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प्रस्तावनााः  

यस गंगादेव गाउँपालिकाबाट सम्पादन गरिने कायय लितब्ययी, प्रभावकािी, लनयलितता ि काययदक्षतापूर्य 
ढंगबाट सम्पादन गनय, ववत्तीय प्रलतवेदन प्रर्ािीिाई ववश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बिोजिि 
काययसम्पादन गनय आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी तयाि गिी कायायन्वयन गननयपने भएको ि आन्तरिक 
लनयन्रर् प्रर्ािी तयाि गदाय गाउँपालिकाको कािको प्रकृलत अननरुप लनयन्रर्को वाताविर्, िोजिि 
क्षेरको पविचान,लनयन्रर्का गलतववलि, सूचनाको आदान प्रदान, अननगिन तथा िूलयांकनिस्ता लबषयिाई 
सिेट्नन पने भएकोिे स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७८ एवि ् स्थानीय तिको 
आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी तिनयिा ददग्दर्यन,२०७८ बिोजिि यो लनदेजर्का तिनयिा गरिएको छ। 

१.१ संजक्षप्त नाि ि प्रािम्भ  

 

गंगादेव गाउँपालिका  ,िोलपा  

स्थालनय िािपर 

 

िण्डाः ५              संखयााः 20     लिलताः २०७८।१2।11 

 

भाग -२  

गंगादेव गाउँपालिका 

गंगादेव गाउँपालिकाको आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी लनदेजर्का,२०७८ 
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(क) यस लनदेजर्काको नाि “गंगादेव गाउँपालिकाको आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी लनदेजर्का, २०७८” 

ििेको छ।  

(ि) यो लनदेजर्का गंगादेव गाउँपालिकाको काययपालिकाबाट स्वीकृत भए अननसाि २०७८/12/11 

गतेदेजि िागू िननेछ।  

१.२ परिभाषा ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस लनदेजर्कािा  
(क) “अलिकाि प्राप्त अलिकािी” भन्नािे नगिपालिका वा गाउँपालिकािा िागू िनने प्रचलित ऐन लनयिाविी 

बिोजिि कन नै कायय गनय अलिकािप्राप्त अलिकािी सम्झनन पछय।  
(ि) “अध्यक्ष/प्रिनि” भन्नािे गाँउपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झनन पछय ।  

(ग) “अजन्ति िेिापिीक्षर्” भन्नािे नेपािको संवविानको िािा २४१, िेिापिीक्षर् ऐन २०७५ को 
दफा ३ ि स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ७७ बिोजिि ििािेिापिीक्षकको 
कायायियबाट िनने िेिापिीक्षर् सम्झनन पदयछ।  

(घ) “आन्तरिक लनयन्रर्” भन्नािे लनकायिे आफ्नो उदे्दश्य प्राप्तीको िालग काययसञ्चािनिा िनन े
िोजिििरुको पविचान ि लतनको सम्वोन्िन गने काययिाई सम्झनन पदयछ।  
(ङ) “आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी” भन्नािे आन्तरिक लनयन्रर् काययिाई ब्यवजस्थत गनय लनिायर् गरिएको 

प्रर्ािीिाई सम्झनन पदयछ।  

(च) “आन्तरिक िेिापिीक्षर्” भन्नािे गाउँपालिका वा नगिपालिकाको तोवकएको आन्तरिक िेिापिीक्षर् 
र्ािा वा उक्त र्ािाका कियचािीबाट िनने िेिा तथा अन्य कािोवाि ि सो संग सम्वजन्ित कागिात 
एवं प्रवियाको िांच, पिीक्षर्, ववश्लषेर्को कायय सम्झनन पदयछ।  

(छ) “एक ति िालथको अलिकािी” भन्नािे वडा सजचव वा र्ािा/ििार्ािा/ववभागीय प्रिनिको िकिा 
प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत, प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको िकिा गाउँपालिका/नगिपालिकाको 
अध्यक्ष/प्रिनि ि गाउँपालिका/नगिपालिकाको अध्यक्ष/प्रिनिको िकिा गाउँकाययपालिका सम्झनन पछय 
।  

(ि) “ऐन भन्नािे नगिपालिका वा गाउँपालिकािा िागू भएको प्रचलित ऐन सम्झनन पछय।  

(झ) “काययपालिका” भन्नािे गाउँ काययपालिका वा नगि काययपालिका सम्झनन पछय।  

(ञ) “कायायिय” भन्नािे गाउँपालिका वा नगिपालिकाको काययपालिकाको कायायिय सम्झनन पछय।  

(ट) “कायायिय प्रिनि” भन्नािे गाँउपालिकाको प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको रुपिा काि गने 

प्रर्ासकीय प्रिनि वा सो काि गनय तोवकएको पदालिकािी वा ब्यजक्त सम्झनन पदयछ ।  
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(ठ) “कोष” भन्नािे गाँउपालिकाको स्थानीय सजञ्चत कोष सम्झनन पछय ि सो र्ब्दिे कानून 

बिोजिि स्थापना भएका अन्य स्थानीय कोषिाई सिेत िनाउँछ।  

(ड) “कोष तथा िेिा लनयन्रक कायायिय” भन्नािे ििािेिा लनयन्रक कायायिय अन्तगयतको जिलिाजस्थत 
कोष तथा िेिा लनयन्रक कायायिय सम्झनन पछय।  

(ढ) “जिम्िेवाि व्यजक्त” भन्नािे स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ बिोजिि कायय सञ्चािन गने, 

जिम्िा लिने, िचय गने, िेिा िाख्न,े प्रलतवेदन गने, आन्तरिक वा अजन्ति िेिापिीक्षर् गिाई बेरुिन 
फछयौट गने गिाउन,े सिकािी नगदी जिन्सी असनि उपि गने गिाउने तथा दाजििा गने वा गिाउने 
कतयव्य भएको ब्यजक्त सम्झनन पछय।  
(र्) “िोजिि” भन्नािे लनकायको उदे्दश्य प्राप्तीिाई वािा पनयायउन सक्ने कन नै वियाकिाप वा घटना 
िननसक्न ेसंम्भावनािाई बनझाउँदछ।  

(त) “प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत” भन्नािे स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ 
विोजििको प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत सम्झनन पछय ।  

(थ) “िन्रािय” भन्नािे नपेाि सिकािको सङ्घीय िालििा तथा सािान्य प्रर्ासन िन्रािय सम्झनन 
पदयछ।  
(द) “ववभागीय प्रिनि” भन्नािे गाँउपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झनन पछय ।  

(ि) “ववत्तीय उत्तिदावयत्व” भन्नािे ववत्त सम्वन्िी प्रलतफििा सनिाि गनय, ववत्तीय अननर्ासन, पािदजर्यता 
तथा िवाफदेविता कायि गनय बिन गननय पने जिम्िेवािी, िवाफदेविता तथा सोबाट प्राप्त िनने 
प्रलतफिप्रलतको उत्तिदावयत्व तथा परिपािना सम्झनन पछय।  

(न) “ववत्तीय ववविर्” भन्नािे स्थानीय तिको िालग स्वीकृत भएको कन नै लनजित अवलििा भएको आलथयक 
कािोवािको सिविगत जस्थलत दर्ायउने उदे्दश्यिे र्ीषयक सिेत िनलने गिी तयाि गरिएको ववविर् 
सम्झननपछय ि सो र्ब्दिे कािोवािको जस्थलत दर्ायउने गिी र्ीषयकका आिाििा वनाइएको बिेट अननिान, 

लनकार्ा, िचय,आम्दानी, दाजििा ि बाँकी िकि सिेत िनिाइएको प्राप्ती ि भ नक्तानी ववविर् ि सोसँग 
सम्वजन्ित िेिा, वटप्पर्ी ि िनिासा सिेतिाई िनाउँछ।  

(प) “वेरुिन" भन्नािे प्रचलित कानून बिोजिि पनयायउनन पने िीत नपनयायई कािोवाि गिेको वा िाख्नन पने 
िेिा निािेको तथा अलनयलित वा वेिननालसब तरिकािे आलथयक कािोवाि गिेको भनी िेिापिीक्षर् गदाय 
औलयाइएको वा ठियायइको कािोवाि सम्झनन पदयछ।  
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(फ) “संपिीक्षर्” भन्नािे आन्तरिक वा अजन्ति िेिापिीक्षर् प्रलतवेदनिा औलंयाइएको बेरुिनको सम्बन्ििा 
पेर् िनन आएका स्पिीकिर् वा प्रलतविया साथ संिग्न प्रिार् तथा कागिातको आिाििा गरिने फछ्यौट 
सम्वन्िी काययिाई सम्झनन पछय। 

१.३ आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािीको उद्धशे्य :-  
गंगादेव गाउँ पालिकािे देिायको उद्धेश्य प्रालप्तको िालग आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािीको तिनयिा गिेको 
छ, 

 कायय सञ्चािनिाई व्यवजस्थत, लसिलसिाबद्ध ि लनयलित गननय,  
 स्रोत सािन तथा सम्पजत्तको उपयोगिा लनयलितता,  

 लितव्यवयता, काययदक्षता ि प्रभावकारिता लयाउनन, प्रचलित ऐन,  

 लनयि िगायतका कानूनी ब्यवस्था तथा काययववलिको परिपािना गिाउनन,  
 स्रोत सािन तथा सम्पजत्तको अपब्यय, दनरुपयोग ि िानी नोक्सानी िननबाट िोक्नन, 

 ववत्तीय ववविर्को ववश्वसनीयता,  

 गनर्स्तरियता ि प्रभावकारिता अलभववृद्ध गननय,  
 ववत्तीय जिम्िेवािी तथा अननर्ासन कायि गिी ववत्तीय पािदजर्यता ि िवाफदेिी प्रवद्धयन गननय 

१.४ आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी कायायन्वयनका आिािाः  

गंगादेव गाउँपालिकािे आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािीको तिनयिा गदाय देिायका नीलतगत एवि ्कानूनी 
व्यवस्थािरुिाई आिािको रुपिा लिएको छ,  

(क) नेपािको संवविान  

(ि) स्थानीय सिकाि संचािन ऐन,२०७४  
(ग) गंगादेव गाउँपालिकाको आलथयक काययववलि तथा ववत्तीय उत्तिदावयत्व ऐन ि आलथयक काययववलि 
तथा ववत्तीय उत्तिदावयत्व लनयिाविी  

(घ) सावयिलनक िरिद ऐन,२०६३ ि पालिकाको सावयिलनक िरिद लनयिाविी  

(ङ) सूचनाको िक सम्बन्िी ऐन,२०६४ ि सूचनाको िक सम्बन्िी लनयिाविी,२०६५  
(च) िेिापिीक्षर् ऐन,२०७५ 

 (छ) कियचािी सिायोिन ऐन,२०७५ 

 (ि) भ्रिाचाि लनवािर् ऐन,२०५९  
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(झ) संघ प्रदेर् ि स्थानीय ति सिन्वय तथा अन्तिसम्बन्ि ऐन,२०७७ एवि ्संघ प्रदेर् ि स्थानीय 
ति सिन्वय तथा अन्तिसम्बन्ि लनयिाविी,२०७७  

(ञ) ििािेिा पिीक्षकद्वािा स्वीकृत फािाििरु (ि.िे.प. फािाििरु)  

(ट) सिकािी कािोवाि लनदेजर्का, २०७६ 

(ठ) एकीकृत अलथयक संकेत तथा बगीकिर् ि व्याखया,२०७४ (दोश्रो परििाियन सवित)  

(ड) स्थानीय तिको वावषयक योिना तथा बिेट तिनयिा ददग्दर्यन, २०७५  
(ढ) स्थानीय तििा बिेट तिनयिा, कायायन्वयन, आलथयक ब्यवस्थापन तथा सम्पजत्त िस्तान्तिर् सम्बन्िी 
लनदेजर्का २०७३ 

(र्) स्थालनय तिको िेिा परिक्षर् िागयदर्यन २०७४ 

(द) गाउँपालिका (काययसम्पादन) लनयिाविी, २०७४  

(ि) स्थानीय सजञ्चत कोष ब्यवस्थापन प्रर्ािी (सनर) 

(न) आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी सम्बन्िी अन्य लनकायका प्रचलित िाविय एवि ्अन्तिाविय अभ्यासिरु 

१.५ आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािीका क्षरे :  

यस पालिकाको आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािीिा देिायको ववषय क्षेरिरु सिेवटएको छ  

(क) संगठनात्िक संिचना, िनर्जक्त व्यवस्थापन तथा नैलतक आचिर् लनयन्रर्  
(ि) सनर्ासन, सेवा प्रवाि ि प्रर्ासलनक काययको लनयन्रर्  

(ग) सूचना तथा संञ्चाि, अलभिेिीकिर् ि प्रलतवेदन सम्वन्िी लनयन्रर्  
(घ) सूचना तथा संञ्चाि, अलभिेिीकिर् ि प्रलतवेदन सम्वन्िी लनयन्रर्  

(ङ) लनिीक्षर्, सनपिीवेक्षर् ि अननगिन तथा िूलयाकंन  

(च) िािश्व तथा प्राप्त िनननपने विसावको लनयन्रर्  
(छ) बिेट तथा काययिि तिनयिा, स्वीकृलत, लनकार्ा ि िकिान्ति लनयन्रर् 

(ि) बिेट िचय तथा पेश्कीको लनयन्रर्  

(झ) बैक िाता संञ्चािन, विसाव लभडान, भ नक्तानी लनयन्रर्  
(ञ) अननदान प्राप्ती तथा उपयोग सम्वन्िी लनयन्रर्  

(ट) प्रर्ासलनक िचय, तिव तथा सनवविा ि सवािी सािन तथा उपकिर्को उपयोग 
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(ठ) िरिद काययको लनयन्रर् िािसािान िरिद, लनिायर् कायय तथा सेवा िरिद  

(ड) प्रलतवद्धता िचय तथा भ नक्तानी ददन बांकी विसाव सम्वन्िी लनयन्रर्  
(ढ) आकजस्िक तथा दैवी प्रकोपको अवस्थाको िचय लनयन्रर्  

(र्) सम्पजत्त, तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्वन्िी लनयन्रर्  

(त) ििौटी कािोवाि तथा कोष सञ्चािनको लनयन्रर्  

(थ) िेिाकंन तथा िेिा सफ्टवेयिको सञ्चािन ि ववत्तीय प्रलतवेदन सम्वन्िी लनयन्रर्  

(द) िनसिभालगता ि सावयिलनक िवाफदेविता  
(ि) िेिापिीक्षर् तथा बेरुिन फछ्यौट सम्वन्िी लनयन्रर्  

२. संगठनात्िक संिचना, िनर्जक्त व्यवस्थापन एवि ्नैलतकता ि आचािसंविता  

२.१ संगठनात्िक संिचना  
१. सङ्गठनात्िक संिचना लनिायर् गदाय देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे।  

 सङ्गठनात्िक संिचना लनिायर् गदाय गाउँ/नगिपालिकाको उदे्दश्य परिपूलतय िनने गिी लनिायर् गरिने 
छ।  

 सङ्गठनात्िक संिचना तयाि गदाय काययबोझ ि आयको ववश्लषेर् नगिी बोजझिो संिचना तयाि 
िनन सक्ने 

 व्यजक्तगत स्वाथय ि सम्वन्िको आिाििा सङ्गठन संिचना तयाि िनन सक्ने  

 सङ्गठनको उदे्दश्य पूलतयको िालग आवश्यक पूर्य संिचना तयाि निनन सक्न े

 

२. सङ्गठनात्िक संिचना लनिायर् गदाय िनखय रुपिा देिायका िोजिििरु ििन सक्नछेन ् 

 गाउँ/नगिपालिकाको सङ्गठन संिचना तथा दिवन्दीको अध्ययन गदाय आफ्नो काययबोझ ि िािस्व 
क्षिता सिेतिाई ववश्लषेर् गिी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षर् गरिनेछ।  

 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षर् प्रलतवेदन सभाबाट स्वीकृत नगिी कायायन्वयन िनन सक्ने ३. 
सङ्गठनात्िक संिचना लनिायर् गदाय देिायका प्रकृया अपनाइने छ। 

 प्रर्ासलनक िचयको सीिा पािना िनने गिी संगठन संिचना स्वीकृत गरिनेछ।  

 सङगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षर् गिाउँदा ववषयगत र्ािा ि वडा कायायिय सवितको पूर्य 
सङ्गठन संिचना सिभालगतािूिक ववलिबाट तयाि गरिनेछ।  
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 सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षर् गदाय सङ्घीय ि प्रदेर् कानून तथा िापदण्डको पािना गरिनेछ। 
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षर् प्रलतवेदन सभाबाट अलनवायय रुपिा स्वीकृत गिाइनेछ। 

४. सङ्गठनात्िक संिचना लनिायर्को िनखय जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि काययपालिकाको 
िननेछ।  
५. स्वीकृत सङ्गठन संिचना सावयिलनक गिी िन्रािय ि प्रदेर् िनखयिन्री तथा िजन्रपरिषद्को 

कायायियिा पठाइने छ।  
६. जिलिा सिन्वय सलिलत तथा स्थानीय तिको सनर्ासन सलिलतबाट सङ्गठनात्िक संिचना 

लनिायर् काययको अननगिन गिाइनेछ।  

२.२ िनर्जक्त व्यवस्थापन  
१. सङ्गठनात्िक संिचना लनिायर् गदाय देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे।  

• स्वीकृत दिवन्दीको रिक्त पदिा परिपूलतय गरिनेछ। 

 कियचािीको योग्यता, क्षिता ि रुचीको आिाििा पदस्थापन गरिनेछ।  

 प्रचलित कानून ववपरित कियचािी काििा िाजिन ेछैन।  

 काययसम्पादनिा आिारित भई प्रोत्सािन, पनिस्काि तथा दण्डको ब्यवस्था िागू गरिनेछ। 

२. िनर्जक्त व्यवस्थापन गदाय देिायका िोजिििरु िनन सक्नछे 

 िनर्जक्त व्यवस्थापन योिना तयाि नगरिने  

 प्रदेर् िोकसेवा आयोगिा रिक्त पद िाग नगने ।  

 दिबन्दी नभएको स्थानिा कानूनिा व्यवस्था भएभन्दा बढी अवलिको कियचािी काििा िाख्न े 

 कियचािीको योग्यता, क्षिता ि रुजचबािे िानकािी निािी पदस्थापन गरिने । 

 सम्पकय  सम्बन्ि ि आस्थाको आिाििा कियचािीको पदस्थापना िनने।  

३. िनर्जक्त व्यवस्थापन तथा पदपूलतय गदाय देिायका प्रकृयािरु अपनाउनन पनेछ। 

 िनर्जक्त व्यवस्थापन योिना तयाि गरिनेछ ।  

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको पद रिक्त भए तत्कािै सङ्घीय िालििा तथा सािान्य प्रर्ासन 
िन्राियिा अननिोि गरिनेछ।  

 प्रदेर् िोकसेवा आयोगिा पदपूलतयको िालग सियिै अननिोि गिी पठाइनेछ।  
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 कियचािीिरुको पदस्थापन गदाय रै्जक्षक योग्यता, तालिि, अननभव आददिाई दृविगत गिी उपयनक्त 
व्यजक्त उपयनक्त स्थानिा पदस्थापन गरिनेछ।  

 कियचािी लनयनजक्त वा पदस्थापन गदाय अलनवायय रुपिा कायय ववविर् ददने व्यवस्था गरिनेछ । 
स्वीकृत दिबन्दीको पदिा िार कानूनिा भएको ब्यवस्था बिोजिि सिय तोकी कियचािीिाई 
काििा िटाइनेछ।  

४. पदपूलतय तथा िनर्जक्त व्यवस्थापन गने प्रिनि दावयत्व प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि 
काययपालिकाको िननेछ । यस सम्बन्िी प्रिनि वियाकिापकािरु ि ववविर् अद्यावलिक 

गिी वेवसाइटिा िाजिनेछ।।  
५. पदपूलतय तथा िनर्जक्त व्यवस्थापन सम्बन्िी प्रिनि वियाकिापकािरुको अननगिन ि िूलयाङ्कन 
सनर्ासन सलिलतिे गनेछ। 

२.३ नैलतकता ि आचािसंविताका  

१. नैलतकता ि आचािसंविताका सम्बन्ििा देिायका नीलत अवििेवन गरिनेछ पदालिकािीको 
आचािसंविता ि कियचािीको पेर्ागत आचािसंविता तयाि गिी उलिङ्घनको अवस्थािा कानून बिोजिि 
कािवािी गरिनेछ।  

२. नैलतकता ि आचािसंविता पािनाका सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्नेछन ्

 स्थानीय तिका पदालिकािी ि कियचािीिरुको आचािसंविता तयाि नगरिने।  

 स्वीकृत भएको आचािसंविता िागू नगरिन े।  

 आचिर् पािनाको अननगिन गने संयन्र स्थापना नगरिने।  

 आचिर् उलिङ्घन भएता पलन कािवािी निनने। 

३. नैलतकता ि आचािसंविता पािनाका सम्बन्ििा देिायका प्रकृयािरु अपनाइनछे। 

 पदालिकािीको आचािसंविता स्वीकृत गिाई वेभसाइट िाफय त सावयिलनक गरिनेछ।  

 पदालिकािीिे आफ्नो सम्पजत्त ववविर् सावयिलनक गननयपनेछ।  

 आचािसंविता परिपािनाको अवस्था िूलयाङ्कनका सूचकिरु सिेत तयाि गरिनेछ ।  

 पदालिकािी ि िनर्जक्तिाई आचािसंविता पािना गने प्रलतवद्धता परिा िस्ताक्षि गने गिाउने 
ि सोको अलभिेि िाख्न ेब्यबस्था सिेत लििाइनेछ।  

 लनिी स्वाथय गाँलसएको ववषयसँग सम्बजन्ित लनर्ययिा सिभागी निनने व्यवस्था लििाइनेछ।  
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 आचिर्िरु उलिङ्घन गिे, नगिेको सम्वन्ििा िाँचबनझ तथा अननगिन गनय सनर्ासन सलिलतिे 
अननगिन गने व्यवस्था लििाइनेछ।  

 आचिर् उलिङ्घन सम्वन्िी गननासा वा उिनिीिरु उिनिी पेटीका/अन्य ववद्यनतीय िाध्यिबाट 
िानकािी प्राप्त गिी सूचना वा पषृ्ठपोषर् गने ब्यवस्था लििाइनेछ।  

 आचािसंविता उलिंघन सम्वन्िी अलभिेि िािी प्रचलित कानून बिोजिि कािवािी गने गिाउने 
ब्यवस्था गरिनेछ।  

 तेस्रो पक्ष वा सावयिलनक सनननवाइ िाफय त आचािसंविताको वावषयक अननगिन गने व्यवस्था 
लििाइनेछ।  

४. स्वीकृत आचािसंविता तथा तेस्रो पक्षबाट भएको अननगिनको प्रलतवेदन वेबसाइटिा िाजिनेछ।  

५. सनर्ासन सलिलतिे आचािसंविता कायायन्वयन सम्बन्ििा आवश्यक अननगिन गिी लनदेर्न ददनेछ। 

३. सेवा प्रवाि ि प्रर्ासलनक लनर्यय प्रकया  
३.१ सेवा प्रवाि  

१. सेवा प्रवाि सम्बन्िी व्यवस्था लििाउन देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

• सनर्ासनका लनजम्त प्रभावकािी सेवा प्रवािको व्यवस्था लििाइने छ।  
२. सेवा प्रवाि प्रभावकािी बनाउन ेसंदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 आवश्यक सूचना सवितको अद्यावलिक नागरिक बडापर सवैिे देख्न ेस्थानिा निाजिने।  

 कदठनाई भोगेका िास वगयका िनताको घिदैिोिा सेवा प्रवािको व्यवस्था नगरिने ।  

 घनम्ती सेवा सनगि ि सिि ठाउँिा िार गरिन सक्ने  

 सावयिलनक उत्तिदावयत्व अलभववृद्ध सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था नगरिने  

 सेवाको सिय तथा िागत बढी िाग्ने वढिासनस्ती, अननजचत िेनदेन िनन सक्ने  

३. सेवा प्रवाि प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्वन गरिन ेछ। 

 नागरिक बडापर काययपालिकाको कायायिय, वडा कायायिय ि ववषयगत कायायियको परिसि 
लभर सवैिे देख्न ेउपयनक्त स्थानिा िाख्न ेब्यवस्था लििाइनेछ।  

 सम्भव भएसम्ि लडजिटि नागरिक बडापरको व्यवस्था गरिनेछ। नागरिक बडापरिा क्षलतपूलतय 
सम्वन्िी ब्यवस्था सिेत र्नरुवात गरिनेछ।  

 सवै प्रलत जर्ि व्यविाि गरिनेछ।  
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 सेवाग्रािी प्रलत ियायददत ि सिान व्यविाि गरिनेछ।  

 सेवाग्रािीिाई भेदभाव नगिी सेवा प्रदान गरिनेछ।  

 सेवा प्रवािको िापदण्ड ि काययववलि तयाि गिी पािदजर्यता कायि गरिनेछ ।  

 घनम्ती सेवा सञ्चािन सम्बन्िी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।  

 कायायियबाट टाढा ििेका सिनदाय वा िनता, सेवा प्राप्त गनय कदठनाई भोलगििेका सेवाग्रािी, 
वपछलडएका क्षेरको वगयका सेवाग्रािीिाई ववर्ेष ध्यान ददइनेछ।  

 घनम्ती सेवा वा सूचना प्रववलिको प्रयोगबाट सेवाप्रवाििा सिि ि सिि पिनँचको व्यवस्था 
गरिनेछ।  

 सावयिलनक सम्पजत्तको संिक्षर् ि सम्वद्धयनिा िोड ददइनेछ।  

 सािाजिक पिीक्षर्, सावयिलनक पिीक्षर्, सावयिलनक सनननवाई िस्ता सािाजिक उत्तिदावयत्व 
सम्वन्िी औिाि अविम्वन गननयपने गिी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।  

 सािाजिक पिीक्षर् तथा सावयिलनक पिीक्षर्को आवलिक रुपिा अननगिन गने व्यवस्था 
लििाइनेछ। स्रोत सािनको उपिब्िता ि कायय प्रकृलत सनिाउँदो ववद्यनतीय सूचना प्रववलिको 
ववकास गिी प्रयोग गरिनेछ।  

 सेवा प्रवािकोिालग सङ्घीय वा प्रदेर् िन्रािायबाट ववकास गिेको उपयनक्त प्रववलि भए प्रयोगिा 
लयाइनेछ।  

 प्रववलिको िाध्यिबाट सेवा प्रवाि सम्वन्िी तथ्याङ्क ि अलभिेि िाजिनेछ ।  

४. सेवा प्रवाििाई प्रभावकािी बनाउने प्रिनि दावयत्व काययपालिकाको लनदेर्निा प्रिनि प्रर्ासकीय 
अलिकृतको िननेछ।  

   ५. सेवा प्रवाि सम्बन्िी िापदण्ड नीलत सूचना िािपर ि अन्य काि कािबािी वेबसाइटिा िािी 
सावयिलनक गरिनेछ।  

    ६. सनर्ासन सलिलतिे सेवा प्रवाि सम्बन्ििा आवश्यक अननगिन गिी लनदेर्न ददनेछ ।  

३.२ प्रर्ासलनक लनर्यय प्रविया  

१. प्रर्ासलनक लनर्यय प्रविया प्रभावकािी बनाउन देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे।  

सावयिलनक सेवा प्रवाििाई लछटो छरितो, पािदर्ी, उत्तिदायी ि सूचना प्रववलििैरी बनाइनेछ। 

२. प्रर्ासलनक लनर्यय प्रविया संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 लनर्ययको काययववलि, सिय ि आिाि स्पि निनिाई स्वेच्छाचािी विसाविे लनर्यय गरिने।  
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 लनर्ययको आिाि तयाि नगिी अलनयलितता ि सिकािी िानी नोक्सानी िनने गिी लनर्यय गने ।  

 काययिरुिाई प्राथलिकताको आिाििा वगीकिर् नगरिने।  

 पदालिकािी ि कियचािीिे आफैिे गनय सक्ने काि नगिी जिम्िेवािी पन्छाउने तथा प्रर्ासलनक 
लनर्ययका ति बढी िनने। 

३. प्रर्ासलनक लनर्यय प्रविया प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्वन गरिन ेछ। 

 लनर्यय गदाय प्रचलित कानून बिोजििका लनजित काययववलि अपनाइनेछ।  

 कानूनिा तोवकए बिोजिि लनजित सियावलिलभर लनर्यय गने गिाइनेछ। 

 लनर्यय गदाय प्रचलित कानून बिोजििको आिाि वा अन्य आिाि, पनियाई तथा कािर् स्पि 
ििाउने ब्यवस्था िाग गरिनेछ। 

 अध्यक्ष प्रिनि ि प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे लनर्ययको उपयनक्ततावािे लनगिानी ि गने 
सनपरिवेक्षर् गरिनेछ।  

 कािको िित्व अननसाि वगीकिर् गिी कायय फछ्यौट गने सियावलि तोक्ने ि तोवकएको सिय 
लभर कायय फछ्यौट गनय िापदण्ड बनाई कायायन्वन गिलनछ।  

 कायय फछ्यौट गने सिय देिाय बिोजिि गने गिाइनेछ ।  

 

 

प्रत्येक कियचािीको जिम्िेवािी ि काययसम्पादन िापन गिी िूलयाङ्कन गने पद्धलतको ववकास गरिनेछ।  

 लनर्ययकतायिे लनर्यय कानूनिा तोवकएको र्तय तथा लनिायरित अवलिलभर ििी गिे नगिेको अननगिन 
ि िूलयाङ्कन गरिनेछ। 

  कानूनी िवटिता वा दद्ववविा भएको ववषय बािेक िालथलिो पदालिकािी वा अलिकािी सिक्ष 
लनर्ययको िालग पेर् गनय नपने ब्यवस्था लििाइनेछ। 

४. प्रर्ासलनक लनर्यय प्रकृयािाई प्रभावकािी बनाउने िनखय जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको 

िननेछ। 
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5. प्रर्ासलनक लनर्यय प्रकृयािाई प्रभावकािी बनाउने काययको अननगिन काययपालिकाको िननेछ । 

४. सूचना तथा सञ्चाि, अलभिेिाङ्कन ि प्रलतवेदन  
४.१ सूचना तथा सञ्चाि  

१. सूचना तथा सञ्चाि प्रर्ािीको उपयोग संदभयिा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे 

कायायियको काययसम्पादनिा प्रभावकारित एवि ् पािदजर्यता लयाउन सूचना तथा सञ्चाि प्रर्ािीको 
उपयोगिा िोड ददइने छ।  
2. सूचना तथा सञ्चाि प्रर्ािीको उपयोग संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 व्यवजस्थत सूचना प्रर्ािीको अभाविा सम्बजन्ित पक्षिरूिाई सियिा उजचत िानकािी उपिब्ि 
गिाउन नसवकने।  

 ववश्वसनीय सूचनाको अभाविा काि कािवािीिा प्रभावकारिता लयाउन नसवकन ेिित्वपूर्य नीलत, 

लनदेर्नवािे िानकािी निनन सक्ने।  

 ववद्यनतीय सञ्चाि िाध्यि (वेबसाइट) बाट सूचना प्रवाि नगरिने। 

  सावयिलनक िित्वका लनर्यय तथा प्रलतवेदन सवयसािािर्का िालग सावयिलनक निनन सक्ने।  

 तथ्यिा आिारित नभएका ि अपूर्य सूचना प्रवाि िनन सक्ने। 

 लनर्यय तथा सूचना सावयिलनक गदाय ववद्यनतीय िाध्यि प्रयोग नगरिने।  

3. सूचना तथा सञ्चाि प्रर्ािीको उपयोगिाई प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्वन 
गरिने छ।  

 प्रववलििा आिारित सूचना प्रर्ािीिाई कायायियलभर तथा िातितको वडा कायायिय वा 
एकाइिरुिा सिेत लनयलित रुपिा िागू गरिनेछ । 

 िित्वपूर्य नीलत, परिपर, लनदेर्न, आदेर्िरु कायायियिा तथा िातितका वडा ि इकाइिाई 
िानकािी गिाउनन पदाय ववद्यनतीय सञ्चाि िाध्यिबाट प्रवाि गरिनेछ।  

 कायायियबाट िातितसँग सूचना तथा सञ्चाि गदाय तथा िातितका वडा ि इकाइबाट कन नै 
प्रलतवेदन प्राप्त गदाय वा पराचाि गदाय ववद्यनतीय सञ्चाि िाध्यि प्रयोग गरिनेछ। 

 सावयिलनक सूचना प्रवाि गदाय ववद्यनतीय सञ्चाि पोटयि (वेबसाइट) िा िाख्न े ब्यवस्था 
लििाइनेछ।  

 सूचना ि तथ्याड्क कम्प्यूटििा व्यवजस्थत गरिनेछ।  

 सूचना प्रववलिको िाध्यिबाट सेवा प्रवािको पषृ्ठपोषर् ि गननासो व्यवस्थापन गरिनेछ।  
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 आफ्नो वेबपेि लनिायर् गिी नागरिक बडापर, कायय सञ्चािन काययववलि, सेवा प्रवािसँग 
सम्बजन्ित सूचनािरु िाजिनेछ।  

 सूचना, परिपर, आदेर्, तथ्याङ्क आद ज वेबसाइटिा िाखदा अलिकाि प्राप्त अलिकािीबाट 
प्रिाजर्त गिाई िाजिनेछ।  

 सूचना प्रववलिको सञ्चािनको िालग उपयनक्त िनर्जक्तको व्यवस्था गरिनेछ ।  

 सूचना प्रववलि सम्बन्िी िनचेतना बढाउन प्रचाि प्रसाि एवि ्अन्तिविया गरिनेछ ।  

 ववद्यनतीय सञ्चाि िाध्यि (इिेि, फ्याक्स आदद) िाफय त प्राप्त िानकािी एवि ् सूचनाको 
आिाििा पलन कािबािी अजघ बढाउने व्यवस्था लििाइनेछ।  

४. सावयिलनक िानकािी गिाउन सूचना अलिकृत ि प्रवक्ता तोकी जिम्िेवािी ददइनछे। 

५. प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे सो काययको अननगिन गनेछ।  
४.२ अलभिेिाङ्कन (डकन िेण्टेर्न) व्यवस्था  

१. अलभिेिाङ्कन (डकन िेण्टेर्न) व्यवस्था संदभयिा देिायका नीलत अविम्बन गरिनेछ। 

 कायायियको िित्वपूर्य नीलत, प्रलतवेदन, लनर्यय सम्बन्िी कागिातको अलभिेिीकिर् व्यवजस्थत 
गरिनेछ।  

 कायायियिे पदालिकािी तथा कियचािीको बैयजक्तक ववविर् तथा अलभिेििरु सनिजक्षत िाख्न े
ब्यवस्था गरिनेछ।  

२. अलभिेिाङ्कन (डकन िेण्टेर्न) व्यवस्था संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न े

देजिन्छ। 

 िित्वपूर्य ववषय ि कागिातिरु अलभिेिीकिर् गनय उजचत ब्यवस्था नगरिन े।  

 अलभिेिीकिर् अस्पि,अपूर्य, अप्रिाजर्त ि अववश्वसनीय िनन सक्ने।  

 बैयजक्तक ववविर् तथा अलभिेििरु व्यवजस्थत निनन।े  

 अलभिेि नििेको वा िोिेको सियिा नपाइएका कािर् लनर्यय प्रवियािा सिस्या एवि ्वढिाइ 
िनने। प्रोफाइििा तयाि निनने।  

३. अलभिेिाङ्कन (डकन िेण्टेर्न) व्यवस्था प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्वन गरिन ेछ। 

 िित्वपूर्य नीलत, बैठकको लनर्यय, परिपर, वावषयक काययिि, वावषयक प्रलतवेदन, सम्झौता, लनदेजर्का, 
िागयदर्यन, योिना तथा काययिि, अध्ययन प्रलतवेदन िस्ता कागिात कानून बिोजिि सनिजक्षत 
िाख्न अलभिेिाङ्कनको आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।  
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 अलभिेिाङ्कन गने कियचािी तथा लनिको जिम्िेवािी तोवकनेछ।  

 कायायिय तथा वडा कायायियको अलभिेि एकीकिर् गनय एकीकृत ब्यवस्थापन सूचना प्रर्ािी 
(सफ्टवेयि) ववकास गिी िातितका वडािा सिेत प्रयोग गने ब्यवस्था लििाइनेछ।  

 कायायियिे देिायका अलभिेि सनिजक्षत रुपिा िाख्न ेब्यवस्था गननयपनेछ  

o स्वदेर्ी तथा वैदेजर्क अविोकन भ्रिर्, तािीि वा गोष्ठीको ववषय, लिलत, अवलि,सिभागी 
िगायतका ववविर्।  

o प्रत्येक वषय िचय भएको ववदा ि सजञ्चत ििेको ववदाको ववविर्।  

o कियचािीको बैयजक्तक ववविर् तथा अलभिेि फाइििरु । 

o कियचािीिे पाएको दण्ड, पनिस्काि ि कािवािीको ववविर्।  

 प्रचलित कानून बिोजििको लनम्न ववविर् तथा प्रलतवेदन तोवकएको ढाँचािा तोवकएको सयि 
सीिालभर तयाि गरिनेछ।  

 वस्तनगत ववविर् (प्रोफाइि) 
 सािाजिक पिीक्षर् प्रलतवेदन िगायत कानूनिे तोकेका अन्य प्रलतवेदन  

४. अलभिेिाङ्कन (डकन िेण्टेर्न) काययको िनखय जिम्िेवािी सम्बजन्ित र्ािाका कियचािीको 

िननेछ।  

५. अलभिेिाङ्कन (डकन िेण्टेर्न) काययको अननगिन गने जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय 

अलिकृतको िननेछ।  

५. लनिीक्षर्, सनपिीवेक्षर् ि अननगिन तथा िूलयाङ्कन  
५.१ लनिीक्षर्, सनपिीवेक्षर्  

१. लनिीक्षर्, सनपिीवेक्षर् संदभयिा देिायका नीलत अविम्बन गरिनेछ।  

 आफ्नो कायायिय तथा िातितका वडा ि योिनाको लनिीक्षर् गिी त्यसको अलभिेि िाख्न े
ब्यवस्था गरिनेछ।   

 लनिीक्षर्को िििा अलनयलितता देजिएिा आवश्यक कािवािी गरिनेछ।  

 योिना ि काययििको प्रगलत सिीक्षा लनयलित रुपिा गरिनेछ। 

२. लनिीक्षर्, सनपिीवेक्षर् संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्ने देजिन्छ।   

 लनिीक्षर्को िििा गम्भीि र नटी वा अलनयलितता भए पलन उक्त ववषयको अलभिेि तथा 
प्रलतवेदन तयाि नगने ि आवश्यक कािवािी सिेत निनने।  

 िातितका सम्पूर्य योिनाको प्रगलतको सिीक्षा निनन े।  
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 प्रगलतको सिीक्षा बैठकिा सम्बजन्ित पक्षिरूको सिभालगता निनने ि प्रलतवेदन सिेत तयाि 
निनने।  

 आलथयक कृयाकिापिरूको लनयलित सनपरिवेक्षर् निनने । 

 आलथयक अलनयलितता तथा िस्यौट िनन सक्ने  

३. लनिीक्षर्, सनपिीवेक्षर्िाई प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिनेछ। 

 गाउँपालिका अध्यक्ष/प्रिनििे आफ्नो कायायिय तथा िातितका वडा ि योिनाको काि कािवािी 
सम्वन्ििा कानूनिे तोके बिोजिि आफैिे वा कन नै पदालिकािीिाई अजखतयाि सनजम्पई अलनवायय 
रुपिा लनिीक्षर् गने गिाइनेछ।  

 लनिीक्षर् गदाय प्रचलित ऐन लनयि बिोजिि कायायियको प्रर्ासलनक काि कािवािी, कियचािी 
प्रर्ासन, िेिा तथा अलभिेि, काययिि कायायन्वयन आदद वािेिा िानकािी लिइनेछ ।  

 लनिीक्षर्को िििा देजिएको सनिाि गननयपने ववषयको सम्वन्ििा सम्बजन्ितिाई िौजिक वा 
लिजित तवििे लनदेर्न ददइनेछ।  

 लनिीक्षर् प्रलतवेदन तयाि गिी अलभिेि िाख्न ेि आवश्यकता अननसाि लनदेर्न ददइनेछ ।  

 कन नै व्यजक्तबाट गम्भीि र नटी वा अलनयलितता भएको वा सम्पादन िनननपने काि कािबािी नगिेको 
पाइएिा लनम्नाननसाि गरिनेछ। 

 प्रचलित कानून बिोजिि आफैिे कािबािी गनय सवकने भए तत्कािै कािबािी गने।  

 आफैिे कािवािी गनय नलिलने भएिा अलिकाि प्राप्त अलिकािी वा लनकाय सिक्ष कािबािीको 
िालग लसफारिस साथ िेिी पठाउने।  

 िातितका योिनाको प्रगलतको सिीक्षा तोवकएको सिय लभर गरिनेछ ।  

 सिस्यािरु सिािान गनय आवश्यक लनदेर्न ददइनेछ । 

  योिनाको प्रगलत सिीक्षा प्रलतवेदन ि लनिीक्षर् प्रलतवेदन तयाि गरिनेछ ।  

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे आफै वा िातितका अलिकृत िाफय त कायायियको आलथयक प्रर्ासन 
सञ्चािनको सम्वन्ििा लनयलित रुपिा लनिीक्षर् तथा सनपरिवेक्षर् गने गिाइनेछ ।  

 लनिीक्षर् तथा सनपरिवेक्षर् गदाय िातितका कायायिय/इकाइिे आलथयक प्रर्ासन सञ्चािनिा 
कानूनको पािना गिे नगिेको िाँचवनझ गरिनेछ।  

 आलथयक अलनयलितता तथा िस्यौट भएको पाइएिा तत्काि काययवािीको प्रकृया अजघ बढाइनेछ। 

४. लनिीक्षर् ि सनपरिवेक्षर् गने िनखय जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको िननेछ।  

५. गाउँपालिका अध्यक्ष/प्रिनििे आफ्नो कायायिय तथा िातितका वडा कायायियिरुको काि 

कािबािीको अननगिन गनेछ। 

५.२ अननगिन तथा िूलयाङ्कन 
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१. अननगिन तथा िूलयाङ्कन संदभयिा देिायका नीलत अविम्बन गरिनेछ। 

 योिनाको अननगिन गनयको िालग कानून बिोजिि अननगिन तथा सनपरिवेक्षर् सलिलत गठन 
गरिनेछ। आफनो तथा िातितको वडा कायायियको आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी कायायन्वयनवािे 
अननगिन गरिनेछ । 

 बढी िागत भएका योिनाको प्रभाव िूलयाङ्कन गरिनेछ।  

२. अननगिन तथा िूलयाङ्कन संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्ने देजिन्छ 

 कानून बिोजिि अननगिन तथा सनपरिवेक्षर् सलिलत गठन नगरिने ।  

 गठन गरिएका सलिलत कृयार्ीि निनने।  

 अननगिन लनदेजर्का/काययववलि तयाि नगरिने। अननगिन कायययोिना तथा सूचकिरु तयाि 
नगरिने।  

 अननगिन लनदेजर्कािववयायज क /को कायायन्वयन निनने ।  

 आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी कायायन्वयनको प्रभावकािीतावािे लनयलित अननगिन नगरिने। 
अननगिन गदाय तोवकएको पिीक्षर् सूची प्रयोग निनन।े  

 प्रभाव िूलयाङ्कन गननय पने योिनाको िूलयाङ्कन नगरिने । 

 प्रभाव िूलयाङ्कनबाट आएका सनझाविरु कायायन्वयन निनने।  

3. लनिीक्षर्, सनपिीवेक्षर्िाई प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिनेछ। 

 योिना तथा काययििको अननगिन गिी पषृ्ठपोषर् गनयको िालग अननगिन तथा सनपरिवेक्षर् 
सलिलत गठन गरिनेछ। 

 यस्तो सलिलत गठन गदाय उपाध्यक्ष वा उप प्रिनिको संयोिकत्विा तोवकएको सदस्यिरु सिावेर् 
गरिनेछ।  

 वडास्तिीय योिना तथा काययििको अननगिनका िालग वडास्तिीय अननगिन सलिलत गठन 
गरिनेछ। अननगिन काययिाई व्यवजस्थत गनय अननगिन लनदेजर्का/काययववलि तयाि गरिनेछ ।  

 अननगिन तथा सनपरिवेक्षर् सलिलतिे सम्पादन गननयपने काययिरू लनम्नाननसाि ििेका छन ् 

o वावषयक अननगिन कायय योिना तयाि गने ।  

o  अननगिनको िालग आवश्यक सूचकिरुको ववकास गने ।  

o कानूनिे तोके बिोजिि अननगिन गिी प्रलतवेदन पेर् गने ।  

o योिनाको कायायन्वयनिा देजिएको सिस्या तथा लनिायर् काययको गनर्स्तिको िाँच गने।   

o योिना कायायन्वयनिा देजिएका सिस्या सिािानको िलग आवश्यक लनदेर्न ददने। 

o वडा अननगिन सलिलतको प्रलतवेदन प्राप्त गिी एकीकृत प्रलतवेदन तयाि गने ।  
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 कायायिय ि िातितका वडा वा इकाइको आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािीको प्रभावकारितावािे 
लनयलित रुपिा अननगिन तथा िूलयाङ्कन गरिनेछ।  

 आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािीको अननगिन गदाय यस ददग्दर्यनिा ददइएको फािाि प्रयोग गरिनेछ। 
अननगिन प्रलतवेदन तयाि गरिनेछ। आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी कायायन्वयनका किी कििोिी 
सिािानकोिालग कायययोिना तयाि गिी कायायन्वयन गरिनेछ।  

 कानूनिे तोकेको िकिभन्दा वढी िागत अननिान भएको योिना सम्पन्न भएको २ वषयलभर 
प्रभाव िूलयाङ्कन गरिनेछ। प्र 

 भाव िूलयाङ्कन गदाय कानूनिे तोकेको ववलि ि प्रकृया पािना गरिनेछ। प्रभाव िूलयाङ्कन प्रलतवेदन 
तयाि गिी सावयिलनक गरिनेछ।  

 प्रभाव िूलयाङ्कनबाट प्राप्त भएका सनझाव अननसाि बिेट तथा काययिि तिनयिा ि कायायन्वयनिा 
सनिाि गरिनेछ। 

४. अननगिन तथा िूलयाङ्कन गने िनखय जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको िननेछ।  

५. गाउँपालिका अध्यक्ष/प्रिनििे आफ्नो कायायिय तथा िातितका वडा कायायियिरुको काि 

कािबािीको अननगिन गनेछ। 

६. िािस्व तथा प्राप्त िननपने विसावको ववविर्  

६.१ िािस्व संकिन  
१. िािस्व संकिन सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 संवविान बिोजिि आफ्नो अलिकाि क्षेर लभरको िािश्व उठाउने सम्बन्िी नीलत, कानून तथा 
कायययोिना तयाि गरिनेछ।  

 िािश्व सनिाि कायययोिना तयाि गदाय िािश्वसँग सम्बजन्ित सवै ववषय ि सम्भाव्य क्षेर पविचान 
गरिनेछ।  

 आफ्नो काययक्षेर अन्तगयतको कि, दस्तनि तथा सेवा र्नलक कानूनद्वािा तोवकए बिोजििको 
अलिकाि प्रयोग गिी प्रभावकािी रुपिा असनि गरिनेछ।  

 आफ्नो काययक्षेर अन्तगयतको कि, दस्तनि तथा सेवा र्नलक असनिी प्रभावकािी बनाउन प्रोत्सािन 
एवि ्दण्ड िरिवानाको ब्यवस्था सिेत गरिनेछ।  

२. िािस्व संकिन काययिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 िािश्व उठाउने ववषयिा नीलत,कानून तथा कायययोिना तयाि निनने।  

 अलिकािक्षेर बाविि गई कि िगाउन सक्ने।  
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 िािश्व सनिाि कायययोिना तयाि गदाय िािश्वसँग सम्बजन्ित सम्पूर्य ववषय वस्तन ि सम्भाव्य 
क्षेरिरू पविचान िनन नसक्ने।  

 क्षेरालिकाि लभरका सम्भाव्य कि असनिीका िालग कानूनी प्रवन्ि नगरिने ।  

 आलथयक ऐनिा तोवकएका सबै कि नउठाउने।  

 सवै किदाता किको दायिािा नआउने।  

 दस्तनि तथा सेवा र्नलकिरु सम्बजन्ित सेवाग्रािी/व्यजक्तबाट नउठाइने।  

 बाँडफाँट गननयपने िािस्व बाँडफाँट नगने ।  

 किदाताको िगत निाजिन।े 

 प्रोत्सािन एवि ्दण्ड िरिवानाको ब्यवस्था व्यविाििा िागू नगरिने।  

३. िािस्व संकिन काययिाई प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिनेछ। 

 कि िगाउने, उठाउने वा किका दि परिवतयन गने काययिरु आलथयक ऐनिा व्यवस्था गिेि िार 
गरिनेछ।  

 िािश्व सनिाि कायययोिना तिनयिा सम्बन्िी ददग्दर्यन, २०७६ को अिीनिा ििी िािश्व 
सनिािसम्बन्िी आफ्नो कायययोिना तयाि गरिनेछ।  

 िािश्व सनिाि कायययोिना तयाि गदाय ददग्दर्यन अननसाि िािश्वसँग सम्बजन्ित सवै ववषयिरूको 
पविचान गिी पदालिकािी तथा िनप्रलतलनलििरू, वडा कायायियिरु ि सिोकािवािािरुिाई 
सिभागी गिाई िािश्व सनिाि कायययोिना तिनयिा काययर्ािा गोष्ठी गरिनेछ।  

 व्यापक छिफि, अध्ययन एवि ्ववश्लषेर् गिी यथाथय, वस्तनगत ि कायायन्वयनयोग्य कायययोिना 
तयाि गरिनेछ ।  

आफ्नो अलिकाि क्षरे अन्तिगतका कि तथा सेवा र्नलक कानून बिोजिि असूि गनय देिाय बिोजिि 
गरिनछे। 

 कि तथा गैिकिको प्रभावकािी परिचािनका िालग आवश्यक नीलतगत ि कानूनी व्यवस्था 
गरिनेछ।  

 प्रभावकािी िािस्व परिचािनका िालग आवश्यक िनर्जक्त, तथ्याङ्क ि सूचना प्रववलिको उपयोग 
िाफय त कि प्रर्ासनिाई सनदृढ गरिनेछ।  

 किदाता दताय ि किदाता जर्क्षा अलभयान सञ्चािन गरिनेछ।  

 प्रदान गरिएका लसफारिस ि असूि भएको दस्तनि िकििाई सिय सियिा रुिन गिी सेवाग्रािीबाट 
प्राप्त िनननपने िकि सनलनजित गरिनेछ।  
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 असूि भएको िािश्व कानून बिोजििको सिय सीिा लभर िािश्व िातािा दाजििा गने ब्यवस्था 
लििाई सोको लनयलित अननगिन गरिनेछ ।  

 प्रचलित कानून बिोजिि प्रदेर् सिकािसँग बाँडफाँट गननयपने िािस्व सियिै बाँडफाँट गरिनेछ।  

 कानून बिोजिि कि वनझाउनन पने दावयत्व भएका किदाताको िगत िािी प्रत्येक वषय 
अध्यावलिक गरिनेछ।  

 सियिा कि वनझाउने किदातािाई छनट ददने ि बढी कि बनझाउने किदातािाई प्रोत्सािन गनय 
कानूनी ब्यवस्था गरिनेछ।  

 कि वनझाउनन पने दावयत्व भएका किदातािे सियिा कि नबनझाएिा कानून बिोजिि दण्ड 
िरिवाना गिी असूि गने व्यवस्था कडाइका साथ िागू गरिनेछ । 

४. आफ्नो अलिकाि क्षेर अन्तिगतका कि तथा सेवा र्नलक कानून बिोजिि असूि गने जिम्िेवािी 
िािस्व र्ािा प्रिनिको िननेछ।  

५. स्थानीय िािस्व पिािर्य सलिलतिे अननगिन गिी आवश्यक पिािर्य ददनेछ ।  

६.२ िािस्व िेिा प्रर्ािी  
१. िािस्व िेिा प्रर्ािी सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे । 

 िािस्व िेिा तोवकएको ढाँचािा िािी अद्यावलिक गरिनेछ।  

 स्थानीय तििे िािश्वका भौचि लनयलित रुपिा लभडान गिी तोवकए बिोजिि विसाव लभडानववविर् 
तयाि गरिनेछ।  

२. िािस्व िेिा प्रर्ािी संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ 

 सवै प्रकािको िािस्व िकि सियिा नै िम्िा निनने ।  

 वक्यौता किको िगत निाजिने, नगदै िािस्व लिएको अवस्थािा िलसद उपिब्ि नगिाउने । 
िलसद लनयन्रर् िाता निाजिने।  

 िािश्वका भौचि लनयलित रुपिा लभडान नगरिने।  

 तोवकएको विसाव लभडान ववविर् तयाि नगरिने।  

३. िािस्व िेिा प्रर्ािी सम्वन्िी काययिाई प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिनछे। 

 िािश्व आम्दानी ििािेिा लनयन्रक कायायियबाट तोवकएको एकीकृत आलथयक सड्केत, 

वगीकिर् तथा ब्याखया अननरूप िािश्व र्ीषयक छनट्याई आम्दानी बाँलिनेछ। 

  िािश्वको से्रस्ता िाखदा ििािेिा पिीक्षकको कायायियबाट स्वीकृत ि.िे.प.फािाििरु प्रयोगिा 
लयाइनेछ।  
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 सूचना प्रववलििा आिारित िािस्व प्रर्ािी अविम्वन गरिनेछ ।  

 िािश्व र्ािा प्रिनििे िािश्व िकि बैंक स्टेटिेण्टसँग लभडाई अद्यावलिक गने ि सोको व्यवजस्थत 
अलभिेि िाजिनेछ।  

 िािस्व असनिी गदाय तोवकएको िकि नगद िलसद ददई बनजझलिने ि सिय लभर बैक दाजििा 
गने ।  

 नगदी िलसदको िालग िलसद लनयन्रर् िाता िाजिनेछ। तोवकएको िकि भन्दा वढी िकिको 
कि तथा र्नलक बैंक दाजििा गनय िगाइनेछ।  

 तोवकएको सियसीिा भन्दा पछी कि, गैिकि, र्नलक असूि िनँदा कानून बिोजिि िरिवाना ि 
थप दस्तनि सिेत असनि गरिनेछ।  

 प्राप्त िािस्व िकि बैकिा िोलिएको िािश्व िातािा िम्िा गरिनेछ।  

 िािस्वको िगत िाखदा असूि गननयपने, असूि भएको ि उठ्न बाँकी कि तथा अन्य आय िकि 
िनिाई िगत िािी िािश्व आम्दानीको िगत तथा असूिी प्रलतवेदन (ि.िे.प.फा. नं.११३) 
तयाि गरिनेछ।  

 िािश्वको िेिा िाख्न ेि िगत तयाि गने प्रयोिनको िालग स्थानीय तिको िालग तोवकएको 
सफ्टवेयि प्रयोग गरिनेछ।  

 दाजििा भएका भौचििरु ि बैंक स्टेटिेण्ट लनयलित रुपिा लभडान गिी िािश्वको वैक विसाव 
लििान ववविर् (ि.िे.प.फा.नं. १०९) तयाि गरिनछे। 

 िािश्वको बैक विसाव ि कायायियको से्रस्ता विसाव फिक पनय गएिा फिक पनायको कािर् 
िोिी िालसक रुपिा बैंक विसाव लििान ववविर् तयाि गरिनेछ।  

४. िािस्व िेिा प्रर्ािी सम्वन्िी काययिाई प्रभावकािी बनाउने िनखय आलथयक प्रर्ासन प्रिनिको 
िननेछ।  

५. िािस्व िेिा प्रर्ािी सम्वन्िी काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे गनेछ ।  

६.३ ऋर् प्राप्ती  

१. ऋर् प्राप्ती सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

• स्थानीय तििे ऋर् लिंदा कानूनिे तोकेको प्रविया अविम्वन गरिनेछ ।  
२. ऋर् प्राप्ती संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ 

• कििोि प्रलतफि िनने आयोिनाको िालग ऋर् लिने। 
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• ऋर् प्रालप्तका र्तयिरु पािना नगरिने  

३. ऋर् प्राप्ती काययिाई प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिनछे। 

 संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका आलथयक रुपिे संभाव्य उच्च प्रलतफि प्राप्त िनने आयोिनािा 
पयायप्त पूवय तयािी गिी ऋर् लिइनेछ।  

 ऋर् भ नक्तानी तालिका अननरुप सियिै ऋर्को साँवा ब्याि भ नक्तानी गरिनेछ । 

 आयोिना पविचान तथा कायायन्वयनको प्राववलिक क्षिता ववकासिा िोड ददइनेछ । 

 ऋर् लिनन अगावै आयोिना सञ्चािन ि व्यवस्थापन सम्बन्िी ववलि तय गरिनेछ। ४ कायायियिे 
प्राप्त गने ऋर्को अलभिेि िाख्न ेि प्रलतवेदन गने िनखय जिम्िेवािी आलथयक प्रर्ासन प्रिनिको 
िनेछ।  

 कायायियिे प्राप्त गने ऋर्को अलभिेि िाख्न ेि प्रलतवेदन गने काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय 
अलिकृतिे गनेछ।  

६.४ प्राप्त गननय पने विसाव  
१. प्राप्त गननय पने विसाव सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे।  

• प्राप्तगननयपने विसावको िेिा तोवकएबिोजिि ब्यवजस्थतरुपिा िािी असनिीकोिालग 
लनयलितरुपिा कािवािी गरिनेछ।  

२. प्राप्त गननय पने विसाव संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

• प्राप्त गननयपने विसावको िेिा अध्यावलिक निाजिने। 

• प्राप्त गननय पने िकि असनिीको िालग कािवािी नगरिने ।  
३. प्राप्त गननय पने विसाव प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिनछे  

 िगत कायि िनने िािश्व बािेक प्राप्त गननयपने सवै प्रकािको विसाविाई प्राप्त गननयपने 
विसावकोरुपिा िेिाङ्कन गरिनेछ।  

 प्राप्त गननयपने विसाविा कायायियिे लिन बाँकी िकििरु ि कािवािी गिी असूि गननयपने कि 
दस्तनि िरिवाना िगायत अन्य प्रकािको िकििरु सिावेर् गिी असनिीको िालग लनयलित रुपिा 
कािवािी गरिनेछ।  

४. कायायियिे िरिद कानून ि प्रचलित कानून बिोजिि असूि गननयपने ििायना, क्षलतपूलतय, िफत, दण्ड, 

िरिवाना आदद िकिको लनिायिर् गिी सोको व्यवजस्थत अलभिेि िािी सियिानै असनिीको कािवािी 
गने िनखय जिम्िेवािी िािस्व र्ािा प्रिनिको िननेछ।  
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५. प्राप्त गननय पने विसाव प्राप्त भए नभएको अननगिन गने जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको 
स्थानीय िािस्व पिािर्य सलिलतको िननेछ। 

६.५ िािश्व सम्बन्िी प्रलतवेदन  
१. सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 िािश्व सम्बन्िी प्रलतवेदन िािश्व सम्बन्िी प्रलतवेदन िािश्व कािोवािको िालसक प्रलतवेदन ि 
वावषयक आलथयक ववविर् तथा प्रलतवेदनिरु तयाि गिी पेर् गरिनेछ।  

2. िािश्व सम्बन्िी प्रलतवेदन संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्ने देजिन्छ।  

 िािश्वको िालसक प्रलतवेदन तथा वावषयक आलथयक ववविर् तोवकए बिोजििको ढाँचािा तयाि 
नगरिने। 

 तोवकएको सियलभर सम्बजन्ित लनकायिा नपठाइने ।  

३. िािश्व सम्बन्िी प्रलतवेदन काययिाई प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिनेछ। 

 कायायियिे िािस्वको बैक विसाब लििान गिी वावषयक तथा िालसक ववविर् अथायत िािश्वको 
आलथयक ववविर् फाँटवािी (ि.िे.प.फा.नं. ११०) तयाि गिी तोवकएको सियलभर सम्बजन्ित 
िन्रािय/लनकायिा पेर् गरिनेछ।  

 िगती िािश्वको िकिा िािश्व आम्दानीको िगत तथा असनिी प्रलतवेदन (ि.िे.प.फा. नं.११३) 
तयाि गिी तोवकएको सियलभर सम्बजन्ित सम्बजन्ित िन्रािय/लनकायिा पेर् गरिनेछ।  

 प्रत्येक आलथयक वषय सिाप्त भएको पैंतीस ददन लभर िािस्वको वावषयक आलथयक ववविर् ि 
प्रलतवेदनिरु तयाि गरिनेछ।  

 िािश्वको प्रलतवेदन तयाि गनयको िालग तोवकएको ववद्यनतीय प्रववलििा आिारित प्रर्ािीको प्रयोग 
गरिनेछ।  

४. िािस्व सम्बन्िी ववविर् एवि ्प्रलतवेदन तयाि गने िनखय जिम्िेवािी आलथयक प्रर्ासन प्रिनि ि 

त्यसिा सियोग गननय िािस्व र्ािा प्रिनिको कतयव्य िननेछ।  

५. िािस्व सम्बन्िी ववविर् एवि ् प्रलतवेदन तयाि गने काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय 
अलिकृतको िननेछ। 

 

 

 

७. बिेट तथा काययिि तिनयिा, स्वीकृलत, लनकासा ि िकिान्ति लनयन्रर्  
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७.१ बिेट तथा काययिि तियिा  

१. बिेट तथा काययिि तिनयिा सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनेछ।  
 वावषयक विेट तथा काययिि तयाि गदाय स्थानीय आवलिक योिनाको िक्ष्य, उदे्दश्य, नीलत ि 

िर्नीलत एवि सङघीय तथा प्रादेजर्क नीलत तथा काययििसँग िेििाने गिी तयाि पारिनेछ।  

 योिना तथा काययिि तिनयिा गदाय प्रलतफििाई सनलनजित गरिनेछ।  

 योिना छनौट, कायायन्वयन ि अननगिन तथा िूलयाङ्कनिा िनसिभालगता सनलनजित गरिनेछ।  

 योिना तिनयिा गदाय आवलिक योिना, िध्यिकािीन िचय संिचना ि वावषयक बिेटबीच उजचत 
ताििेि ि सिन्वय कायि गरिनेछ ।  

 आवलिक योिना तिनयिा गदाय यथासंभव स्थानगत योिना तिनयिा गरिनेछ ।  

 स्थानीय वावषयक बिेट तथा काययिि तिनयिाका चिर् ि काययववलििरु पूिा गिी वावषयक बिेट 
तथा काययिि तिनयिा गरिनेछ ।  

 वावषयक बिेट तयाि गदाय सम्भाव्य सवै आन्तरिक ि वाह्य स्रोतको अननिान गरिनेछ ।  

 बैदेजर्क सिायताको प्रालप्तिा तोवकएको काययववलि पािना गरिनेछ।  

 बिेट तथा काययिि तिनयिा गिी तोवकएको सिय सीिा लभरै गाउँिगन/ सभाबाट पारित 
गरिनेछ। 

2. बिेट तथा काययिि तियिा सन्दभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 आवलिक योिना नै तिनयिा निनने।  

 स्थानीय आवलिक योिना ि सङ्घीय तथा प्रदेर् आवलिक योिनाबीच ताििेि निनने।  

 योिना तथा काययिि छनौट गदाय िागत िाभ ववश्लषेर् नगरिने।  

 योिना तथा बिेट तिनयिा िागयदर्यनका प्रविया ि आिाििरु उलिङ्घन िनने।  

 योिना कायायन्वयनिा उपभोक्ताको सिभालगता न्यून िनने ।  

 वावषयक बिेट तथा काययिि सङ्घीय तथा प्रादेजर्क नीलत तथा काययििसँग ताििेि निनने।  

 योिनाको छनौट, कायायन्वयन ि अननगिन तथा िूलयाङ्कनिा िनताको िाग ि आवश्यकता 
बिोजिि निनने िध्यिकािीन िचय संिचना तयाि नगरिने ।  

 िध्यिकािीन िचय संिचना ि वावषयक बिेटबीच ताि स्थानगत ववर्ेषतािा आिारित (Spatial) 

आवलिक योिना तिनयिा नगरिने।  

 वावषयक बिेट तथा काययिि तिनयिाको चिर्िरु औपचारिकतािा िार सीलित गरिने। 
टोि/वस्तीस्तििा बिेट तिनयिाको िालग छिफि नगरिने।  

 तथ्यगतभन्दा ब्यजक्तगत प्रभाविा प्राथलिकता लनिायिर् गरिने।  

 सवै प्रकािको बैदेजर्क सिायता वावषयक बिेटिा सिावेर् नगरिने ।  
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 बिेट तथा काययिि तोकेको सिय सीिा लभर पेर् गिी पारित नगरिने । 

३. बिेट तथा काययिि तिनयिा काययिाई प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिनेछ। 

 प्रचलित कानून अननसाि स्थानीय ववकासको िलग आवलिक, वावषयक, िर्नीलतक, ववषय/ क्षेरगत 
िध्यिकािीन तथा दीघयकािीन ववकास योिना तयाि गरिनेछ।  

 आवलिक योिनािाई िध्यिकािीन िचय संिचना तयाि गिी वावषयक बिेट तथा काययिि 
िाफय त कायायन्वयन गरिनछे।  

 आवलिक योिना ि वावषयक बिेट तथा काययिि तिनयिा गदाय सङ्घीय तथा प्रदेर् सिकािको 
आवलिक योिना ि नीलत तथा काययििसँग ताििेि िनने गिी गरिनेछ।  

 ववकास योिनाको बिेट प्रस्ताव गदाय आयोिनाको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतवेदनको गनर्स्ति 
परिक्षर्को प्रबन्ि गने तथा िागत अननिान भई आलथयक, प्राववलिक तथा वाताविर्ीय आिाििा 
उपयनक्त ि िाभ-िागतको आिाििा प्राथलिकीकिर् गिी प्रलतफििनिी आयोिना छनौट 
गरिनेछ।  

 ववकास योिना प्रस्ताव गदाय आलथयक ववकास तथा गरिबी लनवािर्िा योगदान गने, उत्पादनिूिक 
तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त िनने, िनताको िीवनस्ति ि िोिगािी बढने, अलिक स्थानीय सिभालगता 
ििने, कि िागत भएको ि स्थानीय स्रोत सािनको परिचािन िनने िस्ता योिना छनौटका 
आिाििरु पािना गरिनेछ।  

 ठूिा आयोिनाको बिेट सिावेर् गदाय सोको ददगो कायायन्वयन तथा सङ्घीय ि प्रदेर् योिनासँग 
सिन्वय कायि गरिनेछ।  

 आयोिना बैंकिा सिावेर् भएका आयोिनािाई छनौटिा प्राथलिकता ददइनछे। आयोिनाको 
छनौट गदाय िनताको िाग ि आवश्यकताको आिाििा गरिनेछ।  

 आयोिनाको छनौट गदाय वस्ती, टोि ि सिनदायिा छिफि गने ब्यवस्था लििाइनेछ।  

 योिना तिनयिा ि कायायन्वयन गदाय प्रचलित कानून बिोजिि नागरिक सिभालगतािाई सनलनजित 
गरिनेछ।  

 नागरिक सिभालगता वढी िनने आयोिना छनोटिा प्राथलिकता ददइनेछ।  

 छनौट भएका आयोिनािरु कायायन्वयन िनने वषय सवितको कायययोिना आवलिक योिनािा 
सिावेर् गरिनेछ।  
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 स्रोत अननिान तथा बिेट सीिा लनिायिर् सलिलतिे आन्तरिक आय, संघ तथा प्रदेर् सिकािबाट 
प्राप्त िने अनदान, िािश्व बाँडफाँट, िोयलटी, िनसिभालगता तथा ऋर् सवित कि स्रोतको 
अननिान गरिनेछ।  

 कन ि स्रोत अननिानको आिाििा ववषय क्षेरगत बिेट सीिा तथा िागयदर्यन तयाि गिी ववषयगत 
र्ािा ि वडा कायायियिाई उपिब्ि गिाइनेछ।  

 बिेट तथा काययिि तिनयिाका चिर्िरु अलनवायय पािना गरिनेछ।  

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे बिेट सीिा, िागयदर्यन तथा आयोिना प्राथलिकताका आिाििरू 
वैर्ाि १५ गतेलभर लबषयगत र्ािा तथा वडा सलिलतिाई उपिब्ि गिाइनेछ।  

 टोिािितिीतस्व/योिनाको िाग सङ्किन गदाय अलिकति िनसिभालगता कायि िनने गिी स्थानीय 
तिका सिोकािवािािरुिाई सिभागी गिाइनेछ। 

  बैदेजर्क सियोग परिचािन गदाय अन्तििाविय ववकास सिायता परिचािन नीलत, २०७६ तथा 
प्रचलित कानूनिे तोकेको प्राथलिकता प्राप्त क्षेरिा िार गरिनेछ।  

 वैदेजर्क सिायता प्राप्त गदाय प्रचलित कानून बिोजिि नेपाि सिकािको पूवय स्वीकृलत लिइनेछ।  

 प्राप्त िनने सवै प्रकािका बैदेजर्क सिायतािाई अलनवायय रुपिा बिेट तथा काययिििा सिावेर् 
गरिनेछ। योिना तिनयिाका चिर्िरु पूिा गिी बिेट तथा काययिि चािन आलथयक वषयको असाि 
१० गते लभर सभािा प्रस्तनत गरिनेछ।  

 वावषयक बिेट तथा काययिि गाउँसभािा पयायप्त छिफिको व्यवस्था लििाइनछे।  

 वावषयक बिेट तथा काययिि गाउँसभाबाट असाि िसान्तलभर अलनवायय रुपिा पारित गरिनेछ। 

४. बिेट तथा काययिि तिनयिा गने िनखय जिम्िेवािी बिेट तथा काययिि तिनयिा सलिलतको 

िननेछ।  
५. बिेट तथा काययिि तिनयिा काययको अननगिन काययपालिकाबाट िननेछ। 

७.२ अजखतयािी, लनकासा िकिान्ति  

१. अजखतयािी, लनकासा िकिान्ति सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे 

 विेट स्वीकृत भए पलछ अजखतयािी ददने ि लनकासा ददने कायय गरिनेछ।  

 आलथयक वषयको अन्त्यिा िचय िनन नसकी बाँकी ििेको िकि स्थानीय सजञ्चत कोषिा वफताय 
दाजििा गरिनेछ।  
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 विेट िकिान्ति गने कायय प्रचलित कानूनद्वािा तोवकएको प्रविया ि िकिगत सीिा लभर ििी 
गरिनेछ। 

२. अजखतयािी, लनकासा िकिान्ति संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्ने देजिन्छ। 

 स्वीकृत बिेट बिोजिि अजखतयािी नददने।  

 आलथयक बषयको अन्त्यिा बाँकी ििेको िकि स्थानीय सजञ्चत कोषिा सियिै वफताय दाजििा 
नगरिने।  

 आलथयक बषयको अन्त्यिा बाँकी ििेको सवै िकि अजखतयािी ददंदा तोवकएको सिय ि प्रवियाको 
पािना नगरिने विेट िकिान्ति गदाय तोवकएको काययववलि ि सीिा पािना नगरिने।  

३. अजखतयािी, लनकासा िकिान्ति काययिाई प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिनेछ।  

 एउटा आयोिनािा स्वीकृत भएको बिेट अको आयोिनािा िचय गरिनेछैन ।  

 सभाबाट बिेट स्वीकृत भएको सात ददनलभर प्रिनि वा अध्यक्षिे प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिाई 
बिेट िचय गने अजखतयािी प्रदान गरिनेछ।  

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे १५ ददनलभर सम्वजन्ित ििार्ािा वा र्ािाप्रिनि ि वडासजचविाई 
बिेट िचयगने अजखतयािी ददनेछ।  

 आलथयक वषयको अन्त्यिा िचय िनन नसकी बाँकी ििेको सवै िकि प्रचलित ऐन अननसाि तोवकएको 
प्रविया अपनाई स्थानीय सजञ्चत कोषिा वफताय दाजििा गरिनेछ।  

 सजञ्चत कोषिा वफताय दाजििा गिेको िानकािी सम्वजन्ित कोष तथा िेिा लनयन्रक कायायिय 
सिेतिाई ददइनेछ।  

 लनयतवस िकि वफतायनगने वा अन्यर सािेको अवस्थािा जिम्िेवाि अलिकािी वा कियचािीिाई 
कानूनबिोजिि कािवािी गरिनेछ।  

 अलिकाि प्राप्त आलिकािीिे कोषको जस्थलत िेिी आवश्यक काययको िालग िार विेट िकिान्ति 
स्वीकृत गनेछ।  

 चािन र्ीषयकबाट पूिँीगतिा ि पूिँीगतबाट पूिँीगत र्ीषयकिा िार िकिान्ति गनय स्वीकृलत 
ददइनेछ।  

 िकिान्ति गदाय िनन र्ीषयकिा िकिान्ति गरिने िो सो र्ीषयकिा र्नरु बिेटको २५ प्रलतर्तसम्ि 
थप गनय सवकने छ। 

 कन नै बिेट नभएको र्ीषयक एवि ्आयोिनािा िकिान्ति गनय स्वीकृलत ददइनेछैन ।  
४. अजखतयािी, लनकासा िकिान्ति सम्बन्िी सिन्वय गने िनखय जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको 

िननेछ।  
५. अजखतयािी, लनकासा िकिान्ति सम्बन्ििा अननगिन काययपालिकाबाट िननेछ। 
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८. बिेट िचय तथा पेश्कीको लनयन्रर्  

८.१ बिेट िचय ब्यवस्थापन  
१. बिेट िचय ब्यवस्थापन सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 स्वीकृत बिेट िचय गदाय लनयलितता, लितव्यवयता, काययदक्षता, प्रभावकारिता कायि गरिनेछ।  

 अलिकाि प्राप्त अलिकािीबाट िार िचय गने आदेर् ददने वा िचय स्वीकृत गने व्यवस्था गरिनेछ। 
िचय गने तोवकएको काययववलि ि प्रविया पािना भएको सनलनजित गिेि िार िचय गरिनेछ।  

 पूवायिाि ववकास योिनािा भएको िचय िेखदा तोवकएको लनिायर् सम्वन्िी काययववलि पूिा 
गरिनेछ।  

 योिना ि काययििको िचय गदाय सिायता सम्झौता बिोजिि ग्राह्य िचय िार िचय गरिनेछ।  

 तालिि, गोष्ठी, आदद िस्ता काययिि सञ्चािन िचय गदाय िागत अननिान एवि ् तालिि 
काययििको प्रलतवेदन प्राप्त गरिनेछ।  

 िचय िेखदा लनयिाननसाि िाग्ने आयकि कट्टी, िूलय अलभबवृद्ध कि, ििौटी तथा पेश्की कट्टी 
गरिने  

२ बिेट िचय ब्यवस्थापन संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्ने देजिन्छ।  

  प्रचलित कानून पनर्य रुपिा पािना निनने।  

 अनावश्यक क्षेर तथा काययिा िचय िनने।  

 सिय ि िागत बढी िपत िनने।  

 बिेट अननर्ासनिा किी कििोिीिरु देजिने ।  

 अलिकाि प्राप्त अलिकािीबाट आदेर् नभई िचय गरिने।  

 स्वीकृत वावषयक काययिि ि बिेटको परिलिभन्दा बाविि िचय गरिने।  

 स्वीकृत ऐन, लनयि, लनदेजर्का/काययववलि, िापदण्ड तथा नसयको पािना नगिी िचय गरिने।  

 योिनाको सभे, लडिाइन, िागत अननिान िस्ता प्रािजम्भक तयािी पूिा नगरिने । 

  िरिद सम्वन्िी काययवािी ि प्रवियािरु पूिा नगरिन े।  

 तालिि/गोष्ठी सम्वन्िी काययिि गदाय िागत अननिान तयाि गिी स्वीकृलत नगिाइने।  

 तालिि काययििको प्रलतवेदन ि प्रभावकारिता िूलयाङ्कन नगरिने सम्झौता प्रलतकूि कायय वा 
वियाकिापिा िचय गरिने।  
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 कानूनताः अलनवायय दावयत्व कट्टी नगिी भ नक्तानी िनने। 

 ििौटी ि पेश्की ववविर् अध्यावलिक नगिी भ नक्तानी िनने  

३. बिेट िचय ब्यवस्थापन प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिनेछ । 

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे बिेट िचय गदाय प्रचलित कानूनी व्यवस्था पािना गने गिाउनेछ।  

 प्राववलिक तथा प्रर्ासलनक कियचािीिाई िरिद व्यवस्थापन तथा आलथयक प्रर्ासन सम्बन्िी 
लबषयिा क्षिता ववकास गने गिाउइनेछ ।  

 िचयका िापदण्ड, काययिि/योिना सञ्चािन लनदेजर्का/काययववलि लनिायर् ि कायायन्वयन गने 
गिाइनेछ।  

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे प्रचलित आलथयक काययववलि ऐन लनयि अननसाि आफै वा अलिकािी 
तोकी लनिबाट िचय गने वा िचयको आदेर् ददने ब्यवस्था लििाइनेछ।  

 प्रचलित कानून अननसाि पेर् भए नभएको एवकन गिी लनम्न अवस्थािा िचय स्वीकृत गरिनेछ 

  स्वीकृत बिेट तथा िचय र्ीषयकलभर ििी िचय गिेको, योिना स्वीकृत भएको, िचय गनय लनकासा 
फन कन वा भएको, वैदेजर्क स्रोतबाट िचय व्यिोने भएिा स्रोत फन कन वा भएको 

अलिकाि प्राप्त अलिकािीबाट लनम्नाननसाि िचय गरिनछे 

 स्वीकृत बिेट, काययिि ि उपिब्ि स्रोतको आिाििा अलिकाि प्राप्त अलिकािीबाट िचय 

स्वीकृत गरिनेछ।  

 िचयिा एकरुपता ि लितव्यवयता लयाउन िचय सम्वन्िी िापदण्ड वा लनदेजर्का लनिायर् गिीसोको 
पािना गरिनेछ।  

 जर्क्षा, स्वास्थ्य, कृवष िस्ता क्षेरगत काययिि सम्वन्िी िचय गदाय स्वीकृत िागयदर्यन, काययववलि 
एवि ्र्तयिरु पािना भएको सनलनजित गरिनेछ।  

 िचयको कागिात ि कािोवाि पनिी भएको आिाि ि आवश्यक लबि भिपाई पेर् गनय िगाइनेछ।  

 ववकास योिना सम्वन्िी िचय गदाय योिनाको सभे, लडिाइन, िागत अननिान तथा काययिि तयाि 
एवि ्स्वीकृत भएको सनलनजित गनय चेकलिि तयाि गिी रुिन गने व्यवस्था गरिनेछ।  

 स्वीकृत काययिि अननसाि सियिै काययसम्पादन ि िािसािानको प्राप्तीका िालग िरिद सम्बन्िी 
प्राववलिक एवि ्प्रर्ासलनक प्रविया पूिा गरिनेछ।  

 स्थानीय पूवायिाि लनिायर् ि िियत सम्वन्िी ववि भ नक्तानी गदाय सम्वजन्ित वडा कायायिय ि 
िाभग्रािी तथा उपभोक्ताबाट अलनवायय रुपिा लसफारिस गननयपने व्यवस्था लििाइनेछ ।  
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 िागत साझेदािीिा कायायन्वयन गरिएका योिनािरुको सम्वन्ििा सम्झौता बिोजिि सम्वजन्ित 
िाभग्रािी, उपभोक्ता सलिलत वा स्थानीय संस्थाको योगदानको सनलनजितता गरिनछे।  

 िागत साझेदािी ब्यिोरिएको श्रिदान वा योगदान िकिको िचय गर्ना गने ब्यवस्था गरिनेछ।  

 तालिि काययििको िागत अननिान तयाि गदाय काययिि सञ्चािन सम्वन्िी नसय ि िापदण्डको 
आिाििा िचय गने व्यवस्था गरिनेछ।  

 तालिि, गोष्ठी आदद सञ्चािन गदाय काययििको प्रस्ताव ि िागत अननिान तयाि गिी अलिकाि 
प्राप्त अलिकािीबाट स्वीकृत गिाइनेछ।  

 स्वीकृत प्रस्ताव ि िागत अननिान अननसाि कायय सम्पन्न गिी पेर् भएको प्रलतवेदनको आिाििा 
िकि भ नक्तानी गरिनेछ।  

 तालिि काययििका सिभागीबाट पषृ्ठपोषर् प्राप्त गिी आवश्यकता अननसाि सिीक्षाको व्यवस्था 
गरिनेछ।  

 वैदेजर्क सिायता अन्तगयत सञ्चालित काययििको िचय गदाय दात ृसंस्थाको सम्झौता बिोजिि 
िचय ब्यिोरिन ग्राह्य िचय र्ीषयक वा वियाकिापिा िार गिलनछ।  

 आलथयक तथा सम्बजन्ित कियचािीको िालग आयोिना िेिा सम्बन्िी ज्ञान, लसप तथा क्षिता 
लबकास गरिनेछ। सम्झौता बिोजिि िचयको र्ीषयक (क्याटोगोिी) लििाई िचय िेिाड्कन गिे 
नगिेको एवकन गरिनेछ।  

 िचयको सोिभनाय िाग गने काययिा सियोगी िनने आलथयक ि अन्य ववविर् सियिा तयाि 
गरिनेछ।  

 अलिकाि प्राप्त अलिकािीबाट लनम्नाननसाि िचय स्वीकृत गनेाः  
  ववि भ नक्तानी गदाय प्रचलित कानूनिे तोकेको आयकि, िूलयअलभबवृद्ध कि, ििौटी कट्टी गिेि 

िार भ नक्तानी ददने ब्यवस्था गरिनेछ।  

 पेश्की बाँकी भए सम्झौता अननसाि कट्टी गिेि िार भ नक्तानी दजइनेछ।  
 कट्टी गरिएको आयकि िकि सियिै बैंक दाजििा गरिनेछ ।  

 आयकि कट्टी गरिएको कियचािी, व्यजक्त वा संस्थाको नाि नािेसी सवितको ववविर् ि 
िूलयअलभबवृद्ध कि भ नक्तानी ददएको नाि नािेसी सवितको ववविर् आन्तरिक िािश्व कायायियिा 
पठाइनेछ।  

 ववि वविक पेर् गिेि िार भ नक्तानी ददइनेछ।  

४. बिेट िचय ब्यवस्थापनको िनखय जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको िननेछ । 

५. बिेट िचय ब्यवस्थापनको अननगिन सनर्ासन सलिलतबाट िननेछ। 

८.२ पेश्की ब्यवस्थापन 
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१. पेश्की ब्यवस्थापन सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे 

 अलिकाि प्राप्त अलिकािीिे स्वीकृत कािको लनजम्त आवश्यक िकि िार पेश्की ददइनेछ ।  

 दैलनक तथा भ्रिर् भत्ता, िािसािान िरिद ि ठेक्का प्रयोिनकोिालग पेश्की ददंदा कानूनी कायय 
प्रवियािरु पूिा गरिनेछ।  

 कानून बिोजिि अलिकाि प्राप्त अलिकािीिे पेश्की फछ्र्योट गने गिाइनेछ।  

 जिम्िेवाि अलिकािीिे पेश्की फछ्यौट कायय सियिा नगिेिा ऐन लनयि बिोजिि कािवािी 
गरिनेछ। 

२. पेश्की ब्यवस्थापन संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ 

 पेश्की नददए िननेिा पलन पेश्की ददने।  

 पनिानो पेश्की बाँकी ििे तापलन नयाँ पेश्की ददने।  

 पेश्कीको िगत कायि नगरिने।  

 पेश्की फछ्र्योट तोवकएको सिय लभर नगरिने ।  

 िािसािान िरिदको िालग आवश्यकभन्दा बढी पेश्की ददने।  

 िरिद सम्झौता अननसाि बैङ्क ग्यािेण्टी प्राप्त नगिी पेश्की भ नक्तानी िनने ।  

 ठेक्का अवलि भिको बैंक ग्यािेण्टी निनने आवश्यक ि पूर्य कागिात नभई पेश्की फछ्यौटको 
िालग पेर् िनने।  

 तोवकएको म्याद लभर पेश्की फछ्यौट निनने । 

  पेश्की लिएको प्रयोिन भन्दा फिक प्रयोिनिा िचय देिाई फछ्यौट िनने  
३. पेश्कीिा लनम्न लनयन्रर्को उपाय अपनाइनछे 

 पेश्की सम्बन्िी काि, प्रयोिन ि चाविने िकि ि ववविर् िनिाई आवश्यक िकि िार पेश्की 
ददइनेछ।  

 पेश्की िाग गनेको पनिानो पेश्की बाँकी ििे नििेको िाँच गने ि पनिानो पेश्की फछ्यौट भई 
नसकेको अवस्था भए सो पेश्की फछ्यौट गिाई िार नयाँ पेश्की ददइनेछ। 

  कियचािी बािेकको िकिा पेश्की लिने व्यजक्तको तीन पनस्ते, स्थायी ि अस्थायी ठेगाना प्रि 
िेिी पेश्की ददइनेछ।  

 पेश्की िातािा पेश्कीको िगत कायि गिी अननगिन गने ब्यवस्था गरिनेछ। 

 भ्रिर् ि िािसािान िरिद पेश्की ददंदा भ्रिर्आदेर् ि िरिदआदेर् स्वीकृलत ि बिेटको 
उपिब्ितािाई ध्यान ददइनेछ।  
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 सावयिलनक िरिद सम्बन्िी ठेक्का सम्झौता अननसाि पेश्की ददंदा सम्झौताको र्तय बिोजिि 
सम्झौता अवलि भिको बैक ग्यािेण्टी लिई िार ददइनेछ । 

 बैंक ग्यािेण्टीको म्याद लनयन्रर् िाता िािी सियिै म्याद थप गिाइनेछ। 

पेश्की फछ्यौट गदाय लनम्न बिोजिि गने गिाइनछे 

 पेश्की लिनदेदने दनबैिे पेश्की प्रयोिन अननसाि तोवकएको म्यादलभर कानूनबिोििको काययववलि 
अपनाई फछ्यौट गने गिाइनेछ ।  

 पेश्की िकि लिने कियचािी, व्यजक्तबाट लबि भिपाईको पछाडी प्रिाजर्त गिी फाँटवािी सवितको 
लनवेदन पेर् गने व्यवस्था गरिनेछ।  

 आलथयक प्रर्ासन र्ािािे पेश्की फछ्र्यौटको िालग प्राप्त लबि भपायई िाँची लिनन ददनन पने िकि 
ठिऱ्याई पेश्की फछ्यौटको िालग पेर् गनेिाई भिपाई ददने ब्यवस्था गरिनेछ।  

 तालिि सम्वन्िी काययििको पेश्की फछ्यौट गदाय तालिि सम्पन्न प्रलतवेदन संिग्न िाजिनेछ। 
पेश्की िाता अध्यावलिक गिी िाजिनेछ।  

 फछ्यौट गनय बाँकीको ववविर् तोवकएको ढाँचािा तयाि गने ि प्रत्येक आलथयक बषयिा पेश्की 
बाँकीको जिम्िेवािी सािी अननगिन गरिनेछ । 

पेश्की फछ्यौट सम्वन्िी कािवािी लनम्न बिोजिि गरिनछे 

 म्याद नाघेको पेश्कीको िकिा कानूनी व्यवस्था कडाईका साथ िागू गरिनेछ।  

 फछ्यौट गनय अटेि गिेिा वा म्याद लभर फाँटबािी नबनझाएिा पदालिकािी वा कियचािीको 
िकिा तिब वा सनवविा िोक्का गरिनेछ।  

 तिब वा सनवविा िोक्का गदाय पलन अटेि गिेिा प्रचलित कानून बिोजिि कािबािी गरिनेछ।  

 सिकािी कियचािी बािेकका अन्य व्यजक्तको िकिा सिकािी बाँकी सिि ब्याि सवित असनिउपि 
गिी कािवािी गरिनेछ।  

४ पेश्की िचय ब्यवस्थापनको िनखय जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको िननेछ। 

५ पेश्की िचय ब्यवस्थापनको सनर्ासन सलिलतबाट अननगिन िननेछ।  
 

९. बैक िाता सञ्चािन तथा विसाव लभडान एवि ्िकि दाजििा तथा भ नक्तानी  
९.१ बैंक िाता सञ्चािन  

१. बैंक िाता सञ्चािन सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

स्थानीय सजञ्चत कोष िगायतका ववलभन्न कोषिरु सञ्चािन गनयको िालग आवश्यक स्वीकृलत लिई िार 
तोवकएको बैंकिा िाता िोिी कािोवाि गरिनेछ। स्थानीय िािश्व, िचय ि ििौटी िगायतका कािोवािको 
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िालग प्रचलित कानून बिोजिि तोवकएको सिूिको कायय सञ्चािन स्तिको िाता िोिी कािोवाि सञ्चािन 
गरिनेछ।  

२. बैंक िाता सञ्चािन संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ  । 
 तोवकएको बैंकिा कोष िातािरु निोलिने। 

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

 िाता सञ्चािन तोकेको पदालिकािी बािेक अन्य ब्यजक्तबाट िनने। 

 को.िे.लन.का.को आवश्यक सििलत बेगि आफूिनसी बैंक िाता िोिी कािोवाि गने ।  

३. बैंक िाता सञ्चािन प्रभावकािी बनाउन देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिनछे।  
 कानून बिोजिि प्राप्त सवै वकलसिको आम्दानी िकि तोवकएको बैकिा ग-४ सिूिको स्थानीय 

      सजञ्चतकोष िातािा िम्िा गरिनेछ।  

 स्थानीय ववववि कोष, ववभाज्य कोष, आकजस्िक कोष ि ववपद् व्यवस्थापन कोषको िालग ििर्ाः 
ग-५.ग-६.ग-७.१ ि ग-७.२ सििको िाता िोलिनेछ।  

 को.िे.लन.का.को लसफारिस लिई नेपाि िाि बैकबाट स्वीकलत प्राप्त बैंकिा िाता िोलिनेछ।  
प्राप्त सवै िकििरु कोषको िातािा आम्दानीको स्रोत देजिने गिी बैंक दाजििा गरिनेछ।  

 कोषको सञ्चािन कानूनिे तोकेको पदालिकािीबाट िार गरिनेछ।  

 िािश्व, ववलनयोिन वा ििौटी कािोवािको िालग को.िे.लन.का. को लसफारिस लिई तोवकएको 
बैकिा ििर्ाः ग-१, ग-२ ि ग-३ सिूिको िाता िोलिनेछ।  

 ववलनयोजिनतफय को चािू िचय तथा पूिँीगत िचय, ववत्तीय ब्यवस्था ि ववववि िचयको िालग कायय 
सञ्चािनस्तिको तोवकएको उप-सिूिको िाता िोिी कािोवाि गरिनेछ।  

 आन्तरिक िािश्व, िािश्व बाँडफाँट, अनदान, ऋर् तथा ववत्तीय ब्यवस्थाबाट प्राप्त िकििरु 
तोवकएको ४.१ ग१ उपसिूिको िकि िम्िा गनय लिलने िातािा िम्िा गरिनेछ ।  

 ििौटी, ििानत, अनेि िनी वापत प्राप्त गिेको वा कट्टी गिेको िकि िम्िा तथा कािोवाि गनय 
तोवकएको ग-३ सिूिका िाता िोिी कािोवाि गरिनेछ। 

  िािश्व, ववलनयोिन ि ििौटी िाताको सञ्चािन प्रचलित कानून बिोजिि गरिनेछ।  

 ववर्ेष अवस्था पिी कायायियको नाििा ववर्ेष िाता िोलनन आवश्यक भएिा सम्बजन्ित 

 को.िे.लन.का.बाट आवश्यक सििलत लिई िाता सञ्चािन गरिनेछ । 

 बैक परिवतयन गननय पिेिा को.िे.लन.का. बाट आवश्यक सििलत लिइनेछ।  

४. बैंक िाता सञ्चािन सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि आलथयक प्रर्ासन 
प्रिनिको िनछे।  
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५. बैंक िाता सञ्चािन सम्बन्िी काययको अननगिन सनर्ासन सलिलतबाट िननछे।  

1. विसाव लभडान तथा सिायोिन विसाव लभडान तथा सिायोिन सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन 
गरिनछे। 

 प्रचलित िेिा लनदेजर्का बिोजिि कायायियको िािश्व, ववलनयोिन बिेट तथा कोष िाताको 
बैंक स्टेटिेण्ट लनयलित रुपिा लभडान गिी विसाव लििान ववविर्िरु तयाि गरिनेछ।  

 िािस्व, ििौटी ि िचयको विसाव सिायोिन प्रचलित िेिा लनदेजर्का बिोजिि तोवकएको 
काययववलििरु अपनाई गरिनेछ। 

2. विसाव लभडान तथा सिायोिन संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 िािश्व, ववलनयोिन, ििौटी तथा कोष िाताको बैंक स्टेटिेण्ट सम्बजन्ित बैकबाट लनयलित रुपिा 
प्राप्त नगने।  

 बैक विसावसँग बिेट िचय भएको तथा बाँकी िकिको लभडान नगरिने ।  

 बैंक विसाव लििान ववविर् तोवकएको ढाँचािा तयाि नगरिने ।  

 िािी भएको ति िद्द भएको चेकिरुको विसाव सिायोिन नगरिने। 

 िचय िेखदा र नटी भएको अवस्थािा विसाव सिायोिन नगरिने।  

३. विसाव लभडान तथा सिायोिन प्रभावकािी बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

िेिा प्रिनि िजिम्िेवाि कियचािीिे बैंक विसाव लभडान प्रचलित िेिाि सिकािी कािोवाि लनदेजर्का 
बिोजिि लनम्नाननसाि तयाि गनेछन ्।  

 कायायियको बिेट िचय, िािश्व, कोष ि ििौटी िाताको बैक स्टेटिेण्ट लनयलित रुपिा प्राप्त 
गिी िालसक रुपिा विसाव लभडान गरिनेछ।  

 िािश्व िातािा िकि दाजििा भएको ति कायायियिा भौचि पेर् नभएको भौचिको ववविर् 
तयाि गरिनेछ।  

 बिेट िचयतफय  कायायियबाट चेक िािी भएको ति बैंकबाट भ नक्तानी िनन वाँकी चेकको ववविर् 
तयाि गरिनेछ।  

 बिेट िचय, िािश्व, कोष ि सम्बजन्ित बैक िाताको स्टेटिेण्ट वीच फिक पिेको िकि तोवकए 
बिोजििको बैंक विसाव लििान ववविर्िरु (ि.िे.ि.फा.नं. १०९, २१२) प्रत्येक िविनाको 
७ गते लभर तयाि गरिनेछ।  

 बैक विसाव लििान ववविर्िरु कायायिय प्रिनि वा जिम्िेवाि अलिकृतबाट प्रिाजर्त गिाई 

      िाजिनेछ।  

 िािस्व, ििौटी ि िचय विसावको सिायोिन प्रचलित िेिा सिकािी कािोवाि लनदेजर्का बिोजिि 
गरिनेछ।  
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 आ.व. वषयलभर िािी भएको चेकिरुिध्ये बैंकबाट भ नक्तानी िनन वाँकी चेकिरुको ववविर् तयाि 
गिी प्रिाजर्त गिाई िाजिनेछ।  

 कायायियबाट िािी भएको ववर्ेष कािर् तोकेको म्यादलभर नसावटएिा चेकिरु िद्द गिी सो 
चेक बिावि िकिको िचय घटाई वा सिायोिन गिी विसाव लििान गरिनेछ।  

 आ.व. लभर िािी भएको चेकिरुिध्ये कन नै चेक िद्द गिी सोको सट्टा अको चेक िािी गननय पदाय 
प ननाः िचय भौचि तयाि गिी नयाँ चेक िािी गरिनेछ।  

 आलथयक वषयको अन्त्यिा ववलनयोिनिातािा वचत िकि लनर्यय गिाई स्थानीय सजञ्चतकोष 
िातािा िकि ट्रान्सफि गरिनेछ।  

३. बैंक िाता सञ्चािन सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकत ि आलथयक प्रर्ासन 
प्रिनिको िनछे।  

४. बैंक िाता सञ्चािन सम्बन्िी काययको अननगिन सनर्ासन सलिलतबाट िननछे। 

९.३ प्राप्त िकिको सनिक्षा तथा बैंक दाजििा  
१. प्राप्त िकिको सनिक्षा तथा बैंक दाजििा सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे 

 िािश्व, आन्तरिक आय, ििौटी वापत प्राप्त नगद, चेक भौचि आदद सनिजक्षत रुपिा िाजिनेछ।  
 प्राप्त िनने नगद तथा चेक िकि प्रचलित आलथयक प्रर्ासन सम्बन्िी कानून बिोजिि तोवकएको 

बैंकिा सियलभर नै दाजििा गरिनेछ। 

२. प्राप्त िकिको सनिक्षा तथा बैंक दाजििा संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 नगद, चेक भौचि आदद सनिजक्षत रुपिा िाख्न जिम्िेवाि ब्यजक्त नतोवकने ।  

 असनिी िकि सनिजक्षत तवििे निाजिने।  

 असनिी िकिको िगत निाजिने ि निािेको कािर् िकि विनालिना िनने।  

 प्राप्त नगद तथा चेक तोवकएको सियिा बैक दाजििा निनने।  

 नगद ि चेक बैक दाजििा नगिी विनालिना वा दनरुपयोग िनने। 

 विनालिना वा दनरुपयोग भएको अवस्थािा कानून बिोजिि कािवािी निनने ।  

३. विसाव लभडान तथा सिायोिन प्रभावकािी बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे।   
 असनि गिेको नगद, बैङ्क चेक, ििौटी ि िािस्व िकि सनिजक्षत तवििे िाख्न ेजिम्िेवािी िेिा 

            र्ािा प्रिनिको िननेछ।  
 जिम्िेवाि ब्यजक्तिे असूि गिेको नगद, बैङ्क चेक, ििौटी ि िािस्व िकि सनिजक्षत तवििे 

िाख्न आवश्यक भौलतक तथा सनिक्षा ब्यवस्था गरिनेछ।  

 नगदी िकि असनि गदाय भिपाई वा नगदी प्राप्ती िलसद ददने ब्यवस्था गरिनेछ।  
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 िलसद लनयन्रर् िाता िाख्न ेब्यवस्था गरिनेछ।  

 िकि असूि गदाय आलथयक संकेत ि र्ीषयक िनिाई गने गिाइनेछ।  

 असनिी नगद, चेक ि भौचििरुको दैलनकी गोश्वािा िगत वा अलभिेि िाख्न े ब्यवस्था 
गरिनेछ।  

 प्राप्त नगद तथा चेक िकि तोवकएको बैंकको सम्बजन्ित िातािा र्ीषयक िनिाई सोिी ददन 
वा त्यसको भोलिपलटसम्ि बैंक दाजििा गरिनेछ ।  

 बैंक टाढा ििेको कािर् तोवकएको म्यादलभर िकि बैंक दाजििा गनय नसवकने अवस्थािा 
एक ति िालथको अलिकािीको स्वीकृलत लिई तोवकएको सियसीिा लभर िकि दाजििा 
गरिनेछ।  

 तोवकए बिोजििको म्यादलभर िकि दाजििा नगिेको अवस्थािा यस्तो िकि सम्बजन्ित 
ब्यजक्तबाट असूि गिी कानून बिोजििको िरिवाना ि अन्य कािवािी गरिनेछ। 

   ४. प्राप्त िकिको सनिक्षा तथा बैंक दाजििा सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी आलथयक प्रर्ासन प्रिनिको 
िननछे। 

 ५. प्राप्त िकिको सनिक्षा तथा बैंक दाजििा सम्बन्िी काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतबाट 
िननछे।  

९.४ भ नक्तानी लनयन्रर्  

१. भ नक्तानी लनयन्रर् सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 भ नक्तानी आदेर् ददने काययको िालग पदालिकािी तथा जिम्िेवािी तोवकनेछ। 

 भ नक्तानी आदेर् ददंदा प्रचलित कानून बिोजिि िीत पनगे नपनगेको िाँच गिी भ नक्तानी आदेर् 
िािी गने ि िचय िेजिनेछ ।  

 भ नक्तानी ददंदा प्रचलित कानून तथा िेिा लनदेजर्का बिोजिि तोकेको काययववलििरु पािना 
गरिनेछ।  

२. भ नक्तानी लनयन्रर् संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 भ नक्तानी आदेर् ददने आलिकािीक ब्यजक्त नतोवकने।  

 भ नक्तानी आदेर् ददने पदालिकािीिे िवाफदेिीता पािना नगने ।  

 तोवकएको िीत वा प्रकृयािरु पनिा नगिी भ नक्तानी आदेर् ददने।  

 भ नक्तानी आदेर् ि गौश्वािा भौचि तयाि नगिी चेक िािी गने भ नक्तानीको प्रकृया पािना नगने।  
 िािी भएको चेकिरु सम्बजन्ितिाई सियिा नबनझाउने।  

 िचय िेिेको चेकिरु आलथयक वषयलभर नबनझेकोिा भौचि उठाई विसाव सिायोिन नगने 
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३.भ नक्तानी लनयन्रर् प्रभावकािी बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 प्रचलित कानूनिा उलिेि भए बिोजिि भ नक्तानी आदेर् ददने आलिकािीक पदालिकािी 
तोवकनेछ। 

 भ नक्तानी आदेर् ददने पदालिकािीको अलिकाि ि कतयब्य सवित िवाफदेिी बिन गननयपने ब्यवस्था 
गरिनेछ।  

 तोकेको प्रिनििरु सरुवा वा जिम्िेवािीिा िेिफेि िनँदा कानून बिोजिि भ नक्तानी आदेर् ददने 
अको पदालिकािी तोवकनछे।  

 भ नक्तानी आदेर् ददंदा लनम्न कन िािा लनजित िननेाः स्वीकृत बिेट काययिि, अजखतयािी, लनकासा ि 
फन कन वा सिेतको आिाििा िचय िेख्न लिलने िकिकोिार भ नक्तानीआदेर् ददइनेछ ।  

 भ नक्तानी आदेर् ददंदा िचयको प्रकृया पूिा भएको ि वविभिपाई िगायतका आवश्यक कागिात 
प्राप्तभएको सनलनजित गरिनछे।  

 िचयका सवै प्रकृयािरु पूिा भएको िाँच गिी िार तोवकए बिोजििको गौश्वािा भौचि तयाि 
गिी चेक िािी गरिनेछ।  

जिम्िेवाि पदालिकािीिे भ नक्तानी ददंदा लनम्न काययववलि अपनाइनछे ।  

 भ नक्तानी ददंदा प्रचलित कानून बिोजिि भ नक्तानी पाउने सम्बजन्ित ब्यजक्त वा फियको िातािा 
बैंक िाफय त सोझै िकि िम्िा गने वा चेक िािी गने गिी भ नक्तानी ददइनेछ।  

 भ नक्तानी पाउने व्यजक्त, फिय, संस्था वा कम्पनीको नािनािेसी ि ठेगाना िनिाइनेछ।  

 सिी भएको चेकिरु सनिजक्षत रुपिा िािी सम्बजन्ित व्यजक्त, फिय वा कम्पनीिाई अवविम्ब 
बनझाउने ब्यवस्था गरिनेछ।  

४. भ नक्तानी लनयन्रर् सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि आलथयक प्रर्ासन प्रिनिको 
िनछे। 

५. भ नक्तानी लनयन्रर् सम्बन्िी काययको अननगिन सनर्ासन सलिलतबाट िननछे।  
१०. अननदानको प्राप्ती तथा उपयोग सम्बन्िी लनयन्रर्  
१०.१ अननदान प्राप्ती  
१. अननदान प्राप्ती सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 काययसम्पादनिा आिारित ववत्तीय सिानीकिर् अननदान प्रालप्तका िालग तोवकएका र्तयको पािना 
गरिनेछ।  

 सिपूिक ि ववर्ेष अननदान प्रालप्तका िालग आयोिना तथा काययिि तयािी पूिा गिी सियिै 
िाग गरिनेछ।  

२. अननदान प्राप्ती संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ 

 सिानीकिर् अननदान प्रालप्तका िालग तोवकएका र्तयिरु पािना निनने ।  
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 आयोिना िाग नै नगने ।  

 तयािी पूिा नगिी आयोिना िाग गने । 

 तोवकएको सियिा आयोिना िाग नगने 

३. अननदान प्राप्ती प्रभावकािी बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे।  

 िाविय प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोगद्वािा लनिायरित काययसम्पादनिा आिारित अननदान 
पद्धलतका सूचक ि सोको आिाि बािे स्पि भइनेछ ।  

 तोवकएको आिाििरु ि सूचक बिोजिि सम्पादन गननयपने कायय सियिै गरिनेछ।  

 िाविय प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोग ि सङ्घीय तथा प्रदेर् अथय िन्राियिा उपिब्ि 
गिाउननपने आगािी आलथयक बषयको आय ि ब्ययको प्रक्षेपर् िगायतका ववविर् सियिा नै 
उपिब्ि गिाइनेछ।  

 सिपनिक ि ववर्ेष अननदानबाट सञ्चािन गनय सवकने प्राववलिक सम्भाव्यता ि िागत िाभ ववश्लषेर् 
गिी उपयनक्त देजिएका आयोिनािरुको सूची तयाि गरिनेछ । 

  सिपनिक ि ववर्ेष अननदानका िालग नेपाि सिकाि ि प्रदेर्िे स्वीकृत गिेको काययववलििा 
तोवकए बिोजििको प्रकृया पूिा गिी आयोिना िाग गरिनेछ।  

४. अननदान प्राप्ती सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि आलथयक प्रर्ासन प्रिनिको 
िननछे।  

५. अननदान प्राप्ती सम्बन्िी काययको अननगिन सनर्ासन सलिलतबाट िननछे। 

१०.२ अननदानको उपयोग  

१. अननदानको उपयोग सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 अननदान िकि िचय गदाय स्वीकृत लनदेजर्का तथा काययववलिको पािना गननय गरिनेछ। 

 अननदान िकिको िेिा िाख्न ेतथा िेिापिीक्षर् गिाउने कायय ब्यवजस्थत गरिनछे। 

 २. अननदानको उपयोग संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 उपिब्ि गिाएको अननदान िकि तोवकएको कायायन्वयन लनदेजर्का तथा कायायववलिको पािना 
नगिी िचय गने ।  

 अननदान िचयको िेिा ब्यवजस्थत रुपिा निाख्न।े  

 िचयको िेिापिीक्षर् नगिाउने। 

३. अननदान प्राप्ती प्रभावकािी बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। अननदान िचय सम्वन्ििा 
देिायका लनयन्रर् उपाय अपनाइनछे 

 तोवकएको अननदान कायायन्वयन, पनजस्तका, लनदेजर्का, नर्य ि काययववलिको पािना गिी िचय 
गरिनेछ।  
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 अननदान िचय सम्वन्ििा तोवकएको िरिद प्रविया अपनाइनेछ।  

 िचयको फाँटवािी ववि भिपाई प्रिाजर्त गिी िाजिनेछ।  

 अननदान िकि तोवकएको प्रयोिन ि काययको िालग िार िचय गरिनेछ।  

 िचय प्रगलत सम्वन्ििा लनयलित रुपिा अननगिन गरिनेछ।  

 आलथयक बषयको अन्त्यिा िचय नभई बाँकी ििेको विि िनने अननदान िकि सियिै वफताय 
गरिनेछ। 

 अननदानको आम्दानी िचयको अध्यावलिक विसाव िािी प्रगलत प्रलतवेदन सङ्घीय ि प्रदेर् लनकाय 
सिक्ष पेर् गरिनेछ।  

 सवै प्रकािको अननदान िचयको तोवकए बिोजिि िेिा िाख्न े ि ववत्तीय प्रलतवेदन तयाि गने 
ब्यवस्था गरिनेछ। 

 अननदान िचयको अलनवायय रुपिा आन्तरिक तथा अजन्ति िेिापिीक्षर् गिाइनेछ।  

 ववत्तीय प्रलतवेदन ि िेिापिीक्षर् प्रलतवेदन सम्बजन्ित लनकायिाई पठाइनेछ।  

४. अननदान उपयोग सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि आलथयक प्रर्ासन 

प्रिनिको िनछे। 

५. अननदान उपयोग सम्बन्िी काययको अननगिन सनर्ासन सलिलतबाट िननछे।  

११ प्रर्ासलनक िचय - तिव तथा सनवविा, सवािी सािन तथा उपकिर्को उपयोग ि िियतको लनयन्रर् 
११.१ तिव सनवविा िचय  
१. तिव सनवविा िचय सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे । 

 कानून बिोजिि लनयनक्त कियचािीिाई प्रचलित ऐन लनयि बिोजििको तिव भत्ता िनवाइनेछ।  

 तिब भ नक्तानी गदाय प्रचलित कानून बिोजििको कोष िकििरु कट्टा गिी भ नक्तानी गरिनेछ।  
 तिव सनवविा भ नक्तानी गदाय तोवकएको िकिभन्दा वढी पारिश्रलिक पाउनेको िकिा पारिश्रलिक 

किकट्टी गिी दाजििा गरिनेछ।  

२. तिव सनवविा िचय संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ।  

 तिव तिवी प्रलतवेदन पारित नगिी तिव िचय िेख्न।े 

 नपाउने अवलिको तिव भत्ता भ नक्तानी गने।  

 वढी अवलि काििा िािेकोिा तिव भत्ता ददने। 

  ववदा स्वीकृत नगिाएकोिा पलन तिव ददइने ।  

 िालसक तिबबाट प्रचलित कानून बिोजिि कट्टी गननयपने िकििरु कट्टी नगरिने।  

 कट्टी गिेको िकि सिय िै तोवकएको लनकायिा िम्िा गनय नपठाउने ।  

 बैंक िाफय त तिव भ नक्तानी नगिी नगदै भ नक्तानी गरिने ।  
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३. तिव सनवविा िचय व्यवजस्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 प्रचलित कानून बिोजिि लनयनक्त भएका कियचािीको िार तिव िनवाइने।  

 ऐन लनयि ववपरित अस्थायी वा ज्यािादािी ि किाििा कियचािी िािेकोिा तिवभत्ता िनवाइने 
छैन ।  

 कियचािीिाई कानून बिोजििको तिव, भत्ता ि सनवविा िार उपिब्ि गिाइने।  

 पदालिकािीको सनवविा प्रदेर् कानूनिा उलिेि भए बिोजिि िार ददइने ।  

 कानून ववपरित कियचािी लनयनक्त गिी काििा िगाएिा वा अलनयलित सनवविा िनवाएिा यस्तो 
कियचािीिे िाएको तिव सनवविा वापतको िकि असूि गने ब्यवस्था गरिनेछ । 

लनम्न बिोजििको प्रवकया पनगेको सनलनजित गिी भ नक्तानी गरिनछे ।  

 काययित कियचािीिरुको तिवी प्रलतवेदन सम्बजन्ित कायायियबाट पारित भएको सनलनजित 
गरिनेछ।  

 प्रर्ासन र्ािाबाट िाजिि ववविर् रुिन गिी िार तिव िनवाइनेछ।  

 कियचािीको स्थायी िेिा नम्वि (पान) अलनवायय रुपिा लिन िगाई सो नम्वि तिवी ववविर्िा 
िाजिनेछ।  

 पदालिकािीको िालसक सनवविा बापतको िकि प्रदेर् कानून बिोजिि भएको सनलनजित गरिनेछ। 

 प्रस्ताववत िविनाको कूि तिव िचय ववगत िविनाको तिव िचयभन्दा सािभतू रुपिा फिक 

      भए नभएको िेिी फिक ििेको भए सोको कािर् सनलनजित गरिनेछ।  
तिव िचय िेखदा लनम्नाननसाि लनयन्रर् कायि गरिनछे ।  

 िविना भ नक्तान भएपलछ तिव भत्ता िनवाइनेछ। 

 पदिा बिािी गिेको ददनदेजि िार तिव भत्ता िनवाइनेछ ।  

 लनिम्वनिा पिेकोिा कानून अननसाि पाउने तिव भत्ता िार ददइनेछ ।  

 एक वषयको सेवा अवलि पनगेपलछ िार तिव बवृद्ध (ग्रडे) ददइनेछ। 

 चाडपवय िचय सनवविा तोवकएको चाडपवयको िालग िार ददई अलभिेि िाजिनेछ । 

लनम्न बिोजििको तिव भ नक्तानी नगरिन े।  

 ववदा स्वीकृलत गिाएको बािेक अननपजस्थत अवलिको तिव ददइनेछैन।  

 बेतिबी ववदा वा असािािर् ववदा लिएकोिा तिव भ नक्तानी गरिनेछैन ।  

 कियचािीिाई सेवा सम्बन्िी ऐन लनयि ववपिीत िनने गिी काििा िटाएको वा वढी अवलि 
काििा िािेकोिा सो अवलिको तिव भत्ता ददइने छैन।  

 बढी अवलि काि िटाएिा प्रचलित कानून बिोजिि कियचािीिे िाएको तिब, भत्ता काि 
िटाउने पदालिकािीबाट असनि गरिनेछ। 
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िालसक तिवबाट लनम्न बिोजििको कट्टी गिी भ नक्तानी गरिनछे ।  

 दर् प्रलतर्तका दििे कियचािी सञ्चय कोष िकि कट्टा गिी सोिा र्त प्रलतर्त िकि थप 
गरिनेछ।  

 नागरिक िगानी कोष वा अन्य कोषिा योगदान गिेका कियचािीिरुको िकिा िालसक तिबबाट 
तोवकएको प्रलतर्त िकि कट्टी गरिनेछ।  

 योगदानिा आिारित अवकास कोषिा योगदान गिेका कियचािीिरुको िकिा तोवकएको प्रलतर्त 
िकि कट्टा गिी सो िकििा तोवकएको प्रलतर्त िकि थप गरिनेछ।  

 तोवकएको प्रलतर्तिा कोष कट्टी गरिएको िकि सम्बजन्ित कोषिा तोवकएको सियलभर दाजििा 
गनय पठाइनेछ।  

 तोवकएको लनकायिा कोष कट्टी िकि िम्िा गनय ि सो सम्बन्िी अलभिेि रुिन गनय ववद्यनतीय 
िाध्यिको उपयोग गरिनेछ। 

 तिव सनवविा भ नक्तानी गदाय प्रत्येक पदालिकािी वा कियचािीिे वावषयक रुपिा पाउने तिव, भत्ता 
ि सनवविा सिेतको कन ि िकििा आयकि ऐनबिोजिि कियोग्य आय गर्ना गिी िालसक 
तिबबाट अलग्रिरुपिा कट्टा गिेि िार तिविचय िेजिनेछ ।  

 तिवी ववविर्िा प्रत्येक पदालिकािी वा कियचािीको स्थायी िेिा नम्वि (पान) अलनवायय रुपिा 
िाजिनेछ।  

 भ नक्तानीिा कट्टा गिेको पारिश्रलिक कि िकि सम्भव भएसम्ि ववद्यनतीय आयकि कट्टी प्रर्ािी 
िाफय त सम्बजन्ित िािश्व कायायिय पठाई कि अलिकृतबाट प्रिार्ीकिर् गिाई लनस्सा िाजिनेछ। 

कियचािी ि पदालिकािीको तिव सनवविा िकि भ नक्तानी गदाय लनम्न प्रवियािरु अपनाउनाेः  

 तिव सनवविा ववतिर्कोिालग बैंक तोकी सो बैंकिा प्रत्येक ब्यजक्तको िाता िोलन िगाई 
बैंकिाफय त िकि उपिब्ि गिाइनेछ।  

 तिव भ नक्तानी ववविर्िा बैंक िाता िाफय त िकि िम्िा गिेको प्रिार् संिग्न गने गिाइनेछ। 

४. तिव सनवविा िचय सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि आलथयक प्रर्ासन प्रिनिको 
िननछे।  
५. तिव सनवविा िचय सम्बन्ििा सम्बन्िी काययको अननगिन िेिापिीक्षर् ि सनर्ासन सलिलतबाट िननछे। 

 ११.२ भत्ता, सनवविा तथा ववववि िचय  
१. भत्ता, सनवविा तथा ववववि िचय सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 पदालिकािी तथा कियचािीको बैठक भत्ता, दैलनक भत्ता एवि ्भ्रिर् िचय आदद कानून बिोजिि 
िार ववतिर् गरिनेछ।  

 ववववि िचय िापदण्ड बनाइ िचय गने गिाउने ब्यवस्था गरिनेछ । 
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  प्रचलित कानून ि िापदण्ड बिोजिि आलथयक सिायता ववतिर् गने गिाउने ब्यवस्था गरिनेछ 
।  

२. भत्ता, सनवविा तथा ववववि िचय संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 प्रचलित ऐन लनयि ववपरित भत्ता तथा सनवविा ददईने।  

 अलनयलित भत्ता तथा सनवविा ददएबाट स्थानीय तिको प्रर्ासलनक िचय बढ्ने । 

 िापदण्ड ववपरित ववववि िचय िेजिने।  

  प्रचलित कानून ि िापदण्ड ववपरित आलथयक सिायता ववतिर् िनने। 

 पिनँचको आिाििा ववतिर् िनने।  

३. भत्ता, सनवविा तथा ववववि िचय व्यवजस्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे।  

 अलत आवश्यक कािको िालग िार अलिकाि प्राप्त अलिकािीको स्वीकृलतिा बैठक िाजिनेछ। 

 बैठक भत्ता, दैलनक तथा भ्रिर् भत्ता िचय सम्बजन्ित कानूनिा तोवकएको दििा िार ददइनेछ।  

 पदालिकािीको सञ्चाि सनवविा, िािा िचय, िालसक भत्ता, सभा भत्ता आदद सनवविा प्रचलित कानून 
बिोजिि ि कियचािीको अलतरिक्त सिय भत्ता, प्रोत्सािन भत्ता आदद सनवविा कानून बिोजिि 
िापदण्ड तथा सूचक तोकेि िार उपिब्ि गिाइनेछ।  

 भत्ता तथा सनवविा ववतिर् गने ि लनयन्रर् गने सम्वन्ििा सङ्घीय वा प्रदेर् लनकायिे कन नै 
िागयदर्यन वा परिपर गिेको भए सोको पािना गने गिाउने ब्यवस्था लििाइनेछ।  

 भत्ता तथा सनवविा िचयको िेिापिीक्षर्बाट बेरुिन कायि भएिा तत्काि लनयलित वा असनि 
फछ्यौट गने गिाइनेछ।  

 ववववि िचय अन्तगयत ब्यिोरिने िचयको प्रकाि सम्वन्ििा स्पि ब्याखया गिी िापदण्ड स्वीकृत 
गरिनेछ।  

 अलनयलित िचय सम्वन्ििा िेिापिीक्षर्बाट बेरुिू कायि भएिा तत्काि असूि फछ्यौट गने 
गिाइनेछ।  

 आलथयक सिायता ववतिर्को िालग वस्तनगत िापदण्ड तथा सूचक तयाि गिी सोको आिाििािार 
ददने ब्यवस्था गरिनेछ।  

 सङ्घीय तथा प्रदेर् सिकािबाट प्राप्त अननदानबाट आलथयक सिायता ववतिर् गरिने छैन।  

 सङ्घीय वा प्रदेर् िन्रािय/लनकायद्वािा िािी भएका िागयदर्यन वा परिपर पािना गने गिाइनेछ।  

 अलनयलित िचय सम्वन्ििा िेिापिीक्षर्बाट बेरुिू कायि भएिा तत्काि असूि फछ्यौट गने 
गिाइनेछ।  

४. भत्ता, सनवविा तथा ववववि िचय सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि आलथयक 
प्रर्ासन प्रिनिको िननछे।  
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५. भत्ता, सनवविा तथा ववववि िचय सम्बन्िी काययको अननगिन िेिापिीक्षर् ि सनर्ासन सलिलतबाट 
िननछे।  

११.३ सवािी सािन तथा उपकिर्को प्रयोग तथा िियत  
१. सवािी सािन तथा उपकिर्को प्रयोग तथा िियत सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे।  

 सवािी सािन ि िेजर्निी उपकिर्को प्रयोग केको पदालिकािी तथा कियचािीिाई िार उपिब्ि 
गिाइनेछ।  

 सवािी सािन ि िेजर्निी उपकिर् यथासियिा नै आवश्यक िियत तथा सलभयलसङ्ग गिाई िियत 
िचयिा तोवकए बिोजििको लनयन्रर् ब्यवस्था कायि गरिनेछ। 

 २. सवािी सािन तथा उपकिर्को प्रयोग तथा िियत संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ।  

 सनवविा नपाउने पदालिकािीिरुिे पलन सनवविा लिने। 

 सवािी सािन ि िेजर्निी उपकिर् अनलिकृत रुपिा प्रयोग गने । 

 सिकािी काि वािेकिा सवािी सािनिरु प्रयोग िनन े।  

 सवािी सािन ि उपकिर् िियत सम्भाि ि सलभयलसङ्ग सियिा नगरिने।  

 सवािी सािन ि उपकिर् अनावश्यक रुपिा िियत गिाईने  

 िियत िचयिा लनयन्रर् कायि निनने। 

३. सवािी सािन तथा उपकिर्को प्रयोग तथा िियत व्यवजस्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन 
गरिनछे ।लनम्न बिोजिि सवािी सािन तथा उपकिर् प्रयोग गने व्यवस्था गरिनछे । 

 कानूनद्वािा सवािीसािन प्रयोग गनय पाउने पदालिकािी वा अलिकािीकोिालग िार सवािीसािनको 
व्यवस्था गरिनेछ।  

 सवािी सािन ि उपकिर्िरु सिकािी काििा िार प्रयोग गनय पाउने गिी लनयन्रर्को ब्यवस्था 
गरिनेछ।  

 कायायियको कािको लसिलसिािा सवािी सािन प्रयोग गदाय स्वीकृलत आदेर् ददने लिने व्यवस्था 
गरिनेछ।  
 

सवािी सािन ि उपकिर्को िियतिा लनम्न बिोजििको व्यवस्था गरिनछे ।  
 सवािी सािन ि उपकिर्को िियत सम्भाि ि सलभयलसङ्ग गननयपनेवािे सम्बजन्ित कम्पनीको कायय 

तालिकाको अलभिेि ब्यवजस्थत रुपिा िािी सो बिोजिि िियत सम्भाि गने ब्यवस्था 
लििाइनेछ।  

 चािन सवािी सािन ि उपकिर् सञ्चािनको अलभिेि िाजिनेछ ।  

 ववग्रकेो अवस्थािा तत्कािै िानकािी गिाउननपने ब्यजक्त तोक्ने ।  
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 िियतको िरिद कायय गदाय सावयिलनक िरिद ऐन लनयिाविीको प्रविया पािना गिाइनेछ।  

 सवािी सािन ि उपकिर्को िियत सम्भाि गिाउँदा प्राववलिक िाँच गिाई िियत गननयपने 
सािानको ववविर् ि िागत अननिान तयाि गिी तोकेको अलिकािीबाट स्वीकृलत गिाउने ब्यवस्था 
गरिनेछ ।  

 सवािी सािन ि उपकिर् कन न कन न लिलतिा के कलत पाटय प निाय कलत िागतिा िियत गरिएको 
िो सोको ववविर् िनिाई िियत सम्भाि तथा संिक्षर्को (ि.िे.प.फा.नं.४१५) अलभिेि 
िाजिनेछ।  

 सवािी सािनको िियत गिाउँदा चािकबाट प्रिाजर्त गिाउने।  

 पनिानो पाटयप निाय सािान भण्डाि वफताय गिाउने ।  

 तोकेको िकिभन्दा बढी िूलयको सािान परिवतयत गदाय िियतको अलभिेि िाजिनेछ।  

 सवािीसािनको वविािचय ि तेस्रोपक्ष दावयत्व भ नक्तानीगदाय अलिकािप्राप्त अलिकािीबाट स्वीकृलत 
गिाई संिग्न गिाइनेछ। 

४. सवािी सािन ि उपकिर्को िियत सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि आलथयक 
प्रर्ासन प्रिनिको िननछे।  
५. सवािी सािन ि उपकिर्को िियत सम्बन्िी काययको अननगिन िेिापिीक्षर् ि सनर्ासन सलिलतबाट 
िननछे। 

११.४ इन्िन िचय  

१. इन्िन िचय सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे।  
 सवािी सािन ि उपकिर्को इन्िन िचय सम्वन्ििा तोवकएको लनयन्रर् ब्यवस्था पािना 

गरिनेछ।  

२. इन्िन िचय संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 सवािी सािन ि उपकिर्को इन्िन िचयको अलभिेि तोवकए बिोजिि निाजिने।   

 सवािी सािन ि उपकिर्को इन्िन िचयिा लनयन्रर् कायि निने।  

३. इन्िन िचय व्यवजस्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

सवािी सािन ि उपकिर्को इन्िन िचय िेखदा लनम्न बिोजििको लनयन्रर् व्यवस्था गनेाः  

 प्रचलित कानूनिे इन्िन सनवविा पाउने पदालिकािी वा अलिकािीको िकिा इन्िन पाउने कोटा 
तोकी सोिी बिोजिि इन्िन उपिब्ि गिाउने व्यवस्था गने ।  

 इन्िन िचय िाग गने फािाि स्वीकृत गिाउने व्यवस्था गरिनेछ।  
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 प्रयोग भएको इन्िनको परििार् सवित तोवकएको ढाँचािा िगवनक (ि.िे.प.फा.नं.९०५) 
िाजिनेछ ।  

 कायायियिा नै इन्िन िौज्दात िािी उपिब्ि गिाउने ब्यवस्था गदाय िाग फािाि, िरिद 
आदेर्, दाजििा प्रलतवेदन सवित िगबनक पेर् गने व्यवस्था लििाइनेछ। 

११.५ सेवा ििर्नि भाडा तथा ववज्ञापन िचय 
१. सेवा ििर्नि, भाडा तथा ववज्ञापन िचय सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 सेवा ििर्नि, सूचना प्रकार्न ि भाडा िचयगदाय लितव्ययी ब्यवस्था पािना गरिनेछ। 

२. सेवा ििर्नि भाडा तथा ववज्ञापन िचय संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 सेवा ििर्निको भ नक्तानी सियिा नगिी िरिवाना लतने।  

  सेवा ििर्नि ि भाडा िचय गदाय तोवकएको लनयन्रर् काययववलि नअपनाउने। 

 सूचना प्रकार्न अलिकाि प्राप्त अलिकािीको स्वीकृलत वेगि गने ।  

 सञ्चाि िाध्यिबाट छनट सनवविा नलिई अपब्यय गने।  

३. सेवा ििर्नि भाडा तथा ववज्ञापन िचय व्यवजस्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 सेवा ििर्नि ि भाडाको भ नक्तानी तोवकएको सियिानै गरिनेछ।  

 सेवाििर्नि भ नक्तानीिा सेवाप्रदायकिे ददने छनट प्राप्त गरिनेछ।  

 कायायियिे कन नै पलन प्रकािको घि बिाि तथा अन्य सािान भाडािा लिँदा अलनवायय रुपिा 
सम्झौता गरिनेछ।  

 घि बिाि तथा अन्य भाडा भ नक्तानी गदाय भाडा सम्बन्िी सम्झौताका र्तय बिोजििको भाडा 
िकि भ नक्तानी ददइनेछ।  

 वविम्व र्नलक भ नक्तानी गदाय अलिकाि प्राप्त अलिकािीबाट लनर्यय गिाइनेछ ।  

 आवश्यक सूचनािरु िार अलिकाि प्राप्त अलिकािीको स्वीकृलतिा तोवकएको उपयनक्त िाध्यिबाट 
प्रकार्न गने ब्यवस्था गरिनेछ।  

 सूचना प्रकार्न गदाय सम्बजन्ित टेलिलभिन, एफ.एि. सञ्चािक वा पलरका प्रकार्क िाफय त 
सोझै सूचना प्रकार्न गिी लतनीिरुिे ददने कलिर्न वा छनट सनवविा कट्टा गिी िार िचय 
िेजिनेछ।  

 पलरकािा प्रकार्न नगरि निनने सूचना िार सम्भव भएसम्ि सानो साईििा पलरकािा प्रकार्न 
गिी अन्य सूचना वेबसाइट िाफय त सावयिलनक गरिनेछ । 
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४. सेवा ििर्नि भाडा तथा ववज्ञापन िचय सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि 
आलथयक प्रर्ासन प्रिनिको िननछे।  
५. सेवा ििर्नि भाडा तथा ववज्ञापन िचय सम्बन्िी काययको अननगिन िेिापिीक्षर् ि सनर्ासन सलिलतबाट 
िननछे।  
१२. िरिद काययको लनयन्रर्-िािसािान िरिद, लनिायर् कायय तथा सेवा िरिद 

१२.१ िरिद काययको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी 
१. िरिद काययको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 िरिद काययको व्यवस्थापन गनय प्रचलित को संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।  

 वावषयक िरिद योिना ि आवश्यकता अननसाि िरिद गनरु योिना तयाि गरिनेछ ।  

 िरिद गननय अगाडी िरिद सम्बन्िी तयािी काययिरु पूिा गरिनेछ।  

 िरिद कायय गननय अजघ िािसािान, लनिायर् कायय ि सेवाको स्पेलसवफकेर्न तयाि गरिनेछ । 

२. िरिद काययको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ।  

 प्रचलित कानूनिे तोके अननसाि िरिद लनयिाविी तिनयिा नगने ।  

 िरिद एकाइ तथा कियचािीको ब्यवस्था नगरिन।े  

 ववज्ञ कियचािीको अभाविा िरिद कायय प्रभाववत िनने िरिद ऐन लनयिाविी अननसािको वावषयक 
िरिद योिना ि िरिद गनरु योिना तयाि नगरिने िरिद सम्बन्िी आवश्यक तयािी काययिरु 
नगरिने वा यथासियिा नगरिने ।  

 िरिद गने िािसािान, लनिायर् कायय ि सेवाको ववविर् ि स्पेलसवफकेर्न तयाि नगरिने । 

३. िरिद काययको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी व्यवजस्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन 
गरिनछे। 

 सावयिलनक िरिद ऐन, २०६३ को पािना गननयपने ।  

 साथै ऐनको अलिनिा ििी िरिद लनयिाविी बनाई िागू गरिनेछ।  

 िरिद काययबोझ ि कायय प्रकृलतको आिाििा िरिद एकाइको स्थापना गने ।  

 िरिद कायय गनय कियचािी तोवकनेछ।  

 िरिद कायय सावयिलनक िरिद अननगिन कायायियिे तोकेको योग्यता भएको ि िरिद कायय 
सम्बन्िी ज्ञान भएको वा तालिि प्राप्त गिेको कियचािीबाट गिाइनेछ ।  

 कियचािीिाई िरिद सम्बन्िी आवश्यक तालिि उपिब्ि गिाइनेछ ।  

 वावषयक १० िाि रुपैयाभन्दा बढी िकिको िरिद कायय गदाय वावषयक िरिद योिना अलनवायय 
रुपिा तयाि गरिनेछ।  
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 वावषयक १० किोड रुपैयाभन्दा बढी िकिको िरिद कायय गदाय ि बिनबषीय योिनाका िालग 
िरिद गदाय िरिद गनरुयोिना तयाि गिी तोवकएको अलिकािीबाट स्वीकृत गिाइनेछ। 

  िरिद गनरु योिना तयाि गिेकोिा सो योिना सिेतिाई आिाि लिई वावषयक िरिद योिना 
तयाि गरिनेछ।  

 िरिद गनरुयोिना ि वावषयक िरिद योिना तयाि गने जिम्िेवाि कियचािी तोवकनेछ। 

 

िरिद गननय अगाडी सावयिलनक िरिद लनयिाविीिा ब्यवस्था भए बिोजििको लनम्न िरिद सम्बन्िी तयािी 
काययिरु गरिनछे । 

 िरिद आवश्यकताको पविचान, आपूलतयकतायको उपिब्िता, अजघलिा वषयिरुिा भएको सिान 
प्रकृलतको िरिद प्रवियाको अध्ययन, िरिदको ववविर्, परििार् ि क्षेर, िरिद सिूििा ववभािन 
वा प्याकेि लनिायर्, िरिदको आलथयक स्रोत ि िकिको पविचान, िरिद ववलिको छनौट, बोिपर 
योग्यता वा पूवय योग्यताको कािबािीको आवश्यकता आदद।  

 िरिद काययप्रकृलत अननसाि आपूलतयकताय, लनिायर् व्यवसायी, पिािर्यदाता, गैि सिकािी संस्था वा 
सेवा प्रदायकको योग्यताको आिाििा छन ट्टाछन टै्ट िौिनदा सूची तयाि गने । 

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे िरिद तयािी काययको जिम्िेवािी तोक्ने।  
िािसािान, लनिायर् कायय वा सेवा आदद िरिद गननय अजघ लनम्न कायय गरिनछे ।  

 िािसािान, लनिायर् कायय वा सेवा आददको स्पेलसवफकेर्न, योिना, नक्र्ा, लडिाइन, ववर्ेष 
आवश्यकता वा अन्य ववविर्िरु तयाि गरिनेछ।  

 सम्बजन्ित िािसािान, लनिायर् कायय वा सेवाको वस्तनगत प्राववलिक तथा गनर्स्तििन्य ववर्ेषता 
ि कािको आिाििा ववविर् तयाि गरिनेछ।  

 ववविर्िा िािसािान, लनिायर् कायय वा सेवाको िास ब्राण्ड, टे्रडिाकय , नाि, पेटेण्ट, लडिाइन, 

प्रकाि आदद ववर्ेषतािरु स्पिरुपिा बनजझने गिी उलिेि गरिनेछ। ति, प्रलतस्पिायिाई सीलित 
गने गिी उत्पजत्त वा उत्पादकको नाि ि िास प्रकािको ववविर्, आिाि, सङ्केत वा र्ब्दाविी 
उलिेि गरिनेछैन ।  

४. िरिद काययको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी िरिद इकाइ प्रिनिको 
िननछे। 

५.  िरिद काययको आवश्यक ब्यवस्था तथा तयािी काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतबाट 
िननछे।  

 १२.२ िागत अननिान सम्बन्िी लनयन्रर्  
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१. िागत अननिान सम्बन्िी लनयन्रर् सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 िागत अननिान तयाि गिेि िार िािसािान, लनिायर् कायय ि सेवा िरिद कायय गरिनेछ।  
 िािसािान, लनिायर् कायय ि सेवा िरिदको िागत अननिान तयाि गदाय िरिद ऐन, लनयिाविीिा 

तोके बिोजििको काययववलि पूिा गरिनेछ ।  

२. िागत अननिान सम्बन्िी लनयन्रर् संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 िािसािान, लनिायर् कायय ि सेवा िरिदको िालग िागत अननिान तयाि नगरिन े।  

 िागत अननिान तयाि गने िनर्जक्तिा दक्षताको अभाव ।   

 िागत अननिान तयाि गदाय िरिद लनयिाविीको प्राविान बिोजिि नगरिने ।  

 तोवकएको दिभाउ, नसय, दिववश्लषेर्, काययववलि आददको पािना नगरिने। 

 प्रविया पनिा भएको सनलनजित नगिी िागत अननिान स्वीकृत गरिने ।  

 अलिकाि नभएको अलिकािीबाट िागत अननिान स्वीकृत गरिन े 

३. िागत अननिान सम्बन्िी लनयन्रर्िा देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे।  

िािसािान, लनिायर् कायय वा सेवा िरिद गननय अजघ लनम्नाननसाि िागत अननिान तयाि गरिनछे ।  

 तोकेको िकिभन्दा बढीको िािसािान, लनिायर् कायय ि सेवा िरिद गननय अजघ िरिद ऐन 
लनयिाविीिा उलिेि भएका ववषय दृविगत गिी अलनवायय रुपिा िागत अननिान तयाि गरिनेछ। 

  कन नै आ.ब.को िालग स्वीकृत भएको िागत अननिान अननसाि िरिद कायय नभएिा पलछलिा 
आ.ब.िा लनयिाविीिा तोकेको प्रविया अपनाई अध्यावलिक गरिनेछ।  

 िागत अननिानको तयािी आन्तरिक िनर्जक्तबाट गिाउने ।  

 यदद दक्ष िनर्जक्तको अभाव भएिा अन्य लनकायको सियोग लिई तयाि गरिनछे।  

 िरिद एकाइ प्रिनििे िरिद लनयिाविी अननसािको काययिरु पूिा गिी िागत अननिान भएको 
सनलनजित गिी स्वीकृलतको िालग पेर् गनेछ। स्वीकृत नसय, दि ववश्लषेर्को आिाििा िागत 
अननिान तयाि गरिनेछ।  

 लनिायर् सािग्रीको दिभाउ, िेजर्न तथा उपकिर्को भाडा वा कािदािको ज्यािा लनिायिर् गदाय 
दििेट लनिायिर् सलिलतिे तोकेको दििेटको आिाििा गरिनेछ।  

 लनिायर् काययको लडिाइन, ड्रईङको िाँच िागत अननिान तयाि गने प्राववलिकभन्दा एक ति 
िालथको प्राववलिक वा प्राववलिकिरुको सिूििाई गनय िगाई कन नै र नटी भएिा सच्याइनेछ। 

  िािसािानको िागत अननिान तयाि गदाय लनयिाविी अननसाि आफै वा जिलिाको अन्य 
सावयिलनक लनकायिे सोिी प्रकृलतको िरिद गदाय िागेको वास्तववक िागत, स्थानीय बिाि वा 
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अन्य बिािको प्रचलित दिभाउि सािानआपूलतय अननिालनत ढनवानी िचय, उद्योग वाजर्ज्य सङ्घिे 
िािी गिेको दििेट आदद िाई आिाि लिइनेछ। 

  पिािर्य सेवाको िागत अननिान तयाि गदाय िरिद लनयिाविी अननसाि तोकेको नसय, सम्बजन्ित 
पिािर्य सेवाको काययक्षेरगत र्तय, पिािर्यदाताको िनर्जक्तको पारिश्रलिक, भ्रिर्, सञ्चािन िचय, 
तालिि गोष्ठी आदद िचयिाई ध्यान ददइनेछ।  

 अन्य सेवा तफय को सवािी सािन, िेजर्निी औिाि आदद भाडािा लिने, िािसािान िियत सम्भाि 
ि घि भाडा ि सेवा किाि आददको िागत अननिान तयाि गदाय िरिद लनयिाविीिा उलिेजित 
काययववलि ि आिाि पूिा गिी गरिनेछ। िागत अननिान िाँच तथा स्वीकृत गने अलिकािीिे 
तोवकएको आिािबाट िागत अननिान तयाि भएको सनलनजित गरिनेछ। 

  अलिकाि प्राप्त अलिकािीिे तयािीको प्रविया पनिा भएको सनलनजित गिी िागत अननिान स्वीकृत 
गनेछ। 

४. िागत अननिान तयािी ि सो को लनयन्रर् सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी िरिद इकाइ प्रिनिको 
िननछे।  

५. िागत अननिान लनयन्रर् काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतबाट िननछे। 

 

१२.३ िरिद ववलि सम्बन्िी लनयन्रर्  
१. िरिद ववलि सम्बन्िी लनयन्रर्िा देिायका नीलत अविम्वन गरिनछे।  

 िरिद कानून बिोजिि तोवकएको िरिद ववलि छनौट तथा प्रवकया पूिा गिेि िार िरिद कायय 
गरिनेछ।  
२. िरिद ववलि सम्बन्िी लनयन्रर्िा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 िरिद कानूनिा तोके बिोजििको आवश्यक िरिद ववलि छनौट नगने ।  

  प्रलतस्पिाय सीलित िनने गिी िरिद कायय टनिा टनिा पािी िरिद गरिन े। 

 आवश्यक ब्यवस्था नभए तापलन िरिद प्रकृया र्नरु गरिने। 

 

 ३. िरिद ववलि सम्बन्िी लनयन्रर् व्यवजस्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 िािसािान, लनिायर् कायय, सेवा िरिद तथा पिािर्य सेवा िरिद गने कायय सावयिलनक िरिद ऐन 
लनयिाविीिा तोवकएबिोजिि िरिद िूलयको आिाििा बोिपर, लसिवन्दी दिभाउपर, सोझै 
िरिद, उपभोक्ता सलिलत, अिानत िगायतका तोवकएको िरिद ववलि छनौट गिी िरिद कायय 
गरिनेछ।  
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 कानूनद्वािा कि निाग्न ेवा कि छनट भएको िकिसम्ि वा दनगयि क्षेर भनी तोकेको जिलिाको 
िरिद कायय बािेक स्थायी िेिा नम्बि ि िूलय अलभववृद्ध कि दताय प्रिार्पर प्राप्त गिेका 
व्यजक्त, फिय, संस्थाबाट िरिद गरिनेछ ।  

 िािसािान, लनिायर् कायय ि सेवा िरिद कायय गदाय प्रलतस्पिाय सीलित िनने गिी टनिा टनिा पािी 
िरिद गरिने छैन।  

 िरिदको िालग आवश्यक बिेट ि लनिायर्स्थिको व्यवस्था नभई िरिद सम्बन्िी काि कािबािी 
र्नरु गरिनेछैन।  

 िरिद गदाय नेपाििा उत्पाददत िािसािानिाई प्राथलिकता ददइनेछ।  

 िरिद एकाइ प्रिनि ि िेिा प्रिनििे कायायियको िरिद प्रकृया लनयिाननसाि भएकोवािे लनिन्ति 
सनपरिवेक्षर् गरिनेछ। 

४. िरिद ववलि ि सो को लनयन्रर् सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी िरिद इकाइ प्रिनिको िननछे। 

५. िरिद ववलि सम्बन्िी लनयन्रर् काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतबाट िननछे।  

१२.४ बोिपर सम्बन्िी लनयन्रर् काययववलि ।  

१. बोिपर सम्बन्िी लनयन्रर् काययववलि सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्वन गरिनछे । 

 बोिपर सम्बन्िी तोवकएको प्रविया, चिर् ि काययववलि पािना गिलनछ।  

 बोिपर आह्वान गदाय तोवकए बिोजििको िरिद कागिात तथा र्तय छनौट गिी सूचना आह्वान 
गरिनेछ। 

 बोिपर आह्वानको सूचना कानूनिे तोवकए बिोजिि प्रकार्न गरिनेछ।  

  बोिपर िोलने, पिीक्षर् गने कायय कानूनद्वािा तोवकए बिोजिि गरिनेछ ।  

  िरिद कानून बिोजिि बोिपरको िूलयाङ्कन गिाई वोिपर स्वीकृत गरिनेछ।  

 बोिपर सम्बन्िी लनयन्रर् काययववलि संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्ने देजिन्छ।  

  बोिपर सम्बन्िी चिर्बद्ध प्रविया तथा काययववलि पािना नगरिन े।  

 िनलिा ि भेदभाव ििीत वोिपर प्रविया नअपनाइन।े  

 स्वीकृत बोिपर सम्बन्िी कागिात तथा र्तयिरु छनौट नगिी बोिपर आह्वान गरिने। 

 बोिपरको सूचना सावयिलनक निनने।  

 बोिपरको सूचना तोवकएको कायायियको वेबसाइटिा निाजिने। 

 बोिपर िोलने ि पिीक्षर् गने कायय ऐनको प्राविान बिोजिि नगरिने।  
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  बोिपरको िूलयाङ्कन तोवकए बिोजिि सलिलतबाट निनने । 

 बोिपर स्वीकृलत तोवकएको तिको अलिकािीबाट नगरिने ।  

 बोिपर स्वीकृत गदाय कायय प्रकृया पूिा नगरिने।  

३. बोिपर सम्बन्िी लनयन्रर् काययववलि व्यवजस्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे।  

िािसािान, लनिायर् कायय वा सेवा आदद वोिपरद्वािा िरिद गदाय लनम्न कायय गरिनछे 

 तोवकए बिोजिि िकि वा िरिद प्रकृलत अननसाि बोिपरको प्रकृया, चिर् ि पूवय योग्यता 
सम्बन्िी प्रवियािरु अविम्वन गरिनेछ।  

 बोिपर सम्बन्िी आवश्यक कागिात ि काययववलि अपनाई बोिपर आह्वान गरिनेछ।  

 योग्य बोिपरदातािाई ववना भेदभाव िरिद प्रवियािा सिभागी िनने सिान अवसि प्रदान 
गरिनेछ। 

  जिम्िेवाि अलिकृत ि िरिद एकाई प्रिनििे वोिपर प्रकृयावािे सनलनजित गिी वोिपर कायय 
अजघ वढाइनेछ।  

 िरिद सम्झौता छनौट गदाय सावयिलनक िरिद अननगिन कायायियबाट िािी भएको निनना 
बोिपर सम्बन्िी कागिातिाई आिाि लिइनेछ।  

 सावयिलनक िरिद अननगिन कायायियबाट निूना कागिात िािी नभएको अवस्थािा आफूिाई 
आवश्यक पिेको िरिद काययको सम्झौता सवितको कागिात तयाि गरिनेछ।  

 िरिद एकाइ प्रिनििे बोिपर आह्वान गननय अगावै उपयनक्त बोिपर सम्बन्िी कागिात छनौट 
गरिएको सनलनजित गिी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतबाट स्वीकृत गिाइनेछ ।  

 िरिद लनयिाविीिा उलिेजित कन िािरु िनिाई बोिपर वा पूवय योग्यता लनिायिर्को प्रस्ताव 
आह्वानको सूचना िाविय स्तिको दैलनक पर पलरकािा प्रकार्न गरिनेछ।  

 अन्तिायविय स्तिको बोिपरको िकिा अन्तिायविय सञ्चाि िाध्यििा सिेत प्रकार्न गरिनेछ।  

 बोिपरको सूचना स्थानीय तिको वेबसाइटिा िाजिनेछ ।  

 बोिपरको सूचना सावयिलनक िरिद अननगिन कायायियको वेबसाईटिा िाख्न सवकनेछ।  

 िरिद एकाइ प्रिनििे उक्त बिोजिि सञ्चाि िाध्यिबाट सूचना प्रकाजर्त गिाउनेछ।  

 जिम्िेवाि अलिकृत ि िरिद एकाइ प्रिनििे लनयिाविीको व्यवस्था पूिा भएको सनलनजित भए 
पलछ वोिपर कायय अजघ वढाउनेछ । 

वोिपर िोलदा ि पिीक्षर् गदाय लनम्न कायय गरिनछे 

 बोिपर पेर् गने अजन्ति लिलत ि सिय सिाप्त भएको िगतै्त सोिी ददन बोिपर सम्बन्िी 
कागिातिा उलिेजित सिय ि स्थानिा तोवकए बिोजिि प्रवियािरु अपनाई बोिपरिरु 
िोलिनेछ।  
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 िोलिएको बोिपर सम्बन्िी कागिातिा ििानत िकि (ववड बण्ड) ि आवश्यक कागिात 
पेर् भएको यवकन गिी िनच नलका तयाि गरिनेछ।  

 उपिब्ि भएसम्ि बोिपरदाता, लनिका प्रलतलनलि वा नजिकको कायायियको प्रलतलनलिको 
सिभालगता गिाइनेछ। 

बोिपर स्वीकृलतिा लनम्न काययववलि अपनाइनछे 

 िरिद कानून बिोजिि ग्राह्य वा योग्य बोिपरिरु िूलयाङ्कन प्रवियािा सिावेर् गिी बोिपर 
िूलयाङ्कन सलिलतबाट िूलयाङ्कन गिाइनेछ ।  

 बोिपरको िूलयाङ्कन गदाय सोको आिाि ि तरिका सिेत िनलने गिी सलिलतबाट प्रलतवेदन प्राप्त 
गरिनेछ। सलिलतको लसफारिसिा न्यूनति िूलयावङ्कत सािभतूरुपिा प्रभावग्रािी बोिपर अलिकाि 
प्राप्त अलिकािीबाट िरिद कानून बिोजिि स्वीकृत गरिनेछ।  

 बोिपर छनौट भएको बोिपरदातािाई बोिपर स्वीकृत गने आर्यपर ददइनछे । 

 तोवकएको सियलभरै बोिपर िूलयाङ्कन प्रविया सम्पन्न गरिनेछ।  

  िरिद र्ािा प्रिनििे िरिद प्रकृया पूिा भएको सनलनजित गिी स्वीकृत गिाउनेछ। 

४. बोिपर काययववलि ि सो को लनयन्रर् सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी िरिद इकाइ प्रिनिको िननछे। ५. 
बोिपर काययववलि ि सो को लनयन्रर् काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतबाट िननछे।  

१२.५ िरिद काययिा सूचना प्रववलिको प्रयोग 

१. िरिद काययिा सूचना प्रववलिको प्रयोग सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे।  

 िरिद सम्बन्िी तथ्याङ्क तथा सूचनािरु एवि ्कागिात कम्प्यूटि प्रर्ािीिा अध्यावलिक गिी 
िाजिनेछ। 

 कानननद्वािा तोवकए बिोजिि ववद्यनतीय सञ्चािको िाध्यिबाट िरिद कािवािी गरिनेछ ।  

 िरिद सम्झौता गदाय तोवकए बिोजििको आवश्यक प्रविया पूिा गरिनेछ ।  

२. िरिद काययिा सूचना प्रववलिको प्रयोग संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 िरिद सम्बन्िी तथ्याङ्क, सूचना एवि ् कागिात तोवकएको कम्प्यूटि प्रर्ािीिा निाजिने ि 
अध्यावलिक नगरिने तोवकए बिोजिि ववद्यनतीय सञ्चािको िाध्यिबाट िरिद सम्बन्िी कािवािी 
नगरिने ।  

 िरिद सम्झौता गने कायय तोवकए बिोजिि नगरिने ।  

 कायय सम्पादन ििानत नलिने। 

 तोवकएको अवस्थािा ििानत िफत नगरिने ।  

३. िरिद काययिा सूचना प्रववलिको प्रयोग व्यवजस्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 
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 िरिद एकाइ प्रिनििे िरिद सम्बन्िी कागिात, तथ्याङ्क, सूचना (िरिद योिना तयािी, िरिद 
आवश्यकताको लनिायिर्, आपूलतयकतायको िौिनदा सूची, िागत अननिान तथा िरिद कागिात तयाि 
गने, िरिद प्याकेि लनिायिर् गने, स्पेजर्वफकेर्न तोक्ने आदद) तयाि गनय तोवकएको सफ्टवेयि 
वा कम्प्यूटि प्रर्ािी उपयोग गने ि सनिजक्षत तथा अध्यावलिक रुपिा िाख्न ेप्रवन्ि गरिनेछ। 

  ववद्यनतीय िाध्यिबाट िरिद कािवािी गदाय सावयिलनक िरिद अननगिन कायायियको 
आलिकारिक ववद्यनतीय िरिद प्रर्ािीिा आवद्ध भई सो पोटयििा दताय भई िरिद कािोबाि 
सञ्चािन गरिनेछ।  

 सावयिलनक िरिद ऐन लनयिाविी बिोजिि तोवकएको िकिभन्दा वढीको लनिायर् कायय वा 
िािसािान तथा पिािर्य सेवा िरिद गदाय अलनवायय रुपिा ववद्यनतीय िरिद प्रर्ािीबाट गरिनेछ। 

िरिद सम्झौता गदाय लनम्न लनयन्रर् प्रविया अपनाइनछे 

 फन टकि िरिद बािेकको िरिद सम्वन्ििा िरिद ऐन लनयिको अलिनिा ििी िरिद सम्झौता 
गरिनेछ।  

 िरिद सम्झौता गदाय िरिद कागिातिा उलिेजित र्तयिरु सिावेर् गरिनेछ।  

 िरिद सम्झौता गननय अजघ िरिद ऐन बिोजिि तोवकएको ढाँचाको काययसम्पादन ििानत लिइनेछ 
।  

 सम्झौता गनेिे सम्झौता बिोजिि काि र्नरु नगिेिा, बीचैिा छोडेिा वा सम्झौता बिोजिि 
कािको प्रगलत नगिेिा िरिद कानून बिोजिि कािवािी गिी सम्झौता अन्त्य गिी प्राप्त कायय 
सम्पादन ििानत िफत गरिनेछ । 

  सम्झौताको र्तयिा ब्यवस्था भए बिोजिि िार परिचािन पेश्की (िोवविाईिेसन एडभान्स) 
बैंक ििानत अलग्रि रुपिा लिई िार ददइनेछ।  

 बैकििानतको म्याद लनयन्रर्िाता िािी लनयलित लनगिानी गिी म्याद सिाप्त निनँदै नववकिर् 
गिाइनेछ। 

४. िरिद काययिा सूचना प्रववलिको प्रयोग सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी िरिद इकाइ प्रिनि ि सूचना प्रववलि 
अलिकृतको िननछे।  

५. िरिद काययिा सूचना प्रववलिको प्रयोग काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतबाट िननछे। 

१२.६ लसिबन्दी दिभाउपर ि सोझै िरिद  

१. लसिबन्दी दिभाउपर ि सोझै िरिद सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे।  

 लसिबन्दी दिभाउपरबाट िरिद गदाय िरिद कानूनिा तोवकएको प्रकृया पूिा गरिनेछ । 

 सोझै िरिद सम्बन्िी कायय तोवकए बिोजििको अवस्थािा िार गरिनेछ ।  
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२. लसिबन्दी दिभाउपर ि सोझै िरिद संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ । 

 िरिद कानूनको दिभाउपर सम्बन्िी काययववलि पािना नगरिने।  

 दिभाउपरको सूचना तोवकए बिोजिि सावयिलनक निनने ।  

 सोझै िरिद गदाय िरिद ऐन लनयिाविीको आवश्यक प्रविया पािना नगरिने। 

३. लसिबन्दी दिभाउपर ि सोझै िरिद व्यवजस्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे।  
लसिबन्दी दिभाउपरबाट िरिद गदाय लनम्न लनयन्रर् प्रविया अपनाइनछे ।  

 िरिद ऐन लनयिाविीिा तोवकए बिोजिि २० िाि रुपैंयाको िकिगत सीिालभर ििी िार 
िािसािान, लनिायर् कायय वा अन्य सेवा लसिबन्दी दिभाउपरद्वािा िरिद गरिनेछ।  

 लसिबन्दी दिभाउपर िाग गननय अजघ िरिद गने िािसािान, लनिायर् कायय वा सेवाको 
स्पेलसवफकेर्न, गनर्स्ति, परििार्, आपूलतयका र्तयिरु ि सिय तथा आवश्यक कन िािरु िनिाई 
दिभाउपर फािाि तयाि गरिनेछ। 

  लसिबन्दी दिभाउपरको आह्वानको सूचना िाविय वा स्थानीयस्तिको परपलरकािा तोवकएको 
अवलि ददई सूचना प्रकार्न गरिनेछ। 

  लनिायर् कायय, िािसािान वा पिािर्य सेवाको सोझै िरिद गने कायय सावयिलनक िरिद ऐन 
लनयिाविीिा उलिेजित िकिगत सीिालभर ििी तोवकएको अवस्था वा ववर्ेष परिजस्थलतिा िार 
गरिनेछ।  

 सोझै िरिद गननयपदाय िौिनदा सूचीिा ििेका कम्तीिा तीनबटा आपूलतयकताय वा सेवा प्रदायकबाट 
प्रस्ताव लिएि िार िरिद गरिनेछ।  

 सोझै िरिद गदाय एक आलथयक वषयिा िरिद कानूनिे तोकेको िकिभन्दा बढी िकि िनने गिी 
एउटै व्यजक्त, फिय, कम्पनी वा संस्थाबाट पटक पटक िरिद गरिनेछैन । 

  सोझै िरिदका िालग आपूलतयकताय वा सेवा प्रदायकको िौिनदा सूची अद्यावलिक गरिनेछ। 

४. लसिबन्दी दिभाउपर ि सोझै िरिद सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी िरिद इकाइ प्रिनिको िननछे।  

५. लसिबन्दी दिभाउपर ि सोझै िरिद सम्बन्िी काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतबाट 
िननछे।  

१२.७ अन्य िरिद प्रकृया सम्बन्िी लनयन्रर् काययववलि 

 १. अन्य िरिद प्रकृया सम्बन्िी लनयन्रर् काययववलि सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे।  

 उपभोक्ता सलिलत, गैिसिकािी संस्था ि अिानतबाट िरिद कायय गिाउँदा कानूनिा तोवकएको 
अवस्थािा िार गिाउनन पने।  
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 २. अन्य िरिद प्रकृया सम्बन्िी लनयन्रर् काययववलि संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न े
देजिन्छ।  

 िरिद कानून ववपरित उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्रािी सिनदायबाट कायय गिाउने।  

 उपभोक्ता सलिलतिे ठेकेदािबाट काि गिाउने । 

 सलिलतिा गैि उपभोक्ता संिग्न िनने।  

३. अन्य िरिद प्रकृया सम्बन्िी लनयन्रर् काययववलि व्यवजस्थत बनाउन देिायका उपायिरु अविम्वन 
गरिनछे।  

यस िरिदिा लनम्न लनयन्रर् प्रविया अपनाउनाेः  

 उपभोक्ता सलिलत वा िाभग्रािी सिनदायबाट लनिायर् कायय गिाउँदा काििा लितव्यवयता, 
गनर्स्तिीयता वा ददगोपना अलभबवृद्ध िनने वा परियोिनािे िोिगािीको सिृना गने ि िाभग्रािी 
सिनदायिाई सिभागी गिाउने वा सािान्य प्रकृलतको साना ि िियत सम्भािको काि िार िरिद 
ऐन लनयिाविी बिोजिि तोवकएको िकिलभर ििी गिाइनेछ।  

 उपभोक्ता सलिलतिे पािना गने आचािसंविताको लनिायर् ि सोको पािनािा कडाइ गरिनेछ।  

 सम्पादन गिेको कािको अननगिन ि िूलयाङ्कन प्रभावकािी बनाइनेछ।  

 काययित िनर्जक्तबाट गनय नसवकने िनचेतनासम्बन्िी अलभिनिीकिर्, तालिि, सवलिकिर्, िूि 
प्रवािीकिर् िस्ता कायय स्पि कािर् ि औजचत्य िनिाई गैिसिकािी संस्थाबाट गिाइनेछ। 

  सािान्य प्रकृलतको िियत सम्भाि, सानालतना लनयलित कायय वा सिसफाई िस्ता कायय अिानतबाट 
गनय एक ति िालथको अलिकािीको पूवय स्वीकृलत लिइनेछ।  

 उपिोक्त काि गिाउने सम्बन्िी िरिद कानूनको प्राविान पािना गरिनेछ। 

 

४. अन्य िरिद प्रकृया लनयन्रर् काययववलि सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी िरिद इकाइ प्रिनिको िननछे।  

५. अन्य िरिद प्रकृया सम्बन्िी लनयन्रर् काययववलि काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतबाट 
िननछे।  
 

१२.८ िरिद काययको पिीक्षर् तथा भ नक्तानी लसफारिस सम्बन्िी लनयन्रर्  

१. िरिद काययको पिीक्षर् तथा भ नक्तानी लसफारिस सम्बन्िी लनयन्रर् सम्बन्ििा देिायका नीलत       
अविम्बन गरिनछे।  

 लनिायर् कायय ि िािसािान तोवकए बिोजिि िाँच गिेि िार स्वीकाि गननय पने ।  

 लबिवविकको भ नक्तानी िरिद ऐन, लनयिाविी ि सम्झौतािा तोवकएको काययववलि पूिा भएपलछ 
िार ददननपने।  
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२. िरिद काययको पिीक्षर् तथा भ नक्तानी लसफारिस सम्बन्िी लनयन्रर्देिायका िोजिििरु ििन सक्न े
देजिन्छ। 

 लनिायर् कायय ि िािसािानको िाँच प्रविया पूिा नगिी स्वीकाि गरिन े। 

  िरिद सम्बन्िी आवश्यक कागिात तथा प्रवियािरु पूिा नगरिन।े 

 प्रकृया पनिा नभए तापलन भ नक्तानीको लसफारिस ददइने ।  

३. िरिद काययको पिीक्षर् तथा भ नक्तानी लसफारिस सम्बन्िी लनयन्रर् व्यवजस्थत बनाउन देिायका 
उपायिरु अविम्वन गरिनछे।  

 आपूलतय गरिएका िािसािान सम्झौतािा उलिेजित स्पेलसवफकेर्न ि गनर्स्ति बिोजििको भए 
नभएको अलनवायय रुपिा लनिीक्षर् वा पिीक्षर् गने गिाइनेछ।  

 सम्पन्न लनिायर् कायय, आपूलतय भएको िािसािान वा प्रदान गरिएको सेवा स्वीकाि गदाय िरिद 
लनयिाविी बिोजििका कन िा सिावेर् गिी कायय स्वीकाि प्रलतवेदन तयाि गने गिाइनेछ।  

िरिद काययको भ नक्तानी गदाय लनम्न लनयन्रर् प्रविया अपनाइनछे 

 िरिद सम्बन्िी लबि/वविकको भ नक्तानी ददंदा िरिद सम्झौताको अिीनिा कायय वा सम्झौता ि 
किािका र्तय पूिा भएको यवकन गिी िार लसफारिस गरिनेछ।  

 िलनङ लबि वा अन्य कन नै वविको भ नक्तानी गदाय सम्बजन्ितबाट िरिद सम्झौता बिोजिि 

 आवश्यक कागिात पेर् गनय िगाइनेछ ।  

 पेर् भएको लबि लबिक ि कागिात सम्बजन्ित अलिकािीिे तोवकएको अवलिलभर नै भ नक्तानीको 
िालग लसफारिस गरिनेछ।  

 जिम्िेवाि अलिकािीिे प्रकृया पूिा भएको सनलनजित गिी भ नक्तानी स्वीकृत गने सम्बजन्ित 

     र्ािािे आवश्यक प्रविया पूिा भएको सनलनजित गरिनेछ।  
४. िरिद काययको पिीक्षर् तथा भ नक्तानी लसफारिस सम्बन्िी लनयन्रर् प्रिनि जिम्िेवािी िरिद 

इकाइ प्रिनिको िननछे।  
५ िरिद काययको पिीक्षर् तथा भ नक्तानी लसफारिस सम्बन्िी लनयन्रर् काययको अननगिन 

प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि सनर्ासन सलिलतबाट िननछे। 

 

१३. प्रलतवद्ध िचय तथा भ नक्तानी ददन बाकँी विसावको लनयन्रर्  
१. प्रलतवद्ध िचय तथा भ नक्तानी ददन बाकँी विसावको लनयन्रर् सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन 
गरिनछे। 

 ववत्तीय स्रोतको बवियगिन िनने प्रलतवद्ध िचय दावयत्वको पविचान गिलनछ। 
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  आन्तरिक तथा वैदेजर्क ऋर् दावयत्वको पविचान गरिनेछ।  

 कानूनी व्यवस्था वा लनर्यय बेगि आलथयक दावयत्व सिृना गने ि बिेटभन्दा बढी िचय िनने गिी 
दावयत्व शृ्रिना गने कायय गरिने छैन।  

 आगािी वषयको बिेट तयाि गदाय सिृना भएका प्रलतवद्ध दावयत्व तथा भ नक्तानी ददन बाँकी 
विसाविाई सिावेर् गरिनेछ। प्रलतवद्ध िचय तथा भ नक्तानी बाँकी िकि वावषयक काययिििा 
सिावेर् भएको आिाििा िार भ नक्तानी ददइनेछ।  

२. प्रलतवद्ध िचय तथा भ नक्तानी ददन बाकँी विसावको लनयन्रर् संदभयिा देिायका िोजिििरु ििन सक्न े
देजिन्छ। 

 ववत्तीय स्रोतको बवियगिन िनने प्रलतवद्ध िचय दावयत्वको पविचान नगरिने।  

 ऋर् दावयत्वको पविचान उपयनक्त वकलसििे नगरिन े 

 ऋर्को साँवा व्याि भ नक्तानीको िेिा निाजिने  

 प्रलतवद्ध िचय दावयत्वको िेिा निाजिने। 

 प्रलतवद्ध िचय दावयत्वको िेिा तोवकए बिोजििको ढाँचािा निाजिने  

 कानूनी व्यवस्था वा लनर्यय बेगि आलथयक दावयत्व पने ववषयिा लनर्यय लिने ।  

 बिेटको सीिाभन्दा बढी िचय गिी अकोवषयिाई दावयत्व शृ्रिना गने ।  

 प्रलतवद्ध िचय तथा भ नक्तानी बाँकी िकि वावषयक बिेट तयाि गदाय सिावेर् नगरिने।  

 वावषयक बिेट तथा काययिििा सिावेर् नभएको प्रलतवद्ध िचय तथा ववगतको काययिि िचय 
भ नक्तानी ददने।  

३. प्रलतवद्ध िचय तथा भ नक्तानी ददन बाकँी विसावको लनयन्रर् व्यवजस्थत बनाउन देिायका उपायिरु 
अविम्वन गरिनछे। 

आलथयक कािोवाि सञ्चािन सम्वन्ििा तोवकएको िकिभन्दा िालथका लनम्न बिोजििको िचयिरु प्रलतवद्ध 
िचय दावयत्वको रुपिा सिावेर् गरिनछे।  

 िािसािान वा सेवा प्राप्त भई सकेको वा सम्झौता ि किाि अननरुप भ नक्तानी ददन पने िकि, 

 िरिद सम्झौता ि किाि गिे वापत प्राप्त िनने िािसािान, लनिायर् कायय तथा सेवा वापत लसियना 
भएको दावयत्व वा प्रलतवद्ध िकि,  

 कन नै सम्झौता बापत प्रत्येक वषय बनझाउनन पने र्नलक, दस्तनि वापतको िकि,  
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 िरिद सम्झौता वा कायायदेर् बिोजिि लतननयपने गिी सिृना भएको पनिस्काि, क्षलतपूलतय िस्ता 
िकि। 

आन्तरिक तथा बैदेजर्क ऋर् सम्बन्िी सम्झौतािरुको अध्यावलिक रुपिा अलभिेि िाजिनछे । 

 आन्तरिक तथा बैदेजर्क ऋर् सम्झौतािा उलिेजित भ नक्तानी तालिका बिोजिि लतननयपने साँवा 
व्याि तथा अन्य िचय िगायतको दावयत्व िकििरुको पविचान गिी विसावको तोवकए बिोजिि 
िेिा िाजिनेछ।  

 प्रलतवद्ध िचय दावयत्वको िेिा अलनवायय रुपिा िाजिनेछ।  

 प्रलतवद्ध िचय दावयत्वको िेिा तोवकए बिोजििको ढाँचािा िाख्न ेब्यवस्था लििाइनेछ।  

 िेिा अध्यावलिक रुपिा िािी सोको आिाििा ववत्तीय ववविर् तयाि गिी प्रिनि प्रर्ासकीय 
अलिकृतबाट प्रिाजर्त गिाई िाख्न ेब्यवस्था गरिनेछ।  

 तोवकए बिोजििको प्रलतवेदन सम्बजन्ित लनकायिाई उपिब्ि गिाइनेछ।  

 पदालिकािी ि कियचािीिरुिाई कानून लनयिद्वािा तोवकएको सनवविा िार प्रदान गने । 

 कानूनद्वािा तोवकएकोभन्दा बढी िनने गिी थप सनवविा ददने वा साववकको सनवविा ववृद्ध िनने गिी 
थप आलथयक दावयत्व ब्यिोदाय अलनवायय रुपिा आवश्यक कानून संर्ोिन वा कानून बिोजिि 
लनर्यय गिाइनेछ।  

 जिम्िेवाि अलिकािीिे चािू आलथयक वषयको स्वीकृत बिेट, काययििको आिाििा िार िचय 
गने ि बिेटिे निाम्ने गिी बढी िचय िननेगिी आगािी वषयको िालग दावयत्व शृ्रिना गरिनेछैन। 

  ववर्ेष कािर् एवि ्परिजस्थलतवर् बिेटभन्दा बढी िचय भएिा यस्तो कािर् िोिी लनर्यय 
गिाई िचयको लबि भपायई बिोजििको िकि िनिाई भ नक्तानी ददन बाँकीको िाता तथा कच्चावािी 
सवित प्रिाजर्त गिी िाजिनेछ। 

 

आगािी आ.ब.को बिेट तथा काययिि तयाि पादाय लनम्नाननसािको प्रलतवद्ध दावयत्व ि भ नक्तानी 
ददन बाकँी िकििरु सिावेर् गरिनछे ।  
 

 लनिायर् ठेक्का सम्झौता अननसाि भ नक्तानी ददननपने गिी दावयत्व सिृना भएका पेश्की, िूलयववृद्ध 
िकििरु,  

 स्थानीय तििे ददननपने क्षलतपूलतय, िनआब्िािरु,  

 आन्तरिक तथा वाह्य ऋर्को साँवा ब्याि वापत लतननयपने िकििरु,  

 प्रर्ासलनक तथा कियचािी िचय वापत भ नक्तानी दावयत्व बाँकी ििेको िकििरु, कायायियिे अन्य 
लनकायिाई लतनय बाँकी ििेको िकििरु, 

  कि तथा गैि कि, भन्साि, र्नलक वापत लतननयपने िकििरु आदद।  
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 चािू वषयिा सनय आएको प्रलतवद्ध िचय दावयत्व तथा ववगत वषयको भ नक्तानी बाँकी िकििरू 
देिाय बिोजिि िार भ नक्तानी ददनेाः  

 चािू स्वीकृत वावषयक बिेट तथा काययिििा सिावेर् भएको ववगतको काययिि िचयिरु,  

 प्रिाजर्त दावयत्व विसाव वा भ नक्तानी ददन बाँकीको िाता तथा कच्चावािी ि.िे.प.फा.नं.२११ 
िा सिावेर् भएको िकििरु, 

 ववगतको प्रलतवद्ध दावयत्व िकि वापत लतननयपने थप दस्तनि तथा व्यािको विसाव गिी भ नक्तानी गरिनछे।  
१. प्रलतवद्ध िचय तथा भ नक्तानी ददन बाकँी विसावको लनयन्रर् सम्बन्ििा प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि 

प्रर्ासकीय अलिकृत ि आलथयक प्रर्ासन प्रिनिको िनछे।  
२. प्रलतवद्ध िचय तथा भ नक्तानी ददन बाकँी विसावको लनयन्रर् सम्बन्िी काययको अननगिन काययपालिका 
ि सनर्ासन सलिलतबाट िननछे।।  

१४. आकजस्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा िचय लनयन्रर्  

१४.१ आकजस्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा िचय लनयन्रर्  
१. आकजस्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा िचय लनयन्रर् सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्वन 
गरिनछे। 

 आपतकािीन कायय तथा ववपदको ब्यवस्थापन गनय आवश्यक संगठनात्िक संिचना तथा कोषको 
व्यवस्था गरिनेछ।  

 आपतकािीन कायय तथा ववपद ब्यवस्थापन सम्वन्िी कायय गदाय सङ्घीय तथा प्रदेर्का सम्वद्ध 
लनकायसँग आवश्यक सिन्वय कायि गरिनेछ।  

 आपतकािीन कायय सञ्चािन केन्रिे ववपद ब्यवस्थापनको काययसञ्चािन गनेछ। 

 ववपद् ब्यवस्थापन कोषको िाता सञ्चािन पािदर्ीरुपिा गरिनेछ।  

 आपतकािीन योिना ि सेवा सनचारु योिना तयाि गिी िागू गरिनेछ ।  

२. आकजस्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा िचय लनयन्रर् सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन 
सक्न ेदेजिन्छ। 

 

 आपतकािीन कायय तथा ववपदको ब्यवस्थापन गनय संगठनात्िक संिचनाको ब्यवस्था नगरिने। 

  आवश्यक कोषको व्यवस्था तथा काययववलििरु तयाि नगरिने।  

 आवश्यक सिन्वय कायि नगरिने। तोवकएको कानून ि काययववलिको पािना नगरिने। 

  कोषको आपतकािीन काययसञ्चािन केन्रिे तोवकएको काययववलिको पािना नगने ।  
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 आम्दानी िचय देजिने गिी अध्यावलिक रुपिा अलभिेि ि विसाव निाजिने। 

  िाता सञ्चािन गदाय पािदजर्यता कायि नगरिने।  

 आपतकािीन योिना ि सेवा सनचारु योिना तयाि नगरिने । 

 

३. आकजस्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा िचय लनयन्रर् सम्बन्ििा देिायका उपायिरु 
अविम्वन गरिनछे।  

आपतकािीन कायय तथा ववपदको ब्यवस्थापन गनय लनम्नाननसािको ब्यवस्था गनेाः 
 स्थानीय ववपद व्यवस्थापन सलिलत, वडास्तिीय ववपद व्यवस्थापन सलिलत ि आपतकािीन केन्र 

िस्ता आवश्यक संिचनाको ववकास तथा ववपद् व्यवस्थापन र्ािा वा एकाइ गठन गिी 
आवश्यक कियचािीको प्रवन्ि गरिनेछ।  

 आवश्यक स्रोतसािनको उपिब्िता सनलनजित गनय प्रचलित कानून बिोजििको आकजस्िक कोष 
तथा ववपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिनेछ। कोष िकििाई व्यवजस्थत रुपिा परिचािन 
गनय आवश्यक ऐन, लनयि ि काययववलििरु तयाि गिी िागू गरिनेछ।  

 सङ्घीय तथा प्रदेर्का सम्वद्ध लनकायिरुसँग आवश्यक सम्पकय  तथा सिन्वय कायि गरिनेछ। 

 कोष सञ्चािन गने लनदेजर्का तथा काययववलििरु तयाि गदाय सङ्घीय तथा प्रदेर् सिकािको 
िागयदर्यन अननरुप िनने गिी गरिनेछ ।  

 सङ्घीय तथा प्रदेर् सिकािको सम्वद्ध लनकायिरुसँग सिन्वय तथा सम्पकय  कायि िािी ववपद् 
व्यवस्थापन सम्बन्िी काययिि तिनयिा ि सञ्चािन गरिनेछ। 

  ववपद् ब्यवस्थापन सम्वन्िी काययको सूचना तथा तथ्याङ्क आदान प्रदान गरिनछे । 

 

ववपद व्यवस्थापन कोष सञ्चािन सम्वन्ििा लनम्नाननसाि गरिनछे 

 ववपद व्यवस्थापन कोषिा सम्बजन्ित ऐन तथा काययववलि अननसाि विेटिाफय त स्वीकृत िकि, 

अन्य स्थानीय तिबाट प्राप्त िकि, कोषिा िम्िा िनने गिी सङ्घीय तथा प्रदेर् सिकािबाट प्राप्त 
िकि, व्यजक्त वा संस्था आददबाट प्राप्त िकि िम्िा गरिनेछ।  

 कोषिा िम्िा िनने गिी प्राप्त वस्तनगत सिायता तथा सािग्रीिरुको सम्वन्ििा कोष सञ्चािन 
काययववलि अननसाि प्रचलित िूलयिा आम्दानी िनाइनेछ।  

 कोषिा िम्िा भएको िकि तथा सािग्रीिरु ववपद् पूवय तयािी, प्रलतकायय तथा पूनयिाभ ि 
पननस्थायपना काययिा परिचािन गरिनेछ।  

 कोषिा िम्िा भएको िकि तथा सािग्रीिरुको आम्दानी िचय देजिने गिी अध्यावलिक रुपिा 
अलभिेि ि विसाव िाजिनछे ।  
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ववपद व्यवस्थापनको कायय गदाय सम्बजन्ित ऐन तथा काययववलिद्वािा तोवकएको लनम्न काययिरु गरिनछे  
 

 ववपद् व्यवस्थापन सलिलतको लनदेर्न तथा सिन्वयिा कायय गरिनेछ।  

 प्रभाववत क्षेरको ववपद् सम्बन्िी सूचना सङ्किन गरिनेछ ।  

 ववपद् व्यवस्थापन सलिलतको सिन्वयिा स्थानीय तििा काययित सिकािी तथा गैिसिकािी 
लनकाय, नागरिक सिाि ि नीजि क्षेरसँग ववपद् प्रलतकायय तथा र्ीघ्र पननिायभका काययिाई 
प्रभावकािी बनाउन सिन्वय ि सिकायय गरिनेछ ।  

 ववपद् प्रलतकायय तथा पननिायभका काययिाई पािदर्ी, जिम्िेवाियनक्त ि प्रभावकािी बनाउन 
तोवकएको सूचना व्यवस्थापन सम्बन्िी कायय गरिनेछ।  

 केन्रिे प्रयोग गने अलभिेि दताय वकताब, िगबनक, सूचना ववविर् फािाि, प्रलतवेदनको निूना 
आदद िाविय आपतकािीन काययसञ्चािन केन्र ववपद् व्यवस्थापन कोषको िाता सञ्चािन 
लनम्नाननसाि गरिनेछ कोषको बैक िाता प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत वा लनििे तोकेको अलिकृत 
ि िेिा प्रिनि वा लनििे तोकेको कियचािीको संयनक्त दस्तितबाट गरिनेछ।  

 वस्तनगत सिायता सािग्रीको लनकासा प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत वा ववपद् व्यवस्थापन र्ािा 
प्रिनि ि जिन्सी र्ािा प्रिनिबाट गिाइनेछ। सािग्रीको व्यवजस्थत अलभिेि िािी लनकासा गने 
वस्तनको िूलयिा िचय िनाई अलभिेि िाजिनेछ।  

 तोकेको िकिभन्दा वढी िकिको भ नक्तानी ददनन पदाय बैंक िाफय त गरिनेछ। 

 कोषिाई विि निनने व्यवस्था लििाई आवती कोषको रुपिा सञ्चािन गरिनेछ। तोवकएको 
िकिभन्दा कि िौज्दात भएिा सम्पूलतय गदै गइनेछ।  

 

ववपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चािन लनम्नाननसाि गरिनछे ।  
 

 कोषको िकि प्रचलित कानूनको अलिनिा ििी िचय गरिनेछ।  

 कोषिा िम्िा भएको िकि कायायियको लनयलित प्रर्ासलनक िचय व्यिोनय, पदालिकािी तथा 
कियचािी तिव भत्ता तथा भ्रिर् िचय, चन्दा उपिाि ददनिाई उपयोग गरिनेछैन ।  

 कोषको िेिा तोवकएको ढाँचािा िािी सावयिलनक गरिनेछ ।  

 कोषको आय गिी वावषयक प्रलतवेदन तयाि गिी काययपालिका िाफय त गाउँ वा नगि सभािा पेर् 
गरिनेछ।  

 आपतकािीन योिनािाई वावषयक योिनाको अलभन्न अङ्ग बनाइनेछ।  

 आपतकािीन योिना ि सेवा सनचारु योिना तयाि गिी िागू गरिनेछ।  
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 आवलिक योिना तिनयिा गदाय आपतकािीन योिना सिावेर् गिी वावषयकयोिना िाफय त 
कायायन्वयनिा लयाइनेछ।  

 योिना तयािी ि कायायन्वयनिा अन्य स्थानीय ति, प्रदेर् तथा सङ्घीय सिकािका लनकायसँग 
आवश्यक सिकायय ि सिन्वय गरिनेछ। 

  ववपदका सियिा अत्यावश्यक सेवा सनचारु गनय आवश्यक स्रोत व्यवस्था गिी कायय सञ्चािन 
गरिनेछ।  

४ आकजस्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा िचय लनयन्रर् सम्बन्ििा प्रिनि जिम्िेवािी 
प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि आलथयक प्रर्ासन प्रिनिको िनछे। 

 ५. आकजस्िक कायय तथा ववपद् व्यवस्थापन काययिा िचय लनयन्रर् सम्बन्ििा सम्बन्िी 
काययको अननगिन काययपालिका ि सनर्ासन सलिलतबाट िननछे।  
 

१४.२ लनकाय ि यन्र उपकिर्को सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन 

१. लनकाय ि यन्र उपकिर्को सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्वन गरिनछे। 

 ववपद ब्यवस्थापनका िालग सनिक्षा लनकाय तथा सिोकािवािासँग सिन्वय गरिनेछ।  

 ववपद ब्यवस्थापन काययिा प्रयोग िनने वारुर्यन्र, एम्वनिेन्स िगायतका सािनको उजचत 
ब्यवस्थापन गरिनेछ।  

 वारुर्यन्र, एम्वनिेन्स िस्ता सािनिरुको सञ्चािनिा अन्य स्थानीय तिसँग िागत साझेदािी 
गरिनेछ। 

 

२. लनकाय ि यन्र उपकिर्को सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न े
देजिन्छ। 

 ववपद ब्यवस्थापनिा सनिक्षा लनकाय तथा अन्य लनकायसँग आवश्यक सिन्वय नगरिने ।  

 िोि उद्धाि काययिा सिन्वय निनने। वारुर्यन्र, एम्वनिेन्स तयािी अवस्थािा नििने।  

 आवश्यक सािन उपकिर्िरु सिन्वयात्िक ढङ्गबाट प्रयोग नगरिने।  

 एक्िैिे प्रबन्ि गदाय िागत बढी भै सम्भाव्य निनने ।  

 एम्वनिेन्स िस्ता सािनको दनरुपयोग िनने। 

 

३. लनकाय ि यन्र उपकिर्को सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्ििा देिायका उपायिरु अविम्वन 
गरिनछे। 
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 वाढी, पवििो, आगिनी, भकूम्प, अलतविृी, िोग, ििािािी िस्ता ववपदको िोि, उद्धाि ि िाित 
ववतिर् काययिा आवश्यक स्रोत सािन िनटाउनको िालग स्थानीय रुपिा उपिब्ि िनन सक्न े
सङ्घीय तथा प्रदेर् सिकाि िातितका सनिक्षा लनकायिरुसँग सम्वन्ि स्थावपत गरिनेछ।  

 िोि तथा उद्धाि काययिा सङ्घीय तथा प्रदेर् सिकाि िातितका उपिब्ि सनिक्षा लनकायिरुसँग 
आवश्यक सियोग िाग गिी तत्काि िोि उद्धाि कायय सिन्वयात्िक ढङ्गबाट अजघ बढाइनेछ। 

  िोि तथा उद्धाि ि िाित ववतिर् काययिा आफू िातितको नगि प्रििी तथा तथा स्थानीय 
सङ्घ संस्था, सिूदाय, नागरिक सिाि सिेतको सियोग लिई सिन्वयात्िक ढङ्गबाट परिचािन 
गरिनेछ।  

 ववपद् व्यवस्थापनिा उपयोग भएको िानवीय, जिन्सी ि नगदी स्रोत सािनको उजचत अलभिेि 
िाजिनेछ।  

 ववपद् ब्यवस्थापन सलिलतिे ववपद् ब्यवस्थापन सम्वन्िी काययको प्रगलत ववविर् सङ्घीय तथा 
प्रदेर् लनकायिा पठाइनेछ। ववपद ब्यवस्थापनिा प्रयोग िनने वारुर्यन्र, एम्वनिेन्सको आवश्यक 
िियत सम्भाि गिी तयािी अवस्थािा िाजिनेछ।  

 ववपद् काययिा सङ्घीय ि प्रदेर् सिकाि िातितका लनकाय ि स्थानीय संघ संस्था ि लनिीक्षेरबाट 
स्थानीय रुपिा उपिब्ि िनन सक्ने वारुर्यन्र, एम्वनिेन्स ि उपकिर् तथा उद्धाि सािग्री 
उपकिर्िरुवािे आवश्यक िानकािी िाजिनेछ।  

 सवैसँग आवश्यक सिन्वय कायि गिी ववपद् ब्यवस्थापन काययिा वारुर्यन्र, एम्वनिेन्स ि 
उपकिर् तथा उद्धाि सािग्री तथा उपकिर्िरु सिूजचत उपयोग गने गिाउने ब्यवस्था 
लििाइनेछ।  

 वारुर्यन्र, एम्वनिेन्स ि यन्र उपकिर् प्रयोगको अलभिेि िाख्न ेब्यवस्था गरिनेछ। 

 

वारुर्यन्र, एम्वनिेन्स िस्ता सािनिरु सञ्चािन तथा व्यवस्थापन लनम्नाननसाि गरिनछे 

 यन्र उपकिर् प्राप्तीिा िागत साझेदािीका िालग अन्य स्थानीय तिसँग सिन्वय गरिनेछ। 

  सािन सञ्चािनिा िागत साझेदािीको काययववलि बनाई काययसञ्चािन गरिनेछ।  

 उपयोग सम्बन्िी आवश्यक िर्नीलत बनाइ िागू गरिनेछ। 

 

४ लनकाय ि यन्र उपकिर्को सञ्चािन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि 

      प्रर्ासकीय अलिकृत ि ववपद् व्यवस्थापन सलिलतको िननछे। 

 

५  लनकाय ि यन्र उपकिर्को सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्िी काययको अननगिन 

   काययपालिका ि सनर्ासन सलिलतबाट िननछे। 
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१५. सम्पजत्त तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी लनयन्रर् 

१५.१ सम्पजत्त तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी लनयन्रर् 

१. सम्पजत्त तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी लनयन्रर् सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 सिायता वा िस्तान्तिर् भई प्राप्त िनने सवै जिन्सी सािानिरु आम्दानी बाँलिनेछ।  

 कायायियिा प्राप्त सवै प्रकािको जिन्सी िािसािान िाँच एवि ्दाजििा गिी िगत अध्यावलिक 
गरिनेछ। जिन्सी सािानको िूलय िनिाइनेछ।  

 जिन्सी सािानको से्रस्ता कानूनद्धािा तोवकएको ढाँचािा िाजिनेछ। 

 

२. सम्पजत्त तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी लनयन्रर्िा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 सािानको स्पेजर्वफकेर्न ि अवस्था निाँजचने सािानको जिन्सी दाजििा नगरिने ।  

 प्राप्त सािान आम्दानी नबाँलिने।  

 जिन्सी दाजििा प्रलतवेदन तयाि नगरिने सिायतािाई आलथयक ववविर्िा सिावेर् नगरिने। 

 जिन्सी सािानको िूलय कायि नगरिने तथा निनिाइने। 

 जिन्सी सािानको से्रस्ता िाजिए तापलन तोवकएको ढाँचािा निाजिने 
 

३. सम्पजत्त तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी लनयन्रर् सम्बन्ििा देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 िरिद गिेको, वस्तनगत सिायता वा िस्तान्तिर् भई प्राप्त भएको जिन्सी सािानिाई सात ददनलभर 
जिन्सी दाजििा गरिनेछ।  

 प्राप्त सािान दाजििा गदाय सािानको स्पेजर्वफकेर्न ि अवस्था प्राववलिकबाट िाँच गननय पने भए 
िचाउने ि सािानिा कन नै कैवफयत भए सो सिेत िनाउन िगाइनेछ ।  

 सािान िाँच गनय कायायियिा प्राववलिक कियचािी नभएिा अन्य कायायियसँग सियोग लिई 
प्रिाजर्त गिाई जिन्सी दाजििा गनय पठाइनेछ। 

  जिन्सी िािसािानको दाजििा वा िगत िडा गदाय परििार् तथा पिि िूलयको साथै सािानको 
स्पेजर्वफकेर्न, उत्पादक कम्पनी तथा िनिनक, साइि तथा क्षिता, अननिालनत आयन, प्राप्तीको 
स्रोत, िािश्व छनट आददको ववविर् िनिाई सािानको पविचानको िालग कोलडंग सनिक्षा सिेतको 
ब्यवस्था गरिनेछ।  

 जिन्सी र्ािाबाट िािासािानिरु लनिायरित ढाँचाि सियिा दाजििा गिी दाजििा प्रलतवेदन तयाि 
गरिनेछ।  
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 वैदेजर्क सिायताबाट जिन्सी िािसािान वा वस्तनगत सिायता प्राप्त गिेपलछ प्रचलित कानून 
बिोजिि िूलय, ववविर् ि भन्साि छनट भए नभएको व्यिोिा िनिाई ७ ददनलभर आम्दानी 
बाँलिनेछ।  

 आम्दानी बाँलिएको सवै वस्तनगत सिायता कानून बिोजिि आलथयक ववविर्िा सिावेर् गिी 
िेिापिीक्षर् गिाइनेछ।  

 बिेटिा सिावेर् नभई ववर्ेष परिजस्थलतिा प्राप्त वस्तनगत वा अन्य प्रकािको सिायताको अलभिेि 
िािी छन टै्ट ववविर् बनाई िेिापिीक्षर् सिक्ष पेर् गरिनेछ।  

 िरिद वा अन्य वकलसििे प्राप्त िचय भएि निाने सम्पजत्तको िगत िरिद िूलय वा सम्पजत्त 
प्राप्तीको ववविर्िा उलिेजित िूलयको आिाििा िाजिनेछ ।  

 कायायियिा िौिनद ििेको ति कािर्वर् िूलय िनलन नसकेको पनिानो िािसािानको िकिा 
प्रचलित कानूनिा तोकेको प्रविया अपनाई प्रचलित बिाि िूलय सिेत ववचाि गिी िूलय कायि 
गरिनेछ।  

 वैदेजर्क सिायता अन्तगयत प्राप्त वा िस्तान्तिर् भएको सािानको ववविर्, प्रचलित कानून ि 
िेिािान ि िेिा लनदेजर्का बिोजिि कूि िूलय, प्रलत ईकाइ िूलय ि प्राप्त लिलत ि भन्साि 
छनटको व्यिोिा िनिाई सािानको िगत िाजिनेछ।  

 िरिद वा सिायता अन्तगयत प्राप्त सािान वा वस्तनको िूलय कायि गदाय प्रचलित सावयिलनक 
क्षेर िेिािान तथा िेिा लनदेजर्का बिोजिि सािान ि वस्तन प्राप्त गदाय दातािे िनिाएको िूलय, 

सोको िालग लतिेको भन्साि तथा कि िकि, ढनवानी तथा वविा िचय िगायतको कन ि िचय िोडी 
िगत कायि गरिनेछ।  

 जिन्सीको से्रस्ता ि.िे.प.को कायायियबाट स्वीकृत ढाँचा ि िेिा लनदेजर्कािा उलिेि भए 
बिोजिि एक वषयलभर िचय भएि िाने (ि.िे.प. फा.नं.४०७) ि िचय भएिनिाने वा िप्ने 
(ि.िे.प.फा.नं.४०८) जिन्सीिातािा अिगअिग छनट्याई िाजिनेछ।  

 जिन्सी सािानको िेिा िाख्न े प्रयोिनको िालग िाग फािाि (ि.िे.प. फा.नं.४०१), िरिद 
आदेर् (ि.िे.प.फा.नं.४०२), दाजििा प्रलतवेदन (ि.िे.प.फा.नं.४०३), िचय तथा लनकासा 
फािाि (ि.िे.प.फा.नं.४०४), िस्तान्तिर् फािाि (ि.िे.प.फा.नं.४०६), ववन काडय (ि. 
िे.प.फा.नं.४०९), जिन्सी लनिीक्षर् फािाि (ि.िे.प.फा.नं.४११), िियत सम्भािको अलभिेि 
िाता (ि.िे. प.फा.नं.४१५), जिन्सी िौज्दातको वावषयक ववविर् (ि.िे.प.फा. नं.४१३) 
िगायत ि.िे.प.कायायियबाट स्वीकृत भएका अन्य फािििरु कािोवािको आवश्यकताननसाि 
प्रयोगिा लयाइनेछ।  

 जिन्सी शे्रस्ता िाखदा स्वीकृत िेिा लनदेजर्का सिेतको पािना गरिनेछ ।  
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 जिन्सी िौज्दातको वावषयक ववविर् (ि.िे.प.फा.नं.४१३) वावषयक रुपिा तयाि गिी प्रिाजर्त 
गिाई िाजिनेछ।  

 जिन्सी से्रस्ता िाख्न स्वीकृत सफ्टवेयिको प्रयोग गरिनेछ। 

 

४ सम्पजत्त तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि भण्डाि 
र्ािाको िननछे।  

५ सम्पजत्त तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्िी काययको अननगिन सनर्ासन सलिलतबाट िननछे।  
 

१५.२ जिन्सी सािानको जिम्िेवािी 

१. जिन्सी सािानको जिम्िेवािी सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे।  

 जिन्सी सम्पजत्त ि िािसािानको जिम्िा एवि ् संिक्षर् ि सम्भाि गने उत्तिदावयत्व बिन 
गरिनेछ। 

जिन्सी सािानको जिम्िेवािी सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ।  
 

 जिन्सी सम्पजत्त ि िािसािानको जिम्िा एवि ्संिक्षर् ि सम्भािको जिम्िेवािी नतोवकने।  
 तोवकएको कियचािीबाट जिम्िेवािी बिन नगरिने। 

२. जिन्सी सािानको जिम्िेवािी सम्बन्ििा देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 कायायियिा प्राप्त िनन आएको सम्पूर्य जिन्सी संिक्षर्को प्रवन्ि लििाउनन जिम्िेवाि अलिकृतको 
कतयव्य िननेछ।  

 कायायिय प्रिनििे आफ्नो िेिदेििा कायायियको जिन्सी िािसािान ि तत ्सम्बन्िी से्रस्ता 
िाख्न ेि िगत तयाि गिी िािसािान जिम्िा लिन ेजिम्िेवािी सञ्चय वा भण्डाि अलिकृतद्वािा 
गिाउनेछ।  

 जिन्सीको जिम्िा लिने पद रिक्त भएको अवस्थािा कायायिय प्रिनििे जिम्िेवािी लिने कियचािी 
तोक्नेछ।  

 कियचािीिरुको काययकक्षिा ििेका सािानको पजिका तयाि गिी प्रयोगकताय ि जिन्सी र्ािा 
प्रिनिको संयनक्त दस्तित गिाई प्रत्येक काययकक्षिा िाख्न ेव्यवस्था लििाइनेछ। 

४. जिन्सी सािानको प्रिनि जिम्िेवािी भण्डाि र्ािा प्रिनिको िननछे। 

५. जिन्सी सािानको जिम्िेवािी काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत िननछे।  
१५.३ जिन्सी लनिीक्षर् तथा प्रलतवेदन  
१. जिन्सी लनिीक्षर् तथा प्रलतवेदन सम्बन्ििा देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे । 
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 प्रत्येक वषय जिन्सी सािानको लनिीक्षर् वा भौलतक पिीक्षर् गिाई जिन्सी लनिीक्षर् प्रलतवेदन 
तयाि गरिनेछ। 

 वावषयक जिन्सी लनिीक्षर् प्रलतवेदन उपि आवश्यक कािवािी गरिनेछ।  

 जिन्सी सािानको लिनािा वा िस्तान्तिर् गदाय तोवकएको कानूनी प्रविया पािना गरिनेछ। 

 जिन्सी िौज्दातको वावषयक ववविर् तयाि गरिनेछ । 

२. जिन्सी लनिीक्षर् तथा प्रलतवेदन सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ।  

 जिन्सी िािसािानको लनिीक्षर् वावषयक रुपिा नगिाईने। 

 जिन्सी लनिीक्षर् प्रलतवेदन तयाि नगरिने।  

 जिन्सी लनिीक्षर् प्रलतवेदन बिोजिि िािसािानको िियत सम्भाि नगरिने प्रयोगिा आउन नसक्ने 
िाििािान लििाि लबिी वा िस्तान्तिर् आदद नगरिने ।  

 जिन्सी सािान िस्तान्तिर् गदाय वा िानी नोक्सानी भएका सािान लिनािा गदाय कानूनिे तोकेको 
काययववलि पूिा नगरिने।।  

 जिन्सी िौज्दातको वावषयक ववविर् तयाि नगरिने ।  

 सवै जिन्सी सािानिरु वावषयक ववविर्िा सिावेर् नगरिने 
३. जिन्सी लनिीक्षर् तथा प्रलतवेदन सम्बन्ििा देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे कायायियिा ििेका जिन्सी िािसािानको जस्थलतबािे यवकन गनय 
ििेक वषय कम्तीिा एकपटक आफै वा अन्य कियचािी ि प्राववलिकद्वािा लनिीक्षर् ि भौलतक 
पिीक्षर् गिाउनेछ।  

 आलथयक कायायववलि तथा ववत्तीय उत्तिदावयत्व लनयिाविी बिोजिि िािसािानको ववगतको 
िौज्दात, चािू आ.ब.को िरिद, िस्तान्तिर् तथा वस्तनगत सिायता िाफय त प्राप्त एवि ्लििाि, 

लिन्िा, िस्तान्तिर् भई िचय भएको ि िौज्दात बाँकी िािसािानको परििार्, िूलय तथा अवस्था 
िनिाई तोके बिोजिि जिन्सी लनिीक्षर् फािाि (ि.िे.प.फा.नं.४११) ि सोको प्रलतवेदन तयाि 
गरिनेछ।  

 जिन्सी लनिीक्षर् प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ आम्दानी बाँध्न छनट भएको कन नै िािसािान भेवटएिा 
िूलय ि ववविर् िनिाई आम्दानी बाँध्न िगाइनेछ।  

 जिन्सी लनिीक्षर् प्रलतवेदनउपि लनम्नाननसाि कािवािी गरिनेछ 

 िियत सम्भाि गिाउनन पने भनी उलिेि भएको सािानको सन्दभयिा प्रचलित कानून बिोजिि 
िियत गिाई संिक्षर् गरिनेछ।  

 टनटफन ट तथा बेकम्िा भई पननाः प्रयोग गनय नसवकन,े िियत गनय पाटयप निाय नपाइने ि िियतिा बढी 
िचय िनने सािानको सम्वन्ििा िाँचबनझ गिी लििाि वविी गरिनेछ।  
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 आवश्यकताभन्दा बढी सािान िरिद भई वा अन्य कािर्िे सािान उपयोग िनन नसक्ने ि अरु 
कायायियको िालग उपयोग िनन सक्ने सािान तथा उपकिर् अन्य लनकायिाई िस्तान्तिर् 
गरिनेछ।  

 जिन्सी प्रलतवेदन अननसाि कन नै व्यजक्त वा कियचािीिे जिन्सी सािान विनालिना वा िानीनोक्सानी 
गिेको देजिएिा यस्तो कायय गनेिाई प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे प्रचलित कानून बिोजिि 
कािबािी गने वा कािवािीको लसफारिस गनेछ।  

 जिन्सी सािानको संिक्षर् गनय कानूनद्धािा तोवकएको लनम्न कािवािी गनेाः लििाि गने ठिि 
भएको िािसािानको िकिा पिि िूलयको आिाििा प्रचलित ऐन लनयि बिोजििको काययववलि 
अपनाई ि तोकेको सियलभर लििाि लबिी गरिनेछ।  

 जस्थि सम्पजत्तको लििाि वविी वा भवन, िग्गा िस्ता सम्पजत्तको िक िस्तान्तिर् गदाय अलिकाि 
प्राप्त लनकाय वा अलिकािीको लनर्यय बेगि गरिनेछैन।  

 सािानको िस्तान्तिर् गदाय अलिकािप्राप्त अलिकािीबाट आवश्यक लनर्यय गिाई ि प्रविया पनयायई 
गरिनेछ।  

 काबू बावििको परिजस्थलतिे वा सनखिा िती वा जिइएि, सडेि िानी नोक्सानी भएको वा लििाि 
बढावढ िनँदा नउठेको सािान ि सफ्टवेयि आदद प्राववलिक प्रलतवेदनको आिाििा लिनािाको 
कािवािी गनय सवकनेछ। 

 जिन्सी िौज्दातको वावषयक ववविर् लनम्नाननसाि तयाि गरिनेछ  

 जिन्सी िौज्दातको वावषयक ववविर् तयाि गदाय कन ि िौज्दात बाँकी ििेको सािानको नाि, 
सािानको वगीकिर्, एकाई, परििार्, दि ि िम्िा िूलय िगायतका ववविर् िनिाइनेछ। 

  िौज्दात बाँकी सािान िध्ये सावनत, िियत सम्भाि गननयपने, लििाि गननयपने सािानको भौलतक 
अवस्था सिेत िनिाइनेछ।  

 स्वीकृत सफ्टवेयि प्रर्ािी सिेतको प्रयोग गिी तोवकएको ववविर् िनिाई ववविर् तयाि 
गरिनेछ। 

४ जिन्सी लनिीक्षर् तथा प्रलतवेदन सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि भण्डाि 
र्ािाको िननछे।  

५ जिन्सी लनिीक्षर् तथा प्रलतवेदन काययको अननगिन सनर्ासन सलिलतबाट िननछे। 

१५.४ जिन्सी सािान विवनझािथ गने 

१. जिन्सी सािान विवनझािथ गने सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 िािसािान कायायिय प्रयोिनको िालग जिम्िािा लिंदा बिबनझािथ गने व्यवस्था गिाइनेछ।  
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 जिन्सी सािानको दनरूपयोग वा िस्यौट भएको भनी िेिापिीक्षर्बाट औलयाएको ब्यिोिा उपि 
कािबािी गरिनेछ।  

२. जिन्सी लनिीक्षर् तथा प्रलतवेदन सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 सािान बिबिबनझािथ नगरिने।  

 बिबनझािथ नगिेकोिा कानून बिोजिि कािवािी गिी असूि नगरिने।  

 िेिापिीक्षर्बाट औलयाएको ब्यिोिा उपि कािबािी नगरिने। 

३. जिन्सी लनिीक्षर् तथा प्रलतवेदन सम्बन्ििा देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे । 

 कन नै पदालिकािी वा कियचािीिे कािको लसिलसिािा सािान ब्यजक्तगत रुपिा वनझ्दा प्रयोिन 
िनिाई आवश्यक स्वीकृलतको आिाििा िार ददइनेछ।  

 सािान बनझ्ने ि वफताय लिन ेसम्वन्ििा ि.िे.प.फा.नं.२११ सिेत प्रयोगिा लयाइनेछ। 

  पदालिकािी वा कियचािीिे कायायिय छोड्दा वा िािो सिय ववदािा ििँदा आफ्नो जिम्िािा 
ििेको सिकािी सािान वा कागिात बिबनझािथ गने गिाउने ब्यवस्था गरिनेछ।  

 बिवनझािथ नगने ब्यजक्त उपि तिवभत्ता, लनवतृ्तभिर् वा उपदान िोक्का िाख्न ेिगायतका कािवािी 
गिी सािान वफताय गिाउने आवश्यक कायय गरिनेछ।  

 सियिा बिबनझािथ नगिेको कािर्बाट जिन्सी वा िनिाि नोक्सानी भएिा िापिवािी गनेबाट 
नोक्सानी िकि ि लबगो िकि प्रचलित कानून बिोजिि सम्बजन्ित व्यजक्तबाट असनि गरिनेछ। 

  िेिापिीक्षर् वा लनिीक्षर् वा िाँचवनझ िनँदा सािान िस्यौट वा दनरुपयोग भएको देजिन आएिा 
प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे िस्यौट वा दनरुपयोग गने उपि प्रचलित कानून बिोजिि कािबािी 
गनेछ।  

 कािवािी गनय नलिलने पदालिकािीको िकिा कानून बिोजिि अलिकाि प्राप्त पदालिकािी वा 
लनकाय सिक्ष पेर् गने वा कािवािी चिाउन िेिी पठाउनेछ।  

 जिन्सी सािानको िस्यौट भएको भनी ि.िे.प.कायायियबाट कािवािीको िालग िेिी आएकोिा 
सम्बजन्ित अलिकािीिे कािवािी नगिे जिम्िेवाि अलिकािीिाई लनयि बिोजिि कािवािी िनन 
सक्नेछ। 

४ जिन्सी लनिीक्षर् तथा प्रलतवेदन सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि भण्डाि 
र्ािाको िननछे।  

५ जिन्सी लनिीक्षर् तथा प्रलतवेदन काययको अननगिन सनर्ासन सलिलतबाट िननछे। 

१५.५ सम्पजत्त तथा घििग्गाको संिक्षर् 
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१. सम्पजत्त तथा घििग्गाको संिक्षर् सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 गाउँ/नगिपालिकाको नाििा ििेको भवन, िग्गा, सम्पदा आददको िगत िडा गिी स्वालित्व 

प्राप्ती गरिनेछ। 

 जस्थि सम्पजत्तको िगत िाखदा िूलय तथा ववविर् सिेत िनिाई िाजिनेछ ।  

२. सम्पजत्त तथा घििग्गाको संिक्षर् सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 कायायियिे आफ्नो घि िग्गाको िगत अध्यावलिक निाख्न ेएवि ्िगतिा ििेका घि िग्गाको 
स्वालित्व प्राप्त नगने।  

 जस्थ सम्पजत्तको वविा गरिएकोिा अलभिेि निाजिने । ि सम्पजत्तको िगतिा तोवकएको ववविर् 
ि िूलय निनिाउन े

३. सम्पजत्त तथा घििग्गाको संिक्षर् सम्बन्ििा देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 आफ्नो स्वालित्विा ििेको घि िग्गाको िगत अध्यावलिक गिी घििग्गाको िगत वकताव 
(ि.िे.प.फा.नं. ४१७) को ढाँचािा िाजिनेछ।  

 घििग्गाको िग्गािनी पूिाय, घिको नाप नक्सा, लनिायर् सम्पन्न प्रलतवेदन िगायतको ववविर् 
िनिाई तोवकए बिोजिि िगत तथा सम्बजन्ित कागिात सनिजक्षत रुपिा िाजिनेछ ।  

 उपयोग गिेको घि िग्गाको िग्गािनी प्रिार् पूिाय अन्य लनकायको नाििा दताय भएको वा 
वेदताय ििेको भए आफ्नो नाििा लयाउन प्रचलित कानून विोजिि कािवािी अजघ बढाइनेछ। 

  एक वषयभन्दा वढी िप्ने सािान तथा लििाि गदाय िूलय आउने िेजर्न, उपकिर्, सवािी सािन 
िगायतको सम्पजत्तको िालग जस्थि सम्पजत्त िूलयाङ्कन फािाि (ि.िे.प.फा.नं.४१८) िा 
सम्पजत्तको िागत िूलय, ह्रास िचय ि िियत सम्भाि िचय आदद िनिाई िगत िाजिनेछ । 

  सम्पजत्तको वविा गिेको भए वविा िकि, वविा गने कम्पनी, सिावेर् दावयत्व, वविा अवलि, 

नववकिर् िचय, वविा गनय स्वीकृत ददने पदालिकािी आदद ववविर् िनिाई अलभिेि िाजिनेछ। 

  नेपाि सावयिलनक क्षेर िेिािानिे सम्पजत्तिरुको ववविर् ऐलतिालसक वा िूलयावङ्कत िागतिा 
िािी अलतरिक्त िनिासा गनय प्रोत्सािन गिेकोिे सो अननरुप थप ववविर् िाख्न सवकनेछ। 

  सम्पजत्तको उपयोग, िस्तान्तिर्, वविी वा अपिेिन लनाःसगय िनिाई अलभिेि अध्यावलिक 
िाजिनेछ। 

४ सम्पजत्त तथा घििग्गाको संिक्षर् सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि भण्डाि 
र्ािाको िननछे ।  

   ५ सम्पजत्त तथा घििग्गाको संिक्षर् काययको अननगिन सनर्ासन सलिलतबाट िननछे।  

१५.६ जिन्सी सािान तथा सम्पजत्तको संिक्षर्  
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१. जिन्सी सािान तथा सम्पजत्तको संिक्षर् सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 जिन्सी सािान ि सम्पजत्तको आवश्यक सनिक्षा व्यवस्था गिी अनलिकृत व्यजक्तगत प्रयोग ि िानी 
नोक्सानी िननबाट िोकी संिक्षर्को उजचत व्यवस्था गरिनेछ ।  

 स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन बिोजिि सावयिलनक सम्पजत्तको सनिक्षा तथा संिक्षर् गरिनेछ । 

 

२. सम्पजत्त तथा घििग्गाको संिक्षर् सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ । 

 सम्पजत्तको संिक्षर् निनँदा विनालिना िनने ।  

 सिकािी बािेक अन्य काििा प्रयोग िनने ।  

 िानी नोक्सानी भए तापलन क्षलत िकि असनि नगरिने ।  

 सावयिलनक सम्पजत्तको सनिक्षा तथा संिक्षर्को प्रवन्ि नगरिने । 

३. सम्पजत्त तथा घििग्गाको संिक्षर् सम्बन्ििा देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे । 

 कायायियको घििग्गा, िेजर्न उपकिर्, फलनयचि िगायतका सवै जिन्सी तथा सम्पजत्तको िानी 
नोक्सानी तथा दनरुपयोग िननबाट िोक्न आवश्यक भौलतक सनिक्षा ि संिक्षर्को ब्यवस्था 
लििाइनेछ।  

 जिन्सी सािान तथा सम्पजत्त सनिजक्षत रुपिा िाख्न उपयनक्त भण्डािर्को ब्यवस्था लििाइनेछ। 

  आफनो भवन तथा िग्गाको क्षेरको साँि लसिाना अन्य व्यजक्त ि सिूिबाट अनलिकृत प्रयोग 
वा कब्िा ि अलतििर् िननबाट िोगाउन सीिा पिायि, तािवाि आददको व्यवस्था गिी 
सीिाकङ्न गने ि सनिक्षा प्रवन्ि गरिनेछ।  

 पनिाना भत्केका भवन, सीिा पिायि, तािवाि आददको िियत सम्भाि गिी उजचत संिक्षर्को 
व्यवस्था गरिनेछ।  

 कन नै व्यजक्तिे स्वीकृलत लबना सम्पजत्त अनलिकृत प्रयोग गिेिा वा कब्िा वा अलतििर् गिेिा 
सािान वफताय लिन वा आफ्नो लनयन्रर्िा लिन आवश्यक कािवािी गरिनेछ।  

 जिन्सी सािान वा सम्पजत्तको क्षलत ि नोक्सानी िनन गएिा प्रचलित कानून बिोजिि असनिीको 
कािवािी गरिनेछ।  

 आफ्नो क्षेरिा ििेको लनम्न सम्पजत्त ििेको स्थान, क्षरेफि, िागत, प्राप्तीको स्रोत, िियत सम्भाि 
वा जिर्ोद्वाि िगायतका आवश्यक ववस्ततृ ववविर् िनिाई अध्यावलिक अलभिेि िाजिनेछ  

(क) सिकािी, सािनदावयक तथा सावयिलनक सम्पजत्त, 

(ि) आफ्नो कोषबाट बनेको वा िरिद गिेको वा नेपाि सिकाि वा प्रदेर् सिकाि वा कन नै संस्था वा 
व्यजक्तबाट प्राप्त भएको सम्पजत्त,  
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(ग) ढि, नािा, पनि पोििी, िालियकस्थि, पाटी पौवा, िािा, इनाि, गौचि, सडक, बाटो, िस्ता सम्पजत्त, 

(घ) आफ्नो स्वालित्विा ििेको भवन िग्गा, पाकय , उद्यान, चौतािो, बगैचा, वसपाकय  िस्ता संिचना,  
(ङ) िाविय लनकन ि, वन्यिन्तन, आिक्ष, सीिसाि क्षेर, अन्य बन।  

(च) प्राकृलतक सम्पदा 
 सम्पजत्तको िेिदेि तथा सनिक्षाको प्रवन्ि गिी आवश्यक िियत सम्भाि तथा संिक्षर्को ब्यवस्था 

गरिनेछ।  

 सम्पजत्तको संिक्षर् वा िियत गनय िालग प्रत्येक वषय गिेको लनिायर् कायय ि िचयको ववविर् 
अध्यावलिक रुपिा िाजिनछे।  

 आफ्नो नाउँिा ििेको अचि सम्पजत्त नेपाि सिकािको स्वीकृलत नलिई बेचवविन गनय वा 
िस्तान्तिर् गरिनेछैन । 

४ जिन्सी सािान तथा सम्पजत्तको संिक्षर्को प्रिनि जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि भण्डाि 
र्ािाको िननछे।  

५ जिन्सी सािान तथा सम्पजत्तको संिक्षर् काययको अननगिन सनर्ासन सलिलतबाट िननछे। 

 

१६. ििौटी कािोवाि तथा कोष संचािनको ववविर्  
१६.१ ििौटी कािोवाि  

१. ििौटी कािोवाि सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे । 

 ििौटीको िाता िोिी सञ्चािन गने कायय कानून बिोजिि िार गिलनछ ।  

 कानून बिोजिि ििौटीको िेिा िाख्न ेतथा िेिापिीक्षर् गिाउने जिम्िेवािी विन गरिनेछ। 

 ििौटी िकि आम्दानी बाँध्ने तथा िेिा िाख्न ेकायय गदाय तोवकए बिोजििको काययववलििरु 
पािना गरिनेछ।  

 ििौटी कािोवािको िचय िेख्न ेकायय तोवकए बिोजिि गनय गरिनेछ। ििौटी िकि तोवकएको 
अवस्थािा िफत ि िािस्विा दाजििा गरिनेछ।  

 ििौटी विसाव लभडान तथा लििान लनयलित रुपिा गरिनेछ। 

२. ििौटी कािोवाि सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ।  
 कानून बिोजिि ििौटी प्राप्त नगरिने ।  

 ििौटीको िेिा िाख्न ेतथा िेिापिीक्षर् गिाउने जिम्िेवािीको पािना नगरिने।  

 ििौटी िकि तोवकए बिोजिि आम्दानी नबाँलिने तथा िातािा नचढाइने ।  
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 ििौटी िकि कायायियिे अन्य प्रयोिनको लनलित्त िचय गने।  

 िफत गननयपने ििौटी िकि िफत नगिीने।  

 िफत गरिएको ििौटी िकि िािस्विा दाजििा नगने ।  

 ििौटी िाताको विसाव लभडान नगरिने।  

 ििौटीको िास्केवािी तथा ववत्तीय ववविर् तयाि नगरिने वा सियिा तयाि नगरिने विसाव 
लििान ववविर् तयाि नगरिने। 

३. सम्पजत्त तथा घििग्गाको संिक्षर् सम्बन्ििा देिायका उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 प्राप्त गिेको नगदी ििौटी िकि वा ििानत (बैंक ग्यािेण्टी) िकि िम्िा गनय को.िे.लन.का.को 
स्वीकृलतिा जिलिाको सिकािी कािोबाि गनय तोवकएको बैंकिा ि–३ सिूिको िाता 
िोलिनेछ।  

 ििौटीको बैंक िाता सञ्चाि प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत वा लनििे तोकेको अलिकृत ि िेिाको 
कियचािीको संयनक्त दस्तितबाट गरिनेछ।  

 प्राप्त गिेको नगद वािेकको अन्य प्रकािको ििौटी वा ििानत (बैंक ग्यािेण्टी) को कागिात 
वा अन्य वस्तन सनिजक्षत रुपिा िाख्न ेव्यवस्था गरिनेछ।  

प्रचलित कानून बिोजिि देिायको ििौटी िकि िार प्राप्त गरिनन पदयछ  

 स्थानीय तििाई बनझाउनन पने कि, दस्तनि आदद िकि बनझ्न वा िािस्व वनझाउनन पने िकि 
वकटान नभएको अवस्थािा अलग्रि बनजझलिने िकि, ।  

 िरिद सम्बन्िी बोिपर वा लििाििा भाग लिन वा सम्झौता गनय तोवकएको ििौटी िकि, 

ठेक्का िकि भ नक्तानी गदाय लनयिाननसाि कट्टी गननयपने िकि, कन नै काि गनय अलग्रि ििौटी िकि 
िाख्ननपने र्तय तोवकए बिोजििको िकि, ििौटी िकि प्राप्त गदाय ििौटीको प्रयोिन, प्रकाि, िकि 
ि सेवाग्रािी, लनिायर् ब्यवसायी वा आपूलतय िगायतको ववविर् िनिाउने व्यवस्था गरिनेछ।  

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे ििौटीको िेिा िाख्न ेि िेिापिीक्षर् गिाउने उत्तिदावयत्व विन 
गनेछ। आलथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिनििे ििौटी िेिा तोवकएको ढाँचािा िाख्न ेि िाख्न िगाउने 
जिम्िेवािी बिन गनेछ।  

 ििौटी कािोवािको आन्तरिक ि अजन्ति िेिापिीक्षर् अलनवायय रुपिा गिाइनेछ ।  

 व्यजक्त वा संस्थाबाट प्राप्त भएको ििौटी िकिको भौचि ि बैंक भौचि तथा स्टेटिेन्टको 
आिाििा गोश्वािा भौचि तयाि गिी आम्दानी वाँलिनेछ । 

 ििौटी कािोवािको िेिा िाखदा प्रचलित िेिा प्रर्ािी अननसाि तोवकएको ि.िे.प.फािाि प्रयोग 
गिी गोश्वािा ििौटी िाता ि व्यजक्तगत ििौटी िाता िगायतका आवश्यक िातािरु िाजिनेछ। 
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  ििौटी िचयको गोश्वािा भौचि बनाइ ििौटीको बैंक नगदी वकताव िाख्न।े  

 ििौटी िाता वििनिनने िाताको रुपिा सञ्चािन गरिनेछ।  

 आलथयक वषयको अन्त्यिा बाँकी ििेको ििौटी िकि अको आलथयक वषयिा जिम्िेवािी सारिनेछ। 

ििौटी िकि िचय वा वफताय ददंदा लनम्न काययववलि अपनाइनछे 

 सम्बजन्ितिे बनझाएको ििौटी िकि (िािस्व दाजििा निनने वा िफत वा कट्टा निनने भएिा) 
कायय सम्पन्न भएपलछ वा ििौटी वफताय पाउने म्याद लभर तोकेको प्रविया पनऱ्याई वफताय 
ददइनेछ।  

 सम्वजन्ितिे कि च नक्ता गिेको प्रिार्पर बनझाएपलछ िार ििौटी वफताय गरिनेछ।  

 ििौटी िकि वफताय ददंदा व्यजक्तगत ििौटी िाता ि ििौटी बाँकीको ववविर्सँग वफताय ददननपने 
िकि लभडाई वफताय ददइनेछ।  

 ििौटी िकि वफताय िचय िेखदा वा सदिस्यािा गदाय गोश्वािा भौचि तयाि गिी चेक िािी 
गरिनेछ।  

 आलथयक कािोवािको िििा प्राप्त ििौटी िकि अन्य कािको िालग िचय गने वा सापटी ददने 
कायय गरिनेछैन।  

 कन नै काि गनय वा ििानत वापत िाजिएको ििौटी काि पूिा नगिेको कािर्िे कानून बिोजिि 
वा किािको र्तयनािा बिोजिि िफत गननयपने अवस्था भएिा आवश्यक लनर्यय गिाई ििौटी 
िकि िफत गिी िािश्व दाजििा गरिनेछ।  

 कायायियिे कन नै िािश्व वा कि लनिायिर् प्रयोिनको िालग ििौटी िकि प्राप्त गिेको भए 
तोवकएको काि पूिा वा कि लनिायिर् भएपलछ कानून वा किािको र्तय बिोजिि िािस्व 
दाजििा गननयपने िकिको िकिा लनर्यय गिाई िािश्व दाजििा गरिनेछ।  

 ििौटी विसावको िास्केवािी तयाि गननय अजघ बैक विसावसँग िालसक रुपिा लभडान गरिनेछ। 

  फिक पिेको िकि पविचान ि िाँच गिी आवश्यक विसाव लििान गरिनेछ। 

  ििौटीको विसाव लभडानको िििा कन नै िकि से्रस्तािा आम्दानी िलनएको ति बैङ्क िम्िा 
नभएको वा कि भएको अवस्थािा आवश्यक िाँच तथा छानववन गिी िस्यौट वा िापिवािीको 
कािर् िनन गएको भए सम्बजन्ितिाई कानून बिोजिि कािबािी गरिनेछ। 

  ििौटी विसावको िास्केवािी िविना भ नक्तान भएको लिलतिे सात ददनलभर ि ििौटीको वावषयक 
आलथयक ववविर् आलथयक वषय सिाप्त भएको पैंतीस ददनलभर तयाि गिी को.िे.लन.का. िा 
पठाइनेछ । 

४. ििौटी कािोवाि सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी आलथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिनिको िननछे। 

५. ििौटी कािोवाि सम्बन्िी काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि सनर्ासन सलिलतबाट िननछे।  
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१६.२ ववर्षे कोषिरुको सञ्चािन  

१. ववर्षे कोषिरुको सञ्चािन सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्वन गरिनछे। 

 स्थानीय ववववि कोष, ववभाज्य कोष, आकजस्िक कोष ि ववपद् व्यवस्थापन कोष िस्ता कोषको 
सञ्चािन तत ्तत ्कोष सञ्चािन लनदेजर्का बिोजिि गरिनेछ।  

 स्थानीय ववववि कोष, ववभाज्य कोष, आकजस्िक कोष ि ववपद् व्यवस्थापन कोष िस्ता कोषको 
िाता सञ्चािन तोवकए बिोजिि गरिनेछ। 

 कोषिरुबाट िचय िेख्न ेकायय कानूनिा तोवकए बिोजिि गरिनेछ।  

२. ववर्षे कोषिरुको सञ्चािन सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 कोषिरुको सञ्चािन गदाय तत ्तत ्लनदेजर्काका प्राविान उलिङ्घन िनने। 

 कोषिरुको सञ्चािन तोवकए बिोजिि नगरिने।  

 कोषबाट िचय िेख्न ेकायय कानूनिा तोवकए बिोजिि नगरिने। कोषको उदे्दश्य ववपरित अन्य 
प्रयोिनिा िचय िनने । 

३. ववर्षे कोषिरुको सञ्चािन सम्बन्ििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 आन्तरिक आय, सङ्घीय तथा प्रदेर् सिकािबाट प्राप्त िनने अननदान, प्राप्त ऋर् िकि, िनसिभालगता 
िगायतका िकि स्थानीय सजञ्चत कोषिा िम्िा गरिनेछ।  

 आकजस्िक काययको िालग िचय िनटाउन आकजस्िक कोष सञ्चािन गरिनेछ।  

 प्रचलित कानून बिोजिि प्रदेर् सिकािसँग वाँडफाँट िनने कि िकि वाँडफाँट गननयअजघ ववभाज्य 
कोषिा िम्िा गरिनेछ।  

 ववभाज्य कोषिा िम्िा भएको िकििध्ये कानून बिोजिि स्थानीय तििे प्राप्त गने िकि 
स्थानीय सजञ्चत कोषिा िािी प्रदेर् सिकाििाई उपिब्ि गिाउनन पने िकि लनयलित रुपिा 
प्रदेर् सजञ्चत कोषिा िम्िा गरिनेछ।  

 स्थानीय ववववि कोष, ववभाज्य कोष, आकजस्िक कोष ि ववपद व्यवस्थापन कोषको िालग 
सिकािी कािोवाि गने बैंकिा ििर्ाः ग-५, ग-६, ग-७.१ ि ग-७.२ सिूिको िाता िोलिनेछ। 

  कोषिरुको सञ्चािन सम्बजन्ित लनकायको स्वीकृलतिा िार गने ।  

 कोषिरुको कािोवाि बैंकिाफय त िार गरिनेछ।  

 कोष िाताबाट िचय िेखदा कानून बिोजिि िीत पनयायई अजखतयाि प्राप्त अलिकािीको स्वीकृलतिा 
िचय िेजिनेछ।  
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 िचय िेखदा ववि भिपाई सवित गोश्वािा भौचि उठाइ स्वीकृत गिाउने ।  

 कोषको िेिा तोवकएको ि.िे.प.फा.नं.को ढाँचािा िाजिनेछ। कोषिा (विि िनने बािेक) 
आलथयक वषयको अन्त्यिा बाँकी ििेको िकि अको आलथयक वषयिा जिम्िेवािी सारिनेछ। 

 कोषको आयब्यय ववविर् तयाि गिी िेिापिीक्षर् गिाइनेछ। 

 कोषको उदे्दश्य ववपरित िचय गनेिाई कानून बिोजिि कािबािी गरिनेछ । 

४. ववर्षे कोषिरुको सञ्चािन सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी आलथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिनिको िननछे।  
५. ववर्षे कोषिरुको सञ्चािन सम्बन्िी काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि सनर्ासन 
सलिलतबाट िननछे।  

१७. िेिाङ्कन तथा िेिा सफ्टवेयिको सञ्चािन ि ववत्तीय प्रलतवेदन सम्बन्िी लनयन्रर्  
१७.१ ववलनयोिन, िािश्व ि ििौटी कािोवािको िेिा  

ववलनयोिन, िािश्व ि ििौटी कािोवािको िेिा सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे।   

 ििािेिा लनयन्रक कायायियबाट स्वीकृत ढाँचा बिोजिि िेिापािन गने गिाइनेछ। 

 नेपाि सावयिलनक क्षेर िेिािानिा उलिेजित ववविर्िरुको तयािी तथा ििासा गरिनेछ।  

 िेिा िाखदा एकीकृत आलथयक सङ्केत तथा वगीकिर् ि ब्याखयाको अननर्िर् गरिनेछ। 

 

२. ववलनयोिन, िािश्व ि ििौटी कािोवािको िेिा सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 िेिापािन गने काययिा ििािेिा लनयन्रक कायायियबाट स्वीकृत ढाँचा प्रयोग नगरिने नेपाि 
सावयिलनक क्षेर िेिािान अननरुप आवश्यक सूचना तथा ववविर् निाजिने।  

 िेिा िाखदा एकीकृत आलथयक सङ्केत तथा वगीकिर् ि ब्याखयाको अननर्िर् नगरिने ।  

 िेिापािन गने जिम्िेवािी पदालिकािीबाट बिन नगरिने । 

 

३. ववलनयोिन, िािश्व ि ििौटी कािोवािको िेिा सम्बन्ििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 िेिा िाखदा ििािेिा लनयन्रक कायायियबाट स्वीकृत नेपाि सावयिलनक क्षेर िेिािान, प्रचलित 
िेिा लनदेजर्का िगायतिा उलिेजित िेिा नीलत, लसद्धान्त ि काययववलिको पािना गिलनछ। 

  िेिा प्रर्ािीिाई सूचना प्रववलििा आिारित वनाउन नेपाि सिकाििे स्वीकृत गिेको प्रर्ािी 
अविम्वन गरिनेछ।  

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि जिम्िेवाि व्यजक्तिे प्रचलित कानूनिे तोके बिोजििको िीत 
पनऱ्याई िेिा िाख्न ेब्यवस्था लििाइनेछ।  
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 आलथयक र्ािा प्रिनििे कायायिय वा अन्तगयतका एकाइको िेिा तोवकएको ढाँचािा िािी 
अद्यावलिक भए नभएको स्वयि ्वा अन्य कियचािी िाफय त लनयलित रुपिा िाँच ि लनिीक्षर् 
गरिनेछ।  

 लनिीक्षर्को िििा िेिापािन गननयपने कियचािीिे िेिा निािेको कािर् िानीनोक्सानी भएको 
देजिएिा सम्बजन्ित नोक्सानी िकि असूि गने व्यवस्था लििाइनेछ।  

 आलथयक कािोवाि गदाय गोश्वािा भौचि, नगदी िलसद, िाग फािाि, िरिद आदेर्, भ नक्तानीको िलसद 
ि भिपाई िस्ता ि.िे.प. फािाििरु प्रयोगिा लयाइनेछ।  

 विेट िचय विसाव िाख्न े प्रयोिनको िालग बिेट िाता (ि.िे.प.फा.नं. २०८), बैक नगदी 
वकताव (ि.िे.प.फा.नं. २०९), सिूिगत ि व्यजक्तगत सिायक िाता (ि.िे.प.फा.नं. २०८), 
अजखतयािी िाता (ि.िे.प.फा.नं. ३०२), विेट िोक्का फन कन वा िाता (ि.िे.प.फा.नं. ३०६), 
िकिान्ति स्रोतान्ति िाता (ि.िे.प.फा.नं. ३०७), सोिभनाय िाता (ि.िे.प.फा.नं. ३०८), 
ठेक्कागत अलभिेि िाता (ि.िे.प.फा.नं. ५०६), िस्ता आवश्यक सवै िातािरु प्रयोगिा 
लयाइनेछ।  

 िािश्व, स्थानीय सजञ्चत कोष तथा अन्य कोष प्राप्ती, ििौटी ि जिन्सी तफय का आवश्यक िेिा 
तोवकएको ि.िे.प. फािाििरुका ढाँचािा िाजिनेछ। प्राप्त ऋर्को विसाव तोवकएको ढाँचािा 
िाख्न ेब्यवस्था गरिनेछ ।  

 नेपाि सिकािबाट नगदिा आिारित नेपाि सावयिलनक क्षेर िेिािान अननरुप आवश्यक 
ववविर्िरु तयाि गरिनेछ।  

 िेिािान अननरुप तेश्रो पक्षबाट भएको भ नक्तानी, सम्पजत्त तथा दावयत्व, लिननददनन पने विसाव आदद 
िस्ता थप कािोवािको अलभिेि िाजिनेछ।। 

  ववलनयोिन, िािश्व ि ििौटीको िेिा िाखदा नेपाि सिकािद्वािा स्वीकृत एकीकृत आलथयक 
सङ्केत तथा वगीकिर् ि ब्याखया अननरुपको िाता सूची कोडिरुसँग सािियता िनने गिी आलथयक 
सङ्केत तथा वगीकिर्िरु िनिाई िेिा िाख्न ेब्यवस्था गरिनेछ । 

 

४. ववलनयोिन, िािश्व ि ििौटी कािोवािको िेिा लनयन्रर् सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी आलथयक प्रर्ासन 
र्ािा प्रिनिको िननछे। 

 ५. ववलनयोिन, िािश्वि ििौटी कािोवािको िेिा लनयन्रर् सम्बन्िी काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय 
अलिकृत ि सनर्ासन सलिलतबाट िननछे।  
१७.२ वैदेजर्क सिायतािा सञ्चालित आयोिना ि काययििको िेिा  
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१. वैदेजर्क सिायतािा सञ्चालित आयोिना ि काययििको िेिा सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्वन 
गरिनछे। 

 बैदेजर्क सिायतातफय  िचय गिेको िकिको तोवकएको ढाँचािा आयोिना िेिा (सिायक 
िातािरु) िाजिनेछ।  

 आयोिना ि काययिििरुको सम्झौताको र्तय बिोजिि आयोिना िेिा तथा प्रलतवेदन तयाि 
गरिनेछ। 

२. वैदेजर्क सिायतािा सञ्चालित आयोिना ि काययििको िेिा सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन 
सक्न ेदेजिन्छ। 

 बैदेजर्क सिायताको िचयिा तोकजएका आयोिना िेिाका सिायक िाता तथा ववविर् निाजिने।  

 र्ोिभनाय िनने गिी भएको िचयको सोिभनाय सियिा िाग नगने ।  

 आयोिना विसावको प्रलतवेदन तोवकएको ढाँचािा तयाि नगरिने । 

 प्रलतवेदनिरु सियिा तयाि नगरिने।  

३. वैदेजर्क सिायतािा सञ्चालित आयोिना ि काययििको िेिा सम्बन्ििा देिायको उपायिरु अविम्वन 
गरिनछे । 

 वैदेजर्क अननदान ि ऋर् सिायतािा सञ्चालित आयोिना ि काययिििरुको िेिा िाखदा 
आयोिनासँग सम्बजन्ित प्रिनि िाता ि सिायक िातािरु िाजिनेछ।  

 सोिभनाय विसाव, वस्तनगत सिायता, सीिै भ नक्तानी, टनयकी, प्राववलिक सिायताको विसाब िाख्न ेि 
ववविर् पेर् गने कन िा िेिा लनदेजर्का अननसाि लििाइनेछ।  

 र्ोिभनाय िननेगिी भएको िचयको िकि सम्झौता अननसाि सियिा नै र्ोिभनाय िाग गिी सोको 
िेिा अध्यावलिक गने।  

 बैदेजर्क सिायतािा सञ्चालित आयोिना ि काययििको िालग तयाि गननयपने िेिा ववविर्िरु 
तोकेको ढाँचािा तयाि गिी पठाइने छ।  

 आयोिना विसाव तयाि गदाय िेिा लनदेजर्कािा उलिेि भएका लनम्न विसाविध्ये उपयनक्त 
प्रकािको प्रलतवेदन तयाि गरिनेछ  

क) पूर्य ववविर् प्रविया,  
ि) िचयको ववविर् प्रविया, 
ग) आयोिना व्यवस्थापन प्रलतवेदन, ववत्तीय व्यवस्थापन प्रविया, 

   घ) काययसम्पादनिा आिारित सोिभनाय प्रविया। 

 ४. वैदेजर्क सिायतािा सञ्चालित आयोिना ि काययििको िेिा लनयन्रर् सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी 
आलथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिनिको िननछे। 
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 ५. वैदेजर्क सिायतािा सञ्चालित आयोिना ि काययििको िेिा सम्बन्िी काययको अननगिन प्रिनि 
प्रर्ासकीय अलिकृत ि सनर्ासन सलिलतबाट िननछे।  

१७.३ ववत्तीय प्रलतवेदन पेर् गने 

१. ववत्तीय प्रलतवेदन पेर् गने सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 िालसक ववत्तीय ववविर् तोकेको सियलभर को.िे.लन.का. सिक्ष पेर् गरिनेछ।  

 आयव्यय ववविर्, बिेट िचयको रैिालसक प्रगलत ववविर् ि सजञ्चत कोषको ववविर् तोवकएको 
अवलि लभर तयाि गिी पेर् गरिनेछ।  

 आलथयक वषय सिाप्त भएपलछ तोवकएको वावषयक ववत्तीय ववविर्िरु तयाि गिी सम्बजन्ित लनकायिा 
पेर् गननय पने। 

२. ववत्तीय प्रलतवेदन पेर् गने सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 िालसक रुपिा ववत्तीय ववविर्िरु तयाि नगरिने।  

 िालसक ववत्तीय ववविर्िरु सियिा सम्बजन्ित सिक्ष पेर् नगरिन।े 

 वावषयक रुपिा पेर् गननयपने ववत्तीय ववविर्िरु तयाि गिी सम्बजन्ित लनकायिा पेर् नगरिने । 

३. ववत्तीय प्रलतवेदन पेर् गने सम्बन्ििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरिनछे । लनम्न ववत्तीय 
ववविर्िरु िालसक रुपिा तयाि गिी तोवकएको सियलभर को.िे.लन.का.िा पठाइनछे 

क) िचयको फाँटवािी (ि.िे.प.फा.नं.२१०), फछ्यौट गनय बाँकी पेश्कीको िास्केवािी 
(ि.िे.प.फा.नं.२११) ि बैक विसाव लििान ववविर् (ि.िे.प. फा.नं.२१२)  
ि) िािस्व आम्दानीको िालसक फाँटवािी (ि.िे.प.फा.नं. ११०)  
ग) िािस्वको बैक विसाब लििान ववविर् (ि.िे.प.फा.नं. १०९)  
घ) ििौटीको ववत्तीय ववविर् (ि.िे.प.फा.नं. ६०७)  

ङ) कोष अवस्थाको िालसक ववविर् (ि.िे.प. फा.नं. ११५)  
च) प्राप्त िकिको िास्केवािी (ि.िे.प.फा.नं. २२२)  

 आयव्ययको ववविर् प्रत्येक िविनाको ७ गतेलभर सावयिलनक गरिनेछ। 

 विेट िचयको रैिालसक ववविर् तयाि गने ि प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे रैिालसक अवलि 
सिाप्त भएको १५ ददनलभर गाउँ/नगिपालिकाको वैठकिा पेर् गरिनेछ।  

 स्थानीय सजञ्चत कोषको आयव्ययको रैिालसक र्ीषयकगत ववविर् तयाि गिी सङ्घीय अथय 
िन्रािय, प्रदेर् अथय िन्रािय तथा िाविय प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोगिा पठाइनेछ। 
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  प्रत्येक आलथयक वषय सिाप्त भएपलछ प्रचलित कानून बिोजिि देिायका वावषयक ववत्तीय ववविर् 
तयाि गिी सम्बजन्ित को.िे.लन.का. ि ि.िे.प. कायायिय िगायतका सवै सम्बजन्ित लनकायिा 
पेर् गरिनेछ ।  

१) ववलनयोिन िचयको ववत्तीय ववविर्  

२) िािस्व आम्दानीको आलथयक ववविर्  

३) ििौटीको वावषयक आलथयक ववविर्  

४) सजञ्चत कोष तथा ववलभन्न स्थानीय कोषिरुको आलथयक ववविर्  

५) जिन्सी िौज्दातको वावषयक ववविर्  

६) प्रलतवद्धताको वावषयक ववविर्  

७) भ नक्तानी ददन बाँकीको कच्चावािी ववत्तीय  

 प्रलतवेदन तयाि गनय तोवकएको सफ्टवेयि प्रयोग गरिनछे। 

 

४. ववत्तीय प्रलतवेदन पेर् गने सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी आलथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिनिको िननछे।  

५. ववत्तीय प्रलतवेदन पेर् गने सम्बन्िी काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि सनर्ासन सलिलतबाट 
िननछे।  
१७.४ िेिा एकीकिर्  
१. िेिा एकीकिर् सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे । 

 एकीकृत ववत्तीय ववविर् तयाि गिी पेर् गरिनेछ।  

२. िेिा एकीकिर् सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 एकीकृत ववत्तीय ववविर् तोकेको ढाँचा ि सियिा तयाि नगिलन। 

 एकीकृत ववत्तीय ववविर्िा सवै कािोवाि सिावेर् नगरिने।  

३. िेिा एकीकिर् सम्बन्ििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 ववलनयोिन, िािस्व, ििौटी िगायत सबै कािोवािको प्रलतवेदन सियिा प्राप्त गने व्यवस्था 
लििाइनेछ। 

 कायायिय ि िातितका लनकायको सबै कािोवाि सिावेर् गिी ववलनयोिन, िािस्व, ििौटी 
िगायतको एकीकृत ववत्तीय ववविर् तयाि गरिनेछ।  

 ववलनयोिन, िािस्व, ििौटी िगायतको ववत्तीय ववविर् ििािेिा लनयन्रक कायायिय तथा 
गाउँसभािा पेर् गरिनेछ।  
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 ववलनयोिन, िािस्व, ििौटी िगायत सबै कािोवािको िेिा एकीकिर् गनय स्थानीय सजञ्चत कोष 
व्यवस्थापन प्रर्ािी (सनर) प्रयोगिा लयाइनेछ।  

४ िेिा एकीकिर् सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी आलथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिनिको िननछे। 

५. िेिा एकीकिर् सम्बन्ििा काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत ि सनर्ासन सलिलतबाट 
िननछे।  

१७.५ िेिा सफ्टवेयि प्रर्ािीको सञ्चािन तथा सनिक्षा  
१. िेिा सफ्टवेयि प्रर्ािीको सञ्चािन तथा सनिक्षा सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 िेिा सफ्टवेयि प्रर्ािी सञ्चािन तथा सनिक्षाको िालग उजचत सनिक्षा प्रवन्ि गरिनेछ ।  

२. िेिा सफ्टवेयि प्रर्ािीको सञ्चािन तथा सनिक्षा सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ।  

 सफ्टवेयिको डाटा तथा सूचना सनिक्षा प्रवन्ि नलििाइने िेिा सफ्टवेयि प्रर्ािीको सञ्चािन 
तथा सनिक्षा सम्बन्ििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरिनेछ।  

 िेिा सफ्टवेयि प्रर्ािी सञ्चािन ि सनिक्षाको िालग लनम्न ब्यवस्था गनेाः सफ्टवेयि सञ्चािन, 

लनयिन, सिस्या सिािान ि सनिक्षाको िालग आवश्यक कोठा ि सनिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। 

  सफ्टवेयि सञ्चािनको िालग आवश्यक ववज्ञ तथा िनर्जक्त ि तालििको व्यवस्था गरिनेछ। 

  कायायिय ि अन्तगयतका लनकायिा सफ्टवेयि प्रर्ािी सञ्चािन गने जिम्िेवाि व्यजक्त तोक्ने ि 
यस्तो व्यजक्तिाई प्रर्ािीिा दताय िनने व्यवस्था गरिनेछ। 

  प्रयोगकताय कोड लिने ि प्रयोगको िग िाख्न ेव्यवस्था गरिनेछ । 

  प्रत्येक व्यजक्तको िालग फिक फिक पासवडय प्रदान गरिनेछ।  

 सम्बजन्ित व्यजक्त सरुवा भई वा ववर्ेष कािर् पिी प्रर्ािीको सञ्चािन जिम्िेवाि व्यजक्त बािेक 
अन्यबाट गननयपने भएिा स्वीकृलत लिने ददने व्यवस्था गरिनेछ। 

४ िेिा सफ्टवेयि प्रर्ािीको सञ्चािन तथा सनिक्षा सम्बन्िी प्रिनि जिम्िेवािी सूचना प्रववलि अलिकृत ि 
आलथयक प्रर्ासन र्ािा प्रिनिको िननछे।  

५ िेिा सफ्टवेयि प्रर्ािीको सञ्चािन तथा सनिक्षा सम्बन्िी काययको अननगिन प्रिनि प्रर्ासकीय  अलिकृत 
ि सनर्ासन सलिलतबाट िननछे।  
१८. िनसिभालगता ि सावयिलनक िवाफदेविता  

१८.१ िनसिभालगता 

१. गाउँ तथा नगिपालिकाको काययिा िनसिभालगता सनलनित गनय देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 
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 नेपािको संवविानिे सिाननपालतक सिावेजर्ता ि सिभालगतािूिक लसद्धान्तको स्पि ब्यवस्था 
गिेकोिे पालिकािे सोिी बिोजिि प्रलतलनलित्वको सनलनजित गनेछ।  

 योिनािा िनताको प्रत्यक्ष सिभालगता ि स्वालित्व सम्बन्िी व्यवस्था कायि गनय योिनाको 
छनौट काययिा िनसिभालगता िनने व्यवस्था लििाइनेछ।  

 स्थानीय तििे योिना तिनयिा तथा कायायन्वयन गदाय स्थानीय िनता, बनवद्धिीवी, ववषय ववज्ञ 
िगायतका सिोकािवािािरुको सिभालगतािा गिाइनेछ।  

२. गाउँ तथा नगिपालिकाको काययिा िनसिभालगता सनलनित गने सम्बन्ििा देिायका िोजिि ििन 
सक्नछेन ।  

 सिाननपालतक सिावेजर्ता ि सिभालगतािूिक लसद्धान्तका आिाििा सिभालगता नगिाईने । 

 कानूनिे व्यवस्था गिे अननसाि सिोकािवािािरुको सिभालगता नगिाईने।  

 योिना ि काययिि कायायन्वयनिा गदाय ऐनिे लनदेर् गिे बिोजिि सिोकािवािािरुको सिभालगता 
नगरिने।  

 सिभालगता औपचारिकतािा िार सीलित गरिने ।  

 योिनाको छनौट गदाय िनताको िाग ि आवश्यकता तथा िनसिभालगताको आिाििा नगरिने। 

 योिनाको कायायन्वयनिा सिोकािवािािरुको सिभालगता नगिाईने।  

 आयोिनाको सञ्चािन, अननगिन िूलयाड्ढनिा सिोकािवािािरुिाई सिभालगता नगिाउने । 

३. गाउँ तथा नगिपालिकाको काययिा िनसिभालगता सनलनित गने सम्बन्ििा देिायका प्रकृया 
अपनाइनछे। 

 नेपािको संवविानिे सिाननपालतक सिावेजर् ि सिभालगतािूिक लसद्धान्तको स्पि ब्यवस्था 
गिेकोिे स्थानीय तििे िवििा, दलित ि अलपसंखयक सिनदायबाट सिेत प्रलतलनलित्वको सनलनजित 
गिलनछ।  

 गाउँपालिका तथा नगिपालिकािे सिोकािवािािरुको अलिकति सिभालगता गिाउने नीलत ि 
पद्धलत अपनाइनेछ।  

 आयोिनािा िनताको प्रत्यक्ष सिभालगता ि स्वालित्व सम्बन्िी व्यवस्था कायि गनयको िालग 
आयोिनाको छनौट गदाय िनताको िाग ि आवश्यकताको आिाििा गरिने, आयोिनाको 
सञ्चािन उपभोक्ता सलिलत िाफय त गने व्यवस्था लििाइने ि आयोिनाको कायायन्वयन, अननगिन 
तथा िूलयाड्ढनिा िनसिभालगता सनलनजित िनने व्यवस्था लििाइनेछ।  

 सिोकािवािािरुको सिभालगताको सनलनजित गनयको िालग अलभिनजिकिर् गोष्ठी आदद काययिि 
संचािन गरिनेछ।  

 सिभालगतािाई ब्यविाििा ब्यापक रुपिा िागू गिी अथयपूर्य बनाइनेछ।  



 
82  
 

 आयोिनािा िनताको प्रत्यक्ष सिभालगता ि स्वालित्व कायि गनयको िालग आयोिनाको छनौट 
गदाय िनताको िाग ि आवश्यकताको आिाििा गरिनेछ।  

 आयोिनाको छनौट गदाय स्थानीय िनतासंग िाग ि आवश्यकतावािे छिफि गिी िाग संकिन 
गरिनेछ ।  

 वडािरुिाई िाग संकिनिा सविय बनाइनेछ।  

 योिना तिनयिा ि कायायन्वयन गदाय स्थानीय बनवद्धजिवी, ववषय ववज्ञ, अननभवी, पेर्ाववद्, सीिान्तकृत 
तथा िोपोन्िनि सिनदाय, िवििा, बािबालिका, दलित, यनवा, अलपसंखयक, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, 

िेष्ठ नागरिक िगायतका सिोकािवाििरुको अलिकति सिभालगता गिाइनेछ।  

 िनताको आवश्यकता, िनसिभालगता, िागत, प्रलतफि आदद पक्षको ववचाि गिी योिनािरुको 
प्राथलिकता लनिायिर् गिी कायायन्वयन योग्य उपयनक्त योिना छनौट गरिनेछ।  

 छनोट गरिने योिनािा िनसिभालगता िनने कन िा सनलनजित गरिनेछ।  

४. िनसिभालगता प्रवद्धयन िनखय जिम्िेवािी लनवायजचत पदालिकािी ि प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको िननछे।  
५. िनसिभालगता प्रवद्धयन गने काययको अननगिन जिलिा सिन्वय सलिलत ि सभािे गनेछ।  

१८.२ सावयिलनक िवाफदेविता  

१. सावयिलनक िवाफदेविता प्रवद्धयन गनय देिायका नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 सवयसािािर् तथा सिोकािवािाको सिोकाि सम्वोिन गनय सावयिलन व्यवस्थापन गरिनेछ।  

 सावयिलनक सेवा प्रवाििाई पािदर्ी, उत्तिदायी ि िबाफदेिी बनाउन सािाजिक पिीक्षर् ि 
सावयिलनक पिीक्षर् संचािन गरिनेछ। 

२. सावयिलनक िवाफदेविता प्रवद्धयन गने सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न्छन।् 

 प्रदान गिेको सेवा सम्वन्ििा कानननिे तोकेबिोजिि सावयिलनक सनननवाई नगरिने ।  

 सेवाग्रािीको गननासाको उजचत व्यवस्थापन ि सम्वोिन नगरिन े। 

 कानन बिोजिि सािाजिक पिीक्षर् ि सावयिलनक पिीक्षर् काययिि संचािन नगरिने।  

 काययिि गिे पलन औपचारिकतािा सीलित ििन सक्ने। 

 

३. सावयिलनक िवाफदेविता प्रवद्धयन गनय देिायका प्रकृयािरु अविम्बन गरिनछे। 

 सािाजिक पिीक्षर्, सावयिलनक पिीक्षर्िस्ता काययिि अलनवायय रुपिा गने गिाउने कानून 
व्यवस्था गरिनेछ।  
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 कानून बिोजिि सो सम्बन्िी लनदेजर्का तिनयिा गने ि प्रयोगिा लयाई काययिि संचािन गने 
ब्यवस्था लििाइनेछ।  

 यस्ता काययिििरु सञ्चािन गिे पलछ सो सम्वन्िी अलभिेि िाख्न े ि प्रलतवेदन तयाि गने 
व्यवस्था लििाइनेछ।  

 सािाजिक पिीक्षर् तथा सावयिलनक पिीक्षर्को आवलिक रुपि गने व्यवस्था लििाइनेछ। 

  पालिकािे सेवाग्रािी तथा सिोकािवािाको सिोकाि सम्वोिन गनय कानननिा तोवकए बिोजिि 
सावयिलनक सनननवाईको ब्यवस्था गरिनेछ।  

 कायायियको सेवाको गनर्स्ति, प्रभावकािीता ि कियचािीको काि कािवािी सम्वन्ििा 
सेवाग्रािीको गननासो सनन्न उिनिी पेवटकाि वेभसाइटि टेलिफोन िध्ये कन नै पलन िाध्यिबाट गनय 
सक्ने ब्यवस्था गरिनेछ।  

 गननासो सनने्न जिम्िेवाि अलिकािी तोकी गननासो प्राप्त भएको लिलतिे चौबीस घन्टालभर गननासो 
व्यवस्थापनका िालग सनझाव सवित प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत सिक्ष पेर् गने ब्यवस्था 
गरिनेछ। 

  प्राप्त गननासािरुको अलभिेिाकंन गने ब्यवस्था लििाई लनजित सियलभर कायय टनग्याउन ेवा 
कािवािी गने ब्यवस्था गरिनेछ। 

 गननासा व्यवस्थापनबािे अननगिन गने ब्यवस्था सिेत लििाइनेछ। 

 

४. सावयिलनक िवाफदेविता प्रवद्धयन िनखय जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको िननछे। 

५. सावयिलनक िवाफदेविता प्रवद्धयन गने काययको अननगिन जिलिा सिन्वय सलिलत ि सभािे गनेछ। 
१९. िेिापिीक्षर् तथा बेरुिू फछ्यौट सम्बन्िी लनयन्रर्  
१९.१ आन्तरिक िेिापिीक्षर्  

१. आन्तरिक िेिापिीक्षर् सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 आलथयक कािोवािको आन्तरिक िेिापिीक्षर् गिाइनेछ।  

 कायायियबाट अजन्ति िेिापिीक्षर् िननन अगावै आन्तरिक िेिापिीक्षर्बाट लनस्केका बेरुिन 
सम्बन्ििा आवश्यक कािवािी गिी बेरुिन फछ्यौट गरिनेछ। 

२. आन्तरिक िेिापिीक्षर् सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ। 

 आन्तरिक िेिापिीक्षर्को िालग आवश्यक संिचना ि िनर्जक्तको ब्यवस्था नगरिने ।  

 सबै लनकाय ि कािोवािको आन्तरिक िेिापिीक्षर् नगिाउने ।  

 आन्तरिक िेिापिीक्षर्बाट लनस्केका जन्ति िेिापिीक्षर् अजघ फछ्यौट नगरिने। 
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३. आन्तरिक िेिापिीक्षर् सम्बन्ििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरिनछे । 

 आन्तरिक िेिापिीक्षर्को िालग आवश्यक संिचना ि िनर्जक्तको व्यवस्था गरिनेछ ।  

 आन्तरिक िेिापिीक्षकको व्यवस्था निनँदासम्ि को.िे.लन.का.िाई अननिोि गिी आन्तरिक 
िेिापिीक्षर् गने व्यवस्था लििाइनेछ।  

 सवै लनकायको ववलनयोिन, िािस्व, ििौटी ि सञ्चािनिा ििेका सवै कोषिरुको आयव्ययको 
आन्तरिक िेिापिीक्षर् लनयलित रुपिा गिाइनेछ।  

 आन्तरिक िेिापिीक्षकबाट सम्बजन्ित कानून वा लनदेजर्कािा तोवकएको ववलि बिोजिि आलथयक 
कािोवािको आन्तरिक िेिापिीक्षर् गने गिाइनेछ।  

 आन्तरिक िेिापिीक्षकिाई िेिापिीक्षर्को सवयिान्य लसद्धान्त अननसाि स्वतन्र रुपिा 
िेिापिीक्षर् गिी प्रलतवेदन ददन सक्ने वाताविर् लििाइनेछ।  

 आन्तरिक िेिापिीक्षर् प्रलतवेदनिा सिावेर् भएका वेरुिनको िगत िाख्न ेब्यवस्था लििाइनेछ। 

 आन्तरिक िेिापिीक्षर् प्रलतवेदन अजन्ति िेिापिीक्षकिाई उपिब्ि गिाइनेछ।  

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे आफू िातित लनकायको आन्तरिक िेिापिीक्षर् सियिै भए वा 
नभएको िाँच गिी आन्तरिक िेिापिीक्षर् नगिाउने उपि कानन बिोजिि कािवािीको िालग 
पेर् गरिनेछ।  

 आन्तरिक िेिापिीक्षर्बाट लनस्केका बेरुि सम्वन्ििा आवश्यक कािवािी गिी अजन्ति 
िेिापिीक्षर् िनननभन्दा अगावै फछ्यौट गने गिाइनेछ।  

 ववर्ेष कािर् पिी अजन्ति िेिापिीक्षर् िनननअजघ बेरुिन फछ्यौट गनय नसवकने अवस्था पिेिा 
फछ्र्योट िनन नसकेको स्पि कािर् िनिाई अजन्ति िेिापिीक्षक सिक्ष िानकािी गिाइनेछ। 

 आन्तरिक िेिापिीक्षर्बाट औलंयाईएका बेरुिनको सम्बन्ििा कानून बिोजििको म्यादलभर 
लनयलित वा असूि उपि सम्वन्िी कािवािी गिी बेरुिन फछ्यौटको िालग िवाफ तथा प्रिार् 
पेर् गरिनेछ। 

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे िातित लनकायको आन्तरिक िेिापिीक्षर्बाट कायि भएको 
बेरुिू सियिै फछयौट नगने जिम्िेवाि अलिकािीिाई प्रचलित ऐन लनयि बिोजिि कािबािी 
गनय लसफारिस गरिनेछ।  

४ आन्तरिक िेिापिीक्षर् गिाउन ेिनखय जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको िननछे। 

५ गाउँ/नगिपालिका अध्यक्ष/प्रिनििे गिाउन ेआन्तरिक िेिापिीक्षर् काययको अननगिन गनेछ। 

१९.२ अजन्ति िेिापिीक्षर्  

१. अजन्ति िेिापिीक्षर् सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे। 
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 िेिापिीक्षर्को िालग िेिापिीक्षकबाट िाग भएको आवश्यक ववत्तीय ववविर्, कागिात ि 
प्रलतवेदनिरु उपिब्ि गिाइनेछ।  

 िेिापिीक्षर् सम्पन्न गिाउन आवश्यक सियोग गरिनेछ। 

२. अजन्ति िेिापिीक्षर् सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ ।   

 सवै आलथयक कािोवािको अजन्ति िेिापिीक्षर् नगिाउने  
 िेिापिीक्षक सिक्ष आवश्यक ववत्तीय ववविर्, कागिात एवि ्प्रलतवेदनिरु उपिब्ि नगिाईन े

।  
 िेिापिीक्षर् सम्पन्न गिाउन प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतबाट आवश्यक सियोग निनने।  

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत िेिापिीक्षर् सिय ि िेिापिीक्षर् बैठकिा अननपजस्थत ििने . 

३. अजन्ति िेिापिीक्षर् सम्बन्ििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरिनछे । 

 प्रत्येक आलथयक वषय सिाप्त भए पिात ववलनयोिन, िािस्व, ििौटी तथा अन्य कोषको कानून 
बिोजिि ििािेिापिीक्षकको कायायियबाट िवटएका िेिापिीक्षकबाट अजन्ति िेिापिीक्षर् 
गिाइनेछ।  

 बिेटिा सिावेर् भएका वैदेजर्क सिायता अन्तगयत प्राप्त भएको सवै प्रकािको नगदी सिायता 
िकि ववत्तीय ववविर्िा सिावेर् गिी ििािेिापिीक्षकको कायायियबाट िेिापिीक्षर् 
गिाइनेछ।  

 वस्तनगत सिायता प्राप्त भएकोिा िािसािानको िूलय िनिाई आलथयक ववविर्िा सम्बजन्ित 
कागिात पेर् गिी िेिापिीक्षर् गिाइनेछ।  

 आलथयक कािोवािसँग सम्बजन्ित िेिा, ववत्तीय ववविर् ि कागिात एवि ्प्रलतवेदनिरु तयाि 
गिी अजन्ति िेिापिीक्षर्को िालग पेर् गरिनेछ।  

 अजन्ति िेिापिीक्षर्को िििा उपिब्ि गिाउनन पने ववत्तीय ववविर् ि प्रलतवेदनिरु सािान्यतया 
देिाय बिोजिि ििेका छन:् 

 ववलनयोिन, िािश्व, ििौटी, अन्य कोष कािोवािको ववत्तीय ववविर्िरु, 

 आन्तरिक िेिापिीक्षर् प्रलतवेदन,  

 िचयको फाँटवािी (ि.िे.प.फा.नं.२१०),  
 बैंक नगदी वकताव ि बैंक स्टेटिेण्टिरु, 

  पेश्कीको िास्केवािी (ि.िे.प.फा.नं.२११),  
 बैक विसाव लििान ववविर् (ि.िे.प.फा.नं. २१२), 
  भ नक्तानी ददन बाँकीको कच्चावािी (ि.िे.प. फा.नं.२२१), 
 फछ्यौट िनन बाँकी बेरुिनको ववविर्,  
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 जिन्सी लनिीक्षर् प्रलतवेदन, िेिापिीक्षर्को लसिलसिािा िाग भएको िननसनकै प्रश्नको िवाफ 
एवि ्िेिा, ववविर्, कागिात, िानकािी उपिब्ि गिाउने जिम्िेवािी बिन गरिनेछ।  

 तोवकएको म्यादलभर िेिापिीक्षर्को प्रश्नको िवाफ वा िाग भएको ववविर् वा कागिात पेर् 
गनय नसवकने भएिा कािर् सवित म्याद थपको िालग अननिोि गिी िेिापिीक्षकद्वािा ददइएको 
थप सियलभर पेर् गरिनेछ।  

 िेिापिीक्षर्बाट िाग भएको िेिा, कागिात वा िानकािी पेर् गनय नसकेको कािर्बाट कायि 
भएको बेरुिन वा कैवफयत वा िरिवाना प्रलत सम्बजन्ित अलिकृत वा कियचािी नै जिम्िेवाि 
िननेछ। 

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृत, आलथयक र्ािा प्रिनि तथा कियचािी िेिापिीक्षर्को अवलििा आफ्नो 
काययस्थििा उपजस्थलत भई िेिापिीक्षर् सम्पन्न गनय गिाउन आवश्यक सियोग गरिनेछ। 

  िेिापिीक्षर्को लसिलसिािा िेिापिीक्षकद्वािा आयोिना िनने आिम्भ बैठक तथा बविगयिन 
बैठकिा अलनवायय रुपिा उपजस्थत भई िानकािी ददने ि ववषय स्पि पारिनेछ।  

 िेिापिीक्षर्को लसिलसिािा िेिापिीक्षर् टोिीिे कन नै काययको स्थिगत अविोकनको िालग 
अननिोि गिेिा सो सिेतको प्रवन्ि गरिनेछ।  

४ अजन्ति िेिापिीक्षर् गिाउन ेिनखय जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको िननछे । 

५ गाउँ/नगिपालिका अध्यक्ष/प्रिनििे गिाउन े अजन्ति िेिापिीक्षर् काययको अननगिन गनेछ। 
१९.३ सम्पिीक्षर् तथा बेरुिन फछ्यौट 

१. सम्पिीक्षर् तथा बेरुिन फछ्यौट सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे। 

 िेिापिीक्षर् िनँदा औलंयाइएको बेरुिन छिफि एवि ्फछ्यौटको िालग सभािा पेर् गरिनेछ। 

२. सम्पिीक्षर् तथा बेरुिन फछ्यौट सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ 

 प्रयायप्त प्रिार्ववना सभाबाट बेरुिन फछ्र्यौट िनने।  

 ि.िे.प. बाट बेरुिन फछ्यौटको िगत कट्टा निनन े 

 सम्बजन्ित कियचािीिे बेरुिन फछ्यौटको कायय नगने । 

 आलथयक कािोवाििा संिग्न अलिकािीबाट कानून बिोजिि बेरुिन फछ्यौटको जिम्िेवािी लनवायि 
निनने।  

३. सम्पिीक्षर् तथा बेरुिन फछयौट सम्बन्ििा देिायको उपायिरु अविम्वन गरिनछे। 

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे िेिापिीक्षर् िनँदा औलंयाइएको ।  

 बेरुिन फछ्यौटको जिम्िेवािी बिन गननय पनेछ। बेरुिन फछ्यौटको िालग कायय योिना वनाई 
कायय गरिनेछ।  
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 िेिा उत्तिदायी अलिकृतिे ििािेिापिीक्षकको कायायियबाट िेिापिीक्षर् िनँदा औलंयाइएको 
बेरुिन सम्बन्ििा तोकेको म्यादलभर बेरुिन िवाफ वा फछ्यौट वा सम्पिीक्षर् गिाउने ब्यवस्था 
लििाइनेछ। 

प्रचलित कानून अननसाि प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे िेिापिीक्षर् प्रलतवेदनिा औलंयाएको बेरुिन 
फछ्यौटको लनम्न उत्तिदावयत्व बिन गनेछ ।  

 बेरुिन असनि फछ्यौट तथा लनयलित गरिनेछ। 

 िकिा कािोवाििा संिग्न पदालिकािीसँग आवश्यक ववविर् वा स्पिीकिर् लिई फछ्यौट 
गरिनेछ।  

 िानिान वा िापिवािीसाथ कािोवाि गिी िानी नोक्सानी भएको देजिएिा त्यस्तो िकि जिम्िेवाि 
ब्यजक्तबाट असनि गरिनेछ।  

 िेिापिीक्षर् िनँदा सिकािी नगदी वा जिन्सी िािसािानको िगत िाख्न छनट भएको वा सिकािी 
िानी नोक्सानी भएको भने्न सूचना प्राप्त भएिा त्यस्तो िानी नोक्सानी भएको िकि असूि गिी 
कसूिको िारा अननसाि कानून बिोजिि कािबािी गने वा कािवािीको लसफारिस गरिनेछ।  

 असूि उपि गननयपने ि लतननय बनझाउनन पने भनी औलंयाइएका बेरुिन बािेक प्रचलित कानून 
बिोजिि िीतसम्ि नपनगेको ति सिकािी नगदी जिन्सीको िानी नोक्सानी नभएको बेरुिनको 
िकिा िचय लनयलित गिाउन अलिकाि प्राप्त अलिकािी सिक्ष पेर् गरिनेछ।  

 कानूनको िीत नपनगी अलनयलित भएको ति िाँचवनझ गदाय सिकािी िानी नोक्सानी नभएको भनी 
ठिि भएको बेरुिन सम्वन्ििा लनयलित गिाई फछ्र्योट गनय प्रचलित कानून बिोजिि आवश्यक 
स्वीकृलत लिइनेछ।  

 प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे बेरुिन लनयलित गने सम्वन्ििा कन नै कायायिय वा अलिकािी वा 
सम्बजन्ित व्यजक्तसँग बनझ्न आवश्यक भएका बनझी िार लनयलितको प्रविया अजघ वढाउनेछ। 

  पेश्की बेरुिनको िकिा पेश्की लिने सम्बजन्ितबाट फछयौट गरिनेछ।  

 ििािेिापिीक्षकको वावषयक प्रलतवेदनिा औलंयाइएका बेरुिनिरूको सम्बन्ििा गाउँसभािा 
सम्पिीक्षर् गिाई िगत कट्टाका िालग ििािेिापिीक्षकको कायायियिा पठाइनेछ। 

 बेरुिन फछयौटको गने गिाउने काययिा िेिापिीक्षर् सलिलतिाई सविय बनाइनेछ।  

४ सम्पिीक्षर् तथा बेरुिन फछ्र्योट गिाउन ेिनखय जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतकव िननछे।  

५ गाउँ/नगिपालिका अध्यक्ष/प्रिनििे सम्पिीक्षर् तथा बेरुिन फछ्यौट गने गिाउन ेकाययको अननगिन 
गनेछ। 

१९.४ वेरुिूको िगत ि प्रगलत ववविर्  

१. वेरुिूको िगत ि प्रगलत ववविर् सम्बन्ििा देिायको नीलत अविम्बन गरिनछे। 
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 बेरुिनको िगत अध्यावलिक रुपिा िाख्न ेव्यवस्था लििाइनेछ।  

 बेरुिन फछ्यौटको प्रगलत ववविर् आवलिक रुपिा तयाि गिी सभािा पेर् गरिनेछ ।  

 कािोवाििा संिग्न पदालिकािीिे जिम्िेवािीबाट अिग िनँदा बेरुिन फछ्यौटको ववविर् 
बिबनझािथ गने व्यवस्था गरिनेछ ।  

२. वेरुिूको िगत ि प्रगलत ववविर् सम्बन्ििा देिायका िोजिििरु ििन सक्न ेदेजिन्छ ।  

 बेरुिनको िगत निाजिने एवि ्अध्यावलिक नगरिने ।  

 बेरुिन फछ्यौटको प्रगलत ववविर् तोवकएको ढाँचा ि सियिा तयाि नगरिने।  

 बेरुिन फछ्यौट नगिी ििाना वा अवकार् लिनसक्ने । 

3. वेरुिूको िगत ि प्रगलत ववविर् सम्बन्ििा देिायको उपायिरु अविम्बन गरिनछे। 

 िेिापिीक्षर् प्रलतवेदनिा औलंयाएका बेरुिन ि बेरुिन फछ्यौटको िगत िाख्न ेव्यवस्था गरिनेछ।  

 आन्तरिक तथा अजन्ति िेिापिीक्षर्को बेरुिनको िगत अिग अिग िाजिनेछ।  

 िेिापिीक्षर्बाट कायि भएको चािू वषयको ि ववगत वषयको फछ्यौट भएको ि फलछयन बाँकी 
बेरुिू िकि सिेत िनिाई िालसक, अिय वावषयक, वावषयक प्रगलत प्रलतवेदन तयाि गरिनेछ। 

  बेरुिू फछ्यौटको प्रगलत ववविर् तोवकएको ढाँचा ि सियिा तयाि गरिनेछ। 

  प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतिे बेरुिू फछ्यौटको प्रगलत ववविर् गाउँसभािा पेर् गिी छिफि 
गिाई आवश्यक लनर्यय ि लनदेर्न कायायन्वयन गनेछ।  

 बेरुिनको िगत िाख्न ेकायय सूचनाप्रववलि प्रर्ािीिा आिारित वनाइनेछ।  

 कािोवाििा संिग्न पदालिकािी सरुवा, बढनवा वा अन्य कािर्िे जिम्िेवािीबाट अिग िनँदा बेरुिन 
फछ्र्योट गिाएि िार ििाना ददइनेछ।  

 तत्कािै बेरुिन फछ्र्योट गनय गिाउन नसवकने िकिा सम्बजन्ित ब्यजक्तबाट िेिापिीक्षर्बाट 
देजिएका कैवफयत सम्वन्ििा िवाफ प्रलतविया लिएि िार ििाना ददइनेछ।  

 साववकका जिम्िेवाि अलिकािी ि आलथयक कािोवाििा संिग्न पदालिकािी बेरुिन फछ्यौट निनँदै 
सरुवा, बढनवा वा अन्य कािर्िे कायायियिा नििने भएिा बेरुिन फछ्र्यौट सम्बन्िी कागिात 
िािको जिम्िेवाि व्यजक्तिाई िस्तान्तिर् गिी िािको अलिकािीिे जिम्िेवािी बिन गनेछ। 

४. वेरुिूको िगत ि प्रगलत ववविर् तयाि गने गिाउन ेिनखय जिम्िेवािी प्रिनि प्रर्ासकीय अलिकृतको 
िननछे।  
५. गाउँ/नगिपालिका अध्यक्ष/प्रिनििे वेरुिूको िगत ि प्रगलत तयाि गने गिाउन ेकाययकोअननगिन 
गनेछ।  

२०. आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािीको अननगिन सम्बन्िी व्यवस्था  
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२०.१ आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिन सलिलत 

आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािीिाई प्रभावकािी कायायन्वयन गिी आलथयक कािोवाि सम्वन्िी िोजििको 
न्यूनीकिर् गनय प्रचलित काननन तथा अन्तिायविय असि अभ्यास बिोजिि अननगिनको ब्यवस्था गनय 
पालिकािा देिाय बिोििको पदालिकािीिरु ििेको आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिन सलिलत ििनेछ: 
 

 

 

 

 

 

 

२०.२ बैठकिा आिन्रर् गनय सक्न े

 सलिलतको संयोिकिे आवश्यक्ताननसाि अन्य पदालिकािी एवि ् ववज्ञिाई सलिलतको बैठकिा 
आिन्रर् गनय सक्नेछ।  

२०.३ आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिन सलिलतिे प्रलतवेदन पेर् गननयपने । 

आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिन सलिलतिे देिायका ववषयिा लनयलित रुपिा अननगिन गिी सनिाि 
गननयपने देजिएका ववषयिा आफ्नो सनझाव सवित रैिालसक रुपिा काययपालिकािा प्रलतवेदन पेर् गननयपने 
छ:  

क) आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािीको कायायन्वयन अवस्था,  
ि) ववत्तीय िोजिि न्यूनीकिर् गनय गरिएको प्रवन्ि,  

ग) तयाि भएका ववत्तीय ववविर्को ववश्वसनीयता,  
घ) बेरुिन फछ्यौटको प्रगलत,  

ङ) नीलत, कानून, िापदण्डको परिपािना,  
च) कायायियबाट सम्पाददत काययको दक्षता एवि ्प्रभावकारिता,  
छ) लनकायगत अन्तिसम्वन्ि ि सिन्वय, 

 ि) दण्ड ि पनिस्काि नीलतको पयायप्तता, 
झ) सलिलतिे आवश्यक देिेका अन्य ववषयिरु ।  
 

 

२०.४ वडास्तिीय आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिन सलिलताः 
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वडा कायायियबाट सञ्चािन िनने ववकास लनिायर् तथा सेवा प्रवाि प्रभावकािी भए नभएको अननगिन गनय 
वडा तििा देिाय विोजििको वडा स्तिीय आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिन सलिलत ििने छ:  

क) वडाध्यक्ष                      संयोिक  
ि) िवििा वडासदस्य १ िना         सदस्य  

ग) वडासजचव                   सदस्य सजचव  
 

सलिलतको संयोिकिे आवश्यकताननसाि अन्य पदालिकािी एवि ्ववज्ञिाई सलिलतको बैठकिा आिन्रर् 
गनय सक्नेछ। 

२०.५ वडास्तिीय आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिन सलिलतिे आफूिे सम्पादन गिेको कायय ि 
सनिािका ववषयिा आवश्यक सनझावसवितको प्रलतवेदन दै्विालसकरुपिा आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी 
अननगिन सलिलतसिक्ष पेर् गननयपनेछ । यसिी प्राप्त भएको प्रलतवेदनिा उलिेि भएका ववषयिरु िध्ये 
आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिन सलिलतिे उजचत ठियायएका ववषयिरु आफ्नो प्रलतवेदनिा सिावेर् 
गनेछ। वडास्तिीय आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिन सलिलतिे अननगिन गदाय देिायका ववषयिा 
केजन्रत िनननपनेछाः  
क) आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािीको कायायन्वयन अवस्था,  
ि) ववत्तीय िोजिि न्यूनीकिर् गनय गरिएको प्रवन्ि,  

ग) बेरुिन फछ्यौटको प्रगलत,  

घ) नीलत, कानून, िापदण्डको परिपािना,  
ङ) कायायियबाट सम्पाददत काययको दक्षता एवि ्प्रभावकारिता,  
च) लनकायगत अन्तिसम्वन्ि ि सिन्वय, 

छ) दण्ड ि पनिस्काि नीलतको पयायप्तता,  
ि) सलिलतिे आवश्यक देिेका अन्य ववषयिरु । 

 

आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिनका िालग प्रयोग गरिन ेढाचँा अननसूची (२) िा तोवकए बिोजिि 
िननछे।  

२०.६ आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिन सलिलतको बैठक सम्बन्िी व्यवस्था 
 आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिन सलिलतको बैठक संयोिकिे बोिाउनेछ।  

 यस्तो बैठक एक आलथयक वषयिा कजम्तिा चाि पटक बस्नेछ साथै एक बैठक ि अको 
बैठकबीचको सिय तीन िविनाभन्दा बढी निने गिी आयोिना गननयपनेछ।  

 वडास्तिीय आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी अननगिन सलिलतको बैठक दै्विालसक रुपिा बस्नेछ। 
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  सलिलतको लनर्यय सवयसम्िलतको आिाििा िननेछ।  

 सवयसम्िलत कायि िनन नसकेिा बिनितद्वािा सलिलतको लनर्यय िननेछ।  

 सलिलतको लनर्यय संयोिकिे प्रिाजर्त गनेछ।  

 बैठकको लनर्यय पनजस्तका तयाि गिी सनिजक्षत िाख्न,े प्रलतवेदन गने ि सलिलतको लनर्यय 
कायायन्वयनका िालग सिन्वय गने जिम्िेवािी सदस्य-सजचवको िननेछ। 

 

२१. आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी सम्बन्िी तालिि ि क्षिता ववकास 

 आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािीको कायायन्वयनको िालग पदालिकािी एवि ्कियचािीिरुको क्षिता 
ववकासका िालग आवश्यक तालििको व्यवस्था गरिनेछ।  

 यो प्रर्ािी कायायन्वयनको िालग सूचना एवि ्तथ्याङ्क सङ्किन, ववश्लषेर् एवि ्प्रलतवेदनको लनलित्त 
सूचना प्रववलिको प्रयोग गनय सवकनेछ।  

 तालिि ि क्षिता ववकास आवश्यक स्रोत वावषयक काययिि तथा बिेटिा सिावेर् गने दावयत्व 
काययपालिकाको िननेछ ।  

 गाउँ/नगिपालिकािे यस काययका िालग अन्य संस्था वा लनकायको सियोग सिेत प्राप्त गनय 
सक्नेछ । 

२२. आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी कायययोिनाको ढाचँा 
गाउँ वा नगिपालिकािे देिाय बिोजििको ढाँचािा आन्तरिक लनयन्रर् प्रर्ािी कायययोिना तयाि गिी 
सो को यस लनदेजर्कािा उलिेि भए बिोजिि आवलिक अननगिन गने व्यवस्था लििाउनन पनेछ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(क) लनकायको नाि ि ठेगाना  
(ि) लनकायको िूि उदे्दश्य   
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नोट यो ढाँचािा लनकायगत कािको प्रकृलत अननरुप आवश्यक ििििरु थपघट गनय सवकनेछ। 

२३. थपघट ि िेिफेिाः यस लनदेजर्काको कायायन्वयनको िििा कन नै बािा अविोि ि अस्पिता भएिा 
त्यस्तो बािा अडचन फन काउने प्रयोिनका िालग काययपालिकािे यस लनदेजर्कािा आवश्यकता अननसाि 
थपघट, व्याखया, संर्ोिन वा िेिफेि गनय सक्नेछ। 

२४. प्रचलित कानून बिोजिि िनन:े यस लनदेजर्काको कन नै प्राविान प्रचलित कानून बिोजिि एवि ्
स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ संग बाजझएिा बाजझएको िदसम्ि अिान्य िननेछ। 
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अननसूची - ३ 

आन्तरिक लनयन्रर् अननगिन पिीक्षर् सूची 
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आज्ञाले, 

शालिकराम बस्नेत 

नन  .प्रमुख प्रशासककय अधिकृत  
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