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 स्थयनी् रयजपत्र 

दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयद्वयरय प्रकयशि  

खण्ड-५           सङख्याः २        लमल ाः२०७९/०५/०९ 

भयग- २ 

आन् ररक लन्न्त्रण प्रणयिी लनिेशिकय, २०७९ 

प्रस् यवनय: 

 दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय गयउँकय्यपयलिकयबयट सम्पयिन गररन े कय्य लम व्््ी, प्रभयवकयरी, 
लन्लम  य र कय्यिक्ष यपूणय ढंगबयट सम्पयिन गनय,  सिुयसन, पयरिशिय य, लम व््य् य, यवत्ती् 

अनिुयसन कय्म गने कय्यकय ियलग आन् ररक लन्न्त्रण प्रणयिी लनिेशिकय बनयई ियगू गनय वयञ्छनी् 

भएकयिे स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन २०७४ को िफय ७८ को प्र्ोजनकय ियलग र स्थयनी् सरकयर 

सञ्चयिन ऐन २०७४ को िफय १०२ िे स्थयनी् सरकयरियई प्रियन गरेको अलिकयर बमोशजम दिप्रङु 

चइुचमु्मय गयउँपयलिकयिे ्ो आन् ररक लन्न्त्रण प्रणयिी लनिेशिकय, २०७९  बनयई ियग ुगरेको छ । 

पररच्छेि — १ 

प्रयरशम्भक 

१. संशक्षप्त नयम र प्रयरम्भ: (१) ्स लनिेशिकयको नयम “ दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको  आन् ररक लन्न्त्रण 

प्रणयिी लनिेशिकय २०७९”रहेको छ । 
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(२) ्ो लनिेशिकय दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय को कय्यपयलिकयबयट स्वीकृ  भए िेशख ियग ुहनुेछ । 

(३) ्ो लनिेशिकयमय उल्िेशख  मयपिण्डहरुको पयिनय गनुय ्स कय्ययि्कय सबै जनप्रल लनलि 

पियलिकयरी एवं कमयचयरीहरुको क यव्् र ियय्त्व हनुेछ । 

२. पररभयषय: यवष् वय प्रसंगिे अको अथय नियगेमय ्स लनिेशिकयमय, 

 (क) “अलिकयर प्रयप्त अलिकयरी” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय मय ियग ु हनुे प्रचलि  ऐन 

लन्मयविी बमोशजम कुनै कय्य गनय अलिकयर प्रयप्त अलिकयरी सम्झन ुपछय । 

(ख) “गयउँपयलिकय” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय गयउँकय्यपयलिकयको कय्ययि् 

्यङसोियटयर, खोटयङ सम्झन ुपछय ।  

 (ग) “अध््क्ष” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको अध््क्षियई सम्झन ुपियछ ।  

 (घ) “उपयध््क्ष” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको उपयध््क्षियई सम्झन ुपियछ ।  

  (ङ) “कमयचयरी” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको कय्ययि्मय कय्यर    स्थय्ी/अस्थय्ी/करयर 

सेवयमय कय्यर  कमयचयरी सम्झन ुपछय । 

 (च) “कय्ययि्” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको कय्ययि् सम्झन ुपछय । 

   (छ) “अशन् म िेखयपरीक्षण” भन्नयिे नेपयिको संयवियनको ियरय २४१, िेखयपरीक्षण ऐन २०७५ को 
िफय ३ र स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन २०७४ को िफय ७७ बमोशजम महयिेखय परीक्षकको 
कय्ययि्बयट हनुे िेखयपरीक्षण सम्झन ुपियछ ।  

   (ज) “आन् ररक लन्न्त्रण” भन्नयिे गयउँपयलिकयिे आफ्नो उदे्दश्् प्रयप्तीको ियलग कय्यसंचयिनमय हनु े

जोशखमहरुको पयहचयन र ल नको संबोिन गने कय्यियई सम्झन ुपियछ । 

    (झ) “आन् ररक लन्न्त्रण प्रणयिी” भन्नयिे आन् ररक लन्न्त्रण कय्यियई व््वस्थी  गनय लनमययण 

गररएको प्रणयिीियई सम्झन ुपियछ ।  

    (ञ) “आन् ररक िेखयपरीक्षण” भन्नयिे गयउँपयलिकयको  ोयकएको आन् ररक िेखयपरीक्षण ियखय वय 
उक्त ियखयकय कमयचयरीबयट हनुे िेखय  थय अन्् कयरोबयर र सो सँग सम्बशन्ि  कयगजय  एवम ्

प्रकृ्यको जयँच, परीक्षण, यवश्लषेणको कय्य सम्झन ुपियछ ।  
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    (ट) “ऐन” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयमय ियग ुभएको प्रचलि  ऐन सम्झन ुपियछ । 

    (ठ) “कय्यपयलिकय” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय गयउँकय्यपयलिकय सम्झन ुपियछ ।  

     (ड) “कय्ययि् प्रमखु” भन्नयिे गयउँपयलिकको प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ को रुपमय कयम गने 

प्रियसकी् प्रमखु वय सो कयम गनय  ोयकएको व््शक्त सम्झन ुपियछ ।  

   (ढ) “कोष” भन्नयिे गयउँपयलिकको स्थयनी् सशञ्च  कोष सम्झन ुपियछ र सो िब्ििे कयननु बमोशजम 

स्थयपनय भएकय अन्् स्थयनी् कोषियई समे  जनयउिछ ।  

  (ण) “कोष  थय िेखय लन्न्त्रक कय्ययि्” भन्नयिे महयिेखय लन्न्त्रक कय्ययि् अन् गय को 
शजल्ियशस्थ  कोष  थय लन्न्त्रक कय्ययि् सम्झन ुपियछ । 

   ( ) “जोशखम” भन्नयिे गयउँपयलिकयको उदे्दश्् प्रयप्तीियई बयिय पु् ययउन सक्न े कुनै यि्यकियप वय 
घटनय हनु सक्ने संभयवनयियई बझुयउछ । 

   (थ) “प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ ” भन्नयिे स्थयनी् सरकयर सञ्चयिन ऐन २०७४ को िफय ८४ 

बमोशजमको प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ  सम्झन ुपछय । 

   (ि) “मन्त्रयि्” भन्नयिे नेपयि सरकयरको संघी् मयलमिय  थय सयमयन्् प्रियसन मन्त्रयि् सम्झन ु

पछय । 

   (ि) “यवभयगी् प्रमखु” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको अध््क्षियई सम्झन ुपियछ । 

 (न) “यवत्ती् उत्तरियय्त्व” भन्नयिे यवत्त सम्बन्िी प्रल फिमय सिुयर गनय, यवत्ती् अनिुयसन, 

पयरिशिय य  थय जवयफिेयह य कय्म गनय वहन गनुय पने शजम्मेवयरी, जवयफिेयह य  थय सोबयट 

प्रयप्त हनुे प्रल फि प्रल को उत्तरियय्त्व  थय पररपयिन सम्झन ुपियछ । 

   (प) “यवत्ती् यववरण” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको ियलग स्वीकृ  भएको कुनै लनशि  

अवलिमय भएको आलथयक कयरोवयरको समयिग  शस्थल  ििययउने उदे्दश््िे िीषयक समे  खलु्ने गरी 
 ्यर गररएको यववरण सम्झन ु पछय र सो िव्ििे कयरोवयरको शस्थल  ििययउने गरी िीषयककय 
आियरमय बनयइएको बजेट अनमुयन, लनकयिय, खचय, आम्ियनी, ियशखिय र बयँकी रकम समे  

खिुयईएको प्रयप्ती र भकु्तयनी यववरण र सोसँग सम्बशन्ि  िेखय, यटप्पणी र खिुयसय समे ियई 

जनयउछ । 
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 (फ) “बेरुज”ु भन्नयिे प्रचलि  कयननु बमोशजम पु् ययउन ुपने री  नपु् ययइ कयरोबयर गरेको वय रयख्न ुपने 

िेखय नरयखेको  थय अलन्लम  वय बेमनुयलसव  रीकयिे आलथयक कयरोबयर गरेको भनी 
िेखयपरीक्षण गियय औल््यइएको वय ठह्ययइएको कयरोबयर सम्झन ुपछय । 

  (ब) “संपरीक्षण” भन्नयिे आन् ररक वय अशन् म िेखयपरीक्षण प्रल वेिनमय औल््यइएको बेरुजकुो 
सम्बन्िमय पेस हनु आएको स्पिीकरण वय प्रल यि्य सयथ संिग्न प्रमयण  थय कयगजय को 
आियरमय गररने फर्छैययट सम्बन्िी कय्यियई सम्झन ुपछय । 

  (भ) “न्यँ सवयरी सयिन” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको कय्ययि्िे सवयरी सयिन खररि 

गरेको २ (िईु) वषय सम्मको न्यँ सवयरी सयिन सम्झन ुपछय । 

   (म) “ ोयकए बमोशजम” भन्नयिे दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकयको कय्ययि्बयट स्वीकृ  एवं अन्् 

प्रचलि  कयनूनमय  ोयकए बमोशजम सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेि — २ 

कमयचयरी व््वस्थयपन र कय्यसम्पयिन 

३. कमयचयरी व््वस्थयपन: (१) उपिब्ि भएसम्म स्वीकृ  िरबन्िी लभत्रकय स्थय्ी कमयचयरीहरुबयट मयत्र 

कय्ययि्को कय्यसम्पयिन गरयइने छ  र प्ययप्त कमयचयरीको उपिब्ि य नभएमय कय्ययि्को 
आवश््क य हेरी स्वीकृ  िरबन्िीमय प्रचलि  कयनूनी प्रयि्य पूरयगरी सेवय करयरमय कमयचयरीहरु रयख्न 

सयकनेछ । 

(२) स्वीकृ  िरबन्िीमय नपरेकय यविेष यकलसमको कय्य गरयउन करयरमय सेवय लिनपुने अवस्थय यवद्यमयन 

भएमय स्वीकृ  बजेटको पररलिलभत्र रही प्रचलि  कयनूनी प्रयि्य पूरयगरी कय्ययि्िे सेवय करयरमय 
कमयचयरीहरु रयख्न सक्नेछ । 

४. कमयचयरी खटयइन:े उपिब्ि भएसम्म ियखय प्रमखु पिमय अलिकृ स् रको कमयचयरी खटयइनेछ । 

५. कय्यसम्पयिन पशुस् कयको प्र्ोग: सबै कमयचयरीहरुिे गयउँपयलिकयबयट  ्यर भएको कय्यसम्पयिन 

पशुस् कयको लन्लम  एवम ्उशच  प्र्ोग गनुय पनेछ । 
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६. अलभिेख रयख्नपुने: (१) कय्ययि्बयट उठयन हनु ेप्रत््ेक यटप्पणी फयइि सयथ कयगजय हरुको पशिकय बनयई 

रयख्न ुपनेछ । 

(२) सबै ियखय एवम ् वडय कय्ययि्हरुिे अन्् कय्ययि्हरुबयट प्रयप्त हनुे  थय अन्् 

कय्ययि्हरुमय पठयइने पत्र एवम ्कयगजय हरुको अलभिेख व््वशस्थ  गरी रयख्न ुपनेछ । 

७. पूणय पयिनय गने: कय्ययि्  थय कमयचयरीहरुबयट प्रचलि  लन्म, कयनून र पररपत्रमय भएकय व््वस्थयहरुको 
पूणय पयिनय गनुय गरयउन ुपनेछ । 

८. कय्यसम्पयिन एवम ्सेवय प्रवयह: सेवय प्रवयह सम्बन्िी व््वस्थय लमियउन िेहय्कय नील  अविम्वन गररनेछ। 

८.१. सिुयसनकय लनशम्  प्रभयवकयरी सेवय प्रवयहको व््वस्थय लमियइन ेछ । 

८.२. सेवय प्रवयह प्रभयवकयरी बनयउने सन्र्िभमय िेहयएकय जोशखमहरु रहन सक्न ेगररनेछ । 

८.२.१. आवश््क सूचनय सयह को अद्ययवलिक नयगररक बडयपत्र सबैिे िेख्न ेस्थयनमय नरयशखने ।  

८.२.२. कदठनयई भोगेकय खयस वगयकय जन यको घरिैिोमय सेवय प्रवयहको व््वस्थय नगररने । 

८.२.३. घमु् ी सेवय र सहज ठयउँमय मयत्र गररन सक्न े 

८.२.४. सयवयजलनक उत्तरियय्त्व अलभवयृि सम्बन्िी कयनूनी व््वस्थय नगररन े 

८.२.५. सेवयको सम्  थय ियग  बढी ियग्न ेयढियससु् ी, अनशुच  िेनिेन हनु सक्न े। 

८.३. सेवय प्रवयह प्रभयवकयरी बनयउन िेहय्कय प्रकृ्यहरु अविम्वन गररने छ । 

८.३.१. नयगररक बडयपत्र कय्यपयलिकयको क्ययि्, वडय कय्ययि् र यवष्ग  कय्ययि्को पररसर 

लभत्र सवैिे िेख्न ेउप्कु्त स्थयनमय रयख्न ेव््वस्थय लमियइनेछ । 

८.३.२. सम्भव भएसम्म लडशजटि नयगररक बडयपत्रको व््वस्थय गररनेछ । 

८.३.३. नयगररक बडयपत्रमय क्षल पूल य सम्बन्िी सम्बन्िी ब््वस्थय समे  िरुुवय  गररनेछ । 

८.३.४. सबै प्रल  शिि व््वहयर गररनेछ । 

८.३.५. सेवयग्रयही प्रल  म्ययदि  र समयन व््वहयर गररनेछ । 
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८.३.६. सेवयग्रयहीियई भेिभयव नगरी सेवय प्रियन गररनेछ । 

८.३.७. सेवय प्रवयहको मयपिण्ड र कय्ययवलि  ्यर गरी पयरिशिय य कय्म गररनेछ । 

८.३.८. घमु् ी सेवय सञ्चयिन सम्बन्िी कयननुी व््वस्थय गररनेछ । 

८.३.९. कय्ययि्बयट टयढय रहेकय समिुय् वय जन य, सेवय प्रयप्त गनय कदठनयई भोलगरहेकय सेवयग्रयही, 
यपछलडएकय क्षेत्रको वगयकय सेवयग्रयहीियई यविेष ध््यन दिइनेछ । 

८.३.१०. घमु् ी सेवय वय सूचनय प्रयवलिको प्र्ोगबयट सेवयप्रवयहमय सरि र सहज पहुँचको व््वस्थय 
गररनेछ । 

८.३.११. सयवयजलनक सम्पशत्तको संरक्षण र सम्बद्र्िन जोड दिइनेछ । 

८.३.१२. सयमयशजक परीक्षण, सयवयजलनक परीक्षण, सयवयजलनक सनुवुयई जस् य सयमयशजक उत्तरियय्त्व 

सम्बन्िी औजयर अविम्बन गनुय पने गरी कयननुी व््वस्थय गररनेछ ।  

८.३.१३. सयमयशजक परीक्षण  थय सयवयजलनक परीक्षणको आवलिक रुपमय अनगुमन गने व््वस्थय 
लमियइनेछ । 

८.३.१४. स्रो  सयिनको उपिब्ि य र कय्य प्रकृल  सहुयँउिो यवद्य ुी् सूचनय प्रयवलिको यवकयस गरी 
प्र्ोग गरीनेछ । 

८.३.१५. सेवय प्रवयहको ियलग संघी् वय प्रिेि मन्त्रयि्बयट यवकयस गरेको उप्कु्त प्रयवलि भए 

प्र्ोगमय ल््यइनेछ । 

८.३.१६. प्रयवलिको मयध््मबयट सेवय प्रवयह सम्बन्िी  थ्यंक र अलभिेख रयशखनेछ ।  

८.३.१७. कय्यसम्पयिन एवम ्सेवय प्रवयहको िममय कमयचयरीिे अन् र ियखय एवम ्अन् र वै्शक्तक 

सम्बन्ि कय्म गिै यवनम्र य र  त्पर य सयथ कय्यसम्पयिन गनुय पनेछ । 

८.३.१८. सेवय प्रवयहियई प्रभयवकयरी बनयउन े प्रमखु ियय्त्व कय्यपयलिकयको लनिेिनमय प्रमखु 

प्रियसकी् अलिकृ को हनुछे ।  

८.३.१९. सेवय प्रवयह सम्बन्िी मयपिण्ड नील  सूचनय रयजपत्र र अन्् कयम कयरबयही वेबसयइटमय रयखी 
सयवयजलनक गररनेछ ।  
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८.३.२०. सिुयसन सलमल िे सेवय प्रवयह सम्बन्िमय आवश््क अनगुमन गरी लनिेिन दिनेछ ।  

९. लनरन् र सिुयर र असि अभ््यस गनुयपने: कमयचयरीहरुिे लनरन् र सिुयर र असि कयमको सरुुआ  आफैबयट 

प्रयरम्भ गने पररपयटीको यवकयस गनुयपनेछ । 

१०. पोसयक  थय पररच्पत्र: कमयचयरीहरु कय्ययि्मय उपशस्थ  हुँिय  ोयकए बमोशजमको पोसयक  थय 
पररच्पत्र अलनवय्य िगयउन ुपनेछ । 

११. अनिुयसन र आज्ञयपयिन: (१) कमयचयरीहरु पिी् म्ययिय र अनिुयसनमय रही आफ्नो क यव्् इमयन्ियरी र 

 त्पर य सयथ पयिनय गनुय पनेछ । 

(२) कमयचयरीहरुिे आफूियई खटयएको ियखय/कय्ययि्मय रही  ोयकएको कयमकयज गनुय पनेछ । 

१२. सम् पयिनय र लन्लम  य: कमयचयरीिे लनिययरर  सम्मय लन्लम  रुपिे कय्ययि्मय उपशस्थ  भई 

यवद्य ुी् हयशजरी एवम ्हयशजरी पशुस् कयमय अलनवय्य रुपमय हयशजरी गनुय पनेछ ।  

१३. लबिय: कमयचयरीहरु लबिय बस्न ुपरेमय अलनवय्य रुपमय लबिय स्वीकृ  गने अलिकयरीबयट लबिय स्वीकृ  गरयउन ु

पनेछ । 

१४. सम्पशत्त यववरण पेस गनुयपने : प्रत््ेक जनप्रल लनलि पियलिकयरी एवम ्कमयचयरीिे आलथयक वषय समयप्त भएको 
सयठी दिनलभत्र सम्पशत्त यववरण  ोयकएको कय्ययि्मय अलनवय्य रुपमय बझुयउन ुपनेछ । 

१५. शजम्मेवयरी हस् यन् रण एवम ् बरबझुयरथ गनुयपने: (१) प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ  िगय्  अन्् 

कमयचयरीहरु सरुवय भै जयँिय आफ्नो ठयउँमय सरुवय भै आउने कमयचयरी वय उक्त पिमय लनलमत्त  ोयकएको 
कमयचयरीियई आपूmिे सम्पयिन गरी आएको कयम र अलभिेख रयशखएको स्थयन आदिको बयरेमय 
जयनकयरी दिने, संस्थयग  सूचनय एवम ्कयगजय /अलभिेख हस् यन् रण गने प्रणयिी स्थययप  गररनेछ । 

          (२) कमयचयरीहरु सरुवय वय अन््त्र कयज खयटई जयँिय आफ्नो शजम्मयमय रहेको नगि, फयइि एवम ्

कयगजय हरु, कय्ययि्कय अन्् सयमयन  थय सवयरी सयिन कय्ययि्बयट  ोयकएको कमयचयरीियई 

अलनवय्य रुपमय बझुयउन ुपनेछ र लनजिे बझुयएको प्रमयण कयगजय  पेस नगरेसम्म रमयनय दिइने छैन ।  

१६. कय्ययि्को सम्पशत्त  थय कमयचयरी व््शक्तग  कय्यमय प्र्ोग गनय नपयइन:े 

     गयउँपयलिकयकय जनप्रल लनलि पियलिकयरी  थय कमयचयरीिे गयउँपयलिकयको सम्पशत्त एवम ् जनिशक्त 

व््शक्तग  कय्यमय प्र्ोग गनय पयइने छैन ।  
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पररच्छेि — ३ 

अनगुमन र भ्रमण 

१७.अनगुमन: (१) दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय अन्र् ग  सञ्चयलि  कय्यिम, ्ोजनय, आ्ोजनयको सम्बशन्ि  

पियलिकयरीबयट लन्लम  अनगुमन गनुय पनेछ । 

(२) उपिफय (१) बमोशजम अनगुमन गियय सलमल कय अल ररक्त सम्बलि  पियलिकयरी र कमयचयरी मयत्र 

खटयइनेछ । 

(३) आ्ोजनयको अनगुमन पिय  ् ोयकएको ढयँचयमय  ोयकएको अलिकयरी समक्ष प्रल वेिन पेस गनुय 
पनेछ ।  

 

 

१८. आन् ररक लन्न्त्रण प्रणयिी अनगुमन सलमल  सम्बन्िी व््वस्थय  

(क) गयउँपयलिकय स् री् अनगुमन सलमल   (सय  सिस््ी् ) 

१. अध््क्ष       सं्ोजक  

२. उपयध््क्ष         सिस््  

३. सिुयसन सलमल  सं्ोजक     सिस्् 

४. कय्यपयलिकय सिस्् १ जनय मयहिय सयह   

अध््क्ष लनवययशच  भएको रयजनील क िि भन्िय अन््  

ििको १ जनय गरर कय्यपयलिकयिे  ोकेको २ जनय   सिस्् 

५. आलथयक प्रियसन ियखय प्रमखु          सिस््  

६. आन् ररक िेखय पररक्षक      सिस्् सशचव 

सलमल को सं्ोजकिे आवश््क य अनसुयर अन्् पियलिकयरी एवम ्यवज्ञियई सलमल को बैठकमय आमन्त्रण गनय 
सक्नेछन ्। सलमल को बैठक तै्रमयलसक रुपमय बस्न े थय सलमक्षय गने गनुय पियछ ।  
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(ख) वडय स् री् अनगुमन सलमल  ( ीन सिस््ी् ) 

१. वडय अध््क्ष      सं्ोजक  

२. वडय सिस्् (१ जनय मयहिय)   सिस्् 

३. वडय सशचव                 सिस्् सशचव  

 सलमल को सं्ोजकिे आवश््क य अनसुयर अन्् पियलिकयरी एवम ्यवज्ञियई सलमल को बैठकमय आमन्त्रण गनय 
सक्नेछन ्। सलमल को बैठक िइु मयहनयमय एक पटक बस्न े थय सलमक्षय गने गनुय पियछ ।  

१९. भ्रमणमय खटयइन:े  

(१) प्रत््क्ष रुपमय कमयचयरी खयटई जयन ुपने ठोस कयरण भएको अवस्थयमय मयत्र कमयचयरीियई भ्रमणमय 
खटयइनेछ । 

(२) उपिफय (१) बमोशजम भ्रमणमय जयँिय लम व्््ी यकलसमिे सवयरी सयिनको प्र्ोग गनुय पनेछ  र 

यविेष पररशस्थल मय भ्रमण गियय अशख ्यर प्रयप्त अलिकयरीको स्वीकृल  लिई हवयई ्य य्य  

िगय् कय सयिन प्र्ोग गनय बयिय पगु्ने छैन । 

(३) हवयई ्य य्य बयट भ्रमण गने जनप्रल लनलि पियलिकयरी  थय कमयचयरीिे  खचय भकु्तयनीकय ियलग इ–
यटकट, ट्रयभि एजेन्सीको लबि वय ए्रियइन्सको भपययइ र बोलडयङ पयस िगय् कय कयगजय हरु 

भकु्तयनीको लबि सयथ अलनवय्य रुपमय पेस गनुय पनेछ । लनजिे पेस गरेको इ–यटकट र बोलडयङपयसको 
फ्ियइट नम्बर र लमल  लभडयन गरेर मयत्र लनजियई रकम भकु्तयनी गररनेछ । 

(४) अन्् लनकय्को लनमन्त्रणयमय बययहरकय शजल्ियकय कय्यिममय सहभयगी हनु कय्ययि् वय प्रमखुको 
पूवय स्वीकृल  लिन ुपनेछ । 

(५) उपिफय (४) बमोशजम स्वीकृल  प्रयप्त नगरी कय्यिममय सहभयलग य जनयइएमय सो वयप  

कय्ययि्बयट िैलनक  थय भ्रमण भत्तय उपिब्ि हनुेछैन । 

(६) भ्रमणमय जयने पियलिकयरी वय कमयचयरीिे अलनवय्य रुपमय भ्रमण प्रल वेिन पेस गनुय पनेछ ।  
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पररच्छेि — ४ 

सवयरी सयिनको सञ्चयिन प्र्ोग र व््वस्थयपन 

 

२०. सवयरी सयिन  थय उपकरणको प्र्ोग  थय ममय  सम्बन्िमय िेहय्कय नील  अविम्वन गररनछे ।  

२०.१. सवयरी सयिन र मेशिनरी उपकरणको प्र्ोग गने सयुविय कयननु िे  ोकेको पियलिकयरी  थय 
कमयचयरीियई मयत्र उपिब्ि गरयइनेछ ।  

२०.२. सवयरी सयिन र मेशिनरी उपकरण ्थयसम्मय नै आवश््क ममय   थय सलभयलसङ गरयई ममय  

खचयमय  ोयकए बमोशजमको लन्न्त्रण व््वस्थयपन कय्म गररनेछ ।  

 २१. सवयरी सयिन चयि ुअवस्थयमय रयख्नपुने: (१) आफूिे प्र्ोग गरेको सरकयरी सवयरी सयिनको संरक्षण 

गने, अद्ययवलिक र चयि ुअवस्थयमय रयख्न ेियय्त्व सम्बशन्ि  प्र्ोगक ययमय रहनेछ र लनजिे चयि ु

अवस्थयमय रयख्न नसक्ने भएमय सम्मै कय्ययि्मय यफ यय गनुय पनेछ । 

 (२) न्यँ सवयरी सयिनहरुको कम् ीमय िईु वषयसम्म सलभयलसङ बयहेक ममय  सम्भयर गररने छैन । कुनै 

कयरणवि ममय  गरयउनै पने अवस्थय यवद्यमयन भएमय अशख ्यर प्रयप्त अलिकयरीबयट स्वीकृल  

लिएर मयत्र ममय  गनुयपनेछ । न्यँ सवयरी सयिनको प्र्ोगक ययिे लनाःिलु्क सलभयलसङ िगय् कय 
अन्् सहलुि् हरुको सिपु्ोग गनुय पनेछ । 

 (३) सवयरी सयिनको ममय  सम्भयर गियय सम्बशन्ि  चयिकको प्रल वेिनको आियरमय कयरण खिुयई 

प्र्ोगक ययिे अलनवय्य रुपमय लसफयररस गररसकेपलछ मयत्र ममय को प्रकृ्य अगयलड बढयइनेछ ।  

(४) यविेष पररशस्थल मय बयहेक कय्ययि्मय रहेकय परुयनय सवयरी सयिनहरुको ियलग लन्लम  सलभयलसङ 

बयहेक वषयमय बढीमय िईु पटक भन्िय बढी ममय  सम्भयर हनुेछैन ।  

(५) कमयचयरीहरुिे आफ्नो शजम्मयमय रहेकय एवम ्उप्ोग गरेकय सवयरी सयिनको उशच  संरक्षण  थय 
सम्वियन गनुय पनेछ । 

(६) ममय  गरयइएकय सवयरी सयिनको ममय  अलभिेख रयशखनेछ । 

२२. लिियम गनय सयकन े : सयियरण  ररकयिे ममय  सम्भयर गियय पलन प्र्ोग गनय नसयकन ेभई प्र्ोगक ययबयट 

कय्ययि्मय यफ यय प्रयप्त हनु आएकय सवयरी सयिनहरुियई उक्त सवयरी सयिनको लनमयय य कम्पनी वय 
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लनजको आलिकयररक लबिे यद्वयरय सञ्चयलि  ममय  केन्रमय जयँच गरयई ममय  गनय बढी खचय ियग्ने वय 
ममय  गियय समे  रयम्रोसँग सञ्चयिन हनु नसक्न े िेशखएमय त््स् य सवयरी सयिन एवम ् कय्ययि्को 
प्र्ोजनमय आउन नसक्ने परुयनय मेलसनरी औजयर, फलनयचर िगय् कय शजन्सी सयमयन कयनून बमोशजम 

लिियम गनुय पनेछ । 

२३. थप इन्िन:  पियलिकयरी एवम ्कमयचयरीहरुियई लन्लम  उपिब्ि हनुे इन्िन बयहेक थप इन्िन आवश््क 

परेमय पियलिकयरी÷कमयचयरीिे अलनवय्य रुपमय िगबकु प्रमयशण  गरी मयग फयरयमसयथ अलिकयर प्रयप्त 

अलिकयरी समक्ष पेस गनुय पनेछ । ्सरी प्र्ोगक ययको पषु्ट्ययइँ सयह को मयग प्रयप्त हनु आएमय इन्िन 

स्वीकृ  गने अलिकयर प्रयप्त व््शक्तिे औशचत्् हेरी स्वीकृल  दिन सक्नेछ ।  

पररच्छेि — ५ 

खररि र उप्ोग 

२४. खररि ्ोजनय  ्यर गनुयपने : कय्ययि्िे प्रत््ेक ियखय  थय वडय कय्ययि्बयट कय्यसम्पयिन  थय सेवय 
प्रवयहकय िममय आवश््क पने सयमयनको यववरण सङ्कन गरी एकीकृ  वययषयक खररि ्ोजनय स्वीकृ  

गरी आलथयक लन्मयनसुयर खररि गनुय पनेछ । 

२५. िरभयउपत्र वय प्रस् यव मयग गरी खररि गने : एकियख रुपै्यँ भन्िय बढी रकमको मयि सयमयन  थय सेवय 
सोझै खररि गियय मोजिुय सूचीमय रहेकय परयमियिय य वय सेवय प्रिय्कबयट सयवयजलनक खररि ऐन , 
२०६३  थय सयवयजलनक खररि लन्मयविी, २०६४ को अलिनमय रही लिशख  रुपमय िरभयउपत्र वय 
प्रस् यव मयग गरी खररि गनुय पनेछ । 

२६. यवद्य ुी् प्रणयिीबयट खररि गनुयपने: ठेक्कय प्रयि्यबयट खररि गनुयपने सम्पूणय लनमययण कय्य, मयिसयमयन वय 
परयमिय सेवयहरु यविेष पररशस्थल  बयहेक यवद्य ुी् प्रणयिी (E-Bid) बयट खररि गनुय पनेछ । 

२७. सोझै खररि नगने : एक आलथयक वषयमय एकै पटक वय पटक पटक गरी मयिसयमयन वय परयमिय सेवय वय 
लनमययण कय्यमय रु. पयँच ियख भन्िय बढी रकमको कयम एउटै व््शक्त, फमय, कम्पनी वय संस्थयबयट सोझै 

खररि गररने छैन । 

२८. लम व््य् य अपनयउनपुने: (१) कय्ययि्मय आवश््क सयमयनहरु खररि गियय बजयरमय उपिब्ि 

भएसम्म स्थयनी् वय स्विेिी उत्पयिनहरुको प्र्ोगमय प्रयथलमक य दिन ुपनेछ । 
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(२) कय्ययि्मय प्र्ोग गररने कयगजय को लम व्््ी ढङ्गिे उप्ोग गनुय पनेछ । खेस्रय गियय सकेसम्म 

पयहिय प्र्ोग भएकय कयगजको प्र्ोग गनुय पनेछ । 

(३) कय्ययि्मय प्र्ोग हनु े टेलिफोन, लबजिुी बत्ती एवम ् लबजिुीबयट सञ्चयिन हनुे उपकरणहरुको 
प्र्ोगमय लम व््य् य अपनयउन ुपनेछ । 

२९. कुसी टेबिुको प्रल स्थयपन: सयमयन्् ्य ःाः सबै  हकय कमयचयरीहरुिे प्र्ोग गरररहेकय कुसी पयँच वषय र 

टेबिु ७ वषयसम्म प्रल स्थयपन गररने छैन । 

३०. रेनकोट/छय य झोिय: रेनकोट/ छय य झोिय जस् य यविेष प्र्ोजनकय सयमग्री आवश््क यकय आियरमय मयत्र 

उपिब्ि गरयइनेछ । 

  

पररच्छेि — ६ 

बैठक/गोष्ठी/ यलिम/सेलमनयर/सम्मेिनको सञ्चयिन 

३१. बैठक/गोष्ठी/ यलिम/सेलमनयर/सम्मेिनको सञ्चयिन : (१) स्वीकृ  कय्यिम, बजेट र कय्य् ोजनय लबनय 
बैठक/गोष्ठी/ यलिम/सेलमनयर/सम्मेिन जस् य कय्यिमहरु रयशखन ेछैन । 

(२) बैठक/गोष्ठी/ यलिम/सेलमनयर/सम्मेिन आदि सञ्चयिन गियय स्वीकृ  नम्स एवम ् प्रचलि  कयनून 

बमोशजम हनु ेगरी गनुय पनेछ । 

३२. कमयचयरी प्रोत्सयहन: सयवयजलनक लबियको दिन कय्ययि्मय आई यविेष कयम गनुय परेमय कय्ययि् प्रमखुबयट 

प्रमयशण  गरयएर मयत्र  ोयकए बमोशजमको सलुबिय उपिब्ि गरयइनेछ । 

३३. कमयचयरी नखटयइने : कय्ययि्सँग असम्बि रहेको वय आवश््क र उप्ोगी निेशखएको कुनै पलन बैठक, 

 यलिम, गोष्ठी  थय सेलमनयर आदिमय भयग लिन वय सहभयलग यकय ियलग ्स कय्ययि्कय कुनैपलन 

कमयचयरी खटयइने छैन । 

३४. प्रल वेिन पेस गने : यवलभन्न रययि्  थय अन् रयययि् बैठक,  यलिम, गोष्ठी  थय सेलमनयरमय भयग लिन वय 
कय्ययि्को प्रल लनलित्व गनय खयटएको कमयचयरी एवम ्जनप्रल लनलि पियलिकयरी वय कमयचयरी एवम ्

पियलिकयरीहरुको टोिीिे त््स् य बैठक वय कय्यिमकय सम्बन्िमय उठयन भएकय यवष्वस् हुरु 

उल्िेख गरी यवस्  ृ वय संशक्षप्त प्रल वेिन  ्यर गरी अलनवय्य रुपमय कय्ययि्मय पेस गनुय पनेछ । 
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पररच्छेि — ७ 

यवयवि 

३५. आन् ररक िेखयपरीक्षण गनुयपने: (१) कय्ययि्को आलथयक कयरोवयरहरुको लन्लम  आन् ररक िेखय 
परीक्षण र आन् ररक लन्न्त्रणको व््वस्थय लमियउन ुपनेछ । 

 (२) दिप्रङु चइुचमु्मय गयउँपयलिकय अन् गय कय सयमिुयय्क यवद्ययि्, सयमिुयय्क लसकयई केन्र िगय्  

गयउँपयलिकयबयट खचय भकु्तयन हनु ेकय्ययि्हरुको समे  चौमयलसक रुपमय आन् ररक िेखयपरीक्षण गनुय 
पनेछ । 

३६.  त्कयि सिुयर गने: कय्ययि्िे आन् ररक िेखयपरीक्षणबयट सिुयरकय ियलग औलं््यइएको व््वस्थयपकी् 

यवष्हरुमय  त्कयि सिुयर गनुय पनेछ । एउटै यवष् पटकपटक िोहोररन आएको िेशखएमय 
सपुररवेक्षकिे सम्बशन्ि  कमयचयरीको कय्यसम्पयिन मूल््यङ्कनको अङ्क कट्टय गनय सक्नेछ । 

३७. प्रगल  यववरण प्रकयशि  गनुयपने: कय्ययि्को आम्ियनी र खचयको मयलसक एवम ्चौमयलसक यववरण अवलि 

समयप्त भएको एकहप्तय लभत्र र वययषयक प्रगल  यववरण एक मयहनय लभत्र सयवयजलनक गनुय पनेछ । 

३८. सरुशक्ष  रयख्न े: कय्ययि्को नयममय भएको लनकयसय रकमयन् र, थप बजेट र खचय समथयन सम्बन्िी फयइि 

कम् ीमय  ीन आलथयक वषयसम्म सरुशक्ष  रयख्न ुपनेछ । 

३९. बैंक यहसयब लमियन गनुयपने : रयजस्व  थय यवलन्ोजन  पयmको आलथयक कयरोबयरको प्रत््ेक मयहनय भकु्तयन 

भएको सय  दिनलभत्र बैंकसँग यहसयब लमियन गरी से्रस् य प्रमयशण  गरी रयख्न ुपनेछ । 

 

                                              आज्ञयिे, 
िोकेन्र बहयिरु रयई 

प्रमखु प्रियसकी् अलिकृ  
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