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घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी ङ्झनदेङ्ञिका, २०७८ 

प्रस्तावना  

कङ्ट नै ऩङ्झन सॊगठनरे आफ्नो कामयसभऩादन ङ्झनधायङ्चयत ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमा अनङ्टसाय तोङ्जकएको रक्ष्म प्राङ्झप्त 
तपय  ऩङ्चयरङ्ञऺत छ बनी ङ्जवश्वस्त हङ्टन त्मस सॊगठनरे अवरभवन गयेको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय 
प्रणारीरे सघाउ ऩङ्टर् माउॉदछ   घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको कामायरमफाट सभऩादन गङ्चयने कामय, प्रदान 
गङ्चयने सेवा तथा स्वीकृत कामयिभ फभोङ्ञजभका ङ्जिमाकराऩहरु ङ्झभतव्ममी, कामयदऺताऩूणय, 
प्रबावकायी य जोङ्ञखभयङ्जहत ढॊगफाट सभऩादन गनय, ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदन प्रणारीराई ङ्जवश्वसनीम फनाउन 
आवश्मक बएकोरे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७८ य आङ्झथयक कामयङ्जवङ्झध 
तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन, २०७६ को दपा ३१ को उऩदपा १ य आङ्झथयक कामयङ्जवङ्झध तथा 
ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनमभावरी, २०७७ को ङ्झनमभ ८१ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी घयऩझोङ 
गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी ङ्झनदेङ्ञिका, २०७८ 
रागू गयेको छ   

ऩङ्चयच्छेद १ 
प्रायङ्ञभबक 

1 सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब :  
1.1 मस ङ्झनदेङ्ञिकाको नाभ "घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी ङ्झनदेङ्ञिका, 

२०७८ यहेको छ  
1.2 मो ङ्झनदेङ्ञिका घयऩझोङ गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे स्वीकृत गयी स्थानीम याजऩरभा प्रकािन बएको 

ङ्झभङ्झत देङ्ञख रागू हङ्टनेछ   
2  ऩङ्चयबाषा: 
क) "आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय" बङ्ङारे घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो उदे्दश्म प्राप्तीको राङ्झग 
कामय सॊचारनगत ऩऺभा यहने जोङ्ञखभहरुको ऩङ्जहचान य मसको सभङ्टङ्ञचत सभवोधन गने कामयराई 
फङ्टझाउॉदछ    

ख) "आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी" बङ्ङारे मस ङ्झनदेङ्ञिकाको दपा १ भा उल्रेङ्ञखत कामय गनय 
ङ्झनभायण गङ्चयएको प्रणारीराई फङ्टझाउॉदछ   

ग) "आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय तत्वहरु" बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको अन्तयङ्झनङ्जहत उदे्दश्म प्राङ्झप्तको 
प्रत्माबङू्झत गनय अवरभवन गङ्चयएको दपा ६ भा उल्रेङ्ञखत आन्तङ्चयक ङ्झनमन्र्त्रणका  अन् तयसभफङ्ञन्धत 
तत्वहरुराई फङ्टझाउॉदछ  ङ्झत तत्वहरुभा ङ्झनमन्रण कामयको वातायवयण ङ्झनभायण, जोङ्ञखभ भूल्माङ्कन, 
ङ्झनमन्रण कामयका ङ्जिमाकराऩहरु, सूचना तथा सॊचाय य अनङ्टगभन सभफन्धी कामयहरु ऩदयछन ् 
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(घ) "आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी कामयन्वमनको खाका" बङ्ङारे घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकारे 
आफ्नो आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी ङ्झनभायण गनय मस ङ्झनदेङ्ञिकाको वङ्टदा नॊ. 9 भा उल्रेङ्ञखत 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयको खाका राई सभझनङ्ट ऩदयछ   सो खाकारे मस ङ्झनदेङ्ञिकाको अनङ्टसूची १ 
भा उल्रेङ्ञखत आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयको ढाॉचा सभेतराई सभेट्दछ   

(ङ) "कामायरम" बङ्ङारे घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको कामायरमराई जनाउॉदछ    

(च) "जोङ्ञखभ" बङ्ङारे कामायरमको उदे्दश्म प्राङ्झप्तभा वाधा ऩङ्टय ्माउन सक्ने कङ्ट नै ङ्जिमाकराऩ वा 
घटना हङ्टन सक्ने सभबावनाराई फङ्टझाउॉदछ   

(छ) "सॊचारनगत जोङ्ञखभ" बङ्ङारे घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक प्रङ्जिमा, जनिङ्ञि य 
प्रणारीगत असपरता वा फाह्य तत्वहरुको कायणरे हङ्टन सक्ने हानी नोक्सानीको सॊबावनाराई 
फङ्टझाउॉदछ   

3 आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीका उद्दशे्महरु: 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयका आधायबतू उदे्दश्महरु ङ्झनभनानङ्टसाय यहेका छन ्: 

(क) घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको कामय सॊचारन िभफद्ध, नैङ्झतक, ङ्झभतव्ममी, कामयकङ्ट िर य 
प्रबावकायीरुऩभा  कामयन्वमन गने, 

(ख) जवापदेङ्जहताको अङ्झबवङृ्जद्ध गने, 

(ग) सभफङ्ञन्धत ऐन कानूनको ऩङ्चयऩारना गने, 

(घ) साधना श्रोतको दङ्टरुऩमोग, ऺङ्झत य नोक्सानी हङ्टनफाट फचाउने, 

(ङ) ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदनको ङ्जवश्वसनीमता य प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवङृ्जद्ध गने 

ऩङ्चयच्छेद २ 
कामय सभऩादन य व्मवस्थाऩन सभफन्धी व्मवस्था 

4 आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयका तत्वहरु: 
घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकारे अन्तयङ्झनङ्जहत उदे्दश्म प्राप्तीको प्रत्माबङू्झतको राङ्झग आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय 
प्रणारी फनाउॉदा ङ्झनभन ङ्झरङ्ञखत अन्तय सभफङ्ञन्धत तत्वहरुराई सभावेि गयी फनाउनङ्ट ऩदयछ : 
ङ्झनमन्रण कामयको वातावयण, जोङ्ञखभ भङ्टल्माङ्कन, ङ्झनमन्रण कामयका ङ्जिमाकराऩहरु, सूचना तथा 
सॊचाय य अनङ्टगभन सभफन्धी कामयहरु    
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आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीका उऩमङ्टयि ऩाॉच भूरबतू तत्वहरुराई भध्मनजय याखी तमाय 
गङ्चयएको मो ङ्झनदेङ्ञिकारे घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाका राङ्झग आवश्मक हङ्टने आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय 
प्रणारी ङ्झनभायण गनय साभान्म दाॉचा प्रदान गदयछ   

सॊघीम सयकाय, प्रदेि सयकाय य घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको नीङ्झत तथा कामयिभहरु, जनसाॊङ्ञयमक 
ऩङ्चयवतयन वा आङ्झथयक अवस्था जस्ता ङ्जवषमहरु सभेतराई ध्मानभा याखी जोङ्ञखभको स्वीकामय तह 
ङ्झनधाययण गयी आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीराई ऩङ्टन: ङ्झनधाययण गनङ्टय ऩदयछ    

5 आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीको कामायन्वमनको राङ्झग कानूनी आधायहरु 
ि.स. कानून कानूनी व्मवस्था धाया/दपा/ ङ्झनमभ 
१ स्थानीम सयकाय 

सॊचारन ऐन, 
२०७४ 

दपा ७८ य अन्म 
सभफङ्ञन्धत दपाहरु 

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय 
प्रणारी कामायन्वमन गनङ्टय ऩने 

२ आङ्झथयक कामयङ्जवङ्झध 
तथा ङ्जवङ्ञत्तम 
उत्तयदाङ्जमत्व ऐन, 
२०७७ 

दपा ३१ को उऩदपा १ आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय 
प्रणारी कामायन्वमन गनङ्टय ऩने 

३ आङ्झथयक कामयङ्जवङ्झध 
तथा ङ्जवङ्ञत्तम 
उत्तयदाङ्जमत्व 
ङ्झनमभावरी, २०७७ 

ङ्झनमभ ८१ आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय 
प्रणारी कामायन्वमन गनङ्टय ऩने 

    
 
6 आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी तजङ्टयभा य कामायन्वमनको साभान्म खाका 
मस ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभ घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकारे तमाय गने आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीको 
खाका ङ्झनभनानङ्टसाय हङ्टनेछ: 

(क) कामायरमको नाभ य ठेगाना: घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका, जोभसोभ, भङ्टस्ताङ 
(ख) कामायरमको भूर उदे्दश्म: 
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"घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको सभङ्जिगत उद्दशे्म प्राङ्झप्तभा सघाउ ऩङ्टय ्माउन ेसॊचारनगत ङ्झनमन्रण कामयको खाका" 

ि.स. ङ्झनमन्रण कामयको 
वातावयण 

ङ्जिमाकराऩको 
ङ्जववयण 

अन्तयङ्झनङ्जहत 
जोङ्ञखभहरु 

ङ्झनमन्रण कामयका 
ङ्जिमाकराऩहरु/उऩामहरु 

सूचना य 
सॊचाय 

अनङ्टगभन गने 
कामायरम य 
तयीका 

१ १.१ घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरकारे 
ङ्झरएको रक्ष्म प्राप्त 
गनय तम बएको 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
कामय प्रणारीराई 
प्रबाव ऩाने भूरबतू 
नीङ्झत, सॊगठङ्झनक 
सॊयचना, प्रकृमा, 
प्रणारी य 
कामयवीङ्झधरे 
ङ्झनधाययण गयेका 
आधायबतू 
ङ्झसद्धान्तहरु ऩदयछन ्
   

मस खण्डभा 
भूर उदे्दश्म 
हाङ्झसर गनय 
सॊचारन 
गङ्चयने 
ङ्जिमाकराऩ 
उल्रेख 
गने,  
१ 
२ 
३ 
 

सॊचारन गङ्चयने 
प्रत्मेक प्रभङ्टख 
ङ्जिमाकराऩहरु
भा अन्तयङ्झनङ्जहत 
जोङ्ञखभहरु 
ऩङ्जहचान गयी 
उल्रेख गने, 
१.१ 
१.२ 
१.३ 

ऩङ्जहचान गङ्चयएका हयेक 
जोङ्ञखभहरुका राङ्झग के 
कस्ता ङ्झनमन्रण कामय 
उऩामहरु (Control 

Measures ) हङ्टन 
सक्छन ्उल्रेख गने, 

सूचना 
प्राप्त 
गने 
तङ्चयका, 
ङ्जवङ्झध य 
सॊचाय 
गने 
तङ्चयका 
उल्रेख 
गने 

अनङ्टगभन 
गने 
अङ्झधकायी, 
कामायरम 
य तङ्चयका 
तोक्न े

6.1 मस गाउॉऩाङ्झरकाराई केङ्ञन्ित गयी आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयको ढाॉचा ङ्झनभायण गदाय ङ्झनभन ङ्झरङ्ञखत तीन 
ऩऺहरुभा ङ्जिमाकराऩहरुराई वगॉकयण गङ्चयनछे  

क) कामयनीङ्झतगत ङ्झनमन्रण कामय: जसभा घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको सभङ्जिगत नीङ्झत य यणनीङ्झतका 
ङ्जवषमहरु  (जस्तै, मोजना य फजेट कामयिभ य फजेट ङ्झनभायण गने ङ्जवषमहरु वा अन्म 
ङ्जवषमगत ङ्जवधाहरु) 

ख) "प्रकृमा  ङ्झनमन्रण कामयका ङ्जवषमहरु: कभयचायी, खङ्चयद प्रकृमा, ङ्झनभायण य सेवा सॊचारन 
आदी (ऩङ्चयऩारन सभफन्धी ङ्जवषमहरु) 

ग) नङ्झतजा वा कामयकङ्ट िरता ङ्झनमन्रण कामयका ङ्जवषमहरु 
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क) सॊचारनगत उदे्दश्म 

ख) प्रङ्झतवेदनगत उदे्दश्म 

ग) ऩङ्चयऩारनाजन्म उदे्दश्म 
भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत दाॉचाका आधायभा तमाय गङ्चयएको घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
प्रणारीको खाका अनङ्टसूची १ भा उल्रेख गङ्चयएको छ  

 

                       ऩङ्चयच्छेद 3 
ङ्जवङ्जवध 

७. कामायरम साभानको प्रमोग तथा खयीद सभफन्धी व्मवस्था  
(क)   टोनय य पोटोकऩी कागज: टोनय य पोटोकऩी कागजको ङ्झभतव्ममी रुऩभा प्रमोग गनङ्टय 

ऩदयछ  सभबव बएसभभ टोनय ङ्चयङ्जपर गने तथा ङ्जप्रन्ट ङ्झफग्रकेा वा फढी ङ्जप्रन्ट बएका 
कागजहरु ऩङ्टन: प्रमोगभा ल्माउनङ्ट ऩनेछ   

(ख)   ङ्ञजन्सी साभानको ऩूवय अनङ्टभान: कामायरमका प्रत्मेक िाखारे आङ्झथयक वषयको िङ्टरुवातभा 
आफ्नो कामयसभऩादनराई आवश्मक ऩने कामायरम साभानहरुको ङ्जववयण तमाय गयी 
आन्तङ्चयक  व्मवस्थाऩन िाखाभा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ  आन्तङ्चयक व्मवस्थाऩन 
िाखारे सो को आधायभा एकीकृत वाङ्जषयक ङ्जववयण तमाय गयी खयीद मोजना फनाउनङ्ट 
ऩनेछ    

 (ग)  खयीद ङ्जकपामती हङ्टनङ्टऩने : कभ्मङ्टटय, ल्माऩटऩ एवॊ ङ्जप्रन्टय जसता भेङ्ञिनयी औजायहरु 
कामायरमरे अथय भन्रारमको नभसय य प्राप्त बएको फजेटको सीभाङ्झबर यही खयीद 
गनङ्टयऩनेछ   कभयचायीरे आफ्नो इच्छा अनङ्टसायको स्ऩेङ्ञिङ्जपकेिन, ब्रान्ड फभोङ्ञजभ भाग 
गनङ्टय, गयाउन हङ्टॉदैन   

 (घ)   प्रिासङ्झनक खचय: ऩानी, ङ्झफजङ्टरी, सॊचाय भहसङ्टर, इन्धन, भभयत , स्टेिनयी खचय, बत्ता, 
ताङ्झरभ, गोष्ठी, सेवा िङ्टल्क, भ्रभण खचय जस्ता प्रिासङ्झनक खचयभा अत्मन्त ङ्झभतव्मङ्जमता 
अऩनाई खचय गङ्चयनेछ   साथै मी वस्तङ्ट तथा सेवाको प्रमोग ङ्जकपामती ढॊगरे गनङ्टयऩनेछ 
  

 (ङ)   पङ्झनयचय य पङ्झनयङ्झसङ: (१) पङ्झनयचय तथा कामायरम सजावटका वस्तङ्टहरु भौज्दातभा 
बएकोराई भभयत सभबाय गयी प्रमोग भा ल्माउनङ्ट ऩनेछ   

6.2  मसयी ङ्झनभायण बएको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीरे ङ्झनभन तीन उद्दशे्महरु ऩङ्चयऩूङ्झतय 
गनङ्टयऩदयछ:  
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         (२) नमाॉ खयीद सभफन्धी प्रस्ताव ऩेि गदाय ऩ ङ्टयानो तथा काभ ङ्छदन नसक्ने 
अवस्थाभा ऩङ्टगेका पङ्झनयचयको सस्तोभा ङ्झरराभ ङ्झफङ्जि अङ्झनवामय गनङ्टयऩनेछ   

(च)  ङ्झनजी प्रमोगभा नल्माउन:े कामायरम साभान, सयकायी सभऩङ्झत वा वस्तङ्ट ङ्झनजी काभको राङ्झग 
प्रमोग गनङ्टय गयाउनङ्ट हङ्टॉदैन    

   (छ)  खयीद मोजना : (१) कामयिभ स्वीकृत गयाउॉदा तोङ्जकएको ढाॉचाभा प्रचङ्झरत कानून   
फभोङ्ञजभ खयीद मोजना, खयीद गङ्टरुमोजना स्वीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ   

       (२) सावयजङ्झनक कामायरमहरुका राङ्झग आवश्मक ऩने वस्तङ्ट तथा सेवाको आऩूङ्झतय, 
बण्डायण य ङ्जवतयणराई ऩायदिॉ, ङ्झभतव्ममी, अनङ्टभान मोग्म फनाउनङ्ट ऩनेछ  

       (३) सञ्चारन गने जनिङ्ञि नबएका भेङ्ञिनयी उऩकयण खङ्चयद गनङ्टय हङ्टदैन   
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अनङ्टसूची १ 

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीको खाका 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको सभङ्जिगत उद्दशे्म प्राङ्झप्तराई सघाउ ऩङ्टमायउन े"सॊचारनगत ङ्झनमन्रण कामय" को खाका 

ि.स. ङ्झनमन्रण कामयको वातावयण सभबाङ्जवत जोङ्ञखभ ङ्झनमन्रण कामयका 
उऩामहरु 

सूचना य सॊचाय ङ्ञजभभेवाय 
कामायरम/िा
खा 

अनङ्टगभन गने  
कामायरम य 
तङ्चयका 

१ सदाचाय य नैङ्झतक भूल्मको 
प्रवधयन:  

     

 १. सफै कभयचायीहरुरे 
ऩेिागत आचयणको ऩारना 
गनङ्टय ऩनेछ    

ऩेिागत 
आचयणको 
व्मवस्था बएय 
ऩङ्झन ङ्झतनको 
ऩारना नहङ्टने, 
नकायात्भक प्रवङृ्ञत्त 
को फाहङ्टल्मता, 
याजनीङ्झतक 
सयऺणभा ऩेिागत 
आचायण उल्रघन 
हङ्टने डय 

आचयण उल्रघन 
गयेभा सङ्टिासन ऐन, 
स्थानीम सेवा 
सभफन्धी ऐन रगामत 
प्रचङ्झरत ऐनरे तोके 
अनङ्टसाय कायवाही 
गने, ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन 
(compliance 

monitoring), 
उल्रङ्घन बएको 
ऩङ्जहल्माउने सॊमन्र 

अनङ्टिासन य 
ऩेिागत आचयण 
ऩारना बए नबएको 
अनङ्टगभन गनय सो 
को अङ्झबरेख याख्न े
प्रणारी फनाई 
तदअनङ्टरुऩ 
कायवाही गने, 
व्मवस्था गने   

गाउॉऩाङ्झरका 
कामायरमफाट 
तरफ बत्ता 
ङ्झरने सफै 
कभयचायीहरु 

गाउॉऩाङ्झरकाको 
अध्मऺ 
/कामायरम प्रभङ्टख 
/ प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृत 
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ङ्जवकास 
 क. सभफङ्ञन्धत ऩेिागत 

आचायणका ऺेरहरु 
ऩङ्जहचान गने 

आचयणका ऺेर 
ऩङ्जहचान गनय 
फेवास्ता गङ्चयन 
सक्ने 

आचयण ऩङ्चयऩारना 
बए नबएको ऩत्ता 
रगाउने सूचक 
ङ्झनभायण गने 

सूचक य साभाङ्ञजक 
व्मवहायको 
आधायभा आचयण 
भाऩन गने प्रणारी 
ङ्जवकास गयी रागू 
गने 

सभफङ्ञन्धत 
िाखाहरु 

कामायरम प्रभङ्टख 
/ प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 ख) सफै तहका 
ऩदाङ्झधकायीहरुरे ऩेिागत 
आचयणको ऩयीऩारना गने, 
प्रङ्झतवद्वता ऩरभा हस्ताऺय 
गनङ्टयऩने व्मवस्था गने 

प्रङ्झतफद्धता गने तय 
ऩङ्चयऩारना नगने 
प्रवङृ्झत 

प्रङ्झतफद्धता ऩारना 
नगयेभा सजाम हङ्टने 
कानून ङ्झनभायण, 
सवेऺण, ऩेिागत 
उत्तयदामीत्व य 
ऺभता ङ्जवकास गने 

ऩेिागत आचयणको 
ऩारना गये नगयेको 
अङ्झबरेख याख्न े
स्वचाङ्झरत प्रणारी 
ङ्जवकास गयी रागू 
गने 

सफै कभयचायी ऩेिागत 
आचयणभा 
हस्ताऺय गये/ 
नगयेको कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 २. भूयम ऩेिागत 
आचयणहरु 

     

 क) ऩेिागत आचयणका 
ऺेरगत भाऩदण्ड तमाय 
गयी रागू गने (जस्तै 
स्वास््म, कृङ्जष, 

भाऩदण्ड 
ऩयीऩारना गने 
इच्छािङ्ञिको 
अबाव, भाऩदण्ड 

ऩेिागत भाऩदण्ड 
ऩयीऩारनाको स्तय 
भाऩन गनय स्वतन्र 
सङ्झभङ्झत फनाउने 

ऩेिागत आचयण 
सभफन्धी 
भाऩदण्डका फायेभा 
आ-आफ्नै 

प्रिासन 
िाखा / सफै 
िाखाहरु 

ऩेिागत 
आचयणका 
भाऩदण्ड फने / 
नफनेको कामायरम 
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ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ, आङ्छद) नै नफनाउने, 
भाऩदण्डको 
ऩयीऩारना नहङ्टन े

िाखासॉगका 
कभयचायीहरुराई 
जानकायी गने 

प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 ३. नैङ्झतक आचयणका 
ङ्जवषमहरु 

     

 क) ऩद अनूकङ्ट र भमायङ्छदत, 
ङ्झनष्ऩऺ य स्वच्छ य सभान 
व्मवहाय 

नैङ्झतक भूल्मराई 
भहत्व नङ्छदने 
प्रवङृ्झत, कानून य 
कामयङ्जवङ्झध ऩारना 
नगने 

नैङ्झतक ङ्ञिऺा, 
सकायात्भक सोचराई 
फढावा ङ्छदने सॊस्कृङ्झत 
ङ्जवकास 

नैङ्झतक ङ्ञिऺाराई 
ताङ्झरभको 
भाध्मभफाट सॊचाय 
गने 

सफै 
कभयचायीहरु 

मस्तो व्मवहाय 
बए नबएको य 
तारीभ बएको 
अङ्झबरेखको 
आधायभा 
गाउॉऩाङ्झरकाको 
कामायरमरे 
अनङ्टगभन गयी 
सॊचाय गने,  

 ख) घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरकाका उदे्दश्म प्रङ्झत 
प्रङ्झतवद्धता 

स्वाथयको द्वन्द्व स्वाथयको ङ्जवयोधाबाष 
ऩङ्जहचान गने सॊमन्र 
ङ्जवकास गने, सो को 
सॊमन्र ङ्झनभायण गने 

ङ्झनणयमभा घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरकाको 
उदे्दश्म य ङ्झनजी 
ङ्जहतफीचको 
ङ्जवयोधाबास ङ्जवश्लषेण 
गने प्रणारी य कामय 

सफै 
कभयचायीहरु 

ङ्जहतको 
ङ्जवयोधाबाष 
(Conflict of 

Interest) 

बए/नबएको 
ङ्जवश्लषेण गने 
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सभऩादनभा त्मसको 
सॊचाय गने 

 ग. अरुको व्मङ्ञिगत 
गोऩनीमताको सभभान 

अकायको 
गोऩङ्झनमताको 
भङ्टल्मफाये नजय 
अन्दाज गनङ्टय, 
कतयव्म ङ्झफभङ्टख 
हङ्टनङ्ट 

नैङ्झतक ङ्ञिऺा, कानङ्टनी 
उऩचायको व्मवस्था 

अरुको 
गोऩङ्झनमताको 
उरॊघन गनेको 
अङ्झबरेख याखी 
कामय सभऩादन 
भङ्टल्माॊकनभा सूचना 
ङ्छदने प्रणारी 

सफै 
कभयचायीहरु 

गाउॉऩाङ्झरकाको 
कामायरमरे 
अनङ्टगभन गने 

 घ. सॊङ्जवधान, ऐन, ङ्झनमभ, 
नीङ्झत य सभमको ऩयीऩारना 
गने 

अवऻा गने, 
हेरचेक्र्माई 

सहबाङ्झगताभङ्टरक 
नीङ्झत प्रङ्जिमा, नीङ्झत 
सॊचाय, ऐनको 
उल्रङ्घनभा कायवाही 
गने सवार प्रणारी, 
साधन श्रोतको उङ्ञचत 
व्मवस्थाऩन 

कानून 
ऩयीऩारनाको स्तय 
देखाउने गयी 
व्मवस्थाऩकीम 
सूचना प्रणारी य 
ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन 
सूचना प्रणारी 
आङ्छद ङ्झनभायण गने 

सफै 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध 
तथा 
कभयचायीहरु 

आन्तङ्चयक 
रेखाऩयीऺण य 
व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺणको 
आधायभा 
ऩयीऩारनाको 
स्तय भङ्टल्माॊकन 
गने 

 ४. गाउॉऩाङ्झरकारे भाङ्झसक, 
रैभाङ्झसक य वाङ्जषयक 
प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टय ऩनेछ 
  

सूचना प्रणारीको 
अबाव हङ्टन सक्ने, 
प्रङ्झतवेदन सभमभा 
नहङ्टने य 

एकीकृत सूचना 
प्रणारीको ङ्जवकास 
गने 

व्वस्थाऩकीम सूचना 
प्रणारी य ङ्जवत्तीम 
व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारी 

सभफङ्ञन्धत 
िाखा 
प्रभङ्टखहरु 

को.रे.ङ्झन.का. रे 
अनङ्टगभन गयी 
सङ्टझाव एवभ ्
ङ्झनदेिन ङ्छदने   
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गङ्टणस्तयीम नहङ्टने, 
तत्ऩयताको अबाव 
हङ्टन सक्न े

 ५. ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदनको 
डाॉचा भ.रे.ऩ. रे तोकेको 
पायभभा उल्रेख बए 
फभोङ्ञजभ हङ्टने व्मवस्था गने 

रेखा पायभ फाये 
अनङ्टङ्ञिऺण, IT 

system भा 
एकीकयण हङ्टन 
नसक्ने, 
compatibility 

problem 

रेखा पायभ य 
ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन 
सूचना 
प्रणारी/व्मवस्थाऩकी
म सूचना प्रणारी 
तादात्भम फनाउने 

रेखा ढाॉचा य 
ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदनको 
ढाॉचाराई 
व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रणारीभा याख्न े

आङ्झथयक 
प्रिासन 
िाखा / 
आ.रे.ऩ.  

आ.रे.ऩ िाखारे 
जाॉच गयी 
रैभाङ्झसक रुऩभा 
सङ्टझाव ङ्छदन े 

२. ऺभतावान कभयचायीराई 
आकषयण, ङ्जवकास य 
ङ्झनयन्तयता 

     

 ६. घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरकाको 
आवश्मकता अनङ्टसाय 
सभमवद्ध रुऩभा 
कभयचायीराई ताङ्झरभ ङ्छदने, 
अध्ममनको अवसय प्रदान 
गने कानून, नीङ्झत य 
कामयिभ तम गयी रागू 

ताङ्झरभको 
आवश्मकता य 
तारीभको आऩूङ्झतय 
फीच तादात्भमता 
नहङ्टने, ताङ्झरभभा 
रगानी गनय 
नचाहने, 
ताङ्झरभको 

आवश्मकताको 
आधायभा तारीभ 
आवश्मकता ऩङ्जहचान 
(TNA) अङ्झनवामय गने 
नीङ्झत तथा कानून 
ङ्झनभायण गने 

  तारीभ नीङ्झत 
अनङ्टसाय बए 
नबएको 
गाउॉऩाङ्झरकाको 
कामायरमरे 
अनङ्टगभन गने, 
सवेऺण गयाउने 
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गनङ्टयऩने आवश्मकता 
ऩङ्जहचान नै नहङ्टन े

 ७. कामयसभऩादनसॉग 
आवद्ध गयी अनङ्टभान मोग्म, 
आकषयक य ङ्झनष्ऩऺ वङृ्ञत्त 
ङ्जवकासका अवसय प्रदान 
गने 

कभयचायीको वङृ्ञत्त 
ङ्जवकासराई नजय 
अन्दाज गङ्चयन 
सक्ने, वङृ्ञत्त ऩथ 
अनङ्टभान मोग्म 
नहङ्टने, अवसय 
असभान हङ्टन सक्न े

वङृ्ञत्त ङ्झफकासको 
अनङ्टभान मोग्म 
(predictable)कानून 
फनाई रागू गने, 
अवसयको 
सभानताराई त्मस्तो 
कानून सभावेि गने 

सावयजङ्झनक सॊयचना, 
फङृ्ञत्तऩथ देङ्ञखने 
website 

प्रिासन 
िाखा 

कभयचायी केन्िीम 
कामायरम य 
रोकसेवा 
आमोगरे अनङ्टभान  
गयी ङ्झनमङ्झभत 
सङ्टझाव ङ्छदने, 
सङ्टझाव 
कावायन्वमन गने 

 ८. कभयचायीराई काभ गने 
उङ्ञचत वातावयण य 
उत्प्रयेणा प्रदान गने 

मोग्मता, अनङ्टबव 
य ऺभताबन्दा 
पयक स्थानभा 
कभयचायी खटाउने, 
कामय वातावयण 
याम्रो नहङ्टने, वङृ्ञत्त 
ऩथ स्ऩि नहङ्टने, 
नातावाद, 
अन्मामऩूणय 
व्मवहाय हङ्टन 
सक्ने, सभान 

Right person at 

Right 

place,ऩदस्थाऩना, 
सरुवा, वङृ्ञत्त ङ्जवकास 
य ताङ्झरभको 
अवसयभा सभान 
व्मवहाय हङ्टने नीङ्झत, 
प्रङ्जिमा य ङ्जवङ्झध 
ङ्झनभायण गने, मोग्मता 
य अनङ्टबवको 
आधायभा उऩमङ्टि 

ऻान, िीऩ, ऺभता 
य ल्माकतको 
अङ्झबरेख याखी 
प्रङ्झतवेदन गने 
प्रणारी PIS भा 
याख्न ेसॊचाय गने 

 कामय सन्तङ्टङ्जि 
सवेऺण गने य 
सङ्टधाय गने 
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व्मवहाय 
नहङ्टनसक्न े

स्थानभा ऩदस्थाऩना 
गने 

 ९. कभयचायीराई स्ऩि 
ङ्ञजभभेवायी तोकेय काभभा 
रगाउनङ्ट ऩने 

कामय ङ्जववयण नै 
तमाय नहङ्टने, स्ऩि 
ङ्ञजभभेवायी नतोकी 
काभाभा रगाउन 
सक्ने 

कामय ङ्जववयण फनाएय 
रागू नगयेभा 
कायवाही हङ्टने कानून 
फनाउन े

कामायरमगत 
कभयचायी सूचना 
प्रणारी (PIS)भा 
कामयङ्जववयण 
सभावेि गयी  
website भा 
प्रकािन गने 

प्रिासन 
िाखा 

कामयङ्जववयण 
तमाय गयी रागू 
गये, नगयेको 
प्रभङ्टख प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

३ जवापदेङ्जहता      
 10. हयेक ऩदाङ्झधकायी 

तथा कभयचायीरे आफ्नो 
ङ्ञजभभेवायीको ऺेरभा 
जफापदेङ्जहता वहन गनङ्टय 
ऩनेछ  

ङ्ञजभभेवायी 
ऩन्छाउने प्रवङृ्ञत्त 
यहन सक्ने, 
प्रङ्झतवेदन नगने 
प्रवङृ्ञत्त, जस ङ्झरने 
तय कभजोय 
नङ्झतजाको 
ङ्ञजभभेवायी नङ्झरने 
बम 

भङ्टनाङ्झसव कायणरे 
वाहेक तोङ्जकएको 
नङ्झतजा प्राप्त गनय 
नसकेभा प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ 
कायवाही गङ्चयनेछ, 
जानजान ऺती गयेको 
ऩाईएभा ऺतीऩूतॉ 
सङ्जहत जङ्चयवाना हङ्टनेछ 

प्रत्मेक कामायरमभा 
प्रत्मेक 
ऩदाङ्झधकायीको 
ङ्ञजभभेवायीको ऺेर 
य ङ्झनबाएको 
जवापदेङ्जहता देङ्ञखने 
अङ्झबरेख प्रणारी य 
सो को सॊचाय गने 
प्रणारी ङ्जवकास गने 

 नङ्झतजाको 
ङ्ञजभभेवायी ङ्झरए/ 
नङ्झरएको 
सभफन्धभा 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको 
हकभा गाउॉ 
कामयऩाङ्झरका य 
अन्म कभयचायीको 
हकभा प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
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अनङ्टगभन गने   
 नङ्झतजा भूरक कामय 

सभऩादन प्रणारी ङ्झनभायण 
एवभ ्सूचक फनाई रागू 
गने 

नतीजा भङ्टरक 
प्रणारी नहङ्टने, 
कामय सभऩादन 
सही रुऩभा नहङ्टने, 
सूचक नफनाउने 
प्रवङृ्ञत्त 

नङ्झतजा फायेको सूचना 
ङ्छदने व्मवस्थाऩकीम 
सूचना प्रणारी रागू 
गने, कामय सभऩदान 
कयाय गने, 
नङ्झतजाराई ऩङ्टयस्काय 
य नङ्झतजा नङ्छदनेराई 
कायवाही गने कानून 
फनाई रागू गने 

व्मवस्थाऩकीम 
सूचना प्रणारी, 
LMBIS भा 
ङ्जिमाकराऩगत य 
त्मसको नङ्झतजा 
देङ्ञखने प्रणारी 
ङ्झफकास गने, 
नङ्झतजा website भा 
देङ्ञखने गयी प्रणारी 
ङ्जवकास गने 

 नङ्झतजा ङ्जवश्लषेण 
ऺभता ङ्जवकास 
गयी सङ्टचकको 
आधायभा प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे नङ्झतजा 
भङ्टल्माॊकन गने य 
ऩङ्टयस्काय य 
कायवाही दङ्टवै गने 

 नङ्झतजाभा आधाङ्चयत 
प्रोत्साहन य ऩङ्टयस्काय 
प्रणारी ङ्जवकास गयी रागू 
गने 

ऩङ्टयस्कायराई 
नङ्झतजासॉग आवद्ध 
नगङ्चयने, ऩ ङ्टयस्काय 
मोग्मताभा 
आधाङ्चयत नबई 
फाॉडपाॉडको ङ्जवषम 
फङ्ङ सक्ने 

ऩङ्टयस्कायराई 
नङ्झतजासॉग आवद्ध 
गनय कामय सभऩादन 
कयाय गयी सङ्टचकको 
आधायभा ऩङ्टयस्काय 
ङ्छदने 

नङ्झतजाराई य 
ऩङ्टयस्काय ङ्छदने 
सूचकराई website 
भा प्रकाङ्ञित गने 
प्रणारी ङ्जवकास गने 
  

 कामायरम प्रभङ्टखरे 
ऩङ्टयस्कृत गने 

 घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाभा 
नङ्झतजाको ङ्ञजभभेवायी ङ्झरने 
सॊस्कृङ्झत य भङ्टल्मको ङ्जवकास गने 

ङ्ञजभभेवायीको सॊस्कृङ्झत 
ङ्जवकास गने सॊमन्र 
नहङ्टने 
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ङ्झस.नॊ भूयम ङ्ञजभभेवायीका 
ऺरेहरु 

सभबाङ्जवत जोङ्ञखभहरु जोङ्ञखभ ङ्झनमन्रण कामयका 
उऩामहरु 

नङ्झतजा सॊचायको 
तङ्चयका 

ङ्ञजभभेवाय 
कामायरम/ िाखा 

अनङ्टगभन गने 
कामायरम य 
तङ्चयका 

४ आमोजना 
व्मवस्थाऩन 

     

४.१ आमोजना तमायी      
 

४.१.१ सवेऺण 
तथा ङ्जवस्ततृ 
आमोजना प्रङ्झतवेदन 
तमाय गने 

आमोजना सवेऺण गदाय 
कङ्ट नै सभूह को दवाव 
वा प्रबाव हङ्टन सक्ने, 
सवेऺण तथा ङ्जवस्ततृ 
आमोजना प्रङ्झतवेदन 
तमायी कामयभा 
कभजोयी वा र ङ्टटी हङ्टन 
सक्ने, ङ्जढराई हङ्टन 
सक्ने 

प्रबाङ्जवत सभङ्टदामराई 
आमोजनाको फायेभा जानकायी 
गयाउने, कामयको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय 
मोग्म जनिङ्ञि खटाउने, 
राबको केही अॊि स्थाङ्झनमभा 
ङ्जवतयण गने व्मवस्था गने 

आमोजना सवेऺण 
तथा ङ्जवस्ततृ 
आमोजना प्रङ्झतवेदन 
तमायीको गङ्टणस्तय 
भाऩन गने ङ्जवषमहरु 
ऩङ्जहचान गयी 
प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा 
तमाय गने, 
आवश्मकता अनङ्टसाय 
अवङ्झध ङ्जकटान गयी 
प्रङ्झतवेदन गने 
व्मवस्था गने 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 ४.१.२ खङ्चयद 
गङ्टरुमोजना, वाङ्जषयक 
खङ्चयद मोजना य 
फजेट तथा 
कामयिभ तजङ्टयभा 

 सभमभा नै 
तमाय नहङ्टने, 

 मथाथयताभा 
आधाङ्चयत नहङ्टने, 

 मोजना 

 ङ्ञजभभेवायी तोक्ने, सावयजङ्झनक 
खङ्चयद ङ्झनमभावरी, आङ्झथयक 
कामयङ्जवङ्झध ऐन य ङ्झनमभावरी तथा 
फजेट तजङ्टयभा ङ्झनदेङ्ञिकाका 
व्मवस्थाहरु तथा थऩ आवश्मक 

ङ्झनधाययीत ढाॉचाभा 
प्रङ्झतवेदन गनङ्टय ऩने 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 
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अनङ्टसायको 
स्रोत 
सङ्टङ्झनङ्ञितता 
नहङ्टनङ्ट,  

 प्रमाप्त फजेट 
प्रस्तावना नहङ्टनङ्ट 
वा फढी हङ्टनङ्ट 

उऩामहरु अवरभफन गनङ्टयऩने 

 ४.२.१ फजेट तथा 
कामयिभ छरपर 
य LMBIS प्रङ्जवङ्जि  

 आन्तङ्चयक 
सहबाङ्झगता/ 
सभन्वम नहङ्टने 
,  

 तोङ्जकएको 
सीभा बन्दा 
फढी प्रस्ताव 
हङ्टन े

 कभजोय 
प्राथङ्झभकीकयण 

ङ्ञजभभेवायी तोक्ने, सावयजङ्झनक 
खङ्चयद ङ्झनमभावरी, आङ्झथयक 
कामयङ्जवङ्झध ऐन य ङ्झनमभावरी तथा 
फजेट तजङ्टयभा ङ्झनदेङ्ञिकाका 
व्मवस्थाहरु तथा थऩ आवश्मक 
उऩामहरु अवरभफन गनङ्टयऩने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक / 
आङ्झथयक प्रिासन 
िाखा / सभफङ्ञन्धत 
िाखाहरु 

कामायरम 
प्रभङ्टख/ 
सभफङ्ञन्धत 
िाखा प्रभङ्टखरे 
अनङ्टगभन गने 

 4.2.2 फोरऩर 
आव्हान, स्वीकृङ्झत, 
सभझौता य 
कामयदेि  

फोरऩर आव्हान गदाय 
ङ्जढरासङ्टस्ती, ङ्झभरोभतो, 
प्रङ्जिमागत कभजोयी, 
न्मून ऺभता 

 e-GP को अवरभफन, खङ्चयद 
ऐन य ङ्झनमभावरीको ऩारना, 

 Standard Bid Document 

को प्रमोग 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
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रगामतका जोङ्ञखभहरु 
हङ्टन सक्दछन ्  

अनङ्टगभन गने 

4.3 आमोजना 
कामायन्वमन 

      

 4.3.1 कार्ाारम्भ 
(Mobilization) 

 ऩूवयतमायी ङ्झफना 
(DPR, 

भङ्टआब्जा, EIA, 

IEE, site 

clearance 

नबई) ठेक्का 
सभझौता बई 
कामाययभब हङ्टन 
नसक्नङ्ट 

 DPR, भङ्टआब्जा, EIA, 

IEE, site clearance गयी 
भार खङ्चयद प्रङ्जिमा अङ्ञघ 
फढाउने   

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा / 
आङ्झथयक प्रिासन 
िाखा 

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 ४.३.२ 
कामयताङ्झरका 
(work schedule) 

 वस्तङ्टङ्झनष्ठ 
कामयताङ्झरका 
तमाय नहङ्टनङ्ट य 
बएका 
कामयताङ्झरका 
फभोङ्ञजभ कामय 
नहङ्टनङ्ट 

 Bill of Quantity 

फभोङ्ञजभको कामयताङ्झरका 
तमाय गयाउने,  

 ऩङ्चयऩारना सभफन्धभा 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 ४.३.३ नाऩजाॉच  सही नाऩ जाॉच  स्थरगत जाॉचका ङ्झनयन्तय रुऩभा मोजना तथा कामायरम 
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(Measurement) 
तथा अन्तङ्चयभ ङ्झफर 
(Running Bill) 
ब ङ्टिानी 

नहङ्टनङ्ट,  
 गङ्टणस्तय 
ऩयीऺण नहङ्टनङ्ट, 

 तोङ्जकएको सभम 
ङ्झबर बिूानी नहङ्टनङ्ट 

आधायभा नाऩी गने 
 सभझौताको उङ्ञल्रङ्ञखत 
सभम ङ्झबर बिूानी गने 

भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

प्राङ्जवङ्झधक िाखा  प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 4.3.4 भमाद थऩ 
तथा बेङ्चयमसन 
आदेि 

 सभमभानै 
ऩमायप्त ऩङ्टिमाॉई 
य कायण सङ्जहत 
भमादथऩका 
राङ्झग ङ्झनवेदन 
नआउन े

 बेङ्चयमसन 
आदेि नगयाई 
कामय गयाउने 

 Scope 

वाङ्जहयको 
बेङ्चयमसन 
आदेिका राङ्झग 
ऩेि हङ्टन े

 सभमभानै भमादथऩका 
राङ्झग ऩमायप्त ऩङ्टष््ाॉई य 
कायण सङ्जहत प्रङ्जिमा 
िङ्टरु गने, 

 भमाद थऩ तथा बेङ्चयमसन 
आदेि सभफन्धी 
ङ्झनदेङ्ञिका तमाय गयी 
कामायन्फमनभा रैजान े

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 
प्रभङ्टख/प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृत 

 ४.३.५ कामय 
स्वीकाय तथा 

 सभझौता 
अनङ्टसायको 

 भूल्म सूची (BoQ), 

Design नक्सासॉग 
ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
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अङ्ञन्तभ ङ्झफर 
बिूानी  

कामय सभऩङ्ङ 
नगयी अङ्ञन्तभ 
ङ्झफरको 
बिूानी भाग 
हङ्टने   

कामयसभऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 
ङ्झबडान गयी भार बिूानी 
गने 

ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 ४.३.६ 
कामयसभऩङ्ङ 
प्रङ्झतवेदन 

 DLP ङ्झबर ऩङ्टया गनङ्टयऩने 
ङ्ञजभभेवायी ऩङ्टया नगयी 
कामय सभऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 
ऩेि गने 

 स्थरगत अनङ्टगभन, 
ऩयीऺण गयेयभार 
कामयसभऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 
ऩास हङ्टनङ्ट ऩने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

 कामायरम 
प्रभङ्टख / 
प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

५ खङ्चयद व्मवस्थाऩन       
५.1 खङ्चयद िाखा/ 

इकाईको सञ्चारन  
ङ्जवऻ कभयचायीको 
अबाव 

 खङ्चयद ऐन तथा ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ गठन गने, 

 खङ्चयद सभफन्धी 
ङ्जवङ्ञिङ्जिकृत ताङ्झरभ 
प्रदान गने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / 
प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

५.२ वाङ्जषयक खङ्चयद 
मोजना 

सभमभा नै तमाय नहङ्टन े
मथाथयताभा आधाङ्चयत 
नहङ्टन े

 ङ्ञजभभेवायी तोक्ने 
 ऺभता ङ्झफकास गने 
 सावयजङ्झनक खङ्चयद 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 

मोजना  तथा 
प्राङ्जवङ्झधक / रेखा 
िाखा प्रभङ्टख 

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 



   

21 
 

मोजना अनङ्टसायको 
स्रोत सङ्टङ्झनङ्ञितता नहङ्टनङ्ट 

ङ्झनमभावरी २०६४ को 
ङ्झनमभ ६ अनङ्टसाय तमाय 
गनङ्टय ऩने 

प्रङ्झतवेदन गने  अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

५.३ ड्रइङ्ग, ङ्झडजाइन, 
स्ऩेङ्ञिङ्जपकेिन तथा 
रागत अनङ्टभान 

मथाथय ऩयक दययेट 
उऩरब्ध नहङ्टनङ्ट,  
ङ्जवऻताको अबाव 
प्रवङृ्ञत्त सभस्मा 

 ड्रइङ्ग, ङ्झडजाइन, 
स्ऩेङ्ञिङ्जपकेिन तथा 
रागत अनङ्टभान सभफन्धी 
भाऩदण्ड तजङ्टयभा गयी 
कामायन्वमन गनङ्टयऩने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

मोजना  तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / 
प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

५.४ फोरऩर तमायी 
तथा आव्हान 

सही फोरऩर 
कागजात, सही खङ्चयद 
ङ्जवङ्झध य तोङ्जकएको 
प्रङ्जिमा अफरभफन 
नहङ्टन े

 Standart Bid document 

को प्रमोग गने, 
 सही खङ्चयद ङ्जवङ्झधको 
छनौट गने, 

 सूचना प्रकािन 
रगामतका प्रङ्जिमा 
अफरभफन गने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा 

कामायरम 
प्रभङ्टख / 
प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

५.५ फोरऩर भूल्माॊकन ङ्जवऻताको अबाव, 
ऩूवायग्रह ऩूणय भूल्माॊकन 

 फोरऩर भूल्माॊकन 
सङ्झभङ्झतभा सभफङ्ञन्धत 
ङ्जवषम ङ्जवऻको सॊरग्नता 
गयाउने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / 
प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
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अनङ्टगभन गने 
5.6 फोरऩर स्वीकृङ्झत, 

खङ्चयद सभझौता 
तथा कामयदेि 

सभमभा स्वीकृती, 
सभझौता य कामयदेि 
नहङ्टन े

 फोरऩर सभफन्धी  
कागजातभा बएको सभम 
ङ्झसभा ङ्झबर कामय गने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / 
प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

5.7 कामाययभब 
(Mobilzation) 

 ऩूवयतमायी ङ्झफना 
(DPR, भङ्टआब्जा, 
EIA, IEE, site 

clearance नबई) 
ठेक्का सभझौता बई 
कामाययभब हङ्टन 
नसक्नङ्ट 

 DPR, भङ्टआब्जा, EIA, 

IEE, site clearance गयी 
भार खङ्चयद प्रङ्जिमा अङ्ञघ 
फढाउने   

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

5.8 अन्तङ्चयभ बिूानी  सही नाऩ जाॉच 
नहङ्टनङ्ट,  

 गङ्टणस्तय 
ऩयीऺण नहङ्टनङ्ट, 

 तोङ्जकएको 
सभम ङ्झबर 
बिूानी नहङ्टनङ्ट 

 स्थरगत जाॉचका 
आधायभा नाऩी गने 

 सभझौताको उङ्ञल्रङ्ञखत 
सभम ङ्झबर बिूानी गने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

आङ्झथयक प्रिासन 
िाखा 

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 
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५.९ अङ्ञन्तभ बिूानी 
तथा कामय सभऩन्भ 
प्रङ्झतवेदन 

 सभझौता 
अनङ्टसायको 
कामय सभऩङ्ङ 
नगयी अङ्ञन्तभ 
ङ्झफरको 
बिूानी भाग 
हङ्टने   

 भूल्म सूची (BoQ), 

Design नक्सासॉग 
कामयसभऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 
ङ्झबडान गयी भार बिूानी 
गने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा 
प्रभङ्टख 

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

५.१० धयौटी ङ्जपताय  कय पछ्यौंट 
ङ्झफना धयौटी 
भाग गने, 

 रङ्टटी नसच्माई 
धयौटी भाग 
गने 

 आन्तङ्चयक याजश्व 
कामायरमफाट कय 
पछ्यौंट ङ्जववयण ङ्झरने, 

 कामयसभऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन 
प्राप्त गयेय भार धयौटी 
ङ्जपताय गने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

मोजना तथा रेखा 
िाखा प्रभङ्टख 

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

६ आङ्झथयक प्रिासन      
६.१ वाङ्जषयक कामयिभ 

तथा अङ्ञयतमायी 
 ऩङ्टवय तमायी ङ्जवना 

फजेट प्रस्ताफ हङ्टने 
 फजेट तमायीभा 
ऩमायप्त छरपर 
नहङ्टन े

 स्रोत पयक ऩने 

 फजेट प्रस्तावको िभभा 
तोङ्जकएको ङ्जवङ्झध य 
प्रङ्जिमा अफरभफन 
बएको मङ्जकन गने 

 कामयिभ य आमोजनाको 
स्रोतहरु दातकृामायरमको 
सभझौता अनङ्टसाय प्रस्ताव 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

मोजना िाखा 
प्रभङ्टख 

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 
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गने 
6.2 खचय/ ङ्झनकासा  कानूनको प्रङ्जिमा 

ऩङ्टया नगयी खचय 
गने, जस्तै 
अङ्ञयतमाय बन्दा 
फढी खचय, खचय 
ङ्ञिषयक पयक 
ऩाने  स्रोत पयक 
ऩायी खचय गने, 
अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीको 
स्वीकृङ्झत ङ्जवना 
खचय गने, खङ्चयद 
ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमा 
ऩङ्टया नगयी खचय 
गने आदी   

 सावयजङ्झनक खङ्चयद ऐन, 
ङ्झनमभ, आङ्झथयक कामयङ्जवङ्झध 
तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व 
सभफन्धी ऐन, ङ्झनमभको 
ऩूणयऩङ्चयऩारना बए नबएको 
खचयको उठान गने, जाॉच 
गने य स्वीकृत गने तीनै  
तहका अङ्झधकायीरे ऩयीऺण 
गने, 

 खचय गदाय अऩनाउनङ्ट ऩने 
प्रङ्जिमा य याख्नङ्ट ऩने प्रभाणको 
चेकङ्झरि फनाई ऩारना गने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा 
प्रभङ्टख 

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

6.3 रेखाङ्कन तोङ्जकए फभोङ्ञजभका 
भरेऩ पायभहरुभा 
रेखाङ्कन नगने, 
सभऩूणय कायोफायहरुको 
रेखाङ्कन नगने, 

तोङ्जकए फभोङ्ञजभका भरेऩ 
पायभहरुभा रेखाङ्कन याख्न,े 
सभऩूणय कायोफायहरुको रेखाङ्कन 
गने, 
रेखाङ्कनका ङ्जववयणहरुको ङ्झबडान 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

आङ्झथयक प्रिासन 
िाखा/ आ.रे.ऩ. 

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 
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रेखाङ्कनका 
ङ्जववयणहरुको ङ्झबडान 
नगने, 
सभफङ्ञन्धत 
अङ्झधकायीफाट खाताहरु 
प्रभाङ्ञणत नहङ्टन े

गने, 
सभफङ्ञन्धत अङ्झधकायीफाट 
खाताहरु प्रभाङ्ञणत गने 
 
 

6.4 आमोजना रेखा  सभमभा नै 
सोधबनाय नहङ्टने, 

 सोझै बिूानी 
ङ्जववयण वाङ्जषयक 
आङ्झथयक 
ङ्जववयण तमाय 
गदाय छङ्टट्न गई 
एकीकृत 

प्रणारीभा 
ङ्जववयण प्रङ्जवि 
गयाउने 
व्मवस्था नहङ्टनङ्ट,  

 ङ्जवऻताको 
अबाव 

 सभमभा नै सोधबनाय 
भागगयी प्राप्त गने, 

 सोझै बिूानी ङ्जववयण 
वाङ्जषयक आङ्झथयक ङ्जववयण 
तमाय गदाय छङ्टट्न गई 
एकीकृत प्रणारीभा 
ङ्जववयण प्रङ्जवि गयाउने 
व्मवस्था गने,  

 ऩङ्चयमोजना रेखाङ्कन 
सभफन्धी तारीभ प्रदान 
गने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

आङ्झथयक प्रिासन 
िाखा 

कामायरम 
प्रभङ्टख/ प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

6.5 प्रङ्झतवेदन तोङ्जकएको सभम सीभा आङ्झथयक कामयङ्जवङ्झध ऐन ङ्झनमभ ङ्झनयन्तय रुऩभा आङ्झथयक प्रिासन कामायरम 
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ङ्झबर प्रङ्झतवेदन नहङ्टन े
सभमभानै आङ्झथयक 
ङ्जववयणहरु तमाय नहङ्टन े

अनङ्टसायको प्रङ्झतवेदनहरु तमाय 
गयी तोङ्जकएको सभम ङ्झबरै 
प्रङ्झतवेदन गने 

भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

िाखा/ मोजना 
तथा प्राङ्जवङ्झधक 
िाखा 

प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

6.6 रेखाऩयीऺण स्वाथयको द्वन्द 
सभमभा नै आङ्झथयक 
ङ्जववयण य से्रस्ता ऩेि 
नहङ्टन े
ऩयीऺण गनङ्टय ऩने 
कागजात तथा 
प्रभाणहरु ऩेि नहङ्टनङ्ट 
प्रङ्झतवेदनको जवाप 
सभमभा नै नङ्छदन े

कानूनरे तोकेको भमाद ङ्झबर सफै 
प्रङ्झतवेदनहरु ऩेि गने, 
तोङ्जकएको सभमङ्झबरै 
रेखाऩयीऺणको जवाप उऩरब्ध 
गयाउने 

ङ्झनयन्तय रुऩभा 
भाङ्झथल्रो तह वा 
ऩदाङ्झधकायीराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

आन्तङ्चयक रेखा 
ऩङ्चयऺक (आ.रे.ऩ) 

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

७ ङ्ञजन्सी व्मवस्थाऩन 
य सावयजङ्झनक 
सभऩङ्ञत्तको सॊयऺण 

     

 क) ङ्ञजन्सी प्राङ्झप्तको 
अङ्झबरेख 
अध्मावङ्झधक याख्न े

     

 अ) खङ्चयदफाट प्राप्त 
ङ्ञजन्सीको अङ्झबरेख 

अङ्झबरेख नयाख्न,े अऩूणय 
याख्न ेय गरत याख्न े

आङ्झथयक कामयङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम 
उत्तयदामीत्व ङ्झनमभावरी २०७७ 

उल्रेङ्ञखत 
ङ्झनमभावरीरे तोके 

ङ्ञजन्सी िाखा  कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
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को ऩङ्चयच्छेद १० भा सयकायी 
सभऩङ्ञत्तको ङ्ञजभभा सॊयऺण 
(ङ्झनमभ ९४ देङ्ञख १०२ 
सभफन्धी व्मवस्था एवॊ ङ्ञजन्सी 
सभफन्धी (भरेऩ पायभहरु) 
व्मवस्था 

फभोङ्ञजभको सभमभा 
तोके फभोङ्ञजभको 
कामायरमभा 
प्रङ्झतवेदन गने 

प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
सङ्टऩयीवेऺण य 
अनङ्टगभन गने 
य प्रिासन 
िाखा प्रभङ्टख 

 आ) हस्तान्तयण 
बइ प्राप्त हङ्टने 
ङ्ञजन्सीको हकभा 

अङ्झबरेख नयाख्न,े अऩूणय 
याख्न ेय गरत याख्न े

आङ्झथयक कायमङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम 
उत्तयदामीत्व ङ्झनमभावरी २०७७ 
को ऩङ्चयच्छेद १० भा सयकायी 
सभऩङ्ञत्तको ङ्ञजभभा सॊयऺण 
(ङ्झनमभ ९४ देङ्ञख १०२ 
सभफन्धी व्मवस्था एवॊ ङ्ञजन्सी 
सभफन्धी (भरेऩ पायभहरु) 
व्मवस्था 

उल्रेङ्ञखत 
ङ्झनमभावरीरे तोके 
फभोङ्ञजभको 
सभमभा तोके 
फभोङ्ञजभको 
कामायरमभा 
प्रङ्झतवेदन गने 

ङ्ञजन्सी िाखा  कामायरम 
प्रभङ्टख/ प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
सङ्टऩयीवेऺण य 
अनङ्टगभन गने  

 इ) घयजग्गाको 
अङ्झबरेख 

अङ्झबरेख नयाख्न,े 
अऩूणय याख्न ेय गरत 
याख्न े

आङ्झथयक कामयङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम 
उत्तयदामीत्व ङ्झनमभावरी 
२०७७ को ऩङ्चयच्छेद १० भा 
सयकायी सभऩङ्ञत्तको ङ्ञजभभा 
सॊयऺण (ङ्झनमभ ९४ देङ्ञख 
१11 सभफन्धी व्मवस्था एवॊ 
ङ्ञजन्सी सभफन्धी (भरेऩ 

उल्रेङ्ञखत 
ङ्झनमभावरीरे तोके 
फभोङ्ञजभको 
सभमभा तोके 
फभोङ्ञजभको 
कामायरमभा 
प्रङ्झतवेदन गने 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख/ प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 
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पायभहरु) व्मवस्था 
 ख) प्राप्त बएको 

ङ्ञजन्सीको ऩङ्चयभाण 
य गङ्टणस्तय ऩयीऺण 
गने 

     

 अ) भारसाभानको 
हकभा 

ङ्झनधायङ्चयत Specification 
बन्दा पयक ऩङ्चयभाण 
य गङ्टणस्तयका 
भारसाभान प्राप्त हङ्टने 

सभफङ्ञन्धत भारसाभानको 
ङ्जविेषऻफाट जाॉच गयाउने 

सभफङ्ञन्धत 
ङ्जविेषऻफाट जाॉच 
प्रङ्झतवेदन प्राप्त गये 
नगयेको 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  
/ सभफङ्ञन्धत 
िाखाको प्रभङ्टख / 
प्रिासन प्रभङ्टख / 
ङ्ञजन्सी िाखा प्रभङ्टख  

कामायरम 
प्रभङ्टख/ प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 आ) भेङ्ञिनयी ङ्झनधायङ्चयत 
Specification बन्दा 
पयक ऩङ्चयभाण य 
गङ्टणस्तयका 
भारसाभान प्राप्त हङ्टने 

सभफङ्ञन्धत भारसाभानको 
ङ्जविेषऻफाट जाॉच गयाउने 

सभफङ्ञन्धत 
ङ्जविेषऻफाट जाॉच 
प्रङ्झतवेदन प्राप्त गये 
नगयेको 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  
/ सभफङ्ञन्धत 
िाखाको प्रभङ्टख / 
प्रिासन प्रभङ्टख / 
ङ्ञजन्सी िाखा 
प्रभङ्टख 

कामायरम 
प्रभङ्टख/ प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 इ) सवायी 
साधनको हकभा 

ङ्झनधायङ्चयत 
Specification बन्दा 
पयक ऩङ्चयभाण य 

सभफङ्ञन्धत भारसाभानको 
ङ्जविेषऻफाट जाॉच गयाउने 

सभफङ्ञन्धत 
ङ्जविेषऻफाट जाॉच 
प्रङ्झतवेदन प्राप्त गये 

मोजना तथा 
प्राङ्जवङ्झधक िाखा  
/ प्रिासन प्रभङ्टख 

कामायरम 
प्रभङ्टख/ प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
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गङ्टणस्तयका 
भारसाभान प्राप्त हङ्टने 

नगयेको / ङ्ञजन्सी िाखा 
प्रभङ्टख 

अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 ग) ङ्ञजन्सी खचयको 
अङ्झबरेख 
अद्यावङ्झधक याख्न े

     

 अ) उऩमोगका 
राङ्झग बएको 
खचयको अङ्झबरेख  

अङ्झबरेख नयाख्न,े अऩूणय 
याख्न ेय गरत याख्न े
प्रमोजन नखङ्टराई 
खचयरेख्न,े भाग बन्दा 
फढी खचय रेख्न,े 
ङ्ञजन्सीको भोडेर 
नखङ्टराउन े

स्वीकृत भाग पायभ प्राप्त गयी 
खचय रेख्न,े भोडेर, भूल्म 
खङ्टराउने य सभफङ्ञन्धत भरेऩ 
पायभहरुभा अङ्झबरेख याख्न े

भाङ्झसक प्रङ्झतवेदन 
गने 

ङ्ञजन्सी िाखा 
प्रभङ्टख/ ङ्ञजन्सी 
सहामक 

कामायरम 
प्रभङ्टख/ प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 आ) हस्तान्तयण 
बइ जाने ङ्ञजन्सीको 
हकभा 

हस्तान्तयण बएको 
साभान प्राप्त गने 
कामायरमफाट प्राङ्झप्तको 
जानकायी नहङ्टने य 
मस्तो साभान 
ङ्जहनाङ्झभना, भस्मौट हङ्टने 

हस्तान्तयण पायभसॉगै खचय हङ्टने 
य नहङ्टने ङ्ञजन्सी खाताको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरऩीका आधायभा भार 
ङ्ञजन्सी खचय जनाउने 

हस्तान्तङ्चयत बै खचय 
जनाइएको ७ ङ्छदन 
ङ्झबर प्रङ्झतवेदन गने 

ङ्ञजन्सी िाखा 
प्रभङ्टख/ ङ्ञजन्सी 
सहामक / प्रिासन 

कामायरम 
प्रभङ्टख/ प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 इ) ङ्झरराभ, ङ्झभन्हा 
य ङ्झनसगय गने य सो 
को अङ्झबरेख याख्न े

उल्रेङ्ञखत काभ नै 
नहङ्टने, कामायरमभा 
स्थान अबाव हङ्टने, 

आङ्झथयक कामयङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम 
उत्तयदामीत्व ङ्झनमभावरी २०७७ 
को ऩङ्चयच्छेद १० भा ङ्झरराभ 

वाङ्जषयक ङ्ञजन्सी 
ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदन 
एवॊ ङ्झरराभ ङ्झभन्हा 

ङ्ञजन्सी िाखा 
प्रभङ्टख/ ङ्ञजन्सी 
सहामक / प्रिासन 

कामायरम 
प्रभङ्टख/ प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
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ङ्झरराभ ङ्झभन्हा य 
ङ्झनसगय गनङ्टय नऩने 
साभान सभेत ङ्झरराभ 
ङ्झभन्हा य ङ्झनसगय हङ्टने, 
बएको बन्दा वढीरगत 
कट्टा हङ्टने 

ङ्जविी सभफन्धी व्मवस्था, वाङ्जषयक 
ङ्ञजन्सी ङ्झनयीऺणराई अङ्झनवामय 
गने, ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदनरे 
ङ्झरराभ गनय बनेकोभा ङ्झरराभको 
कायवाही गने य ङ्झरराभ नबएभा 
ङ्झभन्हा य ङ्झनसगयको कायवाही गने 

य ङ्झनसगय बएका 
अवस्थाभा सो को 
ङ्जववयण तमाय गयी 
तारङ्टक कामायरम 
एवॊ कोरेङ्झनकाराई 
प्रङ्झतवेदन गने 

अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 

 घ) सावयजङ्झनक 
सभऩङ्ञत्तको सॊयऺण 
गने 

     

 अ) सभऩङ्ञत्तको 
भभयत सङ्टधाय गने 

     

 १) सवायी साधन सभमभा भभयत, 
सङ्झबयङ्झसॊग नहङ्टने 

प्राङ्जवङ्झधकवाट प्रभाङ्ञणत जाॉच 
ताङ्झरका तमाय गयी सो को 
आधायभा ङ्झनमङ्झभत भभयत 
सङ्झबयङ्झसॊग गने आकङ्ञस्भक रुऩभा 
भभयत गनङ्टयऩने बएभा 
प्राङ्जवङ्झधकफाट भभयतका राङ्झग 
ङ्झसपाङ्चयस बएको हङ्टनङ्टऩने 

उल्रेङ्ञखत जाॉच 
ताङ्झरका अनङ्टसाय 
भभयत सॊबाय बए 
नबएको सभफन्धभा 
कामायरम प्रभङ्टखराई 
भाङ्झसक प्रङ्झतवेदन 
गने 

सभफङ्ञन्धत कभयचायी 
/ ङ्ञजन्सी तथा 
प्रिासन िाखा 
प्रभङ्टख 

कामायरम 
प्रभङ्टख / प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृत 

 २) भेिीनयी 
औजाय 

सभमभा भभयत, सॊबाय 
नहङ्टन े

प्राङ्जवङ्झधकवाट प्रभाङ्ञणत जाॉच 
ताङ्झरका तमाय गयी सो को 
आधायभा ङ्झनमङ्झभत भभयत 

उल्रेङ्ञखत जाॉच 
ताङ्झरका अनङ्टसाय 
भभयत सॊबाय बए 

सभफङ्ञन्धत 
कभयचायी / 
ङ्ञजन्सी तथा 

कामायरम 
प्रभङ्टख / 
प्रभङ्टख 
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सङ्झबयङ्झसॊग गने आकङ्ञस्भक 
रुऩभा भभयत गनङ्टयऩने बएभा 
प्राङ्जवङ्झधकफाट भभयतका राङ्झग 
ङ्झसपाङ्चयस बएको हङ्टनङ्टऩने 

नबएको 
सभफन्धभा 
कामायरम 
प्रभङ्टखराई भाङ्झसक 
प्रङ्झतवेदन गने 

प्रिासन िाखा 
प्रभङ्टख 

प्रिासकीम 
अङ्झधकृत 

 ३) पङ्झनयचय सभमभा भभयत, सॊबाय 
नहङ्टन े

चौभाङ्झसक रुऩभा ङ्झनयीऺण गयी 
भभयत कामय मोजना वनाइ 
भभयत गने गयाउने 

भभयत कामय मोजना 
य भभयत कामय 
सभऩङ्ङ बएको 
ङ्जववयण तमाय गयी 
कामायरम 
प्रभङ्टखराई 
प्रङ्झतवेदन गने 

सभफङ्ञन्धत 
कभयचायी / 
ङ्ञजन्सी तथा 
प्रिासन िाखा 
प्रभङ्टख 

कामायरम 
प्रभङ्टख / 
प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृत 

 ४) बवन तथा 
अन्म   सॊयचना 

सभमभा भभयत, सॊबाय 
नहङ्टन े

वाङ्जषयक रुऩभा ङ्झनयीऺण गयी 
भभयत कामय मोजना फनाइ 
भभयत गने गयाउने 

भभयत कामय मोजना 
य भभयत कामय 
सभऩङ्ङ बएको 
ङ्जववयण तमाय गयी 
कामायरम 
प्रभङ्टखराई 
प्रङ्झतवेदन गने  

सभफङ्ञन्धत 
कभयचायी / 
ङ्ञजन्सी तथा 
प्रिासन िाखा 
प्रभङ्टख / मोजना 
तथा प्राङ्जवङ्झधक 
प्रभङ्टख 

कामायरम 
प्रभङ्टख / 
प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृत 

 आ) उऩमोगको 
अवस्था 
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 १) सवायी साधन अनङ्झधकृत व्मङ्ञिफाट 
उऩमोग हङ्टने एवॊ 
अङ्झधकृत व्मङ्ञिवाट 
ऩङ्झन सावयजङ्झनक 
काभकाज वाहेकका 
काभभा प्रमोग हङ्टने, 
राभो सभमसभभ 
उऩमोग ङ्जवङ्जहनताको 
अवस्थाभा याख्न े

अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीको 
स्वीकृतफाट भार सवायी साधन 
सॊचारन गनय ङ्छदने सवायीको 
भाइर भीटयभा देङ्ञखने 
ङ्जकरोङ्झभटय खङ्टल्ने गयी सवायी 
रगवङ्टक याख्न ेव्मवस्था गने 
उऩमोग अवस्थाको ङ्झनमङ्झभत 
अनङ्टगभन गयी ङ्झनमङ्झभत उऩमोग 
हङ्टने अवस्था ङ्झसजयना गने 

भाङ्झसक रुऩभा 
सवायी साधनको 
उऩमोग सभफन्धी 
प्रङ्झतवेदन तमाय 
गयी कामायरम 
प्रभङ्टख सभऺ ऩेि 
गने 

सभफङ्ञन्धत 
कभयचायी / 
ङ्ञजन्सी तथा 
प्रिासन िाखा 
प्रभङ्टख 

कामायरम 
प्रभङ्टख / 
प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृत 

 २) भेिीनयी 
औजाय  

सावयजङ्झनक काभ 
फाहेक अन्म काभभा 
प्रमोग हङ्टन े

अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीको 
स्वीकृतफाट भार सॊचारन गनय 
ङ्छदने 

सॊचारनको 
अङ्झबरेख याखी 
भाग फभोङ्ञजभ 
प्रङ्झतवेदन गने 

सभफङ्ञन्धत 
कभयचायी / 
ङ्ञजन्सी तथा 
प्रिासन िाखा  

प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृत 

 इ) बण्डायण      
 १) भेिीनयी 

औजाय 
ठूरा भेिीनयी 
उऩकयणको बण्डायण 
ग्मायेज वाङ्जहय वा 
सावयजङ्झनक स्थरभा 
हङ्टने   स-साना 
भेङ्ञिनयी औजाय 
हयाउन, नि हङ्टन सक्ने 

सङ्टयङ्ञऺत रुऩभा सवायी साधन 
याख्न ेग्मायेज तथा अन्म 
सॊयचनाको व्मवस्था गने   
आवश्मक कोङ्झडङ्ग गयी 
सङ्टयऺाको उङ्ञचत प्रवन्ध गने 

बण्डायण 
अवस्थाको भाङ्झसक 
रुऩभा कामायरम 
प्रभङ्टख सभऺ 
प्रङ्झतवेदन गने 

 
सभफङ्ञन्धत 
कभयचायी / 
ङ्ञजन्सी तथा 
प्रिासन िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख/ प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृतरे 
अनङ्टगभन गने 
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 २) पङ्झनयचय हयाउन य नि हङ्टने वा 
हङ्टन नसक्ने 

प्रत्मेक पङ्झनयचयभा ङ्ञजन्सी खाता 
ऩाना नॊ उल्रेख गयी प्रत्मेकभा 
ल्माउने, प्रमोग गदाय उङ्ञचत 
स्थान य अवस्थाभा याख्न,े 
प्रमोग नगदाय उङ्ञचत स्थानभा 
बण्डायण गने 

बण्डायण 
अवस्थाको भाङ्झसक 
रुऩभा कामायरम 
प्रभङ्टख सभऺ 
प्रङ्झतवेदन गने 

सभफङ्ञन्धत 
कभयचायी / 
ङ्ञजन्सी तथा 
प्रिासन िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / 
प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृत 

 ३) अन्म 
साभानहरु 

दङ्टरुऩमोग हङ्टने, हयाउने 
य नि हङ्टने वा हङ्टन 
सक्ने 

औषङ्झधजन्म साभाग्रीहरु FIFO 

ङ्जवङ्झध अनङ्टसाय प्रमोगको अवस्था 
गने अन्म साभानहरुभा सभबव 
बएसभभ ङ्ञजन्सी खाता ऩाना नॊ 
उल्रेख गयी प्रमोगभा ल्माउने, 
सङ्टयङ्ञऺत प्रमोग य बण्डायणको 
व्मवस्था गने 

बण्डायण 
अवस्थाको भाङ्झसक 
रुऩभा कामायरम 
प्रभङ्टख सभऺ 
प्रङ्झतवेदन गने 

सभफङ्ञन्धत 
कभयचायी / 
ङ्ञजन्सी तथा 
प्रिासन िाखा  

कामायरम 
प्रभङ्टख / 
प्रभङ्टख 
प्रिासकीम 
अङ्झधकृत 
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अनङ्टसूची २ 

ङ्झनमन्रण कामयको वातावयण सभफन्धी खाका ङ्झनभायण गने नभूना 

 

ङ्जवषम हङ्टनङ्ट ऩने अभ्मास ङ्झनदेङ्ञिकाको नभूना खाकाभा 
उल्रेख बए फभोङ्ञजभ गनङ्टयऩने 

नैङ्झतक आचयण, भूल्मभान्मता 
य सदाचाय, ङ्जवङ्झबङ्ङ ऐन 
कानूनहरुभा उल्रेख बएको 
बएताऩङ्झन स्ऩि रुऩभा 
तोङ्जकएको हङ्टनङ्ट ऩने   उच्च 
तहको कामयिैरी वा व्मवहाय 
(Tone at the top) 

भाङ्झथल्रो तहफाट उच्चतभ 
नैङ्झतक आचयण, भूल्म 
भान्मता य सदाचाय 
प्रङ्झतवद्धता य व्मवहायफाट 
प्रदङ्ञियत गने अभ्मास गनङ्टय 
ऩने  

उच्च तहभा ङ्झनमङ्टिी सरुवा 
वा ऩदस्थाऩना हङ्टॉदाको 
अवस्थाभा नीजहरुरे 
व्मवहायभा देखाउनङ्ट ऩने 
नैङ्झतक आचयण, भूल्मभान्मता 
य सदाचायको उदाहयण 
सभफन्धी ङ्जवषमभा सफै 
कभयचायी सन्भङ्टख ऩढेय 
सङ्टनाउनङ्ट ऩने य सो ङ्जवषमभा 
नीजहरुराई ताङ्झरभ ङ्छदने  
घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको 
उच्चतहको नैङ्झतक आचयण, 
भूल्म भान्मता य सदाचाय 
प्रङ्झतको प्रङ्झतफद्धता प्रदङ्ञियत 
गनङ्टय ऩने ङ्जवषमभा स्वतन्र 
कामायरमफाट ङ्झनगयानी वा 
सङ्टऩयीवेऺण गयी प्रङ्झतफेदन 
ङ्छदने य त्मसभा सभफङ्ञन्धत 
कामायरमरे आवश्मक 
कायवाही गने व्मवस्था बएभा 
मो व्मवस्थाको ऩङ्चयऩारना 
हङ्टनेछ   ऩेिागत व्मवहाय: 
सदाचायको व्मवहाय प्रस्तङ्टत 
गने आचयण य नैङ्झतकता 
ऩारना गयेको देङ्ञखनङ्ट ऩने  
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अनङ्टसूची ३ 

आचयण सॊङ्जहता सभफन्धी खाका ङ्झनभायण गने ङ्जवषमको नभूना खाका  

ङ्जवषम हङ्टनङ्ट ऩने अभ्मास ङ्झनदेङ्ञिकाको नभूना खाकाभा 
उल्रेख बए फभोङ्ञजभ गनङ्टयऩने 

आचाय सॊङ्जहता वा आचयणको 
स्तय सभफन्धी व्मवस्था 
ङ्झनजाभङ्झत सेवा ऐन, 
ङ्झनमभावरी, बिाचाय ङ्झनवायण 
ऐन, सङ्टिासन ऐन आङ्छदभा 
उल्रेख बएकोरे 
कभयचायीहरुरे मसैका 
आधायभा सङ्टसूङ्ञचत बएको 
भानी आ-आफ्नो 
कामयसभऩादन य सेवा प्रवाहभा 
मी आचयणको ऩारना गनङ्टय 
ऩने भान्मता यहेको 

सवै कभयचायीरे तोङ्जकएको 
सभम ङ्झबर आफ्नो 
कामयकऺभा उऩङ्ञस्थत बै 
आपूराई ङ्छदईएको ङ्ञजभभेवायी 
अनङ्टसायको सेवा ङ्छदन तमाय 
हङ्टनङ्टऩछय   सेवाग्राहीरे 
कामायरम सभमभा ऩाउनङ्ट ऩने 
सेवा प्रदान गने काभभा 
ङ्झफरभफ गनङ्टय हङ्टदैन    

मी स्थाङ्जऩत आचाय सॊङ्जहता 
फाये कभयचायीहरुराई वेरा 
वेराभा औऩचाङ्चयक रुऩभा 
सङ्टसूङ्ञचत गने, ताङ्झरभ ङ्छदने, 
आङ्छद कामय गने अभ्मास गने 
ऩङ्चयऩाटी फसाल्नङ्ट ऩने तथा 
मस ङ्झफमषभा मथाथयऩयक 
अनङ्टगभन य भूल्माॊकन वा 
ङ्झनगयानी गने य प्रङ्झतवेदन गने 
व्मवस्था बएभा कामायरमभा 
आचायसॊङ्जहताको उऩमङ्टि 
अभ्मास हङ्टने   

ङ्झनमङ्टिी सरुवा वा ऩदस्थाऩना 
हङ्टॉदाको अवस्थाभा कभयचायीरे 
ऩारन गनङ्टयऩने नैङ्झतक 
आचयण, भूल्म भान्मता य 
सदाचाय सभफन्धी व्मवस्थाको 
फायेभा ङ्झरङ्ञखत रुऩभा 
उऩरब्ध गयाई प्रङ्झतफद्ध 
गयाउने, मस वायेभा सभम 
सभमभा ताङ्झरभ ङ्छदने  
सावयजङ्झनकको उच्चतहको 
नैङ्झतक आचयण, भूल्म 
भान्मता य सदाचाय प्रङ्झतको 
प्रङ्झतफद्धता प्रदिॉत गनङ्टयऩने 
ङ्जवषमभा स्वतन्र 
कामायरमफाट ङ्झनगयानी वा 
सङ्टऩयीवेऺण गयी प्रङ्झतवेदन 
ङ्छदने व्मवस्था बएभा मो 
व्मवस्थाको ऩङ्चयऩारना हङ्टनछे 
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अनङ्टसूची ४ 

उद्दशे्म तम गने नभङ्टना खाका 

ङ्जवषम हङ्टनङ्टऩने अभ्मास  ङ्झनदेङ्ञिकाको नभूना खाकाभा 
उल्रेख बए फभोङ्ञजभ गनङ्टयऩने 

नेऩार सयकायका 
कामायरमहरुको दूयदृङ्जि, 
उदे्दश्म, यणनीङ्झत स्ऩि रुऩभा 
उल्रेख गयी कामयसभऩादन 
गनङ्टयऩछय बनी सो को खाका 
ऐन, ङ्झनमभ य कामयङ्जवङ्झधभा 
उल्रेख नबएऩङ्झन केन्िीस्तय 
एवॊ भन्रारमस्तयका 
कामायरमको कामय ङ्जवबाजन 
उल्रेख बएको य दीघयकारीन 
मोजना य भध्मकारीन खचय 
सॊयचना अनङ्टरुऩ कामायरमको 
दूयदृङ्जि, उदे्दश्म, यणनीङ्झत 
उल्रेख गङ्चयनङ्ट ऩने प्रावधान 
यहेको छ   

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाराई 
तोङ्जकएको कामय ङ्जववयणसॉग 
ङ्झभल्ने गयी घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरकाको उऩमङ्टि 
दूयदृङ्जि, उदे्दश्म, यणनीङ्झत 
तमाय गयी सफै कभयचायीहरु 
रगामत सयोकायवाराहरुराई 
सङ्टसूङ्ञचत गनङ्टय जरुयी छ   

मसयी तमाय गङ्चयएको 
सावयजङ्झनक  कामायरमको 
दूयदृङ्जि, उदे्दश्म, यणनीङ्झतका 
साथै कामय ङ्जववयण सफै 
कभयचायी य सयोकायवारारे 
सङ्ञजरै देङ्ञखने गयी वेवसाईट, 
ईभेर, ऩङ्टस्तक, आङ्छदको 
भाध्मफाट जानकायी गयाउनङ्ट 
आवश्मक छ   
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अनङ्टसूची ५ 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयको प्रबावकाङ्चयता-भूल्माङ्कन सायाॊि पायभ 

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयको प्रबावकाङ्चयता-भूल्माङ्कन सायाॊि पायभ 
भूल्माङ्कन प्रमोजनका रागी कामायरम तथा कामायरमगत 
िाखा (कामायरम, भहािाखा, कामयसॊचारन ईकाइ, 
कामय आङ्छद) 

 

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय भूल्माङ्कन प्रमोजनका रागी 
अफरभफन गङ्चयएको उद्दशे्महरु 

व्मवस्थाऩनद्वाया स्वीकामयस्तयको जोङ्ञखभका प्रावधानहरु 

कामयसॊचारन  
प्रङ्झतवेदनात्भक  
अनङ्टऩारन वा ङ्झनमभनात्भक  
के सफै कभऩोनने्ट तथा ङ्झसद्धान्तहरु मस भूल्माङ्कन प्रमोजनका रागी सभफङ्ञन्धत य उङ्ञचत छन ्? 
(छ/ छैन) छैन बन,े प्रभाण सङ्जहत औङ्ञचत्मता व्मायमा गनङ्टयहोस ्य सो ङ्झसद्धान्तको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा 

सभफङ्ञन्धत कभऩोनने्ट कामायन्वमनको अवस्था के छ? 
कभऩोनने्टको राङ्झग 
व्मवस्था / कामयन्वमन 
अवस्था बए/ नबएको 

प्रावधान बएको 
(छ/ छैन) 

कामयन्वमन बएको 
(छ/ छैन) 

व्मायमा तथा सायाॊि 

ङ्झनमन्रण कामय वातावयण    
जोङ्ञखभ ङ्झनधाययण    
ङ्झनमन्रण कामय 
ङ्जिमाकराऩ 

   

सूचना तथा सॊवाद    
भूल्माङ्कन ङ्जिमाकराऩ    
सभग्र भूल्माङ्कन (छ/ छैन) व्मायमा तथा सायाॊि 
के सफै कभऩोनने्ट 
एकीकृत रुऩभा एक 
आऩसभा कामयसॊचारनभा 
छन ्? 

  

के सभग्र आन्तङ्चयक 
ङ्झनमन्रण कामय प्रबावकायी 
छन ्? 

  

ङ्झसद्धान्त भूल्माङ्कन वकय सीट 
कभऩोनने्ट - ङ्झनमन्रण कामयको वातावयण 
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अनङ्टसूची ६ 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयको अवधायणागत ऩऺ 

१. ऩङ्चयचम 

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी सॊगठनको एक भहत्वऩूणय एवभ ्जीवनदाङ्जमनी ऩऺ हो   
कङ्ट नै ऩङ्झन सॊगठनको उदे्दश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग "सॊचारनगत" ऩऺभा यहने जोङ्ञखभहरुको ऩङ्जहचान 
य ङ्झतनको सभङ्टङ्ञचत सभवोधन गने अन्तयङ्झनङ्जहत उदे्दश्म मसभा यहेको हङ्टन्छ   आन्तङ्चयक 
ङ्झनमन्रण कामय व्मवस्थाऩनको एउटा अङ्झबङ्ङ बाग हो   

Committee of Sponsoring Organisation of the Trade Way Commission (COSO) 1992 का 
अनङ्टसाय आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयको ऩङ्चयबाषा ङ्झनभनानङ्टसाय गङ्चयएको छ: 
Internal Control is a process, effected by an entity's board of directors, management 
and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the 
achievement of following objectives: a) efficiency and effectiveness of operation, b) 
reliability of financial reporting and c) compliance with applicable laws and regulations. 

कामायरमरे ङ्झरएका उदे्दश्म प्राङ्झप्तको राङ्झग मसको सॊचारन, प्रङ्झतवेदन य ऩयीऩारना सभफन्धी 
ङ्जवषमहरुको तकय  सॊगत प्रत्माबङू्झतका राङ्झग कामायरमको सॊचारक, व्मवस्थाऩन तथा 
कभयचायीरे कामायन्वमन गने एक प्रङ्जिमा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय हो   

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी एक एकीकृत, ङ्झनयन्तय य गङ्झतिीर प्रकृमा हो जसफाट 
सॊगठनरे साभना गने ऩङ्चयवतयनहरुसॉग तादात्भम हङ्टॉदै उदे्दश्म प्राप्तीराई सहमोग ऩङ्टय ्माउॉदछ  

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी एक एकीकृत प्रकृमाको रुऩभा यहन्छ जङ्टन कङ्ट नैऩङ्झन 
सॊगठनको आन्तङ्चयक सॊचारनसॉग सभवङ्ञन्धत छ जसभा व्मवस्थाऩनका आधायबतू प्रकृमाहरु 
जस्तै मोजना, कामायन्वमन य अनङ्टगभन जस्ता ङ्जवषमहरु एकीकृत बएका हङ्टन्छन ्  

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय व्मवस्थाऩकीम ङ्झनमन्रण कामयको भेरुदण्ड हो   मसरे सॊगठनका 
कामय सॊचारनगत ङ्जिमाकराऩहरुराई एकीकृत गदयछ   

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयको आधायबतू सॊचारभ वा कामायन्वमनकताय सॊगठनको व्मवस्थाऩन 
य त्मसभा काभ गने कभयचायीहरु हङ्टन ्  मस सन्दबयभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीरे 
सॊगठनको उदे्दश्म प्राङ्झप्तभा भङ्टयम ङ्झनमन्रण कामयभूरक ङ्जिमाकराऩहरुको अनङ्टगभन य 
भूल्माॊकनको भाध्मभवाट "जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩनको सॊमन्र ङ्झनभायण" गनय सहमोग ऩङ्टय ्माउॉदछ 
  आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी कामायन्वमनका राङ्झग व्मवस्थाऩनरे अग्रसयता ङ्झरनङ्टका 
साथै आफ्ना कभयचायीहरुफीच सघन सॊचायको व्मवस्था गनय जरुयी हङ्टन्छ  आन्तङ्चयक 
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ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी भानव स्वाबाव  द्वाया प्रबाङ्जवत हङ्टने हङ्टॉदा सॊगठनको रक्ष्म प्राङ्झप्तको 
राङ्झग अवरभवन गङ्चयएका यणनीङ्झतहरु य सॊचारन प्रकृमाको सभङ्टङ्ञचत सङ्टझफङ्टझ सॊगठनभा काभ 
गने कभयचायीहरुभा हङ्टनङ्टऩदयछ  

सावयजङ्झनक सॊगठनभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीको भूरबतू अन्तमय बङ्ङङ्ट नै सावयजङ्झनक 
ङ्जहतको प्रवद्धयनका राङ्झग सॊगठनरे ङ्झरएको रक्ष्म प्राङ्झप्तराई सहमोग ऩङ्टय ्माउनङ्ट हो   

सॊगठनको रक्ष्म प्राप्त गनय "सॊचारनगत प्रकृमाभा" अन्तयङ्झनङ्जहत जोङ्ञखभहरुको ऩङ्जहचान य 
त्मसको सभङ्टङ्ञचत सॊवोधन गनङ्टय जरुयी हङ्टन्छ  

सॊगठनको उदे्दश्म प्राङ्झप्तको सभङ्टङ्ञचत प्रत्माबङू्झत गनय सघाउ ऩङ्टय ्माउनङ्ट आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय 
प्रणारीको आधायबतू ऩऺ ङ्झबर ऩदयछ जसभा राब, रागत य जोङ्ञखभहरु सही सॊवोधन 
हङ्टनङ्टऩदयछ   ऩङ्चयवङ्झतयत ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतहरुभा ऩङ्चयभाणात्भक य गङ्टणात्भक रुऩभा जोङ्ञखभहरुको 
भूल्माॊकन हङ्टनङ्टऩदयछ   आन्तङ्चयक य वाह्य दङ्टवै अङ्झनङ्ञश्वतताको वातावयणभा सॊगठनको रक्ष्म 
प्राङ्झप्तभा मसको सॊचारनगत ऩऺराई सही भागयङ्झनदेि गनय आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीको 
ठूरो भहत्व यहेको हङ्टन्छ  सॊगठनका ङ्जिमाकराऩहरुको सॊचारनभा हङ्टन सक्ने जारसाॊजी, 
साधन श्रोतको नोक्सानी, दङ्टरुऩमोग य िङ्ट टीऩूणय व्मवहाय ऩत्ता रगाउन े एवॊ अनङ्टऩमङ्टि 
ङ्जिमाकराऩफाट फचाउने य ङ्झनमभ कानूनहरुको ऩङ्चयऩारना गने कङ्ट याहरु आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
कामय प्रणारीका आधायबतू ङ्जिमाकराऩहरु हङ्टन   

सॊघीम, प्रदेि य स्थानीम सयकायका सफै कामायरमहरु, भन्रारम, ङ्जवबाग, कामायरमका 
भहािाखा, िाखा, उऩिाखा, ईकाइहरु घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको उदे्दश्म हाङ्झसर गनयको 
राङ्झग कामयसॊचारन गने सफै तह आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीका अङ्झबङ्ङ सॊमन्र हङ्टन ् 
ङ्जमनीहरुफाट नै साफयजङ्झनक कामायरमको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी ङ्जवङ्झबङ्ङ तह य 
चयणभा सॊचारन गङ्चयन्छ  सॊघ तथा प्रदेि सयकायका प्रत्मेक केन्िीम कामायरम य स्थानीम 
कामायरमरे आफ्नो कामयसभऩादन प्रबावकाङ्चयताका राङ्झग मस ङ्झनदेङ्ञिका फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक 
ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीको ङ्जवकास गयी कामायन्वमन गनङ्टय ऩनेछ  कङ्ट नै ऩङ्झन घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरकाको काभको उदे्दश्म अनङ्टरुऩको रक्ष्म हाङ्झसर गनय नेतवृ्म तह य कभयचायीफाट 
ङ्झनधायङ्चयत कामयसभऩादनको िभसॉगै आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयको प्रङ्जिमा ऩूया गङ्चयन्छ   

उदाहयणको राङ्झग कामायरमभा कङ्ट नै साभान आऩूङ्झतय बएऩङ्झछ आऩूङ्झतयकतायराई चेकफाट ब ङ्टिानी 
ङ्छददा चेक तमाय गने काभ आङ्झथयक प्रिासन िाखाका कभयचायीरे गदयछ बन े त्मस चेकभा 
कामायरमका तोङ्जकएका ङ्ञजभभेवाय दङ्टई जना कभयचायीरे दस्तखत गङ्चयने काभ आन्तङ्चयक 
ङ्झनमन्रण कामयको एउटा छोटो प्रङ्जिमा हो  
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२. उद्दशे्म: 

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयका आधायबतू उदे्दश्महरु ङ्झनभभानङ्टसाय यहेका छन ् 

क) सॊगठनको सॊचारनगत ऩऺको िभफद्ध, नैङ्झतक, ङ्झभतव्ममी, कामयकङ्ट िर य प्रबावकायी  

कामायन्वमन गने, 
ख) जफापदेहीताको अङ्झबवङृ्जद्ध गने, 
ग) सभफङ्ञन्धत ऐन कानूनको ऩङ्चयऩारना गने, 
घ) साधन श्रोतको दङ्टरुऩमोग, ऺङ्झत य नोक्सानी हङ्टनफाट फचाउने 
ङ) ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदनको ङ्जवश्वासनीमता अङ्झबवङृ्जद्ध गनय 

 

३. आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयका तत्वहरु 

सॊगठनको अन्तयङ्झनङ्जहत उदे्दश्म प्राप्तीको प्रत्माबङू्झत गने सन्दबयभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयका 
अन्तय सभफङ्ञन्धत तत्वहरु ङ्झनभनानङ्टसाय यहेका छन:् 

क) ङ्झनमन्रण कामयको वातावयण: 

ङ्झनमन्रण कामयको वातावयण आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीको जग हो   मसरे सभग्र 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीको गङ्टणस्तयराई प्रबाङ्जवत गनय भाहौर सजृना गने सॊयचना य 
अनङ्टिासन प्रदान गदयछ   यणनीङ्झत य उदे्दश्महरु कसयी स्थाङ्जऩत हङ्टन्छन ्य ङ्झनमन्रण कामयका 
ङ्जिमाकराऩहरु कसयी तम गङ्चयन्छ बङे्ङ ङ्जवषमराई मसरे सभग्र रुऩभा प्रबाव ऩायेको हङ्टन्छ  
मसैको आधायभा जोङ्ञखभको योकथाभ य ऩङ्जहचानका यणनीङ्झतहरु तम गङ्चयन्छ  

ङ्झनमन्रण कामयको वातावयणरे आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयको राङ्झग सॊगठनको ध्मेम के हो 
बनी ङ्झनधाययण गदयछ  मसरे कभयचायीहरुभा ङ्झनमन्रण कामय प्रङ्झतको सजगता ङ्झनधाययण गदयछ  
ङ्झनमन्रण कामयको वातावयणभा भूरतह ङ्झनभन तत्वहरु यहनेछन:् 

1. व्मवस्थाऩन य कभयचायीहरुभा सदाचाय ऩेिागत ईभान्दाङ्चयताको प्रत्माबङू्झत 

2. सऺभता प्रङ्झतको प्रङ्झतवद्धता 
3. प्रबावकायी सॊगठन सॊयचना 
4. भानव सॊसाधन नीङ्झत य मस प्रङ्झतको प्रङ्झतवद्धता 
5. उच्च तहको भूल्म भान्मता (Tone at the top) 
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ख) जोङ्ञखभ भूल्माॊकन: 
उदे्दश्म ङ्झनधाययण य ङ्झनमन्रण कामयको प्रबावकायी वातावयण ङ्झनभायण गये ऩिात सॊगठनरे 
साभना गनङ्टयऩने जोङ्ञखभहरुको ऩङ्जहचान य त्मसको सॊवोधनको राङ्झग उऩमङ्टि यणनीङ्झत तम 
गनङ्टयऩदयछ  

सॊगठनको रक्ष्म प्राङ्झप्तभा आउन सक्ने जोङ्ञखभको ऩङ्जहचान य ङ्जवश्लषेण गनङ्टय ऩछय  ङ्झतनको 
सभफोधन कसयी गने बङ्झन यणनीङ्झत तम गनङ्टय ऩछय  जोङ्ञखभ भङ्टल्माॊकन प्रकृमाभा ङ्झनभन ऩऺहरु 
ऩदयछन ्  

1. जोङ्ञखभ ऩङ्जहचान गने 

 सॊगठनको उदे्दश्म प्राङ्झप्तका जोङ्ञखभ ऩङ्जहचान गने 

 सफै ऺेरभा जोङ्ञखभ के छन ्खोजी गने 

 जोङ्ञखभको कायक तत्व आन्तङ्चयक वा वाह्य तत्व के हङ्टन ्ऩङ्जहचान गने 

2. जोङ्ञखभको भूल्माङ्कन गने 

 जोङ्ञखभको प्रवरता अनङ्टभान गने 

 जोङ्ञखभभा आईऩनय सक्ने सभबावना के छ? 

3. जोङ्ञखभ सहनिीरताको तह के के छन ्ङ्जवश्लषेण गने 

4. जोङ्ञखभ साभना गने उऩामहरु खोजी गने य यणनीङ्झत ङ्जवकास गने 

 जोङ्ञखभ साने (जस्तै फीभा) 
 सहन सङ्जकने बए सोको यणनीङ्झत तमाय गने 

 उऩचाय गने 

 अन्तम गने 

 जोङ्ञखभ भङ्टल्माङ्कनको आधाय ङ्जवश्लषेण गने 

ग) ङ्झनमन्रण कामयका ङ्जिमाकराऩहरु 

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयका ङ्जिमाकराऩहरुको भाध्मभफाट जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका 
यणनीङ्झतहरु तम गनङ्टयऩदयछ  ङ्झनमन्रण कामयका ङ्जिमाकराऩहरु मा त योकथाभभूरक हङ्टन्छन ्
मा ऩङ्झछ ऩत्ता राग्ने ङ्जकङ्झसभका हङ्टन्छन ्   सॊगठनको उदे्दश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग आन्तङ्चयक 
ङ्झनमन्रण कामयका ङ्जिमाकराऩहरुराई सङ्टधायात्भक कामयहरुरे सभऩङ्टयण  गनङ्टयऩदयछ   
ङ्झनमन्रण कामयका ङ्जिमाकराऩहरु य सङ्टधायका उऩामहरुरे रगानीको उऩादेमता वा साथयक 
भूल्मको प्रत्माबङू्झत गनङ्टयऩदयछ  
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मसभा सॊगठनको उदे्दश्म प्राङ्झप्तको राङ्झग अवरभफन गङ्चयने नीङ्झत य कामयङ्जवङ्झध ङ्झनधाययण गनङ्टय 
ऩदयछ  मसभा योकथाभ य उऩचायभङ्टरक दङ्टवै उऩामहरु यहनङ्ट ऩछय  मसभा ङ्झनभन 
ङ्जिमाकराऩभा ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩदयछ: 

1. अङ्ञयतमायी य स्वीकृङ्झत प्रकृमा 
2.  ङ्ञजभभेवायी ङ्जवबाजन 

 अङ्झधकाय/अङ्ञयतमायी प्रदान गने 

 प्रिोधन गने 

 अङ्झबरेख 

 ऩङ्टनयावरोकन 

3. साधनश्रोतको ङ्झनमन्रण कामय य अङ्झबरेख 

4. जाॉच 

5. ङ्झभरान  

6. सॊचारनगत कामयसभऩादनको ऩङ्टनयावरोकन 

7. सॊचारन, प्रकृमाहरु य ङ्जिमाकराऩ 

8. सङ्टऩयीवेऺण 
 

घ) सूचना तथा सॊचाय 
1. कङ्ट नै ऩङ्झन सॊगठनको सॊचारनराई सही ङ्जकङ्झसभरे ङ्झनदेिन वा ङ्झनमन्रण कामय गनय 

प्रबावकायी सूचना प्रणारी य सॊचाय व्मवस्था हङ्टनङ्टऩदयछ  सॊगठनको 
व्मवस्थाऩनराई आन्तङ्चयक य वाह्य दङ्टवै ङ्जिमाकराऩहरु य घटनाहरुको सान्दङ्झबयक, 
ऩूणय, बयऩदो सही य सभमवद्ध सूचना एवॊ सॊचायको ऩहङ्टॊच हङ्टनङ्टऩदयछ  साथै 
सॊगठनको रक्ष्म प्राङ्झप्तको राङ्झग सभग्र कामायरमसॉग ऩमायप्त सूचना हङ्टनङ्टऩदयछ   

2. आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयको उदे्दश्म अनङ्टबङू्झत गनय सूचना तथा सॊचायको जरुयी 
हङ्टन्छ  कायोवाय घटनाहरुको मथा सभमभा अङ्झबरेखन तथा वगॉकयण गनय 
बयऩदो य सान्दङ्झबयक सूचना हङ्टनङ्टऩदयछ  आवश्मक सूचनाको ऩङ्जहचान गनङ्टय,प्राप्त गनङ्टय 
य सॊचाय गनङ्टय जरुयी हङ्टन्छ  

3. कङ्ट नै ऩङ्झन कङ्ट याको सही व्मङ्ञिराई सभमभै सॊचाय (Timely communication to the 

right people) सॊचाय गनङ्टय ऩदयछ  सूचना प्रणारीरे सॊचारनगयत, ङ्जवत्तीम य गैह्र-
ङ्जवत्तीम तथा ऩङ्चयऩारना सभफन्धी सूचना प्राप्त गनय सक्नङ्ट ऩदयछ  मस्तो सूचना सही, 
उऩमङ्टि, सभमफद्ध य ऩहङ्टॉचमोग्म हङ्टनङ्ट ऩदयछ  उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झनबाउन य सभमफद्ध 
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प्रङ्झतवेदनहरुको भाध्मफाट सही ङ्झनणयम गनङ्टय व्मवस्थाऩनको कतयव्म हङ्टन्छ  मस्तो 
सूचनाभा ङ्झनभन गङ्टणहरु हङ्टनङ्ट ऩदयछ: 

        उऩमङ्टि (आवश्मक सूचना) 
        सभमवद्ध 

        हारको सूचना  

        सही 
        ऩहङ्टॉचमोग्म 

सॊचाय तर-भाथी य सभतर (दामाॉ-फामाॉ) तीनै ङ्झतय हङ्टनङ्टऩछय   फाह्य ऩऺ सॊग ऩङ्झन 
उङ्ञचत सॊचाय हङ्टनङ्टऩछय   मस ङ्जकङ्झसभको सूचना य सॊचाय प्रणारीको ङ्जवकास गनङ्टय 
ऩदयछ  कभयचायीरे उच्च व्मवस्थाऩनफाट ङ्झनमन्रण कामयको स्ऩि ङ्ञजभभेवायीफाये स्ऩि 
सूचना ऩाउनङ्ट ऩदयछ सॊगठनरे साभना गनङ्टय ऩने जोङ्ञखभहरु सभफन्धी सूचना प्राप्त हङ्टने 
सॊमन्र ङ्झनभायण गनङ्टय ऩदयछ  

ङ) अनङ्टगभन 

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी एउटा गङ्झतिीर प्रकृमा हो  सॊगठनरे साभना गने 
जोङ्ञखभ य ऩङ्चयवतयनहरुसॉग अनङ्टकूर गदै सॊगठनको रक्ष्म प्राप्त गनय आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
कामय प्रणारीको प्रबावकायी अनङ्टगभन गनङ्टय जरुयी हङ्टन्छ  ऩङ्चयवङ्झतयत उदे्दश्म, वातावयण, 
साधन श्रोत य जोङ्ञखभहरुसॉग तादात्भम हङ्टॉदै सॊगठनको रक्ष्म प्राङ्झप्तको राङ्झग मसरे 
मोगदान ऩङ्टमायउनङ्ट ऩदयछ  

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीको गङ्टणस्तय ऩयीऺण गनय मसको अनङ्टगभन हङ्टनङ्ट ऩदयछ  
सॊगठनको ङ्झनमङ्झभत कामयभा ङ्झबन्दै वा सॊमङ्टिरुऩभा अनङ्टगभन गनङ्टय ऩदयछ  

क) ङ्झनयन्तय अनङ्टगभन 

ङ्झनमङ्झभत सॊचारनगत ङ्जिमाकराऩहरुभा स्व:ङ्झनङ्झभयत ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी हङ्टनङ्ट ऩछय  
ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩयीवेऺण य अन्म ङ्जिमाकराऩहरु ङ्झनमङ्झभतरुऩभा सॊचाङ्झरत हङ्टनङ्ट ऩदयछ  

ख) ङ्जविषे अनङ्टगभन 

जोङ्ञखभ ङ्जवश्लषेण एवॊ ङ्झनयन्तय अनङ्टगभनको भाराको आधायभा ङ्जविेष अनङ्टगभन गने 
व्मवस्था गङ्चयनङ्ट ऩदयछ  अनङ्टगभनफाट कङ्ट नै कभजोयी बेङ्जटएभा सङ्टधाय गने प्रणारी 
ङ्झनभायण गनङ्टय ऩछय   

च)  आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीका तत्वहरु य उद्दशे्महरुफीचको अन्तयसभफन्ध: 

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीका मी अन्तयङ्झनङ्जहत उदे्दश्महरु य मसका उल्रेङ्ञखत 
ऩाॉच तत्वहरु एक अकायसॉग प्रत्मऺ रुऩभा सभफङ्ञन्धत हङ्टन्छन ्COSO Framework 

अनङ्टसाय भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत ऩाॉच तत्वहरु तेसो रुऩभा य उदे्दश्महरुराई उध्वय येखाभा 
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उल्रेख गङ्चयन्छ  आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीका मी ऩाॉच तत्वहरु मसका 
उल्रेङ्ञखत उदे्दश्महरु ऩूया गनय रागू हङ्टन्छन ्तेस्रो आमाभको रुऩभा सफै सयकायी 
कामायरमहरुका सफै तहको सॊचारनभा मी तत्वहरु य उदे्दश्महरु अन्तयङ्झनङ्जहत 
हङ्टनङ्टऩदयछ  

 
 
 

     
 
 
 
 
 

ङ्ञचर १: CSO Framework 

(छ) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामयका सीभाहरु 

    सफै अवस्थाभा सॊगठनरे ङ्झनङ्छदयि गयेको उदे्दश्म प्राप्त नहङ्टन सक्छ य आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
कामय  प्रणाङ्झररे मसको ऩूणय प्रत्माबङू्झत नङ्छदन ऩङ्झन सक्छ   ङ्झनयऩेऺ रुऩभा प्रणारीको 
ऩङ्चयकल्ऩना गनय ऩङ्झन सङ्जकदैन   सयकायका नीङ्झत तथा कामयिभहरु, जनसाॊङ्ञयमक 
ऩङ्चयवतयन  आङ्झथयक अवस्था जस्ता ङ्जवषमहरु सॊगठनको ङ्झनमन्रण कामय फाङ्जहयको तत्वको 
रुऩभा यहन सक्छन ् मस्तो अवस्थाभा जोङ्ञखभको स्वीकामय तह ङ्झनधाययण गयी आन्तङ्चयक 
ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीराई ऩङ्टन ङ्झनधाययण गनङ्टयऩने हङ्टनसक््  

 आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी भानवीम तत्वना बयऩछय  व्मवस्थाऩनको ढाॉचा ङ्झनभायण 
गदाय एवॊ र ङ्टटीहरुको जाॉच ऩयख य ऩङ्चयबाषा गदाय हङ्टने कभजोयी, सङ्टझफङ्टझको कभी, 
राऩयवाही, थकान, ङ्जवकषयण, ङ्झभरेभतो, दङ्टरुऩमोग य नजयअन्दाज आङ्छद कायणहरुरे हङ्टन 
सक्ने जोङ्ञखभहरु यहन सक्छन ्  त्मसको सभङ्टङ्ञचत सॊवोधन गनय जरुयी हङ्टन्छ   

 आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारी ङ्झनभायणसॉग सभवङ्ञन्धत अकाय सीभा बनेको साधन श्रोतको 
कभी ऩङ्झन हो   आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण कामय प्रणारीको सॊचारनफाट प्राप्त हङ्टने राब य 
रागत फीचको तादात्भमता नहङ्टने जोङ्ञखभ ऩङ्झन उङ्ञत्तकै हङ्टन्छ  

 सॊगठनभा हङ्टने ऩङ्चयवतयनहरु य व्मवस्थाऩनको धायणा एवॊ प्रफङृ्ञत्तरे ऩङ्झन आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
कामय प्रणारीको प्रबावकाङ्चयताराई सीङ्झभत गनय सक्छ   

 घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाहरुरे मी सीभाहरुराई सभेय ध्मानभा याखी आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
कामय प्रकायकाय ्कामय प्रणारीको ढाॉचा ङ्झनभायण गनङ्टय ऩनेछ  

 
 


