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क. भनूमका 

१. ददग्दशिुको पररचय 
मधेश प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु प्रचनलत नबनभन्न कािूिहरू, 

मापदण्ड, स्थािीय पररिेश र अन्तराुविय नसद्धान्त तथा अभ्यासहरूका आधारमा तयार गररएको छ ।यस 
नियन्रण प्रणाली ददग्दशिुलाई पाँच पररच्छेदहरूमा प्रस्तजत गररएको छ। पवहलो पररच्छेदमा आन्तररक 
नियन्रण प्रणालीको पररचय बारेमा प्रस्तजत गररएको छ। साथै दोस्रो पररच्छेदमा प्रदेशको नियन्रण 
िातािरणको विश्लषेण र संस्थागत संरचिाको बारेमा िणिु गररएको छ। तेस्रो पररच्छेदमा आन्तररक नियन्रण 
प्रणालीको शस्थनत विश्लषेण तथा आिश्यक प्रबन्धहरूका बारेमा सम्बोधि गररएको छ। चौथो पररच्छेदमा 
प्रदेशका निकायहरूमा सम्पादि हजिे कायलुाई मजख्य मजख्य कायकेु्षरहरूमा विभार्ि गरी विश्लषेण गररएको 
छ। सोसँग सम्बशन्धत र्ोशखम तथा आिश्यक आन्तररक नियन्रण प्रणालीको संरचिाहरूमा भएका 
सम्बोधिका सिाल तथा वक्रयाकलापहरू आन्तररक नियन्रणका पाँच आधारभतू तत्िहरूमा सम्बशन्धत 
गररएको छ। अशन्तम खण्डमा आन्तररक नियन्रणसँग सम्बशन्धत अिजगमि तथा कायाुन्ियिका प्रबन्ध, 
अिजसूचीहरू तथा सन्दभ ुसामग्रीहरू राशखएका छि ्। 

यस आन्तररक नियन्रण प्रणालीमा प्रदेशको आफ्िो कायकु्षेर,  मन्रालय, निकाय तथा सािरु्निक 
वित्तीय व्यिस्थापि क्षेरलाई िकसाङ्कि (Mapping) गररएको छ। यसले सम्बशन्धत मन्रालय, निकाय तथा 
मातहतका कायालुयहरूले गिजपुिे काय ुर सो सँग सम्बशन्धत कायहुरूमा देशखिे र्ोशखमका शस्थनतको पवहचाि 
गि ुमद्दत पजग्ि े विश्वास नलईएको छ । महालेखापरीक्षकको िावषकु प्रनतिेदिले प्रदेशले आफ्िो कामको 
प्रकृनत अिजसार र्ोशखम के्षरको पवहचाि गरी आन्तररक नियन्रण प्रणाली तयार गरी यसलार् ुसबल र सक्षम 
बिाउिज पदुछ भिी ददएको सजझािहरूलार्ु कायाुन्ियि गिकुा लानग पनि यो आन्तररक नियन्रण प्रणालीले 
मद्दत गदुछ । 

२. आन्तररक नियन्रण प्रणाली ददग्दशिु तयार गि ुअिलम्बि गररएका विनध 
मधेश प्रदेशको यस आन्तररक नियन्रण प्रणाली तयारीका लानग देहाय बमोशर्मको विनध अिलम्बि 

गररएको छ। 
 प्रदेशको संगठि संरचिा तथा काय ुवििरणको विश्लषेण तथा वित्तीय व्यिस्थापि के्षरसँग िकसांकि, 
 मधेश प्रदेश तथा संघ र प्रदेशका सान्दनभकु ऐि,  नियम,  कायवुिनध तथा निदेशशकाहरूको अध्ययि, 
 प्रदेशको र्ोशखमको विश्लषेण गि ुतथा स्थावपत आन्तररक नियन्रणहरूका लानग अिजसूची १ मा प्रस्तजत 

गररएको मूल्याङ्कि फारामको  प्रयोग, 
 राविय तथा अन्तराुविय असल अभ्यासहरूको नसकार्लाई आत्मसात गररएको, 
 र्ोशखम सम्बोधिका उपायहरू पवहचाि गिकुा लानग स्थलगत रूपमा निकायगत छलफल, प्रस्तजनत 

तथा परामश ुसमेत गररएको, 
 मधेश प्रदेशका विनभन्न निकायहरूका अनधकारीहरूसँग भएको छलफल कायकु्रमबाट प्राप्त प्रनतवक्रयाहरू 

तथा सजझािहरूको उशचत सम्बोधि गररएको।(छलफल कायकु्रमको वििरण अिजसूची ५ मा ददर्एको) 
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ख. संशक्षप्त िाम र प्रारम्भ 
१. संशक्षप्त िाम र प्रारम्भः यस ददग्दशिुको िाम "मधेश प्रदेशको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा 

ददग्दशिु २०७९" रहेको छ । यो नियन्रण प्रणाली ददग्दशिु मधेश प्रदेशमा तत्कालै लागू हजिेछ । 

२. पररभाषाः 

क) आन्तररक नियन्रणः “आन्तररक नियन्रण” भन्नाले निकायले आफ्िो उद्देश्य प्रानप्तको लानग काय ु
संचालिमा हजि ेर्ोशखमहरूको पवहचाि र नतिको  सम्बोधि गिे कायलुार्ु सम्झिज पदुछ । 

ख) आन्तररक नियन्रण प्रणाली: “आन्तररक नियन्रण प्रणाली”  भन्नाले आन्तररक नियन्रण कायलुार् ु
व्यिशस्थत गि ुनिमाुण गररएको प्रणालीलार्ु सम्झिज पदुछ । 

ग) र्ोशखमः "र्ोशखम" भन्नाले निकायको उद्देश्य प्रानप्तमा आर्पिे बाधा, च जिौती, वक्रयाकलाप िा घटिा 
हजि सकिे सम्भाििालाई बजझाउँछ । 

घ) संचालिगत र्ोशखमः भन्नाले प्रदेशको आन्तररक प्रवक्रया, र्िशशि र प्रणालीगत असफलता िा बाह्य 
तत्त्िहरूको कारणले हजि सकिे हािी िोकसािीको सम्भाििालई बजझाउँछ । 

ङ) शर्म्मेिार व्यशि: “शर्म्मेिार व्यशि” भन्नाले लेखा उत्तरदायी अनधकृतबाट अशख्तयारी ददए बमोशर्मको 
काय ुसंचालि गिे, शर्म्मा नलिे, खच ुगिे, लेखा राख्न,े आन्तररक िा अशन्तम लेखापरीक्षण गरार् 
बेरूर्ज फछुयौट गिे गराउि,े सरकारी िगदी शर्न्सी असजल उपर गिे गराउिे तथा दाशखला गिे 
कतवु्य गिे भएको व्यशि सम्झिज पछु र सो शब्दले सरकारी कामको लानग सरकारी िगदी िा 
शर्न्सी नलई  िा िनलई सो काम फछुयाउिे शर्म्मा नलि ेगैर सरकारी व्यशि समेतलाई र्िाउँछ 
। 

च) प्रमजखः “प्रमजख” भन्नाले प्रदेशको प्रमजख सम्झिज पछु । 

छ) आनथकु िषःु “आनथकु िष”ु भन्नाले हरेक िषकुो साउि मवहिाको एक गते देशख अको िषकुो आषाढ 
मवहिाको मसान्त सम्मको बाह्र मवहिाको अिनधलाई र्िाउँछ । 

र्) आनथकु कारोबारः “आनथकु कारोबार” भन्नाले सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तथा प्रानप्त, रार्स्ि संकलि, 

रार्स्ि दाशखला, अिजदाि तथा ऋण प्रानप्त, खच,ु धरौटी तथा काय ु सञ्चालि कोष लगायत प्रदेश 
सरकारको सबै प्रकारका कोषको सम्पूण ुकारोबारलाई सम्झिज पदुछ । 

झ) आन्तररक लेखा परीक्षणः “आन्तररक लेखापरीक्षण” भन्नाले सम्बशन्धत कायालुयका उद्दशे्य अिजरूपका 
निधाुररत कायकु्रम, आयोर्िा,  वक्रयाकलापहरू, कायसुम्पादिसँग सम्बशन्धत व्यिस्थापकीय पेशागत 
अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सो सँग सम्बशन्धत प्रमाण, कागर्ात, कािूिी प्रािधाि र 
प्रनतफलको र्ाँच परीक्षण,  विश्लषेणका साथै आन्तररक नियन्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कि गरी 
प्रनतिेदि गिे काय ुसमेतलाई र्िाउँछ । 

ञ) अशन्तम लेखा परीक्षणः “अशन्तम लेखा परीक्षण” भन्नाले महालेखापरीक्षकको कायाुलयबाट संविधािको 
धारा २४१ बमोशर्म हजिे प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षण सम्झिज पदुछ । 
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ट) कायालुय:  “कायाुलय” भन्नाले प्रदेश सरकारका सबै मन्रालयहरू,  प्रदेश सभा सशचिालय, प्रदेश 
कािूि बमोशर्म स्थापिा भएका अन्य निकाय,  विभाग र सो मातहतका सबै सरकारी कायाुलय िा 
निकाय समेतलाई सम्झिज पदुछ । 

ठ) कायालुय प्रमजख: “कायाुलय प्रमजख” भन्नाले सम्बशन्धत कायाुलयको प्रशासकीय प्रमजख भर्ु कामकार् 
गि ुतोवकएको पदानधकारीलार्ु सम्झिज पछु ।  

ड) एक तह मानथको अनधकारीः “एक तह मानथको अनधकारी” भन्नाले कायालुय प्रमजखको हकमा 
सम्बशन्धत विभागीय प्रमजख, विभागीय प्रमजखको हकमा सम्बशन्धत मन्रालय, सशचिालय तथा आयोगको 
सशचि, सशचिको हकमा सम्बशन्धत विभागीय मन्री र प्रदेश कािूि बमोशर्म स्थापिा भएका अन्य 
निकायको सशचि िा प्रशासकीय प्रमजखको हकमा सम्बशन्धत निकायको प्रमजख सम्झिज पछु । 

ढ) प्रदेशः "प्रदेश" भन्नाले मधेश प्रदेशलाई सम्झिज पदुछ । 

ण) बेरूर्ज ; “बेरूर्ज भन्नाले प्रचनलत कािूि बमोशर्म पजयाुउिज पिे रीत िपजयाुई कारोबार गरेको िा राख्नज 
पिे लेखा िराखेको तथा अनियनमतता िा बेमिानसब तररकाले आनथकु कारोबार गरेको भिी 
लेखापरीक्षण गदाु औलं्यार्एको िा ठहयारु्एको कारोबार सम्झिज पदुछ । 

त) प्रदेश सशञ्चत कोषः “प्रदेश सशञ्चत कोष” भन्नाले संविधािको धारा २०४ बमोशर्मको सशञ्चत कोष 
सम्झिज पदुछ । 

थ) लेखा उत्तरदायी अनधकृत: “लेखा उत्तरदायी अनधकृत” भन्नाले आफ्िो र मातहत कायाुलयको आनथकु 
प्रशासि सञ्चालि गिे, िावषकु बरे्ट तयार गिे र सो बरे्ट निकासा प्राप्त गरी खच ुगिे अनधकार 
सजम्पिे, बरे्टको लेखा राख्न ेिा राख्न लगाउिे, लेखा वििरण तयार गिे गराउिे, विनियोर्ि, रार्स्ि, 

धरौटी र शर्न्सी एिं सम्पशत्त व्यिस्थापि लगायत अन्य  र्जिसजकै कारोबारको आन्तररक एिम ्
अशन्तम लेखापरीक्षण गराउिे, बेरूर्ज नियनमत, फछुयौट, असजल उपर िा नमन्हा गिे गराउिे कतवु्य 
भएको  सशचिलाई सम्झिज पदुछ । 

द) लेखा: “लेखा” भन्नाले आनथकु कारोबार भएको व्यहोरा देशखिे गरी प्रचनलत कािूि बमोशर्म राशखि े
अनभलेख, खाता, वकताब आदद र सो कारोबारलाई प्रमाशणत गिे अन्य कागर्ात एिं प्रनतिेदि समेतलाई 
सम्झिज पदुछ । 

ध) वित्तीय वििरण: “वित्तीय वििरण” भन्नाले िेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले स्िीकृत गरेको मापदण्ड 
बमोशर्म कज िै निशित अिनधमा भएको आनथकु कारोबारको समवष्टगत शस्थनत दशाुउिे उद्देश्यले 
शीषकु समेत खजल्िे गरी तयार गररएको वििरण सम्झिज पछु र सो शब्दले कारोबारको शस्थनत 
दशाुउिे गरी शीषकुको आधारमा बिार्एको बरे्ट अिजमाि, निकासा, खच,ु आम्दािी, दाशखला र बाँकी 
रकम समेत खजलाईएको प्रानप्त र भ जिािी वििरण र िेपाल लेखामाि अिजसार तयार गररिे वििरण 
तथा सो सँग सम्बशन्धत लेखा वटप्पणी र खजलासा समेतलाई र्िाउँदछ । 

ि) सभाः “सभा” भन्नाले संविधािको धारा १७६ बमोशर्मको प्रदेश सभा सम्झिज पछु । 
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ऩ) सामाशर्क परीक्षणः “सामाशर्क परीक्षण” भन्नाले प्रदेशको योर्िा, िीनत, कायकु्रमको कायाुन्ियिबाट 
समार्मा पजयाुर्एको समग्र आनथकु विकासको लेखार्ोखा, विश्लषेण र मूल्याङ्कि काय ुसम्झिज पदुछ 
। 

प) अन्तनिवुहत अिरोध (Inherent Limitation): अन्तनिवुहत अिरोध भन्नाले कज िै पनि कारोबार तथा 
लेखामा सारभतू र जटीहरूको पवहचाि हजि िसकिज र सो को एकीकृत िा एकल रकम उल्लेख्य भर् ु
असर हजि सकि ेअिस्थालाई सम्झिज पदुछ । 

फ) सारतत्ि (Materiality): सारतत्ि भन्नाले लेखा सम्बन्धी पेशागत स्िवििेकका आधारमा निधाुरण 
गररिे सूचिाका सारतत्ि हजि ्र्सलाई हटाउँदा िा गलत प्रस्तजनत गदाु प्रयोगकताुको आनथकु निणयु 
प्रभावित हजि सकदछि ्।  

ब) सारभतू गलत वििरण (Material Misstatement): सारभतू गलत वििरण भन्नाले प्रदेशका 
कायाुलयले पेस गरेका वििरणहरू पेशागत वििेक अिजसार र्ोशखम विश्लषेण र पवहचाि गरी वििरणमा 
रहिे उल्लेख्य रजवट तथा गल्तीहरू पवहचाि गररिज भने्न बजशझन्छ । 

भ) सािरु्निक परीक्षणः “सािरु्निक परीक्षण” भन्नाले मधेश प्रदेशले आफै िा उपभोिा सनमनत माफुत 
सञ्चालि गरेका कायकु्रम र आयोर्िाको लक्ष्य, उद्देश्य तथा िनतर्ाको बारेमा प्रत्यक्ष सरोकारिाला 
र्िताहरू बीच र्ािकारी गराउिे, लेखार्ोखा गिे र मूल्याङ्कि गिे काय ुसमेत सम्झिज पदुछ । 

म) COSO Framework:  "COSO Framework" भन्नाले Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO)  ले र्ारी गरेको आन्तररक नियन्रण 
संरचिालाई सम्झिज पदुछ । 

य) Reasonable Assurance: Reasonable Assurance भन्नाले त्यस्ता अिधारणाहरू र्सले पेशागत 
लेखाव्यिसायीलार् ुसकारात्मक निचोड तफु सूचिा तथा सबजतहरूको सङ्कलि गिे कायमुा सवक्रय 
गराउिे भने्न बजशझन्छ । 

र) पेशागत स्िवििेक (Professional Judgement): पेशागत स्िवििेक भन्नाले तानलम, ज्ञाि तथा 
अिजभिहरूको प्रयोग गरी लेखापरीक्षण, लेखाव्यिसाय र िैनतक मािकहरू अिजसारको समजशचत निणयु 
नलिसकिे अिस्थालाई बजझाउँछ । 
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पररच्छेद १: आन्तररक नियन्रण प्रणालीको पररचय 

१.१ पषृ्ठभनूम 
संघीय शासि व्यिस्था अिजसार िेपालको संविधािले संघीय, प्रादेशशक तथा स्थािीय सरकारको 

भनूमका र शर्म्मेिारी निशित गरेको छ । यसै अिजरूप प्रदेशको र्िवहतका लानग सािरु्निक प्रशासिमा 
सदाचार पारदशशतुा र र्िाफदेवहताको प्रिदु्धि गि ुमधेश प्रदेशको आनथकु कायवुिनध ऐि २०७४ को दफा 
३० अिजसार मधेश प्रदेशको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु तयार गररएको छ । यो आन्तररक 
नियन्रण प्रणाली तयार गदाु मधेश प्रदेशको नियन्रण िातािरण र यस प्रदेशको पररशस्थनत र िातािरण 
अिजसारका सम्भावित र्ोशखम र नियन्रण वक्रयाकलापलार्ु पनि ध्यािमा राशखएको छ । प्रदेशका अन्य 
मन्रालय ,विभाग तथा कायालुयको आन्तररक नियन्रण प्रणाली सम्बन्धी ढाँचा र कायवुिनध आनथकु मानमला 
तथा योर्िा मन्रालयले तोके बमोशर्म हजिे व्यिस्था ऐिको दफा ३० को उपदफा २ मा गररएको छ । 
यो आन्तररक नियन्रण प्रणालीलार्ु प्रदेशका ऐि, नियम, नियमािली तथा पररपरका आधारमा समय अिजकूल 
पररमार्िु गदै लैर्ाि सवकिछे ।  

मधेश प्रदेशको बरे्ट तथा कायकु्रमको उपलशब्धका लानग गररिे निणयुहरूमा रार्िैनतक विचार 
तथा प्राथनमकताले असर पािज ु हजँदैि । यस्ता व्यिस्थापकीय निणयुले र नबनभन्न बाह्य  तत्िहरूले पनि 
आन्तररक नियन्रण प्रणालीलार् ु कमर्ोर बिाउि सकदछि ् । यस प्रणालीमा मधेश प्रदेशका प्रचनलत 
नियममा भएका तथ्य र विनधहरूको सीमा नभर रहेर काय ुसम्पादि गिकुा लानग सामग्री प्रस्तजत गररएको 
छ । यो िै सम्पूणतुा हो भन्न सवकदैि । यस ददग्दशिुमा उशल्लशखत विषयहरू आन्तररक नियन्रण 
प्रणालीका लानग सामान्य माग ुनिदेशि मार हजि ्। यो ददग्दशिुलार्ु व्यिहाररक रूपमा लागू गि ुमन्रालयका 
सबै कमचुारीहरूले निष्ठा, र्मािदाररता, व्यिसावयकता एिं पेशागत वििकेको प्रयोग गिज ुपदुछ । 

१.२ आन्तररक नियन्रण प्रणालीको पररचय 
प्रत्येक निकायले आफ्िो उद्दशे्य प्रानप्तका लानग काय ुसञ्चालिगत पक्षमा रहिे र्ोशखमहरुको पवहचाि 

र नतिको समजशचत सम्बोधि गिे कायलुाई “आन्तररक नियन्रण” सम्झिज पदुछ ।महालेखा नियन्रक 
कायालुयबाट र्ारी आन्तररक नियन्रण प्रणाली ददग्दशिु २०७५ तथा COSO Framework अिजसार यसले 
कािूिको पालिा, संचालिगत सक्षमता, प्रनतिेदि, स्रोत तथा साधिको समजशचत वितरणको सजनिशितता प्रदाि 
गदुछ। 

आन्तररक नियन्रण प्रणालीले मधेश प्रदेशमा भएका स्रोत र साधिलार् ुनमतव्ययी, प्रभािकारी एिम ्
सक्षम तिरबाट पररचालि गरी तोवकएको समयमा उद्देश्य प्राप्त गि ुसहयोग पजयाुउँदछ। यो प्रदेशको 
कायसुञ्चालि तथा व्यिस्थापिमा विश्वानसलो िातािरण नसर्िुा गिे प्रवक्रया पनि हो। प्रदेशमा व्यिस्थापिले 
गिे कायहुरु,  योर्िा तर्जमुा तथा त्यसको कायाुन्ियि,  संचार तथा समन्ियसँग सम्बशन्धत कामहरुको 
गजणस्तर आददको सजनिशितता प्रदाि गि ुआन्तररक नियन्रण प्रणाली लागू गररएको हजन्छ।र्ोशखमहरुको 
अिजमाि गरी विकास गररएको आन्तररक नियन्रण प्रणालीले मधेश प्रदेश सरकारको उद्देश्य हानसल गि ु
सहयोग पजयाुउिेछ।आन्तररक नियन्रण प्रणालीले मधेश प्रदेश सरकारको सञ्चालि तथा व्यिस्थापिमा संलग्ि 
पदानधकारीहरू तथा अन्य निकायहरू बीचमा उपयजि तथा विश्वसिीय िातािरण नसर्िुा गिे प्रवक्रयाको 
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रूपमा काम गदुछ। यसले मधेश प्रदेश सरकारको संचालि, अनभलेखि तथा प्रनतिेदि सम्बन्धी नियम 
पालिा गि ु/गराउि विश्वसिीयता प्रदाि गदुछ।  

मधेश प्रदेश सरकारको व्यिस्थापिले यसका मन्रालय र अन्य निकाय/सनमनतका कमचाुरीहरूको 
संलग्िता र प्रयासमा काय ुसम्पादि गिे गरी आन्तररक नियन्रण प्रणालीको विकास गिज ुपदुछ। यसबाट 
प्रदेशको र्ोशखमहरूको तत्काल सम्बोधि हजि गई प्रदेशमा सम्पन्न गिजपुिे कायहुरू सम्पादिमा कािूिको 
पालिा,  दक्षता,  प्रभािकाररता,  र्िाफदेवहता र प्रनतिेदिको शजद्धतामा अनभबवृद्ध हजिजका साथै स्रोत र साधिको 
समजशचत प्रयोग गरी उद्दशे्य हानसल गि ुव्यिस्थापिलाई अनधकतम सहयोग पजग्दछ। 

प्रत्येक सािरु्निक कायालुयहरूको नबनभन्न िातािरण र पररशस्थनतहरूले गदाु आन्तररक नियन्रण 
प्रणालीको कायाुन्ियि पद्धनत फरक फरक पि ुसकदछ, यद्यपी यसको समग्र स्िरूप सदैब एउटै हजन्छ । 
मधेश प्रदेशमा सम्भावित र्ोशखम र रवूटहरू (Risk and Misstatements),  नियन्रण िातािरण र नियन्रण 
वक्रयाकलाप (Control Environment and Control Activities) सम्भावित पररशस्थनत र िातािरण फरक 
फरक हजि सकिे भएकोले मधेश प्रदेश सरकारले आफ्िो अिजकूलता अिजसार आन्तररक नियन्रण प्रणाली 
तयार गरी लागू गि ुसक्षम हजिजपदुछ। आन्तररक नियन्रण प्रणाली लागू गदाु मधेश प्रदेशका सम्बशन्धत 
कमचुारीहरूले कािूिको आशय,  स्थािीय पररिेश, पेशागत स्िवििेक (Professional Judgement) तथा 
कारोबारको सारभतूता (Materiality) लाई ध्याि ददई सोको आधारमा आन्तररक नियन्रण प्रणाली तयार 
गरी निणयु गरेर लागू गिजपुदुछ। आन्तररक नियन्रण सम्बन्धी विस्ततृ सैद्धाशन्तक विषयहरू अिजसूची ३ मा 
प्रस्तजत गररएको छ। 

१.३ आन्तररक नियन्रण प्रणालीको उद्दशे्य  
यस आन्तररक नियन्रण प्रणालीको मजख्य उद्देश्य प्रदेशले हानसल गि ुखोरे्को िनतर्ाका लानग 

कायाुन्ियि प्रबन्ध नमलार् िनतर्ा उन्मजख गराउिज रहेको छ । यसका लानग प्रदेशको  प्रत्येक वक्रयाकलापहरू 
िनतर्ासँग सम्बशन्धत हजि ेगरी नियन्रण गि ुआिश्यक हजन्छ । मधेश प्रदेशमा भएको हालको संरचिात्मक 
एिं सांगठनिक व्यिस्था,  खच ुतथा बढी रहेको लगािीले गदाु आगामी आनथकु बषहुरूमा व्ययभार बढदै 
र्ाि ेनिशित छ। बरे्ट प्रिाह एिं नतिीहरूको  कायकु्षरेमा भएको विस्तारले गदा ुआन्तररक नियन्रणको 
काय ुच जिौनतपूण ुर र्वटल बन्दै गर्रहेको छ। आधजनिक अिधारणा अिजसार आन्तररक नियन्रण प्रणालीलाई 
नियमसँगत,  नमतव्ययी र पारदशी बिार् र्ोशखम व्यिस्थापि समेत गिे वित्तीय व्यिस्थापिको साधिको 
रूपमा नलईन्छ। यसलाई निम्ि नलशखत उद्देश्य प्राप्त गिकुो लानग प्रयोग गररन्छः 
 मधेश प्रदेश सरकारको कायसुञ्चालि क्रमबद्ध, िैनतक आचरणयजि सजशानसत, नमतव्ययी, कायकुज शल 

र प्रभािकारीरूपमा कायाुन्ियि गदै लैर्ािे, 
 मधेश प्रदेश सरकारका काम कारबाहीमा र्िाफदेवहताको अनभबवृद्ध गिे, 
 प्रदेश सभाबाट पाररत ऐि कािूिको पररपालिा गिे, 
 मधेश प्रदेशका साधि स्रोतको दजरूपयोग, क्षनत र हािी, िोकसािी हजिबाट बचाउिे, 
 मधेश प्रदेशले पेश गिे वित्तीय वििरणको विश्वसिीयता र प्रभािकाररता अनभबवृद्ध गिे । 

यस आन्तररक नियन्रण प्रणालीलाई मधेश प्रदेशका र्िताप्रनत गररएको र्िाफदेवहता, प्रभािकारी 
कायसंुचालि, सािरु्निक वित्तमा पारदशशतुा, र गजणस्तरीय सेिाप्रिाहको प्रनतबद्धतालाई साकार पािे माध्यमको 
रुपमा नलि सवकन्छ । 
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१.४ आन्तररक नियन्रण प्रणालीका सीमाहरू 
यस आन्तररक नियन्रण प्रणाली ददग्दशिुबाट मधेश प्रदेश सरकारले निददुष्ट गरेको उद्देश्यहरू 

विविध कारणहरूले गदाु सबै अिस्थामा हानसल हजि सकिे पूण ुप्रत्याभनूत िददि पनि सकदछ । संघीय 
सरकार तथा प्रादेशशक सरकारका िीनत तथा कायकु्रमहरू, र्िसांशख्यक पररितिु िा आनथकु अिस्था र्स्ता 
विषयहरू प्रदेशको नियन्रण बावहरका तत्िको रूपमा रहि सकदछि ्। यस्तो अिस्थामा र्ोशखमको तह 
निधाुरण गरी आन्तररक नियन्रण प्रणालीलाई पजिः निधाुरण गिजपुिे हजि सकदछ । 

आन्तररक नियन्रण प्रणाली ददग्दशिु माििीय स्िभाि र व्यिहारमा भर पदुछ । मधेश प्रदेशको 
संरचिा ढाँचा निमाुण एिं र जटीहरूको र्ाँच तथा परीक्षण गदाु हजिे कमर्ोरी, सजझबजझको कमी, लापरबाही, 
थकाि, नबकषणु, नमलेमतो, दजरूपयोग र िर्रअन्दार् आदद कारणहरूले र्ोशखमहरू हजि सकदछि ्। ती 
सबैको समजशचत सम्बोधि गि ुसकिज पदुछ । 

आन्तररक नियन्रण प्रणाली ददग्दशिुको कायाुन्ियिमा साधि तथा स्रोतको कमी हजि ज तथा यसको 
प्रयोगबाट प्राप्त हजि ेलाभ र लागत बीच तादाम्यता िहजि ेर्ोशखम पनि यसका सीमाहरू हजि सकछि ्। मधेश 
प्रदेशमा हजिे पररितिुहरू र व्यिस्थापिको धारणा एिं प्रिृशत्तले पनि आन्तररक नियन्रण प्रणालीको 
प्रभािकाररतालाई सीनमत गि ुसकदछि ्। मधेश प्रदेश सरकारका यी सीमाहरूलाई समेत ध्यािमा राखी 
आन्तररक नियन्रण प्रणाली ददग्दशिु निमाुण गररएको छ । 
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पररच्छेद २: नियन्रण िातािरणको विश्लषेण र संस्थागत संरचिा 

२.१ प्रदेशको काम, कतवु्य र अनधकार 
िेपालको संविधािको धारा ५७ मा राज्यशशिको बाँडफाँटबाट व्यिस्था भए बमोशर्म अिजसूची ६ 

र ७ मा भएको  प्रदेशको  एकल अनधकार तथा संघ र प्रदेशको साझा अनधकार सूचीका नबषयहरु र संघीय 
कािूि एिं प्रदेशको कािूिले व्यिस्था गरे अिजसार मधेश प्रदेशको काम, कतवु्य र अनधकार रहेको छ। 
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐि,  २०७४ लगायत अन्य क्षरेगत कािूिहरुले यसको कायकु्षेर 
निधाुरण गरेको छ। संविधािद्वारा प्रद्त्त अनधकार सूची, प्रादेशशक कािूिले गरेको व्यिस्था र सरकारका 
िीनत एिं कायकु्रमका आधारमा प्रदेशलाई शर्म्मेिारी प्रदाि गरी काय ुगरररहेका नबषयिस्तजहरुका आधारमा 
प्रदेशको कायकु्षरे निम्िािजसार रहेको छः 

 प्रदेश नभरको शासि व्यिस्थाको सामान्य निदेशि, नियन्रण र सञ्चालि 
 प्रदेश सरकारको िीनत तर्जमुा, स्िीकृनत, कायाुन्ियि, अिजगमि र मूल्याङ्कि 
 प्रदेश मशन्रपररषद्को निणयुहरूको कायानु्ियि र अिजगमि 
 प्रदेश मशन्रपररषदमा पेश हजि ेनियम र आदेशको तर्जमुा, स्िीकृनत तथा प्रमाणीकरण  
 सजशासि, भ्रष्टाचार नियन्रण र प्रशासि सजधार 
 संघीय सरकारको स्िीकृनत बमोशर्म दद्वपक्षीय िा बहजपक्षीय स्तरमा भएका सशन्ध, सम्झौता िा 

सहमनत कायानु्ियि  
 प्रदेश प्रमजखको निदेशि कायाुन्ियि र प्रनतिेदि  
 अन्तरप्रदेश पररषद र संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थािीय तहसँगको समन्िय र अन्तरसम्बन्ध  
 प्रदेशस्तरका आयोग तथा निकायहरुको गठि एिम ्सञ्चालि र पदानधकारीहरुको नियजशि एिम ्

सेिा, सजविधा सम्बन्धी िीनत तथा कािूिको तर्जमुा र कायाुन्ियि 
 नििाचुि कायमुा सहयोग र समन्िय  
 प्रदेशस्तरीय मािि संशाधि विकास योर्िा तर्जमुा र कायाुन्ियि  
 संघीय कािूि बमोशर्म प्रहरी संचालि, व्यिस्थापि र नियमि 
 अन्तराुविय सीमा क्षेरमा हजिे अपराध र गनतविनधको सूचिा संकलि, विश्लषेण र उपयोग तथा 

अन्तराुविय सीमा सजरक्षामा सहयोग 
 सािरु्निक सेिाको व्यिस्थापि 

 बर्ार अिजगमि, गजणस्तर, िापतौल, खाद्य सजरक्षा र उपभोिा वहत संरक्षण 

 प्रादेशशक कर सेिा शजल्क, नबक्री तथा दस्तजर र रार्स्ि िीनत 

 न्याय, कािूि तथा मािि अनधकार प्रिद्धिु 

 लैंनगक सामािता तथा सामाशर्क सजरक्षा 
 रोर्गार प्रबद्धुि तथा गररबी न्यूिीकरण सम्बन्धी कायहुरू 

 आधारभतू स्िास्थ्य तथा सरसफार् 

 विकास आयोर्िा तथा अन्य यस्तै प्रकारका योर्िाको अिजगमि तथा मूल्याङ्कि 

 नसफाररश तथा अन्य िागररकका सेिासँग सम्बशन्धत कायहुरुको प्रमाणीकरण 



मधेश प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु, २०७९ 

15 
 

 कृवष, पशजपन्छी तथा सहकारी  व्यिस्थापि,  

 भ-ूउपयोग तथा िस्ती विकास, र्ग्गा िापी तथा िकसा, घरर्ग्गा धिी पजर्ाु 
 भिि तथा भिि संवहता एिं निमाुण र्र्ार्त सम्बन्धी कायहुरूको व्यिस्थापि 

 उद्योग तथा उद्यमशीलता विकास र खािी तथा खनिर् पदाथकुो संरक्षण 

 प्रादेशशक तथ्याकं र अनभलेख संकलि एिं व्यिस्थापि 
 सडक तथा यातायात व्यिस्था, र्लविद्यजत, उर्ाु, सडक ित्ती, नसंचाई  

 र्लउत्पन्न प्रकोप नियन्रण, खािेपािी व्यिस्थापि 

 सूचिा तथा सञ्चार प्रविनध विकास तथा विस्तार र एफ.एम. सञ्चालि  

 संस्कृनत, सम्पदा, लनलतकला तथा पयटुि प्रबद्धुि  

 िि, िन्यर्न्तज, भ-ूसंरक्षण तथा रै्विक विविधता संरक्षण 

 िातािरण, पयािुरण एिं र्लाधार क्षेर संरक्षण  

 विपद व्यिस्थापि, र्ोशखम न्यूिीकरण र विपद प्रनतकाय ु

२.२ आन्तररक नियन्रण प्रणाली कायानु्ियिको लानग कािूिी आधारहरू 
मधेश प्रदेश सरकारले निम्ि नलशखत कािूिहरूको अनतररि क्षेरगत तथा विषयगत िीनत,  ऐि,  

कािूि तथा कायवुिनध र प्रवक्रयाहरूको आधारमा आन्तररक नियन्रण प्रणाली निमाुण गरी लागू गिजपुदुछ। 
तानलका 1: आन्तररक नियन्रण प्रणाली कायाुन्ियिका लानग कािूिी आधारहरू 

क्र.सं. कािूि कािूिी व्यिस्था व्याख्या 

१.  
िेपालको संविधाि,२०७२ भाग १६ 

प्रदेश आनथकु 
काय ुप्रणाली 

संविधािको नबनभन्न भाग र धारामा रहेको प्रदेश 
तहको आनथकु कायवुिनध र अन्य व्यिस्थाहरू 

२.  
आनथकु कायवुिनध तथा 
वित्तीय उत्तरदावयत्ि 
ऐि,२०७६ 

पररच्छेद- ५ 
दफा ३१ 

आन्तररक नियन्रण प्रणाली लागू गिज ुपिे र 
सो प्रणालीको नियनमत उशचत अिजगमि हजि ज 
पिे  

३.  

आनथकु कायवुिनध तथा 
वित्तीय उत्तरदावयत्ि 
नियमािली, २०७७ 

नियम ८१ आन्तररक नियन्रण सम्बन्धी व्यिस्था, 
मन्रालय र निकायहरुमा आन्तररक 
नियन्रण प्रणालीको दाचँा र कायवुिनधका 
लानग म.ले.नि.का. बाट ददग्दशिुको 
व्यिस्था, 

४.  
राविय प्राकृनतक स्रोत तथा 
वित्त आयोग ऐि,  २०७४ 

पररच्छेद- ४ 

पररच्छेद- ५ 
प्राकृनतक स्रोतको पररचालि, रार्स्ि बाडँफाँट 

तथा अिजदाि, सँगठिात्मक संरचिा र 
कमचुारी, पदीय मयादुा र आचरण  

५.  

सािरु्निक खररद ऐि २०६४ 

तथा नियमािली २०६५ 
सम्बशन्धत 
दफाहरु र 
नियमहरु 

सािरु्निक खररद सम्बन्धी  नियम,  कायवुिनध 

र कािूिी व्यिस्था र सजपरीिेक्षण,  अिजगमि,  

पजिरािलोकि,  गजण नियन्रण,  आदद सम्बन्धी  

व्यिस्था 
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क्र.सं. कािूि कािूिी व्यिस्था व्याख्या 

६.  
सजशासि (व्यिस्थापि तथा 
संचालि) ऐि २०६४ 

सम्बशन्धत 
दफाहरु 

मूख्य सशचि,  सशचि,  विभागीय प्रमजख र 

कायालुय प्रमजखको काम, कतवु्य र शर्म्मेिारी 
उल्लेख गररएको,  पारदशशतुाका विषयहरू  

७.  
लेखापरीक्षण ऐि २०७५ सम्बशन्धत 

दफाहरु 
 लेखापरीक्षण सम्बन्धमा भनूमका,  कायकु्षेर,  र 

अनधकार सम्बन्धी व्यिस्था 

८.  
निर्ामनत सेिा ऐि २०४९ र 

नियमािली २०५०  
सम्बशन्धत 
दफाहरु र 
नियमहरु 

निर्ामती कमचुारीले पालिा गिज ुपिे आचरण,  

कायसुम्पादि,  शर्म्मेिारी,  सेिा,  सजविधा,  
आददको व्यिस्था 

९.  
अन्तर सरकारी वित्त 
व्यिस्थापि ऐि, २०७४ 

दफा ३० र 
अन्य सम्बशन्धत 
दफाहरु 

 

वित्तीय अिजशासि र पारदशीता 

१०.  

प्रदेश निर्ामनत सेिा ऐि, 

२०७७ 

प्रदेश निर्ामती सेिा 
नियमािली २०७९ 

 

सम्बशन्धत 
दफाहरु 
/नियमहरू 

 

निर्ामती कमुचा री ले  पालिा गिज ुपिे 
आचरण, कायसुम्पादि, शर्म्मेिारी, सेिा, 
सजविधा, आददको व्यिस्था 

११.  
विनियोर्ि ऐि, आनथकु ऐि 
आदद 

बरे्ट बरे्ट कायाुन्ियि गदाु अपिाउिज पिे 
कायवुिनध, प्रवक्रया र पालिा गिज ुपिे 
विषयहरु 

१२.  
प्रदेश आनथकु कायवुिनध ऐि 
२०७४ 

पररच्छेद ७, 
दफा ३० 

आन्तररक नियन्रण प्रणाली तयार गरी लागू गिे 

१३.  

प्रदेश र्िलोकपाल ऐि, 
२०७७ 

सम्बशन्धत 
दफाहरू 

प्रदेशको र्िवहतका लानग सािरु्निक 
प्रशासिमा सदाचार पारदशशतुा र 
र्िाफदेवहताको प्रिदु्धि गिे । 

२.३ प्रदेशको संस्थागत संरचिा रहि ेमूल निकायहरू 
मधेश प्रदेशको सँगठि संरचिामा र्म्मा ११ िटा मन्रालयहरू तथा ५ िटा नबनभन्न निकायहरू 

साथै विषयगत सनमनतहरू रहेका छि।् यस प्रदेशको सँगठि संरचिामा रहि े निकायहरू निम्ि िमोशर्म 
रहेको छ। 

१. मजख्यमन्री तथा मशन्रपररषद्को कायाुलय 
२. अथ ुमन्रालय  
३. उद्योग, पयटुि तथा िि मन्रालय 
४. कािूि, न्याय तथा प्रदेश सभा मानमला मन्रालय 
५. खािेपािी तथा ऊर्ाु विकास मन्रालय 

https://ocmcm.p2.gov.np/sites/ocmcm/files/2022-06/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AF.pdf
https://ocmcm.p2.gov.np/sites/ocmcm/files/2022-06/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AF.pdf
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६. गहृ तथा सञ्चार मन्रालय  
७. भनूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय 
८. भौनतक पूिाुधार विकास मन्रालय 
९. मवहला, बालबानलका, यजिा तथा खेलकज द मन्रालय 
१०. सामाशर्क विकास मन्रालय 
११. शशक्षा, विज्ञाि, प्रविनध तथा िाशणज्य मन्रालय 
१२. प्रदेश सभा सशचिालय 
१३. मजख्य न्यायानधििाको कायालुय  
१४. प्रदेश लोक सेिा आयोग 
१५. िीनत तथा योर्िा आयोग 
१६. प्रदेश र्िलोकपाल आयोग 

२.४ प्रदेशको कायकु्षरे तथा संरचिाको िकसाकंि 
प्रचनलत संघीय र प्रदेश कािूिहरूका अधीिमा रही प्रत्येक प्रदेशले आफ्िा कायहुरू सम्पादि गिज ु

पदुछ।यी कािूिहरू र वित्तीय व्यिस्थापि क्षेर (PFM Areas)  लाई आधारका रूपमा नलई कायसुम्पादिका 
क्रममा आउिे र्ोशखमहरूको विश्लषेण गरी त्यसका नियन्रणका उपायहरूलाई अिलम्बि गररन्छ। मधेश 
प्रदेश सरकारको उद्देश्य तथा लक्ष्य हानसल गिकुा लानग प्रदेशको मजख्य कायकु्षेरहरूका आधारमा 
कायसुम्पादि गिे मन्रालय/निकाय र उि काय ुगिे शर्म्मेिार पदानधकारीहरूलाई वित्तीय व्यिस्थापि 
क्षेरमा देहाय बमोशर्म िकसांकि (Mapping) गररएको छ।  

तानलका 2: कायकु्षेर तथा सम्बशन्धत मन्रालय/निकायगत संरचिाको िकसांकि 

क्र.सं. 
मन्रालय 
/निकाय 

मजख्य कायकु्षरेहरू 
सम्बशन्धत वित्तीय 
व्यिस्थापि क्षरे 

१. मजख्यमन्री तथा 
मशन्रपररषद्को 
कायालुय 

प्रदेशको िीनत एिं रणिीनत तर्जमुा, स्िीकृनत, 
कायाुन्ियि, अिजगमि र मूल्याङ्कि; अन्य मन्रालय 
तथा निकायहरुको कायकुो रेखदेख, नियन्रण, 
निरीक्षण, सजपररिेक्षण, समन्िय, अिजगमि तथा 
मूल्याङ्कि; मशन्रपररषद्को निणयु कायानु्ियि तथा सो 
को अिजगमि; शासकीय सजधार, सजशासि व्यिस्थापि र 
भ्रष्टाचार नियन्रण; प्रदेश निर्ामती सेिा तथा अन्य 
सरकारी सेिाहरुको सञ्चालि, व्यिस्थापि, सजधार तथा 
अिजगमि मूल्याङ्कि लगायतका आिश्यक कायहुरु; 
तीिै तहका सरकार र मातहतका विनभन्न निकाय तथा 

सजशासि, सेिा 
प्रिाह, आकशस्मक 
कोष व्यिस्थापि 



मधेश प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु, २०७९ 

18 
 

अन्य संबैधानिक िा कािूिी निकायहरु लगायत सिै 
पक्षसँग प्रभािकारी समन्िय 

२. अथ ुमन्रालय  प्रदेशको बरे्ट तर्जमुा तथा खच ुव्यिस्थापि; प्रदेशको 
सिै प्रकारका रार्स्िको प्रानप्त तथा सोको व्यिस्थापि; 
मातहतका कज िै पनि निकायबाट हजिे अिजत्पादक र 
फर्जल खचकुो नियन्रण, पूरँ्ीगत तथा विकास 
खचहुरुमा प्रोत्साहि र रार्स्ि बवृद्ध सम्बन्धी 
योर्िाहरुको कायाुन्ियि; प्रदेशको आनथकु अिस्थाको 
विश्लषेण गरी रार्स्ि प्रके्षपण तथा आनथकु तथा वित्त 
सम्बन्धी िीनतको तर्जमुा, कायाुन्ियि र नियमि; 
मधेश प्रदेश सरकारको बरे्ट तर्जमुा, कायानु्ियि 
सहयोग र नियमि; सािरु्निक खच ुसम्बन्धी िीनत, 
कािूिहरुको कायाुन्ियि 

सेिा प्रिाह, 
सािरु्निक खच,ु 
वित्तीय व्यिस्थापि 

३. उद्योग, पयटुि 
तथा िि 
मन्रालय 

प्रदेशको उद्योग तथा पयटुि क्षेर सम्िन्धी िीनत, 
कािूि, मापदण्ड, योर्िा कायाुन्ियि र नियमि; 
प्रदेशको उद्योग तथा पयटुि सम्बशन्ध व्यिसाय दताु, 
अिजमनत, ििीकरण, खारेर्ी, नबकास प्रिधिु र 
नियमि; प्रदेशको उद्योग तथा पयटुि विकासको 
योर्िा निमाण ुर पूिाुधार विकास; प्रदेशस्तरीय िि 
क्षेरगत िीनत, कािूि, मापदण्ड, योर्िा र नियमि; 
िि, िातािरण, ििस्पनत, र्लाधार, रै्विक विविधता र 
िन्यर्न्तज संरक्षण एिं व्यिस्थापि 

सेिा प्रिाह, 
सािरु्निक खच,ु 
रार्स्ि 

४. कािूि, न्याय 
तथा प्रदेश सभा 
मानमला 
मन्रालय 

 

प्रदेश विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश तथा प्रदेश 
सरकारबाट र्ारी हजिे निदेशशका, कायवुिनधको तर्जमुा 
तथा सहमनत; कािूिी राय तथा परामश;ु प्रदेश 
कािूिको प्रकाशि तथा वितरण; प्रदेश सरकारलाई 
आिश्यक पिे कािूि तथा कािूि नलखतको अिजिाद; 
प्रदेश कािूिको एकीकरण र संवहताकरण 

सेिा प्रिाह, 
अिजगमि 

५. खािेपािी तथा 
ऊर्ाु विकास 
मन्रालय र 

प्रदेशको र्ल उपयोग, विद्यजत, खािेपािी, सरसफाई 
तथा स्िच्छता सम्बन्धी प्रादेशशक िीनत, कािूि, 
मापदण्ड, योर्िा तर्जमुा, कायाुन्ियि, अिजगमि तथा 

सािरु्निक खच,ु  

सेिा प्रिाह 
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अन्तगुतका 
महाशाखाहरू 

मूल्याङ्कि र नियमि; प्रदेशमा आयोर्िाको पवहचाि, 
अध्ययि, निमाुण, संचालि, संभार र व्यिस्थापि 

६. गहृ तथा सञ्चार 
मन्रालय  र 
अन्तगुतका 
महाशाखाहरू 

प्रदेश नभरको शाशन्त सजरक्षाको व्यिस्थापि, कािूि 
कायाुन्ियिमा सहयोग, प्रहरी पररचालि, लोकमाग ु
लगायत अन्तराुविय सीमा सजरक्षामा सहयोग; विपद 
प्रनतकाय ुसम्बन्धी काय;ु प्रदेशको विनभन्न र्ातर्ानत, 
भाषा, धम,ु संस्कृनत, सम्प्रदाय र सम्प्रदाय बीचको 
पारस्पररक सदभाि, सवहष्णजता, एकतामा खलल 
पजयाुउिे खालका गनतविनधहरुको सूचिा संकलि, 
विश्लषेण, उपयोग र प्रिाह; प्रदेशको मािि बेचनबखि 
र लागू औषध कारोबार सम्बन्धी सूचिा संकलि, 
विश्लषेण र प्रिाह; प्रदेशको सञ्चारको हकको प्रादेशशक 
संरक्षण र प्रिद्धुि; प्रदेशको रेनडयो, एफ.एम., 
टेनलनभर्ि सञ्चालि सम्बन्धी प्रादेशशक िीनत, कािूि, 
मापदण्ड, कायाुन्ियि र नियमि 

सेिा प्रिाह,  
सजशासि, अिजगमि 

७. भनूम व्यिस्था, 
कृवष तथा 
सहकारी 
मन्रालय 

प्रदेशको भनूम र भ-ूउपयोग तथा भनूमवहि दनलत, मजि 
कमैया, हरिा चरिा आदद िगकुो पजिः स्थापिा साथै 
खािी तथा खनिर् पदाथकुो अन्िेषण सम्बन्धी 
प्रादेशशक िीनत, कािूि, मापदण्ड, कायानु्ियि र 
नियमि; प्रदेशको सहकारी संस्था, कृवष, पशज विकास 
तथा खाद्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशशक िीनत, कािूि, 
मापदण्ड, योर्िा, कायाुन्ियि र नियमि; कृवष 
सम्बन्धी प्रादेशशक तथ्याङ्क प्रणाली, अध्ययि, 
अिजसन्धाि, स्रोत संरक्षण, विकास र विस्तार तथा 
सामूवहक खेती प्रणाली 

सािरु्निक खच,ु 
सेिा प्रिाह 

८. भौनतक पूिाुधार 
विकास 
मन्रालय 

प्रदेशको सरकारी कायाुलयहरुको भौनतक व्यिस्थापि, 
प्रदेश लोकमाग ुप्रणाली, प्रदेशको यातायात र 
लोपोन्मजख, सीमान्कृत, गररब, रे्ष्ठ िागररक लशक्षत 
आिास सम्बन्धी प्रादेशशक िीनत, कािूि, मापदण्ड, 
योर्िा, कायाुन्ियि र नियमि; प्रदेश नभरको सहरी 
विकास योर्िा तर्जमुा, सहरी पूिाुधार निमाुण, 

सािरु्निक खच,ु 

सेिा प्रिाह, सेिा 
प्रिाह 
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सञ्चालि, ममतु सम्भार र आिास तथा भिि सम्बन्धी 
योर्िाहरुको कायाुन्ियि र माग ुनिदेशि 

९. मवहला, 
बालबानलका, 
यजिा तथा 
खेलकज द 
मन्रालय 

प्रदेशको मवहला, यजिा तथा बालबानलकाको हकवहत 
संरक्षण र लोपोन्मजख, सीमान्तकृत, गररब, रे्ष्ठ 
िागररक लशक्षत आिास सम्बन्धी प्रादेशशक िीनत, 
कािूि, मापदण्ड तथा योर्िा तर्जमुा, कायानु्ियि र 
नियमि; प्रदेशको ज्येष्ठ िागररक, अपाङ्गता भएका 
व्यशि र अशि, बालबानलका र मवहला सम्बन्धी 
कायहुरुको अिजगमि तथा मूल्याङ्कि र सोको अध्ययि, 
अिजसन्धाि, बालमैरी शासकीय प्रबन्ध र सेिा प्रिाह, 
बाल उद्धार कोष व्यिस्थापि र बाल सजधार तथा 
पजिस्थाुपि; प्रदेशको समार् कल्याण र संघ संस्था 
सम्बन्धी कायहुरुको अिजगमि तथा मूल्याङ्कि; राविय 
र प्रादेशशक खेलकज द प्रनतयोनगता तथा कायकु्रमहरुको 
प्रशासि, समन्िय, आयोर्िा र सहभानगता 

सेिा प्रिाह,  
अिजगमि 

१०. सामाशर्क 
विकास 
मन्रालय 

प्रदेशको भाषा, नलवप, संस्कृनत लनलतकला र धमकुो 
संरक्षण र प्रयोग, पजराताशत्िक महत्िका स्थल, 
ऐनतहानसक सांस्कृनतक सम्पदा, स्िास्थ्य सेिा तथा 
पोषण र रोर्गारी प्रबधिु सम्बन्धी प्रादेशशक िीनत, 
कािूि, मापदण्ड तथा योर्िा तर्जमुा, कायानु्ियि, 
समन्िय र नियमि; स्िास्थ्य सेिा सम्बन्धी प्रदेश 
स्तरीय प्राशज्ञक,  पेशागत र व्यािसावयक संघ संस्था, 
अस्पताल, िनसङु्ग होम, निदाि केन्र र 
प्रयोगशालाहरुको मापदण्ड, दताु, सञ्चालि, अिजमनत र 
नियमि; प्रदेशको स्िास्थ्य क्षेर विपद र महामारी, 
सरुिा तथा िसिे रोग, आकशस्मक स्िास्थ्य सेिा र 
स्िास्थ्य सेिा सम्बन्धी भौनतक पूिाुधार सम्बन्धी अन्य 
सेिाहरु; प्रदेशको श्रमशशि योर्िा र अध्ययि 
अिजसन्धाि 

सेिा प्रिाह,  
सािरु्निक खच ु

११. शशक्षा, विज्ञाि, 

प्रविनध तथा 
प्रदेशस्तरको उच्च शशक्षा, व्यािसावयक तानलम तथा 
प्राविनधक शशक्षा, प्रदेश विश्वविद्यालय, शैशक्षक परामश ु
सेिा, संग्रहालय, पजस्तकालय सम्बन्धी सम्बन्धी 

सेिा प्रिाह,  
सािरु्निक खच ु
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िाशणज्य 
मन्रालय 

प्रादेशशक िीनत, कािूि, मापदण्ड तथा योर्िा तर्जमुा, 
कायाुन्ियि, समन्िय र नियमि; प्रदेशको उपभोिा 
हक अनधकार संरक्षण तथा प्रिद्धुि, उपभोिा र्ागरण 
कायकु्रम तर्जमुा, कायाुन्ियि तथा अिजगमि; प्रदेशको 
सािरु्निक सेिा, अत्यािश्यक सेिा आपूनत ुसम्बन्धी 
िीनत, कािूि तथा मापदण्ड तर्जमुा, कायाुन्ियि एिं 
नियमि; अत्यािश्यक िस्तजहरुको प्रादेशशक माग र 
आपूनत ुसम्बन्धी सूचिा संकलि, विश्लषेण, प्रके्षपण र 
आपूनत ुव्यिस्थापि, मौज्दातको व्यिस्था र आपूनतमुा 
अन्तर प्रादेशशक र स्थािीय तहबीच समन्िय; 
प्रदेशस्तरमा रै्विक विविधताको यथास्थाि र परस्थाि 
संरक्षण; प्रदेशको िैज्ञानिक अध्ययि अिजसन्धाि एिम ्
विज्ञाि र प्रविनधको आविष्कार र उन्नयि र विकास; 
व्यापार/बाशणज्य सम्बन्धी प्रादेशशक िीनत, कािूि, 
कािूि तथा दताु, खारेर्ी, िविकरण, मापदण्ड, 
योर्िा, कायाुन्ियि र नियमि 

१२. प्रदेश सभा 
सशचिालय 

प्रादेशशक ऐिहरुको निमाुण/संशोधि; सरकारको 
गठि; सरकारका कामको निगरािी; सरकारको िीनत 
तथा कायकु्रम बिाउिे र बरे्ट पाररत गिे; 
सािरु्निक महत्िका विषयमा छलफल र िीनत निमाुण 

प्रदेश सभा 
व्यिस्थापि 

१३. मजख्य 
न्यायानधििाको 
कायालुय 

प्रदेश सरकारको मजख्य कािूिी सल्लाहकार; 
संिैधानिक एिं कािूिी विषयमा प्रदेश सरकारलाई राय 
सल्लाह; प्रदेश सरकारको िाममा न्यायीक निकायबाट 
भएको आदेश बमोशर्म गिजपुिे न्यावयक प्रनतरक्षा 

कािूिी सल्लाह र 
न्यावयक प्रनतरक्षा 

१४. प्रदेश लोक 
सेिा आयोग 

प्रदेश निर्ामती सेिा तथा अन्य सरकारी सेिा र्िशशि 
व्यिस्थापि 

१५. प्रदेश िीनत 
तथा योर्िा 
आयोग 

प्रदेश स्तरीय िीनत र योर्िा तर्जमुा, अिजगमि, 

मूल्याङ्कि; प्रदेश स्तरीय तथ्याङ्क संकलि तथा 
प्रशोधि गिे, अध्ययि अिजसन्धाि; प्रदेशको आनथकु 
विकासको लानग आिश्यक श्रोत र साधिको 
आंकलि तथा पररचालि; प्रदेशको विकास 
आयोर्िाहरुको कायाुन्ियि र प्रनतफलको समीक्षा 

िीनत तथा योर्िा 
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१६. प्रदेश 
र्िलोकपाल 
आयोग 

प्रदेश सरकार मातहतको कज िै निकायमा भ्रष्टाचार िा 
अनियनमतता भएको अिस्थामा छािविि; कारबाहीको 
नसफाररश िा सजधारको लानग निदेशि 

भ्रष्टाचार 
व्यिस्थापि 

 

२.५ आन्तररक नियन्रण प्रणालीमा प्रदेश तहका पदानधकारीहरुको भनूमका र शर्म्मेिारी 
प्रचनलत ऐि नियममा तोवकएको व्यिस्था अिजसार शर्म्मेिार अनधकारीले प्रदेशमा आन्तररक नियन्रण 

प्रणाली तयार गरी लागू गिजपुिे उत्तरदावयत्ि रहन्छ। प्रदेश कायाुलयको िीनत अिजसार बरे्ट तथा कायकु्रमको 
उद्देश्य हानसल गिकुो लानग प्रदेशको समग्र व्यिस्थापकीय स्िरुपको नबनभन्न मन्रालय, निदेशिालय, निकाय, 
तह, शाखा, उपशाखा एिं ईकार्हरुमा कायरुत सबै व्यशिहरु सशचि, प्रमजख, अनधकृत, शाखा प्रमजख,  र 
र्काई प्रमजख  लगायत सबै कमचुारीहरु आन्तररक नियन्रण प्रणालीमा आ-आफ्िो भनूमका नििाुह गिकुा 
लानग शर्म्मेिार हजन्छि।् साथै शर्म्मेिार अनधकारीले यसको असल अभ्यास (Best Practices) का लानग 
पेशागत अिजभि र वििेकको आधारमा ऐि,  नियमािली विपरीत गररएका कारोबार र विगतका बेरूर्जको 
विश्लषेण गरी र्ोशखमको अनभलेख पनि राख्नजपदुछ।  

आन्तररक नियन्रणका लानग शर्म्मेिार पदानधकारी र कमचुारीहरुले नियन्रण प्रणालीमा समय 
समयमा पजिरािलोकि गरी समयसापेक्ष सजधार गदै र्ािजपदुछ।आिनधक रूपमा आन्तररक नियन्रण प्रणाली 
मूल्याङ्कि गिकुा लानग अिजसूची १ मा ढाँचा ददईएको छ। 

मधेश प्रदेशको आन्तररक नियन्रण प्रणाली निमाुण गरी कायाुन्ियि गिकुा लानग निम्ि तहका 
अनधकारीहरूको भनूमका र शर्म्मेिारी निम्िािजसार हजि ेविश्वास गररएको छ। 

तानलका 3: आन्तररक नियन्रण प्रणालीमा प्रदेशका अनधकारीहरूको भनूमका र शर्म्मेिारी 
व्यिस्थापकीय तह शर्म्मेिारी 

िीनत निमाुण एिं कायकुारी तह  

 
नियन्रणको िातािरण निमाुण गिे,  नियमहरू तय गिे,  नियन्रण 
वक्रयाकलाप तयार गिे र समग्र अिजगमि गिे 

सभा, कायपुानलका र 
सनमनतहरु 

आन्तररक नियन्रण प्रणालीका लानग आिश्यक ऐि,  नियम र मापदण्डहरू 
तयार गिे 

व्यिस्थापकहरू 

(प्रमजख सशचि,  मन्रालय/ 
निदेशिालय/ 
शाखा/आयोर्िा प्रमजख) 

सािरु्निक निकायमा सबै वक्रयाकलापहरू र्स्तै आन्तररक नियन्रण 
प्रणालीको संरचिा,  कायाुन्ियि र सजपरीिेक्षण गिे 

आन्तररक लेखापरीक्षक आन्तररक नियन्रण प्रणालीको नियनमतता, नमतव्यवयता र प्रभािकाररतापूण ु
ढङ्गबाट परीक्षण गरी मूल्याङ्कि र सजधारका उपायहरू नसफाररश गिे 

रािसेिक कमचुारीहरू 
(मातहतका निकायहरू तथा 
नबनभन्न कायकु्रम समेत) 

नियन्रण वक्रयाकलापहरूको संचालि, प्रनतिेदि र आचार संवहताको 
पररपालिा गिे 

अशन्तम लेखापरीक्षक िेपालको संविधािको अनधिमा रही मधेश प्रदेश सरकारका सािरु्निक 
क्षेरमा नियनमतता,  नमतव्यवयता,  प्रभािकाररता र कायदुक्षताका आधारमा 
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व्यिस्थापकीय तह शर्म्मेिारी 
आन्तररक नियन्रण प्रणाली स्थापिा गि ुप्रोत्साहि र सहयोग गिे। सिोच्च 
लेखापरीक्षकको रूपमा कािूिको पररपालिा,  वित्तीय प्रनतिेदिको शजद्धता 
र कायाुलयको प्रभािकारी सञ्चालिको लानग कायमूुलक लेखापरीक्षण गरी 
आन्तररक नियन्रण प्रणालीको मूल्याङ्कि गिे 

अन्य पक्षहरू  

(सिसुाधारण र्िता,  सेिाग्राही 
र आपूनतकुताु) 

अन्तरवक्रया,  गजिासो,  उर्जरी गरी आन्तररक नियन्रण प्रणालीको 
उपलशब्धको बारेमा सूचिा र पषृ्ठपोषण गिे 
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पररच्छेद ३: आन्तररक नियन्रण प्रणालीको शस्थनत विश्लषेण तथा िनतर्ासगँ 
अन्तरसम्बन्ध 

३.१ नियन्रण िातािरणको शस्थनत विश्लषेण र आिश्यक प्रबन्ध 
मधेश प्रदेश सरकारको नियन्रण िातािरण प्रदेशको आन्तररक नियन्रण प्रणालीको मूल र्ग हो 

। यसले समग्र आन्तररक नियन्रण प्रणालीको गजणस्तरलाई प्रभावित गि ुमाहौल सरृ्िा गिे संरचिा र 
िातािरण प्रदाि गदुछ। प्रदेशका रणिीनत र उद्देश्यहरु कसरी स्थावपत हजन्छि ्र नियन्रणका वक्रयाकलापहरु 
कसरी तय गररन्छि ्भने्न विषयलाई यसले समग्र रुपमा प्रभाि पारेको हजन्छ। यसैको आधारमा र्ोशखमको 
रोकथाम र पवहचािका रणिीनतहरु तय गररन्छि ्। यसमा प्रदेश सरकारको बरे्ट तथा िावषकु कायकु्रमको 
लक्ष्य प्राप्त गि ुनिशित भएको आन्तररक नियन्रण प्रणालीलाई प्रभाि पािे मूलभतू िीनत, सांगठनिक संरचिा, 
प्रकृया, प्रणाली र कायवुिनधले निधाुरण गरेका आधारभतू नसद्धान्तहरु पदुछि ्। 

नियन्रण िातािरणले आन्तररक नियन्रणको लानग प्रदेशको मूल उद्देश्य के हो भिी निधाुरण गदुछ 
। यसले कमचुारीहरुमा नियन्रण प्रनतको सर्गता निधाुरण गदुछ । नियन्रणको िातािरणमा मूलतः रहि े
तत्त्िहरू प्रदेशको व्यिस्थापि र कमचुारीहरुमा िैनतकता र सदाचार, पेशागत र्मुान्दाररताको प्रत्याभनूत र 
र्िाफदेवहता,  सक्षमता प्रनतको प्रनतबद्धता, प्रमजखको नियमिकारी शर्म्मेिारी, प्रभािकारी सँगठि संरचिा र 
सोको अनधकार, मािि संसाधि िीनत र यस प्रनतको प्रनतबद्धता पदुछि ्। 

प्रदेशको आिश्यकता र कायिुातािरण एिं पररशस्थनत आफ्िै वकनसमको हजि सकि ेभएकोले सो 
अिजकूल हजिे गरी नियन्रण िातािरण फरक फरक हजि सकछि।् यस अिजसार नियन्रण िातािरणको 
आकँलि गिजपुछु। प्रदेशको कायसुम्पादिका क्रममा देखा पिे र्ोशखम, र्ोशखमको अिस्था र यसको 
न्यूिीकरणका लानग अिलम्बि गिजपुिे उपायहरू पररिेशर्न्य विषय समेतमा ध्याि ददर् निकयौल गिजपुिे 
हजन्छ। त्यसैले सैद्धाशन्तक धरातलमा रही निकायका नियन्रण वक्रयाकलापहरु सोही अिजरूप निधाुरण गिजपुिे 
हजन्छ। यहाँ मधेश प्रदेशको रणिीनत र उद्दशे्यहरु कसरी स्थावपत हजन्छि ्र नियन्रणका वक्रयाकलापहरु 
कसरी तय गररन्छ भने्न विषयले समग्र नियन्रण िातािरणलाई प्रभाि पारेको हजन्छ। र्ोशखमको पवहचाि 
गरी रोकथामका रणिीनतहरु तय गदाु वयिै नबषयलाई आधार मानि आन्तररक नियन्रणको प्रबन्ध गररिजपिे 
हजन्छ। प्रदेशका पदानधकारी र कमचुारीहरुको क्षमता, दक्षता, कायअुिजभि र सीपका आधारमा तयार 
गररएको विस्ततृ नियन्रण िातािरण (Control Environment) िै यस प्रदेशको आन्तररक नियन्रण 
प्रणालीको मूल र्ग हो। नियन्रण िातािरणमा मूलतः निम्ि  तत्त्िहरू रहेका हजन्छि।् 

 मूलभतू िीनत तथा कािूिहरू,  

 आचरण,   

 सांगठनिक संरचिा,  कायपु्रकृया,   
 कायपु्रणाली  र  

 कायवुिनध  

प्रत्येक निकाय तथा समग्र सरकारको नियन्रण िातािरण पररितिुशील हजन्छ िा रहन्छ।यसमा 
आन्तररक तथा बाह्य तत्िले प्रत्यक्ष प्रभाि पारररहेको हजन्छ। यस विषयमा आिनधक रूपमा नबषयको 
पररितिुशीलता तथा आिश्यकताका पजिः पररभावषकीकरण गरी समयािजकूल पररमार्िु गदै लैर्ािज पिे 
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हजन्छ। यसका लानग खास निकाय िा पदानधकारी िा विषयविज्ञलाई शर्म्मेिार गरार् नबषयिस्तजलाई निरन्तर 
आकँलि गरररहिज पछु, अथाुत निगरािीकताुको प्रबन्ध गरररहिजपछु। यस्तो आन्तररक नियन्रण प्रणालीको 
निगरािीकताुमा विशेष वकनसमका सीपहरु र्स्तैः पेशागत आचरण, र्ोशखमको समाधाि गिे सीप, आन्तररक 
नियन्रण प्रणालीलाई प्रभािकारी बिाउि ेसीप,  सािरु्निक निकायको कायकु्रम तर्जमुा र संचालि सम्बन्धी 
सीप, लेखा र आनथकु प्रनतिेदि तथा प्रयोगमा आएका प्रविनध, प्रणाली आदद सम्बशन्धत ज्ञाि, सीप र दक्षता 
यजि हजिज आिश्यक छ। निगरािीकताुले आन्तररक नियन्रण प्रणालीमा आउिे र्ोशखमको मूल्याङ्कि अिजसूची 
१ र आन्तररक नियन्रणको प्रभािकाररता र्ाँचसूची, अिजसूची २ बमोशर्म आिनधक रूपमा मूल्याङ्कि गरी 
यस ददग्दशिुलाई अध्यािनधक गिजपुदुछ। यस प्रदेशमा सँगठिात्मक आन्तररक नियन्रण कायम गिकुा 
लानग देहायका प्रवक्रयागत कायहुरू सम्पन्न गिज ुपदुछ। 
 प्रदेशमा सजशासि, सदाचार, िैनतक आचारण तथा र्मान्दाररता कायम गिकुा लानग प्रत्येक मन्रालय 

अन्तगतुका पदानधकारी तथा कमचुारीहरूलार् ुसपथ ग्रहण गरार् काय ुगिे शर्म्मेिारी प्रदाि गिे। 

 प्रदेशको समग्र कामकारबाहीमा अिजगमि गरी प्रनतिेदि ददि सभा अन्तगतुको उपयजि सनमनतको 
कायवुििरणमा समािेश गिे । 

 प्रदेशका प्रत्येक मन्रालय, विभाग, महाशाखा, शाखाहरूको काय ु वििरण तयार गरी उि काय ु
वििरणका आधारमा गिजपुिे काम तथा कारबाहीहरू उल्लेख गिे । 

 पदानधकारी तथा कमचुारी व्यिस्थापिको लानग आिश्यक निदेशशकाहरू बिार्ु लागू गिे । 

 सँगठिात्मक ढाँचा समय समयमा स्िीकृत गरी अद्यािनधक गिे । 

 शर्म्मेिार व्यशिले आिनधक रूपमा प्रादेशशक ऐि, नियम, कािूि र निदेशशकाहरूको पजिरािलोकि 
गिजपुिे कज राहरूको पवहचाि गिे ।   

 पररमार्िु गररएका प्रादेशशक ऐि, नियम, कािूि र निदेशशकाहरूको थप विश्लषेण गरी सो को 
स्िीकृनतको लानग पेश गिे ।  

 कमचुारी तथा पदानधकारीहरूको क्षमता अनभिवृद्ध सम्बन्धी तानलम र उत्प्ररेणामा समािेश भएका विषय 
िस्तजहरू सैद्धाशन्तक र व्यिहाररक रूपमा पयाुप्त रहेको िा िरहेको यवकि गरी  योर्िा बिार्ु 
कायकु्रम लागू गिे । 

 प्रत्येक कमचुारीको आिनधक काय ुसम्पादि मूल्याङ्कि गरी कमचुारीहरूको उशचत व्यिस्थापि गिे। 

 बरे्ट व्यबस्थापि र आनथकु सजशासि कायम गिकुा लानग सम्बशन्धत नियम, कािूिहरू लागू गि ु
र्ोड ददिे । 

हाल प्रदेशको नियन्रण िातािरणको शस्थनतको अिस्था यहाँ प्रस्तजत गररएको छ। 
क) कािूिी तथा िीनतगत प्रबन्ध 

 प्रदेश सरकारको काय,ु यसको के्षर र कायवु्यिस्थाका लानग संविधािको  भाग १३ मा प्रदेश 
कायपुानलका, भाग १४ मा प्रदेश व्यिस्थावपका, भाग १५ मा प्रदेश व्यिस्थापि कायवुिनध र 
भाग १६ मा प्रदेश आनथकु कायपु्रणालीको व्यिस्था छ। नियन्रण प्रबन्धको मूल आधार एिं 
स्रोत संविधाि रहेको हजँदा यस अिजसार प्रदेशको काय ुव्यिस्थापि भैरहेको ।  
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 प्रदेश सभाको कायसुञ्चालि प्रणाली र सो अिजसार सभाका सनमनतहरुको वक्रयाशीलताको 
प्रबन्ध रहेको।  

 बरे्ट तथा कायकु्रम निमाुण र यसको समीक्षा गिे काय ुप्रदेश सभामा हजिे व्यिस्था रहेको 
हजँदा सोही अिजसार कायसुञ्चालि विनधमा व्यिशस्थत गररएको 

 प्रदेश सशञ्चत कोष र प्रदेश आकशस्मक कोषको व्यिस्था रहेको। सो अिजसार प्रदेशको 
आम्दािी खाता, खच ुखाता र नबशेष कोषहरु सरकारी कारोबार सञ्चालि सम्बन्धी  संघको 
आनथकु मापदण्ड अिजसार सञ्चालिमा रहेको  

 प्रदेशको आनथकु कायवुिनध लगायतका आनथकु कायवुिनध व्यिशस्थत गिे के्षरगत कािूिहरु 
रहेको 

 प्रदेश सरकारको कायसुञ्चालिका लानग कायवुिभार्ि र कायसुम्पादिका साथै अन्य के्षरगत 
कािूिहरु रहेको  

ख) संरचिागत नियन्रण प्रबन्ध 

 संरचिागत नियन्रणका लानग कायपुानलका र व्यिस्थावपकाको छजट्टाछज टै्ट प्रबन्ध रहेको। र्स 
अिजसार प्रदेश सभा र प्रदेश मशन्रपररषद् रहेको।  

 प्रदेश प्रमजखलार्ु िेपाल सरकारको प्रनतनिनधको रुपमा काम गिे गरी संविधािले िै संरचिागत 
व्यिस्था गरेको। 

 मजख्यमन्री सवहत मन्रीहरु रहिे व्यिस्था बमोशर्म सम्बशन्धत मन्रालयको कामको नियन्रण 
र र्िाफदेवहतामा मन्री रहिे गरी संरचिा निमाुण भएको । 

 मन्रालयहरु र आिश्यकता अिजसार मन्रालय अन्तगतु निदेशिालयहरु, कायालुयहरु, 
आयोर्िाहरु र अन्य प्रकृनतका सनमनतहरुको प्रबन्ध रहेको । 

 प्रत्येक सँगठिको सँगठि संरचिामा कायाुलय प्रमजखको मातहतमा पदसोपाि अिजसार 
र्काईहरु व्यिस्थापि भएको । 

ग) कायवुिनधर्न्य नियन्रण व्यिस्था 
 अशख्तयारीको प्रिाह र प्रनतिेदिको शृ्रखलालाई कायवुिनध कािूिले व्यिशस्थत गरेको 
 बरे्ट तर्जमुा र खचकुा लानग के्षरगत रुपमा मापदण्ड बिाएको  

 मध्यमकालीि खच ुसंरचिा सवहत बरे्ट बने्न गरेको  

 बरे्ट व्यिस्थापि, रार्श्व व्यिस्थापि, खच ुव्यिस्थापि र अन्य के्षरगत सेिाको 
व्यिस्थापिका लानग सूचिा प्रविनधमा आधाररत प्रणालीहरु प्रयोगमा रहेको 

३.२ आन्तररक नियन्रण प्रणालीको िनतर्ासँग अन्तरसम्बन्ध 
समग्रमा आन्तररक नियन्रण प्रणालीले मधेश प्रदेश सरकारको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्रानप्तका लानग 

प्रदेशको सञ्चालि प्रणालीलाई कािूिी दायरा नभर राखी यहाँबाट हजि े संचालि, कािूिी अिजपालि, तथा 
प्रनतिेदि  प्रणालीलाई (Operations, compliance and reporting) व्यिशस्थत गि ुमद्दत गदुछ। यस प्रकार 
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प्रदेशको उद्देश्य प्रानप्तको लानग आन्तररक नियन्रण प्रणालीको 
सम्बन्ध लक्ष्य तथा िनतर्ासगँ अन्तरसम्बशन्धत रहेको हजन्छ। 

आन्तररक नियन्रण प्रणालीले मजख्य ध्येय प्रदेशको लक्ष्य 
हानसल गिे उपयजि िातािरण र सो अिजरूपको कायपु्रणाली 
विकास गिज ुिै हो। यसै नसद्धान्तलाई आत्मसात गरी यो आन्तररक 
नियन्रण प्रणाली ददग्दशिु तयार गररएको छ। 

३.३ संघीय तथा स्थािीय निकायहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध 
प्रदेशको अन्य सरकारका तहसँगको अन्तर सम्बन्ध देहाय बमोशर्म रहेको देशखन्छ।  

 संविधािको प्रािधाि अिजसार एकल र साझा अनधकारको सूचीमा आधाररत भै काय ुगिजपुिे भएकोले 
यसका लानग संघबाट कािूिहरुको निमाुण, कमचुारीको व्यिस्थापि, वित्तीय हस्तान्तरण, सशत ु
कायकु्रम कायाुन्ियिका लानग कायवुिनध तथा मागदुशिु, क्षमता विकासका वक्रयाकलाप लगायत 
नबनभन्न सहर्ीकरण काय ुमाफुत प्रदेशलाई सहयोग र सहर्ीकरण भैरहेको। 

 बरे्ट प्रणाली र साधि पररचालिमा सहर्ीकरण गिकुा लानग संघ र प्रदेशका बीच संरचिागत 
रुपमा िै सम्बन्ध रहिे गरेको। र्स्तैः अन्तर प्रदेश पररषद, कायकु्रम सञ्चालिसगँ सम्बशन्धत 
समन्िय सनमनत, सञ्चालक सनमनत (Steering committee), सम्पकु मन्रालय, फोकल पसिु आदद।  

 संघसँगको सम्बन्धका लानग संविधािमा िै प्रदेश प्रमजखको व्यिस्था रहेको हजँदा सो माफुत सम्बन्ध 
रवहरहेको।  

 वित्त व्यिस्थापिको सन्दभमुा अन्तर सरकार समन्ियको आधारका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण 

(अिजदाि र स्रोत बाँडफाँट), स्रोतको उपलब्धता, रार्श्व बाँडफाँट र्स्ता विषय सूरमा आबद्ध गरी 
सो अिजसार स्रोत प्रिाह तहगत सरकारमा हजि ेगरेको । 

 प्रदेशका लानग नबनभन्न सूचिा प्रविनधमा आधाररत भै बरे्ट प्रणाली, लेखा प्रणाली, रार्श्व प्रणाली 
लगायतका नबषयमा संघसँग प्रदेश सम्बशन्धत भै काम गरररहेको। 

 बरे्ट निमाुणका लानग माग संकलि र कायाुन्ियिका लानग सहकाय ुएिं सहर्ीकरणमा स्थािीय 
तहले प्रदेशलाई सघार्रहेको । 

 प्रदेशका कायकु्रमहरु नबनभन्न मन्रालय अन्तगुत निकाय तथा स्थािीय तह माफुत कायाुन्ियि 
भैरहेको । 

 प्रदेशले स्थािीय तहको कायाुन्ियिमा सहर्ीकरणका लानग आनथकु कािूि र अन्य कायवुिनधहरु 
निमाुण गररददएको। 

 स्थािीय तहको क्षमता विकास र सहर्ीकरणका लानग प्राविनधक सहयोग सवहतका वक्रयाकलापहरु 
प्रदेशले सञ्चालि गरररहेको । 

 विनियोर्ि ऐिका आधारमा समािीकरण र सशत ुअिजदाि माफुत संघ/स्थािीय तह सँग अन्तर 
सम्बन्ध कायम भैरहेको । 

 र्ािकारी आदािप्रदािका लानग हजिे समीक्षा, अन्तवकु्रया, तानलम र अन्य माध्यमबाट अन्तर सम्बन्ध 
कायम भैरहेको। 

 

 
प्रदशेको 

लक्ष्य 

 
नियन्त्रण 

प्रणाली 

 िनिजा 
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पररच्छेद ४: आन्तररक नियन्रण प्रणालीको र्ोशखम विश्लषेण तथा नियन्रण 
वक्रयाकलापहरु 

४.१ विषयगत र्ोशखम गहिता विश्लषेण र सम्बोधि  

४.१.१ र्ोशखम गहिता विश्लषेणको आधार र विषयगत र्ोशखम विश्लषेण 
मधेश प्रदेशका नबनभन्न मन्रालय, शाखा, उपशाखा, र्काई, कायालुय तथा र्कार्ुहरूबीच 

एकआपसमा आन्तररक सम्बन्ध रहेको हजन्छ। यी संयन्रहरूले प्रदेशको उद्देश्य हानसल गिकुा लानग 
प्रदेशद्धारा सम्पादि गिे काय ुतथा वक्रयाकलापहरूमा रहेको र्ोशखमको तह निधाुरण गदुछि।् प्रदेशका 
िीनत,  बरे्ट तथा कायकु्रमका उद्देश्य हानसल गिे सन्दभमुा विद्यमाि र भविष्यमा आउि सकिे र्ोशखमहरूको 
पवहचाि गरी विश्लषेण गिज ुिै र्ोशखमको मूल्याड्कि हो। यस क्रममा आन्तररक र बाह्य  स्रोतका नबनभन्न 
र्ोशखमहरू प्रदेशले नियनमत रूपमा सामिा गरररहिज पिे हजन्छ। मधेश प्रदेशको आनथकु,  सामाशर्क,  
औद्योनगक,  नियमिकारी र संचालिगत अिस्थाहरू समय अिजसार पररितिु भईरहिे हजदँा नबशषे र्ोशखमहरूको 
स्तर पवहचाि गरेर पररितिुसगँ सामिा गिे संयन्रको विकास गि ुआिश्यक पदुछ। र्ोशखमहरूको पवहचाि 
तथा मूल्याङ्कि गदाु प्रदेशको िनतर्ा प्रानप्तमा समग्र प्रभाि पािे र्ोशखमहरूको स्तरको बारेमा पनि विचार गिज ु
पदुछ।र्ोशखमको तह मापि गदाु देहायको अिधारणा प्रयोग गि ुउशचत हजन्छ।  

र्ोशखमको स्तरमापि संकेतहरू  ले न्यूि र्ोशखम,  ले मध्यम र्ोशखम र  ले उच्च र्ोशखमलाई 
र्िाउँदछ।  र्ोशखमको स्तर अिजसार न्यूि र्ोशखममा कम आन्तररक नियन्रणका उपायहरू र उच्च 
र्ोशखममा पयाुप्त रूपमा आन्तररक नियन्रणका उपायहरू अपिाउि प्रस्ताि गररएको छ। र्ोशखमको गहिता 
समय, पररशस्थनत, िातािरण अिजसार फरक पिे हजँदा यस प्रदेशले नतिीहरुको गहिता िा स्तरमा आिश्यकता 
अिजसार फरक छजट्यार्ु र्ोशखमको स्तर निधाुरण गिज ु पदुछ । यस ददग्दशिु तयारीका लानग स्थलगत 
भ्रमणमा संलग्ि सम्बशन्धत अनधकारीहरूको उत्तरीत प्रश्नािलीहरू अिजसूची ४ मा प्रस्तजत गररएको छ। यसरी 
यस प्रदेशमा सम्पादि हजि ेमजख्य १५ कायकु्षरे र शर्म्मेिारीहरू सँग सम्बशन्धत र्ोशखमहरूको विश्लषेण गरी 
सम्भावित मजख्य र्ोशखमहरु र नतिीहरुको गहिताको स्तर उच्च, मध्यम, न्यूि मध्ये कज ि कज ि हजि सकदछ 
आकंलि गि ुदेहाय अिजसार विस्ततृरुपमा र्ोशखमको विश्लषेण गररएको छ ।  
 

तानलका 4: विषयगत र्ोशखम गहिता विश्लषेण 
 न्यूि  मध्यम  उच्च 

 

विषयहरू सम्भावित मजख्य र्ोशखमहरू  र्ोशखमको 
गहिता 

बरे्ट तर्जमुा तथा 
स्रोत व्यिस्थापि 
नियन्रण 

- प्राथनमवककरणका आधारहरू तय िगरी योर्िा छिौट हजि सकिे।  

- आिनधक योर्िामा आधाररत भर् ुिावषकु योर्िा िबन्ने।  

- मध्यमकालीि खच ुसंरचिा खाका तथा बरे्ट विनियोर्ि बीच तादम्यता 
िहजिे। 

 

- बरे्ट तथा कायकु्रम क्षेरगत रूपमा असन्तजनलत हजि सकिे।  
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विषयहरू सम्भावित मजख्य र्ोशखमहरू  र्ोशखमको 
गहिता 

- सहभानगतामूलक योर्िा तर्जमुा प्रकृयाको अिलम्बि िगररएको हजि 
सकिे। 

 

- समयमा बरे्ट तथा कायकु्रम स्िीकृत हजि िसकिे।  

- धान्न िसकि ेगरी दावयत्ि नसर्िुा हजिे गरी योर्िाहरू छिौट हजि सकिे।  

- प्रदेश अन्तगतुका स्थािीय सरकार र संघीय सरकारसँग स्रोत साझेदारी 
र वक्रयाकलापमा दोहोरोपिा रहेको हजिे सकिे 

 

- अन्तर निकाय र आफ्िो कायकु्षेर नभरका अन्य साझेदारहरूको योर्िा 
र योगदाि िसमेवटि सकिे। 

 

- नबषयगत मन्रालय र बरे्ट तथा कायकु्रमको निणयुकताु मन्रालय 
एिं पदानधकारीका बीच प्राथनमकताका आधारमा उशचत समन्िय िहजि 
सकिे 

 

- लैंनगक एिं समािेशी विकासका विषयहरू समािेश िहजि सकिे  

- ददगो विकासका लक्ष्यहरूमा योगदाि पजग्िे कायकु्रमहरू तयार िहजि 
सकिे 

 

- बहजिषीय तथा क्रमागत आयोर्िाका लानग बरे्ट विनियोर्ि िहजि 
सकिे 

 

- अिण्डामा बढी रकम राशख,  योर्िा बेगर कायकु्रम संचालि गिे 
पररपाटी हजिसकिे 

 

- छलफल भएका विषयहरू सफ्टिेयरमा प्रविवष्ट िहजि सकि े  

- बरे्ट तथा कायकु्रम स्िीकृतको बैठक मारु्न्यजट तयारीमा स्िीकृनतका 
आधारहरू समािेश िहजि सकिे। 

 

- संविधािले ददएको कायकु्षेर भन्दा बावहर गर्ु स्रोत पररचालि िीनत 
तर्जमुा हजि सकिे,  

 

- स्रोतको प्रक्षेपण गिकुा लानग पयाुप्त सूचिा तथा तथ्याङक िरहि सकि े  

रार्स्ि आम्दािी,  
अिजदाि,  तथा 
प्रानप्तको नियन्रण 

- दैनिक रार्स्ि संकलिको वििरण तयार िहजि सकिे  

- िगदमा संकलि भएको रार्स्ि तोवकएको समयमै बैंक दाशखला िहजि 
सकिे 

 

- रार्स्ि दाशखला कोडहरू फरक भै रार्स्िको यथाथ ु वििरण फरक 
पि ुसकिे। 

 

- विभाज्य कोषमा र्म्मा हजि जपिे रकम तथा प्रदेशको सशञ्चत कोषमा 
र्म्मा हजि जपिे रकम तोवकएको खातामा दाशखला िहजि सकि े

 

- आम्दािी रनसद िकाटी बैंक स्टेटमेन्टको आधारमा रार्स्ि वििरण 
तयार गरेको हजि सकिे 

 

- आम्दािी लेखांकिका लानग रार्श्व व्यिस्थापि सूचिा प्रणाली (RMIS ) 
र्स्तो प्रणालीको प्रयोग िभएको हजि सकि े

 

- लक्ष्य भन्दा कम रार्स्ि संकलि हजि सकि े  
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विषयहरू सम्भावित मजख्य र्ोशखमहरू  र्ोशखमको 
गहिता 

- रार्स्ि बाँडफाँट (प्राकृनतक स्रोत, रोयल्टी,  विभाज्य कोष) निधाुररत 
समय तथा तोवकएको सजरका आधारमा िहजि सकिे,  रार्स्ि 
बाँडफाँटको वहसाब फरक पि ुसकिे 

 

- प्रदेशको सशञ्चत कोषमा र्म्मा िगरी खच ुखातामा र्म्मा गरेर कारोबार 
गररएको हजि सकिे 

 

- वित्तीय हस्तान्तरण माफुत प्राप्त हजि जपिे रकम तोवकएको समयमा प्राप्त 
िभएको हजि सकिे 

 

- संघीय कािूि प्रनतकूल हजि ेगरी अिजदाि प्राप्त हजि सकि े  

- दात ृनिकायबाट तोवकएको शत ुपालि िहजि सकि े  

- O ff budget तथा off treasury का माध्यमबाट कायकु्रम संचालि 
हजि गर् ुपारदशशतुा िहजि सकि े

 

र्िशशि 
व्यिस्थापि तथा 
िैनतक आचरण 
नियन्रण 

- पदानधकारी तथा कमचुारीले पालि गिजपुिे आचरणको व्यिस्था 
िगररएको हजि सकिे 

 

- सदाचार, िैनतक मूल्य र आचरणका क्षेरगत मापदण्ड बिाउि तथा 
सोको बारेमा र्ािकारी गराउि पदानधकारीबाट उदासीिता देखाएको 
हजि सकिे 

 

- बाह्य  दिाि िा संरक्षणमा पेशागत आचरण उल्लंघि भएको हजि 
सकिे 

 

- पदानधकारी तथा कमचुारीले गोपिीयता सम्बन्धमा आफ्िो आचरणको 
पालि िगरेको हजि सकि े

 

- आफूलाई र्ािकारी भएका खास र्ािकारी तथा सूचिालाई गलत 
मिसाय राखी दजरुपयोग गररएको हजि सकि े

 

सजशासि, सेिा 
प्रिाह र 
प्रशासनिक काय ु
नियन्रण 

- काय ुशर्म्मेिारी अिजसार काम िभएको हजि सकिे  

- कािूिको पररनध भन्दा बावहर गर् संरचिा निमाुण र काय ुभएको हजि 
सकिे 

 

- कायाुलयको विन्यास र साधि वितरण उपयजि िहजँदा अनधक स्रोत 
खच ुहजँदा पनि सेिा प्रिाह उशचत िहजि सकिे 

 

- सीनमत कामका लानग अनधक र्िशशि र स्रोत खच ुभैरहेको हजि सकि े
र क्षेरगत कायबुोझ अिजसार काम र शर्म्मेिारीको उशचत वितरण 
िभएको हजि सकि े 

 

- अनधकार प्रत्यायोर्ि र शर्म्मेिारी हस्तान्तरण पयाुप्त िभएको हजि सकिे  

- काय ुशर्म्मेिारी अिजसार कमचुारीबाट काम िभएको हजि सकिे   

- योग्यता र सीप अिजसार र्िशशि िभएको हजि सकिे   

- कायबुोझ अिजसार र्िशशिको वितरण िभएको हजि सकिे  

- कायाुलय समयको पालि कमचुारीबाट िभएको हजि सकिे  

- कायसुम्पादि गदाु तोवकएको मापदण्डको पालि िगररएको हजि सकि े  
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- अस्थायी प्रकृनतका कायहुरुका लानग थप र्िशशि पररचालि गिजपुदाु 
उपयजि प्रवक्रयाको अिलम्बि िभएको हजि सकिे 

 

- Front line service का लानग र्िशशिको कमी भएको हजि सकि े  

- कमचुारीहरुका बीच सेिा सजविधा एिं अिसरमा एकरुपता िभएको हजि 
सकिे। यसले कमचुारी हतोत्साही भरु् राम्रोसँग काय ुसम्पादि िगरेको 
हजि सकिे । 

 

- सम्बशन्धत कायहुरुका लानग कायपु्रवक्रया,  मापदण्ड र ढाँचाको 
अस्पष्टताका कारण नछटो छररतो र स्पष्ट रुपमा काय ुिहजि सकिे 

 

- सेिाग्राहीले पयाुप्त सूचिा तथा र्ािकारी प्राप्त िगरेको हजि सकिे  

- पयाुप्त रूपमा सेिाग्राहीको गजिासाका विषय सम्बोधि िभएको हजि सकि े  

- सेिा प्रिाह गदाु अिनधकृतरूपमा लाभको अपेक्षा राशखएको हजि सकिे   

- सेिा प्रिाहमा भेदभाि भएको हजि सकिे    

- काययुोर्िा अिजसार समयको पालि िभएको हजि सकिे  

- खररद प्रवक्रया समयमा िै शजरु िगररएको हजि सकिे र खररद प्रवक्रया 
पारदशी िभएको हजि सकिे 

 

- कायवुिनधको पालि िगरी काय ुगरे-गराएको हजि सकि े  

- काम िै कम गरेको िा कम गजणस्तरको काम भएको हजि सकिे   

- कामको अनभलेख र खचहुरु पजष्ट्याँई गिे कागर्ात सही िहजि सकिे   

- सजपररिेक्षण तथा अिजगमि समयमा िै िगररएको हजि सकिे   

- कामको सम्बन्धमा र काम गिे गराउिे तररकाको सम्बन्धमा उपयजि 
र्ािकारी िहजँदा कायाुन्ियिकताुले सही काम गि ुिसकेको हजि सकि े

 

सूचिा तथा 
संचार, प्रविनध र 
प्रनतिेदि   

- सूचिा प्रविनध प्रणाली प्रयोगमा कदठिारु् हजि सकिे  

- डाटा व्याकअप िहजि सकिे  

- डाटा चोरी हजि सकिे,  गोपिीयता कायम हजिे गरी सजरक्षण िगररएको 
हजि सकिे 

 

- अिलार्ुि (Online) को व्यिस्था िहजँदा लाभग्राहीलार्ु सेिा ददि 
िसवकएको हजि सकिे 

 

- प्रयोगका लानग दक्ष र्िशशि उपलव्ध िभएको हजि सकिे  

- प्रदेश अन्तगतुका निकायहरुका बीच सूचिा आदािप्रदाि राम्ररी 
िभएको हजि सकिे। यसबाट कामको दोहोरोपि िा वढलासजस्ती भएको 
हजि सकि े

 

- बाह्य  निकायहरुसँग उशचत समन्िय िभएको हजि सकिे   

- सूचिा प्रिाह र समन्ियका लानग सूचिा प्रविनधको प्रयोग पयाुप्त मारामा 
िभएको हजि सकि े 

 

- र्ितालाई सूसजशचत गिजपुिे सूचिाहरु राम्ररी प्रिाह िभएको हजि सकि े  
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अिजगमि तथा 
मूल्याङ्कि 

- काम गदाु गराउँदा र सेिा वितरण गदाु गराउँदा िम्स,ु  मापदण्ड,  
ढाँचा र कायवुिनधको प्रयोग िगररएको एिं समयको पालि िभएको 
हजि सकि े 

 

- िीशर् लाभका लानग सािरु्निक सेिा अिरुद्द हजि ेगरी काय ुगररएको 
हजि सकि े

 

- र्िर्ीविका र र्िस्िास्थ्यमा असर गिे गरी व्यािसावयक क्षेरले काय ु
गरेको हजि सकिे 

 

- सािरु्निक स्रोत र सम्पशत्तको दजरुपयोग भएको हजि सकिे   

- प्रदेशका निणयुहरु र कायपु्रवक्रयाहरु पारदशी िभएको हजि सकिे  

- सािरु्निक गिजपुिे सूचिाहरु समयमा िै सम्प्रषेण िभएको हजि सकिे   

- आन्तररक लेखापरीक्षण,  अशन्तम लेखापरीक्षण आदद समयमा िै 
िभएको र यसका सजझािहरु सािरु्निक िगररएको हजि सकिे 

 

- सूचिापाटी,  गजिासो पेवटका आददको प्रबन्ध िगररएको हजि सकिे   

- सिसुाधारणको पहजँच सहर् िहजिे गरी मार सूचिा तथा र्ािकारीहरु 
राशखएको हजि सकिे 

 

वित्तीय नियन्रण सम्बन्धी विस्ततृीकरण  

खच ुतथा भ जिािी 
व्यिस्था नियन्र 

णको 
विस्ततृीकरण 
(चालज खच)ु 

- कमचुारी प्रशासि शाखाको नसफाररश (हाशर्री र कारबाही) बेगर तलब 
भ जिािी हजि सकि े

 

- तलबी प्रनतिेदि स्िीकृनत बेगर तलब भ जिािी हजि सकि े   

- करार िभरु् तलब भ जिािी हजि सकिे र करारको व्यिस्था भन्दा फरक 
रूपमा भ जिािी हजि सकिे 

 

- तोवकएको भन्दा बढी  िा  कम सेिा सजविधा प्रदाि हजि सकि े  

- गैर कमचुारीहरूलार्ु तलब भ जिािी हजि सकि े  

- कर गणिा लगायत अन्य कट्टी हजि जपिे रकमहरू बढी कट्टी हजि सकिे  

- िागररक लगािी कोष,  संचय कोष र्स्ता कट्टी रकमहरू कट्टा भरु् 
समयमै दाशखला िहजि सकिे 

 

- आनथकु संकेत बगीकरण तथा व्याख्याको अिजकूल प्रयोग िहजि सकि े  

- सम्पूण ुकारोबारहरूको लेखाङ्कि  िगरेको हजि सकि े  

- सम्बशन्धत अनधकारीबाट खाताहरू प्रमाशणत िहजि सकिे  

- लेखाङ्किमा सािरु्निक क्षेर लेखामाि पालिा िहजि सकिे   

- नबल िा बीर्क कायाुलयको िाममा प्राप्त िजहजि सकिे  

- मानसक तथा आिनधक रूपमा प्राप्त हजिे धारा,  नबर्जनल,  र्न्टरिेट 
र्स्ता नबल हरू समयमै भ जिानि िभरु् र्ररिािा नतिज ुपिे िा नतरेको 
हजि सकिे  

 

- दोहोरो भ जिािी हजि सकि े  
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- कायाुलयका लानग प्राप्त सामग्रीको स्टोर शाखाले आम्दािी िगरेको हजि 
सकिे 

 

- भ जिािी गिे व्यशि र स्टोर हेिे एकै व्यशिलार् ु शर्म्मेिार प्रदाि 
गररएको हजि सकिे  

 

- सामाि प्राप्त िभरु् भण्डार शाखाले भ जिािीका लानग पेश गररएको हजि 
सकिे  

 

- कज िै काम िभरु् अिािश्यक रूपमा करार गरी पूण ुरूपमा नियमको 
पालिा िभएको हजि सकिे 

 

- रीत िपजयाुर् कायकु्रमका लानग पेश्की ददएको हजि सकि े  

- कागर्ात तथा प्रमाण,  नबल  भपाुर् बेगर पेश्की फछौयट गरेको हजि 
सकिे 

 

- शतमुा उल्लेशखत पररनध भन्दा बावहर गर् ुकायकु्रम  संचालि हजि 
सकिे 

 

- स्िीकृत कायकु्रम बेगर खच ु गिे,   दबाि समूह (Pressure 
G roup)ले माग गरेको आधारमा रकम भ जिािी गररएको हजि सकि े

 

- सःशत ुअिजदाि प्रदाि गदाु शतहुरू पयाुप्त रूपमा व्यिस्था िभएको र 
तोवकएका शतहुरू प्राप्त गिे निकायले पालिा िगरेको हजि सकिे  

 

- अिजदाि तथा सहायता प्रदाि सम्बन्धमा निगरािीको उशचत व्यिस्था 
िभएको हजि सकिे  

 

- सःशत ु अिजदाि लगायतका रकम आनथकु बषकुो अन्तमा खच ु
िभएकोमा वफताु िगरेको हजि सकिे 

 

खच ुतथा भ जिािी 
व्यिस्था 
नियन्रणको 
विस्ततृीकरण 
(पूरँ्ीगत खच)ु 

- स्िीकृत िावषकु कायकु्रममा रहेका सािरु्निक निमाुण काय ु लगत 
र्शस्टमेट,  ड्रर्ङ,  नडर्ार्ि तयार गरी अशख्तयार प्राप्त निकायले 
सािरु्निक खररद कािूि अिजसार खररद काय ुिगररएको हजि सकिे 

 

- रनिङ नबल,  िापी वकताब र काय ु सम्पन्न प्रनतिेदि प्राविनधकबाट 
प्रमाशणत िहजि सकिे 

 

- पूरँ्ीगत खचहुरू सम्झौता र करारको पररनध भन्दा बावहर रही 
भ जिािीका लानग नसफाररश हजिे सकि े

 

- िैदेशशक स्रोत समािेश भएकोमा समझौतामा उल्लेख भएबमोशर्म दात ृ
पक्षको खररद निदेशशका (Procurement guidelines) पालिा गिजपुिे 
भएमा सो िहजि सकिे  

 

- बरे्टको पररनध भन्दा बावहर भ जिािीका लानग नसफाररश हजि सकिे  

- बरे्ट विर् िगिे उद्देश्यले नबल  बीर्क बेगर भ जिािी हजि सकिे   

- समयमै पजशँर्गत प्रकृनतका कायकु्रमहरू संचालि िगिे,  म्याद गजज्रि े
तथा र्माित लगायतका वििरण अद्यािनधक िहजिे हजि सकि े

 

- भ जिािीका क्रममा कट्टी गररिजपिे कर तथा अन्य अनििाय ुकट्टी िहजि 
सकिे 

 



मधेश प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु, २०७९ 

34 
 

विषयहरू सम्भावित मजख्य र्ोशखमहरू  र्ोशखमको 
गहिता 

- आनथकु िष ुसमानप्त पनछ भ जिािी बाँकीको वििरण तयार िगिे र 
आगामी आनथकु बषमुा समेत कायकु्रममा िपिे तर भ जिािी गररएको 
हजि सकिे  

 

- गजणस्तर नियन्रणका लानग गररएका प्रबन्धहरुको पालि िभएको हजि 
सकिे (गजणस्तर परीक्षण प्रनतिेदि आदद)  

- पजष्टयारु्,  आधार र नियम कािूिहरू सम्मत िभएका कारोबारहरूको 
लानग पेश्की भ जिािी हजि सकिे। 

 

- आिश्यकता भन्दा कम िा बढी रकम भ जिािी गरार् अनियनमतता 
भएको हजि सकिे। 

 

- सािरु्निक निमाुणमा ददर्ुएको पेश्की रकम तोवकएका काममा र 
तोवकएको समयमा खच ुिहजि सकिे। साथै फस्यौट गदाु नियम सँगत 
फस्योट िहजि सकि े

 

- पेश्की ददँदा सजरक्षण प्रबन्धको पालि िगररएको हजि सकिे  

- पेश्की समयमा फस्यौट िभई र्माितको म्याद गजर्ारेको हजि सकिे  

- कािूिको पररनध भन्दा बावहर गई उपभोिा सनमनत माफुत काम 
गरार्एको हजि सकिे  

 

- उपभोिाबाट हजि जपिे योगदािको वहसाब िभएको िा योगदाि िभएको 
हजि सकिे 

 

- लाभग्राहीको प्रत्यक्ष सहभानगता भन्दा पनि ठेकेदारको प्रयोग हजि सकिे  

- ममतु संभार कोषमा रकम िछजट्याएको र यसको ममतु सञ्चालि एिं 
लाभ वितरण सम्बन्धी  स्पष्ट व्यिस्था िगररएको हजि सकिे 

 

- सािरु्निक सजिजिारु् तथा लेखापरीक्षण िभरु् भ जिािी हजि सकिे  

सािरु्निक खररद 
व्यिस्थापि 
नियन्रण सम्बन्धी 
विस्ततृीकरण 

- खररद योर्िा तयार िभर् बरे्ट तथा कायकु्रम बन्न सकिे।  

- खररद योर्िा अिजसार कायाुन्ियि िहजि सकिे।  

- छज टै्ट खररद र्काई िहजि सकिे र खररद र्काई माफुत खररद काय ु
िगररि सकिे। 

 

- खररद सम्बन्धी  प्रगनत शस्थनत कायपुानलकामा र्ािकारी राखी समीक्षा 
गिे अभ्यासमा कमी हजि सकि।े 

 

- मजआब्र्ा तथा र्ग्गा वििादको अिस्था,  DPR /EIA िा IEE(विस्ततृ 
आयोर्िा प्रनतिेदि, िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कि िा प्रारशम्भक 
िातािरणीय परीक्षण) िभर् खररद प्रकृया शजरु गररएको हजि सकिे। 

 

- िमूिा बोलपर कागर्ात प्रयोग िहजि सकिे।  

- बोलपर कागर्ात पूरा रुपमा तयार िगरी सूचिा प्रकाशि लगायत 
का खररद कायहुरु हजि सकिे। 

 

- बोलपर कागर्ात तयार गदाु वििरण, स्पेशशवफकेशि तथा शतहुरु 
अस्िाभाविक िा नमनलमतो हजिे गरी राशखि सकिे। 
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- सूचिा प्रकाशि गदाु पयाुप्त समय िददर्ि सकिे िा पयाुप्त सूचिाहरु 
िददर्ि सकि े

 

- बोलपरको मूल्याङ्कि र जटीपूण ुहजि सकि े  

- विद्यजनतय  खररद प्रणालीको अिलम्बि िगररएको हजि सकिे     

- प्रनतस्पधाु छल्िे उद्देश्यले सोझै खररद भएको हजि सकिे   

- कायाुन्ियिका लानग न्यूि अिनध राखी खररद सम्झौता हजि सकिे।  

- सम्झौताका क्रममा थप शत ुिा प्रािधािहरु राखी नमलेमतो हजि सकिे।  

- तोवकए अिजसार कायसुम्पादि र्माित िहजि सकिे।  

- प्रयोगको क्षेर निधाुरण िगरी अिािश्यक रुपमा मोविलाईरे्शि पेश्की 
प्रदाि हजि सकिे र यस्तो रकमको नियन्रण प्रबन्ध खररद नियमािलीमा 
व्यिस्था गररए अिजसार िहजि सकिे। 

 

- काम िभएको अिस्थामा समयमा िै सम्झौता अन्त्यका लानग कािाुही 
िगररएको हजि सकिे  

 

- समयमा कायाुन्ियिका लानग ताकेता िगररएको कारण कायाुलयलाई 
थप आनथकु भार पि ुसकिे  

 

- अिािश्यक भेररएशि हजि सकिे र विशेष कारण परेको अिस्थामा 
बाहेक पनि समयमा काम िभर् म्याद थप गरररहिजपिे हजि सकिे  

 

- निमाुण कायकुो सही िाप र्ाँच र गजणस्तर परीक्षण िभर् भ जिािीका 
लानग नसफाररश हजि सकिे। साथै,  काम सम्पन्न िभर् अशन्तम 
भ जिािीका लानग नसफाररश हजि सकिे। 

 

- रजटी सच्याउि े अिनध (Defect Liability Period) िसवकदै िा 
निमाुण कायसँुग सम्बशन्धत रजटीहरू िसच्याई धरौटी वफताुका लानग 
भ जिािी नसफाररश हजि सकिे। 

 

- कायसु्िीकार र कायसुम्पन्न प्रनतिेदि तयार एिं स्िीकृत िगरी 
भ जिािीका लानग नसफाररश हजि सकिे। 

 

सम्पशत्त 
व्यिस्थापि र 
संरक्षण नियन्रण 
सम्बन्धी 
विस्ततृीकरण 

- स्िीकृत माग फाराम प्राप्त िभरु् सामग्री खररद हजि सकिे  

- अनभलेख िराख्न,े  अपूण ुराख्न ेर गलत राख्न ेप्रयोर्ि िखजलाई खच ु
लेख्न,े  माग भन्दा िढी खच ुलेख्न,े  शर्न्सीको मोडेल िखजलाउिे हजि 
सकिे 

 

- खररद आदेश नबिा सामाि स्टोरमा दाशखला हजि सकि े  

- शर्न्सी प्रनतिेदि तयार िहजि ेर प्रनतिेदिमा सम्पूण ुवििरण अध्याविधक 
िहजि सकि े

 

- खररद आदेश र प्राप्त सामािको पररमाण,  वििरण फरक पि ुसकिे  

- हस्तान्तरण भएको कायाुलयबाट सामािको र्ािकारी प्राप्त िहजिे,  
यस्ता सामािको वहिानमिा,  मस्यौट हजि सकिे।  

- निधाुररत S pecification भन्दा फरक पररमाण र गजणस्तरका 
मालसामाि प्राप्त हजि सकिे 
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- मेनसिरी और्ारको उपयजि संरक्षण िहजि सकि े  

- सिारी साधिको वकनसम र अिस्था अिजसार शर्न्सी खातामा अनभलेख 
िराशखएको हजि सकिे  

 

- अिनधकृत व्यशिबाट उपयोग हजि े एिं अनधकृत व्यशिबाट पनि 
सािरु्निक कामकार् बाहेकका काममा प्रयोग हजि सकि े

 

- सिारी साधिमा र्न्धि तथा ममतुको अंश बढी भरु् नमतव्यवयता िहजि 
सकिे  

 

- समयमै सिारी िविकरण,  प्रदजषण र्ाँच तथा कर दाशखला िगररएको 
हजि सकिे 

 

- मेशशिरी और्ारको वकनसम र अिस्था अिजसार शर्न्सी खातामा अनभलेख 
िराशखएको हजि सकिे  

 

- सािरु्निक काम बाहेक अन्य काममा मेशशिरी और्ार प्रयोग हजि 
सकिे  

 

- ठूला मेशशिरी उपकरणको भण्डारण ग्यारेर् बावहर िा सािरु्निक 
स्थलमा हजि सकिे  

 

- स-सािा मेशशिरी और्ार हराउि िा िष्ट हजि  सकिे।  

- संचालिको लगबजक कायम िहजि सकि े  

- घर र्ग्गाको र्ग्गाधिी पूर्ाु र सािरु्निक सम्पशत्तको वििरण िहजिे 
िा अनभलेख िराशखएको हजि सकिे र कायाुलयको िाममा सम्पशत्तको 
धिीपजर्ाु िहजि सकिे  

 

- स्िीकृनत नबिा अन्य पक्षले  कायाुलय िा निकायको िाममा रहेको 
र्ग्गा उपभोग गरेको र सो िापत कज िै आनथकु लाभ प्राप्त िभएको 
हजि सकिे 

 

- बालमैरी अपांग मैरी पूिाुधार िबन्न सकिे   

- निनमतु संरचिाको दीगोपि व्यिस्थापि िहजि सकिे   

- राविय भिि संवहताको पूण ुपालिा िहजि सकि े  

प्रनतिद्ध खच ुतथा 
भ जिािी बाकँी 
वहसाब नियन्रण 
सम्बन्धी 
विस्ततृीकरण 

- खचकुो लानग पयाुप्त स्रोत तथा प्रनतबद्धता लेखा कायम िभर् खच ु
लेखांकि हजि सकिे । 

 

- दोहोरो भ जिािीको सम्भाििा हजि सकिे।  

- आगामी आनथकु बषमुा दावयत्ि साि ुछजट्ि ेर सोको भ जिािीका लानग 
आिश्यक प्रबन्धहरू कायम िभएको हजि सकिे  

ऋण तथा लगािी 
व्यिस्थापि 
नियन्रणको 
विस्ततृीकरण 

- ऋणको िीनत (Debt Policy) िहजि सकि े  

- संघीय कािूि विपररत ऋण उठाउिज र तोवकएको अिनध भन्दा बढी 
प्रस्ताि हजि सकिे  

 

- राविय प्राकृनतक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रस्ताि गरेको सीमा भन्दा 
बढी ऋण प्रस्ताि गरेको हजि सकिे 
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- ऋण प्राप्त गररएको साथै प्रदाि गररएको वििरण िरहि सकिे   

- ऋण दावयत्ि तथा व्यार् खच ुलेखाङ्कि स्पष्ट वकनसमले िरहि सकि े  

- लगािीको निशित रणिीनत तथा खाका िहजि सकिे  

- शशक्षा,  स्िास्थ्य,  र्िर्ीविकासँग सम्बशन्धत भविष्यमा लाभ हजिे 
निकायहरूमा लगािी िहजि ज िा लगािीको क्षेर नभर िपि ुसकि े

 

- हस्तान्तररत सरकारी लगािी भएका निकायमा थप लगािी िहजि सकिे   

- सािरु्निक िीशर् साझेदारी पररयोर्िा संचालि तथा व्यिस्थापि 
सनमनतले उद्देश्य अिजरूप काय ुिगरेको हजि सकिे 

 

- बोिस लगायत अन्य प्रनतफलको उशचत लेखांकि तथा अनभलेख िहजि 
सकिे 

 

कोष व्यिस्थापि 
तथा खच ु
नियन्रण सम्बन्धी 
विस्ततृीकरण 

- सशञ्चत कोष व्यिस्थापिका लानग बैंवकग प्रणालीमा उशचत वकनसमले 
आबद्धता िहजि सकिे। 

 

- सशञ्चत कोषमा अनभलेख िरही खच ु हजि सकिे (सशञ्चत कोष भन्दा 
बावहर रही खच ुहजि सकिे) 

 

- सशञ्चत कोष व्यिस्थापिका लानग शर्म्मेिार व्यशिहरू वकटाि गरी 
शर्म्मेिारी प्रदाि गिे र सो को सजरक्षण गिे अभ्यासमा कमी हजि 
सकिे। 

 

- कोषको शस्थनत विश्लषेण यथासमयमा िगररएको हजि सकिे।  

- आकशस्मक कोष स्थापिा िभएको हजि सकिे  

- आकशस्मक कोषको रकम साधारण कायकु्रमहरूका खच ुहजि सकिे र  
आकशस्मक अिस्थाहरूको अपव्याख्या हजि सकि े

 

- विभाज्य रकम सशञ्चत कोषमा र्म्मा हजि र वहसाब यवकि िहजि सकिे  

- बाँडफाँटलार्ु दावयत्िको रूपमा लेखांकि िभरु् रार्स्िका रूपमा 
लेखांकि हजि सकिे 

 

- विभाज्य रकम बाँडफाँट िहजि ज र अको तहको सरकारलाई प्रदाि 
गिजपुिे रकम समयमै प्रदाि िगरेको हजि सकिे 

 

- बैंकमा रहेको कोषको अिस्था र प्रनतिेदिमा भएको कोषको अिस्थामा 
फरक पि ुसकि े

 

- विनियोर्िको मानसक बाँडफाँट िगरी खच ुगिे,  िगद योर्िा तयार 
िगरी खच ुभैरहेको हजि सकिे 

 

- अशख्तयार भन्दा बढी खच ुगरेको हजि सकिे   

धरौटी 
व्यिस्थापिको 
विस्ततृीकरण 

- प्राप्त गिजपुिे धरौटी रकमको आम्दािी रनसद तथा वििरण से्रस्तामा 
िरहि सकिे। 

 

- धरौटी रकमलार् ुआम्दािी बाँधी सशञ्चत कोषमा दाशखला हजि सकिे।  

- धरौटी राख्न े व्यशिको रकमको व्यशिगत वििरण तथा खाता 
व्यिस्थापि िहजि सकिे, 

 

- धरौटीको शर्म्मेिारी िसाररि सकिे  
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- व्यिसायीले कर च जिा तथा काय ुसम्पन्न प्रनतिेदिको पर नबिा धरौटी 
माग गि ु सकि े

 

- कायसुम्पन्न िभरु् िा तोवकएको उद्देश्य पूरा िभरु् धरौटी वफताु हजि 
सकिे 

 

- प्राप्त भएको धरौटी  रकम भन्दा बढी िा कम रकम वफताु हजिे र 
सम्बशन्धत व्यशि िा संस्थाको धरौटी खाता बन्द िहजि सकिे 

 

- सदरस्याहा हजि जपिे रकम स्पष्ट सूचिा तथा आधारका कमीले धरौटीमा 
खातामा िै रही रहि सकिे  

 

- धरौटी खाताबाट दावयत्ि घटार्ु सशञ्चत कोषमा आम्दािी िबाँधीि सकिे  

आनथकु 
कायपु्रणाली तथा 
वित्तीय प्रनतिेदि 
नियन्रण सम्बन्धी 
विस्ततृीकरण 

- पूि ु तयारी वििा बरे्ट तथा कायकु्रम प्रस्ताि हजिे र तोवकएको 
समयािनध नभर बरे्ट स्िीकृत िहजि  सकि े

 

- बरे्ट तथा कायकु्रममा रहिे विस्ततृ वक्रयाकलापहरु  सािरु्निवककरण 
िहजि सकि े

 

- प्रदेश सरकार अन्तगतुका कज िै पनि निकायको आनथकु कारोबारका 
लानग प्रदेश लेखा नियन्रक कायाुलयको अिजमनत बेगर खाता खोनल 
आनथकु कारोबार भएको हजि सकिे  

 

- दस्तखतको िमजिा काड ु शर्ल्ला शस्थत को.ले.नि.का (प्रदेश ले. नि. 
का.) िा प्रदेश लेखा र्काईबाट प्रमाशणत िभरु् बैंक खाता सञ्चालि 
हजि सकिे 

 

- तोवकएको आनधकाररक पदानधकारी भन्दा बाहेकबाट खाता सञ्चालि 
भएको हजि सकिे 

 

लेखापरीक्षण तथा 
बेरूर्ज 
व्यिस्थापिको 
विस्ततृीकरण 

- लेखापरीक्षक स्ितन्र िहजि सकिे  

- लेखापरीक्षकलारु् आन्तररक लेखापरीक्षणको सीप,  ज्ञाि तथा विनध र 
लेखापरीक्षण गिे विषयबस्तज तथा प्रकृयाको कम र्ािकारी हजि सकि े

 

- बेरूर्जको गलत पररभाषा हजि सकिे  

- लेखापरीक्षणबाट कायकु्रम संचालिमा बाधा िपजग्िे गरी आन्तररक 
लेखापरीक्षकबाट Forward looking approach अिधारणा 
अिलम्बि िगरेको हजि सकिे  

 

- लेखापरीक्षण योर्िा तया कायतुानलका तयार िगरी लेखापरीक्षण 
भैरहेको हजि सकिे 

 

- लेखापरीक्षकको प्रनतिेदि समयमै उपलब्ध िहजि सकिे  

- अशन्तम लेखापरीक्षण िै िभएको िा समयमै िभएको हजि सकिे  

- आन्तररक लेखापरीक्षकले ददएको सजझाि अशन्तम लेखापरीक्षणमा 
उपयोग िभएको हजि सकिे 

 

- आनथकु प्रशासि शाखा तथा विषयगत शाखा बीच समन्िय िहजिे,  
आनथकु प्रशासि शाखालार्ु मार शर्म्मेिार बिार्ु िनतर्ाका पक्षमा 
पयाुप्त र्ािकारी लेखापरीक्षकलाई िददर्एको हजि सकिे 
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विषयहरू सम्भावित मजख्य र्ोशखमहरू  र्ोशखमको 
गहिता 

- प्राप्त भएको लेखापरीक्षण प्रनतिेदि सािरु्निवककरण िगररएको र 
छलफलमा िलनगएको हजि सकिे 

 

- बेरूर्ज फछयौटका लानग समयमा िै आनथकु वििरण र से्रस्ता तयार 
िहजि सकि े

 

- प्रनतिेदिको  र्िाफ  समयमा िै िददर्िे र  सािरु्निक लेखा सनमनतमा 
छलफल िगररएको हजि सकिे 

 

- बेरूर्जको लगत तथा अनभलेख अध्यािनधक रूपमा िरहेको हजि सकि े  

४.१.२ र्ोशखमको गहिता विश्लषेण 
पवहचाि भएका संचालिगत र्ोशखमहरूको लेखार्ोखा र अध्ययिका क्रममा प्राप्त सूचिाका आधारमा 

गहिताको तहलार्ु यहाँ अध्ययि गररएको छ । यसले उच्च र्ोशखम र सोको सम्भाव्यता लार्ु मध्यिर्र 
गदै र्ोशखमका वक्रयाकलाप निधाुरण गिकुा लानग के्षरगत रूपमा विश्लषेणात्मक सूचिा प्रदाि गदुछ । 
यसले कायाुलयलार्ु र्ोशखम सम्बोधि गिजपुिे मजख्य मजख्य के्षरहरू यवकि गदुछ। यस पररच्छेदमा र्ोशखमको 
तह, र्ोशखमको सम्भाव्यता तथा प्रानथमकतामा रही ध्याि ददिजपिे विषयहरूलार्ु विश्लषेण गररएको छ । 

 

शचर 1: के्षरगत र्ोशखमको गहिता विश्लषेण 
स्रोतः अध्ययि समूह टोलीबाट संकनलत सूचिाका आधारमा विश्लषेण 
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 िनतर्ा प्राप्त गिकुा लानग प्रदेश अन्तगतुका कायाुलयहरूले के्षरगतरूपमा रहिे र्ोशखम पवहचाि 
गि ुआिश्यक रहन्छ । मन्रालय, निदेशिालय, कायाुलय तथा आयोर्िाहरूलार्ु तोवकएको काय ुशर्म्मेिारी 
सम्पादि गि ुसंचालिगत, पररपालि तथा प्रनतिेदिहरूमा र्ोशखम रहन्छ । र्ोशखमको अिस्थालार्ु निरन्तर 
रूपमा कायाुलयले पवहचाि गि ुर उच्च र्ोशखम भएका विषयहरूलार्ु प्राथनमकताका साथ सम्बोधि गिजपुदुछ 
। र्ोशखम विश्लषेण गदाु र्ोशखम हजि सकिे सम्भाििा (Likelihood) र र्ोशखमको असरलार्ु विश्लषेण गरी 
र्ोशखम खाका (Risk matrix) अिजरूप विश्लषेण गररन्छ । यस खाकामा र्ोशखमलार् ुचार भागमा विभार्ि 
गररन्छ, कम सम्भाििा र बढी असर भएका विषयलार्ु पवहचाि गरी निगरािी गिे, बढी सम्भाििा र बढी 
असर हजिे र्ोशखमलार् ुतत्काल सम्बोधि गिे र स्रोतमा िै कारबाही गिे, बढी सम्भाििा र कम असर हजि े
विषयहरूलार् ुनिगरािीमा राख्न ेर कम सम्भाििा र कम असरका विषयहरूलार् ुसामान्य नियन्रण कायम 
गिज ुपदुछ । मधेश प्रदेशमा विषयगत के्षरमा पवहचाि भएका र्ोशखमहरूलार्ु विश्लषेण गदाु देहाय बमोशर्मको 
र्ोशखम अिस्था रहेको छ । 

प्रदेश सरकार अन्तगतुका कायाुलयहरूमा सबै भन्दा बढी र्ोशखम रार्स्ि, खच ु तथा सम्पशत्त 
व्यिस्थापिमा रहेको छ। कोष व्यिस्थापि सािरु्निक खररद लगायतका के्षरहरूमा र्ोशखम हजि ेअिस्था 
बढी र असर समेत बढी हजि सकिे अिस्था रहेको छ । सूचिा तथा संचार, सजशासि तथा सेिा प्रिाह 
लगायतका के्षरमा कम सम्भाििा तथा कम र्ोशखम रहेको छ ।अिजगमि तथा मूल्याङकिको के्षरमा कम 
र्ोशखम रहन्छ तथावप यसको िीनतगत तथा कायाुन्ियि पक्षमा उल्लेख्य रूपमा असर रहेको छ। यसका 
आन्तररक नियन्रण प्रणालीले संचालिगत पक्षमा बढी केशन्रत भर् कायहुरू गरररहेको हजन्छ । 

प्रदेश सरकार अन्तगतुका प्रत्येक कायाुलयले र्ोशखमको विश्लषेण गरी र्ोशखमको अिजगमि वकताब 
राख्न े र र्ोशखमको असर र सम्भाििालार्ु विश्लषेण गरी नियन्रणका उपयाय अिलम्बि गिाुले र्ोशखम 
न्यूिीकरण हजन्छ र िनतर्ा प्रानप्तमा सहर् हजिे गदुछ । 

४.२ प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली, र्ोशखम विश्लषेण तथा नियन्रण वक्रयाकलापहरु 
कायकु्षेरमा आन्तररक नियन्रणका वक्रयाकलापहरू तथा र्ोशखमलाई सम्बोधि गिे उपायहरू 

पवहचाि गिकुा लानग मधेश प्रदेश सरकारको समग्र वक्रयाकलाप तथा र्ोशखमहरूलाई साथसाथै विश्लषेण 
गररएको छ। उि विषयहरूलार् ुआन्तररक नियन्रणको पाँच तत्िहरू,  नियन्रणको िातािरण,  सम्भावित 
र्ोशखम,  नियन्रणका उपायहरू,  सूचिा र संचार,  अिजगमि गिे निकाय र तररकामा क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तजत 
गररएको छ। प्रदेशको कायकु्षेर,  व्यिस्थापकीय तहको भनूमका तथा शर्म्मेिारीको िकसाङ्कि र नियन्रण 
िातािरणको विश्लषेणमा आधाररत भई कायकु्षरे तथा शर्म्मेिारीहरूलाई नबनभन्न १५ िटा समूहहरूमा 
राशखएको छ। यी काय ु क्षेरहरूमा समूवहकृत गररएका मजख्य शर्म्मेिारीका कायकु्षेरको नियन्रणको 
िातािरण, यसमा पवहचाि भएका सम्भावित र्ोशखमहरू र र्ोशखम न्यूिीकरणका लानग सम्बशन्धत उपायहरू 
सोको सूचिा तथा सञ्चार र अिजगमि प्रस्तजत गररएको छ। 
 
तत्ि १: नियन्रणको िातािरण 

आन्तररक नियन्रणको विस्तनृतकरणमा नियन्रण िातािरणलाई देहायका तीि विषयहरूमा केशन्रत 
गररएको छ । यसैका आधारमा नियन्रण िातािरणको पवहचाि तथा विश्लषेण गररएको छः  
(क) िीनत नियमको व्यिस्था,   
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(ख) संरचिागत व्यिस्था,    
(ग) प्रणाली तथा प्रकृयाहरू 
 
तत्ि २: र्ोशखमको पवहचाि 

सम्भावित र्ोशखम पवहचाि गदाु के-कस्ता र्ोशखम नसर्िुा हजिसकछि भने्न विषयलाई बढी प्राथनमकता 
ददईएको छ। यस्ता र्ोशखमलाई प्रदेश सरकारको काय ुवििरण, प्रदेश वित्तीय सजशासि र्ोशखम मूल्याङ्कि 
कायवुिनध र अन्य सान्दनभकु कायवुिनधमा आधाररत भई पवहचाि गररएको छ। यसका क्रममा र्ोशखमका 
आन्तररक तथा बाह्य कारक तत्िहरूलाई समेत विश्लषेण गररएको छ। 
 
तत्ि ३: नियन्रणका उपायहरू 

र्ोशखमका सिालहरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधि गिे वक्रयाकलापहरूलाई नियन्रणका उपायहरूमा प्रस्तजत 
गररएको छ। यस्ता वक्रयाकलाप कायानु्ियि गिकुो लानग ती वक्रयाकलापलाई ढाँचा, काय ु प्रकृया र 
कायवुिनध सँग सम्बशन्धत (Link) गराईएको  छ। अन्य ढाँचा िा प्रकृया िभएका वक्रयाकलापको हकमा 
कायाुन्ियिको सहर्ता लानग थप ब्याख्या गररएको छ। 
 
तत्ि ४: सूचिा र संचार 

नियन्रण वक्रयाकलाप कायाुन्ियि गि ुव्यिस्थापिले कसरी गजणस्तरयजि सूचिा प्राप्त गिे र प्रयोग 
गिे भने्न व्यिस्थाहरु यसमा उल्लेख गररएको छ । आन्तररक नियन्रणका लानग  सूचिा तथा संचारको 
माध्यमबाट संस्थाका कािूिी प्रािधाि पररचालि गरी सजनिशितता प्रदाि गिज ुपदुछ । यी संचारका माध्यम, 
आन्तररक र बाह्य, तल र मानथ नियनमत रुपमा प्रयोग भईरहेका हजन्छि ्। यसमा आन्तररक नियन्रण 
वक्रयाकलाप कायाुन्ियि गि ुकािूिी प्रािधािहरू पररचालि गिे, सजनिशित गिे, सूचिा र संचार अन्तगतुका 
व्यिस्थाहरू उल्लेख गररएको छ। 
 
तत्ि ५: अिजगमि गिे निकाय र तररका 

यसमा आन्तररक नियन्रणको संरचिा तथा वक्रयाकलापको के कसरी कायाुन्ियि हजन्छ भन्नका 
लानग  अिजगमि गिे निकाय तथा सोको तररकाको बारेमा उल्लेख गररएको छ । 
 
प्रदेश सरकारको कायकु्षरे तथा शर्म्मेिारीहरू  

१. बरे्ट तर्जमुा तथा स्रोत व्यिस्थापि नियन्रण  

२. रार्स्ि आम्दािी,  अिजदाि,  तथा प्रानप्तको नियन्रण  

३. र्िशशि व्यिस्थापि तथा िैनतक आचरण नियन्रण  

४. सजशासि, सेिा प्रिाह र प्रशासनिक काय ुनियन्रण 
५. सूचिा तथा संचार, प्रविनध र प्रनतिेदि 
६. अिजगमि तथा मूल्याङ्कि 
७. खच ुतथा भ जिािी व्यिस्था नियन्रणको विस्ततृीकरण 
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८. सािरु्निक खररद व्यिस्थापि नियन्रण सम्बन्धी विस्ततृीकरण 
९. सम्पशत्त व्यिस्थापि र संरक्षण नियन्रण सम्बन्धी विस्ततृीकरण 
१०. प्रनतिद्ध खच ुतथा भ जिािी बाँकी वहसाब नियन्रण सम्बन्धी विस्ततृीकरण 
११. ऋण तथा लगािी व्यिस्थापि नियन्रणको विस्ततृीकरण 
१२. आकशस्मक खच ुतथा विपद् व्यिस्थापि काय ुनियन्रण सम्बन्धी विस्ततृीकरण 
१३. धरौटी व्यिस्थापिको विस्ततृीकरण 
१४. आनथकु कायपु्रणाली तथा वित्तीय प्रनतिेदि नियन्रण सम्बन्धी विस्ततृीकरण 
१५. लेखापरीक्षण तथा बेरूर्ज व्यिस्थापिको विस्ततृीकरण 

उपरोि अिजसार समूवहकृत गररएका समग्रमा प्रदेशको मजख्य कायगुत तथा शर्म्मेिारीका क्षेरहरुको 
नियन्रण िातािरण, पवहचाि गररएका सम्भावित र्ोशखमहरु र नतिीहरुको नियन्रणका उपायहरु सवहत 
सूचिा संचार र अिजगमि गिे निकाय र तररकाको बारेमा तलको तानलकामा  विस्ततृरूपमा प्रस्तजत गररएको 
छ ।यसमा  मधेश प्रदेशका विषयगत मन्रालयहरू तथा अन्य निकायहरूको काय ुविभार्ि नियमािली िा 
तोवकएको कायहुरू अिजरूप थप गरी पररमार्िु गदै नियन्रण प्रणाली कायाुन्ियि गिज ुपदुछ । 
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४.२.१ बरे्ट तर्जमुा तथा स्रोत व्यिस्थापि नियन्रण 
क्र.सं. मजख्य शर्म्मेिारीका क्षेरहरू नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 

१.  
योर्िा तर्जमुा तथा 
बरे्ट िीनत 

 योर्िा निमाुण 
(आिनधक,  क्षेरगत,  
रणिीनत पर तथा सोच 
परहरू) 

 योर्िा तर्जमुा सम्बन्धी  
ऐि नियम तथा कायवुिनध 

 योर्िा तर्जमुाको ढाँचा 
तथा सफ्टिेयर 

 संघीय सरकार र स्थािीय 
सरकारको योर्िासँगको 
आबद्धताका लानग 
समन्िय र सहकाय ु
सम्बन्धी  िीनत एिं 
कायवुिनध  

 प्रदेश योर्िाको 
कायाुन्ियिका सम्बन्धी  
िीनत एिं कायवुिनध  

 प्रदेशको िस्तजशस्थनत 
तथा क्षमता आंकलि 
िगरी (Spatial) योर्िा 
तर्जमुा हजि सकिे,   

 प्राथनमवककरणका 
आधारहरू तय िगरी 
योर्िा छिौट हजि 
सकिे। 

 राविय प्राथनमकता र 
अन्तराविय 
प्रनतबद्धताका लक्ष््य 
योगदाि गिजपुिे 
कायहुरू छजट्ि सकिे। 

 आिनधक योर्िामा 
आधाररत भरु् िावषकु 
योर्िा िबन्न सकिे 

 मध्यमकालीि खचु 
संरचिा खाका तथा 
बरे्ट विनियोर्ि बीच 
तादम्यता िहजि सकिे। 

 स्रोत र विनियोर्ि बीच 
तादम्यता िहजि सकिे। 

 प्रदेशको दीघकुालीि सोच तथा 
प्राथनमकता सवहत आिनधक योर्िा,  
क्षेरगत योर्िा,  रणिीनतगत योर्िा 
निमाुण गिे। 

 िावषकु योर्िा तर्जमुा ढाँचामा 
आिनधक योर्िाको सूचकको 
सम्बन्ध देखाउिे (यसका लानग बरे्ट 
तर्जमुा मागदुशिुले तोकेको ढाँचा 
प्रयोग गिे) 

 मध्यमकालीि खच ुसंरचिा तयार गिे 

 मध्यमकालीि खच ु संरचिामा 
आधाररत भरु् बावषकु बरे्ट 
विनियोर्िको खाका तयार गिे। 

 प्रनतिद्ध कायकु्रमहरूका लानग गिजपुिे 
खच ु शीषकु तथा वक्रयाकलाप,  
स्रोतको प्रकार र खच ु गि ु पाउि े
शतमुा आधाररत भर् ुबरे्ट तर्जमुा गिे 
(यसका लानग बरे्ट तर्जमुा मागदुशिु 
अिजसार चेक नलष्ट प्रयोग)  

 सहभानगतामूलक योर्िा तर्जमुा 
प्रकृयाका चरणहरू अिलम्बि गिे 

 योर्िा पजशस्तका र बरे्ट एिं 
स्रोतसँग सम्बशन्धत सूचिाहरु 
यथा समयमा प्रकाशि गरी 
सरोकारिालाले सहर् 
र्ािकारी पाउि े व्यिस्था 
नमलाउि े

 सम्बशन्धत निणयुहरू िेब 
सार्ुटमा राख्न े (िेबसारु्टमा 
वििरण उपलब्ध गराउँदा 
सम्भि भए सम्म विस्ततृ 
वििरण क्षेरगत रूपमा 
छजट्याएर राख्न)े  

 कायाुन्ियिका लानग 
शर्म्मेिार निकायलाई 
नलशखत सूचिा ददिे (हाड ु
कपी िा र्लेकरोनिक 
माध्यमबाट)  

 बरे्ट तर्जमुा र कायाुन्ियि 
सम्बन्धी  समय तानलका 
कायवुिनधमा आधाररत भै 
सािरु्निक गिे  

 अथ ुमन्रालय र प्रदेश 
िीनत आयोगबाट 
नियनमत अिजगमि र 
समीक्षा गरेर 

 स्रोत पूिाुि जमाि, बरे्ट 
सीमा निधाुरण र अन्य 
कायकु्रम तर्जमुा तथा 
कायाुन्ियिका लानग 
बिेका सनमनतहरुको 
नियनमत बैठक गरी 
समीक्षा समेत गरेर  

 प्रदेश सभामा बरे्ट तथा 
कायकु्रमको नसद्घान्त र 
प्राथनमकताको 
सम्बन्धमा छलफल 
गरेर  
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 असान्दनभकु क्षेरमा 
बरे्ट विनियोर्ि हजि 
सकिे। 

 बरे्ट तथा कायकु्रम 
क्षेरगत रूपमा 
असन्तजनलत हजि सकिे। 

 सहभानगतामूलक योर्िा 
तर्जमुा प्रवक्रयाको 
अिलम्बि िगररएको 
हजि सकिे। 

 समयमा बरे्ट तथा 
कायकु्रम स्िीकृत िहजि 
सकिे। 

 पररयोर्िा बैंकहरू 
तयार िभरु् योर्ि्ा 
छिौट हजि सकिे। 

 धान्न िसकिे गरी 
दावयत्ि नसर्िुा हजि ेगरी 
योर्िाहरू छिौट हजि 
सकिे। 

 प्रदेश अन्तगतुका 
स्थािीय सरकार र 
संघीय सरकारसँग स्रोत 
साझेदारी र 

(यसका लानग बावषकु काय ुतानलका 
बिार्ु सािरु्निक गिे) 

 बरे्ट तथा कायकु्रम तर्जमुा तथा 
स्िीकृतको समय सीमा पालिा गिे,  

 प्रदेश  स्तरमा आयोर्िा बैंक राख्न े

 योर्िा छिौट गदाु दावयत्ि 
आंकलिका लानग MTEF 
मध्यमकालीि खच ुसंरचिालार्ु प्रमजख 
आधार मान्ने गरी प्रमजख िीनत तय 
गिे। 

 प्रदेशको योर्िामा स्थािीय 
सरकारसँगको  साझेदारी कायलुाई 
प्राथनमकतामा राखी त्यस्ता कायकु्रम 
तथा बरे्ट समेट्िे गरी तयारी गिे 
(यसका लानग बावषकु बरे्ट 
पजशस्तकामा छज टै्ट खण्डको व्यिस्था गिे 
र सहभानगता छज वट्टिे गरी बरे्ट प्रस्तजत  
गिे) 

 प्रदेशको स्रोतपजशस्तका (Resource 

Profile) बिाउिे (यसमा स्थािीय 
सरकारका स्रोत प्रोफार्ल निमाुणमा 
सहर्ीकरण गरी प्रदेशको स्रोत 
प्रोफार्ल तयार गिे)  
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वक्रयाकलापमा 
दोहोरोपि रहेको हजि 
सकिे 

 अन्तर निकाय र आफ्िो 
कायकु्षेरनभरका अन्य 
साझेदारहरूको योर्िा 
र योगदाि िसमेवटि 
सकिे। 

 प्रस्तजत िीनत तथा 
कायकु्रम भन्दा फरक 
रकम विनियोर्ि हजि 
सकिे । 

 

 

 आयोर्िा प्राथनमवककरणको सूचक र 
अंकभार प्रयोगमा ल्याउिे (यसका 
लानग योर्िा तर्जमुा मागदुशिुको 
ढाँचा प्रयोग गिे) 

 मध्यमकालीि स्रोत खाकालाई 
पूिाुि जमाियोग्य बिाई दावयत्ि 
व्यिस्थापि सन्तजनलत हजिे गरी स्रोत 
प्रक्षेपण गिे  

२.  
बरे्ट सीमा 
निधाुरण,  बरे्ट तथा 
कायकु्रम तर्जमुा र 
स्िीकृनत 

 बरे्ट तथा कायकु्रम 
तर्जमुा गदाु संघबाट प्राप्त 
मागदुशिु 

 प्रदेशको बरे्ट तर्जमुा 
मागदुशिु 

 संघीय मानमला तथा 
सामान्य प्रशासि 
मन्रालयबाट समय 
समयमा प्रकाशशत पररपर 
तथा सूचिाहरू 

 लक्ष्य अिजरूप 
कायकु्रम तर्जमुा िहजि 
सकिे 

 मागदुशिु तथा 
बरे्टको तानलका 
पालिा िहजि सकि े

 आयोर्िा बैंक र्स्ता 
पयाुप्त सूचिाहरु िहजि 
सकिे 

 बरे्ट सीमा कायम गदु्ा पयाुप्त 
रूपमा क्षेरगत,  विषयगत तथा 
रणिीनतक योर्िामा छलफल तथा 
परामश ुगिे  

 बरे्ट तर्ु् जमा गदाु योर्िा तर्जमुा 
मागदुशिुको पूण ु पालिा गिज ु
(यसका लानग बरे्ट तर्जमुा 
मागदुशिुको समय सीमाका 
आधारमा काम गिे) 

 बरे्ट सीमाका सम्बन्धमा 
मन्रालयहरुलार्ु पर,  

 क्षेरगत रूपमा कायकु्रम 
तर्जमुा 

 सफ्टिेयरको प्रयोग गरी 
योर्िा तथा कायकु्रममा 
नियन्रण, छलफल र 
समन्िय  

 

 अधिुावषकु िा 
आिनधक रूपमा 
समीक्षा,  अिजगमि र 
निदेशि। 

 कायकु्रम रकमान्तर 
तथा स्रोतान्तरको 
उशचत व्यिस्थापि,   
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 अन्तर सरकारी वित्तीय 

व्यिस्थापि ऐि अन्तगतु 
संघीय अथ ु मन्रालयमा 
आय व्ययको प्रक्षेपण 
पठाउि े

 बरे्ट तथा योर्िा 
तयारीमा  प्रदेश 
मन्रालयगत बरे्ट सूचिा 
प्रणाली (PLMBIS) को 
प्रयोग,  

 प्राथनमकतामा परेका 
योर्िाहरू बावषकु 
कायकु्रममा िपि ु
सकिे 

 बरे्टको क्षेरगत 
प्राथनमकताका 
आधारमा सीमा 
कायम िहजि सकि े

 विषयगत क्षेरहरू 
तथा प्राथनमकताका 
क्षेर बीच सन्तजलि 
िहजि सकि े

 स्रोत अिजमाि 
यथाथतुाको िशर्क 
िहजि सकि े

 नबषयगत मन्रालय र 
बरे्ट तथा 
कायकु्रमको 
निणयुकताु मन्रालय 
एिं पदानधकारी बीच 
प्राथनमकताका 
आधारमा उशचत 
समन्िय िहजि सकि े

 प्राथनमकता क्षेर र प्रदेशको 
आिनधक योर्िाले निधाुरण गरेका 
विषयगत क्षेरहरू बीच सन्तजनलत 
योर्िा तथा बरे्ट कायाुन्ियि गिे 

 योर्िा कायाुन्ियिको समय 
तानलकालाई कायवुिनध कािूिद्धारा 
िै व्यिशस्थत गरी पालि गिे 
व्यिस्था नमलाउिे 

 क्रममा योर्िा खाता प्रयोग गिे  

 बरे्ट तर्जमुाका लानग प्रदेश 
मन्रालयगत बरे्ट सूचिा प्रणाली 
(PLMBIS) र कायाुन्ियिका लानग 
सफ्टिेयरमा आधाररत आनथकु 
प्रणालीहरुको उशचत प्रयोग गिे  

 मन्रालयगत छलफललाई 
व्यिशस्थत गराउिे 

 प्रदेश िीनत आयोग र 
अथमुन्रालयले गिे परामश ु तथा 
छलफलका लानग मापदण्ड तथा 
र्कार्ु लागत (Standard/Norms 

& unit rate) बरे्ट तर्जमुा 
कायवुिनध तयार गरी लागू गिे 
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 लैंनगक एिं समािेशी 

विकासका विषयहरू 
समािेश िहजि सकिे 

 ददगो विकासका 
लक्ष्यहरूमा योगदाि 
पजग्िे कायकु्रमहरू 
तयार िहजि सकिे 

 बरे्ट तयारीका 
क्रममा पदानधकारीले 
पयाुप्त आधार एिं 
विस्ततृ प्रनतिेदिहरु 
तयार िगरेको हजि 
सकिे 

 प्रदेशका 
कायकु्रमहरुका लानग 
स्थािीय तहको 
सहभानगता आिश्यक 
पिे भएमा त्यस्तो 
साझेदारीका लानग 
स्थािीय तहबाट 
सहभानगता िर्जट्ि 
सकिे 

 बहजिषीय तथा 
क्रमागत आयोर्िाका 

 प्रदेश सभामा बरे्ट प्रस्तजत गिे र 
छलफल गिे प्रयोर्िका लानग 
पयाुप्त समयको व्यिस्था नमलाउिे  

 बरे्ट तयारीमा आिश्यक 
कायकु्रमहरूका लानग स्थािीय तह 
सँग समन्िय गिे । 
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लानग बरे्ट 
विनियोर्ि िहजि 
सकिे 

 कायकु्रम प्रस्ताि गदाु 
र्काई लागत एिं 
भौगोनलक िस्तजशस्थनत 
अिजसार लागत 
अिजमाि िगररएको 
हजि सकिे 

 अिण्डामा बढी रकम 
राखी,  योर्िा बेगर 
कायकु्रम संचालि 
गिे पररपाटी हजि 
सकिे 

 कायकु्रम संचालिमा 
हजिे खचकुो स्रोत तथा 
शीषकुहरू फरक पि ु
सकिे 

 छलफल भएका 
विषयहरू 
सफ्टिेयरमा प्रविवष्ट 
िहजि सकिे  

३.  
 स्रोत अिजमाि 

एिं पररचालि  
 संविधािले ददएको एकल 

तथा साझा अनधकार सूची 
 संविधािले ददएको 

कायकु्षेर भन्दा बावहर 
 संविधािले ददएको कायकु्षेरनभर 

रही करका दर तथा िीनतहरू 
 सम्बशन्धत निणयुहरू 

सूचिा प्रकाशि गिे 
 स्रोत प्रानप्त र 

पररचालि सम्बन्धी  
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 संघले अिलम्बि गरेको 

रार्स्ि िीनत 
 अन्तरसरकारी वित्त 

व्यिस्थापि ऐिले 
निधाुररत गरेको व्यिस्था 

 प्रदेशको स्रोत पररचालि 
संभाििा सम्बन्धी  
प्रोफार्ल 

 रार्श्व अनभलेख तथा 
आंकलिका लानग  
सफ्टिेयरको व्यिस्था 

 करका दर निधाुरण 
सम्बन्धमा राविय तथा 
अन्तराविय नसद्धान्त तथा 
अभ्यासहरू 

गर्ु स्रोत पररचालि 
िीनत तर्जमुा हजि 
सकिे,  

 रार्स्ि िीनत संघीय 
कािूि प्रनतकूल हजि 
सकिे    

 स्रोत अिजमाि 
सनमनतबाट प्रदाि 
गररएका सजझािहरू 
समािेश िहजि सकिे 

 प्रस्तावित स्रोत 
पररचालि िीनतको 
कायाुन्ियि सहर् 
िहजि सकि े

 स्रोतको प्रक्षेपण 
गिकुा लानग पयाुप्त 
सूचिा तथा तथ्याङ्क 
िरहि सकि े

 स्रोत संकलि गिे 
संरचिाहरूमा पयाुप्त 
तथ्यगत सूचिा तथा 
आधारहरू िहजि सकिे 

 तोवकएको रार्स्ि 
लक्ष्य भन्दा कम 

कािूिी रूपमा तर्जमुा गिे (स्िीकृनत 
तथा प्रकाशि) 

 स्रोत पररचालि सम्बन्धी  प्रक्षेपण 
तथा विश्लषेण गरी वित्तीय खाडल 
(fiscal gap) को आकँलि गरी 
उपयजि िीनत तयार गिे 

 िीनत तयार गदाु कायाुन्ियि पक्षको 
विश्लषेणका लानग सरोकारिालासँग 
परामश ुगिे 

 क्षेरगत रुपमा पररचालि हजि सकिे 
रार्स्ि संकलिका लानग 
दीघकुालीि सोच सवहत सूचिा तथा 
अनभलेख प्रणाली तयार गरी लागू 
गिे र यस्तो सूचिा तथा 
तथ्याङकको डाटािेश सूचिा 
प्रणालीमा राख्न े (MIS  
information system)  

 अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट 
प्राप्त स्रोतको आकँलि िस्तजपरक 
गराउि प्रयत्न गिे 

 स्थािीय तहबाट प्राप्त हजि सकिे 
स्रोत बाँडफाँटको बढी सम्भाििा 
देशखएका क्षेर र विषयमा 
सहर्ीकरण गिे गरी आनथकु 

 प्रणाली माफुत 
विश्लषेणात्मक सूचिाहरु 
नलि सवकिे व्यिस्था 
नमलाउि े 

 िेबसारु्टमा वििरण 
उपलब्ध गराउिे 

वििरणको अिजगमि,  
प्रमाणीकरण र 
समीक्षा। (दैनिक,  
साप्तावहक र मानसक) 

 क्षेरगत रुपमा 
अिजगमि तथा 
सहर्ीकरण गिे 
संयन्रको निमाुण एिं 
पररचालि 
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रार्स्ि संकलि हजि 
सकिे 

 स्रोत प्रानप्तमा च जहािट 
हजि सकिे  

 स्रोतको अनभलेख सही 
वकनसमले िहजि सकिे  

कािूि र मापदण्डहरु निमाुण 
गररददिे  

४.  
ऋण प्रानप्त र 
पररचालि िीनत। 

 राविय प्राकृनतक स्रोत 
तथा वित्त आयोगबाट 
प्रदाि गररएको ऋणको 
सीमा 

 आन्तररक तथा बाह्य 
ऋणका लानग संघीय 
सरकारको सहमनत 

 ऋण प्राप्त तथा पररचालि 
गिे प्रदेशको िीनत (Debt 

Strategy) 

 प्राप्त हजिे ऋण 
सम्बशन्धत क्षेरमा िै 
उपयोग िहजि सकि े

 सािरु्निक ऋण 
व्यिस्थापि कायाुलय 
(PDMO) र संघीय अथ ु
मन्रालयसँग समन्यि 
िहजि सकि े

 ऋणबाट प्रशासनिक 
खच ुहजि सकि े 

 ऋण व्यिस्थापि गि ु
कदठिार्ु रहि सकिे 

 ऋण भ जिािीका लानग 
पयाुप्त स्रोत िरहि सकिे 

 प्राप्त ऋणको सम्बशन्धत 
आयोर्िासँग आिद्द भै 
लाभदायक वकनसमले 
उपयोग िहजि सकिे र 

 ऋण प्रानप्तका लानग संघीय सरकारको 
आिश्यक पूि ुसहमनत प्राप्त गिे 

 सािरु्निक ऋण व्यिस्थापि 
कायाुलय (PDMO) तथा अन्य 
सम्बद्ध निकाय सँग समन्िय गिे 

 विकास साझेदार निशित कायकुम 
संचालि गि ुसहमनत प्राप्त गिे।  

 ऋण प्राप्त गिे  र पररचालि गिे 
कायवुिनध तयार गिे (यसका ल्ानग 
Debt Strategy and Procedure 

तयार गिे) 

 ऋण अनभलेख तथा दावयत्ि 
व्यिस्थापि सम्बन्धी  प्रणाली तयार 
गरी लागू गिे 

 

 बरे्ट स्िीकृनतका क्रममा 
स्पष्ट िीनत प्रस्तजत गिे 

 सम्बशन्धत निणयुहरू सूचिा 
प्रकाशि गिे,  

 िेबसारु्टमा वििरण उपलव्ध 
गराउि े

 बरे्टमा ऋण स्रोत 
उल्लेख भए िभएको 
अिजगमि गिे,  

 खचकुो फाँटिारी 
स्रोतगतबाट ऋण स्रोत 
प्रयोगको अिजगमि गिे 

 आिनधक वििरणको 
समीक्षा गिे 
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दावयत्िको लेखांकि 
उपयजि वकनसमले िहजि 
सकिे 

४.२.२ रार्स्ि आम्दािी,  अिजदाि,  तथा प्रानप्तको नियन्रण 
क्र.सं. मजख्य शर्म्मेिारीका क्षरेहरू नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 
१.  रार्स्ि र प्रानप्त   कर सम्बन्धी िीनत,  

कािूि,  मापदण्डको 
कायाुन्ियि,  नियमि तथा 
अन्य आय व्यिस्थापि 
सम्बन्धी  काय ुगिे। 

 आनथकु कायवुिनध तथा 
वित्तीय उत्तरदावयत्ि ऐि 
तथा नियमािली अिजसार 

करदाता िा सेिाग्राहीबाट 

प्राप्त हजिे रकम नियम 

अिजसार खोनलएको 
खातामा र्म्मा गिे।  

 िगद प्राप्त गिे व्यशि 
तथा बैंक दाशखला गिे 
व्यशिको स्पष्ट 
शर्ममे्िारी 

 सफ्टिेयरको प्रयोगबाट 
रार्स्ि संकलि  

 दैनिक रार्स्ि संकलिको 
वििरण तयार िहजि सकिे 

 िगदमा संकलि भएको रार्स्ि 
तोवकएको समयमै बैंक दाशखला 
िहजि सकि े

 रार्स्ि दाशखला कोडहरू फरक भै 

रार्स्िको यथाथ ु वििरण फरक 

पि ुसकिे। 

 विभाज्य कोषमा र्म्मा हजि जपिे 
रकम तथा प्रदेशको सशञ्चत 
कोषमा र्म्मा हजि जपिे रकम 
तोवकएको खातामा दाशखला 
िहजि सकि े

 आम्दािी रनसद िकाटी बैंक 

स्टेटमेन्टको आधारमा रार्स्ि 

वििरण तयार गरेको हजि सकिे 

 रार्श्व वििरणको अिजगमि,  
प्रमाण्ीकरण र सम्ीक्षा 

 रार्श्व च जहािट नियन्रणका लानग 
अिजगमि सयन्र निमाणु 

 दैनिक रार्स्ि वििरण Day Book 
तयारीका लानग म.ले.प.फा.िं. 
१०२ को प्रयोग गिे 

 दैनिक रूपमा प्राप्त रकम तथा बैंक 
दाशखला भएको रकमको वििरण 
म.ले.प.फा.िं. १०६ र १०७ 
प्रयोग गिे 

 साप्तावहक रूपमा बैंक वहसाब 
नमलाि वििरण तयार गिे यसका 
लानग म.ले.प.फा.िं. १०९को 
प्रय्ोग गिे 

 Online Digital payment का 
लानग व्यिस्था (रार्श्व संकलिका 
लानग) गिे 

 आनथकु कारोबारको लेखाङ्किका 
लानग RMIS को प्रयोग तथा पूण ु

 संकनलत रार्श्व 
रकमलाई कायाुलयले 

आम्दािी र्िार् 

दाशखला वििरणको 
प्रनतिेदि गिे  

 website मा नियनमत 

रूपमा स्रोत प्रानप्तको 
प्रनतिेदि राख्न।े 

 म.ले.नि.कालाई 
आिनधक रूपमा 
प्रनतिेदि गिे। 

 अिजदाि तथा सहायता 
प्रदाि गिे निकायबाट 
नलशखत र्ािकारी 
प्राप्त गिे 

 अिजदािका शतहुरूको 
कायकु्रम तथा योर्िा 
कायाुन्ियि गिे 

 आनथकु प्रशासि 

प्रमजखले दैनिक 
रुपमा संकनलत 
रार्श्वको दाशखला 
वििरणलाई 
अिजगमि गिजपुिे। 

 आिनधक रुपमा 
स्रोत पररचालि 
सम्बन्धमा क्षेरगत 
रुपमा समीक्षा गिे 

 दैनिक रुपमा बैंक 
वहसाब नमलािको 
व्यिस्था गिजपुिे । 

 िगद प्रिाहको 
अिजमाि र शस्थनतको 
नियनमत अिजगमि 
गिेपिे (दैनिक,  
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 करदाताको पवहचाि 

संकेत (Tax Card) 
सफ्टिेयर सूचिा 
प्रणालीबाट उपलब्ध हजिे  

 रार्स्ि लेखाङ्किका लानग 
RMIS को प्रयोग 

 एकीकृत आनथकु 
संकेतको प्रयोग 

 विभाज्य कोष संचालि 
कायवुिनध 

 संघीय अथ ुमन्रालयबाट 
र्ारी भएको 
Development 
Coopearation policy 

अिजरूप अिजदाि िीनत 

 अिजदाि प्रदाि गिे 
विकास साझेदार तथा 
दात ृनिकायका शतहुरू 

 सःशत,ु  सोधभिाु,  सोझै 
भ जिािी लगायतका 
अिजदाि प्राप्तहजि ेविनध 

 िस्तजगत सहायताका 
हकमा सोको मूल्याङ्कि 
तथा प्रानप्तको र्ािकारी 

 आम्दािी लेखांकिका लानग 
RMIS र्स्तो प्रणालीको प्रयोग 
िभएको हजि सकिे 

 संकलि हजिजपिे स्रोत संकलि 
िभएको हजि सकिे 

 लक्ष्य भन्दा कम रार्स्ि 
संकलि हजि सकिे 

 आयको वििरण समयमै तयार 
िहजि सकि े

 रार्स्ि बाँडफाँट (प्राकृनतक 
स्रोत, रोयल्टी,  विभाज्य कोष) 
निधाुररत समय तथा तोवकएको 
सजरका आधारमा िहजि सकिे,  
रार्स्ि बाँडफाँटको वहसाब फरक 

पि ुसकि े

 प्रदेशको सशञ्चत कोषमा र्म्मा 
िगरी खच ु खातामा र्म्मा गरेर 

कारोबार गररएको हजि सकि े

 वित्तीय हस्तान्तरण माफुत प्राप्त 
हजि जपिे रकम तोवकएको समयमा 
प्राप्त िभएको हजि सकिे 

 संघीय कािूि प्रनतकूल हजि ेगरी 
अिजदाि प्राप्त हजि सकि े

कायाुन्ियि गिे। स्रोत 
पररचालिको प्रकृनत अिजसार 
स्रोतको प्रोफार्ल समेत व्यिशस्थत 
गिे गरी छज टै्ट प्रणालीहरु 
कायाुन्ियि गरी यसबाट प्राप्त 
रार्श्व सम्बन्धी  एकीकृत 
वििरण RMIS मा राख्न े

 भौनतक रूपमा रनसद कावटिे 
भएमा म.ले.प.फा.िं. ९०४ 
रनसद नियन्रण खाताको प्रयोग 
गिे 

 रार्स्िको Day book मा वििरण 

तयार गरेको आनथकु प्रशासि 

शाखा प्रमजखले दैनिक रूपमा 
र्ाँच गिे र साप्तावहक रूपमा 
निरीक्षण गिे। 

 प्रत्येक कोषको छज टै्ट बैंक वहसाब 

नमलाि वििरण साप्तावहक तथा 
मानसक रूपमा तयार गिे 

 विभाज्य कोष संचालि 
कायवुिनधमा भएको विनध पालि 
गिे र विभाज्य रकमलार्ु 
दावयत्िको रूपमा लेखाङ्कि 

सम्बशन्धत र्कार्ुमा 
र्ािकारी ददिे 

साप्तावहक र 
मानसक) 

 अिजदाि तथा 
सहायताका सत ु
बमोशर्म काय ु भए 
िभएको अिजगमि 
गिे 

 आन्तररक 
लेखापरीक्षकले 
नियनमत रूपमा 
लेखापरीक्षण गरी 
प्रनतिेदि गिे  
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क्र.सं. मजख्य शर्म्मेिारीका क्षरेहरू नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 
 तोवकएको कायकु्रममा रकम 

विनियोर्ि िहजि सकिे र 
तोवकएको क्षेरमा कायाुन्ियि 
िहजि सकि े

 दात ृनिकायबाट तोवकएको शत ु
पालि िहजि सकि े

 विस्ततृ खच ु वििरण 
(Statement of Expenditure) 
यवकि हजि िसवक सोधभिाु प्राप्त 
हजि िसकिे,  

 Ineligible expense बढी हजि ज र 
सोधभिाु समयमा िहजि सकिे 

 अिजदािको विनध (Mode) बरे्ट 
सही तररकाले व्यिस्था िहजि 
सकिे 

 तथ्यांकमा एकरूपता िभरु् दात ृ
निकायसँग वहसाब नमलाि 
िभएको हजि सकिे  

 Off budget तथा off treasury 

का माध्यमबाट कायकु्रम 
संचालि हजि गर् ुपारदशशतुा िहजि 
सकिे 

गरी,  बाँडफाँट पिात 
आम्दािीमा लेखाङ्कि गिे 

 विभाज्य कोषको रकम 
लेखाङ्किका लानग 
म.ले.प.फा.िं. २२९ प्रयोग 
गिे 

 साप्तावहक रूपमा कोषको वहसाब 

नभडाि गिे 

 प्रदेश लेखा नियन्रक 
कायाुलयले मानसक रुपमा 
पररचानलत स्रोतको वििरण 
तयार गिे र अथ ुमन्रालयले 
यसमा आधाररत भै नियनमत 
समीक्षा गिे प्रबन्ध नमलाउिे  

 अिजदाि प्राप्त गदाु संघीय अथ ु
मन्रालयको सहमनत नलि े

 अिजदाि पररचालि सम्बन्धी  
कायवुिनध तयार गिे 

 बरे्टमा विनधमा स्पष्ट रूपमा 
उल्लेख गिे 

 अिजदािबाट खच ु गररि े
कायकु्रममा Ineligbile 

expenses पवहचाि गरी सोध 
भिाुलार्ु सरल बिाउि े
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 सोझै भ जिािी तथा तेस्रो पक्ष 

भ जिािी (Off-budget)को 
सन्दभमुा म.ले.प.फा.िं. २१६ 

को प्रयोग गिे, 

४.२.३ र्िशशि व्यिस्थापि तथा िैनतक आचरण नियन्रण  
क्र. 
सं. 

मजख्य शर्म्मेिारीका 
क्षरेहरू 

नियन्रण िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 

१. िैनतक मूल्य र 
आचरणको पालि 

 

 

 सजशासि ऐि लगायतका 
क्षेरगत कािूि, िीनत र 
कायवुिनधहरु 

 पदानधकारी तथा 
कमचुारीले पालि गिजपुिे 
आचरणका प्रािधाि 

 र्ाँच तथा निगरािीका 
लानग प्रबन्ध गररएका 
संरचिा 

 पारदशीता सम्बन्धी  
प्रािधाि 

 प्रदेश सभाका सनमनतहरु 

 निकाय तथा 
पदानधकारीका लानग 
निधाुरण गररएको काय ु
वििरण  

 पदानधकारी तथा कमचुारीले 
पालि गिजपुिे आचरणको 
व्यिस्था िगररएको हजि 
सकिे 

 सदाचार, िैनतक मूल्य र 
आचरणका क्षेरगत मापदण्ड 
बिाउि  तथा सोको बारेमा 
र्ािकारी गराउि 
पदानधकारीबाट उदासीिता 
देखाएको हजि सकि े

 पदानधकारी तथा कमचुारीले 
र्मान्दाररता, सदाचार, िैनतक 
मूल्य र आचरण अिजसार 
काम िगरेको तथा यसका 
लानग व्यिस्था गररएका 

 सदाचार, िैनतक मूल्य र 
आचरणका क्षेरगत 
मापदण्ड तयार गिे 

 प्रदेशका सबै पदानधकारी 
तथा कमचुारीहरुले 
र्मान्दाररता, सदाचार, 

िैनतक मूल्य र 
आचरणको पालिा गिज ु
पिे  

 आचरणको उल्लंघि 
गरेमा सजशासि ऐि, 
निर्ामती सेिा ऐि 

लगायत अरु ऐिले तोके 
अिजसार कारिाही गिे 

 आचरण सम्बन्धी  
प्रािधािको 
सािरु्निक गिे 

 अिजगमि संयन्रको 
प्रनतिेदि सािरु्निक 
गिे 

 आचरण पालि 
सम्बन्धी  बावषकु 
प्रनतिेदि तयार गरी 
प्रदेश सभामा पेश 
गिे 

 आचरण पालि 
सम्बन्धी  स्िधोषणा 
गररएका एिं 
प्रनतिद्धता र्िार्एका 

 प्रदेशका मन्रालय, 
विभाग िा कायाुलय 
प्रमजखले अिजगमि गरेर 
(मन्रालयको हकमा 
मशन्रपररषद् कायाुलयले 
गिे) 

 प्रदेश सभामा भएको 
सजशासि हेिे सनमनतले 
यस सिालमा नियनमत 
छलफल गरी निदेशि 
गरेर  



मधेश प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु, २०७९ 

55 
 

क्र. 
सं. 
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 सजपरीिेक्षण तथा 
निगरािीका लानग 
गररएका तहगत संरचिा  

 शपथमा राशखएको 
प्रािधाि  

प्रािधािहरुको पालि 
िगरेको हजि सकिे 

 बाह्य  दिाि िा संरक्षणमा 
पेशागत आचरण उल्लंघि 
भएको हजि सकिे  

 आचरण उल्लङ्घि भएको 
पवहल्याउिे संयन्र 
विकास गिे 

 यसका लानग काययुोर्िा 
तयार गरी लागू गिे 

 आचरण पालि सम्बन्धी  
बावषकु प्रनतिेदि तयार 
गरी प्रदेश सभामा पेश 
गिे र सभाका सनमनतमा 
यसलाई छलफल गिे 

 आचरणको पालि 
सम्बन्धी  प्रदेशको 
घोषणा सािरु्निक गिे र 
यसमा आिार् राख्न सबै 
सरोकारिालालाई 
सजसूशचत गिे  

 प्रत्येक शर्म्मेिार 
पदानधकारीलाई नलशखत 
रुपमा ददर्िे काय ु
वििरणमा आचरणको 
पालि र सो प्रनतको 
र्िाफदेवहता सम्बन्धी  
प्रािधाि राख्न े

नबषयलाई 
सािरु्निक गिे 

 पदानधकारी तथा 
कमचुारीको िैनतक 
शशक्षालाई पटक 
पटकको तानलमको 
माध्यमबाट संचार 
गिे 
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 आचरणमा रही काय ुगि ु
प्ररेरत गिकुा लानग 
प्रोत्साहि र संरक्षणको 
व्यिस्था गिे  

 र्मान्दाररता, सदाचार, 

िैनतक मूल्य र 
आचरणको ददगो 
पालिालाई सजरूिाती 
शशक्षामा िैनतक शशक्षा, 
सकारात्मक सोचलाई 
बढािा ददिे संस्कृनत 
विकास गिे 

 

२. गोपिीयताको 
सम्माि 

 गोपिीयता सम्बन्धी  
संिैधानिक हकको 
व्यिस्था 

 प्रकृयागत चरणका 
कायहुरुमा बाह्य  दिाि 
िा प्रभाि पि ुिददि 
कािूिले िै गोप्य 
राख्नजपिे भिी गररएका 
व्यिस्था 

 अन्य व्यशि िा र्िताको 
गोपिीयताको िर्रअन्दार् 
गररएको हजि सकिे 

 प्रकृयागत छलफलका 
नबषयमा गोपिीयता 
अपिाउिजपिेमा कतवु्यनिष्ट 
िबिी स्िाथमुा आधाररत भै 
गोपिीयता कायम 
िगररएको हजि सकिे 

 गोपिीयता राख्नजपिे नबषय 
स्पष्टताका साथ वकटाि 
गरी राख्न े 

 सािरु्निक वहत र काय ु
प्रवक्रयामा असर पािे 
आन्तररक छलफलका 
नबषयहरु कािूिको 
पररनधमा रही गोपिीयता 
कायम गिे। यसका 
लानग प्रवक्रयाको चरणमा 

 गोपिीयताका सिाल 
र प्रबन्धहरु 
सािरु्निक रुपमा 
र्ािकारी गराउिे 

 

 प्रदेशका मन्रालय, 
विभाग िा कायाुलय 
प्रमजखले अिजगमि गिे 
(मन्रालयको हकमा 
मशन्रपररषद् कायाुलयले 
गिे) 

 प्रदेश सभामा भएको 
सजशासि हेिे सनमनतले 
यस सिालमा नियनमत 
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 सािरु्निक वहतका लानग 
गोपिीयता कायम गिजपुिे 
नबषय  

 पदानधकारी तथा 
कमचुारीको र्िाफदेवहता 
सम्बन्धी  व्यिस्था  

 

 पदानधकारी तथा कमचुारीले 
गोपिीयता सम्बन्धमा 
आफ्िो आचरणको पालि 
िगरेको हजि सकिे 

 आफूलाई र्ािकारी भएका 
खास र्ािकारी तथा 
सूचिालाई गलत मिसाय 
राखी दजरुपयोग गररएको 
हजि सकिे  

गररएका काय ुएिं 
छलफल गोप्य रहिे तर 
सो सम्बन्धी  निणयु 
खजला रहिे गरी क्षेरगत 
कािूिहरुले गरेको 
व्यिस्थाको पालि गिे  

 व्यशिगत स्िाथकुो 
विरोधाभाष गिे 
पदानधकारी तथा 
कमचुारीलाई िैनतक 
शशक्षा, कािूिी उपचारको 
व्यिस्था गिे 

छलफल गरी निदेशि 
गिे 

४.२.४ सजशासि, सेिा प्रिाह र प्रशासनिक काय ुनियन्रण  
क्र. सं. मजख्य शर्म्मेिारीका क्षरेहरू नियन्रण िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 

१.  कायाुलय व्यिस्थापि  प्रदेश सरकार 
अन्तगतुका 
निकायहरुको 
प्रशासकीय सँगठि 
निमाुण सम्बन्धी  
व्यिस्था  

 सँगठि संरचिा र 
काय ुवििरण 

 काय ु शर्म्मेिारी अिजसार काम 
िभएको हजि सकिे 

 कािूिको पररनध भन्दा बावहर गै 
संरचिा निमाुण र काय ुभएको हजि 
सकिे 

 कायाुलयको विन्यास र साधि 
वितरण उपयजि िहजँदा अनधक 

 कायाुलयको विन्यास (layout) लाई 
सँगठि संरचिामा आधाररत भै सेिा 
प्रिाहको प्रकृनत र अन्तर र्काई 
समन्ियमा ध्याि ददई सकेसम्म 
उपयजि बिाउिे। यसको र्ािकारी 
ददिे गरी होनडडु्ग बोड ुकायाुलय प्रिेश 
हजिासाथ देशखिे गरी राख्न े 

 कायाुलयको 
विन्यास देशखिे 
गरी होनडङु्ग बोड ु
राख्न े

 कामको प्रगनत 
नियनमत रुपमा 
कायाुलय प्रमजखले 

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा 
प्रमजखहरु माफुत 
र्ािकारी र प्रगनत 
प्राप्त गरी निदेशि 
ददि े) 
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 प्रदेश सरकार 
(कायवुिभार्ि) 
नियमािली, २०७४ 

 अनभलेख प्रणालीहरु  

 आन्तररक नियन्रण 
र सहर्ीकरणका 
लानग प्रयोगमा 
ल्यार्एका सूचिा 
प्रविनधमा आधाररत 
व्यिस्थापि और्ार 
(office 
management 
related software) 

स्रोत खच ु हजँदा पनि सेिा प्रिाह 
उशचत िहजि सकि े

 गररएका प्रबन्धहरु कायाुन्ियिमा 
िआएका हजि सकिे  

 कायाुलयको अनभलेखहरु र 
सम्पशत्तहरुको संरक्षण िभएको हजि 
सकिे 

 सीनमत कामका लानग अनधक 
र्िशशि र स्रोत खच ुभैरहेको हजि 
सकिे र क्षेरगत कायबुोझ अिजसार 
काम र शर्म्मेिारीको उशचत 
वितरण िभएको हजि सकिे  

 अनधकार प्रत्यायोर्ि र शर्म्मेिारी 
हस्तान्तरण पयाुप्त िभएको हजि 
सकिे 

 काय ु प्रगनत वििरण मानथल्लो 
पदानधकारी र निकायमा समयमा 
िगररएको हजि सकिे   

 Front Desk  मा कायाुलयका सबै 
सूचिा तथा र्ािकारी ददि े र दताु 
चलािीका सबै कामहरु गिे गरी 
व्यिस्था नमलाउिे 

 दताु चलािी कायलुाई digitalized 

गराउिे र प्रत्येक कायकुो tracking 

हजि सकिे बिाउिे। सबै मन्रालय 
र सो अन्तगतुका निकायहरुमा 
भएका  शाखाहरुलाई काय ुवििरण 
ददिे  

 कायाुलयको आन्तररक सूचिा 
आदािप्रदािका आन्तररक सञ्चार पर 
(Internal memo) प्रयोग गिे।  

 सूचिा आदािप्रदाि र निगरािीका 
लानग नससी कयामेरा,  Intercom 

telephone network र office 

management system software 

को प्रयोग गिे 

 कायाुलयको भौनतक साधिहरु र 
अन्य फार्लहरुको numbering गरी 
रेकड ुराख्न।े यसका लानग म.ले.प.  
फाराम अिजसार शर्न्सी खाताहरुको 
प्रयोग गिे 

सािरु्निक गिे र 
प्रनतिेदि गिे   

 

 मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा 
गिे र निदेशि गिे)  
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 कायाुलय व्यिस्थापिसँग सम्बशन्धत 
भै बैठक र समीक्षा नियनमत रुपमा 
गिे 

२.  मािि स्रोत (कमचुारी 
व्यिस्थापि) 

 प्रशासकीय सँगठि 
र कमचुारी व्यिस्था 
सम्बन्धी  प्रािधाि  

 सँगठि संरचिा र 
काय ुवििरण 

 प्रदेशको कमचुारीको 
सेिा सञ्चालि 
सम्बन्धी  ऐि, 
नियम, िीनत र 
कायवुिनध  

 कमचुारीको 
व्यशिगत वििरण 
तथा अनभलेख 
प्रणाली (PIS 
व्यिस्था)  

 काय ु शर्म्मेिारी अिजसार 
कमचुारीबाट काम िभएको हजि 
सकिे  

 योग्यता र सीप अिजसार र्िशशि 
िभएको हजि सकिे  

 कायबुोझ अिजसार र्िशशिको 
वितरण िभएको हजि सकिे 

 अनधकार प्रत्यायोर्ि र शर्म्मेिारी 
हस्तान्तरण पयाुप्त िभएको हजि 
सकिे 

 कायाुलय समयको पालि 
कमचुारीबाट िभएको हजि सकिे 

 कायसुम्पादि गदाु तोवकएको 
मापदण्डको पालि िगररएको हजि 
सकिे 

 कमचुारीहरु बीच काममा समन्िय 
िभएको हजि सकिे 

 अस्थायी प्रकृनतका कायहुरुका 
लानग थप र्िशशि पररचालि 
गिजपुदाु उपयजि प्रवक्रयाको 
अिलम्बि िभएको हजि सकिे 

 हाशर्री अनभलेख राख्न।े यसलाई 
संभि भएसम्म e-attendance िै गिे 
व्यिस्था नमलाउिे 

 PIS software माफुत कमचुारीको 
अनभलेख राख्न े

 प्रत्येक कमचुारीलाई काय ु वििरण 
ददि ेर सजपररिेक्षकको वकटािी गिे 

 कायबुोझका आधारमा कमचुारीको 
प्रकृनत एिं योग्यता अिजसार 
दरबन्दीको व्यिस्था गिे र नमल्दो 
योग्यता तथा सीप भएका 
र्िशशिहरुलाई शर्म्मेिारी ददि े

 कमचुारीहरु भिाु एिं क्षमता विकास 
सम्बन्धी  योर्िा तयार गरी लागू गिे  

 अस्थायी प्रकृनतका र आकशस्मक 
रूपमा आर्पिे कामहरुका लानग थप 
र्िशशि व्यिस्थापि गिकुा लानग 
करारमा कमचुारी व्यिस्थापि गिे 
कायवुिनधलाई समसामवयक बिाई 
राख्न े 

 कमचुारी 
पररचालिसँग 
सम्बशन्धत वििरण 
अधािनधक गरी 
सबैले र्ािकारी 
पाउि े गरी 
सािरु्निक गिे  

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा 
प्रमजखहरु माफुत 
र्ािकारी र प्रगनत 
प्राप्त गरी निदेशि 
ददि े) 

 मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा गिे 
र निदेशि गिे)  
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 आकशस्मक पररशस्थनतमा र्िशशि 
पररचालि र कायसुम्पादि राम्ररी 
गि ुिसवकएको हजि सकिे  

 कमचुारीहरुको अनभलेख र सो सँग 
सम्बशन्धत सूचिाहरु राम्ररी 
िराशखएको हजि सकिे  

 Front line service का लानग 
र्िशशिको कमी भएको हजि सकि े

 कमचुारीहरु बीच सेिा सजविधा एिं 
अिसरमा एकरुपता िभएको हजि 
सकिे। यसले कमचुारीले प्रोत्सावहत 
िभै काय ुसम्पादि गरेको हजि सकि े 

३.  सेिा प्रिाह 
 

 प्रदेश सरकारका ऐि 
तथा कायवुिनधमा 
भएका प्रािधािहरु 

 हस्तान्तरण भएका 
कायहुरुसँग 
सम्बशन्धत मागदुशिु 
र कायवुिनधहरु 

 सम्बशन्धत 
निकायको काय ु
वििरण 

 सेिा वितरणका 
लानग तय गररएका 

 सम्बशन्धत कायहुरुका लानग 
कायपु्रवक्रया,  मापदण्ड र ढाँचाको 
अस्पष्टताका कारण नछटो छररतो 
र स्पष्ट रुपमा काय ुिहजि सकिे 

 सम्बशन्धत काय ुगिकुा लानग स्पष्ट 
सूचिा तथा अनभलेख िभएको 
अिस्थामा गलत वििरणको 
आधारमा सेिा प्रिाह गररएको हजि 
सकिे  

 सेिाग्राहीले पयाुप्त सूचिा तथा 
र्ािकारी प्राप्त िगरेको हजि सकिे 

 Front desk को व्यिस्था गिे र 
संभि भएसम्मका सेिाहरु एकद्वार 
प्रणाली अिजसार िै प्रिाह गिे 

 सेिा प्रकृनत अिजसार टोकि प्रणाली 
लागू गिे।  

 सेिाको प्रकृनत अिजसार र्ाँच सूची 
तयार गरी लागू गिे।  

 संभि भएसम्म सेिा वितरणका लानग 
online system प्रयोगमा ल्याउिे। 
यसका लानग users registration,  
application,  verification र्स्ता 
कायहुरु अिलाईिबाट गराउि े गरी 

 िागररक 
बडापरको 
व्यिस्था 

 Online service र 
िेिसार्डबाट 
सूचिा संप्रषेण 

 प्रगनत प्रनतिेदि 
सािरु्निक 

 

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा 
प्रमजखहरु माफुत 
र्ािकारी र प्रगनत 
प्राप्त गरी निदेशि 
ददि े) 

 मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
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ढाँचाहरु र 
सफ्टिेयर 
प्रणालीहरु 

 

 पयाुप्त रूपमा सेिाग्राहीको गजिासाका 
विषय सम्बोधि िभएको हजि सकिे  

 सेिा वितरण गदाु अिनधकृत रूपमा 
लाभको अपेक्षा राशखएको हजि सकि े 

 सेिा वितरणमा भेदभाि भएको हजि 
सकिे   

प्रणाली कायाुन्ियिमा ल्याउिे। 
यसमा संभि हजि े कायहुरुका लानग 
online payment र  issuing 
online certificate सम्मका 
कायहुरु गि ुसवकिे।  

 सेिासँग सम्बशन्धत र्ािकारी ददि े
खालका प्रवक्रयाहरु एिं आिश्यक 
प्रमाण कागर्ातहरुको बारेमा 
िागररक बडापर र अन्य प्रकाशि 
लगायतका तररकाबाट सेिाग्राहीलाई 
सूचिा प्रदाि गिे  

 कायाुलयको पररसरनभर र   अन्य   
उपयजि ठाउँमा कायाुलयले ददि े 
सेिा  र त्यसको प्रकृनत,    
सेिाग्राहीले सेिा प्राप्त गि ु पूरा गिज ु
पिे  कायवुिनध,     सेिा  प्रदाि  
गि ुलाग्ि ेसमयािनध,  सेिा प्रदाि 
गिे पदानधकारी र निर्को 
कायकुक्षको वििरण,    सेिा प्राप्त 
गि ु कज िै दस्तजर तथा अन्य रकम 
लाग्िे भए सोको वििरण,   सेिा प्राप्त  
गि ु सेिाग्राहीले  पेश  गिजपुिे  
कागर्ात,  सेिाग्राहीले सेिा 
सम्बन्धमा गरेका गजिासो सजन्न े

सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा गिे 
र निदेशि गिे)  
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अनधकारीको पद र िाम,   सेिा 
प्रदायक निकायको टेनलफोि  िम्बर,  
सेिा प्रिाहको प्राथनमकता,   क्षनतपूनत ु
प्राप्त हजिे िा िहजि े सेिाहरू र्स्ता 
कज राहरू उल्लेख भएको िागररक 
िडापर सबैले देख्न ेगरी राख्न।ेयस्तो 
र्ािकारी िेबसार्ट र अन्य 
माध्यमबाट समेत र्ािकारी गराउिे  

 कायाुलयमा गजिासो व्यिस्थापिको 
लानग सबैले देख्न े ठाउँमा गजिासो  िा  
उर्जरी पेवटका राख्न।ेयसका लानग 
र्मेल र िेबसार्टमा समेत गजिासोहरु 
राख्न सकिे व्यिस्था नमलाउिे  

 कायाुलयमा गजिासो सजन्न े शर्म्मेिार 
अनधकारी तोकिे। 

 कायाुलयको   काम कारबाहीको   
विषयमा  सरोकारिालालाई   िा 
सािरु्निक   रूपमा   र्ािकारी   
ददि ेकामको लानग प्रबिा र सूचिा 
अनधकार तोवक सबैले सो सम्बन्धी  
र्ािकारी पाउिे व्यिस्था गिे 

 संभिभएसम्म सेिा वितरण front 
desk बाटै गिे गराउिे प्रबन्ध 
नमलाउिे।  
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 सेिा प्रिाहका सूचिाहरु र 
सेिाशजल्कका नबषय पारदशी गराउि े 

 संभि भएसम्मका सेिा वितरण 
कायहुरुमा सेिाग्राहीसँग िागररक 
प्रनतिेदि (citizen report card) 
को वहसाबले सेिा सन्तजवष्ट फाराम  
(exit poll) अिजसार पषृ्ठपोषण 
नलिे।  
 

४.  योर्िा कायानु्ियि  प्रदेश सरकारका ऐि 
तथा कायवुिनधमा 
भएका प्रािधािहरु 

 हस्तान्तरण भएका 
कायहुरुसँग 
सम्बशन्धत मागदुशिु 
र कायवुिनधहरु 

 सम्बशन्धत 
निकायको काय ु
वििरण 

 खररद ऐि नियमका 
व्यिस्थाहरु 

 आनथकु कायवुिनध 
नियमका 
व्यिस्थाहरु  

 काययुोर्िा अिजसार समयको पालि 
िभएको हजि सकिे 

 िम्स ुतथा मापदण्ड अिजसार काम 
िगररएको हजि सकिे 

 खररद प्रवक्रया समयमा िै शजरु 
िगररएको हजि सकिे र खररद 
प्रवक्रया पारदशी िभएको हजि सकि े

 कायवुिनधको पालि िगरी काय ुगरे-

गराएको हजि सकिे 
 काम िै कम गरेको िा कम 

गजणस्तरको काम भएको हजि सकिे  

 काम समयमा िगररएको हजि सकि े
िा कामै िगररएको हजि सकिे  

 योर्िा कायाुन्ियि तानलका अिजसार 
खास समयमा सञ्चालि गिे  

 खररद प्रवक्रयालाई कायवुिनधमा 
आधाररत भै पारदशी गराउिे 

 खररद सम्झौता तोवकएको ढाँचामा 
गिे। यसका लानग खररद नियम एिं 
िमूिा िोलपर कागर्ातका आधारमा 
गिे। अन्य कायहुरुका लानग 
कायवुिनधमा व्यिस्था गररएको 
ढाँचामा सम्झौता गिे 

 सम्झौता गदाु िै अनििाय ु रुपमा 
कायाुन्ियि तानलका बिाई नलिे ददि े 

 कायाुन्ियिका लानग कायाुलयको 
तफुबाट सार्ड र्न्चार् ु िा सम्पकु 

 खररद योर्िा र 
योर्िा कायाुन्ियि 
काययुोर्िा 
सािरु्निक गिे 

 मानसक रुपमा 
कायपु्रगनत तयार 
गरी सािरु्निक 
गिे  

 लगािी 
साझेदारहरुलाई 
प्रगनत वििरण 
पठाउि े 

 रोर्गारी नसर्िुाको 
वििरण र अन्य 
सफल कायहुरुसँग 

 तोवकएको सार्ट 
(Site)  र्ञ्चार् ु िा 
शर्म्मेिार पदानधकारी 
(तररकाः नियनमत 
सजपररिेक्षण र सहयोग 
गिे,  मूल्याकंि 
प्रनतिेदि तयार गिे) 

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा 
प्रमजखहरु माफुत 
र्ािकारी र प्रगनत 
प्राप्त गरी निदेशि 
ददि े) 
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 खररद योर्िा र 
बावषकु कायकु्रम 
कायाुन्ियि योर्िा 

 अिजगमि तथा 
सजपररिेक्षणका लानग 
बिेका संरचिा एिं 
प्रािधािहरु 

 कायाुन्ियिसँग 
सम्बशन्धत िम्स ु
तथा मापदण्डहरु र 
कायवुिनधहरु 

 गजणस्तर परीक्षण र 
मूल्याकंिको 
व्यिस्था  

 तयार गिे,  चेकर्ाँच 
गिे र स्िीकृत गिे 
पदानधकारीहरु 
छजट्टाछज टै्ट रहेि गरी 
आनथकु कायवुिनधमा 
व्यिस्था रहेको  

 कामको अनभलेख र खचहुरु 
पजष्ट्याँई गिे कागर्ात सही िहजि 
सकिे  

 सजपररिेक्षण तथा अिजगमि समयमा 
िै िगररएको हजि सकिे  

 कामसँग सम्िद्ध योग्यता र सीप 
भएको कमचुारीको कमीका कारण 
र्ाँचपरीक्षण सही तिरले र 
यथासमयमा िभएको हजिसकि े 

 काममा दोहोरोपि रहि सकिे 
 विगतमा भएका कामहरुको 

र्ािकारी िभएको अिस्थामा उही 
प्रकृनतको काम पटक पटक भैरहि 
सकिे  

 कामको सम्बन्धमा र काम गिे 
गराउिे तररकाको सम्बन्धमा 
उपयजि र्ािकारी िहजँदा 
कायाुन्ियिकताुले सही काम गि ु
िसकेको हजि सकिे  

व्यशि सम्झौता कै क्रममा तोवक 
शर्म्मेिारी प्रदाि गिे  

 कामको अनभलेख र मूल्याकंिका 
लानग म.ले.प. फारामको ढाँचा र 
कायवुिनधमा तोवकएको ढाँचाको प्रयोग 
गरी वििरण तयार गरी राख्न े 

 खररद योर्िा र बरे्ट कायाुन्ियि 
योर्िा अिजसार प्रगनत तयार गिे र 
समीक्षा गिे  

 गजणस्तर र्ाँच कायलुाई अनििाय ु
गराउिे  

 उपभोिा सनमनतबाट काय ु गराउँदा 
कर लाग्िे र कर िलाग्ि,े  श्रममूलक 
काय ु र अन्य काय,ु  लागत 
सहभानगता र सोबाट भएको कामको 
वििरण स्पष्ट हजिे गरी योर्िा 
पजशस्तकामा राख्न े 

 अिजदाि वितरण तथा सामाशर्क 
सहायतासँग सम्बशन्धत 
योर्िा/कायकु्रमहरुको कायाुन्ियि 
गदाु उपलशब्ध िा लाभ स्पष्ट हजिे गरी 
कामको वििरण,  अिस्था,  लगािी 
योगदाि र आनथकु सामाशर्क लाभको 
वििरण स्पष्ट हजि ेगरी राख्न े 

सम्बशन्धत 
प्रकाशिहरु तयार 
गरी सािरु्निक 
गिे  

 मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा गिे 
र निदेशि गिे)  

 आिनधक रुपमा तेश्रो 
पक्षबाट अिजगमि गिे 
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 अिजगमि तथा सजपररिेक्षणका 
कायलुाई प्राथनमकतामा राखी यस्तो 
प्रनतिेदि आिश्यकता अिजसार राख्न े

 आयोर्िाको सूचिापाटी राख्न े

 सािरु्निक सजिजिाई गरी प्रनतिेदि 
राख्न े

 आयोर्िा कायाुन्ियि पिात 
हस्तान्तरण गिे। यसका लानग 
सम्झौताकै बखत हस्तान्तरणका लानग 
आिश्यक नबषयहरु र ढाँचा समािेश 
गिे  

 कामसँग सम्िद्ध योग्यता र सीप 
भएका माििस्रोतको पररचालि गिे।  

 योर्िा कायाुन्ियिका लानग सूचिा 
व्यिस्थापि र निगरािीका लानग 
सफ्टिेयर लागू गिे।  

 कायाुन्ियि सबल गराउि प्रत्यक्ष 
संलग्ि हजि े व्यशि र अन्य 
सरोकारिालाहरुलाई तानलम तथा 
अिजशशक्षण गिे  



मधेश प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु, २०७९ 

66 
 

४.२.५ सूचिा तथा संचार, प्रविनध र प्रनतिेदि 
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१.  
सूचिा प्रविनधको उपयोग 
तथा वििरणको सजरक्षा 

● कायाुलयमा प्रयोग गररएका 
सेिा प्रिाह,  रार्स्ि संकलि,  
बरे्ट तथा लेखांकिसँग 
सम्बशन्धत सूचिा प्रणालीहरू 

● संघीय सूचिा प्रविनध िीनत  

● प्रदेशले नलएको सूचिा प्रविनध 
सम्बशन्धत िीनत 

● संघले विकास गरेको सूचिा 
प्रविनध प्रणाली  

● सूचिा प्रविनध 
प्रणाली प्रयोगमा 
कदठिारु् हजि सकि े

● डाटा व्याकअप 
िहजि सकि े

● डाटा चोरी हजि 
सकिे,  गोपिीयता 
कायम हजिे गरी 
सजरक्षण िगररएको 
हजि सकि े

● अिलार्ुिको 
व्यिस्था िहजँदा 
लाभग्राहीलार्ु सेिा 
ददि िसवकएको हजि 
सकिे 

● प्रयोगका लानग दक्ष 
र्िशशि उपलव्ध 
िभएको हजि सकिे  

● सूचिा प्रणालीको िीनत तर्जमुा 
गरी लागू गिे 

● दैनिक रूपमा डाटा व्याकअप 
नलिे 

● सूचिा प्रणाली विकास गरी 
लागू गदाु पूणरुूपमा परीक्षण 
गरी लागू गिे,  समस्या 
आएमा तत्काल समाधाि हजिे 
व्यिस्था नमलाउिे 

● सूचिा प्रणालीको यजर्रिेम 
पासिड ु सँग सम्बन्धी साथै 
डाटा व्याकअप सँग 
सम्बशन्धत म.ले.प.फा.िं. 
९०१, ९०२ र ९०३ को 
प्रयोग 

● सूचिा प्रणालीमा भएको 
पररितिुको र्ािकारी 
प्रयोगकताुलार्ु ददिे 

● सूचिा प्रणालीको 
उपयोगीको बारेमा 
र्ािकारी ददिे 

● सूचिा प्रणालीको 
यजर्रिेम र पासिडु 
सँग सम्बन्धी 
म.ले.प.फा.िं.९०१,  
९०२ साथै डाटा 
व्याकअप सँग 
सम्बशन्धत 
म.ले.प.फा.िं.९०३ 
को प्रयोग भए 
िभएको कायाुलय 
प्रमजखबाट निरीक्षण 

   गिे 

२.  
सूचिा तथा समन्िय 

 
 समन्िय र अन्तर सहयोगका 
लानग भएका प्रािधािहरु  

 सँगठि संरचिा अिजसारको काय ु
वििरण र शर्म्मेिारी  

 प्रदेश अन्तगतुका 
निकायहरु बीच 
सूचिा आदािप्रदाि 
राम्ररी िभएको हजि 
सकिे। यसबाट 

 सूचिा प्रविनधको प्रयोग गरी 
आन्तररक सूचिा प्रिाह र 
सहकायलुाई सबल बिाउि े

 समन्ियलाई व्यिशस्थत 
बिाउि  प्रवक्रयागत कायवुिनध 

 सूचिा अनधकारीको 
व्यिस्था गरेर  

● नियनमत रुपमा 
िेबसार्टमा सूचिाहरु 
प्रिाह गरेर  

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा 
प्रमजखहरु माफुत 
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 अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापि 
ऐिले गरेको व्यिस्था  

 सहलगािी आदद कायहुरुका लानग 
बिेका कायवुिनधहरु  

 सनमनतहरुको प्रबन्ध  

● प्रदेशले तय गरेको सञ्चार िीनत  

कामको दोहोरोपि िा 
वढलासजस्ती भएको 
हजि सकिे  

 बाह्य  निकायहरुसँग 
उशचत समन्िय 
िभएको हजि सकिे  

 सूचिा प्रिाह र 
समन्ियका लानग 
सूचिा प्रविनधको 
प्रयोग पयाुप्त मारामा 
िभएको हजि सकिे  

● र्ितालाई सूसजशचत 
गिजपुिे सूचिाहरु 
राम्ररी प्रिाह 
िभएको हजि सकिे  

र नियनमत समीक्षाको व्यिस्था 
नमलाउिे  

 कािूिमा व्यिस्था भएका 
सनमनतहरुका साथै आिश्यकता 
अिजसार अन्य समन्िय 
सनमनतहरु गठि गरी 
वक्रयाशशल गिे  

 सबै प्रकारका सूचिाहरु सरल 
तिरबाट संप्रषेण गिे। यसका 
लानग सूचिा अनधकारी तोकिे,  
प्रनतिेदि तथा र्ािकारीहरु 
सरल तिरबाट सािरु्निक गिे 
आदद प्रबन्धहरु नमलाउिे  

● सम्भि भएसम्मका कायहुरु 
अिलाईिमा आधाररत 
सफ्टिेयर माफुत गिे  

र्ािकारी र प्रगनत 
प्राप्त गरी निदेशि 
ददिे ) 

● मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा 
गिे र निदेशि गिे)  

४.२.६ अिजगमि तथा मूल्याङ्कि 
क्र. सं. मजख्य शर्म्मेिारीका 

क्षरेहरू 
नियन्रण िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 

१.  अिजगमि प्रबन्ध 
(योर्िा 
अिजगमि र 
अन्य) 

 संविधािमा भएको प्रािधािमा 
आधाररत भई प्रदेश कािूि अिजसार 
प्रदेश सरकार अन्तगतुका 
निकायहरुको कामकतवु्य   

 काम गदाु गराउँदा र सेिा 
वितरण गदाु गराउँदा िम्स,ु  
मापदण्ड,  ढाँचा र कायवुिनधको 

 सम्पादि भएको कामको प्रनतिेदि 
सरोकारिालाको पहजँच हजिे गरी 
सािरु्निक गररराख्नजपिे िीनत नलिे 

 िागररक सूचिा 
(citizen interface ) 
सहर् हजिे गरी 
सूचिाहरु िेिसाईट,  

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा प्रमजखहरु 
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 सँगठि संरचिा अिजसार काय ु
वििरणमा समेवटएको काय ुवििरण  

 क्षेरगत रुपमा तय गररएका िम्स,ु  
मापदण्ड,  ढाँचा र कायवुिनध 

 िावषकु अिजगमि योर्िा र क्षेरगत 
रुपमा भएका अिजगमि 
निदेशशकाहरु  

  प्रनतिेदि र समीक्षासँग सम्बशन्धत 
प्रािधािहरु  

 आन्तररक लेखापरीक्षण सम्बन्धी  
व्यिस्था  

प्रयोग िगररएको एिं समयको 
पालि िभएको हजि सकिे  

 िीशर् लाभका लानग सािरु्निक 
सेिा अिरुद्द हजिे गरी काय ु
गररएको हजि सकिे 

 र्िर्ीविका र र्िस्िास्थ्यमा 
असर गिे गरी व्यािसावयक 
क्षेरले काय ुगरेको हजि सकिे 

 सािरु्निक स्रोत र सम्पशत्तको 
दजरुपयोग भएको हजि सकिे  

 

 आन्तररक लेखापरीक्षण काय ु
नियनमत रुपमा गराई मानसक 
प्रनतिेदि कायपुानलकामा छलफल 
गिे। आन्तररक लेखापरीक्षण गदाु 
अन्य नबषयहरुका अनतररि िम्स,ु  
मापदण्ड,  ढाँचा र कायवुिनधको 
प्रयोग गररए िगररएको एिं समयको 
पालि भए िभएको स्पष्ट खजलाई 
प्रनतिेदि गिे 

 गजणस्तर परीक्षण गिजपुिे प्रकृनतका 
कायहुरुको अनििाय ुरुपमा त्यस्तो 
र्ाँच गराई प्रनतिेदि राख्न े

 सम्भि भएसम्मका र्ाँचपरीक्षणका 
लानग आिश्यकता अिजसार 
प्रयोगशालाको स्थापिा गिे 

 कायाुन्ियिका लानग अशख्तयारी 
प्रदाि गररएको तल्लो तहलाई 
र्िशशि,  साधिस्रोत र प्रविनधका 
वहसाबले viable unit को रुपमा 
स्थावपत गिे िीनत नलिे 

संचार माध्यम र 
सूचिापाटीमा  
सािरु्निक गिे।  

 आआफ्िो कामसँग 
सम्बशन्धत 
कायाुलयहरुले प्रगनत 
वििरण मानसक रुपमा 
अधािनधक गरी 
मन्रालय र सम्बशन्धत 
निकायमा पठाउिे   

 

माफुत र्ािकारी र 
प्रगनत प्राप्त गरी 
निदेशि ददि े) 

 मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत प्राप्त 
गरी समीक्षा गिे र 
निदेशि गिे)  

२.  पारदशशतुा र 
र्िाफदेवहता 

 संविधािमा भएको प्रािधािमा 
आधाररत भई बिेको प्रदेश 
कािूि अिजसार प्रदेश र 

 प्रदेशका निणयुहरु र 
कायपु्रवक्रयाहरु पारदशी 
िभएको हजि सकिे 

 सूचिापाटी,  िेबसार्ट आदद दजरुस्त 
राख्न ेर नियनमत रुपमा सूचिा तथा 
र्ािकारीहरु सम्प्रषेण गिे  

 नियनमत रुपमा सूचिा 
तथा र्ािकारी 
सरोकारिाला र 

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
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अन्तगतुका निकायहरुको काम 
कतवु्य   

 सँगठि संरचिा अिजसारको काय ु
वििरण र शर्म्मेिारी  

 सजशासि ऐि र नियमािलीमा 
भएका व्यिस्थाहरु  

 प्रदेशले बिाएका  
कायवुिनधहरुमा राशखएका 
पारदशीतासँग सम्बशन्धत 
प्रािधािहरु 

 पदानधकारी र कमचुारीका लानग 
व्यिस्था गररएको आचरण 
सम्बन्धी  प्रािधाि   

 सािरु्निक गिजपुिे सूचिाहरु 
समयमा िै सम्प्रषेण िभएको 
हजि सकिे  

 समीक्षाहरु समयमा िगररएको 
हजि सकिे  

 आन्तररक लेखापरीक्षण,  
अशन्तम लेखापरीक्षण आदद 
समयमा िै िभएको र यसका 
सजझािहरु सािरु्निक 
िगररएको हजि सकिे 

 सूचिापाटी,  गजिासो पेवटका 
आददको प्रबन्ध िगररएको हजि 
सकिे  

 तोवकएका आचरणहरुको 
पालि िभएको हजि सकिे  

 सिसुाधरणको पहजँच सहर् िहजि े
गरी मार सूचिा तथा 
र्ािकारीहरु राशखएको हजि 
सकिे  

 लेखापरीक्षण समयमा िै गराउि े

 लेखापरीक्षणका सजझािहरु 
र्स्ताको तस्तै सािरु्निक गिे  

 िागररक बडापर,  होनडङु्ग बोडु 
आददको व्यिस्था गिे  

 समीक्षा कायहुरु नियनमत रुपमा 
गिे  

 सूचिा अनधकारीको प्रबन्ध र 
िागररक अन्तवकु्रया कायकु्रमहरु 
नियनमत रुपमा गिे  

लाभग्राहीहरुलाई ददिे 
सहर् व्यिस्था गिे। 
यसका लानग सञ्चार 
माध्यमको समेत प्रयोग 
गिे 

 प्रगनत वििरण 
सािरु्निक गिे  

गिे,  शाखा प्रमजखहरु 
माफुत र्ािकारी र 
प्रगनत प्राप्त गरी 
निदेशि ददि े)  

 मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा गिे 
र निदेशि गिे)  
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४.३ वित्तीय नियन्रण सम्बन्धी विस्ततृीकरण 

४.३.१ खच ुतथा भ जिािी व्यिस्था नियन्रणको विस्ततृीकरण 
क्र.सं. मजख्य शर्म्मेिारीका क्षरेहरू नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 

१.  
चालज खच ु     

 १.१ तलब खच ु
भ जिािी (स्थायी 
तथा करार 
कमचुारी) (Payroll 

control) 

● निर्ामनत कमचुारी प्रशासि 
सम्बशन्धत ऐि तथा नियमहरू 

● प्रदेशले बिाएको ऐि र 
कायवुिनध 

● सेिा सजविधा सम्बन्धी  
कायवुिनध तथा कािूि 
व्यिस्था 

● सरकारी खचकुो मापदण्ड 

● कमचुारी प्रशासि शाखाले 

कमचुारीहरूको हाशर्र्ी 
वििरण,  नियजशि,  ग्रडेको 
वििरण आनथकु प्रशासि 

शाखामा तलब भ जिािीका 
लानग नसफाररश गिजपुिे 

● कमचुारीको E- Attendance 

तथा हाशर्र्ी 
● म.ले.प. द्वारा स्िीकृत गररएको 
फारामको प्रयोग गिे 

● कमचुारी प्रशासि शाखाको नसफाररश बेगर 

तलब भ जिािी हजि सकिे 
● तलि प्रनतिेदि स्िीकृनत बेगर तलि 
भ जिािी हजि सकि े  

● करार िभर् ु भ जिािी हजि सकिे र 
करारको व्यिस्था भन्दा फरक रूपमा 
भ जिािी हजि सकि े

● तोवकएको भन्दा बढी  िा  कम सेिा 
सजविधा प्रदाि हजिे 

● गैर कमचुारीहरूलार्ु तलब भ जिािी हजि 
सकिे 

● तलब भ जिािी हजँदा प्राप्त गिजपुिे रकम 
प्राप्त िहजिे 

● कर गणिा लगायत अन्य कट्टी हजि जपिे 
रकमहरू बढी कट्टी हजिे 

● असजल गिजपुिे रकमहरू असजल हजि 
िसकि े

● प्रशासि शाखा लगायत अन्य 
सम्बशन्धत शाखाको नसफाररश 

बेगर भ जिािीको लानग पेश भएमा 
कायाुलय प्रमजखले अस्िीकृत 

गिे। 

● पाररत गरेको तलबी प्रनतिेदि र 
सम्बशन्धत 
वकताबखािा/अनभलेखालयमा 
दताु भएको दरबन्दीअिजसार खच ु
लेखांकि गिे  

● तलबी प्रनतिेदि तयारी,  ग्रडे 
गणिा,  नबदाबापतको रकमको 
गणिालगायत कायहुरू राविय 
वकताबखािाको कायसुञ्चालि 
ददग्दशिु,  अन्य सम्बशन्धत 
ददग्दशिु र समय समयमा 
भएका पररपर पालिा गिे 

● विद्यजत्ीय हाशर्री तथा कमचुारी 
लग बजकको व्यिस्था 

● कमचुारी प्रशासि 
शाखाले निरन्तर 
रूपमा मानथल्लो तह 

िा सम्बद्ध  

पदानधकारीलाई 

प्रनतिेदि गिे। 

● कमचुारी सम्बन्धी  
वििरणको PIS 

अध्यािनधक गिे 

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा 
प्रमजखहरु माफुत 
र्ािकारी र प्रगनत 
प्राप्त गरी निदेशि 
ददि े) 

 प्रदेश लेखा 
नियन्रक (तररकाः 
खचकुो निरन्तर 
निगरािी गिे,  
आन्तररक 
लेखापरीक्षण माफुत 
र्ािकारी प्राप्त गरी 
समयमा िै सजझाि 
गिे )  

● मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
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● सरकारी लेखा निदेशशका 
२०७३ (संशोधि सवहत)मा 
उल्लेशखत व्यिस्थाको 
उपयोग गिे 

● िेपाल सािरु्निक क्षेर 
लेखामािको उपयोग 

● आनथकु संकेत बगीकरण 
तथा व्यिख्या २०७४ 
(संशोधि सवहत)को पूण ु
उपयोग 

● िागररक लगािी कोष,  संचय कोष र्स्ता 
कट्टी रकमहरू कट्टा भरु् समयमै दाशखला 
िहजिे 

● तोवकए बमोशर्मका म.ले.प. फारामहरू 

प्रयोग िगिे। 

● आनथकु संकेत बगीकरण तथा व्याख्या 
प्रयोग िहजिज 

● सम्पूण ुकारोबारहरूको लेखाङ्कि  िगिे। 

● लेखाङ्किका वििरणहरूको नभडाि िगिे। 

● सम्बशन्धत अनधकारीबाट खाताहरू प्रमाशणत 

िहजि सकि े

● लेखाङ्किमा सािरु्निक क्षेर लेखामाि 
पलािा िहजि सकिे  

 

● कमचुारीको काम गरेको स्थाि,  

काय ुगरेको हाशर्री ददि,  नबदा 
बसेको ददि र तलब कट्टा आदद 
सम्बन्धी वििरण प्रत्येक मवहिा 
आनथकु प्रशासि शाखालाई 
उपलब्ध गराउिे 

● कट्टी गररएको रकम समयमै 
दाशखला गिे 

● कमचुारी पररचालि मापदण्ड 

● करारका कमचुारीको सन्दभमुा 
करारका व्यिस्थाहरू र्ाँच गिे 
तथा करारको अिनध यवकि 
गरी भ जिािी गिे 

● बेतलि्ी विदा तथा तलबी 
विदाको स्पष्ट वििरण राख्न े

● गयल कट्टी र निलम्बिमा परेका 
कमचुारीको पाररश्रनमक भ जिािी 
नियमािजसार कट्टी भए िभएको 
र्ाँच गिजपुदुछ 

● करारको कमचुारीको हकमा 
Time Sheet  म.ले.प.फा.िं. 
९०७ प्रयोगमा ल्याउिे 

● अन्य व्यिस्थाका लानग तोवकए 

बमोशर्मका म.ले.प. 
फारामहरूमा लेखाङ्कि गिजपुिे। 

गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा गिे 
र निदेशि गिे)  
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● सम्पूण ु कारोबारहरूको अनििाय ु

लेखाङ्कि गिे र भ जिािीहरू 
बैंवङ्कग प्रणालीबाट गिे 

● लेखाङ्किका वििरणहरूको 
नियनमतरूपमा नभडाि गिे। 

● सम्बशन्धत अनधकारीबाट तलि 
लगायताका सजविधा सम्बन्धी  
खाताहरू प्रमाशणत गराउिे 

 १.२ कायसंुचालि 
खच ुभ जिािी 

● संघ तथा प्रदेशबाट र्ारी 
भएका खचकुा मापदण्ड 

● सम्बशन्धत आनथकु कायवुिनध 
ऐि तथा नियमािल्ीमा 
भएका व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ सरकारले 
र्ारी गरी प्रयोगमा 
ल्यार्एका) 

● सरकारी लेखा निदेशशका र 
सोमा भएका व्यिस्थाहरू 

● म.ले.प. द्वारा स्िीकृत गररएको 
फारामको व्यिस्था  

● सरकारी लेखा निदेशशका 
२०७३ (संशोधि सवहत)मा 
उल्लेशखत व्यिस्था  

● िेपाल सािरु्निक क्षेर 
लेखामािको व्यिस्था 

● नबल  कायाुलयको िाममा प्राप्त िहजि 
सकिे 

● मानसक तथा आिनधक रूपमा प्राप्त हजिे 
धारा,  नबर्जली,  र्न्टरिेट र्स्ता नबल हरू 
समयमै भ जिािी िभरु् र्ररिािा नतिजपुिे 

● दोहोरो भ जिािी हजि सकि े

● कायाुलयका लानग प्राप्त सामग्रीको स्टोर 
शाखाले र्ािकारी प्राप्त िगरेको हजि सकि े

● बरे्ट विनियोर्ि िभरु् भ जिािीका 
समस्या हजि सकिे  

● सेिाप्रदायकलारु् भ जिािीगदाु सम्झौता 
भन्दा फरक भ जिािी हजि सकिे 

● भ जिािीमा कर कट्टी िगररएको हजि सकि े

● भ जिािी गिे व्यशि र स्टोर हेिे एकै 
व्यशिलार् ुशर्म्मेिार प्रदाि गररएको हजि 
सकिे  

● मानसक तथा आिनधक रूपमा 
भ जिािी गिजपुिे वििरण आनथकु 
प्रशासि शाखाले मानसक रूपमा 
वििरण तयार गरर भ जिािी गिे 

● भण्डार / स्टोर शाखाले प्राप्त 

गरेका सामािहरू दाशखला गरी 
नबल  सवहत कायलुय प्रमजखको 
स्िीकृनत प्राप्त  गरर भ जिािीका 
लानग पेश गिे  

● खच ुभएर र्ािे सामािहरू दाशखला 
गरी कायाुलय प्रमजखको 
स्िीकृनतमा आनथकु प्रशासि 

शाखामा पेश गिे। 

● नबल बीर्क प्राप्त भए लगतै 
भ जिािी गिे र छजट प्राप्त गिे र 
र्ररिािाबाट बच्िे 

● आिनधक रूपमा 
भ जिािी गिजपुिे 
विषयहरूका 
सिालमा सम्बशन्धत 
शाखाले आनथकु 
प्रशासि शाखालार्ु 
र्ािकारी ददिे,  

● करार सम्झौतामा 
पररितिु भएको 
हकमा  सम्बशन्धत 
शाखाले सम्बशन्धत 
पक्षलार्ु पररितिुको 
र्ािकारी ददिे 

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा 
प्रमजखहरु माफुत 
र्ािकारी र प्रगनत 
प्राप्त गरी निदेशि 
ददि े) 

 प्रदेश लेखा 
नियन्रक (तररकाः 
खचकुो निरन्तर 
निगरािी गिे,  
आन्तररक 
लेखापरीक्षण माफुत 
र्ािकारी प्राप्त गरी 
समयमा िै सजझाि 
गिे )  
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● आनथकु संकेत बगीकरण 
तथा व्याख्या २०७४ 
(संशोधि सवहत)को व्यिस्था  

● मापदण्ड तथा कोटा अिजसार सामग्री 
खररद िहजि सकिे  

● सामाि प्राप्त िभरु् भण्डार शाखाले 

भ जिािीका लानग पेश गररएको हजि सकिे  

● कज िै काम िभरु् अिािश्यक रूपमा करार 

गरी पूण ु रूपमा नियमको पालिा िभएको 
हजि सकिे  

● गत बषकुो त जलिा गरी यथेष्ट 
बरे्ट विनियोर्ि गिे 

● सेिा प्रदायक सँगको सम्झौता 
पर संशोधि भए िभएको यवकि 
गरी सोही बमोशर्म भ जिािी भए 
िभएको र्ाँच गिे 

● प्रत्येक भ जिािीका लानग  
भौचरकासाथ भ जिािी 
कारोबारको नसफाररश पर 
म.ले.प.फा.िं. २०२ संलग्ि 
भए िभएको र्ाँच गिजपुदुछ। 

●  भ जिािीमा गिजपुिे कट्टी रकम 
र्स्तै-स्रोतमा कर कट्टी,  पेस्की 
फर्छ्यौट,  धरौटी रकम 
कट्टीर्स्ता रकमहरू कट्टी गरी 
खजद रकम मार सम्बशन्धतलाई 
भ जिािी गिे  

● कायाुलय प्रमजखले शर्म्मेिारी 
तोकदा आनथकु प्रशासि शाखा 
र भण्डार शाखा प्रमजख एउटै 
िपिे गरी गिे 

● तोवकएको मापदण्डको अनधिमा 
रही सामग्री खररद गिे  

● सबै भ जिािीहरू बैंवङ्कग 
प्रणालीबाट गिे 

● मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा गिे 
र निदेशि गिे)  
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 १.३ कायकु्रम खच ु
भ जिािी 

● संघ तथा प्रदेशबाट र्ारी 
भएका खचकुा मापदण्ड 

● सरकारी लेखा निदेशशका र 
सो मा भएका व्यिस्थाहरू 

● सेिा प्रिाहसँग सम्बशन्धत 
कायहुरूमा लागत अिजमाि 
गिे कायवुिनध 

● सािरु्निक खररद ऐि तथा 
नियमािली 

● सःशत ुकायकु्रममा उल्लेशखत 
शतहुरू 

● म.ले.प. द्वारा स्िीकृत गररएको 
फारामको व्यिस्था  

● सरकारी लेखा निदेशशका 
२०७३ (संशोधि सवहत)मा 
उल्लेशखत व्यिस्था  

● िेपाल सािरु्निक क्षेर 
लेखामािको व्यिस्था 

● आनथकु संकेत बगीकरण 
तथा व्याख्या २०७४ 
(संशोधि सवहत)को व्यिस्था  

● तानलम तथा गोष्ठीमा सहभागीको वििरण,  
लागत,  प्रयोर्ि स्पष्ट िरहि सकिे 

● रीत िपजयाुर् कायकु्रमका लानग पेस्की 
ददएको हजि सकिे 

● कागर्ात तथा प्रमाण,  नबल  भपारु् बेगर 
पेस्की फछौयट गरेको हजि सकिे 

● भत्ता लगायत अन्य सजविधा वितरण गदाु 
सोको मापदण्ड पालिा िगरेको हजि सकि े

● शतमुा उल्लेशखत पररनध भन्दा बावहर गर् ु
कायकु्रम  संचालि हजि सकि े

●  

● आनथकु प्रशासि शाखा िा 
कमचुारी प्रशासि शाखाको 
रायसवहत गोष्ठी/ कायकु्रममा 
सहभागी हजिेको अनधकार प्राप्त 
अनधकारीबाट स्िीकृत गररएको 
वििरण राख्न े

● भ्रमणमा खटाउँदा 
म.ले.प.फा.िं. २२३ भ्रमण 
आदेश भरी अनधकार प्राप्त 
अनधकारीबाट स्िीकृत गिे 

● कायकु्रम सञ्चालिका लानग 
आिश्यक सम्पूण ु प्रवक्रया 
पजर् याई आएपनछ मार आनथकु 
प्रशासि शाखाले पेस्की तथा 
भण्डार शाखाले माग फारामका 
आधारमा आिश्यक सामग्री  
ददि े 

● पेश्की फछौयट गदाु सम्पूण ु
नबल  बीर्क तथा भपाुर् सँलग्ि 
भएको कागर्ात पेश गिे 

● बैठक संचालि तथा भत्ता 
लगायतका खचकुो लानग 
खचकुो मापदण्ड पालिा गिे 

● लशक्षत समूह मार सहभागी हजि े
कायकु्रममा त्यस्तो सहभानगता 

● भ जिािी गिजपुिे 
विषयहरूमा 
सिालमा सम्बशन्धत 
शाखाले आनथकु 
प्रशासि शाखालार्ु 
र्ािकारी ददिे,  

● वक्रयाकलापमा कज िै 
पररितिु भएको 
हकमा  सम्बशन्धत 
शाखाले सम्बशन्धत 
पक्षलार्ु पररितिुको 
र्ािकारी 

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा 
प्रमजखहरु माफुत 
र्ािकारी र प्रगनत 
प्राप्त गरी निदेशि 
ददि े) 

 प्रदेश लेखा 
नियन्रक (तररकाः 
खचकुो निरन्तर 
निगरािी गिे,  
आन्तररक 
लेखापरीक्षण माफुत 
र्ािकारी प्राप्त गरी 
समयमा िै सजझाि 
गिे )  

● मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा गिे 
र निदेशि गिे)  
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सजनिशित गिे उशचत प्रबन्ध 
नमलाउिे 

● कायकु्रम समापि पिात 
कायकु्रमको प्रनतिेदि 
म.ले.प.फा.िं. ९०९ मा तयार 
गिे 

● सःशत ु कायकु्रमा उल्लेशखत 
शतहुरू पालिा गिे 

● सरकारी लेखा निदेशशकामा 
भएको व्यिस्था पालिा गिे 

● सबै भ जिािीहरू बैंवङ्कग 
प्रणालीबाट गिे 

● आनथकु कारोबार लेखा 
सफ्टिेयरबाट मारै गिे  

 १.४ अिजदाि तथा 
सामाशर्क सहायता 
भ जिािी (Grant 

and Social 

Assitance) 

● अिजदाि तथा सहायता 
पररचालि सम्बन्धी  
कायवुिनध 

● सहायता प्रदाि गिे क्षेर,  
बरे्टका िीनत तथा 
कायकु्रममा भएका 
व्यिस्थाहरू 

●  

● स्िीकृत कायकु्रम बेगर खच ु गिे,  

Pressure Groupले माग गरेको 
आधारमा रकम भ जिािी गररएको हजि 
सकिे 

● प्रयोर्ि नबिा िै खच ुगररएको हजि सकि े

● अिजदाि प्राप्त गिे निकायले तोवकएको 
ढाँचामा प्रनतिेदि िगरेको हजि सकिे 

● सःशत ुअिजदाि प्रदाि गदाु शतहुरू पयाुप्त 
रूपमा व्यिस्था िभएको र तोवकएका 
शतहुरू प्राप्त गिे निकायले पालिा 
िगरेको हजि सकिे  

● सहायता प्रदाि गदाु स्िीकृत 
कायकु्रम तथा विनियोर्ि गरी 
खच ुगिे 

● अिजदाि तथा सहायता पररचालि 
कायवुिनध तयार गरी लागू गिे 

● सःशत ु अिजदािको शतहुरू 
पालि भए िभएको अिजगमि 
गिे 

● वफताु प्राप्त गिजपुिे रकमहरू 
आनथकु बषकुो अन्तमा सोही 
आनथकु बष ुनभरै वफताु नलिे 

● अिजदाि तथा 
सहायताको वििरण 
सम्बशन्धत र्काईले 
आनथकु प्रशासि 
शाखामा ददई त्यस्तो 
र्ािकारी सािरु्निक 
गिे 

● यस्तो खचकुो 
प्रनतिेदि 
निकायहरुलाई 
यथासमयमा गिे 

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा 
प्रमजखहरु माफुत 
र्ािकारी र प्रगनत 
प्राप्त गरी निदेशि 
ददि े) 

 प्रदेश लेखा 
नियन्रक (तररकाः 
खचकुो निरन्तर 
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● अिजदाि तथा सहायता प्राप्त गिे निकायले 
रकम निकासा लगी खच ु िगरेको हजि 
सकिे  

● अिजदाि तथा सहायता प्रदाि सम्बन्धमा 
निगरािीको उशचत व्यिस्था िभएको हजि 
सकिे  

● सःशत ुअिजदािको रकम आनथकु बषकुो 
अन्तमा खच ु िभएकोमा वफताु िगरेको 
हजि सकिे 

● यस्तो रकमको उपयोग 
सम्बन्धमा मापदण्ड एिं 
कायवुिनध माफुत नियन्रण गिे 

● यस्तो खचकुो उपादेयताको 
सजनिशितताका लानग निगरािी 
प्रबन्ध गिे 

●  निगरािी गिे,  
आन्तररक 
लेखापरीक्षण माफुत 
र्ािकारी प्राप्त गरी 
समयमा िै सजझाि 
गिे )  

● मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा गिे 
र निदेशि गिे)  

२.  
पूरँ्ीगत खच ु
भ जिािी 

● सम्बशन्धत आनथकु कायवुिनध 
ऐि तथा नियमािल्ीमा 
भएका व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ सरकारले 
र्ारी गरी प्रयोगमा 
ल्यार्एका) 

● सरकारी लेखा निदेशशका र 
सो मा भएका व्यिस्थाहरू 

● लागत अिजमाि गि ुकायवुिनध 
तथा स्थावपत मजल्य तथा 
मान्यताहरू 

● स्िीकृत िावषकु कायकु्रममा रहेका 
सािरु्निक निमाुण काय ुलगत र्शस्टमेट,  

ड्रर्ङ,  नडर्ार्ि तयार गरी अशख्तयार प्राप्त 
निकायले सािरु्निक खररद ऐिअिजसार 
खररद काय ुिगररएको हजि सकिे 

● रनिङ नबल,  िापी वकताब र काय ुसम्पन्न 
प्रनतिेदि प्राविनधकबाट प्रमाशणत िहजि 
सकिे  

● पूरँ्ीगत खचुहरू सम्झौता र करारको पररनध 

भन्दा बावहर रही भ जिािीका लानग 

नसफाररश हजिे सकिे 

● पूर्ी ीँगत कायहुरुको अनभलेखका 
लानग विद्यजतीय खररद प्रणालीको 
प्रयोग गरी प्राप्त सूचिाका 
आधारमा भ जिािी गिे 

● िापी वकताि, आयोर्िा/योर्िा 
खाता (वकताब) प्रयोग गिे 

● निमाुण कायकुो पूरँ्ीगत 
खचहुरूलाई प्राविनधकबाट र्ाँच 
गरी प्रमाशणत गररएपनछ सो 
सम्बशन्धत नबल,  भरपारु् र अन्य 
कागर्ात भ जिािीका लानग 

● आिनधक 

छलफल/निदेशि। 

● काय ु वििरण तथा 
कायाुदेश अिजसारको 
काम गि ु निदेशि 

ददिे।  

● प्राविनधक 

कमचुारीलारु् 

शर्म्मेिार बिाउि 

छलफल गिे।  

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा 
प्रमजखहरु माफुत 
र्ािकारी र प्रगनत 
प्राप्त गरी निदेशि 
ददि े) 

 प्रदेश लेखा 
नियन्रक (तररकाः 
खचकुो निरन्तर 
निगरािी गिे,  
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● सािरु्निक खररद ऐि तथा 
नियमािली 

● पूि ु आन्तररक लेखा परीक्षण 
सम्बन्धी  व्यिस्था 

● म.ले.प. द्वारा स्िीकृत गररएको 
फाराम 

● सरकारी लेखा निदेशशका 
२०७३ (संशोधि सवहत) 

 

● िैदेशशक स्रोत समािेश भएकोमा 
समझौतामा उल्लेख भएबमोशर्म दात ृ
पक्षको खररद निदेशशका (Procurement 

guidelines) पालिा गिजपुिे भएमा सो 
िहजि सकिे  

● बरे्टको पररनध भन्दा बावहर भ जिािीका 
लानग नसफाररश हजि सकिे 

● दोहोरो भ जिािी हजि सकिे सम्भाििा  
● बरे्ट विर् िगिे उद्देश्यले नबल  बीर्क 
बेगर भ जिािी हजि सकि े 

● समयमै पजशँर्गत प्रकृनतका कायकु्रमहरू 
संचालि िगिे,  म्याद गजज्रिे तथा र्माित 
लगायतका वििरण कायम िहजिे हजि 
सकछ 

● भ जिािीका क्रममा कट्टी गररिजपिे कर 
तथा अन्य अनििाय ुकट्टी िहजि सकछ 

● आनथकु िष ुसमानप्त पनछ भ जिािी बाँकीको 
वििरण तयार िगिे र आगामी आनथकु 
बषमुा समेत कायकु्रममा िपिे तर 
भ जिािी गररएको हजि सकछ  

● गजणस्तर नियन्रणका लानग गररएका 
प्रबन्धहरुको पालि िभएको हजि सकछ 
(गजणस्तर परीक्षण प्रनतिेदि आदद)  

 

आनथकु प्रशासि शाखामा 
पठाउिे 

● निमाण ुकायकुो लेखांकि तथा 
अनभलेखका लानग म.ले.प. बाट 
स्िीकृत फाराम (म.ले.प.फा.िं. 
५०१ देशख ५१४) प्रयोग गिे 

● पूरँ्ीगत खच ु लेखांकि गदाु 
म.ले.प.बाट स्िीकृत फाराम 
प्रयोग गिजपुदुछ। र्स्तै,  

म.ले.प.फा.िं. ५०३ िापी 
वकताब,  म.ले.प.फा.िं. ५०४ 
ठेक्कासम्बन्धी नबल,  

म.ले.प.फा.िं. ५०५ आर्टम 
िार्र् काय ु अनभलेख खाता,  
म.ले.प.फा.िं. ५०६ ठेक्कागत 
अनभलेख/खाता,  भेररएसि 
भएकोमा म.ले.प.फा.िं. ५०८ 
भेररएसि आदेश फाराम,  

म.ले.प.फा.िं. ५१० काय ु
सम्पन्न प्रनतिेदि र 
म.ले.प.फा.िं. ५११ डोर 
हाशर्र फारामलगायत अन्य 
फारामहरू तयार गरी 
अद्यािनधक गिे 

● आन्तररक 

लेखापरीक्षकलारु् 

र्ािकारी गराउिे।  

● छलफल तथा 
प्रनतिेदि। 

● नबलहरूको 
भ जिािीको 
सािरु्निवककरण 
गिे। 

आन्तररक 
लेखापरीक्षण माफुत 
र्ािकारी प्राप्त गरी 
समयमा िै सजझाि 
गिे )  

● मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा गिे 
र निदेशि गिे)  
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● र्िसहभानगताबाट सम्पाददत 
कायकुा लानग म.ले.प.फा.िं. 
५१४ र्िसहभानगतामा 
सम्पाददत कायकुो प्रनतिेदि 
प्रयोग गिे 

● िैदेशशक स्रोत समािेश भएकोमा 
समझौतामा उल्लेख भएबमोशर्म 
दात ृ पक्षको खररद निदेशशका 
(Procurement guidelines) 

लार् ुपालिा गिे 

● संलग्ि आिश्यक  कागर्ातका 
आधारमा गोश्वार भौचर तयार गरी 
शे्रस्ता खडा गिे। 

● छड्के र्ाँच गरी शर्म्मेिार गराउि े

,  साथै र्माित तथा धरौटीको 
म्याद गजज्र े िगजज्रकेो समय 
समयमा आनथकु प्रशासिले र्ाँच 
गिे। 

● बरे्टको पररनध नभर रहे िरहेको 
र्ाँच गरी स्िीकृनतको लानग 

कायाुलय प्रमजख समक्ष पेश गिजपुिे  

● कायाुलय प्रमजखले आिश्यक 

कागर्ात बेगरको गोश्वार भौचर 

स्िीकृत िगिे र पेश िगि ु आदेश 

ददिे। 
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● भ जिािी भएका नबलहरूमा 
"भ जिािी भयो" भन्न ेछाप लगाउि े

र बैंक वििरणसँग नभडाि गराउिे 
● भ जिािीका क्रममा अनििाय ु
कट्टीहरू  गरी दाशखला गिे 

● आन्तररक लेखापरीक्षण  

आिनधक रूपमा गराउिे। 

● मानसक रूपमा खच ु खाताको 
बैंक वहसाब नमलाि गिे 

● आन्तररक लेखा परीक्षक र 

अशन्तम लेखापरीक्षकले नबलसँग 

सम्बशन्धत अशघल्लो र यस 
आ.ि.को भ जिािीसँग नभडाि गरी 
ठीक भए/िभएको हेरी प्रनतिेदि 

गिे। 

● भ जिािी बाँकी वििरण 
म.ले.प.फा.िं. २२१ मा भएका 
खचहुरूको लेखांकि तथा अन्य 

प्रवक्रयागत वििरणहरू सही 
भएको यकीि गरी आन्तररक 
लेखापरीक्षकबाट प्रमाशणत गरार् 
राख्नजपिे।  

३.  
पेश्कीहरूको 
भ जिािी 

● पेश्की भ जिािीका लानग 

पजष्टयारु्,  आधार र  सम्बशन्धत 
आनथकु कायवुिनध ऐि तथा 

● पजष्टयारु्,  आधार र नियम कािूिहरू सम्मत 

िभएका कारोबारहरूको लानग पेश्की 
भ जिािी हजि सकिे। 

● पेश्की लेर्रलाई व्यिशस्थत 
बिाउि े

● पेश्की वििरणको 
मानसक प्रनतिेदि 
सािरु्निक गिे  

● आनथकु प्रशासि 
शाखाले पेश्की 
लेर्र र पेश्की 
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नियमािलीमा भएका 
व्यिस्थाहरू (प्रदेश सरकार 
र संघ सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● म.ले.प. फारामको व्यिस्था 
● सरकारी लेखा निदेशशका 
२०७३ मा गररएका 
व्यिस्थाहरु 

 

● आिश्यकता भन्दा कम िा बढी रकम 

भ जिािी गरार् अनियनमतता भएको हजि 

सकिे। 

● सािरु्निक निमाुणमा ददरु्एको पेश्की 
रकम तोवकएका काममा र तोवकएको 
समयमा खच ुिहजि सकिे। साथै फस्यौट 
गदाु नियम सँगत फस्यौट िहजि सकि े

● पेश्की ददँदा सजरक्षण प्रबन्धको पालि 
िगररएको हजि सकिे 

● पेश्की समयमा फस्यौट िभई र्माितको 
म्याद गजर्ारेको हजि सकिे  

● पेश्की ददएको कायकुो नियनमत 
अिजगमि गरी प्रनतिेदि नलिे र 
तोवकए अिजसार काम िभएकोमा 
समयमा िै नलशखत निदेशि ददि े

● पेश्की र्माित नियन्रण खाता 
अधािनधक राख्न े

● नियम कािूि र आधार नबिा 
भ जिािी भएका पेश्कीहरूका 
हकमा सम्बशन्धत ब्यशिलार्ु 
शर्म्मेिार बिाउिे। 

● तोवकएको समयमा नबल  बीर्क 
संलग्ि गरी पेश्की  फस्यौट  
गिे,  

● फछयौट िभएका पेश्की  

म.ले.प.फा.िं. २११ भरी 
आन्तररक लेखा परीक्षकबाट 

प्रमाशणत गरार् राख्न े  र आगामी 
आनथकु बष ुशर्म्मेिारी सािे  

 र्माितको 
अनभलेखलाई 
नियनमत रुपमा र्ाँच 
गरेर राख्न े 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षण र 
अशन्तम 
लेखापरीक्षकले यस 

सँग सम्बशन्धत 

वििरणहरू सँग 

नभडाि गरी ठीक 

भए/िभएको र्ाँच 
गरेर 

● कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  र्ािकारी र 
प्रगनत प्राप्त गरी 
निदेशि ददिे ) 

४.  
उपभोिा सनमनत 
पररचालि गिे 
व्यिस्था  

● सािरु्निक खररद ऐि 
नियमािलीको व्यिस्था 

● उपभोिा सनमनत तथा 
लाभग्राही माफुत संचालि हजिे 
कायकु्रमको कायवुिनध 

● कािूिको पररनध भन्दा बावहर गई 
उपभोिा सनमनत माफुत काम गरार्एको 
हजि सकिे  

● उपभोिाबाट हजि ज पिे योगदािको वहसाब 
िभएको िा योगदाि िभएको हजि सकि े

● उपभोिा सनमनत तथा लाभग्राही 
माफुत संचालि हजिे कायकु्रमको 
लानग स्पष्ट कायवुिनधको 
व्यिस्था गिे 

● स्थािीय साधिको पररचालि, 
रोर्गारी नसर्िुा, 

● आयोर्िा स्थलमा 
सूचिा पाटी टाँस 
गिे,  रकम अिनध 
र आयोर्िाको िाम 
उल्लेख गिे 

● अिजगमि सनमनतको 
व्यिस्था गिे 

● कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी गिे,  
र्ािकारी र प्रगनत 
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● सािरु्निक निर्ी साझेदारी 
लगािी व्यिस्थापि तथा 
सञ्चालि ऐिका व्यिस्थाहरू 

 

● लाभग्राहीको प्रत्यक्ष सहभानगता भन्दा पनि 
ठेकेदारको प्रयोग हजि सकिे 

● श्रममूलक तथा रोर्गारी नसर्िुा गिे गरी 
काम िभएको र सबै िा अनधकांश 
कामहरुमा मेशशिरीको प्रयोग हजि सकि े

● कामको गजणस्तर नियन्रण िभएको हजि 
सकिे 

● आयोर्िा हस्तान्तरण िहजि सकिे 
● ममतु संभार कोषमा रकम िछजट्याएको 
र यसको ममतु सञ्चालि एिं लाभ वितरण 
सम्बन्धी  स्पष्ट व्यिस्था िगररएको हजि 
सकिे 

● सािरु्निक सजिजिारु् तथा लेखापरीक्षण 
िभरु् भ जिािी हजि सकि े

● अिजगमि सनमनत सकृय िहजि सकि े

● स्थािीय स्रोत तथा साधिको उपयोग 
िभएको हजि सकिे  

सहभानगतामूलक नियन्रण 
व्यिस्था, र्िसहभानगता र 
आयोर्िा प्रनतको अपित्ि भाि 
िै यसको मम ुभएको हजँदा सो 
अिजसार कायवुिनध तय गरी 
पारदशी कायाुन्ियिको प्रबन्ध 
गिे 

● गजणस्तर र्ाँच र परीक्षणका 
लानग कायपु्रकृनत अिजसार 
आिश्यक व्यिस्था गिे  

● उपभोिा सनमनतबाट भएका 
कायहुरूको अिजगमि गरी 
कायवुिनध पालिा भए िभएको 
यवकि गिे 

● समाशर्क लेखा परीक्षण,  
सािरु्िक सजिजिारु्,  सािरु्निक 
भेला माफुत पारदशी वकनसमले 
कामको समीक्षा गराउिे  

● र्िसहभानगता िापत योगदािको 
रकमको न्यूितम ्अंश निधाुरण 
गिे 

● स्थािीय स्रोत साधिकालानग 
स्थावपत मापदण्ड तथा  िम्सकुो 
समजशचत उपयोग गिे  

● सािरु्निक 
सजिजिारु्बाट आय 
तथा व्ययको 
वििरण तथा 
भौनतक प्रगनत 
अिस्थाको 
र्ािकारी ददिे 

● समग्र प्रगनत 
वििरण रैमानसक र 
िावषकु रुपमा 
प्रकाशि गिे 

प्राप्त गरी निदेशि ददि े
) 

● आयोर्िा खाताको 
अिलोकि गरेर 

● सािरु्निक सजिजिाई 
तथा समीक्षा गरेर  
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४.३.२ सािरु्निक खररद व्यिस्थापि नियन्रण सम्बन्धी विस्ततृीकरण  
क्र.

सं. 
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१.  खररद 
शर्म्मेिारी र 
खररद एकार् ु

● खररदको शर्म्मेिारीका 
लानग सािरु्निक खररद 

ऐि तथा नियमािली 
वकटािी व्यिस्था 

● खररदका लानग 
कायाुलय प्रमजख 
शर्म्मेिार व्यशि,  
मूल्याङ्कि सनमनतको 
प्रबन्ध,  र खररद 
एकार्ुको व्यिस्था,  

● खररद व्यिस्थापिको 
निगरािीका लानग 

● खररद शर्म्मेिारी अिजसार खररद निणयु 
िहजि सकिे,  

● खररद योर्िा तयार िभर् बरे्ट तथा 
कायकु्रम बन्ने। 

● खररद योर्िा अिजसार कायाुन्ियि िहजि 
सकिे। 

● छज टै्ट खररद र्काई िहजि सकिे र खररद 
र्काई माफुत खररद काय ु िगररि 
सकिे। 

● खररद सम्बन्धी  प्रगनत शस्थनत 
कायपुानलकामा र्ािकारी राखी समीक्षा 
गिे अभ्यासमा कमी हजि सकि।े 

● खररद र्काई गठि गिे। 

● खररद र्काईमा स्िाथ ु िबाशझि े गरी 
सदस्यहरु राख्न।े 

● खररदका निणयुहरु खररद कािूि अिजसार 
कायाुलय प्रमजखबाट गराएको हजि जपिे। 

● बावषकु खररद योर्िा आनथकु बषकुो 
शजरुमा िै तयार गरी सािरु्निक गिे। 

● तोवकए अिजसारका खररद कायकुा लानग 
खररद गजरु योर्िा तयार गरी स्िीकृत गरी 
राख्न।े 

 खररद योर्िा 
िेिसार्टमा राख्न।े 

 खररद प्रगनत शस्थनत 
मानसक रुपमा 
समीक्षा गिे। 

 खररद माग संकलि 
र दस्तािेर् तयारीका 
लानग खररद र्काई र 
अन्य सरोकारिाला 
शाखा िा र्काई बीच 
सूचिा आदाि प्रदाि 
गिे। 

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा 
प्रमजखहरु माफुत 
र्ािकारी र प्रगनत 
प्राप्त गरी निदेशि 
ददि े) 

 

● अिजगमि सनमनतलाई सवक्रय 
गराउि े

● आयोर्िा खातामा सबै वििरण 
राख्न सवकिे गरी प्रयोगमा 
ल्याउिे 

● आयोर्िाको ममतु सम्भार 
कोषको व्यिस्था गरी सञ्चालि 
हस्तान्तरण गिे  
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कायपुानलका लगायत 
र्िप्रनतनिनध समेत 
र्िाफदेही हजि जपिे 
प्रािधािहरू 

● उपयजि खररद नबनध छिौट िहजि 
सकिे।   

● खररद विनध अिजसारका खररद 
वक्रयाकलापहरु समूहगत रुपमा वििरणमा 
राख्न।े 

● मानसक रुपमा खररद शस्थनतको 
कायपुानलकामा समीक्षा गिे।   

२.  खररद 
प्रकृयाको  
व्यिस्थापि 

● खररद योर्िा 
● सािरु्निक खररद ऐि 

तथा नियमािलीको 
अिजसारको  खररद चरण 
र सो सम्बन्धी  
व्यिस्था (खररद 
पारदशीताका लानग 
भएका व्यिस्थाहरु 
समेत) 

● िमूिा िोलपर 
कागर्ात 

● विद्यजनतय  खररद प्रणाली 
(e-GP system) 

● सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािलीमा भएका 
व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ 

● खररद योर्िा समयमा िै तयार िहजि 
सकिे। 

● स्रोतको सजनिशितता िभर् खररद काय ु
गररि सकिे। 

● मजआब्र्ा तथा र्ग्गा वििादको अिस्था,  
DPR/EIAिा IEE िभर् खररद प्रकृया 
शजरु गररएको हजि सकिे। 

● िमूिा बोलपर कागर्ात प्रयोग िहजि 
सकिे। 

● बोलपर कागर्ात पूरा रुपमा तयार 
िगरी सूचिा प्रकाशि लगायतका खररद 
कायहुरु हजि सकिे। 

● बोलपर कागर्ात तयार गदाु वििरण,  
स्पेशशवफकेशि तथा शतहुरु अस्िाभाविक 
िा नमलेमतो हजिे गरी राशखि सकिे। 

● लागत अिजमाि नबिा आधार िा 
अस्िाभाविक रुपमा तयार हजि सकिे 

● बावषकु खररद योर्िा र खररद गजरुयोर्िा 
अनििाय ु रुपमा तोवकएको ढाँचामा तयार 
गरी सािरु्निवककरण गिे  

● िमूिा बोलपर कागर्ातका आधारमा 
बोलपर कागर्ात तयार गिे  

● कागर्ात तयार गदाु मजआब्र्ा तथा र्ग्गा 
वििाद सम्बन्धी  कायकुो बारेमा,  DPR 
रहे िरेहेको  र EIAिा IEE गिजपुिेमा सो 
भए िभएको यकीि गरी खररद प्रकृया शजरु 
गिे  

● खररद ऐि र नियममा उल्लेख गररएका 
नबषयहरु समािेश गरी खररदको सूचिा 
तयार गिे 

● खररदका लानग राशखएका शतहुरु र 
मूल्याकंिका आधारहरु वकि राशखएको हो 
स्पष्टसँग कारण खोनल निणयुको व्यहोरामा 
उल्लेख गिे 

 खररद योर्िामा 
खररद प्रगनत 
अध्यािनधक गिे। 

 खररदसँग सम्बशन्धत 
प्रत्येक सूचिाहरु 
कािूिले तोकेको 
माध्यम र िेिसार्ट 
माफुत सािरु्निक 
गिे।  

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा 
प्रमजखहरु माफुत 
र्ािकारी र प्रगनत 
प्राप्त गरी निदेशि 
ददि े) 

 मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा 
गिे र निदेशि गिे)  
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सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● क्षेरगत मापदण्ड र 
कायकु्रमसँग सम्बशन्धत 
कायवुिनध एिं मागदुशिु   

● प्रदेशले तय गरेका 
अन्य कायाुन्ियिसँग 
सम्बशन्धत कायवुिनध 

● सूचिा प्रकाशि गदा ुपयाुप्त समय िददर्ि 
सकिे िा पयाुप्त सूचिाहरु िददर्ि सकि े

● बोलपर दाशखलाका लानग सहर् 
िातािरण िनमलेको हजि सकिे 

● बोलपरको मूल्याकंि र जटीपूण ुहजि सकि े

● समयमा खररद मूल्याकंि िहजि सकिे र 
समयमा िै बोलपर छिौटको निणयु 
िहजि सकिे  

● छिौटसँग सम्बशन्धत सूचिाहरु सही र 
पूण ुरुपमा िददर्ि सकिे  

● विद्यजतीय  खररद प्रणालीको अिलम्बि 
िगररकएको हजि सकिे    

● प्रनतस्पधाु छल्िे उद्देश्यले सोझै खररद 
भएको हजि सकिे  

● मूल्याकंि समयमा िै िहजि सकिे 
● खररद छिौट सम्बन्धी  निणयुको 

र्ािकारीका लानग भएका पारदशशतुा 
सम्बन्धी  प्रािधािको पालि िभएको हजि 
सकिे  

● बोलपर दाशखलाका लानग पयाुप्त समय ददि े
र दाशखलाका लानग सहर् व्यिस्था 
नमलाउिे 

● बोलपरको मूल्याङ्कि गदाु परीक्षणलाई 
िस्तजपरक बिाउिे। यसका लानग खररद 
ऐि नियममा भएका बजँदाहरु राखी र्ाँचसूची 
(checklist) को प्रयोग गिे। 

● सािानतिा र जटी र सारभतूरुपमा फरक 
िपािे नबषयहरुमा ध्याि ददरु् प्रनतस्पधाुलाई 
संकज चि  िगराउिे गरी मूल्याकंि गिे। 

● संभि भएसम्म विद्यजनतय  माध्यमबाट िै 
मूल्याकंि र छिौटको िनतर्ा तयार गिे। 

● मूल्याकंि सनमनतका पदानधकारीहरुले 
आचरणको पालि गरेको हजि जपिे। 

● कािूिले तोकेको प्रकृयामा आधाररत भै 
गजिासो सजि जिाईको व्यिस्था नमलाउिे। 

● सकेसम्म सोझै खररद िगिे। सोझै खररद 
गिजपुदा ुसूचीकृत गराएर गिे। सोझै खररद 
भएको खररद वििरण मानसक रुपमा 
सािरु्निक गिे।  
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३.  खररद 
सम्झौता र 
कायानु्ियि 

● सािरु्निक खररद ऐि 

तथा नियमािलीको 
अिजसारको  खररद चरण 
र सो सम्बन्धी  
व्यिस्था (खररद 
सम्झौताका प्रािधािहरु 
समेत) 

● खररद सम्झौताको 
िमूिा  

● कायतुानलका निमाुण 
गिजपुिे व्यिस्था 

● कामको मूल्याकंि र 
फरफारकको व्यिस्था 
(सार्ट ईञ्चार् ु िा 
सम्पकु व्यशिको 
व्यिस्था,  खररद 
सम्झौताको अन्त्य 
सम्बन्धी  व्यिस्था 
आदद समेत) 

● कायसुम्पादि र्माित र 
धरौटीको व्यिस्था  

● कायाुन्ियिका लानग न्यूि समय राखी 
खररद सम्झौता हजि सकिे। 

● सम्झौताका क्रममा थप शत ु िा 
प्रािधािहरु राखी नमलेमतो हजि सकिे। 

● तोवकए अिजसार कायसुम्पादि र्माित 
िहजि सकिे। 

● प्रयोगको क्षेर निधाुरण िगरी अिािश्यक 
रुपमा मोविलाईरे्शि पेश्की प्रदाि हजि 
सकिे र यस्तो रकमको नियन्रण प्रबन्ध 
खररद नियमािलीमा व्यिस्था गररए 
अिजसार िहजि सकिे। 

● कायतुानलका अिजसार काम िभएको हजि 
सकिे 

● DPR,   मजआब्र्ा,  EIA,  IEE,  site 

clearance आददको पूि ुतयारी नबिा खररद 
सम्झौता भई कायाुदेश ददर्एको हजि 
सकिे 

●  कामको मूल्याङ्कि सही िहजि सकिे। 

● गजणस्तर परीक्षण िहजि सकिे। 

● काम िभएको अिस्थामा र्माितको 
अिनध नभर िै रकम दािी गरी िनलएको 
हजि सकिे 

● खररद नियमको प्रािधािमा आधाररत भै 
िमूिा बोलपर कागर्ात अिजसार खररद 
सम्झौता गिे। 

● र्माितको वहसाब र अनभलेख 
म.ले.प.फा.िं.६०४ अिजसार र धरौटी 
अनभलेख म.ले.प.फा.िं.६०१ अिजसार 
राख्न।े खररद सम्झौता अिजसार काय ु
िभएमा समयमा िै र्माित र्फत गरी 
रकम दाशखला गिे। 

● कायतुानलका सािरु्निक गिे र सो अिजसार 
कायपु्रगनत तयार गिे। 

● सम्झौता गदाु र कायाुदेश ददँदा बोलपर 
कागर्ातमा भएको प्रािधाि भन्दा बावहर 
गर् िगिे 

● सम्झौता भएका खररद कायकुा लानग 
कायलुयको तफुबाट शर्म्मेिार िा सम्पकु 
व्यशि तोकिे  

● गजणस्तर परीक्षण सम्बन्धी  र्ाँच ररपोटु 
अनििाय ुरुपमा संलग्ि गिे  

● भेररयशि गिजपुदा ुिा म्याद थप गिजपुदाुको 
अिस्थामा पयाुप्त पजष्ट्याँईका लानग खररद 
ऐि नियमको प्रािधाि र खररद कागर्ातमा 

 खररद प्रगनतको 
मानसक प्रनतिेदि 
तयार गरी सम्पकु 
व्यशिले कायाुलय 
समक्ष पेश गिे। 

 काययुोर्िा अिजसार 
खररद कायकुो 
मानसक प्रनतिेदि 
तयार गरी 
सािरु्निक गिे     

 सम्पकु व्यशि 
(तररकाः निरन्तर 
निरीक्षण गिे र 
मूल्याङ्कि प्रनतिेदि 
तयार गिे)   

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः निरन्तर 
निदेशि ददएर,  
खररद योर्िाको 
अिजगमि गरेर,  
मूल्याकंि एिं प्रगनत 
प्रनतिेदि प्राप्त गरेर)  

 मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा 
गिे र निदेशि गिे) 
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क्र.

सं. 
मूख्य 

शर्म्मेिारीका 
क्षरेहरू 

नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखमहरू र्ोशखम  नियन्रणका   उपायहरू सूचिा र सञ्चार  अिजगमि गिे निकाय र तररका 

● वििाद निरुपण सम्बन्धी  
प्रािधािहरु 

● विद्यजतीय  खररद प्रणाली 
(e-GP system) 

● सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािलीमा भएका 
व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ 
सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● क्षेरगत मापदण्ड र 
कायकु्रमसँग सम्बशन्धत 
कायवुिनध एिं मागदुशिु   

● प्रदेशले तय गरेका 
अन्य कायाुन्ियिसँग 
सम्बशन्धत कायवुिनध  

● काम िभएको अिस्थामा समयमा िै 
सम्झौता अन्त्यका लानग कािाुही 
िगररएको हजि सकिे  

● समयमा कायाुन्ियिका लानग ताकेता 
िगररएको कारण कायाुलयलाई थप 
आनथकु भार पि ुसकिे  

● अिािश्यक भेररयशि हजि सकिे र विशेष 
कारण परेको अिस्थामा बाहेक पनि 
समयमा काम िभर् म्याद थप 
गरररहिजपिे हजि सकिे  

● समयमा िै पयाुप्त पजष्ट्याँई र कारण सवहत 

म्याद थपका लानग नििेदि िआउि सकि े

● भेररयसि आदेश स्िीकृत िगराई काय ु

गराएको हजि सकिे। 

● सम्झौता बावहरका विषयहरू भेररयसि 

आदेशका लानग पेश भएको हजि सकिे। 

● गजणस्तर नियन्रणका और्ारहरु प्रयोग 
िभएको हजि सकिे  

गररएको वििरण विश्लषेणमा आधाररत भै 
प्राविनधक प्रनतिेदि नलई उशचत निणयु गिे  

● सम्भि भए सम्म E-GP Systemमा भएको 
Contract Management module 

(बोलपर आिहाि देशख,  सम्झौता र करार 
व्यिस्थापि सम्म)समेत उपयोग गिे 

● वििाद समाधाि र कायाुन्ियिमा 
सहर्ीकरणका लानग समन्िय र 
अिजगमिलाई प्राथनमकतामा राख्न े 

४.  भ जिािी 
नसफाररश  

● भ जिािी प्रवक्रयाका 
लानग खररद ऐि 
नियममा व्यिस्था 
रहेको 

● निमाुण कायकुो सही िाप र्ाँच र गजणस्तर 

परीक्षण िभर् भ जिािीका लानग नसफाररश 
हजि सकिे। साथै,  काम सम्पन्न िभर् 

● भ जिािी नसफाररशका लानग र्ाँचसूचीको 
प्रयोग गिे। 

● भ जिािी नसफाररश पर म.ले.प.फा.िं.. 
२०२ को ढाँचामा तयार गिे। 

● कायकु्रम शाखा िा 
शर्म्मेिार व्यशिले 
वििरण प्रमाशणत गरी 
गराई भ जिािीका लानग 

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः निरन्तर 
निदेशि ददएर,  
मूल्याङ्कि एिं प्रगनत 
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क्र.

सं. 
मूख्य 

शर्म्मेिारीका 
क्षरेहरू 

नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखमहरू र्ोशखम  नियन्रणका   उपायहरू सूचिा र सञ्चार  अिजगमि गिे निकाय र तररका 

● भ जिािीका लानग 
कायसुम्पन्न प्रनतिेदि र 
र्माित तथा धरौटी 
सम्बन्धी  प्रािधाि 
रहेको  

● कायाुन्ियिका लानग 
शर्म्मेिार व्यशि एिं 
शाखा र भ जिािीका 
लानग आनथकु प्रशासि 
शाखाको व्यिस्था  

अशन्तम भ जिािीका लानग नसफाररश हजि 
सकिे। 

● भ जिािी  नसफाररश समयमा िै िहजि 
सकिे।  

● DLP िसवकदै िा निमाुण कायसँुग 

सम्बशन्धत रजटीहरू िसच्याई धरौटी 
वफताुका लानग भ जिािी नसफाररश हजि 
सकिे। 

● कायसु्िीकार र कायसुम्पन्न प्रनतिेदि 
तयार एिं स्िीकृत िगरी भ जिािीका 
लानग नसफाररश हजि सकिे। 

● भ जिािी नसफाररशको तानलका अिजसार 
काय ुअिजगमि गिे। 

 

आनथकु प्रशासि 
शाखामा पठाउिे। 

प्रनतिेदि प्राप्त गरेर,  
भ जिािी र्ाँचसूची 
अिजसार अिजगमि 
गरेर)  

 

४.३.३ सम्पशत्त व्यिस्थापि र संरक्षण नियन्रण सम्बन्धी विस्ततृीकरण  
क्र.सं. मजख्य शर्म्मेिारीका 

क्षरेहरू 
नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 

१.  
कायालुयमा प्राप्त मालसामाि व्यिस्थापि     

 १.१ खररद 

गरी प्राप्त 

हजिे 
मालसामाि 

● सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािलीमा भएका 
व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ 
सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● स्िीकृत माग फाराम प्राप्त िभर् ुसामग्री 
खररद हजि सकि े

● अनभलेख िराख्न,े  अपूण ुराख्न ेर गलत राख्न े

प्रयोर्ि िखजलाई खच ुलेख्न,े  माग भन्दा िढी 
खच ुलेख्न,े  शर्न्सीको मोडेल िखजलाउिे हजि 
सकिे 

● शर्न्सी व्यिस्थापिका लानग लानग 

म.ले.प.फा.िं. ४०१ देशख ४१३ सम्मको 
फारामहरू प्रयोग गिे। 

● स्िीकृत माग फाराम प्राप्त गरी खच ु लेख्न,े  

मोडेल,  मूल्य खजलाउिे र सम्बशन्धत म.ले.प.  

फारामहरुमा अनभलेख राख्न।े 

● खररद गररिे 
वििरणहरू,  प्राप्त 
भएको सामग्री रूर्ज गरी 
स्टोर शाखाले आनथकु 
प्रशासि शाखालार्ु 
उपलब्ध गराउिे। 

● शर्न्सी निरीक्षण 
सनमनत ििाई 
प्रनतिेदि गरेर  

● आन्तररक 
लेखापरीक्षकले 
लेखापरीक्षण गिे र 



मधेश प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु, २०७९ 

88 
 

क्र.सं. मजख्य शर्म्मेिारीका 
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● सािरु्निक खररद ऐि 
तथा नियमािली 

● शर्न्सी वकताबमा 
आम्दािी बाँधी 
अद्यािनधक गरी राख्नजपिे  
व्यिस्था। 

● शर्न्सी व्यिस्थापिका 
लानग प्रयोग हजि े
म.ले.प. फारामहरू 

● स्टोर शाखा तथा 
आनथकु प्रशासि शाखा 

● सरकारी सम्पशत्त 
सम्बन्धी  सूचिा 
प्रणाली सफ्टिेयर 
(PAMS) को व्यिस्था 

● खररद आदेश नबिा सामाि स्टोरमा 
दाशखला हजि सकि े

● शर्न्सी प्रनतिेदि तयार िहजिे र 
प्रनतिेदिमा सम्पूण ु वििरण अध्याविधक 
िहजि सकिे  

● खररद आदेश र प्राप्त सामािको पररमाण,  
वििरण फरक पि ुसकिे 

● खच,ु  निकासा तथा वफताु भएको 
सामािको वििरण स्टोर शाखामा िरहि 
सकिे 

 

● भौनतक निरीक्षणको व्यिस्था नमलाउिे र 
समय समयमा शर्न्सी मौज्दात र भौनतक 
सामािको मौज्दात नभडाि गिे। 

● खररद गिजपूुि ु माग फाराम स्िीकृत भए 
िभएको,  खररदको औशचत्य समेत र्ाँच 
गरि्े। 

● म्याद गजज्रिे सामग्रीको हकमा विि काडकुो 
प्रयोग गरि्े र यसका लानग म.ले.प.फा.िं. 
४०९ प्रयोग गरि्े। 

● शर्न्सी सफ्टिेयरको प्रयोग गिे।  

● सरकारी सम्पशत्त सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) मा सम्पशत्तको अनभलेख 
व्यिशस्थत गिे  

● शर्न्सी निरीक्षण गरी 
प्रनतिेदि सािरु्निक 
गिे 

शर्न्सी प्रनतिेदिको 
र्ाँच गरेर  

● PAMS  माफुत 
सूचिाको विश्लषेण 
गरेर 

 १.२ 
हस्तान्तरण 
भरु् प्राप्त 

मालसामाि 

● शर्न्सी व्यिस्थापि सँग 
सम्बशन्धत सरकारी लेखा 
निदेशशकामा भएका 
व्यिस्थाहरू 

● सािरु्निक खररद ऐि तथा 
नियमािली 

● शर्न्सी व्यिस्थापिका लानग 
प्रयोग हजिे म.ले.प. 
फारामहरू 

● हस्तान्तरण भएको अवफसबाट सामािको 
र्ािकारी प्राप्त िहजिे,  यस्ता सामािको 
वहिानमिा,  मस्यौट हजि सकिे। 

● नियम अिजसार अनभलेख िराख्न,े  अपूण ुराख्न े

र गलत वकनसमले राखेको हजि सकिे  

● निधाुररत Specification भन्दा फरक 

पररमाण र गजणस्तरका मालसामाि प्राप्त हजि 
सकिे 

● हस्तान्तरण फारामसंगै शर्न्सी खाताको 
प्रमाशणत प्रनतनलवपका आधारमा मार शर्न्सी 
खच ुर्िाउिे। 

● Lab रहेको अिस्थामा ल्याब परीक्षण गिे। 

● प्राविनधकबाट समय समयमा र्ाँच गरी 
वििरण शर्न्सी खातामा सामािको अिस्था 
अध्यािनधक गिे। 

● हस्तान्तररत भै खच ु

र्िार्एको ७ ददि नभर 

प्रनतिेदि गिे। 

● शर्न्सी निरीक्षण 
सनमनत ििाई 
प्रनतिेदि गरेर  

● PAMS  माफुत 
सूचिाको विश्लषेण 
गरेर 
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● स्टोर शाखा तथा आनथकु 
प्रशासि शाखा 

● सरकारी सम्पशत्त 
सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) को 
व्यिस्था 

● सबै कायाुलयमा प्राविनधक कमचुारी िहजिे र 
प्राविनधक सामग्रीको र्ाँच हजि िसकि े

● मेनसिरी और्ारको उपयजि संरक्षण िहजि 
सकिे  

● सरकारी सम्पशत्त सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) मा सम्पशत्तको अनभलेख 
व्यिशस्थत गिे 

 १.३ 
सिारी 
साधि 

● शर्न्सी व्यिस्थापि सँग 
सम्बशन्धत सरकारी लेखा 
निदेशशकामा भएका 
व्यिस्थाहरू तथा लेखा 
फारामहरू 

● सािरु्निक खररद ऐि 
तथा नियमािली 

● स्टोर शाखा तथा आनथकु 
प्रशासि शाखा 

● सरकारी सम्पशत्त 
सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) को 
व्यिस्था 
 

● सिारी साधिको वकनसम र अिस्था 
अिजसार शर्न्सी खातामा अनभलेख 
िराशखएको हजि सकिे  

● समयमा ममतु,  सनभनुसंग िहजि सकिे 
● सिारी उपयोगको वििरण िहजि सकिे  

● अिनधकृत व्यशिबाट उपयोग हजि े एिं 

अनधकृत व्यशिबाट पनि सािरु्निक 
कामकार् बाहेकका काममा प्रयोग हजि 
सकिे 

● लामो समयसम्म उपयोग विहीिताको 
अिस्थामा राशखएको हजि सकिे  

● सिारी साधिमा र्न्धि तथा ममतुको 
अंश बढी भरु् नमतव्यवयता िहजि सकिे  

● समयमै सिारी िविकरण,  प्रदजषण र्ाँच 
तथा कर दाशखला िगररएको हजि सकिे  

● सिारी साधिको अनभलेख शर्न्सी खातामा 
तोवकए अिजसार पूरा व्यहोरा सवहत राख्न े

● प्राविनधकबाट प्रमाशणत र्ाँच तानलका तयार 

गरी सोको आधारमा नियनमत ममतु सनभनुसंग 

गिे आकशस्मक रुपमा ममतु गिजपुिे भएमा 
प्राविनधकबाट ममतुका लानग नसफाररश भएको 
हजिजपिे। 

● अनधकार प्राप्त अनधकारीको स्िीकृनतबाट मार 

सिारी साधि संचालि गि ु ददिे सिारीको 
मार्लो मीटरमा देशखि ेवकलोमीटर खजल्िे गरी 
सिारी लगबजक म.ले.प.फा.िं. ९०५ ढाँचामा 
राख्न।े  

● उपयोग अिस्थाको नियनमत अिजगमि गरी 
नियनमत उपयोग हजि ेअिस्था नसर्िुा गिे। 

● सजरशक्षत रुपमा सिारी साधि राख्न ेग्यारेर् तथा 
अन्य संरचिाको व्यिस्था गिे। 

● मानसक रुपमा सिारी 
साधिको उपयोग 

सम्बन्धी  प्रनतिेदि 

तयार गरी कायाुलय 

प्रमजख समक्ष पेश गिे। 

● भण्डारण अिस्थाको 
मानसक रुपमा कायाुलय 

प्रमजख समक्ष प्रनतिेदि 
गिे। 

● कायाुलयप्रमजखबाट 
प्राविनधकको 
सहायतामा सिारी 
साधिको अिस्था तथा 
उपयोगको र्ािकारी 
नलिे। 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षकबाट 
नमतव्यवयताको 
आधारमा लेखापरीक्षण 
गराउिे। 

● शर्न्सी निरीक्षण 
सनमनत ििाई 
प्रनतिेदि गरेर  

● PAMS  माफुत 
सूचिाको विश्लषेण 
गरेर  
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● सिारी सम्बशन्धत नमतव्यवयताका 
दृवष्टकोणबाट आन्तररक लेखापरीक्षकले 
प्रनतिेदि गिे। 

● आिश्यक कोनडङ्ग गरी सजरक्षाको उशचत प्रबन्ध 

गिे। 

● म्याद गजज्रिज अगािै सबै िविकरणहरू गिे ,  

● सरकारी सम्पशत्त सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) मा सम्पशत्तको अनभलेख 
व्यिशस्थत गिे 

 १.४ 
मेशीिरी 
और्ार 

● शर्न्सी व्यिस्थापि सँग 
सम्बशन्धत सरकारी लेखा 
निदेशशकामा भएका 
व्यिस्थाहरू 

● सािरु्निक खररद ऐि 
तथा नियमािली 

● स्टोर शाखा तथा आनथकु 
प्रशासि शाखा 

● सरकारी सम्पशत्त 
सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) को 
व्यिस्था 

 

● मेशशिरी और्ारको वकनसम र अिस्था 
अिजसार शर्न्सी खातामा अनभलेख 
िराशखएको हजि सकिे  

● समयमा ममतु,  संभार िहजिे,  बारेन्टी तथा 
ग्यारेन्टीको वििरण िहजि सकिे 

● सािरु्निक काम बाहेक अन्य काममा प्रयोग 

हजि सकिे  

● ठूला मेशशिरी उपकरणको भण्डारण ग्यारेर् 

बावहर िा सािरु्निक स्थलमा हजि सकिे  

● स-सािा मेशशिरी और्ार हराउि िष्ट हजि िा 
सकिे। 

● संचालिको लगबजक कायम िहजि सकि े

● समयमै नबमा िविकरण िहजिज िा नबमा 
िहजि सकिे  

● सिारी साधिको अनभलेख शर्न्सी खातामा 
तोवकए अिजसार पूरा व्यहोरा सवहत राख्न े

● प्राविनधकबाट प्रमाशणत र्ाँच तानलका तयार 

गरी सो को आधारमा नियनमत ममतु सनभनुसंग 

गिे आकशस्मक रुपमा ममतु गिजपुिे भएमा 
प्राविनधकबाट ममतुका लानग नसफाररश भएको 
हजिजपिे। 

● अनधकार प्राप्त अनधकारीको स्िीकृनतबाट मार 

संचालि गि ुददिे। 

● सजरशक्षत रुपमा सिारी साधि राख्न ेग्यारेर् तथा 
अन्य संरचिाको व्यिस्था गिे। 

● तोवकएको अविधमा नबमा गिे। 

● आिश्यक कोनडङ्ग गरी सजरक्षाको उशचत प्रबन्ध 

गिे। 

● मानसक रुपमा मेशीिरी 
और्ारको उपयोग 

सम्बन्धी  प्रनतिेदि 

तयार गरी कायाुलय 

प्रमजख समक्ष पेश गिे। 

●  

● कायाुलयप्रमजखबाट 
प्राविनधकको 
सहयतामा मेशीिरी 
साधिको अिस्था तथा 
उपयोगको र्ािकारी 
नलिे। 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षकबाट 
नमतव्यवयताको 
आधारमा लेखापरीक्षण 
गराउिे।  

● शर्न्सी निरीक्षण 
सनमनत ििाई 
प्रनतिेदि गरेर  
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● सरकारी सम्पशत्त सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) मा सम्पशत्तको अनभलेख 
व्यिशस्थत गिे 

 

● PAMS  माफुत 
सूचिाको विश्लषेण 
गरेर 

 १.५ 
फनिचुर 

● शर्न्सी व्यिस्थापि सँग 
सम्बशन्धत सरकारी लेखा 
निदेशशकामा भएका 
व्यिस्थाहरू 

● सािरु्निक खररद ऐि 
तथा नियमािली 

● स्टोर शाखा तथा आनथकु 
प्रशासि शाखा 

● सरकारी सम्पशत्त 
सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) को 
व्यिस्था 

 

● फनिचुरको वकनसम र अिस्था अिजसार 
शर्न्सी खातामा अनभलेख िराशखएको हजि 
सकिे 

● समयमा ममतु र संभार िहजि सकि े

● हराउि र िष्ट हजिे िा हजिसकिे। 

● दजरुपयोग हजि,े  हराउि र िष्ट हजिे िा 
हजिसकिे। 

 

● चौमानसक रुपमा निरीक्षण गरी ममतु काय ु

योर्िा बिारर्् ममतु गिे िा गराउि।े 

● प्रत्येक फनिचुरमा शर्न्सी खाता पािा िं उल्लेख 

गरी प्रयोगमा ल्याउिे,  प्रयोग गदाु उशचत स्थाि 

र अिस्थामा राख्न,े  प्रयोग िगदाु उशचत स्थािमा 
भण्डारण गिे। 

● आिश्यकता अिजसार कोनडङ्ग गरी सजरक्षाको 
उशचत प्रबन्ध गिे 

● सरकारी सम्पशत्त सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) मा सम्पशत्तको अनभलेख 
व्यिशस्थत गिे 

 

● वििरण तयार गरी 
कायाुलय प्रमजखलाई 

प्रनतिेदि गिे। 

● भण्डारण  तथा 
निररक्षणको अिस्थाको 
मानसक रुपमा कायाुलय 

प्रमजख समक्ष प्रनतिेदि 

गिे। 

 
 

● कायाुलय प्रमजखबाट 
प्राविनधकको सहयतामा 
मेशशिरी सामग्रीको 
अिस्था तथा उपयोगको 
र्ािकारी नलिे। 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षकबाट 
नमतव्यवयताको आधारमा 
लेखापरीक्षण गराउिे। 

● शर्न्सी निरीक्षण 
सनमनत ििाई 
प्रनतिेदि गिे  

● PAMS  माफुत 
सूचिाको विश्लषेण गिे 

२.  
स्थायी सम्पशत्त      

 २.१ र्ग्गा 
र्नमि 

● सम्पशत्त व्यिस्थापिसँग 
सम्बशन्धत कािूिी व्यिस्था 

● सम्पशत्तको लगत राख्नको 
लानग म.ले.प. फारामहरूको 
व्यिस्था। 

● घर र्ग्गा र्ग्गाधिी पूर्ाु र सािरु्निक 

सम्पशत्तको वििरण िहजि े िा अनभलेख 

िराशखएको हजि सकिे र कायाुलयको 
िाममा सम्पशत्तको धिीपजर्ाु िहजि सकिे  

● PAMS सफ्टिेयरको प्रयोग गरी वििरण 
अध्यािनधक राख्न े

● बावषकु रूपमा सम्पशत्तको वििरण तयार गरी 
निरीक्षण गिे 

● घर र्ग्गा र सािरु्निक 

सम्पशत्तको वििरण 

सािरु्निक गिे। 

 

● कायाुलय प्रमजखले 

सजपरीिेक्षण र अिजगमि 

गिे र शर्न्सी शाखाले 
वििरण अध्याविधक 
गिे। 
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● सरकारी सम्पशत्त 
सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) को 
व्यिस्था 

● स्िीकृनत नबिा अन्य पक्षले  कायाुलय िा 
निकायको िाममा रहेको र्ग्गा उपभोग 
गरेको र सो िापत कज िै आनथकु लाभ 
प्राप्त िभएको हजि सकिे  

● सम्पशत्तको उपयोगका सम्बन्धमा प्रदेशले 
िीनत तय गरी कािूि बिाएर मार उपयोग 
सम्बन्धी  व्यिस्था नमलाउिे 

● सरकारी सम्पशत्त सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) मा सम्पशत्तको अनभलेख 
व्यिशस्थत गिे 

 

● यस्तो वििरणहरू 
सम्बशन्धत निकायमा 
समय समयमा वििरण 
पठाउिे। 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षण 
गराउिे। 

 २.२ भिि 
तथा 
संरचिा 

● सम्पशत्त व्यिस्थापिसँग 
सम्बशन्धत कािूिी व्यिस्था 

● सम्पशत्तको लगत राख्नको 
लानग म.ले.प. फारामहरूको 
व्यिस्था।  

● सािरु्निक िीशर् 
साझेदारी लगािी 
व्यिसथ्ापि कायवुिनधका 
व्यिस्थाहरू 

● सरकारी सम्पशत्त 
सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) को 
व्यिस्था  

● भिि तथा संरचिाको वकनसम र अिस्था 
अिजसार शर्न्सी खातामा अनभलेख 
िराशखएको हजि सकिे 

● समयमा ममतु,  संभार िहजि,े  समजशचत 
संरक्षण िहजि सकि े

● प्रयोगमा िआउिे अिनधकृत तिरले 

आिासको रुपमा प्रयोग हजि सकि े

● बालमैरी अपांग मैरी पजिाुधार िबिि् 
सकिे  

● निनमतु संरचिाको ददगोपि व्यिस्थापि 
िहजि सकिे  

● राविय भिि संवहताको पूण ुपालिा िहजि 
सकिे  

● िावषकु रुपमा निरीक्षण गरी ममतु काय ुयोर्िा 
बिारर्् ममतु गिे/गराउिे .। 

● बालमैरी,  अपांग मैरी पजिाुधार िीनत 
अिलम्बि गिे। 

● अिनधकृत प्रयोगमा रहेको भए सम्बशन्धत 

कायाुलय खाली गराउि पहल गिे र सो 
अिजसार खाली गराउि िसकेमा सजरक्षा 
निकायको सहयोगमा खाली गराउिे। 

● निनमतु पजिाुधारको संरक्षणका लानग 
लाभग्राहीको योगदाि सवहत कोष स्थापिा 
गिे। 

● राविय भिि संवहता तथा स्थािीय भिि 
मापदण्डको पूणपुालिा गरी निमाुण तथा 
ममतु संभारको व्यिस्था गिे  

● सरकारी सम्पशत्त सम्बन्धी  सूचिा प्रणाली 
सफ्टिेयर (PAMS) मा सम्पशत्तको अनभलेख 
व्यिशस्थत गिे 

● वििरण तयार गरी 
सािरु्निक गिे र 
अिस्थाहरुको छजट्टाछज टै्ट 

प्रनतिेदि तालजक 

निकायमा गिे। 

● कायाुलय प्रमजखले 

सजपरीिेक्षण र अिजगमि 

गिे र शर्न्सी शाखाले 
वििरण अध्याविधक 
गिे। 

● यस्तो वििरणहरू 
सम्बशन्धत निकायमा 
समय समयमा वििरण 
पठाउिे। 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षण 
गराउिे। 
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क्र.सं. मजख्य शर्म्मेिारीका 
क्षरेहरू 

नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 

 

४.३.४ प्रनतिद्धता खच ुतथा भ जिािी बाकँी वहसाब नियन्रण सम्बन्धी विस्ततृीकरण  
क्र.सं. मूख्य शर्म्मेिारीका 

क्षरेहरू 
नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 

१.  
प्रनतबद्धता 
खच ु

● चालज तथा पूँर्ीगत खच ु
लेख्नज अगानड प्रनतबद्धता 
लेखा अबलम्बि गरेको 
अिस्थामा प्रनतबद्धता 
कायम भए िभएको 
यवकि गिे 

● खचकुो लानग पयाुप्त स्रोत तथा प्रनतबद्धता 
लेखा कायम िभरु् खच ु लेखांकि हजि 
सकिे । 

● प्रनतबद्धता लेखांकि हजि िसकिे 

● गोश्वारा भौचर तयार गदाु प्रनतबद्धता संकेत 
िं उल्लेख गरी लेखा प्रणालीबाट िै यसको 
वििरण कायम गिे । 

 

● लेखा उत्तरदायी 
अनधकृतले योर्िा 
शाखासँग प्रनतबद्धता 
रकमको र्ािकारी 
ददिे र बरे्टसँग 
तजलिा गिे 

● कायाुलय प्रमजखले 
प्रनतबद्धता कायम 
भएको रकम र 
स्रोतको आिनधक 
रूपमा लेखार्ोखा 
गिे । 

२.  
भ जिािी 
बाँकी 

● आनथकु िष ु समाप्त 
भएपनछ म.ले.प.फा.िं. 
२२१ भरी आन्तररक 
लेखा परीक्षकबाट 
प्रमाशणत गरार् राख्न े । 

● सम्बशन्धत आनथकु िीनत, नियम तथा 
उशचत प्रवक्रयाहरूको अिजपालि िभएका 
खचहुरू समािेश हजि सकिे । 

● दोहोरो भ जिािीको सम्भाििा हजि सकिे। 

● आगामी आनथकु बषमुा दावयत्ि साि ु
छजट्िे र सोको भ जिािीका लानग  
आिश्यक प्रबन्धहरू कायम िभएको हजि 
सकिे 

● म.ले.प.फा.िं. २२१ मा भएका खचहुरूको 
लेखांकि तथा अन्य प्रवक्रयागत वििरणहरू 
सही भएको यकीि गिजपुिे । 

● भ जिािीको समयमा प्र.ले.नि.काबाट 
प्रमाशणत म.ले.प.फा.िं. २२१ संलग्ि हजि ज 
पिे । 

● कायाुलय प्रमजखले 
दावयत्ि रहिज पिाुको 
कारण प्राविनधक िा 
भण्डार शाखासँग 
छलफल गरी सजनिित 
गिज ुपिे । 

● आन्तररक लेखा 
परीक्षक र अशन्तम 
लेखापरीक्षकले यस 
नबल सँग सम्बशन्धत 
अशघल्लो आ.ि.को 
भ जिािीसँग नभडाि 
गरी ठीक 
भए/िभएको हेरी 
प्रनतिेदि गिज ुपिे । 
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४.३.५ ऋण तथा लगािी व्यिस्थापि नियन्रणको विस्ततृीकरण  
क्र.स. मूख्य शर्म्मेिारीका क्षरेहरू नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 

१. 
ऋण तथा लगािी 
प्रक्षेपण िीनत तथा 
यसको व्यिस्थापि 
(िीनत,  प्रक्षेपण,  स्रोत पररचालि 
खाका,  लगािी योर्िा खाका,  
दावयत्ि आंकलि) र यसका 
लानग निणयु प्रकृया,  लगािी 
साझेदार) 
 

● सम्बशन्धत आनथकु कायवुिनध 
ऐि तथा नियमािलीमा 
भएका व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ सरकारले 
र्ारी गरी प्रयोगमा 
ल्यार्एका) 

● अन्तरसरकारी वित्त 
व्यिस्थापि ऐिका 
प्रािधािहरू 

● सािरु्निक निशर् साझेदारी 
लगािी व्यिस्थापि 
कायवुिनध 

● लगािीको वििरण राख्न 
उपलब्ध सूचिा प्रणाली 

● वित्तीय व्यिस्थापि सम्बद्ध 
र्िशिी 

● लगािी सम्बशन्धत म.ले.प. 
फारामहरू 

विनिमय दरको पररितिुबाट 
समग्रमा ऋण दावयत्िको 
भ जिािीमा पि ुसकिे र्ोशखम 
। 

● ऋणको िीनत (Debt Strategy) 

िहजि सकि े

● संघीय कािूि विपररत ऋण 
उठाउिज र तोवकएको अिनध 
भन्दा बढी प्रस्ताि हजि सकिे  

● राविय प्राकृनतक स्रोत तथा वित्त 
आयोगले प्रस्ताि गरेको सीमा 
भन्दा बढी ऋण प्रस्ताि गरेको 
हजि सकि े

● ऋण प्राप्त गररएको साथै प्रदाि 
गररएको वििरण िरहि सकिे  

● र्माितको स्पष्ट लेखाङ्कि तथा 
अनभलेख िरहि सकिे  

● ऋण दावयत्ि तथा व्यार् खच ु
लेखाङ्कि स्पष्ट वकनसमले िरहि 
सकिे 

● लगािीको निशित रणािीनत तथा 
खाका िहजि सकि े

● प्रदेशनभर भएका लगािीको 
विस्ततृ वििरण अध्यािनधक िहजि 
सकिे 

● शशक्षा,  स्िास्थ्य,  र्िर्ीविकासँग 
सम्बशन्धत भविष्यमा लाभ हजि े

● लगािी रणिीनत बमोशर्म लगािी 
गिे र यसका लानग मापदण्ड तयार 
गिे 

● भौनतक पजिाुधार विकासमा 
सािरु्निक िीशर् साझेदारी िीनत 
तर्जमुागरी कायाुन्ियि गिे। 

● लगािी गररएको क्षेरको प्रनतफल 
तथा अिस्थाको पूि ु मूल्याङ्कि 
गिे। 

● शशक्षा,  स्िास्थ्य,  र्िर्ीविका,  
सहकारी क्षेरबाट भएको 
योगदािको सूचिा विश्लषेण गरी 
आिश्यक लगािीको िातािरण 
तथा क्षेर तयार गिे। 

● सािरु्निक निशर् साझेदारीमा 
लगािी भएका संरचिाहरूको 
पररयोर्िा संचालि तथा 
व्यिस्थापि सनमनतबाट 
काययुोर्िा तयार गरी कायाुन्ियि 
गिे,   

● ऋण लगािीको लेखाङ्किका लानग 
म.ले.प.फा.िं. ७५० देशख ७५९ 
सम्मको फाराम प्रयोग गिे। 

● रणिीनत बमोशर्म 
वििरणको विश्लषेण 
उपर छलफल। 

● लगािीको अिस्थाको 
प्रनतिेदि,  निधाुररत 
काययुोर्िा बमोशर्म 
रैमानसक रूपमा 
समीक्षा गिे। 

 

● रणिीनतको मूल्याङ्कि 
तथा प्रभािको 
विश्लषेणका लानग 
नबषयगत निकाय र 
ऋण तथा लगािी 
व्यिस्थापि गिे 
निकायबाट गरेर 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षण तथा 
अशन्तम 
लेखापरीक्षकले 
लगािीको अिस्था 
मूल्याङ्कि गरेर। 
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निकायहरूमा लगािी िहजि ज िा 
लगािीको क्षेर नभर िपि ुसकि े

● हस्तान्तररत सरकारी लगािी 
भएका निकायमा थप लगािी 
िहजि सकिे  

● सािरु्निक िीशर् साझेदारी 
पररयोर्िा संचालि तथा 
व्यिस्थापि सनमनतले उद्देश्य 
अिजरूप काय ुिगरेको हजि सकिे 

● लगािी प्रक्षेपण सवहतको 
पररयोर्िा बैंकको स्थापिा तथा 
सञ्चालि िभएको हजि सकिे 

● मध्यमकालीि खचसँुग लगािीको 
तालमेल िनमल्ि सकिे  

● पूि ु सम्भाव्यता अध्ययि तथा 
लेखार्ोखा सवहत पररयोर्िा बैंक 
निमाुण गरी योर्िा कायाुन्यि 
गिे। 

● मध्यमकालीि खच ु संरचिासँग 
लगािी योर्िा आबद्ध गराउिे। 

● पररयोर्िा प्रस्ताि लगायतमा 
राविय योर्िा आयोगले निधाुरण 
गरेको ढाँचा प्रयोग गिे र 
पररयोर्िा बैंक मागदुशिु प्रयोग 
गिे। 

● ऋणको िीनत तयारी तथा 
अिजपालि गिे 

● आन्तररक तथा बाह्य ऋणका 
लानग संघीय सरकार तथा सम्बद्ध 
कायाुलय (PDMO तथा NNRFC) 

र अथ ुमन्रालयको सहमनत नलिे। 

● राविय प्राकृनतक स्रोत तथा वित्त 
आयोगको सहमनत तथा परामश ु
तथा नसमालार्ु आधार मान्ने। 

● दावयत्ि स्पष्ट रूपमा लेखाङ्कि गिे 
यसका लानग म.ले.प.फा.िं. ७०१ 
देशख ७०५ तथा अन्तरसरकारी 
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क्र.स. मूख्य शर्म्मेिारीका क्षरेहरू नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 
ऋणका लानग म.ले.प.फा.िं. 
७०८ को खाताहरू प्रयोग गिे। 

● र्माित अनभलेखका लानग 
म.ले.प.फा.िं. ६०४ र ६०८ को 
प्रयोग गिे। 

● सािरु्निक लेखामािका भएका 
लेखाङ्कि तथा प्रनतिेदिको 
व्यिस्था पालिा गिे 

२. 
लगािी व्यिस्थापि 
(लाभांश समेत) 

● सम्बशन्धत आनथकु कायवुिनध 
ऐि तथा नियमािलीमा 
भएका व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ सरकारले 
र्ारी गरी प्रयोगमा 
ल्यार्एका) 

● लगािीको वििरण राख्न 
उपलब्ध सूचिा प्रणाली 
 

● लगािीको वििरण अध्यािनधक 
िहजि सकि े

● लाभांश प्राप्त भएको आम्दािी 
िबाँनधि सकि े

● बोिस लगायत अन्य प्रनतफलको 
उशचत लोखांकि तथा अनभलेख 
िहजि सकि े

● लागत सहभानगताको अनभलेख 
िजहजि सकि े

● रैमानसक रूपमा लगािी 
प्रनतफलको अनभलेख अध्यािनधक 
गिे,  

● लगािीको लेखाङ्किका लानग 
म.ले.प.फा.िं. ७५० देशख ७५९ 
सम्मको फारामहरू प्रयोग गिे। 

● लागत सहभागीको अनभलेखका 
लानग ढाँचामा वििरण राख्न े

● ऋण तथा लगािीको सूचिा र 
अनभलेखका लानग सफ्टिेयरको 
व्यिस्था गिे 

● लगिीको प्रनतफलको 
अिस्था प्रनतिेदि  

● बावषकु प्रगनत प्रनतिेदि 
गिे। 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षण र बाह्य 
लेखापरीक्षण गरेर 

● विश्लषेणात्मक 
प्रनतिेदि तयार गरेर  

● नबषयगत निकाय र 
ऋण तथा लगािी 
व्यिस्थापि गिे 
निकायबाट नियनमत 
अिजगमि गरेर 
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४.३.६ कोष व्यिस्थापि तथा खच ुनियन्रण सम्बन्धी विस्ततृीकरण 
क्र.सं. मूख्य शर्म्मेिारीका 

क्षरेहरू 
नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 

१.  प्रदेश संशञ्चत 
कोष  

● संविधािको भाग १६ 
को व्यिस्था 

● सरकारी कारोबार 
निदेशशका 

● सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािलीमा भएका 
व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ 
सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● लेखा निदेशशका 
२०७३ (संशोधि 
सवहत) 

● कोष व्यिस्थापिसँग 
सम्बशन्धत म.ले.प. 
फारामहरू 

● संविधाि र प्रदेशको 
कािूि अिजसार प्रदेश 
सभाबाट स्िीकृत भएको 
कायकु्रमका आधारमा 

● संशञ्चतकोष व्यिस्थापिका लानग बैंवकङ्ग 
प्रणालीमा उशचत वकनसमले आबद्धता 
िहजि सकिे। 

● सशञ्चत कोषमा अनभलेख िरही खच ुहजि 
सकिे (सशञ्चत कोष भन्दा बावहर रही 
खच ुहजि सकिे) 

● सशञ्चत कोष व्यिस्थापि सम्बन्धी  
भएका प्रािधाि अिजकूल कायाुन्ियि 
िगररएको हजि सकिे (सरकारी कारोबार 
संचालि निदेशशका र आनथकु 
कायवुिनधले निददुष्ट गरेको प्रािधाि 
पालिा िभएको हजि सकिे,  म.ले.प. 
फारामको प्रयोग िहजिे ) 

● सशञ्चत कोष व्यिस्थापिका लानग 
शर्म्मेिार व्यशिहरू वकटाि गरी 
शर्म्मेिारी प्रदाि गिे र सो को सजरक्षण 
गिे अभ्यासमा कमी हजि सकि।े 

● बावषकु बरे्ट तथा कायकु्रमका लानग 
प्रदेश विनियोर्ि ऐि स्िीकृत िगररएका 
वक्रयाकलापका लानग सशञ्चत कोषबाट 
खच ुभएको हजि ेसकिे। 

● सशञ्चतकोष,  विभाज्य कोष,  कायसंुचालि 
कोष लगायतका नबनभन्न कोषहरूको छजट्टा 
छज टै्ट बैंक खाता संचालि गिे। 

● Treasury Managementका विनधहरूको 
उशचत अभ्यास गिे,  म.ले.प. फारामहरूको 
पूण ुउपयोग गिे। 

● सशञ्चत कोषको दैनिक र कशम्तमा साप्तावहक 
रूपमा बैंक वहसाब नमलाि गिे,  सोको 
व्यिस्थापिकालानग निशित व्यशिलार्ु 
शर्म्मेिारी तोकिे। 

● अशख्तयारी र बरे्ट निकासा एिं खच ु
प्रवक्रयालाई सशञ्चत कोष व्यिस्थापि 
सम्बन्धी  कािूिको पररनधमा मार गिे  

● प्रदेशको कोषको व्यिस्थापिका लानग P-

TSA, CGAS तथा P-LMBIS लाई 
पूणरुुपमा लागू गिे  

● आिनधक रूपमा 
कोषको अिस्था तथा 
वित्तीय वििरण तयार 
गरी सािरु्निवककरण 
गिे। 

 

● प्रदेश एकल खाता 
कोष प्रणाली (P-

TSA) को नियनमत 
सूचिा र्ािकारी 
गराएर  
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मार सशञ्चतकोषबाट 
खच ुहजि सकि ेप्रािधाि 

● प्रदेश लेखानियन्रक 
कायाुलयको स्थापिा र 
सञ्चालि  

● म.ले.प.  बाट स्िीकृत   
ढाँचा 

 

● कोषको शस्थनत विश्लषेण यथासमयमा 
िगररएको हजि सकिे। 

 

२.  आकशस्मक 
कोष 

● आकशस्मक कोष 
व्यिस्थापि गिे बिेको 
ऐि 

● सरकारी कारोबार 
निदेशशका 

● म.ले.प.  बाट स्िीकृत   
ढाँचा 

 

 

● आकशस्मक कोष स्थापिा िभएको हजि 
सकिे 

● यसका लानग बैंवङ्कग प्रबन्ध िभएको हजि 
सकिे 

● बरे्ट विनियोर्िबाटै आकशस्मक 
कायकु्रमहरू संचालि हजिे 

● आकशस्मक कोषको रकम साधारण 
कायकु्रमहरूका खच ु हजि सकिे र  
आकशस्मक अिस्थाहरूको अपब्याख्या 
हजि सकिे 

● कोषबाट खच ुगररएको रकम सोधभिाु 
िहजिे र आगामी आनथकु बषमुा 
विनियोर्ि िगररएको हजि सकिे  

● आकशस्मक कायमुा सािशुर्िक खररद 
ऐि नियम विपररत हजि ेसाथै आकशस्मक 
काय ुगि ुअिरोध नसर्िुा हजि सकिे  

● सरकारी कारोबार निदेशशकामा व्यिस्था 
भए बमोशर्म आकशस्मक कोष सरकारी 
कारोबार गिे बैंकमा व्यिस्था गिे 

● आकशस्मक कोषको स्थापिा तथा संचालि 
गिे र आकशस्मक कोषको ढाँचामा से्रस्ता 
तयार गिे 

● यस कोषबाट रकम खच ु हजि साथ िा 
सम्भि िभएमा आगामी आ.िमा रकम 
सोधभिाु गिे। 

● आपतकालीि काय ुगदाु सािरु्निक खररद 
ऐि नियमको पालिा गिे र सो अिजकूल 
कायहुरू गिे। 

● आपतकानलि कायकुो लानग प्राप्त पेश्की 
रकम खच ु हजि िसकि े अिस्थामा 
आकशस्मक कोषमा दाशखला गिे प्रबन्ध 
नमलाउिे। 

● आिनधक रूपमा 
कोषको अिस्था तथा 
वित्तीय वििरण तयार 
गरी सािरु्निवककरण 
गिे। 

●  

● प्रदेश एकल खाता 
कोष प्रणाली (P-

TSA) को नियनमत 
सूचिा र्ािकारी 
गराएर  



मधेश प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु, २०७९ 

99 
 

● आकशस्मक कोषको से्रस्ता अध्यािनधक 
िहजि सकि े

● लेखांकिका लानग अन्य खच ुसरह म.ले.प. 
फाराम प्रयोग गिे। 

३.  विभाज्य 
कोष 

● सरकारी कारोबार 
निदेशशका 

● विभाज्य कोष संचालि 
कायवुिनध 

● सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािलीमा भएका 
व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ 
सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● लेखा निदेशशका 
२०७३ (संशोधि 
सवहत) 

● लेखा सफ्टिेयरको 
प्रयोग 

● कोष व्यिस्थापिसँग 
सम्बशन्धत म.ले.प. 
फारामहरू 

● विभाज्य रकम सशञ्चत कोषमा र्म्मा हजि ज 
र वहसाब यवकि िहजि िसकि े

● बाँडफाँटलार्ु दावयत्िको रूपमा 
लेखांकि िभरु् रार्स्िका रूपमा 
लेखांकि हजि सकिे 

● विभाज्य रकम बाँडफाँट िहजि ज र अको 
तहको सरकारलाई प्रदाि गिजपुिे रकम 
समयमै प्रदाि िगरेको हजि सकिे  

● बैंकमा रहेको कोषको अिस्था र 
प्रनतिेदिमा भएको कोषको अिस्थामा 
फरक पि ुसकिे 

● विभाज्य रकमको तोवकएको समयका 
रकम बाँडफाँट तथा प्रनतिेदि िभएको 
हजि सकिे 

● नबभाज्य कोषको रकमको शस्थनतका लानग 
ढाँचामा वििरण राख्न।े 

● विभाज्य कोषमा संचालि कायवुिनध अिजरूप 
लेखांङ्कि तथा प्रनतिेदि गिे 

● तोवकएको समय नसमा नभर विभाज्य 
कोषको रकम बाँडफाँट गरी अन्य तहका 
सरकारलाई प्रदाि गिजपुिे अंश प्रदाि गिे। 

● मानसक रूपमा कोषको बैंक वहसाब नमलाि 
गिे 

● लेखांकिका लानग लेखा सफ्टिेयरको 
प्रयोग गिे। 

● आिनधक रूपमा 
कोषको अिस्था तथा 
वित्तीय वििरण तयार 
गरी सािरु्निवककरण 
गिे। 

 

● प्रदेश एकल खाता 
कोष प्रणाली (P-

TSA) को नियनमत 
सूचिा र्ािकारी 
गराएर  

४.  खच ु एिं 
निकासा 

● सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािलीमा भएका 
भएको खच ु /निकासा 

● अशख्तयारीसँग सम्बशन्धत कािूिी प्रवक्रया 
पूरा िगरी खच ुगरेको हजि सकिे 

● निकासा प्रकृया बेगर खच ु गरेको हजि 
सकिे 

● आनथकु कायवुिनध ऐि नियमको पूण ु
पररपालिा भए िभएको चेकर्ाँच गिे। 

● बरे्ट विनियोर्ि भए पिात नलशखत रूपमा 
खच ुगिे अशख्तयारी सम्बशन्धत मन्रालय र 

● निरन्तर रूपमा 
मानथल्लो तह िा 
पदानधकारीलाई 

प्रनतिेदि गिे। 

● कायाुलय प्रमजख तथा 
आनथकु प्रशासि 
शाखाबाट निरन्तर 

अिजगमि गिजपुिे। 



मधेश प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु, २०७९ 

100 
 

४.३.७ धरौटी व्यिस्थापिको विस्ततृीकरण 
क्र.सं. मूख्य शर्म्मेिारीका 

क्षरेहरू 
नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 

१. १ 
धरौटी प्रानप्त 
तथा 
व्यिस्थापि 

● सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािलीमा भएका 
व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ 

● प्राप्त गिजपुिे धरौटी रकमको आम्दािी 
रनसद तथा वििरण से्रस्तामा िरहिे। 

● धरौटी रकमलार् ुआम्दािी बाँधी सशञ्चत 
कोषमा दाशखला हजि सकिे। 

● धरौटी राख्नकेो रकमको व्यशिगत 
वििरण तथा खाता व्यिस्थापि िहजि।े 

● बैंकमा धरौटी खाता छज टै्ट खोनल प्राप्त 
रकमलार्ु दावयत्िका रूपमा लेखांकि तथा 
प्रनतिेदि गिे।  

● व्यशिगत तथा गोश्वारा धरौटी खाता 
म.ले.प.फा.िं. ६०१ र ६०२ को ढाँचामा 
तयार गिे। 

● धरौटीको आनथकु 
वििरण तयार गरी 
नियनमत रुपमा 
सािरु्निक गिे। 

●  

● कायाुलय प्रमजख तथा 
आनथकु प्रशासि 
शाखाबाट निरन्तर 

अिजगमि गिजपुिे। 

सम्बन्धी व्यिस्थाहरू 
(प्रदेश सरकार र संघ 
सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● विनियोर्ि ऐिमा 
भएको व्यिस्था 

● खच ु निकासाका लानग 
निधाुररत म.ले.प. 
फारामहरू 

● P-TSA तथा P-LMBIS 
र अन्य लेखा 
सफ्टिेयरको व्यिस्था 

● विनियोर्िको मानसक बाँडफाँट िगरी 
खच ुगिे,  िगद योर्िा तयार िगरी खच ु
भैरहेको हजि सकिे 

● अशख्तयार भन्दा बढी खच ु गरेको हजि 
सकिे  

● खच ुशीषकु फरक पारी खच ुभएको हजि 
सकिे,   

● स्रोत फरक पिे  गरी खच ुभएको हजि 
सकिे    

● अनधकार प्राप्त अनधकारीको स्िीकृनत नबिा 
खच ुभएको हजि सकिे 

● खररद विनध र प्रवक्रया पूरा िगरी खच ुभएको 
हजि सकिे  

कायाुलयलार्ु प्रदाि गरी खच ुगिे। यसका 
लानग म.ले.प.फा.िं. ३०१ प्रयोग गिे। 

● विनियोर्िको मानसक बाँडफाँटका लानग  
म.ले.प.फा.िं. ३०३ प्रयोग गिे र  यसका 
साथै िगद योर्िा समेत तयार गिे 

● खच ु तथा निकासा गदाु अपिाउिज पिे 

प्रवक्रयाको चेकनलष्ट बिाई पालिा गिे। 

● िगद पूिाुि जमाि योर्िा तयार गरी नियनमत 
रुपमा अधािनधक गदै र्ािे। यसका लानग 
संभि भएसम्म साप्तावहक िगद योर्िा 
तयार गिे, सो संभि िभएमा मानसक रुपमा 
िगद पूिाुि जमाि योर्िा बिाउि े 

● P-TSA तथा P-LMBIS र अन्य लेखा 
सफ्टिेयरको प्रयोग गरी काय ु व्यिशस्थत 
गिे  

● प्रदेश लेखा नियन्रक 
कायाुलयमा पेश गिे। 

● आ.ि समाप्त भएपिात 
तोवकएको ढाँचा तथा 
समयमा महालेखा 
नियन्रक कायाुलयमा 
खच ुवििरण पठाउि े

● मन्रालयबाट िगद 
योर्िा अिजरूप 
विनियोर्ि रकम 
खच ु भए िभएको 
तथा कोषको अिस्था 
र्ाँच गिे। 

● अथ ु मन्रालय र 
प्रदेश लेखा नियन्रक 
कायाुलयबाट 
नियनमत अिजगमि र 
समीक्षा गिे 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षण तथा 
बाहय लेखापरीक्षण 
गराउिे। 

●  
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सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● सािरु्निक खररद ऐि 
तथा नियमािली 

● धरौटी प्राप्त हजिे नबनभन्न 
कायकु्रम तथा 
वक्रयाकलापहरू 

● प्राविनधक सहायता तथा 
आनथकु प्रशासि शाखा 

●  

● बैंवङ्कग व्यिस्था पयाुप्त रूपमा िहजि।े 

● आनथकु वििरणमा धरौटीको पूण ुसूचिा 
िरहिे र बैंकमा रहेको मौज्दात फरक 
पिे 

● धरौटीको शर्म्मेिारी िसाररिे। 

● लेखा सफ्ट्िेयर तथा सूचिा प्रणालीको 
उपयोग गिे,  र आिनधक रूपमा बैंक 
वहसाब नमलाि वििरण तयार गिे। 

● आनथकु बषकुो अन्तमा खाताबन्दी गरी 
आगामी आनथकु बषमुा शर्म्मेिारी सािे। 

● धरौटीको आन्तररक 
लेखापरीक्षण 
गराउिे। 

२.  
धरौटी वफताु ● सािरु्निक खररद ऐि 

तथा सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािलीमा भएका 
व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ 
सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● धरौटी प्राप्त हजिे नबनभन्न 
कायकु्रम तथा 
वक्रयाकलापहरू 

 

 व्यिसायीले कर च जिा तथा काय ु
सम्पन्न प्रनतिेदिको पर नबिा धरौटी 
माग गिे,  

● निमाुण कायसँुग सम्बशन्धत र जटीहरू 
िसच्याई धरौटी माग गिे,  

● कायसुम्पन्न िभरु् िा तोवकएको उद्देश्य 
पूरा िभरु् धरौटी वफताु हजि,े  

● प्राप्त भएको धरौटी  रकम भन्दा बढी 
िा कम रकम वफताु हजि ेर सम्बशन्धत 
व्यशि िा संस्थाको धरौटी खाता बन्द 
िहजि।े 

 सम्बशन्धत कायाुन्ियि र्काईबाट राय प्राप्त 
गरी रकम वफताु प्रकृया अगानड बढाउि।े 

 कायसुम्पन्न प्रनतिेदि प्रमाशणत गरेपनछ 
खररद कािूि अिजसार वफताु गिे। यसका 
लानग आन्तररक रार्श्व कायाुलयबाट 
सम्बशन्धत व्यिसायीबाट कर 
च जिा/फर्छ्यौट वििरण नलि,े  

● व्यशिगत तथा गोश्वारा धरौटी खाता 
म.ले.प.फा.िं. ६०१ र ६०२ को ढाँचामा 
तयार गिे र वफताु पिात खाता बन्द गिे,   

● धरौटीको आनथकु 
वििरण तयार गरी 
नियनमत रुपमा 
सािरु्निक गिे। 

 

● सम्पन्न भएका 
कायकु्रमहरू र 
धरौटी वफताुको 
र्ािकारी अिजसार 
नभडाि गिे। यसका 
लानग कायाुलय प्रमजख 

तथा आनथकु प्रशासि 
शाखाबाट निरन्तर 

अिजगमि गिजपुिे। 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षकले 
आिनधक रूपमा 
वहसाब र्ाँच गिे। 
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३.  
धरौटी 
सदरस्याहा 

● सािरु्निक खररद ऐि 
तथा नियमािलीको 
व्यिस्था  

● सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािलीमा भएका 
व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ 
सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● धरौटी प्राप्त हजिे नबनभन्न 
कायकु्रम तथा 
वक्रयाकलापहरू 

 

● सदरस्याहा हजि जपिे रकम स्पष्ट सूचिा 
तथा आधारका कमीले धरौटीमा 
खातामा िै रही रहिे,   

● धरौटी खाताबाट दावयत्ि घटार्ु सशञ्चत 
कोषमा आम्दािी िबाँनधिज 

● सदरस्याहा हजि े यथेष्ट वििरण तथा 
प्रमाण प्राप्त िहजिज,  

● सदर स्याहा भएको वििरण सम्बशन्धत 
पक्षलार्ु र्ािकारी िहजिे। 

● करार व्यिस्थापि गिे सूचिा प्रणालीमा 
धरौटीको वििरण समेत समािेश गिे,  

● सदरस्याहा हजि जपिे स्पष्ट प्रमाण तथा आधार 
सवहत सम्बशन्धत र्काईले आनथकु प्रशासि 
शाखालार्ु र्ािकारी ददिे,  

● सदरस्याहा हजिे रकम व्यशिगत खाताबाट 
दावयत्ि घटार्ु, खाताबन्दी गरी आम्दािी 
खातामा सािे। 

● धरौटीको आनथकु 
वििरण तयार गरी 
नियनमत रुपमा 
सािरु्निक गिे।  

● सदर स्याहा हजि जपिे 
कारण प्राविनधक 
शाखाहरूबाट र्ाँच 
गिे। यसका लानग 
कायाुलय प्रमजख तथा 
आनथकु प्रशासि 
शाखाबाट निरन्तर 

अिजगमि गिजपुिे। 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षण र बाह्य 
लेखापरीक्षण गिे। 

४.३.८ आनथकु कायपु्रणाली तथा वित्तीय प्रनतिेदि नियन्रण सम्बन्धी विस्ततृीकरण 
क्र.सं. मूख्य शर्म्मेिारीका 

क्षरेहरू 
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१.  
अशख्तयारी 
प्रकृया 

● प्रदेशको बावषकु योर्िा 
तथा बरे्ट तर्जमुा 
ददग्दशिु 

● सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािलीमा भएका 
व्यिस्थाहरू (प्रदेश 

● पूि ु तयारी वििा बरे्ट तथा कायकु्रम 

प्रस्ताि हजि ेर तोवकएको समयािनध नभर 
बरे्ट स्िीकृत िहजि  सकि े

● बरे्ट तथा कायकु्रममा रहिे विस्ततृ 
वक्रयाकलापहरु  सािरु्निवककरण िहजि 
सकिे  

● बरे्ट प्रस्तािको क्रममा तोवकएको विनध र 

प्रवक्रया अबलम्बि भएको यवकि गिे,  

● बरे्ट तर्जमुा ददग्दशिुमा तोवकएको 
अशख्तयारी व्यिस्थाहरू र समयसीमा 
पालिा गिे 

● तोवकएको समयमा अशख्तयारी ददई सकिे 

● बरे्ट तथा आनथकु 
ऐि िेबसारु्टमा 
सािरु्निवककरण गिे 

● सिसुाधारणलार्ु सरल 
र्ािकारीको लानग 
Civil budget 

 कायाुलय प्रमजख 
(तररकाः कामको 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  शाखा प्रमजखहरु 
माफुत र्ािकारी र 
प्रगनत प्राप्त गरी 
निदेशि ददि े) 



मधेश प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु, २०७९ 

103 
 

क्र.सं. मूख्य शर्म्मेिारीका 
क्षरेहरू 

नियन्रणको िातािरण सम्भावित र्ोशखम नियन्रणका उपायहरू सूचिा र संचार अिजगमि गिे निकाय र तररका 

सरकार र संघ 
सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

 

● समयमािै कायाुन्ियि तहमा अशख्तयारी 
प्रदाि िगररएको हजि सकिे  

● योर्िा कायनु्यिि काययुोर्िा समयमै 
पेश िहजि सकिे  

 

● योर्िा कायाुन्ियि काययुोर्िा तोवकएको 
ढाँचामा तयार गरी कायाुन्यिि गिे 

● अशख्तयारी कायाुन्ियि गिे कािूिी 
अनधकार नसर्िुाको आधार भएकोले 
स्िीकृत कायकु्रमलाई सहर् वकनसमले 
कायाुन्ियि गिे निकायसम्म समयमा िै 
पजयाुउिे। यसका लानग P-LMBIS लाई 
सवक्रयताका साथ प्रयोगमा ल्याउिे 
 

सारांशको रूपमा 
प्रकाशशत गिे 

● अशख्तयारीको 
र्ािकारी कायकु्रम 
सवहत कायाुन्ियि 
तहमा नछटो 
माध्यमबाट ददिे  

 प्रदेश लेखा नियन्रक 
(तररकाः खचकुो 
निरन्तर निगरािी 
गिे,  आन्तररक 
लेखापरीक्षण माफुत 
र्ािकारी प्राप्त गरी 
समयमा िै सजझाि 
गिे )  

 मन्रालयका सशचि 
(तररकाः अिलोकि 
गिे,  कायाुलय  
प्रमजखहरु  माफुत 
सूचिा तथा प्रगनत 
प्राप्त गरी समीक्षा गिे 
र निदेशि गिे)  

२.  
खाता 
सञ्चालि 

● सरकारी कारोबार 
निदेशशका  

● सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािली (प्रदेश 
सरकार र संघ 
सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● प्रदेश सरकार अन्तगतुका कज िै पनि 
निकायको आनथकु कारोबारका लानग 
प्रदेश लेखा नियन्रक कायाुलयको 
अिजमनत बेगर खाता खोनल सञ्चालि िहजि े
व्यिस्था रहदाँ रहदै पनि सो विपररत 
बैंक खाता खोली आनथकु कारोबार 
भएको हजि सकिे  

● दस्तखतको िमजिा काड ु शर्ल्ला शस्थत 
को.ले.नि.का िा प्रदेश लेखा र्काईबाट 

● सरकारी कारोबार निदेशशका तथा आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा नियमािली अिजसार 
आनथकु कारोबार गिे 

● सम्बशन्धत कायाुलयबाट अशख्तयारी पर 
प्राप्त व्यशिको र्ािकारी प्राप्त गरी प्रदेश 
लेखा नियन्रक कायाुलयबाट यवकि गरेर 
मार खाता सञ्चालि हजिज पिे। 

● म.ले.प.फा.िं. ९१० मा उल्लेख गररएको 
हस्ताक्षर फारामको उपयोग गिे 

● सम्बशन्धत िाशणज्य 
बैंकले खाता 
खोनलएको र्ािकारी 
प्रदेश लेखानियन्रक 
कायाुलय तथा 
सम्बशन्धत कायाुलयमा 
र्ािकारी ददिे 

● सम्बशन्धत सशचिले र 
प्रदेश लेखा 
नियन्रकले निरन्तर 

अिजगमि गिजपुिे 

● खाता सञ्चालि 
सम्बन्धी व्यिस्था 
आन्तररक 
लेखापरीक्षणका 
क्रममा र्ाँच गिजपुिे 
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● प्रदेश लेखा नियन्रक 
कायाुलय 

प्रमाशणत िभरु् बैंक खाता सञ्चालि हजि 
सकिे 

● तोवकएको आनधकाररक पदानधकारी 
भन्दा बाहेकबाट खाता सञ्चालि सञ्चालि 
भएको हजि सकिे  

४.३.९ लेखापरीक्षण तथा बेरूर्ज व्यिस्थापिको विस्ततृीकरण          
क्र.स. 

मूख्य शर्म्मेिारीका 
क्षरेहरू 
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१.  आन्तररेक 

तथा पूि ु
लेखा 
परीक्षण  

● सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािलीमा भएका 
आन्तररक 
लेखापरीक्षणको लानग 
भएको व्यिस्थाहरू 
(प्रदेश सरकार र संघ 
सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● संघीय आन्तररक 
लेखापरीक्षण मागदुशिु 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षणका 
अन्तराविय मािदण्डहरू 

● लेखापरीक्षकको स्ितन्रत िहजि सकि े

● लेखापरीक्षकलारु् आन्तररक 
लेखापरीक्षणको सीप,  ज्ञाि तथा विनध र 
लेखापरीक्षण गिे विषयबस्तज तथा 
प्रकृयाको कम र्ािकारी हजि सकि े

● बेरूर्जको गलत पररभाषा हजि सकिे 
● लेखापरीक्षणबाट कायकु्रम संचालिमा 

बाधा िपजग्िे गरी आन्तररक 
लेखापरीक्षकबाट Forwardlooking 

approach अिधारणा अिलम्बि 
िगरेको हजि सकिे  

● लेखापरीक्षण योर्िा तया कायतुानलका 
तयार िगरी लेखापरीक्षण भैरहेको हजि 
सकिे  

● आन्तररक लेखापरीक्षण कायमुा खवटिे 
र्िशशिलाई विषय विज्ञताका लानग 
आिश्यक व्यिस्था गिे 

● आन्तररक लेखापरीक्षणलारु् पररणाममजखी 
बिाउि अन्तराविय असल अभ्यास तथा 
मािदण्डहरूको उपयोग गिे 

● लेखापरीक्षण योर्िा तथा काययुोर्िा 
तयारी गरी र्ोशखममा आधाररत 
लेखापरीक्षण गिे 

● आनथकु प्रशासि शाखा लगायत अन्य 
शाखालाई समेत लेखापरीक्षणका क्रममा 
समािेश गिे र सजधारहरुको विषयमा 
पषृ्ठपोषण गिे। 

● कायाुलयको  समग्र वित्तीय अिजशासि 
मयाुददत र पारदशी बिाउि सजझाि ददि ेर 

● आिनधक रूपमा 
लेखापरीक्षण प्रनतिेदि 
कायाुलय प्रमजख, 
प्र.ले.नि.का. र 
सम्बशन्धत मन्रालयमा 
पठाउि े

 

● आन्तररक 
लेखापरीक्षण प्रनतिेदि 
सािरु्निक रूपमा 
उपलब्ध हजिे गरी 
िेबसारु्टमा राख्न े

● प्रदेश सभाको 
सािरु्निकलेखा 
सनमनतसँगको 
सहकायमुा िीनतगत 
विश्लषेण तथा सजझाि 
प्रदाि ददि े
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● आन्तररक लेखा 
परीक्षणका असल 
अभ्यासहरू 

● प्रदेश लेखा नियन्रक 
कायाुलय  

● आन्तररक लेखापरीक्षकको प्रनतिेदि 
समयमै उपलब्ध िहजि सकिे  

Forward looking approach लार् ु
कायाुन्ियि गिे  

● प्रत्येक मवहिा नियनमत रुपमा आलेप गिे 
र प्रत्येक रैमानसकको एकमजष्ट प्रनतिेदि 
पेश गिे। 

२.  अशन्तम 
लेखा 
परीक्षण  

● िेपालको संविधाि 

● संघीय लेखापरीक्षण ऐि 

● सम्बशन्धत आनथकु 

कायवुिनध ऐि र 
नियमािलीमा भएको 
लेखापरीक्षण सम्बन्धी  
व्यिस्था (प्रदेश सरकार 
र संघ सरकारले र्ारी 
गरी प्रयोगमा 
ल्यार्एका) 

● महालेखापरीक्षकको 
कायाुलय 

● अशन्तम लेखापरीक्षण िै िभएको िा 
समयमै िभएको हजि सकिे 

● आन्तररक लेखापरीक्षकले ददएको 
सजझािको अशन्तम लेखापरीक्षणमा 
उपयोग िभएको हजि सकिे 

● आन्तररक लेखापरीक्षण र अशन्तम 
लेखापरीक्षणको कैवफयत वििाददत हजि 
सकिे  

● अशन्तम लेखापरीक्षकले ददएको सजझाि 
कायाुन्ियि िगररएको हजि सकिे  

● आनथकु प्रशासि शाखा तथा विषयगत 
शाखा बीच समन्िय िहजि,े  आनथकु 
प्रशासि शाखालार्ु मार शर्म्मेिार बिार्ु 
िनतर्ाका पक्षमा पयाुप्त र्ािकारी 
लेखापरीक्षकलाई िददर्एको हजि सकि े

● प्राप्त भएको लेखापरीक्षण प्रनतिेदि 
सािरु्निवककरण िगररएको र 
छलफलमा िलनगएको हजि सकिे  

● महालेखा परीक्षकको कायाुलय अशन्तम 
लेखापरीक्षणको तानलका बमोशर्म उपयजि 
िातािरण नसर्िुा गिे 

● आन्तररक तथा अशन्तम लेखापरीक्षक बीच 
समन्िय तथा सहकाय ुगिे 

● लेखापरीक्षण लेखामािदण्डको प्रयोग गिे 

● पेशागत आचरणको अिजपालि गिे 

● विषयगत र्काईहरुलार्ु लेखापरीक्षणका 
चरणमा अनििाय ुसहभानगता गराउिे गिे 

● लेखापरीक्षण पर प्राप्त भएको १५ ददि 
नभर िेबसार्टमा सािरु्निवककरण गिे 

 

● अशन्तम लेखापरीक्षलारु् 
आन्तररक 
लेखापरीक्षण प्रनतिेदि 
प्रदाि गिे 

● अिजगमि मूल्याङ्किका 
प्रनतिेदि अशन्तम 
लेखापरीक्षकलारु् ददि े

● अशन्तम 
लेखापरीक्षकको 
Entry Meeting मा 
आन्तररक 
लेखापरीक्षकलारु् 
समािेश गिे 

● िेबसारु्टमा प्रनतिेदि 
राख्न े

● अशन्तम लेखापरीक्षण 
प्रनतिेदि सािरु्निक 
रूपमा उपलब्ध हजिे 
गरी िेबसारु्टमा राख्न े

● प्रदेश सभाको 
सािरु्निक लेखा 
सनमनतसँगको 
सहकायमुा िीनतगत 
विश्लषेण तथा सजझाि 
प्रदाि ददि े
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३.  लेखापरीक्ष
ण वििरण 
(बेरुर्जको 
लगत 
समेत)को 
अनभलेख 
व्यिस्थाप
ि  

● सम्बशन्धत आनथकु 
कायवुिनध ऐि तथा 
नियमािलीमा भएका 
लेखापरीक्षण एिं िेरुर्ज 
लगत व्यिस्थापि र 
सम्परीक्षण सम्बन्धी   
व्यिस्थाहरू (प्रदेश 
सरकार र संघ 
सरकारले र्ारी गरी 
प्रयोगमा ल्यार्एका) 

● महालेखापरीक्षकको 
कायाुलय 

● प्रदेश सभामा 
सािरु्निक लेखा 
सनमनतको व्यिस्था  

● म.ले.प. फाराममा 
भएका बेरूर्ज सम्बशन्धत 
फारामहरू 

● बेरूर्ज फछयौटका लानग समयमा िै 

आनथकु वििरण र से्रस्ता तयार िहजि सकि े

● अशन्तम लेखापरीक्षण हजिज अगािै 
आन्तररक लेखापरीक्षणको कैवफयत 
सम्परीक्षण िभएको हजि सकिे 

● परीक्षण  गिज ुपिे कागर्ात तथा प्रमाणहरू 

िरहेको हजि सकिे  

● प्रनतिेदिको  र्िाफ  समयमा िै िददर्िे र  

सािरु्निक लेखा सनमनतमा छलफल 
िगररएको हजि सकिे 

● बेरूर्जको लगत तथा अनभलेख 
अध्यािनधक रूपमा िरहेको हजि सकि े

● बेरूर्ज सम्परीक्षण भएको वििरणको 
लगत कट्टा िभएको हजि सकिे 

 

● तोकेको  म्याद नभर सबै वित्तीय प्रनतिेदिहरू  

पेश  गिे। 

● अशन्तम लेखापरीक्षण अगािै आन्तररक 
लेखापरीक्षणको वििरण सम्परीक्षण गिे 

● सम्बद्ध सबै शाखामा वित्तीय उत्तरदावयत्ि 
सम्बन्धी  व्यिस्थाको र्ािकारी ददिे 

● बेरूर्ज फछयौटको लगत तोवकएको 
म.ले.प.फा.िं.. ८०३ मा राख्न ेर अनभलेख 
तयार र अध्यािनधक गिे 

● तोवकएको समयनभरै लेखापरीक्षणको  र्िाफ 

उपलब्ध  गराउिे। 

● सम्परीक्षण गररएको वििरणको 
महालेखापरीक्षकको कायाुलयबाट लगत 
कट्टा गरी कायलुयको लगतमा समेत 
अध्यािनधक गिे। 

● निरन्तररूपमा मानथल्लो 
तह िा पदानधकारीलाई 

प्रनतिेदि गिे। 

● आन्तररक तथा बाह्य 
लेखापरीक्षकलारु् 
बेरूर्जको अिस्थाको 
र्ािकारी ददि े 

● सम्बशन्धत मन्रालयलाई 
कायाुलयको बेरुर्ज 
शस्थनतको नियनमत 
प्रनतिेदि गिे। यसका 
लानग बेरूर्ज सम्बशन्धत 
म.ले.प.फा.िं. ८०४ को 
प्रनतिेदि तयार गरी 
सम्बद्ध निकायलारु् पेश 
गिे 

● कायाुलय प्रमजख र 
आनथकु प्रशासि 
शाखाबाट बेरूर्जको 
अिस्थाको र्ाँच   

● मन्रालयको सशचिले 
नियनमत रुपमा 
अिजगमि गिे र 
प्रनतिेदि नलिे  

● सािरु्निक लेखा 
सनमनतबाट आिनधक 
रूपमा बेरूर्जको 
र्ािकारी तथा 
विश्लषेण 



मधेश प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु, २०७९ 

107 
 

पररच्छेद ५: आन्तररक नियन्रण प्रणाली अिजगमि तथा कायानु्ियि प्रबन्ध 

५.१ आन्तररक नियन्रणको कायानु्ियि शर्म्मेिारी तथा अिजगमि खाका 
तोवकएको नियन्रणका वक्रयाकलापहरू कायानु्ियि गिेका लानग आन्तररक नियन्रण सनमनतको 

प्रमजख शर्म्मेिारी रहन्छ । उि सनमनतले आिनधक रूपमा कायाुन्ियिको अिस्था र बावषकु रूपमा सजधार 
गिजपुिे के्षरहरूको पजिरािलोकि गिज ु पदुछ। नियन्रण िातािरणमा आएको पररितिुले प्रत्यक्ष रूपमा 
नियन्रण वक्रयाकलापहरूमा असर गदुछ । यसरी पररितुि हजि भएकाले निशित अिनधमा तोवकएको खाकामा 
अिजगमि गिजपुदुछ ।यस प्रदेशको आनथकु कायवुिनध ऐि, २०७४ को दफा ३१ मा आन्तररक नियन्रण 
सनमनतको संरचिा देहाय बमोशर्म रहिे व्यिस्था रहेको छ । 

क. सम्बशन्धत निकायको लेखा उत्तरदायी अनधकृत िा प्रमजख   - अध्यक्ष 
ख. सम्बशन्धत निकायको प्रशासि िा योर्िा महाशाखा/शाखा प्रमजख   - सदस्य 
ग. अध्यक्षले तोकेको सम्बशन्धत निकायमा कायरुत विषय के्षरसँग सम्बशन्धत 

रार्परांवकत दद्वतीय शे्रणीको अनधकृत प्रनतनिनध 
- सदस्य 

घ. आनथकु मानमला तथा योर्िा मन्रालयको रार्परांवकत अनधकृत 
प्रनतनिनध 

- सदस्य 

ङ. सम्बशन्धत निकायको आनथकु प्रशासि प्रमजख - सदस्य सशचि 
आन्तररक नियन्रण प्रणालीको कायाुन्ियिको अिजगमि सम्बन्धी शर्म्मेिारी प्रदेशको आनथकु 

कायवुिनध ऐिको दफा ३०(३)ले लेखा उत्तरदायी अनधकृतलार्ु प्रदाि गरेको छ । लेखा उत्तरदायी 
अनधकृतबाट अिजसूची २ मा तोवकएको खाकामा अिजगमि गरी आिश्यक प्रबन्धको तर्जमुा गिजपुिे छ 
।आन्तररक नियन्रण सनमनतले प्रदेशको आनथकु कायवुिनध ऐि, २०७४ को दफा ३१(३) बमोशर्मको 
देहाय कायहुरू गिजपुदुछ । 

क. सम्पादि गररि ेकायहुरू प्रचनलत कािूि बमोशर्म नियनमत तररकाले दक्षतापूण ुएिं नमतव्ययी 
रूपमा सम्पादि गरी िनतर्ा उन्मजख गराउिे । 

ख. वित्तीय र्ोशखम न्यूिीकरण गिे । 
ग. वित्तीय प्रनतिेदिहरूलार्ु विश्वसिीय बिाउिे ।  
घ. लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरूर्ज फस्यौट गरी गरार्ु आन्तररक नियन्रण प्रणालीलार्ु सजदृद 

एिं प्रभािकारी बिाउि आिश्यक कायहुरू सम्पादि गिे।  
सनमनतले अिजगमि तथा नियन्रण वक्रयाकलपको प्रभािकारीता विश्लषेणका क्रममा देहाय बमोशर्म 

तोवकएको शर्म्मेिार निकाय तथा शाखा र सम्बशन्धत अिजगमि गिे निकायसँग सहकाय ुगिजपुिे छ ।उि 
तोवकएको निकायहरूलार्ु आन्तररक नियन्रण प्रणालीको अिजपालि गि ुप्रोत्साहि गिज ुआिश्यक रहन्छ साथै 
कािूिी प्रािधािका विषयमा समेत र्ािकारी प्रदाि गिजपुदुछ । 

तानलका 5: निकायगत कायाुन्ियि शर्म्मेिारी 
क्र.स मजख्य विषयका क्षरेहरू शर्म्मेिार निकाय / शाखा अिजगमि गिे निकाय / शाखा 

१ बरे्ट तर्जमुा तथा स्रोत व्यिस्थापि  

१.१ योर्िा तर्जमुा तथा बरे्ट 
िीनत 

अथ ुमन्रालय अथ ुमन्रालय र प्रदेश िीनत 
आयोग 
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क्र.स मजख्य विषयका क्षरेहरू शर्म्मेिार निकाय / शाखा अिजगमि गिे निकाय / शाखा 
१.२ बरे्ट सीमा निधाुरण,  

बरे्ट तथा कायकु्रम 
तरू्मुा र स्िीकृनत 

विषयगत मन्रालयहरू अथ ुमन्रालय 

१.३ स्रोत अिजमाि एिं 
पररचालि 

अथ ुमन्रालय स्रोत अिजमाि सनमनत 

१.४ ऋण प्रानप्त र पररचालि 
िीनत 

अथ ुमन्रालय संघीय अथ ुमन्रालय, राविय 
प्राकृनतक स्रोत तथा वित्त 
आयोग 

२ रार्स्ि आम्दािी,  अिजदाि तथा प्रानप्त  

२.१ रार्स्ि प्रानप्त प्रत्येक कायाुलयको आनथकु प्रशासि 

प्रमजख 

अथ ुमन्रालय, प्रदेश लेखा 
नियन्रक कायाुलय 

२.२ अिजदाि प्रानप्त अथ ुमन्रालय संघीय अथ ुमन्रालय IECCD 

(अन्तराुविय आनथकु सहायता 
समन्िय महाशाखा ) 

३ र्िशशि व्यिस्थापि तथा िैनतक आचरण नियन्रण 

३.१ िैनतक मूल्य र आचरणको 
पालि 

मन्रालय, निदेशिालय िा कायाुलय 
प्रमजख 

प्रदेश सभाको सजशासि सनमनत 

३.२ गोपिीयताको सम्माि मन्रालय, निदेशिालय िा कायाुलय 
प्रमजख 

प्रदेश सभाको सजशासि सनमनत 

४ सजशासि, सेिा प्रिाह र प्रशासनिक काय ु  

४.१ कायाुलय व्यिस्थापि सम्बशन्धत मन्रालय, निदेशिालय िा 
कायाुलयहरू 

मन्रालयका सशचि, कायाुलय 
प्रमजख 

४.२ मािि स्रोत (कमचुारी 
व्यिस्थापि) 

सम्बशन्धत मन्रालय, निदेशिालय िा 
कायाुलयहरू 

मन्रालयका सशचि, कायाुलय 
प्रमजख 

४.३ सेिा प्रिाह सम्बशन्धत मन्रालय, निदेशिालय िा 
कायाुलयहरू 

मन्रालयका सशचि, कायाुलय 
प्रमजख 

४.४ योर्िा कायाुन्ियि सम्बशन्धत मन्रालय, निदेशिालय िा 
कायाुलयहरू, सार्ट र्ञ्चार् ुिा 
शर्म्मेिार पदानधकारी 

मन्रालयका सशचि, कायाुलय 
प्रमजख 

५ सूचिा तथा संचार, प्रविनध र प्रनतिेदि  

५.१ सूचिा प्रविनधको उपयोग 
तथा वििरणको सजरक्षा 

सूचिा शाखाका शर्म्मेिार अनधकृत मन्रालयका सशचि, कायाुलय 
प्रमजख 

५.२ सूचिा तथा समन्िय सूचिा शाखाका शर्म्मेिार अनधकृत मन्रालयका सशचि, कायाुलय 
प्रमजख 

६ अिजगमि तथा मूल्याङ्कि  

६.१ अिजगमि प्रबन्ध (योर्िा 
अिजगमि र अन्य) 

योर्िा अनधकृत, सार्ट र्ञ्चार् ुिा 
शर्म्मेिार पदानधकारी 

मन्रालयका सशचि, कायाुलय 
प्रमजख 
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क्र.स मजख्य विषयका क्षरेहरू शर्म्मेिार निकाय / शाखा अिजगमि गिे निकाय / शाखा 
६.२ पारदशशतुा र र्िाफदेवहता सूचिा अनधकारी मन्रालयका सशचि, कायाुलय 

प्रमजख 

वित्तीय नियन्रण सम्बन्धी विस्तनृतकरण 

७ खच ुतथा भ जिािी व्यिस्था 
७.१ तलब खच ुभ जिािी 

(स्थायी तथा करार 
कमचुारी) (Payroll 

control) 

कमचुारी प्रशासि शाखा, कायाुलय 
प्रमजख 

प्रदेश लेखा नियन्रकको 
कायाुलय, मन्रालयका सशचि 

७.२ कायसंुचालि खच ुभ जिािी आनथकु प्रशासि शाखा, भण्डार / स्टोर 

शाखा, कायाुलय प्रमजख 

प्रदेश लेखा नियन्रकको 
कायाुलय, मन्रालयका सशचि 

७.३ कायकु्रम खच ुभ जिािी योर्िा शाखा, आनथकु प्रशासि शाखा, 
भण्डार / स्टोर शाखा, कायाुलय प्रमजख 

प्रदेश लेखा नियन्रकको 
कायाुलय, मन्रालयका सशचि 

७.४ अिजदाि तथा सामाशर्क 
सहायता भ जिािी  

योर्िा शाखा, आनथकु प्रशासि शाखा, 
भण्डार / स्टोर शाखा, कायाुलय प्रमजख 

प्रदेश लेखा नियन्रकको 
कायाुलय, मन्रालयका सशचि, 
आन्तररक तथा बाह्य 
लेखापरीक्षक 

७.५ पेश्कीहरूको भ जिािी योर्िा शाखा, आनथकु प्रशासि शाखा, 
भण्डार / स्टोर शाखा, कायाुलय प्रमजख, 

मन्रालयका सशचि, प्रदेश लेखा 
नियन्रकको कायाुलय,  

७.६ उपभोिा सनमनत 
पररचालि  

उपभोिा सनमनत,  योर्िा शाखा, 
आनथकु प्रशासि शाखा, 

अिजगमि सनमनत, कायाुलय 
प्रमजख, आन्तररक तथा बाह्य 
लेखापरीक्षक 

८ सािरु्निक खररद व्यिस्थापि 
८.१ खररद शर्म्मेिारी र खररद 

एकार्ु 
खररद र्काई कायाुलय प्रमजख 

८.२ खररद प्रकृयाको  
व्यिस्थापि 

खररद र्काई, कायकु्रम शाखा कायाुलय प्रमजख, मन्रालयका 
सशचि 

८.३ खररद सम्झौता र 
कायाुन्ियि 

कायकु्रम शाखा, सम्पकु व्यशि, सार्ट 
ईञ्चार् ु

कायाुलय प्रमजख, मन्रालयका 
सशचि 

८.४ भ जिािी नसफाररश कायकु्रम शाखा िा शर्म्मेिार व्यशि, 
आनथकु प्रशासि शाखा 

कायाुलय प्रमजख 

९ सम्पशत्त व्यिस्थापि र संरक्षण 

९.१ खररद गरी प्राप्त हजिे 
मालसामाि 

स्टोर शाखा, आनथकु प्रशासि शाखा शर्न्सी निरीक्षण सनमनत 

९.२ हस्तान्तरण भरु् प्राप्त 

मालसामाि 
स्टोर शाखा, आनथकु प्रशासि शाखा शर्न्सी निरीक्षण सनमनत 

९.३ सिारी साधि प्राविनधक, स्टोर शाखा, आनथकु 
प्रशासि शाखा 

कायाुलय प्रमजख, शर्न्सी 
निरीक्षण सनमनत 
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क्र.स मजख्य विषयका क्षरेहरू शर्म्मेिार निकाय / शाखा अिजगमि गिे निकाय / शाखा 
९.४ मेशीिरी और्ार प्राविनधक, स्टोर शाखा, आनथकु 

प्रशासि शाखा 
कायाुलय प्रमजख, शर्न्सी 
निरीक्षण सनमनत 

९.५ फनिचुर प्राविनधक, स्टोर शाखा, आनथकु 
प्रशासि शाखा 

कायाुलय प्रमजख, शर्न्सी 
निरीक्षण सनमनत 

९.६ र्ग्गा र्नमि प्राविनधक, स्टोर शाखा, आनथकु 
प्रशासि शाखा 

कायाुलय प्रमजख, शर्न्सी 
निरीक्षण सनमनत 

९.७ भिि तथा संरचिा प्राविनधक, स्टोर शाखा, आनथकु 
प्रशासि शाखा 

कायाुलय प्रमजख, शर्न्सी 
निरीक्षण सनमनत 

१० प्रनतिद्ध खच ुतथा भ जिािी बाकँी 
१०.१ प्रनतबद्धता खचु योर्िा शाखा, आनथकु प्रशासि शाखा मन्रालयका सशचि, कायाुलय 

प्रमजख 

१०.२ भ जिािी बाँकी आनथकु प्रशासि शाखा कायाुलय प्रमजख 

११ ऋण तथा लगािी व्यिस्थापि 

११.१ ऋण तथा लगािी प्रक्षेपण 
िीनत 

योर्िा शाखा, आनथकु प्रशासि शाखा मन्रालयका सशचि, कायाुलय 
प्रमजख, संघीय अथ ुमन्रालय, 
राविय प्राकृनतक स्रोत तथा वित्त 
आयोग 

११.२ लगािी व्यिस्थापि 
(लाभांश समेत) 

योर्िा शाखा, आनथकु प्रशासि शाखा मन्रालयका सशचि, कायाुलय 
प्रमजख, संघीय अथ ुमन्रालय 

१२ कोष व्यिस्थापि तथा खच ुनियन्रण  

१२.१ प्रदेश सशञ्चत कोष अथ ुमन्रालय, प्रदेश लेखा नियन्रक 
कायाुलय 

अथ ुमन्रालय, महालेखा 
नियन्रक कायाुलय 

१२.२ आकशस्मक कोष अथ ुमन्रालय, प्रदेश लेखा नियन्रक 
कायाुलय 

अथ ुमन्रालय, महालेखा 
नियन्रक कायाुलय 

१२.३ विभाज्य कोष अथ ुमन्रालय, प्रदेश लेखा नियन्रक 
कायाुलय 

अथ ुमन्रालय, महालेखा 
नियन्रक कायाुलय 

१२.४ खच ुएिं निकासा कायाुलय प्रमजख तथा आनथकु प्रशासि 
शाखा 

अथ ुमन्रालय, महालेखा 
नियन्रक कायाुलय 

१३ धरौटी व्यिस्थापि  

१३.१ धरौटी प्रानप्त तथा 
व्यिस्थापि 

सम्बशन्धत कायाुलय आनथकु प्रशासि 
शाखा, कायकु्रम शाखा 

कायाुलय प्रमजख, प्रदेश लेखा 
नियन्रक कायाुलय 

१३.२ धरौटी सदरस्याहा सम्बशन्धत कायाुलय प्राविनधक शाखा, 
आनथकु प्रशासि शाखा, कायकु्रम 
शाखा 

कायाुलय प्रमजख, प्रदेश लेखा 
नियन्रक कायाुलय 

१४ आनथकु कायपु्रणाली तथा वित्तीय प्रनतिेदि 

१४.१ अशख्तयारी प्रकृया सम्बशन्धत कायाुलय योर्िा शाखा, 
प्राविनधक शाखा, कायकु्रम शाखा, 
आनथकु प्रशासि शाखा 

सम्बशन्धत मन्रालयका सशचि, 
कायाुलय प्रमजख, प्रदेश लेखा 
नियन्रक कायाुलय 
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क्र.स मजख्य विषयका क्षरेहरू शर्म्मेिार निकाय / शाखा अिजगमि गिे निकाय / शाखा 
१४.२ खाता सञ्चालि आनथकु प्रशासि शाखा, कायाुलय 

प्रमजख 

सम्बशन्धत मन्रालयका सशचि, 
प्रदेश लेखा नियन्रक कायाुलय 

१५ लेखापरीक्षण तथा बेरूर्ज   

१५.१ आन्तररेक तथा पूि ुलेखा 
परीक्षण 

आनथकु प्रशासि शाखा, कायाुलय 
प्रमजख 

मन्रालयको सशचि, प्रदेश लेखा 
नियन्रक कायाुलय 

१५.२ अशन्तम लेखा परीक्षण आनथकु प्रशासि शाखा, कायाुलय 
प्रमजख 

महालेखा परीक्षकको कायाुलय, 
प्रदेश सभाको सािरु्निक लेखा 
सनमनत 

१५.३ लेखापरीक्षण वििरण 
(बेरुर्जको लगत समेत)को 
अनभलेख व्यिस्थापि 

आनथकु प्रशासि शाखा, कायाुलय 
प्रमजख 

प्रदेश सभाको सािरु्निक लेखा 
सनमनत, मन्रालयको सशचि 

५.२ निकायगत विस्ततृ कायानु्ियि वक्रयाकलाप खाका 
प्रदेशको समग्र बस्तजशस्थनतलार्ु आधार गरी तयार गररएको यस Macro Framework आन्तररक 

नियन्रण प्रणालीको आधारमा प्रत्येक निकायले आफ्िो कायाुलयका लानग छज टै्ट आन्तररक नियन्रण प्रणाली 
तयार गिजपुदुछ । यसलार् ुप्रत्येक निकायले तोवकएको १५ क्षेर तथा उपक्षरेहरूको अनधिमा रही नियन्रण 
वक्रयाकलाप तथा नियन्रणका उपायहरू तयार गरी लागू गिजपुिेछ । यसरी निकायगत आन्तररक नियन्रण 
प्रणाली तयार गदाु अिलम्बि गिज ुपिे विषयहरू अिजसूची 6 मा प्रस्तजत गररएको छ। यस कायकुा लानग 
निकायले तयार गिजपुिे कायाुन्ियि वक्रयाकलापको खाका देहाय बमोशर्म प्रस्तजत गररएको छ । 
 

तानलका 6: वक्रयाकलाप कायाुन्ियिका लानग ढाँचा  
क्र.स विषयगत क्षरे तथा 

उपके्षरहरू 

सम्पादि गिे नियन्रण 
वक्रयाकलाप 

शर्म्मेिार निकाय समय सीमा 

१.     

१.१     

१.२     

...     

२.     

२.१     

२.२     

...     

यसरी प्रत्येक कायाुलयले तयार गरेको आन्तररक नियन्रण प्रणालीको अिजगमिका लानग समेत छज टै्ट 
अिजगमि खाका तयार गिजपुदुछ ।आन्तररक नियन्रण सनमनतले अिजगमि गदाु के्षरगत रूपमा रहि ेअिजगमि 
सँग सम्बशन्धत निकायहरूसगँ सहाकाय ुतथा परामश ुगिजपुदुछ । सनमनतले अिजगमि गिे निकायहरूबाट 
प्राप्त सजझाि तथा अिजगमि िनतर्ालार्ु समेत प्रयोग गिज ुगदुछ ।सबै के्षरमा आन्तररक नियन्रण सनमनत 
प्रत्यक्ष रूपमा उपशस्थत भर् ुकाय ुगि ुिसकि ेहजँदा अिजगमिका लानग देहाय बमोशर्मको निकायगत खाका 
उपयोग गिजपुदुछ । 
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तानलका 7: अिजगमि खाका  
क्र.स विषयगत क्षरे 

तथा उपके्षरहरू 

सम्पादि गिे 
नियन्रण 

वक्रयाकलाप 

शर्म्मेिार निकाय कैवफयत समाधाि उपाय 

१.      

१.१      

१.२      

...      

२.      

२.१      

२.२      

...      

...      

सबै कायाुलयहरूले तयार गरेको आन्तररक नियन्रणमा एकरूपता भए िभएको र सो को कायाुन्ियि 
अिस्थाका बारेमा आिनधक रूपमा आन्तररक नियन्रण सनमनतले सनमक्षा गिजपुदुछ । आन्तररक नियन्रण 
िातािरणमा भएको पररितिुका आधारमा समय समयमा नियन्रण वक्रयाकलापलार् ु अध्यािनधक गरी 
निकायको लक्ष्य तफु उन्मजख गराउिज पदुछ ।  

*** 
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अिजसूचीहरू 

अिजसूची १: मधेश प्रदेशको आन्तररक नियन्रणको प्रभािकाररता मूल्याङ्किका लानग प्रयोग गररि े
फाराम 

मधेश प्रदेशको आन्तररक नियन्रणको प्रभािकाररता-मूल्याङ्कि साराशं र फाराम 

मूल्याङ्कि प्रयोर्िका लानग निकाय, मन्रालय, महा शाखा, 
कायाुलय तथा कायाुलयगत शाखा, उपशाखा, काय ुसंचालि 
र्काई तथा कायाुलय आदद 

  

आन्तररक नियन्रण मूल्याङ्कि प्रयोर्िका लानग अबलम्बि 

गररएको उद्देश्यहरु 

व्यिस्थापिद्वारा स्िीकाय ुस्तरको र्ोशखमका  
प्रािधािहरु 

कायसंुचालिगत   

प्रनतिेदिात्मक   

अिजपालि िा नियमिात्मक   

के  सबै  कम्पोिने्ट  तथा  नसद्धान्तहरु  यस  मूल्याङ्कि  प्रयोर्िका  लानग सम्बशन्धत  र  उशचत  छि?् 

 (छ/ छैि) 
छैि भि,े  प्रमाण सहीत औशचत्यता व्याख्या गिजहुोस ्र सो नसध्दान्तको अिजपशस्थनतमा 

सम्बशन्धत कम्पोिेण्ट कायाुन्ियिको अिस्था के छ? 

कम्पोिने्टको लानग व्यिस्था / 

कायनु्ियि अिस्था भए/ 

िभएको 

प्रािधाि 
भएको 
(छ/ छैि) 

 

कायनु्ियि 

भएको (छ/ 

छैि) 

व्याख्या  तथा साराशं 

नियन्रण िातािरण       

र्ोशखम निधाुरण       

नियन्रण वक्रयाकलाप       

सूचिा तथा सिाद       

मूल्याङकि वक्रयाकलाप       

समग्र मूल्याङ्कि (छ/ छैि) व्याख्या / साराश 

के सबै कम्पोिेन्ट एकीकृत 

रुपमा एक आपसमा काय ु
संचालिमा छि?् 

    

*के समग्र आन्तररक नियन्रण 
काय ुप्रभािकारी छि?् 

    

नसद्धान्त मूल्याङ्कि िकुसीट 

कम्पोिेण्ट – नियन्रणको िातािरण 
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अिजसूची २: आन्तररक मूल्याङ्किका लानग प्रयोग भएको चेकनलष्ट ढाचँा 
 

आन्तररक मूल्याङ्किको र्ाचँसूची 
 
 

निकायको िाम  र्ोशखम िग ु उच्च  

मूल्याङ्कि नमनत   मध्यम  

मूल्याङ्किकताु   न्यूि  

 
 
 

र्ोशखमका क्षहेरू र्ोशखमका नियन्रणका 
वक्रयाकलाप 

नियन्रण भए 

/ िभएको 
सजधारका उपाय र्ोशखमको 

िगीकरण 

कैवफयत 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 

................... 
तयार गररएको नमनत 

[िाम,  पद] 
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अिजसूची ३: COSO Framework को सैद्धाशन्तक र्ािकारी 
 

क. आन्तररक नियन्रण प्रणालीको आधार  
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 1991) का 

अिधारणा र नसद्धान्तहरूले आन्तररक नियन्रण प्रणालीको मेरूदण्डको रूपमा रहेर संचालिगत वक्रयाकलाप 
अिजसार  िैनतक,  कज शल र प्रभािकारी आनथकु कायसुञ्चालि प्रणाली विकास गरी बरे्ट तथा कायकु्रमको 
उद्देश्य प्राप्त गि ुमद्दत गदुछ। आन्तररक नियन्रण प्रणाली,  अन्तराुविय नसद्धान्तहरू र प्रदेशको पररशस्थनत,  
िातािरण र काय ुसंचालि  प्रवक्रयाहरूमा आधाररत रहेको हजन्छ। 

सािरु्निक वित्तीय व्यिस्थापिमा गरेका सजधारका प्रयासहरुको सन्दभमुा वित्तीय र्ोशखम कम गिे 
महत्िपूण ु और्ारको रुपमा  आन्तररक लेखापरीक्षणलार्ु नलर्एको छ। विश्वव्यापी रुपमा आन्तररक 
लेखापरीक्षणलाई कज िै पनि सङ्गठि नभरका वक्रयाकलापलाई स्ितन्र तररकाबाट नियन्रणमा राख्न ेसाधि 
मानिन्छ। आन्तररक नियन्रण प्रणाली निकायको िनतर्ा तथा पररणाम हानसल गिकुा लानग अिलम्बि 
गररिे उपयजि प्रणालीको रूपमा नलर्एको छ।   

COSO का अिधारणाहरूलाई त्यसका उद्देश्य,  तत्त्ि र नसद्धान्तहरूको मद्दतले व्याख्या गि ु
सवकन्छ। Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO) ले र्ारी 
गरेको एकीकृत आन्तररक नियन्रण पद्धनत (Integrated Internal Control Framework) मा निम्ि 
उद्देश्यहरुलाई समेवटएको छ। कायालुयको कायकु्रम सञ्चालि गिकुा लानग स्पष्ट दृवष्टकोण,  ध्येय,  लक्ष्य 
एिम ्रणिीनत हजिजपदुछ । र्सले निम्िनलशखत कज राहरूलार्ु सजनिशित गदुछ । 
1. Operational Objectives (सञ्चालिगत 

उद्दशे्य): काय ु सञ्चालि सम्बन्धी लक्ष्य 
हानसल गि ु सम्पशत्तको सजरक्षा गदै 
अपिार्एका दक्षतापूण ु एिम ् प्रभािकारी 
कायसुम्पादिका प्रवक्रयाहरु अपिार्िज। 
(Efficiency and effectiveness of 

operations,  including achievement of 

performance goals and safeguarding assets 

against loss in Province)"  

2. Reporting Objectives (प्रनतिेदि उद्दशे्य): 

वित्तीय प्रनतिेदिहरू विश्वसिीय र आधारभतू 
प्रमाणका आधारमा तयार गिज ु (Reliable 

Financial  & operational data and reports 

of province)"। 

3. Compliance Objectives (अिजपालिा 
उद्दशे्य): प्रचनलत ऐि,  नियम तथा कािूिहरू पूणरुुपमा पालिा गिज ु (Compliance with laws and 

regulations of Province)"  

COSO Framework का उद्देश्यहरु पूरा गिकुा लानग नियन्रण प्रणालीमा उल्लेशखत तत्त्ि र 
नसद्धान्तहरुलाई प्रभािकारी रूपमा,  सजरशक्षत तररकाले,  उपयजि नियन्रण िातािरण,  र्ोशखम विश्लषेण 
तथा नियन्रण वक्रयाकलापहरू एिम ्अिजगमि तथा मूल्याङ्किको ढाँचाहरू उपयजि रूपले समािेश गरी 
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सम्बोधि गिजपुदुछ। आन्तररक नियन्रण प्रणालीको एकीकृत संरचिा (Integrated Framework) ले उल्लेख 
गरे अिजसार निम्ि अन्तर सम्बशन्धत तत्ि तथा सोका नसद्धान्तहरूमा आधाररत भई काय ुसम्पादि गररएमा 
मार आन्तररक नियन्रण प्रणाली पूण ुरूपमा लागू हजि सकदछ।  

● नियन्रण िातािरण (Control Environment) 

● र्ोशखम पवहचाि तथा मूल्याङ्कि (Risk Identification and Assessment) 

● नियन्रण वक्रयाकलापहरु (Control Activities) 

● सूचिा र संचार (Information & Communication) 

● वक्रयाकलापको अिजगमि (Monitoring Activities) 

उपरोि बमोशर्मका अन्तर सम्बशन्धत तत्ि र सोका नसद्धान्तहरू  (COSO framework) का 
आधारमा आन्तररक नियन्रण प्रणाली तयार गररएमा नियन्रण िातािरण,  र्ोशखम विश्लषेण तथा व्यिस्थापि,  
नियन्रण वक्रयाकलाप,  सवक्रय सूचिा तथा संचार प्रणाली र वक्रयाकलापहरूको अिजगमि तथा मूल्याङ्कि 
हजि गर्ु प्रदेशका र्िताले प्रशासक तथा पदानधकारीहरूलाई शर्म्मेिार गरार् सजशासिको प्रत्याभनूत महसजस 
गि ुसकदछि। 
ख. COSO Framework अिजसारको आन्तररक नियन्रण प्रणालीका अन्तरसम्बशन्धत तत्ि र नसद्धान्तहरू 

बरे्ट तथा कायकु्रम सञ्चालि गिे सम्बन्धमा त्यहाँका स्पष्ट सोच,  दृवष्टकोण एबं रणिीनतले 
निम्िनलशखत कज राहरू सजनिशित गदुछि।् COSO का अिधारणाहरूलाई त्यसका तत्त्ि,  उद्देश्य र 
नसद्धान्तहरूको मद्दतले ब्याख्या गिज ुपदुछ।  

● ऐि,  नियम तथा कािूिहरूको पूणरुूपमा पालिा, 
● बरे्ट तथा कायकु्रमका उद्दशे्य तथा लक्ष्य हानसल गि ुसम्पशत्तको सजरक्षा गदै चानलएका नमतव्ययी 

एबं प्रभािकारी कायसुञ्चालिका प्रवक्रयाहरू,  

● विश्वसिीय र आधारभतू प्रमाणका आधारमा तयार गररएका वित्तीय वििरणहरू । 

COSO को संरचिाले उल्लेख गरे अिजसार निम्ि पाँच अन्तरसम्बशन्धत तत्िहरूमा आधाररत भै मधेश 
प्रदेशका समग्र कायहुरू सञ्चानलत हजि ेअबस्थामा मार आन्तररक नियन्रण प्रणाली पूणरुूपमा लागू हजि 
सकदछ। 

 

 

 

 
COSO  िेमिकुका तत्िहरु र 

१७ नसद्धान्तहरु 

 
नियन्रण िातािरण 

(Control 
Environment) 

 ५ नसद्धान्तहरु 

 
र्ोशखम पवहचाि तथा मूल्याङ्कि 

(Risk Identification and 
Assement) 

 ४ नसद्धान्तहरु 

 

नियन्रण 

वक्रयाकलापहरु 
(Control 

Activities) 

 ३ नसद्धान्तहरु 

 
सूचिा र संचार 

(Information & 
Communication) 

 ३ नसद्धान्तहरु 

 

वक्रयाकलापको 
अिजगमि 

(Monitoring 
Activities) 

 २ नसद्धान्तहरु 
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आन्तररक नियन्रण प्रणालीका तत्त्ि र नसद्धान्तहरू 

१. नियन्रण िातािरण (Control Environment) 

नियन्रण बातािरणलाई सामान्यतया पदानधकारी र व्यिस्थापकीय कमचुारीको प्रिनृत तथा आचरणले 
आन्तररक नियन्रण संरचिाको प्रभािकाररतामा महत्िपूण ुअसर पारररहेको हजन्छ। यसमा उच्च तहका 
कमचुारीको व्यिहार (Tone of the Top) को रूपमा पनि नलि सवकन्छ। आन्तररक नियन्रण िातािरण 
उिीहरूको िीनत,  मागनुिदेशि तथा कायवुिनधहरूबाट शजरू भएको हजन्छ भने्न मान्यता रहेको छ। िास्तिमा 
पदानधकारी र व्यिस्थापकीय कमचुारीको प्रिृनत,  सदाचार,  आचरण,  सजशासि,  विस्ततृ िीनतहरू,  
सकारात्मक कायवुिनधहरू,  नियमिकारीको शर्म्मेिारी,  संरचिा,  अनधकार,  उत्तरदावयत्ि र सधै भर्रहि े
नियन्रण िातािरणबाट शजरू हजन्छ। बरे्ट तथा कायकु्रमका उद्दशे्य तथा लक्ष्य प्राप्त हजिे विस्ततृ िीनत तथा 
सकारात्मक कायवुिनधहरू उच्च व्यिस्थापकीय पदानधकारी र कमचुारीको सजधारोन्मजख व्यिहारमा निभरु 
गदुछ। यसमा निम्ि नसद्धान्तहरू रहेका छि।् 
नसद्धान्तहरू: 
नसद्धान्त १: र्मान्दाररता र  िैनतक मूल्यहरू (Integrity and Ethical Values) 

नसद्धान्त २: निरीक्षण शर्म्मेिारीको अभ्यास (Exercise Oversight Responsibility) 

नसद्धान्त ३: संरचिा,  शर्म्मेिारी र अनधकारको स्थापिा (Establish Structure,  Responsibility,  and 

Authority) 

नसद्धान्त ४: क्षमतािाि कमचुारीहरू नियजिीको प्रनतबद्धता (Commitment to Competence) 

नसद्धान्त ५: उत्तरदावयत्िको कायाुन्ियि (Enforce Accountability) 

 

२. र्ोशखम पवहचाि तथा मूल्याङ्कि (Risk Assessment or Identification) 
कायालुयका बरे्ट तथा कायकु्रमका उद्देश्य हानसल गिे सन्दभमुा र्ोशखमको पवहचाि गरी विश्लषेण 

गिज ुिै र्ोशखमको मूल्याङ्कि हो। कायाुलयहरूले नियनमत रूपमा सामिा गरररहिज पिे आन्तररक र बाह्य 
स्रोतका नबनभन्न र्ोशखमहरूको सदैब मूल्याङ्कि गरररहिज पदुछ। र्ोशखम मूल्याङकि गिज ुअगानड कायाुलयका 
उद्देश्यहरू निशित गिज ु पदुछ। निकायका नबनभन्न शाखाहरूबीच एकआपसमा आन्तररक सम्बन्ध रहेको 
हजन्छ। वयिीहरूमा र्ोशखम कसरी मूल्याङ्कि गिे भने्न आधारको तर्जमुा गिजपुदुछ। आनथकु,  सामाशर्क,  
औद्योनगक र नियमिकारी संचालि अबस्थाहरू पररितिु भईरहिे हजँदा नबशेष र्ोशखमहरू पवहचाि गरेर 
पररितिुसँग सामिा गिे संयन्रको विकास गि ुआिश्यक पदुछ। यसका नसद्धान्तहरू निम्ि अिजसार रहेका 
छि।् 
नसद्धान्तहरू: 
नसद्धान्त ६: उद्देश्यको पररभाषा र र्ोशखमको सहिशीलता (Define Objectives and Risk Tolerances) 

नसद्धान्त ७: र्ोशखमहरूको पवहचाि, विश्लषेण, र प्रनतवक्रया (Identify, Analyze, and Respond to Risks) 

नसद्धान्त ८: छलकपट यजि र्ोशखमको मूल्याङ्कि (Assess Fraud Risk) 

नसद्धान्त ९: पररितिुको पवहचाि, विश्लषेण, र प्रनतवक्रया (Identify, Analyze, and Respond to Change) 

 

३. नियन्रण वक्रयाकलापहरू (Control Activities) 

नियन्रण वक्रयाकलापमा कायाुलयको उद्दशे्य प्राप्त गि ुतयार गररएका िीनत र कायवुिनधहरू पदुछि।्  
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यी वक्रयाकलापहरूले व्यिस्थापिलाई िीनत र कायवुिनधहरू कायानु्ियि भए िभएको बारेमा विश्वस्त 
गराउँदछि।् नियन्रण वक्रयाकलापले सबै तहमा सम्पन्न हजिे कायहुरूको उपलशब्ध हानसल गि ुसहयोग 
पजयाुउँदछ। नियन्रणका वक्रयाकलापहरु वक रोकथाममूलक वक समस्या सजल्झाउिे प्रकृनतका हजन्छि।् उद्देश्य 
प्रानप्तका लानग आन्तररक नियन्रणका वक्रयाकलापहरुलाई सजधारात्मक कायहुरुद्वारा पूरा गिजपुदुछ। 
नियन्रणका वक्रयकलापहरु र सजधारका उपायहरुले लगािीको उपादेयता (Value for Money) िा साथकु 
मजल्यको प्रत्याभनूत प्रदेशका र्ितालाई प्रदाि गिजपुदुछ। 

िावषकु कायकु्रम तथा बरे्टको उद्देश्य प्रानप्तको लानग अिलम्िि गररि े िीनत र कायवुिनध 
व्यिस्थापिद्वारा निधाुरण गिजपुदुछ। यसमा रोकथाममजलक र समस्या सजल्झाउि ेउपचारमजलक दजिै उपायहरु 
कायाुन्ियिमा ल्याउिजपदुछ। नियन्रण वक्रयाकलापमा अशख्तयारी तथा स्िीकृनत प्रकृया र शर्म्मेिारी नबभार्ि,  
बरे्ट तथा कायकु्रम,  साधिस्रोतको नियन्रण र अनभलेख, र्ाचँ तथा नमलाि, संचालिगत कायसुम्पादिको 
पजिरािलोकि, संचालि प्रकृयाहरु र वक्रयाकलाप र सजपरीिेक्षण सम्बन्धी विषय हजि सकदछि।् यसमा निम्ि 
नसद्धान्तहरू रहेका छि।् 
नसद्धान्तहरू: 
नसद्धान्त १०: नियन्रण वक्रयाकलापहरूको निधाुरण (Design Control Activities) 

नसद्धान्त ११: सूचिा प्रणालीको लानग उपयजि वक्रयाकलापहरूको निधाुरण (Design Appropriate Activities 

for the Information System) 

नसद्धान्त १२: नियन्रण वक्रयाकलापहरूको कायाुन्ियि (Implement Control Activities) 

 

४. सूचिा र संचार (Information & Communication) 
सूचिा प्रणालीले कायालुय संचालि र वित्तीय अिजपालिासगँ सम्बशन्धत र्ोशखमका सूचिाहरू सवहतको 

प्रनतिेदि प्रकाशशत गि ुमद्दत गदुछ। र्सबाट नियन्रण र संचालि गि ुसहर् हजन्छ। यी प्रनतिेदिहरूमा 
आन्तररक रूपमा विश्लषेण गररएका तथ्याङ्क, बाह्य कारोबार, वक्रयाकलापहरू र निणयु तथा बाह्य प्रनतिेदि 
गि ुआिश्यक हजिे सूचिाहरू समेत समािेश रहेका हजन्छि।कमचुारीलाई आफ्िो कामप्रनत शर्म्मेिार 
बिाउिको लानग निशित ढाँचामा तोवकएको समयसीमा नभर सान्दनभकु सूचिाहरू उपलब्ध गराउिज पदुछ। 
यसबाट कमचुारीहरू आफ्िो शर्म्मेिारी बहि गि ुसक्ष्म हजन्छि। 

कायाुलयले सामिा गिज ुपिे र्ोशखमहरु सम्बन्धी सूचिा प्राप्त हजिे संयन्रको पनि निमाुण गिज ुपदुछ। 
कायालुयको संचार तल-मानथ र समतल (दायाँ-बाया)ँ तीिै नतर हजिजपछु। बाह्य पक्षसँग पनि उशचत संचार 
गिज ुपदुछ। सबै कमचुारीलाई उच्च व्यिस्थापिबाट स्पष्ट निदेशि प्राप्त हजिज पदुछ। कमचुारीले आफिो 
भनूमका आन्तररक नियन्रण प्रणालीमा आबद्ध भएको र एक अकाकुा कायहुरू आपसमा सम्बशन्धत रहेका 
छि ्भने्न सशर्लै िजझ्िज पदुछ। यस तत्त्िमा मानथल्लो तहबाट प्रिाह भएको सञ्चार महत्िपूण ुमानिन्छ। कज िै 
पनि कज राको बारेमा सम्बशन्धत व्यशिलाई समयमै संचार (Timely communication to the right people) गिज ु
पदुछ। सूचिा प्रणालीले संचालिगत,  वित्तीय र गैह्र वित्तीय तथा पररपालिा सम्बन्धी  सूचिा प्राप्त गि ु
सकिज पदुछ।यस्तो सूचिा सही, उपयजि, समयबद्ध र पहजचँयोग्य हजिज पदुछ। कमचुारीले आफ्िो उत्तरदावयत्ि 
निभाउि र प्रनतिेदिहरुको माध्यमबाट स्पष्ट खजलासा गि ुसूचिा र संचारको ठूलो महत्ि हजन्छ। यसमा 
निम्ि नसद्धान्तहरू रहेका छि।् 
नसद्धान्तहरू: 
नसद्धान्त १३: गजणस्तरीय र्ािकारीहरूको प्रयोग (Use of Quality Information) 
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नसद्धान्त १४: आन्तररक संचार (Internal Communication) 

नसद्धान्त १५: बाह्य संचार (External Communication) 

  

५. वक्रयाकलापहरूको अिजगमि (Monitoring Activities) 
कायाुलयले आफ्िो आन्तररक नियन्रण प्रणालीको नियनमत रुपमा अिजगमि गरररहिज पदुछ। 

अिजगमिद्वारा निशित समयसीमा नभर सम्पादि गररएका कायकुो पररणामको गजणस्तरको मूल्याङ्कि प्रवक्रयाबाटै 
भईरहेको हजन्छ। कायसुञ्चालिको क्रममा गररिे अिजगमि काय ुछज टै्ट, संयजि िा दजबै पद्धनतबाट निरन्तर 
रूपमा गररन्छ। यसमा नियनमत रूपमा व्यिस्थापिले गिे सजपररिेक्षण कायहुरू र अन्य कमचुारीले आफ्िो 
कतवु्यको रूपमा सम्पादि गरररहेका कायहुरू पनि समािेश हजन्छि।् आन्तररक नियन्रणका महत्िपूण ुकमी 
कमर्ोरीका सूचिाहरू मानथल्लो तहमा संचार गिे माध्यम पनि प्रदेशले तयार गिज ुपदुछ । 

यस प्रकार समग्र बरे्ट तथा कायकु्रमका उद्दशे्य र लक्ष्य प्राप्त गिकुा लानग अिजगमि तथा 
मूल्याङ्किका संयन्रको विकास गिजपुदुछ। कायाुलयले आफ्िो कायालुयका समग्र प्रणालीको अिजगमि तथा 
मूल्याङ्कि गदाु आन्तररक लेखापरीक्षण, अशन्तम लेखापरीक्षण, दाता विशेषको लेखापरीक्षण र सामाशर्क 
परीक्षणलाई पनि समािेश गिजपुदुछ। 

अिजगमि तथा मूल्याङ्किबाट देशखएका विशेष मजद्दा िा कज राहरूको अनभलेख राखी कायाुलयले पालिा 
िगरेका,  प्राप्त गि ुिसकेका विषयहरूको बारेमा प्रनतिेदि गरी उि प्रनतिेदिमा उल्लेख गररएका कज राहरू 
नतव्ररूपमा निराकरण गिे संयन्रको बारेमा सजझाि ददिजपदुछ। 

अिजगमि तथा मूल्याङ्किबाट कज िै कमर्ोरी भेवटएमा सजधार गिे प्रणाली पनि निमाणु गिज ुपछु। 
यसमा निम्ि नसद्धान्तहरू रहेका छि।् 
नसद्धान्तहरू: 
नसद्धान्त १६: अिजगमि वक्रयाकलापहरू (Perform Monitoring Activities) 

नसद्धान्त १७: मूल्याङ्कि र कमर्ोरीको सजधार (Evaluation and Rectification of  Deficiencies) 

 

ग. र्ोशखम मूल्याङ्कि (Risk Assessment) 

कायालुयको बरे्ट तथा कायकु्रमका उद्देश्य हानसल गिे सन्दभमुा र्ोशखमको पवहचाि गरी विश्लषेण 
गिज ुिै र्ोशखमको मूल्याङ्कि हो। र्ोशखम मूल्याङ्कि गिज ुअगानड कायाुलयका उद्देश्यहरू निशित गिज ुपदुछ। 
कायाुलयले नियनमत रूपमा सामिा गरररहि पिे आन्तररक र बाह्य  स्रोतका नबनभन्न र्ोशखमहरूको सदैब 
मूल्याङ्कि गरररहिज पदुछ। कायालुयका नबनभन्न शाखाहरूबीच एकआपसमा आन्तररक सम्बन्ध रहेको हजन्छ। 
वयिीहरूमा र्ोशखम कसरी व्यिशस्थत गिे भने्न आधारको तर्जमुा गिजपुदुछ। आनथकु,  सामाशर्क, औद्योनगक, 
नियमिकारी र संचालिगत अिस्थाहरू पररितिु भईरहि ेहजँदा नबशेष र्ोशखमहरूको सम्बन्ध पवहचाि गरेर 
पररितिुसँग सामिा गिे संयन्रको विकास गि ुआिश्यक पदुछ। र्ोशखमहरूको पवहचाि तथा मूल्याङ्कि 
गदाु मधेश प्रदेशको विकासमा समग्र प्रभाि पािे निम्ि र्ोशखमहरूको बारेमा पनि विचार गिज ुपदुछ। 
१. नियन्रणमा कमी (Control Deficiency) 

नियन्रण प्रणाली कायाुलयले पररचालि गि ुचाहेको रूपमा नडर्ार्ि गररएको छ/छैि र यसमा 
काम गरररहेका कमचुारीको सहभानगता छ/छैि,  नतिीहरू तानलम प्राप्त छि/्छैिि ्भिी विचार गरेर मार 
यसलार् ुअपिाउिज पदुछ। 
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२. महत्िपूण ुअपयापु्तता (Significant Deficiency) 

कायालुयमा भएको नियन्रण प्रणालीमा कमी कमर्ोरी छ/छैि हेरी संभावित अपयाुप्तताको कारणले 
समग्र रूपमा कस्तो प्रभाि पारररहेको छ पत्ता लगाई निराकरण गिजपुिे सजझािको बारेमा विचार गिजपुदुछ। 
३. सारभतू कमर्ोरी (Material Weakness) 

कायाुलयले प्रस्तजत गरेको वित्तीय वििरणमा सारभतू कमर्ोरी हजि सकि ेभएकाले नतिीहरूलाई पत्ता 
लगाउि कोशशस गिजपुदुछ। 

यस प्रकार प्रदेशका र्ोशखमहरू िातािरण, प्रकृनत, समय,  अिस्था र संिेदिशशलता अिजसार फरक-
फरक हजि सकदछि।् आन्तररक नियन्रण प्रणालीमा नियशन्रत र्ोशखमलाई कम गिे खालका न्यूिीकरणका 
वक्रयाकलापहरू कायाुन्ियि गि ुर अनियशन्रत र्ोशखमहरूलाई पूिसुािधािी िा िैकशल्पक उपायहरू माफुत 
व्यिस्थापि गिज ुपदुछ । 

मधेश प्रदेशका कायाुलयले र्ोशखमहरूको पवहचाि तथा विश्लषेण गरी उि र्ोशखमहरूलाई उच्च, 
मध्यम र न्यूिमा िगीकरण गरी आफ्िो कायाुलयको यथाथ ुअिस्था मूल्याङ्कि गरी भािी काय ुयोर्िा तथा 
निराकरणका उपायहरू अिलम्बि गिज ुपदुछ । COSO िेमिकुले र्ोशखमको पवहचाि तथा मूल्याङ्किमा 
देहायका ४ नसद्धान्तहरू प्रस्तजत गरेको छ । 
 

नसद्धान्तहरू: 
नसद्धान्त ६: उद्देश्य र र्ोशखम सहिशीलता पररभावषत गिे (Define Objectives and Risk Tolerances) 

नसद्धान्त ७: र्ोशखमहरूको पवहचाि, विश्लषेण, र प्रनतवक्रया (Identify, Analyze, and Respond to Risks) 

नसद्धान्त ८: छलकपट यजि र्ोशखमको पवहचाि (Assess Fraud Risk) 

नसद्धान्त ९: पररितिुको पवहचाि, विश्लषेण, र प्रनतवक्रया (Identify, Analyze, and Respond to Change) 
 

क्र.स. COSO को तत्िहरूमा 
आधाररत नसद्धान्तहरू 

आधारहरू साराशं/ ब्याख्या 

1.  नसद्धान्त ६: उद्देश्य र 
र्ोशखम सहिशीलता 
पररभावषत गिे (Define 

Objectives and Risk 

Tolerances) 

 
 

 

● बरे्ट तथा 
कायकु्रमहरूको 
उद्देश्य र 
लक्ष्यहरूको पररभाषा 
गिे 
● र्ोशखम प्रनत 

सहिशील हजि े
िातािरण बिाउिे 

मधेश प्रदेशको कायसुम्पादि प्रवक्रयालाई 
व्यिशस्थत तबरबाट सम्पादि गि ु र सम्पूण ु
शाखा, उपशाखा, र्काईहरुमा र्ािकारीका लानग 
िावषकु कायकु्रमका उद्देश्य तथा लक्ष्यहरू 
पररभावषत गिज ु पदुछ। प्रदेशको उद्देश्य तथा 
लक्ष्यहरू निशित गदाु नतिीहरू विशशष्ट र 

मापियोग्य हजिज पदुछ। प्रदेशले र्ोशखम 
व्यिस्थापिको लानग र्ोशखम सहिशीलतासँग 
सम्बशन्धत क्षेर र उद्देश्य अिजसारका कािूि तयार 
गिज ुपदुछ।  

2.  नसद्धान्त ७: 
र्ोशखमहरूको पवहचाि, 

विश्लषेण, र प्रनतवक्रया 
(Identify, Analyze, and 

Respond to Risks) 

● र्ोशखमको पवहचाि 
● र्ोशखमको विश्लषेण 

िावषकु कायकु्रमका उद्देश्य तथा लक्ष्यहरू हानसल 
गिकुा लानग आई पिे बाधा, अडचि र च जिौतीहरू 
िै र्ोशखम हजि।् यी च जिौतीहरू आन्तररक एिम ्
बाह्य दजबै कारणहरूले हजि सकदछि।् निकाय 
प्रमजखले र्ोशखमहरू पवहचाि तथा विश्लषेण गरी र 
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क्र.स. COSO को तत्िहरूमा 
आधाररत नसद्धान्तहरू 

आधारहरू साराशं/ ब्याख्या 

● र्ोशखमको 
प्रनतकृयात्मक 
कारबाही 

प्रनतकृयाको अनभलेख राख्नज पदुछ। कायाुलयले 
संचालि गरेका मजख्य मजख्य कायहुरूका नबशेष 
र्ोशखमहरूको पररभाषा,  विश्लषेण र सोको 
प्रनतकृयाको अनभलेख गिज ुपदुछ। यसरी पवहचाि 
भएका र्ोशखमहरूको विश्लषेण गरी प्रनतकृया ददिे 
कायकुो तर्जमुा हजिज पदुछ।  
 

3.  नसद्धान्त ८: छलकपट 
यजि र्ोशखमको 
मूल्याङ्कि (Assess Fraud 

Risk) 

● छलकपट, र्ालसार्ी 
िा भ्रष्टाचारको प्रकार 
िा वकनसम 

● छलकपट, र्ालसार्ी 
िा भ्रष्टाचार हजि े
र्ोशखमका कारक 
तत्ि 

● छलकपट, र्ालसार्ी 
िा भ्रष्टाचारको 

● र्ोशखमहरूको 
प्रनतकृया िा 
प्रनतउत्तर 

प्रदेशले छलकपट,  र्ालसाशर्,  धोकाधडी र 
भ्रष्टाचार सम्बन्धी   र्ोशखमहरूको पूिाुि जमाि गरी 
त्यसको मूल्याङ्कि गि ु पदुछ। यसले पािे 
िकारात्मक असर एिम ् प्रभािहरूको 
न्यूिीकरणका क्षेरमा आिश्यक लेखार्ोखा गरी 
उपयजि सजझाि ददिज पदुछ र सो अिजरूपका 
वक्रयाकलापहरू गिज ु पदुछ। यसले छलकपट, 
र्ालसाशर्, धोकाधडी र भ्रष्टाचारसँग सम्बशन्धत 
संभावित र्ोशखमहरूलाई पवहचाि गि,ु तथा 
विश्लके्षण गरी न्यूिीकरणका लानग समाधािका 
उपायहरूको अिलम्बि गि ु र अनियशन्रत 
र्ोशखमहरूलाई हटाउि, कम गि ु िा अन्य 
िैकशल्पक उपायहरू तफु उन्मजख हजिे र्स्ता 
कायहुरूको पनि र्ािकारी गराउँदछ। यस्ता 
र्ोशखम व्यिस्थापिका लानग प्रत्येक कायाुलयले 
आफ्िो र्ोशखम योर्िा तयार गरी कायाुन्ियिमा 
ल्याउिजपछु। 

4.  नसद्धान्त` ९: 
पररितिुको पवहचाि, 

विश्लषेण र प्रनतवक्रया 
(Identify, Analyze, and 

Respond to Change) 
 

● पररितिुको पवहचाि 
● पररितिुको विश्लषेण 

र प्रनतवक्रयात्मक 
काय ु

कायाुलयको िातािरणलाई लगातार हजिे 
पररितुिले असर गरररहेको हजन्छ। यी 
पररितिुहरू पवहचाि र विश्लषेण गरी 
प्रनतकृयात्मक कायकुो लानग सोही अिजरूपमा 
अन्तररक नियन्रण प्रणालीमा आिश्यक 
पररितिुको आिश्यकता हजन्छ।  

 

घ. र्ोशखमको िगीकरण  

र्ोशखम सम्बन्धी प्राप्त र्ािकारी तथा सूचिाहरुलाई नियन्रण र्ोशखम र अन्तनिवुहत र्ोशखम गरी 
दजर् ुभागमा िगीकरण गिजपुदुछ। यसरी िगीकरण गदाु र्ोशखमहरुको लेखार्ोखा र परीक्षण गरी उपयजि 
सजझािहरु प्रस्तजत गि ुसहयोग नमल्दछ। 
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१. नियन्रण र्ोशखम (Control Risk) 

नियन्रण र्ोशखम खास गरी निम्ि अिस्थामा देखा पिे भएको हजँदा सो कज राहरुसगँ सम्बशन्धत 
र्ोशखमहरुलाई यस अन्तगतु राखी परीक्षण गिजपुदुछः 

● आन्तररक नियन्रण व्यिस्थाहरु ठीकसँग तर्जमुा िगररएको अिस्था अथिा काय ु संचालि 
प्रभािकारी िभएको अिस्था,  

● आन्तररक नियन्रणको प्रभािकाररताको मूल्याङ्कि िा लेखार्ोखा गरी वित्तीय र्ोशखम र िनतर्ा 
प्रानप्त िदेशखएको अिस्था,  

● आनथकु वििरण लगायतका अन्य महत्िपूण ुवििरणहरु शजद्ध र सही ढाँचामा िरहेको अिस्था,  
● महत्िपूण ुवििरणहरुको र्ािकारी िरहेको िा पत्ता िलागेको अिस्था, आदद।  

 

उपरोि अिस्थाहरु निम्ि कारणले हजिसकि े भएकोले प्रदेश सरकारले संिेदिशील रही काय ु
गिजपुदुछः  

● समस्याहरुको समाधािका लानग उपलब्ध भएका साधि र नतिीहरूको उशचत प्रयोगको बीचमा 
रहि ेनभन्नताका कारणले, 

● आन्तररक नियन्रण लागतमा ध्याि िपजग्दा, 
● माििीय वििेकको सीमाले गदाु सामान्य गल्तीहरु, 
● असािधािीहरु अथिा निदेशिको गलत बजझाई, 
● आपसी सहयोगको उपयजि िातािरण िहजँदा, 
● आन्तररक एिं बाह्य स्िाथहुरुले प्रभाि पारेको अिस्थामा, 
यस्ता नियशन्रत र्ोशखमहरुको पवहचाि भएमा आनथकु वििरणहरु लगायतका महत्िपूण ुवििरणहरु 

गलत तिरबाट तयार हजिमा रोकथाम गिजकुा साथै आन्तररक नियन्रणको सीमाहरुमा रहिे र्ोशखमहरुमा 
कमी ल्याउि सहयोग पजग्दछ। 
नियन्रण र्ोशखम तथा यसको संिेदिशशलता 

नियन्रण र्ोशखम (Control Risk) खास गरी प्रदेशमा निम्ि अिस्था देखा पिे भएको हजँदा सो 
कज राहरुसँग सम्बशन्धत र्ोशखमहरुलाई यस अन्तगतु राखी परीक्षण गिजपुदुछः 

१. आन्तररक नियन्रण व्यिस्थाहरु ठीकसँग तर्जमुा िगररएको अिस्था अथिा काय ुसंचालि 
प्रभािकारी िभएको अिस्था, 

२. आन्तररक नियन्रणको प्रभािकाररताको मूल्याङ्कि िा लेखार्ोखा गरी वित्तीय र्ोशखम र िनतर्ा 
प्रानप्त िदेशखएको अिस्था, 

३. आनथकु वििरण लगायतका अन्य महत्िपूण ुवििरणहरु शजद्ध र सही ढाँचामा िरहेको अिस्था, 
४. महत्िपूण ुवििरणहरुको र्ािकारी िरहेको िा पत्ता िलागेको अिस्था,  आदद। 

उपरोि अिस्थाहरु निम्ि कारणले हजिसकिे भएकोले मधेश प्रदेशले संिेदिशील रही निम्ि काय ु
गिजपुदुछ । 

१. समस्याहरुको समाधािका लानग उपलब्ध भएका साधि र नतिीहरूको उशचत प्रयोगको बीचमा 
रहिे नभन्नताका कारणले आन्तररक नियन्रण लागतमा ध्याि िपजग्दा 



मधेश प्रदेश सरकारको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु, २०७९ 

123 
 

२. माििीय वििेकको सीमाले गदाु सामान्य गल्तीहरु असािधािीहरु अथिा निदेशिको गलत 
बजझाईले, 

३. आपसी सहयोगको उपयजि िातािरण िहजँदा, 
४. आन्तररक एिं बाह्य  स्िाथहुरुले प्रभाि पारेको अिस्था । 

यस्ता नियशन्रण र्ोशखमहरुको पवहचाि भएमा आनथकु वििरणहरु लगायतका महत्िपूण ुवििरणहरु 
गलत तिरबाट तयार हजिमा रोकथाम गिजकुा साथै आन्तररक नियन्रणको सीमाहरुमा रहिे र्ोशखमहरुमा 
कमी ल्याउि सहयोग पजग्दछ। 
 

२. अन्तरनिवहत र्ोशखम (Inherent Risk) 

अन्तरनिवहत र्ोशखम चाहेर िा िचाहेर अन्र्ाि मै आन्तररक नियन्रणलाई बेिास्ता गिे कारणले 
नसर्िुा हजन्छ। यसको लेखार्ोखा र मूल्याङ्कि गदाु व्यिस्थापिले उशचत ध्याि ददिजपदुछ। अन्तरनिवहत 
र्ोशखमको सूचकहरुलाई तल तानलकामा उल्लेख गरे अिजसार समाबेश गरी र्ोशखमको पवहचाि गिजपुदुछ। 

उच्च अन्तनिवुहत र्ोशखमका सूचकहरु न्यूि अन्तनिवुहत र्ोशखमका सूचकहरु 

१. दजरुपयोगको शकांस्पदता 
२. िगद प्रानप्त िा भ जिािी 
३. विनिमय योग्य आईटमहरु 

४. दजरुपयोगको गैह्र शकांस्पदता 

 

५. चोरी हजि सकिे शंकास्पद आईटमहरु र्स्तो 
शर्न्सी मौज्दातका आईटमहरु 

६. शकांस्पद दजरुपयोग हजि ेआईटमहरु, प्रत्यक्ष  
िा अप्रत्यक्ष उपकरण अथिा कमचुारी, नबके्रता 
अथिा ग्राहकहरुबाट गररि े काल्पनिक 
कारोबार। 

७. चोरीको शंका िहजिे अमूत ुतथा मूत ु
सम्पशत्त अथिा पररितिु हजि े
आर्टम। 

८. दावयत्ि र सम्पशत्तको मूल्याङ्किमा 
पररभावषत गि ुिसवकएको िगद । 

९. सािा, ठजला आईटमहरु 
१०. र्वटल गणिाहरु 
११. मािबीय हस्तक्षेप को संभाििा 

१२. धेरै िटा सािा सािा  
आईटमहरु 

१३. नसधै दाशखला हजिे रकमहरु 
 

ङ. नियन्रण वक्रयाकलापहरू (Control Activities) 
नियन्रण वक्रयाकलापले सबै तहमा गररिे कायहुरूको उपलशब्ध हानसल गि ु सहयोग गदुछ। 

नियन्रण वक्रयाकलापहरू भिेको मधेश प्रदेशका कायालुयका बरे्ट तथा कायकु्रमका उद्देश्य तथा लक्ष्य 
प्राप्त गिे िीनत तथा कायवुिनधहरू हजि।् वयिीहरूले व्यिस्थापिलाई िीनत र निदेशिहरू कायानु्ियि भए 
िभएको बारेमा विश्वस्त गराउँदछि।् नबनभन्न नियन्रण वक्रयाकलापहरूमा स्िीकृनत,  आनधकाररकता,  रूर्ज,  
नमलाि,  कायसुम्पादिको समीक्षा,  सम्पनतको अनभलेख, सजरक्षा र काम कतवु्यको बाँडफाँट आदद पदुछि।् 
यसमा COSO िेमिकुले देहायका ३ नसद्धान्तहरू प्रस्तजत गरेको छः 
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नसद्धान्तहरू: 
नसद्धान्त १०: नियंरण वक्रयाकलापहरूका संरचिाको निमाुण (Design Control Activities) 

नसद्धान्त ११: सूचिा प्रणालीको लानग उपयजि वक्रयाकलापहरूको निमाुण (Design Appropriate Activities 

for the Information System) 

नसद्धान्त १२: नियन्रण वक्रयाकलापहरू कायानु्ियि (Implement Control Activities) 

क्र.सं. COSO को तत्िहरूमा 
आधाररत नसद्धान्तहरू 

आधारहरू साराशं/ ब्याख्या 

१) नसद्धान्त १०: 

नियन्रण 
वक्रयाकलापहरूका 
संरचिाको निमाुण 
(Design Control 

Activities) 

 
 

● उद्देश्य र र्ोशखमको प्रनतकृया 
● सबै तहमा उपयजि प्रकारका 
नियन्रण  गनतविनधहरूका 
संरचिाको निमाुण  

● काम कतवु्यको उशचत 
विभार्ि 

● प्रत्येक मवहिा अन्त्यमा काय ु
सम्पादि समीक्षा 

र्ोशखम नियन्रणको लानग 
कायालुयको व्यिस्थापिले योर्िा 
तर्जमुा गदुछि।् मानथल्लो तहबाट  
प्रभािकारी रूपमा नियन्रण 
वक्रयाकलापहरूको संचालि हजिज 
पदुछ। यसको लानग र्िशशिको 
व्यिस्थापि गरी सूचिा तथा सञ्चार 
प्रणालीमा नियन्रण हजिजपदुछ । 
कायालुयका र्ोशखममा रहेका भौनतक 
सम्पनतहरूको व्यिस्थापि, कायहुरूको 
नबभार्ि, काय ु सम्पादि मापि गिे 
सूचकहरूको स्थापिा लगायत अन्य 
महत्िपूण ु ब्यबस्थापकीय कायहुरू 
उपयजि छि ् भने्नमा मानथल्लो तह 
विश्वस्त हजिज पदुछ। 

२) नसद्धान्त ११: सूचिा 
प्रणालीको लानग 
उपयजि 
वक्रयाकलापहरूको 
निमाुण (Design 

Appropriate 

Activities for the 

Information System) 

 

● कायालुयको नियन्रण 
गनतविनधहरूका उपयजि सूचिा 
प्रणालीको संरचिा 

● उपयजि सूचिा प्रणालीको 
लानग पूिाुधारहरूको संरचिा 

● सजरक्षा व्यिस्थापिको संचालि 
● सूचिा प्रणालीको ममतु 

उपयजि सूचिा प्रणालीले कायाुलयमा 
आिश्यक पिे र्ािकारी र अन्य 
वििरणहरू समयमा िै सम्बशन्धत 
र्काईहरूमा निशित ढंगबाट पठाउि 
मद्दत गदुछ। सूचिा प्रविनधमा भएको 
आधजनिक विकास अिजसार कायाुलयमा 
आिश्यक सूचिा प्रणालीको संरचिा 
बिाउिज पदुछ। 

३) नसद्धान्त १२: 
नियन्रण 
वक्रयाकलापहरूको 
कायाुन्ियि 
(Implement Control 

Activities) 
 

● िीनतगत व्यिस्थाबाट 
शर्म्मेिारी निशित गिे  

● नियन्रण गनतविनधहरूको 
आिनधक पजिरािलोकि  

कायालुयको प्रचनलत ऐि नियम 
अिजपालिा भएकोमा  व्यिस्थापि 
विश्वस्त हजिजपदुछ। कायाुलयले 
आन्तररक नियन्रणका शर्म्मेिारीहरू 
िीनतहरूमा प्रनतनबशम्बत हजि े गरी 
दस्ताबेर्को रूपमा अनभलेख 
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क्र.सं. COSO को तत्िहरूमा 
आधाररत नसद्धान्तहरू 

आधारहरू साराशं/ ब्याख्या 

गिजपुदुछ। कायालुयमा भएका 
नियन्रण गनतविनधहरूको समयािजकज ल 
समीक्षा िा पजिरािलोकि गदै सशि 
रूपमा लागू गदै र्ािज पदुछ। 

 

च. नियन्रण वक्रयाकलाप र यसका प्रकार 

प्रदेशको नबनभन्न तहमा िीनत तथा प्रवक्रयाहरूको माध्यमबाट नियन्रण वक्रयाकलापहरु लागू गि ु
सवकन्छ। यसले बरे्ट तथा कायकु्रमको उद्देश्य हानसल गि ु मद्दत गदुछ। यस प्रवक्रयामा प्रदेशको 
कारोबारको र्ाँच,  स्िीकृनत,  वहसाब नभडाि लगायतका विषयहरू समािेश हजन्छि।् यसमा पदानधकारी 
तथा कमचुारीहरूको शर्म्मेिारी फरक/ विभार्ि (Segregation of Duties) गि ुसवकन्छ। काय ु विभार्ि 
गिाुले प्रदेशमा नियन्रण स्थापिा भई त्यसमा रहेका र्ोशखमहरू कम गि ुसवकन्छ। प्रदेशको र्जि कायकु्षेरमा 
काय ुविभार्ि गि ुसवकदैि त्यस्ता शाखा/उपशाखाका कायमुा अन्य नियन्रण वक्रयाकलापहरू अिलम्बि 
गिजपुदुछ। नियन्रण वक्रयाकलापहरूको उद्देश्यहरू निम्ि अिजसारका हजन्छि।् 

● प्रदेशको उद्देश्य हानसल गि ुआिश्यक नियन्रण वक्रयाकलापहरू पवहचाि गरी यसका िीनतगत 
व्यिस्थालाई पदानधकारी र कमचुारी सबैले अपित्ि कायम गरी/गराई नबनभन्न तहमा र्ोशखम 
न्यूिीकरण गि ुलागू गिे। 

● नियन्रण वक्रयाकलापहरू स्थापिा गदाु उपयजि प्रविनध यजि सूचिाको प्रयोग गरी प्रदेशको उद्देश्य 
हानसल गिे। 

● िीनतगत व्यिस्थाले प्रदेशको नियन्रण प्रणालीलाई थप च जस्त दजरूस्त बिाउि सवकि।े 

नियन्रण वक्रयाकलापको प्रकार 

मधेश प्रदेशको नियन्रणका वक्रयाकलाप िा सजधारका उपायले 
प्रदेशिासीले आफूले नतरेको करको उपादेयता िा साथकु मूल्य (Value 

for money) को प्रत्याभ जनत गि ुसकदछि ्। नियन्रण वक्रयाकलापमा 
निम्ि चार प्रकारका रोकथाम (Preventive) िा पवहचाि (Detective) 
गिे नियन्रण वक्रयाकलापहरू पदुछि।् यी वक्रयाकलापहरु  
कायाुलयले सूचिा प्रविनध प्रणालीको प्रयोग गरी आन्तररक रूपमा प्रयोग 
गि ुसकदछि।् रोकथाम (Preventive) िा पवहचाि (Detective) का 
आधारमा नियन्रण वक्रयकलापहरूको मजख्य विषयहरू देहाय बमोशर्का 
रहि सकिेछि।् 
 काय ुनबभार्ि (Segregation of Duties) 

 अशख्तयारी तथा स्िीकृनत (Authorization and Approval) 

 वहसाब नमलाि तथा पजिरािलोकि (Reconciliation and Review) 

 भौनतक र्ाँच (Physical Security) 

 

Preventive

Detective

Manual

Automated
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काय ुनबभार्ि (Segregation of duties): प्रदेशको कमचुारीको दक्षता,  क्षमता र काय ुकज शलताको आधारमा 
गररएको काय ु नबभार्िले निकायको उद्देश्य प्रानप्तमा सहयोग भए िभएको मूल्याङ्कि गदुछ। कमचुारीको 
दरबन्दी तथा कायभुारका आधारमा काय ुविभार्ि गिज ुपदुछ। 

 

अशख्तयारी तथा स्िीकृनत (Authorization and Approval): प्रदेशको कारोबार संचालिको लानग ददर्िे 
अशख्तयारी तथा स्िीकृनतको लानग उपयजि तह तथा सीमा निधाुरण गिजपुदुछ। 

 

वहसाब नमलाि तथा पजिरािलोकि (Reconciliation and Review): प्रदेशले कारोबारको वहसाब नमलािको 
लानग सबै विगतका कारोबारहरूको नियनमत चेकर्ाँच तथा पजिरािलोकिको उपयजि संयन्रको व्यिस्था 
गिजपुदुछ। 

 

भौनतक नियन्रणको अिलोकि (Checking physical control): प्रदेशको सम्पशत्तहरूको भौनतक नियन्रणको 
व्यिस्था गिाुले र्ोशखमलाई न्यूनिकरण गि ुसवकन्छ। यस अन्तगतुका वक्रयाकलापमा कायालुयमा सम्पशत्त 
ल्याउँदा र लैर्ाँदाको नियन्रण संरचिा, कमचुारीको हाशर्री नियन्रण विनध, प्राविनधक प्रणालीमा आधाररत 
प्रिेश आज्ञा सम्बन्धी वक्रयाकलापको मजल्यांकि पदुछ। 
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अिजसूची ४: प्रश्नािलीहरूको र्िाफ (Questionnaires Response) 
[स्थलगत छलफल तथा प्रश्नािलीबाट प्राप्त सजझािहरू छज टै्ट संलग्ि गररएको छ ।] 
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अिजसूची ५: छलफल कायकु्रमको वििरण 
मधेश प्रदेशको आन्तररक नियन्रण प्रणाली तर्जमुा ददग्दशिु, २०७८ को मस्यौदा प्रनतिेदिमा देहाय 

अिजसारका चरणमा विस्ततृ छलफल गरी सोलार्ु अशन्तम रूप प्रदाि गररएको छः 
क) नमनत २०७८.११.०२ देशख २०७८.११.०४ सम्म स्थलगत सूचिा संकलि सवहत सरोकारिाला 

निकायका पदानधकारीसँग छलफल गररएको 
ख) नमनत २०७८.११.०४ मा प्रारशम्भक प्रनतिेदि उपर प्रदेश अन्तगतुका विज्ञहरुसँग छलफल गरी 

सजझाि प्राप्त गररएको  

ग) नमनत २०७९.०३.१७ मा अशन्तम मस्यौदा उपर छलफल गररएको 

मधेश प्रदेशका विनभन्न निकायका शर्म्मेिार अनधकारीहरू र परामशदुाताहरूको उपशस्थनतमा नमनत 
२०७९.०३.१७ गते मधेश प्रदेश सरकारको भौनतक पूिाुधार विकास मन्रालयको सभा कक्षमा छलफल 
कायकु्रममा भएको छलफलको संशक्षप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेको छः  

 आन्तररक नियन्रण प्रणालीका विनभन्न पक्षहरूको बारेमा केशन्रत रही यस कायकु्रममा तयार 
गररईएको मस्यौदा प्रनतिेदिको प्रस्तजनत सम्पन्न भयो ।  

 प्रस्तजनत पनछको खजल्ला सरमा उपशस्थत शर्म्मेिार अनधकारीहरूबाट मधेश प्रदेश सरकारको समग्र 
अिस्थामा आधाररत रही आन्तररक नियन्रण प्रणाली सम्बन्धी आफ्िो धारणाहरू एिंम ्सजझािहरू 
प्रस्तजत गिजभुयो ।  

 अन्तमा कायकु्रमका प्रमजख अनतनथ श्री ददपेन्र झा (मजख्य न्यायानधििा, मूख्य न्यायानधििाको 
कायाुलय, मधेश प्रदेश) र कायकु्रमका श्री अध्यक्ष शशििाथ पौडेल (सशचि, मूख्यमन्री तथा 
मशन्रपररषदको कायाुलय, मधेश प्रदेश) ले आन्तररक नियन्रण प्रणालीको आिश्यकता, उपयोनगता 
र सोको तर्जमुाका लानग आिश्यक प्रबन्धहरूको बारेमा थप प्रकाश पादै आफ्िा सजझािहरू सवहत 
कायकु्रम सम्पन्न भयो । 
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अिजसूची ६: निकायगत आन्तररक नियन्रण प्रणाली तयार गदा ुअिलम्बि गिज ुपिे विषयहरू 
प्रत्येक निकायले आफ्िो आन्तररक नियन्रण प्रणाली तयार गदाु निम्ि विषयलाई सम्बोधि गिजपुिे 

भएकोले यस सम्बन्धी पूितुयारी आिश्यक हजन्छ ।  
 काय ुविभार्ि नियमािली, कायवुिनधहरू र अन्य कािजिहरू अिजसार प्रदेशका सम्बशन्धत मन्रालय 

िा निकायहरूले आफ्िो कायवुििरण तयार गरी उि कायवुििरणका आधारमा गिजपुिे काम तथा 
वक्रयाकलापहरू यवकि गिे; 

 मन्रालय िा निकायको संगठिात्मक ढाँचा स्िीकृत गरी अद्यािनधक गिे; 
 मन्रालय िा निकायको उद्दशे्य िा लक्ष्यहरू हानसल गिे सन्दभमुा पवहचाि भएका कायहुरूलार् ु

मजख्य १५ कायकु्षरेको आधारमा र्ोशखमहरूको पवहचाि गरी विश्लषेण गिे (यस ददग्दशिुको पररच्छेद 
४ को ४.१ विषयगत र्ोशखम गहिता विश्लषेण र सम्बोधिमा सम्रग मधेश प्रदेश सरकारको र्ोशखम 
पवहचाि र गहिताको विश्लषेण गररएको हँदा सोका आधारमा निकायको विशेषतामा आधाररत भई 
आिश्यकता अिजरूप थप विश्लषेण गिजपुिे); 

 र्ोशखम विश्लषेणका आधारमा उपयजि नियन्रण वक्रयाकलापहरूको पवहचाि गरी आिश्यकतािजसार 
उशचत सूचिा र संचार र अिजगमि गिे निकाय र तररका छिोट गिे; र 

 मानथ उल्लेशखत कायहुरू र र्ोशखम विश्लषेण अिजसार COSO Framework का पाँच तत्िहरू 
(नियन्रणको िातािरण, र्ोशखमको पवहचाि, नियन्रणका उपायहरू, सूचिा र संचार र अिजगमि गिे 
निकाय र तररका) का आधारमा १५ काय ुक्षरेका लानग सम्िशन्धत निकायको आिश्यकतामा 
आधाररत भई के्षरगत रुपमा आन्तररक नियन्रण वक्रयाकलापको पवहचाि गिे। 

यस अिजसार आन्तररक नियन्रण प्रणाली देहायको ढाँचा अिजरुप तयार गिजपुिे हजन्छ । 

.... .... निकाय 
......................  

निकायको 
संगठािात्मक 
उद्देश्यः  

 ...... 
 ..... 
 ..... 

मजख्य वक्रयाकलाप र 
लक्ष्यः  

 ...... 
 .....  

 .... 
संभावित र्ोशखमको आकलि र यसको गहिताः  

र्ोशखम र्ोशखमको गहिता 
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आन्तररक नियन्रण 
वक्रयाकलाप 

मापि 
सूचक 

कायाुन्ियि 
समय 

कायाुन्ियिका 
लानग शर्म्मेिार 
शाखा/र्काई र 
पदानधकारी 

कायाुन्ियि 
अिजगमिका 
लानग शर्म्मेिार 
निकाय र 
पदानधकारी 

प्रनतिेदि 
र सूचिा 
तथा 
सञ्चार 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

िोटः   

क) निकायको संगठिात्मक उद्दशे्य तय गदाु कायवुिभार्ि नियमािली िा संगठि स्थापिा गदाु तयार 
गररएको वििरण िा संगठिको रणिीनतक योर्िामा नलर्एका उद्देश्यलाई नलिजपिेछ। 

ख) मजख्य वक्रयाकलाप र लक्ष्य उल्लेख गदाु निकायको रणिीनतगत योर्िा िा बावषकु योर्िामा आधाररत 
भई उल्लेख गिजपुिे हजन्छ। 

ग) संभावित र्ोशखमको आकलि गदाु र्ोशखमको विषय र यसको गहितालाई यस ददग्दशिुको ४.१ 
मा आधाररत भई तय गिजपुिे हजन्छ। 

घ) नियन्रणका वक्रयाकलापहरु तय गदाु यस ददग्दशिुमा उल्लेख गररएका विषयके्षर अिजसार क्रमशः 
समूवहकृत गरी राख्नजपिे हजन्छ। 

ङ) आन्तररक नियन्रण वक्रयाकलाप कायानु्ियिको “प्रनतिेदि र सूचिा तथा सञ्चार” निकयौल गदा ु
प्रनतिेदि तयार गिजपुिे तररका र सूचिा के कसरी सञ्चार िा सािरु्निक गररिे हो सो सम्िन्धी 
तररका उल्लेख गिजपुिे हजन्छ। 

च) आन्तररक नियन्रण प्रणाली ढाँचामा थप गरी अन्य आिश्यक सजधारहरू सवहत निकायगत आन्तररक 
नियन्रण प्रणाली तर्जमुा गरी कायाुन्ियिमा ल्याउि सवकन्छ। 

छ) आन्तररक नियन्रण प्रणाली निशित अिनधमा पररमार्िु तथा अध्यिनधक गिजपुिे हजन्छ । यसका 
लानग निशित समय सीमा तोवक अध्यािनधक गिजपुिे हजन्छ । 
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