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प्रस्तावना
यस  बन्दीपरु गाउँपालि�काबाट सम्पादन गरिरन े काय�  लि�तब्ययी,  प्रभावकारी,  लिनयलि�तता र काय�दक्षतापरू्ण�  ढंगवाट सम्पादन गन�,
लिवत्तीय प्रलितवेदन प्रर्णा�ी�ाई लिवश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� काय�सम्पादन गन� आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी तयार
गरी काया�न्वयन गनु�पन- भएको र आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी तयार गदा� यस बन्दीपरु पालि�काको का�को प्रकृलित अनरुुप लिनयन्त्रर्णको
वातावरर्ण,  *ोलि2� क्षेत्रको पलि3चान,लिनयन्त्रर्णका गलितलिवलि4,  सचूनाको आदान प्रदान,  अनगु�न तथा �लू्यांकन*स्ता लिबषय�ाई
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बन्दीपुर गाउँपालि�काको आन्तरिरक लिनयन्त्रण प्रणा�ी लिनद�लि�का,२०७९



स�ेट्न ुपन- भएको�े स्थानीय सरकार  सञ्चा�न ऐन, २०७४ को दफा ७८  एव� ्स्थानीय त3को आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी त*ु��ा
लिदग्दर्श�न,२०७८ ब�ोलि*� यो लिनद-लिर्शका त*ु��ा गरिरएको छ । 
१.१ संलि&प्त नाम र प्रारम्भ

(क) यस लिनद-लिर्शकाको ना� “बन्दीपरु गाउँपालि�काको आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी लिनद-लिर्शका, २०७८” र3केो छ । 
(ख) यो लिनद-लिर्शका बन्दीपरु गाउँपालि�काको काय�पालि�काबाट स्वीकृत भए अनसुार २०७८ चैत्र १० गतेदलेि2 �ाग ू3ुनेछ ।

१.२ परिरभाषा      लिवषय वा प्रसङ्ग�े अकK अथ� न�ागे�ा यस लिनद-लिर्शका�ा, 
(ग)  “अलि4कार प्राप्त अलि4कारी” भन्ना�े गाउँपालि�का�ा �ाग ू3ुन े प्रचलि�त ऐन लिनय�ाव�ी ब�ोलि*� कुन ै काय�  गन�

अलि4कारप्राप्त अलि4कारी सम्झन ुपछ� । 
(घ) “अध्यक्ष”भन्ना�े गाँउपालि�काको अध्यक्ष�ाई सम्झन ुपछ� ।  
(ङ) “अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण” भन्ना�े नेपा�को संलिव4ानको 4ारा २४१, �े2ापरीक्षर्ण ऐन २०७५ को दफा ३ र स्थानीय

सरकार सञ्चा�न ऐन २०७४को दफा ७७ ब�ोलि*� �3ा�े2ापरीक्षकको काया��यबाट 3ुन े �े2ापरीक्षर्ण सम्झनु
पद�छ ।

(च)  “आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण”भन्ना�े लिनकाय�े आफ्नो उद्दशे्य प्राप्तीको �ालिग काय�सञ्चा�न�ा *ोलि2�3रुको पलि3चान र
लितनको सम्वोन्4न गन- काय��ाई सम्झन ुपद�छ ।

(छ) “आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी” भन्ना�े आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण काय��ाई ब्यवलिस्थत गन� लिन�ा�र्ण गरिरएको प्रर्णा�ी�ाई
सम्झन ुपद�छ ।

(ज) “आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्ण” भन्ना� े गाउँपालि�काको  तोलिकएको आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्ण र्शा2ा वा उक्त र्शा2ाका
क��चारीबाट  3ुन े �े2ा  तथा  अन्य  कारोवार  र  सो  संग  सम्वलिन्4त  काग*ात  एव ं प्रलिUयाको  *ांच,  परीक्षर्ण,
लिवशे्लषर्णको काय� सम्झन ुपद�छ । 

(झ) “एक  त3  �ालिथको  अलि4कारी”  भन्ना� े वडा  सलिचव  वा  र्शा2ा/�3ार्शा2ा/लिवभागीय  प्र�2ुको  3क�ा  प्र�2ु
प्रर्शासकीय अलि4कृत, प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृतको 3क�ा गाउँपालि�काको अध्यक्ष र गाउँपालि�काको अध्यक्षको
3क�ा गाउँ काय�पालि�का सम्झन ुपछ� । 

(ञ) “ऐन” भन्ना�े गाउँपालि�का�ा �ाग ूभएको प्रचलि�त ऐन सम्झन ुपछ� । 
(ट) “काय�पालि�का” भन्ना�े गाउँ काय�पालि�का सम्झन ुपछ� ।  
(ठ) “काय��य”भन्ना�े  गाउँ काय�पालि�काको काया��य सम्झन ुपछ� । 
(ड) “काया��य प्र�2ु” भन्ना�े गाँउपालि�काको प्र�2ू प्रर्शासकीय अलि4कृतको रुप�ा का� गन- 

   प्रर्शासकीय प्र�2ु वा सो का� गन� तोलिकएको पदालि4कारी वा ब्यलिक्त सम्झन ुपद�छ  ।

(ढ) “कोष” भन्ना�े गाँउपालि�काको स्थानीय सलिञ्चत कोष सम्झन ुपछ�  र सो र्शब्द�े काननू ब�ोलि*� स्थापना भएका
अन्य स्थानीय कोष�ाई स�ेत *नाउँछ । 

(ण) “कोष तथा �े2ा लिनयन्त्रक काया��य” भन्ना�े �3ा�े2ा लिनयन्त्रक काया��य अन्तग�तको लि*ल्�ालिस्थत कोष तथा
�े2ा लिनयन्त्रक काया��य सम्झन ुपछ� । 

(त)  “लि*म्�ेवार व्यलिक्त” भन्ना�े स्थानीय सरकार संञ्चा�न ऐन,  २०७४ ब�ोलि*� काय� संञ्चा�न गन-,  लि*म्�ा लि�ने,
2च� गन-, �े2ा राख्ने, प्रलितवेदन गन-, आन्तरिरक वा अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण गराई बेरु* ुफछय\ट गन- गराउने, सरकारी
नगदी लि*न्सी अस�ु उपर गन- गराउने तथा दालि2�ा गन- वा गराउने कत�व्य भएको ब्यलिक्त संम्झन ुपछ� । 

(थ) “*ोलि2�”  भन्ना� े लिनकायको  उद्दशे्य  प्राप्ती�ाई  वा4ा  पयुा�उन  सक्न े कुन ै लिUयाक�ाप  वा  घटना  3ुनसक्ने
संम्भावना�ाई बझुाउंदछ ।

(द) “प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत”  भन्ना�े स्थानीय सरकार सञ्चा�न ऐन,  २०७४ को दफा ८४ व�ोलि*�को प्र�2ु
प्रर्शासकीय अलि4कृत सम्झन ुपछ� । 

(ध) “�न्त्रा�य” भन्ना�े नेपा� सरकारको सङ्घीय �ालि��ा तथा सा�ान्य प्रर्शासन �न्त्रा�य सम्झन ुपद�छ ।
(न) “लिवभागीय प्र�2ु” भन्ना�े गाँउपालि�काको अध्यक्ष�ाई सम्झन ुपछ� ।  
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(प) “लिवत्तीय  उत्तरदालियत्व”  भन्ना� े लिवत्त  सम्वन्4ी  प्रलितफ��ा  स4ुार   गन�,  लिवत्तीय  अनरु्शासन,  पारदलिर्श�ता  तथा
*वाफदलेि3ता काय� गन� ब3न गनु� पन- लि*म्�ेवारी, *वाफदलेि3ता तथा सोवाट प्राप्त 3ुने प्रलितफ�प्रलितको उत्तरदालियत्व
तथा परिरपा�ना सम्झन ुपछ� ।

(फ) “लिववरर्ण”  भन्ना� े स्थानीय त3को �ालिग स्वीकृत भएको कुन ै लिनलि`त अवलि4�ा   भएको  आलिथ�क कारोवारको
स�लिaगत  लिस्थलित  दर्शा�उन े उद्दशे्य� े र्शीष�क  स�ेत  2लु्न े गरी  तयार  गरिरएको  लिववरर्ण  सम्झनपुछ�  र  सो  र्शव्द�े
कारोवारको लिस्थलित दर्शा�उने गरी र्शीष�कका आ4ार�ा वनाइएको ब*ेट अन�ुान, लिनकार्शा, 2च�, आम्दानी, दालि2�ा
र बाँकी रक� स�ेत 2�ुाइएको प्राप्ती र भकु्तानी लिववरर्ण र सोसँग सम्वलिन्4त �े2ा,  लिटप्पर्णी र 2�ुासा स�ेत�ाई
*नाउँछ ।

(फ) “वेरुु*”ू  भन्ना�े प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� पयुा�उन ुपन- रीत नपयुा�ई कारोवार गरेको वा राख्न ुपन- �े2ा नरा2ेको
तथा अलिनयलि�त वा वे�नुालिसब तरिरका�े आलिथ�क कारोवार गरेको भनी �े2ापरीक्षर्ण गदा� औल्याइएको वा ठ3या�इको
कारोवार सम्झन ुपद�छ ।

(ब) “संपरीक्षर्ण”  भन्ना� े आन्तरिरक वा  अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण प्रलितवेदन�ा  औलं्याइएको बेरु*कुो  सम्बन्4�ा पेर्श 3ुन
आएका स्पaीकरर्ण वा प्रलितलिUया साथ सं�ग्न प्र�ार्ण तथा काग*ातको आ4ार�ा गरिरने फछ्र्यौट सम्वन्4ी काय��ाई
सम्झन ुपद�छ ।

१.३  आन्तरिरक लिनयन्त्रण प्रणा�ीको  उदे्धश्य     :-    बन्दीपुर  गाउँपालि�का�े देहायको उदे्धश्य प्रालिप्तको �ालिग  आन्तरिरक
लिनयन्त्रण प्रणा�ीको तरु्जु3मा गरेको छः6-

(क) काय� सञ्चा�न�ाई व्यवलिस्थत, लिस�लिस�ाबद्ध र लिनयलि�त गनु�, 
(ख) स्रोत सा4न तथा सम्पलित्तको उपयोग�ा लिनयलि�तता, लि�तव्यलियता, काय�दक्षता र प्रभावकारिरता ल्याउनु,
(ग) प्रचलि�त ऐन, लिनय� �गायतका काननूी ब्यवस्था तथा काय�लिवलि4को परिरपा�ना गराउन,ु
(घ) स्रोत सा4न तथा सम्पलित्तको अपब्यय, दरुुपयोग र 3ानी नोक्सानी 3ुनवाट रोक्नु,
(ङ) लिवत्तीय लिववरर्णको लिवश्वसनीयता, गरु्णस्तरिरयता र प्रभावकारिरता अलिभवलृिद्ध गनु�, 
(च) लिवत्तीय लि*म्�ेवारी तथा अनरु्शासन काय� गरी लिवत्तीय पारदलिर्श�ता र *वाफद3ेी प्रवद्ध�न गनु� ।

१.४ आन्तरिरक     लिनयन्त्रण     प्रणा�ी     काया3न्वयनका     आधार6    बन्दीपरु गाउँपालि�का�े आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ीको त*ु��ा
गदा� द3ेायका नीलितगत एव� ्काननूी व्यवस्था3रु�ाई आ4ारको रुप�ा लि�एको छुl-
(क)  नेपा�को संलिव4ान
(ख) स्थानीय सरकार संचा�न ऐन, २०७४
(ग) बन्दीपरु  गाउँपालि�काको आलिथ�क काय�लिवलि4 तथा लिवत्तीय उत्तरदालियत्व ऐन र आलिथ�क काय�लिवलि4 तथा लिवत्तीय

उत्तरदालियत्व लिनय�ाव�ी 
(घ) साव�*लिनक 2रिरद ऐन, २०६३ र बन्दीपरु गाउँपालि�काको साव�*लिनक 2रिरद लिनय�ाव�ी, २०७७
(ङ) सचूनाको 3क सम्बन्4ी ऐन, २०६४ र सचूनाको 3क सम्बन्4ी लिनय�ाव�ी, २०६५
(च) �े2ापरीक्षर्ण ऐन, २०७५
(छ) क��चारी स�ायो*न ऐन, २०७५
(ज) भ्रaाचार लिनवारर्ण ऐन, २०५९
(झ) संघ प्रदरे्श र स्थानीय त3 स�न्वय तथा अन्तरसम्बन्4 ऐन, २०७७ एव� ्संघ प्रदरे्श र स्थानीय त3 स�न्वय तथा

अन्तरसम्बन्4 लिनय�ाव�ी, २०७७
(ञ) �3ा�े2ा परीक्षकद्वारा स्वीकृत फारा�3रु (�.�े.प. फारा�3रु)
(ट) सरकारी कारोवार लिनद-लिर्शका, २०७६
(ठ) एकीकृत अलिथ�क संकेत तथा बगtकरर्ण र व्याख्या, २०७४ (दोश्रो परिर�ा*�न सलि3त)
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(ड) स्थानीय त3को वालिष�क यो*ना तथा ब*ेट त*ु��ा लिदग्दर्श�न, २०७५
(ढ) स्थानीय त3�ा ब*ेट त*ु��ा,  काया�न्वयन,  आलिथ�क ब्यवस्थापन तथा सम्पलित्त 3स्तान्तरर्ण सम्बन्4ी लिनद-लिर्शका,

२०७४
(ण) स्थानीय त3को �े2ापरीक्षर्ण �ाग�दर्श�न, २०७४
(त) गाउँपालि�काको रा*श्व स4ुार काय�यो*ना त*ु��ा लिदग्दर्श�न, २०७६
(थ)  गाउँपालि�का लिवपद ब्यवस्थापन कोष (सञ्चा�न) काय�लिवलि4, २०७६
(द) गाउँ काय�पालि�का (काय�सम्पादन) लिनय�ाव�ी, २०७४
(ध) स्थानीय सलिञ्चत कोष ब्यवस्थापन प्रर्णा�ी (सतु्र)
(न) आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी सम्बन्4ी अन्य लिनकायका प्रचलि�त रालिaय एव� ्अन्तरालिaय अभ्यास3रु

१  .  ५ आन्तरिरक लिनयन्त्रण प्रणा�ीका &ेत्र    :    बन्दीपरु  गाउँपालि�काको आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी�ा द3ेायको लिवषय क्षेत्र3रु
स�ेलिटएको छl-

(क) संगठनात्�क संरचना, *नर्शलिक्त व्यवस्थापन तथा नैलितक आचरर्ण लिनयन्त्रर्ण
(ख) सरु्शासन, सेवा प्रवा3 र प्रर्शासलिनक काय�को लिनयन्त्रर्ण 
(ग) सचूना तथा संञ्चार, अलिभ�े2ीकरर्ण र प्रलितवेदन सम्वन्4ी लिनयन्त्रर्ण
(घ) सचूना तथा संञ्चार, अलिभ�े2ीकरर्ण र प्रलितवेदन सम्वन्4ी लिनयन्त्रर्ण
(ङ) लिनरीक्षर्ण, सपुरीवेक्षर्ण र अनगु�न तथा �लू्याकंन   
(च) रा*श्व तथा प्राप्त 3ुनपुन- लि3सावको लिनयन्त्रर्ण 
(छ) ब*ेट तथा काय�U� त*ु��ा, स्वीकृलित, लिनकार्शा र रक�ान्तर लिनयन्त्रर्ण
(ज) ब*ेट 2च� तथा पेश्कीको लिनयन्त्रर्ण
(झ) बैक 2ाता संञ्चा�न, लि3साव लिभडान, भकु्तानी लिनयन्त्रर्ण
(ञ) अनदुान प्राप्ती तथा उपयोग सम्वन्4ी लिनयन्त्रर्ण
(ट) प्रर्शासलिनक 2च�, त�व तथा सलुिव4ा र सवारी सा4न तथा उपकरर्णको उपयोग 
(ठ) 2रिरद काय�को लिनयन्त्रर्ण—�ा�सा�ान 2रिरद, लिन�ा�र्ण काय� तथा सेवा 2रिरद
(ड) प्रलितवद्धता 2च� तथा भकु्तानी लिदन बांकी लि3साव सम्वन्4ी लिनयन्त्रर्ण
(ढ) आकलिस्�क तथा दवैी प्रकोपको अवस्थाको 2च� लिनयन्त्रर्ण
(ण) सम्पलित्त, तथा लि*न्सी व्यवस्थापन सम्वन्4ी लिनयन्त्रर्ण
(त) 4रौटी कारोवार तथा कोष सञ्चा�नको लिनयन्त्रर्ण
(थ) �े2ाकंन तथा �े2ा सफ्टवेयरको सञ्चा�न र लिवत्तीय प्रलितवेदन सम्वन्4ी लिनयन्त्रर्ण
(द) *नस3भालिगता र साव�*लिनक *वाफदलेि3ता
(ध) �े2ापरीक्षर्ण तथा बेरु* ुफछ्र्य\ट सम्वन्4ी लिनयन्त्रर्ण

२  .      संगठनात्मक संरचना  ,   र्जुन�लि< व्यवस्थापन एवम ्नैलितकता र आचारसंलिहता  
२.१  संगठनात्मक संरचना

1. सङ्गठनात्मक संरचना लिनमा3ण गदा3 देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछ6-
(क) सङ्गठनात्�क संरचना लिन�ा�र्ण गदा� गाउँपालि�काको उद्दशे्य परिरपलूित� 3ुने गरी लिन�ा�र्ण गरिरने छ ।

2. सङ्गठनात्मक संरचना लिनमा3ण गदा3 मुख्य रुपमा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्नेछन-्
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(क) सङ्गठनात्�क संरचना तयार गदा� काय�बोझ र आयको लिवशे्लषर्ण नगरी बोलिझ�ो संरचना तयार 3ुन सक्ने,
(ख) व्यलिक्तगत स्वाथ� र सम्वन्4को आ4ार�ा सङ्गठन संरचना तयार 3ुन सक्ने,
(ग) सङ्गठनको उद्दशे्य पलूित�को �ालिग आवश्यक परू्ण� संरचना तयार न3ुन सक्ने, 
(घ) सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सव-क्षर्ण प्रलितवेदन सभाबाट स्वीकृत नगरी काया�न्वयन 3ुन सक्ने ।

3. सङ्गठनात्मक संरचना लिनमा3ण गदा3 देहायका प्रकृया अपनाइने छः6-
(क) गाउँपालि�काको सङ्गठन संरचना तथा दरवन्दीको अध्ययन गदा�  आफ्नो काय�बोझ र रा*स्व क्ष�ता स�ेत�ाई

लिवशे्लषर्ण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभ-क्षर्ण गरिरनेछ ।
(ख) प्रर्शासलिनक 2च�को सी�ा पा�ना 3ुने गरी सुगंठन संरचना  स्वीकृत गरिरनछे ।
(ग) सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभ-क्षर्ण गराउँदा लिवषयगत र्शा2ा र वडा काया��य सलि3तको परू्ण� सङ्गठन संरचना

स3भालिगता��ूक लिवलि4बाट तयार गरिरनेछ । 
(घ) सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सभ-क्षर्ण गदा� सङ्घीय र प्रदरे्श काननू तथा �ापदण्डको पा�ना गरिरनेछ । 
(ङ) सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सव-क्षर्ण प्रलितवेदन सभाबाट अलिनवाय� रुप�ा स्वीकृत गराइनेछ ।

4. सङ्गठनात्मक संरचना लिनमा3णको मुख्य लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र काय3पालि�काको हुनेछ ।
5. स्वीकृत  सङ्गठन संरचना  साव3र्जुलिनक गरी  मन्त्रा�य र प्रदे� मुख्यमन्त्री  तथा  मलिन्त्रपरिरषद्को  काया3�यमा

पठाइने छ ।
6. लिर्जुल्�ा समन्वय सलिमलित तथा स्थानीय तहको सु�ासन सलिमलितबाट सङ्गठनात्मक संरचना लिनमा3ण काय3को

अनुगमन गराइनेछ । 
२.२  र्जुन�लि< व्यवस्थापन

1. सङ्गठनात्मक संरचना लिनमा3ण गदा3 देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) स्वीकृत दरवन्दीको रिरक्त पद�ा  परिरपलूित� गरिरनेछ ।  
(ख) क��चारीको योग्यता, क्ष�ता र रुचीको आ4ार�ा   पदस्थापन गरिरनेछ ।
(ग) प्रचलि�त काननू लिवपरिरत क��चारी का*�ा रालि2ने छैन ।
(घ) काय�सम्पादन�ा आ4ारिरत भई प्रोत्सा3न, परुस्कार तथा दण्डको ब्यवस्था �ाग ूगरिरनेछ ।

2. र्जुन�लि< व्यवस्थापन गदा3 देहायका र्जुोलिFमहरु हुन सक्नेछः6- 
(क) *नर्शलिक्त व्यवस्थापन यो*ना तयार नगरिरने ।
(ख) प्रदरे्श �ोकसेवा आयोग�ा रिरक्त पद �ाग नगन- ।  
(ग) दरबन्दी नभएको स्थान�ा काननू�ा व्यवस्था भएभन्दा बढी  अवलि4को क��चारी का*�ा राख्ने ।
(घ) क��चारीको योग्यता, क्ष�ता र रुलिचबारे *ानकारी नरा2ी पदस्थापन गरिरने ।
(ङ) सम्पक�  सम्बन्4 र आस्थाको आ4ार�ा क��चारीको पदस्थापना 3ुने ।

3. र्जुन�लि< व्यवस्थापन तथा पदपूलित3 गदा3 देहायका प्रकृयाहरु अपनाउनु पन�छः6-
(क) *नर्शलिक्त व्यवस्थापन यो*ना तयार गरिरनेछ। 
(ख) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृतको पद रिरक्त भए तत्का�ै सङ्घीय �ालि��ा तथा सा�ान्य प्रर्शासन �न्त्रा�य�ा अनरुो4 

गरिरनेछ ।
(ग) प्रदरे्श �ोकसेवा आयोग�ा पदपलूित�को �ालिग स�य�ै अनरुो4 गरी पठाइनेछ ।
(घ) क��चारी3रुको पदस्थापन गदा� र्शैलिक्षक योग्यता, तालि��, अनभुव आलिद�ाई दृलिaगत गरी उपयकु्त व्यलिक्त उपयकु्त स्थान�ा

पदस्थापन गरिरनेछ । 
(ङ) क��चारी लिनयलुिक्त वा पदस्थापन गदा� अलिनवाय� रुप�ा काय� लिववरर्ण लिदने व्यवस्था गरिरनेछ ।
(च) स्वीकृत दरबन्दीको पद�ा �ात्र काननू�ा भएको ब्यवस्था ब�ोलि*� स�य तोकी क��चारी�ाई का*�ा 2टाइनेछ ।

4. पदपूलित3 तथा र्जुन�लि< व्यवस्थापन गन� प्रमुF दालियत्व प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र काय3पालि�काको हुनेछ । 
यस सम्बन्धी  प्रमुF लिPयाक�ापकाहरु र लिववरण अद्यावलिधक गरी वेवसाइटमा रालिFनेछ ।
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5. पदपूलित3 तथा र्जुन�लि< व्यवस्थापन सम्बन्धी  प्रमुF लिPयाक�ापकाहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कन सु�ासन 
सलिमलित�े गन�छ ।

२.३ नैलितकता र आचारसंलिहताका 
1. नैलितकता र आचारसंलिहताका सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�मेवन गरिरनेछः6- 

(क) पदालि4कारीको आचारसंलि3ता र क��चारीको पेर्शागत आचारसंलि3ता तयार गरी उल्�ङ्घनको अवस्था�ा काननू 
ब�ोलि*� कारवा3ी गरिरनेछ । 

2. नैलितकता र आचारसंलिहता पा�नाका सम्बन्धमा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्नेछन-्
(क) स्थानीय त3का पदालि4कारी र क��चारी3रुको  आचारसंलि3ता तयार नगरिरने ।
(ख) स्वीकृत भएको आचारसंलि3ता �ाग ूनगरिरने  । 
(ग) आचरर्ण पा�नाको अनगु�न गन- संयन्त्र स्थापना नगरिरने ।
(घ) आचरर्ण उल्�ङ्घन भएता पलिन कारवा3ी न3ुने ।

3. नैलितकता र आचारसंलिहता पा�नाका सम्बन्धमा देहायका प्रकृयाहरु अपनाइनेछः6-
(क) पदालि4कारीको आचारसंलि3ता स्वीकृत गराई वेभसाइट �ाफ� त साव�*लिनक गरिरनेछ ।
(ख) पदालि4कारी�े  आफ्नो सम्पलित्त लिववरर्ण साव�*लिनक गनु�पन-छ । 
(ग) आचारसंलि3ता परिरपा�नाको अवस्था �लू्याङ्कनका  सचूक3रु स�ेत तयार गरिरनेछ ।
(घ) पदालि4कारी र *नर्शलिक्त�ाई आचारसंलि3ता पा�ना गन- प्रलितवद्धता पत्र�ा 3स्ताक्षर गन- गराउने र सोको अलिभ�े2 

राख्ने ब्यबस्था स�ेत लि��ाइनेछ। 
(ङ) लिन*ी स्वाथ� गाँलिसएको लिवषयसँग सम्बलिन्4त लिनर्ण�य�ा स3भागी न3ुने व्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(च) आचरर्ण3रु उल्�ङ्घन गरे, नगरेको सम्वन्4�ा *ाँचबझु तथा अनगु�न गन� सरु्शासन सलि�लित�े अनगु�न गन- 

व्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(छ)आचरर्ण उल्�ङ्घन सम्वन्4ी गनुासा वा उ*रुी3रु उ*रुी पेटीका/अन्य लिवद्यतुीय �ाध्य�बाट *ानकारी प्राप्त गरी  

सचूना वा पषृ्ठपोषर्ण गन- ब्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(ज) आचारसंलि3ता उल्�ंघन सम्वन्4ी अलिभ�े2 रा2ी प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� कारवा3ी गन- गराउने ब्यवस्था गरिरनेछ

।
(झ) तेस्रो पक्ष वा साव�*लिनक सनुवुाइ �ाफ� त आचारसंलि3ताको वालिष�क अनगु�न गन- व्यवस्था लि��ाइनेछ ।

4. स्वीकृत आचारसंलिहता तथा तेस्रो प&बाट भएको अनुगमनको प्रलितवेदन  वेबसाइटमा रालिFनेछ ।
5. सु�ासन सलिमलित�े आचारसंलिहता काया3न्वयन सम्बन्धमा  आवश्यक अनुगमन गरी लिनद��न लिदनेछ ।

३.  सेवा प्रवाह र प्र�ासलिनक लिनण3य प्रकृया
३.१ सेवा प्रवाह

1. सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था लिम�ाउन देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) सरु्शासनका लिनलिम्त प्रभावकारी सेवा प्रवा3को व्यवस्था लि��ाइने छ ।

2. सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) आवश्यक सचूना सलि3तको अद्यावलि4क नागरिरक बडापत्र सवै�े दखे्ने स्थान�ा नरालि2ने ।
(ख) कलिठनाई भोगेका 2ास वग�का *नताको घरद�ैो�ा सेवा प्रवा3को व्यवस्था नगरिरने ।
(ग) घमु्ती सेवा सगु� र स3* ठाउँ�ा �ात्र गरिरन सक्ने ।
(घ) साव�*लिनक उत्तरदालियत्व अलिभवलृिद्ध सम्बन्4ी काननूी व्यवस्था नगरिरने । 
(ङ) सेवाको स�य तथा �ागत बढी �ाग्ने लिढ�ाससु्ती, अनलुिचत �ेनदने 3ुन सक्ने ।

3. सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्वन गरिरने छः6-
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(क) नागरिरक बडापत्र काय�पालि�काको काया��य, वडा काया��य र लिवषयगत काया��यको परिरसर लिभत्र सवै�े दखे्ने 
उपयकु्त स्थान�ा राख्ने ब्यवस्था लि��ाइनेछ ।

(ख) सम्भव भएसम्� लिडलि*ट� नागरिरक बडापत्रको व्यवस्था गरिरनुेछ ।
(ग) नागरिरक बडापत्र�ा क्षलितपलूित� सम्वन्4ी ब्यवस्था स�ेत र्शरुुवात गरिरनेछ ।
(घ) सवै प्रलित लिर्शa व्यव3ार गरिरनेछ ।
(ङ) सेवाग्रा3ी प्रलित �या�लिदत र स�ान व्यव3ार गरिरनेछ ।
(च) सेवाग्रा3ी�ाई भेदभाव नगरी सेवा प्रदान गरिरनेछ ।
(छ) सेवा प्रवा3को �ापदण्ड र काय�लिवलि4 तयार गरी पारदलिर्श�ता काय� गरिरनेछ ।
(ज) घमु्ती सेवा सञ्चा�न सम्बन्4ी काननूी व्यवस्था गरिरनेछ ।
(झ) काया��यबाट टाढा र3केा स�दुाय वा *नता, सेवा प्राप्त गन� कलिठनाई भोलिगर3केा सेवाग्रा3ी, लिपछलिडएका के्षत्रको 

वग�का सेवाग्रा3ी�ाई लिवर्शेष ध्यान लिदइनेछ ।
(ञ) घमु्ती सेवा वा सचूना प्रलिवलि4को प्रयोगबाट सेवाप्रवा3�ा सर� र स3* प3ुचँको व्यवस्था गरिरनेछ ।
(ट) साव�*लिनक सम्पलित्तको संरक्षर्ण र सम्वद्ध�न�ा *ोड लिदइनेछ ।
(ठ) सा�ालि*क परीक्षर्ण, साव�*लिनक परीक्षर्ण, साव�*लिनक सनुवुाई *स्ता सा�ालि*क उत्तरदालियत्व सम्वन्4ी औ*ार 

अव�म्वन गनु�पन- गरी काननूी व्यवस्था गरिरनेछ ।
(ड) सा�ालि*क परीक्षर्ण तथा साव�*लिनक परीक्षर्णको आवलि4क रुप�ा अनगु�न गन- व्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(ढ) स्रोत सा4नको उप�ब्4ता र काय� प्रकृलित स3ुाउँदो लिवद्यतुीय सचूना प्रलिवलि4को लिवकास गरी प्रयोग गरिरनेछ ।
(ण) सेवा प्रवा3को�ालिग सङ्घीय वा प्रदरे्श �न्त्रा�ायवाट लिवकास गरेको उपयकु्त प्रलिवलि4 भए प्रयोग�ा ल्याइनेछ ।  
(त) प्रलिवलि4को �ाध्य�वाट सेवा प्रवा3 सम्वन्4ी तथ्याङ्क र अलिभ�े2 रालि2नेछ ।

4. सेवा प्रवाह�ाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुF दालियत्व काय3पालि�काको लिनद��नमा प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतको
हुनेछ ।

5. सेवा प्रवाह सम्बन्धी मापदण्ड नीलित सूचना रार्जुपत्र र अन्य काम कारबाही वेबसाइटमा राFी साव3र्जुलिनक 
गरिरनेछ ।

6. सु�ासन सलिमलित�े सेवा प्रवाह सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन गरी लिनद��न लिदनेछ ।
३.२  प्र�ासलिनक लिनण3य प्रलिPया 

1. प्र�ासलिनक लिनण3य प्रलिPया प्रभावकारी बनाउन देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) साव�*लिनक सेवा प्रवा3�ाई लिछटो छरिरतो, पारदर्शt, उत्तरदायी र सचूना प्रलिवलि4�ैत्री बनाइनेछ ।

2. प्र�ासलिनक लिनण3य प्रलिPया संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) लिनर्ण�यको काय�लिवलि4, स�य र आ4ार स्पa न2�ुाई स्वेच्छाचारी लि3साव�े लिनर्ण�य गरिरने ।
(ख) लिनर्ण�यको आ4ार तयार नगरी अलिनयलि�तता र सरकारी 3ानी नोक्सानी 3ुने गरी लिनर्ण�य गन- 
(ग) काय�3रु�ाई प्राथलि�कताको आ4ार�ा वगtकरर्ण नगरिरने ।  
(घ) पदालि4कारी र क��चारी�े आफै�े गन� सक्ने का� नगरी लि*म्�ेवारी पन्छाउने तथा प्रर्शासलिनक लिनर्ण�यका त3 बढी 3ुने ।

3. प्र�ासलिनक लिनण3य प्रलिPया प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्वन गरिरने छः6-
(क) लिनर्ण�य गदा� प्रचलि�त काननू ब�ोलि*�का लिनलि`त काय�लिवलि4 अपनाइनेछ ।
(ख) काननू�ा तोलिकए ब�ोलि*� लिनलि`त स�यावलि4लिभत्र लिनर्ण�य गन- गराइनेछ ।
(ग) लिनर्ण�य गदा� प्रचलि�त काननू ब�ोलि*�को आ4ार  वा अन्य आ4ार, पaुयाई तथा कारर्ण स्पa 2�ुाउने ब्यवस्था �ागू

गरिरनेछ ।
(घ) अध्यक्ष र प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े लिनर्ण�यको उपयकु्ततावारे लिनगरानी र सपुरिरवेक्षर्ण गरिरनेछ ।
(ङ) का�को �3त्व अनसुार वगtकरर्ण गरी काय� फर्छ्यौय\ट गन- स�यावलि4 तोक्ने र तोलिकएको स�य लिभत्र काय� फर्छ्यौय\ट

गन� �ापदण्ड बनाई काया�न्वन गरलिुनेछ । 
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(च) काय� फर्छ्यौय\ट गन- स�य द3ेाय ब�ोलि*� गन- गराइनेछl-   
प्राथलिमकता ब्यलि< आफै�े फछ्यौट गन� मालिथल्�ो तहमा पे� गरेकोमा सो तह�े फछ्यौट गन�
तरुुन्त सो3ी लिदन सो3ी लिदन

(काया��य उठ्ने स�य परे�ा काया��य 2लु्ना साथ)
अलित *रुरी ३ लिदन लिभत्र २ लिदन लिभत्र
*रुरी ५ लिदन लिभत्र २ लिदन लिभत्र
सा4ारर्ण १० लिदन लिभत्र 7 लिदन लिभत्र

(छ) प्रत्येक क��चारीको लि*म्�ेवारी र काय�सम्पादन �ापन गरी �लू्याङ्कन गन- पद्धलितको लिवकास गरिरनेछ 
(ज) लिनर्ण�यकता��े लिनर्ण�य  काननू�ा तोलिकएको र्शत� तथा लिन4ा�रिरत अवलि4लिभत्र र3ी गरे नगरेको अनगु�न र �लू्याङ्कन

गरिरनेछ । 
(झ) काननूी *लिट�ता वा लिद्वलिव4ा भएको लिवषय बा3के �ालिथल्�ो पदालि4कारी वा अलि4कारी स�क्ष लिनर्ण�यको �ालिग पेर्श

गन� नपन- ब्यवस्था लि��ाइनेछ ।
4. प्र�ासलिनक लिनण3य प्रकृया�ाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतको हुनेछ ।
5. प्र�ासलिनक लिनण3य प्रकृया�ाई प्रभावकारी बनाउने काय3को अनुगमन काय3पालि�काको हुनेछ ।

४  .   सूचना तथा सञ्चार  ,   अलिभ�ेFा  ङ्  कन र प्रलितवेदन  
४.१  सूचना तथा सञ्चार 

1. सूचना तथा सञ्चार प्रणा�ीको उपयोग संदभ3मा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6
(क) काया��यको काय�सम्पादन�ा प्रभावकारिरत एव� ्पारदलिर्श�ता ल्याउन सचूना तथा सञ्चार प्रर्णा�ीको उपयोग�ा *ोड 

लिदइने छ ।
2. सूचना तथा सञ्चार प्रणा�ीको उपयोग संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6

(क) व्यवलिस्थत सचूना प्रर्णा�ीको अभाव�ा सम्बलिन्4त पक्ष3रू�ाई स�य�ा उलिचत *ानकारी उप�ब्4 गराउन नसलिकने ।
(ख) लिवश्वसनीय सचूनाको अभाव�ा का� कारवा3ी�ा प्रभावकारिरता ल्याउन  नसलिकने ।
(ग) �3त्वपरू्ण� नीलित, लिनद-र्शनवारे *ानकारी न3ुन सक्ने ।
(घ) लिवद्यतुीय सञ्चार �ाध्य� (वेबसाइट) वाट सचूना प्रवा3 नगरिरने ।
(ङ) साव�*लिनक �3त्वका लिनर्ण�य तथा प्रलितवेदन सव�सा4ारर्णका �ालिग  साव�*लिनक  न3ुन सक्ने ।
(च) तथ्य�ा आ4ारिरत नभएका र अपरू्ण� सचूना प्रवा3 3ुन सक्ने ।
(छ) लिनर्ण�य तथा  सचूना साव�*लिनक गदा� लिवद्यतुीय �ाध्य� प्रयोग नगरिरने ।

3. सूचना तथा सञ्चार प्रणा�ीको उपयोग�ाई प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्वन गरिरने छः6-
(क) प्रलिवलि4�ा  आ4ारिरत सचूना प्रर्णा�ी�ाई काया��यलिभत्र तथा �ात3तको वडा काया��य वा एकाइ3रु�ा स�ेत 

लिनयलि�त रुप�ा �ाग ूगरिरनेछ  ।
(ख) �3त्वपरू्ण� नीलित, परिरपत्र, लिनद-र्शन, आदरे्श3रु काया��य�ा तथा �ात3तका वडा र इकाइ�ाई *ानकारी गराउन ुपदा� 

लिवद्यतुीय सञ्चार �ाध्य�वाट प्रवा3 गरिरनेछ ।
(ग) काया��यवाट �ात3तसुँग सचूना तथा सञ्चार  गदा�   तथा �ात3तका वडा र इकाइबाट कुनै प्रलितवेदन प्राप्त गदा� वा

पत्राचार गदा� लिवद्यतुीय सञ्चार �ाध्य� प्रयोग गरिरनेछ । 
(घ) साव�*लिनक सचूना प्रवा3 गदा� लिवद्यतुीय सञ्चार पोट�� (वेबसाइट) �ा राख्ने ब्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(ङ) सचूना र तथ्याड्क  कम्प्यटूर�ा व्यवलिस्थत गरिरनेछ । 
(च) सचूना प्रलिवलि4को �ाध्य�बाट सेवा प्रवा3को पषृ्ठपोषर्ण र गनुासो व्यवस्थापन गरिरनेछ ।
(छ)आफ्नो वेबपे* लिन�ा�र्ण गरी नागरिरक बडापत्र, काय� सञ्चा�न काय�लिवलि4, सेवा प्रवा3सँग सम्बलिन्4त सचूना3रु 

रालि2नेछ ।
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(ज) सचूना, परिरपत्र, आदरे्श, तथ्याङ्क आदलिु वेबसाइट�ा राख्दा अलि4कार प्राप्त अलि4कारीवाट प्र�ालिर्णत गराई 
रालि2नुेछ । 

(झ) सचूना प्रलिवलि4को सञ्चा�नको �ालिग उपयकु्त *नर्शलिक्तको  व्यवस्था गरिरनेछ । 
(ञ) सचूना प्रलिवलि4 सम्बन्4ी *नचेतना बढाउन प्रचार प्रसार एव� ्अन्तरलिUया गरिरनेछ ।
(ट) लिवद्यतुीय सञ्चार �ाध्य� (इ�े�, फ्याक्स आलिद) �ाफ� त प्राप्त *ानकारी एव� ्सचूनाको आ4ार�ा पलिन कारबा3ी 

अलिघ बढाउने व्यवस्था लि��ाइनेछ ।  
4. साव3र्जुलिनक र्जुानकारी गराउन सूचना अलिधकृत र प्रव<ा तोकी लिर्जुम्मेवारी लिदइनेछ ।
5. प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत�े सो काय3को अनुगमन गन�छ ।

४.२ अलिभ�ेFाङ्कन   (  डकुमेण्टे�न  )   व्यवस्था  
1. अलिभ�ेFाङ्कन (डकुमेण्टे�न) व्यवस्था संदभ3मा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6

(क) काया��यको �3त्वपरू्ण� नीलित, प्रलितवेदन, लिनर्ण�य सम्बन्4ी काग*ातको अलिभ�े2ीकरर्ण व्यवलिस्थत गरिरनेछ ।
(ख) काया��य�े पदालि4कारी तथा क��चारीको बैयलिक्तक लिववरर्ण तथा अलिभ�े23रु सरुलिक्षत राख्ने ब्यवस्था   गरिरनेछ । 

2. अलिभ�ेFाङ्कन (डकुमेण्टे�न) व्यवस्था संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6
(क) �3त्वपरू्ण� लिवषय र काग*ात3रु अलिभ�े2ीकरर्ण गन� उलिचत ब्यवस्था नगरिरने । 
(ख) अलिभ�े2ीकरर्ण अस्पa,अपरू्ण�, अप्र�ालिर्णत र अलिवश्वसनीय 3ुन सक्ने ।
(ग) बैयलिक्तक लिववरर्ण तथा अलिभ�े23रु व्यवलिस्थत न3ुने ।
(घ) अलिभ�े2 नर3केो वा 2ो*ेको स�य�ा नपाइएका कारर्ण लिनर्ण�य प्रलिUया�ा स�स्या एव� ्लिढ�ाइ 3ुने ।
(ङ) प्रोफाइ��ा तयार न3ुने ।

3. अलिभ�ेFाङ्कन (डकुमेण्टे�न) व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्वन गरिरने छः6-
(क) �3त्वपरू्ण�  नीलित,  बैठकको लिनर्ण�य, परिरपत्र, वालिष�क काय�U�, वालिष�क प्रलितवेदन, सम्झौता, लिनद-लिर्शका, �ाग�दर्श�न, 

यो*ना तथा काय�U�, अध्ययन प्रलितवेदन *स्ता काग*ात कानुून ब�ोलि*� सरुलिक्षत राख्न अलिभ�े2ाङ्कनको  
आवश्यक व्यवस्था गरिरनेछ ।

(ख) अलिभ�े2ाङ्कन गन- क��चारी तथा लिन*को लि*म्�ेवारी तोलिकनेछ ।
(ग) काया��य तथा वडा काया��यको अलिभ�े2 एकीकरर्ण गन� एकीकृत ब्यवस्थापन सचूना प्रर्णा�ी (सफ्टवेयर) लिवकास

गरी �ात3तका वडा�ा स�ेत  प्रयोग गन- ब्यवस्था  लि��ाइनेछ ।
(घ) काया��य�े द3ेायका अलिभ�े2 सरुलिक्षत रुप�ा राख्ने ब्यवस्था गनु�पन-छ –

1. स्वदरे्शी तथा वैदलेिर्शक अव�ोकन भ्र�र्ण, ता�ी� वा गोष्ठीको लिवषय, लि�लित, अवलि4, स3भागी �गायतका 
लिववरर्ण । 

2. प्रत्येक वष� 2च� भएको लिवदा र  सलिञ्चत र3केो लिवदाको लिववरर्ण । 
3. क��चारीको बैयलिक्तक लिववरर्ण तथा अलिभ�े2 फाइ�3रु  ।
4. क��चारी�े पाएको दण्ड, परुस्कार र कारवा3ीको लिववरर्ण ।

(ङ) प्रचलि�त काननू ब�ोलि*�को लिनम्न लिववरर्ण तथा प्रलितवेदन तोलिकएको ढाँचा�ा तोलिकएको सय� सी�ालिभत्र तयार 
गरिरनेछ ।

(च) वस्तगुत लिववरर्ण (प्रोफाइ�) ।
(छ) सा�ालि*क परीक्षर्ण प्रलितवेदन �गायत काननू�े तोकेका अन्य प्रलितवेदन ।

4. �ेFाअलिभङ्कन (डकुमेण्टे�न) काय3को मुख्य लिर्जुम्मेवारी सम्बलिन्धत �ाFाका कम3चारीको हुनेछ ।
5. अलिभ�ेFाङ्कन (डकुमेण्टे�न) काय3को अनुगमन गन� लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतको हुनेछ ।

५  .   लिनरी&ण  ,   सुपरीवे&ण र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन  
५.१    लिनरी&ण  ,   सुपरीवे&ण  
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1. लिनरी&ण, सुपरीवे&ण संदभ3मा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) आफ्नो काया��य तथा �ात3तका वडा र यो*नाको लिनरीक्षर्ण गरी   त्यसको अलिभ�े2 राख्ने ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(ख) लिनरीक्षर्णको U��ा अलिनयलि�तता दलेि2ए�ा आवश्यक कारवा3ी गरिरनेछ ।
(ग) यो*ना र काय�कं�को प्रगलित स�ीक्षा लिनयलि�त रुप�ा गरिरनेछ ।

2. लिनरी&ण, सुपरीवे&ण संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) लिनरीक्षर्णको U��ा गम्भीर त्रटुी वा अलिनयलि�तता भए पलिन उक्त लिवषयको अलिभ�े2 तथा प्रलितवेदन तयार नगन- र आवश्यक

कारवा3ी स�ेत न3ुने ।
(ख) �ात3तका सम्परू्ण� यो*नाको प्रगलितको स�ीक्षा न3ुने  ।
(ग) प्रगलितको स�ीक्षा बैठक�ा सम्बलिन्4त पक्ष3रूको स3भालिगता न3ुने र प्रलितवेदन स�ेत तयार न3ुने ।
(घ) आलिथ�क कृयाक�ाप3रूको लिनयलि�त सपुरिरवेक्षर्ण  न3ुने ।
(ङ) आलिथ�क अलिनयलि�तता तथा �स्यौट 3ुन सक्ने ।

3. लिनरी&ण, सुपरीवे&ण�ाई प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6-
(क) गाउँपालि�का अध्यक्ष�े आफ्नो काया��य तथा �ात3तका वडा र यो*नाको  का� कारवा3ी सम्वन्4�ा काननू�े तोके

ब�ोलि*� आफै�े वा कुनै पदालि4कारी�ाई अलिख्तयार सलुिम्पई अलिनवाय� रुप�ा लिनरीक्षर्ण गन- गराइनेछ । 
(ख) लिनरीक्षर्ण गदा�  प्रचलि�त  ऐन  लिनय�  ब�ोलि*�  काया��यको  प्रर्शासलिनक  का�  कारवा3ी,  क��चारी  प्रर्शासन,  �े2ा  तथा

अलिभ�े2, काय�U� काया�न्वयन आलिद वारे�ा *ानकारी लि�इनेछ । 
(ग) लिनरीक्षर्णको U��ा दलेि2एको स4ुार गनु�पन- लिवषयको सम्वन्4�ा सम्बलिन्4त�ाई �ौलि2क वा लि�लि2त तवर�े लिनद-र्शन

लिदइनेछ । 
(घ) लिनरीक्षर्ण  प्रलितवेदन तयार गरी  अलिभ�े2 राख्ने र आवश्यकता अनसुार लिनद-र्शन लिदइनेछ ।
(ङ) कुनै व्यलिक्तवाट गम्भीर त्रटुी वा अलिनयलि�तता भएको वा सम्पादन 3ुनपुन- का� कारबा3ी नगरेको पाइए�ा लिनम्नानसुार

गरिरनेछ ।
(1) प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� आफै�े कारबा3ी गन� सलिकने भए तत्का�ै कारबा3ी गन- ।
(2) आफै�े कारवा3ी  गन�  नलि�ल्न े भए�ा अलि4कार प्राप्त अलि4कारी  वा लिनकाय स�क्ष कारबा3ीको �ालिग

लिसफारिरस साथ �े2ी पठाउने ।
(च) �ात3तका यो*नाको प्रगलितको स�ीक्षा तोलिकएको स�य लिभत्र गरिरनेछ ।
(छ) स�स्या3रु स�ा4ान गन� आवश्यक लिनद-र्शन लिदइनेछ  । 
(ज) यो*नाको प्रगलित स�ीक्षा प्रलितवेदन र लिनरीक्षर्ण प्रलितवेदन तयार गरिरनेछ ।
(झ) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े आफै वा �ात3तका अलि4कृत �ाफ� त काया��यको आलिथ�क प्रर्शासन सञ्चा�नको

सम्वन्4�ा लिनयलि�त रुप�ा लिनरीक्षर्ण तथा सपुरिरवेक्षर्ण गन- गराइनेछ । 
(ञ) लिनरीक्षर्ण तथा सपुरिरवेक्षर्ण गदा�  �ात3तका काया��य/इकाइ�े आलिथ�क प्रर्शासन सञ्चा�न�ा काननूको पा�ना गरे

नगरेको *ाँचवझु गरिरनेछ ।
(ट) आलिथ�क अलिनयलि�तता तथा �स्यौट भएको पाइए�ा तत्का� काय�वा3ीको प्रकृया अलिघ बढाइनेछ ।

4. लिनरी&ण र सुपरिरवे&ण गन� मुख्य लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतको हुनेछ ।
5. गाउँपालि�का अध्य&�े आफ्नो काया3�य तथा मातहतका वडा काया3�यहरुको काम कारबाहीको अनुगमन

गन�छ ।
५.२ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

1. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संदभ3मा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) यो*नाको अनगु�न गन�को �ालिग काननू ब�ोलि*� अनगु�न तथा सपुरिरवेक्षर्ण सलि�लित गठन गरिरनेछ ।
(ख) आफनो तथा �ात3तको वडा काया��यको  आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी काया�न्वयनवारे अनगु�न गरिरनेछ  ।
(ग) बढी �ागत भएका यो*नाको प्रभाव �लू्याङ्कन गरिरनेछ ।
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2. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) काननू ब�ोलि*� अनगु�न तथा सपुरिरवेक्षर्ण सलि�लित गठन नगरिरने ।
(ख) गठन गरिरएका सलि�लित कृयार्शी� न3ुने ।
(ग) अनगु�न लिनद-लिर्शका/ काय�लिवलि4 तयार नगरिरने ।
(घ) अनगु�न काय�यो*ना तथा सचूक3रु तयार नगरिरने । 
(ङ) अनगु�न लिनद-लिर्शका/ काय�लिवलि4को काया�न्वयन न3ुने ।
(च) आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी काया�न्वयनको प्रभावकारीतावारे लिनयलि�त अनगु�न नगरिरने । 
(छ)अनगु�न गदा� तोलिकएको परीक्षर्ण सचूी प्रयोग न3ुने ।
(ज) प्रभाव �लू्याङ्कन गनु� पन- यो*नाको  �लू्याङ्कन नगरिरने ।
(झ) प्रभाव �लू्याङ्कनबाट आएका सझुाव3रु काया�न्वयन न3ुने ।

3. लिनरी&ण, सुपरीवे&ण�ाई प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6-
(क) यो*ना तथा काय�U�को अनगु�न गरी पषृ्ठपोषर्ण गन�को �ालिग  अनगु�न तथा सपुरिरवेक्षर्ण सलि�लित गठन गरिरनेछ ।
(ख) यस्तो सलि�लित गठन गदा� उपाध्यक्ष वा उप प्र�2ुको संयो*कत्व�ा तोलिकएको सदस्य3रु स�ावेर्श गरिरनेछ ।
(ग) वडास्तरीय यो*ना तथा काय�U�को अनगु�नका �ालिग वडास्तरीय अनगु�न सलि�लित गठन गरिरनेछ ।
(घ) अनगु�न काय��ाई व्यवलिस्थत गन� अनगु�न लिनद-लिर्शका/काय�लिवलि4 तयार गरिरनेछ  ।
(ङ) अनगु�न तथा सपुरिरवेक्षर्ण सलि�लित�े सम्पादन गनु�पन- काय�3रू लिनम्नानसुार र3केा छन ् –

(1) वालिष�क अनगु�न काय� यो*ना तयार गन-  ।
(2) अनगु�नको �ालिग आवश्यक सचूक3रुको लिवकास गन- ।
(3) काननू�े तोके ब�ोलि*� अनगु�न गरी प्रलितवेदन पेर्श गन- ।
(4) यो*नाको काया�न्वयन�ा दलेि2एको स�स्या तथा लिन�ा�र्ण काय�को गरु्णस्तरको *ाँच गन- ।
(5) यो*ना काया�न्वयन�ा दलेि2एका स�स्या स�ा4ानको �लिग आवश्यक लिनद-र्शन लिदने । 
(6) वडा अनगु�न सलि�लितको प्रलितवेदन प्राप्त गरी एकीकृत प्रलितवेदन तयार गन- ।

(च) काया��य र �ात3तका वडा वा  इकाइको आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ीको प्रभावकारिरतावारे लिनयलि�त रुप�ा अनगु�न 
तथा �लू्याङ्कन गरिरनेछ ।

(छ)आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ीको अनगु�न गदा� यस लिदग्दर्श�न�ा लिदइएको फारा� प्रयोग गरिरनेछ ।
(ज) अनगु�न प्रलितवेदन तयार गरिरनेछ । 
(झ) आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी काया�न्वयनका क�ी क�*ोरी स�ा4ानको�ालिग  काय�यो*ना तयार गरी काया�न्वयन 

गरिरनेछ ।
(ञ) काननू�े तोकेको रक�भन्दा वढी  �ागत अन�ुान भएको  यो*ना सम्पन्न भएको २ वष�लिभत्र प्रभाव �लू्याङ्कन 

गरिरनेछ । 
(ट) प्रभाव �लू्याङ्कन गदा� काननू�े तोकेको लिवलि4 र प्रकृया पा�ना गरिरनेछ ।
(ठ) प्रभाव �लू्याङ्कन प्रलितवेदन तयार गरी साव�*लिनक गरिरनेछ ।
(ड) प्रभाव �लू्याङ्कनबाट प्राप्त भएका सझुाव अनसुार ब*ेट तथा काय�U� त*ु��ा र काया�न्वयन�ा स4ुार गरिरनेछ ।

4. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गन� मुख्य लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतको हुनेछ ।
5. गाउँपालि�का अध्य&�े आफ्नो काया3�य तथा मातहतका वडा काया3�यहरुको काम कारबाहीको अनुगमन 

गन�छ ।

६. रार्जुस्व तथा प्राप्त हुनुपन� लिहसावको लिववरण
६.१  रार्जुस्व संक�न

1. रार्जुस्व संक�न सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
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(क) संलिव4ान ब�ोलि*� आफ्नो अलि4कार क्षेत्र लिभत्रको  रा*श्व उठाउने सम्बन्4ी नीलित,  काननू  तथा काय�यो*ना तयार
गरिरनेछ ।

(ख) रा*श्व स4ुार काय�यो*ना तयार गदा� रा*श्वसँग सम्बलिन्4त सवै  लिवषय र सम्भाव्य क्षेत्र पलि3चान गरिरनेछ ।
(ग) आफ्नो काय�क्षेत्र अन्तग�तको कर,  दस्तरु तथा सेवा र्शलु्क  काननूद्वारा  तोलिकए ब�ोलि*�को अलि4कार प्रयोग गरी

प्रभावकारी रुप�ा अस�ु गरिरनेछ ।
(घ) आफ्नो काय�के्षत्र  अन्तग�तको  कर,   दस्तरु   तथा  सेवा  र्शलु्क अस�ुी  प्रभावकारी  बनाउन प्रोत्सा3न एव�  ्दण्ड

*रिरवानाको ब्यवस्था स�ेत  गरिरनेछ ।
2. रार्जुस्व संक�न काय3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) रा*श्व उठाउने लिवषय�ा नीलित,काननू  तथा काय�यो*ना तयार  न3ुने ।
(ख) अलि4कारक्षेत्र बालि3र गई कर �गाउन सक्ने ।
(ग) रा*श्व स4ुार काय�यो*ना तयार गदा� रा*श्वसँग  सम्बलिन्4त सम्परू्ण� लिवषय वस्त ुर सम्भाव्य क्षेत्र3रू पलि3चान  3ुन नसक्ने ।
(घ) के्षत्रालि4कार लिभत्रका सम्भाव्य कर अस�ुीका �ालिग काननूी प्रवन्4 नगरिरने । 
(ङ) आलिथ�क ऐन�ा तोलिकएका सबै कर नउठाउने । 
(च) सवै करदाता करको दायरा�ा नआउने ।  
(छ) दस्तरु तथा सेवा र्शलु्क3रु सम्बलिन्4त सेवाग्रा3ी/व्यलिक्तवाट नउठाइने ।
(ज) बाँडफाँट गनु�पन- रा*स्व बाँडफाँट नगन- ।
(झ) करदाताको �गत नरालि2ने ।
(ञ) प्रोत्सा3न एव� ्दण्ड *रिरवानाको ब्यवस्था व्यव3ार�ा �ाग ूनगरिरने ।

3. रार्जुस्व संक�न काय3�ाई प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6-
(क) कर �गाउने, उठाउने वा करका दर परिरवत�न गन- काय�3रु आलिथ�क ऐन�ा व्यवस्था गरेर �ात्र गरिरनेछ ।
(ख) रा*श्व  स4ुार  काय�यो*ना  त*ु��ा  सम्बन्4ी  लिदग्दर्श�न,  २०७६  को  अ4ीन�ा  र3ी  रा*श्व  स4ुारसम्बन्4ी  आफ्नो

काय�यो*ना तयार गरिरनेछ ।
(ग) रा*श्व  स4ुार  काय�यो*ना  तयार  गदा�  लिदग्दर्श�न  अनसुार  रा*श्वसँग  सम्बलिन्4त  सव ै लिवषय3रूको  पलि3चान  गरी

पदालि4कारी  तथा  *नप्रलितलिनलि43रू, वडा  काया��य3रु  र सरोकारवा�ा3रु�ाई   स3भागी   गराई  रा*श्व  स4ुार
काय�यो*ना त*ु��ा काय�र्शा�ा गोष्ठी  गरिरनेछ ।

(घ) व्यापक छ�फ�, अध्ययन एव� ्लिवशे्लषर्ण गरी यथाथ�, वस्तगुत र काया�न्वयनयोग्य काय�यो*ना तयार गरिरनेछ ।
4. आफ्नो अलिधकार &ेत्र अन्तरगतका कर तथा सेवा �ुल्क कानून बमोलिर्जुम असू� गन3 देहाय बमोलिर्जुम गरिरनेछ6-

(क) कर तथा गैरकरको प्रभावकारी परिरचा�नका �ालिग आवश्यक नीलितगत र काननूी व्यवस्था गरिरनेछ ।
(ख) प्रभावकारी  रा*स्व परिरचा�नका �ालिग आवश्यक *नर्शलिक्त,  तथ्याङ्क र  सचूना  प्रलिवलि4को उपयोग �ाफ� त कर

प्रर्शासन�ाई सदुृढ गरिरनेछ ।
(ग) करदाता दता� र करदाता लिर्शक्षा अलिभयान सञ्चा�न गरिरनेछ ।
(घ) प्रदान गरिरएका लिसफारिरस र अस�ू भएको दस्तरु रक��ाई स�य स�य�ा रु* ुगरी सेवाग्रा3ीबाट प्राप्त 3ुनपुन- रक�

सलुिनलि`त गरिरनेछ ।
(ङ) अस�ू भएको रा*श्व काननू ब�ोलि*�को स�य सी�ा लिभत्र रा*श्व 2ाता�ा दालि2�ा गन-  ब्यवस्था लि��ाई सोको

लिनयलि�त अनगु�न गरिरनेछ  ।
(च) प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� प्रदरे्श सरकारसँग बाँडफाँट गनु�पन- रा*स्व स�य�ै बाँडफाँट गरिरनेछ ।
(छ)काननू ब�ोलि*� कर वझुाउन ुपन- दालियत्व भएका करदाताको �गत रा2ी प्रत्येक वष� अध्यावलि4क गरिरनेछ ।
(ज) स�य�ा कर वझुाउने करदाता�ाई छुट लिदने र बढी कर बझुाउने करदाता�ाई प्रोत्सा3न गन� काननूी ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(झ) कर वझुाउन ुपन- दालियत्व भएका करदाता�े स�य�ा कर नबझुाए�ा काननू ब�ोलि*� दण्ड *रिरवाना गरी अस�ू गन-

व्यवस्था कडाइका साथ �ाग ूगरिरनेछ ।
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5. आफ्नो अलिधकार &ेत्र अन्तरगतका कर तथा सेवा �ुल्क कानून बमोलिर्जुम असू� गन� लिर्जुम्मेवारी रार्जुस्व �ाFा
प्रमुFको हुनेछ ।

6. स्थानीय रार्जुस्व पराम�3 सलिमलित�े अनुगमन गरी आवश्यक पराम�3 लिदनेछ  ।
६.२  रार्जुस्व �ेFा प्रणा�ी

1. रार्जुस्व �ेFा प्रणा�ी सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) रा*स्व �े2ा तोलिकएको ढाँचा�ा रा2ी अद्यावलि4क गरिरनेछ ।
(ख) स्थानीय त3�े रा*श्वका भौचर लिनयलि�त रुप�ा लिभडान गरी तोलिकए ब�ोलि*� लि3साव लिभडान लिववरर्ण तयार गरिरनेछ। 

2. रार्जुस्व �ेFा प्रणा�ी संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) सवै प्रकारको रा*स्व रक� स�य�ा नै *म्�ा न3ुने  । 
(ख) वक्यौता करको  �गत नरालि2ने,
(ग) नगद ैरा*स्व लि�एको अवस्था�ा रलिसद उप�ब्4 नगराउने ।  
(घ) रलिसद लिनयन्त्रर्ण 2ाता नरालि2ने ।
(ङ) रा*श्वका भौचर लिनयलि�त रुप�ा लिभडान नगरिरने ।
(च) तोलिकएको लि3साव लिभडान लिववरर्ण तयार नगरिरने ।

3. रार्जुस्व �ेFा प्रणा�ी सम्वन्धी काय3�ाई प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6-
(क) रा*श्व आम्दानी �3ा�े2ा लिनयन्त्रक काया��यबाट तोलिकएको एकीकृत आलिथ�क सड्केत, वगtकरर्ण तथा ब्याख्या

अनरुूप रा*श्व र्शीष�क छुट्याई  आम्दानी  बाँलि4नेछ । 
(ख) रा*श्वको स्रेस्ता राख्दा �3ा�े2ा परीक्षकको काया��यवाट स्वीकृत �.�े.प.फारा�3रु प्रयोग�ा ल्याइनेछ । 
(ग) सचूना प्रलिवलि4�ा आ4ारिरत रा*स्व प्रर्णा�ी अव�म्वन गरिरनेछ ।   
(घ) रा*श्व र्शा2ा प्र�2ु�े रा*श्व रक� बैंक स्टेट्�ेण्टसँग लिभडाई अद्यावलि4क गन- र सोको व्यवलिस्थत अलिभ�े2 रालि2नेछ ।
(ङ) रा*स्व अस�ुी गदा� तोलिकएको रक� नगद रलिसद लिदई  बलुिझलि�ने र स�य लिभत्र बैक दालि2�ा गन- । नगदी रलिसदको �ालिग

रलिसद लिनयन्त्रर्ण 2ाता रालि2नेछ ।
(च) तोलिकएको रक� भन्दा वढी रक�को कर तथा र्शलु्क बैंक दालि2�ा गन� �गाइनेछ ।
(छ) तोलिकएको स�यसी�ा भन्दा पछी कर, गैरकर, र्शलु्क अस�ू 3ुदँा काननू ब�ोलि*� *रिरवाना र थप दस्तरु स�ेत अस�ु

गरिरनेछ ।
(ज) प्राप्त रा*स्व रक� बैङ्क�ा 2ोलि�एको रा*श्व 2ाता�ा *म्�ा गरिरनेछ ।
(झ) रा*स्वको �गत राख्दा अस�ू गनु�पन-,  अस�ू भएको र उठ्न बाँकी कर तथा अन्य आय रक� 2�ुाई �गत रा2ी

रा*श्व आम्दानीको �गत तथा अस�ूी प्रलितवेदन (�.�े.प.फा.नं.११३) तयार गरिरनेछ ।
(ञ) रा*श्वको �े2ा राख्ने र �गत तयार गन- प्रयो*नको �ालिग स्थानीय त3को �ालिग  तोलिकएको सफ्टवेयर प्रयोग गरिरनेछ ।
(ट) दालि2�ा भएका भौचर3रु र बैंक स्टेट�ेण्ट लिनयलि�त रुप�ा लिभडान गरी रा*श्वको वैक लि3साव लि��ान लिववरर्ण (�.�े.प.फा.नं.

१०९) तयार गरिरनेछ ।
(ठ) रा*श्वको बैक लि3साव र काया��यको स्रेस्ता लि3साव फरक पन� गए�ा फरक पना�को कारर्ण 2ो�ी �ालिसक रुप�ा बैंक

लि3साव लि��ान लिववरर्ण तयार गरिरनेछ ।
4.  रार्जुस्व �ेFा प्रणा�ी सम्वन्धी काय3�ाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य आलिथ3क प्र�ासन प्रमुFको हुनेछ ।
5. रार्जुस्व �ेFा प्रणा�ी सम्वन्धी काय3को अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत�े गन�छ ।

६.३  ऋण  प्राप्ती
1. ऋण  प्राप्ती सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) स्थानीय त3�े ऋर्ण लि�ंदा काननू�े तोकेको प्रलिUया अव�म्वन गरिरनेछ ।
2. ऋण  प्राप्ती संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) क�*ोर प्रलितफ� 3ुने आयो*नाको �ालिग ऋर्ण लि�ने ।
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(ख) ऋर्ण प्रालिप्तका र्शत�3रु पा�ना नगरिरने
3. ऋण  प्राप्ती काय3�ाई प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6-

(क) संभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका आलिथ�क रुप�े संभाव्य उच्च प्रलितफ� प्राप्त 3ुने आयो*ना�ा पया�प्त पवू� तयारी गरी
ऋर्ण लि�इनेछ । 

(ख) ऋर्ण भकु्तानी तालि�का अनरुुप स�य�ै ऋर्णको साँवा ब्या* भकु्तानी गरिरनेछ ।
(ग) आयो*ना पलि3चान तथा काया�न्वयनको प्रालिवलि4क क्ष�ता लिवकास�ा *ोड लिदइनेछ ।
(घ) ऋर्ण लि�न ुअगावै आयो*ना सञ्चा�न र व्यवस्थापन सम्बन्4ी लिवलि4 तय गरिरनेछ ।

4. काया3�य�े प्राप्त गन� ऋणको अलिभ�ेF राख्ने र प्रलितवेदन गन� मुख्य लिर्जुम्मेवारी आलिथ3क प्र�ासन प्रमुFको हुनेछ ।
5. काया3�य�े प्राप्त गन�  ऋणको अलिभ�ेF राख्ने र प्रलितवेदन गन� काय3को अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत�े

गन�छ ।
६.४  प्राप्त गनु3 पन� लिहसाव

1. प्राप्त गनु3 पन� लिहसाव सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) प्राप्तगनु�पन- लि3सावको �े2ा तोलिकएब�ोलि*� ब्यवलिस्थतरुप�ा रा2ी अस�ुीको�ालिग लिनयलि�तरुप�ा कारवा3ी गरिरनेछ ।

2. प्राप्त गनु3 पन� लिहसाव संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) प्राप्त गनु�पन- लि3सावको �े2ा अध्यावलि4क नरालि2ने ।
(ख) प्राप्त गनु� पन- रक� अस�ुीको �ालिग कारवा3ी नगरिरने ।

3. प्राप्त गनु3 पन� लिहसाव प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6-
(क) �गत काय� 3ुने  रा*श्व बा3के प्राप्त गनु�पन- सवै प्रकारको लि3साव�ाई प्राप्त गनु�पन- लि3सावकोरुप�ा �े2ाङ्कन गरिरनेछ । 
(ख) प्राप्त गनु�पन- लि3साव�ा काया��य�े लि�न बाँकी रक�3रु र कारवा3ी गरी अस�ू गनु�पन- कर दस्तरु *रिरवाना �गायत अन्य

प्रकारको रक�3रु स�ावेर्श गरी अस�ुीको �ालिग लिनयलि�त रुप�ा कारवा3ी गरिरनेछ ।
4. काया3�य�े Fरिरद कानून र प्रचलि�त कानून बमोलिर्जुम असू� गनु3पन�  हर्जुा3ना,  &लितपूलित3,  र्जुफत,  दण्ड,  र्जुरिरवाना

आलिद  रकमको  लिनधा3रण  गरी  सोको  व्यवलिस्थत  अलिभ�ेF  राFी  समयमान ै असु�ीको  कारवाही  गन� मुख्य
लिर्जुम्मेवारी रार्जुस्व �ाFा प्रमुFको हुनेछ ।

5. प्राप्त गनु3  पन�  लिहसाव प्राप्त भए नभएको अनुगमन गन� लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतको स्थानीय रार्जुस्व
पराम�3 सलिमलितको हुनेछ ।

६.५  रार्जुश्व सम्बन्धी प्रलितवेदन
1. सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) रा*श्व सम्बन्4ी प्रलितवेदन रा*श्व सम्बन्4ी प्रलितवेदन रा*श्व कारोवारको �ालिसक  प्रलितवेदन र वालिष�क आलिथ�क लिववरर्ण तथा
प्रलितवेदन3रु तयार  गरी पेर्श गरिरनेछ ।

2. रार्जुश्व सम्बन्धी प्रलितवेदन संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) रा*श्वको �ालिसक प्रलितवेदन तथा वालिष�क आलिथ�क लिववरर्ण तोलिकए ब�ोलि*�को ढाँचा�ा तयार नगरिरने ।
(ख) तोलिकएको स�यलिभत्र सम्बलिन्4त  लिनकाय�ा नपठाइने ।

3. रार्जुश्व सम्बन्धी प्रलितवेदन काय3�ाई प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6
(क) काया��य�े रा*स्वको बैङ्क लि3साब लि��ान गरी  वालिष�क तथा �ालिसक लिववरर्ण अथा�त रा*श्वको आलिथ�क लिववरर्ण

फाँटवारी (�.�े.प.फा.नं. ११०) तयार गरी तोलिकएको स�यलिभत्र सम्बलिन्4त �न्त्रा�य/लिनकाय�ा पेर्श गरिरनेछ ।
(ख) �गती रा*श्वको 3क�ा रा*श्व आम्दानीको �गत तथा अस�ुी प्रलितवेदन  (�.�े.प.फा.नं.११३)  तयार गरी तोलिकएको

स�यलिभत्र सम्बलिन्4त सम्बलिन्4त �न्त्रा�य/लिनकाय�ा पेर्श गरिरनेछ ।
(ग) प्रत्येक आलिथ�क वष� स�ाप्त भएको पैंतीस लिदन लिभत्र रा*स्वको वालिष�क आलिथ�क लिववरर्ण र प्रलितवेदन3रु तयार गरिरनेछ । 
(घ) रा*श्वको प्रलितवेदन तयार गन�को �ालिग  तोलिकएको लिवद्यतुीय प्रलिवलि4�ा आ4ारिरत प्रर्णा�ीको प्रयोग गरिरनेछ ।
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4. रार्जुस्व सम्बन्धी  लिववरण एवम ्प्रलितवेदन तयार गन� मुख्य लिर्जुम्मेवारी आलिथ3क प्र�ासन प्रमुF र त्यसमा सहयोग गनु3
रार्जुस्व �ाFा प्रमुFको कत3व्य हुनेछ ।

5. रार्जुस्व सम्बन्धी  लिववरण एवम ्प्रलितवेदन तयार गन� काय3को अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतको हुनेछ ।

७  .   बरे्जुट तथा काय3Pम तरु्जु3मा  ,   स्वीकृलित  ,   लिनकासा र रकमान्तर लिनयन्त्रण  
७.१    बरे्जुट तथा काय3Pम तरु्जु3मा

1. बरे्जुट तथा काय3Pम तरु्जु3मा सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) वालिष�क व*ेट तथा काय�U� तयार गदा� स्थानीय आवलि4क यो*नाको �क्ष्य, उद्दशे्य, नीलित र  रर्णनीलित एव� ्सङ्घीय तथा

प्रादलेिर्शक नीलित तथा काय�U�सँग �े�2ाने गरी तयार पारिरनेछ ।
(ख) यो*ना तथा काय�U� त*ु��ा गदा� प्रलितफ��ाई सलुिनलि`त गरिरनेछ ।
(ग) यो*ना छनौट, काया�न्वयन र अनगु�न  तथा �लू्याङ्कन�ा *नस3भालिगता सलुिनलि`त गरिरनेछ ।
(घ) यो*ना त*ु��ा गदा� आवलि4क यो*ना, �ध्य�का�ीन 2च� संरचना र वालिष�क ब*ेटबीच उलिचत ता��े� र स�न्वय काय�

गरिरनेछ ।
(ङ) आवलि4क यो*ना त*ु��ा गदा� यथासंभव स्थानगत यो*ना त*ु��ा गरिरनेछ ।
(च) स्थानीय वालिष�क ब*ेट तथा काय�U� त*ु��ाका चरर्ण र काय�लिवलि43रु पुूरा गरी वालिष�क ब*ेट तथा काय�U� त*ु��ा

गरिरनेछ  । वालिष�क ब*ेट तयार गदा� सम्भाव्य सवै आन्तरिरक र वाह्य स्रोतको अन�ुान गरिरनेछ  ।
(छ) बैदलेिर्शक स3ायताको प्रालिप्त�ा तोलिकएको काय�लिवलि4 पा�ना गरिरनेछ ।
(ज) ब*ेट तथा काय�U� त*ु��ा गरी तोलिकएको स�य सी�ा लिभत्रै गाउँ/नगर सभावाट पारिरत गरिरनेछ ।

2. बरे्जुट तथा काय3Pम तरु्जु3मा संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) आवलि4क यो*ना नै त*ु��ा न3ुने ।
(ख) स्थानीय आवलि4क यो*ना र सङ्घीय तथा प्रदरे्श आवलि4क यो*नाबीच ता��े� न3ुने ।
(ग) यो*ना तथा काय�U� छनौट गदा� �ागत �ाभ लिवशे्लषर्ण नगरिरने । 
(घ) यो*ना तथा ब*ेट त*ु��ा �ाग�दर्श�नका प्रलिUया र आ4ार3रु उल्�ङ्घन 3ुने ।
(ङ) यो*ना काया�न्वयन�ा उपभोक्ताको स3भालिगता न्यनू 3ुने । वालिष�क ब*ेट तथा काय�U� सङ्घीय तथा प्रादलेिर्शक नीलित तथा

काय�U�सँग ता��े� न3ुने ।
(च) यो*नाको छनौट, काया�न्वयन र अनगु�न तथा �लू्याङ्कन�ा *नताको �ाग र आवश्यकता ब�ोलि*� न3ुने
(छ) �ध्य�का�ीन 2च� संरचना तयार नगरिरने ।
(ज) �ध्य�का�ीन 2च� संरचना र वालिष�क ब*ेटबीच ता��े� न3ुने ।
(झ) स्थानगत लिवरे्शषता�ा आ4ारिरत (Spatial) आवलि4क यो*ना त*ु��ा नगरिरने ।
(ञ) वालिष�क ब*ेट तथा काय�U� त*ु��ाको चरर्ण3रु औपचारिरकता�ा �ात्र सीलि�त गरिरने ।
(ट) टो�/वस्तीस्तर�ा ब*ेट त*ु��ाको �ालिग छ�फ� नगरिरने ।
(ठ) तथ्यगतभन्दा ब्यलिक्तगत  प्रभाव�ा प्राथलि�कता लिन4ा�रर्ण गरिरने ।
(ड) सवै प्रकारको बैदलेिर्शक स3ायता वालिष�क ब*ेट�ा स�ावेर्श नगरिरने ।
(ढ) ब*ेट तथा काय�U� तोकेको स�य सी�ा लिभत्र पेर्श गरी पारिरत नगरिरने ।

3. बरे्जुट तथा काय3Pम तरु्जु3मा काय3�ाई प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6-
(क) प्रचलि�त काननू अनसुार स्थानीय लिवकासको �लिग आवलि4क,  वालिष�क,  रर्णनीलितक,  लिवषय/के्षत्रगत �ध्य�का�ीन तथा

दीघ�का�ीन लिवकास यो*ना तयार गरिरनेछ ।
(ख) आवलि4क यो*ना�ाई �ध्य�का�ीन 2च� संरचना तयार गरी वालिष�क ब*ेट तथा काय�U� �ाफ� त काया�न्वयन गरिरनेछ ।
(ग) आवलि4क यो*ना र वालिष�क ब*ेट तथा काय�U� त*ु��ा गदा� सङ्घीय तथा प्रदरे्श सरकारको आवलि4क यो*ना र नीलित

तथा काय�U�सँग ता��े� 3ुने गरी गरिरनेछ ।

15 | बन्दि��पु �र गा
उँ�पु
लि�का
का( आ�तरिरका लिनाया�त्रण प्रण
�0 लिना�1 न्दि�का
, २०७९



(घ) लिवकास यो*नाको ब*ेट प्रस्ताव गदा� आयो*नाको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलितवेदनको गरु्णस्तर परिरक्षर्णको प्रबन्4 गन-
तथा  �ागत  अन�ुान  भई  आलिथ�क,  प्रालिवलि4क तथा वातावरर्णीय  आ4ार�ा  उपयकु्त र �ाभ-�ागतको  आ4ार�ा
प्राथलि�कीकरर्ण गरी प्रलितफ��2ुी आयो*ना छनौट गरिरनेछ ।

(ङ) लिवकास यो*ना प्रस्ताव गदा� आलिथ�क लिवकास तथा गरिरबी लिनवारर्ण�ा योगदान गन-,  उत्पादन��ूक तथा लिछटो प्रलितफ�
प्राप्त 3ुने,  *नताको *ीवनस्तर र रो*गारी बढने, अलि4क स्थानीय स3भालिगता र3ने, क� �ागत भएको र स्थानीय स्रोत
सा4नको परिरचा�न 3ुने *स्ता यो*ना छनौटका आ4ार3रु पा�ना गरिरनेछ ।

(च) ठू�ा आयो*नाको ब*ेट स�ावेर्श गदा� सोको लिदगो काया�न्वयन तथा सङ्घीय र प्रदरे्श यो*नासँग स�न्वय काय� गरिरनेछ
। 

(छ)आयो*ना बैंक�ा स�ावेर्श भएका आयो*ना�ाई छनौट�ा प्राथलि�कता लिदइनेछ ।
(ज) आयो*नाको छनौट गदा� *नताको �ाग र आवश्यकताको आ4ार�ा गरिरनेछ ।
(झ) आयो*नाको छनौट गदा� वस्ती, टो� र स�दुाय�ा छ�फ� गन- ब्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(ञ) यो*ना त*ु��ा र काया�न्वयन गदा� प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� नागरिरक स3भालिगता�ाई सलुिनलि`त गरिरनेछ ।
(ट) नागरिरक स3भालिगता वढी 3ुने आयो*ना छनोट�ा प्राथलि�कता लिदइनेछ ।
(ठ) छनौट भएका आयो*ना3रु काया�न्वयन 3ुने वष� सलि3तको काय�यो*ना आवलि4क यो*ना�ा स�ावेर्श गरिरनेछ ।
(ड) स्रोत अन�ुान तथा ब*ेट सी�ा लिन4ा�रर्ण सलि�लित�े आन्तरिरक आय, संघ तथा प्रदरे्श सरकारबाट प्राप्त 3ुन े अनदुान,  रा*श्व

बाँडफाँट, रोयल्टी, *नस3भालिगता तथा ऋर्ण सलि3त कू� स्रोतको अन�ुान गरिरनेछ ।
(ढ) कु�  स्रोत  अन�ुानको  आ4ार�ा  लिवषय के्षत्रगत ब*ेट  सी�ा  तथा  �ाग�दर्श�न  तयार  गरी  लिवषयगत  र्शा2ा  र  वडा

काया��य�ाई उप�ब्4 गराइनेछ ।
(ण) ब*ेट तथा काय�U� त*ु��ाका चरर्ण3रु अलिनवाय� पा�ना गरिरनेछ ।
(त) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े ब*ेट सी�ा,  �ाग�दर्श�न तथा आयो*ना प्राथलि�कताका आ4ार3रू वैर्शा2 १५ गतेलिभत्र

लिबषयगत र्शा2ा तथा वडा सलि�लित�ाई उप�ब्4 गराइनेछ ।
(थ) टो�/वस्तीस्तर�ा  यो*नाको  �ाग  सङ्क�न  गदा�  अलि4कत�  *नस3भालिगता  काय�  3ुन े गरी  स्थानीय  त3का

सरोकारवा�ा3रु�ाई स3भागी गराइनेछ।
(द) बैदलेिर्शक स3योग परिरचा�न गदा� अन्तररालि��य लिवकास स3ायता परिरचा�न नीलित, २०७६ तथा प्रचलि�त काननू�े तोकेको

प्राथलि�कता प्राप्त क्षेत्र�ा �ात्र गरिरनेछ । 
(ध) वैदलेिर्शक स3ायता प्राप्त गदा� प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� नेपा� सरकारको  पवू� स्वीकृलित लि�इनेछ ।
(न) प्राप्त 3ुने सवै प्रकारका बैदलेिर्शक स3ायता�ाई अलिनवाय� रुप�ा ब*ेट तथा काय�U��ा स�ावेर्श गरिरनेछ ।
(प) यो*ना त*ु��ाका चरर्ण3रु परूा गरी ब*ेट तथा काय�U� चा� ुआलिथ�क वष�को असार १० गते लिभत्र सभा�ा प्रस्ततु गरिरनेछ

।
(फ) वालिष�क ब*ेट तथा काय�U� गाउुँसभा�ा पया�प्त छ�फ�को व्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(ब) वालिष�क ब*ेट तथा काय�U� गाउुँसभाबाट असार �सान्तलिभत्र अलिनवाय� रुप�ा पारिरत गरिरनेछ ।

4. बरे्जुट तथा काय3Pम तरु्जु3मा गन� मुख्य लिर्जुम्मेवारी बरे्जुट तथा काय3Pम तरु्जु3मा सलिमलितको हुनेछ ।
5. बरे्जुट तथा काय3Pम तरु्जु3मा काय3को अनुगमन काय3पालि�काबाट हुनेछ ।

७.२ अलिख्तयारी  ,   लिनकासा रकमान्तर  
1. अलिख्तयारी, लिनकासा रकमान्तर सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) व*ेट स्वीकृत भए पलिछ अलिख्तयारी लिदने र लिनकासा लिदने काय� गरिरनेछ ।  
(ख) आलिथ�क वष�को अन्त्य�ा 2च� 3ुन नसकी बाँकी र3केो रक� स्थानीय सलिञ्चत कोष�ा लिफता� दालि2�ा गरिरनेछ ।
(ग) व*ेट रक�ान्तर गन- काय� प्रचलि�त काननूद्वारा तोलिकएको प्रलिUया र रक�गत सी�ा लिभत्र र3ी गरिरनेछ ।

2. अलिख्तयारी, लिनकासा रकमान्तर संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) स्वीकृत ब*ेट ब�ोलि*� अलिख्तयारी नलिदने ।
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(ख) आलिथ�क बष�को अन्त्य�ा बाँकी र3केो रक� स्थानीय सलिञ्चत कोष�ा स�य�ै लिफता� दालि2�ा नगरिरने ।
(ग) आलिथ�क बष�को अन्त्य�ा बाँकी र3केो सवै रक� अलिख्तयारी लिददंा तोलिकएको स�य र प्रलिUयाको पा�ना नगरिरने । 
(घ) व*ेट रक�ान्तर गदा� तोलिकएको काय�लिवलि4 र सी�ा पा�ना  नगरिरने ।

3. अलिख्तयारी, लिनकासा रकमान्तर काय3�ाई प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6-
(क) एउटा आयो*ना�ा स्वीकृत भएको ब*ेट अकK आयो*ना�ा 2च� गरिरनेछैन ।
(ख) सभावाट ब*ेट स्वीकृत भएको सात लिदनलिभत्र अध्यक्ष�े प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�ाई ब*ेट 2च� गन- अलिख्तयारी

प्रदान गरिरनेछ ।
(ग) प्र�2ु  प्रर्शासकीय  अलि4कृत� े १५ लिदनलिभत्र सम्वलिन्4त �3ार्शा2ा  वा  र्शा2ाप्र�2ु  र  वडासलिचव�ाई  ब*ेट  2च�गन-

अलिख्तयारी लिदनेछ ।
(घ) आलिथ�क वष�को अन्त्य�ा 2च� 3ुन नसकी बाँकी र3केो सवै रक� प्रचलि�त ऐन अनसुार तोलिकएको प्रलिUया अपनाई

स्थानीय सलिञ्चत कोष�ा लिफता� दालि2�ा गरिरनेछ ।
(ङ) सलिञ्चत कोष�ा लिफता� दालि2�ा गरेको *ानकारी सम्वलिन्4त कोष तथा �े2ा लिनयन्त्रक काया��य स�ेत�ाई लिदइनेछ

।
(च) लिनयतवस रक� लिफता�नगन-  वा अन्यत्र सारेको अवस्था�ा लि*म्�ेवार अलि4कारी वा क��चारी�ाई काननूब�ोलि*�

कारवा3ी गरिरनेछ ।
(छ)अलि4कार प्राप्त आलि4कारी�े कोषको लिस्थलित 3रेी आवश्यक काय�को �ालिग �ात्र व*ेट रक�ान्तर स्वीकृत गन-छ ।
(ज) चा� ुर्शीष�कबाट पूँ*ीगत�ा र पूँ*ीगतबाट पूँ*ीगत र्शीष�क�ा �ात्र रक�ान्तर गन� स्वीकृलित लिदइनेछ । 
(झ) रक�ान्तर गदा� *नु र्शीष�क�ा रक�ान्तर गरिरने 3ो सो र्शीष�क�ा र्शरुु ब*ेटको २५ प्रलितर्शतसम्� थप गन� सलिकने छ ।
(ञ) कुनै ब*ेट नभएको र्शीष�क एव� ्आयो*ना�ा रक�ान्तर गन� स्वीकृलित लिदइनेछेन । 

4. अलिख्तयारी, लिनकासा रकमान्तर सम्बन्धी समन्वय गन� मुख्य लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतको हुनेछ ।
5. अलिख्तयारी, लिनकासा रकमान्तर सम्बन्धमा अनुगमन काय3पालि�काबाट हुनेछ ।

८  .    बरे्जुट Fच3 तथा पेश्कीको लिनयन्त्रण  
८.१  बरे्जुट Fच3 ब्यवस्थापन

1. बरे्जुट Fच3 ब्यवस्थापन सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) स्वीकृत ब*ेट 2च� गदा� लिनयलि�तता, लि�तव्यलियता, काय�दक्षता, प्रभावकारिरता काय� गरिरनेछ ।
(ख) अलि4कार प्राप्त अलि4कारीवाट �ात्र 2च� गन- आदरे्श लिदने वा 2च� स्वीकृत गन- व्यवस्था गरिरनेछ ।
(ग) 2च� गन- तोलिकएको काय�लिवलि4 र प्रलिUया पा�ना भएको सलुिनलि`त गरेर �ात्र 2च� गरिरनेछ ।
(घ) पवूा�4ार लिवकास यो*ना�ा भएको 2च� �ेख्दा तोलिकएको लिन�ा�र्ण सम्वन्4ी काय�लिवलि4 परूा गरिरनेछ ।
(ङ) यो*ना र काय�U�को  2च� गदा�  स3ायता सम्झौता ब�ोलि*� ग्राह्य 2च� �ात्र 2च� गरिरनेछ । तालि��, गोष्ठी, आलिद

*स्ता काय�U� सञ्चा�न 2च� गदा� �ागत अन�ुान एव� ्तालि�� काय�U�को प्रलितवेदन प्राप्त गरिरनेछ ।
(च) 2च� �ेख्दा लिनय�ानसुार �ाग्ने आयकर कट्टी, �लू्य अलिभबलृिद्ध कर, 4रौटी तथा पेश्की कट्टी गरिरनेछ ।

2. बरे्जुट Fच3 ब्यवस्थापन संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) प्रचलि�त काननू परु्ण� रुप�ा पा�ना न3ुने ।
(ख) अनावश्यक के्षत्र तथा काय��ा 2च� 3ुने ।
(ग) स�य र �ागत बढी 2पत 3ुने ।
(घ) ब*ेट अनरु्शासन�ा क�ी क�*ोरी3रु दलेि2ने  ।
(ङ) अलि4कार प्राप्त अलि4कारीबाट आदरे्श नभई 2च� गरिरने ।
(च) स्वीकृत वालिष�क काय�U� र ब*ेटको परिरलि4भन्दा बालि3र 2च� गरिरने ।
(छ) स्वीकृत ऐन, लिनय�, लिनद-लिर्शका/काय�लिवलि4, �ापदण्ड तथा नम्स�को पा�ना नगरी 2च� गरिरने ।
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(ज) यो*नाको सभ-, लिड*ाइन, �ागत अन�ुान *स्ता प्रारलिम्भक तयारी परूा नगरिरने । 
(झ) 2रिरद सम्वन्4ी काय�वा3ी र प्रलिUया3रु परूा नगरिरने ।
(ञ) तालि��/गोष्ठी सम्वन्4ी काय�U� गदा� �ागत अन�ुान तयार गरी स्वीकृलित नगराइने ।
(ट) तालि�� काय�U�को प्रलितवेदन र प्रभावकारिरता �लू्याङ्कन नगरिरने ।
(ठ) सम्झौता प्रलितकू� काय�  वा लिUयाक�ाप�ा 2च� गरिरने । 
(ड) काननूतl अलिनवाय� दालियत्व कट्टी नगरी भकु्तानी 3ुने ।
(ढ) 4रौटी र पेश्की लिववरर्ण अध्यावलि4क नगरी भकु्तानी 3ुने  ।

3. बरे्जुट Fच3 ब्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6-
(क) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े ब*ेट 2च� गदा� प्रचलि�त काननूी व्यवस्था पा�ना गन- गराउनेछ ।
(ख) प्रालिवलि4क तथा  प्रर्शासलिनक क��चारी�ाई  2रिरद  व्यवस्थापन  तथा  आलिथ�क  प्रर्शासन सम्बन्4ी  लिबषय�ा  क्ष�ता

लिवकास गन- गराउइनेछ ।
(ग) 2च�का �ापदण्ड, काय�U�/यो*ना सञ्चा�न लिनद-लिर्शका/काय�लिवलि4 लिन�ा�र्ण र काया�न्वयन गन- गराइनेछ ।
(घ) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े प्रचलि�त आलिथ�क काय�लिवलि4 ऐन लिनय� अनसुार आफै वा अलि4कारी तोकी लिन*वाट

2च� गन- वा 2च�को आदरे्श लिदने ब्यवस्था  लि��ाइनेछ । 
(ङ) प्रचलि�त काननू अनसुार पेर्श भए नभएको एलिकन गरी लिनम्न अवस्था�ा 2च� स्वीकृत गरिरनेछ ।
(च) स्वीकृत ब*ेट तथा 2च� र्शीष�कलिभत्र र3ी 2च� गरेको,
(छ) यो*ना स्वीकृत भएको,
(ज) 2च� गन� लिनकासा फुुकुवा भएको,
(झ) वैदलेिर्शक स्रोतबाट 2च� व्य3ोन- भए�ा स्रोत फुकुवा भएको । 

4. अलिधकार प्राप्त अलिधकारीबाट लिनम्नानुसार Fच3 गरिरनेछः6-
(क) स्वीकृत ब*ेट, काय�U� र उप�ब्4 स्रोतको आ4ार�ा अलि4कार प्राप्त अलि4कारीबाट 2च� स्वीकृत गरिरनेछ ।
(ख) 2च��ा एकरुपता र लि�तव्यलियता ल्याउन 2च� सम्वन्4ी �ापदण्ड वा लिनद-लिर्शका लिन�ा�र्ण गरी सोको पा�ना गरिरनेछ ।
(ग) लिर्शक्षा, स्वास्थ्य, कृलिष *स्ता क्षेत्रगत काय�U� सम्वन्4ी 2च� गदा� स्वीकृत �ाग�दर्श�न, काय�लिवलि4 एव� ्र्शत�3रु पा�ना

भएको सलुिनलि`त गरिरनेछ ।
(घ) 2च�को काग*ात र कारोवार पaुी भएको आ4ार र आवश्यक लिब� भरपाई पेर्श गन� �गाइनेछ ।
(ङ) लिवकास यो*ना सम्वन्4ी 2च� गदा� यो*नाको सभ-,  लिड*ाइन,  �ागत अन�ुान तथा काय�U� तयार एव� ्स्वीकृत

भएको सलुिनलि`त गन� चेकलि�a तयार गरी रु* ुगन- व्यवस्था गरिरनेछ ।
(च) स्वीकृत काय�U� अनसुार स�य�ै काय�सम्पादन र �ा�सा�ानको प्राप्तीका �ालिग 2रिरद सम्बन्4ी प्रालिवलि4क एव�्

प्रर्शासलिनक प्रलिUया परूा गरिरनेछ ।
(छ) स्थानीय  पवूा�4ार  लिन�ा�र्ण  र  ���त  सम्वन्4ी  लिव�  भकु्तानी  गदा�  सम्वलिन्4त  वडा  काया��य  र  �ाभग्रा3ी  तथा

उपभोक्तावाट अलिनवाय� रुप�ा लिसफारिरस गनु�पन- व्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(ज) �ागत साझेदारी�ा काया�न्वयन गरिरएका यो*ना3रुको सम्वन्4�ा सम्झौता ब�ोलि*� सम्वलिन्4त �ाभग्रा3ी, उपभोक्ता

सलि�लित वा स्थानीय संस्थाको योगदानको सलुिनलि`तता गरिरनेछ ।
(झ) �ागत साझेदारी ब्य3ोरिरएको श्र�दान वा योगदान रक�को 2च� गर्णना गन- ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(ञ) तालि�� काय�U�को �ागत अन�ुान तयार गदा� काय�U� सञ्चा�न सम्वन्4ी नम्स� र �ापदण्डको आ4ार�ा 2च� गन-

व्यवस्था गरिरनेछ । 
(ट) तालि��, गोष्ठी आलिद सञ्चा�न गदा� काय�U�को प्रस्ताव र �ागत अन�ुान तयार गरी अलि4कार प्राप्त अलि4कारीबाट

स्वीकृत गराइनेछ ।
(ठ) स्वीकृत प्रस्ताव र �ागत अन�ुान अनसुार काय�  सम्पन्न गरी पेर्श भएको प्रलितवेदनको आ4ार�ा रक� भकु्तानी

गरिरनेछ ।
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(ड) तालि�� काय�U�का स3भागीबाट पषृ्ठपोषर्ण प्राप्त गरी आवश्यकता अनसुार स�ीक्षाको व्यवस्था गरिरनेछ ।
(ढ) वैदलेिर्शक स3ायता अन्तग�त सञ्चालि�त काय�U�को 2च� गदा� दात ृसंस्थाको सम्झौता ब�ोलि*� 2च� ब्य3ोरिरन ग्राह्य

2च� र्शीष�क  वा लिUयाक�ाप�ा �ात्र गरिरनेछ ।
(ण) आलिथ�क तथा सम्बलिन्4त क��चारीको �ालिग आयो*ना �े2ा सम्बन्4ी ज्ञान, लिसप तथा क्ष�ता लिबकास गरिरनेछ ।
(त) सम्झौता ब�ोलि*� 2च�को र्शीष�क (क्याटोगोरी) लि��ाई 2च� �े2ाड्कन गरे नगरेको एलिकन गरिरनेछ ।
(थ) 2च�को सो4भना� �ाग गन- काय��ा स3योगी 3ुने आलिथ�क र अन्य लिववरर्ण स�य�ा तयार गरिरनेछ ।

5. अलिधकार प्राप्त अलिधकारीबाट लिनम्नानुसार Fच3 स्वीकृत गन�6-
(क) लिव� भकु्तानी गदा�  प्रचलि�त काननू� े तोकेको आयकर,  �लू्यअलिभबलृिद्ध कर,  4रौटी कट्टी गरेर �ात्र भकु्तानी लिदने

ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(ख) पेश्की बाँकी भए सम्झौता अनसुार कट्टी गरेर �ात्र भकु्तानी लिदइनेछ ।
(ग) कट्टी गरिरएको आयकर रक� स�य�ै बैंक दालि2�ा गरिरनेछ ।
(घ) आयकर कट्टी गरिरएको क��चारी, व्यलिक्त वा संस्थाको ना� ना�ेसी सलि3तको लिववरर्ण र �लू्यअलिभबलृिद्ध कर भकु्तानी

लिदएको ना� ना�ेसी सलि3तको लिववरर्ण आन्तरिरक रा*श्व काया��य�ा पठाइनेछ ।
(ङ) लिव� लिव*क पेर्श गरेर �ात्र भकु्तानी लिदइनेछ ।

6. बरे्जुट Fच3 ब्यवस्थापनको मुख्य लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतको हुनेछ ।
7. बरे्जुट Fच3 ब्यवस्थापनको अनुगमन सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

८.२  पेश्की ब्यवस्थापन
1. पेश्की ब्यवस्थापन सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) अलि4कार प्राप्त अलि4कारी�े स्वीकृत का�को लिनलिम्त आवश्यक रक� �ात्र पेश्की  लिदइनेछ ।
(ख) दलैिनक तथा भ्र�र्ण भत्ता,  �ा�सा�ान 2रिरद र ठेक्का  प्रयो*नको�ालिग पेश्की लिददंा काननूी काय�  प्रलिUया3रु परूा

गरिरनेछ ।
(ग) काननू ब�ोलि*� अलि4कार प्राप्त अलि4कारी�े  पेश्की फर्छ्यौय\ट गन- गराइनेछ ।
(घ) लि*म्�ेवार अलि4कारी�े पेश्की फर्छ्यौय\ट काय� स�य�ा नगरे�ा ऐन लिनय� ब�ोलि*� कारवा3ी गरिरनेछ ।

2. पेश्की ब्यवस्थापन संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6- 
(क) पेश्की नलिदए 3ुने�ा पलिन पेश्की लिदने ।
(ख) परुानो पेश्की बाँकी र3 ेतापलिन नयाँ पेश्की लिदने । 
(ग) पेश्कीको �गत काय� नगरिरने ।
(घ) पेश्की फर्छ्यौय\ट तोलिकएको स�य लिभत्र नगरिरने ।
(ङ) �ा�सा�ान 2रिरदको �ालिग आवश्यकभन्दा बढी पेश्की लिदने । 
(च) 2रिरद सम्झौता अनसुार बैङ्क ग्यारेण्टी प्राप्त नगरी पेश्की भकु्तानी 3ुने ।
(छ) ठेक्का अवलि4 भरको बैंक ग्यारेण्टी न3ुने
(ज) आवश्यक र परू्ण� काग*ात नभई पेश्की फर्छ्यौय\टको �ालिग पेर्श 3ुने ।
(झ) तोलिकएको म्याद लिभत्र पेश्की फर्छ्यौय\ट न3ुने  ।
(ञ) पेश्की लि�एको प्रयो*न भन्दा फरक प्रयो*न�ा 2च� द2ेाई फर्छ्यौय\ट 3ुने
(ट) पेश्की फर्छ्यौय\ट काय� प्राथलि�कता�ा नपन- ।

3. पेश्कःी Fच3 ब्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6-
(1) पेश्कीमा लिनम्न लिनयन्त्रणको उपाय अपनाइनेछ6-

(क) पेश्की सम्बन्4ी का�, प्रयो*न र चालि3ने रक� र लिववरर्ण 2�ुाई आवश्यक रक� �ात्र पेश्की लिदइनेछ ।
(ख) पेश्की �ाग गन-को परुानो पेश्की बाँकी र3 ेनर3केो *ाँच गन- र परुानो पेश्की फर्छ्यौय\ट भई नसकेको अवस्था

भए सो पेश्की फर्छ्यौय\ट गराई �ात्र नयाँ पेश्की लिदइनेछ । 
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(ग) क��चारी बा3केको 3क�ा पेश्की लि�ने व्यलिक्तको  तीन पसु्ते,  स्थायी र अस्थायी ठेगाना प्रa �े2ी पेश्की
लिदइनेछ ।

(घ) पेश्की 2ाता�ा पेश्कीको �गत काय� गरी अनगु�न गन- ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(ङ) भ्र�र्ण र �ा�सा�ान 2रिरद पेश्की लिददंा भ्र�र्णआदरे्श र 2रिरदआदरे्श स्वीकृलित र  ब*ेटको उप�ब्4ता�ाई

ध्यान लिदइनेछ ।
(च) साव�*लिनक 2रिरद सम्बन्4ी ठेक्का सम्झौता अनसुार पेश्की लिददंा सम्झौताको र्शत� ब�ोलि*� सम्झौता अवलि4

भरको बैङ्क ग्यारेण्टी लि�ई �ात्र लिदइनेछ । 
(छ) बैंक ग्यारेण्टीको म्याद लिनयन्त्रर्ण 2ाता रा2ी स�य�ै म्याद थप गराइनेछ ।

(2) पेश्की फछ्यeट गदा3 लिनम्न बमोलिर्जुम गन� गराइनेछः6-
(क) पेश्की लि�नेलिदने दबुै�े पेश्की प्रयो*न अनसुार तोलिकएको म्यादलिभत्र काननूब�ो*�को काय�लिवलि4 अपनाई

फर्छ्यौय\ट गन- गराइनेछ ।
(ख) पेश्की रक� लि�ने क��चारी,  व्यलिक्तवाट लिब� भरपाईको पछाडी प्र�ालिर्णत गरी फाँटवारी सलि3तको लिनवेदन

पेर्श गन- व्यवस्था गरिरनेछ ।
(ग) आलिथ�क प्रर्शासन र्शा2ा�े पेश्की फर्छ्यौय\टको �ालिग प्राप्त लिब� भपा�ई *ाँची लि�न ुलिदन ुपन- रक� ठ3र् याई

पेश्की फर्छ्यौय\टको �ालिग पेर्श गन-�ाई भरपाई लिदने ब्यवस्था गरिरनेछ । 
(घ) तालि�� सम्वन्4ी काय�U�को पेश्की फर्छ्यौय\ट गदा� तालि�� सम्पन्न प्रलितवेदन सं�ग्न रालि2नेछ ।
(ङ) पेश्की 2ाता अध्यावलि4क गरी रालि2नेछ । फर्छ्यौय\ट गन� बाँकीको लिववरर्ण तोलिकएको ढाँचा�ा तयार गन- र

प्रत्येक आलिथ�क बष��ा पेश्की बाुँकीको लि*म्�ेवारी सारी अनगु�न गरिरनेछ । 
(3) पेश्की फछ्यeट सम्वन्धी कारवाही लिनम्न बमोलिर्जुम गरिरनेछः6- 

(क) म्याद नाघेको पेश्कीको 3क�ा काननूी व्यवस्था कडाईका साथ �ाग ूगरिरनेछ ।  
(ख) फर्छ्यौय\ट गन� अटेर गरे�ा वा म्याद लिभत्र फाँटबारी नबझुाए�ा पदालि4कारी वा क��चारीको 3क�ा त�ब वा

सलुिव4ा रोक्का गरिरनेछ ।
(ग) त�ब वा सलुिव4ा  रोक्का गदा� पलिन अटेर गरे�ा प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� कारबा3ी गरिरनेछ ।
(घ) सरकारी  क��चारी  बा3केका अन्य व्यलिक्तको 3क�ा सरकारी  बाँकी सर3 ब्या* सलि3त अस�ुउपर गरी

कारवा3ी गरिरनेछ ।
4. पेश्की Fच3 ब्यवस्थापनको मुख्य लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतको हुनेछ । 
5. पेश्की Fच3 ब्यवस्थापनको सु�ासन सलिमलितबाट अनुगमन हुनेछ ।

९  .    बैक Fाता सञ्चा�न तथा लिहसाव लिभडान एवम ्रकम दालिF�ा तथा भु<ानी  
९.१ बैंक Fाता सञ्चा�न

1. बैंक Fाता सञ्चा�न सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) स्थानीय सलिञ्चत कोष �गायतका लिवलिभन्न कोष3रु सञ्चा�न गन�को �ालिग आवश्यक स्वीकृलित लि�ई �ात्र तोलिकएको

बैंक�ा 2ाता 2ो�ी कारोवार गरिरनेछ ।
(ख) स्थानीय रा*श्व,  2च� र  4रौटी  �गायतका कारोवारको �ालिग प्रचलि�त काननू  ब�ोलि*� तोलिकएको स�3ूको काय�

सञ्चा�न स्तरको 2ाता 2ो�ी कारोवार सञ्चा�न गरिरनेछ ।
2. बैंक Fाता सञ्चा�न संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) तोलिकएको बैंक�ा कोष 2ाता3रु न2ोलि�ने ।
(ख) 2ाता 2ोल्दा को.�े.लिन.का.वाट आवश्यक स्वीकृलित नलि�इने ।
(ग) 2ाता सञ्चा�न तोकेको पदालि4कारी  बा3के अन्य ब्यलिक्तवाट 3ुने ।
(घ) को.�े.लिन.का.को आवश्यक स3�लित बेगर आफू2सुी बैंक 2ाता 2ो�ी कारोवार गन- ।
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3. बैंक Fाता सञ्चा�न प्रभावकारी बनाउन देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6-
(क) काननू ब�ोलि*� प्राप्त सवै लिकलिस�को आम्दानी रक� तोलिकएको बैक�ा ग-४ स�3ूको स्थानीय सलिञ्चतकोष 2ाता�ा *म्�ा

गरिरनेछ ।
(ख) स्थानीय लिवलिव4 कोष, लिवभाज्य कोष, आकलिस्�क कोष र लिवपद ्व्यवस्थापन कोषको �ालिग U�र्शl ग-५, ग-६, ग-७.१

र ग-७.२ स�3ूको 2ाता 2ोलि�नेछ ।
(ग) को.�े.लिन.का.को लिसफारिरस लि�ई नेपा� रा�� बैकवाट स्वीकृलित प्राप्त बैंक�ा 2ाता 2ोलि�नेछ ।
(घ) प्राप्त सवै रक�3रु कोषको 2ाता�ा आम्दानीको स्रोत दलेि2ने गरी बैंक दालि2�ा गरिरनेछ ।
(ङ) कोषको सञ्चा�न काननू�े तोकेको पदालि4कारीबाट �ात्र गरिरनेछ ।
(च) रा*श्व, लिवलिनयो*न वा 4रौटी कारोवारको �ालिग को.�े.लिन.का. को लिसफारिरस लि�ई तोलिकएको बैक�ा U�र्शl ग-१, ग-२

र ग-३ स�3ूको 2ाता 2ोलि�नेछ ।
(छ) लिवलिनयोलि*नतफ� को चा� ू2च� तथा पूँ*ीगत 2च�,  लिवत्तीय ब्यवस्था र लिवलिव4 2च�को �ालिग काय� सञ्चा�नस्तरको

तोलिकएको उप-स�3ूको 2ाता 2ो�ी कारोवार गरिरनेछ ।
(ज) आन्तरिरक रा*श्व,  रा*श्व बाँडफाँट,  अनदुान,  ऋर्ण तथा  लिवत्तीय  ब्यवस्थाबाट प्राप्त  रक�3रु तोलिकएको  ४.१  ग१

उपस�3ूको रक� *म्�ा गन� लि�ल्ने 2ाता�ा *म्�ा गरिरनेछ  ।
(झ) 4रौटी, *�ानत, अन-a �नी वापत प्राप्त गरेको वा कट्टी गरेको रक� *म्�ा तथा कारोवार गन� तोलिकएको  ग-३ स�3ूका

2ाता 2ो�ी कारोवार गरिरनेछ ।
(ञ) रा*श्व, लिवलिनयो*न र 4रौटी 2ाताको सञ्चा�न प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� गरिरनेछ । 
(ट) लिवरे्शष  अवस्था  परी  काया��यको  ना��ा  लिवरे्शष  2ाता  2ोल्न  ु आवश्यक  भए�ा  सम्बलिन्4त  को.�े.लिन.का.वाट

आवश्यक स3�लित लि�ई 2ाता सञ्चा�न गरिरनेछ ।
(ठ) बैक परिरवत�न गनु� परे�ा को.�े.लिन.का. वाट आवश्यक स3�लित लि�इनेछ ।

4. बैंक Fाता सञ्चा�न सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र आलिथ3क प्र�ासन प्रमुFको
हनेछ ।

5. बैंक Fाता सञ्चा�न सम्बन्धी काय3को अनुगमन  सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

९.२  लिहसाव लिभडान तथा समायोर्जुन 
1. लिहसाव लिभडान तथा समायोर्जुन सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) प्रचलि�त �े2ा  लिनद-लिर्शका  ब�ोलि*�  काया��यको  रा*श्व,  लिवलिनयो*न  ब*ेट  तथा  कोष  2ाताको  बैंक  स्टेट�ेण्ट
लिनयलि�त रुप�ा लिभडान गरी लि3साव लि��ान लिववरर्ण3रु तयार गरिरनेछ ।

(ख) रा*स्व, 4रौटी र 2च�को लि3साव स�ायो*न प्रचलि�त �े2ा लिनद-लिर्शका ब�ोलि*� तोलिकएको काय�लिवलि43रु अपनाई
गरिरनेछ । 

2. लिहसाव लिभडान तथा समायोर्जुन संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) रा*श्व, लिवलिनयो*न, 4रौटी तथा कोष 2ाताको बैंक स्टेट�ेण्ट सम्बलिन्4त बैकवाट लिनयलि�त रुप�ा प्राप्त नगन- ।
(ख) बैक लि3सावसँग ब*ेट 2च� भएको तथा बाँकी रक�को लिभडान नगरिरने ।
(ग) बैंक लि3साव लि��ान लिववरर्ण तोलिकएको ढाँचा�ा तयार नगरिरने ।
(घ) *ारी भएको तर रद्द भएको चेक3रुको लि3साव स�ायो*न नगरिरने ।
(ङ) 2च� �ेख्दा त्रटुी भएको अवस्था�ा लि3साव स�ायो*न नगरिरने ।

3. लिहसाव लिभडान तथा समायोर्जुन प्रभावकारी बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछ ।
�े2ा प्र�2ु र लि*म्�ेवार क��चारी�े बैंक लि3साव लिभडान प्रचलि�त �े2ा र सरकारी कारोवार लिनद-लिर्शका ब�ोलि*� लिनम्नानसुार तयार
गन-छन ्–

(क) काया��यको ब*ेट 2च�,  रा*श्व,  कोष र 4रौटी 2ाताको बैक स्टेट�ेण्ट लिनयलि�त रुप�ा प्राप्त गरी �ालिसक रुप�ा
लि3साव लिभडान गरिरनेछ ।
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(ख) रा*श्व 2ाता�ा रक� दालि2�ा भएको तर काया��य�ा भौचर पेर्श नभएको भौचरको लिववरर्ण तयार गरिरनेछ ।
(ग) ब*ेट 2च�तफ�  काया��यवाट चेक *ारी भएको तर वैंकवाट भकु्तानी 3ुन वाँकी चेकको लिववरर्ण तयार गरिरनेछ ।
(घ) ब*ेट 2च�, रा*श्व, कोष र सम्बलिन्4त बैक 2ाताको स्टेट�ेण्ट वीच फरक परेको रक� तोलिकए ब�ोलि*�को बैुंक लि3साव

लि��ान लिववरर्ण3रु (�.�े.�.फा.नं. १०९, २१२) प्रत्येक �लि3नाको ७ गते लिभत्र तयार गरिरनेछ ।
(ङ) बैक लि3साव लि��ान लिववरर्ण3रु काया��य प्र�2ु वा लि*म्�ेवार अलि4कृतवाट प्र�ालिर्णत गराई रालि2नेछ ।
(च) रा*स्व, 4रौटी र 2च� लि3सावको स�ायो*न प्रचलि�त �े2ा सरकारी कारोवार लिनद-लिर्शका ब�ोलि*� गरिरनेछ ।
(छ)आ.व. वष�लिभत्र *ारी भएको चेक3रु�ध्ये वैंकवाट भकु्तानी 3ुन वाँकी चेक3रुको लिववरर्ण तयार गरी प्र�ालिर्णत गराई

रालि2नेछ । 
(ज) काया��यवाट *ारी भएको लिवरे्शष कारर्ण तोकेको म्यादलिभत्र नसालिटए�ा चेक3रु रद्द गरी सो चेक बरावर रक�को

2च� घटाई वा स�ायो*न गरी लि3साव लि��ान गरिरनेछ । 
(झ) आ.व. लिभत्र *ारी भएको चेक3रु�ध्ये कुनै चेक रद्द गरी सोको सट्टा अकK चेक *ारी गनु� पदा� पनुl 2च� भौचर तयार

गरी नयाँ चेक *ारी गरिरनेछ ।   
(ञ) आलिथ�क वष�को अन्त्य�ा लिवलिनयो*न2ाता�ा वचत रक� लिनर्ण�य गराई स्थानीय सलिञ्चतकोष 2ाता�ा रक� �ान्सफर

गरिरनेछ । 
4. बैंक Fाता सञ्चा�न सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र आलिथ3क प्र�ासन प्रमुFको हनेछ

।
5.  बैंक Fाता सञ्चा�न सम्बन्धी काय3को अनुगमन  सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

९.३  प्राप्त रकमको सुर&ा तथा बैंक दालिF�ा
1. प्राप्त रकमको सुर&ा तथा बैंक दालिF�ा सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) रा*श्व, आन्तरिरक आय, 4रौटी वापत प्राप्त नगद, चेक भौचर आलिद सरुलिक्षत रुप�ा रालि2नेछ ।
(ख) प्राप्त 3ुने नगद तथा चेक रक� प्रचलि�त आलिथ�क प्रर्शासन सम्बन्4ी काननू ब�ोलि*� तोलिकएको बैुंक�ा स�यलिभत्र नै

दालि2�ा गरिरनेछ ।  
2. प्राप्त रकमको सुर&ा तथा बैंक दालिF�ा संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) नगद, चेक भौचर आलिद सरुलिक्षत रुप�ा राख्न लि*म्�ेवार ब्यलिक्त नतोलिकने ।
(ख) अस�ुी रक� सरुलिक्षत तवर�े नरालि2ने ।
(ग) अस�ुी रक�को �गत नरालि2ने र नरा2ेको कारर्ण रक� लि3नालि�ना 3ुने ।
(घ) प्राप्त नगद तथा चेक तोलिकएको स�य�ा बैक दालि2�ा न3ुने ।
(ङ) नगद र चेक बैक दालि2�ा नगरी लि3नालि�ना वा दरुुपयोग 3ुने ।
(च) लि3नालि�ना वा दरुुपयोग भएको अवस्था�ा काननू ब�ोलि*� कारवा3ी न3ुने ।

3. लिहसाव लिभडान तथा समायोर्जुन प्रभावकारी बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6
(क) अस�ु गरेको नगद, बैङ्क चेक, 4रौटी र रा*स्व रक� सरुलिक्षत तवर�े राख्नु ेलि*म्�ेवारी �े2ा र्शा2ा प्र�2ुको 3ुनेछ ।
(ख) लि*म्�ेवार ब्यलिक्त�े अस�ू गरेको नगद, बैङ्क चेक, 4रौटी र रा*स्व रक� सरुलिक्षत तवर�े राख्न आवश्यक भौलितक

तथा सरुक्षा ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(ग) नगदी रक� अस�ु गदा� भरपाई वा नगदी प्राप्ती रलिसद लिदने ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(घ) रलिसद लिनयन्त्रर्ण 2ाता राख्ने ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(ङ) रक� अस�ू गदा� आलिथ�क संकेत र र्शीष�क 2�ुाई गन- गराइनेछ । 
(च) अस�ुी नगद, चेक र भौचर3रुको दलैिनकी गोश्वारा �गत वा अलिभ�े2 राख्ने ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(छ) प्राप्त नगद तथा चेक  रक�  तोलिकएको  बैंकको  सम्बलिन्4त  2ाता�ा र्शीष�क  2�ुाई  सो3ी  लिदन  वा  त्यसको

भोलि�पल्टसम्� बैंक दालि2�ा गरिरनेछ  । 

22 | बन्दि��पु �र गा
उँ�पु
लि�का
का( आ�तरिरका लिनाया�त्रण प्रण
�0 लिना�1 न्दि�का
, २०७९



(ज) बैंक  टाढा  र3केो  कारर्ण  तोलिकएको  म्यादलिभत्र  रक� बैंक  दालि2�ा  गन�  नसलिकन े अवस्था�ा  एक त3  �ालिथको
अलि4कारीको स्वीकृलित लि�ई तोलिकएको स�यसी�ा लिभत्र रक� दालि2�ा गरिरनेछ ।

(झ) तोलिकए ब�ोलि*�को म्यादलिभत्र रक�  दालि2�ा नगरेको अवस्था�ा यस्तो रक� सम्बलिन्4त ब्यलिक्तवाट अस�ू गरी
काननू ब�ोलि*�को *रिरवाना र अन्य कारवा3ी गरिरनेछ । 

4. प्राप्त रकमको सुर&ा तथा बैंक दालिF�ा सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी आलिथ3क प्र�ासन प्रमुFको हुनेछ ।
5. प्राप्त रकमको सुर&ा तथा बैंक दालिF�ा सम्बन्धी काय3को अनुगमन  प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतबाट हुनेछ ।

९.४ भु<ानी लिनयन्त्रण
1. भु<ानी लिनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) भकु्तानी आदरे्श लिदने काय�को �ालिग पदालि4कारी तथा लि*म्�ेवारी तोलिकनेछ ।
(ख) भकु्तानी आदरे्श लिददंा प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� रीत पगेु नपगेुको *ाँच गरी भकु्तानी आदरे्श *ारी गन- र 2च� �ेलि2नेछ 

।
(ग) भकु्तानी लिददंा प्रचलि�त काननू तथा �े2ा लिनद-लिर्शका ब�ोलि*� तोकेको काय�लिवलि43रु पा�ना गरिरनेछ ।

2. भु<ानी लिनयन्त्रण संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) भकु्तानी आदरे्श लिदने आलि4कारीक ब्यलिक्त नतोलिकने ।
(ख) भकु्तानी आदरे्श लिदने पदालि4कारी�े *वाफद3ेीता पा�ना नगन- ।
(ग) तोलिकएको रीत वा प्रकृया3रु परुा नगरी भकु्तानी आदरे्श लिदने । 
(घ) भकु्तानी आदरे्श र गौश्वारा भौचर तयार नगरी चेक *ारी गन- ।
(ङ) भकु्तानीको प्रकृया पा�ना नगन- ।
(च) *ारी भएको चेक3रु सम्बलिन्4त�ाई स�य�ा नबझुाउने । 
(छ)2च� �े2ेको चेक3रु आलिथ�क वष�लिभत्र नबझेुको�ा भौचर उठाई लि3साव स�ायो*न नगन-  

3. भु<ानी लिनयन्त्रण प्रभावकारी बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) प्रचलि�त काननू�ा उल्�े2 भए ब�ोलि*� भकु्तानी आदरे्श लिदने आलि4कारीक पदालि4कारी तोलिकनेछ ।
(ख) भकु्तानी आदरे्श लिदने पदालि4कारीको अलि4कार र कत�ब्य सलि3त *वाफद3ेी ब3न गनु�पन- ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(ग) तोकेको प्र�2ु3रु सरुवा वा लि*म्�ेवारी�ा 3रेफेर 3ुदँा काननू ब�ोलि*� भकु्तानी आदरे्श लिदने अकK पदालि4कारी 

तोलिकनेछ ।
(घ) भकु्तानी आदरे्श लिददंा लिनम्न कुरा�ा लिनलि`त 3ुनेुl
(ङ) स्वीकृत ब*ेट काय�U�, अलिख्तयारी, लिनकासा र फुकुवा स�ेतको आ4ार�ा 2च� �ेख्न लि�ल्ने रक�को�ात्र भकु्तानीआदरे्श 

लिदइनेछ  ।
(च) भकु्तानी आदरे्श लिददंा 2च�को प्रकृया पुूरा भएको र लिव�भरपाई �गायतका आवश्यक काग*ात प्राप्तभएको 

सलुिनलि`त गरिरनेछ । 
(छ)2च�का सवै प्रकृया3रु परूा भएको *ाँच गरी �ात्र तोलिकए ब�ोलि*�को गौश्वारा भौचर तयार गरी चेक *ारी गरिरनेछ । 

4. लिर्जुम्मेवार पदालिधकारी�े भु<ानी लिददंा लिनम्न काय3लिवलिध अपनाइनेछः6-
(क) भकु्तानी लिददंा प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� भकु्तानी पाउने सम्बलिन्4त ब्यलिक्त वा फ��को 2ाता�ा बैंक �ाफ� त सोझै रक� 

*म्�ा गन- वा चेक *ारी गन- गरी भकु्तानी लिदइनेछ ।
(ख) भकु्तानी पाउने व्यलिक्त, फ��, संस्था वा कम्पनीको ना�ना�ेसी र ठेगाना 2�ुाइनेछ ।
(ग) स3ी भएको चेक3रु सरुलिक्षत रुप�ा रा2ी सम्बलिन्4त व्यलिक्त, फ�� वा कम्पनी�ाई अलिव�म्ब बझुाउने ब्यवस्था गरिरनेछ

।
5. भकु्तानी लिनयन्त्रर्ण सम्बन्4ी प्र�2ु लि*म्�ेवारी प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत र आलिथ�क प्रर्शासन प्र�2ुको 3नेछ ।
6. भकु्तानी लिनयन्त्रर्ण सम्बन्4ी काय�को अनगु�न  सरु्शासन सलि�लितबाट 3ुनेछ ।
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१०. अनुदानको प्राप्ती तथा उपयोग सम्बन्धी लिनयन्त्रण
१०.१ अनुदान प्राप्ती

1. अनुदान प्राप्ती सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) काय�सम्पादन�ा आ4ारिरत लिवत्तीय स�ानीकरर्ण अनदुान प्रालिप्तका �ालिग तोलिकएका र्शत�को पा�ना गरिरनेछ ।
(ख) स�परूक र लिवर्शेष अनदुान प्रालिप्तका �ालिग आयो*ना तथा काय�U� तयारी परूा गरी स�य�ै �ाग गरिरनेछ ।

2. अनुदान प्राप्ती संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) स�ानीकरर्ण अनदुान प्रालिप्तका �ालिग तोलिकएका र्शत�3रु पा�ना न3ुने । 
(ख) आयो*ना �ाग नै नगन- ।
(ग) तयारी परूा नगरी आयो*ना �ाग गन- ।
(घ) तोलिकएको स�य�ा आयो*ना �ाग नगन- ।

3. अनुदान प्राप्ती प्रभावकारी बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) रालि��य प्राकृलितक स्रोत तथा लिवत्त आयोगद्वारा लिन4ा�रिरत काय�सम्पादन�ा आ4ारिरत अनदुान पद्धलितका सचूक र सोको

आ4ार बारे स्पa भइनेछ  ।
(ख) तोलिकएको आ4ार3रु र सचूक ब�ोलि*� सम्पादन गनु�पन- काय� स�य�ै गरिरनेछ ।
(ग) रालि��य प्राकृलितक स्रोत तथा  लिवत्त आयोग र  सङ्घीय तथा प्रदरे्श अथ�  �न्त्रा�य�ा  उप�ब्4 गराउनपुन-  आगा�ी

आलिथ�क बष�को आय र ब्ययको प्रके्षपर्ण �गायतका लिववरर्ण स�य�ा नै उप�ब्4 गराइनेछ ।
(घ) स�परुक र लिवर्शेष अनदुानबाट सञ्चा�न गन� सलिकने प्रालिवलि4क सम्भाव्यता र �ागत �ाभ लिवशे्लषर्ण गरी उपयकु्त

दलेि2एका आयो*ना3रुको सचूी तयार गरिरनेछ ।
(ङ) स�परुक र लिवर्शेष अनदुानका �ालिग नेपा� सरकार र प्रदरे्श�े स्वीकृत गरेको काय�लिवलि4�ा तोलिकए ब�ोलि*�को प्रकृया

परूा गरी आयो*ना �ाग गरिरनेछ ।
4. अनुदान प्राप्ती सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र आलिथ3क प्र�ासन प्रमुFको हनेछ ।
5. अनुदान प्राप्ती सम्बन्धी काय3को अनुगमन  सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

१०.२ अनुदानको उपयोग
1. अनुदानको उपयोग सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) अनदुान रक� 2च� गदा� स्वीकृत लिनद-लिर्शका तथा काय�लिवलि4को पा�ना गनु� गरिरनेछ ।
(ख) अनदुान रक�को �े2ा राख्ने तथा �े2ापरीक्षर्ण गराउने काय� ब्यवलिस्थत गरिरनेछ ।

2. अनुदानको उपयोग संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) उप�ब्4 गराएको अनदुान रक� तोलिकएको काया�न्वयन लिनद-लिर्शका तथा काया�लिवलि4को पा�ना नगरी 2च� गन- ।
(ख) अनदुान 2च�को �े2ा ब्यवलिस्थत रुप�ा नराख्ने ।
(ग) 2च�को �े2ापरीक्षर्ण नगराउने ।

3. अनुदान प्राप्ती प्रभावकारी बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछ ।
अनुदान Fच3 सम्वन्धमा देहायका लिनयन्त्रण उपाय अपनाइनेछ6-
(क) तोलिकएको अनदुान काया�न्वयन, पलुिस्तका, लिनद-लिर्शका, नम्र्श� र काय�लिवलि4को पा�ना गरी 2च� गरिरनेछ । 
(ख) अनदुान 2च� सम्वन्4�ा तोलिकएको 2रिरद प्रलिUया अपनाइनेछ । 
(ग) 2च�को फाँटवारी लिव� भरपाई प्र�ालिर्णत गरी रालि2नेछ । 
(घ) अनदुान रक� तोलिकएको प्रयो*न र काय�को �ालिग �ात्र 2च� गरिरनेछ ।
(ङ) 2च� प्रगलित सम्वन्4�ा लिनयलि�त रुप�ा अनगु�न गरिरनेछ ।
(च) आलिथ�क बष�को अन्त्य�ा 2च� नभई बाँकी र3केो लि�* 3ुने अनदुान रक� स�य�ै लिफता� गरिरनेछ ।
(छ)अनदुानको आम्दानी 2च�को अध्यावलि4क लि3साव रा2ी प्रगलित प्रलितवेदन सङ्घीय र प्रदरे्श लिनकाय स�क्ष पेर्श गरिरनेछ।
(ज) सवै प्रकारको अनदुान 2च�को तोलिकए ब�ोलि*� �े2ा राख्ने र लिवत्तीय प्रलितवेदन तयार गन- ब्यवस्था गरिरनेछ ।
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(झ) अनदुान 2च�को अलिनवाय� रुप�ा आन्तरिरक तथा अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण गराइनेछ । 
(ञ) लिवत्तीय प्रलितवेदन र �े2ापरीक्षर्ण प्रलितवेदन सम्बलिन्4त लिनकाय�ाई पठाइनेछ ।

4. अनुदान उपयोग सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र आलिथ3क प्र�ासन प्रमुFको हनेछ ।
5. अनुदान उपयोग सम्बन्धी काय3को अनुगमन  सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

११ प्र�ासलिनक Fच3   -   त�व तथा सुलिवधा  ,   सवारी साधन तथा उपकरणको उपयोग र मम3तको लिनयन्त्रण  
११.१  त�व सुलिवधा Fच3

1. त�व सुलिवधा Fच3 सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) काननू ब�ोलि*� लिनयकु्त क��चारी�ाई प्रचलि�त ऐन लिनय� ब�ोलि*�को त�व भत्ता 2वुाइनेछ ।
(ख) त�ब भकु्तानी गदा� प्रचलि�त काननू ब�ोलि*�को कोष रक�3रु कट्टा गरी भकु्तानी गरिरनेछ ।
(ग) त�व सलुिव4ा भकु्तानी गदा� तोलिकएको रक�भन्दा वढी पारिरश्रलि�क पाउनेको 3क�ा पारिरश्रलि�क करकट्टी गरी दालि2�ा

गरिरनुेछ ।
2. त�व सुलिवधा Fच3 संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छ:-

(क) त�व त�वी प्रलितवेदन पारिरत नगरी त�व 2च� �ेख्ने ।
(ख) नपाउने अवलि4को त�व भत्ता भकु्तानी गन- ।
(ग) वढी अवलि4 का*�ा रा2ेको�ा  त�व भत्ता लिदने । 
(घ) लिवदा स्वीकृत नगराएको�ा पलिन त�व लिदइने ।
(ङ) �ालिसक त�बबाट प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� कट्टी गनु�पन- रक�3रु कट्टी नगरिरने ।
(च) कट्टी गरेको रक� स�य �ै तोलिकएको लिनकाय�ा *म्�ा गन� नपठाउने
(छ) बैुंक �ाफ� त त�व भकु्तानी नगरुी नगद ैभकु्तानी गरिरने ।

3.  त�व सुलिवधा Fच3 व्यवलिस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछ:-
(क) प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� लिनयकु्त भएका क��चारीको �ात्र त�व 2वुाइने । ऐन लिनय� लिवपरिरत अस्थायी वा ज्या�ादारी

र करार�ा क��चारी रा2ेको�ा त�वभत्ता 2वुाइने छैन ।
(ख) क��चारी�ाई काननू ब�ोलि*�को त�व, भत्ता  र सलुिव4ा �ात्र उप�ब्4 गराइने । 
(ग) पदालि4कारीको सलुिव4ा प्रदरे्श काननू�ा उल्�े2 भए ब�ोलि*� �ात्र लिदइन े।
(घ) काननू लिवपरिरत क��चारी लिनयकु्त गरी का��ा �गाए�ा वा अलिनयलि�त सलुिव4ा 2वुाए�ा यस्तो क��चारी�े 2ाएको

त�व सलुिव4ा वापतको रक� अस�ू गन- ब्यवस्था गरिरनेछ  ।
4. लिनम्न बमोलिर्जुमको प्रलिकया पुगेको सुलिनलिgत गरी भु<ानी गरिरनेछः6-

(क) काय�रत क��चारी3रुको त�वी प्रलितवेदन सम्बलिन्4त काया��यवाट पारिरत भएको सलुिनलि`त गरिरनेछ ।
(ख) प्रर्शासन र्शा2ावाट 3ालि*र लिववरर्ण रु* ुगरी �ात्र त�व 2वुाइनेछ ।
(ग) क��चारीको स्थायी �े2ा नम्वर (पान) अलिनवाय� रुप�ा लि�न �गाई सो नम्वर त�वी लिववरर्ण�ा रालि2नेछ ।
(घ) पदालि4कारीको �ालिसक सलुिव4ा बापतको रक�  प्रदरे्श काननू ब�ोलि*� भएको सलुिनलि`त गरिरनेछ ।
(ङ) प्रस्तालिवत �लि3नाको कू� त�व 2च� लिवगत �लि3नाको त�व 2च�भन्दा सारभतू रुप�ा फरक भए नभएको 3रेी फरक

र3केो भए सोको कारर्ण सलुिनलि`त गरिरनेछ ।
5. त�व Fच3 �ेख्दा लिनम्नानुसार लिनयन्त्रण कायम गरिरनेछः6-

(क) �लि3ना भकु्तान भएपलिछ त�व भत्ता 2वुाइनेछ ।
(ख) पद�ा ब3ा�ी गरेको लिदनदलेि2 �ात्र त�व भत्ता 2वुाइनेछ  ।
(ग) लिन�म्वन�ा परेको�ा काननू अनसुार पाउने त�व भत्ता �ात्र लिदइनेछ । 
(घ) एक वष�को सेवा अवलि4 पगुेपलिछ �ात्र त�व बलृिद्ध  (ग्रेड) लिदइनेछ । 
(ङ) चाडपव� 2च� सलुिव4ा तोलिकएको चाडपव�को �ालिग �ात्र लिदई अलिभ�े2 रालि2नेछ ।
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6. लिनम्न बमोलिर्जुमको त�व भु<ानी नगरिरनेः6-
(क) लिवदा स्वीकृलित गराएको बा3के अनपुलिस्थत अवलि4को त�व लिदइनेछैन । 
(ख) बेत�बी लिवदा वा असा4ारर्ण लिवदा लि�एको�ा त�व भकु्तानी गरिरनेछैन ।
(ग) क��चारी�ाई सेवा सम्बन्4ी ऐन लिनय� लिवपरीत 3ुन े गरी का*�ा 2टाएको वा वढी अवलि4 का*�ा रा2ेको�ा सो

अवलि4को त�व भत्ता लिदइने छैन । 
(घ) बढी अवलि4 का* 2टाए�ा प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� क��चारी�े 2ाएको त�ब, भत्ता का* 2टाउने पदालि4कारीबाट

अस�ु गरिरनेछ ।
7. मालिसक त�ववाट लिनम्न बमोलिर्जुमको कट्टी गरी भु<ानी गरिरनेछः6-

(क) दर्श प्रलितर्शतका दर�े क��चारी सञ्चय कोष रक� कट्टा गरी सो�ा र्शत प्रलितर्शत रक� थप गरिरनेछ ।
(ख) नागरिरक �गानी कोष वा अन्य कोष�ा योगदान गरेका क��चारी3रुको 3क�ा �ालिसक त�बबाट तोलिकएको प्रलितर्शत

रक� कट्टी गरिरनेछ। 
(ग) योगदान�ा आ4ारिरत अवकास कोष�ा योगदान गरेका क��चारी3रुको 3क�ा तोलिकएको प्रलितर्शत रक� कट्टा गरी सो

रक��ा तोलिकएको प्रलितर्शत रक� थप गरिरनेछ ।
(घ) तोलिकएको प्रलितर्शत�ा कोष कट्टी गरिरएको रक� सम्बलिन्4त कोष�ा तोलिकएको स�यलिभत्र दालि2�ा गन� पठाइनेछ ।
(ङ) तोलिकएको लिनकाय�ा कोष कट्टी रक� *म्�ा गन� र सो सम्बन्4ी अलिभ�े2 रु* ुगन� लिवद्यतुीय �ाध्य�को उपयोग गरिरनेछ

।
(च) त�व सलुिव4ा भकु्तानी गदा� प्रत्येक पदालि4कारी वा क��चारी�े वालिष�क रुप�ा पाउने त�व, भत्ता र सलुिव4ा स�ेतको

कु� रक��ा आयकर ऐनब�ोलि*� करयोग्य आय गर्णना गरी  �ालिसक त�बबाट अलिग्र�रुप�ा कट्टा गरुेर  �ात्र
त�व2च� �ेलि2नेछ  ।

(छ) त�वी लिववरर्ण�ा प्रत्येक पदालि4कारी वा क��चारीको स्थायी �े2ा नम्वर (पान) अलिनवाय� रुप�ा रालि2नेछ ।
(ज) भकु्तानी�ा कट्टा गरेको पारिरश्रलि�क कर रक� सम्भव भएसम्� लिवद्यतुीय आयकर कट्टी प्रर्णा�ी �ाफ� त सम्बलिन्4त रा*श्व

काया��य पठाई कर अलि4कृतवाट प्र�ार्णीकरर्ण गराई लिनस्सा रालि2नेछ ।
8. कम3चारी र पदालिधकारीको त�व सुलिवधा रकम भु<ानी गदा3 लिनम्न प्रलिPयाहरु अपनाउने6

(क) त�व सलुिव4ा  लिवतरर्णको�ालिग बैंक तोकी  सो  बैुंक�ा  प्रत्येक ब्यलिक्तको 2ाता  2ोल्न �गाई  बैंक�ाफ� त  रक�
उप�ब्4 गराइनेछ ।

(ख) त�व भकु्तानी लिववरर्ण�ा बैुंक 2ाता �ाफ� त रक� *म्�ा गरेको प्र�ार्ण सं�ग्न गन- गराइनेछ ।
9. त�व सुलिवधा Fच3 सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र आलिथ3क प्र�ासन प्रमुFको हुनेछ ।
10. त�व सुलिवधा Fच3 सम्बन्धमा सम्बन्धी काय3को अनुगमन �ेFापरी&ण र  सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

११.२  भत्ता  ,   सुलिवधा तथा लिवलिवध Fच3      
1. भत्ता, सुलिवधा तथा लिवलिवध Fच3 सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) पदालि4कारी तथा क��चारीको बैठक भत्ता, दलैिनक भत्ता एव� ्भ्र�र्ण 2च� आलिद काननू ब�ोलि*� �ात्र लिवतरर्ण गरिरनेछ ।
(ख) लिवलिव4 2च� �ापदण्ड बनाइ 2च� गन- गराउने ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(ग) प्रचलि�त काननू र �ापदण्ड ब�ोलि*� आलिथ�क स3ायता  लिवतरर्ण गन- गराउने ब्यवस्था गरिरनेछ ।

2. भत्ता, सुलिवधा तथा लिवलिवध Fच3 संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) प्रचलि�त ऐन लिनय� लिवपरिरत भत्ता तथा सलुिव4ा लिदईने ।
(ख) अलिनयलि�त भत्ता तथा सलुिव4ा लिदएवाट स्थानीय त3को प्रर्शासलिनक 2च� बढ्ने ।
(ग) �ापदण्ड लिवपरिरत लिवलिव4 2च� �ेलि2ने ।
(घ) प्रचलि�त काननू र �ापदण्ड लिवपरिरत आलिथ�क स3ायता लिवतरर्ण 3ुने ।
(ङ) प3ुचँको आ4ार�ा लिवतरर्ण 3ुने ।

3. भत्ता, सुलिवधा तथा लिवलिवध Fच3 व्यवलिस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-

26 | बन्दि��पु �र गा
उँ�पु
लि�का
का( आ�तरिरका लिनाया�त्रण प्रण
�0 लिना�1 न्दि�का
, २०७९



(क) अलित आवश्यक का�को �ालिग �ात्र अलि4कार प्राप्त अलि4कारीको स्वीकृलित�ा बैठक रालि2नेछ ।
(ख) बैठक भत्ता, दलैिनक तथा भ्र�र्ण भत्ता 2च� सम्बलिन्4त काननू�ा तोलिकएको दर�ा �ात्र लिदइनेछ ।
(ग) पदालि4कारीको सञ्चार सलुिव4ा,  2ा*ा 2च�,  �ालिसक भत्ता,  सभा भत्ता आलिद सलुिव4ा प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� र

क��चारीको अलितरिरक्त स�य भत्ता,  प्रोत्सा3न भत्ता आलिद सलुिव4ा कानुून ब�ोलि*� �ापदण्ड तथा सचूक तोकुेर
�ात्र उप�व्4 गराइनेछ ।

(घ) भत्ता तथा सलुिव4ा लिवतरर्ण गन- र लिनयन्त्रर्ण गन- सम्वन्4�ा सङ्घीय वा प्रदरे्श लिनकाय�े कुनै �ाग�दर्श�न वा परिरपत्र गरेको
भए सोको पा�ना गन- गराउने ब्यवस्था लि��ाइनेछ । 

(ङ) भत्ता तथा सलुिव4ा 2च�को �े2ापरीक्षर्णवाट बेरु* ुकाय� भए�ा तत्का� लिनयलि�त वा अस�ु फर्छ्यौय\ट गन- गराइनेछ ।
(च) लिवलिव4 2च� अन्तग�त ब्य3ोरिरने 2च�को प्रकार सम्वन्4�ा स्पa ब्याख्या गरी �ापदण्ड स्वीकृत गरिरनेछ ।
(छ)अलिनयलि�त 2च� सम्वन्4�ा �े2ापरीक्षर्णवाट बेरु* ूकाय� भए�ा तत्का� अस�ू फर्छ्यौय\ट गन- गराइनेछ ।
(ज) आलिथ�क स3ायता लिवतरर्णको �ालिग वस्तगुत �ापदण्ड तथा सचूक तयार गरी सोको आ4ार�ा�ात्र लिदन े ब्यवस्था

गरिरनेछ । 
(झ) सङ्घीय तथा प्रदरे्श सरकारवाट प्राप्त अनदुानवाट आलिथ�क स3ायता लिवतरर्ण गरिरने छैन ।
(ञ) सङ्घीय वा प्रदरे्श �न्त्रा�य/लिनकायद्वारा *ारी भएका �ाग�दर्श�न वा परिरपत्र पा�ना गन- गराइनेछ ।
(ट) अलिनयलि�त 2च� सम्वन्4�ा �े2ापरीक्षर्णवाट बेरु* ूकाय� भए�ा तत्का� अस�ू फर्छ्यौय\ट गन- गराइनेछ ।

4. भत्ता,  सुलिवधा तथा लिवलिवध Fच3 सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र आलिथ3क प्र�ासन
प्रमुFको हुनेछ ।

5. भत्ता, सुलिवधा तथा लिवलिवध Fच3 सम्बन्धी काय3को अनुगमन �ेFापरी&ण र  सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।
११.३  सवारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग तथा मम3त

1. सवारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग तथा मम3त सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6
(क) सवारी सा4न र �ेलिर्शनरी उपकरर्णको प्रयोग गन- सलुिव4ा काननू�े तोकेको पदालि4कारी तथा क��चारी�ाई �ात्र उप�ब्4 गराइनेछ

।
(ख) सवारी सा4न र �ेलिर्शनरी उपकरर्ण  यथास�य�ा न ै आवश्यक ���त तथा सलिभ�लिसङ्ग गराई ���त 2च��ा तोलिकए

ब�ोलि*�को लिनयन्त्रर्ण ब्यवस्था काय� गरिरनेछ ।
2. सवारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग तथा मम3त संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) सलुिव4ा नपाउने पदालि4कारी3रु�े पलिन सलुिव4ा लि�ने । 
(ख) सवारी सा4न र �ेलिर्शनरी उपकरर्ण   अनलि4कृत रुप�ा प्रयोग गन- ।
(ग) सरकारी का� वा3के�ा सवारी सा4न3रु प्रयोग 3ुने ।
(घ) सवारी सा4न र उपकरर्ण ���त सम्भार र सलिभ�लिसङ्ग स�य�ा नगरिरने ।
(ङ) सवारी सा4न र उपकरर्ण अनावश्यक रुप�ा ���त गराईने ।
(च) ���त 2च��ा लिनयन्त्रर्ण काय� न3ुने ।

3. सवारी साधन तथा उपकरणको प्रयोग तथा मम3त व्यवलिस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछ ।
लिनम्न बमोलिर्जुम सवारी साधन तथा उपकरण प्रयोग गन� व्यवस्था गरिरनेछ6
(क) काननूद्वारा सवारीसा4न प्रयोग गन� पाउने पदालि4कारी वा अलि4कारीको�ालिग �ात्र सवारीसा4नको व्यवस्था गरिरनेछ ।
(ख) सवारी सा4न र उपकरर्ण3रु सरकारी का��ा �ात्र प्रयोग गन� पाउने गरी लिनयन्त्रर्णको ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(ग) काया��यको का�को लिस�लिस�ा�ा सवारी सा4न प्रयोग गदा� स्वीकृलित आदरे्श लिदने लि�ने व्यवस्था गरिरनेछ ।

4. सवारी साधन र उपकरणको मम3तमा लिनम्न बमोलिर्जुमको व्यवस्था गरिरनेछ6-
(क) सवारी सा4न र उपकरर्णको ���त सम्भार र सलिभ�लिसङ्ग गनु�पन-वारे सम्बलिन्4त कम्पनीको काय� तालि�काको अलिभ�े2

ब्यवलिस्थत रुप�ा रा2ी सो ब�ोलि*� ���त सम्भार गन- ब्यवस्था लि��ाइनेछ ।
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(ख) चा� ुसवारी सा4न र उपकरर्ण  सञ्चा�नको अलिभ�े2 रालि2नेछ । लिवग्रेको अवस्था�ा तत्का�ै *ानकारी गराउनपुन-
ब्यलिक्त तोक्ने । ���तको 2रिरद काय� गदा� साव�*लिनक 2रिरद ऐन लिनय�ाव�ीको प्रलिUया पा�ना गराइनेछ । 

(ग) सवारी सा4न र उपकरर्णको ���त सम्भार गराउुँदा प्रालिवलि4क *ाँच गराई ���त गनु�पन- सा�ानको लिववरर्ण र �ागत
अन�ुान तयार गरी तोकेको अलि4कारीवाट स्वीकृलित गराउने ब्यवस्था गरिरनेछ  । 

(घ) सवारी सा4न र उपकरर्ण कुन कुन लि�लित�ा के कलित पाट� प*ुा� कलित �ागत�ा ���त गरिरएको 3ो सोको लिववरर्ण 2�ुाई
���त सम्भार तथा संरक्षर्णको (�.�ुे.प.फा.नं.४१५) अलिभ�े2 रालि2नेछ । 

(ङ) सवारी सा4नको ���त गराउुँदा  चा�कबाट प्र�ालिर्णत गराउन े ।  परुानो पाट�प*ुा�  सा�ान भण्डार लिफता�  गराउन े ।
तोकेको रक�भन्दा बढी �लू्यको सा�ान परिरवत�त गदा� ���तको अलिभ�े2 रालि2नेछ ।

(च) सवारीसा4नको  लिव�ा2च�  र  तेस्रोपक्ष  दालियत्व  भकु्तानीगदा�  अलि4कारप्राप्त  अलि4कारीवाट  स्वीकृलित  गराई  सं�ग्न
गराइनेछ ।  

5. सवारी साधन र उपकरणको मम3त सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र आलिथ3क प्र�ासन
प्रमुFको हुनेछ ।

6. सवारी साधन र उपकरणको मम3त सम्बन्धी काय3को अनुगमन �ेFापरी&ण र  सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।
११.४  इन्धन Fच3

1. इन्धन Fच3 सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) सवारी सा4न र  उपकरर्णको इन्4न 2च� सम्वन्4�ा तोलिकएको लिनयन्त्रर्ण ब्यवस्था पा�ना गरिरनुेछ ।

2. इन्धन Fच3 संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) सवारी सा4न र उपकरर्णको इन्4न 2च�को अलिभ�े2 तोलिकए ब�ोलि*� नरालि2ने ।
(ख) सवारी सा4न र उपकरर्णको इन्4न 2च��ा लिनयन्त्रर्ण काय� न3ुने ।

3.    इन्धन Fच3 व्यवलिस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछ ।सवारी साधन र उपकरणको इन्धन
Fच3 �ेख्दा लिनम्न बमोलिर्जुमको लिनयन्त्रण व्यवस्था गन�6-
(क) प्रचलि�त काननू� े इन्4न  सलुिव4ा  पाउन े पदालि4कारी  वा  अलि4कारीको  3क�ा  इन्4न  पाउन े कोटा  तोकी  सो3ी

ब�ोलि*� इन्4न उप�ब्4 गराउने व्यवस्था गन- । इन्4न 2च� �ाग गन- फारा� स्वीकृत गराउने व्यवस्था गरिरनेछ । 
(ख) प्रयोग भएको इन्4नको परिर�ार्ण सलि3त तोलिकएको ढाुँचा�ा �गवकु (�.�े.प.फा.नं.९०५) रालि2नेछ । 
(ग) काया��य�ा नै इन्4न �ौज्दात रा2ी उप�ब्4 गराउने ब्यवस्था गदा� �ाग फारा�, 2रिरद आदरे्श, दालि2�ा प्रलितवेदन

सलि3त �गबकु पेर्श गन- व्यवस्था लि��ाइनेछ ।
११.५  सेवा मह�ु�  भाडा तथा लिवज्ञापन Fच3

1. सेवा मह�ु�, भाडा तथा लिवज्ञापन Fच3 सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) सेवा �3र्श�ु, सचूना प्रकार्शन र भाडा 2च�गदा� लि�तव्ययी ब्यवस्था पा�ना गरिरनेछ । 

2. सेवा मह�ु�  भाडा तथा लिवज्ञापन Fच3 संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) सेवा �3र्श�ुको भकु्तानी स�य�ा नगरुी *रिरवाना लितन- । 
(ख) सेवा �3र्श�ु र भाडा 2च� गदा� तोलिकएको लिनयन्त्रर्ण काय�लिवलि4 नअपनाउने ।
(ग) सचूना प्रकार्शन अलि4कार प्राप्त अलि4कारीको स्वीकृलित वेगर गन- । सञ्चार �ाध्य�वाट छुट सलुिव4ा नलि�ई अपब्यय गन-

।
3. सेवा मह�ु�  भाडा तथा लिवज्ञापन Fच3 व्यवलिस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) सेवा �3र्श�ु र भाडाको भकु्तानी तोलिकएको स�य�ानै गरिरनेछ । 
(ख) सेवा�3र्श�ु भकु्तानी�ा सेवाप्रदायक�े लिदने छुट प्राप्त गरिरनेछ । 
(ग) काया��य�े कुनै पलिन प्रकारको घर ब3ा� तथा अन्य  सा�ान भाडा�ा लि�ुँदा अलिनवाय� रुप�ा सम्झौता गरिरनेछ ।
(घ) घर ब3ा� तथा अन्य भाडा भकु्तानी गदा� भाडा सम्बन्4ी सम्झौताका र्शत� ब�ोलि*�को भाडा रक� भकु्तानी लिदइनेछ ।
(ङ) लिव�म्व र्शलु्क भकु्तानी गदा� अलि4कार प्राप्त अलि4कारीवाट लिनर्ण�य  गराइनेछ ।
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(च) आवश्यक सचूना3रु  �ात्र  अलि4कार  प्राप्त  अलि4कारीको  स्वीकृलित�ा  तोलिकएको  उपयकु्त  �ाध्य�वाट  प्रकार्शन गन-
ब्यवस्था गरिरनेछ ।

(छ) सचूना प्रकार्शन गदा� सम्बलिन्4त टेलि�लिभ*न, एफ.ए�. सञ्चा�क वा पलित्रका प्रकार्शक �ाफ� त सोझै सचूना प्रकार्शन
गरी लितनी3रु�े लिदने  कलि�र्शन वा छुट सलुिव4ा कट्टा गरी �ात्र 2च� �ेलि2नेछ ।

(ज) पलित्रका�ा प्रकार्शन नगरिर न3ुन े सचूना �ात्र सम्भव भएसम्� सानो साई*�ा पलित्रका�ा प्रकार्शन गरी अन्य सचूना
वेबसाइट �ाफ� त साव�*लिनक गरिरनेछ ।

4. सेवा मह�ु�  भाडा तथा लिवज्ञापन Fच3 सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र आलिथ3क
प्र�ासन प्रमुFको हुनेछ ।

5. सेवा मह�ु�  भाडा तथा लिवज्ञापन Fच3 सम्बन्धी काय3को अनुगमन �ेFापरी&ण र  सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

१२  .   Fरिरद काय3को लिनयन्त्रण  -  मा�सामान Fरिरद  ,   लिनमा3ण काय3 तथा सेवा Fरिरद  
१२.१ Fरिरद काय3को आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी

1. Fरिरद काय3को आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) 2रिरद काय�को व्यवस्थापन गन� प्रचलि�त काननूद्वारा तोके अनसुारको संस्थागत व्यवस्था गरिरनेछ ।
(ख) वालिष�क 2रिरद यो*ना र आवश्यकता अनसुार 2रिरद गरुु यो*ना तयार गरिरनेछ ।
(ग) 2रिरद गन�ुु अगाडी 2रिरद सम्बन्4ी तयारी काय�3रु पुूरा गरिरनेछ ।
(घ) 2रिरद काय� गन�ुु अलिघ �ा�सा�ान, लिन�ा�र्ण काय� र सेवाको स्पेलिसलिफकेर्शन तयार गरिरनेछ ।

2. Fरिरद काय3को आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) प्रचलि�त काननू�े तोके अनसुार 2रिरद लिनय�ुाव�ी त*ु��ा नगन- ।
(ख) 2रिरद एकाइ तथा क��चारीको ब्यवस्था नगरिरने । 
(ग) लिवज्ञ क��चारीको अभाव�ा 2रिरद काय� प्रभालिवत 3ुने ।
(घ) 2रिरद ऐन लिनय�ाव�ी अनसुारको वालिष�क 2रिरद यो*ना र 2रिरद गरुु यो*ना तयार नगरिरने ।
(ङ) 2रिरद सम्बन्4ी आवश्यक तयारी काय�3रु नगरिरने वा यथास�य�ा नगरिरने ।
(च) 2रिरद गन- �ा�सा�ान, लिन�ा�र्ण काय� र सेवाको लिववरर्ण र स्पेलिसलिफकेर्शन तयार नगरिरने ।  

3. Fरिरद काय3को आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी व्यवलिस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) साव�*लिनक 2रिरद ऐन, २०६३ को पा�ना गनु�पन- । साथै ऐनको अलि4न�ा र3ी 2रिरद लिनय�ाव�ी बनाई �ाग ूगरिरनेछ ।
(ख) 2रिरद काय�बोझ र काय� प्रकृलितको आ4ार�ा 2रिरद एकाइको स्थापना गन- । 2रिरद काय� गन� क��चारी तोलिकनेछ ।  
(ग) 2रिरद काय� साव�*लिनक 2रिरद अनगु�न काया��य�े तोकेको योग्यता भएको र 2रिरद काय� सम्बन्4ी ज्ञान भएको वा

तालि�� प्राप्त गरेको क��चारीबाट गराइनेछ ।
(घ) क��चारी�ाई 2रिरद सम्बन्4ी आवश्यक तालि�� उप�ब्4 गराइनेछ ।
(ङ) वालिष�क १० �ा2 रुपैयाभन्दा  बढी रक�को 2रिरद काय� गदा� वालिष�क 2रिरद यो*ना अलिनवाय� रुप�ा तयार गरिरनेछ ।
(च) वालिष�क १० करोड रुपैयाभन्दा बढी रक�को 2रिरद काय� गदा� र ब3ुबषtय यो*नाका �ालिग 2रिरद गदा� 2रिरद गरुुयो*ना

तयार गरी तोलिकएको अलि4कारीवाट स्वीकृत गराइनेछ । 
(छ)2रिरद गरुु यो*ना तयार गरेको�ा सो यो*ना स�ेत�ाई आ4ार लि�ई वालिष�क 2रिरद यो*ना तयार गरिरनुेछ । 
(ज) 2रिरद गरुुयो*ना र वालिष�क 2रिरद यो*ना तयार गन- लि*म्�ेवार क��चारी तोलिकनेछ ।

4. Fरिरद गनु3  अगाडी साव3र्जुलिनक Fरिरद लिनयमाव�ीमा ब्यवस्था भए बमोलिर्जुमको  लिनम्न Fरिरद सम्बन्धी तयारी
काय3हरु गरिरनेछ6-
(क) 2रिरद  आवश्यकताको  पलि3चान,  आपलूित�कता�को  उप�ब्4ता,  अलिघल्�ा  वष�3रु�ा  भएको  स�ान  प्रकृलितको  2रिरद

प्रलिUयाको अध्ययन, 2रिरदको लिववरर्ण, परिर�ार्ण र क्षेत्र, 2रिरद स�3ू�ा लिवभा*न वा प्याके* लिन�ा�र्ण, 2रिरदको आलिथ�क
स्रोत र रक�को पलि3चान, 2रिरद लिवलि4को छनौट, बो�पत्र योग्यता वा पवू� योग्यताको कारबा3ीको आवश्यकता आलिद ।
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(ख) 2रिरद काय�प्रकृलित अनसुार  आपलूित�कता�,  लिन�ा�र्ण व्यवसायी,  परा�र्श�दाता,  गैर  सरकारी  संस्था  वा  सेवा  प्रदायकको
योग्यताको आ4ार�ा छुट्टाछुटै्ट �ौ*दुा सचूी  तयार गन- । 

(ग) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े 2रिरद तयारी काय�को लि*म्�ेवारी तोक्ने ।
5. मा�सामान, लिनमा3ण काय3 वा सेवा आलिद Fरिरद गनु3 अलिk लिनम्न काय3 गरिरनेछ6-

(क) �ा�सा�ान,  लिन�ा�र्ण काय� वा सेवा आलिदको स्पेलिसलिफकेर्शन, यो*ना,  नक्र्शा,  लिड*ाइन, लिवरे्शष आवश्यकता वा अन्य
लिववरर्ण3रु तयार गरिरनेछ । 

(ख) सम्बलिन्4त �ा�सा�ान, लिन�ा�र्ण काय� वा सेवाको वस्तगुत प्रालिवलि4क तथा गरु्णस्तर*न्य लिवर्शेषता र का�को आ4ार�ा
लिववरर्ण तयार गरिरनेछ ।

(ग) लिववरर्ण�ा  �ा�सा�ान,  लिन�ा�र्ण  काय�  वा  सेवाको  2ास  ब्राण्ड,  �ेड�ाक� ,  ना�,  पेटेण्ट,  लिड*ाइन,  प्रकार  आलिद
लिवरे्शषता3रु स्पaरुप�ा बलुिझने गरी उल्�े2 गरिरनेछ । तर, प्रलितस्प4ा��ाई सीलि�त गन- गरी उत्पलित्त वा उत्पादकको ना� र
2ास प्रकारको लिववरर्ण, आ4ार, सङ्केत वा र्शब्दाव�ी उल्�े2 गरिरनेछैन ।

6. Fरिरद काय3को आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी Fरिरद इकाइ प्रमुFको हुनेछ ।
7. Fरिरद काय3को आवश्यक ब्यवस्था तथा तयारी काय3को अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतबाट हुनेछ ।

१२.२ �ागत अनुमान सम्बन्धी लिनयन्त्रण
1. �ागत अनुमान सम्बन्धी लिनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) �ागत अन�ुान तयार गरेर �ात्र �ा�सा�ान, लिन�ा�र्ण काय� र सेवा 2रिरद काय� गरिरनेछ ।
(ख) �ा�सा�ान,  लिन�ा�र्ण काय� र सेवा 2रिरदको �ागत अन�ुान तयार गदा� 2रिरद ऐन,  लिनय�ाव�ी�ा तोके ब�ोलि*�को

काय�लिवलि4 परूा गरिरनेछ ।
2. �ागत अनुमान सम्बन्धी लिनयन्त्रण संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) �ा�सा�ान, लिन�ा�र्ण काय� र सेवा 2रिरदको �ालिग �ागत अन�ुान तयार नगरिरने । 
(ख) �ागत अन�ुान तयार गन�ुे  *नर्शलिक्त�ा दक्षताको अभाव ।
(ग) �ागत अन�ुान तयार गदा� 2रिरद लिनय�ाव�ीको प्राव4ान ब�ोलि*� नगरिरने ।
(घ) तोलिकएको दरभाउ, नम्स�, दरलिवशे्लषर्ण, काय�लिवलि4 आलिदको पा�ना नगरिरने । 
(ङ) प्रलिUया परुा भएको सलुिनलि`त नगरी �ागत अन�ुान स्वीकृत गरिरने । 
(च) अलि4कार नभएको अलि4कारीवाट �ागत अन�ुान स्वीकृत गरिरने ।

3.  �ागत अनुमान सम्बन्धी लिनयन्त्रणमा देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछ ।मा�सामान,  लिनमा3ण काय3  वा
सेवा Fरिरद गनु3 अलिk लिनम्नानुसार �ागत अनुमान तयार  गरिरनेछ6-
(क) तोकेको रक�भन्दा बढीको �ा�सा�ान,  लिन�ा�र्ण काय� र सेवा 2रिरद गन�ुु अलिघ 2रिरद ऐन लिनय�ाव�ी�ा उल्�े2

भएका लिवषय दृलिaगत गरी अलिनवाय� रुप�ा �ागत अन�ुान तयार गरिरनेछ ।
(ख) कुनै आ.ब.को �ालिग स्वीकृत भएको �ागत अन�ुान अनसुार 2रिरद काय� नभए�ा पलिछल्�ा आ.ब.�ा लिनय�ाव�ी�ा

तोकेको प्रलिUया अपनाई अध्यावलि4क गरिरनेछ । 
(ग) �ागत अन�ुानको तयारी  आन्तरिरक *नर्शलिक्तवाट गराउने । यलिद दक्ष *नर्शलिक्तको अभाव भए�ा अन्य लिनकायको

स3योग लि�ई तयार गरिरनेछ ।
(घ) 2रिरद  एकाइ   प्र�2ु� े 2रिरद  लिनय�ाव�ी  अनसुारको  काय�3रु  परूा  गरी  �ागत  अन�ुान  भएको  सलुिनलि`त  गरी

स्वीकृलितको �ालिग पेर्श गन-छ ।
4. लिनमा3ण काय3को �ागत अनुमान तयार गदा3 लिनम्नानुसार गरिरनेछ6-

(क) स्वीकृत नम्स�, दर लिवशे्लषर्णको आ4ार�ा �ागत अन�ुान तयार गरिरनेछ ।
(ख) लिन�ा�र्ण  सा�ग्रीको  दरभाउ,  �ेलिर्शन  तथा  उपकरर्णको  भाडा  वा  का�दारको  ज्या�ा  लिन4ा�रर्ण  गदा�  दररेट  लिन4ा�रर्ण

सलि�लित�े तोकेको दररेटको आ4ार�ा गरिरनेछ । 
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(ग) लिन�ा�र्ण काय�को लिड*ाइन, ड्रईङको *ाुँच �ागत अन�ुान तयार गन- प्रालिवलि4कभन्दा एक त3 �ालिथको प्रालिवलि4क वा
प्रालिवलि4क3रुको स�3ू�ाई गन� �गाई कुनै त्रटुी भए�ा सच्याइनेछ ।

(घ) �ा�सा�ानको �ागत अन�ुान तयार गदा� लिनय�ाव�ी अनसुार आफै वा लि*ल्�ाको अन्य साव�*लिनक लिनकाय�े सो3ी
प्रकृलितको 2रिरद गदा� �ागेको वास्तलिवक �ागत, स्थानीय ब*ार वा अन्य ब*ारको प्रचलि�त दरभाउ र सा�ानआपलूित�
अन�ुालिनत ढुवानी 2च�, उद्योग वालिर्णज्य सङ्घ�े *ारी गरेको दररेट आलिद �ाई आ4ार लि�इनेछ ।

(ङ) परा�र्श� सेवाको �ागत अन�ुान तयार गदा�  2रिरद लिनय�ाव�ी अनसुार तोकेको नम्स�,  सम्बलिन्4त परा�र्श� सेवाको
काय�क्षेत्रगत र्शत�,  परा�र्श�दाताको *नर्शलिक्तको पारिरश्रलि�क,  भ्र�र्ण,  सञ्चा�न 2च�,  तालि�� गोष्ठी आलिद 2च��ाई
ध्यान लिदइनेछ ।  

(च) अन्य सेवा तफ� को सवारी सा4न, �ेलिर्शनरी औ*ार आलिद भाडा�ा लि�ने, �ा�सा�ान ���त सम्भार र घर भाडा र सेवा
करार आलिदको �ागत अन�ुान तयार गदा� 2रिरद लिनय�ाव�ी�ा उल्�ेलि2त काय�लिवलि4 र आ4ार परूा गरी गरिरनेछ ।

(छ)�ागत अन�ुान *ाुँच तथा स्वीकृत गन- अलि4कारी�े तोलिकएको आ4ारवाट �ागत अन�ुान तयार भएको सलुिनलि`त
गरिरनेछ।

(ज) अलि4कार प्राप्त अलि4कारी�े तयारीको प्रलिUया परुा भएको सलुिनलि`त गरी �ागत अन�ुान स्वीकृत गन-छ ।
5. �ागत अनुमान तयारी र सो को लिनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी Fरिरद इकाइ प्रमुFको हुनेछ ।
6. �ागत अनुमान लिनयन्त्रण काय3को अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतबाट हुनेछ ।

१२.३  Fरिरद लिवलिध सम्बन्धी लिनयन्त्रण
1. Fरिरद लिवलिध सम्बन्धी लिनयन्त्रणमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) 2रिरद काननू ब�ोलि*� तोलिकएको 2रिरद लिवलि4 छनौट तथा प्रलिकया परूा गरुेर �ात्र 2रिरद काय� गरिरनेछ ।
2. Fरिरद लिवलिध सम्बन्धी लिनयन्त्रणमा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) 2रिरद काननू�ा तोके ब�ोलि*�को  आवश्यक 2रिरद लिवलि4 छनौट नगन- ।
(ख) प्रलितस्प4ा� सीलि�त 3ुने गरी 2रिरद काय� टुUा टुUा पारी 2रिरद गरिरने ।
(ग) आवश्यक ब्यवस्था नभए तापलिन 2रिरद प्रकृया र्शरुु गरिरने ।

3. Fरिरद लिवलिध सम्बन्धी लिनयन्त्रण व्यवलिस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) �ा�सा�ान,  लिन�ा�र्ण काय�,  सेवा  2रिरद तथा परा�र्श�  सेवा 2रिरद गन-  काय�  साव�*लिनक 2रिरद ऐन लिनय�ाव�ी�ा

तोलिकएब�ोलि*� 2रिरद �लू्यको आ4ार�ा बो�पत्र,  लिस�वन्दी दरभाउपत्र,  सोझै 2रिरद,  उपभोक्ता सलि�लित,  अ�ानत
�गायतका तोलिकएको 2रिरद लिवलि4 छनुौट गरी 2रिरद काय� गरिरनेछ ।

(ख) काननूद्वारा कर न�ाग्ने वा कर छुट भएको रक�सम्� वा दगु�� क्षेत्र भनी तोकेको लि*ल्�ाको 2रिरद काय� बा3के स्थायी
�े2ा नम्बर र �लू्य अलिभवलृि� कर दता� प्र�ार्णपत्र प्राप्त गरेका व्यलिक्त, फ��, संस्थाबाट 2रिरद गरिरनेछ ।

(ग) �ा�सा�ान, लिन�ा�र्ण काय� र सेवा 2रिरद काय� गदा� प्रलितस्प4ा� सीलि�त 3ुने गरी टुUा टुUा पारी 2रिरद गरिरने छैन ।
(घ) 2रिरदको �ालिग आवश्यक ब*ेट र लिन�ा�र्णस्थ�को व्यवस्था नभई 2रिरद सम्बन्4ी का� कारबा3ी र्शरुु गरिरनेछैन । 
(ङ) 2रिरद गदा� नेपा��ा उत्पालिदत �ा�सा�ान�ाई प्राथलि�कता लिदइनेछ ।  
(च) 2रिरद एकाइ प्र�2ु र �े2ा प्र�2ु�े काया��यको 2रिरद प्रकृया लिनय�ानसुार भएकोवारे लिनरन्तर सपुरिरवेक्षर्ण गरिरनेछ ।

4. Fरिरद लिवलिध र सो को लिनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी Fरिरद इकाइ प्रमुFको हुनेछ ।
5. Fरिरद लिवलिध सम्बन्धी लिनयन्त्रण काय3को अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतबाट हुनेछ ।

१२.४ बो�पत्र सम्बन्धी लिनयन्त्रण काय3लिवलिध
1. बो�पत्र सम्बन्धी लिनयन्त्रण काय3लिवलिध सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) बो�पत्र सम्बन्4ी तोलिकएको प्रलिUया,  चरर्ण र काय�लिवलि4 पा�ना गरलिुनेछ ।
(ख) बो�पत्र आह्वान गदा� तोलिकए ब�ोलि*�को 2रिरद काग*ात तथा र्शत� छनौट गरी सचूना आह्वान गरिरनेछ ।
(ग) बो�पत्र आह्वानको सचूना काननू�े तोलिकए ब�ोलि*� प्रकार्शन गरिरनेछ ।
(घ) बो�पत्र 2ोल्ने, परीक्षर्ण गन- काय� काननूद्वारा तोलिकए ब�ोलि*� गरिरनेछ ।
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(ङ) 2रिरद काननू ब�ोलि*� बो�पत्रको �लू्याङ्कन  गराई वो�पत्र स्वीकृत  गरिरनेछ ।   
2. बो�पत्र सम्बन्धी लिनयन्त्रण काय3लिवलिध संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) बो�पत्र सम्बन्4ी चरर्णबद्ध प्रलिUया तथा काय�लिवलि4 पा�ना नगरिरने । 
(ख) 2लु्�ा र भेदभाव र3ीत वो�पत्र प्रलिUया नअपनाइने ।
(ग) स्वीकृत बो�पत्र सम्बन्4ी  काग*ात तथा र्शत�3रु छनौट नगरी बो�पत्र आह्वान गरिरने ।
(घ) बो�पत्रको सचूना साव�*लिनक न3ुने ।
(ङ) बो�पत्रको सचूना तोलिकएकुो काया��यको वेबसाइट�ा नरालि2ने ।
(च) बो�पत्र 2ोल्ने र परीक्षर्ण गन- काय� ऐनको प्राव4ान ब�ोलि*� नगरिरने ।
(छ) बो�पत्रको �लू्याङ्कन तोलिकए ब�ोलि*� सलि�लितवाट न3ुने । 
(ज) बो�पत्र स्वीकृलित तोलिकएको त3को अलि4कारीवाट नगरिरने । 
(झ) बो�पत्र स्वीकृत गदा� काय� प्रकृया परूा नगरिरने ।

3. बो�पत्र सम्बन्धी लिनयन्त्रण काय3लिवलिध व्यवलिस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछ ।मा�सामान,
लिनमा3ण काय3 वा सेवा आलिद वो�पत्रद्वारा Fरिरद गदा3 लिनम्न काय3 गरिरनेछ6-
(क) तोलिकए ब�ोलि*� रक� वा 2रिरद प्रकृलित अनसुार  बो�पत्रको प्रकृया,  चरर्ण र  पवू�  योग्यता  सम्बन्4ी प्रलिUया3रु

अव�म्वन गरिरनेछ ।
(ख) बो�पत्र सम्बन्4ी आवश्यक काग*ात र काय�लिवलि4 अपनाई बो�पत्र आह्वान गरिरनेछ ।
(ग) योग्य बो�पत्रदाता�ाई लिवना भेदभाव 2रिरद प्रलिUया�ा स3भागी 3ुने स�ान अवसर प्रदान गरिरनेछ । 
(घ) लि*म्�ेवार अलि4कृत र 2रिरद एकाई प्र�2ु�े वो�पत्र प्रकृयावारे सलुिनलि`त  गरी वो�पत्र काय� अलिघ वढाइनेछ ।
(ङ) 2रिरद  सम्झौता  छनौट  गदा�  साव�*लिनक  2रिरद  अनगु�न  काया��यबाट  *ारी  भएको  न�नुा  बो�पत्र  सम्बन्4ी

काग*ात�ाई आ4ार लि�इनेछ । 
(च) साव�*लिनक 2रिरद अनगु�न काया��यबाट न�ुूना काग*ात *ारी नभएको अवस्था�ा आफू�ाई आवश्यक परेको

2रिरद काय�को सम्झौता सलि3तको काग*ात तयार गरिरनेछ ।
(छ)2रिरद एकाइ प्र�2ु�े बो�पत्र आह्वान गनु� अगावै उपयकु्त बो�पत्र सम्बन्4ी काग*ात छनौट गरिरएको सलुिनलि`त गरी

प्र�2ु  प्रर्शासकीय अलि4कृतवाट स्वीकृत गराइनेछ ।
(ज) 2रिरद लिनय�ाव�ी�ा उल्�ेलि2त कुरा3रु 2�ुाई बो�पत्र वा  पवू�  योग्यता  लिन4ा�रर्णको प्रस्ताव आह्वानको सचूना

रालि��य स्तरको दलैिनक पत्र पलित्रका�ा प्रकार्शन गरिरनेछ ।
(झ) अन्तरा�लि��य स्तरको बो�पत्रको 3क�ा अन्तरा�लि��य सञ्चार �ाध्य��ा स�ेत प्रकार्शन गरिरनेछ ।
(ञ) बो�पत्रको सचूना स्थानीय त3को वेबसाइट�ा रालि2नेछ ।
(ट) बो�पत्रको सचूना साव�*लिनक 2रिरद अनगु�न काया��यको वेबसाईट�ा राख्न सलिकनेछ ।  
(ठ) 2रिरद एकाइ प्र�2ु�े उक्त ब�ोलि*� सञ्चार �ाध्य�वाट सचूना प्रकालिर्शत गराउनेछ ।
(ड) लि*म्�ेवार अलि4कृत र  2रिरद एकाइ प्र�2ु�े  लिनय�ाव�ीको व्यवस्था परूा भएको सलुिनलि`त भए पलिछ वो�पत्र काय�

अलिघ वढाउनेछ ।
4. वो�पत्र Fोल्दा र परी&ण गदा3 लिनम्न काय3 गरिरनेछ6-

(क) बो�पत्र पेर्श गन- अलिन्त� लि�लित र स�य स�ाप्त भएको �गत्तै सो3ी लिदन बो�पत्र सम्बन्4ी काग*ात�ा उल्�ेलि2त
स�य र स्थान�ा तोलिकए ब�ोलि*� प्रलिUया3रु अपनाई बो�पत्र3रु 2ोलि�नेछ । 

(ख) 2ोलि�एको बो�पत्र सम्बन्4ी काग*ात�ा *�ानत रक� (लिवड बण्ड) र आवश्यक काग*ात पेर्श भएको यलिकन गरी
�चुलु्का तयार गरिरनेछ ।

(ग) उप�ब्4 भएसम्� बो�पत्रदाता, लिन*का प्रलितलिनलि4 वा नलि*कको काया��यको प्रलितलिनलि4को स3भालिगता गराइनेछ ।
5. बो�पत्र स्वीकृलितमा लिनम्न काय3लिवलिध अपनाइनेछ6- 
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(क) 2रिरद  काननू  ब�ोलि*�  ग्राह्य  वा  योग्य  बो�पत्र3रु  �लू्याङ्कन  प्रलिUया�ा  स�ावेर्श  गरी  बो�पत्र  �लू्याङ्कन
सलि�लितवाट �लू्याङ्कन गराइनेछ । 

(ख) बो�पत्रको �लू्याङ्कन गदा� सोको आ4ार र तरिरका स�ेत 2लु्ने गरी सलि�लितवाट प्रलितवेदन प्राप्त गरिरनेछ ।
(ग) सलि�लितको लिसफारिरस�ा न्यनूत� �लू्याङ्लिकत सारभतूरुप�ा प्रभावग्रा3ी बो�पत्र अलि4कार प्राप्त अलि4कारीवाट 2रिरद

काननू ब�ोलि*� स्वीकृत गरिरनेछ ।
(घ) बो�पत्र छनौट भएको बो�पत्रदाता�ाई बो�पत्र स्वीकृत गन- आर्शयपत्र लिदइनेछ ।
(ङ) तोलिकएको स�यलिभत्रै बो�पत्र �लू्याङ्कन प्रलिUया सम्पन्न गरिरनेछ ।
(च) 2रिरद र्शा2ा प्र�2ु�े 2रिरद प्रकृया परूा भएको सलुिनलि`त गरी स्वीकृत गराउनेछ ।

6. बो�पत्र काय3लिवलिध र सो को लिनयन्त्रण सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी Fरिरद इकाइ प्रमुFको हुनेछ ।
7. बो�पत्र काय3लिवलिध र सो को लिनयन्त्रण काय3को अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतबाट हुनेछ ।
१२.५  Fरिरद काय3मा सूचना प्रलिवलिधको प्रयोग

1. Fरिरद काय3मा सूचना प्रलिवलिधको प्रयोग सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछ:
(क) 2रिरद सम्बन्4ी तथ्याङ्क तथा सचूना3रु एव� ्काग*ात कम्प्यटूर प्रर्णा�ी�ा अध्यावलि4क गरी रालि2नेछ ।
(ख) काननूद्वारा तोलिकए ब�ोलि*� लिवद्यतुीय सञ्चारको �ाध्य�बाट 2रिरद कारवा3ी गरिरनेछ ।
(ग) 2रिरद सम्झौता गदा� तोलिकए ब�ोलि*�को आवश्यक प्रलिUया परूा गरिरनेछ ।

2. Fरिरद काय3मा सूचना प्रलिवलिधको प्रयोग संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छ:
(क) 2रिरद सम्बन्4ी तथ्युाङ्क, सचूनुा एव� ्काग*ात तोलिकएको कम्प्यटूर प्रर्णा�ी�ा नरालि2न ेर  अध्यावलि4क 

नगरिरने ।
(ख) तोलिकए ब�ोलि*� लिवद्यतुीय सञ्चारको �ाध्य�बाट 2रिरद सम्बन्4ी कारवा3ी नगरिरने ।
(ग) 2रिरद सम्झौता गन- काय� तोलिकए ब�ोलि*� नगरिरने । 
(घ) काय� सम्पादन *�ानत नलि�ने ।
(ङ) तोलिकएको अवस्था�ा *�ानत *फत नगरिरने ।

3. Fरिरद काय3मा सूचना प्रलिवलिधको प्रयोग व्यवलिस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) 2रिरद एकाइ प्र�2ु�े  2रिरद सम्बन्4ी काग*ात, तथ्याङ्क, सचूना (2रिरद यो*ना तयारी, 2रिरद आवश्यकताको

लिन4ा�रर्ण, आपलूित�कता�को �ौ*दुा सचूी, �ागत अन�ुान तथा 2रिरद काग*ात तयार गन-, 2रिरद प्याके* लिन4ा�रर्ण 
गन-, स्पेलिर्शलिफकेर्शन तोक्ने आलिद) तयार गन� तोलिकएको सफ्टवेयर वा कम्प्यटूर प्रर्णा�ी उपयोग गन- र सरुलिक्षत तथा
अध्यावलि4क रुप�ा राख्ने प्रवन्4 गरिरनेछ ।

(ख) लिवद्यतुीय �ाध्य�वाट 2रिरद कारवा3ी गदा� साव�*लिनक 2रिरद अनगु�न काया��यको आलि4कारिरक लिवद्यतुीय 
2रिरद प्रर्णा�ी�ा आवद्ध भई सो पोट���ा दता� भई 2रिरद कारोबार सञ्चा�न गरिरनेछ ।

(ग) साव�*लिनक 2रिरद ऐन लिनय�ाव�ी ब�ोलि*� तोलिकएको रक�भन्दा वढीको लिन�ा�र्ण काय� वा �ा�सा�ान तथा 
परा�र्श� सेवा 2रिरद गदा� अलिनवाय� रुप�ा लिवद्यतुीय 2रिरद प्रर्णा�ीवाट गरिरनेछ ।

4. Fरिरद सम्झौता गदा3 लिनम्न लिनयन्त्रण प्रलिPया अपनाइनेछ6- 
(क) फुटकर 2रिरद बा3केको 2रिरद सम्वन्4�ा 2रिरद ऐन लिनय�को अलि4न�ा र3ी 2रिरद सम्झौता गरिरनेछ ।
(ख) 2रिरद सम्झौता गदा� 2रिरद काग*ात�ा उल्�ेलि2त र्शत�3रु स�ावेर्श गरिरनेछ । 
(ग) 2रिरद सम्झौता गनु� अलिघ 2रिरद ऐन ब�ोलि*� तोलिकएको ढाुँचाको काय�सम्पादन *�ानत लि�इनेछ । सम्झौता 

गन-�े सम्झौता ब�ोलि*� का� र्शरुु नगरे�ा, बीचै�ा छोडे�ा वा सम्झौता ब�ोलि*� का�को प्रगलित नगरे�ा 2रिरद 
काननू ब�ोलि*� कारवा3ी गरी सम्झौता अन्त्य गरी प्राप्त काय� सम्पादन *�ानत *फत गरिरनेछ ।

(घ) सम्झौताको र्शत��ा ब्यवस्था भए ब�ोलि*� �ात्र परिरचा�न पेश्की (�ोलिव�ाई*ेसन एडभान्स) बैंक *�ानत अलिग्र�
रुप�ा लि�ई �ात्र लिदइनेछ ।

(ङ) बैक*�ानतको म्याद लिनयन्त्रर्ण2ाता रा2ी लिनयलि�त लिनगरानी गरी म्याद स�ाप्त न3ुदँ ैनलिवकरर्ण गराइनेछ । 
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5. Fरिरद काय3मा सूचना प्रलिवलिधको प्रयोग सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी Fरिरद इकाइ प्रमुF र सूचना प्रलिवलिध 
अलिधकृतको हुनेछ ।

6. Fरिरद काय3मा सूचना प्रलिवलिधको प्रयोग काय3को अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतबाट हुनेछ ।
१२.६ लिस�बन्दी दरभाउपत्र र सोझै Fरिरद

1. लिस�बन्दी दरभाउपत्र र सोझै Fरिरद सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) लिस�बन्दी दरभाउपत्रवाट 2रिरद गदा� 2रिरद काननू�ा तोलिकएको प्रकृया परूा गरिरनेछ ।
(ख) सोझै 2रिरद सम्बन्4ी काय� तोलिकए ब�ोलि*�को अवस्था�ा �ात्र गरिरनुेछ ।

2. लिस�बन्दी दरभाउपत्र र सोझै Fरिरद संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) 2रिरद काननूको दरभाउपत्र सम्बन्4ी काय�लिवलि4 पा�ना नगरिरने । 
(ख) दरभाउपत्रको सचूना तोलिकए ब�ोलि*�  साव�*लिनक न3ुने ।
(ग) सोझै 2रिरद गदा�  2रिरद ऐन लिनय�ाव�ीको आवश्यक प्रलिUया पा�ना नगरिरने ।

3. लिस�बन्दी दरभाउपत्र र सोझै Fरिरद व्यवलिस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछ । लिस�बन्दी
दरभाउपत्रवाट Fरिरद गदा3 लिनम्न लिनयन्त्रण प्रलिPया अपनाइनेछ6- 
(क) 2रिरद ऐन लिनय�ाव�ी�ा तोलिकए ब�ोलि*� २० �ा2 रुपैंयाको रक�गत सी�ालिभत्र र3ी �ात्र �ा�सा�ान,  लिन�ा�र्ण

काय� वा अन्य सेवा लिस�बन्दी दरभाउपत्रद्वारा 2रिरद गरिरनेछ ।
(ख) लिस�बन्दी दरभाउपत्र �ाग गनु�  अलिघ 2रिरद गन-  �ा�सा�ान,  लिन�ा�र्ण काय� वा सेवाको स्पेलिसलिफकेर्शन,  गरु्णस्तर,

परिर�ार्ण, आपलूित�का र्शत�3रु र स�य तथा आवश्यक कुरा3रु 2�ुाई दरभाउपत्र फारा� तयार गरिरनेछ ।
(ग) लिस�बन्दी दरभाउपत्रको आह्वानको सचूना रालि��य वा स्थानीयस्तरको पत्रपलित्रका�ा तोलिकएको अवलि4 लिदई सचूना

प्रकार्शन गरिरनेछ ।
(घ) लिन�ा�र्ण काय�, �ा�सा�ान वा परा�र्श� सेवाको सोझै 2रिरद गन- काय� साव�*लिनक 2रिरद ऐन लिनय�ाव�ी�ा उल्�ेलि2त

रक�गत सी�ालिभत्र र3ी तोलिकएको अवस्था वा लिवर्शेष परिरलिस्थलित�ा �ात्र गरिरनेछ ।
(ङ) सोझै 2रिरद गनु�पदा� �ौ*दुा सचूी�ा र3केा कम्ती�ा तीनबटा आपलूित�कता� वा सेवा प्रदायकबाट प्रस्ताव लि�एर �ात्र

2रिरद गरिरनेछ ।
(च) सोझै 2रिरद गदा� एक आलिथ�क वष��ा 2रिरद काननू�े तोकेको रक�भन्दा बढी रक� 3ुन े गरी एउटै व्यलिक्त,  फ��,

कम्पनी वा संस्थाबाट पटक पटक 2रिरद गरिरनेछैन ।
(छ) सोझै 2रिरदका �ालिग आपलूित�कता� वा सेवा प्रदायकको �ौ*दुा सचूी अद्यावलि4क गरिरनेछ ।

4. लिस�बन्दी दरभाउपत्र र सोझै Fरिरद सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी Fरिरद इकाइ प्रमुFको हुनेछ ।
5. लिस�बन्दी दरभाउपत्र र सोझै Fरिरद सम्बन्धी काय3को अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतबाट हुनेछ ।

१२.७ अन्य Fरिरद प्रकृया सम्बन्धी लिनयन्त्रण काय3लिवलिध
1. अन्य Fरिरद प्रकृया सम्बन्धी लिनयन्त्रण काय3लिवलिध सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) उपभोक्ता सलि�लित, गैरसरकारी संस्था र अ�ानतबाट 2रिरद काय� गराउँदा  काननू�ा तोलिकएको अवस्था�ा �ात्र गराउनु
पन- ।

2. अन्य Fरिरद प्रकृया सम्बन्धी लिनयन्त्रण काय3लिवलिध संदभ3मा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) 2रिरद काननू लिवपरिरत  उपभोक्ता सलि�लित वा �ाभग्रा3ी स�दुायबाट काय� गराउने ।
(ख) उपभोक्ता सलि�लित�े ठेकेदारबाट का� गराउने ।
(ग) सलि�लित�ा गैर उपभोक्ता सं�ग्न 3ुने ।

3. अन्य Fरिरद प्रकृया सम्बन्धी लिनयन्त्रण काय3लिवलिध व्यवलिस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछ ।यस
Fरिरदमा लिनम्न लिनयन्त्रण प्रलिPया अपनाउने6-
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(क) उपभोक्ता सलि�लित वा �ाभग्रा3ी स�दुायबाट लिन�ा�र्ण काय� गराउँदा का��ा लि�तव्यलियता,  गरु्णस्तरीयता वा लिदगोपना
अलिभबलृिद्ध  3ुन े वा  परिरयो*ना� े रो*गारीको  स*ृना  गन-  र  �ाभग्रा3ी  स�दुाय�ाई  स3भागी  गराउन े वा  सा�ान्य
प्रकृलितको साना र ���त सम्भारको का� �ात्र 2रिरद ऐन लिनय�ाव�ी ब�ोलि*� तोलिकएको रक�लिभत्र र3ी गराइनेछ ।  

(ख) उपभोक्ता सलि�लित�े पा�ना गन- आचारसंलि3ताको लिन�ा�र्ण र सोको पा�ना�ा कडाइ गरिरनेछ ।
(ग) सम्पादन गरेको का�को अनगु�न र �लू्याङ्कन प्रभावकारी बनाइनेछ ।
(घ) काय�रत *नर्शलिक्तबाट गन� नसलिकने *नचेतनासम्बन्4ी अलिभ�2ुीकरर्ण, तालि��, सवलि�करर्ण, ��ू प्रवा3ीकरर्ण *स्ता

काय� स्पa कारर्ण र औलिचत्य 2�ुाई गैरसरकारी संस्थाबाट गराइनेछ ।
(ङ) सा�ान्य प्रकृलितको  ���त  सम्भार,  सानालितना  लिनयलि�त काय�  वा  सरसफाई *स्ता  काय�  अ�ानतबाट गन�  एक त3

�ालिथको अलि4कारीको पवू� स्वीकृलित लि�इनेछ ।
(च) उपरोक्त का� गराउने सम्बन्4ी 2रिरद काननूको प्राव4ान पा�ना गरिरनेछ ।

4. अन्य Fरिरद प्रकृया लिनयन्त्रण काय3लिवलिध सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी Fरिरद इकाइ प्रमुFको हुनेछ ।
5. अन्य Fरिरद प्रकृया सम्बन्धी लिनयन्त्रण काय3लिवलिध काय3को अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतबाट हुनेछ ।

१२  .  ८ Fरिरद काय3को परी&ण तथा भु<ानी लिसफारिरस सम्बन्धी लिनयन्त्रण  
1. Fरिरद  काय3को  परी&ण  तथा  भु<ानी  लिसफारिरस  सम्बन्धी  लिनयन्त्रण सम्बन्धमा  देहायका  नीलित  अव�म्वन

गरिरनेछः6-
(क) लिन�ा�र्ण काय� र �ा�सा�ान तोलिकए ब�ोलि*� *ुाँच गरेर �ात्र स्वीकार गनु� पन- ।
(ख) लिब�लिव*कको भकु्तानी 2रिरद ऐन, लिनय�ाव�ी र सम्झौता�ा तोलिकएको काय�लिवलि4 परूा भएपलिछ �ात्र लिदनपुन- ।

2. Fरिरद काय3को परी&ण तथा भु<ानी लिसफारिरस सम्बन्धी लिनयन्त्रणदेहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) लिन�ा�र्ण काय� र �ा�सा�ानको *ाँच प्रलिUया परूा नगरी स्वीकुार गरिरने ।
(ख) 2रिरद सम्बन्4ी आवश्यक काग*ात तथा प्रलिUया3रु परूा नगरिरने । 
(ग) प्रकृया परुा नभए तापलिन भकु्तानीको लिसफारिरस लिदइने ।

3. Fरिरद काय3को परी&ण तथा भु<ानी लिसफारिरस सम्बन्धी लिनयन्त्रण व्यवलिस्थत बनाउन  देहायका  उपायहरु
अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) आपलूित� गरिरएका �ा�सा�ान सम्झौता�ा उल्�ेलि2त स्पेलिसलिफकेर्शन र गरु्णस्तर ब�ोलि*�को भए नभएको अलिनवाय�

रुप�ा लिनरीक्षर्ण वा परीक्षर्ण गन- गराइनेछ ।
(ख) सम्पन्न लिन�ा�र्ण काय�, आपलूित� भएको �ा�सा�ान वा प्रदान गरिरएको सेवा स्वीकार गदा� 2रिरद लिनय�ाव�ी ब�ोलि*�का

कुरा स�ावेर्श गरी काय� स्वीकार प्रलितवेदन तयार गन- गराइनेछ ।
4. Fरिरद काय3को भु<ानी गदा3 लिनम्न लिनयन्त्रण प्रलिPया अपनाइनेछ6-

(क) 2रिरद सम्बन्4ी लिब�/लिव*कको भकु्तानी लिददंा 2रिरद सम्झौताको अ4ीन�ा काय�  वा सम्झौता र करारका र्शत� परूा
भएको यलिकन गरी �ात्र लिसफारिरस गरिरनेछ । 

(ख) रलिनङ लिब� वा अन्य कुनै लिव�को भकु्तानी गदा� सम्बलिन्4तवाट 2रिरद सम्झौता ब�ोलि*� आवश्यक काग*ात पेर्श गन�
�गाइनेछ  । 

(ग) पेर्श भएको लिब� लिब*क र काग*ात सम्बलिन्4त अलि4कारी�े तोलिकएको अवलि4लिभत्र नै भकु्तानीको �ालिग लिसफारिरस
गरिरनेछ ।

(घ) लि*म्�ेवार अलि4कारी�े प्रकृया परूा भएको सलुिनलि`त गरी भकु्तानी स्वीकृत गन- सम्बलिन्4त र्शा2ा�े आवश्यक प्रलिUया
परूा भएको सलुिनलि`त गरिरनेछ ।

5. Fरिरद काय3को परी&ण तथा भु<ानी लिसफारिरस सम्बन्धी लिनयन्त्रण प्रमुF लिर्जुम्मेवारी Fरिरद इकाइ प्रमुFको
हुनेछ ।

6. Fरिरद  काय3को  परी&ण  तथा  भु<ानी  लिसफारिरस  सम्बन्धी  लिनयन्त्रण काय3को अनुगमन  प्रमुF  प्र�ासकीय
अलिधकृत र सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।
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१३  .   प्रलितवद्ध Fच3 तथा भु<ानी लिदन बाँकी लिहसावको लिनयन्त्रण  

1. प्रलितवद्ध Fच3 तथा भु<ानी लिदन बाँकी लिहसावको लिनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) लिवत्तीय स्रोतको बलि3�ग�न 3ुने प्रलितवद्ध 2च� दालियत्वको पलि3चान गरलिुनेछ ।
(ख) आन्तरिरक तथा वैदलेिर्शक ऋर्ण  दालियत्वको पलि3चान गरिरनेछ ।
(ग) काननूी व्यवस्था वा लिनर्ण�य बेगर आलिथ�क दालियत्व स*ृना गन- र ब*ेटभन्दा बढी 2च� 3ुने गरी दालियत्व

श्र*ृना गन- काय� गरिरने छैन ।
(घ) आगा�ी वष�को ब*ेट तयार गदा� स*ृना भएका प्रलितवद्ध दालियत्व तथा भकु्तानी लिदन बाँकी लि3साव�ाई

स�ावेर्श गरिरनेछ ।
(ङ) प्रलितवद्ध 2च� तथा भकु्तानी बाँकी रक� वालिष�क काय�U��ा स�ावेर्श भएको आ4ार�ा �ात्र भकु्तानी

लिदइनेछ ।
2.  प्रलितवद्ध  Fच3  तथा  भु<ानी  लिदन  बाँकी  लिहसावको  लिनयन्त्रण संदभ3मा  देहायका  र्जुोलिFमहरु  रहन  सक्ने

देलिFन्छः6-
(क) लिवत्तीय स्रोतको बलि3�ग�न 3ुने प्रलितवद्ध 2च� दालियत्वको पलि3चान नगरिरने ।
(ख) ऋर्ण दालियत्वको पलि3चान उपयकु्त लिकलिस��े नगरिरने ।
(ग) ऋर्णको साँवा व्या* भकु्तानीको �े2ा नरालि2ने ।
(घ) प्रलितवद्ध 2च� दालियत्वको �े2ा नरालि2ने ।
(ङ) प्रलितवद्ध 2च� दालियत्वको �े2ा तोलिकए ब�ोलि*�को ढाँचा�ा नरालि2ने ।
(च) काननूी व्यवस्था वा लिनर्ण�य बेगर आलिथ�क दालियत्व पन- लिवषय�ा लिनर्ण�य लि�ने ।
(छ) ब*ेटको सी�ाभन्दा बढी 2च� गरी अकKवष��ाई दालियत्व श्र*ृना गन- ।
(ज) प्रलितवद्ध 2च� तथा भकु्तानी बाँकी रक� वालिष�क ब*ेट तयार गदा� स�ावेर्श नगरिरने ।
(झ) वालिष�क ब*ेट तथा काय�U��ा स�ावेर्श नभएको प्रलितवद्ध 2च� तथा लिवगतको काय�U� 2च� भकु्तानी लिदने

।
3. प्रलितवद्ध Fच3  तथा भु<ानी लिदन बाँकी लिहसावको लिनयन्त्रण व्यवलिस्थत बनाउन देहायका उपायहरु अव�म्वन

गरिरनेछ ।
(1)आलिथ3क कारोवार  सञ्चा�न सम्वन्धमा  तोलिकएको  रकमभन्दा  मालिथका  लिनम्न  बमोलिर्जुमको Fच3हरु

प्रलितवद्ध Fच3 दालियत्वको रुपमा समावे� गरिरनेछ6- 
(क) �ा�सा�ान वा सेवा प्राप्त भई सकेको वा सम्झौता र करार अनरुुप भकु्तानी लिदन पन- रक�, 
(ख) 2रिरद सम्झौता र करार गरे वापत प्राप्त 3ुने �ा�सा�ान, लिन�ा�र्ण काय� तथा सेवा वापत लिस*�ना
भएको दालियत्व वा प्रलितवद्ध रक�,
(ग) कुनै सम्झौता बापत प्रत्येक वष� बझुाउन ुपन- र्शलु्क, दस्तरु वापतको रक�, 
(घ) 2रिरद सम्झौता वा काया�दरे्श ब�ोलि*� लितनु�पन- गरी स*ृना भएको परुस्कार, क्षलितपलूित� *स्ता रक�
।

(2) आन्तरिरक तथा बैदेलि�क ऋण सम्बन्धी  सम्झौताहरुको अध्यावलिधक रुपमा अलिभ�ेF रालिFनेछ6-
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(क) आन्तरिरक तथा बैदलेिर्शक ऋर्ण सम्झौता�ा उल्�ेलि2त भकु्तानी तालि�का ब�ोलि*�  लितनु�पन-  साँवा व्या*
तथा अन्य 2च� �गायतको दालियत्व रक�3रुको पलि3चान गरी लि3सावको तोलिकए ब�ोलि*� �े2ा रालि2नेछ ।

(ख) प्रलितवद्ध 2च� दालियत्वको �े2ा अलिनवाय� रुप�ा रालि2नेछ ।
(ग) प्रलितवद्ध 2च� दालियत्वको �े2ा तोलिकए ब�ोलि*�को ढाँचा�ा राख्ने ब्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(घ) �े2ा  अध्यावलि4क  रुप�ा  रा2ी  सोको  आ4ार�ा  लिवत्तीय  लिववरर्ण  तयार  गरी  प्र�2ु  प्रर्शासकीय

अलि4कृतवाट प्र�ालिर्णत गराई राख्ने ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(ङ) तोलिकए ब�ोलि*�को प्रलितवेदन सम्बलिन्4त लिनकाय�ाई उप�व्4 गराइनेछ ।
(च) पदालि4कारी र क��चारी3रु�ाई  काननू  लिनय�द्वारा तोलिकएको  सलुिव4ा  �ात्र  प्रदान  गन-  ।  काननूद्वारा

तोलिकएकोभन्दा बढी 3ुने गरी थप सलुिव4ा लिदने वा सालिवकको सलुिव4ा वलृिद्ध 3ुने गरी थप आलिथ�क दालियत्व
ब्य3ोदा� अलिनवाय� रुप�ा आवश्यक काननू संर्शो4न वा काननू ब�ोलि*� लिनर्ण�य गराइनेछ ।

(छ) लि*म्�ेवार अलि4कारी�े चा� ूआलिथ�क वष�को  स्वीकृत ब*ेट,  काय�U�को आ4ार�ा �ात्र 2च� गन- र
ब*ेट�े न2ाम्ने गरी बढी 2च� 3ुनेगरी आगा�ी वष�को �ालिग दालियत्व श्र*ृना गरिरनेछैन ।

(ज) लिवरे्शष कारर्ण एव� ्परिरलिस्थलितवर्श ब*ेटभन्दा  बढी 2च� भए�ा यस्तो कारर्ण 2ो�ी लिनर्ण�य गराई 2च�को
लिब� भपा�ई ब�ोलि*�को रक� 2�ुाई भकु्तानी लिदन  बाँकीको  2ाता तथा कच्चावारी सलि3त प्र�ालिर्णत गरी
रालि2नेछ ।

(3) आगामी आ.ब.को बरे्जुट तथा काय3Pम तयार पादा3 लिनम्नानुसारको प्रलितवद्ध दालियत्व र भु<ानी लिदन
बाँकी रकमहरु समावे� गरिरनेछ6-
(क) लिन�ा�र्ण ठेक्का सम्झौता अनसुार भकु्तानी लिदनपुन- गरी दालियत्व स*ृना भएका पेश्की,  �लू्यवलृिद्ध

रक�3रु, 
(ख) स्थानीय त3�े लिदनपुन- क्षलितपलूित�, �आुब्*ा3रु, 
(ग) आन्तरिरक तथा वाह्य  ऋर्णको साँवा ब्या* वापत लितनु�पन- रक�3रु,
(घ) प्रर्शासलिनक तथा क��चारी 2च� वापत भकु्तानी दालियत्व बाँकी र3केो रक�3रु, काया��य�े अन्य

लिनकाय�ाई लितन� बाुँकी र3केो रक�3रु,
(ङ) कर तथा गैर कर, भन्सार, र्शलु्क वापत लितनु�पन- रक�3रु आलिद ।  
(च) चा� ूवष��ा सन� आएको प्रलितवद्ध 2च� दालियत्व तथा लिवगत वष�को भकु्तानी बाुँकी रक�3रू

द3ेाय ब�ोलि*� �ात्र भकु्तानी लिदने । 
(छ) चा� ूस्वीकृत वालिष�क ब*ेट तथा काय�U��ा स�ावेर्श भएको लिवगतको काय�U� 2च�3रु,
(ज) प्र�ालिर्णत दालियत्व लि3साव वा भकु्तानी लिदन बाँकीको 2ाता तथा कच्चावारी �.�े.प.फा.नं.२११

�ा स�ावेर्श भएको रक�3रु, 
(झ) लिवगतको प्रलितवद्ध दालियत्व रक� वापत लितनु�पन- थप दस्तरु तथा व्या*को  लि3साव गरी भकु्तानी

गरिरनेछ ।
4. प्रलितवद्ध Fच3  तथा भु<ानी लिदन बाँकी लिहसावको लिनयन्त्रण सम्बन्धमा प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय

अलिधकृत र आलिथ3क प्र�ासन प्रमुFको हनेछ ।
5. प्रलितवद्ध Fच3 तथा भु<ानी लिदन बाँकी लिहसावको लिनयन्त्रण सम्बन्धी काय3को अनुगमन काय3पालि�का र सु�ासन

सलिमलितबाट हुनेछ ।
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१४  .   आकलिस्मक काय3 तथा लिवपद् व्यवस्थापन काय3मा Fच3 लिनयन्त्रण  
१४.१ आकलिस्मक काय3 तथा लिवपद् व्यवस्थापन काय3मा Fच3 लिनयन्त्रण

1. आकलिस्मक काय3 तथा लिवपद् व्यवस्थापन काय3मा Fच3 लिनयन्त्रण सम्बन्धमा  देहायका  नीलित  अव�म्वन
गरिरनेछ6-
(क) आपतका�ीन काय� तथा लिवपदको ब्यवस्थापन गन� आवश्यक संगठनात्�क संरचना तथा कोषको व्यवस्था गरिरनेछ ।
(ख) आपतका�ीन  काय�  तथा  लिवपद  ब्यवस्थापन  सम्वन्4ी  काय�  गदा�  सङ्घीय  तथा  प्रदरे्शका  सम्वद्ध  लिनकायसँग

आवश्यक स�न्वय काय� गरिरनुैछ ।
(ग) आपतका�ीन काय� सञ्चा�न केन्द्र�े लिवपद ब्यवस्थापनको काय�सञ्चा�न गन-छ ।
(घ) लिवपद ्ब्यवस्थापन कोषको 2ाता सञ्चा�न पारदर्शtरुप�ा   गरिरनेछ ।
(ङ) आपतका�ीन यो*ना र सेवा सचुारु यो*ना  तयार गरी �ाग ूगरिरनेछ ।   

2. आकलिस्मक काय3  तथा लिवपद् व्यवस्थापन काय3मा Fच3  लिनयन्त्रण  सम्बन्धमा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने
देलिFन्छ6-
(क) आपतका�ीन काय� तथा लिवपदको ब्यवस्थापन गन� संगठनात्�क संरचनाको ब्यवस्था नगरिरने ।
(ख) आवश्यक कोषको व्यवस्था तथा काय�लिवलि43रु तयार नगरिरने ।
(ग) आवश्यक स�न्वय काय� नगरिरने ।
(घ) तोलिकएको काननू र काय�लिवलि4को पा�ना नगरिरने । 
(ङ) कोषको आपतका�ीन काय�सञ्चा�न केन्द्र�े तोलिकएको काय�लिवलि4को पा�ना नगन- । 
(च) आम्दानी 2च� दलेि2ने गरी  अध्यावलि4क रुप�ा अलिभ�े2 र लि3साव नरालि2ने ।
(छ)2ाता सञ्चा�न गदा�  पारदलिर्श�ता काय� नगरिरने ।
(ज) आपतका�ीन यो*ना र सेवा सचुारु यो*ना तयार नगरिरने ।

3. आकलिस्मक काय3  तथा लिवपद् व्यवस्थापन काय3मा  Fच3  लिनयन्त्रण  सम्बन्धमा  देहायका उपायहरु अव�म्वन
गरिरनेछ ।
(1) आपतका�ीन काय3 तथा लिवपदको ब्यवस्थापन गन3 लिनम्नानुसारको ब्यवस्था गन�6-

(क) स्थानीय लिवपद व्यवस्थापन सलि�लित,  वडास्तरीय लिवपद  ् व्यवस्थापन  सलि�लित र  आपतका�ीन केन्द्र  *स्ता
आवश्यक संरचनाको लिवकास  तथा लिवपद ्व्यवस्थापन र्शा2ा वा एकाइ गठन  गरी आवश्यक क��चारीको
प्रवन्4 गरिरनेछ ।

(ख) आवश्यक स्रोतसा4नको उप�व्4ता  सलुिनलि`त गन�  प्रचलि�त काननू  ब�ोलि*�को आकलिस्�क कोष तथा  लिवपद
व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरिरनेछ । 

(ग) कोष रक��ाई व्यवलिस्थत रुप�ा परिरचा�न गन� आवश्यक ऐन, लिनय� र काय�लिवलि43रु तयार गरी �ाग ूगरिरनेछ
।

(घ) सङ्घीय तथा प्रदरे्शका सम्वद्ध लिनकाय3रुसँग आवश्यक सम्पक�  तथा स�न्वय काय� गरिरनेछ ।
(ङ) कोष सञ्चा�न गन- लिनद-लिर्शका तथा काय�लिवलि43रु तयार गदा� सङ्घीय तथा प्रदरे्श सरकारको �ाग�दर्श�न अनरुुप

3ुने गरी गरिरनेछ  ।
(च) सङ्घीय तथा प्रदरे्श सरकारको सम्वद्ध लिनकाय3रुसँग स�न्वय तथा सम्पक�  काय� रा2ी लिवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्4ी

काय�U� त*ु��ा र सञ्चा�न गरिरनेछ।
(छ) लिवपद ्ब्यवस्थापन सम्वन्4ी काय�को सचूना तथा तथ्याङ्क आदान प्रदान गरिरनेछ ।

(2) लिवपद व्यवस्थापन कोष सञ्चा�न सम्वन्धमा लिनम्नानुसार गरिरनेछ6-
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(क) लिवपद व्यवस्थापन कोष�ा सम्बलिन्4त ऐन तथा काय�लिवलि4 अनसुार व*ेट�ाफ� त स्वीकृत रक�, अन्य स्थानीय
त3वाट प्राप्त रक�,  कोष�ा *म्�ा 3ुन े गरी सङ्घीय तथा प्रदरे्श सरकारवाट प्राप्त रक�,  व्यलिक्त वा संस्था
आलिदबाट प्राप्त रक� *म्�ा गरिरनेछ ।

(ख) कोष�ा  *म्�ा  3ुन े गरी  प्राप्त  वस्तगुत स3ायता  तथा  सा�ग्री3रुको  सम्वन्4�ा  कोष सञ्चा�न काय�लिवलि4
अनसुार प्रचलि�त �लू्य�ा आम्दानी *नाइनेछ ।

(ग) कोष�ा *म्�ा भएको रक� तथा सा�ग्री3रु लिवपद ्पवू� तयारी,  प्रलितकाय� तथा पनू��ाभ र पनुस्था�पना काय��ा
परिरचा�न गरिरनेछ । 

(घ) कोष�ा *म्�ा भएको रक� तथा सा�ग्री3रुको आम्दानी 2च� दलेि2ने गरी  अध्यावलि4क रुप�ा अलिभ�े2 र
लि3साव रालि2नेछ । 

(3) लिवपद व्यवस्थापनको काय3 गदा3 सम्बलिन्धत ऐन तथा काय3लिवलिधद्वारा तोलिकएको लिनम्न काय3हरु गरिरनेछ6-
(क) लिवपद ्व्यवस्थापन सलि�लितको लिनद-र्शन तथा स�न्वय�ा काय� गरिरनेछ ।
(ख) प्रभालिवत क्षेत्रको लिवपद ्सम्बन्4ी सचूना सङ्क�न गरिरनेछ । 
(ग) लिवपद ्व्यवस्थापन सलि�लितको स�न्वय�ा स्थानीय त3�ा काय�रत सरकारी तथा गैरसरकारी लिनकाय, नागरिरक स�ा*

र नीलि* क्षेत्रसँग लिवपद ्प्रलितकाय� तथा र्शीघ्र पनु�ा�भका काय��ाई प्रभावकारी बनाउन स�न्वय र स3काय� गरिरनेछ ।
(घ) लिवपद ्प्रलितकाय� तथा पनु�ा�भका काय��ाई पारदर्शt,  लि*म्�ेवारयकु्त र प्रभावकारी बनाउन तोलिकएको सचूना

व्यवस्थापन सम्बन्4ी काय� गरिरनेछ ।
(ङ) केन्द्र�े प्रयोग गन- अलिभ�े2 दता� लिकताब, �गबकु, सचूना लिववरर्ण फारा�, प्रलितवेदनको न�नूा आलिद रालि��य

आपतका�ीन काय�सञ्चा�न केन्द्र लिवपद ्व्यवस्थापन कोषको 2ाता सञ्चा�न लिनम्नानसुार गरिरनेछ 
(च) कोषको बैक 2ाता प्र�2ु  प्रर्शासकीय  अलि4कृत वा  लिन*�े तोकेको अलि4कृत र �े2ा प्र�2ु वा लिन*�े

तोकेको क��चारीको संयकु्त दस्त2तवाट गरिरनेछ ।
(छ) वस्तगुत स3ायता सा�ग्रीको लिनकासा प्र�2ु  प्रर्शासकीय अलि4कृत वा लिवपदु् व्यवस्थापन र्शा2ा प्र�2ु  र

लि*न्सी र्शा2ा प्र�2ुवाट गराइनेछ । 
(ज) सा�ग्रीको व्यवलिस्थत अलिभ�े2 रा2ी लिनकासा गन- वस्तकुो �लू्य�ा 2च� *नाई अलिभ�े2 रालि2नेछ ।
(झ) तोकेको रक�भन्दा वढी रक�को भकु्तानी लिदन ुपदा� बैुंक �ाफ� त गरिरनेछ ।
(ञ) कोष�ाई लि�* न3ुने व्यवस्था लि��ाई आवतt कोषको रुप�ा सञ्चा�न गरिरनेछ । तोलिकएको रक�भन्दा क�

�ौज्दात भए�ा सम्पलूित� गद� गइनेछ ।
(4) लिवपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चा�न लिनम्नानुसार गरिरनेछ6-

(क) कोषको रक� प्रचलि�त काननूको अलि4न�ा र3ी 2च� गरिरनेछ ।
(ख) कोष�ा *म्�ा भएको रक� काया��यको लिनयलि�त प्रर्शासलिनक 2च� व्य3ोन�, पदालि4कारी तथा क��चारी त�व

भत्ता तथा भ्र�र्ण 2च�, चन्दा उप3ार लिदन�ाई उपयोग गरिरनेछैन ।
(ग) कोषको �े2ा तोलिकएको ढाँचा�ा रा2ी साव�*लिनक गरिरनेछ ।
(घ) कोषको आय व्यय 2लु्ने गरी वालिष�क प्रलितवेदन तयार गरी काय�पालि�का �ाफ� त  गाउँ वा नगर सभा�ा पेर्श

गरिरनेछ ।
(ङ) आपतका�ीन यो*ना�ाई वालिष�क यो*नाको अलिभन्न अङ्ग बनाइनेछ ।
(च) आपतका�ीन यो*ना र सेवा सचुारु यो*ना तयार गरी �ाग ूगरिरनेछ।   
(छ)आवलि4क यो*ना  त*ु��ा  गदा�  आपतका�ीन  यो*ना  स�ावेर्श  गरी  वालिष�कयो*ना �ाफ� त  काया�न्वयन�ा

ल्याइनेछ ।
(ज) यो*ना तयारी र काया�न्वयन�ा अन्य  स्थानीय त3,  प्रदरे्श तथा सङ्घीय सरकारका लिनकायसँग आवश्यक

स3काय�  र स�न्वय गरिरनेछ ।
(झ) लिवपदका स�य�ा अत्यावश्यक सेवा सुुचारु गन� आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी काय� सञ्चा�न गरिरनेछ ।
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4. आकलिस्मक  काय3  तथा  लिवपद ् व्यवस्थापन  काय3मा  Fच3  लिनयन्त्रण  सम्बन्धमा प्रमुF  लिर्जुम्मेवारी  प्रमुF
प्र�ासकीय अलिधकृत र आलिथ3क प्र�ासन प्रमुFको हनेछ ।

5. आकलिस्मक  काय3  तथा  लिवपद ् व्यवस्थापन  काय3मा  Fच3  लिनयन्त्रण  सम्बन्धमा  सम्बन्धी  काय3को अनुगमन
काय3पालि�का र सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

१४.२   लिनकाय र यन्त्र उपकरणको सञ्चा�न तथा ब्यवस्थापन
1. लिनकाय र यन्त्र उपकरणको सञ्चा�न तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछ6-

(क) लिवपद ब्यवस्थापनका �ालिग सरुक्षा लिनकाय तथा सरोकारवा�ासँग स�न्वय गरिरनुैछ ।
(ख) लिवपद ब्यवस्थापन काय��ा प्रयोग 3ुने वारुर्णयन्त्र, एम्व�ेुन्स �गायतका सा4नको उलिचत  ब्यवस्थापन  गरिरनेछ ।
(ग) वारुर्णयन्त्र, एम्व�ेुन्स *स्ता सा4न3रुको सञ्चा�न�ा  अन्य स्थानीय त3सँग  �ागत साझेदारी गरिरनेछ ।

2. लिनकाय र यन्त्र उपकरणको सञ्चा�न तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धमा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) लिवपद ब्यवस्थापन�ा सरुक्षा लिनकाय तथा अन्य लिनकायसँग आवश्यक स�न्वय नगरिरने ।
(ख) 2ो* उद्धार काय��ा स�न्वय न3ुने ।
(ग) वारुर्णयन्त्र, एम्व�ुेन्स तयारी अवस्था�ा नर3ने ।
(घ) आवश्यक सा4न उपकरर्ण3रु स�न्वयात्�क ढङ्गवाट प्रयोग नगरिरने ।
(ङ) एक्�ै�े प्रबन्4 गदा� �ागत बढी भै सम्भाव्य न3ुने ।
(च) एम्व�ुेन्स *स्ता सा4नको दरुुपयोग 3ुने ।

3. लिनकाय र यन्त्र उपकरणको सञ्चा�न तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) वाढी,  पलि3रो,  आग*नी,  भकूम्प,  अलितवaृी,  रोग, �3ा�ारी *स्ता लिवपदक्ो 2ो*,  उद्धार र रा3त लिवतरर्ण काय��ा

आवश्यक स्रोत सा4न *टुाउनको �ालिग स्थानीय रुप�ा उप�ब्4 3ुन सक्ने सङ्घीय तथा प्रदरे्श सरकार �ात3तका
सरुक्षा लिनकाय3रुसँग सम्वन्4 स्थालिपत गरिरनेछ ।

(ख) 2ो* तथा उद्धार काय��ा सङ्घीय तथा प्रदरे्श सरकार �ात3तका उप�ब्4 सरुक्षा लिनकाय3रुसँग आवश्यक स3योग
�ाग गरी तत्का� 2ो* उद्धार काय� स�न्वयात्�क ढङ्गवाट अलिघ बढाइनेछ ।

(ग) 2ो* तथा उद्धार र रा3त लिवतरर्ण काय��ा आफू �ात3तको नगर प्र3री तथा तथा स्थानीय सङ्घ संस्था,  स�दूाय,
नागरिरक स�ा* स�ेतको स3योग लि�ई स�न्वयात्�क ढङ्गबाट परिरचा�न गरिरनेछ । 

(घ) लिवपदु् व्यवस्थापन�ा उपयोग भएको �ानवीय, लि*न्सी र नगदी स्रोत सा4नको उलिचत अलिभ�े2 रालि2नेछ ।
(ङ) लिवपद ्ब्यवस्थापन सलि�लित�े लिवपद ्ब्यवस्थापन सम्वन्4ी  काय�को प्रगलित लिववरर्ण सङ्घीय तथा प्रदरे्श लिनकाय�ा

पठाइनेछ ।
(च) लिवपद ब्यवस्थापन�ा प्रयोग 3ुने वारुर्णयन्त्र, एम्व�ुेन्सको आवश्यक ���त सम्भार गरी तयारी अवस्था�ा रालि2नेछ ।
(छ) लिवपद ्काय��ा सङ्घीय र प्रदरे्श सरकार �ात3तका लिनकाय र स्थानीय संघ संस्था र लिन*ीके्षत्रवाट स्थानीय रुप�ा

उप�ब्4 3ुन  सक्न े वारुर्णयन्त्र,  एम्व�ुेन्स  र  उपकरर्ण तथा  उद्धार  सा�ग्री  उपकरर्ण3रुवार े आवश्यक *ानकारी
रालि2नेछ । 

(ज) सवैसँग आवश्यक स�न्वय काय� गरी लिवपद ्ब्यवस्थापन काय��ा वारुर्णयन्त्र,  एम्व�ुेन्स र उपकरर्ण तथा उद्धार
सा�ग्री तथा उपकरर्ण3रु स�लूिचत उपयोग गन- गराउने ब्यवस्था लि��ाइनेछ ।

(झ) वारुर्णयन्त्र, एम्व�ुेन्स र यन्त्र उपकरर्ण प्रयोगको अलिभ�े2 राख्ने ब्यवस्था गरिरनेछ ।
4. वारुणयन्त्र, एम्वु�ेन्स र्जुस्ता साधनहरु सञ्चा�न तथा ब्यवस्थापन लिनम्नानुसार गरिरनेछ6-

(क) यन्त्र उपकरर्ण प्राप्ती�ा �ागत साझेदारीका �ालिग अन्य स्थानीय त3सँग  स�न्वय गरिरनेछ ।
(ख) सा4न सञ्चा�न�ा �ागत साझेदारीको काय�लिवलि4 बनाई काय�सञ्चा�न गरिरनेछ ।
(ग) उपयोग सम्बन्4ी आवश्यक रर्णनीलित बनाइ �ाग ूगरिरनेछ।

5.  लिनकाय र यन्त्र उपकरणको सञ्चा�न तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत
र लिवपद् व्यवस्थापन सलिमलितको हुनेछ ।
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6.  लिनकाय र यन्त्र उपकरणको सञ्चा�न तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी काय3को अनुगमन काय3पालि�का र सु�ासन
सलिमलितबाट हुनेछ ।

१५  .    सम्पलित्त तथा लिर्जुन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी लिनयन्त्रण  
१५.१  सम्पलित्त तथा लिर्जुन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी लिनयन्त्रण

1. सम्पलित्त तथा लिर्जुन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी लिनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) स3ायता वा 3स्तान्तरर्ण भई  प्राप्त 3ुने सवै लि*न्सी सा�ान3रु आम्दानी बाँलि4नेछ ।   
(ख) काया��य�ा प्राप्त सवै प्रकारको लि*न्सी �ा�सा�ान *ाँच एव� ्दालि2�ा गरी �गत अध्यावलि4क गरिरनेछ ।
(ग) लि*न्सी सा�ानको �लू्य 2�ुाइनेछ ।
(घ) लि*न्सी सा�ानको  स्रेस्ता काननूद्धारा तोलिकएको ढाँचा�ा रालि2नेछ । 

2. सम्पलित्त तथा लिर्जुन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी लिनयन्त्रणमा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) सा�ानको स्पेलिर्शलिफकेर्शन  र अवस्था न*ाँलिचने ।
(ख) सा�ानको लि*न्सी दालि2�ा नगरिरने । प्राप्त सा�ान आम्दानी नबाँलि4ने ।
(ग) लि*न्सी दालि2�ा प्रलितवेदन  तयार नगरिरने ।
(घ) स3ायता�ाई आलिथ�क लिववरर्ण�ा स�ावेर्श नगरिरने ।
(ङ) लि*न्सी सा�ानको �लू्य काय� नगरिरने तथा न2�ुाइनुे ।
(च) लि*न्सी सा�ानको स्रेस्ता रालि2ए तापलिन तोलिकएको ढाँचा�ा  नरालि2ने ।

3. सम्पलित्त तथा लिर्जुन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी लिनयन्त्रण सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) 2रिरद गरेको, वस्तगुत स3ायता वा 3स्तान्तरर्ण भई प्राप्त भएको लि*न्सी सा�ान�ाई सात लिदनलिभत्र लि*न्सी दालि2�ा

गरिरनेछ । 
(ख) प्राप्त सा�ान दालि2�ा गदा� सा�ानको स्पेलिर्शलिफकेर्शन र अवस्था प्रालिवलि4कबाट *ाँच गनु� पन- भए *ँचाउने र सा�ान�ा

कुनै कैलिफयत भए सो स�ेत *नाउन �गाइनेछ  । सा�ान  *ाँच गन� काया��य�ा प्रालिवलि4क क��चारी नभए�ा अन्य
काया��यसँग स3योग लि�ई प्र�ालिर्णत गराई लि*न्सी दालि2�ा गन� पठाइनेछ ।

(ग) लि*न्सी �ा�सा�ानको दालि2�ा वा �गत 2डा गदा�  परिर�ार्ण तथा पर� �लू्यको साथै सा�ानको स्पेलिर्शलिफकेर्शन,
उत्पादक कम्पनी तथा ��ुकु,  साइ* तथा क्ष�ता,  अन�ुालिनत आयु,  प्राप्तीको स्रोत,  रा*श्व छुट आलिदको लिववरर्ण
2�ुाई सा�ानको पलि3चानको �ालिग कोलिडंग सरुक्षा स�ेतको ब्यवस्था गरिरनेछ ।

(घ) लि*न्सी र्शा2ावाट �ा�ासा�ान3रु लिन4ा�रिरत ढाँचा र स�य�ा दालि2�ा गरी दालि2�ा प्रलितवेदन  तयार गरिरनेछ ।
(ङ) वैदलेिर्शक स3ायताबाट लि*न्सी �ा�सा�ान वा  वस्तगुत स3ायता प्राप्त गरेपलिछ प्रचलि�त कानुून  ब�ोलि*� �लू्य,

लिववरर्ण र भन्सार छुट भए नभएको व्य3ोरा 2�ुाई ७ लिदनलिभत्र आम्दानी बाँलि4नेछ । 
(च) आम्दानी बाँलि4एको सवै वस्तगुत स3ायता काननू ब�ोलि*� आलिथ�क लिववरर्ण�ा स�ावेर्श गरी �े2ापरीक्षर्ण गराइनेछ । 
(छ) ब*ेट�ा स�ावेर्श नभई लिवर्शेष परिरलिस्थलित�ा प्राप्त वस्तगुत वा अन्य प्रकारको स3ायताको अलिभ�े2 रा2ी छुट्टै लिववरर्ण

बनाई �े2ापरीक्षर्ण स�क्ष पेर्श गरिरनेछ ।
(ज) 2रिरद वा अन्य लिकलिस��े प्राप्त 2च�  भएर न*ान े सम्पलित्तको �गत  2रिरद �लू्य वा सम्पलित्त प्राप्तीको लिववरर्ण�ा

उल्�ेलि2त �लू्यको आ4ार�ा रालि2नेछ ।
(झ) काया��य�ा �ौ*दु र3केो तर कारर्णवर्श �लू्य 2लु्न नसकेको परुानो �ा�सा�ानको 3क�ा प्रचलि�त कानुून�ा

तोकेको प्रलिUया अपनाई प्रचलि�त ब*ार �लू्य स�ेत लिवचार गरी �लू्य काय� गरिरनेछ ।
(ञ) वैदलेिर्शक स3ायता अन्तग�त प्राप्त वा 3स्तान्तरर्ण भएको सा�ानको लिववरर्ण,  प्रचलि�त कानुून  र �े2ा�ान र �े2ा

लिनद-लिर्शका ब�ोलि*� कू� �लू्य,  प्रलित ईकाइ �लू्य र प्राप्त लि�लित र भन्सार छुटको व्य3ोरा 2�ुाई सा�ानको �गत
रालि2नेछ । 
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(ट) 2रिरद वा स3ायता अन्तग�त प्राप्त सा�ान वा वस्तकुो �लू्य काय� गदा� प्रचलि�त साव�*लिनक के्षत्र �े2ा�ान तथा �े2ा
लिनद-लिर्शका ब�ोलि*� सा�ान र वस्त ुप्राप्त गदा� दाता�े 2�ुाएको �लू्य,  सोको �ालिग लितरेको भन्सार तथा कर रक�,
ढुवानी तथा लिव�ा 2च� �गायतको कु� 2च� *ोडी �गत काय� गरिरनेछ ।     

(ठ) लि*न्सीको स्रेस्ता �.�े.प.को काया��यबाट स्वीकृत ढाँचा र �े2ा लिनद-लिर्शका�ा उल्�े2 भए ब�ोलि*� एक वष�लिभत्र
2च� भएर *ाने (�.�े.प. फा.नं.४०७) र 2च� भएरन*ाने वा 2प्ने (�.�े.प.फा.नं.४०८) लि*न्सी2ाता�ा अ�गअ�ग
छुट्याई रालि2नेछ । 

(ड) लि*न्सी  सा�ानको  �े2ा  राख्न े प्रयो*नको  �ालिग  �ाग  फारा�  (�.�े.प.  फा.नं.४०१),  2रिरद  आदरे्श
(�.�े.प.फा.नं.४०२),  दालि2�ा प्रलितवेदन  (�.�े.प.  फा.नं.४०३),  2च� तथा लिनकासा फारा�  (�.�े.प.फा.नं.४०४),
3स्तान्तरर्ण  फारा�  (�.�े.प.फा.नं.४०६),  लिवन  काड�  (�.�े.प.फा.नं.४०९),  लि*न्सी  लिनरीक्षर्ण  फारा�
(�.�े.प.फा.नं.४११),  ���त सम्भारको अलिभ�े2 2ाता  (�.�े.  प.फा.नं.४१५),  लि*न्सी �ौज्दातको  वालिष�क लिववरर्ण
(�.�े.प.फा.नं.४१३)  �गायत �.�े.प.काया��यबाट स्वीकृत भएका अन्य फार�3रु कारोवारको आवश्यकतानसुार
प्रयोग�ा ल्याइनेछ ।    

(ढ) लि*न्सी शे्रस्ता राख्दा स्वीकृत �े2ा लिनद-लिर्शका स�ेतको पा�ना गरिरनेछ । 
(ण) लि*न्सी �ौज्दातको वालिष�क लिववरर्ण (�.�े.प.फा.नं.४१३) वालिष�क रुप�ा तयार गरी प्र�ालिर्णत गराई रालि2नेछ ।
(त) लि*न्सी स्रेस्ता राख्न स्वीकृत सफ्टवेयरको प्रयोग गरिरनेछ ।  

4.  सम्पलित्त तथा लिर्जुन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र भण्डार �ाFाको
हुनेछ ।

5. सम्पलित्त तथा लिर्जुन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी काय3को अनुगमन सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।
१५.२ लिर्जुन्सी सामानको लिर्जुम्मेवारी  

1. लिर्जुन्सी सामानको लिर्जुम्मेवारी  सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) लि*न्सी सम्पलित्त र �ा�सा�ानको लि*म्�ा एव� ्संरक्षर्ण र सम्भार गन-  उत्तरदालियत्व ब3न गरिरनेछ ।

2. लिर्जुन्सी सामानको लिर्जुम्मेवारी सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छ6-
(क) लि*न्सी सम्पलित्त र �ा�सा�ानको लि*म्�ा एव� ्संरक्षर्ण र सम्भारको लि*म्�ेवारी नतोलिकने । 
(ख) तोलिकएको क��चारीवाट लि*म्�ेवारी ब3न नगरिरनुे ।

3. लिर्जुन्सी सामानको लिर्जुम्मेवारी  सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) काया��य�ा प्राप्त 3ुन आएको सम्परू्ण� लि*न्सी संरक्षर्णको प्रवन्4 लि��ाउन ुलि*म्�ेवार अलि4कृतको कत�व्य 3ुनेछ ।
(ख) काया��य प्र�2ु�े आफ्नो रे2द2े�ा काया��यको लि*न्सी �ा�सा�ान र तत ्सम्बन्4ी स्रेस्ता राख्ने र �गत तयार गरी

�ा�सा�ान लि*म्�ा लि�ने लि*म्�ेवारी सञ्चय वा भण्डार अलि4कृतद्वारा गराउनेछ ।
(ग) लि*न्सीको लि*म्�ा लि�ने पद रिरक्त भएको अवस्था�ा काया��य प्र�2ु�े लि*म्�ेवारी लि�ने क��चारी तोक्नेछ ।
(घ) क��चारी3रुको  काय�कक्ष�ा र3केा सा�ानको पलिञ्*का तयार गरी प्रयोगकता� र लि*न्सी र्शा2ा प्र�2ुको संयकु्त दस्त2त

गराई प्रत्येक काय�कक्ष�ा राख्ने व्यवस्था लि��ाइनेछ ।
4. लिर्जुन्सी सामानको प्रमुF लिर्जुम्मेवारी  भण्डार �ाFा प्रमुFको हुनेछ ।
5. लिर्जुन्सी सामानको लिर्जुम्मेवारी  काय3को अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत हुनेछ ।

१५.३  लिर्जुन्सी लिनरी&ण तथा प्रलितवेदन
1. लिर्जुन्सी लिनरी&ण तथा प्रलितवेदन सम्बन्धमा देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) प्रत्येक वष� लि*न्सी सा�ानको लिनरीक्षर्ण वा भौलितक परीक्षर्ण गराई लि*न्सी लिनरीक्षर्ण प्रलितवेदन तयार गरिरनेछ ।
(ख) वालिष�क लि*न्सी लिनरीक्षर्ण प्रलितवेदन उपर आवश्यक कारवा3ी गरिरनेछ ।
(ग) लि*न्सी सा�ानको लि�ना3ा वा 3स्तान्तरर्ण गदा� तोलिकएको काननूी प्रलिUया पा�ना गरिरनेछ ।
(घ) लि*न्सी �ौज्दातको  वालिष�क लिववरर्ण  तयार गरिरनेछ ।

2. लिर्जुन्सी लिनरी&ण तथा प्रलितवेदन सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

42 | बन्दि��पु �र गा
उँ�पु
लि�का
का( आ�तरिरका लिनाया�त्रण प्रण
�0 लिना�1 न्दि�का
, २०७९



(क) लि*न्सी �ा�सा�ानको लिनरीक्षर्ण वालिष�क रुप�ा नगराईने । 
(ख) लि*न्सी लिनरीक्षर्ण प्रलितवेदन तयार नगरिरने । 
(ग) लि*न्सी लिनरीक्षर्ण प्रलितवेदन ब�ोलि*� �ा�सा�ानको ���त सम्भार नगरिरने
(घ) प्रयोग�ा आउन नसक्ने �ा��ा�ान लि��ा� लिबUी वा 3स्तान्तरर्ण आलिद नगरिरने ।
(ङ) लि*न्सी सा�ान 3स्तान्तरर्ण गदा� वा 3ानी नोक्सानी भएका सा�ान लि�ना3ा गदा� काननू�े तोकेको काय�लिवलि4 परूा नगरिरने

।
(च) लि*न्सी �ौज्दातको  वालिष�क लिववरर्ण  तयार नगरिरने ।
(छ) सवै लि*न्सी सा�ान3रु वालिष�क लिववरर्ण�ा स�ावेर्श नगरिरने

3. लिर्जुन्सी लिनरी&ण तथा प्रलितवेदन सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े काया��य�ा र3केा लि*न्सी �ा�सा�ानको लिस्थलितबारे यलिकन गन� 3रेक वष� कम्ती�ा

एकपटक आफै वा अन्य क��चारी र प्रालिवलि4कद्वारा लिनरीक्षर्ण र भौलितक परीक्षर्ण गराउनेछ । 
(ख) आलिथ�क  काया�लिवलि4  तथा  लिवत्तीय  उत्तरदालियत्व  लिनय�ाव�ी  ब�ोलि*�  �ा�सा�ानको   लिवगतको  �ौज्दात,  चा�ू

आ.ब.को 2रिरद, 3स्तान्तरर्ण तथा वस्तगुत स3ायता �ाफ� त प्राप्त एव� ्लि��ा�, लि�न्3ा, 3स्तान्तरर्ण भई 2च� भएको र
�ौज्दात  बाँकी  �ा�सा�ानको  परिर�ार्ण,  �लू्य  तथा  अवस्था  2�ुाई  तोके  ब�ोलि*�  लि*न्सी  लिनरीक्षर्ण  फारा�
(�.�े.प.फा.नं.४११) र सोको प्रलितवेदन तयार गरिरनेछ ।

(ग) लि*न्सी लिनरीक्षर्ण प्रलितवेदन प्राप्त भएपलिछ आम्दानी बाँध्न छुट भएको कुनै �ा�सा�ान भेलिटए�ा �लू्य र लिववरर्ण 2�ुाई
आम्दानी बाँध्न �गाइनेछ ।

4. लिर्जुन्सी लिनरी&ण प्रलितवेदनउपर लिनम्नानुसार कारवाही गरिरनेछ6-
(क) ���त सम्भार गराउन  ुपन-  भनी उल्�े2 भएको सा�ानको सन्दभ��ा प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� ���त गराई संरक्षर्ण

गरिरनेछ ।
(ख) टुटफुट तथा बेकम्�ा भई पनुl प्रयोग गन� नसलिकने,  ���त गन� पाट�प*ुा�  नपाइने र ���त�ा बढी 2च� 3ुन े सा�ानको

सम्वन्4�ा *ाँचबझु गरी लि��ा� लिवUी गरिरनेछ । 
(ग) आवश्यकताभन्दा बढी सा�ान 2रिरद भई वा अन्य कारर्ण�े सा�ान उपयोग 3ुन नसक्ने र अरु काया��यको �ालिग

उपयोग 3ुन सक्ने सा�ान तथा उपकरर्ण अन्य लिनकाय�ाई 3स्तान्तरर्ण गरिरनेछ । 
(घ) लि*न्सी प्रलितवेदन अनसुार कुनै व्यलिक्त वा क��चारी�े लि*न्सी सा�ान लि3नालि�ना वा 3ानीनोक्सानी गरेको देलि2ए�ा यस्तो

काय� गन-�ाई प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� कारबा3ी गन- वा कारवा3ीको लिसफारिरस गन-छ ।
(ङ) लि*न्सी सा�ानको संरक्षर्ण गन� काननूद्धारा तोलिकएको लिनम्न कारवा3ी गन- ।
(च) लि��ा� गन- ठ3र भएको �ा�सा�ानको 3क�ा पर� �लू्यको आ4ार�ा प्रचलि�त ऐन लिनय� ब�ोलि*�को काय�लिवलि4

अपनाई र तोकेको स�यलिभत्र लि��ा� लिबUी गरिरनेछ । 
(छ) लिस्थर सम्पलित्तको लि��ा� लिवUी वा  भवन, *ग्गा *स्ता सम्पलित्तको 3क 3स्तान्तरर्ण गदा� अलि4कार प्राप्त लिनकाय वा

अलि4कारीको  लिनर्ण�य बेगर गरिरनेछैन ।
(ज) सा�ानको 3स्तान्तरर्ण गदा� अलि4कारप्राप्त अलि4कारीवाट आवश्यक लिनर्ण�य गराई र प्रलिUया परु् याई गरिरनेछ ।
(झ) काब ूबालि3रको परिरलिस्थलित� े वा सखु्2ा *तt वा लि2इएर,  सडेर 3ानी  नोक्सानी भएको वा  लि��ा� बढावढ 3ुदँा

नउठेको सा�ान र सफ्टवेयर आलिद प्रालिवलि4क प्रलितवेदनको आ4ार�ा लि�ना3ाको कारवा3ी गन� सलिकनेछ।
5. लिर्जुन्सी मौज्दातको वालिष3क लिववरण लिनम्नानुसार तयार गरिरनेछ6-  

(क) लि*न्सी �ौज्दातको वालिष�क लिववरर्ण तयार गदा�   कु� �ौज्दात बाँकी र3केो सा�ानको ना�,  सा�ानको वगtकरर्ण,
एकाई, परिर�ार्ण, दर र *म्�ा �लू्य �गायतका लिववरर्ण 2�ुाइनेछ।

(ख) �ौज्दात बाँकी सा�ान �ध्ये सावतु, ���त सम्भार गनु�पन-, लि��ा� गनु�पन- सा�ानको भौलितक अवस्था स�ेत 2�ुाइनेछ
। 

(ग) स्वीकृत सफ्टवेयर प्रर्णा�ी स�ेतको प्रयोग गरी तोलिकएको लिववरर्ण 2�ुाई लिववरर्ण तयार गरिरनेछ ।
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6. लिर्जुन्सी लिनरी&ण तथा प्रलितवेदन   सम्बन्धी  प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र भण्डार �ाFाको
हुनेछ ।

7. लिर्जुन्सी लिनरी&ण तथा प्रलितवेदन काय3को अनुगमन सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।
१५.४   लिर्जुन्सी सामान वरवुझारथ गन�

1. लिर्जुन्सी सामान वरवुझारथ गन� सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) �ा�सा�ान काया��य प्रयो*नको �ालिग लि*म्�ा�ा लि�ंदा बरबझुारथ गन- व्यवस्था गराइनेछ ।
(ख) लि*न्सी सा�ानको दरुूपयोग वा �स्यौट भएको भनी �े2ापरीक्षर्णबाट औल्याएको ब्य3ोरा उपर कारबा3ी गरिरनेछ ।

2. लिर्जुन्सी लिनरी&ण तथा प्रलितवेदन सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) सा�ान बरबरबझुारथ नगरिरने ।
(ख) बरबझुारथ नगरेको�ा काननू ब�ोलि*� कारवा3ी गरी अस�ू नगरिरने ।
(ग) �े2ापरीक्षर्णबाट औल्याएको ब्य3ोरा उपर कारबा3ी नगरिरने ।

3. लिर्जुन्सी लिनरी&ण तथा प्रलितवेदन सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) कुन ै पदालि4कारी वा क��चारी� े का�को लिस�लिस�ा�ा सा�ान ब्यलिक्तगत रुप�ा वझु्दा प्रयो*न 2�ुाई आवश्यक

स्वीकृलितको आ4ार�ा �ात्र लिदइनेछ ।
(ख) सा�ान बझु्ने र लिफता� लि�ने सम्वन्4�ा �.�े.प.फा.नं.२११ स�ेत प्रयोग�ा ल्याइनेछ ।
(ग) पदालि4कारी वा क��चारी�े काया��य छोड्दा वा �ा�ो स�य लिवदा�ा र3दँा आफ्नो लि*म्�ा�ा र3केो सरकारी सा�ान

वा काग*ात बरबझुारथ गन- गराउने ब्यवस्था गरिरनेछ । 
(घ) बरवझुारथ नगन- ब्यलिक्त उपर त�वभत्ता, लिनवतृ्तभरर्ण वा उपदान रोक्का राख्ने �गायतका कारवा3ी गरी सा�ान लिफता�

गराउने आवश्यक काय� गरिरनेछ । 
(ङ) स�य�ा बरबझुारथ नगरेको कारर्णबाट लि*न्सी वा 4न�ा� नोक्सानी भए�ा �ापरवा3ी गन-वाट नोक्सानी रक� र लिबगो

रक� प्रचलि�त काननू  ब�ोलि*� सम्बलिन्4त व्यलिक्तबाट अस�ु गरिरनेछ ।
(च) �े2ापरीक्षर्ण वा लिनरीक्षर्ण वा  *ाँचवझु 3ुदँा सा�ान �स्यौट वा दरुुपयोग भएको दलेि2न आए�ा प्र�2ु प्रर्शासकीय

अलि4कृत�े �स्यौट वा दरुुपयोग गन- उपर प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� कारबा3ी गन-छ ।
(छ)कारवा3ी गन� नलि�ल्ने पदालि4कारीको 3क�ा कानुून ब�ोलि*� अलि4कार प्राप्त पदालि4कारी वा लिनकाय स�क्ष पेर्श गन-

वा कारवा3ी च�ाउन �े2ी पठाउनेछ । 
(ज) लि*न्सी  सा�ानको  �स्यौट  भएको  भनी  �.�े.प.काया��यवाट  कारवा3ीको  �ालिग  �े2ी  आएको�ा  सम्बलिन्4त

अलि4कारी�े कारवा3ी नगरे लि*म्�ेवार अलि4कारी�ाई लिनय� ब�ोलि*� कारवा3ी 3ुन सक्नेछ ।
4. लिर्जुन्सी लिनरी&ण तथा प्रलितवेदन   सम्बन्धी  प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र भण्डार �ाFाको

हुनेछ ।
5. लिर्जुन्सी लिनरी&ण तथा प्रलितवेदन काय3को अनुगमन सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

१५.५  सम्पलित्त तथा kरर्जुग्गाको संर&ण  
1. सम्पलित्त तथा kरर्जुग्गाको संर&ण सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) गाउँपालि�काको ना��ा र3केो भवन, *ग्गा, सम्पदा आलिदको  �गत 2डा गरी स्वालि�त्व प्राप्ती गरिरनेछ ।
(ख) लिस्थर सम्पलित्तको �गत राख्दा �लू्य तथा लिववरर्ण स�ेत 2�ुाई रालि2नेछ ।

2. सम्पलित्त तथा kरर्जुग्गाको संर&ण सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) काया��य�े आफ्नो घर *ग्गाको  �गत अध्यावलि4क नराख्नुे एव� ्�गत�ा र3केा घर *ग्गाको स्वालि�त्व प्राप्त नगन-

।
(ख) लिस्थ  सम्पलित्तको  लिव�ा  गरिरएको�ा   अलिभ�े2  नरालि2नुे  ।  र  सम्पलित्तको  �गत�ा  तोलिकएको  लिववरर्ण  र  �लू्य

न2�ुाउनुे ।
3. सम्पलित्त तथा kरर्जुग्गाको संर&ण सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
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(क) आफ्नो स्वालि�त्व�ा र3केो घर *ग्गाको �गत अध्यावलि4क गरी घर*ग्गाको �गत लिकताव (�.�े.प.फा.नं. ४१७) को
ढाँचा�ा रालि2नुेछ । 

(ख) घर*ग्गाको *ग्गा4नी प*ूा�, घरको नाप नक्सा, लिन�ा�र्ण सम्पन्न प्रलितवेदन �गायतको लिववरर्ण 2�ुाई तोलिकए ब�ोलि*�
�गत तथा सम्बलिन्4त काग*ात सरुलिक्षत रुप�ा रालि2नेछ ।

(ग) उपयोग गरेको घर *ग्गाको *ग्गा4नी प्र�ार्ण प*ूा�  अन्य लिनकायको ना��ा दता� भएको वा वेदता� र3केो भए आफ्नो
ना��ा ल्याउन प्रचलि�त काननू व�ोलि*� कारवा3ी अलिघ बढाइनेछ ।

(घ) एक वष�भन्दा वढी 2प्ने सा�ान तथा लि��ा� गदा� �लू्य आउने �ेलिर्शन, उपकरर्ण, सवारी सा4न �गायतको सम्पलित्तको
�ालिग लिस्थर सम्पलित्त �लू्याङ्कन फारा� (�.�े.प.फा.नं.४१८) �ा सम्पलित्तको �ागत �लू्य, ह्रास 2च� र ���त सम्भार
2च� आलिद 2�ुाई �गत रालि2नेछ  । 

(ङ) सम्पलित्तको लिव�ा गरेको भए लिव�ा रक�, लिव�ा गन- कम्पनी, स�ावेर्श दालियत्व, लिव�ा अवलि4, नलिवकरर्ण 2च�, लिव�ा गन�
स्वीकृत लिदने पदालि4कारी आलिद लिववरर्ण 2�ुाई अलिभ�े2 रालि2नेछ । 

(च) नेपा� साव�*लिनक के्षत्र �े2ा�ान� े सम्पलित्त3रुको लिववरर्ण ऐलित3ालिसक वा �लू्याङ्लिकत �ागत�ा रा2ी अलितरिरक्त
2�ुासा गन� प्रोत्सा3न गरेको�े सो अनरुुप थप लिववरर्ण राख्न सलिकनेछ ।

(छ) सम्पलित्तको उपयोग, 3स्तान्तरर्ण, लिवUी वा अप�े2न लिनlसग� 2�ुाई अलिभ�े2 अध्यावलि4क रालि2नेछ ।
4. सम्पलित्त तथा kरर्जुग्गाको संर&ण सम्बन्धी  प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र भण्डार �ाFाको

हुनेछ ।
5. सम्पलित्त तथा kरर्जुग्गाको संर&ण काय3को अनुगमन सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

१५.६  लिर्जुन्सी सामान तथा सम्पलित्तको संर&ण
1. लिर्जुन्सी सामान तथा सम्पलित्तको संर&ण सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) लि*न्सी सा�ान र सम्पलित्तको आवश्यक सरुक्षा व्यवस्था गरी अनलि4कृत व्यलिक्तगत प्रयोग र 3ानी नोक्सानी 3ुनवाट रोकी
संरक्षर्णको उलिचत व्यवस्था गरिरनेछ  ।

(ख) स्थानीय सरकार सञ्चा�न ऐन ब�ोलि*� साव�*लिनक सम्पलित्तको सरुक्षा तथा संरक्षर्ण गरिरनेछ ।
2. सम्पलित्त तथा kरर्जुग्गाको संर&ण सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) सम्पलित्तको संरक्षर्ण न3ुदँा लि3नालि�ना 3ुनुे । सरकारी  बा3के अन्य का��ा प्रयोग 3ुनुे ।
(ख) 3ानी नोक्सानी भए तापलिन क्षलित रक� अस�ु नगरिरनुे  ।
(ग) साव�*लिनक सम्पलित्तको  सरुक्षा तथा संरक्षर्णको प्रवन्4 नगरिरने ।

3. सम्पलित्त तथा kरर्जुग्गाको संर&ण सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) काया��यको घर*ग्गा, �ेलिर्शन उपकरर्ण, फलिन�चर �गायतका सवै लि*न्सी तथा सम्पलित्तको 3ानी नोक्सानी तथा दरुुपयोग

3ुनवाट रोक्न आवश्यक भौलितक सरुक्षा र संरक्षर्णको ब्यवस्था लि��ाइनेछ । 
(ख) लि*न्सी सा�ान तथा सम्पलित्त सरुलिक्षत रुप�ा राख्न उपयकु्त भण्डारर्णको ब्यवस्था लि��ाइनेछ । 
(ग) आफनो भवन तथा *ग्गाको के्षत्रको साँ4 लिस�ाना अन्य व्यलिक्त र स�3ूवाट अनलि4कृत प्रयोग वा कब्*ा र अलितU�र्ण

3ुनवाट *ोगाउन सी�ा प2ा��, तारवार आलिदको व्यवस्था गरी सी�ाकङ्न गन- र सरुक्षा प्रवन्4 गरिरनेछ ।
(घ) परुाना भत्केका भवन, सी�ा प2ा��, तारवार आलिदको ���त सम्भार गरी उलिचत संरक्षर्णको व्यवस्था गरिरनेछ ।
(ङ) कुनै व्यलिक्त�े स्वीकृलित लिबना सम्पलित्त अनलि4कृत प्रयोग गरे�ा वा कब्*ा वा अलितU�र्ण गरे�ा सा�ान लिफता� लि�न वा

आफ्नो लिनयन्त्रर्ण�ा लि�न आवश्यक कारवा3ी गरिरनेछ ।
(च) लि*न्सी सा�ान वा सम्पलित्तको क्षलित र नोक्सानी 3ुन गए�ा प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� अस�ुीको कारवा3ी गरिरनेछ ।

4. आफ्नो &ेत्रमा रहेको लिनम्न सम्पलित्त रहेको स्थान,  &ेत्रफ�, �ागत,  प्राप्तीको स्रोत,  मम3त सम्भार वा लिर्जुणqद्वार
�गायतका आवश्यक लिवस्तृत लिववरण Fु�ाई अध्यावलिधक अलिभ�ेF रालिFनेछः6-
(क) सरकारी, सा�दुालियक तथा साव�*लिनक सम्पलित्त, 
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(ख) आफ्नो कोषवाट बनेको वा 2रिरद गरेको वा नेपा� सरकार वा प्रदरे्श सरकार वा कुनै संस्था वा व्यलिक्तवाट प्राप्त भएको
सम्पलित्त, 

(ग) ढ�, ना�ा, प�ु पो2री, 4ालि��कस्थ�, पाटी पौवा, 4ारा, इनार, गौचर, सडक, वाटो, *स्ता सम्पलित्त,
(घ) आफ्नो स्वालि�त्व�ा र3केो भवन *ग्गा, पाक� , उद्यान, चौतारो, बगैचा, वसपाक�  *स्ता संरचना,
(ङ) रालि��य लिनकुञ्*, वन्य*न्त,ु आरक्ष, सी�सार के्षत्र, अन्य बन । 
(च) प्राकृलितक सम्पदाुl-

(1) सम्पलित्तको रे2द2े तथा सरुक्षाको प्रवन्4 गरी आवश्यक ���त सम्भार तथा संरक्षर्णको ब्यवस्था गरिरनेछ ।
(2) सम्पलित्तको संरक्षर्ण वा ���त गन� �ालिग प्रत्येक वष� गरेको लिन�ा�र्ण काय� र 2च�को लिववरर्ण अध्यावलि4क रुप�ा

रालि2नेछ ।
(3) आफ्नो नाउँ�ा  र3केो  अच� सम्पलित्त  नेपा�  सरकारको  स्वीकृलित  नलि�ई बेचलिव2न गन�  वा  3स्तान्तरर्ण

गरिरनेछैन ।
5. लिर्जुन्सी सामान तथा सम्पलित्तको संर&णको प्रमुF लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र भण्डार �ाFाको

हुनेछ ।
6. लिर्जुन्सी सामान तथा सम्पलित्तको संर&ण काय3को अनुगमन सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

१६  .    धरौटी कारोवार    तथा कोष संचा�नको लिववरण  
१६.१  धरौटी कारोवार  

1. धरौटी कारोवार  सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) 4रौटीको 2ाता 2ो�ी सञ्चा�न गन- काय� काननू ब�ोलि*� �ात्र गरलिुनेछ ।
(ख) काननू ब�ोलि*� 4रौटीको �े2ा राख्ने तथा �े2ापरीक्षर्ण गराउने लि*म्�ेवारी व3न गरिरनेछ ।
(ग) 4रौटी रक� आम्दानी बाँध्ने तथा �े2ा राख्ने काय� गदा� तोलिकए ब�ोलि*�को काय�लिवलि43रु पा�ना गरिरनेछ ।
(घ) 4रौटी कारोवारको 2च� �ेख्ने काय� तोलिकए ब�ोलि*� गनु� गरिरनेछ ।
(ङ) 4रौटी रक� तोलिकएको अवस्था�ा *फत र रा*स्व�ा दालि2�ा गरिरनेछ ।
(च) 4रौटी लि3साव लिभडान तथा लि��ान लिनयलि�त रुप�ा गरिरनेछ ।

2. धरौटी कारोवार  सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) 4रौटी 2ाता सरकारी कारोवार गन�  तोलिकएको बैक�ा न2ोलि�नुे ।
(ख) 4रौटी 2ाताको सञ्चा�न तोलिकएको ब्यलिक्तवाट नगरिरने ।
(ग) कानुून ब�ोलि*� 4रौटी प्राप्त  नगरिरनुे  ।
(घ) 4रौटीको �े2ा राख्ने तथा �े2ापरीक्षर्ण गराउने लि*म्�ेवारीको पा�ना नगरिरने ।
(ङ) 4रौटी रक� तोलिकए ब�ोलि*� आम्दानी नबाँलि4ने तथा 2ाता�ा नचढाइने ।
(च) 4रौटी रक� काया��य�े अन्य प्रयो*नको लिनलि�त्त 2च� गन- ।
(छ) *फत गनु�पन- 4रौटी रक� *फत नगरिरने ।
(ज) *फत गरिरएको 4रौटी रक� रा*स्व�ा दालि2�ा नगन- ।   
(झ) 4रौटी 2ाताको लि3साव लिभडान नगरिरनुे ।
(ञ) 4रौटीको �ास्केवारी तथा लिवत्तीय लिववरर्ण तयार नगरिरन े  वा स�य�ा तयार नगरिरन े लि3साव लि��ान लिववरर्ण तयार

नगरिरने ।
3. सम्पलित्त तथा kरर्जुग्गाको संर&ण सम्बन्धमा देहायका उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) प्राप्त गरेको नगदी 4रौटी रक� वा *�ानत (बैंक ग्यारेण्टी) रक� *म्�ा गन� को.�े.लिन.का.को स्वीकृलित�ा लि*ल्�ाको
सरकारी कारोबार गन� तोलिकएको बैंक�ा 2–३ स�3ूको 2ाता 2ोलि�नेछ ।

46 | बन्दि��पु �र गा
उँ�पु
लि�का
का( आ�तरिरका लिनाया�त्रण प्रण
�0 लिना�1 न्दि�का
, २०७९



(ख) 4रौटीको बैुंक 2ाता सञ्चा� प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत वा लिन*�े तोकेको अलि4कृत र �े2ाको क��चारीको
संयकु्त दस्त2तबाट गरिरनेछ ।

(ग) प्राप्त गरेको नगद वा3केको अन्य प्रकारको 4रौटी वा *�ानत (बैंक ग्यारेण्टी) को काग*ात वा अन्य वस्त ुसरुलिक्षत
रुप�ा राख्ने व्यवस्था गरिरनेछ ।

4. प्रचलि�त कानून बमोलिर्जुम देहायको धरौटी रकम मात्र प्राप्त गरिरनु पद3छ6-
(क) स्थानीय त3�ाई बझुाउन ुपन- कर, दस्तरु आलिद रक� बझु्न वा रा*स्व  वझुाउन ुपन- रक� लिकटान नभएको अवस्था�ा

अलिग्र� बलुिझलि�ने रक�,
(ख) 2रिरद सम्बन्4ी बो�पत्र वा लि��ा��ा भाग लि�न वा सम्झौता गन� तोलिकएको 4रौटी रक�,
(ग) ठेक्का रक� भकु्तानी गदा� लिनय�ानसुार कट्टी गनु�पन- रक�,
(घ) कुनै का� गन� अलिग्र� 4रौटी रक� राख्नपुन- र्शत� तोलिकए ब�ोलि*�को रक�,
(ङ) 4रौटी  रक� प्राप्त गदा�  4रौटीको प्रयो*न,  प्रकार,  रक� र सेवाग्रा3ी,  लिन�ा�र्ण ब्यवसायी वा  आपलूित�  �गायतको

लिववरर्ण 2�ुाउने व्यवस्था गरिरनेछ ।
(च) प्र�2ु  प्रर्शासकीय अलि4कृत�े 4रौटीको �े2ा राख्ने र �े2ापरीक्षर्ण गराउने उत्तरदालियत्व व3न गन-छ । 
(छ)आलिथ�क प्रर्शासन र्शा2ा प्र�2ु�े 4रौटी �े2ा तोलिकएको ढाँचा�ा राख्ने र राख्न �गाउने लि*म्�ेवारी ब3न गन-छ ।
(ज) 4रौटी कारोवारको आन्तरिरक र अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण अलिनवाय� रुप�ा गराइनेछ ।
(झ) व्यलिक्त वा संस्थाबाट प्राप्त भएको 4रौटी रक�को भौचर र बैंक भौचर तथा स्टेट�ेन्टको आ4ार�ा गोश्वारा भौचर तयार

गरी आम्दानी वाँलि4नेछ । 
(ञ) 4रौटी कारोवारको �े2ा राख्दा प्रचलि�त �े2ा प्रर्णा�ी अनसुार तोलिकएको �.�े.प.फारा� प्रयोग गरी गोश्वारा 4रौटी

2ाता र व्यलिक्तगत 4रौटी 2ाता �गायतका आवश्यक 2ाता3रु रालि2नेछ । 
(ट) 4रौटी 2च�को गोश्वारा  भौचर  बनाइ  4रौटीको वैंक नगदी लिकताव राख्न े । 4रौटी 2ाता लि�*न3ुन े 2ाताको रुप�ा

सञ्चा�न गरिरनेछ ।
(ठ) आलिथ�क वष�को अन्त्य�ा बाँकी र3केो 4रौटी रक� अकK आलिथ�क वष��ा लि*म्�ेवारी सारिरनेछ ।

5. धरौटी रकम Fच3 वा लिफता3 लिददंा लिनम्न काय3लिवलिध अपनाइनेछः6-
(क) सम्बलिन्4त�े बझुाएको 4रौटी रक� (रा*स्व दालि2�ा न3ुने वा *फत वा कट्टा न3ुने भए�ा) काय� सम्पन्न भएपलिछ वा

4रौटी लिफता� पाउने म्याद लिभत्र तोकेको प्रलिUया परु् याई लिफता� लिदइनेछ । 
(ख) सम्वलिन्4त�े कर चकु्ता गरेको प्र�ार्णपत्र बझुाएपलिछ �ात्र 4रौटी लिफता� गरिरनेछ । 
(ग) 4रौटी रक� लिफता�  लिददंा  व्यलिक्तगत 4रौटी 2ाता र 4रौटी बाँकीको लिववरर्णसँग लिफता�  लिदनपुन- रक� लिभडाई लिफता�

लिदइनेछ । 
(घ) 4रौटी रक� लिफता� 2च� �ेख्दा वा सदरस्या3ा गदा� गोश्वारा भौचर तयार गरी चेक *ारी गरिरनेछ ।
(ङ) आलिथ�क कारोवारको U��ा प्राप्त 4रौटी रक� अन्य का�को �ालिग 2च� गन- वा सापटी लिदने काय� गरिरनेछैन ।
(च) कुनै का� गन� वा *�ानत वापत रालि2एको 4रौटी का� परूा नगरेको कारर्ण�े काननू ब�ोलि*� वा करारको र्शत�ना�ा

ब�ोलि*� *फत गनु�पन- अवस्था भए�ा आवश्यक लिनर्ण�य गराई 4रौटी रक� *फत गरी रा*श्व दालि2�ा गरिरनेछ ।
(छ)काया��य�े कुनै रा*श्व वा कर लिन4ा�रर्ण प्रयो*नको �ालिग 4रौटी रक� प्राप्त गरेको भए तोलिकएको का� परूा वा कर

लिन4ा�रर्ण भएपलिछ काननू वा करारको र्शत� ब�ोलि*� रा*स्व दालि2�ा गनु�पन-  रक�को 3क�ा लिनर्ण�य गराई रा*श्व
दालि2�ा गरिरनेछ ।

(ज) 4रौटी लि3सावको �ास्केवारी तयार गनु� अलिघ बैक लि3सावसँग �ालिसक रुप�ा लिभडान गरिरनेछ । 
(झ) फरक परेको रक� पलि3चान र *ाँच गरी आवश्यक लि3साव लि��ान गरिरनेछ । 
(ञ) 4रौटीको लि3साव लिभडानको U��ा कुनै रक� से्रस्ता�ा आम्दानी *लिनएको तर बैङ्क *म्�ा नभएको वा क� भएको

अवस्था�ा आवश्यक *ाँच तथा छानलिवन गरी �स्यौट वा �ापरवा3ीको कारर्ण 3ुन गएको भए सम्बलिन्4त�ाई काननू
ब�ोलि*� कारबा3ी गरिरनेछ।
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(ट) 4रौटी  लि3सावको �ास्केवारी  �लि3ना भकु्तान भएको लि�लित� े सात लिदनलिभत्र र 4रौटीको वालिष�क आलिथ�क लिववरर्ण
आलिथ�क वष� स�ाप्त भएको पैुंतीस लिदनलिभत्र तयार  गरी को.�े.लिन.का. �ा पठाइनेछ  । 

6. धरौटी कारोवार  सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी आलिथ3क प्र�ासन �ाFा प्रमुFको हुनेछ ।
7. धरौटी कारोवार  सम्बन्धी काय3को  अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

१६.२  लिव�ेष कोषहरुको सञ्चा�न
1. लिव�ेष कोषहरुको सञ्चा�न सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) स्थानीय लिवलिव4 कोष, लिवभाज्य कोष, आकलिस्�क कोष र लिवपद ्व्यवस्थापन कोष *स्ता कोषको  सञ्चा�न तत ्तत्
कोष सञ्चा�न लिनद-लिर्शका  ब�ोलि*� गरिरनेछ ।

(ख) स्थानीय लिवलिव4 कोष, लिवभाज्य कोष, आकलिस्�क कोष र लिवपद ्व्यवस्थापन कोष *स्ता कोषको  2ाता सञ्चा�न
तोलिकए ब�ोलि*� गरिरनेछ ।

(ग) कोष3रुवाट 2च� �ेख्ने काय� काननू�ा तोलिकए ब�ोलि*� गरिरनुेछ ।
2. लिव�ेष कोषहरुको सञ्चा�न सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) कोष3रुको  सञ्चा�न गदा� तत ्तत ्लिनद-लिर्शकाका प्राव4ान उल्�ङ्घन 3ुने ।
(ख) कोष3रुको  सञ्चा�न तोलिकए ब�ोलि*� नगरिरने ।
(ग) कोषबाट 2च� �ेख्ने काय� काननू�ा तोलिकए ब�ोलि*� नगरिरने ।
(घ) कोषको उद्दशे्य लिवपरिरत अन्य प्रयो*न�ा 2च� 3ुने ।

3. लिव�ेष कोषहरुको सञ्चा�न सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) आन्तरिरक आय, सङ्घीय तथा प्रदरे्श सरकारवाट प्राप्त 3ुने अनदुान, प्राप्त ऋर्ण रक�, *नस3भालिगता �गायतका रक�

स्थानीय सलिञ्चत कोष�ा *म्�ा गरिरनेछ। 
(ख) आकलिस्�क काय�को �ालिग 2च� *टुाउन आकलिस्�क कोष सञ्चा�न गरिरनेछ ।
(ग) प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� प्रदरे्श सरकारसँग वाँडफाँट 3ुने कर रक� वाँडफाँट गनु�अलिघ लिवभाज्य कोष�ा *म्�ा गरिरनेछ ।
(घ) लिवभाज्य कोष�ा *म्�ा भएको रक��ध्ये काननू ब�ोलि*� स्थानीय त3�े प्राप्त गन- रक�  स्थानीय सलिञ्चत कोष�ा

रा2ी प्रदरे्श सरकार�ाई उप�ब्4 गराउन ुपन- रक� लिनयलि�त रुप�ा प्रदरे्श सलिञ्चत कोष�ा *म्�ा गरिरनेछ ।
(ङ) स्थानीय लिवलिव4 कोष,  लिवभाज्य कोष,  आकलिस्�क कोष र लिवपद ्व्यवस्थापन कोषको �ालिग सरकारी कारोवार गन-

बैंक�ा U�र्शl ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ स�3ूको 2ाता 2ोलि�नेछ ।
(च) कोष3रुको सञ्चा�न सम्बलिन्4त लिनकायको स्वीकृलित�ा �ात्र गन- । कोष3रुको कारोवार बैंक�ाफ� त �ात्र गरिरनेछ ।
(छ)कोष 2ातावाट 2च� �ेख्दा कानुून ब�ोलि*� रीत परु् याई अलिख्तयार प्राप्त अलि4कारीको स्वीकृलित�ा 2च� �ेलि2नेछ ।
(ज) 2च� �ेख्दा लिव� भरपाई सलि3त गोश्वारा भौचर उठाइ स्वीकृत गराउने । कोषको �े2ा तोलिकएको �.�े.प.फा.नं.को

ढाँचा�ा रालि2नेछ ।
(झ) कोष�ा (लि�* 3ुने बा3के) आलिथ�क वष�को अन्त्य�ा बाँकी र3केो रक� अकK आलिथ�क वष��ा लि*म्�ेवारी सारिरनेछ । 
(ञ) कोषको आयब्यय लिववरर्ण तयार गरी �े2ापरीक्षर्ण गराइनेछ ।
(ट) कोषको उद्दशे्य लिवपरिरत 2च� गन-�ाई काननू ब�ोलि*� कारबा3ी गरिरनेछ ।

4. लिव�ेष कोषहरुको सञ्चा�न सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी आलिथ3क प्र�ासन �ाFा प्रमुFको हुनेछ ।
5. लिव�ेष कोषहरुको सञ्चा�न सम्बन्धी काय3को  अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र सु�ासन सलिमलितबाट

हुनेछ ।

१७  .    �ेFाङ्कन तथा �ेFा सफ्टवेयरको सञ्चा�न र लिवत्तीय प्रलितवेदन सम्बन्धी लिनयन्त्रण  
१७.१  लिवलिनयोर्जुन  ,   रार्जुश्व र धरौटी कारोवारको �ेFा  

1. लिवलिनयोर्जुन, रार्जुश्व र धरौटी कारोवारको �ेFा सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) �3ा�े2ा लिनयन्त्रक काया��यबाट स्वीकृत ढाँचा ब�ोलि*� �े2ापा�न गन- गराइनेछ ।
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(ख) नेपा� साव�*लिनक के्षत्र �े2ा�ान�ा उल्�ेलि2त लिववरर्ण3रुको तयारी तथा 2�ुासा गरिरनेछ ।
(ग) �े2ा राख्दा एकीकृत आलिथ�क सङ्केत तथा वगtकरर्ण र ब्याख्याको अनरु्शरर्ण गरिरनेछ ।

2. लिवलिनयोर्जुन, रार्जुश्व र धरौटी कारोवारको �ेFा सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) �े2ापा�न गन- काय��ा  �3ा�े2ा लिनयन्त्रक काया��यबाट स्वीकृत ढाँचा प्रयोग नगरिरने ।
(ख) नेपा� साव�*लिनक के्षत्र �े2ा�ान अनरुुप आवश्यक सचूना तथा लिववरर्ण नरालि2ने ।
(ग) �े2ा राख्दा एकीकृत आलिथ�क सङ्केत तथा वगtकरर्ण र ब्याख्याको अनरु्शरर्ण नगरिरने ।
(घ) �े2ापा�न गन-  लि*म्�ेवारी पदालि4कारीवाट ब3न नगरिरने । 

3. लिवलिनयोर्जुन, रार्जुश्व र धरौटी कारोवारको �ेFा सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) �े2ा राख्दा �3ा�े2ा लिनयन्त्रक काया��यवाट स्वीकृत नेपा� साव�*लिनक के्षत्र �े2ा�ान, प्रचलि�त �े2ा लिनद-लिर्शका

�गायत�ा उल्�ेलि2त �े2ा नीलित, लिसद्धान्त र काय�लिवलि4को पा�ना गरलिुनेछ ।
(ख) �े2ा प्रर्णा�ी�ाई सचूना प्रलिवलि4�ा आ4ारिरत वनाउन नेपा� सरकार�े स्वीकृत गरेको प्रर्णा�ी अव�म्वन गरिरनेछ ।
(ग) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत र लि*म्�ेवार  व्यलिक्त� े प्रचलि�त काननू� े तोके  ब�ोलि*�को रीत  परु् याई  �े2ा  राख्ने

ब्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(घ) आलिथ�क र्शा2ा प्र�2ु�े काया��य वा अन्तग�तका एकाइको �े2ा तोलिकएको ढाँचा�ा रा2ी अद्यावलि4क भए नभएको

स्वय� ्वा अन्य क��चारी �ाफ� त लिनयलि�त रुप�ा *ाँच र लिनरीक्षर्ण गरिरनेछ । 
(ङ) लिनरीक्षर्णको U��ा �े2ापा�न गनु�पन- क��चारी�े �े2ा नरा2ेको कारर्ण 3ानीनोक्सानी भएको दलेि2ए�ा सम्बलिन्4त

नोक्सानी रक� अस�ू गन- व्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(च) आलिथ�क कारोवार गदा� गोश्वारा भौचर,  नगदी रलिसद,  �ाग फारा�,  2रिरद आदरे्श,  भकु्तानीको रलिसद र भरपाई *स्ता

�.�े.प. फारा�3रु प्रयोग�ा ल्याइनेछ ।
(छ) व*ेट 2च� लि3साव राख्ने प्रयो*नको �ालिग ब*ेट 2ाता  (�.�े.प.फा.नं.  २०८),  बैक नगदी लिकताव  (�.�े.प.फा.नं.

२०९), स�3ूगत र व्यलिक्तगत स3ायक 2ाता (�.�े.प.फा.नं. २०८), अलिख्तयारी 2ाता (�.�े.प.फा.नं. ३०२), व*ेट
रोक्का  फुकुवा  2ाता  (�.�े.प.फा.नं. ३०६),  रक�ान्तर स्रोतान्तर  2ाता (�.�े.प.फा.नं. ३०७),  सो4भना�  2ाता
(�.�े.प.फा.नं. ३०८), ठेक्कागत अलिभ�े2 2ाता  (�.�े.प.फा.नं. ५०६), *स्ता आवश्यक सवै 2ाता3रु प्रयोग�ा
ल्याइनेछ । 

(ज) रा*श्व, स्थानीय सलिञ्चत कोष तथा अन्य कोष, अनदुान प्राप्ती, 4रौटी र लि*न्सी तफ� का आवश्यक �े2ा तोलिकएको
�.�े.प. फारा�3रुका ढाँचा�ा रालि2नेछ ।

(झ) प्राप्त ऋर्णको लि3साव तोलिकएको ढाँचा�ा राख्ने ब्यवस्था गरिरनुेछ ।
(ञ) नेपा� सरकारवाट नगद�ा आ4ारिरत नेपा� साव�*लिनक के्षत्र �े2ा�ान अनरुुप आवश्यक लिववरर्ण3रु तयार गरिरनेछ । 
(ट) �े2ा�ान अनरुुप तेश्रो  पक्षवाट  भएको  भकु्तानी,  सम्पलित्त  तथा  दालियत्व,  लि�नलुिदन  ुपन-  लि3साव  आलिद  *स्ता  थप

कारोवारको अलिभ�े2 रालि2नेछ । 
(ठ) लिवलिनयो*न, रा*श्व र 4रौटीको �े2ा राख्दा नेपा� सरकारद्वारा स्वीकृत एकीकृत आलिथ�क सङ्केत तथा वगtकरर्ण र

ब्याख्या अनरुुपको 2ाता सचूी कोड3रुसँग सा�ञ्*यता 3ुने गरी आलिथ�क सङ्केत तथा वगtकरर्ण3रु 2�ुाई �े2ा
राख्ने ब्यवस्था गरिरनेछ ।

4. लिवलिनयोर्जुन,  रार्जुश्व र धरौटी कारोवारको �ेFा लिनयन्त्रण  सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी आलिथ3क प्र�ासन �ाFा
प्रमुFको हुनेछ ।

5. लिवलिनयोर्जुन,  रार्जुश्व र  धरौटी  कारोवारको  �ेFा लिनयन्त्रण  सम्बन्धी  काय3को  अनुगमन  प्रमुF  प्र�ासकीय
अलिधकृत र सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

१७.२ वैदेलि�क सहायतामा सञ्चालि�त आयोर्जुना र काय3Pमको �ेFा
1. वैदेलि�क सहायतामा सञ्चालि�त आयोर्जुना र काय3Pमको �ेFा सम्बन्धमा  देहायको  नीलित  अव�म्वन

गरिरनेछः6-

49 | बन्दि��पु �र गा
उँ�पु
लि�का
का( आ�तरिरका लिनाया�त्रण प्रण
�0 लिना�1 न्दि�का
, २०७९



(क) बैदलेिर्शक स3ायतातफ�  2च�  गरेको रक�को तोलिकएको ढाँचा�ा आयो*ना �े2ा (स3ायक 2ाता3रु)  रालि2नेछ । 
(ख) आयो*ना  र काय�U�3रुको सम्झौताको र्शत� ब�ोलि*� आयो*ना �े2ा तथा प्रलितवेदन  तयार गरिरनेछ ।

2. वैदेलि�क सहायतामा सञ्चालि�त आयोर्जुना र काय3Pमको �ेFा सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने
देलिFन्छः6-
(क) बैदलेिर्शक स3ायताको 2च��ा तोकलिुएका आयो*ना �े2ाका स3ायक 2ाता तथा लिववरर्ण नरालि2नुे ।
(ख) र्शो4भना� 3ुने गरी भएको 2च�को सो4भना� स�य�ा �ाग नगन- ।
(ग) आयो*ना लि3सावको प्रलितवेदन तोलिकएको ढाँचा�ा तयार नगरिरने ।
(घ) प्रलितवेदन3रु स�य�ा तयार नगरिरने ।

3. वैदेलि�क सहायतामा  सञ्चालि�त आयोर्जुना  र  काय3Pमको �ेFा  सम्बन्धमा  देहायको  उपायहरु अव�म्वन
गरिरनेछः6-
(क) वैदलेिर्शक अनदुान र ऋर्ण स3ायता�ा सञ्चालि�त आयो*ना र काय�U�3रुको �े2ा राख्दा आयो*नासँग सम्बलिन्4त

प्र�2ु 2ाता र स3ायक 2ाता3रु रालि2नेछ । 
(ख) सो4भना� लि3साव, वस्तगुत स3ायता, सी4ै भकु्तानी, टन�की, प्रालिवलि4क स3ायताको लि3साब राख्ने र लिववरर्ण पेर्श गन-

कुरा �े2ा लिनद-लिर्शका अनसुार लि��ाइनेछ ।
(ग) र्शो4भना� 3ुनेगरी भएको 2च�को रक� सम्झौता अनसुार  स�य�ा नै र्शो4भना� �ाग गरी सोको �े2ा अध्यावलि4क

गन- ।
(घ) बैदलेिर्शक स3ायता�ा सञ्चालि�त आयो*ना र काय�U�को �ालिग तयार गनु�पन- �े2ा लिववरर्ण3रु तोकेको ढाँचा�ा

तयार गरी पठाइने छ। 
(ङ) आयो*ना लि3साव तयार गदा� �े2ा लिनद-लिर्शका�ा उल्�े2 भएका लिनम्न लि3साव�ध्ये उपयकु्त प्रकारको प्रलितवेदन तयार

गरिरनेछ 
                       क) परू्ण� लिववरर्ण प्रलिUया, 
                       2) 2च�को लिववरर्ण प्रलिUया, 
                       ग) आयो*ना व्यवस्थापन प्रलितवेदन, लिवत्तीय व्यवस्थापन प्रलिUया, 

                          घ) काय�सम्पादन�ा आ4ारिरत सो4भना� प्रलिUया ।

४.  वैदेलि�क सहायतामा  सञ्चालि�त आयोर्जुना र  काय3Pमको �ेFा लिनयन्त्रण  सम्बन्धी  प्रमुF लिर्जुम्मेवारी  आलिथ3क
प्र�ासन �ाFा प्रमुFको हःुनेछ ।

५.  वैदेलि�क सहायतामा सञ्चालि�त आयोर्जुना र काय3Pमको �ेFा सम्बन्धी  काय3को  अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय
अलिधकृत र सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

१७.३  लिवत्तीय प्रलितवेदन पे� गन�
1. लिवत्तीय प्रलितवेदन पे� गन� सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) �ालिसक लिवत्तीय लिववरर्ण तोकेको स�यलिभत्र को.�े.लिन.का. स�क्ष पेर्श गरिरनुेछ ।
(ख) आयव्यय लिववरर्ण, ब*ेट 2च�को तै्र�ालिसक प्रगलित लिववरर्ण र सलिञ्चत कोषको लिववरर्ण तोलिकएको अवलि4 लिभत्र तयार गरी

पेर्श गरिरनेछ ।
(ग) आलिथ�क वष� स�ाप्त भएपलिछ तोलिकएको वालिष�क लिवत्तीय लिववरर्ण3रु तयार गरी सम्बलिन्4त लिनकाय�ा पेर्श गनु� पन- ।

2. लिवत्तीय प्रलितवेदन पे� गन� सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) �ालिसक रुप�ा लिवत्तीय लिववरर्ण3रु तयार नगरिरनुे ।
(ख) �ालिसक लिवत्तीय लिववरर्ण3रु स�य�ा सम्बलिन्4त स�क्ष पेर्श नगरिरने ।
(ग) वालिष�क रुप�ा पेर्श गनु�पन- लिवत्तीय लिववरर्ण3रु तयार गरी सम्बलिन्4त लिनकाय�ा पेर्श नगरिरने ।
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3. लिवत्तीय प्रलितवेदन पे� गन� सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछ । लिनम्न लिवत्तीय लिववरणहरु मालिसक
रुपमा तयार गरी तोलिकएको समयलिभत्र को.�े.लिन.का.मा पठाइनेछ6- 
(क) 2च�को फाँटवारी (�.�े.प.फा.नं.२१०), फछ्र्यौट गन� बाँकी पेश्कीको �ास्केवारी (�.�े.प.फा.नं.२११) र बैङ्क लि3साव

लि��ान लिववरर्ण (�.�े.प. फा.नं.२१२)
(ख) रा*स्व आम्दानीको �ालिसक फाँटवारी (�.�े.प.फा.नं. ११०) 
(ग) रा*स्वको बैङ्क लि3साब लि��ान लिववरर्ण (�.�े.प.फा.नं. १०९)
(घ) 4रौटीको लिवत्तीय लिववरर्ण (�.�े.प.फा.नं. ६०७) 
(ङ) कोष अवस्थाको �ालिसक लिववरर्ण (�.�े.प. फा.नं. ११५)
(च) प्राप्त रक�को �ास्केवारी (�.�े.प.फा.नं. २२२)

4. आयव्ययको लिववरर्ण प्रत्येक �लि3नाको ७  गतेलिभत्र साव�*लिनक गरिरनुेछ ।
5. व*ेट 2च�को तै्र�ालिसक लिववरर्ण तयार गन- र प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत� े तै्र�ालिसक अवलि4 स�ाप्त भएको १५ लिदनलिभत्र

गाउँ/नगरपालि�काको वैठक�ा पेर्श गरिरनेछ ।
6. स्थानीय  सलिञ्चत कोषको  आयव्ययको  तै्र�ालिसक र्शीष�कगत लिववरर्ण तयार  गरी  सङ्घीय  अथ�  �न्त्रा�य,  प्रदरे्श  अथ�

�न्त्रा�य तथा रालि��य प्राकृलितक स्रोत तथा लिवत्त आयोग�ा पठाइनेछ ।
7. प्रत्येक आलिथ�क वष�  स�ाप्त भएपलिछ प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� द3ेायका वालिष�क लिवत्तीय लिववरर्ण तयार  गरी सम्बलिन्4त

को.�े.लिन.का. र �.�े.प. काया��य �गायतका सवै सम्बलिन्4त लिनकाय�ा पेर्श गरिरनेछ–
(क)  लिवलिनयो*न 2च�को लिवत्तीय लिववरर्ण
(ख) रा*स्व आम्दानीको आलिथ�क लिववरर्ण
(ग) 4रौटीको वालिष�क आलिथ�क लिववरर्ण 
(घ) सलिञ्चत कोष तथा लिवलिभन्न स्थानीय कोष3रुको आलिथ�क लिववरर्ण
(ङ) लि*न्सी �ौज्दातको वालिष�क लिववरर्ण 
(च) प्रलितवद्धताको वालिष�क लिववरर्ण
(छ) भकु्तानी लिदन बाँकीको कच्चावारी

8. लिवत्तीय प्रलितवेदन तयार गन� तोलिकएको सफ्टवेयर प्रयोग गरिरनेछ ।
9.  लिवत्तीय प्रलितवेदन पे� गन� सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी आलिथ3क प्र�ासन �ाFा प्रमुFको हुनेछ ।
10. लिवत्तीय प्रलितवेदन पे� गन� सम्बन्धी काय3को  अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ

।
१७.४  �ेFा एकीकरण

1. �ेFा एकीकरण सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) एकीकृत लिवत्तीय लिववरर्ण तयार गरी पेर्श गरिरनुेछ ।

2. �ेFा एकीकरण  सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-
(क) एकीकृत लिवत्तीय लिववरर्ण तोकेको ढाँचा र स�य�ा तयार नगरलिुने ।
(ख) एकीकृत लिवत्तीय लिववरर्ण�ा सवै कारोवार स�ावेर्श नगरिरने ।

3. �ेFा एकीकरण सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) लिवलिनयो*न, रा*स्व, 4रौटी �गायत सबै कारोवारको प्रलितवेदन स�य�ा प्राप्त गन- व्यवस्था लि��ाइनेछ । 
(ख) काया��य र  �ात3तका लिनकायको  सब ै कारोवार स�ावेर्श गरी लिवलिनयो*न,  रा*स्व,  4रौटी �गायतको एकीकृत

लिवत्तीय लिववरर्ण तयार गरिरनेछ । 
(ग) लिवलिनयो*न,  रा*स्व,  4रौटी �गायतको लिवत्तीय लिववरर्ण �3ा�े2ा लिनयन्त्रक काया��य तथा गाउँ/नगर सभा�ा पेर्श

गरिरनेछ ।
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(घ) लिवलिनयो*न,  रा*स्व,  4रौटी  �गायत सब ै कारोवारको �े2ा एकीकरर्ण गन�  स्थानीय सलिञ्चत कोष व्यवस्थापन
प्रर्णा�ी (सतु्र) प्रयोग�ा ल्याइनेछ ।

4. �ेFा एकीकरण सम्बन्धी प्रमुF लिर्जुम्मेवारी आलिथ3क प्र�ासन �ाFा प्रमुFको हुनेछ ।
5. �ेFा एकीकरण सम्बन्धमा काय3को  अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

१७.५ �ेFा सफ्टवेयर प्रणा�ीको सञ्चा�न तथा सुर&ा
1. �ेFा सफ्टवेयर प्रणा�ीको सञ्चा�न तथा सुर&ा सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) �े2ा सफ्टवेयर प्रर्णा�ी सञ्चा�न तथा सरुक्षाको �ालिग उलिचत सरुक्षा प्रवन्4 गरिरनेछ ।
2. �ेFा सफ्टवेयर प्रणा�ीको सञ्चा�न तथा सुर&ा सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) सफ्टवेयरको डाटा तथा सचूना सरुक्षा प्रवन्4 नलि��ाइने ।
3. �ेFा सफ्टवेयर प्रणा�ीको सञ्चा�न तथा सुर&ा सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछ ।�ेFा

सफ्टवेयर प्रणा�ी सञ्चा�न र सुर&ाको �ालिग लिनम्न ब्यवस्था गन�6-
(क) सफ्टवेयर सञ्चा�न, लिनय�न, स�स्या स�ा4ान र सरुक्षाको �ालिग आवश्यक कोठा र सरुक्षाको व्यवस्था गरिरनेछ ।  
(ख) सफ्टवेयर सञ्चा�नको �ालिग आवश्यक लिवज्ञ तथा *नर्शलिक्त र तालि��को व्यवस्था गरिरनेछ । 
(ग) काया��य र अन्तग�तका लिनकाय�ा सफ्टवेयर प्रर्णा�ी सञ्चा�न गन-  लि*म्�ेवार व्यलिक्त तोक्न े र  यस्तो व्यलिक्त�ाई

प्रर्णा�ी�ा दता� 3ुने व्यवस्था गरिरनेछ ।
(घ) प्रयोगकता� कोड लि�ने र प्रयोगको �ग राख्ने व्यवस्था गरिरनेछ ।  
(ङ) प्रत्येक व्यलिक्तको �ालिग फरक फरक पासवड� प्रदान गरिरनेछ । 
(च) सम्बलिन्4त व्यलिक्त सरुवा भई वा लिवर्शेष कारर्ण परी प्रर्णा�ीको सञ्चा�न लि*म्�ेवार व्यलिक्त बा3के अन्यवाट गनु�पन-

भए�ा स्वीकृलित लि�ने लिदने व्यवस्था गरिरनेछ ।
4. �ेFा  सफ्टवेयर  प्रणा�ीको  सञ्चा�न तथा  सुर&ा सम्बन्धी  प्रमुF लिर्जुम्मेवारी  सूचना  प्रलिवलिध  अलिधकृत र

आलिथ3क प्र�ासन �ाFा प्रमुFको हुनेछ ।
5. �ेFा सफ्टवेयर प्रणा�ीको सञ्चा�न तथा सुर&ा सम्बन्धी काय3को  अनुगमन प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत र

सु�ासन सलिमलितबाट हुनेछ ।

१८  .     र्जुनसहभालिगता र साव3र्जुलिनक र्जुवाफदेलिहता  
१८.१  र्जुनसहभालिगता

1. गाउँपालि�काको काय3मा र्जुनसहभालिगता सुलिनgत गन3 देहायका नीलित अव�म्बन गरिरनेछ6-
(क) नेपा�को संलिव4ान�े स�ानपुालितक स�ावेलिर्शता र स3भालिगता��ूक लिसद्धान्तको स्पa ब्यवस्था गरेको�े पालि�का�े

सो3ी ब�ोलि*� प्रलितलिनलि4त्वको  सलुिनलि`त गन-छ । 
(ख) यो*ना�ा  *नताको  प्रत्यक्ष  स3भालिगता  र  स्वालि�त्व  सम्बन्4ी  व्यवस्था  काय�  गन�  यो*नाको  छनौट काय��ा

*नस3भालिगता  3ुने व्यवस्था लि��ाइनेछ ।   
(ग) स्थानीय  त3� े यो*ना  त*ु��ा  तथा  काया�न्वयन  गदा�  स्थानीय  *नता,  बलुिद्ध*ीवी,  लिवषय  लिवज्ञ  �गायतका

सरोकारवा�ा3रुको स3भालिगता�ा गराइनेछ ।
2. गाउँपालि�काको काय3मा र्जुनसहभालिगता सुलिनgत गन� सम्बन्धमा देहायका र्जुोलिFम रहन सक्नेछन-्

(क) स�ानपुालितक स�ावेलिर्शता र स3भालिगता��ूक लिसद्धान्तका आ4ार�ा स3भालिगता नगराईने  ।
(ख) काननू�े व्यवस्था गरे अनसुार सरोकारवा�ा3रुको स3भालिगता नगराईने ।
(ग) यो*ना र काय�U�  काया�न्वयन�ा गदा� ऐन�े लिनद-र्श गरे ब�ोलि*� सरोकारवा�ा3रुको स3भालिगता नगरिरने । 
(घ) स3भालिगता  औपचारिरकता�ा �ात्र सीलि�त गरिरने ।
(ङ) यो*नाको छनौट गदा� *नताको �ाग र आवश्यकता तथा *नस3भालिगताको आ4ार�ा नगरिरने । 
(च) यो*नाको काया�न्वयन�ा सरोकारवा�ा3रुको स3भालिगता नगराईने । 
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(छ)आयो*नाको सञ्चा�न, अनगु�न �लू्याड्ढन�ा सरोकारवा�ा3रु�ाई स3भालिगता नगराउने । 
3. गाउँपालि�काको काय3मा र्जुनसहभालिगता सुलिनgत गन� सम्बन्धमा देहायका प्रकृया अपनाइनेछ ।

(क) नेपा�को संलिव4ान�े स�ानपुालितक स�ावेलिर्श र स3भालिगता��ूक लिसद्धान्तको स्पa ब्यवस्था गरेको�े स्थानीय त3�े
�लि3�ा, दलि�त र अल्पसंख्यक स�दुायवाट स�ेत प्रलितलिनलि4त्वको  सलुिनलि`त गरलिुनेछ ।  

(ख) गाउँपालि�का�े सरोकारवा�ा3रुको अलि4कत� स3भालिगता गराउने नीलित र पद्धलित अपनाइनेछ ।
(ग) आयो*ना�ा *नताको प्रत्यक्ष स3भालिगता र स्वालि�त्व सम्बन्4ी व्यवस्था काय� गन�को �ालिग आयो*नाको छनौट

गदा�  *नताको  �ाग  र  आवश्यकताको  आ4ार�ा  गरिरने,  आयो*नाको  सञ्चा�न  उपभोक्ता  सलि�लित  �ाफ� त  गन-
व्यवस्था लि��ाइन े र आयो*नाको काया�न्वयन, अनगु�न तथा �लू्याड्ढन�ा *नस3भालिगता सलुिनलि`त 3ुने व्यवस्था
लि��ाइनेछ । 

(घ) सरोकारवा�ा3रुको स3भालिगताको सलुिनलि`त गन�को �ालिग अलिभ�लुि2करर्ण गोष्ठी आलिद काय�U� संचा�न गरिरनेछ ।
(ङ) स3भालिगता�ाई ब्यव3ार�ा ब्यापक रुप�ा �ाग ूगरी अथ�परू्ण� बनाइनेछ ।
(च) आयो*ना�ा *नताको प्रत्यक्ष स3भालिगता र स्वालि�त्व काय� गन�को �ालिग आयो*नाको छनौट गदा� *नताको �ाग र

आवश्यकताको आ4ार�ा गरिरनेछ ।
(छ)आयो*नाको  छनौट  गदा�  स्थानीय  *नतासंग  �ाग  र  आवश्यकतावार े छ�फ�  गरी  �ाग  संक�न  गरिरनेछ ।

वडा3रु�ाई �ाग संक�न�ा सलिUय बनाइनेछ ।
(ज) यो*ना त*ु��ा र काया�न्वयन गदा� स्थानीय बलुिद्धलि*वी, लिवषय लिवज्ञ, अनभुवी, पेर्शालिवद,् सी�ान्तकृत तथा �ोपोन्�2ु

स�दुाय,  �लि3�ा,  बा�बालि�का,  दलि�त,  यवुा,  अल्पसंख्यक,  अपाङ्गता भएका व्यलिक्त,  *ेष्ठ नागरिरक �गायतका
सरोकारवा�3रुको अलि4कत� स3भालिगता गराइनेछ ।

(झ) *नताको  आवश्यकता,  *नस3भालिगता,  �ागत,  प्रलितफ�  आलिद  पक्षको  लिवचार  गरी  यो*ना3रुको  प्राथलि�कता
लिन4ा�रर्ण गरी काया�न्वयन योग्य उपयकु्त यो*ना छनौट गरिरनेछ ।

(ञ) छनोट गरिरने यो*ना�ा *नस3भालिगता 3ुने कुरा सलुिनलि`त गरिरनेछ । 
4. र्जुनसहभालिगता प्रवद्ध3न मुख्य लिर्जुम्मेवारी लिनवा3लिचत पदालिधकारी र प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतकःो हुनेछ ।
5. र्जुनसहभालिगता प्रवद्ध3न गन� काय3को अनुगमन लिर्जुल्�ा समन्वय सलिमलित र सभा�े गन�छ ।

१८.२  साव3र्जुलिनक र्जुवाफदेलिहता
1. साव3र्जुलिनक र्जुवाफदेलिहता प्रवद्ध3न गन3 देहायका नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) साव�*लिनक तथा सरोकारवा�ाको सरोकार सम्बो4न गन� साव�*लिनक सनुवुाई तथा गनुासो व्यवस्थापन गरिरनेछ ।
(ख) साव�*लिनक सेवा प्रवा3�ाई पारदर्शt, उत्तरदायी र *बाफद3ेी बनाउन सा�ालि*क परीक्षर्ण र साव�*लिनक परीक्षर्ण 

संचा�न गरिरनेछ ।
2. साव3र्जुलिनक र्जुवाफदेलिहता प्रवद्ध3न गन� सम्बन्धमा देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्न्छन-्

(क) प्रदान गरेको सेवा सम्वन्4�ा काननु�े  तोकेब�ोलि*� साव�*लिनक सनुवुाई नगरिरने ।
(ख) सेवाग्रा3ीको  गनुासाको उलिचत व्यवस्थापन र सम्वो4न नगरिरने ।
(ग) काननू ब�ोलि*� सा�ालि*क परीक्षर्ण र साव�*लिनक परीक्षर्ण काय�U� संचा�न नगरिरने ।
(घ) काय�U� गरे पलिन औपचारिरकता�ा सीलि�त र3न सक्ने ।

3. साव3र्जुलिनक र्जुवाफदेलिहता प्रवद्ध3न गन3  देहायका प्रकृयाहरु अव�म्बन गरिरनेछः6-
(क) सा�ालि*क परीक्षर्ण, साव�*लिनक परीक्षर्ण*स्ता काय�U� अलिनवाय� रुप�ा गन- गराउने काननू व्यवस्था गरिरनेछ ।
(ख) काननू ब�ोलि*� सो सम्बन्4ी लिनदलेिर्श�का त*ु��ा गन- र प्रयोग�ा ल्याई काय�U� संचा�न गन- ब्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(ग) यस्ता काय�U�3रु सञ्चा�न गरे पलिछ सो सम्वन्4ी अलिभ�े2 राख्ने र प्रलितवेदन तयार गन- व्यवस्था लि��ाइनेछ । 
(घ) सा�ालि*क परीक्षर्ण तथा साव�*लिनक परीक्षर्णको आवलि4क रुप�ा अनगु�न गन- व्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(ङ) पालि�का�े सेवाग्रा3ी तथा सरोकारवा�ाको सरोकार सम्वो4न गन� काननु�ा तोलिकए ब�ोलि*� साव�*लिनक सनुवुाईको 

ब्यवस्था गरिरनेछ ।
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(च) काया��यको सेवाको गरु्णस्तर, प्रभावकारीता र क��चारीको का� कारवा3ी सम्वन्4�ा सेवाग्रा3ीको गनुासो सनु्न उ*रुी
पेलिटकार वेभसाइटर टेलि�फोन �ध्ये कुनै पलिन �ाध्य�वाट गन� सक्ने ब्यवस्था  गरिरनेछ । 

(छ) गनुासो सनु्ने लि*म्�ेवार अलि4कारी तोकी गनुासो प्राप्त भएको लि�लित�े चौबीस घन्टालिभत्र गनुासो व्यवस्थापनका �ालिग 
सझुाव सलि3त प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत स�क्ष पेर्श गन- ब्यवस्था गरिरनेछ ।

(ज) प्राप्त गनुासा3रुको अलिभ�े2ाकंन गन- ब्यवस्था लि��ाई लिनलि`त स�यलिभत्र काय� टुग्यांउने वा कारवा3ी गन- ब्यवस्था 
गरिरनेछ ।

(झ) गनुासा व्यवस्थापनबारे अनगु�न गन- ब्यवस्था स�ेत लि��ाइनेछ ।
4. साव3र्जुलिनक र्जुवाफदेलिहता प्रवद्ध3न मुख्य लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतको हुनेछ ।
5. साव3र्जुलिनक र्जुवाफदेलिहता प्रवद्ध3न गन� काय3को अनुगमन लिर्जुल्�ा समन्वय सलिमलित र सभा�े गन�छ ।

१९  .   �ेFापरी&ण तथा बेरुरू्जु फछ्यeट सम्बन्धी लिनयन्त्रण  
१९.१ आन्तरिरक �ेFापरी&ण

1. आन्तरिरक �ेFापरी&ण सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) आलिथ�क कारोवारको आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्ण गराइनेछ ।
(ख) काया��यबाट अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण 3ुन ुअगावै आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्णबाट लिनस्केका बेरु* ुसम्बन्4�ा आवश्यक

कारवा3ी गरी बेरु* ुफर्छ्यौय\ट गरलिुनेछ ।
2. आन्तरिरक �ेFापरी&ण सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्णको �ालिग आवश्यक संरचना र *नर्शलिक्तको ब्यवस्था नगरिरने ।
(ख) सबै लिनकाय र कारोवारको आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्ण नगराउने  ।
(ग) आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्णबाट लिनस्केका बेरु* ु अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण अलिघ फर्छ्यौय\ट नगरिरने ।

3. आन्तरिरक �ेFापरी&ण सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्णको �ालिग आवश्यक संरचना र *नर्शलिक्तको व्यवस्था गरिरनेछ । 
(ख) आन्तरिरक �े2ापरीक्षकको व्यवस्था न3ुदँासम्� को.�े.लिन.का.�ाई अनरुो4 गरी आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्ण गन- व्यवस्था

लि��ाइनेछ ।
(ग) सव ै लिनकायको लिवलिनयो*न,  रा*स्व,  4रौटी  र सञ्चा�न�ा  र3केा सवै कोष3रुको  आयव्ययको  आन्तरिरक

�े2ापरीक्षर्ण लिनयलि�त रुप�ा गराइनेछ । 
(घ) आन्तरिरक �े2ापरीक्षकवाट  सम्बलिन्4त  काननू  वा  लिनद-लिर्शका�ा  तोलिकएको लिवलि4  ब�ोलि*�  आलिथ�क  कारोवारको

आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्ण गन- गराइनेछ । 
(ङ) आन्तरिरक �े2ापरीक्षक�ाई �े2ापरीक्षर्णको सव��ान्य  लिसद्धान्त अनसुार स्वतन्त्र रुप�ा �े2ापरीक्षर्ण गरी प्रलितवेदन

लिदन सक्ने वातावरर्ण लि��ाइनेछ ।
(च) आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्ण प्रलितवेदन�ा स�ावेर्श भएका वेरु*कुो �गत राख्ने ब्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(छ)आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्ण प्रलितवेदन अलिन्त� �े2ापरीक्षक�ाई उप�ब्4 गराइनेछ । 
(ज) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े आफू �ात3त लिनकायको आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्ण स�य�ै भए वा नभएको *ाँच गरी

आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्ण नगराउने उपर काननू ब�ोलि*� कारवा3ीको �ालिग पेर्श गरिरनेछ ।
(झ) आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्णबाट लिनस्केका बेरु*  ुसम्वन्4�ा  आवश्यक कारवा3ी  गरी  अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण 3ुनभुन्दा

अगावै फर्छ्यौय\ट गन- गराइनेछ । 
(ञ) लिवरे्शष कारर्ण परी अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण 3ुनअुलिघ बेरु* ुफर्छ्यौय\ट गन� नसलिकने अवस्था परे�ा  फर्छ्यौय\ट 3ुन नसकेको

स्पa कारर्ण 2�ुाई अलिन्त� �े2ापरीक्षक स�क्ष *ानकारी गराइनेछ ।
(ट) आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्णबाट औलं्याईएका बेरु*कुो सम्बन्4�ा काननू ब�ोलि*�को म्यादलिभत्र लिनयलि�त वा अस�ू उपर

सम्वन्4ी कारवा3ी गरी बेरु* ुफर्छ्यौय\टको �ालिग *वाफ तथा प्र�ार्ण पेर्श गरिरनेछ । 
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(ठ) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े �ात3त लिनकायको आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्णवाट काय� भएको बेरु* ूस�य�ै फछय\ट
नगन- लि*म्�ेवार अलि4कारी�ाई प्रचलि�त ऐन लिनय� ब�ोलि*� कारबा3ी गन� लिसफारिरस गरिरनेछ ।

4. आन्तरिरक �ेFापरी&ण गराउने मुख्य लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतकःो हुनेछ ।
5.  गाउँपालि�का अध्य&�े गराउने आन्तरिरक �ेFापरी&ण काय3को अनुगमन गन�छ ।

१९.२  अलिन्तम �ेFापरी&ण
1. अलिन्तम �ेFापरी&ण सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) �े2ापरीक्षर्णको�ालिग �े2ापरीक्षकबाट �ाग भएको आवश्यक लिवत्तीय लिववरर्ण,  काग*ात र प्रलितवेदन3रु  उप�ब्4
गराइनेछ ।

(ख) �े2ापरीक्षर्ण सम्पन्न गराउन आवश्यक स3योग गरिरनेछ ।
2. अलिन्तम �ेFापरी&ण सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) सवै आलिथ�क कारोवारको अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण नगराउने ।
(ख) �े2ापरीक्षक स�क्ष आवश्यक लिवत्तीय लिववरर्ण, काग*ात एव� ्प्रलितवेदन3रु  उप�ब्4 नगराइने ।
(ग) �े2ापरीक्षर्ण सम्पन्न गराउन प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृतबाट आवश्यक स3योग न3ुने ।
(घ) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत �े2ापरीक्षर्ण स�य र �े2ापरीक्षर्ण बैठक�ा अनपुलिस्थत र3नुे  ।

3. अलिन्तम �ेFापरी&ण सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) प्रत्येक  आलिथ�क  वष�  स�ाप्त  भए  प`ात लिवलिनयो*न, रा*स्व,  4रौटी  तथा  अन्य  कोषको काननू  ब�ोलि*�

�3ा�े2ापरीक्षकको काया��यवाट 2लिटएका �े2ापरीक्षकबाट अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण गराइनेछ । 
(ख) ब*ेट�ा स�ावेर्श भएका वैदलेिर्शक स3ायता अन्तग�त प्राप्त भएको सवै प्रकारको नगदी स3ायता रक� लिवत्तीय लिववरर्ण�ा

स�ावेर्श गरी �3ा�े2ापरीक्षकको काया��यवाट �े2ापरीक्षर्ण गराइनेछ । 
(ग) वस्तगुत  स3ायता  प्राप्त  भएको�ा  �ा�सा�ानको  �लू्य  2�ुाई  आलिथ�क  लिववरर्ण�ा सम्बलिन्4त काग*ात  पेर्श  गरी

�े2ापरीक्षर्ण गराइनेछ ।
(घ) आलिथ�क  कारोवारसँग सम्बलिन्4त  �े2ा,  लिवत्तीय  लिववरर्ण  र  काग*ात  एव� ् प्रलितवेदन3रु  तयार  गरी  अलिन्त�

�े2ापरीक्षर्णको �ालिग पेर्श गरिरनेछ । 
(ङ) अलिन्त� �े2ापरीक्षर्णको U��ा उप�ब्4 गराउन ुपन- लिवत्तीय लिववरर्ण र प्रलितवेदन3रु सा�ान्यतया द3ेाय ब�ोलि*� र3केा

छनl्
(1) लिवलिनयो*न, रा*श्व, 4रौटी, अन्य कोष कारोवारको लिवत्तीय लिववरर्ण3रु,
(2) आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्ण प्रलितवेदन,
(3) 2च�को फाँटवारी (�.�े.प.फा.नं.२१०),
(4) वैंक नगदी लिकताव र वैंक स्टेट�ेण्ट3रु,
(5) पेश्कीको �ास्केवारी (�.�े.प.फा.नं.२११), 
(6) बैक लि3साव लि��ान लिववरर्ण (�.�े.प.फा.नं. २१२),
(7) भकु्तानी लिदन बाँकीको कच्चावारी (�.�े.प. फा.नं.२२१),
(8) फर्छ्यौय\ट 3ुन बाँकी बेरु*कुो लिववरर्ण,

(च) लि*न्सी लिनरीक्षर्ण प्रलितवेदन,
(छ)�े2ापरीक्षर्णको लिस�लिस�ा�ा �ाग भएको *नुसकैु प्रश्नको *वाफ एव� ्�े2ा, लिववरर्ण, काग*ात, *ानकारी उप�ब्4

गराउने लि*म्�ेवारी ब3न गरिरनेछ । 
(ज) तोलिकएको म्यादलिभत्र  �े2ापरीक्षर्णको प्रश्नको *वाफ वा �ाग भएको लिववरर्ण वा काग*ात पेर्श गन� नसलिकने भए�ा

कारर्ण सलि3त म्याद थपको �ालिग अनरुो4 गरी �े2ापरीक्षकद्वारा लिदइएको थप स�यलिभत्र पेर्श गरिरनेछ । 
(झ) �े2ापरीक्षर्णवाट �ाग भएको �े2ा,  काग*ात वा *ानकारी पेर्श गन�  नसकेको कारर्णवाट काय� भएको बेरु* ुवा

कैलिफयत वा *रिरवाना प्रलित सम्बलिन्4त अलि4कृत वा क��चारी नै लि*म्�ेवार 3ुनेछ ।
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(ञ) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत,  आलिथ�क र्शा2ा प्र�2ु तथा क��चारी �े2ापरीक्षर्णको अवलि4�ा आफ्नो काय�स्थ��ा
उपलिस्थलित भई �े2ापरीक्षर्ण सम्पन्न गन� गराउन आवश्यक स3योग गरिरनेछ । 

(ट) �े2ापरीक्षर्णको लिस�लिस�ा�ा �े2ापरीक्षकद्वारा आयो*ना 3ुने आरम्भ बैठक तथा बलि3ग��न बैठक�ा अलिनवाय� रुप�ा
उपलिस्थत भई *ानकारी लिदने र लिवषय स्पa पारिरनेछ । 

(ठ) �े2ापरीक्षर्णको लिस�लिस�ा�ा �े2ापरीक्षर्ण टो�ी�े कुन ै काय�को स्थ�गत अव�ोकनको �ालिग अनरुो4 गरे�ा सो
स�ेतको प्रवन्4 गरिरनेछ ।

4. अलिन्तम �ेFापरी&ण गराउने मुख्य लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतको हुनेछ ।
5. गाउँपालि�का अध्य&�े गराउने अलिन्तम �ेFापरी&ण काय3को अनुगमन गन�छ ।

१९.३  सम्परी&ण तथा बेरुरु्जु फछ्यeट
1. सम्परी&ण तथा बेरुरु्जु फछ्यeट सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) �े2ापरीक्षर्ण 3ुदँा औलं्याइएको बेरु* ुछ�फ� एव� ्फर्छ्यौय\टको  �ालिग सभा�ा पेर्श गरिरनेछ ।
2. सम्परी&ण तथा बेरुरु्जु फछ्यeट सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) प्रया�प्त प्र�ार्णलिवना सभाबाट बेरु* ुफर्छ्यौय\ट 3ुनुे ।
(ख) �.�े.प. बाट बेरु* ुफर्छ्यौय\टको �गत कट्टा न3ुनुे ।
(ग) सम्बलिन्4त क��चारी�े बेरु*ुु फर्छ्यौय\टको काय� नगन�ुे ।
(घ) आलिथ�क कारोवार�ा सं�ग्न  अलि4कारीबाट कानुून ब�ोलि*�  बेरु* ुफर्छ्यौय\टको  लि*म्�ेवारी लिनवा�3 न3ुनुे ।

3. सम्परी&ण तथा बेरुरु्जु फछ्यeट सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े �े2ापरीक्षर्ण 3ुदँा औलं्याइएको बेरु* ुफर्छ्यौय\टको लि*म्�ेवारी ब3न गनु� पन-छ ।
(ख) बेरु*ुु फर्छ्यौय\टको �ालिग काय� यो*ना वनाई काय� गरिरनेछ । 
(ग) �े2ा उत्तरदायी अलि4कृत� े �3ा�े2ापरीक्षकको काया��यबाट �े2ापरीक्षर्ण 3ुदँा  औलं्याइएको बेरु* ुसम्बन्4�ा

तोकेको म्यादलिभत्र बेरु* ु*वाफ वा फर्छ्यौय\ट वा सम्परीक्षर्ण गराउने ब्यवस्था लि��ाइनेछ ।
4. प्रचलि�त  कानून  अनुसार  प्रमुF  प्र�ासकीय  अलिधकृत� े �ेFापरी&ण  प्रलितवेदनमा  औलं्याएको  बेरुरु्जु

फछ्यeटको लिनम्न उत्तरदालियत्व बहन गन�छ6-
(क) बेरु* ुअस�ु फर्छ्यौय\ट तथा लिनयलि�त गरिरनेछ । 
(ख) अस�ू गनु�पन-  तथा लितनु�  बझुाउन  ुपन-  बेरु*कुो  3क�ा कारोवार�ा  सं�ग्न पदालि4कारीसँग आवश्यक लिववरर्ण वा

स्पaीकरर्ण लि�ई फर्छ्यौय\ट गरिरनेछ ।
(ग) *ान*ान वा �ापरवा3ीसाथ कारोवार गरी 3ानी नोक्सानी भएको दलेि2ए�ा त्यस्तो रक� लि*म्�ेवार ब्यलिक्तवाट अस�ु

गरिरनेछ ।
(घ) �े2ापरीक्षर्ण 3ुदँा सरकारी नगदी वा लि*न्सी �ा�सा�ानको �गत राख्न छुट भएको वा सरकारी 3ानी नोक्सानी भएको

भन्ने सचूना प्राप्त भए�ा त्यस्तो 3ानी नोक्सानी भएको रक� अस�ू गरी कसरूको �ात्रा अनसुार कानुून ब�ोलि*�
कारबा3ी गन- वा कारवा3ीको लिसफारिरस गरिरनेछ ।

(ङ) अस�ू उपर गनु�पन- र लितनु� बझुाउन ुपन- भनी औलं्याइएका बेरु* ुबा3के प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� रीतसम्� नपगेुको तर
सरकारी नगदी लि*न्सीको 3ानी नोक्सानी नभएको बेरु*कुो 3क�ा 2च� लिनयलि�त गराउन अलि4कार प्राप्त अलि4कारी
स�क्ष पेर्श गरिरनेछ ।

(च) काननूको रीत नपगुी अलिनयलि�त भएको तर *ाँचवझु गदा� सरकारी 3ानी नोक्सानी नभएको भनी ठ3र भएको बेरु*ु
सम्वन्4�ा लिनयलि�त गराई फर्छ्यौय\ट गन� प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� आवश्यक स्वीकृलित लि�इनेछ ।

(छ) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े बेरु* ुलिनयलि�त गन- सम्वन्4�ा कुनै काया��य वा अलि4कारी वा सम्बलिन्4त व्यलिक्तसँग
बझु्न आवश्यक भएका बझुी �ात्र लिनयलि�तको प्रलिUया अलिघ वढाउनेछ ।

(ज) पेश्की बेरु*ुुको 3क�ा पेश्की लि�ने सम्बलिन्4तबाट फछय\ट गरिरनेछ । 
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(झ) �3ा�े2ापरीक्षकको वालिष�क प्रलितवेदन�ा औलं्याइएका बेरु*3ुरूको सम्बन्4�ा गाउँ/नगर सभा�ा   सम्परीक्षर्ण गराई
�गत कट्टाका �ालिग �3ा�े2ापरीक्षकको काया��य�ा पठाइनेछ ।

(ञ) बेरु*ुु फछय\टको गन- गराउने काय��ा �े2ापरीक्षर्ण सलि�लित�ाई सलिUय बनाइनेछ । 
5. सम्परी&ण तथा बेरुरु्जु फछ्यeट  गराउने मुख्य लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतकव हुनेछ ।
6.  गाउँपालि�का अध्य&�े सम्परी&ण तथा बेरुरु्जु फछ्यeट  गन� गराउने काय3को अनुगमन गन�छ ।

१९.४  वेरुरू्जुको �गत र प्रगलित लिववरण
1. वेरुरू्जुको �गत र प्रगलित लिववरण सम्बन्धमा देहायको नीलित अव�म्वन गरिरनेछः6-

(क) बेरु*कुो �गत अध्यावलि4क रुप�ा  राख्ने व्यवस्था लि��ाइनेछ ।
(ख) बेरु* ुफर्छ्यौय\टको प्रगलित लिववरर्ण आवलि4क रुप�ा तयार गरी सभा�ा पेर्श  गरिरनेछ । 
(ग) कारोवार�ा  सं�ग्न पदालि4कारी� े लि*म्�ेवारीबाट अ�ग 3ुदँा  बेरु*  ुफर्छ्यौय\टको लिववरर्ण बरबझुारथ गन- व्यवस्था

गरिरनेछ  ।
2. वेरुरू्जुको �गत र प्रगलित लिववरण सम्बन्धमा  देहायका र्जुोलिFमहरु रहन सक्ने देलिFन्छः6-

(क) बेरु*कुो �गत नरालि2ने एव� ्अध्यावलि4क नगरिरने ।
(ख) बेरु* ुफर्छ्यौय\टको प्रगलित लिववरर्ण तोलिकएको ढाँचा र स�य�ा तयार नगरिरनुे ।
(ग) बेरु* ुफर्छ्यौय\ट नगरी र�ाना वा अवकार्श लि�नसक्ने ।
(घ) लि*म्�ेवारीबाट अ�ग 3ुदँा बरबझुारथ नगन-  ।

3. वेरुरू्जुको �गत र प्रगलित लिववरण सम्बन्धमा देहायको उपायहरु अव�म्वन गरिरनेछः6-
(क) �े2ापरीक्षर्ण प्रलितवेदन�ा औलं्याएका बेरु* ुर बेरु*ुु फर्छ्यौय\टको �गत राख्ने व्यवस्था गरिरनेछ ।
(ख) आन्तरिरक तथा अलिन्त� �े2ापरीक्षर्णको बेरु*कुो �गत अ�ग अ�ग रालि2नेछ । 
(ग) �े2ापरीक्षर्णवाट काय� भएको चा� ूवष�को र लिवगत वष�को  फर्छ्यौय\ट भएको र फलिछ�न बाँकी बेरु* ूरक� स�ेत

2�ुाई �ालिसक, अ4� वालिष�क, वालिष�क प्रगलित प्रलितवेदन तयार गरिरनेछ । 
(घ) बेरु* ूफर्छ्यौय\टको प्रगलित लिववरर्ण तोलिकएको ढाँचा र स�य�ा तयार गरिरनेछ ।
(ङ) प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े बेरु* ूफर्छ्यौय\टको प्रगलित लिववरर्ण गाउँ/नगर सभा�ा पेर्श गरी छ�फ� गराई आवश्यक

लिनर्ण�य र लिनद-र्शन काया�न्वयन गन-छ ।
(च) बेरु*कुो �गत राख्ने काय� सचूनाप्रलिवलि4 प्रर्णा�ी�ा आ4ारिरत वनाइनेछ ।
(छ)कारोवार�ा सं�ग्न पदालि4कारी सरुवा, बढुवा वा अन्य कारर्ण�े लि*म्�ेवारीबाट  अ�ग 3ुदँा बेरु*  ुफर्छ्यौय\ट गराएर

�ात्र र�ाना लिदइनेछ । 
(ज) तत्का�ै बेरु*ुु फर्छ्यौय\ट गन� गराउन नसलिकने 3क�ा सम्बलिन्4त ब्यलिक्तवाट �े2ापरीक्षर्णवाट दलेि2एका कैलिफयत

सम्वन्4�ा *वाफ प्रलितलिUया लि�एर �ात्र र�ाना लिदइनेछ ।  
(झ) सालिवकका लि*म्�ेवार अलि4कारी र आलिथ�क कारोवार�ा सं�ग्न पदालि4कारी बेरु*  ुफर्छ्यौय\ट न3ुदँ ैसरुवा, बढुवा वा

अन्य कारर्ण�े काया��य�ा नर3ने भए�ा बेरु* ुफर्छ्यौय\ट सम्बन्4ी काग*ात 3ा�को लि*म्�ेवार व्यलिक्त�ाई 3स्तान्तरर्ण
गरी 3ा�को अलि4कारी�े लि*म्�ेवारी ब3न गन-छ ।

4. वेरुरू्जुको �गत र प्रगलित लिववरण तयार गन� गराउने मुख्य लिर्जुम्मेवारी प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृतकःो हुनेछ ।
5.  गाउँपालि�का अध्य&�े वेरुरू्जुको �गत र प्रगलित तयार गन� गराउने काय3को अनुगमन गन�छ ।

२०.  आन्तरिरक लिनयन्त्रण प्रणा�ीको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था
२०.१ आन्तरिरक लिनयन्त्रण प्रणा�ी अनुगमन सलिमलित
आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी�ाई प्रभावकारी काया�न्वयन गरी आलिथ�क कारोवार सम्वन्4ी *ोलि2�को न्यनूीकरर्ण गन� प्रचलि�त काननु
तथा  अन्तरा�लि��य  अस�  अभ्यास  ब�ोलि*�  अनगु�नको  ब्यवस्था  गन�    पालि�का�ा  द3ेाय  ब�ो*�को  पदालि4कारी3रु  र3केो
आन्तरिरक लिनयन्त्रण प्रणा�ी अनुगमन सलिमलित र3नेछl– 
क) अध्यक्ष                        संयो*क                                 
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F) उपाध्यक्ष                    सदस्य   
ग) सरु्शासन सलि�लितको अध्यक्ष         सदस्य  
k) काय�पालि�काको सदस्य�ध्ये १ *ना �लि3�ा सलि3त अध्यक्ष लिनवा�लिचत भएको रा*नीलितक
      द� भन्दा अन्य द�को १ *ना सदस्य गरी काय�पालि�का�े तोकेका  २ *ना  सदस्य

ङ) प्र�2ु, आलिथ�क प्रर्शासन र्शा2ा                  सदस्य                          
च) आन्तरिरक �े2ापरीक्षक                 सदस्य सलिचव

२०.२ बैठकमा आमन्त्रण गन3  सक्ने6  -    सलि�लितको  संयो*क� े आवश्यक्तानसुार  अन्य  पदालि4कारी  एव�  ् लिवज्ञ�ाई  सलि�लितको
बैठक�ा आ�न्त्रर्ण गन� सक्नेछ ।
२०.३ आन्तरिरक  लिनयन्त्रण  प्रणा�ी  अनुगमन  सलिमलित� े प्रलितवेदन  पे�  गनु3पन�;-आन्तरिरक  लिनयन्त्रर्ण  प्रर्णा�ी  अनगु�न
सलि�लित�े द3ेायका लिवषय�ा लिनयलि�त रुप�ा अनगु�न गरी स4ुार गनु�पन- दलेि2एका लिवषय�ा आफ्नो सझुाव सलि3त तै्र�ालिसक रुप�ा
काय�पालि�का�ा प्रलितवेदन पेर्श गनु�पन- छl-
क) आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ीको काया�न्वयन अवस्था,

2) लिवत्तीय *ोलि2� न्यनूीकरर्ण गन� गरिरएको प्रवन्4, 

ग) तयार भएका लिवत्तीय लिववरर्णको लिवश्वसनीयता, 

घ) बेरु* ुफर्छ्यौय\टको प्रगलित, 

ङ) नीलित, काननू, �ापदण्डको परिरपा�ना, 

च) काया��यवाट सम्पालिदत काय�को दक्षता एव� ्प्रभावकारिरता,

छ) लिनकायगत अन्तरसम्वन्4 र स�न्वय, 

*) दण्ड र परुस्कार नीलितको पया�प्तता,

झ) सलि�लित�े आवश्यक द2ेेका अन्य लिवषय3रु ।

२०.४  वडास्तरीय आन्तरिरक लिनयन्त्रण प्रणा�ी अनुगमन सलिमलित6-
वडा काया��यबाट सञ्चा�न 3ुन े लिवकास लिन�ा�र्ण तथा सेवा  प्रवा3 प्रभावकारी  भए नभएको अनगु�न गन�  वडा त3�ा द3ेाय
व�ोलि*�को वडा स्तरीय आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी अनगु�न सलि�लित र3ने छl-
क) वडाध्यक्ष                                 संयो*क                               

2) �लि3�ा वडासदस्य १ *ना          सदस्य   

ग)  वडासलिचव सदस्य सलिचव

सलि�लितको संयो*क�े आवश्यकतानसुार अन्य पदालि4कारी एव� ्लिवज्ञ�ाई सलि�लितको बैठक�ा आ�न्त्रर्ण गन� सक्नेछ ।
२०.५  वडास्तरीय आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी अनगु�न सलि�लित�े आफू�े सम्पादन गरेको काय� र स4ुारका लिवषय�ा आवश्यक
सझुावसलि3तको प्रलितवेदन द्व�ैालिसकरुप�ा आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी अनगु�न सलि�लितस�क्ष पेर्श गनु�पन-छ । यसरी प्राप्त भएको
प्रलितवेदन�ा उल्�े2 भएका लिवषय3रु �ध्ये आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी अनगु�न  सलि�लित�े उलिचत ठ3र् याएका लिवषय3रु आफ्नो
प्रलितवेदन�ा स�ावेर्श गन-छ ।

वडास्तरीय आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी अनगु�न  सलि�लित�े अनगु�न गदा� द3ेायका लिवषय�ा केलिन्द्रत 3ुनपुन-छl

क) आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ीको काया�न्वयन अवस्था,
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2) लिवत्तीय *ोलि2� न्यनूीकरर्ण गन� गरिरएको प्रवन्4, 
ग) बेरु* ुफर्छ्यौय\टको प्रगलित, 
घ) नीलित, काननू, �ापदण्डको परिरपा�ना, 
ङ) काया��यवाट सम्पालिदत काय�को दक्षता एव� ्प्रभावकारिरता,
च) लिनकायगत अन्तरसम्वन्4 र स�न्वय, 
छ) दण्ड र परुस्कार नीलितको पया�प्तता,
*) सलि�लित�े आवश्यक द2ेेका अन्य लिवषय3रु ।
आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी अनगु�नका �ालिग प्रयोग गरिरने ढाँचा अनसुचूी (१) �ा तोलिकए ब�ोलि*� 3ुनेछ ।

२०.६ आन्तरिरक लिनयन्त्रण प्रणा�ी अनुगमन सलिमलितको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था
(क) आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी अनगु�न सलि�लितको बैठक संयो*क�े बो�ाउनेछ ।
(ख) यस्तो बैठक एक आलिथ�क वष��ा कलिम्त�ा चार पटक बस्नेछ साथै एक बैठक र अकK बैठकबीचको स�य तीन �लि3नाभन्दा

बढी न3ुने गरी आयो*ना गनु�पन-छ ।
(ग) वडास्तरीय आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी अनगु�न सलि�लितको बैठक द्व�ैालिसक रुप�ा बस्नेछ ।
(घ) सलि�लितको लिनर्ण�य सव�सम्�लितको आ4ार�ा 3ुनेछ ।
(ङ) सव�सम्�लित काय� 3ुन नसके�ा ब3ु�तद्वारा सलि�लितको लिनर्ण�य 3ुनेछ ।
(च) सलि�लितको लिनर्ण�य संयो*क�े प्र�ालिर्णत गन-छ ।
(छ) बैठकको लिनर्ण�य पलुिस्तका तयार गरी सरुलिक्षत राख्ने,  प्रलितवेदन गन- र सलि�लितको लिनर्ण�य काया�न्वयनका �ालिग स�न्वय गन-

लि*म्�ेवारी सदस्य—सलिचवको 3ुनेछ ।

२१.  आन्तरिरक लिनयन्त्रण प्रणा�ी सम्बन्धी तालि�म र &मता लिवकास

(क) आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ीको काया�न्वयनको �ालिग पदालि4कारी एव� ्क��चारी3रुको क्ष�ता लिवकासका �ालिग आवश्यक
तालि��को व्यवस्था गरिरनेछ ।

(ख) यो प्रर्णा�ी काया�न्वयनको �ालिग सचूना एव� ्तथ्याङ्क सङ्क�न, लिवशे्लषर्ण एव� ्प्रलितवेदनको लिनलि�त्त सचूना प्रलिवलि4को
प्रयोग गन� सलिकनेछ । 

(ग) तालि�� र क्ष�ता लिवकास आवश्यक स्रोत वालिष�क काय�U� तथा ब*ेट�ा स�ावेर्श गन- दालियत्व काय�पालि�काको 3ुनेछ
(घ) गाउँपालि�का�े यस काय�का �ालिग अन्य संस्था वा लिनकायको स3योग स�ेत प्राप्त गन� सक्नेछ ।

२२. आन्तरिरक लिनयन्त्रण प्रणा�ी काय3योर्जुनाको ढाँचा 
गाउँपालि�का�े द3ेाय ब�ोलि*�को ढाँचा�ा आन्तरिरक लिनयन्त्रर्ण प्रर्णा�ी काय�यो*ना तयार गरी सो को यस लिनद-लिर्शका�ा उल्�े2 भए
ब�ोलि*� आवलि4क अनगु�न गन- व्यवस्था लि��ाउन ुपन-छ ।

(क) लिनकायको ना� र ठेगाना

(2) लिनकायको ��ू उद्दशे्य 

लिस.नं कृयाक�ापको
लिववरर्ण

अन्तरलिन3ीत
*ोलि2�3रु

लिनयन्त्रर्णका
कृयाक�ाप र  प्रकृया

लि*म्�ेवार  व्यलिक्त
वा लिनकाय

संचार  र
स�न्वय

अनगु�न  एवं
�लू्यांकन

१.०१ यस  2ण्ड�ा  ��ू
उद्दशे्य 3ालिस� गन�
संचा�न  गरिरने
प्र�2ु

यस  2ण्ड�ा
संचा�न  गरिरने
प्रत्येक  प्र�2ु
कृयाक�ाप3रु�ा

पलि3चान  गरिरएका
3रेक  *ोलि2�3रुका
�ालिग  क े  कस्ता
लिनयन्त्रर्ण  उपाय3रु
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कृयाक�ाप3रु
उल्�े2 गन-
१.
२.
३.

अन्तरलिन3ीत
*ोलि2�3रु उल्�े2
गन-
१.१
१.२
२.१
२.२

3ुन  सक्छन  ् सो
उल्�े2 गन- ।
१.१.१
१.१.२
१.२.१
१.२.२
२.२.१
२.२.२

नोट यो ढाँचा�ा लिनकायगत का�को प्रकृलित अनरुुप आवश्यक �3�3रु  थपघट गन� सलिकनेछ ।

२३.  थपkट र हेरफेर6    यस लिनद-लिर्शकाको काया�न्वयनको U��ा कुनै बा4ा अवरो4 र अस्पaता भए�ा त्यस्तो बा4ा अडचन
फुकाउने प्रयो*नका �ालिग काय�पालि�का�े यस लिनद-लिर्शका�ा आवश्यकता अनसुार थपघट, व्याख्या, संर्शो4न वा 3रेफेर गन� सक्नेछ ।

२४. प्रचलि�त कानून बमोलिर्जुम हुने  :     यस लिनद-लिर्शकाको कुनै प्राव4ान प्रचलि�त काननू ब�ोलि*� एव� ्स्थानीय सरकार सञ्चा�न
ऐन, २०७४ संग बालिझए�ा बालिझएको 3दसम्� अ�ान्य 3ुनेछ ।

अनुसूची - १
आन्तरिरक लिनयन्त्रण अनुगमन परी&ण सूची

(क) अनगु�न गरेको काया��य/वडा काया��य/आयो*नाको ना�l   .............................      

(2) अनगु�न गरेको लि�लितl ...............

(ग) अनगु�न गन- पदालि4कारी/सलि�लितl  ................
P.सं. सूचकहरुको लिववरण

१ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्4ी अध्ययन गरेको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन

 गरेको भए अध्ययन गरेको लि�लित...........................

२ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन प्रलितवेदन स्वीकृत गरेको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन

 गरेको भए स्वीकृत लि�लित...........................
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३ काया��य�े सबै पद3रूको का�, कत�व्य, उत्तरदालियत्व, अलि4कार स्पa रुप�ा उल्�े2 गरेको काय� लिववरर्ण तयार गरी 
क��चारी�ाई उप�व्4 गराइएको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन                ग) आंलिर्शक छ

 काय� लिववरर्ण उप�व्4 गरिरएको र आंलिर्शक गरेको भए, पaुी गन- काग*ात .........................................

४ काया��य क��चारीको 3ालि*री लिनयन्त्रर्ण ब्यवस्था �ाग ूगरेको र का� लिवर्शेष�े बालि3र *ाँदा पलुिस्तका राख्ने गरेको  
छ/छैन?

क) छ                        2) छैन

 गरेको भए सो कुरा पaुी गन- पलुिस्तका........................................

५ काया��य�े परिरसरलिभत्र सवै�े दखे्ने उपयकु्त ठाउँ�ा नागरिरक बडापत्र रा2ेको छ/छैन ?  बडापत्र�ा पालि�का�े प्रदान गन- 
सवै सेवा सम्बन्4ी ब्य3ोरा3रु 2�ुाएको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन                 ग) आंलिर्शक छ

 नागरिरक बडापत्र रा2ेको स्थान र ब्य3ोरा अव�ोकन गरेको प्र�ार्ण सम्बन्4ी 
ब्य3ोरा.....................................

६ काया��य�े सेवा लिददंा सेवाग्रा3ीप्रलित द3ेाय ब�ोलि*�को दालियत्व र सेवा व्यवस्थापन गन- काय� गरेको छ/छैन?

क) छ                        2) छैन                  ग) आुंलिर्शक �ात्र गरेको

क) सचूनापाटी र 3ले्प डेस्क वा सो4पछु काउन्टरको व्यवस्था छ/छैन... ........

2) पलि3�ो आउने सेवाग्रा3ी�ाई पलि3�ो सेवा लिदने ब्यवस्था �ाग ूगरेको छ/छैन... ........

ग) उ*रुी पेटीका वा गनुासो राख्ने ब्यवस्था छ/छैन... ........

७ �3त्वपरू्ण� लिनर्ण�य तथा सचूना सरोकारवा�ा�ाई वेभसाइट �ाफ� त *ानकारी गराउने ब्यवस्था गरेको छ/छैन ?

क) ऐन, काननू, �ापदण्ड, ब*ेट तथा काय�U�, सभा र काय�पालि�काका लिनर्ण�य तथा प्रगलित प्रलितवेदन राख्ने गरेको ।

2) ऐन, काननू, �ापदण्ड, ब*ेट तथा काय�U� �ात्र राख्ने गरेको ।

ग) उलिल्�लि2त लिनर्ण�य तथा सचूना आंलिर्शक �ात्र राख्ने गरेको ।

८ गाउँ/नगरपालि�का�े न्याय लिनरोपर्ण गन- काय� तोलिकएको अवलि4 लिभत्र गन- गरेको छ/छैन ?

क) परू्ण� रुप�ा गन- गरेको छ ।                2) आंलिर्शक रुप�ा गन- गरेको छ ।                  ग) गरेको छैन           

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

९ गाउँ/नगरपालि�का�े सा�ालि*क सरुक्षा भत्ता तोकेको स�य र �ाध्य�बाट लिवतरर्ण गन- ब्यवस्था लि��ाएको  छ/छैन ?

क) छ                                          2) आंलिर्शक छ                        ग)  छैन

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

१० गाउँ/नगरपालि�का�े उप�ब्4 गराउने लिवलिभन्न लिकलिस�का सेवा3रु लिनयलि�त रुप�ा उप�ब्4 गराउन सम्वलिन्4त 
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पदालि4कारीको अनपुलिस्थलित�ा वैकलिल्पक ब्यवस्था लि��ाएको  छ/छैन ?

क) छ                                          2) आंलिर्शक छ                        ग)  छैन

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

११ भवनको नक्सा पास गन� �ाग्ने स�य लिन4ा�रर्ण गरी सोको पा�ना गन- ब्यवस्था गरेको  छ/छैन ?

क) छ                                    2) आंलिर्शक छ                        ग)  छैन

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

१२ प्र�2ु प्रर्शासकीय अलि4कृत�े काया��य र अन्तग�तको प्रत्येक आलिथ�क वष��ा कम्ती�ा एक पटक आफै�े वा आफू�े 
अलिख्तयार समु्पेको क��चारीद्वारा अलिनवाय� रुप�ा लिनरीक्षर्ण गरेको वा गराएको  छ/छैन ?

क) छ                                    2) आंलिर्शक छ                        ग)  छैन

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

१३ संक�न गरेको रा*श्व रक� तोलिकएको स�य�ा बैङ्क�ा दालि2�ा गन- प्रर्णा�ी वा व्यवस्था �ाग ूगरेको  छ/छैन ?

क) छ                                 2) आंलिर्शक छ                        ग)  छैन

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

१४ आलिथ�क वष�को रा*श्व लि3साव र बैंक लिववरर्णवीच लि3साव लिभडान गरी लि��ान गरेको  छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

१५ लिवकास यो*नाको ब*ेट तथा काय�U� त*ु��ा गदा� तोलिकए ब�ोलि*� यो*ना3रु प्राथलि�कीकरर्ण गन- ब्यवस्था �ाग ूगरेको
छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन                  ग) आंलिर्शक �ात्र गरेको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

१६ वालिष�क ब*ेट तथा काय�U� त*ु��ा गदा� तोलिकए ब�ोलि*� सरोकारवा�ा3रुको स3भालिगता  गन- ब्यवस्था गरेको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन                  ग)  आंलिर्शक �ात्र गरेको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

१७ अलि4कार प्राप्त अलि4कारीवाट �ात्र 2च� गन- आदरे्श लिदने र 2च� स्वीकृलित गन- ब्यवस्था �ाग ूगरेको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन                  ग)  आंलिर्शक �ात्र गरेको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

१८ सवारी सा4न ���त तथा ईन्4न 2च�को �गवकु राख्ने गरेको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन                  ग) आंलिर्शक �ात्र गरेको
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 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

१९ तालि��, सेलि�नार, गोष्ठी, आलिद सम्बन्4ी 2च�गदा� �ागत अन�ुान स्वीकृत गन- र भकु्तानी गनु� अलिघ प्रलितवेदन पेर्श गन- 
व्यवस्था  छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन                  ग) आंलिर्शक �ात्र गरेको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

२० लिवकास लिन�ा�र्ण सम्वन्4ी काय�को सम्झौता�ा तोलिकए ब�ोलि*� सरोकारवा�ा3रुको �ागत स3भालिगताको रक� वा 
श्र�दान ब्य3ोरिरएको छ/छैन ? 

क) छ                        2) छैन                  ग) आंलिर्शक �ात्र गरेको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

२१ 2च� �ेख्दा काननू व�ोलि*� 4रौटी, पेश्की र कर कट्टी गरेर �ात्र भकु्तानी लिदएको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन                  ग) आंलिर्शक �ात्र गरेको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

२२ पेश्की लिददंा पेश्की आवश्यकताको *ाँच गरी सोको आ4ार�ा आवश्यक रक� �ात्र पेश्की लिदने ब्यवस्था गरेको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन                  ग) आंलिर्शक �ात्र गरेको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

२३ पेश्की लिदएको रक� तोलिकएको स�यलिभत्र फर्छ्यौय\ट नगरी पेश्की बाुँकी रा2ेको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन                  ग) आंलिर्शक �ात्र गरेको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

२४ लिनयलि�त रुप�ा बैंक स्टेट�ेण्ट प्राप्त गरी बैक लि3साव र काया��य लि3सावसँग लिभडान एव� ्स�ायो*न गरेको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

२५ क��चारीको त�वी प्रलितवेदन पारिरत भएको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

२६ 2रिरद एकाइको गठन र 2रिरद सम्वन्4ी काय�का �ालिग लि*म्�ेवार क��चारी तोकेको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन                   ग) आंलिर्शक �ात्र गरेको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

२७ 2रिरद काननू ब�ोलि*� वालिष�क 2रिरद यो*ना तथा 2रिरद गरुुयो*ना तोकेको ढाँचा�ा तयार गरेको छ/छैन ?
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क) छ                        2) छैन                  ग) आंलिर्शक �ात्र गरेको             घ) वनाउन नपन-                  

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

२८ आलिथ�क वष�को ब*ेट�े न2ाम्ने गरी दालियत्व लिस*�ना गरेको छ/छैन ?

क) छ                                   2) छैन

 छैन भने आलिथ�क वष�को भकु्तानी लिदन बाँकीको लिववरर्ण वा भकु्तानी लिदन बाँकी लिव�3रु परीक्षर्ण गदा� दलेि2एको 
ब्य3ोरा.....................

२९ लिवपद ्ब्यवस्थापन सलि�लित, वडास्तरीय लिवपद ्ब्यवस्थापन सलि�लित3रु गठन गरेको र सो सलि�लित3रु लिUयार्शी� र3केो 
छ/छैन ?

क) छ                    2) छैन           ग) आंलिर्शक �ात्र गरेको

 छ/आंलिर्शक छ भने सो पaुी गन- गठनको लिनर्ण�य र बैठक बसेको �ाइन्यटू परीक्षर्णवाट दलेि2एको ब्य3ोरा.............

३० लिवपद ्ब्यवस्थापन गन��ा प्रयोग 3ुने वारुर्णयन्त्र, एम्व�ुेन्स र उपकरर्ण उलिचत ���त सम्भार गरी चा� ू3ा�त�ा रा2ेको 
छ/छैन?

क) छ                    2) छैन           ग) आंलिर्शक �ात्र गरेको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

३१ वष��ा कम्ती�ा एक पटक लि*न्सी सा�ान तथा सम्पलित्तको लिनरीक्षर्ण गराई प्रलितवेदन तयार गरेको छ/छैन ?

क) छ                                    2) छैन

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

३२ आफ्नो स्वालि�त्व�ा र3केो घर, *ग्गा तथा पतt ऐ�ानी र साव�*लिनक *ग्गा एव� ्पूँ*ीगत सम्पलित्तको 3ानी नोक्सानी न3ुने 
गरी अध्यावलि4क  �गत रा2ी संरक्षर्णको ब्यवस्था गरेको छ/छैन ?

क) छ                      2) छैन                       ग) आंलिर्शक �ात्र गरको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

३३ लिवलिनयो*न, रा*स्व, 4रौटी, लि*न्सी र अन्य आम्दानी 2च�को �े2ा �3ा�े2ा परीक्षकको काया��यबाट स्वीकृत ढाँचा�ा
रा2ेको छ/छैन ?

क) छ                        2) छैन               ग) आंलिर्शक �ात्र रा2ेको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

३४ आलिथ�क कारोवारको आन्तरिरक �े2ापरीक्षर्ण गन� आन्तरिरक �े2ापरीक्षकको व्यवस्था गरी लिनयलि�त रुप�ा �े2ापरीक्षर्ण 
गराएको छ/छैन ?

क) छ                      2) छैन                             ग) आंलिर्शक �ात्र गराएको 

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

३५ लिवलिनयो*न, रा*श्व, 4रौटी र अन्य कोषको अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण �3ा�े2ा परीक्षकको काया��यवाट गराएको छ/छैन ?
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क) छ                        2) छैन                           ग) आंलिर्शक �ात्र गराएको

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

३६ लिवलिनयो*न, रा*श्व, 4रौटी र अन्य कोषको वालिष�क लिवत्तीय लिववरर्ण तयार गरेको र तोकेको स�यलिभत्र को.�े.लिन.का.र
अन्य सम्बलिन्4त लिनकाय�ा पठाएको छ/छैन ?

   क) छ                        2) छैन                ग) आंलिर्शक �ात्र पठाएको 

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

३७ अलिन्त� �े2ापरीक्षर्ण प्रलितवेदन�ा औलं्याइएको बेरु*कुा सम्बन्4�ा पैंतीस लिदनलिभत्र काया��यको *वाफ पेर्श गरेको
छ/छैन?

क) छ                         2) छैन                ग) आंलिर्शक �ात्र लिदएको 

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

३८ आन्तरिरक तथा अलिन्त� �े2ापरीक्षर्णवाट काय� भएको बेरु*कुो �गत राख्ने तथा �गत अध्यावलि4क गन- ब्यवस्था
गरेको छ/छैन ?

क) छ                         2) छैन                ग) आंलिर्शक �ात्र लिदएको 

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

३९ �े2ापरीक्षर्णवाट 3ानीनोक्सानी वा लि3नालि�ना भएको भनी �गत काय� भएको बेरु*कुो सम्वन्4�ा सम्बलिन्4तवाट काननू
ब�ोलि*� स�य�ा नै अस�ू गरी फर्छ्यौय\ट गरेको छ/छैन ?

क) छ                         2) छैन                ग) आंलिर्शक गरेको     घ) �ाग ून3ुने 

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................

४० कोष कट्टी, 4रौटी र करकट्टी गरेको रक� स�य�ै बैंक दालि2�ा गन- गरेको छ/छैन ?

क) छ                         2) छैन                ग) आंलिर्शक गरेको 

 अवस्था पaुी गन- संलिक्षप्त व्य3ोरा...........................................................
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आज्ञा�े

राम दत्त भट्ट

प्रमुF प्र�ासकीय अलिधकृत
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