आन्तरिक नियन्रण प्रणाली निर्देनिका, २०७१
पष्ठृ भूमीीः
कुनैपनन संगठनमा सश
ु ासन, पारदशीता, चस्ू त नित्तीय अनश
ु ासन प्रिर्द्धन गनध स्िच्छ आनथधक प्रशासन हुनु आिश्यक
छ । नित्तीय अनश
ु ासन, पारदशीता र निनिको शासनको माध्यमिाट अननयनमतता न्यनू ीकरण गनध सनकन्छ । उपलब्ि
श्रोत सािनको उच्चतम प्रयोग गनध खचधमा नमतव्ययीता हुनु आिश्यक हुन्छ । कायाधलयले गने आनथधक कारोिार पारदशी,
नमतब्ययी र ननयनन्ित िनाउने नसलनसलामा आन्तररक ननयन्िक प्रणाली ननदेनशका िनाई लागु गनध िाञ्छनीय भएकोले
आनथधक कायधनिनि ननयमािली, २०६४ को ननयम ९५ िमोनिम उपराष्ट्रपनत कायाधलयले यो ननदेनशका िनाई लागू
गरे को छ ।

परिच्छे र्द –१
प्रािनभभक
१.

२.

संनिप्त िाम ि प्रािभभीः
(१) यस ननदेनशकाको नाम “आन्तररक ननयन्िण प्रणाली ननदेनशका, २०७१” रहेको छ ।
(२) यो ननदेनशका कायाधलयिाट स्िीकृ त भएको नमनत देनख लागू हुनेछ ।
(३) यो ननदेनशकामा उल्लेनखत मापदण्डहरुको पालना गनधु यस कायाधलयका सिै पदानिकारी एिं
कमधचारीहरुको कतधव्य र दानयत्ि हुनेछ ।
परिभाषाीः निषय िा प्रसंगले अको अथध नलागेमा यस ननदेनशकामा,–
(क) “कायाधलय” भन्नाले उपराष्ट्रपनतको कायाधलय सम्झनु पछध ।
(ख) “कमधचारी” भन्नाले कायाधलयमा कायधरत कमधचारी सम्झनु पछध र सो शव्दले कायाधलयको
उपराष्ट्रपनतज्यक
ू ो स्िकीय सनचिालयमा कायधरत कमधचारी तथा सरु क्षाकमी समेतलाई िनाउँछ ।

परिच्छे र्द – २
कममचािी व्यवस्थापि
३.

किािमा कममचािीहरु िाख्ि सनकिेीः
(१) कायाधलयको स्िीकृ त दरिन्दी नभिको ररक्त पदमा माि प्रचनलत काननू ी प्रनिया परु ा गरी करारमा
कमधचारीहरु रानखनेछ ।
(२) दरिन्दी नभिका ररक्त पदमा िाहेकका निशेष नकनसमको कायध गराउन करारमा सेिा नलनु पने अिस्था
निद्यमान भएमा स्िीकृ त ििेटको पररनि नभि रनह प्रचनलत काननु को प्रकृ या परु ा गरी कायाधलयले करार
सेिा नलन सक्नेछ ।

४.
५.

स्थायी कममचािी खटाइिेीः
कायाधलयका संिदे नशील शाखाहरुको कामकाि गनधको लानग स्थायी कमधचारीहरुमाि खटाईनेछ ।
व्यनिगत ि घिायसी कायम िगिाउिेीः
कमधचारीहरुिाट आफ्नो व्यनक्तगत र घरायसी कायधको लानग कायाधलय सहयोगी, माली, पररचर, सिारी चालक
र कम््यटु र अपरे टरहरुलाई प्रयोग गनध पाइने छै न ।

६.

कममचािी िखटाईिेीः
कायाधलयसँग असम्िर्द् रहेको िा आिश्यक र उपयोगी नदेनखएको कुनै पनन िैठक, तानलम, गोष्ठी तथा सेनमनार
आनदमा भाग नलन िा सहभानगताका लानग यस कायाधलयका कुनै पनन कमधचारी खटाईने छै न ।
७. प्रनतवेर्दि पेि गिेीः
(१) निनभन्न िैठक, तानलम, गोष्ठी तथा सेनमनारमा भाग नलन िा कायाधलयको प्रनतनननित्ि गनध खनटएको
कमधचारी िा कमधचारीहरुको टोलीले त्यस्ता िैठक िा कायधिमका सम्िन्िमा उठान भएका निषय िस्तहु रु
उल्लेख गरर निस्तृत िा संनक्षप्त प्रनतिेदन तयार गरर अननिायध रुपमा कायाधलयमा पेश गनधु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) िमोनिम प्रनतिेदन पेश नगरे मा ननिले प्रनतनननित्ि गदाध व्यनतत गरे को समय व्यनक्तगत
प्रयोिनका लानग व्यनतत गरे को मानी अनभलेखमा िनाईनेछ र ननिले कायाधलयिाट प्राप्त गरे को सेिा
सनु ििा समेत ननििाट असल
ु उपर गररनेछ ।
८.

बिबुझािथीः
कमधचारीहरु सरुिा िा कािमा िाँदा आ–आफ्नो निम्मामा रहेको नगद, फाइल एिं कागिातहरु, कायाधलयका
अन्य सामानहरु तथा सिारी सािन कायाधलयिाट तोनकएको कमधचारीलाई अननिायध रुपमा िझु ाउनु पनेछ । र
ननिले िझु ाएको प्रमाण कागिात पेश नगरे सम्म रमाना नदईने छै न ।

९.

कामको जािकािी गिाउिेीः
(१) सरुिा भई नयाँ आउने कमधचारीलाई सानिकिालाले कम्तीमा तीन नदन आफुसँगै राखी आफुले सम्पादन
गररआएको काम र परु ाना अनभलेख रानखएको ठाउँ आनदको िारे मा िानकारी गराउनु पनेछ ।
(२) आफू रमाना भई िाने अिनिसम्म कोही िदलीमा हानिर नभएको अिस्थामा आफूसगं काम गरररहेका
अन्य सहकमीलाई सोको िानकारी गराउनु पनेछ ।

परिच्छे र्द – ३
नजल्ला अिगु मि/भ्रमण खचम
१०. भ्रमणमा खटाइिेीः
(१) कायाधलयिाट निल्ला नस्थत निनभन्न िानमधक,सांस्कृ नतक स्थलको अिलोकन तथा निकास ननमाणध
सम्िन्िमा अनगु मनमा कमधचारी पठाउँदा सम्भि भएसम्म एक भन्दा िनि व्यनक्त समािेश संयुक्त टोली िनाई
खटाईनेछ । अनगु मन÷अिलोकन टोली गठन गदाध समनिगत अनगु मन÷अिलोकन गने गरी सिै शाखाको
प्रनतनननित्ि हुने कुराको सनु नश्चतता गररनेछ ।
(२) कायाधलयको अत्यािश्यक कायध एिं निशेष पररनस्थनतमा िाहेक कायाधलयिाट भ्रमण आदेश िारी गरी
निल्लामा नचठी पि िझु ाउने प्रयोिनले माि कायाधलय सहयोगी िा हलक
ु ा सिारी चालक िा अन्य कुनै
कमधचारी खटाईने छै न ।
(३) अनततयार प्राप्त अनिकारीिाट सनु ििा नदने प्रयोिनका लानग कुनैपनन (खासगरी तल्लो तहका)
कमधचारीहरुको भ्रमण आदेश स्िीकृ त गररने छै न ।
(४) रािपि अननं कत कमधचारीहरुलाई भ्रमणमा खटाउँदा भ्रमण खचध ननयमािली २०६४ को ननयम ४ को
उपननयम (२) अनसु ार हिाई यातायात सनु ििा उपलब्ि गराईने छै न ।
(५) हिाई यातायात िाहेक अन्य यातायातका सािन उपलब्ि नहुने िा भए पनन खनचधलो हुने भएमा अनततयार
प्राप्त अनिकारीले आिार र कारण खल
ु ाई अनमु नत नदनसक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) िमोनिम अनमु नत नदनु पदाध अनततयार प्राप्त अनिकारीले आफु भन्दा एक तह मानथको
अनिकारीको स्िीकृ ती नलनपु नेछ ।
(७) हिाई यातायातिाट यािा गने कमधचारीहरुले खचध झक्त
ु ानीका लानग इ–नटकट, राभल एिेन्सीको निल िा
एयरलाइन्सको भपाधइ र िोनडधङ पास लगायतका कागिातहरु भक्त
ु ानीको निलसाथ अननिायध रुपमा पेश
गनधपु नेछ । ननिले पेश गरे को इ–नटकट र िोनडधङपासको पm
् लाइट नम्िर र नमनत नभडान भए पश्चात माि
ननिलाई रकम भक्त
ु ानी गररनेछ ।
(८) अन्य ननकायको ननमन्िणामा िानहरका निल्लामा दैननक भ्रमण भत्ता पाउने गरर कायधिममा सहभानग हुनको
लानग िानकोलानग कायाधलयको पिू ध स्िीकृ ती अननिायध नलनु पनेछ ।
(९) उपदफा (८) िमोनिम स्िीकृ ती प्राप्त नगरी कायधिममा सहभानगता िनाईएमा सो िापत कायाधलयिाट दैननक
तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ि हुने छै न ।
(१०) यस दफा िमोनिम भ्रमणमा िाँदा नमतव्यायी नकनसमले सके सम्म कम खचध हुने गरर सािारी सािनहरुको
प्रयोग गनधु पनेछ । तर, सम्माननीय उपराष्ट्रपनतज्यू सँगै भ्रमण गदाध िा निशेष पररनस्थनतमा भ्रमण गदाध
अनततयार प्राप्त अनिकारीको स्िीकृ ती नलई हिाई यातायात लगायतका अन्य यातायातको सािन समेत
प्रयोग गनध सनकनेछ ।

११.नभसा प्राप्त भएको हुिु पिेीः
िैदने शक भ्रमणमा मनोनयन भएका कमधचारीहरुलाई सम्िनन्ित देशको नभसा प्राप्त भएको प्रमाणका आिारमा
माि भ्रमणका लानग पेश्की उपलब्ि हुनेछ ।

परिच्छे र्द – ४
बैठक भत्ता
१२. वैठक सभवन्धी व्यवस्थाीः
(१) कायाधलयमा स्पि निषयिस्तु र कायधयोिना िेगर िैठक रानखने छै न ।
(२) कायाधलय समय भन्दा िानहरको समयमा िैठक िसेको अिस्थामा माि अथध मन्िालयिाट तोनकएको नम्र्स
अनसु ारको िैठक भत्ता उपलव्ि गराइनेछ ।
(३) िैठकमा आमनन्ित सदस्यका रुपमा थप व्यनक्तहरु रातन पाइने छै न । तर निषयगत निशेषज्ञ सेिा आिश्यक
परे मा ििीमा तीन िना आमनन्ित सदस्यलाई माि िैठक भत्ता प्रदान गनध सनकनेछ ।
(४) कायाधलय समयनभि िैठक गने तर माइन्यटू मा नभन्न समय िनाइ िैठक भत्ता नलने÷नदने गलत प्रचलनलाई
ननरुत्साहन गररनेछ । यस्तो गलत तथा नक्कली कागिात तयार गरी भक्त
ु ानी नलएको प्रमानणत हुन आएमा
िैठकको अध्यक्षता गने कमधचारीिाट सिै खचध रकम असल
ु उपर गररनेछ ।
(५) तोनकएको काम एकै िैठकमा सनकने भएपनन माईन्यटू मा पटक पटक निनभन्न नमनतमा िेरै िैठक िसेको
देखाई िेरै भत्ता नलने नदने गलत प्रचलनलाई ननरुत्साहन गररनेछ ।

परिच्छे र्द – ५
सवािी साधिको सच
ं ालि ि व्यवस्थापि
१३. सवािी साधि चालु हालतमा िाख्िेीः
(१) आफुले प्रयोग गरे को सरकारी सिारी सािनको संरक्षण गने, अद्यािनिक र चालु हालतमा रातने दानयत्ि
सम्िनन्ित प्रयोगकताधमा रहनेछ र ननिले चालु हालतमा रातन नसनकने भएमा समयमै कायाधलयमा नफताध
गनधपु नेछ ।
(२) कायाधलयिाट संभि भएसम्म नयाँ सिारी सािनहरुको कम्तीमा दईु िषध सम्म सनभधनसङ िाहेक ममधत संभार
गराइने छै न र यस्तो ननशल्ु क सनभधनसङ लगायतका अन्य सहुनलयतहरुको िारे मा प्रयोगकताधले समयमै
िानकारी नलई त्यसको सदपु योग गनधपु नेछ ।
(३) कुनै कारणिश ममधत गराउनु नै पने अिस्था निद्यमान भएमा अनततयार प्राप्त अनिकारीिाट ननणधय गराई ममधत
गनधपु नेछ । अन्यथा सनु ििा उपभोग गने पदानिकारी नै निम्मेिारी हुनेछ ।

(४ आफुले प्रयोग गरे को सिारी सािनको ममधत सम्भार गदाध सम्िनन्ित चालकको प्रनतिेदनको आिारमा कारण
खल
ु ाई प्रयोगकताधले अननिायध रुपमा नसफाररस गररसके पनछ माि ममधतको प्रकृ या अगानड ििाइनेछ ।
(५) निशेष पररनस्थनतमा िाहेक कायाधलयमा रहेका परु ाना सिारी सािनहरुको लानग ननयनमत सनभधनसङ िाहेक
िषधमा ििीमा दईु पटक भन्दा ििी ममधत संभार खचध उपलब्ि हुनेछैन ।
(६) निशेष पररनस्थनत निद्यमान रहेको अिस्थामा िाहेक एक पटकमा चार पाङ्रे गाडीको ििीमा रु.पचास हिार
र मोटरसाइकल/स्कुटरमा ििीमा रु.दईु हिार पाँच सय (सनभधनसङ्ग समेत) भन्दा ििी ममधत संभार खचध
उपलब्ि गराइने छै न साथै निशेष पररनस्थनतमा िाहेक एकपटक ममधत संभार गररसके पनछ कम्तीमा छ मनहना
परु ा नभइ कायाधलयको तफध िाट ममधत संभार खचध उपलब्ि गराइने छै न ।
१४. नललाम गिम सनकिेीः
(१) सािारण तररकाले ममधत संभार गदाध पनन प्रयोग गनध नसनकने भै प्रयोगकताधिाट कायाधलयमा नफताध प्राप्त हुन
आएका सिारी सािनहरुलाई उक्त सिारी सािनको ननमाधता कम्पनी िा ननिको आनिकाररक नििे ताद्वारा
सञ्चानलत ममधत के न्रमा िाँच गराउन सनकनेछ ।
(२) त्यसरी िाँच गराउँदा उक्त ममधत के न्रिाट चार पाङ्रे गाडीमा ििीमा रु.पचहत्तर हिार र
मोटरसाइकल÷स्कुटरमा ििीमा रु. सात हिार पाँच सय सम्म खचध गदाध ननयनमत प्रयोग गनध सनकने अिस्थामा
आउने देनखएमा कायाधलयले सनचिस्तरिाट ननणधय गराई ममधत गराउन आदेश नदनसक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा उल्लेनखत भन्दा िनि खचध लाग्ने भई ममधत हुन नसक्ने अिस्था भएमा त्यस्ता सिारी
सािनहरुलाई कायाधलयले प्रचनलत काननु अुनसार नललाम नििीमा रातन सक्नेछ ।
(४) कायाधलयको पन्र िषध भन्दा परु ाना, नचल्ने भई थन्काएर राखेका सिारीसािनहरुलाई प्रत्येक िषध नललाममा
रातनु पनेछ ।
१५. पुिस्कृत गरििेीः
कायाधलयिाट िषधभरीमा सिभन्दा कम ममधत संभार खचध गरी नकफायतीपणु ध तररकाले सिारीसािन चलाउने सिारी
चालकको नाम सािधिननक गरी परु स्कृ त गररनेछ ।
१६. थप इन्धिीः
(१) अथध मन्िालयको स्िीकृ त नम्र्स अनसु ार सिारी पाउने कमधचारीहरुका लानग उपलब्ि हुने इन्िन िाहेक थप
इन्िन आिश्यक परे मा प्रयोगकताध कमधचारीले अननिायध रुपमा लगिक
ु प्रमानणत गरर माग फारामसाथ
अनिकार प्राप्त अनिकारी समक्ष पेश गनधु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) िमोनिम कोटा भन्दा ििी इन्िन आिश्यक परर प्रयोगकताधको पिु ाई सनहतको माग प्राप्त हुन
आएमा इन्िन स्िीकृ त गने पदानिकारीले औनचत्य हेरी स्िीकृ ती नदन सक्नेछ ।
१७. थप खचमलाई प्रोत्साहि िगिेीः
(१) हाल गाडी सनु ििा प्राप्त गरररहेका पदानिकारी÷कमधचारीहरुिाट अनािश्यक रुपमा थप खचधलाई प्रोत्साहन
गने गरी थप इन्िन िा ममधत सेिा उपलब्ि गनध गराउन कुनै पहल गनधु हुदँ नै ।

(२) ननिनरएका सिारी सािनहरु निनरएको भनी भक्त
ु ानी नलने/नदने प्रिृनतलाई ननरुत्साहन गनधु पनेछ । आकनस्मक
ममधतको हकमा के कारणले आिश्यक परे को हो सिारी चालकको प्रनतिेदन नलई नििेक सम्मत ननणधय गनधु
पनेछ ।
१८. सवािी साधि उपलब्ध गिाउिेीः
(१) शाखा प्रमख
ु लाई उपलब्ि भएसम्म साना र हलक
ु ा चार पाङ्रे सिारी सािनको सनु ििा उपलब्ि हुनेछ ।
(२) यसका लानग आिश्यक हुने मानसक सत्तरी नलटर पेरोल र िानषधक िीस नलटरमा निि्ने गरी
मोनिल/ब्रेक/नगयर आयल उपलब्ि गराईनेछ ।

परिच्छे र्द –६
कायामलय सामािको प्रयोग
१९. िेिकोट/छाता झोलाीः
रे नकोट/छाता झोला िस्ता निशेष प्रयोिनको लानग माि आिश्यक पने कायाधलय सामानहरु सरकारी कामका लानग
अत्यािश्यक नदेनखए सम्म उपलब्ि गराइने छै न । यस्ता सामानहरु सम्िनन्ित कमधचारीलाई नदइएको निम्मेिारी प्रकृ नत
र समय अनरुु प माि उपलब्ि गराईनेछ ।
२०. नजन्सी सामािको पुवम अुिमािीः
कायाधलयले प्रत्येक शाखा तथा सनचिालय प्रमख
ु सँग आफ्नो कायधसम्पादनलाई आिश्यक पने सामानहरुको नििरण
प्राप्त गरी एनककृ त िानषधक माग फारम िनाई निन्सी सामानको पिु ध अनमु ान नििरण तयार गनधपु नेछ ।
२१. मेमोिी कार्मीः
सािारणतया कायाधलयिाट आठ नि.नि. (8 GB) भन्दा ििीका कुनै पनन प्रकारका External Memory Card खररद
गररने छै न । तर नननश्च उर्द्ेश्यका लानग नभई नहुने भएमा अनिकार प्राप्त अनिकारीिाट ननणधय गराई आठ नि.नि. भन्दा
ििीका External Memory Card खररद गनध सनकनेछ ।
२२. खरिर्द नकफायती हुिु पिेीः
कायाधलयिाट कम््यटु र ल्यापटप एिं नप्रन्टर िस्ता मेनशनरी औिारहरु अथध मन्िालयको नम्र्स र प्राप्त ििेट तथा प्रचनलत
काननु को आिारमा रनह उपलब्ि गराउने व्यिस्था नमलाइनेछ ।
२३. कुसी टे बुलको प्रनतस्थापिीः
सामान्यतया सिै तहका कमधचारीहरुले प्रयोग गरररहेका कुसी पाँच िषध र टेिल
ु सात िषधसम्म प्रनतस्थापन गररने छै न ।

२४. मुल्यसच
ू ी अद्यावनधक गिेीः
कायाधलयिाट सालिसाली रुपमा आिश्यक पने सामानहरु शाखाहरुिाट माग संकलन गरी उक्त सामानको ििार
सिेक्षण गरी िषधको दईु पटक मल्ू यसचू ी अद्यािनिक गररनेछ ।
२५. खरिर्द योजिाीः
िानषधक कायधिम स्िीकृ त गराउँ दा प्रचनलत काननु िमोनिम तोनकएको िाँचामा िानषधक खररद योिना÷खररद गरुु योिना
स्िीकृ त गराउनु पनेछ ।

२६. स्वर्देिी उत्पार्दिहरु खरिर्द गिेीः
सामानहरु खररद गरध द् ा ििारमा उपलब्ि भएसमम स्िदेशी उत्पादनहरु माि खररद गररनेछ ।
२७. सूचीकृत गिेीः
प्रचनलत काननु िमोनिम मालसमान तथा सेिा प्रदायकहरुको नाम सचू ीकृ त गने कायध आनथधक िषधको श्रािण मनहनामा
सम्पन्न गरर सनकनेछ ।
२८. र्दिभाउपर वा प्रस्ताव माग गिी खरिर्द गिेीः
पच्चीस हिार रुपैयाँ भन्दा ििी रकमको सोझै खररद गदाध मौिदु ा सचू ीमा रहेका परामशधदाता िा सेिाप्रदायकिाट
सािधिननक खररद ऐन,२०६३ तथा सािधिननक खररद ननयमािली, २०६४ को अनिनमा रनह नलनखत रुपमा
दरभाउपि िा प्रस्ताि माग गरी खररद गररनेछ ।
२९. एउटै व्यनि, फमम , कभपिी वा संस्थािबाट सोझै खरिर्द िगिेीः
(१) एक आनथधक िषधमा एकै पटक िा पटक पटक गरी मालसामान िा परामशध सेिामा रु.तीन लाख र ननमाधण
कायधमा रु.पाँच लाख भन्दा ििी रकमको काम एउटै व्यनक्त, फमध, कम्पनी िा सस्ं थािाट सोझै खररद गररने
छै न ।
(२) उक्त सीमाा भन्दा रकमको खररद गदाध नसलिन्दी कोटेशन िा िोलपिका माध्यमिाट माि खररद गररनेछ ।

परिच्छे र्द – ७
गोष्ठी/तानलम/सेनमिाि/सभमेलिको सच
ं ालि
३०. कुिै प्रकािको िकम उपलब्ध िहुिेीः
(१) प्रोत्साहन भत्ता पाउने कमधचारीहरुलाई कायाधलय समय अनघ पनछ काम गरे को भएतापनत खािा÷खाना िापत
कुनै प्रकारको रकम उपलब्ि गराईने छै न ।
(२) उपदफा(१) िमोनिम प्रोत्साहन भत्ता नपाउने कमधचारीहरुको हकमा अनतररक्त समयमा गररने काम र सो
कामिाट प्राप्त हुने ननतिा लेखा उत्तरदायी अनिकृ तिाट प्रमानणत गराइएको अिस्थामा हानिर प्रमानणत समेत
हेरी प्रनतनदन दईु घण्टा भन्दा ििी अनतररक्त समय काम गने कमधचारीहरुलाई सानिकमा उपलब्ि गराईदैं
आएको खािा÷खाना खचध उपलब्ि हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) िमोनिमको खचध लेतदा कायाधलयिाट ननणधय गराई कायध संचालन ननदेनशका िमोनिम अथध
मन्िालयको स्िीकृ नत समेत नलनपु नेछ ।

३१. सावमजनिक नवर्दाको नर्दिमा काम गिेकोीः
प्रोत्साहन भत्ता लागु नभएको समयमा सािधिननक निदाको नदन कायाधलयमा आई निशेष काम गनधु परे मा लेखा उत्तरदायी
अनिकृ तिाट प्रमानणत गराइएकोमा खािा÷खाना खचध उपलब्ि हुनेछ । तर यस्तो खचध गनध कायाधलयिाट ननणधय गराई
कायध संचालन ननदेनशका िमोनिम अथध मन्िालयको स्िीकृ नत नलनपु नेछ ।
३२. परिवहि खचमीः
कायाधलयको ननयनमत कामको नसलनसलामा पररिहन खचध िापत कुनै प्रकारको रकम उपलब्ि गराइनेछैन ।

परिच्छे र्द – ८
नवनवध
३३. तत्काल सध
ु ाि गिेीः
कायाधलयले अनन्तम लेखा परीक्षणिाट सिु ारका लानग औल्याइएका व्यिस्थापकीय निषयहरुमा तत्काल सिु ार गनधु
पनेछ । एउटै निषय पटक पटक दोहोररन आएको देनखएमा निषयसंग सम्िनन्ित कमधचारीको सपु ररिेक्षकले कायधसम्पादन
मल्ु यांकनको अक
ं कट्टा गनध सक्नेछ ।

३४. सावमजनिक गिेीः
तलि भत्ता र पाररश्रनमक िाहेक रु.पच्चीस हिार भन्दा ििीका खचधहरु कायाधलयिाट प्रिानमन्िी तथा मनन्िपररषदको
कायाधलयको िेिसाइटमा सािधिननकरण गरे र माि भक्त
ु ानी नदईनेछ ।
३५ प्रगनत नवविण प्रकानित गिेीः
कायाधलयले आम्दानी खचधको मानसक नििरण र चौमानसक प्रगनत नििरणहरु अिनि समाप्त भएको नमनतले एक मनहना
नभि प्रकानशत गनधु पनेछ ।
३६. वानषमक प्रगनत नवविणहरु सावमजनिक गिेीः
आनथधक िषध समाप्त भएको तीन मनहनानभि गत आ.ि.मा निननयोनित रकममध्ये के कनत रकम खचध भयो भन्ने निषयमा
सिधसािारणलाई िानकारी हुने गरी सो सम्िन्िी िानषधक प्रगनत नििरणहरु सािधिननक रुपमा प्रकाशन गनधु पनेछ ।
३७. सुिनित िाख्िेीः
कायाधलयको नाममा भएको ननकाशा, रकमान्तर, थप ििेट र खचध समथधन सम्िन्िी फाइल कम्तीमा तीन आनथधक
िषधसम्म सरु नक्षत रातनु पनेछ ।
३८. पनजजका बिाउिेीः
कायाधलयिाट उठान हुने प्रत्येक नट्पणी फाइलसाथ कागिातहरुको पनञ्िका िनाई रातनु पनेछ ।
३९. पूणम पालिा गिेीः
कायाधलय तथा कमधचारीहरुिाट प्रचनलत ननयम, काननू पररपि र ननदेनशकामा भएका व्यिस्थाहरुको पणू ध पालना गनधु र
गराउनु पनेछ ।
४०. नििन्ति सुधाि ि असल कामको सुरुवात गरििेीः
कमधचारीहरुले ननरन्तर सिु ार र असल कामको शरुु िात आफै िाट प्राराम्भ गने पररपाटीको निकास गररनेछ ।

