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त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको  आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  त्रनरे्दशिका, २०७८ 

प्रस्तावना: ्ि  त्रिवेणी गाउँपात्रिकाबाट  िम्पार्दन  गररने  का्य  त्रमतब्््ी,  प्रभावकारी,  त्रन्त्रमतता  र 
का्यर्दक्षतापूणय  ढंगबाट िम्पार्दन  गनय,  ववत्ती्  प्रत्रतवेर्दन प्रणािीिाई  ववश्विनी्  बनाउन  तथा  प्रित्रित  

कानून  बमोशजम  का्यिम्पार्दन  गनय आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  त्ार  गरी  का्ायन्व्न  गनुयपने  भएको  
र  आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  त्ार  गर्दाय  त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको  कामको  प्रकत त्रत  अनरुुप  त्रन्न्िणको  

वातावरण,  जोशखम  क्षेिको  पवििान, त्रन्न्िणका  गत्रतववत्रि, िूिनाको  आर्दान  प्रर्दान,  अनगुमन  तथा  
मूल्ांकन जस्ता  त्रबष्िाई  िमेटन ु पने  भएकोिे  स्थानी्  िरकार िञ् िािन  ऐन, २०७४ को  र्दफा  

७८  एवम  स्थानी्  तिको  आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  तजुयमा  दर्दग्र्दियन , २०७८  बमोशजम ्ो  
त्रनरे्दशिका  तजुयमा गररएको  छ । 

१.१  िंशक्षप् त  नाम  र  प्रारम्भ 

(क) ्ि  त्रनरे्दशिकाको नाम “त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको  आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  त्रनरे्दशिका, २०७८” रिेको  
छ । 

(ख) ्ो त्रनरे्दशिका  त्रिवेणी गाउँपात्रिकाको  का्यपात्रिकाबाट  स्वीकत त  भए  अनिुार २०७८ ि्ि १८ 
गतेरे्दशख  िागू  िनुेछ । 

१.२ पररभाषा  वव ष्  वा  प्रिङ्गिे  अको  अथय  निागेमा  ्ि  त्रनरे्दशिकामा 
(क) “ अत्रिकार प्राप् त  अत्रिकारी ”  भन् नािे  गाउँपात्रिकामा  िागू  िनुे प्रित्रित  ऐन  त्रन्माविी बमोशजम  

कुन्  का्य  गनय  अत्रिकार प्राप् त  अत्रिकारी  िम्झन ु पछय । 

(ख)  “ अध््क्ष ” भन् ना िे  गाउँपात्रिकाको अध््क्षिाई  िम्झन ु पछय । 

(ग)  “ अशन्तम  िेखापरीक्षण ” भन् नािे  नेपािको  िंवविानको  िारा  २४१,  िेखापरीक्षण  ऐन २०७५ को  
र्दफा ३  र स्थानी्  िरकार  िञ् िािन  ऐन २०७४ को  र्दफा  ७७  बमोशजम  मिािेखा परीक्षकको  
का्ायि्बाट  िनुे िेखापरीक्षण  िम्झन ु पर्दयछ । 

(घ)  “ आन्तररक  त्रन्न्िण ” भन् नािे  त्रनका्िे  आफ्नो  उदे्द्  प्राप्तीको  िात्रग  का्य िञ् िािनमा  िनु े 
जोशखमिरुको   पवि िान  र  त्रत नको  िम्वोन्िन  गने  का्यिाई  िम्झन ु पर्दयछ । 

(ङ)  “ आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी ” भन् नािे  आन्तररक  त्रन्न्िण  का्यिाई  ब््वशस्थत  गनय  त्रनमायण  गररएको 
प्रणािीिाई  िम्झन ुपर्दयछ । 

(ि)  “आन्तररक  िेखापरीक्षण”  भन् नािे  गाउँपात्रिकाको तोवकएको  आन्तररक  िेखापरीक्षण िाखा  वा  
उक्त  िाखाका  कमयिारीबाट  िनु े िेखा  तथा  अन््  कारोवार  र  िो  िंग  िम्वशन्ित कागजात  

एवं प्रवि्ाको  जांि,  परीक्षण,  ववश्लषेणको  का्य  िम्झन ु पर्दयछ । 

(छ)  “एक  ति  मात्रथको  अत्रिकारी”  भन् नािे  वडा  िशिव  वा  िाखा प्रमखुको  िकमा  प्रमखु प्रिािकी्  

अत्रिकत त,  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तको  िकमा  गाउँपात्रिकाको अध््क्ष र गाउँपात्रिकाको 
अध््क्षको  िकमा गाउँ  का्यपात्रिका  िम्झन ु पछय । 

(ज)  “ऐन ” भन् ना िे  गाउँपात्रि कामा  िागू  भएको  प्रित्रित  ऐन  िम्झन ु पछय । 

(झ)  “का्यपात्रि का”  भन् ना िे  गाउँ  का्यपात्रिका  िम्झन ु पछय । 



  

(ञ)  “का्ाय ि्”  भन् ना िे  गाउँपात्रिका का्यपात्रिकाको  का्ाय ि्  िम्झन ु पछय । 

 (ट)  “कोष”  भन् नािे  गाउँपात्रिकाको स्थानी्  िशित  कोष  िम्झन ुपछय  र  िो  िब्र्दिे कानून बमोशजम  
स्थापना  भएका  अन््  स्थानी्  कोषिाई  िमेत  जनाउँछ । 

(ठ)  “कोष तथा िेखा त्रन्न्िक  का्ायि्”  भन् नािे  मिािेखा  त्रन्न्िक  का्ायि्  अन्तगयतको  शज लिा  

शस्थत  कोष तथा  िेखा  त्रन्न्िक  का्ायि्  िम्झन ु पछय । 

(ड)  “शजम्मेवार व््शक्त”  भन् नािे  स्थानी्  िरकार  िञ् िािन  ऐन  २०७४  बमोशजम  का्य िञ् िािन  गने,  
शजम्मा त्रिन,े  खिय गने,  िेखा राख्न,े प्रत्रतवेर्दन गने, आन्तररक वा अशन्तम िेखापरीक्षण  गराई  बेरुज ु 
फछ्ौट  गने गराउने, िरकारी  नगर्दी  शजन्िी  अििु  उपर  गने  गराउने  तथा  र्दाशख िा  गने  वा  
गराउने  कतयव््  भएको ब््शक्त िंम्झन ु पछय । 

(ण)  “जोशखम”  भन् नािे  त्रनका्को  उदे्द्  प्राप्तीिाई  वािा पु् ायउन  िक्ने  कुन्  विि्ाकिाप वा  घटना  
िनुिक्ने िंम्भा वनािाई  बझुाउंर्दछ । 

(त)  “प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त” भन् नािे  स्थानी्  िरकार  िञ् िािन  ऐन, २०७४  को  र्दफा ८४  

वमोशजमको प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  िम्झन ु पछय । 

(थ) “मन्िाि्”  भन् नािे  नेपाि िरकारको  िङ्घी्  मात्रमिा  तथा  िामान््  प्रिािन  मन्िाि् िम्झन ु 
पर्दयछ । 

(र्द)  “वव भागी्  प्रमखु”  भन् नािे  गाउँपात्रिकाको   अध््क्षिाई  िम्झन ु पछय । 

(ि)  “ववत्ती् उत्तरर्दाव्त्व”  भन् नािे  ववत्त  िम्वन्िी  प्रत्रतफिमा  ििुार  गनय,  ववत्ती्  अनिुािन,  
पारर्दशियता तथा जवाफरे्दविता  का्म गनय  बिन  गनुयपने  शजम्मेवारी,  जवाफरे्दविता  तथा  िोबाट  प्रप्त 

िनुे  प्रत्रत फि प्रत्रतको उत्तरर्दाव्त्व  तथा  पररपािना  िम्झन ु पछय । 

(न)  “ववत्ती्  वववरण”  भन् नािे  स्थानी्  तिको  िात्रग  स्वी कत त  भएको कुन्  त्रनशित  अवत्रिमा  भएको  
आत्रथयक कारोवारको  िमविगत  शस्थत्रत  र्दिायउने  उदे्द्िे  िीषयक  िमेत खलुने  गरी  त्ार  गररएको  

वववरण  िम्झनपुछय  र िो  िव्र्दिे  कारोवारको  शस्थत्रत  र्दिायउने  गरी  िीषयकका  आिारमा  

वनाइएको  बजेट  अनमुान,  त्रनकािा, खिय, आम्र्दानी, र्दाशखिा  र  बाँकी  रकम  िमेत  खिुाइएको  
प्राप्ती  र  भकु्ता नी  वव वरण  र  िोिँग िम्वशन्ित  िेखा, वटप्पणी  र  खिुािा  िमेतिाई  जनाउँछ । 

(प)  “वेरुज“ु  भन् नािे  प्रित्रित  कानून  बमोशजम  पु् ायउन ु पने  रीत  नपु् ायई  कारोवार  गरेको  वा  राख्न ुपने  

िेखा नराखेको  तथा  अत्रन्त्रमत  वा  वेमनुात्रिब  तररकािे  आत्रथयक कारोवार  गरेको  भनी िे 
खापरीक्षण  गर्दाय औल्ा इएको  वा  ठि्ायइको  कारोवार  िम्झन ु पर्दयछ । 

(फ)  “िंपरीक्षण”  भन् नािे  आन्तररक  वा अशन्तम िेखापरीक्षण  प्रत्रतवेर्दनमा  औिं्ाइएको  बेरुजकुो 
िम्बन्िमा  पेििनु  आएका स्पिीकरण वा प्रत्रतवि्ा िाथ िंिग्न प्रमाण तथा कागजातको  आिारमा  
गररने  फछ्र््ौ ट िम्वन्िी  का्यिाई  िम्झन ु पछय । 

 

१.३ आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािीको उद्धे् :- त्रिवेणी गाउँपात्रिकािे  रे्दिा्को  उद्धे्  प्रात्रप्तको  िात्रग  

आन्तररक त्रन्न्ि ण  प्रणािीको  तजुयमा  गरेको  छ, 

 का्य  िञ् िािनिाई  व््वशस्थत,  त्रिित्रििाबद्ध  र  त्रन्त्रमत  गनुय, 



  

 स्रोतिािन तथा  िम्पशत्तको  उप्ोगमा  त्रन्त्रमतता,  त्रमतव््व्ता, का्यर्दक्षता  र प्रभावकाररता  

ल्ाउन,ु 

 प्रित्रित  ऐन,  त्रन्म  िगा्तका  कानूनी  ब््वस्था  तथा  का्यववत्रिको  पररपािना  गराउन,ु 

 स्रोत  िािन  तथा  िम्पशत्तको  अपब्््,  र्दरुुप्ोग  र  िानी  नोक्िा नी  िनुबाट  रोक्न,ु 

 ववत्ती ्  वव वरणको  ववश्विनी्ता,  गणुस्तरर्ता  र  प्रभावकाररता  अत्रभवतवद्ध  गनुय, 
  ववत्ती्  शजम्मेवारी  तथा  अनिुािन  का्म  गरी  ववत्ती्  पारर्दशियता  र  जवाफरे्दिी  प्रवद्धयन  गनुय 

१.४ आन्तररक  त्रन्न्िण प्रणािी  का्ायन्व्नका  आिारः गाउँपात्रिकािे  आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािीको  
तजुयमा गर्दाय  रे्दिा्का  नीत्रतगत  एवम ् कानूनी  व््वस्थािरुिाई  आिारको  रुपमा  त्रि एको छ, । 

(क) नेपािको  िंवविान 

(ख)  स्थानी्  िरकार  िंिािन  ऐन, २०७४ 

 (ग) िावयजत्रनक  खररर्द  ऐन, २०६३  र  पात्रि काको  िावयजत्रनक  खररर्द  त्रन्माविी 
(घ) िूिनाको  िक  िम्बन्िी  ऐन, २०६४ र  िूिनाको  िक  िम्बन्िी  त्रन्माविी, २०६५ 

(ङ) िेखापरीक्षण  ऐन, २०७५ 

(ि) कमयिारी  िमा्ोजन  ऐन, २०७५ 

(छ) भ्रिािार  त्रनवारण  ऐन, २०५९ 

(ज) िंघ  प्ररे्दि  र  स्थानी्  ति  िमन्व्  तथा  अन्तरिम्बन्ि  ऐन, २०७७  एवम ् िंघ प्ररे्दि  र  स्थानी्  
ति  िमन्व् तथा  अन्तरिम्बन्ि  त्रन ्माविी, २०७७ 

(झ) मिािेखा  परीक्षकद्वारा  स्वी कत त  फारामिरु  (म.िे.प. फारामिरु) 

(ञ) िरकारी  कारोवार  त्रनरे्दशिका, २०७६ 

(ट) एकीकत त  आत्रथयक  िंकेत  तथा बगीकरण  र  व््ाख्ा , २०७४  (र्दोश्रो पररमाजयन  िवित) 

(ठ) स्थानी्  तिको  वावषयक  ्ोजना  तथा  बजेट  तजुयमा  दर्दग्र्दियन , २०७५ 

(ड) स्थानी् तिमा बजेट तजुयमा का्ायन्व्न, आत्रथयक  ब््वस्थापन  तथा  िम्पशत्त  िस्तान्तरण  िम्बन्िी 
त्रनरे्दशिका,  २०७४ 

(ढ) स्थानी्  तिको  िेखापरीक्षण  मागयर्दियन,  २०७४ 

(ण) गाउँपात्रिकाको राजश्व  ििुार  का्य् ोजना  तजुयमा  दर्दग्र्दियन, २०७६ 

(त) गाउँपात्रिका  वव पर्द  ब््वस्थापन  कोष  (िञ् िा िन)  का्यववत्रि ,  

 (थ) गाउँ का्यपात्रिका (का्यिम्पा र्दन) त्रन ्माविी, २०७४ 

(र्द) स्थानी्  िशि त  कोष  ब््वस्थापन  प्रणािी  (ििु) 

(ि) आन्तररक  त्रन्न्िण प्रणािी िम्बन्िी  अन््  त्रनका्का  प्रित्रित  रावि्  एवम ् अन्तरावि्  अभ््ा ििरु 

१.५ आन्तररक  त्रन ्न्ि ण  प्रणािीका  क्षिे : 

गाउँपात्रि काको  आन्तररक  त्रन ्न्ि ण  प्रणािीमा  रे्दिा्को  ववष्  क्षेि िरु  िमेवटएको  छ 

(क) िंगठनात्मक  िंरिना,  जनिशक्त  व््वस्थापन  तथा  न्त्रतक  आिरण  त्रन्न्िण 

(ख) ििुािन,  िेवा   प्रवाि  र  प्रिाित्रनक  का्यको  त्रन्न्िण 

(ग) िूिना  तथा  िंञ् िा र,  अत्रभिेखीकरण  र  प्रत्रतवेर्दन  िम्वन्िी  त्रन्न्िण 



  

(घ) िूिना  तथा  िंञ् िा र,  अत्रभिेखीकरण  र  प्रत्रत वेर्दन  िम्वन्िी  त्रन्न्िण 

(ड) त्रनरीक्षण,  िपुरीवेक्षण  र  अनगुमन  तथा  मूल्ाकंन 

(ि) राजश्व  तथा  प्राप् त  िनुपुने  वििावको  त्रन्न्िण 

(छ) बजेट  तथा  का्यिम  तजुयमा  स्वीकत त्रत ,  त्रनकािा  र  रकमान्त र  त्रन्न्िण 

(ज) बजेट  खिय  तथा  पेकीको  त्रन्न्िण 

(झ) ब्क  खाता  िंञ् िािन,  वििाव  त्रभडान,  भकु्तानी  त्रन्न्िण 

(ञ) अनरु्दान  प्राप्ती  तथा  उप्ोग  िम्वन्िी  त्रन्न्िण 

(ट) प्रिाित्रनक  खिय,  तिव  तथा  िवुव िा  र  िवारी  िािन  तथा  उपकरणको  उप्ोग 

(ठ) खररर्द  का्यको  त्रन्न्िण, माििामान  खररर्द,  त्रनमायण  का्य  तथा  िेवा  खररर्द 

(ड) प्रत्रतवद्धता  खिय  तथा  भकु्तानी  दर्दन  बांकी  वििाव  िम्वन्िी  त्रन्न्िण 

(ढ) आकशस्मक  तथा  र््दवी  प्रकोपको  अवस्थाको  खिय  त्रन्न्िण 

(ण) िम्पशत्त तथा  शज न्िी  व््वस्थापन  िम्वन्िी  त्रन्न्िण 

(त) िरौटी  कारोवार  तथा  कोष  िञ् िािनको  त्रन्न्िण 

(थ) िेखाकंन  तथा  िेखा  िफ्टवे्रको  िञ् िािन  र  ववत्ती ्  प्रत्रतवेर्दन  िम्वन्िी  त्रन्न्िण 

(र्द) जनििभात्रगता  र  िावयजत्रनक  जवाफरे्दवि ता 
(ि) िेखापरीक्षण  तथा  बेरुज ु फछ्र््ौ ट  िम्वन्िी  त्रन्न्िण 

२. िंगठनात्मक  िंरिना ,  जनिशक्त  व््व स्था पन  एवम ् न्त्रतकता  र  आिार िंविता 
२.१ िंगठनात्मक  िंरिना 
१. िङ्गठनात्मक  िंरिना  त्रनमाय ण  गर्दाय  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 िङ्गठनात्मक  िंरिना  त्रनमायण  गर्दाय  गाउँपात्रिकाको उदे्द्  पररपूत्रतय  िनु े गरी  त्रनमायण  गररने  छ । 

२. िङ्गठनात्मक  िंरिना  त्रनमाय ण  गर्दाय  मखु्  रुपमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्नेछन ्

 िङ्गठनात्मक  िंरिना  त्ार  गर्दाय  का्यबोझ  र  आ्को  ववश्लषेण  नगरी  बोशझिो  िंरिना त्ार  
िनु िक्ने 

 व््शक्तगत  स्वाथय  र  िम्वन्िको  आिारमा  िङ्गठन  िंरिना  त्ार  िनु िक्ने 
 िङ्गठनको  उदे्द्  पूत्रतयको  िात्रग आव्क  पूणय  िंरिना  त्ार  निनु िक्न े

 िङ्गठन  तथा  व््वस्थापन  िवेक्षण  प्रत्रतवेर्दन  िभाबाट  स्वीकत त  नगरी  का्ायन्व्न  िनु िक्ने 
३. िङ्गठनात्मक  िंरिना  त्रनमायण  गर्दाय  रे्दिा्का  प्रकत ्ा  अपनाइनेछ । 

 गाउँपात्रिकाको िङ्गठन  िंरिना  तथा  र्दरवन्र्दी को  अध्््न  गर्दाय  आफ्नो  का्यबोझ  र राजस्व  
क्षमता  िमेतिाई  वव श्लषेण  गरी  िङ्गठन  तथा  व््वस्थापन  िभेक्षण  गररनेछ । 

 प्रिाित्रनक  खियको  िीमापािना  िनु ेगरी  िंगठन  िंरिना  स्वी कत त  गररनछे । 

 िङ्गठन  तथा  व््वस्थापन  िभेक्षण  गराउँर्दा  ववष्गत  िाखा  र  वडा  का्ायि्  िवितको 
पूणयिङ्गठन  िंरिना  ििभात्रगतामूिक  ववत्रिबाट  त्ार  गररनेछ । 

 िङ्गठन  तथा  व््वस्थापन  िभेक्षण  गर्दाय  िङ्घी्  र  प्ररे्दि  कानून  तथा  मापर्दण्डको पािना गररनेछ 

। 



  

 िङ्गठन  तथा  व््वस्थापन  िवेक्षण  प्रत्रतवेर्दन  िभाबाट  अत्रनवा्य  रुपमा  स्वीकत त गराइनेछ । 

४. िङ्गठनात्मक  िंरिना  त्रनमायणको  मखु्  शजम्मेवारी  प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत त  र का्यपात्रिकाको  
िनुेछ । 

५. स्वीकत त  िङ्गठन  िंरिना  िावयजत्रनक  गरी  मन्िाि्  र  प्ररे्दि  मखु्  मन्िी  तथा  मशन्ि पररषद्को 
का्ाय ि्मा  पठाइने छ । 

६. शजलिा  िमन्व्  ित्रमत्रत  तथा  स्थानी्  तिको  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िङ्गठनात्मक िंरिना त्रनमायण  
का्यको  अनगुमन  गराइनेछ । 

 

२.२ जनिशक्त  व््वस्था पन 

१. िङ्गठनात्मक  िंरिना  त्रनमायण  गर्दाय  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 स्वीकत  त  र्दरवन्र्दी को  ररक्त  पर्दमा  पररपत्रतूय  गररनेछ । 

 कमयिारीको  ्ोग््ता,  क्षमता  र  रुिीको  आिारमा  पर्दस्थापन  गररनेछ । 

 प्रित्रित  काननू  ववपररत  कमयिारी  काजमा  राशखन े छ्न । 

 का्यिम्पार्दनमा  आिाररत  भई  प्रोत्िािन,  परुस्का र  तथा  र्दण्डको  ब््वस्था  िाग ुगररनेछ । 

२. ज निशक्त  व््व स्थापन  गर्दाय  रे्दिा्का  जोशखमिरु  िनु िक्नेछ 

 जनिशक्त  व््वस्थापन  ्ोजना  त्ार  नगररन े

 प्ररे्दि  िोक िेवा  आ्ोगमा  ररक्तपर्द  माग  नगने । 

 र्दरबन्र्दी  नभएको  स्थानमा  कानूनमा  व््वस्था  भएभन्र्दा  बढी  अवत्रिको  कमयिारी  काजमा राख्न े

 कमयिारीको  ्ोग््ता,  क्षमता र  रुशि  बारे  जानकारी  नराखी  पर्दस्थापन  गररने । 

 िम्पकय   िम्बन्ि  र  आस्थाको  आिारमा  कमय िारीको  पर्दस्थापना  िनु े। 

३. ज निशक्त  व््व स्था पन  तथा  पर्दपूत्रतय  गर्दाय  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अपनाउन ु पनेछ । 

 जनिशक्त  व््वस्थापन  ्ोजना  त्ार ग ररनेछ । 

 प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तको  पर्द  ररक्त  भए  तत्काि्  िङ्घी्  मात्रमिा  तथा  िामान्् 

 प्रिािन  मन्िाि्मा  अनरुोि  गररनेछ । 

 प्ररे्दि  िोक िेवा  आ्ोगमा  पर्दपूत्रतय को  िात्रग  िम्म्  अनरुोि  गरी  पठाइनेछ । 

 कमयिारीिरुको  पर्दस्थापन  गर्दाय  ि्शक्षक  ्ोग््ता,  तात्रिम,  अनभुव  आदर्दिाई  दृविगत गरी उप्कु्त  

व््शक्त  उप्कु्त  स्थानमा  पर्दस्थापन  गररनेछ । 

 कमयिारी  त्रन्शुक्त  वा  पर्दस्थापन  गर्दाय  अत्रनवा्य  रुपमा  का्यवववरण  दर्दन े व््वस्था  गररनेछ । 

 स्वी कत त  र्दरबन्र्दी को  पर्दमा  माि  कानूनमा  भएको  ब््वस्था  बमोशजम  िम्  तोकी 
 कमयिारीिाई  काजमा  खटाइनेछ । 

४. पर्दपूत्रतय  तथा  जनिशक्त  व््वस्थापन  गने  प्रमखु  र्दाव्त्व  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र 
का्यपात्रिकाको  िनुेछ । ्ि  िम्बन्िी  प्रमखु  वि्ाकिापिरु  र  वववरण  अद्यावत्रिक गरी  

वेविाइटमा  राशख नेछ । 



  

५. पर्दपूत्रतय  तथा  जनिशक्त  व््व स्थापन  िम्बन्िी  प्रमखु  वि्ाकिापकािरुको  अनगुमन  र मूल्ा ङ्कन  
ििुािन  ित्रमत्रतिे  गनेछ । 

२.३ न्त्रतकता  र  आिार िंविताका 
१. न्त्रतकता  र  आिार िंविताका  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ 

 पर्दात्रिकारीको  आिार िंविता  र  कमयिारीको  पेिागत  आिार िंविता  त्ार  गरी 
उलिङ्घनको  अवस्थामा  कानून  बमोशजम  कारवािी  गररनेछ । 

२. न्त्रतकता  र  आिार िंविता  पािनाका  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्नेछन ्

 स्थानी्  तिका  पर्दात्रिकारी  र  कमयिारीिरुको  आिार िंविता  त्ार  नगररने । 

 स्वी कत त  भएको  आिार िंविता  िागू  नगररन े। 

 आिरण  पािनाको  अनगुमन  गने  िं्न्ि  स्थापना  नगररन े। 

 आिरण  उलिङ्घन  भएता  पत्रन  कारवािी  निनुे । 

३. न्त्रतकता  र  आिार िंविता  पािनाका  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अपना इनेछ । 

 पर्दात्रिकारीको  आिार िंविता  स्वीकत त  गराई  वेभिाइट  माफय त  िावयजत्रनक  गररनेछ । 

 पर्दात्रिकारीिे  आफ्नो  िम्पशत्त  वववरण  िावयजत्रनक  गनुयपनेछ । 

 आिार िंविता  पररपािनाको  अवस्था  मूल्ा ङ्कनका  िूिकिरु  िमेत  त्ार  गररनेछ । 

 पर्दात्रिकारी  र  जनिशक्तिाई  आिारिंविता  पािना  गने  प्रत्रतवद्धता  पिमा  िस्ताक्षर  गने गराउन े र  
िोको  अत्रभिेख  राख्न े ब््बस्था  िमेत  त्रमिाइनेछ । 

 त्रनजी  स्वाथय गाँत्रिएको  ववष्िँग  िम्बशन्ित त्रनणय् मा  ििभागी  निनु े व््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 आिरणिरु  उलिङ्घन  गरे,  नगरेको  िम्वन्िमा  जाँिबझु  तथा  अनगुमन  गनय  ििुािन ित्रमत्रतिे  
अनगुमन  गने  व््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 आिरण  उलिङ्घन  िम्वन्िी  गनुािा  वा  उजरुीिरु  उजरुी  पेटीका/अन््  ववद्यतुी् माध््मबाट  

जानकारी  प्राप् त  गरी  िूिना  वा  पतष्ठपोषण  गने  ब््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 आिार िंविता  उलिंघन  िम्वन्िी  अत्रभिेख  राखी  प्रित्रित  कानून  बमोशजम  कारवािी गने गराउन े 

ब््वस्था  गररनेछ । 

 तेस्रो  पक्ष  वा  िावयजत्रनक  िनुवुाइ  माफय त  आिार िंविताको  वावषयक  अनगुमन  गने व््वस्था 
त्रमिाइनेछ । 

४. स्वी कत त  आिारिंविता  तथा  तेस्रो  पक्षबाट  भएको  अनगुमनको  प्रत्रतवेर्दन  वेबिाइटमा 
राशखनेछ । 

५. ििुािन  ित्रमत्रतिे  आिारिंविता  का्ायन्व्न  िम्बन्िमा  आव्क  अनगुमन  गरी 
त्रनरे्दिन  दर्दनेछ । 

३. िेवा  प्रवाि  र  प्रिाित्रनक  त्रनणय्   प्रकत ्ा 
३.१ िेवा  प्रवाि 

१. िेवा  प्रवाि  िम्बन्िी  व््वस्था  त्रमिाउन  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 ििुािनका  त्रनशम्त  प्रभावकारी  िेवा  प्रवािको  व््वस्था  त्रम िाइने छ । 



  

२. िेवा  प्रवाि  प्रभावकारी  बनाउने  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशख न्छ । 

 आव्क  िूिना  िवितको  अद्यावत्रिक  नागररक  बडापि  िव्िे  रे्दख ने स्थानमा  नराशखन े। 

 कदठनाई  भोगेका  खाि  वगयका  जनताको  घरर््दिोमा  िेवा  प्रवािको  व््वस्था  नगररने । 

 घमु्ती  िेवा  िगुम  र  ििज  ठाउँमा  माि  गररन  िक्न े

 िावयजत्रनक  उत्तरर्दाव्त्व  अत्रभवतवद्ध  िम्बन्िी  कानूनी  व््वस्था  नगररन े

 िेवाको  िम्  तथा  िागत  बढी  िाग्ने  वढिा िसु्ती ,  अनशुित  िेनरे्दन  िनु  िक्न े

३. िेवा  प्रवाि  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्वन  गररन ेछ । 

 नागररक  बडापि  का्यपात्रिकाको  का्ायि्,  वडा  का्ायि्  र  ववष्गत  का्ायि्को  पररिर  

त्रभि  िव्िे  रे्दख्न े उप्कु्त  स्थानमा  राख्न े ब््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 िम्भव  भएिम्म  त्रडशजटि  नागररक  बडापिको  व््वस्था  गररनेछ । 

 नागररक  बडापिमा  क्षत्रतपूत्रतय  िम्वन्िी  ब््वस्था  िमेत  िरुुवात  गररनेछ । 

 िव्  प्रत्रत  शिि  व््विार  गररनेछ । 

 िेवा ग्रािी प्रत्रत  म्ायदर्दत  र  िमान  व््विार  गररनेछ । 

 िेवाग्रािीिाई  भेर्दभाव  नगरी  िेवा  प्रर्दान  गररनेछ । 

 िेवा  प्रवािको  मापर्दण्ड  र  का्यववत्रि  त्ार  गरी  पारर्दशियता  का्म  गररनेछ । 

 घमु्ती  िेवा  िञ् िा िन  िम्बन्िी  कानूनी  व््वस्था  गररनेछ । 

 का्ायि्बाट  टाढा  रिेका  िमरु्दा्  वा  जनता, िेवा  प्राप् त  गनय कदठनाई  भोत्रगरिेका िेवाग्रािी, 
वपछत्रड एका  क्षेिको  वगय का  िेवाग्रािीिाई  वविेष  ध््ान  दर्दइनेछ । 

 घमु्ती  िेवा  वा  िूिना  प्रववत्रिको  प्र्ोगबाट  िेवा प्रवािमा  िरि  र  ििज पिुँिको व््वस्था 
गररनेछ । 

 िावयजत्रनक  िम्पशत्तको  िंरक्षण  र  िम्वद्धयनमा  जोडदर्दइनेछ । 

 िामाशजक  परीक्षण , िावयजत्रनक  परीक्षण,  िावयजत्रनक  िनुवुाई  जस्ता  िामाशजक उत्तरर्दाव्त्व 
िम्वन्िी  औजार  अविम्वन  गनुयपने  गरी  कानूनी  व््वस्था  गररनेछ । 

 िामाशजक  परीक्षण  तथा  िावयजत्रनक  परीक्षणको  आवत्रिक  रुपमा  अनगुमन  गने व््वस्था 
त्रमिाइनेछ । 

 स्रोत  िािनको  उपिब्िता  र  का्य  प्रकत त्रत  ििुाउँर्दो  ववद्यतुी्  िूिना  प्रववत्रिको  ववकाि  गरी 
प्र्ोग  गररनेछ । 

 िेवा  प्रवािको िात्रग  िङ्घी्  वा  प्ररे्दि  मन्िा िा्बाट  ववकाि  गरेको  उप्कु्त  प्रववत्रि भए प्र्ोगमा  
ल्ा इनेछ । 

 प्रववत्रिको  माध््मबाट  िेवा  प्रवाि  िम्वन्िी  तथ््ा ङ्क  र  अत्रभिेख  राशखनेछ । 

४. िेवा  प्रवाििाई  प्रभावकारी  बनाउन े प्रमखु र्दाव्त्व  का्यपात्रिकाको  त्रनरे्दिनमा  प्रमखु 

     प्रिािकी्  अत्रिकत तको  िनुेछ । 

५. िेवा  प्रवाि  िम्बन्िी  मापर्दण्ड  नीत्रत  िूिना  राजपि  र  अन््  काम  कारबािी  वेब िाइटमा राखी  
िावयजत्रनक गररनेछ । 



  

६. ििुािन  ित्रमत्रत िे  िेवा  प्रवाि  िम्बन्िमा  आव्क  अनगुमन  गरी  त्रनरे्दिन  दर्दनेछ । 

३.२ प्रिाित्रनक  त्रनणय्   प्रवि्ा 
१. प्रिाित्रनक  त्रनणय्   प्रवि्ा  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 िावयजत्रनक  िेवा  प्रवाििाई  त्रछटो  छररतो,  पारर्दिी ,  उत्तरर्दा्ी  र  िूिना  प्रववत्रि  म्िी बनाइनेछ 

। 

२. प्रिाित्रनक  त्रनणय्   प्रवि्ा  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशख मिरु  रिन  िक्न े रे्दशख न्छ । 

 त्रनणय् को  का्यववत्रि ,  िम्  र  आिार  स्पि  नखिुाई  स्वेच्छािारी  वििाविे  त्रनणय्  गररन े। 

 त्रनणय् को  आिार  त्ार  नगरी  अत्रन्त्रमतता  र  िरकारी िानी  नोक्िानी  िनुे  गरी  त्रनणय्  गने । 

 का्यिरुिाई  प्राथत्रमकताको  आिारमा  वगीकरण  नगररने । 

 पर्दात्रिकारी  र  कमयिारीिे  आफ्िे  गनय  िक्न े  काम  नगरी  शजम्मेवारी  पन्छाउने  तथा 
प्रिाित्रनक त्रनणय् का  ति  बढी  िनुे । 

३. प्रिाित्रनक  त्रनणय्   प्रवि्ा  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्वन  गररन ेछ । 

 त्रनणय्   गर्दाय  प्रित्रित  कानून  बमोशजमका  त्रनशित  का्यववत्रि  अपनाइनेछ । 

 कानूनमा  तोवकए  बमोशजम  त्रनशित  िम्ावत्रि त्रभि  त्रनणय्   गने  गराइनेछ । 

 त्रनणय्   गर्दाय  प्रित्रित  कानून  बमोशजमको  आिार  वा  अन््  आिार,  पिु्ाई  तथा  कारण स्पि  

खिुाउने  ब््वस्था  िागू  गररनेछ । 

 अध््क्ष  र  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  त्रनणय् को  उप्कु्तता वारे  त्रनगरानी  र िपुररवेक्षण  
गररनेछ । 

 कामको  मित्व  अनिुार  वगीकरण  गरी  का्यफर्छ्यौट  गने  िम्ावत्रि  तोक्ने  र  तोवकएको िम् 

त्रभि  का्य  फर्छ्यौट  गनय  मापर्दण्ड  बनाई  का्ायन्वन  गररनेछ । 

 का्य  फर्छ्यौट  गने  िम्  रे्दिा्  बमोज म  गने  गराइनेछ 

प्राथत्रमकता ब््शक्त  आफ्िे  फर्छ्यौट 

गने 

मात्रथलिो  तिमा  पेि गरेकोमा  िो 
तििे  फर्छ्यौट  गने 

तरुुन्त िोिी  दर्दन िोिी  दर्दन 

(का्ाय ि्  उठ्ने  िम्  परेमा  का्ायि्  खलुना  िाथ) 

अत्रत  जरुरी ३ दर्द न  त्रभ ि  २ दर्द न  त्रभ ि 

जरुरी ३  दर्द न  त्रभ ि  २ दर्द न  त्रभ ि 

 

िािारण १० दर्द न  त्रभ ि  ७ दर्द न  त्रभ ि 

 
 

प्रत््ेक  कमयिारीको  शजम्मेवारी  र का्यिम्पार्दन  मापन गरी  मूल्ाङ्कन  गने  पद्धत्रतको 
ववकाि  गररनेछ । 



  

 त्रनणय्  कतायिे  त्रनणय्   कानूनमा  तोवकएको  ितय  तथा  त्रनिायररत  अवत्रित्रभि  रिी  गरे नगरेको  
अनगुमन  र  मूल्ाङ्कन  गररनेछ । 

 कानूनी  जवटिता  वा  दद्ववविा  भएको  ववष्  बािेक  मात्रथलिो  पर्दात्रिकारी  वा  अत्रिकारी िमक्ष  
त्रनणय् को  िात्रग  पेि  गनय  नपने  ब््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

४ प्रिाित्रनक  त्रनणय्   प्रकत ्ािाई  प्रभावकारी  बनाउने  मखु्  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी् अत्रिकत तको 
िनुेछ । 

५ प्रिाित्रनक  त्रनणय्   प्रकत ्ािाई  प्रभावकारी  बनाउने  का्यको  अनगुमन  का्यपात्रिकाको िनुेछ । 

 

४. िूिना  तथा  िञ् िार ,  अत्रभ िेखाङ्कन  र  प्रत्रतवेर्दन 

४.१ िूिना  तथा  िञ् िार 

१. िूिना  तथा  िञ् िार   प्रणािीको  उप्ोग  िंर्दभय मा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ 

 का्ायि्को  का्यिम्पार्दनमा  प्रभावकाररत  एवम ्  पारर्दशिय ता  ल्ाउन  िूिना  तथा  िञ् िार 
प्रणािीको  उप्ोगमा  जोड  दर्दइने छ । 

२. िूिना  तथा  िञ् िार  प्रणािीको  उप्ोग  िंर्दभय मा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े

 रे्दशख न्छ । 

 व््वशस्थत िूिना  प्रणािीको  अभावमा  िम्बशन्ित  पक्षिरूिाई  िम्मा  उशित  जानकारी उपिब्ि  
गराउन  निवकन े। 

 ववश्विनी् िूिनाको  अभावमा  काम  कारवािीमा  प्रभावकाररता  ल्ा उन  निवक न े

 मित्वपूणय  नीत्रत ,  त्रनरे्दिन वारे  जानकारी  निनु  िक्न े। 

 वव द्यतुी्  िञ् िा र  माध््म  (वेबिाइट)  बाट  िूिना  प्रवाि न गररन े। 

 िावयजत्रनक  मित्वका  त्रनणय्   तथा  प्रत्रतवेर्दन  िवयिािारणका  िात्रग  िावयजत्रनक  निनु  िक्ने । 

 तथ््मा  आिाररत  नभएका  र  अपूणय  िूिना  प्रवाि  िनु  िक्न े। 

 त्रनणय्   तथा  िूिना  िावयजत्रनक  गर्दाय  वव द्यतुी्  माध््म  प्र्ोग  नगररन े। 

३. िूिना  तथा  िञ् िार  प्रणािीको  उप्ोगिाई  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु 

अविम्वन  गररने  छ । 

 प्रववत्रिमा  आिाररत  िूिना  प्रणािीिाई  का्ायि् त्रभि  तथा  मातितको  वडा  का्ायि् वा 
एकाइिरुमा  िमेत  त्रन्त्रमत  रुपमा  िागू  गररनेछ । 

 मित्वपूणय  नीत्रत ,  पररपि,  त्रनरे्दि न,  आरे्दििरु  का्ायि्मा  तथा  मातितका  वडा  र  इकाइिाई 
जानकारी  गराउन ु पर्दाय  वव द्यतुी्  िञ् िा र  माध््मबाट  प्रवाि  गररनेछ । 

 का्ायि्बाट  मातितिँग  िूिना  तथा  िञ् िा र  गर्दाय  तथा  मातितका  वडा  र  इकाइबाट  कुन् 
प्रत्रत वेर्दन  प्राप् त  गर्दाय  वा  पिािार  गर्दाय  ववद्यतुी्  िञ् िार  माध््म  प्र्ोग  गररनेछ । 

 िावयजत्रनक  िूिना  प्रवाि गर्दाय  ववद्यतुी्  िञ् िा र  पोटयि  (वेबिाइट)  मा  राख्न े ब््वस्था  त्रमिाइनेछ 

। 

 िूिना  र  तथ््ाड्क  कम्प््ू टरमा  व््वशस्थत  गररनेछ । 



  

 िूिना  प्रववत्रि को  माध््मबाट  िेवा  प्रवािको  पतष्ठपोषण  र  गनुािो  व््वस्थापन  गररनेछ । 

 आफ्नो  वेबपेज  त्रनमायण  गरी  नागररक  बडापि,  का्य िञ् िा िन  का्यववत्रि , िेवा  प्रवाििँग िम्बशन्ित  

िूिनािरु  राशख ने छ । 

 िूिना,  पररपि,  आरे्दि,  तथ््ा ङ्क  आदर्द  वेब िाइटमा  राखर्दा  अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीबाट प्रमाशणत  गराई  

राशख नेछ । 

 िूिना  प्रववत्रिको  िञ् िािनको  िात्रग  उप्कु्त  जनिशक्तको  व््वस्था  गररनेछ । 

 िूिना  प्रववत्रि  िम्बन्िी  जनिेतना  बढाउन  प्रिार  प्रिार  एवम ् अन्तरवि्ा  गररनेछ । 

 वव द्यतुी्  िञ् िार  माध््म  (इमेि,  फ््ा क्ि  आदर्द )  माफय त  प्राप् त  जानकारी  एवम ् िूिनाको आिारमा  पत्रन  

कारबािी  अशघ  बढाउने  व््वस्था  त्रम िाइन ेछ । 

४. िावयजत्रन क  जानकारी  गराउन  िूिना  अत्रिकत त  र  प्रवक्ता  तोकी   शजम्मेवारी  दर्दइनेछ । 

५. प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  िो   का्यको   अनगुमन  गनेछ । 

४.२  अत्रभ िेखाङ्कन  (डकुमेण्टेिन)  व््व स्था 
१. अत्रभ िेखाङ्कन  (डकुमेण्टेिन)  व््वस्था  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 का्ाय ि्को  मित्वपूणय  नीत्रत ,  प्रत्रतवेर्दन,  त्रनणय्   िम्बन्िी  कागजातको  अत्रभिेखीकरण व््वशस्थत  गररनेछ 

। 

 का्ायि्िे  पर्दात्रिकारी  तथा  कमयिारीको  ब््शक्तक  वववरण  तथा  अत्रभिेखिरु  िरुशक्षत  राख्न े ब््वस्था  
गररनेछ । 

२. अत्रभ  िेखाङ्कन  (डकुमेण्टेिन)  व््व स्था  िंर्दभय मा  रे्दिा्का  जोशख मिरु  रिन  िक्ने 
रे्दशखन्छ । 

 मित्वपूणय   वव ष्  र  कागजातिरु  अत्रभिेखीकरण  गनय  उशित  ब््वस्थान गररन े 

 अत्रभिेखीकरण  अस्पि , अपूणय,  अप्रमाशणत  र  अववश्विनी्  िनु  िक्न े 

 ब््शक्तक  वववरण  तथा  अत्रभिेखिरु  व््वशस्थत  निनुे । 

 अत्रभिेख न  रिेको   वा  खोजेको  िम्मा  नपाइएका  कारण  त्रनणय ्  प्रवि्ामा  िमस््ा  एवम ्वढिाइ  िनु े

। 

 प्रोफाइिमा  त्ार  निनुे । 

३. अत्रभिेखाङ्कन  (डकुमेण्टेिन)  व््व स्था  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु 

अविम्वन  गररने छ । 

 मित्वपूणय  नीत्रत ,  ब्ठकको  त्रनणय् ,  पररपि,  वावषयक  का्यिम,  वावषय क  प्रत्रतवेर्दन,  िम्झौता, त्रनरे्दशिका,  मागय 
र्दियन,  ्ोजना  तथा  का्यिम,  अध्््न   प्रत्रतवेर्दन  जस्ता  कागजात  कानून   बमोशजम  िरुशक्षत  राख्न  

अत्रभिेखाङ्कनको  आव्क  व््वस्था  गररनेछ । 

 अत्रभिेखाङ्कन  गने  कमयिारी  तथा  त्रनजको  शजम्मेवारी  तोवकनेछ । 

 का्ायि्  तथा  वडा  का्ायि्को  अत्रभिेख  एकीकरण  गनय  एकीकत त  ब््वस्थापन  िूिना प्रणािी  
(िफ्टवे्र)  ववकाि  गरी  मातितका  वडामा  िमेत  प्र्ोग  गने  ब््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 का्ाय ि्िे  रे्दिा्का  अत्रभिेख  िरुशक्षत  रुपमा  राख्न े ब््वस्था  गनुयपनेछ – 



  

 स्वरे्दिी   तथा  व्रे्दशिक   अविोकन  भ्रमण,  तािीम  वा  गोष्ठीको  ववष्,  त्रमत्रत ,  अवत्रि , ििभागी  िगा्तका  
वववरण । 

 प्रत््ेक  वषय  खिय  भएको  वव र्दा  र  िशि त  रिेको  ववर्दाको  वववरण । 

 कमयिारीको  ब््शक्तक  वववरण  तथा  अत्रभिेख  फाइििरु । 

 कमयिारीिे  पाएको  र्दण्ड,  परुस्का र  र  कारवािीको  वववरण । 

 प्रित्रित  कानून  बमोशजमको  त्रनम्न  वववरण  तथा  प्रत्रतवेर्दन  तोवकएको  ढाँिामा  तोवक एको ि्म  िीमा  त्रभि  

त्ार  गररनेछ । 

 वस्तगुत  वववरण  (प्रोफाइि) 

 िामाशज क  परीक्षण  प्रत्रतवेर्दन  िगा्त  कानूनिे  तोकेका  अन््  प्रत्रतवेर्दन 

४. अत्रभिेखाङ्कन  (डकुमेण्टेिन)  का्यको  मखु्  शज म्मेवारी  िम्बशन्ित  िाखाका  कमयिारीको िनुेछ । 

५. अत्रभिेखाङ्कन  (डकुमेण्टेिन)  का्यको  अनगुमन  गने  शज म्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी् अत्रिकत तको  िनुछे 

। 

५. त्रनरीक्षण,  िपुरीवेक्षण  र  अनगुमन  तथा  मूल्ा ङ्कन 

५.१ त्रनरीक्षण,  िपुरीवेक्षण 

१. त्रनरीक्षण,  िपुरीवेक्षण  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 आफ्नो  का्ायि्  तथा  मातितका  वडा  र  ्ोजनाको  त्रनरीक्षण  गरी  त््िको  अत्रभिेख राख्न े
ब््वस्था  गररनेछ । 

 त्रनरीक्षणको  िममा  अत्रन्त्रमतता  रे्दशखएमा  आव्क  कारवािी  गररनेछ । 

 ्ोजना  र  का्यकंमको  प्रगत्रत  िमीक्षा  त्रन्त्रमत  रुपमा  गररनेछ । 

२. त्रनरीक्षण,  िपुरीवेक्षण  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े  रे्दशख न्छ । 

 त्रनरीक्षणको  िममा  गम्भी र  िटुी  वा  अत्रन्त्रमतता भए  पत्रन  उक्त  ववष्को  अत्रभिेख तथा  

प्रत्रतवेर्दन त्ार  नगने  र  आव्क  कारवािी  िमेत  निनु े। 

 मातितका िम्पूणय  ्ोजनाको  प्रगत्रतको  िमीक्षा  निनुे । 

 प्रगत्रतको  िमीक्षा  ब्ठकमा  िम्बशन्ित  पक्षिरूको  ििभात्रगता  निनुे  र  प्रत्रतवेर्दन  िमेत  त्ार 
निनु े। 

 आत्रथयक  कत ्ाकिापिरूको  त्रन्त्रमत  िपुररवेक्षण  निनुे । 

 आत्रथयक  अत्रन्त्रमतता  तथा  मस््ौट  िनु  िक्ने 
३. त्रनरीक्षण,  िपुरीवेक्षणिाई  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्बन  गररनेछ । 

 गाउँपात्रिका  अध््क्षिे  आफ्नो  का्ायि्  तथा  मातितका  वडा  र  ्ोजनाको काम कारवािी  
िम्वन्िमा  कानूनिे  तोके  बमोशज म  आफ्िे  वा  कुन् पर्दात्रिकारीिाई अशखत्ार िशुम्पई  अत्रनवा्य  
रुपमा  त्रनरीक्षण  गने  गराइनेछ । 

 त्रनरीक्षण  गर्दाय  प्रित्रित  ऐन  त्रन्म बमोशजम  का्ायि्को  प्रिाित्रनक  काम  कारवािी, कमयिारी 
प्रिािन,  िेखा  तथा  अत्रभिेख,  का्यिम   का्ायन्व्न  आदर्द  वारेमा  जानकारी  त्रिइनेछ । 



  

 त्रनरीक्षणको  िममा  रे्दशखएको  ििुार  गनुयपने  वव ष्को  िम्वन्िमा  िम्बशन्ितिाई  मौशखक  वा 
त्रिशखत  तवरिे  त्रनरे्दिन  दर्दइनेछ । 

 त्रनरीक्षण  प्रत्रतवेर्दन  त्ार  गरी  अत्रभिेख  राख्न े र  आव्कता  अनिुार  त्रनरे्दिन  दर्दइनेछ । 

 कुन्  व््शक्तबाट  गम्भीर  िटुी  वा  अत्रन्त्रमतता  भएको  वा  िम्पार्दन  िनुपुने काम कारबािी 
नगरेको  पाइएमा  त्रनम्नानिुार  गररनेछ । 

 प्रित्रित  कानून  बमोशजम  आफ्िे  कारबािी  गनय  िवकन े भए  तत्का ि्  कारबािी गने । 

 आफ्िे  कारवािी  गनय  नत्रम लन े भएमा  अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारी  वा  त्रनका्  िमक्ष  कारबािीको  
िात्रग  त्रिफाररि  िाथ िेखी  पठाउन े। 

 मातितका  ्ोजनाको  प्रगत्रतको  िमीक्षा  तोवकएको  िम्  त्रभि  गररनेछ । 

 िमस््ािरु  िमािान  गनय  आव्क  त्रनरे्दिन  दर्दइनेछ । 

 ्ोजनाको  प्रगत्रत  िमीक्षा  प्रत्रतवेर्दन  र  त्रनरीक्षण  प्रत्रतवेर्दन  त्ार  गररनेछ । 

 प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  आफ्  वा  मातितका  अत्रिकत त  माफय त  का्ायि्को आत्रथयक प्रिािन  

िञ् िािनको  िम्वन्िमा  त्रन्त्रमत  रुपमा  त्रनरीक्षण  तथा  िपुररवेक्षण  गने गराइनेछ । 

 त्रनरीक्षण  तथा  िपुररवेक्षण  गर्दाय  मातितका  का्ाय ि्/इकाइिे  आत्रथयक  प्रिािन  िञ् िािनमा 
कानूनको  पािना  गरे  नगरेको  जाँिवझु  गररनेछ । 

 आत्रथयक  अत्रन्त्रमतता  तथा मस््ौट  भएको  पाइएमा  तत्का ि  का्यवािीको  प्रकत ्ा  अशघ  बढाइनेछ 

। 

४. त्रन रीक्षण  र  िपुररवेक्षण  गने  मखु्  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तको  िनुेछ । 

५. गाउँपात्रिका  अध््क्षिे  आफ्नो  का्ायि्  तथा  मातितका  वडा  का्ायि्िरुको  काम 

कारबािीको  अनगुमन  गनेछ । 

५.२ अनगुमन  तथा  मूल्ा ङ्कन 

१. अनगुमन  तथा  मूल्ा ङ्कन  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 ्ोजनाको  अनगुमन  गनयको  िात्रग  कानून  बमोशज म  अनगुमन  तथा  िपुररवेक्षण  ित्रमत्रत   गठन 
गररनेछ । 

 आफनो  तथा  मातितको  वडा  का्ाय ि्को  आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  का्ायन्व्न वारे 
अनगुमन  गररनेछ । 

 बढी  िागत  भएका  ्ोजनाको  प्रभाव  मूल्ा ङ्कन  गररनेछ । 

२. अनगुमन  तथा  मूल्ा ङ्कन  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ 

 कानून  बमोशजम  अनगुमन  तथा  िपुररवेक्षण  ित्रमत्रत  गठन  नगररन े। 

 गठन  गररएका  ित्रमत्रत  कत ्ािीि  निनु े। 

 अनगुमन  त्रनरे्दशिका/ का्यववत्रि  त्ार  नगररन े। 

 अनगुमन  का्य् ोजना  तथा  िूिकिरु  त्ार  नगररन े। 

 अनगुमन  त्रनरे्दशिकाको  का्ाय न्व्न  निनु े। 

 आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  का्ाय न्व्नको  प्रभावकारीता वारे  त्रन्त्रमत  अनगुमन  नगररन े। 



  

 अनगुमन  गर्दाय  तोवकएको  परीक्षण  िूिी  प्र्ोग  निनु े। 

 प्रभाव  मूल्ा ङ्कन  गनुय पने  ्ोजनाको  मूल्ा ङ्कन   नगररन े। 

 प्रभाव  मूल्ा ङ्कनबाट  आएका िझुाविरु  का्ाय न्व्न  निनु े। 

३. त्रनरीक्षण,  िपुरीवेक्षणिाई  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्बन  गररनेछ । 

• ्ोजना  तथा  का्यिमको  अनगुमन  गरी  पतष्ठपोषण  गनयको  िात्रग अनगुमन तथा िपुररवेक्षण ित्रमत्रत  

गठन  गररनेछ । 

 ्स्तो  ित्रमत्रत  गठन  गर्दाय  उपाध््क्षको  िं्ोजकत्वमा  तोवकएको  िर्दस््िरु िमावेि गररनेछ । 

 वडास्तरी्  ्ोजना  तथा  का्यिमको  अनगुमनका  िात्रग  वडास्तरी्  अनगुमन ित्रमत्रत गठन 
गररनेछ । 

 अनगुमन  का्यिाई  व््वशस्थत  गनय  अनगुमन  त्रनरे्दशि का/का्यववत्रि  त्ार  गररनेछ । 

 अनगुमन  तथा  िपुररवेक्षण  ित्रमत्रतिे  िम्पा र्दन  गनुयपने  का्यिरू  त्रनम्नानिुार  रिेकाछन ्– 

 वावषयक  अनगुमन  का्य् ोजना  त्ार  गने । 

 अनगुमनको  िात्रग  आव्क  िूिकिरुको  ववकाि  गने । 

 कानूनिे तोके  बमोशज म  अनगुमन  गरी  प्रत्रतवेर्दन  पेि  गने । 

 ्ोजनाको  का्ायन्व्नमा  रे्दशखएको  िमस््ा  तथा  त्रनमायण  का्यको  गणुस्तरको  जाँि  गने । 

 ्ोजना  का्ाय न्व्नमा  रे्दशखएका  िमस््ा  िमािानको  िात्रग  आव्क  त्रनरे्दिन दर्दन े। 

  वडा  अनगुमन  ित्रमत्रतको  प्रत्रतवेर्दन  प्राप् त  गरी  एकीकत त  प्रत्रतवेर्दन  त्ार  गने । 

 का्ाय ि्  र  मातितका  वडा  वा  इकाइको  आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािीको  प्रभावकाररता वारे 
त्रन्त्रमत  रुपमा  अनगुमन  तथा मूल्ा ङ्कन  गररनेछ । 

 आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािीको  अनगुमन  गर्दाय  ्ि  दर्दग्र्दियनमा  दर्दइएको  फाराम  प्र्ोग गररनेछ 

। 

 अनगुमन  प्रत्रतवेर्दन  त्ार  गररनेछ । 

 आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  का्ायन्व्नका  कमी  कमजोरी  िमािानको िात्रग  का्य् ोजना त्ार  
गरी  का्ायन्व्न  गररनेछ । 

 कानूनिे  तोकेको  रकम भन्र्दा  वढी  िागत  अनमुान  भएको  ्ोजना िम्पन्न  भएको  २ वषयत्रभ ि 
प्रभाव  मूल्ा ङ्कन  गररनेछ । 

 प्रभाव  मूल्ा ङ्कन  गर्दाय  कानूनिे  तोकेको  ववत्रि  र  प्रकत ्ा  पािना  गररनेछ । 

 प्रभाव  मूल्ा ङ्कन  प्रत्रतवेर्दन  त्ार  गरी  िावयजत्रनक  गररनेछ । 

 प्रभाव  मलु्ा ङ्कनबाट  प्राप् त भएका  िझुाव  अनिाुर  बजेट  तथा  का्यिम  तजुयमा  र का्ायन्व्नमा  
ििुार  गररनेछ । 

४. अनगुमन  तथा  मूल्ा ङ्कन  गने  मखु्  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तको  िनुछे । 

५. गाउँपात्रिका  अध््क्षिे  आफ्नो  का्ाय ि्  तथा  मातितका  वडा  का्ाय ि्िरुको  काम कारबािीको  
अनगुमन  गनेछ । 

६. राजस्व  तथा  प्राप् त  िनुपुने  वििावको  वववर ण 



  

६.१ राजस्व  िंकिन 

१. राजस्व  िंकिन  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 िंवविान  बमोशजम  आफ्नो  अत्रिकार  क्षेि त्रभिको  राजश्व  उठाउन े िम्बन्िी  नीत्रत , कानून तथा  
का्य् ोजना  त्ार  गररनेछ । 

 राजश्व  ििुार  का्य् ोजना  त्ार  गर्दाय  राजश्विँग  िम्बशन्ित  िव्  ववष्  र  िम्भाव्् क्षेि पवििान  
गररनेछ । 

 आफ्नो  का्यक्षेि  अन्तगय तको  कर,  र्दस्तरु  तथा  िेवा  िलुक  कानूनद्वारा  तोवकए  बमोशजमको 
अत्रिकार  प्र्ोग  गरी  प्रभावकारी  रुपमा  अििु  गररनेछ । 

 आफ्नो  का्यक्ष े ि  अन्तगयतको  कर,  र्दस्तरु  तथा  िेवा  िलुक  अििुी  प्रभावकारी  बनाउन 
प्रोत्िािन  एवम ् र्दण्ड जररवानाको  ब््वस्था  िमेत  गररनेछ । 

२. रजस्व िंकिन  का्यमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशख न्छ । 

 राजश्व  उठाउने  ववष्मा  नीत्रत , कानून  तथा  का्य ्ोजना  त्ार  निनुे । 

 अत्रि कार क्षेि बाविर  गई  कर  िगाउन  िक्ने । 

 राजश्व  ििुार  का्य् ोजना  त्ार  गर्दाय  राजश्विँग  िम्बशन्ित  िम्पूणय  ववष्  वस्त ु  र िम्भाव्् 
क्षेििरू  पवििान  िनु  निक्ने । 

 क्षेिात्रिकार  त्रभिका  िम्भाव््  कर  अििुीका  िात्रग  कानूनी  प्रवन्ि  नगररने । 

 आत्रथयक  ऐनमा  तोवकएका  िब्  कर  नउठाउने । 

 िव् करर्दाता करको  र्दा्रामा  नआउन े। 

 र्दस्तरु  तथा  िेवा  िलुकिरु  िम्बशन्ित  िेवाग्रािी/ व््शक्तबाट  नउठाइन े। 

 बाँडफाँट  गनुयपने  राजस्व  बाँडफाँट  नगने । 

 करर्दाताको  िगत  नराशखने । 

 प्रोत्िा िन  एवम ् र्दण्ड  जररवानाको  ब््वस्था  व््विारमा  िागू  नगररन े। 

३. राजस्व  िंकिन  का्यिाई  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्बन  गररनेछ । 

 कर  िगाउने,  उठाउने  वा  करका  र्दर  पररवतयन  गने  का्यिरु  आत्रथयक  ऐनमा  व््वस्था  गरेर  
माि गररनेछ । 

 राजश्व  ििुार  का्य् ोजना  तजयमा  िम्बन्िी  दर्द ग्र्दियन, २०७६ को अिीनमा  रिी  राजश्व ििुार 

िम्बन्िी  आफ्नो  का्य् ोजना  त्ार  गररनेछ । 

 राजश्व  ििुार  का्य् ोजना  त्ार  गर्दाय  दर्दग्र्दियन अनिुार  राजश्विँग िम्बशन्ित  िव्  ववष्िरूको 
पवििान गरी पर्दात्रिकारी तथा जनप्रत्रतत्रनत्रििरू, वडा का्ायि्िरु र  िरोकारवािािरुिाई ििभागी  
गराई  राजश्व  ििाुर  का्य् ोजना  तजुयमा का्यिािा  गोष्ठी गररनेछ । 

 व््ापक  छिफि, अध्््न  एवम ्  ववश्लषेण  गरी  ्थाथय,  वस्तगुत  र  का्ायन्व्न ्ोग््  

का्य् ोजना  त्ार  गररनेछ । 

आफ्नो  अत्रिकार  क्षेि  अन्तर गतका  कर  तथा िेवा  िलुक  कानून  बमोशजम  अिूि  गनय  रे्दिा् बमोशजम  
गररनेछ । 



  

 कर  तथा  ग्रकरको  प्रभावकारी  पररिािनका  िात्रग  आव्क  नीत्रतगत  र  कानूनी व््वस्था 
गररनेछ । 

 प्रभावकारी  राजस्व  पररिािनका  िात्रग  आव्क  जनिशक्त,  तथ््ाङ्क  र  िूिना  प्रववत्रिको उप्ोग  

माफय त  कर  प्रिािनिाई  िदुृढ  गररनेछ । 

 करर्दाता  र्दताय  र  करर्दाता  शिक्षा  अत्रभ्ान  िञ् िािन  गररनेछ । 

 प्रर्दान  गररएका  त्रिफाररि  र  अिूि  भएको  र्दस्तरु  रकमिाई  िम्  िम्मा  रुज ु  गरी 
िेवाग्रािीबाट  प्राप् त  िनुपुने  रकम  ितु्रनश ित  गररनेछ । 

 अिूि  भएको  राजश्व  कानून  बमोशजमको  िम्  िीमा  त्रभि  राजश्व  खातामा  र्दाशखिा गने  
ब््वस्था  त्रमिाई  िोको  त्रन्त्रमत  अनगुमन  गररनेछ । 

 प्रित्रित  कानून  बमोशजम  प्ररे्दि  िरकारिँग  बाँडफाँट  गनुयपने  राजस्व  िम्म्  बाँडफाँट गररनेछ 

। 

 कानून  बमोशजम  कर वझुाउन ु पने  र्दाव्त्व  भएका  करर्दाताको  िगत  राखी  प्रत््ेक  वषय 
अध््ावत्रिक  गररनेछ । 

 िम्मा  कर  वझुाउने  करर्दातािाई  छुट  दर्दन े र  बढी कर  बझुाउन े  करर्दातािाई  प्रोत्िािन  
गनयि कानूनी  ब््वस्था  गररनेछ । 

 कर  वझुाउन ु पने  र्दाव्त्व  भएका  करर्दातािे  िम्मा  कर  नबझुाएमा  कानून  बमोशजम  र्दण्ड 
जररवाना  गरी  अिूि  गने  व््वस्था  कडाइका  िाथ  िागू  गररनेछ । 

४. आफ्नो  अत्रिकार  क्षेि  अन्तरगतका  कर  तथा  िेवा  िलुक  कानून  बमोशजम  अिूि  गने  शजम्मेवारी  
राजस्व  िाखा  प्रमखुको  िनुेछ । 

५. स्था नी्  राजस्व  परामिय  ित्रमत्रतिे  अनगुमन  गरी  आव्क  परामिय  दर्दनेछ । 

६.२ राजस्व  िेखा  प्रणािी 
१. राजस्व  िेखा  प्रणािी  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनछे । 

 राजस्व  िेखा  तोवकएको  ढाँिामा  राखी  अद्यावत्रिक  गररनेछ । 

 स्थानी्  तििे  राजश्वका  भौिर  त्रन्त्रमत  रुपमा  त्रभडान  गरी  तोवकए  बमोशजम  वििाव  त्रभडान वव 

वरण  त्ार  गररनेछ । 

२. राजस्व  िेखा  प्रणािी  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशखन्छ 

 िव्  प्रकारको  राजस्व  रकम  िम्मा  न्  जम्मा  निनु े। 

 वक््ौ ता  करको  िगत  नराशखन,े 

 नगर््द  राजस्व  त्रिएको  अवस्थामा  रत्रिर्द  उपिब्ि  नगराउन े। 

 रत्रिर्द  त्रन्न्िण  खाता  नराशखने । 

 राजश्वका  भौिर  त्रन्त्रमत  रुपमा  त्रभडान  नगररने । 

 तोवक एको  वििाव  त्रभडान  वववरण  त्ार  नगररने । 

३. राजस्व  िेखा  प्रणािी  िम्वन्िी  का्यिाई  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु 

अविम्बन  गररनेछ । 



  

 राजश्व  आम्र्दानी  मिािेखा  त्रन्न्िक  का्ायि्बाट  तोवकएको  एकीकत त  आत्रथयक  िड्केत, 
वगीकरण  तथा  ब््ा ख्ा  अनरुूप  राजश्व  िीषयक  छुट्याई  आम्र्दानी  बातँ्रिनेछ । 

 राजश्वको  से्रस्ता  राखर्दा  मिािेखा  परीक्षकको  का्ायि्बाट  स्वी कत त  म.िे.प. फारामिरु प्र्ोगमा  
ल्ा इनेछ । 

 िूिना  प्रववत्रिमा  आिाररत  राजस्व  प्रणािी  अविम्वन  गररनेछ । 

 राजश्व िाखा  प्रमखुिे  राजश्व  रकम  बैंक  स्टेट्मेण्टिँग  त्रभडाई  अद्यावत्रिक  गने  र  िोको व््वशस्थत  

अत्रभिेख  राशखनेछ । 

 राजस्व  अििुी  गर्दाय  तोवकएको  रकम  नगर्द  रत्रिर्द  दर्द ई  बशुझत्रिन े र  िम् त्रभि  ब्क  र्दाशखिा गने । नगर्दी  
रत्रिर्दको  िात्रग  रत्रिर्द  त्रन्न्िण  खाता  राशखनेछ । 

 तोवक एको   रकम  भन्र्दा  वढी  रकमको  कर  तथा  िलुक  बैंक  र्दाशखिा  गनय  िगाइनेछ । 

 तोवकएको  िम्  िीमा भन्र्दा  पछी  कर, ग्रकर,  िलुक  अिूि  िुँर्दा  कानून  बमोशज म  जररवाना र  थप  

र्दस्तरु  िमेत  अििु  गररनेछ । 

 प्राप् त  राजस्व  रकम  ब्ङ्कमा  खोत्रि एको  राजश्व  खातामा  जम्मा  गररनेछ । 

 राजस्वको  िगत  राखर्दा  अिूि  गनुयपने,  अिूि  भएको  र  उठ्न  बाँकी   कर  तथा  अन््  आ् रकम  खिुाई  

िगत  राखी  राजश्व  आम्र्दानीको  िगत  तथा  अिूिी  प्रत्रत वेर्दन  (म.िे.प.फा.नं.११३)  त्ार  गररनेछ । 

 राजश्वको  िेखा  राख्न े र  िगत  त्ार  गने  प्र्ोजनको  िात्रग  स्थानी्  तिको  िात्रग  तोवकएको  िफ्टवे्र  

प्र्ोग  गररनेछ । 

 र्दाशखिा  भएका  भौिरिरु  र  बैंक  स्टेटमेण्ट  त्रन्त्रमत  रुपमा  त्रभडान  गरी  राजश्वको  व्क  वििाव  त्रमिान  

वव वरण  (म.िे.प.फा.नं. १०९)  त्ार  गररनेछ । 

 राजश्वको  ब्क  वििाव  र  का्ाय ि्को  से्रस्ता  वििाव  फरक  पनय  गएमा  फरक  पनायको  कारण खोिी  
मात्रिक  रुपमा  बैंक  वििाव  त्रमिान  वव वरण  त्ार  गररनेछ । 

४. राजस्व  िेखा  प्रणािी  िम्वन्िी  का्यिाई  प्रभावकारी  बनाउन े मखु्  आत्रथयक   प्रिािन प्रमखुको  िनुेछ । 

५. राजस्व  िेखा  प्रणािी  िम्वन्िी  का्यको  अनगुमन  प्रमखु  प्रिािकी्   अत्रिकत तिे  गनेछ । 

६.३ ऋण  प्राप्ती 
१. ऋण  प्राप्ती  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 स्थानी्  तििे  ऋण  त्रिंर्दा  कानूनिे  तोकेको  प्रवि्ा  अविम्वन  गररनेछ । 

२. ऋण  प्राप्ती  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशख न्छ 

 कमजोर  प्रत्रतफि  िनु े आ्ोजनाको  िात्रग  ऋण  त्रिन े। 

 ऋण  प्रात्रप्तका  ितयिरु  पािना  नगररन े

३. ऋण  प्राप्ती  का्यिाई  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्बन  गररनेछ । 

 िंभाव््ता  अध्््न  िम्पन्न  भएका  आत्रथयक  रुपिे  िंभाव््  उच्ि  प्रत्रतफि  प्राप् त िनु ेआ्ोजनामा  प्ाय प्त  

पूवय  त्ारी  गरी  ऋण त्रिइनछे । 

 ऋण  भकु्तानी  तात्रिका  अनरुुप  िम्म्  ऋणको  िाँवा  ब््ाज भकु्तानी  गररनेछ । 

 आ्ोजना  पवि िान  तथा  का्ायन्व्नको  प्राववत्रिक  क्षमता  ववकािमा  जोड  दर्दइनेछ । 



  

 ऋण  त्रिन ु अगाव्  आ्ोजना  िञ् िा िन  र  व््वस्थापन  िम्बन्िी  ववत्रि  त्  गररनेछ । 

४ का्ाय ि्िे  प्राप् त  गने  ऋणको  अत्रभिेख  राख्न े र  प्रत्रतवेर्दन  गने  मखु्  शजम्मेवारी आत्रथयक 

प्रिािन  प्रमखुको  िनुेछ । 

५ का्ाय ि्िे  प्राप् त  गने ऋणको  अत्रभिेख  राख्न े  र  प्रत्रतवेर्दन  गने  का्यको  अनगुमन  प्रमखु प्रिािकी्  

अत्रिकत तिे  गनेछ । 

६.४ प्राप् त   गनुय पने   वििाव 

१. प्राप् त  गनुय पने  वििाव  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 प्राप् त  गनुयपने  वििावको  िेखा   तोवकए  बमोशज म ब््वशस्थत रुपमा  राखी  अििुीको िात्रग त्रन्त्रमत 
रुपमा  कारवािी  गररनेछ । 

२. प्रा प्त  गनुय पने  वििाव  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ । 

 प्राप् त  गनुयपने  वििावको  िेखा  अध््ावत्रिक  नराशखने । 

 प्राप् त  गनुयपने  रकम  अििुीको  िात्रग  कारवािी  नगररन े। 

३. प्रा प्त  गनुयपने  वििाव  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्बन  गररनेछ । 

 िगत  का्म  िनु े राजश्व  बािेक  प्राप् त  गनुयपने  िव्  प्रकारको  वििाविाई  प्राप् त  गनुयपने  वििावको  रुपमा  
िेखाङ्कन  गररनेछ । 

 प्राप् त  गनुयपने  वििावमा  का्ायि्िे  त्रिन  बाँकी  रकमिरु  र  कारवािी  गरी  अिूि  गनुयपने  कर र्दस्तरु  

जररवाना  िगा्त  अन््  प्रकारको  रकमिरु  िमावेि  गरी  अििुीको  िात्रग  त्रन्त्रमत रुपमा  कारवािी  
गररनेछ । 

४. का्ायि्िे  खररर्द  कानून  र  प्रित्रित  कानून  बमोशज म  अिूि  गनुयपने  िजायना,  क्षत्रतपूत्रतय , 
 जफत,  र्दण्ड,  जररवाना  आदर्द  रकमको  त्रनिायरण  गरी  िोको  व््वशस्थत  अत्रभिेखराखी  िम्मा  न्  अििुीको  
कारवािी  गने  मखु्  शजम्मेवारी  राजस्व  िाखा  अध््क्षको  िनुेछ । 

५. प्राप् त  गनुयपने  वििाव  प्राप् त  भए नभएको  अनगुमन  गने  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तको  
स्थानी्  राजस्व  परामिय  ित्रमत्रतको  िनुेछ । 

६.५ राजश्व  िम्बन्िी  प्रत्रतवेर्द न 

१. िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

  राजश्व  िम्बन्िी  प्रत्रतवेर्दन  राजश्व  िम्बन्िी  प्रत्रतवेर्दन  राजश्व  कारोवारको  मात्रिक  प्रत्रतवेर्दन  र वावषयक  
आत्रथयक  वववरण  तथा  प्रत्रत वेर्दनिरु  त्ार  गरी  पेि  गररनेछ । 

२. राजश्व  िम्बन्िी  प्रत्रतवेर्दन  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ । 

 राजश्वको  मात्रिक  प्रत्रतवेर्दन  तथा  वावषय क  आत्रथयक  वववरण  तोवकए  बमोशजमको  ढाँिामा त्ार  नगररन े

। 

 तोवकएको  िम्त्रभि  िम्बशन्ित  त्रनका्मा  नपठाइने । 

३. राजश्व  िम्बन्िी  प्रत्रतवेर्दन  का्यिाई  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्बन गररनेछ । 



  

 का्ायि्िे  राजस्वको  ब्ङ्क  वििाब  त्रमिान  गरी  वावषयक  तथा  मात्रिक  वववरण  अथायत राजश्वको  
आत्रथयक  वववरण  फाँटवारी  (म.िे.प.फा.नं. ११०)  त्ार गरी  तोवकएको  िम्त्रभि िम्बशन्ित  

मन्िा ि्/त्रनका्मा  पेि  गररनेछ । 

 िगती  राजश्वको  िकमा  राजश्व  आम्र्दा नीको  िगत  तथा  अििुी  प्रत्रतवेर्दन (म.िे.प.फा. नं.११३)  
त्ार  गरी  तोवकएको  िम्त्रभि  िम्बशन्ित  िम्बशन्ित  मन्िा ि्/त्रनका्मा  पेि गररनेछ । 

 प्रत््ेक  आत्रथयक  वषय  िमाप्त  भएको  पैंतीि  दर्दन  त्रभि  राजस्वको  वावषयक  आत्रथयक  वववरण  र 
प्रत्रतवेर्दनिरु  त्ार  गररनेछ । 

 राजश्वको  प्रत्रतवेर्दन  त्ार  गनयको  िात्रग  तोवकएको  ववद्यतुी्  प्रववत्रिमा आिाररत  प्रणािीको प्र्ोग  
गररनेछ । 

४. राजस्व  िम्बन्िी  वववरण  एवम ् प्रत्रतवेर्दन  त्ार  गने  मखु्  शजम्मेवारी  आत्रथयक  प्रिािन  प्रमखु  र 
त््िमा  िि्ोग  गनुय  राजस्व  िाखा  प्रमखुको  कतयव््  िनुेछ । 

५. राजस्व  िम्बन्िी  वववरण  एवम ् प्रत्रतवेर्दन त्ार  गने  का्यको अनगुमन  प्रमखु  प्रिािकी् अत्रिकत तको  
िनुेछ । 

७. बजेट  तथा  का्यिम  तरजुम्ा,  स्वी कत त्रत ,  त्रनकािा  र  रकमान्तर  त्रन ्न्ि ण 

७.१ बजेट  तथा  का्यिम  तरजुम्ा 
१. बजेट  तथा  का्यिम  तरजुम्ा  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 वावषयक  वजेट  तथा  का्यिम  त्ार  गर्दाय  स्थानी्  आवत्रिक ्ोजनाको  िक्ष््,  उदे्द्,  नीत्रत  र 
रणनीत्रत  एवम ् िङ्घी्  तथा  प्रारे्दशिक  नीत्रत  तथा  का्यिमिँग  मेिखाने  गरी त्ार पाररनेछ । 

 ्ोजना  तथा  का्यिम  तरजमुा  गर्दाय  प्रत्रत फििाई  ितु्रनशित  गररनेछ । 

 ्ोजना  छनौट,  का्ाय न्व्न  र  अनगुमन  तथा  मूल्ा ङ्कनमा  जनििभात्रगता  ितु्रनशित गररनेछ । 

 ्ोजना  तरजमुा  गर्दाय  आवत्रिक  ्ोजना,  मध््मकािीन  खिय  िंरिना  र  वावषयक  बजेट बीि उशि 

त  तािमेि  र  िमन्व्  का्म  गररनेछ । 

 आवत्रिक  ्ोजना  तरजमुा  गर्दाय  ्थािंभव  स्थानगत  ्ोजना  तरजमुा गररनेछ । 

 स्थानी्  वावषयक  बजेट  तथा  का्यिम  तरजमुाका  िरण  र  का्यववत्रििरु  पूरा  गरी वावषयक  बजेट 
तथा का्यिम तरजमुा गररनेछ । वावषयक  बजेट  त्ार  गर्दाय िम्भाव््  िव्  आन्तररक  र  वाह्य 
स्रोतको  अनमुान  गररनेछ । 

 ब्रे्दशिक  ििा्ताको  प्रात्रप्तमा  तोवकएको  का्यववत्रि  पािना  गररनेछ । 

 बजेट  तथा  का्यिम तरजमुा  गरी  तोवकएको िम् िीमा त्रभि्  नगन िभाबाट  पाररत गररनेछ । 

२. बजेट  तथा  का्यिम  तरजुम्ा  िन्र्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ । 

 आवत्रिक  ्ोजना  न्  तरजमुा  निनु े। 

 स्थानी्  आवत्रिक  ्ोजना  र  िङ्घी्  तथा  प्ररे्दि  आवत्रिक  ्ोजना बीि  तािमेि  निनु े। 

 ्ोजना  तथा  का्यिम  छनौट  गर्दाय  िागत  िाभ  ववश्लषेण  नगररन े। 

 ्ोजना  तथा  बजेट  तरजमुा  मागय र्दिनका  प्रवि्ा  र  आिारिरु  उलिङ्घन  िनुे । 



  

 ्ोजना  का्ायन्व्नमा  उपभोक्ताको  ििभात्रगता  न््ून  िनुे । वावषयक  बजेट  तथा का्यिम िङ्घी्  
तथा  प्रारे्दशिक  नीत्रत  तथा  का्यिमिँग  तािमेि  निनु े। 

 ्ोजनाको  छनौट,  का्ायन्व्न  र  अनगुमन  तथा  मूल्ाङ्कनमा  जनताको  माग  र  आव्कता 
बमोशज म  निनु े

 मध््मकािीन  खिय  िंरिना  त्ार  नगररन े। 

 मध््मकािीन  खिय  िंरिना  र  वावषय क  बजेट बीि  तािमेि  निनु े। 

 स्थानगत  वविषतेामा   आिाररत (Spatial)  आवत्रिक ्ोजना  तरजमुा  नगररने । 

 वावषयक  बजेट  तथा  का्यिम  तरजमुाको  िरणिरु  औपिाररकतामा  माि  िीत्रमत  गररने । 

 टोि/वस्ती  स्तरमा  बजेट तरजमुाको  िात्रग  छिफि  नगररन े। 

 तथ््गत भन्र्दा  ब््शक्तगत  प्रभावमा  प्राथत्रमकता  त्रनिायरण  गररन े। 

 िव्  प्रकारको  ब्रे्दशिक  ििा्ता  वावषय क  बजेटमा  िमावेि  नगररन े। 

 बजेट  तथा  का्यिम  तोकेको  िम्  िीमा त्रभि  पेि  गरी  पाररत  नगररन े। 

३. बजेट  तथा  का्यिम  तरजुम्ा  का्यिाई  प्रभावकारी  बनाउन   रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्बन 
गररनेछ । 

 प्रित्रित  कानून  अनिुार  स्थानी्  ववकािको  ित्रग  आवत्रिक,  वावषयक,  रणनीत्रतक,  ववष्/क्षेिगत  
मध््मकािीन  तथा  र्दीघयकािीन  ववकाि  ्ोजना  त्ार गररनेछ । 

 आवत्रिक  ्ोजनािाई  मध््मकािीन  खिय  िंरिना  त्ार  गरी वावषयक  बजेट  तथा का्यिम माफय त  

का्ाय न्व्न  गररनेछ । 

 आवत्रिक  ्ोजना  र  वावषयक  बजेट  तथा  का्यिम  तरजमुा  गर्दाय  िङ्घी्  तथा  प्ररे्दि  िरकारको 
आवत्रिक  ्ोजना र  नीत्रत  तथा  का्यिमिँग  तािमेि  िनुे  गरी  गररनेछ । 

 ववकाि  ्ोजनाको  बजेट  प्रस्ताव  गर्दाय  आ्ोजनाको  िम्भा ब््ता  अध्््न  प्रत्रत वेर्दनको गणुस्तर  
पररक्षणको   प्रबन्ि  गने  तथा  िागत  अनमुान  भई  आत्रथयक,  प्राववत्रिक  तथा वातावरणी्  

आिारमा  उप्कु्त  र  िाभ- िागतको आिारमा  प्राथत्रमकीकरण  गरी प्रत्रतफिमखुी  आ्ोजना  
छनौट  गररनेछ । 

  ववकाि  ्ोजना  प्रस्ताव  गर्दाय  आत्रथयक  ववकाि  तथा  गररबी  त्रनवारणमा  ्ोगर्दान  गने, 

उत्पार्दनमूिक  तथा  त्रछटो  प्रत्रत फि  प्राप् त िनुे,  जनताको  जीवनस्तर  र  रोजगारी  बढने, अत्रिक 
स्थानी्  ििभात्रगता  रिन,े  कम  िागत  भएको  र  स्थानी्  स्रोत िािनको  पररिािन  िनु ेजस्ता  
्ोजना  छनौटका  आिारिरु  पािना  गररनेछ । 

 ठूिा आ्ोजनाको  बजेट  िमावेि  गर्दाय  िोको  दर्दगो  का्ायन्व्न  तथा  िङ्घी्  र  प्ररे्दि ्ोजनािँग  
िमन्व्  का्म  गररनेछ । 

 आ्ोजना  बैंकमा  िमावेि  भएका  आ्ोजनािाई  छनौटमा  प्राथत्रमकता  दर्दइनेछ । 

 आ्ोजनाको  छनौट  गर्दाय  जनताको  माग  र  आव्कताको  आिारमा  गररनेछ । 

 आ्ोजनाको  छनौट  गर्दाय  वस्ती ,  टोि  र  िमरु्दा्मा  छिफि  गने  ब््वस्था  त्रमिाइनेछ । 



  

 ्ोजना  तरजमुा  र  का्ायन्व्न  गर्दाय  प्रित्रित  काननू  बमोशजम  नागररक  ििभात्रगतािाई  ितु्रनशित  
गररनेछ । 

 नागररक  ििभात्रगता  वढी िनु े आ्ोजना  छनोटमा  प्राथत्रमकता  दर्दइनेछ । 

 छनौट  भएका  आ्ोजनािरु  का्ायन्व्न  िनुे  वषय  िवितको  का्य् ोजना  आवत्रिक ्ोजनामा 
िमावेि  गररनेछ । 

 स्रोत  अनमुान  तथा  बजेट  िीमा  त्रनिायरण  ित्रमत्रतिे  आन्तररक  आ्,  िंघ  तथा  प्ररे्दि  
िरकारबाट प्राप् त  िनु े अनरु्दान,  राजश्व  बाँडफाँट,  रो्लटी ,  जनििभात्रगता  तथा  ऋण िवित  
कूि  स्रोतको अनमुान  गररनेछ । 

 कुि  स्रोत  अनमुानको  आिारमा  ववष्  क्षेिगत  बजेट  िीमा  तथा  मागयर्दियन  त्ार  गरी 
ववष्गत  िाखा  र  वडा  का्ाय ि्िाई  उपिब्ि  गराइनेछ । 

 बजेट  तथा   का्यिम  तरजमुाका  िरणिरु  अत्रनवा्य  पािना  गररनेछ । 

 प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  बजेट  िीमा,  मागय र्दियन  तथा  आ्ोजना  प्राथत्रमकताका आिारिरू  

व्िाख  १५  गतेत्रभ ि  त्रबष्गत  िाखा   तथा  वडा  ित्रमत्रतिाई  उपिब्ि  गराइनेछ . 

 टोिामा ्ोजनाको  माग  िङ्किन  गर्दाय  अत्रिकतम  जनििभात्रगता  का्म  िनु े गरी स्थानी्  तिका  
िरोकारवािािरुिाई  ििभागी  गराइनेछ । 

 ब्रे्दशिक  िि्ोग  पररिािन  गर्दाय  अन्तररावि्  ववकाि  ििा्ता  पररिािन  नीत्रत ,  २०७६ तथा  
प्रित्रित  कानूनिे  तोकेको  प्राथत्रमकता  प्राप् त  क्षेिमा  माि  गररनेछ । 

 व्रे्दशिक  ििा्ता  प्राप् त  गर्दाय  प्रित्रि त  कानून  बमोशजम  नेपाि  िरकारको  पूवय स्वीकत त्रत  त्रिइनेछ 

। 

 प्राप् त  िनु े िव्  प्रकारका  ब्रे्दशिक  ििा्तािाई  अत्रनवा्य  रुपमा  बजेट  तथा  का्यिममा िमावेि  
गररनेछ । 

 ्ोजना  तरजमुाका  िरणिरु  परुा  गरी  बजेट  तथा  का्यिम  िाि ु आत्रथयक  वषयको  अिार  १० 
गते  त्रभि  िभामा  प्रस्ततु  गररनेछ । 

 वावषय क  बजेट  तथा  का्य िम  गाउँ  िभामा  प्ाय प्त  छिफिको  व््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 वावषयक  बजेट  तथा  का्यिम  गाउँ  िभाबाट  अिार  मिान्तत्रभि  अत्रनवा्य  रुपमा  पाररत गररनेछ 

। 

४. बजेट  तथा  का्यिम  तरजुम्ा  गने  मखु्  शजम्मेवारी   बजेट  तथा  का्यिम  तरजुम्ा  ित्रमत्रतको 
िनुेछ । 

५. बजेट  तथा  का्यिम  तरजुम्ा  का्यको  अनगुमन  का्यपात्रि काबाट  िनुेछ । 

७.२ अशखत्ारी,  त्रनकािा  रकमान्तर 

१. अशखत्ारी,  त्रनकािा  रकमान्तर  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ 

 वजेट  स्वी कत त  भए पत्रछ  अशखत्ारी  दर्द ने  र  त्रनकािा  दर्दन े का्य  गररनेछ । 

 आत्रथयक वषय को  अन्त्् मा  खिय  िनु निकी  बाँकी रिेको  रकम  स्थानी्  िशित  कोषमा  वफताय 
र्दाशख िा  गररनेछ । 



  

 वजेट  रकमान्तर  गने  का्य  प्रित्रित  कानूनद्वारा  तोवकएको  प्रवि्ा  र  रकमगत  िीमा  त्रभि रिी 
गररनेछ । 

२. अशखत्ारी,  त्रनकािा   रकमान्तर   िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशख न्छ । 

 स्वी कत त  बजेट  बमोशजम  अशखत्ारी  नदर्द ने । 

 आत्रथयक  बषयको  अन्त्् मा  बाँकी  रिेको  रकम  स्थानी्  िशि त  कोषमा  िम्म्  वफताय र्दाशखिा  नगररन े। 

 आत्रथयक  बषयको  अन्त््मा  बाँकी  रिेको  िव्  रकम  अशखत्ारी  दरं्दर्दा  तोवकएको  िम्  र  प्रवि्ाको  पािना  
नगररने 

 वजेट  रकमान्तर  गर्दाय  तोवकएको  का्यववत्रि  र  िीमा  पािना  नगररन े। 

३. अशखत्ारी,  त्रन कािा  रकमान्तर  का्यिाई  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु 

 अविम्बन  गररनेछ । 

 एउटा  आ्ोजनामा  स्वी कत त  भएको  बजेट  अको  आ्ोजनामा  खिय  गररनेछ्न । 

 िभाबाट  बजेट  स्वीकत त  भएको  िात  दर्द न त्रभ ि  अध््क्षिे  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तिाई  बजेट  खिय  
गने  अशखत्ारी  प्रर्दान  गररनेछ । 

 प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  १५  दर्दन त्रभि  िम्वशन्ित  िाखा  प्रमखुिाई  बजेट  खिय गने  अशखत्ारी   
दर्दनेछ । 

 आत्रथयक  वषयको  अन्त््मा  खिय  िनु  निकी  बाँकी  रिेको  िव्  रकम  प्रित्रित  ऐन  अनिुार तोवकएको  
प्रवि्ा  अपनाई  स्थानी्  िशि त  कोषमा  वफताय  र्दाशखिा  गररनेछ । 

 िशि त  कोषमा  वफताय  र्दाशखिा  गरेको  जानकारी  िम्वशन्ित  कोष  तथा  िेखा  त्रन्न्िक का्ायि्  

िमेतिाई  दर्दइनेछ । 

 त्रन्तवि  रकम  वफताय  नगने  वा  अन््ि  िारेको  अवस्थामा  शज म्मेवार  अत्रिकारी  वा  कमयिारीिाई  कानून 

बमोशजम  कारवािी  गररनेछ । 

 अत्रिकार  प्राप् त  आत्रिकारीिे  कोषको  शस्थत्रत  िेरी  आव्क  का्यको  िात्रग  माि  वजेट रकमान्तर  स्वी 
कत त  गनेछ । 

 िाि ु िीषयकबाट  पजूँीगतमा  र  पजूँीगतबाट  पजूँीगत  िीषयकमा  माि  रकमान्तर  गनय  स्वी कत त्रत दर्दइनेछ । 

 रकमान्तर  गर्दाय  जनु  िीषयकमा  रकमान्तर  गररने  िो  िो  िीषयकमा  िरुु  बजेटको  २५  प्रत्रतितिम्म  थप  

गनय  िवकन ेछ । 

 कुन्  बजेट  नभएको  िीषयक  एवम ् आ्ोजनामा  रकमान्तर  गनय  स्वी कत त्रत  दर्दइने छ्न । 

४. अशखत्ारी,   त्रन कािा   रकमान्तर  िम्बन्िी  िमन्व्  गने  मखु्  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी् 

अत्रिकत तको  िनुेछ । 

५. अशखत्ारी,  त्रन कािा  रकमान्तर  िम्बन्िमा  अनगुमन  का्यपात्रिकाबाट  िनुेछ । 

८. बजेट  खिय  तथा  पेकी को  त्रन ्न्ि ण 

८.१ बजेट  खिय  ब््वस्था पन 

१. बजेट  खिय  ब््वस्थापन  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 स्वीकत त  बजेट  खिय  गर्दाय  त्रन्त्रमतता,  त्रमतव््व्ता , का्यर्दक्षता,  प्रभावकाररता  का्म गररनेछ । 



  

 अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीबाट  माि  खिय  गने  आरे्दि  दर्दने  वा  खिय  स्वी कत त  गने  व््वस्था गररनेछ । 

 खिय  गने  तोवकएको  का्यववत्रि  र  प्रवि्ा  पािना  भएको  ितु्रनशित  गरेर  माि  खिय  गररनेछ । 

 पूवायिार  वव काि  ्ोजनामा  भएको  खिय  िेखर्दा  तोवकएको  त्रनमाय ण  िम्वन्िी  का्यववत्रि  पूरा 
 गररनेछ । 

 ्ोजना  र  का्यिमको  खिय  गर्दाय  ििा्ता  िम्झौता  बमोशजम  ग्राह्य  खिय  माि  खिय  गररनेछ । तात्रिम,  

गोष्ठी,  आदर्द  जस्ता  का्यिम  िञ् िािन  खिय  गर्दाय  िागत  अनमुान  एवम ् तात्रिम का्यिमको  प्रत्रतवेर्दन  

प्राप् त  गररनेछ । 

 खिय  िेखर्दा  त्रन्मानिुार  िाग्ने  आ्कर  कट्टी,  मूल्  अत्रभबतवद्धकर,  िरौटी  तथा  पेकी  कट्टी ग ररनेछ । 

२ बजेट  खिय  ब््वस्थापन  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ । 

 प्रित्रित  कानून  पणुय  रुपमा  पािना  निनु े। 

 अनाव्क  क्षेि  तथा  का्यमा  खिय  िनु े। 

 िम्  र  िागत  बढी  खपत  िनुे । 

 बजेट  अनिुािनमा  कमी  कमजोरीिरु  रे्दशख न े। 

 अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीबाट  आरे्दि  नभई  खिय  गररन े। 

 स्वी कत त  वावषयक  का्यिम  र  बजेटको  पररिी  भन्र्दा  बाविर  खिय  गररने । 

 स्वीकत त  ऐन,  त्रन ्म,   त्रनरे्दशि का/का्यववत्रि , मापर्दण्ड  तथा  नम्िय को  पािना  नगरी  खिय गररन े। 

 ्ोजनाको  िभे,  त्रडजाइन,  िागत  अनमुान  जस्ता  प्रारशम्भक  त्ारी  पूरा  नगररन े। 

 खररर्द  िम्वन्िी  का्यवािी  र प्र वि्ािरु  पूरा  नगररन े। 

 तात्रि म/गोष्ठी  िम्वन्िी  का्यिम  गर्दाय  िागत  अनमुान  त्ार  गरी  स्वीकत त्रत  नगराइन े। 

 तात्रिम  का्यिमको  प्रत्रतवेर्दन  र  प्रभावकाररता  मूल्ा ङ्कन  नगररन े

 िम्झौता  प्रत्रतकूि  का्य  वा  वि्ाकिापमा  खिय  गररन े। 

 कानूनतः  अत्रनवा्य  र्दाव्त्व  कट्टी  नगरी  भकु्तानी  िनु े। 

 िरौटी  र  पेकी  वव वरण  अध््ावत्रिक  नगरी  भकु्तानी  िनुे 
३. बजेट  खिय  ब््वस्थापन  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्बन  गररनेछ । 

 अध््क्ष  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  बजेट  खिय  गर्दाय  प्रित्रित  कानूनी  व््वस्था  पािना  गने गराउनेछ । 

 प्राववत्रिक  तथा  प्रिाित्रनक  कमयिारीिाई  खररर्द  व््वस्थापन  तथा  आत्रथयक  प्रिािन  िम्बन्िी त्रबष्मा  
क्षमता  ववकाि  गने  गराउइनेछ । 

 खियका  मापर्दण्ड,  का्यिम/्ोजना  िञ् िा िन  त्रनरे्दशिका/का्यववत्रि  त्रनमाय ण  र  का्ायन्व्न गने  गराइनेछ 

। 

 प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  प्रित्रित  आत्रथयक  का्यववत्रि  ऐन  त्रन्म  अनिुार  आफ्  वा अत्रिकारी  तोकी  
त्रनजबाट  खिय  गने  वा  खियको  आरे्दि  दर्दने  ब््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 प्रित्रित  कानून  अनिुार  पेि  भए  नभएको  एवकन  गरी  त्रन म्न  अवस्थामा  खिय  स्वीकत त  गररनेछ 

 स्वी कत त  बजेट  तथा  खिय  िीषयक  त्रभ ि  रिी  खिय  गरेको, 
 ्ोजना  स्वी कत त  भएको, 



  

 खिय  गनय  त्रनकािा  फुकुवा  भएको, 
 व्रे्दशिक  स्रोतबाट  खिय  व््िोने  भएमा  स्रोत  फुकुवा  भएको अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीबाट  त्रन म्नानिुार  

खिय  गररनेछ 

 स्वीकत त  बजेट,  का्यिम  र  उपिब्ि  स्रोतको  आिारमा  अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीबाट  खिय स्वी कत त  

गररनेछ । 

 खियमा  एकरुपता  र  त्रमतव््व्ता  ल्ा उन  खिय  िम्वन्िी  मापर्दण्ड  वा  त्रनरे्दशिका  त्रनमायण  गरी िोको  
पािना  गररनेछ । 

 शिक्षा ,  स्वा स्थ्् ,  कत वष  जस्ता  क्षेिगत  का्यिम  िम्वन्िी  खिय  गर्दाय  स्वीकत त  मागयर्दियन, का्यववत्रि  एवम ् 

ितयिरु  पािना  भएको  ितु्रनश ित  गररनेछ । 

 खियको  कागजात  र  कारोवार  पिुी  भएको  आिार  र  आव्क  त्रब ि  भरपाई  पेि गनय 
िगाइनेछ । 

 ववकाि  ्ोजना  िम्वन्िी  खिय  गर्दाय  ्ोजनाको  िभे,  त्रडजाइन,  िागत  अनमुान तथा का्यिम त्ार  
एवम ्स्वीकत त  भएको ितु्रनशित गनय  िेकत्रिि  त्ार  गरी  रुज ु गने  व््वस्था  गररनेछ । 

 स्वीकत त  का्यिम  अनिुार  िम्म्  का्यिम्पार्दन  र  माििामानको  प्राप्तीका  िात्रग खररर्द िम्बन्िी  
प्राववत्रिक  एवम ् प्रिाित्रनक  प्रवि्ा  पूरा  गररनेछ । 

 स्थानी्  पूवायिार  त्रनमायण  र  ममयत  िम्वन्िी  ववि  भकु्तानी  गर्दाय  िम्वशन्ित  वडा  का्ायि्  र 
िाभग्रािी  तथा उपभोक्ताबाट  अत्रनवा्य  रुपमा  त्रिफाररि  गनुयपने  व््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 िागत  िाझेर्दारीमा  का्ायन्व्न  गररएका  ्ोजनािरुको  िम्वन्िमा  िम्झौता  बमोशजम िम्वशन्ित  
िाभग्रािी,  उपभोक्ता  ित्रमत्रत  वा  स्थानी्  िंस्थाको  ्ोगर्दानको  ितु्रनश ितता  गररनेछ । 

 िागत  िाझेर्दारी  ब््िोररएको  श्रमर्दान  वा  ्ोगर्दान  रकमको  खिय  गणना  गने  ब््वस्था गररनेछ 

। 

  तात्रिम  का्यिमको  िागत  अनमुान  त्ार  गर्दाय  का्यिम  िञ् िा िन  िम्वन्िी  नम्िय  र 
मापर्दण्डको  आिारमा  खिय  गने  व््वस्था  गररनेछ । 

 तात्रिम,  गोष्ठी  आदर्द  िञ् िािन  गर्दाय  का्यिमको  प्रस्ताव  र  िागत  अनमुान  त्ार  गरी 
अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीबाट  स्वी कत त  गराइनेछ । 

 स्वीकत त  प्रस्ताव  र  िागत  अनमुान  अनिुार  का्य  िम्पन्न  गरी  पेि  भएको  प्रत्रतवेर्दनको 
आिारमा  रकम  भकु्ता नी  गररनेछ । 

 तात्रिम  का्यिमका  ििभागीबाट  पतष्ठपोषण  प्राप् तगरी  आव्कता  अनिुार  िमीक्षाको व््वस्था  
गररनेछ । 

 व्रे्दशिक  ििा्ता  अन्तगयत  िञ् िात्रित  का्यिमको  खिय  गर्दाय र्दातत  िंस्थाको  िम्झौता बमोशजम  

खिय  ब््िोररन  ग्राह्य  खिय  िीषयक  वा  वि्ाकिापमा  माि  गररनेछ । 

 आत्रथयक  तथा  िम्बशन्ित  कमयिारीको  िात्रग  आ्ोजना  िेखा  िम्बन्िी  ज्ञान,  त्रिप  तथा क्षमता  
त्रबकाि  गररनेछ । 



  

 िम्झौता  बमोशजम  खियको  िीषयक  (क््ा टोगोरी)  त्रमिाई  खिय  िेखाड्कन  गरे  नगरेको एवकन 
गररनेछ । 

 खियको  िोिभनाय  माग  गने  का्यमा  िि्ोगी  िनुे  आत्रथयक  र  अन््  वववरण  िम्मा त्ार 
गररनेछ ।अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीबाट  त्रन म्ना निुार  खिय  स्वी कत त  गनेः 

 ववि  भकु्ता नी  गर्दाय  प्रित्रित  कानूनिे  तोकेको  आ्कर,  मूल् अत्रभबतवद्ध  कर,  िरौटी कट्टी  गरेर 
माि  भकु्तानी  दर्द ने  ब््वस्था  गररनेछ । 

 पेकी  बाँकी  भए  िम्झौता  अनिुार  कट्टी  गरे र माि  भकु्ता नी  दर्दइनेछ । 

 कट्टी  गररएको  आ्कर  रकम  िम्म्  बैंक  र्दाशख िा  गररनेछ । 

 आ्कर  कट्टी  गररएको  कमयिारी,  व््शक्त  वा  िंस्थाको  नाम  नामेिी  िवितको  वववरण र मूल् 
अत्रभबतवद्ध  कर  भकु्तानी  दर्दएको  नाम  नामेिी  िवितको  वव वरण  आन्तररक  राजश्व का्ाय ि्मा  

पठाइनेछ । 

 ववि  ववजक  पेि  गरेर  माि  भकु्तानी  दर्दइनेछ । 

४. बजेट  खिय  ब््वस्थापनको  मखु्  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तको  िनुेछ । 

५. बजेट  खिय  ब््वस्थापनको  अनगुमन  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

८.२ पेकी  ब््वस्था पन 

१. पेकी  ब््वस्था पन  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ 

 अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीिे  स्वीकत त  कामको  त्रनशम्त  आव्क  रकम  माि  पेकी  दर्दइनेछ । 

 र््दत्रनक  तथा  भ्रमण  भत्ता ,  माििामान  खररर्द  र  ठेक्का  प्र्ोजनको िात्रग  पेकी  दरं्दर्दा  कानूनी 
का्य  प्रवि्ािरु  पूरा  गररनेछ । 

 कानून  बमोशजम  अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीिे  पेकी  फर्छ्यौट  गने  गराइनेछ । 

 शजम्मेवार  अत्रिकारीिे  पेकी  फर्छ्यौट  का्य  िम्मा  नगरेमा  ऐन  त्रन्म  बमोशजम कारवािी 
गररनेछ । 

२. पेकी  ब््वस्था पन  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ 

 पेकी  नदर्दए  िनुेमा  पत्रन  पेकी  दर्द न े। 

 परुानो  पेकी  बाँकी  रिेता पत्रन  न्ा ँ पेकी  दर्द ने । 

 पेकीको  िगत  का्म  नगररने । 

 पेकी  फर्छ्यौट  तोवकएको  िम्  त्रभि  नगररने । 

 माििामान  खररर्दको  िात्रग  आव्क भन्र्दा  बढी  पेकी  दर्द ने । 

 खररर्द  िम्झौता  अनिुार  ब्ङ्क  ग््ा रेण्टी  प्राप् त  नगरी  पेकी  भकु्ता नी  िनुे । 

 ठेक्का  अवत्रि  भरको  बैंक  ग््ा रेण्टी  निनु े

 आव्क  र  पूणय  कागजात  नभई  पेकी  फर्छ्यौटको  िात्रग  पेि  िनु े। 

 तोवकएको  म््ार्द  त्रभ ि  पेकी  फर्छ्यौट  निनु े। 

 पेकी  त्रि एको  प्र्ोजन  भन्र्दा  फरक  प्र्ोजनमा  खिय  रे्दखाई  फर्छ्यौट  िनुे 
 पेकी  फर्छ्यौट  का्य  प्राथत्रमकतामा  नपने । 



  

३. पेकी  खिय  ब््वस्था पन  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्बन  गररनेछ । 

 पेकी मा  त्रनम्न  त्रन ्न्ि णको  उपा्  अपनाइनेछ 

 पेकी  िम्बन्िी  काम,  प्र्ोजन  र  िाविन े रकम  र  वववरण  खिुाई  आव्क  रकम  माि पेकी 
दर्द इनेछ । 

 पेकी  माग  गनेको  परुानो  पेकी  बाँकी  रिेनरिेको  जाँि  गने  र  परुानो  पेकी फर्छ्यौट  भई 
निकेको  अवस्था  भए  िो  पेकी  फर्छ्यौट  गराई  माि  न्ाँ  पेकी   दर्दइनेछ । 

 कमयिारी  बािेकको  िकमा  पेकी  त्रि ने  व््शक्तको  तीन पसु्ते,  स्था्ी  र  अस्था्ी  ठेगाना  प्रि 
िेखी  पेकी  दर्द इनेछ । 

 पेकी  खातामा  पेकीको  िगत  का्म  गरी  अनगुमन  गने  ब््वस्था  गररनेछ । 

 भ्रमण  र  माििामान  खररर्द  पेकी  दरं्दर्दा  भ्रमण आरे्दि  र  खररर्द आरे्दि  स्वीकत त्रत  र बजेटको 
उपिब्ितािाई  ध््ान  दर्दइनेछ । 

 िावयजत्रनक  खररर्द  िम्बन्िी  ठेक्का  िम्झौता  अनिुार  पेकी  दरं्दर्दा  िम्झौताको  ितय  बमोशज म 
िम्झौता  अवत्रि  भरको  ब्ङ्क  ग््ारेण्टी त्रिई  माि  दर्दइनेछ । 

 बैंक  ग््ारेण्टी को  म््ा र्द  त्रन्न्िण  खाता  राखी  िम्म्  म््ार्द  थप  गराइनेछ । 

 पेकी  फर्छ्यौट  गर्दाय  त्रनम्न  बमोशजम  गने  गराइनेछ 

 पेकी  त्रिनदेर्दने  र्दब्ुिे  पेकी  प्र्ोजन  अनिुार  तोवकएको  म््ा र्दत्रभि  कानून बमोजमको का्यववत्रि  

अपनाई  फर्छ्यौट  गने  गराइनेछ । 

 पेकी  रकम  त्रिन े कमयिारी, व््शक्तबाट  त्रबि  भरपाईको  पछाडी  प्रमाशणत  गरी  फाँटवारी िवितको  

त्रनवेर्दन  पेि  गने  व््वस्था  गररनेछ । 

 आत्रथयक  प्रिािन  िाखािे  पेकी  फर्छ्यौटको  िात्रग  प्राप् त  त्रब ि  भपायई जाँिी  त्रिन ुदर्दन ु पने रकम  

ठिर ्् ाई  पेकी  फर्छ्यौटको  िात्रग  पेि  गनेिाई  भरपाई  दर्दन े ब््वस्था  गररनेछ । 

 तात्रिम  िम्वन्िी  का्यिमको  पेकी  फर्छ्यौट  गर्दाय  तात्रिम  िम्पन्न  प्रत्रतवेर्दन  िंिग्न राशखनेछ । 

  पेकी  खाता  अध््ावत्रिक  गरी  राशखनेछ । फर्छ्यौट  गनय  बाँकीको  वववरण   तोवकएको  ढाँिामा 
त्ार  गने  र  प्रत््ेक  आत्रथयक  बषयमा  पेकी  बाँकीको  शजम्मेवारी  िारी  अनगुमन  गररनेछ । 

  पेकी  फर्छ्यौट  िम्वन्िी  कारवािी  त्रन म्न  बमोशजम  गररनेछ 

 म््ार्द  नाघेको  पेकीको  िकमा  कानूनी  व््वस्था  कडाईका  िाथ  िागू  गररनेछ । 

 फर्छ्यौट  गनय  अटेर  गरेमा  वा  म््ार्द  त्रभि  फाँटबारी  नबझुाएमा  पर्दात्रिकारी  वा  कमयिारीको 
िकमा  तिब  वा  िवुविा  रोक्का  गररनेछ । 

 तिब  वा  िवुविा  रोक्का  गर्दाय  पत्रन  अटेर  गरेमा  प्रित्रित  कानून  बमोशजम  कारबािी 
  गररनेछ । 

 िरकारी  कमयिारी  बािेकका  अन््  व््शक्तको  िकमा  िरकारी  बाँकी  िरि  ब््ाज  िवित अििु 
उपर  गरी  कारवािी  गररनेछ । 

४ पेकी  खिय  ब््वस्थापनको  मखु्  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तको िनुेछ । 

५ पेकी  खिय  ब््वस्था पनको  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  अनगुमन  िनुेछ । 



  

९. ब्क  खाता  िञ् िािन  तथा  वििाव  त्रभडान  एवम ् रकम  र्दाशखिा  तथा  भकु्तानी 
९.१ बैंक  खाता  िञ् िा िन 

१. बैंक  खाता  िञ् िािन  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 स्थानी्  िशि त  कोष  िगा्तका  ववत्रभन्न  कोषिरु  िञ् िािन  गनयको  िात्रग  आव्क स्वीकत त्रत  
त्रि ई  माि  तोवकएको  बैंकमा  खाता  खोिी  कारोवार  गररनेछ । 

 स्थानी्  राजश्व , खिय  र  िरौटी  िगा्तका  कारोवारको  िात्रग  प्रित्रित  कानून  बमोशजम 
तोवकएको  िमूिको  का्य  िञ् िािन  स्तरको  खाता  खोिी  कारोवार  िञ् िािन  गररनेछ । 

२. बैंक  खाता  िञ् िािन  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ 

 तोवकएको  बैंकमा  कोष  खातािरु  नखोत्रिन े। 

 खाता  खोलर्दा  को.िे.त्रन .का.बाट  आव्क  स्वीकत त्रत  नत्रिइन े। 

 खाता  िञ् िा िन  तोकेको  पर्दात्रिकारी  बािेक  अन््  ब््शक्तबाट  िनुे । 

 को.िे.त्रन .का.को  आव्क  ििमत्रत  बेगर  आफूखिुी  बैंक  खाता  खोिी  कारोवार  गने । 

३. बैंक  खाता  िञ् िािन  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्बन  गररनेछ । 

 कानून  बमोशजम  प्राप् त  िव्  वकत्रिमको  आम्र्दानी  रकम  तोवकएको  ब्कमा  ग-४  िमूिको  

स्थानी् िशित कोष  खातामा  जम्मा  गररनेछ । 

 स्थानी्  ववववि  कोष,  ववभाज््  कोष,  आकशस्मक  कोष  र  ववपद्  व््वस्थापन  कोषको िात्रग 
िमिः  ग-५,  ग-६ , ग-७. १  र  ग-७.२  िमूिको  खाता  खोत्रिनेछ । 

 को.िे.त्रन .का.को  त्रिफाररि  त्रि ई  नेपाि  राि  ब्कबाट  स्वी कत त्रत  प्राप् त  बैंकमा  खाता खोत्रिनेछ । 

 प्राप् त  िव्  रकमिरु  कोषको  खातामा  आम्र्दानीको  स्रोत  रे्दशखने  गरी  बैंक  र्दाशखिा  गररनेछ । 

 कोषको  िञ् िािन  कानूनिे  तोकेको  पर्दात्रिकारीबाट  माि  गररनेछ । 

 राजश्व,  ववत्रन्ोजन  वा  िरौटी  कारोवारको  िात्रग  को.िे.त्रन .का. को  त्रिफाररि  त्रिई  तोवकएको 
ब्कमा  िमिः ग-१,  ग-२  र  ग-३  िमूिको  खाता  खोत्रिनेछ । 

 ववत्रन्ोजन तफय को  िािू  खिय  तथा  पजूँीगत  खिय,  ववत्ती्  ब््वस्था  र  ववववि  खियको िात्रग का्य  
िञ् िािनस्तरको  तोवकएको  उप-िमूिको  खाता  खोिी  कारोवार  गररनेछ । 

 आन्तररक  राजश्व,  राजश्व  बाँडफाँट,  अनरु्दान,  ऋण  तथा ववत्ती्  ब््वस्थाबाट  प्राप् त रकमिरु 
तोवकएको  ४.१ ग १ उपिमूिको  रकम जम्मा  गनय  त्रमलन े खातामा जम्मा  गररनेछ । 

 िरौटी,  जमानत, अनेि मनी  वापत  प्राप् त  गरेको  वा  कट्टी  गरेको  रकम  जम्मा  तथा कारोवार  गनय 
तोवक एको  ग-३ िमूिका  खाता  खोिी  कारोवार  गररनेछ । 

 राजश्व,  ववत्रन्ोजन  र  िरौटी  खाताको  िञ् िािन  प्रित्रित  कानून  बमोशजम  गररनेछ । 

 वविेष  अवस्था  परी  का्ायि्को  नाममा  वविेष  खाता  खोलन ु  आव्क  भएमा िम्बशन्ित 
को.िे.त्रन .का.बाट  आव्क  ििमत्रत  त्रि ई  खाता  िञ् िािन  गररनेछ । 

 ब्क  पररवतयन  गनुय  परेमा  को.िे.त्रन .का. बाट  आव्क  ििमत्रत  त्रि इनेछ । 

४. बैंक  खाता  िञ् िािन  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र   आत्रथयक प्रिािन  

प्रमखुको  िनुेछ । 



  

५. बैंक  खाता  िञ् िािन  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

९.२ वि िाव  त्रभडान  तथा  िमा्ोजन 

१. वििाव  त्रभडान  तथा  िमा्ोजन  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 प्रित्रित  िेखा  त्रनरे्दशिका  बमोशजम  का्ायि्को  राजश्व,  ववत्रन्ोजन  बजेट  तथा  कोष खाताको  
बैंक  स्टेटमेण्ट  त्रन्त्रमत  रुपमा  त्रभडान  गरी  वििाव  त्रमिान  वववरणिरु  त्ार गररनेछ । 

 राजस्व,  िरौटी  र  खियको  वििाव  िमा्ोजन  प्रित्रित  िेखा  त्रनरे्दशिका  बमोशजम  तोवकएको 
का्यववत्रििरु  अपनाई  गररनेछ । 

२. वििाव  त्रभडान  तथा  िमा्ोजन  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ । 

 राजश्व,  ववत्रन्ोजन,  िरौटी  तथा  कोष  खाताको  बैंक  स्टेटमेण्ट  िम्बशन्ित  ब्कबाट  त्रन्त्रमत 
रुपमा  प्राप् त  नगने । 

 ब्क  वििाविँग  बजेट  खिय  भएको  तथा  बाँकी  रकमको  त्रभडान  नगररन े। 

 बैंक  वििाव  त्रमिान  वववरण  तोवकएको  ढाँिामा  त्ार  नगररन े। 

 जारी  भएको  तर  रद्द  भएको  िेकिरुको  वििाव  िमा्ोजन  नगररन े। 

 खिय  िेखर्दा  िटुी  भएको  अवस्थामा  वििाव  िमा्ोजन  नगररन े। 

३. वििाव  त्रभडान  तथा  िमा्ोजन  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन 

 गररनेछ ।िेखा  प्रमखु  र  शजम्मेवार  कमयिारीिे  बैंक  वििाव  त्रभडान  प्रित्रित  िेखा  र  िरकारी  
कारोवार त्रनरे्दशिका  बमोशजम  त्रनम्ना निुार  त्ार  गनेछन ्

 का्ायि्को  बजेट  खिय,  राजश्व,  कोष  र  िरौटी  खाताको  ब्क  स्टेटमेण्ट  त्रन्त्रमत  रुपमा  प्राप् त 
गरी  मात्रिक  रुपमा  वििाव  त्रभडान  गररनेछ । 

 राजश्व  खातामा  रकम  र्दाशखिा  भएको  तर  का्ायि्मा  भौिर  पेि  नभएको  भौिरको  वव वरण 
त्ार  गररनेछ । 

 बजेट  खियतफय   का्ायि्बाट  िेक  जारी  भएको  तर  वैंकबाट  भकु्तानी  िनु  वाँकी  िेकको 
वववरण  त्ार  गररनेछ । 

 बजेट  खिय,  राजश्व,  कोष  र  िम्बशन्ित  ब्क  खाताको  स्टेटमेण्ट  वीि  फरक  परेको रकम  
तोवकए बमोशजमको  बैंक  वििाव  त्रमिान  वववरणिरु  (म.िे.म.फा.नं. १०९, २१२) प्रत््ेक  मवि 

नाको  ७ गते  त्रभि  त्ार  गररनेछ । 

 ब्क  वििाव  त्रमिान  वववरणिरु  का्ायि्  प्रमखु  वा  शजम्मेवार  अत्रिकत तबाट  प्रमाशणत  गराई 
राशखनेछ । 

 राजस्व,  िरौटी  र  खिय  वििावको  िमा्ोजन  प्रित्रित  िेखा  िरकारी  कारोवार  त्रनरे्दशिका 
बमोशजम  गररनेछ । 

 आ.व.  वषय त्रभि  जारी  भएको  िेकिरुमध््े  वैंकबाट  भकु्तानी  िनु  वाँकी  िेकिरुको  वववरण 
त्ार  गरी  प्रमाशणत  गराई  राशखनेछ । 

 का्ायि्बाट  जारी  भएको  वविेष  कारण  तोकेको  म््ार्द त्रभि  निावटएमा  िेकिरु  रद्द गरी िो 
िेक  बरावर  रकमको  खिय  घटाई  वा  िमा्ोज न गरी  वििाव  त्रमिान  गररनेछ । 



  

 आ.व.  त्रभि  जारी  भएको  िेकिरु मध््े  कुन्  िेक  रद्द  गरी  िोको  िट्टा  अको  िेक  जारी  गनुय  

पर्दाय पनुः खिय  भौिर  त्ार  गरी  न्ा ँ िेक  जारी  गररनेछ । 

 आत्रथयक  वषयको  अन्त््मा  ववत्रन्ोजन खातामा  वित  रकम  त्रनणय्   गराई  स्थानी्  िशित कोष 
खातामा  रकम  ट्रान्िफर  गररनेछ । 

३. बैंक  खाता  िञ् िािन  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र आत्रथयक प्रिािन  

प्रमखुको  िनेछ । 

५ बैंक  खाता  िञ् िा िन  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

९.३ प्राप् त  रकमको  िरुक्षा  तथा  बैंक  र्दाशखिा 
१. प्राप् त  रकमको  िरुक्षा  तथा  बैंक र्दाशखिा  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ 

 राजश्व,  आन्तररक  आ्,  िरौटी  वापत  प्राप् त  नगर्द,  िेक  भौिर  आदर्द  िरुशक्षत  रुपमा राशखनेछ 

। 

 प्राप् त  िनु े नगर्द  तथा  िेक  रकम  प्रित्रित  आत्रथयक  प्रिािन  िम्बन्िी  कानून  बमोशजम तोवकएको 
बैंकमा  िम् त्रभि  न्  र्दाशखिा  गररनेछ । 

२. प्राप् त  रकमको  िरुक्षा  तथा  बैंक  र्दाशखिा  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न ेरे्दशख न्छ । 

 नगर्द,  िेक  भौिर  आदर्द  िरुशक्षत  रुपमा  राख्न  शजम्मेवार  ब््शक्त  नतोवकन े। 

 अििुी  रकम  िरुशक्षत  तवरिे  नराशखन े। 

 अििुी  रकमको  िगत  नराशखने  र  नराखेको  कारण  रकम  विनात्रमना  िनुे । 

 प्राप् त  नगर्द  तथा  िेक  तोवकएको  िम्मा  ब्क  र्दाशखिा  निनु े। 

 नगर्द  र  िेक  ब्क  र्दाशखिा  नगरी  विनात्रमना  वा  र्दरुुप्ोग  िनु े। 

 विनात्रमना  वा  र्दरुुप्ोग  भएको  अवस्थामा  कानून  बमोशजम  कारवािी  निनु े। 

३. वििाव  त्रभडान  तथा  िमा्ोजन  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन 

गररनेछ । 

 अििु  गरेको  नगर्द,  ब्ङ्क  िेक,  िरौटी  र  राजस्व  रकम  िरुशक्षत  तवरिे  राख्न े शजम्मेवारी  िेखा 
िाखा  प्रमखुको  िनुेछ । 

 शजम्मेवार  ब््शक्तिे  अिूि  गरेको  नगर्द,  ब्ङ्क  िेक,  िरौटी  र  राजस्व  रकम  िरुशक्षत  तवरिे 
राख्न  आव्क  भौत्रतक  तथा  िरुक्षा  ब््वस्था  गररनेछ । 

 नगर्दी  रकम  अििु  गर्दाय  भरपाई  वा  नगर्दी  प्राप्ती  रत्रिर्द  दर्दन े ब््वस्था  गररनेछ । 

 रत्रिर्द  त्रन्न्िण  खाता  राख्न े ब््वस्था  गररनेछ  

 रकम  अिूि  गर्दाय  आत्रथयक  िंकेत  र  िीषयक  खिुाई  गने  गराइनेछ । 

 अििुी  नगर्द,  िेक  र  भौिरिरुको  र््दत्रनकी  गोश्वारा  िगत  वा  अत्रभिेख  राख्न े ब््वस्था गररनेछ 

। 

 प्राप् त  नगर्द  तथा  िेक  रकम  तोवकएको  बैंकको  िम्बशन्ित  खातामा  िीषयक  खिुाई  िोिी  दर्दन 
वा  त््िको  भोत्रि पलटिम्म  बैंक  र्दाशखिा  गररनेछ । 



  

 बैंक टाढा  रिेको  कारण  तोवकएको  म््ार्द त्रभि  रकम  बैंक  र्दाशखिा गनय निवकन े अवस्थामा एक  

ति  मात्रथको  अत्रिकारीको  स्वीकत त्रत  त्रिई  तोवकएको  िम्िीमा  त्रभि रकम  र्दाशखिा गररनेछ । 

 तोवकए  बमोशजमको  म््ार्द त्रभि  रकम  र्दाशखिा  नगरेको  अवस्थामा  ्स्तो  रकम िम्बशन्ित 
ब््शक्तबाट  अिूि  गरी  कानून  बमोशजमको  जररवाना  र  अन््  कारवािी गररनेछ । 

४. प्राप् त  रकमको  िरुक्षा  तथा  बैंक  र्दाशखिा  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  आत्रथयक  प्रिािन प्रमखुको  

िनुेछ । 

५. प्राप् त  रकमको  िरुक्षा  तथा  बैंक  र्दाशखिा  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  प्रमखु प्रिािकी् 
अत्रिकत तबाट  िनुेछ । 

९.४ भकु्तानी  त्रन्न्ि ण 

१. भकु्तानी  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 भकु्तानी  आरे्दि  दर्दने  का्यको  िात्रग  पर्दात्रिकारी  तथा  शजम्मेवारी  तोवकनेछ । 

 भकु्तानी  आरे्दि  दरं्दर्दा  प्रित्रित  कानून  बमोशजम  रीत  पगेु  नपगेुको  जाँि  गरी  भकु्तानी आरे्दि 
जारी  गने  र  खिय  िेशखनछे । । 

 भकु्तानी  दरं्दर्दा  प्रित्रित  कानून  तथा  िेखा  त्रनरे्दशिका  बमोशजम  तोकेको  का्यववत्रििरु पािना  

गररनेछ । 

२. भकु्तानी  त्रन्न्ि ण  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ । 

 भकु्तानी  आरे्दि  दर्द ने  आत्रिकारीक  ब््शक्त  नतोवकन े। 

 भकु्ता नी  आरे्दि  दर्दन े पर्दात्रिकारीिे  जवाफरे्दिीता  पािना  नगने । 

 तोवकएको  रीत  वा  प्रकत ्ािरु  परुा  नगरी  भकु्तानी  आरे्दि  दर्द न े। 

 भकु्तानी  आरे्दि  र  गौश्वारा  भौिर  त्ार  नगरी  िेक  जारी  गने 

 भकु्तानीको  प्रकत ्ा  पािना न गने । 

 जारी  भएको  िेकिरु  िम्बशन्ितिाई  िम्मा  नबझुाउन े। 

 खिय  िेखेको  िेकिरु  आत्रथयक  वषयत्रभि  नबझेुकोमा  भौिर  उठाई  वििाव  िमा्ोजन  नगने 

३. भकु्ता नी  त्रन्न्ि ण  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 प्रित्रित  कानूनमा  उलिेख  भए  बमोशजम  भकु्तानी  आरे्दि  दर्दन े आत्रिकारीक  पर्दात्रिकारी तोवकनेछ 

। 

 भकु्तानी  आरे्दि  दर्दन े  पर्दात्रिकारीको  अत्रिकार  र  कतयब््  िवित  जवाफरे्दिी  बिन  गनुयपने 
ब््वस्था  गररनेछ । 

 तोकेको  अध््क्षिरु  िरुवा  वा  शजम्मेवारीमा  िेरफेर  िुँर्दा  कानून  बमोशजम  भकु्तानी  आरे्दि  दर्दन े
अको  पर्दात्रिकारी  तोवकनछे । 

 भकु्तानी  आरे्दि  दरं्दर्दा  त्रनम्न  कुरामा  त्रनशित  िनुेः 
 स्वीकत त  बजेट  का्यिम,  अशखत्ारी,  त्रनकािा  र  फुकुवा  िमेतको  आिारमा  खिय  िेख्न  त्रम लन े

रकमको माि  भकु्ता नी आरे्दि  दर्दइनेछ । 



  

 भकु्तानी  आरे्दि  दरं्दर्दा  खियको  प्रकत ्ा  पूरा भएको  र  ववि भरपाई  िगा्तका  आव्क  
कागजात  प्राप् त भएको  ितु्रनशित  गररनेछ । 

 खियका  िव्  प्रकत ्ािरु  पूरा  भएको  जाँि  गरी  माि  तोवकए  बमोशजमको  गौश्वारा  भौिर  त्ार 
गरी  िेक  जारी  गररनेछ । शज म्मेवार  पर्दात्रिकारीिे  भकु्ता नी  दरं्दर्दा  त्रनम्न  का्यववत्रि  अपनाइनेछ 

 भकु्तानी  दरं्दर्दा  प्रित्रित  कानून  बमोशजम  भकु्तानी  पाउन े िम्बशन्ित  ब््शक्त  वा  फमयको  खातामा 
बैंक  माफय त  िोझ्  रकम  जम्मा  गने  वा  िेक  जारी  गने  गरी  भकु्तानी  दर्दइनेछ । 

 भकु्तानी  पाउने  व््शक्त,  फमय,  िंस्था  वा  कम्पनीको  नामनामेिी  र  ठेगाना  खिुाइनेछ । 

 ििी  भएको  िेकिरु  िरुशक्षत  रुपमा  राखी  िम्बशन्ित  व््शक्त,  फमय  वा  कम्पनीिाई  अवविम्ब 
बझुाउने  ब््वस्था  गररनेछ । 

४. भकु्तानी  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िी  प्रमखु  शज म्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र  आत्रथयक 

प्रिािन  प्रमखुको  िनुेछ । 

५. भकु्तानी  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१०. अनरु्दानको  प्राप्ती  तथा  उप्ोग  िम्बन्िी  त्रन ्न्ि ण 

१०.१ अनरु्दान  प्राप्ती 
१. अनरु्दान  प्राप्ती  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 का्यिम्पार्दनमा  आिाररत  ववत्ती्  िमानीकरण  अनरु्दान  प्रात्रप्तका  िात्रग  तोवकएका  ितयको पािना  
गररनेछ । 

 िमपूरक  र  वविेष  अनरु्दान  प्रात्रप्तका  िात्रग  आ्ोजना  तथा  का्यिम  त्ारी  पूरा  गरी िम्म् 
माग  गररनेछ । 

२. अनरु्दान  प्राप्ती  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ 

 िमानीकरण  अनरु्दान  प्रात्रप्तका  िात्रग  तोवकएका  ितयिरु  पािना  निनु े। 

 आ्ोजना  माग  न्  नगने । 

 त्ारी  पूरा  नगरी  आ्ोजना  माग  गने । 

 तोवकएको  िम्मा  आ्ोजना  माग  नगने 

३. अनरु्दान  प्राप्ती  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 रावि्  प्राकत त्रतक  स्रोत  तथा  ववत्त  आ्ोगद्वारा  त्रनिाय ररत  का्यिम्पार्दनमा  आिाररत  अनरु्दान 
पद्धत्रतका  िूिक  र  िोको  आिार  बारे  स्पि  भइनेछ । 

 तोवकएको  आिारिरु  र  िूिक  बमोशजम  िम्पार्दन  गनुयपने  का्य  िम्म्  गररनेछ । 

 रावि्  प्राकत त्रतक  स्रोत  तथा  ववत्त  आ्ोग  र  िङ्घी्  तथा  प्ररे्दि  अथय मन्िाि्मा उपिब्ि 
गराउन ुपने  आगामी  आत्रथयक  बषयको  आ्  र  ब्््को  प्रक्षपेण  िगा्तका  वववरण  िम्मा न् 
उपिब्ि  गराइनेछ । 

 िमपरुक  र  वविेष  अनरु्दानबाट  िञ् िािन  गनय  िवकन े  प्राववत्रिक  िम्भाव््ता  र  िागत  

िाभववश्लषेण  गरी  उप्कु्त  रे्दशखएका  आ्ोजनािरुको  िूिी  त्ार  गररनेछ । 



  

 िमपरुक  र  वविेष  अनरु्दानका  िात्रग  नेपाि  िरकार  र  प्ररे्दििे  स्वीकत त  गरेको  का्यववत्रिमा 
तोवकए  बमोशजमको  प्रकत ्ा  पूरा  गरी  आ्ोजना  माग  गररनेछ । 

४. अनरु्दान  प्राप्ती  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र  आत्रथयक  प्रिािन प्रमखुको  
िनुेछ । 

५. अनरु्दान  प्राप्ती  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  ििुािन  ित्रमत्रतबा ट  िनुेछ । 

१०.२ अनरु्दानको  उप्ोग 

१. अनरु्दानको  उप्ोग  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 अनरु्दान  रकम  खिय  गर्दाय  स्वीकत त  त्रनरे्दशिका  तथा  का्यववत्रिको  पािना  गनुय  गररनेछ । 

 अनरु्दान  रकमको  िेखा  राख्न े तथा  िेखापरीक्षण  गराउने  का्य  ब््वशस्थत  गररनेछ । 

२. अनरु्दानको  उप्ोग  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ । 

 उपिब्ि  गराएको  अनरु्दान  रकम  तोवकएको  का्ायन्व्न  त्रनरे्दशिका  तथा  का्ायववत्रि पािना  

नगरी  खिय गने 

 अनरु्दान  खियको  िेखा  ब््वशस्थत  रुपमा  नराख्न े। 

 खियको  िेखापरीक्षण  नगराउने । 

३. अनरु्दान  प्राप्ती  प्रभावकारी  बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु   अविम्वन  गररनेछ । 

अनरु्दान  खिय  िम्वन्िमा  रे्दिा्का  त्रन्न्ि ण  उपा्  अपनाइनेछ 

 तोवकएको  अनरु्दान  का्ायन्व्न,  पशुस्तका,  त्रनरे्दशिका,  नम्िय  र  का्यववत्रिको  पािना  गरी  खिय 
गररनेछ । 

 अनरु्दान  खिय  िम्वन्िमा  तोवकएको  खररर्द  प्रवि्ा  अपनाइनेछ । 

 खियको  फाँटवारी  वव ि  भरपाई  प्रमाशणत  गरी  राशखनेछ । 

 अनरु्दान  रकम  तोवकएको  प्र्ोजन  र  का्यको  िात्रग  माि  खिय  गररनेछ । 

 खिय  प्रगत्रत  िम्वन्िमा  त्रन्त्रमत  रुपमा  अनगुमन  गररनेछ । 

 आत्रथयक  बषयको  अन्त््मा  खिय  नभई  बाँकी  रिेको  विज  िनु े अनरु्दान  रकम  िम्म्  वफताय 
गररनेछ । 

 अनरु्दानको  आम्र्दानी  खियको  अध््ावत्रिक  वििाव  राखी  प्रगत्रत  प्रत्रतवेर्दन  िङ्घी्  र  प्ररे्दि त्रनका्  

िमक्ष  पेि  गररनेछ। 

 िव्  प्रकारको  अनरु्दान  खियको  तोवकए  बमोशजम  िेखा  राख्न ेर  ववत्ती्  प्रत्रतवेर्दन  त्ार  गने 
ब््वस्था  गररनेछ । 

 अनरु्दान  खियको  अत्रनवा्य  रुपमा  आन्तररक  तथा  अशन्तम  िेखापरीक्षण  गराइनेछ । 

 ववत्ती ्  प्रत्रतवेर्दन  र  िेखापरीक्षण  प्रत्रतवेर्दन  िम्बशन्ित  त्रनका्िाई  पठाइनेछ । 

४. अनरु्दान  उप्ोग  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत त  र  आत्रथयक  प्रिािन 
प्रमखुको  िनुेछ । 

५. अनरु्दान  उप्ोग  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

११ प्रिाित्रनक  खिय - तिव  तथा  िवुविा,  िवारी  िािन  तथा  उपकरणको  उप्ोग  र ममयतको  त्रन्न्ि ण 



  

११.१ तिव  िवुविा  खिय 
१. तिव  िवुविा  खिय  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 कानून  बमोशजम  त्रन्कु्त  कमयिारीिाई  प्रित्रित  ऐन  त्रन्म  बमोशजमको  तिव  भत्ता खवुाइनेछ । 

 तिब  भकु्तानी  गर्दाय  प्रित्रित  कानून  बमोशजमको  कोष  रकमिरु  कट्टा  गरी  भकु्तानी गररनेछ । 

 तिव  िवुविा  भकु्तानी  गर्दाय  तोवकएको  रकम भन्र्दा  वढी  पाररश्रत्रमक  पाउनेको  िकमा पाररश्रत्रमक  

करकट्टी  गरी  र्दाशखिा  गररनेछ । 

२. तिव  िवुविा  खिय  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशख न्छ । 

 तिव  तिवी  प्रत्रतवेर्दन  पाररत  नगरी  तिव  खिय  िेख्न े। 

 नपाउने  अवत्रिको  तिव  भत्ता  भकु्तानी  गने । 

 वढी  अवत्रि  काजमा  राखेकोमा  तिव  भत्ता  दर्दन े। 

 ववर्दा  स्वीकत त  नगराएकोमा  पत्रन  तिव  दर्दइने । 

 मात्रिक  तिबबाट  प्रित्रित  कानून  बमोशजम  कट्टी  गनुयपने  रकमिरु  कट्टी  नगररन े। 

 कट्टी  गरेको  रकम  िम्म्  तोवकएको  त्रनका्मा  जम्मा  गनय  नपठाउन े

 बैंक  माफय त  तिव  भकु्तानी  नगरी  नगर््द  भकु्तानी  गररन े। 

३. तिव  िवुविा  खिय  व््वशस्थत  बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 प्रित्रित  कानून  बमोशजम  त्रन्कु्त  भएका  कमयिारीको  माि  तिव  खवुाइने ।  ऐन  त्रन्म  ववपररत 
अस्था्ी  वा  ज््ािार्दारी  र  करारमा  कमयिारी  राखेकोमा  तिवभत्ता खवुाइने  छ्न । 

 कमयिारीिाई  कानून  बमोशजमको  तिव,  भत्ता  र  िवुविा  माि  उपिब्ि  गराइने । 

 पर्दात्रिकारीको  िवुविा  प्ररे्दि  कानूनमा  उलिेख  भए  बमोशजम  माि दर्दइने । 

 कानून  ववपररत  कमयिारी  त्रन्कु्त  गरीकाममा  िगाएमा  वा  अत्रन्त्रमत  िवुविा  खवुाएमा ्स्तो  
कमयिारीिे  खाएको  तिव  िवुविा  वापतको  रकम  अिूि  गने  ब््वस्था गररनेछ । 

त्रन म्न  बमोशजमको  प्रवक्ा  पगेुको  ितु्रनशित  गरी  भकु्तानी  गररनेछ 

 का्यरत  कमयिारीिरुको  तिवी  प्रत्रतवेर्दन  िम्बशन्ित  का्ायि्बाट  पाररत  भएको  ितु्रनशित 
गररनेछ । 

 प्रिािन  िाखाबाट  िाशजर  वववरण  रुज ु गरी माि  तिव  खवुाइनेछ । 

 कमयिारीको  स्था्ी  िेखा  नम्वर  (पान)  अत्रनवा्य  रुपमा  त्रिन  िगाई  िो  नम्वर  तिवी वववरणमा  

राशखनेछ । 

 पर्दात्रिकारीको  मात्रिक  िवुविा  बापतको  रकम  प्ररे्दि  कानून  बमोशजम  भएको  ितु्रनशित गररनेछ 

। 

 प्रस्ताववत  मविनाको  कूि  तिव  खिय  ववगत  मविनाको  तिव  खियभन्र्दा  िारभतू  रुपमा  फरक 
भए  नभएको  िेरी  फरक  रिेको  भए  िोको  कारण  ितु्रनशित  गररनेछ । तिव  खिय  िेखर्दा  

त्रनम्नानिुार  त्रन्न्ि ण  का्म  गररनेछ 

 मविना  भकु्तान  भएपत्रछ  तिव  भत्ता  खवुाइनेछ । 

 पर्दमा  बिािी  गरेको  दर्दनरे्दशख  माि  तिव  भत्ता  खवुाइनेछ । 



  

 त्रनिम्वनमा  परेकोमा  कानून  अनिुार  पाउने  तिव  भत्ता  माि  दर्दइनेछ । 

 एक  वषयको  िेवा  अवत्रि  पगेुपत्रछ  माि  तिव बतवद्ध (ग्रडे )  दर्दइनेछ । 

 िाडपवय  खिय  िवुविा  तोवकएको  िाडपवयको  िात्रग माि दर्दई  अत्रभिेख  राशखनछे । 

त्रन म्न  बमोशज मको  तिव  भकु्तानी  नगररन े

 ववर्दा  स्वीकत त्रत  गराएको  बािेक  अनपुशस्थत  अवत्रिको  तिव  दर्दइनेछ्न  

 बेतिबी  ववर्दा  वा  अिािारण  ववर्दा  त्रि एकोमा  तिव  भकु्तानी  गररनेछ्न । 

 कमयिारीिाई  िेवा  िम्बन्िी  ऐन  त्रन्म  ववपरीत  िनुे  गरी  काजमा  खटाएको  वा  वढी अवत्रि 
काजमा  राखेकोमा  िो  अवत्रिको  तिव  भत्ता  दर्दइने  छ्न । 

 बढी  अवत्रि  काज  खटाएमा  प्रित्रित  कानून  बमोशजम  कमयिारीिे  खाएको  तिब,  भत्ता काज 
खटाउने  पर्दात्रिकारीबाट  अििु  गररनेछ । मात्रिक  तिव बाट  त्रनम्न  बमोशजमको  कट्टी  गरी  
भकु्तानी  गररनेछ 

 र्दि  प्रत्रतितका  र्दरिे  कमयिारी  िि्  कोष  रकम  कट्टा  गरी  िोमा  ित  प्रत्रतित  रकम  थप 
गररनेछ । 

 नागररक  िगानी  कोष  वा  अन््  कोषमा  ्ोगर्दान  गरेका  कमयिारीिरुको  िकमा  मात्रिक तिब 
बाट  तोवकएको  प्रत्रतित  रकम  कट्टी  ररनेछ। 

 ्ोगर्दानमा  आिाररत  अवकाि  कोषमा  ्ोगर्दान  गरेका  कमयिारीिरुको  िकमा  तोवकएको प्रत्रतित  
रकम  कट्टा  गरी  िो  रकममा  तोवकएको  प्रत्रतित  रकम  थप  गररनेछ । 

 तोवकएको  प्रत्रतितमा  कोष  कट्टी  गररएको  रकम  िम्बशन्ित  कोषमा तोवकएको  िम्त्रभि र्दाशखिा  

गनय  पठाइनेछ । 

 तोवकएको  त्रनका्मा  कोष  कट्टी  रकम  जम्मा  गनय  र  िो  िम्बन्िी  अत्रभिेख  रुज ु गनय ववद्यतुी् 
माध््मको  उप्ोग  गररनेछ । 

 तिव  िवुविा  भकु्तानी  गर्दाय  प्रत््ेक  पर्दात्रिकारी  वा  कमयिारीिे  वावषयक  रुपमा  पाउने  तिव, 
भत्ता  र  िवुविा  िमेतको  कुि  रकममा  आ्कर  ऐन बमोशजम  कर ्ोग््  आ् गणना  गरी 
मात्रिक  तिबबाट  अत्रग्रम रुपमा  कट्टा  गरेर  माि  तिव खिय  िेशखनेछ । 

 तिवी  वववरणमा  प्रत््ेक  पर्दात्रिकारी  वा  कमयिारीको  स्था्ी  िेखा  नम्वर  (पान)  अत्रनवा्य रुपमा  

राशखनेछ । 

 भकु्तानीमा  कट्टा  गरेको  पाररश्रत्रमक  कर  रकम  िम्भव  भएिम्म  ववद्यतुी्  आ्कर  कट्टी प्रणािी  
माफय त  िम्बशन्ित  राजश्व  का्ायि्  पठाई  कर  अत्रिकत तबाट  प्रमाणीकरण  गराई त्रनस्िा  

राशखनेछ । कमयिारी  र  पर्दात्रिकारीको  तिव  िवुविा  रकम  भकु्तानी  गर्दाय त्रनम्न  प्रवि्ािरु  

अपनाउनेः 
 तिव  िवुविा  ववतरणको िात्रग  बैंक  तोकी  िो  बैंकमा  प्रत््ेक  ब््शक्तको  खाता  खोलन िगाई बैंक 

माफय त  रकम  उपिब्ि  गराइनेछ । 

 तिव  भकु्ता नी  वव वरणमा  बैंक  खाता  माफय त  रकम  जम्मा  गरेको  प्रमाण  िंिग्न  गने  गराइनेछ 

। 



  

४. तिव  िवुविा  खिय  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवरी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र  आत्रथयक प्रिािन  
प्रमखुको  िनुेछ । 

५. तिव  िवुविा  खिय  िम्बन्िमा  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  िेखापरीक्षण  र  ििुािन ित्रमत्रतबाट  

िनुेछ । 

११.२ भत्ता,  िवुविा  तथा  ववववि  खिय 
१. भत्ता,  िवुविा  तथा  ववववि  खिय  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 पर्दात्रिकारी  तथा कमयिारीको  ब्ठक  भत्ता ,  र््दत्रनक  भत्ता  एवम ् भ्रमण  खिय  आदर्द  कानून बमोशजम  
माि  ववतरण  गररनेछ । 

 ववववि  खिय  मापर्दण्ड  बनाइ  खिय  गने  गराउने  ब््वस्था  गररनेछ । 

 प्रित्रित  कानून  र  मापर्दण्ड  बमोशजम  आत्रथयक  ििा्ता  ववतरण  गने  गराउने  ब््वस्था गररनेछ । 

२. भत्ता,  िवुविा  तथा  ववववि  खिय  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशख न्छ । 

 प्रित्रित  ऐन  त्रन्म  ववपररत  भत्ता  तथा  िवुविा  दर्दईने । 

 अत्रन्त्रमत  भत्ता  तथा  िवुविा  दर्दएबाट  स्थानी्  तिको  प्रिाित्रनक  खिय  बढ्ने । 

 मापर्दण्ड  ववपररत  ववववि  खिय  िेशखन े 

 प्रित्रित  कानून  र  मापर्दण्ड  ववपररत  आत्रथयक  ििा्ता  ववतरण  िनु े। 

 पिुँिको  आिारमा  ववतरण  िनु े। 

३. भत्ता,  िवुविा  तथा  ववववि  खिय  व््वशस्थत  बनाउन  रे्दिा्का उपा्िरु  अविम्वन 

गररनेछ । 

 अत्रत  आव्क  कामको  िात्रग  माि  अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीको  स्वीकत त्रत मा  ब्ठक राशखनेछ । 

 ब्ठक  भत्ता ,  र््दत्रनक  तथा  भ्रमण  भत्ता  खिय  िम्बशन्ित  कानूनमा  तोवकएको  र्दरमा  माि दर्दइनेछ 

। 

 पर्दात्रिकारीको  िञ् िा र  िवुविा,  खाजा  खिय,  मात्रिक  भत्ता ,  िभा  भत्ता  आदर्द  िवुविा  प्रित्रित  

कानून  बमोशजम  र  कमयिारीको  अत्रतररक्त  िम्  भत्ता ,  प्रोत्िािन  भत्ता  आदर्द िवुविा कानून  

बमोशजम  मापर्दण्ड  तथा  िूिक  तोकेर  माि  उपिव्ि  गराइनेछ । 

 भत्ता  तथा  िवुविा  ववतरण  गने  र  त्रन्न्िण  गने  िम्वन्िमा  िङ्घी्  वा  प्ररे्दि  त्रनका्िे  कुन् 
मागयर्दियन  वा  पररपि  गरेको  भए  िोको  पािना  गने  गराउन े ब््वस्था   त्रमिाइनेछ । 

 भत्ता  तथा  िवुविा  खियको  िेखापरीक्षणबाट  बेरुज ु का्म  भएमा  तत्काि  त्रन्त्रमत  वा अििु  

फर्छ्यौट  गने  गराइनेछ । 

 ववववि  खिय  अन्तगयत  ब््िोररने  खियको  प्रकार  िम्वन्िमा  स्पि  ब््ाख्ा  गरी  मापर्दण्ड स्वी कत त  
गररनेछ । 

 अत्रन्त्रमत  खिय  िम्वन्िमा  िेखापरीक्षणबाट  बेरुजू  का्म  भएमा  तत्काि  अिूि  फर्छ्यौट गने  
गराइनेछ । 

 आत्रथयक  ििा्ता  ववतरणको  िात्रग  वस्तगुत  मापर्दण्ड  तथा  िूिक  त्ार  गरी  िोको आिारमा 
माि दर्दने  ब््वस्था  गररनेछ । 



  

 िङ्घी्  तथा  प्ररे्दि  िरकारबाट  प्राप् त  अनरु्दानबाट  आत्रथयक  ििा्ता  ववतरण  गररन े छ्न । 

 िङ्घी्  वा  प्ररे्दि  मन्िा ि्/त्रनका्द्वारा  जारी  भएका  मागयर्दियन  वा  पररपिपािना  गने गराइनेछ । 

 अत्रन्त्रमत  खिय िम्वन्िमा  िेखापरीक्षणबाट  बेरुजू  का्म  भएमा  तत्काि  अिूि  फर्छ्यौट गने  
गराइनेछ । 

४. भत्ता,  िवुविा  तथा  ववववि  खिय  िम्बन्िी  प्रमखु शजम्मेवारी  प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत त  र आत्रथयक  

प्रिािन  प्रमखुको  िनुेछ । 

५. भत्ता,  िवुविा  तथा  ववववि  खिय  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  िेखापरीक्षण  र  ििुािन 

 ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

११.३ िवारी  िािन  तथा  उपकरणको  प्र्ोग  तथा  ममयत 

१. िवारी  िािन  तथा  उपकरणको  प्र्ोग  तथा  ममयत  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन गररनेछ । 

 िवारी  िािन  र  मेशिनरी  उपकरणको  प्र्ोग  गने िवुविा  कानूनिे  तोकेको  पर्दात्रिकारी   तथा 
कमयिारीिाई  माि  उपिब्ि  गराइनेछ । 

 िवारी  िािन  र  मेशिनरी  उपकरण  ्था िम्मा  न्  आव्क  ममयत  तथा  ित्रभयत्रिङ्ग  गराई 
ममयत  खियमा  तोवकए  बमोशजमको  त्रन्न्िण  ब््वस्था  का्म  गररनेछ । 

२. िवारी  िािन  तथा  उपकरणको  प्र्ोग  तथा  ममयत  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन िक्ने  

रे्दशखन्छ । 

 िवुविा  नपाउन े पर्दात्रिकारीिरुिे  पत्रन  िवुविा  त्रिन े। 

 िवारी  िािन  र  मेशिनरी  उपकरण  अनत्रिकत त  रुपमा  प्र्ोग  गने । 

 िरकारी  काम  वािेकमा  िवारी  िािनिरु  प्र्ोग  िनुे । 

 िवारी  िािन  र  उपकरण  ममयत  िम्भा र  र  ित्रभय त्रिङ्ग  िम्मा  नगररन े। 

 िवारी  िािन  र  उपकरण  अनाव्क  रुपमा  ममयत  गराईने 
 ममयत  खियमा  त्रन्न्िण  का्म  निनु े। 

३. िवारी  िािन  तथा  उपकरणको  प्र्ोग  तथा  ममयत  व््वशस्थत बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु अविम्वन  
गररनेछ । त्रनम्न  बमोशजम  िवारी  िािन  तथा  उपकरण  प्र्ोग  गने  व््व स्था गररनेछ 

 कानूनद्वारा  िवारी िािन  प्र्ोग  गनय  पाउने  पर्दात्रिकारी  वा  अत्रिकारीको िात्रग  माि िवारी 
िािनको  व््वस्था  गररनेछ । 

 िवारी  िािन  र  उपकरणिरु  िरकारी  काममा  माि  प्र्ोग  गनय  पाउने  गरी  त्रन्न्िणको  

ब््वस्था गररनेछ । 

 का्ायि्को  कामको  त्रिित्रििामा  िवारी  िािन  प्र्ोग  गर्दाय  स्वीकत त्रत  आरे्दि  दर्दन े   त्रि न े
व््वस्था  गररनेछ ।िवारी  िािन  र  उपकरणको  ममयतमा  त्रनम्न  बमोशजमको  व््वस्था  गररने छ 
। 

 िवारी  िािन  र  उपकरणको  ममयत  िम्भा र  र  ित्रभयत्रिङ्ग  गनुयपने वारे  िम्बशन्ित  कम्पनीको का्य  
तात्रिकाको  अत्रभिेख  ब््वशस्थत  रुपमा  राखी  िो  बमोशजम  ममयत  िम्भा र  गने  ब््वस्था 
त्रमिाइनेछ । 



  

 िाि ु िवारी  िािन  र  उपकरण  िञ् िािनको  अत्रभिेख  राशखनेछ । ववग्रकेो  अवस्थामा तत्काि्  

जानकारी  गराउन ुपने  ब््शक्त  तोक्ने । ममयतको  खररर्द  का्य  गर्दाय  िावयजत्रनक  खररर्द  ऐन 
त्रन्माविीको  प्रवि्ा  पािना  गराइनेछ । 

 िवारी िािन  र  उपकरणको  ममयत  िम्भा र  गराउँर्दा  प्राववत्रिक  जाँि  गराई  ममयत  गनुयपने िामानको  
वववरण  र  िागत  अनमुान  त्ार  गरी  तोकेको  अत्रिकारीबाट  स्वीकत त्रत  गराउने ब््वस्था  गररनेछ । 

 िवारी  िािन  र  उपकरण  कुन  कुन  त्रमत्रतमा  के  कत्रत  पाटय  पजुाय  कत्रत  िागतमा  ममयत  गररएको िो  िोको  
वववरण  खिुाई  ममयत  िम्भार  तथा  िंरक्षणको  (म.िे.प.फा.नं.४१५)  अत्रभ िेख राशखनेछ । 

 िवारी  िािनको  ममयत  गराउँर्दा  िािकबाट  प्रमाशणत  गराउने । परुानो  पाटयपजुाय  िामान भण्डार  वफताय  
गराउने । तोकेको  रकम भन्र्दा  बढी  मूल्को  िामान  पररवतयत  गर्दाय  ममयतको  अत्रभिेख  राशख नेछ । 

 िवारी  िािनको  ववमा  खिय  र  तेस्रो  पक्ष  र्दाव् त्व  भकु्तानी  गर्दाय  अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीबाट स्वी 
कत त्रत  गराई  िंिग्न  गराइनेछ । 

४. िवारी  िािन  र  उपकरणको  ममयत  िम्बन्िी  अध््क्ष  शज म्मेवारी  अध््क्ष  प्रिािकी्  अत्रिकत त 

र  आत्रथयक  प्रिािन  अध््क्षको  िनुेछ । 

५. िवारी  िािन  र  उपकरणको  ममयत  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  िेखापरीक्षण  र  ििुािन 

ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

११.४ इन्िन  खिय 
१. इन्िन  खिय  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 िवारी  िािन  र  उपकरणको  इन्िन  खिय  िम्वन्िमा  तोवकएको  त्रन ्न्िण  ब््वस्था  पािना  गररनेछ । 

२. इन्िन  खिय  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशख न्छ । 

 िवारी  िािन  र  उपकरणको  इन्िन  खियको  अत्रभिेख  तोवकए  बमोशजम  नराशख न े। 

 िवारी  िािन  र  उपकरणको  इन्िन  खियमा  त्रन्न्िण  का्म  निनु े। 

३. इन्िन  खिय  व््वशस्थत  बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

िवारी  िािन  र  उपकरणको  इन्िन  खिय  िेखर्दा  त्रनम्न  बमोशजमको  त्रन्न्ि ण  व््वस्था  गनेः 
 प्रित्रित  कानूनिे  इन्िन  िवुविा  पाउन े  पर्दात्रिकारी  वा  अत्रिकारीको  िकमा  इन्िन  पाउने कोटा  तोकी  

िोिी  बमोशजम  इन्िन  उपिब्ि  गराउने  व््वस्था  गने । इन्िन  खिय  माग  गने फाराम  स्वीकत त  गराउन े 

व््वस्था  गररनेछ । 

 प्र्ोग  भएको  इन्िनको  पररमाण  िवित  तोवकएको  ढाँिामा  िग वकु  (म.िे.प.फा.नं.९०५)  राशख नेछ । 

 का्ायि्मा  न्  इन्िन  मौज्र्दात  राखी  उपिब्ि  गराउने  ब््वस्था  गर्दाय  माग  फाराम,  खररर्द आरे्दि, 

र्दाशखिा  प्रत्रतवेर्दन  िवित  िगब ुक  पेि  गने  व््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

११.५ िेवा  मिििु  भाडा  तथा  ववज्ञापन  खिय 
१. िेवा  मिििु,  भाडा  तथा  ववज्ञापन  खिय  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 िेवा  मिििु,  िि ूना  प्रकािन  र  भाडा  खियगर्दाय  त्रमतव्््ी  ब््वस्था  पािना  गररनेछ । 

२. िेवा  मिििु  भाडा  तथा  ववज्ञापन  खिय  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े

रे्दशख न्छ । 



  

 िेवा  मिििुको  भकु्तानी  िम्मा  नगरी  जररवाना  त्रतने । 

 िेवा  मिििु  र  भाडा  खिय  गर्दाय  तोवकएको  त्रन ्न्िण  का्यववत्रि  नअपनाउन े। 

 िूिना  प्रकािन  अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीको  स्वीकत त्रत वेगर  गने । िञ् िार  माध््मबाट  छुट 
िवुविा  नत्रि ई  अपब्््  गने । 

३. िेवा  मिििु  भाडा  तथा  ववज्ञापन  खिय व््वशस्थत  बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन गररनेछ । 

 िेवा  मिििु  र  भाडाको  भकु्तानी  तोवकएको  िम्मा न्  गररनेछ । 

 िेवा मिििु  भकु्तानीमा  िेवा प्रर्दा्किे  दर्दन े छुट  प्राप् त  गररनेछ । 

 का्ायि्िे  कुन्  पत्रन  प्रकारको  घर  बिाि  तथा  अन््  िामान  भाडामा  त्रिँर्दा  अत्रनवा्य रुपमा 
िम्झौता  गररनेछ । 

 घर  बिाि  तथा  अन््  भाडा  भकु्तानी  गर्दाय  भाडा  िम्बन्िी  िम्झौताका  ितय  बमोशजमको  भाडा 
रकम  भकु्तानी  दर्दइनेछ । 

 वविम्व  िलुक  भकु्तानी  गर्दाय  अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीबाट  त्रनणय्   गराइनेछ । 

 आव्क  िूिनािरु  माि  अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीको  स्वीकत त्रतमा  तोवकएको  उप्कु्त 
माध््मबाट  प्रकािन  गने  ब््वस्था  गररनेछ । 

 िूिना  प्रकािन  गर्दाय  िम्बशन्ित  टेत्रित्रभजन,  एफ.एम.  िञ् िािक  वा  पत्रिका  प्रकािक माफय त  

िोझ्  िूिना  प्रकािन  गरी  त्रतनीिरुिे  दर्दने  कत्रमिन  वा  छुट  िवुविा  कट्टा  गरी माि खिय  
िेशखनेछ । 

 पत्रिकामा प्रकािन  नगरर  निनुे  िूिना  माि  िम्भव  भएिम्म  िानो िाईजमा  पत्रिकामा प्रकािन  
गरी  अन््  िूिना  वेबिाइट  माफय त  िावयजत्रनक  गररनेछ । 

४. िेवा  मिििु  भाडा  तथा  ववज्ञापन  खिय  िम्बन्िी  अध््क्ष  शजम्मेवारी  प्रमखु प्रिािकी् 

अत्रिकत त  र  आत्रथयक  प्रिािन  प्रमखुको  िनुेछ । 

५. िेवा  मिििु  भाडा  तथा  ववज्ञापन  खिय  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  िेखापरीक्षण  र 

ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१२. खररर्द  का्यको  त्रन्न्ि ण -माििामान  खररर्द,  त्रनमाय ण  का्य  तथा  िेवा  खररर्द 

१२.१ खररर्द  का्यको  आव्क  ब््वस्था  तथा  त्ारी 
१. खररर्द  का्यको  आव्क  ब््वस्था  तथा  त्ारी  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन गररनेछ । 

 खररर्द  का्यको  व््वस्थापन  गनय  प्रित्रित  कानूनद्वारा  तोके  अनिुारको  िंस्थागत व््वस्था गररनेछ 

। 

 वावषयक  खररर्द  ्ोजना  र  आव्कता  अनिुार  खररर्द  गरुु  ्ोजना  त्ार  गररनेछ । 

 खररर्द  गनुय  अगाडी  खररर्द  िम्बन्िी  त्ारी  का्य िरु  पूरा  गररनेछ । 

 खररर्द  का्य  गनुय  अशघ  माििामान,  त्रनमाय ण  का्य  र  िेवाको  स्पेत्रिवफकेिन  त्ार गररनेछ । 

२. खररर्द  का्यको  आव्क  ब््व स्था  तथा  त्ारी  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने रे्दशख न्छ 

। 

 प्रित्रित  काननूिे  तोके  अनिाुर  खररर्द  त्रन्माविी  तरजमुा  नगने । 



  

 खररर्द  एका इ तथा  कमयिारीको  ब््वस्था  नगररने । 

 ववज्ञ  कमयिारीको  अभावमा  खररर्द  का्य  प्रभाववत  िनुे 
 खररर्द  ऐन  त्रन्माविी  अनिुारको  वावषयक  खररर्द  ्ोजना  र  खररर्द  गरुु  ्ोजना  त्ार  नगररने 
 खररर्द  िम्बन्िी  आव्क  त्ारी  का्यिरु  नगररने  वा  ्था िम्मा  नगररने । 

 खररर्द  गने  माििामान,  त्रनमाय ण  का्य  र  िेवाको  वववरण  र  स्पेत्रिवफ  केिन  त्ार नगररने । 

३. खररर्द  का्यको  आव्क  ब््वस्था  तथा  त्ारी  व््वशस्थत  बनाउन  रे्दिा्का उपा्िरु अविम्वन  

गररनेछ । 

 िावयजत्रनक  खररर्द  ऐन, २०६३ को  पािना  गनुयपने । िाथ्  ऐनको  अत्रिनमा  रिी  खररर्द त्रन्माविी  
बनाई  िागू  गररनेछ । 

 खररर्द  का्य बोझ  र  का्य प्र कत त्रतको  आिारमा  खररर्द  एकाइको  स्थापना  गने । खररर्द का्य  गनय 
कमयिारी  तोवकनेछ । 

 खररर्द  का्य  िावयजत्रनक  खररर्द  अनगुमन  का्ायि्िे  तोकेको  ्ोग््ता  भएको  र  खररर्द  का्य 
िम्बन्िी  ज्ञान  भएको  वा  तात्रिम  प्राप् त  गरेको  कमयिारीबाट  गराइनेछ । 

 कमयिारीिाई  खररर्द  िम्बन्िी  आव्क  तात्रिम  उपिब्ि  गराइनेछ । 

 वावषयक  १०  िाख  रुप््ाभन्र्दा  बढी  रकमको  खररर्द  का्य  गर्दाय  वावषयक  खररर्द  ्ोजना अत्रनवा्य 
रुपमा  त्ार  गररनेछ । 

 वावषयक  १०  करोड  रुप््ाभन्र्दा  बढी  रकमको  खररर्द  का्य  गर्दाय  र बिबुषी्  ्ोजनाका  िात्रग 
खररर्द  गर्दाय  खररर्द  गरुु्ोजना  त्ार  गरी  तोवकएको  अत्रिकारीबाट  स्वीकत त  गराइनेछ । 

 खररर्द  गरुु  ्ोजना  त्ार  गरेकोमा  िो  ्ोजना  िमेतिाई  आिार  त्रिई  वावषयक  खररर्द ्ोजना 
त्ार  गररनेछ । 

 खररर्द  गरुु्ोजना  र  वावषयक  खररर्द  ्ोजना  त्ार  गने  शजम्मेवार  कमय िारी  तोवकनेछ । 

खररर्द  गनुय  अगाडी  िावयजत्रनक  खररर्द  त्रन ्माविीमा  ब््व स्था  भए  बमोशजमको  त्रनम्न 

खररर्द  िम्बन्िी  त्ारी  का्यिरु  गररनेछ 

 खररर्द  आव्कताको  पवििान,  आपूत्रतयकताय को  उपिब्िता,  अशघ लिा  वषयिरुमा  भएको िमान  
प्रकत त्रतको  खररर्द  प्रवि्ाको  अध्््न,  खररर्दको  वववरण,  पररमाण  र  क्षेि,  खररर्द िमूिमा  

ववभाजन  वा  प््ाकेज  त्रनमायण,  खररर्दको  आत्रथयक  स्रोत  र  रकमको  पवििान, खररर्द ववत्रिको  

छनौट,  बोिपि  ्ोग््ता  वा  पूवय  ्ोग््ताको  कारबािीको  आव्कता आदर्द । 

 खररर्द  का्यप्रकत त्रत  अनिुार  आपूत्रतयकताय ,  त्रनमाय ण  व््विा्ी,  परामियर्दाता,  ग्र िरकारी िंस्था वा  
िेवा  प्रर्दा्कको  ्ोग््ताको  आिारमा  छुट्टाछुट््ट  मौजरु्दा  िूिी  त्ार  गने । 

 अध््क्ष  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  खररर्द  त्ारी  का्यको  शजम्मेवारी  तोक्न े। माििामान,  त्रनमाय ण  

का्य  वा  िेवा  आदर्द  खररर्द  गनुय  अशघ  त्रन म्न  का्य  गररनेछ 

 माििामान,  त्रनमायण  का्य  वा  िेवा  आदर्द  को  स्पेत्रिवफकेिन,  ्ोजना,  नक्िा ,  त्रडजाइन, वविेष  

आव्कता  वा  अन््  वववरणिरु  त्ार  गररनेछ । 



  

 िम्बशन्ित  माििामान,  त्रनमायण  का्य  वा  िेवाको  वस्तगुत  प्राववत्रिक  तथा  गणुस्तरजन्् वविेषता  

र  कामको  आिारमा  वववरण  त्ार  गररनेछ । 

 वववरणमा  माििामान,  त्रनमायण  का्य  वा  िेवाको  खाि  ब्राण्ड,  टे्रड  माकय ,  नाम,  पेटेण्ट, त्रडजाइन,  

प्रकार  आदर्द  वविेषतािरु  स्पि  रुपमा  बशुझने  गरी  उलिेख  गररनेछ । तर,  प्रत्रतस्पिायिाई िीत्रमत  

गनेगरी  उत्पशत्त  वा  उत्पार्दकको  नाम  र  खाि  प्रकारको  वववरण,  आिार,  िङ्केत  वा िब्र्दाविी  
उलिेख  गररने छ्न । 

४. खररर्द  का्यको  आव्क  ब््वस्था  तथा  त्ारी  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  खररर्द इकाइ  प्रमखुको  
िनुेछ । 

५. खररर्द  का्यको  आव्क  ब््वस्था  तथा  त्ारी  का्यको  अनगुमन  प्रमखु प्रिािकी् अत्रिकत तबाट  

िनुेछ । 

१२.२ िागत  अनमुान  िम्बन्िी  त्रन ्न्ि ण 

१. िागत  अनमुान  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 िागत  अनमुान  त्ार  गरेर  माि  माििामान , त्रनमायण  का्य  र  िेवा खररर्द  का्य गररनेछ । 

 माििामान,  त्रनमाय ण  का्य  र  िेवा  खररर्दको  िागत  अनमुान  त्ार  गर्दाय  खररर्द  ऐन, 
त्रन्माविीमा  तोके  बमोशजमको  का्यववत्रि  पूरा  गररनेछ । 

२. िागत अनमुान  िम्बन्िी  त्रन्न्िण  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशखन्छ । 

 माििामान,  त्रनमाय ण  का्य  र  िेवा  खररर्दको  िात्रग  िागत  अनमुान  त्ार  नगररने । 

 िागत  अनमुान  त्ार  गने  जनिशक्तमा  र्दक्षताको  अभाव 

 िागत  अनमुान  त्ार  गर्दाय  खररर्द  त्रन्माविीको  प्राविान  बमोशजम  नगररने । 

 तोवकएको  र्दरभाउ,  नम्िय ,  र्दर ववश्लषेण,  का्यववत्रि  आदर्दको  पािना  नगररने । 

 प्रवि्ा  परुा  भएको  ितु्रनशित  नगरी  िागत  अनमुान  स्वीकत त  गररन े। 

 अत्रिकार  नभएको  अत्रिकारीबाट  िागत  अनमुान  स्वीकत त  गररन े

३. िागत  अनमुान  िम्बन्िी  त्रन्न्ि णमा  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

माििामान,  त्रनमायण  का्य  वा  िेवा  खररर्द  गनुय  अशघ  त्रनम्नानिुार  िागत  अनमुान त्ार गररनेछ 

 तोकेको  रकमभन्र्दा  बढीको  माििामान,  त्रनमायण  का्य  र  िेवा  खररर्द  गनुय  अशघ  खररर्द  ऐन 
त्रन्माविीमा  उलिेख  भएका  ववष्  दृविगत  गरी  अत्रनवा्य  रुपमा  िागत अनमुान  त्ार 
गररनेछ । 

 कुन्  आ.ब.को  िात्रग  स्वीकत त  भएको  िागत  अनमुान   अनिुार   खररर्द  का्य  नभएमा  पत्रछलिा  आ.ब. 

मा  त्रन्माविीमा  तोकेको  प्रवि्ा  अपनाई  अध््ावत्रिक  गररनेछ । 

 िागत  अनमुानको  त्ारी  आन्तररक  जनिशक्तबाट  गराउने । ्दर्द  र्दक्ष  जनिशक्तको  अभाव भएमा  अन््  

त्रनका्को  िि्ोग  त्रिई  त्ार  गररनेछ । 

 खररर्द  एकाइ  प्रमखुिे  खररर्द  त्रन्माविी  अनिुारको  का्यिरु  पूरा  गरी  िागत  अनमुान भएको  ितु्रनशित  

गरी  स्वीकत त्रतको  िात्रग  पेि  गनेछ । त्रनमायण  का्यको  िागत  अनमुान  त्ार  गर्दाय  त्रनम्ना  निुार  गररनेछ 

 स्वी कत त  नम्िय,  र्दर  ववश्लषेणको  आिारमा  िागत  अनमुान  त्ार  गररनेछ । 



  

 त्रनमाय ण  िामग्रीको  र्दरभाउ,  मेशिन  तथा  उपकरणको  भाडा  वा  कामर्दारको  ज््ािा  त्रनिायर गर्दाय  र्दररेट  

त्रनिायरण  ित्रमत्रतिे  तोकेको  र्दररेटको  आिारमा  गररनेछ । 

 त्रनमायण  का्य को  त्रडजाइन,  ड्रईङको  जाँि  िागत  अनमुान  त्ार  गने  प्राववत्रिक  भन्र्दा  एक   ति मात्रथको  
प्राववत्रिक  वा  प्राववत्रिकिरुको   िमूििाई  गनय  िगाई  कुन्  िटुी  भएमा  िच््ा इनेछ । 

 माििामानको  िागत  अनमुान  त्ार  गर्दाय  त्रन्माविी  अनिुार  आफ्  वा  शजलिाको  अन्् िावयजत्रनक  

त्रनका्िे   िोिी  प्रकत त्रतको  खररर्द  गर्दाय  िागेको  वास्तववक  िागत,  स्थानी्  बजार वा  अन््  बजारको  
प्रित्रित  र्दरभाउ  र  िामान  आपूत्रतय  अनमुात्रनत  ढुवानी  खिय,  उद्योग  वाशण ज्् िङ्घिे  जारी  गरेको  र्दररेट  

आदर्दिाई  आिार  त्रिइनेछ । 

 परामिय  िेवाको  िागत  अनमुान  त्ार  गर्दाय  खररर्द  त्रन्माविी  अनिुार  तोकेको  नम्िय , िम्बशन्ित  

परामिय  िेवाको  का्यक्ष ेिगत  ितय,  परामियर्दाताको  जनिशक्तको  पाररश्रत्रमक, भ्रमण,  िञ् िा िन  खिय,  
तात्रिम  गोष्ठी  आदर्द  खियिाई  ध््ा न  दर्दइनेछ । 

 अन््  िेवा  तफय को  िवारी  िािन, मेशि नरी  औजार  आदर्द  भाडामा  त्रिन,े  माििामान  ममयत िम्भा र  र  घर  

भाडा  र िेवा  करार  आदर्द को  िागत  अनमुान  त्ार  गर्दाय  खररर्द  न ्माविीमा उलिेशख त  का्यववत्रि  र  

आिार  पूरा  गरी  गररनेछ । 

 िागत  अनमुान  जाँि  तथा  स्वी कत त  गने  अत्रिकारीिे  तोवक एको  आिारबाट  िागत  अनमुान त्ार  

भएको  ितु्रनशित  गररनेछ। 

 अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारीिे  त्ारीको  प्रवि्ा  परुा  भएको  ितु्रनशित  गरी  िागत  अनमुान स्वीकत त  गनेछ 

। 

४. िागत  अनमुान  त्ारी  र  िोको  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िी  अध््क्ष  शजम्मेवारी  खररर्द  इकाइ  अध््क्षको िनुेछ । 

५. िागत  अनमुान  त्रन्न्ि ण  का्यको  अनगुमन  अध््क्ष  प्रिािकी्  अत्रिकत तबा ट  िनुेछ । 

१२.३ खररर्द  ववत्रि  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण 

१. खररर्द  ववत्रि  िम्बन्िी  त्रन ्न्ि णमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 खररर्द  कानून  बमोशजम  तोवकएको  खररर्द  ववत्रि  छनौट  तथा  प्रवक्ा  पूरा  गरेर  माि  खररर्द का्य गररनेछ । 

२. खररर्द  ववत्रि  िम्बन्िी  त्रन्न्ि णमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ । 

 खररर्द  कानूनमा  तोके  बमोशज मको   आव्क  खररर्द  ववत्रि  छनौट  नगने । 

 प्रत्रतस्पिाय  िीत्रमत  िनुे  गरी  खररर्द  का्य  टुिा टुिा  पारी  खररर्द  गररने । 

 आव्क  ब््वस्था  नभए  तापत्रन  खररर्द  प्रकत ्ा  िरुु  गररन े। 

३. खररर्द  ववत्रि िम्बन्िी  त्रन ्न्ि ण  व््वशस्थत  बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 माििामान,  त्रनमाय ण  का्य,  िेवा  खररर्द  तथा  परामिय  िेवा  खररर्द  गने  का्य  िावयजत्रनक  खररर्द ऐन  

त्रन्माविीमा  तोवकए  बमोशजम  खररर्द  मूल्को  आिारमा  बोिपि,  त्रििवन्र्दी  र्दरभाउपि, िोझ्  खररर्द,  

उपभोक्ता  ित्रमत्रत ,  अमानत  िगा्तका  तोवकएको  खररर्द  ववत्रि  छनौट  गरी  खररर्द  का्य  गररनेछ । 

 कानूनद्वारा  कर  निाग्न े वा  कर  छुट  भएको  रकमिम्म  वा  र्दगुयम  क्षेि  भनी  तोकेको  शज लिा को  खररर्द  

का्य  बािेक  स्था्ी  िेखा  नम्बर  र  मूल्  अत्रभवतवि  कर  र्दताय  प्रमाणपि  प्राप् त  गरेका व््शक्त, फमय,  
िंस्थाबाट  खररर्द  गररनेछ । 



  

 माििामान,  त्रनमायण  का्य  र  िेवा  खररर्द  का्य  गर्दाय  प्रत्रतस्पिाय  िीत्रमत  िनुे गरी  टुिा टुिा  पारी  खररर्द 

गररने  छ्न । 

 खररर्दको  िात्रग  आव्क  बजेट  र  त्रनमाय ण  स्थिको  व््वस्था  न भई  खररर्द  िम्बन्िी  काम कारबािी  
िरुु  गररनेछ्न । 

 खररर्द  गर्दाय  नेपािमा  उत्पादर्दत  माििामानिाई  प्राथत्रमकता  दर्दइनेछ । 

 खररर्द  एकाइ  अध््क्ष  र  िेखा  अध््क्षिे  का्ायि्को  खररर्द  प्रकत ्ा  त्रन्मानिुार  भएको वारे  त्रनरन्तर  

िपुररवेक्षण  गररनेछ । 

४. खररर्द  ववत्रि  र  िोको  त्रन ्न्िण  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  खररर्द  इकाइ  प्रमखुको  िनुेछ । 

५. खररर्द  ववत्रि  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण  का्यको  अनगुमन  प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत तबाट  िनुेछ । 

१२.४ बोिपि  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण  का्यववत्रि 

१. बोिपि  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण  का्यववत्रि  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 बोिपि  िम्बन्िी  तोवकएको  प्रवि्ा, िरण  र का्यववत्रि  पािना  गररनेछ । 

 बोिपि  आह्वान  गर्दाय  तोवकए  बमोशजमको  खररर्द  कागजात  तथा  ितय  छनौट  गरी  िूिना आह्वान  

गररनेछ । 

 बोिपि  आह्वानको  िूिना  कानूनिे  तोवकए  बमोशजम  प्रकािन  गररनेछ । 

 बोिपि  खोलने, परीक्षण  गने  का्य  कानूनद्वारा  तोवकए   बमोशज म   गररनेछ । 

 खररर्द  कानून  बमोशजम  बोिपिको  मूल्ा ङ्कन  गराई  वोिपि  स्वी कत त  गररनेछ । 

२. बोिपि  िम्बन्िी  त्रन ्न्ि ण  का्यववत्रि   िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन िक्न े रे्दशखन्छ । 

 बोिपि  िम्बन्िी  िरणबद्ध  प्रवि्ा  तथा  का्यववत्रि  पािना  नगररन े। 

 खलुिा  र  भेर्दभाव  रिीत  वोिपि  प्रवि्ा  नअपनाइन े। 

 स्वी कत त  बोिपि  िम्बन्िी  कागजात  तथा  ितय िरु  छनौट  नगरी  बोिपि  आह्वान  गररने । 

 बोिपिको  िूिना  िावयजत्रनक  निनुे । 

 बोिपिको  िूिना  तोवकएको  का्ायि्को  वेबिाइटमा  नराशख ने । 

 बोिपि  खोलने  र  परीक्षण  गने  का्य  ऐनको  प्राविान  बमोशजम  नगररन े। 

 बोिपिको  मूल्ा ङ्कन  तोक ए  बमोशजम  ित्रमत्रतबाट  निनुे । 

 बोिपि  स्वी कत त्रत  तोवकएको  तिको  अत्रिकारीबाट  नगररन े। 

 बोिपि  स्वी कत त  गर्दाय  का्य  प्रकत ्ा  पूरा  नगररन े। 

३. बोिपि  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण  का्यववत्रि  व््वशस्थत  बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन 

गररनेछ । 

माििामान,  त्रनमायण  का्य  वा  िेवा  आदर्द  वोिपिद्वारा  खररर्द  गर्दाय  त्रनम्न  का्य  गररनेछ 

 तोवकए  बमोशजम  रकम  वा  खररर्द  प्रकत त्रत  अनिुार  बोिपिको  प्रकत ्ा,  िरण  र  पूवय  ्ोग््ता िम्बन्िी  
प्रवि्ािरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 बोिपि  िम्बन्िी  आव्क  कागजात  र  का्यववत्रि  अपनाई  बोिपि  आह्वान  गररनेछ । 

 ्ोग््  बोिपिर्दातािाई  ववना  भेर्दभाव  खररर्द  प्रवि्ामा  ििभागी  िनु े िमान  अविर  प्रर्दान गररनेछ । 



  

 शजम्मेवार  अत्रिकत त  र  खररर्द  एकाई  प्रमखुिे  वोिपि  प्रकत ्ावारे  ितु्रनशित  गरी  वोिपि  का्य अशघ  

वढाइनेछ । 

 खररर्द  िम्झौता  छनौट  गर्दाय  िावयजत्रनक  खररर्द  अनगुमन  का्ायि्बाट  जारी  भएको  नमनुा बोिपि  

िम्बन्िी  कागजातिाई  आिार  त्रि इनेछ । 

 िावयजत्रनक  खररर्द  अनगुमन  का्ाय ि्बाट  नमूना  कागजात  जारी  नभएको  अवस्थामा आफूिाई  

आव्क  परेको  खररर्द  का्यको  िम्झौता  िवितको  कागजात  त्ार  गररनेछ । 

 खररर्द  एकाइ  प्रमखुिे  बोिपि  आह्वान  गनुय  अगाव्  उप्कु्त  बोिपि  िम्बन्िी  कागजात छनौट  गररएको  
ितु्रनशित  गरी  प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत तबाट  स्वी कत त  गराइनेछ । 

 खररर्द  त्रन्माविीमा   उलिेशख त  कुरािरु  खिुाई  बोिपि  वा  पूवय  ्ोग््ता  त्रनिायरणको  प्रस्ताव आह्वानको  
िूिना  रावि्  स्तरको  र््दत्रनक  पि पत्रिकामा  प्रकािन  गररनेछ । 

 अन्तरायवि्  स्तरको  बोिपिको  िकमा  अन्तरायष ्वट्र्  िञ् िा र  माध््ममा  िमेत  प्रकािन गररनेछ । 

 बोिपिको  िूिना  स्थानी्  तिको  वेबिाइटमा  राशखनछे । 

 बोिपिको  िूिना  िावयजत्रनक  खररर्द  अनगुमन  का्ाय ि्को  वेबिाईटमा  राख्न  िवकनेछ । 

 खररर्द  एकाइ  प्रमखुिे  उक्त  बमोशजम  िञ् िार  माध््मबाट  िूिना  प्रकाशित  गराउनेछ । 

 शजम्मेवार  अत्रिकत त  र  खररर्द  एकाइ  प्रमखुिे  त्रन्माविीको  व््वस्था  पूरा  भएको  ितु्रनशित भए  पत्रछ  

वोिपि  का्य  अशघ  वढाउनेछ । वोिपि  खोलर्दा  र  परीक्षण  गर्दाय  त्रनम्न  का्य  गररनेछ 

 बोिपि  पेि  गने  अशन्तम  त्रमत्रत  र  िम्  िमाप्त  भएको  िगत््त  िोिी  दर्दन  बोिपि  िम्बन्िी कागजातमा  
उलिेशखत  िम्  र  स्थानमा  तोवकए  बमोशजम  प्रवि्ािरु  अपनाई  बोिपििरु खोत्रिनेछ । 

 खोत्रिएको  बोिपि  िम्बन्िी  कागजातमा  जमानत  रकम  (ववड बण्ड)  र  आव्क कागजात पेि  भएको  
्वकन  गरी  मिुलुका  त्ार  गररनेछ । 

 उपिब्ि  भएिम्म  बोिपिर्दाता,  त्रनजका  प्रत्रतत्रनत्रि  वा  नशजकको  का्ायि्को  प्रत्रतत्रनत्रिको ििभात्रगता  
गराइनेछ । बोिपि  स्वी कत त्रतमा  त्रन म्न  का्यववत्रि  अपनाइनेछ 

 खररर्द  कानून  बमोशजम  ग्राह्य  वा  ्ोग््  बोिपििरु  मूल्ा ङ्कन   प्रवि्ामा  िमावेि  गरी बोिपि  मूल्ा 
ङ्कन  ित्रमत्रतबाट  मूल्ा ङ्कन  गराइनेछ । 

 बोिपिको  मूल्ाङ्कन  गर्दाय  िोको   आिार  र  तररका   िमेत  खलुने  गरी  ित्रमत्रतबाट  प्रत्रतवेर्दन  प्राप् त  

गररनेछ । 

 ित्रमत्रतको  त्रिफाररिमा  न््ूनतम  मूल्ा वङ्कत  िारभतू रुपमा  प्रभाव ग्रािी  बोिपि  अत्रिकार प्राप् त  

अत्रिकारीबाट  खररर्द  कानून  बमोशजम  स्वीकत त  गररनेछ । 

 बोिपि  छनौट  भएको  बोिपिर्दातािाई  बोिपि  स्वीकत त  गने  आि्पि  दर्दइनेछ । 

 तोवकएको  िम्त्रभि्  बोिपि  मूल्ा ङ्कन  प्रवि्ा  िम्पन्न  गररनेछ । 

 खररर्द  िाखा  प्रमखुिे  खररर्द  प्रकत ्ा  पूरा  भएको  ितु्रनशित  गरी  स्वी कत त  गराउनेछ । 

४. बोिपि  का्यववत्रि  र  िोको  त्रन्न्िण  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  खररर्द  इकाइ  प्रमखुको िनुेछ । 

५. बोिपि  का्यववत्रि  र  िोको  त्रन्न्िण  का्यको अनगुमन  प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत तबाट िनुेछ । 

१२.५ खररर्द  का्यमा  िूिना  प्रववत्रिको  प्र्ोग 



  

१. खररर्द  का्यमा  िूिना  प्रववत्रिको  प्र्ोग  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 खररर्द  िम्बन्िी  तथ््ाङ्क  तथा  िूिनािरु  एवम ् कागजात  कम्प््ूटर  प्रणािीमा  अध््ावत्रिक गरी  
राशख नेछ । 

 कानूनद्वारा  तोवकए  बमोशजम  ववद्यतुी्  िञ् िारको  माध््मबाट  खररर्द  कारवािी  गररनेछ । 

 खररर्द  िम्झौता  गर्दाय  तोवकए  बमोशजमको  आव्क  प्रवि्ा  पूरा  गररनेछ । 

२. खररर्द का्यमा  िूिना  प्रववत्रिको  प्र्ोग  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने 
 रे्दशख न्छ । 

 खररर्द  िम्बन्िी  तथ््ाङ्क,  िूिना  एवम ् कागजात  तोवकएको  कम्प््ूटर  प्रणािीमा  नराशखन े  र 
अध््ावत्रिक  नगररने 

 तोवकए  बमोशजम वव द्यतुी्  िञ् िा रको  माध््मबाट  खररर्द  िम्बन्िी  कारवािी   नगररने । 

 खररर्द  िम्झौता  गने  का्य  तोकए  बमोशजम  नगररने । 

 का्य  िम्पार्दन  जमानत  नत्रिन े। 

 तोवकएको  अवस्थामा  जमानत  जफत  नगररन े। 

३. खररर्द  का्यमा  िूिना  प्रववत्रिको  प्र्ोग  व््वशस्थत  बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु अविम्वन गररनेछ । 

 खररर्द  एकाइ  अध््क्षिे  खररर्द  िम्बन्िी  कागजात,  तथ््ा ङ्क,  िूिना  (खररर्द  ्ोजना  त्ारी, खररर्द  
आव्कताको  त्रनिायरण,  आपूत्रतयकतायको  मौजरु्दा  िूिी,  िागत  अनमुान  तथा खररर्द कागजात 
त्ार  गने,  खररर्द  प््ाकेज  त्रनिायरण  गने,  स्पेशिफकेिन  तोक्न े आदर्द ) त्ार  गनय तोवकएको  
िफ्टवे्र  वा  कम्प््ू टर  प्रणािी  उप्ोग  गने  र  िरुशक्षत  तथा  अध््ावत्रिक  रुपमा राख्न े 
प्रवन्ि  गररनेछ । 

 ववद्यतुी्  माध््मबाट  खररर्द  कारवािी  गर्दाय  िावयजत्रनक  खररर्द  अनगुमन  का्ायि्को आत्रिकाररक  
ववद्यतुी्  खररर्द  प्रणािीमा  आवद्ध  भई  िो पोटयिमा  र्दताय भई  खररर्द  कारोबार िञ् िा िन  

गररनेछ । 

 िावयजत्रनक  खररर्द  ऐन  त्रन्माविी  बमोशजम  तोवकएको  रकमभन्र्दा  वढीको  त्रनमायण  का्य  वा 
माििामान  तथा  परामिय  िेवा  खररर्द गर्दाय  अत्रनवा्य  रुपमा  ववद्यतुी्  खररर्द  प्रणािीबाट गररनेछ 

।खररर्द  िम्झौ ता  गर्दाय  त्रनम्न  त्रन्न्ि ण  प्रवि्ा  अपनाइनेछ 

 फुटकर  खररर्द  बािेकको  खररर्द  िम्वन्िमा  खररर्द  ऐन  त्रन्मको  अत्रिनमा  रिी  खररर्द  िम्झौता 
गररनेछ । 

 खररर्द  िम्झौता  गर्दाय  खररर्द  कागजातमा  उलिेशखत  ितयिरु  िमावेि  गररनेछ । 

 खररर्द िम्झौता  गनुय  अशघ  खररर्द  ऐन बमोशजम तोवकएको  ढाँिाको  का्यिम्पार्दन  जमानत त्रिइनेछ 

। िम्झौता  गनेिे  िम्झौता  बमोशजम  काम  िरुु  नगरेमा,  बीि्मा  छोडेमा  वा  िम्झौता बमोशजम  
कामको  प्रगत्रत  नगरेमा  खररर्द  कानून  बमोशजम  कारवािी गरी  िम्झौता  अन्त््  गरी प्राप् त  का्य 
िम्पार्दन  जमानत  जफत  गररनेछ । 

 िम्झौताको  ितयमा  ब््वस्था  भए  बमोशजम  माि  पररिािन  पेकी  (मोवव  िाईजेिन  एडभान्ि) 
बैंक  जमानत  अत्रग्रम  रुपमा   त्रिई  माि  दर्दइनेछ । 



  

 ब्क जमानतको  म््ार्द  त्रन्न्िण खाता  राखी  त्रन्त्रमत  त्रनगरानी  गरी  म््ार्द  िमाप्त  निुँर््द  
नववकरण गराइनेछ । 

४. खररर्द  का्यमा  िूिना प्रववत्रिको  प्र्ोग  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  खररर्द  इकाइ  प्रमखु  र िूिना  

प्रववत्रि  अत्रिकत तको  िनुेछ । 

५. खररर्द  का्यमा  िूिना  प्रववत्रिको  प्र्ोग  का्यको  अनगुमन  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तबाट िनुेछ । 

१२.६  त्रििबन्र्दी  र्दर भाउपि  र  िोझ्  खररर्द 

१. त्रििबन्र्दी  र्दर भाउपि  र  िोझ्  खररर्द  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन गररनेछ । 

 त्रििबन्र्दी  र्दरभाउ पिबाट  खररर्द  गर्दाय  खररर्द  कानूनमा  तोवकएको  प्रकत ्ा  पूरा  गररनेछ । 

 िोझ्  खररर्द  िम्बन्िी  का्य तोवकए  बमोशजमको  अवस्थामा  माि  गररनेछ । 

२. त्रििबन्र्दी  र्दर भाउपि  र  िोझ्  खररर्द िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशखन्छ । 

 खररर्द  कानूनको  र्दरभाउपि  िम्बन्िी  का्यववत्रि  पािना  नगररन े। 

 र्दरभाउ पिको  िूिना  तोवकए  बमोशजम  िावयजत्रनक  निनु े

 िोझ्  खररर्द  गर्दाय  खररर्द  ऐन  त्रन्माविीको  आव्क  प्रवि्ा  पािना  नगररने । 

३. त्रििबन्र्दी  र्दर  भाउपि  र  िोझ्  खररर्द व््वशस्थत  बनाउन  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन गररनेछ । 

त्रि िबन्र्दी  र्दर भाउपिबाट  खररर्द  गर्दाय  त्रन म्न  त्रन्न्ि ण  प्रवि्ा  अपनाइनेछ 

 खररर्द  ऐन  त्रन्माविीमा  तोवकए  बमोशजम  २०  िाख  रुपैं्ाको  रकमगत  िीमात्रभि  रिी  माि 
माििामान,  त्रनमायण  का्य  वा  अन््  िेवा  त्रििबन्र्दी  र्दरभाउपिद्वारा  खररर्द  गररनेछ । 

 त्रििबन्र्दी  र्दरभाउपि  माग  गनुय  अशघ  खररर्द  गने  माििामान,  त्रनमायण  का्य  वा िेवाको 
स्पेत्रिवफकेिन,  गणुस्तर , पररमाण,  आपूत्रतयका  ितयिरु  र  िम्  तथा  आव्क  कुरािरु खिुाई  
र्दरभाउपि  फाराम  त्ार  गररनेछ । 

 त्रििबन्र्दी  र्दरभाउपिको  आह्वानको  िूिना  रावि् वा  स्थानी् स्तरको  पिपत्रिकामा तोवकएको  
अवत्रि  दर्दई  िूिना  प्रकािन  गररनेछ । 

 त्रनमायण  का्य,  माििामान  वा  परामिय  िेवाको  िोझ्  खररर्द  गने  का्य  िाजयत्रनक  खररर्द  ऐन 
त्रन्माविीमा  उलिेशखत  रकमगत  िीमात्रभि  रिी  तोवकएको  अवस्था  वा  वविेष  पररशस्थत्रतमा 
माि  गररनेछ । 

 िोझ्  खररर्द  गनुयपर्दाय  मौजरु्दा  िूिीमा  रिेका  कम्तीमा  तीनबटा  आपूत्रतयकताय  वा  िेवा प्रर्दा्कबाट  

प्रस्ताव  त्रिएर  माि  खररर्द  गररनेछ । 

 िोझ्  खररर्द  गर्दाय  एक  आत्रथयक  वषयमा  खररर्द  कानूनिे  तोकेको  रकमभन्र्दा  बढी  रकम  िनुे गरी 
एउट्  व््शक्त,  फमय,  कम्पनी  वा  िंस्थाबाट  पटकपटक  खररर्द  गररनेछ्न । 

 िोझ्  खररर्दका  िात्रग  आपूत्रतयकताय  वा  िेवा  प्रर्दा्कको  मौजरु्दा  िूिी  अद्यावत्रिक  गररनेछ । 

४. त्रििबन्र्दी  र्दर  भाउपि  र  िोझ्  खररर्द  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  खररर्द  इकाइ  प्रमखुको िनुेछ । 

५. त्रि िबन्र्दी  र्दर भाउपि  र  िोझ्  खररर्द  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  प्रमखु प्रिािकी् अत्रिकत तबाट  

िनुेछ । 

१२.७ अन््  खररर्द  प्रकत ्ा  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण   का्यववत्रि 



  

१. अन्् खररर्द  प्रकत ्ा  िम्बन्िी  त्रन्न्िण  का्यववत्रि  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन गररनेछ  

 उपभोक्ता  ित्रमत्रत ,  ग्रिरकारी  िंस्था  र  अमानतबाट  खररर्द  का्य  गराउँर्दा  कानूनमा तोवकएको 
अवस्थामा  माि  गराउन ु पने । 

२. अन््  खररर्द  प्रकत ्ा  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण  का्यववत्रि  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन िक्ने रे्दशख न्छ 

। 

 खररर्द  कानून  ववपररत  उपभोक्ता  ित्रमत्रत वा  िाभग्रािी  िमरु्दा्बाट  का्य  गराउने । 

 उपभोक्ता  ित्रमत्रतिे  ठेकेर्दारबाट  काम  गराउने । 

 ित्रमत्रतमा  ग्र  उपभोक्ता  िंिग्न  िनुे । 

३. अन््  खररर्द  प्रकत ्ा  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण  का्यववत्रि  व््वशस्थत  बनाउन  रे्दिा्का उपा्िरु अविम्वन  
गररनेछ । 

्ि  खररर्दमा  त्रनम्न  त्रन्न्ि ण  प्रवि्ा  अपनाउनेः 
 उपभोक्ता  ित्रमत्रत  वा  िाभग्रािी  िमरु्दा्बाट  त्रनमायण  का्य  गराउँर्दा  काममा  त्रमतव््व्ता, 

गणुस्तरी्ता  वा  दर्दगोपना  अत्रभबतवद्ध  िनु े वा  परर्ोजनािे  रोजगारीको  ितजना  गने  र िाभग्रािी 
िमरु्दा्िाई  ििभागी  गराउन े वा  िामान््  प्रकत त्रतको  िाना  र ममयत  िम्भारको  काम  माि 
खररर्द  ऐन  त्रन्माविी  बमोशजम  तोवकएको  रकम त्रभि  रिी  गराइनेछ । 

 उपभोक्ता  ित्रमत्रतिे  पािना  गने  आिार िंविताको  त्रनमाय ण  र  िोको  पािनामा  कडाइ गररनेछ । 

 िम्पर्दन  गरेको  कामको अनगुमन  र  मूल्ाङ्कन  प्रभावकारी  बनाइनेछ । 

 का्यरत जनिशक्तबाट गनय निवकन ेजनिेतना िम्बन्िी  अत्रभमखुीकरण,  तात्रिम,  िवत्रिकरण, मूि 

प्रवािीकरण  जस्ता  का्य  स्पि कारण र  औशित््  खिुाई  ग्रिरकारी  िंस्थाबाट गराइनेछ । 

 िामान््  प्रकत त्रतको  ममयत  िम्भा र  िानात्रतना  त्रन्त्रमत  का्य  वा  िरिफाई  जस्ता   का्य 
अमानतबाट गनय  एकति  मात्रथको  अत्रिकारीको  पूवय  स्वीकत त्रत  त्रिइनेछ । 

 उपरोक्त  काम  गराउने  िम्बन्िी  खररर्द  कानूनको  प्राविान  पािना  गररनेछ । 

४. अन््  खररर्द  प्रकत ्ा  त्रन्न्िण  का्यववत्रि  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  खररर्द  इकाइ  प्रमखुको िनुेछ । 

५. अन््  खररर्द  प्रकत ्ा  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण  का्यववत्रि  का्यको  अनगुमन  प्रमखु  प्रिािकी् अत्रिकत तबाट  

िनुेछ । 

१२.८ खररर्द  का्यको  परीक्षण  तथा  भकु्तानी  त्रिफाररि  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण 

१. खररर्द  का्यको  परीक्षण  तथा  भकु्तानी  त्रिफाररि  िम्बन्िी  त्रन्न्िण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का नीत्रत  
अविम्वन  गररनेछ । 

 त्रनमाय ण  का्य  र  माििामान  तोवकए  बमोशजम  जाँि  गरेर  माि  स्वी कार  गनुय  पने । 

 त्रबि ववजकको  भकु्ता नी  खररर्द  ऐन,  त्रन्माविी  र िम्झौतामा  तोवकएको  का्यववत्रि  पूरा भएपत्रछ  
माि  दर्द नपुने । 

२. खररर्द  का्यको  परीक्षण  तथा भकु्तानी  त्रिफाररि  िम्बन्िी  त्रन्न्िण रे्दिा्का  जोशखमिरु रिन  िक्न े
रे्दशखन्छ । 

 त्रनमायण  का्य  र  माििामानको  जाँि  प्रवि्ा  पूरा  नगरी  स्वीकार  गररन े



  

 खररर्द  िम्बन्िी  आव्क  कागजात  तथा  प्रवि्ािरु  पूरा  नगररन े। 

 प्रकत ्ा  परुा  नभएता पत्रन  भकु्तानीको  त्रिफाररि  दर्दइने । 

३. खररर्द  का्यको  परीक्षण  तथा  भकु्तानी  त्रिफाररि  िम्बन्िी  त्रन्न्िण  व््वशस्थत  बनाउन रे्दिा्का  
उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 आपूत्रतय गररएका  माििामान  िम्झौतामा  उलिेशखत  स्पेत्रिवफकेिन  र  गणुस्तर  बमोशजमको 
भएनभएको  अत्रनवा्य  रुपमा  त्रनरीक्षण  वा परीक्षण  गने  गराइनेछ । 

 िम्पन्न  त्रनमायण  का्य,  आपूत्रतय  भएको  माििामान  वा  प्रर्दान  गररएको  िेवा  स्वीकार  गर्दाय खररर्द  

त्रन्माविी  बमोशज मका  कुरा  िमावेि  गरी  का्य  स्वीकार प्रत्रतवेर्दन  त्ार  गने गराइनेछ । 
खररर्द का्यको  भकु्ता नी  गर्दाय  त्रनम्न  त्रन्न्ि ण  प्रवि्ा  अपनाइनेछ 

 खररर्द  िम्बन्िी  त्रबि/ववजकको  भकु्तानी  दरं्दर्दा  खररर्द  िम्झौताको  अिीनमा  का्य  वा  िम्झौता र  
करारका  ितय  पूरा  भएको  ्वकन  गरी  माि  त्रिफाररि  गररनेछ । 

 रत्रनङ  त्रबि वा  अन््  कुन्  वविको  भकु्तानी  गर्दाय  िम्बशन्ितबाट  खररर्द िम्झौता  बमोशजम 
आव्क  कागजात  पेि  गनय  िगाइनेछ । 

 पेि  भएको  त्रबि  त्रबजक  र  कागजात  िम्बशन्ित  अत्रिकारीिे  तोवकएको  अवत्रि त्रभि  न् 
भकु्तानीको  िात्रग  त्रिफाररि  गररनेछ । 

 शजम्मेवार  अत्रिकारीिे  प्रकत ्ा  पूरा  भएको  ितु्रनशित  गरी  भकु्तानी  स्वीकत त  गने  िम्बशन्ित िाखािे  

आव्क  प्रवि्ा  पूरा भएको  ितु्रनशित  गररनेछ । 

४. खररर्द  का्यको   परीक्षण  तथा  भकु्तानी  त्रिफाररि  िम्बन्िी  त्रन्न्िण  प्रमखु   शजम्मेवारी  खररर्द 

इकाइ  प्रमखुको  िनुेछ । 

५ खररर्द  का्यको  परीक्षण  तथा  भकु्तानी  त्रिफाररि  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण  का्यको  अनगुमन प्रमखु  प्रिािकी्  

अत्रिकत त  र  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१३. प्रत्रतवद्ध  खिय  तथा  भकु्ता नी  दर्दन  बाँकी  वििावको  त्रन्न्ि ण 

१. प्रत्रतवद्ध  खिय  तथा  भकु्तानी  दर्दन  बाँकी  वििावको  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन 
गररनेछ । 

 ववत्ती ्  स्रोतको  बवियगमन  िनु े प्रत्रतवद्ध  खिय  र्दाव् त्वको  पवििान  गररनेछ । 

 आन्तररक  तथा  व्रे्दशिक  ऋण  र्दाव्त्वको  पवििान  गररनेछ । 

 कानूनी  व््वस्था  वा  त्रनणय्   बेगर  आत्रथयक  र्दाव्त्व  ितजना  गने  र  बजेटभन्र्दा  बढी खिय  िनुे  गरी  
र्दाव्त्व श्रतज ना  गने  का्य  गररन े छ्न । 

 आगामी  वषयको  बजेट  त्ार  गर्दाय  ितजना  भएका  प्रत्रतवद्ध  र्दाव्त्व  तथा  भकु्तानी  दर्दन बाँकी  

वििाविाई िमावेि  गररनेछ । 

 प्रत्रतवद्ध  खिय  तथा  भकु्तानी  बाँकी  रकम  वावषयक  का्यिममा  िमावेि  भएको  आिारमा माि  

भकु्तानी दर्द इनेछ । 

२. प्रत्रतवद्ध  खिय  तथा  भकु्ता नी  दर्दन  बाँकी  वििावको  त्रन्न्ि ण  िंर्दभयमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन 
िक्ने  रे्दशख न्छ । 



  

 ववत्ती्  स्रोतको  बवियगमन  िनुेप्रत्रत  वद्ध  खिय  र्दाव्त्वको  पवििान  नगररन े। 

 ऋण  र्दाव्त्वको  पवििान  उप्कु्त  वकत्रिमिे  नगररन े

 ऋणको  िाँवा  व््ाज  भकु्ता नीको  िेखा  नराशख ने 
 प्रत्रत वद्ध  खिय  र्दाव्त्वको  िेखा  नराशख ने । 

 प्रत्रतवद्ध  खिय  र्दाव्त्वको  िेखा  तोवकए  बमोशजमको  ढाँिामा  नराशखन े

 कानूनी  व््वस्था  वा  त्रनणय्   बेगर  आत्रथयक  र्दाव्त्व  पने  ववष्मा  त्रनणय्   त्रि न े। 

 बजेटको  िीमा भन्र्दा  बढी  खिय गरी  अको  वषयिाई  र्दाव्त्व  श्रतज ना  गने । 

 प्रत्रतवद्ध  खिय  तथा  भकु्तानी  बाँकी  रकम  वावषय क  बजेट  त्ार  गर्दाय  िमावेि  नगररने । 

 वावषयक  बजेट  तथा  का्यिममा  िमावेि  नभएको  प्रत्रतवद्ध  खिय  तथा  ववगतको  का्यिम  खिय  
भकु्ता नी दर्द ने । 

३. प्रत्रतवद्ध  खिय  तथा  भकु्तानी  दर्दन  बाँकी  वििावको  त्रन्न्िण  व््वशस्थत  बनाउन  रे्दिा्का उपा्िरु 
अविम्वन  गररनेछ । आत्रथयक  कारोवार  िञ् िािन  िम्वन्िमा  तोवकएको  रकमभन्र्दा  मात्रथका  त्रनम्न  

बमोशजमको  खियिरु प्रत्रतवद्ध  खिय  र्दाव्त्वको  रुपमा  िमावेि  गररनेछ । 

 माििामान  वा  िेवा  प्राप् त  भई  िकेको  वा  िम्झौता  र  करार  अनरुुप  भकु्तानी  दर्दन  पने  रकम, 

 खररर्द  िम्झौता  र  करार  गरे  वापत  प्राप् त  िनुे  माििामान,  त्रनमायण  का्य  तथा  िेवा वापत  

त्रिजयना  भएको र्दाव्त्व  वा  प्रत्रतवद्ध  रकम, 

 कुन्  िम्झौता  बापत  प्रत््ेक  वषय  बझुाउन ु पने  िलुक,  र्दस्तरु  वापतको  रकम, 

 खररर्द  िम्झौता  वा  का्ायरे्दि  बमोशजम  त्रतनुय पने  गरी  ितजना  भएको  परुस्कार,  क्षत्रतपूत्रतय  जस्ता  
रकम । 

आन्तररक  तथा  ब्रे्दशिक  ऋण  िम्बन्िी  िम्झौतािरुको  अध््ावत्रिक  रुपमा  अत्रभिेख  राशखनेछ । 

 आन्तररक  तथा  ब्रे्दशिक  ऋण  िम्झौतामा  उलिेशखत  भकु्तानी  तात्रिका  बमोशजम  त्रतनुयपने  िाँवा 
व््ाज  तथा  अन््  खिय  िगा्तको  र्दाव्त्व  रकमिरुको  पवििान  गरी  वििावको  तोवकए  

बमोशजम िेखा  राशखनेछ । 

 प्रत्रतवद्ध  खिय  र्दाव्त्वको  िेखा  अत्रनवा्य  रुपमा  राशखनेछ । 

 प्रत्रतवद्ध  खिय र्दाव्त्वको  िेखा  तोवकए  बमोशज मको  ढाँिामा  राख्न े ब््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 िेखा  अध््ावत्रिक  रुपमा  राखी  िोको  आिारमा  ववत्ती् वववरण त्ार गरी प्रमखु प्रिािकी् 
अत्रिकत तबाट  प्रमाशणत  गराई  राख्न े ब््वस्था  गररनेछ । 

 तोवकए  बमोशज मको  प्रत्रतवेर्दन  िम्बशन्ित  त्रनका्िाई  उपिव्ि  गराइनेछ । 

 पर्दात्रिकारी  र  कमयिारीिरुिाई  कानून  त्रन्मद्वारा  तोवकएको  िवुविा  माि  प्रर्दान  गने । 

कानूनद्वारा तोवकएको भन्र्दा  बढी  िनु े गरी  थप  िवुविा  दर्दन े  वा  िाववकको  िवुविा वतवद्ध  िनु े 

गरी  थप  आत्रथयक र्दाव्त्व  ब््िोर्दाय  अत्रनवा्य  रुपमा  आव्क  कानून  िंिोिन  वा  कानून  

बमोशजम  त्रनणय्   गराइनेछ । 

 शजम्मेवार अत्रिकारीिे  िािू  आत्रथयक  वषयको  स्वीकत त  बजेट,  का्यिमको  आिारमा  माि खिय  गने 
र  बजेटिे  नखाम्ने  गरी  बढी  खिय  िनुेगरी  आगामी  वषयको  िात्रग र्दाव्त्व श्रतजना  गररनेछ्न । 



  

 वविेष  कारण  एवम ्  पररशस्थत्रत  वि  बजेट भन्र्दा  बढी  खिय  भएमा  ्स्तो  कारण  खोिी त्रनणय्  

गराई खियको  त्रबि  भपायई  बमोशजमको  रकम  खिुाई  भकु्तानी  दर्द न  बाँकीको खाता  तथा  
कच्िावारी  िवित प्रमाशणत  गरी  राशखनेछ । आगामी  आ.ब.को  बजेट तथा का्यिम  त्ार  पार्दाय  
त्रनम्नानिुारको  प्रत्रतवद्ध  र्दाव्त्व  र  भकु्तानी दर्दन  बाँकी  रकमिरु िमावेि  गररनेछ 

 त्रनमायण  ठेक्का  िम्झौता  अनिुार  भकु्तानी  दर्दनपुने  गरी  र्दाव्त्व  ितजना  भएका  पेकी,  मूल्वतवद्ध 
रकमिरु, 

 स्थानी्  तििे  दर्द नपुने  क्षत्रत पूत्रतय ,  मआुब्जा िरु, 

 आन्तररक  तथा  वाह्य  ऋणको  िाँवा  ब््ाज  वापत  त्रतनुयपने  रकमिरु, 

 प्रिाित्रनक  तथा  कमयिारी  खिय  वापत  भकु्तानी  र्दाव्त्व  बाँकी  रिेको  रकमिरु,  का्ायि्िे  

अन्् त्रनका्िाई  त्रतनय  बाँकी  रिेको  रकमिरु, 

 कर  तथा  ग्र कर,  भन्िा र,  िलुक  वापत  त्रतर न ुपने  रकमिरु  आदर्द । 

 िािू  वषयमा  िनय  आएको  प्रत्रतवद्ध  खिय  र्दाव्त्व  तथा  ववगत  वषयको  भकु्तानी  बाँकी  रकमिरू  

रे्दिा् बमोशज म  माि  भकु्ता नी  दर्दनेः 
 िािू  स्वी कत त  वावषयक  बजेट  तथा  का्यिममा  िमावेि  भएको  ववगतको  का्यिम  खियिरु, 

 प्रमाशणत  र्दाव्त्व  वििाव  वा  भकु्तानी  दर्दन  बाँकीको  खाता  तथा  कच्िावारी  म.िे.प.फा.नं. २११  
मा िमावेि  भएको  रकमिरु, 

 ववगतको  प्रत्रतवद्ध  र्दाव्त्व  रकम  वापत  त्रतनुयपने  थप  र्दस्तरु  तथा  व््ाज को  वििाव  गरी भकु्तानी  
गररनेछ । 

१. प्रत्रतवद्ध  खिय  तथा  भकु्तानी  दर्दन  बाँकी  वििावको  त्रन्न्िण  िम्बन्िमा  प्रमखु  शजम्मेवारी  प्रमखु 
प्रिािकी्  अत्रिकत त  र  आत्रथयक  प्रिािन  प्रमखुको  िनेछ । 

२. प्रत्रतवद्ध  खिय  तथा  भकु्तानी  दर्दन  बाँकी  वििावको  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन का्यपात्रि 

का  र  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१४. आकशस्मक  का्य  तथा  ववपद्  व््वस्था पन  का्यमा  खिय  त्रन्न्ि ण 

१४.१ आकशस्मक  का्य  तथा  ववपद्  व््वस्था पन  का्यमा  खिय  त्रन्न्ि ण 

१. आकशस्मक  का्य  तथा  ववपद्  व््वस्थापन  का्यमा  खिय  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत 
अविम्वन  गररनेछ । 

 आपतकािीन  का्य  तथा  ववपर्दको  ब््वस्थापन  गनय  आव्क  िंगठनात्मक  िंरिना तथा कोषको  
व््वस्था  गररनेछ । 

 आपतकािीन  का्य  तथा  ववपर्द  ब््वस्थापन  िम्वन्िी  का्य  गर्दाय  िङ्घी्  तथा  प्ररे्दिका िम्वद्ध  

त्रनका्िँग  आव्क  िमन्व्  का्म  गररन्छ । 

 आपतकािीन  का्य  िञ् िािन  केन्रिे  ववपर्द  ब््वस्थापनको  का्य  िञ् िा िन  गनेछ । 

 ववपद्  ब््वस्थापन  कोषको  खाता  िञ् िा िन  पारर्दिी  रुपमा  गररनेछ । 

 आपतकािीन  ्ोजना  र  िेवा  ििुारु  ्ोजना  त्ार  गरी िागू  गररनेछ । 



  

२. आकशस्मक का्य  तथा  ववपद्  व््वस्थापन  का्यमा  खिय  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का जोशख मिरु  

रिन  िक्ने रे्दशख न्छ । 

 आपतकािीन  का्य  तथा  ववपर्दको  ब््वस्थापन  गनय  िंगठनात्मक  िंरिनाको  ब््वस्था नगररने । 

 आव्क  कोषको  व््वस्था  तथा  का्यववत्रििरु  त्ार  नगररन े। 

 आव्क  िमन्व्  का्म  नगररन े। 

 तोवकएको  कानून  र  का्यववत्रिको  पािना  नगररने । 

 कोषको  आपतकािीन  का्यिञ् िा िन  केन्रिे  तोवकएको  का्यववत्रिको  पािना  नगने । 

 आम्र्दानी  खिय  रे्दशख न े गरी  अध््ावत्रिक  रुपमा  अत्रभिेख  र  वििाव  नराशख न े। 

 खाता  िञ् िािन  गर्दाय  पारर्दशियता  का्म  नगररने । 

 आपतकािीन  ्ोजना  र  िेवा  ििुारु  ्ोजना  त्ार  नगररन े। 

३. आकशस्मक का्य  तथा  ववपद्  व््वस्थापन  का्यमा  खिय  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का उपा्िरु  

अविम्वन  गररनेछ ।आपतकािीन  का्य  तथा  ववपर्दको  ब््वस्थापन  गनय  त्रनम्ना  निुारको  ब््व स्था  

गनेः 
 स्थानी्  ववपर्द  व््वस्थापन  ित्रमत्रत,  वडास्तरी्  ववपद्  व््वस्थापन  ित्रमत्रत  र  आपतकािीन केन्र 

जस्ता  आव्क  िंरिनाको  ववकाि  तथा  ववपद्  व््वस्थापन  िाखा  वा  एकाइ  गठन गरी  
आव्क  कमय िारीको  प्रवन्ि  गररनेछ । 

 आव्क  स्रोतिािनको  उपिव्िता  ितु्रनशित  गनय प्रित्रित  कानून  बमोशजमको  आकशस्मक  कोष 
तथा  ववपर्द  व््वस्थापन  कोषको  व््वस्था  गररनेछ । 

 कोष  रकमिाई  व््वशस्थत  रुपमा  पररिािन  गनय  आव्क  ऐन,  त्रन्म  र  का्यववत्रििरु  त्ार 
गरी िागू  गररनेछ । 

 िङ्घी्  तथा  प्ररे्दिका  िम्वद्ध  त्रनका्िरुिँग  आव्क  िम्पकय   तथा  िमन्व्  का्म गररनेछ । 

 कोष  िञ् िािन  गने  त्रनरे्दशिका  तथा  का्यववत्रििरु  त्ार  गर्दाय  िङ्घी्  तथा  प्ररे्दि िरकारको 
मागयर्दियन  अनरुुप  िनुे  गरी  गररनेछ । 

 िङ्घी्  तथा  प्ररे्दि  िरकारको  िम्वद्ध  त्रनका्िरुिँग  िमन्व्  तथा  िम्पकय   का्म  राखी  ववपद् 
व््वस्थापन  िम्बन्िी  का्यिम  तरजमु ् र  िञ् िा िन  गररनेछ। 

 ववपद्  ब््वस्थापन  िम्वन्िी  का्यको  िूिना  तथा  तथ््ा ङ्क  आर्दान  प्रर्दान  गररनेछ । 

ववपर्द  व््व स्था पन  कोष  िञ् िा िन  िम्वन्िमा  त्रनम्नानिुार  गररनेछ 

 ववपर्द  व््वस्थापन  कोषमा  िम्बशन्ित  ऐन  तथा  का्यववत्रि  अनिुार  वजेट माफय त  स्वीकत त रकम,  
अन््  स्थानी्  तिबाट  प्राप् त  रकम,  कोषमा  जम्मा  िनु े  गरी  िङ्घी्  तथा प्ररे्दि िरकारबाट  

प्राप् त  रकम,  व््शक्त  वा  िंस्था  आदर्द  बाट  प्राप् त  रकम  जम्मा  गररनेछ । 

 कोषमा  जम्मा  िनु े गरी  प्राप् त  वस्तगुत  ििा्ता  तथा  िामग्रीिरुको  िम्वन्िमा  कोष िञ् िािन 
का्यववत्रि  अनिुार  प्रित्रित  मूल्मा  आम्र्दानी  जनाइनेछ । 

 कोषमा  जम्मा  भएको  रकम  तथा  िामग्रीिरु  ववपद्  पूवय  त्ारी,  प्रत्रतका्य  तथा  पूनयिाभ  र 
पनुस्थाय पना  का्यमा  पररिािन  गररनेछ । 



  

 कोषमा  जम्मा  भएको  रकम  तथा  िामग्रीिरुको  आम्र्दानी  खिय  रे्दशखन े गरी  अध््ावत्रिक रुपमा  
अत्रभिेख  र  वििाव  राशखनेछ । 

ववपर्द  व््व स्थापनको  का्य  गर्दाय  िम्बशन्ित  ऐन  तथा  का्यववत्रिद्वारा  तोवकएको  त्रनम्न 

का्यिरु  गररनेछ 

 ववपद्  व््वस्थापन  ित्रमत्रतको  त्रनरे्दिन  तथा  िमन्व्मा  का्य गररनेछ  

  प्रभाववत  क्षेिको  ववपद्  िम्बन्िी  िूिना  िङ्किन  गररनेछ । 

 ववपद्  व््वस्थापन  ित्रमत्रतको  िमन्व्मा  स्थानी्  तिमा  का्यरत  िरकारी  तथा ग्रिरकारी 
त्रनका्,  नागररक  िमाज  र  नीशज  क्षेििँग  ववपद्  प्रत्रतका्य  तथा  िीघ्र  पनुिायभका  का्यिाई 
प्रभावकारी  बनाउन  िमन्व्  र  ििका्य  गररनेछ । 

 ववपद्प्रत्रतका्य  तथा  पनुिायभका  का्यिाई  पारर्दिी ,  शजम्मेवार्कु्त  र  प्रभावकारी  बनाउन 
तोवकएको  िूिना  व््वस्थापन  िम्बन्िी  का्य  गररनेछ । 

 केन्रिे  प्र्ोग  गने अत्रभिेख  र्दताय  वकताब,  िगबकु,  िूिना  वववरण  फाराम,  प्रत्रतवेर्दनको नमूना  
आदर्द  रावि्  आपतकािीन  का्य  िञ् िा िन  केन्र  ववपद्  व््वस्थापन कोषको  खाता िञ् िा िन  

त्रनम्ना निुार  गररनेछ 

 कोषको  ब्क  खाता  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  वा  त्रनजिे  तोकेको  अत्रिकत त  र  िेखा प्रमखु  वा  

त्रनजिे  तोकेको  कमयिारीको  िं्कु्त  र्दस्तखतबाट  गररनेछ । 

 वस्तगुत  ििा्ता  िामग्रीको  त्रनकािा  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  वा  ववपद्  व््वस्थापन िाखा  
प्रमखु र  शजन्िी िाखा  प्रमखुबाट  गराइनेछ । 

 िामग्रीको  व््वशस्थत  अत्रभिेख  राखी  त्रनकािा  गने  वस्तकुो  मूल्मा  खिय  जनाई  अत्रभिेख राशख 

नेछ । 

 तोकेको  रकमभन्र्दा  वढी  रकमको  भकु्ता नी  दर्द न ु पर्दाय  बैंक  माफय त  गररनेछ । 

 कोषिाई  विज  निनुे  व््वस्था  त्रमिाई  आवती कोषको  रुपमा  िञ् िा िन  गररनेछ । तोवकएको  

रकम भन्र्दाकम  मौज्र्दात  भएमा  िम्पूत्रतय  गरै्द  गइनेछ ।ववपद्  व््वस्थापन  कोषको  िञ् िा िन  

त्रनम्ना निुार  गररनेछ 

 कोषको  रकम  प्रित्रि त  कानूनको  अत्रिनमा  रिी  खिय  गररनेछ । 

 कोषमा  जम्मा  भएको  रकम  का्ायि्को  त्रन्त्रमत  प्रिाित्रनक  खिय  व््िोनय,  पर्दात्रिकारी तथा  
कमयिारी  तिव  भत्ता  तथा  भ्रमण  खिय,  िन्र्दा  उपिार  दर्दनिाई  उप्ोग  गररनेछ्न । 

 कोषको  िेखा  तोवकएको  ढाँिामा  राखी  िावयजत्रनक  गररनेछ । 

 कोषको  आ्  व्््  खलुन े गरी  वावषय क  प्रत्रतवेर्दन  त्ार  गरी  का्यपात्रिका  माफय त गाउँ िभामा  

पेि  गररनेछ । 

 आपतकािीन  ्ोजनािाई वावषयक  ्ोजनाको  अत्रभन्न  अङ्ग  बनाइनेछ । 

 आपतकािीन  ्ोजना  र  िेवा  ििुारु  ्ोजना  त्ार  गरी  िागू  गररनेछ। 

 आवत्रिक  ्ोजना  तरजमुा गर्दाय  आपतकािीन  ्ोजना  िमावेि  गरी  वावषयक ्ोजना माफय त का्ाय 
न्व्नमा  ल्ा इनेछ । 



  

 ्ोजना  त्ारी  र  का्ायन्व्नमा  अन््  स्थानी्  ति,  प्ररे्दि  तथा  िङ्घी्  िरकारका  त्रनका्िँग 
आव्क  ििका्य  र  िमन्व्  गररनेछ । 

 ववपर्दका  िम्मा  अत््ाव्क  िेवा  ििुारु  गनय  आव्क  स्रोत  व््वस्था  गरी का्य िञ् िािन  
गररनेछ । 

४. आकशस्मक  का्य  तथा  ववपद्  व््वस्थापन  का्यमा  खिय  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िमा  प्रमखु शजम्मेवारी  
प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत त  र  आत्रथयक  प्रिािन  प्रमखुको  िनेछ । 

५. आकशस्मक  का्य  तथा  ववपद्  व््वस्थापन  का्यमा  खिय  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िमा  िम्बन्िी का्यको  
अनगुमन  का्यपात्रिका  र  ििुािन  ित्रमत्रतब ट  िनुेछ । 

१४.२ त्रनका्  र  ्न्ि  उपकरणको  िञ् िािन  तथा  ब््वस्थापन 

१. त्रनका्  र  ्न्ि  उपकरणको  िञ् िा िन  तथा  ब््व स्थापन  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत 

अविम्वन  गररनेछ । 

 ववपर्द  ब््वस्थापनका  िात्रग  िरुक्षा  त्रनका्  तथा  िरोकारवािािँग  िमन्व्  गररन्छ । 

 ववपर्द  ब््वस्थापन  का्यमा  प्र्ोग  िनु े  वारुण्न्ि,  एम्विेुन्ि  िगा्तका  िािनको उशित 
ब््वस्थापन  गररनेछ । 

 वारुण्न्ि  एम्विेुन्ि  जस्ता  िािनिरुको  िञ् िािनमा  अन््  स्थानी्  तििँग  िागत िाझेर्दारी 
गररनेछ । 

२. त्रनका्  र  ्न्ि  उपकरणको  िञ् िा िन  तथा  ब््वस्थापन  िम्बन्िमा  रे्दिा्का जोशखमिरु रिन  
िक्ने  रे्दशख न्छ । 

 ववपर्द  ब््वस्थापनमा  िरुक्षा  त्रनका्  तथा  अन््  त्रनका्िँग  आव्क  िमन्व्  नगररने । 

 खोज  उद्धार  का्यमा  िमन्व्  निनु े। 

 वारुण ्न्ि,  एम्विेुन्ि  त्ारी  अवस्थामा  नरिन े। 

 आव्क  िािन  उपकरणिरु  िमन्व्ात्मक  ढङ्गबाट  प्र्ोग  नगररन े। 

 एक्ि्िे  प्रबन्ि  गर्दाय  िागत  बढी  भ्  िम्भा व््  निनु े। 

 एम्विेुन्ि  जस्ता  िािनको  र्दरुुप्ोग  िनुे । 

३. त्रनका्  र  ्न्ि  उपकरणको  िञ् िािन  तथा  ब््वस्थापन िम्बन्िमा  रे्दिा्का  उपा्िरु अविम्वन  

गररनेछ । 

 वाढी,  पविरो,  आगजनी,   भकूम्प,  अत्रतवतिी,  रोग,  मिामारी  जस्ता  ववपद्को  खोज, उद्धार  र राित  

ववतरण  का्यमा  आव्क  स्रोत  िािन  जटुाउनको  िात्रग  स्थानी् रुपमा  उपिब्ि  िनु िक्न े 
िङ्घी्  तथा  प्ररे्दि  िरकार  मातितका  िरुक्षा  त्रनका्िरुिँग  िम्वन्ि  स्थावपत  गररनेछ । 

 खोज  तथा  उद्धार  का्यमा  िङ्घी्  तथा  प्ररे्दि  िरकार  मातितका  उपिब्ि  िरुक्षा त्रनका्िरुिँग  

आव्क  िि्ोग  माग  गरी  तत्का ि  खोज  उद्धार  का्य  िमन्व्ात्मक ढङ्गबाट  अशघ  
बढाइनेछ । 



  

 खोज  तथा  उद्धार  र  राित  ववतरण  का्यमा  आफू  मातितको  गाउँ  प्रिरी  तथा  तथा स्थानी् 
िङ्घ  िंस्था,  िमूर्दा्,  नागररक  िमाज  िमेतको  िि्ोग  त्रिई  िमन्व्ात्मक ढङ्गबाट पररिािन  

गररनेछ । 

 ववपद्  व््वस्थापनमा  उप्ोग  भएको  मानवी्,  शजन्िी  र  नगर्दी  स्रोत  िािनको  उशित अत्रभिेख  
राशख नेछ । 

 ववपद्  ब््वस्थापन  ित्रमत्रतिे  ववपद्  ब््वस्थापन  िम्वन्िी  का्यको  प्रगत्रत  वववरण  िङ्घी् तथा  

प्ररे्दि  त्रनका्मा  पठाइनेछ । 

 ववपर्द  ब््वस्थापनमा  प्र्ोग  िनुे  वारुण्न्ि,  एम्विेुन्िको  आव्क  ममयत  िम्भार  गरी त्ारी  
अवस्थामा  राशख नेछ । 

 ववपद्  का्यमा  िङ्घी्  र  प्ररे्दि  िरकार  मातितका  त्रन का्  र  स्थानी्  िंघ  िंस्था  र त्रनजी 
क्षेिबाट  स्थानी्  रुपमा  उपिब्ि  िनुिक्ने  वारुण्न्ि,  एम्विेुन्ि  र  उपकरण तथा  उद्धार 
िामग्री  उपकरणिरु वारे  आव्क  जानकारी  राशख नेछ । 

 िव्िँग  आव्क  िमन्व्  का्म  गरी  ववपद्  ब््वस्थापन  का्यमा  वारुण्न्ि,  एम्विेुन्ि  र 
उपकरण तथा उद्धार िामग्री तथा उपकरणिरु िमूशित उप्ोग गने गराउने ब््वस्था त्रमिाइनेछ । 

वारुण्न्ि,  एम्विेुन्ि  र  ्न्ि  उपकरण  प्र्ोगको  अत्रभिेख  राख्न े ब््वस्था  गररनेछ । वारुण्न्ि , 

एम्विेुन्ि  जस्ता  िािनिरु  िञ् िा िन  तथा  ब््वस्थापन  त्रनम्ना निुार  गररनेछ 

 ्न्ि  उपकरण  प्राप्तीमा  िागत  िाझेर्दारीका  िात्रग  अन््  स्थानी् तििँग िमन्व् गररनेछ । 

 िािन  िञ् िािनमा  िागत  िाझेर्दारीको  का्यववत्रि  बनाई  का्यिञ् िा िन  गररनेछ । 

 उप्ोग  िम्बन्िी  आव्क  रणनीत्रत  बनाइ  िागू  गररनेछ। 

४. त्रनका्  र  ्न्ि उपकरण कोिञ् िा िन  तथा  ब््वस्थापन  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  प्रमखु 
प्रिािकी्  अत्रिकत त  र  ववपद्  व््व स्थापन  ित्रमत्रतको  िनुेछ । 

५. त्रनका्  र  ्न्ि  उपकरणको  िञ् िा िन  तथा  ब््वस्थापन िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन 

का्यपात्रि का  र  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१५. िम्पशत्त  तथा  शज न्िी  व््वस्थापन  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण 

१५.१ िम्पशत्त  तथा  ज न्िी  व््वस्था पन  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण 

१. िम्पशत्त  तथा  शजन्िी  व््वस्थापन  िम्बन्िी  त्रन्न्िण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन गररनेछ 

। 

 ििा्ता  वा  िस्तान्तरण  भई  प्राप् त िनुे  िव्  शजन्िी  िामानिरु  आम्र्दानी  बाँत्रिनेछ । 

 का्ायि्मा  प्राप् त  िव्  प्रकारको  शजन्िी  माि िामान  जाँि  एवम ्  र्दाशखिा  गरी  िगत 
अध््ावत्रिक  गररनेछ । 

 शजन्िी  िामानको  मूल्  खिुाइनेछ । 

 शजन्िी  िामानको  से्रस्ता  कानूनद्धारा  तोवक एको  ढाँिामा  राशख नेछ । 

२. िम्पशत्त  तथा  शजन्िी  व््वस्थापन  िम्बन्िी  त्रन्न्िणमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन िक्न ेरे्दशख न्छ । 

 िामानको  स्पेशिवफकेिन  र  अवस्था  नजाँशिन े



  

 िामानको  शजन्िी  र्दाशख िा  नगररन े। प्राप् त  िामान  आम्र्दानी  नबाँत्रिने । 

 शज न्िी  र्दाशखिा  प्रत्रतवेर्दन  त्ार  नगररन े

 ििा्तािाई  आत्रथयक  वववरणमा  िमावेि  नगररने । 

 शजन्िी  िामानको  मूल्  का्म  नगररने  तथा  नखिुाइन े। 

 शजन्िी  िामानको  से्रस्ता राशखए  तापत्रन  तोवकएको  ढाँिामा  नराशखन े

३ िम्पशत्त  तथा   शजन्िी  व््वस्थापन  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  उपा्िरु अविम्वन  
गररनेछ । 

 खररर्द  गरेको,  वस्तगुत  ििा्ता  वा  िस्तान्तरण  भई  प्राप् त  भएको  शजन्िी  िामानिाई िात 
दर्दनत्रभि  शजन्िी  र्दाशखिा  गररनेछ । 

 प्राप् त  िामान  र्दाशखिा  गर्दाय  िामानको  स्पेशिवफकेिन  र  अवस्था प्राववत्रिकबाट जाँि गनुय  पने भए 
जिँाउने  र िामानमा  कुन्  क्वफ्त  भए  िो  िमेत  जनाउन  िगाइनेछ । िामान  जाँि  गनय 
का्ायि्मा  प्राववत्रिक कमयिारी  नभएमा  अन््  का्ायि्िँग  िि्ोग त्रिई  प्रमाशणत  गराई शजन्िी  
र्दाशखिा  गनय  पठाइनेछ । 

 शजन्िी  माििामानको  र्दाशखिा  वा  िगत  खडा  गर्दाय  पररमाण  तथा  परि  मूल्को  िाथ् 
िामानको  स्पेशिवफकेिन,  उत्पार्दक  कम्पनी  तथा  मिुकु,  िाइज  तथा  क्षमता, अनमुात्रनत आ्,ु  

प्राप्तीको  स्रोत,  राजश्व छुट  आदर्दको  वववरण  खिुाई  िामानको  पवििानको  िात्रग कोत्रडंग  िरुक्षा  

िमेतको  ब््वस्था  गररनेछ । 

 शजन्िी  िाखाबाट  मािािामानिरु  त्रनिायररत  ढाँिा  र  िम्मा  र्दाशखिा  गरी  र्दाशखिा प्रत्रतवेर्दन 
त्ार  गररनेछ । 

 व्रे्दशिक  ििा्ताबाट  शजन्िी  माि िामान  वा  वस्तगुत  ििा्ता  प्राप् त  गरेपत्रछ  प्रित्रित  कानून 
बमोशजम  मूल्,  वववरण  र  भन्िा  र  छुट भए  नभएको  व््िोरा  खिुाई ७ दर्दनत्रभि  आम्र्दानी 
बाँत्रिनेछ । 

 आम्र्दानी  बाँत्रिएको  िव्  वस्तगुत  ििा्ता  कानून  बमोशजम  आत्रथयक  वववरणमा  िमावेि गरी  
िेखापरीक्षण  गराइनेछ । 

 बजेटमा  िमावेि  नभई  वविेष  पररशस्थत्रतमा  प्राप् त  वस्तगुत वा  अन््  प्रकारको ििा्ताको 
अत्रभिेख राखी  छुट््ट  वववरण  बनाई  िेखापरीक्षण  िमक्ष  पेि  गररनेछ । 

 खररर्द  वा  अन््  वकत्रिमिे  प्राप् त  खिय  भएर  नजान े िम्पशत्तको  िगत  खररर्द  मूल्  वा िम्पशत्त 
प्राप्तीको  वववरणमा उलिेशखत  मूल्को  आिारमा  राशख नेछ । 

 का्ायि्मा  मौज ुर्दा  रिेको  तर  कारण वि  मूल्  खलुन  निकेको  परुानो  माििामानको  िकमा 
प्रित्रित  कानूनमा  तोकेको  प्रवि्ा  अपनाई  प्रित्रित  बजार  मूल् िमेत  वव िार  गरी  मूल् 
का्म  गररनेछ । 

 व्रे्दशिक  ििा्ता  अन्तगयत  प्राप् त  वा  िस्तान्तरण  भएको  िामानको  वववरण,  प्रित्रित कानून र  
िेखामान  र  िेखात्रनरे्दशिका  बमोशजम  कूि  मूल्,  प्रत्रतईकाइ  मूल्  र  प्राप् त त्रमत्रत  र  भन्िा र 
छुटको  व््िोरा  खिुाई  िामानको  िगत  राशखनेछ । 



  

 खररर्द वा  ििा्ता  अन्तगयत  प्राप् त  िामान  वा  वस्तकुो  मूल्  का्म  गर्दाय  प्रित्रित िावयजत्रनक 
क्षेि  िेखामान  तथा  िेखा  त्रनरे्दशिका  बमोशज म  िामान  र  वस्त ु प्राप् त  गर्दाय र्दातािे  खिुाएको 
मूल्,  िोको  िात्रग  त्रतरेको  भन्िा र  तथा  कर  रकम,  ढुवानी  तथा  ववमा  खिय  िगा्तको  कुि 
खिय  जोडी  िगत  का्म  गररनेछ । 

 शजन्िीको  से्रस्ता  म.िे.प.को  का्ाय ि्बाट  स्वी कत त  ढाँिा  र  िेखा  त्रनरे्दशिकामा  उलिेख भए 
बमोशजम  एक  वषयत्रभि  खिय  भएरजान े  (म.िे.प. फा.नं.४०७)  र  खिय  भएर नजाने  वा खप्न े
(म.िे.प.फा.नं.४०८)  शज न्िी  खातामा  अिग अिग  छुट्याई  राशखनेछ । 

 शजन्िी  िामानको  िेखा  राख्न े  प्र्ोजनको  िात्रग  माग  फाराम  (म.िे.प. फा.नं.४०१), खररर्द आरे्दि 

(म.िे.प.फा.नं.४०२),  र्दाशखिा  प्रत्रतवेर्दन (म.िे.प. फा.नं.४०३), खिय  तथा त्रनकािा फाराम  

(म.िे.प.फा.नं.४०४),  िस्तान्तरण  फाराम  (म.िे.प.फा.नं.४०६), ववन  काडय (म.िे.प.फा.नं.४०९),  
शजन्िी  त्रन रीक्षण  फाराम  (म.िे.प.फा.नं.४११),  ममयत  िम्भारको अत्रभिेख  खाता  (म.िे. 

प.फा.नं.४१५) , शजन्िी  मौज्र्दातको  वावषयक  वववरण  (म.िे.प.फा. नं.४१३) िगा्त  म.िे.प. 
का्ायि्बाट  स्वीकत त  भएका  अन््  फारमिरु  कारोवारको आव्कतानिुार  प्र्ोगमा  ल्ाइनेछ 

। 

 शजन्िी  शे्रस्ता  राखर्दा  स्वी कत त  िेखा  त्रनरे्दशिका  िमेत को पािना  गररनेछ । 

 शजन्िी  मौज्र्दातको  वावषयक  वववरण  (म.िे.प.फा.नं.४१३)  वावषयक  रुपमा  त्ार  गरी  प्रमाशणत गराई  
राशखनेछ । 

 शजन्िी  से्रस्ता   राख्न  स्वीकत त  िफ्टवे्रको  प्र्ोग  गररनेछ । 

४. िम्पशत्त  तथा शजन्िी  व््व स्थापन  िम्बन्िी  प्रमखु शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र भण्डार  
िाखाको  िनुेछ । 

५ िम्पशत्त  तथा  शजन्िी  व््व स्थापन  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  ििुािन  ित्रमत्रतबाट िनुेछ । 

१५.२ शजन्िी  िामानको  शजम्मेवारी 
१. शजन्िी  िामानको  शजम्मेवारी  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 शजन्िी  िम्पशत्त  र  माििामानको  शजम्मा  एवम ् िंरक्षण  र  िम्भार  गने  उत्तरर्दाव्त्व बिन गररनेछ 

। 

शजन्िी  िामानको  शज म्मेवारी  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशख न्छ । 

 शजन्िी  िम्पशत्त  र  माििामानको  शजम्मा  एवम ् िंरक्षण  र  िम्भारको  शजम्मेवारी  नतोवकन े। 

 तोवक एको  कमयिारीबाट  शजम्मेवारी  बिन  नगररने । 

२. शजन्िी  िामानको  शज म्मेवfरी  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 का्ायि्मा  प्राप् त  िनु  आएको  िम्पूणय  शजन्िी  िंरक्षणको  प्रवन्ि  त्रम िाउन ु शजम्मेवार अत्रिकत तको  

कतयव््  िनुेछ । 

 का्ायि्  अध््क्षिे  आफ्नो  रेखरे्दखमा  का्ायि्को  शजन्िी  माििामान  र  तत ् िम्बन्िी  से्रस्ता 
राख्न े र  िगत  त्ार गरी  माििामान  शजम्मा  त्रिन े शजम्मेवारी  िि्  वा  भण्डार  अत्रिकत तद्वारा  
गराउनेछ । 



  

 शजन्िीको  शजम्मा  त्रिन े पर्दररक्त  भएको  अवस्थामा  का्ायि्  अध््क्षिे  शजम्मेवारी  त्रिने कमयिारी  
तोक्नेछ । 

 कमयिारीिरुको  का्यकक्षमा  रिेका  िामानको  पशिका  त्ार  गरी  प्र्ोगकताय  र  शजन्िी िाखा  
अध््क्षको  िं्कु्त  र्दस्तखत  गराई  प्रत््ेक  का्यकक्षमा  राख्न े व््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

४. शजन्िी  िामानको  प्रमखु  शजम्मेवारी  भण्डार  िाखा प्रमखुको  िनुेछ । 

५ शजन्िी  िामानको  शजम्मेवारी   का्यको  अनगुमन  प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत त  िनुेछ । 

१५.३ शज न्िी  त्रनरीक्षण  तथा  प्रत्रतवेर्द न 

१. शजन्िी  त्रनरीक्षण   तथा  प्रत्रतवेर्द न  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 प्रत््ेक  वषय  शजन्िी  िामानको  त्रनरीक्षण  वा  भौत्रतक  परीक्षण  गराई  शजन्िी   त्रनरीक्षण  प्रत्रतवेर्दन 
त्ार  गररनेछ । 

 वावषय क शजन्िी  त्रनरीक्षण  प्रत्रतवेर्दन  उपर  आव्क  कारवािी  गररनेछ । 

 शज न्िी  िामानको  त्रमनािा  वा  िस्तान्तरण  गर्दाय  तोवकएको  कानूनी   प्रवि्ा  पािना  गररनेछ । 

 शजन्िी  मौज्र्दातको  वावषय क  वववरण  त्ार  गररनेछ । 

२. शज न्िी  त्रनरीक्षण  तथा  प्रत्रतवेर्दन  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशखन्छ । 

 शजन्िी  माििामानको  त्रनरीक्षण वावषयक  रुपमा  नगराईने । 

 शजन्िी  त्रनरीक्षण  प्रत्रतवेर्दन  त्ार  नगररन े। 

 शजन्िी  त्रनरीक्षण  प्रत्रतवेर्दन  बमोशजम  माििामानको  ममयत  िम्भा र  नगररने 
 प्र्ोगमा  आउन  निक्ने  माि िमान  त्रििाम  त्रबिी  वा  िस्तान्तरण  आदर्द  नगररन े। 

 शजन्िी  िामान  िस्तान्तरण  गर्दाय  वा  िानी  नोक्िानी  भएका  िामान  त्रमनािा  गर्दाय  कानूनिे 
तोकेको  का्यववत्रि  पूरा  नगररने । 

 शजन्िी  मौज्र्दातको  वावषयक  वववरण  त्ार  नगररने । 

 िव्  शजन्िी  िामानिरु  वावषय क  वववरणमा  िमावेि  नगररन े

३. शजन्िी  त्रनरीक्षण  तथा  प्रत्रतवेर्द न  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  का्ायि्मा  रिेका  शजन्िी  माििामानको  शस्थत्रत  बारे ्वकन गनय  
िरेक  वषय  कम्ती मा  एकपटक  आफ्  वा  अन््  कमयिारी  र  प्राववत्रिकद्वारा  त्रनरीक्षण  र भौत्रतक  

परीक्षण  गराउनेछ । 

 आत्रथयक  का्ायववत्रि  तथा  ववत्ती्  उत्तरर्दाव्त्व  त्रन्माविी  बमोशजम  माििामानको ववगतको  

मौज्र्दात,  िािू  आ.ब.को  खररर्द,  िस्तान्तरण  तथा  वस्तगुत  ििा्ता  माफय त प्राप् त एवम ् त्रििाम,  
त्रमन्िा, िस्तान्तरण  भई  खिय  भएको र  मौज्र्दात  बाँकी  माििामानको  पररमाण, मूल्  तथा  
अवस्था  खिुाई  तोके  बमोशजम  शजन्िी  त्रनरीक्षण फाराम  (म.िे.प.फा.नं.४११)  र िोको  प्रत्रतवेर्दन 
त्ार  गररनेछ । 

 शजन्िी  त्रनरीक्षण  प्रत्रतवेर्दन  प्राप् त भएपत्रछ आम्र्दानी  बाँध्न  छुट  भएको  कुन्  माििामान भेवटएमा  
मूल्  र  वववरण  खिुाई  आम्र्दा नी  बाँध्न  िगाइनेछ । 

शजन्िी  त्रनरीक्षण  प्रत्रतवेर्दन उपर  त्रनम्ना निुार  कारवािी  गररनेछ 



  

 ममयत  िम्भार  गराउन ु पने  भनी  उलिेख  भएको  िामानको  िन्र्दभयमा  प्रित्रित कानून  बमोशजम 
ममयत  गराई  िंरक्षण  गररनेछ । 

 टुटफुट  तथा  बेकम्मा  भई पनुः  प्र्ोग  गनय  निवकन,े  ममयत  गनय  पाटयपजुाय  नपाइन े र ममयतमा  

बढी खिय  िनु े िामानको  िम्वन्िमा  जाँिबझु  गरी  त्रििाम  वविी  गररनेछ । 

 आव्कता भन्र्दा  बढी  िामान  खररर्द  भई  वा  अन््  कारणिे  िामान  उप्ोग  िनु निक्ने  र 
अरु का्ायि्को िात्रग उप्ोग  िनु  िक्ने  िामान  तथा  उपकरण अन््  त्रनका्िाई  िस्ता न्तरण  
गररनेछ । 

 शजन्िी  प्रत्रतवेर्दन  अनिुार  कुन्  व््शक्त  वा  कमयिारीिे  शजन्िी  िामान  विनात्रमना  वा िानीनोक्िानी 
गरेको  रे्दशखएमा  ्स्तो  का्य  गनेिाई  प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  प्रित्रित कानून  बमोशजम  

कारबािी  गने  वा  कारवािीको  त्रिफाररि  गनेछ । 

 शजन्िी  िामानको  िंरक्षण  गनय  कानूनद्धारा  तोवकएको  त्रनम्न  कारवािी  गनेः 
 त्रििाम  गने  ठिर  भएको  माििामानको  िकमा  परि  मूल्को  आिारमा  प्रित्रित  ऐन त्रन्म 

बमोशज मको  का्यववत्रि  अपनाई  र  तोकेको  िम् त्रभि  त्रििाम  त्रबिी  गररनेछ । 

  शस्थर  िम्पशत्तको  त्रििाम  वविी  वा  भवन,  जग्गा  जस्ता  िम्पशत्तको  िक िस्तान्तरण  गर्दाय 
अत्रिकार  प्राप् त  त्रनका्  वा  अत्रिकारीको  त्रनणय्   बेगर  गररनेछ्न । 

 िामानको  िस्तान्तरण  गर्दाय  अत्रिकार प्राप् त  अत्रिकारीबाट  आव्क  त्रनणय्  गराई  र  प्रवि्ा 
परु्ई्  गररनेछ । 

 काबू  बाविरको  पररशस्थत्रतिे  वा  िखुखा  जती  वा  शखइएर,  िडेर  िानी  नोक्िानी  भएको  वा 
त्रििाम बढावढ  िुँर्दा  नउठेको  िामान  र  िफ्टवे्र  आदर्द  प्राववत्रिक  प्रत्रतवेर्दनको  आिारमा 
त्रमनािाको  कारवािी  गनय  िवकनेछ। 

शज न्िी  मौज्र्दातको  वावषय क  वववरण  त्रनम्ना निुार  त्ार  गररनेछ 

 शजन्िी  मौज्र्दातको  वावषयक  वववरण  त्ार  गर्दाय  कुि  मौज्र्दात  बाँकी  रिेको  िामानको नाम, 
िामानको  वगीकरण,  एकाई,  पररमाण,  र्दर  र  जम्मा  मूल्  िगा्तका  वववरण  खिुाइनेछ। 

 मौज्र्दात  बाँकी  िामान  मध््े  िावतु,  ममयत  िम्भा र  गनुयपने,  त्रििाम  गनुयपने  िामानको भौत्रतक  

अवस्था  िमेत  खिुाइनेछ । 

  स्वी कत त  िफ्टवे्र  प्रणािी  िमेतको  प्र्ोग  गरी  तोवकएको  वववरण  खिुाई  वववरण त्ार 
गररनेछ । 

४. शजन्िी  त्रनरीक्षण  तथा  प्रत्रतवेर्दन  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत त र भण्डार  

िाखाको  िनुेछ । 

५ शजन्िी  त्रनरीक्षण  तथा  प्रत्रतवेर्दन  का्यको  अनगुमन  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१५.४  शजन्िी  िामान  वरवझुारथ  गने 

१. शजन्िी  िामान  वरव ुझारथ  गने  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 माििामान  का्ाय ि्  प्र्ोजनको  िात्रग  शजम्मामा त्रिंर्दा  बरबझुारथ  गने  व््वस्था  गराइनेछ । 



  

 शजन्िी  िामानको  र्दरुूप्ोग  वा  मस््ौ ट  भएको  भनी  िेखापरीक्षणबाट  औल्ाएको ब््िोरा उपर  

कारबािी  गररनेछ । 

२. शजन्िी  त्रनरीक्षण  तथा  प्रत्रतवेर्दन  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ । 

 िामान  बरबरबझुारथ  नगररने । 

 बरबझुारथ  नगरेकोमा  कानून  बमोशजम  कारवािी  गरी  अिूि  नगररन े। 

 िेखा परीक्षणबाट  औल्ाएको  ब््िोरा  उपर  कारबािी  नगररन े। 

३. शजन्िी  त्रनरीक्षण  तथा  प्रत्रतवेर्दन  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 कुन्  पर्दात्रिकारी  वा  कमयिारीिे  कामको  त्रिित्रििामा  िामान  ब््शक्तगत  रुपमा  वझु्र्दा प्र्ोजन  

खिुाई  आव्क  स्वी कत त्रतको  आिारमा  माि  दर्दइनेछ । 

 िामान  बझु्न े र  वफताय  त्रिन े िम्वन्िमा  म.िे.प.फा.नं. २११  िमेत  प्र्ोगमा ल्ाइनेछ । 

 पर्दात्रिकारी  वा  कमयिारीिे  का्ायि्  छोड्र्दा  वा  िामो  िम्  ववर्दामा रिँर्दा  आफ्नो शजम्मामा 
रिेको  िरकारी  िामान  वा  कागजात  बरबझुारथ गने  गराउन े ब््वस्था  गररनेछ । 

 बरवझुारथ  नगने  ब््शक्त  उपर  तिव भत्ता ,  त्रनवतत्तभरण  वा उपर्दान  रोक्का  राख्न े िगा्तका 
कारवािी  गरी  िामान  वफताय  गराउने  आव्क  का्य  गररनेछ । 

 िम्मा  बरबझुारथ  नगरेको  कारणबाट  शजन्िी  वा  िनमाि  नोक्िानी  भएमा  िापरवािी गनेबाट  
नोक्िानी  रकम  र  त्रबगो  रकम  प्रित्रित  कानून  बमोशजम  िम्बशन्ित व््शक्तबाट  अििु गररनेछ 

। 

 िेखापरीक्षण वा  त्रनरीक्षण  वा  जाँिवझु  िुँर्दा  िामान  मस््ौट  वा  र्दरुुप्ोग  भएको  रे्दशखन आएमा  

प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  मस््ौट  वा  र्दरुुप्ोग  गने  उपर  प्रित्रित  कानून बमोशजम  
कारबािी  गनेछ । 

 कारवािी  गनय  नत्रमलन े पर्दात्रिकारीको  िकमा  कानून  बमोशजम  अत्रिकार  प्राप् त  पर्दात्रिकारी  वा त्रन 

का्  िमक्ष  पेि  गने  वा  कारवािी ििाउन  िेखी  पठाउनेछ । 

 शजन्िी  िामानको  मस््ौ ट  भएको  भनी  म.िे.प. का्ायि्बाट  कारवािीको  िात्रग  िेखी आएकोमा  
िम्बशन्ित  अत्रिकारीिे  कारवािी  नगरे  शजम्मेवार  अत्रिकारीिाई  त्रन्म  बमोशज म कारवािी  िनु  

िक्नेछ । 

४. शजन्िी  त्रनरीक्षण  तथा  प्रत्रतवेर्दन  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत त  र भण्डार  

िाखाको  िनुेछ । 

५ शजन्िी  त्रनरीक्षण  तथा  प्रत्रतवेर्दन  का्यको  अनगुमन  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१५.५ िम्पशत्त  तथा  घरजग्गा को  िरं क्षण 

१. िम्पशत्त  तथा  घर जग्गा को  िंरक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 गाउँपात्रिकाको नाममा  रिेको  भवन,  जग्गा ,  िम्पर्दा  आदर्दको  िगत  खडा  गरी  स्वात्रमत्व प्राप्ती  
गररनेछ । 

 शस्थर   िम्पशत्तको  िगत  राखर्दा  मूल्  तथा  वववरण  िमेत  खिुाई  राशखनेछ । 

२. िम्पशत्त  तथा  घर जग्गाको  िंरक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशखन्छ । 



  

 का्ायि्िे  आफ्नो  घर  जग्गाको  िगत  अध््ावत्रिक  नराख्न े एवम ्िगतमा  रिेका  घर जग्गाको  
स्वात्रमत्व  प्राप् त  नगने । 

 शस्थर िम्प त्रतको  ववमा  गररएकोमा  अत्रभिेख  नराशखन े। र  िम्पशत्तको  िगतमा तोवकएको वववरण  
र   मूल्  नखिुाउन े

३. िम्पशत्त  तथा  घर जग्गाको  िंरक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन   गररनेछ । 

 आफ्नो  स्वात्रमत्वमा  रिेको  घर  जग्गा को  िगत  अध््ावत्रिक  गरी  घर जग्गाको  िगत वकताव 
(म.िे.प.फा.नं. ४१७)  को  ढाँिामा  राशखनेछ । 

 घर जग्गाको  जग्गा िनी  पूजाय,  घरको  नापनक्िा ,  त्रनमायण  िम्पन्न  प्रत्रतवेर्दन  िगा्तको वववरण 
खिुाई  तोवकए  बमोशजम  िगत  तथा  िम्बशन्ित  कागजात  िरुशक्षत  रुपमा  राशखनेछ । 

 उप्ोग  गरेको  घर  जग्गाको  जग्गा िनी  प्रमाण  पूजाय  अन््  त्रनका्को  नाममा  र्दताय भएको  वा 
वेर्दताय  रिेको  भए  आफ्नो  नाममा  ल्ाउन  प्रित्रित  कानून  वमोशजम  कारवािी  अशघ   बढाइनेछ 

। 

 एक  वषयभन्र्दा  वढी  खप्ने  िामान  तथा  त्रििाम  गर्दाय  मूल्  आउने  मेशिन,  उपकरण, िवारी 
िािन िगा्तको  िम्पशत्तको िात्रग शस्थर िम्पशत्त मूल्ाङ्कन फाराम  (म.िे.प.फा.नं.४१८) मा  

िम्पशत्तको  िागत मूल्,  ह्राि  खिय  र  ममयत  िम्भार  खिय  आदर्द खिुाई  िगत  राशखनेछ । 

 िम्पत्रतको  ववमा  गरेको  भए  ववमा  रकम,  ववमा  गने  कम्पनी,  िमावेि  र्दाव्त्व,  ववमा  अवत्रि , 
नववकरण  खिय,  ववमा  गनय स्वीकत त  दर्दने  पर्दात्रिकारी  आदर्द  वववरण  खिुाई  अत्रभिेख राशखनेछ । 

 नेपाि  िावयजत्रनक  क्षेि  िेखामानिे  िम्पशत्तिरुको  वववरण  ऐत्रतिात्रिक  वा  मूल्ा वङ्कत िागतमा  

राखी  अत्रत ररक्त  खिुािा  गनय  प्रोत्िािन  गरेकोिे  िो  अनरुुप  थप  वववरण  राख्न िवकनेछ । 

 िम्पशत्तको  उप्ोग,  िस्तान्तरण,  वविी  वा  अपिेखन  त्रनःिगय  खिुाई  अत्रभिेख  अध््ात्रिक 
राशखनेछ । 

४. िम्पशत्त तथा  घरजग्गाको  िंरक्षण  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र भण्डार  
िाखाको  िनुेछ । 

५ िम्पशत्त  तथा घरजग्गाको  िंरक्षण  का्यको  अनगुमन  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१५.६ शजन्िी  िामान  तथा  िम्पशत्त को  िंरक्षण 

१. शजन्िी  िामान  तथा  िम्पशत्तको  िंरक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 शजन्िी  िामान  र  िम्पशत्तको  आव्क िरुक्षा  व््वस्था  गरी  अनत्रिकत त  व््शक्तगत  प्र्ोग  र 
िानी  नोक्िानी  िनुबाट  रोकी  िंरक्षणको  उशित  व््वस्था  गररनेछ । 

 स्थानी्  िरकार  िञ् िा िन  ऐन  बमोशजम  िावयजत्रनक  िम्पशत्तको  िरुक्षा  तथा  िंरक्षण  गररनेछ । 

२. िम्पशत्त  तथा  घरजग्गाको  िंरक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशखन्छ । 

 िम्पशत्तको  िंरक्षण निुँर्दा  विनात्रमना  िनु े। िरकारी  बािेक  अन््  काममा  प्र्ोग  िनु े। 

 िानी  नोक्िा नी  भए  तापत्रन  क्षत्रत  रकम  अििु  नगररन े। 

 िावयजत्रनक  िम्पशत्तको  िरुक्षा  तथा  िंरक्षणको  प्रवन्ि  नगररन े। 

३. िम्पशत्त  तथा  घरजग्गा को  िंरक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 



  

 का्ायि्को  घरजग्गा , मेशिन  उपकरण,  फत्रनयिर  िगा्तका  िव्  शजन्िी  तथा  िम्पशत्तको िानी  

नोक्िानी  तथा  र्दरुुप्ोग  िनुबाट  रोक्न  आव्क  भौत्रतक  िरुक्षा  र िंरक्षणको ब््वस्था 
त्रमिाइनेछ । 

 शजन्िी  िामान  तथा  िम्पशत्त  िरुशक्षत  रुपमा  राख्न  उप्कु्त  भण्डारणको  ब््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 आफनो  भवन  तथा  जग्गाको  क्षेिको  िाँि  त्रिमाना  अन््  व््शक्त  र  िमूिबाट  अनत्रिकत त  प्र्ोग 
वा  कब्जा  र  अत्रतिमण  िनुबाट  जोगाउन  िीमा पखायि,  तारवार  आदर्दको  व््वस्था  गरी 
िीमाकङ्न गने  र  िरुक्षा  प्रवन्ि  गररनेछ । 

 परुाना  भत्केका  भवन,  िीमा  पखायि,  तारवार  आदर्दको  ममयत िम्भार  गरी  उशित िंरक्षणको 
व््वस्था  गररनेछ । 

 कुन्  व््शक्तिे  स्वीकत त्रत  त्रबना  िम्पशत्त   अनत्रिकत त  प्र्ोग  गरेमा  वा  कब्जा  वा  अत्रतिमण  गरेमा 
िामान  वफताय त्रिन  वा  आफ्नो  त्रन्न्िणमा  त्रिन  आव्क  कारवािी गररनेछ । 

 शजन्िी  िामान  वा िम्पशत्तको  क्षत्रत  र नोक्िानी  िनु  गएमा  प्रित्रित  कानून  बमोशजम  अििुीको 
कारवािी  गररनेछ । 

आफ्नो  क्षेि मा  रिेको  त्रनम्न  िम्पशत्त  रिेको  स्थान,  क्षेि फि,  िागत,  प्राप्तीको  स्रोत, ममयत िम्भार  वा  

शजणोद्वार  िगा्तका  आव्क  ववस्ततत  वववरण  खिुाई  अध््ावत्रिक 

अत्रभिेख  राशखनेछ 

(क) िरकारी,  िामरु्दाव्क  तथा  िावयजत्रनक  िम्पशत्त, 

(ख) आफ्नो  कोषबाट  बनेको  वा  खररर्द  गरेको  वा  नेपाि  िरकार  वा  प्ररे्दि  िरकार  वा  कुन्  िंस्था 
वा  व््शक्तबाट  प्राप् त  भएको  िम्पशत्त, 

(ग) ढि,  नािा,  पिु पोखरी,  िात्रमयकस्थि,  पाटी  पौवा,  िारा,  इनार,  गौिर,  िडक,  बाटो, जस्ता िम्पशत्त, 

(घ) आफ्नो  स्वात्रमत्वमा  रिेको  भवन  जग्गा ,  पाकय ,  उद्यान,  िौतारो,  बग्िा,  विपाकय  जस्ता िंरिना, 
(ङ) रावि्  त्रनकुि,  वन््ज न्त,ु  आरक्ष , िीमिार  क्षेि,  अन्् बन । 

(ि) प्राकत त्रतक  िम्पर्दा 
 िम्पशत्तको  रेखरे्दख  तथा  िरुक्षाको  प्रवन्ि  गरी  आव्क  ममयत  िम्भार  तथा िंरक्षणको  

ब््वस्था  गररनेछ । 

 िम्पशत्तको  िंरक्षण  वा  ममयत  गनय  िात्रग  प्रत््ेक  वषय  गरेको  त्रनमायण  का्य  र  खियको वववरण  
अध््ावत्रिक  रुपमा  राशखनेछ । 

 आफ्नो  नाउँमा  रिेको  अिि  िम्पशत्त  नेपाि  िरकारको  स्वीकत त्रत  नत्रिई  बेिववखन गनय  वा  
िस्तान्तरण  गररनेछ्न । 

४. शजन्िी  िामान  तथा  िम्पशत्त को  िंरक्षणको  प्रमखु  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र भण्डार  
िाखाको  िनुेछ । 

५ शज न्िी  िामान  तथा  िम्पशत्तको  िंरक्षण  का्यको  अनगुमन  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१६. िरौटी  कारोवार  तथा  कोष  िंिािनको  वववरण 

१६.१ िरौटी  कारोवार 



  

१. िरौटी  कारोवार  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 िरौटीको  खाता  खोिी  िञ् िा िन  गने  का्य  कानून  बमोशजम  माि  गररनेछ । 

 कानून  बमोशजम  िरौटीको  िेखा  राख्न े तथा  िेखापरीक्षण  गराउने  शजम्मेवारी  विन गररनेछ । 

 िरौटी  रकम  आम्र्दानी  बाँध्न ेतथा  िेखा  राख्न े का्य  गर्दाय  तोवकए  बमोशजमको  का्यववत्रििरु 
पािना  गररनेछ । 

 िरौटी  कारोवारको  खिय  िेख्न े का्य  तोवक ए  बमोशजम  गनुय  गररनेछ । 

 िरौटी  रकम  तोवकएको  अवस्थामा  जफत  र  राजस्वमा  र्दाशखिा  गररनेछ । 

 िरौटी  वििाव  त्रभडान  तथा  त्रमिान  त्रन्त्रमत  रुपमा  गररनेछ । 

२. िरौटी  कारोवार  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशख न्छ । 

 िरौटी  खाता  िरकारी  कारोवार  गनय तोवकएको  ब्कमा  नखोत्रि न े। 

 िरौटी  खाताको  िञ् िा िन  तोवकएको  ब््शक्तबाट  नगररन े। 

 कानून  बमोशजम  िरौटी  प्राप् त  नगररन े। 

 िरौटीको  िेखा  राख्न े तथा  िेखापरीक्षण  गराउने  शजम्मेवारीको  पािना  नगररने । 

 िरौटी  रकम  तोवकए  बमोशजम  आम्र्दानी  नबाँत्रिने  तथा  खातामा  निढाइने । 

 िरौटी  रकम  का्ायि्िे  अन््  प्र्ोजनको  त्रनत्रमत्त  खिय  गने । 

 जफत  गनुयपने  िरौटी  रकम  जफत  नगरीन े। 

 जफत  गररएको  िरौटी  रकम  राजस्वमा  र्दाशखिा  नगने । 

 िरौटी  खाताको  वििाव  त्रभडान  नगररन े। 

 िरौटीको  मास्केवारी  तथा  ववत्ती ्  वववरण  त्ार  नगररन े  वा  िम्मा  त्ार  नगररने वििाव 
त्रमिान  वववरण  त्ार  नगररने । 

३. िम्पशत्त  तथा  घरजग्गाको  िंरक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 प्राप् त  गरेको  नगर्दी  िरौटी  रकम  वा  जमानत  (बैंक  ग््ारेण्टी )  रकम  जम्मा  गनय को.िे.त्रन .का.को 
स्वीकत त्रत  मा  शजलिाको  िरकारी  कारोबार  गनय  तोवकएको  बैंकमा  ख–३ िमूिको  खाता 
खोत्रिनेछ । 

 िरौटीको  बैंक  खाता  िञ् िा िन  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  वा  त्रनजिे  तोकेको  अत्रिकत त  र 
िेखाको  कमयिारीको  िं्कु्त  र्दस्तखतबाट  गररनेछ । 

 प्राप् त  गरेको  नगर्द  वािेकको  अन््  प्रकारको  िरौटी  वा  जमानत  (बैंक  ग््ारेण्टी ) को  कागजात  
वा  अन््  वस्त ु िरुशक्षत  रुपमा  राख्न े व््वस्था  गररनेछ । 

प्रित्रित  कानून  बमोशजम  रे्दिा्को  िरौटी  रकम  माि प्राप् त  गररन ु पर्दयछ 

 स्थानी्  तििाई  बाुउन ु पने  कर,  र्दस्तरु  आदर्द  रकम  बझु्न  वा  राजस्व  वझुाउन ु पने रकम 
वकटान  नभएको  अवस्थामा  अत्रग्रम  बशुझत्रिने  रकम, 

 खररर्द  िम्बन्िी  बोिपि  वा  त्रििाममा  भाग   त्रिन  वा  िम्झौता  गनय  तोवकएको  िरौटी रकम 

  ठेक्का  रकम  भकु्तानी  गर्दाय  त्रन्मानिुार  कट्टी  गनुयपने  रकम, 

 कुन्  काम  गनय  अत्रग्रम  िरौटी  रकम  राख्नपुने  ितय  तोवकए  बमोशज मको  रकम, 



  

 िरौटी  रकम  प्राप् त  गर्दाय  िरौटीको  प्र्ोजन,  प्रकार,  रकम  र  िेवाग्रािी,  त्रनमायण ब््विा्ी  वा 
आपूत्रतय  िगा्तको  वव वरण  खिुाउने  व््वस्था  गररनेछ । 

 अध््क्ष  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  िरौटीको  िेखा  राख्न े र  िेखापरीक्षण  गराउने  उत्तरर्दाव्त्व विन  

गनेछ । 

 आत्रथयक  प्रिािन  िाखा  प्रमखुिे  िरौटी  िेखा  तोवकएको  ढाँिामा  राख्न े  र  राख्न िगाउन े
शजम्मेवारी  बिन  गनेछ । 

 िरौटी  कारोवारको  आन्तररक  र  अशन्तम  िेखापरीक्षण  अत्रनवा्य  रुपमा  गराइनेछ । 

 व््शक्त  वा  िंस्थाबाट  प्राप् त भएको  िरौटी  रकमको  भौिर  र  बैंक  भौिर तथा स्टेटमेन्टको 
आिारमा  गोश्वारा  भौिर  त्ार  गरी  आम्र्दा नी  वाँत्रि नेछ । 

 िरौटी  कारोवारको  िेखा  राखर्दा  प्रित्रित  िेखा  प्रणािी  अनिुार तोवकएको  म.िे.प.फाराम प्र्ोग  
गरी  गोश्वारा िरौटी खाता  र व््शक्तगत  िरौटी  खाता  िगा्तका आव्क  खातािरु राशखनेछ । 

 िरौटी  खियको  गोश्वारा  भौिर  बनाइ  िरौटीको  वैंक  नगर्दी  वकताव  राख्न े। िरौटी खाता विज 
निनुे खाताको  रुपमा  िञ् िा िन  गररनेछ । 

 आत्रथयक  वषयको  अन्त््मा  बाँकी रिेको  िरौटी रकम  अको  आत्रथयक  वषयमा  शजम्मेवारी िाररनेछ । 
िरौटी रकम  खिय  वा  वफताय दरं्दर्दा  त्रनम्न  का्यववत्रि  अपनाइनेछ 

 िम्बशन्ितिे  बझुाएको  िरौटी  रकम  (राजस्व  र्दाशखिा  निनु े वा  जफत  वा  कट्टा  निनु े भएमा) 
का्य  िम्पन्न  भएपत्रछ  वा  िरौटी  वफताय  पाउने  म््ार्द  त्रभि  तोकेको  प्रवि्ा  परु ्् ा ई  वफताय दर्द 

इनेछ । 

 िम्वशन्ितिे  कर  िकु्ता  गरेको  प्रमाणपि  बझुाएपत्रछ  माि  िरौटी  वफताय  गररनेछ । 

 िरौटी  रकम  वफताय  दरं्दर्दा  व््शक्तगत  िरौटी  खाता  र  िरौटी  बाँकीको  वववरणिँग वफताय  दर्दनपुने 
रकम  त्रभडाई  वफताय  दर्दइनेछ । 

 िरौटी  रकम  वफताय  खिय  िेखर्दा  वा  िर्दरस््ािा  गर्दाय  गोश्वारा  भौिर  त्ार  गरी  िेक  जारी 
गररनेछ । 

 आत्रथयक  कारोवारको  िममा  प्राप् त  िरौटी  रकम  अन्् कामको  िात्रग  खिय  गने वा िापटी  दर्द न े
का्य  गररनेछ्न । 

 कुन्  काम  गनय  वा  जमानत  वापत  राशखएको  िरौटी  काम  पूरा  नगरेको  कारणिे कानून  
बमोशजम वा  करारको  ितयनामा  बमोशजम  जफत  गनुयपने  अवस्था  भएमा  आव्क  त्रनणय्   
गराई  िरौटी रकम  जफत  गरी  राजश्व  र्दाशखिा  गररनेछ । 

 का्ायि्िे  कुन्  राजश्व  वा  कर  त्रनिायरण  प्र्ोजनको  िात्रग  िरौटी  रकम  प्राप् त  गरेको भए 
तोवकएको  काम  पूरा  वा  कर  त्रनिायरण  भएपत्रछ  कानून  वा  करारको  ितय  बमोशजम राजस्व 
र्दाशख िा  गनुयपने  रकमको  िकमा  त्रनणय ्  गराई  राजश्व  र्दाशखिा  गररनेछ । 

 िरौटी  वििावको  मास्केवारी  त्ार  गनुय  अशघ  ब्क  वििाविँग  मात्रिक  रुपमा  त्रभडान गररनेछ । 

 फरक  परेको  रकम  पवििान  र  जाँि  गरी  आव्क  वििाव   त्रमिान  गररनेछ । 



  

 िरौटीको  वििाव  त्रभडानको  िममा  कुन्  रकम  से्रस्तामा  आम्र्दानी  जत्रनएको  तर  ब्ङ्क जम्मा 
नभएको  वा  कम  भएको  अवस्थामा  आव्क  जाँि  तथा  छानववन  गरी  मस््ौट वा 
िापरवािीको  कारण  िनु  गएको  भए  िम्बशन्ितिाई  कानून  बमोशजम  कारबािी  गररनेछ। 

 िरौटी  वििावको  मास्केवारी  मविना  भकु्तान  भएको  त्रमत्रतिे  िात  दर्दनत्रभि  र  िरौटीको  वावषयक 
आत्रथयक  वववरण  आत्रथयक  वषय  िमाप्त  भएको  पैंतीि  दर्दन त्रभि  त्ार गरी  को.िे.त्रन .का. मा 
पठाइनेछ । 

४. िरौटी  कारोवार  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  आत्रथयक  प्रिािन  िाखा  प्रमखुको  िनुेछ । 

५. िरौटी  कारोवार  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  प्रमखु प्रिािकी्  अत्रिकत त  र  ििुािन 

ित्रमत्रतबा ट  िनुेछ । 

१६.२ वविेष  कोषिरुको  िञ् िा िन 

१. वविेष  कोषिरुको  िञ् िािन  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 स्थानी्  ववववि  कोष,  ववभाज््  कोष, आकशस्मक  कोष  र  ववपद्  व््वस्थापन  कोष  जस्ता 
कोषको  िञ् िािन  तत ्तत ् कोष  िञ् िा िन  त्रनरे्दशिका  बमोशजम  गररनेछ । 

 स्थानी्  ववववि  कोष,  ववभाज््  कोष,  आकशस्मक  कोष  र  ववपद्  व््वस्थापन  कोष जस्ता कोषको  
खाता  िञ् िा िन  तोवकए  बमोशजम  गररनेछ । 

 कोषिरुबाट  खिय  िेख्न े का्य  कानूनमा  तोवकए  बमोशजम  गररनेछ । 

२. वविेष  कोषिरुको  िञ् िा िन  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशखन्छ । 

 कोषिरुको  िञ् िा िन  गर्दाय  तत ्तत ् त्रनरे्दशिकाका  प्राविान  उलिङ्घन  िनुे । 

 कोषिरुको  िञ् िािन  तोवकए  बमोशजम  नगररने । 

 कोषबाट  खिय  िेख्न े का्य  कानूनमा  तोवकए  बमोशज म  नगररन े। 

 कोषको  उदे्द्  ववपररत  अन््  प्र्ोजनमा  खिय िनु े। 

३. वविेष  कोषिरुको  िञ् िा िन  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 आन्तररक  आ्,  िङ्घी्  तथा  प्ररे्दि  िरकारबाट  प्राप् त िनुे  अनरु्दान,  प्राप् त ऋण  रकम, 
जनििभात्रगता  िगा्तका  रकम  स्थानी्  िशि त  कोषमा  जम्मा  गररनेछ। 

 आकशस्मक  का्यको  िात्रग  खिय  जटुाउन  आकशस्मक  कोष  िञ् िा िन  गररनेछ । 

 प्रित्रित  कानून  बमोशजम  प्ररे्दि  िरकारिँग  वाँडफाँट  िनुे  कर  रकम  वाँडफाँट  गनुयअशघ वव 

भाज््  कोषमा  जम्मा  गररनेछ । 

 ववभाज््  कोषमा  जम्मा  भएको  रकम मध््े  कानून  बमोशजम  स्थानी्  तििे  प्राप् त  गने रकम 
स्थानी्  िशित  कोषमा  राखी  प्ररे्दि  िरकारिाई  उपिब्ि  गराउन ु पने  रकम  त्रन्त्रमत  रुपमा 
प्ररे्दि  िशि त  कोषमा  जम्मा  गररनेछ । 

 स्थानी्  ववववि  कोष,  ववभाज््  कोष,  आकशस्मक  कोष  र  ववपद्  व््वस्थापन  कोषको  िात्रग 
िरकारी  कारोवार  गने  बैंकमा  िमिः  ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ िमूिको  खाता खोत्रिनेछ । 

 कोषिरुको  िञ् िािन  िम्बशन्ित  त्रनका्को  स्वीकत त्रतमा  माि  गने । कोषिरुको  कारोवार 
बैंकमाफय त  माि  गररनेछ । 



  

 कोष  खाताबाट  खिय  िेखर्दा  कानून  बमोशजम  रीत  पु् ्यई  अशखत्ार  प्राप् त  अत्रिकारीको स्वीकत त्रतमा  
खिय  िेशखनेछ । 

 खिय  िेखर्दा  ववि  भरपाई  िवित  गोश्वारा  भौिर  उठाइ  स्वीकत त  गराउने । कोषको िेखा तोवकएको   
म.िे.प.फा.नं.को  ढाँिामा  राशख नेछ । 

 कोषमा  (विज िनु ेबािेक)  आत्रथयक वषयको  अन्त््मा  बाँकी  रिेको  रकम  अको  आत्रथयक वषयमा  
शजम्मेवारी  िाररनेछ । 

 कोषको  आ् ब्््  वववरण  त्ार  गरी  िेखापरीक्षण  गराइनेछ । 

 कोषको  उदे्द्  ववपररत  खिय  गनेिाई  कानून  बमोशजम  कारबािी  गररनेछ । 

४. वविेष  कोषिरुको  िञ् िािन  िम्बन्िी  अध््क्ष  शजम्मेवारी  आत्रथयक  प्रिािन  िाखा  अध््क्षको  िनुछे 

। 

५. वविेष  कोषिरुको  िञ् िािन  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  अध््क्ष  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र  ििुािन  

ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१७. िेखाङ्कन  तथा  िेखा  िफ्टवे्रको  िञ् िािन  र  ववत्ती्  प्रत्रतवेर्दन  िम्बन्िी  त्रन्न्िण 

१७.१ ववत्रन्ोजन,  राजश्व र  िरौटी  कारोवारको  िेखा 
१. ववत्रन ्ोजन,  राजश्व र  िरौटी  कारोवारको  िेखा  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन 

 गररनेछ । 

 मिािेखा  त्रन्न्िक  का्ायि्बाट  स्वीकत त  ढाँिा  बमोशजम  िेखापािन  गने  गराइनेछ । 

 नेपाि  िावयजत्रनक  क्षेि  िेखामानमा  उलिेशखत  वववरणिरुको  त्ारी  तथा खिुािा गररनेछ । 

 िेखा  राखर्दा  एकीकत त  आत्रथयक  िङ्केत  तथा  वगीकरण  र  ब््ाख्ाको  अनिुरण  गररनेछ । 

२. ववत्रन्ोजन,  राजश्व  र  िरौटी  कारोवारको  िेखा  िम्बन्िमा  रे्दिा्का जोशखमिरु  रिन िक्ने रे्दशख न्छ 

। 

 िेखापािन  गने  का्यमा  मिािेखा  त्रन्न्िक  का्ायि्बाट  स्वीकत त  ढाँिा  प्र्ोग  नगररन े

 नेपाि  िावयजत्रनक  क्षेि  िेखामान  अनरुुप  आव्क  िूिना  तथा  वववरण  नराशखन े। 

 िेखा  राखर्दा  एकीकत त  आत्रथयक  िङ्केत  तथा  वगीकरण  र  ब््ाख्ाको  अनिुरण  नगररने । 

 िेखापािन  गने  शजम्मेवारी  पर्दात्रिकारीबाट  बिन नगररन े। 

३. ववत्रन्ोजन,  राजश्व  र  िरौटी  कारोवारको  िेखा  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  उपा्िरु अविम्वन गररनछे । 

 िेखा  राखर्दा  मिािेखा  त्रन्न्िक  का्ायि्बाट  स्वीकत त  नेपाि िावयजत्रनक  क्षेि िेखामान, प्रित्रित  

िेखा  त्रनरे्दशिका  िगा्तमा  उलिेशखत  िेखानीत्रत ,  त्रिद्धान्त  र का्यववत्रिको पािना  गररनेछ । 

 िेखा  प्रणािीिाई  िूिना  प्रववत्रिमा  आिाररत  वनाउन  नेपाि  िरकारिे  स्वी कत त  गरेको प्रणािी  
अविम्वन  गररनेछ । 

 प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र  शजम्मेवार  व््शक्तिे  प्रित्रित  कानूनिे  तोके  बमोशजमको  रीत 
परु ्् ाई    िेखा  राख्न े ब््वस्था  त्रमिाइनेछ । 



  

 आत्रथयक  िाखा  प्रमखुिे  का्ाय ि्  वा  अन्तगयतका एकाइको  िेखा  तोवकएको  ढाँिामा राखी 
अद्यावत्रिक  भए  नभएको  स्व्म ् वा अन््  कमयिारी  माफय त  त्रन्त्रमत  रुपमा जाँि  र  त्रनरीक्षण  
गररनेछ । 

 त्रनरीक्षणको  िममा  िेखापािन  गनुयपने  कमयिारीिे  िेखा  नराखेको  कारण  िानीनोक्िानी भएको 
रे्दशखएमा िम्बशन्ित  नोक्िानी  रकम  अिूि  गने  व््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 आत्रथयक  कारोवार  गर्दाय  गोश्वारा  भौिर,  नगर्दी  रत्रिर्द,  माग  फाराम,  खररर्द  आरे्दि, भकु्तानीको 
रत्रिर्द  र  भरपाई  जस्ता  म.िे.प.  फारामिरु  प्र्ोगमा  ल्ाइनेछ । 

 वजेट  खिय  वििाव  राख्न े प्र्ोजनको  िात्रग  बजेट  खाता  (म.िे.प.फा.नं. २०८),  ब्क नगर्दी वकताव  
(म.िे.प.फा.नं. २०९), िमूिगत  र  व््शक्तगत  ििा्क  खाता  (म.िे.प.फा.नं. २०८), अशखत्ारी खाता  

(म.िे.प.फा.नं. ३०२),  वजेट  रोक्का  फुकुवा  खाता (म.िे.प.फा.नं.३०६) , रकमान्तर  स्रोतान्तर  खाता 
(म.िे.प.फा.नं. ३०७), िोिभनाय  खाता (म.िे.प.फा.नं. ३०८), ठेक्का  गत  अत्रभ िेख  खाता (म.िे.प.फा.नं. 

५०६), जस्ता  आव्क  िव्  खातािरु प्र्ोगमा  ल्ा इनेछ । 

 राजश्व,  स्थानी्  िशित  कोष  तथा  अन््  कोष,  अनरु्दान  प्राप्ती,  िरौटी  र  शजन्िी  तफय का 
आव्क  िेखा  तोवकएको  म.िे.प.  फारामिरुका  ढाँिामा  राशख नेछ । 

 प्राप् त  ऋणको  वििाव  तोवकएको  ढाँिामा  राख्न े ब््वस्था  गररनेछ । 

 नेपाि िरकारबाट नगर्दमा  आिाररत नेपाि  िावयजत्रनक  क्षेि  िेखामान  अनरुुप  आव्क 
वववरणिरु  त्ार   गररनेछ । 

 िेखामान  अनरुुप  तेश्रो  पक्षबाट  भएको  भकु्तानी,  िम्पशत्त  तथा  र्दा्त्व,   त्रिनदुर्दन ु पने वििाव 
आदर्द  जस्ता  थप  कारोवारको  अत्रभिेख  राशखनेछ । 

 ववत्रन्ोजन,  राजश्व  र  िरौटीको  िेखा  राखर्दा  नेपाि  िरकारद्वारा  स्वीकत त  एकीकत त  आत्रथयक 
िङ्केत  तथा  वगीकरण  र  ब््ाख्ा  अनरुुपको  खाता  िूिी  कोडिरुिँग  िामि्ता  िनु ेगरी 
आत्रथयक  िङ्केत  तथा  वगीकरणिरु  खिुाई  िेखा  राख्न े ब््वस्था  गररनेछ । 

४. ववत्रन्ोजन,  राजश्व र  िरौटी  कारोवारको  िेखा  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी 
आत्रथय क  प्रिािन  िाखा  प्रमखुको  िनुेछ । 

५. ववत्रन्ोजन,  राजश्व  र  िरौटी  कारोवारको  िेखा  त्रन्न्ि ण  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  प्रमखु 
प्रिािकी् अत्रिकत त  र  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१७.२ व्रे्दशिक  ििा्तामा  िञ् िात्रित  आ्ोजना  र  का्यिमको  िेखा 
१. व्रे्दशि क  ििा्तामा  िञ् िात्रित  आ्ोजना  र  का्यिमको  िेखा  िम्बन्िमा  रे्दिा्को नीत्रत अविम्वन  

गररनेछ । 

 ब्रे्दशिक  ििा्ता तफय   खिय  गरेको  रकमको  तोवकएको  ढाँिामा  आ्ोजना िेखा (ििा्क 
खातािरु)  राशखनेछ । 

 आ्ोजना  र  का्यिमिरुको  िम्झौताको  ितय  बमोशजम  आ्ोजना  िेखा  तथा  प्रत्रतवेर्दन त्ार  
गररनेछ । 

२. व्रे्दशिक  ििा्तामा  िञ् िात्रित  आ्ोजना  र  का्यिमको  िेखा  िम्बन्िमा  रे्दिा्का 



  

जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशख न्छ । 

 ब्रे्दशिक  ििा्ताको  खियमा  तोवकएका  आ्ोजना  िेखाका  ििा्क   खाता  तथा  वववरण 
नराशखन े। 

 िोिभनाय  िनु े गरी  भएको  खियको  िोिभनाय  िम्मा  माग  नगने । 

 आ्ोजना  वििावको  प्रत्रतवेर्दन  तोवकएको  ढाँिामा  त्ार  नगररन े। 

 प्रत्रत वेर्दनिरु  िम्मा  त्ार  नगररन े। 

३. व्रे्दशिक  ििा्तामा  िञ् िात्रित   आ्ोजना  र  का्यिमको  िेखा  िम्बन्िमा  रे्दिा्को 
उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 व्रे्दशिक अनरु्दान  र  ऋण  ििा्तामा  िञ् िात्रित  आ्ोजना  र  का्यिमिरुको  िेखा राखर्दा 
आ्ोजनािँग  िम्बशन्ित  प्रमखु  खाता  र  ििा्क  खातािरु  राशखनेछ । 

 िोिभनाय  वििाव,  वस्तगुत  ििा्ता,  िीि्  भकु्तानी,  टनयकी,  प्राववत्रिक  ििा्ताको  वििाब राख्न े र  

वववरण  पेि  गने  कुरा िेखा  त्रनरे्दशिका  अनिुार  त्रमिाइनेछ । 

 िोिभनाय  िनुेगरी  भएको  खियको  रकम  िम्झौता  अनिुार  िम्मा  न्  िोिभनाय  माग गरी िोको  
िेखा  अध््ावत्रिक  गने  

  ब्रे्दशिक  ििा्तामा  िञ् िात्रित  आ्ोजना  र  का्यिमको  िात्रग  त्ार  गनुयपने  िेखा  
वववरणिरु  तोकेको  ढाँिामा  त्ार  गरी  पठाइने छ। 

 आ्ोजना  वििाव  त्ार  गर्दाय  िेखा त्रनरे्दशिकामा  उलिेख  भएका  त्रनम्न  वििाव मध््े उप्कु्त  
प्रकारको  प्रत्रतवेर्दन  त्ार  गररनेछ 

क) पूणय  वववरण  प्रवि्ा, 
ख) खियको  वव वरण  प्रवि्ा, 
ग) आ्ोजना  व््वस्थापन  प्रत्रतवेर्दन,  ववत्ती ्  व््वस्थापन   प्रवि्ा, 
घ) का्य िम्पार्दनमा  आिाररत  िोिभनाय  प्रवि्ा । 

४. व्रे्दशिक  ििा्तामा  िञ् िात्रित  आ्ोजना  र  का्यिमको  िेखा  त्रन्न्ि ण   िम्बन्िी  प्रमखु 
शजम्मेवारी  आत्रथयक  प्रिािन  िाखा  प्रमखुको  िनुेछ । 

५. व्रे्दशिक  ििा्तामा  िञ् िात्रित  आ्ोजना  र  का्यिमको  िेखा  िम्बन्िी  का्यको 
अनगुमन  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र  ििुािन  ित्रमत्रतबा ट  िनुेछ । 

१७.३ ववत्ती्  प्रत्रतवेर्दन  पेि  गने 

१. ववत्ती्  प्रत्रतवेर्दन  पेि गने  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 मात्रिक  ववत्ती ्  वववरण  तोकेको  िम् त्रभ ि  को.िे.त्रन .का.  िमक्ष  पेि  गररनेछ । 

 आ्व्््  वववरण,  बजेट  खियको  ि्मात्रिक  प्रगत्रत  वववरण  र  िशि त  कोषको  वववरण तोवकएको  
अवत्रि  त्रभि  त्ार  गरी  पेि  गररनेछ । 

 आत्रथयक  वषय  िमाप्त  भएपत्रछ  तोवकएको  वावषयक  ववत्ती्  वववरणिरु  त्ार  गरी  िम्बशन्ित 
त्रनका्मा  पेि गनुय  पने । 

२. ववत्ती्  प्रत्रतवेर्दन  पेि  गने  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशख न्छ । 



  

 मात्रिक  रुपमा  ववत्ती्  वववरणिरु  त्ार  नगररने । 

 मात्रिक  ववत्ती ्  वववरणिरु  िम्मा  िम्बशन्ित  िमक्ष पेि  नगररन े। 

 वावषयक  रुपमा  पेि  गनुयपने  ववत्ती्  वववरणिरु  त्ार  गरी  िम्बशन्ित  त्रनका्मा  पेि  नगररने । 

३. ववत्ती्  प्रत्रतवेर्द न  पेि  गने  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । त्रनम्न  ववत्ती् 
वववरणिरु  मात्रिक  रुपमा  त्ार  गरी  तोवकएको  िम्त्रभि  को.िे.त्रन .का. मा  पठाइनेछ 

क)  खियको  फाँटवारी  (म.िे.प.फा.नं.२१०) , फछ्र््ौ ट  गनय  बाँकी  पेकीको   मास्केवारी 
(म.िे.प.फा.नं.२११)  र  ब्ङ्क वििाव  त्रमिान  वव वरण (म.िे.प. फा.नं.२१२) 

ख) राजस्व  आम्र्दानीको  मात्रिक  फाँटवारी (म.िे.प.फा.नं. ११०) 

ग) राजस्वको  ब्ङ्क  वििाब  त्रमिान  वव वरण (म.िे.प.फा.नं. १०९) 

घ) िरौटीको  ववत्ती ्  वववरण (म.िे.प.फा.नं. ६०७) 

ङ) कोष  अवस्थाको  मात्रिक  वव वरण  (म.िे.प. फा.नं. ११५) 

ि) प्राप् त  रकमको  मास्केवारी  (म.िे.प.फा.नं. २२२) 

 आ्व्््को  वववरण  प्रत््ेक  मवि नाको  ७  गतेत्रभ ि  िावयजत्रनक  गररनेछ । 

 वजेट  खियको  ि्मात्रिक  वववरण  त्ार  गने  र  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  ि्मात्रिक अवत्रि  

िमाप्त  भएको  १५ दर्दनत्रभ ि  गाउँपात्रिकाको व्ठकमा  पेि  गररनेछ । 

 स्थानी्  िशि त  कोषको  आ्व्््को  ि्मात्रिक  िीषयकगत  वववरण  त्ार  गरी िङ्घी्  अथय  

मन्िाि्,   प्ररे्दि  अथय  मन्िा ि्  तथा  रावि्  प्राकत त्रतक  स्रोत  तथा  ववत्त आ्ोगमा  पठाइनेछ 

। 

 प्रत््ेक  आत्रथयक  वषय  िमाप्त  भएपत्रछ  प्रित्रित  कानून  बमोशजम   रे्दिा्का  वावषयक ववत्ती्  वववरण   
त्ार  गरी  िम्बशन्ित  को.िे.त्रन .का.  र  म.िे.प. का्ायि्  िगा्तका िव्  िम्बशन्ित  त्रनका्मा  
पेि  गररनेछ– 

१) ववत्रन्ोजन  खियको  ववत्ती्  वववरण 

२) राजस्व  आम्र्दानीको  आत्रथयक  वववरण 

३) िरौटीको  वावषय क  आत्रथयक  वववरण 

४) िशित  कोष  तथा  ववत्रभ न्न  स्थानी्  कोषिरुको  आत्रथयक  वववरण 

५) शजन्िी  मौज्र्दातको  वावषयक  वववरण 

६) प्रत्रतवद्धताको  वावषयक  वववरण 

७) भकु्तानी  दर्दन  बाँकीको  कच्िावारी 
 ववत्ती ्  प्रत्रतवेर्दन  त्ार  गनय  तोवकएको  िफ्टवे्र  प्र्ोग  गररनेछ । 

४. ववत्ती्  प्रत्रतवेर्दन  पेि  गने  िम्बन्िी  अध््क्ष  शजम्मेवारी  आत्रथयक  प्रिािन  िाखा  प्रमखुको िनुेछ । 

५. ववत्ती्  प्रत्रतवेर्दन  पेि  गने  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  प्रमखु  प्रिािकी् अत्रिकत त  र 

ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१७.४ िेखा  एकीकरण 

१. िेखा  एकीकरण  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 



  

 एकीकत त  ववत्ती ्  वववरण त्ार  गरी  पेि  गररनेछ । 

२. िेखा  एकीकरण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशख न्छ । 

 एकीकत त  ववत्ती ्  वववरण  तोकेको  ढाँिा  र  िम्मा  त्ार  नगररन े। 

 एकीकत त  ववत्ती ्  वववरणमा  िव्  कारोवार  िमावेि  नगररन े। 

३. िेखा  एकीकरण  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 ववत्रन्ोजन,  राजस्व,  िरौटी  िगा्त  िब् कारोवारको  प्रत्रतवेर्दन  िम्मा  प्राप् त  गने व््वस्था 
त्रमिाइनेछ । 

 का्ायि्  र  मातितका  त्रनका्को  िब्  कारोवार  िमावेि  गरी  ववत्रन्ोजन,  राजस्व, िरौटी 
िगा्तको  एकीकत त  ववत्ती ्  वववरण  त्ार  गररनेछ । 

 ववत्रन्ोजन,  राजस्व,  िरौटी  िगा्तको  ववत्ती्  वववरण  मिािेखा  त्रन्न्िक  का्ायि् तथा गाउँ  

िभामा  पेि  गररनेछ । ववत्रन्ोजन,  राजस्व,  िरौटी  िगा्त  िब्  कारोवारको िेखा  एकीकरण  
गनय  स्थानी्  िशित  कोष  व््वस्थापन  प्रणािी  (ििु)  प्र्ोगमा ल्ाइनेछ । 

४ िेखा  एकीकरण  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  आत्रथयक  प्रिािन  िाखा  प्रमखुको  िनुेछ । 

५. िेखा  एकीकरण  िम्बन्िमा  का्यको  अनगुमन  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  र  ििुािन ित्रमत्रतबा ट  
िनुेछ । 

१७.५ िेखा  िफ्टवे ्र  प्रणािीको  िञ् िािन  तथा  िरुक्षा 
१. िेखा  िफ्टवे्र  प्रणािीको  िञ् िािन  तथा  िरुक्षा  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन गररनेछ । 

 िेखा  िफ्टवे्र  प्रणािी  िञ् िािन  तथा  िरुक्षाको  िात्रग  उशित  िरुक्षा  प्रवन्ि  गररनेछ । 

२. िेखा  िफ्टवे्र  प्रणािीको  िञ् िा िन  तथा  िरुक्षा  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  
रे्दशख न्छ । 

 िफ्ट वे्रको  डाटा  तथा  िूिना  िरुक्षा  प्रवन्ि  नत्रमिाइन े

३. िेखा  िफ्टवे्र  प्रणािीको  िञ् िािन  तथा  िरुक्षा िम्बन्िमा  रे्दिा्को  उपा्िरु अविम्वन गररनेछ । 
िेखा  िफ्टवे्र  प्रणािी  िञ् िािन  र  िरुक्षाको  िात्रग  त्रनम्न  ब््वस्था  गनेः 
 िफ्टवे्र  िञ् िािन,  त्रन्मन,  िमस््ा  िमािान  र  िरुक्षाको  िात्रग  आव्क  कोठा  र िरुक्षाको 

व््वस्था  गररनेछ । 

 िफ्टवे्र  िञ् िािनको  िात्रग  आव्क  ववज्ञ  तथा जनिशक्त  र  तात्रिमको  व््वस्था गररनेछ । 

 का्ायि्  र  अन्तगयतका  त्रनका्मा  िफ्टवे्र  प्रणािी  िञ् िािन  गने  शजम्मेवार  व््शक्त  तोक्ने  र  

्स्तो व््शक्तिाई  प्रणािीमा  र्दताय  िनुे  व््वस्था  गररनेछ । 

 प्र्ोगकताय   कोड   त्रिन े र  प्र्ोगको  िग  राख्न े व््वस्था  गररनेछ । 

 प्रत््ेक  व््शक्तको  िात्रग  फरक फरक पािवडय  प्रर्दान  गररनेछ । 

 िम्बशन्ित व््शक्त  िरुवा  भई  वा  वविेष  कारण  परी  प्रणािीको िञ् िािन  शजम्मेवार  व््शक्त बािेक  
अन््बाट   गनुयपने  भएमा   स्वीकत त्रत   त्रिन े दर्दन े व््वस्था  गररनेछ । 

४ िेखा  िफ्टवे्र  प्रणािीको  िञ् िा िन  तथा  िरुक्षा  िम्बन्िी  प्रमखु  शजम्मेवारी  िूिना  प्रववत्रि अत्रिकत त  र  

आत्रथयक  प्रिािन  िाखा  प्रमखुको  िनुेछ । 



  

५. िेखा  िफ्टवे्र  प्रणािीको  िञ् िािन  तथा  िरुक्षा  िम्बन्िी  का्यको  अनगुमन  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त  

र  ििुािन  ित्रमत्रतबाट  िनुेछ । 

१८. जनििभात्रगता  र  िावयजत्रनक  जवाफरे्दवि ता 
१८.१ जनििभात्रगता 
१.  गाउँपात्रि काको  का्यमा  जनििभात्रगता   ितु्रनित  गनय  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्बन  गररनेछ । 

 नेपािको  िंवविानिे  िमानपुात्रतक  िमावेशिता  र  ििभात्रगतामूिक  त्रिद्धान्तको  स्पि  ब््वस्था गरेकोिे  

पात्रिकािे  िोिी  बमोशजम  प्रत्रतत्रनत्रित्वको  ितु्रनशित  गनेछ । 

 ्ोजनामा  जनताको  प्रत््क्ष  ििभात्रगता  र  स्वात्रमत्व  िम्बन्िी  व््वस्था  का्म  गनय  ्ोजनाको छनौट  

का्यमा  जनििभात्रगता  िनु े व््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 स्थानी्  तििे  ्ोजना  तरजमुा तथा  का्ायन्व्न  गर्दाय  स्थानी्  जनता,  बवुद्धजीवी,  ववष् ववज्ञ 
िगा्तका  िरोकारवािािरुको  ििभात्रगतामा  गराइनेछ । 

२. गाउँपात्रिकाको का्यमा  जनििभात्रगता  ितु्रनि त  गने  िम्बन्िमा  रे्दिा्का 
जोशखम  रिन  िक्नेछ न ्। 

 िमानपुात्रतक िमावेशिता  र  ििभात्रगतामूिक  त्रिद्धान्तका  आिारमा  ििभात्रगता  नगराईन े। 

 कानूनिे  व््वस्था  गरे  अनिुार  िरोकारवािािरुको  ििभात्रगता  नगराईन े। 

 ्ोजना  र  का्यिम  का्ायन्व्नमा गर्दाय  ऐनिे  त्रनरे्दि  गरे  बमोशजम  िरोकार वािािरुको 
ििभात्रगता  नगररने । 

 ििभात्रगता  औपिाररकतामा  माि  िीत्रमत  गररने । 

 ्ोजनाको छनौट  गर्दाय  जनताको  माग  र  आव्कता  तथा  जनििभात्रगताको  आिारमा नगररने । 

 ्ोजनाको  का्ायन्व्नमा  िरोकारवािािरुको  ििभात्रग ता नगराईन े। 

 आ्ोजनाको  िञ् िािन,  अनगुमन  मूल्ाड्ढनमा  िरोकारवािािरुिाई  ििभात्रगता  नगराउन े

३. गाउँपात्रिकाको का्यमा  जनििभात्रगता  ितु्रनित  गने  िम्बन्िमा  रे्दिा्का प्रकत ्ा  अपनाइनेछ । 

 नेपािको  िंवविानिे  िमानपुात्रतक  िमावेशि  र  ििभात्रगतामूिक  त्रिद्धान्तको  स्पि ब््वस्था 
गरेकोिे स्थानी्  तििे  मवििा,  र्दत्रित  र  अलपिंख्क  िमरु्दा्बाट  िमेत  प्रत्रतत्रनत्रित्वको 
ितु्रनशित  गररनेछ । 

 गाउँपात्रिकािे  िरोकारवािािरुको  अत्रिकतम  ििभात्रगता  गराउने  नीत्रत र  पद्धत्रत  अपनाइनेछ । 

 आ्ोजनामा  जनताको  प्रत््क्ष  ििभात्रगता  र  स्वात्रमत्व  िम्बन्िी  व््वस्था  का्म  गनयको िात्रग  
आ्ोजनाको  छनौट  गर्दाय जनताको  माग  र  आव्कताको  आिारमा  गररने, आ्ोजनाको  िञ् िा 
िन  उपभोक्ता  ित्रमत्रत  माफय त  गने व््वस्था  त्रमिाइने  र आ्ोजनाको का्ायन्व्न,  अनगुमन  तथा  

मूल्ाड्ढनमा  जनििभात्रगता  ितु्रनशित  िनुे व््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 िरोकारवािािरुको  ििभात्रगताको  ितु्रनशित  गनयको  िात्रग  अत्रभमशुखकरण  गोष्ठी  आदर्द का्यिम  
िंिािन  गररनेछ । 

 ििभात्रगतािाई  ब््विारमा  ब््ापक  रुपमा  िागूगरी  अथयपूणय  बनाइनेछ । 



  

 आ्ोजनामा  जनताको  प्रत््क्ष  ििभात्रगता  र  स्वात्रमत्व  का्म  गनयको  िात्रग आ्ोजनाको छनौट  

गर्दाय  जनताको  माग  र  आव्कताको  आिारमा  गररनेछ । 

 आ्ोजनाको  छनौट  गर्दाय  स्थानी्  जनतािंग  माग  र  आव्कतावारे  छिफि  गरी माग िंकिन  

गररनेछ । वडािरुिाई  माग  िंकिनमा  िवि्  बनाइनेछ । 

 ्ोजना  तरजमुा  र  का्ायन्व्न  गर्दाय  स्थानी्  बवुद्धशज वी,   ववष्  ववज्ञ ,  अनभवी,  पेिाववद् 
िीमान्तकत त  तथा  िोपोन्मखु  िमरु्दा्, मवििा, बािबात्रिका, र्दत्रित,  ्वुा, अलपिंख्क, अपाङ्गता  
भएका  व््शक्त,  जेष्ठ  नागररक  िगा्तका  िरोकारवाििरुको  अत्रिकतम ििभात्रग ता  गराइनेछ । 

 जनताको  आव्कता,  जनििभात्रग ता,  िागत,  प्रत्रतफि  आदर्द  पक्षको  वव िार  गरी ्ोजनािरुको  

प्राथत्रमकता  त्रनिायरण  गरी  का्ायन्व्न  ्ोग्् उप्कु्त  ्ोजना  छनौट  गररनेछ । 

 छनोट  गररने  ्ोजनामा  जनििभात्रगता  िनु ेकुरा  ितु्रनशित  गररनेछ । 

१. जनििभात्रगता  प्रवद्धयन  मखु्  शजम्मेवारी  त्रनवायशित  पर्दात्रिकारी  र  प्रमखु  प्रिािकी् अत्रिकत तको  
िनुेछ । 

२. जनििभात्रगता  प्रवद्धयन  गने  का्यको  अनगुमन  शजलिा  िमन्व्  ित्रमत्रत  र  िभािे  गनेछ । 

१८.२ िावयजत्रनक  जवाफरे्दवि ता 
१. िावयजत्रनक  जवाफरे्दविता  प्रवद्धयन  गनय  रे्दिा्का  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 िवयिािारण  तथा  िरोकारवािाको  िरोकार  िम्वोिन  गनय जत्रनक  िनुवुाई  तथा गनुािो 
व््वस्थापन  गररनेछ । 

 िावयजत्रनक  िेवा  प्रवाििाई  पारर्दिी ,  उत्तरर्दा्ी  र जबाफरे्दिी  बनाउन  िामाशजक परीक्षण  र  
िावयजत्रन क  परीक्षण  िंिािन  गररनेछ । 

२. िावयजत्रनक  जवाफरे्दविता  प्रवद्धयन  गने  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न्छन ्। 

 प्रर्दान  गरेको  िेवा  िम्वन्िमा  काननुिे  तोके बमोशज म  िावयजत्रनक  िनुवुाई  नगररन े। 

 िेवाग्रािीको  गनुािाको  उशित  व््वस्थापन  र  िम्वोिन  नगररन े। 

 कानून  बमोशजम  िामाशजक  परीक्षण  र  िावयजत्रनक  परीक्षण  का्यिम  िंिािन  नगररन े। 

 का्यिम  गरेपत्रन  औपिाररकतामा  िीत्रमत  रिन  िक्ने । 

३. िावयजत्रनक  जवाफरे्दविता  प्रवद्धयन  गनय  रे्दिा्का  प्रकत ्ािरु  अविम्बन  गररनेछ । 

 िामाशज क  परीक्षण,  िावयजत्रनक  परीक्षण जस्ता  का्यिम  अत्रनवा्य  रुपमा  गने  गराउने  कानून 
व््वस्था  गररनेछ । 

 काननू  बमोशजम  िो  िम्बन्िी त्रनर्दशिेका  तरजमुा  गने  र  प्र्ोगमा  ल्ाई  का्यिम िंिािन  गने 
ब््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 ्स्ता  का्यिमिरु  िञ् िािन  गरेपत्रछ  िो  िम्वन्िी  अत्रभिेख  राख्न े र  प्रत्रतवेर्दन  त्ार गने 
व््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 िामाशजक  परीक्षण  तथा  िावयजत्रनक  परीक्षणको  आवत्रिक  रुपमा  अनगुमन  गने व््वस्था 
त्रमिाइनेछ । 



  

 पात्रिकािे  िेवाग्रािी  तथा  िरोकारवािाको  िरोकार  िम्वो िन  गनय  काननुमा  तोवकए बमोशजम  

िावयजत्रनक  िनुवुाईको  ब््वस्था  गररनेछ । 

 का्ायि्को  िेवाको  गणुस्तर,  प्रभावकारीता  र  कमयिारीको  काम  कारवािी  िम्वन्िमा 
िेवाग्रािीको  गनुािो  िनु्न  उजरुी  पेवटका र  वेभिाइट र  टेत्रिफोन  मध््े  कुन्  पत्रन माध््मबाट  
गनय िक्ने  ब््वस्था  गररनेछ । 

 गनुािो  िनेु्न  शजम्मेवार  अत्रिकारी  तोकी  गनुािो  प्राप् त  भएको  त्रमत्रतिे  िौबीि  घन्टात्रभ ि गनुािो  
व््वस्थापनका  िात्रग  िझुाव  िवित  अध््क्ष  प्रिािकी्  अत्रिकत त  िमक्ष  पेि  गने ब््वस्था  

गररनेछ । 

 प्राप् त  गनुािािरुको  अत्रभिेखाकंन गने  ब््वस्था  त्रमिाई  त्रनशित  िम्त्रभि  का्य  टुग््ांउन े वा 
कारवािी  गने  ब््वस्था  गररनेछ । 

 गनुािा  व््वस्थापन बारे  अनगुमन  गने  ब््वस्था  िमेत  त्रमिाइनेछ । 

४. िावयजत्रनक  जवाफरे्दविता  प्रवद्धयन  मखु्  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तको िनुेछ । 

५. िावयजत्रनक  जवाफरे्दविता  प्रवद्धयन  गने  का्यको  अनगुमन  शजलिा  िमन्व्  ित्रमत्रत  र 

िभािे  गनेछ । 

१९. िेखा परीक्षण  तथा  बेरुजू  फर्छ्यौट  िम्बन्िी  त्रन्न्ि ण 

१९.१ आन्तररक  िेखापरीक्षण 

१. आन्तररक  िेखापरीक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 आत्रथयक  कारोवारको  आन्तररक  िेखापरीक्षण  गराइनेछ । 

 का्ायि्बाट  अशन्तम  िेखापरीक्षण  िनु ु  अगाव्  आन्तररक  िेखापरीक्षणबाट  त्रनस्केका  बेरुज ु
िम्बन्िमा  आव्क  कारवािी  गरी  बेरुज ु फर्छ्यौट  गररनेछ । 

२. आन्तररक  िेखापरीक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशख न्छ । 

 आन्तररक  िेखापरीक्षणको  िात्रग  आव्क  िंरिना  र  जनिशक्तको  ब््वस्था  नगररन े। 

 िब्  त्रनका्  र  कारोवारको  आन्तररक  िेखापरीक्षण  नगराउने । 

 आन्तररक  िेखापरीक्षणबाट  त्रनस्केका  बेरुज ु अशन्तम  िेखापरीक्षण  अशघ  फर्छ्यौट नगररने । 

३. आन्तररक  िेखापरीक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 आन्तररक  िेखापरीक्षणको  िात्रग  आव्क  िंरिना  र  जनिशक्तको  व््वस्था  गररनेछ । 

 आन्तररक  िेखापरीक्षकको  व््वस्था  निुँर्दािम्म  को.िे.त्रन .का.िाई  अनरुोि  गरी आन्तररक 
िेखापरीक्षण  गने  व््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 िव्  त्रनका्को  ववत्रन्ोजन,  राजस्व,  िरौटी  र  िञ् िा िनमा  रिेका  िव्  कोषिरुको  आ् 
व्््को  आन्तररक  िेखापरीक्षण  त्रन्त्रमत  रुपमा  गराइनेछ । 

 आन्तररक  िेखा परीक्षकबाट  िम्बशन्ित  कानून  वा  त्रनरे्दशिकामा  तोवकएको  ववत्रि बमोशजम 
आत्रथयक  कारोवारको  आन्तररक  िेखापरीक्षण  गने  गराइनेछ । 

 आन्तररक  िेखापरीक्षकिाई  िेखापरीक्षणको  िवयमान््  त्रिद्धान्त  अनिुार  स्वतन्ि  रुपमा 
िेखापरीक्षण  गरी  प्रत्रतवेर्दन  दर्दन  िक्न े वातावरण  त्रम िाइनेछ । 



  

 आन्तररक  िेखापरीक्षण  प्रत्रतवेर्दनमा  िमावेि  भएका  वेरुजकुो  िगत  राख्न े ब््वस्था त्रमिाइनेछ । 

 आन्तररक  िेखापरीक्षण  प्रत्रतवेर्दन  अशन्तम  िेखापरीक्षकिाई  उपिब्ि  गराइनेछ । 

 अध््क्ष  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  आफू  मातित  त्रनका्को  आन्तररक  िेखापरीक्षण  िम्म् भए  वा  
नभएको  जाँि गरी  आन्तररक  िेखापरीक्षण  नगराउने  उपर  कानून  बमोशजम कारवािीको  िात्रग  

पेि  गररनेछ । 

 आन्तररक  िेखापरीक्षणबाट  त्रनस्केका  बेरुज ु  िम्वन्िमा  आव्क  कारवािी  गरी  अशन्तम 
िेखापरीक्षण  िनुभुन्र्दा  अगाव्  फर्छ्यौट   गने  गराइनेछ । 

 वविेष  कारण  परी  अशन्तम  िेखापरीक्षण  िनुअुशघ  बेरुज ु  फर्छ्यौट  गनय  निवकन ेअवस्था  परेमा 
फर्छ्यौट  िनु  निकेको  स्पि  कारण  खिुाई  अशन्तम  िेखापरीक्षक  िमक्ष जानकारी  गराइनेछ । 

 आन्तररक  िेखापरीक्षणबाट  औिं्ाईएका  बेरुजकुो  िम्बन्िमा  काननू  बमोशजमको  म््ार्दत्रभि 
त्रन्त्रमत  वा  अिूि  उपर  िम्वन्िी  कारवािी  गरी  बेरुज ु फर्छ्यौटको  िात्रग जवाफ  तथा  प्रमाण 
पेि  गररनेछ । 

 प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  मातित  त्रनका्को  आन्तररक  िेखापरीक्षणबाट  का्म  भएको  
बेरुजू  िम्म्  फछ्ौट  नगने  शजम्मेवार  अत्रिकारीिाई  प्रित्रित  ऐन  त्रन्म  बमोशजम कारबािी  

गनय  त्रिफाररि  गररनेछ । 

३. आन्तररक  िेखापरीक्षण  गराउने  मखु्  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तको  िनुेछ । 

४. गाउँपात्रिका अध््क्षिे  गराउने  आन्तररक  िेखापरीक्षण  का्यको  अनगुमन गनेछ । 

१९.२ अशन्त म  िेखापरीक्षण 

१. २ अशन्तम  िेखापरीक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 िेखा परीक्षणकोिात्रग िेखापरीक्षकबाट  माग भएको  आव्क  ववत्ती्  वववरण,    कागजात र  

प्रत्रतवेर्दनिरु  उपिब्ि  गराइनेछ । 

 िेखापरीक्षण  िम्पन्न  गराउन  आव्क  िि्ोग  गररनेछ । 

२. अशन्तम  िेखापरीक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्न े रे्दशखन्छ 

 िव्  आत्रथयक  कारोवारको  अशन्त म  िेखापरीक्षण  नगराउने 
 िेखापरीक्षक  िमक्ष  आव्क  ववत्ती्  वववरण,  कागजात  एवम ् प्रत्रतवेर्दनिरु उपिब्ि नगराइन े। 

 िेखापरीक्षण  िम्पन्न  गराउन  अध््क्ष  प्रिािकी्  अत्रिकत तबाट  आव्क  िि्ोग  निनु े। 

 अध््क्ष  प्रिािकी्  अत्रिकत त  िेखापरीक्षण  िम्  र  िेखापरीक्षण  ब्ठकमा  अनपुशस्थत  रिन े. 

३. अशन्तम  िेखापरीक्षण  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 प्रत््ेक  आत्रथयक  वषय  िमाप्त  भए  पिात  ववत्रन्ोजन,  राजस्व,  िरौटी  तथा  अन््  कोषको  कानून 
बमोशजम  मिािेखा परीक्षकको  का्ायि्बाट  खवटएका  िेखापरीक्षकबाट  अशन्तम िेखापरीक्षण  
गराइनेछ । 

 बजेटमा  िमावेि  भएका  व्रे्दशिक  ििा्ता  अन्तगयत  प्राप् त  भएको  िव्  प्रकारको  नगर्दी ििा्ता  

रकम  ववत्ती्  वववरणमा  िमावेि  गरी  मिािेखा परीक्षकको  का्ायि्बाट िेखापरीक्षण  
गराइनेछ । 



  

 वस्तगुत  ििा्ता  प्राप् त  भएकोमा  माििामानको  मूल्  खिुाई  आत्रथयक  वववरणमा िम्बशन्ित 
कागजात  पेि गरी  िेखापरीक्षण  गराइनेछ । 

 आत्रथयक  कारोवारिँग  िम्बशन्ित  िेखा,  ववत्ती्  वववरण  र  कागजात  एवम ् प्रत्रतवेर्दनिरु त्ार गरी  
अशन्तम  िेखापरीक्षणको  िात्रग  पेि  गररनेछ । 

अशन्तम  िेखापरीक्षणको  िममा  उपिब्ि  गराउन ु पने  ववत्ती्  वववरण  र  प्रत्रतवेर्दनिरु िामान््त्ा  

रे्दिा्  बमोशज म  रिेका छनः् 
 ववत्रन्ोजन,  राजश्व,  िरौटी,  अन््  कोष  कारोवारको  ववत्ती ्  वववरणिरु, 

 आन्तररक  िेखापरीक्षण  प्रत्रतवेर्दन, 

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

 वैंक  नगर्दी  वकताव  र  वैंक  स्टेटमेण्टिरु, 

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

 ब्क  वि िाव  त्रमिान  वववरण  (म.िे.प.फा.नं. २१२), 

 भकु्ता नी  दर्दन  बाँकीको  कच्िावारी  (म.िे.प. फा.नं.२२१), 

 फर्छ्यौट  िनु  बाँकी  बेरुजकुो  वववरण, 

 शजन्िी  त्रन रीक्षण  प्रत्रतवेर्दन, 

 िेखापरीक्षणको  त्रिित्रििामा  माग  भएको  जनुिक्ु  प्रश्नको  जवाफ  एवम ्  िेखा,  वववरण, 
कागजात,  जानकारी  उपिब्ि  गराउन े शजम्मेवारी  बिन  गररनेछ । 

 तोवकएको  म््ार्दत्रभि  िेखापरीक्षणको  प्रश्नको  जवाफ  वा  माग  भएको  वववरण  वा  कागजात पेि  
गनय  निवकन े भएमा  कारण  िवित म््ार्द  थपको  िात्रग  अनरुोि  गरी  िेखा परीक्षकद्वारा दर्दइएको  
थप  िम् त्रभि  पेि  गररनेछ । 

 िेखापरीक्षणबाट  माग  भएको  िेखा,  कागजात  वा  जानकारी  पेिगनय  निकेको  कारणबाट का्म  

भएको  बेरुज ु  वा  क्वफ्त  वा  जररवाना  प्रत्रत  िम्बशन्ित  अत्रिकत त  वा कमयिारी  न् शजम्मेवार  

िनुेछ । 

 प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत त,  आत्रथयक  िाखा  प्रमखु  तथा  कमयिारी  िेखापरीक्षणको अवत्रिमा  

आफ्नो  का्यस्थिमा  उपशस्थत्रत  भई  िेखापरीक्षण  िम्पन्न  गनय  गराउन  आव्क िि्ोग  

गररनेछ । 

 िेखा परीक्षणको  त्रिित्रििामा  िेखापरीक्षकद्वारा  आ्ोजना  िनुे  आरम्भ  ब्ठक  तथा बविगयमन  
ब्ठकमा  अत्रनवा्य  रुपमा  उपशस्थत  भई  जानकारी  दर्दने  र  ववष्  स्पि  पाररनेछ । 

 िेखापरीक्षणको  त्रिित्रििामा  िेखापरीक्षण  टोिीिे  कुन्  का्यको स्थिगत   अविोकनको िात्रग  

अनरुोि  गरेमा  िो  िमेतको  प्रवन्ि  गररनेछ । 

४ अशन्त म  िेखापरीक्षण  गराउने  मखु्  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तको  िनुेछ । 

५ गाउँपात्रि का  अध््क्षिे  गराउने  अशन्तम  िेखापरीक्षण  का्यको  अनगुमन गनेछ । 

१९.३ िम्परीक्षण  तथा  बेरुज ु फर्छ्यौट 

१. िम्पररक्षण  तथा  बेरुज ु फर्छ्यौट  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 



  

 िेखापरीक्षण  िरँु्द  औिं्ा इएको  बेरुज ु छिफि  एवम ् फर्छ्यौटको  िात्रग  िभामा  पेि गररनेछ । 

२. िम्परीक्षण  तथा  बेरुज ु फर्छ्यौट  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशखन्छ 

 प्र्ाय प्त  प्रमाण ववना  िभाबाट  बेरुज ुफर्छ्यौट  िनु े। 

 म.िे.प. बाट  बेरुज ु फर्छ्यौटको  िगत  कट्टा  निनु े

 िम्बशन्ित  कमयिारीिे  बेरुज ु फर्छ्यौटको  का्य  नगने । 

 आत्रथयक कारोवारमा  िंिग्न  अत्रिकारीबाट कानून ्  बमोशजम  बेरुज ुफर्छ्यौटको  शजम्मेवारी त्रनवायि  

निनु े। 

३. िम्परीक्षण  तथा  बेरुज ु फर्छ्यौट  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 प्रमख ु प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  िेखापरीक्षण  िरु्दाँ  औल्ाइएको  बेरुज ु फर्छ्यौटको  शजम्मेवारी बिन  

गनुय  पनेछ । 

 बेरुज ु फर्छ्यौटको  िात्रग  का्य ्ोजना  वनाई  का्य  गररनेछ । 

 िेखा  उत्तरर्दा्ी  अत्रिकत तिे  मिािेखापरीक्षकको  का्ाय ि्बाट  िेखापरीक्षण  िुँर्दा औिं्ाइएको  
बेरुज ु  िम्बन्िमा  तोकेको  म््ार्द त्रभि  बेरुज ु जवाफ  वा  फर्छ्यौट  वा  िम्परीक्षण गराउन े 
ब््वस्था  त्रमिाइनेछ । प्रित्रित  कानून  अनिुार  अध््क्ष  प्रिािकी् अत्रिकत तिे  िेखापरीक्षण  

प्रत्रतवेर्दनमा औिं्ाएको  बेरुज ु फर्छ्यौटको  त्रनम्न  उत्तरर्दाव् त्व बिन  गनेछ 

 बेरुज ु अििु  फर्छ्यौट  तथा  त्रन्त्रमत  गररनेछ । 

 अिूि  गनुयपने  तथा  त्रतनुय बझुाउन ु  पने  बेरुजकुो  िकमा  कारोवारमा  िंिग्न  पर्दात्रिकारीिँग 
आव्क  वव वरण  वा  स्पिीकरण  त्रि ई  फर्छ्यौट  गररनेछ । 

 जानजान  वा  िापरवािीिाथ  कारोवार  गरी  िानी  नोक्िानी  भएको  रे्दशखएमा  त््स्तो रकम शज 

म्मेवार  ब््शक्तबाट  अििु  गररनेछ । 

 िेखापरीक्षण  िुँर्दा  िरकारी  नगर्दी  वा  शजन्िी  माििामानको  िगत  राख्न  छुट  भएको वा िरकारी  
िानी  नोक्िानी  भएको  भन्न े िूिना  प्राप् त  भएमा  त््स्तो  िानी  नोक्िानी भएको  रकम अिूि  
गरी  किूरको  मािा  अनिुार  कानून  बमोशजम  कारबािी  गने  वा कारवािीको  त्रिफाररि गररनेछ 

। 

 अििू  उपर  गनुयपने र  त्रतनय बझु उन ु  पने  भनी  औिं्ाइएका  बेरुज ु बािके  प्रित्रित  काननू 
बमोशजम  रीतिम्म  नपगेुको  तर  िरकारी  नगर्दी  शजन्िीको  िानी  नोक्िानी नभएको  बेरुजकुो 
िकमा  खिय  त्रन्त्रमत  गराउन  अत्रिकार  प्राप् त  अत्रिकारी  िमक्ष  पेि  गररनेछ । 

 कानूनको  रीत  नपगुी  अत्रन्त्रमत  भएको  तर  जाँिवझु  गर्दाय  िरकारी  िानी  नोक्िानी नभएको भनी  
ठिर  भएको  बेरुज ु िम्वन्िमा  त्रन्त्रमत  गराई  फर्छ्यौट  गनय  प्रित्रित कानून  बमोशजम आव्क  

स्वीकत त्रत  त्रिइनेछ । 

 प्रमखु  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  बेरुज ु त्रन्त्रमत  गने  िम्वन्िमा  कुन्  का्ायि्  वा  अत्रिकारी वा  

िम्बशन्ित  व््शक्तिँग  बझु्न  आव्क  भएका  बझुी  माि  त्रन्त्रमतको प्रवि्ा  अशघ वढाउनेछ । 

 पेकी  बेरुजकुो  िकमा  पेकी  त्रिन े िम्बशन्ितबाट  फछ्ौट  गररनेछ । 



  

 मिािेखा परीक्षकको  वावषयक  प्रत्रतवेर्दनमा  औिं्ा इएका  बेरुजिुरूको  िम्बन्िमा  गाउँ िभामा  

िम्परीक्षण  गराई  िगत  कट्टाका  िात्रग  मिािेखा परीक्षकको  का्ायि्मा  पठाइनेछ । 

 बेरुज ु फछ्ौ  गने  गराउने  का्यमा  िेखापरीक्षण  ित्रमत्रतिाई  िवि्  बनाइनेछ । 

४. िम्परीक्षण  तथा  बेरुज ु फर्छ्यौट  गराउने  मखु्  शजम्मेवारी  अध््क्ष  प्रिािकी्  अत्रिकत तको िनुेछ । 

५. गाउँपात्रिका  अध््क्षिे  िम्परीक्षण  तथा  बेरुज ु फर्छ्यौट  गने  गराउने  का्यको अनगुमन  गनेछ । 

१९.४ वेरुजूको  िगत  र  प्रगत्रत  वववर ण 

१. वे रुजूको  िगत  र  प्रगत्रत  वववरण  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  नीत्रत  अविम्वन  गररनेछ । 

 बेरुजकुो  िगत  अध््ावत्रिक  रुपमा  राख्न े व््वस्था  त्रमिाइनेछ । 

 बेरुज ु फर्छ्यौटको  प्रगत्रत  वववरण  आवत्रिक  रुपमा  त्ार  गरी  िभामा  पेि  गररनेछ । 

 कारोवारमा  िंिग्न  पर्दात्रिकारीिे शजम्मेवारीबाट  अिग  िुँर्दा  बेरुज ु  फर्छ्यौटको  वववरण 
बरबझुारथ  गने  व््वस्था  गररनेछ । 

२. वेरुजूको  िगत  र  प्रगत्रत  वववरण  िम्बन्िमा  रे्दिा्का  जोशखमिरु  रिन  िक्ने  रे्दशखन्छ 

 बेरुजकुो  िगत  नराशखने  एवम ् अध््ावत्रिक  नगररन े। 

 बेरुज ु फर्छ्यौटको  प्रगत्रत  वववरण  तोवकएको  ढाँिा  र  िम्मा  त्ार  नगररने । 

  बेरुज ु फर्छ्यौट  नगरी  रमाना  वा  अवकाि  त्रिनिक्न े। 

 शजम्मेवारीबाट  अिग  िुँर्दा  बर बझुारथ  नगने । 

३. वेरुजूको  िगत  र  प्रगत्रत  वववरण  िम्बन्िमा  रे्दिा्को  उपा्िरु  अविम्वन  गररनेछ । 

 िेखापरीक्षण  प्रत्रतवेर्दनमा औिं्ाएका  बेरुज ु र  बेरुज ु फर्छ्यौटको  िगत  राख्न े व््वस्था गररनेछ 

। 

 आन्तररक  तथा  अशन्तम  िेखापरीक्षणको  बेरुजकुो  िगत  अिग  अिग  राशख नेछ । 

 िेखापरीक्षणबाट  का्म  भएको  िािू  वषयको  र  ववगत  वषयको  फर्छ्यौट  भएको  र  फत्रछय न बाँकी  
बेरुजू  रकम  िमेत  खिुाई  मात्रिक,  अिय वावषयक,  वावषयक  प्रगत्रत  प्रत्रतवेर्दन त्ार गररनेछ । 

 बेरुजू  फर्छ्यौटको  प्रगत्रत  वववरण  तोवकएको  ढाँिा  र  िम्मा  त्ार  गररनेछ । 

 अध््क्ष  प्रिािकी्  अत्रिकत तिे  बेरुजू  फर्छ्यौटको  प्रगत्रत  वववरण  गाउँ  िभामा  पेि  गरी 
छिफि  गराई  आव्क  त्रनणय्   र  त्रनरे्दिन  का्ायन्व्न  गनेछ । 

 बेरुजकुो  िगत राख्न े का्य  िूिना प्रववत्रि  प्रणािीमा  आिाररत  वनाइनेछ । 

 कारोवारमा  िंिग्न  पर्दात्रिकारी  िरुवा , बढुवा  वा  अन््  कारणिे  शजम्मेवारीबाट  अिग िुँर्दा 
बेरुज ु फर्छ्यौट  गराएर  माि  रमाना  दर्दइनेछ । 

 तत्काि्  बेरुज ु  फर्छ्यौट  गनय  गराउन  निवकन े  िकमा  िम्बशन्ित ब््शक्तबाट िेखापरीक्षणबाट 
रे्दशखएका  क्वफ्त  िम्वन्िमा  जवाफ  प्रत्रतवि्ा  त्रिएर  माि  रमाना  दर्दइनेछ । 

 िाववकका  शजम्मेवार  अत्रिकारी  र  आत्रथयक  कारोवारमा  िंिग्न  पर्दात्रिकारी  बेरुज ुफर्छ्यौट निुँर््द  
िरुवा,  बढुवा  वा  अन््  कारणिे  का्ायि्मा  नरिन े भएमा  बेरुज ु फर्छ्यौट  िम्बन्िी कागजात  
िािको  शजम्मेवार  व््शक्तिाई  िस्तान्तरण  गरी  िािको  अत्रिकारीिे  शज म्मेवारी बिन  गनेछ । 



  

४. वेरुजूको  िगत  र  प्रगत्रत  वववरण  त्ार  गने  गराउने  मखु्  शजम्मेवारी  प्रमखु  प्रिािकी् 
अत्रिकत तको  िनुेछ । 

५. गाउँपात्रिका अध््क्षिे  वेरुजूको  िगत  र  प्रगत्रत  त्ार  गने  गराउन े का्यको अनगुमन  गनेछ । 

२०. आन्तररक  त्रन्न्ि ण  प्रणािीको  अनगुमन  िम्बन्िी  व््व स्था 
२०.१ आन्तररक  त्रन्न्ि ण  प्रणािी  अनगुमन  ित्रमत्रत 

आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािीिाई  प्रभावकारी  का्ायन्व्न  गरी  आत्रथयक  कारोवार  िम्वन्िी जोशखमको 
न््ूनीकरण गनय  प्रित्रित  काननु  तथा  अन्तरायवि्  अिि  अभ््ाि  बमोशजम अनगुमनको  ब््वस्था  
गनय पात्रिकामा  रे्दिा्  बमोजमको  पर्दात्रिकारीिरु  रिेको  आन्तररक  त्रन्न्ि ण  प्रणािी  अनगुमन  

ित्रमत्रत रिनेछः– 

क)  अध््क्ष  िं्ोजक 

ख)  उपाध््क्ष  िर्दस्् 

ग) ििुािन  ित्रमत्रतको  प्रमखु  िर्दस्् 

घ) का्यपात्रिकाको  िर्दस्् मध््े १ जना  मवििा  िवित  अध््क्ष  त्रनवायशित  भएको  राजनीत्रतक र्दि  
भन्र्दा  अन््  र्दिको  १ जना  िर्दस्् गरी  का्यपात्रिकािे  तोकेका  २  जना  िर्दस्् 

ङ) प्रमखु , आत्रथयक  प्रिािन  िाखा  िर्दस्् 

ि) आन्तररक  िेखापरीक्षक  िर्दस््  िशि व 

२०.२ ब्ठकमा  आमन्ि ण  गनय  िक्न े

ित्रमत्रतको  िं्ोजकिे  आव्क्तानिुार  अन््  पर्दात्रिकारी  एवम ्  ववज्ञिाई  ित्रमत्रतको ब्ठकमा  

आमन्िण  गनय िक्नेछ । 

२०.३ आन्तररक  त्रन्न्ि ण  प्रणािी  अनगुमन  ित्रमत्रतिे  प्रत्रतवेर्दन  पेि  गनुयपने 

आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  अनगुमन  ित्रमत्रतिे  रे्दिा्का  ववष्मा त्रन्त्रमत  रुपमा अनगुमन  गरी  
ििुार गनुयपने  रे्दशखएका  ववष्मा  आफ्नो  िझुाव  िवित  ि्मात्रिक  रुपमा का्यपात्रिकामा  
प्रत्रतवेर्दन  पेि  गनुयपनेछः 
क) आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािीको  का्ायन्व्न  अवस्था, 
ख) ववत्ती्  जोशखम  न््ूनीकरण  गनय  गररएको  प्रवन्ि, 

ग) त्ार  भएका  ववत्ती ्  वववरणको  ववश्विनी्ता, 
घ) बेरुज ु फर्छ्यौटको  प्रगत्रत , 

ङ) नीत्रत ,  कानून,  मापर्दण्डको  पररपािना, 
ि) का्ायि्बाट  िम्पादर्दत  का्यको  र्दक्षता  एवम ् प्रभावकाररता, 
छ) त्रनका्गत  अन्तरिम्वन्ि  र  िमन्व्, 

ज) र्दण्ड  र  परुस्का  र  नीत्रतको  प्ायप्तता, 
झ) ित्रमत्रतिे  आव्क  रे्दखेका  अन््  वव ष्िरु । 

२०.४ वडा स्तरी्  आन्तररक  त्रन्न्ि ण  प्रणािी  अनगुमन  ित्रमत्रतः 



  

वडा  का्ायि्बाट  िञ् िािन  िनु े  ववकाि  त्रनमायण  तथा  िेवा  प्रवाि  प्रभावकारी  भए नभएको  

अनगुमन  गनय वडा  तिमा  रे्दिा्  वमोशजमको  वडा स्तरी्  आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  अनगुमन  

ित्रमत्रत  रिन ेछः 
क) वडाध््क्ष   िं्ोजक 

ख) मवििा  वडा िर्दस्् १  जना  िर्दस््_ 

ग) वडा िशिव  िर्दस््  िशि व 

ित्रमत्रतको िं्ोजकिे  आव्कतानिुार  अन््  पर्दात्रिकारी  एवम ् ववज्ञिाई  ित्रमत्रतको ब्ठकमा 
आमन्िण  गनय  िक्नेछ । 

२०.५ वडा स्तरी्  आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  अनगुमन  ित्रमत्रतिे  आफूिे  िम्पार्दन गरेको  का्य  र  
ििुारका ववष्मा  आव्क  िझुाव िवितको  प्रत्रतवेर्दन  द््वमात्रिक रुपमा आन्तररक  त्रन्न्िण  

प्रणािी  अनगुमन ित्रमत्रत  िमक्ष  पेि  गनुयपनेछ । ्िरी  प्राप् त  भएको प्रत्रतवेर्दनमा उलिेख  भएका  

ववष्िरु  मध््े  आन्तररक त्रन्न्िण  प्रणािी  अनगमुन  ित्रमत्रतिे  उशि त  ठिर्ए्का  ववष्िरु  

आफ्नो  प्रत्रतवेर्दनमा  िमावेि  गनेछ । 

वडास्तरी् आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  अनगुमन  ित्रमत्रतिे  अनगुमन  गर्दाय  रे्दिा्का  ववष्मा  

केशन्रत िनुपुनेछः 
क) आन्तररक  त्रन ्न्िण  प्रणािीको  का्ायन्व्न  अवस्था, 
ख) ववत्ती्  जोशखम  न््ूनीकरण  गनय  गररएको  प्रवन्ि, 

ग) बेरुज ु फर्छ्यौटको  प्रगत्रत , 

घ) नीत्रत ,  कानून,  मापर्दण्डको  पररपािना, 
ङ) का्ायि्बाट  िम्पादर्दत  का्यको  र्दक्षता  एवम ् प्रभावकाररता, 
ि) त्रनका्गत  अन्तर िम्वन्ि र  िमन्व्, 

छ) र्दण्ड  र  परुस्का  र  नीत्रतको  प्ाय प्तता, 
ज) ित्रमत्रतिे  आव्क  रे्दखेका  अन््  वव ष्िरु । 

आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  अनगुमनका  िात्रग  प्र्ोग  गररने  ढाँिा  अनिूुिी  (१)  मा 
तोवकए  बमोशजम िनुेछ । 

२०.६ आन्तररक  त्रन ्न्ि ण  प्रणािी  अनगुमन  ित्रमत्रतको  ब्ठक  िम्बन्िी  व््व स्था 
 आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  अनगुमन  ित्रमत्रतको  ब्ठक  िं्ोजकिे  बोिाउने छ । 

 ्स्तो  ब्ठक  एक  आत्रथयक  वषयमा  कशम्तमा िार  पटक  बस्नेछ  िाथ्  एक  ब्ठक  र अको  ब्ठक 
बीिको िम्  तीन  मविना भन्र्दा  बढी  निनु े गरी  आ्ोजना  गनुयपनेछ । 

 वडास्तरी्  आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  अनगुमन  ित्रमत्रतको  ब्ठक  द््वमात्रिक  रुपमा  बस्नेछ । 

 ित्रमत्रतको  त्रनणय्   िवयिम्मत्रतको  आिारमा  िनुेछ । 

 िवयिम्मत्रत  का्म  िनु  निकेमा  बिमुतद्वारा  ित्रमत्रतको  त्रनणय ्  िनुेछ । 

 ित्रमत्रतको  त्रनणय्   िं्ोजकिे  प्रमाशणत  गनेछ । 



  

 ब्ठकको  त्रनणय्   पशुस्तका  त्ार  गरी  िरुशक्षत  राख्न,े  प्रत्रतवेर्दन  गने  र  ित्रमत्रतको  त्रनणय्   

का्ायन्व्नका िात्रग  िमन्व्  गने  शज म्मेवारी  िर्दस्् -िशि वको  िनुेछ । 

२१. आन्तररक  त्रन ्न्ि ण  प्रणािी  िम्बन्िी  तात्रिम  र क्षमता  ववकाि 

 आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािीको  का्ायन्व्नको  िात्रग  पर्दात्रिकारी  एवम ् कमयिारीिरुको क्षमता  

ववकािका िात्रग  आव्क  तात्रिमको  व््वस्था  गररनेछ । 

 ्ो प्रणािी  का्ायन्व्नको  िात्रग  िूिना  एवम ्  तथ््ाङ्क  िङ्किन,  ववश्लषेण  एवम ्  प्रत्रतवेर्दनको  

त्रनत्रमत्त िूिना  प्रववत्रिको  प्र्ोग  गनय  िवकनेछ । 

 तात्रिम  र  क्षमता  ववकाि  आव्क  स्रोत  वावषयक  का्यिम  तथा  बजेटमा  िमावेि गने  र्दाव्त्व  
का्यपात्रिकाको िनुेछ । 

 गाउँपात्रिकािे  ्ि  का्यका  िात्रग अन््  िंस्था  वा  त्रनका्को  िि्ोग  िमेत  प्राप् त  गनय  िक्नेछ 

। 

२२. आन्तररक  त्रन ्न्ि ण  प्रणािी  का्य् ोजनाको  ढाँिा 
गाउँपात्रिकािे  रे्दिा्  बमोशजमको  ढाँिामा  आन्तररक  त्रन्न्िण  प्रणािी  का्य् ोजना  त्ार  गरी  
िोको  ्ि त्रनरे्दशिकामा  उलिेख  भए  बमोशजम आवत्रिक  अनगुमन  गने  व््वस्था  त्रमिाउन ु पनेछ 

। 

(क) त्रनका्को  नाम  र  ठेगाना 
(ख) त्रनका्को  मूि  उदे्द् 
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११०. ्ि  खण्डमा 
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३. 
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२३. थपघट र िेर फेर : ्ि  त्रनरे्दशिकाको  का्ायन्व्नको  िममा  कुन्  बािा  अवरोि  र  अस्पिता  

भएमा  त््स्तो  बािा अडिन  फुकाउने  प्र्ोजनका  िात्रग  का्यपात्रिकािे  ्ि  त्रनरे्दशिकामा  

आव्कता  अनिुार  थपघट,  व््ा ख्ा , िंिोिन  वा  िेरफेर  गनय  िक्नेछ । 

२४. प्रित्रित  कानून  बमोशजम  िनु:े  ्ि  त्रनरे्दशिकाको  कुन्  प्राविान  प्रित्रित  कानून  बमोशजम  एवम ् 

स्थानी्  िरकार िञ् िािन  ऐन,  २०७४  िंग  बाशझएमा  बाशझएको  िर्दिम्म  अमान््  िनुेछ । 

 


