
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

 
भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 

 
खण्ड ६) भिमाद असार २५गते , 207९ साि (संख्या १ 

 
िाग २ 

भिमाद नगरपाभिका  
स्थानीय सरकार सञ्चािन  ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा (3) बमोशजम भिमाद नगर काययपाभिकािे बनाएको 
ति िेशखए  बमोशजमको भनदेशिका सर्यसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ। 

सम्बत ्207९ सािको भनदेशिका  नं.१ 

                        भिमाद नगरपाभिकाको आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी भनदेशिका, २०७९ 

प्रस्तार्ना : भिमाद नगरपाभिकाबाट सम्पादन गररन े कायय भमतब्ययी, प्रिार्कारी, भनयभमतता र काययदक्षतापूणय ढंगर्ाट 
सम्पादन गनय, वर्त्तीय प्रभतरे्दन प्रणािीिाई वर्श्वसनीय बनाउन तथा प्रचभित कानून बमोशजम काययसम्पादन गने प्रणािीिाई 
स्थावपत गनय र्ाञ्छनीय िएकोिे स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८, आभथयक काययवर्भध  तथा वर्त्तीय 
उत्तरदावयत्र् सम्बन्धी ऐन, 2076 को दफा ३१ तथा स्थानीय तहको आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी तजजयमा ददग्दियन, 2०७८ 
बमोशजम यो भनदेशिका तजजयमा गररएको छ।  

पररच्छेद 1 

संशक्षप्त नाम र प्रारम्ि 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्िः (1) यस भनदेशिकाको नाम “भिमाद नगरपाभिकाको आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी भनदेशिका, 
२०७९” रहेको छ।  

  (2) यो भनदेशिका स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन िएको भमभत देशख िागू हजनछे । 
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2.    पररिाषाः  वर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस भनदेशिकामा,-  

(क)  “अभधकार प्राप् त अभधकारी ” िन् नािे नगरपाभिकामा िागू हजन ेप्रचभित ऐन भनयमार्िी बमोशजम कज नै कायय 
गनय अभधकार प्राप् त अभधकारी सम्झनज पछय ।  

(ख) “प्रमजख ” िन् नािे नगरपाभिकाको प्रमजखिाई सम्झनज पछय ।   

(ग) “अशन्तम िेखापरीक्षण ” िन् नािे महािेखापरीक्षकको कायायियबाट हजन ेिेखापरीक्षण सम्झनज पदयछ । 

(घ) “आन्तररक भनयन्त्रण ” िन् नािे सम्बशन्धत भनकायिे आफ्नो उदे्दश्य प्राभप्तको िाभग कायय सञ् चािनमा हजन े
जोशखमहरुको पवहचान र त्यसको सम्र्ोधन गने काययिाई सम्झनज पदयछ । 

(ङ) “आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी ” िन् नािे आन्तररक भनयन् त्रण काययिाई व्यर्शस्थत गनय भनमायण गररएको प्रणािीिाई 
सम्झनज पदयछ । 

(च) “आन्तररक िेखापरीक्षण  ” िन् नािे नगरपाभिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण िाखा र्ा उक्त िाखाका 
कमयचारीबाट हजने िेखा तथा अन्य कारोर्ार र सो संग सम्र्शन्धत कागजात एरं् प्रवियाको जांच, परीक्षण, 

वर्श् िेषणको कायय सम्झनज पदयछ।  

(छ) “एक तह माभथको अभधकारी ” िन् नािे र्डा सशचर् र्ा िाखा÷महािाखा÷वर्िागीय प्रमजखको हकमा प्रमजख  
प्रिासकीय अभधकृत, प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हकमा नगरपाभिकाको प्रमजख र नगरपाभिकाको प्रमजखको 
हकमा नगर काययपाभिका सम्झनज पदयछ ।  

(ज) “काययपाभिका ” िन् नािे नगरकाययपाभिका सम्झनज पदयछ ।  

(झ) “कायायिय/नगरपाभिका ” िन् नािे भिमाद नगरपाभिका नगर काययपाभिकाको कायायिय सम्झनज पदयछ । 

(ञ) “कायायिय प्रमजख ” िन् नािे नगरपाभिकाको प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको रुपमा काम गनय प्रिासकीय 
प्रमजख र्ा सो काम गनय तोवकएको पदाभधकारी र्ा व्यशक्त सम्झनज पदयछ । 

(ट) “कोष ” िन् नािे नगरपाभिकाको स्थानीय सशञ् चत कोष सम्झनज पछय र सो िब्दिे कानून बमोशजम स्थापना 
िएका अन्य स्थानीय कोषिाई समेत जनाउँदछ ।  

(ठ) “कोष तथा िेखा भनयन्त्रक कायायिय ” िन् नािे महािेखा भनयन्त्रक कायायिय अन्तगयतको शजल्िाशस्थत कोष 
तथा िेखा भनयन्त्रक कायायिय सम्झनज पछय ।  

(ड) “शजम्मेर्ार व्यशक्त ” िन् नािे स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ बमोशजम कायय सञ् चािन गनय शजम्मा भिने, 
खचय गने, िेखा राख् ने, प्रभतरे्दन गने, आन्तररक र्ा अशन्तम िेखापरीक्षण गराई बेरुजज फछयौट गने गराउने, सरकारी 
नगदी शजन्सी असजि उपर गने गराउने तथा दाशखिा गने र्ा गराउने कतयव्य िएको व्यशक्त सम्झनज पदयछ ।  
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(ढ) “जोशखम  ” िन् नािे कायायियको उदे्दश्य प्राभप्तिाई र्ाधा पजर् याउन सक्ने कज नै वियाकिाप र्ा घटना हजनसक्ने 
सम्िार्नािाई बजझाउँदछ। 

(ण) “प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत ” िन् नािे स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ र्मोशजमको 
प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत सम्झनज पदयछ ।  

(त) “मन्त्रािय ” िन् नािे नेपाि सरकारको सङ्घीय माभमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रािय सम्झनज पदयछ । 

(थ)“वर्िागीय प्रमजख ” िन् नािे नगरपाभिकाको प्रमजखिाई सम्झनज पछय ।   

(द) “वर्त्तीय उत्तरदावयत्र् ” िन् नािे वर्त्त सम्बन्धी प्रभतफिमा सजधार गनय, वर्त्तीय अनजिासन, पारदशियता तथा 
जर्ाफदेवहता कायम गनय बहन गनजय पने शजम्मेर्ारी, जर्ाफदेवहता तथा सोर्ाट प्राप् त हजन ेप्रभतफिप्रभतको उत्तरदावयत्र् 
तथा पररपािना सम्झनज पदयछ । 

(ध) “वर्त्तीय वर्र्रण  ” िन् नािे नगरपाभिकाको िाभग स्र्ीकृत िएको कज नै भनशश् चत अर्भधमा िएको आभथयक 
कारोर्ारको समविगत शस्थभत दिायउने उदे्दश्यिे िीषयक समेत खजल्ने गरी तयार गररएको वर्र्रण सम्झनज पदयछ र 
सो िव्दिे कारोर्ारको शस्थभत दिायउने गरी िीषयकका आधारमा र्नाइएको बजेट अनजमान, भनकािा, खचय,आम्दानी, 
दाशखिा र बाँकी रकम समेत खजिाइएको प्राभप्त र ि जक्तानी वर्र्रण र सोसँग सम्र्शन्धत िेखा, वटप्पणी र खजिासा 
समेतिाई जनाउँदछ । 

(न) “बेरुजज “ िन् नािे प्रचभित कानून बमोशजम पजर् याउनज पने रीत नपजर् याई कारोर्ार गरेको र्ा राख् नज पने िेखा 
नराखेको तथा अभनयभमत र्ा रे्मजनाभसब तररकािे आभथयक कारोर्ार गरेको िनी िेखापरीक्षण गदाय औल्याइएको 
र्ा ठहर् याईको कारोर्ार सम्झनज पदयछ । 

(ऩ) “संपरीक्षण ” िन् नािे आन्तररक र्ा अशन्तम िेखापरीक्षण प्रभतरे्दनमा औलं्याइएको बेरुजजको सम्बन्धमा पेि 
हजन आएका स्पिीकरण र्ा प्रभतविया साथ संिग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गररन ेफर्छ्यौट सम्बन्धी 
काययिाई सम्झनज पदयछ ।  

पररच्छेद २ 

उद्दशे्य, आधार र क्षते्र 

३. आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीको उद्दशे्य:-  नगरपाभिकािे देहायको उदे्दश्य प्राभप्तको िाभग आन्तररक भनयन्त्रण 
प्रणािीको तजजयमा गरेको छ। 

(क) कायय सञ् चािन प्रवियािाई व्यर्शस्थत, भसिभसिाबद्ध र भनयभमत गनजय,  
(ख) स्रोत साधन तथा सम्पशत्तको उपयोगमा भनयभमतता, भमतव्यवयता, काययदक्षता र प्रिार्काररता ल्याउनज,  
(ग) प्रचभित ऐन, भनयम िगायतका कानूनी व्यर्स्था तथा काययवर्भधको पररपािना गराउनज,  
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(घ) स्रोत साधन तथा सम्पशत्तको अपब्यय, दजरुपयोग र हानी नोक्सानी हजनर्ाट रोक्नज, 
(ङ) वर्त्तीय वर्र्रणको वर्श्वसनीयता, गजणस्तररयता र प्रिार्काररता अभिर्वृद्ध गनजय,  
(च) वर्त्तीय शजम्मेर्ारी तथा अनजिासन कायम गरी वर्त्तीय पारदशियता र जर्ाफदेही प्रर्द्धयन गनजय । 

४. आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी कायायन्र्यनका आधारः  नगरपाभिकाबाट आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीको तजजयमा गदाय 
देहायका नीभतगत एर्म ्कानूनी व्यर्स्थाहरुिाई आधारको रुपमा भिईएको छ । 

(क)  नेपािको संवर्धान 

(ख)  स्थानीय सरकार सञ्चािन  ऐन,२०७४ 

(ग) आभथयक काययवर्भध तथा वर्त्तीय उत्तरदावयत्र् ऐन ,2076 र आभथयक काययवर्भध तथा वर्त्तीय उत्तरदावयत्र् 
भनयमार्िी ,2077  

(घ) सार्यजभनक खररद ऐन तथा भनयमार्िी, 
(ङ) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी भनयमार्िी,२०६५ 

(च) िेखापरीक्षण ऐन,२०७५  

(छ) कमयचारी समायोजन ऐन,२०७५ 

(ज) भ्रिाचार भनर्ारण ऐन,२०५९ 

(झ) संघ, प्रदेि र स्थानीय तह समन्र्य तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन,२०७७ एर्म ्संघ, प्रदेि र स्थानीय तह 
समन्र्य तथा अन्तरसम्बन्ध भनयमार्िी,२०७७ 

(ञ) महािेखा परीक्षकद्वारा स्र्ीकृत फारामहरु (म.िे.प. फारामहरु) 
(ट) सरकारी कारोर्ार भनदेशिका, २०७६ 

(ठ) एकीकृत आभथयक संकेत तथा बगीकरण र व्याख्या,२०७४ (दोश्रो पररमाजयन सवहत) 
(ड) स्थानीय तहको योजना तजजयमा ददग्दियन, २०७8 

(ढ) स्थानीय तहमा बजेट तजजयमा, कायायन्र्यन, आभथयक व्यर्स्थापन तथा सम्पशत्त हस्तान्तरण सम्बन्धी भनदेशिका, 
२०७४ 

(ण) स्थानीय तहको िेखापरीक्षण मागयदियन, २०७४ 

(त) नगरपाभिकाको राजश्व सजधार कायययोजना (२०७9/080-2082/083) 
(थ)भिमाद नगरपाभिकाको वर्पद् व्यर्स्थापन कोष (सञ् चािन) काययवर्भध, २०७५ 

(द) भिमाद नगर काययपाभिका  ) काययसम्पादन) भनयमार्िी, २०७४ 

(ध) भिमाद नगर काययपाभिका (काययवर्िाजन) भनयमार्िी, 2074 
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(न) स्थानीय सशञ् चत कोष व्यर्स्थापन प्रणािी (सजत्र) 
(ऩ) आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी सम्बन्धी अन्य भनकायका प्रचभित राश् िय एर्म ्अन्तरायश् िय अभ्यासहरु । 

५. आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीका क्षते्र:÷ आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीमा देहायको वर्षय क्षेत्रहरु समेवटएको छ । 

(क)  संगठनात्मक संरचना, जनिशक्त व्यर्स्थापन तथा नैभतक आचरण भनयन्त्रण, 
(ख)  सजिासन, सेर्ा प्रर्ाह र प्रिासभनक काययको भनयन्त्रण,  

(ग) सूचना तथा सञ् चार, अभििेखीकरण र प्रभतरे्दन सम्बन्धी भनयन्त्रण, 
(घ) सूचना तथा सञ् चार, अभििेखीकरण र प्रभतरे्दन सम्बन्धी भनयन्त्रण, 
(ङ) भनरीक्षण, सजपरीरे्क्षण र अनजगमन तथा मूल्याकंन,   

(च) राजश्व तथा प्राप् त हजनजपने वहसार्को भनयन्त्रण, 
(छ) बजेट तथा काययिम तजजयमा, स्र्ीकृभत, भनकािा र रकमान्तर भनयन्त्रण, 
(ज) बजेट खचय तथा पेश्कीको भनयन्त्रण, 
(झ) बैंक खाता सञ् चािन, वहसार् भिडान, ि जक्तानी भनयन्त्रण, 
(ञ) अनजदान प्राभप्त तथा उपयोग सम्बन्धी भनयन्त्रण, 
(ट) प्रिासभनक खचय, तिर् तथा सजवर्धा  र सर्ारी साधन तथा उपकरणको उपयोग,  

(ठ) खररद काययको भनयन्त्रण मािसामान खररद, भनमायण कायय तथा सेर्ा खररद, 
(ड) प्रभतर्द्धता खचय तथा ि जक्तानी ददन बाँकी वहसार् सम्बन्धी भनयन्त्रण, 
(ढ) आकशस्मक तथा दैर्ी प्रकोपको अर्स्थाको खचय भनयन्त्रण, 
(ण) सम्पशत्त, तथा शजन्सी व्यर्स्थापन सम्बन्धी भनयन्त्रण, 
(त) धरौटी कारोर्ार तथा कोष सञ् चािनको भनयन्त्रण, 
(थ)िेखाङ्कन तथा िेखा सफ्टरे्यरको सञ् चािन र वर्त्तीय प्रभतरे्दन सम्बन्धी भनयन्त्रण, 
(द) जनसहिाभगता र सार्यजभनक जर्ाफदेवहता, 
(ध) िेखापरीक्षण तथा बेरुजज फर्छ् यौट सम्बन्धी भनयन्त्रण, 

 

                                    पररच्छेद 3 

संगठनात्मक संरचना, जनिशक्त व्यर्स्थापन एर्म ्नैभतकता र आचारसंवहता 
6. संगठनात्मक संरचनाः-  (1) सङ्गठनात्मक संरचना भनमायण गदाय नगरपाभिकाको उदे्दश्य पररपूभतय हजन ेगरी 

भनमायण गररने छ । 

(2) सङ्गठनात्मक संरचना भनमायण गदाय मजख्य रुपमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्नेछन । 
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(क) सङ्गठनात्मक संरचना तयार गदाय काययबोझ र आयको वर्श् िेषण नगरी बोशझिो संरचना तयार 
हजन सक्न े। 

(ख) व्यशक्तगत स्र्ाथय र सम्बन्धको आधारमा सङ्गठन संरचना तयार हजन सक्न े। 

(ग) सङ्गठनको उदे्दश्य पूभतयको िाभग आर्श्यक पूणय संरचना तयार नहजन सक्ने । 

(घ) सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन सरे्क्षण प्रभतरे्दन सिाबाट स्र्ीकृत नगरी कायायन्र्यन हजन सक्ने । 

(3) सङ्गठनात्मक संरचना भनमायण गदाय देहायका प्रकृया अपनाइने छ । 

(क) नगरपाभिकाको सङ्गठन संरचना तथा दरर्न्दीको अध्ययन गदाय आफ्नो काययबोझ र राजश्व क्षमता 
समेतिाई वर्श् िेषण गरी सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन सिेक्षण गररनेछ ।  

(ख) प्रिासभनक खचयको सीमा पािना हजने गरी सङ्गठन संरचना स्र्ीकृत गररनेछ । 

(ग) सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन सिेक्षण गराउँदा वर्षयगत िाखा र र्डा कायायिय सवहत सहिाभगतामूिक 
वर्भधबाट तयार गररनेछ।  

(घ) सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन सिेक्षण गदाय सङ्घीय र प्रदेि कानून तथा मापदण्डको पािना गररनेछ 
।  

(ङ) सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन सरे्क्षण प्रभतरे्दन सिाबाट अभनर्ायय रुपमा स्र्ीकृत गराइनेछ ।  

(4) सङ्गठनात्मक संरचना भनमायणको मजख्य शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र काययपाभिकाको हजनेछ । 

(5) स्र्ीकृत सङ्गठन संरचना सार्यजभनक गरी मन्त्रािय र प्रदेि मजख्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायायियमा 
पठाइने छ । 

7. जनिशक्त व्यर्स्थापनः- (1) जनिशक्त व्यर्स्थापन गदाय देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) स्र्ीकृत दरर्न्दीको ररक्त पदमा पररपूभतय गररनेछ ।   

(ख) कमयचारीको योग्यता, क्षमता र रुशचको आधारमा पदस्थापन गररनेछ । 

(ग) प्रचभित कानून वर्पररत कमयचारी काजमा राशखने छैन । 

(घ) काययसम्पादनमा आधाररत िई प्रोत्साहन, पजरस्कार तथा दण्डको व्यर्स्था िागू गररनेछ । 

(2) जनिशक्त व्यर्स्थापन गदाय देहायका जोशखमहरु हजन सक्नेछ । 

(क) जनिशक्त व्यर्स्थापन योजना तयार नगररन े। 

(ख) प्रदेि िोकसेर्ा आयोगमा ररक्त पद माग नगनय ।   

(ग) दरबन्दी निएको स्थानमा कानूनमा व्यर्स्था िएिन्दा बढी अर्भधको कमयचारी काजमा राख् न े। 

(घ) कमयचारीको योग्यता, क्षमता र रुशचबारे जानकारी नराखी पदस्थापन गररने । 
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(ङ) सम्पकय , सम्बन्ध र आस्थाको आधारमा कमयचारीको पदस्थापना हजन े। 

(च) समयमा िोकसेर्ा आयोगबाट पदपूभतयका िाभग कमयचारी भसफाररस िई नसक्ने । 

(3) जनिशक्त व्यर्स्थापन तथा पदपूभतय गदाय देहायका प्रकृयाहरु अपनाउनज पनेछ । 

(क) जनिशक्त व्यर्स्थापन योजना तयार गररनेछ ।  

(ख) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको पद ररक्त िए पदपूभतयका िाभग तोवकएको भनकायमा तत्कािै 
अनजरोध गररनेछ । 

(ग) प्रदेि िोकसेर्ा आयोगमा पदपूभतयको िाभग समयमै पठाइनेछ । 

(घ) कमयचारीहरुको पदस्थापन गदाय िैशक्षक योग्यता, ताभिम, अनजिर् आददिाई दृविगत गरी उपयजक्त 
व्यशक्त उपयजक्त स्थानमा पदस्थापन गररनेछ ।  

(ङ) कमयचारी भनयजशक्त र्ा पदस्थापन गदाय कायय वर्र्रण ददने व्यर्स्था गररनेछ । 

(च) स्र्ीकृत दरबन्दीको पदमा मात्र कानूनमा िएको व्यर्स्था बमोशजम समय तोकी कमयचारीिाई काजमा 
खटाइनेछ । 

(छ) यस सम्बन्धी प्रमजख वियाकिापहरु र वर्र्रण अद्यार्भधक गरी रे्र्साइटमा राशखनेछ । 

(४) पदपूभतय तथा जनिशक्त व्यर्स्थापन गने प्रमजख दावयत्र् प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र काययपाभिकाको हजनेछ 
।  

(५) पदपभूतय तथा जनिशक्त व्यर्स्थापन सम्बन्धी प्रमजख वियाकिापहरुको अनजगमन र मूल्याङ्कन सजिासन सभमभतिे 
गनेछ। 

8. नैभतकता र आचारसंवहताः- (1) पदाभधकारीको आचारसंवहता र कमयचारीको पेिागत आचारसंवहता तयार गरी 
उल्िङ्घनको अर्स्थामा कानून बमोशजम कारर्ाही गररनेछ ।  

 (२) नभैतकता र आचारसंवहता पािनाका सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्नेछन ्। 

(क) पदाभधकारी तथा कमयचारीहरुको आचारसंवहता िागू निएको हजने । 

(ख) आचरण पािनाको अनजगमन गनय संयन्त्र स्थापना नगररन े। 

(ग) आचरण उल्िङ्घन िएता पभन कारर्ाही नहजने । 

(३) नभैतकता र आचारसंवहता पािनाका सम्बन्धमा देहायका प्रकृयाहरु अपनाइनेछ । 

(क) पदाभधकारीको आचारसंवहता स्र्ीकृत गराई रे्िसाइट माफय त सार्यजभनक गररनेछ । 

(ख) पदाभधकारीबाट आफ्नो सम्पशत्त वर्र्रण सार्यजभनक गररनेछ ।  

(ग) आचारसंवहता पररपािनाको िाभग मूल्याङ्कनका सूचकहरु समेत तयार गररनेछ ।  
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(घ) पदाभधकारी तथा कमयचारीिाई आचारसंवहता पािना गनय प्रभतर्द्धता पत्रमा हस्ताक्षर गने गराउने र सोको 
अभििेख राख् ने ब्यबस्था भमिाइनेछ । 

(ङ) भनजी स्र्ाथय गाँभसएको वर्षयसँग सम्बशन्धत भनणययमा सहिागी नहजन ेव्यर्स्था भमिाइनेछ ।  

(च) आचरणहरु उल्िङ्घन गरे, नगरेको सम्बन्धमा सजिासन सभमभतिे अनजगमन गने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(छ) आचरण उल्िङ्घन सम्बन्धी गजनासा र्ा उजजरीहरु उजजरी पेटीका/अन्य वर्द्यजतीय माध्यमबाट जानकारी प्राप् त 
गरी सूचना र्ा पषृ्ठपोषण गने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(ज) आचारसंवहता उल्िंघन सम्बन्धी अभििेख राखी प्रचभित कानून बमोशजम कारर्ाही गने गराउने व्यर्स्था 
गररनेछ । 

(झ) तेस्रो पक्ष र्ा सार्यजभनक सजनजर्ाइ माफय त आचारसंवहताको र्ावषयक अनजगमन गने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(४) स्र्ीकृत आचारसंवहता तथा तेस्रो पक्षबाट िएको अनजगमनको प्रभतरे्दन रे्बसाइटमा राशखनेछ । 

(५) सजिासन सभमभतिे आचारसंवहता कायायन्र्यन सम्बन्धमा आर्श्यक अनजगमन गरी भनदेिन ददनेछ । 

पररच्छेद ४ 

सेर्ा प्रर्ाह र प्रिासभनक भनणयय प्रकृया 
9. सेर्ा प्रर्ाहः- (१) सजिासनका भनशम्त प्रिार्कारी सेर्ा प्रर्ाहको व्यर्स्था भमिाइने छ । 

(२) सेर्ा प्रर्ाह प्रिार्कारी बनाउने सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) आर्श्यक सूचना सवहतको अद्यार्भधक नागररक बडापत्र सरै्िे देख्न ेस्थानमा नराशखने । 

(ख) कदठनाई िोगेका खास र्गयका जनताको घरदैिोमा सेर्ा प्रर्ाहको व्यर्स्था नगररन े। 

(ग) घजम्ती सेर्ा सजगम र सहज ठाउँमा मात्र गररन सक्ने ।  

(घ) सार्यजभनक उत्तरदावयत्र् अभिर्ृवद्ध सम्बन्धी कानूनी व्यर्स्था नगररने ।  

(ङ) सेर्ाको समय तथा िागत बढी िाग्ने वढिासजस्ती, अनजशचत िेनदेन हजन सक्न े।  

(३) सेर्ा प्रर्ाह प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्र्न गररने छ । 

(क) नागररक बडापत्र काययपाभिकाको कायायिय, र्डा कायायिय र वर्षयगत िाखाको पररसर भित्र 
सरै्िे देख्न ेउपयजक्त स्थानमा राख् ने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(ख) भडशजटि नागररक बडापत्रको व्यर्स्था गररनेछ । 

(ग) िौगोभिक वर्कटता िएका स्थानमा सम्पकय  कायायिय स्थापना गरी सेर्ा प्रर्ाह गररनेछ । 

(घ) नागररक बडापत्रमा क्षभतपूभतय सम्बन्धी व्यर्स्था समेत िजरुर्ात गररनेछ । 

(ङ) सरै् प्रभत शिि व्यर्हार गररनेछ । 
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(च) सेर्ाग्राही प्रभत मयायददत र समान व्यर्हार गररनेछ । 

(छ) सेर्ाग्राहीिाई िेदिार् नगरी सेर्ा प्रदान गररनेछ । 

(ज) सेर्ा प्रर्ाहको मापदण्ड र काययवर्भध तयार गरी पारदशियता कायम गररनेछ । 

(झ) घजम्ती सेर्ा सञ् चािन सम्बन्धी कानूनी व्यर्स्था गररनेछ । 

(ञ) कायायियबाट टाढा रहेका समजदाय र्ा जनता, सेर्ा प्राप् त गनय कदठनाई िोभगरहेका सेर्ाग्राही, 
वपछभडएका क्षेत्रको र्गयका सेर्ाग्राहीिाई वर्िेष ध्यान ददइनेछ । 

(ट) घजम्ती सेर्ा र्ा सूचना प्रवर्भधको प्रयोगबाट सेर्ाप्रर्ाहमा सरि र सहज पहजँचको व्यर्स्था गररनेछ ।  

(ठ) सार्यजभनक सम्पशत्तको संरक्षण र सम्र्द्धयनमा जोड ददइनेछ । 

(ड) सामाशजक परीक्षण, सार्यजभनक परीक्षण, सार्यजभनक सजनजर्ाई जस्ता सामाशजक उत्तरदावयत्र् सम्बन्धी औजार 
अर्िम्र्न गनजयपने गरी कानूनी व्यर्स्था गररनेछ । 

(ढ) सामाशजक परीक्षण तथा सार्यजभनक परीक्षणको आर्भधक रुपमा अनजगमन गने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(ण) स्रोत साधनको उपिब्धता र कायय प्रकृभत सजहाउँदो वर्द्यजतीय सूचना प्रवर्भधको वर्कास गरी प्रयोग 
गररनेछ । 

(त) सेर्ा प्रर्ाहको िाभग सङ्घीय र्ा प्रदेि मन्त्रािायर्ाट वर्कास गरेको उपयजक्त प्रवर्भध िए प्रयोगमा ल्याइनेछ 
।   

(थ)प्रवर्भधको माध्यमर्ाट सेर्ा प्रर्ाह सम्बन्धी तथ्याङ्क र अभििेख राशखनेछ । 

(द) आर्श्यकता अनजसार टोकन प्रणािी र First Come First Service को व्यर्स्था गररनेछ । 

(४) सेर्ा प्रर्ाहिाई प्रिार्कारी बनाउने प्रमजख दावयत्र् काययपाभिकाको भनदेिनमा प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको 
हजनेछ । 

(५) सेर्ा प्रर्ाह सम्बन्धी मापदण्ड, नीभत, सूचना, राजपत्र र अन्य काम कारबाही रे्बसाइटमा राखी सार्यजभनक 
गररनेछ । 

(६) सजिासन सभमभतिे सेर्ा प्रर्ाह सम्बन्धमा आर्श्यक अनजगमन गरी भनदेिन ददनेछ । 

10.   प्रिासभनक भनणयय प्रवियाः (1) प्रिासभनक भनणयय प्रविया प्रिार्कारी बनाउन सार्यजभनक सेर्ा प्रर्ाहिाई भछटो 
छररतो, पारदिी, उत्तरदायी र सूचना प्रवर्भधमैत्री बनाइनेछ । 

(२) प्रिासभनक भनणयय प्रवियामा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ ।  

(क) भनणययको काययवर्भध, समय र आधार स्प् ट नखजिाई स्रे्च्छाचारी वहसार्िे भनणयय हजन सक्ने । 
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(ख) भनणययको आधार तयार नगरी अभनयभमतता र सरकारी हानी नोक्सानी हजन ेगरी भनणयय हजन सक्न े
। 

(ग) काययहरुिाई प्राथभमकताको आधारमा र्गीकरण नगररन े।   

(घ) पदाभधकारी र कमयचारी आफैिे गनय सक्ने काम नगरी शजम्मेर्ारी पन्छाउने तथा प्रिासभनक भनणययका 
तह बढी हजने । 

(३) प्रिासभनक भनणयय प्रविया प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्र्न गररने छ । 

(क) भनणयय गदाय प्रचभित कानून बमोशजमका भनशश् चत काययवर्भध अपनाइनेछ । 

(ख) कानूनमा तोवकए बमोशजम भनशश् चत समयार्भध भित्र भनणयय गने गराइनेछ । 

(ग) भनणयय गदाय प्रचभित कानून बमोशजमको आधार र्ा अन्य आधार, पजियाई तथा कारण स्प् ट खजिाउने 
व्यर्स्था िागू गररनेछ। 

(घ) नगर प्रमजख र प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतबाट भनणययको उपयजक्तता र्ारे भनगरानी र सजपरररे्क्षण 
गररनेछ । 

(ङ) कामको महत्र् अनजसार र्गीकरण गरी कायय फर्छ्यौट गनय समयार्भध तोक्ने र तोवकएको समय भित्र 
कायय फर्छ्यौट गनय मापदण्ड बनाई कायायन्र्यन गररनेछ ।  

(च) कायय फर्छ्यौट देहाय बमोशजम गररनेछ ।   

प्राथभमकता व्यशक्त आफैिे फर्छ्यौट 
गनय 

माभथल्िो तहमा पेि गरेकोमा सो तहिे 
फछययौट गनय 

तजरुन्त सोही ददन सोही ददन 

(कायायिय उठ्ने समय परेमा कायायिय खजल्ना साथ) 

अभत जरुरी ३ ददन भित्र २ ददन भित्र 

जरुरी ५ ददन भित्र २ ददन भित्र 

साधारण १० ददन भित्र ७ ददन भित्र 

(छ) प्रत्येक कमयचारीको शजम्मेर्ारी र काययसम्पादन मापन गरी मूल्याङ्कन गनय पद्धभतको वर्कास 
गररनेछ । 

(ज) भनणययकतायिे भनणयय कानूनमा तोवकएको ितय तथा भनधायररत अर्भध भित्र रही गरे नगरेको अनजगमन 
र मूल्याङ्कन गररनेछ।  
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(झ) कानूनी जवटिता र्ा दद्ववर्धा िएको वर्षय बाहेक माभथल्िो पदाभधकारी र्ा अभधकारी समक्ष 
भनणययको िाभग पेि गनय नपने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(४) प्रिासभनक भनणयय प्रकृयािाई प्रिार्कारी बनाउने मजख्य शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनछे । 

(५) प्रिासभनक भनणयय प्रकृयािाई प्रिार्कारी बनाउने काययको अनजगमन काययपाभिकाबाट हजनछे । 

पररच्छेद ५ 

सूचना तथा सञ् चार, अभििेखाङ्ख कन र प्रभतरे्दन 

11.  सूचना तथा सञ्चारः (१) कायायियको काययसम्पादनमा प्रिार्काररता एर्म ्पारदशियता ल्याउन सूचना तथा सञ् चार 
प्रणािीको उपयोगमा जोड ददइने छ । 

(२) सूचना तथा सञ् चार प्रणािीको उपयोग गदाय देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) व्यर्शस्थत सूचना प्रणािीको अिार्मा सम्बशन्धत पक्षहरूिाई समयमा उशचत जानकारी उपिब्ध 
गराउन नसवकने ।  

(ख) वर्श्वसनीय सूचनाको अिार्मा काम कारर्ाहीमा प्रिार्काररता ल्याउन नसवकन े। 

(ग) महत्र्पूणय नीभत, भनदेिनर्ारे जानकारी नहजन सक्ने । 

(घ) वर्द्यजतीय सञ् चार माध्यम (रे्बसाइट) र्ाट सूचना प्रर्ाह नगररने । 

(ङ) सार्यजभनक महत्र्का भनणयय तथा प्रभतरे्दन सर्यसाधारणका िाभग सार्यजभनक नहजन सक्ने ।  

(च) तथ्यमा आधाररत निएका र अपूणय सूचना प्रर्ाह हजन सक्ने । 

(छ) भनणयय तथा सूचना सार्यजभनक गदाय वर्द्यजतीय माध्यम प्रयोग नगररन े। 

(ज) कमयचारी संयन्त्रमा परम्परागत सोंच हार्ी िई सूचना प्रवर्भधमैत्री प्रकृया अर्िम्बन गनय अभनच्छा 
पैदा हजन सक्ने । 

(३) सूचना तथा सञ् चार प्रणािीको उपयोगिाई प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्र्न गररने छ । 

(क) प्रवर्भधमा आधाररत सूचना प्रणािीिाई कायायिय भित्र तथा मातहतको र्डा, कायायिय र्ा 
इकाईहरुमा समेत भनयभमत रुपमा िागू गररनेछ । 

(ख) महत्र्पूणय नीभत, पररपत्र, भनदेिन, आदेिहरु कायायियमा तथा मातहतका र्डा र इकाइिाई जानकारी 
गराउनज पदाय वर्द्यजतीय सञ् चार माध्यमर्ाट प्रर्ाह गररनेछ । 

(ग) कायायियर्ाट मातहतका भनकायसँग सूचना तथा सञ् चार गदाय तथा मातहतका र्डा र इकाइबाट कज न ै
प्रभतरे्दन प्राप् त गदाय र्ा पत्राचार गदाय वर्द्यजतीय सञ् चार माध्यम प्रयोग गररनेछ ।  



[Type here] 

खण्ड ६) संङ्खख्या ४ स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७९/०३/२५ 
 

12 
 

(घ) सार्यजभनक सूचना प्रर्ाह गदाय वर्द्यजतीय सञ् चार पोटयि (रे्बसाइट) मा राख् न ेव्यर्स्था भमिाइनेछ 
।   

(ङ) सूचना र तथ्याङ्ख क कम्प्यूटरमा व्यर्शस्थत गररनेछ ।  

(च) सूचना प्रवर्भधको माध्यमबाट सेर्ा प्रर्ाहको पषृ्ठपोषण र गजनासो व्यर्स्थापन गररनेछ । 

(छ) आफ्नो रे्बपेज भनमायण गरी नागररक बडापत्र, कायय सञ् चािन काययवर्भध, सेर्ा प्रर्ाहसँग सम्बशन्धत 
सूचनाहरु राशखनेछ। 

(ज) सूचना, पररपत्र, आदेि, तथ्याङ्क आदद रे्बसाइटमा राख्दा अभधकार प्राप् त अभधकारीर्ाट प्रमाशणत गराई 
राशखनेछ ।  

(झ) सूचना प्रवर्भधको सञ् चािनको िाभग उपयजक्त जनिशक्तको व्यर्स्था गररनेछ ।  

(ञ) सूचना प्रवर्भध सम्बन्धी जनचेतना बढाउन प्रचार प्रसार एर्म ्अन्तरविया गररनेछ । 

(ट) वर्द्यजतीय सञ् चार माध्यम (इमेि, फ्याक्स आदद) माफय त प्राप् त जानकारी एर्म ्सूचनाको आधारमा पभन 
कारबाही अशघ बढाउने व्यर्स्था भमिाइनेछ ।   

(४)  सूचना अभधकारी र प्रर्क्ता तोकी सार्यजभनक वर्षयको जानकारी गराउने व्यर्स्था भमिाइने छ र सो काययको 
प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतबाट भनयभमत अनजगमन गररनेछ । 

12. अभििेखाङ्ख कन (डकज मेण्टेिन) व्यर्स्थाः (१) अभििेखाङ्ख कन (डकज मेण्टेिन) व्यर्शस्थत गनय देहायका नीभत 
अर्िम्र्न गररनेछ। 

(क) कायायियको महत्र्पूणय नीभत, प्रभतरे्दन, भनणयय सम्बन्धी कागजातको अभििेखीकरण व्यर्शस्थत   
गररनेछ । 

(ख) कायायियिे पदाभधकारी तथा कमयचारीको बैयशक्तक वर्र्रण तथा अभििेखहरु सजरशक्षत राख् ने व्यर्स्था 
गररनेछ ।  

(२) अभििेखाङ्ख कन (डकज मेण्टेिन) व्यर्स्थामा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) महत्र्पूणय वर्षय र कागजातहरु अभििेखीकरण गनय उशचत व्यर्स्था नगररन े।  

(ख) अभििेखीकरण अस्प् ट, अपूणय, अप्रमाशणत र अवर्श्वसनीय हजन सक्ने । 

(ग) बैयशक्तक वर्र्रण तथा अभििेखहरु व्यर्शस्थत नहजन े। 

(घ) अभििेख नरहेको र्ा खोजेको समयमा नपाइएका कारण भनणयय प्रवियामा समस्या एर्म ्वढिाइ 
हजन े। 

(ङ) प्रोफाइि तयार एरं् अद्यार्भधक नहजन े। 
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(३) अभििेखाङ्ख कन (डकज मेण्टेिन) व्यर्स्था प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्र्न गररने छ । 

(क) महत्र्पूणय नीभत, बैठकको भनणयय, पररपत्र, र्ावषयक काययिम, र्ावषयक प्रभतरे्दन, सम्झौता, भनदेशिका, 
मागयदियन, योजना तथा काययिम, अध्ययन प्रभतरे्दन जस्ता कागजात कानून बमोशजम सजरशक्षत राख्न 
अभििेखाङ्ख कनको िाभग आर्श्यक व्यर्स्था भमिाइनेछ। 

(ख) अभििेखाङ्ख कन गनय कमयचारीको शजम्मेर्ारी तोवकनेछ । 

(ग) कायायिय तथा मातहतका कायायियको अभििेख एकीकरण गनय एकीकृत व्यर्स्थापन सूचना प्रणािी 
(सफ्टरे्यर) वर्कास गरी प्रयोग गने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(घ) कायायियिे देहायका अभििेख सजरशक्षत रुपमा राख् न ेव्यर्स्था गनजयपनेछ । 

(1) स्र्देिी तथा रै्देशिक अर्िोकन भ्रमण, ताभिम एर्म ्गोष्ठीको वर्षय, भमभत, अर्भध, सहिागी िगायतका 
वर्र्रण ।  

(2) प्रत्येक र्षय खचय िएको भबदा र सशञ् चत रहेको भबदाको वर्र्रण ।  

(3) कमयचारीको बैयशक्तक वर्र्रण तथा अभििेख फाइिहरु  । 

(4) कमयचारीिे पाएको दण्ड, पजरस्कार र कारर्ाहीको वर्र्रण । 

(ङ) प्रचभित कानून बमोशजमको भनम्न वर्र्रण तथा प्रभतरे्दन तोवकएको ढाँचामा तोवकएको सयम सीमाभित्र 
तयार गररनेछ। 

(1) र्स्तजगत वर्र्रण (प्रोफाइि) 

(2) सामाशजक परीक्षण प्रभतरे्दन िगायत कानूनिे तोकेका अन्य प्रभतरे्दन । 

(४) अभििेखाङ्ख कन (डकज मेण्टेिन) काययको मजख्य शजम्मेर्ारी सम्बशन्धत िाखाका कमयचारीको हजनेछ । 
(५) अभििेखाङ्ख कन (डकज मेण्टेिन) काययको अनजगमन गने शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनछे । 

पररच्छेद 6 
भनरीक्षण,  सजपरीरे्क्षण  र अनजगमन तथा मूल्याङ्कन 

13.   भनरीक्षण, सजपरीरे्क्षणः (१) भनरीक्षण,  सजपरीरे्क्षणका िाभग देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) आफ्नो कायायिय तथा मातहतका र्डा र योजनाको भनरीक्षण गरी त्यसको अभििेख राख् ने व्यर्स्था 
गररनेछ । 

(ख) भनरीक्षणको िममा अभनयभमतता देशखएमा आर्श्यक कारर्ाही गररनेछ । 

(ग) योजना र काययिमको प्रगभत सभमक्षा  भनयभमत रुपमा गररनेछ । 

(२) भनरीक्षण, सजपरीरे्क्षण सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 
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(क) भनरीक्षणको िममा गम्िीर त्र जटी र्ा अभनयभमतता िए पभन उक्त वर्षयको अभििेख तथा प्रभतरे्दन तयार 
नगने र आर्श्यक कारर्ाही समेत नहजने । 

(ख) मातहतका सम्पूणय योजनाको प्रगभतको सभमक्षा  नहजन े । 

(ग) प्रगभतको सभमक्षा  बैठकमा सम्बशन्धत पक्षहरूको सहिाभगता नहजन ेर प्रभतरे्दन समेत तयार नहजने । 

(घ) आभथयक कृयाकिापहरूको भनयभमत सजपरररे्क्षण नहजने । 

(ङ) आभथयक अभनयभमतता तथा मस्यौट हजन सक्ने ।  

(३) भनरीक्षण, सजपरीरे्क्षणिाई प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनेछ । 

(क) नगर प्रमजखिे कायायिय तथा मातहतका कायायिय र योजनाको काम कारर्ाही सम्बन्धमा कानूनिे 
तोके बमोशजम आफैिे र्ा कज नै पदाभधकारीिाई अशख्तयार सजशम्पई अभनर्ायय रुपमा भनरीक्षण गने गराइनेछ ।  

(ख) भनरीक्षण गदाय प्रचभित ऐन भनयम बमोशजम कायायियको प्रिासभनक काम कारर्ाही, कमयचारी प्रिासन, 

िेखा तथा अभििेख, काययिम कायायन्र्यन आदद र्ारेमा जानकारी भिइनेछ ।  

(ग) भनरीक्षणको िममा देशखएको सजधार गनजयपने वर्षयको सम्बन्धमा सम्बशन्धत पक्षिाई मौशखक र्ा भिशखत 
तर्रिे भनदेिन ददइनेछ।  

(घ) भनरीक्षण प्रभतरे्दन तयार गरी अभििेख राख् न ेर आर्श्यकता अनजसार भनदेिन ददइनेछ । 

(ङ) कज नै व्यशक्तर्ाट गम्िीर त्रजटी र्ा अभनयभमतता िएको र्ा सम्पादन हजनजपने काम कारबाही नगरेको पाइएमा 
भनम्नानजसार गररनेछ। 

(1) प्रचभित कानून बमोशजम आफैिे कारबाही गनय सवकने िए तत्कािै कारबाही गनय । 

(2) आफैिे कारर्ाही गनय नभमल्ने िएमा अभधकार प्राप् त अभधकारी र्ा भनकाय समक्ष कारबाहीको िाभग  
भसफाररस साथ िेखी पठाउने । 

(च) मातहतका योजनाको प्रगभतको सभमक्षा  तोवकएको समय भित्र गररनेछ । 

(छ) समस्याहरु समाधान गनय आर्श्यक भनदेिन ददइनेछ ।  

(ज) योजनाको प्रगभत सभमक्षा  प्रभतरे्दन र भनरीक्षण प्रभतरे्दन तयार गररनेछ । 

(झ) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे आफै र्ा मातहतका अभधकृत माफय त कायायियको आभथयक प्रिासन 
सञ् चािनको सम्बन्धमा भनयभमत रुपमा भनरीक्षण तथा सजपरररे्क्षण गने गराइनेछ ।  

(ञ) भनरीक्षण तथा सजपरररे्क्षण गदाय मातहतका कायायिय/इकाइिे आभथयक प्रिासन सञ् चािनमा 
कानूनको पािना गरे नगरेको जाँचर्जझ गररनेछ । 

(ट) आभथयक अभनयभमतता तथा मस्यौट िएको पाइएमा तत्काि कारबाहीको प्रकृया अशघ बढाइनेछ । 
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(४) भनरीक्षण र सजपरररे्क्षण गने मजख्य शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनछे । 

(५) नगर प्रमजखिे कायायिय तथा मातहतका कायायियहरुको काम कारबाहीको अनजगमन गनेछ । 

14. अनजगमन तथा मूल्याङ्कनः (१) अनजगमन तथा मूल्याङ्कनमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) योजनाको अनजगमन गनयको िाभग कानून बमोशजम अनजगमन तथा सजपरररे्क्षण सभमभत गठन 
गररनेछ । 

(ख) आफनो तथा मातहतका कायायियको आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी कायायन्र्यन र्ारे अनजगमन 
गररनेछ  । 

(ग) बढी िागत िएका योजनाको प्रिार् मूल्याङ्कन गररनेछ । 

(२) अनजगमन तथा मूल्याङ्कन सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) अनजगमन तथा सजपरररे्क्षण सभमभत वियाशिि नहजन े। 

(ख) अनजगमन भनदेशिका/काययवर्भध तयार नगररन े। 

(ग) अनजगमन कायययोजना तथा सूचकहरु तयार नगररन े।  

(घ) अनजगमन भनदेशिका/काययर्वर्भधको कायायन्र्यन नहजन े। 

(ङ) आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी कायायन्र्यनको प्रिार्कारीतार्ारे भनयभमत अनजगमन नगररन े।  

(च) अनजगमन गदाय तोवकएको परीक्षण सूची प्रयोग नहजन े।  

(छ) प्रिार् मूल्याङ्कन गनजय पने योजनाको मूल्याङ्कन नगररने । 

(ज) प्रिार् मूल्याङ्कनबाट आएका सजझार्हरु कायायन्र्यन नहजने । 

(३) भनरीक्षण, सजपरीरे्क्षणिाई प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनेछ । 

(क) योजना तथा काययिमको अनजगमन गरी पषृ्ठपोषण गनयको िाभग अनजगमन तथा सजपरररे्क्षण सभमभतको 
वियाशििता बढाइनेछ। 

(ख) यस्तो सभमभत गठन गदाय उप प्रमजखको संयोजकत्र्मा तोवकएको सदस्यहरु समारे्ि गररनेछ । 

(ग) र्डास्तरीय योजना तथा काययिमको अनजगमनका िाभग र्डास्तरीय अनजगमन सभमभत गठन गररनेछ । 

(घ) अनजगमन काययिाई व्यर्शस्थत गनय अनजगमन भनदेशिका/काययवर्भध तयार गररनेछ  । 

(ङ) अनजगमन तथा सजपरररे्क्षण सभमभतिे सम्पादन गनजयपने काययहरू भनम्नानजसार रहेका छन । 

(1) र्ावषयक अनजगमनको कायय योजना तयार गने । 

(2) अनजगमनको िाभग आर्श्यक सूचकहरुको वर्कास गने । 

(3) कानूनिे तोके बमोशजम अनजगमन गरी प्रभतरे्दन पेि गने । 
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(4) योजनाको कायायन्र्यनमा देशखएको समस्या तथा भनमायण काययको गजणस्तरको जाँच गने । 

(5) योजना कायायन्र्यनमा देशखएका समस्या समाधानको िभग आर्श्यक भनदेिन ददने ।  

(6) र्डा स्तरीय अनजगमन सभमभतको प्रभतरे्दन प्राप् त गरी एकीकृत प्रभतरे्दन तयार गने । 

(च) कायायिय र मातहतका र्डा र्ा इकाइको आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीको प्रिार्काररतार्ारे भनयभमत 
रुपमा अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गररनेछ । 

(छ) आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीको अनजगमन गदाय स्थानीय तहको आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी तजजयमा 
ददग्दियन, २०७८ मा ददइएको फाराम प्रयोग गररनेछ ।  

(ज) अनजगमन प्रभतरे्दन तयार गररनेछ ।  

(झ) आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी कायायन्र्यनका कमी कमजोरी समाधानको िाभग कायययोजना तयार 
गरी कायायन्र्यन गररनेछ । 

(ञ) कानूनिे तोकेको रकम िन्दा र्ढी िागत अनजमान िएको योजना सम्पन्न िएको २ र्षय भित्र 
प्रिार् मूल्याङ्कन गररनेछ।  

(ट) प्रिार् मूल्याङ्कन गदाय कानूनिे तोकेको वर्भध र प्रकृया पािना गररनेछ । 

(ठ) प्रिार् मूल्याङ्कन प्रभतरे्दन तयार गरी सार्यजभनक गररनेछ । 

(ड) प्रिार् मूल्याङ्कनबाट प्राप् त िएका सजझार् अनजसार बजेट तथा काययिम तजजयमा र कायायन्र्यनमा सजधार 
गररनेछ । 

(४) अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गने मजख्य शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनछे । 

(५) नगर प्रमजखिे आफ्नो कायायिय तथा मातहतका कायायियहरुको काम कारबाहीको अनजगमन गनेछ । 

पररच्छेद ७ 

राजश्व तथा प्राप् त हजनजपने वहसार्को वर्र्रण 

15.  राजश्व संकिनः (१) राजश्व संकिन सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) संवर्धान बमोशजम आफ्नो अभधकार क्षेत्र भित्रको राजश्व उठाउने सम्बन्धी नीभत, कानून तथा 
कायययोजना तयार गररनेछ। 

(ख) राजश्व सजधार कायययोजना तयार गदाय राजश्वसँग सम्बशन्धत सरै् वर्षय र सम्िाव्य क्षेत्र पवहचान 
गररनेछ । 

(ग) आफ्नो काययक्षेत्र अन्तगयतको कर, दस्तजर तथा सेर्ा िजल्क  कानूनद्वारा तोवकए बमोशजमको अभधकार प्रयोग 
गरी प्रिार्कारी रुपमा असजि गररनेछ । 
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(घ) आफ्नो काययक्षेत्र अन्तगयतको कर,  दस्तजर तथा सेर्ा िजल्क  असजिी प्रिार्कारी बनाउन प्रोत्साहन 
एर्म ्दण्ड जररर्ानाको व्यर्स्था समेत गररनेछ । 

(२) राजश्व संकिन काययमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) राजश्व उठाउने वर्षयमा नीभत, कानून तथा कायययोजना तयार नहजन े। 

(ख) अभधकारक्षेत्र बावहर गई कर िगाउन सक्ने । 

(ग) राजश्व सजधार कायययोजना तयार गदाय राजश्वसँग सम्बशन्धत सम्पूणय वर्षय र्स्तज र सम्िाव्य के्षत्रहरू पवहचान हजन 
नसक्ने। 

(घ) क्षेत्राभधकार भित्रका सम्िाव्य कर असजिीका िाभग कानूनी प्रबन्ध नगररन े।  

(ङ) आभथयक ऐनमा तोवकएका सबै कर नउठाउने ।  

(च) सरै् करदाता करको दायरामा नआउने ।   

(छ) दस्तजर तथा सेर्ा िजल्कहरु सम्बशन्धत सेर्ाग्राही/व्यशक्तर्ाट नउठाइने । 

(ज) बाँडफाँट गनजयपने राजश्व बाँडफाँट नगने । 

(झ) करदाताको िगत नराशखन े। 

(ञ) प्रोत्साहन एर्म ्दण्ड जररर्ानाको व्यर्स्था व्यर्हारमा िागू नगररन े। 

(ट) राजश्व च जहार्ट हजन सक्ने । 

(ठ) मापदण्ड वर्पररत कर संकिन हजन सक्ने । 

(ड) राजश्व र्क्यौता बढदै जाने । 

(ढ) कर राजश्व तथा गैर कर राजश्व जथािार्ी छजट तथा भमनाहा गने गित अभ्यास हजन सक्ने । 

(३) राजश्व संकिन काययिाई प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनेछ । 

(क) कर िगाउने, उठाउने र्ा करका दर पररर्तयन गने काययहरु आभथयक ऐनमा व्यर्स्था गरेर मात्र 
गररनेछ ।  

(ख) राजश्व सजधार कायययोजना तजजयमा सम्बन्धी ददग्दियन, २०७६ को अधीनमा रही राजश्व सजधार 
सम्बन्धी आफ्नो कायययोजना तयार गररनेछ । 

(ग) राजश्व सजधार कायययोजना तयार गदाय ददग्दियन अनजसार राजश्वसँग सम्बशन्धत सरै् वर्षयहरूको पवहचान 
गरी पदाभधकारी तथा जनप्रभतभनभधहरू, र्डा कायायियहरु र सरोकारर्ािाहरुिाई सहिागी गराई राजश्व सजधार 
कायययोजना तजजयमा काययिािा गोष्ठी गररनेछ। 
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(घ) व्यापक छिफि, अध्ययन एर्म ्वर्श् िेषण गरी यथाथय, र्स्तजगत र कायायन्र्यन योग्य कायययोजना 
तयार गररनेछ । 

(4) आफ्नो अभधकार क्षेत्र अन्तगयतका कर तथा सेर्ा िजल्क कानून बमोशजम असूि गनय देहाय बमोशजम गररनेछ 
। 

(क) कर तथा गैरकरको प्रिार्कारी पररचािनका िाभग आर्श्यक नीभतगत र कानूनी व्यर्स्था गररनेछ 
।  

(ख) राजश्व संकिनको अभधकार र्डा कायायियहरुिाई प्रत्यायोजन गदै िभगनेछ । 

(ग) प्रिार्कारी राजश्व पररचािनका िाभग आर्श्यक जनिशक्त, तथ्याङ्क र सूचना प्रवर्भधको उपयोग माफय त कर 
प्रिासनिाई सजदृढ गररनेछ । 

(घ) उत्कृि करदातािाई सम्मान गररनेछ । 

(ङ) करदाता दताय र करदाता शिक्षा अभियान सञ् चािन गररनेछ । 

(च) प्रदान गररएका भसफाररस र असूि िएको दस्तजर रकमिाई समय समयमा रुजज गरी सेर्ाग्राहीबाट 
प्राप् त हजनजपने रकम सजभनशश् चत गररनेछ । 

(छ) असूि िएको राजश्व कानून बमोशजमको समय सीमा भित्र राजश्व खातामा दाशखिा गने व्यर्स्था 
भमिाई सोको भनयभमत अनजगमन गररनेछ । 

(ज) प्रचभित कानून बमोशजम प्रदेि सरकारसँग बाँडफाँट गनजयपने राजश्व समयमै बाँडफाँट गररनेछ । 

(झ) कानून बमोशजम कर बजझाउनज पने दावयत्र् िएका करदाताको िगत राखी प्रत्येक र्षय अद्यार्भधक 
गररनेछ । 

(ञ) समयमा कर र्जझाउने करदातािाई छजट ददने र बढी कर बजझाउने करदातािाई प्रोत्साहन गनय 
कानूनी व्यर्स्था गररनेछ । 

(ट) कर बजझाउनज पने दावयत्र् िएका करदातािे समयमा कर नबजझाएमा कानून बमोशजम दण्ड जररर्ाना गरी 
असूि गने व्यर्स्था कडाइका साथ िागू गररनेछ । 

(5) आफ्नो अभधकार क्षेत्र अन्तगयतका कर तथा सेर्ा िजल्क कानून बमोशजम असूि गने शजम्मेर्ारी राजश्व िाखा 
प्रमजखको हजनेछ । 

(6) स्थानीय राजश्व परामिय सभमभतिे अनजगमन गरी आर्श्यक परामिय ददनेछ । 

16.   राजश्व िेखा प्रणािीः (१) राजश्व िेखा प्रणािी सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) राजश्व िेखा तोवकएको ढाँचामा राखी अद्यार्भधक गररनेछ । 
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(ख) राजश्वका िौचर भनयभमत रुपमा भिडान गरी तोवकए बमोशजम वहसार् भिडान वर्र्रण तयार गररनेछ 
। 

(२) राजश्व िेखा प्रणािी सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) सरै् प्रकारको राजश्व रकम समयमा नै जम्मा नहजन े।  

(ख) संकभित राजश्व कानून बमोशजम बैंक दाशखिा नगरी व्यशक्तगत काममा प्रयोग हजन सक्ने । 

(ग) र्क्यौता करको िगत नराशखने । 

(घ) नगदै राजश्व भिएको अर्स्थामा रभसद उपिब्ध नगराउने ।   

(ङ) रभसद भनयन्त्रण खाता नराशखने । 

(च) राजश्वका िौचर भनयभमत रुपमा भिडान नगररन े। 

(छ) तोवकएको वहसार् भिडान वर्र्रण तयार नगररन े। 

(३) राजश्व िेखा प्रणािी सम्बन्धी काययिाई प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनछे । 

(क) राजश्व आम्दानी महािेखा भनयन्त्रक कायायियबाट तोवकएको एकीकृत आभथयक संकेत, र्गीकरण 
तथा ब्याख्या अनजरूप राजश्व िीषयक छजट्याई आम्दानी बाँभधनेछ । 

(ख) राजश्वको शे्रस्ता राख्दा महािेखा परीक्षकको कायायियर्ाट स्र्ीकृत म.िे.प.फारामहरु प्रयोगमा 
ल्याइनेछ ।  

(ग) सूचना प्रवर्भधमा आधाररत राजश्व प्रणािी अर्िम्र्न गररनेछ ।    

(घ) राजश्व िाखा प्रमजखिे राजश्व रकम बैंक स्टेट्मेण्टसँग भिडाई अद्यार्भधक गने र सोको व्यर्शस्थत 
अभििेख राशखनेछ। 

(ङ) राजश्व असजिी गदाय तोवकएको रकम नगद रभसद ददई बजशझभिने र समय भित्र बैंक दाशखिा गने । 

(च) नगदी रभसदको िाभग रभसद भनयन्त्रण खाता राशखनछे । 

(छ) तोवकएको समयसीमा िन्दा पछी कर, गैरकर, िजल्क असूि हजँदा कानून बमोशजम जररर्ाना र थप 
दस्तजर समेत असजि गररनेछ। 

(ज) प्राप् त राजश्व रकम बैङ्कमा खोभिएको राजश्व खातामा जम्मा गररनेछ । 

(झ) राजश्वको िगत राख्दा असूि गनजयपने, असूि िएको र उठ्न बाँकी कर तथा अन्य आय रकम 
खजिाई िगत राखी राजश्व आम्दानीको िगत तथा असूिी प्रभतरे्दन (म.िे.प.फा.नं.११३) तयार गररनछे । 

(ञ) राजश्वको िेखा राख् ने र िगत तयार गनय प्रयोजनको िाभग हािको सफ्टरे्यरिाई स्तरोन्नती गदै 
िभगनछे । 
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(ट) दाशखिा िएका िौचरहरु र बैंक स्टेटमेण्ट भनयभमत रुपमा भिडान गरी राजश्वको रै्क वहसार् भमिान वर्र्रण 
तयार गररनेछ। 

(ठ) राजश्वको बैंक वहसार् र कायायियको शे्रस्ता वहसार् फरक पनय गएमा फरक पनायको कारण खोिी माभसक 
रुपमा बैंक वहसार् भमिान वर्र्रण तयार गररनेछ । 

(४) राजश्व िेखा प्रणािी सम्बन्धी काययिाई प्रिार्कारी बनाउने मजख्य शजम्मेर्ारी राजश्व िाखा प्रमजखको हजनेछ 
। 

(५) राजश्व िेखा प्रणािी सम्बन्धी काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे गनेछ । 

17.   ऋण प्राप् तीः (१) ऋण प्राभप्त सम्बन्धमा कानूनिे तोकेको प्रविया अर्िम्र्न गररनेछ । 

(२) ऋण प्राभप्तमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) कमजोर प्रभतफि हजने आयोजनाको िाभग ऋण भिन े। 

(ख) ऋण प्राभप्तका ितयहरु पािना नगररने । 

(३) ऋण प्राभप्त काययिाई प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनेछ । 

(क) संिाव्यता अध्ययन सम्पन्न िएका आभथयक रुपिे संिाव्य उच्च प्रभतफि प्राप् त हजन ेआयोजनामा 
पयायप्त पूर्य तयारी गरी ऋण भिइनेछ ।  

(ख) पूशँज भनमायण गने आयोजना/पररयोजना छनौट गरी आन्तररक ऋण पररचािन गररनेछ । 

(ग) ऋण िजक्तानी ताभिका अनजरुप समयमै ऋणको साँर्ा ब्याज ि जक्तानी गररनेछ । 

(घ) आयोजना पवहचान तथा कायायन्र्यनको प्रावर्भधक क्षमता वर्कासमा जोड ददइनेछ । 

(ङ) ऋण भिनज अगारै् आयोजना सञ् चािन र व्यर्स्थापन सम्बन्धी वर्भध तय गररनेछ । 

(च) पररयोजना बैंकको व्यर्स्था गरी उक्त बैंकमा रहेका आयोजनाको िाभग आन्तररक ऋण भिइनेछ 
। 

(४) कायायियिे प्राप् त गने ऋणको अभििेख राख् ने र प्रभतरे्दन गने मजख्य शजम्मेर्ारी आभथयक प्रिासन िाखा 
प्रमजखको हजनेछ । 

(५)  कायायियिे प्राप् त गने ऋणको अभििेख राख् ने र प्रभतरे्दन गने काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय 
अभधकृतिे गनेछ । 

18. प्राप् त गनजय पने वहसार्ः (१) प्राप् त गनजयपने वहसार्को िेखा तोवकए बमोशजम व्यर्शस्थत रुपमा राखी असजिीको िाभग 
भनयभमतरुपमा कारर्ाही गररनेछ । 

(२) प्राप् त गनजय पने वहसार् सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 
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(क) प्राप् त गनजयपने वहसार्को िेखा अद्यार्भधक नराशखन े। 

(ख) प्राप् त गनजय पने रकम असजिीको िाभग कारर्ाही नगररन े। 

(३) प्राप् त गनजय पने वहसार् प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनेछ । 

(क) िगत कायम हजने राजश्व बाहेक प्राप् त गनजयपने सरै् प्रकारको वहसार्िाई प्राप् त गनजयपने वहसार्को 
रुपमा िेखाङ्कन गररनेछ।  

(ख) प्राप् त गनजयपने वहसार्मा कायायियिे भिन बाँकी रकमहरु र कारर्ाही गरी असूि गनजयपने कर, 
दस्तजर, जररर्ाना िगायत अन्य प्रकारको रकमहरु समारे्ि गरी असजिीको िाभग भनयभमत रुपमा कारर्ाही 
गररनेछ । 

(4) कायायियिे खररद कानून र प्रचभित कानून बमोशजम असूि गनजयपने हजायना, क्षभतपूभतय, जफत, दण्ड, जररर्ाना 
आदद रकमको भनधायरण गरी सोको व्यर्शस्थत अभििेख राखी समयमा नै असजिीको कारर्ाही गने मजख्य शजम्मेर्ारी 
राजश्व िाखा प्रमजखको हजनेछ । 

      (5) प्राप् त गनजय पने वहसार् प्राप् त िए निएको अनजगमन गने शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत तथा स्थानीय 
राजश्व परामिय सभमभतको हजनेछ । 

19. राजश्व सम्बन्धी प्रभतरे्दनः (1) राजश्व सम्बन्धी माभसक प्रभतरे्दन र र्ावषयक आभथयक वर्र्रण तथा प्रभतरे्दनहरु 
तयार गरी पेि गररनेछ। 

(२) राजश्व सम्बन्धी प्रभतरे्दन सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) राजश्वको माभसक प्रभतरे्दन तथा र्ावषयक आभथयक वर्र्रण तोवकए बमोशजमको ढाँचामा तयार 
नगररन े।   

(ख) तोवकएको समयभित्र सम्बशन्धत भनकायमा नपठाइन े। 

(३) राजश्व सम्बन्धी प्रभतरे्दन काययिाई प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनेछ । 

(क) कायायियिे राजश्वको बैङ्क वहसाब भमिान गरी र्ावषयक तथा माभसक वर्र्रण अथायत राजश्वको 
आभथयक वर्र्रण फाँटर्ारी (म.िे.प.फा.नं. ११०) तयार गरी तोवकएको समयभित्र सम्बशन्धत 
मन्त्रािय/भनकायमा पेि गररनेछ । 

(ख) िगती राजश्वको हकमा राजश्व आम्दानीको िगत तथा असजिी प्रभतरे्दन (म.िे.प.फा.नं.११३) 
तयार गरी तोवकएको समयभित्र सम्बशन्धत मन्त्रािय/भनकायमा पेि गररनेछ । 

(ग) प्रत्येक आभथयक र्षय समाप्त िएको पैंतीस ददन भित्र राजश्वको र्ावषयक आभथयक वर्र्रण र प्रभतरे्दनहरु तयार 
गररनेछ।  
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(घ) राजश्वको प्रभतरे्दन तयार गनयको िाभग तोवकएको वर्द्यजतीय प्रवर्भधमा आधाररत प्रणािीको प्रयोग 
गररनेछ । 

(४) राजश्व सम्बन्धी वर्र्रण एर्म ्प्रभतरे्दन तयार गने मजख्य शजम्मेर्ारी आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजख र त्यसमा 
सहयोग गनजय राजश्व िाखा प्रमजखको कतयव्य हजनछे । 

(५) राजश्व सम्बन्धी वर्र्रण एर्म ् प्रभतरे्दन तयार गने काययको अनजगमन गने शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय 
अभधकृतको हजनेछ। 

पररच्छेद ८ 

बजेट तथा काययिम तजजयमा, स्र्ीकृभत, भनकासा र रकमान्तर भनयन्त्रण 

20.    बजेट तथा काययिम तजजयमाः (१)  बजेट तथा काययिम तजजयमा सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) र्ावषयक बजेट तथा काययिम तयार गदाय स्थानीय आर्भधक योजनाको िक्ष्य, उदे्दश्य, नीभत र 
रणनीभत एर्म ्सङ्घीय तथा प्रादेशिक नीभत तथा काययिमसँग मेि खाने गरी तयार गररनेछ । 

(ख) योजना तथा काययिम तजजयमा गदाय प्रभतफििाई सजभनशश् चत गररनेछ । 

(ग) योजना छनौट, कायायन्र्यन र अनजगमन तथा मूल्याङ्कनमा जनसहिाभगता सजभनशश् चत गररनेछ । 

(घ) योजना तजजयमा गदाय आर्भधक योजना, मध्यमकािीन खचय संरचना र र्ावषयक बजेट बीच उशचत 
तािमेि र समन्र्य कायम गररनेछ । 

(ङ) आर्भधक योजना तजजयमा गदाय यथा संिर् स्थानगत योजना तजजयमा गररनेछ । 

(च) स्थानीय र्ावषयक बजेट तथा काययिम तजजयमाका चरण र काययवर्भधहरु पजरा गरी र्ावषयक बजेट तथा काययिम 
तजजयमा गररनेछ । 

(छ) र्ावषयक बजेट तयार गदाय सम्िाव्य सरै् आन्तररक र र्ाह् य स्रोतको अनजमान गररनेछ । 

(ज) बैदेशिक सहायताको प्राभप्तमा तोवकएको काययवर्भध पािना गररनेछ । 

(झ) बजेट तथा काययिम तजजयमा गरी तोवकएको समय सीमा भितै्र नगर सिार्ाट पाररत गररनेछ । 

(२) बजेट तथा काययिम तजजयमा सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) आर्भधक योजना नै तजजयमा नहजन े। 

(ख) स्थानीय आर्भधक योजना र सङ्घीय तथा प्रदेि आर्भधक योजनाबीच तािमेि नहजने । 

(ग) योजना तथा काययिम छनौट गदाय िागत िाि वर्श् िेषण नगररने ।  

(घ) योजना तथा बजेट तजजयमा मागयदियनका प्रविया र आधारहरु उल्िङ्घन हजन े। 

(ङ) योजना कायायन्र्यनमा उपिोक्ताको सहिाभगता न्यून हजन।े 
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(च)  र्ावषयक बजेट तथा काययिम सङ्घीय तथा प्रादेशिक नीभत तथा काययिमसँग तािमेि नहजने । 

(छ) योजनाको छनौट, कायायन्र्यन र अनजगमन तथा मूल्याङ्कनमा जनताको माग र आर्श्यकता बमोशजम 
नहजन े। 

(ज) मध्यमकािीन खचय संरचना तयार नगररने । 

(झ) आयोजना बैंक तयार नहजने । 

(ञ) मध्यमकािीन खचय संरचना र र्ावषयक बजेटबीच तािमेि नहजने । 

(ट) स्थानगत वर्िेषतामा आधाररत (Spatial) आर्भधक योजना तजजयमा नगररने । 

(ठ) र्ावषयक बजेट तथा काययिम तजजयमाको चरणहरु औपचाररकतामा मात्र सीभमत गररने । 

(ड) टोि/र्स्तीस्तरमा बजेट तजजयमाको िाभग छिफि नगररन े। 

(ढ) तथ्यगत िन्दा व्यशक्तगत प्रिार्मा प्राथभमकता भनधायरण गररने । 

(ण) सरै् प्रकारको बैदेशिक सहायता र्ावषयक बजेटमा समारे्ि नगररने । 

(त) बजेट तथा काययिम तोकेको समय सीमा भित्र पेि गरी पाररत नगररने । 

(थ)नेपाि सरकारको अनजमभत भबना बैदेशिक सहायता भिन सक्ने । 

(३)  बजेट तथा काययिम तजजयमा काययिाई प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनछे । 

(क) प्रचभित कानून अनजसार स्थानीय वर्कासको िाभग आर्भधक, र्ावषयक, रणनीभतक, वर्षय/क्षेत्रगत 
मध्यमकािीन तथा दीघयकािीन वर्कास योजना तयार गररनेछ । 

(ख) आर्भधक योजनािाई मध्यमकािीन खचय संरचना तयार गरी र्ावषयक बजेट तथा काययिम माफय त 
कायायन्र्यन गररनेछ। 

(ग) आर्भधक योजना र र्ावषयक बजेट तथा काययिम तजजयमा गदाय सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारको आर्भधक 
योजना र नीभत तथा काययिमसँग तािमेि हजने गरी गररनेछ । 

(घ) वर्कास योजनाको बजेट प्रस्तार् गदाय आयोजनाको सम्िाब्यता अध्ययन प्रभतरे्दनको गजणस्तर 
परीक्षणको प्रबन्ध गनय तथा िागत अनजमान तयार गरी आभथयक, प्रावर्भधक तथा र्ातार्रणीय आधारमा उपयजक्त 
र िाि िागतको आधारमा प्राथभमकीकरण गरी प्रभतफिमजखी आयोजना छनौट गररनेछ । 

(ङ) वर्कास योजना प्रस्तार् गदाय आभथयक वर्कास तथा गररबी भनर्ारणमा योगदान गने, उत्पादनमूिक तथा 
भछटो प्रभतफि प्राप् त हजने, जनताको जीर्नस्तर र रोजगारी बढ्न,े अभधक स्थानीय सहिाभगता रहने,  कम िागत 
िएको र स्थानीय स्रोत साधनको पररचािन हजने जस्ता योजना छनौटका आधारहरु पािना गररनेछ । 
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(च) ठूिा आयोजनाको बजेट समारे्ि गदाय सोको ददगो कायायन्र्यन तथा सङ्घीय र प्रदेि योजनासँग 
समन्र्य कायम गररनेछ।  

(छ) आयोजना बैंकमा समारे्ि िएका आयोजनािाई छनौटमा प्राथभमकता ददइनेछ । 

(ज) आयोजनाको छनौट गदाय जनताको माग र आर्श्यकताको आधारमा गररनेछ । 

(झ) आयोजनाको छनौट गदाय र्स्ती,  टोि र समजदायमा छिफि गने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(ञ) योजना तजजयमा र कायायन्र्यन गदाय प्रचभित कानून बमोशजम नागररक सहिाभगतािाई सजभनशश् चत 
गररनेछ । 

(ट) नागररक सहिाभगता र्ढी हजने आयोजना छनोटमा प्राथभमकता ददइनेछ । 

(ठ) छनौट िएका आयोजनाहरु कायायन्र्यन हजने र्षय सवहतको कायययोजना आर्भधक योजनामा समारे्ि गररनेछ 
। 

(ड) स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा भनधायरण सभमभतिे आन्तररक आय, संघ तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप् त हजने अनजदान, 

राजश्व बाँडफाँट, रोयल्टी, जनसहिाभगता तथा ऋण सवहत कूि स्रोतको अनजमान गररनेछ । 

(ढ) कज ि स्रोत अनजमानको आधारमा वर्षय क्षेत्रगत बजेट सीमा तथा मागयदियन तयार गरी वर्षयगत िाखा र 
र्डा कायायियिाई उपिब्ध गराइनेछ । 

(ण) बजेट तथा काययिम तजजयमाका चरणहरु अभनर्ायय पािना गररनेछ । 

(त) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतबाट बजेट सीमा, मागयदियन तथा आयोजना प्राथभमकताका आधारहरू रै्िाख 
१५ गतेभित्र भबषयगत िाखा तथा र्डा सभमभतिाई उपिब्ध गराइनेछ । 

(थ)टोि र्स्तीस्तरमा योजनाको माग सङ्किन गदाय अभधकतम जनसहिाभगता कायम हजन ेगरी स्थानीय तहका 
सरोकारर्ािाहरुिाई सहिागी गराइनेछ। 

(द) बैदेशिक सहयोग पररचािन गदाय अन्तरराविय वर्कास सहायता पररचािन नीभत, २०७६ तथा प्रचभित 
कानूनिे तोकेको प्राथभमकता प्राप् त क्षेत्रमा मात्र गररनेछ ।  

(ध) रै्देशिक सहायता प्राप् त गदाय प्रचभित कानून बमोशजम नपेाि सरकारको पूर्य स्र्ीकृभत भिइनेछ । 

(न) प्राप् त हजने सरै् प्रकारका बैदेशिक सहायतािाई अभनर्ायय रुपमा बजेट तथा काययिममा समारे्ि गररनेछ 
। 

(ऩ) योजना तजजयमाका चरणहरु पजरा गरी बजेट तथा काययिम चािज आभथयक र्षयको असार १० गते भित्र 
सिामा प्रस्तजत गररनेछ। 

(प) र्ावषयक बजेट तथा काययिम नगर सिामा पयायप्त छिफिको व्यर्स्था भमिाइनेछ । 
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(फ) र्ावषयक बजेट तथा काययिम नगर सिाबाट असार मसान्तभित्र अभनर्ायय रुपमा पाररत गररनेछ । 

(४) बजेट तथा काययिम तजजयमा गने मजख्य शजम्मेर्ारी बजेट तथा काययिम तजजयमा सभमभतको हजनछे । 

(५) बजेट तथा काययिम तजजयमा काययको अनजगमन काययपाभिकाबाट हजनछे । 

21. अशख्तयारी,  भनकासा, रकमान्तरः (१) अशख्तयारी, भनकासा, रकमान्तर सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ 
। 

(क) बजेट स्र्ीकृत िए पभछ स्थानीय सरकार सञ्चािन  ऐन, 2074 को दफा ७३ बमोशजम अशख्तयारी 
ददने र भनकासा ददने कायय गररनेछ ।   

(ख) आभथयक र्षयको अन्त्यमा खचय हजन नसकी बाँकी रहेको रकम स्थानीय सशञ् चत कोषमा वफताय 
दाशखिा गररनेछ । 

(ग) बजेट रकमान्तर गने कायय प्रचभित कानूनद्वारा तोवकएको प्रविया र रकमगत सीमा भित्र रही गररनेछ । 

(२) अशख्तयारी, भनकासा, रकमान्तरमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) स्र्ीकृत बजेट बमोशजम अशख्तयारी नददने । 

(ख) आभथयक बषयको अन्त्यमा बाँकी रहेको रकम स्थानीय सशञ् चत कोषमा समयमै वफताय दाशखिा 
नगररने । 

(ग) आभथयक बषयको अन्त्यमा बाँकी रहेको सरै् रकम अशख्तयारी ददंदा तोवकएको समय र प्रवियाको पािना 
नगररने ।  

(घ) बजेट रकमान्तर गदाय तोवकएको काययवर्भध र सीमा पािना नगररने । 

(३) अशख्तयारी, भनकासा रकमान्तर काययिाई प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनछे । 

(क) एउटा आयोजनामा स्र्ीकृत िएको बजेट अको आयोजनामा खचय गररन ेछैन । 

(ख) सिार्ाट बजेट स्र्ीकृत िएको सात ददन भित्र नगर प्रमजखिे प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिाई बजेट 
खचय गनय अशख्तयारी प्रदान गनेछ। 

(ग) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे १५ ददनभित्र सम्र्शन्धत महािाखा र्ा िाखा प्रमजख र र्डा सशचर्िाई बजेट खचय 
गने अशख्तयारी ददनेछ। 

(घ) आभथयक र्षयको अन्त्यमा खचय हजन नसकी बाँकी रहेको सरै् रकम प्रचभित ऐन अनजसार तोवकएको 
प्रविया अपनाई स्थानीय सशञ् चत कोषमा वफताय दाशखिा गररनेछ । 

(ङ) सशञ् चत कोषमा वफताय दाशखिा गरेको जानकारी सम्र्शन्धत कोष तथा िेखा भनयन्त्रक कायायिय समेतिाई 
ददइनेछ। 
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(च) भनयतर्स रकम वफताय नगने र्ा अन्यत्र सारेको अर्स्थामा शजम्मेर्ार अभधकारी र्ा कमयचारीिाई 
कानून बमोशजम कारर्ाही गररनेछ । 

(छ) अभधकार प्राप् त आभधकारीिे कोषको शस्थभत हेरी आर्श्यक काययको िाभग मात्र बजेट रकमान्तर 
स्र्ीकृत गनयछ । 

(ज) चािज िीषयकबाट पूजँीगतमा र पूजँीगतबाट पूजँीगत िीषयकमा मात्र रकमान्तर गनय स्र्ीकृभत ददइनेछ 
।  

(झ) रकमान्तर गदाय जजन िीषयकमा रकमान्तर गररने हो सो िीषयकमा िजरु बजेटको २५ प्रभतित सम्म 
थप गनय सवकन ेछ। 

(ञ) कज नै बजेट निएको िीषयक एर्म ्आयोजनामा रकमान्तर गनय स्र्ीकृभत ददइने छैन ।  

(४) अशख्तयारी,  भनकासा, रकमान्तर सम्बन्धी समन्र्य गने मजख्य शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनेछ 
। 

(5) अशख्तयारी,  भनकासा, रकमान्तर सम्बन्धमा अनजगमन काययपाभिकाबाट हजनछे । 

पररच्छेद 9 

बजेट खचय तथा पेश्की भनयन्त्रण 

22.   बजेट खचय व्यर्स्थापनः (१)  बजेट खचय व्यर्स्थापन सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) स्र्ीकृत बजेट खचय गदाय भनयभमतता, भमतव्यवयता, काययदक्षता, प्रिार्काररता कायम गररनेछ । 

(ख) अभधकार प्राप् त अभधकारीर्ाट मात्र खचय गनय आदेि ददने र्ा खचय स्र्ीकृत गने व्यर्स्था गररनेछ 
। 

(ग) खचय गनय तोवकएको काययवर्भध र प्रविया पािना िएको सजभनशश् चत गरेर मात्र खचय गररनेछ । 

(घ) पूर्ायधार वर्कास योजनामा िएको खचय िेख्दा तोवकएको भनमायण सम्बन्धी काययवर्भध पजरा गररनेछ 
। 

(ङ) योजना र काययिमको खचय गदाय सहायता सम्झौता बमोशजम ग्राह् य खचय मात्र खचय गररनेछ । 

(च) ताभिम, गोष्ठी, आदद जस्ता काययिम सञ् चािन खचय गदाय िागत अनजमान एर्म ्ताभिम काययिमको 
प्रभतरे्दन प्राप् त गररनेछ । 

(छ) खचय िेख्दा भनयमानजसार िाग्ने आयकर कट्टी, मूल्य अभिबवृद्ध कर, धरौटी तथा पेश्की कट्टी गररनेछ 
। 

(2) बजेट खचय व्यर्स्थापन गदाय देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 
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(क) प्रचभित कानून पूणय रुपमा पािना नहजन े। 

(ख) अनार्श्यक क्षेत्र तथा काययमा खचय हजन े। 

(ग) समय र िागत बढी खपत हजने । 

(घ)  बजेट अनजिासनमा कमी कमजोरीहरु देशखने । 

(ङ) अभधकार प्राप् त अभधकारीबाट आदेि निई खचय गररने । 

(च) स्र्ीकृत र्ावषयक काययिम र बजेटको पररभध िन्दा बावहर खचय गररने । 

(छ) स्र्ीकृत ऐन, भनयम, भनदेशिका/काययवर्भध, मापदण्ड तथा नम्सयको पािना नगरी खचय गररने । 

(ज) योजनाको सिे, भडजाइन, िागत अनजमान जस्ता प्रारशम्िक तयारी पजरा नगररन े।  

(झ) खररद सम्बन्धी कारबाही र प्रवियाहरु पजरा नगररने । 

(ञ) ताभिम/गोष्ठी सम्बन्धी काययिम गदाय िागत अनजमान नै तयार नगररन ेतथा तयार िएको िागत 
अनजमान स्र्ीकृभत नगराइने। 

(ट) ताभिम काययिमको प्रभतरे्दन र प्रिार्काररता मूल्याङ्कन नगररन े। 

(ठ) सम्झौता प्रभतकूि कायय र्ा वियाकिापमा खचय गररने ।  

(ड) कानूनतः अभनर्ायय दावयत्र् कट्टी नगरी ि जक्तानी हजन े। 

(ढ) धरौटी र पेश्की वर्र्रण अद्यार्भधक नगरी ि जक्तानी हजन े। 

(ण) कशन्टन्जेन्सी रकम भबना मापदण्ड खचय गररने ।  

(३) बजेट खचय व्यर्स्थापन प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनेछ । 

(क) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे बजेट खचय गदाय प्रचभित कानूनी व्यर्स्था पािना गने गराउनेछ । 

(ख) प्रावर्भधक तथा प्रिासभनक कमयचारीिाई खररद व्यर्स्थापन तथा आभथयक प्रिासन सम्बन्धी भबषयमा 
क्षमता वर्कास गने गराइनेछ । 

(ग) खचयका मापदण्ड, काययिम/योजना सञ् चािन भनदेशिका/काययवर्भध भनमायण र कायायन्र्यन गने गराइनेछ । 

(घ) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे प्रचभित आभथयक काययवर्भध ऐन भनयम अनजसार आफै र्ा अभधकारी 
तोकी भनजर्ाट खचय गनय र्ा खचयको आदेि ददने व्यर्स्था भमिाइनेछ ।  

(ङ) प्रचभित कानून अनजसार पेि िए निएको एवकन गरी भनम्न अर्स्थामा खचय स्र्ीकृत गररनेछ   

(1) स्र्ीकृत बजेट तथा खचय िीषयकभित्र रही खचय गरेको, 
(2) योजना स्र्ीकृत िएको, 
(3) खचय गनय भनकासा फज कज र्ा िएको, 
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(4) रै्देशिक स्रोतबाट खचय व्यहोने िएमा स्रोत फज कज र्ा िएको । 

(4) अभधकार प्राप् त अभधकारीबाट भनम्नानजसार खचय गररनेछ ।  

(क) स्र्ीकृत बजेट, काययिम र उपिब्ध स्रोतको आधारमा अभधकार प्राप् त अभधकारीबाट खचय स्र्ीकृत 
गररनेछ । 

(ख) खचयमा एकरुपता र भमतव्यवयता ल्याउन खचय सम्बन्धी मापदण्ड र्ा भनदेशिका भनमायण गरी सोको 
पािना गररनेछ । 

(ग) शिक्षा, स्र्ास्थ्य, कृवष जस्ता क्षेत्रगत काययिम सम्बन्धी खचय गदाय स्र्ीकृत मागयदियन, काययवर्भध एर्म ्
ितयहरु पािना िएको सजभनशश् चत गररनेछ । 

(घ) खचयको कागजात र कारोर्ार पजिी िएको आधार र आर्श्यक भबि िरपाई पेि गनय िगाइनेछ 
।   

(ङ) वर्कास योजना सम्बन्धी खचय गदाय योजनाको सिे, भडजाइन, िागत अनजमान तथा काययिम तयार एर्म ्
स्र्ीकृत िएको सजभनशश् चत गनय चेकभिि तयार गरी रुजज गने व्यर्स्था गररनेछ । 

(च) स्र्ीकृत काययिम अनजसार समयमै काययसम्पादन र मािसामानको प्राभप्तका िाभग खररद सम्बन्धी 
प्रावर्भधक एर्म ्प्रिासभनक प्रविया पजरा गररनेछ । 

(छ) स्थानीय पूर्ायधार भनमायण र ममयत सम्बन्धी वर्ि ि जक्तानी गदाय सम्र्शन्धत र्डा कायायिय र िािग्राही 
तथा उपिोक्तार्ाट अभनर्ायय रुपमा भसफाररस गनजयपने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(ज) िागत साझेदारीमा कायायन्र्यन गररएका योजनाहरुको सम्बन्धमा सम्झौता बमोशजम सम्र्शन्धत 
िािग्राही, उपिोक्ता सभमभत र्ा स्थानीय संस्थाको योगदानको सजभनशश् चतता  गररनछे । 

(झ) िागत साझेदारी ब्यहोररएको श्रमदान र्ा योगदान रकमको खचय गणना गने व्यर्स्था गररनेछ । 

(ञ) ताभिम काययिमको िागत अनजमान तयार गदाय काययिम सञ् चािन सम्बन्धी नम्सय र मापदण्डको 
आधारमा खचय गने व्यर्स्था गररनेछ ।  

(ट) ताभिम, गोष्ठी आदद सञ् चािन गदाय काययिमको प्रस्तार् र िागत अनजमान तयार गरी अभधकार प्राप् त 
अभधकारीबाट स्र्ीकृत गराइनेछ । 

(ठ) स्र्ीकृत प्रस्तार् र िागत अनजमान अनजसार कायय सम्पन्न गरी पेि िएको प्रभतरे्दनको आधारमा रकम 
ि जक्तानी गररनेछ। 

(ड) ताभिम काययिमका सहिागीबाट पषृ्ठपोषण प्राप् त गरी आर्श्यकता अनजसार सभमक्षा को व्यर्स्था गररनेछ 
। 
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(ढ) रै्देशिक सहायता अन्तगयत सञ्चाभित काययिमको खचय गदाय दात ृसंस्थाको सम्झौता बमोशजम खचय ब्यहोररने 
ग्राह् य खचय िीषयक र्ा वियाकिापमा मात्र गररनेछ ।  

(ण) आभथयक प्रिासनमा संिग्न र सम्बशन्धत कमयचारीको िाभग आयोजना िेखा सम्बन्धी ज्ञान, भसप 
तथा क्षमता भबकास गररनेछ। 

(त) सम्झौता बमोशजम खचयको िीषयक (क्याटोगोरी) भमिाई खचय िेखाङ्कन गरे नगरेको एवकन गररनेछ । 

(थ)खचयको सोधिनाय माग गने काययमा सहयोगी हजन ेआभथयक र अन्य वर्र्रण समयमा तयार गररनेछ ।  

(5) अभधकार प्राप् त अभधकारीबाट भनम्नानजसार खचय स्र्ीकृत गररनेछ । 

(क) वर्ि ि जक्तानी गदाय प्रचभित कानूनिे तोकेको आयकर, मूल्य अभिबवृद्ध कर, धरौटी कट्टी गरेर मात्र 
ि जक्तानी ददने व्यर्स्था गररनेछ। 

(ख) पेश्की बाँकी िए सम्झौता अनजसार कट्टी गरेर मात्र ि जक्तानी ददईनेछ । 

(ग) कट्टी गररएको आयकर रकम समयमै बैंक दाशखिा गररनेछ । 

(घ) आयकर कट्टी गररएको कमयचारी, व्यशक्त र्ा संस्थाको नाम नामेसी सवहतको वर्र्रण र मूल्य 
अभिबवृद्ध कर ि जक्तानी ददएको नाम नामेसी सवहतको वर्र्रण आन्तररक राजश्व कायायियमा पठाइनेछ । 

(ङ) वर्ि वर्जक पेि गरेर मात्र ि जक्तानी ददइनेछ । 

(6) बजेट खचय व्यर्स्थापनको मजख्य शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनछे । 

(7) बजेट खचय व्यर्स्थापनको अनजगमन सजिासन सभमभतबाट हजनछे । 

 23. पेश्की व्यर्स्थापनः (१) पेश्की व्यर्स्थापन सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 
(क) अभधकार प्राप् त अभधकारीिे स्र्ीकृत कामको भनशम्त आर्श्यक रकम मात्र पेश्की  ददनेछ । 

(ख) दैभनक तथा भ्रमण ित्ता, मािसामान खररद र ठेक्का प्रयोजनको िाभग पेश्की ददंदा कानूनी कायय 
प्रवियाहरु पजरा गररनेछ। 

(ग) कानून बमोशजम अभधकार प्राप् त अभधकारीिे पेश्की फर्छ्यौट गने गराइनेछ । 

(घ) शजम्मेर्ार अभधकारीिे पेश्की फर्छ्यौट कायय समयमा नगरेमा ऐन भनयम बमोशजम कारर्ाही गररनेछ । 

(२) पेश्की व्यर्स्थापनमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) पेश्की नददए हजनेमा पभन पशे्की ददने । 

(ख) पजरानो पेश्की बाँकी रहे तापभन नयाँ पेश्की ददने ।  

(ग) पेश्कीको िगत कायम नगररने । 

(घ) पेश्की फर्छ्यौट तोवकएको समय भित्र नगररन े। 
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(ङ) मािसामान खररदको िाभग आर्श्यक िन्दा बढी पेश्की ददने ।  

(च) खररद सम्झौता अनजसार बैङ्क ग्यारेण्टी प्राप् त नगरी पशे्की ि जक्तानी हजन े। 

(छ) ठेक्का अर्भध िरको बैंक ग्यारेण्टी नहजन े। 

(ज) आर्श्यक र पूणय कागजात निई पेश्की फर्छ्यौटको िाभग पेि हजन े। 

(झ) तोवकएको म्याद भित्र पेश्की फर्छ्यौट नहजने । 

(ञ) पेश्की भिएको प्रयोजन िन्दा फरक प्रयोजनमा खचय देखाई फर्छ्यौट हजन े। 

(ट) पेश्की फर्छ्यौट कायय प्राथभमकतामा नपने ।  

(3) पशे्की खचय व्यर्स्थापन प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनेछ । 

(क) पेश्की सम्बन्धी काम, प्रयोजन र चावहने रकमको वर्र्रण खजिाई आर्श्यक रकम मात्र पेश्की 
ददइनेछ । 

(ख) पेश्की माग गनेको पजरानो पेश्की बाँकी रहे नरहेको जाँच गने र पजरानो पेश्की फर्छ्यौट िई 
नसकेको अर्स्था िए सो पेश्की फर्छ्यौट गराई मात्र नयाँ पेश्की ददइनेछ ।  

(ग) कमयचारी बाहेकको हकमा पेश्की भिने व्यशक्तको तीन पजस्ते, स्थायी र अस्थायी ठेगाना प्रि िेखी पेश्की 
ददइनेछ। 

(घ) पेश्की खातामा पेश्कीको िगत कायम गरी अनजगमन गनय व्यर्स्था गररनेछ । 

(ङ) भ्रमण र मािसामान खररद पेश्की ददंदा भ्रमण आदेि र खररद आदेि स्र्ीकृभत र बजेटको 
उपिब्धतािाई ध्यान ददइनेछ। 

(च) सार्यजभनक खररद सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता अनजसार पेश्की ददंदा सम्झौताको ितय बमोशजम सम्झौता 
अर्भध िरको बैङ्क ग्यारेण्टी भिई मात्र ददइनेछ ।  

(छ) बैंक ग्यारेण्टीको म्याद भनयन्त्रण खाता राखी समयमै म्याद थप गराइनेछ । 

(ज) पेश्की भिनदेदने दजबैिे पेश्की प्रयोजन अनजसार तोवकएको म्यादभित्र कानून बमोशजमको काययवर्भध 
अपनाई फर्छ्यौट गराइनेछ। 

(झ) पेश्की रकम भिने कमयचारी, व्यशक्तर्ाट भबि िरपाईको पछाडी प्रमाशणत गरी फाँटर्ारी सवहतको 
भनरे्दन पेि गने व्यर्स्था गररनेछ । 

(ञ) आभथयक प्रिासन िाखािे पेश्की फर्छ्यौटको िाभग प्राप् त भबि िरपाई जाँची भिनज ददनज पने रकम 
ठहर् याई पेश्की फर्छ्यौटको िाभग पेि गनेिाई िरपाई ददने व्यर्स्था गररनेछ ।  

(ट) ताभिम सम्बन्धी काययिमको पेश्की फर्छ्यौट गदाय ताभिम सम्पन्न प्रभतरे्दन संिग्न राशखनेछ । 
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(ठ) पेश्की खाता अद्यार्भधक गरी राशखनेछ । फर्छ्यौट गनय बाँकीको वर्र्रण तोवकएको ढाँचामा तयार 
गने र प्रत्येक आभथयक बषयमा पेश्की बाँकीको शजम्मेर्ारी सारी अनजगमन गररनेछ । 

(ड) म्याद नाघेको पेश्कीको हकमा कानूनी व्यर्स्था कडाईका साथ िागू गररनेछ ।   

(ढ) फर्छ्यौट गनय अटेर गरेमा र्ा म्याद भित्र फाँटबारी नबजझाएमा पदाभधकारी र्ा कमयचारीको हकमा 
तिब र्ा सजवर्धा रोक्का गररनेछ । 

(ण) तिब र्ा सजवर्धा रोक्का गदाय पभन अटेर गरेमा प्रचभित कानून बमोशजम कारबाही गररनेछ । 

(त) सरकारी कमयचारी बाहेकका अन्य व्यशक्तको हकमा सरकारी बाँकी सरह ब्याज सवहत असजि उपर 
गरी कारर्ाही गररनेछ। 

(थ)पजरानो पेश्की फर्छ्यौट नगरी थप पेश्की ददने काययिाई भनरुत्सावहत गररनेछ । 

(४) पेश्की खचय व्यर्स्थापनको मजख्य शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनछे । 

(५) पशे्की खचय व्यर्स्थापनको सजिासन सभमभतबाट अनजगमन हजनछे । 

पररच्छेद १० 

बैंक खाता सञ् चािन तथा वहसार् भिडान एर्म ्रकम दाशखिा तथा ि जक्तानी 
24.  बैंक खाता सञ् चािनः (१) बैंक खाता सञ् चािन सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) स्थानीय सशञ् चत कोष िगायतका वर्भिन्न कोषहरु सञ् चािन गनयको िाभग आर्श्यक स्र्ीकृभत 
भिई मात्र तोवकएको बैंकमा खाता खोिी कारोर्ार गररनेछ । 

(ख) स्थानीय राजश्व, खचय र धरौटी िगायतका कारोर्ारको िाभग प्रचभित कानून बमोशजम तोवकएको 
समूहको कायय सञ् चािन स्तरको खाता खोिी कारोर्ार सञ् चािन गररनेछ । 

(२) बैंक खाता सञ् चािन सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) तोवकएको बैंकमा कोष खाताहरु नखोभिने । 

(ख) खाता खोल्दा को.िे.भन.का.र्ाट आर्श्यक स्र्ीकृभत नभिइने । 

(ग) खाता सञ् चािन तोकेको पदाभधकारी बाहेक अन्य व्यशक्तर्ाट हजन े। 

(घ) को.िे.भन.का.को आर्श्यक सहमभत बेगर आफू खजसी बैंक खाता खोिी कारोर्ार गने । 

(३) बैंक खाता सञ् चािन प्रिार्कारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनेछ । 

(क) कानून बमोशजम प्राप् त सरै् वकभसमको आम्दानी रकम तोवकएको बैंकमा ग-४ समूहको स्थानीय सशञ् चत 
कोष खातामा जम्मा गररनेछ। 
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(ख) स्थानीय वर्वर्ध कोष, वर्िाज्य कोष, आकशस्मक कोष र वर्पद् व्यर्स्थापन कोषको िाभग िमिः 
ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ समूहको खाता खोभिनछे । 

(ग) को.िे.भन.का.को भसफाररस भिई नेपाि राि बैंकर्ाट स्र्ीकृभत प्राप् त बैंकमा खाता खोभिनेछ ।  

(घ) प्राप् त सरै् रकमहरु कोषको खातामा आम्दानीको स्रोत देशखने गरी बैंक दाशखिा गररनेछ । 

(ङ) कोषको सञ् चािन कानूनिे तोकेको पदाभधकारीबाट मात्र गररनेछ । 

(च) राजश्व, वर्भनयोजन र्ा धरौटी कारोर्ारको िाभग को.िे.भन.का. को भसफाररस भिई तोवकएको बैंकमा 
िमिः ग-१, ग-२ र ग-३ समूहको खाता खोभिनछे । 

(छ) वर्भनयोजन तफय को चािू खचय तथा पूजँीगत खचय, वर्त्तीय व्यर्स्था र वर्वर्ध खचयको िाभग कायय 
सञ् चािनस्तरको तोवकएको उप-समूहको खाता खोिी कारोर्ार गररनेछ । 

(ज) आन्तररक राजश्व, राजश्व बाँडफाँट, अनजदान, ऋण तथा वर्त्तीय व्यर्स्थाबाट प्राप् त रकमहरु तोवकएको 
ग-१ उपसमूहको रकम जम्मा गनय भमल्ने खातामा जम्मा गररनेछ  ।  

(झ) धरौटी, जमानत, अनेि मनी र्ापत प्राप् त गरेको र्ा कट्टी गरेको रकम जम्मा तथा कारोर्ार गनय 
तोवकएको ग-३ समूहका खाता खोिी कारोर्ार गररनेछ । 

(ञ) राजश्व, वर्भनयोजन र धरौटी खाताको सञ् चािन प्रचभित कानून बमोशजम गररनेछ ।  

(ट) वर्िेष अर्स्था परी कायायियको नाममा वर्िेष खाता खोल्नज आर्श्यक िएमा सम्बशन्धत को.िे.भन.का.र्ाट 
आर्श्यक सहमभत भिई खाता सञ् चािन गररनेछ । 

(ठ) बैंक खाता पररर्तयन गनजय परेमा को.िे.भन.का. र्ाट आर्श्यक सहमभत भिइनछे । 

(४) बैंक खाता सञ् चािन सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र आभथयक प्रिासन िाखा 
प्रमजखको हजनेछ । 

(५) बैंक खाता सञ् चािन सम्बन्धी काययको अनजगमन सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 

25. वहसार् भिडान तथा समायोजनः (१) वहसार् भिडान तथा समायोजन सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ। 

(क) प्रचभित िेखा भनदेशिका बमोशजम कायायियको राजश्व, वर्भनयोजन बजेट तथा कोष खाताको बैंक 
स्टेटमेण्ट भनयभमत रुपमा भिडान गरी वहसार् भमिान वर्र्रणहरु तयार गररनेछ । 

(ख) राजश्व, धरौटी र खचयको वहसार् समायोजन प्रचभित िेखा भनदेशिका बमोशजम तोवकएको 
काययवर्भधहरु अपनाई गररनेछ। 

(२) वहसार् भिडान तथा समायोजन सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 
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(क) राजश्व, वर्भनयोजन, धरौटी तथा कोष खाताको बैंक स्टेटमेण्ट सम्बशन्धत बैंकर्ाट भनयभमत रुपमा 
प्राप् त नगनय ।  

(ख) बैंक वहसार्सँग बजेट खचय िएको तथा बाँकी रकमको भिडान नगररने । 

(ग) बैंक वहसार् भमिान वर्र्रण तोवकएको ढाँचामा तयार नगररने । 

(घ) जारी िएको तर रद्द िएको चेकहरुको वहसार् समायोजन नगररने । 

(ङ) खचय िेख्दा त्र जटी िएको अर्स्थामा वहसार् समायोजन नगररन े। 

(३) वहसार् भिडान तथा समायोजन प्रिार्कारी बनाउन आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजख र शजम्मेर्ार कमयचारीिे 
बैंक वहसार् भिडान प्रचभित िेखा र सरकारी कारोर्ार भनदेशिका बमोशजम देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ।  

(क) कायायियको बजेट खचय, राजश्व, कोष र धरौटी खाताको बैंक स्टेटमेण्ट भनयभमत रुपमा प्राप् त गरी 
माभसक रुपमा वहसार् भिडान गररनेछ । 

(ख) राजश्व खातामा रकम दाशखिा िएको तर कायायियमा िौचर पेि निएको िौचरको वर्र्रण तयार 
गररनेछ। 

(ग) बजेट खचयतफय  कायायियर्ाट चेक जारी िएको तर र्ैंकर्ाट ि जक्तानी हजन र्ाँकी चेकको वर्र्रण तयार 
गररनेछ। 

(घ) बजेट खचय, राजश्व, कोष र सम्बशन्धत बैंक खाताको स्टेटमेण्ट र्ीच फरक परेको रकम तोवकए बमोशजमको बैंक 
वहसार् भमिान वर्र्रणहरु (म.िे.म.फा.नं. १०९, २१२) प्रत्येक मवहनाको ७ गते भित्र तयार गररनेछ । 

(ङ) बैंक वहसार् भमिान वर्र्रणहरु कायायिय प्रमजख र्ा शजम्मेर्ार अभधकृतर्ाट प्रमाशणत गराई राशखनेछ । 

(च) राजश्व, धरौटी र खचय वहसार्को समायोजन प्रचभित िेखा तथा सरकारी कारोर्ार भनदेशिका बमोशजम 
गररनेछ। 

(छ) आ.र्. र्षयभित्र जारी िएको चेकहरुमध्ये र्ैंकर्ाट ि जक्तानी हजन र्ाँकी चेकहरुको वर्र्रण तयार गरी 
प्रमाशणत गराई राशखनेछ।  

(ज) कायायियर्ाट जारी िएको वर्िेष कारण तोकेको म्यादभित्र नसावटएमा चेकहरु रद्द गरी सो चेक 
बरार्र रकमको खचय घटाई र्ा समायोजन गरी वहसार् भमिान गररनेछ ।  

(झ) आ.र्. भित्र जारी िएको चेकहरुमध्ये कज न ैचेक रद्द गरी सोको सट्टा अको चेक जारी गनजय पदाय प जनः 
खचय िौचर तयार गरी नयाँ चेक जारी गररनेछ । 

(ञ) आभथयक र्षयको अन्त्यमा वर्भनयोजन खातामा र्चत रकम भनणयय गराई स्थानीय सशञ् चतकोष खातामा 
रकम िान्सफर गररनेछ।  
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(4) बैंक खाता सञ् चािन सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र आभथयक प्रिासन िाखा 
प्रमजखको हजनेछ । 

(५) बैंक खाता सञ् चािन सम्बन्धी काययको अनजगमन सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 

26. प्राप् त रकमको सजरक्षा तथा बैंक दाशखिाः (१)  प्राप् त रकमको सजरक्षा तथा बैंक दाशखिा सम्बन्धमा देहायका 
नीभत अर्िम्र्न गररनेछ। 

(क) राजश्व, आन्तररक आय, धरौटी र्ापत प्राप् त नगद, चेक िौचर आदद सजरशक्षत रुपमा राशखनेछ । 

(ख) प्राप् त हजने नगद तथा चेक रकम प्रचभित आभथयक प्रिासन सम्बन्धी कानून बमोशजम तोवकएको 
बैंकमा तोवकएको समयभित्र नै दाशखिा गररनेछ ।   

(२) प्राप् त रकमको सजरक्षा तथा बैंक दाशखिा सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) नगद, चेक िौचर आदद सजरशक्षत रुपमा राख्न शजम्मेर्ार व्यशक्त नतोवकने । 

(ख) असजिी रकम सजरशक्षत तर्रिे नराशखने । 

(ग) असजिी रकमको िगत नराशखने र नराखेको कारण रकम वहनाभमना हजन े। 

(घ) प्राप् त नगद तथा चेक तोवकएको समयमा बैंक दाशखिा नहजने । 

(ङ) नगद र चेक बैंक दाशखिा नगरी वहनाभमना र्ा दजरुपयोग हजन े। 

(च) वहनाभमना र्ा दजरुपयोग िएको अर्स्थामा कानून बमोशजम कारर्ाही नहजन े। 

(३) वहसार् भिडान तथा समायोजन प्रिार्कारी बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) असजि गरेको नगद, बैङ्क चेक, धरौटी र राजश्व रकम सजरशक्षत तर्रिे राख् ने शजम्मेर्ारी आभथयक प्रिासन 
िाखा प्रमजखको हजनेछ। 

(ख) शजम्मेर्ार व्यशक्तिे असूि गरेको नगद, बैङ्क चेक, धरौटी र राजश्व रकम सजरशक्षत तर्रिे राख्न 
आर्श्यक िौभतक तथा सजरक्षा व्यर्स्था गररनेछ । 

(ग) नगदी रकम असजि गदाय िरपाई र्ा नगदी प्राभप्त रभसद ददने व्यर्स्था गररनेछ । 

(घ) रभसद भनयन्त्रण खाता राख् ने व्यर्स्था गररनेछ । 

(ङ) रकम असूि गदाय आभथयक संकेत र िीषयक खजिाई गने गराइनेछ ।  

(च) असजिी नगद, चेक र िौचरहरुको दैभनक गोश्वारा िगत र्ा अभििेख राख् न ेव्यर्स्था गररनेछ । 

(छ) प्राप् त नगद तथा चेक रकम तोवकएको बैंकको सम्बशन्धत खातामा िीषयक खजिाई सोही ददन र्ा 
त्यसको िोभि पल्ट सम्म बैंक दाशखिा गररनेछ  ।  
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(ज) बैंक टाढा रहेको कारण तोवकएको म्यादभित्र रकम बैंक दाशखिा गनय नसवकने अर्स्थामा एक 
तह माभथको अभधकारीको स्र्ीकृभत भिई तोवकएको समयसीमा भित्र रकम दाशखिा गररनेछ । 

(झ) तोवकए बमोशजमको म्यादभित्र रकम दाशखिा नगरेको अर्स्थामा यस्तो रकम सम्बशन्धत व्यशक्तर्ाट 
असूि गरी कानून बमोशजमको जररर्ाना र अन्य कारर्ाही गररनेछ ।  

(४) प्राप् त रकमको सजरक्षा तथा बैंक दाशखिा सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखको हजनछे। 

(५) प्राप् त रकमको सजरक्षा तथा बैंक दाशखिा सम्बन्धी काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतबाट हजनछे। 

27. ि जक्तानी भनयन्त्रणः (१)  ि जक्तानी भनयन्त्रणका िाभग देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) ि जक्तानी आदेि ददने काययको िाभग पदाभधकारी तथा शजम्मेर्ारी तोवकनेछ । 

(ख) ि जक्तानी आदेि ददंदा प्रचभित कानून बमोशजम रीत पजगे नपजगेको जाँच गरी ि जक्तानी आदेि जारी 
गरी खचय िेशखनेछ।  

(ग) ि जक्तानी ददंदा प्रचभित कानून तथा िेखा भनदेशिका बमोशजम तोकेको काययवर्भधहरु पािना गररनेछ । 

(२) ि जक्तानी भनयन्त्रणमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) ि जक्तानी आदेि ददने आभधकारीक व्यशक्त नतोवकने । 

(ख) ि जक्तानी आदेि ददने पदाभधकारीिे जर्ाफदेहीता पािना नगनय । 

(ग) तोवकएको रीत र्ा प्रकृयाहरु पजरा नगरी ि जक्तानी आदेि ददने ।  

(घ) ि जक्तानी आदेि र गोश्वारा िौचर तयार नगरी चेक जारी गनय । 

(ङ) ि जक्तानीको प्रकृया पािना नगनय । 

(च) जारी िएको चेकहरु सम्बशन्धतिाई समयमा नबजझाउन े।  

(छ) खचय िेखेको चेकहरु आभथयक र्षयभित्र नबजझेकोमा िौचर उठाई वहसार् समायोजन नगनय ।    

(३) ि जक्तानी भनयन्त्रण प्रिार्कारी बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) प्रचभित कानूनमा उल्िेख िए बमोशजम ि जक्तानी आदेि ददने आभधकारीक पदाभधकारी तोवकनेछ। 

(ख) ि जक्तानी आदेि ददने पदाभधकारीको अभधकार र कतयब्य सवहत जर्ाफदेही बहन गनजयपने व्यर्स्था 
गररनेछ। 

(ग) तोकेको प्रमजखहरु सरुर्ा र्ा शजम्मेर्ारीमा हेरफेर हजँदा कानून बमोशजम ि जक्तानी आदेि ददन े अको 
पदाभधकारी तोवकनछे। 

(घ) ि जक्तानी आदेि ददंदा भनम्न कज रामा भनशश् चत हजन,े 
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( 1 )  स्र्ीकृत बजेट काययिम, अशख्तयारी, भनकासा र फज कज र्ा समेतको आधारमा खचय िेख्न भमल्ने रकमको मात्र 
ि जक्तानी आदेि ददइनेछ । 

(2) ि जक्तानी आदेि ददंदा खचयको प्रकृया पजरा िएको र वर्ि िरपाई िगायतका आर्श्यक कागजात प्राप् त 
िएको सजभनशश् चत गररनेछ ।  

(3) खचयका सरै् प्रकृयाहरु पजरा िएको जाँच गरेर मात्र तोवकए बमोशजमको गोश्वारा िौचर तयार गरी चेक 
जारी गररनेछ । 

(4) शजम्मेर्ार पदाभधकारीबाट ि जक्तानी दददा भनम्न काययवर्भध अपनाइनेछ । 

(क) ि जक्तानी ददंदा प्रचभित कानून बमोशजम ि जक्तानी पाउने सम्बशन्धत व्यशक्त र्ा फमयको खातामा बैंक 
माफय त सोझै रकम जम्मा गररने र्ा A/C Payee चेक जारी गरी ि जक्तानी ददइनेछ । 

(ख) ि जक्तानी पाउने व्यशक्त, फमय, संस्था र्ा कम्पनीको नाम नामेसी र ठेगाना खजिाइनेछ । 

(ग) सही िएको चेकहरु सजरशक्षत रुपमा राखी सम्बशन्धत व्यशक्त, फमय र्ा कम्पनीिाई अवर्िम्ब बजझाउन े
व्यर्स्था गररनेछ। 

(5) ि जक्तानी भनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखको 
हजनेछ । 

(6) ि जक्तानी भनयन्त्रण सम्बन्धी काययको अनजगमन सजिासन सभमभतबाट हजनछे । 

पररच्छेद १1 

 अनजदानको प्राभप्त तथा उपयोग सम्बन्धी भनयन्त्रण 

28. अनजदान प्राभप्त (१)  अनजदान प्राभप्त सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनछे । 
(क) काययसम्पादनमा आधाररत वर्त्तीय समानीकरण अनजदान प्राभप्तका िाभग तोवकएका ितयको पािना 
गररनेछ । 

(ख) समपूरक र वर्िेष अनजदान प्राभप्तका िाभग आयोजना तथा काययिम तयारी पजरा गरी समयमै माग 
गररनेछ। 

(२) अनजदान प्राभप्त सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) समानीकरण अनजदान प्राभप्तका िाभग तोवकएका ितयहरु पािना नहजन े। 

(ख) आयोजना माग नै नगने । 

(ग) तयारी पजरा नगरी आयोजना माग गने । 

(घ) तोवकएको समयमा आयोजना माग नगने । 
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(३) अनजदान प्राभप्त प्रिार्कारी बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) राविय प्राकृभतक स्रोत तथा वर्त्त आयोगद्वारा भनधायररत काययसम्पादनमा आधाररत अनजदान पद्धभतका सूचक 
र सोको आधार बारे स्प् ट गररनेछ । 

(ख) तोवकएको आधारहरु र सूचक बमोशजम सम्पादन गनजयपने कायय समयमै गररनेछ । 

(ग) राविय प्राकृभतक स्रोत तथा वर्त्त आयोग र सङ्घीय तथा प्रदेि अथय मन्त्राियमा उपिब्ध गराउनज पने 
आगामी आभथयक बषयको आय र ब्ययको प्रक्षेपण िगायतका वर्र्रण समयमा नै उपिब्ध गराइनेछ ।  

(घ) समपजरक र वर्िेष अनजदानबाट सञ् चािन गनय सवकन ेप्रावर्भधक सम्िाव्यता र िागत िाि वर्श् िेषण गरी 
उपयजक्त देशखएका आयोजनाहरुको सूची तयार गररनछे । 

(ङ) समपजरक र वर्िेष अनजदानका िाभग नपेाि सरकार र प्रदेििे स्र्ीकृत गरेको काययवर्भधमा तोवकए 
बमोशजमको प्रकृया पजरा गरी आयोजना माग गररनेछ । 

(च) पररयोजना बैंकमा रहेका आयोजना/काययिमहरुिाई प्राथभमकता ददइनेछ । 

(४) अनजदान प्राभप्त सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखको 
हजनेछ । 

(५) अनजदान प्राभप्त सम्बन्धी काययको अनजगमन सजिासन सभमभतबाट हजनछे । 

29. अनजदानको उपयोगः (१) अनजदानको उपयोग सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) अनजदान रकम खचय गदाय स्र्ीकृत भनदेशिका तथा काययवर्भधको पािना गररनेछ । 

(ख) अनजदान रकमको िेखा राख् न ेतथा िेखापरीक्षण गराउने कायय व्यर्शस्थत गररनछे । 

(२) अनजदानको उपयोग सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) उपिब्ध गराएको अनजदान रकम तोवकएको कायायन्र्यन भनदेशिका तथा कायायवर्भधको पािना 
नगरी खचय गनय । 

(ख) अनजदान खचयको िेखा व्यर्शस्थत रुपमा नराख् न े। 

(ग) खचयको िेखापरीक्षण नगराउने । 

(३) अनजदान प्राभप्त प्रिार्कारी बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) तोवकएको अनजदान कायायन्र्यन, पजशस्तका, भनदेशिका, नम्सय र काययवर्भधको पािना गरी खचय गररनेछ 
।  

(ख) अनजदान खचय सम्बन्धमा तोवकएको खररद प्रविया अपनाइनेछ ।  

(ग) खचयको फाँटर्ारी वर्ि िरपाई प्रमाशणत गरी राशखनेछ ।  
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(घ) अनजदान रकम तोवकएको प्रयोजन र काययको िाभग मात्र खचय गररनेछ । 

(ङ) खचय प्रगभत सम्बन्धमा भनयभमत रुपमा अनजगमन गररनेछ । 

(च) आभथयक बषयको अन्त्यमा खचय निई बाँकी रहेको विज हजन ेअनजदान रकम समयमै वफताय गररनेछ 
। 

(छ) अनजदानको आम्दानी खचयको अद्यार्भधक वहसार् राखी प्रगभत प्रभतरे्दन सङ्घीय र प्रदेि भनकाय 
समक्ष पेि गररनेछ। 

(ज) सरै् प्रकारको अनजदान खचयको तोवकए बमोशजम िेखा राख् न ेर वर्त्तीय प्रभतरे्दन तयार गनय व्यर्स्था 
गररनेछ। 

(झ) अनजदान खचयको अभनर्ायय रुपमा आन्तररक तथा अशन्तम िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

(ञ) वर्त्तीय प्रभतरे्दन र िेखापरीक्षण प्रभतरे्दन सम्बशन्धत भनकायिाई पठाइनेछ । 

(४) अनजदान उपयोग सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखको 
हजनेछ । 

(५) अनजदान उपयोग सम्बन्धी काययको अनजगमन सजिासन सभमभतबाट हजनछे । 

पररच्छेद १2 

प्रिासभनक खचय, तिर् तथा सजवर्धा, सर्ारी साधन तथा उपकरणको उपयोग  र  ममयतको भनयन्त्रण 

30. तिर् सजवर्धा खचयः (१) तिर् सजवर्धा खचय सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) कानून बमोशजम भनयजक्त कमयचारीिाई प्रचभित ऐन भनयम बमोशजमको तिर् ित्ता खजर्ाइनेछ । 

(ख) तिब ि जक्तानी गदाय प्रचभित कानून बमोशजमको कोष रकमहरु कट्टा गरी ि जक्तानी गररनेछ । 

(ग) तिर् सजवर्धा ि जक्तानी गदाय तोवकएको रकमिन्दा र्ढी पाररश्रभमक पाउनेको हकमा पाररश्रभमक करकट्टी 
गरी दाशखिा गररनेछ। 

(२) तिर् सजवर्धा खचय सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) तिर्ी प्रभतरे्दन पाररत नगरी तिर् खचय िेख्न े। 

(ख) नपाउने अर्भधको तिर् ित्ता ि जक्तानी गनय । 

(ग) र्ढी अर्भध काजमा राखेकोमा तिर् ित्ता ददने ।  

(घ) भबदा स्र्ीकृत नगराएकोमा पभन तिर् ददइने । 

(ङ) माभसक तिबबाट प्रचभित कानून बमोशजम कट्टी गनजयपने रकमहरु कट्टी नगररन े। 

(च) कट्टी गरेको रकम समय मै तोवकएको भनकायमा जम्मा गनय नपठाउने । 
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(छ) बैंक माफय त तिर् ि जक्तानी नगरी नगदै ि जक्तानी गररने । 

(३) तिर् सजवर्धा खचय व्यर्शस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) प्रचभित कानून बमोशजम भनयजक्त िएका कमयचारीको मात्र तिर् खजर्ाइने ।  

(ख) ऐन भनयम वर्पररत अस्थायी र्ा ज्यािादारी र करारमा कमयचारी राखेकोमा तिर्ित्ता खजर्ाइने छैन 
। 

(ग) कमयचारीिाई कानून बमोशजमको तिर्, ित्ता  र सजवर्धा मात्र उपिब्ध गराइन े।  

(घ) पदाभधकारीको सजवर्धा प्रदेि कानूनमा उल्िेख िए बमोशजम मात्र ददइने । 

(ङ) कानून वर्पररत कमयचारी भनयजक्त गरी काममा िगाएमा र्ा अभनयभमत सजवर्धा खजर्ाएमा यस्तो कमयचारीिे 
खाएको तिर् सजवर्धा र्ापतको रकम असूि गनय व्यर्स्था गररनेछ  । 

(4) भनम्न बमोशजमको प्रविया पजगेको सजभनशश् चत गरी ि जक्तानी गररनेछ । 

(क) काययरत कमयचारीहरुको तिर्ी प्रभतरे्दन सम्बशन्धत कायायियर्ाट पाररत िएको सजभनशश् चत गररनेछ। 

(ख) प्रिासन िाखार्ाट हाशजर वर्र्रण रुजज गरी मात्र तिर् खजर्ाइनेछ । 

(ग) कमयचारीको स्थायी िेखा नम्र्र (PAN) अभनर्ायय रुपमा भिन िगाई सो नम्र्र तिर्ी वर्र्रणमा राशखनेछ। 

(घ) पदाभधकारीको माभसक सजवर्धा बापतको रकम  प्रदेि कानून बमोशजम िएको सजभनशश् चत गररनेछ 
। 

(ङ) प्रस्तावर्त मवहनाको कूि तिर् खचय वर्गत मवहनाको तिर् खचयिन्दा सारितू रुपमा फरक िए निएको 
हेरी फरक रहेको िए सोको कारण सजभनशश् चत गररनेछ । 

 (5) तिर् खचय िेख्दा भनम्नानजसार भनयन्त्रण कायम गररनेछ । 

(क) मवहना ि जक्तान िएपभछ तिर् ित्ता खजर्ाइनछे । 

(ख) पदमा बहािी गरेको ददनदेशख मात्र तिर् ित्ता खजर्ाइनेछ  । 

(ग) भनिम्र्नमा परेकोमा कानून अनजसार पाउने तिर् ित्ता मात्र ददइनेछ ।  

(घ) एक र्षयको सेर्ा अर्भध पजगेपभछ मात्र तिर् बवृद्ध (ग्रडे) ददइनेछ ।  

(ङ) चाडपर्य खचय सजवर्धा तोवकएको चाडपर्यको िाभग मात्र ददई अभििेख राशखनेछ । 

(6) भनम्न बमोशजमको तिर् ि जक्तानी नगररन े। 

(क) भबदा स्र्ीकृभत गराएको बाहेक अनजपशस्थत अर्भधको तिर् ददइने छैन ।  

(ख) बेतिबी भबदा र्ा असाधारण भबदा भिएकोमा तिर् ि जक्तानी गररने छैन । 
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(ग) कमयचारीिाई सेर्ा सम्बन्धी ऐन भनयम वर्परीत हजन े गरी काजमा खटाएको र्ा र्ढी अर्भध काजमा 
राखेकोमा सो अर्भधको तिर् ित्ता ददइने छैन ।  

(घ) बढी अर्भध काज खटाएमा प्रचभित कानून बमोशजम कमयचारीिे खाएको तिब, ित्ता काज खटाउने 
पदाभधकारीबाट असजि गररनेछ । 

(7) माभसक तिर्र्ाट भनम्न बमोशजमको कट्टी गरी ि जक्तानी गररनेछ । 

(क) दि प्रभतितका दरिे कमयचारी सञ्चय कोष रकम कट्टा गरी सोमा ित प्रभतित रकम थप गररनेछ। 

(ख) नागररक िगानी कोष र्ा अन्य कोषमा योगदान गरेका कमयचारीहरुको हकमा माभसक तिबबाट 
तोवकएको प्रभतित रकम कट्टी गररनेछ।  

(ग) योगदानमा आधाररत अर्कास कोषमा योगदान गरेका कमयचारीहरुको हकमा तोवकएको प्रभतित रकम 
कट्टा गरी सो रकममा तोवकएको प्रभतित रकम थप गररनेछ । 

(घ) तोवकएको प्रभतितमा कोष कट्टी गररएको रकम सम्बशन्धत कोषमा तोवकएको समयभित्र दाशखिा 
गनय पठाइनेछ । 

(ङ) तोवकएको भनकायमा कोष कट्टी रकम जम्मा गनय र सो सम्बन्धी अभििेख रुजज गनय वर्द्यजतीय माध्यमको 
उपयोग गररनेछ । 

(च) तिर् सजवर्धा ि जक्तानी गदाय प्रत्येक पदाभधकारी र्ा कमयचारीिे र्ावषयक रुपमा पाउने तिर्, ित्ता र 
सजवर्धा समेतको कज ि रकममा आयकर ऐन बमोशजम करयोग्य आय गणना गरी माभसक तिबबाट अभग्रमरुपमा 
कट्टा गरेर मात्र तिर्खचय िेशखनेछ । 

(छ) तिर्ी वर्र्रणमा प्रत्येक पदाभधकारी र्ा कमयचारीको स्थायी िेखा नम्र्र (PAN) अभनर्ायय रुपमा 
राशखनेछ । 

(ज) ि जक्तानीमा कट्टा गरेको पाररश्रभमक कर रकम सम्िर् िएसम्म वर्द्यजतीय आयकर कट्टी प्रणािी 
माफय त सम्बशन्धत राजश्व कायायिय पठाई कर अभधकृतर्ाट प्रमाणीकरण गराई भनस्सा राशखनेछ । 

(8) कमयचारी र पदाभधकारीको तिर् सजवर्धा रकम ि जक्तानी गदाय भनम्न प्रवियाहरु अपनाइनेछ । 
(क) तिर् सजवर्धा ि जक्तानीको िाभग बैंक तोकी सो बैंकमा प्रत्येक व्यशक्तको खाता खोल्न िगाई बैंक 
माफय त रकम उपिब्ध गराइनेछ । 

(ख) तिर् ि जक्तानी वर्र्रणमा बैंक खाता माफय त रकम जम्मा गरेको प्रमाण संिग्न गनय गराइनेछ । 
(9) तिर् सजवर्धा खचय सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखको 
हजनेछ । 
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(10) तिर् सजवर्धा खचय सम्बन्धी काययको अनजगमन िेखा सभमभत र सजिासन सभमभतबाट हजनछे । 

31. ित्ता,  सजवर्धा तथा वर्वर्ध खचयः (१) ित्ता,  सजवर्धा तथा वर्वर्ध खचय सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ। 

(क) पदाभधकारी तथा कमयचारीको बैठक ित्ता, दैभनक ित्ता एर्म ्भ्रमण खचय आदद कानून बमोशजम 
मात्र वर्तरण गररनेछ। 

(ख) वर्वर्ध खचय मापदण्ड बनाइ खचय गने गराउने व्यर्स्था गररनेछ । 

(ग) प्रचभित कानून र मापदण्ड बमोशजम आभथयक सहायता  वर्तरण गने गराउने व्यर्स्था गररनेछ । 

(२) ित्ता, सजवर्धा तथा वर्वर्ध खचय सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) प्रचभित ऐन भनयम वर्पररत ित्ता तथा सजवर्धा ददईने । 

(ख) अभनयभमत ित्ता तथा सजवर्धा ददएर्ाट स्थानीय तहको प्रिासभनक खचय बढ्ने । 

(ग) मापदण्ड वर्पररत वर्वर्ध खचय िेशखने । 

(घ) प्रचभित कानून र मापदण्ड वर्पररत आभथयक सहायता वर्तरण हजन े। 

(ङ) पहजँचको आधारमा वर्तरण हजने । 

(३) ित्ता, सजवर्धा तथा वर्वर्ध खचय व्यर्शस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) अभत आर्श्यक कामको िाभग मात्र अभधकार प्राप् त अभधकारीको स्र्ीकृभतमा बैठक राशखनेछ । 

(ख) बैठक ित्ता, दैभनक तथा भ्रमण ित्ता खचय सम्बशन्धत कानूनमा तोवकएको दरमा मात्र ददइनेछ । 

(ग) पदाभधकारीको सञ् चार सजवर्धा, खाजा खचय, माभसक ित्ता, सिा ित्ता आदद सजवर्धा प्रचभित कानून बमोशजम 
र कमयचारीको अभतररक्त समय ित्ता, प्रोत्साहन ित्ता आदद सजवर्धा कानून बमोशजम मापदण्ड तथा सूचक तोकेर 
मात्र उपिव्ध गराइनेछ। 

(घ) ित्ता तथा सजवर्धा वर्तरण र भनयन्त्रण गने सम्बन्धमा सङ्घीय र्ा प्रदेि भनकायिे कज नै मागयदियन 
र्ा पररपत्र गरेको िए सोको पािना गने गराउने व्यर्स्था भमिाइनेछ ।  

(ङ) ित्ता तथा सजवर्धा खचयको िेखापरीक्षणर्ाट बेरुजज कायम िएमा तत्काि भनयभमत र्ा असजि फर्छ्यौट गने 
गराइनेछ। 

(च) वर्वर्ध खचय अन्तगयत ब्यहोररने खचयको प्रकार सम्बन्धमा स्प् ट ब्याख्या गरी मापदण्ड स्र्ीकृत 
गररनेछ। 

(छ) अभनयभमत खचय सम्बन्धमा िेखापरीक्षणर्ाट बेरुजज कायम िएमा तत्काि असूि फर्छ्यौट गने 
गराइनेछ। 
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(ज) आभथयक सहायता वर्तरणको िाभग र्स्तजगत मापदण्ड तथा सूचक तयार गरी सोको आधारमा मात्र 
ददने व्यर्स्था गररनेछ।  

(झ) सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारर्ाट प्राप् त अनजदानर्ाट आभथयक सहायता वर्तरण गररने छैन । 

(ञ) सङ्ख घीय र्ा प्रदेि मन्त्रािय/भनकायद्वारा जारी िएका मागयदियन र्ा पररपत्र पािना गने गराइनेछ 
।  

(४) ित्ता, सजवर्धा तथा वर्वर्ध खचय सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र आभथयक प्रिासन 
िाखा प्रमजखको हजनेछ। 

(५) ित्ता, सजवर्धा तथा वर्वर्ध खचय सम्बन्धी काययको अनजगमन िेखा सभमभत र सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 

32. सर्ारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग तथा ममयतः (१) सर्ारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग तथा ममयत 
सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) सर्ारी साधन र मेशिनरी उपकरणको प्रयोग गने सजवर्धा कानूनिे तोकेको पदाभधकारी  तथा कमयचारीिाई 
मात्र उपिब्ध गराइनेछ। 

(ख) सर्ारी साधन र मेशिनरी उपकरण यथा  समयमा नै आर्श्यक ममयत तथा सभियभसङ्ग गराई ममयत 
खचयमा तोवकए बमोशजमको भनयन्त्रण व्यर्स्था कायम गररनेछ । 

(२) सर्ारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग तथा ममयत सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) सजवर्धा नपाउने पदाभधकारीहरुिे पभन सजवर्धा भिने ।  

(ख) सर्ारी साधन र मेशिनरी उपकरण अनभधकृत रुपमा प्रयोग गनय । 

(ग) सरकारी काम र्ाहेकमा सर्ारी साधनहरु प्रयोग हजन े। 

(घ) सर्ारी साधन र उपकरण ममयत सम्िार र सभियभसङ्ग समयमा नगररन े। 

(ङ) सर्ारी साधन र उपकरण अनार्श्यक रुपमा ममयत गराईने । 

(च) ममयत खचयमा भनयन्त्रण कायम नहजने । 

(३) सर्ारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग तथा ममयत व्यर्शस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ। 

(क) कानूनद्वारा सर्ारी साधन प्रयोग गनय पाउने पदाभधकारी र्ा अभधकारीको िाभग मात्र सर्ारी साधनको 
व्यर्स्था गररनेछ। 

(ख) सर्ारी साधन र उपकरणहरु सरकारी काममा मात्र प्रयोग गनय पाउने गरी भनयन्त्रणको व्यर्स्था 
गररनेछ। 

(ग) कायायियको कामको भसिभसिामा सर्ारी साधन प्रयोग गदाय स्र्ीकृभत आदेि ददने भिने व्यर्स्था गररनेछ। 
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(घ) सर्ारी साधन र उपकरणको ममयत सम्िार र सभियभसङ्ग गनजयपने  र्ारे सम्बशन्धत कम्पनीको कायय 
ताभिकाको अभििेख व्यर्शस्थत रुपमा राखी सो बमोशजम ममयत सम्िार गने व्यर्स्था भमिाइनेछ ।  

(ङ) चािज सर्ारी साधन र उपकरण सञ् चािनको अभििेख राशखनछे ।  

(च) वर्ग्रकेो अर्स्थामा तत्कािै जानकारी गराउनजपने व्यशक्त तोक्ने र ममयतको खररद कायय गदाय 
सार्यजभनक खररद ऐन भनयमार्िीको प्रविया पािना गराइनेछ।  

(छ) सर्ारी साधन र उपकरणको ममयत सम्िार गराउँदा प्रावर्भधक जाँच गराई ममयत गनजयपने सामानको 
वर्र्रण र िागत अनजमान तयार गरी तोकेको अभधकारीर्ाट स्र्ीकृभत गराउने व्यर्स्था गररनेछ ।  

(ज) सर्ारी साधन र उपकरण कज न कज न भमभतमा के कभत पाटय प जजाय कभत िागतमा ममयत गररएको हो 
सोको वर्र्रण खजिाई ममयत सम्िार तथा संरक्षणको (म.िे.प.फा.नं.४१५) अभििेख राशखनेछ ।  

(झ) सर्ारी साधनको ममयत गराउँदा चािकबाट प्रमाशणत गराई पजरानो पाटयप जजाय सामान िण्डार वफताय 
गराउने र तोकेको रकम िन्दा बढी मूल्यको सामान पररर्तयत गदाय ममयतको अभििेख राशखनेछ । 

(ञ) सर्ारी साधनको वर्मा खचय र तेस्रो पक्ष दावयत्र् ि जक्तानी गदाय अभधकार प्राप् त अभधकारीर्ाट 
स्र्ीकृभत गराई संिग्न गराइनेछ।   

(४) सर्ारी साधन र उपकरणको ममयत सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत, आभथयक प्रिासन 
िाखा प्रमजख र िण्डार िाखा प्रमजखको हजनछे । 

(५) सर्ारी साधन र उपकरणको ममयत सम्बन्धी काययको अनजगमन िेखा सभमभत र सजिासन सभमभतबाट हजनछे। 

33. इन्धन खचयः (१) सर्ारी साधन र उपकरणको इन्धन खचय सम्बन्धमा तोवकएको भनयन्त्रण व्यर्स्था पािना 
गररनेछ । 

(2) इन्धन खचय सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) सर्ारी साधन र उपकरणको इन्धन खचयको अभििेख तोवकए बमोशजम नराशखन े। 

(ख) सर्ारी साधन र उपकरणको इन्धन खचयमा भनयन्त्रण कायम नहजन े। 

(३) इन्धन खचय व्यर्शस्थत बनाउन सर्ारी साधन र उपकरणको इन्धन खचय िेख्दा भनम्न बमोशजमको भनयन्त्रण 
व्यर्स्था गररनेछ ।  

(क) प्रचभित कानूनिे इन्धन सजवर्धा पाउने पदाभधकारी र्ा अभधकारीको हकमा इन्धन पाउने कोटा 
तोकी सोही बमोशजम इन्धन उपिब्ध गराउने व्यर्स्था गररनेछ । 

(क) प्रयोग िएको इन्धनको पररमाण सवहत तोवकएको ढाँचामा िगर्जक (म.िे.प.फा.नं.९०५) 
राशखनेछ।  
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(ख) कायायियमा नै इन्धन मौज्दात राखी उपिब्ध गराउने व्यर्स्था गदाय माग फाराम,  खररद आदेि, 

दाशखिा प्रभतरे्दन सवहत िगबजक पेि गनय व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

34. सेर्ा महिजि िाडा तथा वर्ज्ञापन खचयः (१) सेर्ा महिजि, िाडा तथा वर्ज्ञापन खचय गदाय भमतव्ययीता अपनाइनेछ। 

(२) सेर्ा महिजि  िाडा तथा वर्ज्ञापन खचय सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) सेर्ा महिजिको ि जक्तानी समयमा नगरी जररर्ाना भतने ।  

(ख) सेर्ा महिजि र िाडा खचय गदाय तोवकएको भनयन्त्रण काययवर्भध नअपनाउने । 

(ग) सूचना प्रकािन अभधकार प्राप् त अभधकारीको स्र्ीकृभत रे्गर गररन े।  

(३) सेर्ा महिजि िाडा तथा वर्ज्ञापन खचय व्यर्शस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) सेर्ा महिजि र िाडाको ि जक्तानी तोवकएको समयमान ैगररनेछ ।  

(ख) सेर्ा महिजि ि जक्तानीमा सेर्ा प्रदायकिे ददने छजट प्राप् त गररनेछ ।  

(ग) कायायियिे कज नै पभन प्रकारको घर बहाि तथा अन्य सामान िाडामा भिंदा अभनर्ायय रुपमा सम्झौता 
गररनेछ । 

(घ) घर बहाि तथा अन्य िाडा ि जक्तानी गदाय िाडा सम्बन्धी सम्झौताका ितय बमोशजमको िाडा रकम 
ि जक्तानी ददइनेछ। 

(ङ) वर्िम्र् िजल्क ि जक्तानी गदाय अभधकार प्राप् त अभधकारीर्ाट भनणयय गराइनेछ । 

(च) आर्श्यक सूचनाहरु मात्र अभधकार प्राप् त अभधकारीको स्र्ीकृभतमा तोवकएको उपयजक्त माध्यमर्ाट 
प्रकािन गने व्यर्स्था गररनेछ। 

(छ) पभत्रकामा प्रकािन नगरी नहजन ेसूचना मात्र सम्िर् िएसम्म सानो साईजमा पभत्रकामा प्रकािन 
गरी अन्य सूचना रे्बसाइट माफय त सार्यजभनक गररनेछ । 

(४) सेर्ा महिजि िाडा तथा वर्ज्ञापन खचय सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र आभथयक 
प्रिासन िाखा प्रमजखको हजनेछ। 

(५) सेर्ा महिजि िाडा तथा वर्ज्ञापन खचय सम्बन्धी काययको अनजगमन िेखा सभमभत र सजिासन सभमभतबाट 
हजनेछ। 

पररच्छेद १३ 

खररद काययको भनयन्त्रण, मािसामान खररद, भनमायण कायय तथा सेर्ा खररद 

35. खररद काययको आर्श्यक व्यर्स्था तथा तयारीः (१) खररद काययको आर्श्यक व्यर्स्था तथा तयारी सम्बन्धमा 
देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 
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(क) खररद काययको व्यर्स्थापन गनय प्रचभित कानूनद्वारा तोके अनजसारको संस्थागत व्यर्स्था गररनेछ। 

(ख) र्ावषयक खररद योजना र आर्श्यकता अनजसार खररद गजरु योजना तयार गररनेछ । 

(ग) खररद गनजय अगाडी खररद सम्बन्धी तयारी काययहरु पजरा गररनेछ । 

(घ) खररद कायय गनजय अशघ मािसामान, भनमायण कायय र सेर्ाको स्पेभसवफकेिन तयार गररनेछ । 

(२) खररद काययको आर्श्यक व्यर्स्था तथा तयारी गदाय देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) प्रचभित कानूनिे तोके अनजसार खररद भनयमार्िी तजजयमा नगने । 

(ख) खररद इकाई तथा कमयचारीको व्यर्स्था नगररन े।  

(ग) वर्ज्ञ कमयचारीको अिार्मा खररद कायय प्रिावर्त हजन े। 

(घ) खररद ऐन भनयमार्िी अनजसारको र्ावषयक खररद योजना र खररद गजरु योजना तयार नगररने । 

(ङ) खररद सम्बन्धी आर्श्यक तयारी काययहरु नगररन ेर्ा यथासमयमा नगररने । 

(च) खररद गनय मािसामान, भनमायण कायय र सेर्ाको वर्र्रण र स्पेभसवफकेिन तयार नगररने ।   

(३) खररद काययको आर्श्यक व्यर्स्था तथा तयारी व्यर्शस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) सार्यजभनक खररद ऐन, २०६३ को पािना गनजयपने साथै ऐनको अभधनमा रही खररद भनयमार्िी 
बनाई िागू गररनेछ। 

(ख) खररद काययबोझ र कायय प्रकृभतको आधारमा खररद इकाईको स्थापना गने र खररद कायय गने 
कमयचारी तोवकनछे ।   

(ग) खररद कायय सार्यजभनक खररद अनजगमन कायायियिे तोकेको योग्यता िएको र खररद कायय सम्बन्धी ज्ञान 
िएको र्ा ताभिम प्राप् त गरेको कमयचारीबाट गराइनेछ । 

(घ) कमयचारीिाई खररद सम्बन्धी आर्श्यक ताभिम उपिब्ध गराइनेछ । 

(ङ) र्ावषयक १० िाख रुपैया िन्दा बढी रकमको खररद कायय गदाय र्ावषयक खररद योजना अभनर्ायय रुपमा 
तयार गररनेछ। 

(च) र्ावषयक १० करोड रुपैया िन्दा बढी रकमको खररद कायय गदाय र बहजबषीय योजनाका िाभग 
खररद गदाय खररद गजरुयोजना तयार गरी तोवकएको अभधकारीर्ाट स्र्ीकृत गराइनेछ ।  

(छ) खररद गजरु योजना तयार गरेकोमा सो योजना समेतिाई आधार भिई र्ावषयक खररद योजना तयार 
गररनेछ ।  

(ज) खररद गजरुयोजना र र्ावषयक खररद योजना तयार गनय शजम्मेर्ार कमयचारी तोवकनेछ । 
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(4) खररद गनजय अगाडी सार्यजभनक खररद भनयमार्िीमा व्यर्स्था िए बमोशजमको भनम्न खररद सम्बन्धी तयारी 
काययहरु गररनेछ। 

(क) खररद आर्श्यकताको पवहचान, आपूभतयकतायको उपिब्धता, अशघल्िा र्षयहरुमा िएको समान 
प्रकृभतको खररद प्रवियाको अध्ययन, खररदको वर्र्रण, पररमाण र क्षेत्र, खररद समूहमा वर्िाजन र्ा प्याकेज 
भनमायण, खररदको आभथयक स्रोत र रकमको पवहचान, खररद वर्भधको छनौट, बोिपत्र योग्यता र्ा पूर्य योग्यताको 
कारबाहीको आर्श्यकता आदद ।  

(ख) खररद काययप्रकृभत अनजसार आपूभतयकताय, भनमायण व्यर्सायी, परामियदाता, गैर सरकारी संस्था र्ा सेर्ा 
प्रदायकको योग्यताको आधारमा छजट्टाछज टै्ट मौजजदा सूची तयार गने ।  

(ग) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे खररद तयारी काययको शजम्मेर्ारी तोक्ने । 

(5) मािसामान, भनमायण कायय र्ा सेर्ा आदद खररद गनजय अशघ भनम्न कायय गररनेछ । 

(क) मािसामान, भनमायण कायय र्ा सेर्ा आददको स्पेभसवफकेिन, योजना, नक्िा, भडजाइन, वर्िेष आर्श्यकता 
र्ा अन्य वर्र्रणहरु तयार गररनेछ ।  

(ख) सम्बशन्धत मािसामान, भनमायण कायय र्ा सेर्ाको र्स्तजगत प्रावर्भधक तथा गजणस्तरजन्य वर्िेषता र 
कामको आधारमा वर्र्रण तयार गररनेछ । 

(ग) वर्र्रणमा मािसामान, भनमायण कायय र्ा सेर्ाको खास ब्राण्ड, िेडमाकय , नाम, पेटेण्ट, भडजाइन, प्रकार आदद 
वर्िेषताहरु स्प् टरुपमा बजशझने गरी उल्िेख गररनेछ तर  प्रभतस्पधायिाई सीभमत गने गरी उत्पशत्त र्ा उत्पादकको 
नाम र खास प्रकारको वर्र्रण, आधार, सङ्केत र्ा िब्दार्िी उल्िेख गररने छैन । 

(6) खररद काययको आर्श्यक व्यर्स्था तथा तयारी सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी खररद इकाइ प्रमजखको हजनछे । 

(7) खररद काययको आर्श्यक व्यर्स्था तथा तयारी काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतबाट हजनछे । 

36. िागत अनजमान सम्बन्धी भनयन्त्रणः (1) िागत अनजमान सम्बन्धी भनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न 
गररनेछ । 

(क) िागत अनजमान तयार गरेर मात्र मािसामान, भनमायण कायय र सेर्ा खररद कायय गररनेछ । 

(ख) मािसामान, भनमायण कायय र सेर्ा खररदको िागत अनजमान तयार गदाय खररद ऐन, भनयमार्िीमा 
तोके बमोशजमको काययवर्भध पजरा गररनेछ । 

(2) िागत अनजमान सम्बन्धी भनयन्त्रण सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) मािसामान, भनमायण कायय र सेर्ा खररदको िाभग िागत अनजमान तयार नगररन े।  

(ख) िागत अनजमान तयार गनय जनिशक्तमा दक्षताको अिार् । 
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(ग) िागत अनजमान तयार गदाय खररद भनयमार्िीको प्रार्धान बमोशजम नगररने । 

(घ) तोवकएको दरिाउ, नम्सय, दर  वर्श् िेषण, काययवर्भध आददको पािना नगररन े।  

(ङ) प्रविया पजरा िएको सजभनशश् चत नगरी िागत अनजमान स्र्ीकृत गररने ।  

(च) अभधकार निएको अभधकारीर्ाट िागत अनजमान स्र्ीकृत गररने । 

(3) िागत अनजमान सम्बन्धी भनयन्त्रणमा देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) मािसामान, भनमायण कायय र्ा सेर्ा खररद गनजय अशघ भनम्नानजसार िागत अनजमान तयार गररनेछ । 

(1) तोकेको रकम िन्दा बढीको मािसामान, भनमायण कायय र सेर्ा खररद गनजय अशघ खररद ऐन भनयमार्िीमा 
उल्िेख िएका वर्षय दृविगत गरी अभनर्ायय रुपमा िागत अनजमान तयार गररनेछ । 

(2) कज नै आ.र्.को िाभग स्र्ीकृत िएको िागत अनजमान अनजसार खररद कायय निएमा पभछल्िा आ.र्.मा 
भनयमार्िीमा तोकेको प्रविया अपनाई अद्यार्भधक गररनेछ ।  

(3) िागत अनजमानको तयारी आन्तररक जनिशक्तर्ाट गराइनेछ । यदद दक्ष जनिशक्तको अिार् िएमा 
अन्य भनकायको सहयोग भिई तयार गररनेछ । 

(4) खररद इकाई प्रमजखिे खररद भनयमार्िी अनजसारको काययहरु पजरा गरी िागत अनजमान िएको सजभनशश् चत 
गरी स्र्ीकृभतको िाभग पेि गनेछ । 

(ख) भनमायण काययको िागत अनजमान तयार गदाय भनम्नानजसार गररनेछ । 

(1) स्र्ीकृत नम्सय, दर वर्श् िेषणको आधारमा िागत अनजमान तयार गररनेछ । 

(2) भनमायण सामग्रीको दरिाउ, मेशिन तथा उपकरणको िाडा र्ा कामदारको ज्यािा भनधायरण गदाय दररेट 
भनधायरण सभमभतिे तोकेको दररेटको आधारमा गररनेछ ।  

(3) भनमायण काययको भडजाइन, ड्रईङको जाँच िागत अनजमान तयार गने प्रावर्भधक िन्दा एक तह माभथको 
प्रावर्भधक र्ा प्रावर्भधकहरुको समूहिाई गनय िगाई कज नै त्र जटी िएमा सच्याइनेछ । 

(4) मािसामानको िागत अनजमान तयार गदाय भनयमार्िी अनजसार आफै र्ा शजल्िाको अन्य सार्यजभनक 
भनकायिे सोही प्रकृभतको खररद गदाय िागेको र्ास्तवर्क िागत, स्थानीय बजार र्ा अन्य बजारको प्रचभित 
दरिाउ र सामान आपूभतय अनजमाभनत ढजर्ानी खचय, उद्योग र्ाशणज्य सङ्घिे जारी गरेको दररेट आददिाई 
आधार भिइनेछ । 

(5) परामिय सेर्ाको िागत अनजमान तयार गदाय खररद भनयमार्िी अनजसार तोकेको नम्सय, सम्बशन्धत परामिय 
सेर्ाको काययक्षेत्रगत ितय, परामियदाताको जनिशक्तको पाररश्रभमक, भ्रमण खचय, सञ् चािन खचय, ताभिम गोष्ठी 
आदद खचयिाई ध्यान ददइनेछ ।   
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(6) अन्य सेर्ा तफय को सर्ारी साधन, मेशिनरी औजार आदद िाडामा भिने, मािसामान ममयत सम्िार, घर 
िाडा र सेर्ा करार आददको िागत अनजमान तयार गदाय खररद भनयमार्िीमा उल्िेशखत काययवर्भध र 
आधार पजरा गरी गररनेछ। 

(7) िागत अनजमान जाँच तथा स्र्ीकृत गने अभधकारीिे तोवकएको आधारर्ाट िागत अनजमान तयार िएको 
सजभनशश् चत गररनेछ। 

(8) अभधकार प्राप् त अभधकारीिे तयारीको प्रविया पजरा िएको सजभनशश् चत गरी िागत अनजमान स्र्ीकृत गनेछ 
। 

(४) भनमायण काययको िागत अनजमान तयारी र सो को भनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी पूर्ायधार वर्कास िाखा 
प्रमजखको हजनेछ । 

(५) भनमायण काययको िागत अनजमान भनयन्त्रणको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतबाट हजनछे । 

37. खररद वर्भध सम्बन्धी भनयन्त्रणः (1) खररद वर्भध सम्बन्धी भनयन्त्रणमा कानून बमोशजम तोवकएको खररद वर्भध 
छनौट तथा प्रवकया पजरा गरेर मात्र खररद कायय गररनेछ । 

(2) खररद वर्भध सम्बन्धी भनयन्त्रणमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) खररद कानूनमा तोके बमोशजमको आर्श्यक खररद वर्भध छनौट नगने । 

(ख) प्रभतस्पधाय सीभमत हजने गरी खररद कायय टजिा टजिा पारी खररद गररने । 

(ग) आर्श्यक पूर्य तयारी निएतापभन खररद प्रकृया िजरु गररने । 

(3) खररद वर्भध सम्बन्धी भनयन्त्रण व्यर्शस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) मािसामान, भनमायण कायय, सेर्ा खररद तथा परामिय सेर्ा खररद गने कायय सार्यजभनक खररद ऐन 
भनयमार्िीमा तोवकएबमोशजम खररद मूल्यको आधारमा बोिपत्र, भसिर्न्दी दरिाउपत्र, सोझै खररद, उपिोक्ता 
सभमभत, अमानत िगायत तोवकएको खररद वर्भध छनौट गरी खररद कायय गररनेछ ।  

(ख) कानूनद्वारा कर निाग्ने र्ा कर छजट िएको रकम सम्म र्ा दजगयम क्षेत्र िनी तोकेको शजल्िाको 
खररद कायय बाहेक स्थायी िेखा नम्बर र मूल्य अभिर्वृि कर दताय प्रमाणपत्र प्राप् त गरेका व्यशक्त, फमय, 
संस्थाबाट खररद गररनेछ । 

(ग) मािसामान, भनमायण कायय र सेर्ा खररद कायय गदाय प्रभतस्पधाय सीभमत हजने गरी टजिा टजिा पारी खररद गररने 
छैन । 

(घ) खररदको िाभग आर्श्यक बजेट र भनमायणस्थिको व्यर्स्था निई खररद सम्बन्धी काम कारबाही 
िजरु गररन ेछैन ।  
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(ङ) खररद गदाय नेपािमा उत्पाददत मािसामानिाई प्राथभमकता ददइनेछ ।   

(च) आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखद्बारा कायायियको खररद प्रकृया भनयमानजसार िएको बारे भनरन्तर 
सजपरररे्क्षण गररनेछ। 

 (४) खररद वर्भध र सो को भनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी खररद इकाइ प्रमजखको हजनछे । 

 (५) खररद वर्भध सम्बन्धी भनयन्त्रण काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतबाट हजनछे । 

38. बोिपत्र सम्बन्धी भनयन्त्रण काययवर्भधः (1) बोिपत्र सम्बन्धी भनयन्त्रण काययवर्भध सम्बन्धमा देहायका नीभत 
अर्िम्र्न गररनेछ। 

(क) बोिपत्र सम्बन्धी तोवकएको प्रविया, चरण र काययवर्भध पािना गररनेछ । 

(ख) बोिपत्र आह्वान गदाय तोवकए बमोशजमको खररद कागजात तथा ितय छनौट गरी सूचना आह्वान 
गररनेछ । 

(ग) बोिपत्र आह्वानको सूचना कानूनिे तोवकए बमोशजम प्रकािन गररनेछ । 

(घ) बोिपत्र खोल्ने, परीक्षण गने कायय कानूनद्वारा तोवकए बमोशजम गररनेछ । 

(ङ) खररद कानून बमोशजम बोिपत्रको मूल्याङ्कन गराई बोिपत्र स्र्ीकृत गररनेछ ।    

(2) बोिपत्र सम्बन्धी भनयन्त्रण काययवर्भध सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) बोिपत्र सम्बन्धी चरणबद्ध प्रविया तथा काययवर्भध पािना नगररने ।  

(ख) खजल्िा र िेदिार् रवहत बोिपत्र प्रविया नअपनाइने । 

(ग) स्र्ीकृत बोिपत्र सम्बन्धी कागजात तथा ितयहरु छनौट नगरी बोिपत्र आह्वान गररने । 

(घ) बोिपत्रको सूचना सार्यजभनक नहजने । 

(ङ) बोिपत्रको सूचना तोवकएको कायायियको रे्बसाइटमा नराशखन े। 

(च) बोिपत्र खोल्ने र परीक्षण गने कायय ऐनको प्रार्धान बमोशजम नगररन े। 

(छ) बोिपत्रको मूल्याङ्कन तोवकए बमोशजम सभमभतर्ाट नहजन े।  

(ज) बोिपत्र स्र्ीकृभत तोवकएको तहको अभधकारीर्ाट नगररन े।  

(झ) बोिपत्र स्र्ीकृत गदाय कायय प्रकृया पजरा नगररन े। 

(3) बोिपत्र सम्बन्धी भनयन्त्रण काययवर्भध व्यर्शस्थत बनाउन मािसामान, भनमायण कायय र्ा सेर्ा आदद 
बोिपत्रद्वारा खररद गदाय भनम्न कायय गररनेछ । 

(क) तोवकए बमोशजम रकम र्ा खररद प्रकृभत अनजसार बोिपत्रको प्रकृया, चरण र परू्य योग्यता सम्बन्धी 
प्रवियाहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 
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(ख) बोिपत्र सम्बन्धी आर्श्यक कागजात र काययवर्भध अपनाई बोिपत्र आह्वान गररनेछ । 

(ग) योग्य बोिपत्रदातािाई वर्ना िेदिार् खररद प्रवियामा सहिागी हजन ेसमान अर्सर प्रदान गररनेछ ।  

(घ) शजम्मेर्ार अभधकृत र खररद इकाई प्रमजखिे बोिपत्र प्रकृयार्ारे सजभनशश् चत गरी बोिपत्र कायय अशघ 
र्ढाइनेछ । 

(ङ) खररद सम्झौता छनौट गदाय सार्यजभनक खररद अनजगमन कायायियबाट जारी िएको नमजना बोिपत्र सम्बन्धी 
कागजातिाई आधार भिइनेछ ।  

(च) सार्यजभनक खररद अनजगमन कायायियबाट नमजना कागजात जारी निएको अर्स्थामा आफूिाई 
आर्श्यक परेको खररद काययको सम्झौता सवहतको कागजात तयार गररनेछ । 

(छ) खररद इकाई प्रमजखिे बोिपत्र आह्वान गनजय अगारै् उपयजक्त बोिपत्र सम्बन्धी कागजात छनौट 
गररएको सजभनशश् चत गरी प्रमजख  प्रिासकीय अभधकृतर्ाट स्र्ीकृत गराइनेछ । 

(ज) खररद भनयमार्िीमा उल्िेशखत कज राहरु खजिाई बोिपत्र र्ा पूर्य योग्यता भनधायरणको प्रस्तार् 
आह्वानको सूचना राविय स्तरको दैभनक पत्र पभत्रकामा प्रकािन गररनेछ । 

(झ) अन्तरायविय स्तरको बोिपत्रको हकमा अन्तरायविय सञ् चार माध्यममा समेत प्रकािन गररनेछ ।  

(ञ) बोिपत्रको सूचना स्थानीय तहको रे्बसाइटमा राशखनेछ । 

(ट) बोिपत्रको सूचना सार्यजभनक खररद अनजगमन कायायियको रे्बसाईटमा राख्न सवकनेछ ।   

(ठ) खररद इकाई प्रमजखिे उक्त बमोशजम सञ् चार माध्यमर्ाट सूचना प्रकाशित गराउनेछ । 

(ड) शजम्मेर्ार अभधकृत र खररद इकाई प्रमजखिे भनयमार्िीको व्यर्स्था पजरा िएको सजभनशश् चत िए पभछ 
बोिपत्र कायय अशघ र्ढाउनेछ । 

(4) बोिपत्र खोल्दा र परीक्षण गदाय भनम्न कायय गररनेछ । 

(क) बोिपत्र पेि गने अशन्तम भमभत र समय समाप्त िएको िगतै्त सोही ददन बोिपत्र सम्बन्धी 
कागजातमा उल्िेशखत समय र स्थानमा तोवकए बमोशजम प्रवियाहरु अपनाई बोिपत्रहरु खोभिनेछ ।  

(ख) खोभिएको बोिपत्र सम्बन्धी कागजातमा जमानत रकम (वर्ड बण्ड) र आर्श्यक कागजात पेि 
िएको यवकन गरी मजच जल्का तयार गररनेछ । 

(ग) उपिब्ध िएसम्म बोिपत्रदाता, भनजका प्रभतभनभध र्ा नशजकको कायायियको प्रभतभनभधको सहिाभगता 
गराइनेछ । 

(5) बोिपत्र स्र्ीकृभतमा भनम्न काययवर्भध अपनाइनेछ । 
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(क) खररद कानून बमोशजम ग्राह् य र्ा योग्य बोिपत्रहरु मूल्याङ्कन प्रवियामा समारे्ि गरी बोिपत्र 
मूल्याङ्कन सभमभतर्ाट मूल्याङ्कन गराइनेछ ।  

(ख) बोिपत्रको मूल्याङ्कन गदाय सोको आधार र तररका समेत खजल्ने गरी सभमभतर्ाट प्रभतरे्दन प्राप् त 
गररनेछ । 

(ग) सभमभतको भसफाररसमा न्यूनतम मूल्यावङ्कत सारितूरुपमा प्रिार्ग्राही बोिपत्र अभधकार प्राप् त अभधकारीर्ाट 
खररद कानून बमोशजम स्र्ीकृत गररनेछ । 

(घ) बोिपत्र छनौट िएको बोिपत्रदातािाई बोिपत्र स्र्ीकृत गनय आियपत्र ददइनछे । 

(ङ) तोवकएको समयभितै्र बोिपत्र मूल्याङ्कन प्रविया सम्पन्न गररनेछ । 

(च) खररद इकाई प्रमजखिे खररद प्रकृया पजरा िएको सजभनशश् चत गरी स्र्ीकृत गराउनेछ । 

 (6) बोिपत्र काययवर्भध र सो को भनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी खररद इकाइ प्रमजखको हजनछे । 

 (7) बोिपत्र काययवर्भध र सो को भनयन्त्रण काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतबाट हजनछे । 

39. खररद काययमा सूचना प्रवर्भधको प्रयोगः (1) खररद काययमा सूचना प्रवर्भधको प्रयोग सम्बन्धमा देहायका नीभत 
अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) खररद सम्बन्धी तथ्याङ्क, सूचना एर्म ्कागजातहरु कम्प्यूटर प्रणािीमा अद्यार्भधक गरी राशखनेछ 
। 

(ख) कानूनद्वारा तोवकए बमोशजम वर्द्यजतीय सञ् चारको माध्यमबाट खररद कारर्ाही गररनेछ । 

(ग) खररद सम्झौता गदाय तोवकए बमोशजमको आर्श्यक प्रविया पजरा गररनेछ । 

(2) खररद काययमा सूचना प्रवर्भधको प्रयोग सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) खररद सम्बन्धी तथ्याङ्क, सूचना एर्म ्कागजात तोवकएको कम्प्यूटर प्रणािीमा नराशखने र अद्यार्भधक 
नगररने । 

(ख) तोवकए बमोशजम वर्द्यजतीय सञ् चारको माध्यमबाट खररद सम्बन्धी कारर्ाही नगररने । 

(ग) खररद सम्झौता गने कायय तोवकए बमोशजम नगररन े।  

(घ) कायय सम्पादन जमानत नभिने । 

(ङ) तोवकएको अर्स्थामा जमानत जफत नगररने । 

(3) खररद काययमा सूचना प्रवर्भधको प्रयोग व्यर्शस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) खररद इकाई प्रमजखिे खररद सम्बन्धी कागजात, तथ्याङ्क, सूचना (खररद योजना तयारी, खररद 
आर्श्यकताको भनधायरण, आपूभतयकतायको मौजजदा सूची, िागत अनजमान तथा खररद कागजात तयार गनय, खररद 
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प्याकेज भनधायरण गनय, स्पेशिवफकेिन तोक्ने आदद) तयार गनय तोवकएको सफ्टरे्यर र्ा कम्प्यूटर प्रणािी 
उपयोग गनय र सजरशक्षत तथा अद्यार्भधक रुपमा राख् ने प्रबन्ध गररनेछ । 

(ख) वर्द्यजतीय माध्यमर्ाट खररद कारर्ाही गदाय सार्यजभनक खररद अनजगमन कायायियको आभधकाररक 
वर्द्यजतीय खररद प्रणािीमा आर्द्ध िई सो पोटयिमा दताय िई खररद कारोबार सञ् चािन गररनेछ । 

(ग) सार्यजभनक खररद ऐन भनयमार्िी बमोशजम तोवकएको रकमिन्दा र्ढीको भनमायण कायय र्ा मािसामान 
तथा परामिय सेर्ा खररद गदाय अभनर्ायय रुपमा वर्द्यजतीय खररद प्रणािीर्ाट गररनेछ । 

(4) खररद सम्झौता गदाय भनम्न भनयन्त्रण प्रविया अपनाइनेछ। 

(क) फज टकर खररद बाहेकको खररद सम्बन्धमा खररद ऐन भनयमको अभधनमा रही खररद सम्झौता 
गररनेछ । 

(ख) खररद सम्झौता गदाय खररद कागजातमा उल्िेशखत ितयहरु समारे्ि गररनेछ ।  

(ग) खररद सम्झौता गनजय अशघ खररद ऐन बमोशजम तोवकएको ढाँचाको काययसम्पादन जमानत भिइनेछ । 
सम्झौता गनेिे सम्झौता बमोशजम काम िजरु नगरेमा, बीचैमा छोडेमा र्ा सम्झौता बमोशजम कामको प्रगभत 
नगरेमा खररद कानून बमोशजम कारर्ाही गरी सम्झौता अन्त्य गरी प्राप् त कायय सम्पादन जमानत जफत गररनेछ 
। 

(घ) सम्झौताको ितयमा व्यर्स्था िए बमोशजम मात्र पररचािन पेश्की (मोवर्िाईजेसन एडिान्स) बैंक 
जमानत अभग्रम रुपमा भिई मात्र ददइनेछ । 

(ङ) बैंक जमानतको म्याद भनयन्त्रण खाता राखी भनयभमत भनगरानी गरी म्याद समाप्त नहजँदै नवर्करण गराइनेछ 
।  

(5) खररद काययमा सूचना प्रवर्भधको प्रयोग सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी खररद इकाई प्रमजख र सूचना प्रवर्भध 
अभधकृतको हजनेछ। 

(6) खररद काययमा सूचना प्रवर्भधको प्रयोग काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतबाट हजनेछ । 

40. भसिबन्दी दरिाउपत्र र सोझै  खररदः (1) भसिबन्दी दरिाउपत्र र सोझै खररद सम्बन्धमा देहायका नीभत 
अर्िम्र्न गररनेछ। 

(क) भसिबन्दी दरिाउपत्रर्ाट खररद गदाय खररद कानूनमा तोवकएको प्रकृया पजरा गररनेछ । 

(ख) सोझै खररद सम्बन्धी कायय तोवकए बमोशजमको अर्स्थामा मात्र गररनेछ । 

(2) भसिबन्दी दरिाउपत्र र सोझै खररद सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) खररद कानूनको दरिाउपत्र सम्बन्धी काययवर्भध पािना नगररने ।  
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(ख) दरिाउपत्रको सूचना तोवकए बमोशजम सार्यजभनक नहजन े।  

(ग) सोझै खररद गदाय खररद ऐन भनयमार्िीको आर्श्यक प्रविया पािना नगररन े। 

(3) भसिबन्दी दरिाउपत्र र सोझै खररद व्यर्शस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) खररद ऐन भनयमार्िीमा तोवकए बमोशजम २० िाख रुपैंयाको रकमगत सीमा भित्र रही मात्र 
मािसामान, भनमायण कायय र्ा अन्य सेर्ा भसिबन्दी दरिाउपत्र द्वारा खररद गररनेछ । 

(ख) भसिबन्दी दरिाउपत्र माग गनजय अशघ खररद गने मािसामान, भनमायण कायय र्ा सेर्ाको स्पेभसवफकेिन, 

गजणस्तर, पररमाण, आपूभतयका ितयहरु र समय तथा आर्श्यक कज राहरु खजिाई दरिाउपत्र फाराम तयार गररनेछ 
। 

(ग) भसिबन्दी दरिाउपत्रको आह्वानको सूचना राविय र्ा स्थानीयस्तरको पत्रपभत्रकामा तोवकएको अर्भध ददई 
सूचना प्रकािन गररनेछ। 

(घ) भनमायण कायय, मािसामान र्ा परामिय सेर्ाको सोझै खररद गने कायय सार्यजभनक खररद ऐन 
भनयमार्िीमा उल्िेशखत रकमगत सीमाभित्र रही तोवकएको अर्स्था र्ा वर्िेष पररशस्थभतमा मात्र गररनेछ । 

(ङ) सोझै खररद गनजयपदाय मौजजदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीनबटा आपूभतयकताय र्ा सेर्ा प्रदायकबाट प्रस्तार् 
भिएर मात्र खररद गररनेछ। 

(च) सोझै खररद गदाय एक आभथयक र्षयमा खररद कानूनिे तोकेको रकम िन्दा बढी रकम हजने गरी 
एउटै व्यशक्त, फमय, कम्पनी र्ा संस्थाबाट पटक पटक खररद गररने छैन । 

(छ) सोझै खररदका िाभग आपूभतयकताय र्ा सेर्ा प्रदायकको मौजजदा सूची अद्यार्भधक गररनेछ । 

(4) भसिबन्दी दरिाउपत्र र सोझै  खररद सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी खररद इकाई प्रमजखको हजनेछ । 

(5) भसिबन्दी दरिाउपत्र र सोझै खररद सम्बन्धी काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतबाट हजनेछ । 

41. अन्य खररद प्रकृया सम्बन्धी भनयन्त्रण काययवर्भधः (1) अन्य खररद जस्तैः-उपिोक्ता सभमभत, गैरसरकारी संस्था र 
अमानतबाट खररद कायय गराउँदा कानूनमा तोवकएको अर्स्थामा मात्र गराइनेछ । 

(2) अन्य खररद प्रकृया सम्बन्धी भनयन्त्रण काययवर्भध सन्दियमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) खररद कानून वर्पररत उपिोक्ता सभमभत र्ा िािग्राही समजदायबाट कायय गराउने । 

(ख) उपिोक्ता सभमभतिे ठेकेदारबाट काम गराउने । 

(ग) सभमभतमा गैर उपिोक्ता संिग्न हजन े। 

(3) अन्य खररद प्रकृया सम्बन्धी भनयन्त्रण काययवर्भध व्यर्शस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ 
। 
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(क) उपिोक्ता सभमभत र्ा िािग्राही समजदायबाट भनमायण कायय गराउँदा काममा भमतव्यवयता, गजणस्तरीयता 
र्ा ददगोपना अभिबवृद्ध हजने र्ा पररयोजनािे रोजगारीको शृ्रजना गनय र िािग्राही समजदायिाई सहिागी गराउने 
र्ा सामान्य प्रकृभतको साना र ममयत सम्िारको काम मात्र खररद ऐन भनयमार्िी बमोशजम तोवकएको रकमभित्र 
रही गराइनेछ ।   

(ख) उपिोक्ता सभमभतिे पािना गने आचारसंवहताको भनमायण र सोको पािनामा कडाइ गररनेछ । 

(ग) सम्पादन गरेको कामको अनजगमन र मूल्याङ्कन प्रिार्कारी बनाइनेछ । 

(घ) काययरत जनिशक्तबाट गनय नसवकने जनचेतना सम्बन्धी अभिमजखीकरण, ताभिम, सर्भिकरण, मूि 
प्रर्ाहीकरण जस्ता कायय स्प् ट कारण र औशचत्य खजिाई गैरसरकारी संस्थाबाट गराइनेछ । 

(ङ) सामान्य प्रकृभतको ममयत सम्िार, सानाभतना भनयभमत कायय र्ा सरसफाई जस्ता कायय अमानतबाट गनय एक 
तह माभथको अभधकारीको पूर्य स्र्ीकृभत भिइनेछ । 

(च) उपरोक्त काम गराउने सम्बन्धी खररद कानूनको प्रार्धान पािना गररनेछ । 

(4) अन्य खररद प्रकृया भनयन्त्रण काययवर्भध सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी खररद इकाई प्रमजखको हजनेछ । 

(5) अन्य खररद प्रकृया सम्बन्धी भनयन्त्रण काययवर्भध काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतबाट हजनेछ । 

42. खररद काययको परीक्षण तथा ि जक्तानी भसफाररस सम्बन्धी भनयन्त्रणः (1) खररद काययको परीक्षण तथा ि जक्तानी 
भसफाररस सम्बन्धी भनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) भनमायण कायय र मािसामान तोवकए बमोशजम जाँच गरेर मात्र स्र्ीकार गनजय पने । 

(ख) भबिवर्जकको ि जक्तानी खररद ऐन, भनयमार्िी र सम्झौतामा तोवकएको काययवर्भध पजरा िएपभछ मात्र ददनजपने 
। 

(2) खररद काययको परीक्षण तथा ि जक्तानी भसफाररस सम्बन्धी भनयन्त्रणमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्न ेदेशखन्छ 
। 

(क) भनमायण कायय र मािसामानको जाँच प्रविया पजरा नगरी स्र्ीकार गररने । 

(ख) खररद सम्बन्धी आर्श्यक कागजात तथा प्रवियाहरु पजरा नगररने ।  

(ग) प्रकृया पजरा निए तापभन ि जक्तानीको भसफाररस ददइने । 

(3) खररद काययको परीक्षण तथा ि जक्तानी भसफाररस सम्बन्धी भनयन्त्रण व्यर्शस्थत बनाउन देहायका उपायहरु 
अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) आपूभतय गररएका मािसामान सम्झौतामा उल्िेशखत स्पेभसवफकेिन र गजणस्तर बमोशजम िए निएको 
अभनर्ायय रुपमा भनरीक्षण र्ा परीक्षण गने गराइनेछ । 
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(ख) सम्पन्न भनमायण कायय, आपूभतय िएको मािसामान र्ा प्रदान गररएको सेर्ा स्र्ीकार गदाय खररद 
भनयमार्िी बमोशजमका कज रा समारे्ि गरी कायय स्र्ीकार प्रभतरे्दन तयार गने गराइनेछ । 

(4) खररद काययको ि जक्तानी गदाय भनम्न भनयन्त्रण प्रविया अपनाइनेछ । 

(क) खररद सम्बन्धी भबि/वर्जकको ि जक्तानी ददंदा खररद सम्झौताको अधीनमा कायय र्ा सम्झौता र 
करारका ितय प जरा िएको यवकन गरी मात्र भसफाररस गररनेछ ।  

(ख) रभनङ भबि र्ा अन्य कज न ैवर्िको ि जक्तानी गदाय सम्बशन्धतर्ाट खररद सम्झौता बमोशजम आर्श्यक 
कागजात पेि गनय िगाइनेछ।  

(ग) पेि िएको भबि भबजक र कागजात सम्बशन्धत अभधकारीिे तोवकएको अर्भध भित्र न ैि जक्तानीको िाभग 
भसफाररस गररनेछ । 

(घ) शजम्मेर्ार अभधकारीिे प्रकृया पजरा िएको सजभनशश् चत गरी ि जक्तानी स्र्ीकृत गनय सम्बशन्धत िाखािे 
आर्श्यक प्रविया पजरा िएको सजभनशश् चत गररनेछ । 

(5) खररद काययको परीक्षण तथा ि जक्तानी भसफाररस सम्बन्धी भनयन्त्रणको प्रमजख शजम्मेर्ारी खररद इकाई प्रमजखको 
हजनेछ । 

(6) खररद काययको परीक्षण तथा ि जक्तानी भसफाररस सम्बन्धी भनयन्त्रण काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय 
अभधकृत र सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 

पररच्छेद १४ 

प्रभतर्द्ध खचय तथा ि जक्तानी ददन बाकँी वहसार्को भनयन्त्रण 

43. प्रभतर्द्ध खचय तथा ि जक्तानी ददन बाकँी वहसार्को भनयन्त्रणः (1) प्रभतर्द्ध खचय तथा ि जक्तानी सम्बन्धमा देहायका 
नीभत अर्िम्र्न गररनेछ। 

(क) वर्त्तीय स्रोतको बवहयगमन हजन ेप्रभतर्द्ध खचय दावयत्र्को पवहचान गररनेछ । 

(ख) आन्तररक तथा रै्देशिक ऋण दावयत्र्को पवहचान गररनेछ । 

(ग) कानूनी व्यर्स्था र्ा भनणयय बेगर आभथयक दावयत्र् सृजना गनय र बजेट िन्दा बढी खचय हजने गरी दावयत्र् 
सजृना गनय कायय गररने छैन । 

(घ) आगामी र्षयको बजेट तयार गदाय शृ्रजना िएका प्रभतर्द्ध दावयत्र् तथा ि जक्तानी ददन बाँकी वहसार्िाई 
समारे्ि गररनेछ। 

(ङ) प्रभतर्द्ध खचय तथा ि जक्तानी बाँकी रकम र्ावषयक काययिममा समारे्ि िएको आधारमा मात्र ि जक्तानी 
ददइनेछ । 
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(2) प्रभतर्द्ध खचय तथा ि जक्तानी ददन बाँकी वहसार्को भनयन्त्रणमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) वर्त्तीय स्रोतको बवहयगमन हजन ेप्रभतर्द्ध खचय दावयत्र्को पवहचान नगररन े। 

(ख) ऋण दावयत्र्को पवहचान उपयजक्त वकभसमिे नगररन े। 

(ग) ऋणको साँर्ा व्याज ि जक्तानीको िेखा नराशखने । 

(घ) प्रभतर्द्ध खचय दावयत्र्को िेखा नराशखने । 

(ङ) प्रभतर्द्ध खचय दावयत्र्को िेखा तोवकए बमोशजमको ढाँचामा नराशखन े।  

(च) कानूनी व्यर्स्था र्ा भनणयय बेगर आभथयक दावयत्र् पने वर्षयमा भनणयय भिने । 

(छ) बजेटको सीमािन्दा बढी खचय गरी अको र्षयिाई दावयत्र् शृ्रजना गने । 

(ज) प्रभतर्द्ध खचय तथा ि जक्तानी बाँकी रकम र्ावषयक बजेट तयार गदाय समारे्ि नगररने । 

(झ) र्ावषयक बजेट तथा काययिममा समारे्ि निएको प्रभतर्द्ध खचय तथा वर्गतको काययिम खचय 
ि जक्तानी ददने । 

(3) प्रभतर्द्ध खचय तथा ि जक्तानी ददन बाँकी वहसार्को भनयन्त्रण व्यर्शस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अर्िम्र्न 
गररनेछ । 

(क) आभथयक कारोर्ार सञ् चािन सम्बन्धमा तोवकएको रकम िन्दा माभथका भनम्न बमोशजमको खचयहरु 
प्रभतर्द्ध खचय दावयत्र्को रुपमा समारे्ि गररनेछ ।  

(1) मािसामान र्ा सेर्ा प्राप् त िई सकेको र्ा सम्झौता र करार अनजरुप ि जक्तानी ददन पने रकम । 

(2) खररद सम्झौता र करार गरे र्ापत प्राप् त हजन ेमािसामान, भनमायण कायय तथा सेर्ा र्ापत सजृना िएको 
दावयत्र् र्ा प्रभतर्द्ध रकम । 

(3) कज नै सम्झौता बापत प्रत्येक र्षय बजझाउनज पने िजल्क, दस्तजर र्ापतको रकम । 

(4) खररद सम्झौता र्ा कायायदेि बमोशजम भतनजयपने गरी शृ्रजना िएको पजरस्कार, क्षभतपूभतय जस्ता रकम । 

(5) आन्तररक तथा बैदेशिक ऋण सम्बन्धी सम्झौताहरुको अद्यार्भधक रुपमा अभििेख राशखनेछ । 

(6) आन्तररक तथा बैदेशिक ऋण सम्झौतामा उल्िेशखत ि जक्तानी ताभिका बमोशजम भतनजयपने साँर्ा व्याज 
तथा अन्य खचय िगायतको दावयत्र् रकमहरुको पवहचान गरी वहसार्को तोवकए बमोशजम िेखा राशखनेछ 
। 

(7) प्रभतर्द्ध खचय दावयत्र्को िेखा अभनर्ायय रुपमा राशखनेछ । 

(8) प्रभतर्द्ध खचय दावयत्र्को िेखा तोवकए बमोशजमको ढाँचामा राख् ने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 
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(9) िेखा अद्यार्भधक रुपमा राखी सोको आधारमा वर्त्तीय वर्र्रण तयार गरी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतर्ाट 
प्रमाशणत गराई राख् ने व्यर्स्था गररनेछ । 

(10) तोवकए बमोशजमको प्रभतरे्दन सम्बशन्धत भनकायिाई उपिव्ध गराइनेछ । 

(11) पदाभधकारी र कमयचारीहरुिाई कानून भनयमद्वारा तोवकएको सजवर्धा मात्र प्रदान गररनेछ । 
कानूनद्वारा तोवकएकोिन्दा बढी हजन ेगरी थप सजवर्धा ददने र्ा सावर्कको सजवर्धा र्वृद्ध हजन ेगरी थप आभथयक 
दावयत्र् ब्यहोदाय अभनर्ायय रुपमा आर्श्यक कानून संिोधन र्ा कानून बमोशजम भनणयय गराइनेछ । 

(12) शजम्मेर्ार अभधकारीिे चािू आभथयक र्षयको स्र्ीकृत बजेट, काययिमको आधारमा मात्र खचय गनय र 
बजेटिे नखाम्ने गरी बढी खचय हजनगेरी आगामी र्षयको िाभग दावयत्र् शृ्रजना गररने छैन । 

(13) वर्िेष कारण एर्म ्पररशस्थभतर्ि बजेटिन्दा बढी खचय िएमा यस्तो कारण खोिी भनणयय गराई 
खचयको भबि िरपाई बमोशजमको रकम खजिाई ि जक्तानी ददन बाँकीको खाता तथा कच्चार्ारी सवहत 
प्रमाशणत गरी राशखनेछ । 

(ख) आगामी आ.र्.को बजेट तथा काययिम तयार पादाय भनम्नानजसारको प्रभतर्द्ध दावयत्र् र ि जक्तानी ददन 
बाँकी रकमहरु समारे्ि गररनेछ । 

(1) भनमायण ठेक्का सम्झौता अनजसार ि जक्तानी ददनजपने गरी दावयत्र् शृ्रजना िएका पेश्की, मूल्यर्वृद्ध रकमहरु,  

(2) स्थानीय तहिे ददनजपने क्षभतपूभतय, मजआब्जाहरु,  

(3) आन्तररक तथा र्ाह्य ऋणको साँर्ा ब्याज र्ापत भतनजयपने रकमहरु, 

(4) प्रिासभनक तथा कमयचारी खचय र्ापत ि जक्तानी दावयत्र् बाँकी रहेको रकमहरु, कायायियिे अन्य 
भनकायिाई भतनय बाँकी रहेको रकमहरु, 

(5) कर तथा गैर कर, िन्सार, िजल्क र्ापत भतनजयपने रकमहरु आदद ।   

(6) चािू र्षयमा सनय आएको प्रभतर्द्ध खचय दावयत्र् तथा वर्गत र्षयको ि जक्तानी बाँकी रकमहरू देहाय 
बमोशजम मात्र ि जक्तानी ददने, 

(क) चािू स्र्ीकृत र्ावषयक बजेट तथा काययिममा समारे्ि िएको वर्गतको काययिम खचयहरु, 

(ख) प्रमाशणत दावयत्र् वहसार् र्ा ि जक्तानी ददन बाँकीको खाता तथा कच्चार्ारी 
म.िे.प.फा.नं.२११ मा समारे्ि िएको रकमहरु । 

(4) वर्गतको प्रभतर्द्ध दावयत्र् रकम र्ापत भतनजयपने थप दस्तजर तथा व्याजको वहसार् गरी ि जक्तानी गररनेछ । 

(5) प्रभतर्द्ध खचय तथा ि जक्तानी ददन बाँकी वहसार्को भनयन्त्रणको प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र 
आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखको हजनेछ । 
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(6) प्रभतर्द्ध खचय तथा ि जक्तानी ददन बाँकी वहसार्को भनयन्त्रण सम्बन्धी काययको अनजगमन काययपाभिका र सजिासन 
सभमभतबाट हजनेछ। 

पररच्छेद १5 

आकशस्मक कायय तथा वर्पद् व्यर्स्थापन काययमा खचय भनयन्त्रण 

44. आकशस्मक कायय तथा वर्पद् व्यर्स्थापन काययमा खचय भनयन्त्रणः (१)  आकशस्मक कायय तथा वर्पद् व्यर्स्थापन 
काययमा खचय भनयन्त्रणका िाभग देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) आपतकािीन कायय तथा वर्पद्को व्यर्स्थापन गनय आर्श्यक संगठनात्मक संरचना तथा कोषको 
व्यर्स्था गररनेछ। 

(ख) आपतकािीन कायय तथा वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायय गदाय सङ्घीय तथा प्रदेिका सम्र्द्ध 
भनकायसँग आर्श्यक समन्र्य कायम गररनेछ। 

(ग) वर्पद् व्यर्स्थापन कोषको खाता सञ् चािन पारदिी रुपमा गररनेछ । 

(घ) आपतकािीन योजना र सेर्ा सजचारु योजना तयार गरी िागू गररनेछ ।    

(2) आकशस्मक कायय तथा वर्पद् व्यर्स्थापन काययमा खचय भनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने 
देशखन्छ । 

(क) आपतकािीन कायय तथा वर्पद्को व्यर्स्थापन गनय संगठनात्मक संरचनाको व्यर्स्था नगररने । 

(ख) आर्श्यक कोषको व्यर्स्था तथा काययवर्भधहरु तयार नगररने । 

(ग) आर्श्यक समन्र्य कायम नगररने । 

(घ) तोवकएको कानून र काययवर्भधको पािना नगररन े।  

(ङ) कोषको आपतकािीन काययसञ् चािन केन्रिे तोवकएको काययवर्भधको पािना नगने ।  

(च) आम्दानी खचय देशखने गरी अद्यार्भधक रुपमा अभििेख र वहसार् नराशखन े। 

(छ) खाता सञ् चािन गदाय पारदशियता कायम नगररन े। 

(ज) आपतकािीन योजना र सेर्ा सजचारु योजना तयार नगररन े। 

(3) आकशस्मक कायय तथा वर्पद् व्यर्स्थापन काययमा खचय भनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अर्िम्र्न 
गररनेछ । 

(क) स्थानीय वर्पद् व्यर्स्थापन सभमभत, र्डास्तरीय वर्पद् व्यर्स्थापन सभमभत र आपतकािीन केन्र 
जस्ता आर्श्यक संरचनाको वर्कास तथा वर्पद् व्यर्स्थापन िाखा र्ा इकाई गठन गरी आर्श्यक कमयचारीको 
प्रबन्ध गररनेछ । 
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(ख) आर्श्यक स्रोतसाधनको उपिव्धता सजभनशश् चत गनय प्रचभित कानून बमोशजमको आकशस्मक कोष तथा 
वर्पद् व्यर्स्थापन कोषको व्यर्स्था गररनेछ ।  

(ग) कोष रकमिाई व्यर्शस्थत रुपमा पररचािन गनय आर्श्यक ऐन, भनयम र काययवर्भधहरु तयार गरी िागू 
गररनेछ । 

(घ) सङ्घीय तथा प्रदेिका सम्र्द्ध भनकायहरुसँग आर्श्यक सम्पकय  तथा समन्र्य कायम गररनेछ । 

(ङ) कोष सञ् चािन गनय भनदेशिका तथा काययवर्भधहरु तयार गदाय सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारको मागयदियन 
अनजरुप हजने गरी गररनेछ। 

(च) सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारको सम्र्द्ध भनकायहरुसँग समन्र्य तथा सम्पकय  कायम राखी वर्पद् व्यर्स्थापन 
सम्बन्धी काययिम तजजयमा र सञ् चािन गररनेछ। 

(छ) वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी काययको सूचना तथा तथ्याङ्क आदान प्रदान गररनेछ । 

(4) वर्पद् व्यर्स्थापन कोष सञ् चािन सम्बन्धमा भनम्नानजसार गररनेछ । 

(क) वर्पद् व्यर्स्थापन कोषमा सम्बशन्धत ऐन तथा काययवर्भध अनजसार बजेट माफय त स्र्ीकृत रकम, 

अन्य स्थानीय तहर्ाट प्राप् त रकम, कोषमा जम्मा हजन ेगरी सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारर्ाट प्राप् त रकम, व्यशक्त 
र्ा संस्था आददबाट प्राप् त रकम जम्मा गररनेछ । 

(ख) कोषमा जम्मा हजने गरी प्राप् त र्स्तजगत सहायता तथा सामग्रीहरुको सम्बन्धमा कोष सञ् चािन 
काययवर्भध अनजसार प्रचभित मूल्यमा आम्दानी जनाइनेछ । 

(ग) कोषमा जम्मा िएको रकम तथा सामग्रीहरु वर्पद् पूर्य तयारी, प्रभतकायय तथा पूनयिाि र पजनस्थायपना काययमा 
पररचािन गररनेछ।  

(घ) कोषमा जम्मा िएको रकम तथा सामग्रीहरुको आम्दानी खचय देशखने गरी अद्यार्भधक रुपमा 
अभििेख र वहसार् राशखनछे । 

          (5) वर्पद् व्यर्स्थापनको कायय गदाय सम्बशन्धत ऐन तथा काययवर्भधद्वारा तोवकएको भनम्न काययहरु गररनेछ । 

(क) वर्पद् व्यर्स्थापन सभमभतको भनदेिन तथा समन्र्यमा कायय गररनेछ । 

(ख) प्रिावर्त क्षेत्रको वर्पद् सम्बन्धी सूचना सङ्किन गररनेछ ।  

(ग) वर्पद् व्यर्स्थापन सभमभतको समन्र्यमा स्थानीय तहमा काययरत सरकारी तथा गैरसरकारी भनकाय, नागररक 
समाज र नीशज के्षत्रसँग वर्पद् प्रभतकायय तथा िीघ्र पजनिायिका काययिाई प्रिार्कारी बनाउन समन्र्य र सहकायय 
गररनेछ । 
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(घ) वर्पद् प्रभतकायय तथा पजनिायिका काययिाई पारदिी, शजम्मेर्ारयजक्त र प्रिार्कारी बनाउन तोवकएको 
सूचना व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायय गररनेछ । 

(ङ) वर्पद् व्यर्स्थापन कोषको खाता सञ् चािन भनम्नानजसार गररनेछ । 

(1) कोषको बैंक खाता प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र्ा भनजिे तोकेको अभधकृत र आभथयक प्रिासन 
िाखा प्रमजख र्ा भनजिे तोकेको कमयचारीको संयजक्त दस्तखतर्ाट गररनेछ । 

(2) र्स्तजगत सहायता सामग्रीको भनकासा प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र्ा वर्पद् व्यर्स्थापन िाखा प्रमजख 
र शजन्सी िाखा प्रमजखर्ाट गराइनेछ ।  

(3) सामग्रीको व्यर्शस्थत अभििेख राखी भनकासा गने र्स्तजको मूल्यमा खचय जनाई अभििेख राशखनेछ । 

(4) तोकेको रकमिन्दा र्ढी रकमको ि जक्तानी ददनज पदाय बैंक माफय त गररनेछ । 

(5) कोषिाई विज नहजने व्यर्स्था भमिाई आर्ती कोषको रुपमा सञ् चािन गररनेछ । तोवकएको रकम 
िन्दा कम मौज्दात िएमा सम्पूभतय गदै गइनेछ । 

    (6) वर्पद् व्यर्स्थापन कोषको सञ् चािन भनम्नानजसार गररनेछ । 

(क) कोषको रकम प्रचभित कानूनको अभधनमा रही खचय गररनेछ । 

(ख) कोषमा जम्मा िएको रकम कायायियको भनयभमत प्रिासभनक खचय व्यहोनय, पदाभधकारी तथा कमयचारी 
तिर् ित्ता तथा भ्रमण खचय, चन्दा उपहार ददनिाई उपयोग गररन ेछैन । 

(ग) कोषको िेखा तोवकएको ढाँचामा राखी सार्यजभनक गररनेछ । 

(घ) कोषको आय व्यय खजल्ने गरी र्ावषयक प्रभतरे्दन तयार गरी काययपाभिका माफय त नगर सिामा पेि 
गररनेछ । 

(ङ) आपतकािीन योजनािाई र्ावषयक योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ । 

(च) आपतकािीन योजना र सेर्ा सजचारु योजना तयार गरी िागू गररनेछ।    

(छ) आर्भधक योजना तजजयमा गदाय आपतकािीन योजना समारे्ि गरी र्ावषयक योजना माफय त 
कायायन्र्यनमा ल्याइनेछ, 
(ज) योजना तयारी र कायायन्र्यनमा अन्य स्थानीय तह, प्रदेि तथा सङ्घीय सरकारका भनकायसँग 
आर्श्यक सहकायय  र समन्र्य गररनेछ । 

(झ) वर्पद्का समयमा अत्यार्श्यक सेर्ा सजचारु गनय आर्श्यक स्रोत व्यर्स्था गरी कायय सञ् चािन 
गररनेछ । 
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(7) आकशस्मक कायय तथा वर्पद् व्यर्स्थापन काययमा खचय भनयन्त्रण सम्बन्धमा प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय 
अभधकृत र आभथयक प्रिासन प्रमजखको हजनछे । 

(8) आकशस्मक कायय तथा वर्पद् व्यर्स्थापन काययमा खचय भनयन्त्रण सम्बन्धमा सम्बन्धी काययको अनजगमन 
काययपाभिका र सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 

45.  वर्पद व्यर्स्थापन सम्बन्धी यन्त्र उपकरणको सञ् चािन तथा व्यर्स्थापनः (1) वर्पद व्यर्स्थापन सम्बन्धी यन्त्र 
उपकरणको सञ् चािन तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) वर्पद् व्यर्स्थापनका िाभग सजरक्षा भनकाय तथा सरोकारर्ािासँग समन्र्य गररनेछ । 

(ख) वर्पद् व्यर्स्थापन काययमा प्रयोग हजने र्ारुणयन्त्र, एम्र्जिेन्स िगायतका साधनको उशचत व्यर्स्थापन 
गररनेछ । 

(ग) र्ारुणयन्त्र, एम्र्जिेन्स जस्ता साधनहरुको सञ् चािनमा अन्य स्थानीय तहसँग िागत साझेदारी गररनेछ । 

(2) वर्पद व्यर्स्थापन सम्बन्धी यन्त्र उपकरणको सञ् चािन तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु 
रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) वर्पद् व्यर्स्थापनमा सजरक्षा भनकाय तथा अन्य भनकायसँग आर्श्यक समन्र्य नगररन े। 

(ख) खोज उद्धार काययमा समन्र्य नहजने । 

(ग) र्ारुणयन्त्र, एम्र्जिेन्स तयारी अर्स्थामा नरहने । 

(घ) आर्श्यक साधन उपकरणहरु समन्र्यात्मक ढङ्गर्ाट प्रयोग नगररन े। 

(ङ) एक्िैिे प्रबन्ध गदाय िागत बढी िई वर्पद् व्यर्स्थापन सम्िाव्य नहजने । 

(च) एम्र्जिेन्स जस्ता साधनको दजरुपयोग हजन े। 

(3) वर्पद व्यर्स्थापन सम्बन्धी यन्त्र उपकरणको सञ् चािन तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धमा देहायका उपायहरु 
अर्िम्र्न गररनेछ। 

(क) र्ाढी, पवहरो, आगजनी, िकूम्प, अभतर्िृी, रोग, महामारी जस्ता वर्पद्को खोज, उद्धार र राहत वर्तरण 
काययमा आर्श्यक स्रोत साधन जजटाउनको िाभग स्थानीय रुपमा उपिब्ध हजन सक्ने सङ्घीय तथा प्रदेि सरकार 
मातहतका सजरक्षा भनकायहरुसँग सम्बन्ध स्थावपत गररनेछ । 

(ख) खोज तथा उद्धार काययमा सङ्घीय तथा प्रदेि सरकार मातहतका उपिब्ध सजरक्षा भनकायहरुसँग 
आर्श्यक सहयोग माग गरी तत्काि खोज उद्धार कायय समन्र्यात्मक ढङ्गर्ाट अशघ बढाइनेछ । 

(ग) खोज तथा उद्धार र राहत वर्तरण काययमा आफू मातहतको नगर प्रहरी तथा तथा स्थानीय सङ्घ संस्था, 
समजदाय, नागररक समाज समेतको सहयोग भिई समन्र्यात्मक ढङ्गबाट पररचािन गररनेछ ।  
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(घ) वर्पद् व्यर्स्थापनमा उपयोग िएको मानर्ीय, शजन्सी र नगदी स्रोत साधनको उशचत अभििेख 
राशखनेछ । 

(ङ) वर्पद् व्यर्स्थापन सभमभतिे वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी काययको प्रगभत वर्र्रण सङ्घीय तथा प्रदेि भनकायमा 
पठाइनेछ। 

(च) वर्पद् व्यर्स्थापनमा प्रयोग हजन े र्ारुणयन्त्र, एम्र्जिेन्सको आर्श्यक ममयत सम्िार गरी तयारी 
अर्स्थामा राशखनेछ। 

(छ) वर्पद् काययमा सङ्घीय र प्रदेि सरकार मातहतका भनकाय र स्थानीय संघ संस्था र भनजीक्षेत्रर्ाट 
स्थानीय रुपमा उपिब्ध हजन सक्ने र्ारुणयन्त्र, एम्र्जिेन्स र उपकरण तथा उद्धार सामग्री उपकरणहरुर्ारे 
आर्श्यक जानकारी राशखनेछ।  

(ज) सरै्सँग आर्श्यक समन्र्य कायम गरी वर्पद् व्यर्स्थापन काययमा र्ारुणयन्त्र, एम्र्जिेन्स र उपकरण 
तथा उद्धार सामग्री तथा उपकरणहरु समूशचत उपयोग गने गराउने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(झ) र्ारुणयन्त्र, एम्र्जिेन्स र यन्त्र उपकरण प्रयोगको अभििेख राख् ने व्यर्स्था गररनेछ । 

(4) र्ारुणयन्त्र, एम्र्जिेन्स जस्ता साधनहरु सञ् चािन तथा व्यर्स्थापन भनम्नानजसार गररनेछ । 

(क) यन्त्र उपकरण प्राभप्तमा िागत साझेदारीका िाभग अन्य स्थानीय तहसँग समन्र्य गररनेछ । 

(ख) साधन सञ् चािनमा िागत साझेदारीको काययवर्भध बनाई काययसञ् चािन गररनछे । 

(ग) उपयोग सम्बन्धी आर्श्यक रणनीभत बनाइ िागू गररनेछ। 

(5) वर्पद व्यर्स्थापन सम्बन्धी यन्त्र उपकरणको सञ् चािन तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख 
प्रिासकीय अभधकृत र वर्पद् व्यर्स्थापन सभमभतको हजनछे । 

(6) वर्पद व्यर्स्थापन सम्बन्धी यन्त्र उपकरणको सञ् चािन तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी काययको अनजगमन 
काययपाभिका र सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 

पररच्छेद १6 

सम्पशत्त तथा शजन्सी व्यर्स्थापन सम्बन्धी भनयन्त्रण 

46. सम्पशत्त तथा शजन्सी व्यर्स्थापन सम्बन्धी भनयन्त्रणः (१) सम्पशत्त तथा शजन्सी व्यर्स्थापन सम्बन्धी भनयन्त्रण 
सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) सहायता र्ा हस्तान्तरण िई प्राप् त हजन ेसरै् शजन्सी सामानहरु आम्दानी बाँभधनेछ ।    

(ख) कायायियमा प्राप् त सरै् प्रकारको शजन्सी मािसामान जाँच एर्म ्दाशखिा गरी िगत अद्यार्भधक 
गररनेछ । 
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(ग) शजन्सी सामानको मूल्य खजिाइनेछ । 

(घ) शजन्सी सामानको शे्रस्ता कानूनद्धारा तोवकएको ढाँचामा राशखनेछ ।  

(2) सम्पशत्त तथा शजन्सी व्यर्स्थापन सम्बन्धी भनयन्त्रणमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) सामानको स्पेशिवफकेिन र अर्स्था नजाँशचने । 

(ख) सामानको शजन्सी दाशखिा नगररन ेर प्राप् त सामान आम्दानी नबाँभधने । 

(ग) शजन्सी दाशखिा प्रभतरे्दन तयार नगररने । 

(घ) सहायतािाई आभथयक वर्र्रणमा समारे्ि नगररने । 

(ङ) शजन्सी सामानको मूल्य कायम नगररन ेतथा नखजिाईन े। 

(च) शजन्सी सामानको शे्रस्ता राशखए तापभन तोवकएको ढाँचामा नराशखने ।  

(3) सम्पशत्त तथा शजन्सी व्यर्स्थापन सम्बन्धी भनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) खररद गरेको, र्स्तजगत सहायता र्ा हस्तान्तरण िई प्राप् त िएको शजन्सी सामानिाई सात ददनभित्र 
शजन्सी दाशखिा गररनेछ ।  

(ख) प्राप् त सामान दाशखिा गदाय सामानको स्पेशिवफकेिन र अर्स्था प्रावर्भधकबाट जाँच गनजय पने िए 
जचँाउने र सामानमा कज नै कैवफयत िए सो समेत जनाउन िगाइनेछ ।  

(ग) सामान जाँच गनय कायायियमा प्रावर्भधक कमयचारी निएमा अन्य कायायियसँग सहयोग भिई प्रमाशणत गराई 
शजन्सी दाशखिा गनय पठाइनेछ । 

(घ) शजन्सी मािसामानको दाशखिा र्ा िगत खडा गदाय पररमाण तथा परि मूल्यको साथै सामानको 
स्पेशिवफकेिन, उत्पादक कम्पनी तथा मजिजक, साइज तथा क्षमता, अनजमाभनत आयज, प्राभप्तको स्रोत, राजश्व छजट 
आददको वर्र्रण खजिाई सामानको पवहचानको िाभग कोभडंग सजरक्षा समेतको व्यर्स्था गररनेछ । 

(ङ) िण्डार िाखार्ाट मािसामानहरु भनधायररत ढाँचा र समयमा दाशखिा गरी दाशखिा प्रभतरे्दन तयार गररनेछ 
। 

(च) रै्देशिक सहायताबाट शजन्सी मािसामान र्ा र्स्तजगत सहायता प्राप् त गरेपभछ प्रचभित कानून 
बमोशजम मूल्य, वर्र्रण र िन्सार छजट िए निएको व्यहोरा खजिाई ७ ददनभित्र आम्दानी बाँभधनेछ ।  

(छ) आम्दानी बाँभधएको सरै् र्स्तजगत सहायता कानून बमोशजम आभथयक वर्र्रणमा समारे्ि गरी 
िेखापरीक्षण गराइनेछ।  

(ज) बजेटमा समारे्ि निई वर्िेष पररशस्थभतमा प्राप् त र्स्तजगत र्ा अन्य प्रकारको सहायताको अभििेख 
राखी छज टै्ट वर्र्रण बनाई िेखापरीक्षण समक्ष पेि गररनेछ । 
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(झ) खररद र्ा अन्य वकभसमिे प्राप् त खचय िएर नजाने सम्पशत्तको िगत खररद मूल्य र्ा सम्पशत्त प्राभप्तको 
वर्र्रणमा उल्िेशखत मूल्यको आधारमा राशखनेछ । 

(ञ) कायायियमा मौज्दात रहेको तर कारणर्ि मूल्य खजल्न नसकेको पजरानो मािसामानको हकमा 
प्रचभित कानूनमा तोकेको प्रविया अपनाई प्रचभित बजार मूल्य समेत वर्चार गरी मूल्य कायम गररनेछ ।  

(ट) रै्देशिक सहायता अन्तगयत प्राप् त र्ा हस्तान्तरण िएको सामानको वर्र्रण, प्रचभित कानून, िेखामान र 
िेखा भनदेशिका बमोशजम कूि मूल्य, प्रभत ईकाइ मूल्य र प्राप् त भमभत  र िन्सार छजटको व्यहोरा खजिाई 
सामानको िगत राशखनेछ।  

(ठ) खररद र्ा सहायता अन्तगयत प्राप् त सामान र्ा र्स्तजको मूल्य कायम गदाय प्रचभित सार्यजभनक क्षेत्र िेखामान 
तथा िेखा भनदेशिका बमोशजम सामान र र्स्तज प्राप् त गदाय दातािे खजिाएको मूल्य, सोको िाभग भतरेको िन्सार 
तथा कर रकम, ढजर्ानी तथा वर्मा खचय िगायतको कज ि खचय जोडी िगत कायम गररनेछ ।      

(ड) शजन्सीको शे्रस्ता म.िे.प.को कायायियबाट स्र्ीकृत ढाँचा र िेखा भनदेशिकामा उल्िेख िए बमोशजम एक 
र्षयभित्र खचय िएर जाने (म.िे.प. फा.नं.४०७) र खचय िएर नजाने र्ा खप्ने (म.िे.प.फा.नं.४०८) शजन्सी 
खातामा अिग अिग छजट्याई राशखनेछ।  

(ढ) शजन्सी सामानको िेखा राख् ने प्रयोजनको िाभग माग फाराम (म.िे.प. फा.नं.४०१), खररद आदेि 
(म.िे.प.फा.नं.४०२), दाशखिा प्रभतरे्दन (म.िे.प. फा.नं.४०३), खचय तथा भनकासा फाराम 
(म.िे.प.फा.नं.४०४), हस्तान्तरण फाराम (म.िे.प.फा.नं.४०६), वर्न काडय (म.िे.प.फा.नं.४०९), शजन्सी 
भनरीक्षण फाराम (म.िे.प.फा.नं.४११), ममयत सम्िारको अभििेख खाता (म.िे. प.फा.नं.४१५), शजन्सी 
मौज्दातको र्ावषयक वर्र्रण (म.िे.प.फा.नं.४१३) िगायत म.िे.प.कायायियबाट स्र्ीकृत िएका अन्य फारमहरु 
कारोर्ारको आर्श्यकतानजसार प्रयोगमा ल्याइनेछ ।     

(ण) शजन्सी शे्रस्ता राख्दा स्र्ीकृत िेखा भनदेशिका समेतको पािना गररनेछ ।  

(त) शजन्सी मौज्दातको र्ावषयक वर्र्रण (म.िे.प.फा.नं.४१३) र्ावषयक रुपमा तयार गरी प्रमाशणत गराई राशखनेछ 
। 

(थ)शजन्सी शे्रस्ता राख्न स्र्ीकृत सफ्टरे्यरको प्रयोग गररनेछ ।   

(4) सम्पशत्त तथा शजन्सी व्यर्स्थापन सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र िण्डार िाखा 
प्रमजखको हजनेछ। 

(5) सम्पशत्त तथा शजन्सी व्यर्स्थापन सम्बन्धी काययको अनजगमन सजिासन सभमभतबाट हजनछे । 
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47. शजन्सी सामानको शजम्मेर्ारीः (१) शजन्सी सम्पशत्त र मािसामानको शजम्मा एर्म ्संरक्षण र सम्िार गनय शजम्मेर्ारी 
तोकी उत्तरदावयत्र् बहन गराइनेछ । 

 (2) शजन्सी सामानको शजम्मेर्ारी सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) शजन्सी सम्पशत्त र मािसामानको शजम्मा एर्म ्संरक्षण र सम्िारको शजम्मेर्ारी नतोवकने ।  

(ख) तोवकएको कमयचारीर्ाट शजम्मेर्ारी बहन नगररन े। 

(3) शजन्सी सामानको शजम्मेर्ारी सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) कायायियमा प्राप् त हजन आएको सम्पूणय शजन्सी संरक्षणको प्रबन्ध भमिाउनज शजम्मेर्ार कमयचारीको 
कतयव्य हजनेछ । 

(ख) कायायिय प्रमजखिे आफ्नो रेखदेखमा कायायियको शजन्सी मािसामान र तत ्सम्बन्धी शे्रस्ता राख् न े
र िगत तयार गरी मािसामान शजम्मा भिने शजम्मेर्ारी िण्डार िाखा प्रमजखिाई गराइनेछ । 

(ग) शजन्सीको शजम्मा भिने पद ररक्त िएको अर्स्थामा कायायिय प्रमजखिे शजम्मेर्ारी भिने कमयचारी तोक्नेछ 
। 

(घ) कमयचारीहरुको काययकक्षमा रहेका सामानको पशिका तयार गरी प्रयोगकताय र िण्डार िाखा 
प्रमजखको संयजक्त दस्तखत गराई प्रत्येक काययकक्षमा राख् न ेव्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(4) शजन्सी सामानको प्रमजख शजम्मेर्ारी िण्डार िाखा प्रमजखको हजनछे । 

(5) शजन्सी सामानको शजम्मेर्ारी काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत हजनछे । 

48. शजन्सी भनरीक्षण तथा प्रभतरे्दनः (१) शजन्सी भनरीक्षण तथा प्रभतरे्दन सम्बन्धमा देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ 
। 

(क) प्रत्येक र्षय शजन्सी सामानको भनरीक्षण र्ा िौभतक परीक्षण गराई शजन्सी भनरीक्षण प्रभतरे्दन तयार 
गररनेछ । 

(ख) र्ावषयक शजन्सी भनरीक्षण प्रभतरे्दन उपर आर्श्यक कारर्ाही गररनेछ । 

(ग) शजन्सी सामानको भमनाहा र्ा हस्तान्तरण गदाय तोवकएको कानूनी प्रविया पािना गररनेछ । 

(घ) शजन्सी मौज्दातको र्ावषयक वर्र्रण तयार गररनेछ । 

(2) शजन्सी भनरीक्षण तथा प्रभतरे्दन सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) शजन्सी मािसामानको भनरीक्षण र्ावषयक रुपमा नगराईने ।  

(ख) शजन्सी भनरीक्षण प्रभतरे्दन तयार नगररने ।  

(ग) शजन्सी भनरीक्षण प्रभतरे्दन बमोशजम मािसामानको ममयत सम्िार नगररने । 
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(घ) प्रयोगमा आउन नसक्ने मािमामान भििाम भबिी र्ा हस्तान्तरण आदद नगररन े। 

(ङ) शजन्सी सामान हस्तान्तरण गदाय र्ा हानी नोक्सानी िएका सामान भमनाहा गदाय कानूनिे तोकेको काययवर्भध 
पजरा नगररने। 

(च) शजन्सी मौज्दातको र्ावषयक वर्र्रण तयार नगररन े। 

(छ) सरै् शजन्सी सामानहरु र्ावषयक वर्र्रणमा समारे्ि नगररन े। 

(3) शजन्सी भनरीक्षण तथा प्रभतरे्दन सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे कायायियमा रहेका शजन्सी मािसामानको शस्थभतबारे यवकन गनय हरेक 
र्षय कम्तीमा एकपटक आफै र्ा अन्य कमयचारी र प्रावर्भधकद्वारा भनरीक्षण र िौभतक परीक्षण गराउनेछ ।  

(ख) आभथयक कायायवर्भध तथा वर्त्तीय उत्तरदावयत्र् भनयमार्िी बमोशजम मािसामानको वर्गतको मौज्दात, 

चािू आ.र्.को खररद, हस्तान्तरण तथा र्स्तजगत सहायता माफय त प्राप् त एर्म ्भििाम, भमन्हा, हस्तान्तरण िई 
खचय िएको र मौज्दात बाँकी मािसामानको पररमाण, मूल्य तथा अर्स्था खजिाई तोके बमोशजम शजन्सी भनरीक्षण 
फाराम (म.िे.प.फा.नं.४११) र सोको प्रभतरे्दन तयार गररनेछ। 

(ग) शजन्सी भनरीक्षण प्रभतरे्दन प्राप् त िएपभछ आम्दानी बाँध्न छजट िएको कज नै मािसामान िेवटएमा मूल्य र 
वर्र्रण खजिाई आम्दानी बाँध्न िगाइनेछ । 

(4) शजन्सी भनरीक्षण प्रभतरे्दन उपर भनम्नानजसार कारर्ाही गररनेछ । 

(क) ममयत सम्िार गराउनज पने िनी उल्िेख िएको सामानको सन्दियमा प्रचभित कानून बमोशजम ममयत 
गराई संरक्षण गररनेछ । 

(ख) टजटफज ट तथा बेकम्मा िई पजनः प्रयोग गनय नसवकने, ममयत गनय पाटयप जजाय नपाइने र ममयतमा बढी 
खचय हजने सामानको सम्बन्धमा जाँचबजझ गरी भििाम वर्िी गररनेछ ।  

(ग) आर्श्यकता िन्दा बढी सामान खररद िई र्ा अन्य कारणिे सामान उपयोग हजन नसक्ने र अरु 
कायायियको िाभग उपयोग हजन सक्ने सामान तथा उपकरण अन्य भनकायिाई हस्तान्तरण गररनेछ ।  

(घ) शजन्सी प्रभतरे्दन अनजसार कज नै व्यशक्त र्ा कमयचारीिे शजन्सी सामान वहनाभमना र्ा हानीनोक्सानी 
गरेको देशखएमा यस्तो कायय गनेिाई प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे प्रचभित कानून बमोशजम कारबाही गनय र्ा 
कारर्ाहीको भसफाररस गनेछ । 

(ङ) शजन्सी सामानको संरक्षण गनय कानूनद्धारा तोवकएको भनम्न कारर्ाही गने, 
(1) भििाम गनय ठहर िएको मािसामानको हकमा परि मूल्यको आधारमा प्रचभित ऐन भनयम बमोशजमको 
काययवर्भध अपनाई र तोकेको समयभित्र भििाम भबिी गररनेछ ।  
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(2) शस्थर सम्पशत्तको भििाम वर्िी र्ा िर्न, जग्गा जस्ता सम्पशत्तको हक हस्तान्तरण गदाय अभधकार 
प्राप् त भनकाय र्ा अभधकारीको भनणयय बेगर गररने छैन । 

(3) सामानको हस्तान्तरण गदाय अभधकार प्राप् त अभधकारीर्ाट आर्श्यक भनणयय गराई र प्रविया पजर् याई 
गररनेछ । 

(4) काबू बावहरको पररशस्थभतिे र्ा सजख्खा जती र्ा शखइएर, सडेर हानी नोक्सानी िएको र्ा भििाम बढार्ढ 
हजँदा नउठेको सामान र सफ्टरे्यर आदद प्रावर्भधक प्रभतरे्दनको आधारमा भमनाहाको कारर्ाही गनय 
सवकनेछ। 

(5) शजन्सी मौज्दातको र्ावषयक वर्र्रण भनम्नानजसार तयार गररनेछ ।   

(क) शजन्सी मौज्दातको र्ावषयक वर्र्रण तयार गदाय कज ि मौज्दात बाँकी रहेको सामानको नाम, सामानको 
र्गीकरण, एकाई, पररमाण, दर र जम्मा मूल्य िगायतका वर्र्रण खजिाइनेछ। 

(ख) मौज्दात बाँकी सामान मध्ये सार्जत, ममयत सम्िार गनजयपने, भििाम गनजयपने सामानको िौभतक अर्स्था 
समेत खजिाइनेछ।  

(ग) स्र्ीकृत सफ्टरे्यर प्रणािी समेतको प्रयोग गरी तोवकएको वर्र्रण खजिाई वर्र्रण तयार गररनेछ । 

(6) शजन्सी भनरीक्षण तथा प्रभतरे्दन सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र िण्डार िाखा 
प्रमजखको हजनेछ । 

(7) शजन्सी भनरीक्षण तथा प्रभतरे्दन काययको अनजगमन सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 

49. शजन्सी सामान र्रर्जझारथ गनेः (१) शजन्सी सामान र्रर्जझारथ गने सम्बन्धमा देहायको नीभत अर्िम्र्न गररनेछ 
। 

(क) मािसामान कायायिय प्रयोजनको िाभग शजम्मामा भिंदा बरबजझारथ गने व्यर्स्था गराइनेछ । 

(ख) शजन्सी सामानको दजरूपयोग र्ा मस्यौट िएको िनी िेखापरीक्षणबाट औल्याएको ब्यहोरा उपर 
कारबाही गररनेछ । 

(२) शजन्सी भनरीक्षण तथा प्रभतरे्दन सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) सामान बरबरबजझारथ नगररन े। 

(ख) बरबजझारथ नगरेकोमा कानून बमोशजम कारर्ाही गरी असूि नगररन े। 

(ग) िेखापरीक्षणबाट औल्याइएको ब्यहोरा उपर कारबाही नगररन े। 

(3) शजन्सी भनरीक्षण तथा प्रभतरे्दन सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 



[Type here] 

खण्ड ६) संङ्खख्या ४ स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७९/०३/२५ 
 

68 
 

(क) कज नै पदाभधकारी र्ा कमयचारीिे कामको भसिभसिामा सामान व्यशक्तगत रुपमा र्जझ्दा प्रयोजन 
खजिाई आर्श्यक स्र्ीकृभतको आधारमा मात्र ददइनेछ । 

(ख) सामान बजझ्ने र वफताय भिन ेसम्बन्धमा म.िे.प.फा.नं.२११ समेत प्रयोगमा ल्याइनेछ । 

(ग) पदाभधकारी र्ा कमयचारीिे कायायिय छोड्दा र्ा िामो समय भबदामा रहँदा आफ्नो शजम्मामा रहेको सरकारी 
सामान र्ा कागजात बरबजझारथ गने गराउने व्यर्स्था गररनेछ ।  

(घ) बरर्जझारथ नगने व्यशक्त उपर तिर्ित्ता, भनर्तृ्तिरण र्ा उपदान रोक्का राख् ने िगायतका कारर्ाही 
गरी सामान वफताय गराउने आर्श्यक कायय गररनेछ ।  

(ङ) समयमा बरबजझारथ नगरेको कारणबाट शजन्सी र्ा धनमाि नोक्सानी िएमा िापरर्ाही गनयर्ाट नोक्सानी 
रकम र भबगो रकम प्रचभित कानून बमोशजम सम्बशन्धत व्यशक्तबाट असजि गररनेछ । 

(च) िेखापरीक्षण र्ा भनरीक्षण र्ा जाँचर्जझ हजँदा सामान मस्यौट र्ा दजरुपयोग िएको देशखन आएमा 
प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे मस्यौट र्ा दजरुपयोग गने उपर प्रचभित कानून बमोशजम कारबाही गनेछ । 

(छ) कारर्ाही गनय नभमल्ने पदाभधकारीको हकमा कानून बमोशजम अभधकार प्राप् त पदाभधकारी र्ा भनकाय 
समक्ष पेि गनय र्ा कारर्ाही चिाउन िेखी पठाउनछे ।  

(ज) शजन्सी सामानको मस्यौट िएको िनी म.िे.प.कायायियर्ाट कारर्ाहीको िाभग िेखी आएकोमा 
सम्बशन्धत अभधकारीिे कारर्ाही नगरे शजम्मेर्ार अभधकारीिाई भनयम बमोशजम कारर्ाही हजन सक्नेछ । 

(4) शजन्सी भनरीक्षण तथा प्रभतरे्दन सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र िण्डार िाखा 
प्रमजखको हजनेछ । 

(5) शजन्सी भनरीक्षण तथा प्रभतरे्दन काययको अनजगमन सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 

50. सम्पशत्त तथा घरजग्गाको संरक्षणः (१)  सम्पशत्त तथा घरजग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा देहायको नीभत अर्िम्र्न 
गररनेछ । 

(क) नगरपाभिकाको नाममा रहेको िर्न, जग्गा, सम्पदा आददको िगत खडा गरी स्र्ाभमत्र् प्राभप्त 
गररनेछ । 

(ख) शस्थर सम्पशत्तको िगत राख्दा मूल्य तथा वर्र्रण समेत खजिाई राशखनेछ । 

(2) सम्पशत्त तथा घरजग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) कायायियिे आफ्नो घर जग्गाको िगत अद्यार्भधक नराख् न ेएर्म ्िगतमा रहेका घर जग्गाको 
स्र्ाभमत्र् प्राप् त नगने। 



[Type here] 

खण्ड ६) संङ्खख्या ४ स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७९/०३/२५ 
 

69 
 

(ख) शस्थर सम्पशत्तको वर्मा गररएकोमा अभििेख नराशखन ेर सम्पशत्तको िगतमा तोवकएको वर्र्रण र 
मूल्य नखजिाउने ।    

(3) सम्पशत्त तथा घरजग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) आफ्नो स्र्ाभमत्र्मा रहेको घर जग्गाको िगत अद्यार्भधक गरी घरजग्गाको िगत वकतार् 
(म.िे.प.फा.नं. ४१७) को ढाँचामा राशखनेछ ।  

(ख) घरजग्गाको जग्गाधनी पूजाय, घरको नाप नक्सा, भनमायण सम्पन्न प्रभतरे्दन िगायतको वर्र्रण खजिाई 
तोवकए बमोशजम िगत तथा सम्बशन्धत कागजात सजरशक्षत रुपमा राशखनेछ । 

(ग) उपयोग गरेको घर जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूजाय अन्य भनकायको नाममा दताय िएको र्ा रे्दताय रहेको 
िए आफ्नो नाममा ल्याउन प्रचभित कानून र्मोशजम कारर्ाही अशघ बढाइनेछ । 

(घ) एक र्षयिन्दा र्ढी खप्ने सामान तथा भििाम गदाय मूल्य आउने मेशिन, उपकरण, सर्ारी साधन 
िगायतको सम्पशत्तको िाभग शस्थर सम्पशत्त मूल्याङ्कन फाराम (म.िे.प.फा.नं.४१८) मा सम्पशत्तको िागत मूल्य, 

ह्रास खचय र ममयत सम्िार खचय आदद खजिाई िगत राशखनेछ  ।  

(ङ) सम्पशत्तको वर्मा गरेको िए वर्मा रकम, वर्मा गनय कम्पनी, समारे्ि दावयत्र्, वर्मा अर्भध, नवर्करण खचय, 
वर्मा गनय स्र्ीकृत ददने पदाभधकारी आदद वर्र्रण खजिाई अभििेख राशखनेछ ।  

(च) नेपाि सार्यजभनक क्षेत्र िेखामानिे सम्पशत्तहरुको वर्र्रण ऐभतहाभसक र्ा मूल्यावङ्कत िागतमा राखी 
अभतररक्त खजिासा गनय प्रोत्साहन गरेकोिे सो अनजरुप थप वर्र्रण राख्न सवकनेछ । 

(छ) सम्पशत्तको उपयोग, हस्तान्तरण, वर्िी र्ा अपिेखन भनःसगय खजिाई अभििेख अद्यार्भधक राशखनेछ 
। 

(4) सम्पशत्त तथा घरजग्गाको संरक्षण सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र िण्डार िाखा 
प्रमजखको हजनेछ । 

(5) सम्पशत्त तथा घरजग्गाको संरक्षण काययको अनजगमन आभथयक वर्कास सभमभत र सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 

51. शजन्सी सामान तथा सम्पशत्तको संरक्षणः (१) शजन्सी सामान तथा सम्पशत्तको संरक्षण सम्बन्धमा देहायको नीभत 
अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) शजन्सी सामान र सम्पशत्तको आर्श्यक सजरक्षा व्यर्स्था गरी अनभधकृत व्यशक्तगत प्रयोग र हानी 
नोक्सानी हजनर्ाट रोकी संरक्षणको उशचत व्यर्स्था गररनेछ  । 

(ख) स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, 2074 बमोशजम सार्यजभनक सम्पशत्तको सजरक्षा तथा संरक्षण गररनेछ 
। 
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(2) सम्पशत्त तथा घरजग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) सम्पशत्तको संरक्षण नहजँदा वहनाभमना हजन ेर सरकारी बाहेक अन्य काममा प्रयोग हजन े। 

(ख) हानी नोक्सानी िए तापभन क्षभत रकम असजि नगररन े । 

(ग) सार्यजभनक सम्पशत्तको सजरक्षा तथा संरक्षणको प्रबन्ध नगररन े। 

(3) सम्पशत्त तथा घरजग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) कायायियको घरजग्गा, मेशिन उपकरण, फभनयचर िगायतका सरै् शजन्सी तथा सम्पशत्तको हानी 
नोक्सानी तथा दजरुपयोग हजनर्ाट रोक्न आर्श्यक िौभतक सजरक्षा र संरक्षणको व्यर्स्था भमिाइनेछ ।  

(ख) शजन्सी सामान तथा सम्पशत्त सजरशक्षत रुपमा राख्न उपयजक्त िण्डारणको व्यर्स्था भमिाइनेछ ।  

(ग) आफनो िर्न तथा जग्गाको क्षेत्रको साँध भसमाना अन्य व्यशक्त र समूहर्ाट अनभधकृत प्रयोग र्ा कब्जा 
र अभतिमण हजनर्ाट जोगाउन सीमा पखायि, तारर्ार आददको व्यर्स्था गरी भसमाङ्कन गनय र सजरक्षा प्रबन्ध 
गररनेछ । 

(घ) पजराना ित्केका िर्न, सीमा पखायि, तारर्ार आददको ममयत सम्िार गरी उशचत संरक्षणको व्यर्स्था 
गररनेछ । 

(ङ) कज नै व्यशक्तिे स्र्ीकृभत भबना सम्पशत्त अनभधकृत प्रयोग गरेमा र्ा कब्जा र्ा अभतिमण गरेमा सामान वफताय 
भिन र्ा आफ्नो भनयन्त्रणमा भिन आर्श्यक कारर्ाही गररनेछ । 

(च) शजन्सी सामान र्ा सम्पशत्तको क्षभत र नोक्सानी हजन गएमा प्रचभित कानून बमोशजम असजिीको 
कारर्ाही गररनेछ । 

(छ) सम्पशत्तको रेखदेख तथा सजरक्षाको प्रबन्ध गरी आर्श्यक ममयत सम्िार तथा संरक्षणको व्यर्स्था 
गररनेछ । 

(ज) सम्पशत्तको संरक्षण र्ा ममयत गनयको िाभग प्रत्येक र्षय गरेको भनमायण कायय र खचयको वर्र्रण 
अद्यार्भधक रुपमा राशखनछे। 

(झ) आफ्नो नाउँमा रहेको अचि सम्पशत्त नपेाि सरकारको स्र्ीकृभत नभिई बेचवर्खन गने र्ा 
हस्तान्तरण गररन ेछैन । 

(4) आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भनम्न सम्पशत्त रहेको स्थान, क्षेत्रफि, िागत, प्राभप्तको स्रोत, ममयत सम्िार र्ा शजणोद्वार 
िगायतका आर्श्यक वर्स्ततृ वर्र्रण खजिाई अद्यार्भधक अभििेख राशखनेछ । 

(क) सरकारी, सामजदावयक तथा सार्यजभनक सम्पशत्त,  
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(ख) आफ्नो कोषर्ाट बनेको र्ा खररद गरेको र्ा नेपाि सरकार र्ा प्रदेि सरकार र्ा कज नै संस्था र्ा 
व्यशक्तर्ाट प्राप् त िएको सम्पशत्त,  

(ग)ढि, नािा, पजि पोखरी, धाभमयकस्थि, पाटी पौर्ा, धारा, इनार, गौचर, सडक, र्ाटो, जस्ता सम्पशत्त,  

(घ) आफ्नो स्र्ाभमत्र्मा रहेको िर्न जग्गा, पाकय , उद्यान, चौतारो, बगैचा, र्सपाकय  जस्ता संरचना, 
(ङ) राविय भनकज ि, र्न्यजन्तज, आरक्ष, सीमसार क्षेत्र, अन्य बन, 
(च) प्राकृभतक सम्पदा । 

(5) शजन्सी सामान तथा सम्पशत्तको संरक्षणको प्रमजख शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र िण्डार िाखा 
प्रमजखको हजनेछ । 

(6) शजन्सी सामान तथा सम्पशत्तको संरक्षण काययको अनजगमन सजिासन सभमभतबाट हजनछे । 

पररच्छेद १7 

धरौटी कारोर्ार तथा कोष सञ्चािन को वर्र्रण 

52. धरौटी कारोर्ारः (१) धरौटी कारोर्ार  सम्बन्धमा देहायको नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) धरौटीको खाता खोिी सञ् चािन गनय कायय कानून बमोशजम मात्र गररनेछ । 

(ख) कानून बमोशजम धरौटीको िेखा राख् ने तथा िेखापरीक्षण गराउने शजम्मेर्ारी र्हन गररनेछ । 

(ग) धरौटी रकम आम्दानी बाँध्ने तथा िेखा राख् ने कायय गदाय तोवकए बमोशजमको काययवर्भधहरु पािना गररनेछ 
। 

(घ) धरौटी कारोर्ारको खचय िेख्न ेकायय तोवकए बमोशजम गररनेछ । 

(ङ) धरौटी रकम तोवकएको अर्स्थामा जफत र राजश्वमा दाशखिा गररनेछ । 

(च) धरौटी वहसार् भिडान तथा भमिान भनयभमत रुपमा गररनेछ । 

(2) धरौटी कारोर्ार सम्बन्धमा  देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) धरौटी खाता सरकारी कारोर्ार गनय तोवकएको बैंकमा नखोभिने । 

(ख) धरौटी खाताको सञ् चािन तोवकएको व्यशक्तर्ाट नगररन े। 

(ग) कानून बमोशजम धरौटी प्राप् त नगररन े । 

(घ) धरौटीको िेखा राख् ने तथा िेखापरीक्षण गराउने शजम्मेर्ारीको पािना नगररन े। 

(ङ) धरौटी रकम तोवकए बमोशजम आम्दानी नबाँभधने तथा खातामा नचढाइने । 

(च) धरौटी रकम कायायियिे अन्य प्रयोजनको भनभमत्त खचय गने । 

(छ) जफत गनजयपने धरौटी रकम जफत नगरीने । 



[Type here] 

खण्ड ६) संङ्खख्या ४ स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७९/०३/२५ 
 

72 
 

(ज) जफत गररएको धरौटी रकम राजश्वमा दाशखिा नगने।    

(झ) धरौटी खाताको वहसार् भिडान नगररने । 

(ञ) धरौटीको मास्केर्ारी तथा वर्त्तीय वर्र्रण तयार नगररन ेर्ा समयमा तयार नगररन,े वहसार् भमिान वर्र्रण 
तयार नगररने । 

(3) सम्पशत्त तथा घरजग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) प्राप् त गरेको नगदी धरौटी रकम र्ा जमानत (बैंक ग्यारेण्टी) रकम जम्मा गनय को.िे.भन.का.को 
स्र्ीकृभतमा शजल्िाको सरकारी कारोबार गनय तोवकएको बैंकमा ग-३ समूहको खाता खोभिनेछ । 

(ख) धरौटीको बैंक खाता सञ्चाि प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र्ा भनजिे तोकेको अभधकृत र िेखाको 
कमयचारीको संयजक्त दस्तखतबाट गररनेछ । 

(ग) प्राप् त गरेको नगद र्ाहेकको अन्य प्रकारको धरौटी र्ा जमानत (बैंक ग्यारेण्टी) को कागजात र्ा अन्य 
र्स्तज सजरशक्षत रुपमा राख् न ेव्यर्स्था गररनेछ । 

(4) प्रचभित कानून बमोशजम देहायको धरौटी रकम मात्र प्राप् त गररनज पदयछ । 

(क) स्थानीय तहिाई बजझाउनज पने कर, दस्तजर आदद रकम बजझ्न र्ा राजश्व  बजझाउनज पने रकम वकटान 
निएको अर्स्थामा अभग्रम बजशझभिने रकम, 

(ख) खररद सम्बन्धी बोिपत्र र्ा भििाममा िाग भिन र्ा सम्झौता गनय तोवकएको धरौटी रकम, 

(ग) ठेक्का रकम ि जक्तानी गदाय भनयमानजसार कट्टी गनजयपने रकम, 

(घ) कज नै काम गनय अभग्रम धरौटी रकम राख् नजपने ितय तोवकए बमोशजमको रकम, 

(ङ) धरौटी रकम प्राप् त गदाय धरौटीको प्रयोजन, प्रकार, रकम र सेर्ाग्राही, भनमायण ब्यर्सायी र्ा आपूभतय िगायतको 
वर्र्रण खजिाउने व्यर्स्था गररनेछ । 

(च) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे धरौटीको िेखा राख् न ेर िेखापरीक्षण गराउने उत्तरदावयत्र् र्हन 
गनेछ ।  

(छ) आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखिे धरौटी िेखा तोवकएको ढाँचामा राख् ने र राख्न िगाउने शजम्मेर्ारी 
बहन गनेछ । 

(ज) धरौटी कारोर्ारको आन्तररक र अशन्तम िेखापरीक्षण अभनर्ायय रुपमा गराइनेछ । 

(झ) व्यशक्त र्ा संस्थाबाट प्राप् त िएको धरौटी रकमको िौचर र बैंक िौचर तथा स्टेटमेन्टको आधारमा 
गोश्वारा िौचर तयार गरी आम्दानी र्ाँभधनेछ ।  



[Type here] 

खण्ड ६) संङ्खख्या ४ स्थानीय राजपत्र िाग २ भमभत २०७९/०३/२५ 
 

73 
 

(ञ) धरौटी कारोर्ारको िेखा राख्दा प्रचभित िेखा प्रणािी अनजसार तोवकएको म.िे.प.फाराम प्रयोग 
गरी गोश्वारा धरौटी खाता र व्यशक्तगत धरौटी खाता िगायतका आर्श्यक खाताहरु राशखनेछ ।  

(ट) धरौटी खचयको गोश्वारा िौचर बनाइ धरौटीको र्ैंक नगदी वकतार् राख्न ेतथा धरौटी खाता विज नहजने खाताको 
रुपमा सञ् चािन गररनेछ । 

(ठ) आभथयक र्षयको अन्त्यमा बाँकी रहेको धरौटी रकम अको आभथयक र्षयमा शजम्मेर्ारी साररनेछ । 

(5) धरौटी रकम खचय र्ा वफताय ददंदा भनम्न काययवर्भध अपनाइनेछ । 

(क) सम्बशन्धतिे बजझाएको धरौटी रकम (राजश्व दाशखिा नहजन ेर्ा जफत र्ा कट्टा नहजने िएमा) कायय 
सम्पन्न िएपभछ र्ा धरौटी वफताय पाउने म्याद भित्र तोकेको प्रविया पजर् याई वफताय ददइनेछ ।  

(ख) सम्र्शन्धतिे कर च जक्ता गरेको प्रमाणपत्र बजझाएपभछ मात्र धरौटी वफताय गररनेछ ।  

(ग) धरौटी रकम वफताय ददंदा व्यशक्तगत धरौटी खाता र धरौटी बाँकीको वर्र्रणसँग वफताय ददनजपने रकम 
भिडाई वफताय ददइनेछ ।  

(घ) धरौटी रकम वफताय खचय िेख्दा र्ा सदरस्याहा गदाय गोश्वारा िौचर तयार गरी चेक जारी गररनेछ 
। 

(ङ) आभथयक कारोर्ारको िममा प्राप् त धरौटी रकम अन्य कामको िाभग खचय गनय र्ा सापटी ददने कायय 
गररनछैेन । 

(च) कज नै काम गनय र्ा जमानत र्ापत राशखएको धरौटी काम पजरा नगरेको कारणिे कानून बमोशजम 
र्ा करारको ितयनामा बमोशजम जफत गनजयपने अर्स्था िएमा आर्श्यक भनणयय गराई धरौटी रकम जफत गरी 
राजश्व दाशखिा गररनेछ । 

(छ) कायायियिे कज नै राजश्व र्ा कर भनधायरण प्रयोजनको िाभग धरौटी रकम प्राप् त गरेको िए तोवकएको 
काम पजरा र्ा कर भनधायरण िएपभछ कानून र्ा करारको ितय बमोशजम राजश्व दाशखिा गनजयपने रकमको हकमा 
भनणयय गराई राजश्व दाशखिा गररनेछ । 

(ज) धरौटी वहसार्को मास्केर्ारी तयार गनजय अशघ बैंक वहसार्सँग माभसक रुपमा भिडान गररनेछ ।  

(झ) फरक परेको रकम पवहचान र जाँच गरी आर्श्यक वहसार् भमिान गररनेछ ।  

(ञ) धरौटीको वहसार् भिडानको िममा कज नै रकम शे्रस्तामा आम्दानी जभनएको तर बैङ्क जम्मा निएको 
र्ा कम िएको अर्स्थामा आर्श्यक जाचँ तथा छानवर्न गरी मस्यौट र्ा िापरर्ाहीको कारण हजन गएको 
िए सम्बशन्धतिाई कानून बमोशजम कारबाही गररनेछ। 
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(ट) धरौटी वहसार्को मास्केर्ारी मवहना ि जक्तान िएको भमभतिे सात ददनभित्र र धरौटीको र्ावषयक आभथयक 
वर्र्रण आभथयक र्षय समाप्त िएको पैभतंस ददनभित्र तयार गरी को.िे.भन.का. मा पठाइनेछ  ।  

(6) धरौटी कारोर्ार सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखको हजनछे । 

(7) धरौटी कारोर्ार सम्बन्धी काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 

53. वर्िेष कोषहरुको सञ् चािनः (१) वर्िेष कोषहरुको सञ् चािन सम्बन्धमा देहायको नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 
(क) स्थानीय वर्वर्ध कोष, वर्िाज्य कोष, आकशस्मक कोष र वर्पद् व्यर्स्थापन कोष जस्ता कोषको 
सञ् चािन तत ्तत ्कोष सञ् चािन भनदेशिका बमोशजम गररनेछ । 

(ख) स्थानीय वर्वर्ध कोष, वर्िाज्य कोष, आकशस्मक कोष र वर्पद् व्यर्स्थापन कोष जस्ता कोषको 
खाता सञ् चािन तोवकए बमोशजम गररनेछ । 

(ग) कोषहरुर्ाट खचय िेख्न ेकायय कानूनमा तोवकए बमोशजम गररनेछ । 

(2) वर्िेष कोषहरुको सञ् चािन सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) कोषहरुको सञ् चािन गदाय तत ्तत ्भनदेशिकाका प्रार्धान उल्िङ्घन हजन े। 

(ख) कोषहरुको सञ् चािन तोवकए बमोशजम नगररन े। 

(ग) कोषबाट खचय िेख्न ेकायय कानूनमा तोवकए बमोशजम नगररन े। 

(घ) कोषको उद्देश्य वर्पररत अन्य प्रयोजनमा खचय हजने । 

(3) वर्िेष कोषहरुको सञ् चािन सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) आन्तररक आय, सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारर्ाट प्राप् त हजन ेअनजदान, प्राप् त ऋण रकम, जनसहिाभगता 
िगायतका रकम स्थानीय सशञ् चत कोषमा जम्मा गररनेछ।  

(ख) आकशस्मक काययको िाभग खचय जजटाउन आकशस्मक कोष सञ् चािन गररनेछ । 

(ग) प्रचभित कानून बमोशजम प्रदेि सरकारसँग र्ाँडफाँट हजन ेकर रकम र्ाँडफाँट गनजयअशघ वर्िाज्य कोषमा 
जम्मा गररनेछ।  

(घ) वर्िाज्य कोषमा जम्मा िएको रकम मध्ये कानून बमोशजम स्थानीय तहिे प्राप् त गने रकम स्थानीय 
सशञ् चत कोषमा राखी प्रदेि सरकारिाई उपिब्ध गराउनज पने रकम भनयभमत रुपमा प्रदेि सशञ् चत कोषमा 
जम्मा गररनेछ । 

(ङ) स्थानीय वर्वर्ध कोष, वर्िाज्य कोष, आकशस्मक कोष र वर्पद् व्यर्स्थापन कोषको िाभग सरकारी कारोर्ार 
गनय बैंकमा िमिः ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ समूहको खाता खोभिनेछ । 
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(च) कोषहरुको सञ् चािन सम्बशन्धत भनकायको स्र्ीकृभतमा मात्र गरी कारोर्ार बैंकमाफय त मात्र 
गररनेछ। 

(छ) कोष खातार्ाट खचय िेख्दा कानून बमोशजम रीत पजर् याई अशख्तयार प्राप् त अभधकारीको स्र्ीकृभतमा 
खचय िेशखनछे । 

(ज) खचय िेख्दा वर्ि िरपाई सवहत गोश्वारा िौचर उठाइ स्र्ीकृत गराउने र कोषको िेखा तोवकएको 
म.िे.प.फा.नं.को ढाँचामा राशखनेछ । 

(झ) कोषमा आभथयक र्षयको अन्त्यमा विज हजने रकम बाहेक बाँकी रहेको रकम अको आभथयक र्षयमा 
शजम्मेर्ारी साररनछे।  

(ञ) कोषको आयब्यय वर्र्रण तयार गरी िेखापरीक्षण गराइनेछ । 

(ट) कोषको उदे्दश्य वर्पररत खचय गनयिाई कानून बमोशजम कारबाही गररनेछ । 

(4) वर्िेष कोषहरुको सञ् चािन सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखको हजनेछ । 

(5) वर्िेष कोषहरुको सञ् चािन सम्बन्धी काययको  अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र सजिासन सभमभतबाट 
हजनेछ । 

पररच्छेद १8 

िेखाङ्कन तथा िेखा सफ्टरे्यरको सञ् चािन र वर्त्तीय प्रभतरे्दन सम्बन्धी भनयन्त्रण 

54. वर्भनयोजन, राजश्व र धरौटी कारोर्ारको िेखाः (१) वर्भनयोजन, राजश्व र धरौटी कारोर्ारको िेखा सम्बन्धमा 
देहायको नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) महािेखा भनयन्त्रक कायायियबाट स्र्ीकृत ढाँचा बमोशजम िेखापािन गने गराइनेछ । 

(ख) नेपाि सार्यजभनक क्षेत्र िेखामानमा उल्िेशखत वर्र्रणहरुको तयारी तथा खजिासा गररनेछ । 

(ग) िेखा राख्दा एकीकृत आभथयक सङ्केत तथा र्गीकरण र ब्याख्याको अनजिरण गररनेछ । 

(2) वर्भनयोजन, राजश्व र धरौटी कारोर्ारको िेखा सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) िेखापािन गनय काययमा महािेखा भनयन्त्रक कायायियबाट स्र्ीकृत ढाँचा प्रयोग नगररने । 

(ख) नेपाि सार्यजभनक क्षेत्र िेखामान अनजरुप आर्श्यक सूचना तथा वर्र्रण नराशखन े। 

(ग) िेखा राख्दा एकीकृत आभथयक सङ्केत तथा र्गीकरण र ब्याख्याको अनजिरण नगररन े। 

(घ) िेखापािन गने शजम्मेर्ारी पदाभधकारीर्ाट बहन नगररन े। 

(3) वर्भनयोजन, राजश्व र धरौटी कारोर्ारको िेखा सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 
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(क) िेखा राख्दा महािेखा भनयन्त्रक कायायियर्ाट स्र्ीकृत नेपाि सार्यजभनक क्षेत्र िेखामान, प्रचभित 
िेखा भनदेशिका िगायतमा उल्िेशखत िेखा नीभत, भसद्धान्त र काययवर्भधको पािना गररनेछ । 

(ख) िेखा प्रणािीिाई सूचना प्रवर्भधमा आधाररत र्नाउन नेपाि सरकारिे स्र्ीकृत गरेको प्रणािी 
अर्िम्र्न गररनेछ । 

(ग) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र शजम्मेर्ार व्यशक्तिे प्रचभित कानूनिे तोके बमोशजमको रीत पजर् याई िेखा 
राख् न ेव्यर्स्था भमिाइनेछ। 

(घ) आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखिे कायायिय र्ा अन्तगयतका इकाईको िेखा तोवकएको ढाँचामा राखी 
अद्यार्भधक िए निएको स्र्यम ्र्ा अन्य कमयचारी माफय त भनयभमत रुपमा जाँच र भनरीक्षण गररनेछ ।  

(ङ) भनरीक्षणको िममा िेखापािन गनजयपने कमयचारीिे िेखा नराखेको कारण हानीनोक्सानी िएको देशखएमा 
सम्बशन्धत नोक्सानी रकम असूि गनय व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(च) आभथयक कारोर्ार गदाय गोश्वारा िौचर, नगदी रभसद, माग फाराम, खररद आदेि, ि जक्तानीको रभसद र 
िरपाई जस्ता म.िे.प. फारामहरु प्रयोगमा ल्याइनेछ । 

(छ) बजेट खचय वहसार् राख् ने प्रयोजनको िाभग बजेट खाता (म.िे.प.फा.नं. २०८), बैंक नगदी वकतार् 
(म.िे.प.फा.नं. २०९), समूहगत र व्यशक्तगत सहायक खाता (म.िे.प.फा.नं. २०८), अशख्तयारी खाता 
(म.िे.प.फा.नं. ३०२), बजेट रोक्का फज कज र्ा खाता (म.िे.प.फा.नं. ३०६), रकमान्तर स्रोतान्तर खाता 
(म.िे.प.फा.नं. ३०७), सोधिनाय खाता (म.िे.प.फा.नं. ३०८), ठेक्कागत अभििेख खाता (म.िे.प.फा.नं. 
५०६), जस्ता आर्श्यक सरै् खाताहरु प्रयोगमा ल्याइनेछ ।  

(ज) राजश्व, स्थानीय सशञ् चत कोष तथा अन्य कोष, अनजदान प्राभप्त, धरौटी र शजन्सी तफय का आर्श्यक 
िेखा तोवकएको म.िे.प. फारामहरुका ढाँचामा राशखनेछ । 

(झ) प्राप् त ऋणको वहसार् तोवकएको ढाँचामा राख् ने व्यर्स्था गररनेछ । 

(ञ) नेपाि सरकारर्ाट नगदमा आधाररत नेपाि सार्यजभनक क्षेत्र िेखामान अनजरुप आर्श्यक वर्र्रणहरु 
तयार गररनेछ।  

(ट) िेखामान अनजरुप तेश्रो पक्षर्ाट िएको ि जक्तानी, सम्पशत्त तथा दावयत्र्, भिनजददनज पने वहसार् आदद जस्ता थप 
कारोर्ारको अभििेख राशखनेछ ।  

(ठ) वर्भनयोजन, राजश्व र धरौटीको िेखा राख्दा नेपाि सरकारद्वारा स्र्ीकृत एकीकृत आभथयक सङ्केत तथा 
र्गीकरण र ब्याख्या अनजरुपको खाता सूची कोडहरुसँग सामियता हजन ेगरी आभथयक सङ्केत तथा र्गीकरणहरु 
खजिाई िेखा राख् ने व्यर्स्था गररनेछ । 
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(4) वर्भनयोजन, राजश्व र धरौटी कारोर्ारको िेखा भनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी आभथयक प्रिासन िाखा 
प्रमजखको हजनेछ। 

(5) वर्भनयोजन, राजश्व र धरौटी कारोर्ारको िेखा भनयन्त्रण सम्बन्धी काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत, 
िेखा सभमभत र सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 

55. रै्देशिक सहायतामा सञ्चाभित आयोजना र काययिमको िेखाः (१) रै्देशिक सहायतामा सञ्चाभित आयोजना र 
काययिमको िेखा सम्बन्धमा देहायको नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) बैदेशिक सहायतातफय  खचय गरेको रकमको तोवकएको ढाँचामा आयोजना िेखा (सहायक खाताहरु) 
राशखनेछ ।  

(ख) आयोजना र काययिमहरुको सम्झौताको ितय बमोशजम आयोजना िेखा तथा प्रभतरे्दन तयार 
गररनेछ । 

(2) रै्देशिक सहायतामा सञ्चाभित आयोजना र काययिमको िेखा सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने 
देशखन्छ । 

(क) बैदेशिक सहायताको खचयमा तोवकएका आयोजना िेखाका सहायक खाता तथा वर्र्रण नराशखन े
।  

(ख) िोधिनाय हजने गरी िएको खचयको सोधिनाय समयमा माग नगने । 

(ग) आयोजना वहसार्को प्रभतर्ेदन तोवकएको ढाँचामा तयार नगररने । 

(घ) प्रभतरे्दनहरु समयमा तयार नगररने । 

(3) रै्देशिक सहायतामा सञ्चाभित आयोजना र काययिमको िेखा सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अर्िम्र्न 
गररनेछ । 

(क) रै्देशिक अनजदान र ऋण सहायतामा सञ्चाभित आयोजना र काययिमहरुको िेखा राख्दा 
आयोजनासँग सम्बशन्धत प्रमजख खाता र सहायक खाताहरु राशखनेछ ।  

(ख) सोधिनाय वहसार्, र्स्तजगत सहायता, सीधै ि जक्तानी, टनयकी, प्रावर्भधक सहायताको वहसाब राख् न े र 
वर्र्रण पेि गने कज रा िेखा भनदेशिका अनजसार भमिाइनेछ । 

(ग) िोधिनाय हजनेगरी िएको खचयको रकम सम्झौता अनजसार समयमा नै िोधिनाय माग गरी सोको िेखा 
अद्यार्भधक गने । 

(घ) बैदेशिक सहायतामा सञ्चाभित आयोजना र काययिमको िाभग तयार गनजयपने िेखा वर्र्रणहरु 
तोकेको ढाँचामा तयार गरी पठाइने छ।  
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(ङ) आयोजना वहसार् तयार गदाय िेखा भनदेशिकामा उल्िेख िएका भनम्न वहसार् मध्ये उपयजक्त प्रकारको 
प्रभतरे्दन तयार गररनेछ  

(1) पूणय वर्र्रण प्रविया,  

(2) खचयको वर्र्रण प्रविया,  

(3) आयोजना व्यर्स्थापन प्रभतरे्दन, वर्त्तीय व्यर्स्थापन प्रविया,  

(4) काययसम्पादनमा आधाररत सोधिनाय प्रविया । 

(4) रै्देशिक सहायतामा सञ्चाभित आयोजना र काययिमको िेखा भनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी आभथयक 
प्रिासन िाखा प्रमजखको हजनेछ । 

(5) रै्देशिक सहायतामा सञ्चाभित आयोजना र काययिमको िेखा सम्बन्धी काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय 
अभधकृत र सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 

56. वर्त्तीय प्रभतरे्दनः (१) वर्त्तीय प्रभतरे्दन पेि गने सम्बन्धमा देहायको नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 
(क) माभसक वर्त्तीय वर्र्रण तोकेको समयभित्र को.िे.भन.का. समक्ष पेि गररनेछ । 

(ख) आय व्यय वर्र्रण, बजेट खचयको तै्रमाभसक प्रगभत वर्र्रण र सशञ् चत कोषको वर्र्रण तोवकएको 
अर्भध भित्र तयार गरी पेि गररनेछ । 

(ग) आभथयक र्षय समाप्त िएपभछ तोवकएको र्ावषयक वर्त्तीय वर्र्रणहरु तयार गरी सम्बशन्धत भनकायमा पेि 
गररनेछ । 

(2) वर्त्तीय प्रभतरे्दन पेि गने सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) माभसक रुपमा वर्त्तीय वर्र्रणहरु तयार नगररन े। 

(ख) माभसक वर्त्तीय वर्र्रणहरु समयमा सम्बशन्धत समक्ष पेि नगररने । 

(ग) र्ावषयक रुपमा पेि गनजयपने वर्त्तीय वर्र्रणहरु तयार गरी सम्बशन्धत भनकायमा पेि नगररने । 

(3) वर्त्तीय प्रभतरे्दन पेि गने सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) भनम्न वर्त्तीय वर्र्रणहरु माभसक रुपमा तयार गरी तोवकएको समयभित्र को.िे.भन.का.मा पठाइनेछ । 

(1) खचयको फाँटर्ारी (म.िे.प.फा.नं.२१०), फर्छ्यौट गनय बाँकी पेश्कीको मास्केर्ारी 
(म.िे.प.फा.नं.२११) र बैङ्क वहसार् भमिान वर्र्रण (म.िे.प. फा.नं.२१२) 

(2) राजश्व आम्दानीको माभसक फाँटर्ारी (म.िे.प.फा.नं. ११०)  

(3) राजश्वको बैङ्क वहसाब भमिान वर्र्रण (म.िे.प.फा.नं. १०९) 

(4) धरौटीको वर्त्तीय वर्र्रण (म.िे.प.फा.नं. ६०७)  
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(5) कोष अर्स्थाको माभसक वर्र्रण (म.िे.प. फा.नं. ११५) 

(6) प्राप् त रकमको मास्केर्ारी )म.िे.प.फा.नं. २२२( 

(ख) आयव्ययको वर्र्रण प्रत्येक मवहनाको ७ गतेभित्र सार्यजभनक गररनेछ । 

(ग) बजेट खचयको तै्रमाभसक वर्र्रण तयार गररनेछ र प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे तै्रमाभसक अर्भध समाप्त 
िएको १५ ददनभित्र नगरपाभिकाको रै्ठकमा पेि गररनेछ । 

(घ) स्थानीय सशञ् चत कोषको आयव्ययको तै्रमाभसक िीषयकगत वर्र्रण तयार गरी सङ्घीय अथय मन्त्रािय, 

प्रदेि अथय मन्त्रािय तथा राविय प्राकृभतक स्रोत तथा वर्त्त आयोगमा पठाइनेछ । 

(ङ) प्रत्येक आभथयक र्षय समाप्त िएपभछ प्रचभित कानून बमोशजम देहायका र्ावषयक वर्त्तीय वर्र्रण तयार गरी 
सम्बशन्धत को.िे.भन.का. र म.िे.प. कायायिय िगायतका सरै् सम्बशन्धत भनकायमा पेि गररनेछ । 

(1) वर्भनयोजन खचयको वर्त्तीय वर्र्रण 

(2) राजश्व आम्दानीको आभथयक वर्र्रण 

(3) धरौटीको र्ावषयक आभथयक वर्र्रण  

(4) सशञ् चत कोष तथा वर्भिन्न स्थानीय कोषहरुको आभथयक वर्र्रण 

(5) शजन्सी मौज्दातको र्ावषयक वर्र्रण  

(6) प्रभतर्द्धताको र्ावषयक वर्र्रण 

(7) ि जक्तानी ददन बाँकीको कच्चार्ारी 
(च) वर्त्तीय प्रभतरे्दन तयार गनय तोवकएको सफ्टरे्यर प्रयोग गररनेछ । 

(४) वर्त्तीय प्रभतरे्दन पेि गनय सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखको हजनछे । 

(५) वर्त्तीय प्रभतरे्दन पेि गनय सम्बन्धी काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत, िेखा सभमभत र सजिासन 
सभमभतबाट हजनेछ । 

57. िेखा एकीकरणः (१) िेखा एकीकरणको िाभग एकीकृत वर्त्तीय वर्र्रण तयार गरी पेि गररनेछ । 

(२) िेखा एकीकरण सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) एकीकृत वर्त्तीय वर्र्रण तोकेको ढाँचा र समयमा तयार नगररने । 

(ख) एकीकृत वर्त्तीय वर्र्रणमा सरै् कारोर्ार समारे्ि नगररन े। 

(३)  िेखा एकीकरण सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) वर्भनयोजन, राजश्व, धरौटी िगायत सबै कारोर्ारको प्रभतरे्दन समयमा प्राप् त गनय व्यर्स्था भमिाइनेछ 
।  
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(ख) कायायिय र मातहतका भनकायको सबै कारोर्ार समारे्ि गरी वर्भनयोजन, राजश्व, धरौटी िगायतको 
एकीकृत वर्त्तीय वर्र्रण तयार गररनेछ ।  

(ग) वर्भनयोजन, राजश्व, धरौटी िगायतको वर्त्तीय वर्र्रण महािेखा भनयन्त्रक कायायिय तथा नगर सिामा पेि 
गररनेछ । 

(घ) वर्भनयोजन, राजश्व, धरौटी िगायत सबै कारोर्ारको िेखा एकीकरण गनय स्थानीय सशञ् चत कोष 
व्यर्स्थापन प्रणािी (SUTRA) प्रयोगमा ल्याइनेछ । 

(४) िेखा एकीकरण सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखको हजनछे । 

(५) िेखा एकीकरण सम्बन्धमा काययको  अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत, िेखा सभमभत र सजिासन 
सभमभतबाट हजनेछ । 

58. िेखा सफ्टरे्यर प्रणािीको सञ् चािन तथा सजरक्षाः (१) िेखा सफ्टरे्यर प्रणािीको सञ् चािनको िाभग उशचत 
सजरक्षा प्रबन्ध गररनेछ । 

(२) िेखा सफ्टरे्यर प्रणािीको सञ् चािन तथा सजरक्षा सम्बन्धमा सफ्टरे्यरको डाटा तथा सूचना सजरक्षा प्रबन्ध 
नभमिाइन ेजोशखम रहन सक्ने देशखन्छ ।  

(३) िेखा सफ्टरे्यर प्रणािीको सञ् चािन तथा सजरक्षा सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) सफ्टरे्यर सञ् चािन, भनयमन, समस्या समाधान र सजरक्षाको िाभग आर्श्यक कोठा र सजरक्षाको 
व्यर्स्था गररनेछ ।   

(ख) सफ्टरे्यर सञ् चािनको िाभग आर्श्यक वर्ज्ञ तथा जनिशक्त र ताभिमको व्यर्स्था गररनेछ ।  

(ग) कायायिय र अन्तगयतका भनकायमा सफ्टरे्यर प्रणािी सञ् चािन गनय शजम्मेर्ार व्यशक्त तोक्ने र यस्तो 
व्यशक्तिाई प्रणािीमा दताय हजने व्यर्स्था गररनेछ । 

(घ) प्रयोगकताय कोड भिने र प्रयोगको िग राख् न ेव्यर्स्था गररनेछ ।   

(ङ) प्रत्येक व्यशक्तको िाभग फरक फरक पासर्डय प्रदान गररनेछ ।  

(च) सम्बशन्धत व्यशक्त सरुर्ा िई र्ा वर्िेष कारण परी प्रणािीको सञ् चािन शजम्मेर्ार व्यशक्त बाहेक 
अन्यर्ाट गनजयपने िएमा स्र्ीकृभत भिने ददने व्यर्स्था गररनेछ । 

(४) िेखा सफ्टरे्यर प्रणािीको सञ् चािन तथा सजरक्षा सम्बन्धी प्रमजख शजम्मेर्ारी सूचना प्रवर्भध अभधकृत र 
आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजखको हजनेछ । 

(५) िेखा सफ्टरे्यर प्रणािीको सञ् चािन तथा सजरक्षा सम्बन्धी काययको अनजगमन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत र 
सजिासन सभमभतबाट हजनेछ । 
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पररच्छेद 19 

जनसहिाभगता र सार्यजभनक जर्ाफदेवहता 
59. जनसहिाभगताः (१) नगरपाभिकाको काययमा जनसहिाभगता सजभनश्चत गनय देहायका नीभत अर्िम्बन गररनछे । 

(क) नेपािको संवर्धानिे समानजपाभतक समारे्शिता र सहिाभगतामूिक भसद्धान्तको स्प् ट व्यर्स्था 
गरेकोिे नगरपाभिकािे सोही बमोशजम प्रभतभनभधत्र्को सजभनशश् चत गनेछ ।  

(ख) योजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहिाभगता र स्र्ाभमत्र् सम्बन्धी व्यर्स्था कायम गनय योजनाको छनौट 
काययमा जनसहिाभगता हजने व्यर्स्था भमिाइनेछ ।    

(ग) स्थानीय तहिे योजना तजजयमा तथा कायायन्र्यन गदाय स्थानीय जनता, बजवद्धजीर्ी, वर्षय वर्ज्ञ िगायतका 
सरोकारर्ािाहरुको सहिाभगतामा गराइनेछ । 

(२) नगरपाभिकाको काययमा जनसहिाभगता सजभनश्चत गने सम्बन्धमा देहायका जोशखम रहन सक्नेछन ्। 

(क) समानजपाभतक समारे्शिता र सहिाभगतामूिक भसद्धान्तका आधारमा सहिाभगता नगराईने । 

(ख) कानूनिे व्यर्स्था गरे अनजसार सरोकारर्ािाहरुको सहिाभगता नगराईने । 

(ग) योजना र काययिम कायायन्र्यनमा गदाय ऐनिे भनदेि गरे बमोशजम सरोकारर्ािाहरुको सहिाभगता नगररन े
।  

(घ) सहिाभगता औपचाररकतामा मात्र सीभमत गररने । 

(ङ) योजनाको छनौट गदाय जनताको माग र आर्श्यकता तथा जनसहिाभगताको आधारमा नगररने ।  

(च) योजनाको कायायन्र्यनमा सरोकारर्ािाहरुको सहिाभगता नगराईने ।  

(छ) आयोजनाको सञ् चािन, अनजगमन मजल्याङ् कनमा सरोकारर्ािाहरुिाई सहिाभगता नगराउने । 

(३) नगरपाभिकाको काययमा जनसहिाभगता सजभनश्चत गने सम्बन्धमा देहायका प्रकृया अपनाइनेछ । 

(क) नेपािको संवर्धानिे समानजपाभतक समारे्िी र सहिाभगतामूिक भसद्धान्तको स्प् ट व्यर्स्था गरेकोिे 
स्थानीय तहिे मवहिा, दभित र अल्पसंख्यक समजदायर्ाट समेत प्रभतभनभधत्र्को सजभनशश् चत गररनेछ ।   

(ख) गाउँपाभिका तथा नगरपाभिकािे सरोकारर्ािाहरुको अभधकतम सहिाभगता गराउने नीभत र पद्धभत 
अपनाइनेछ । 

(ग) आयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहिाभगता र स्र्ाभमत्र् सम्बन्धी व्यर्स्था कायम गनयको िाभग आयोजनाको 
छनौट गदाय जनताको माग र आर्श्यकताको आधारमा गररने, आयोजनाको सञ् चािन उपिोक्ता सभमभत माफय त 
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गने व्यर्स्था भमिाइने र आयोजनाको कायायन्र्यन, अनजगमन तथा मजल्याङ्कनमा जनसहिाभगता सजभनशश् चत हजन े
व्यर्स्था भमिाइनेछ ।  

(घ) सरोकारर्ािाहरुको सहिाभगताको सजभनशश् चत गनयको िाभग अभिमजशखकरण गोष्ठी आदद काययिम 
सञ्चािन  गररनेछ । 

(ङ) सहिाभगतािाई ब्यर्हारमा ब्यापक रुपमा िागू गरी अथयपूणय बनाइनेछ । 

(च) आयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहिाभगता र स्र्ाभमत्र् कायम गनयको िाभग आयोजनाको छनौट 
गदाय जनताको माग र आर्श्यकताको आधारमा गररनेछ । 

(छ) आयोजनाको छनौट गदाय स्थानीय जनतासँग माग र आर्श्यकतार्ारे छिफि गरी माग संकिन 
गररनेछ ।  

(ज) योजना तजजयमा र कायायन्र्यन गदाय स्थानीय बजवद्धशजर्ी, वर्षय वर्ज्ञ, अनजिर्ी, पेिावर्द्, सीमान्तकृत तथा 
िोपोन्मजख समजदाय, मवहिा, बािबाभिका, दभित, यजर्ा, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता िएका व्यशक्त, जेष्ठ नागररक 
िगायतका सरोकारर्ािहरुको अभधकतम सहिाभगता गराइनेछ । 

(झ) जनताको आर्श्यकता, जनसहिाभगता, िागत, प्रभतफि, कायायन्र्यन सम्िाव्यता आदद पक्षको वर्चार 
गरी योजनाहरुको प्राथभमकता भनधायरण गरी कायायन्र्यन योग्य उपयजक्त योजना छनौट गररनेछ । 

(ञ) छनौट गररने योजनामा जनसहिाभगता हजन ेकज रा सजभनशश् चत गररनेछ ।  

(4) जनसहिाभगता प्रर्द्धयनको मजख्य शजम्मेर्ारी भनर्ायशचत पदाभधकारी र प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनछे । 

(5) जनसहिाभगता प्रर्द्धयन गने काययको अनजगमन नगर काययपाभिकािे गनेछ । 

60. सार्यजभनक जर्ाफदेवहताः (१)  सार्यजभनक जर्ाफदेवहता प्रर्द्धयन गनय देहायका नीभत अर्िम्र्न गररनेछ ।  

(क) सर्यसाधारण तथा सरोकारर्ािाको सरोकार सम्बोधन गनय सार्यजभनक सजनजर्ाई तथा गजनासो 
व्यर्स्थापन गररनेछ । 

(ख) सार्यजभनक सेर्ा प्रर्ाहिाई पारदिी, उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सामाशजक परीक्षण र 
सार्यजभनक परीक्षण सञ्चािन  गररनेछ। 

 (२) सार्यजभनक जर्ाफदेवहता प्रर्द्धयन गने सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्नेछन ्। 

(क) प्रदान गरेको सेर्ा सम्बन्धमा कानूनिे तोकेबमोशजम सार्यजभनक सजनजर्ाई नगररन े। 

(ख) सेर्ाग्राहीको गजनासाको उशचत व्यर्स्थापन र सम्र्ोधन नगररने । 

(ग) कानून बमोशजम सामाशजक परीक्षण र सार्यजभनक परीक्षण काययिम सञ्चािन  नगररन े। 

(घ) काययिम गरे पभन औपचाररकतामा सीभमत रहन सक्ने । 
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(३)  सार्यजभनक जर्ाफदेवहता प्रर्द्धयन गनय देहायका प्रकृयाहरु अर्िम्बन गररनेछ । 

(क) सामाशजक परीक्षण, सार्यजभनक परीक्षण जस्ता काययिम अभनर्ायय रुपमा गनय गराउन कानून व्यर्स्था 
गररनेछ । 

(ख) कानून बमोशजम सो सम्बन्धी भनदेशियका तजजयमा गनय र प्रयोगमा ल्याई काययिम सञ्चािन  गने 
व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(ग) यस्ता काययिमहरु सञ् चािन गरे पभछ सो सम्बन्धी अभििेख राख् न े र प्रभतरे्दन तयार गनय व्यर्स्था 
भमिाइनेछ ।  

(घ) सामाशजक परीक्षण तथा सार्यजभनक परीक्षणको आर्भधक रुपमा अनजगमन गनय व्यर्स्था भमिाइनेछ 
। 

(ङ) नगरपाभिकाबाट सेर्ाग्राही तथा सरोकारर्ािाको सरोकार सम्र्ोधन गनय कानूनमा तोवकए बमोशजम 
सार्यजभनक सजनजर्ाईको व्यर्स्था गररनेछ । 

(च) कायायियको सेर्ाको गजणस्तर, प्रिार्कारीता र कमयचारीको काम कारर्ाही सम्बन्धमा सेर्ाग्राहीको 
गजनासो सजन्न उजजरी पेवटका, रे्बसाइट र टेभिफोन मध्ये कज नै पभन माध्यमर्ाट गनय सक्ने व्यर्स्था गररनेछ ।  

(छ) गजनासो सजने्न शजम्मेर्ार अभधकारी तोकी गजनासो प्राप् त िएको भमभतिे चौबीस घन्टा भित्र गजनासो 
व्यर्स्थापनका िाभग सजझार् सवहत प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत समक्ष पेि गने व्यर्स्था गररनेछ ।  

(ज) प्राप् त गजनासाहरुको अभििेखाङ्ख कन गने व्यर्स्था भमिाई भनशश् चत समय भित्र कायय टजग्यांउने र्ा 
कारर्ाही गने व्यर्स्था गररनेछ। 

(झ) गजनासो व्यर्स्थापनबारे अनजगमन गने व्यर्स्था समेत भमिाइनेछ । 

(४) सार्यजभनक जर्ाफदेवहता प्रर्द्धयन गने मजख्य शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनछे । 

(५) सार्यजभनक जर्ाफदेवहता प्रर्द्धयन गने काययको अनजगमन नगर काययपाभिकािे गनेछ । 

पररच्छेद २0 

िेखापरीक्षण तथा बेरुजज फर्छ्यौट सम्बन्धी भनयन्त्रण 

61. आन्तररक िेखापरीक्षणः (१)  आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बन्धमा देहायको नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) आभथयक कारोर्ारको आन्तररक िेखापरीक्षण गराइनेछ । 

(ख) कायायियबाट अशन्तम िेखापरीक्षण हजनज अगारै् आन्तररक िेखापरीक्षणबाट भनस्केका बेरुजज 
सम्बन्धमा आर्श्यक कारर्ाही गरी बेरुजज फर्छ्यौट गररनेछ । 

(2) आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 
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(क) आन्तररक िेखापरीक्षणको िाभग आर्श्यक संरचना र जनिशक्तको व्यर्स्था नगररने । 

(ख) सबै भनकाय र कारोर्ारको आन्तररक िेखापरीक्षण नगराउने  । 

(ग) आन्तररक िेखापरीक्षणबाट भनस्केका बेरुजज अशन्तम िेखापरीक्षण अशघ फर्छ्यौट नगररन े। 

(३) आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) आन्तररक िेखापरीक्षणको िाभग आर्श्यक संरचना र जनिशक्तको व्यर्स्था गररनेछ ।  

(ख) आन्तररक िेखापरीक्षकको व्यर्स्था नहजँदासम्म को.िे.भन.का.िाई अनजरोध गरी आन्तररक 
िेखापरीक्षण गने व्यर्स्था भमिाइनेछ। 

(ग) सरै् भनकायको वर्भनयोजन, राजश्व, धरौटी र सञ् चािनमा रहेका सरै् कोषहरुको आयव्ययको आन्तररक 
िेखापरीक्षण भनयभमत रुपमा गराइनेछ ।  

(घ) आन्तररक िेखापरीक्षकर्ाट सम्बशन्धत कानून र्ा भनदेशिकामा तोवकएको वर्भध बमोशजम आभथयक 
कारोर्ारको आन्तररक िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

(ङ) आन्तररक िेखापरीक्षकिाई िेखापरीक्षणको सर्यमान्य भसद्धान्त अनजसार स्र्तन्त्र रुपमा िेखापरीक्षण गरी 
प्रभतरे्दन ददन सक्ने र्ातार्रण भमिाइनेछ । 

(च) आन्तररक िेखापरीक्षण प्रभतरे्दनमा समारे्ि िएका रे्रुजजको िगत राख् ने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(छ) आन्तररक िेखापरीक्षण प्रभतरे्दन अशन्तम िेखापरीक्षकिाई उपिब्ध गराइनेछ ।  

(ज) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे आफू मातहत भनकायको आन्तररक िेखापरीक्षण समयमै िए र्ा 
निएको जाँच गरी आन्तररक िेखापरीक्षण नगराउने उपर कानून बमोशजम कारर्ाहीको िाभग पेि गररनेछ 
। 

(झ) आन्तररक िेखापरीक्षणबाट भनस्केका बेरुजज सम्बन्धमा आर्श्यक कारर्ाही गरी अशन्तम 
िेखापरीक्षण हजनजिन्दा अगारै् फर्छ्यौट गराइनेछ ।  

(ञ) वर्िेष कारण परी अशन्तम िेखापरीक्षण हजनजअशघ बेरुजज फर्छ्यौट गनय नसवकने अर्स्था परेमा 
फर्छ्यौट हजन नसकेको स्प् ट कारण खजिाई अशन्तम िेखापरीक्षक समक्ष जानकारी गराइनेछ । 

(ट) आन्तररक िेखापरीक्षणबाट औलं्याईएका बेरुजजको सम्बन्धमा कानून बमोशजमको म्यादभित्र भनयभमत र्ा 
असूि उपर सम्बन्धी कारर्ाही गरी बेरुजज फर्छ्यौटको िाभग जर्ाफ तथा प्रमाण पेि गररनेछ ।  

(ठ) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे मातहत भनकायको आन्तररक िेखापरीक्षणर्ाट कायम िएको बेरुजज समयमै 
फछयौट नगने शजम्मेर्ार अभधकारीिाई प्रचभित ऐन भनयम बमोशजम कारबाही गनय भसफाररस गररनेछ । 

(4) आन्तररक िेखापरीक्षण गराउने मजख्य शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनछे । 
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(5) नगर प्रमजखिे आन्तररक िेखापरीक्षण काययको अनजगमन गनेछ । 

62. अशन्तम िेखापरीक्षणः (१) अशन्तम िेखापरीक्षण सम्बन्धमा देहायको नीभत अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) िेखापरीक्षणको िाभग िेखापरीक्षकबाट माग िएको आर्श्यक वर्त्तीय वर्र्रण, कागजात र 
प्रभतरे्दनहरु उपिब्ध गराइनेछ । 

(ख) िेखापरीक्षण सम्पन्न गराउन आर्श्यक सहयोग गररनेछ । 

(२) अशन्तम िेखापरीक्षण सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) सरै् आभथयक कारोर्ारको अशन्तम िेखापरीक्षण नगराउने । 

(ख) िेखापरीक्षक समक्ष आर्श्यक वर्त्तीय वर्र्रण, कागजात एर्म ्प्रभतरे्दनहरु उपिब्ध नगराइने । 

(ग) िेखापरीक्षण सम्पन्न गराउन प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतबाट आर्श्यक सहयोग नहजन े। 

(घ) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत िेखापरीक्षणको समयमा र िेखापरीक्षण बैठकमा अनजपशस्थत रहने ।   
. 

(३) अशन्तम िेखापरीक्षण सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) प्रत्येक आभथयक र्षय समाप्त िए पश्चात वर्भनयोजन, राजश्व, धरौटी तथा अन्य कोषको कानून बमोशजम 
महािेखापरीक्षकको कायायियर्ाट खवटएका िेखापरीक्षकबाट अशन्तम िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

(ख) बजेटमा समारे्ि िएका रै्देशिक सहायता अन्तगयत प्राप् त िएको सरै् प्रकारको नगदी सहायता 
रकम वर्त्तीय वर्र्रणमा समारे्ि गरी महािेखापरीक्षकको कायायियर्ाट िेखापरीक्षण गराइनेछ ।  

(ग) र्स्तजगत सहायता प्राप् त िएकोमा मािसामानको मूल्य खजिाई आभथयक वर्र्रणमा सम्बशन्धत कागजात पेि 
गरी िेखापरीक्षण गराइनेछ । 

(घ) आभथयक कारोर्ारसँग सम्बशन्धत िेखा, वर्त्तीय वर्र्रण र कागजात एर्म ्प्रभतरे्दनहरु तयार गरी 
अशन्तम िेखापरीक्षणको िाभग पेि गररनेछ ।  

(ङ) अशन्तम िेखापरीक्षणको िममा उपिब्ध गराउनज पने वर्त्तीय वर्र्रण र प्रभतरे्दनहरु सामान्यतया देहाय 
बमोशजम रहेका छन।् 

(1) वर्भनयोजन, राजश्व, धरौटी, अन्य कोष कारोर्ारको वर्त्तीय वर्र्रणहरु, 

(2) आन्तररक िेखापरीक्षण प्रभतरे्दन, 

(3) खचयको फाँटर्ारी (म.िे.प.फा.नं.२१०), 

(4) र्ैंक नगदी वकतार् र र्ैंक स्टेटमेण्टहरु, 
(5) पेश्कीको मास्केर्ारी (म.िे.प.फा.नं.२११),  

(6) बैंक वहसार् भमिान वर्र्रण (म.िे.प.फा.नं. २१२), 
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(7) ि जक्तानी ददन बाँकीको कच्चार्ारी (म.िे.प. फा.नं.२२१), 

(8) फर्छ्यौट हजन बाँकी बेरुजजको वर्र्रण, 

(9) शजन्सी भनरीक्षण प्रभतरे्दन, 

(च) िेखापरीक्षणको भसिभसिामा माग िएको जजनसजकै प्रश्नको जर्ाफ एर्म ्िेखा, वर्र्रण, कागजात, 

जानकारी उपिब्ध गराउने शजम्मेर्ारी बहन गररनेछ ।  

(छ) तोवकएको म्यादभित्र िेखापरीक्षणको प्रश्नको जर्ाफ र्ा माग िएको वर्र्रण र्ा कागजात पेि गनय 
नसवकने िएमा कारण सवहत म्याद थपको िाभग अनजरोध गरी िेखापरीक्षकद्वारा ददइएको थप समयभित्र पेि 
गररनेछ ।  

(ज) िेखापरीक्षणर्ाट माग िएको िेखा, कागजात र्ा जानकारी पेि गनय नसकेको कारणर्ाट कायम 
िएको बेरुजज र्ा कैवफयत र्ा जररर्ानाप्रभत सम्बशन्धत अभधकृत र्ा कमयचारी नै शजम्मेर्ार हजनछे । 

(झ) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत, आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजख तथा कमयचारी िेखापरीक्षणको अर्भधमा 
आफ्नो काययस्थिमा उपशस्थभत िई िेखापरीक्षण सम्पन्न गनय गराउन आर्श्यक सहयोग गररनेछ ।  

(ञ) िेखापरीक्षणको भसिभसिामा िेखापरीक्षकद्वारा आयोजना हजन ेआरम्ि बैठक तथा बवहगयमन बैठकमा 
अभनर्ायय रुपमा उपशस्थत िई जानकारी ददने र वर्षय स्प् ट पाररनछे ।  

(ट) िेखापरीक्षणको भसिभसिामा िेखापरीक्षण टोिीिे कज नै काययको स्थिगत अर्िोकनको िाभग अनजरोध 
गरेमा सो समेतको प्रबन्ध गररनेछ । 

(4) अशन्तम िेखापरीक्षण गराउने मजख्य शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनछे । 

(5) नगर प्रमजखिे अशन्तम िेखापरीक्षण काययको अनजगमन गनेछ ।  

63. सम्परीक्षण तथा बेरुजज फर्छ्यौटः (१)  सम्परीक्षण तथा बेरुजज फर्छ्यौटको िाभग िेखापरीक्षण हजँदा औलं्याइएको 
बेरुजज नगर सिामा पेि गररनेछ । 

(२)  सम्परीक्षण तथा बेरुजज फर्छ्यौट सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ । 

(क) प्रयायप्त प्रमाणवर्ना सिाबाट बेरुजज फर्छ्यौट हजन े। 

(ख) म.िे.प. बाट बेरुजज फर्छ्यौटको िगत कट्टा नहजन े।  

(ग) सम्बशन्धत कमयचारीिे बेरुजज फर्छ्यौटको कायय नगने । 

(घ) आभथयक कारोर्ारमा संिग्न अभधकारीबाट कानून बमोशजम बेरुजज फर्छ्यौटको शजम्मेर्ारी भनर्ायह 
नहजन े। 

(3) सम्परीक्षण तथा बेरुजज फर्छ्यौट सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 
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(क) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे िेखापरीक्षण हजँदा औलं्याइएको बेरुजज फर्छ्यौटको शजम्मेर्ारी बहन 
गनजय पनेछ । 

(ख) बेरुजज फर्छ्यौटको िाभग कायय योजना र्नाई कायय गररनेछ ।  

(ग) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे महािेखापरीक्षकको कायायियबाट िेखापरीक्षण हजँदा औलं्याइएको बेरुजज 
सम्बन्धमा तोकेको म्याद भित्र बेरुजज जर्ाफ र्ा फर्छ्यौट र्ा सम्परीक्षण गराउने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(4) प्रचभित कानून अनजसार प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे िेखापरीक्षण प्रभतरे्दनमा औलं्याएको बेरुजज फर्छ्यौटको 
भनम्न उत्तरदावयत्र् बहन गनेछ । 

(क) बेरुजज असजि फर्छ्यौट तथा भनयभमत गररनेछ ।  

(ख) असूि गनजयपने तथा भतनजय बजझाउनज पने बेरुजजको हकमा कारोर्ारमा संिग्न पदाभधकारीसँग आर्श्यक 
वर्र्रण र्ा स्पिीकरण भिई फर्छ्यौट गररनेछ । 

(ग) जानजान र्ा िापरर्ाही साथ कारोर्ार गरी हानी नोक्सानी िएको देशखएमा त्यस्तो रकम शजम्मेर्ार 
व्यशक्तर्ाट असजि गररनेछ। 

(घ) िेखापरीक्षण हजँदा सरकारी नगदी र्ा शजन्सी मािसामानको िगत राख्न छजट िएको र्ा सरकारी 
हानी नोक्सानी िएको िन्न ेसूचना प्राप् त िएमा त्यस्तो हानी नोक्सानी िएको रकम असूि गरी कसूरको मात्रा 
अनजसार कानून बमोशजम कारबाही गने र्ा कारर्ाहीको भसफाररस गररनेछ । 

(ङ) असूि उपर गनजयपने र भतनजय बजझाउनज पने िनी औलं्याइएका बेरुजज बाहेक प्रचभित कानून बमोशजम रीतसम्म 
नपजगेको तर सरकारी नगदी शजन्सीको हानी नोक्सानी निएको बेरुजजको हकमा खचय भनयभमत गराउन अभधकार 
प्राप् त अभधकारी समक्ष पेि गररनेछ । 

(च) कानूनको रीत नपजगी अभनयभमत िएको तर जाँचर्जझ गदाय सरकारी हानी नोक्सानी निएको िनी 
ठहर िएको बेरुजज सम्बन्धमा भनयभमत गराई फर्छ्यौट गनय प्रचभित कानून बमोशजम आर्श्यक स्र्ीकृभत 
भिइनेछ । 

(छ) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे बेरुजज भनयभमत गने सम्बन्धमा कज नै कायायिय र्ा अभधकारी र्ा 
सम्बशन्धत व्यशक्तसँग बजझ्न आर्श्यक िएमा बजझी मात्र भनयभमतको प्रविया अशघ र्ढाउनेछ । 

(ज) पेश्की बेरुजजको हकमा पेश्की भिने सम्बशन्धतबाट फछयौट गररनेछ ।  

(झ) महािेखापरीक्षकको र्ावषयक प्रभतरे्दनमा औलं्याइएका बेरुजजहरूको सम्बन्धमा नगरसिामा 
सम्परीक्षण गराई िगत कट्टाका िाभग महािेखापरीक्षकको कायायियमा पठाइनेछ । 

(ञ) बेरुजज फछयौटको गने गराउने काययमा िेखापरीक्षण सभमभतिाई सविय बनाइनेछ । 
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(5) सम्परीक्षण तथा बेरुजज फर्छ्यौट गराउने मजख्य शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनेछ । 

(6) नगर प्रमजखिे सम्परीक्षण तथा बेरुजज फर्छ्यौट गने गराउने काययको अनजगमन गनेछ । 

64. बेरुजजको िगत र प्रगभत वर्र्रणः (१)  बेरुजजको िगत र प्रगभत वर्र्रण सम्बन्धमा देहायको नीभत अर्िम्र्न 
गररनेछ । 

(क) बेरुजजको िगत अद्यार्भधक रुपमा राख् ने व्यर्स्था भमिाइनेछ । 

(ख) बेरुजज फर्छ्यौटको प्रगभत वर्र्रण आर्भधक रुपमा तयार गरी सिामा पेि  गररनेछ ।  

(ग) कारोर्ारमा संिग्न पदाभधकारीिे शजम्मेर्ारीबाट अिग हजँदा बेरुजज फर्छ्यौटको वर्र्रण बरबजझारथ गने 
व्यर्स्था गररनेछ । 

(२) रे्रुजजको िगत र प्रगभत वर्र्रण  सम्बन्धमा देहायका जोशखमहरु रहन सक्ने देशखन्छ 

(क) बेरुजजको िगत नराशखने एर्म ्अद्यार्भधक नगररन े। 

(ख) बेरुजज फर्छ्यौटको प्रगभत वर्र्रण तोवकएको ढाँचा र समयमा तयार नगररन े। 

(ग) बेरुजज फर्छ्यौट नगरी रमाना र्ा अर्काि भिन सक्ने । 

(घ) शजम्मेर्ारीबाट अिग हजँदा बरबजझारथ नगने  । 

(३) रे्रुजजको िगत र प्रगभत वर्र्रण सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अर्िम्र्न गररनेछ । 

(क) िेखापरीक्षण प्रभतरे्दनमा औलं्याएका बेरुजज र बेरुजज फर्छ्यौटको िगत राख् ने व्यर्स्था गररनेछ ।  

(ख) आन्तररक तथा अशन्तम िेखापरीक्षणको बेरुजजको िगत अिग अिग राशखनेछ ।  

(ग) िेखापरीक्षणर्ाट कायम िएको चािू र्षयको र वर्गत र्षयको फर्छ्यौट िएको र फभछयन बाँकी बेरुजज रकम 
समेत खजिाई माभसक, अधय र्ावषयक, र्ावषयक प्रगभत प्रभतरे्दन तयार गररनेछ ।  

(घ) बेरुजज फर्छ्यौटको प्रगभत वर्र्रण तोवकएको ढाँचा र समयमा तयार गररनेछ । 

(ङ) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतिे बेरुजज फर्छ्यौटको प्रगभत वर्र्रण नगर सिामा पेि गरी छिफि गराई 
आर्श्यक भनणयय र भनदेिन कायायन्र्यन गनेछ । 

(च) बेरुजजको िगत राख् ने कायय सूचना प्रवर्भध प्रणािीमा आधाररत र्नाइनेछ । 

(छ) कारोर्ारमा संिग्न पदाभधकारी सरुर्ा, बढजर्ा र्ा अन्य कारणिे शजम्मेर्ारीबाट अिग हजँदा बेरुजज 
फर्छ्यौट गराएर मात्र रमाना ददइनेछ ।  

(ज) तत्कािै बेरुजज फर्छ्यौट गनय गराउन नसवकने हकमा सम्बशन्धत व्यशक्तर्ाट िेखापरीक्षणर्ाट 
देशखएका कैवफयत सम्बन्धमा जर्ाफ प्रभतविया भिएर मात्र रमाना ददइनेछ ।   
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(झ) सावर्कका शजम्मेर्ार अभधकारी र आभथयक कारोर्ारमा संिग्न पदाभधकारी बेरुजज फर्छ्यौट नहजँदै 
सरुर्ा, बढजर्ा र्ा अन्य कारणिे कायायियमा नरहने िएमा बेरुजज फर्छ्यौट सम्बन्धी कागजात हािको शजम्मेर्ार 
व्यशक्तिाई हस्तान्तरण गरी हािको अभधकारीिे शजम्मेर्ारी बहन गनेछ । 

(4) बेरुजजको िगत र प्रगभत वर्र्रण तयार गने गराउने मजख्य शजम्मेर्ारी प्रमजख प्रिासकीय अभधकृतको हजनेछ । 

(5) नगर प्रमजखिे बेरुजजको िगत र प्रगभत तयार गने गराउन ेकाययको अनजगमन गनेछ । 

पररच्छेद २1 

आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीको अनजगमन सम्बन्धी व्यर्स्था 
65. आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमन सभमभतः (1) आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीिाई प्रिार्कारी कायायन्र्यन गरी 

आभथयक कारोर्ार सम्बन्धी जोशखमको न्यूनीकरण गनय प्रचभित कानून तथा अन्तरायविय असि अभ्यास बमोशजम 
अनजगमनको व्यर्स्था गन य नगरपाभिकामा देहाय बमोशजमका पदाभधकारीहरु रहेको आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी 
अनजगमन सभमभत रहनेछः-  

(क)  नगर प्रमजख                    
 संयोजक                                  

(ख)  उप -प्रमजख                           सदस्य   

(ग) प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत           सदस्य  

(घ) सजिासन सभमभतको अध्यक्ष           सदस्य   

(ङ) काययपाभिकािे तोकेको मवहिा काययपाभिका सदस्य      सदस्य 

(च) आभथयक प्रिासन िाखा प्रमजख       
 सदस्य                           

(छ) आन्तररक िेखापरीक्षक                       सदस्य सशचर् 
(2) सभमभतको संयोजकिे आर्श्यक्तानजसार अन्य पदाभधकारी एर्म ्वर्ज्ञिाई सभमभतको बैठकमा आमन्त्रण गनय 
सक्नेछ । 

66. आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमन सभमभतिे प्रभतरे्दन पेि गनजयपनेः आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमन 
सभमभतिे देहायका वर्षयमा भनयभमत रुपमा अनजगमन गरी सजधार गनजयपने देशखएका वर्षयमा आफ्नो सजझार् सवहत 
तै्रमाभसक रुपमा काययपाभिकामा प्रभतरे्दन पेि गनजयपने छ । 

(क) आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीको कायायन्र्यन अर्स्था, 
(ख) वर्त्तीय जोशखम न्यूनीकरण गनय गररएको प्रबन्ध,  
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(ग) तयार िएका वर्त्तीय वर्र्रणको वर्श्वसनीयता,  
(घ) बेरुजज फर्छ्यौटको प्रगभत,  
(ङ) नीभत, कानून, मापदण्डको पररपािना,  
(च) कायायियर्ाट सम्पाददत काययको दक्षता एर्म ्प्रिार्काररता, 
(छ) भनकायगत अन्तरसम्बन्ध र समन्र्य,  

(ज) दण्ड र पजरस्कार नीभतको पयायप्तता, 
(झ) सभमभतिे आर्श्यक देखेका अन्य वर्षयहरु । 

67. र्डास्तरीय आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमन सभमभतः (1) र्डा कायायियबाट सञ् चािन हजने वर्कास भनमायण 
तथा सेर्ा प्रर्ाह प्रिार्कारी िए निएको अनजगमन गनय र्डा तहमा देहाय र्मोशजमको र्डास्तरीय आन्तररक 
भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमन सभमभत रहने छ। 

(क)  र्डाध्यक्ष                                     
 संयोजक                                

(ख)  मवहिा र्डासदस्य १ जना       सदस्य    

(ग) र्डासशचर्                                   सदस्य सशचर्  

(2) सभमभतको संयोजकिे आर्श्यकतानजसार अन्य पदाभधकारी एर्म ्वर्ज्ञिाई सभमभतको बैठकमा आमन्त्रण गनय 
सक्नेछ । 

68. र्डास्तरीय आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमन सभमभतिे आफूिे सम्पादन गरेको कायय र सजधारका वर्षयमा 
आर्श्यक सजझार् सवहतको प्रभतरे्दन तै्रमाभसकरुपमा आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमन सभमभत समक्ष पेि 
गनजयपनेछ । यसरी प्राप् त िएको प्रभतरे्दनमा उल्िेख िएका वर्षयहरु मध्ये आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमन 
सभमभतिे उशचत ठहर् याएका वर्षयहरु आफ्नो प्रभतरे्दनमा समारे्ि गनेछ। 

69. र्डास्तरीय आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमन सभमभतिे अनजगमन गदाय देहायका वर्षयमा केशन्रत हजनजपनेछ । 

(क) आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीको कायायन्र्यन अर्स्था, 
(ख) वर्त्तीय जोशखम न्यूनीकरण गनय गररएको प्रबन्ध,  

(ग) बेरुजज फर्छ्यौटको प्रगभत,  

(घ) नीभत, कानून, मापदण्डको पररपािना,  
(ङ) कायायियर्ाट सम्पाददत काययको दक्षता एर्म ्प्रिार्काररता, 
(च) भनकायगत अन्तरसम्बन्ध र समन्र्य,  
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(छ) दण्ड र पजरस्कार नीभतको पयायप्तता, 
(ज) सभमभतिे आर्श्यक देखेका अन्य वर्षयहरु । 

70. आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमनका िाभग प्रयोग गररने ढाँचा अनजसूची (1) मा तोवकए बमोशजम हजनेछ । 

71. आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमन सभमभतको बैठक सम्बन्धी व्यर्स्था देहाय बमोशजम हजनेछ । 

(क) आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमन सभमभतको बैठक संयोजकिे बोिाउनेछ । 

(ख) यस्तो बैठक एक आभथयक र्षयमा कशम्तमा चार पटक बस्नेछ साथै एक बैठक र अको बैठक बीचको 
समय तीन मवहनािन्दा बढी नहजने गरी आयोजना गनजयपनेछ । 

(ग) र्डास्तरीय आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी अनजगमन सभमभतको बैठक तै्रमाभसक रुपमा बस्नेछ । 

(घ) सभमभतको भनणयय सर्यसम्मभतको आधारमा हजनछे । 

(ङ) सर्यसम्मभत कायम हजन नसकेमा बहजमतद्वारा सभमभतको भनणयय हजनछे । 

(च) सभमभतको भनणयय संयोजकिे प्रमाशणत गनेछ । 

(छ) बैठकको भनणयय पजशस्तका तयार गरी सजरशक्षत राख् न,े प्रभतरे्दन गनय र सभमभतको भनणयय कायायन्र्यनका िाभग 
समन्र्य गने शजम्मेर्ारी सदस्य सशचर्को हजनछे । 

पररच्छेद २2 

वर्वर्ध 

72. आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी सम्बन्धी ताभिम र क्षमता वर्कास देहाय बमोशजम हजनेछ । 

(क) आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािीको कायायन्र्यनको िाभग पदाभधकारी एर्म ्कमयचारीहरुको क्षमता वर्कासका 
िाभग आर्श्यक ताभिमको व्यर्स्था गररनेछ । 

(ख) यो प्रणािी कायायन्र्यनको िाभग सूचना एर्म ्तथ्याङ्क सङ्किन, वर्श् िेषण एर्म ्प्रभतरे्दनको भनभमत्त सूचना 
प्रवर्भधको प्रयोग गनय सवकनेछ ।  

(ग) ताभिम र क्षमता वर्कासको िाभग आर्श्यक स्रोत र्ावषयक काययिम तथा बजेटमा समारे्ि गने दावयत्र् 
काययपाभिकाको हजनेछ । 

(घ) नगरपाभिकािे यस काययका िाभग अन्य संस्था र्ा भनकायको सहयोग समेत प्राप् त गनय सक्नेछ । 

73. आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी कायययोजनाको ढाचँाः नगरपाभिकािे आन्तररक भनयन्त्रण प्रणािी कायययोजना तयार 
गरी सो को यस भनदेशिकामा उल्िेख िए बमोशजम आर्भधक अनजगमन गने व्यर्स्था भमिाउनछे । 
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74. थपघट र हेरफेरः यस भनदेशिकाको कायायन्र्यनको िममा कज नै बाधा अर्रोध र अस्प् टता िएमा त्यस्तो बाधा 
अडचन फज काउने प्रयोजनका िाभग नगर काययपाभिकािे यस भनदेशिकामा आर्श्यकता अनजसार थपघट, व्याख्या, 
संिोधन र्ा हेरफेर गनय सक्नेछ ।  

75. प्रचभित कानून बमोशजम हजने:   यस भनदेशिकाको कज नै प्रार्धान प्रचभित कानून एर्म ्स्थानीय सरकार सञ् चािन  

ऐन, २०७४ सँग बाशँझएमा बाँशझएको हदसम्म अमान्य हजनछे । 
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अनजसूची-३ 

आन्तररक भनयन्त्रण अनजगमन परीक्षण सूची 
क) अनजगमन गरेको कायायिय/र्डा कायायिय/आयोजनाको नामः.................. 
ख) अनजगमन गरेको भमभतः.......................... 
ग) अनजगमन गने पदाभधकारी/सभमभत.................. 

ि .सं.  सूचकहरुको वर्र्रण 

१ सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी अध्ययन गरेको छ /छैन ? 

क  (छ               ख  (छैन  

• गरेको िए अध्ययन गरेको भमभत .................... 
२ सङ्गगठन तथा व्यर्स्थापन प्रभतरे्दन स्र्ीकृत गरेको छ /छैन ? 

क  (छ                ख (छैन  

• गरेको िए अध्ययन गरेको भमभत .................... 
३ कायायियिे सबै पदहरुको काम  ,कतयव्य ,उत्तरदावयत्र् ,अभधक ाार स्पि रुपमा उल्िेख गरेको 

काययवर्र्रण तयार गरी कमयचारीिाई उपिब्ध गराएको छ /छैन ? 

क  (छ                ख (छैन  

• काययवर्र्रण उपिब्ध गररएको र आंशिक गरेको िए  ,प जिी गने कागजात ....................  
४ कायायिय कमयचारीको हाशजरी भनयन्त्रण व्यर्स्था िागू गरेको र काम वर्िेषिे बावहर जाँदा पजशस्तका 

राख्न ेगरेको छ /छैन ? 

क  (छ                ख (छैन  

• गरेको िए  ,सो कज राको पजिी गने पजशस्तका ....................  
५  कायायिय पररसररित्र सबैिे देख्न ेउपयजक्त्त ठाउँमा नागररक र्डापत्र राखेको छ /छैन ? र्डापत्रमा 

पाभिकािे प्रदान गने सबै सेर्ा सम्बन्धी व्यहोराहरु खजिाएको छ /छैन ? 

क  (छ                ख (छैन               ग (आंशिक छ  

• नागररक र्डापत्र राखेको स्थान र व्यहोरा अर्िोकन गरेको प्रमाण सम्बन्धी 
व्यहोरा ................. 

६ कायायियिे सेर्ा ददंदा सेर्ाग्राहीप्रभत देहाय बमोशजमको दावयत्र् र सेर्ा व्यर्स्थापन गने कायय गरेको 
छ /छैन ? 

क  (छ                ख (छैन                ग (आंशिक छ  

क  (सूचनापाटी र हेल्प डेस्क र्ा सोधपजक्ष काउन्टरको व्यर्स्था छ/छैन ...............  

ख  (पवहिो आउने सेर्ाग ा्राहीिाई पवहिो सेर्ा ददने व्यर्स्था िागू गरेको छ /छैन ...........  

ग  (उजजरी पेवटका र्ा गजनासो राख्न ेव्यर्स्था छ/छैन ...............  
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७ महत्र्पूणय भनणयय तथा सूचना सरोकारर्ािाई रे्िसाईट माफय त जानकारी गराउने व्यर्स्था गरेको 
छ /छैन ?  
क  (ऐन ,कानून ,मापदण्ड ,बजेट तथा काययिम  ,का भनणयय तथा प्रगभत प्रभतरे्दनसिा र काययपाभि  
राख्न ेगरेको । 

ख  (ऐन ,कानून ,मापदण्ड ,बजेट तथा काययिम मात्र राख्न ेगरेको ।  

ग  (उशल्िशखत भनणयय तथा सूचना आंशिक मात्र राख्न ेगरेको ।  
८ गाउँ /नगरपाभिकािाई न्याय भनरोपण गने कायय तोवकएको अर्भधभित्र ग ने गरेको छ /छैन ? 

क  (पूणय रुपमा गने गरेको छ ।     ख (आंशिक रुपमा गने गरेको छ ।       ग (गरेको  
छैन । 

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा .............................. 
९ गाउँ /नगरपाभिकािे सामाशजक सजरक्षा ित्ता तोकेको समय र माध्यमबाट वर्तरण गने व्यर्स्था  

भमिाएको छ/छैन ? 

क  (छ                 ख (आंशिक छ          ग (छैन  

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ...................... 
१0 गाउँ /नगरपाभिकािे उपिब्ध गराउने वर्भिन्न वकभसमक ाा सेर्ाहरु भनयभमत रुपमा उपिब्ध गराउन 

सम्बशन्धत पदाभधकारीको अनजपशस्थभतमा रै्कशल्पक व्यर्स्था भमिाएको छ /नछै ? 

क  (छ                 ख (आंशिक छ          ग (छैन  

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
११ िर्नको नक्सा पास गनय िाग्ने समय भनधायरण गरी सोको पािना गने व्यर्स्था गरेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (आंशिक छ          ग (छैन  

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
१२ प्रमजख प्रिासवकय अभधकृतिे कायायिय र अन्तगयतको प्रत्येक आभथयक र्षयमा कम्तीमा एक पटक 

आफैिे र्ा आफज िे अशख्तयार सजम्पेको कमयचारीद्धारा अभनर्ायय रुपमा भनरीक्षण गरेको र्ा गराएको 
छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (क छ          गआंशि (छैन  

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
१३ संकिन गरको राजस्र् रकम तोवकएको समयमा बैंकमा दाशखिा गने प्रणािी र्ा व्यर्स्था िागू 

गरेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (आंशिक छ          ग (छैन  

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
१४ आभथयक र्षयको राजस्र् वहसार् र बैंक वर्र्रणर्ीच वहसार् भिडान गरी भमिान गरेको छ /छैन ? 
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क  (छ                 ख (छैन  

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
१५ वर्कास योजनाको बजेट तथा काययिम तजजयमा गदाय तोवकए बमोशजम योजनाहरु प्राथभमवकरण गने 

व्यर्स्था िागू गरेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग ( आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
१६ र्ावषयक बजेट तथा काययिम तजजयमा गदाय तोवकए बमोशजम सरोकारर्ािाहरुको सहिाभगता गने 

व्यर्स्था गरेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
१७ अभधकार प्राप्त अभधकारबाट मात्र खचय गने आदेि ददने र खचय स्र्ीकृत गने व्यर्स्था िागू गरेको 

छ /छैन ? 

क  (ख               छ  (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
१८ सर्ारी साधन ममयत तथा ईन्धन खचयको िगबजक राख्न ेगरेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
१९ ताभिम  ,सेभमनार ,गोष्ठी आदद सम्बन्धी खचय गदाय िाग त अनजमान स्र्ीकृत गने र ि जक्तानी गनजय अशघ 

प्रभतरे्दन पेस गने व्यर्स्था छ /छैन ? 

क  (छ                ख (छैन         ग (मात्र गरेको आंशिक           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
२० वर्कास भनमायण सम्बन्धी काययको सम्झौतामा तोवकए बमोशजम सरोकारर्ािाहरुको िागत 

सहिाभगताको रकम र्ा श्रमदान व्यहोररएको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
२१ खचय िेख्दा कानून बमोशजम धरौटी  ,पेश्की र कर कट्टी गरेर मात्र ि जक्तानी ददईएको छ/छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
२२ पेश्की ददंदा पेश्की आर्श्यकताको जाँच गरी सोको आधारमा आर्श्यक रकम मात्र पेश्की ददने 

व्यर्स्था गरेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           
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• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
२३ पेश्की ददएको रकम तोवकएको समयभित्र फछयौट नगरी पेश्की बाँकी राखेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख  (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
२४ भनयभमत रुपमा बैंक स्टेमेन्ट प्राप्त गरी बैंक वहसाब र कायायिय वहसाबसँग भिडान एर्म ्समायोजन 

गरेको छ /छैन ? 

क  (छ                  ख (छैन                  

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
२५ कमयचारीको तिबी प्रभतरे्दन पाररत िएको छ /छैन  ? 

क  (छ                  ख (छैन           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
२६ खररद ईकाइको गठन र खररद सम्बन्धी काययका िाभग शजम्मेर्ार कमयचारी तोकेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको        

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
२७ खररद कानून बमोशजम बावषयक खररद योजना तथा खररद गजरुयोजना तोकेको ढाँचामा तयार गरेको 

छ /छैन ? 

क  (छ             ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको          घ (बनाउन 
नपने      

अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ............ 
२८ आभथयक र्षयको बजेटिे नखाम्ने गरी दावयत्र् भसजयना गरेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (छै न   

• छैन िने आभथयक र्षयको ि जक्तानी ददन बाँकीको वर्र्रण र्ा ि जक्तानी ददन बाँकी भबिहरु 
परीक्षण गदाय देशखएको व्यहोरा .......................... 

२९ वर्पद् व्यर्स्थापन सभमभत  ,सभमभतहरुर्डास्तररय वर्पद् व्यर्स्थापन सभमभतहरु गठन गरेको र सो  
वियाशिि रहेको छ/छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• छ /आंशिक छ िने सो पजिी गने गठनको भनणयय र बैठक बसेको माइन्यूट परीक्षणबाट 
देशखएको व्यहोरा .........................  

३० वर्पद् व्यर्स्थापन गनयमा प्रयोग हजने र्ारुणयन्त्र  ,एम्बजिेन्स र उपकरण उशचत ममयत सम्िार गरी 
चािज हाितमा राखेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           
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अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ......................... 
३१ र्षयमा कम्तीमा एक पटक शजन्सी सामान तथा सम्पशत्तको भनररक्षण गराई प्रभतरे्दन गरेको छ /छैन  

? 

क  (छ                 ख (छैन          

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ......................... 
३२ आफ्नो स्र्ाभमत्र्मा रहेको घर  ,जग्गा तथा पती ऐिानी र सार्यजभनक जग्गा एर्म ्पूशँजगत  

नोक्सानी नहजने गरी अध्यार्भधक िगत राखी संसम्पशत्तको हानी रक्षणको व्यर्स्था गरेको छ /छैन  ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ......................... 
३३ वर्भनयोजन  ,राजस्र् ,धरौटी ,आम्दानी खचयको िेखा महािेखा परीक्षककोशजन्सी र अन्य  

कायायियबाट स्र्ीकृत ढाँमामा राखेको छ/छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ......................... 
३४ आभथयक कारोबारको आन्तररक िेखापरीक्षण गनय आन्तररक परीक्षकको व्यर्स्था गरी भनयभमत 

रुपमा िेखापरीक्षण गरेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ......................... 
३५ वर्भनयोजन  ,राजस्र् ,िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षककोधरौटी र अन्य कोषको अशन्तम   

कायायियबाट गराएको छ/छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ......................... 
३६ वर्भनयोजन  ,राजस्र् ,धरौ टी र अन्य कोषको र्ावषयक वर्त्तीय वर्र्रण तयार गरेको र तोकेको समय 

भित्र को .िे.भन.का .र अन्य सम्बशन्धत भनकायमा पठाएको छ/छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ......................... 
३७ अशन्तम िेखापरीक्षण प्रभतरे्दनमा औलं्याइएको बेरुजजका सम्बन्धमा पैभतस ददन भित्र कायायियको 

जर्ाफ पेि गरेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ......................... 
३८ आन्तररक तथा अशन्तम िेखापरीक्षणबाट कायम िएको बेरुजजको िगत राख्न ेतथा िगत 

अध्यार्भधक गने व्यर्स्था गरेको छ /छैन ? 
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क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक मात्र गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ......................... 
३९ िेखापरीक्षणबाट हानी नोक्सानी र्ा वहनाभमना िएको िनी िगत कायम िएको बेरुजजको सम्बन्धमा 

सम्बशन्धतबाट कानून बमोशजम समयमा नै असूि गरी फछयौट गरेको छ /छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक गरेको         घ  (िागू नहजने  

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ......................... 
४० कोष कट्टी  ,धरौटी र करकट्टी गरेको रकम समयमै बैंक दाशखिा गरेको छ/छैन ? 

क  (छ                 ख (छैन         ग (आंशिक गरेको           

• अर्स्था पजिी गने संशक्षप्त व्यहोरा ......................... 
 

यस परीक्षण सूशचका बजदँाहरुमा स्थाभनय तहिे आफ्नो कामको प्रकृभत अनजरुप थप बजदँाहरु समारे्ि गनय सक्नेछन ्। 
 

प्रमाणीकरण भमभत- २०७९।०३।२५                                          आज्ञािे  

                                                                     टेकनाथ दहाि  

                                                                  प्रमजख प्रिासकीय अभधकृत  

 

सूचना तथा अभधिेख केन्र भिमाद मजदरत । मूल्य रु. १५०।- 


