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अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौं, नेपाल 

स्थानीय िहसँग सम्बख्न्धि उजरुीहरुको अनसुन्धानः सवालहरू िथा आयोगका 
िर्फ बाट ददइएका सझुावहरु 

अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोगले आयोग िथा मािहिका कायाफलयहरूमा परेका 
स्थानीय िह (गाउँपाललका, नगरपाललका, प्रदेशसमेि) हरूले प्रयोग गरेका नीलिगि िथा 
कानूनी अलधकार, कायफगि व्यवस्था िथा सञ्चालन भएका लख्िि कायफक्रम(ख्शिा, स्वास््य, 
िमिा ववकास),सावफजलनक सेवा प्रवाह िथा पूवाफधार ववकास लनमाफणका कायफहरूसँग 
सम्बख्न्धि उजरुीहरूको छानववन, अनसुन्धान र िहवककाि गदाफ देख्िएका ववलभन्न 
सवालहरूलाई अध्ययन गदाफ अख्तियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 2048 को दर्ा 
28 बमोख्जमको सझुाव ददनपुने देिी प्रस्ििु गररएको छ - 

क.स्थानीयिहका पदालधकारीहरुबाट अलधकारको दरुुपयोगगने गरेका सम्बन्धमाः - 
1. केही स्थानीय िहले सभाबाट बजेट स् वीकृि नगराई िथा स्वीकृि बजेट शीर्फकभन्दा 

बावहर गई अलनयलमि िररकाले िर्फ लेख्न े गरेका, पूजँीगि शीर्फकबाट र्ालूमासमेि 
रकमान्िर गने िथा िोवकएको सीमाभन्दा बढी रकमान्िर गने गरेको देख्िदँा नेपालको 
संववधानको धारा ५९ को उपधारा (३), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
दर्ा ७१ एवं अन्िर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दर्ा २१ र २७ 
मा भएको व्यवस्था बमोख्जम वावर्फक बजेट सभाबाट स्वीकृि गराई िर्फ गने र 
रकमान्िरको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ७९ अनरुुप 
हनुपुने । 

2. स्थानीय िहको कोर्बाट कानून ववपरीि हनु ेगरीजथाभावी आरू् लनकटका व्यख्ि वा 
संस्थालाई आलथफक सहायिाबापि ठूलो रकम वविरण गने गराउने गररएको 
देख्िएकःोले जनिाका आधारभिू आवश्यकिा सम्वोधन हनुेगरी प्राथलमकिा प्राप्त 
कायफक्रमहरूमा नेपालको संववधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
ममफअनरुुप मापदण्डका आधारमा स्थानीय कोर्को प्रयोग एवं पररर्ालन हनुपुने । 

3. आफ्नो अलधकार िेत्रलभत्र पने ववर्यमा मात्र कर लगाउनपुनेमा केही स्थानीय 
िहहरुले त्यसो नगरेको पाइएकाले स्थानीय िहले नेपालको संववधानको धारा २२८ 
िथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा भएको 
व्यवस्थाबमोख्जम नेपालको संववधानको अनसूुर्ी-८ मा उल्लेख्िि स्थानीय िहको 
अलधकार िेत्रलभत्रमात्र कर लगाउन ुपने । साथै, नेपालको संववधानको अनसूुर्ी-9 मा 
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उल्लेख्िि साझा अलधकार िेत्रमा नेपाल सरकारकोस्वीकृलि ललएर मात्र कर संकलन 
गनुफपने । 

4. स्थानीय िहका पदालधकारीहरुले कानूनद्वारा प्रदत्त अलधकार िेत्र नाघेर लनणफयहरु गने 
गरेको। जस्िो वडाध्यिको अलधकार वडा सदस्यहरुले प्रयोग गने, प्रमिु/अध्यिको 
अलधकार उपप्रमिु/उपाध्यिले प्रयोग गने र कायफपाललकाको अलधकार अध्यि वा 
प्रमिुले प्रयोग गने िथा कानूनले कमफर्ारी संयन्त्रमार्फ ि सम्पादन गनफ व्यवस्था गरेका 
ववर्यहरु पलन जनप्रलिलनलधले सम्पादन गने िथा कानून नबनाई मौख्िक आदेशको 
भरमा मात्र पलन कायफ सञ्चालन गने गरेको देख्िदँा नेपालको संववधान िथा स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को ममफअनसुार आवश्यकिा अनरुुपका कानून बनाई 
कायफ सञ्चालन गनुफपने । 

ि. योजना कायाफन्वयन िथा व्यवस्थापन सम् बन्धमा 
5. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा २४ अनसुार वास्िववक 

सरोकारवाला स्थानीय बवुिजीवव, ववज्ञहरु एवं सीमाख्न्िकृि वगफको सहभालगिा गराई 
स्थानीयस्िरमा योजना िजुफमा, बजेट ववलनयोजन र कायाफन्वयन गनुफपनेमा सो नगरी 
राजनीलिक िथा प्रशासलनक पहुँर् भएकाहरुले आ-आफ्ना योजना छनौट गने, 
उपभोिा सलमलिमा समेि लिनै व्यख्िहरू रहन े गरेको देख्िएको साथै राजनीलिक 
उदे्दश्यले गदठि संस्थाहरुमा समेि बजेट ववलनयोजन गने गरेको पाइएकाले नेपालको 
संववधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074, अन्िरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन 
ऐन, 2074 र बजेट लनमाफण ददग्दशफन 2073 अनसुार वास्िववक सरोकारवाला 
स्थानीय बवुिख्जवी, ववज्ञहरु एवं सीमान्िकृि वगफलगायि सबै वगफको सहभालगिाका 
आधारमा गनुफपने। 

6. औख्र्त्य, उद्देश्य र दीघफकालीन रणनीलिलबना नै ववलभन्न लख्िि कायफक्रमहरुमा बजेट 
ववलनयोजन िथा स्वीकृि गने िथा लनवहि स्वाथफको द्वन्द्व(Conflict of Interest)बाट 
प्ररेरि भई कायफकिाफलाई नै लाभाख्न्वि बनाउने िालका कायफक्रम राख्न े प्रवखृ्त्त 
देख्िएको हनुाले त्यस्िो स्वाथफ प्रलिववख्म्वि नहनु े गरी सम्बख्न्धि स्थानीय िहको 
ददधफकालीन योजना ववकासको प्राथलमकिा, िर्फको अलधकिम प्रलिर्ल र कामको 
अपेख्िि गणुस्िर सलुनख्िि हनुेगरी संववधान र कानूनको दायरा लभत्र रही वजेट 
ववलनयोजन, स्वीकृलि िथा कायाफन्वयन गने।  

7. ववकास लनमाफणका कायफहरु सञ्चालन गदाफ एउटै कामलाई दोहोरो देिाई झटु्टा ववल 
भपाफई एवं वववरण बनाई भिुानी ललन े गररएको पाइएको छ। यस्िो कायफ 
भ्रष्टार्ारजन्य कायफ भएकोले कायफक्रम छनौट गदाफ देिी नै दोहोरो नहनु ेसलुनख्िि गरी 
योजना छनोट, कायफन्वयन र िर्फ प्रणाली व्यवख्स्थि हनुपुने एवं आन्िररक लनयन्त्रण 
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प्रणाली समेि सदुृढ हनुपुने। बजेट ववलनयोजनसम्बन्धी लनदेख्शका र स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐनअनसुार दोहोरो भिुानी नहनु े। 

8. स्थानीय िहबाट सञ्चालन हनुे आयोजनाहरुमा उपभोिा सलमलि गठन गदाफ वास्िववक 
उपभोिाहरुको भेला नगराई सीलमि व्यख्िको स्वाथफ लसि हनुे गरी लनवाफख्र्ि 
पदालधकारी कै लनदेशन वा पहलमा सलमलि गठन हनुे, सलमलिमा बहालवाला ख्शिक र 
जनप्रलिलनलधसमेि रहन ेदेख्िएकोले योजनाको अनगुमन र मूल्याङ्कन गनुफपने पदालधकारी 
िथा जनप्रलिलनलधहरु, सावफजलनक लनकायका पदालधकारी िथा कमफर्ारीहरु उपभोिा 
सलमलिको पदालधकारी नहनु े व्यवस्था लमलाउन ु पने। सावफजलनक िररद लनयमावली, 
२०६४ को लनयम ९७ को उपलनयम १२ बमोख्जम उपभोिा सलमलिमार्फ ि लनमाफण 
सम्पन्न भएको योजनाहरु ममफि संभार िथा रेिदेिको ख्जम्मेवारीसवहि उपभोिा 
सलमलिलाई हस्िान्िरण गनुफपने िथा उपभोिा सलमलिमार्फ ि कायाफन्वयन गने 
आयोजनाहरुमा संर्ालन, ममफिसम्भार िथा स्वालमत्व हस्िान्िरणसम्बन्धी व्यवस्था 
सम्झौिामै उल्लेि गरी उपभोिा सलमलिसमेि अववख्च्छन् न उत्तरालधकारी संस्थाका 
रुपमा दिाफ गने व्यवस्था हनुपुने। 

9. उपभोिा सलमलिका पदालधकारी र कमफर्ारीहरूको लमलेमिोमा योजना कायाफन्वयनका 
लालग कानूनले िोकेको आवश्यक प्रवक्रया पूरा नगरी उपभोिाहरुलाई पेश्की ददने, 
कामैलबना र्र्छ्यौटसमेि गने, काम सम्पन्न नभई कायफसम्पन्न प्रलिवदेन बनाई वा 
नबनाई भिुानी ददन े िथा कलमसन ललई कायफ सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको 
र्रर्ारकसमेि गनेजस्िा कायफहरु गरेको देख्िएकाले स्थानीय िहहरुले यस्िा कायफ 
ित्काल बन्द गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074, िथा प्रर्ललि सावफजलनक 
िररद ऐन र लनयमावलीबमोख्जम लनददफष्ट प्रवक्रयाहरुको अवलम्बन गनुफपने। साथै ठूलो 
रकम पेश्की ललई समयमा योजना सम्पन्न नगने उपभोिा सलमलि िथा ठेकदारहरुलाई 
अववलम्ब प्रर्ललि कानूनअनसुारको कारवाही गरी योजना िरुुन्ि सम्पन्न गनफ लगाउन े
वा सम्झौिा िोडी अन्य ववकल्पबाट योजना सम्पन्न गररनपुने । 

10. उपभोिा सलमलिमार्फ ि हनुे गरेका स्थानीय पूवाफधार लनमाफणमा कानून ववपरीि हेलभ 
इक्यपुमेन्ट प्रयोग हनु े गरेको, प्रलिस्पधाफ गराई ठेक्कामार्फ ि गनुफपने कलिपय कामहरु 
लमलेमिोमा प्रलिस्पधाफ बेगर उपभोिा सलमलिमार्फ ि कायफ गरेको देिाई उपभोिा 
सलमलिले पलन ठेक्का लगाउने गरेको समेि र प्राववलधक मूल्याङ्कन र अनगुमन सलमलिको 
लसर्ाररसलबनासमेि भिुानी हनु े गरेको देख्िएकाले यस्िा कायफहरुलाई पूणफरुपमा 
बन्देज लगाई सावफजलनक िररद लनयमावली, २०६४ को लनयम ९७ को उपलनयम 
११, १३(क) र १२ को पूणफ पालना हनुपुने । 
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11. उपभोिा सलमलिबाट गररएका ववकास लनमाफणलगायिका कायफक्रमहरूमा लमलेमिोमा 
योजना कायाफन्वयन र र्रर्ारक हनुे गरेको कानूनले िोकेको प्रवक्रया अवलम्बन 
नगरी वा योजना कायाफन्वयनका लालग आवश्यक प्रवक्रया पूरा नगरी उपभोिाहरुलाई 
कानून ववपरीि पेश्की ददने, लामो समयसम्म पेश्की ललई अन्य कायफमा वा लनजी 
र्ाइदाका लालग रकम पररर्ालन गने एवं कामै नगरी पेश्की रकम र्रर्ारक 
गनेजस्िा कायफहरु हनु े गरेको देख्िएकाले प्रर्ललि सावफजलनक िररद ऐन र 
लनयमावलीको औख्र्त्यका आधारमा स्थानीय िहहरुले कानून बनाई, लनददफष्ट 
प्रवक्रयाहरुको अवलम्बन गरी पेश्की ददन ेिथा कानूनले िोकेको अवलधलभतै्र र्रर्ारक 
गनेकायफलाई व्यवख्स्थि गनुफपने। 

12. अलधकांश िाललम िथा िमिा ववकाससँग सम्बख्न्धि कायफक्रमहरुको संतया अत्यालधक 
िर प्रलिर्ल न्यून रहने गरेको, कमफर्ारी एवं सहभागीले भत्ता िाने माध्यम बनेको, 
एउटै व्यख्ि धेरै कायफक्रममा सहभागी भएको देख्िएको, एउटै प्रकृलिका ववलभन्न 
लनकायले कायफक्रम एकै प्रकारका उही व्यख्िहरुलाई सहभागी गराई सञ्चालन गरेको 
देख्िएको। जस्िै  लसलाई बनुाई, कम््यटुर कायफक्रम आदद, र्जी कागजपत्र बनाई 
लख्िि कायफक्रमको रकम भिुानी ललए/ददएकोसमेि भेवटएको हनुाले स्थानीय 
िहहरूले जनिाको आधारभिू आवश्यकिा र स्थानीय मागसमेि आधारमा लख्िि 
कायफक्रम छनौट नगरेको देख्िन्छ। त्यसैले स्थानीय िहहरूले त्यस्िा कायफक्रम िजुफमा 
गदाफ उद्यमशीलिा ववकास, रोजगारीको अवसर, स्थानीय स्रोि साधन र िमिाको 
प्रयोग एवं स्थानीय आवश्यकिालाई ववर्ार गरी योजनाहरुको प्राथलमकीकरण गने िथा 
सामाख्जक आलथफक अवस्था िथा मानव ववकासको सूर्काङ्कमा पछालड परेका लख्िि 
वगफको सही पवहर्ान गरी सहभागी छनौट गरी कायफक्रम सञ्चालन गनुफपने। 

13. वािावरणीय अध् ययनलबना सडकको ट्रयाक िोल्ने कायफमा बजेट ववलनयोजन हनुे र 
सोका कारण प्रत्येक वर् ं बाढी, पवहरो र भिूय भई भिफरै िोललएका ट्रयाक 
अस्िव्यस्ि हनु ेर सो िेत्रको वािावरणीय ववनाश भइरहेको अवस्थामा पलन पनु  सोही 
सडक योजनामा बारम्बार बजेट लनकासा भइरहेकोले त्यस्िा कायफ रोक्नपुने। साथै 
ववलभन्न उद्योग र कलकारिानाको पहुँर्का लालग भनी कानूनी प्रवक्रया जस्िै  
सहमलि/लसर्ाररस र वािावरणीय प्रभावको अध्ययनलबना नै वनजङ्गल, िोलानालाका 
वकनार आददमा लमलेमिोमा  प्राकृलिक सम्पदाको दोहन गने गरेको समेि देख्िएकाले 
वन, वािावरण, स्थानीय िहलगायिका लनकायको लसर्ाररस, सहमलिसवहि प्रारख्म्भक 
वािावरणीय परीिण गरी सडकको ट्रयाक िोल्ने, वािावरणीय प्रभावका आधारमा 
मात्र त्यस्िा सडकमा बजेट ववलनयोजन गने व्यवस्था प्रदेश िथा स्थानीय िहका 
सरकारहरूले लमलाउन ुपने । 
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14. पलु, भवनजस्िा सावफजलनक संरर्नाहरुको पूणफ ड्रइङ्ग लडजाइन नबनाई ववलनयोख्जि 
बजेटअनसुार आंख्शक संरर्नाहरुको लागि अनमुान बनाई लनमाफण कायफ गने, पटक 
पटक एउटै योजनाका थपैु्र कायफ सम्पन्न प्रलिवेदनहरू बनाउने, उपभोिा सलमलिबाट 
गररने  लनमाफणयोजनाहरुमासम्झौिाअनसुार गनुफपने पूरा कायफ नगरी आलथफक वर्फको 
अन्त्यमा जलि काम भयो त्यसैलाई नापजाँर् गरी कायफ सम्पन्न प्रलिवेदन बनाउन े
गनाफले योजनाको भववस्य नै अलनिि रहेको पाइएको हनुाले योजनाको लागि अनमुान 
स्वीकृलि गदाफ नै वहवुवर्फय आवश्यक भए वहवुवर्फय लडजाइन ड्रइङ्ग ियार गने 
आयोजनाका  रुपमा सञ्चालन गनुफपने । 

15. जनश्रमदानको न्यूनिम अंश एवकन नभएको िथा उपभोिा सलमलिसँग सम्झौिा गदाफ 
उि ववर्य निलुाइएको, साथै भिुानी गदाफ सम्झौिाबमोख्जम जनश्रमदानको न्यूनिम 
अंश अलनवायफ कट्टा गनुफपनेमा कट्टा नै नगने वा कम कट्टा गने गरेको देख्िँदा 
सावफजलनक िररद लनयमावली, २०६४ को लनयम ९७ को उपलनयम १(क) बमोख्जम 
लागि अनमुानमा भ्याटको अंश र उपभोिा सलमलिको लागि सहभालगिा 
अंशलगायिका रकम उल्लेि हनुपुने र उपभोिा सलमलिलाई भिुानी गदाफ सावफजलनक 
िररद लनयमावली, २०६४ को लनयम ९७ को उपलनयम ४ बमोख्जम मूल्य अलभववृि 
कर, उपभोिाको लागि सहभालगिा अंशलगायिका रकम कट्टी गरी भिुानी गररनपुने 
र हेभी इक्वीपमेन्टहरु िथा लनमाफण सामग्रीहरु ढुवानी गदाफ भिुानी गररने रकममा 
बहाल कर अलनवायफ कट्टा गररनपुने।साथै स्थानीय िहले लनमाफण कायफको प्रकृलिअनसुार 
उपभोिाहरुको लागि सहभालगिाको अंश र सोको उपयोगसम्बन्धमा स्पष्ट 
मापदण्डसमेि बनाई लागू गनुफपने। 

16. स्थानीय िहअन्िगफिका सावफजलनक लनमाफण कायफमा कायफ प्रकृलिअनसुारको प्रयोगशाला 
परीिणबाट िोवकएको गणुस्िर प्राप्त गने सम्बन्धमा सम्झौिामा नै स्पष्ट उल्लेि गने 
िथा योजनाको र्रर्ारक गदाफ प्रयोगशाला परीिण प्रलिवेदन िथा  स्थलगि नापजाँर् 
एवं गणुस्िरको मापन अलनवायफ संलग्न गनुफपने व्यवस्था गने। 

17. लागि अनमुान स्वीकृि गदाफश्रलमक (Labor) बाट गनेगरी स्वीकृि गने िर लनमाफण 
कायफमा हेभी इक्वीपमेन्टहरुको प्रयोग गने, योजनाको सम्झौिा उपभोिा सलमलिसँग 
भएपलन लनमाफण कायफ गपुर्पु िररकालेअन्य लनमाफण व्यवसायीलाई ठेक्कामा ददन े र 
उपभोिा सलमलिले लनमाफण व्यवसायीले पेश गरेका लबल भपाफईका आधारमा भिुानी 
माग्ने कायफसमेि गरेको देख्िएकाले स्थानीय िहहरूले यस वकलसमका 
अलनयलमििाहरूलाई लनयन्त्रण गनफका लालग प्रर्ललि सावफजलनक िररद लनयमावली, 
२०६४ को लनयम ९७ को उपलनयम १०, ११, १२ र १३(क) मा उल्लेि भएको 
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व्यवस्था िथा उपकरणको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट ववगिमा भएका 
लनणफयको पूणफ पालना गनुफपने। 

18. लख्िि वगफका कायफक्रम सञ्चालन गदाफ प्रत्येक कायफक्रमका लालग कायफक्रमसम्बन्धी 
पषृ्ठभलूम र उदे्दश्य, आधारभिू ि्यांक िथा उपलब्ध गराउनपुने भौलिक 
सवुवधा/उपकरणहरुसवहिको कायफ िेत्रगि शिफ (Terms of Reference) बनाई स्वीकृि 
नम्सफअनसुार लागि अनमुान स्वीकृि गनुफपनेमा बजेटका आधारमा संस्थाको छनौट 
गरी कायफक्रम सञ्चालन गने गरेको िथा संस्था छनौटसमेि पारदशीरूपले नभएकाले 
अथफ मन्त्रालयले जारी गरेको कायफसञ्चालन लनदेख्शकालाई आधार ललई िर्फको नम्सफ 
ियार गरी कायफ िेत्रगि शिफ (Terms of Reference) स्वीकृि गरी प्रस्िाव पेश गनफ 
सावफजलनक सूर्ना प्रकाशन गने र प्रस्िावको वस्िलुनष्ठ मूल्याङ्कन गरेर मात्र सिम 
संस्था छनौट गरी संस्था छनौट प्रवक्रयालाई पारदशी बनाउने। 

19. स्थानीय िहका योजना अनगुमन गदाफ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
भावना र ममफ ववपरीि र्जी अनगुमन प्रलिवेदन बनाउने, अनगुमन वर्ल्डमा नगई 
भत्ताबझुी अलनयलमििा गने, लनख्िि योजनाको नाम लेख्न ु पनेमा गोलमटोलरुपमा 
अनगुमन गरेको भनी देिाउने, प्राववलधक नापजाँर् यथाथफ नदेिाउने िथा गलि 
प्राववलधक परीिण प्रलिवेदन बनाई बढी भिुानी ददने/ललन े गरेको देख्िएकोले यस्िा 
कायफलाई लनरूत्सावहि गररनपुने।  

20. प्राववलधक ज्ञान र ववशेर् प्रववलध अपनाउनपुने योजनाहरुको कायाफन्वयन उपभोिा 
सलमलिबाट सम्भव नहनु े िथा कायफसम्पादन भए पलन त्यस्िो योजना दीगो नहनु े
भएकोले प्राववलधक ज्ञान र ववशेर् प्रववलधका जवटल आयोजनाहरु उपभोिा सलमलिबाट 
कायाफन्वयन गनुफ उपयिु नहनु े। 

21. कायफक्रमको नक्कली लागि इख्स्टमेट िथा रलनङ्ग लबल एवम ् कायफसम्पन्न प्रलिवेदन 
ियार गरी सो बजेट ख्शिकको िलबलगायिका प्रयोजनमा िर्फ गने प्रवखृ्त्तसमेि 
देख्िएकाले यस्िा कायफलाई पूणफरूपमा बन्द गनुफपने। 

22. स्थानीय िहले सावफजलनक लनजी साझेदारी अवधारणामा आयोजना संर्ालन गदाफ 
सम्भाव् यिा अध्ययन िथा प्रलिस्पधाफ ववना सोझै ठेक्का सम्झौिा गने देख्िएको हुँदा 
स्थानीय िहले सावफजलनक लनजी साझेदारी अन्िरगि योजना कायाफन्वयन गदाफ 
सावफजलनक लनजी साझेदारी नीलि, २०७२ िथा सावफजलनक लनजी साझेदारी िथा लगानी 
ऐन, २०७५ बमोख्जम योजनाको सम्भाव्यिा अध्ययन िथा सावफजलनकरुपमा आशयको 
प्रस्िाव माग गने लगायिका प्रवक्रयाहरु अवलम्बन गरी योजना कायाफन्वयन गनुफपने। 
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ग. सेवा िथा िररद कायफसम्बन्धमा 
23. स्थानीय िहमा हनु े गरेका सावफजलनक िररदसम्बन्धी कायफ कानूनसम्मि ् र पारदशी 

नभएको र िररद कायफमा लमलेमिो हनु ेगरेकालेयस्िा कायफहरु गदाफ स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ७२, ७३ र ७४ मा भएको प्रावधानबमोख्जम गरी 
आयव्ययको वववरण र लेिा व्यवख्स् थि िवरले राख्न ेर राख्न लगाउनपुने । 

24. नदीजन्य पदाथफ (ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा) को ठेक्का, राजस्व सङ्कलन िथा सोको उपयोगमा 
वािावरणीय पिलाई बेवास्िा गने, दोहोरो रलसद प्रयोग, जथाभावी उत्िनन गरी 
राजस्व वहनालमना गने, अवैधालनकरुपमा सञ्चाललि क्रसर उद्योगहरुको दिाफ िथा 
सञ्चालन गरी स्थानीय िहको लमलेमिोमा नदीजन्य पदाथफको वहनालमना गने, 
अपारदशीरुपमा लमलेमिोमा ठेक्का पाने िथा आरू्अनकूुल पाटीलाई ठेक्का ददएको 
ववर्यहरुमा उजरुी पने गरेको देख्िएकोले अलनवायफरुपमा प्रारख्म्भक वािावरणीय 
परीिण गराई पारदशीरुपमा प्रलिस्पधाफमा ठेक्का सम्झौिा गनफ व्यवस्था लमलाउने। 

25. ववद्यमान िररद ऐन लनयमावलीअनसुार कायफ सम्पन्न भएपलछ मात्र भिुानी ददनपुनेमा 
आलथफक वर्फको अन्त्यमा लनकट भववष्यमा नै काम सम्पन्न हनु्छ भने्न पूवाफनमुान गरी 
सोझै उपभोिाको िािामा रकम जम्मा गररददन े गरेको देख्िएकाले यस प्रकारको 
कायफ बन्द गनुफपने। 

26. िररद ऐन िथा लनयमावलीमा िररद प्रवक्रयालाई बढी प्रलिस्पधी र पारदशी बनाइनपुने 
व्यवस्था रहेकोमा कलिपय अवस्थामा आयोजनाको लागि अनमुान िथा सम्भाव्यिा 
अध्ययन र ववलधसम्वि ्प्रवक्रयालबना लनजी साझेदारीको आवरणमा प्रलिस्पधाफलाई सीलमि 
गररएको, लनहीि स्वाथफको आधारमा आयोजनालाई टुक्राटुक्रा पारी प्रलिस्पधाफलबना नै 
सोझै िररद गररएको, ख्जल्लागि दररेटको ववश्लरे्ण नगरी बढी मूल्यमा िररद गने 
गराउने कायफसमेि गरेको पाइएकाले यस प्रकारको िररद कायफलाई लनरुत्सावहि गने 
गराउने। 

27. उपलब्ध जनशख्िबाट हनु सक्न ेसाधारण प्रकारको सभे/प्रलिवेदन आदद जस्िाकाममा 
समेि परामशफ सेवाबाट गने गराउन े प्रवलृि रहेकाले परामशफ सेवा िररद गदाफ कायफ 
िेत्रगि शिफ(Terms of Reference, TOR) ियार गरी नभई नहनु ेिेत्रमा मात्र प्रर्ललि 
सावफजलनक िररद ऐन/लनयमावलीका प्रावधानहरु पालना गने । 

28. स्थानीय िहमा आवश्यकिा र प्रवक्रयालाई बेवास्िा गरी जथाभावीरुपमा आरू् 
लनकटका व्यख्िसँग उच्र्िम ्दररेटमा सवारी साधन भाडामा ललने, सवारी साधनको 
दरुुपयोग गने र व्यख्िगि िथा पाटीगि काममा प्रयोग हनुे गरेको देख्िँदा भाडामा 
ललननैु पने भए सवारी साधनको अवस्था, व्लबुकु र ड्राईभरको लाईसेन्ससमेि हेरी 
स्वीकृि दररेटको आधारमा लनख्िि समयका लालग मात्र भाडामा ललने व्यवस्था गनुफपने 
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घ. कमफर्ारी व्यवस्थापनसम्बन्धमा 
29. लनजामिी सेवा ऐन, 2049 र लनयमावली, 2050 िथास्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४ मा भएका कानूनी व्यवस्था, प्रवक्रया र मापदण्ड ववपरीि स्थानीय िहमा 
कमफर्ारी बढुवा एवं करार लनयखु्ि गरेको देख्िएकाले यस्िा कायफहरूलाई पूणफरूपमा 
बन्द गरी कमफर्ारी सरूवा, बढुवा एवं लनयखु्ि(करार) लगायिका कायफ गदाफ प्रर्ललि 
ऐन लनयमको पूणफ पररपालना गनुफपने । 

30. स्थानीय िहमा दरबन्दीलबना ववलभन्नस्िर र िहका कमफर्ारी(अलधकृिसमेि), ववज्ञ एवं 
सल्लाहकारहरु अलनयलमि िवरबाट भनाफ र करारमा ललइएको देख्िएकाले स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ८३ बमोख्जम संगठन िथा व्यवस्थापन 
सवेिण भएपलछ मात्र भनाफ िथा करारसम्बन्धी प्रावधानहरुको कडाइका साथ पालना 
गनुफपने। 

31. लनयखु्ि प्रवक्रयालाई लनरूत्सावहि गररएपलछ स्वयम ् सेवकका रूपमा मालनसहरू रािी 
प्रोत्साहन रकमसमेि ददने गररएकाले यस्िा कायफ अववलम्ब रोक्ने । 

ङ. सामाख्जक सरुिा भत्ता, सेवा सवुवधा वविरणसम्बन्धमा 
32. सामाख्जक सरुिा भत्ता वविरणमा दोहोरोपना देख्िएको, अपारदख्शफिा िथा लनयमववपरीि 

मतृ्य ुभएका व्यख्िको समेि भत्ता उपलब्ध गराएको, अकाफको नाममा वकिे दस्ििि 
गरी वविरण गने गरेको, जनप्रलिलनलधका आफ्ना मान्छेलाई कुनै न कुनै प्रकारका 
लख्िि वगफले पाउन े भत्ता उपलब्ध गराएको साथै वविरण गरेवापि ् केही प्रलिशि 
रकम माग गने गरेकोसमेि देख्िएकाले भत्ताको दरुुपयोग एवं भ्रस्टार्ार गरेका 
ववर्यमा नगरपाललका/गाँउपाललका र वडास्िरबाट नै वविरण प्रवक्रयाको लनयलमि 
लनगरानी, अनगुमन िथा कारवाही गने व्यवस्था कडाईका साथ लमलाउन ुपने िथा सबै  
स्थानीय िहहरूले सामाख्जक सरुिा भत्ता पाउने लख्िि वगफको वास्िववक पवहर्ान गरी 
िण्डीकृि ि्याङ्क ियारी र प्रत्येक वर्फ अपडेट गरी प्रर्ललि कानूनी व्यवस्थाको 
पालना गदै अलनवायफरूपमा बैंवङ्कग प्रणालीबाट मात्र वविरण गने व्यवस्था लमलाउनपुने। 

33. स्थानीय िहका लनवाफख्र्ि पदालधकारीहरु िथा कमफर्ारीहरुले ववलभन्नस्िर वा िहबाट 
लनणफय गराई कानून ववपरीि और्धोपर्ारलगायिका ववलभन्न प्रकृलिका सेवा सवुवधा 
जथाभावीरूपमा ललन ेगरेको देख्िएकाले यस्िाकायफलाई िरुून्ि लनरूत्साहन गरी प्रदेश 
सरकारले संववधानको पररलधलभत्र रही लनख्िि मापदण्ड बनाई अलनवायफ पररपालना गने 
िथा गराउने। 

र्. सावफजलनक जग्गा, लसर्ाररससम्बन्धमा 
34. जग्गाको स्वालमत्व सावफजलनक लनकायमा नल्याउँदै व्यख्िगि जग्गामा नै सावफजलनक 

लनमाफणको कायफमा िर्फ गरेको पाइएकाले जग्गाको स्वालमत्व हेरेर लनजी जग्गालाई 
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प्रवक्रया परुाई उि संस्था वा लनकायका नाममा स्वालमत्व हस्िान्िरण भइसकेपलछ 
मात्र सरकारी रकम िर्फ गनुफपने । 

35. नेपालको संववधान िथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 अनसुार सावफजलनक 
जग्गाको संरिण गने, अलिक्रमण हटाउन ेिथा स्थानीय िहको सावफजलनक जग्गाको 
उख्र्ि अलभलेिसमेि राख्न ेकायफ सम्बख्न्धि स्थानीय िहबाट गररनपुने। 

36. स्थानीय िहबाट लसर्ाररस गने गराउने अलधकार प्राप्त जनप्रलिलनलधहरू जस्िै  
वडाअध्यिलगायिले घर सम्पन्न प्रमाणपत्र, जग्गा, बाटो, जन्म, मतृ्यलुगायिका 
ववर्यमा लसर्ाररस गदाफ कानून ववपरीि राजस्वमा असर पने गरी पक्की सडकलाई 
कच्र्ी भनी लसर्ाररस गने, व्यख्िगि स्वाथफका लालग वववावहिलाई अवववावहि भनी 
लसर्ाररस जस्िा कायफहरू गरी गलि लसर्ाररस गरेको देख्िएको, साथै लसर्ाररस गने 
लेटर ्याड, छाप, रलसद घरमा वा आरै्सगँ रािी उठेको दस्िरुको अलभलेि नरािी  
राजस्व िाई मासेकोसमेि भेवटएकाले यस्िा कायफलाई िरुून्ि बन्द गरी नेपालको 
संववधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन िथा अन्य प्रर्ललि कानूनअनसुार स्थानीय 
िहबाट गररने लसर्ाररसलाई व्यवख्स्थि, पारदशी बनाउन े िथा लसर्ाररस गने 
पदालधकारी ख्जम्मेवारसमेि हनुपुने व्यवस्था गने।  

37. स्थानीय िहबाट मआुब्जा ललँदा सडक नभएको स्थानलाई सडक भएको भनी िथा 
थोरै िेत्रर्ललाई बढी देख्िन े गरी काल्पलनक वकत्ताकाँट गरेर बढी मआुब्जा ललन े
गरेको देख्िएको। यस्िै घरबाटो नभएको ठाउँलाई पलन भएको भनी लसर्ाररस 
ललईददई व्यख्िगिरूपमा राजस्व छली सरकारलाई हालन नोक्सानी हनुे कायफ गने 
गरको देख्िदँा यस्िा कायफलाई लनरूत्सावहि गरी प्रमिु ख्जल्ला अलधकारी, स्थानीय 
सरकार र सरोकारवाला लनकायसमेिले ख्जल्ला दररेट िथा प्रर्ललि कानून िथा 
मापदण्डका आधारमा पेश गररएका प्रमाणको पनु अध्ययन/लनरीिणसमेि गरी  
मआुब्जा वविरण गने गराउने व्यवस्था गने। 

छ.अलभलेि व्यवस्थापनसम्बन्धमा 
38. पूवाफधार लनमाफणलगायि ववगिमा िारेजीमा परेका लनकायहरू िथा ख्जम्मेवारी एक 

अको लनकायमा सरेका आयोजना र कामकारवाहीहरूका कागजप्रमाण, ि्याङ्कसवहिको 
अलभलेि व्यवख्स्थिरूपमा नराख्िएको, हक हस्िान्िरणसवहिको अलभलेि नबझुाइएको 
िथा बझुाइए पलन त्यसलाई अपनत्व ललई अलभलेिीकरण गररएको नदेख्िएकाले 
ित्कालीन अवस्थाको संस्थागि संस्मरण लोप हुँदै गएको, बजेट िर्फमा दोहोरोपन 
देख्िएको, अध्ययन अनसुन्धानमा समस्या देख्िएको, सावफजलनक सेवाप्रवाहमा 
अ्यारोसमेि भएको र अलनयलमििासमेि बढ्न े अवस्था देख्िएकाले प्रदेशस्िरका 
मतुयमन्त्री िथा मन्त्रीपररर्द्को कायाफलय, ख्जल्ला समन्वय सलमलि र सम्बख्न्धि 
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पाललकाहरूको समन्वयमा कानूनी प्रवक्रयाबमोख्जम अलभलेिको सरुिा र संरिण हनु े
व्यवस्था गने। 

39. अलभलेि व्यवस्थापन कायफलाई र्सु्ि दरुुस्ि राख्न ेव्यवस्था लमलाउँदै सम्पूणफ स्थानीय 
िहहरूले ई-अलभलेि प्रणाली अवलम्बन गनुफपने। 

ज. प्रदेश सरकार िथा अन्िगफिका लनकायहरुमा देख्िएका सवालहरूका सम्बन्धमा 
40. संववधानको भावना ववपरीि प्रदेश िथा स्थानीय सरकारहरुले लबना स्वीकृलि वैदेख्शक 

अनदुान रकम ललई सशिीकरणलगायिका कायफक्रम सञ्चालन गने, वैदेख्शक भ्रमणमा 
जानेजस्िा कायफगरी प्राप्त अनदुान रकमको दरुुपयोग गने गरेको देख्िएकाले नेपालको 
संववधानको भावना र ममफबमोख्जम केन्र सरकारको सहयोग र स्वीकृलि ललई वैदेख्शक 
अनदुान िथा सहयोग ललनपुने । 

41. प्रदेश सरकारका कमफर्ारी, पत्रकार िथा लख्िि वगफका लालग अलभमिुीकरण, गोष्ठी, 
अन्िरवक्रया कायफक्रमहरु सञ्चालन गदाफ लबल भरपाई लमलाई अस्वाभाववक िर्फ गने 
गरेको देख्िएको हनुाले सावफजलनक िररद ऐन, लनयमावली िथा नेपाल सरकार 
अथफमन्त्रालयबाट जारी गरेको कायफसंर्ालन लनदेख्शकालाई मागफदशफनका रुपमा ललई 
प्रदेश सरकारले अलभमिुीकरण, गोष्ठी, अन्िरवक्रया कायफक्रम संर्ालनसम्बन्धी 
लनदेख्शका/कायफववलध बनाई लागू गनुफपने,  

42. प्रदेशस्िरीय कानून िजुफमासम्बन्धी जथाभावी बैठक रािी सोवापिको भत्ताहरुको 
व्यापक अपर्लन र दरुुपयोग भैरहेको देख्िएकोले प्रदेशस्िरीय बैठक भत्ता िथा 
सवुवधासम्बन्धी मापदण्ड ियार गरी लागू गनुफपने, 

43. कृवर् सडक लनमाफणका नाममा पर्ासौँ लाि रकमबाट मूल बाटो ढलान, वपर् गने 
कायफमा ववलनयोजन गररएको िथा कृवर् सडकको मूल उदे्दश्य पूरा नभएको 
देख्िएकोले औख्र्त्य, आवश्यकिा र उदे्दश्यअनरुुप कायफक्रम छनौट िथा वजेट 
ववलनयोजन गरी योजना कायफन्वयन गनुफपने, 

44. प्रदेशका कृवर्, सामाख्जक ववकास, भलूम मन्त्रालयले समेि सडक लनमाफण/लगायिको 
लनमाफणका कायफमा बजेट ववलनयोजन गनफ र राजनीलिक पहुँर्का आधारमा बजेट 
ववलनयोजन गरेको देख्िएको प्रदेश सरकारले बजेट िजुफमा ददग्दशफन/लनदेख्शका बनाई 
लागू गने र प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो अलधकार िेत्रलभत्र रही बजेट िजुफमा िथा 
ववलनयोजन गनुफपने, 

45. र्ालू िर्फमा अत्यलधकरुपमा अनगुमन र भ्रमण िर्फका नाममा राज्यको स्रोि 
दरुुपयोग भएको देख्िएकोले प्रदेश सरकारले औख्र्त्य र आवश्यिाका आधारमा मात्र 
अनगुमन गने िथा प्रलिवदेन प्रणालीको ववकास गरी सझुावलाई अवलम्बन गने 
व्यवस्थासमेि लमलाउन े। 
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46. कृवर्का लालग प्राप्त अनदुान िथा पशसुँग सम्बख्न्धि अनदुान वविरणमा पिपाि र 
अलनयलमििा गरेको उजरुीहरू प्राप्त भएकाले प्रदेशस्िरीयअनदुान वविरणसम्बन्धी 
मापदण्ड बनाई लागू गने र सम्बख्न्धि सरोकारवालाहरु सबैले जानकारी प्राप्त गने 
गरी सावफजलनक सूर्ना प्रकाशन गरी अनदुान वविरणसम्बन्धी सूर्ना प्रवाह गने ।  

47. स्थानीय पूवाफधारका लालग स्थानीय िहलाई ववलनयोजन गररन े बजेटबाट उपभोिा 
सलमलिको जनसहभालगिालबनै कायफ गररन ुिथा बजेट सक्न ेमनसायले असार मसान्िमा 
योजना सञ्चालन हनु े गरेको सम्बन्धमा समयमै बजेट अख्तियारी िथा लनकासा ददन े
व्यवस्था लमलाउन े र उपभोिा सलमलिमार्फ ि संर्ालन हनु े योजनाहरुमा उपभोिा 
सलमलिको लागि सहभालगिा अंश अलनवायफ हनुे व्यवस्था लमलाउने, 

48. संघ, प्रदेश र स्थानीयिहबाट ववलनयोजन र वविरण गररन े बजेटमा Overlapping र 
Duplication भएको, प्रदेशका सशिफ िथा लन शिफ आयोजनाहरुमा कामै नगरी अकै 
आयोजनाका नाममा रकम भिुानी गरेको देख्िएको, प्रदेशले कायाफन्वयन गरेका िथा 
स्थानीय िहलाई समपूरक बजेट बाँडर्ाँड गरेका आयोजनाहरू राजनीलिक पहुँर्का 
आधारमा लागि अनमुान लबना नै कायाफन्वयनमा ललगएको िथा प्रदेशले आलथफक वर्फको 
अन्त्यमा बजेट लनकाशा गरी गणुस्िरववहीन कायफ गरे गराएको साथै अनगुमन, लनदेशन 
र लनगरानी समेि वर्िलो देख्िएको हुँदा प्रदेश सरकारका सरोकारवाला लनकाय िथा 
ख्जल्ला समन्वय सलमलिले अनगुमन मूल्याङ्कनलाई िीव्रिा ददनपुने, साथै प्रर्ललि 
कानूनअनसुार िोवकएको बजेट शीर्फक र समयमा मात्र िर्फ गने व्यवस्था 
लमलाउनपुने। 

49. सामाख्जक ववकास मन्त्रालयबाट ख्शिा र स्वास््यसम्बन्धी कायफक्रमहरुमा समेि 
मनपरी बजेट ववलनयोजन गरी मापदण्ड र आधार लबना पहुँर्का आधारमा ववलभन्न संघ 
संस्थालाई अनदुान वविरण गररएको देख्िएकोले अनदुान वविरणसम्बन्धी मापदण्ड 
बनाई लागू गने र सावफजलनक सूर्ना प्रकाशन गरी अनदुान वविरणसम्बन्धी सूर्ना 
प्रवाह गने व्यवस्था लमलाउने । 

50. प्रदेशअन्िगफि पने वन, उद्योग र पयफटनसँग सम्बख्न्धि योजना िथा कायफक्रमहरुका 
नाममा जथाभावी बजेट र िर्फ गने देख्िएकोले प्रर्ललि कानून प्रलिकूल नहनु े गरी 
बजेट ववलनयोजन र िर्फ गनुफपने । 

51. प्रदेश र स्थानीय िहका बीर्मा नदीजन्य पदाथफको उपयोग, राजस्व सङ्कलनमा 
एकरुपिा नभएको, उत्िनन गनफ अनमुलि ददइएको भन्दा बढी पररमाणमा दोहन 
गररएको िथा अनगुमन मूल्याङ्कन र समन्वय वर्िलो रहेको देख्िएकाले प्रदेश 
सरकारले प्राकृलिक स्रोि साधनको उपयोग र राजस्व संकलनसम्बन्धी 
लनदेख्शका/कायफववलध बनाई लागू गनुफपने । 
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52. प्रदेश िथा स्थानीय िहबाट सवारी साधन िररद गदाफ सावफजलनक िररद ऐन र 
लनयमावली ववपरीि गरेको, स्पेख्शवर्केशन बनाउँदा नै लमलेमिो गररएको, एउटै 
सवारीसाधन िररदमा समेि एक अको लनकायबीर् मूल्यमा र्रक देख्िएको, सवारी 
साधनको दरुुपयोग समेि भएको देख्िएकोले प्रदेश िथा स्थानीय िहले आवश्यक 
वस्ि ु िथा सेवा िररद गदाफ सावफजलनक िररद ऐन िथा लनयमावलीमा भएको 
व्यवस्थालाई पूणफ पालना गनुफ पने । 

झ.ख्शिासँग सम्बख्न्धि सवालहरूका सम्बन्धमा 
53. अस्थायी ख्शिककारुपमा कायफरि रहेका वर्ौँसम्म प्रलिस्पधाफबाट छनौट र लसर्ाररस 

हनु नसकेका ख्शिकहरुलाई नेपाल सरकारले सवुवधासवहि सेवाबाट अवकाश 
ददएकोमा सम्बख्न्धि ववद्यालयले प्रवक्रया प-ुयाई पनु:करारमा लनयखु्ि ददइएको 
पाइएकाले सो ववर्यमा सम्बख्न्धि मन्त्रालयबाट स्पष्ट मागफलनदेशन हनुपुने। 

54. लबना मापदण्ड स्थानीय िहबाट ख्शिक दरबन्दी लसजफना र लनयखु्ि गरेको र लनयखु्ि 
गने क्रममा िोवकएको न्यूनिम योग्यिा नभएका व्यख्ि/आर्न्ि/नािेदारलाई समेि 
लनयखु्ि ददएको देख्िएकोले सम्बख्न्धि मन्त्रालयबाट िोवकएका मापदण्डका आधारमा 
दरबन्दी संतया लनधाफरण गरी ववद्यमान दरबन्दीको पनुववफिरण गरी ित्पिाि ् मात्र 
िोवकएको प्रवक्रयाबमोख्जमथप दरबन्दी लसजफना गरी प्रलिस्पधाफका आधारमा पदपूलिफ 
गनुफपने। 

55. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 मा ख्शिक दरबन्दी लमलान र ख्शिकको 
िमिा ववकाससम्बन्धी अलधकारमात्र स्थानीय िहको कायफिेत्रअन्िगफि रहेकोमा 
कलिपय स्थानीय िहले करारमा ख्शिक लनयखु्ि र ख्शिकको सरुवा गरेको देख्िन्छ। 
ववद्यमान ख्शिा ऐन र ख्शिा लनयमावलीमा ख्शिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कायफ ख्शिा 
ववकास िथा समन्वय एकाईबाट हनु ेव्यवस्था रहेकाले दवैु थरी कानूनमा सामञ्जस्यिा 
कायम गनुफपने। 

56. ववद्याथी संतया कम भएका र पयाफप्त भौलिक सवुवधा भएका सामदुावयक ववद्यालयमा 
भौलिक सधुारका कायफक्रम वविरण भई राज्यस्रोिको दरुुपयोग हनुे गरेको पाइएकाले 
स्पष्ट मापदण्डलनधाफरण गरी सो कायाफन्वयनको लनयमन र सोको ववपरीि भएमा 
कारबाहीको व्यवस्था गनुफपने। 

57. लख्िि समूहका ववद्याथीहरुका लालग प्राप्तछात्रवखृ्त्त वविरणमा वढलाई गने, एक आलथफक 
वर्फको रकम अको आलथफक वर्फमा वविरणगने, लनकासारकमको िलुनामा कम रकम 
मात्र वविरण गरी बाँकी रकम अन्य प्रयोजनमा िर्फ गने, कलिपय अवस्थामा रकम 
बझुाएको भनी गराइएका लबल/भपाफईसमेि ववश्वसनीय नदेख्िएकोले छात्रवखृ्त्त वविरण 
गने समय िोक्ने, ववशेर् समारोहमा सम्बख्न्धि पदालधकारीको उपख्स्थलिमा वविरण 
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गने, सम्बख्न्धि लनकायबाटसोको लनयमन गने, वविरणपिाि ्बाँकी रहेको रकम वर्िाफ 
हनुे व्यवस्था लमलाउन े र गलि वववरण पेश गने ख्जम्मेवार व्यख्िलाई कारबाहीको 
दायरामा ल्याउने। 

58. ववद्यालयको सम्पख्त्त/जग्गा अलिक्रमण गने,मापदण्ड र आधारबेगर व्यख्ि/संस्थालाई 
उपयोग गनफ ददने, ववद्याथीको िेलिेत्र मासेर लामो अवलधको ललज/भाडामा लगाउने 
गरेको, उि कायफ गदाफ आवश्यक प्रवक्रया पूरा नगररएको जस्िा अव्यवख्स्थि कायफलाई 
व्यवख्स्थि गनफ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ११(२) ज(९) ले 
स्थानीय िहलाई ख्जम्मेवार बनाएकोले सो ववर्यमा स्पष्ट आधार, नीलि लनयम िजुफमा 
गरी ववद्यालयको सम्पख्त्तको उपयिु व्यवस्थापन र संरिण गनुफपने। 

59. आयस्रोि भएका ववद्यालयले लबना आधार र मापदण्ड ख्शिक/कमफर्ारीलाई थप 
सवुवधा/प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको, ववद्यालयमा एकभन्दा बढी कायफक्रम 
(प्राववलधक क्याम्पस, CTEVT सम्बि कायफक्रम आदद)सञ्चालन भएको अवस्थामा उही 
समयमा एकभन्दा बढी कायफक्रममा काम गरी दोहोरो/िेहेरो सवुवधा ललएको, एकभन्दा 
बढी कायफक्रम/संस्थामा पूणफकालीन लनयखु्ि ललएकोजस्िा कायफहरु लनयमसंगि नदेख्िँदा 
ख्शिक कमफर्ारीलाई प्रोत्साहन/थप सवुवधाका सम्बन्धमा स्पष्ट आधार मापदण्ड िय 
गरी सोका आधारमा थप सवुवधा र उपलब्ध स्रोिसवहिको प्रस्िाव स्थानीय िहमा पेश 
गरी स्वीकृलि पिािमात्र थप सवुवधा उपलब्ध गराउन र एउटै समयमा एकभन्दा बढी 
संस्था/कायफक्रममा काम गनफ लनरे्ध गने/कारबाही गने व्यवस्था गनुफपने। 

60. ववद्यालयमा लेिा व्यवस्थापन िथा लेिा अनशुासन (ख्शिा लनयमावलीको लनयम १६५ 
ववपरीि एउटा शीर्फकको रकम अकै शीर्फकमा िर्फ गने, लनयम १६९ बमोख्जम 
ववद्यालयकोर्को सञ्चालन नहनुे, एकभन्दा बढी बैँक िािा सञ्चालन, लनयम १७० र 
१७१ बमोख्जम आयव्ययको लेिा र लेिा परीिणको कायफ नभएको नगररएको, लनयम 
१७१क.बमोख्जम सामाख्जक परीिणको व्यवस्था कायाफन्वयन नभएको, पेश्की 
र्र्छ्यौट/बरबझुारथ नभई रमाना) मा पयाफप्त कमी कमजोरी रहेको र हाल स्थानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ११(२) ज.(२१) ले स्थानीय िहलाई लेिा 
अनशुासन कायम गने ख्जम्मेवारी ददएको देख्िएकोले सोसम्बन्धी 
लनयम/ववलनयम/कायफववलध लनमाफण गरी व्यवख्स्थि गनुफपने। 

61. ववद्यालयमा व्यवख्स्थि अलभलेि नराख्न,े िोवकएको ढाँर्ामा अलभलेि नराख्न,े लनकासा 
माग गने प्रयोजन र ववद्यालय प्रयोजनका लालग छुटै्ट अलभलेिराख्न,े सरुवा भई जाँदा 
अलभलेिको बरबझुारथ नगने लगायिका अलभलेि व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याहरु 
देख्िएको हुँदा सो ववर्यमा उपयिु लनदेशन/लनयमन/अनगुमन/कारबाही गनुफपने । 
 


