आन्िररक मियन्रण प्रणाली, २०७५ को प्रस्िाविा
आन्िररक मियन्रण सङ्गठिको व्यवस्थापि सहिि सबै ििका कमाचारीिरुको सं लग्ििा र प्रयासमा काया सम्पादि गिे गरी
हवकास गररएको एक मित्वपूणा पद्दमि िो ।

जिल्ला समन्वय समममिको कायाालय, डडे ल्धुरा र यस जिल्लाजस्थि स्थािीय

िििरुका प्रत्येक सडगठिको व्यवस्थापि र हवमिन्न पदामधकारीको काम किाव्य िथा जिम्मेवारी सहििको सँगठिात्मक
सं रचिा िथा व्यवस्थापि, बिेट िथा कायाक्रम ििुम
ा ा, बिेट अजतियारी िथा मिकासा र खािाको सञ्चालि, आमथाक कारोवार
र खररद िथा कायाक्रम सञ्चालि, लेखा र अमिले ख, साधि िथा स्रोिको सुरक्षा, अिुगमि िथा सुपरीवेक्षण, लेखापरीक्षण िथा
बेरुिू फर्छ्र्यौट र सूचिा एवं सञ्चार (िािकारी आदाि प्रदाि) िथा प्रमिवेदि समेिका हवषयगि क्षेरमा ममिव्यहयिा,
कायादक्षिा र प्रिावकारीिा िामसल िुिे गरी काया जिम्मेवारी पुरा गिा, हवत्तीय प्रमिवेदि प्रणालीलाई हवश्वसिीय बिाउि साथै
प्रचमलि कािुि बमोजिम कायासम्पादि गिा र स्रोि साधिको उजचि उपयोग गरी व्यवस्थापिलाई च ुस्ि पािा एवं आम
िागररकमा स्थािीय ििको सरकारका कामप्रमि सुशासिको प्रत्यािूमि ददि समेि यस जिल्ला समन्वय समममि, यस
जिल्लाजस्थि स्थािीय िििरु र अन्य मिकायिरुको कामको प्रकृमि अिुसार आमथाक कायाहवमध मियमावली, २०६४ को मियम
९५(१) को प्रयोग गरी यो जिल्ला समन्वय समममिको कायाालयको आन्िररक मियन्रण प्रणाली, २०७५ ियार गररएको छ
।

1
जिल्ला समन्वय समममिको कायाालय, डडेल्धुरा

आन्िररक मियन्रण प्रणाली, २०७५

पररच्छे द–१
प्रारजम्िक
१.

सं जक्षप्त िाम र प्रारम्िः
(१) यो कायाप्रणालीको िाम “आन्िररक मियन्रण प्रणाली, २०७५” रिे को छ ।
(२) यो आन्िररक मियन्रण प्रणाली स्वीकृि िएको मममिबाट लागु िुिेछ ।
(३) यो आन्िररक मियन्रण प्रणाली

जिल्ला समन्वय समममिको कायाालय, डडेल्धुराको िकमा लागु िुिेछ ।

२. पररिाषाः
(क)

“कायाालय” िन्नाले जिल्ला समन्वय समममिको कायाालय, डडे ल्धुरालाई सम्झिु पछा ।

(ख)

“मन्रालय” िन्नाले सं घीय िथा प्रदे शस्िरका मन्रालय सम्झिुपछा ।

(ग)

“प्रदे श” िन्नाले प्रदे शस्िरका यस सं हवधाि बमोजिम सं घीय एकाईमा हविािि गररएको िेपालको सं घीय एकाइको
क्षेर र स्वरूप समेि सम्झिु पदाछ ।

(घ)

“िालुक कायाालय” िन्नाले सम्वजन्धि कायाालय िन्दा मामथल्लो ििको कायाालय सम्झिु पछा ।

(ङ)

“मािििको कायाालय” िन्नाले सम्वजन्धि कायाालको मािििमा वा मियन्रणमा रिेका कायाालय सम्झिु पछा ।

(च)

“सजचव” िन्नाले सं घीय माममला िथा सामान्य प्रशासि मन्रालयको सजचव सम्झिुपछा ।

(छ)

“कायाालय प्रमुख” िन्नाले प्रकरण २(क) मा उल्लेजखि कायाालयका प्रमुख सम्झिु पछा ।

(ि)

“आन्िररक ले खापरीक्षण” िन्नाले म. ले.मि.का.ले िोकेबमोजिम को.ले.मि.का.बाट िुिे लेखापरीक्षण सम्झिुपछा ।

(झ)

“अजन्िम लेखा परीक्षण” िन्नाले म.ले.प.को का.बाट िुिे लेखापरीक्षण सम्झिुपछा ।

(ञ)

“वेरुिु“ िन्नाले प्रचमलि कािुि बमोजिम पुयााउिु पिे रीि िपुयााई कारोवार गरे को वा राख्नुपिे लेखा िराखेको िथा
ु ामसब िररकाले आमथाक कारोवार गरे को ििी लेखापरीक्षण गदाा औल्याइएको वा ठियााइएको
अमियममि वा वेमि
कारोवार सम्झिु पछा ।

(ट)

“आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण” िन्नाले कािुिले मिधाारण गरे का प्रहक्रया पररपालि ियो वा िएि ििी िालुक
कायाालय वा मामथल्लो पदामधकारी वा अमधकार प्राप्त अमधकारीवाट मिरन्िर रुपमा गररिे मिरीक्षण, सुपरीवेक्षण िथा
अिुगमि काया सम्झिुपछा ।
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३. आन्िररक मियन्रणका उद्देश्यिरुः
आन्िररक मियन्रण सङगठिको व्यवस्थापि सहिि सबै ििका कमाचारीिरुको सं लग्ििा र प्रयासमा काया सम्पादि गिे गरी
हवकास गररएको एक यस्िो मित्वपूणा पद्दिी वा मसद्धान्ि िो, िसबाट सङगठिका िोजखमिरुको ित्काल सम्बोधि गदै काया
सम्पादिमा कािुिको पालिा, दक्षिा, प्रिावकाररिा र िवाफदे हििा अमिबृहद्ध साथै स्रोि साधिको सुरक्षा गिे समेिका उद्देश्य
िामसल गिामा व्यवस्थापिलाई सियोग पुग्दछ । जिल्ला समन्वय समममिको कायाालयको सम्बन्धमा आन्िररक मियन्रणका
उद्देश्यिरु दे िाय अिुसार रिेका छिः
क.

कायाालयका कायािरु व्यवजस्थि िथा क्रमबद्ध, ममिव्ययी, दक्ष र प्रिावकारी रुपमा सञ्चालि गिु,ा

ख.

अमिलेख र प्रमिवेदिलाई हवश्वसिीय पादै काया सम्पादिमा सम्बजन्धि पदामधकारीको जिम्मेवारी बढाउँदै लै िािु,

ग.

साधाि, स्रोिको उच्चिम पररचालि गिुक
ा ा साथै सं हवधािको िाविा अिुकुल काया गिु,ा

घ.

साधि, स्रोि िथा सम्पजत्त िराउि, हििाममिा िुि र िोक्साि िुिबाट बचाउिु िथा सुरक्षा र सम्बद्धाि गिु,ा

ङ.

प्रचमलि ऐि, मियम र कािुिको पररपालि गिु,ा र

च.

हवत्तीय पारदजशािा, सुशासि र िवाफदे िीिाको स्िर बढाउँदै लै िािु ।
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पररच्छे द २
सँगठिात्मक सं रचिा िथा व्यवस्थापि (मियन्रणको वािावरणसँग सम्वजन्धि)
प्रकरण

हववरण

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे कायािरु

िं.

जिम्मेवार

मिकाय

समय/ मसमा

वा पदामधकारी

२.०१

सङगठि

सङगठि िथा व्यवस्थापि सम्बन्धी अध्ययि (O&M Study) को

मन्रालय,

आवश्यकिा

सं रचिामा

आधारमा मार सङगठि सं रचिामा पररविाि गिे । (मि.से.ऐ.,

कायाालय

अिुसार

पररविाि

२०४९ को दफा ६क िथा मियमावली, २०५० को मियम ४)

सङगठि सं रचिामा
पररविाि गिुा अगाडी

२.०२

काया हववरण

काया

हववरणमा

सबै

पदिरूको

काम, किाव्य, उत्तरदाहयत्व,

सजचव,

कायाालय

प्रमुख,

अमधकारर योग्यिासमेि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गिे ।

कायाप्रणाली लागु

(मि.से.ऐ., २०४९ को दफा ५क िथा मियमावली, २०५० को

िएको १ वषामिर

मियम १२)
२.०३

पदस्थापि

कमाचारीलाई पदस्थापि गदाा मििको शैजक्षक योग्यिा, िामलम र

अमधकार प्राप्त

पदस्थापि/सरुवा

अिुिवको आधारमा जिम्मेवारी सहिि पदस्थापि गिे ।

अमधकारी

गदााको समयमा

कायाालय प्रमुख,

प्रत्येक वषाको

आमथाक प्रशासि

श्रावण महििामिर पास

शाखा प्रमुख,

गराउिे

(मि.से.ऐ., २०४९

को दफा १५ र मियमावली, २०५० को

मियम ३४क)
२.०४

िलबी

प्रमिवेदि

पास िगराई
िलब

सम्वजन्धि

मिकायवाट

िलबी

प्रमिवेदि

पास

िगराई

िलब

िखुवाउिे। (मि.से.ऐ., २०४९ को दफा७(ख (२))

खुवाउि

ििुिे

आन्िररक
व्यवस्थापि

शाखा

प्रमुख
२.०५

मिजिि

•

कुिै हवषयमा मिणाय गदाा

वा राय दददा प्रचमलि कािुि

समयावमध मिर

बमोजिम मिजिि समयावमध मिर िै मिणाय वा राय ददिु पिे

गिुा पिे

(सुशासि ऐि, २०६४ को दफा १५)
•

मिणाय गिा पाउिे

सुशासि

ऐि,

अमधकारी

मियमावलीमा
िोहकएको अवमध

प्राप्त मिवेदि वा परमा िै िोक आदे श लगाउिेले स्पष्ट

आदे श गरी सोिी आदे शलाई िै मिणाय मािी मिणाय प्रकृया
छोटयाई काममा शीघ्रिा ल्याउिु पिे ।
२.०६

मिणाय गदाा

प्रचमलि कािुि बमोजिम कुिै हवषयमा मिणाय गदाा पारदशी

मिणाय गिा पाउिे

पारदजशािा

ढङ्गबाट (ऐि, मियमावली र पररपरिरु, पूव ा मापदण्ड िोहकएको

अमधकारी

कायम

गिुा

पिे

मिणाय गदाा

िए सो समेिको आधारमा) मिणाय गिुा पिे ।
(सुशासि ऐि, २०६४ को दफा १६ िथा मियमावली, २०६५
कोमियम १०)

२.०७

आफ्िो

कायासम्पादि गिुा

कायासम्पादि गदाा

जिम्मेवारी

व्यवस्था िएको समयावमध िथा प्रकृया वमोजिम सम्पादि गिुप
ा िे

अमधकार

प्रचमलि

िोहकएका

अमधकार

प्रत्यायोिि

हवषयिरुमा बािेक काममा छररिोपि ल्याउि अमधकार प्राप्त

अमधकारी

िएको ७ ददिमिर

अमधकार प्राप्त

पुरस्कार र दण्ड

पन्छाउि ििुिे
२.०८

आफूलाई सुजम्पएको वा आफूले सम्पादि गिुा पिे काम कािुिमा
।(सुशासि ऐि, २०६४ को दफा २१)
कािुिले

अमधकारीले

आफू

प्रत्यायोिि
मािििका

गिा

ििुिे

सम्बजन्धि

ििी

अमधकृि

पिे पदामधकारी
प्राप्त

सरुवा

िएर

विाल

वा

पदामधकारीिरुलाई यथासम्िव अमधकार प्रत्यायोिि गिे ।
(मि.से.ऐ., २०४९ को दफा ७२(२) िथा मियमावली,२०५० को
मियम १३५(२)), आ.का.मि., २०६४ को मियम ११५, सुशासि
ऐि, २०६४ को दफा २२, सावािमिक खररद ऐि, २०६३ को
दफा ७३ िथा मियमावली, २०६४ को मियम १५०)
२.०९

पुरस्कार र

काया सम्पादि सूचक मिधाारण गरी पारदजशािा कायम गरी
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प्रकरण

हववरण

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे कायािरु

िं.

जिम्मेवार

मिकाय

समय/ मसमा

वा पदामधकारी
दण्ड

पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थापि गिुप
ा िे ।

अमधकारी

गदाा

सम्वजन्धि सवै

सरकारी सेवा

(मि.से.मि, २०५० को मियम११६, ११६क, सुशासि ऐि, २०६४
को दफा ११, १२, १३, ४२ िथा मियमावली, २०६५ को मियम
८, ४५)
२.१०

आचारणको

मििामिी सेवा ऐि िथा मियमावली, र मििामिी कमाचारीको

पालिा

आचरणसं वन्धी

मियमावली,

२०६५

मा

उल्लेख

िएका

रिं दा

आचरणिरुको पालिा गिे । (मि. से. ऐ., २०४९ को पररच्छे द
७ मि. क. आ. मि,२०६५, सुशासि ऐि, २०६४ को दफा २३
िथा मियमावली, २०६५को मियम १३)
२.११

पेशा वा

मियमावली र मििामिी सेवा ऐि िथा मियमावलीमा उल्लेख िए

मि. से. ऐि िथा

अन्यर

पेशा

वा

व्यवसाय गिा

वमोजिम कमाचारीले िेपाल सरकारको पूव ा सिममि बेगर अन्यर

मियमावली अिुसार

व्यवसाय गिुा अजघ

पूव ा सिममि

पेशा वा व्यवसाय गिा िपाउिे व्यवस्थालाई कायाान्वयि गिे ।

अमधकार

चाहििे

(मि. से. ऐ., २०४९ को दफा ४८ िथा मियमावली, २०५०

प्राप्त अमधकारी

कोमियम ११७)
२.१२

स्वीकृमि

बेगर

कुिै पमि कमाचारी अमधकार प्राप्त अमधकारीको स्वीकृमि बेगर

कायाालयमा

कायाालयमा अिुपजस्थि िुि ु िुँदैि । यदद कुिै कमाचारी कािुिमा

अिुपजस्थि ििुिे

िोहकएको ददिसम्म अिुपजस्थि िएमा सो अवमधको िोमलपल्टै
प्रचमलि कािुि बमोजिम कारबािी अगाडी बढाउिु पिे

अमधकार प्राप्त

अवमध समाप्त

अमधकारी

िएको िोमलपल्टै

दै मिक

।

(मि.से.ऐ., २०४९ को दफा ४१ िथा मियमावलीको मियम ६८)
२.१३

समयपालि र

कायाालय समयको शुरु र अन्त्य दुवै समयमा अमिवाया इ िाजिर

अमधकार प्राप्त

मियममििा(िाजिरी)

गिुप
ा िे

उपयोगलाई

अमधकारी

कायासम्पादि

मििामिी सेवा ऐि िथा मियमावलीमा िएको व्यवस्था वमोजिम

सम्वजन्धि

मि. से. मि, २०५० मा

मूल्यांकि फारम

प्रत्येक कमाचारीले कायासम्पादि मूल्याड्ढि फारम पेश गिुप
ा िे।

कमाचारी

िोहकएको समयावमधमा

पेश गिुप
ा िे

मि. से. मि, २०५० को मियम ७८)

।

िाजिरी

सं वन्धमा

ियाँ

प्रहवमधको

प्राथममकिा ददिे । (मि.से.ऐ.,२०४९ को दफा ४१)
२.१४

पररच्छे द ३
बिेट िथा कायाक्रम ििुम
ा ा (मियन्रण हक्रयाकलापसँग सम्वजन्धि)
प्रकरण

हववरण

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे

जिम्मेवार

कायािरु

वा पदामधकारी

बिेट िथा

अथामन्रालयद्वारा प्रकाजशि प्रचमलि बिेट ििुम
ा ा ददग्दशाि

सम्वजन्धि

कायाक्रम

बमोजिम सम्बद्ध मिकायसँग समन्वय गरी बिेट िथा कायाक्रम

कायाालय

ििुम
ा ागिे

ििुम
ा ा गिे ।(आ. का. मि., २०६४ को मियम २०)

व्यवस्थापि

िं.
३.०१

अिुगमि
प्रमुख,
प्रशासि

मिकाय

समय/ मसमा
अथा मन्रालय िथा

प्रमुख,
र

मन्रालयले
समयमा

िोकेको

शाखा
आमथाक
शाखा

प्रमुख
३.०२

बिेट
कायाक्रम

िथा
ियार

गिा मिदे शि ददिे

राहिय योििा आयोग र अथा मन्रालयबाट मिधाारण गररएको विेट

ििुम
ा ा सं वन्धी मागामिदे शि बमोजिम आगामी वषाको लामग चाहििे

बिेट र कायाक्रम उपयुक्त
ा
ढं गवाट ियार गरी मिधााररि समय मिर
सम्वजन्धि मिकायमा पेश गिा माििि कायाालिरुमा मिदे शि पठाउिे।

साथै मन्रालय आफ्िैको पमि उपरोक्त बमोजिम ियार गिे । (आ.
का. मि., २०६४ को मियम २१)

जिसस

प्रमुख,

जिल्ला

समन्वय

अमधकारी

अथा मन्रालय र
प्रदे श

सरकारको

आमथाक माममला िथा
योििा मन्रालय
ले िोकेको समयमा
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प्रकरण

हववरण

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे

जिम्मेवार

कायािरु

वा पदामधकारी

आवमधक योििाको लक्ष्य, िीमि िथा रणिीमि, राहिययोििा आयोगको

सम्वजन्धि स्थािीय

िोहकएको समय

िििरू

सीमामिर

जिल्ला समन्वय समममिको कायाालयबाट प्राप्त प्रस्िाहवि बाहषाक

सजचव

बिेट ददग्दशािमा

कायाक्रम

बिेट िथा कायाक्रमिरु ियार गरी िोहकएको समयमा अथा

वा अमधकार प्राप्त

िोहकए

सम्बन्धमा

मन्रालय, प्रदे श सरकारको आमथाक माममला िथा योििा

अमधकारी

समय मिर

मन्रालयको

मन्रालय र राहिय योििा आयोगमा पठाउिे ।

किाव्य

(आ. का. मि., २०६४ को मियम २१)

िं.
३.०३

जिल्लाजस्थि
स्थािीय

ििको

विेट

२०)

ियार गिे
बिेट

३.०५

िथा

बिेट

ििुम
ा ामा

कायाक्रमगि

शाखा

प्रमुखको

प्रशासि शाखा प्रमुखले पमि सििागी िुिपु िे । (आ. का. मि.,

आमथाक

३.०६

आगामी वषाको लामग पुष्टयाईं सहिि विेट िथा कायाक्रम ियार गरी

समय/ मसमा

िालुक कायाालयमा पेश गिे। (आ. का. मि., २०६४ को मियम १९,

िथा कायाक्रम
३.०४

मागादशाि िथा मन्रालयले ददएको मिदे शि समेिलाई ध्यािमा राखी

मिकाय

प्रशासि

बिेट

ििुम
ा ा

गदाा

आमथाक

प्रशासि

शाखा

प्रमुखलाई अमिवाया रुपमा सििामगिा गराउिु पिे र आमथाक

अमधकार

अमधकारी

सििामगिा

२०६४ को मियम 20(५)र ११३)

कायाक्रम स्वीकृि

अथा मन्रालय, प्रदे श सरकारको आमथाक माममला िथा योििा

जिल्ला

गिे

मन्रालय

समममि

बक्तब्यलाई

बाट

प्रकाजशि

मध्यििर

गरी

आय

व्यय

अथा

हववरण

मन्रालयको

र

बिेट

प्राप्त

समन्वय

अिुसारको

बिेट ििुम
ा ा गदाा

श्रावण १५ मिर

अजतियारी

बमोजिम वाहषाक कायाक्रम स्वीकृि गिे । (आ. का. मि.,
२०६४ को मियम २३)

पररच्छे द ४
बिेट अजतियारी र मिकासा (मियन्रण हक्रयाकलापसँग सम्वजन्धि)
प्रकरण

हववरण

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे कायािरु

िं.

जिम्मेवार

मिकाय

वा

समय/ मसमा

पदामधकारी

४.०१

मिकासा प्राप्त
गिे

४.०२

हिि
अिुदाि

िुिे

कायाालय प्रमुख,
आमथाक प्रशासि

ि ुक्तािी प्राप्त

को मियम ३२(३) र ३२(७))

शाखा प्रमुख

गदाा मिरन्िर

अिुदाि प्राप्त गिे आयोििा/मिकायिरुले आन्िररक स्रोिको आमथाक

कायाालय प्रमुख,

आ. व. को अन्त्यमा

मिकासा वा ि ुक्तािी प्राप्त गरी खचा गिे । (आ. का. मि., २०६४

कारोवार गिा म. ले. मि. का. को स्वीकृमि मलएर वैंक खािा खोली

रकम

सञ्चालि गिुा पिे । यस्िा

अन्यर

ििी िोहकएका रकमिरु वािेक अन्य रकमिरु हिि िगराउिे

सारे र िम्मा

उद्देश्यले हिि ििुिे खािामा रकम सािा पाइिे छै ि । (आ. का.

गिा ििुिे
४.०३

मिालेखा मियन्रक कायाालयले िोकेवमोजिम को. ले. मि. का.वाट

मिकायिरुले अजतियारीमा हिि ििुिे

मिकासा वा

आमथाक प्रशासि
शाखा प्रमुख

मि., २०६४ को मियम ३३)

ु
सं यक्त

कायाालयको खचा खािा र धरौटीखािाको सञ्चालि आमथाककायाहवमध

कायाालय प्रमुख,

दस्िखिबाट

मियमावली, २०६४ मा िएको व्यवस्था अिुसार गिुा पिे।

आमथाक प्रशासि शाखा

खािा

(आ. का. मि., २०६४ को मियम ७ र ६२(४))

प्रमुख

खचा गदाा मिरन्िर

सञ्चालि
गिुप
ा िे

पररच्छे द ५
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आमथाक कारोवार र खररद सम्वन्धी व्यवस्था (मियन्रण हक्रयाकलापसँग सम्वजन्धि)
प्रकरण

हववरण

िं.

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे

जिम्मेवार मिकाय वा

कायािरु

पदामधकारी

समय/ मसमा

क. रािश्व कारोवार सम्वन्धी व्यवस्था
५.०१

रािश्वको जिम्मेवारी

रािस्वको

लगि

र

कायाालय

प्रमुखले

त्यस

कागिाििरु

कायाालय प्रमुखले

कारोवार गदाा

कमाचारीको

िोकेको कमाचारी

मिरन्िर रुपमा

सेवाग्रािीबाट प्राप्त िुिे रािश्व रकम (िगद) िथा वेरुिु

कायाालय प्रमुख,

रकम वैंक दाजखला

रकम को. ले. मि. का. को िाममा खोमलएको रािश्व

आमथाक प्रशासि

गदाा मिरन्िर रुपमा

खािामादाजखला

खािामा रकम िम्मा गिुा पिे ।

शाखा प्रमुख

गिुप
ा िे

को मियम ९)

आफ्िै

सम्बन्धी

अन्य

कुिै

रे खदे खमा

जिम्मामा राख्न लगाउिु पिे । (आ. का. मि. २०६४ को
मियम ४६)
५.०२

रािस्व िथा वेरुिु
रकम

रािश्व

(आ. का. मि. २०६४

ख. धरौटी कारोवार सं वन्धी व्यवस्थाः
५.०३

धरौटी रकम वैंकमा

प्रचमलि कािुि बमोजिम कायाालयमा प्राप्त िुिे धरौटी रकम

कायाालय प्रमुख,

रकम वैंक दाजखला

को. ले. मि. का. को िाममा खोमलएको धरौटी खािामा

आमथाक प्रशासि

गदाामिरन्िररुपमा

िम्मा गिुा पिे । (आ. का. मि. २०६४ को मियम ६२)

शाखा प्रमुख

धरौटी रकम अन्य

धरौटी बापि प्राप्त िएको रकम कािुि वमोजिम हफिाा,

कायाालय प्रमुख,

हफिाा, िफि वा

प्रयोििको मिममत्त

िफिवा सदर स्यािा गिा बािेक अन्य काममा खचा िगिे ।

आमथाक प्रशासि

सदर स्यािा गदाा

खचा गिा ििुिे

(आ. का. मि. २०६४ को मियम ७०)

शाखा प्रमुख

मिरन्िर रुपमा

कायाालयमा रिेको िगद, बैङ्क मौज्दाि, धरौटी र रािस्वको

आमथाक प्रशासि

दै मिक मियममि

श्रे स्िाआमथाक प्रशासि शाखा प्रमुखको जिम्मामा रििे ।

शाखा प्रमुख

रुपमा

सम्बजन्धि बिेट मिरको रकम खचा गदाा स्वीकृि वाहषाक

कायाालय प्रमुख,

खचा गदाा मिरन्िर

कायाक्रम

आमथाक प्रशासि

िम्मा गिुप
ा िे
५.०५

ग. हवमियोिि खचाको सञ्चालिः
५.०६

िगद वैंक
मौज्दाि,

चेक

आददको जिम्मेवारी

(आ. का. मि. २०६४ को मियम ४६)

५.०७

खचा सम्बन्धी कायाहवमधः

५.०७.१

अमधकार

प्राप्त

अमधकारीबाट

स्वीकृमि गराई खचा
गिुा पिे
५.०७.२

मिममत्त

विेटको

पररमधमिर

रिी

अमधकार प्राप्त

अमधकारीबाट स्वीकृमि गराई मार खचा गिुा पिे । (आ.

शाखा प्रमुख

का. मि. २०६४ को मियम ३६(२))
अमधकार प्राप्त अमधकारीको मलजखि आदे श वेगर मिममत्त

कायाालय

कायाालय प्रमुखले आमथाक कारोवार गिुा िुंदैि ।

आमथाक प्रशासि

आदे श ददि ििुिे

(आ. का. मि. २०६४ को

शाखा प्रमुख

खचाको मबल िरपाई

खचा गदाा प्रचमलि कािुिमा िोहकएबमोजिम हवल िपााइ

कायाालय प्रमुख,

सहिि लेखा

सहििको आवश्यक प्रमाण कागिाि सहिि श्रे स्िा/ लेखा

आमथाक प्रशासि

राख्नु पिे र यसरीलेखा िराखी बेरुिू कायम िएमा खचा

शाखा प्रमुख

प्रमुखले
५.०७.३

िथा

कायाालय
खचा

गिे

रातिु

पिे

मियम ३५ िथा ३६(१) )

प्रमुख

खचा गदाा मिरन्िर

खचा गदाा मिरन्िर

लेखि आदे श ददिे र खचा लेख्ने पदामधकारीबाट असुल उपर
गिे ।(आ. का. मि. २०६४ को मियम ३६(३))
५.०७.४

खचाको मबल िरपाई

भ्रमण आदे श स्वीकृि गराई भ्रमण पिाि प्रचमलि कािुिमा

कायाालय प्रमुख,

सहिि

िोहकएबमोजिम

आमथाक प्रशासि

भ्रमण

प्रमिवेदि राख्नु पिे

हवल

िपााइ

सहििको

आवश्यक

प्रमाण

कागिाि सहिि ि ुक्तािीका लामग पेश िएको मिवेदिसँगै
भ्रमणको

आवश्यक्ता

र

औजचत्य

पुहष्ट

िुिे

गरी

मिरन्िर

शाखा प्रमुख

भ्रमण

प्रमिवेदि समावेश ििएको भ्रमण हवलको ि ुक्तािी िगिे र
सो हवपररि आदे श ददिे र खचा लेख्ने पदामधकारीबाट असुल
उपर गिे ।(आ. का. मि. २०६४ को मियम ३६(३))
५.०७.५

िामलम,
गोष्ठी,

सेममिार,
कायााशाला

कायाालयबाट कुिै

िामलम, सेममिार, गोष्ठी, कायााशाला आदद

सञ्चालि गिुा पदाा सो कायाको कायाक्रम िथा विेटको

कायाालय प्रमुख,

कायाक्रमपूव ा

आमथाक प्रशासि

कायासम्पादि
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प्रकरण

हववरण

िं.

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे

जिम्मेवार मिकाय वा

कायािरु

पदामधकारी

आदद सञ्चालि गिुा

वांडफांड

(लाग्िे

पदाा

अमधकारीबाट

खचाको

स्वीकृि

अिुमाि)

गराई

मार

अमधकार
गिुप
ा िे

।

प्राप्त

शाखा

प्रमुख,

साथै

कायाक्रम सञ्चालक

समय/ मसमा
िएको ३५ ददिमिर

कायासम्पन्न िएपमछ अमिवाया रुपमा कायासम्पन्न प्रमिवेदि
पेश गिुप
ा िे । (आ. का. मि. २०६४ को मियम ३६(५))
५.०७.६

ि ुक्तािी

िएको

प्रमाजणि गिुा पिे

ि ुक्तािी िएको रकमको सबै

रमसद मबल िरपाईिरुमा

कायाालय प्रमुख वा मििले िोकेको कमाचारीले “ि ुक्तािी

िएको” ििाउिे छाप समेि लगाई दस्िखि गरी प्रमाजणि

कायाालय प्रमुख,

ि ुक्तािी

आमथाक प्रशासि

मिरन्िर

ददं दा

शाखा प्रमुख

गिुा पिे ।(आ. का. मि. २०६४ को मियम ३६(८))
५.०७.७

प्रमुखले

आमथाक

कारोबार

काम आफूमुमिका कमाचारीद्वारा गराएमा पमि त्यस्िो काम

रे खदे ख

प्रमि मििको उत्तरदाहयत्व रििे । (आ. का. मि. २०६४

गदाा
पुयााउिुपिे
५.०८

आमथाक
गदाा
प्रशासि

गदाा मिरन्िर

कायाालय प्रमुखले आमथाक कारोबार सम्पादि गिुप
ा िे कायामा

कायाालय

प्रमुख,

आमथाक

मिणाय गदाा आमथाक प्रशासि शाखा प्रमुखको अमिवाया रुपमा

आमथाक

प्रशासि

राय मलिुपिे (आ. का. मि. २०६४ को मियम ३६(१४))

शाखा प्रमुख

शाखा
राय

आमथाक

प्रशासि

शाखा

प्रमुखले

कािुि

बमोजिम

आमथाक

आमथाक कायाहवमध, खररद र

प्रशासि
प्रमुखको

गराउिु

आमथाक कारोबार
गदाा मिरन्िर

राय

ददिुपिे।(आ. का. मि. २०६४ को मियम ११३(१)(छ))

सििागीिा

आमथाक कारोबार

कारोबार

मलिुपिे ददिुपिे
शाखा

कायाालय प्रमुख

को मियम ३६(९))

प्रमुखको
5.0८.1

कायाालय प्रमुखले आमथाक कारोबार गदाा आफूले गिुा पिे

कायाालय

अन्य प्रचमलि कािुि अिुसार

कायाालय

प्रमुख,

मिरन्िर

िथा आमथाक हवषयमा आमथाक प्रशासि शाखा प्रमुखको

आमथाक

आमथाक प्रशासि शाखा प्रमुखले प्रचमलि कािुि बमोजिमको

आमथाक प्रशासि

ि ुक्तािी

शाखा प्रमुख

मिरन्िर

कायाालय प्रमुख

मििेद िएको

सििामगिा गिु/
ा गराउिु पिे

प्रशासि शाखा प्रमुख

पिे
५.०९

कायाालय प्रमुख र
आमथाक

प्रशासि

प्रकृया

वीचको

गिा िुँदैि ।

शाखा
प्रमुख
मििेद

िपुगक
े ो

आमथाक

कारोबारको

ि ुक्तािी

ददि

वा

ि ुक्तािीको मिममत्त पेश गिा वा ि ुक्तािीको मिममत्त मसफाररस

आमथाक कारोबार सञ्चालि एवं ि ुक्तािी ददिे सम्बन्धमा
कायाालय प्रमुख र आमथाक प्रशासि शाखा प्रमुख बीचमा

ददं दा

समयमा

मििेद िएमा कायाालय प्रमुखको मिणाय अिुसार गिुा पिे।
यस्िो मिणायको िािकारी आमथाक प्रशासि शाखा प्रमुखले

आमथाक

प्रशासि

िालुक कायाालय र सम्बजन्धि कोष िथा लेखा मियन्रक

शाखा प्रमुख

िुरुन्ि

हवशेष पररजस्थमिमा वािेक आमथाक वषाको अजन्िम महििामा

कायाालय प्रमुख,

आमथाक वषाको

अन्त्यमा

थप बिेट वा रकमान्िर/स्रोिान्िर माग िगिे ।

आमथाक प्रशासि

अजन्िम महििामा

रकमान्िर/स्रोिान्िर

(विेट खचा गिे अजतियारीमा उल्लेख िए अिुसार)

शाखा प्रमुख,

कायाालय प्रमुखले मालसामाि खररद गदाा खररद आदे शमा

कायाालय

आमथाक प्रशासि शाखाको दस्िखि गराउिु पिेछ ।

आमथाक प्रशासि

कायाालय समक्ष िुरुन्ि पठाउिु पिे । (आ. का. मि.
२०६४ को मियम ३६(१४) र ३६(१५), ३६(१६)
५.१०

आमथाक

वषाको

माग िगिे
५.११

खररद

आदे शमा

आमथाक

प्रशासि

शाखाको

दस्िखि

गराउिे

व्यवस्था

प्रमुख

खररद गदाा

शाखा प्रमुख

गिे
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प्रकरण

हववरण

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे

जिम्मेवार मिकाय वा

कायािरु

पदामधकारी

र

प्रत्येक कायाालय/सं स्थाले कुिैपमि कायाक्रम सञ्चालि गदाा

कायाालय प्रमुख,

कायाक्रम सञ्चालि

अिुसार

त्यस्िो कायाक्रम सञ्चालि गिा ियार गररएको कायाप्रणाली र

आमथाक प्रशासि

गदाा

मापदण्ड अिुसार गिुप
ा िे ।

शाखा

िं.
५.१२

कायाप्रणाली
मापदण्ड
गिे

समय/ मसमा

प्रमुख,

कायाक्रम सञ्चालक
५.१३

५.१४

विेट

िन्दा

वढी

आमथाक कायाहवमध मियमावलीमा िएको व्यवस्था हवपररि

कायाालय प्रमुख,

खचागिा ििुिे

िुिेगरी विेट िन्दा वढी खचा गिा िुंदैि । (आ. का. मि.

आमथाक प्रशासि

२०६४ को मियम ३६(१))

शाखा प्रमुख

कर कट्टी गरे र मार

कुिै पमि ि ुक्तािीमा प्रचमलि कािुिले िोकेको कर कट्टी

कायाालय प्रमुख,

ि ुक्तािी ददं दा (१५

आमथाक प्रशासि

ददिमिर)

िोहकएबमोजिम बैंक दाजखला गरी कमाचारी, व्यजक्त वा

शाखा प्रमुख

ि ुक्तािी ददिे

गरे र मार ि ुक्तािी ददिु पिे । यसरी कट्टी गररएको रकम
सं स्थाको

िाम

िामेसी

सहििको

हवववरण

विेट खचा गदाा

सम्बजन्धि

आन्िररक रािश्व कायाालयमा पठाउिु पिे । (कर ऐिमा
िएको व्यवस्था अिुरुप)
५.१५

सोधििाा माग गिे

वैदेजशक सिायिा अन्िगािका आयोििा वा कायाक्रममा दािृ

कायाालय प्रमुख,

प्रत्येक चौमामसक

आमथाक प्रशासि

समाप्त िएको १५

िएका रकमिरु मियममि रुपमा सोधििाा माग गिे ।

शाखा प्रमुख

ददिमिर

पेश्की मलिे र

पेश्की मलं दा ददं दा

सं स्थावाट सोधििाा िुिे गरी िेपाल सरकारको स्रोिवाट खचा
(दािृ सं स्थासँग िएको सम्झौिा अिुसार)
घ. पेश्की कारोवार सम्वन्धी व्यवस्थाः
५.१६

पेश्की मलिे/ ददिे

•

सरकारी काम कािको मिममत्त पेश्की मलिु पदाा पेश्की

मलिेले कुि कामको मिममत्त के कमि रकम चाहििे िो

ददिे

त्यसको हववरण पेश गिुप
ा िे,
•

यसरी

पेश िएको हववरणको आधारमा कायाालय

प्रमुखले

सम्बजन्धि कामको

लामग

आवश्यक

पिे

रकमिन्दा बढी ििुिे गरी पेश्की मलिे कमाचारीको
िकमा पद र प्रयोिि र िीि पुस्िे िथा अन्य

व्यजक्तको िकमा सो व्यजक्तको िीि पुस्िे, स्थायी र
अस्थायी ठे गािा प्रष्ट लेखी पेश्की ददिु पिे । (आ.
का. मि. २०६४ को मियम ७४)
५.१७

पेश्की फछ्रयौटका

सरकारी

कामको

म्याद

पेश्की मलिे

लामग पेश गिे

मिरिोहकएको कायाहवमध अपिाई फछ्रयौटका लामग पेश

कमाचारी वा

गिुप
ा िे।(आ.

व्यजक्त

का.

मसलमसलामा
मि.

२०६४

मलएको
को

पेश्की

मियम

७५,७६)

दै . भ्र. ित्ता र

कायाक्रम पेश्की

कायासम्पन्न िएको
३५ ददिमिर र

मालसामाि पेश्की
कायाालय फकेको
७ ददिमिर

५.१८

पेश्की

फछ्रयौट

गररददिु पिे

सम्वजन्धि कमाचारी वा व्यजक्त सँस्थावाट पेश्की रकमको

कायाालय प्रमुख,

पेश िएको २१

मबलिरपाई सहििको हववरण प्राप्त िएपमछ कायाालयले पेश्की

आमथाक प्रशासि

ददिमिर

फर्छ्र्यौट गररददिु पिे । ।

शाखा प्रमुख

(आ. का. मि. २०६४ को मियम ७४(३))
५.१९

पेश्की फछ्रयौट
िगिेलाई

कारवािी

पेश्की मलिेले म्यादमिर पेश्की फछ्रयौट िगरे मा वाँकी पेश्की

कायाालय प्रमुख,

रकममा म्याद िाघेका मममिले वाहषाक १० प्रमिशिका दरले

आमथाक प्रशासि

व्याि समेि लगाई मलिुपिे र अिावश्यक पेश्की मलएको वा

शाखा प्रमुख

म्याद िाघेपमछ

फछयौट गिा अटे र गरे मा वा म्यादमिर फाँटवारी िवुझाएमा
िलव रोक्का गिे र िलव रोक्का गदाा पमि पमि अटे र गरे मा
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प्रकरण

हववरण

िं.

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे

जिम्मेवार मिकाय वा

कायािरु

पदामधकारी

समय/ मसमा

मििको िलववाट प्रत्येक महििा कट्टा गरी साँवा व्याि
असुल गरी प्रचमलि कािुि वमोजिम हविागीय कारवािी
समेि प्रारम्ि गिे ।(आ. का. मि. २०६४ को मियम ७९)
५.२०

कसैले कुिै कामको लामग पेश्की मलएको र सो पेश्की

कायाालय प्रमुख,

पेश्की ददं दाको

आमथाक प्रशासि

समय

अकै कामको लामग िएपमि दोिोरो िुिे गरी पेश्की मलि/

शाखा प्रमुख

आमथाक वषाको अन्त्यसम्ममा काम िुि िपाई केवल बिेट

कायाालय प्रमुख,

आमथाक वषाको

िीि िुि िददिे उद्देश्यले मार कसैलाई पेश्की ददि वा

आमथाक प्रशासि

अन्त्यमा

खािामा िम्मा गिा

धरौटी खािामा रकम िम्मा गिा िुंदैि । (आ. का. मि.

शाखा प्रमुख

ििुिे

२०६४ को मियम ७८)

दोिोरो पेश्की िददिे

फछयौट िई िसकेको अवस्था सोिी कमाचारी वा व्यजक्तलाई
ददि िुँदैि ।
५.२१

पेश्की

ददि

वा

धरौटी

ङ. सावािमिक खररद सम्वन्धी व्यवस्थाः
५.२२

खररद

इकाईको

सावािमिक खररद ऐि िथा मियमावलीमा िएको व्यवस्था

वा

अिुरुप अमिवाया रुपमा खररद इकाईको स्थापिा वा सोको

वषाको श्रावण

जिम्मेवारी िोक्िुपिे । खररद इकाईको व्यवस्था िगरी

महििामा

स्थापिा
जिम्मेवारी

खररद सम्वन्धी कामकारवािी गिा िुँदैि ।

कायाालय प्रमुख

प्रत्येक आमथाक

सा. ख. ऐ.,

२०६३ को दफा ७(३))
५.२३

खररदको

गुरु

योििा
ियार

गिुप
ा िे

एक वषािन्दा वढी अवमधसम्म सञ्चालि िुिे योििा वा

कायाालय प्रमुख,

आयोििाको लामग खररद गदाा वा वाहषाक दश करोड रुपैयाँ

आमथाक प्रशासि

िन्दा वढी रकमको खररद गदाा खररदको गुरु योििा ियार

शाखा

गिुा पिे । यस्िो गुरु योििा सजचववाट स्वीकृि गराउिु
पिे । (सा. ख. ऐ., २०६३ को दफा ६ र मियमावली,

प्रमुख,

योििा ििुम
ा ा गदाा
खररद

इकाई
प्रमुख

२०६४ को मियम ७)
५.२४

वाहषाक
योििा

खररद

वाहषाक दश लाख रुपैयाँिन्दा बढी रकमको खररद गिुा पदाा

कायाालय प्रमुख,

आगामी

गिुा

आगामी आमथाक वषामा खररद गिे वाहषाक खररद योििा

आमथाक प्रशासि

आ. व. को

ियार गिुा पिे । (सा. ख. ऐ., २०६३ को दफा ६ र

शाखा प्रमुख,

अिुमामिि कायाक्रम

मियमावली, २०६४ को मियम ८)

खररद इकाई

िथा बिेट ियार

प्रमुख

गदाां

कायाालय प्रमुख खररद

लागि अिुमाि

परामशासेवा िथा अन्य सेवा खररद गिुा पदाा अमिवाया रुपमा

इकाई

ियार गदाा

लागि अिुमाि ियार गिुा पिे ।मिमााण कायाको िकमा

प्रमुख,

बािेक एक लाख रुपैंया सम्मको खररद गिा लागि अिुमाि

सम्वजन्धि

गिुा पिे छै ि । (सा. ख. ऐ., २०६३, को दफा ५)

प्राहवमधक

ियार

पिे

५.२५

खररदको

लामग

लागि
ियार

अिुमाि
गिुा

पिे

कुिै

पमि

मालसामाि, औषमध, उपकरण, मिमााण

काया,

प्रमिस्पधाा मसममि िुिे गरी टु क्राटुक्रा पारी लागि अिुमाि

कमाचारी

ियार गिुा र खररद गिा िुँदैि

(सा. ख. ऐ., २०६३ को दफा ८(२))
५.२६

मौिुदा सूची

सावािमिक खररद मियमावलीमा िएको व्यवस्था अिुरुप

कायाालय प्रमुख,

प्रत्येक आ. व. को

(स्टाजन्डङ्ग मलष्ट)

प्रत्येक आमथाक वषाको शुरुमा सो आ व. का लामग मौिुदा

खररद इकाई

शुरुमा

ियार गिे

सूची ियार गरी अद्यावमधक गराई राख्ने ।(सा. ख. मि.,

प्रमुख

(श्रावण महििामा)
खररद गिुा अजघ

२०६४ को मियम १८)
५.२७

खररद हवमध छिौट

कायाालयले कुिै पमि खररद सम्वन्धी काया गदाा गराउँ दा

कायाालय प्रमुख,

गिुा पिे

सावािमिक खररद ऐि िथा मियमावलीमा िएको प्रावधाि

खररद इकाई
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प्रकरण

हववरण

िं.

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे

जिम्मेवार मिकाय वा

कायािरु

पदामधकारी

वमोजिम खररद हवमध छिौट गरी सोिी हवमध बमोजिम मार

प्रमुख

समय/ मसमा

खररद गिुा पिे ।(सा.ख. ऐ., २०६३ को दफा ८)
५.२८

गैर सरकारी

हविागीय ििशजक्तबाट गिा िसहकिे िएमा स्पष्ट कारण र

कायाालय प्रमुख

काया गराउि वा

सं स्थाबाट काम

औजचत्य खुलाई ििचेििा सम्बन्धी िामलम, अमिमुखीकरण,

खररद इकाई

सेवा प्राप्त गिा

गराउि सहकिे

सवलीकरण, मूल प्रवािीकरण िस्िा काया सावािमिक खररद

प्रमुख

अजघ

खररद गिुा अजघ

ऐि

िथा

मियमावलीमा

िएको

व्यवस्था

वमोजिम

गैर

सरकारी सं स्थाबाट त्यस्िो काया गराउि वा सेवा प्राप्त गिा
सक्िे । यसरी काया गराउँ दा सो सँस्थावाट प्रगमि प्रमिवेदि
र आमथाक प्रमिवेदि िथा लेखापरीक्षण प्रमिवेदि अमिवाया
रुपमा मलिे । (सा. ख. ऐ., २०६३ को दफा ४६ र
मियमावली, २०६४ को मियम ९९)
५.२९

स्थायी लेखा िम्बर

कुिै पमि खररद गदाा आन्िररक रािश्व कायाालयबाट स्थायी

कायाालय प्रमुख,

र

अमिवृहद्ध

लेखा िम्बर र मूल्य अमिवृहि कर दिाा प्रमाणपर प्राप्त

आमथाक प्रशासि

कर दिाा प्रमाणपर

मूल्य

गरे का व्यजक्त, फमा, सँस्था वा कम्पिीबाट मार खररद गिुा

शाखा प्रमुख

प्राप्त

पिे । (सा. ख. मियमावली, २०६४ को मियम १९)

खररद शाखा

गरे कासँग

खररद गिुा पिे
५.३०

अलग

प्रमुख
अलग

कमाचारी

वा अमधकारी िुिपु िे
५.३१

खररद आदे श ददिे, माग फारम स्वीकृि गिे र ि ुक्तािी ददिे

कायाालय प्रमुख

खररद गदाा

अमधकार सकेसम्म अलग अलग कमाचारी वा अमधकारीमा
िुिे व्यवस्था ममलाउिे ।

अिुदाि रकम खचा

िेपाल सरकारबाट प्राप्त अिुदाि र मिकासा खचा गदाा िेपाल

सम्वजन्धि

मिकायको

अिुदाि

गदाा खररद कािुि

सरकारको प्रचमलि खररद सम्वन्धी कािुि बमोजिम गिुा पिे

प्रमुख

जिम्मेवार

खदाा गदाा

बमोजिम गिुा पिे

र

र

मिकासा

पदामधकारी

पररच्छे द ६
ँ सम्वजन्धि)
साधि स्रोिको सुरक्षा िथा मललाम हवक्री व्यवस्था (मियन्रण हक्रयाकलापसग
प्रकरण

हववरण

आन्िररक

िं.
६.०१

घर िग्गाको लगि

व्यवस्थापि

मियन्रण

सम्वन्धी

सम्पादि

गिुप
ा िे

जिम्मेवार

मिकाय

वा

कायािरु

पदामधकारी

कायाालय रिेको सरकारी घर िग्गा िथा कायाालय अन्िगािको

कायाालय प्रमुख, व्यवस्थापि

सरकारी घर िग्गाको लगि िोहकएबमोजिमको ढाँचा (म.ले.प.

शाखा प्रमुख,

फा.िं. ३) मा राख्नु पिे । कुिै कायाालयको िग्गाको धिीपूिाा

समय/ मसमा
िुरुन्ि

जिन्सी फाँट

िेिे पदामधकारी

प्राप्त िुि वाँकी रिेछ ििे प्राप्त गिे प्रहक्रया यथासम्िव अगाडी
बढाई प्रचमलि कािुि वमोजिम कायाालयको िाममा दिाा गराउिु
पिे ।(आ. का. मि. २०६४ को मियम ५४)
६.०२

रिेका

घर

िग्गा

वािेकका

अन्य

ँ ीगि
पूि

अन्य सम्पजत्तको

कायाालयमा

लगि र सं रक्षण

सम्पजत्तिरु प्रष्ट हववरण दे जखिे गरी लगि अद्यावमधक गरी राख्नु
पिे । लगि खडा गरी राजखएको सरकारी जिन्सी मालसामाि

कायाालय प्रमुख,
व्यवस्थापि

मियममि

शाखा

प्रमुख,

रुपमा

जिन्सी फाँट िेिे पदामधकारी

िािी िोक्सािी ििुिे गरी सं रक्षण गिे र चालू अवस्थामा राख्ने।
(आ. का. मि. २०६४ को मियम ४६, ५१)
६.०३

प्राहवमधक

समािको

स्पेजशहफकेशि

प्राहवमधक काममा प्रयोगमा ल्याइिे जिन्सी मालसामािको लगि
ियार गदाा वा मालसामाि प्राप्त गदाा सम्बजन्धि प्राहवमधक
कमाचारीबाट िचाँई के कस्िो अवस्थामा त्यस्िो मालसामाि
प्राप्त िएको िो प्रमाजणि गराई र कुिै कैहफयि िए सो ििाई

कायाालय प्रमुख,
व्यवस्थापि
अिुगमि

लगि

शाखा

शाखा

प्रमुख,

प्रमुख,

जिन्सी फाँट िेिे पदामधकारी

र

खािामा
चढाउिु
अजघ
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प्रकरण

हववरण

आन्िररक

िं.

व्यवस्थापि

मियन्रण

सम्वन्धी

सम्पादि

गिुप
ा िे

कायािरु

जिम्मेवार

मिकाय

वा

समय/ मसमा

पदामधकारी

लगि खडा गिुा पिे । (आ. का. मि. २०६४ को मियम
४७(३)) आफ्िो कायाालयमा त्यस्िो प्राहवमधक कमाचारी ििएको
अवस्थाका सम्वजन्धि अन्य कायाालयमा अिुरोध गरी प्रमाजणि
गिे गराउिे व्यवस्था ममलाउिु पिे ।
६.०४

पुरािो मालसामािको

कायाालयमा

मौज्दाि

मूल्य कायम गिे

मालसामािको

मूल्य

रिेका
कारणवश

मालसामािमध्ये
खुल्ि

िसकेको

पुरािो

कायाालय प्रमुख, व्यवस्थापि

यथा

अवस्थामा

शाखा प्रमुख, अिुगमि शाखा

िुरुन्ि

कायाालय प्रमुखको अध्यक्षिामा सम्वजन्धि को. ले. मि. का. को

प्रमुख,

प्रमिमिमध

पदामधकारी

प्राहवमधक

र

सम्वजन्धि

कमाचारी

प्रमुख

िएको

जिल्ला

समममिले

अमधकारीले
त्यस्िो

िोकेको

जिन्सी

फाँट

सं िव

िेिे

मालसामािको

अवस्था र प्रचमलि विार मूल्य समेि हवचार गरी मूल्य कायम
गराई राख्नु पिे । (आ. का. मि२०६४ को मियम ४७(४))
६.०५

वैदेजशक

वैदेजशक सिायिाबाट प्राप्त िएका जिन्सी मालसामाि वा अन्य

कायाालय प्रमुख, व्यवस्थापि

प्राप्त

शाखा प्रमुख, जिन्सी फाँट

१५

मालसामाि

आम्दािी बाँधीसोको िािकारी मिालेखा मियन्रक कायाालयलाई

िेिे पदामधकारी

ददिमिर

सिायिाबाट प्राप्त

कुिै प्रकारको वस्िुगि सिायिाको हववरण र मूल्य खुलाई

िएको

ददिु पिे । (आ. का. मि. २०६४ को मियम ४८ र ४९)
६.०६

बरबुझारथ गिे

िगद, जिन्सी मालसामाि, हवमियोजिि रकम, रािश्व, धरौटी, बेरुिू,

कायाालय प्रमुख, व्यवस्थापि

२१

गराउिे

अन्य रकमको लगि श्रे स्िा िथा सरकारी कागिाि र आफ्िो

शाखा प्रमुख, सरुवा,

ददिमिर

जिम्मामा िएको वा रिेको काम आददको जिम्मा मलिे कमाचारी

बढु वा, अवकाश िुिे

साधारणिया सरुवा, बढु वा, अवकाश प्राप्त गरी वा अन्य कुिै
कारणले आफूकायारि कायाालय छोडी िाँदा वा सो कामबाट

कमाचारी

अलग िुँदा बरबुझारथ गिे गराउिे । (आ. का. मि. २०६४
को मियम ५५)
६.०७

सरकारी

सम्पजत्तको

कायाालय िवि एवं स्टोर र त्यिाँ राजखएका सामाििरु वा

कायाालय प्रमुख, व्यवस्थापि

सरकारी सम्पजत्तको सुरक्षाको उजचि प्रवन्ध ममलाउिु पिे ।

शाखा प्रमुख, जिन्सी फाँट िेिे

(आ. का. मि. २०६४ को मियम ४६(२))

पदामधकारी

कायाालय कक्षिरुमा

कायाालयका कक्षिरुमा राजखएका सामाििरुको रे खदे ख गिे

कायाालय प्रमुख, व्यवस्थापि

राजखएका

जिम्मेवारी सम्बजन्धि काया कक्षमा वसी प्रयोग गिे कमाचारीको

शाखा प्रमुख सम्बजन्धि काया

सामाििरुको

िुिे । प्रत्येक कायाालयका कक्षिरुमा िएका सामाििरुको

कक्षमा वस्िे

सुरक्षा

६.०८

जिम्मेवारी

पंजिका ियारी गरी सो पंजिकामा प्रयोगकिाा र व्यवस्थापि

ु
शाखा प्रमुखको सं यक्त
दस्िखि गराई सोिी कोठाको मित्तामा

दै मिक

दै मिक

कमाचारी

टाँस गरी राख्ने व्यवस्था ममलाउिे ।
६.०९

मललाम गिे
व्यवस्था

जिन्सी मिरीक्षण प्रमिवेदिमा पुरािो िै काममा आउि िसक्िे
टु टफुट िै बेकम्मा िएका र पुिः ममाि ििुिे ििी हकटाि

व्यवस्थापि

शाखा

प्रमुख,

जिन्सी फाँट िेिे पदामधकारी

प्रत्येक
बषाको

िएका मालसामाि िथा मेजशि औिारिरु आमथाक कायाहवमध

मं मसर

मियमावलीमा िएको व्यवस्था वमोजिम मललाम मबक्री गिुा पिे।

महििामिर

(आ. का. मि. २०६४ को पररच्छे द ७)
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पररच्छे द–७
ँ सम्वजन्धि)
लेखा र अमिलेख व्यवस्था (मियन्रण हक्रयाकलापसग
प्रकरण

हववरण

िं.
७.०१

कारोबारको लेखा
राख्ने

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे

जिम्मेवार

कायािरु

पदामधकारी

हवमियोिि, रािस्व, धरौटी, जिन्सी र अन्य आम्दािी खचाको

कायाालय प्रमुख,

लेखा मिालेखा परीक्षकको कायाालयबाट स्वीकृि ढाँचामा

मिकाय

वा

समय/ मसमा
कारोवार गदाा

आमथाक प्रशासि

राख्नु पिे । (आ. का. ऐ. २०६३ को दफा १० िथा

शाखा प्रमुख,

मियमावली, २०६४ को मियम ९२)

जिन्सी

फाँट

िेिे

पदामधकारी
७.०२

कम््युटराईज्ड

रािश्व, धरौटी, हवमियोिि

प्रणालीमा लेखा राख्ने

प्रणालीमा आवद्ध गदै लैिािे ।

हिसावको

लेखा

कम््युटराईज्ड

कायाालय प्रमुख, आमथाक

समयवद्ध रुपमा

प्रशासि शाखा प्रमुख

पररच्छे द–८
ँ सम्वजन्धि)
लेखापरीक्षण र बेरुिू फर्छ्र्यौट (िोजखमको िाँच र मियन्रण हक्रयाकलापसग
प्रकरण

हववरण

िं.
८.०१

८.०२

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे

जिम्मेवार मिकाय वा

कायािरु

पदामधकारी

आन्िररक

कायाालयले आफ्िो

कायाालयको रािश्व, धरौटी, हवमियोिि

कायाालय प्रमुख,

लेखापरीक्षण

हिसाव, जिन्सी, काया सञ्चालि वा अन्य सावािमिक कोषको

आमथाक प्रशासि

गराउिु पिे

आन्िररक लेखापरीक्षण सम्बजन्धि मिकायबाट मियममि रुपमा

शाखा

गराउिु पिे ।(आ. का. ऐ. २०६३ को दफा १६(१) िथा

व्यवस्थापि

मियमावली, २०६४ को मियम ९६)

शाखा

अजन्िम लेखापरीक्षण

कायाालयले आफ्िो

कायाालयको रािश्व, धरौटी, हवमियोिि

कायाालय प्रमुख,

मिालेखा परीक्षकको

गराउिु पिे

हिसाव, जिन्सी, काया सञ्चालि वा अन्य सावािमिक कोष र

आमथाक प्रशासि

कायाालयले

सोझै

शाखा

ि ुक्तािी

समेिको

अजन्िम

प्रमुख,
प्रमुख,

लेखापरीक्षण

मिालेखा

व्यवस्थापि

२०६३ को दफा १६(२) िथा मियमावली, २०६४ को

शाखा

वेरुिु लगि र

वेरुिु

कायाालयले

कायाालय प्रमुख,

असुल गिुप
ा िे

आन्िररक वा अजन्िम लेखापरीक्षणको प्रमिवेदि प्राप्त िएपमछ

आमथाक प्रशासि

वेरुिुको लगि ियार गिे, लगि अद्यावमधक गिे र असुल

शाखा प्रमुख

साथ

जिन्सी

प्रमुख,

परीक्षकको कायाालयबाट गराउिु पिे । (आ. का. ऐ.

प्राथममकिाका

मियममि रुपमा

फाँट िेिे पदामधकारी

मियम ९७)
८.०३

समय/ मसमा

फछयौट

गिुप
ा िे

प्रमुख,

समयमा

िोकेको

जिन्सी

फाँट िेिे पदामधकारी

प्राथममकिाका साथ

गिुप
ा िे वेरुिु प्राथममकिाका साथ फछयौट गिुा गराउिु पिे।
(आ. का. ऐ. २०६३ को दफा २० िथा मियमावली,
२०६४ को मियम ९६(३)) िर म.ले.प.को लेखापरीक्षण
प्रमिवेदि प्राप्त िएपमछ सो व्यिोरा ििाई आ.ले.प. वेरुिु
लगि िराख्ने । (आ. का. मि., २०६४ को मियम ९६(८))
८.०४

चालु वेरुिुको

गि आ. व. को कारोवार मिालेखा परीक्षकवाट चालु आ. व.

कायाालय प्रमुख,

िवाफ अमिवाया

मा लेखापरीक्षण िई प्राप्त िुि आएको प्रारं मिक प्रमिवेदिमा

आमथाक प्रशासि

रुपमा समयमा िै

उल्लेजखि सवै वेरुिुको प्रमिकृया (िवाफ) प्रमिवेदि प्राप्त

३५ ददिमिर

शाखा प्रमुख,
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प्रकरण

हववरण

िं.
ददिे

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे

जिम्मेवार मिकाय वा

कायािरु

पदामधकारी

िएको ३५ ददिमिर अमिवाया रुपमा पठाउिु पिे । (आ.

व्यवस्थापि शाखा

का. ऐ. २०६३ को दफा १९ िथा मियमावली, २०६४ को

प्रमुख

समय/ मसमा

मियम ९९)
८.०५

वेरुिु

फछ्रयौट

मिदे जशका वमोजिम
गिे

वेरुिुको लगि राखिे र फछ्रयौट गिे गराउिे सम्वन्धमा

कायाालय प्रमुख,

वेरुिु

आमथाक प्रशासि

फछयौट

मिदे जशका,

२०७०

मा

उल्लेख

िए

वमोजिमको प्रकृया र कायाहवमध अपिाई फछयौट गिुा गराउिु

मियममि रुपमा

शाखा प्रमुख

पिे ।

पररच्छे द–९
ँ सम्वजन्धि)
मिरीक्षण, अिुगमि िथा सुपरीवेक्षण (अिुगमि, िोजखमको िाँच र मियन्रण हक्रयाकलापसग
प्रकरण

हववरण

िं.
९.०१

अिुगमिको
वाहषाककाया

योििा

ियार गिुप
ा िे

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे

जिम्मेवार मिकाय वा

कायािरु

पदामधकारी

प्रत्येक आमथाक वषाको शुरुमा खचा गिे अजतियारी प्राप्त

कायाालय

प्रमुख,

प्रत्येक आ.व. को

िएपमछ कायाालयले जिल्लाजस्थि स्थािीय िििरु, जिल्लाजस्थि

व्यवस्थापि

शाखा

श्रावण महििामिर वा

सरकारी

प्रमुख, अिुगमि शाखा

अजतियारी प्राप्त

प्रमुख

िएको २१ ददिमिर

िथा

कायाक्रमको

गैरसरकारी
अिुगमिको

ढाँचामा ियार पािे
९.०२

कायाालयिरुबाट
वाहषाक

िुिे

कायायोििा

हवकास
िोहकएको

समय/ मसमा

र सो कायाान्वयि गिे गराउिे।

अिुगमि र

अिुगमि र सुपरीवेक्षणको लामग सूचाङकको हवकास गिे ।

अिुगमि

सुपरीवेक्षणका

यस्िो सूचाङकको हवकास गदाा एकरुपिा कायम गिुा पिे र

प्रमुख

लामग सूचकाङकको

मििको प्रयोग मियममि र प्रिावकारी रुपमा गिुप
ा िे

हवकास गिे

(सुशासि ऐि,२०६४ को दफा ४२ र मियमावली, २०६५

शाखा

अिुगमि
कायायोििा

।

वाहषाक
ियार

गिुअ
ा जघ

को मियम ४५)
९.०३

चौमामसक र

जिल्लाजस्थि स्थािीय िििरु, जिल्लाका सरकारी िथा गैर

कायाालयको

वाहषाक समीक्षा

सरकारी कायाालयिरुवाट कायाक्रम सञ्चालिको मामसक, द्धै

व्यवस्थापि

गोष्ठी

मामसक, चौमामसक र वाहषाक प्रगमि हववरण प्राप्त िएपमछ

अिुगमि शाखा प्रमुख

गिुप
ा िे

अवमध समाप्त िएको
र

३ ददिमिर

जिल्ला समन्वय समममिले हवकास कायाक्रमको चौमामसक र
वाहषाक समीक्षा गोष्ठी मियममि रुपमा गिुप
ा िे ।
९.०४

िेश्रो पक्षबाट

कायाालयले प्रत्येक वषा आमथाक वषा समाप्त िएपमछ सं चामलि

कायाालयको

प्रत्येक वषा आमथाक

कायाक्रमको

हवकास कायाक्रमिरुमध्ये केिी हवकास कायाक्रम छिौट गरी

अिुगमि शाखा प्रमुख

वषा समाप्त िएको

प्रिावकाररिा

त्यस्िो

छिौट

गररएको

कायाक्रमको

िेश्रो

पक्षबाट

मूल्याङकि

मूल्याङकिगराई प्राप्त मसफाररस कायाान्वयि

गराउिे

लगाउिु पिे । िेस्रो पक्ष िन्नाले हवशेषज्ञ, सरोकारवाला, मििी

दुई महििामिरमा

गिा गराउि

क्षेर, गैरसरकारी सँस्था समेि बुझिु पछा ।
९.०५

जिन्सी
मिरीक्षण

सामािको

आमथाक

कायाालय प्रमुख वा

प्रत्येक वषाको श्रावण

वमोजिम कायाालयमा लगि खडा गरी राजखएको जिन्सी

कायाहवमध

मियमावली, २०६४

को

मियम

५०

कायाालय प्रमुखले

महििामिरमा

मालसामाि के कस्िो अवस्थामा छि कायाालय प्रमुखले एक

अह्याएको

वषामा कम्िीमा एक पटक आफैले मिरीक्षण गरी वा त्यस्िो

अन्य

कमाचारी

मालसामाि जिम्मा मलिे कमाचारी बािेक अन्य कमाचारी वा
प्राहवमधकद्वारा मिरीक्षण गिा लगाई त्यसको प्रमिवेदि मलजखि
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प्रकरण

हववरण

िं.

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे

जिम्मेवार मिकाय वा

कायािरु

पदामधकारी

समय/ मसमा

रुपमा राख्ने व्यवस्था गिुा पिे । (आ. का. मियमावली,
२०६४ को मियम ५०)
९.०६

कायाालयको

सुशासि मियमावली, २०६५ मा िएको व्यवस्था अिुरुप

जिल्ला

मिरीक्षण गिुप
ा िे

सजचवले आफ्िो मन्रालय, मािििका हविाग, पररयोििा िथा

समममि, कायाालय

कायाालयको र हविागीय प्रमुख िथा कायाालय प्रमुखले आफ्िो

प्रमुख वा

र आफ्िो मािििको कायाालय िथा पररयोििाको प्रत्येक

अजतियार सुम्पेको

आमथाक वषामा कम्िीमा एक पटक आफैले वा आफूले

समन्वय

प्रत्येक आमथाक वषामा
कम्िीमा एक पटक

कमाचारी

अजतियार सुम्पेको कमाचारीद्वारा अमिवाया मिरीक्षण गिुा गराउिु
पिेछ । मिरीक्षण
र

सुशासि

गदाा सम्िव िएसम्म टोली विाई गिुप
ा िे

मियमावलीको

अिुसूची–५

मा

उजल्लजखि

कुरािरुको वारे मा िािकारी मलई सोको हववरण ियार गरी

अमिलेख राख्नु पिे । (सुशासि ऐि, २०६४ को दफा ३९ र
मियमावली, २०६५को मियम ४०)
९.०७

आन्िररक मियन्रण

आथाक प्रशासि शाखाको प्रमुखले

मिकायको प्रमिमिमधको

प्रणालीको प्रमिवेदि

रुपमा कायाालयको हवजत्तय आन्िररक मियन्रण प्रणालीको

पेश गिे

सुरपरीवेक्षण, अिुगमि गरी प्रमिवेदि पेश गिे ।

आमथाक

प्रशासि

कजम्िमा वषाको दुई

शाखा प्रमुख

पटक

(आ. का. मियमावली, २०६४ को मियम 110(२)(क))

९.०८

सम्पजत्त हववरण

मििामिी सेवा ऐि, २०४९ िथा भ्रष्टाचार मिवारण ऐि,

कायाालय

आमथाक वषा समाप्त

पेश गिे व्यवस्था

२०५९ मा िएको व्यवस्था अिुरुप प्रत्येक आमथाक वषा

प्रमुख

िएको ६० ददि मिर

कडाईका साथ

समाप्त िएपमछ सबै कमाचारीलाई समयमा सम्पजत्त हववरण पेश

प्रशासि

पालिा

गिे

गिा लगाई त्यस्िो सम्पजत्त हववरण एकीकृि गरी मििामिी
हकिावखािामा पठाई सम्पजत्त हववरण पेश गिे व्यवस्था

व्यवस्थापि

वा
शाखा

प्रमुख

कडाईका साथ पालिा गिे । िोहकएको म्यादमिर सम्पजत्त
हववरण

पेश

िगिेिरुको

हववरण

कायाालयले

आफिो

मन्रालयमा म्याद समाप्त िएको ७ ददि ममर पठाउिे।(मि.से.
ऐ. २०४९ को दफा ५४ र मियमावली, २०६५ को मियम
११८, अ. दु.अ. आ. ऐि, २०४८ को दफा ३१क)
९.०९

पृष्ठपोषण गिुप
ा िे

अिुगमि

गिुप
ा िे

मिकायिरुले

हवमिन्न

माध्यमबाट

वा

जिम्मेवार पदामधकारी

सूचिाको

अिुगमिबाट प्राप्त प्रमिवेदििरु र सूचिालाई समीक्षार हवश्लेषण

पृष्ठपोषणगदाा

गरे र व्यवस्थापिको जिम्मेवारी बोकेका पदामधकारीिरु समक्ष

ित्काल Website माफाि पृष्ठपोषण गिुप
ा िे । साथै अमिलेखि
गिे व्यवस्था समेि ममलाउिुपिे छ।

पररच्छे द १०
ँ सम्वजन्धि)
सूचिा, अमिलेख र प्रमिवेदि सम्वन्धी व्यवस्था (सूचिा िथा सञ्चार िोजखमको िाँच र मियन्रण हक्रयाकलापसग
प्रकरण

हववरण

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे कायािरु

िं.

जिम्मेवार

मिकाय

वा

समय/ मसमा

पदामधकारी

१०.०१

सूचिा प्रहवमधलाई
व्यविारमा ल्याइिे

स्रोि र साधिको उपलब्धिाको आधारमा अमिलेख र प्रमिवेदि

कायाालय

प्रमुख,

कम््यूटरीकृि सूचिा प्रणालीमा समेि राख्ने प्रवन्ध ममलाउँ दै िािे।

आमथाक प्रशासि शाखा

(सुशासि ऐि, २०६४ को दफा ३७ र मियमावली, २०६५ को

प्रमुख

मियममि रुपमा
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आन्िररक मियन्रण प्रणाली, २०७५

प्रकरण

हववरण

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे कायािरु

िं.

जिम्मेवार

मिकाय

वा

समय/ मसमा

पदामधकारी
मियम २५)

१०.०२

ियाँ

िीमि,

सं घीय र प्रदे श मन्रालयले ियाँ ऐि, मियम, िीमि, आदे श/मिदे शि

कायाालय प्रमुख,

र

र पररपरिरु अन्िगािका कायाालयिरुमा ित्काल प्रवाि गिुप
ा िे र

व्यवस्थापि

यसलाई वेिसाइटमा समेि राख्ने व्यवस्था ममलाउिे ।

प्रमुख

आदे श/मिदे शि
पररपरिरु ित्काल

ियां िीमि,
शाखा

िारी िएको

प्रवाि गिे
१०.०४

आदे श/ मिदे शि
समयमा

मित्वपूण ा

िेपाल सरकार र प्रदे श सरकारवाट िारी िएका हवमिन्न क्षेरसँग

कागिाििरुको

सम्बजन्धि िीमि र मिणायिरु, पररपरिरु, सिायिा सम्झौिािरु,

डकुमेन्टे सि

मित्वपूण ा

कायाालय प्रमुख

कागिाििरु

मिदे जशका िथा मागामिदे शििरु, योििा िथा कायाक्रमिरु, अध्ययि
अिुसन्धाि

प्रमिवेदििरु, वाहषाक

प्रमिवेदििरु

िथा

प्राप्त िुिासाथ

आमथाक

हववरणिरु िस्िा मित्वपूण ा कागिाििरुको जिम्मेवारी िोकी
अमिलेख (डकुमेन्टे सि) राख्ने व्यवस्था गिे ।
१०.०५

सावािमिक

ु ाइको व्यवस्था
सुिव

आफू बिाल रिेको कायाालयको

काम,

कारबािीलाई

स्वच्छ,

कायाालय प्रमुख

प्रत्येक

पारदशी र वस्िुमिष्ठ बिाउि र सवासाधारण िथा सरोकारवालाको

महििामा

कािुि

कम्िीमा

सम्मि

सरोकारलाई

सम्बोधि

गिा

सुशासि

ऐि

ु ाइ गराउिु
मियमावलीमा िएको व्यवस्था अिुरुप सावािमिक सुिव

चार

एकपटक

पिे । (सुशासि ऐि, २०६४ को दफा ३० र मियमावली,
२०६५ को मियम १९)
१०.०६

प्रमिवेदि प्रकाशि

बुलेहटि, पमरका, र बाहषाक प्रमिवेदििरुको प्रकाशिको प्रिावकारी

कायाालय प्रमुख

मिधााररि

कायाालयले प्रत्येक महििा आफिा कमाचारीको स्टाफ वैठक

कायाालय प्रमुख,

गराई कायाालयमा िए गरे का काम कारवािीको समीक्षा, कायाक्रम

व्यवस्थापि

सञ्चालि, समस्या, गररिुपिे सुधार िस्िा हवषयमा छलफल गरी

प्रमुख

पहिलो िप्ता

कायाालय प्रमुख

प्रत्येक

व्यवस्था ममलाउिु पिे ।
१०.०७

मामसक रुपमा
स्टाफ

वैठक

गिे

मिष्कषा

िथा

मिणायको

कायाान्वयि

गिे

।

साथै

समयमा
प्रत्येक
शाखा

महििाको

माििि

कायाालयले सो मिणायको प्रमि आफूिन्दा मामथल्लो मिकायमा पेश
गिुप
ा िे ।(सुशासि मियमावली, २०६५ कोअिुसूची ५ को िं.
१८)
१०.०८

लक्ष्य सहििको

कायाालयले लक्ष्य सहििको कायाक्रम िथा प्रगमि सहििको मामसक

प्रमिवेदि पेश

प्रमिवेदिको ढाँचा राहिय योििा आयोगबाट िोहकएको ढाँचा वा

महििाको

सुशासि मियमावली २०६५ को अिुसूची–१ बमोजिम पेश गिे ।

गिुप
ा िे

७।११।१५

(सुशासि मियमावली, २०६५ को मियम ७)
१०.१०

मामसक हवत्तीय
हववरण

पेश

गिे

गिेमिर

कायाालयले प्रत्येक महििा दे िायका हववरणिरु जिल्लाको को. ले.

कायाालय प्रमुख, आमथाक

महििा ि ुक्ताि

मि. का. मा पठाईएको िािकारी सं घीय मन्रालयमा पठाउिु

प्रशासि शाखा प्रमुख

िएको साि

पिेः१)

ददिमिर
खचाकोफाँटवारी

म.ले.प.फा.िं.१३, फर्छ्र्यौट

िुि बाँकी

पेश्कीको मास्केवारी म.ले.प.फा.िं. १४ र बैङ्क हिसावको
हववरण म.ले.प.फा.िं. १५

२) रािस्वको मास्केवारी म.ले.प.फा.िं. ९, एवं रािस्वको बैङ्क
हिसाबको हववरण म.ले.प.फा.िं. १५क,

३) धरौटीको मास्केवारी म.ले.प.फा.िं. १९, एवंधरौटीको बैङ्क
हिसाबको हववरण म.ले.प.फा.िं. १५,

आ. का. मियमावली, २०६४ को मियम ८५(१), (२))
१०.११

वेरुिु फछ्यौटको

वेरुिु फछयौटको मामसक प्रगमि हववरण पठाउिुपिे । यस्िो

कायाालय प्रमुख, आमथाक

महििा ि ुक्ताि
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आन्िररक मियन्रण प्रणाली, २०७५

प्रकरण

हववरण

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे कायािरु

िं.

जिम्मेवार

मिकाय

वा

समय/ मसमा

पदामधकारी
मामसक प्रगमि
हववरण

हववरण

पठाउिे

पठाउँ दा

कुि

महििासम्मको

आन्िररक

लेखापरीक्षण

सम्पन्न िएको छ सो समेि वेरुिु फर्छ्र्यौट मिदे जशकाको अिुसूची

प्रशासि शाखा प्रमुख

िएको साि
ददिमिर

१२ को ढाँचामा पठाउिु पिे ।
१०.१२

चौमामसक प्रगमि

प्रत्येक कायाालयले िोहकए बमोजिमको ढाँचामा हवत्तीय प्रगमि र

हववरण ियार गरी

िौमिक

पठाउिे

चौमामसक प्रगमि हववरण ियार गरी चौमामसक समाप्त िएको १५

प्रगमिमा

उल्लेजखि

िथ्याङ्करु

बीच

मेल

खािे

गरी

ददिमिर मन्रालयमा पठाउिुपिेछ ।
कायाालयको अिुगमि मूल्याङकि शाखाले जिल्लाजस्थि स्थािीय

कायाालय प्रमुख,
आमथाक प्रशासि शाखा
प्रमुख, व्यवस्थापि शाखा

चौमामसक
समाप्त िएको
१५ ददिमिर

प्रमुख

िििरू िथा जिल्लामा रिेका अन्य कायाालयवाट प्राप्त हववरणको

आधारमा एकीकृि प्रगमि हववरण ियार गरी जिसस समक्ष पेश
गिुप
ा िेछ । (सुशासि मियमावली, २०६५ को मियम७)
१०.१३

वाहषाक

हवत्तीय

हववरण पेश गिे

कायाालयले आमथाक वषा समाप्त िएपमछ दे िायका हववरणिरु

कायाालय प्रमुख, आमथाक

आमथाक वषा

जिल्लाको को. ले. मि. का., म. ले. प. को कायाालयमा पठाउिु

प्रशासि शाखा प्रमुख

समाप्त िएको

पिेः-

पैंमिस ददिमिर

१) हवमियोिि हिसावको आमथाक हववरण
२) रािस्वको आमथाक हववरण
३) धरौटीको आमथाक हववरण
४) फर्छ्र्यौट िुि बाँकी रिेको पेश्कीको हववरण
५) ि ुक्तािी िुि बाँकीको कच्चावारी

(आ. का. मियमावली, २०६४ को मियम ८५(३))
१०.१४

वाहषाक आमथाक

जिसस कायाालयको वाहषाक बिेट, स्रोिान्िर, रकमान्िर, मिकासा,

आमथाक प्रशासि शाखा

प्रत्येक वषाको

हववरण सम्वजन्धि

खचा, र स्रोिको प्रकार खुल्िे हववरणिरु (सोझै िूक्तािी िथा

प्रमुख)

कामिाक मसान्ि

मिकायमा पठाउिु

वस्िुगि ऋण वा सिायिाको हववरण समेि) समावेश िएको

पिे

मिर

एकीकृि वाहषाक आमथाक हववरण ियार गरी मिकासा र खचा
मिालेखा मियन्रक कायाालयसँग मिडाई मिालेखा परीक्षकको
कायाालय र मिालेखा मियन्रक कायाालयमा पेश गिुा पिे ।
(आ. का. मियमावली, २०६४ को मियम ८७(च))

१०.१५

१०.१६

कोषको

जिसस कायाालयको हवमियोजिि रकम, रािश्व र धरौटी बािेकका

कायाालय

आमथाक वषा

सञ्चालिको

छु ट्टै सरकारी कोषको सञ्चालि िएको िए सो कोषको वाहषाक

प्रमुख, आमथाक प्रशासि

समाप्त िएको

वाहषाक आय–

आय–व्ययको आमथाक हववरणिरु आमथाक वषा समाप्त िएपमछ म.

शाखा प्रमुख

१५ ददि मिर

व्ययको हववरण

ले. मि. का., म. ले. प. को कायाालय र मन्रालयमा पठाउिु पिे

पठाउिु पिे

।

वाहषाक आमथाक

कायाालयले एक आमथाक वषाकोअवमधमिर

कायाालय प्रमुख, आमथाक

आमथाक वषा

कारोवार, प्रमिवेदि

कारोबार

प्रशासि शाखा प्रमुख,

समाप्त िएको

आन्िररक व्यवस्थापि

२१ ददिमिर

पेश गिे

(िगदी,

जिन्सी,

िएको

आय–व्यय)

आफ्िोआमथाक

कोआमथाककायाहवमध

मियमावली, २०६४ को अिुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा वाहषाक
प्रमिवेदि ियार गरी आमथाक वषा समाप्त िएको एक्काईस ददिमिर

शाखा प्रमुख प्रमुख,

दुई प्रमि सम्बजन्धि कोष िथा लेखा मियन्रक कायाालय र एक
प्रमि मन्रालयमा पठाउिु पिेछ ।
(आ. का. मियमावली, २०६४ को मियम ९०)
१०.१७

वाहषाक काया

कायाालयले

सम्पादि प्रमिवेदि
पेश गिे

आमथाक

वषा

समाप्त

िएपमछ

आमथाक

कायाहवमध

कायाालय प्रमुख, आमथाक

आ मथाक वषा

मियमावली, २०६४ को मियम ९१ मा उल्लेख िए वमोजिमको

प्रशासि शाखा प्रमुख,

समाप्त िएको

वाहषाक काया सम्पादि प्रमिवेदि ियार गरी

आन्िररक

िीि महििामिर

हविाग माफाि

व्यवस्थापि
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प्रकरण

हववरण

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे कायािरु

िं.

जिम्मेवार

मिकाय

वा

समय/ मसमा

पदामधकारी

१०.१८

जिन्सी

मन्रालयमा र एक प्रमि सम्बजन्धि को. ले. मि. का. मा पेश गिुा

शाखा

पिे ।(आ. का. मियमावली, २०६४ को मियम ९१)

शाखा प्रमुख,

कायाालयले आमथाक वषा समाप्त िएपमछ जिन्सी मालसामािको

•

प्रमुख,योििा

कायाालय प्रमुख

आमथाक वषा

मालसामािको

वाहषाक प्रमिवेदि िोहकए बमोजिमको ढाँचामा ियार गरी

समाप्त िएको

वाहषाक प्रमिवेदि

मन्रालय,

िीि महििामिर

र को. ले. मि. का. मा एक/एक प्रमि पठाउिु

पिे ।
यस्िो

•

प्रमिवेदि

प्राप्त

िए

पमछ सम्बजन्धि

मन्रालय र

हविागले सो प्रमिवेदि अध्ययि र िाँचबुझ गरी आवश्यक
मिदे शि/पृष्ठपोषण ददिुपिे ।
(आ. का. मियमावली, २०६४ को मियम ५३)
१०.१९

िागररक बडापर
राख्नु पिे

कायाालयको पररसरमिर सवैले दे ख्ने उपयुक्त ठाउँ मा सम्बजन्धि

कायाालयले ददिे सेवा र त्यसको प्रकृमि, सेवाग्रािीले सेवा प्राप्त गिा

कायाालय प्रमुख

िुरुन्ि र
मियममि रुपमा

पूरा गिुा पिे कायाहवमध, सेवा प्रदाि गिा लाग्िे समयावमध, सेवा
प्रदाि गिे पदामधकारी र मििको कायाकक्षको हववरण, सेवा प्राप्त
गिा कुिै दस्िुर िथा अन्य रकम लाग्िे िए सोको हववरण, सेवा

प्राप्त गिा सेवाग्रािीले पेश गिुप
ा िे कागिाि, सेवाग्रािीले सेवा
सम्बन्धमा गरे का गुिासो सुन्ने अमधकारीको पद र िाम, सेवा
प्रदायक मिकायको िालुक कायाालय र टे मलफोि िम्वर, सेवा
प्रवािको प्राथममकिा, क्षमिपूमिा प्राप्त िुिे र ििुिे सेवािरु िस्िा
कुरािरु उल्लेख िएको िागररक वडापर राख्नु पिे ।(सुशासि

ऐि, २०६४ को दफा २५ िथा मियमावली, २०६५ को मियम
१४)
१०.२०

गुिासो व्यवस्थापि

उिुरी पेहटका राख्नु पिेः कायाालयमा गुिासो सुन्न सबैले दे ख्ने
ठाउँ मा गुिासो वा उिुरी पेहटका राख्नु पिे ।
•

कायाालय

िुरुन्ि

प्रमुख

मियममि रुपमा

मियममि रुपमा

ििसम्पकाको व्यवस्थाः प्रत्येक कायाालयकले आगन्िुकको
लामग ििसम्पका िथा सोधपुछ कक्षको व्यवस्था गिुप
ा िे ।

•

िोडल अमधकृि िोक्िु पिेः गुिासो व्यवस्थापिका लामग
मन्रालय, हविाग िथा कायाालयमा गुिासो सुन्ने जिम्मेवार
अमधकारी

(िोडल अमधकृि) िोक्िु पिे ।

(सुशासि ऐि, २०६४ को दफा ३१ िथा मियमावली, २०६५को
मियम २०)
१०.२१

हवमिन्न हववरणिरु

प्रत्येक कायाालयले िोहकएकमा हववरणिरु समेि चौमामसक रुपमा

अिुगमि शाखा प्रमुख,

चौमामसक रुपमा

ियार गरी कायाालय प्रमुखमा पेश गरे र अमिलेख राख्ने व्यवस्था

कायाालय प्रमुख

ियार गरी

गिुप
ा िेछ ।

अमिलेख राख्नुपिे
10.25

१०.२६

सूचिा

अद्यावमधक

कायाालयले

प्रत्येक

मियमािुसार

सम्पाददि

कायािरुको

सूचिा

िथा प्रकाशि गिुा

अद्यावमधक गरी प्रकाशि गिुप
ा िेछ ।

पिे

(सूचिाको िक सम्वजन्ध ऐि, २०६४ को दफा ५(४))

सूचिा अमधकारीको

कायाालयले

व्यवस्था

प्रयोििाको लामग सूचिा अमधकारीको व्यवस्था गिुप
ा िेछ ।

आफिो

कायाालयमा

कायाालय

मियममि रुपमा

प्रमुख
िएको

सूचिा

प्रवाि

गिे

कायाालय

मियममि रुपमा

प्रमुख

(सूचिाको िक सम्वजन्ध ऐि, २०६४ को दफा ६(१))
१०.२७

सूचिा

उपलब्ध

कुिै सूचिा प्राप्त गिा चाििे िेपाली िागररकले त्यस्िो सूचिा प्राप्त

सूचिा अमधकारी

मियममि रुपमा
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प्रकरण

हववरण

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण सम्वन्धी सम्पादि गिुप
ा िे कायािरु

िं.

जिम्मेवार

मिकाय

वा

समय/ मसमा

पदामधकारी
गराउिे

गिुा पिे कारण खुलाई सम्वजन्धि सूचिा अमधकारी समक्ष मिवेदि
ददएमा मियमािुसार कायाालयले सूचिा उपलब्ध गराउिु पिेछ
।(सूचिाको िक सम्वजन्ध ऐि, २०६४ को दफा ७)

१०.२८

सवारी साधि िथा

कुि कुि सवारी साधि क–कसले प्रयाग गरे को छ, सवारी

इन्धि खपिको

साधिको मरमि सं िार कुि कुि मममिमा कमि लागिमा िएको

हववरण

छ सोको हववरण चल्िी मेशीि वा सवारीको हकिाव म. ले. प.

व्यवस्थापि

मियममि रुपमा

शाखा प्रमुख,
सवारी प्रयोगकिाा

फा. िं. २ मा र के कमि पररमाणमा इन्धि खपि िएको छ

सोको हववरण सवारीको लगवुक म. ले. प. फा. िं. १ को
ढाँचामा

ियार

प्रयोगकिााले

गिुप
ा िेछ
अमिवाया

।

इन्धि

रुपमा

खपि

सवारी

िएकोमा

लगवुकमा

सवारी
दस्िखि

गिुप
ा िेछ।(सवारी साधाि िथा ईन्धि व्यवस्थापि सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था अिुसूची-२ बमोजिम िुिछ
े ।)
१०.२९

१०.३०

१०.३१

भ्रमण आदे श

कुि कुि कमाचारीले कुि कुि प्रयोििको लामग कमि अवमधको

आमथाक प्रशासि शाखा

भ्रमण आदे श

मलएको हववरण

लामग भ्रमण आदे श मलएका छि सो को हववरण भ्रमण खचा

प्रमुख

मलएको समयमा

िालीम िथा

कुि कुि कमाचारी कुि कुि प्रयोििको लामग कुि कुि िालीम

व्यवस्थापि

गोष्ठीमा सििागी

िथा गोष्ठीमा सििागी िएका छि सो को हववरण अद्यावमधक

प्रमुख, आमथाक प्रशासि

िाग मलएको

िएकाको हववरण

राख्नु पिे

शाखा प्रमुख

समयमा

मालसामाि बुझी

कुि कुि शाखा वा इकाईका कमाचारीले कुि कुि प्रयोििको

जिन्सी

प्रयोगमा ल्याएको

लामग के कमि मालसामाि बुझी प्रयोगमा ल्याएका छि सो को

पदामधकारी

कुि कुि शीषाकमा के वापि के कमि रािस्व सं कलि िएको छ

आमथाक प्रशासि शाखा

रािस्व सं कलि

प्रमुख

िएपमछ

हववरण
१०.३२

शाखा

फाँट

िेिे

िालीम गोष्ठीमा

मियममि रुपमा

हववरण अध्यावमधक गरी राखिु पिे।

रािस्व सं कलि
िएको हववरण

१०.३३

मियमावली, २०६४ को अिुसूची ६ को ढांचामा राखिुपिे ।

दिाा चलािी िएको
हववरण

सो को हववरण अद्यावमधक गरी राखिुपिे ।

कायाालयवाट कुि कुि हवषयमा के कमि पर/मिवेदि दिाा

चलािी िएका छि सो को हववरण राख्नु पिे ।

व्यवस्थापि शाखा
प्रमुख,

दै मिक

आमथाक

प्रशासि शाखा प्रमुख
१०.३४

हवदा

मलएको

हववरण
१०.३५

मियम,

कािुि

पालिा
१०.३६

पजिका बिाउिे

कुि कुि कमाचारी कुि कुि मममिमा हवदा मलएको िो सो स्पष्ट

व्यवस्थापि

दे जखिे गरी हववरण राख्नु पिेछ ।

शाखा प्रमुख

मियम कािुि पररपर र मिदे जशकामा िएका व्यवस्थािरुको सवैले

सम्वजन्धि व्यजक्त

मियममि रुपमा

हट्पणी फाइल साथ राजखिे कागिाििरुको पजिका बिाइ राख्नु

कायाालय प्रमुख,

मियममि रुपमा

मियममि रुपमा

पूण ा पालिा गिुा पिे

पिे । आफुले मामथल्लो

ििमा मिणायको लामग पठाउिे

फायलमा पजिका अमिवाया रुपमा सं लग्ि गिुप
ा िे छ ।

व्यवस्थापि

शाखा

प्रमुख
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पररच्छे द ११
आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रणको सं स्थागि व्यवस्था
११.१

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण अिुगमि समममिको व्यवस्थाः जिल्ला समन्वय समममिको कायाालयवाट प्रदाि गररिे
सेवा र सुहवधालाई प्रिावकारी विाई प्रशासििन्रलाई सेवाप्रदायको रुपमा रुपान्िरण गिा िथा प्रचमलि कािुि एवं
यस आन्िररक मियन्रण प्रणाली वमोजिम अमधकार प्राप्त अमधकारीले सम्पादि गिुपा िे काम कारवािीलाई प्रिावकारी िथा
गुणस्िरीय ढं गवाट सम्पादि िए ििएको कुराको अिुगमि िथा मूल्यांकि गिा दे िाय वमोजिमको आन्िररक मियन्रण

अिुगमि िथा मूल्यांकि समममि र इकाईको सं स्थागि व्यवस्था गररएको छ।
(क)

कायाालयको आन्िररक मियन्रण अिुगमि िथा मूल्याङकि इकाईः कायाालयको आन्िररक मियन्रण
सम्बन्धी हक्रयाकलापिरुको अिुगमि, िोजखम पहिचाि र मूल्याङकि समेिका काया गरी मििको उजचि
सम्बोधि िथा व्यवस्थापि गिे कायाको सं स्थागि व्यवस्थाका लामग दे िाय वमोजिमको कायाालयगि
आन्िररक मियन्रण अिुगमि िथा मूल्याङकि इकाई रििेछः

११.२

(१) सम्बजन्धि कायाालय प्रमुख

—सं योिक

(२) व्यवस्थापि शाखा प्रमुख

—सदस्य

(३) प्रमुख, अिुगमि शाखा

—सदस्य

(४) प्रमुख आमथाक प्रशासि शाखा

—सदस्य सजचव

अिुगमि िथा मूल्याङकि समममिको काम, किाव्य र जिम्मेवारीः अिुगमि समममिको काम, किाव्य र जिम्मेवारी
दे िाय अिुसार िुिेछः–
(क)

कायाालयले यस आन्िररक मियन्रण प्रणालीमा िएको व्यवस्थािरुको पालिा गरे िगरे को सं वन्धमा वढी
िोजखम िएका हवषयिरूको छिौट गरी वषाको दुई पटक सुपररवेक्षण र अिुगमि गिुा पिे ।

(ख)

अिुगमि शाखािरुवाट पेश िुि आएका अिुगमि प्रमिवेदििरुमा उल्लेजखि सूचिा िथा हववरणप्रमि
आश्वस्ि िुिका लामग कुिै पमि समयमा यथाथा जस्थमि वुझ्िे ।

(ग)

आवश्यकिा अिुसार अिुगमि शाखाका हक्रयाकलापिरुको मिरीक्षण िथा सुपरीवेक्षण गरी आदे श मिदे शि
ददिे ।

(घ)

अिुगमि प्रमिवेदिका सुझाविरु कायाान्वयिका लामग जिसस समक्ष पेश गिे र सो सम्वन्धमा जिससवाट
िएको मिणाय ित्काल कायाान्वयि गिे र सो प्रमिवेदि कायाालयको वेिसाइटमा राख्ने ।

(ङ)

आन्िररक मियन्रण सम्वन्धी अिुगमिको माध्यमवाट कायासम्पादिमा उत्कृष्ट ठिररिे कायाालयका
सम्वजन्धि कमाचारीलाई सुहवधा उपलब्ध गराउदा त्यस्िो उत्कृष्टिा वापि पुरस्कृि िएको अिुिमू ि िुिे
गरी प्राथममकिा ददिे

।

(च)

आन्िररक मियन्रण अिुगमि सम्वन्धी दक्षिा अमिवृहद्ध कायाक्रमिरु सञ्चालि गिे ।

(छ)

कजम्िमा दुई महििामा एक पटक समममिको वैठक राख्ने र सो वैठकमा आवश्यकिा अिुसार फाँट प्रमुख
र हवषय हवशेषज्ञलाई आमन्रण गिे ।

(ि)

आफ्िो आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण अिुगमि प्रमिवेदि चौमामसक िथा वाहषाक सममक्षा गोष्ठीमा पेश
गिे । यस्िो प्रमिवेदिलाई अमिलेखीकरण गिे ।

११.३

फारमिरुको प्रयोगः यस कायाप्रणालीको पररच्छे द २ दे जख १० सम्ममा उल्लेजखि आन्िररक मियन्रण सम्वन्धी
सम्पादि गिुप
ा िे काम, किाव्य र जिम्मेवारीको प्रिावकारी कायाान्वयिको लामग पररच्छे द ११.१ मा उल्लेजखि
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अिुगमि समममि र अिुगमि इकाईिरुले अिुसूची १ वमोजिमको आन्िररक मियन्रण अिुगमि फाराम प्रयोग गिुा
पिेछ ।
११.४

कायाप्रणालीको सं शोधिः आमथाक कायाहवमध, कािुिी, कािुि लगायि अन्य ऐि, कािुििरुको सं रचिा, कायाालयको
सँगठिात्मक सं रचिामा िेरफेर िुँदा र अन्य कारण समेिबाट कायाप्रणालीको प्रिावकारी कायाान्वयिका गिा
कायाालयले समय समयमा (प्रत्येक २ वषामा) कायाप्रणाली पररमािाि र सं शोधि गिा सक्िेछ ।

११.५

अमिमुखीकरण िामलमः यस कायाप्रणाली स्वीकृि िै लागू िएपमछ यसको प्रिावकारी कायाान्वयि गिा मन्रालय र
अन्िगािका अिुगमि समममिका सदस्य र अिुगमि इकाईका कमाचारीिरु लगायि सम्वजन्धि अन्य कमाचारीिरुलाई
क्रमशः अमिमुखीकरण िामलम प्रदाि गदै िािु पिेछ ।
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अिुसूची १
जिल्ला समन्वय समममिको कायाालय
आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रण अिुगमि समममि/इकाई
आन्िररक मियन्रण अिुगमि फाराम
कायाालयः
क्र.सं .
१.
१.०१

अिुगमि गररएको मममिः
आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रणका हवषय/क्षेरगि हक्रयाकलाप एवं प्रकृयामुखी कायासम्पादि सूचकिरु

सङगठिात्मक सं रचिा िथा व्यवस्थापि (मियन्रणको वािावरणसँग सम्वजन्धि)
सङ्गठि सं रचिामा पररविाि गदाा सङ्गठि िथा व्यवस्थापि सम्बन्धी अध्ययि (O & M Study)गररएको छ छै ि ?
क) छ ख) छै ि
➢

अध्ययि (O & M Study)गररएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) अध्ययि प्रमिवेदि
➢

यस अजघ अध्ययि (O & M Study) कहिले िएको मथयो िािकारी छ

क) छ ख) िािकारी छै िग) छ ििे मममि उल्लेख गिुा िोसः
१.०२

सबै पदिरूको काम, किाव्य, उत्तरदाहयत्व, अमधकार र योग्यिासमेि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरे को काया हववरण ियार गरी
कमाचारीलाई त्यस्िो हववरण उपलव्ध गराइएको छ छै ि ?
क) छ
➢

ख) छै ि

काया हववरण उपलव्ध गररएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) काया हववरण
१.०३

ख) काया हववरणमा कमाचारीको दस्िखि

शुरु पदस्थापि गदाा योग्यिाक्रम र हवशेषज्ञिाको आधारमा काया हववरण, जिम्मेवारी सहिि पदस्थापि गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि
➢

त्यस्िो हववरण उपलव्ध गररएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) मियुजक्त मसफाररसको योग्यिाक्रम
ख) पदस्थापि पर ग) काया हववरण
१.०४

सरुवा गदाा मििामिी सेवा ऐि िथा मियमावलीमा िएको व्यवस्था वमोजिम िएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस
क) सो कायाालयमा वसेको अवमध ख) सरुवाको मिणाय

ग) कुि वगीकृि क्षेरवाट कुि वगीकृि क्षेरमा सरुवा गररएको छ ।
➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) सरुवा गिे अमधकारीः
ख) सरुवाको लामग मसफाररसः
१.०५

पद ररक्त िएको एक महििामिरमा कायाालयले लोकसेवा आयोगलाई सूचिा ददई सोको िािकारी मन्रालय र सामान्य
प्रशासि मन्रालयलाई ददएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ त्यस्िो सूचिा ददइएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) पद ररक्त िएको मममि

ख) लोक सेवा आयोगमा पठाईएको माग आकृमि फारम र मममि
१.०६

कायाालयको ररक्त पदमा मििामिी सेवा ऐिमा व्यवस्था िएदे जख बािेक अन्य िररकाबाट पदपूमिा गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) मियुजक्त गरे को वा सम्झौिा गरे को पर
ख) मियुजक्त गिे अमधकारी
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क्र.सं .

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रणका हवषय/क्षेरगि हक्रयाकलाप एवं प्रकृयामुखी कायासम्पादि सूचकिरु

१.०७

प्रत्येक वषा िलबी प्रमिवेदि पास गराएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) िलवी प्रमिवेदि पास गिा पठाएको पर वा
ख) िलवी प्रमिवेदि पास िई आएको पर
१.०८

प्रचमलि कािुिले प्रत्यायोिि गिा ममल्िे अमधकार आफू मािििका सम्बजन्धि अमधकृिलाई प्रत्यायोिि छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क अमधकार प्रत्यायोिि पर
१.०९

अमधकार प्राप्त अमधकारीको पूव ा सिममि बेगर कुिै कमाचारीले अन्यर पेशा वा व्यवसाय गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) सिममि मलएका कमाचारीको हववरण
ख) सम्वजन्धि कमाचारीको मिवेदि
१.१०

ग) स्वीकृमिपर

कुिै पमि कमाचारी अमधकार प्राप्त अमधकारीको स्वीकृमि बेगर ९० ददििन्दा वढी अिुपजस्थि िएकोमा सो अवमधको
िोमलपल्टै प्रचमलि कािुि बमोजिम कारबािी अगाडी बढाइएको छ छै ि ?
क) छ ख) छै ि

➢ कारबािी अगाडी वढाइएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) िाजिरी खािा
२.
२.०१

ख) कारवािीको हववरण

बिेट िथा कायाक्रम ििुम
ा ा (मियन्रण हक्रयाकलापसँग सम्वजन्धि)
बिेट ििुम
ा ा ददग्दशाि बमोजिम सम्बद्ध मिकायसँग समन्वय गरी बिेट िथा कायाक्रम ििुम
ा ा गिे गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) विेट ििुम
ा ा गदाा गररएको छलफल, माइन्यूट खािा
ख) सं वद्ध मिकायसँग गररएको पराचार
२.०२

मन्रालय हविागले आगामी वषाको लामग चाहििे बिेट र कायाक्रम ियार गरी मिधााररि समय मिर पेश गिा माििि
कायाालिरुमा मिदे शि पठाउिे गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ मिदे शि पठाएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) पररपर
२.०३

ख) पररपर गररएको मममि

कायाालयले आगामी वषाको लामग विेट िथा कायाक्रम ियार गरी िालुक कायाालयमा पेश गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ पेश गरे को छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) मन्रालय हविागवाट प्राप्त पररपरको मममि
ख) विेट िथा कायाक्रम ियार गरी िालुक कायाालयमा पेश गरे को मममि
२.०४

कायाक्रमगि बिेट ििुम
ा ा गदाा आमथाक प्रशासि शाखा प्रमुखलाई सििामगिा गराइएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ सििामगिा गराइएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) आमन्रण गरे का पर वा इमेल,
ख) विेट ििुम
ा ा गदाा गररएको छलफलको माइन्यूट
३.
३.०१

बिेट अजतियारी र मिकासा (मियन्रण हक्रयाकलापसँग सम्वजन्धि)
अथा मन्रालयवाट अजतियारी पर प्राप्त िएपमछ १५ ददिमिर सजचवले मिामिदे शकलाई र मिामिदे शकले माििि कायाालय
प्रमुख वा कायाक्रम सञ्चालि गिे कायाालय प्रमुखलाई स्वीकृि कायाक्रम र अजतियारीपर पठाएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

23
जिल्ला समन्वय समममिको कायाालय, डडेल्धुरा

आन्िररक मियन्रण प्रणाली, २०७५

क्र.सं .
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➢ पठाएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस
क) अथा मन्रालयवाट अजतियारी प्राप्त पर र मममि
ख) मन्रालयले अजतियारी ददएको पर र मममि
ग) हविागले अजतियारी ददएको पर र मममि

३.०२

अजतियारी ददं दा एक उप–शीषाकको सं पूण ा विेट एकै पटक वांडफांड िगरी अवण्डा वा िगेडा राखेको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ अवण्डा राखेको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) वांडफांड िएको मिणाय
३.०३

ख) अवण्डा राख्नुका कारण

अिुदाि प्राप्त गिे मिकायिरुले अजतियारीमा हिि िुिे ििी िोहकएका रकमिरु हिि िगराउिे उद्देश्यले हिि ििुिे
खािामा रकम सारे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ हिि ििुिे खािामा रकम सारे को छििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस

क) अजतियारी पर

ख) रकम सािे मिणाय र आमथाक प्रशासि शाखा प्रमुखको राय
३.०४

कायाालयको खचा खािा र धरौटी खािाको सञ्चालि करार वा ज्यालादारीमा मियुक्त िएका कमाचारीवाट िएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ वररष्ठिम कमाचारीवाट खािा सञ्चालि िएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।
क) अमधकार पर

४.

आमथाक कारोवार र खररद सं वन्धी व्यवस्था (मियन्रण हक्रयाकलापसँग सम्वजन्धि)
क. रािश्व कारोवार सं वन्धी व्यवस्था

४.०१

रािस्वको लगि र त्यस सम्बन्धी अन्य कागिाििरु कायाालय प्रमुखले आफ्िै रे खदे खमा कुिै कमाचारीको जिम्मामा राख्न
लगाउिे व्यवस्था गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) जिम्मेवारी िोकेको पर
४.०२

सेवाग्रािीबाट प्राप्त िुिे रािश्व रकम मियममि रुपमा वैंकमा दाजखला गिे गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) आम्दािी िएको र दाजखला िएको मममि
ख) वैंक िौचर

ग) रािश्व आम्दािी खािािरु

ख. धरौटी कारोवार सं वन्धी व्यवस्थाः
४.०३

कायाालयमा प्राप्त िुिे धरौटी रकम वैंकमा िम्मा गिे गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) आम्दािी िएको र दाजखला िएको मममि
ख) वैंक िौचर
४.०४

ग) धरौटी आम्दािी खािािरु

धरौटी रकम कािुि वमोजिम हफिाा, िफि वा सदर स्यािा गिा बािेक अन्य काममा खचा िएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) कमि रकम खचा िएको छ
ग) कसको आदे शले खचा िएको

ख) के कामको लामग खचा िएको

घ) सापटी गएकोमा सापटी सोधििाा िए ििएको

ग. हवमियोिि खचा सं वन्धी व्यवस्थाः
४.०५

खचा सं वन्धी कायाहवमधः
(१) मिममत्त कायाालय प्रमुखले खचा गिे आदे श ददएको वा खचा स्वीकृि गरे को छ छै ि ?
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क्र.सं .

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रणका हवषय/क्षेरगि हक्रयाकलाप एवं प्रकृयामुखी कायासम्पादि सूचकिरु
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) खचा स्वीकृि गिे अजतियारी प्राप्त छ छै ि
ख) प्राप्त िएको िए कसवाट प्राप्त िएको िो

(२) खचा गदाा प्रचमलि कािुिमा िोहकएबमोजिम हवल िपााइ सहििको लेखा राखेको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।
क) गोश्वारा िौचर र सोसाथ सं लग्ि कागिािको केिी प्रमिशि िेिे

(३) िामलम, सेममिार, गोष्ठी, आदद सञ्चालि पदाा लागि अिुमाि स्वीकृि गराई र कायासम्पन्न प्रमिवेदि पेश गिे गरे को छ
छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) त्यस्िो कायाक्रमको लागि अिुमाि ख) प्रमिवेदि
(४) स्वीकृि बिेट िन्दा वढी िुिे गरी खचा गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) खचाको फांटवारी म.ले.प.फा िं. १३
ख) त्यस्िो खचा गिे मिणाय
ग) खचा िएका कुरािरु
४.०६

मालसामाि खररद गदाा खररद आदे शमा आमथाक प्रशासि शाखाको दस्िखि गराउिे गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) मालसामाि खररद गरे को खररद आदे श
४.०७

कुिै कायाक्रम सञ्चालि गदाा त्यस्िो कायाक्रम सञ्चालि गिा ियार गररएको मिदे जशका र मापदण्ड वमोजिम गररएको छ
छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ मापदण्ड वमोजिम गररएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) कायाक्रम सञ्चालि गिा गररएको लागि अिुमाि

ख) कायाक्रम सञ्चालि गदाा गररएको खचा र मापदण्डको िुलिात्मक अध्ययि
४.०८

कािुि वमोजिम कर कट्टी गरे र मार ि ुक्तािी ददिु पिेमा त्यसो गररएको र त्यस्िो रकमको हववरण सम्बजन्धि आन्िररक
रािश्व कायाालयमा पठाएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ कर कट्टी र हवववरण पठाएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) कर कट्टी हवववरण
४.०९

ख) आन्िररक रािश्व कायाालयमा पठाएको पर

हवमिन्न फमािरुलाई अमिबृहद्ध कर (VAT) ि ुक्तािी िएको अवस्थामा सोको हववरण सम्बजन्धि आन्िररक रािश्व कायाालयमा
महििा समाप्त िएको ७ ददि मिर पठाएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ पठाएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) मूल्य अमिबृहद्ध कर ि ुक्तािी िएको हववरण

ख) आन्िररक रािश्व कायाालयमा पठाएको पर ।
४.१०

वैदेजशक सिायिा अन्िगािका दािृ सं स्थावाट सोधििाा िुिेगरी िेपाल सरकारको स्रोिवाट खचा िएका रकमिरु मियममि
रुपमा सोधििाा माग गिे गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ सोधििाा माग गिे गरे को छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।
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आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रणका हवषय/क्षेरगि हक्रयाकलाप एवं प्रकृयामुखी कायासम्पादि सूचकिरु
क) दािृ सं स्थासँग सोधििाा माग गरे को पर
ख) दािृ सं स्थावाट सोधििाा प्राप्त कागिाि
घ. पेश्की कारोवार सं वन्धी व्यवस्थाः

४.११

पेश्की मलं दा ददं दा आवश्यकिािन्दा वढी माग गरे को र ददएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) कामको अिुमामिि हववरण,

ख) पेश्की माग रकम

ग) पेश्की ददएको रकम
४.१२

मलएको पेश्की म्याद मिर फर्छ्र्यौटका लामग पेश गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छै ि ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) पेश्की खािा
ख) म्याद िाघेपमछ फछयौटको लामग कारवािी िए ििएको

ग) म्याद िाघी पेश्की फछयौट िएकोमा वाहषाक १० प्रमिशिले व्याि असुल गरे िगरे को
४.१३

एउटा पेश्की फछयौट िगरी सोिी कमाचारी वा व्यजक्तलाई पुि दोिोरो िुिे गरी पेश्की ददएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ दोिोरो पेश्की ददएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) पेश्की खािा

ख) आमथाक शाखा प्रमुखको राय

ग) ददिुपिे कारण र आवश्यकिाको पुष्टाईं
४.१४

आमथाक वषाको अन्त्यसम्ममा काम िुि िपाई केवल बिेट िीि िुि िददिे उद्देश्यले मार कसैलाई पेश्की ददएको वा
धरौटी खािामा रकम िम्मा गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) पेश्की खािा

ख) आमथाक शाखा प्रमुखको राय

ग) ददिुपिे कारण र आवश्यकिाको पुष्टाईं
ङ. सावािमिक खररद सं वन्धी व्यवस्थाः
४.१५

सावािमिक खररद ऐि िथा मियमावलीमा िएको व्यस्था अिुरुप खररद इकाईको स्थापिा वा सोको जिम्मेवारी िोकेको छ
छै ि ?

क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) कायाालयको सङ्गठि िामलका वा
४.१६

ख) जिम्मेवारी िोकेको पर ।

एक वषािन्दा वढी अवमधसम्म सञ्चालि िुिे योििा वा आयोििाको लामग खररद गदाा वा वाहषाक दश करोड रुपैयां िन्दा
वढी रकमको खररद गदाा खररदको गुरु योििा ियार गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) योििाको अवमध

ख) योििाको कूल अिुमामिि विेट

ग) गुरु योििा
४.१७

खररदको वाहषाक खररद योििा ियार (वाहषाक दश लाख रुपैयाँिन्दा बढी रकमको खररद गिुा पदाा) ियार गरे को छ
क) छ

ख) छै ि ग) विाउि िपिे

➢ ियार गरे को छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) आगामी वषाको अिुमामिि विेट र कायाक्रम
ख) वाहषाक खररद योििा
४.१८

एक लाख रुपैयाँिन्दा मामथको खररद गिुा पदाा लागि अिुमाि ियार गिे गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि
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क्र.सं .

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रणका हवषय/क्षेरगि हक्रयाकलाप एवं प्रकृयामुखी कायासम्पादि सूचकिरु
➢ लागि अिुमाि ियार गिे गररएको छििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) लागि अिुमाि ख) लागि अिुमािको स्वीकृमि
ग) खररद हवमधको छिौट
४.१९

लागि अिुमाि ियार गदाा एउटै काममा िुिम
े ा सोलाई टु क्रा टु क्रा पारी लागि अिुमाि ियार गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ टु क्रा टु क्रा पारी लागि अिुमाि ियार गररएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) लागि अिुमाि ख) कामको प्रकृमि ग) काम गिुप
ा िे समयावमध
४.२०

सावािमिक खररद मियमावलीमा िएको व्यवस्था अिुरुप मौिुदा सूची (स्टाजन्डङ्ग मलष्ट) ियार गिे र सोलाई अद्यावमधक गिे
गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) मौिुदा सूची ियार गिा गररएको कायाहवमधख) मौिुदा सूची
➢ छै ि ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) खररद गररएको हववरण र ख) रकम रु
४.२१

कुिै पमि खररद गदाा आन्िररक रािश्व कायाालयबाट स्थायी लेखा िम्बर र मूल्य अमिवृहि कर दिाा प्रमाणपर प्राप्त गरे का
व्यजक्त, फमा, सं स्था वा कम्पिीबाट मार खररद गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) स्लायसाको फमा दिाा, स्थायी लेखा िम्बर र मूल्य अमिवृहि कर दिाा प्रमाणपर
➢ छै ि ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) के कस्िा सामाििरु खररद गररएका छि

ख) कमि मूल्यका सामाििरु खररद गररएका छि
५.
५.०१

साधि स्रोिको सुरक्षा िथा मललाम हवक्री व्यवस्था (मियन्रण हक्रयाकलापसँग सम्वजन्धि)
कायाालयको स्वाममत्वमा रिेको घर िग्गाको िग्गा धिीपुिाा प्राप्त गिा वांकी छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) िग्गाको धिीपुिाा प्राप्त गिा प्रकृया अजघ वढाएको

ख) िग्गाको धिीपुिाा प्राप्त गिा प्रकृया अजघ िवढाएको
➢ छै ि ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) िग्गाको िग्गा धिीपुिाा
५.०२

कायाालयमा रिेका पूंिीगि सम्पजत्तिरुको सं रक्षण व्यवस्था उपयुक्त छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) जिन्सी खािा
५.०३

ख) सम्पजत्तिरुको िौमिक अवस्थाको अवलोकि

कमाचारी सरुवा, बढु वा, अवकाश िुंदा बरबुझारथ गिे गराउिे व्यवस्था गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) सरुवा अवकाश वढु वा परख) बरबुझारथ कागिाि
५.०४

कायाालयका कक्षिरुमा राजखएका सामाििरुको रे खदे ख गिे जिम्मेवारी सम्बजन्धि काया कक्षमा वसी प्रयोग गिे कमाचारीको
िुिेआवश्यक व्यवस्था ममलाइएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) काया कक्षमा रिेका सामाििरुको िामावली मित्तामा टांस गररएको
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क्र.सं .

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रणका हवषय/क्षेरगि हक्रयाकलाप एवं प्रकृयामुखी कायासम्पादि सूचकिरु
ु दस्िखि
ख) सो टांस गरे को हववरणमा कायाकक्षमा वस्िे र जिन्सी शाखा प्रमुखको सं यक्त

५.०५

पुरािो िै काममा आउि िसक्िे टुटफुट िै बेकम्मा िएका र पुिः ममाि ििुिे ििी हकटाि िएका मालसामाि िथा मेजशि
औिारिरु आमथाक कायाहवमध मियमावली वमोजिम मललाम मबक्री गिे गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) जिन्सी खािा

ख) जिन्सी मिरीक्षण प्रमिवेदि

ग) मललाम हवक्री गररएका सामािको हववरण
५.०६

अिुदि प्रवाि गदाा अिुदािबाट सञ्चामलि व्यवसाय सञ्चालि गिुा पिे न्यूििम अवमध र अिुदािबाट मसजिाि सम्पजत्तको आयू
कायम गरी अमिलेख व्यवस्थापि गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) त्यस्िो अहवमध र आयू िोकी अिुदाि ग्रािीसँग गररएको सम्झौिा र त्यसको अमिलेख व्यवस्था ।
६.लेखा र अमिलेख व्यवस्था (मियन्रण हक्रयाकलापसँग सम्वजन्धि)
६.०१

हवमियोिि, रािस्व, धरौटी, जिन्सी र अन्य आम्दािी खचाको लेखा मिालेखा परीक्षकको कायाालयबाट स्वीकृि ढाँचामा
राजखएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) स्वीकृि ढांचाका लेखाको अवलोकि
६.०२

रािश्व, धरौटी, हवमियोिि हिसावको लेखा कम््युटराईज्ड प्रणालीमा आवद्ध गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) प्रणालीको अवलोकि

➢ छै ि ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) कम््युटराईज्ड प्रणालीमा आवद्ध गिा कस्िो पिल िइरिेको छ
६.०३

माििि कायाालय एवं कोष िथा लेखा मियन्रक कायाालयबाट प्राप्त हववरणको आधारमा मन्रालय /हविागले केन्रीय लेखा
राखेको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) केन्रीय लेखाको अवलोकि
७.लेखापरीक्षण र बेरुिू फर्छ्र्यौट (िोजखमको िाँच र मियन्रण हक्रयाकलापसँग सम्वजन्धि)
७.०१

कायाालयको सवै कारोवारको आन्िररक र अजन्िम लेखापरीक्षण िोहकए वमोजिम मियममि रुपमा िुिे गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) लेखापरीक्षण प्रमिवेदि
७.०२

ख) खािा हकिाव

आ. ले. प. र म. ले. प. को वेरुिु लगि राखेको छ ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) आ. ले. प. को वेरुिु लगि
७.०३

ख) म. ले. प. को वेरुिु लगि

मिालेखापरीक्षक कायाालयवाट प्राप्त प्रारं मिक प्रमिवेदिमा उल्लेजखि वेरुिुको प्रमिकृया (िवाफ) प्रमिवेदि प्राप्त िएको ३५
ददिमिर पठाएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) प्रारं मिक प्रमिवेदि र प्राप्त मममि

ख) िवाफ पठाएको मममि

८.मिरीक्षण, अिुगमि िथा सुपरीवेक्षण (अिुगमि, िोजखमको िाँच र मियन्रण हक्रयाकलापसँग सम्वजन्धि)
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क्र.सं .

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रणका हवषय/क्षेरगि हक्रयाकलाप एवं प्रकृयामुखी कायासम्पादि सूचकिरु

८.०१

मन्रालय/हविागले मािििका हवमिन्न ििबाट िुिे हवकास कायाक्रमको अिुगमिको वाहषाक कायायोििा ियार पारे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) अिुगमि कायायोििा
८.०२

मन्रालय/हविागले अिुगमि र सुपरीवेक्षणको लामग सूचाङकको हवकास गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) सूचाङकको अवलोकि
८.०३

मन्रालय/हविागले हवकास कायाक्रमको चौमामसक र वाहषाक समीक्षा गोष्ठी त्यस्िो अवमध समाप्त िएपमछ मियममि रुपमा
गरे को छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) चौमामसक समीक्षा िएको मममि र उपलव्धी
ख) वाहषाक चौमामसक समीक्षा िएको मममि र उपलव्धी
८.०४

कायाालयले लक्ष्य अिुसार सरोकारवालािरु र लजक्षि समूििरुको सििामगिा िुटाएर छलफल, अन्िहक्रिया र गोष्ठी सम्पन्न
गिे गरे को छ छै ि ?
क छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) त्यस्िो कायाक्रम गरे को माइन्यूट, मममि
८.०५

कायाालय प्रमुखले एक वषामा कम्िीमा एक पटक आफैले मिरीक्षण गरी वा त्यस्िो मालसामाि जिम्मा मलिे कमाचारी बािेक

अन्यकमाचारी वा प्राहवमधकद्वारा मिरीक्षण गिा लगाई त्यसको प्रमिवेदि मलजखि रुपमा लेजख वा मलई राख्ने व्यवस्था गरे को छ
छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) मिरीक्षण प्रमिवदि
ख) मिरीक्षण गिा अमधकार ददएको पर
८.०६

सुशासि (व्यवास्थापि िथा सञ्चालि) मियमावली, २०६५ को मियम ४० मा िएको व्यवस्था अिुरुप सजचवले आफ्िो
मन्रालय, मािििका हविाग, पररयोििा िथा कायाालयको र हविागीय प्रमुख िथा कायाालय प्रमुखले आफ्िो र आफ्िो

मािििको कायाालय िथा पररयोििाको प्रत्येक आमथाक वषामा कम्िीमा एक पटक आफैले वा आफूले अजतियार सुम्पेको
कमाचारीद्वारा अमिवाया मिरीक्षण गराएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) मिरीक्षण प्रमिवदि
८.०७

ख) मिरीक्षण गिा अमधकार ददएको पर

मििामिी सेवा ऐि, २०४९ िथा भ्रष्टाचार मिवारण ऐि, २०५९ मा िएको व्यवस्था अिुरुप प्रत्येक आमथाक वषा समाप्त
िएपमछ सबै कमाचारीलाई समयमा सम्पजत्त हववरण पेश गिा लगाई त्यस्िो सम्पजत्त हववरण एकीकृि गरी मििामिी
हकिावखािामा पठाई सम्पजत्त हववरण पेश गिे व्यवस्था कडाईका साथ पालिा गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) कमाचारीको दरवन्दी
ख) सम्पजत्त हववरण पेश गिेको दिाा पुजस्िका र िामावली
ग) सम्पजत्त हववरण हकिावखािामा पठाएको पर
घ) पेश िगिेको िामावली
९.

सूचिा िथा सं चार, िोजखमको िाँच र मियन्रण हक्रयाकलापसँग सम्वजन्धि

९.०१

कायाालयले हवमिन्न सूचिा प्रणालीिरुको एकीकरण गरी एकीकृि सूचिा प्रणाली हवकास गरे को छ छै ि ?
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क्र.सं .

आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रणका हवषय/क्षेरगि हक्रयाकलाप एवं प्रकृयामुखी कायासम्पादि सूचकिरु
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) एकीकृि सूचिा प्रणालीको अवलोकि
९.०२

कायाालयले ियां ऐि, मियम, िीमि, आदे श/मिदे शि र पररपरिरु अन्िगािका कायाालयिरुमा ित्काल प्रवाि गरी वेिसाइटमा
समेि राख्ने व्यवस्था ममलाएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) वेिसाइटको अवलोकि
९.०३

िेपाल सरकारवाट र मन्रालयवाट िारी िएका िीमि र मिणायिरु, पररपरिरु, सिायिा सम्झौिािरु, मिदे जशका िथा
मागामिदे शििरु, योििा िथा कायाक्रमिरु, अध्ययि अिुसन्धाि प्रमिवेदििरु, वाहषाक प्रमिवेदििरु िथा आमथाकहववरणिरु
िस्िा मित्वपूण ा कागिाििरुको जिम्मेवारी िोकी अमिलेख (डकुमेन्टे सि) राख्ने व्यवस्था गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) अमिलेख व्यवस्थापिको अवलोकि
९.०४

ु ाइ गराइएको छ छै ि ?
सुशासि ऐि/मियमावलीमा िएको व्यवस्था अिुरुप प्रत्येक ४ महििामा सावािमिक सुिव
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

ु ाइगराइएको मममि
क) सावािमिक सुिव

ख) सुिवाईमा उठे का प्रश्निरु

ग) उठे का प्रश्नका सं वन्धमा कायाालयले समाधाि गिा गरे को पिल
९.०५

कायाालयले प्रत्येक महििा आफिा कमाचारीको स्टाफ वैठक गराई कायाालयमा िए गरे का काम कारवािीको समीक्षा,

कायाक्रम सञ्चालि, समस्या, गररिुपिे सुधार िस्िा हवषयमा छलफल गरी मिष्कषा िथा मिणायको कायाान्वयि गिे गरे को छ
छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) स्टाफ वैठक गराएको माइन्यूट र
९.०६

ख) मिणायको कायाान्वयि

स्वीकृि कायाक्रमको आधारमा कायाक्रम सञ्चालिको वाहषाक क्यालेण्डर ियार गरी िालुक मिकायमा पठाउिे र
िालुकमिकायले पमि आफ्िो र अन्िगािका कायाालयाबाट प्राप्त क्यालेण्डरिरु एकीकरण गरी मन्रालयको अिुगमि िथा
मूल्याङकि मिाशाखामा पठाएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) वाहषाक क्यालेण्डर
ख) वाहषाक क्यालेण्डर िालुक कायाालयमा पठाएको पर
९.०७

कायाालयले प्रत्येक महििा खचाको फाँटवारी, फछ्रयौट िुि बाँकी पेश्कीको मास्केवारी र बैङ्क हिसावको हववरण, रािस्व र
धरौटीको मास्केवारी जिल्लाको को. ले. मि. का. मा पठाई सो पठाइएको िािकारी िालुक हविाग िथा मन्रालयमा
पठाएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) हववरण पठाएको पर
९.०८

ख) परको मममि

कायाालयले िोहकएको ढाँचामा हवत्तीय प्रगमि र िौमिक प्रगमिमा उल्लेजखि िथ्याङ्करु बीच मेल खािे गरी चौमामसक प्रगमि
हववरण ियार गरी चौमामसक समाप्त िएको १५ ददिमिर मन्रालय र हविागमा पठाउिुपिेछ । साथै कोष िथा लेखा

मियन्रक कायाालयमा समेि पठाउिु पिेछ । हविागले पमि माििि कायाालयवाट प्राप्त प्रगमि हववरणको आधारमा एकीकृि
प्रगमि हववरण ियार गरी मन्रालयमा पठाउिु पिेछ । मन्रालयको अिुगमि िथा मूल्याङ्कि मिाशाखाले हविाग िथा मसधै

आफू माििि रिेका अन्य कायाालयवाट प्राप्त हववरणको आधारमा एकीकृि प्रगमि हववरण ियार गरी मन्रालयका सजचव
समक्ष पेश गरे को छ छै ि ?
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आन्िररक व्यवस्थापि मियन्रणका हवषय/क्षेरगि हक्रयाकलाप एवं प्रकृयामुखी कायासम्पादि सूचकिरु
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) प्रगमि हववरण पठाएको पर
९.०९

ख) परको मममि

कायाालयले आमथाक वषा समाप्त िएपमछ हवमियोिि हिसाव, रािस्व िथा धरौटीकको आमथाक हववरण, फर्छ्र्यौट िुि बाँकी

रिेको पेश्कीको हववरण र ि ुक्तािी िुि बाँकीको कच्चावारी जिल्लाको को. ले. मि. का., म. ले. प. को कायाालयमा पठाई
सोको वोधाथा हविाग िथा मन्रालयमा पठाएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) हववरण पठाएको पर
९.१०

कायाालयले

ख) परको मममि

वाहषाक बिेट, स्रोिान्िर, रकमान्िर, मिकासा, खचा, र स्रोिको प्रकार खुल्िे हववरणिरु (सोझै िूक्तािी िथा

वस्िुगि ऋण वा सिायिाको हववरण समेि) समावेश िएको एकीकृि वाहषाक आमथाक हववरण ियार गरी मिकासा र खचा
मिालेखा मियन्रक कायाालयसँग मिडाई मिालेखा परीक्षकको कायाालय र मिालेखा मियन्रक कायाालयमा पेश छ ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) हववरण पठाएको पर
९.११

ख) परको मममि

आमथाक कायाहवमध मियमावली, २०६४ मा िएको व्यवस्था वमोजिम कायाालयले एक आमथाक वषाको अवमधमिर िएको

आफ्िो आमथाक कारोबार (िगदी, जिन्सी, आय–व्यय) को सोिी मियमावलीको अिुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा वाहषाक
प्रमिवेदि ियार गरी आमथाक वषा समाप्त िएको एक्काईस ददिमिर को. ले. मि. का. र मन्रालय िथा हविागमा कायाालयमा
पठाएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) वाहषाक प्रमिवेदि पठाएको पर
९.१२

ख) परको मममि

कायाालयले आमथाक वषा समाप्त िएपमछ आमथाक कायाहवमध मियमावली, २०६४ को मियम ९१ मा उल्लेख िए वमोजिमको
वाहषाक काया सम्पादि प्रमिवेदि ियार गरी सम्बजन्धि को. ले. मि. का. मा र हविाग माफाि मन्रालयमा पेश गरे को छ
छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) वाहषाक काया सम्पादि प्रमिवेदि पेश गरे को पर
९.१३

ख) परको मममि

कायाालयले आमथाक वषा समाप्त िएपमछ जिन्सी मालसामािको वाहषाक प्रमिवेदि िोहकएको ढाँचामा मन्रालय, हविाग र को.
ले. मि. का. मा पठाएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) वाहषाक प्रमिवेदि पठाएको पर
९.१४

ख) परको मममि

हवत्तीय अिुगमि प्रमिवेदि (Financial Monitoring Report-FRR) चौमामसक रुपमा, Unaudited Project Account-UPA
आमथाक वषा समाप्त िएको िीि महििा मिर, र Audited Project Account-APA दािृ पक्षलाई उपलव्ध गराएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) त्यस्िो हववरण उपलव्ध गराएको पर
९.१५

ख) परको मममि

सुशासि ऐि/मियमावलीमा िएको व्यवस्था वमोजिम कायाालयको पररसरमिर सवैले दे ख्ने उपयुक्त ठाउँ मा सम्बजन्धि
कायाालयले ददिे सेवा लगायि का अन्य कुरािरु उल्लेख िएको िागररक वडापर राजखएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ राजखएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) िागररक वडापर

ख) िागररक वडापरमा उल्लेजखि कुरािरु
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९.१६

कायाालयमा गुिासो सुन्न सबैले दे ख्ने ठाउँ मा गुिासो वा उिुरी पेहटका राजखएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ राजखएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) उिूरी पेहटकाको अवलोकि
ख) उिूरी पेहटकामा परे का उिूरीको अमिलेख एवं कारवािी
ग) िागररक वडापरमा उल्लेजखि कुरािरु
९.१७

गुिासो व्यवस्थापिका लामग मन्रालय, हविाग िथा कायाालयमा गुिासो सुन्ने जिम्मेवार अमधकारी (िोडल अमधकृि)
िोहकएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ िोहकएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) िोडल अमधकृि िोहकएको पर
९.१८

मन्रालय, हविाग िथा कायाालयले आफ्िो मन्रालय, हविाग िथा कायाालयको काम कारबािीको हवषयमा सरोकारवालालाई
वा सावािमिक रुपमा िािकारी ददि कुिै अमधकृिलाई प्रवक्ता िोकेको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ प्रवक्ता िोकेको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) प्रवक्ता िोकेको पर

ख) प्रवक्ताको िाम र दिाा/ििः
९.१९

चौमामसक रुपमा ियार गरी राख्नुपिे हववरण अजखलेखिरु सं वन्धीः
(१) कुि सवारी साधि क–कसले प्रयाग गरे कोछ, त्यसको ममाि सं िार कुि कुि मममिमा कमि लागिमा िएको छ, मििमा
के कमि पररमाणमा इन्धि खपि िएका छि सो को हववरण ियार गररएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ ियार गररएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) सवारी साधि िथा इन्धि खपिको हववरण म. ले. प. फा. िं. १
ख) चल्िी मेशीि वा सवारीको हकिाव म.ले.प.िं २
(२) कुि कुि कमाचारीले कुि कुि प्रयोििको लामग कमि अवमधको लामग भ्रमण आदे श मलएका छि सोको अमिलेख
राजखएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ अमिलेख राजखएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) भ्रमण खचा मियमावली, २०६४ को अिुसूची ६ वमोजिमको अमिलेख खािा
(३) कुि कुि कमाचारी कुि कुि प्रयोििको लामग कुि कुि िालीम िथा गोष्ठीमा सििागी िएका छि सो को अमिलेख
राजखएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ अमिलेख राजखएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) अमिलेख खािा
(४) कुि कुि शाखा वा इकाईका कमाचारीले कुि कुि प्रयोििको लामग के कमि मालसामाि बुझी प्रयोगमा ल्याएका छि
सोको अमिलेख राजखएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ अमिलेख राजखएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) जिन्सीको सिायक खािा ।
(५) मन्रालय हविागका मिाशाखा/शाखावाट कुि कुि हवषयमा के कमि अलगै दिाा चलािी िएका छि सोको अमिलेख
राजखएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ अमिलेख राजखएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क दिाा चलािी खािा ।
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(६) कुि कुि कमाचारीले कुि कुि मममिमा हवदा र औषधी उपचार मलएको िो सो स्पष्ट दे जखिे अमिलेख राजखएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ अमिलेख राजखएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) औषधी उपचारको अमिलेख (म.ले.प.फा. िं.४२) खािा
(७) कुि कुि कमाचारी कुि कुि मममिमा सरकारी खचावाट (िेपाल सरकारको िथा वैदेजशक स्रोि दुवैको) हवदे श गएको
िो सोको अमिलेख राजखएको छ छै ि ?
क) छ

ख) छै ि

➢ अमिलेख राजखएको छ ििे िलको कुरा िेिि
ाु ोस ।

क) हवदे श गएको अमिलेख खािा
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अिुसूजच-२
सवारी साधिको सञ्चालि र व्यवस्थापि

1=

आफुले प्रयोग गरे को सरकारी सवारी सधािको सं रक्षण गिे, सरसफाई गिे, अद्यावमधक र चालु िालिमा राख्ने दाहयत्व सम्बजन्धि
प्रयोगकिाामा रििेछ । प्रचमलि मियम िथा मिदे जशका अिुसार चारपाङ्ग्ग्रे सवारी साधि िपाउिे कमाचारीले सवारी साधि
प्रयोग गरे को िए चालक उपलब्ध गराउि सहकिे छै ि िथा सवारीसाधिको सरसफाई स्वयं ले गिुप
ा िेछ । सवारी साधि
चालु िालिमा राख्न िसक्िे िएमा समयमै कायाालयमा हफिाा गिुप
ा िेछ ।

2= कायाालयबाट सम्िव िए सम्म ियाँ सवारी साधििरुको कम्िीमा दुईबषा सम्म समिामसङ्ग बािे क ममाि सम्िार गराईिे
छै ि र यस्िो मिशुल्क समिामसङ्ग लगायिका अन्य सिुमलयििरुको बारे मा प्रयोगकिााले समयमै िािकारी मलई त्यसको
सदुपयोग गिुप
ा िेछ ।
3=

कुिै कारणबस ममाि गराउिु िै पिे अवस्था हवद्यमाि िएमा अजतियार प्राप्त अमधकारीबाट मिणाय गराई ममाि गिुप
ा िेछ।
अन्यथा सुहवधा उपिोग गिे पदामधकारी िै जिम्मेवारी िुिेछ ।

4= आफुले प्रयोग गरे को सवारी साधिको ममाि सम्िार गदाा सम्बजन्धि चालकको प्रमिवेदिको आधारमा कारण खुलाई
प्रयोगकिााले अमिवाया रुपमा मसफाररस गररसकेपमछ मार ममािको प्रहक्रया अगामड बढाईिेछ ।

5= हवषेश पररजस्थमिमा बािे क कायाालयमा रिे का पुरािा सवारी साधििरुको लामग मियममि समिामसङ्ग बािे क बषामा दुईपटक
िन्दा बढी ममाि सम्िार खचा उपलब्ध िुिे छै ि ।
6=

हवशेष पररजस्थमि हवद्यमाि रिे को अवस्थमा बािे क एक पटकमा चार पाङ्ग्ग्रे सवारी साधिको िकमा बढीमा पचास ििार

र दुई पाङ्ग्ग्रे सवारी साधिको िकमा बढीमा रु. दुई ििार पाँच सय (समिामसङ्ग समेि) िन्दा बढी ममाि सम्िार खचा
उपलब्ध गराईिेछैि ।साथै मबषेश पररजस्थमिमा बािे क एक पटक ममाि सम्िार गररसकेपमछ कम्िीमा छ महििा पुरा

ििई कायाालयका िफाबाट ममाि सम्िार खचा उपलब्ध गराईिे छै ि । चारपाङ्ग्ग्रे सवारी साधिमा प्रयोग िुिे मसट किर

२ बषामा एक पटक िन्दा बढी खररद गररिे छै ि । गाडीमा प्रयोग िुिे सेन्ट लगायि सिावटका सामाग्री खररद गिा
कायाालय बाध्य िुिेछैि ।

7= मियममि ममाि सं िारको वाहषाक कायािामलका बिाउिे र आकजस्मक ममािको िकमा कारण खुलाई सवारी चालकको
प्रमिवेदि मलई हववेक सम्मि मिणाय गिुा पिेछ ।
8= पन्र बषा िन्दा पुरािा िचल्िे िई थन्काएर राखेका सवारीसाधििरुलाइ प्रत्येक बषा अमिवाया मललाम गिुप
ा िेछ।
9= सवारी साधि (सञ्चालि िथा ममाि) सम्बन्धी मिदे जशका,२०७२ कायाान्वयिलाइा प्राथममकिा ददइिेछ ।

10= स्वीकृि मापदण्ड अिुसार सवारी सुहवधा पाउिे पदामधकारीका लामग उपलब्ध िुिे इन्धि बािे क थप इन्धि आवश्यक

परे मा प्रयोगकिााले अमिवाया रुपमा लगबुक प्रमाजणि गरी पुष्याइँ सहििको अिुरोधमा मार एकिि मामथको
पदामधकारीले औजचत्य िे री माग फाराम स्वीकृि िएपमछ मार थप इन्धि उपलब्ध गराउि सहकिेछ।

11= कायाालयवाट इन्धि उपलब्ध गराउँ दा सम्बजन्धि कायाालयको िाममा रिे को चारपाङ्ग्ग्ग्रे सवारी साधिको लािग मार
उपलब्ध िुिेछ ।

12= कायाालयवाट दुइ पाङ्ग्रे सवारी साधिलाई मामसक बढीमा १० (दश) मलटर मार इन्धि उपलब्ध गराइिेछ । मििी
ु
दुइपाङ्ग्ग्ग्रे सवारी साधि कायाालय प्रयोििमा प्रयोगमा आउिे िएमा सम्बजन्धि कमाचारीको ब्लूबक
िथा सवारी

लाइसेन्सको प्रमिमलपी राखी मामसक रुपमा ५ (पाँच) मलटरसम्म इन्धि उपलब्ध गराउि सहकिेछ । मििी मििी चार
ु िथा सवारी लाइसेन्सको
पाङ्ग्ग्रे सवारी साधि कायाालय प्रयोििमा प्रयोगमा आउिे िएमा सम्बजन्धि कमाचारीको ब्लूबक
प्रमिमलपी राखी सरकारी चारपाङ्ग्ग्रे सवारी साधि प्रयोग गिेले पाउिे ईन्धि सुहवधा इन्धि उपलब्ध गराउि सहकिेछ ।
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