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प्रस्तावना् 
 कुनैऩलन सॊगठनभा सिुासन, ऩायदिीता, चसू्त हवत्तीम अनिुासन कामभ गनय 
स्वच्छ आलथयक प्रिासन हनु ुआवश्मक छ । लफत्तीम अनिुासन, ऩायदिीता य 
हवलधको िासनको भाध्मभफाट अलनमलभतता न्मूनीकयण गनय सहकन्छ । 
उऩरब्ध श्रोत साधनको उच्चतभ प्रमोग गनय खचयभा लभतव्महमता हनु ु
आवश्मक हनु्छ ।कामायरमरे गने आलथयक कायोफाय ऩायदिी, लभतव्ममी य 
लनमलभत फनाउने लसरलसराभा आन्तरयक लनमन्त्रक प्रणारी लनदेशिका फनाई 
राग ुगनय फाञ्छनीम बएकोरे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा 
१०२ को उऩदपा (२) फभोशजभ भडु्केचरुा कामयऩालरकारे मो लनदेशिका 
फनाई रागू गयेको छ । 

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायशभबक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब  

(१) मस लनदेशिकाको नाभ “भडु्केचरुा गाउॉऩालरकाको आन्तरयक लनमन्त्रण 
प्रणारी लनदेशिका, २०७९” यहेको छ । 

(२) मो लनदेशिका तरुुन्त प्रायभब हनेुछ । 

(३) मो लनदेशिकाभा उल्रेशखत भाऩदण्डहरुको ऩारना गनुय कामायरमका 
सभऩूणय ऩदालधकायी एवॊ कभयचायीहरुको कतयत्व य दाहमत्व हनेुछ । 

२. ऩरयबाषा : हवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस लनदेशिकाभा,– 

 क) “कामायरम” बन्नारे भडु्केचरुा गाउॉऩालरकाको कामारम सभझन ुऩछय । 
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ख) “कभयचायी” बन्नारे कामायरमभा कामययत स्थामी/ अस्थामी /कयाय सेवाभा 
कामययत सफै कभयचायी  सभझन ुऩछय । 

ग) “नमाॉ सवायी साधन” बन्नारे सवायी साधन खरयद गयेको २ (दईु) वषय 
सभभ नमाॉ सवायी साधन  भालननेछ । 

ऩरयच्छेद –२ 

कभयचायी व्मवस्थाऩन 

३. कयायभा कभयचायीहरु याख्न सहकने : 

(१) कामायरमको स्वीकृत दयफन्दी लबत्रको रयक्त ऩदभा भात्र प्रचलरत कानूनी 
प्रहिमा ऩयुा गयी कयायभा  कभयचायीहरु याख्न सहकनेछ । 

(२) दयवन्दी लबत्रका रयक्त ऩदभा फहोकका हविेष हकलसभकोकामय गयाउन 
कयायभा सेवा लरनऩुने अवस्था हवद्यभान बएभा स्वीकृत फजेटको ऩरयलध लबत्र 
यहह प्रचलरत कानूनको प्रकृमा ऩयुा गयी कामायरमरे कयाय सेवा लरन सक्नेछ 

।  

४. स्थामी कभयचायी खटाइने : 
(१) कामायरमका सॊवेदनिीर िाखाहरुको काभकाज गनयको रालग स्थामी 
प्रकृमाका कभयचायीहरुभात्र खटाईनेछ । 

(२) िाखा प्रभखुभा उऩरव्ध बए सभभ अलधकृत स्तय कभयचायी भात्र 
खटाईनेछ । 
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५. व्मशक्तगत य घयामसी कामय गयाउने : ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरुफाट 
आफ्नो व्मशक्तगत य घयामसी कामयको रालग कामायरम सहमोगी, भारी,ऩरयचय, 

सवायी चारक य कभ्मूटय अऩयटेयराई प्रमोग गनय ऩाइनेछैन । 

 

६. कभयचायी नखटाईने :-कामायरम वा फैठकसॉग सभवशन्धत नयहेको 
कामायरमका कुनै ऩलन कभयचायीराइ कुनै ऩलन फैठक, तालरभ,गोष्ठी तथा 
सेलभनाय आददभा बाग लरन वा सहबालगताका रालग खटाईने छैन । 

७. प्रलतवेदन ऩेि गने : 

(१) हवलबन्न फैठक, तालरभ, गोष्ठी तथा सेलभनायभा बाग लरन वा कामायरमको 
प्रलतलनलधत्व गनय खहटएको कभयचायी एवॊ ऩदालधकायी वा कभयचायी एवॊ 
ऩदालधकायीहरुको टोरीरे त्मस्ता फैठक वा कामयिभका सभफन्धभा उठान 
बएका हवषम वस्तहुरु उल्रेख गयी हवस्ततृ वा सॊशऺप्त प्रलतवेदन तमाय गरय 
अलनवामय रुऩभा कामायरमभा ऩेि गनुय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रलतवेदन ऩेि नगयेभा लनजरे प्रलतलनलधत्व गदाय 
व्मलतत गयेको सभम व्मशक्तगत प्रमोजनका रालग व्मलतत गयेको भानी 
अलबरेखभा जनाईनेछ य लनजरे कामायरमफाट प्राप्त गयेको सेवा सहुवधा सभेत 
लनजफाट असरु उऩय गरयनेछ । 

८. कभयचायीहरु सरुवा वा अन्मत्र काज खटी जाॉदा आ–आफ्नो शजभभाभा 
यहेको नगद, पाइर एवॊ कागजातहरु,कामायरमका अन्म साभानहरु तथा सवायी 
साधन कामायरमफाट तोहकएको कभयचायीराई अलनवामय रुऩभा फझुाउन ुऩनेछ य 
लनजरे फझुाएको प्रभाण कागजात ऩेि नगयेसभभ यभाना ददईनेछैन । 
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९. काभको जानकायी गयाउने : 
(१) सरुवा बई नमाॉ आउने कभयचायीराई सालफकवारारे कभतीभा ऩाॉच ददन 
आपुसॉगै याखी आपुरे सभऩादन गरयआएको काभ य ऩयुाना अलबरेख 
याशखएको ठाउॉ आददको फायेभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

(२) आपू यभाना बई जाने अवलधसभभ कोही फदरीभा हाशजय नबएको 
अवस्थाभा आपूसॉग काभ गरययहेका अन्म सहकभीराई सोको जानकायी 
गयाउन ुऩनेछ । 

 

 

ऩरयच्छेद–३ 

अनगुभन/ भ्रभण खचय 
१०. भ्रभणभा खटाइने : 

 (१) कामायरमफाट हवकास लनभायण सभफन्धभा अनगुभन सलभलतका ऩदालधकायी 
एवॊ सदस्म य प्राहवलधक कभयचायी ऩठाइनेछ य आवश्मक सहमोगका रालग 
फढीभा १ जना अन्म कभयचायी खटाइनेछ । 

(२) कामायरमको अत्मावश्मक कामय एवॊ हविेष ऩरयशस्थलतभा फाहेक 
कामायरमफाट भ्रभण आदेि जायी गयी शजल्राभा शचठी ऩत्र फझुाउने प्रमोजनरे 
भात्र कामायरम सहमोगी वा हरकुा सवायी चारक वा अन्म कुनै 

कभयचायी खटाईने छैन । 
 (३) अशख्तमाय प्राप्त अलधकायीफाट सहुवधा ऩददने प्रमोजनका रालग कुनैऩलन 
(खासगयी तल्रो तहका)कभयचायीहरुको भ्रभण आदेि स्वीकृत गरयने छैन । 
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 (४) हवाई मातामात वा अन्म मातामातका साधन उऩरब्ध नहनेु वा बए ऩलन 
खशचयरो हनेु बएभा अशख्तमाय प्राप्त अलधकायीरे आधाय य कायण खरुाई 
अनभुलत ददनसक्नेछ । 

(५) उऩदपा (५) फभोशजभ अनभुलत ददन ु ऩदाय अशख्तमाय प्राप्त अलधकायीरे 
आपुबन्दा एक तह भालथको अलधकायीको स्वीकृती लरनऩुनेछ । 

(६) हवाई मातामातफाट मात्रा गने ऩदालधकायी तथा कभयचायीहरुरे खचय 
बकु्तानीका रालग इहटकट, ट्राबर एजेन्सीकोलफर वा एमयराइन्सको बऩायइ य 
फोलडङय ऩास रगामतका कागजातहरु बकु्तानीको हवरसाथ अलनवामय रुऩभा ऩेि 
गनुयऩनेछ । लनजरे ऩेि गयेको इ–हटकट य फोलडयङऩासको फ्राईट नभफय य 
लभलत लबडान बए ऩश्चात भात्र लनजराई यकभ बकु्तानी गरयनेछ । 

(७) अन्म लनकाम लनभन्त्रणाभा फाहहयका शजल्राभा दैलनक भ्रभण बत्ता ऩाउने 
गरय कामायिभभा सहबागी हनु जानको रालग कामायरमको ऩूवय स्वीकृलत लरन ु
ऩनेछ । 

(८) उऩदपा (८) फभोशजभ स्वीकृलत प्राप्त नगयी कामयिभभा सहबालगता 
जनाईएभा सो वाऩत कामायरमफाट दैलनक तथा भ्रभण बत्ता उऩरब्ध हनेु 
छैन।  

 (९) मस दपा फभोशजभ भ्रभणभा जाॉदा लभतव्ममी हकलसभरे सकेसभभ कभ 
खचय हनेु गरय सवायी साधनहरुको प्रमोग गनुय ऩनेछ । तय, हविेष ऩरयशस्थलतभा 
भ्रभण गदाय अशख्तमाय प्राप्त अलधकायीको स्वीकृलत लरई हवाई मातामात 
रगामतका अन्म मातामातको साधन सभेत प्रमोग गनय सहकनेछ । 
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ऩरयच्छेद–४ 

फैठक बत्ता 
१.१. फैठक सभफशन्ध व्मवस्था् 
(१) कामायरमभा स्ऩष्ट हवषमवस्त ुय कामय मोजना फेगय फैठक याशखने छैन । 

(२) कामायरम सभम बन्दा फाहहयको सभमभा फैठक फसेको अवस्थाभा भात्र 
अथय भन्त्रारमफाट तोहकएको नभस य अन्म प्रचलरत कानून अनसुायको फैठक 
बत्ता उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(३) फैठकभा आभशन्त्रत सदस्मका रुऩभा थऩ व्मशक्तहरु याख्न ऩाइने छैन तय 
हवषमगत हविेषऻ सेवा आवश्मक ऩयेभा फढीभा तीन जना आभशन्त्रत 
सदस्मराई भात्र फैठक बत्ता प्रदान गनय सहकनेछ । 

(४) कामायरम सभमलबत्र फैठक गने तय भाइन्मूटभा लबन्न सभम जनाइ फैठक 
बत्ता लरने/ददने गरत प्रचरनराई लनरुत्साहन गरयनेछ । मस्तो गरत वा 
नक्करी कागजात तमाय गयी बकु्तानी लरएको प्रभाशणत हनु आएभा फैठकको 
अध्मऺता गने ऩदालधकायी/कभयचायीफाट सफै खचय यकभ असरु उऩय गरयनेछ।  
(५) तोहकएको काभ एकै फैठकभा सहकने बएऩलन भाईन्मूटभा ऩटक ऩटक 
हवलबन्न लभलतभा धेयै फैठक फसेको देखाई धेयै बत्ता लरनेददने गरत प्रचरनराई 
लनरुत्साहन गरयनेछ । 
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ऩरयच्छेद–५ 

सवायी साधनको सॊचारन य व्मवस्थाऩन 

१२. सवायी साधन चार ुहारतभा याख्न े: 
(१) आपुरेप्रमोग गयेको सयकायी सवायी साधनकोसॊयऺण गने, अद्यावलधक य 
चार ु हारतभा याख्न ेदाहमत्व सभफशन्धत प्रमोगकतायभा यहनेछ य लनजरे चार ु
हारतभा याख्न नसहकने बएभा सभमभै कामायरमभा हपताय गनऩुनेछ । 

(२) कामायरमफाट सॊबव बएसभभ नमाॉ सवायी साधनहरुको कशभतभा दईु वषय 
सभभ सलबयलसङ फाहेक भभयत सॊबाय गयाइने छैन य नमाॉ सवायी साधनको 
लनिलु्क सलबयलसङ रगामतका अन्म सहलुरमतहरुको फायेभा प्रमोगकतायरे 
सभमभै जानकायी लरई त्मसको सदऩुमोग गनुयऩनेछ । 

(३) कुनै कायणफि भभयत गयाउन ुनै ऩने अवस्था हवद्यभान बएभा अशख्तमाय 
प्राप्त अलधकायीफाट लनणयम गयाई भभयत गनुयऩनेछ । अन्मथा सहुवधा उऩबोग 
गने ऩदालधकायी/कभयचायी नै शजभभेवायी हनेुछ । 

(४) आपुरे प्रमोग गयेको सवायी साधनको भभयत सभबाय गदाय सभफशन्धत 
चारकको प्रलतवेदनको आधायभा कायण खरुाई प्रमोगकतायरे अलनवामय रुऩभा 
लसपारयस गरयसकेऩलछ भात्र भभयतको प्रकृमा अगालड फढाइनेछ । 

(५) हविेष ऩरयशस्थलतभा फाहेक कामायरमभा यहेका ऩयुाना सवायी साधनहरुको 
रालग लनमलभत सलबयलसङ फाहेक वषयभा फढीभा दईु ऩटक बन्दा फढी भभयत 
सॊबाय हनेुछैन । 
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(६) हविेष ऩरयशस्थलतभा फाहेक एक ऩटकभा चाय ऩाङ्ग्र ेगाडीको फढीभा रु. 
एक राख य भोटयसाइकर÷स्कुटयभा फढीभा रु.हवस हजाय (सलबयलसङ्ग सभेत) 
बन्दा फढी भभयत सॊबाय खचय उऩरब्ध गयाइने छैन साथै हविेष ऩरयशस्थलतभा 
फाहेक एकऩटक भभयत सॊबाय गरयसकेऩलछ कभतीभा छ भहहना ऩयुा नबइ 
कामायरमको तपय फाट भभयत सॊबाय खचय उऩरब्ध गयाइने छैन । 

 

१३. लरराभ गनय सहकने : 

 (१) साधायण तरयकारे भभयत सॊबाय गदाय ऩलन प्रमोग गनय नसहकने बै 
प्रमोगकतायफाट कामायरमभा हपताय प्राप्त हनु आएका सवायी साधनहरुराई उक्त 
सवायी साधनको लनभायता कभऩनी वा लनजको आलधकारयक हविेताद्वाया 
सञ्चालरत भभयत केन्रभा जाॉच गयाईनेछ । 

(२) उऩदपा १ फभोशजभ जाॉच गयाउॉदा उक्त भभयत केन्रफाट चाय ऩाङ्ग्र े
गाडीभा फढीभा रु. एक राख य भोटयसाइकर÷स्कुटयभा फढीभा रु. हवस 
हजाय सभभ खचय गदाय लनमलभत प्रमोग गनय सहकने अवस्थाभा आउने देशखएभा 
भभयत गयाउन आदेि ददन सहकनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा उल्रेशखत बन्दा फहढ खचय राग्ने बई भभयत हनु 
नसक्ने अवस्था बएभा त्मस्ता सवायी साधनहरुराई कामायरमरे प्रचलरत 
कानून अनसुाय लरराभ लफिीभा याख्न सक्नेछ । 

(४) कामायरमको ऩन्र वषय ऩयुाना, नचल्ने बई थन्काएय याखेका 
सवायीसाधनहरुराई प्रत्मेक वषय लरराभभा याख्न ुऩनेछ । 

 



10 
 

१४. ऩयुस्कृत गरयने : कामायरमफाट वषयबयीभा सफबन्दा कभ भभयत सॊबाय 
खचय गयी हकपामतीऩूणय तरयकारे सवायीसाधन चराउने सवायी चारकको नाभ 
सावयजलनक गयी ऩयुस्कृत गरयनेछ । 

१५. थऩ इन्धन : 
(१) अथय भन्त्रारमको स्वीकृत नभस अनसुाय सवायी साधन ऩाउने 
ऩदालधकायी/कभयचायीहरुका रालग उऩरब्ध हनेु इन्धन फाहके थऩ इन्धन 
आवश्मक ऩयेभा प्रमोगकताय ऩदालधकायी/कभयचायीरे अलनवामय रुऩभा रगफकु 
प्रभाशणत गरय भाग पायाभ साथ अलधकाय प्राप्त अलधकायी सभऺ ऩेि गनुय 
ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कोटा बन्दा फढी इन्धन आवश्मक ऩरय 
प्रमोगकतायको ऩषु्ट्याई सहहतको भाग प्राप्त हनु आएभा इन्धन स्वीकृत गने 
ऩदालधकायीरे औशचत्म हेयी स्वीकृलत ददन सक्नेछ । 

१६. थऩ खचयराई प्रोत्साहन नगने : 
(१) हार गाडी सहुवधा प्राप्त गरययहेका ऩदालधकायी/कभयचायीहरुफाट 
अनावश्मक रुऩभा थऩ खचयराई प्रोत्साहन गने गयी इन्धन वा भभयत सेवा 
उऩरब्ध गनय गयाउन हुॉदैन । 

(२) नहवलरएका सवायी साधनहरु लफलरएको बनी बकु्तानी लरने/ददने प्रवलृतराई 
लनरुत्साहन गनुय ऩनेछ ।आकशस्भक भभयतको हकभा के कायणरे आवश्मक 
ऩयेको हो सवायी चारकको प्रलतवेदन लरई हववेक सभभत लनणयम गनुय ऩनेछ । 
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१७. सवायी साधन उऩरब्ध गयाउने : 
(१) िाखा प्रभखुराई उऩरब्ध बएसभभ भोटयसाईकर सहुवधा उऩरब्ध हनुेछ । 

(२) कामायरम प्रभखुराई चायऩाङ्ग्र ेसवायी साधन उऩरब्ध गयाईने छ । 

ऩरयच्छेद–६ 

कामयरम साभानको प्रमोग 

१८. येनकोट/छाता झोरा् 
 येनकोट/छाता झोरा जस्ता हविेष प्रमोजनको रालग भात्र आवश्मक ऩने 
कामायरम साभानहरु सयकायी  काभका रालग अत्मावश्मक नदेशखए सभभ 
उऩरब्ध गयाइने छैन । मस्ता साभानहरु सभफशन्धत कभयचायीराई प्रकृलत य 
सभम अनरुुऩ भात्र उऩरब्ध गयाइनेछ । 

१९. शजन्सी साभानको ऩूवय अनभुान् कामायरमरे प्रत्मेक िाखा तथा सशचवारम 
प्रभखुसॉग आफ्नो कामयसभऩादनराई आवश्मक ऩने साभानहरुको हववयण प्राप्त 
गयी एहककृत वाहषयक भाग पायाभ फनाई शजन्सी साभानको ऩवुय अनभुान 
हववयण तमाय गनुयऩनेछ । 

२०. भेभोयी काडय्  
साधायणतमा कामायरमफाट फशत्तस शज.हव. बन्दा फढीका कुनै ऩलन प्रकायका 
Storage Device खरयद गरयने छैन ।तय लनशश्चत उद्देश्मका रालग नबई नहनेु 
बएभा अलधकाय प्राप्त अलधकायीफाट लनणयम गयाई फशत्तस शज.हव. बन्दा फढीभा 2 

TB Hard Disk खरयद गनय सहकनेछ । 
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२.१. खरयद हकपामती हनु ुऩने् 
कामायरमफाट कभ्मूटय ल्माऩटऩ एवॊ हप्रन्टय जस्ता भेशिनयी औजायहरु अथय 
भन्त्रारमको नभस य प्राप्त फजेट तथा प्रचलरत काननुको ऩरयलधभा यहह उऩरब्ध 
गयाउने व्मवस्था लभराइनेछ । 

२.२. कुसी टेफरुको प्रलतस्थाऩन् 
साभान्मतमा सफै तहका कभयचायीहरुरेप्रमोग गरययहेका कुसी ऩाॉच वषयय टेफरु 
सात वषयसभभ प्रलतस्थाऩन गरयनेछैन । 

 

२३. खरयद अध्मावलधक गने् 
कामायरमफाट सारफसारी रुऩभा आवश्मक ऩने साभानहरु िाखाहरुफाट भाग 
सॊकरन गयी उक्त साभानको फजाय सवेऺण गयी वषयको दईु ऩटक भूल्मसूशच 
अध्मावलधक गरयनेछ । 

२४. खरयद मोजना् 
वाहषयक कामयिभ स्वीकृत गयाउॉदा प्रचलरत कानून फभोशजभ तोहकएको ढाॉचाभा 
वाहषयक खरयद मोजना/खरयद गरुुमोजना स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ । 

२५. सूचीकृत गने् 
(१) प्रचलरत कानून फभोशजभ भारसभान तथा सेवा प्रदामकहरुको नाभ 
सूचीकृत गने कामय आलथयक वषयको श्रावण भहहनाभा सभऩन्न गरय सहकनेछ । 

(२) ऩयाभिय सेवाहरुकोहकभा कामायरमरे प्रत्मेक आलथयक वषयको सरुुभा ३० 
ददनको सूचना प्रकािन गयी सो अवलध लबत्र ऩयाभिदायताहरुरे सूशचकृत गरय 
सक्नऩुनेछ । 
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२७. दयबाउऩत्र वा प्रस्ताव भाग गयी खरयद गने् 
एक राख रुऩैंमाॉ बन्दा फढी यकभको सोझै खरयद गदाय भौजदुा सूशचभा यहेका 
ऩयाभिदायता वा सेवा प्रदामकफाट सावयजलनक खरयद ऐन, २०६३ तथा 
सावयजलनक खरयद लनमभावरी, २०६४ को अलधनभा यहह लरशखत रुऩभा 
दयबाउऩत्र वा प्रस्ताव भाग गयी खरयद गरयनेछ । 

२८. एउटै व्मशक्त, पभय, कभऩनी वा सॊस्थानफाट सोझै खरयद नगने् 
(१) एक आलथयक वषयभा एकै ऩटक वा ऩटक ऩटक गयी भारसाभान वा 
ऩयाभसय सेवा य लनभायण कामयभा रु.ऩाॉच राख बन्दा फढी यकभको काभ एउटै 
व्मशक्त, पभय, कभऩनी वा सॊस्थाफाट सोझै खरयद गरयने छैन । 

(२) उक्त सीभा बन्दा फढी यकभको खरयद गदाय लसरवन्दी कोटेिन वा 
फोरऩत्रका भाध्मभफाट भात्र खरयद गरयनेछ। 

२९. E-Bid गयाउन ुऩने् 
(१) ठेक्का प्रकृमाफाट खरयद गनुय ऩने सभऩूणय लनभायण कामय, भारसभा वा 
ऩयाभिय सेवाहरु हविेष ऩरयशस्थलत फाहेक हवद्यलुतम प्रणालर E-Bid फाट खरयद 
गरयनेछ । 

ऩरयच्छेद –७ 

गोष्ठी/तालरभ/सेलभना/सभभेरनको सॊचारन 

३०. कुनै प्रकायको यकभ उऩरब्ध नहनेु् 
१) प्रोत्साहन बत्ता ऩाउन ेकभयचायीहरुराई कामायरम सभम अशघ ऩलछ काभ गयेको 
बएताऩलन खाजा/खाना वाऩत कुनै प्रकायको यकभ उऩरब्ध गयाईन ेछैन । 
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२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्रोत्साहन बत्ता नऩाउने कभयचायीहरुको हकभा 
अलतरयक्त सभमभा गरयने काभ य सो काभफाट प्राप्त हनेु नलतजा रेखा 
उत्तयदामी अलधकृतफाट प्रभाशणत गयाइएको अवस्थाभा हाशजय प्रभाशणत सभेत 
तोहकए फभोशजभ यकभ उऩरब्ध हनेुछ । 

३) उऩदपा (१) फभोशजभको खचय रेख्दा कामयऩालरकाफाट लनणयम बए 
फभोशजभ हनेुछ । 

३१. सावयजलनक हवदाको ददनभा काभ गयेको् 
प्रोत्साहन बत्ता राग ु नबएको सभमभा सावयजलनक हवदाको ददन कामायरमभा 
आई हविेष काभ गनुय ऩयेभा रेखा उत्तयदामी अलधकृतफाट प्रभाशणत 
गयाइएकोभा तोहकए फभोशजभको यकभ उऩरब्ध हनेुछ । 

 

 

३२. मातामात खचय्  
कामायरमको लनमलभत काभको लसरलसराभा मातामात खचय वाऩत कुनै प्रकायको 
यकभ उऩरब्ध गयाइने छैन । 
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ऩरयच्छेद–८ 

हवहवध 

३३. तत्कार सधुाय गने् 
 कामायरमरे अशन्तभ रेखा ऩयीऺणफाट सधुायका रालग औल्माइएका 
व्मवस्थाऩकीम हवषमहरुभा तत्कार सधुाय गनुयऩनेछ । एउटै हवषम ऩटक 
ऩटक दोहोरयन आएको देशखएभा हवषमसॉग सभफशन्धत कभयचायीको 
सऩुरयवेऺकरे कामयसभऩादन भलु्माॊकनको अॊक कट्टा गनय सक्नेछ । 

३४. सावयजलनक गने् 
तरफ बत्ता य अन्म ऩारयश्रलभक फाहेकका अन्म खचय भालसक रुऩभा वेवसाइट 
भापय त सावयजलनक गरयने छ । 

३५. प्रगलत हववयण प्रकाशित गने् 
 कामायरमरे आभदानी खचयको भालसक प्रगती हववयण य चौभालसक प्रगलत 
हववयणहरु अवलध सभाप्त बएको लभलतरे एक हप्ता लबत्र सावयजलनक गनुयऩनेछ । 

३६. वाहषयक प्रगलत हववयणहरु सावयजलनक गने् 
आलथयक वषय सभाप्त बएको तीन भहहनालबत्र गत आ.व. भा हवलनमोशजत 
यकभभध्मे के कलत यकभ खचय बमो बन्ने हवषमभा सवयसाधायणराई जानकायी 
हनेु गयी सो सभफशन्धत वाहषयक प्रगलत हववयणहरु सावयजलनक गनुयऩनेछ । 
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३७. सयुशऺत याख्ने्  
कामायरमको नाभभा बएको लनकािा, यकभान्तय, थऩ फजेट य खचय सभथयन 
सभफन्धी पाइर कभतीभा तीन आलथयक वषयसभभ सयुशऺत याख्न ुऩनेछ । 

३८. ऩशिका फनाउने् 
कामायरमफाट उठान हनेु प्रत्मेक हट्ऩणी पाइरसाथ कागजातहरुको ऩशिका 
फनाई याख्न ुऩनेछ । 

३९. ऩूणय ऩारना गनन् 
कामायरम तथा कभयचायीहरुफाट प्रचलरत लनमभ, कानून ऩरयऩत्र य लनदेशिकाभा 
बएका व्मवस्थाहरुको ऩूणय ऩारना गनुय य गयाउन ुऩनेछ । 

४०. लनयन्तय सधुाय य असर काभको सरुुवात गरयने् 
कभयचायीहरुरे लनयन्तय सधुाय य असर काभको िरुुवात आपैफाट प्रायभब गने 
ऩरयऩाटीको हवकास गरयनेछ। 

४१. खायेजी य वचाऊ 

क. मस लनदेशिका अन्म सॊघीम य प्रदेि लनदेशिकासाॉग फाशझएभा फाशझएको 
हद सभभ अभान्म हनेुछ । 

 ख. मस ऩूवय बएका मस लनदेशिका फभोशजभका कामयहरु मसै फभोशजभ बएको 
भालननेछ । 

आऻारे 

लतथययाज भहताया 
लन.प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 

 


