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आन्तररक नियन्रण प्रणाली मागगदशगि, 2078 

1. प्रस्ताविा 
सावगजनिक निकायवाट सम्पादि गररिे कायगहरु नियनमत, नमतव्ययी, 

प्रभावकारी र कायगदितापूणग ढङ्गबाट सम्पन्न गरी उपलब्ध श्रोत साधिको महत्तम 
उपयोग र सो को प्रनतवेदि प्रणालीलाई ववश्वसिीय र भरपदो बिाई सावगजनिक 
जवाफदेवहता र पारदक्षशगता अनभवृवि गिग बागमती प्रदेशको प्रदेश आनथगक कायगववनध 
ऐि, 2074 को दफा 30 मा आन्तररक नियन्रण प्रणालीको व्यवस्था रहेको छ । 
सोही दफाको उपदफा (१) मा प्रदेश तहका सवै लेखा उत्तरदायी अनधकृतहरुले 
आफ्िो र मातहतका सबै सरकारी कायागलयहरुबाट सम्पादि गररिे कायगहरु 
नमतव्ययी, प्रभावकारी र कायगदितापूणग ढङ्गबाट सम्पादि गिग तथा ववत्तीय प्रनतवेदि 
प्रणालीलाई ववश्वसिीय बिाउि प्रचनलत कािूि बमोक्षजम सम्पादि गिुगपिे कामको 
प्रकृनत अिसुार आन्तररक नियन्रण प्रणाली तयार गरी लागू गिुग पिेछ भिी उल्लेख 
गररएको छ। सोही दफाको उपदफा (2) मा आन्तररक नियन्रण प्रणाली सम्बन्धी 
ढााँचा र कायगववनध प्रदेश लेखा नियन्रक कायागलयले तोके बमोक्षजम हिुे व्यवस्था 
भए अिसुार प्रदेश लेखा नियन्रक कायागलयले यो आन्तररक नियन्रण प्रणाली 
मागगदशगि तयार गरेको छ । 

2. संक्षिप्त िाम र प्रारम्भ 
यो मागगदशगिको िाम "आन्तररक नियन्रण प्रणाली मागगदशगि, 2078" 

रहेको छ । यो मागगदशगि स्वीकृत भएको नमनत देक्षख लाग ुहिुेछ । 
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3. पररभाषा 
(क) "आन्तररक नियन्रण" भन्नाले सावगजनिक निकायले आफ्िो उद्देश्य प्रानप्तको 

लानग कायगसंचालिगत पिमा रहिे जोक्षखमहरुको पवहचाि र नतिको 
समकु्षचत सम्बोधि गिे कायगलाई बझुाउाँदछ । 

(ख) "आन्तररक नियन्रण प्रणाली" भन्नाले यस मागगदशगिको बुाँदा िं. 3(क) 
को कायग गिग निमागण गररएको प्रणालीलाई बझुाउाँदछ । 

(ग) "आन्तररक नियन्रणका तत्वहरु" भन्नाले सावगजनिक निकायको 
अन्तरनिवहत उद्देश्य प्रानप्तको प्रत्याभनूत गिग अवलम्वि गररएका बुाँदा िं. 5 
मा उल्लेक्षखत आन्तररक नियन्रणका अन्तरसम्बक्षन्धत तत्वहरुलाई 
बझुाउाँदछ । 

(घ) "आन्तररक नियन्रण प्रणाली कायागन्वयिको खाका" भन्नाले सावगजनिक 
निकायले आफ्िो आन्तररक नियन्रण प्रणाली निमागण गिग यस मागगदशगिको 
बुाँदा िं. 8 मा उल्लेक्षखत आन्तररक नियन्रणको खाकालाई सम्झि ुपदगछ । 
सो खाकाले यस मागगदशगिको अिसूुची 1 मा उल्लेक्षखत आन्तररक 
नियन्रणको ढााँचा समेतलाई समेट्छ । 

(ङ) "जोक्षखम" भन्नाले निकायको उद्देश्य प्रानप्तलाई बाधा पयुागउि सक्िे कुिै 
वियाकलाप वा घटिा हिु सक्िे संभाविालाई बझुाउाँदछ । 

(च) "संचालिगत जोक्षखम" भन्नाले सावगजनिक निकायको आन्तररक प्रविया, 
जिशक्षि र प्रणालीगत असफलता वा बाह्य तत्वहरुको कारणले हिु सक्िे 
हानि िोक्सािीको संभाविालाई बझुाउाँदछ । 

(छ) "सावगजनिक निकाय" भन्नाले प्रदेश सरकारका सावगजनिक निकाय वा 
कायागलयलाई जिाउाँदछ ।  
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4. आन्तररक नियन्रणको उद्दशे्य 
आन्तररक नियन्रणका आधारभूत उद्देश्यहरु निम्िािसुार रहेका छिः 

(क) सावगजनिक निकायको कायगसंचालि प्रकृयालाई िैनतक, नमतव्ययी, 
कायगकुशल र प्रभावकारी बिाउिे,  

(ख) ववत्तीय जवाफदेवहता अनभवृवि गिे, 
(ग) सम्बक्षन्धत ऐि नियमको पररपालिा गिे, 
(घ) साधि श्रोतको दरुुपयोग, िनत र िोक्सािी हिुबाट रोक्ि,े 
(ङ) ववत्तीय प्रनतवेदिको ववश्वसिीयता र प्रभावकाररता अनभबवृि गिे । 

5. आन्तररक नियन्रणका तत्वहरु 
सावगजनिक निकायले अन्तरनिवहत उद्देश्य प्रानप्तको प्रत्याभनूतको लानग 

आन्तररक नियन्रण प्रणाली बिाउाँदा निम्ि नलक्षखत अन्तरसम्बक्षन्धत तत्वहरुलाई 
समावेश गरी बिाउि ुपदगछः   

(क) नियन्रणको वातावरण 
यसले समग्र आन्तररक नियन्रण प्रणालीको गणुस्तरलाई प्रभाववत गिग 

माहौल सजृिा गिे संरचिा र अिशुासि प्रदाि गदगछ । रणिीनत र उद्देश्य कसरी 
स्थावपत हनु्छि ् र नियन्रणका वियाकलापहरु कसरी तय गररन्छ भन्ने ववषयलाई 
यसले समग्र रुपमा प्रभाव पारेको हनु्छ।यसैको आधारमा जोक्षखमको रोकथाम र 
पवहचािका रणिीनतहरु तय गररन्छ । नियन्रणको वातावरणमा मूलतः निम्ि 
तत्वहरु रहन्छिः 

• व्यवस्थापि र कमगचारीहरुमा सदाचार र पेशागत ईमान्दाररताको 
प्रत्याभनूत 

• सिमता प्रनतको प्रनतबिता 
• प्रभावकारी संगठि संरचिा 
• मािव संसाधि िीनत र यस प्रनतको प्रनतबिता 
• उच्च तहको मूल्य मान्यता 
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(ख) जोक्षखम मूल्याङ्कि 

उद्देश्य निधागरण र नियन्रणको प्रभावकारी वातावरण निमागण गरे पश्चात ्
संगठिले सामिा गिुगपिे जोक्षखमहरुको पवहचाि र त्यसको संबोधिको लानग 
उपयिु रणिीनत तय गिुगपदगछ । संगठिको लक्ष्य प्रानप्तमा आउि सक्िे जोक्षखमको 
पवहचाि र ववश्लषेण गिुग पदगछ ।जोक्षखम मूल्याङ्कि प्रकृयामा निम्ि पिहरु पदगछिः 

1. जोक्षखमको पवहचाि गिे 
• संगठिको उद्देश्य प्रानप्तका जोक्षखमको पवहचाि 
• जोक्षखमका कारक तत्व (आन्तररक/वाह्य) को पवहचाि 

2. जोक्षखमको मूल्याङ्कि गिे 
• जोक्षखमको प्रवलता अिमुाि गिे 
• जोक्षखम आईपिग सक्िे सम्भाविा के छ ? 

3. जोक्षखम सहिनसलताको तह ववश्लषेण गिे 

4. जोक्षखम सामिा गिे उपायहरु खोक्षज गिे र रणिीनत ववकास गिे 
• जोक्षखम सािे (जस्तैः बीमा) 
• सहि सवकिे भए सो को रणिीनत तयार गिे 
• उपचार गिे 
• अन्त्य गिे 
• जोक्षखम मलु्याङ्किको आधार ववश्लषेण गिे  
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(ग) नियन्रणका वियाकलापहरु 
आन्तररक नियन्रणका वियाकलापहरको माध्यमवाट जोक्षखम 

न्यूिीकरणका रणिीनतहरु तय गिुग पदगछ। यसमा रोकथाम र उपचारमूलक दबैु 
उपायहरु रहि ुपदगछ । यसमा निम्ि वियाकलापमा ध्याि ददि ुपदगछः 

• अक्षततयारी र स्वीकृनत प्रकृया 
• क्षजम्मेवारी ववभाजि (जस्तैः अनधकार/अक्षततयारी प्रदाि गिे, प्रशोधि 

गिे, अनभलेखि, पिुरावलोकि) 
• साधिश्रोतको नियन्रण र अनभलेख 
• जााँच 
• नमलाि 
• संचालिगत कायगसम्पादिको पिुरावलोकि 
• संचालि, प्रकृयाहरु र वियाकलाप 
• सपुरीवेिण 
• प्रणानलगत सरुिाका उपायहरु 

(घ) सूचिा तथा संचार 
संगठिको संचालिलाई सही वकनसमले निदेशि वा नियन्रण गिग 

प्रभावकारी सूचिा प्रणाली र संचार व्यवस्था गिुग पदगछ। संगठिको व्यवस्थापिलाई 
आन्तररक र बाह्य दवैु वियाकलापहरु र घटिाहरुको सान्दनभगक, पूणग, भरपदो, 
सवह र समयवि सूचिा एवं संचारको पहुाँच हिुपुदगछ । आवश्यक सूचिाको 
पवहचाि गिुग, प्राप्त गिुग र संचार गिुग जरुरी हनु्छ । संचार तलमानथ, मानथतल र 
समतल तीिैनतर हिु ुपदगछ। संगठिले सामिा गिुग पिे जोक्षखमहरु सम्वन्धी सूचिा 
प्राप्त हिुे संयन्र निमागण गिुग पदगछ। सूचिा प्रणालीले संचालिगत, ववत्तीय र गैह्र-
ववत्तीय तथा पररपालिा सम्वन्धी सूचिा प्राप्त गिुग पदगछ।यस्तो सूचिामा निम्ि 
गणुहरु हिु ुपदगछः 

• उपयिु (आवश्यक सूचिा)   
• समयवि 
• हालको सूचिा (Current Information) 
• पहुाँचयोग्य 
• वैद्यता र ववश्वसिीयता (Data integrity and Validity)  
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(ङ) अिगुमि 

संगठिले सामिा गिे जोक्षखम र पररवतगिहरुसंग अिकुुलि गदै संगठिको 
लक्ष्य प्राप्त गिग आन्तररक नियन्रण प्रणालीको प्रभावकारी अिगुमि गिे संयन्र 
निमागण गिुग पदगछ। आन्तररक नियन्रण प्रणालीको गणुस्तर परीिण गिग यसको 
अिगुमि गिुग पदगछ।अिगुमिबाट कुिै कमजोरी भेवटएमा सधुार गिे प्रणाली निमागण 
गिुग पदगछ । अिगुमि प्रणालीमा निम्ि नलक्षखत दईु प्रकारका अिगुमिको व्यवस्था 
गररि ुपदगछः 

1. निरन्तर अिगुमि 
• नियनमत संचालिगत वियाकलापहरुमा नियनमत सपुरीवेिण जस्ता 

निरन्तर अिगुमि गिे स्वःनिनमगत नियन्रण प्रणाली हिु ुपदगछ। 
• प्रदेश सरकारले सूचिा प्रववनधको प्रयोग गरी प्रणानलगत अिगुमिको 

समेत व्यवस्था गिग सक्िेछ । 

2. ववशेष अिगुमि 
• जोक्षखम ववश्लषेण एवं नियनमत अिगुमिको माराको आधारमा ववशेष 

अिगुमि गिे व्यवस्था गररि ुपदगछ।  

6. भनूमका र क्षजम्मेवारी 
यस मागगदशगि बमोक्षजम सावगजनिक निकायको आन्तररक नियन्रण प्रणाली 

निमागण र कायागन्वयिमा ववनभन्न तहका अनधकारीहरुको भनूमका र क्षजम्मेवारी 
निम्िािसुार हिुेछः 

1. िीनत निमागण तह एवं कायगकारी तहको क्षजम्मेवारी 
• नियन्रणको वातावरण तयार गिे 

• नियमिका मापदण्ड तथा प्रणानलको ववकास गिे 

• सरोकारवाला निकायलाई ससूुक्षचत गिे 

• अिगुमि गिे 
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2. व्यवस्थापक/शाखा प्रमखु/महाशाखा प्रमखुको क्षजम्मेवारी 
• आन्तररक नियन्रण प्रणालीको रचिा, स्थापिा कायागन्वयि र 

सपुररवेिण गिे । 

3. आन्तररक लेखापरीिकको क्षजम्मेवारी 
• आन्तररक नियन्रण प्रणालीको परीिण, प्रभावकारीता मूल्यांकि र 

सधुारका उपायहरु नसफाररस गिे । 

4. कमगचारीको क्षजम्मेवारी 
• वियाकलापहरुको संचालि, प्रनतवेदि र आचार संवहताको पररपालिा । 

5. अक्षन्तम लेखापरीिकको क्षजम्मेवारी 
• िेपालको संववधाि र अन्य कािूिको अनधिमा रही प्रभावकारी 

आन्तररक नियन्रण प्रणाली स्थापिा गिग प्रोत्साहि र सहयोग गिे । 
• लेखापरीिण गदाग आन्तररक नियन्रण प्रणालीको मूल्यांकि गिे । 

6. ववधायक र नियामक निकायको क्षजम्मेवारी 
• ऐि नियम र मापदण्डहरु तोक्ि े। 
• नियमि गिे । 

७. सवगसाधरण जिता, सेवाग्राही र अन्य 
• अन्तरकृया गिे । 
• उपलक्षब्धको सूचिा र पषृ्ठपोषण ददिे । 
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7. आन्तररक नियन्रण प्रणाली कायागन्वयिको लानग कािूिी 
आधारहरु 
सावगजनिक निकायले निम्िनलक्षखत कािूिहरुको अनतररि िेरगत तथा 

ववषयगत िीनतहरु, ऐि तथा नियमहरु, कायगववनधहरु र प्रकृयाहरुको आधारमा 
आन्तररक नियन्रण प्रणाली निमागण गरी लागू गिुग पदगछ । 

(क) िेपालको संनबधाि मा भएका कािूिी ब्यवस्थाहरु 
• भाग 13 प्रदेश कायगपानलका 

▪ धारा 162 प्रदेशको कायगकाररणी अनधकार 

• भाग 16 प्रदेश आनथगक कायगप्रणाली 
▪ धारा 203 कर लगाउिे वा ऋण नलिे सम्बन्धी ब्यवस्था 
▪ धारा 204 प्रदेश सक्षित कोष 
▪ धारा 20५ प्रदेश सक्षित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट 

व्यय 
▪ धारा २०६ प्रदेश सक्षित कोषमानथ व्ययभार 
▪ धारा 207 राजश्व र व्ययको अिमुाि 
▪ धारा 208 प्रदेश ववनियोजि ऐि 
▪ धारा 209  पूरक अिमुाि 
▪ धारा 210 पेश्की खचग 
▪ धारा 211 उधारो खचग 
▪ धारा 212 प्रदेश आकक्षस्मक कोष 

(ख) प्रदेश आनथगक कायगववनध ऐि, 2074 मा भएका कािूिी व्यवस्थाहरु 
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पररच्छेद ७ आन्तररक नियन्रण तथा लेखापरीिणः 

दफा 30:- आन्तररक नियन्रण प्रणाली 
▪ उपदफा 30(1):- प्रदेश तहका सवै लेखा उत्तरदायी अनधकृतहरुले 

आफ्िो र मातहतका सबै सरकारी कायागलयहरुको आन्तररक 
नियन्रण प्रणाली तयार गरी लागू गिुग पिे व्यवस्था । 

▪ उपदफा 30(2):- आन्तररक नियन्रण प्रणाली सम्वन्धी ढााँचा र 
कायगववनध प्रदेश लेखा नियन्रक कायागलयले तोके बमोक्षजम हिुे व्यवस्था । 

▪ उपदफा 30(3):- आन्तररक नियन्रण प्रणाली कायागन्वयिको 
अिगुमि सम्वक्षन्धत लेखा उत्तरदायी अनधकृतबाट हिुे व्यवस्था । 

दफा 31:- आन्तररक नियन्रण सनमनतको व्यवस्था 

दफा 18:- बजेट रोक्का वा नियन्रण गिग र समपगण गराउि सक्िे 

दफा 27:- हािी िोक्सािी असलु उपर गररिे 

दफा 32:- आन्तररक लेखापरीिण सम्बन्धी व्यवस्था 

दफा 33:- अक्षन्तम लेखापरीिण सम्बन्धी व्यवस्था  

दफा 36:- लेखापरीिण प्रनतवेदिको लगत राख्न े

दफा 37:- वेरुज ुफर्छ्यौट गिे गराउिे सम्बन्धी व्यवस्था 
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पररच्छे द 8:- ववत्तीय क्षजम्मेवारी र जवाफदेवहता 

दफा ४१:- ववनभन्न पदानधकारी तथा कमगचारीको काम, कतगव्य, अनधकार र 
क्षजम्मेवारी  

दफा ४2:- क्षजम्मेवार व्यक्षि जवाफदेही हिुे 
दफा ४3:- सरकारी िगदी क्षजन्सी दरुुपयोग एवं मस्यौट भएमा कारबाही गररिे  
दफा ४४:- सरकारी धिमाल वा सम्पक्षत्तको संरिण गिुग र तोवकएको काममा 

मार लगाउि ुपिे 
दफा ४५:- जवाफदेही बहि गिुगपिे 
दफा ४६:- ववत्तीय प्रनतवेदि सावगजनिक गिुगपिे 
दफा ४७:- सरकारी सम्पक्षत्तको क्षजम्मा, त्यसको अनभलेख र संरिण 
दफा ४८:- क्षजक्षन्स मालसामािको अनभलेख तयार गिे 
दफा ४९:- सरकारी सम्पक्षत्तको अनभलेख राख्न ेतथा प्रनतवेदि तयार गिे 

पररच्छेद १०:- सरकारी बााँकी असलु उपर 
दफा ५३:- नियनमत प्रकृयाबाट फर्छ्यौट िभएको बे?ज ुसरकारी बााँकीको रुपमा 

रहिे 
दफा ५४:- बेरुज ुरकम जायजेथाबाट असलु उपर हिुे 
दफा ५५:- बेरुज ुरकम असलु उपर गिे काम, कतगव्य र अनधकार 

(ग) प्रदेश आनथगक कायगववनध नियमावली 2076 मा भएका कािूिी 
व्यवस्थाहरु 

▪ नियम 94(1) मा प्रत्येक मन्रालय, सक्षचवालय, निकाय तथा अन्तगगत 
निकायवाट सम्पादि गररिे कायगहरु नमतव्ययी, कायग दिता र प्रभावकारी 
ढङ्गबाट सम्पादि गिग, ववत्तीय प्रनतवेदि प्रणालीलाई ववश्वसिीय विाउि 
तथा प्रचनलत कािूि बमोक्षजम कायगसम्पादि गिग कामको प्रकृनत अिसुार 
तयार गररएको आन्तररक नियन्रण प्रणाली कायागन्वयि गिुग गराउि ुलेखा 
उत्तरदायी अनधकृतको क्षजम्मेवारी हिुे व्यवस्था । 
▪ नियम 95 मा आन्तररक लेखापररिण सम्वन्धी व्यवस्था 
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▪ नियम 96 मा आन्तररक नियन्रण सनमनतको कायगववनध सम्वन्धी 
व्यवस्था 

▪ नियम 97 मा अक्षन्तम लेखापरीिण गराउिे सम्बन्धी व्यवस्था 
▪ नियम 98 मा वेरुज ु फछगयौट गिे गराउिे उत्तरदावयत्व सम्वन्धी 

व्यवस्था 
▪ नियम 9९ मा वेरुज ुफछगयौटको कारबावह गरी जवाफ ददिे सम्वन्धी 

व्यवस्था 
▪ नियम १०१ मा प्रदेशको बेरुजकुो एकीकृत लगत राख्न े  सम्वन्धी 

व्यवस्था 
▪ नियम १०२ मा वेरुज ुफछगयौट मूल्याङ्कि तथा अिगुमि सनमनतको 

व्यवस्था 
▪ नियम 103 मा लेखा उत्तरदायी अनधकृतको कतगव्य सम्वन्धी 

व्यवस्था 
▪ नियम 10४ मा नमन्हा सम्वन्धी व्यवस्था 
▪ नियम 107 मा कायागलय प्रमखुको काम, कतगव्य र अनधकार 

सम्बन्धी व्यवस्था 
▪ नियम 108 मा सक्षचवालय र निकायका प्रशासकीय प्रमखु र 

मन्रालयका सक्षचवको काम, कतगव्य र अनधकार सम्बन्धी व्यवस्था 
▪ नियम 109 मा प्रदेश लेखा नियन्रक कायागलयको काम, कतगव्य र 

अनधकार सम्बन्धी व्यवस्था 
▪ नियम 110 मा आनथगक मानमला तथा योजिा मन्रालयको काम, 

कतगव्य र अनधकार सम्बन्धी व्यवस्था 
▪ नियम 111 मा आनथगक प्रशासि शाखा प्रमखुको काम, कतगव्य र 

अनधकार सम्बन्धी व्यवस्था 
▪ नियम 112 मा आनथगक कायगववनध सम्बन्धी आन्तररक निदेक्षशका 

बिाउि सवकिे व्यवस्था 
▪ नियम 113 मा अनधकार प्रत्यायोजि सम्बन्धी व्यवस्था । 
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(घ) निजामती सेवा ऐि, 2049 र नियमावली, 2050 मा निजामती 
कमगचारीले पालि गिुग पिे आचरण, कायगसम्पादि, क्षजम्मेवारी, सेवा सवुवधा 
आदद सम्वन्धी व्यवस्था । 

(ङ) निजामती सेवाका कमगचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ 
(च) सावगजनिक खररद ऐि, 2063, सावगजनिक खररद नियमावली, 2064 र 

प्रदेश सावगजनिक खररद नियमावली, 2076 मा सावगजनिक खररद 
सम्बन्धी नियम, कायगववनध र कािूिी व्यवस्था र सपुरीवेिण, अिगुमि, 
पिुरावलोकि, गणु नियन्रण, आदद सम्बन्धी व्यवस्था । 

(छ) प्रदेश सरकार (कायग ववभाजि) नियमावली, 2074 (पनछल्लो संशोधि 
२०७८) को अिसूुची 2 मा प्रदेशमा रहिे मन्रालयहरुको कायग 
क्षजम्मेवारी सम्बन्धी व्यवस्था । 

(ज) लेखापरीिण ऐि, 2075 मा लेखापरीिण सम्बन्धमा भनूमका, कायगिेर र 
अनधकार सम्बन्धी व्यवस्था । 

(झ) अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापि ऐि, 2074 मा ववत्तीय अिशुासि, 
राजस्व बााँडफााँड तथा ववनभन्न अिदुाि र पारदशीता सम्बन्धी व्यवस्था ।  

(ञ) प्रदेश ववनियोजि ऐि, आनथगक ऐि अिसुार वजेट कायागन्वयि गदाग 
अपिाउि ुपिे कायगववनध, प्रविया र पालि गिुग पिे ववषयहरु । 

(ट) महालेखापरीिक कायागलयवाट तोवकएका आन्तररक नियन्रण सम्वन्धी 
फारामहरु । 

(ठ) ववनभन्न िेरगत कािूिहरूमा व्यातया गररएका नियन्रण र सन्तलुि 
सम्बन्धी व्यवस्थाहरु । 
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8. आन्तररक नियन्रण प्रणाली तजुगमा र कायागन्वयिको सामान्य 
खाका 
यस मागगदशगि बमोक्षजम सावगजनिक निकायले तयार गिे आन्तररक 
नियन्रण प्रणालीको खाका निम्िािसुार हिुे छः 

(क) निकायको िाम र ठेगािा: 
(ख) निकायको मूल उद्देश्य: (अिूसूची-4) 

आन्तररक नियन्रण प्रणालीले निम्ि उद्देश्य पररपनुतग गिुग पदगछ: 
✓ संचालिगत उद्देश्य 
✓ प्रनतवेदिगत उद्देश्य 
✓ पररपालिाजन्य उद्देश्य 

(ग) नियन्रणको वातावरण:(अिूसूची-1) 
सावगजनिक निकायले नलएको लक्ष्य प्राप्त गिग तय भएको आन्तररक 
नियन्रण प्रणालीलाई प्रभाव पािे मूलभतू िीनत, सांगठनिक संरचिा, प्रकृया, 
प्रणाली र कायगववनधले निधागरण गरेका आधारभतू नसिान्तहरु यसमा 
पदगछि। 

(अ) वियाकलापको वववरण र वगीकरण 
यसमा मूल उद्देश्य हानसल गिग संचालि गररिे वियाकलापहरु उल्लेख 
गिुग पदगछ। आन्तररक नियन्रणको ढााँचा तयार गदाग वियाकलापहरुलाई 
निम्ि पिहरुमा वगीकरण गिुग पदगछ: 
• कायगिीनतगत नियन्रण 

यसमा सावगजनिक निकायको समविगत िीनत र रणिीनतहरु जस्तै: 
योजिा र वजेट कायगिम, वजेट निमागण गिे ववषयहरु वा अन्य 
ववषयहरु पदगछि।् 

• प्रकृया नियन्रणका ववषयहरु 
यसमा कमगचारी, खररद प्रकृया, निमागण र सेवा संचालि आदद 
पदगछि।् 
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• िनतजा वा कायगकुशलता नियन्रणका ववषयहरु 
(आ) अन्तरनिवहत जोक्षखमहरु 

यसमा संचालि गररिे प्रत्येक प्रमखु वियाकलापहरुमा अन्तरनिवहत 
जोक्षखमहरु पवहचाि गरी उल्लेख गिुग पदगछ । 

(इ) जोक्षखम नियन्रणका उपायहरु 
पवहचाि गररएका हरेक जोक्षखमहरुका लानग के कस्ता नियन्रणका  
उपायहरु हिु सक्छि ्उल्लेख गिुग पदगछ । 

(ई) सूचिा र संचार 
यसमा सूचिा प्राप्त गिे तररका, ववनध र संचार गिे तररका उल्लेख गिुग 
पदगछ 

(उ) अिगुमि गिे निकाय र तररका 
यसमा अिगुमि गिे अनधकारी, निकाय र तररका निधागरण गिुग पदगछ। 

(घ) नियन्रणको वातावरण सम्बन्धी खाका निमागण गिे िमिुा खाका:(अिसूुची-
2) 

(ङ) आचार संवहता सम्वन्धी खाका निमागण गिे ववषयको िमिुा 
खाका:(अिसूुची-3) 
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अिसूुची १ 
(वुाँदा 8 साँग सम्वक्षन्धत) 

आन्तररक नियन्रण प्रणालीको खाका 
सावगजनिक निकायको समविगत उद्दशे्य प्रानप्तलाई सघाउ परु् याउि े"संचालिगत नियन्रण"को खाका 

१. नियन्रणको वातावरणः 
ि.स. वियाकलापको वववरण अन्तरनिवहत जोक्षखमहरु जोक्षखम नियन्रणका 

उपायहरु 

सूचिा र संचार अिगुमि गिे निकाय र 
तररका 

1. सदाचार र िैनतक मूल्यको प्रवधगिः 
 १. सवै सावगजनिक अनधकारीहरुले 

पेशागत आचरणको पालिा गिुग 
पिेछ 

पेशागत आचरणको  
पालिा िहिुे, िकारात्मक 
प्रवृनतको ववकास हिु े

 

आचरण उल्लंघि गरेमा 
सशुासि ऐि, सेवा 
सम्वन्धी ऐि लगायत 
अरु ऐिले तोके अिसुार 
कारवाही गि,े नियनमत 
अिगुमि गरी आचरण 
उल्लंघि 
भएको/िभएको 
पवहल्याउिे संयन्र 
ववकास गिे 

अिशुासि र पेशागत 
आचरण पालिा भए 
िभएको अिगुमि गिग 
सो को अनभलेख राख्न े
प्रणाली बिाउि,े 
व्यवस्थापकीय सूचिा 
प्रणालीमा यो व्यवस्था 
राख्ने, पत्ता लागेमा 
तरुुन्त कारवाही गिे, 
कारवाही िगिेलाई 
सजाय हिुे काििू 
बिाई लागू गिे 

अिशुासि सनमनतहरु  र 
मतुयमन्रीले कारवाही 
गिे काििुी व्यवस्था 
गरी अिगुमि गिे 

 क. पेशागत आचरणका िेरहरु 
पवहचाि गिे 

पेशागत आचरणका िेर 
पवहचाि गिग वेवास्था 
गररि सक्िे 

आचरण परीपालिा भए 
िभएको पत्ता लगाउि े
सूचक निमागण गिे 

सूचकको आधारमा 
आचरण मापि गिे 
प्रणाली ववकास गरी 
लागू गिे 

सूचिा प्रणाली जााँच गरी 
पेशागत आचरण पालिा 
भए िभएको सम्वक्षन्धत 
मंरालय/निकाय 
प्रमखुले अिगुमि गरी 
कारवाही गिे, निकाय 
प्रमखुको सम्वक्षन्धत 
मन्री र मक्षन्रपररषदले 
अिगुमि गिे 

 ख. सवै तहका पदानधकारीहरुले 
पेशागत आचरणको परीपालिा गिे 
प्रनतविता परमा हस्तािर गिे 
व्यवस्था गिुग पि े

प्रनतविता गिे तर 
परीपालिा िगिे प्रवृनत 
देक्षखि सक्ि े

प्रनतविता पालिा 
िगरेमा सजाय हिु े
कािूि निमागण गरी 
पेशागत उत्तरदावयत्व र 
िमता ववकास गिे 

पेशागत आचरणको 
पालिा गरे िगरेको 
अनभलेख राख्न े
स्वचानलत प्रणाली 
ववकास गरी लागू गिे 

पेशागत आचरणमा 
पररपालिा गरे िगरेको 
केन्रीय कमगचारी 
निकायले अिगुमि 
गिे।यस्तो केन्रीय 
कमगचारी निकाय गठि 
गिुग पिे। 

 2. मतुय पेशागत आचरणहरुः-    
 क) पेशागत आचरण, िेरगत 

मापदण्ड तयार गरी लागू गिे 
(जस्तै क्षशिा, वि, स्वास््य, कृवष, 
ईक्षन्जनियररङ आदद) 

मापदण्ड िै िविाउि,े 
भएका मापदण्डको समेत 
पररपालिा िहिु े

पेशागत मापदण्ड 
पररपालिाको स्तर मापि 
गिग स्वतन्र सनमनत 
बिाउि े

 पेशागत आचरणका 
मापदण्ड बिे िबिेको 
केन्रीय कमगचारी 
निकायले अिगुमि गिे 

 3. िैनतक आचरणका ववषयहरुः-    
 क) पद अिकूुल मयागददत, निष्पि 

र समाि व्यवहार 
िैनतक मूल्यलाई महत्व 
िददिे, कािूि, कायगववनध 
पालिा िगिे प्रवृनत 
देखापि े

िैनतक मूल्य मान्यता 
तथा सकारात्मक 
सोचलाई बढावा ददि े
संस्कृनत ववकास गिे 

िैनतक मूल्य मान्यता 
तथा सकारात्मक 
सोचलाई बढावा ददि 
तानलमको माध्यमबाट 

यस्तो व्यवहार भए 
िभएको आधारमा 
केन्रीय कमगचारी 
निकायले अिगुमि तथा 
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ि.स. वियाकलापको वववरण अन्तरनिवहत जोक्षखमहरु जोक्षखम नियन्रणका 
उपायहरु 

सूचिा र संचार अिगुमि गिे निकाय र 
तररका 

संचार गिे संचार गरी प्रचनलत 
कािूि अिसुार गि े

 
 ख) सावगजनिक निकायका उद्देश्य 

प्रनत प्रनतविता 
स्वाथगको द्वन्द्व देखा पिग 
सक्िे 

स्वाथगको ववरोधाभास 
प्रवृनतको पवहचाि गिे 
संयन्र ववकास गिे 

सावगजनिक निकायको 
उद्देश्य र निजी 
वहतबीचको 
ववरोधाभास ववश्लेषण 
गिे प्रणाली को 
ववकास गिे र कायग 
सम्पादिमा त्यसको 
संचार गिे 

वहतको ववरोधाभास भए 
िभएको ववश्लेषण गरी 
निकाय प्रमखु, मन्री र 
मक्षन्रपररषद्ले आवश्यक 
कारवाही गि े

 ग. अरुको व्यक्षिगत गोपिीयताको 
सम्माि 

अकागको गोपिीयताको 
मूल्यबारे िजर अन्दाज 
गिुग, कतगव्य ववमखु हिु ु

िनैतक मूल्य मान्यता 
तथा सकारात्मक 
सोचको ववकास गिे 
तथा काििुी उपचारको 
व्यवस्था गि े

अरुको गोपिीयताको 
उल्लघंि गिेको 
अनभलेख राखी कायग 
सम्पादि मलु्याङ्किमा 
सूचिा ददिे  

पेशागत संस्था वा 
निकाय प्रमखु वा 
तालकु निकायले 
कारवाही गि े

 घ. संववधाि, ऐि, नियम, िीनत र 
समयको पररपालिा गि े

अवज्ञा,हेलचेक्र्याई गिे 
प्रवृनत देखापिे 

सहभानगतामूलक िीनत 
प्रकृया अवलम्वि गिे, 
ऐि नियमको 
उल्लंघिमा कारवाही 
गिे, तथा साधि 
श्रोतको समकु्षचत 
व्यवस्थापि गि े

कािूि पररपालिाको 
स्तर देखाउिे गरी 
व्यवस्थापकीय सूचिा 
प्रणाली र ववत्तीय 
व्यवस्थापि सूचिा 
प्रणाली आदद निमागण 
गिे 

आन्तररक लेखापरीिण 
र व्यवस्थापि 
परीिणको आधारमा 
पररपालिाको स्तर 
मूल्याङ्कि गरी ववभाग, 
मन्रालय र 
मक्षन्रपररषदले 
आवश्यक निणगय नलिे 

 ४. ववभागीय मन्री /निकाय 
प्रमखुले सावगजनिक निकायको 
समग्र िनतजाको अिगुमि गिे 

िनतजालाई महत्व िददिे 
वा िनतजाको मूल्याङ्कि ै
िहिुे अवस्था देखापि े

कायगमलुक बजेट, 
कायगमलुक लेखापरीिण 
र िनतजामा आधाररत 
उत्तरदावयत्व हिुे संयन्र 
निमागण गिे 

व्यवस्थापकीय सूचिा 
प्रणाली र ववत्तीय 
व्यवस्थापि सूचिा 
प्रणालीमा कायगकारी 
सूचिा नसजगिा हिु े
गरी रचिा गिे 

निकायले मानसकरुपमा, 
निदेशिालयले 
दै्वमानसकरुपमा, 
मन्रालयले 
रैमानसकरुपमा र 
मक्षन्रपररषद्ले चौमानसक 
रुपमा िनतजा अिगुमि 
गिे 

 ५. ववभागीय मन्रीले सक्षचवले 
गरेको अिगुमि उपर अिगुमि 
गरी चौमानसक रुपमा निदेशि गिे 
व्यवस्था 

राजिैनतक तहले 
अिगुमिलाई महत्व 
िददिे संस्कार, कमजोर 
अिगुमि 

राजिीनतज्ञहरुलाई समेत 
अिगुमिका 
औजारहरुको जािकारी 
ददिे, िीनतगत जािकारी 
ददिे 

अिगुमिको पनि 
अिगुमि गिग तहगत 
सूचिा ददिे प्रणाली 
ववकास गिे 

अिगुमि योजिा 
अिसुार अिगुमि भए 
िभएको तालकु 
निकायहरुको अिगुमि 
गरी परुस्कार र 
कारवाही गिे, 
मतुयमन्री/ 
मक्षन्रपररषदले 
मन्रीहरुको 
कायगसम्पादिको 
समविगत अिगुमि गिे 
 

 ६. लेखा उत्तरदायी अनधकृतले 
मानसक रुपमा (आनथगक कायगववनध 
ऐिले र अरु कािूि तोकेको 

समयमा प्रनतवेदि िगिे, 
प्राथनमकतामा िपिे, 
प्रनतवेदिका मापदण्डको 

प्रनतवेदिका मापदण्ड 
निमागण गिे, 
व्यवस्थापकीय सूचिा 

व्यवस्थापकीय सूचिा 
प्रणाली र ववत्तीय 
व्यवस्थापि सूचिा 

सक्षचवले प्रगनतको 
अवस्था र जोक्षखम 
नियन्रणका उपायहरु 
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उपायहरु 

सूचिा र संचार अिगुमि गिे निकाय र 
तररका 

अवनधमा) कायग सम्पादिको 
प्रनतवेदि नलिे 

पररपालिा िगि े प्रणाली  प्रणालीमा लेखा र 
अन्य मापदण्ड समेत 
समावेश गिे 

ववश्लेषण गरी ववभागलाई 
र निकायलाई 
प्रणालीबाटै (Online) 
निदेशि ददिे 

 ७. व्यवस्थापिले मानसक, रैमानसक 
र वावषगक प्रनतवेदि गिुग पिेछ  

सूचिा प्रणालीको अभाव 
हिु सक्िे, प्रनतवेदि 
समयमा िहिुे, गणुस्तरीय 
िहिु े

एकीकृत सूचिा 
प्रणालीको ववकास गि े

व्यवस्थापकीय सूचिा 
प्रणाली र ववत्तीय 
व्यवस्थापि सूचिा 
प्रणाली ववकास गि े

सम्वक्षन्धत मापदण्डमा 
आधाररत भै प्रनतवेदि 
भए िभएको ववभाग, 
मन्रालय, र प्रदेश 
लेखा नियन्रक 
कायागलयले अिगुमि 
गरी सझुाव एवम ्
निदेशि ददिे 
 

 ८. ववत्तीय प्रनतवेदिको ढााँचा 
म.ले.प.ले तोकेको फारममा 
उल्लेख भए बमोक्षजम हिु ेव्यवस्था 
गिे 

लेखा फारम बारे 
अिकु्षशिण, IT System मा 
एकीकृत हिु िसक्िे,  

लेखा फारम र ववत्तीय 
व्यवस्थापि सूचिा 
प्रणाली/ व्यवस्थापकीय 
सूचिा प्रणाली तादात्म्य 
बिाउि े

लेखा ढााँचा र ववत्तीय 
प्रनतवेदिको ढााँचालाई 
व्यवस्थापि सूचिा 
प्रणालीमा राख्न े

आ.ले.प.ले जााँच गरी 
रैमानसक रुपमा सझुाव 
ददिे 

 9. मन्रालय/केन्रीय निकायले 
चौमानसक कायगसम्पादिको ढााँचा 
तोकी िनतजामा प्रनतवेदि माग्िे छ 
र अिगुमि गिेछ  

कायगसम्पादिको ढााँचा 
िनतजामा आधाररत िहिुे, 
कायगसम्पादि अिगुमि 
िहिु े

िनतजामूलक 
कायगसम्पादिको ढााँचा 
निमागण गिे 

Log Frame र Results 

framework 

व्यवस्थापकीय सूचिा 
प्रणाली र मन्रालगत 
एकीकृत िनतजा संरचिा 
निमागण गिे 

 १०. ववभागले मानसक र चौमानसक 
प्रनतवेदि प्राप्त गरी भौनतक र 
ववत्तीय प्रगनत तोवकएको ढााँचामा 
पेश गिुग पिेछ 

कायगसम्पादि एकीकृत 
िहिुे िगिे प्रवृनत देक्षखि 
सक्िे 

भौनतक र ववत्तीय प्रगनत 
प्रनतवेदि गिे मापदण्ड 
र ढााँचा निमागण, 
जिशक्षि ववकास 

ववभागीय प्रनतवेदिको 
ढााँचा एकीकृत 
व्यवस्थापकीय सूचिा 
प्रणाली र एकीकृत 
ववत्तीय व्यवस्थापि 
सूचिा प्रणालीमा राख्न े

ववत्तीय व्यवस्थापि 
सूचिा प्रणाली र 
मन्रलालयगत एकीकृत 
िनतजा संरचिा  निमागण 
गरी अिगुमि गिे 

२. िमतावाि कमगचारीलाई आकषगण, ववकास र निरन्तरता 
 11. सावगजनिक निकायको 

आवश्यकता अिसुार समयवि 
रुपमा कमगचारी तानलम ददिे, 
अध्ययिको अवसर प्रदाि गिे, 
कािूि, िीनत र कायगिम तय गरी 
लागू गिुगपिे 

तानलमको आवश्यकता र 
तानलमको आपूनतग बीच 
तादात्म्यता िहिु,े 
तानलमको आवश्यकता 
पवहचाि िै िहिु े

ववभागीय आवश्यकताको 
आधारमा तानलम 
आवश्यकता पवहचाि 
(TNA) अनिवायग गिे 
िीनत तथा कािूि 
निमागण गिे 

 तानलम िीनत अिसुार 
भए िभएको केन्रीय 
कमगचारी निकायले 
अिगुमि गिे, सवेिण 
गराउि े

 कायगसम्पादि साँग आवि गरी 
अिगुमि योग्य, आकषगक र 
निष्पि बृक्षत्त ववकासका अवसर 
प्रदाि गि े

कमगचारीको वृक्षत्त 
ववकासलाई िजर अन्दाज 
गररि सक्िे, वृक्षत्त पथ 
अिगुमि योग्य िहिु,े 
अवसर असमाि हिु सक्ि े

 
 
 

वृक्षत्त ववकासको अिमुाि 
योग्य (Predictable) 
कािूि बिाई लागू गिे, 
अवसरको समाितालाई 
त्यस्तो कािूिमा 
समावेश गिे 

सावगजनिक संरचिा 
वृक्षत्तपथ देक्षखिे 
website 

कमगचारी केन्रीय 
निकाय र लोकसेवा 
आयोगले अिगुमि गरी 
नियनमत सझुाव ददिे, 
सझुाव कायागन्वयि गि े

 १२. कामको प्रकृनतको आधारमा 
मन्रालय र ववभागले 
कायागलयहरुमा उपयिु कमगचारी 
खटाउि े

सम्वक्षन्धत निकायको 
आवश्यकता, योग्यता, 
अिभुव भन्दा फरक 
वकनसमले पदस्थापि हिु 
सक्िे,  

अिभुव, योग्यता र 
कामको आवश्यकताको 
आधारमा जिशक्षि 
खटाउिे ववनध निमागण 
गरी लागू गिे, लागू भए 

Web based skill 
inventry 

ज्ञाि, शीप, िमता र 
अिभुवको आधारमा 
उपयिु कमगचारी 
खटाए िखटाएको 
केन्रीय कमगचारी 
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िभएको परीिण केन्रीय 
कमगचारी निकायले गिे 
 

निकाय, मक्षन्रपररषद र 
लोकसेवा आयोगले 
अिगुमि गरी निदेशि 
गिे 

 १३. कमगचारीलाई काम गिे 
उक्षचच वातावरण र उत्प्रेरणा प्रदाि 
गिे 

योग्यता, अिभुव र 
िमताभन्दा फरक 
स्थािमा कमगचारी 
खटाउि,े कायग वातावरण 
राम्रो िहिुे, वृक्षत्त पथ 
स्पि िहिुे, अन्यायपूणग 
व्यवहार हिुसक्ि े

पदस्थापिा, सरुवा, 
वृक्षत्तववकास र तानलमका 
अवसरमा समाि 
व्यवहार हिुे िीनत, 
प्रविया र ववनध निमागण 
गिे, योग्यता र 
अिभुवको आधारमा 
उपयिु स्थािमा 
पदस्थापि गि े

 

ज्ञाि, शीप, िमताको 
अनभलेख राखी 
प्रनतवेदि गिे प्रणाली 
PIS मा राख्न,े संचार 
गिे 

ववभाग, मन्रालय, 
केन्रीय कमगचारी 
निकायले कायग सन्तवुि 
सवेिण गिे र सधुार 
गिे  

 १४. कायगसम्पादिमा लगातार 
न्यूि प्रगनत गरेमा बाहेक आयोजिा 
वा कायागलयमा कायगरत 
कमगचारीलाई कक्षम्तमा २ वषग 
सरुवा िगररिे गरी प्रदेश निजामती 
सेवा ऐि/नियममा व्ववस्था गररि ु
पिे 

पिपात, प्रलोभि र अन्य 
ववभेदको आधारमा पूणग 
अवनध काम गिग िददिे 
प्रवृनत 

कायग सम्पादि सम्झौता 
गरी निक्षश्चत अवनध 
तोकी काम गराउि े
कािूि बिाउिे, 
पररपालिा िगरेमा 
कारवाही गिे ववनध 
तयार गिे 

कमगचारी सूचिा 
प्रणालीमा सरुवा 
सम्वक्षन्ध सूचिा 
अद्मावनधक गिे, 
निणगयमा यसको 
संचार गिे 

केन्रीय कमगचारी 
निकाय  र मतुयमन्री 
तथा मक्षन्रपररषद 
कायागलयले व्यवस्थापि 
परीिण गरी जााँच गि े
र सधुारको लानग 
निदेशि गिे 

 १५. कमगचारीलाई स्पि क्षजम्वेवारी 
तोकेर काममा लगाउि ुपि े

कायग वववरण िै तयार 
िहिुे, स्पि क्षजम्वेवारी 
ितोकी काममा लगाउि 
सक्िे 

कायग वववरण बिाएर 
लागू िगरेमा कारवाही 
हिुे कािूि बिाउि े

निकायगत कमगचारी 
सूचिा प्रणालीमा 
कायगवववरण समावेश 
गरी website मा 
प्रकाशि गि े

कायग वववरण तयार गरी 
लागू गरे िगरेको 
कमगचारी केन्रीय 
निकायले अिगुमि गरी 
कारवाही गि े

 १६. मन्रालय/ निकाय र 
ववभागहरुले 
कमगचारी/पदानधकारीकोउत्तरानधकार 
योजिा बिाई लागू गि े

उत्तरानधकार योजिा 
िबने्न, लागू िहिु े

योजिा र कािूि निमागण, 
पररपालिा िभएमा 
कारवाही गि े कािूि 
निमागण गरी लागू गिे 

उत्तरानधकार योजिा 
web site मा प्रकाशि 
गिे 

उत्तरानधकार योजिा 
तयार गरी लागू गरे 
िगरेको कमगचारी 
केन्रीय निकायले 
अिगुमि गरी आवश्यक 
कारवाही गि े

३ जवाफदेवहता 
 हरेक पदानधकारीले आफ्िो 

क्षजम्मेवारीको िेरमा जवाफदेवहता 
वहि गिुग पिेछ  

क्षजम्मेवारी पन्छाउिे, 
प्रनतवेदि िगिे, जस नलिे 
तर कमजोर िनतजाको 
क्षजम्मेवारी िनलिे प्रवृनत 

मिुानसव कारणले बाहेक 
तोवकएको िनतजा प्राप्त 
गिग िसकेमा प्रचनलत 
कािूि बोक्षजम कारवाही 
गररिेछ, जािाजाि िती 
गरेको पाइएमा ितीपूनतग 
सवहत जररवािा हिुेछ  

प्रत्येक निकायमा 
प्रत्येक पदानधकारीको 
क्षजम्मेवारीको िेर र 
निभाएको 
जवाफदेवहता देक्षखि े
अनभलेख प्रणाली र 
सो को संचार गि े
प्रणाली ववकास गि े

िनतजाको क्षजम्मवारी 
नलए िनलएको तालकु 
निकायले नियनमत जााँच 
गिे, मन्रालयहरुको 
हकमा मक्षन्रपररषदले र 
संवैधानिक 
निकायहरुको संसदीय 
अिगुमि गिे 

 िनतजामूलक कायग सम्पादि प्रणाली 
निमागण गरी लागू गिुगपिे, सूचक 
बिाई लागू गिे 

िनतजामूलक प्रणाली 
िहिुे, कायग सम्पादि सवह 
रुपमा िहिुे, सूचक 
िविाउिे प्रवृनत 

िनतजा बारेको सूचिा 
ददिे व्यवस्थापकीय 
सूचिा प्रणाली लागू गिे, 
कायग सम्पादि करार 
गिे, िनतजाको आधारमा 
परुस्कार वा कारवाही 

व्यवस्थापकीय सूचिा 
प्रणाली PLMBIS र 
व्यवस्थापकीय सूचिा 
प्रणालीमा 
वियाकलापगत र 
त्यसको िनतजा देक्षखि े

िनतजा ववश्लेषण िमता 
ववकास गरी सूचकको 
आधारमा निकाय आफै, 
तालकु निकाय र 
मन्रालयहरुले 
प्रणालीवि अिगुमि 
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गिे कािूि बिाई लागू 
गिे 

प्रणाली ववकास गिे, 
िनतजा website मा 
देक्षखिे गरी प्रणाली 
ववकास गिे 

गिे र मक्षन्रपररषदले 
समग्र िनतजा मूल्याङ्कि 
गिे र परुस्कार र 
कारवाही दवैु गि े

 िनतजामा आधाररत प्रोत्साहि र 
परुस्कार प्रणाली ववकास गरी लागू 
गिे 

परुस्कारलाई िनतजा साँग 
आवि िगररिे, परुस्कार 
योग्यतामा आधाररत िहिु े

परुस्कारलाई िनतजासाँग 
आवि गरी 
कायगसम्पादि सूचकको 
आधारमा परुस्कार ददिे,  

िनतजालाई र 
परुस्कार ददिे 
सूचकलाई web site 

मा प्रकाक्षशत गिे 
प्रणाली ववकास गि े

िनतजाको आधारमा 
निकाय वा  
मन्रालयहरुले अिगुमि 
गिे र मक्षन्रपररषदले 
मूल्याङ्कि गरी परुस्कार 
गिे 

4 आयोजिा व्यवस्थापि 
4.1 आयोजिा तयारी     
 ४.1.1 सवेिण तथा ववस्तृत 

आयोजिा प्रनतवेदि तयार गिे 
आयोजिा सवेिण गदाग 
कुिै  समूहको दवाव वा 
प्रभाव हिु सक्िे, सवेिण 
तथा ववस्तृत आयोजिा 
प्रनतवेदि तयारी कायगमा 
कमजोरी वा रटुी हिु 
सक्िे, वढलाई हिु सक्ि े

प्रभाववत समदुायहरुलाई 
आयोजिाको बारेमा 
जािकारी गराउिे, 
कायगको प्रकृनत अिसुार 
योग्य जिशक्षि 
खटाउि,े लाभको केही 
अंश स्थािीयमा ववतरण 
गिे व्यवस्था गि े

आयोजिा सवेिण 
तथा ववस्तृत आयोजिा 
प्रनतवेदि तयारीको 
गणुस्तर मापि गिे 
ववषयहरु पवहचाि गरी 
प्रनतवेदिजको ढााँचा 
तयार गिे, 
आवश्यकता अिसुार 
अवनध वकटाि गरी 
प्रनतवेदि गिे व्यवस्था 
गिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

 4.1.2 खररद गरुुयोजिा, वावषगक 
खररद योजिा र बजेट तथा 
कायगिम तजुगमा 

• समयमा तयार िहिु े

• यथाथगपरक िहिु े

• योजिा अिसुारको श्रोत 
सकु्षचश्चतता िहिु ु

• प्रयाप्त बजेट प्रस्ताविा 
िहिु ुवा वढी हिु ु

• क्षजम्मेवारी तोक्िे 
• सावगजनिक खररद 

नियमावली, आनथगक 
कायगववनध ऐि र 
नियमावली तथा बजेट 
तजुगमा 

• ददग्दशगिका व्यवस्थाहरु 
तथा थप आवश्यक 
उपायहरु अवलम्वि 
गिुगपिे 

निधागररत ढााँचामा 
प्रनतवेदि गिुग पिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

4.2 वजेट तथा कायगिम    
 4.2.1 बजेट तथा कायगिम 

छलफल र PLMBIS प्रवववि 
• आन्तररक सहभानगता र 

समन्वय िहिु े

• तोवकएको सीमा भन्दा 
वढी प्रस्ताव हिु े

• कमजोर प्राथनमकीकरण 

• क्षजम्मेवारी तोक्िे 
• सावगजनिक खररद 

नियमावली, आनथगक 
कायगववनध ऐि र 
नियमावली तथा बिेट 
तजुगमा ददग्दशगिका 
व्यवस्थाहरु तथा थप 
आवश्यक उपायहरु 
अवलम्वि गिुग पिे 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय 
प्रमखु/पररयोजिा प्रमखु 
तथा मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

 4.2.2 बोलपर आव्हाि, 
स्वीकृनत, सम्झौता र कायागदेश 

बोलपर आव्हाि गदाग 
वढलाससु्ती, नमलोमतो, 
प्रवियागत कमजोरी, न्यूि 
िमता लगायतका 

• e-GP को अवलम्बि। 
खररद ऐि र 
नियमावलीको पालिा 

• Standard Bid 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 
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जोक्षखमहरु हिु सक्दछि ् Document को प्रयोग 

 

4.3 आयोजिा कायागन्वयि    
 4.3.1 कायागरम्भ (Mobilization) • पूवगतयारी वविा (DPR) 

मआुव्जा, EIA, IEE, site 

clearance िभई) ठेक्का 
सम्झौता भई कायागरम्भ 
हिु िसक्ि ु

 

• DPR, मआुव्जा, EIA, IEE, 

site clearance गरी 
मार खररद प्रविया 
अक्षघ बढाउिे 
 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

 4.3.2 कायगतानलका (Work 

Schedule) 

• वस्तनुिष्ठ कायगतानलका 
तयार िहिु र भएका 
कायगतानलका बमोक्षजम 
कायग िहिु ु

• Bill of Quantity 
बमोक्षजमको 
कायगतानलका तयार 
गराउि े

• पररपालिा सम्वन्धमा 
नियनमत अिगुमि गिे 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

 4.3.3 िापजााँच (Measurement) 

तथा अन्तररम नबल (Running Bill) 
भिुािी 

• सही िापजााँच िहिु ु

• गणुस्तर परीिण िहिु ु

• तोवकएको समयनभर 
भिुािी िहिु ु

• स्थलगत जााँचका 
आधारमा िापी गि े

• सम्झौताको उक्षल्लक्षखत 
समयनभर भिुािी गिे 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

 4.3.4 म्याद थप तथा भेररएसि 
आदेश 

• समयमािै पयागप्त पषु््ााँई 
र कारण सवहत 
म्यादथपका लानग निवेदि 
िआउिे 

• भेररएसि आदेश िगराई 
कायग गराउि े

• Scope बावहरको भेररएसि 
आदेशका लानग पेश हिुे 

• समयमािै म्यादथपका 
लानग पयागप्त पषु््ााँई र 
कारण सवहत प्रविया 
शरुु गिे 

• म्याद थप तथा 
भेररयसि आदेश 
सम्वन्धी निदेक्षशका 
तयार गरी 
कायागन्वयिमा लैजाि े

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

 4.3.5 कायग स्वीकार तथा 
अक्षन्तम नबल भिुािी 

• सम्झौता अिसुारको कायग 
सम्पन्न िगरी अक्षन्तम 
नबलको लानग भिुािी 
माग हिु े

 

• मूल्य सूची(BoQ), 

Design, िक्सासाँग 
कायगसम्पन्न प्रनतवेदि 
नभडाि गरी मार 
भिुािी गिे 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

 4.3.6 कायगसम्पन्न प्रनतवेदि • DLP नभर परुा गिुगपिे 
क्षजम्मेवारी परुा िगरी 
कायग सम्पन्न प्रनतवेदि 
पेश गिे 
 

• स्थलगत अिगुमि, 
परीिण गरेरमार 
कायगसम्पन्न प्रनतवेदि 
स्वीकृत हिु ुपि े

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

5 खररद व्यवस्थापि     
5.1 खररद महाशाखा/ शाखा/ 

इकाईको सिालि 

• स्थापिा िहिु ु

• ववज्ञ कमगचारीको अभाव 
• खररद ऐि तथा नियम 

बमोक्षजम गठि गिे 
• खररद सम्वन्धी 

ववक्षशविकृत तानलम 
प्रदाि गि े

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

5.2 वावषगक खररद योजिा • समयमा िै तयार िहिु े

• यथाथगतामा आधाररत 
िहिु े

• क्षजम्मेवारी तोक्िे 
• िमता ववकास गिे 
• सावगजनिक खररद 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
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• योजिा अिसुारको श्रोत 
सनुिक्षश्चतता िहिु े

नियमावली, 2064 
को नियम ६ अिसुार 
तयार गिुग पिे 

प्रनतवेदिगिे निकाय/निरन्तर 

5.3 ड्रइङ्ग नडजाइि, स्पेक्षशवफकेशि तथा 
लागत अिमुाि 

• यथाथग परक दररेट 
उपलव्ध िहिु े

• ववज्ञताको अभाव 

• प्रवृक्षत्तको समस्या 

• ड्रइङ्ग नडजाइि, 
स्पेक्षशवफकेशि तथा 
लागतअिमुाि सम्वन्धी 
मापदण्ड तजुगमा गिे 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

5.4 बोलपर मूल्याङ्कि • ववज्ञताको अभाव, पूवागग्रह 
पूणग मूल्याङ्कि 

• बोलपर मूल्याङ्कि 
सनमनतमा सम्वक्षन्धत 
ववषय ववज्ञको संलग्िता 
गराउिे  

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

5.6 बोलपर स्वीकृनत, खररद सम्झौता 
तथा कायागदेश 

• समयमा स्वीकृनत, 
सम्झौता र कायागदेश 
िहिु े

• बोलपर सम्वक्षन्ध 
कागजातमा भएको 
समय नसमा नभर कायग 
गिे 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

5.7 कायागरम्भ (Mobilization) • पूवग तयारी वविा 
(DPR,मआुब्जा,EIA, IEE, 

site clearance िभई) 
ठेक्का सम्झौता भई 
कायागरम्भ हिु िसक्ि ु

• DPR,मआुब्जा,EIA, 

IEE, site clearance 
गरी मार खररद 
प्रविया अक्षघ बढाउि े

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

5.8 अन्तररम भिुािी • सही िाप जााँच िहिु ु

• गणुस्तर परीिण िहिु ु

• तोवकएको समय नभर 
भिुािी िहिु ु

• स्थलगत जााँचका 
आधारमा िापी गि े

• सम्झौताको उक्षल्लक्षखत 
समयनभर भिुािी गिे 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 
 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

5.9 अक्षन्तम भिुािी तथा कायग सम्पन्न 
प्रनतवेदि 

• सम्झौता अिसुारको कायग 
सम्पन्न िगरी अक्षन्तम 
नबलको लानग भिुािी 
माग हिु े

• BOQ, Design, िक्सासाँग 
कायग सम्पन्न प्रनतवेदि 
नभडाि गरी मार 
भिुािी गिे 
 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

5.10 धरौटी वफताग • कर फछौट नबिा धरौटी 
माग गिे 

• रटुी िसच्याई धरौटी 
माग गिे 

• आन्तररक राजश्व 
कायागलयबाट कर 
फछौट वववरण नलिे  

• कायगसम्पन्न प्रनतवेदि 
प्राप्त गरेर मार धरौटी 
वफताग गिे 
 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

6 आनथगक प्रशासि     
6.1 वावषगक कायगिम तथा अक्षततयारी • पूवग तयारी वविा बजेट 

प्रस्ताव हिु े

• बजेट तयारीमा पयागप्त 
छलफल िहिु े

• श्रोत फरक पिे 
• खचग क्षशषगक फरक पिे 

• बजेट प्रस्तावको िममा 
तोवकएको ववनध र 
प्रविया अवलम्वि 
भएको यवकि गिे 

• कायगिम र 
आयोजिाको श्रोतहरु 
दातनृिकायको सम्झौता 
अिसुार प्रस्ताव गि े

 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 
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6.2 खाता सिालि • गलत व्यक्षिको िाममा 
खाता सिालि हिु ु

• प्रदेश लेखा नियन्रक 
वा ईकाई 
कायागलयहरुबाट यवकि 
गरेर मार खाता 
सिालि हिु ुपि े

 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

6.3 खचग/निकासा • कािूिको प्रविया परुा 
िगरी खचग गिे । जस्तै 
अक्षततयार भन्दा बढी 
खचग, खचग क्षशषगक फरक 
पािे, श्रोत फरक पारी 
खचग गिे, अनधकार प्राप्त 
अनधकारीको स्वीकृनत 
वविा खचग गिे, खररद 
ववनध र प्रविया परुा 
िगरी खचग गिे आदद । 

• सावगजनिक खररद ऐि 
नियम तथा आनथगक 
कायगववनध ऐि नियमको 
पूणग पररपालिा भए 
िभएको,खचगको उठाि 
गिे, जााँच गिे र 
स्वीकृत गिै तीिै 
तहका अनधकारीले 
परीिण गिे । 

• खचग गदाग अपिाउि ुपिे 
प्रविया र राख्न ु पिे 
प्रमाणको चेकनलि 
बिाई पालिा गि े

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

कायागलय प्रमखु/ 
पररयोजिा प्रमखु तथा 
मानथल्लो 
निकाय/निरन्तर 

6.4 लेखाङ्कि • तोवकए बमोक्षजमका 
म.ले.प फारामहरुमा 
लेखाङ्कि िगि े

• सम्पूणग कारोवारहरुको 
लेखाङ्कि िगि े

• लेखाङ्किका वववरणहरुको 
नभडाि िगिे 

• सम्वक्षन्धत अनधकारीबाट 
खाताहरु प्रमाक्षणत िहिु े

• तोवकए बमोक्षजमका 
म.ले.प फारामहरुमा 
लेखाङ्कि राख्न े

• सम्पूणग करोवारहरुको 
अनिवायग लेखाङ्कि गिे 

• लेखाङ्किका 
वववरणहरुको 
नियनमतरुपमा नभडाि 
गिे 

• सम्वक्षन्धत अनधकारीवाट 
खाताहरु अनिवायगरुपमा 
प्रमाक्षणत गिे 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
सम्वि 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

तालकु निकायबाट 
समयबि अिगुमि गिे 

6.5 आयोजिा लेखा • समयमा िै सोधभिाग 
िहिु े

• सोझै भिुािीको वववरण 
वावषगक आनथगक वववरण 
तयार गदाग छ्टट्ि गई 
एकल कोष प्रणालीमा 
प्रवविी िहिु ु

• ववकास साझेदारहरुको 
requirement  अिसुारको 
आयोजिा लेखा िराक्षखि ु 

• ववज्ञताको अभाव 

• समयमा िै सोधभिाग 
माग गरी प्राप्त गि े

• सोझै भिुािीको 
वववरण वावषगक आनथगक 
वववरण तयार गदाग 
छ्टट्ि गई एकल कोष 

प्रणालीमा प्रवविी 
गराउिे व्यवस्था गि े

• ववकास साझेदारहरुको 
requirement  
अिसुारको आयोजिा 
लेखा राख्न ुपि े

• पररयोजिा लेखाङ्कि 
सम्वन्धी तानलम प्रदाि 
गिे  

•  

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
सम्वि 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

तालकु निकायबाट 
समयबि अिगुमि गिे 
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6.6 प्रनतवेदि • तोवकएको समय 
सीमानभर प्रनतवेदि िहिुे 

• समयमािै आनथगक 
वववरणहरु तयार िहिुे 

• आनथगक कायगववनध ऐि 
नियम अिसारको 
प्रनतवेदिहरु तयार गरी 
तोवकएको समयनभरै 
प्रनतवेदि गिे 

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
सम्वि 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 
 

तालकु निकायबाट 
समयबि अिगुमि गिे 

6.7 लेखापरीिण • स्वाथगको द्वन्द  

• समयमा िै आनथगक 
वववरण र शे्रस्ता पेश 
िहिु े

• परीिण गिुग पिे 
कागजात तथा प्रमाणहरु 
पेश िहिु ु

• प्रनतवेदिको जवाफ 
समयमा िै िददि े

• कािूिले तोकेको म्याद 
नभर सवै प्रनतवेदिहरु 
पेश गिे 

• तोवकएको समयनभरै 
लेखापरीिणको जवाफ 
उपलव्ध गराउि े

निरन्तररुपमा 
मानथल्लो तह वा 
पदानधकारीलाई 
प्रनतवेदिगिे 

महालेखा परीिकले 
निरन्तर, समयबि र 
जोक्षखममा आधाररत 
अिगुमि गिे 

7 क्षजन्सी व्यवस्थापि र सावगजनिक सम्पक्षत्तको संरिण   
 क) क्षजन्सी प्रानप्तको अनभलेख अध्यावनधक राख्ने    
 अ) खररदबाट प्राप्त क्षजन्सीको 

अनभलेख  
अनभलेख िराख्ने, अपूणग 
राख्ने र गलत राख्ने 

प्रदेश आनथगक कायगववनध 
नियमावली 2074 को 
पररच्छेद ६ मा 
सावगजनिक सम्पक्षत्तको 
क्षजम्मा त्यसको लगत 
संरिण र वरवझुारथ 
(नियम ४६ देक्षख 56) 
सम्वन्धी व्यवस्था एवं 
क्षजन्सी सम्वन्धी म.ले.प 
फारमहरुको 
(हस्तान्तरण फाराम, 
खचग भएर जािे खाता, 
खप्िे खाता)व्यवस्था 

उल्लेक्षखत 
नियमावलीले तोके 
बमोक्षजमको समयमा 
तोके बमोक्षजमको 
निकायमा प्रनतवेदि 
गिे 

कायागलय प्रमखुले 
सपुरीवेिण र अिगुमि 
गिे र प्रमखुले गिे 
कामको हकमा तालकु 
ववभाग/ मन्रालय/ 
सक्षचवालय/ आयोगले 
गिे 

 आ) हस्तान्तरण भई प्राप्त हिुे 
क्षजन्सीको हकमा 

अनभलेख िराख्ने र गलत 
राख्न े

प्रदेश आनथगक कायगववनध 
नियमावली 2074 को 
पररच्छेद ६ मा 
सावगजनिक सम्पक्षत्तको 
क्षजम्मा त्यसको लगत 
संरिण र वरवझुारथ 
(नियम ४६ देक्षख 56) 
सम्वन्धी व्यवस्था एवं 
क्षजन्सी सम्वन्धी मलेप 
फारमहरुको (जग्गाधिी 
पूजाग, घरको िापी 
वकताव, िक्सा, निमागण 
सम्पन्न प्रनतवेदि र 
घरजग्गाको लगत 
वकताव) व्यवस्था 

उल्लेक्षखत 
नियमावलीले तोके 
बमोक्षजमको समयमा 
तोके बमोक्षजमको 
निकायमा प्रनतवेदि 
गिे 

तालकु ववभाग मन्रालय 
सक्षचवालय आयोगले 
गिे 

 ख) प्राप्त भएको क्षजन्सीको परीमाण र गणुस्तर परीिण गिे   
 अ) मालसामािको हकमा निधागररत specification सम्वक्षन्धत सम्वक्षन्धत ववशेषज्ञबाट कायागलय प्रमखु 



आन्तररक नियन्रण प्रणाली मागगदशगि, 2078 ~ 25 ~ 

ि.स. वियाकलापको वववरण अन्तरनिवहत जोक्षखमहरु जोक्षखम नियन्रणका 
उपायहरु 

सूचिा र संचार अिगुमि गिे निकाय र 
तररका 

भन्दा फरक पररमाण र 
गणुस्तरका मालसामाि 
प्राप्त हिु े

मालसामािको 
ववशेषज्ञबाट जााँच 
गराउि े

जााँच प्रनतवेदि प्राप्त 
गरे िगरेको 

 आ) मेक्षशिरी औजारको हकमा निधागररत specification 

भन्दा फरक पररमाण र 
गणुस्तरका मालसामाि 
प्राप्त हिु े

सम्वक्षन्धत 
मालसामािको 
ववशेषज्ञबाट जााँच 
गराउिे मोडेल खुलाउि े

सम्वक्षन्धत ववशेषज्ञबाट 
जााँच प्रनतवेदि प्राप्त 
गरे िगरेको 

कायागलय प्रमखु 

 इ) सवारी साधिको हकमा निधागररत specification 

भन्दा फरक पररमाण र 
गणुस्तरका मालसामाि 
प्राप्त हिु े

सम्वक्षन्धत 
मालसामािको 
ववशेषज्ञबाट जााँच 
गराउिे मोडेल खुलाउि े

सम्वक्षन्धत ववशेषज्ञबाट 
जााँच प्रनतवेदि प्राप्त 
गरे िगरेको 

कायागलय प्रमखु 

 ग) क्षजन्सी खचगको अनभलेख 
अध्यावनधक राख्ने 

    

 अ) उपयोगका लानग भएको 
खचगको अनभलेख 

अनभलेख िराख्ने, अपूणग 
राख्ने र गलत राख्ने 
प्रयोजि िखुलाई खचग 
लेख्ने, माग भन्दा वढी 
खचग लेख्ने, क्षजन्सीको 
मोडेल िखुलाउि े

स्वीकृत माग फाराम 
प्राप्त गरी खचग लेख्ने, 
मोडेल, मूल्य खुलाउिे 
र सम्वक्षन्धत मलेप 
फारामहरुमा अनभलेख 
राख्न े

मानसक प्रनतवेदि गिे एकतह मानथबाट 
अिगुमि गिे 

 आ) हस्तान्तरण भई जािे 
क्षजन्सीको हकमा 

हस्तान्तरण भएको 
सामाि प्राप्त गि े
निकायबाट प्रानप्तको 
जािकारी िहिुे र यस्तो 
सामाि वहिानमिा, 
मस्यौट हिु े

हस्तान्तरण फारामसाँगै 
खचग हिुे र िहिुे 
क्षजन्सी खाताको 
प्रमाक्षणत प्रनतनलवपका 
आधारमा मार क्षजन्सी 
खचग जिाउि े

हस्तान्तरण भै खचग 
जिाइएको ७ ददि 
नभर प्रनतवेदि गिे 

कायागलय प्रमखु 

 इ) नललाम, नमन्हा र निसगग गिे र 
सो को अनभलेख राख्ने 

 उल्लेक्षखत काम िै 
िहिुे, नललाम नमन्हा र 
निसगग गिुग िपिे सामाि 
समेत नललाम नमन्हा र 
निसगग हिुे, भएको भन्दा 
वढी लगत कट्टा हिुे 

प्रदेश आनथगक कायगववनध 
नियमावली 2074 को 
पररच्छेद ७ मा नललाम 
वविी सम्वन्धी 
व्यवस्था, वावषगक क्षजन्सी 
निरीणणलाई अनिवायग 
गिे, निरीिण 
प्रनतवेदिले नललाम गिग 
भिेकोमा नललामको 
कारवाही गिे र 
नललाम िभएमा नमन्हा 
र निसगगको कारवाही 
गिे । 

वावषगक क्षजन्सी 
निरीिण प्रनतवेदि एवं 
नललाम नमन्हा र 
निसगग भएका 
अवस्थामा सो को 
वववरण तयार गरी 
तालकु निकाय एवं 
प्र.ले.नि.का./ 
प्र.ले.ई.कालाई 
प्रनतवेदि गिे 

कायागलय प्रमखु 

 घ) सावगजनिक सम्पक्षत्तको संरिण गि े    
 अ) सम्पक्षत्तको ममगत सधुार गिे    
 १) सवारी साधि समयमा ममगत 

सनभगनसङ िहिु े
प्राववनधकवाट प्रमाक्षणत 
जााँच तानलका तयार 
गरी सो को आधारमा 
नियनमत/आकक्षस्मक 
ममगत संभार गिुग पिे 
भए प्राववनधकवाट 
नसफाररस हिु ुपि े

उल्लेक्षखत जााँच 
तानलका अिसुार 
ममगत संभार भए 
िभएको समवन्धमा 
कायागलय प्रमखुलाई 
मानसक प्रनतवेदि गिे 
 

कायागलय प्रमखु 
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ि.स. वियाकलापको वववरण अन्तरनिवहत जोक्षखमहरु जोक्षखम नियन्रणका 
उपायहरु 

सूचिा र संचार अिगुमि गिे निकाय र 
तररका 

 २) मेक्षशिरी औजार समयमा ममगत 
संभार िहिु े

प्राववनधकवाट प्रमाक्षणत 
जााँच गरी सो को 
आधारमा नियनमत 
ममगत सनभगनसङ गिे 
आकक्षस्मक रुपमा 
ममगत गिुगपिे भएमा 
प्राववनधकवाट ममगतका 
लानग नसफाररस भएको 
हिु ुपि े

उल्लेक्षखत जााँच 
तानलका अिसुार 
ममगत संभार भए 
िभएको समवन्धमा 
कायागलय प्रमखुलाई 
मानसक प्रनतवेदि गिे 

कायागलय प्रमखु 

 ३) फनिगचर समयमा ममगत 
संभार िहिु े

चौमानसक रुपमा 
निरीिण गरी ममगत 
कायग योजिा विाई 
ममगत गिे गराउिे 

ममगत कायग योजिा र 
ममगत कायग सम्पन्न 
भएको वववरण तयार 
गरी कायागलय 
प्रमखुलाई प्रनतवेदि 
गिे 

कायागलय प्रमखु 

 ४) भवि तथा अन्य संरचिा समयमा ममगत 
संभार िहिु े

वावषगक रुपमा निरीिण 
गरी ममगत कायग योजिा 
विाई ममगत गिे 
गराउि े

ममगत कायग योजिा र 
ममगत कायग सम्पन्न 
भएको वववरण तयार 
गरी कायागलय 
प्रमखुलाई प्रनतवेदि 
गिे 

कायागलय प्रमखु 

 आ) उपयोगको अवस्था     
 १) सवारी साधि अिनधकृत 

व्यक्षिवाट उपयोग 
हिुे एवं अनधकृत 
व्यक्षिवाट पनि 
सावगजनिक 
कामकाज वाहेकमा 
काममा प्रयोग हिु,े 
लामो समयसम्म 
उपयोग वववहिताको 
अवस्था राख्ने 

अनधकार प्राप्त 
अनधकारीको 
स्वीकृनतबाट मार 
सवारी साधि संचालि 
गिग ददिे सवारीको 
माइल नमटरमा देक्षखिे 
वकलोनमटर खुल्िे गरी 
सवारी लगवकु राख्ने 
व्यवस्था गिे उपयोग 
अवस्थाको नियनमत 
अिगुमि गरी नियनमत 
उपयोग हिुे अवस्था 
नसजगिा गिे 

मानसक रुपमा सवारी 
साधिको उपयोग 
सम्वन्धी प्रनतवेदि 
तयार गरी कायागलय 
प्रमखु समि पेश गि े

कायागलय प्रमखु 

 २) मेक्षशिरी औजार सावगजनिक काम 
वाहेक अन्य काममा 
प्रयोग हिु े

अनधकार प्राप्त 
अनधकारीको 
स्वीकृनतवाट मार 
संचालि गिग ददिे 

संचालिको अनभलेख 
राक्षख माग बमोक्षजम 
प्रनतवेदि गिे 

शाखा प्रमखु/कायागलय 
प्रमखु 

 ३) भवि तथा अन्य संरचिा प्रयोगमा िआउिे 
अिनधकृत तवरले 
आवासको रुपमा 
प्रयोग हिु े

यस्तो अवस्थामा तालकु 
निकायमा जािकारी 
गराउिे। 
अिनधकृतरुपमा प्रयोग 
भएका भविहरु खाली 
गराई सरुिाको 
आवश्यक प्रवन्ध गिग। 

उल्लेक्षखत सवै 
अवस्थाहरुको 
छुट्टाछुटै्ट प्रनतवेदि 
तालकु निकायमा गिे 

कायागलय प्रमखु 

 झ) भण्डारण     
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ि.स. वियाकलापको वववरण अन्तरनिवहत जोक्षखमहरु जोक्षखम नियन्रणका 
उपायहरु 

सूचिा र संचार अिगुमि गिे निकाय र 
तररका 

 १) सवारी साधि ग्यारेज वावहर वा 
सावगजनिक स्थलमा 
राख्न े

सरुक्षित रुपमा सवारी 
साधि राख्न े ग्यारेज 
तथा अन्य संरचिाको 
व्यवस्था गि े

भण्डारणको 
अवस्थाको मानसक 
रुपमा कायागलय 
प्रमखु समि प्रनतवेदि 
गिे 

कायागलय प्रमखु 

 २) मेक्षशिरी औजार ठूला मेक्षशिरी 
उपकरणको 
भण्डारण ग्यारेज 
वावहर वा 
सावगक्षजिक स्थलमा 
हिुे । स-सािा 
मेक्षशिरी औजार 
हराउि िि हिु 
सक्िे 

सरुक्षित रुपमा सवारी 
साधि राख्न े ग्यारेज 
तथा अन्य संरचिाको 
व्यवस्था गि े । 
आवश्यक कोनडङ्ग गरी 
सरुिाको उक्षचत प्रवन्ध 
गिे 

भण्डारणको 
अवस्थाको मानसक 
रुपमा कायागलय 
प्रमखु समि प्रनतवेदि 
गिे 

कायागलय प्रमखु 

 ३) फनिगचर हराउिे र िि हिु 
सक्िे  

प्रत्येक फनिगचरमा 
क्षजन्सी खाता पािा िं. 
उल्लेख गरी प्रयोगमा 
ल्याउिे, प्रयोग गदाग 
उक्षचत स्थाि र 
अवस्थामा राख्ने, प्रयोग 
िगदाग उक्षचत स्थािमा 
भण्डारण गिे 

भण्डारणको 
अवस्थाको मानसक 
रुपमा कायागलय 
प्रमखु समि प्रनतवेदि 
गिे 

कायागलय प्रमखु 

 ४) अन्य सामािहरु दरुुपयोग हिुे, 
हराउिे र िि हिु 
सक्िे 

औषनधजन्य सामाग्रीहरु 
FIFO ववनध अिसुार 
प्रयोगको अवस्था गिे 
अन्य सामािहरुमा 
सम्भव भएसम्म क्षजन्सी 
खाता पािा िं. उल्लेख 
गरी प्रयोगमा ल्याउि,े 
सरुक्षित प्रयोग र 
भण्डारणको व्यवस्था 
गिे 

भण्डारणको 
अवस्थाको मानसक 
रुपमा कायागलय 
प्रमखु समि प्रनतवेदि 
गिे 

कायागलय प्रमखु 
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अिसूुची २ 
(वुाँदा 8 साँग सम्वक्षन्धत) 

नियन्रणको वातावरण सम्वन्धी खाका निमागण गिे िमूिा 

ववषय हिुपुिे अभ्यास 
मागगदशगिको िमूिा खाकामा उल्लेख भए 

बमोक्षजम गिुगपिे 

िैनतक आचरण, मूल्यमान्यता र सदाचार, 
ववनभन्न ऐि कािूिहरुमा उल्लेख भएको 
भएतापनि स्पि रुपमा तोवकएको हिु ु पिे 
। 

उच्च तहको कायगशैली वा व्यवहार (Tone 

at the top) 

मानथल्लो तहवाट उच्चतम िैनतक आचरण, 
मूल्य मान्यता र सदाचार प्रनतविता र 
व्यवहारवाट प्रदक्षशगत गिे अभ्यास गिुगपिे 

उच्च तहमा नियिुी सरुवा वा पदस्थापिा 
हुाँदाको अवस्थामा निजहरुले व्यवहारमा 
देखाउि ुपिे िैनतक आचरण, मूल्य मान्यता 
र सदाचारको उदाहरण सम्वन्धी ववषयमा 
निजहरुलाई तानलम ददिे । सावगक्षजिक 
निकायको उच्चतहको िैनतक आचरण, मूल्य 
मान्यता र सदाचार प्रनतको प्रनतविता 
प्रदक्षशगत गिुगपिे ववषयमा स्वतन्र निकायवाट 
निगरािी वा सपुरीवेिण गरी प्रनतवेदि ददिे 
र त्यसमा सम्वक्षन्धत निकायले आवश्यक 
कारवाही गिे व्यवस्था भएमा यो 
व्यवस्थाको पररपालिा हिुेछ । 

पेशागत व्यवहारः सदाचारको व्यवहार 
प्रस्ततु गिे आचरण र िैनतकता पालिा 
गरेको देक्षखिपुिे । 
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अिसूुची 3 
(वुाँदा 8 साँग सम्वक्षन्धत) 

आचार संवहता सम्वन्धी खाका निमागण गिे ववषयको िमूिा खाका 

ववषय हिु ुपिे अभ्यास 
मागगदशगिको िमूिा खाकामा उल्लेख भए 

बमोक्षजम गिुगपिे 

आचार संवहता वा आचरणको स्तर 
सम्वन्धी व्यवस्था निजामनत सेवा ऐि, 
नियमावली, भ्रिाचार निवारण ऐि, सशुासि 
ऐि आददमा उल्लेख भएकोले 
कमगचारीहरुले यसैका आचारमा ससूुक्षचत 
भएको मािी आ-आफ्िो कायगसम्पादि र 
सेवा प्रवाहमा यी आचरणको पालिा गिुग 
पिे मान्यता रहेको । 

सवै कमगचारीले तोवकएको समयनभर आफ्िो 
कायगकिमा उपक्षस्थत भै आफूलाई ददइएको 
क्षजम्मेवारी अिसुारको सेवा ददि तयार 
हिुपुछग । सेवाग्राहीले कायागलय समयमा 
पाउिपुि े सेवा प्रदाि गिे काममा ववलम्व 
गिुग हुाँदैि । 

यी स्थावपत आचार संवहता वारे 
कमगचारीहरुलाई वेला वेलामा औपचाररक 
रुपमा ससूुक्षचत गिे, तानलम ददिे, आदद 
कायग गिे अभ्यास गिे पररपाटी वसाल्ि ुपि े
तथा यस ववषयमा यथाथगपरक अिगुमि र 
मूल्याङ्कि वा निगरािी गिे र प्रनतवेदि गिे 
व्यवस्था भएमा कायागलयमा आचार 
संवहताको उपयिु अभ्यास हिुे । 

नियिुी सरुवा वा पदस्थापिा हुाँदाको 
अवस्थामा कमगचारीले पालि गिुगपिे िैनतक 
आचरण, मूल्य मान्यता र सदाचार 
सम्वन्धी व्यवस्थाको वारेमा नलक्षखत रुपमा 
उपलव्ध गराई प्रनतवि गराउिे, यस 
वारेमा समय समयमा तानलम ददिे । 
सावगजनिकको उच्चतहको िैनतक आचरण, 
मूल्य मान्यता र सदाचार प्रनतको प्रनतविता 
प्रदक्षशगत गिुगपिे ववषयमा स्वतन्र 
निकायवाट निगरािी वा सपुरीवेिण गरी 
प्रनतवेदि ददिे व्यवस्था भएमा यो 
व्यवस्थाको पररपालिा हिुेछ । 
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अिसूुची 4 
(वुाँदा 8 साँग सम्वक्षन्धत) 

उद्दशे्य तय गिे िमूिा खाका 

ववषय हिुपुिे अभ्यास 
मागगदशगिको िमूिा खाकामा उल्लेख भए 

बमोक्षजम गिुगपिे 

प्रदेश सरकारका निकायहरुको दरुदृवि, 
उद्देश्य, रणिीनत स्पि रुपमा उल्लेख गरी 
कायगसम्पादि गिुगपछग भिी सो को खाका 
ऐि, नियम र कायगववनधमा उल्लेख 
िभएपनि केन्रीयस्तर एवं मन्रालयस्तरका 
निकायको कायग ववभाजि उल्लेख भएको र 
दीघगकालीि खचग संरचिा अिरुुप 
निकायको दरुदृवि, उद्देश्य, रणिीनत 
उल्लेख गररि ुपिे प्रावधाि रहेको छ । 

सावगजनिक निकायलाई तोवकएको कायग 
वववरणसाँग नमल्िे गरी सावगजनिक निकायको 
उपयिु दरुदृवि, उद्देश्य, रणिीनत तयार गरी 
सबै कमगचारीहरु लगायत सरोकारवालाहरुलाई 
ससूुक्षचत गिुग जरुरी छ । 

यसरी तयार गररएको सावगजनिक 
निकायको दरुदृवि, उद्देश्य, रणिीनतका 
साथै कायग वववरण सबै कमगचारी र 
सरोकारवालाले सक्षजलै देक्षखिे गरी 
वेवसाईट, ईमेल, पसु्तक आददको 
माध्यमवाट जािकारी गराउि ु आवश्यक 
छ । 
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