प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩुय, कार्तिक १७ गते, २०७७ सार (सङ्ख्मा १५

बाग २

प्रदे श सयकाय

भु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना

प्रदे श सुशासन र्नमभावरी, 2077

प्रदे श सुशासन ऐन, 2077 को दपा 4५ रे ददएको अर्धकाय प्रमोग गयी
प्रदे श सयकायरे दे हामका र्नमभहरू फनाएको छ,1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी र्नमभहरूको नाभ “प्रदे श सुशासन
र्नमभावरी, २०77” यहेको छ।

(२) मो र्नमभावरी तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ।
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2.

ऩरयबाषा:

ववषम

वा

र्नमभावरीभा,-

प्रसङ्गरे

अको

अथि

नरागेभा

मस

(क) "ऐन" बन्नारे प्रदे श सुशासन ऐन, २०77 सम्झनु ऩछि।
(ख) "ऩदार्धकायी"

कुनै

बन्नारे

सयकायी

ऩदभा

यही

काभकाज गने य प्रदे शको सशित कोषफाट ऩारयश्रर्भक
वा सुववधा वा दुवै र्रने गयी र्नमुक्त बएको व्मशक्त
सम्झनु ऩछि ।

(ग) "ऩरयमोजना" बन्नारे ऩूवािधाय सॊ यचनाको र्नभािण वा
सिारन

गनि

ऐन

य

मस

र्नमभावरी

फभोशजभ

कामािन्त्वमन गरयने आमोजना वा ऩरयमोजना सम्झनु
ऩछि।

(घ) "सयकायी र्नकाम" बन्नारे प्रदे श सयकायका भन्त्त्रारम,

सशचवारम, ववबाग, आमोग, र्नदे शनारम, कामािरम

3.

सम्झनु ऩछि।

प्रभुख सशचवको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: ऐनको दपा १० भा
उशलरशखत काभ, कतिव्म य अर्धकायका अर्तरयक्त प्रभुख सशचवको
अन्त्म काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ:–
(क) कुनै

भन्त्त्रारम

वा

भातहत

र्नकाम,

आमोजना,

कामािरमको प्रगर्त वववयण र्रने वा र्रन रगाउने,

त्मसको सभीऺा गने वा गयाउने वा तत् सम्फन्त्धभा
आवश्मक र्नदे शन ददने,

(ख) कुनै

भन्त्त्रारम

वा

भातहतका

र्नकाम, आमोजना,

कामािरमफाट कुनै उऩमोगी, उदाहयणीम, सृजनात्भक,
अन्त्वेषणात्भक वा अनुसन्त्धानात्भक कामि बइयहेको छ

बन्ने कुयाको कुनै स्रोतफाट जानकायी प्राप्त हुन आएभा
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वा र्नयीऺणफाट सो कुया दे शखन आएभा सम्फशन्त्धत
ऩदार्धकायीराई प्रोत्साहन गने वा गयाउने,

(ग) कुनै

भन्त्त्रारम

कामािरमहरूको

वा

भातहतका

र्नयीऺणफाट

र्नकाम,

प्रचर्रत

आमोजना,

कानून, प्रदे श

सयकायको नीर्त, कामिक्रभ वा र्नणिमको ववऩयीत कुनै

कामि बइयहेको वा हुन सक्ने सम्बावना यहेको छ बन्ने

जानकायी हुन आएभा त्मस्तो कामि हुन नददन वा

हुनफाट योक्न सम्फशन्त्धत ऩदार्धकायीको ध्मानाकषिण
4.

गने, गयाउने।

सशचवको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: ऐनको दपा ११ भा
उशलरशखत काभ, कतिव्म य अर्धकायको अर्तरयक्त सशचवको काभ,
कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ:–

(क) आपू फहार यहेको भन्त्त्रारम वा भातहत र्नकाम,

आमोजना वा कामािरमको प्रगर्त वववयण र्रने वा र्रन

रगाउने, त्मसको सभीऺा गने वा गयाउने य त्मसयी

सभीऺा गदाि वा गयाउॉदा दे शखएका सभस्माहरू सभाधान
गनि ऩहर गने, स्थरगत र्नयीऺण गने वा गयाउने वा
तत्सम्फन्त्धभा आवश्मक र्नदे शन ददने,

(ख) आपू फहार यहेको भन्त्त्रारम वा भातहत र्नकाम,
आमोजना, कामािरमफाट

कुनै

उऩमोगी, उदाहयणीम,

सृजनात्भक, अनुसन्त्धानात्भक वा अन्त्वेषणात्भक कामि
बइयहेको छ बन्ने कुयाको कुनै स्रोतफाट जानकायी प्राप्त
हुन आएभा वा र्नयीऺणफाट सो कुया दे शखन आएभा
सम्फशन्त्धत ऩदार्धकायीराई प्रोत्साहन गने, गयाउने,

(ग) आपू फहार यहेको भन्त्त्रारम वा भातहत र्नकाम,
आमोजना

वा

कामािरमफाट
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प्रचर्रत

कानून, प्रदे श
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सयकायको नीर्त, कामिक्रभ वा र्नणिमको ववऩयीत कुनै

कामि बइयहेको छ बन्ने कुनै स्रोतफाट जानकायी प्राप्त
हुन आएभा वा र्नयीऺणफाट सो कुया दे शखन आएभा
त्मस्तो कामि हुन नददन वा हुनफाट योक्न सम्फशन्त्धत

ऩदार्धकायीको ध्मानाकषिण गने वा गयाउने वा प्रचर्रत

कानून फभोशजभ कायफाहीको प्रवक्रमा अशघ फढाउने,
फढाउन रगाउने,

5.

(घ) भातहत र्नकामहरू फीच सभन्त्वम गने वा गयाउने।

कामािरम प्रभुखको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: ऐनको दपा १2
भा उशलरशखत काभ, कतिव्म य अर्धकायको अर्तरयक्त कामािरम
प्रभुखको अन्त्म काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ:–

(क) आपू फहार यहेको कामािरम, भातहतका र्नकाम वा
आमोजनाको र्नमर्भत रूऩभा स्थरगत र्नयीऺण गने वा

गयाउने, प्रगर्त वववयण भाग गने, सभीऺा गने य त्मसयी
सभीऺा गदाि दे शखएका सभस्मा सभाधान गनि ऩहर गने
वा आवश्मक र्नदे शन ददने,

(ख) आपू फहार यहेको कामािरम वा भातहत र्नकाम वा
आमोजनाफाट कुनै उऩमोगी, उदाहयणीम, सृजनात्भक,

अन्त्वेषणात्भक वा अनुसन्त्धानात्भक कामि बइयहेको छ
बन्ने कुयाको कुनै स्रोतफाट जानकायी प्राप्त हुन आएभा
वा र्नयीऺणफाट सो कुया दे शखन आएभा सम्फशन्त्धत
ऩदार्धकायीराई प्रोत्साहन गने, गयाउने,

(ग) आपू फहार यहेको कामािरम वा भातहत र्नकाम वा

आमोजनाफाट प्रचर्रत कानून, प्रदे श सयकायको नीर्त,
कामिक्रभ वा र्नणिमको ववऩयीत कुनै कामि बइयहेको छ

बन्ने कुनै स्रोतफाट जानकायी प्राप्त हुन आएभा वा
4
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र्नयीऺणफाट सो कुया दे शखन आएभा त्मस्तो कामि हुन
नददन

वा

ध्मानाकषिण

हुनफाट
गने

वा

योक्न

सम्फशन्त्धत

गयाउने

वा

ऩदार्धकायीको

प्रचर्रत

कानून

फभोशजभ कायफाहीको प्रवक्रमा अशघ फढाउने, फढाउन
रगाउने,

(घ) भातहत र्नकामहरूको प्रशासर्नक काभ कायफाहीराई
6.

सभन्त्वम गने, गयाउने।

रक्ष्म सवहतको कामिक्रभ तथा प्रगर्त सवहतको प्रर्तवेदन ऩेश गनुि
ऩने: (१) सयकायी र्नकामरे आर्थिक वषि शुरु बएको ऩन्त्र
ददनर्बत्र सो आर्थिक वषिको रक्ष्म तोवकएको वावषिक कामिक्रभ
सवहतको वववयण तारुक र्नकामभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

(२) कामािरम प्रभुखरे आपू फहार यहेको कामािरम तथा

सो सॉग सम्फशन्त्धत ऩरयमोजना य भातहत र्नकामरे प्रत्मेक भवहना

उऩर्नमभ (१) फभोशजभको वववयणभा उशलरशखत रक्ष्महरूको
उऩरशधध

सवहत

सम्ऩादन

गये को

काभको भार्सक

प्रर्तवेदन

कामिसम्ऩादन बएको भवहना ऩर्छ रगत्तै आउने भवहनाको सात
गतेर्बत्र सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम य ववबाग सभऺ ऩठाउनु ऩनेछ ।

ॉ
(३) सशचवरे आपू फहार यहेको भन्त्त्रारम तथा सोसग

सम्फशन्त्धत ऩरयमोजना य भातहत र्नकामरे प्रत्मेक भवहना सम्ऩादन
गये को काभको ऐनको दपा ११ को उऩदपा (२) को खण्ड

(छ) फभोशजभ भार्सक प्रर्तवेदन ऩठाउॉदा कामिसम्ऩादन बएको

भवहनाऩर्छ रगत्तै आउने भवहनाको ऩन्त्र गतेर्बत्र भु्मभन्त्त्री तथा
भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरम सभऺ ऩठाउनु ऩनेछ।
(४)

मस

र्नमभ

फभोशजभ

ऩेश

प्रर्तवेदनको ढाॉचा अनुसूची–१ फभोशजभ हुनेछ।
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गनुि

ऩने

भार्सक
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(५) ऐनको दपा ४२ फभोशजभ ऩेश गनुि ऩने वावषिक

प्रर्तवेदन आर्थिक वषि सभाप्त बएको र्भर्तरे ऩन्त्र ददनर्बत्र ऩेश
7.

गनुि ऩनेछ।

कामिववर्ध फनाई रागू गनुि ऩने: (१) ऐनको दपा १४ फभोशजभ
र्नणिम गनि ऩाउने अर्धकायीरे कुनै ववषमभा र्नणिम गनि प्रचर्रत
कानूनभा कुनै कामिववर्धको व्मवस्था गरयएको यहेनछ बने र्नणिम
गनुि

ऩने

ववषमको

प्रकृर्त

अनुरूऩ

कामिववर्ध

भन्त्त्रारमस्तयफाट स्वीकृत गयाई रागू गनुि ऩनेछ।

तमाय

गयी

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभको कामिववर्ध सविसाधायणको

8.

जानकायीको रार्ग प्रकाशन गनुि ऩनेछ।

र्नणिमको ऩायदशशिता: (१) र्नणिम गनि ऩाउने अर्धकायीरे ऐनको

दपा १५ को उऩदपा (१) फभोशजभ र्नणिम गने सम्फन्त्धभा
राग्ने

सभमावर्ध

र्नशित

भाऩदण्डको

आधायभा

सम्फशन्त्धत

भन्त्त्रारमफाट स्वीकृत गयाई ऩायदशी ढङ्गरे कामािन्त्वमन गनुि
ऩनेछ।

(२) ऐनको दपा १६ फभोशजभ बएको कुनै र्नणिम

ॉ सम्फशन्त्धत यहेछ बने त्मस्तो र्नणिम
साविजर्नक वहतको सयोकायसग

जानकायीको रार्ग सम्फशन्त्धत र्नकामको सूचनाऩाटीभा टाॉस गयी

वेफसाइट वा अन्त्म उऩमुक्त भाध्मभफाट सभेत प्रचाय प्रसाय गनुि
9.

ऩनेछ।

कामिसम्ऩादन कयाय सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) ऐनको दपा 19

फभोशजभ कामिसम्ऩादन कयाय गदाि प्रदे श अन्त्तगितका कामािरमका
प्रभुखरे सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचवसॉग, सशचवरे सम्फशन्त्धत
भन्त्त्रीसॉग य भन्त्त्रीरे भु्मभन्त्त्रीसॉग गनुि ऩनेछ।
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(2) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ कामिसम्ऩादन कयाय गयी

कामिसम्ऩादन गनि ददइने शजम्भेवायी सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे ऩवहचान
गनेछ।

(3)

उऩर्नमभ

(2) फभोशजभ

ऩवहचान

बएका कुनै

कामिको शजम्भेवायीका सम्फन्त्धभा कामिसम्ऩादन कयाय गनुि अशघ
दे हामको कुयाहरू खुराई त्मस्तो काभ य शजम्भेवायीको ववस्तृत
वववयण तमाय गनुि ऩनेछ:–

(क) काभ वा शजम्भेवायीको वकर्सभ य प्रकृर्त,
(ख) काभ वा शजम्भेवायीको ऺेत्र,

(ग) काभ वा शजम्भेवायीको गुणस्तय य ऩरयभाण,

(घ) काभ वा शजम्भेवायी कर्त सभमका रार्ग ददने
हो सो कुया,

(ङ) काभ वा शजम्भेवायी र्रने ऩदार्धकायीरे ऩाउने
सुववधा,

(च) कामिसम्ऩादन तार्रका य भूलमाङ्कनको आधाय।

(4) ऐनको दपा १९ फभोशजभ कामिसम्ऩादन कयाय गने

ऩदार्धकायीरे त्मस्तो कयायभा उलरेख बए फभोशजभ भार्सक,

चौभार्सक तथा वावषिक प्रगर्त प्रर्तवेदन त्मस्तो अवर्ध सभाप्त
बएको र्भर्तरे ऩन्त्र ददनर्बत्र सम्फशन्त्धत सुऩरयवेऺक य सशचव
सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ।

(5) कामिसम्ऩादन कयाय गने ऩदार्धकायीरे सम्ऩादन

गये को काभको कामिसम्ऩादन कयाय फभोशजभ बए वा नबएको

सम्फन्त्धभा सम्फशन्त्धत सुऩरयवेऺक य सशचवरे र्नमर्भत रूऩभा
अनुगभन गनुि ऩनेछ।

(6) उऩर्नमभ (5) फभोशजभ अनुगभन गदाि वा उऩर्नमभ

(4) फभोशजभ ऩेश हुन आएको प्रर्तवेदनफाट वा अन्त्म कुनै
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श्रोतफाट कामिसम्ऩादन कयाय गने ऩदार्धकायीरे कयाय फभोशजभ
काभ नगये को कुया जानकायी हुन आएभा त्मस्तो ऩदार्धकायीराई

सम्फशन्त्धत सुऩरयवेऺकको र्सपारयसभा सशचवरे सभम सभमभा
सचेत वा सजग गयाउन वा आवश्मक र्नदे शन ददन सक्नेछ य

मसयी ददइएको र्नदे शनको ऩारना गनुि त्मस्तो ऩदार्धकायीको
कतिव्म हुनेछ।

(7) ऐनको दपा १९ को उऩदपा (७) फभोशजभको

अवस्था ऩवहचान गनि य ऺर्तऩूर्ति र्नधाियण गनि सम्फशन्त्धत सशचवरे

ववषम ववशेषऻ सभेत सभावेश गयी तीन सदस्मीम सर्भर्त गठन
गनुि ऩनेछ।

(8)

उऩर्नमभ

(7)

फभोशजभ

गठन

हुने

सर्भर्तको

कामािवर्ध ववषमवस्तुको प्रकृर्त हेयी सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे र्नधाियण
गये फभोशजभ फढीभा ऩैँ तारीस ददन हुनेछ।
गयी

(9) उऩर्नमभ (7) फभोशजभ गदठत सर्भर्तरे छानर्फन

ऺर्तऩूर्ति

बयाउन

आवश्मक

दे खेभा

वास्तववक

हार्न

नोक्सानीको आधायभा ऺर्तऩूर्ति र्नधाियण गयी आफ्नो याम ठहय
सवहतको प्रर्तवेदन सम्फशन्त्धत सशचव सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ।
(10)

आधायभा

उऩर्नमभ

ऺर्तऩूर्ति

(9)

बयाउनका

फभोशजभ
रार्ग

प्राप्त

सम्फशन्त्धत

प्रर्तवेदनको
सशचवरे

कामिसम्ऩादन गने शजम्भेवायी ऩाएको व्मशक्तराई फढीभा तीस
ददनको म्माद ददई सूचना ददनु ऩनेछ।

(१1) कामिसम्ऩादन गने शजम्भेवायी ऩाएको व्मशक्तरे

उऩर्नमभ (10) फभोशजभको सूचना ऩाएऩर्छ सोही सूचनाभा
तोवकएको म्मादर्बत्र तोवकएको ऺर्तऩूर्ति यकभ दाशखरा गनुि ऩनेछ

। त्मस्तो म्मादर्बत्र यकभ दाशखरा नगये भा सो यकभ सयकायी
फाॉकी सयह असुर उऩय गरयनेछ।
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(१२) मस र्नमभ फभोशजभ ऺर्तऩूर्ति बयाउने अवस्था

ॉ बएको
आएभा कामिसम्ऩादन गने शजम्भेवायी ऩाएको व्मशक्तसग
कामिसम्ऩादन कयाय अन्त्त्म बएको भार्ननेछ।

(१३) कयाय यद्द बई अधुयो यहेको काभ ऩुन् कयाय वा

अन्त्म वैकशलऩक व्मवस्था गयी सम्ऩन्न गने शजम्भेवायी सम्फशन्त्धत
भन्त्त्रारमको हुनेछ।

(१४) काभ वा शजम्भेवायी कयायभा र्रने अर्धकायीफाट

मस र्नमभ फभोशजभ ऺर्तऩूर्ति फाऩतको यकभ असुर उऩय गयी
र्रनु अगार्ड कामिसम्ऩादन गने शजम्भेवायी ऩाएको व्मशक्तराई
10.

सपाइ ऩेश गने भौका ददनु ऩनेछ।
साविजर्नक

चासोको

ववषमको

कामािन्त्वमन:

(१)

साविजर्नक

चासोको ववषमको कामािन्त्वमनको र्सरर्सराभा ऐनको दपा २०
फभोशजभ ऩयाभशि गदाि सयोकायवारा तथा नागरयक सभाजका

सदस्म वा प्रर्तर्नर्धराई ववषमको प्रकृर्त हेयी भनार्सफ सभम ददई
उऩशस्थर्तको रार्ग सूचना गनुि ऩनेछ।

(२) ऐनभा उशलरशखत ववषमका अर्तरयक्त सविसाधायणको

बाषा, धभि य सॊ स्कृर्तभा प्रत्मऺ असय ऩाने ववषम सभेत साविजर्नक
11.

चासोका ववषम हुनछ
े न्।

ऩदीम वा ऩेशागत आचयण सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) ऐनको दपा
२३ को उऩदपा (१) फभोशजभ साविजर्नक ऩद धायण गये को

व्मशक्तरे आपू ऩदभा फहार यहॉदा दे हाम फभोशजभको ऩदीम वा
ऩेशागत आचयण ऩारना गनुि ऩनेछ:–

(क) अनुशासनभा यही इभान्त्दायी य तत्ऩयताका साथ
कतिव्म ऩारन गनुि ऩने,

(ख) याजनीर्तक वा अवाञ्छनीम प्रबाव ऩानि नहुन,े
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(ग) याजनैर्तक दरको सदस्मको रूऩभा कामि गनि
नहुने,

(घ) साविजर्नक रूऩभा सयकायको आरोचना गनि
नहुने,

(ङ) कानून फभोशजभको गोप्मता कामभ गनुि ऩने,

(च) तोवकएको शजम्भेवायी सम्ऩादनभा कुनै प्रकायरे

असय ऩनि सक्ने गयी दान, उऩहाय, चन्त्दा प्राप्त
गनि य साऩटी र्रन ददन नहुने,

(छ) कम्ऩनीको

स्थाऩना, सिारन

व्मवसाम गनि नहुन,े

तथा

व्माऩाय

(ज) र्नवािचनभा कुनै याजनैर्तक दरको प्रचाय गने य
सभथिक बई बाग र्रन नहुन,े

(झ) कतिव्म ऩारन गदाि शशष्ट य भमािददत व्मवहाय
गनुि ऩने।

(२) ऐनको दपा २३ को उऩदपा (१) फभोशजभ

साविजर्नक ऩद धायण गये को व्मशक्तरे जुनसुकै कायणरे अवकाश
प्राप्त गये को अवस्थाभा ऩर्न कानून फभोशजभको गोप्म याख्नु ऩने
ववषम सधैँ गोप्म याख्नु ऩनेछ।

(३) ऐनको दपा २३ को उऩदपा (२) भा रेशखएदे शख

फाहेक अन्त्म साविजर्नक ऩद धायण गये का व्मशक्तको रार्ग
12.

सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे ऩदीम वा ऩेशागत आचयण फनाउनेछ।

नागरयक वडाऩत्र सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) सविसाधायणराई सेवा
प्रदान गने वा जनसम्ऩकि कामभ गने प्रत्मेक सयकायी कामािरमरे

त्मस्तो कामािरमको ऩरयसयर्बत्र सफैरे दे ख्ने उऩमुक्त ठाउॉभा
नागरयक वडाऩत्र याख्नु ऩनेछ।
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(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ याशखने नागरयक वडाऩत्रभा

ऐनको दपा २५ को उऩदपा (२) भा उशलरशखत कुयाका
अर्तरयक्त दे हामका कुयाहरू उलरेख बएको हुन ु ऩनेछ:–
(क) सेवा

प्राप्त

कागजात,

गनि सेवाग्राहीरे

ऩेश

गनुि ऩने

(ख) सेवाग्राहीरे सेवा सम्फन्त्धभा गये का गुनासो सुन्ने
अर्धकायीको ऩद य नाभ,

(ग) सेवा प्रदामक र्नकामको तारुक कामािरम य
टे र्रपोन नम्फय,

(घ) सेवा प्रवाहको प्राथर्भकता,

(ङ) ऺर्तऩूर्ति प्राप्त हुने य नहुने सेवाहरू।

(३) ऐनको दपा २५ को उऩदपा (५) फभोशजभ

ऺर्तऩूर्तिको

दाफी

गनिका

रार्ग

सेवा

प्रदामक

शजलरास्तयीम

कामािरम बए सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम य भन्त्त्रारम बए भु्मभन्त्त्री

तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरम सभऺ अनुसूची–२ फभोशजभको
ढाॉचाभा र्नवेदन ऩेश गनुि ऩनेछ ।
(४)

शजलरास्तयीम

कामािरम

सेवा

प्रदामक

बएको

अवस्थाभा मस र्नमभ फभोशजभ ऺर्तऩूर्तिको र्नधाियण गनि दे हाम
फभोशजभको एक सर्भर्त यहनेछ: –

(क) सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमका सशचव

–अध्मऺ

(ग) सेवा प्रदामक कामािरमको प्रभुख

–सदस्म

(ख) प्रभुख सशचवरे तोकेको प्रदे श सशचव –सदस्म
तय

कामािरमको

भन्त्त्रारम
हकभा

वा

भु्मभन्त्त्री

सम्फशन्त्धत

तथा

भन्त्त्रारमरे

भशन्त्त्रऩरयषद्को
फढीभा

सदस्मसम्भको ऺर्तऩूर्ति र्नधाियण सर्भर्त गठन गनि सक्नेछ ।
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(५)

उऩर्नमभ

(३)

फभोशजभ

ऩनि आएको

र्नवेदन

जाॉचफुझ गदाि र्नवेदनको व्महोया भनार्सफ दे शखएभा सेवाग्राहीराई
ऩुग्न गएको वास्तववक हार्न नोक्सानीको ऩरयभाणको ववचाय गयी

त्मस्तो सेवा ऩुन् प्रदान गदाि र्न्शुलक रूऩभा ददन वा फढीभा ऩाॉच
हजाय रुऩैमाॉसम्भ ऺर्तऩूर्ति ददन सम्फशन्त्धत सर्भर्तरे सम्फशन्त्धत
र्नकामका ऩदार्धकायीका नाभभा आदे श ददन सक्नेछ ।

(६) उऩर्नमभ (५) फभोशजभ ऩाउने ऺर्तऩूर्ति सम्फशन्त्धत

र्नकामका

प्रभुख

ऩदार्धकायीरे

तत्कार

सेवा

प्रदान

नगने

शजम्भेवाय कभिचायीफाट असुर उऩय गयी सेवाग्राहीराई उऩरधध
13.

गयाउनु ऩनेछ।

घुम्ती सेवा सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) ऐनको दपा २7 फभोशजभ
घुम्ती सेवा सिारन गदाि दे हामका सेवाग्राहीराई सुववधा ऩुग्ने गयी
घुम्ती सेवा सिारन गनुि ऩनेछ:–

(क) कामािरमफाट तुरनात्भक रूऩभा टाढा यहेका
सभुदाम वा सेवाग्राही,

(ख) कुनै

कायणरे

साविजर्नक

कदठनाइ बोर्गयहेका सेवाग्राही,

सेवा

प्राप्त

गनि

(ग) तुरनात्भक रूऩभा वऩछर्डएका ऺेत्र वा वगिका
सेवाग्राही।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभको घुम्ती सेवा साभूवहक वा

अरग–अरग रूऩभा सिारन गने गयी सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमका
सशचवरे सॊ मोजन गनुि ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (१) य (२) फभोशजभ घुम्ती सेवा सिारन

गनुि अशघ त्मस्तो सेवा प्राप्त गने रशऺत वगिराई जानकायी हुने
गयी सूचना सम्प्रेषण गने शजम्भेवायी सम्फशन्त्धत र्नकामको हुनेछ ।
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(४) घुम्ती सेवा सिारन सम्फन्त्धी प्रर्तवेदन त्मस्तो सेवा

सिारन गयी कामािरमभा पकेको र्भर्तरे सात ददनर्बत्र तारुक
14.

र्नकामभा ऩठाउनु ऩनेछ।

न्त्मामोशचत सेवा शुलकको र्नधाियण: ऐनको दपा २8 को उऩदपा
(२) फभोशजभ सेवा शुलक र्नधाियण गदाि दुगभ
ि वा वऩछर्डएका

ऺेत्रका फार्सन्त्दाराई सहुर्रमत हुने गयी साभाशजक न्त्मामको

आधायभा प्रदे श सयकायरे प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी
15.

न्त्मामोशचत सेवा शुलक र्नधाियण गनेछ।

जनताको सहबार्गता य स्वार्भत्व: (१) ऐनको दपा २9 को
उऩदपा (२) फभोशजभ ऩरयमोजना वा आमोजनाभा जनताको

प्रत्मऺ सहबार्गता य स्वार्भत्व सम्फन्त्धी व्मवस्था कामभ गदाि
दे हाम फभोशजभ गनुि ऩनेछ्–

(क) ऩरयमोजना

वा

आमोजनाको

छनौट

गदाि

जनताको भाग य आवश्मकताको आधायभा
गने,

(ख) ऩरयमोजना वा आमोजनाको सिारन उऩबोक्ता
सर्भर्त भापित गने व्मवस्था र्भराउने,

(ग) ऩरयमोजना वा आमोजनाभा उऩबोक्ताको रगानी
हुने व्मवस्था र्भराउने,

(घ) ऩरयमोजना
अनुगभन

(२)

वा

तथा

आमोजनाको

भूलमाङ्कनभा

कामािन्त्वमन,

सुर्नशित हुने व्मवस्था र्भराउने।

उऩर्नमभ

(१)

भा

उशलरशखत

जनसहबार्गता

सहबार्गता

य

स्वार्भत्व सम्फन्त्धी व्मवस्थाभध्मे सफै वा कुनै व्मवस्था र्भराउने
गयी प्रदे श सयकायरे तोक्न सक्नेछ।
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16.

शासकीम सुधाय एकाइको काभ, कतिव्म य अर्धकाय सम्फन्त्धी

व्मवस्था: (१) ऐनको दपा 30 फभोशजभ गठन हुने शासकीम
सुधाय

एकाइको

प्रभुख

काभ

भन्त्त्रारमफाट

सम्ऩादन

हुने

कामिहरुराई शासकीम सुधायको भान्त्मता अनुरुऩ र्नयन्त्तय रुऩभा

सुधाय गने नीर्त अश्तमाय गयी कामािन्त्वमन य सिारन गनि
अर्बप्रेरयत गनुि हुनछ
े ।

(२) उऩर्नमभ (१) को सविसाभान्त्मताभा प्रर्तकूर असय

नऩने गयी शासकीम सुधाय एकाइको काभ, कतिव्म य अर्धकाय
दे हाम फभोशजभ हुनेछ्–

(क) भन्त्त्रारमफाट

सम्ऩादन

हुने

काभ

सम्फन्त्धी

कानून, नीर्त य कामिववर्ध र्नभािण एवॊ सुधायका
रार्ग सूचना, सलराह य ऩृष्ठऩोषण उऩरधध
गयाउने,

(ख) भन्त्त्रारम सम्फन्त्धी कामि प्रवक्रमा य कामिववर्ध
सुधायका
यहने,

रार्ग

र्नयन्त्तय

रुऩभा

वक्रमाशीर

(ग) साविजर्नक प्रशासन य व्मवस्थाऩनका नवीनतभ
भान्त्मताहरुको

कामिसम्ऩादनको
प्रमासयत यहने,

प्रमोगफाट

गुणस्तयभा

कामािरमको

सुधाय

लमाउन

(घ) शासकीम सुधायको सम्फन्त्धभा तारीभ, गोष्ठी य
अन्त्तयवक्रमाहरु सिारन गने, गयाउने,

(ङ) शासकीम सुधायराई शासन व्मवस्थाको अर्बन्न
अॊगको रुऩभा ववकास गने,

(च) साविजर्नक सेवा ववतयण य शासकीम सुधायको
सम्फन्त्धभा

14

अवरोकन

य

अनुगभन

गयी
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भन्त्त्रारमफाट सम्ऩादन हुने काभ कायफाहीराई
17.

र्भतव्ममी, दऺ य जनभुखी फनाउने।

ु ाई सम्फन्त्धी कामिववर्ध: (१) ऐनको दपा 31
साविजर्नक सुनव

ु ाई गयाउॉदा अनुसूची–३ फभोशजभको
फभोशजभ साविजर्नक सुनव
कामिववर्ध अऩनाउनु ऩनेछ।

ु ाई प्रत्मेक चाय भवहनाभा कम्तीभा
(२) साविजर्नक सुनव

ु ाईको क्रभभा
एकऩटक गयाउनु ऩनेछ य त्मस्तो साविजर्नक सुनव
सेवाग्राही सभऺ प्रर्तफद्धता जनाएका कुयाहरु ऩूया गनि कामािरमरे
गये का प्रमासहरुफाये जानकायी ददनु ऩनेछ।

ु ाई कामिक्रभ सिारन गदाि अन्त्म
(३) साविजर्नक सुनव

कुयाको अर्तरयक्त दे हामका ववषमहरु सभावेश गनि सवकनेछ्–

(क) आफ्नो कामािरमफाट सेवाग्राहीहरुराई उऩरधध
गयाइएका वा गयाइने सेवा सुववधाहरुको फाये भा
जानकायी ददने ववषम,

(ख) आफ्नो

कामािरमसॉग

(ग) आफ्नो

कामािरमफाट

जनगुनासो तथा उजूयी,

सम्फशन्त्धत
चारू

सभस्मा,

आार्थिक

वषिभा

सिारन गनि रार्गएका मोजना, ऩरयमोजना,

कामिक्रभ, फजेट आददका फाये भा सम्फशन्त्धत
सयोकायवारा तथा अन्त्म इच्छु कराई ववस्तृत
जानकायी ददने ववषम,

(घ) कामािरमरे

कामिक्रभको

आपूरे

सकायात्भक

सिारन
वा

प्रबावफाये भूलमाङ्कन गने ववषम,

गये का

नकायात्भक

ु ाईभा औलमाइएका
(ङ) अशघलरो साविजर्नक सुनव
ववषमभा बएका सुधायको उऩरशधध,
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18.

सेवाग्राहीको
फभोशजभको

(च) अन्त्म सभसाभवमक ववषम।
गुनासो

व्मवस्थाऩन:

गुनासो

व्मवस्थाऩनका

(१)

रार्ग

ऐनको

प्रत्मेक

दपा

३2

भन्त्त्रारम,

सयकायी र्नकाम तथा कामािरमभा गुनासो सुन्ने शजम्भेवाय अर्धकायी
(नोडर अर्धकृत) तोक्नु ऩनेछ।

(२) सयकायी र्नकामरे गुनासो सुन्नको रार्ग र्न्शुलक

टे र्रपोन वा अनराइन सेवा वा अन्त्म
व्मवस्था गनि सक्नेछ।
रे

उऩमुक्त

भाध्मभको

(३) गुनासो सुन्ने शजम्भेवाय अर्धकायी (नोडर अर्धकृत)

गुनासो

प्राप्त

बएको

र्भर्तरे

चौफीस

घन्त्टार्बत्र

गुनासो

व्मवस्थाऩनका रार्ग आफ्नो सुझाव सवहत कामािरम प्रभुख सभऺ
ऩेश गनुि ऩनेछ।

(४) मस र्नमभ फभोशजभ प्राप्त हुन आएको गुनासो

व्मवस्थाऩनका रार्ग कामािरम प्रभुखरे तत्कार आदे श ददनु ऩनेछ

य मसयी आदे श बएकोभा सो आदे श फभोशजभ गुनासो व्मवस्थाऩन
गयी
19.

गुनासोकतािराई

जानकायी

अर्धकायीको कतिव्म हुनेछ।

ददनु

गुनासो

सुन्ने

शजम्भेवाय

ववदे शशस्थत फैङ्कभा खाता खोलने स्वीकृर्त सम्फन्त्धी कामिववर्ध:
(१) ऐनको दपा ३3 को उऩदपा (२) फभोशजभ ववदे शशस्थत
फैङ्कभा खाता खोलन चाहने ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे खाता खोलन
ऩनािको कायण सवहत सशचव भातहत र्नकामका ऩदार्धकायी वा

कभिचायीरे सम्फशन्त्धत सशचव सभऺ र्नवेदन ऩेश गनुि ऩनेछ । तय
दे हामको अवस्थाभा स्वीकृर्त र्रनु आवश्मक हुने छै न्-

(क) नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकायफाट भनोनमन
बई वा ऩूव ि स्वीकृर्त प्राप्त गयी अध्ममन वा
तारीभभा बाग र्रन ववदे श गएको बएभा,
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(ख) नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकायको स्वीकृर्त
र्रई ववदे शभा काभ गनि गएको बएभा,

(ग) सयकायी
(२)

काभ

गएको बएभा।

उऩर्नमभ

(१)

काज

फभोशजभ

गनि ववदे शभा खवटइ
र्नवेदन

ऩनि

आएभा

सम्फशन्त्धत ऩदार्धकायीरे सो र्नवेदनउऩय जाॉचफुझ गयी स्वीकृर्त
ददने वा नददने सम्फन्त्धभा र्नणिम गनेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) फभोशजभ ववदे शशस्थत फैङ्कभा खाता

खोलने स्वीकृत ददने गयी र्नणिम बएकोभा त्मसको अर्बरेख
याख्नका रार्ग नेऩार याष्ड फैङ्क सभऺ रेखी ऩठाउनु ऩनेछ।
खोलने

(४) उऩर्नमभ (२) फभोशजभ ववदे शशस्थत फैङ्कभा खाता
स्वीकृत

नददने

गयी

र्नणिम

बएकोभा

सम्फशन्त्धत

ऩदार्धकायीराई त्मसको र्रशखत रुऩभा तत्कारै जानकायी ददनु
ऩनेछ।

(५) मस र्नमभ फभोशजभ खोर्रएको खाता त्मसयी खाता

खोलने ऩदार्धकायी वा कभिचायी नेऩार पकेऩर्छ ऩैंतीस ददनर्बत्र
फन्त्द गयी सोको जानकायी आपू कामियत र्नकामराई ददनु ऩनेछ।

स्ऩष्टीकयण् मस र्नमभको प्रमोजनका रार्ग “फैङ्क” बन्नारे ववत्त
कम्ऩनी वा र्नऺेऩ सॊ करन वा जम्भा गने अन्त्म कुनै र्नकाम
20.

सभेतराई जनाउनेछ।

सलराहकाय र्नमुशक्त सम्फन्त्धी व्मवस्था: (१) ऐनको दपा ३5
को उऩदपा (१) फभोशजभ सलराहकाय र्नमुशक्त गदाि ववषमगत
कामिऺेत्रसॉग र्भलने ववशेषऻराई र्नमुशक्त गनुि ऩनेछ।
(२)

सलराहकाय

र्नमुशक्त

गनुि

अगार्ड

भन्त्त्रारमरे

सलराहकायको कामिवववयण तमाय गयी दे हाम फभोशजभका कुयाहरु
खुराई प्रदे श भशन्त्त्रऩरयषद्फाट स्वीकृत गयाई याख्नु ऩनेछ्–
17
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(क) र्नजाभती सेवाको ऩदफाट कामिसम्ऩादन हुन
नसक्ने कायण य सोको वववयण,

(ख) सम्ऩादन गनुि ऩने भु्म भु्म कामि,
(ग) आवश्मक न्त्मूनतभ मोग्मता,
(घ) सेवाको अवर्ध,
(३)

(ङ) ऩारयश्रर्भक य सुववधा।
सलराहकायको

ऩदभा

र्नमुशक्तको

फभोशजभको मोग्मता हुन ु ऩनेछ्–

रार्ग

दे हाम

(क) सम्फशन्त्धत ववषमभा कम्तीभा स्नातक उऩार्ध
हार्सर गयी सम्फशन्त्धत ऺेत्रभा कम्तीभा ऩाॉच
वषिको अनुबव बएको,

(ख) सम्फशन्त्धत ववषमको ववशेषऻको रुऩभा ऩवहचान
(ग)

(घ)
(ङ)

बएको,

नेऩारको नागरयक,
नैर्तक

ऩतन

दे शखने

सयकायी

वा

पौजदायी अर्बमोगभा

अदारतफाट कसुयदाय नठहरयएको,
कुनै

अधि–सयकायी

फहारवारा कभिचायी नबएको,

ऺेत्रभा

(च) सयकायी, नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकायको
सॊ गदठत सॊ स्था वा स्थानीम तहसॉग सम्फशन्त्धत

(4)

मस

कुनै फेरुजु तथा फाॉकी वक्मौता नबएको ।
र्नमभभा

अन्त्मत्र

जुनसुकै

कुया

रे शखएको

बएताऩर्न प्रभुख याजनीर्तक सलराहकायको हकभा याजनीर्तक
ऺेत्रभा कम्तीभा ऩन्त्र वषि काभ गये को य प्रेस सलराहकाय तथा

जनसम्ऩकि सलराहकायको हकभा कम्तीभा ऩाॉच वषि काभ गये को
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वा सम्फशन्त्धत ऺेत्रभा कम्तीभा ऩन्त्र वषि काभ गये को व्मशक्तराई
र्नमुशक्त गनि सवकनेछ ।

(5) सलराहकायरे आफ्नो कामिसम्ऩादन गने क्रभभा प्राप्त

गये का सूचना, तथ्माङ्क, प्रर्तवेदन आददको अर्बरेख याख्नु ऩनेछ य
ॉ ा मी सम्ऩूणि कागजात सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम
आपू ऩदफाट अरग हुद
वा र्नकामभा फुझाउनु ऩनेछ ।

(6) सलराहकायरे सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम वा र्नकामभा

र्नमर्भत रुऩभा उऩशस्थत बई हाशजयी ऩुशस्तकाभा हाशजयी जनाउनु
ऩनेछ।

(7) सलराहकायरे आपुराई तोवकएको सम्ऩूणि कामिको

आवर्धक कामितार्रका तजुभ
ि ा गयी सो अनुरुऩ कामािन्त्वमन गनुि
ऩनेछ।

(8)

सलराहकायरे

कामितार्रका

फभोशजभ

आपूरे

सम्ऩादन गये को कामिहरु उलरेख गयी सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम वा
र्नकामभा प्रर्तवेदन ऩेश गनुि ऩनेछ।

(9) सलराहकायको र्नमुशक्त हुन ु अशघ र्नजको वैमशक्तक

वववयण भु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरमभा अर्बरे ख याख्नु
ऩनेछ।

(10) सलराहकायरे आफ्नो कामिसम्ऩादन गनि प्रायम्ब

गनुअ
ि शघ अनुसूची–४ फभोशजभको ढाॉचाभा ऩद तथा गोऩनीमताको
शऩथ र्रएको हुन ु ऩनेछ।
21.

सलराहकायको आचयण: ऐनको दपा ३5 फभोशजभ र्नमुक्त हुने
सलराहकायरे दे हामको आचयण ऩारना गनुि ऩनेछ्–

(क) अनुशासनभा यही इभान्त्दायी य तत्ऩयताको साथ
आफ्नो कतिव्म ऩारन गने,
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(ख) व्मावसावमक

र्नष्ठा

कामभ

या्दै

र्नमुशक्त

गदािका फखत तोवकएका शतिहरु ऩारन गने,

(ग) र्नजाभती

याजनैर्तक

कभिचायी
प्रबाव

भार्थ

नऩाने

कामिसम्ऩादनभा हस्तऺेऩ नगने,

(घ) नेऩार

कुनै

य

वकर्सभरे

र्नजको

सयकाय वा प्रदे श सयकायको नीर्त

ववऩयीत हुने गयी वा नेऩार सयकाय वा प्रदे श
सयकाय य जनताको ऩायस्ऩरयक सम्फन्त्धभा वा
कुनै

ववदे शी

याष्डसॉगको

सम्फन्त्धभा

खरर

ऩनिसक्ने गयी सयकायको आरोचना नगने वा
सभाचाय प्रकाशन नगने,

(ङ) सयकायी काभको र्सरर्सराभा दान, उऩहाय,
चन्त्दा आदद प्राप्त नगने,

(च) आफ्नो सम्ऩशत्त वववयण र्नमुशक्त बएको र्भर्तरे

सात ददनर्बत्र सम्फशन्त्धत सशचव सभऺ ऩेश
गने,

(छ) आफ्नो स्वाथि फाशझएको वा वहत, सयोकाय वा
स्वाथि यहेको ववषमभा सलराह नददने,

22.

(ज) गोप्मता बङ्ग नगने।

प्रवक्ताको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: ऐनको दपा ३6 फभोशजभ
तोवकएका प्रवक्ताको काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोशजभ
हुनेछ्–

(क) आपू कामियत र्नकामभा यहेका साविजर्नक गनुि
ऩने सूचना प्राप्त गने,
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(ख) साविजर्नक

गनुि

आपूबन्त्दा

एक

ऩने

तह

ववषमका

सूचनाहरु

भार्थको

अर्धकायीको

स्वीकृर्त र्रई र्नमर्भत रुऩभा साविजर्नक गने,

(ग) कसै रे कामािरमसॉग सम्फशन्त्धत खास ववषमको
जानकायी भाग गये भा प्रचर्रत कानून फभोशजभ
जानकायी ददने,
तय

त्मस्तो

ववषमको

जानकायी

साविजर्नक वहतको ववरुद्ध हुने बएभा त्मस्तो
जानकायी ददन प्रवक्ता फाध्म हुने छै न ।

23.

(घ) प्रवक्ताको फैठकभा बाग र्रने ।

सूचना प्रववर्धराई व्मवहायभा लमाउने: (१) ऐनको दपा ३8 को
उऩदपा

(२)

फभोशजभ

प्रत्मेक

सयकायी

र्नकामरे

सूचना

प्रववर्धराई व्मवहायभा लमाउने ववषम य प्रवक्रमा दे हाम फभोशजभ
हुनेछ्–

(क) आपूसॉग

सम्फशन्त्धत

सूचना

य

तथ्माङ्कहरु

मथासम्बव कम्प्मूटयभा व्मवशस्थत रुऩभा याख्ने,

(ख) आफ्नो कामािरमको मथासम्बव वेबऩेज र्नभािण
गयी

सो

वेबऩेजभा

नागरयक

वडाऩत्र,

कामिसिारन कामिववर्ध, कामािरमसॉग सम्फशन्त्धत
पायाभ

तथा

प्रकाशनहरु

सम्फशन्त्धत सूचनाहरु याख्ने,

(ग) आफ्नो

कामािरमको

य

कामािरमसॉग

वेबऩेजभा

याखेका

पायाभराई सेवा प्रवाहको सम्फन्त्धभा भान्त्मता
ददने,

(घ) सूचना प्रववर्धको सम्फन्त्धभा जनचेतना फढाउन
प्रचायप्रसाय एवॊ अन्त्तयवक्रमा गने,
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(ङ) सूचना

प्रववर्धको

प्रमोगका

रार्ग

ववकासका कामिहरु गने,

जनशशक्त

(च) सूचना प्रववर्धको प्रमोगफाट नीर्त र्नभािण, सेवा
ववतयण,

सुयऺा

प्रवन्त्ध

य

सुऩरयवेऺणका

सेवाको

सन्त्दबिभा

कामिहरु र्छटो छरयतो य प्रबावकायी तुलमाउने,

(छ) प्रवाह

गरयएको

प्रववर्धको

भाध्मभफाट

ऩृष्ठऩोषण

र्रई

सूचना

प्रवाहभा सुधाय य गुनासो व्मवस्थाऩन गने,

(ज) शासकीम

सुधाय

एकाइरे

सूचना

सेवा

प्रववर्धको

उऩमोगका फहुऩऺीम ऺेत्रको खोजी गने ।

(२) सूचना प्रववर्धराई व्मवहायभा लमाई कामिसम्ऩादनभा

प्रबावकारयता य र्भतव्मवमता लमाएको आधायभा प्रदे श सयकायरे

कुनै सयकायी र्नकाम, कामािरम वा कभिचायीराई ऩुयस्कृत गनि
24.

सक्नेछ।

अनुगभन तथा भूलमाङ्कन सर्भर्त: (१) ऐनको दपा ३9 को
उऩदपा (१) को प्रमोजनको रार्ग दे हाम फभोशजभको केन्त्रीम
अनुगभन तथा भूलमाङ्कन सर्भर्त यहनेछ्–

(क) प्रभुख सशचव, भु्मभन्त्त्री तथा
भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरम

(ख) सशचव, आन्त्तरयक भार्भरा तथा
कानून भन्त्त्रारम

–सॊ मोजक
–सदस्म

(ग) प्रभुख सशचवरे तोकेको प्रदे श सशचव –सदस्म
(घ) सशचव, आर्थिक भार्भरा तथा
मोजना भन्त्त्रारम

(ङ) प्रभुख सशचवरे तोकेको भु्मभन्त्त्री
तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को
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कामािरमको सशचव

(२)

सर्भर्तको

(३)

सर्भर्तरे

फैठकभा

–सदस्म–सशचव
आवश्मकता

अनुसाय

अन्त्म

सम्फद्ध ऩदार्धकायी तथा ववशेषऻराई आभन्त्त्रण गनि सवकनेछ।

25.

गनेछ।

आफ्नो

कामिववर्ध

आपै

फनाई रागू

शजलरास्तयीम अनुगभन तथा भूलमाङ्कन सर्भर्त: (१) शजलरार्बत्रका
सयकायी सेवा प्रदामक र्नकामहरुको काभ कायफाहीको अनुगभन

य भूलमाङ्कन गयी साविजर्नक सेवा ववतयण प्रणारीराई फढी
व्मवशस्थत

य

प्रबावकायी

फनाउन

प्रत्मेक

शजलराभा

फभोशजभको अनुगभन तथा भूलमाङ्कन सर्भर्त गठन हुनेछ्–

दे हाम

(क) प्रभुख सशचवरे तोकेको अर्धकृतस्तय

एघायौँ तह वा सो सयहको कभिचायी –सॊ मोजक

(ख) शजलरा सभन्त्वम अर्धकायी

–सदस्म

(ग) भु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को
कामािरमरे तोकेको कम्तीभा

अर्धकृतस्तय नवौँ तह वा सो
सयहको कभिचायी

–सदस्म–सशचव

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभको सर्भर्तरे र्नमभ २४

फभोशजभको

अनुगभन

तथा भूलमाङ्कन

सर्भर्तसॉग

सभन्त्वम

य

सम्ऩकिभा यही शजलरार्बत्रका सयकायी र्नकामहरुको अनुगभन तथा
भूलमाङ्कन गनेछ।
(३)

उऩर्नमभ

(१)

फभोशजभको

सर्भर्तरे

गये को

अनुगभन तथा भूलमाड्ढकन सम्फन्त्धी कामिको प्रर्तवेदन र्नमर्भत
रुऩभा र्नमभ 2४ फभोशजभको अनुगभन तथा भूलमाङ्कन सर्भर्तभा
ऩठाउनु ऩनेछ।
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26.

भूलमाङ्कन तथा अनुगभन एकाइ: (१) ऐनको दपा ३9 को
उऩदपा (३) को प्रमोजनको रार्ग प्रत्मेक भन्त्त्रारमभा दे हाम
फभोशजभको एक भूलमाङ्कन तथा अनुगभन एकाइ यहनेछ्–
(क) सशचव, सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम,
र्नकाम वा आमोग

(ख) भन्त्त्रारम, र्नकाम वा आमोगका

–सॊ मोजक

भहाशाखा प्रभुखहरु भध्मेफाट

सशचवरे तोकेको फढीभा दुईजना

–सदस्म

(ग) सम्फशन्त्धत ऺेत्र हेने शाखा प्रभुख,
भु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को
कामािरम

–सदस्म

(घ) सम्फशन्त्धत ऺेत्र हेने कामिक्रभ
र्नदे शक, प्रदे श नीर्त तथा
मोजना आमोग

–सदस्म

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभको एकाइरे जनताभा प्रवाह

बएको सेवा य सुववधा तथा सयकायी काभको र्सरर्सराभा प्राप्त

उऩरशधध, प्रभुख घटना तथा तथ्माङ्क सम्फन्त्धी वववयण सॊ करन
गयी अनुगभन तथा भूलमाङ्कन सर्भर्त सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (१) फभोशजभको एकाइरे अनुगभन तथा

भूलमाङ्कन सर्भर्तरे भाग गये का सूचना, जानकायी, तथ्माङ्क आदद
27.

उऩरधध गयाउनु ऩनेछ।

अनुगभन तथा भूलमाङ्कन सम्फन्त्धी कामिववर्ध: र्नमभ २४ य २५
फभोशजभका अनुगभन तथा भूलमाङ्कन सर्भर्त य र्नमभ 2६

फभोशजभको भूलमाङ्कन तथा अनुगभन एकाइरे अनुगभन तथा
भूलमाङ्कन गदाि अऩनाउनु ऩने कामिववर्ध आपैरे तमाय गयी रागू
गनेछन्।
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28.

नीर्त तथा मोजना सम्फन्त्धी कामि पर्छ्यौट गने सभमावर्ध: प्रदे श
सयकायको नीर्त वा मोजना सम्फन्त्धी कामिभा आफ्नो कामािरमर्बत्र

उठान बई आपैरे र्नणिम गनुि ऩने बएभा वा त्मस्तो कामिभा सो
कामािरमरे आवश्मक ववचाय गयी अको कामािरमराई र्नणिम वा
र्नकासा ददनु ऩने बएभा कामािरम प्रभुखरे सो काभ फढीभा तीस

ददनर्बत्र पर्छ्यौट गने वा गनि रगाउनु ऩनेछ । कुनै कायणवश
तोवकएको

अवर्धर्बत्र

कामािरम प्रभुखरे
29.

कामि

पर्छ्यौट

हुन

नसक्ने

दे शखएभा

कायण सभेत खुराई कामि पर्छ्यौट गनि

आवश्मक ऩने अवर्ध थऩ गनि सक्नेछ।

सोधऩुछको रार्ग रेखी आएकोभा कामि पर्छ्यौट गने सभमावर्ध:
कुनै कामािरमफाट आफ्नो कामि पर्छ्यौटको र्सरर्सराभा कुनै
ववषमको

जानकायी

र्रनको

रार्ग

रे खी

आएकोभा

त्मस्तो

सोधऩुछको जवाप ददने कामािरमरे कामािरमभा ऩत्र प्राप्त बएको
30.

र्भर्तरे साभान्त्मतमा सात ददनर्बत्र जवाप ददनु ऩनेछ।

याम ऩयाभशि सम्फन्त्धी कामि पर्छ्यौट गने सभमावर्ध: (१) आफ्नो
कामािरमका अर्तरयक्त अन्त्म कामािरमसॉग ऩर्न सम्फशन्त्धत बएको
ववषमभा

र्नणिम

गनुऩ
ि दाि

कानून

तथा

नीर्त

र्नमभभा

स्ऩष्ट

उलरेख नबएको ववषम ऩनि आएभा वा नीर्तगत ववषम बएभा
सम्फशन्त्धत कामािरमरे सात ददनर्बत्र याम भाग गनुि ऩनेछ य

त्मसयी भाग बएको याम प्राप्त बएको र्भर्तरे सात ददनर्बत्रभा कामि
पर्छ्यौट गनुि ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ याम ऩयाभशि सोर्धएकोभा

जवाप ददने कामािरमरे ऩर्न त्मसयी रे खी आएको र्भर्तरे फढीभा
31.

ऩन्त्र ददनर्बत्र याम ऩयाभशि ददनु ऩनेछ ।

र्नकासा तथा खचि सम्फन्त्धी कामि पर्छ्यौट: कुनै कामािरमफाट

फजेट सम्फन्त्धी र्नकासाको रार्ग रे खी आएकोभा र्नकासा ददने
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कामािरमरे स्वीकृत फजेटर्बत्र ऩये को यकभ बए रेखी आएको

र्भर्तरे ऩाॉच ददनर्बत्र य स्वीकृत फजेटर्बत्र नऩये को यकभको
र्नकासा ददनु ऩने बए रेखी आएको र्भर्तरे ऩन्त्र ददनर्बत्र र्नकासा

ददने कामिको पर्छ्यौट गनुि ऩनेछ । तय र्नकासा ददने काभको
र्सरर्सराभा र्नकासा भागी ऩठाएको कामािरम वा अरु कुनै

कामािरमभा आवश्मक सोधऩुछ गनुि ऩने बएभा तीन ददनर्बत्र

सोधऩुछ गयी जवाप प्राप्त बएको र्भर्तरे सात ददनर्बत्र सो
32.

कामिको पर्छ्यौट गनुि ऩनेछ ।

पर्छ्यौट गनुि ऩने कामिको प्राथर्भकता तोक्ने: (१) एउटा सयकायी

कामािरमफाट अको सयकायी कामािरमभा कामि पर्छ्यौटको रार्ग
ऩठाउॉदा दे हाम फभोशजभ प्राथर्भकता तोकी दे हामको अर्धकायीरे

हस्ताऺय गनुि ऩनेछ य अको कामािरमरे ऩर्न सोही फभोशजभ
तोवकएको अवर्धर्बत्र कामि पर्छ्यौट गनुि ऩनेछ्प्राथर्भकता

प्राथर्भकता तोक्ने य ऩत्रभा हस्ताऺय

तुरुन्त्त

कामािरम प्रभुख वा शाखा प्रभुख

दुई ददनर्बत्र

अर्त

कामािरम प्रभुख वा शाखा प्रभुख

ऩाॉच ददनर्बत्र

जरुयी

कामािरम प्रभुखबन्त्दा एक तह तलरो सात ददनर्बत्र

साधायण

सम्फशन्त्धत अर्धकृत

जरुयी

गने अर्धकायी

जवाप ऩठाउनु
ऩने अवर्ध

अर्धकायी

ऩन्त्र ददनर्बत्र

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ प्राथर्भकता तोक्दा जवाप

ददनु ऩने कामािरमरे त्मसयी तोवकएको सभमर्बत्र जवाप ददन

सक्ने, नसक्ने व्मवहाय, ववषमवस्तु य ऩऺराई सभेत ववचाय गनुि
ऩनेछ।

26

खण्ड ४) सङ्ख्मा १५ प्रदे श याजऩत्र बाग २ र्भर्त २०७७।०७।१७

(३)

साविजर्नक

काभको

र्सरर्सराभा

साभान्त्म

नागरयकको तपिफाट आफ्नो कामािरमभा ऩये को जुनसुकै प्रकायको
र्नवेदनभार्थ

कामािरम

प्रभुखरे

सो

र्नवेदनको

ववषमवस्तुको

गम्बीयताराई ववचाय गयी प्राथर्भकता तोकी सो फभोशजभ कामि
पर्छ्यौट गने वा गयाउने व्मवस्था गनुि ऩनेछ।

(४) कुनै ऩर्न कामािरमरे सम्ऩादन गनुि ऩने कामिको

र्सरर्सराभा

र्नदे शन

ददने

अर्धकायीरे

कानूनी

प्रकृमा

य

दद्वववधाजनक प्रकृर्तका ववषमभा फाहेक वटप्ऩणी भापित र्नणिम गने

प्रवक्रमा अवरम्वन नगयी सोही ऩत्रभा नै स्ऩष्ट र्नदे शन ददनु ऩनेछ
। मसयी अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीरे ददएको र्नदे शनराई त्मस्तो
अर्धकायीरे गये को र्नणिम सयह भानी कामिसम्ऩादन गनुि ऩनेछ।
(५)

सयकायी

कामिसम्ऩादनको

र्सरर्सराभा

एक

कामािरमरे अको कामािरमफाट र्रनु ऩने वा त्मस्तो कामािरमभा
उऩरव्ध गयाउनु ऩने सूचना तथा जानकायी औऩचारयक रुऩभा

कामािरमभा उऩरव्ध सिाय भाध्मभ इभेर, फ्माक्स आददफाट
ददइएको जानकायी तथा सूचनाराई आधाय र्रई कायफाही अगार्ड
33.

फढाउन सवकनेछ ।
कामि

पर्छ्यौट

गने

सभमावर्ध:

प्रत्मेक

ऩदार्धकायी

वा

दे हामको

अवर्धर्बत्र

प्राप्त

कभिचायीरे कामि वववयणभा तोवकए फभोशजभ आपूरे गनुि ऩने कामि
दे हामको

प्राथर्भकता

र्स.नॊ.

प्राथर्भकता

जर्नएकोभा

सभमको क्रभ अनुसाय पर्छ्यौट गनुि ऩनेछ्-

1.

तुरुन्त्त

कामि पर्छ्यौट गने अवर्ध
आपैँरे कामि पर्छ्यौट गनुि ऩनेभा आपू

सभऺ ऩेश बएकै ददन य भार्थलरो तहभा
ऩेश
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बएभा

सोही

ददन

य
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कामािरम उठ्ने सभम ऩये को बए अड्डा
फस्नासाथ ।
2.

अर्त जरुयी

आपैँरे कामि पर्छ्यौट गनुि ऩनेभा तीन
ददन य भार्थलरो तहभा ऩेश गनुि ऩने
बएभा दुई ददन ।

3.

जरुयी

आपैँरे कामि पर्छ्यौट गनुि ऩनेभा ऩाॉच
ददन य भार्थलरो तहभा ऩेश गनुि ऩने
बएभा दुई ददन ।

4.

साधायण

आपैँरे कामि पर्छ्यौट गनुि ऩनेभा दश
ददन य भार्थलरो तहभा ऩेश गनुि ऩने
बएभा सात ददन ।

स्ऩष्टीकयण्

(१) “तुरुन्त्त” बन्ने प्राथर्भकता जर्नएकोभा फाहेक अन्त्म प्राथर्भकता
जर्नएकोभा कामि पर्छ्यौट गने अवर्ध बन्नारे कामिको उठान

वा शुरु गये को य पर्छ्यौट गये को ददन फीचको अवर्धराई
जनाउनेछ

य

मस्तो

कामिराई

सम्फशन्त्धत र्नकामराई हुनेछ।

वगीकयण

गने

अर्धकाय

(२) कुन काभभा कुन वकर्सभको प्राथर्भकता जर्नएको हो सो

कुया सम्फशन्त्धत कामािरमर्बत्रै उठान बएको काभ बए सो
कामि पर्छ्यौट गनि आदे श ददने अर्धकृतरे

प्राथर्भकता

र्नधाियण गये फभोशजभ हुनछ
। अन्त्म कामािरमफाट रे खी
े
आएकोभा

सोही

फभोशजभ हुनेछ।

कामािरमफाट

प्राथर्भकता

र्नधाियण

गये

(३) कुनै ऩर्न प्राथर्भकता नजर्नएको काभराई साधायण काभ
भार्ननेछ।
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34.

कभिचायी

य

काभको

उशचत

फाॉडपाॉडको

व्मवस्था

र्भराउने:

(१) र्नमभ ३२ को उऩर्नमभ (१) भा तोवकएको अवर्धर्बत्र कुनै

कभिचायीफाट कामि पर्छ्यौट गनि रगाउॉदा सम्फशन्त्धत कामािरम
प्रभुखरे सोही र्नमभभा तोवकएको अवर्धर्बत्र पर्छ्यौट हुन सक्ने
गयी

आफ्नो

कामािरमका

ववर्बन्न

तहका

पर्छ्यौट हुने व्मवस्था र्भराउनु ऩनेछ।
(२)

न्त्मावमक

वा

अधिन्त्मावमक

कभिचायीफाट

र्नकामभा

कामि

कामि गनुि

गयाउनु ऩये भा कानूनरे तोकेको प्रकृमा य ढाॉचाभा य अन्त्म र्नकाम

वा ऩदार्धकायी सभऺ कामािरमको कामिको र्सरर्सराभा तुरुन्त्त,
अर्त

जरुयी

य

गोप्म

फाहेक

सम्फशन्त्धत

कामािरमको

भहाशाखा/शाखा प्रभुखराई ध्मानाकषिण गयी ऩत्राचाय गनुऩ
ि नेछ ।
मसयी ऩत्राचायको दताि य चरानी सम्फशन्त्धत शाखा/भहाशाखाफाट
35.

गनुि ऩनेछ।

कामि पर्छ्यौट

सम्फन्त्धी

वववयण

ऩेश

गनुि ऩने:

(१)

कुनै

कभिचायीरे र्नमभ ३३ भा तोवकएको अवर्धर्बत्र आपूरे गनुि ऩने

कामि पर्छ्यौट गनि नसवकने बएभा सोको कायण सभेत खोरी
आफ्नो कामािरमका प्रभुखराई म्माद बुक्तान हुन ु अगावै अवगत
गयाउनु ऩनेछ ।

(२) भन्त्त्रारम, सशचवारम वा आमोगभा कामियत प्रत्मेक

अर्धकृतस्तयका कभिचायीरे आपूरे पर्छ्यौट गये को वा ऩेश गये को

कामिको रगत याखी भार्सक रुऩभा सुऩरयवेऺकराई फुझाउनु
ऩनेछ।

(३) कुनै कामािरमको कभिचायीरे मस र्नमभ अनुसाय

सभमभा कामि पर्छ्यौट गये को वा नगये को व्महोयाको सम्फन्त्धभा
सुऩरयवेऺकरे कामािरम प्रभुख सभऺ प्रर्तवेदन ऩेश गनुि ऩनेछ ।
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36.

बयऩाई ददनु ऩने:

(१)

कुनै

कामािरमभा

सेवाग्राहीरे

आपै

उऩशस्थत बई र्नवेदन ददन लमाएभा त्मस्तो र्नवेदन दताि गनि र्भलने
वा नर्भलने सो जाॉची र्भलने बए तत्कारै दताि गयी दताि नम्वय,

सभम य र्भर्त सवहतको र्नवेदन फुझेको बयऩाई वा र्नस्सा
र्नवेदकराई ददनु ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ जाॉच गदाि दताि गनि नर्भलने

यहेछ बने नर्भलनुको कायण खुराई र्नवेदनको ऩछार्ड दयऩीठ

गयी दयऩीठ गनेको नाभ, थय, दजाि य सही तथा कामािरमको छाऩ
रगाई र्नवेदन वपताि ददनु ऩनेछ।
(३)

सम्फन्त्धभा

उऩर्नमभ

शचत्त

नफुझ्ने

(२)

फभोशजभ

र्नवेदकरे

सो

बएको

दयऩीठका

कामािरमको

तारुक

कामािरमभा र्नवेदन गनि सक्नेछ य त्मस सम्फन्त्धभा तारुक
37.

कामािरमरे गये को र्नणिम अशन्त्तभ हुनछ
े ।

कामािरमको र्नयीऺण गनुि ऩने: (१) सशचवरे आफ्नो भन्त्त्रारम,
भातहतका र्नकाम, ऩरयमोजना तथा कामािरमको य कामािरम

प्रभुखरे आफ्नो य आफ्नो भातहतको कामािरम तथा ऩरयमोजनाको
प्रत्मेक आर्थिक वषिभा कम्तीभा एक ऩटक आपैरे वा आपूरे

अश्तमाय सुम्ऩेको कभिचायीद्वाया अर्नवामि र्नयीऺण गनुि गयाउनु
ऩनेछ।

(२) शजलराशस्थत कामािरम तथा ववकास आमोजनाको

वषिभा एकऩटक र्नयीऺण गने गयी भु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को
कामािरमरे आवश्मक व्मवस्था गनुि ऩनेछ ।

(३) उऩर्नमभ (१) वा (२) फभोशजभ र्नयीऺण गदाि

अनुसूची–५ भा उशलरशखत कुयाहरुको फाये भा जानकायी र्रई
सोको वववयण तमाय गयी अर्बरेख याख्नु ऩनेछ।
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38.

र्नयीऺण सम्फन्त्धी कामिववर्ध य कायफाही:

(१) र्नमभ

3७

फभोशजभ र्नयीऺण गदाि दे शखन आएका भु्म भु्म कुयाहरु जनाई

र्नयीऺण गने अर्धकायीरे सोही र्नमभको उऩर्नमभ (३) फभोशजभ
तमाय बएको वववयण उऩय ध्मान ददनु ऩनेछ।

(२) र्नयीऺण गने अर्धकायीरे र्नयीऺणफाट दे शखएका

ववषमहरुभा तत्कार आवश्मक र्नदे शन ददनु ऩने ववषमभा त्मस्तो
र्नदे शन ददनु ऩनेछ ।
र्नयीऺण

(३) र्नयीऺण गने अर्धकायीरे मस र्नमभावरी फभोशजभ
गये ऩर्छ

र्नयीऺणको

प्रर्तवेदन

र्नयीऺण

र्नकामको तारुक कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

गरयएको

(४) र्नयीऺण गदाि कुनै अर्नमर्भतता दे शखएभा त्मस्तो

अर्नमर्भतता

हटाई

र्नमर्भत

गनि र्नयीऺण

गने

अर्धकायीरे

सम्फशन्त्धत कामािरम वा कभिचायीराई भनार्सव भावपकको भौका
ददनु ऩनेछ।

(५) र्नयीऺण गदाि नभूना (स्माम्ऩर) छानी र्नयीऺण गने

वा ववस्तृत रुऩभा र्नयीऺण गने बन्ने ववषमभा र्नयीऺक आपैरे
र्नधाियण गनेछ ।

(६) र्नयीऺण गने अर्धकायीरे र्नयीऺण गदाि गम्बीय त्रुटी

वा अर्नमर्भतता बएको वा कामािरमफाट सम्ऩादन हुन ु ऩने काभ
कायफाही

हुन

नसकेको

ऩाइएभा

प्रचर्रत

कानून

फभोशजभ

कायफाही गनि सवकने बए तत्कारै कायफाही गने य नसवकने बए

अर्धकाय प्राप्त अर्धकायी सभऺ कायफाहीको र्सपारयस साथ
39.

प्रर्तवेदन ऩेश गनुि ऩनेछ।

अन्त्म र्नकामद्वाया र्नयीऺण हुन सक्ने: मस र्नमभावरी फभोशजभ

र्नयीऺण बए वा नबएको सम्फन्त्धभा फुझ्न य मस र्नमभावरी
फभोशजभ हुन ु ऩने र्नयीऺण हुन नसकेभा वा नबएभा त्मस्तो
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कामािरमको र्नयीऺण प्रदे श सयकायको र्नदे शन अनुसाय अन्त्म कुनै
40.

र्नकामद्वाया गनि, गयाउन सवकनेछ।
उच्चस्तयीम

र्नदे शन

सर्भर्त:

(१)

ऐन

य

मस

र्नमभावरी

फभोशजभको सुशासन कामभ गने सम्फन्त्धभा बए गये का कामिहरुको
सभम सभमभा सभीऺा गनि य आवश्मक र्नदे शन ददन दे हाम
फभोशजभको उच्चस्तयीम र्नदे शन सर्भर्त यहनेछ्(क) भु्मभन्त्त्री

(ख) भन्त्त्री, आन्त्तरयक भार्भरा

-अध्मऺ

तथा कानून भन्त्त्रारम

-सदस्म

मोजना भन्त्त्रारम

-सदस्म

(ग) भन्त्त्री, आर्थिक भार्भरा तथा
(घ) प्रभुख सशचव

-सदस्म-सशचव

(२) सर्भर्तको फैठकभा आवश्मकता अनुसाय अन्त्म भन्त्त्री

तथा सम्फद्ध ऩदार्धकायी वा ववशेषऻराई आभन्त्त्रण गनि सवकनेछ।

41.

गनेछ।

(३)

सर्भर्तरे

आफ्नो

कामिववर्ध

आपैं

फनाई रागू

ववबागीम कायफाही हुन सक्ने: मस र्नमभावरी फभोशजभ सभमभा
कामि पर्छ्यौट नगये को वा र्नयीऺण गनुि ऩने अर्धकायीरे कामािरम

र्नयीऺण गये को नऩाइएभा त्मसयी र्नयीऺण गनुऩ
ि ने शजम्भेवायी
बएको अर्धकायीराई प्रचर्रत कानून फभोशजभ ववबागीम कायफाही
42.

गनि सवकनेछ।

कामिसम्ऩादन सूचक: ऐनको दपा ४३ फभोशजभको कामिसम्ऩादन

सूचक अनुसूची–१ को खण्ड (ख) भा उलरेख बए फभोशजभ
हुनेछ।
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अनुसूची -1
(र्नमभ 6 को उऩर्नमभ (४) य र्नमभ 4२ सॉग सम्फशन्त्धत)
भार्सक प्रगर्त प्रर्तवेदनको ढाॉचा
खण्ड (क)

भन्त्त्रारम/र्नकामको नाभ .......................... सार .............. भवहना ........
क्र.सॊ .

सम्ऩादन बएको

कामािन्त्वमन

ऩवहचान बएका

सभाधानका

प्रभुख कामिहरु

शस्थर्त

प्रभुख सभस्मा

प्रमास

कैवपमत

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
रष्टव्म् एकै प्रकृर्तका एकबन्त्दा फढी कामिसम्ऩादन गरयएको बए त्मस्तो कामिको नाभ
उलरेख गयी सम्ऩादन बएका काभको सङ्ख्मा उलरेख गनुि ऩनेछ ।
सम्फशन्त्धत शाखा/भहाशाखा प्रभुखको सही

सशचव/कामािरम प्रभुखको सही
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खण्ड (ख)
कामिसम्ऩादन सूचक पायाभ
...............भन्त्त्रारम/सशचवारम/आमोग
क्र.सॊ .
1.

वववयण
दयफन्त्दी य ऩदऩूर्तिको

एकाइ
सङ्ख्मा

शस्थर्त

2.

फेरुजु पर्छ्यौट

प्रर्तशत

आर्थिक वषि ............. भवहना ............
सू चकाङ्क

भन्त्त्रारम/सशचवारमको

ऩटक

र्नयीऺण
4.

गुनासो व्मवस्थाऩन
(क) ऩनि आएको
जनगुनासो

मस भवहनाको

हारसम्भको

....अर्धकृतस्तय

....अर्धकृतस्तय

(कूर ऩद)

(ऩदऩूर्ति)

(ऩदऩूर्ति)

.....सहामकस्तय

....सहामकस्तय

....सहामकस्तय

(कूर ऩद)

(ऩदऩूर्ति)

(ऩदऩूर्ति)

कम्तीभा 40
कम्तीभा वषिभा 2
ऩटक

सङ्ख्मा
सङ्ख्मा

(ख) पर्छ्यौट बएको
जनगुनासो
5.

मोजना सभीऺा

ऩटक

वावषिक
6.

वावषिक 1 ऩटक

चौभार्सक सभीऺा

ऩटक

वावषिक फजेट य खचि

कूर

ॉ ीगत
(क) वावषिक ऩूज

यकभ

खचि

प्रर्तशत

रक्ष्म अनुसाय

(ख) मो भवहनाको
खचि
7.

ऩवहरो प्राथर्भकता प्राप्त

ऩूणािङ्क

5

ऩटक

६ ऩटक

कामिक्रभहरुको
एकीकृत प्रगर्त
8.

भन्त्त्रारमस्तय ववकास

कैवपमत

....अर्धकृतस्तय

प्रर्तशत (वावषिक)
3.

प्रगर्त

सभस्मा सभाधान
सर्भर्तको फै ठक
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अनुसूची -2
(र्नमभ 12 को उऩर्नमभ (3) सॉग सम्फशन्त्धत)
नागरयक वडाऩत्र फभोशजभ ऺर्तऩूर्तिको दावी गदाि ऩेश गनुि ऩने र्नवेदनको ढाॉचा
1. कामािरमको नाभ्
2. कामािरमको ठे गाना्
3. भाग गये को सेवा वा वस्तुको वववयण्
4. भाग गये को सेवा वा वस्तुको रार्ग र्नवेदन ऩेश गये को्



र्भर्त्
सभम

5. सेवा वा वस्तु उऩरधध नबएकोभा सम्फशन्त्धत कामािरमरे उलरेख गये को कायण
वा औशचत्म्
6. कामािरमरे उलरेख गये को कायण वा औशचत्मउऩय शचत्त नफुझेको कुया, कायण
एवॊ औशचत्म्

7. सेवा वा वस्तु उऩरधध नहुॉदा ऩुग्न गएको असुववधा, हार्न नोक्सानी/ऺर्तको
वववयण य सो को प्रभाण्
8. सम्फशन्त्धत

सेवा

वा

वस्तु

उऩरधध

कभिचायी/ऩदार्धकायीको, 

नाभ थय्



ऩद्

9. र्नवेदकको्

नाभ थय्



हस्ताऺय्



ठे गाना्



फाफु, आभा वा अर्बबावकको नाभ्



र्भर्त्
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अनुसूची -३

(र्नमभ १7 को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फशन्त्धत)
ु ाई सम्फन्त्धी कामिववर्ध
साविजर्नक सुनव

ु ाई गदाि अऩनाउनु ऩने कामिववर्ध दे हाम फभोशजभ हुनछ
साविजर्नक सुनव
े ्–

1. भन्त्त्रारम, सशचवारम, र्नदे शनारम, आमोग य मस्तै प्रकृर्तका कामािरमका प्रभुखरे आ–

ु ाई कामिक्रभ आपैँ सिारन गनुि ऩनेछ य
आफ्नो कामािरमफाट गनुि ऩने साविजर्नक सुनव
ु ाई गदाि आवश्मक हेयपेय गयी मो कामिववर्ध अऩनाउन
मसयी साविजर्नक सुनव
सवकनेछ।

2. सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचवरे शजलरास्तयका सफै कामािरम प्रभुखहरुको फैठक
ु ाई सॊ मोजन गने एक सर्भर्तको गठन गनुि ऩनेछ ।
फोराई साविजर्नक सुनव

ु ाई कामिक्रभ सिारन गनि तोवकएको ऩदार्धकायीरे साविजर्नक सुनव
ु ाई
3. साविजर्नक सुनव
कामिक्रभभा र्नमभ १7 को उऩर्नमभ (३) फभोशजभका ववषमहरु सभावेश गयी
कामिसूची ( एजेण्डा) तमाय गनुि ऩनेछ ।

4. स्थानीम अनुकूरता हेयी फढी जनसहबार्गता गयाउन सवकने शस्थर्त सभेत ववचाय गयी

ु ाईका रार्ग उऩमुक्त र्भर्त, सभम, स्थान य सम्बव बए एजेण्डा सभेत
साविजर्नक सुनव
उलरेख गयी सो कुया सयोकायवारा जनसाधायणराई जानकायी गयाउन साविजर्नक

रुऩभा सूचना टाॉस गने, भाइवकङ्क गने, स्थानीम एप.एभ. तथा ऩत्र-ऩर्त्रकाहरुफाट प्रचाय
प्रसाय गनुि गयाउनु ऩनेछ ।
5. कामिक्रभभा के कस्ता भार्नसहरुराई सभावेश गयाउने हो त्मसको सूची तमाय गनुि

ऩनेछ य प्राथर्भकता तोकी मथासम्बव वास्तववक सयोकायवाराहरुराई सभावेश गयाउनु
ऩनेछ । त्मस्तो कामिक्रभभा आवश्मकतानुसाय कुनै ववऻ, फुवद्धजीवी र्नवािशचत र्नकामका
ऩदार्धकायी, सयकायी कामािरमका तोवकएका नोडर अर्धकृतहरु, गैय सयकायी र्नकामका
ऩदार्धकायीहरु, अनुगभन सर्भर्तका ऩदार्धकायीराई आभन्त्त्रण गनि सवकनेछ । साथै
मस्ता कामिक्रभभा सिायकभीहरुराई आभन्त्त्रण गनुि ऩनेछ ।

ु ाइ सम्फन्त्धी सूचना साभान्त्मत् एक हप्ता अगार्ड प्रकाशशत गनुि ऩनेछ
6. साविजर्नक सुनव
। स्थान र्नधाियण गदाि कर्त सहबागी सभावेश हुन सक्छन् त्मसको अनुभान गयी य
सहबागीहरुको सुववधा (ऩामक ऩने, खानेऩानी, प्राथर्भक उऩचाय, शौचारम आदद) राई
ववचाय गयी स्थान र्नधाियण गनि सवकनेछ ।
7. साविजर्नक

ु ाई
सुनव

कामिक्रभको

सॊ मोजन

गने

ऩदार्धकायीरे

अशघलरा

ु ाई
सुनव

कामिक्रभको र्नणिम, प्रर्तवेदन य त्मसको कामािन्त्वमनको शस्थर्तफाये छोटकयीभा जानकायी
ददने, आवश्मक ऩये सॊ शोधनको प्रस्ताव गने , एजेण्डाभा ऩये का ववषमहरुभा क्रभश्
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ु ाईको सम्बाववत र्भर्त, सभम
छरपर अशघ फढाउने य अन्त्त्मभा अको साविजर्नक सुनव
य स्थानफाये जानकायी ददनु ऩनेछ ।

ु ाईको क्रभभा उठाइएका एवॊ व्मक्त गरयएका ववचाय, याम सुझाव,
8. साविजर्नक सुनव
ॉ ाहरुको वटऩोट गयी प्रभाशणत गयी याख्नु ऩनेछ ।
प्रर्तफद्धता आददको भु्म भु्म फुद

ु ाई कामिक्रभ सिारन्
9. साविजर्नक सुनव


कामिक्रभको उद्देश्मभार्थ प्रकाश ऩाने ,



तोवकएको ववषम सम्फन्त्धी साविजर्नक सेवा प्रवाहफाये

छोटकयीभा

जानकायी (सम्फशन्त्धत र्नकामका शजम्भेवाय ऩदार्धकायीहरुफाट) ददने,


सहबागीहरुरे तोवकएको ववषमभा सीर्भत यही गये को र्रशखत वा
भौशखक प्रश्नहरुको सॊ करन गने,



सम्फशन्त्धत र्नकामका शजम्भेवाय ऩदार्धकायीफाट प्रश्नको उत्तय ददने,



उत्तयऩर्छको थऩ शजऻासा (कुनै बए) याख्ने,



सम्फशन्त्धत र्नकामका शजम्भेवाय ऩदार्धकायीफाट थऩ शजऻासाफाये स्ऩष्ट
ऩाने,



ु ाईका ववषमहरु,
कामिक्रभको सभीऺा (उद्देश्म, सहमोगी ऩऺहरु, सुनव
ु ाईको र्नष्कषिहरु आदद) गने ।
सुनव

ु ाई कामिक्रभको प्रर्तवेदन
10. साविजर्नक सुनव

ु ाई कामिक्रभको प्रर्तवेदन तमाय गनुि
दे हामको ढाॉचा फभोशजभ साविजर्नक सुनव
ऩनेछ्-

क्र.सॊ .



सॊ मोजन गने व्मशक्त एवॊ र्नकाम्



कामिक्रभको ववषम्



कामिक्रभ आमोजना स्थर्



कामिक्रभ आमोजना गरयएको र्भर्त य सभम्

प्रश्न, गुनासो

सहबागीको

सुझावकतािको

गुनासो वा

वा

नाभ, थय य
ठे गाना

प्रश्न,

जवाप ददने

जवापको

सुझावसॉग

ऩदार्धकायीको

व्महोया

र्नकाम

ऩद

प्रश्न,

गुनासो वा

सुझाव

सम्फशन्त्धत

1.
2.
3.
4.
5.
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सम्फद्ध

नाभ, थय य

छोटकयी

कैवपमत
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अनुसूची-४
(र्नमभ २0 को उऩर्नमभ (10) सॉग सम्फशन्त्धत)
सलराहकायरे र्रने ऩद तथा गोऩनीमताको शऩथको ढाॉचा
भ (सम्फशन्त्धत सलराहकायको ऩूया नाभ, थय) ………………………… सत्म र्नष्ठा ऩूवक
ि
प्रर्तऻा गछु ि / ईश्वयको नाभभा शऩथ र्रन्त्छु वक भैरे नेऩारको सॊ ववधान प्रर्त ऩूण ि फपादाय
यहॉदै भु्मभन्त्त्री/भन्त्त्रीको सलराहकायको ऩदको काभकाज प्रचर्रत कानूनको अधीनभा यही
ु य जनताको सोझो शचताई, कसैको डय नभानी, ऩऺऩात नगयी, ऩूवािग्रह वा खयाफ
भुरक
बावना नर्रई इभान्त्दायी साथ ऩारना गनेछु य आफ्नो कतिव्म ऩारनाको र्सरर्सराभा
आपूराई ऻात हुन आएको कुया प्रचर्रत कानूनको ऩारना गदाि फाहेक भ ऩदभा फहार
यहेको वा नयहेको कुनै ऩर्न अवस्थाभा प्रकट गने छै न।
नाभ, थय् ...........................
सही् ................................
र्भर्त् ..............................
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अनुसूची -5

(र्नमभ 3७ को उऩर्नमभ (3) य र्नमभ 3८ को उऩर्नमभ (1) सॉग सम्फशन्त्धत)
र्नयीऺण गदाि जानकायी र्रनु ऩने कुयाहरु

र्नयीऺण गरयएको कामािरम्
क्र.सॊ .

क

र्नयीऺण गरयएका ववषमहरु

सॊगठन, दयफन्त्दी य अर्धकाय
1.

स्वीकृत साॉगठर्नक ढाॉचा फभोशजभ
भहाशाखा, शाखा, उऩशाखा, पाॉट
आदद छु ट्याई शजम्भेवायी तोकी सो
फभोशजभ कामिसम्ऩादन गरयएको छ,
छै न;

2.

सॊ गठनको उद्देश्म ऩूया गनि वव्यमभान
सॊ गठनात्भक स्वरुऩ उऩमुक्त छ,
छै न;

3.

प्रत्मेक कभिचायीराई उसको ऩद
अनुसायको कामि वववयण तोकी सो
फभोशजभ काभ बए गये को छ, छै न;

4.

स्वीकृत दयफन्त्दी ठीक छ, छै न य
सो दयफन्त्दी फभोशजभ कभिचायी
छन्, छै नन् तथा ऩद दताि,
कभिचायीहरुको र्नमुशक्त, सरुवा,
काज, कामभ भुकामभ, फढु वा य
तरफ बत्ता र्नमभानुसाय बएको छ,
छै न;

5.

स्वीकृत दयफन्त्दी रयक्त बएभा सो
को ऩदऩूर्तिको प्रवक्रमा शुरु गने
कामि सभमभा बएको छ, छै न;

6.

अर्धकाय प्रत्मामोजन बएको छ,

39

दे शखन आएका

सुझाव एवॊ

भु्म भु्म

र्सपारयसको

कुयाहरु/नर्तजा

व्महोया

कैवपमत
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छै न य प्रत्मामोजन बई वा अन्त्म
तरयकाफाट प्राप्त अर्धकाय य कतिव्म
सम्फशन्त्धत सफै तहका
कभिचायीहरुफाट ऩूणि रुऩभा प्रमोग
तथा ऩारना बएको छ, छै न;
ख.

रेखा, शजन्त्सी तथा अर्बरेख
7.

अर्बरेख व्मवस्थाऩनको शस्थर्त
अ्यमावर्धक छ, छै न;

8.

सयकायी सम्ऩशत्तको दुरुस्त तवयरे
आम्दानी फाॉधी श्रे स्ता याशखएको छ,
छै न य शजम्भेवायी साने य खचिको
अर्बरेख याख्ने कामि र्नमभानुसाय बए
गये को छ, छै न;

9.

सयकायी अचर सम्ऩशत्तको श्रे स्ता
दुरुस्त याख्ने य सॊ बायको काभ
ठीकसॉग बएको छ, छै न? शजन्त्सी
आम्दानी य खचि र्नमर्भत रुऩभा
गरयएको छ, छै न;

10.

आर्थिक रेखा र्नमभानुसाय
याशखएको छ, छै न य तहववर
भौज्दात ठीक दुरुस्त छ, छै न;

11.

शजन्त्सी र्नयीऺण र्नमर्भत रुऩभा
गरयएको छ, छै न? अनावश्मक
सयकायी कागजात धुलमाउने य
र्रराभ गनुि ऩने साभानहरु र्रराभ
गरयएको छ, छै न;

12.

ऩेश्की य फेरुजु के कर्त छ य सो
को अर्बरेख य ढाॉचा ठीक छ,

छै न? तोवकएको सभमभा पर्छ्यौट
बएको छ, छै न;
ग.

कामिक्रभ
13.

कामिक्रभहरु र्नशित तरयका य
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र्नधािरयत गर्तभा कामािन्त्वमन बएका
छन्, छै नन् य काभको प्रगर्त
सन्त्तोषजनक छ, छै न;
घ.

सुशासन
14.

प्रदे श सुशासन ऐन एवॊ र्नमभहरु

फभोशजभ कामािरमरे पर्छ्यौट गनुि
ऩने काभहरु र्नशित सभमभा

सम्ऩन्न हुने गये का छन्, छै नन्;
15.

प्रचर्रत कानून तथा प्रदे श

सयकायफाट सभम सभमभा बएका
आदे श तथा र्नदे शनहरुको

कामािन्त्वमन मथासभमभा बएको छ,
छै न;
16.

भु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को

कामािरमरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण
ँ
गदाि औलमाइएका
अर्नमर्भतता

र्नमर्भत गये , गयाइएको छ, छै न य
त्मस्ता अर्नमर्भतता दोहोरयएका
छन्, छै नन्;
17.

उजूयीऩेटीका याखेको छ, छै न? य
त्मस्तो उजूयीऩेटीका भापित वा

अन्त्म तरयकारे प्राप्त साविजर्नक

गुनासो वा प्रर्तवक्रमा उऩय कायवाही
बएको छ, छै न;
18.

कभिचायीको र्नमर्भत फैठक बए
नबएको य फैठकरे र्नणिम गये

अनुसाय काभ, कायवाही बएको छ,
छै न? सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे तमाय
गये को र्नदे शशका य जायी गये को

ऩरयऩत्र अनुसायको कामिसम्ऩादन
बए गये को छ, छै न;
19.

कामािरमरे सेवा प्रदान गदाि

ऩायदशशिता, र्भतव्ममीता, कामिदऺता
य प्रबावकायीता फढाउन प्रमास
गये को छ, छै न;

20.

प्रदे श सुशासन ऐन तथा र्नमभावरी
फभोशजभ गनुि ऩने साविजर्नक
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ु ाई बएको छ, छै न;
सुनव
ववववध

ङ.
21.

वयवुझायथको काभ प्रचर्रत कानून
फभोशजभ बएको छ, छै न य सरुवा
बएको कभिचायीरे सभमभै यभाना
र्रने गये को छ, छै न;

22.

अशघलरो र्नयीऺणभा दे खाइएका

त्रुटी वा कभीहरुभा सुधाय गरयएको
एवॊ प्रगर्त बएको छ, छै न;

23.

प्रदे श सयकायरे सभम सभमभा

प्रदे श याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन

गयी र्नयीऺण गनुि ऩने बनी तोकेका
अन्त्म ववषमहरु ।

र्नयीऺण गने अर्धकायीको नाभ थय्

कामािरम्

दजाि्

र्भर्त्

आऻारे,

डा. हरय प्रसाद रम्सार
प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भार्भरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुदरत।
भूलम रु.२०।-

