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उर्दर्परुगढी गाउँपाधलकाको आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली 
धिरे्दशिका, 2079 

प्रस्ताविा 

र्स उर्दर्परुगढी गाउँपाधलकाबाट सम्पार्दि गररि ेकार्य धितव्र्र्ी, प्रभावकारी, धिर्धितता र कार्यर्दक्षतापूणय 
ढङ्गबाट सम्पार्दि गिय, ववत्तीर् प्रधतवरे्दि प्रणालीलाई ववश्वसिीर् बिाउि तथा प्रचधलत कािूि बिोशिि कार्य 
सम्पार्दि गिय आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली तर्ार गरी कार्यन्वर्ि गिुयपिे भएको र आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली 
तर्ार गर्दाय पाधलकाको कािको प्रकृधत अिरुुप धिर्न्रणको वातावरण, िोशिि क्षेरको पविचाि, धिर्न्रणका 
गधतववधि, सूचिाको आर्दाि प्रर्दाि, अिगुिि तथा िूल्र्ाङ्कि िस्ता ववषर्लाई सिटे्ि ु पिे भएकोले स्थािीर् 
सरकार सञ्चालि ऐि, 2074 को र्दफा 78 एवि ् स्थािीर् तिको आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली तिुयिा 
दर्दग्र्दियि,2078 बिोशिि र्ो धिरे्दशिका तिुयिा गररएको छ । 

१.1 संशक्षप्त िाि र प्रारम्भ 

(क) र्स धिरे्दशिकाको िाि “उर्दर्पगुढी गाउँपाधलकाको आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली धिरे्दशिका, 2079” रिेको 
छ । 

(ि) र्ो धिरे्दशिका उर्दर्परुगढी गाउँपाधलकाको कार्यपाधलकाबाट स्वीकृत भए अिसुार 2079/12/13 गते 
रे्दशि लागू ििुछे । 

1.2 पररभाषा  

    ववषर् वा प्रसंगले अको अथय िलागेिा र्स धिरे्दशिकािा  

(क) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले िगरपाधलका वा गाउँपाधलकािा लागू ििु ेप्रचधलत ऐि धिर्िावली 
बिोशिि कुिै कार्य गिय अधिकाप्राप्त अधिकारी सम्झि ुपछय । 

(ि) ”अध्र्क्ष” भन्नाले गाउँपाधलकाको अध्र्क्षलाई सम्झि ुपछय । 

(ग)  “अशन्ति लेिा परीक्षण” भन्नाले िेपालको संवविािको िारा 241, लेिा परीक्षण ऐि 2075 को 
र्दफा ३ र स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि, 2074 को र्दफा 77 बिोशिि ििालेिापरीक्षकको 
कार्ायलर्बाट ििुे लेिा परीक्षण सम्झि ुपछय । 
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(घ) “आन्तररक धिर्न्रण” भन्नाले धिकार्ले आफ्िो उदे्धश्र् प्राधप्तको लाधग कार्य सञ्चालििा ििु े
िोशिििरुको पविचाि र धतिको सम्बोिि गिे कार्यलाई सम्झि ुपछय । 

(ङ) “आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली” भन्नाले आन्तररक धिर्न्रण कार्यलाई व्र्वशस्थत गिय धििायण गररएको 
प्रणालीलाई सम्झि ुपर्दयछ । 

(च) “आन्तररक लेिा परीक्षण” भन्नाले गाउँपाधलका तोवकएको आन्तररक लेिा परीक्षण िािा वा उक्त 
िािाका किायचारीबाट ििुे लेिा तथा अन्र् कारोबार र सो सँग सम्बशन्ित कागिात एवं प्रविर्ाको 
िाँच, परीक्षण, ववश्लषेणको कार्य सम्झि ुपर्दयछ । 

(छ) “एक ति िाधथको अधिकारी” भन्नाले वडा सशचव वा िािा प्रििुको िकिा प्रििु प्रिासकीर् 
अधिकृत, प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको िकिा गाउँपाधलका अध्र्क्ष र गाउँपाधलका अध्र्क्ष िकिा 
गाउँकार्यपाधलका सम्झि ुपर्दयछ । 

(ि) “ऐि” भन्नाले िगरपाधलका वा गाउँपाधलकािा लागू भएको प्रचधलत ऐि सम्झि ुपर्दयछ । 

(झ) “कार्यपाधलका” भन्नाले गाउँकार्यपाधलका सम्झि ुपर्दयछ । 

(ञ) “कार्ायलर्” भन्नाले गाउँपाधलकाको कार्यपाधलकाको कार्ायलर् सम्झि ुपछय । 

(ट) “कार्ायलर् प्रििु” भन्नाले गाउँपाधलकाको प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको रुपिा काि गिे प्रिासकीर् 
प्रििु वा सो काि गिय तोवकएको पर्दाधिकारी वा व्र्शक्त सम्झि ुपर्दयछ । 

(ठ) “कोष” भन्नाले गाउँपाधलका स्थािीर् सशञ्चत कोष सम्झि ुपर्दयछ र सो िब्र्दले कािूि बिोशिि 
स्थापिा भएका अन्र् स्थािीर् कोषलाई सिेत ििाउँछ । 

(ड) “कोष तथा लेिा धिर्न्रक कार्ायलर्” भन्नाले ििालेिा धिर्न्रक कार्ायलर् अन्तरगतको शिल्ला 
शस्थत कोष तथा लेिा धिर्न्रक कार्ायलर् सम्झि ु पर्दयछ । 

(ढ) “शिम्िवेार व्र्शक्त” भन्नाले स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि 2074 बिोशिि कार्य सञ्चालि गिे, 
शिम्िा धलिे, िचय गिे, लेिा राख्न,े प्रधतवरे्दि गिे, आन्तररक वा अशन्ति लेिा परीक्षण गराई बेरुि ु
फर्छ्यौट गिे गराउिे, सरकारी िगर्दी शिन्सी असलु उपर गिे गराउिे तथा र्दाशिला गिे वा गराउि े
कतयव्र् भएको व्र्शक्त सम्झि ुपर्दयछ । 

(ण) “िोशिि” भन्नाले धिकार्को उदे्धश्र् प्राप्तीलाई बािा परु्ायउि सक्ि ेकुि ैविर्ाकलाप वा घटिा ििु 
सक्िे सम्भाविालाई बझुाउँर्दछ । 

(त) “प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत” भन्नाले स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि 2074 को र्दफा 84 
बिोशििको प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत सम्झि ुपर्दयछ । 

(थ) “िन्रालर्” भन्नाले िेपाल सरकारको संशघर् िाधिला तथा सािान्र् प्रिासि िन्रालर् सम्झि ु
पर्दयछ। 

(र्द) “ववभागीर् प्रििु” भन्नाले गाउँपाधलकाको अध्र्क्ष पाधलकाको प्रििुलाई सम्झि ुपर्दयछ । 
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(ि) “ववत्तीर् उत्तरर्दावर्त्व” भन्नाले ववत्त सम्बन्िी प्रधतफलिा सिुार गिय, ववत्तीर् अििुासि, पारर्दशियता 
तथा िवाफरे्दविता कार्ि गिय बिि गिुयपिे शिम्िवेारी, िवाफरे्दविता तथा सो बाट प्राप्त ििुे 
प्रधतफलप्रधतको उत्तरर्दावर्त्व तथा पररपालिा सम्झि ुपर्दयछ । 

(ि) “ववत्तीर् वववरण” भन्नाले स्थािीर् तिको लाधग स्वीकृत भएको कुिै धिशित अवधििा भएको आधथयक 
कारोबारको सिविगत शस्थती र्दिायउि े उदे्धश्ल ेिीषयक सिेत िलु्िे गरी तर्ार गरीएको वववरण 
सम्झि ुपर्दयछ र सो िब्र्दले कारोबारको शस्थधत र्दिायउिे गरी िीषयकका आिारिा बिाईएको बिेट 
अििुाि, धिकािा, िचय, आम्र्दािी, र्दाशिला र बाँकी रकि िलुाईएको प्राप्ती र भकु्तािी वववरण र 
सो सँग सम्बशन्ित लेिा, वटप्पणी र िलुासा सिेतलाई ििाउँछ । 

(ऩ) “वेरुि”ु भन्नाले प्रचधलत कािूि बिोशिि परु्ायउि ुपिे रीत िपरु् र्ाई कारोवार गरेको वा राख्न ुपिे 
लेिा िरािेको तथा अधिर्धित वा वेििुाधसव तररकाले आधथयक कारोवार गरेको भधि लेिा परीक्षण 
गर्दाय औलँ्र्ाईएको वा ठिर्ायइएको कारोवार सम्झि ुपर्दयछ । 

(प) “संपरीक्षण” भन्नाले आन्तररक वा अशन्ति लेिापरीक्षण प्रधतवेर्दििा औलं्र्ाइएको बेरुिकुो सम्बन्ििा 
पेि ििु आएका स्पिीकरण वा प्रधतविर्ा साथ संलग्ि प्रिाण तथा कागिातको आिारिा गररिे 
फर्छ्यौट सम्बन्िी कार्ायलाई सम्झि ुपछय । 

१.३ आन्तररक धिर्न्रण प्रणालीको उद्धशे्र्ः- उर्दर्परुगढी गाउँपाधलकाले रे्दिार्को उदे्धश्र् प्राधप्तको लाधग 
आन्तररक धिर्न्रण प्रणालीको तिुयिा गरेको छ, 

• कार्य सञ्चालिलाई व्र्वशस्थत, धसलधसलाबद्ध र धिर्धित गिुय, 
• स्रोत सािि तथा सम्पधतको उपर्ोगिा धिर्धितता, धितव्र्वर्ता, कार्यर्दक्षता र प्रभावकाररता ल्र्ाउि,ु 
• प्रचधलत ऐि, धिर्ि लगार्तका कािूिी ब्र्वस्था तथा कार्यववधिको पररपालिा गराउि,ु 
• स्रोत सािि तथा सम्पधतको अपब्र्र्, र्दरुुपर्ोग र िािी िोक्सािी ििुबाट रोक्ि,ु 
• ववत्तीर् वववरणको ववश्वासिीर्ता, गणुस्तररर्ता र प्रभावकारीता अधभवृवद्ध गिुय, 
• ववत्तीर् शिम्िवेारी तथा अििुासि कार्ि गरी ववत्तीर् पारर्दशियता र िवाफरे्दिी प्रवद्धयि गिुय, 

1.4 आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली कार्ायन्वर्िका आिारः उर्दर्परुगढी गाउँपाधलकाले आन्तररक धिर्न्रण 
प्रणालीको तिुयिा गर्दाय रे्दिार्का िीधतगत एवि ्कािूिी व्र्वस्थािरुलाई आिारको रुपिा धलएको छ, 

(क) िेपालको संवविाि 

(ि) स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि, 2074 

(ग) उर्दर्परुगढी गाउँपाधलकाको आधथयक कार्यववधि तथा ववत्तीर् उत्तरर्दावर्त्व ऐि र आधथयक कार्यववधि 
तथा ववत्तीर् उत्तरर्दावर्त्व धिर्िावली 



6 
 

(घ) सावयिधिक िररर्द ऐि, 2063 र पाधलकाको सावयिधिक िररर्द धिर्िावली 
(ङ) सूचिाको िक सम्बन्िी ऐि, 2064 र सूचिाको िक सम्बन्िी धिर्िावली, 2065 

(च) लेिापरीक्षण ऐि, 2075 

(छ) कियचारी सिार्ोिि ऐि, 2075 

(ि) भ्रिचार धिवारण ऐि, 2059 

(झ) संघ, प्ररे्दि र स्थािीर् ति सिन्वर् तथा अन्तरसम्बन्ि ऐि, 2077 एवि ्संघ, प्ररे्दि र स्थािीर् 
ति सिन्वर् तथा अन्तरसम्बन्ि धिर्िावली, 2077 

(ञ) ििालेिा परीक्षकद्बारा स्वीकृत फारििरु (ि.ले.प.फारििरु) 

(ट) सरकारी कारोवार धिरे्दशिका, 2076 

(ठ) एकीकृत आधथयक संकेत तथा बधगयकरण र व्र्ाख्र्ा, 2074 (र्दोस्रो पररिाियि सवित) 

(ड) स्थािीर् तिको वावषयक र्ोििा तथा बिेट तिुयिा दर्दग्र्दियि, 2075 

(ढ) स्थािीर् तििा बिेट तिुयिा, कार्यन्वर्ि, आधथयक व्र्वस्थापि तथा सम्पधत िस्तान्तरण सम्बन्िी 
धिरे्दशिका, 2074 

(ण) स्थािीर् तिको लेिापरीक्षण िागयर्दियि, 2074 

(त) गाउँपाधलकाको रािस्व सिुार कार्यर्ोििा तिुयिा दर्दग्र्दियि, 2076 

(थ) गाउँपाधलका ववपर्द ब्र्वस्थापि कोष (सञ्चालि) कार्यववधि, 2074 

(र्द) गाउँ कार्यपाधलका (कार्यसम्पार्दि) धिर्िावली, 2075 

(ि) स्थािीर् सशञ्चत कोष व्र्वस्थापि प्रणाली (सरु) 
(ि) आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली सम्बन्िी अन्र् धिकार्का प्रचधलत राविर् एवि ्अन्तराविर् अभ्र्ासिरु 

1.5 आन्तररक धिर्न्रण प्रणालीका क्षरेः 
उर्दर्परुगढी गाउँपाधलकाको आन्तररक धिर्न्रण प्रणालीिा रे्दिार्को ववषर् क्षरेिरु सिेवटएको छ: 

(क) संगठिात्िक संरचिा, िििशक्त व्र्वस्थापि तथा िैधतक आचरण धिर्न्रण 

(ि) सिुासि, सेवा प्रवाि र प्रिासधिक कार्यको धिर्न्रण 

(ग) सूचिा तथा सञ्चार, अधभलेिीकरण र प्रधतवरे्दि सम्बन्िी धिर्न्रण 

(घ) धिरीक्षण, सपुरीवेक्षण र अिगुिि तथा िूल्र्ांकि 

(ङ) रािस्व तथा प्राप्त ििुपुिे विसावको धिर्न्रण 

(च) बिेट तथा कार्यिि तिुयिा, स्वीकृधत, धिकासा र रकिान्तर धिर्न्रण 

(छ) बिेट िचय तथा पेश्कीको धिर्न्रण 

(ि) बैंक िाता सञ्चालि, विसाव धभडाि, भकु्तािी धिर्न्रण 

(झ) अिरु्दाि प्राप्ती तथा उपर्ोग सम्बन्िी धिर्न्रण 
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(ञ) प्रिासधिक िचय, तथा तलब तथा सवुविा र सवारी सािि तथा उपकरणको उपर्ोग 

(ट) िररर्द कार्यको धिर्न्रण िालसािाि िररर्द, धििायण कार्य तथा सेवा िररर्द 

(ठ) प्रधतवद्धता िचय तथा भकु्तािी दर्दि बाँकी विसाव सम्बन्िी धिर्न्रण 

(ड) आकशस्िक तथा रै्दवी प्रकोपको अवस्थाको िचय धिर्न्रण 

(ढ) सम्पधत तथा शिन्सी व्र्वस्थापि सम्बन्िी धिर्न्रण 

(ण) िरौटी कारोवार तथा कोष सञ्चालिको धिर्न्रण 

(त) लेिाकंि तथा लेिा सफ्टवरे्रको सञ्चालि र ववत्तीर् प्रधतवरे्दि सम्बन्िी धिर्न्रण 

(थ) ििसिभाधगता र सावयिधिक िवाफरे्दविता 
(र्द) लेिापरीक्षण तथा बेरुि ुफर्छ्यौट सम्बन्िी धिर्न्रण 

िोटः गाउँपाधलकाले आफ्िो आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली तर्ार गर्दाय कािको प्रकृधत अिरुुप िाधथका ववषर् 
के्षरिरुिा आवश्र्कता अिसुार थपघट गिय सक्िेछ । 

 

२. संगठिात्िक संरचिा, िििशक्त व्र्वस्थापि एवि ्िैधतकता र आचारसंविता 
2.1 संगठिात्िक संरचिा 
1. संगठिात्िक संरचिा धििायण गर्दाय रे्दिार्का िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• संगठिात्िक संरचिा धििायण गर्दाय गाउँपाधलकाको उद्दशे्र् पररपधुतय ििुे गरी धििायण गररिे छ । 

२. संगठिात्िक संरचिा धििायण गर्दाय िखु्र् रुपिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िेछि ्। 

• संगठिात्िक संरचिा तर्ार गर्दाय कार्यबोझ र आर्को ववश्लषेण िगरी बोशझलो संरचिा तर्ार ििु सक्ि े 

• व्र्शक्तगत स्वाथय र सम्बन्िको आिारिा संगठि संरचिा तर्ार ििु सक्ि े

• संगठिको उद्दशे्र् पधुतयको लाधग आवश्र्क पणुय संरचिा तर्ार िििु सक्ि े

• संगठि तथा व्र्वस्थापि सवेक्षण प्रधतवरे्दि सभाबाट स्वीकृत िगरी कार्ायन्वर्ि ििु सक्ि े

3. संगठिात्िक संरचिा धििायण गर्दाय रे्दिार्का प्रविर्ा अपिाइिे छ । 

• गाउँपाधलकाको संगठि संरचिा तथा र्दरवन्र्दीको अध्र्र्ि गर्दाय आफ्िो कार्यबोझ र रािस्व क्षिता 
सिेतलाई ववश्लषेण गरी संगठि तथा व्र्वस्थापि सभेक्षण गररिेछ । 

• प्रिासधिक िचयको सीिा पालिा ििुे गरी संगठि संरचिा स्वीकृत गररिेछ । 

• संगठि तथा व्र्वस्थापि सभेक्षण गराउँर्दा ववषर्गत िािा र वडा कार्ायलर् सवितको पूणय संगठि 
संरचिा सिभाधगतािूलक ववधिबाट तर्ार गररिेछ । 

• संगठि तथा व्र्वस्थापि सभेक्षण गर्दाय संशघर् र प्ररे्दि कािूि तथा िापर्दण्डको पालिा गररिेछ । 

• संगठि तथा व्र्वस्थापि सवेक्षण प्रधतवरे्दि सभाबाट अधिवार्य रुपिा स्वीकृत गराइिछे । 

4. संगठिात्िक संरचिा धििायणको िखु्र् शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र कार्यपाधलकाको ििुछे । 
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5. स्वीकृत संगठि संरचिा सावयिधिक गरी िन्रालर् र प्ररे्दि िखु्र्िन्री तथा िशन्रपररषर्दको कार्ायलर्िा 
पठाइिछे । 

6. शिल्ला सिन्वर् सधिधत तथा स्थािीर् तिको सिुासि सधिधतबाट संगठिात्िक संरचिा धििायण कार्यको 
अिगुिि गराइिेछ । 

 

2.2 िििशक्त व्र्वस्थापि 

1. संगठिात्िक संरचिा धििायण गर्दाय रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• स्वीकृत र्दरवन्र्दीको ररक्त पर्दिा पररपधुतय गररिेछ । 

• कियचारीको र्ोग्र्ता, क्षिता र रुचीको आिारिा पर्दस्थापि गररिेछ । 

• प्रचधलत कािूि ववपररत कियचारी काििा राशििे छैि । 

• कार्यसम्पार्दििा आिाररत भई प्रोत्सािाि, परुस्कार तथा र्दण्डको ब्र्वस्था लागू गररिछे । 

२. िििशक्त व्र्वस्थापि गर्दाय रे्दिार्का िोशिििरु ििु सक्िेछ । 

• िििशक्त व्र्वस्थापि र्ोििा तर्ार िगररि े। 

• प्ररे्दि लोकसेवा आर्ोगिा ररक्त पर्द िाग गिे । 

• र्दरबन्र्दी िभएको स्थाििा कािूििा व्र्वस्था भएभन्र्दा बढी अवधिको कियचारी काििा राख्न े। 

• कियचारीको र्ोग्र्ता, क्षिता र रुशचबारे िािकारी िरािी पर्दस्थापि गररिे । 

• सम्पकय  सम्बन्ि र आस्थाको आिारिा कियचारीको पर्दस्थापिा ििुे । 

३. िििशक्त व्र्वस्थापि तथा पर्दपधुतय गर्दाय रे्दिार्का प्रविर्ािरु अपिाउि ुपिेछ । 

• िििशक्त व्र्वस्थापि र्ोििा तर्ार गररिछे । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको पर्द ररक्त भए तत्कालै संशघर् िाधिला तथा सािान्र् प्रिासि िन्रालर्िा 
अिरुोि गररिेछ । 

• प्ररे्दि लोकसेवा आर्ोगिा पर्दपधुतयको लाधग सिर्िै अिरुोि गरी पठाइिेछ । 

• कियचारीिरुको पर्दस्थापि गर्दाय िैशक्षक र्ोग्र्ता, ताधलि, अिभुव आदर्दलाई दृविगत गरी उपर्कु्त व्र्शक्त 
उपर्कु्त स्थाििा पर्दस्थापि गररिेछ । 

४. पर्दपधुतय तथा िििशक्त व्र्वस्थापि गिे प्रििु र्दावर्त्व प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र कार्यपाधलकाको 
ििुेछ। र्स सम्बन्िी प्रििु विर्ाकलापिरु र वववरण अद्यावधिक गरी वेवसाइटिा राशििेछ । 

५. पर्दपधुतय तथा िििशक्त व्र्वस्थापि सम्बन्िी प्रििु विर्ाकलापिरुको अिगुिि र िूल्र्ाकंि सिुासि 
सधिधतले गिेछ । 

 

2.3 िैधतकता र आचारसंविताका  

1. िैधतकता र आचारसंविताका सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिछे । 
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• पर्दाधिकारीको आचारसंविता र कियचारीको पेिागत आचारसंविता तर्ार गरी उल्लघंिको अवस्थािा 
कािूि बिोशिि कारवािी गररिेछ । 

2. िैधतकता र आचारसंविता पालिाका सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िेछ । 

• स्थािीर् तिका पर्दाधिकारी र कियचारीिरुको आचारसंविता तर्ार िगररिे । 

• स्वीकृत भएको आचारसंविता लागू िगररिे । 

• आचरण पालिाको अिगुिि गिे संर्न्र स्थापिा िगररिे । 

• आचरण उल्लंघि भएता पधि कारवािी िििुे । 

३. िैधतकता र आचारसंविता पालिाका सम्बन्ििा रे्दिार्का प्रविर्ािरु अपिाइिेछ । 

• पर्दाधिकारीको आचारसंविता स्वीकृत गराई वेभसाइट िाफय त सावयिधिक गररिछे । 

• पर्दाधिकारीले आफ्िो सम्पधत वववरण सावयिधिक गिुयपिेछ । 

• आचारसंविता पररपालिाको अवस्था िूल्र्ाङ्किका सूचकिरु सिते तर्ार गररिेछ । 

• पर्दाधिकारी र िििशक्तलाई आचारसंविता पालिा गिे प्रधतवद्धता परिा िस्ताक्षर गिे गराउिे र सोको 
अधभलेि राख्न ेव्र्वस्था सिते धिलाइिेछ । 

• धििी स्वाथय गाँधसएको ववषर्सँग सम्बशन्ित धिणयर्िा सिभागी िििुे व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• आचरणिरु उल्लंघि गरे, िगरेको सम्बन्ििा िाँचबझु तथा अिगुिि गिय सिुासि सधिधतले अिगुिि 
गिे व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• आचरण उल्लंघि सम्बन्िी गिुासा वा उिरुी पेटीका/अन्र् ववद्यतुीर् िाध्र्िबाट िािकारी प्राप्त गरी 
सूचिा वा पषृ्ठपोषण गिे व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• आचारसंविता उल्लघंि सम्बन्िी अधभलेि रािी प्रचधलत कािूि बिोशिि कारवािी गिे गराउिे व्र्वस्था 
गररिेछ । 

• तेस्रो पक्ष वा सावयिधिक सिुवुाई िाफय त आचारसंविताको वावषयक अिगुिि गिे व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

४. स्वीकृत आचारसंविता तथा तेस्रो पक्षबाट भएको अिगुििको प्रधतवेर्दि वेबसाइटिा राशििेछ । 

५. सिुासि सधिधतले आचारसंविता कार्ायन्वर्ि सम्बन्ििा आवश्र्क अिगुिि गरी धिरे्दिि दर्दिछे । 

3 सेवा प्रवाि र प्रिासधिक धिणयर् प्रविर्ा 
3.1 सेवा प्रवाि 

1. सेवा प्रवाि सम्बन्िी व्र्वस्था धिलाउि रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• सिुासिका धिशम्त प्रभावकारी सेवा प्रवािको व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

2. सेवा प्रवाि प्रभावकारी बिाउिे सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• आवश्र्क सूचिा सवितको अद्यावधिक िागररक बडापर सबैले रे्दख्निे स्थाििा िराशिि।े 

• कदठिाई भोगेको िास वगयका ििताको घररै्दलोिा सेवा प्रवािको व्र्वस्था िगररिे । 
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• घमु्ती सेवा सगुि र सिि ठाउँिा िार गररि सक्ि े। 

• सावयिधिक उत्तरर्दावर्त्व अधभवृवद्ध सम्बन्िी कािूिी व्र्वस्था िगररिे । 

• सेवाको सिर् तथा लागत बढी लाग्िे वढलाससु्ती, अिशुचत लेिरे्दि ििु सक्ि े। 

3. सेवा प्रवाि प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिे छ । 

• िागररक बडापर कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, वडा कार्ायलर् र ववषर्गत कार्ायलर्को पररसर धभर सबैले 
रे्दख्न ेउपर्कु्त स्थाििा राख्न ेव्र्वस्था धिलाइिछे । 

• सम्भव भएसम्ि धडशिटल िागररक बडापरको व्र्वस्था सिेत िरुुवात गररिेछ । 

• िागररक बडापरिा क्षधतपधुतय सम्बन्िी व्र्वस्था सिेत िरुुवात गररिछे । 

• सबै प्रधत शिि व्र्विार गररिेछ । 

• सेवाग्रािी प्रधत िर्ायदर्दत र सिाि व्र्विार गररिछे । 

• सेवाग्रािीलाई भेर्दभाव िगरी सेवा प्रर्दाि गररिछे । 

• सेवा प्रवािको िापर्दण्ड कार्यववधि तर्ार गरी पारर्दशियता कार्ि गररिछे । 

• घमु्ती सेवा सञ्चालि सम्बन्िी कािूिी व्र्वस्था गररिछे । 

• कार्ायलर्बाट टाढा रिेका सिरु्दार् वा ििता, सेवा प्राप्त गिय कदठिाई भोधगरिेका सेवाग्रािी, वपछडीएका 
के्षरको वगयका सेवाग्रािीलाई वविषे ध्र्ाि दर्दइिेछ । 

• घमु्ती सेवा वा सूचिा प्रववधिको प्रर्ोगबाट सेवाप्रवाििा सरल र सिि पिुँचको व्र्वस्था गररिेछ । 

• सावयिधिक सम्पधतको संरक्षण र सम्वर्दयििा िोड दर्दइिछे । 

• सािाशिक परीक्षण, सावयिधिक परीक्षण, सावयिधिक सिुवुाई िस्ता सािाशिक उत्तरर्दावर्त्व सम्बन्िी 
औिार अवलम्बि गिुयपिे गरी कािूिी व्र्वस्था गररिेछ । 

• सािाशिक परीक्षण तथा सावयिधिक परीक्षणको आवधिक रुपिा अिगुिि गिे व्र्वस्था धिलाइिछे । 

• स्रोत साििको उपलब्िता र कार्य प्रकृधत सिुाउँर्दो ववद्यतुीर् सूचिा प्रववधिको ववकास गरी प्रर्ोग 
गररिेछ। 

• सेवा प्रवािको लाधग संशघर् वा प्ररे्दि िन्रालर्बाट ववकास गरेको उपर्कु्त प्रववधि भए प्रर्ोगिा 
ल्र्ाइिेछ। 

• प्रववधिको िाध्र्िबाट सेवा प्रवाि सम्बन्िी तथ्र्ाङ्क र अधभलेि राशििेछ । 

4. सेवा प्रवािलाई प्रभावकारी बिाउिे प्रििु र्दावर्त्व कार्यपाधलकाको धिरे्दिििा प्रििु प्रिासकीर्  अधिकृतको 
ििुेछ । 

५. सेवा प्रवाि सम्बन्िी िापर्दण्ड िीधत सूचिा रािपर र अन्र् काि कारबािी वेबसाइटिा रािी सावयिधिक 
गररिेछ । 

६. सिुासि सधिधतले सेवा प्रवाि सम्बन्ििा आवश्र्क अिगुिि गरी धिरे्दिि दर्दिेछ । 
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3.2 प्रिासधिक धिणयर् प्रविर्ा  

१. प्रिासधिक धिणयर् प्रविर्ा प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्को िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• सावयिधिक सेवा प्रवािलाई धछटो छररतो, पारर्दिी, उत्तरर्दार्ी र सूचिा प्रववधििैरी बिाइिेछ । 

२. प्रिासधिक धिणयर् प्रविर्ा सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• धिणयर्को कार्यववधि, सिर् र आिार स्पि ििलुाई स्वेच्छाचारी विसाबले धिणयर् गररिे । 

• धिणयर्को आिार तर्ार िगरी अधिर्धितता र सरकारी िािी िोक्सािी ििुे गरी धिणयर् गिे । 

• कार्यिरुलाई प्राथधिकताको आिारिा वगीकरण िगररिे । 

• पर्दाधिकारी र कियचारीले आफैले गिय सक्िे काि िगरी शिम्िेवारी पन्छाउिे वा प्रिासधिक धिणयर्का 
ति बढी ििुे । 

३. प्रिासधिक धिणयर् प्रविर्ा प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिेछ । 

• धिणयर् गर्दाय प्रशचलत कािूि बिोशििका धिशित कार्यववधि अपिाइिछे । 

• कािूििा तोवकए बिोशिि धिशित सिर्ावधिधभर धिणयर् गिे गराइिेछ । 

• धिणयर् गर्दाय प्रचधलत कािूि बिोशििको आिार वा अन्र् आिार, पषु्ट्याई तथा कारण स्पि िलुाउि े
व्र्वस्था लागू गररिेछ । 

• अध्र्क्ष/प्रििु र प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले धिणयर्को उपर्कु्तताबारे धिगरािी र सपुरीवेक्षण गररिेछ। 

• कािको िित्व अिसुार वगीकरण गरी कार्य फर्छ्यौट गिे सिर्ावधि तोक्ि ेर तोवकएको सिर् धभर 
कार्य फर्छ्यौट गिय िापर्दण्ड बिाई कार्ायन्वर्ि गररिेछ । 

• कार्य फर्छ्यौट गिे सिर् रे्दिार् बिोशिि गिे गराइिेछ । 

प्राथधिकता ब्र्शक्त आफैले फर्छ्यौट गिे िाधथल्लो तििा पेि गरेकोिा सो 
तिले फर्छ्यौट गिे 

तरुुन्त सोिी दर्दि सोवि दर्दि 
(कार्ायलर् उठ्ि ेसिर् परेिा कार्ायलर् िलु्ि साथ) 
अधत िरुरी ३ दर्दि धभर २ दर्दि धभर 
िरुरी ५ दर्दि धभर २ दर्दि धभर 
सािारण १० दर्दि धभर ७ दर्दि धभर 
प्रत्र्ेक कियचारीको शिम्िवेारी र कार्यसम्पार्दि िापि गरी िूल्र्ाङ्कि गिे पद्धधतको ववकास गररिेछ । 

• धिणयर्कतायले धिणयर् कािूििा तोवकएको ितय तथा धििायररत अवधिधभर रिी गरे िगरेको अिगुिि र 
िूल्र्ाङ्कि गररिेछ । 

• कािूिी िवटलता वा दद्बवविा भएको ववषर् बािेक िाधथल्लो पर्दाधिकारी वा अधिकारी सिक्ष धिणयर्को 
लाधग पेि गिय िपिे ब्र्वस्था धिलाइिछे । 
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४. प्रिासधिक धिणयर् प्रविर्ालाई प्रभावकारी बिाउिे िखु्र् शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुेछ । 

५. प्रिासधिक धिणयर् प्रविर्ालाई प्रभावकारी बिाउिे कार्यको अिगुिि कार्ायपाधलकाको ििुेछ । 

४. सूचिा तथा सञ्चार, अधभलेिाङ्कि र प्रधतवेर्दि 

४.1 सूचिा तथा सञ्चार 

१. सूचिा तथा सञ्चार प्रणालीको उपर्ोग सन्र्दभयिा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिछे । 

• कार्ायलर्को कार्यसम्पार्दििा प्रभावकारीता एवि ् पारर्दिीता ल्र्ाउि सूचिा तथा सञ्चार प्रणालीको 
उपर्ोगिा िोड दर्दइिेछ । 

२. सूचिा तथा सञ्चार प्रणालीको उपर्ोग सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• व्र्वशस्थत सूचिा प्रणालीको अभाविा सम्बशन्ित पक्षिरुलाई सिर्िा उशचत िािकारी उपलब्ि गराउि 
िसवकि े। 

• ववश्वसिीर् सूचिाको अभाविा काि कारवािीिा प्रभावकारीता ल्र्ाउि िसवकिे । 

• िित्वपूणय िीधत, धिरे्दििबारे िािकारी िििु सक्िे । 

• ववद्यतुीर् सञ्चार िाध्र्ि (वेबसाइट) बाट सूचिा प्रवाि िगररिे । 

• सावयिधिक िित्वका धिणयर् तथा प्रधतवरे्दि सवयसािरणका लाधग सावयिधिक िििु सक्िे । 

• तथ्र्िा आिाररत िभएका र अपूणय सूचिा प्रवाि ििु सक्िे । 

• धिणयर् तथा सूचिा सावयिधिक गर्दाय ववद्यतुीर् िाध्र्ि प्रर्ोग िगररिे । 

 

3. सूचिा तथा सञ्चार प्रणालीको उपर्ोगलाई प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिे छ 
। 

• प्रववधििा आिाररत सूचिा प्रणालीलाई कार्ायलर्धभर तथा िातितको वडा कार्ायलर् वा एकाइिरुिा 
सिेत धिर्धित रुपिा लागू गररिेछ । 

• िित्वपणुय िीती, पररपर, धिरे्दिि, आरे्दििरु कार्ायलर्िा तथा िातितका वडा र इकाईलाई िािकारी 
गराउि ुपर्दाय ववद्यतुीर् सञ्चार िाध्र्िबाट प्रवाि गररिेछ । 

• कार्ायलर्बाट िातितसँग सूचिा तथा सञ्चार गर्दाय तथा िातितका वडा र इकाईबाट कुिै प्रधतवेर्दि प्राप्त 
गर्दाय वा पराचार गर्दाय ववद्यतुीर् सञ्चार िाध्र्ि प्रर्ोग गररिेछ । 

• सावयिधिक सूचिा प्रवाि गर्दाय ववद्यतुीर् सञ्चार पोटयल (वेबसाइट) िा राख्न ेव्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• सूचिा र तथ्र्ाङ्क कम्प्र्टुरिा व्र्वशस्थत गररिेछ । 

• सूचिा प्रववधिको िाध्र्िबाट सेवा प्रवािको पषृ्ठपोषण र गिुासो व्र्वस्थापि गररिेछ । 

• आफ्िो वेबपेि धििायण गरी िागररक बडापर, कार्य सञ्चालि कार्यववधि, सेवा प्रवािसँग सम्बशन्ित 
सूचिािरु राशििछे । 
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• सूचिा, पररपर, आरे्दि, तथ्र्ाङ्क आदर्द वेबसाइटिा राख्र्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रिाशणत गराई 
राशििेछ । 

• सूचिा प्रववधिको सञ्चालिको लाधग उपर्कु्त िििशक्तको व्र्वस्था गररिेछ । 

• सूचिा प्रववधि सम्बन्िी ििचेतिा बढाउि प्रचार प्रसार एवि ्अन्तरविर्ा गररिेछ । 

• ववद्यतुीर् सञ्चार िाध्र्ि (इिेल, फ्याक्स आदर्द) िाफय त प्राप्त िािकारी एवि ्सूचिाको आिारिा पधि 
कारबािी अशघ बढाउिे व्र्वस्था िलाइिछे । 

4. सावयिधिक िािकारी गराउि सूचिा अधिकृत र प्रवक्ता तोकी शिम्िेवारी दर्दइिछे । 

५. प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले सो कार्यको अिगुिि गिेछ । 

4.2 अधभलेिाङ्कि (डकुिेण्टेिि) व्र्वस्था  
१. अधभलेिाङ्कि (डकुिेण्टेिि) व्र्वस्था सन्र्दभयिा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिछे । 

• कार्ायलर्को िित्वपूणय धिधत, प्रधतवरे्दि, धिणयर् सम्बन्िी कागिातको अधभलेिीकरण व्र्वशस्थत गररिछे। 

• कार्ायलर्ले पर्दाधिकारी तथा कियचारीको बैर्शक्तक वववरण तथा अधभलेििरुको सरुशक्षत राख्न ेव्र्वस्था 
गररिेछ । 

२. अधभलेिाङ्कि (डकुिेण्टेिि) व्र्वस्था सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• िित्वपणय ववषर् र कागिातिरु अधभलेशिकरण गिय उशचत व्र्वस्था िगररिे । 

• अधभलेशिकरण अस्पि, अपूणय, अप्रिाशणत र अववश्वसिीर् ििु सक्िे । 

• वैर्शक्तक वववरण तथा अधभलेििरु व्र्वशस्थत िििुे । 

• अधभलेि िरिेको वा िोिेको सिर्िा िपाइएका कारण धिणयर् प्रविर्ािा सिस्र्ा एवि ्वढलाइ ििुे । 

• प्रोफाइलिा तर्ार िििुे । 

3. अधभलेिाङ्कि (डकुिेण्टेिि) व्र्वस्था प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिेछ ।  

• िित्वपूणय िीधत, बैठकको धिणयर्, पररपर, वावषयक प्रधतवेर्दि, सम्झौता, धिरे्दशिका, िागयर्दियि, र्ोििा 
तथा कार्यिि, अध्र्र्ि प्रधतवेर्दि िस्ता कागि कािूि बिोशिि सरुशक्षत राख्न अधभलेिाङ्किको आवश्र्क 
व्र्वस्था गररिछे । 

• अधभलेिाङ्कि गिे कियचारी तथा धििको शिम्िवेारी तोवकिेछ । 

• कार्ायलर् तथा वडा कार्ायलर्को अधभलेि एकीकरण गिय एकीकृत व्र्वस्थापि सूचिा प्रणाली 
(सफ्टवरे्र) ववकास गरी िातितका वडािा सिते प्रर्ोग गिे व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• कार्ायलर्ले रे्दिार्का अधभलेि सरुशक्षत रुपिा राख्न ेव्र्वस्था गिुयपिेछ – 

o स्वरे्दिी तथा वैरे्दशिक अवलोकि भ्रिण, ताधलि वा गोष्ठीको ववषर्, धिधत, अवधि, 
सिभागी लगार्तका वववरण । 

o प्रत्र्ेक वषय िचय भएको ववर्दा र सशञ्चत रिेको ववर्दाको वववरण 
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o कियचारीको बैर्शक्तक वववरण तथा अधभलेि फाइलिरु । 

o कियचारीले पाएको र्दण्ड, परुस्कार र कारवािीको वववरण । 

• प्रचधलत कािूि बिोशििको धिम्ि वववरण तथा प्रधतवरे्दि तोवकएको ढाँचािा तोवकएको सिर् सीिाधभर 
तर्ार गररिेछ । 

• वस्तगुत वववरण (प्रोफाइल) 
• सािाशिक परीक्षण प्रधतवेर्दि लगार्त कािूिले तोकेका अन्र् प्रधतवेर्दि । 

4. अधभलेिाङ्कि (डकुिेण्टेिि) कार्यको िखु्र् शिम्िेवारी सम्बशन्ित िािाका कियचारीको ििुेछ । 

5. अधभलेिाङ्कि (डकुिेन्टेिि) कार्यको अिगुिि गिे शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुेछ । 

5. धिरीक्षण, सपुरीवेक्षण र अिगुिि तथा िूल्र्ाङ्कि 

5.1 धिरीक्षण, सपुरीक्षण 

१. धिरीक्षण, सपुरीवेक्षण सन्र्दभयिा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

•  आफ्िो कार्ायलर् तथा िातितका वडा र र्ोििाको धिरीक्षण गरी त्र्सको अधभलेि राख्न ेव्र्वस्था   
गररिेछ । 

• धिरीक्षणको िििा अधिर्धितता रे्दशिएिा आवश्र्क कारवािी गररिेछ । 

• र्ोििा र कार्यििको प्रगधत सिीक्षा धिर्धित रुपिा गररिेछ । 

2. धिरीक्षण, सपुरीवेक्षण सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

•  धिरीक्षणको िििा गम्भीर रटुी वा अधिर्धितता भए पधि उक्त ववषर्को अधभलेि तथा प्रधतवरे्दि 
तर्ार िगिे र आवश्क कारवािी सिते िििुे । 

• िातितका सम्पूणय र्ोििाको प्रगधतको सिीक्षा िििुे । 

• प्रगधतको सिीक्षा बैठकिा सम्बशन्ित पक्षिरुको सिभाधगत िििुे र प्रधतवरे्दि सिते तर्ार िििुे । 

• आधथयक विर्ाकलापिरुको धिर्धित सपुररवेक्षण िििुे । 

• आधथयक अधिर्धितता तथा िस्र्ौर्दा ििु सक्िे । 

3. धिरीक्षण, सपुरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिेछ: 
•  गाउँपाधलका अध्र्क्षले आफ्िो कार्ायलर् तथा िातितका वडा र र्ोििाको काि कारवािी सम्बन्ििा 

कािूिले तोके बिोशिि आफैले वा कुि ैपर्दाधिकारीलाई अशख्तर्ार सशुम्पई अधिवार्य रुपिा धिरीक्षण 
गिे गररन्छ । 

• धिरीक्षण गर्दाय प्रचधलत ऐि, धिर्ि बिोशिि कार्ायलर्को प्रिासधिक काि कारवािी, कियचारी प्रिासि, 
लेिा तथा अधभलेि, कार्यिि कार्ायन्वर्ि आदर्द बारेिा िािकारी धलइिेछ । 

• धिरीक्षणको िििा रे्दशिएको सिुार गिुयपिे ववषर्को सम्बन्ििा सम्बशन्ितलाई िौशिक वा धलशित 
तवरले धिरे्दिि दर्दइिछे । 
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• धिरीक्षण प्रधतवेर्दि तर्ार गरी अधभलेि राख्न ेर आवश्र्कता अिसुार धिरे्दिि दर्दइिेछ । 

• कुिै व्र्शक्तबाट गम्भीर रटुी वा अधिर्धितता भएको वा सम्पार्दि ििुपुिे कािकारवािी िगरेको पाइएिा 
धिम्िािसुार गररिछे । 

o  प्रशचलत कािूि बिोशिि आफैले कारबािी गिय सवकि ेभए तत्कालै कारबािी गिे । 

o आफैले कारबािी गिय िधिल्िे भएिा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा धिकार् सिक्ष कारबाविको 
लाधग धसफाररस साथ लेिी पठाउिे  

• िातितका र्ोििाको प्रगधतको सिीक्षा तोवकएको सिर् धभर गररिछे । 

• सिस्र्ािरु सिािाि गिय आवश्र्क धिरे्दिि दर्दइिेछ । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले आफैँ वा िातितका अधिकृत िाफय त कार्ायलर्को आधथयक प्रिासि 
सञ्चालिको सम्बन्ििा धिर्धित रुपिा धिरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गिे गराइिेछ । 

• धिरीक्षण तथा सपुररवेक्षण गर्दाय िातितका कार्ायलर्/इकाईले आधथयक प्रिासि सञ्चालििा 
कािूिको पालिा गरे िगरेको िाँचबझु गररिछे । 

• आधथयक अधिर्धितता तथा िस्र्ौट भएको पाइएिा तत्काल कार्यवािीको प्रविर्ा अशघ 
बढाइिेछ। 

4. धिरीक्षण र सपुररवेक्षण गिे िखु्र् शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुछे । 

5. गाउँपाधलका अध्र्क्षले आफ्िो कार्ायलर् तथा िातितका वडा कार्ायलर्िरुको काि कारबािीको अिगुिि 
गिेछ ।  

5.2 अिगुिि तथा िूल्र्ाङ्कि  

१. अिगुिि तथा िूल्र्ाङ्कि सन्र्दभयिा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• र्ोििाको अिगुिि गियको लाधग कािूि बिोशिि अिगुिि तथा सपुररवेक्षण सधिधत गठि गररिछे । 

• आफ्िो तथा िातितको वडा कार्ायलर्को आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली कार्ायन्वर्िबारे अिगुिि गररिछे। 

• बढी लागत भएका र्ोििाको प्रभाव िूल्र्ाङ्कि गररिेछ । 

२. अिगुिि तथा िूल्र्ाङ्कि सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• कािूि बिोशिि अिगुिि तथा सपुररवेक्षण सधिधत गठि िगररिे । 

• गठि गररएका सधिधत विर्ािील िििुे । 

• अिगुिि धिरे्दशिका/कार्यववधि तर्ार िगररिे । 

• अिगुिि कार्यर्ोििा तथा सूचकिरु तर्ार िगररि े। 

• अिगुिि धिरे्दशिका/कार्यववधिको कार्ायन्वर्ि िििुे । 

• आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली कार्ायन्वर्िको प्रभावकारीताबारे धिर्धित अिगुिि िगररि े। 

• अिगुिि गर्दाय तोवकएको परीक्षण सूची प्रर्ोग िििुे । 
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• प्रभाव िूल्र्ाङ्कि गिुय पिे र्ोििाको िूल्र्ाङ्कि िगररिे । 

• प्रभाव िूल्र्ाङ्किबाट आएका सझुाविरु कार्ायन्वर्ि िििुे । 

 

3. धिरीक्षण, सपुरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिेछ । 

• र्ोििा तथा कार्यििको अिगुिि गरी पषृ्ठपोषण गियको लाधग अिगुिि तथा सपुररवके्षण सधिधत गठि 
गररिेछ । 

• र्स्तो सधिधत गठि गर्दाय उपाध्र्क्ष वा उप प्रििुको संर्ोिकत्विा तोवकएको सर्दस्र्िरु सिाविे 
गररिेछ। 

• वडास्तरीर् र्ोििा तथा कार्यििको अिगुििको लाधग वडास्तरीर् अिगुिि सधिधत गठि गररिछे । 

• अिगुिि कार्यलाई व्र्वशस्थत गिय अिगुिि धिरे्दशिका/कार्यववधि तर्ार गररिछे । 

• अिगुिि तथा सपुररवके्षण सधिधतले सम्पार्दि गिुयपिे कार्ायिरु धिम्िािसुार रिेका छि:् 
o वावषयक अिगुिि कार्य र्ोििा तर्ार गिे । 

o अिगुििको लाधग आवश्र्क सूचकिरुको ववकास गिे । 

o कािूिले तोके बिोशिि अिगुिि गरी प्रधतवेर्दि पेि गिे । 

o र्ोििाको कार्ायन्वर्ििा रे्दशिएको सिस्र्ा तथा धििायण कार्यको गणुस्तरको िाँच गिे । 

o र्ोििा कार्ायन्वर्ििा रे्दशिएका सिस्र्ा सिािािको लाधग आवश्र्क धिरे्दिि दर्दिे । 

o वडा अिगुिि सधिधतको प्रधतवेर्दि प्राप्त गरी एकीकृत प्रधतवेर्दि तर्ार गिे । 

• कार्ायलर् र िातितका वडा वा इकाइको आन्तररक धिर्न्रण प्रणालीको प्रभावकाररता बारे धिर्धित 
रुपिा अिगुिि तथा िूल्र्ाङ्कि गररिेछ । 

• आन्तररक धिर्न्रण प्रणालीको अिगुिि गर्दाय र्स दर्दग्र्दियििा दर्दइएको फारि प्रर्ोग गररिेछ । 

• अिगुिि प्रधतवरे्दि तर्ार गररिेछ । 

• आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली कार्ायन्वर्िका किी/कििोरी सिािािको लाधग कार्यर्ोििा तर्ार गरी 
कार्ायन्वर्ि गररिेछ । 

• कािूिले तोकेको रकि भन्र्दा बढी लागत अििुाि भएको र्ोििा सम्पन्न भएको २ वषय धभर प्रभाव 
िूल्र्ाङ्कि गररिेछ । 

• प्रभाव िूल्र्ाङ्कि गर्दाय कािूिले तोकेको ववधि र प्रविर्ा पालिा गररिेछ । 

• प्रभाव िूल्र्ाङ्कि प्रधतवरे्दि तर्ार गरी सावयिधिक गररिेछ । 

• प्रभाव िूल्र्ाङ्किबाट प्राप्त भएका सझुाव अिसुार बिेट तथा कार्यिि तिुयिा र कार्ायन्वर्ििा सिुार 
गररिेछ । 

4. अिगुिि तथा िूल्र्ाङ्कि गिे िखु्र् शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुछे । 
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५. गाउँपाधलका अध्र्क्षले आफ्िो कार्ायलर् तथा िातितका वडा कार्ायलर्िरुको काि कारबािीको अिगुिि 
गिेछ । 

 

6 रािस्व तथा प्राप्त ििुपुिे विसावको वववरण 

6.1 रािस्व संकलि 

1. रािस्व संकलि सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अबलम्बि गररिेछ । 

•  संवविाि बिोशिि आफ्िो अधिकार क्षेर धभरको रािस्व उठाउिे सम्बन्िी िीधत, कािूि तथा 
कार्यर्ोििा तर्ार गररिेछ । 

• रािस्व सिुार कार्यर्ोििा तर्ार गर्दाय रािस्वसँग सम्बशन्ित सबै ववषर् र सम्भाव्र् क्षेर पविचाि 
गररिेछ। 

• आफ्िो कार्यके्षर अन्तरगतको कर, र्दसु्तरु तथा सेवा िलु्क कािूिद्बारा तोवकए बिोशििको अधिकार 
प्रर्ोग गरी प्रभावकारी रुपिा असलु गररिेछ । 

• आफ्िो कार्यके्षर अन्तगयतको कर, र्दस्तरु तथा सेवा िलु्क असलुी प्रभावकारी बिाउि प्रोत्सािि एवि ्
र्दण्ड िररवािाको व्र्वस्था सिेत गररिेछ । 

 

2. रािस्व संकलि कार्यिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• रािस्व उठाउिे ववषर्िा िीधत, कािूि तथा कार्यर्ोििा तर्ार िििुे । 

• अधिकारके्षर बाविर गई कर लगाउि सक्िे । 

• रािस्व सिुार कार्यर्ोििा तर्ार गर्दाय राश्वसँग सम्बशन्ित सम्पूणय ववषर् वस्त ुर सम्भाव्र् के्षरिरु पविचाि 
ििु िसक्िे । 

• के्षराधिकार धभरका सम्भाव्र् कर असलुीका लाधग कािूिी प्रबन्ि िगररिे । 

• आधथयक ऐििा तोवकएका सबै कर िउठाउि े। सबै करर्दाताको र्दार्रािा िआउि े। 

• र्दस्तरु तथा सेवा िलु्किरु सम्बशन्ित सेवाग्रािी/व्र्शक्तबाट िउठाइि े। 

• बाँडफाँट गिुयपिे रािस्व बाडँफाँट िगिे । 

• करर्दाताको लगत िराशििे । 

• प्रोत्सािाि एवि ्र्दण्ड िररवािाको व्र्वस्था व्र्विारिा लागू िगररिे । 

 

3. रािस्व संकलि कार्यलाई प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिेछ । 

• कर लगाउिे, उठाउिे वा करका र्दर पररवतयि गिे कार्यिरु आधथयक ऐििा व्र्वस्था गरेर िार 
गररिेछ। 
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• रािस्व सिुार कार्यर्ोििा तिुयिा सम्बन्िी दर्दग्र्दियि, 2076 को अिीििा रिी रािस्व सिुारसम्बन्िी 
आफ्िो कार्यर्ोििा तर्ार गररिेछ । 

• रािस्व सिुार कार्यर्ोििा तर्ार गर्दाय दर्दग्र्दियि अिसुार रािस्वसँग सम्बशन्ित सबै ववषर्िरुको पविचाि 
गरी पर्दाधिकारी तथा ििप्रधतधिधििरु, वडा कार्ायलर् र सरोकारवालािरुलाई सिभागी गराई रािस्व 
सिुार कार्यर्ोििा तिुयिा कार्यिाला गोष्ठी गररिेछ । 

• व्र्ापक छलफल, अध्र्र्ि एवि ्ववश्लषेण गरी र्थाथय, वस्तगुत र कार्यन्वर्िर्ोग्र् कार्यर्ोििा तर्ार 
गररिेछ । 

आफ्िो अधिकार क्षरे अन्तगयतका कर तथा सेवा िलु्क कािूि बिोशिि असूल गिय रे्दिार् बिोशिि 
गररिेछ । 

• कर तथा गैरकरको प्रभावकारी पररचालिका लाधग आवश्र्क िीधतगत र कािूिी व्र्वस्था गररिेछ । 

• प्रभावकारी रािस्व पररचालिका लाधग आवश्र्क िििशक्त, तथ्र्ाङ्क र सूचिा प्रववधिको उपर्ोग िाफय त 
कर प्रिासिलाई सदुृढ गररिछे । 

• करर्दाता र्दताय र करर्दाता शिक्षा अधभर्ाि सञ्चालि गररिछे । 

• प्रर्दाि गररएका धसफाररस र असूल भएको र्दस्तरु रकिलाई सिर् सिर्िा रुि ुगरी सेवाग्रािीबाट प्राप्त 
ििुपुिे रकि सधुिशित गररिछे । 

• असलु भएको रािस्व कािूि बिोशििको सिर् सीिा धभर रािस्व िातािा र्दाशिला गिे व्र्वस्था धिलाई 
सोको धिर्धित अिगुिि गररिेछ । 

• प्रचधलत कािूि बिोशिि प्ररे्दि सरकारसँग बाँडफाँट गिुयपिे रािस्व सिर्िै बाँडफाँट गररिेछ । 

• कािूि बिोशिि कर बझुाउि ुपिे र्दावर्त्व भएका करर्दाताको लगत रािी प्रत्र्के वषय अध्र्ावधिक 
गररिेछ । 

• सिर्िा कर बझुाउि ेकरर्दातालाई छुट दर्दिे र बढी कर बझुाउिे करर्दातालाई प्रोत्सािि गिय कािूिी 
व्र्वस्था गररिछे । 

• कर बझुाउि ुपिे र्दावर्त्व भएका करर्दाताले सिर्िा कर िबझुाएिा कािूि बिोशिि र्दण्ड िररवािा 
गरी असूल गिे व्र्वस्था कडाइका साथ लागू गररिेछ । 

4. आफ्िो अधिकार क्षरे अन्तरगतका कर तथा सेवा िलु्क कािूि बिोशिि असूल गिे शिम्िेवारी रािस्व 
िािा प्रििुको ििुेछ ।  

5. स्थािीर् रािस्व पराििय सधिधतले अिगुिि गरी आवश्र्क पराििय दर्दिछे । 

6.2 रािस्व लेिा प्रणाली 
1. रािस्व लेिा प्रणाली सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

•  रािस्व लेिा तोवकएको ढाँचािा रािी अद्यावधिक गररिछे । 
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• स्थािीर् तिले रािस्वका भौचर धिर्धित रुपिा धभडाि गरी तोवकए बिोशिि विसाव धभडाि वववरण 
तर्ार गररिेछ । 

2. रािस्व लेिा प्रणाली सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• सवै प्रकारको रािस्व रकि सिर्िा िै िम्िा िििुे । 

• वक्यौता करको लगत िराशििे । 

• िगरै्द रािस्व धलएको अवस्थािा रधसर्द उपलब्ि िगराउि े। 

• रधसर्द धिर्न्रण िाता िराशििे । 

• रािस्वका भौचर धिर्धित रुपिा धभडाि िगररिे । 

• तोवकएको विसाव धभडाि वववरण तर्ार िगररिे । 

3. रािस्व लेिा प्रणाली सम्बन्िी कार्यलाई प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिछे । 

• रािस्व आम्र्दािी ििालेिा धिर्न्रक कार्ायलर्बाट तोवकएको एकीकृत आधथयक सङे्कत, वगीकरण तथा 
व्र्ाख्र्ा अिरुुप रािस्व िीषयक छुयाई आम्र्दािी बाँधििछे । 

• रािस्वको से्रस्ता राख्र्दा ििालेिा परीक्षकको कार्ायलर्बाट स्वीकृत ि.ले.प. फाराििरु प्रर्ोगिा 
ल्र्ाइिेछ । 

• सूचिा प्रववधििा आिाररत रािस्व प्रणाली अवलम्बि गररिेछ । 

• रािस्व िािा प्रििुले रािस्व रकि बैँक स्टेट्िेण्टसँग धभडाई अद्यावधिक गिे र सोको व्र्वशस्थत 
अधिलेि राशििेछ । 

• रािस्व असलुी गर्दाय तोवकएको रकि िगर्द रधसर्द दर्दई बशुझधलि ेर सिर् धभर बैँक र्दाशिला गिे । 
िगर्दी ररसर्दको लाधग रधसर्द धिर्न्रण िाता राशििेछ । 

• तोवकएको रकि भन्र्दा बढी रकिको कर तथा िलु्क बैँक र्दाशिला गिय लगाइिेछ । 

• तोवकएको सिर्सीिा भन्र्दा पछी कर, गैरकर, िलु्क असूल िुँर्दा कािूि बिोशिि िररवािा र थप 
र्दस्तरु सिेत असूल गररिेछ । 

• प्राप्त रािस्व रकि बैँकिा िोधलएको रािस्व िातािा िम्िा गररिेछ । 

• रािस्वको लगत राख्र्दा असूल गिुयपिे, असूल भएको र उठ्ि बाँकी कर तथा अन्र् आर् रकि िलुाई 
लगत रािी रािस्व आम्र्दािीको लगत तथा असूली प्रधतवरे्दि (ि.ले.प.फा.िं. 113) तर्ार गररिेछ । 

• रािस्व लेिा राख्न ेर लगत तर्ार गिे प्रर्ोििको लाधग स्थािीर् तिको लाधग तोवकएको सफ्टवेर्र 
प्रर्ोग गररिेछ । 

• र्दाशिला भएका भौचरिरु र बैँक स्टेटिेण्ट धिर्धित रुपिा धभडाि गरी रािस्वको बैँक विसाव धिलाि 
वववरण (ि.ले.प.फा.िं. 109) तर्ार गररिछे । 
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• रािस्वको बैँक विसाव र कार्ायलर्को से्रस्ता विसाव फरक पिय गएिा फरक पिायको कारण िोली 
िाधसक रुपिा बैँक विसाव धिलाि वववरण तर्ार गररिेछ । 

4. रािस्व लेिा प्रणाली सम्बन्िी कार्यलाई प्रभावकारी बिाउिे िखु्र् आधथयक प्रिासि प्रििुको ििुछे । 

५. रािस्व लेिा प्रणाली सम्बन्िी कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले गिेछ । 

 

6.3  ऋण प्राप्ती 
१. ऋण प्राप्ती सम्बन्िी रे्दिार्का िीधत अवलम्वि गररिछे । 

• स्थािीर् तिले ऋण धलंर्दा कािूिले तोकेको प्रविर्ा अवलम्वि गररिेछ । 

२. ऋण प्राप्ती सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्ि ेरे्दशिन्छ । 

• कििोर प्रधतफल ििुे आर्ोििाको लाधग ऋण धलिे । 

• ऋण प्राधप्तका ितयिरु पालिा िगररिे । 

३. ऋण प्राधप्त कार्ायलाई प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्वि गररिछे । 

• संभाव्र्ता अध्र्र्ि सम्पन्न भएका आधथयक रुपले संभाव्र् उच्च प्रधतफल प्राप्त ििुे आर्ोििािा पर्ायप्त 
पूवय तर्ारी गरी ऋण धलइिछे । 

• ऋण भकु्तािी ताधलका अिरुुप सिर्िै ऋणको साँवा ब्र्ाि भकु्तािी गररिेछ । 

• आर्ोििा पविचाि तथा कार्ायन्वर्िको प्राववधिक क्षिता ववकासिा िोड दर्दइिछे । 

• ऋण धलि ुअगावै आर्ोििा सञ्चालि र व्र्वस्थापि सम्बन्िी ववधि तर् गररिछे । 

 

४. कार्ायलर्ले प्राप्ता गिे ऋणको अधभलेि राख्न ेर प्रधतवेर्दि गिे िखु्र् शिम्िेवारी आधथयक प्रिासि प्रििुको 
ििुेछ । 

५. कार्ायलर्ले प्राप्त गिे ऋणको अधभलेि राख्न ेर प्रधतवेर्दि गिे कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले 
गिेछ । 

 

6.4 प्राप्त गिुय पिे विसाव 

1. प्राप्त गिुय पिे विसाव सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• प्राप्त गिुय पिे विसावको लेिा तोवकएबिोशिि ब्र्वशस्थतरुपिा रािी असलुीको लाधग शिर्धितरुपिा 
कारवािी गररिेछ । 

2. प्राप्त गिुय पिे विसाव सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• प्राप्त गिुय पिे विसावको लेिा अध्र्ावधिक िराशििे । 

• प्राप्त गिुय पिे रकि असलुीको लाधग कारवािी िगरीिे । 

३. प्राप्त गिुय पिे विसाव प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिेछ । 
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• लगत कार्ि ििुे रािस्व बािेक प्राप्त गिुयपिे सबै प्रकारको विसावलाई प्राप्त गिुयपिे विसावकोरुपिा 
लेिाङ्कि गररिेछ । 

• प्राप्त गिुयपिे विसाविा कार्ायलर्ले धलि बाँकी रकििरु र कारवािी गरी असूल गिुयपिे कर र्दस्तरु 
िररवािा लगार्त अन्र् प्रकारको रकििरु सिावेि गरी असूलीको लाधग धिर्धित रुपिा कारवािी 
गररिेछ । 

6.5 रािस्व सम्बन्िी प्रधतवेर्दि  
1. सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• रािस्व सम्बन्िी प्रधतवरे्दि रािस्व कारोवारको िाधसक प्रधतवेर्दि र वावषयक आधथयक वववरण तथा 
प्रधतवरे्दििरु तर्ार गरी पेि गररिेछ । 

२. रािस्व सम्बन्िी प्रधतवेर्दि सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• रािस्वको िाधसक प्रधतवरे्दि तथा वावषयक आधथयक वववरण तोवकए बिोशििको ढाँचािा तर्ार िगररिे । 

• तोवकएको सिर्धभरिा सम्बशन्ित धिकार्िा िपठाइिे । 

३. रािस्व सम्बन्िी प्रधतवेर्दि कार्यलाई प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिेछ । 

• कार्ायलर्ले रािस्वको बैँक विसाव धिलाि गरी वावषयक तथा िाधसक वववरण अथायत रािस्वको आधथयक 
वववरण फाँटवारी (ि.ले.प.फा.िं. 110) तर्ार गरी तोवकएको सिर्धभर सम्बशन्ित िन्रालर्/धिकार्िा 
पेि गररिेछ । 

• लगती रािस्वको िकिा रािस्व आम्र्दािीको लगत तथा असलुी प्रधतवरे्दि (ि.ले.प.फा.िं. 113) तर्ार 
गरी तोवकएको सिर्धभर सम्बशन्ित िन्रालर्/धिकार्िा पेि गररिेछ । 

• प्रत्र्ेक आधथयक वषय सिाप्त भएको पैँतीस दर्दि धभर रािस्वको वावषयक आधथयक वववरण र प्रधतवरे्दििरु 
तर्ार गररिेछ । 

• रािस्वको प्रधतवरे्दि तर्ार गियको लाधग तोवकएको वद्यतुीर् प्रववधििा आिाररत प्रणालीको प्रर्ोग गररिेछ। 

4. रािस्व सम्बन्िी वववरण एवि ्प्रतवेर्दि तर्ार गिे िखु्र् शिम्िेवारी आधथयक प्रिासि प्रििु र त्र्सिा 
सिर्ोग गिुय रािस्व िािा प्रििुको कतयव्र् ििुेछ । 

5. रािस्व सम्बन्िी वववरण एवि ् प्रधतवेर्दि तर्ार गिे कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको 
ििुेछ।  

7. बिेट तथा कार्यिि तिुयिा, स्वीकृधत, धिकासा र रकिान्तर धिर्न्रण 

7.1 बिेट तथा कार्यिि तिुयिा 
१. बिेट तथा कार्यिि तिुयिा सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिछे । 

• वावषयक बिेट तथा कार्यिि तर्ार गर्दाय स्थािीर् आवधिक र्ोििाको लक्ष्र्, उद्देश्र्, िीधत र रणिीधत 
एवि ्संघीर् तथा प्रारे्दशिक िीधत तथा कार्यििसँग िेलिािे गरी तर्ार पाररिेछ । 
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• र्ोििा तथा कार्यिि तिुयिा गर्दाय प्रधतफललाई सधुिशित गररिेछ । 

• र्ोििा छिौट, कार्ायन्वर्ि र अिगुिि तथा िूल्र्ाङ्कििा ििसिभाधगता सधुिशित गररिेछ । 

• र्ोििा तिुयिा गर्दाय आवधिक र्ोििा, िध्र्िकालीि िचय संरचिा र वावषयक बिेटबीच उशचत तालिले 
र सिन्वर् कार्ि गररिेछ । 

• आवधिक र्ोििा तिुयिा गर्दाय र्थासंभव संथािगत र्ोििा तिुयिा गररिछे । 

• स्थािीर् वावषयक बिेट तथा कार्यिि तिुयिाका चरण र कार्यववधििरु पूरा गरी वावषयक बिेट तथा 
कार्यिि तिुयिा गररिेछ । वावषयक बिेट तर्ार गर्दाय सम्भाव्र् सबै आन्तररक र वाह्य स्रोतको अििुाि 
गररिेछ । 

• बैरे्दशिक सिार्ताको प्राधप्तिा तोवकएको कार्यववधि पालिा गररिेछ । 

• बिेट तथा कार्यिि तिुयिा गरी तोवकएको सिर् सीिा धभरै गाउँसभाबाट पाररत गररिेछ । 

२. बिेट तथा कार्यिि तिुयिा सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 
• आवधिक र्ोििा िै तिुयिा िििुे । 

• स्थािीर् आवधिक र्ोििा र संघीर् तथा प्ररे्दि आवधिक र्ोििाबीच तालिले िििुे । 

• र्ोििा तथा कार्यिि छिौट गर्दाय लागत लाभ ववश्लषेण िगररिे । 

• र्ोििा तथा बिेट तिुयिा िागयर्दियिका प्रविर्ा र आिारिरु उल्लङ्घि ििु े। 

• र्ोििा कार्ायन्वर्ििा उपभोक्ताको सिभाधगता न्रू्ि ििु े। वावषयक बिेट तथा कार्यिि संघीर् तथा 
प्रारे्दशिक िीधत तथा कार्यििसँग तालिले िििुे । 

• र्ोििाको छिौट, कार्ायन्वर्ि र अिगुिि तथा िूल्र्ाङ्कििा ििताको िाग र आवश्र्क्ता बिोशिि िििु े
। 

• िध्र्कालीि िचय संरचिा तर्ार िगररिे । 

• िध्र्कालीि िचय संरचिा र वावषयक बिेटबीच तालिेल िििुे । 

• स्थागत वविेषतािा आिाररत (Spatial) आवधिक र्ोििा तिुयिा िगररिे । 

• वावषयक बिेट तथा कार्यिि तिुयिाको चरणिरु औपचाररकतािा िार सीधित गररि े। 

• टोल/वस्तीस्तरिा बिेट तिुयिाको लाधग छलफल िगररि े। 

• तथ्र्गतभन्र्दा ब्र्शक्तगत प्रभाविा प्राथधिकता धििायरण गररिे । 

• सबै प्रकारको बैरे्दशिक सिार्ता वावषयक बिेटिा सिाविे िगररिे । 

• बिेट तथा कार्यिि तोकेको सिर् सीिा धभर पेि गरी पाररत िगररिे । 

३. बिेट तथा कार्यिि तिुयिा कार्ायलाई प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिेछ । 

• प्रचधलत कािूि अिसुार स्थािीर् ववकासको लाधग आवधिक, वावषयक, रणिीधतक, ववषर्/के्षरगत 
िध्र्िकाधलि तथा दर्दघयकालीि ववकास र्ोििा तर्ार गररिेछ । 
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• आवधिक र्ोििालाई िध्र्िकालीि िचय संरचिा तर्ार गरी वावषयक बिेट तथा कार्यिि िाफय त 
कार्ायन्वर्ि गररिेछ । 

• आवधिक र्ोििा र वावषयक बिटे तथा कार्यिि तिुयिा गर्दाय संघीर् तथा प्ररे्दि सरकारको आवधिक 
र्ोििा र िीधत तथा कार्यििसँग तालिले ििुे गरी गररिेछ । 

• ववकास र्ोििाको बिेट प्रस्ताव गर्दाय आर्ोििाको सम्भाब्र्ता अध्र्र्ि प्रधतवेर्दिको गणुस्तर परीक्षणको 
प्रबन्ि गिे तथा लागत अििुाि भई आधथयक, प्राववधिक तथा वातावरणीर् आिारिा उपर्कु्त र लाभ-
लागतको आिारिा प्राथधिकीकरण गरी प्रधतफलििुी आर्ोििा छिौट गररिेछ । 

• ठूला आर्ोििाको बिेट सिावेि गर्दाय सोको दर्दगो कार्ायन्वर्ि तथा संघीर् र प्ररे्दि र्ोििासँग सिन्वर् 
कार्ि गररिछे । 

• आर्ोििा बैँकिा सिावेि भएका आर्ोििालाई छिौटिा प्राथधिकता दर्दइिछे । 

• आर्ोििाको छिौट गर्दाय ििताको िाग र आवश्र्कताको आिारिा गररिेछ । 

• आर्ोििा छिौट गर्दाय वस्ती, टोल र सिरु्दार्िा छलफल गिे व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• र्ोििा तिुयिा र कार्ायन्वर्ि गर्दाय प्रचधलत कािूि बिोशिि िागररक सिभाधगतालाई सधुिशित गररिछे  

• िागररक सिभाधगता बढी ििुे आर्ोििा छिोटिा प्राथधिकता दर्दइिेछ । 

• छिौट भएका आर्ोििािरु कार्ायन्वि ििु ेवषय सवितको कार्यर्ोििा आवधिक र्ोििािा सिावेि गररिछे 
। 

• स्रोत अििुाि तथा बिेट सीिा धििायरण सधिधतले आन्तररक आर्, संघ तथा प्ररे्दि सरकारबाट प्राप्त 
ििुे अिरु्दाि, रािस्व बाँडफाटँ, रोर्ल्टी ििसिभाधगता तथा ऋण सवित कूल स्रोतको अििुाि गररिछे  

• कुल स्रोत अििुािको आिारिा ववषर् के्षरगत बिेट सीिा तथा िागयर्दियि तर्ार गरी ववषर्गत िािा  
र वडा कार्ायलार्लाई उपलब्ि गराइिेछ । 

• बिेट तथा कार्यिि तिुयिाका चरणिरु अधिवार्य पालिा गररिेछ । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले बिेट सीिा, िागयर्दियि तथा आर्ोििा प्राथधिकताका आिारिरु बैिाि 
15 गते धभर ववषर्गत िािा तथा वडा सधिधतलाई उपलब्ि गराइिेछ । 

• टोल/बस्तीस्तरीर् र्ोििाको िाग सङ्कलि गर्दाय अधिकति ििसिभाधगता कार्ि ििुे गरी स्थािीर् 
तिका सरोकारवालािरुलाई सिभागी गराइिेछ । 

• बैरे्दशिक सिर्ोग पररचालि गर्दाय अन्तरराविर् ववकास सिार्ता पररचालि िीधत, 2076 तथा प्रचधलत 
कािूिले तोकेको प्राथधिकता प्राथधिकता प्राप्त के्षरिा िार गररिेछ । 

• वैरे्दशिक सिार्ता प्राप्त गर्दाय प्रचधलत कािूि बिोशिि िेपाल सरकारको पूवय स्वीकृधत धलइिेछ । 

• प्राप्त ििुे सवै प्रकारका बैरे्दशिक सिार्तालाई अधिवार्य रुपिा बिेट तथा कार्यिििा सिावेि गररिछे 
। 
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• र्ोििा तिुयिाका चरणिरु पूरा गरी बिेट तथा कार्यिि चाल ुआधथयक वषयको असार १० गते धभर 
सभािा प्रस्ततु गररिछे । 

• वावषयक बिेट तथा कार्यिि गाउँसभािा पर्ायप्त छलफलको व्र्वस्था धिलाइिछे । 

• वावषयक बिेट तथा कार्यिि गाउँसभाबाट असार िसान्तधभर अधिवार्य रुपिा पाररत गररिेछ । 

४. बिेट तथा कार्यिि तिुयिा गिे िखु्र् शिम्िेवारी बिेट तथा कार्यिि तिुयिा सधिधतको ििुेछ । 

५. बिेट तथा कार्यिि तिुयिा कार्यको अिगुिि कार्यपाधलकाबाट ििुेछ । 

7.2 अशख्तर्ारी, धिकासा रकिान्तर 
१. अशख्तर्ार, धिकासा रकिान्तर सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• बिेट, स्वीकृत भए पधछ अशख्तर्ारी दर्दिे र िकासा दर्दि ेकार्य गररिछे । 

• आधथयक वषयको अन्त्र्िा िचय ििु िसकी बाँकी रिेको रकि स्थािीर् सशञ्चत कोषिा फताय र्दाशिला 
गररिेछ । 

• विेट रकिान्तर गिे कार्य प्रशचधलत कािूिद्बारा तोकीएको प्रविर्ा र रकिगत सीिा धभर रिी गररिेछ 
। 

2. अशख्तर्ारी, धिकासा रकिान्तर सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• स्वीकृत बिेट बिोशिि अशख्तर्ारी िदर्दिे । 

• आधथयक वषयको अन्त्र्िा बाँकी रिेको सबै रकि स्थािीर् सशञ्चत कोषिा सिर्िै फताय र्दाशिला िगररिे 
। 

• आधथयक वषयको अन्त्र्िा बाँकी रिेको सबै रकि अशख्तर्ारी दरं्दर्दा तोवकएको सिर् र प्रविर्ाको पालिा 
िगररिे । 

• बिेट रकिान्तर गर्दाय तोवकएको कार्यववधि र सीिा पालिा िगररिे । 

३. अशख्तर्ारी, धिकासा रकिान्तर कार्यलाई प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिछे । 

• एउटा आर्ोििािा स्वीकृत भएको बिेट अको आर्ोििािा िचय गररिेछैि । 

• सभाबाट बिेट स्वीकृत भएको सात दर्दिधभर अध्र्क्षले प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतलाई बिेट िचय गिे 
अशख्तर्ारी प्रर्दाि गररिछे । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले १५ दर्दिधभर सम्बशन्ित िािा प्रििु र वडा सशचवलाई बिेट िचयगिे 
अशख्तर्ारी दर्दिछे । 

• आधथयक वषयको अन्त्र्िा िचय ििु िसकी बाँकी रिेको सबै रकि प्रचधलत ऐि अिसुार तोवकएको 
प्रविर्ा अपिाई स्थािीर् सशञ्चतकोषिा वफताय र्दाशिला गररिेछ । 

• सशञ्चत कोषिा वफताय र्दाशिला गरेको िािकारी सम्बशन्ित कोष तथा लेिा धिर्न्रक कार्ायलर् सिेतलाई 
दर्दइिेछ । 
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• धिर्तवस रकि वफताय िगिे वा अन्र्र सारेको अवस्थािा शिम्िवेार अधिकारी वा कियचारीलाई कािूि 
बिोशिि कारवािी गररिेछ । 

• अधिकार प्राप्त अधिकारीले कोषको शस्थधत िेरी आवश्र्क कार्यको लाधग िार बिेट रकिान्तर स्वीकृत 
गिेछ । 

• चाल ुिीषयकबाट पूिँीगतिा र पूिँीगतबाट पूिीगत िीषयकिा िार रकिान्तर गिय स्वीकृती दर्दइिछे । 

• रकिान्तर गर्दाय ििु िीषयकिा रकिान्तार गररिे िो सो िीषयकिा िरुु  बिेटको २५ प्रधतित सम्ि थप 
गिय सवकिेछ । 

• कुिै बिेट िभएको शिषयक एवि ्आर्ोििािा रकिान्तर गिय स्वीकृत दर्दइिेछैि । 

४. अशख्तर्ारी, धिकासा रकिान्तर सम्बन्िी सिन्वर् गिे िखु्र् शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुछे 
। 

5. अशख्तर्ारी, धिकासा रकिान्तर सम्बन्ििा अिगुिि कार्यपाधलकाबाट ििुेछ । 

 

8 बिेट िचय तथा पेश्कीको धिर्न्रण  

८.1 बिेट िचय व्र्वस्थापि  

१. बिेट िचय व्र्वस्थापि सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• स्वीकृत बिेट िचय गर्दाय धिर्धितता, धितव्र्वर्ता, कार्यर्दक्षता, प्रभावकाररता काि गररिेछ । 

• अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट िार िचय गिे आरे्दि दर्दिे वा िचय स्वीकृत गिे व्र्वस्था गररिेछ । 

• िचय गिे तोकीएको कार्यववधि र प्रविर्ा पालिा भएको िधुिशित गरेर िार िचय गररिेछ । 

• पवुायिार ववकास र्ोििािा भएको िचय लेख्र्दा तोकीएको धििायण सम्बन्िी कार्यववधि परुा गररिेछ । 

• र्ोििा र कार्यििको िचय गर्दाय सिार्ता सम्झौता बिोशिि ग्राह्य िचय िार िचय गररिेछ । ताधलि, 
गोष्ठी, आदर्द िस्ता कार्यिि संचालि िचय गर्दाय लागत अििुाि एवि ्ताधलि कार्यििको प्रधतवेर्दि 
प्राप्त गररिेछ । 

• िचय लेख्र्दा धिर्िािसुार लाग्िे आर्करकदि, िूल्र्अधभववृद्ध कर, िरौटी तथा पेश्कीकदि गररिेछ । 

२. बिेट िचय व्र्वस्थापि सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रििसक्ि ेरे्दशिन्छ । 

• प्रचधलत कािूि पूणय रुपिा पालिा िििुे । 

• अिावश्र्क के्षर तथा कार्यिा िचय ििुे । 

• सिर् र लागत बढी िपत ििुे । 

• बिेट अििुासििा कधिकििोरीिरु रे्दशििे । 

• अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट आरे्दि िभई िचय गररि े। 

• स्वीकृत वावषयक कार्यिि र बिेटको पररधि भन्र्दा बाविर िचय गररिे । 
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• स्वीकृत ऐि, धिर्ि, धिरे्दशिका/कार्यववधि, िापर्दण्ड तथा िम्सयको पालिा िगरी िचय गररिे । 

• र्ोििाको सभे, धडिाइि, लागत अििुाि िस्ता प्रारशम्भक तर्ारपरुा िगररिे । 

• िररर्द सम्बन्िी कार्यवािी र प्रविर्ािरु पूरा िगररिे । 

• ताधलि/गोष्ठी सम्बन्िी कार्यिि गर्दाय लागत अििुाि तर्ार गरर स्वीकृत िगराइिे । 

• ताधलि कार्यििको प्रधतवेर्दि र प्रभावकारीता िूल्र्ाङ्कि िगररिे । 

• सम्झौता प्रधतकूल कार्य वा विर्ाकलापिा िचय गररिे । 

• कािूिः अधिवार्य र्दावर्त्व किी िगरी भक्तािी ििुे । 

• िरौटी र पेश्की वववरण अध्र्ावधिक िगरर भकु्तािी ििु े। 

3. बिेट िचय व्र्वस्थापि प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु  अवलम्बि गररिेछ । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले बिेट िचय गर्दाय प्रचधलत कािूिी व्र्वस्था पालिा गिे गराउिेछ । 

• प्राववधिक तथा प्रिासधिक कियचारीलाई िररर्द व्र्वस्थापि तथा आधथयक प्रिासि सम्बन्िी ववषर्िा 
क्षिता ववकास गिे गराइिेछ । 

• िचयका िापर्दण्ड, कार्यिि/र्ोििा सञ्चालि धिरे्दशिका/कार्यववधि धििायण र कार्ायन्वर्ि गिे गराइिेछ 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले प्रचधलत आधथयक कार्यववधि ऐि धिर्ि अिसुार आफै वा अधिकारी तोकी 
धििबाट िचय गिे वा िचयको आरे्दि दर्दिे व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• प्रचधलत कािूि अिसुार पेि भए िभएको एवकि गरी धिम्ि अवस्थािा िचय स्वीकृत गररिेछ । 

• स्वीकृत बिेट तथा िचय िीषयकधभर िचय गरेको, 
• र्ोििा स्वीकृत भएको, 
• िचय गिय धिकासा फुकुवा भएको, 
• वैरे्दशिक स्रोतबाट िचय व्र्िोिे भएिा स्रोत फुकुवा भएको 

 

अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट धिम्िािसुार िचय गररिेछ  

• स्वीकृत बिेट, कार्यिि र उपलब्ि स्रोतको आिारिा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट िचय स्वीकृत 
गररिेछ । 

• िचयिा एकरुपता र धितव्र्वर्ता ल्र्ाउि िचय सम्बन्िी िापर्दण्ड वा धिरे्दशिका धििायण गरी सोको पालिा 
गररिेछ । 

• शिक्षा, स्वास्थ्र्, कृवष िस्ता के्षरगत कार्यिि सम्बन्िी िचय गर्दाय स्वीकृत िागयर्दियि, कार्यववधि एवि ्
ितयिरु पालिा भएको सधुिशित गररिेछ । 

• िचयको कागिात र कारोवार पिुी भएको आिार र आवश्र्क धबल भरपाई पेि गिय लगाइिछे । 
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• ववकास र्ोििा सम्बन्िी िचय गर्दाय र्ोििाको सभे, धडिाइि, लागत अििुाि तथा कार्यिि तर्ार एवि ्
स्वीकृत भएको सधुिशित गिय चेकधलि तर्ार गरी रुि ुगिे व्र्वस्था गररिेछ । 

• स्वीकृत कार्यिि अिसुार सिर्िै कार्यसम्पार्दि र िालसािािको प्राधप्तका लाधग िररर्द सम्बन्िी 
प्राववधिक एवि ्प्रिासधिक प्रविर्ा पूरा गररिेछ । 

• स्थािीर् पूवयिार धििायण र िियत सम्बन्िी धबल भकु्तािी गर्दाय सम्बशन्ित वडा कार्ायलर् र लाभग्रािी 
तथा उपभोक्ताबाट अधिवार्य रुपिा धसफाररस गिुयपिे व्र्वस्था धिलाइिछे । 

• लागत साझेर्दारीिा कार्ायन्वर्ि गररएका र्ोििािरुको सम्बन्ििा सम्झौता बिोशिि सम्बशन्ित लाभग्रािी, 
उपभोक्ता सधिधत वा स्थािीर् संस्थाको र्ोगर्दािको सधुिशितता गररिेछ । 

• लागत साझेर्दारी व्र्िोररएको श्रिर्दाि वा र्ोगर्दाि रकिको िचय गणिा गिे व्र्वस्था गररिेछ । 

• ताधलि कार्यििको लागत अििुाि तर्ार गर्दाय कार्यिि सञ्चालि सम्बन्िी िम्सय र िापर्दण्डको आिारिा 
िचय गिे व्र्वस्था गररिेछ । 

• ताधलि, गोष्ठी आदर्द सञ्चालि गर्दाय कार्यििको प्रस्ताव र लागत अििुाि तर्ार गरी अधिकार प्राप्त 
अधिकारीबाट स्वीकृत गराइिेछ । 

• स्वीकृत प्रस्ताव र लागत अििुाि अिसुार कार्य सम्पन्न गरी पेि भएको प्रधतवेर्दिको आिारिा रकि 
भकु्तािी गररिछे । 

• ताधलि कार्यििका सिभागीबाट पषृ्ठपोषण प्राप्त गरी आवश्र्कता अिसुार सिीक्षाको व्र्वस्था गररिेछ 
। 

• वैरे्दशिक सिार्ता अन्तगयत सञ्चाधलत कार्यििको िचय गर्दाय र्दात ृ संस्थाको सम्झौता बिोशिि िचय 
व्र्िोररि ग्राह्य िचय िीषयक वा विर्ाकलापिा िार गररन्छ । 

• आधथयक तथा सम्बन्िी कियचारीको लाधग आर्ोििा लेिा सम्बन्िी ज्ञाि, धसप तथा क्षिता ववकास 
गररिेछ । 

• सम्झौता बिोशिि िचयको शिषयक (क्याटोगोरी) धिलाई िचय लेिाङ्कि गरे िगरेको एवकि गररिेछ । 

• िचयको सोिभिाय िाग गिे कार्यिा सिर्ोगी ििुे आधथयक र अन्र् वववरण सिर्िा तर्ार गररिेछ । 

 

अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट धिम्िािसुार िचय स्वीकृत गिेः 
• धबल भकु्तािी गर्दाय प्रचधलत कािूिले तोकेको आर्कर, िूल्र्अधभबवृद्ध कर, िरौटी किी गरेर िार 

भकु्तािी दर्दि ेव्र्वस्था गररिछे । 

• पेश्की बाँकी भए सम्झौता अिसुार किी गरेर िार भकु्तािी दर्दइिछे । 

• किी गररएको आर्कर रकि सिर्िै बैँक र्दाशिला गररिछे । 
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• आर्कर किी गररएको कियचारी, व्र्शक्त वा संस्थाको िाि िािेसी सवितको वववरण र िूल्र्अधभवृवद्ध 
कर भकु्तािी दर्दएको िाि िािेसी सवितको वववरण आन्तररक रािस्व कार्ायलर्िा पठाइिेछ । 

४. बिेट िचय व्र्वस्थापिको िखु्र् शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुेछ । 

5. बिेट िचय व्र्वस्थापिको अिगुिि सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

 

8.2 पेश्की व्र्वस्थापि 

1. पेश्की व्र्वस्थापि सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ  

• अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत कािको धिशम्त आवश्र्क रकि िार पेश्की दर्दइिेछ । 

• रै्दधिक तथा भ्रिण भत्ता, िालसािाि िररर्द र ठेक्का प्रर्ोििको लाधग पेश्की दरं्दर्दा कािूिी कार्य प्रविर्ािरु 
पूरा गररिेछ । 

• कािूि बिोशिि अधिकार प्राप्त अधिकारीले पेश्की फर्छ्यौट गिे गराइिेछ । 

• शिम्िेवार अधिकारीले पेश्की फर्छ्यौट कार्य सिर्िा िगरेिा ऐि धिर्ि बिोशिि कारवािी गररिेछ । 

 

२. पेश्की व्र्वस्थापि सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• पेश्की िदर्दए िेििा पधि पेश्की दर्दिे । 

• परुािो पेश्की बाँकी रिे तापधि िर्ाँ पेश्की दर्दिे । 

• पेश्कीको लागत कार्ि िगररिे । 

• पेश्की फछयर्ौट तोकीएको सिर् धभर िगररि े। 

• िालसािाि िररर्दको लाधग आवश्र्कभन्र्दा बढी पेश्की दर्दिे । 

• िररर्द सम्झौता अिसुार बैँक ग्र्ारेण्टी प्राप्त िगरी पेश्की भकु्तािी ििु े। 

• ठेक्का अवधि भरको बैँक ग्र्ारेण्टी िििुे । 

• आवश्र्क र पूणय कागिात िभई पेश्की फर्छ्यौटको लाधग पेि ििुे । 

• तोकीएको म्र्ार्द धभर पेश्की फर्छ्यौट िििुे । 

• पेश्की धलएको प्रर्ोिि भन्र्दा फरक प्रर्ोिििा िचय रे्दिाई फर्छ्यौट ििुे । 

• पेश्की फर्छ्यौट कार्य प्राथधिकतािा िपिे । 

 

३. पेश्की िचय व्र्वस्थापि प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिछे । 

पेश्कीिा धिम्ि धिर्न्रणको उपार् अपिाइिेछ  

• पेश्की सम्बन्िी काि, प्रर्ोिि र चाविि ेरकि र वववरण िलुाई आवश्र्क रकि िार पेश्की दर्दइिछे 
। 
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• पेश्की िाग गिेको परुािो पेश्की बाँकी रिे िरिेको िाँच गिे र परुािो पेश्की फर्छ्यौट भई िसकेको 
अवस्था भए सो पेश्की फर्छ्यौट गराई िार िर्ाँ पश्की दर्दइिेछ । 

• कियचारी बािेकको िकिा पश्की धलिे व्र्शक्तको तीि पसु्ते, स्थार्ी र अस्थार्ी ठेगािा प्रि लेशि पेश्की 
दर्दइिेछ । 

• पेश्की िातािा पेश्कीको लगत कार्ि गरी अिगुिि गिे व्र्वस्था गररिेछ । 

• भ्रिण र िालसािाि िररर्द पेश्की दरं्दर्दा भ्रिण आरे्दि र िररर्द आरे्दि स्वीकृधत र बिेटको उपलब्ितालाई 
ध्र्ाि दर्दइिेछ । 

• सावयिधिक िररर्द सम्बन्िी ठेक्का सम्झौता अिसुार पेश्की दरं्दर्दा सम्झौताको ितय बिोशिि सम्झौता अवधि 
भरको बैँक ग्र्ारेण्टी धलई िार दर्दइिछे । 

• बैंक ग्र्ारेण्टीको म्र्ार्द धिर्न्रण िाता रािी सिर्िै म्र्ार्द थप गराइिेछ । 

 

पेश्की फर्छ्यौट गर्दाय धिम्ि बिोशिि गिे गराइिछे । 

• पेश्की धलिदेर्दिे र्दबैुले पेश्की प्रर्ोिि अिसुार तोवकएको म्र्ार्दधभर कािूि बिोशििको कार्यववधि अपिाई 
फर्छ्यौट गिे गराइिेछ । 

• पेश्की रकि धलिे कियचारी, व्र्शक्तबाट धबल भरपाईको पछाडी प्रिाशणत गरी फाँटवारी सवितको धिवरे्दि 
पेि गिे व्र्वस्था गररिेछ । 

• आधथयक प्रिासि िािाले पेश्की फर्छ्यौटको लाधग प्राप्त धबल भरपाई िाँची धलि ुदर्दि ुपिे रकि ठह्याई 
पेश्की फर्छ्यौटको लाधग पेि गिेलाई भरपाई दर्दि ेव्र्वस्था गररिेछ । 

• ताधलि सम्बन्िी कार्यििको पेश्की फर्छ्यौट गर्दाय ताधलि सम्पन्न प्रधतवरे्दि संलग्ि राशििेछ । 

• पेश्की िाता अध्र्ावधिक गरी राशििेछ । फर्छ्यौट गिय बाँकीको वववरण तोवकएको ढाँचािा तर्ार गिे 
र प्रत्र्ेक आधथयक वषयिा पेश्की बाँकीको शिम्िेवारी सारी अिगुिि गररिछे । 

 

पेश्की फर्छ्यौट सम्बन्िी कारवािी धिम्ि बिोशिि गररिछे । 

• म्र्ार्द िाघेको पेश्कीको िकिा कािूिी व्र्वस्था कडाईका साथ लागू गररिेछ । 

• फर्छ्यौट गिय अटेर गरेिा वा म्र्ार्द धभर फाँटवारी िबझुाएिा पर्दाधिकारी वा कियचारीको िकिा तलब 
वा सवुविा रोक्का गररिेछ । 

• तलब वा सवुविा रोक्का गर्दाय पधि अटेर गरेिा प्रचधलत कािूि बिोशिि कारबािी गररिेछ । 

• सरकारी कियचारी बािेकका अन्र् व्र्शक्तको िकिा सरकारी बाँकी सरि व्र्ाि सवित असलुउपर गरी 
कारबािी गररिेछ । 

4. पेश्की िचय व्र्वस्थापिको िखु्र् शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुछे । 

५. पेश्की िचय व्र्वस्थापिको सिुासि सधिधतबाट अिगुिि ििुछे । 
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9 बैँक िाता सञ्चालि तथा विसब धभडाि एवि ्रकि र्दाशिला तथा भकु्तािी 
९.1 बैँक िाता सञ्चालि 

१. बैँक िता सञ्चालि सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• स्थािीर् सञ्चाधलत कोष लगार्तका ववधभन्न कोषिरु सञ्चालि गियको लाधग आवश्र्क स्वीकृधत 
धलई िार तोवकएको बैँकिा िाता िोली कारोबार गररिेछ । 

• स्थािीर् रािस्व, िचय र िरौटी लगार्तका कारोवारको लाधग प्रचधलत कािूि बिोशिि तोवकएको 
सिूिको कार्य सञ्चालि स्तरको िाता िोली कारोबार सञ्चालि गररिेछ । 

2. बैँक िाता सञ्चालि सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• तोवकएको बैँकिा कोष िातािरु ििोधलिे । 

• िाता िोल्र्दा को.ले.धि.का.बाट आवश्र्क स्वीकृधत िधलइिे । 

• िाता सञ्चालि तोकेको पर्दाधिकारी बािेक अन्र् ब्र्शक्तबाट ििुे । 

• को.ले.धि.का.को आवश्र्क सििधत बेगर आफूिसुी बैँक िाता िोली कारोवार गिे । 

 

3. बैँक िाता सञ्चालि प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिेछ । 

• कािूि बिोशिि प्राप्त सबै वकधसिको आम्र्दािी रकि तोवकएको बैँकिा  ग-4 सििुको स्थािीर् 
सशञ्चतकोष िातािा िम्िा गररिेछ । 

• स्थािीर् ववववि कोष, ववभाज्र् कोष, आकशस्िक कोष र ववपद् व्र्वस्थापि कोषको लाधग िििः ग-
5, ग-6, ग-7.1 र ग-7.2 सिूिको िाता िोधलिेछ । 

• को.ले.धि.का.को धसफाररस धलई िेपाल राि बैँकबाट स्वीकृधत प्राप्त बैँकिा िाता िोधलिेछ । 

• प्राप्त सबै रकििरु कोषको िातािा आम्र्दािीको स्रोत रे्दशििे गरी बैंक र्दाशिला गररिछे । 

• कोषको सञ्चालि कािूिले तोकेको पर्दाधिकारीबाट िार गररिेछ । 

• रािस्व, ववधिर्ोिि वा िरौटी कारोवारको लाधग को.ले.धि.का.को धसफाररस धलई तोवकएको बैंकिा 
िििः ग-1, ग-2 र ग-3 सििुको िाता िोधलिेछ । 

• ववधिर्ोशिितफय को चालू िचय तथा पूिँीगत िचय, ववत्तीर् ब्र्वस्था र ववववि िचयको लाधग कार्य 
सञ्चलािस्तरको तोवकएको उप-सििुको िाता िोली कारोवार गररिेछ । 

• आन्तररक रािस्व, रािस्व बाँडफाँट, अिरु्दाि, ऋण तथा ववत्तीर् ब्र्वस्थापिबाट प्राप्त रकििरु तोवकएको 
४.1 ग1 उपसिूिको रकि िम्िा गिय धिल्िे िातािा िम्िा गररिेछ । 

• िरौटी, ििाित, अिेि ििी वापत प्राप्त गरेको वा किी गरेको रकि िम्िा तथा कारोवार गिय तोवकएको 
ग-3 सिूिका िाता िोली कारोवार गररिेछ । 

• रािस्व, ववधिर्ोिि र िरौटी िाताको सञ्चालि प्रचधलत कािूि बिोशिि गररिेछ । 



31 
 

• वविेष अवस्था परी कार्ायलर्को िाििा वविेष िाता िोल्ि ुआवश्र्क भएिा सम्बशन्ित को.ले.धि.का.बाट 
आवश्र्क सििधत धलई िाता सञ्चालि गररिेछ । 

• बैँक पररवतयि गिुय परेिा को.ले.धि.का.बाट आवश्र्क सििधत धलइिेछ । 

4. बैँक िाता सञ्चालि सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र आधथयक प्रिासि प्रििु ििुछे 
। 

५. बैँक िाता सञ्चालि सम्बन्िी कार्यको अिगुिि सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

 

9.2 विसाव धभडाि तथा सिार्ोिि 

१. विसाव धभडाि तथा सिार्ोिि सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• प्रचधलत लेिा धिरे्दशिका बिोशिि कार्ायलर्को रािस्व, ववधिर्ोिि बिेट तथा कोष िाताको बैंक 
स्टेटिेण्ट धिर्धित रुपिा धभडाि गरी विसाव धिलाि वववरणिरु तर्ार गररिेछ । 

• रािस्व, िरौटी र िचयको विसाव सिार्ोिि प्रचधलत लेिा धिरे्दशिका बिोशिि तोवकएको कार्यववधििरु 
अपिाई गररिेछ । 

 

२. विसाव धभडाि तथा सिार्ोिि सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• रािस्व, ववधिर्ोिि, िरौटी तथा कोष िाताको बैंक स्टेटिेण्ट सम्बशन्ित बैंकबाट धिर्धित रुपिा प्राप्त 
िगिे । 

• बैंक विसावसँग बिेट िचय भएको तथा बाँकी रकिको धभडाि िगररिे । 

• बैंक विसाव धिलाि वववरण तोवकएको ढाँचािा तर्ार िगररिे । 

• िारी भएको तर रद्द भएको चेकिरुको विसाव सिार्ोिि िगररिे । 

• िचय लेख्र्दा रटुी भएको अवस्थािा विसाव सिार्ोिि िगररिे । 

 

३. विसाव धभडाि तथा सिार्ोिि प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिेछ । 

 

लेिा प्रििु र शिम्िेवारी कियचारीले बैंक विसाव धभडाि प्रचधलत लेिा र सरकारी कारोवार धिरे्दशिका बिोशिि 
धिम्िािसुार तर्ार गिेछि ्। 

• कार्ायलर्को बिेट िचय, रािस्व, कोष र िरौटी िाताको बैंक स्टेटिेण्ट धिर्धित रुपिा प्राप्त गरी 
िाधसक रुपिा विसाव धभडाि गररिेछ । 

• रािस्व िातािा रकि र्दाशिला भएको तर कार्ायलर्िा भौचर पेि िभएको भौचरको वववरण तर्ार 
गररिेछ । 
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• बिेट िचयतफय  कार्ायलर्बाट चेक िारी भएको तर बैंकबाट भकु्तािी ििु बाँकी चेकको वववरण तर्ार 
गररिेछ । 

• बिेट िचय, रािस्व, कोष र सम्बशन्ित बैंक िाताको स्टेटिेण्ट बीच फरक परेको रकि तोवकए 
बिोशििको बैँक विसाव धिलाि वववरणिरु (ि.ले.प.फा.िं. 109,212) प्रत्र्के िवििाको ७ गते धभर 
तर्ार गररिेछ । 

• बैंक विसाव धिलाि वववरणरिरु कार्ायलर् प्रििु वा शिम्िेवार अधिकृतबाट प्रिाशणत गराई राशििछे । 

• रािस्व, िरौटी र िचय विसावको सिार्ोिि प्रचधलत लेिा सरकारी कारोवार धिरे्दशिका बिोशिि गररिेछ 
। 

• आ.व. वषयधभर िारी भएको चेकिरुिध्र्े बैंकबाट भकु्तािी ििु बाँकी चेकिरुको वववरण तर्ार गरी 
प्रिाशणत गराई राशििेछ ।। 

• कार्ायलर्बाट िारी भएको वविेष कारण तोकेको म्र्ार्दधभर िसावटएिा चेकिरु रद्द गरी सो चेक बराबर 
रकिको िचय घटाई वा सिार्ोिि गरी विसाव धिलाि गररिेछ । 

• आ.व. धभर िारी भएको चेकिरु िध्र्े कुिै चेक रद्द गरी सोको सिा अको चेक िारी गिुय पर्दाय पिुः 
िचय भौचर तर्ार गरी िर्ाँ चेक िारी गररिेछ । 

• आधथयक वषयको अन्त्र्िा ववधिर्ोिि िातािा बचत रकि िणयर् गराई स्थािीर् सशञ्चतकोष िातािा रकि 
ट्रान्सफर गररिछे । 

3. बैंक िाता सञ्चालि सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र आधथयक प्रिासि प्रििुको 
ििुेछ । 

4. बैंक िाता सञ्चालि सम्बन्िी कार्यको अिगुिि सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

 

9.3 प्राप्त रकिको सरुक्षा तथा बैंक र्दाशिला  

1. प्राप्त रकिको सरुक्षा तथा बैंक र्दाशिला सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• रािस्व, आन्तररक आर्, िरौटी बापत प्राप्त िगर्द, चेक भौचर आदर्द सरुशक्षत रुपिा राशििेछ । 

• प्राप्त ििुे िगर्द तथा चेक रकि प्रचधलत आधथयक प्रिासि सम्बन्िी कािूि बिोशिि तोवकएको बैंकिा 
सिर्धभर िै र्दाशिला गररिछे । 

 

२. प्राप्त रकिको सरुक्षा तथा बैंक र्दाशिला सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्ि ेरे्दशिन्छ । 

• िगर्द, चेक भौचर आदर्द सरुशक्षत रुपिा राख्न शिम्िेवार व्र्शक्त ितोवकिे । 

• असलुी रकि सरुशक्षत तवरले िराशिि े। 

• असलुी रकिको लगत िराशििे र िरािेको कारण रकि वििाधििा ििु े। 

• प्राप्त िगर्द तथा चेक तोवकएको सिर्िा बैंक र्दाशिला िििुे । 
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• िगर्द  र चेक बैंक र्दाशिला िगरी वििाधििा वा र्दरुुपर्ोग ििुे । 

• वििाधििा वा र्दरुुपर्ोग भएको अवस्थािा कािूि बिोशिि कारवािी िििुे । 

 

3. विसाव धभडाि तथा सिार्ोिि प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिेछ । 

• असलु गरेको िगर्द, बैंक चेक, िरौटी र रािस्व रकि सरुशक्षत तवरले राख्न ेशिम्िवेारी लेिा िािा 
प्रििुको ििुछे । 

• शिम्िेवार व्र्शक्तले असूल गरेको िगर्द, बैक चेक, िरौटी र रािस्व रकि सरुशक्षत तवरले राख्न आवश्क 
भौधतक तथा सरुक्षा व्र्वस्था गररिेछ । 

• िगर्दी रकि असलु गर्दाय भरपाई वा िगर्दी प्राप्ती रधसर्द दर्दिे व्र्वस्था गररिछे । 

• रधसर्द धिर्न्रण िाता राख्न ेव्र्वस्था गररिेछ । 

• असलुी िगर्द, चेक र भौचरिरुको रै्दधिकी गोश्वरा लगत वा अधभलेि राख्न ेव्र्वस्था गररिेछ । 

• प्राप्त िगर्द तथा चेक रकि तोवकएको बैंकको सम्बशन्ित िातािा िीषयक िलुाई सोिी दर्दि वा त्र्सको 
भोधलपल्टसम्ि बैंक र्दाशिला गररिेछ । 

• बैंक टाढा रिेको कारण तोवकएको म्र्ार्द धभर रकि बैंक र्दाशिला गिय िसवकिे अवस्थािा एक ति 
िाधथको अधिकारीको स्वीकृधत धलई तोवकएको सिर्सीिा धभर रकि र्दाशिला गररिछे । 

• तोवकए बिोशििको म्र्ार्दधभर रकि र्दाशिला िगरेको अवस्थािा र्स्तो रकि सम्बशन्ित ब्र्शक्तबाट 
असूल गरी कािूि बिोशििको िररवािा र अन्र् कारवािी गररिेछ । 

4. प्राप्त रकिको सरुक्षा तथा बैंक र्दाशिला सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी आधथयक प्रिासि प्रििुको ििुछे । 

५. प्राप्त रकिको सरुक्षा तथा बैंक र्दाशिला सम्बन्िी कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतबाट ििुछे 
। 

 

9.4 भकु्तािी धिर्न्रण 

१. भकु्तािी धिर्न्रण सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अबलम्बि गररिेछ । 

• भकु्तािी आरे्दि दर्दि ेकार्यको लाधग पर्दाधिकारी तथा शिम्िेवारी तोवकिेछ । 

• भकु्तािी आरे्दि दरं्दर्दा प्रचधलत कािूि बिोशिि रीत पगेु िपगेुको िाँच गरी भकु्तािी आरे्दि िारी गिे र 
िचय लेशििछे । 

• भकु्तािी दरं्दर्दा प्रचधलत कािूि तथा लेिा धिरे्दशिका बिोशिि तोकेको कार्यववधििरु पालिा गररिेछ । 

 

२. भकु्तािी धिर्न्रण सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• भकु्तािी आरे्दि दर्दि ेआधिकारीक व्र्शक्त ितोवकिे । 

• भकु्तािी आरे्दि दर्दि ेपर्दाधिकारीले िवाफरे्दिीता पालिा िगिे । 
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• तोवकएको रीत वा प्रविर्ािरु परुा िगरी चेक िारी गिे । 

• भकु्तािीको प्रविर्ा पालिा िगिे । 

• िारी भएको चेकिरु सम्बशन्ितलाई सिर्िा िबझुाउिे । 

• िचय लेिेको चेकिरु आधथयक वषयधभर िबझेुकोिा भौचर उठाई विसाव सिार्ोिि िगिे । 

 

३. भकु्तािी धिर्न्रण प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिेछ । 

• प्रचधलत कािूििा उल्लेि भए बिोशिि भकु्तािी आरे्दि दर्दिे आधिकारीक पर्दाधिकारी तोवकिेछ । 

• भकु्तािी आरे्दि दर्दिे पर्दाधिकारीको अधिकार र कतयव्र् सवित िवाफरे्दविता विि गिुयपिे व्र्वस्था 
गररिेछ । 

• तोकेको प्रििुिरु सरुवा वा शिम्िेवारीिा िेरफेर िुँर्दा कािूि बिोशिि भकु्तािी आरे्दि दर्दिे अको 
पर्दाधिकारी तोवकिेछ । 

• भकु्तािी आरे्दि दरं्दर्दा धिम्ि कुरािा धिशित ििुेः 
• स्वीकृत बिेट कार्यिि, अशख्तर्ार, धिकासा र फुकुवा सिेतको आिारिा िचय लेख्न धिल्िे रकिको 

िार भकु्तािी आरे्दि दर्दइिेछ । 

• भकु्तािी आरे्दि दरं्दर्दा िचयको प्रविर्ा पूरा भएको र ववलभरपाई लगार्तका आवश्र्क कागिात प्राप्त 
भएको सधुिशित गररिेछ । 

• िचयका सबै प्रविर्ािरु पूरा भएको िाँच गरी िार तोवकए बिोशििको गौश्वारा भौचर तर्ार गरी चेक 
िारी गररिेछ । 

 

शिम्िेवार पर्दाधिकारीले भकु्तािी दरं्दर्दा धिम्ि कार्यववधि अपिाइिेछ । 

• भकु्तािी दरं्दर्दा प्रचधलत कािूि बिोशिि भकु्तािी पाउिे सम्बशन्ित ब्र्शक्त वा फियको िातािा बैंक िाफय त 
सोझै रकि िम्िा गिे वा चेक िारी गिे गरी भकु्तािी दर्दइिेछ । 

• भकु्तािी पाउिे व्र्शक्त, फिय, संस्था वा कम्पिीको िाि िािेसी र ठेगािा िलुाइिछे ।  

• सिी भएको चेकिरु सरुशक्षत रुपिा रािी सम्बशन्ित व्र्शक्त, फिय वा कम्पिीलाई अववलम्ब बझुाउिे 
ब्र्वस्था गररिेछ । 

४. भकु्तािी धिर्न्रण सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र आधथयक प्रिासि प्रििुको ििुछे 
। 

५. भकु्तािी धिर्न्रण सम्बन्िी कार्यको अिगुिि सिुासि सधिधतबाट ििुछे ।  

 

१० अिरु्दािको प्राप्ती तथा उपर्ोग सम्बन्िी धिर्न्रण  

१०.1 अिरु्दाि प्राप्ती 
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१. अिरु्दाि प्राप्ती सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• कार्यसम्पार्दििा आिाररत ववत्तीर् सिािीकरण अिरु्दाि प्राधप्तका लाधग तोवकएका ितयको पालिा गररिछे 
। 

• सिपूरक र वविेष अिरु्दाि प्राधप्तका लाधग आर्ोििा तथा कार्यिि तर्ारी पूरा गरी सिर्िै िाग गररिछे 
। 

२. अिरु्दाि प्राप्ती प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अबलम्बि गररिेछ । 

• सिािीकरण अिरु्दाि प्राधप्तका लाधग तोवकएका ितयिरु पालिा िििुे । 

• आर्ोििा िाग िै िगिे । 

• तर्ारी पूरा िगरी आर्ोििा िाग गिे । 

• तोवकएको सिर्िा आर्ोििा िाग िगिे । 

३. अिरु्दाि प्राधप्त प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिछे । 

• राविर् प्राकृधतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगद्बारा धििायररत कार्यसम्पार्दििा आिाररत अिरु्दाि पद्धधतका सूचक 
र सोको आिार बारे स्पि भइिेछ । 

• तोवकएको आिारिरु र सूचक बिोशिि सम्पार्दि गिुयपिे कार्य सिर्िै गररिेछ । 

• राविर् प्राकृधतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोग र सघीरं् तथा प्ररे्दि अथय िन्रालर्िा उपलब्ि गराउिपुिे 
आगािी आधथयक वषयको आर् र व्र्र्को प्रके्षपण लगार्ता वववरण सिर्िािै उपलब्ि गराइिेछ । 

• सिपूरक र वविषे अिरु्दािबाट सञ्चालि गिय सवकिे प्राववधिक सम्भाव्र्ता र लागत लाभ ववश्लषेण गरी 
उपर्कु्त रे्दशिएका आर्ोििािरुको सूची तर्ार गररिछे । 

• सिपूरक र वविषे अिरु्दािका लाधग िेपाल सरकार र प्ररे्दिले स्वीकृत गरेको कार्यववधििा तोवकए 
बिोशििको प्रविर्ा पूरा गरी आर्ोििा िाग गररिेछ । 

४. अिरु्दाि प्राधप्त सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र आधथयक प्रिासि प्रििुको ििुेछ  

५. अिरु्दाि प्राधप्त सम्बन्िी कार्यको अिगुिि सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

 

१०.2 अिरु्दािको उपर्ोग 

1. अिरु्दािको उपर्ोग सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• अिरु्दाि रकि िचय गर्दाय स्वीकृत धिरे्दशिका तथा कार्यववधिको पालिा गिुय गररिेछ । 

• अिरु्दाि रकिको लेिा राख्न ेतथा लेिापरीक्षण गराउिे कार्य व्र्वशस्थत गररिेछ । 

 

२. अिरु्दािको उपर्ोग सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• उपलब्ि गराएको अिरु्दाि रकि तोवकएको कार्ायन्वर्ि धिरे्दशिका तथा कार्ायववधिको पालिा िगरी िचय 
गिे । 
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• अिरु्दाि िचयको लेिा ब्र्वशस्थत रुपिा िराख्न े। 

• िचयको लेिापरीक्षण िगराउिे । 

 

३. अिरु्दाि प्राधप्त प्रभावकारी बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिछे । 

• तोवकएको अिरु्दाि कार्ायन्वर्ि, पशुस्तका, धिरे्दशिका, िम्िय र कार्यववधिको पालिा गरी िचय गररिछे । 

• अिरु्दाि िचय सम्बन्ििा तोवकएको िररर्द प्रविर्ा अपिाइिेछ । 

• िचयको फाँटवारी धबल भरपाई प्रिाशणत गरी राशििेछ । 

• अिरु्दाि रकि तोवकएको प्रर्ोिि र कार्यको लाधग िार िचय गररिेछ । 

• िचय प्रगधत सम्बन्ििा धिर्धित रुपिा अिगुिि गररिछे । 

• आधथयक वषयको अन्त्र्िा िचय िभई बाँकी रिेको विि ििुे अिरु्दाि रकि सिर्िै फताय गररिेछ । 

• अिरु्दािको आम्र्दािी िचयको अध्र्ावधिक विसाव रािी प्रगधत प्रधतवरे्दि संघीर् र प्ररे्दि धिकार् सिक्ष 
पेि गररिेछ । 

• अिरु्दाि िचयको अधिवार्य रुपिा आन्तररक तथा अशन्ति लेिापरीक्षण गराइिेछ । 

• ववत्तीर् प्रधतवेर्दि र लेिा परीक्षण प्रधतवरे्दि सम्बशन्ित धिकार्लाई पठाइिछे । 

४. अिरु्दाि उपर्ोग सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र आधथयक प्रिासि प्रििुको ििुेछ। 

5. अिरु्दाि उपर्ोग सम्बन्िी कार्यको अिगुिि सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

 

११ प्रिासधिक िचय – तलब तथा सवुविा, सवारी सािि तथा उपकरणको उपर्ोग र िियतको धिर्न्रण  

11.1 तलब सवुविा िचय 
१. तलब सवुविा िचय सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अबलम्बि गररिेछ । 

• कािूि बिोशिि धिर्कु्त कियचारीलाई प्रचधलत ऐि, धिर्ि बिोशििको तलब भत्ता िवुाइिछे ।  

• तलब भकु्तािी गर्दाय प्रचधलत कािूि बिोशििको कोष रकििरु किा गरी भकु्तािी गररिेछ । 

• तलब सवुविा भक्तािी गर्दाय तोवकएको रकि भन्र्दा बढी पाररश्रधिक पाउिकेो िकिा पाररश्रधिक करकिी 
गरी र्दाशिला गररिछे । 

२. तलब सवुविा िचय सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• तलब तलबी प्रधतवरे्दि पाररत िगरी तलब िचय लेख्न े। 

• िपाउिे अवधिको तलब भत्ता भकु्तािी गिे । 

• बढी अवधि काििा रािेकोिा तलब भत्ता दर्दिे । 

• ववर्दा स्वीकृत िगराएकोिा पधि तलब दर्दइि े। 

• िाधसक तलबबाट प्रचधलत कािूि बिोशिि किी गिुयपिे रकििरु किी िगररिे । 

• किी गरेको रकि सिर् िै तोवकएको धिकार्िा िम्िा गिय िपठाउिे । 
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• बैंक िाफय त तलब भकु्तािी िगरी िगरै्द भकु्तािी गररि े। 

 

३. तलब सवुविा िचय व्र्वशस्थत बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अबलम्बि गररिेछ । 

• प्रचधलत कािूि बिोशिि धिर्कु्त भएका कियचारीको िार तलब िवुाइिे । ऐि, धिर्ि ववपररत अस्थार्ी 
वा ज्र्ालार्दारी र करारिा कियचारी रािेकोिा तलबभत्ता िवुाइिे छैि । 

• कियचारीलाई कािूि बिोशििको तलब, भत्ता र सवुविा िार उपलब्ि गराइिे । 

• पर्दाधिकारीको सवुविा प्ररे्दि कािूििा उल्लेि भए बिोशिि िार दर्दइिे । 

• कािूि ववपररत कियचारी धिर्कु्त गरी काििा लगाएिा वा अधिर्धित सवुविा िवुाएिा र्स्तो कियचारीले 
िाएको तलब सवुविा वापतको रकि असूल गिे व्र्वस्था गररिेछ । 

 

धिम्ि बिोशििको प्रविर्ा पगेुको सधुिशित गरी भकु्तािी गररिेछ । 

• कार्यरत कियचारीिरुको तलबी प्रधतवरे्दि सम्बशन्ित कार्ायलर्बाट पाररत भएको सधुिशित गररिेछ । 

• प्रिासि िािाबाट िाशिर रुि ुगरी िार तलब िवुाइिछे । 

• कियचारीको स्थार्ी लेिा िम्बर (पाि) अधिवार्य रुपिा धलि लगाई सो िम्बर तलबी वववरणिा 
राशििेछ। 

• पर्दाधिकारीको िाधसक सवुविा बापतको रकि प्ररे्दि कािूि बिोशिि भएको सधुिशित गररिेछ । 

• प्रस्ताववत िवििाको कूल तलब िचय ववगत िवििाको तलब िचय भन्र्दा सारभतू रुपिा फरक भए 
िभएको िेरी फरक रिेको भए सोको कारण सधुिशित गररिेछ । 

 

तलब िचय लेख्र्दा धिम्िािसुार धिर्न्रण कार्ि गररिेछ । 

• िवििा भकु्ताि भएपधछ तलब भत्ता िवुाइिेछ । 

• पर्दिा बिाली गरेको दर्दिरे्दशि िार तलब भत्ता िार दर्दइिेछ । 

• धिलम्बििा परेकोिा कािूि अिसुार पाउि ेतलब भत्ता िार दर्दइिछे । 

• एक वषयको सेवा अवधि पगेुपधछ िार तलब बवृद्ध (ग्रडे) दर्दइिेछ । 

• चाडपवय िचय सवुविा तोवकएको चाडपवयको लाधग िार दर्दई अधभलेि राशििेछ । 

 

धिम्ि बिोशििको तलब भकु्तािी िगररिे । 

• ववर्दा स्वीकृधत गराएको बािेक अिपुशस्थत अवधिको तलब दर्दइिे छैि । 

• बेतलबी ववर्दा वा असािारण ववर्दा धलएकोिा तलब भकु्तािी गररिे छैि । 

• कियचारीलाई सेवा सम्बन्िी ऐि, धिर्ि ववपरीत ििु ेगरी काििा िटाएको वा बढी अवधि काििा 
रािेकोिा सो अवधिको तलब भत्ता दर्दइिे छैि । 
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• बढी अबधि काि िटाएिा प्रचधलत कािूि बिोशिि कियचारीले िाएको तलब, भत्ता काि िटाउि े
पर्दाधिकारीबाट असलु गररिछे । 

 

िाधसक तलबबाट धिम्ि बिोशििको किी गरी भकु्तािी गररिेछ । 

• र्दि प्रधतितका र्दरले कियचारी सञ्चर् कोष रकि किा गरी सोिा ित प्रधतित रकि थप गररिेछ । 

• िागररक लगािी कोष वा अन्र् कोषिा र्ोगर्दाि गरेका कियचारीिरुको िकिा िाधसक तलबबाट 
तोवकएको प्रधतित रकि किी गररिेछ । 

• र्ोगर्दाििा आिाररत अवकास कोषिा र्ोगर्दाि गरेका कियचारीिरुको िकिा तोवकएको प्रधतित रकि 
किा गरी सो रकििा तोवकएको प्रधतित रकि थप गररिेछ । 

• तोवकएको प्रधतितिा कोष किी गररएको रकि सम्बशन्ित कोषिा तोवकएको सिर्धभर र्दाशिला गिय 
पठाइिछे । 

• तोवकएको धिकार्िा कोष किी रकि िम्िा गिय र सो सम्बन्िी अधभलेि रुि ुगिय ववद्यतुीर् िाध्र्िको 
उपर्ोग गररिेछ । 

• तलब सवुविा भकु्तािी गर्दाय प्रत्र्ेक पर्दाधिकारी वा कियचारीले वावषयक रुपिा पाउिे तलब, भत्ता र 
सवुविा सितेको कुल रकििा आर्कर ऐि बिोशिि कर र्ोग्र् आर् गणिा गरी िाधसक तलबबाट 
अधग्रिरुपिा किा गरेर िार तलब िचय लेशििेछ । 

• भकु्तािीिा किा गरेको पाररश्रधिक कर रकि सम्भव भए सम्ि ववद्यतुीर् आर्कर किी प्रणाली िाफय त 
सम्बशन्ित रािस्व कार्ायलर् पठाई कर अधिकृतबाट प्रिाणीकरण गराई धिस्सा राशििछे । 

 

कियचारी र पर्दाधिकारीको तलब सवुविा रकि भकु्तािी गर्दाय धिम्ि प्रविर्ािरु अपिाउिेः 
• तलब सवुविा ववतरणको लाधग बैंक तोकी सो बैंकिा प्रत्र्ेक ब्र्शक्तको िाता िोल्ि लगाई बैंक 

िाफय त रकि उपलब्ि गराइिेछ । 

• तलब भकु्तािी वववरणिा बैंक िाता िाफय त रकि िम्िा गरेको प्रिाण संलग्ि गिे गराइिेछ । 

 

४. तलब सवुविा िचय सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र आधथयक प्रिासि प्रििुको 
ििुेछ । 

५. तलब सवुविा िचय सम्बन्ििा सम्बन्िी कार्यको अिगुिि लेिापरीक्षण र सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

 

11.2 भत्ता, सवुविा तथा ववववि िचय  

१. भत्ता, सवुविा तथा वववि िचय सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि  गररिेछ । 
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• पर्दाधिकारी तथा कियचारीको बैठक भत्ता, रै्दधिक भत्ता एवि ्भ्रिण िचय आदर्द कािूि बिोशिि िार 
ववतरण गररिेछ । 

• ववववि िचय िापर्दण्ड बिाइ िचय गिे गराउिे ब्र्वस्था गररिेछ । 

• प्रचधलत कािूि र िापर्दण्ड बिोशिि आधथयक सिार्ता ववतरण गिे गराउिे व्र्वस्था गररिेछ । 

२. भत्ता, सवुविा तथा ववववि िचय सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• प्रचधलत ऐि, धिर्ि ववपररत भत्ता तथा सवुविा दर्दइिे । 

• अधिर्धित भत्ता तथा सवुविा दर्दएबाट स्थािीर् तिको प्रिासधिक िचय बढ्िे । 

• िापर्दण्ड ववपररत ववववि िचय लेशििे । 

• प्रचधलत कािूि र िापर्दण्ड ववपररत आधथयक सिार्ता ववतरण ििुे । 

• पिुँचको आिारिा ववतरण ििुे । 

 

३. भत्ता, सवुविा तथा ववववि िचय व्र्वशस्थत बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अबलम्बि गररिेछ । 

• अधत आवश्र्क कािको लाधग िार अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृधतिा बैठक राशििेछ । 

• बैठक भत्ता, रै्दधिक तथा भ्रिण भत्ता िचय सम्बशन्ित कािूििा तोवकएको र्दरिा िार दर्दइिेछ । 

• पर्दाधिकारीको सञ्चार सवुविा, िािा िचय, िाधसक भत्ता, सभा भत्ता आदर्द सवुविा प्रचधलत कािूि बिोशिि 
र कियचारीको अधतररक्त सिर् भत्ता, प्रोत्सािि भत्ता आदर्द सवुविा कािूि बिोशिि िापर्दण्ड तथा सूचक 
तोकेर िार उपलब्ि गराइिछे । 

• भत्ता तथा सवुविा ववतरण गिे र धिर्न्रण गिे सम्बन्ििा संघीर् वा प्ररे्दि धिकार्ले कुिै िागयर्दियि वा 
पररपर गरेको भए सोको पालिा गिे गराउिे व्र्वस्था धिलाउिेछ । 

• भत्ता तथा सवुविा िचयको लेिापरीक्षणबाट बेरुि ुकार्ि भएिा तत्काल धिर्धित वा असलु फर्छ्यौट 
गिे गराइिेछ । 

• ववववि िचय अन्तगयत ब्र्िोररिे िचयको प्रकार सम्बन्ििा स्पि व्र्ाख्र्ा गरी िापर्दण्ड स्वीकृत गररिछे। 

• अधिर्धित िचय सम्बन्ििा लेिापरीक्षणबाट बेरुिू कार्ि भएिा तत्काल असूल फर्छ्यौट गिे गराइिेछ। 

• आधथयक सिार्ता ववतरणको लाधग वस्तगुत िापर्दण्ड तथा सूचक तर्ार गरी सोको आिारिा िार दर्दि े
व्र्वस्था गररिछे । 

• संघीर् तथा प्ररे्दि सरकारबाट प्राप्त अिरु्दािबाट आधथयक सिार्ता ववतरण गररिछैेि । 

• संघीर् वा प्ररे्दि िन्रालर्/धिकार्द्बारा िारी भएका िागयर्दियि वा पररपर पालिा गिे गराइिेछ । 

• अधिर्धित िचय सम्बन्ििा लेिापरीक्षणबाट बेरुिू कार्ि भएिा तत्काल असूल फर्छ्यौट गिे गराइिेछ। 

४. भत्ता, सवुविा तथा ववववि िचय सम्बन्िी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र आधथयक प्रिासि प्रििुको ििुेछ। 

५. भत्ता, सवुविा तथा ववववि िचय सम्बन्िी कार्यको अिगुिि लेिापरीक्षण र सिुासि सधिधतबाट ििुछे । 
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11.3 सवारी सािि तथा उपकरणको प्रर्ोग तथा िियत  

१. सवारी सािि तथा उपकरणको प्रर्ोग तथा िियत सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• सवारी सािि र िशेििरी उपकरणको प्रर्ोग गिे सवुविा कािूिले तोकेको पर्दाधिकारी तथा कियचारीलाई 
िार उपलब्ि गराइिेछ । 

• सवारी सािि र िेशििरी उपकरण र्थासिर्िा िै आवश्र्क िियत तथा सधभयधसङ्ग गराई िियत िचयिा 
तोवकए बिोशििको धिर्न्रण व्र्वस्था कार्ि गररिेछ । 

 

२. सवारी सािि तथा उपकरणको प्रर्ोग तथा िियत सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• सरकारी काि बािेकिा सवारी सािििरु प्रर्ोग ििे । 

• सरकारी सािि र उपकरण िियत सम्भार र सधभयधसङ्ग सिर्िा िगररिे । 

• सवारी सािि र उपकरण अिावश्र्क रुपिा िियत गराईिे । 

• िियत िचयिा धिर्न्रण कार्ि िििुे ।  

 

३. सवारी सािि तथगा उपकरणको प्रर्ोग तथा िियत व्र्वशस्थत बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अबलम्बि 
गररिेछ । धिम्ि बिोशिि सवारी सािि तथा उपकरण प्रर्ोग गिे व्र्वस्था गररिछे । 

• कािूिद्बारा सवारी सािि प्रर्ोग गिय पाउिे पर्दाधिकारी वा अधिकारीको लाधग िार सवारी साििको 
व्र्वस्था गररिछे । 

• सवारी सािि र उपकरणिरु सरकारी काििा िार प्रर्ोग गिय पाउिे गरी धिर्न्रणको व्र्वस्था 
गररिेछ। 

• कार्ायलर्को कािको धसलधसलािा सवारी सािि प्रर्ोग गर्दाय स्वीकृधत आरे्दि दर्दिे धलिे व्र्वस्था गररिेछ। 

 

सवारी सािि र उपकरणको िियतिा धिम्ि बिोशिि व्र्वस्था गररिेछ । 

• सवारी सािि र उपकरणको िियत सम्भार र सधभयधसङ्ग गिुयपिे बारे सम्बशन्ित कम्पिीको कार्य ताधलकाको 
अधभलेि व्र्वशस्थत रुपिा रािी सो बिोशिि िियत सम्भार गिे ब्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• चाल ुसवारी सािि र उपकरण सञ्चालिको अधभलेि राशििेछ । धबग्रकेो अबस्थािा तत्कालै िािकारी 
गराउिपुिे ब्र्शक्त तोक्ि े। िियतको िररर्द कार्य गर्दाय सावयिधिक िररर्द ऐि धिर्िावलीको प्रविर्ा 
पालिा गराइिेछ । 

• सवारी सािि र उपकरणको िियत सम्भार गराउँर्दा प्राववधिक िाँच गराई िियत गिुयपिे सािािको 
वववरण र लागत अििुाि तर्ार गरी तोकेको अधिकारीबाट स्वीकृधत गराउिे व्र्वस्था गररिेछ । 

• सवारी सािि र उपकरण कुि कुि धिधतिा के कधत पाटय पिुाय कधत लागतिा िियत गररएको िो सोको 
वववरण िलुाई िियत सम्भार तथा संरक्षणको (ि.ले.प.फा.िं. 415) अधभलेि राशििछे । 
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• सवारी साििको िियत गराउँर्दा चालकबाट प्रिाशणत गराउिे । परुािो पाटयपिुाय सािाि भण्डार वफताय 
गराउिे । तोकेको रकि भन्र्दा बढी िूल्र्को सािाि पररवतयि गर्दाय िियतको अधभलेि राशििेछ । 

• सवारी साििको वविा िचय र तेस्रो पक्ष र्दावर्त्व भकु्तािी गर्दाय अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृधत 
गराई संलग्ि गराइिेछ । 

४. सवारी सािि र उपकरणको िियत सम्बन्िी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र आधथयक प्रिासि प्रििुको 
ििुेछ । 

५. सवारी सािि र उपकरणको िियत सम्बन्िी कार्यको अिगुिि लेिापरीक्षण र सिुासि सधिधतबाट ििुेछ। 

 

11.4 इन्िि िचय 
१. इन्िि िचय सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अबलम्बि गररिेछ । 

• सवारी सािि र उपकरणको इन्िि िचय सम्बन्ििा तोवकएको धिर्न्रण व्र्वस्था पालिा गररिेछ । 

 

२. इन्िि िचय सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्ि ेरे्दशिन्छ । 

• सवारी सािि र उपकरणको इन्िि िचयको अधभलेि तोवकए बिोशिि िराशििे । 

• सवारी सािि र उपकरणको इन्िि िचय धिर्न्रण कार्ि िििुे । 

 

३. इन्िि िचय व्र्वशस्थत बिाउि रे्दिार्का उपकरणिरु अवलम्बि गररिछे । 

 

सवारी सािि र उपकरणको इन्िि िचय लेख्र्दा धिम्ि बिोशििको धिर्न्रण व्र्वस्था गिेः 
• प्रचधलत कािूिले इन्िि सवुविा पाउिे पर्दाधिकारी वा अधिकारीको िकिा इन्िि पाउिे कोटा तोकी 

सोिी बिोशिि इन्िि उपलब्ि गराउिे व्र्वस्था गिे । इन्िि िचय िाग गिे फाराि स्वीकृत गराउि े
व्र्वस्था गररिछे । 

• प्रर्ोग भएको इन्ििको पररिाण सवित तोवकएको ढाँचािा लगवकु (ि.ले.प.फा.िं.905) राशििछे । 

•  कार्ायलर्िा िै इन्िि िौज्र्दात रािी उपलब्ि गराउि े व्र्वस्था गर्दाय िाग फाराि, िररर्द आरे्दि, 
र्दाशिला प्रधतवेर्दि सवित लगबकु पेि गिे व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

 

11.5 सेवा िििलु भाडा तथा ववज्ञापि िचय 
१. सेवा िििलु, भाडा तथा ववज्ञापि िचय सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• सेवा िििलु, सूचिा प्रकािि र भाडा िचयगर्दाय धितव्र्र्ी व्र्वस्था पालिा गररिछे । 

2. सेवा िििलु भाडा तथा ववज्ञापि िचय सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• सेवा िििलुको भकु्तािी सिर्िा िगरी िररवािा धतिे । 
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• सेवा िििलु र भाडा िचय गर्दाय तोवकएको धिर्न्रण कार्यववधि िअपिाउिे । 

• सूचिा प्रकािि अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृधत वेगर गिे । सञ्चार िाध्र्िबाट छुट सवुविा िधलई 
अपब्र्र् गिे । 

3. सेवा िििलु भाडा तथा ववज्ञापि िचय व्र्वशस्थत बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिेछ । 

• सेवा िििलु र भाडाको भकु्तािी तोवकएको सिर्िािै गररिेछ । 

• सेवा िििलु भकु्तािीिा सेवा प्रर्दार्कले दर्दिे छुट प्राप्त गररिेछ । 

• कार्ायलर्ले कुिै पधि प्रकारको घर बिाल तथा अन्र् सािाि भाडािा धलँर्दा अधिवार्य रुपिा सम्झौता 
गररिेछ । 

• घर बिाल तथा अन्र् भाडा भकु्तािी गर्दाय भाडा सम्बन्िी सम्झौताका ितय बिोशििको भाडा रकि 
भकु्तािी दर्दइिेछ । 

• ववलम्ब िलु्क भकु्तािी गर्दाय अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट धिणयर् गराइिेछ । 

• आवश्र्क सूचिािरु िार अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृधतिा तोवकएको उपर्कु्त िाध्र्िबाट प्रकािि 
गिे व्र्वस्था गररिेछ । 

• सूचिा प्रिासि गर्दाय सम्बशन्ित टेधलधभिि, एफ.एि. सञ्चालक वा पधरका प्रकािक िाफय त सोझै सूचिा 
प्रकािि गरी धतिीिरुले दर्दि ेकधििि वा छुट सवुविा किा गरी िार िचय लेशििछे । 

• पधरकािा प्रकािि िगरर िििुे सूचिा िार सम्भव भएसम्ि सािो साईििा पधरकािा प्रकािि गरी 
अन्र् सूचिा वेबसाइट िाफय त सावयिधिक गररिेछ । 

4. सेवा िििलु भाडा तथा ववज्ञापि िचय सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र आधथयक 
प्रिासि प्रििुको ििुेछ । 

५. सेवा िििलु भाडा तथा ववज्ञापि िचय सम्बन्िी कार्यको अिगुिि लेिापरीक्षण र सिुासि सधिधतबाट 
ििुेछ । 

 

12 िररर्द कार्यको धिर्न्रण-िालसािाि िररर्द, धििायण कार्य तथा सेवा िररर्द  

१२.१ िररर्द कार्यको आवश्र्क ब्र्वस्था तथा तर्ारी 
१. िररर्द कार्यको आवश्र्क व्र्वस्था तथा तर्ारी सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• िररर्द कार्यको व्र्वस्थापि गिय प्रचधलत कािूिद्बारा तोके अिसुारको संस्थागत व्र्वस्था गररिेछ । 

• वावषयक िररर्द र्ोििा र आवश्र्कता अिसुार िररर्द गरुु र्ोििा तर्ार गररिछे ।। 

• िररर्द गिुय अगाडी िररर्द सम्बन्िी तर्ारी पूरा गररिछे । 

• िररर्द कार्य गिुय अशघ िालसािाि, धििायण कार्य र सेवाको स्पेशिवफकेिि तर्ार गररिछे । 

२. िररर्द कार्यको आवश्र्क व्र्वस्था तथा तर्ारी सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 



43 
 

• प्रचधलत कािूिले तोके अिसुार िररर्द धिर्ािवली तिुयिा िगयिे । 

• िररर्द एकाइ तथा कियचारीको व्र्वस्था िगररिे । 

• ववज्ञ कियचारीको अभाविा िररर्द कार्य प्रभाववत ििुे । 

• िररर्द ऐि धिर्िावली अिसुारको वावषयक िररर्द र्ोििा र िररर्द गरुु र्ोििा तर्ार िगररिे । 

• िररर्द सम्बन्िी आवश्र्क तर्ारी कार्यिरु िगररिे वा र्थासिर्िा िगररिे । 

• िररर्द गिे िालसािाि, धििायण कार्य र सेवाको वववरण र स्पेधसवफकेिि तर्ार िगररिे । 

3. िररर्द कार्यको आवश्र्क व्र्वस्था तथा तर्ारी व्र्वशस्थत बिाउिे रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिेछ 
। 

• सावयिधि िररर्द ऐि, 2063 को पालिा गिुयपिे । साथै ऐिको अधििा रवि िररर्द धिर्िावली बिाइ 
लाग ुगररिेछ । 

• िररर्द कार्यबोझ र कार्य प्रकृधतको आिारिा िररर्द एकाइको स्थापिा गिे । िररर्द कार्य गिय कियचारी 
तोवकिेछ । 

• िररर्द कार्य सावयिधिक िररर्द अिगुिि कार्ायलर्ले तोकेको र्ोग्र्ता भएको र िररर्द कार्य सम्बन्िी 
ज्ञाि भएको वा ताधलि प्राप्त गरेको कियचारीबाट गराइिछे । 

• कियचारीलाई िररर्द सम्बन्िी आवश्र्क ताधलि उपलब्ि गराइिेछ । 

• वावषयक १० लाि रुपैर्ा ँभन्र्दा बढी रकिको िररर्द कार्य गर्दाय वाषयक िररर्द र्ोििा अधिवार्य रुपिा 
तर्ार गररिेछ । 

• वावषयक१० करोड रुपैर्ाँ भन्र्दा बढी रकिको िररर्द कार्य गर्दाय र विवुवषयर् र्ोििाका लाधग िररर्द गर्दाय 
गररर्द गरुुर्ोििा तर्ार गरी तोवकएको अधिकारीबाट स्वीकृत गराइिेछ । 

• िररर्द गरुुर्ोििा तर्ार गरेकोिा सो र्ोििा सिेतलाई आिार धलई वावषयक िररर्द र्ोििा तर्ार गररिछे 
। 

• िररर्द गरुुर्ोििा र वावषयक िररर्द र्ोििा तर्ार गिे शिम्िेवार कियचारी तोवकिेछ । 

 

िररर्द गिुय अगाडी सावयिधिक िररर्द धिर्िावलीिा व्र्वस्था भए बिोशििको धिम्ि िररर्द सम्बन्िी तर्ारी 
कार्यिरु गररिेछ । 

• िररर्द आवश्र्कताको पविचाि, आपूतीकतायको उपलब्िता, अशघल्ला वषयिरुिा भएको सिाि प्रकृधतको 
िररर्द प्रविर्ाको अध्र्र्ि, िररर्दको वववरण, पररणाि र क्षेर, िररर्द  सिूििा ववभािि वा प्र्ाकेि 
धििायण, िररर्दको आधथयक स्रोत र रकिको पविचाि, िररर्द ववधिको छिौट, बोलपर र्ोग्र्ता वा पूवय 
र्ोग्र्ताको कावायविको आवश्र्क्ता आर्दी । 
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• िररर्द कार्यप्रकृधत अिसुार आपूधतयकताय, धििायण व्र्वसार्ी, परािियर्दाता, गैर सरकारी संस्था वा सेवा 
प्रर्दार्कको र्ोग्र्ताको आिारिा छुिाछुिै िौिरु्दा सूची तर्ार गिे । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले िररर्द तर्ारी कार्यको शिम्िेवारी तोक्िे । 

 

िालसािाि, धििायण कार्य वा सेवा आदर्द िररर्द गिुय अशघ धिम्ि कार्य गररिेछ । 

• िालसािाि, धििायण कार्य वा सेवा आदर्दको स्पेधसवफकेिि, र्ोििा, िक्िा, धडिाइि, वविेष आवश्र्कता 
वा अन्र् वववरणिरु तर्ार गररिेछ । 

• सम्बशन्ित िालसािाि, धििायण कार्य वा सेवाको वस्तगुत प्राववधिक तथा गणुस्तरिन्र् वविेषता र 
कािको आिारिा वववरण तर्ार गररिेछ । 

• वववरणिा िालसािाि, धििायण कार्य वा सेवाको िास ब्राण्ड, टे्रडिाकय , िाि, पेटेण्ट, धडिाइि, प्रकार 
आदर्द वविेषतािरु स्पिरुपिा बशुझिे गरी उल्लेि गररिछे । तर प्रधतस्पिायलाई सीधित गिे गरी उत्पधत 
वा उत्पार्दकको िाि र िास प्रकारको वववरण, आिार, संकेत वा िब्र्दावली उल्लेि गररिेछ । 

४. िररर्द कार्यको आवश्र्क व्र्वस्था तथा तर्ारी सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी िररर्द इकाइ प्रििुको ििुेछ  

५. िररर्द कार्यको आवश्र्क ब्र्वस्था तथा तर्ारी कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतबाट ििुेछ  

 

12.2 लागत अििुाि सम्बन्िी धिर्न्रण  

1. लागत अििुाि सम्बन्िी धिर्न्रण सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिछे । 

• लागत अििुाि तर्ार गरेर िार िालसािाि, धििायण कार्य र सेवा िररर्द कार्य गररिछे । 

• िालसािाि, धििायण कार्य र सेवा िररर्दको लागत अििुाि तर्ार गर्दाय िररर्द ऐि, धिर्िावलीिा तोके 
बिोशििको कार्यववधि पूरा गररिेछ । 

2. लागत अििुाि सम्बन्िी धिर्न्रण सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• िालसािाि, धििायण कार्य र सेवा िररर्दको लाधग लागत अििुाि तर्ार िगररिे । 

• लागत अििुाि तर्ार गिे िििशक्तिा र्दक्षताको अभाव । 

• लागत अििुाि तर्ार गर्दाय िररर्द धिर्ािवलीको प्राविाि बिोशिि िगररि े। 

• तोवकएको र्दरभाउ, िम्सय, र्दरववश्लषेण, कार्यववधि आदर्दको पालिा िगररिे । 

• प्रविर्ा परुा भएको सधुिशित िगरी लागत अििुाि स्वीकृत गररिे । 

• अधिकार िभएको अधिकारीबाट लागत अििुाि स्वीकृत गररिे । 

३. लागत अििुाि सम्बन्िी धिर्न्रणिा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिेछ । 

 

िालसािाि, धििायण कार्य वा सेवा िररर्द गिुय अशघ धिम्िािसुार लागत अििुाि तर्ार गररिेछ । 
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• तोकेको रकिभन्र्दा बढीको िालसािाि, धििायण कार्य र सेवा िररर्द गिुय अशघ िररर्द ऐि धिर्िावलीिा 
उल्लेि भएका ववषर् दृविगत गरी अधिवार्य रुपिा लागत अििुाि तर्ार गररिेछ । 

• कुिै आ.ब.को लाधग स्वीकृत भएको लागत अििुाि अिसुार र्दररर्द कार्य िभएिा पधछल्ला आ.ब.िा 
धिर्ािवधल तोकेको प्रविर्ा अपिाई अध्र्ावधिक गररिेछ । 

• लागत अििुािको तर्ारी आन्तररक िििशक्तबाट गराउि े। र्दर्द र्दक्ष िििशक्तको अभाव भएिा अन्र् 
धिकार्को सिर्ोग धलई तर्ार गररिेछ । 

• िररर्द एकाइ प्रििुले िररर्द धिर्िावली अिसुारको कार्यिरु पूरा गरी लागत अििुाि भएको सधुिशित 
गरी स्वीकृधतको लाधग पेि गिेछ । 

धििायण कार्यको लागत अििुाि तर्ार गर्दाय धिम्िािसुार गररिेछ । 

• स्वीकृत िम्सय, र्दर ववश्वलेषणको आिारिा लागत अििुाि तर्ार गररिछे । 

• धििायण सािाग्रीको र्दरभाउ, िेशिि तथा उपकरणको भाडा वा कािर्दारको ज्र्ाला धििायरण गर्दाय र्दररेट 
धििायरण सधिधतले तोकेको र्दररेटको आिारिा गररिेछ । 

• धििायण कार्यको धडिाइि, ड्राइङको िाँच लागत अििुाि तर्ार गिे प्रावविकभन्र्दा एक ति िाधथको 
प्राववधिक वा प्राववधिकिरुको सििुलाई गिय लगाई कुिै रटुी भएिा सच्र्ाइिेछ । 

• िालसािािको लागत अििुाि तर्ार गर्दाय धिर्िावली अिसुार आफै वा शिल्लाको अन्र् सावयिधिक 
धिकार्ले सोिी प्रकृधतको िररर्द  गर्दाय लागेको बास्तववक लागत, स्थािीर् बिार वा अन्र् बिारको 
प्रचधलत र्दरभाउ र सािाि आपूधतय अििुाधित ढुवािी िचय, उद्योग बाशणज्र् सङ्घले िारी गरेको र्दररेट 
आदर्दलाई आिार धलइिछे । 

• पराििय सेवाको लागत अििुाि तर्ार गर्दाय िररर्द धिर्िावली अिसुार तोकेको िम्सय, सम्बन्िी पराििय 
सेवाको कार्यके्षरगत ितय, परािियर्दाताको िििशक्तको पाररश्रधिक, भ्रिण, सञ्चालि िचय, ताधलि गोष्ठी 
आदर्द िचयलाई ध्र्ाि दर्दईिछे । 

• अन्र् सेवाका सवारी सािि, िेशििरी औिार आदर्द भाडािा धलिे, िालसािाि िियत सम्भार र घर भाडा 
र करार आदर्दको लागत अििुाि तर्ार गर्दाय िररर्द धिर्िावलीिा उल्लेशित कार्यववधि र आिार परुा 
गरी गररिेछ । 

• लागत अििुाि िाँच तथा स्वीकृत गिे अधिकारीले तोवकएको आिारबाट लागत अििुाि तर्ार भएको 
सधुिशित गररिछे । 

• अधिकार प्राप्त अधिकारीले तर्ारीको प्रविर्ा परुा भएको सधुिशित गरी लागत अििुाि स्वीकृत गिेछ 
। 

4. लागत अििुाि तर्ारी र सो को धिर्न्रण सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी िररर्द इकाइ प्रििुको ििुेछ । 

५. लागत अििुाि धिर्न्रण कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतबाट ििुेछ । 
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12.3 िररर्द ववधि सम्बन्िी धिर्न्रण  

१. िररर्द ववधि सम्बन्िी धिर्न्रणिा रे्दिार्का िीधत अबलम्बि गररिेछ । 

• िररर्द कािूि बिोशिि तोवकएको िररर्द ववधि छिौट तथा प्रविर्ा पूरा गरेर िार िररर्द कार्य गररिछे 
। 

२. िररर्द ववधि सम्बन्िी धिर्न्रणिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• िररर्द कािूििा तोके बिोशििको आवश्र्क िररर्द ववधि छिौट िगिे । 

• प्रधतस्पिाय सीधित ििुेगरी िररर्द कार्य टुिा टुिा पारी िररर्द गररि े। 

• आवश्र्क व्र्वस्था िभए तापधि िररर्द िरुु गररिे । 

 

३. िररर्द ववधि सम्बन्िी धिर्न्रण व्र्वशस्थत बिाउि र्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिेछ । 

• िालसािाि, धििायण कार्य, सेवा िररर्द तथा पराििय सेवा िररर्द गिे कार्य सावयिधिक िररर्द ऐि 
धिर्िावलीिा तोवकएबिोशिि िररर्द िूल्र्को आिारिा बोलपर, धसलबन्र्दी र्दरभाउपर, सोझै िररर्द, 
उपभोक्ता सधिधत, अिाित लगार्तका तोवकएको िररर्द ववधि छिौट गरी िररर्द कार्य गररिेछ । 

• कािूिद्बारा कर िलाग्ि ेवा कर छुट भएको रकिसम्ि वा र्दगुयि के्षर भधि तोकेको शिल्लाको िररर्द 
कार्य बािेक स्थार्ी लेिा िम्बर र िूल्र् अधभबवृद्ध कर र्दताय प्रिाणपर प्राप्त गरेको ब्र्ाशक्त, फिय, 
संस्थाबाट िररर्द गररिेछ । 

• िालसािाि, धििायणकार्य र सेवा िररर्द कार्य गर्दाय प्रधतस्पिाय सीधित ििु ेगरी टुिा टुिा पारी िररर्द 
गररिे छैि । 

• िररर्दको लाधग आवश्र्क बिेट र धििायणस्थलको व्र्वस्था िभई िररर्द सम्बन्िी काि कारबािी िरुु 
गररिेछैि । 

• िररर्द गर्दाय िेपालिा उत्पादर्दत िालसािािलाई प्राथधिकता दर्दइिेछ । 

• िररर्द एकाइ प्रििु र लेिा प्रििुले कार्ायलर्को िररर्द प्रविर्ा धिर्िािसुार भएकोबारे धिरन्तर 
सपुररबेक्षण गररिेछ । 

 

४. िररर्द ववधि र सो को धिर्न्रण सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवार िररर्द इकाइ प्रििुको ििुेछ । 

५. िररर्द ववधि सम्बन्िी धिर्न्रण कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतबाट ििुेछ । 

 

12.4 बोलपर सम्बन्िी धिर्न्रण कार्यववधि  

1. बोलपर सम्बन्िी धिर्न्रण कार्यववधि सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिछे । 

• बोलपर सम्बन्िी तोवकएको प्रविर्ा, चरण र कार्यववधि पालिा गररिेछ । 
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• बोलपर आव्िाि गर्दाय तोवकए बिोशििको िररर्द कागिात तथा ितय छिौट गरी सूचिा आव्िाि गररिेछ 
। 

• बोलपर आव्िािको सूचिा कािूिले तोवकए बिोशिि प्रकािि गररिेछ । 

• बोलपर िोल्िे, परीक्षण गिे कार्य कािूिद्बारा तोवकए बिोशिि ििुेछ । 

• िररर्द कािूि बिोशिि बोलपरको िूल्र्ाङ्कि गराई बोलपर स्वीकृत गररिेछ । 

 

२. बोलपर सम्बन्िी धिर्न्रण कार्यववधि सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• बोलपर सम्बन्िी चरणबद्ध प्रविर्ा तथा कार्यववधि पालिा िगररिे । 

• िलु्ला र भेर्दभाव रिीत बोलपर प्रविर्ा िअपिाइिे । 

• स्वीकृत बोलपर सम्बन्िी कागिात तथा ितयिरु छिौट िगरी बोलपर आव्िाि गररिे । 

• बोलपर सूचिा सावयिधिक िििुे । 

• बोलपरको सूचिा तोवकएको कार्ायलर्को वेबसाइटिा िराशििे । 

• बोलपर िोल्िे र परीक्षण गिे कार्य ऐिको प्राविाि बिोशिि िगररि े। 

• बोलपर िूल्र्ाङ्कि तोवकए बिोशिि सधिधतबाट िििुे । 

• बोलपर स्वीकृधत तोवकएको तिको अधिकारीबाट िगररि े। 

• बोलपर स्वीकृत गर्दाय कार्य प्रविर्ा पूरा िगररिे । 

 

३. बोलपर सम्बन्िी धिर्न्रण कार्यववधि व्र्वशस्थत बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिेछ । 

 

िालसािाि, धििायण कार्य वा सेवा आदर्द बोलपरद्बारा िररर्द गर्दाय धिम्ि कार्य गररिेछ । 

• तोवकए बिोशिि रकि वा िररर्द प्रविर्ा अिसुार बोलपर प्रविर्ा, चरण र पूवय र्ोग्र्ता सम्बन्िी 
प्रविर्ािरु अवलम्बि गररिछे । 

• बोलपर सम्बन्िी आवश्र्क कागिात र कार्यववधि अपिाइ बोलपर आव्िाि गररिेछ । 

• र्ोग्र् बोलपरर्दातालाई वविा भेर्दभाव िररर्द प्रविर्ािा सिभागी ििुे सम्ि अवसर प्रर्दाि गररिेछ । 

• शिम्िेवार अधिकृत र िररर्द एकाई प्रििुले बोलपर प्रविर्ाबारे सधुिशित गरी बोलपर  कार्य अशघ 
बढाइिेछ । 

• िररर्द सम्झौता छिौट गर्दाय सावयिधिक िररर्द अिगुिि कार्ायलर्बाट िारी भएको िििुा बोलपर 
सम्बन्िी कागिातलाई आिार धलइिेछ । 

• सावयशििक िररर्द अिगुिि कार्ायलर्बाट ििूिा कागिात िारी िभएको अवस्थािा आफूलाई आवश्र्क 
परेको िररर्द कार्यको सम्झौता सवितको कागिात तर्ार गररिेछ । 
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• िररर्द एकाइ प्रििुले बोलपर आव्िाि गिुय अगावै उपर्कु्त बोलपर सम्बन्िी कागिात छिौट गररएको 
सधुिशित गरी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतबाट स्वीकृत गराइिेछ । 

• िररर्द धिर्िावलीिा उल्लेशित कुरािरु िलुाई बोलपर वा पूवय र्ोग्र्ता धििायरणको प्रस्ताव आव्िािको 
सूचिा राविर् स्तरको रै्दधिक पर पधरकािा प्रकािि गररिेछ । 

• अन्तरायविर् स्तरको बोलपरको िकिा अन्तराविर् सञ्चार िाध्र्ििा सिेत प्रकािि गररिेछ । 

• बोलपरको सूचिा स्थािीर् तिको वेबसाइटिा राशििेछ ।। 

• बोलपरको सूचिा सावयिधिक िररर्द अिगुिि कार्ायलर्को वेबसाइटिा राख्न सवकिेछ । 

• िररर्द एकाइ प्रििुले उक्त बिोशिि सञ्चार िाध्र्िबाट सूचिा प्रकाशित गराउिछे । 

• शिम्िेवार अधिकृत र िररर्द एकाइ प्रििुले धिर्िावलीको व्र्वस्था पूरा भएको सधुिशित भए पधछ 
बोलपर कार्य अशघ बढाउिछे । 

बोलपर िोल्र्दा र परीक्षण गर्दाय धिम्ि कार्य गररिेछ । 

• बोलपर पेि गिे अशन्ति धिधत र सिर् सिाप्त भएको लगतै्त सोिी दर्दि बोलपर सम्बन्िी कागिातिा 
उल्लेशित सिर् र स्थाििा तोवकए बिोशिि प्रविर्ािरु अपिाई बोलपरिरु िोधलिछे । 

• िोधलएका बोलपर सम्बन्िी कागिातिा ििाित रकि (ववड बन्ड) र आवश्र्क कागिात पेि भएको 
र्वकि गरी िचुलु्का तर्ार गररिेछ । 

• उपलब्ि भएसम्ि बोलपरर्दाता, धििका प्रधतधिधि वा िशिकको कार्ायलर्को प्रधतधिधिको सिभाधगता 
गराईिेछ । 

 

बोलपर स्वीकृधतिा धिम्ि कार्यववधि अपिाइिछे । 

• िररर्द कािूि बिोशिि ग्राह्य वा र्ोग्र् बोलपरिरु िूल्र्ाङ्कि प्रविर्ािा सिावेि गरी बोलपर िूल्र्ाङ्कि 
सधिधतबाट िूल्र्ाङ्कि गराइिछे । 

• बोलपरको िूल्र्ाङ्कि गर्दाय सोको आिार र तररका सिेत िलु्िे गरी सधिधतबाट प्रधतवेर्दि प्राप्त गररिेछ 
। 

• सधिधतको धसफाररसिा न्रू्िति िूल्र्ावङ्कत सारभतूरुपिा प्रभावग्रािी बोलपर अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट 
िररर्द कािूि बिोशिि स्वीकृत गररिेछ । 

• बोलपर छिौट भएको बोलपरर्दातालाई बोलपर स्वीकृत गिे आिर्पर दर्दइिछे । 

• तोवकएको सिर्धभरै बोलपर िूल्र्ाङ्कि प्रविर्ा सम्पन्न गररिेछ । 

• िररर्द िािा प्रििुले िररर्द प्रविर्ा पूरा भएको सधुिशित गरी स्वीकृत गराउिेछ । 

 

४. बोलपर कार्यववधि र सोको धिर्न्रण सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी िररर्द इकाई प्रििुको ििुेछ । 

५. बोलपर कार्यववधि र सोको धिर्न्रण कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतबाट ििुछे । 
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12.5 िररर्द कार्यिा सूचिा प्रववधिको प्रर्ोग 

1. िररर्द कार्यिा सूचिा प्रववधिको प्रर्ोग सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अबलम्बि गररिछे । 

• िररर्द सम्बन्िी तथ्र्ाङ्क तथा सूचिािरु एवि ्कागिात कम्प्र्टुर प्रणालीिा अध्र्ावधिक गरी राशििछे 
। 

• कािूिद्बारा तोवकए बिोशिि ववद्यतुीर् सञ्चारको िाध्र्िबाट िररर्द सम्बन्िी कारवािी गररिेछ । 

• िररर्द सम्झौता गर्दाय तोवकए बिोशििको आवश्र्क प्रविर्ा पूरा गररिेछ । 

२. िररर्द कार्यिा सूचिा प्रववधिको प्रर्ोग सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्ि ेरे्दशिन्छ । 

• िररर्द सम्बन्िी तथ्र्ाङ्क, सूचिा एवि ्कागिात तोवकएको कम्प्र्टुर प्रणालीिा िराशििे र अध्र्ावधिक 
िगररिे । 

• तोवकए बिोशिि ववद्यतुीर् सञ्चारको िाध्र्िबाट िररर्द सम्बन्िी कारवािी िगररिे । 

• िररर्द सम्झौता गिे कार्य तोवकए बिोशिि िगररिे । 

• कार्य सम्पार्दि ििाित िधलिे । 

• तोवकएको अबस्थािा ििाित िफत िगररिे । 

३. िररर्द कार्यिा सूचिा प्रववधिको प्रर्ोग व्र्वशस्थत बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिेछ । 

• िररर्द एकाइ प्रििुले िररर्द सम्बन्िी कागिात, तथ्र्ाङ्क, सूचिा (िररर्द र्ोििा तर्ारी, िररर्द 
आवश्र्कताको धििायरण, आपूधतयकतायको िौिरु्दा सूशच, तागत अििुाि तथा िररर्द कागिात तर्ार गिे, 
िररर्द प्र्ाकेि धििायरण गिे, स्पेशिवफकेिि तोक्िे आदर्द) तर्ार गिय तोवकएको सफ्टवेर्र वा कम्प्र्टुर 
प्रणाली उपर्ोग गिे र सरुशक्षत तथा अध्र्ावधिक रुपिा राख्न ेप्रवन्ि गररिछे । 

• ववद्यतुीर् िाध्र्िबाट िररर्द कारवािी गर्दाय सावयिधिक िररर्द अिगुिि कार्ायलर्को आधिकाररक ववद्यतुीर् 
िररर्द प्रणालीिा आवद्ध भई सो पोटयलिा र्दताय भई िररर्द कारोबार सञ्चालि गररिेछ । 

• सावयिधिक िररर्द ऐि धिर्िावली बिोशिि तोवकएको रकिभन्र्दा बढीको धििायण कार्य वा िलसािाि 
तथा पराििय सेवा िररर्द गर्दाय अधिवार्य रुपिा ववद्यतुीर् िररर्द प्रणाधलबाट गररिेछ । 

 

िररर्द सम्झौता गर्दाय धिम्ि िर्न्रण प्रविर्ा अपिाइिेछ । 

• फुटकर िररर्द बािेकको िरदर्द सम्बन्ििा िररर्द ऐि धिर्िको अधिििा रिी िररर्द सम्झौता गररिछे 
। 

• िररर्द सम्झौता गर्दाय िररर्द कागिातिा उल्लेशित ितयिरु सिावेि गररिछे । 

• िररर्द सम्झौता गिुय अशघ िररर्द ऐि बिोशिि तोवकएको ढाँचाको कार्यसम्पार्दि ििाित धलइिछे । 
सम्झौता गिेले सम्झौता बिोशिि काि िरुु िगरेिा बीचैिा छोडेिा वा सम्झौता बिोशिि कािको 
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प्रगधत िगरेिा िररर्द कािूि बिोशिि कारवािी गरी सम्झौता अन्त्र् गरी प्राप्त कार्य सम्पार्दि ििाित 
िफत गररिछे । 

• सम्झौताको ितयिा व्र्वस्था भए बिोशिि िार पररचालि पेश्की (िोववलाईिेसि एडभान्स) बैंक ििाित 
अधग्रि रुपिा धलई िार दर्दइिेछ । 

• बैंक ििाितको म्र्ार्द धिर्न्रण िाता रािी धिर्धित धिगरािी गरी म्र्ार्द सिाप्त ििुँरै्द िववकरण 
गराइिेछ । 

४. िररर्द कार्यिा सूचिा प्रववधिको प्रर्ोग प्रििु शिम्िेवारी िररर्द इकाइ प्रििु र सूचिा प्रववधि अधिकृतको 
ििुेछ । 

५. िररर्द कार्यिा सूचिा प्रववधिको प्रर्ोग कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतबाट ििछे । 

 

12.6 धसलबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै िररर्द 

 

१. धसलबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै िररर्द सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिछे । 

• धसलबन्र्दी र्दरभाउपरबाट िररर्द गिय िररर्द कािूििा तोवकएको प्रविर्ा पूरा गररिेछ । 

• सोझै िररर्द सम्बन्िी कार्य तोवकए बिोशििको अवस्थािा िार गररिेछ । 

२. धसलबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै िररर्द सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• िररर्द कािूिको र्दरभाउपर सम्बन्िी कार्यववधि पालिा िगररिे । 

• र्दरभाउको सूचिा तोवकए बिोशिि सावयिधिक िििुे । 

• सोझै िररर्द गर्दाय िररर्द ऐि धिर्िावलीको आवश्क प्रविर्ा पालिा िगररिे । 

३. धसलबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै िररर्द व्र्वशस्थत बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिेछ । 

धसलबन्र्दी र्दरभाउपरबाट िररर्द गर्दाय धिम्ि धिर्न्रण प्रविर्ा अपिाइिेछ । 

• िररर्द ऐि धिर्िावलीिा तोवकए बिोशिि २० लाि रुपैँर्ाको रकिगत सीिाधभर रिी िार िालसािाि, 
धििायण कार्य वा अन्र् सेवा धसलबन्र्दी र्दरभाउपरद्बारा िररर्द  गररिेछ । 

• धसलबन्र्दी र्दरभाउपर िाग गिुय अशघ िररर्द गिे िालसािाि, धििायण कार्य वा सेवाको स्पेशिवफकेसि, 
गणुस्तर, पररिाण, आपूधतयका ितयिरु र सिर् तथा आवश्र्क कुरािरु िलुाई र्दरभाउपर फाराि तर्ार 
गररिेछ । 

• धसलबन्र्दी र्दरभाउपरको आव्िािको सूचिा राविर् वा स्थािीर्स्तरको परपधरकािा तोवकएको  अवधि 
दर्दई सूचिा प्रकािि गररिेछ । 

• धििायण कार्य, िालसािाि वा पराििय सेवाको सोझै िररर्द गिे कार्य सावयिधिक िररर्द ऐि धिर्िावलीिा 
उल्लेशित रकिगत सीिाधभर रिी तोवकएको अबस्था वा वविषे पररशस्थधतिा िार गररिेछ । 
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• सोझै िररर्द गिुयपर्दाय िौिरु्दा सूचीिा रिेका कम्तीिा तीिबटा आपूधतयकताय वा सेवा प्रर्दार्कबाट प्रस्ताव 
धलएर िार िररर्द गररिेछ । 

• सोझै िररर्द गर्दाय एक आधथयक वषयिा िररर्द कािूिले तोकेको रकि भन्र्दा बढी रकि ििुे गरी एउटै 
व्र्शक्त, फिय, कम्पिी वा संस्थाबाट पटक पटक िररर्द गररिेछैि । 

• सोझै िररर्दका लाधग आपूधतयकताय वा सेवा प्रर्दार्कको िौिरु्दा सूची अद्यावधिक गररिछे । 

४. धसलबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै िररर्द सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी िररर्द इकाइ प्रििुको ििुेछ । 

५. धसलबन्र्दी र्दरभाउपर र सोझै िररर्द सम्बन्िी कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतबाट ििुेछ । 

 

12.7 अन्र् िररर्द प्रविर् सम्बन्िी धिर्न्रण कार्यववधि  

१. अन्र् िररर्द प्रविर्ा सम्बन्िी धिर्न्रण कार्यववधि सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिेछ । 

• उपभोक्ता सधिधत, गैरसरकारी संस्था र अिाितबाट िररर्द कार्य गराउँर्दा कािूििा तोवकएको अवस्थािा 
िार गराउि ुपिे । 

२. अन्र् िररर्द प्रविर्ा सम्बन्िी धिर्न्रण कार्यववधि सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• िररर्द कािूि ववपररत उपभोक्ता सधिधत वा लाभग्रािी सिरु्दार्बाट कार्य गराउिे । 

• उपभोक्ता सधिधतले ठेकेर्दारबाट काि गराउिे । 

• सधिधतिा गैर उपभोक्ता संलग्ि ििुे । 

 

३. अन्र् िररर्द प्रविर्ा सम्बन्िी धिर्न्रण कार्यववधि व्र्वशस्थत बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिेछ 
। 

    र्स िररर्दिा धिम्ि धिर्न्रण प्रविर्ा अपिाउिेः 
• उपभोक्ता सधिधत वा लाभग्रािी सिरु्दार्बाट धििायण कार्य गराउँर्दा काििा धितव्र्वर्ता, गणुस्तरीर्ता वा 

दर्दगोपिा अधभबवृद्ध ििुे वा परर्ोिििाले रोिगारीको सिृिा गिे र लाभग्रािी सिरु्दार्लाई सिभागी 
गराउिे वा सािान्र् प्रकृधतको सािा र िियत सम्भारको काि िार िररर्द ऐि धिर्िावली बिोशिि 
तोवकएको रकिधभर रिी गराइिेछ । 

• उपभोक्ता सधिधतले पालिा गिे आचारसंविताको धििायण र सोको पालिािा कडाइ गररिेछ । 

• सम्पार्दि गरेको कािको अिगुिि र िूल्र्ाङ्कि प्रभावकारी बिाइिेछ । 

• कार्यरत िििशक्तबाट गिय िसवकि े ििचेतिा सम्बन्िी अधभिशुिकरण, ताधलि, सवधलकरण, िूल 
प्रवािीकरण िस्ता कार्य स्पि कारण र औशचत्र् िलुाई गैरसरकारी संस्थाबाट गराइिेछ । 

• सािान्र् प्रकृधतको िियत सम्भार, सािाधतिा धिर्धित कार्य वा सरसफाई िस्ता कार्य अिाितबाट गिय 
एक ति िाधथको अधिकारीको पूवय स्वीकृधत धलइिेछ । 

• उपभोक्ता काि गराउिे सम्बन्िी िररर्द कािूिको प्राविाि पालिा गररिछे । 
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४. अन्र् िररर्द प्रविर्ा धिर्न्रण कार्यववधि सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी िररर्द इकाइ प्रििुको ििुेछ । 

५. अन्र् िररर्द प्रविर्ा सम्बन्िी धिर्न्रण कार्यववधि कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतबाट ििुेछ 
। 

 

12.8 िररर्द कार्यको परीक्षण तथा भकु्तािी धसफाररस सम्बन्िी धिर्न्रण 

१. िररर्द कार्यको परीक्षण तथा भकु्तािी धसफाररस सम्बन्िी धिर्न्रण सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि 
गररिेछ । 

• धििायण कार्य र िालसािाि तोवकए बिोशिि िाँच गरेर िार स्वीकार गिुय पिे । 

• धबलवविकको भकु्तािी िररर्द ऐि, धिर्िावली र सम्झौतािा तोवकएको कार्यववधि पूरा भएपधछ िार 
दर्दिपुिे । 

२. िररर्द कार्यको परीक्षण तथा भकु्तािी धसफाररस सम्बन्िी धिर्न्रण रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ 
। 

• धििायण कार्य र िालसािािको िाँच प्रविर्ा पूरा िगरी स्वीकार गररिे । 

• िररर्द सम्बन्िी आवश्र्क कागिात तथा प्रविर्ािरु पूरा िगररिे । 

• प्रविर्ा परुा िभए तापधि भकु्तािीको धसफाररस दर्दइिे । 

३. िररर्द कार्यको परीक्षण तथा भकु्तािी धसफाररस सम्बन्िी धिर्न्रण व्र्वशस्थत बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु 
अवलम्वि गररिेछ । 

• आपूधतय गररएका िालसािाि सम्झौतािा उल्लेशित स्पेशिवफकेसि र गणुस्तर बिोशििको भए िभएको 
अधिवार्य रुपिा धिरीक्षण वा परीक्षण गिे गराइिेछ । 

• सम्पन्न धििायण कार्य, आपूधतय भएको िालसािाि वा प्रर्दाि गररएको सेवा स्वीकार गर्दाय िररर्द धिर्िावली 
बिोशििका कुरा सिावेि गरी कार्य स्वीकार प्रधतवरे्दि तर्ार गिे गराइिेछ । 

 

िररर्द कार्यको भकु्तािी गर्दाय धिम्ि धिर्न्रण प्रविर्ा अपिाइिेछ । 

• िररर्द सम्बन्िी धबल/वविकको भकु्तािी दरं्दर्दा िररर्द सम्झौताको अिीििा कार्य वा सम्झौता र करारका 
ितय पूरा भएको र्वकि गरी िार धसफाररस गररिछे । 

• रधिङ धबल वा अन्र् कुिै धबलको भकु्तािी गर्दाय सम्बशन्ितबाट िररर्द सम्झौता बिोशिि आवश्र्क 
कागिात पेि गिय लगाइिछे । 

• पेि भएको धबल धबिक र कागिात सम्बन्िी अधिकारीले तोवकएको अवधिधभर िै भकु्तािीको लाधग 
धसफाररस गररिेछ । 

• शिम्िेवार अधिकारीले प्रविर्ा पूरा भएको सधुिशित गरी भकु्तािी स्वीकृत गिे सम्बशन्ित िािाले 
आवश्र्क प्रविर्ा पूरा भएको सधुिशित गररिछे । 
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४. िररर्द कार्यको परीक्षण तथा भकु्तािी धसफाररस सम्बन्िी धिर्न्रण प्रििु शिम्िेवारी िररर्द इकाइ प्रििुको 
ििुेछ । 

५. िररर्द कार्यको परीक्षण तथा भकु्तािी धसफाररस सम्बन्िी धिर्न्रण कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् 
अधिकृत र सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

 

१३. प्रधतबद्ध िचय तथा भकु्तािी दर्दि बाकँी विसावको धिर्न्रण  

१. प्रधतवद्ध िचय तथा भकु्तािी दर्दि बाकँी विसाबको धिर्न्रण सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्वि गररिछे 
। 

• ववत्तीर् स्रोतको बवियगिि ििु ेप्रधतवद्ध िचय र्दावर्त्वको पविचाि गररिेछ । 

• आन्तररक तथा बैरे्दशिक ऋण र्दावर्त्वको पविचाि गररिछे । 

• कािूिी व्र्वस्था वा धिणयर् बेगर आधथयक र्दावर्त्व सिृिा गिे र बिेटभन्र्दा बढी िचय ििुे र्दावर्त्व शृ्रििा 
गिे कार्य गररि ेछैि । 

• आगिी वषयको बिेट तर्ार गर्दाय सिृिा भएका प्रधतवद्ध र्दावर्त्व तथा भकु्तािी दर्दि बाँकी विसावलाई 
सिाविे गररिेछ । 

• प्रधतवद्ध िचय तथा भकु्तािी बाँकी रकि वावषयक कार्यिििा सिावेि भएको आिारिा िार भकु्तािी 
दर्दइिेछ । 

 

२. प्रधतवद्ध िचय तथा भकु्तािी दर्दि वाकँी विसावको धिर्न्रण सन्र्दभयिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्ि े
रे्दशिन्छ । 

• ववत्तीर् स्रोतको बवियगिि ििु ेप्रधतवद्ध िचय र्दावर्त्वको पविचाि िगररिे । 

• ऋण र्दावर्त्वको पविचाि उपर्कु्त वकधसिले िगररिे । 

• ऋणको साँवा व्र्ाि भकु्तािीको लेिा िराशििे । 

• प्रधतवद्ध िचय र्दावर्त्वको लेिा िराशिि े। 

• प्रधतवद्ध िचय र्दावर्त्वको लेिा तोवकए बिोशििको ढाँचािा िराशिि े। 

• कािूिी व्र्वस्था वा धिणयर् बेगर आधथयक र्दावर्त्व पिे ववषर्िा धिणयर् धलिे । 

• बिेटको सीिाभन्र्दा बढी िचय गरी अको वषयलाई र्दावर्त्व शृ्रििा गिे । 

• प्रधतवद्ध िचय तथा भकु्तािी बाँकी रकि वावषयक बिेट तर्ार गर्दाय सिावेि िगररिे । 

• वावषयक बिेट तथा कार्यिििा सिावेि िभएको प्रधतवद्ध िचय तथा ववगतको कार्यिि िचय भकु्तािी 
दर्दिे । 
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३. प्रधतवद्ध िचय तथा भकु्तािी दर्दि बाकँी विसावको धिर्न्रण व्र्वशस्थत बिाउि रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्वि 
गररिेछ । 

 

आधथयक कारोवार सञ्चालि सम्बन्ििा तोवकएको रकिभन्र्दा िाधथका धिम्ि बिोशििको िचयिरु प्रधतवद्ध िचय 
र्दावर्त्वको रुपिा सिावेि गररिेछ । 

• िालसािाि वा सेवा प्राप्त भई सकेको वा सम्झौता र करा अिरुुप भकु्तािी दर्दि पिे रकि, 
• िररर्द  सम्झौता र करार गरे वापत प्राप्त ििु ेिालसािि, धििायण कार्य तथा सेवा वापत धसियिा भएको 

र्दावर्त्व वा प्रधतवद्ध रकि, 
• कुिै सम्झौता बापत प्रत्र्ेक वषय बझुाउि ुपिे िलु्क, र्दस्तरु वापतको रकि, 
• िररर्द सम्झौता वा कार्यरे्दि बिोशििको धतिुयपिे गरी सिृिा भएको परुस्कार, क्षधतपूधतय िस्ता रकि, 

 

आन्तररक तथा बैरे्दशिक ऋण सम्बन्िी सम्झौतािरुको अध्र्ावधिक रुपिा अधभलेि राशििेछ । 

• आन्तररक तथा बैरे्दशिक ऋण सम्झौतािा उल्लेशित भकु्तािी ताधलका बिोशिि धतिुयपिे साँवा व्र्ाि 
तथा अन्र् िचय लगार्तको र्दावर्त्व रकििरुको पविचाि गरी विसावको तोवकए बिोशिि लेिा राशििेछ 
। 

• प्रधतवद्ध िचय र्दावर्त्वको लेिा अिवुार्य रुपिा राशििछे । 

• प्रधतवद्ध िचय र्दावर्त्वको लेिा तोवकए बिोशििको ढाँचािा राख्न ेव्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• लेिा अध्र्ावधिक रुपिा रािी सोको आिारिा ववत्तीर् वववरण तर्ार गरी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतबाट 
प्रिाणीत गराई राख्न ेव्र्वस्था गररिेछ । 

• तोवकए बिोशििको प्रधतवरे्दि सम्बशन्ित धिकार्लाई उपलब्ि गराइिेछ । 

• पर्दाधिकारी र कियचारीलाई कािूि धिर्िद्बारा तोवकएको सवुविा िार प्रर्दाि गिे । कािूिद्बारा 
तोवकएकोभन्र्दा बढी ििुे गरी थप सवुविा दर्दिे वा साववको सवुविा वृवद्ध ििुेगरी थप आधथयक र्दावर्त्व 
व्र्िोर्दाय अधिवार्य रुपिा आवश्र्क कािूि संिोिि वा कािूि बिोशिि धिणयर् गराइिछे । 

• शिम्िेवार अधिकारीले चालू आधथयक वषयको स्वीकृत बिटे, कार्यििको आिारिा िार िचय गिे र 
बिेटले ििाम्िे गरी बढी िचय ििुेगरी आगिी वषयको लाधग र्दावर्त्व शृ्रििा गररिेछैि । 

• वविेष कारण एवि ्पररशस्थधतवि बिेटभन्र्दा बढी िचय भएिा र्स्तो कारण िोली धिणयर् गराई िचयको 
धबल भरपाई बिोशििको रकि िलाई भकु्तािी दर्दि बाँकीको िाता तथा कच्चावारी सवित प्रिाशणत 
गरी राशििेछ । 

 

आगिी आ.ब.को बिेट तथा कार्यिि तर्ार पार्दाय धिम्िािसुारको प्रधतवद्ध र्दावर्त्व र भकु्तािी दर्दि बाकँी 
रकििरु सिावेि गररिेछ । 
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• धििायण ठेक्का सम्झौता अिसुार भकु्तािी दर्दिपुिे गरी र्दावर्त्व सिृिा भएको पेश्की, िूल्र्वृवद्ध रकििरु, 
• स्थािीर् तिले दर्दिपुिे क्षधतपूधतय, िआुब्िािरु, 
• आन्तररक तथा बाह्य ऋणको साँवा ब्र्ाि बापत धतिुयपिे रकििरु, 
• प्रिासधिक तथा कियचारी िचय वापत भकु्तािी र्दावर्त्व बाँकी रिेको रकििरु, कार्ायलर्ले अन्र् 

धिकार्लाई धतिय बाँकी रिेकाव रकििरु, 
• कर तथा गैर कर, भन्सार, िलु्क वापत धतिुयपिे रकििरु आदर्द । 

• चाल ुवषयिा सिय आएको प्रधतवद्ध िचय र्दावर्त्व तथा ववगत वषयको भकु्तािी बाँकी रकििरु रे्दिार् बिोशिि 
िार भकु्तािी दर्दिेः 

• चालू स्वीकृत वावषयक बिेट तथिा कार्यिििा सिावेि भएको ववगतको कार्यिि िचयिरु, 
• प्रिाशणत र्दावर्त्व विसाव वा भकु्तािी दर्दि बाँकीको िाता तथा कच्चावारी ि.ले.प.फा.िं. 211 िा 

सिाविे भएको रकििरु, 
 

१. प्रधतवद्ध िचय तथा भकु्तािी दर्दि बाकँी विसावको धिर्न्रण सम्बन्ििा प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् 
अधिकृत र आधथयक प्रिासि प्रििुको ििुेछ । 

२. प्रधतवद्ध िचय तथा भकु्तािी दर्दि बाकँी विसावको धिर्न्रण सम्बन्िी कार्यको अिगुिि कार्यपाधलका र 
सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

 

१४ आकशस्िक कार्य तथा ववपद् व्र्वस्थापि कार्यिा िचय धिर्न्रण 

१४.१ आकशस्िक कार्य तथा ववपद् व्र्वस्थापि कार्यिा िचय धिर्न्रण 

१. आकशस्िक कार्य तथा ववपद् व्र्वस्थापि कार्यिा िचय धिर्न्रण सम्बन्ििा रे्दिार्का धिधत अवलम्वि 
गररिेछ । 

• आपतकालीि कार्य तथा ववपद्को व्र्वस्थापि गिय आवश्र्क संगठिात्िक संरचिा तथा कोषको व्र्वस्था 
गररिेछ । 

• आपतकाधलि कार्य तथा ववपद् व्र्वस्थापि सम्बन्िी कार्य गर्दाय संघीर् तथा प्ररे्दिका सम्बद्ध धिकार्सँग 
आवश्र्क सिन्वर् कार्ि गररिेछ । 

• आपतकालीि कार्य सञ्चालि केन्रले ववपर्द व्र्वस्थापिको कार्य सञ्चालि गिेछ । 

• ववपद् व्र्वस्थापि कोषको िाता सञ्चालि परार्दिीरुपिा गररिेछ । 

• आपतकालीि र्ोििा र सेवा सचुारु र्ोििा तर्ार गरी लागू गररिेछ । 

२. आकशस्िक कार्य तथा ववपद् व्र्वस्थापि कार्यिा िचय धिर्न्रण सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि 
सक्िे रे्दशिन्छ । 

• आपतकालीि कार्य तथा ववपर्दको व्र्वस्थापि गिय संगठिात्िक संरचिाको व्र्वस्था िगररिे । 
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• आवश्र्क कोषको व्र्वस्था तथा कार्यववधििरु तर्ार िगररिे । 

• आवश्र्क सिन्वर् कार्ि िगररिे । 

• तोवकएको कािूि र कार्यववधिको पालिा िगररिे । 

• कोषको आपतकालीि कार्य सञ्चालि केन्रले तोवकएको कार्यववधिको पालिा िगररि े। 

• आम्र्दािी िचय रे्दशििे गरी अध्र्ावधिक रुपिा अधभलेि र विसाव िराशििे । 

• िाता सञ्चालि गर्दाय पारर्दिीता कार्ि िगररिे । 

• आपतकालीि र्ोििा र सेवा सचुारु र्ोििा तर्ार िगररिे । 

३. आकशस्िक कार्य तथा ववपद् व्र्वस्थापि कार्यिा िचय धिर्न्रण सम्बन्ििा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्वि 
गररिेछ । 

• स्थािीर् ववपर्द व्र्वस्थाि सधिधत, वडास्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापि सधिधत र आपतकालीि केन्र िस्ता 
आवश्र्क संरचिाको ववकास तथा ववपद् व्र्वस्थापि िािा वा एकाइ गठि गरी आवश्र्क कियचारीको 
प्रवन्ि  गररिेछ । 

• आवश्र्क स्रोतसाििको उपलब्िता सधुिशित गिय प्रचधलत कािूि बिोशििको आकशस्ित कोष तथा 
ववपर्द व्र्वस्थापि कोषको व्र्वस्था गररिेछ । 

• कोष रकिलाई व्र्वशस्थत रुपिा पररचालि गिय आवश्र्क ऐि, धिर्ि र कार्यववधििरु तर्ार गरी लागू 
गररिेछ । 

• संघीर् तथा प्ररे्दिका सम्बद्ध धिकार्िरुसँग आवश्र्क सम्पकय  तथा सिन्वर् कार्ि गररिेछ । 

• कोष सञ्चालि गिे धिरे्दशिका तथा कार्यववधििरु तर्ार गर्दाय संशघर् तथा प्ररे्दि सरकारको िागयर्दियि 
अिरुुप ििुे गरी गररिेछ । 

• संशघर् तथा प्ररे्दि सरकारको सम्बद्ध धिकार्िरुसँग सिन्वर् तथा सम्पकय  कार्ि रािी ववपद् व्र्वस्थापि 
सम्बन्िी कार्यिि तिुयिा र सञ्चालि गररिेछ । 

• ववपद् व्र्वस्थापि सम्बन्िी कार्यको सूचिा तथा तथ्र्ाङ्क आर्दाि प्रर्दाि गररिेछ । 

 

ववपर्द व्र्वस्थापि कोष सञ्चालि सम्बन्ििा धिम्िािसुार गररिेछ । 

• ववपर्द व्र्वस्थापि कोषिा सम्बशन्ित ऐि तथा कार्यववधि अिसुार बिेटिाफय त स्वीकृत रकि, अन्र् 
स्थािीर् तिबाट प्राप्त रकि, कोषिा िम्िा ििुे गरी संघीर् तथा प्ररे्दि सरकारबाट प्राप्त रकि, व्र्शक्त 
वा संस्था आदर्दबाट प्राप्त रकि िम्िा गररिछे । 

• कोषिा िम्िा ििुे गरी प्राप्त बस्तगुत सिर्ाता तथा सािाग्रीिरुको सम्बन्ििा कोष सञ्चालि कार्यववधि 
अिसुार प्रशचधलत िूल्र्िा आम्र्दािी ििाइिछे । 
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• कोषिा िम्िा भएको रकि तथा सिाग्रीिरु ववपद् पूवय तर्ारी, प्रधतकार्य तथा पूियलाभ र पिुस्थायपिा 
कार्यिा पररचालि गररिेछ । 

• कोषिा िम्िा भएको रकि तथा सािाग्रीिरुको आम्र्दािी िचय रे्दशििे गरी अध्र्ावधिक रुपिा अधभलेि 
र विसाव राशििेछ । 

 

धबपर्द ब्र्वस्थापिको कार्य गर्दाय सम्बशन्ित ऐि तथा कार्यववधिद्बारा तोवकएको धिम्ि कार्यिरु गररिछे 
। 

• ववपद् व्र्वस्थापि सधिधतको धिरे्दिि तथा सिन्वर्िा कार्य गररिेछ । 

• प्रभाववत क्षेरको ववपद् सम्बन्िी सूचिा सङ्कलि गररिेछ । 

• ववपद् व्र्वस्थापि सधिधतको सिन्वर्िा स्थािीर् तििा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी धिकार्, 
िगररक सिाि र िीशि के्षरसँग ववपद् प्रधतकार्य तथा िीघ्र पिुलायभको कार्यलाई प्रभावकारी बिाउि 
सिन्वर् र सिकार्य गररिेछ । 

• ववपर्द प्रधतकार्य तथा पिुलायभ कार्यलाई पारर्दिी, शिम्िवेारर्कु्त र प्रभावकारी बिाउि तोवकएको सूचिा 
व्र्वस्था सम्बन्िी कार्य गररिेछ । 

• कोषको बैंक िाता प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत वा धििले तोकेको अधिकृत र लेिा प्रििु वा धििले 
तोकेको कियचारीको संर्कु्त र्दस्तितबाट गररिछे । 

• वस्तगुत सिार्ता सािग्रीको धिकासा प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत वा ववपद् व्र्वस्थापि िािा प्रििु र 
शिन्सी िािा प्रििुबाट गराइिेछ । 

• सािाग्रीको व्र्वशस्थत अधभलेि रािी धिकासा गिे वस्तकुो िूल्र्िा िचय ििाई अधभलेि राशििेछ । 

• तोकेको रकिभन्र्दा बढी रकिको भकु्तािी दर्दि ुपर्दाय बैंक िाफय त गररिछे । 

• कोषलाई विि िििुे व्र्वस्था धिलाई आवती कोषको रुपिा सञ्चालि गररिछे । 

• तोवकएको रकिभन्र्दा कि िौज्र्दात भएिा सम्पूधतय गरै्द गइिेछ । 

 

ववपद् व्र्वस्थापि कोषको सञ्चालि धिम्िािसुार गररिेछ । 

• कोषको रकि प्रचधलत कािूिको अधिििा रिी िचय गररिेछ । 

• कोषिा िम्िा भएको रकि कार्ायलर्को धिर्धित प्रिासधिक िचय व्र्िोिय, पर्दाधिकारी तथा कियचारी 
तलब भत्ता तथा भ्रिण िचय, चन्र्दा उपिार दर्दिलाई उपर्ोग गररिेछैि । 

• कोषको लेिा तोवकएको ढाचाँिा रािी सावयिधिक गररिछे । 

• कोषको आर् व्र्र् िलु्िेगरी वावषयक प्रधतवरे्दि तर्ार गरी कार्यपाधलका िाफय त गाउँ वा िगर सभािा 
पेि गररिेछ । 

• आपतकालीि र्ोििालाई वावषयक र्ोििाको अधभन्न अङ्ग बिाइिेछ । 
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• आपतकालीि र्ोििा र सेवा सचुारु र्ोििा तर्ार गरी लागू गररिेछ । 

• आवधिक र्ोििा तिुयिा गर्दाय आपतकालीि र्ोििा सिावेि गरी वावषयकर्ोििा िाफय त कार्यन्वर्ििा 
ल्र्ाइिेछ । 

• र्ोििा तर्ारी र कार्ायन्वर्ििा अन्र् स्थािीर् ति, प्ररे्दि तथा संघीर् सरकारका धिकार्सँग आवश्र्क 
सिकार्य र सिन्वर् गररिेछ । 

• ववपर्दका सिर्िा अत्र्ावश्र्क सेवा सचुारु गिय आवश्र्क स्रोत व्र्वस्था गरी कार्य सञ्चालि गररिेछ 
। 

 

४. आकशस्िक कार्य तथा ववपद् व्र्वस्थापि कार्यिा िचय धिर्न्रण सम्बन्ििा प्रििु शिम्िेवारी प्रििु 
प्रिासकीर् अधिकृत र आधथयक प्रिासि प्रििुको ििुछे । 

५. आकशस्िक कार्य तथा ववपद् व्र्वस्थापि कार्यिा िचय धिर्न्रण सम्बन्ििा सम्बििी कार्यको अिगुिि 
कार्यपाधलका र सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

 

14.2 धिकार् र र्न्र उपकरणको सञ्चालि तथा व्र्वस्थापि  

१. धिकार् र र्न्र उपकरणको सञ्चालि तथा व्र्वस्थापि सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• ववपद् ब्र्वस्थापिका लाधग सरुक्षा धिकार् तथा सरोकारवालासँग सिन्वर् गररिछे । 

• ववपद् व्र्वस्थापि कार्यिा प्रर्ोग ििुे वारुणर्न्र, एम्बलेुन्स लगार्तका साििको उशचत ब्र्वस्थापि 
गररिेछ । 

• वारुणर्न्र, एम्बलेुन्स िस्ता सािििरुको सञ्चालििा अन्र् स्थािीर् तिसँग लागत साझेर्दारी गररिछे 
।  

२. धिकार् र र्न्र उपकरणको सञ्चालि तथा व्र्वस्थापि सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ 
। 

• ववपद् व्र्वस्थापििा सरुक्षा धिकार् तथा अन्र् धिकार्सँग आवश्र्क सिन्वर् िगररिे । 

• िोि उद्धार कार्यिा सिन्वर् िििुे । 

• वारुणर्न्र, एम्बलेुन्स तर्ारी अवस्थािा िरििे । 

• आवश्र्क सािि उपकरणिरु सिन्वर्त्िाक ढङ्गबाट प्रर्ोग िगररिे । 

• एक्लैले प्रबन्ि गर्दाय लागत बढी भै सम्भाव्र् िििुे । 

• एम्बलेुन्स िस्ता साििको र्दरुुपर्ोग ििुे । 

 

३. धिकार् र र्न्र उपकरणको सञ्चालि तथा व्र्वस्थापि सम्बन्ििा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्वि गररिछे 
। 
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• बाढी, पविरो, आगििी, भकूम्प, अधतवृिी, रोग, ििािारी िस्ता ववपद्को िोि, उद्धार र राित ववतरण 
कार्यिा आवश्र्क स्रोत सािि िटुाउिको लाधग स्थािीर् रुपिा उपलब्ि ििु सक्ि ेसंघीर् तथा प्ररे्दि 
सरकार िातितका सरुक्षा धिकार्िरुसँग सम्बन्ि स्थावपत गररिेछ । 

• िोि तथा उद्धार कार्यिा संघीर् तथा प्ररे्दि सरकार िातितका उपलब्ि सरुक्षा धिकार्िरुसँग आवश्र्क 
सिर्ोग िाग गरी तत्काल िोि उद्धार कार्य सिन्वर्ात्िक ढंगबाट अशघ बढाइिेछ । 

• िोि तथा उद्धार र राित ववतरण कार्यिा आफू िातितको िगर प्रिरी तथा स्थािीर् संघ संस्था, 
सिूर्दार्, िागररक सिाि सिेतको सिर्ोग धलई सिन्वर्ात्िक ढङ्गबाट पररचालि गररिेछ । 

• ववपद् व्र्वस्थापि उपर्ोग भएको िािवीर्, शिन्सी र िगर्दी स्रोत साििको उशचत अधभलेि राशििेछ 
। 

• ववपद् व्र्वस्थापि सधिधतले ववपद् व्र्वस्थापि सम्बन्िी कार्यको प्रगधत वववरण संघीर् तथा प्ररे्दि 
धिकार्िा पठाइिछे । 

• ववपद् व्र्वस्थापििा प्रर्ोग ििुे वारुणर्न्र, एम्बलेुन्सको आवश्र्क िियत सम्भार गरी तर्ारी अवस्थािा 
राशििेछ । 

• ववपद् कार्यिा संघीर् र प्ररे्दि सरकार िातितका धिकार् र स्थािीर् संघ संस्था र धििीक्षेरबाट स्थािीर् 
रुपिा उपलब्ि ििु सक्िे वारुणर्न्र, एम्बलेुन्स र उपकरण तथा उद्धार सािग्री उपकरणिरुवारे 
आवश्र्क िािकारी राशििछे । 

• सवैसँग आवश्र्क सिन्वर् कार्ि गरी ववपद् व्र्वस्थापि कार्यिा वारुणर्न्र, एम्बलेुन्स र उपकरण 
तथा उद्धार सािग्री तथा उपकरणिरु सिूशचत उपर्ोग गिे गराउिे व्र्वस्था धिलाइिछे । 

• वारुणर्न्र, एम्बलेुन्स र र्न्र उपकरण प्रर्ोगको अधभलेि राख्न ेव्र्वस्था गररिेछ । 

 

बारुणर्न्र, एम्बलेुन्स िस्ता सािििरु सञ्चालि तथा व्र्वस्थापि धिम्िािसुार गररिेछ । 

• र्न्र उपकरण प्राप्तीिा लागत साझेर्दारीका लाधग अन्र् स्थािीर् तिसँग सिन्वर् गररिेछ । 

• सािि सञ्चालििा लागत साझेर्दारीको कार्यववधि बिाई कार्यसञ्चालि गररिेछ । 

• उपर्ोग सम्बन्िी आवश्र्क रणिीधत बिाइ लागू गररिछे । 

 

४. धिकार् र र्न्र उपकरणको सञ्चालि तथा व्र्वस्थापि सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् 
अधिकृत र ववपद् व्र्वस्थापि सधिधतको ििुेछ । 

५. धिकार् र र्न्र उपकरणको सञ्चालि तथा व्र्वस्थापि सम्बन्िी कार्यको अिगुिि कार्यपाधलका र सिुासि 
सधिधतबाट ििुेछ । 

 

15. सम्पधत तथा शिन्सी व्र्वस्थापि सम्बन्िी धिर्न्रण  
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15.१ सम्पधत तथा शिन्सी व्र्वस्थापि सम्बन्िी धिर्न्रण  

१. सम्पधत तथा शिन्सी व्र्वस्थापि सम्बन्िी धिर्न्रण सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्वि   गररिेछ । 

• सिार्ता वा िस्तान्तरण भई प्राप्त ििुे सवै शिन्सी सािाििरु आम्र्दािी बाँधििछे । 

• कार्ायलर्िा प्राप्त सवै प्रकारको शिन्सी िालसािाि िाँच एवि ्र्दाशिला गरी लगत अध्र्ावधिक गररिेछ 
। 

• शिन्सी सािािको िूल्र् िलुाइिेछ । 

• शिन्सी सािािको से्रस्ता कािूिद्बारा तोवकएको ढाँचािा राशििेछ । 

 

२. सम्पधत तथा शिन्सी व्र्वस्थापि सम्बन्िी धिर्न्रणिा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• सािािको स्पेशिवफकेिि र अवस्था ििाँशचिे । 

• सािािको शिन्सी र्दाशिला िगररिे । प्राप्त सािाि आम्र्दािी िबाँधििे । 

• शिन्सी र्दाशिला प्रधतवरे्दि तर्ार िगररिे । 

• शिन्सी सािािको िूल्र् कार्ि िगररिे तथा ििलुाइिे । 

• शिन्सी सािािको से्रस्ता राशिए तापधि तोवकएको ढाँचािा िराशििे । 

३. सम्पधत तथा शिन्सी व्र्वस्थापि सम्बन्िी धिर्न्रण सम्बन्ििा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्वि गररिेछ । 

• िररर्द गरेको, वस्तगुत सिार्ता वा िस्तान्तरण भई प्राप्त भएको शिन्सी सािािलाई सात दर्दिधभर शिन्सी 
र्दाशिला गररिछे । 

• प्राप्त सािाि र्दाशिला गर्दाय सािािको स्पेशिवफकेसि र अवस्था प्राववधिकबाट िाँच गिुय पिे भए िचँाउि े
र सािाििा कुिै कैवफर्त भए सो सिेत ििाउि लगाइिछे । सािाि िाँच गिय कार्ायलर्िा प्राववधिक 
कियचारी िभएिा अन्र् कार्ायलर्सँग सिर्ोग धलई प्रिाशणत गराई शिन्सी र्दाशिला गिय पठाइिेछ । 

• शिन्सी िालसािािको र्दाशिला वा लगत िडा गर्दाय पररिाण तथा परल िूल्र् िूल्र्को साथै सािािको 
स्पेशिवफकेसि, उत्पार्दक कम्पिी तथा िलुकु, साइि तथा क्षिता, अििुाधित आर्,ु प्राप्तीको स्रोत, 
रािस्व छुट आदर्दको वववरण िलुाई सािािको पविचािको लाधग कोधडंग सरुक्षा सिेतको ब्र्वस्था 
गररिेछ । 

• शिन्सी िािाबाट िालसािाििरु धििायररत ढाँचा र सिर्िा र्दाशिला गरी र्दाशिला प्रधतवरे्दि तर्ार गररिेछ 
। 

• वैरे्दशिक सिार्ताबाट शिन्सी िालसािाि वा वस्तगुत सिार्ता प्राप्त गरेपधछ प्रचधलत कािूि बिोशिि 
िूल्र्, वववरण र भन्सार छुट भए िभएको व्र्िोरा िलुाई ७ दर्दिधभर आम्र्दािी बाँधििेछ । 

• आम्र्दािी बाँधिएको सवै वस्तगुत सिार्ता कािूि बिोशिि आधथयक वववरणिा सिाविे गरी लेिापरीक्षण 
गराइिेछ । 
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• बिेटिा सिावेि िभई वविषे पररशस्थधतिा प्राप्त वस्तगुत वा अन्र् प्रकारको सिार्ताको अधभलेि रािी 
छुिै वववरण बिाई लेिापरीक्षण सिक्ष पेि गररिछे । 

• िररर्द वा अन्र् वकधसिले प्राप्त िचय भएर ििािे सम्पशत्तको लागत िररर्द िूल्र् वा सम्पशत्त प्राप्तीको 
वववरणिा उल्लेशित िूल्र्को आिारिा राशििछे । 

• कार्ायलर्िा िौिरु्द रिेको तर कारणवि िूल्र् िलु्ि िसकेको परुािो िालसािािको िकिा प्रचधलत 
कािूििा तोकेको प्रविर्ा अपिाई प्रचधलत बिार िूल्र् सिेत ववचार गरर िूल्र् कार्ि गररिेछ । 

• वैरे्दशिक सिार्ता अन्तगयत प्राप्त वा िस्तान्तरण भएको सािािको वववरण प्रचधलत कािूि र लेििाि र 
लेिा धिरे्दशिका बिोशिि कूल िूल्र् प्रधत ईकाइ िूल्र् र प्राप्त धिधत र भन्सार छुटको व्र्िोरा िलुाई 
सािािको लागत राशििछे । 

• िररर्द वा सिार्ता अन्तगयत प्राप्त सािाि वा वस्तकुो िूल्र् कार्ि गर्दाय प्रचधलत सावयिधिक के्षर लेिािाि 
तथा लेिा धिरे्दशिका बिोशिि सािाि र वस्त ुप्राप्त गर्दाय र्दाताले िलुाएको िूल्र् सोको लाधग धतरेको 
भन्सार तथा कर रकि ढुवािी तथा वविा िचय लगार्तको कुल िचय िोडी लगत कार्ि गररिछे । 

• शिन्सीको से्रस्ता ि.ले.प को कार्ायलर्बाट स्वीकृत ढाँचा र लेिा धिरे्दशिकािा उल्लेि भए बिोशिि 
एक वषयधभर िचय भएर िािे (ि.ले.प फा.िं. ४०७) र िचय भएर िािे वा िप्ि े (ि.ले.प फा.िं. 
४०८) शिन्सीिातािा अलग अलग छुयाई राशििेछ । 

• शिन्सी सािािको लेिा राख्न ेप्रर्ोििका लाधग िाग फाराि(ि.ले.प फा.िं. ४०१),िररर्द आरे्दि (ि.ले.प 
फा.िं. ४०२),र्दाशिला प्रधतवेर्दि (ि.ले.प फा.िं. ४०३), िचय तथा धिकासा फाराि (ि.ले.प फा.िं. 
४०४),िस्तान्तरण फाराि(ि.ले.प फा.िं. ४०६), ववि काडय (ि.ले.प फा.िं. ४०९),शिन्सी धिरीक्षण 
फाराि (ि.ले.प फा.िं. ४११),िियत सम्भारको अधभलेि िाता (ि.ले.प फा.िं. ४१५),शिन्सी 
िौज्र्दातको वावषयक वववरण(ि.ले.प फा.िं. ४१३) लगार्त ि.ले.प कार्ायलर्बाट स्वीकृत भएका अन्र् 
फाराििरु कारोवारको आवश्र्कतािसुार प्रर्ोगिा ल्र्ाइिेछ । 

• शिन्सी शे्रस्ता राख्र्दा स्वीकृत लेिा धिरे्दशिका सिेतको पालिा गररिेछ । 

• शिन्सी िौज्र्दातको वावषयक वववरण (ि.ले.प फा.िं. ४१३) वावषयक रुपिा तर्ार गरी प्रिाशणत गराई 
राशििेछ । 

• शिन्सी से्रस्ता राख्न स्वीकृत सफ्टवरे्रको प्रर्ोग गररिेछ । 

  ४. सम्पशत्त तथा शिन्सी व्र्वस्थापि सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र भण्डार   िािाको 
ििुेछ । 

५. सम्पशत्त तथा शिन्सी व्र्वस्थापि सम्बन्िी कार्यको अिगुिि सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

१५.2. शिन्सी सािािको शिम्िेवारी  

१. शिन्सी सािािको शिम्िेवारी सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्बि गररिछे । 
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• शिन्सी सम्पशत्त र िालसािािको शिम्िा एवि ्संरक्षण र सम्भार गिे उत्तरर्दावर्त्व बिि गररिेछ । 

शिन्सी सािािको शिम्िेवारी सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• शिन्सी सम्पशत्त र िालसािािको शिम्िा एवि ्संरक्षण र सम्भारको शिम्िेवारी ितोवकिे । 

• तोवकएको कियचारीबाट शिम्िेवारी बिि िगरररिे । 

२.  शिन्सी सािािको शिम्िेवारी सम्बन्ििा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिेछ । 

• कार्ायलर्िा प्राप्त ििु आएको सम्पूणय शिन्सी संरक्षणको प्रबन्ि धिलाउि ुशिम्िवेार अधिकृतको कतयव्र् 
ििुेछ । 

• कार्ायलर् प्रििुले आफ्िो रेिरे्दििा कार्ायलर्को शिन्सी िालसािािर तत ्सम्बन्िी से्रस्ता राख्न ेर लगत 
तर्ार गरी िालसािाि शिम्िा धलिे शिम्िवेारी सञ्चर् वा भण्डार अधिकृतद्वारा गराउिछे । 

• शिन्सीको शिम्िा धलिे पर्द ररक्त भएको अवस्थािा कार्ायलर् प्रििुले शिम्िेवारी धलिे कियचारी तोक्िेछ 
। 

• कियचारीिरुको कार्यकक्षिा रिेका सािािको पशिका तर्ार गरी प्रर्ोगकताय र शिन्सी िािा प्रििुको 
संर्कु्त र्दस्तित गराई प्रत्र्के कार्यकक्षिा राख्न ेव्र्वस्था धिलाइिछे । 

४.  शिन्सी सािािको प्रििु शिम्िेवारी भण्डार िािा प्रििुको ििुेछ । 

५.  शिन्सी सािािको शिम्िेवारी कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुेछ । 

१५.३. शिन्सी धिरीक्षण तथा प्रधतवेर्दि 

१. शिन्सी धिरीक्षण तथा प्रधतवेर्दि सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• प्रत्र्ेक वषय शिन्सी सािािको धिरीक्षण वा भौधतक परीक्षण गराई शिन्सी धिरीक्षण प्रधतवरे्दि तर्ार गररिेछ 
। 

• वावषयक शिन्सी धिरीक्षण प्रधतवेर्दि उपर आवश्र्क कारवािी गररिेछ । 

• शिन्सी सािािको धििािा वा िस्तान्तरण गर्दाय तोवकएको कािूिी प्रविर्ा पालिा गररिेछ । 

• शिन्सी िौज्र्दातको वावषयक वववरण तर्ार गररिछे । 

२. शिन्सी धिरीक्षण तथा प्रधतवेर्दि सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्ि ेरे्दशिन्छ । 

• शिन्सी िालसािािको धिरीक्षण वावषयक रुपिा िगराईिे । 

• शिन्सी धिरीक्षण प्रधतवरे्दि तर्ार िगररिे । 

• शिन्सी धिरीक्षण प्रधतवरे्दि बिोशिि िालसािािको िियत सम्भार िगररिे । 

• प्रर्ोगिा आउि िसक्ि ेिालसािाि धललाि धबिी वा िस्तान्तरण आर्दी िगररिे । 

• शिन्सी सािाि िस्तान्तरण गर्दाय वा िािी िोक्सािी भएका सािाि धििािा गर्दाय कािूिले तोकेको कार्यववधि 
पूरा िगररिे । 

• शिन्सी िौज्र्दातको वावषयक वववरण तर्ार िगररिे । 

• सबै शिन्सी सािाििरु वावषयक वववरणिा सिाविे िगररिे । 

३. शिन्सी धिरीक्षण तथा प्रधतवेर्दि सम्बन्ििा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्वि गररिेछ । 
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• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले कार्ायलर्िा रिेका शिन्सी िालसािािको शस्थधतबारे र्वकि गिय िरेक वषय 
कम्तीिा एकपटक आफैँ  वा अन्र् कियचारी र प्राववधिकद्वारा धिरीक्षण र भौधतक परीक्षण गराउिेछ । 

• आधथयक कार्यववधि तथा ववत्तीर् उत्तरर्दावर्त्व धिर्िावली बिोशिि िालसािािको ववगतको िौज्र्दात,चालू 
आ.व को िररर्द, िस्तान्तरण तथा वस्तगुत सिार्ता िाफय त प्राप्त एवि ्धललाि, धिन्िा, िस्तान्तरण भई 
िचय भएको र िौज्र्दात बाँकी िालसािािको पररिाण िूल्र् तथा अवस्था िलुाई तोके बिोशिि शिन्सी 
धिरीक्षण फाराि (ि.ले.प फा.िं. ४११) र सोको प्रधतवरे्दि तर्ार गररिछे । 

• शिन्सी धिरीक्षण प्रधतवरे्दि प्राप्त भएपछी आम्र्दािी बाँध्ि छुट भएको कुिै िालसािाि भेवटएिा िूल्र् र 
वववरण िलुाई आम्र्दािी बाँध्ि लगाइिेछ । 

 

शिन्सी धिरीक्षण प्रधतवेर्दिउपर धिम्िािसुार कारवािी गररिेछ 

• िियत सम्भार गराउि ुपिे भिी उल्लेि भएको सािािको सन्र्दभयिा प्रचधलत कािूि बिोशिि िियत 
गराई संरक्षण गररिेछ । 

• टुटफुट तथा बेकम्िा भई पिु : प्रर्ोग गिय िसवकिे, िियत गिय पाटयपिुाय िपाइिे र िियतिा बढी िचय 
ििुे सािािको सम्बन्ििा िाँचबझु गरी धललाि वविी गररिेछ । 

• आवश्र्कताभन्र्दा बढी सािाि िररर्द भई वा अन्र् कारणले सािाि उपर्ोग ििु िसक्िे र अरु 
कार्ायलर्को लाधग उपर्ोग ििु सक्िे सािाि तथा उपकरण अन्र् धिकार्लाई िस्तान्तरण गररिेछ । 

• शिन्सी प्रधतवरे्दि अिसुार कुिै व्र्शक्त वा कियचारीले शिन्सी सािाि वििाधििा वा िािीिोक्सािी गरेको 
रे्दशिएिा र्स्तो कार्य गिेलाई प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले प्रचधलत कािूि बिोशिि कारबािी गिे वा 
कारबािीको धसफाररस गिेछ । 

• शिन्सी सािािको संरक्षण गिय कािूिद्वारा तोवकएको धिम्ि कारबािी गिे : 
• धललाि गिे ठिर भएको िालसािािको िकिा परल िूल्र्को आिारिा प्रचधलत ऐि धिर्ि बिोशििको 

कार्यववधि अपिाई र तोकेको सिर्धभर धललाि धबिी गररिेछ । 

• शस्थर सम्पशत्तको धललाि धबिी वा भवि, िग्गा िस्ता सम्पशत्तको िक िस्तान्तरण गर्दाय अधिकार प्राप्त 
धिकार् वा अधिकारीबाट आवश्र्क धिणयर् गराई र प्रविर्ा परु्ायई गररिछे । 

• काबू बाविरको पररशस्थधतले वा सखु्िा िती वा शिइएर, सडेर िािी िोक्सािी भएको वा धललाि बढावढ 
िुँर्दा िउठेको सािाि र सफ्टवेर्र आदर्द प्राववधिक प्रधतवरे्दिको आिारिा धििािाको कारबािी गिय 
सवकिछे ।  

 

शिन्सी िौज्र्दातको वावषयक वववरण  धिम्िािसुार तर्ार गररिेछ 

• शिन्सी िौज्र्दातको वावषयक वववरण तर्ार गर्दाय कुल िौज्र्दात बाँकी रिेको सािािको िाि,सािािको 
वगीकरण, एकाई , पररिाण, र्दर र िम्िा िूल्र् लगार्तका वववरण िलुाइिेछ । 
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• िौज्र्दात बाँकी सािाि िध्र् ेसाबतु, िियत सम्भार गिुयपिे, धललाि गिुयपिे सािािको भौधतक अवस्था 
सिेत िलुाइिेछ । 

• स्वीकृत सफ्टवेर्र प्रणाली सिेतको प्रर्ोग गरी तोवकएको वववरण िलुाई वववरण तर्ार गररिेछ । 

4. शिन्सी धिरीक्षण तथा प्रधतवेर्दि सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र भण्डार िािाको 
ििुेछ । 

५. शिन्सी धिरीक्षण तथा प्रधतवेर्दि कार्यको अिगुिि सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

१५.४ शिन्सी सािाि वरबझुारथ गिे। 

१. शिन्सी सािाि वरबझुारथ गिे सम्बन्ििा रे्दिार्का धिधत अवलम्वि गररिेछ । 

• िालसािाि कार्ायलर् प्रर्ोििको लागी शिम्िािा धलरँ्दा बरबझुारथ गिे व्र्वस्था गराइिेछ । 

• शिन्सी सािािको र्दरुुपर्ोग वा िस्र्ौट भएको भिी लेसापरीक्षणबाट औलँ्र्ाएको व्र्िोरा उपर कारबािी  
गररिेछ । 

२. शिन्सी धिरीक्षण तथा प्रधतवेर्दि सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्ि ेरे्दशिन्छ । 

• सािाि बरबझुारथ िगररिे । 

• बरबझुारथ िगरेकोिा कािूि बिोशिि कारबािी गरी असलु िगररिे । 

• लेिापरीक्षणबाट औलं्र्ाएको व्र्िोरा उपर कारबािी िगररिे । 

३. शिन्सी धिरीक्षण तथा प्रधतवेर्दि सम्बन्ििा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्वि गररिेछ । 

• कुिै पर्दाधिकारी वा कियचारीले कािको धसलधसलािा सािाि व्र्शक्तगत रुपिा बझु्र्दा प्रर्ोिि िलुाई 
आवश्र्क स्वीकृधतको आिारिा िार दर्दइिेछ । 

• सािाि बझु्िे र वफताय धलिे सम्बन्ििा ि.ले.प. फाराि िं २११ सिेत प्रर्ोगिा ल्र्ाइिेछ । 

• पर्दाधिकारी वा कियचारीले कार्ायलर् छोड्र्दा वा लािो सिर् ववर्दािा रिँर्दा आफ्िो शिम्िािा रिेको 
सरकारी सािाि वा कागिात बरबझुारथ गिे गराउिे व्र्वस्था गररिेछ । 

• बरबझुारथ िगिे व्र्शक्त उपर तलव भत्ता, धिवृशत्तभरण वा उपर्दाि रोक्का राख्न ेलगार्तका कारवािी 
गरी सािाि वफताय गराउि ेआवश्र्क कार्य गररिेछ । 

• सिर्िा बरबझुारथ िगरेको कारणबाट शिन्सी वा िििाल िोक्सािी भएिा लापरबािी गिेबाट िोक्सािी 
रकि र धबगो रकि प्रचधलत कािूि बिोशिि सम्बशन्ित व्र्शक्तबाट असलु गररिछे । 

• लेिापरीक्षण वा धिरीक्षण वा िाँचबझु िुँर्दा सािाि िस्र्ौट वा र्दरुुपर्ोग भएको रे्दशिि आएिा प्रििु 
प्रिासकीर् अधिकृतले िस्र्ौट वा र्दरुुपर्ोग गिे उपर प्रचधलत कािूि बिोशिि कारबािी गिेछ । 

• कारबािी गिय िधिल्ि ेपर्दाधिकारीको िकिा कािूि बिोशिि अधिकार प्राप्त पर्दाधिकारी वा धिकार् 
सिक्ष पेि गिे वा कारबािी चलाउि लेिी पठाउिछे । 

• शिन्सी सािािको िस्र्ौट भएको भिी ि.ले.प. कार्ायलर्बाट कारबािीको लाधग लेिी आएकोिा 
सम्बशन्ित अधिकारीले कारबािी िगरे शिम्िवेार अधिकारीलाई धिर्ि बिोशिि कारबािी ििु सक्िछे 
। 
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४. शिन्सी धिरीक्षण तथा प्रधतवेर्दि सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र भण्डार िािाको 
ििुेछ । 

५. शिन्सी धिरीक्षण तथा प्रधतवेर्दि कार्यको अिगुिि सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

१५.५ सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण  

१. सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्ििा रे्दिार्को िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• गाउँपाधलकाको िाििा रिेको भवि, िग्गा, सम्पर्दा, आदर्दको लगत िडा गरी स्वाधित्व प्राप्ती गररिछे 
। 

• शस्थर सम्पशत्तको लगत राख्र्दा िूल्र् तथा वववरण सिेत िलुाई राशििेछ । 

२. सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• कार्ायलर्ले आफ्िो घर िग्गाको लगत अद्यावधिक िराख्न ेएवि ्लगतिा रिेका घर िग्गाको स्वाधित्व 
प्राप्त िगिे । 

• शस्थर सम्पशत्तको वविा गररएकोिा अधभलेि िराशििे र सम्पशत्तको लगतिा तोवकएको वववरण र िूल्र् 
ििलुाउिे । 

३. सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्ििा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्वि गररिछे । 

• आफ्िो स्वाधित्विा रिेको घर िग्गाको लगत अध्र्ावधिक गरी घरिग्गाको लगत वकताव (ि.ले.प. 
फारि िं ४१७) को ढाँचािा राशििेछ । 

• घरिग्गाको िग्गाििी पूिाय, घरको िाप िक्सा, धििायण सम्पन्न प्रधतवरे्दि लगार्तको वववरण िलुाई 
तोवकए बिोशिि लगत तथा सम्बशन्ित कागिात सरुशक्षत रुपिा राशििेछ । 

• उपर्ोग गरेको घर िग्गाको िग्गाििी प्रिाण पिुाय अन्र् धिकार्को िाििा र्दताय भएको वा वरे्दताय रिेको 
भए आफ्िो िाििा ल्र्ाउि प्रचधलत कािूि बिोशिि कारबािी अशघ बढाइिेछ । 

• एक वषयभन्र्दा बढी िप्िे सािाि तथा धललाि गर्दाय िूल्र् आउिे िेशिि, उपकरण, सवारी सािि 
लगार्तको सम्पशत्तको लाधग शस्थर सम्पशत्त िूल्र्ांकि फाराि (ि.ले.प. फारि िं ४१८) िा सम्पशत्तको 
लागत िूल्र्,ह्यस िचय र िियत सम्भार िचय आर्दी िलुाई लगत राशििछे । 

• सम्पशत्तको वविा गरेको भए वविा रकि, वविा गिे कम्पिी, सिाविे र्दावर्त्व, वविा अवधि, िववकरण 
िचय, वविा गिय स्वीकृत दर्दि ेपर्दाधिकारी आदर्द वववरण िलुाई अधभलेि राशििेछ । 

• िेपाल सावयिधिक के्षर लेिािािले सम्पशत्तिरुको वववरण ऐधतिाधसक वा िूल्र्ावङ्कत लागतिा रािी 
अधतररक्त िलुासा गिय प्रोत्सािि गरेकोले सो अिरुुप थप वववरण राख्न सवकिछे । 

४. सम्पशत्तको उपर्ोग, िस्तान्तरण, धबिी वा अपलेिि धि : सगय िलुाई अधभलेि अध्र्ावधिक राशििेछ । 

५. सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण कार्यको लाधग अिगुिि सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

१५.६ शिन्सी सािाि तथा सम्पशत्तको संरक्षण  

१. शिन्सी सािाि तथा सम्पशत्तको संरक्षण  सम्बन्ििा रे्दिार्को िीधत अवलम्वि गररिेछ । 
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• शिन्सी सािाि र सम्पशत्तको आवश्र्क सरुक्षा व्र्वस्था गरी अिधिकृत व्र्शत्तगत प्रर्ोग र िािी िोक्सािी 
ििुबाट रोकी संरक्षणको उशचत व्र्वस्था गररिछे । 

• स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि बिोशिि सावयिधिक सम्पशत्तको सरुक्षा तथा संरक्षण गररिेछ । 

२. सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ। 

• सम्पशत्तको संरक्षण ििुँर्दा वििाधििा ििुे । सरकारी बािेक अन्र् काििा प्रर्ोग ििुे । 

• िािी िोक्सािी भए तापधि क्षधत रकि असलु िगररिे । 

• सावयिधिक सम्पशत्तको सरुक्षा तथा संरक्षणको प्रवन्ि िगररिे । 

३. सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्ििा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्बि गररिछे । 

• कार्ायलर्को घरिग्गा, िेशिि उपकरण, फधियचर लगार्तका सबै शिन्सी तथा सम्पशत्तको िािी िोक्सािी 
तथा र्दरुुपर्ोग ििुबाट रोक्ि आवश्र्क भौधतक सरुक्षा र संरक्षणको व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• शिन्सी सािाि तथा सम्पशत्त सरुशक्षत रुपिा राख्न उपर्कु्त भण्डारणको व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• आफ्िो भवि तथा िग्गाको के्षरको साँि धसिािा अन्र् व्र्शक्त र सिूिबाट अिधिकृत प्रर्ोग वा कब्िा 
र अधतििण ििुबाट िोगाउि सीिा पिायल, तारबार आदर्दको व्र्वस्था गरी सीिाङ्कि गिे र सरुक्षा 
प्रबन्ि गररिेछ । 

• परुािा भत्केका भवि, सीिा पिायल, तारवार, आदर्दको िियत सम्भार गरी उशचत संरक्षणको व्र्वस्था 
गररिेछ | 

• कुिै व्र्शक्तले स्वीकृधत धबिा सम्पशत्त अिधिकृत प्रर्ोग गरेिा वा कब्िा वा अधतििण गरेिा सािाि 
वफताय धलि वा आफ्िो धिर्न्रणिा धलि आवश्र्क कारवािी गररिेछ । 

• शिन्सी सािाि वा सम्पशत्तको क्षधत र िोक्सािी ििु गएिा प्रचधलत कािूि बिोशिि असलुीको कारवािी 
गररिेछ | 

आफ्िो क्षरेिा रिेको धिम्ि सम्पशत्त रिेको  स्थाि, क्षरेफल, लागत, प्राप्तीको स्रोत , िियत सम्भार वा 
शिणोद्वार लगार्तका आवश्र्क धबस्ततृ वववरण िलुाई अद्यावधिक अधभलेि राशििेछ । 

(क) सरकारी, सािरु्दावर्क तथा सावयिधिक सम्पशत्त, 
(ि) आफ्िो कोषबाट बिेको वा िररर्द गरेको वा िेपाल सरकार वा प्ररे्दि सरकार वा कुिै संस्था वा 
व्र्शक्तबाट प्राप्त भएको सम्पशत्त, 
(ग) ढल, िाला, पलु पोिरी , िाधियक स्थल, पाटी पौवा, िारा, इिार, गौचर, सडक, बाटो िस्ता 
सम्पशत्त, 
(घ) आफ्िो स्वाधित्विा रिेको भवि िग्गा, पाकय , उद्याि, चौतारो, बगैँचा, बसपाकय  िसु्ता संरचिा, 
(ङ) राविर् धिकुि, वन्र्िन्त,ु आरक्ष, सीिसार के्षर, अन्र् बि । 

(च) प्राकृधतक सम्पर्दा 
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• सम्पशत्तको रेिरे्दि तथा सरुक्षाको प्रबन्ि गरी आवश्र्क िियत सम्भार तथा संरक्षणको व्र्वस्था 
गररिेछ । 

• सम्पशत्तको संरक्षण वा िियत गिय लागी प्रत्र्ेक वषय गरेको धििायण कार्य र िचयको वववरण 
अद्यावधिक रुपिा राशििछे । 

• आफ्िो िाउँिा रिेको अचल सम्पशत्त िेपाल सरकारको स्वीकृधत िधलई बेचधबिि गिय वा 
िस्तान्तरण गररिेछैि । 

४. शिन्सी सािाि तथा सम्पशत्तको संरक्षणको प्रििु शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र भण्डार िािाको 
ििुेछ । 

५. शिन्सी सािाि तथा सम्पशत्तको संरक्षण कार्यको अिगुिि सिुासि सधिधतबाट ििुछे । 

१६. िरौटी कारोबार तथा कोष संचालिको वववरण 

१६.१ िरौटी कारोबार 

१. िरौटी कारोवार सम्बन्ििा रे्दिार्को िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• िरौटी िाता िोली सञ्चालि गिे कार्य कािूि बिोशिि िार गररिेछ । 

• कािूि बिोशिि िरौटीको लेिा राख्न ेतथा लेिापरीक्षण गराउिे शिम्िवेारी विि गररिेछ । 

• िरौटी रकि आम्र्दािी बाँध्िे तथा लेिा राख्न ेकार्य गर्दाय तोवकए बिोशििको कार्यववधििरु पालिा 
गररिेछ । 

• िरौटी कारोबारको िचय लेख्न ेकार्य तोवकएको अवस्थािा िफत र रािस्विा र्दाशिला गररिेछ । 

• िरौटी विसाब धभडाि तथा धिलाि धिर्धित रुपिा गररिछे । 

२. िरौटी कारोबार सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• िरौटी िाता सरकारी कारोबार गिय तोवकएको बैंकिा ििोधलिे । 

• िरौटी िाताको सञ्चालि तोवकएको व्र्शक्तबाट िगररिे । 

• कािूि बिोशिि िरौटी प्राप्त िगररिे । 

• िरौटीको लेिा राख्न ेतथा लेिापरीक्षण गराउिे शिम्िेवारीको पालिा िगररि े। 

• िरौटी रकि तोवकए बिोशिि आम्र्दािी िबाँधििे तथा िातािा िचढाइि े। 

• िरौटी रकि कार्ायलर्ले अन्र् प्रर्ोििको धिधित्त िचय गिे । 

• िफत गिुयपिे िरौटी रकि िफत िगरीिे । 

• िफत गरीएको िरौटी रकि रािस्विा र्दाशिला िगिे । 

• िरौटी िाताको विसाब धभडाि िगररिे । 

• िरौटीको िास्केवारी तथा ववत्तीर् वववरण तर्ार िगररिे वा सिर्िा तर्ार िगररिे विसाब धिलाि 
वववरण तर्ार िगररिे । 

३. सम्पशत्त तथा घरिग्गाको संरक्षण सम्बन्ििा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्वि गररिछे । 
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• प्राप्त गरेको िगर्दी रकि वा ििाित (बैंक ग्र्ारेन्टी) रकि िम्िा गिय को.ले.धि.का को स्वीकृधतिा 
शिल्लाको सरकारी कारोबार गिय तोवकएको बैंकिा ि-३ सिूिको िाता िोधलिेछ । 

• िरौटीको बैंक िाता सञ्चालि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत वा धििले तोकेको अधिकृत र लेिाको 
कियचारीको संर्कु्त र्दस्तितबाट गररिेछ । 

• प्राप्त गरेको िगर्द बािेकको अन्र् प्रकारको िरौटी वा ििाित (बैंक ग्र्ारेन्टी) को कागिात वा अन्र् 
वस्त ुसरुशक्षत रुपिा राख्न ेव्र्वस्था गररिेछ । 

प्रचधलत कािूि बिोशिि रे्दिार्को िरौटी रकि िार प्राप्त गररि ुपर्दयछ । 

• स्थािीर् तिलाई बझुाउि ुपिे कर, र्दस्तरु आदर्द रकि बझु्ि वा रािस्व बझुाउि ुपिे रकि वकटाि 
िभएको अवस्थािा अधग्रि बशुझधलि ेरकि, 

• िररर्द सम्बन्िी बोलपर वा धललाििा भाग धलि वा सम्झौता गिय तोवकएको िरौटी रकि, 
• ठेक्का रकि भकु्तािी गर्दाय धिर्िािसुार किी गिुयपिे रकि, 
• कुिै काि गिय अधग्रि िरौटी रकि राख्नपुिे ितय तोवकए बिोशििको रकि, 
• िरौटी रकि प्राप्त गर्दाय िरौटीको प्रर्ोिि,प्रकार, रकि र सेवाग्रािी, धििायण व्र्वसार्ी वा आपूधतय 

लगार्तको वववरण िलुाउि ेव्र्वस्था गररिछे । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले िरौटी लेिा राख्न ेर लेिापरीक्षण गराउिे उत्तरर्दावर्त्व विि गिेछ । 

• आधथयक प्रिासि िािा प्रििुले िरौटी लेिा तोवकएको ढाँचािा राख्न ेर राख्न लगाउिे शिम्िवेारी बिि 
गिेछ । 

• िरौटी कारोबारको आन्तररक र अशन्ति लेिापरीक्षण अधिवार्य रूपिा गराइिेछ । 

• व्र्शक्त वा संस्थाबाट प्राप्त भएको िरौटी रकिको भौचर र बैंक भौचर तथा स्टेटिेन्टको आिारिा 
गोश्वारा भौचर तर्ार गरी आम्र्दािी बाँिािेछ । 

• िरौटी कारोबारको लेिा राख्र्दा प्रचधलत लेिा प्रणाली अिसुार तोवकएको ि.ले.प. फाराि प्रर्ोग गरी 
गोश्वारा िरौटी िाता र व्र्शक्तगत िरौटी िाता लगार्तका आवश्र्क िातािरु राशििेछ । 

• िरौटी िचयको गोश्वारा भौचर बिाइ िरौटीको बैंक िगर्दी वकताब राख्न े। िरौटी िाता विि िििु े
िाताको रुपिा सञ्चालि गररिेछ । 

• आधथयक वषयको अन्त्र्िा बाँकी रिेको िरौटी रकि अको आधथयक वषयिा शिम्िवेारी साररिेछ । 

िरौटी रकि िचय वा वफताय दरँ्दर्दा धिम्ि कार्यववधि अपिाइिेछ । 

• सम्बशन्ितले बझुाएको िरौटी रकि (रािस्व र्दाशिला िििुे वा िफत वा किा िििुे भएिा) कार्य 
सम्पन्न भएपछी वा िरौटी वफताय पाउिे म्र्ार्द धभर तोकेको प्रविर्ा परु्ायइ वफताय दर्दइिेछ । 

• सम्बशन्ितले कर चकु्ता गरेको प्रिाणपर बझुाएपधछ िार िरौटी वफताय गिेछ । 

• िरौटी रकि वफताय दरँ्दर्दा व्र्शक्तगत िरौटी िाता र िरौटी बाँकीको वववरणसँग वफताय दर्दिपुिे रकि 
धभडाई वफताय दर्दइिेछ । 

• िरौटी रकि वफताय िचय लेख्र्दा वा सर्दरस्र्ािा गर्दाय गोश्वारा भौचर तर्ार गरी चेक िारी गररिेछ । 
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• आधथयक कारोबारको िििा प्राप्त िरौटी रकि अन्र् कािको लाधग िचय गिे वा सापटी दर्दिे कार्य 
गररिेछैि । 

• कुिै काि गिय वा ििाित वापत राशिएको िरौटी काि पूरा िगरेको कारणले कािूि बिोशिि वा 
करारको ितयिािा बिोशिि िफत गिुयपिे अवस्था भएिा आवश्र्क धिणयर् गराई िरौटी रकि िफत 
गरी रािस्व र्दाशिला गररिछे । 

• कार्ायलर्ले कुिै रािस्व वा कर धििायरण प्रर्ोििको लाधग िरौटी रकि प्राप्त गरेको भए तोवकएको 
काि पूरा वा कर धििायरण भएपधछ कािूि वा करारको ितय बिोशिि रािस्व र्दाशिला गिुयपिे रकिको 
िकिा धिणयर् गराई रािस्व र्दाशिला गररिछे । 

• िरौटी विसाबको िास्केवारी तर्ार गिुयअशघ बैंक विसाबसगँ िाधसक रुपिा धभडाि गररिेछ । 

• फरक परेको रकि पविचाि र िाँच गरी आवश्र्क विसाब धिलाि गररिछे । 

• िरौटीको विसाब धभडािको िििा कुिै रकि से्रस्तािा आम्र्दािी िधिएको तर बैंक िम्िा िभएको वा 
कि भएको अवस्थािा आवश्र्क िाँच तथा छािधबि गरी िस्र्ौट वा लापरबािीको कारण ििु गएको 
भए सम्बशन्ितलाई कािूि बिोशिि कारबािी गररिेछ । 

• िरौटी विसाबको िास्केवारी िवििा भकु्ताि भएको धिधतले सात दर्दिधभर र िरौटीको वावषयक आधथयक 
वववरण आधथयक वषय सिाप्त भएको पैँधतस दर्दिधभर तर्ार गरी को.ले.धि.का. िा पठाइिेछ । 

४. िरौटी कारोबार सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी आधथयक प्रिासि िािा प्रििुको ििुेछ । 

५. िरौटी कारोबार सम्बन्िी कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र सिुासि सधिधतबाट ििुछे । 

१६.२ वविेष कोषिरुको सञ्चालि 

१. वविेष कोषिरुको सञ्चालि सम्बन्ििा रे्दिार्को िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• स्थािीर् ववववि कोष, ववभाज्र् कोष, आकशस्िक कोष र ववपद् व्र्वस्थापि कोष िस्ता कोषको िाता 
सञ्चालि तत ्तत ्कोष सञ्चालि धिरे्दशिका बिोशिि गररिेछ । 

• स्थािीर् ववववि कोष, ववभाज्र् कोष, आकशस्िक कोष र ववपद् व्र्वस्थापि कोष िस्ता कोषको िाता 
सञ्चालि तोवकए बिोशिि गररिेछ । 

• कोषिरुबाट िचय लेख्न ेकार्य कािूििा तोवकए बिोशिि गररिेछ । 

२. वविेष कोषिरुको सञ्चालि सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• कोषिरुको सञ्चालि गर्दाय तत ्तत ्धिरे्दशिकाका प्राविाि उल्लंघि ििुे । 

• कोषिरुको सञ्चालि तोवकए बिोशिि िगररिे । 

• कोषबाट िचय लेख्न ेकार्य कािूििा तोवकए बिोशिि िगररिे । 

• कोषको उद्देश्र् ववपररत अन्र् प्रर्ोिििा िचय ििुे । 

 

३. वविेष कोषिरुको सञ्चालि सम्बन्ििा रे्दिार्को उपार्िरु अवलम्वि गररिेछ । 
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• आन्तररक आर्, सङ्घीर् तथा प्ररे्दि सरकारबाट प्राप्त ििुे अिरु्दाि, प्राप्त ऋण रकि, ििसिभाधगता 
लगार्तका रकि स्थािीर् सशञ्चत कोषिा िम्िा गररिेछ । 

• आकशस्िक कार्यको लाधग िचय िटुाउि आकशस्िक कोष सञ्चालि गररिछे । 

• प्रचधलत कािूि बिोशिि प्ररे्दि सरकारसँग बाँडफाँड ििुे कर रकि बाँडफाँड गिुयअशघ ववभाज्र् कोषिा 
िम्िा गररिेछ । 

• ववभाज्र् कोषिा िम्िा भएको रकििध्र्े कािूि बिोशिि स्थािीर् तिले प्राप्त गिे रकि स्थािीर् सशञ्चत 
कोषिा रािी प्ररे्दि सरकारलाई उपलब्ि गराउि ुपिे रकि धिर्धित रुपिा प्ररे्दि सशञ्चत कोषिा िम्िा 
गररिेछ । 

• स्थािीर् ववववि कोष, ववभाज्र् कोष, आकशस्िक कोष र ववपद् व्र्वस्थापि कोषको लाधग सरकारी 
कारोवार गिे बैँकिा ििि: ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ सिूिको िाता िोधलिछे । 

• कोषिरुको सञ्चालि सम्बशन्ित धिकार्को स्वीकृधतिा िार गिे ।कोषिरुको कारोबार बैंकिाफय त िार 
गररिेछ ।                                      

• कोष िाताबाट िचय लेख्र्दा कािूि बिोशिि रीत परु्ायइ अशख्तर्ार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृधतिा िचय 
लेशििेछ  । 

• िचय लेख्र्दा ववल भरपाई सवित गोश्वारा भौचर उठाइ स्वीकृत गराउिे । कोषको लेिा तोवकएको 
ि.ले.प. फा.िं. को ढाँचािा राशििेछ । 

• कोषिा (विि ििुे बािेक) आधथयक वषयको अन्त्र्िा बाँकी रिेको रकि अको आधथयक वषयिा शिम्िवेारी 
साररिेछ । 

• कोषको आर्व्र्र् ववपररत िचय गिेलाई कािूि बिोशिि कारबािी गररिेछ । 

४. वविेष कोषिरुको सञ्चालि सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी आधथयक प्रिासि िािा प्रििुको ििुेछ । 

५. वविषे कोषिरुको सञ्चालि सम्बन्िी कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र सिुासि सधिधतबाट 
ििुेछ । 

१७. लेिाङ्कि तथा लेिा सफ्टवेर्रको सञ्चालि र ववत्तीर् प्रधतवेर्दि सम्बन्िी धिर्न्रण 

१७.१ ववधिर्ोिि, रािस्व र िरौटी कारोवारको लेिा 
१. ववधिर्ोिि, रािस्व र िरौटी कारोवारको लेि सम्बन्ििा रे्दिार्को िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• ििालेिा धिर्न्रक कार्ायलर्बाट स्वीकृत ढाँचा बिोशिि लेिापालि गिे गराइिछे । 

• िेपाल सावयिधिक के्षर लेिािाििा उल्लेशित वववरणिरुको तर्ारी तथा िलुासा गररिेछ । 

• लेिा राख्र्दा एकीकृत आधथयक सङे्कत तथा वगीकरण र व्र्ाख्र्ाको अििुरण गररिेछ । 

२. ववधिर्ोिि. रािस्व र िरौटी कारोवारको लेिा सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• लेिापालि गिे कार्यिा ििालेिा धिर्न्रक कार्ायलर्बाट स्वीकृत ढाँचा प्रर्ोग िगररिे । 

• िेपाल सावयिधिक के्षर लेिािाि अिरुुप आवश्र्क सूचिा तथा वववरण िराशििे । 

• लेिा राख्र्दा एकीकृत आधथयक सङे्कत तथा वगीकरण र व्र्ाख्र्ाको अििुरण िगररिे । 
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• लेिापालि गिे शिम्िेवारी पर्दाधिकारीबाट बिि िगररिे । 

३. ववधिर्ोिि. रािस्व र िरौटी कारोवारको लेिा सम्बन्ििा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्वि गररिेछ । 

• लेिा राख्र्दा ििालेिा धिर्न्रक कार्ायलर्बाट स्वीकृत िेपाल सावयिधिक के्षर लेिािाि, प्रचधलत लेिा 
धिरे्दशिका लगार्तिा उल्लेशित लेिा िीधत, धसद्धान्त र कार्यववधिको पालिा गररिछे । 

• लेिा प्रणालीलाई सूचिा प्रववधििा आिाररत बिाउि िेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको प्रणाली अवलम्वि 
गररिेछ । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र शिम्िवेार व्र्शक्तले प्रचधलत कािूिले तोके बिोशििको रीत परु्ायइ लेिा 
राख्न ेव्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• आधथयक िािा प्रििुले कार्ायलर् वा अन्तगयतका एकाइको लेिा तोवकएको ढाँचािा रािी अद्यावधिक 
भए िभएको स्वर्ि ्वा अन्र् कियचारी िाफय त धिर्धित रुपिा िाँच र धिरीक्षण गररिछे । 

• धिरीक्षणको िििा लेिापालि गिुयपिे कियचारीले लेिा िरािेको कारण िािीिोक्सािी भएको रे्दशिएिा 
सम्बशन्ित िोक्सािी रकि असलु गिे व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• आधथयक कारोवार गर्दाय गोश्वारा भौचर, िगर्दी रधसर्द, िाग फाराि, िररर्द आरे्दि, भकु्तािीको रधसर्द र 
भरपाई िस्ता ि.ले.प. फाराििरु प्रर्ोगिा ल्र्ाइिेछ । 

• विेट िचय विसाब राख्न े प्रर्ोििको लाधग बिेट िाता (ि.ले.प.फा.िं २०८), बैँक िगर्दी वकताब 
(ि.ले.प.फा.िं २०९), सिूिगत र व्र्शक्तगत सिार्क िाता (ि.ले.प.फा.िं २०८), अशख्तर्ारी िाता 
(ि.ले.प.फा.िं ३०८), ठेक्कागत अधभलेि िाता (ि.ले.प.फा.िं ५०६), िस्ता आवश्र्क सबै िातािरु 
प्रर्ोगिा ल्र्ाइिछे । 

• रािस्व, स्थािीर् सशञ्चत कोष तथा अन्र् कोष, अिरु्दाि प्रप्ती, िरौटी र शिन्सी  तफय का आवश्र्क लेिा 
तोकीएको ि.ले.प. फाराििरुका ढाँचािा राशििेछ । 

• प्राप्त ऋणको विसाब तोवकएको ढाँचािा राख्न ेव्र्वस्था गररिेछ । 

• िेपाल सरकारबाट िगर्दिा आिाररत िेपाल सावयिधिक के्षर लेिािाि अिरुुप आवश्र्क वववरणिरु 
तर्ार गररिेछ । 

• लेिािाि अिरुुप तेश्रो पक्षबाट भएको भकु्तािी, सम्पशत्त तथा र्दावर्त्व, धलिदुर्दि ुपिे विसाब आदर्द िस्ता 
थप कारोवारको अधभलेि राशििेछ । 

• ववधिर्ोिि, रािस्व र िरौटीको लेिा राख्र्दा िेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत एकीकृत आधथयक सङे्कत तथा 
वगीकरण र व्र्ाख्र्ा अिरुुपको िाता सूची कोडिरुसगँ साििस्र्ता ििुे गरी आधथयक सङे्कत तथा 
वगीकरणिरु िलुाई लेिा राख्न ेव्र्वस्था गररिेछ । 

४. ववधिर्ोिि, रािस्व र िरौटी कारोवारको लेिा धिर्न्रण सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी आधथयक प्रिासि 
िािाको ििुेछ । 

५. ववधिर्ोिि, रािस्व र िरौटी कारोवारको लेिा धिर्न्रण सम्बन्िी कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् 
अधिकृत र सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 
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१७.२ वैरे्दशिक सिार्तािा सञ्चाधलत आर्ोििा र कार्यििको लेिा 
१. वैरे्दशिक सिार्तािा सञ्चाधलत आर्ोििा र कार्यििको लेिा सम्बन्ििा रे्दिार्को िीधत अवलम्वि गररिछे 

। 

• वैरे्दशिक सिार्तातफय  िचय गरेको रकिको तोवकएको ढाँचािा आर्ोििा लेिा (सिार्क िातािरु) 
राशििेछ । 

• आर्ोििा र कार्यिििरुको सम्झौताको ितय बिोशिि आर्ोििा लेिा तथा प्रधतवरे्दि तर्ार गररिेछ । 

२. वैरे्दशिक सिार्तािा सञ्चाधलत आर्ोििा र कार्यििको लेिा सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्ि े
रे्दशिन्छ । 

• वैरे्दशिक सिार्ताको िचयिा तोवकएका आर्ोििा लेिाका सिार्क िाता तथा वववरण िराशिि े। 

• िोिभिाय ििुे गरी भएको िचयको सोिभिाय सिर्िा िाग िगिे । 

• आर्ोििा विसाबको प्रधतवेर्दि तोवकएको ढाँचािा तर्ार िगररिे । 

• प्रधतवरे्दििरु सिर्िा तर्ार िगररिे । 

३. वैरे्दशिक सिार्तािा सञ्चाधलत आर्ोििा र कार्यििको लेिा सम्बन्ििा रे्दिार्को उपार्िरु अवलम्वि 
गररिेछ । 

• वैरे्दशिक अिरु्दाि र ऋण सिार्तािा सञ्चाधलत आर्ोििा र कार्यिििरुको लेिा राख्र्दा आर्ोििासँग 
सम्बशन्ित प्रििु िाता र सिार्क िातािरु राशििेछ । 

• सोिभिाय विसाब, वस्तगुत सिार्ता, सीिै भकु्तािी, टियकी, प्राववधिक सिार्ताको विसाब राख्न ेर वववरण 
पेि गिे कुरा लेिा धिरे्दशिका अिसुार धिलाइिेछ । 

• िोिभिाय ििुेगरी भएको िचयको रकि सम्झौता अिसुार सिर्िा िै िोिभिाय िाग गरी सोको लेिा 
अद्यावधिक गिे । 

• वैरे्दशिक सिार्तािा सञ्चाधलत आर्ोििा र कार्यििको लाधग तर्ार गिुयपिे लेिा वववरणिरु तोकेको 
ढाँचािा तर्ार गरी पठाइिे छ । 

• आर्ोििा विसाब तर्ार गर्दाय लेिा धिरे्दशिकािा उल्लेि भएका विसाबिध्र्े उपर्कु्त प्रकारको प्रधतवेर्दि 
तर्ार गररिेछ । 

क) पूणय वववरण प्रविर्ा, 
ि) िचयको वववरण प्रविर्ा, 
ग) आर्ोििा व्र्वस्थापि प्रधतवरे्दि, ववत्तीर् व्र्वस्थापि प्रविर्ा, 
घ) कार्यसम्पार्दििा आिाररत सोिभिाय प्रविर्ा । 

४. वैरे्दशिक सिार्तािा सञ्चाधलत आर्ोििा र कार्यििको लेिा धिर्न्रण सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी आधथयक 
प्रिासि िािा प्रििुको ििुछे । 
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५. वैरे्दशिक सिार्तािा सञ्चाधलत आर्ोििा र कार्यििको लेिा सम्बन्िी कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् 
अधिकृत र सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

१७.३ ववत्तीर् प्रधतवेर्दि पेि गिे 

१. ववत्तीर् प्रधतवेर्दि पेि गिे सम्बन्ििा रे्दिार्को िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• िाधसक ववत्तीर् वववरण तोकेको सिर्धभर को.ले.धि.का सिक्ष पेि गररिछे । 

• आर् व्र्र् वववरण, बिेट िचयको रैिाधसक प्रगधत वववरण र सशञ्चत कोषको वववरण तोवकएको अवधि 
धभर तर्ार गरी पेि गररिछे । 

• आधथयक वषय सिाप्त भएपधछ तोवकएको वावषयक ववत्तीर् वववरणिरु तर्ार गरी सम्बशन्ित धिकार्िा पेि 
गिुयपिे । 

२. ववत्तीर् प्रधतवेर्दि पेि गिे सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• िाधसक रुपिा ववत्तीर् वववरणिरु तर्ार िगररिे । 

• िाधसक ववत्तीर् वववरणिरु सिर्िा सम्बशन्ित सिक्ष पेि िधगरिे । 

• वावषयक रुपािा पेि गिुयपिे ववत्तीर् वववरणिरु तर्ार गरी सम्बशन्ित धिकार्िा पेि िगररिे । 

३. ववत्तीर् प्रधतवरे्दि पेि गिे सम्बन्ििा रे्दिार्को उपार्िरु अवलम्वि गररिछे । धिम्ि ववत्तीर् 
वववरणिरु िाधसक रुपिा तर्ार गरी तोवकएको सिर्धभर को.ले.धि.का पठाइिेछ । 

 क) िचयको फाँटवारी (ि.ले.प.फा.िं. २१०), फर्छ्यौट गिय बाँकी पेश्कीको िास्केवारी (ि.ले.प.फा.िं. 
२११) र बैंक विसाब धिलाि वववरण (ि.ले.प.फा.िं. २१२) 
ि) रािस्व आम्र्दािीको िाधसक फाँटवारी (ि.ले.प.फा.िं. २१०) 
ग) रािस्वको बैँक विसाब धिलाि वववरण (ि.ले.प.फा.िं. १०९)  

घ) िरौटीको ववत्तीर् वववरण (ि.ले.प.फा.िं. ६०७) 
ङ) कोष अवस्थाको िाधसक वववरण (ि.ले.प.फा.िं. ११५) 
च) प्राप्त रकिको िास्केवारी (ि.ले.प.फा.िं. २२२) 

• आर्व्र्र्को वववरण प्रत्र्ेक िवििाको ७ गतेधभर सावयिधिक गररिेछ । 

• बिेट िचयको रैिाधसक वववरण तर्ार गिे र प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले रैिाधसक अवधि सिाप्त 
भएको १५ दर्दिधभर गाउँपाधलकाको बैठकिा पेि गररिछे ।  

• स्थािीर् सशञ्चत कोषको आर्व्र्र्को रैिाधसक िीषयकगत वववरण तर्ार गरी सङ्घीर् अथय िन्रालर्, 
प्ररे्दि अथय िन्रालर् तथा राविर् प्राकृधतक श्रोत तथा ववत्त आर्ोगिा पठाइिेछ । 

• प्रत्र्ेक आधथयक वषय सिाप्त भएपधछ प्रचधलत कािूि बिोशिि रे्दिार्का वावषयक ववत्तीर् वववरण तर्ार 
गरी सम्बशन्ित को.ले.धि.का र ि.ले.प कार्ायलर् लगार्तका सबै सम्बशन्ित धिकार्िा पेि गररिेछ 

१) ववधिर्ोिि िचयको ववत्तीर् वववरण 
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२) रािस्व आम्र्दािीको आधथयक वववरण 

३) िरौटीको वावषयक आधथयक वववरण 

४) सशञ्चत कोष तथा ववधभन्न स्थािीर् कोषिरुको आधथयक वववरण 

५) शिन्सी िौज्र्दातको वावषयक वववरण 

६) प्रधतवद्घताको वावषयक वववरण 

७) भकु्तािी दर्दि बाँकीको कच्चावरी  

• ववत्तीर् प्रधतवेर्दि तर्ार गिय तोवकएको सफ्टवरे्र प्रर्ोग गररिेछ । 

४. ववत्तीर् प्रधतवेर्दि पेि गिे सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी आधथयक प्रिासि िािा प्रििुको ििुेछ । 

५. ववत्तीर् प्रधतवेर्दि पेि गिे सम्बन्िी कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र सिुासि सधिधतबाट 
ििुेछ । 

१७.४ लेिा एवककरण 

१. लेिा एकीकरण सम्बन्ििा रे्दिार्को िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• एकीकृत ववत्तीर् वववरण तर्ार गरी पेि गररिेछ । 

२. लेिा एकीकरण सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• एकीकृत ववत्तीर् वववरण तोकेको ढाँचा र सिर्िा तर्ार िगररिे । 

• एकीकृत ववत्तीर् वववरणिा सबै कारोवार सिाविे िगररिे । 

३. लेिा एकीकरण सम्बन्ििा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्वि गररिेछ । 

• ववधिर्ोिि, रािस्व, िरौटी लगार्त सबै कारोवारको प्रधतवरे्दि सिर्िा प्राप्त गिे व्र्वस्था धिलाइिछे 
। 

• कार्ायलर् र िातितका धिकार्को सबै कारोवार सिाविे गरी ववधिर्ोिि, रािस्व, िरौटी लगार्तको 
एकीकृत ववत्तीर् वववरण तर्ार गररिेछ । 

• ववधिर्ोिि, रािस्व, िरौटी लगार्तको ववत्तीर् वववरण ििालेिा धिर्न्रक कार्ायलर् तथा गाउँसभािा 
पेि गररिेछ । ववधिर्ोिि, रािस्व, िरौटी लगार्त सबै कारोवारको लेिा एकीकरण गिय स्थािीर् 
सञ्चीत कोष व्र्वस्थापि प्रणाली (सूर) प्रर्ोगिा ल्र्ाइिेछ । 

४. लेिा एकीकरण सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी आधथयक प्रिासि िािाको ििुेछ । 

५. लेिा एकीकरण सम्बन्ििा कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

१७.५ लेिा सफ्टवेर्र प्रणालीको सञ्चालि तथा सरुक्षा 
१. लेिा सफ्टवेर्र प्रणालीको सञ्चालि तथा सरुक्षा सम्बन्ििा रे्दिार्को िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• लेिा सफ्टवेर्र प्रणाली सञ्चालि तथा सरुक्षाको लाधग उशचत सरुक्षा प्रवन्ि गररिछे । 

२. लेिा सफ्टवेर्र प्रणालीको सञ्चालि तथा सरुक्षा सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• सफ्टवरे्रको डाटा तथा सूचिा प्रवन्ि िधिलाइिे । 
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३. लेिा सफ्टवेर्र प्रणालीको सञ्चालि तथा सरुक्षा सम्बन्ििा रे्दिार्को उपार्िरु अवलम्वि गररिेछ । 

लेिा सफ्टवेर्र प्रणाली सञ्चालि र सरुक्षाको लाधग धिम्ि व्र्वस्था गिे : 
• सफ्टवरे्र सञ्चालि, धिर्िि, सिस्र्ा सिािाि र सरुक्षाको लाधग आवश्र्क कोठा र सरुक्षाको व्र्वस्था 

गररिेछ । 

• सफ्टवरे्र सञ्चालिको लाधग आवश्र्क ववज्ञ तथा िििशक्त र ताधलिको व्र्वस्था गररिेछ । 

• कार्ायलर् र अन्तगयतका धिकार्िा सफ्टवरे्र प्रणाली सञ्चालि गिे शिम्िवेार व्र्शक्त तोक्िे र र्स्तो 
व्र्शक्तलाई प्रणालीिा र्दताय ििुे व्र्वस्था गररिेछ । 

• प्रर्ोगकताय कोड धलिे र प्रर्ोगको लग राख्न ेव्र्वस्था गररिेछ । 

• प्रत्र्ेक व्र्शक्तको लाधग फरक/फरक पासवडय प्रर्दाि गररिेछ । 

• सम्बशन्ित व्र्शक्त सरुवा भई वा वविषे कारण परी प्रणालीको सञ्चालि शिम्िेवार व्र्शक्त बािेक अन्र्बाट 
गिुयपिे भएिा स्वीकृधत धलिे दर्दिे व्र्वस्था गररिछे । 

४. लेिा सफ्टवेर्र प्रणालीको सञ्चालि तथा सरुक्षा सम्बन्िी प्रििु शिम्िेवारी सूचिा प्रववधि अधिकृत र 
आधथयक प्रिासि प्रििुको ििुेछ । 

५. लेिा सफ्टवेर्र प्रणालीको सञ्चालि तथा सरुक्षा सम्बन्िी कार्यको अिगुिि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत र 
सिुासि सधिधतबाट ििुेछ । 

१८ ििसिभाधगता र सावयिधिक िवाफरे्दविता 
१८.१ ििसिभाधगता 
१. गाउँ तथा िगरपाधलकाको कार्यिा ििसिभाधगता सधुिशित गिय रे्दिार्का िीधत अवलम्वि गररिछे । 

• िेपालको संवविािले सिािपुाधतक सिावेशिता र सिभाधगतािूलक धसद्धान्तको स्पि व्र्वस्था गरेकोले 
पाधलकाले सोिी बिोशिि प्रधतधिधित्वको सधुिशित गिेछ । 

• र्ोििािा ििताको प्रत्र्क्ष सिभाधगता र स्वाधित्व सम्बन्िी व्र्वस्था कार्ि गिय र्ोििाको छिौट 
कार्यिा ििसिभाधगता ििुे व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• स्थािीर् तिले र्ोििा तिुयिा तथा कार्ायन्वर्ि गर्दाय स्थािीर् ििता, बवुद्धिीवी, ववषर् ववज्ञ लगार्ताका 
सरोकारवालािरुको सिभाधगतािा गराइिछे । 

२. गाउँ तथा िगरपालकाको कार्यिा ििसिभाधगता सधुिशित गिे सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिि रिि सक्िछेि।् 

• सिािपुाधतक सिावेशिता र सिभाधगतािूलक धसद्धान्तका आिारिा सिभाधगता िगराइिे । 

• कािूिले व्र्वस्था गरे अिसुार सरोकारवालािरुको सिभाधगता िगराईिे । 

• र्ोििा र कार्यिि कार्ायन्वर्ि गर्दाय ऐिले धिरे्दि गरे बिोशिि सरोकारवालािरुको सिभाधगता िगररि।े 

• सिभाधगता औपचाररकतािा िार सीधित गररिे । 

• र्ोििाको छिौट गर्दाय ििताको िाग र आवश्र्कता तथा ििसिभाधगताको आिारिा िगररिे । 

• र्ोििाको कार्ायन्वर्ि सरोकारवालािरुको सिभाधगता िगराईिे । 
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• आर्ोििाको सञ्चालि, अिगुिि िूल्र्ांकििा सरोकारवालािरुलाई सिभाधगता िगराउिे । 

३. गाउँ तथा िगरपाधलकाको कार्यिा ििसिभाधगता सधुिशित गिे सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिि रिि सक्िेछि।् 

• िेपालको संवविािले सिािपुाधतक सिावेिी र सिभाधगतािूलक धसद्धान्तको स्पि व्र्वस्था गरेकोले 
स्थािीर् तिले िविला, र्दधलत र अल्पसंख्र्क सिरु्दार्बाट सिेत प्रधतधिधित्वको सधुिशित गररिेछ । 

• गाउँपाधलका तथा िगरपाधलकाले सरोकारवालािरुको अधिकति सिभाधगता गराउि े िीधत र पद्धधत 
अपिाइिछे । 

• आर्ोििािा ििताको प्रत्र्क्ष सिभाधगता र स्वाधित्व सम्बन्िी व्र्वस्था कार्ि गियको लाधग आर्ोिाको 
छिौट गर्दाय ििताको िाग र आवश्र्कताको आिारिा गररिे, आर्ोििािा सञ्चालि उपभोक्ता सधिधत 
िाफय त गिे व्र्वस्था धिलाइिे र आर्ोििाको कार्ायन्वर्ि, अिगुिि तथा िूल्र्ांकििा ििसिभधगता 
सधुिशित ििु ेव्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• सरोकारवालािरुको सिभाधगताको सधुिशित गियको लाधग अधभििुीकरण गोष्ठी आदर्द कार्यिि संचालि 
गररिेछ । 

• सिभाधगतालाई व्र्विारिा व्र्ापक रुपिा लागू गरी अथयपूणय बिाइिेछ । 

• आर्ोििािा ििताको प्रत्र्क्ष सिभाधगता र स्वाधित्व कार्ि गियको लाधग आर्ोििाको छिौट गर्दाय 
ििताको िाग र आवश्र्कताको आिारिा गररिेछ । 

• आर्ोििाको छिौट गर्दाय स्थािीर् िितासँग िाग र आवश्र्कताबारे छलफल गरी िाग संकलि गररिछे 
। वडािरुलाई िाग संकलििा सविर् बिाइिेछ । 

• र्ोििा तिुयिा र कार्ायन्वर्ि गर्दाय स्थािीर् बवुद्धशिवी, ववषर् ववज्ञ, अिभुवी, पेिाववद्, सीिान्तकृत तथा 
लोपोन्ििु सिरु्दार्, िविला, बालबाधलका, र्दधलत, र्वुा, अल्पसंङ्खख्र्क, अपाङ्गता भएका व्र्शक्त, िेष्ठ 
िागररक लगार्तका सरोकारवालािरुको अधििकति सिभाधगता गराइिेछ । 

• ििताको आवश्र्कता, ििसिभाधगता, लागत, प्रधतफल आदर्द पक्षको ववचार गरी र्ोििािरुको प्रथधिकता 
धििायरण गरी कार्ायन्वर्ि र्ोग्र् उपर्कु्त र्ोििा छिौट गररिेछ । 

• छिौट गररिे र्ोििािा ििसिभाधगता ििुे कुरा सधुिशित गररिेछ । 

१. ििसिभाधगता प्रवद्धयि िखु्र् शिम्िेवारी धिवायशचत पर्दाधिकारी र प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुेछ । 

२. ििसिभाधगता प्रवद्धयि गिे कार्यको अिगुिि शिल्ला सिन्वर् सधिधत र सभाले गिेछ । 

१८.२ सावयिधिक िवाफरे्दविता 
१. सावयिधिक िवाफरे्दविता प्रवद्धयि गिय रे्दिार्का िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• सवयसािारण तथा सरोकारवालाको सरोकार सम्बोिि गिय सावयिधिक सिुवुाई तथा गिुासो व्र्वस्थापि 
गररिेछ । 

• सावयिधिक सेवा प्रवािलाई पारर्दिी, उत्तरर्दार्ी र िवाफरे्दिी बिाउि सािाशिक परीक्षण र सावयिधिक 
परीक्षण संचालि गररिेछ । 

२.सावयिधिक िवाफरे्दविता प्रवद्धयि गिे सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्छि ्। 
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• प्रर्दाि गरेको सम्बन्ििा कािूिले तोकेबिोशिि सावयिधिक सिुवुाई िगररिे ।  

• सेवाग्रािीको गिुासाको उशचत व्र्वस्थापि र सम्बोिि िगररिे ।  

• कािूि बिोशिि सािाशिक परीक्षण र सावयिधिक परीक्षण कार्यिि संचालि िगररिे । 

• कार्यिि गरे पधि औपचाररकतािा धसधित रिि सक्ि े। 

३. सावयिधिक िवाफरे्दविता प्रवद्धयि गिय रे्दिार्का प्रविर्ािरु अवलम्वि गररिेछ ।  

• सािाशिक परीक्षण, सावयिधिक परीक्षणिस्ता कार्यिि अधिवार्य रुपिा गिे गराउि ेकािूि व्र्वस्था 
गररिेछ । 

• कािूि बिोशिि सो सम्बन्िी धिरे्दशिका तिुयिा गिे र प्रर्ोगिा ल्र्ाई कार्यिि संचालि गिे व्र्वस्था 
धिलाइिेछ । 

• र्स्ता कार्यिििरु सञ्चालि गरे पधछ सो सम्बन्िी अधभलेि राख्न े र प्रधतवरे्दि तर्ार गिे व्र्वस्था 
धिलाइिेछ । 

• सािाशिक परीक्षण तथा सावयिधिक परीक्षणको आवधिक रुपिा अिगुिि गिे व्र्वस्था धिलाइिछे । 

• पाधलकाले सेवाग्रािी तथा सरोकारवालाको सरोकार सम्बोिि गिय काििुिा तोवकए बिोशिि सावयिधिक 
सिुवुाईको व्र्वस्था गररिेछ । 

• कार्ायलर्को सेवाको गणुस्तर, प्रभावकाररता र कियचारीको काि कारबािी सम्बन्ििा सेवाग्रािीको गिुासो 
सनु्न उिरुी पेटीका र वेभसाइट र टेधलफोि िध्र्े कुिै पधि िाध्र्िबाट गिय सक्िे व्र्वस्था गररिेछ । 

• प्राप्त गिुासािरुको अधभलेिाङ्कि गिे व्र्वस्था धिलाई धिशित सिर्धभर कार्य टुग्र्ांउि ेवा कारवािी गिे 
व्र्वस्था गररिछे । 

• गिुासा व्र्वस्थापिबारे अिगुिि गिे व्र्वस्था सिेत धिलाइिेछ । 

४. सावयिधिक िवाफरे्दविता प्रवद्धयि िखु्र् शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुेछ । 

५. सावयिधिक िवाफरे्दविता प्रवद्धयि गिे कार्यको अिगुिि शिल्ला सिन्वर् सधिधत र सभाले गिे 

छ । 

१९ लेिापरीक्षण तथा बेरुि ूफछर्ौट सम्बन्िी धिर्न्रण 

१९.१ आन्तररक लेिापरीक्षण 

१. आन्तररक लेिापरीक्षण सम्बन्ििा रे्दिार्को िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• आधथयक कारोवारको आन्तररक लेिापरीक्षण गराइिछे । 

• कार्ायलर्बाट अशन्ति लेिापरीक्षण ििु ुअगावै आन्तररक लेिापरीक्षणबाट धिस्केका बेरुि ुसम्बन्ििा 
आवश्र्क कारवािी गरी बेरुि ुफछर्ौट गररिेछ । 

२. आन्तररक लेिापरीक्षण सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• आन्तररक लेिापरीक्षणको लाधग आवश्र्क संरचिा र िििशक्तको व्र्वस्था िगररिे । 

• सबै धिकार् र कारोवारको आन्तररक लेिापरीक्षण िगराउिे । 

• आन्तररक लेिापरीक्षणबाट धिस्केका बेरुि ुअशन्ति लेिापरीक्षण अशघ फछर्ौट िगररिे । 
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३. आन्तररक लेिापरीक्षण सम्बन्ििा रे्दिार्को उपार्िरु अवलम्वि गररिछे । 

• आन्तररक लेिापरीक्षणको लाधग आवश्र्क संरचिा र िििशक्तको व्र्वस्था गररिेछ । 

• आन्तररक लेिापरीक्षकको व्र्वस्था ििुँर्दासम्ि को.ले.धि.का लाई अिरुोि गरी आन्तररक लेिापरीक्षण 
गिे व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• सबै धिकार्को ववधिर्ोिि, रािस्व, िरौटी र संचालििा रिेका सबै कोषिरुको आर् व्र्र्को आन्तररक 
लेिापरीक्षण धिर्धित रुपिा गराईिेछ । 

• आन्तररक लेिापररक्षकबाट सम्बशन्ित कािूि वा धिरे्दशिकािा तोवकएको ववधि बिोशिि आधथयक 
कारोवारको आन्तररक लेिापरीक्षण गिे गराईिछ । 

• आन्तररक लेिापररक्षकलाई लेिापरीक्षणको सवयिान्र् धसद्धान्त अिसुार स्वतन्र रुपिा लेिापरीक्षण गरी 
प्रधतवरे्दि दर्दि सक्िे वातावरण धिलाइिेछ । 

• आन्तररक लेिापरीक्षण प्रधतवेर्दििा सिाविे भएका बेरुिकुो लागत राख्न ेव्र्वस्था धिलाइिेछ 

• आन्तररक लेिापरीक्षण प्रधतवेर्दि अशन्ति लेिापररक्षकलाई उपलब्ि गराईिेछ । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले आफू िातित धिकार्को आन्तररक लेिापरीक्षण सिर्िै भए वा िभएको 
िाँच गरी आन्तररक लेिापरीक्षण िगराउिे उपर कािूि बिोशिि कारवािीको लाधग पेि गररिेछ । 

• आन्तररक लेिापरीक्षणबाट धिस्केका बेरुि ुसम्बन्ििा आवश्र्क कारवािी गरर अशन्ति लेिापरीक्षण 
ििुभुन्र्दा अगावै फछर्ौट गिे गराइिेछ । 

• वविेष कारण परी अशन्ति लेिापरीक्षण ििुअुशघ बेरुि ुफछर्ौट गिय अवस्था परेिा फछर्ौट 
ििु िसकेको स्पि कारण िलुाई अशन्ति लेिापरीक्षक सिक्ष िािकारी गराइिेछ । 

• आन्तररक लेिापरीक्षकबाट औलं्र्ाईएको बेरुिकुो सम्बन्ििा कािूि बिोशििको म्र्ार्दधभर धिर्धित वा 
असलु उपर सम्बन्िी कारवािी गरी बेरुि ुफछर्ौटको लाधग िवाफ तथा प्रिाण पेि गररिेछ । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले िातित धिकार्को आन्तररक लेिापरीक्षणबाट कार्ि भएको बेरुि ुसिर्िै 
फछर्ौट िगिे शिम्िेवार अधिकारीलाई प्रचधलत  ऐि धिर्ि बिोशिि कारवािी गिय धसफाररस गररिछे 
। 

३. आन्तररक लेिापरीक्षण गराउिे िखु्र् शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुेछ । 

४. गाउँपाधलका अध्र्क्षले गराउिे आन्तररक लेिापरीक्षण कार्यको अिगुिि गिेछ । 

१९.२ अशन्ति लेिापरीक्षण  

१. अशन्ति लेिापरीक्षण सम्बन्ििा रे्दिार्को िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• लेिापरीक्षणको लाधग लेिापरीक्षकबाट िाग भएको आवश्र्क ववत्तीर् वववरण, कागिात र प्रधतवरे्दििरु 
उपलब्ि गराईिेछ । 

• लेिापरीक्षण सम्पन्न गराउि आवश्र्क सिर्ोग गररिेछ । 

२. अशन्ति लेिापरीक्षण सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• सबै आधथयक कारोवारको अशन्ति लेिापरीक्षण िगराउिे । 
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• लेिापररक्षक सिक्ष आवश्र्क ववत्तीर् वववरण, कागिात एवि ्प्रधतवरे्दििरु उपलब्ि िगराइिे । 

• लेिापरीक्षण सम्पन्न गराउि प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतबाट आवश्र्क सिर्ोग िििुे । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत लेिापरीक्षण सिर् र लेिापरीक्षण बैठकिा अिपुशस्थत रििे । 

३. अशन्ति लेिापरीक्षण सम्बन्ििा रे्दिार्को उपार्िरु अवलम्वि गररिेछ । 

• प्रत्र्ेक आधथयक वषय सिाप्त भए पिात ववधिर्ोिि, रािस्व, िरौटी तथा अन्र् कोषको कािूि बिोशिि 
ििालेिापरीक्षकको कार्ायलर्बाट िवटएका लेिापरीक्षकबाट अशन्ति लेिापरीक्षण गराइिेछ । 

• बिेटिा सिावेि भएका वैरे्दशिक सिार्ता अन्तगयत प्राप्त भएको सबै प्रकारको िगर्दी सिार्ता रकि 
ववत्तीर् वववरणि सिाविे गरी ििालेिापरीक्षकको कार्ायलर्बाट लेिापरीक्षण गराइिछे । 

• वस्तगुत सिार्ता प्राप्त भएकोिा िालसािािको िूल्र् िलुाई आधथयक वववरणिा सम्बशन्ित कागिात 
पेि गरी लेिापरीक्षण गराइिेछ । 

• आधथयक कारोवारसँग सम्बशन्ित लेिा, ववत्तीर् वववरण र कागिात एवि ् प्रधतवरे्दििरु तर्ार गरी 
लेिापरीक्षण गराइिेछ । 

• अशन्ति लेिापरीक्षणको िििा उपलब्ि गराउि ुपिे ववत्तीर् वववरण र प्रधतवरे्दििरु सािान्र्तर्ा रे्दिार् 
बिोशिि रिेका छि ्। 

▪ ववधिर्ोिि, रािस्व, िरौटी, अन्र् कोष कारोवारको ववत्तीर् वववरणिरु, 
▪ आन्तररक लेिापरीक्षण प्रधतवेर्दि, 
▪ िचयको फाँटवारी (ि.ले.प.फा.िं. २१०), 
▪ बैँक िगर्दी वकताव र बैँक स्टेटिेन्टिरु, 
▪ पेश्कीको िास्केवारी (ि.ले.प.फा.िं. २११), 
▪ बैँक विसाब धिलाि वववरण (ि.ले.प.फा.िं. २१२), 
▪ भकु्तािी दर्दि बाँकीको कच्चावारी (ि.ले.प.फा.िं. २२१)ऽ 

▪ फछर्ौट ििु बाँकी बेरुिकुो वववरण, 
• शिन्सी धिरीक्षण प्रधतवरे्दि, 
• लेिापरीक्षणको धसलधसलािा िाग भएको ििुसकैु प्रश्नको िवाफ एवि ् लेिा, वववरण, कागिात, 

िािकारी उपलब्ि गराउिे शिम्िेवारी बिि गररिेछ । 

• तोकीएको म्र्ार्दधभर लेिापरीक्षणको प्रश्नको िवाफ वा िाग भएको वववरण वा कागिात पेि गिय 
िसवकि ेभएिा कारण सवित म्र्ार्द थपको लाधग अिरुोि गरी लेिापरीक्षकद्वारा दर्दइएको थप सिर्धभर 
पेि गररिेछ । 

• लेिापरीक्षकबाट िाग भएको लेिा, कागिात वा िािकारी पेि गिय िसकेको कारणबाट कार्ि 
भएको बेरुि ुवा कैवफर्त वा िररवािा प्रधत सम्बशन्ित अधिकृत वा कियचारी िै शिम्िवेार ििुेछ । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृत, आधथयक िािा प्रििु तथा कियचारी लेिापरीक्षणको अवधििा आफ्िो 
कार्यस्थलिा उपशस्थत भई लेिापरीक्षण सम्पन्न गिय गराउि आवश्र्क सिर्ोग गररिछे । 
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• लेिापरीक्षणको धसलधसलािा लेिापरीक्षकद्वारा आर्ोििा ििुे आरम्भ बैठक तथा बविगयिि बैठकिा 
अधिवार्य रुपिा उपशस्थत भई िािकारी दर्दिे र ववषर् स्पि पाररिेछ । 

• लेिापरीक्षणको धसलधसलािा लेिापरीक्षण टोलीले कुि ैकार्यको स्थलगत अवलोकिको लाधग अिरुोि 
गरेिा सो सितेको प्रबन्ि गररिेछ । 

४. अशन्ति लेिापरीक्षण गराउिे िखु्र् शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुछे । 

५. गाउँपाधलका अध्र्क्षले गराउिे अशन्ति लेिापरीक्षण कार्यको अिगुिि गिेछ । 

१९.३ सम्परीक्षण तथा बेरुि ुफछर्ौट 

१. सम्परीक्षण तथा बेरुि ुफछर्ौट सम्बन्ििा रे्दिार्का िीधत अवलम्वि गररिेछ । 

• लेिापरीक्षण िुँर्दा औलँ्र्ाइएको बेरुि ुछलफल एवि ्फछर्ौटको लाधग सभािा पेि गररिेछ। 

२. सम्परीक्षण तथा बेरुि ुफछर्ौट सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरु रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• पर्ायप्त प्रिाणधबिा सभाबाट बेरुि ुफछर्ौट ििुे । 

• ि.ले.प. बाट बेरुि ुफछर्ौटको लगत किा िििु े। 

• सम्बशन्ित कियचारीले बेरुि ुफछर्ौटको कार्य िगिे । 

• आधथयक कारोवारिा संलग्ि अधिकारीबाट कािूि बिोशिि बेरुि ुफछर्ौटको शिम्िेवारी धिवायि 
िििुे । 

३. सम्परीक्षण तथा बेरुि ुफछर्ौट सम्बन्ििा रे्दिार्का उपार्िरु अवलम्वि गररिछे । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले लेिापरीक्षण िुँर्दा औलँ्र्ाएको बेरुि ुफछर्ौटको शिम्िवेारी बिि गिुयपिेछ। 

• बेरुि ुफछर्ौटको लाधग कार्य र्ोििा बिाई कार्य गररिछे । 

• लेिा उत्तरर्दार्ी अधिकृतले ििालेिापरीक्षकको कार्ायलर्बाट लेिापरीक्षण िुँर्दा औलँ्र्ाइएको बेरुि ु
िवाफ वा फछर्ौट वा सम्परीक्षण गराउिे व्र्वस्था धिलाइिेछ । 

प्रचधलत कािूि अिसुार प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले लेिापरीक्षण प्रधतवेर्दििा औलँ्र्ाएको बेरुि ुफछर्ौटको  

धिम्ि उत्तरर्दावर्त्व बिि गिेछ । 

• बेरुि ुअसलु फछर्ौट तथा धिर्धित गररिेछ । 

• असलु गिुयपिे तथा धतिुय बझुाउि ुपिे बेरुिकुो िकिा कारोवारिा संलग्ि पर्दाधिकारीसँग आवश्र्क 
वववरण वा स्पिीकरण धलई फछर्ौट गररिछे । 

• िाििाि वा लापरवािीसाथ कारोवार गरी िािी िोक्सािी भएको रे्दशिएिा त्र्स्तो रकि शिम्िेवार 
व्र्शक्तबाट असलु गररिछे । 

• लेिापरीक्षण िुँर्दा सरकारी िगर्दी वा शिन्सी िालसािािको लगत राख्न छुट भएको वा सरकारी िािी 
िोक्सािी भएको भने्न सूचिा प्राप्त भएिा त्र्स्तो िािी िोक्सािी भएको रकि असलु गरी कसूरको िारा 
अिसुार कािूि बिोशिि कारवािी गिे वा कारवािीको धसफाररस गररिछे । 
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• असलु उपर गिुयपिे र धतिुय बझुाउि ुपिे भिी औलँ्र्ाइएका बेरुि ुबािेक प्रचधलत कािूि बिोशिि 
रीतसम्ि िपगेुको तर सरकारी िगर्दी शिन्सीको िािी िोक्सािी िभएको बेरुिकुो िकिा िचय धिर्धित 
गराउि अधिकार प्राप्त अधिकारी सिक्ष पेि गररिेछ । 

• कािूिको रीत िपगुी अधिर्धित भएको तर िाँचबझु गर्दाय सरकारी िािी िोक्सिी िभएको भिी ठिर 
भएको बेरुि ुसम्बन्ििा धिर्धित गराई फछर्ौट गिय प्रचधलत कािूि बिोशिि आवश्र्ि स्वीकृधत 
धलईिेछ । 

• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले बेरुि ुधिर्धित गिे सम्बन्ििा कुि ैकार्ायलर् वा अधिकारी वा सम्बशन्ित 
व्र्शक्तसँग बझु्ि आवश्र्क भएका बझुी िार धिर्धितको प्रविर्ा अशघ बढाउिेछ । 

• पेश्की बेरुिकुो िकिा पेश्की धलिे सम्बशन्ितबाट फछर्ौट गररिेछ । 

• ििालेिापरीक्षकको वावषयक प्रधतवरे्दििा औलँ्र्ाइएका बेरुििुरुको सम्बन्ििा गाउँसभािा सम्परीक्षण 
गराई लगत किाका लाधग ििालेिापरीक्षकको कार्ायलर्िा पठाइिेछ । 

• बेरुि ुफछर्ौटको गिे गराउिे कार्यिा लेिापरीक्षण सधिधतलाई सविर् बिाइिेछ । 

४. सम्परीक्षण तथा बेरुि ुफछर्ौट गराउिे िखु्र् शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुेछ । 

५. गाउँपाधलका अध्र्क्षले सम्परीक्षण तथा बेरुि ुफछर्ौट गिे गराउिे कार्यको अिगुिि गिेछ ।    

१९.४ बेरुिकुो लगत र प्रगधत वववरण 

१. वेरुिकुो लगत र प्रगधत वववरण सम्बन्ििा रे्दिार्को िीधत अवलम्बि गररिेछ  । 

• बेरुिकुो लगत अध्र्ावधिक रुपिा राख्न ेव्र्वस्था धिलाइिेछ । 

• बेरुि ुफर्छ्यौटको प्रगधत वववरण आवधिक रुपिा तर्ार गरी सभािा पेि गररिछे । 

• कारोवारिा संलग्ि पर्दाधिकारीले शिम्िवेारीबाट अलग िुँर्दा बेरुि ुफर्छ्यौटको वववरण बरबझुारथ गिे 
व्र्वस्था गररिछे । 

२. बेरुिकुो लगत र प्रगधत वववरण सम्बन्ििा रे्दिार्का िोशिििरू रिि सक्िे रे्दशिन्छ । 

• बेरुिकुो लगत िराशििे एवं अध्र्ावधिक िगररिे । 

• बेरुि ुफर्छ्यौटको प्रगधत वववरण तोवकएको ढांचा र सिर्िा तर्ार िगररिे । 

• बेरुि ुफर्छ्यौट िगरी रिािा वा अवकाि धलिसक्िे । 

• शिम्िेवारीबाट अलग िुँर्दा बरबझुारथ िगिे । 

३. बेरुिकुो लगत र प्रगधत वववरण सम्बन्ििा रे्दिार्को उपार्िरु अवलम्बि गररिछे  

• लेिापरीक्षण प्रधतवरे्दििा औल्र्ाईएका बेरुि ुर बेरुि ुफर्छ्यौटको लगत राख्न ेव्र्वस्था गररिेछ । 

• आन्तररक तथा अशन्ति लेिापरीक्षणको बेरुिकुो लगत अलग अलग राशििेछ । 

• लेिापरीक्षणबाट कार्ि भएको चाल ुवषयको र ववगत वषयको फर्छ्यौट भएको र फधछयि बाँकी बेरुि ु
रकि सिते िलुाई िाधसक, अिय वावषयक, वावषयक प्रगधत प्रधतवरे्दि तर्ार गररिछे । 

• बेरुि ुफर्छ्यौटको प्रगधत वववरण तोवकएको ढांचा र सिर्िा तर्ार गररिछे । 
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• प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले बेरुि ुफर्छ्यौटको प्रगधत वववरण गाउँसभािा पेि गरर छलफल गराई 
आवश्र्क धिणयर् र धिरे्दिि कार्यन्वर्ि गिेछ । 

• बेरुिकुो लगत राख्न ेकार्य सूचिा प्रववधि प्रणालीिा आिाररत बिाइिछे । 

• कारोवारिा संलग्ि पर्दाधिकारी सरुवा, बढुवा वा अन्र् कारणले शिम्िवेारीबाट अलग िुँर्दा बेरुि ु
फर्छ्यौट गराएर िार रिािा दर्दईिछे । 

• तत्कालै बेरुि ुफर्छ्यौट गिय गराउि िसवकिे िकिा सम्बशन्ित व्र्शक्तबाट लेिापरीक्षणबाट रे्दिाएका 
कैवफर्त सम्बन्ििा िवाफ प्रधतविर्ा धलएर िार रिािा दर्दईिछे । 

• साववकका शिम्िेवार अधिकारी र आधथयक कारोवारिा संलग्ि पर्दाधिकारी बेरुि ुफर्छ्यौट ििुँरै्द सरुवा, 
बढुवा वा अन्र् कारणले कार्ायलर्िा िरििे भएिा बेरुि ुफर्छ्यौट सम्बन्िी कागिात िालको शिम्िवेार 
व्र्शक्तलाई िस्तान्तरण गरी िालको अधिकारीले शिम्िेवारी बिि गिेछ ।  

४. बेरुिकुो लगत र प्रगधत वववरण तर्ार गिे गराउि ेिखु्र् शिम्िेवारी प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतको ििुेछ। 

५. गाउँपाधलका अध्र्क्षले बेरुिकुो लगत र प्रगधत गिे गराउिे कार्यको अिगुिि गिेछ 

२०. आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सम्बन्िी व्र्वस्था 
२०.१ आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सधिधत 

आन्तररक धिर्न्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्ायन्वर्ि गरी आधथयक कारोवार सम्बन्िी िोशििको न्रू्िीकरण 
गिय प्रचधलत काििु तथा अन्तराविर् असल अभ्र्ास बिोशिि अिगुििको व्र्वस्था गिय पाधलकािा रे्दिार् 
बिोशििको पर्दाधिकारीिरु रिेको आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सधिधत रििछे : 
क) अध्र्क्ष        संर्ोिक 

ि) उपाध्र्क्ष        सर्दस्र् 

ग) सिुासि सधिधतको अध्र्क्ष      सर्दस्र् 

घ) कार्यपाधलकाको सर्दस्र्िध्र्े १ ििा िविला सवित अध्र्क्ष  

   धिवायशचत भएको राििीधतक र्दलभन्र्दा अन्र् र्दलको १ ििा  

   सर्दस्र् गरी कार्यपाधलकाले तोकेका २ ििा    सर्दस्र् 

ङ) प्रििु, आधथयक प्रिासि िािा     सर्दस्र् 

च) आन्तररक लेिापररक्षक      सर्दस्र् सशचव 

२०.२ बैठकिा आिन्रण गिय सक्ि े

सधिधतको संर्ोिकले आवश्र्कता अिसुार अन्र् पर्दाधिकारी एवं ववज्ञलाई सधिधतको वैठकिा आिन्रण गिय 
सक्िेछ 

२०.३ आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सधिधतले प्रधतवेर्दि पेि गिुयपिे 

आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सधिधतले रे्दिार्का ववषर्िा धिर्धित रुपिा अिगुिि गरी सिुार गिुयपिे 
रे्दशिएका ववषर्िा आफ्िो सझुाव सवित रैिाधसक रुपिा कार्यपाधलकािा प्रधतवेर्दि पेि गिुयपिे छ: 
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क) आन्तररक धिर्न्रण प्रणालीको कार्ायन्वर्ि अवस्था, 

ि) ववत्तीर् िोशिि न्रू्िीकरण गिय गररएको प्रवन्ि, 

ग) तर्ार भएका ववत्तीर् वववरणको ववश्वसिीर्ता,  

घ) बेरुि ुफर्छ्यौटको प्रगधत, 

ङ) िीधत, काििु, िापर्दण्डको पररपालिा, 

च) कार्ायलर्बाट सम्पादर्दत कार्यको र्दक्षता एवं प्रभावकाररता, 

छ) धिकार्गत अन्तरसम्बन्ि र सिन्वर्, 

ि) र्दण्ड र परुस्कार िीधतको पर्ायप्तता, 

झ) सधिधतले आवश्र्क रे्दिेका अन्र् ववषर्िरु  

२०.४ वडास्तरीर् आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सधिधत: 

वडा कार्ायलर्बाट संचालि ििुे ववकास धििायण तथा सेवा प्रवाि प्रभावकारी भए िभएको अिगुिि गिय वडा 
तििा रे्दिार् बिोशििको वडा स्तरीर् आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सधिधत रििे छ: 

क) वडाध्र्क्ष        संर्ोिक 

ि) िविला वडा सर्दस्र् १ ििा      सर्दस्र् 

ग) वडा सशचव        सर्दस्र् सशचव 

सधिधतको संर्ोिकले आवश्र्कता अिसुार अन्र् पर्दाधिकारी एवं ववज्ञलाई सधिधतको वैठकिा आिन्रण गिय 
सक्िेछ 

२०.५ वडा स्तरीर् आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सधिधतले आफुले सम्पार्दि गरेको कार्य र सिुारका 
ववषर्िा आवश्र्क सझुाव सवितको प्रधतवरे्दि दै्विाधसकरुपिा आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सधिधत 
सिक्ष पेि गिुयपिे छ | र्सरी प्राप्त भएको प्रधतवरे्दििा उल्लेि भएका ववषर्िरु िध्र्े आन्तररक धिर्न्रण 
प्रणाली अिगुिि सधिधतले उशचत ठिर्ायएका ववषर्िरु आफ्िो प्रधतवरे्दििा सिाविे गिेछ | वडास्तरीर् 
आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सधिधतले अिगुिि गर्दाय रे्दिार्का ववषर्िा केशन्रत ििुपुिेछ : 

क) आन्तररक धिर्न्रण प्रणालीको कार्ायन्वर्ि अवस्था, 
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ि) ववत्तीर् िोशिि न्रू्िीकरण गिय गररएको प्रवन्ि, 
 ग) बेरुि ुफर्छ्यौटको प्रगधत, 
 घ) िीधत, काििु, िापर्दण्डको पररपालिा, 
 ङ) कार्ायलर्बाट सम्पादर्दत कार्यको र्दक्षता एवं प्रभावकाररता, 
 च) धिकार्गत अन्तरसम्बन्ि र सिन्वर्, 
 छ) र्दण्ड र परुस्कार िीधतको पर्ायप्तता, 
 ि) सधिधतले आवश्र्क रे्दिेका अन्र् ववषर्िरु | 
आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुििका लाधग प्रर्ोग गररिे ढाँचा तोवकए बिोशिि ििुेछ | 

२०.६ आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सधिधतको बैठक सम्बन्िी व्र्वस्था   

• आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सधिधतको बैठक संर्ोिकले बोलाउिेछ | 
• र्स्तो बैठक एक आधथयक वषयिा कशम्तिा चार पटक बस्िेछ साथै एक बैठक र अको बैठकबीचको 

सिर् तीि िवििाभन्र्दा बढी िििुे गरी आर्ोििा गिुयपिेछ | 
• वडास्तरीर् आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली अिगुिि सधिधतको बैठक दै्विाधसक रुपिा बस्िेछ | 
• सधिधतको धिणयर् सवयसम्िधतको आिारिा ििुेछ | 
• सवयसम्िधत कार्ि ििु िसकेिा बििुतद्वारा सधिधतको धिरिा ििुेछ | 
• सधिधतको धिणयर् संर्ोिकले प्रिाशणत गिेछ | 
• बैठकको धिणयर् पशुस्तका तर्ार गरी सरुशक्षत राख्न,े प्रधतवरे्दि गिे र सधिधतको धिणयर् कार्यन्वर्िका 

लाधग सिन्वर् गिे शिम्िेवारी सर्दस्र्-सशचवको ििुेछ | 
२१. आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली सम्बन्िी ताधलि र क्षिता ववका स 

• आन्तररक धिर्न्रण प्रणालीको कार्ायन्वर्िको लाधग पर्दाधिकारी एवं कियचारीिरुको क्षिता ववकासका 
लाधग आवश्र्क ताधलिको व्र्वस्था गररिेछ | 

• र्ो प्रणाली कार्ायन्वर्िको लाधग सूचिा एवं तथ्र्ांक संकलि, ववश्लषेण एवं प्रधतवरे्दिको धिधित्त सूचिा 
प्रववधिको प्रर्ोग गिय सवकिछे | 

• ताधलि र क्षिता ववकास आवश्र्क श्रोत वावषयक कार्यिि तथा बिेटिा सिाविे गिे र्दावर्त्व 
कार्यपाधलकाको ििुछे | 

• गाउँपाधलकाले र्स कार्यका लाधग अन्र् संस्था वा धिकार्को सिर्ोग सिेत प्राप्त गिय सक्िेछ | 

 

२२. आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली कार्यर्ोििाको ढाचँा 
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गाउँ वा िगरपाधलकाले रे्दिार् बिोशििको ढाँचािा आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली कार्यर्ोििा तर्ार गरी सो को 
र्स धिरे्दशिकािा उल्लेि भए बिोशिि आवधिक अिगुिि गिे व्र्वस्था धिलाउि ुपिेछ | 

(क) धिकार्को िाि र ठेगािा 

(ि) धिकार्को िूल उद्देश्र् 

(ग) आन्तररक धिर्न्रण प्रणाली कार्यर्ोििाको ढाचँा तपधसल बिोशििको ििुेछ । 

धस.िं. विर्ाकलापको 
वववरण 

अन्तरधििीत 
िोशिििरू 

धिर्न्रणका विर्ाकलाप 
र प्रविर्ा 

शिम्िेवार 
व्र्शक्त वा 
धिकार्   

संचार र 
सिन्वर् 

अिगुिि एवं 
िलु्र्ान्कि 

१ र्स िण्डिा िूल 
उद्देश्र् िाधसल गिय 
संचालि गररि ेप्रििु 
विर्ाकलापिरुलाई 
उल्लेि गिे 

१. 
२. 
३. 

र्स िण्डिा 
संचालि गररि े
प्रत्र्ेक प्रििु 
विर्ाकलापिरुिा 
अन्तरधििीत 
िोशिििरू उल्लेि 
गिे 

१.१ 

१.२ 

२.१ 

२.२ 

पविचाि गररएका िरेक 
िोशिििरुका लाधग के 
कस्ता धिर्न्रण 
उपार्िरु ििु सक्छि 
सो उल्लेि गिे 

१.१.१ 

१.१.२ 

१.२.१ 

१.२.२ 

२.२.१ 

२.२.२  

   

       

       

       

 

२३. थपघट र िेरफेर: र्स धिरे्दशिकाको कार्ायन्वर्िको िििा कुिै बािा अवरोि र अस्पिता भएिा त्र्स्तो बािा 
अड्चि फुकाउिे प्रर्ोििका लाधग कार्यपाधलकाले र्स धिरे्दशिकािा आवश्र्कता अिसुार थपघट, व्र्ाख्र्ा, संिोिि 
वा िेरफेर गिय सक्िेछ | 

२४. प्रचधलत कािूि बिोशिि ििु े: र्स धिरे्दशिकाको कुिै प्राविाि प्रचधलत कािूि बिोशिि एवं स्थािीर् सरकार 
संचालि ऐि, २०७४ सँग बाशझएिा िर्दसम्ि अिान्र् ििुेछ | 

अिसूुची - १ 
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आन्तररक धिर्न्रण अिगुिि परीक्षण सूची 

(क) अिगुिि गरेको कार्ायलर्/वडा कार्ायलर्/आर्ोििाको िाि : ...................................... 

(ि) अिगुिि गरेको धिधत : ......................... 

(ग) अिगुिि गिे पर्दाधिकारी/सधिधत : ................................ 

ि.स. सूचकिरुको वववरण 

१ संगठि तथा व्र्वस्थापि सम्बन्िी अध्र्र्ि गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि 

• गरेको भए अध्र्र्ि गरेको धिधत ............................................. 
२ संगठि तथा व्र्वस्थापि प्रधतवरे्दि स्वीकृत गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि 

• गरेको भए स्वीकृत धिधत ............................................. 
३ कार्ायलर्ले सबै पर्दिरुको काि, कतयव्र्, उत्तरर्दावर्त्व, अधिकार स्पि रुपिा उल्लेि गरेको कार्य 

वववरण तर्ार गरी कियचारीलाई उपलब्ि गराइएको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक छ 

• कार्य वववरण उपलब्ि गररएको र आंशिक गरेको भए, पवुि गिे कागिात ................. 
४ कार्ायलर् कियचारीको िाशिरी धिर्न्रण व्र्वस्था लागू गरेको र काि वविेषले बाविर िाँर्दा पशुस्तका 

राख्न ेगरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि 

• गरेको भए सो कुरा पवुि गिे पशुस्तका............................................. 
५ कार्ायलर्ले पररसरधभर सबैले रे्दख्न ेउपर्कु्त ठाउँिा िागररक वडापर रािेको छ/छैि? वडापरिा 

पाधलकाले प्रर्दाि गिे सबै सेवा सम्बन्िी व्र्िोरािरु िलुाएको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक छ 

• िागररक वडापर रािेको स्थाि र व्र्िोरा अवलोकि गरेको प्रिाण सम्बन्िी व्र्िोरा 
............................................. 

६ कार्ायलर्ले सेवा दरं्दर्दा सेवाग्रािीप्रधत रे्दिार् बिोशििको र्दावर्त्व र सेवा व्र्वस्थापि गिे कार्य गरेको 
छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
(क) सूचिापाटी र िेल्पडेस्क वा सोिपछु काउन्टरको व्र्वस्था छ/छैि ................ 
(ि) पविलो आउि ेसेवाग्रािीलाई पविलो सेवा दर्दिे व्र्वस्था गरेको छ/छैि ................. 
(ग) उिरुी पेवटका वा गिुासो राख्न ेव्र्वस्था छ/छैि ................... 

७ िित्वपूणय धिणयर् तथा सूचिा सरोकारवालालाई वेवसाइट िाफय त िािकारी गराउि ेव्र्वस्था गरेको 
छ/छैि? 
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(क) ऐि, कािूि, िापर्दण्ड, बिेट तथा कार्यिि, सभा र कार्यपाधलकाका धिणयर् तथा प्रगधत प्रधतवरे्दि 
राख्न ेगरेको | 
(ि) ऐि, कािूि, िापर्दण्ड, बिेट तथा कार्यिि िार राख्न ेगरेको | 
(ग) उशल्लशित धिणयर् तथा सूचिा आंशिक िार राख्न ेगरेको | 

८ गाउँपाधलकाले न्र्ार् धिरोपण गिे कार्य तोवकएको अवधि धभर गिे गरेको छ/छैि? 

(क)पूणय रुपिा गिे गरेको छ  (ि) आंशिक रुपिा गिे गरेको छ  (ग) गरेको छैि 

• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 
९ गाउँपाधलकाले सािाशिक सरुक्षा भत्ता तोकेको सिर् र िाध्र्िबाट ववतरण गिे व्र्वस्था धिलाएको 

छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) आंशिक छ   (ग) छैि 

• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 
१० गाउँपाधलकाले उपलब्ि गराउिे ववधभन्न वकधसिका सेवािरु धिर्धित रुपिा उपलब्ि गराउि सम्बशन्ित 

पर्दाधिकारीको अिपुशस्थधतिा वैकशल्पक व्र्वस्था धिलाएको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) आंशिक छ   (ग) छैि 

• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 
११ भविको िक्िा पास गिय लाग्िे सिर् धििायरण गरी सो को पालिा गिे व्र्वस्था गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) आंशिक छ   (ग) छैि 

• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 
१२ प्रििु प्रिासकीर् अधिकृतले कार्ायलर् र अन्तगयतको प्रत्र्के आधथयक वषयिा कशम्तिा एकपटक आफैले 

वा आफुले अशख्तर्ार सशुम्पएको कियचारीद्वारा अधिवार्य रुपिा धिरीक्षण गरेको वा गराएको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) आंशिक छ   (ग) छैि 

• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा .........................................  

१३ संकलि गररएको रािस्व रकि तोवकएको सिर्िा बैंकिा र्दाशिला गिे प्रणाली वा व्र्वस्था लागू 
गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) आंशिक छ   (ग) छैि 

• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 
१४ आधथयक वषयको रािस्व विसाव र बैंक वववरणवीच विसाव धभडाि गरी धिलाि गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) आंशिक छ   (ग) छैि 

• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 
१५ ववकास र्ोििाको बिेट तथा कार्यिि तिुयिा गर्दाय तोवकए बिोशिि र्ोििािरु प्राथधिकीकरण गिे 

व्र्वस्था लागू गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 
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१६ वावषयक बिेट तथा कार्यिि तिुयिा गर्दाय तोवकए बिोशिि सरोकारवालािरुको सिभाधगता गिे व्र्वस्था 
गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

१७ अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट िार िचय गिे आरे्दि दर्दि ेर िचय स्वीकृधत गिे व्र्वस्था लागू गरेको 
छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

१८ सवारी सािि िियत तथा ईन्िि िचयको लगबकु राख्न ेगरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

१९ ताधलि, सेधििार, गोष्ठी आदर्द सम्बन्िी िचय गर्दाय लागत अििुाि स्वीकृत गिे र भकु्तािी गिुय अशघ 
प्रधतवरे्दि पेि गिे व्र्वस्था छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

२० ववकास धििायण सम्बन्िी कार्यको सम्झौतािा तोवकए बिोशिि सरोकारवालािरुको लागत सिभाधगताको 
रकि वा श्रिर्दाि व्र्िोररएको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

२१ िचय लेख्र्दा कािूि बिोशिि िरौटी, पेश्की र करकिी गरेर िार भकु्तािी दर्दएको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

२२ पेश्की दरं्दर्दा पेश्की आवश्र्कताको िाँच गरर सो को आिारिा आवश्र्क रकि िार पेश्की दर्दि े
व्र्वस्था गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

२३ पेश्की दर्दएको रकि तोवकएको सिर्धभर फछर्ौट िगरी पेश्की बाँकी रािेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

२४ धिर्धित रूपिा बैंक स्टेटिेन्ट प्राप्त गरी बैंक विसाव र कार्ायलर् विसावसँग धभडाि एवं सिार्ोिि 
गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि  

• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 
२५ कियचारीको तलबी प्रधतवेर्दि पाररत भएको छ/छैि? 
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(क)छ                    (ि) छैि  

• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 
२६ िररर्द एकाईको गठि र िररर्द सम्बन्िी कार्यको शिम्िेवार कियचारीको तोकेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

२७ िररर्द कािूि बिोशिि वावषयक िररर्द र्ोििा तथा िररर्द गरुुर्ोििा तोकेको ढाँचािा तर्ार गरेको 
छ/छैि? 

(क)छ        (ि) छैि       (ग) आंशिक िार गरेको     (घ) बिाउि िपिे  

• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 
२८ आधथयक वषयको बिेटले िािाम्िे गरी र्दावर्त्व धसियिा गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• छैि भिे आधथयक वषयको भकु्तािी दर्दि बाँकीको वववरण वा भकु्तािी दर्दि बाँकी ववलिरु परीक्षण 

गर्दाय रे्दशिएको व्र्िोरा ......................................... 
२९ ववपर्द व्र्वस्थापि सधिधत, वडास्तरीर् ववपर्द व्र्वस्थापि सधिधतिरु गठि गरेको र सो सधिधतिरु 

विर्ािील रिेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• छ/आंशिक छ भिे सो पवुि गिे गठिको धिणयर् र बैठक बसेको िाइन्र्टु परीक्षणबाट रे्दशिएको 

व्र्िोरा ......................................... 
३० ववपर्द व्र्वस्थापि गियिा प्रर्ोग ििुे वारुणर्न्र, एम्बलेुन्स र उपकरण उशचत िियत सम्भार गरी चाल ु

िालतिा रािेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा .........................................  

३१ वषयिा कशम्तिा एक पटक शिन्सी सािाि तथा सम्पधतको धिरीक्षण गराई प्रधतवरे्दि तर्ार गरेको 
छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

३२ आफ्िो स्वाधित्विा रिेको घर, िग्गा  तथा पती ऐलािी र सावयिधिक िग्गा एवं पुिँीगत सम्पशत्तको 
िाधि िोक्सािी िििुे गरी अध्र्ावधिक लागत रािी संरक्षणको व्र्वस्था गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

३३ ववधिर्ोिि, रािस्व, िरौटी, शिन्सी र अन्र् आम्र्दािी िचयको लेिा ििालेिा परीक्षकको कार्ायलर्बाट 
स्वीकृत ढाँचािा रािेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 
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३४ आधथयक कारोवारको आन्तररक लेिापरीक्षण गिय आन्तररक लेिापरीक्षकको व्र्वस्था गरी धिर्धित 
रूपिा लेिापरीक्षण गराएको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

३५ ववधिर्ोिि, रािस्व, िरौटी र अन्र् कोषको अशन्ति लेिापरीक्षण ििालेिा परीक्षकको कार्ायलर्बाट 
गराएको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

३६ ववधिर्ोिि, रािस्व, िरौटी र अन्र् कोषको वावषयक ववत्तीर् वववरण तर्ार गरेको र तोवकएको सिर्धभर 
को.ले.धि.का. र अन्र् सम्बशन्ित धिकार्िा पठाएको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

३७ अशन्ति लेिापरीक्षण प्रधतवरे्दििा औलं्र्ाईएको बेरुिकुा सम्बन्ििा पैधतस दर्दिधभर कार्ायलर्को िवाफ 
पेि गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

३८ आन्तररक तथा अशन्ति लेिापरीक्षणबाट कार्ि भएको बेरुिकुो लगत राख्न ेतथा लगत अध्र्ावधिक 
गिे व्र्वस्था गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक िार गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

३९ लेिापरीक्षणबाट िाधििोक्सािी वा वििाधििा भएको भधि लगत कार्ि भएको बेरुिकुो सम्बन्ििा 
सम्बशन्ितबाट काििु बिोशिि सिर्िा ि ैअसलु गरी फछर्ौट गरेको छ/छैि? 

(क)छ            (ि) छैि        (ग) आंशिक गरेको     (घ) लागू िििु े

• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 
 ४० कोष किी, िरौटी र करकिी गरेको रकि सिर्िै बैंक र्दाशिला गरेको छ/छैि? 

(क)छ                    (ि) छैि (ग) आंशिक गरेको 
• अवस्था पवुि गिे संधछप्त व्र्िोरा ......................................... 

 


