा ननयन्रण सम्बन्धमा 
रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)  आपतकािीन कार्य तथा ववपदको ब्र्वस्थापन गनय संगठनात्िक संरचनाको 
ब्र्वस्था नगररने ।  

ि)   आवश्र्क कोषको व्र्वस्था तथा कार्यववधधिरु तर्ार नगररन े।  

ग)   आवश्र्क सिन्वर् कार्ि नगररने ।  

घ)   तोककएको कानून र कार्यववधधको पािना नगररन े।  

ङ) कोषको आपतकािीन कार्यसञ्चािन केन्रिे तोककएको कार्यववधधको पािना 
नगन े।  

च)   आम्दानी िचय देखिने गरी अध्र्ावधधक रुपिा अलभिेि र हिसाव नराखिने ।  

छ)   िाता सञ्चािन गदाय पारदलर्यता कार्ि नगररन े।  

ि)   आपतकािीन र्ोिना र सेवा सुचारु र्ोिना तर्ार नगररने ।  

२४.१.२. आकजस्मककायातथाववपद् व्यवस्थापनकायामा िचा ननयन्रण सम्बन्धमा रे्दहायका 
उपायहरुअविम्वन गररनेछ ।  

क)   स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन सलिनत,वडास्तरीर् ववपद्व्र्वस्थापन सलिनत र 

आपतकािीन केन्र िस्ता आवश्र्क संरचनाको ववकास तथा ववपद् 

व्र्वस्थापन उपर्ािा गठनगरी आवश्र्क कियचारीको प्रवन्ध गररनेछ ।  

ि)   आवश्र्क स्रोतसाधनको उपिव्धता सुननजश्चत गनय प्रचलित कानून बिोजििको 
आकजस्िक कोष  तथा ववपद व्र्वस्थापन कोषको व्र्वस्था गररनेछ ।  

ग)  कोष रकििाई व्र्वजस्थत रुपिा पररचािन गनय आवश्र्क ऐन, ननर्ि र 

कार्यववधधिरु तर्ार गरी  िागू गररनेछ ।  

घ)  सङ्घीर् तथा प्रदेर्का सम्वद्ध ननकार्िरुसँग आवश्र्क सम्पकय  तथा सिन्वर् 

कार्ि गररनेछ ।  

ङ)   कोष सञ्चािन गने ननदेलर्का तथा कार्यववधधिरु तर्ार गदाय सङ्घीर् तथा 
प्रदेर् सरकारको  िागयदर्यन अनुरुप िुने गरी गररनेछ ।  

च)  सङ्घीर् तथा प्रदेर् सरकारको सम्वद्ध ननकार्िरुसँग सिन्वर् तथा सम्पकय  
कार्ि रािीववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिि तिुयिा र सञ्चािन 

गररनेछ।  
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छ)  ववपद् ब्र्वस्थापन सम्वन्धी कार्यको सूचना तथा तथ्र्ाङ्क आदान प्रदान 

गररनेछ ।  

२४.१.२.१.ववपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चािन सम्वन्धमा ननम्नानुसार गररनेछ । 

क)  ववपद् व्र्वस्थापन कोषिा सम्बजन्धत ऐन तथा कार्यववधध अनुसार 

विेटिाफय त स्वीकृत  रकि, अन्र् स्थानीर् तिबाट प्राप्त रकि, कोषिा िम्िा 
िुने गरी सङ्घीर् तथा प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त रकि, व्र्जक्त वा संस्था 
आहदबाट प्राप्त रकि िम्िा गररनेछ ।  

ि)  कोषिा िम्िा िुने गरी प्राप्त वस्तुगत सिार्ता तथा सािग्रीिरुको सम्वन्धिा 
कोष सञ्चािन कार्यववधध अनुसार प्रचलित िूलर्िा आम्दानी िनाइनेछ ।  

ग)  कोषिा िम्िा भएको रकि तथा सािग्रीिरु ववपद् पूवय तर्ारी, प्रनतकार्य तथा पूनय 
िाभ र पुनयस्थापना कार्यिा पररचािन गररनेछ ।  

घ)  कोषिा िम्िा भएको रकि तथा सािग्रीिरुको आम्दानी िचय देखिने गरी 
अध्र्ावधधक रुपिा अलभिेि र हिसाव राखिनेछ ।  

२४.१.२.२.ववपर्द व्यवस्थापनको काया गर्दाा सम्बजन्धत ऐन तथा कायाववधधद्वारा तोक्रकएको 
ननम्न कायाहरु गररनेछ । 

क)  ववपद् व्र्वस्थापन सलिनतको ननदेर्न तथा सिन्वर्िा कार्य गररनेछ ।  

ि)   प्रभाववत क्षेरको ववपद् सम्बन्धी सूचना सङ्किन गररनेछ ।  

ग)  ववपद् व्र्वस्थापन सलिनतको सिन्वर्िा स्थानीर् तििा कार्यरत सरकारी 
तथा गैरसरकारी ननकार्, नागररक सिाि र नीजि क्षेरसँग ववपद् प्रनतकार्य 
तथा र्ीघ्र पुनयिाभ कार्यिाई प्रभावकारी बनाउन सिन्वर् र सिकार्य गररनेछ ।  

घ)  ववपद् प्रनतकार्य तथा पनुिायभका कार्यिाई पारदर्ी, जिम्िवेाररु्क्त र 

प्रभावकारी बनाउन  तोककएको सूचना व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्य गररनेछ ।  

ङ)  केन्रिे प्रर्ोग गने अलभिेि दताय ककताब, िगबुक, सूचनावववरर् फाराि, 

प्रनतवेदनको निूना आहद राजटिर् आपतकािीन कार्य सञ्चािन केन्र ववपद् 

व्र्वस्थापन कोषको िाता सञ्चािन ननम्नानुसार गररनेछ 

च)  कोषको बैक िाता प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृत वा ननििे तोकेको अधधकृत र 

आधथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिुि वा ननििे तोके को कियचारीको संरु्क्त 

दस्तितबाट गररनेछ ।  
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छ)  वस्तुगत सिार्ता सािग्रीको ननकासा प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृत वा ववपद् 

व्र्वस्थापन उपर्ािा प्रििु रजिन्सी इकाई प्रिुिबाट गराइनेछ । 

ि) सािग्रीको व्र्वजस्थत अलभिेि रािी ननकासा गन ेवस्तुको िूलर्िा िचय िनाई 

अलभिेिराखिनेछ ।  

झ)  तोके को रकिभन्दा वढी रकिको भुक्तानी हदनु पदाय बैंक िाफय त गररनेछ ।  

ञ)  कोषिाई किि निुने व्र्वस्था लििाई आवती कोषको रुपिा सञ्चािन गररनेछ । 
तोककएको रकिभन्दा कि िौज्दात भएिा सम्पूनतय गदै गइनेछ । 

२४.१.२.२.ववपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चािन ननम्नानुसार गररनेछ  

क)   कोषको रकि प्रचलित कानूनको अधधनिा रिी िचय गररनेछ ।  

ि)   कोषिा िम्िा भएको रकि कार्ायिर्को ननर्लित प्रर्ासननक िचय व्र्िोनय, 
पदाधधकारी तथा कियचारी तिव भत्ता तथा भ्रिर् िचय, चन्दा उपिार हदनिाई 

उपर्ोग गररने छैन ।  

ग)   कोषको िेिा तोककएको ढाँचािा रािी सावयिननक गररनेछ ।  

घ)  कोषको आर्व्र्र् िुलने गरी वावषयक प्रनतवेदन तर्ार गरी कार्यपालिका िाफय त 

नगर सभािा पेर् गररनेछ ।  

ङ)  आपतकािीन र्ोिनािाई वावषयक र्ोिनाको अलभन्न अङ्ग बनाइनेछ ।  

च)  आपतकािीन र्ोिना र सेवा सुचारु र्ोिना तर्ार गरी िागू गररनेछ।  

छ)  आवधधक र्ोिना तिुयिा गदाय आपतकािीन र्ोिना सिावेर् गरी वावषयक र्ोिना 
िाफय त कार्ायन्वर्निा लर्ाइनेछ ।  

ि)  र्ोिना तर्ारी र कार्ायन्वर्निा अन्र् स्थानीर् ति, प्रदेर् तथा सङ्घीर् 

सरकारका ननकार्सँग आवश्र्क सिकार्य र सिन्वर् गररनेछ ।  

झ)  ववपदका सिर्िा अत्र्ावश्र्क सेवा सुचारु गनय आवश्र्क स्रोत व्र्वस्था गरी 
कार्य सञ्चािन गररनेछ ।  
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२४.१.४. आकजस्मक काया तथा ववपद्व्यवस्थापन कायामा िचा ननयन्रण सम्बन्धमा प्रमुि  

जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२४.१.५. आकजस्मक काया तथा ववपद्व्यवस्थापन कायामा िचा ननयन्रण सम्बन्धीकायाको 
अनुगमन कायापालिकाबाट हुनेछ ।  

२४.२.यन्र उपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन  

२४.२.१. यन्र उपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत 

अविम्वन गररनेछ ।  

क)  ववपद ब्र्वस्थापनका िाधग सरुक्षा ननकार् तथा सरोकारवािासँग सिन्वर् 

गररनेछ ।  

ि) ववपद ब्र्वस्थापन कार्यिा प्रर्ोग िुने वारुर्र्न्र, एम्वुिेन्स िगार्तका 
साधनको उधचतब्र्वस्थापन गररनेछ ।  

ग)  वारुर्र्न्र, एम्वुिेन्स िस्ता साधनिरुको सञ्चािनिा अन्र् स्थानीर् ति 

सँग िागत साझेदारी गनय सककने छ ।  

२४.२.२.यन्र उपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन 

सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)  ववपद ब्र्वस्थापनिा सुरक्षा ननकार् तथा अन्र् ननकार्सँग आवश्र्क 

सिन्वर्  नगररने । 

ि)  िोि उद्धार कार्यिा सिन्वर् निुने ।  

ग)  वारुर्र्न्र, एम्वुिेन्स तर्ारी अवस्थािा नरिने ।  

घ)  आवश्र्क साधन उपकरर्िरु सिन्वर्ात्िक ढङ्गबाट प्रर्ोग नगररने ।  

ङ)  एक्िैिे प्रबन्ध गदाय िागत बढी भ ैसम्भाव्र् निुने ।  

च)  एम्वुिेन्स िस्ता साधनको दरुुपर्ोग िुने ।  

२४.२.३. यन्र उपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धमा रे्दहायका उपायहरु 

अविम्वन गररनेछ ।  

क)  वाढी,पहिरो,आगिनी, भूकम्प, अनतवटृटी,रोग, ििािारीिस्ता ववपद्को िोि, 

उद्धार र राित ववतरर् कार्यिा आवश्र्क स्रोत साधन िुटाउनको िाधग 

स्थानीर् रुपिा उपिब्ध िुनसक्ने सङ्घीर् तथा प्रदेर् सरकार िातितका 
सुरक्षा ननकार्िरुसँग सम्वन्ध स्थावपत गररनेछ । 
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ि)  िोि तथा उद्धार कार्यिा सङ्घीर् तथा प्रदेर् सरकारिा ति तका उपिब्ध 

सुरक्षा ननकार्िरु सँग आवश्र्क सिर्ोग िाग गरी तत्काि िोि उद्धार कार्य 
सिन्वर्ात्िक ढङ्गबाट अनघ बढाइनेछ ।  

ग)  िोि तथा उद्धार र राित ववतरर् कार्यिा आफू िातितको नगर प्रिरी तथा 
तथा स्थानीर् सङ्घसंस्था, सिुदार्, नागररक सिाि सिेतको सिर्ोग लिई 

सिन्वर्ात्िक ढङ्गबाट पररचािन गररनेछ ।  

घ) ववपद्व्र्वस्थापनिा उपर्ोग भएको िानवीर्, जिन्सी र नगदी स्रोतसाधनको 
उधचत अलभिेि राखिनेछ ।  

ङ)  ववपद् ब्र्वस्थापन सलिनतिे ववपद् ब्र्वस्थापन सम्वन्धी कार्यको प्रगनत 

वववरर् सङ्घीर् तथा प्रदेर् ननकार्िा पठाइनेछ ।  

च)  ववपद्ब्र्वस्थापनिा प्रर्ोग िुने वारुर्र्न्र, एम्वुिेन्सको आवश्र्क िियत 

सम्भार गरी तर्ारी अवस्थािा राखिनेछ ।  

छ)  ववपद् कार्यिा सङ्घीर् र प्रदेर् सरकारिातितका ननकार् रस्थानीर् सघं 

संस्थारननिीके्षर बाट स्थानीर् रुपिा उपिब्ध िुन सक्ने वारुर्र्न्र, एम्वुिेन्स र 

उपकरर्तथा उद्धार  सािग्री उपकरर्िरुवारे आवश्र्क िानकारी राखिनेछ ।  

ि)   सवैसँग आवश्र्क सिन्वर् कार्ि गरी ववपद् ब्र्वस्थापन कार्यिा वारुर्र्न्र, 

एम्वुिेन्स र उपकरर् तथा उद्धार सािग्री तथा उपकरर्िरु सिूधचत उपर्ोग 

गनयगराउने ब्र्वस्था  लििाइनेछ ।  

झ)  वारुर्र्न्र, एम्वुिेन्स र र्न्र उपकरर् प्रर्ोगको अलभिेि राख्न े ब्र्वस्था 
गररनेछ ।  

२४.२.३.१.वारुणयन्र, एम्वुिेन्स जस्ता साधनहरु सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन ननम्नानुसार 

गररनेछ । 

 क)  र्न्र उपकरर् प्राप्तीिा िागत साझेदारीका िाधग अन्र् स्थानीर् तिसँग 

सिन्वर् गररनेछ ।  

ि)  साधन सञ्चािनिा िागत साझेदारीको कार्यववधध बनाई कार्यसञ्चािन 

गररनेछ । 

ग) उपर्ोग सम्बन्धी आवश्र्क रर्नीनत बनाइ िाग ूगररनेछ। 
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२४.२.४. यन्र उपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि 

प्रिासकीय अधधकृत र ववपद् व्यवस्थापन सलमनतको हुनेछ ।  

२४.२. ५. यन्र उपकरणको सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कायाको अनुगमन 

कायापालिकाबाट हुनेछ । 

  

सम्पवत्त तथा जजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी ननयन्रण  
२५.१. सम्पवत्त तथा जजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी ननयन्रण सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत 

अविम्वन गररनेछ । 

क)   सिार्ता वा िस्तान्तरर् भई प्राप्त िु ने सवै जिन्सी सािानिरु आम्दानी 
बाँधधनेछ ।  

ि)  कार्ायिर्िा प्राप्त सवै प्रकारको जिन्सी िािसािान िाँच एवि ्दाखििा गरी 
िगत  अध्र्ावधधक गररनेछ ।  

ग)  जिन्सी सािानको िूलर् िुिाइनेछ । 

घ)  जिन्सी सािानको से्रस्ता काननूद्धारा तोककएको ढाँचािा राखिनेछ ।  

२५.१.१. सम्पवत्ततथा जजन्सीव्यवस्थापन सम्बन्धी ननयन्रणमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन  

सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)  सािानको स्पेलर्कफकेर्न र अवस्था निाँधचने । 

ि)  सािानको जिन्सी दाखििा नगररने । प्राप्त सािान आम्दानी नबाँधधने ।  

ग)   जिन्सी दाखििा प्रनतवेदन तर्ार नगररन े 

घ)  सिार्तािाई आधथयक वववरर्िा सिावेर् नगररन े।  

ङ)  जिन्सी सािानको िुलर् कार्ि नगररन ेतथा निुिाइने ।  

च)  जिन्सी सािानको स्रेस्ता राखिए तापनन तोककएको ढाँचािा नराखिने  

२५.१.२. सम्पवत्त तथा जजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी ननयन्रणसम्बन्धमा रे्दहायका उपायहरु  

अविम्वन गररनेछ ।  

क)  िररद गरेको, वस्तुगत सिार्ता वा िस्तान्तरर् भई प्राप्त भएको जिन्सी 
सािानिाई सात हदनलभर जिन्सी दाखििा गररनेछ ।  

ि)  प्राप्त सािान दाखििा गदाय सािानको स्पेलर्कफकेर्न र अवस्था प्राववधधकबाट 

िाँच गनुयपने भए िँचाउने र सािानिा कुनै कैकफर्त भए सो सिेत िनाउन 
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िगाइनेछ । सािान िाँच गनय कार्ायिर्िा प्राववधधक कियचारी नभएिा अन्र् 

कार्ायिर्सँग सिर्ोग लिई प्रिाखर्त गराई जिन्सी दाखििा गनय पठाइनेछ ।  

ग)  जिन्सी िािसािानको दाखििा वा िगत िडा गदाय पररिार् तथापरि िूलर्को 
साथै सािानको स्पेलर्कफकेर्न, उत्पादक कम्पनी तथा िुिुक, साइि तथा 
क्षिता, अनुिाननत  आर्, प्राप्तीको स्रोत, रािश्व छुट आहदको वववरर् िुिाई 

सािान पहिचानको िाधग कोडडगं सुरक्षा सिेतको ब्र्वस्था गररनेछ ।  

घ)  जिन्सी र्ािाबाट िािासािानिरु ननधायररत ढाँचा रसिर्िा दाखििा गरी 
दाखििा प्रनतवेदन तर्ार गररनेछ । 

ङ)  वैदेलर्क सिार्ताबाट जिन्सी िािसािान वा वस्तुगत सिार्ता प्राप्त गरेपनछ 

प्रचलित कानून बिोजिि िूलर्, वववरर् र भन्सार छुट भए नभएको व्र्िोरा 
िुिाई ७ हदनलभर आम्दानी बाँधधनेछ ।  

च)  आम्दानी बाँधधएको सवै वस्तुगत सिार्ता कानुन बिोजिि आधथयक वववरर्िा 
सिावेर् गरी िेिापरीक्षर् गराइनेछ ।  

छ)  बिेटिा सिावेर् नभई ववर्ेष पररजस्थनतिा प्राप्त वस्तुगत वा अन्र्प्रकारको  
सिार्ताको अलभिेि रािी छुट्टै वववरर् बनाई िेिापरीक्षर् सिक्ष पेर् 

गररनेछ ।  

ि)  िररद वा अन्र् ककलसििेप्राप्त िचय भएर निाने सम्पवत्तको िगत िररद िूलर् 

वा  सम्पवत्त प्राप्तीको वववरर्िा उलिेखित िूलर्को आधारिा राखिनेछ ।  

झ)  कार्ायिर्िा िौिुद रिेको तर कारर्वर् िूलर् िुलन नसके को पुरानो 
िािसािानको िकिा प्रचलित कानूनिा तोकेको प्रकिर्ा अपनाई प्रचलित 

बिार िूलर् सिेत ववचार गरी िूलर् कार्ि गररनेछ ।  

ञ)  वैदेलर्क सिार्ता अन्तगयत प्राप्त वा िस्तान्तरर् भएको सािानको वववरर्, 

प्रचलित कानून र िेिािान र िेिा ननदेलर्का बिोजिि कूि िूलर्, प्रनत ईकाइ 

िूलर् र प्राप्त लिनत र भन्सार छुटको व्र्िोरा िुिाई सािानको िगत राखिनेछ ।  

ट)  िररद वा सिार्ता अन्तगयत प्राप्त सािानवा वस्तुको िूलर् कार्ि गदाय 
प्रचलित सावयिननक क्षेर िेिािान तथा िेिा ननदेलर्का बिोजिि सािान र 

वस्तु प्राप्त गदाय दातािे िुिाएको िूलर्, सोको िाधग नतरेको भन्सार तथा 
कर रकि, ढुवानी तथा वविा िचय िगार्तको कुि िचयिोडी िगत कार्ि 

गररनेछ ।  
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ठ)  जिन्सीको स्रेस्ता ि.ि.ेप.को कार्ायिर्बाट स्वीकृत ढाँचा र िेिा ननदेलर्कािा 
उलिेि भए बिोजिि एक वषयलभर िचय भएर िाने (ि.ि.ेप. फा.नं .४०७) र िचय 
भएर निाने वा िप्ने (ि.िे.प.फा.नं .४०८)  जिन्सीिातािा अिगअिग 

छुट्र्ाई राखिनेछ । 

ड)  जिन्सी सािानको िेिा राख्नेप्रर्ोिनको िाधग िाग फाराि (ि.िे.प. 

फा.नं.४०१), आदेर् (ि.िे.प.फा.नं.४०२), दाखििा प्रनतवेदन (ि.िे.प. फा.नं 

.४०३) , िचयत तथा ननकासा फाराि (ि.िे.प.फा.नं.४०४), िस्तान्तरर् फाराि 

(ि.िे.प.फा.नं.४०६) , ववन काडय (ि.िे.प.फा.नं.४०९), जिन्सी ननरीक्षर्फाराि 
(ि.िे.प.फा.नं.४११), िियत सम्भारको अलभिेि िाता (ि.िे. प.फा.नं.४१५) , 

जिन्सी िौज्दातको वावषयक वववरर् (ि.िे.प.फा.नं .४१३) िगार्त 
ि.िे.प.कार्ायिर्बाट स्वीकृत भएका अन्र् फारििरु कारोवारको 
आवश्र्कतानुसार प्रर्ोगिा लर्ाइनेछ ।  

ढ)  जिन्सी शे्रस्ता राख्दा स्वीकृत िेिा ननदेलर्का सिेतको पािना गररनेछ ।  

र्)  जिन्सी िौज्दातको वावषयकवववरर् (ि.िे.प.फा.नं .४१३)  वावषयक रुपिा तर्ार 

गरी प्रिाखर्त गराई राखिनेछ ।  

त)  जिन्सी स्रेस्ता राख्न स्वीकृत सफ्टवेर्रको प्रर्ोग गररनेछ ।  

 

२५.१.३. सम्पवत्त तथा जजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय 

अधधकृत र जजन्सी िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२५.१.४. सम्पवत्त तथा जजन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट 

हुनेछ ।  

२५.२.   जजन्सी सामानको जजम्मेवारी  
२५.२.१. जजन्सी सामानको जजम्मेवारी सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ । 

क)  जिन्सी सम्पवत्त र िािसािानको जिम्िा एवि ् संरक्षर् र सम्भार गन े

उत्तरदानर्त्व बिन गररनेछ । 

२५.२.२. जजन्सी सामानको जजम्मेवारी सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क) जिन्सी सम्पवत्त र िािसािानको जिम्िा एवि ्संरक्षर् र सम्भारको जिम्िेवारी  
नतोककने ।  

ि)  तोककएको कियचारीबाट जिम्िेवारी बिन नगररने ।  
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२५.२.३. जजन्सी सामानको जजम्मेवारी सम्बन्धमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनेछ ।  

क) कार्ायिर्िा प्राप्त िुन आएको सम्पूर्य जिन्सी संरक्षर्को प्रवन्ध लििाउनु 

जिम्िेवार अधधकृतको कतयव्र् िुनेछ ।  

ि) कार्ायिर् प्रिुििे आफ्नो रेिदेििा कार्ायिर्को जिन्सी िािसािान र तत ्

सम्बन्धी स्रेस्ता राख्न ेर िगत तर्ार गरी िािसािान जिम्िा लिने जिम्िेवारी 
सञ्चर् वा जिन्सी र्ािा अधधकृत द्वारा गराउनेछ ।  

ग)  जिन्सीको जिम्िा लिने पद ररक्त भएको अवस्थािा कार्ायिर् प्रिुििे 
जिम्िेवारी लिने कियचारी तोक्नेछ । 

घ)  कियचारीिरुको कार्यकक्षिा रिेका सािानको पजञ्िका तर्ार गरी प्रर्ोगकताय र 

जिन्सी र्ािा प्रिुिको संरु्क्त दस्तित गराई प्रत्रे्क कार्यकक्षिा राख्न े

व्र्वस्था लििाइनेछ । 

२५.२.४. जजन्सी सामानको प्रमुि जजम्मेवारी जजन्सी िािा प्रमुिको हुनेछ । 

२५.२.५. जजन्सी सामानको जजम्मेवारी कायाको अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत हुनेछ ।  

 

२५.३. जजन्सी ननरीषण तथा प्रनतवेर्दन  

२५.३.१. जजन्सी ननरीषण तथा प्रनतवेर्दन सम्बन्धमा रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

 क)  प्रत्रे्क वषय जिन्सी सािानको ननरीक्षर् वा भौनतक परीक्षर् गराई जिन्सी 
ननरीक्षर् प्रनतवेदन तर्ार गररनेछ ।  

ि) वावषयक जिन्सी ननरीक्षर् प्रनतवेदन उपर आवश्र्क कारवािी गररनेछ ।  

ग)  जिन्सी सािानको लिनािा वा िस्तान्तरर् गदाय तोककएको कानूनी प्रकिर्ा 
पािना गररनेछ ।  

घ)  जिन्सी िौज्दातको वावषयक वववरर् तर्ार गररनेछ ।  

२५.३.२. जजन्सी ननरीषण तथा प्रनतवेर्दन सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्न े

रे्दखिन्छ ।  

क)  जिन्सी िािसािानको ननरीक्षर् वावषयक रुपिा नगराईने ।  

ि)  जिन्सी ननरीक्षर् प्रनतवेदन तर्ार नगररन े। 

 ग)  जिन्सी ननरीक्षर् प्रनतवेदन बिोजिि िािसािानको िियत सम्भार नगररने । 
घ)  प्रर्ोगिा आउन नसक्न े िाििािान लििाि बबिी वा िस्तान्तरर् आहद 

नगररन े। 
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ङ)  जिन्सी सािान िस्तान्तरर् गदाय वा िानी नोक्सानी भएका सािान लिनािा 
गदाय कानूनिे तोकेको कार्यववधध पूरा नगररन े।  

च)  जिन्सी िौज्दातको वावषयक वववरर् तर्ार नगररन े।  

ि)  सवै जिन्सी सािानिरु वावषयक वववरर्िा सिावेर् नगररने । 
२५.३.३. जजन्सी ननरीषण तथा प्रनतवेर्दन सम्बन्धमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन गररनेछ ।  

 क) प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतिे कार्ायिर्िा रिेका जिन्सी िािसािानको 
जस्थनतबारे र्ककन गनय िरेक वषय कम्तीिा एकपटक आफै वा अन्र् कियचारी र 

प्राववधधकद्वारा जिन्सी ननरीक्षर् र भौनतक परीक्षर् गराउनेछ ।  

ि) आधथयक कार्यववधध तथा ववत्तीर् उत्तरदानर्त्व ननर्िाविी बिोजिि 

िािसािानको ववगतको िौज्दात, चाि ू आ.ब.को िररद, िस्तान्तरर् तथा 
वस्तुगत सिार्ता िाफय त प्राप्त एवि ् लििाि, लिन्िा, िस्तान्तरर् 

भईिचयभएको रिौज्दात बाँकी िािसािानको पररिार्, िूलर् तथा अवस्था 
िुिाई तोके बिोजिि जिन्सी ननरीक्षर् फाराि(ि.िे.प.फा.नं .४११)  र सोको 
प्रनतवेदन तर्ार गररनेछ ।  

ग)  जिन्सीननरीक्षर् प्रनतवेदन प्राप्त भएपनछ आम्दानी बाँध्न छुट भएको कुनै 

िािसािान भेहटएिा िूलर् र वववरर् िुिाई आम्दानी बाँध्न िगाइनेछ । 

२५.३.३.१. जजन्सी ननरीषण प्रनतवेर्दन उपर ननम्नानुसार कारवाही गररनेछ । 

क)  िियत सम्भार गराउन पुने भनी उलिेि भएको सािानको सन्दभयिा प्रचलित 

कानून बिोजिििियत गराई संरक्षर् गररनेछ ।  

ि)  टुटफुट तथा बेकम्िा भई पुनः प्रर्ोग गनय नसककने, िियत गनय पाटयपुिाय नपाइने र 

िियतिा बढी िचय िुने सािानको सम्वन्धिा िाँचबुझ गरी लििाि वविी गररनेछ ।  

ग)  आवश्र्कता भन्दा बढीसािान िररद भई वा अन्र् कारर्िे सािान उपर्ोग 

िुन नसक्ने र अरु कार्ायिर्को िाधग उपर्ोग िुन सक्ने सािान तथा उपकरर् 

अन्र् ननकार्िाई िस्तान्तरर् गररनेछ ।  

घ)  जिन्सी प्रनतवेदन अनुसार कुनै व्र्जक्त वा कियचारीि े जिन्सी सािान 
हिनालिनावा िानी नोक्सानी गरेको देखिएिा र्स्तो कार्य गनेिाई प्रिुि 

प्रर्ासकीर् अधधकृतिे प्रचलित कानून बिोजिि कारबािी गने वा कारवािीको 
लसफाररस गनेछ । 

ङ)  जिन्सी सािानको संरक्षर् गनय काननूद्धारा तोककएको ननम्न कारवािी गनेः  
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१. लििाि गन ेठिर भएको िािसािानको िकिा परि िलूर्को आधारिा 
प्रचलित ऐन ननर्ि बिोजििको कार्यववधध अपनाई र तोके को 
सिर्लभर लििाि बबिी गररनेछ ।  

२. जस्थर सम्पवत्तको लििाि वविी वा भवन, िग्गा िस्ता सम्पवत्तको िक 

िस्तान्तरर् गदाय अधधकार प्राप्त ननकार् वा अधधकारीको बबना 
ननर्यर्गररनेछैन ।  

३. सािानको िस्तान्तरर् गदाय अधधकारप्राप्त अधधकारीबाट आवश्र्क 

ननर्यर् गराई र प्रकिर्ा पुर्ायई गररनेछ ।  

४.  काबू बाहिरको पररजस्थनतिे वा सुख्िा िती वा खिइएर, सडरे िानी 
नोक्सानी भएको वालििाि बढावढ िँुदा नउठेको सािान र सफ्टवेर्र आहद 

प्राववधधक प्रनतवेदनको आधारिा लिनािाको कारवािी गनय सककनेछ। 

२५.३.३.२.जजन्सी मौज्र्दातको वावषाक वववरण ननम्नानुसार तयार गररनेछ  

क)  जिन्सी िौज्दातको वावषयक वववरर् तर्ार गदाय कुि िौज्दात बाँकी रिेको 
सािानको नाि, सािानको वगीकरर्, एकाई, पररिार्, दर र िम्िा िूलर् 

िगार्तका वववरर् िुिाइनेछ।  

ि)  िौज्दात बाँकी सािान िध्रे् सवुत, िियत सम्भार गनुयपने, लििाि गनुयपने 

सािानको भौनतक अवस्था सिेत िुिाइनेछ ।  

ग)  स्वीकृत सफ्टवेर्र प्रर्ािी सिेतको प्रर्ोग गरी तोककएको वववरर् िुिाई 

वववरर् तर्ार गररनेछ ।  

२५.३.४. जजन्सी ननरीषण तथा प्रनतवेर्दन सम्बन्धी प्रमुिजजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय 

अधधकृत र जजन्सी िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२५.३.५. जजन्सी ननरीषण तथा प्रनतवेर्दन कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

 

२५.४. जजन्सी सामान वरवुझारथ गन े 

२५.४.१. जजन्सी सामान वरवुझारथ गन ेसम्बन्धमा रे्दहायको नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क) िािसािान कार्ायिर् प्रर्ोिनको िाधग जिम्िािा लि ं दा बरबुझारथ गने 
व्र्वस्था  गराइनेछ ।  

ि) जिन्सी सािानको दरुूपर्ोग वा िस्र्ौट भएको भनी िेिापरीक्षर्बाट 

औलर्ाएको  ब्र्िोरा उपर कारबािी गररनेछ ।  
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२५.४.२. जजन्सी ननरीषण तथा प्रनतवेर्दन सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्न े

रे्दखिन्छ ।  

क)  सािान बरबरबुझारथ नगररन े।  

ि)  बरबुझारथ नगरेकोिा कानून बिोजिि कारवािी गरी असूि नगररन े।  

ग)  िेिापरीक्षर्बाट औलर्ाएको ब्र्िोरा उपर कारबािी नगररन े।  

२५.४.३. जजन्सी ननरीषण तथा प्रनतवेर्दन सम्बन्धमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन 

 गररनेछ ।  

क)  कुनै पदाधधकारी वा कियचारीिे कािको लसिलसिािा सािान ब्र्जक्तगत रुपिा 
बुझ्दा प्रर्ोिन िुिाई आवश्र्क स्वीकृनतको आधारिा िार हदइनेछ ।  

ि)  सािान बुझ्ने र कफताय लिने सम्वन्धिा ि.ि.ेप.फा.नं .२११ सिेत प्रर्ोगिा 
लर्ाइनेछ ।  

ग)  पदाधधकारी वा कियचारीि े कार्ायिर् छोड्दा वा िािो सिर् ववदािा रिँदा 
आफ्नो जिम्िा िा रिेको सरकारी सािान वा कागिात बरबुझारथ गन े

गराउने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

घ)  बरवुझारथ नगने ब्र्जक्त उपर तिवभत्ता, ननवत्तभृरर् वा उपदान रोक्का राख्ने  
िगार्तका कारवािी गरी सािान कफताय गराउने आवश्र्क कार्य  
गररनेछ ।  

ङ)  सिर्िा बरबुझारथ नगरेको कारर्बाट जिन्सी वा धनिाि नोक्सानी भएिा  
िापरवािी गनेबाट नोक्सानी रकि र बबगो रकि प्रचलित कानून बिोजिि 

सम्बजन्धत  व्र्जक्तबाट असुि गररनेछ ।  

च)  िेिापरीक्षर् वा ननरीक्षर् वा िाचँवुझ िँुदा सािान िस्र्ौट वा दरुुपर्ोग भएको 
देखिन आएिा प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृति ेिस्र्ौट वा दरुुपर्ोग गने उपर 

प्रचलित कानून बिोजिि कारबािी गनेछ । 

छ)  कारवािी गनय नलिलने पदाधधकारीको िकिा कानून बिोजिि अधधकार प्राप्त 

पदाधधकारी वा ननकार् सिक्ष पेर् गन ेवा कारवािी चिाउन िेिी पठाउनेछ ।  

ि)   जिन्सी सािानको िस्र्ौट भएको भनी ि.िे.प. कार्ायिर्बाट कारवािीको 
िाधग िेिी आएकोिा सम्बजन्धत अधधकारीिे कारवािी नगरे जिम्िेवार 

अधधकारीिाई ननर्िबिोजिि कारवािी िुन सक्नेछ ।  
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२५.४.४. जजन्सी ननरीषण तथा प्रनतवेर्दन सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय 

अधधकृत र  जजन्सी िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२५.४.५. जजन्सी ननरीषण तथा प्रनतवेर्दन कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

 

२५.५. सम्पवत्त तथा िरजग्गाको सरिंषण  

२५.५.१. सम्पवत्त तथा िरजग्गाको सरिंषण सम्बन्धमा रे्दहायको नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

 क) नगरपालिकाको नाििा रिेको भवन, िग्गा, सम्पदा आहदको िगत िडा गरी 
स्वालित्व प्राप्ती गररनेछ । 

ि  जस्थर सम्पवत्तको िगत राख्दा िूलर् तथा वववरर् सिेत िुिाई राखिनेछ ।  

२५.५.२. सम्पवत्त तथा िरजग्गाको सरिंषण सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने 

रे्दखिन्छ ।  

क)  कार्ायिर्िे आफ्नो घर िग्गाको िगत अध्र्ावधधक नराख्न े एवि ् िगतिा 
रिेका घर िग्गाको स्वालित्व प्राप्त नगन े।  

ि)  जस्थर सम्पवत्तको वविा गररएकोिा अलभिेि नराखिने । र सम्पवत्तको िगतिा 
तोककएको वववरर् र िूलर् निुिाउने ।  

२५.५.३. सम्पवत्त तथा िरजग्गाको सरिंषण सम्बन्धमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन 

गररनेछ ।  

 क)  आफ्नो स्वालित्विा रिेको घर िग्गाको िगत अध्र्ावधधक गरी घरिग्गाको 
िगत ककताव (ि.ि.ेप.फा.नं.४१७) को ढाँचािा राखिनेछ ।  

ि)  घरिग्गाको िग्गाधनी पूिाय, घरको नाप नक्सा, ननिायर् सम्पन्न प्रनतवेदन 

िगार्तको वववरर् िुिाई तोककए बिोजिि िगत तथा सम्बजन्धत कागिात 

सुरक्षक्षत रुपिा राखिनेछ ।  

 ग)  उपर्ोग गरेको घर िग्गाको िग्गा धनी प्रिार्पुिाय अन्र् ननकार्को नाििा 
दताय भएको वा वेदताय रिेको भए आफ्नो नाििा लर्ाउन प्रचलित कानून 

विोजिि कारवािी अनघ बढाइनेछ ।  

घ)  एक वषयभन्दा वढी िप्ने सािान तथा लििाि गदाय िूलर् आउने िेलर्न, 

उपकरर्, सवारी साधन िगार्तको सम्पवत्तको िाधग जस्थर सम्पवत्त 

िूलर्ाङ्कन फाराि (ि.िे.प.फा.नं.४१८) िा सम्पवत्तको िागत िूलर्, ह्रास िचय 
र िियत सम्भार िचय आहद िुिाई िगत राखिनेछ । 
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ङ)  सम्पवत्तको वविा गरेको भए वविारकि, वविागने कम्पनी, सिावेर् दानर्त्व, 

वविा अवधध, नववकरर् िचय, वविा गनय स्वीकृत हदने पदाधधकारी आहद वववरर् 

िुिाई अलभिेि राखिनेछ ।  
च)  नेपाि सावयिननक क्षेर िेिािानिे सम्पवत्तिरुको वववरर् ऐनतिालसक वा 

िूलर्ाङ्ककत िागतिा रािी अनतररक्त िुिासा गनय प्रोत्सािन गरेकोिे सो 
अनुरुप थप वववरर् राख्न सककनेछ ।  

छ)  सम्पवत्तको उपर्ोग, िस्तान्तरर्, वविी वा अपिेिन ननःसगय िुिाई अलभिेि 
अध्र्ावधधक राखिनेछ ।  

२५.५.४. सम्पवत्त तथा िर जग्गाको सरिंषण सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि 
प्रिासकीय अधधकृत र जजन्सी िािाको हुनेछ ।  

२५.५.५.  सम्पवत्त तथा िरजग्गाको सरिंषण कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  
 
 

२५.६.जजन्सी सामान तथा सम्पवत्तको सरिंषण  

२५.६.१. जजन्सी सामान तथा सम्पवत्तको सरिं षण सम्बन्धमा रे्दहायको नीनत अविम्वन 

गररनेछ ।  

 क)  जिन्सी सािान र सम्पवत्तको आवश्र्क सुरक्षा व्र्वस्था गरी अनधधकृत 

व्र्जक्तगत प्रर्ोग र िानी नोक्सानी िुनबाट रोकी संरक्षर्को उधचत व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

ि)  स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन बिोजिि सावयिननक सम्पवत्तको सुरक्षा तथा 
संरक्षर् गररनेछ ।  

२५.६.२. सम्पवत्त तथा िरजग्गाको सरिं षण सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने 
रे्दखिन्छ ।  

 क)  सम्पवत्तको संरक्षर् निँुदा हिनालिना िुने । सरकारी बािेक अन्र् काििा प्रर्ोग 

िुने ।  

ि)  िानी नोक्सानी भए तापनन क्षनत रकि असुि नगररने ।  

ग)  सावयिननक सम्पवत्तको सुरक्षा तथा संरक्षर्को प्रवन्ध नगररने ।  
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२५.६.३. सम्पवत्त तथा िरजग्गाको सरिंषण सम्बन्धमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन 

गररनेछ ।  

क)   कार्ायिर्को घरिग्गा, िेलर्न उपकरर्, फननयचर िगार्तका सवै जिन्सी तथा 
सम्पवत्तको िानी नोक्सानी तथा दरुुपर्ोग िुनबाट रोक्न आवश्र्क भौनतक 

सुरक्षा र संरक्षर्को ब्र्वस्था लििाइनेछ ।  

ि)  जिन्सी सािान तथा सम्पवत्त सुरक्षक्षत रुपिा राख्न उपरु्क्त भण्डारर्को ब्र्वस्था 
लििाइनेछ 

ग)  आफ्नो भवन तथा िग्गाको क्षेरको साँध लसिाना अन्र् व्र्जक्त र सिूिबाट 

अनधधकृत प्रर्ोग वा कब्िा र अनतििर् िुनबाट िोगाउन सीिा पिायि, 

तारवार आहदको व्र्वस्था गरी सीिाकङ्न गन ेर सुरक्षा प्रवन्ध गररनेछ ।  

घ)  पुराना भत्केका भवन, सीिा पिायि, तारवार आहदको िियत सम्भार गरी उधचत 

संरक्षर्कोव्र्वस्था गररनेछ ।  

ङ)   कुनै व्र्जक्तिे स्वीकृनत बबना सम्पवत्त अनधधकृत प्रर्ोग गरेिा वा कब्िा वा 
अनतििर्  गरेिा सािान कफतायलिन वा आफ्नो ननर्न्रर्िा लिन आवश्र्क 

कारवािी गररनेछ ।  

च)  जिन्सी सािान वा सम्पवत्तको क्षनत र नोक्सानी िुनगएिा प्रचलित कानून 

बिोजिि असुिीको कारवािी गररनेछ ।  

 

२५.६.३.१.आफ्नो षेरमा रहेको ननम्न सम्पवत्त रहेको स्थान, षेरफि, िागत, प्राप्तीको स्रोत, 

ममात सम्भार वा जजणोद्वार िगायतका आवश्यक ववस्ततृ वववरण िुिाई अध्यावधधक 

अलभिेि राखिनेछ 

क) सरकारी, सािुदानर्क तथा सावयिननक सम्पवत्त,  

ि)   आफ्नो कोषबाट बनेको वा िररद गरेको वा नेपाि सरकार वा प्रदेर् सरकार वा 
कुनै संस्था वा व्र्जक्तबाट प्राप्त भएको सम्पवत्त,  

ग)  ढि, नािा, पुि पोिरी, धालियक स्थि, पाटी पौवा, धारा, इनार, गौचर, सडक, 

बाटो,  िस्ता सम्पवत्त,  

घ) आफ्नो स्वालित्विा रिेको भवन िग्गा, पाकय , उद्र्ान, चौतारो, बगैचा, 
वसपाकय  िस्ता संरचना,  

ङ)   राजटिर् ननकुञ्ि, वन्र्िन्तु, आरक्ष, सीिसार क्षेर, अन्र् बन ।  
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च)  प्राकृनतक सम्पदा  
छ)  सम्पवत्तको रेिदेि तथा सुरक्षाको प्रवन्ध गरी आवश्र्क िियत सम्भार तथा 

संरक्षर्को  ब्र्वस्था गररनेछ । 

ि)  सम्पवत्तको संरक्षर् वा िियतगनयप्रत्रे्क वषयगरेको ननिायर् कार्य र िचयको वववरर् 

अध्र्ावधधक रुपिा राखिनेछ । 

झ)  आफ्नो नाउँिा रिेको अचि सम्पवत्त बेचवविन वा िस्तान्तरर् गररनेछैन । 

२५.६.४.जजन्सी सामान तथा सम्पवत्तको सरिंषणको प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय 

अधधकृत र जजन्सी िािा प्रमुिको हुनेछ । 

२५.६.५. जजन्सी सामान तथा सम्पवत्तको सरिंषण कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट 

हुनेछ । 
 

२६ धरौटी कारोवार तथा कोष सिंचािनको वववरण  
२६.१. धरौटी कारोवार  

२६.१.१. धरौटी कारोवार सम्बन्धमा रे्दहायको नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)   धरौटीको िाता िोिी सञ्चािन गन ेकार्य कानून बिोजिि िार गररनेछ ।  

ि)   कानून बिोजिि धरौटीको िेिा राख्न े तथा िेिापरीक्षर् गराउने जिम्िेवारी 
विन गररनेछ ।  

ग)   धरौटी रकि आम्दानी बाँध्नेतथा िेिा राख्ने कार्य गदाय तोककए बिोजििको 
कार्यववधधिरु पािना गररनेछ ।  

घ)  धरौटी कारोवारको िचय िेख्न ेकार्य तोककए बिोजिि गररनेछ ।  

ङ)  धरौटी रकि तोककएको अवस्थािा िफत र रािस्विा दाखििा गररनेछ ।  

च)   धरौटी हिसाव लभडान तथा लििान ननर्लित रुपिा गररनेछ ।  

२६.१.२. धरौटी कारोवार सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)   धरौटी िाता सरकारी कारोवार गनय तोककएको बैकिा निोलिने । 

ि)   धरौटी िाताको सञ्चािन तोककएको ब्र्जक्तबाट नगररने ।  

ग)   कानून बिोजिि धरौटी प्राप्त नगररने ।  

घ)  धरौटीको िेिा राख्न ेतथा िेिापरीक्षर् गराउने जिम्िेवारीको पािना नगररने ।  

ङ)  धरौटी रकि तोककए बिोजिि आम्दानी नबाँधधने तथा िातािा नचढाइने ।  

च)   धरौटी रकि कार्ायिर्िे अन्र् प्रर्ोिनको ननलित्त िचय गने ।  
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छ)   िफत गनुयपने धरौटी रकि िफत नगरीने ।  

ि)   िफत गररएको धरौटी रकि रािस्विा दाखििा नगने ।  

झ)   धरौटी िाताको हिसाव लभडान नगररने ।  

ञ)  धरौटीको िास्केवारी तथा ववत्तीर् वववरर् तर्ार नगररन े वा सिर्िा तर्ार 

नगररन,े हिसाव लििान वववरर् तर्ार नगररने ।  

२६.१.३. सम्पवत्त तथा िरजग्गाको सरिंषण सम्बन्धमा रे्दहायका उपायहरु अविम्वन 

गररनेछ ।  

क)   प्राप्त गरेको नगदी धरौटी रकि वा ििानत (बैंक ग्र्ारेण्टी)  रकि िम्िा गनय 
को.िे.नन.का.को स्वीकृनतिा जिलिाको सरकारी कारोबार गनय तोककएको बैंकिा 
ि–३ सिूिको िातािोलिनेछ। 

ि)  धरौटीको बैंक िाता सञ्चािन प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतवा ननििे तोकेको 
अधधकृत र आधथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिुिको संरु्क्त दस्तितबाट गररनेछ । 

ग)   प्राप्त गरेको नगद वािेकको अन्र् प्रकारको धरौटी वा ििानत (बैंक ग्र्ारेण्टी)  
को कागिात वा अन्र् वस्तु सुरक्षक्षत रुपिा राख्न ेव्र्वस्था गररनेछ ।  

२६.१.३.१प्रचलित कानून बमोजजम रे्दहायको धरौटी रकम मार प्राप्त गररनु पर्दाछ । 

 क)   नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई बुझाउनु पने कर, दस्तुर आहद रकि बुझ्न वा 
रािस्व वुझाउनु पने रकि ककटान नभएको अवस्थािा अधग्रि बुखझलिने रकि,  

ि)  िररद सम्बन्धी बोिपर वा लििाििा भाग लिन वा सम्झौता गनय तोककएको 
धरौटी रकि, 

ग)   ठेक्का रकि भुक्तानी गदाय ननर्िानुसार कट्टी गनुयपने रकि,  

घ)  कुनै काि गनय अधग्रि धरौटी रकि राखु्नप्नुने र्तय तोककए बिोजििको रकि,   

ङ)  धरौटी रकि प्राप्त गदाय धरौटीको प्रर्ोिन, प्रकार, रकि र सेवाग्रािी, ननिायर् 

ब्र्वसार्ी वा आपूनतय िगार्तको वववरर् िुिाउने व्र्वस्था गररनेछ ।  

च)   प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतिे धरौटीको िेिा राख्ने र िेिापरीक्षर् गराउने 

उत्तरदानर्त्व विन गनेछ ।  

छ)  आधथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिुििे धरौटी िेिा तोककएको ढाँचािा राख्ने र 
राख्न िगाउने  जिम्िेवारी बिन गनेछ ।  

ि)  धरौटी कारोवारको आन्तररक र अजन्ति िेिापरीक्षर् अननवार्य रुपिा गराइनेछ ।  
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झ)  व्र्जक्त वा संस्थाबाट प्राप्त भएको धरौटी रकिको भौचर र बैंक भौचर तथा 
स्टेटिेन्टको आधारिा गोश्वारा भौचर तर्ार गरी आम्दानी वाँधधनेछ ।  

ञ)  धरौटी कारोवारको िेिाराख्दा प्रचलित िेिा प्रर्ािी अनुसार तोककएको 
ि.िे.प. फाराि प्रर्ोग गरी गोश्वारा धरौटी िाता र व्र्जक्तगत धरौटी िाता 
िगार्तका आवश्र्क िातािरु राखिनेछ ।  

ट)   धरौटी िचयको गोश्वारा भौचर बनाइ धरौटीको वैंक नगदी ककताव राख्न े। धरौटी 
िाता किि निुने िाताको रुपिा सञ्चािन गररनेछ ।  

ठ)  आधथयक वषयको अन्त्र्िा बाँकी रिेको धरौटी रकि अको आधथयक वषयिा 
जिम्िेवारी साररनेछ । धरौटी रकि िचय वा कफताय हददंा ननम्न कार्यववधध 

अपनाइनेछ । 

ड)  सम्बजन्धतिे बुझाएको धरौटी रकि (रािस्व दाखििा निुने वा िफत वा कट्टा 
निुने भएिा) कार्य सम्पन्न भएपनछ वा धरौटी कफताय पाउने म्र्ाद लभर तोकेको 
प्रकिर्ा पुर् र्ाई कफताय हदइनेछ ।  

ढ)   सम्वजन्धतिे कर चुक्ता गरेको प्रिार्पर बुझाए पनछ िार धरौटी कफताय 
गररनेछ ।  

र्)   धरौटी रकि कफताय हददा व्र्जक्तगत धरौटी िाता र धरौटी बाँकीको वववरर्सँग 

कफताय हदनपुने रकि लभडाई कफतायहदइनेछ ।  

त)   धरौटी रकि कफताय िचय िेख्दा वासदर स्र्ािा गदाय गोश्वारा भौचर तर्ार गरी 
चेक िारी गररनेछ ।  

थ)   आधथयक कारोवारको िििा प्राप्त धरौटी रकि अन्र् कािको िाधग िचय गन ेवा 
सापटी हदने कार्य गररन ेछैन ।  

द)  कुनै काि गनय वा ििानत वापत राखिएको धरौटी काि पुरा नगरेको कारर्ि े

कानून बिोजिि वा करारको र्तयनािा बिोजिि िफत गनुयपने अवस्था भएिा 
आवश्र्क ननर्यर् गराई धरौटी रकि िफत गरी रािश्व दाखििा गररनेछ ।  

ध)  कार्ायिर्िे कुनै रािश्ववा कर ननधायरर् प्रर्ोिनको िाधग धरौटी रकि प्राप्त गरेको भए 

तोककएको काि पूरा भएपनछ काननू वा करारको र्तय बिोजिि रािस्व दाखििा गनुयपन े

रकिको िकिा ननर्यर् गराई रािश्व दाखििा गररनेछ ।  

न)  धरौटी हिसावको िास्केवारी तर्ार गनुय अनघ बैक हिसावसँग िालसक रुपिा 
लभडान गररनेछ ।  

प)   फरक परेको रकि पहिचान र िाँच गरी आवश्र्क हिसाव लििान गररनेछ ।  
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फ)   धरौटीको हिसाव लभडानको िििा कुनै रकि स्रेस्तािा आम्दानी िननएको तर 

बैङ्क िम्िा नभएकोवा कि भएको अवस्थािा आवश्र्क िाँच तथा छानववन 

गरी िस्र्ौट वािापरवािीको कारर् िुन गएको भए सम्बजन्धतिाई कानून 

बिोजिि कारबािी गररनेछ।  

ब)   धरौटी हिसावको िास्केवारी िहिना भुक्तान भएको लिनतिे सात हदनलभर र 

धरौटीको वावषयक आधथयक वववरर् आधथयक वषय सिाप्त भएको पैंतीस हदनलभर 

तर्ार गरी को.ि.ेनन.का. िा पठाइनेछ ।  

२६.१.४. धरौटी कारोवार सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२६.१.५. धरौटी कारोवार सम्बन्धी कायाको अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र सुिासन 
सलमनतबाट हुनेछ ।  

 

२६.२.वविेष कोषहरुको सञ्चािन  

२६.२.१. वविेष कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्धमा रे्दहायको नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

 क)  स्थानीर् ववववध कोष, ववभाज्र् कोष, आकजस्िक कोष र ववपद् व्र्वस्थापन 

कोष िस्ता कोषको  सञ्चािन कोष सञ्चािन ननदेलर्का बिोजिि गररनेछ ।  

ि)  स्थानीर् ववववध कोष, ववभाज्र् कोष, आकजस्िक कोष र ववपद् व्र्वस्थापन कोष 

िस्ता कोषको िाता सञ्चािन तोककए बिोजिि गररनेछ ।  

ग)  कोषिरुबाट िचय िेख्ने कार्य कानूनिा तोककए बिोजिि गररनेछ ।  

२६.२.२. वविेष कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्न ेरे्दखिन्छ ।  

क)   कोषिरुको सञ्चािन गदाय ननदेलर्काका प्रावधान उलिङ्घन िुने । 

ि)   कोषिरुको सञ्चािन तोककए बिोजिि नगररन े।  

ग)   कोषबाट िचय िेख्न ेकार्य कानूनिा तोककए बिोजिि नगररन े।  

घ)   कोषको उद्देश्र् ववपररत अन्र् प्रर्ोिनिा िचय िुने ।  

२६.२.३. वविेष कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्धमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनेछ ।  

 क) आन्तररक आर्, सङ्घीर् तथा प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त िु ने अनुदान, प्राप्त ऋर् 

रकि, िनसिभाधगता िगार्तका रकि स्थानीर् सजञ्चत कोषिा िम्िा 
गररनेछ।  

ि)  आकजस्िक कार्यको िाधग िचय िुटाउन आकजस्िक कोष सञ्चािन गररनेछ ।  
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ग)   प्रचलित कानून बिोजिि प्रदेर् सरकारसँग वाँडफाँट िुने कर रकि वाँडफाँट 

गनुय अनघ ववभाज्र् कोषिा िम्िा गररनेछ ।  

घ) ववभाज्र् कोषिा िम्िा भएको रकििध्रे् कानून बिोजिि नगरपालिकािे प्राप्त 

गन ेरकि स्थानीर् सजञ्चत कोषिा रािी प्रदेर् सरकारिाई उपिब्ध गराउनु 

पन ेरकि ननर्लित रुपिा  प्रदेर् सजञ्चत कोषिा िम्िा गररनेछ ।  

ङ)  स्थानीर् ववववध कोष, ववभाज्र् कोष, आकजस्िक कोष र ववपद् व्र्वस्थापन 

कोषको िाधग सरकारी कारोवार गन ेबैंकिा ििर्ः ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ 

सिूिको िाता िोलिनेछ ।  

च)   कोषिरुको सञ्चािन सम्बजन्धत ननकार्को स्वीकृनतिा िार गन े। कोषिरुको 
कारोवार बैंकिाफय त िार गररनेछ ।  

छ)  कोष िाताबाट िचय िेख्दा कानून बिोजिि रीत पुर्ायई अजख्तर्ारप्राप्त 

अधधकारीको  स्वीकृनतिा िचय िेखिनेछ ।  

ि)   िचय िेख्दा वविभरपाई सहित गोश्वारा भौचर उठाइ स्वीकृत गराउने । 

कोषको िेिा तोककएको ि.िे.प.फा.नं.को ढाँचािा राखिनेछ ।  

झ)  कोषिा (किि िुने बािेक)  आधथयक वषयको अन्त्र्िा बाँकी रिेको रकि अको 
आधथयक वषयका िाधग जिम्िेवारी साररनेछ ।  

ञ)   कोषको आर्ब्र्र् वववरर् तर्ार गरी िेिापरीक्षर् गराइनेछ ।  

ट)  कोषको उद्देश्र् ववपररत िचय गनेिाई कानून बिोजिि कारबािी गररनेछ । 

२६.२.४. वविेष कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत 
र आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिकोहुनेछ ।  

२६.२.५. वविेष कोषहरुको सञ्चािन सम्बन्धी कायाको अनुगमन सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 
 

२७ िेिाङ्कन तथा िेिा सफ्टवेयरको सञ्चािन र ववत्तीय प्रनतवेर्दन सम्बन्धी 
ननयन्रण  

२७.१.ववननयोजन, राजश्व र धरौटी कारोवारको िेिा  
२७.१.१. ववननयोजन, राजश्व र धरौटी कारोवारको िेिा सम्बन्धमा रे्दहायको नीनत 

अविम्वन गररनेछ ।  

क) ििािेिा ननर्न्रक कार्ायिर्बाट स्वीकृत ढाँचा बिोजिि िेिापािन गन े

गराइनेछ ।  
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ि)  नेपाि सावयिननक क्षेर िेिािानिा उलिेखित वववरर्िरुको तर्ारी तथा 
िुिासा गररनेछ ।  

ग)   िेिा राख्दा एकीकृत आधथयक सङ्केत तथा वगीकरर् र ब्र्ाख्र्ाको अनुर्रर् 

गररनेछ ।  

२७.१.२. ववननयोजन, राजश्व र धरौटी कारोवारको िेिा सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु 

रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)  िेिापािन गन ेकार्यिा ििािेिा ननर्न्रक कार्ायिर्बाट स्वीकृत ढाँचा प्रर्ोग 

नगररन े 

ि)  नेपाि सावयिननक क्षेर िेिािान अनुरुप आश्र्क सूचना तथा वववरर् 

नराखिने ।  

ग)   िेिा राख्दा एकीकृत आधथयक सङ्केत तथा वगीकरर् र ब्र्ाख्र्ाको अनुर्रर् 

नगररन े।  

घ)   िेिापािन गन ेजिम्िेवारी बिन नगररन े।  

२७.१.३. ववननयोजन, राजश्व र धरौटी कारोवारको िेिा सम्बन्धमा रे्दहायको उपायहरु 

अविम्वन गररनेछ ।  

क)  िेिा राख्दा ििािेिा ननर्न्रक कार्ायिर्बाट स्वीकृत नेपाि सावयिननक क्षेर 

िेिािान, प्रचलित िेिा ननदेलर्का िगार्तिा उलिेखित िेिा नीनत, 

लसद्धान्त र कार्यववधधको पािना गररनेछ ।  

ि)  िेिा प्रर्ािीिाई सूचना प्रववधधिा आधाररत वनाउन नेपाि सरकारिे स्वीकृत 

गरेको प्रर्ािी अविम्वन गररनेछ ।  

ग)  प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृत र जिम्िेवार व्र्जक्तिे प्रचलित कानूनिे तोके 

बिोजििको रीत पुर् र्ाई िेिा राख्ने ब्र्वस्था लििाइनेछ ।  

घ)   आधथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिुििे कार्ायिर् वा अन्तगयतका एकाइको िेिा 
तोककएको ढाँचािा रािी अद्र्ावधधक भए नभएको स्वर्ि ्वा अन्र् कियचारी 
िाफय त ननर्लित रुपिा िाँच र ननरीक्षर् गररनेछ ।  

ङ)   ननरीक्षर्को िििा िेिापािन गनुयपने कियचारीिे िेिा नरािेको कारर् 

िानीनोक्सानी भएको देखिएिा सम्बजन्धत नोक्सानी रकि असूि गन े

व्र्वस्था लििाइनेछ ।  
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च)  आधथयक कारोवार गदाय गोश्वारा भौचर, नगदी रलसद, िाग फाराि, िररद आदेर्, 

भुक्तानीको रलसद र भरपाई िस्ता ि.िे.प. फाराििरु प्रर्ोगिा लर्ाइनेछ । 

छ) विेट िचय हिसाव राख्न ेप्रर्ोिनको िाधग बिेट िाता (ि.िे.प.फा.नं. २०८), बैक 

नगदी ककताव (ि.िे.प.फा.नं. २०९) , सिूिगत र व्र्जक्तगत सिार्क िाता 
(ि.िे.प.फा.नं. २०८) , अजख्तर्ारी िाता (ि.िे.प. फा.नं. ३०२), विेट रोक्का 
फुकुवा िाता (ि.िे.प. फा.नं. ३०६), रकिान्तर स्रोतान्तर िाता (ि.िे.प.फा.नं. 

३०७), सोधभनाय िाता (ि.िे.प. फा.नं. ३०८), ठेक्कागत अलभिेि िाता 
(ि.िे.प.फा.नं. ५०६), िस्ता आवश्र्क सवै िातािरु प्रर्ोगिा लर्ाइनेछ ।  

ि)  रािश्व, स्थानीर् सजञ्चत कोष तथा अन्र् कोष, अनुदान प्राप्ती, धरौटी र जिन्सी 
तफय का आवश्र्क िेिा तोककएको ि.िे.प. फाराििरुका ढाँचािा राखिनेछ ।  

झ)   प्राप्त ऋर्को हिसाव तोककएको ढाँचािा राख्ने ब्र्वस्था गररनेछ । 

ञ)  नेपाि सरकारबाट नगदिाआधाररत नेपाि सावयिननक क्षेर िेिािान अनुरुप 

आवश्र्क  वववरर्िरु तर्ार गररनेछ ।  

ट)  िेिािान अनुरुप तेश्रोप क्षबाट भएको भुक्तानी, सम्पवत्त तथा दानर्त्व, 

लिनुहदनु पन ेहिसाव आहद िस्ता थप कारोवारको अलभिेि राखिनेछ ।  

ठ)  ववननर्ोिन, रािश्व र धरौटीको िेिा राख्दा नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृत एकीकृत 

आधथयक सङ्केत तथा वगीकरर् र ब्र्ाख्र्ा अनुरुपको िाता सूची कोडिरुसँग 

सािञ्िर्ता िुने गरी आधथयक सङ्केत तथा वगीकरर्िरु िुिाई िेिा राख्ने 
ब्र्वस्था गररनेछ ।  

२७.१.४. ववननयोजन, राजश्व र धरौटी कारोवारको िेिा ननयन्रण सम्बन्धी प्रमुि 

जजम्मेवारी आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२७.१.५. ववननयोजन, राजश्व र धरौटी कारोवारको िेिा ननयन्रण सम्बन्धी कायाको 
अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 

२७.२. वैरे्दलिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना र कायािमको िेिा  
२७.२.१. वैरे्दलिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना र कायािमको िेिा सम्बन्धमा रे्दहायको 
नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)  बैदेलर्क सिार्ता तफय  िचय गरेको रकिको तोककएको ढाँचािा आर्ोिना ििेा (सिार्क 

िातािरु)  राखिनेछ ।  

ि)  आर्ोिना र कार्यिििरुको सम्झौताको र्तय बिोजिि आर्ोिना िेिा तथा प्रनतवेदन 

तर्ार गररनेछ ।  
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२७.२.२. वैरे्दलिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना र कायािमको िेिा सम्बन्धमा रे्दहायका 
जोखिमहरु रहन सक्नेरे्दखिन्छ ।  

क)   बैदेलर्क सिार्ताको िचयिा तोककएका आर्ोिना िेिाका सिार्क िाता तथा 
वववरर् नराखिने ।  

ि)   र्ोधभनाय िुने गरी भएको िचयको सोधभनाय सिर्िा िाग नगन े। 

ग)   आर्ोिना हिसावको प्रनतवेदन तोककएको ढाँचािा तर्ार नगररन े। 

घ)   प्रनतवेदनिरु सिर्िा तर्ार नगररने।  

२७.२.३. वैरे्दलिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना र कायािमको िेिा सम्बन्धमा रे्दहायको 
उपायहरु अविम्वन गररनेछ ।  

 क)  वैदेलर्क अनुदान र ऋर् सिार्तािा सञ्चालित आर्ोिना र कार्यिििरुको 
िेिा राख्दा आर्ोिनासँग सम्बजन्धत प्रिुि िाता र सिार्क िातािरु 

राखिनेछ ।  

ि)  सोधभनाय हिसाव, वस्तुगत सिार्ता, सीधै भुक्तानी, प्राववधधक सिार्ताको 
हिसाब राख्ने र वववरर् पेर् गने कुरा िेिा ननदेलर्का अनुसार लििाइनेछ ।  

ग)  र्ोधभनाय िुनेगरी भएको िचयको रकि सम्झौता अनुसार सिर्िा नै र्ोधभनाय 
िाग गरी सोको िेिा अध्र्ावधधक गन े। 

घ)  बैदेलर्क सिार्तािा सञ्चालित आर्ोिना र कार्यििको िाधग तर्ार गनुयपने 

िेिा वववरर्िरु तोके को ढाँचािा तर्ार गरी पठाइने छ।  

ङ)  आर्ोिना हिसाव तर्ार गदाय िेिा ननदेलर्कािा उलिेि भएका ननम्न 

हिसाविध्रे् उपरु्क्त प्रकारको प्रनतवेदन तर्ार गररनेछ  

क)   पूर्य वववरर् प्रकिर्ा,  
ि)   िचयको वववरर् प्रकिर्ा,  
ग)  आर्ोिना व्र्वस्थापन प्रनतवेदन, ववत्तीर् व्र्वस्थापन प्रकिर्ा,  
घ)   कार्यसम्पादनिा आधाररत सोधभनाय प्रकिर्ा ।  

 
२७.२.४. वैरे्दलिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना र कायािमको िेिा ननयन्रण सम्बन्धी 

प्रमुि जजम्मेवारी आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२७.२.५. वैरे्दलिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना र कायािमको िेिा सम्बन्धी कायाको 
अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  
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२७.३.ववत्तीय प्रनतवेर्दन पेि गन े 

२७.३.१. ववत्तीय प्रनतवेर्दन पेि गन ेसम्बन्धमा रे्दहायको नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)  िालसक ववत्तीर् वववरर् तोके को सिर्लभर को.िे.नन.का. सिक्ष पेर् गररनेछ ।  

ि) आर्व्र्र् वववरर्, बिेट िचयको रैिालसक प्रगनत वववरर् र सजञ्चत कोषको 
वववरर् तोककएको अवधध लभर तर्ार गरी पेर् गररनेछ ।  

ग)  आधथयक वषय सिाप्त भएपनछ तोककएको वावषयक ववत्तीर् वववरर्िरु तर्ार गरी 
सम्बजन्धत ननकार्िा पेर् गनुयपने । 

२७.३.२. ववत्तीय प्रनतवेर्दन पेि गन ेसम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्नेरे्दखिन्छ । 

 क)  िालसक रुपिा ववत्तीर् वववरर्िरु तर्ार नगररने ।  

ि) िालसक ववत्तीर् वववरर्िरु सिर्िा सम्बजन्धत सिक्ष पेर् नगररन े।  

ग) वावषयक रुपिा पेर् गनुयपने ववत्तीर् वववरर्िरु तर्ार गरी सम्बजन्धत ननकार्िा 
पेर् नगररने ।  

२७.३.३. ववत्तीय प्रनतवेर्दन पेि गन ेसम्बन्धमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनेछ । 

क)  ववत्तीर् वववरर्िरु िालसक रुपिा तर्ार गरी तोककएको सिर्लभर 

को.िे.नन.का.िा पठाइनेछ । 

क)   िचयको फाँटवारी (ि.िे.प.फा.नं .२१०) , फछ्र्र्ौट गनय बाँकी पेश्कीको 
िास्केवारी (ि.ि.ेप. फा.नं .२११) र बैङ्क हिसाव लििान वववरर्  

(ि.िे.प. फा.नं .२१२)   

ि)   रािस्व आम्दानीको िालसक फाँटवारी (ि.िे.प.फा.नं . ११०) 

ग)   रािस्वको बैङ्क हिसाब लििान वववरर् (ि.िे.प.फा.नं . १०९) 

घ)   धरौटीको ववत्तीर् वववरर् (ि.िे.प.फा.नं . ६०७)  

ङ)   कोष अवस्थाको िालसक वववरर् (ि.ि.ेप. फा.नं . ११५)   

च)   प्राप्त रकिको िास्केवारी (ि.िे.प.फा.नं . २२२)  

ि)  आर्व्र्र्को वववरर् प्रत्रे्क िहिनाको ७ गतेलभर सावयिननक गररनेछ ।  

ग)  विेट िचयको रैिालसक वववरर् तर्ार गन े र उक्त वववरर् प्रिुि प्रर्ासकीर् 

अधधकृतबाट  रैिालसक अवधध सिाप्त भएको १५ हदनलभर नगर 

कार्यपालिकाको वैठकिा पेर् गररनेछ ।  

घ)  स्थानीर् सजञ्चत कोषको आर्व्र्र्को रैिालसक र्ीषयकगत वववरर् तर्ार गरी सङ्घीर् 

अथय िन्रािर्, प्रदेर् अथय िन्रािर् तथा राजटिर् प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगिा 
पठाइनेछ ।  
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ङ)  प्रत्रे्क आधथयक वषय सिाप्त भएपनछ प्रचलित कानून बिोजिि देिार्का वावषयक 

ववत्तीर् वववरर्  तर्ार गरी सम्बजन्धत को.िे.नन.का. र ि.िे.प. कार्ायिर् 

िगार्तका सवै सम्बजन्धत ननकार्िा  पेर् गररनेछ–  

१)  ववननर्ोिन िचयको ववत्तीर् वववरर्  

२)  रािस्व आम्दानीको आधथयक वववरर्  

३)  धरौटीको वावषयक आधथयक वववरर्  

४)  सजञ्चत कोष तथा अन्र् ववलभन्न कोषिरुको आधथयक वववरर् 

५)  जिन्सी िौज्दातको वावषयक वववरर् 

६)  प्रनतवद्धताको वावषयक वववरर्  

७)  भुक्तानी हदन बाँकीको कच्चावारी  
च)   ववत्तीर् प्रनतवेदन तर्ार गनय तोककएको सफ्टवेर्र प्रर्ोग गररनेछ ।  

२७.३.४. ववत्तीय प्रनतवेर्दन पेि गन े सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी आधथाक प्रिासन िािा 
प्रमुिको हुनेछ ।  

२७.३.५. ववत्तीय प्रनतवेर्दन पेि गन ेसम्बन्धी कायाको अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र 

सुिासन सलमनतबाट हुनेछ ।  

 

२७.४. िेिा एकीकरण  

२७.४. १. िेिा एकीकरण सम्बन्धमा रे्दहायको नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

 क)   एकीकृत ववत्तीर् वववरर् तर्ार गरी पेर् गररनेछ । 

२७.४.२. िेिा एकीकरण सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ ।  

क)   एकीकृत ववत्तीर् वववरर् तोकेको ढाँचा र सिर्िा तर्ार नगन े। 

ि) एकीकृत ववत्तीर् वववरर्िा सवै कारोवार सिावरे् नगने ।  

२७.४.३. िेिा एकीकरण सम्बन्धमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनेछ । 

क)  ववननर्ोिन, रािस्व, धरौटी िगार्त सबै कारोवारको प्रनतवेदन सिर्िा प्राप्त 

गन ेव्र्वस्था लििाइनेछ ।  

ि)  कार्ायिर् र िातितका ननकार्को सबै कारोवार सिावरे् गरी ववननर्ोिन, 

रािस्व, धरौटी िगार्तको एकीकृत ववत्तीर् वववरर् तर्ार गररनेछ ।  

ग)  ववननर्ोिन, रािस्व, धरौटी िगार्तको ववत्तीर् वववरर् ििािेिा ननर्न्रक 

कार्ायिर् तथा नगर सभािा पेर् गररनेछ । ववननर्ोिन, रािस्व, धरौटी 
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िगार्त सबै कारोवारको िेिा एकीकरर् गनय स्थानीर् सजञ्चत कोष 

व्र्वस्थापन प्रर्ािी (सुर)  प्रर्ोगिा लर्ाइनेछ । 

२७.४.४. िेिा एकीकरण सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ ।  

२७.४.५. िेिा एकीकरण सम्बन्धमा कायाको अनुगमन प्रमुि प्रिासकीय अधधकृत सुिासन 

सलमनतबाट हुनेछ । 
२७.५.िेिा सफ्टवेयर प्रणािीको सञ्चािन तथा सुरषा 
२७.५.१. िेिा सफ्टवेयर प्रणािीको सञ्चािन तथा सुरषा सम्बन्धमा रे्दहायको नीनत 

अविम्वन गररनेछ । 

क)  िेिा सफ्टवेर्र प्रर्ािी सञ्चािन तथा सुरक्षाको िाधग उधचत सुरक्षा प्रवन्ध 

गररनेछ । 

२७.५.२. िेिा सफ्टवेयर प्रणािीको सञ्चािन तथा सुरषा सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु 

रहन सक्ने रे्दखिन्छ । 
क)  सफ्टवेर्रको डाटा तथा सूचना सूरक्षा प्रवन्ध नलििाउने । 

२७.५.३. िेिा सफ्टवेयर प्रणािीको सञ्चािन तथा सुरषा सम्बन्धमा रे्दहायको उपायहरु 

अविम्वन गररनेछ । िेिा सफ्टवेयर प्रणािी सञ्चािन र सुरषाको िाधग ननम्न ब्यवस्था 
गनेेः 

क)  सफ्टवेर्र सञ्चािन, ननर्िन, सिस्र्ा सिाधान र सुरक्षाको िाधग आवश्र्क 

कोठा र सुरक्षाको  व्र्वस्था गररनेछ ।  

ि)  सफ्टवेर्र सञ्चािनको िाधग आवश्र्क ववज्ञ तथा िनर्जक्त र तालििको 
व्र्वस्था गररनेछ ।  

ग)  कार्ायिर् र अन्तगयतका ननकार्िा सफ्टवेर्र प्रर्ािी सञ्चािन गन ेजिम्िेवार 

व्र्जक्त तोक्ने र र्स्तो व्र्जक्तिाई प्रर्ािीिा दताय िुने व्र्वस्था गररनेछ ।  

घ)   प्रर्ोगकताय कोड लिने र प्रर्ोगको िग राख्न ेव्र्वस्था गररनेछ ।  

ङ)   प्रत्रे्क व्र्जक्तको िाधग फरक फरक पासवडय प्रदान गररनेछ ।  

च)  सम्बजन्धत व्र्जक्त सरुवा भई वा ववर्ेष कारर् परी प्रर्ािीको सञ्चािन 

जिम्िेवार व्र्जक्त बािेक  अन्र्बाट गनुयपने भएिा स्वीकृनत लिने हदने 

व्र्वस्था गररनेछ । 

२७.५.४. िेिा सफ्टवेयर प्रणािीको सञ्चािन तथा सुरषा सम्बन्धी प्रमुि जजम्मेवारी 
आधथाक प्रिासन  िािा प्रमुिको हुनेछ । 
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२७.५.५. िेिा सफ्टवेयर प्रणािीको सञ्चािन तथा सुरषा सम्बन्धी कायाको अनुगमन प्रमुि 

प्रिासकीय अधधकृत र सुिासन सलमनतबाट हुनेछ । 
 

२८ जनसहभाधगता र सावाजननक जवाफरे्दहहता  

२८.१.जनसहभाधगता  
२८.१.१. नगरपालिकाको कायामा जनसहभाधगता सुननश्चत गना रे्दहायका नीनत अविम्बन 

गररनेछ । 
क) नेपािको संववधानिे सिानुपानतक सिावेलर्ता र सिभाधगतािूिक 

लसद्धान्तको स्पटट ब्र्वस्था गरेकोिे नगरपालिकािे सोिी बिोजिि 

प्रनतननधधत्वको सुननजश्चत गनेछ । 

ि)  र्ोिनािा िनताको प्रत्र्क्ष सिभाधगता र स्वालित्व सम्बन्धी व्र्वस्था कार्ि 

गनय र्ोिनाको छनौट कार्यिा िनसिभाधगता िुने व्र्वस्था लििाइनेछ ।  

ग)  नगरपालिकािे र्ोिना तिुयिा तथा कार्ायन्वर्न गदाय स्थानीर् िनता, 
बुद्धधिीवी, ववषर् ववज्ञ िगार्तका सरोकारवािािरुको सिभाधगतािा 
गराइनेछ । 

२८.१.२. नगरपालिकाको कायामा जनसहभाधगता सुननश्चत गन े सम्बन्धमा रे्दहायका 
जोखिम रहन सक्नेछन । 

क)  सिानुपानतक  सिावेलर्ता र सिभाधगतािूिक लसद्धान्तका आधारिा 
सिभाधगता नगराईने ।  

ि)  कानूनि ेव्र्वस्था गरे अनुसार सरोकारवािािरुको सिभाधगता नगराईने ।  

ग)  र्ोिना र कार्यिि कार्ायन्वर्निा गदाय ऐनिे ननदेर् गरे बिोजिि 

सरोकारवािािरुको सिभाधगता नगररन े।  

घ)   औपचाररकतािा िार सीलित सिभाधगता गराइने ।  

ङ)  र्ोिनाको छनौट गदाय िनताको िाग र आवश्र्कता तथा िनसिभाधगताको 
आधारिा नगररने ।  

च)  र्ोिनाको कार्ायन्वर्निा सरोकारवािािरुको सिभाधगता नगराईने ।  

छ) आर्ोिनाको सञ्चािन, अनुगिन िूलर्ाङ्कनिा सरोकारवािािरुिाई 

सिभाधगता नगराउने । 
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२८.१.३. नगरपालिकाको कायामा जनसहभाधगता सुननश्चत गन ेसम्बन्धमा रे्दहायका प्रकृया 
अपनाइनेछ । 

क)   नेपािको संववधानिे सिानुपानतक सिावेर्ी र सिभाधगतािूिक 

लसद्धान्तको स्पटट ब्र्वस्था गरेकोिे स्थानीर् तििे िहििा, दलित र 

अलपसंख्र्क सिुदार्बाट सिेत प्रनतननधधत्वको सुननजश्चत गररनेछ ।  

ि)   नगरपालिकािे सरोकारवािािरुको अधधकति सिभाधगता गराउने नीनत र 

पद्धनत अपनाइनेछ ।  

ग)   आर्ोिनािा िनताको प्रत्र्क्ष सिभाधगता र स्वालित्व सम्बन्धी व्र्वस्था 
कार्ि गनयको िाधग आर्ोिनाको छनौट गदाय िनताको िाग र 

आवश्र्कताको आधारिा गररने, आर्ोिनाको सञ्चािन उपभोक्ता सलिनत 

िाफय त गने व्र्वस्था लििाइने र आर्ोिनाको कार्ायन्वर्न, अनुगिन तथा 
िूलर्ाङ्कनिा िनसिभाधगता सुननजश्चत िुने व्र्वस्था लििाइनेछ ।  

घ)  सरोकारवािािरुको सिभाधगताको सुननजश्चत गनयको िाधग अलभिुखिकरर् 

गोटठी आहद कार्यिि संचािन गररनेछ ।  

ङ)   सिभाधगतािाई ब्र्विारिा ब्र्ापक रुपिा िाग ूगरी अथयपूर्य बनाइनेछ ।  

च)   आर्ोिनािा िनताको प्रत्र्क्ष सिभाधगता र स्वालित्व कार्ि गनयको िाधग 

आर्ोिनाको छनौट गदाय िनताको िाग र आवश्र्कताको आधारिा गररनेछ । 

छ)  आर्ोिनाको छनौट गदाय स्थानीर् िनता संग िाग र आवश्र्कतावारे 

छिफि गरी िाग संकिन गररनेछ । वडािरुिाई िाग संकिनिा सकिर् 

बनाइनेछ ।  

ि)   र्ोिना तिुयिा र कार्ायन्वर्न गदाय स्थानीर् बुद्धधजिवी, ववषर्ववज्ञ, अनुभवी, 
पेर्ाववद, सीिान्तकृत तथा िोपोन्िुि सिुदार्, िहििा, बािबालिका, 
दलित, रु्वा, अलपसंख्र्क, अपाङ्गता भएका व्र्जक्त, िेटठ नागररक 

िगार्तका सरोकार वाि िरुको अधधकति सिभाधगता गराइनेछ ।  

झ) िनताको आवश्र्कता, िनसिभाधगता, िागत, प्रनतफि आहद पक्षको ववचार 

गरी र्ोिनािरुको प्राथलिकता ननधायरर् गरी कार्ायन्वर्न र्ोग्र् उपरु्क्त 

र्ोिना छनौट गररनेछ ।  

ञ)  छनोट गररने र्ोिनािा िनसिभाधगता िुने कुरा सुननजश्चत गररनेछ । 
 

२८.१.४. जनसहभाधगता प्रवद्ाधन मुख्य जजम्मेवारी कायापालिकाको हुनेछ ।  
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२८.१.५. जनसहभाधगता प्रवद्ाधन गन ेकायाको अनुगमन जजल्िा समन्वय सलमनत र नगर 

सभाि ेगनेछ । 
२९ सावाजननक जवाफरे्दहहता 
२९.१. सावाजननक जवाफरे्दहहता प्रवद्ाधन गना रे्दहायका नीनत अविम्वन गररनेछ । 

क)  सवयसाधारर् तथा सरोकारवािाको सरोकार सम्वोधन गनय सावयिननक 

सुनुवाई तथा गुनासो व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

ि)  सावयिननक सेवा प्रवाििाई पारदर्ी, उत्तरदार्ी र िबाफदेिी बनाउन सािाजिक 

परीक्षर् र सावयिननक परीक्षर् संचािन गररनेछ । 

२९.२ सावाजननक जवाफरे्दहहता प्रवद्ाधन गने सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्न्छन 

। 

क)   प्रदान गरेको सेवा सम्वन्धिा कानूनिे तोके बिोजिि सावयिननक सुनुवाई  

नगररन े।  

ि)   सेवाग्रािीको गुनासाको उधचत व्र्वस्थापन र सम्वोधन नगररने । 

ग)  कानून बिोजिि सािाजिक परीक्षर् र सावयिननक परीक्षर् कार्यिि संचािन 

नगररन े।  

घ)   कार्यिि गरे पनन औपचाररकतािा सीलित रिन सक्ने ।  

२९.३. सावाजननक जवाफरे्दहहता प्रवद्ाधन गना रे्दहायका प्रकृयाहरु अविम्बन गररनेछ । 

क)  सािाजिक परीक्षर्, सावयिननक परीक्षर्िस्ता कार्यिि अननवार्य रुपिा गन े

गराउने कानूनी व्र्वस्था गररनेछ ।  

ि)   कानून बिोजिि सो सम्बन्धी ननदेलर्यका तिुयिा गन े र प्रर्ोगिा लर्ाई 

कार्यिि संचािन गन ेब्र्वस्था लििाइनेछ । 

ग)  र्स्ता कार्यिििरु सञ्चािन गरेपनछ सो सम्वन्धी अलभिेि राख्न ेर प्रनतवेदन 

तर्ार गने  व्र्वस्था लििाइनेछ ।  

घ)   सािाजिक परीक्षर् तथा सावयिननक परीक्षर्को आवधधक रुपिा अनुगिन 

गन ेव्र्वस्था लििाइनेछ । 

ङ)   नगरपालिकािे सेवाग्रािी तथा सरोकारवािाको सरोकार सम्वोधन गनय 
कानूनिा तोककए बिोजिि सावयिननक सुनुवाईको ब्र्वस्था गररनेछ ।  
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च)  कार्ायिर्को सेवाको गुर्स्तर,प्रभावकारीता र कियचारीको कािकारवािी 
सम्वन्धिा  सेवाग्रािीको गुनासो सुन्न उिुरी पेहटका र वेभसाइट र टेलिफोन 

िध्रे् कुनै पनन िाध्र्िबाट गनय सक्न ेब्र्वस्था गररनेछ ।  

छ)  गुनासो सुन्ने जिम्िेवार अधधकारी तोकी गुनासोप्राप्त भएको लिनतिे चौबीस 

घन्टालभर गुनासो व्र्वस्थापनका िाधग सुझाव सहित प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृत 

सिक्षपेर् गने ब्र्वस्था गररनेछ ।  

ि)   प्राप्त गुनासािरुको अलभिेिाकंन गने ब्र्वस्था लििाई ननजश्चत सिर्लभर 

कार्य टुग्र्ांउने वा कारवािी गने ब्र्वस्था गररनेछ । 

झ)   गुनासो व्र्वस्थापनबारे अनुगिन गन ेब्र्वस्था सिेत लििाइनेछ । 

२९.४. सावाजननक जवाफरे्दहहता प्रवद्ाधन मुख्य जजम्मेवारी नगर कायापालिकाको हुनेछ ।  

२९.५. सावयिननक िवाफदेहिता प्रवद्यधन गने कार्यको अनुगिन जिलिा सिन्वर् सलिनत र 

नगरसभािे गनेछ । 

 
३० िेिापरीषण तथा बेरुजू फर्छायौट सम्बन्धी ननयन्रण  

 

३०.१. आन्तररक िेिापरीषण  

३०.१.१. आन्तररक िेिापरीषण सम्बन्धमा रे्दहायको नीनत अविम्वन गररनेछ । 

क)   आधथयक कारोवारको आन्तररक िेिापरीक्षर् गराइनेछ ।  

ि)  कार्ायिर्बाट अजन्ति िेिापरीक्षर् िुनु अगावै आन्तररक िेिापरीक्षर्बाट 

ननस्केका बेरुिु सम्बन्धिा आवश्र्क कारवािी गरी बेरुिु फर्छयर्ौट गररनेछ । 

३०.१.२. आन्तररक िेिापरीषण सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्ने रे्दखिन्छ । 

क)  आन्तररक िेिापरीक्षर्को िाधग आवश्र्क संरचना र िनर्जक्तको ब्र्वस्था 
नगररन े। 

ि)   सबै ननकार् र कारोवारको आन्तररक िेिापरीक्षर् नगराउने ।  

ग)   आन्तररक िेिापरीक्षर्बाट ननस्केका बेरुिु अजन्ति िेिापरीक्षर् अनघ 

फर्छयर्ौट नगररन े। 

३०.१.३. आन्तररक िेिापरीषण सम्बन्धमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनेछ । 

क) आन्तररक िेिापरीक्षर्को िाधग आवश्र्क संरचना र िनर्जक्तको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  
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ि)  आन्तररक िेिापरीक्षकको व्र्वस्था नभएिा को.िे.नन.का.िाई अनुरोध गरी 
आन्तररक िेिापरीक्षर् गन ेव्र्वस्था लििाइनेछ ।  

ग)   सवै ननकार्को ववननर्ोिन, रािस्व, धरौटी र सञ्चािनिा रिेका सवै 
कोषिरुको आर् व्र्र्को आन्तररक िेिापरीक्षर् ननर्लित रुपिा गराइनेछ ।  

घ)   आन्तररक िेिापरीक्षकबाट सम्बजन्धत कानून वा ननदेलर्कािा तोककएको 
ववधध बिोजिि आधथयक कारोवारको आन्तररक िेिापरीक्षर् गन ेगराइनेछ ।  

ङ)   आन्तररक िेिापरीक्षकिाई िेिापरीक्षर्को सवयिान्र् लसद्धान्त अनुसार 

स्वतन्ररुपिा िेिापरीक्षर् गरी प्रनतवेदन हदन सक्ने वातावरर् लििाइनेछ ।  

च)  आन्तररक िेिापरीक्षर् प्रनतवेदनिा सिावेर् भएका वेरुिुको िगत राख्न े

ब्र्वस्था लििाइनेछ । 

ि)  आन्तररक िेिापरीक्षर् प्रनतवेदन अजन्ति िेिापरीक्षकिाई उपिब्ध गराइनेछ ।  

झ)   प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतिे आफू िातित ननकार्को आन्तररक 

िेिापरीक्षर् सिर्िै भए वा नभएको िाँच गरी आन्तररक िेिापरीक्षर् 

नगराउने उपर कानून बिोजिि कारवािीको िाधग लसफाररस गनेछ ।  

ट)   आन्तररक िेिापरीक्षर्बाट ननस्केका बेरुिु सम्वन्धिा आवश्र्क कारवािी 
गरी अजन्ति िेिापरीक्षर् िुनु भन्दा अगावै फर्छयर्ौट गन ेगराइनेछ ।  

ठ)   ववर्ेष कारर् परी अजन्ति िेिापरीक्षर् िुनु अनघ बेरुिु फर्छयर्ौट गनय 
नसककने अवस्था परेिा फर्छयर्ौट िुन नसकेको स्पटट कारर् िुिाई अजन्ति 

िेिापरीक्षक सिक्ष िानकारी गराइनेछ ।  

ड)   आन्तररक िेिापरीक्षर्बाट औलर्ाईएका बेरुिुको सम्बन्धिा कानून 

बिोजििको म्र्ादलभर ननर्लित वा असूि उपर सम्वन्धी कारवािी गरी बेरुि ु

फर्छयर्ौटको िाधग िवाफ तथा प्रिार् पेर् गररनेछ । 

३०.१.४. आन्तररक िेिापरीषण गराउने मुख्य जजम्मेवारी प्रमुि प्रिासकीय अधधकृतको हुनेछ । 

३०.१.५. नगरपालिका प्रमुििे आन्तररक िेिापरीषण कायाको अनुगमन गनेछ । 

३०.२.  अजन्तम िेिापरीषण 

३०.२.१. अजन्तम िेिापरीषण सम्बन्धमा रे्दहायको नीनत अविम्वन गररनेछ ।  

क)   िेिापरीक्षर्का िाधग िेिापरीक्षकबाट िाग भएको आवश्र्क ववत्तीर् 

वववरर्, कागिात र प्रनतवेदनिरु उपिब्ध गराइनेछ ।  

ि)   िेिापरीक्षर् सम्पन्न गराउन आवश्र्क सिर्ोग गररनेछ । 
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३०.२.२. अजन्ति िेिापरीक्षर् सम्बन्धिा देिार्का िोखिििरु रिन सक्न ेदेखिन्छ।  

क)   सवै आधथयक कारोवारको अजन्ति िेिापरीक्षर् नगराउने  

ि)   िेिापरीक्षक सिक्ष आवश्र्क ववत्तीर् वववरर्, कागिात एवि ्प्रनतवेदनिरु 

उपिब्ध नगराइने ।  

ग)  िेिापरीक्षर् सम्पन्न गराउन आधथयक प्रर्ासन र्ािाबाट आवश्र्क सिर्ोग 

निुने ।  

घ)  प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृत िेिापरीक्षर् सिर् र िेिापरीक्षर् बैठकिा 
अनुपजस्थत रिने । 

३०.२.३. अजन्तम िेिापरीषण सम्बन्धमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनेछ । 

क)   प्रत्रे्क आधथयक वषय सिाप्त भए पश्चात ववननर्ोिन, रािस्व, धरौटी तथा 
अन्र् कोषको कानून बिोजिि ििािेिापरीक्षकको कार्ायिर्बाट िहटएका 
िेिापरीक्षकबाट अजन्ति िेिापरीक्षर् गराइनेछ ।  

ि)   बिेटिा सिावेर् भएका वैदेलर्क सिार्ता अन्तगयत प्राप्त भएको सवै 
प्रकारको नगदी सिार्तारकि ववत्तीर् वववरर्िा सिावेर् गरी 
ििािेिापरीक्षकको कार्ायिर्बाट िेिापरीक्षर् गराइनेछ ।  

ग)   वस्तुगत सिार्ता प्राप्त भएकोिा िािसािानको िूलर् िुिाई आधथयक 

वववरर्िा सम्बजन्धत कागिात पेर् गरी िेिापरीक्षर् गराइनेछ ।  

घ)  आधथयक कारोवारसँग सम्बजन्धत िेिा, ववत्तीर् वववरर् र कागिात एवि ्

प्रनतवेदनिरु तर्ार गरी अजन्ति िेिापरीक्षर्को िाधग पेर् गररनेछ ।  

ङ)   अजन्ति िेिापरीक्षर्को िििा उपिब्ध गराउनु पन े ववत्तीर् वववरर् र 

प्रनतवेदनिरु सािान्र्तर्ा देिार् बिोजिि रिेका छन ्

  ववननर्ोिन, रािश्व, धरौटी, अन्र् कोष कारोवारको ववत्तीर् वववरर्िरु,  

 आन्तररक िेिापरीक्षर् प्रनतवेदन,  

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

  वैंक नगदी ककताव र वैंक स्टेटिेण्टिरु,  

  पेश्कीको िास्केवारी (ि.ि.ेप.फा.नं .२११) ,  

  बैक हिसाव लििान वववरर् (ि.िे.प.फा.नं . २१२) ,  

  भुक्तानी हदन बाँकीको कच्चावारी (ि.िे.प. फा.नं .२२१) , 

  फर्छयर्ौट िुन बाँकी बेरुिुको वववरर्,  
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च)   जिन्सी ननरीक्षर् प्रनतवेदन,  

छ)   िेिापरीक्षर्को लसिलसिािा िाग भएको िुनसुकै प्रश्नको िवाफ एवि ्

िेिा, वववरर्, कागिात,  िानकारी उपिब्ध गराउने जिम्िेवारी बिन 

गररनेछ । 

ि)   तोककएको म्र्ादलभर िेिापरीक्षर्को प्रश्नको िवाफ वा िाग भएको वववरर् 

वा कागिात पेर् गनय नसककने भएिा कारर् सहित म्र्ाद थपको िाधग 

अनुरोध गरी िेिापरीक्षक द्वारा हदइएको थप सिर्लभर पेर् गररनेछ ।  

झ)   िेिापरीक्षर्बाट िाग भएको ििेा, कागिात वा िानकारी पेर् गनय नसके को 
कारर्बाट कार्ि भएको बेरुिु वा कैकफर्त वा िररवाना प्रनत सम्बजन्धत 

अधधकृत वा कियचारी नै जिम्िेवार िुनेछ ।  

ञ)   प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृत, आधथयक र्ािा प्रिुि तथा कियचारी 
िेिापरीक्षर्को अवधधिा आफ्नो कार्यस्थििा उपजस्थनत भई िेिापरीक्षर् 

सम्पन्न गनय गराउन आवश्र्क सिर्ोग गररनेछ । 

ट)   िेिापरीक्षर्को लसिलसिािा िेिापरीक्षकद्वारा आर्ोिना िुने आरम्भ 

बैठक तथा बहिगयिन बैठकिा अननवार्य रुपिा उपजस्थत भई िानकारी हदने र 

ववषर् स्पटट पाररनेछ ।  

ठ)  िेिापरीक्षर्को लसिलसिािा िेिापरीक्षर् टोिीिे कुनै कार्यको स्थिगत 

अविोकनको िाधग अनुरोध गरेिा सो सिेतको प्रवन्ध गररनेछ । 

३०.२.४. अजन्तम िेिापरीषण गराउने मुख्य जजम्मेवारी आधथाक प्रिासन िािा प्रमुिको 
हुनेछ । 

३०.२.५. अजन्तम िेिापरीषण कायाको अनुगमनप्रमुि प्रिासकीय अधधकृत र नगर प्रमुििे 
गनेछ । 

३०.३. सम्परीषण तथा बेरुजु फर्छायौट 

 ३०.३.१. सम्परीषण तथा बेरुजु फर्छायौट सम्बन्धमा रे्दहायको नीनत अविम्वन गररनेछ । 

क) िेिापरीक्षर् िँुदा औलर्ाइएको बेरुिु छिफि एवि ् फर्छर्ौटको िाधग नगर 

सभािा पेर् गररनेछ । 

ि)  

३०.३.२. सम्परीक्षर् तथा बेरुिु फर्छयर्ौट सम्बन्धिा देिार्का िोखिििरु रिन 

सक्नेदेखिन्छ। 
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क)   प्रर्ायप्त प्रिार् ववना सभाबाट बेरुिु फर्छयर्ौट िुने ।  

ि)   ि.िे.प. बाट बेरुिु फर्छयर्ौटको िगत कट्टा निुने । 

ग)   सम्बजन्धत कियचारीिे बेरुिु फर्छयर्ौटको कार्य नगने ।  

घ)   आधथयक कारोवारिा संिग्न अधधकारीबाट कानून बिोजिि बेरुिु फर्छयर्ौटको 
जिम्िेवारी ननवायि निुने । 

३०.३.३. सम्परीषण तथा बेरुजु फर्छायौट सम्बन्धमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनेछ । 

क)  आधथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिुिि ेिेिापरीक्षर् िँुदा औलर्ाइएको बेरुिु फर्छयर्ौटको 
जिम्िेवारी बिन गनुय पनेछ ।  

ि)   बेरुि ुफर्छयर्ौटको िाधग कार्य र्ोिना वनाई कार्य गररनेछ ।  

ग)  िेिा उत्तरदार्ी अधधकृतिे ििािेिापरीक्षकको कार्ायिर्बाट िेिापरीक्षर् िँुदा 
औलर्ाइएको बेरुिु सम्बन्धिा तोकेको म्र्ादलभर बेरुिु िवाफ वा फर्छयर्ौट 

वा सम्परीक्षर् गराउने ब्र्वस्था लििाइनेछ। 

३०.३.३.१.प्रचलित कानून अनुसार प्रमुि प्रिासकीय अधधकृतिे िेिापरीषण प्रनतवेर्दनमा 
औल्याएको बेरुजु फर्छायौटको ननम्न उत्तरर्दानयत्व बहन गनेछ । 

क)   बेरुि ुअसुि फर्छयर्ौट तथा ननर्लित गररनेछ ।  

ि)  असूि गनुयपने तथा नतनुय बुझाउनु पनेबेरुिुको िकिा कारोवारिा संिग्न 

पदाधधकारीसँग आवश्र्क वववरर् वा स्पटटीकरर् लिई फर्छयर्ौट गररनेछ ।  

ग)  िानीिानी वा िापरवािी साथ कारोवार गरी िानी नोक्सानी भएको देखिएिा 
त्र्स्तो रकिजिम्िेवार ब्र्जक्तबाट असूि गररनेछ । 

घ)   िेिापरीक्षर् िँुदा सरकारी नगदी वा जिन्सी िािसािानको िगत राख्न छुट 

भएको वा सरकारी िानी नोक्सानी भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएिा त्र्स्तो 
िानी नोक्सानी भएको रकि असूि गरी कसूरको िारा अनुसार कानून 

बिोजिि कारबािी गन ेवा कारवािीको लसफाररस गने ।  

ङ)   असूि उपर गनुयपने र नतनुय बुझाउन पन े भनी औलर्ाइएका बेरुिु बािेक 

प्रचलित कानून बिोजिि रीतसम्ि नपुगेको तर सरकारी नगदी जिन्सीको 
िानी नोक्सानी नभएको बेरुिुको िकिा िचय ननर्लित गराउन अधधकार 

प्राप्त अधधकारी सिक्ष पेर् गररनेछ ।  
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च)  कानूनको रीत नपूगी अननर्लित भएको तर िाँचवुझ गदाय सरकारी िानी 
नोक्सानी नभएको भनी ठिर भएको बेरुिु सम्वन्धिा ननर्लित गराई 

फर्छयर्ौट गनय प्रचलित कानून बिोजिि आवश्र्क स्वीकृनत लिइनेछ ।  

छ)   प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतिे बेरुिु ननर्लित गने सम्वन्धिा कुनै कार्ायिर् 

वा अधधकारी वा सम्बजन्धत व्र्जक्तसँग बुझ्न आवश्र्क भएिा बुझी िार 

ननर्लितको प्रकिर्ा अनघ वढाउनेछ ।  

ि)   पेश्की बेरुिुको िकिा पेश्की लिने सम्बजन्धतबाट फछर्ौट गररनेछ ।  

झ)   ििािेिापरीक्षकको वावषयक प्रनतवेदनिा औलर्ाइएका बेरुिुिरूको 
सम्बन्धिा नगर सभािा सम्परीक्षर् गराई िगत कट्टाका िाधग 

ििािेिापरीक्षकको कार्ायिर्िा पठाइनेछ ।  

ञ)   बेरुि ु फछर्ौटको गन े गराउने कार्यिा िेिापरीक्षर् सलिनतिाई सकिर् 

बनाइनेछ । 

३०.३.४. सम्परीषण तथा बेरुजु फर्छायौट गराउने मुख्य जजम्मेवारी आधथाक प्रिासन िािा 
र प्रमुि प्रिासकीय अधधकृतको हुनेछ । 

३०.३.५. नगरपालिका प्रमुििे सम्परीषण तथा बेरुजु फर्छायौट गन े गराउने कायाको 
अनुगमन गनेछ ।  

 

३०.४.वेरुजूको िगत र प्रगनत वववरण 

३०.४.१. वेरुजूको िगत र प्रगनत वववरण सम्बन्धमा रे्दहायको नीनत अविम्वन गररनेछ । 

क)   बेरुिुको िगत अध्र्ावधधक रुपिा राख्न ेव्र्वस्था लििाइनेछ । 

ि)  बेरुि ुफर्छयर्ौटको प्रगनत वववरर् आवधधक रुपिा तर्ार गरी सभािा पेर् गररनेछ ।  

ग)   कारोवारिा संिग्न पदाधधकारीिे जिम्िेवारीबाट अिग िँुदा बेरुिु फर्छयर्ौटको 
वववरर् बरबुझारथ गने व्र्वस्था गररनेछ । 

३०.४. २. वेरुजू को िगत र प्रगनत वववरण सम्बन्धमा रे्दहायका जोखिमहरु रहन सक्न े
रे्दखिन्छ 

क)   बेरुिुको िगत नराखिने एवि ्अध्र्ावधधक नगररने । 

ि)  बेरुि ुफर्छयर्ौटको प्रगनत वववरर् तोककएको ढाँचा र सिर्िा तर्ार नगररने ।  

ग)   बेरुि ुफर्छयर्ौट नगरी रिाना वा अवकार् लिन सक्ने ।  

घ)   जिम्िेवारीबाट अिग िँुदा बरबुझारथ नगन े। 
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३०.४.३. वेरुज ूको िगत र प्रगनत वववरण सम्बन्धमा रे्दहायको उपायहरु अविम्वन गररनेछ । 

क)  िेिापरीक्षर् प्रनतवेदनिा औलर्ाएका बेरुि ु र बेरुि ुफर्छयर्ौटको िगत राख्न े

व्र्वस्था गररनेछ ।  

ि)   आन्तररक तथा अजन्ति िेिापरीक्षर्को बेरुिुको िगत अिग अिग 

राखिनेछ ।  

ग)  िेिापरीक्षर्बाट कार्ि भएको चाि ूवषयको र ववगत वषयको फर्छयर्ौट भएको र 

फनछयन बाँकी बेरुिु रकि सिेत िूिाई िालसक, अधय वावषयक, वावषयक प्रगनत 

प्रनतवेदन तर्ार गररनेछ ।  

घ)  बेरुि ूफर्छयर्ौटको प्रगनत वववरर् तोककएको ढाँचा र सिर्िा तर्ार गररनेछ ।  

ङ)   प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृतिे बेरुिू फर्छयर्ौटको प्रगनत वववरर् नगर सभािा 
पेर् गरी छिफि गराई प्राप्त िुने आवश्र्क ननर्यर् र ननदेर्न कार्ायन्वर्न 

गनेछ ।  

च)   बेरुिुको िगत राख्न ेकार्य सूचना प्रववधध प्रर्ािीिा आधाररत वनाइनेछ ।  

छ)   कारोवारिा संिग्न पदाधधकारी सरुवा, बढुवा वा अन्र् कारर्िे 
जिम्िेवारीबाट अिग िँुदा बेरुिु फर्छयर्ौट गराएर िार रिाना हदइनेछ ।  

ि)   तत्कािै बेरुिु फर्छयर्ौट गनय गराउन नसककने िकिा सम्बजन्धत ब्र्जक्तबाट 

िेिापरीक्षर्बाट देखिएका कैकफर्त सम्वन्धिा िवाफ प्रनतकिर्ा लिएर िार 

रिाना हदइनेछ ।  

झ)   साववकका जिम्िेवार अधधकारी र आधथयक कारोवारिा संिग्न पदाधधकारी 
बेरुि ुफर्छयर्ौट निँुदै सरुवा,बढुवा वा अन्र् कारर्िे कार्ायिर्िा नरिने भएिा 
बेरुि ु फर्छयर्ौट सम्बन्धी कागिात िािको जिम्िेवार व्र्जक्तिाई 

िस्तान्तरर् गरी िािको अधधकारीिे जिम्िेवारी बिन गनेछ । 

३०.४.४. वेरुज ू को िगत र प्रगनत वववरण तयार गने गराउने मुख्य जजम्मेवारी आधथाक 

प्रिासन िािा प्रमुिको हुनेछ । 
३०.४. ५. प्रमुि प्रिासकीय अधधकृतिे वेरुजूको िगत र प्रगनत तयार गन ेगराउने कायाको 

अनुगमन गनेछ । 

 

३१ आन्तररक ननयन्रण प्रणािीको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था 
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३१.१. आन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमन सलमनत 

आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािीिाई प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गरी आधथयक कारोवार सम्वन्धी 
िोखििको न्रू्नीकरर् गनय प्रचलित कानून तथा अन्तराजटटर् असि अभ्र्ास बिोजिि 

अनुगि कोब्र्वस्थागनय नगरपालिकािा देिार् बिोििको पदाधधकारीिरु रिेको आन्तररक 

ननर्न्रर् प्रर्ािी अनुगिन सलिनत रिनेछः– 

क)   प्रिुि        संर्ोिक 

ि)   उपप्रििु        सदस्र्  

ग)   सुर्ासन सलिनतको अध्र्क्ष     सदस्र्  

घ)  कार्यपालिकाको सदस्र् िध्रे् १ िना िहििा सहित प्रिुि ननवायधचत भएको रािनीनतक 

दि भन्दा अन्र् दिको १ िना सदस्र् गरी कार्यपालिकािे तोकेका २ िना       सदस्र्  

ङ)   प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृत     सदस्र् 

च)   प्रर्ासन र्ोिना अनुगिन र्ािाको प्रिुि    सदस्र् 

छ)   आधथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिुि     सदस्र् 

ि)   आन्तररक िेिापरीक्षक           सदस्र् सधचव 

 

३१.२. बैठकमा आमन्रण गना सक्ने 
सलिनतको संर्ोिकिे आवश्र्क्तानुसार अन्र् पदाधधकारी एवि ् ववज्ञिाई सलिनतको 
बैठकिा आिन्रर् गनय सक्नेछ । 

३१.३. आन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमन सलमनतिे प्रनतवेर्दन पेि गनुापने  
आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी अनुगिन सलिनतिे देिार्का ववषर्िा ननर्लित रुपिा 
अनुगिन गरी सुधार गनुयपने देखिएका ववषर्िा आफ्नो सुझाव सहित रैिालसक रुपिा नगर 

कार्यपालिकािा प्रनतवेदन पेर्  गनुयपने छः 
क)   आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािीको कार्ायन्वर्न अवस्था,  
ि)   ववत्तीर् िोखिि न्रू्नीकरर् गनय गररएको प्रवन्ध,  

ग)  तर्ार भएका ववत्तीर् वववरर्को ववश्वसनीर्ता,  
घ)   बेरुिु फर्छयर्ौटको प्रगनत,  

ङ)   नीनत, कानून, िापदण्डको पररपािना,  
च)   कार्ायिर्बाट सम्पाहदत कार्यको दक्षता एवि ्प्रभावकाररता,  
छ)   ननकार्गत अन्तरसम्वन्ध र सिन्वर्,  
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ि)   दण्ड र पुरस्कार नीनतको पर्ायप्तता,  
झ)   सलिनतिे आवश्र्क देिेका अन्र् ववषर्िरु । 

३१.४. वडा स्तरीय आन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमन सलमनतेः 
वडा कार्ायिर्बाट सञ्चािन िु ने ववकास ननिायर् तथा सेवा प्रवाि प्रभावकारी भए नभएको 
अनुगिन गनय वडा तििा देिार् विोजििको वडा स्तरीर् आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी 
अनुगिन सलिनत रिने छः 

क)   वडाध्र्क्ष     संर्ोिक  

ि)   िहििा वडासदस्र् १ िना    सदस्र्  

ग)   वडासधचव     सदस्र् सधचव 

सलिनतको संर्ोिकिे आवश्र्कतानुसार अन्र् पदाधधकारी एवि ् ववज्ञिाई सलिनतको 
बैठकिा आिन्रर् गनय  सक्नेछ । 

३१.५. वडास्तरीय आन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमन सलमनतिे आफूिे सम्पार्दन गरेको 
काया र सुधारका 

ववषर्िा आवश्र्क सुझाव सहितको प्रनतवेदन द्वैिालसक रुपिा आन्तररक ननर्न्रर् 

प्रर्ािी अनुगिनसलिनत सिक्ष पेर् गनुयपने छ । र्सरी प्राप्त भएको प्रनतवेदनिा उलिेि 

भएका ववषर्िरु िध्रे् आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी अनुगिन सलिनतिे उधचत ठिर्ायएका 
ववषर्िरु आफ्नो प्रनतवेदनिा सिावेर् गनेछ । वडास्तरीर्आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी 
अनुगिन सलिनतिे अनुगिन गदाय देिार्का ववषर्िा केजन्रत िुनपुनेछः 

क)  आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािीको कार्ायन्वर्न अवस्था,  
ि)  ववत्तीर् िोखिि न्रू्नीकरर् गनय गररएको प्रवन्ध,  

ग)  बेरुि ुफर्छयर्ौटको प्रगनत,  

घ)  नीनत, कानून, िापदण्डको पररपािना,  
ङ)  कार्ायिर्बाट सम्पाहदत कार्यको दक्षता एवि ्प्रभावकाररता,  
च)  ननकार्गत अन्तरसम्वन्ध र सिन्वर्,  

छ)  दण्ड र पुरस्कार नीनतको पर्ायप्तता,  
ि)  सलिनतिे आवश्र्क देिेका अन्र् ववषर्िरु ।  

आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी अनुगिनका िाधग प्रर्ोग गररने ढाँचा अनसुची (१)  िा 
तोककए बिोजिि िुनेछ । 

३१.६ आन्तररक ननयन्रण प्रणािी अनुगमन सलमनतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था  
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क)  आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी अनुगिन सलिनतको बैठक संर्ोिकिे बोिाउनेछ । 

ि)  र्स्तो बैठक एक आधथयक वषयिा कजम्तिा चार पटक बस्नेछ साथै एक बैठक र अको 
बैठकबीचको सिर् तीन िहिनाभन्दा बढी निुने गरी आर्ोिना गनुयपने छ ।  

ग)  वडास्तरीर् आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी अनुगिन सलिनतको बैठक द्वैिालसक 

रुपिा बस्नेछ ।  

घ)  सलिनतको ननर्यर् सवयसम्िनतको आधारिा िुनेछ ।  

ङ)  सवयसम्िनत कार्ि िुन नसकेिा बिुितद्वारा सलिनतको ननर्यर् िुनेछ । 

च)  सलिनतको ननर्यर् संर्ोिकिे प्रिाखर्त गनेछ ।  

छ)  बैठकको ननर्यर् पुजस्तका तर्ार गरी सुरक्षक्षत राख्न,े प्रनतवेदन गन ेर सलिनतको ननर्यर् 

कार्ायन्वर्नका िाधग सिन्वर् गने जिम्िेवारी सदस्र्-सधचवको िुनेछ । 

आन्तररक ननयन्रण प्रणािी सम्बन्धी तालिम र षमता ववकास 
क)  आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािीको कार्ायन्वर्नको िाधग पदाधधकारी एवि ्

कियचारीिरुको क्षिता ववकासका िाधग आवश्र्क तालििको व्र्वस्था गररनेछ ।  

ि)  र्ो प्रर्ािी कार्ायन्वर्नको िाधग सूचना एवि ्तथ्र्ाङ्क सङ्किन, ववश्िेषर् एवि ्

प्रनतवेदनको ननलित्त सूचना प्रववधधको प्रर्ोग गनय सककनेछ ।  

ग)  तालिि र क्षिता ववकास आवश्र्क स्रोत वावषयक कार्यिि तथा बिेटिा सिावरे् 

गन ेदानर्त्व कार्यपालिकाको िुनेछ । 

घ)  नगरपालिकािे र्स कार्यका िाधग अन्र् संस्था वा ननकार्को सिर्ोग सिेत प्राप्त 

गनय सक्नेछ । 

आन्तररक ननयन्रण प्रणािी कायायोजनाको ढााँचा 
नगरपालिकािे देिार् बिोजििको ढाँचािा आन्तररक ननर्न्रर् प्रर्ािी कार्यर्ोिना तर्ार 

गरी सो को र्स ननदेलर्कािा उलिेि भए बिोजिि आवधधक अनुगिन गन े व्र्वस्था 
लििाउनु पनेछ । 

(क)  ननकार्को नाि र ठेगाना  
(ि)  ननकार्को िूि उद्देश्र् 

लस.ं 

न. 

कृर्ाकिापको 
वववरर् 

अन्तरननिीत 

िोखिििरु 

ननर्न्रर्का 
कृर्ाकिाप र 

प्रकृर्ा 

जिम्िेवार 

व्र्जक्त वा 
ननकार् 

संचार र 

सिन्व
र् 

अनुगिन 

एवि ्

िूलर्ाकंन 

 १.  

२.  

१.१  

१.२  
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३. २.१  

२.२ 

       

       

       

थपिट र हेरफेरेः  
र्स ननदेलर्काको कार्ायन्वर्नको िििा कुनै बाधा अवरोध र अस्पटटता भएिा त्र्स्तो बाधा 
अडचन फुकाउन ेप्रर्ोिनका िाधग कार्यपालिकािे र्स ननदेलर्कािा आवश्र्कता अनुसारथपघट, 

व्र्ाख्र्ा, संर्ोधन वा िेरफेर गनय सक्नेछ । 

प्रचलित कानून बमोजजम हुने:  
र्स ननदेलर्काको कुनै प्रावधान प्रचलित कानून बिोजिि एवि ्स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ संग बाखझएिा बाखझएको िदसम्ि अिान्र् िुनेछ । 

अनुसची – १ 
आन्तररक ननयन्रण अनुगमन परीषण सूची 

(क)  अनुगिन गरेको कार्ायिर्/वडा कार्ायिर्/आर्ोिनाको नािः .............  
(ि)  अनुगिन गरेको लिनतः...............  
(ग)  अनुगिन गने पदाधधकारी/सलिनत ............... 

ि.स सूचकिरुको वववरर् 

१ सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी अध्र्र्न गरेको छ/छैन ?  

क)  छ ि)  छैन                                       • गरेको भए अध्र्र्न गरेको लिनत........................... 

२ सङ्गठन तथा व्र्वस्थापन प्रनतवेदन स्वीकृत गरेको छ/छैन ?  

क)  छ ि)  छैन                                                    • गरेको भए स्वीकृत लिनत........................... 

३ कार्ायिर्िे सबै पदिरूको काि, कतयव्र्, उत्तरदानर्त्व, अधधकार स्पटट रुपिा उलिेि गरेको 
कार्यवववरर् तर्ार गरी कियचारीिाई उपिव्ध गराइएको छ/छैन ? 

क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क छ 

• कार्यवववरर् उपिव्ध गररएको र आंलर्क गरेको भए, पुटटी गने कागिात ............ 

४ कार्ायिर् कियचारीको िाजिरी ननर्न्रर् ब्र्वस्था िागू गरेको र काि ववर्ेषिे बाहिर िाँदा 
पुजस्तका राख्ने गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ ि)  छैन                              • गरेको भए सो कुरा पुजटट गने पुजस्तका............................ 
५ कार्ायिर्िे पररसरलभर सवैि ेदेख्न ेउपर्ुक्त ठाउँिा नागररक बडापर रािेको छ/छैन ? बडापरिा 

पालिकािे प्रदान गने सवै सेवा सम्बन्धी ब्र्िोरािरु िुिाएको छ/छैन ? 

क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क छ 
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•नागररक बडापर रािेको स्थान र ब्र्िोरा अविोकन गरेको प्रिार् सम्बन्धी ब्र्िोरा...... 
६ कार्ायिर्िे सेवा हददंा सेवाग्रािीप्रनत देिार् बिोजििको दानर्त्व र सेवा व्र्वस्थापन गन ेकार्य 

गरेको छ/छैन? 

क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरेको 
क)  सचूनापाटी र िेलप डेस्क वा सोधपुछ काउन्टरको व्र्वस्था छ/छैन........... 

ि)  पहििो आउने सेवाग्रािीिाई पहििो सेवा हदने ब्र्वस्था िागू गरेको छ/छैन.......  

ग)  उिुरी पेटीका वा गुनासो राख्ने ब्र्वस्था छ/छैन........... 

७ िित्वपूर्य ननर्यर् तथा सूचना सरोकारवािािाई वेभसाइट िाफय त िानकारी गराउने ब्र्वस्था 
गरेको छ/छैन ? 

क)  ऐन, कानून, िापदण्ड, बिेट तथा कार्यिि, सभा र कार्यपालिकाका ननर्यर् तथा प्रगनत 

प्रनतवेदन राख्ने गरेको ।  

ि)   ऐन, कानून, िापदण्ड, बिेट तथा कार्यिि िार राख्ने गरेको । 
 ग)   उजलिखित ननर्यर् तथा सचूना आंलर्क िार राख्ने गरेको । 

८ नगरपालिकािे न्र्ार् ननरोपर् गने कार्य तोककएको अवधध लभर गने गरेको छ/छैन ? 

क)  पूर्य रुपिा गने गरेको छ ।         ि)  आंलर्क रुपिा गने गरेको छ ।            ग)  गरेको छैन 

• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा............................................... 
९ नगरपालिकािे सािाजिक सुरक्षा भत्ता तोके को सिर् र िाध्र्िबाट ववतरर् गने ब्र्वस्था 

लििाएको छ/ छैन ? 

 क)  छ ि)  आंलर्क छ ग)  छैन                    • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा.................. 
१० नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने ववलभन्न ककलसिका सेवािरु ननर्लित रुपिा उपिब्ध गराउन 

सम्वजन्धत पदाधधकारीको अनुपजस्थनतिा वैकजलपक ब्र्वस्था लििाएको छ/छैन ?  

क)  छ   ि)  आंलर्क  छ    ग)  छैन               • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोर.................... 

११ भवनको नक्सा पास गनय िाग्ने सिर् ननधायरर् गरी सोको पािना गने ब्र्वस्था गरेको छ/छैन ? 

क)  छ ि)  आंलर्क छ ग)  छैन  

• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा................................................ 
१२ प्रिुि प्रर्ासकीर् अधधकृति ेकार्ायिर् र अन्तगयतको प्रत्रे्क आधथयक वषयिा कम्तीिा एक 

पटक आफैिे वा आफूिे अजख्तर्ार सुम्पेको कियचारीद्वारा अननवार्य रुपिा ननरीक्षर् गरेको 
वा गराएको छ/छैन ? 

क)  छ ि)  आंलर्क छ ग)  छैन             • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा....................... 
१३ संकिन गरेको रािश्व रकि तोककएको सिर्िा बैङ्किा दाखििा गन ेप्रर्ािी वा व्र्वस्था 

िागू गरेको छ/ छैन ?  

क)  छ ि)  आंलर्क छग)  छैन  
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• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा............................................... 
१४ आधथयक वषयको रािश्व हिसाव र बैंक वववरर्वीच हिसाव लभडान गरी लििान गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ ि)  छैन  

• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा............................................. 
१५ ववकास र्ोिनाको बिेट तथा कार्यिि तियिा गदाय तोककए बिोजिि र्ोिनािरु 

प्राथलिकीकरर् गने ब्र्वस्था िागू गरेको छ/छैन ? 

क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरेको 
 • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा.............................................. 

१६ वावषयक बिेट तथा कार्यिि तिुयिा गदाय तोककए बिोजिि सरोकारवािािरुको सिभाधगता गन े

ब्र्वस्था गरेको छ/छैन ? 

क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरेको  
 • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा.............................................. 

१७ अधधकार प्राप्त अधधकारीबाट िार िचय गने आदेर् हदने र िचय स्वीकृनत गने ब्र्वस्था िाग ू गरेको  
छ/छैन ? 

क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरेको  
 • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा............................................... 

१८ सवारी साधन िियत तथा ईन्धन िचयको िगवुक राखे्न गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरेको  
 • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा............................................... 

१९ तालिि, सेलिनार, गोटठी, आहद सम्बन्धी िचय गदाय िागत अनुिान स्वीकृत गने र भुक्तानी गनुय 
अनघ प्रनतवेदन पेर् गने व्र्वस्था छ/छैन ? 

क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरेको 
 • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा.............................................. 

२० ववकास ननिायर् सम्वन्धी कार्यको सम्झौतािा तोककए बिोजिि सरोकारवािािरुको िागत 

सिभाधगताको रकि वा श्रिदान ब्र्िोररएको छ/छैन ? 

 क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरेको 
 • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा.............................................. 

२१ िचय िेख्दा कानन बिोजिि धरौटी, पेश्की र कर कट्टी गरेर िार भुक्तानी हदएको छ/छैन ? 

क)  छ ि)  छैनग)  आलर् ंक िार गरेको  
• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा............................................... 

२२ पेश्की हददंा पेश्की आवश्र्कताको िाचँ गरी सोको आधारिा आवश्र्क रकि िार पेश्की हदन े

ब्र्वस्था गरेको छ/छैन ? 

क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरेको  
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• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा................................................ 
२३ पेश्की हदएको रकि तोककएको सिर्लभर फर्छयर्ौट नगरी पेश्की बाँकी रािेको छ/छैन ? 

 क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरेको 
• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा............................................... 

२४ ननर्लित रुपिा बैंक स्टेटिेण्ट प्राप्त गरी बैक हिसाव र कार्ायिर् हिसावसँग लभडान एवि ्

सिार्ोिन गरेको छ/ छैन ?  

क)  छ ि)  छैन                                           • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा...................... 
२५ कियचारीको तिवी प्रनतवेदन पाररत भएको छ/छैन ?  

क)  छ ि)  छैन                                 • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा............................... 
२६ िररद एकाइको गठन र िररद सम्वन्धी कार्यका िाधग जिम्िेवार कियचारी तोके को छ/छैन ? 

 क)  छि)  छैनग)  आंलर्क िार गरेको  
• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा................................................ 

२७ िररद कानून बिोजिि वावषयक िररद र्ोिना तथा िररद गुरुर्ोिना तोकेको ढाचँािा तर्ार 

गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरेकोघ)  वनाउन नपने  
• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा.............................................. 

२८ आधथयक वषयको बिेटिे निाम्ने गरी दानर्त्व लसियना गरेको छ/छैन ?  

क)  छ ि)  छैन 

• छैन भने आधथयक वषयको भुक्तानी हदन बाँकीको वववरर् वा भुक्तानी हदन बाँकी ववििरु 

परीक्षर् गदाय देखिएको ब्र्िोरा..................... 
२९ ववपद् ब्र्वस्थापन सलिनत, वडास्तरीर् ववपद् ब्र्वस्थापन सलिनतिरु गठन गरेको र सो 

सलिनतिरु किर्ार्ीि रिेको छ/छैन ? 

 क)  छि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरेको  
• छ/ आंलर्क छ भने सो पुटटी गने गठनको ननर्यर् र बैठक बसेको िाइन्र्ूट परीक्षर्बाट 

देखिएको ब्र्िोरा............. 
३० ववपद् ब्र्वस्थापन गनयिा प्रर्ोग िुने वारुर्र्न्र, एम्वुिेन्वस र उपकरर् उधचत िियत 

सम्भार गरी चाि ूिाितिा रािेको छ/छैन? 

क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरेको  
 • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा.............................................. 

३१ वषयिा कम्तीिा एक पटक जिन्सी सािान तथा सम्पवत्तको ननरीक्षर् गराई प्रनतवेदन तर्ार 

गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ ि)  छैन                                    • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा........................... 
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३२ आफ्नो स्वालित्विा रिेको घर, िग्गा तथा पती ऐिानी र सावयिननक िग्गा एवि ् पूिीीँगत 

सम्पवत्तको िानी नोक्सानी निुने गरी अध्र्ावधधक िगत रािी संरक्षर्को ब्र्वस्था गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गरको 
 • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा........................................ 

३३ ववननर्ोिन, रािस्व, धरौटी, जिन्सी र अन्र् आम्दानी िचयको िेिा ििािेिापरीक्षकको 
कार्ायिर्बाट स्वीकृत ढाचँािा रािेको छ/छैन ? 

 क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार रािकेो 
 • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा......................................... 

३४ आधथयक कारोवारको आन्तररक िेिापरीक्षर् गनय आन्तररक िेिापरीक्षकको व्र्वस्था गरी 
ननर्लित रुपिा िेिापरीक्षर् गराएको छ/छैन ? 

 क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गराएको  
• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा......................................... 

३५ ववननर्ोिन, रािश्व, धरौटी र अन्र् कोषको अजन्ति िेिापरीक्षर् ििािेिा परीक्षकको 
कार्ायिर्बाट गराएको छ/छैन ? 

 क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार गराएको  
• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा............................................... 

३६ ववननर्ोिन, रािश्व, धरौटी र अन्र् कोषको वावषयक ववत्तीर् वववरर् तर्ार गरेको र तोके को 
सिर्लभर को. ि.ेनन.का.र अन्र् सम्बजन्धत ननकार्िा पठाएको छ/छैन ?  

क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार पठाएको 
• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा.............................................. 

३७ अजन्ति िेिापरीक्षर् प्रनतवेदनिा औलर्ाइएको बेरुिुका सम्बन्धिा पैंतीस हदनलभर 

कार्ायिर्को िवाफ पेर् गरेको छ/छैन? 

क)  छ  ि)  छैन ग)  आंलर्क िार हदएको 
• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा.......................................... 

३८ आन्तररक तथा अजन्ति ििेापरीक्षर्बाट कार्ि भएको बेरुिुको िगत राख्ने तथा िगत 

अध्र्ावधधक गने ब्र्वस्था गरेको छ/छैन ? 

क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क िार हदएको  
• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा............................................. 

३९ िेिापरीक्षर्बाट िानीनोक्सानी वा हिनालिना भएको भनी िगत कार्ि भएको बेरुिकुो 
सम्वन्धिा सम्बजन्धतबाट कानून बिोजिि सिर्िा नै असूि गरी फर्छयर्ौट गरेको छ/छैन ? 

 क)  छ ि)  छैन ग)  आंलर्क गरेको घ)  िागू निुन े 

• अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा............................................ 
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४० कोष कट्टी, धरौटी र करकट्टी गरेको रकि सिर्िै बैंक दाखििा गने गरेको छ/छैन ? 

 क)  छि)  छैन ग)  आंलर्क गरेको                • अवस्था पुटटी गने संक्षक्षप्त व्र्िोरा................. 
 

        

       /fd axfb'/ yfkf 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


