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प्रवताविािः 
 

कुिै पनि संगठििा सिुासि, पािर्दशियता, चवुत ववत्तीय अििुासि कायि गिय ववच्छ 

आनथयक प्रिासि हिु ु आवश्यक छ । नबत्तीय अििुासि, पािर्दिीता ि ववनिको 
िासिको िाध्यिबाट अनियनितता न्यूिीकिण गिय सवकन्छ । उपलब्ि श्रोत 
साििको उच्चति प्रयोग गिय खचयिा नितव्यवयता हिु ुआवश्यक हनु्छ । कायायलयल  
गिे आनथयक कािोबाि पािर्दिी, नितब्ययी ि नियनित बिाउि  नसलनसलािा आन्तरिक 
नियन्रक प्रणाली निरे्दशिका बिाई लाग ु गिय बाञ्छिीय भएकोल  वथािीय सिकाि 
संचालि ऐि, २०७४ को र्दफा १०२ को उपर्दफा (२) बिोशजि बािागढी गाउँ 
काययपानलकाल  यो निरे्दशिका बिाई लागू गि को छ ।  

 

परिच्छ र्द –१ 
 

प्रािशभभक 

 

१ संशिप्त िाि ि प्रािभभ :  
 

(१) यस निरे्दशिकाको िाि “आन्तरिक नियन्रण प्रणाली निरे्दशिका, २०७७" िह को 
छ  

(२) यो निरे्दशिका तरुुन्त प्रािभभ हिु छ ।  

(३) यो निरे्दशिकािा उल्ल शखत िापर्दडहरहरुको पालिा गिुय यस कायायलयका सबै 
पर्दानिकािी एवं कियचािीहरुको कतयव्य ि र्दावयत्व हिु छ ।  

 

२. परिभाषा : ववषय वा प्रसंगल  अको अथय िलाग िा यस निरे्दशिकािा, - १  
 

(क) “कायायलय” भन्नाल  बािागढी गाउँपानलकाको कायायलय सभझि ुपछय ।  



 

 

(ख) “कियचािी” भन्नाल  कायायलयिा काययित वथायी/ अवथायी/ किाि स वािा      
काययित कियचािी सभझि ुपछय ।  

(ग) "ियाँ सवािी सािि" भन्नाल  सवािी सािि खरिर्द गि को २ (र्दईु) वषय सभि ियाँ 
सवािी सािि िानिि छ ।  

 

परिच्छ र्द - २ 

कियचािी व्यववथापि 

 

३. किाििा कियचािीहरु िाख्न सवकि  : 
 

(१) कायायलयको ववीकृत र्दिबन्र्दी नभरको रिक्त पर्दिा िार प्रचनलत कािूिी प्रविया 
पिुा गिी किाििा कियचािीहरु िाशखि छ ।  

 

(२) र्दिवन्र्दी नभरका रिक्त पर्दिा बाह कका ववि ष वकनसिको कायय गिाउि किाििा 
स वा नलि ु पिे अववथा ववद्यिाि भएिा ववीकृत बज टको परिनि नभर िवह प्रचनलत 
कािूिको प्रकृया पिुा गिी कायायलयल  किाि स वा नलि सक् ि छ ।  

 

४. वथायी कियचािी खटाइि  :  
 

(१) कायायलयका संव र्दििील िाखाहरुको कािकाज गियको लानग वथायी 
कियचािीहरुिार खटाईि छ ।  

 

(२) िाखा प्रिखुिा अनिकृत वति कियचािी िार खटाईि छ ।  

 

५. व्यशक्तगत ि घिायसी कायय गिाउि  :  
 

पर्दानिकािी तथा कियचािीहरुबाट आफ्िो व्यशक्तगत ि घिायसी काययको लानग कायायलय 

सहयोगी, िाली, परिचि, सवािी चालक ि कभ्यटुि अपि टिहरुलाई प्रयोग गिय पाइि  
छैि ।  

 

 



 

 

 

 

६. कियचािी िखटाईि  : 
 

कायायलयसँग असभबद्ध िह को वा आवश्यक ि उपयोगी िर्द शखएको कुि  पनि बैठक, 

तानलि, गोष्ठी तथा स नििाि आदर्दिा भाग नलि वा सहभानगताका लानग यस कायायलयका 
कुिै पनि कियचािी खटाईि  छैि ।  

 

 

७. प्रनतव र्दि प ि गिे :  
 

(१) ववनभन्न बैठक, तानलि, गोष्ठी तथा स नििाििा भाग नलि वा कायायलयको प्रनतनिनित्व 
गिय खवटएको कियचािी एवं पर्दानिकािी वा कियचािी एवं पर्दानिकािीहरूको टोलील  
त्यवता बैठक वा काययििका सभबन्ििा उठाि भएका ववषय ववतहुरु उल्ल ख गरि 
वववततृ वा संशिप्त प्रनतव र्दि तयाि गरि अनिवायय रुपिा कायायलयिा प ि गिुय पिेछ ।  

 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि प्रनतव र्दि प ि िगि िा निजल  प्रनतनिनित्व गर्दाय व्यनतत 

गि को सिय व्यशक्तगत प्रयोजिका लानग व्यनतत गि को िािी अनभल खिा जिाईि छ ि 

निजल  कायायलयबाट प्राप्त गि को स वा सवुविा सि त निजबाट असलु उपि गरिि छ ।  

 

८. बिबझुािथ :  
 

कियचािीहरु सरुवा वा अन्यर काज खटी जाँर्दा आ-आपफ्िो शजभिािा िह को िगर्द, 

फाइल एवं कागजातहरु, कायायलयका अन्य सािािहरु तथा सवािी सािि कायायलयबाट 
तोवकएको कियचािीलाई अनिवायय रुपिा बझुाउि ु पिेछ ि निजल  बझुाएको प्रिाण 

कागजात प ि िगि सभि ििािा दर्दईि   छैि ।  

 

 

 

 

 



 

 

९. कािको जािकािी गिाउि  :  
 

(१) सरुवा भई ियाँ आउि  कियचािीलाई सानबकवालाल  कभतीिा पाँच दर्दि आफुसँगै 
िाखी आफुल  सभपार्दि गरिआएको काि ि पिुािा अनभल ख िाशखएको ठाउँ आदर्दको 
बाि िा जािकािी गिाउि ुपिेछ ।  

 

(२) आफू ििािा भई जाि  अवनिसभि कोही बर्दलीिा हाशजि िभएको अववथािा 
आफूसँग काि गरििह का अन्य सहकिीलाई सोको जािकािी गिाउि ुपिेछ ।  

 

परिच्छ र्द ३ 

अिगुिि/भ्रिण खचय 
 

१०. भ्रिणिा खटाइि  :  
 

(१) कायायलयबाट ववकास नििायण सभबन्ििा अिगुिि सनिनतका पर्दानिकािी एवं 
सर्दवय ि प्राववनिक कियचािी पठाइि छ ि आवश्यक सहयोगका लानग बढीिा १ जिा 
अन्य कियचािी खटाइि छ ।  

 

(२) कायायलयको अत्यावश्यक कायय एवं ववि ष परिशवथनतिा वाह क कायायलयबाट 
भ्रिण आर्द ि जािी गिी शजल्लािा शचठी पर बझुाउि  प्रयोजिल  िार कायायलय सहयोगी 
वा हलकुा सवािी चालक वा अन्य कुिै कियचािी खटाईि  छैि ।  

 

(३) अशततयाि प्राप्त अनिकािीबाट सवुविा दर्दि  प्रयोजिका लानग िार कुिैपनि 
(खासगिी तल् लो तहका) कियचािीहरुको भ्रिण आर्द ि ववीकृत गरिि  छैि ।  

 

(४) िाजपर अिंवकत कियचािीहरुलाई भ्रिणिा खटाउँर्दा भ्रिण खचय नियिावली 
२०६४ को नियि ४ को उपनियि (२) अिसुाि हवाई यातायत सवुविा उपलब्ि 
गिाईि  छैि ।  

 



 

 

(५) हवाई यातायात बाह क अन्य यातायातका सािि उपलब्ि िहिु  वा भए पनि 
खशचयलो हिु  भएिा अशततयाि प्राप्त अनिकािील  आिाि ि कािण खलुाई अििुनत 
दर्दिसक्ि छ ।  

 

(६) उपर्दफा (५) बिोशजि अििुनत दर्दि ुपर्दाय अशततयाि प्राप्त अनिकािील  आफु भन्र्दा 
एक तह िानथको अनिकािीको ववीकृती नलिपुिेछ ।  

 

(७) हवाई यातायातबाट यारा गिें पर्दानिकािी तथा कियचािीहरुल  खचय भकु्तािीका 
लानग इ-वटकट, ट्राभल एज न्सीको नबल वा एयिलाइन्सको भपायइ ि बोनरयङ पास 
लगायतका कागजातहरु भकु्तानिको नबलसाथ अनिवायय रुपिा प ि गिुयपिेछ । निजल  
प ि गि को इ-वटकट ि बोनरयङपासको फ्लाईट िभबि ि निनत नभराि भए पश्चात िार 
निजलाई िकि भक्तािी गरिि छ ।  

 

(८) अन्य निकायको नििन्रणािा बावहिका शजल्लािा रै्दनिक भ्रिण भत्ता पाउि  गरि 

काययिििा सहभागी हिु जािको लानग कायायलयको पूवय ववीकृनत नलि ुपिेछ ।  

 

(९) उपर्दफा (८) बिोशजि ववीकृनत प्राप्त िगिी काययिििा सहभानगता जिाईएिा सो 
बापत कायायलयबाट रै्दनिक तथा भ्रिण भत्ता उपलब्ि हिु  छैि ।  

 

(१०) यस र्दफा बिोशजि भ्रिणिा जाँर्दा नितव्ययी वकनसिल  सक सभि कि खचय हिु  
गरि सवािी साििहरुको प्रयोग गिुय पिेछ । ति, ववि ष परिशवथनतिा भ्रिण गर्दाय 
अशततयाि प्राप्त अनिकािीको ववीकृनत नलई हवाई यातायात लगायतका अन्य 

यातायातको सािि सि त प्रयोग गिय सवकि छ ।  

 

परिच्छ र्द ४ 

बैठक भत्ता 
 

११. बैठक सभबशन्ि व्यववथा :  

 

(१) कायायलयिा वपष्ट ववषयववत ुि कायययोजिा ब गि बैठक िाशखि  छैि ।  



 

 

 

(२) कायायलय सिय भिन् ्र्दा बावहिको सियिा बैठक बस को अववथािा िार अथय 
िन्रालयबाट तोवकएको िभस ि अन्य प्रचनलत कािूि अिसुािकों बैठक भत्ता उपलब्ि 
गिाइि छ ।  

 

(३) बैठकिा आिशन्रत सर्दवयका रुपिा थप व्यशक्तहरु िाख्न पाइि  छैि । ति 
ववषयगत ववि षज्ञ स वा आवश्यक पि िा बढीिा तीि जिा आिशन्रत सर्दवयलाई िार 
बैठक भत्ता प्रर्दाि गिय सवकि छ । 

 

(४) कायायलय सियनभर बैठक गिे ति िाइन्यूटिा नभन्न सिय जिाइ बैठक भत्ता 
नलि /दर्दि  गलत प्रचलिलाई निरुत्साहि गरिि छ । यवतो गलत तथा िक्कली कागजात 

तयाि गिी भकु्तािी नलएको प्रिाशणत हिु आएिा बैठकको अध्यिता गिे 
पर्दानिकािी/कियचािीबाट सबै खचय िकि असलु उपि गरिि छ ।  

 

(५) तोवकएको काि एक  बैठकिा सवकि  भएपनि िाईन्यूटिा पटक पटक ववनभन्न 
निनतिा ि िै बैठक बस को र्द खाई ि िै भत्ता नलि  दर्दि  गलत प्रचलिलाई निरुत्साहि 

गरिि छ ।  

 

परिच्छ र्द - ५ 

सवािी साििको संचालि ि व्यववथापि 

 

१२. सवािी सािि चाल ुहालतिा िाख्न  :  
 

(१) आफुल  प्रयोग गि को सिकािी सवािी साििको संििण गिे, अद्यावनिक ि चाल ु

हालतिा िाख्न  र्दावयत्व सभबशन्ित प्रयोगकतायिा िहि छ ि निजल  चाल ुहालतिा िाख्न 
िसवकि  भएिा सियिै कायायलयिा वफताय गिुयपिेछ ।  

 

(२) कायायलयबाट संभव भएसभि ियाँ सवािी साििहरुको कशभतिा र्दईु वषय सभि 

सनभयनसङ बाह क िियत संभाि गिाइि  छैि ि िया ँसवािी साििको नििलु्क 



 

 

सनभयनसङ लगायतका अन्य सहनुलयतहरुको बाि िा प्रयोगकतायल  सियिै जािकािी नलई 
त्यसको सर्दपुयोग गिुयपिेछ । 

 

(३) कुिै कािणबि िियत गिाउि ु िै पिे अववथा ववद्यिाि भएिा अशततयाि प्राप्त 

अनिकािीबाट निणयय गिाई िियत गिुयपिेछ । अन्यथा सवुविा उपभोग गिे 

पर्दानिकािी/कियचािी िै शजभि वािी हिु छ ।  

 

(४) आफुल  प्रयोग गि को सवािी साििको िियत सभभाि गर्दाय सभवशन्ित चालकको 
प्रनतव र्दिको आिाििा कािण खलुाई प्रयोगकतायल  अनिवायय रुपिा नसफारिस 
गरिसक पनछ िार िियतको प्रकृया अगानर बढाइि छ ।  

 

(५) ववि ष परिशवथनतिा वाह क कायायलयिा िह का पिुािा सवािी साििहरुको लानग 

नियनित सनभयनसङ बाह क वषयिा बढीिा र्दईु पटक भन्र्दा बढी िियत संभाि हिु छैि ।  

 

(६) ववि ष परिशवथनतिा वाह क एक पटकिा चाि पाङ्ग्र  गारीको बढीिा रू. एक 
लाख ि िोटिसाइकल/वकुटििा बढीिा रु. र्दि हजाि (सनभयनसङ सि त) भन्र्दा बढी 
िियत संभाि खचय उपलब्ि गिाइि  छैि साथै ववि ष परिशवथनतिा वाह क एकपटक 
िियत संभाि गरिसक पनछ कभतीिा छ िवहिा पिुा िभई कायायलयको तफय बाट िियत 
संभाि खचय उपलब्ि गिाइि  छैि ।  

 

१३. नललाि गिय सवकि िः  
 

(१) सािािण तरिकाल  िियत संभाि गर्दाय पनि प्रयोग गिय िसवकि  भै प्रयोगकतायबाट 
कायायलयिा वफताय प्राप्त हिु आएका सवािी साििहरुलाई उक्त सवािी साििको नििायता 
कभपिी वा निजको आनिकारिक ववि ताद्वािा सच्चानलत िियत क न्रिा जाँच गिाईि छ 
।  

 

(२) उपर्दफा १ बिोशजि जाँच गिाऊँर्दा उक्त िियत क न्रबाट चाि पाङ्ग्र  गारीिा 
बढीिा रु. एक लाख ि िोटिसाइकल/वकुटििा बढीिा रु. र्दि हजाि सभि खचय 



 

 

गर्दाय नियनित प्रयोग गिय सवकि  अववथािा आउि  र्द शखएिा िियत गिाउि आर्द ि 

दर्दिसवकि छ ।  

 

(३) उपर्दफा (२) िा उल्ल शखत भन्र्दा बवढ खचय लाग्ि  भई िियत हिु िसक्ि  अववथा 
भएिा त्यवता सवािी साििहरुलाई कायायलयल  प्रचनलत कािूि अिसुाि नललाि 
नबवििा िाख्न सकि छ ।  

 

(४) कायायलयको पन्र वषय भन्र्दा पिुािा, िचल् ि  भई थन्काएि िाख का 
सवािीसाििहरुलाई प्रत्य क वषय नललाििा िाख्न ुपिेछ ।  

 

१४. पिुवकृत गरिि िः  
 

कायायलयबाट वषयभिीिा सबभन्र्दा कि िियत संभाि खचय गिी वकफायतीपूणय तरिकाल  
सवािीसािि चलाउि  सवािी चालकको िाि सावयजनिक गिी पिुवकृत गरिि छ ।  

 

१५. थप इन्िििः  
 

(१) अथय िन्रालयको ववीकृत िभसय अिसुाि सवािी पाउि  पर्दानिकािी/कियचािीहरुका 
लानग उपलब्ि हिु  इन्िि बाह क थप इन्िि आवश्यक पि िा प्रयोगकताय 
पर्दानिकािी/कियचािील  अनिवायय रुपिा लगबकु प्रिाशणत गरि िाग फािािसाथ 

अनिकाि प्राप्त अनिकािी सिि प ि गिुय पिेछ ।  

 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि कोटा भन्र्दा बढी इन्िि आवश्यक परि प्रयोगकतायको 
पषु्टाई सवहतको िाग प्राप्त हिु आएिा इन्िि ववीकृत गिे पर्दानिकािील  औशचत्य ह िी 
ववीकृनत दर्दि सक् ि छ ।  

 

 

 

 

 

 



 

 

१६. थप खचयलाई प्रोत्साहि िगिेिः  
 

(१) हाल गारी सवुविा प्राप्त गरििह का पर्दानिकािी/कियचािीहरुबाट अिावश्यक रुपिा 
थप खचयलाई प्रोत्साहि गिे गिी इन्िि वा िियत स वा उपलब्ि गिय गिाउि 
पाईि छैि।  

 

(२) िववनरएका सवािी साििहरु नबनरएको भिी भकु्तािी नलि /दर्दि  प्रवनृतलाई 

निरुत्साहि गिुय पिेछ । आकशविक िियतको हकिा क  कािणल  आवश्यक पि को हो 
सवािी चालकको प्रनतव र्दि नलई ववव क सभित निणयय गिुय पिेछ ।  

 

१७. सवािी सािि उपलब्ि गिाउि िः  
 

(१) िाखा प्रिखुलाई उपलब्ि भएसभि िोटिसाईकल सवुविा उपलब्ि हिु छ ।  

(२) कायायलय प्रिखुलाई चािपाङ्ग्र  साविी सािि उपलब्ि गिाईि  छ।  

 

परिच्छ र्द -६ 

कायायलय सािािको प्रयोग 

 

१८. ि िकोट/छाता झोलािः  
 

ि िकोट/छाता झोला जवता ववि ष प्रयोजिको लानग िार आवश्यक पिे कायायलय 
सािािहरु सिकािी कािका लानग अत्यावश्यक िर्द शखए सभि उपलब्ि गिाइि  छैि । 
यवता सािािहरु सभबशन्ित कियचािीलाई प्रकृनत ि सिय अिरुुप िार उपलब्ि 
गिाईि छ ।  

 

१९. शजन्सी सािािको पवुय अििुाििः 
 

कायायलयल  प्रत्य क िाखा तथा इकाई प्रिखुसँग आफ्िो काययसभपार्दिलाई आवश्यक 
पिे सािािहरुको ववविण प्राप्त गिी एवककृत वावषयक िाग फािाि बिाई शजन्सी 
सािािको पवुय अििुाि ववविण तयाि गिुयपिेछ ।  



 

 

 

२०. ि िोिी कारय :  
 

सािािणतया कायायलयबाट आठ शज. वव. 8 GB भन्र्दा बढीका कुिै पनि प्रकािका 
External Memory Card खरिर्द गरिि  छैि । ति निशश्चत उर्द श्यका लानग िभई िहिु  
भएिा अनिकाि प्राप्त अनिकािीबाट निणयय गिाई आठ शज. वव. भन् र्दा बढीका External 

Memory Card खरिर्द गिय सवकि छ ।  

 

 

२१. खरिर्द वकफायती हिु ुपिेिः  
 

कायायलयबाट कभ्यटुि ल्यापटप एवं वप्रन्टि जवता ि शिििी ओजािहरु अथय 
िन्रालयको िभसय ि प्राप्त बज ट तथा प्रचनलत काििुको परिनििा िवह उपलब्ि गिाउि   

व्यववथा निलाइि छ ।  

 

२२. कुसी ट बलुको प्रनतवथापििः  
 

सािान्यतया सबै तहका कियचािीहरुल  प्रयोग गरििह का कुसी पाँच वषय ि ट बलु सात 
वषयसभि प्रनतवथापि गरिि  छैि ।  

 

२३. िलु्यसूची अध्यावनिक गिे:  
 

कायायलयबाट सालबसाली रुपिा आवश्यक पिे सािािहरु िाखाहरुबाट िाग संकलि 
गिी उक्त सािािको बजाि सवेिण गिी वषयको र्दईु पटक िूल्यसूशच अध्यावनिक 
गरिि छ ।  

 

२४. खरिर्द योजिा:  
 

वावषयक काययिि ववीकृत गिाउँर्दा प्रचनलत कािूि बिोशजि तोवकएको ढाँचािा वावषयक 
खरिर्द योजिा/खरिर्द गरुुयोजिा ववीकृत गिाउि ुपिेछ ।  

 



 

 

२५. ववर्द िी उत्पार्दिहरु खरिर्द गिेिः  
 

सािािहरु खरिर्द गर्दाय बजाििा उपलब्ि भएसभि ववर्द िी उत्पार्दिहरु िार खरिर्द 
गरिि छ ।  

 

२६. सूचीकृत गिे:  
 

(१) प्रचनलत कािूि बिोशजि िालसिाि तथा स वा प्रर्दायहरुको िाि सूचीकृत गिे 
कायय सभपन्न गरि सक्िपुिेछ ।  

 

२७. र्दिभाउपर वा प्रवताव िाग गिी खरिर्द गिेिः  
 

एक लाख रुपैयाँ भन्र्दा बढी िकिको सोझै खरिर्द गर्दाय िौजरु्दा सूशचिा िह का 
पिािियर्दाता वा स वा प्रर्दायकबाट सावयजनिक खरिर्द ऐि, २०६३ तथा सावयजनिक 

खरिर्द नियिावली, २०६४ को अनिििा िवह नलशखत रुपिा र्दिभाउपर वा प्रवताव 
िाग गिी खरिर्द गरिि छ ।  

 

२८. एउटै व्यशक्त, फिय, कभपिी वा संवथािबाट सोझै खरिर्द िगिे :  
 

(१) एक आनथयक वषयिा एकै पटक वा पटक पटक गिी िालसािाि वा पिाििय स वा 
ि नििायण काययिा रु. पाँच लाख भन्र्दा बढी िकिको काि एउटै व्यशक्त, फिय, कभपिी 
वा संवथाबाट सोझै खरिर्द गरिि  छैि ।  

 

(२) उक्त सीिा भन्र्दा बढी िकिको खरिर्द गर्दाय नसलवन्र्दी कोट िि वा बोलपरका 
िाध्यिबाट िार खरिर्द गरिि छ ।  

 

 

 

२९.  E-Bid गिाउि ुपिे:  
 



 

 

(१) ठ क्का प्रकृयाबाट खरिर्द गिुय पिे सभपणुय नििायण कायय, िालसिाि वा पिाििय 
स वाहरू ववि ष परिशवथनत बाह क ववद्यनुतय प्रणानल (E-Bid) बाट खरिर्द गरिि छ ।  

 

परिच्छ र्द - ७ 

गोष्ठी/तानलि/स नििाि/सभि लिको संचालि 

 

३०. कुिै प्रकािको िकि उपलब्ि िहिु :  
 

१) प्रोत्साहि भत्ता पाउि  कियचािीहरुलाई कायायलय सिय अशघ पनछ काि गि को 
भएतापनि खाजा/खािा वापत कुिै प्रकािको िकि उपलब्ि गिाईि  छैि ।  

 

२) उपर्दफा (१) बिोशजि प्रोत्साहि भत्ता िपाउि  कियचािीहरुको हकिा अनतरिक्त 

सियिा गरिि  काि ि सो कािबाट प्राप्त हिु  िनतजा ल खा उत्तिर्दायी अनिकृतबाट 

प्रिाशणत गिाइएको अववथािा हाशजि प्रिाशणत सि त तोवकए बिोशजि िकि उपलब्ि 

हिु छ ।  

 

३) उपर्दफा (१) बिोशजिको खचय ल तर्दा काययपानलकाबाट निणयय भए बिोशजि 
हिु छ। 

 

३१. सावयजनिक ववर्दाको दर्दििा काि गि कोिः  
 

प्रोत्साहि भत्ता लाग ुिभएको सियिा सावयजनिक ववर्दाको दर्दि कायायलयिा आई ववि ष 
काि गिुय पि िा ल खा उत्तिर्दायी अनिकृतबाट प्रिाशणत गिाइएकोिा तोवकए बिोशजिको 
िकि उपलब्ि हिु छ । 

 

 ३२. यातायात खचय : 
 कायायलयको नियनित कािको नसलनसलािा यातायात खचय बापत कुिै प्रकािको िकि 
उपलब्ि गिाइि  छैि ।  

 

परिच्छ र्द -८ 



 

 

ववववि 

 

३३. तत्काल सिुाि गिे :  
 

कायायलयल  अशन्ति ल खा पिीिणबाट सिुािका लानग औल्याइएका व्यववथापकीय 
ववषयहरुिा तत्काल सिुाि गिुय पिेछ । एउटै ववषय पटक पटक र्दोहोरिि आएको 
र्द शखएिा ववषयसंग सभबशन्ित कियचािीको सपुरिव िकल  काययसभपार्दि िलु्यांकिको 
अंक कट्टा गिय सक् ि छ ।  

 

३४. सावयजनिक गिेिः  
 

तलब भत्ता ि पारिश्रनिक बाह क रु. पच्चीस हजाि भन्र्दा बढीका खचयहरु कायायलयको 
व बसाइटिा सावयजनिकिण गि ि िार भकु्तािी दर्दईि छ । .  
 

३४. प्रगनत ववविण प्रकाशित गिे :  

 

कायायलयल  आभर्दािी खचयको िानसक ववविण ि चौिानसक प्रगनत ववविणहरू अवनि 
सिाप्त भएको निनतल  एक िवहिा नभर प्रकाशित गिुय पिेछ ।  

 

३६. वावषयक प्रगनत ववविणहरु सावयजनिक गिे :  
 

आनथयक वषय सिाप्त भएको तीि िवहिानभर गत आ.व, िा ववनियोशजत िकििध्य  क  
कनत िकि खचय भयो भन्न  ववषयिा सवयसािािणलाई जािकािी हिु  गिी सो सभबशन्ि 

वावषयक प्रगनत ववविणहि सावयजनिक रुपिा प्रकािि गिुय पिेछ ।  

 

३७. सिुशित िाख्न  :   

 

कायायलयको िाििा भएको निकासा िकिान्ति, थप बज ट ि खचय सिथयि सभबन्िी 
फाइल कभतीिा तीि आनथयक वषयसभि सिुशित िाख्न ुपिेछ ।  

 

३८. पशिका बिाउि  :  



 

 

 

काययलयबाट उठाि हिु  प्रत्य क वट्पणी फाइलसाथ कागजातहरुको पशिका बिाई 
िाख्न ुपिेछ ।  

 

३९. पूणय पालिा गिे :  

 

कायायलय तथा कियचािीहरुबाट प्रचनलत नियि, कािूि परिपर ि निरे्दशिकािा भएका 
व्यववथाहरुको पूणय पालिा गिुय ि गिाउि ुपिेछ ।  

 

४०. नििन्ति सिुाि ि असल कािको सरुुवात गरिि  : 
 

कियचािीहरुल  नििन्ति सिुाि ि असल कािको िरुुवात आफैबाट प्रािभभ गिे 
परिपाटीको ववकास गरिि छ ।   

 

 

प्रिाशणकिण निनतिः २०७७।१०।२२                       आज्ञाल                                  

                                             आिोर्द चौििी 
  प्रिखु प्रिासकीय अनिकृत 


