
 

 

 

 

ईर्लाबरी नगरकलयापललर्कलको कलयलार्य  

ईर्लाबलरी मोरङ्ग 

कार्ाालर्बाट सम्पादन हुने प्रमुख कार्ा प्रवाह व्र्वस्था र सोको आन्तररक ननर्न्रण सम्बन्धी  

कार्ार्ोजना , २०७९ 

 
नस.नं सम्पादन 

गनुापने प्रमुख 

कार्ाहरू 

कार्ाप्रवाह प्रणाली कार्ान्वर्न कताा  कार्ान्वर्न समर् /अवधी  

१. क) 
संगठनात्भक 
संयचना, 
जनशक्ति 
व्मवस्थाऩन 
तथा नैततक 
आचयण 
तनमन्त्रण 

 स्वीकृत दरवन्दीको ररक्त पदमल  पररपलूता गररनछे ।  

कमाचलरीको योग्यतल, क्षमतल र रुचीको अधलरमल   पदस्थलपन 

गररनछे । 

 प्रचलर्त कलननू लवपररत कमाचलरी कलजमल रललखने छैन । 

 कलयासम्पलदनमल अधलररत भइ प्रोत्सलहन, परुस्कलर तथल 

दण्डको ब्यवस्थल र्लग ूगररनछे । 

 जनशलक्त व्यवस्थलपन योजनल तयलर गररनेछ।  

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतको पद ररक्त भए तत्कलरै् 

सङ्घीय मललमर्ल तथल सलमलन्य प्रशलसन मन्रलर्यमल ऄनरुोध 

गररनछे । 

 प्रदशे र्ोकसेवल अयोगमल पदपलूताको र्ललग समयमै ऄनरुोध 

गरी पठलआनेछ । 

 नगरसभल  

 कलयापललर्कल  

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत  

 प्रशलसन शलखल तथल अलथाक 

प्रशलसन शलखल  

 संगठन संरचनल – अबश्यकतल 

तथल नगरपललर्कलको क्षमतल 

ऄनसुलर  

 नैलतक अचरण लनयन्रण – 

बषाभरी  



 

 कमाचलरीहरुको पदस्थलपन गदला शलैक्षक योग्यतल, तललर्म, 

ऄनभुव अलदर्लइ दृलिगत गरी ईपयकु्त व्यलक्त ईपयकु्त 

स्थलनमल पदस्थलपन गररनेछ ।  

 कमाचलरी लनयलुक्त वल पदस्थलपन गदला ऄलनवलया रुपमल कलया 

लववरण लदने व्यवस्थल गररनेछ । 

 स्वीकृत दरबन्दीको पदमल मलर कलननूमल भएको ब्यवस्थल 

बमोलजम समय तोकी कमाचलरीर्लइ कलजमल खटलआनेछ । 

 पदललधकलरीको अचलरसंलहतल र कमाचलरीको पेशलगत 

अचलरसंलहतल तयलर गरी ईल्र्ङ्घनको ऄवस्थलमल कलननू 

बमोलजम कलरवलही गररनछे ।  

 पदललधकलरीको अचलरसंलहतल स्वीकृत गरलइ वेभसलआट मलर्ा त 

सलवाजलनक गररनेछ । 

 पदललधकलरीरे्  अफ्नो सम्पलि लववरण सलवाजलनक गनुापनछे 

।  

 अचलरसंलहतल पररपलर्नलको ऄवस्थल मलू्यलङ्कनकल  

सचूकहरु समते तयलर गररनेछ ।  

 पदललधकलरी र जनशलक्तर्लइ अचलरसंलहतल पलर्नल गन े

प्रलतवद्धतल परमल हस्तलक्षर गन ेगरलईने र सोको ऄलभरे्ख 

रलख्न ेब्यबस्थल समते लमर्लआनछे । 

 लनजी स्वलथा गलाँलसएको लवषयसाँग सम्बलन्धत लनणायमल 

सहभलगी नहुन ेव्यवस्थल लमर्लआनछे ।  

 अचरणहरु ईल्र्ङ्घन गरे, नगरेको सम्वन्धमल जलाँचबझु तथल 

ऄनगुमन गना सशुलसन सलमलतरे् ऄनगुमन गने व्यवस्थल 



 

लमर्लआनछे । 

 अचरण ईल्र्ङ्घन सम्वन्धी गनुलसल वल ईजरुीहरु ईजरुी 

पटेीकल/ऄन्य लवद्यतुीय मलध्यमबलट जलनकलरी प्रलप्त गरी  

सचूनल वल पषृ्ठपोषण गने ब्यवस्थल लमर्लआनेछ । 

 अचलरसंलहतल ईल्रं्घन सम्वन्धी ऄलभरे्ख रलखी प्रचलर्त 

कलननू बमोलजम कलरवलही गने गरलईने ब्यवस्थल गररनेछ । 

 तेस्रो पक्ष वल सलवाजलनक सनुवुलआ मलर्ा त अचलरसंलहतलको 

वललषाक ऄनगुमन गने व्यवस्थल लमर्लआनछे । 

 

 

२. (ख) सशुासन, 

सेवा प्रवाह य 
प्रशासतनक 
कामयको 
तनमन्त्रण  

 नलगररक बडलपर कलयापललर्कलको कलयलार्य, वडल 

कलयलार्य र लवषयगत कलयलार्यको पररसर लभर सवैरे् 

दखे्ने ईपयकु्त स्थलनमल रलख्न ेब्यवस्थल लमर्लआनेछ । 

 सम्भव भएसम्म लडलजटर् नलगररक बडलपरको व्यवस्थल 

गररनेछ । 

 नलगररक बडलपरमल क्षलतपलूता सम्वन्धी ब्यवस्थल समेत 

शरुुवलत गररनेछ । 

 सवै प्रलत लशि व्यवहलर गररनेछ । 

 सेवलग्रलही प्रलत मयलालदत र समलन व्यवहलर गररनेछ । 

 सेवलग्रलहीर्लइ भेदभलव नगरी सेवल प्रदलन गररनेछ । 

 सेवल प्रवलहको मलपदण्ड र कलयालवलध तयलर गरी 

पलरदलशातल कलयम गररनेछ । 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत तथल 

मलतहतकल शलखल तथल आकलआहरु  

 

 

 बषाभरी  



 

 घमु्ती सेवल सञ्चलर्न सम्बन्धी कलननूी व्यवस्थल गररनछे 

। 

 कलयलार्यबलट टलढल रहकेल समदुलय वल जनतल, सेवल प्रलप्त 

गना कलठनलइ भोलगरहकेल सेवलग्रलही, लपछलडएकल क्षेरको 

वगाकल सेवलग्रलहीर्लइ लवशेष ध्यलन लदआनेछ । 

 घमु्ती सेवल वल सचूनल प्रलवलधको प्रयोगबलट सेवलप्रवलहमल 

सरर् र सहज पहुाँचको व्यवस्थल गररनेछ ।  

 सलवाजलनक सम्पलिको संरक्षण र सम्वद्धानमल जोड 

लदआनेछ । 

 सलमललजक परीक्षण, सलवाजलनक परीक्षण, सलवाजलनक 

सनुवुलइ जस्तल सलमललजक ईिरदललयत्व सम्वन्धी औजलर 

ऄवर्म्वन गनुापने गरी कलननूी व्यवस्थल गररनेछ । 

 सलमललजक परीक्षण तथल सलवाजलनक परीक्षणको 

अवलधक रुपमल ऄनगुमन गन ेव्यवस्थल लमर्लआनछे । 

 स्रोत सलधनको ईपर्ब्धतल र कलया प्रकृलत सहुलईाँदो 

लवद्यतुीय सचूनल प्रलवलधको लवकलस गरी प्रयोग गररनछे । 

 सेवल प्रवलहकोर्ललग सङ्घीय वल प्रदशे मन्रलर्लयवलट 

लवकलस गरेको ईपयकु्त प्रलवलध भए प्रयोगमल ल्यलआनेछ ।   

 प्रलवलधको मलध्यमवलट सेवल प्रवलह सम्वन्धी तथ्यलङ्क र 

ऄलभरे्ख रललखनेछ । 

  लनणाय गदला प्रचलर्त कलननू बमोलजमकल लनलित कलयालवलध 

ऄपनलआनेछ । 



 

 कलननूमल तोलकए बमोलजम लनलित समयलवलधलभर लनणाय 

गने गरलआनेछ । 

 लनणाय गदला प्रचलर्त कलननू बमोलजमको अधलर  वल ऄन्य 

अधलर, पिुयलइ तथल कलरण स्पि खरु्लईने ब्यवस्थल र्लग ू

गररनछे । 

 नगर प्रमखु र   प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् लनणायको 

ईपयकु्ततलवलरे लनगरलनी र सपुररवेक्षण गररनेछ । 

 कलमको महत्व ऄनसुलर वगीकरण गरी कलया र्र्छ्यौट गने 

समयलवलध तोक्न ेर तोलकएको समय लभर कलया र्र्छ्यौट गना 

मलपदण्ड बनलइ कलयलान्वन गररनेछ ।  

 कलया र्र्छ्यौट गन ेसमय दहेलय बमोलजम गने गरलआनछे    

प्रलथलमकतल ब्यलक्त अरै्रे् 

र्र्छ्यौट गन े

मललथल्र्ो तहमल पेश गरेकोमल 

सो तहरे् र्र्छ्यौट गने 

तुरुन्त सोही लदन सोही लदन 

(कलयलार्य ईठ्ने समय परेमल कलयलार्य खलु्नल सलथ) 

ऄलत जरुरी ३ लदन लभर २ लदन लभर 

जरुरी ५ लदन लभर २ लदन लभर 

सलधलरण १० लदन लभर ७ लदन लभर 

 प्रत्येक कमाचलरीको लजम्मेवलरी र कलयासम्पलदन मलपन गरी 

मलू्यलङ्कन गने पद्धलतको लवकलस गररनेछ । 

 लनणायकतलारे् लनणाय  कलननूमल तोलकएको शता तथल लनधलाररत 

ऄवलधलभर रही गरे नगरेको ऄनगुमन र मलू्यलङ्कन गररनछे ।  

 कलननूी जलटर्तल वल लिलवधल भएको लवषय बलहके मललथल्र्ो 



 

पदललधकलरी वल ऄलधकलरी समक्ष लनणायको र्ललग पेश गना 

नपन ेब्यवस्थल लमर्लआनछे । 

 

३ (ग) सूचना 
तथा संञ्चाय, 

अतबरेखीकयण 
य प्रततवेदन 
सम्वन्त्धी 
तनमन्त्रण 

 प्रलवलधमल  अधलररत सचूनल प्रणलर्ीर्लइ कलयलार्यलभर 

तथल मलतहतको वडल कलयलार्य वल एकलआहरुमल समेत 

लनयलमत रुपमल र्लग ूगररनछे  । 

 महत्वपणूा नीलत, पररपर, लनदशेन, अदशेहरु कलयलार्यमल 

तथल मलतहतकल वडल र आकलआर्लइ जलनकलरी गरलईन ुपदला 

लवद्यतुीय सञ्चलर मलध्यमवलट प्रवलह गररनेछ । 

 कलयलार्यवलट मलतहतसाँग सचूनल तथल सञ्चलर  गदला   

तथल मलतहतकल वडल र आकलआबलट कुनै प्रलतवेदन प्रलप्त गदला 

वल परलचलर गदला लवद्यतुीय सञ्चलर मलध्यम प्रयोग गररनछे 

।  

 सलवाजलनक सचूनल प्रवलह गदला लवद्यतुीय सञ्चलर पोटार् 

(वेबसलआट) मल रलख्न ेब्यवस्थल लमर्लआनछे ।   

 सचूनल र तथ्यलड्क  कम््यटूरमल व्यवलस्थत गररनछे ।  

 सचूनल प्रलवलधको मलध्यमबलट सेवल प्रवलहको पषृ्ठपोषण र 

गनुलसो व्यवस्थलपन गररनेछ । 

 अफ्नो वेबपेज लनमलाण गरी नलगररक बडलपर, कलया 

सञ्चलर्न कलयालवलध, सेवल प्रवलहसाँग सम्बलन्धत 

सचूनलहरु रललखनेछ । 

 सचूनल, पररपर, अदशे, तथ्यलङ्क अलद वेबसलआटमल 

रलख्दल ऄलधकलर प्रलप्त ऄलधकलरीवलट प्रमललणत गरलइ 

 सचुनल तथल प्रलवधी आकलआ  

 ऄन्य लबषयगत शलखल तथल 

वलडा कलयार्यहरु  

 दलैनक , सलप्तललहक , मललसक 

, रमैललसक , चमैललसक , 

ऄधामललसक  



 

रललखनेछ ।  

 सचूनल प्रलवलधको सञ्चलर्नको र्ललग ईपयकु्त 

जनशलक्तको  व्यवस्थल गररनछे ।  

 सचूनल प्रलवलध सम्बन्धी जनचतेनल बढलईन प्रचलर प्रसलर 

एवम ्ऄन्तरलियल गररनेछ । 

 लवद्यतुीय सञ्चलर मलध्यम (आमरे्, फ्यलक्स अलद) मलर्ा त 

प्रलप्त जलनकलरी एवम ्सचूनलको अधलरमल पलन कलरबलही 

ऄलघ बढलईन ेव्यवस्थल लमर्लआनछे ।   

 

४ (घ) सूचना 
तथा संञ्चाय, 

अतबरेखीकयण 
य प्रततवेदन 
सम्वन्त्धी 
तनमन्त्रण 

 महत्वपणूा  नीलत,  बैठकको लनणाय, पररपर, वललषाक 

कलयािम, वललषाक प्रलतवेदन, सम्झौतल, लनदलेशकल, 

मलगादशान, योजनल तथल कलयािम, ऄध्ययन प्रलतवेदन 

जस्तल कलगजलत कलननु बमोलजम सरुलक्षत रलख्न 

ऄलभरे्खलङ्कनको  अवश्यक व्यवस्थल गररनेछ । 

 ऄलभरे्खलङ्कन गने कमाचलरी तथल लनजको लजम्मेवलरी 

तोलकनेछ । 

 कलयलार्य तथल वडल कलयलार्यको ऄलभरे्ख एकीकरण 

गना एकीकृत ब्यवस्थलपन सचूनल प्रणलर्ी (सफ्टवेयर) 

लवकलस गरी मलतहतकल वडलमल समेत  प्रयोग गन े

ब्यवस्थल  लमर्लआनेछ । 

 कलयलार्यरे् दहेलयकल ऄलभरे्ख सरुलक्षत रुपमल रलख्न े

ब्यवस्थल गनुापनछे – 

o स्वदशेी तथल वैदलेशक ऄवर्ोकन भ्रमण, तलर्ीम 

 सचुनल प्रलवधी शलखल  

 योजनल तथल प्रशलसन शलखल  

 ऄन्य लवषयगत शलखल तथल 

प्रप्रऄको मलतहतकल शलखलहरु  

 बषाभरी  



 

वल गोष्ठीको लवषय, लमलत, ऄवलध, सहभलगी 

र्गलयतकल लववरण ।  

o प्रत्येक वषा खचा भएको लवदल र  सलञ्चत रहकेो 

लवदलको लववरण ।  

o कमाचलरीको बैयलक्तक लववरण तथल ऄलभर्ेख 

र्लआर्हरु  । 

o कमाचलरीर्े पलएको दण्ड, परुस्कलर र कलरवलहीको 

लववरण । 

 

५ (ड) तनयीऺण, 

सऩुयीवेऺण य 
अनगुभन तथा 
भूल्माकंन   

 नगरपललर्कल प्रमखुरे् अफ्नो कलयलार्य तथल मलतहतकल 

वडल र योजनलको  कलम कलरवलही सम्वन्धमल कलननूरे् तोके 

बमोलजम अरै्रे् वल कुन ैपदललधकलरीर्लइ ऄलख्तयलर सलुम्पइ 

ऄलनवलया रुपमल लनरीक्षण गने गरलआनेछ ।  

 लनरीक्षण गदला प्रचलर्त ऐन लनयम बमोलजम कलयलार्यको 

प्रशलसलनक कलम कलरवलही, कमाचलरी प्रशलसन, रे्खल तथल 

ऄलभरे्ख, कलयािम कलयलान्वयन अलद वलरेमल जलनकलरी 

लर्आनेछ ।  

 लनरीक्षणको िममल दलेखएको सधुलर गनुापने लवषयको 

सम्वन्धमल सम्बलन्धतर्लइ मौलखक वल लर्लखत तवररे् 

लनदशेन लदआनेछ ।  

 लनरीक्षण  प्रलतवेदन तयलर गरी  ऄलभरे्ख रलख्ने र 

अवश्यकतल ऄनसुलर लनदशेन लदआनेछ । 

 कुनै व्यलक्तवलट गम्भीर रटुी वल ऄलनयलमततल भएको वल 

सम्पलदन हुनपुने कलम कलरबलही नगरेको पलआएमल लनम्नलनसुलर 

 नगरप्रमखु तथल नगरकलयापललर्कल  

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत  

 योजनल तथल ऄनगुमन महलशलखल  

 ऄन्य लबषयगत शलखल  

 

 योजनलको संचलर्न ऄलग , 

योजनल संचलर्न ऄवधीभर र 

समलपन पिलत 



 

गररनछे । 

o प्रचलर्त कलननू बमोलजम अरै्रे् कलरबलही गना 

सलकने भए तत्कलरै् कलरबलही गन े। 

o अरै्रे् कलरवलही गना नलमल्न े भएमल ऄलधकलर 

प्रलप्त ऄलधकलरी वल लनकलय समक्ष कलरबलहीको 

र्ललग  लसर्लररस सलथ रे्खी पठलईने । 

 मलतहतकल योजनलको प्रगलतको समीक्षल तोलकएको समय 

लभर गररनछे । 

 समस्यलहरु समलधलन गना अवश्यक लनदशेन लदआनछे  ।  

 योजनलको प्रगलत समीक्षल प्रलतवदेन र लनरीक्षण प्रलतवेदन 

तयलर गररनछे । 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् अरै् वल मलतहतकल ऄलधकृत 

मलर्ा त कलयलार्यको अलथाक प्रशलसन सञ्चलर्नको  

सम्वन्धमल लनयलमत रुपमल लनरीक्षण तथल सपुररवेक्षण गन े

गरलआनेछ ।  

 लनरीक्षण तथल सपुररवेक्षण गदला मलतहतकल कलयलार्य/आकलआरे् 

अलथाक प्रशलसन सञ्चलर्नमल कलननूको पलर्नल गरे नगरेको 

जलाँचवझु गररनेछ । 

 अलथाक ऄलनयलमततल तथल मस्यौट भएको पलआएमल तत्कलर् 

कलयावलहीको प्रकृयल ऄलघ बढलआनछे । 

 योजनल तथल कलयािमको ऄनगुमन गरी पषृ्ठपोषण गनाको 

र्ललग  ऄनगुमन तथल सपुररवेक्षण सलमलत गठन गररनेछ । 

 यस्तो सलमलत गठन गदला ईपलध्यक्ष वल ईप प्रमखुको 

संयोजकत्वमल तोलकएको सदस्यहरु समलवेश गररनछे । 



 

 वडलस्तरीय योजनल तथल कलयािमको ऄनगुमनकल र्ललग 

वडलस्तरीय ऄनगुमन सलमलत गठन गररनेछ । 

 ऄनगुमन कलयार्लइ व्यवलस्थत गना ऄनगुमन 

लनदलेशकल/कलयालवलध तयलर गररनछे  । 

 ऄनगुमन तथल सपुररवेक्षण सलमलतरे् सम्पलदन गनुापन े

कलयाहरू लनम्नलनसुलर रहकेल छन ् – 
o वललषाक ऄनगुमन कलया योजनल तयलर गने  । 

o ऄनगुमनको र्ललग अवश्यक सचूकहरुको लवकलस गने । 

o कलननूरे् तोके बमोलजम ऄनगुमन गरी प्रलतवेदन पेश गने । 

o योजनलको कलयलान्वयनमल दलेखएको समस्यल तथल लनमलाण 

कलयाको गणुस्तरको जलाँच गन े। 

o योजनल कलयलान्वयनमल दलेखएकल समस्यल समलधलनको र्लग 

अवश्यक लनदशेन लदन े।  

o वडल ऄनगुमन सलमलतको प्रलतवेदन प्रलप्त गरी एकीकृत 

प्रलतवेदन तयलर गन े। 

 कलयलार्य र मलतहतकल वडल वल  आकलआको अन्तररक 

लनयन्रण प्रणलर्ीको प्रभलवकलररतलवलरे लनयलमत रुपमल 

ऄनगुमन तथल मलू्यलङ्कन गररनेछ । 

 अन्तररक लनयन्रण प्रणलर्ीको ऄनगुमन गदला यस 

लदग्दशानमल लदआएको र्लरलम प्रयोग गररनछे ।  

 ऄनगुमन प्रलतवेदन तयलर गररनछे ।  

 अन्तररक लनयन्रण प्रणलर्ी कलयलान्वयनकल कमी कमजोरी 

समलधलनकोर्ललग  कलयायोजनल तयलर गरी कलयलान्वयन 



 

गररनछे । 

 कलननूरे् तोकेको रकमभन्दल वढी  र्लगत ऄनमुलन भएको  

योजनल सम्पन्न भएको २ वषालभर प्रभलव मलू्यलङ्कन गररनेछ 

।  

 प्रभलव मलू्यलङ्कन गदला कलननूरे् तोकेको लवलध र प्रकृयल 

पलर्नल गररनछे । 

 प्रभलव मलू्यलङ्कन प्रलतवेदन तयलर गरी सलवाजलनक गररनेछ । 

 प्रभलव मलू्यलङ्कनबलट प्रलप्त भएकल सझुलव ऄनसुलर बजेट 

तथल कलयािम तजुामल र कलयलान्वयनमल सधुलर गररनछे । 

 

 

६ (च) याजश्व 
तथा प्राप्त 
हनुऩुने 
हहसावको 
तनमन्त्रण 

 कर र्गलईन,े ईठलईने वल करकल दर पररवतान गन े कलयाहरु 

अलथाक ऐनमल व्यवस्थल गरेर मलर गररनेछ ।  

 रलजश्व सधुलर कलयायोजनल तजुामल सम्बन्धी लदग्दशान, २०७६ 

को ऄधीनमल रही रलजश्व सधुलरसम्बन्धी अफ्नो कलयायोजनल 

तयलर गररनछे । 

 रलजश्व सधुलर कलयायोजनल तयलर गदला लदग्दशान ऄनसुलर 

रलजश्वसाँग सम्बलन्धत सवै लवषयहरूको पलहचलन गरी 

पदललधकलरी तथल जनप्रलतलनलधहरू, वडल कलयलार्यहरु र 

सरोकलरवलर्लहरुर्लइ  सहभलगी  गरलइ रलजश्व सधुलर 

कलयायोजनल तजुामल कलयाशलर्ल गोष्ठी  गररनेछ । 

 व्यलपक छर्र्र्, ऄध्ययन एवम ् लवशे्लषण गरी यथलथा, 

वस्तुगत र कलयलान्वयनयोग्य कलयायोजनल तयलर गररनेछ 

 रलजश्व परलमशा सलमलत  

 नगरप्रमखु र ईपप्रमखु  

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत 

 रलजश्व प्रशलसन शलखल  

 अलथाक प्रशलसन शलखल  

 बषाभरी 



 

 कर तथल गरैकरको प्रभलवकलरी पररचलर्नकल र्ललग 

अवश्यक नीलतगत र कलननूी व्यवस्थल गररनछे ।  

 प्रभलवकलरी रलजस्व पररचलर्नकल र्ललग अवश्यक जनशलक्त, 

तथ्यलङ्क र सचूनल प्रलवलधको ईपयोग मलर्ा त कर 

प्रशलसनर्लइ सदुृढ गररनेछ । 

 करदलतल दतला र करदलतल लशक्षल ऄलभयलन सञ्चलर्न गररनेछ । 

 प्रदलन गररएकल लसर्लररस र ऄसरू् भएको दस्तुर रकमर्लइ 

समय समयमल रुज ु गरी सेवलग्रलहीबलट प्रलप्त हुनपुने रकम 

सलुनलित गररनछे । 

 ऄसरू् भएको रलजश्व कलननू बमोलजमको समय सीमल लभर 

रलजश्व खलतलमल दललखर्ल गन े ब्यवस्थल लमर्लइ सोको  

लनयलमत ऄनगुमन गररनछे  । 

 प्रचलर्त कलननू बमोलजम प्रदशे सरकलरसाँग बलाँडर्लाँट गनुापन े

रलजस्व समयमै बलाँडर्लाँट गररनेछ । 

 कलननू बमोलजम कर वझुलईन ुपने दललयत्व भएकल करदलतलको 

र्गत रलखी प्रत्येक वषा ऄध्यलवलधक गररनछे । 

 समयमल कर वझुलईन े करदलतलर्लइ छुट लदने र बढी कर 

बझुलईने करदलतलर्लइ प्रोत्सलहन गना कलननूी ब्यवस्थल गररनछे 

। 

 कर वझुलईन ु पने दललयत्व भएकल करदलतलरे् समयमल कर 

नबझुलएमल कलननु बमोलजम दण्ड जररवलनल गरी ऄसरू् गन े

व्यवस्थल कडलआकल सलथ र्लग ूगररनछे । 



 

 रलजश्व अम्दलनी महलरे्खल लनयन्रक कलयलार्यबलट 

तोलकएको एकीकृत अलथाक सड्केत, वगीकरण तथल 

ब्यलख्यल ऄनरुूप रलजश्व शीषाक छुट्यलइ  अम्दलनी  बलाँलधनछे 

। 

 रलजश्वको स्रेस्तल रलख्दल महलरे्खल परीक्षकको कलयलार्यवलट 

स्वीकृत म.रे्.प.र्लरलमहरु प्रयोगमल ल्यलआनेछ ।  

 सचूनल प्रलवलधमल अधलररत रलजस्व प्रणलर्ी ऄवर्म्वन 

गररनछे ।    

 रलजश्व शलखल प्रमखुरे् रलजश्व रकम बैंक स्टेट्मेण्टसाँग लभडलइ 

ऄद्यलवलधक गन ेर सोको व्यवलस्थत ऄलभर्ेख रललखनेछ । 

 रलजस्व ऄसरु्ी गदला तोलकएको रकम नगद रलसद लदइ  

बलुझलर्ने र समय लभर बैक दललखर्ल गन े । नगदी रलसदको 

र्ललग रलसद लनयन्रण खलतल रललखनेछ । 

 तोलकएको रकम भन्दल वढी रकमको कर तथल शलु्क बैंक 

दललखर्ल गना र्गलआनेछ । 

 तोलकएको समयसीमल भन्दल पछी कर, गैरकर, शलु्क ऄसरू् 

हुाँदल कलननू बमोलजम जररवलनल र थप दस्तुर समेत ऄसरु् 

गररनछे । 

 प्रलप्त रलजस्व रकम बैङ्कमल खोलर्एको रलजश्व खलतलमल जम्मल 

गररनछे । 

 रलजस्वको र्गत रलख्दल ऄसरू् गनुापन,े ऄसरू् भएको र ईठ्न 

बलाँकी कर तथल ऄन्य अय रकम खरु्लइ र्गत रलखी रलजश्व 

अम्दलनीको र्गत तथल ऄसरू्ी प्रलतवेदन 



 

(म.रे्.प.र्ल.नं.११३) तयलर गररनछे । 

 रलजश्वको रे्खल रलख्न े र र्गत तयलर गने प्रयोजनको र्ललग 

स्थलनीय तहको र्ललग  तोलकएको सफ्टवेयर प्रयोग गररनेछ । 

 दललखर्ल भएकल भौचरहरु र बैंक स्टेटमेण्ट लनयलमत रुपमल 

लभडलन गरी रलजश्वको वैक लहसलव लमर्लन लववरण 

(म.रे्.प.र्ल.नं. १०९) तयलर गररनेछ । 

 रलजश्वको बैक लहसलव र कलयलार्यको स्रेस्तल लहसलव र्रक पना 

गएमल र्रक पनलाको कलरण खोर्ी मललसक रुपमल बैंक लहसलव 

लमर्लन लववरण तयलर गररनेछ । 

 

७ (छ) फजेट 
तथा कामयक्रभ 
तजुयभा, 
स्वीकृतत, 

तनकाशा य 
यकभान्त्तय 
तनमन्त्रण 

 प्रचलर्त कलननू ऄनसुलर स्थलनीय लवकलसको र्लग 

अवलधक, वललषाक, रणनीलतक, लवषय/क्षेरगत मध्यमकलर्ीन 

तथल दीघाकलर्ीन लवकलस योजनल तयलर गररनेछ । 

 अवलधक योजनलर्लइ मध्यमकलर्ीन खचा संरचनल तयलर गरी 

वललषाक बजेट तथल कलयािम मलर्ा त कलयलान्वयन गररनेछ । 

 अवलधक योजनल र वललषाक बजेट तथल कलयािम तजुामल गदला 

सङ्घीय तथल प्रदशे सरकलरको अवलधक योजनल र नीलत 

तथल कलयािमसाँग तलर्मेर् हुन ेगरी गररनछे । 

 लवकलस योजनलको बजेट प्रस्तलव गदला अयोजनलको 

सम्भलब्यतल ऄध्ययन प्रलतवेदनको गणुस्तर पररक्षणको प्रबन्ध 

गने तथल र्लगत ऄनमुलन भइ अलथाक, प्रललवलधक तथल 

वलतलवरणीय अधलरमल ईपयकु्त र र्लभ-र्लगतको अधलरमल 

प्रलथलमकीकरण गरी प्रलतर्र्मखुी अयोजनल छनौट गररनछे 

। 

 नगरसभल  

 नगरकलयापललर्कल  

 नगरप्रमखु  

 प्रमखु प्रशलसलकआ ऄलधकृत  

 लवषयगत शलखलहरु  

 बषाभरी  



 

 लवकलस योजनल प्रस्तलव गदला अलथाक लवकलस तथल गररबी 

लनवलरणमल योगदलन गने, ईत्पलदनमरू्क तथल लछटो प्रलतर्र् 

प्रलप्त हुन,े जनतलको जीवनस्तर र रोजगलरी बढने, ऄलधक 

स्थलनीय सहभललगतल रहन,े कम र्लगत भएको र स्थलनीय 

स्रोत सलधनको पररचलर्न हुन े जस्तल योजनल छनौटकल 

अधलरहरु पलर्नल गररनछे । 

 ठूर्ल अयोजनलको बजेट समलवेश गदला सोको लदगो 

कलयलान्वयन तथल सङ्घीय र प्रदशे योजनलसाँग समन्वय कलयम 

गररनछे ।  

 अयोजनल बैंकमल समलवेश भएकल अयोजनलर्लइ छनौटमल 

प्रलथलमकतल लदआनछे । 

 अयोजनलको छनौट गदला जनतलको मलग र अवश्यकतलको 

अधलरमल गररनछे । 

 अयोजनलको छनौट गदला वस्ती, टोर् र समदुलयमल छर्र्र् 

गने ब्यवस्थल लमर्लआनेछ । 

 योजनल तजुामल र कलयलान्वयन गदला प्रचलर्त कलननू बमोलजम 

नलगररक सहभललगतलर्लइ सलुनलित गररनेछ । 

 नलगररक सहभललगतल वढी हुने अयोजनल छनोटमल प्रलथलमकतल 

लदआनेछ । 

 छनौट भएकल अयोजनलहरु कलयलान्वयन हुने वषा सलहतको 

कलयायोजनल अवलधक योजनलमल समलवेश गररनछे । 

 स्रोत ऄनमुलन तथल बजेट सीमल लनधलारण सलमलतरे् अन्तररक 

अय, संघ तथल प्रदशे सरकलरबलट प्रलप्त हुने ऄनुदलन, रलजश्व 



 

बलाँडर्लाँट, रोयल्टी, जनसहभललगतल तथल ऋण सलहत कूर् 

स्रोतको ऄनमुलन गररनेछ । 

 कुर् स्रोत ऄनमुलनको अधलरमल लवषय क्षेरगत बजेट सीमल 

तथल मलगादशान तयलर गरी लवषयगत शलखल र वडल 

कलयलार्यर्लइ ईपर्ब्ध गरलआनछे । 

 बजेट तथल कलयािम तजुामलकल चरणहरु ऄलनवलया पलर्नल 

गररनछे । 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् बजेट सीमल, मलगादशान तथल 

अयोजनल प्रलथलमकतलकल अधलरहरू वैशलख १५ गतेलभर 

लबषयगत शलखल तथल वडल सलमलतर्लइ ईपर्ब्ध गरलआनछे । 

 टोर् /वस्तीस्तरमल योजनलको मलग सङ्कर्न गदला ऄलधकतम 

जनसहभललगतल कलयम हुने गरी स्थलनीय तहकल 

सरोकलरवलर्लहरुर्लइ सहभलगी गरलआनेछ। 

 बैदलेशक सहयोग पररचलर्न गदला ऄन्तररललरिय लवकलस 

सहलयतल पररचलर्न नीलत, २०७६ तथल प्रचलर्त कलननूरे् 

तोकेको प्रलथलमकतल प्रलप्त क्षेरमल मलर गररनछे ।  

 वैदलेशक सहलयतल प्रलप्त गदला प्रचलर्त कलननू बमोलजम नेपलर् 

सरकलरको  पवूा स्वीकृलत लर्आनेछ । 

 प्रलप्त हुन े सवै प्रकलरकल बैदलेशक सहलयतलर्लइ ऄलनवलया 

रुपमल बजेट तथल कलयािममल समलवेश गररनछे । 

 योजनल तजुामलकल चरणहरु परूल गरी बजेट तथल कलयािम 

चलर् ु अलथाक वषाको ऄसलर १० गते लभर सभलमल प्रस्तुत 

गररनछे । 



 

 वललषाक बजेट तथल कलयािम नगर सभलमल पयलाप्त छर्र्र्को 

व्यवस्थल लमर्लआनेछ । 

 वललषाक बजेट तथल कलयािम /नगर सभलबलट ऄसलर 

मसलन्तलभर ऄलनवलया रुपमल पलररत गररनछे । 

 एईटल अयोजनलमल स्वीकृत भएको बजेट ऄको 

अयोजनलमल खचा गररनेछैन । 

 सभलवलट बजेट स्वीकृत भएको सलत लदनलभर प्रमखु वल 

ऄध्यक्षरे् प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतर्लइ बजेट खचा 

गने ऄलख्तयलरी प्रदलन गररनेछ । 

 प्रमुख प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् १५ लदनलभर सम्वलन्धत 

महलशलखल वल शलखलप्रमुख र वडलसलचवर्लइ बजेट खचागने 

ऄलख्तयलरी लदनेछ । 

 अलथाक वषाको ऄन्त्यमल खचा हुन नसकी बलाँकी रहकेो 

सवै रकम प्रचलर्त ऐन ऄनसुलर तोलकएको प्रलियल 

ऄपनलइ स्थलनीय सलञ्चत कोषमल लर्तला दललखर्ल गररनेछ 

। 

 सलञ्चत कोषमल लर्तला दललखर्ल गरेको जलनकलरी 

सम्वलन्धत कोष तथल रे्खल लनयन्रक कलयलार्य 

समेतर्लइ लदआनछे । 

 लनयतवस रकम लर्तलानगने वल ऄन्यर सलरेको 

ऄवस्थलमल लजम्मेवलर ऄलधकलरी वल कमाचलरीर्लइ 

कलननूबमोलजम कलरवलही गररनछे । 

 ऄलधकलर प्रलप्त अलधकलरीर्े कोषको लस्थलत हरेी 

अवश्यक कलयाको र्ललग मलर वजेट रकमलन्तर स्वीकृत 



 

गनेछ । 

 चलर् ु शीषाकबलट पूाँजीगतमल र पूाँजीगतबलट पूाँजीगत 

शीषाकमल मलर रकमलन्तर गना स्वीकृलत लदआनछे ।  

 रकमलन्तर गदला जनु शीषाकमल रकमलन्तर गररन े हो सो 

शीषाकमल शरुु बजेटको २५ प्रलतशतसम्म थप गना 

सलकने छ । 

 कुनै बजेट नभएको शीषाक एवम ् अयोजनलमल 

रकमलन्तर गना स्वीकृलत लदआनेछेन ।  

 

८ (ज) फजेट 
खचय तथा 
ऩेश्कीको 
तनमन्त्रण 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् बजेट खचा गदला प्रचलर्त 

कलननूी व्यवस्थल पलर्नल गन ेगरलईनछे । 

 प्रललवलधक तथल प्रशलसलनक कमाचलरीर्लइ खररद 

व्यवस्थलपन तथल अलथाक प्रशलसन सम्बन्धी लबषयमल 

क्षमतल लवकलस गने गरलईआनछे । 

 खचाकल मलपदण्ड, कलयािम/योजनल सञ्चलर्न 

लनदलेशकल/कलयालवलध लनमलाण र कलयलान्वयन गन े

गरलआनेछ । 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् प्रचलर्त अलथाक 

कलयालवलध ऐन लनयम ऄनसुलर अरै् वल ऄलधकलरी 

तोकी लनजवलट खचा गने वल खचाको अदशे लदन े

ब्यवस्थल  लमर्लआनेछ ।  

 प्रचलर्त कलननू ऄनसुलर पशे भए नभएको एलकन गरी 

लनम्न ऄवस्थलमल खचा स्वीकृत गररनेछ   

 नगरप्रमखु तथल 

नगरकलयापललर्कल  

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत  

 अलथाक प्रशलसन शलखल  

 अन्तररक रे्खल पररक्षण 

शलखल  

 लवषयगत शलखलहरु  

 बषाभरी  



 

 स्वीकृत बजेट तथल खचा शीषाकलभर रही खचा गरेको, 

 योजनल स्वीकृत भएको, 

 खचा गना लनकलसल रु्कुवल भएको, 

 वैदलेशक स्रोतबलट खचा व्यहोने भएमल स्रोत रु्कुवल 

भएको 

 स्वीकृत बजेट, कलयािम र ईपर्ब्ध स्रोतको अधलरमल 

ऄलधकलर प्रलप्त ऄलधकलरीबलट खचा स्वीकृत गररनछे । 

 खचामल एकरुपतल र लमतव्यलयतल ल्यलईन खचा सम्वन्धी 

मलपदण्ड वल लनदलेशकल लनमलाण गरी सोको पलर्नल 

गररनेछ । 

 लशक्षल, स्वलस्थ्य, कृलष जस्तल क्षेरगत कलयािम सम्वन्धी 

खचा गदला स्वीकृत मलगादशान, कलयालवलध एवम ् शताहरु 

पलर्नल भएको सलुनलित गररनछे । 

 खचाको कलगजलत र कलरोवलर पिुी भएको अधलर र 

अवश्यक लबर् भरपलइ पेश गना र्गलआनछे ।   

 लवकलस योजनल सम्वन्धी खचा गदला योजनलको सभे, 

लडजलआन, र्लगत ऄनमुलन तथल कलयािम तयलर एवम ्

स्वीकृत भएको सलुनलित गना चेकलर्ि तयलर गरी रुज ु

गने व्यवस्थल गररनछे । 

 स्वीकृत कलयािम ऄनसुलर समयमै कलयासम्पलदन र 

मलर्सलमलनको प्रलप्तीकल र्ललग खररद सम्बन्धी 

प्रललवलधक एवम ्प्रशलसलनक प्रलियल परूल गररनछे । 

 स्थलनीय पवुलाधलर लनमलाण र ममात सम्वन्धी लवर् भकु्तलनी 



 

गदला सम्वलन्धत वडल कलयलार्य र र्लभग्रलही तथल 

ईपभोक्तलवलट ऄलनवलया रुपमल लसर्लररस गनुापन े

व्यवस्थल लमर्लआनेछ । 

 र्लगत सलझदेलरीमल कलयलान्वयन गररएकल योजनलहरुको 

सम्वन्धमल सम्झौतल बमोलजम सम्वलन्धत र्लभग्रलही, 

ईपभोक्तल सलमलत वल स्थलनीय संस्थलको योगदलनको 

सलुनलिततल गररनेछ । 

 र्लगत सलझेदलरी ब्यहोररएको श्रमदलन वल योगदलन 

रकमको खचा गणनल गने ब्यवस्थल गररनेछ । 

 तललर्म कलयािमको र्लगत ऄनमुलन तयलर गदला 

कलयािम सञ्चलर्न सम्वन्धी नम्सा र मलपदण्डको 

अधलरमल खचा गने व्यवस्थल गररनछे ।  

 तललर्म, गोष्ठी अलद सञ्चलर्न गदला कलयािमको 

प्रस्तलव र र्लगत ऄनमुलन तयलर गरी ऄलधकलर प्रलप्त 

ऄलधकलरीबलट स्वीकृत गरलआनछे । 

 स्वीकृत प्रस्तलव र र्लगत ऄनमुलन ऄनसुलर कलया सम्पन्न 

गरी पेश भएको प्रलतवेदनको अधलरमल रकम भकु्तलनी 

गररनेछ । 

 तललर्म कलयािमकल सहभलगीबलट पषृ्ठपोषण प्रलप्त गरी 

अवश्यकतल ऄनसुलर समीक्षलको व्यवस्थल गररनेछ । 

 वैदलेशक सहलयतल ऄन्तगात सञ्चललर्त कलयािमको 

खचा गदला दलत ृ संस्थलको सम्झौतल बमोलजम खचा 

ब्यहोररन ग्रलह्य खचा शीषाक  वल लियलकर्लपमल मलर 

गररनेछ । 



 

 अलथाक तथल सम्बलन्धत कमाचलरीको र्ललग अयोजनल 

रे्खल सम्बन्धी ज्ञलन, लसप तथल क्षमतल लबकलस गररनेछ । 

 सम्झौतल बमोलजम खचाको शीषाक (क्यलटोगोरी) लमर्लइ 

खचा रे्खलड्कन गरे नगरेको एलकन गररनछे । 

 खचाको सोधभनला मलग गने कलयामल सहयोगी हुन े

अलथाक र ऄन्य लववरण समयमल तयलर गररनेछ ।  

 लवर् भकु्तलनी गदला प्रचलर्त कलननूरे् तोकेको अयकर, 

मलू्यऄलभबलृद्ध कर, धरौटी कट्टी गरेर मलर भकु्तलनी लदन े

ब्यवस्थल गररनछे । 

 पेश्की बलाँकी भए सम्झौतल ऄनसुलर कट्टी गरेर मलर 

भकु्तलनी लदआनेछ । 

 कट्टी गररएको अयकर रकम समयम ै बैंक दललखर्ल 

गररनेछ । 

 अयकर कट्टी गररएको कमाचलरी, व्यलक्त वल संस्थलको 

नलम नलमेसी सलहतको लववरण र मलू्यऄलभबलृद्ध कर 

भकु्तलनी लदएको नलम नलमेसी सलहतको लववरण 

अन्तररक रलजश्व कलयलार्यमल पठलआनेछ । 

 लवर् लवजक पशे गरेर मलर भकु्तलनी लदआनेछ । 

 पेश्की सम्बन्धी कलम, प्रयोजन र चललहन ेरकम र लववरण 

खरु्लइ अवश्यक रकम मलर पेश्की लदआनछे । 

 पेश्की मलग गनेको परुलनो पेश्की बलाँकी रह ेनरहकेो जलाँच 

गने र परुलनो पेश्की र्र्छ्यौट भइ नसकेको ऄवस्थल भए 

सो पेश्की र्र्छ्यौट गरलइ मलर नयलाँ पेश्की लदआनछे ।  



 

 कमाचलरी बलहकेको हकमल पेश्की लर्ने व्यलक्तको  तीन 

पसु्ते, स्थलयी र ऄस्थलयी ठेगलनल प्रि रे्खी पेश्की 

लदआनेछ । 

 पेश्की खलतलमल पेश्कीको र्गत कलयम गरी ऄनगुमन गने 

ब्यवस्थल गररनेछ । 

 भ्रमण र मलर्सलमलन खररद पेश्की लददंल भ्रमणअदशे र 

खररदअदशे स्वीकृलत र  बजेटको ईपर्ब्धतलर्लइ 

ध्यलन लदआनछे । 

 सलवाजलनक खररद सम्बन्धी ठेक्कल सम्झौतल ऄनसुलर 

पेश्की लददंल सम्झौतलको शता बमोलजम सम्झौतल ऄवलध 

भरको बैङ्क ग्यलरेण्टी लर्इ मलर लदआनेछ ।  

 बैंक ग्यलरेण्टीको म्यलद लनयन्रण खलतल रलखी समयमै म्यलद 

थप गरलआनेछ । 

 पेश्की लर्नलेदने दबैुरे् पेश्की प्रयोजन ऄनसुलर 

तोलकएको म्यलदलभर कलननूबमोजमको कलयालवलध 

ऄपनलइ र्र्छ्यौट गने गरलआनेछ । 

 पेश्की रकम लर्न ेकमाचलरी, व्यलक्तवलट लबर् भरपलइको 

पछलडी प्रमललणत गरी र्लाँटवलरी सलहतको लनवेदन पेश 

गने व्यवस्थल गररनछे । 

 अलथाक प्रशलसन शलखलरे् पेश्की र्र्छ्यौटको र्ललग 

प्रलप्त लबर् भपलाइ जलाँची लर्न ु लदन ु पने रकम ठहर  यलइ 

पेश्की र्र्छ्यौटको र्ललग पेश गनेर्लइ भरपलइ लदन े

ब्यवस्थल गररनछे ।  



 

 तललर्म सम्वन्धी कलयािमको पशे्की र्र्छ्यौट गदला 

तललर्म सम्पन्न प्रलतवेदन संर्ग्न रललखनेछ । 

 पेश्की खलतल ऄध्यलवलधक गरी रललखनेछ । र्र्छ्यौट गना 

बलाँकीको लववरण तोलकएको ढलाँचलमल तयलर गने र 

प्रत्येक अलथाक बषामल पेश्की बलाँकीको लजम्मेवलरी सलरी 

ऄनगुमन गररनेछ । 

 म्यलद नलघकेो पेश्कीको हकमल कलननूी व्यवस्थल 

कडलइकल सलथ र्लग ूगररनछे ।   

 र्र्छ्यौट गना ऄटेर गरेमल वल म्यलद लभर र्लाँटबलरी 

नबझुलएमल पदललधकलरी वल कमाचलरीको हकमल तर्ब वल 

सलुवधल रोक्कल गररनछे । 

 तर्ब वल सलुवधल  रोक्कल गदला पलन ऄटेर गरेमल प्रचलर्त 

कलननू बमोलजम कलरबलही गररनछे । 

 सरकलरी कमाचलरी बलहकेकल ऄन्य व्यलक्तको हकमल 

सरकलरी बलाँकी सरह ब्यलज सलहत ऄसरु्ईपर गरी 

कलरवलही गररनछे । 

 

९ (झ) फैक 
खाता संञ्चारन, 

हहसाव तबडान, 

बिुानी 
तनमन्त्रण 

 कलननू बमोलजम प्रलप्त सवै लकलसमको अम्दलनी रकम तोलकएको 

बैकमल ग-४ समूहको स्थलनीय सलञ्चतकोष खलतलमल जम्मल 

गररनेछ । 

 स्थलनीय लवलवध कोष, लवभलज्य कोष, अकलस्मक कोष र 

लवपद ्व्यवस्थलपन कोषको र्ललग िमशः ग-५, ग-६, ग-७.१ 

र ग-७.२ समहूको खलतल खोलर्नछे । 

 प्रमुख प्रशलसकीय ऄलधकृत 

 अलथाक प्रशलसन शलखल  

 बषाभरी  



 

 को.रे्.लन.कल.को लसर्लररस लर्इ नेपलर् रलरि बैकवलट 

स्वीकृलत प्रलप्त बैंकमल खलतल खोलर्नेछ ।  

 प्रलप्त सवै रकमहरु कोषको खलतलमल अम्दलनीको स्रोत दलेखन े

गरी बैंक दललखर्ल गररनेछ । 

 कोषको सञ्चलर्न कलनूनरे् तोकेको पदललधकलरीबलट मलर 

गररनेछ । 

 रलजश्व, लवलनयोजन वल धरौटी कलरोवलरको र्ललग 

को.रे्.लन.कल. को लसर्लररस लर्इ तोलकएको बैकमल िमशः 

ग-१, ग-२ र ग-३ समहूको खलतल खोलर्नछे । 

 लवलनयोलजनतर्ा को चलर् ू खचा तथल पूाँजीगत खचा, लविीय 

ब्यवस्थल र लवलवध खचाको र्ललग कलया सञ्चलर्नस्तरको 

तोलकएको ईप-समहूको खलतल खोर्ी कलरोवलर गररनछे । 

 अन्तररक रलजश्व, रलजश्व बलाँडर्लाँट, ऄनदुलन, ऋण तथल 

लविीय ब्यवस्थलबलट प्रलप्त रकमहरु तोलकएको ४.१ ग१ 

ईपसमहूको रकम जम्मल गना लमल्न ेखलतलमल जम्मल गररनेछ  ।  

 धरौटी, जमलनत, ऄनेि मनी वलपत प्रलप्त गरेको वल कट्टी गरेको 

रकम जम्मल तथल कलरोवलर गना तोलकएको  ग-३ समहूकल 

खलतल खोर्ी कलरोवलर गररनेछ । 

 रलजश्व, लवलनयोजन र धरौटी खलतलको सञ्चलर्न प्रचलर्त 

कलननू बमोलजम गररनछे ।  

 लवशेष ऄवस्थल परी कलयलार्यको नलममल लवशेष खलतल खोल्न ु

अवश्यक भएमल सम्बलन्धत को.रे्.लन.कल.वलट अवश्यक 

सहमलत लर्इ खलतल सञ्चलर्न गररनेछ । 



 

 बैक पररवतान गनुा परेमल को.रे्.लन.कल. वलट अवश्यक 

सहमलत लर्आनछे । 

 कलयलार्यको बजेट खचा, रलजश्व, कोष र धरौटी खलतलको बैक 

स्टेटमेण्ट लनयलमत रुपमल प्रलप्त गरी मललसक रुपमल लहसलव 

लभडलन गररनेछ । 

 रलजश्व खलतलमल रकम दललखर्ल भएको तर कलयलार्यमल भौचर 

पेश नभएको भौचरको लववरण तयलर गररनेछ । 

 बजेट खचातर्ा  कलयलार्यवलट चेक जलरी भएको तर वैंकवलट 

भकु्तलनी हुन वलाँकी चेकको लववरण तयलर गररनछे । 

 बजेट खचा, रलजश्व, कोष र सम्बलन्धत बैक खलतलको स्टेटमेण्ट 

वीच र्रक परेको रकम तोलकए बमोलजमको बैंक लहसलव लमर्लन 

लववरणहरु (म.रे्.म.र्ल.नं. १०९, २१२) प्रत्येक मलहनलको ७ 

गते लभर तयलर गररनेछ । 

 बैक लहसलव लमर्लन लववरणहरु कलयलार्य प्रमखु वल 

लजम्मेवलर ऄलधकृतवलट प्रमललणत गरलइ रललखनछे । 

 रलजस्व, धरौटी र खचा लहसलवको समलयोजन प्रचलर्त रे्खल 

सरकलरी कलरोवलर लनदलेशकल बमोलजम गररनेछ । 

 अ.व. वषालभर जलरी भएको चेकहरुमध्ये वैंकवलट भकु्तलनी 

हुन वलाँकी चेकहरुको लववरण तयलर गरी प्रमललणत गरलइ 

रललखनेछ ।  

 कलयलार्यवलट जलरी भएको लवशेष कलरण तोकेको म्यलदलभर 

नसललटएमल चेकहरु रद्द गरी सो चेक बरलवर रकमको खचा 

घटलइ वल समलयोजन गरी लहसलव लमर्लन गररनेछ ।  



 

 अ.व. लभर जलरी भएको चेकहरुमध्ये कुनै चेक रद्द गरी 

सोको सट्टल ऄको चके जलरी गनुा पदला पनुः खचा भौचर तयलर 

गरी नयलाँ चेक जलरी गररनेछ ।    

 अलथाक वषाको ऄन्त्यमल लवलनयोजनखलतलमल वचत रकम 

लनणाय गरलइ स्थलनीय सलञ्चतकोष खलतलमल रकम िलन्सर्र 

गररनछे 

o ऄसरु् गरेको नगद, बैङ्क चेक, धरौटी र रलजस्व 

रकम सरुलक्षत तवररे् रलख्ने लजम्मेवलरी रे्खल शलखल 

प्रमुखको हुनेछ । 

o लजम्मेवलर ब्यलक्तरे् ऄसरू् गरेको नगद, बैङ्क 

चेक, धरौटी र रलजस्व रकम सरुलक्षत तवररे् रलख्न 

अवश्यक भौलतक तथल सरुक्षल ब्यवस्थल गररनेछ । 

o नगदी रकम ऄसरु् गदला भरपलइ वल नगदी प्रलप्ती रलसद 

लदने ब्यवस्थल गररनेछ । 

o रलसद लनयन्रण खलतल रलख्ने ब्यवस्थल गररनछे । 

o रकम ऄसरू् गदला अलथाक संकेत र शीषाक खरु्लइ 

गने गरलआनछे ।  

o ऄसरु्ी नगद, चेक र भौचरहरुको दलैनकी गोश्वलरल 

र्गत वल ऄलभरे्ख रलख्ने ब्यवस्थल गररनेछ । 

o प्रलप्त नगद तथल चेक रकम तोलकएको बैंकको 

सम्बलन्धत खलतलमल शीषाक खरु्लइ सोही लदन वल 

त्यसको भोलर्पल्टसम्म बैंक दललखर्ल गररनछे  ।  

o बैंक टलढल रहकेो कलरण तोलकएको म्यलदलभर रकम 

बैंक दललखर्ल गना नसलकन े ऄवस्थलमल एक तह 



 

मललथको ऄलधकलरीको स्वीकृलत लर्इ तोलकएको 

समयसीमल लभर रकम दललखर्ल गररनेछ । 

o तोलकए बमोलजमको म्यलदलभर रकम दललखर्ल 

नगरेको ऄवस्थलमल यस्तो रकम सम्बलन्धत 

ब्यलक्तवलट ऄसरू् गरी कलननू बमोलजमको 

जररवलनल र ऄन्य कलरवलही गररनेछ ।  

 प्रचलर्त कलननूमल ईल्रे्ख भए बमोलजम भकु्तलनी अदशे लदन े

अलधकलरीक पदललधकलरी तोलकनछे । 

 भकु्तलनी अदशे लदने पदललधकलरीको ऄलधकलर र कताब्य 

सलहत जवलर्दहेी बहन गनुापन ेब्यवस्थल गररनेछ । 

 तोकेको प्रमखुहरु सरुवल वल लजम्मवेलरीमल हरेरे्र हुाँदल कलननू 

बमोलजम भकु्तलनी अदशे लदन ेऄको पदललधकलरी तोलकनेछ । 

 भकु्तलनी अदशे लददंल लनम्न कुरलमल लनलित हुनेः 

 स्वीकृत बजेट कलयािम, ऄलख्तयलरी, लनकलसल र रु्कुवल समेतको 

अधलरमल खचा रे्ख्न लमल्ने रकमकोमलर भकु्तलनीअदेश लदआनेछ  । 

 भकु्तलनी अदशे लददंल खचाको प्रकृयल परूल भएको र 

लवर्भरपलइ र्गलयतकल अवश्यक कलगजलत प्रलप्तभएको 

सलुनलित गररनछे ।  

 खचाकल सवै प्रकृयलहरु परूल भएको जलाँच गरी मलर तोलकए 

बमोलजमको गौश्वलरल भौचर तयलर गरी चेक जलरी गररनेछ । 

 भकु्तलनी लददंल प्रचलर्त कलननू बमोलजम भकु्तलनी पलईन े

सम्बलन्धत ब्यलक्त वल र्माको खलतलमल बैंक मलर्ा त सोझै रकम 

जम्मल गन ेवल चेक जलरी गने गरी भकु्तलनी लदआनछे । 

 भकु्तलनी पलईन ेव्यलक्त, र्मा, संस्थल वल कम्पनीको नलमनलमेसी 



 

र ठेगलनल खरु्लआनेछ । 

 सही भएको चेकहरु सरुलक्षत रुपमल रलखी सम्बलन्धत व्यलक्त, 

र्मा वल कम्पनीर्लइ ऄलवर्म्ब बझुलईने ब्यवस्थल गररनछे । 

 

 

१० (ञ) अनदुान 
प्राप्ती तथा 
उऩमोग 
सम्वन्त्धी 
तनमन्त्रण 

 रललरिय प्रलकृलतक स्रोत तथल लवि अयोगिलरल लनधलाररत 

कलयासम्पलदनमल अधलररत ऄनदुलन पद्धलतकल सचूक र 

सोको अधलर बलरे स्पि भआनेछ  । 

 तोलकएको अधलरहरु र सचूक बमोलजम सम्पलदन गनुापने 

कलया समयमै गररनेछ । 

 रललरिय प्रलकृलतक स्रोत तथल लवि अयोग र सङ्घीय 

तथल प्रदशे ऄथा मन्रलर्यमल ईपर्ब्ध गरलईनपुन े

अगलमी अलथाक बषाको अय र ब्ययको प्रक्षपेण 

र्गलयतकल लववरण समयमल न ैईपर्ब्ध गरलआनछे ।  

 समपरुक र लवशेष ऄनदुलनबलट सञ्चलर्न गना सलकन े

प्रललवलधक सम्भलव्यतल र र्लगत र्लभ लवशे्लषण गरी 

ईपयकु्त दलेखएकल अयोजनलहरुको सचूी तयलर गररनेछ । 

 समपरुक र लवशेष ऄनदुलनकल र्ललग नेपलर् सरकलर र 

प्रदशेरे् स्वीकृत गरेको कलयालवलधमल तोलकए 

बमोलजमको प्रकृयल परूल गरी अयोजनल मलग गररनेछ । 

 तोलकएको ऄनदुलन कलयलान्वयन, पलुस्तकल, लनदलेशकल, 

नम्शा र कलयालवलधको पलर्नल गरी खचा गररनछे ।  

 ऄनदुलन खचा सम्वन्धमल तोलकएको खररद प्रलियल 

ऄपनलआनछे ।  

 खचाको र्लाँटवलरी लवर् भरपलइ प्रमललणत गरी रललखनेछ ।  

 नगरप्रमखु  

 नगरकलयापललर्कल  

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत  

 अलथाक प्रशलसन शलखल  

 अन्तररक रे्खल पररक्षण 

शलखल  

 बषाभरी  



 

 ऄनदुलन रकम तोलकएको प्रयोजन र कलयाको र्ललग मलर 

खचा गररनछे । 

 खचा प्रगलत सम्वन्धमल लनयलमत रुपमल ऄनगुमन गररनेछ 

। 

 अलथाक बषाको ऄन्त्यमल खचा नभइ बलाँकी रहकेो लिज 

हुने ऄनदुलन रकम समयमै लर्तला गररनेछ । 

 ऄनदुलनको अम्दलनी खचाको ऄध्यलवलधक लहसलव 

रलखी प्रगलत प्रलतवेदन सङ्घीय र प्रदशे लनकलय समक्ष 

पेश गररनेछ। 

 सवै प्रकलरको ऄनदुलन खचाको तोलकए बमोलजम रे्खल 

रलख्न ेर लविीय प्रलतवेदन तयलर गने ब्यवस्थल गररनेछ । 

 ऄनदुलन खचाको ऄलनवलया रुपमल अन्तररक तथल 

ऄलन्तम रे्खलपरीक्षण गरलआनेछ ।  

 लविीय प्रलतवेदन र रे्खलपरीक्षण प्रलतवेदन सम्बलन्धत 

लनकलयर्लइ पठलआनेछ । 

 

११  (ट) 
प्रशासतनक 
खचय, तरव 
तथा सहुवधा य 
सवायी साधन 
तथा 
उऩकयणको 
उऩमोग  

 प्रचलर्त कलननू बमोलजम लनयकु्त भएकल कमाचलरीको 

मलर तर्व खवुलआन े । ऐन लनयम लवपररत ऄस्थलयी वल 

ज्यलर्लदलरी र करलरमल कमाचलरी रलखेकोमल तर्वभिल 

खवुलआने छैन । 

 कमाचलरीर्लइ कलननू बमोलजमको तर्व, भिल  र 

सलुवधल मलर ईपर्ब्ध गरलआन े।  

 पदललधकलरीको सुलवधल प्रदशे कलननूमल ईल्रे्ख भए 

बमोलजम मलर लदआने । 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत  

 अलथाक प्रशलसन शलखल  

 प्रशलसन शलखल  

 खररद तथल सम्पलत 

व्यवस्थलपन शलखल  

 

 बषाभरी  



 

 कलननू लवपररत कमाचलरी लनयकु्त गरी कलममल र्गलएमल 

वल ऄलनयलमत सलुवधल खवुलएमल यस्तो कमाचलरीरे् 

खलएको तर्व सलुवधल वलपतको रकम ऄसरू् गन े

ब्यवस्थल गररनछे  । 

 कलयारत कमाचलरीहरुको तर्वी प्रलतवेदन सम्बलन्धत 

कलयलार्यवलट पलररत भएको सलुनलित गररनेछ । 

 प्रशलसन शलखलवलट हललजर लववरण रुज ुगरी मलर तर्व 

खवुलआनेछ । 

 कमाचलरीको स्थलयी रे्खल नम्वर (पलन) ऄलनवलया रुपमल 

लर्न र्गलइ सो नम्वर तर्वी लववरणमल रललखनेछ । 

 पदललधकलरीको मललसक सलुवधल बलपतको रकम  प्रदशे 

कलननू बमोलजम भएको सलुनलित गररनछे । 

 प्रस्तललवत मलहनलको कूर् तर्व खचा लवगत मलहनलको 

तर्व खचाभन्दल सलरभतू रुपमल र्रक भए नभएको हरेी 

र्रक रहकेो भए सोको कलरण सलुनलित गररनछे । 

 मलहनल भकु्तलन भएपलछ तर्व भिल खवुलआनेछ । 

 पदमल बहलर्ी गरेको लदनदलेख मलर तर्व भिल 

खवुलआनछे  । 

 लनर्म्वनमल परेकोमल कलननू ऄनसुलर पलईने तर्व भिल 

मलर लदआनेछ ।  

 एक वषाको सेवल ऄवलध पगुपेलछ मलर तर्व बलृद्ध  

(ग्रेड) लदआनछे ।  

 चलडपवा खचा सलुवधल तोलकएको चलडपवाको र्ललग मलर 



 

लदइ ऄलभरे्ख रललखनेछ । 

 लवदल स्वीकृलत गरलएको बलहके ऄनपुलस्थत ऄवलधको 

तर्व लदआनछैेन ।  

 बेतर्बी लवदल वल ऄसलधलरण लवदल लर्एकोमल तर्व 

भकु्तलनी गररनेछैन । 

 कमाचलरीर्लइ सेवल सम्बन्धी ऐन लनयम लवपरीत हुन ेगरी 

कलजमल खटलएको वल वढी ऄवलध कलजमल रलखेकोमल 

सो ऄवलधको तर्व भिल लदआने छैन ।  

 बढी ऄवलध कलज खटलएमल प्रचलर्त कलननू बमोलजम 

कमाचलरीर्े खलएको तर्ब, भिल कलज खटलईन े

पदललधकलरीबलट ऄसरु् गररनछे । 

 दश प्रलतशतकल दररे् कमाचलरी सञ्चय कोष रकम कट्टल 

गरी सोमल शत प्रलतशत रकम थप गररनेछ । 

 नलगररक र्गलनी कोष वल ऄन्य कोषमल योगदलन गरेकल 

कमाचलरीहरुको हकमल मललसक तर्बबलट तोलकएको 

प्रलतशत रकम कट्टी गररनेछ।  

 योगदलनमल अधलररत ऄवकलस कोषमल योगदलन गरेकल 

कमाचलरीहरुको हकमल तोलकएको प्रलतशत रकम कट्टल 

गरी सो रकममल तोलकएको प्रलतशत रकम थप गररनेछ । 

 तोलकएको प्रलतशतमल कोष कट्टी गररएको रकम 

सम्बलन्धत कोषमल तोलकएको समयलभर दललखर्ल गना 

पठलआनछे । 

 तोलकएको लनकलयमल कोष कट्टी रकम जम्मल गना र सो 



 

सम्बन्धी ऄलभरे्ख रुज ु गना लवद्यतुीय मलध्यमको 

ईपयोग गररनछे । 

 तर्व सलुवधल भकु्तलनी गदला प्रत्येक पदललधकलरी वल 

कमाचलरीरे् वललषाक रुपमल पलईन ेतर्व, भिल र सलुवधल 

समेतको कुर् रकममल अयकर ऐनबमोलजम करयोग्य 

अय गणनल गरी मललसक तर्बबलट ऄलग्रमरुपमल कट्टल 

गरेर मलर तर्वखचा रे्लखनेछ  । 

 तर्वी लववरणमल प्रत्येक पदललधकलरी वल कमाचलरीको 

स्थलयी रे्खल नम्वर (पलन) ऄलनवलया रुपमल रललखनछे । 

 भकु्तलनीमल कट्टल गरेको पलररश्रलमक कर रकम सम्भव 

भएसम्म लवद्यतुीय अयकर कट्टी प्रणलर्ी मलर्ा त 

सम्बलन्धत रलजश्व कलयलार्य पठलइ कर ऄलधकृतवलट 

प्रमलणीकरण गरलइ लनस्सल रललखनछे । 

 तर्व सलुवधल लवतरणकोर्ललग बैंक तोकी सो बैंकमल 

प्रत्येक ब्यलक्तको खलतल खोल्न र्गलइ बैंकमलर्ा त रकम 

ईपर्ब्ध गरलआनेछ । 

 तर्व भकु्तलनी लववरणमल बैंक खलतल मलर्ा त रकम जम्मल 

गरेको प्रमलण संर्ग्न गने गरलआनेछ । 

 ऄलत अवश्यक कलमको र्ललग मलर ऄलधकलर प्रलप्त 

ऄलधकलरीको स्वीकृलतमल बैठक रललखनेछ । 

 बैठक भिल, दलैनक तथल भ्रमण भिल खचा सम्बलन्धत 

कलननूमल तोलकएको दरमल मलर लदआनेछ । 

 पदललधकलरीको सञ्चलर सलुवधल, खलजल खचा, मललसक 

भिल, सभल भिल अलद सलुवधल प्रचलर्त कलननू 



 

बमोलजम र कमाचलरीको ऄलतररक्त समय भिल, 

प्रोत्सलहन भिल अलद सलुवधल कलननू बमोलजम मलपदण्ड 

तथल सचूक तोकेर मलर ईपर्व्ध गरलआनेछ । 

 भिल तथल सलुवधल लवतरण गने र लनयन्रण गन े

सम्वन्धमल सङ्घीय वल प्रदशे लनकलयरे् कुनै मलगादशान 

वल पररपर गरेको भए सोको पलर्नल गन े गरलईन े

ब्यवस्थल लमर्लआनेछ ।  

 भिल तथल सलुवधल खचाको रे्खलपरीक्षणवलट बेरुज ु

कलयम भएमल तत्कलर् लनयलमत वल ऄसरु् र्र्छ्यौट गन े

गरलआनेछ । 

 लवलवध खचा ऄन्तगात ब्यहोररने खचाको प्रकलर 

सम्वन्धमल स्पि ब्यलख्यल गरी मलपदण्ड स्वीकृत गररनछे 

। 

 ऄलनयलमत खचा सम्वन्धमल रे्खलपरीक्षणवलट बेरुज ू

कलयम भएमल तत्कलर् ऄसरू् र्र्छ्यौट गने गरलआनछे । 

 अलथाक सहलयतल लवतरणको र्ललग वस्तुगत मलपदण्ड 

तथल सचूक तयलर गरी सोको अधलरमलमलर लदन े

ब्यवस्थल गररनछे ।  

 सङ्घीय तथल प्रदशे सरकलरवलट प्रलप्त ऄनदुलनवलट 

अलथाक सहलयतल लवतरण गररने छैन । 

 सङ्घीय वल प्रदशे मन्रलर्य/लनकलयिलरल जलरी भएकल 

मलगादशान वल पररपर पलर्नल गने गरलआनेछ ।  

 ऄलनयलमत खचा सम्वन्धमल रे्खलपरीक्षणवलट बेरुज ू

कलयम भएमल तत्कलर् ऄसरू् र्र्छ्यौट गने गरलआनछे । 



 

 कलननूिलरल सवलरीसलधन प्रयोग गना पलईन े पदललधकलरी 

वल ऄलधकलरीकोर्ललग मलर सवलरीसलधनको व्यवस्थल 

गररनेछ । 

 सवलरी सलधन र ईपकरणहरु सरकलरी कलममल मलर 

प्रयोग गना पलईने गरी लनयन्रणको ब्यवस्थल गररनेछ । 

 कलयलार्यको कलमको लसर्लसर्लमल सवलरी सलधन 

प्रयोग गदला स्वीकृलत अदशे लदने लर्ने व्यवस्थल गररनछे 

। 

 सवलरी सलधन र ईपकरणको ममात सम्भलर र सलभालसङ्ग 

गनुापनेवलरे सम्बलन्धत कम्पनीको कलया तललर्कलको 

ऄलभरे्ख ब्यवलस्थत रुपमल रलखी सो बमोलजम ममात 

सम्भलर गन ेब्यवस्थल लमर्लआनछे ।  

 चलर् ुसवलरी सलधन र ईपकरण  सञ्चलर्नको ऄलभरे्ख 

रललखनेछ । लवग्रेको ऄवस्थलमल तत्कलरै् जलनकलरी 

गरलईनपुने ब्यलक्त तोक्ने । ममातको खररद कलया गदला 

सलवाजलनक खररद ऐन लनयमलवर्ीको प्रलियल पलर्नल 

गरलआनेछ ।  

 सवलरी सलधन र ईपकरणको ममात सम्भलर गरलईाँदल 

प्रललवलधक जलाँच गरलइ ममात गनुापन ेसलमलनको लववरण र 

र्लगत ऄनमुलन तयलर गरी तोकेको ऄलधकलरीवलट 

स्वीकृलत गरलईने ब्यवस्थल गररनछे  ।  

 सवलरी सलधन र ईपकरण कुन कुन लमलतमल के कलत पलटा 

पजुला कलत र्लगतमल ममात गररएको हो सोको लववरण 



 

खरु्लइ ममात सम्भलर तथल संरक्षणको 

(म.रे्.प.र्ल.नं.४१५) ऄलभरे्ख रललखनेछ ।  

 सवलरी सलधनको ममात गरलईाँदल चलर्कबलट प्रमललणत 

गरलईने । परुलनो पलटापजुला सलमलन भण्डलर लर्तला गरलईने । 

तोकेको रकमभन्दल बढी मलू्यको सलमलन पररवतात गदला 

ममातको ऄलभरे्ख रललखनेछ । 

 सवलरीसलधनको लवमलखचा र तेस्रोपक्ष दललयत्व 

भकु्तलनीगदला ऄलधकलरप्रलप्त ऄलधकलरीवलट स्वीकृलत गरलइ 

संर्ग्न गरलआनछे ।   

 प्रचलर्त कलननूरे् आन्धन सलुवधल पलईन े पदललधकलरी वल 

ऄलधकलरीको हकमल आन्धन पलईन े कोटल तोकी सोही 

बमोलजम आन्धन ईपर्ब्ध गरलईन े व्यवस्थल गन े । आन्धन 

खचा मलग गन ेर्लरलम स्वीकृत गरलईने व्यवस्थल गररनछे ।  

 प्रयोग भएको आन्धनको पररमलण सलहत तोलकएको 

ढलाँचलमल र्गवकु (म.रे्.प.र्ल.न.ं९०५) रललखनेछ ।  

 कलयलार्यमल न ै आन्धन मौज्दलत रलखी ईपर्ब्ध गरलईन े

ब्यवस्थल गदला मलग र्लरलम, खररद अदशे, दललखर्ल 

प्रलतवेदन सलहत र्गबकु पेश गने व्यवस्थल लमर्लआनछे । 

सेवल महशरु् र भलडलको भकु्तलनी तोलकएको समयमलन ै

गररनेछ ।  

 सेवलमहशरु् भकु्तलनीमल सेवलप्रदलयकरे् लदने छुट प्रलप्त 

गररनेछ ।  

 कलयलार्यरे् कुन ै पलन प्रकलरको घर बहलर् तथल ऄन्य  



 

सलमलन भलडलमल लर्ाँदल ऄलनवलया रुपमल सम्झौतल गररनेछ 

। 

 घर बहलर् तथल ऄन्य भलडल भकु्तलनी गदला भलडल सम्बन्धी 

सम्झौतलकल शता बमोलजमको भलडल रकम भकु्तलनी 

लदआनेछ । 

 लवर्म्व शलु्क भकु्तलनी गदला ऄलधकलर प्रलप्त 

ऄलधकलरीवलट लनणाय  गरलआनछे । 

 अवश्यक सचूनलहरु मलर ऄलधकलर प्रलप्त ऄलधकलरीको 

स्वीकृलतमल तोलकएको ईपयकु्त मलध्यमवलट प्रकलशन गन े

ब्यवस्थल गररनछे । 

 सचूनल प्रकलशन गदला सम्बलन्धत टेलर्लभजन, एर्.एम. 

सञ्चलर्क वल पलरकल प्रकलशक मलर्ा त सोझै सचूनल 

प्रकलशन गरी लतनीहरुरे् लदने  कलमशन वल छुट सलुवधल 

कट्टल गरी मलर खचा रे्लखनेछ । 

 पलरकलमल प्रकलशन नगरर नहुन े सचूनल मलर सम्भव 

भएसम्म सलनो सलइजमल पलरकलमल प्रकलशन गरी ऄन्य 

सचूनल वेबसलआट मलर्ा त सलवाजलनक गररनछे । 

 

१२ (ठ) खरयद 
कामयको 
तनमन्त्रण—
भारसाभान 
खरयद, तनभायण 
कामय तथा सेवा 

 सलवाजलनक खररद ऐन, २०६३ को पलर्नल गनुापन े । 

सलथै ऐनको ऄलधनमल रही खररद लनयमलवर्ी बनलइ 

र्लग ूगररनछे । 

 खररद कलयाबोझ र कलया प्रकृलतको अधलरमल खररद 

एकलआको स्थलपनल गने । खररद कलया गना कमाचलरी 

 नगरप्रमखु  

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत 

 लवषयगतग शलखलहरु 

 अलथाक प्रशलसन शलखल  

 

 वषाभरी  



 

खरयद तोलकनेछ ।   

 खररद कलया सलवाजलनक खररद ऄनगुमन कलयलार्यरे् 

तोकेको योग्यतल भएको र खररद कलया सम्बन्धी ज्ञलन 

भएको वल तललर्म प्रलप्त गरेको कमाचलरीबलट गरलआनछे 

। 

 कमाचलरीर्लइ खररद सम्बन्धी अवश्यक तललर्म 

ईपर्ब्ध गरलआनेछ । 

 वललषाक १० र्लख रुपैयलभन्दल  बढी रकमको खररद 

कलया गदला वललषाक खररद योजनल ऄलनवलया रुपमल 

तयलर गररनछे । 

 वललषाक १० करोड रुपैयलभन्दल बढी रकमको खररद 

कलया गदला र बहुबषीय योजनलकल र्ललग खररद गदला 

खररद गरुुयोजनल तयलर गरी तोलकएको ऄलधकलरीवलट 

स्वीकृत गरलआनेछ ।  

 खररद गरुु योजनल तयलर गरेकोमल सो योजनल 

समेतर्लइ अधलर लर्इ वललषाक खररद योजनल तयलर 

गररनछे ।  

 खररद गरुुयोजनल र वललषाक खररद योजनल तयलर गन े

लजम्मेवलर कमाचलरी तोलकनेछ । 

 खररद अवश्यकतलको पलहचलन, अपलूताकतलाको 

ईपर्ब्धतल, ऄलघल्र्ल वषाहरुमल भएको समलन 

प्रकृलतको खररद प्रलियलको ऄध्ययन, खररदको 

लववरण, पररमलण र क्षरे, खररद समहूमल लवभलजन वल 

्यलकेज लनमलाण, खररदको अलथाक स्रोत र रकमको 



 

पलहचलन, खररद लवलधको छनौट, बोर्पर योग्यतल वल 

पवूा योग्यतलको कलरबलहीको अवश्यकतल अलद ।  

 खररद कलयाप्रकृलत ऄनसुलर अपलूताकतला, लनमलाण 

व्यवसलयी, परलमशादलतल, गैर सरकलरी संस्थल वल सेवल 

प्रदलयकको योग्यतलको अधलरमल छुट्टलछुटै्ट मौजदुल 

सचूी  तयलर गन े।  

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् खररद तयलरी कलयाको 

लजम्मेवलरी तोक्ने । 

 मलर्सलमलन, लनमलाण कलया वल सेवल अलदको 

स्पेलसलर्केशन, योजनल, नक्शल, लडजलआन, लवशेष 

अवश्यकतल वल ऄन्य लववरणहरु तयलर गररनेछ ।  

 सम्बलन्धत मलर्सलमलन, लनमलाण कलया वल सेवलको 

वस्तुगत प्रललवलधक तथल गणुस्तरजन्य लवशेषतल र 

कलमको अधलरमल लववरण तयलर गररनेछ । 

 लववरणमल मलर्सलमलन, लनमलाण कलया वल सेवलको 

खलस ब्रलण्ड, िेडमलका , नलम, पेटेण्ट, लडजलआन, प्रकलर 

अलद लवशेषतलहरु स्पिरुपमल बलुझने गरी ईल्रे्ख 

गररनछे । तर, प्रलतस्पधलार्लइ सीलमत गने गरी ईत्पलि 

वल ईत्पलदकको नलम र खलस प्रकलरको लववरण, 

अधलर, सङ्केत वल शब्दलवर्ी ईल्रे्ख गररनछैेन । 

 तोकेको रकमभन्दल बढीको मलर्सलमलन, लनमलाण 

कलया र सेवल खररद गनुा ऄलघ खररद ऐन 

लनयमलवर्ीमल ईल्रे्ख भएकल लवषय दृलिगत गरी 

ऄलनवलया रुपमल र्लगत ऄनमुलन तयलर गररनछे । 



 

 कुनै अ.ब.को र्ललग स्वीकृत भएको र्लगत ऄनमुलन 

ऄनसुलर खररद कलया नभएमल पलछल्र्ल अ.ब.मल 

लनयमलवर्ीमल तोकेको प्रलियल ऄपनलइ ऄध्यलवलधक 

गररनछे ।  

 र्लगत ऄनमुलनको तयलरी अन्तररक जनशलक्तवलट 

गरलईने । यलद दक्ष जनशलक्तको ऄभलव भएमल ऄन्य 

लनकलयको सहयोग लर्इ तयलर गररनेछ । 

 खररद एकलआ  प्रमखुरे् खररद लनयमलवर्ी ऄनसुलरको 

कलयाहरु परूल गरी र्लगत ऄनमुलन भएको सलुनलित 

गरी स्वीकृलतको र्ललग पेश गनछे । 

 स्वीकृत नम्सा, दर लवशे्लषणको अधलरमल र्लगत 

ऄनमुलन तयलर गररनछे । 

 लनमलाण सलमग्रीको दरभलई, मेलशन तथल ईपकरणको 

भलडल वल कलमदलरको ज्यलर्ल लनधलारण गदला दररेट 

लनधलारण सलमलतरे् तोकेको दररेटको अधलरमल 

गररनछे ।  

 लनमलाण कलयाको लडजलआन, ड्रइङको जलाँच र्लगत 

ऄनमुलन तयलर गन ेप्रललवलधकभन्दल एक तह मललथको 

प्रललवलधक वल प्रललवलधकहरुको समहूर्लइ गना र्गलइ 

कुनै रटुी भएमल सच्यलआनछे । 

 मलर्सलमलनको र्लगत ऄनमुलन तयलर गदला 

लनयमलवर्ी ऄनसुलर अरै् वल लजल्र्लको ऄन्य 

सलवाजलनक लनकलयरे् सोही प्रकृलतको खररद गदला 



 

र्लगेको वलस्तलवक र्लगत, स्थलनीय बजलर वल ऄन्य 

बजलरको प्रचलर्त दरभलई र सलमलनअपलूता 

ऄनमुललनत ढुवलनी खचा, ईद्योग वललणज्य सङ्घरे् 

जलरी गरेको दररेट अलद र्लइ अधलर लर्आनेछ । 

 परलमशा सेवलको र्लगत ऄनमुलन तयलर गदला खररद 

लनयमलवर्ी ऄनसुलर तोकेको नम्सा, सम्बलन्धत 

परलमशा सेवलको कलयाक्षेरगत शता, परलमशादलतलको 

जनशलक्तको पलररश्रलमक, भ्रमण, सञ्चलर्न खचा, 

तललर्म गोष्ठी अलद खचार्लइ ध्यलन लदआनछे ।   

 ऄन्य सेवल तर्ा को सवलरी सलधन, मेलशनरी औजलर 

अलद भलडलमल लर्न,े मलर्सलमलन ममात सम्भलर र घर 

भलडल र सेवल करलर अलदको र्लगत ऄनमुलन तयलर 

गदला खररद लनयमलवर्ीमल ईल्रे्लखत कलयालवलध र 

अधलर परूल गरी गररनछे । 

 र्लगत ऄनमुलन जलाँच तथल स्वीकृत गने ऄलधकलरीरे् 

तोलकएको अधलरवलट र्लगत ऄनमुलन तयलर भएको 

सलुनलित गररनछे। 

 ऄलधकलर प्रलप्त ऄलधकलरीरे् तयलरीको प्रलियल परुल 

भएको सलुनलित गरी र्लगत ऄनमुलन स्वीकृत गनछे । 

 मलर्सलमलन, लनमलाण कलया, सेवल खररद तथल परलमशा 

सेवल खररद गन े कलया सलवाजलनक खररद ऐन 

लनयमलवर्ीमल तोलकएबमोलजम खररद मलू्यको 

अधलरमल बोर्पर, लसर्वन्दी दरभलईपर, सोझ ै

खररद, ईपभोक्तल सलमलत, ऄमलनत र्गलयतकल 



 

तोलकएको खररद लवलध छनौट गरी खररद कलया 

गररनछे ।  

 कलननूिलरल कर नर्लग्न ेवल कर छुट भएको रकमसम्म 

वल दगुाम क्षेर भनी तोकेको लजल्र्लको खररद कलया 

बलहके स्थलयी रे्खल नम्बर र मलू्य ऄलभवलृि कर 

दतला प्रमलणपर प्रलप्त गरेकल व्यलक्त, र्मा, संस्थलबलट 

खररद गररनछे । 

 मलर्सलमलन, लनमलाण कलया र सेवल खररद कलया गदला 

प्रलतस्पधला सीलमत हुने गरी टुिल टुिल पलरी खररद 

गररने छैन । 

 खररदको र्ललग अवश्यक बजेट र लनमलाणस्थर्को 

व्यवस्थल नभइ खररद सम्बन्धी कलम कलरबलही शरुु 

गररनछैेन ।  

 खररद गदला नपेलर्मल ईत्पललदत मलर्सलमलनर्लइ 

प्रलथलमकतल लदआनछे ।   

 खररद एकलआ प्रमखु र रे्खल प्रमखुरे् कलयलार्यको 

खररद प्रकृयल लनयमलनसुलर भएकोवलरे लनरन्तर 

सपुररवेक्षण गररनछे । 

 तोलकए बमोलजम रकम वल खररद प्रकृलत ऄनसुलर 

बोर्परको प्रकृयल, चरण र पवूा योग्यतल सम्बन्धी 

प्रलियलहरु ऄवर्म्वन गररनेछ । 

 बोर्पर सम्बन्धी अवश्यक कलगजलत र कलयालवलध 

ऄपनलइ बोर्पर अ्लन गररनेछ । 



 

 योग्य बोर्परदलतलर्लइ लवनल भेदभलव खररद 

प्रलियलमल सहभलगी हुने समलन ऄवसर प्रदलन गररनछे 

।  

 लजम्मेवलर ऄलधकृत र खररद एकलइ प्रमखुरे् वोर्पर 

प्रकृयलवलरे सलुनलित  गरी वोर्पर कलया ऄलघ 

वढलआनेछ । 

 खररद सम्झौतल छनौट गदला सलवाजलनक खररद 

ऄनगुमन कलयलार्यबलट जलरी भएको नमनुल बोर्पर 

सम्बन्धी कलगजलतर्लइ अधलर लर्आनेछ ।  

 सलवाजलनक खररद ऄनगुमन कलयलार्यबलट नमनूल 

कलगजलत जलरी नभएको ऄवस्थलमल अरू्र्लइ 

अवश्यक परेको खररद कलयाको सम्झौतल सलहतको 

कलगजलत तयलर गररनछे । 

 खररद एकलआ प्रमखुरे् बोर्पर अ्लन गनुा ऄगलव ै

ईपयकु्त बोर्पर सम्बन्धी कलगजलत छनौट गररएको 

सलुनलित गरी प्रमखु  प्रशलसकीय ऄलधकृतवलट 

स्वीकृत गरलआनेछ । 

 खररद लनयमलवर्ीमल ईल्रे्लखत कुरलहरु खरु्लइ 

बोर्पर वल पवूा योग्यतल लनधलारणको प्रस्तलव 

अ्लनको सचूनल रललरिय स्तरको दलैनक पर 

पलरकलमल प्रकलशन गररनछे । 

 ऄन्तरलालरिय स्तरको बोर्परको हकमल ऄन्तरलालरिय 

सञ्चलर मलध्यममल समेत प्रकलशन गररनेछ ।  

 बोर्परको सचूनल स्थलनीय तहको वेबसलआटमल 



 

रललखनेछ । 

 बोर्परको सचूनल सलवाजलनक खररद ऄनगुमन 

कलयलार्यको वेबसलइटमल रलख्न सलकनेछ ।   

 खररद एकलआ प्रमुखरे् ईक्त बमोलजम सञ्चलर मलध्यमवलट 

सचूनल प्रकललशत गरलईनेछ । 

 लजम्मेवलर ऄलधकृत र  खररद एकलआ प्रमखुरे्  

लनयमलवर्ीको व्यवस्थल परूल भएको सलुनलित भए 

पलछ वोर्पर कलया ऄलघ वढलईनछे । 

 बोर्पर पेश गने ऄलन्तम लमलत र समय समलप्त भएको 

र्गि ैसोही लदन बोर्पर सम्बन्धी कलगजलतमल 

ईल्रे्लखत समय र स्थलनमल तोलकए बमोलजम 

प्रलियलहरु ऄपनलइ बोर्परहरु खोलर्नछे ।  

 खोलर्एको बोर्पर सम्बन्धी कलगजलतमल जमलनत 

रकम (लवड बण्ड) र अवश्यक कलगजलत पेश भएको 

यलकन गरी मचुलु्कल तयलर गररनछे । 

 ईपर्ब्ध भएसम्म बोर्परदलतल, लनजकल प्रलतलनलध 

वल नलजकको कलयलार्यको प्रलतलनलधको सहभललगतल 

गरलआनेछ । 

 खररद कलननू बमोलजम ग्रलह्य वल योग्य बोर्परहरु 

मलू्यलङ्कन प्रलियलमल समलवेश गरी बोर्पर 

मलू्यलङ्कन सलमलतवलट मलू्यलङ्कन गरलआनेछ ।  

 बोर्परको मलू्यलङ्कन गदला सोको अधलर र तररकल 

समेत खलु्ने गरी सलमलतवलट प्रलतवदेन प्रलप्त गररनेछ । 



 

 सलमलतको लसर्लररसमल न्यनूतम मलू्यलङ्लकत 

सलरभतूरुपमल प्रभलवग्रलही बोर्पर ऄलधकलर प्रलप्त 

ऄलधकलरीवलट खररद कलननू बमोलजम स्वीकृत 

गररनछे । 

 बोर्पर छनौट भएको बोर्परदलतलर्लइ बोर्पर 

स्वीकृत गने अशयपर लदआनेछ । 

 तोलकएको समयलभरै बोर्पर मलू्यलङ्कन प्रलियल 

सम्पन्न गररनेछ । 

 खररद शलखल प्रमखुरे् खररद प्रकृयल परूल भएको 

सलुनलित गरी स्वीकृत गरलईनछे । 

 खररद एकलआ प्रमखुरे्  खररद सम्बन्धी कलगजलत, 

तथ्यलङ्क, सचूनल (खररद योजनल तयलरी, खररद 

अवश्यकतलको लनधलारण, अपलूताकतलाको मौजदुल 

सचूी, र्लगत ऄनमुलन तथल खररद कलगजलत तयलर 

गन,े खररद ्यलकेज लनधलारण गने, स्पेलशलर्केशन 

तोक्ने अलद) तयलर गना तोलकएको सफ्टवेयर वल 

कम््यटूर प्रणलर्ी ईपयोग गन े र सरुलक्षत तथल 

ऄध्यलवलधक रुपमल रलख्न ेप्रवन्ध गररनेछ । 

 लवद्यतुीय मलध्यमवलट खररद कलरवलही गदला 

सलवाजलनक खररद ऄनगुमन कलयलार्यको 

अलधकलररक लवद्यतुीय खररद प्रणलर्ीमल अवद्ध भइ 

सो पोटार्मल दतला भइ खररद कलरोबलर सञ्चलर्न 

गररनछे । 



 

 सलवाजलनक खररद ऐन लनयमलवर्ी बमोलजम 

तोलकएको रकमभन्दल वढीको लनमलाण कलया वल 

मलर्सलमलन तथल परलमशा सेवल खररद गदला ऄलनवलया 

रुपमल लवद्यतुीय खररद प्रणलर्ीवलट गररनछे । 

 रु्टकर खररद बलहकेको खररद सम्वन्धमल खररद ऐन 

लनयमको ऄलधनमल रही खररद सम्झौतल गररनछे । 

 खररद सम्झौतल गदला खररद कलगजलतमल ईल्रे्लखत 

शताहरु समलवेश गररनछे ।  

 खररद सम्झौतल गनुा ऄलघ खररद ऐन बमोलजम 

तोलकएको ढलाँचलको कलयासम्पलदन जमलनत लर्आनछे । 

सम्झौतल गनरेे् सम्झौतल बमोलजम कलम शरुु नगरेमल, 

बीचमैल छोडेमल वल सम्झौतल बमोलजम कलमको प्रगलत 

नगरेमल खररद कलननू बमोलजम कलरवलही गरी 

सम्झौतल ऄन्त्य गरी प्रलप्त कलया सम्पलदन जमलनत 

जर्त गररनेछ । 

 सम्झौतलको शतामल ब्यवस्थल भए बमोलजम मलर 

पररचलर्न पेश्की (मोलवर्लइजेसन एडभलन्स) बैंक 

जमलनत ऄलग्रम रुपमल लर्इ मलर लदआनेछ । 

 बैकजमलनतको म्यलद लनयन्रणखलतल रलखी लनयलमत 

लनगरलनी गरी म्यलद समलप्त नहुाँद ैनलवकरण गरलआनछे ।  

 खररद ऐन लनयमलवर्ीमल तोलकए बमोलजम २० र्लख 

रुपैंयलको रकमगत सीमललभर रही मलर मलर्सलमलन, 

लनमलाण कलया वल ऄन्य सेवल लसर्बन्दी दरभलईपरिलरल 



 

खररद गररनेछ । 

 लसर्बन्दी दरभलईपर मलग गनुा ऄलघ खररद गन े

मलर्सलमलन, लनमलाण कलया वल सेवलको 

स्पेलसलर्केशन, गणुस्तर, पररमलण, अपलूताकल शताहरु 

र समय तथल अवश्यक कुरलहरु खरु्लइ दरभलईपर 

र्लरलम तयलर गररनेछ । 

 लसर्बन्दी दरभलईपरको अ्लनको सचूनल रललरिय 

वल स्थलनीयस्तरको परपलरकलमल तोलकएको ऄवलध 

लदइ सचूनल प्रकलशन गररनछे । 

 लनमलाण कलया, मलर्सलमलन वल परलमशा सेवलको सोझै 

खररद गन ेकलया सलवाजलनक खररद ऐन लनयमलवर्ीमल 

ईल्रे्लखत रकमगत सीमललभर रही तोलकएको 

ऄवस्थल वल लवशेष पररलस्थलतमल मलर गररनेछ । 

 सोझ ै खररद गनुापदला मौजदुल सचूीमल रहकेल कम्तीमल 

तीनबटल अपलूताकतला वल सेवल प्रदलयकबलट प्रस्तलव 

लर्एर मलर खररद गररनेछ । 

 सोझ ैखररद गदला एक अलथाक वषामल खररद कलननूरे् 

तोकेको रकमभन्दल बढी रकम हुन ेगरी एईटै व्यलक्त, 

र्मा, कम्पनी वल संस्थलबलट पटक पटक खररद 

गररनछैेन । 

 सोझ ै खररदकल र्ललग अपलूताकतला वल सेवल 

प्रदलयकको मौजदुल सचूी ऄद्यलवलधक गररनछे । 

 ईपभोक्तल सलमलत वल र्लभग्रलही समदुलयबलट लनमलाण 

कलया गरलईाँदल कलममल लमतव्यलयतल, गणुस्तरीयतल वल 



 

लदगोपनल ऄलभबलृद्ध हुन ेवल पररयोजनलरे् रोजगलरीको 

सजृनल गन ेर र्लभग्रलही समदुलयर्लइ सहभलगी गरलईन े

वल सलमलन्य प्रकृलतको सलनल र ममात सम्भलरको कलम 

मलर खररद ऐन लनयमलवर्ी बमोलजम तोलकएको 

रकमलभर रही गरलआनछे ।   

 ईपभोक्तल सलमलतरे् पलर्नल गन े अचलरसंलहतलको 

लनमलाण र सोको पलर्नलमल कडलआ गररनेछ । 

 सम्पलदन गरेको कलमको ऄनगुमन र मलू्यलङ्कन 

प्रभलवकलरी बनलआनेछ । 

 कलयारत जनशलक्तबलट गना नसलकने जनचेतनलसम्बन्धी 

ऄलभमखुीकरण, तललर्म, सवलर्करण, मरू् 

प्रवलहीकरण जस्तल कलया स्पि कलरण र औलचत्य 

खरु्लइ गरैसरकलरी संस्थलबलट गरलआनेछ । 

 सलमलन्य प्रकृलतको ममात सम्भलर, सलनललतनल लनयलमत 

कलया वल सरसर्लइ जस्तल कलया ऄमलनतबलट गना एक 

तह मललथको ऄलधकलरीको पवूा स्वीकृलत लर्आनेछ । 

 ईपरोक्त कलम गरलईने सम्बन्धी खररद कलननूको 

प्रलवधलन पलर्नल गररनछे । 

 खररद सम्बन्धी लबर्/लवजकको भकु्तलनी लददंल खररद 

सम्झौतलको ऄधीनमल कलया वल सम्झौतल र करलरकल 

शता परूल भएको यलकन गरी मलर लसर्लररस गररनेछ ।  

 रलनङ लबर् वल ऄन्य कुन ै लवर्को भकु्तलनी गदला 

सम्बलन्धतवलट खररद सम्झौतल बमोलजम अवश्यक 



 

कलगजलत पेश गना र्गलआनछे  ।  

 पेश भएको लबर् लबजक र कलगजलत सम्बलन्धत 

ऄलधकलरीरे् तोलकएको ऄवलधलभर न ै भकु्तलनीको 

र्ललग लसर्लररस गररनेछ । 

 लजम्मेवलर ऄलधकलरीरे् प्रकृयल परूल भएको सलुनलित 

गरी भकु्तलनी स्वीकृत गन े सम्बलन्धत शलखलरे् 

अवश्यक प्रलियल परूल भएको सलुनलित गररनछे । 

१३ (ड) प्रततवद्धता 
खचय तथा 
बिुानी ददन 
फांकी हहसाव 
सम्वन्त्धी 
तनमन्त्रण 

 मलर्सलमलन वल सेवल प्रलप्त भइ सकेको वल 

सम्झौतल र करलर ऄनरुुप भकु्तलनी लदन पन े

रकम,  

 खररद सम्झौतल र करलर गरे वलपत प्रलप्त हुन े

मलर्सलमलन, लनमलाण कलया तथल सेवल वलपत 

लसजानल भएको दललयत्व वल प्रलतवद्ध रकम, 

 कुनै सम्झौतल बलपत प्रत्येक वषा बझुलईन ु पन े

शलु्क, दस्तुर वलपतको रकम,  

 खररद सम्झौतल वल कलयलादशे बमोलजम लतनुापन े

गरी सजृनल भएको परुस्कलर, क्षलतपलूता जस्तल 

रकम । 

 आन्तररक तथा बैदेनिक ऋण सम्बन्धी  

सम्झौताहरुको अध्र्ावनधक रुपमा अनिलेख 

रानखनेछ । 

 अन्तररक तथल बैदलेशक ऋण सम्झौतलमल 

ईल्रे्लखत भकु्तलनी तललर्कल बमोलजम  लतनुापन े

 नगरसभल  

 नगरकलयापललर्कल  

 प्रमखु प्रशलसकीय 

ऄलधकृत  

 अलथाक लवकलस 

शलखल र सम्बलन्धत 

लवषगयत शलखल 

 बषाभरी  



 

सलाँवल व्यलज तथल ऄन्य खचा र्गलयतको दललयत्व 

रकमहरुको पलहचलन गरी लहसलवको तोलकए 

बमोलजम रे्खल रललखनेछ । 

 प्रलतवद्ध खचा दललयत्वको रे्खल ऄलनवलया रुपमल 

रललखनेछ । 

 प्रलतवद्ध खचा दललयत्वको रे्खल तोलकए बमोलजमको 

ढलाँचलमल रलख्न ेब्यवस्थल लमर्लआनछे । 

 रे्खल ऄध्यलवलधक रुपमल रलखी सोको अधलरमल 

लविीय लववरण तयलर गरी प्रमखु प्रशलसकीय 

ऄलधकृतवलट प्रमललणत गरलइ रलख्ने ब्यवस्थल गररनेछ 

। 

 

 

                     तोलकए बमोलजमको प्रलतवेदन सम्बलन्धत लनकलयर्लइ    

                       ईपर्व्ध गरलआनछे 

 पदललधकलरी र कमाचलरीहरुर्लइ कलननू लनयमिलरल 

तोलकएको सलुवधल मलर प्रदलन गने । कलननूिलरल 

तोलकएकोभन्दल बढी हुने गरी थप सलुवधल लदन े वल 

सललवकको सलुवधल वलृद्ध हुने गरी थप अलथाक 

दललयत्व ब्यहोदला ऄलनवलया रुपमल अवश्यक कलननू 

संशोधन वल कलननू बमोलजम लनणाय गरलआनछे । 

 लजम्मेवलर ऄलधकलरीरे् चलर् ू अलथाक वषाको  

स्वीकृत बजेट, कलयािमको अधलरमल मलर खचा गन े

र बजेटरे् नखलम्ने गरी बढी खचा हुनेगरी अगलमी 



 

वषाको र्ललग दललयत्व श्रजृनल गररनछैेन । 

 लवशेष कलरण एवम ्पररलस्थलतवश बजेटभन्दल  बढी 

खचा भएमल यस्तो कलरण खोर्ी लनणाय गरलइ 

खचाको लबर् भपलाइ बमोलजमको रकम खरु्लइ 

भकु्तलनी लदन बलाँकीको खलतल तथल कच्चलवलरी 

सलहत प्रमललणत गरी रललखनेछ । 

 

१४  (ढ) 
आकक्तस्भक 
तथा दैवी 
प्रकोऩको 
अवस्थाको खचय 
तनमन्त्रण 

 स्थलनीय लवपद व्यवस्थलपन सलमलत, वडलस्तरीय 

लवपद ्व्यवस्थलपन सलमलत र अपतकलर्ीन केन्र 

जस्तल अवश्यक संरचनलको लवकलस तथल लवपद ्

व्यवस्थलपन शलखल वल एकलआ गठन गरी 

अवश्यक कमाचलरीको प्रवन्ध गररनेछ । 

 अवश्यक स्रोतसलधनको ईपर्व्धतल सलुनलित गना 

प्रचलर्त कलननू बमोलजमको अकलस्मक कोष तथल 

लवपद व्यवस्थलपन कोषको व्यवस्थल गररनेछ ।  

 कोष रकमर्लइ व्यवलस्थत रुपमल पररचलर्न गना 

अवश्यक ऐन, लनयम र कलयालवलधहरु तयलर गरी 

र्लग ूगररनछे । 

 सङ्घीय तथल प्रदशेकल सम्वद्ध लनकलयहरुसाँग 

अवश्यक सम्पका  तथल समन्वय कलयम गररनेछ । 

 कोष सञ्चलर्न गन ेलनदलेशकल तथल कलयालवलधहरु 

तयलर गदला सङ्घीय तथल प्रदशे सरकलरको 

मलगादशान ऄनरुुप हुन ेगरी गररनछे  । 

 सङ्घीय तथल प्रदशे सरकलरको सम्वद्ध 

 नगरकलयापललर्कल, 

स्थलनीय लवपद 

व्यवस्थलपन सलमलत , 

नगरप्रमखु , प्रमखु 

प्रशलसकीय ऄलधकृत , 

अलथाक प्रशलसन शलखल 

, लवपद व्यवस्थलपन 

शलखल   

 बषाभरी  



 

लनकलयहरुसाँग समन्वय तथल सम्पका  कलयम रलखी 

लवपद ् व्यवस्थलपन सम्बन्धी कलयािम तजुामल र 

सञ्चलर्न गररनेछ। 

 लवपद ्ब्यवस्थलपन सम्वन्धी कलयाको सचूनल तथल 

तथ्यलङ्क अदलन प्रदलन गररनछे । 

 लवपद व्यवस्थलपन कोषमल सम्बलन्धत ऐन तथल 

कलयालवलध ऄनसुलर वजेटमलर्ा त स्वीकृत रकम, 

ऄन्य स्थलनीय तहवलट प्रलप्त रकम, कोषमल जम्मल 

हुने गरी सङ्घीय तथल प्रदशे सरकलरवलट प्रलप्त 

रकम, व्यलक्त वल संस्थल अलदबलट प्रलप्त रकम 

जम्मल गररनेछ । 

 कोषमल जम्मल हुन े गरी प्रलप्त वस्तुगत सहलयतल 

तथल सलमग्रीहरुको सम्वन्धमल कोष सञ्चलर्न 

कलयालवलध ऄनसुलर प्रचलर्त मलू्यमल अम्दलनी 

जनलआनेछ । 

 कोषमल जम्मल भएको रकम तथल सलमग्रीहरु लवपद ्

पवूा तयलरी, प्रलतकलया तथल पनूार्लभ र पनुस्थलापनल 

कलयामल पररचलर्न गररनछे ।  

 कोषमल जम्मल भएको रकम तथल सलमग्रीहरुको 

अम्दलनी खचा दलेखने गरी  ऄध्यलवलधक रुपमल 

ऄलभरे्ख र लहसलव रललखनेछ । 

 लवपद ् व्यवस्थलपन सलमलतको लनदशेन तथल 

समन्वयमल कलया गररनछे । 

 प्रभललवत क्षेरको लवपद ् सम्बन्धी सचूनल 



 

सङ्कर्न गररनछे ।  

 लवपद ् व्यवस्थलपन सलमलतको समन्वयमल स्थलनीय 

तहमल कलयारत सरकलरी तथल गैरसरकलरी लनकलय, 

नलगररक समलज र नीलज क्षेरसाँग लवपद ् प्रलतकलया 

तथल शीघ्र पुनर्लाभकल कलयार्लइ प्रभलवकलरी बनलईन 

समन्वय र सहकलया गररनेछ । 

 लवपद ् प्रलतकलया तथल पनुर्लाभकल कलयार्लइ 

पलरदशी, लजम्मेवलरयकु्त र प्रभलवकलरी बनलईन 

तोलकएको सचूनल व्यवस्थलपन सम्बन्धी कलया 

गररनछे । 

 केन्ररे् प्रयोग गने ऄलभरे्ख दतला लकतलब, 

र्गबकु, सचूनल लववरण र्लरलम, प्रलतवेदनको 

नमनूल अलद रललरिय अपतकलर्ीन 

कलयासञ्चलर्न केन्र लवपद ्व्यवस्थलपन कोषको 

खलतल सञ्चलर्न लनम्नलनसुलर गररनछे  

 कोषको बैक खलतल प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत 

वल लनजरे् तोकेको ऄलधकृत र रे्खल प्रमखु वल 

लनजरे् तोकेको कमाचलरीको संयकु्त दस्तखतवलट 

गररनछे । 

 वस्तुगत सहलयतल सलमग्रीको लनकलसल प्रमखु 

प्रशलसकीय ऄलधकृत वल लवपद ्व्यवस्थलपन 

शलखल प्रमखु र लजन्सी शलखल प्रमखुवलट गरलआनेछ 

।  



 

 सलमग्रीको व्यवलस्थत ऄलभरे्ख रलखी लनकलसल 

गने वस्तुको मलू्यमल खचा जनलइ ऄलभरे्ख 

रललखनेछ । 

 तोकेको रकमभन्दल वढी रकमको भकु्तलनी लदन ु

पदला बैंक मलर्ा त गररनछे । 

 कोषर्लइ लिज नहुन ेव्यवस्थल लमर्लइ अवती 

कोषको रुपमल सञ्चलर्न गररनछे । तोलकएको 

रकमभन्दल कम मौज्दलत भएमल सम्पलूता गद ै

गआनेछ । 

 कोषको रकम प्रचलर्त कलननूको ऄलधनमल रही 

खचा गररनछे । 

 कोषमल जम्मल भएको रकम कलयलार्यको लनयलमत 

प्रशलसलनक खचा व्यहोना, पदललधकलरी तथल 

कमाचलरी तर्व भिल तथल भ्रमण खचा, चन्दल 

ईपहलर लदनर्लइ ईपयोग गररनेछैन । 

 कोषको रे्खल तोलकएको ढलाँचलमल रलखी 

सलवाजलनक गररनेछ । 

 कोषको अय व्यय खलु्ने गरी वललषाक प्रलतवेदन 

तयलर गरी कलयापललर्कल मलर्ा त  नगर सभलमल पेश 

गररनछे । 

 अपतकलर्ीन योजनलर्लइ वललषाक योजनलको 

ऄलभन्न ऄङ्ग बनलआनेछ । 

 अपतकलर्ीन योजनल र सेवल सचुलरु योजनल 



 

तयलर गरी र्लग ूगररनछे।    

 अवलधक योजनल तजुामल गदला अपतकलर्ीन 

योजनल समलवेश गरी वललषाकयोजनल मलर्ा त 

कलयलान्वयनमल ल्यलआनछे । 

 योजनल तयलरी र कलयलान्वयनमल ऄन्य स्थलनीय 

तह, प्रदशे तथल सङ्घीय सरकलरकल लनकलयसाँग 

अवश्यक सहकलया  र समन्वय गररनेछ । 

 लवपदकल समयमल ऄत्यलवश्यक सेवल सचुलरु गना 

अवश्यक स्रोत व्यवस्थल गरी कलया सञ्चलर्न 

गररनछे । 

 वलढी, पलहरो, अगजनी, भकूम्प, ऄलतविृी, रोग, 

महलमलरी जस्तल लवपदक्ो खोज, ईद्धलर र रलहत 

लवतरण कलयामल अवश्यक स्रोत सलधन 

जटुलईनको र्ललग स्थलनीय रुपमल ईपर्ब्ध हुन 

सक्ने सङ्घीय तथल प्रदशे सरकलर मलतहतकल 

सरुक्षल लनकलयहरुसाँग सम्वन्ध स्थललपत गररनछे । 

 खोज तथल ईद्धलर कलयामल सङ्घीय तथल प्रदशे 

सरकलर मलतहतकल ईपर्ब्ध सरुक्षल लनकलयहरुसाँग 

अवश्यक सहयोग मलग गरी तत्कलर् खोज ईद्धलर 

कलया समन्वयलत्मक ढङ्गवलट ऄलघ बढलआनछे । 

 खोज तथल ईद्धलर र रलहत लवतरण कलयामल अरू् 

मलतहतको नगर प्रहरी तथल तथल स्थलनीय सङ्घ 

संस्थल, समदूलय, नलगररक समलज समेतको 

सहयोग लर्इ समन्वयलत्मक ढङ्गबलट पररचलर्न 



 

गररनछे ।  

 लवपद ् व्यवस्थलपनमल ईपयोग भएको मलनवीय, 

लजन्सी र नगदी स्रोत सलधनको ईलचत ऄलभरे्ख 

रललखनेछ । 

 लवपद ् ब्यवस्थलपन सलमलतरे् लवपद ् ब्यवस्थलपन 

सम्वन्धी कलयाको प्रगलत लववरण सङ्घीय तथल 

प्रदशे लनकलयमल पठलआनेछ । 

 लवपद ब्यवस्थलपनमल प्रयोग हुने वलरुणयन्र, 

एम्वरेु्न्सको अवश्यक ममात सम्भलर गरी तयलरी 

ऄवस्थलमल रललखनेछ । 

 लवपद ् कलयामल सङ्घीय र प्रदशे सरकलर 

मलतहतकल लनकलय र स्थलनीय संघ संस्थल र 

लनजीक्षरेवलट स्थलनीय रुपमल ईपर्ब्ध हुन सक्न े

वलरुणयन्र, एम्वरेु्न्स र ईपकरण तथल ईद्धलर 

सलमग्री ईपकरणहरुवलरे अवश्यक जलनकलरी 

रललखनेछ ।  

 सवैसाँग अवश्यक समन्वय कलयम गरी लवपद ्

ब्यवस्थलपन कलयामल वलरुणयन्र, एम्वरेु्न्स र 

ईपकरण तथल ईद्धलर सलमग्री तथल ईपकरणहरु 

समलूचत ईपयोग गन ेगरलईन ेब्यवस्थल लमर्लआनेछ 

। 

 वलरुणयन्र, एम्वरेु्न्स र यन्र ईपकरण प्रयोगको 

ऄलभरे्ख रलख्ने ब्यवस्थल गररनछे । 

 



 

१५  (ण) सम्ऩक्ति, 

तथा क्तजन्त्सी 
व्मवस्थाऩन 
सम्वन्त्धी 
तनमन्त्रण 

 खररद गरेको, वस्तुगत सहलयतल वल हस्तलन्तरण भइ प्रलप्त 

भएको लजन्सी सलमलनर्लइ सलत लदनलभर लजन्सी दललखर्ल 

गररनछे ।  

 प्रलप्त सलमलन दललखर्ल गदला सलमलनको स्पेलशलर्केशन र 

ऄवस्थल प्रललवलधकबलट जलाँच गनुा पने भए जाँचलईने र 

सलमलनमल कुनै कैलर्यत भए सो समेत जनलईन र्गलआनछे  । 

सलमलन जलाँच गना कलयलार्यमल प्रललवलधक कमाचलरी नभएमल 

ऄन्य कलयलार्यसाँग सहयोग लर्इ प्रमललणत गरलइ लजन्सी 

दललखर्ल गना पठलआनछे । 

 लजन्सी मलर्सलमलनको दललखर्ल वल र्गत खडल गदला पररमलण 

तथल परर् मलू्यको सलथै सलमलनको स्पेलशलर्केशन, ईत्पलदक 

कम्पनी तथल मरु्ुक, सलआज तथल क्षमतल, ऄनमुललनत अय,ु 

प्रलप्तीको स्रोत, रलजश्व छुट अलदको लववरण खरु्लइ सलमलनको 

पलहचलनको र्ललग कोलडंग सरुक्षल समेतको ब्यवस्थल गररनेछ । 

 लजन्सी शलखलवलट मलर्लसलमलनहरु लनधलाररत ढलाँचल र समयमल 

दललखर्ल गरी दललखर्ल प्रलतवेदन  तयलर गररनेछ । 

 वैदलेशक सहलयतलबलट लजन्सी मलर्सलमलन वल वस्तुगत 

सहलयतल प्रलप्त गरेपलछ प्रचलर्त कलननू बमोलजम मलू्य, 

लववरण र भन्सलर छुट भए नभएको व्यहोरल खरु्लइ ७ 

लदनलभर अम्दलनी बलाँलधनछे ।  

 अम्दलनी बलाँलधएको सवै वस्तुगत सहलयतल कलननू बमोलजम 

अलथाक लववरणमल समलवेश गरी रे्खलपरीक्षण गरलआनछे ।  

 बजेटमल समलवेश नभइ लवशेष पररलस्थलतमल प्रलप्त वस्तगुत वल 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत  

 खररद तथल सम्पती व्यवस्थलपन 

शलखल  

 योजनल तथल पवुलाधलर शलखल  

 अलथाक प्रशलसन शलखल  

 अन्तररक रे्खल पररक्षण शलखल  

 व्यवस्थलपन  



 

ऄन्य प्रकलरको सहलयतलको ऄलभरे्ख रलखी छुटै्ट लववरण 

बनलइ रे्खलपरीक्षण समक्ष पेश गररनेछ । 

 खररद वल ऄन्य लकलसमरे् प्रलप्त खचा भएर नजलने सम्पलिको 

र्गत  खररद मलू्य वल सम्पलि प्रलप्तीको लववरणमल ईल्रे्लखत 

मलू्यको अधलरमल रललखनेछ । 

 कलयलार्यमल मौजदु रहकेो तर कलरणवश मलू्य खलु्न 

नसकेको परुलनो मलर्सलमलनको हकमल प्रचलर्त कलननूमल 

तोकेको प्रलियल ऄपनलइ प्रचलर्त बजलर मलू्य समेत लवचलर 

गरी मलू्य कलयम गररनेछ ।  

 वैदलेशक सहलयतल ऄन्तगात प्रलप्त वल हस्तलन्तरण भएको 

सलमलनको लववरण, प्रचलर्त कलननू र रे्खलमलन र रे्खल 

लनदलेशकल बमोलजम कूर् मलू्य, प्रलत इकलआ मलू्य र प्रलप्त लमलत 

र भन्सलर छुटको व्यहोरल खरु्लइ सलमलनको र्गत रललखनछे ।  

 खररद वल सहलयतल ऄन्तगात प्रलप्त सलमलन वल वस्तुको मलू्य 

कलयम गदला प्रचलर्त सलवाजलनक क्षेर रे्खलमलन तथल रे्खल 

लनदलेशकल बमोलजम सलमलन र वस्तु प्रलप्त गदला दलतलरे् 

खरु्लएको मलू्य, सोको र्ललग लतरेको भन्सलर तथल कर रकम, 

ढुवलनी तथल लवमल खचा र्गलयतको कुर् खचा जोडी र्गत 

कलयम गररनछे ।      

 लजन्सीको स्रेस्तल म.रे्.प.को कलयलार्यबलट स्वीकृत ढलाँचल र 

रे्खल लनदलेशकलमल ईल्रे्ख भए बमोलजम एक वषालभर खचा 

भएर जलने (म.रे्.प. र्ल.नं.४०७) र खचा भएरनजलन ेवल ख्न े

(म.रे्.प.र्ल.नं.४०८) लजन्सीखलतलमल ऄर्गऄर्ग छुट्यलइ 



 

रललखनेछ ।  

 लजन्सी सलमलनको रे्खल रलख्न ेप्रयोजनको र्ललग मलग र्लरलम 

(म.रे्.प. र्ल.न.ं४०१), खररद अदशे (म.रे्.प.र्ल.नं.४०२), 

दललखर्ल प्रलतवेदन (म.रे्.प. र्ल.नं.४०३), खचा तथल 

लनकलसल र्लरलम (म.रे्.प.र्ल.नं.४०४), हस्तलन्तरण र्लरलम 

(म.रे्.प.र्ल.नं.४०६), लवन कलडा (म.रे्.प.र्ल.न.ं४०९), 

लजन्सी लनरीक्षण र्लरलम (म.रे्.प.र्ल.नं.४११), ममात 

सम्भलरको ऄलभरे्ख खलतल (म.रे्. प.र्ल.न.ं४१५), लजन्सी 

मौज्दलतको वललषाक लववरण (म.रे्.प.र्ल.नं.४१३) र्गलयत 

म.रे्.प.कलयलार्यबलट स्वीकृत भएकल ऄन्य र्लरमहरु 

कलरोवलरको अवश्यकतलनसुलर प्रयोगमल ल्यलआनछे ।     

 लजन्सी श्रेस्तल रलख्दल स्वीकृत रे्खल लनदलेशकल समेतको 

पलर्नल गररनछे ।  

 लजन्सी मौज्दलतको वललषाक लववरण (म.रे्.प.र्ल.नं.४१३) 

वललषाक रुपमल तयलर गरी प्रमललणत गरलइ रललखनेछ । लजन्सी 

स्रेस्तल रलख्न स्वीकृत सफ्टवेयरको प्रयोग गररनेछ ।   

 कलयलार्यमल प्रलप्त हुन अएको सम्पणूा लजन्सी संरक्षणको 

प्रवन्ध लमर्लईन ुलजम्मेवलर ऄलधकृतको कताव्य हुनेछ । 

 कलयलार्य प्रमखुरे् अफ्नो रेखदखेमल कलयलार्यको लजन्सी 

मलर्सलमलन र तत् सम्बन्धी स्रेस्तल रलख्ने र र्गत तयलर गरी 

मलर्सलमलन लजम्मल लर्ने लजम्मवेलरी सञ्चय वल भण्डलर 

ऄलधकृतिलरल गरलईनछे । 

 लजन्सीको लजम्मल लर्न ेपद ररक्त भएको ऄवस्थलमल कलयलार्य 



 

प्रमखुरे् लजम्मेवलरी लर्ने कमाचलरी तोक्नछे । 

 कमाचलरीहरुको  कलयाकक्षमल रहकेल सलमलनको पलञ्जकल तयलर 

गरी प्रयोगकतला र लजन्सी शलखल प्रमखुको संयकु्त दस्तखत 

गरलइ प्रत्येक कलयाकक्षमल रलख्ने व्यवस्थल लमर्लआनछे । 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् कलयलार्यमल रहकेल लजन्सी 

मलर्सलमलनको लस्थलतबलरे यलकन गना हरेक वषा कम्तीमल 

एकपटक अरै् वल ऄन्य कमाचलरी र प्रललवलधकिलरल लनरीक्षण 

र भौलतक परीक्षण गरलईनेछ ।  

 अलथाक कलयलालवलध तथल लविीय ईिरदललयत्व लनयमलवर्ी 

बमोलजम मलर्सलमलनको  लवगतको मौज्दलत, चलर् ूअ.ब.को 

खररद, हस्तलन्तरण तथल वस्तुगत सहलयतल मलर्ा त प्रलप्त एवम ्

लर्र्लम, लमन्हल, हस्तलन्तरण भइ खचा भएको र मौज्दलत 

बलाँकी मलर्सलमलनको पररमलण, मलू्य तथल ऄवस्थल खरु्लइ 

तोके बमोलजम लजन्सी लनरीक्षण र्लरलम (म.रे्.प.र्ल.नं.४११) 

र सोको प्रलतवेदन तयलर गररनेछ । 

 लजन्सी लनरीक्षण प्रलतवेदन प्रलप्त भएपलछ अम्दलनी बलाँध्न छुट 

भएको कुन ै मलर्सलमलन भलेटएमल मलू्य र लववरण खरु्लइ 

अम्दलनी बलाँध्न र्गलआनेछ । 

 ममात सम्भलर गरलईन ु पने भनी ईल्रे्ख भएको सलमलनको 

सन्दभामल प्रचलर्त कलननू बमोलजम ममात गरलइ संरक्षण 

गररनछे । 

 टुटरु्ट तथल बेकम्मल भइ पनुः प्रयोग गना नसलकन,े ममात गना 

पलटापजुला नपलआने र ममातमल बढी खचा हुने सलमलनको 

सम्वन्धमल जलाँचबझु गरी लर्र्लम लविी गररनछे ।  



 

 अवश्यकतलभन्दल बढी सलमलन खररद भइ वल ऄन्य कलरणरे् 

सलमलन ईपयोग हुन नसक्ने र ऄरु कलयलार्यको र्ललग ईपयोग 

हुन सक्न ेसलमलन तथल ईपकरण ऄन्य लनकलयर्लइ हस्तलन्तरण 

गररनछे ।  

 लजन्सी प्रलतवेदन ऄनसुलर कुन ै व्यलक्त वल कमाचलरीरे् लजन्सी 

सलमलन लहनललमनल वल हलनीनोक्सलनी गरेको दलेखएमल यस्तो 

कलया गनेर्लइ प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् प्रचलर्त कलननू 

बमोलजम कलरबलही गने वल कलरवलहीको लसर्लररस गनेछ । 

 लजन्सी सलमलनको संरक्षण गना कलननूद्धलरल तोलकएको लनम्न 

कलरवलही गनःे 

 लर्र्लम गने ठहर भएको मलर्सलमलनको हकमल परर् 

मलू्यको अधलरमल प्रचलर्त ऐन लनयम बमोलजमको 

कलयालवलध ऄपनलइ र तोकेको समयलभर लर्र्लम लबिी 

गररनछे ।  

 लस्थर सम्पलिको लर्र्लम लविी वल भवन, जग्गल जस्तल 

सम्पलिको हक हस्तलन्तरण गदला ऄलधकलर प्रलप्त लनकलय वल 

ऄलधकलरीको  लनणाय बगेर गररनेछैन । 

 सलमलनको हस्तलन्तरण गदला ऄलधकलरप्रलप्त ऄलधकलरीवलट 

अवश्यक लनणाय गरलइ र प्रलियल परु यलइ गररनछे । 

 कलब ू बललहरको पररलस्थलतरे् वल सखु्खल जती वल लखआएर, 

सडेर हलनी नोक्सलनी भएको वल लर्र्लम बढलवढ हुाँदल 

नईठेको सलमलन र सफ्टवेयर अलद प्रललवलधक प्रलतवेदनको 

अधलरमल लमनलहलको कलरवलही गना सलकनेछ। 

नजन्सी मौज्दातको वानषाक नववरण ननम्नानुसार तर्ार 



 

गररनेछ   

 लजन्सी मौज्दलतको वललषाक लववरण तयलर गदला  कुर् मौज्दलत 

बलाँकी रहकेो सलमलनको नलम, सलमलनको वगीकरण, एकलइ, 

पररमलण, दर र जम्मल मलू्य र्गलयतकल लववरण खरु्लआनछे। 

 मौज्दलत बलाँकी सलमलन मध्ये सलवतु, ममात सम्भलर गनुापन,े 

लर्र्लम गनुापने सलमलनको भौलतक ऄवस्थल समते खरु्लआनेछ 

।  

 स्वीकृत सफ्टवेयर प्रणलर्ी समतेको प्रयोग गरी तोलकएको 

लववरण खरु्लइ लववरण तयलर गररनछे । 

 कुनै पदललधकलरी वल कमाचलरीरे् कलमको लसर्लसर्लमल 

सलमलन ब्यलक्तगत रुपमल वझु्दल प्रयोजन खरु्लइ अवश्यक 

स्वीकृलतको अधलरमल मलर लदआनेछ । 

 सलमलन बझु्ने र लर्तला लर्ने सम्वन्धमल म.रे्.प.र्ल.न.ं२११ 

समेत प्रयोगमल ल्यलआनेछ । 

 पदललधकलरी वल कमाचलरीरे् कलयलार्य छोड्दल वल र्लमो समय 

लवदलमल रहाँदल अफ्नो लजम्मलमल रहकेो सरकलरी सलमलन वल 

कलगजलत बरबझुलरथ गने गरलईने ब्यवस्थल गररनेछ ।  

 बरवझुलरथ नगने ब्यलक्त ईपर तर्वभिल, लनविृभरण वल 

ईपदलन रोक्कल रलख्न ेर्गलयतकल कलरवलही गरी सलमलन लर्तला 

गरलईने अवश्यक कलया गररनेछ ।  

 समयमल बरबझुलरथ नगरेको कलरणबलट लजन्सी वल धनमलर् 

नोक्सलनी भएमल र्लपरवलही गनेवलट नोक्सलनी रकम र लबगो 

रकम प्रचलर्त कलननू  बमोलजम सम्बलन्धत व्यलक्तबलट ऄसरु् 

गररनछे । 



 

 रे्खलपरीक्षण वल लनरीक्षण वल जलाँचवझु हुाँदल सलमलन मस्यौट 

वल दरुुपयोग भएको दलेखन अएमल प्रमखु प्रशलसकीय 

ऄलधकृतरे् मस्यौट वल दरुुपयोग गन े ईपर प्रचलर्त कलननू 

बमोलजम कलरबलही गनेछ । 

 कलरवलही गना नलमल्न ेपदललधकलरीको हकमल कलननू बमोलजम 

ऄलधकलर प्रलप्त पदललधकलरी वल लनकलय समक्ष पेश गने वल 

कलरवलही चर्लईन रे्खी पठलईनेछ ।  

 लजन्सी सलमलनको मस्यौट भएको भनी म.रे्.प.कलयलार्यवलट 

कलरवलहीको र्ललग रे्खी अएकोमल सम्बलन्धत ऄलधकलरीर्े 

कलरवलही नगरे लजम्मेवलर ऄलधकलरीर्लइ लनयम बमोलजम 

कलरवलही हुन सक्नेछ । 

 अफ्नो स्वललमत्वमल रहकेो घर जग्गलको र्गत ऄध्यलवलधक 

गरी घरजग्गलको र्गत लकतलव (म.रे्.प.र्ल.नं. ४१७) को 

ढलाँचलमल रललखनछे ।  

 घरजग्गलको जग्गलधनी पजूला, घरको नलप नक्सल, लनमलाण 

सम्पन्न प्रलतवेदन र्गलयतको लववरण खरु्लइ तोलकए 

बमोलजम र्गत तथल सम्बलन्धत कलगजलत सरुलक्षत रुपमल 

रललखनेछ । 

 ईपयोग गरेको घर जग्गलको जग्गलधनी प्रमलण पजूला ऄन्य 

लनकलयको नलममल दतला भएको वल वेदतला रहकेो भए अफ्नो 

नलममल ल्यलईन प्रचलर्त कलननू वमोलजम कलरवलही ऄलघ 

बढलआनछे । 

 एक वषाभन्दल वढी ख्न े सलमलन तथल लर्र्लम गदला मलू्य 



 

अईने मेलशन, ईपकरण, सवलरी सलधन र्गलयतको 

सम्पलिको र्ललग लस्थर सम्पलि मलू्यलङ्कन र्लरलम 

(म.रे्.प.र्ल.नं.४१८) मल सम्पलिको र्लगत मलू्य, ह्रलस खचा 

र ममात सम्भलर खचा अलद खरु्लइ र्गत रललखनेछ  ।  

 सम्पलिको लवमल गरेको भए लवमल रकम, लवमल गन ेकम्पनी, 

समलवेश दललयत्व, लवमल ऄवलध, नलवकरण खचा, लवमल गना 

स्वीकृत लदने पदललधकलरी अलद लववरण खरु्लइ ऄलभरे्ख 

रललखनेछ ।  

 नेपलर् सलवाजलनक क्षेर रे्खलमलनरे् सम्पलिहरुको लववरण 

ऐलतहललसक वल मलू्यलङ्लकत र्लगतमल रलखी ऄलतररक्त 

खरु्लसल गना प्रोत्सलहन गरेकोरे् सो ऄनरुुप थप लववरण रलख्न 

सलकनेछ । 

 सम्पलिको ईपयोग, हस्तलन्तरण, लविी वल ऄपरे्खन लनःसगा 

खरु्लइ ऄलभरे्ख ऄध्यलवलधक रललखनेछ । 

 कलयलार्यको घरजग्गल, मेलशन ईपकरण, र्लनाचर र्गलयतकल 

सवै लजन्सी तथल सम्पलिको हलनी नोक्सलनी तथल दरुुपयोग 

हुनवलट रोक्न अवश्यक भौलतक सरुक्षल र संरक्षणको 

ब्यवस्थल लमर्लआनेछ ।  

 लजन्सी सलमलन तथल सम्पलि सरुलक्षत रुपमल रलख्न ईपयकु्त 

भण्डलरणको ब्यवस्थल लमर्लआनेछ ।  

 अर्नो भवन तथल जग्गलको क्षरेको सलाँध लसमलनल ऄन्य 

व्यलक्त र समहूवलट ऄनलधकृत प्रयोग वल कब्जल र ऄलतिमण 

हुनवलट जोगलईन सीमल पखलार्, तलरवलर अलदको व्यवस्थल 



 

गरी सीमलकङ्न गने र सरुक्षल प्रवन्ध गररनछे । 

 परुलनल भत्केकल भवन, सीमल पखलार्, तलरवलर अलदको ममात 

सम्भलर गरी ईलचत संरक्षणको व्यवस्थल गररनेछ । 

 कुनै व्यलक्तरे् स्वीकृलत लबनल सम्पलि ऄनलधकृत प्रयोग गरेमल 

वल कब्जल वल ऄलतिमण गरेमल सलमलन लर्तला लर्न वल 

अफ्नो लनयन्रणमल लर्न अवश्यक कलरवलही गररनेछ । 

 लजन्सी सलमलन वल सम्पलिको क्षलत र नोक्सलनी हुन गएमल 

प्रचलर्त कलननू बमोलजम ऄसरु्ीको कलरवलही गररनेछ । 

अफ्नो क्षेरमल रहकेो लनम्न सम्पलि रहकेो स्थलन, क्षेरर्र्, र्लगत, 

प्रलप्तीको स्रोत, ममात सम्भलर वल लजणोिलर र्गलयतकल अवश्यक 

लवस्ततृ लववरण खरु्लइ ऄध्यलवलधक ऄलभरे्ख रललखनछे 

(क) सरकलरी, सलमदुललयक तथल सलवाजलनक सम्पलि,  

(ख) अफ्नो कोषवलट बनेको वल खररद गरेको वल नेपलर् सरकलर 

वल प्रदशे सरकलर वल कुन ै संस्थल वल व्यलक्तवलट प्रलप्त भएको 

सम्पलि,  

(ग) ढर्, नलर्ल, परु् पोखरी, धललमाकस्थर्, पलटी पौवल, 

धलरल, आनलर, गौचर, सडक, वलटो, जस्तल सम्पलि,  

(घ) अफ्नो स्वललमत्वमल रहकेो भवन जग्गल, पलका , ईद्यलन, 

चौतलरो, बगैचल, वसपलका  जस्तल संरचनल, 

(ङ) रललरिय लनकुञ्ज, वन्यजन्त,ु अरक्ष, सीमसलर क्षेर, ऄन्य 

बन ।  

(च) प्रलकृलतक सम्पदल 

 सम्पलिको रेखदखे तथल सरुक्षलको प्रवन्ध गरी अवश्यक 



 

ममात सम्भलर तथल संरक्षणको ब्यवस्थल गररनेछ । 

 सम्पलिको संरक्षण वल ममात गना र्ललग प्रत्येक वषा गरेको 

लनमलाण कलया र खचाको लववरण ऄध्यलवलधक रुपमल रललखनेछ 

। 

 अफ्नो नलईाँमल रहकेो ऄचर् सम्पलि नेपलर् सरकलरको 

स्वीकृलत नलर्इ बेचलवखन गना वल हस्तलन्तरण गररनेछैन । 
 

१६  (त) धयौटी 
कायोवाय तथा 
कोष 
सञ्चारनको 
तनमन्त्रण 

 प्रलप्त गरेको नगदी धरौटी रकम वल जमलनत (बैंक 

ग्यलरेण्टी) रकम जम्मल गना को.रे्.लन.कल.को स्वीकृलतमल 

लजल्र्लको सरकलरी कलरोबलर गना तोलकएको बैंकमल ख–

३ समहूको खलतल खोलर्नछे । 

 धरौटीको बैठक खलतल सञ्चलर् प्रमखु प्रशलसकीय 

ऄलधकृत वल लनजरे् तोकेको ऄलधकृत र रे्खलको 

कमाचलरीको संयकु्त दस्तखतबलट गररनेछ । 

 प्रलप्त गरेको नगद वलहकेको ऄन्य प्रकलरको धरौटी वल 

जमलनत (बैंक ग्यलरेण्टी) को कलगजलत वल ऄन्य वस्त ु

सरुलक्षत रुपमल रलख्ने व्यवस्थल गररनछे । 

 स्थलनीय तहर्लइ बझुलईन ु पने कर, दस्तुर अलद रकम 

बझु्न वल रलजस्व  वझुलईन ु पने रकम लकटलन नभएको 

ऄवस्थलमल ऄलग्रम बलुझलर्न ेरकम, 

 खररद सम्बन्धी बोर्पर वल लर्र्लममल भलग लर्न वल 

सम्झौतल गना तोलकएको धरौटी रकम, 

 ठेक्कल रकम भकु्तलनी गदला लनयमलनसुलर कट्टी गनुापन े

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत  

 अथीक प्रशलसन शलखल  

 अन्तररक रे्खल पररक्षण 

शलखल  

 बषाभरी  



 

रकम, 

 कुनै कलम गना ऄलग्रम धरौटी रकम रलख्नपुने शता तोलकए 

बमोलजमको रकम, 

 धरौटी रकम प्रलप्त गदला धरौटीको प्रयोजन, प्रकलर, रकम 

र सेवलग्रलही, लनमलाण ब्यवसलयी वल अपलूता र्गलयतको 

लववरण खरु्लईन ेव्यवस्थल गररनेछ । 

 प्रमखु  प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् धरौटीको रे्खल रलख्ने र 

रे्खलपरीक्षण गरलईने ईिरदललयत्व वहन गनेछ ।  

 अलथाक प्रशलसन शलखल प्रमखुरे् धरौटी रे्खल 

तोलकएको ढलाँचलमल रलख्न े र रलख्न र्गलईने लजम्मेवलरी 

बहन गनछे । 

 धरौटी कलरोवलरको अन्तररक र ऄलन्तम रे्खलपरीक्षण 

ऄलनवलया रुपमल गरलआनेछ । 

 व्यलक्त वल संस्थलबलट प्रलप्त भएको धरौटी रकमको भौचर 

र बैंक भौचर तथल स्टेटमने्टको अधलरमल गोश्वलरल भौचर 

तयलर गरी अम्दलनी वलाँलधनछे ।  

 धरौटी कलरोवलरको रे्खल रलख्दल प्रचलर्त रे्खल प्रणलर्ी 

ऄनसुलर तोलकएको म.रे्.प.र्लरलम प्रयोग गरी गोश्वलरल 

धरौटी खलतल र व्यलक्तगत धरौटी खलतल र्गलयतकल 

अवश्यक खलतलहरु रललखनेछ ।  

 धरौटी खचाको गोश्वलरल भौचर बनलआ धरौटीको वैंक नगदी 

लकतलव रलख्ने । धरौटी खलतल लिजनहुन ेखलतलको रुपमल 

सञ्चलर्न गररनछे । 



 

 अलथाक वषाको ऄन्त्यमल बलाँकी रहकेो धरौटी रकम 

ऄको अलथाक वषामल लजम्मेवलरी सलररनेछ । 

 सम्बलन्धतरे् बझुलएको धरौटी रकम (रलजस्व दललखर्ल 

नहुन े वल जर्त वल कट्टल नहुन े भएमल) कलया सम्पन्न 

भएपलछ वल धरौटी लर्तला पलईन े म्यलद लभर तोकेको 

प्रलियल परु यलइ लर्तला लदआनछे ।  

 सम्वलन्धतरे् कर चुक्तल गरेको प्रमलणपर बुझलएपलछ मलर 

धरौटी लर्तला गररनेछ ।  

 धरौटी रकम लर्तला लददंल व्यलक्तगत धरौटी खलतल र 

धरौटी बलाँकीको लववरणसाँग लर्तला लदनपुन ेरकम लभडलइ 

लर्तला लदआनेछ ।  

 धरौटी रकम लर्तला खचा रे्ख्दल वल सदरस्यलहल गदला 

गोश्वलरल भौचर तयलर गरी चके जलरी गररनेछ । 

 अलथाक कलरोवलरको िममल प्रलप्त धरौटी रकम ऄन्य 

कलमको र्ललग खचा गन ेवल सलपटी लदने कलया गररनेछैन । 

 कुनै कलम गना वल जमलनत वलपत रललखएको धरौटी कलम 

परूल नगरेको कलरणरे् कलननू बमोलजम वल करलरको 

शतानलमल बमोलजम जर्त गनुापने ऄवस्थल भएमल 

अवश्यक लनणाय गरलइ धरौटी रकम जर्त गरी रलजश्व 

दललखर्ल गररनछे । 

 कलयलार्यरे् कुनै रलजश्व वल कर लनधलारण प्रयोजनको 

र्ललग धरौटी रकम प्रलप्त गरेको भए तोलकएको कलम परूल 

वल कर लनधलारण भएपलछ कलननू वल करलरको शता 

बमोलजम रलजस्व दललखर्ल गनुापने रकमको हकमल 



 

लनणाय गरलइ रलजश्व दललखर्ल गररनेछ । 

 धरौटी लहसलवको मलस्केवलरी तयलर गनुा ऄलघ बैक 

लहसलवसाँग मललसक रुपमल लभडलन गररनेछ ।  

 र्रक परेको रकम पलहचलन र जलाँच गरी अवश्यक 

लहसलव लमर्लन गररनछे ।  

 धरौटीको लहसलव लभडलनको िममल कुन ैरकम स्रेस्तलमल 

अम्दलनी जलनएको तर बैङ्क जम्मल नभएको वल कम 

भएको ऄवस्थलमल अवश्यक जलाँच तथल छलनलवन गरी 

मस्यौट वल र्लपरवलहीको कलरण हुन गएको भए 

सम्बलन्धतर्लइ कलननू बमोलजम कलरबलही गररनेछ। 

 धरौटी लहसलवको मलस्केवलरी मलहनल भकु्तलन भएको 

लमलतरे् सलत लदनलभर र धरौटीको वललषाक अलथाक 

लववरण अलथाक वषा समलप्त भएको पैलतस लदनलभर 

तयलर  गरी को.रे्.लन.कल. मल पठलआनेछ  ।  

 अन्तररक अय, सङ्घीय तथल प्रदशे सरकलरवलट प्रलप्त 

हुने ऄनदुलन, प्रलप्त ऋण रकम, जनसहभललगतल 

र्गलयतकल रकम स्थलनीय सलञ्चत कोषमल जम्मल 

गररनेछ।  

 अकलस्मक कलयाको र्ललग खचा जुटलईन अकलस्मक कोष 

सञ्चलर्न गररनेछ । 

 प्रचलर्त कलननू बमोलजम प्रदशे सरकलरसाँग वलाँडर्लाँट 

हुने कर रकम वलाँडर्लाँट गनुाऄलघ लवभलज्य कोषमल जम्मल 

गररनेछ ।  

 लवभलज्य कोषमल जम्मल भएको रकममध्य े कलननू 



 

बमोलजम स्थलनीय तहरे् प्रलप्त गन े रकम स्थलनीय 

सलञ्चत कोषमल रलखी प्रदशे सरकलरर्लइ ईपर्ब्ध 

गरलईन ुपने रकम लनयलमत रुपमल प्रदशे सलञ्चत कोषमल 

जम्मल गररनेछ । 

 स्थलनीय लवलवध कोष, लवभलज्य कोष, अकलस्मक कोष 

र लवपद ् व्यवस्थलपन कोषको र्ललग सरकलरी कलरोवलर 

गन े बैंकमल िमशः ग-५, ग-६, ग-७.१ र ग-७.२ 

समहूको खलतल खोलर्नेछ । 

 कोषहरुको सञ्चलर्न सम्बलन्धत लनकलयको स्वीकृलतमल 

मलर गने । कोषहरुको कलरोवलर बैंकमलर्ा त मलर गररनछे 

। 

 कोष खलतलवलट खचा रे्ख्दल कलननू बमोलजम रीत परु यलइ 

ऄलख्तयलर प्रलप्त ऄलधकलरीको स्वीकृलतमल खचा 

रे्लखनेछ । 

 खचा रे्ख्दल लवर् भरपलइ सलहत गोश्वलरल भौचर ईठलआ 

स्वीकृत गरलईने । कोषको रे्खल तोलकएको 

म.रे्.प.र्ल.नं.को ढलाँचलमल रललखनछे । 

 कोषमल (लिज हुन े बलहके) अलथाक वषाको ऄन्त्यमल 

बलाँकी रहकेो रकम ऄको अलथाक वषामल लजम्मेवलरी 

सलररनछे ।  

 कोषको अयब्यय लववरण तयलर गरी रे्खलपरीक्षण 

गरलआनेछ । 

 कोषको ईद्दशे्य लवपररत खचा गनरे्लइ कलननू बमोलजम 

कलरबलही गररनछे । 



 

 

१७  (थ) रेखाकंन 
तथा रेखा 
सफ्टवेमयको 
सञ्चारन य 
हविीम 
प्रततवेदन 
सम्वन्त्धी 
तनमन्त्रण 

लनम्न लविीय लववरणहरु मललसक रुपमल तयलर गरी तोलकएको समयलभर 

को.रे्.लन.कल.मल पठलआनेछ  

क) खचाको र्लाँटवलरी (म.रे्.प.र्ल.नं.२१०), र्छ्र्यौट गना बलाँकी 

पेश्कीको मलस्केवलरी (म.रे्.प.र्ल.नं.२११) र बैङ्क लहसलव 

लमर्लन लववरण (म.रे्.प. र्ल.न.ं२१२) 

ख) रलजस्व अम्दलनीको मललसक र्लाँटवलरी (म.रे्.प.र्ल.न.ं ११०)  

 ग) रलजस्वको बैङ्क लहसलब लमर्लन लववरण (म.रे्.प.र्ल.न.ं 

१०९) 

घ) धरौटीको लविीय लववरण (म.रे्.प.र्ल.नं. ६०७)  

ङ) कोष ऄवस्थलको मललसक लववरण (म.रे्.प. र्ल.न.ं ११५) 

     च)  प्रलप्त रकमको मलस्केवलरी (म.रे्.प.र्ल.नं. २२२) 

 अयव्ययको लववरण प्रत्येक मलहनलको ७  गतेलभर 

सलवाजलनक गररनेछ । 

 वजेट खचाको रमैललसक लववरण तयलर गने र प्रमखु 

प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् रमैललसक ऄवलध समलप्त भएको १५ 

लदनलभर नगरपललर्कलको वैठकमल पेश गररनेछ । 

 स्थलनीय सलञ्चत कोषको अयव्ययको रमैललसक शीषाकगत 

लववरण तयलर गरी सङ्घीय ऄथा मन्रलर्य, प्रदशे ऄथा 

मन्रलर्य तथल रललरिय प्रलकृलतक स्रोत तथल लवि अयोगमल 

पठलआनछे । 

 प्रत्येक अलथाक वषा समलप्त भएपलछ प्रचलर्त कलननू 

बमोलजम दहेलयकल वललषाक लविीय लववरण तयलर गरी 

सम्बलन्धत को.रे्.लन.कल. र म.रे्.प. कलयलार्य र्गलयतकल 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत  

 अलथाक प्रशलसन शलखल  

 सचूनल तथल  प्रलवधी शलखल  

 अन्तररक रे्खल पररक्षण 

शलखल  

 बषाभरी नै  



 

सवै सम्बलन्धत लनकलयमल पेश गररनेछ– 

१) लवलनयोजन खचाको लविीय लववरण 

२) रलजस्व अम्दलनीको अलथाक लववरण 

३) धरौटीको वललषाक अलथाक लववरण  

४) सलञ्चत कोष तथल लवलभन्न स्थलनीय कोषहरुको 

अलथाक लववरण 

५) लजन्सी मौज्दलतको वललषाक लववरण  

६) प्रलतवद्धतलको वललषाक लववरण 

७) भकु्तलनी लदन बलाँकीको कच्चलवलरी 

 लविीय प्रलतवेदन तयलर गना तोलकएको सफ्टवेयर प्रयोग 

गररनछे । 

 लवलनयोजन, रलजस्व, धरौटी र्गलयत सब ै कलरोवलरको 

प्रलतवेदन समयमल प्रलप्त गने व्यवस्थल लमर्लआनछे ।  

 कलयलार्य र मलतहतकल लनकलयको सबै कलरोवलर समलवेश गरी 

लवलनयोजन, रलजस्व, धरौटी र्गलयतको एकीकृत लविीय 

लववरण तयलर गररनेछ ।  

 लवलनयोजन, रलजस्व, धरौटी र्गलयतको लविीय लववरण 

महलरे्खल लनयन्रक कलयलार्य तथल नगर सभलमल पेश गररनेछ 

। 

 लवलनयोजन, रलजस्व, धरौटी र्गलयत सबै कलरोवलरको रे्खल 

एकीकरण गना स्थलनीय सलञ्चत कोष व्यवस्थलपन प्रणलर्ी 

(सरु) प्रयोगमल ल्यलआनछे । 
 

१८ (द) 
जनसहबातगता 

 नेपलर्को संलवधलनरे् समलनपुललतक समलवेलश र  नगरसभल   बषाभरी 



 

य सावयजतनक 
जवापदेहहता 

सहभललगतलमरू्क लसद्धलन्तको स्पि ब्यवस्थल 

गरेकोरे् स्थलनीय तहर्े मलहर्ल, दलर्त र 

ऄल्पसंख्यक समदुलयवलट समेत प्रलतलनलधत्वको  

सलुनलित गररनछे ।   

 गलईाँपललर्कल तथल नगरपललर्कलरे् 

सरोकलरवलर्लहरुको ऄलधकतम सहभललगतल 

गरलईने नीलत र पद्धलत ऄपनलआनेछ । 

 अयोजनलमल जनतलको प्रत्यक्ष सहभललगतल र 

स्वललमत्व सम्बन्धी व्यवस्थल कलयम गनाको र्ललग 

अयोजनलको छनौट गदला जनतलको मलग र 

अवश्यकतलको अधलरमल गररन,े अयोजनलको 

सञ्चलर्न ईपभोक्तल सलमलत मलर्ा त गन े व्यवस्थल 

लमर्लआने र अयोजनलको कलयलान्वयन, ऄनगुमन 

तथल मलू्यलड्ढनमल जनसहभललगतल सलुनलित हुन े

व्यवस्थल लमर्लआनेछ ।  

 सरोकलरवलर्लहरुको सहभललगतलको सलुनलित 

गनाको र्ललग ऄलभमलुखकरण गोष्ठी अलद कलयािम 

संचलर्न गररनेछ । 

 सहभललगतलर्लइ ब्यवहलरमल ब्यलपक रुपमल र्लग ू

गरी ऄथापणूा बनलआनछे । 

 अयोजनलमल जनतलको प्रत्यक्ष सहभललगतल र 

स्वललमत्व कलयम गनाको र्ललग अयोजनलको छनौट 

गदला जनतलको मलग र अवश्यकतलको अधलरमल 

गररनछे । 

 अयोजनलको छनौट गदला स्थलनीय जनतलसंग मलग 

र अवश्यकतलवलरे छर्र्र् गरी मलग संकर्न 

गररनछे । वडलहरुर्लइ मलग संकर्नमल सलिय 

 नगरप्रमखु र 

नगरकलयापललर्कल  

 प्रमखु प्रशलसकीय 

ऄलधकृत  

 लवलभन्न लवषयगत 

शलखलहरु  

 वलडा कलयार्यहरु  

 गनुलसो सनु्न ेऄलधकलरी  

 सचूनल ऄलधकलरी  



 

बनलआनछे । 

 योजनल तजुामल र कलयलान्वयन गदला स्थलनीय 

बलुद्धलजवी, लवषय लवज्ञ, ऄनभुवी, पेशललवद,् 

सीमलन्तकृत तथल र्ोपोन्मखु समदुलय, मलहर्ल, 

बलर्बललर्कल, दलर्त, यवुल, ऄल्पसंख्यक, 

ऄपलङ्गतल भएकल व्यलक्त, जेष्ठ नलगररक 

र्गलयतकल सरोकलरवलर्हरुको ऄलधकतम 

सहभललगतल गरलआनेछ । 

 जनतलको अवश्यकतल, जनसहभललगतल, र्लगत, 

प्रलतर्र् अलद पक्षको लवचलर गरी योजनलहरुको 

प्रलथलमकतल लनधलारण गरी कलयलान्वयन योग्य 

ईपयकु्त योजनल छनौट गररनछे । 

 छनोट गररन े योजनलमल जनसहभललगतल हुन े कुरल 

सलुनलित गररनछे ।  

 

 सलमललजक परीक्षण, सलवाजलनक परीक्षणजस्तल 

कलयािम ऄलनवलया रुपमल गने गरलईने कलननू 

व्यवस्थल गररनछे । 

 कलननू बमोलजम सो सम्बन्धी लनदलेशाकल तजुामल गन े

र प्रयोगमल ल्यलइ कलयािम संचलर्न गन ेब्यवस्थल 

लमर्लआनछे । 

 यस्तल कलयािमहरु सञ्चलर्न गरे पलछ सो सम्वन्धी 

ऄलभरे्ख रलख्न े र प्रलतवेदन तयलर गन े व्यवस्थल 

लमर्लआनछे ।  

 सलमललजक परीक्षण तथल सलवाजलनक परीक्षणको 

अवलधक रुपमल ऄनगुमन गने व्यवस्थल 

लमर्लआनछे । 



 

 पललर्कलरे् सेवलग्रलही तथल सरोकलरवलर्लको 

सरोकलर सम्वोधन गना कलननुमल तोलकए बमोलजम 

सलवाजलनक सनुवुलइको ब्यवस्थल गररनछे । 

 कलयलार्यको सेवलको गणुस्तर, प्रभलवकलरीतल र 

कमाचलरीको कलम कलरवलही सम्वन्धमल 

सेवलग्रलहीको गनुलसो सनु्न ईजरुी पेलटकलर 

वेभसलआटर टेलर्र्ोन मध्ये कुन ै पलन मलध्यमवलट 

गना सक्न ेब्यवस्थल  गररनछे ।  

 गनुलसो सनु्न े लजम्मेवलर ऄलधकलरी तोकी गनुलसो 

प्रलप्त भएको लमलतरे् चौबीस घन्टललभर गनुलसो 

व्यवस्थलपनकल र्ललग सझुलव सलहत प्रमखु 

प्रशलसकीय ऄलधकृत समक्ष पेश गने ब्यवस्थल 

गररनछे ।  

 प्रलप्त गनुलसलहरुको ऄलभरे्खलकंन गने ब्यवस्थल 

लमर्लइ लनलित समयलभर कलया टुग्यलंईन े वल 

कलरवलही गन ेब्यवस्थल गररनेछ । 

 गनुलसल व्यवस्थलपनबलरे ऄनगुमन गन े ब्यवस्थल 

समेत लमर्लआनछे । 

 

१९  (ध) 
रेखाऩयीऺण 
तथा फेरुज ु
पर्छ्र्मौट 
सम्वन्त्धी 
तनमन्त्रण 

 अन्तररक रे्खलपरीक्षणको र्ललग अवश्यक संरचनल र 

जनशलक्तको व्यवस्थल गररनेछ ।  

 अन्तररक रे्खलपरीक्षकको व्यवस्थल नहुाँदलसम्म 

को.रे्.लन.कल.र्लइ ऄनरुोध गरी अन्तररक रे्खलपरीक्षण 

गने व्यवस्थल लमर्लआनछे । 

 सव ैमलतहतकल कलयार्यको लवलनयोजन, रलजस्व, धरौटी र 

 नगरप्रमखु  

 ऄथा तथल रे्खल सलमती 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत  

 अलथाक प्रशलसन शलखल 

 अन्तररक रे्खल पररक्षण  

 लवषयगत शलखलहरु 

 अरे्प तथल मरे्प पिलत 



 

सञ्चलर्नमल रहकेल सव ै कोषहरुको अयव्ययको 

अन्तररक रे्खलपरीक्षण लनयलमत रुपमल गरलआनेछ ।  

 अन्तररक रे्खलपरीक्षकवलट सम्बलन्धत कलननू वल 

लनदलेशकलमल तोलकएको लवलध बमोलजम अलथाक 

कलरोवलरको अन्तररक रे्खलपरीक्षण गने गरलआनछे ।  

 अन्तररक रे्खलपरीक्षकर्लइ रे्खलपरीक्षणको सवामलन्य 

लसद्धलन्त ऄनसुलर स्वतन्र रुपमल रे्खलपरीक्षण गरी 

प्रलतवेदन लदन सक्न ेवलतलवरण लमर्लआनेछ । 

 अन्तररक रे्खलपरीक्षण प्रलतवेदनमल समलवेश भएकल 

वेरुजकुो र्गत रलख्ने ब्यवस्थल लमर्लआनछे । 

 अन्तररक रे्खलपरीक्षण प्रलतवेदन ऄलन्तम रे्खलपरीक्षकर्लइ 

ईपर्ब्ध गरलआनेछ ।  

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् अरू् मलतहत लनकलयको 

अन्तररक रे्खलपरीक्षण समयमै भए वल नभएको जलाँच गरी 

अन्तररक रे्खलपरीक्षण नगरलईन े ईपर कलननू बमोलजम 

कलरवलहीको र्ललग पेश गररनेछ । 

 अन्तररक रे्खलपरीक्षणबलट लनस्केकल बेरुज ु सम्वन्धमल 

अवश्यक कलरवलही गरी ऄलन्तम रे्खलपरीक्षण हुनभुन्दल 

ऄगलवै र्र्छ्यौट गन ेगरलआनछे ।  

 लवशेष कलरण परी ऄलन्तम रे्खलपरीक्षण हुनऄुलघ बेरुज ु

र्र्छ्यौट गना नसलकने ऄवस्थल परेमल र्र्छ्यौट हुन 

नसकेको स्पि कलरण खरु्लइ ऄलन्तम रे्खलपरीक्षक समक्ष 

जलनकलरी गरलआनछे । 



 

 अन्तररक रे्खलपरीक्षणबलट औलं्यलइएकल बेरुजकुो 

सम्बन्धमल कलननू बमोलजमको म्यलदलभर लनयलमत वल 

ऄसरू् ईपर सम्वन्धी कलरवलही गरी बेरुज ु र्र्छ्यौटको 

र्ललग जवलर् तथल प्रमलण पेश गररनछे ।  

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् मलतहत लनकलयको 

अन्तररक रे्खलपरीक्षणवलट कलयम भएको बेरुज ू समयम ै

र्छयौट नगने लजम्मेवलर ऄलधकलरीर्लइ प्रचलर्त ऐन 

लनयम बमोलजम कलरबलही गना लसर्लररस गररनेछ । 

 आन्तररक लेखापरीक्षण गराउने मुख्र् नजम्मेवारी 

प्रमुख प्रिासकीर् अनधकृतको हुनेछ । 

  नगरपानलका अध्र्क्ष/प्रमुखले गराउने आन्तररक 

लेखापरीक्षण कार्ाको अनुगमन गनेछ । 

 प्रत्येक अलथाक वषा समलप्त भए पिलत लवलनयोजन, रलजस्व, 

धरौटी तथल ऄन्य कोषको कलननू बमोलजम 

महलरे्खलपरीक्षकको कलयलार्यवलट खलटएकल 

रे्खलपरीक्षकबलट ऄलन्तम रे्खलपरीक्षण गरलआनछे ।  

 बजेटमल समलवेश भएकल वैदलेशक सहलयतल ऄन्तगात प्रलप्त 

भएको सवै प्रकलरको नगदी सहलयतल रकम लविीय लववरणमल 

समलवेश गरी महलरे्खलपरीक्षकको कलयलार्यवलट 

रे्खलपरीक्षण गरलआनछे ।  

 वस्तुगत सहलयतल प्रलप्त भएकोमल मलर्सलमलनको मलू्य खरु्लइ 

अलथाक लववरणमल सम्बलन्धत कलगजलत पेश गरी 

रे्खलपरीक्षण गरलआनछे । 

 अलथाक कलरोवलरसाँग सम्बलन्धत रे्खल, लविीय लववरण र 



 

कलगजलत एवम ् प्रलतवेदनहरु तयलर गरी ऄलन्तम 

रे्खलपरीक्षणको र्ललग पेश गररनेछ ।  

 ऄलन्तम रे्खलपरीक्षणको िममल ईपर्ब्ध गरलईन ुपने लविीय 

लववरण र प्रलतवेदनहरु सलमलन्यतयल दहेलय बमोलजम रहकेल 

छनः् 

 लवलनयोजन, रलजश्व, धरौटी, ऄन्य कोष कलरोवलरको लविीय 

लववरणहरु, 

 अन्तररक रे्खलपरीक्षण प्रलतवदेन, 

 खचाको र्लाँटवलरी (म.रे्.प.र्ल.न.ं२१०), 

 वैंक नगदी लकतलव र वैंक स्टेटमेण्टहरु, 

 पेश्कीको मलस्केवलरी (म.रे्.प.र्ल.न.ं२११),  

 बैक लहसलव लमर्लन लववरण (म.रे्.प.र्ल.नं. २१२), 

 भकु्तलनी लदन बलाँकीको कच्चलवलरी (म.रे्.प. र्ल.न.ं२२१), 

 र्र्छ्यौट हुन बलाँकी बेरुजकुो लववरण, 

 लजन्सी लनरीक्षण प्रलतवेदन, 

 रे्खलपरीक्षणको लसर्लसर्लमल मलग भएको जनुसकैु प्रश्नको 

जवलर् एवम ् रे्खल, लववरण, कलगजलत, जलनकलरी ईपर्ब्ध 

गरलईने लजम्मेवलरी बहन गररनछे ।  

 तोलकएको म्यलदलभर  रे्खलपरीक्षणको प्रश्नको जवलर् वल 

मलग भएको लववरण वल कलगजलत पेश गना नसलकन े भएमल 

कलरण सलहत म्यलद थपको र्ललग ऄनरुोध गरी 

रे्खलपरीक्षकिलरल लदआएको थप समयलभर पेश गररनेछ ।  

 रे्खलपरीक्षणवलट मलग भएको रे्खल, कलगजलत वल जलनकलरी 

पेश गना नसकेको कलरणवलट कलयम भएको बेरुज ु वल 



 

कैलर्यत वल जररवलनल प्रलत सम्बलन्धत ऄलधकृत वल कमाचलरी 

नै लजम्मेवलर हुनछे । 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृत, अलथाक शलखल प्रमखु तथल 

कमाचलरी रे्खलपरीक्षणको ऄवलधमल अफ्नो कलयास्थर्मल 

ईपलस्थलत भइ रे्खलपरीक्षण सम्पन्न गना गरलईन अवश्यक 

सहयोग गररनछे ।  

 रे्खलपरीक्षणको लसर्लसर्लमल रे्खलपरीक्षकिलरल अयोजनल 

हुने अरम्भ बैठक तथल बलहगामन बैठकमल ऄलनवलया रुपमल 

ईपलस्थत भइ जलनकलरी लदन ेर लवषय स्पि पलररनेछ ।  

 रे्खलपरीक्षणको लसर्लसर्लमल रे्खलपरीक्षण टोर्ीरे् कुन ै

कलयाको स्थर्गत ऄवर्ोकनको र्ललग ऄनरुोध गरेमल सो 

समेतको प्रवन्ध गररनछे । 

 ऄलन्तम रे्खलपरीक्षण गरलईने मखु्य लजम्मेवलरी प्रमखु 

प्रशलसकीय ऄलधकृतको हुनछे । 

 नगरपललर्कल ऄध्यक्ष/प्रमखुरे् गरलईन ेऄलन्तम रे्खलपरीक्षण 

कलयाको ऄनगुमन गनछे । 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् रे्खलपरीक्षण हुाँदल 

औलं्यलआएको बेरुज ुर्र्छ्यौटको लजम्मेवलरी बहन गनुा पनछे । 

 बेरुज ुर्र्छ्यौटको र्ललग कलया योजनल वनलइ कलया गररनेछ ।  

 रे्खल ईिरदलयी ऄलधकृतरे् महलरे्खलपरीक्षकको 

कलयलार्यबलट रे्खलपरीक्षण हुाँदल औलं्यलआएको बेरुज ु

सम्बन्धमल तोकेको म्यलदलभर बेरुज ु जवलर् वल र्र्छ्यौट वल 

सम्परीक्षण गरलईन ेब्यवस्थल लमर्लआनेछ । 

 प्रचलर्त कलननू ऄनसुलर प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् 



 

रे्खलपरीक्षण प्रलतवेदनमल औलं्यलएको बेरुज ु र्र्छ्यौटको 

लनम्न ईिरदललयत्व बहन गनेछ 

 बेरुज ुऄसरु् र्र्छ्यौट तथल लनयलमत गररनेछ ।  

 ऄसरू् गनुापने तथल लतनुा बझुलईन ु पन े बेरुजकुो हकमल 

कलरोवलरमल संर्ग्न पदललधकलरीसाँग अवश्यक लववरण वल 

स्पिीकरण लर्इ र्र्छ्यौट गररनछे । 

 जलनजलन वल र्लपरवलहीसलथ कलरोवलर गरी हलनी नोक्सलनी 

भएको दलेखएमल त्यस्तो रकम लजम्मेवलर ब्यलक्तवलट ऄसरु् 

गररनछे । 

 रे्खलपरीक्षण हुाँदल सरकलरी नगदी वल लजन्सी मलर्सलमलनको 

र्गत रलख्न छुट भएको वल सरकलरी हलनी नोक्सलनी भएको 

भन्ने सचूनल प्रलप्त भएमल त्यस्तो हलनी नोक्सलनी भएको रकम 

ऄसरू् गरी कसरूको मलरल ऄनसुलर कलननु बमोलजम कलरबलही 

गने वल कलरवलहीको लसर्लररस गररनेछ । 

 ऄसरू् ईपर गनुापने र लतनुा बझुलईन ु पने भनी औलं्यलआएकल 

बेरुज ुबलहके प्रचलर्त कलननू बमोलजम रीतसम्म नपगुेको तर 

सरकलरी नगदी लजन्सीको हलनी नोक्सलनी नभएको बेरुजकुो 

हकमल खचा लनयलमत गरलईन ऄलधकलर प्रलप्त ऄलधकलरी समक्ष 

पेश गररनेछ । 

 कलननूको रीत नपगुी ऄलनयलमत भएको तर जलाँचवझु गदला 

सरकलरी हलनी नोक्सलनी नभएको भनी ठहर भएको बेरुज ु

सम्वन्धमल लनयलमत गरलइ र्र्छ्यौट गना प्रचलर्त कलननू 

बमोलजम अवश्यक स्वीकृलत लर्आनेछ । 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् बेरुज ुलनयलमत गने सम्वन्धमल 



 

कुनै कलयलार्य वल ऄलधकलरी वल सम्बलन्धत व्यलक्तसाँग बझु्न 

अवश्यक भएकल बझुी मलर लनयलमतको प्रलियल ऄलघ 

वढलईनेछ । 

 पेश्की बेरुजकुो हकमल पेश्की लर्ने सम्बलन्धतबलट र्छयौट 

गररनछे ।  

 महलरे्खलपरीक्षकको वललषाक प्रलतवेदनमल औलं्यलआएकल 

बेरुजहुरूको सम्बन्धमल नगर सभलमल  सम्परीक्षण गरलइ र्गत 

कट्टलकल र्ललग महलरे्खलपरीक्षकको कलयलार्यमल पठलआनछे । 

 बेरुज ु र्छयौटको गन े गरलईन े कलयामल रे्खलपरीक्षण 

सलमलतर्लइ सलिय बनलआनछे । 

 सम्परीक्षण तथल बेरुज ु र्र्छ्यौट  गरलईने मखु्य लजम्मेवलरी 

प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतकव हुनछे । 

 नगरपललर्कल ऄध्यक्ष/प्रमखुरे् सम्परीक्षण तथल बेरुज ु

र्र्छ्यौट   गने गरलईने कलयाको ऄनगुमन गनछे । 

 रे्खलपरीक्षण प्रलतवेदनमल औलं्यलएकल बेरुज ु र बेरुज ु

र्र्छ्यौटको र्गत रलख्न ेव्यवस्थल गररनछे ।  

 अन्तररक तथल ऄलन्तम रे्खलपरीक्षणको बेरुजकुो र्गत 

ऄर्ग ऄर्ग रललखनेछ ।  

 रे्खलपरीक्षणवलट कलयम भएको चलर् ूवषाको र लवगत वषाको 

र्र्छ्यौट भएको र र्लछान बलाँकी बेरुज ू रकम समेत खरु्लइ 

मललसक, ऄधा वललषाक, वललषाक प्रगलत प्रलतवेदन तयलर गररनेछ 

।  

 बेरुज ूर्र्छ्यौटको प्रगलत लववरण तोलकएको ढलाँचल र समयमल 



 

तयलर गररनछे । 

 प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतरे् बेरुज ू र्र्छ्यौटको प्रगलत 

लववरण नगर सभलमल पेश गरी छर्र्र् गरलइ अवश्यक 

लनणाय र लनदशेन कलयलान्वयन गनेछ । 

 बेरुजकुो र्गत रलख्न े कलया सचूनलप्रलवलध प्रणलर्ीमल 

अधलररत वनलआनछे । 

 कलरोवलरमल संर्ग्न पदललधकलरी सरुवल, बढुवल वल ऄन्य 

कलरणरे् लजम्मेवलरीबलट ऄर्ग हुाँदल बेरुज ु र्र्छ्यौट गरलएर 

मलर रमलनल लदआनछे ।  

 तत्कलरै् बेरुज ु र्र्छ्यौट गना गरलईन नसलकन े हकमल 

सम्बलन्धत ब्यलक्तवलट रे्खलपरीक्षणवलट दलेखएकल कैलर्यत 

सम्वन्धमल जवलर् प्रलतलियल लर्एर मलर रमलनल लदआनछे ।   

 सललवककल लजम्मेवलर ऄलधकलरी र अलथाक कलरोवलरमल 

संर्ग्न पदललधकलरी बेरुज ु र्र्छ्यौट नहुाँद ै सरुवल, बढुवल वल 

ऄन्य कलरणरे् कलयलार्यमल नरहने भएमल बेरुज ु र्र्छ्यौट 

सम्बन्धी कलगजलत हलर्को लजम्मवेलर व्यलक्तर्लइ हस्तलन्तरण 

गरी हलर्को ऄलधकलरीरे् लजम्मेवलरी बहन गनेछ । 

 वेरुजकूो र्गत र प्रगलत लववरण तयलर गन े गरलईन े मखु्य 

लजम्मेवलरी प्रमखु प्रशलसकीय ऄलधकृतको हुनछे । 

 नगरपललर्कल ऄध्यक्ष/प्रमखुरे् वेरुजकूो र्गत र प्रगलत तयलर 

गने गरलईने कलयाको ऄनगुमन गनछे । 

 

 

 


