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प्रदेश सशुासन ननयमावली, 2077 
प्रदेश राजपरमा प्रकाशशत नमनत 

     २०७७।०७।१७ 

प्रदेश सशुासन ऐन, 2077 को दफा 4५ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी 
प्रदेश सरकारले देहायका ननयमहरू बनाएको छ,-  

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी ननयमहरूको नाम “प्रदेश सशुासन 
 ननयमावली, २०77” रहेको छ। 

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथथ नलागमेा यस 
 ननयमावलीमा,-  

(क) "ऐन" भन्नाले प्रदेश सशुासन ऐन, २०77 सम्झन ुपछथ। 

(ख) "पदानिकारी" भन्नाले कुनै सरकारी पदमा रही कामकाज 
गने र प्रदेशको सशित कोषबाट पाररश्रनमक वा सवुविा 
वा दवुै नलने गरी ननयकु्त भएको व्यशक्त सम्झन ुपछथ।   

(ग) "पररयोजना" भन्नाले पूवाथिार संरचनाको ननमाथण वा 
सिालन गनथ ऐन र यस ननयमावली बमोशजम कायाथन्वयन 
गररने आयोजना वा पररयोजना सम्झन ुपछथ।  

(घ) "सरकारी ननकाय" भन्नाले प्रदेश सरकारका मन्रालय, 
सशचवालय, ववभाग, आयोग, ननदेशनालय, कायाथलय 
सम्झन ुपछथ।    
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3. प्रमखु सशचवको काम, कतथव्य र अनिकार: ऐनको दफा १० मा 
 उशललशखत काम, कतथव्य र अनिकारका अनतररक्त प्रमखु सशचवको 
 अन्य काम, कतथव्य र अनिकार देहाय बमोशजम हनेुछ:- 

(क) कुनै मन्रालय वा मातहत ननकाय, आयोजना, 
कायाथलयको प्रगनत वववरण नलने वा नलन लगाउने, 
त्यसको समीिा गने वा गराउने वा तत ् सम्बन्िमा 
आवश्यक ननदेशन ददने, 

(ख) कुनै मन्रालय वा मातहतका ननकाय, आयोजना, 
कायाथलयबाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सृजनात्मक, 
अन्वेषणात्मक वा अनसुन्िानात्मक कायथ भइरहेको छ 
भने्न कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हनु आएमा 
वा ननरीिणबाट सो कुरा देशखन आएमा सम्बशन्ित 
पदानिकारीलाई प्रोत्साहन गने वा गराउने, 

(ग) कुनै मन्रालय वा मातहतका ननकाय, आयोजना, 
कायाथलयहरूको ननरीिणबाट प्रचनलत कानून, प्रदेश 
सरकारको नीनत, कायथक्रम वा ननणथयको ववपरीत कुनै 
कायथ भइरहेको वा हनु सक्ने सम्भावना रहेको छ भने्न 
जानकारी हनु आएमा त्यस्तो कायथ हनु नददन वा हनुबाट 
रोक्न सम्बशन्ित पदानिकारीको ध्यानाकषथण गने, 
गराउने। 

4. सशचवको काम, कतथव्य र अनिकार: ऐनको दफा ११ मा 
 उशललशखत काम, कतथव्य र अनिकारको अनतररक्त सशचवको काम, 
 कतथव्य र अनिकार देहाय बमोशजम हनेुछ:- 
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(क) आफू बहाल रहेको मन्रालय वा मातहत ननकाय, 
आयोजना वा कायाथलयको प्रगनत वववरण नलने वा नलन 
लगाउने, त्यसको समीिा गने वा गराउने र त्यसरी 
समीिा गदाथ वा गराउँदा देशखएका समस्याहरू समािान 
गनथ पहल गने, स्थलगत ननरीिण गने वा गराउने वा 
तत्सम्बन्िमा आवश्यक ननदेशन ददने, 

(ख) आफू बहाल रहेको मन्रालय वा मातहत ननकाय, 
आयोजना, कायाथलयबाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, 
सृजनात्मक, अनसुन्िानात्मक वा अन्वेषणात्मक कायथ 
भइरहेको छ भने्न कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त 
हनु आएमा वा ननरीिणबाट सो कुरा देशखन आएमा 
सम्बशन्ित पदानिकारीलाई प्रोत्साहन गने, गराउने, 

(ग) आफू बहाल रहेको मन्रालय वा मातहत ननकाय, 
आयोजना वा कायाथलयबाट प्रचनलत कानून, प्रदेश 
सरकारको नीनत, कायथक्रम वा ननणथयको ववपरीत कुनै 
कायथ भइरहेको छ भने्न कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हनु 
आएमा वा ननरीिणबाट सो कुरा देशखन आएमा त्यस्तो 
कायथ हनु नददन वा हनुबाट रोक्न सम्बशन्ित 
पदानिकारीको ध्यानाकषथण गने वा गराउने वा प्रचनलत 
कानून बमोशजम कारबाहीको प्रवक्रया अशघ बढाउने, 
बढाउन लगाउने, 

(घ) मातहत ननकायहरू बीच समन्वय गने वा गराउने। 
5. कायाथलय प्रमखुको काम, कतथव्य र अनिकार: ऐनको दफा १2 
 मा उशललशखत काम, कतथव्य र अनिकारको अनतररक्त कायाथलय 
 प्रमखुको अन्य काम, कतथव्य र अनिकार देहाय बमोशजम हनेुछ:- 
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(क) आफू बहाल रहेको कायाथलय, मातहतका ननकाय वा 
आयोजनाको ननयनमत रूपमा स्थलगत ननरीिण गने वा 
गराउने, प्रगनत वववरण माग गने, समीिा गने र त्यसरी 
समीिा गदाथ देशखएका समस्या समािान गनथ पहल गने 
वा आवश्यक ननदेशन ददने, 

(ख) आफू बहाल रहेको कायाथलय वा मातहत ननकाय वा 
आयोजनाबाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सृजनात्मक, 
अन्वेषणात्मक वा अनसुन्िानात्मक कायथ भइरहेको छ 
भने्न कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हनु आएमा 
वा ननरीिणबाट सो कुरा देशखन आएमा सम्बशन्ित 
पदानिकारीलाई प्रोत्साहन गने, गराउने, 

(ग) आफू बहाल रहेको कायाथलय वा मातहत ननकाय वा 
आयोजनाबाट प्रचनलत कानून, प्रदेश सरकारको नीनत, 
कायथक्रम वा ननणथयको ववपरीत कुनै कायथ भइरहेको छ 
भने्न कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त हनु आएमा वा 
ननरीिणबाट सो कुरा देशखन आएमा त्यस्तो कायथ हनु 
नददन वा हनुबाट रोक्न सम्बशन्ित पदानिकारीको 
ध्यानाकषथण गने वा गराउने वा प्रचनलत कानून बमोशजम 
कारबाहीको प्रवक्रया अशघ बढाउने, बढाउन लगाउने, 

(घ) मातहत ननकायहरूको प्रशासननक काम कारबाहीलाई 
समन्वय गने, गराउने। 

6. लक्ष्य सवहतको कायथक्रम तथा प्रगनत सवहतको प्रनतवेदन पेश गनुथ 
 पने: (१) सरकारी ननकायले आनथथक वषथ शरुु भएको पन्र 
 ददननभर सो आनथथक वषथको लक्ष्य तोवकएको वावषथक कायथक्रम 
 सवहतको वववरण तालकु ननकायमा पठाउन ुपनेछ। 
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(२) कायाथलय प्रमखुले आफू बहाल रहेको कायाथलय तथा 
सो सँग सम्बशन्ित पररयोजना र मातहत ननकायले प्रत्येक मवहना 
उपननयम (१) बमोशजमको वववरणमा उशललशखत लक्ष्यहरूको 
उपलशधि सवहत सम्पादन गरेको कामको मानसक प्रनतवेदन 
कायथसम्पादन भएको मवहना पनछ लगतै्त आउने मवहनाको सात 
गतेनभर सम्बशन्ित मन्रालय र ववभाग समि पठाउन ुपनेछ। 

(३) सशचवले आफू बहाल रहेको मन्रालय तथा सोसँग 
सम्बशन्ित पररयोजना र मातहत ननकायले प्रत्येक मवहना सम्पादन 
गरेको कामको ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) 
बमोशजम मानसक प्रनतवदेन पठाउँदा कायथसम्पादन भएको मवहनापनछ 
लगतै्त आउने मवहनाको पन्र गतेनभर मखु्यमन्री तथा 
मशन्रपररषद्को कायाथलय समि पठाउन ुपनेछ। 

(४) यस ननयम बमोशजम पेश गनुथ पने मानसक प्रनतवेदनको 
ढाँचा अनसूुची- १ बमोशजम हनेुछ। 

(५) ऐनको दफा ४२ बमोशजम पेश गनुथ पने वावषथक 
प्रनतवेदन आनथथक वषथ समाप्त भएको नमनतले पन्र ददननभर पेश गनुथ 
पनेछ। 

7. कायथववनि बनाई लागू गनुथ पने: (१) ऐनको दफा १४ बमोशजम 
 ननणथय गनथ पाउने अनिकारीले कुनै ववषयमा ननणथय गनथ प्रचनलत 
 कानूनमा कुनै कायथववनिको व्यवस्था गररएको रहेनछ भने ननणथय 
 गनुथ पने ववषयको प्रकृनत अनरुूप कायथववनि तयार गरी 
 मन्रालयस्तरबाट स्वीकृत गराई लागू गनुथ पनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको कायथववनि सवथसािारणको 
जानकारीको लानग प्रकाशन गनुथ पनेछ। 
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8. ननणथयको पारदशशथता: (१) ननणथय गनथ पाउने अनिकारीले ऐनको 
 दफा १५ को उपदफा (१) बमोशजम ननणथय गने सम्बन्िमा 
 लाग्ने समयावनि ननशित मापदण्डको आिारमा सम्बशन्ित 
 मन्रालयबाट स्वीकृत गराई पारदशी ढङ्गले कायाथन्वयन गनुथ 
 पनेछ। 

(२) ऐनको दफा १६ बमोशजम भएको कुनै ननणथय 
सावथजननक वहतको सरोकारसँग सम्बशन्ित रहेछ भने त्यस्तो ननणथय 
जानकारीको लानग सम्बशन्ित ननकायको सूचनापाटीमा टाँस गरी 
वेबसाइट वा अन्य उपयकु्त माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनुथ 
पनेछ। 

9. कायथसम्पादन करार सम्बन्िी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा 19 
 बमोशजम कायथसम्पादन करार गदाथ प्रदेश अन्तगथतका कायाथलयका 
 प्रमखुले सम्बशन्ित मन्रालयको सशचवसगँ, सशचवले सम्बशन्ित 
 मन्रीसँग र मन्रीले मखु्यमन्रीसँग गनुथ पनेछ।  

(2) उपननयम (१) बमोशजम कायथसम्पादन करार गरी 
कायथसम्पादन गनथ ददइने शजम्मेवारी सम्बशन्ित मन्रालयले पवहचान 
गनेछ। 

(3) उपननयम (2) बमोशजम पवहचान भएका कुनै कायथको 
शजम्मेवारीका सम्बन्िमा कायथसम्पादन करार गनुथ अशघ देहायको 
कुराहरू खुलाई त्यस्तो काम र शजम्मेवारीको ववस्ततृ वववरण तयार 
गनुथ पनेछ:- 

(क) काम वा शजम्मेवारीको वकनसम र प्रकृनत, 

(ख) काम वा शजम्मेवारीको िेर, 

(ग) काम वा शजम्मेवारीको गणुस्तर र पररमाण, 
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(घ) काम वा शजम्मेवारी कनत समयका लानग ददने हो 
सो कुरा, 

(ङ) काम वा शजम्मेवारी नलने पदानिकारीले पाउने 
सवुविा, 

(च) कायथसम्पादन तानलका र मूलयाङ्कनको आिार। 

(4) ऐनको दफा १९ बमोशजम कायथसम्पादन करार गने 
पदानिकारीले त्यस्तो करारमा उललेख भए बमोशजम मानसक, 
चौमानसक तथा वावषथक प्रगनत प्रनतवदेन त्यस्तो अवनि समाप्त भएको 
नमनतले पन्र ददननभर सम्बशन्ित सपुररविेक र सशचव समि पेश 
गनुथ पनेछ। 

(5) कायथसम्पादन करार गने पदानिकारीले सम्पादन गरेको 
कामको कायथसम्पादन करार बमोशजम भए वा नभएको सम्बन्िमा 
सम्बशन्ित सपुररवेिक र सशचवले ननयनमत रूपमा अनगुमन गनुथ 
पनेछ। 

(6) उपननयम (5) बमोशजम अनगुमन गदाथ वा उपननयम 
(4) बमोशजम पेश हनु आएको प्रनतवेदनबाट वा अन्य कुनै श्रोतबाट 
कायथसम्पादन करार गने पदानिकारीले करार बमोशजम काम नगरेको 
कुरा जानकारी हनु आएमा त्यस्तो पदानिकारीलाई सम्बशन्ित 
सपुररविेकको नसफाररसमा सशचवले समय समयमा सचेत वा सजग 
गराउन वा आवश्यक ननदेशन ददन सक्नेछ र यसरी ददइएको 
ननदेशनको पालना गनुथ त्यस्तो पदानिकारीको कतथव्य हनेुछ। 

(7) ऐनको दफा १९ को उपदफा (७) बमोशजमको 
अवस्था पवहचान गनथ र िनतपूनतथ ननिाथरण गनथ सम्बशन्ित सशचवले 
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ववषय ववशेषज्ञ समेत समावेश गरी तीन सदस्यीय सनमनत गठन गनुथ 
पनेछ। 

(8) उपननयम (7) बमोशजम गठन हनेु सनमनतको कायाथवनि 
ववषयवस्तकुो प्रकृनत हेरी सम्बशन्ित मन्रालयले ननिाथरण गरे 
बमोशजम बढीमा पैँतालीस ददन हनेुछ। 

(9) उपननयम (7) बमोशजम गदठत सनमनतले छाननबन गरी 
िनतपूनतथ भराउन आवश्यक देखेमा वास्तववक हानन नोक्सानीको 
आिारमा िनतपूनतथ ननिाथरण गरी आफ्नो राय ठहर सवहतको प्रनतवेदन 
सम्बशन्ित सशचव समि पेश गनुथ पनेछ। 

(10) उपननयम (9) बमोशजम प्राप्त प्रनतवेदनको आिारमा 
िनतपूनतथ भराउनका लानग सम्बशन्ित सशचवले कायथसम्पादन गने 
शजम्मेवारी पाएको व्यशक्तलाई बढीमा तीस ददनको म्याद ददई सूचना 
ददन ुपनेछ। 

(१1) कायथसम्पादन गने शजम्मेवारी पाएको व्यशक्तले 
उपननयम (10) बमोशजमको सूचना पाएपनछ सोही सूचनामा 
तोवकएको म्यादनभर तोवकएको िनतपूनतथ रकम दाशखला गनुथ पनेछ। 
त्यस्तो म्यादनभर रकम दाशखला नगरेमा सो रकम सरकारी बाकँी 
सरह असलु उपर गररनेछ। 

(१२) यस ननयम बमोशजम िनतपूनतथ भराउने अवस्था 
आएमा कायथसम्पादन गने शजम्मेवारी पाएको व्यशक्तसगँ भएको 
कायथसम्पादन करार अन्त्य भएको मानननेछ। 

(१३) करार रद्द भई अिरुो रहेको काम पनुः करार वा 
अन्य वैकशलपक व्यवस्था गरी सम्पन्न गने शजम्मेवारी सम्बशन्ित 
मन्रालयको हनेुछ। 
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(१४) काम वा शजम्मेवारी करारमा नलने अनिकारीबाट यस 
ननयम बमोशजम िनतपूनतथ बापतको रकम असलु उपर गरी नलन ु
अगानड कायथसम्पादन गने शजम्मेवारी पाएको व्यशक्तलाई सफाइ पेश 
गने मौका ददन ुपनेछ। 

10. सावथजननक चासोको ववषयको कायाथन्वयन: (१) सावथजननक 
 चासोको ववषयको कायाथन्वयनको नसलनसलामा ऐनको दफा २० 
 बमोशजम परामशथ गदाथ सरोकारवाला तथा नागररक समाजका 
 सदस्य वा प्रनतनननिलाई ववषयको प्रकृनत हेरी मनानसब समय ददई 
 उपशस्थनतको लानग सूचना गनुथ पनेछ। 

(२) ऐनमा उशललशखत ववषयका अनतररक्त सवथसािारणको 
भाषा, िमथ र संस्कृनतमा प्रत्यि असर पाने ववषय समेत सावथजननक 
चासोका ववषय हनेुछन।् 

11. पदीय वा पेशागत आचरण सम्बन्िी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा 
 २३ को उपदफा (१) बमोशजम सावथजननक पद िारण गरेको 
 व्यशक्तले आफू पदमा बहाल रहँदा देहाय बमोशजमको पदीय वा 
 पेशागत आचरण पालना गनुथ पनेछ:- 

(क) अनशुासनमा रही इमान्दारी र तत्परताका साथ 
कतथव्य पालन गनुथ पने, 

(ख) राजनीनतक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानथ नहनेु, 
(ग) राजनैनतक दलको सदस्यको रूपमा कायथ गनथ 

नहनेु, 
(घ) सावथजननक रूपमा सरकारको आलोचना गनथ 

नहनेु, 
(ङ) कानून बमोशजमको गोप्यता कायम गनुथ पने, 



 

10 
 

(च) तोवकएको शजम्मेवारी सम्पादनमा कुनै प्रकारले 
असर पनथ सक्ने गरी दान, उपहार, चन्दा प्राप्त 
गनथ र सापटी नलन ददन नहनेु, 

(छ) कम्पनीको स्थापना, सिालन तथा व्यापार 
व्यवसाय गनथ नहनेु, 

(ज) ननवाथचनमा कुनै राजनैनतक दलको प्रचार गने र 
समथथक भई भाग नलन नहनेु, 

(झ) कतथव्य पालन गदाथ शशष्ट र मयाथददत व्यवहार 
गनुथ पने। 

(२) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोशजम 
सावथजननक पद िारण गरेको व्यशक्तले जनुसकैु कारणले अवकाश 
प्राप्त गरेको अवस्थामा पनन कानून बमोशजमको गोप्य राख्न ुपने ववषय 
सिैँ गोप्य राख्न ुपनेछ। 

(३) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) मा लेशखएदेशख 
बाहेक अन्य सावथजननक पद िारण गरेका व्यशक्तको लानग सम्बशन्ित 
मन्रालयले पदीय वा पेशागत आचरण बनाउनेछ। 

12. नागररक वडापर सम्बन्िी व्यवस्था: (१) सवथसािारणलाई सेवा 
 प्रदान गने वा जनसम्पकथ  कायम गने प्रत्येक सरकारी कायाथलयले 
 त्यस्तो कायाथलयको पररसरनभर सबैले देखे्न उपयकु्त ठाउँमा 
 नागररक वडापर राख्न ुपनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम राशखने नागररक वडापरमा 
ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) मा उशललशखत कुराका अनतररक्त 
देहायका कुराहरू उललेख भएको हनु ुपनेछ:- 

(क) सेवा प्राप्त गनथ सेवाग्राहीले पेश गनुथ पने कागजात, 
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(ख) सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्िमा गरेका गनुासो सनेु्न 
अनिकारीको पद र नाम, 

(ग) सेवा प्रदायक ननकायको तालकु कायाथलय र 
टेनलफोन नम्बर, 

(घ) सेवा प्रवाहको प्राथनमकता, 

(ङ) िनतपूनतथ प्राप्त हनेु र नहनेु सेवाहरू। 

(३) ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोशजम 
िनतपूनतथको दाबी गनथका लानग सेवा प्रदायक शजललास्तरीय कायाथलय 
भए सम्बशन्ित मन्रालय र मन्रालय भए मखु्यमन्री तथा 
मशन्रपररषद्को कायाथलय समि अनसूुची- २ बमोशजमको ढाँचामा 
ननवेदन पेश गनुथ पनेछ। 

(४) शजललास्तरीय कायाथलय सेवा प्रदायक भएको 
अवस्थामा यस ननयम बमोशजम िनतपूनतथको ननिाथरण गनथ देहाय 
बमोशजमको एक सनमनत रहनेछ:- 

(क) सम्बशन्ित मन्रालयका सशचव       -अध्यि 

(ख) प्रमखु सशचवले तोकेको प्रदेश सशचव  -सदस्य 

(ग) सेवा प्रदायक कायाथलयको प्रमखु      -सदस्य 

तर मन्रालय वा मखु्यमन्री तथा मशन्रपररषद्को 
कायाथलयको हकमा सम्बशन्ित मन्रालयले बढीमा तीन 
सदस्यसम्मको िनतपूनतथ ननिाथरण सनमनत गठन गनथ सक्नेछ। 

(५) उपननयम (३) बमोशजम पनथ आएको ननवेदन जाँचबझु 
गदाथ ननवेदनको व्यहोरा मनानसब देशखएमा सेवाग्राहीलाई पगु्न गएको 
वास्तववक हानन नोक्सानीको पररमाणको ववचार गरी त्यस्तो सेवा 
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पनुः प्रदान गदाथ ननःशलुक रूपमा ददन वा बढीमा पाचँ हजार 
रूपैयासँम्म िनतपूनतथ ददन सम्बशन्ित सनमनतले सम्बशन्ित ननकायका 
पदानिकारीका नाममा आदेश ददन सक्नेछ। 

(६) उपननयम (५) बमोशजम पाउने िनतपूनतथ सम्बशन्ित 
ननकायका प्रमखु पदानिकारीले तत्काल सेवा प्रदान नगने शजम्मेवार 
कमथचारीबाट असलु उपर गरी सेवाग्राहीलाई उपलधि गराउन ु
पनेछ। 

13. घमु्ती सेवा सम्बन्िी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा २7 बमोशजम 
 घमु्ती सेवा सिालन गदाथ देहायका सेवाग्राहीलाई सवुविा पगु्ने गरी 
 घमु्ती सेवा सिालन गनुथ पनेछ:- 

(क) कायाथलयबाट तलुनात्मक रूपमा टाढा रहेका 
समदुाय वा सेवाग्राही, 

(ख) कुनै कारणले सावथजननक सेवा प्राप्त गनथ कदठनाइ 
भोनगरहेका सेवाग्राही, 

(ग) तलुनात्मक रूपमा वपछनडएका िेर वा वगथका 
सेवाग्राही। 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको घमु्ती सेवा सामूवहक वा 
अलग-अलग रूपमा सिालन गने गरी सम्बशन्ित मन्रालयका 
सशचवले संयोजन गनुथ पनेछ। 

(३) उपननयम (१) र (२) बमोशजम घमु्ती सेवा सिालन 
गनुथ अशघ त्यस्तो सेवा प्राप्त गने लशित वगथलाई जानकारी हनेु गरी 
सूचना सम्प्रेषण गने शजम्मेवारी सम्बशन्ित ननकायको हनेुछ। 
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(४) घमु्ती सेवा सिालन सम्बन्िी प्रनतवेदन त्यस्तो सेवा 
सिालन गरी कायाथलयमा फकेको नमनतले सात ददननभर तालकु 
ननकायमा पठाउन ुपनेछ। 

14. न्यायोशचत सेवा शलुकको ननिाथरण: ऐनको दफा २8 को उपदफा 
 (२) बमोशजम सेवा शलुक ननिाथरण गदाथ दगुथम वा वपछनडएका 
 िेरका बानसन्दालाई सहनुलयत हनेु गरी सामाशजक न्यायको 
 आिारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी 
 न्यायोशचत सेवा शलुक ननिाथरण गनेछ। 

15. जनताको सहभानगता र स्वानमत्व: (१) ऐनको दफा २9 को 
 उपदफा (२) बमोशजम पररयोजना वा आयोजनामा जनताको 
 प्रत्यि सहभानगता र स्वानमत्व सम्बन्िी व्यवस्था कायम गदाथ 
 देहाय बमोशजम गनुथ पनेछः- 

(क) पररयोजना वा आयोजनाको छनौट गदाथ जनताको 
माग र आवश्यकताको आिारमा गने, 

(ख) पररयोजना वा आयोजनाको सिालन उपभोक्ता 
सनमनत माफथ त गने व्यवस्था नमलाउने, 

(ग) पररयोजना वा आयोजनामा उपभोक्ताको लगानी 
हनेु व्यवस्था नमलाउने, 

(घ) पररयोजना वा आयोजनाको कायाथन्वयन, 
अनगुमन तथा मूलयाङ्कनमा जनसहभानगता 
सनुनशित हनेु व्यवस्था नमलाउने। 

(२) उपननयम (१) मा उशललशखत सहभानगता र स्वानमत्व 
सम्बन्िी व्यवस्थामध्ये सबै वा कुनै व्यवस्था नमलाउने गरी प्रदेश 
सरकारले तोक्न सक्नेछ। 
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16. शासकीय सिुार एकाइको काम, कतथव्य र अनिकार सम्बन्िी 
 व्यवस्था: (१) ऐनको दफा 30 बमोशजम गठन हनेु शासकीय 
 सिुार एकाइको प्रमखु काम मन्रालयबाट सम्पादन हनेु 
 कायथहरुलाई शासकीय सिुारको मान्यता अनरुूप ननरन्तर रूपमा 
 सिुार गने नीनत अशख्तयार गरी कायाथन्वयन र सिालन गनथ 
 अनभप्रेररत गनुथ हनेुछ। 

(२) उपननयम (१) को सवथसामान्यतामा प्रनतकूल असर 
नपने गरी शासकीय सिुार एकाइको काम, कतथव्य र अनिकार 
देहाय बमोशजम हनेुछः- 

(क) मन्रालयबाट सम्पादन हनेु काम सम्बन्िी 
कानून, नीनत र कायथववनि ननमाथण एवं सिुारका 
लानग सूचना, सललाह र पषृ्ठपोषण उपलधि 
गराउने, 

(ख) मन्रालय सम्बन्िी कायथ प्रवक्रया र कायथववनि 
सिुारका लानग ननरन्तर रूपमा वक्रयाशील रहने, 

(ग) सावथजननक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम 
मान्यताहरुको प्रयोगबाट कायाथलयको 
कायथसम्पादनको गणुस्तरमा सिुार लयाउन 
प्रयासरत रहने, 

(घ) शासकीय सिुारको सम्बन्िमा तालीम, गोष्ठी र 
अन्तरवक्रयाहरु सिालन गने, गराउने, 

(ङ) शासकीय सिुारलाई शासन व्यवस्थाको अनभन्न 
अंगको रूपमा ववकास गने, 
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(च) सावथजननक सेवा ववतरण र शासकीय सिुारको 
सम्बन्िमा अवलोकन र अनगुमन गरी 
मन्रालयबाट सम्पादन हनेु काम कारबाहीलाई 
नमतव्ययी, दि र जनमखुी बनाउने। 

17. सावथजननक सनुवुाई सम्बन्िी कायथववनि: (१) ऐनको दफा 31 
 बमोशजम सावथजननक सनुवुाई गराउँदा अनसूुची- ३ बमोशजमको 
 कायथववनि अपनाउन ुपनेछ। 

(२) सावथजननक सनुवुाई प्रत्येक चार मवहनामा कम्तीमा 
एकपटक गराउन ुपनेछ र त्यस्तो सावथजननक सनुवुाईको क्रममा 
सेवाग्राही समि प्रनतबद्धता जनाएका कुराहरु पूरा गनथ कायाथलयले 
गरेका प्रयासहरुबारे जानकारी ददन ुपनेछ। 

(३) सावथजननक सनुवुाई कायथक्रम सिालन गदाथ अन्य 
कुराको अनतररक्त देहायका ववषयहरु समावेश गनथ सवकनेछः- 

(क) आफ्नो कायाथलयबाट सेवाग्राहीहरुलाई उपलधि 
गराइएका वा गराइने सेवा सवुविाहरुको बारेमा 
जानकारी ददने ववषय, 

(ख) आफ्नो कायाथलयसँग सम्बशन्ित समस्या, 
जनगनुासो तथा उजूरी, 

(ग) आफ्नो कायाथलयबाट चालू आानथथक वषथमा 
सिालन गनथ लानगएका योजना, पररयोजना, 
कायथक्रम, बजेट आददका बारेमा सम्बशन्ित 
सरोकारवाला तथा अन्य इच्छुकलाई ववस्ततृ 
जानकारी ददने ववषय, 
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(घ) कायाथलयले आफूले सिालन गरेका कायथक्रमको 
सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे मूलयाङ्कन 
गने ववषय, 

(ङ) अशघललो सावथजननक सनुवुाईमा औलयाइएका 
ववषयमा भएका सिुारको उपलशधि, 

(च) अन्य समसामवयक ववषय। 

18. सेवाग्राहीको गनुासो व्यवस्थापन: (१) ऐनको दफा ३2 
 बमोशजमको गनुासो व्यवस्थापनका लानग प्रत्येक मन्रालय, 
 सरकारी ननकाय तथा कायाथलयमा गनुासो सनेु्न शजम्मेवार अनिकारी 
 (नोडल अनिकृत) तोक्न ुपनेछ। 

(२) सरकारी ननकायले गनुासो सनु्नको लानग ननःशलुक 
टेनलफोन वा अनलाइन सेवा वा अन्य उपयकु्त माध्यमको व्यवस्था 
गनथ सक्नेछ। 

(३) गनुासो सनेु्न शजम्मेवार अनिकारी (नोडल अनिकृत) ले 
गनुासो प्राप्त भएको नमनतले चौबीस घन्टानभर गनुासो व्यवस्थापनका 
लानग आफ्नो सझुाव सवहत कायाथलय प्रमखु समि पेश गनुथ पनेछ। 

(४) यस ननयम बमोशजम प्राप्त हनु आएको गनुासो 
व्यवस्थापनका लानग कायाथलय प्रमखुले तत्काल आदेश ददन ुपनेछ 
र यसरी आदेश भएकोमा सो आदेश बमोशजम गनुासो व्यवस्थापन 
गरी गनुासोकताथलाई जानकारी ददन ु गनुासो सनेु्न शजम्मेवार 
अनिकारीको कतथव्य हनेुछ। 

19. ववदेशशस्थत बैङ्कमा खाता खोलने स्वीकृनत सम्बन्िी कायथववनि:  
 (१) ऐनको दफा ३3 को उपदफा (२) बमोशजम ववदेशशस्थत 
 बैङ्कमा खाता खोलन चाहने पदानिकारी वा कमथचारीले खाता खोलन 
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 पनाथको कारण सवहत सशचव मातहत ननकायका पदानिकारी वा 
 कमथचारीले सम्बशन्ित सशचव समि ननवेदन पेश गनुथ पनेछ। तर 
 देहायको अवस्थामा स्वीकृनत नलन ुआवश्यक हनेु छैनः- 

(क) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट मनोनयन 
भई वा पूवथ स्वीकृनत प्राप्त गरी अध्ययन वा 
तालीममा भाग नलन ववदेश गएको भएमा, 

(ख) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वीकृनत 
नलई ववदेशमा काम गनथ गएको भएमा, 

(ग) सरकारी काम काज गनथ ववदेशमा खवटइ गएको 
भएमा। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन पनथ आएमा सम्बशन्ित 
पदानिकारीले सो ननवेदनउपर जाँचबझु गरी स्वीकृनत ददने वा नददने 
सम्बन्िमा ननणथय गनेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोशजम ववदेशशस्थत बैङ्कमा खाता 
खोलने स्वीकृत ददने गरी ननणथय भएकोमा त्यसको अनभलेख राख्नका 
लानग नेपाल राष्ट्र बङै्क समि लेखी पठाउन ुपनेछ। 

(४) उपननयम (२) बमोशजम ववदेशशस्थत बैङ्कमा खाता 
खोलने स्वीकृत नददने गरी ननणथय भएकोमा सम्बशन्ित 
पदानिकारीलाई त्यसको नलशखत रूपमा तत्कालै जानकारी ददन ु
पनेछ। 

(५) यस ननयम बमोशजम खोनलएको खाता त्यसरी खाता 
खोलने पदानिकारी वा कमथचारी नेपाल फकेपनछ पैँतीस ददननभर 
बन्द गरी सोको जानकारी आफू कायथरत ननकायलाई ददन ुपनेछ। 
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 स्पष्टीकरणः यस ननयमको प्रयोजनका लानग “बङै्क” भन्नाले ववत्त 
 कम्पनी वा ननिेप संकलन वा जम्मा गने अन्य कुनै ननकाय 
 समेतलाई जनाउनेछ। 

20. सललाहकार ननयशुक्त सम्बन्िी व्यवस्था: (१) ऐनको दफा ३5 
 को उपदफा (१) बमोशजम सललाहकार ननयशुक्त गदाथ ववषयगत 
 कायथिेरसँग नमलने ववशेषज्ञलाई ननयशुक्त गनुथ पनेछ। 

(२) सललाहकार ननयशुक्त गनुथ अगानड मन्रालयले 
सललाहकारको कायथवववरण तयार गरी देहाय बमोशजमका कुराहरु 
खुलाई प्रदेश मशन्रपररषद् बाट स्वीकृत गराई राख्न ुपनेछः- 

(क) ननजामती सेवाको पदबाट कायथसम्पादन हनु 
नसक्ने कारण र सोको वववरण, 

(ख) सम्पादन गनुथ पने मखु्य मखु्य कायथ, 

(ग) आवश्यक न्यूनतम योग्यता, 

(घ) सेवाको अवनि, 

(ङ) पाररश्रनमक र सवुविा। 

(३) सललाहकारको पदमा ननयशुक्तको लानग देहाय 
बमोशजमको योग्यता हनु ुपनेछः- 

(क) सम्बशन्ित ववषयमा कम्तीमा स्नातक उपानि 
हानसल गरी सम्बशन्ित िेरमा कम्तीमा पाचँ 
वषथको अनभुव भएको, 

(ख) सम्बशन्ित ववषयको ववशेषज्ञको रूपमा पवहचान 
भएको, 
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(ग) नेपालको नागररक, 

(घ) नैनतक पतन देशखने फौजदारी अनभयोगमा 
अदालतबाट कसरुदार नठहररएको, 

(ङ) कुनै सरकारी वा अिथ-सरकारी िेरमा 
बहालवाला कमथचारी नभएको,  

(च) सरकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको 
संगदठत संस्था वा स्थानीय तहसँग सम्बशन्ित 
कुनै बेरुज ुतथा बाँकी वक्यौता नभएको। 

(4) यस ननयममा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापनन 
प्रमखु राजनीनतक सललाहकारको हकमा राजनीनतक िेरमा कम्तीमा 
पन्र वषथ काम गरेको र प्रेस सललाहकार तथा जनसम्पकथ  
सललाहकारको हकमा कम्तीमा पाँच वषथ काम गरेको वा सम्बशन्ित 
िेरमा कम्तीमा पन्र वषथ काम गरेको व्यशक्तलाई ननयशुक्त गनथ 
सवकनेछ। 

(5) सललाहकारले आफ्नो कायथसम्पादन गने क्रममा प्राप्त 
गरेका सूचना, तथ्याङ्क, प्रनतवदेन आददको अनभलेख राख्न ुपनेछ र 
आफू पदबाट अलग हुदँा यी सम्पूणथ कागजात सम्बशन्ित मन्रालय 
वा ननकायमा बझुाउन ुपनेछ। 

(6) सललाहकारले सम्बशन्ित मन्रालय वा ननकायमा 
ननयनमत रूपमा उपशस्थत भई हाशजरी पशुस्तकामा हाशजरी जनाउन ु
पनेछ। 

(7) सललाहकारले आफुलाई तोवकएको सम्पूणथ कायथको 
आवनिक कायथतानलका तजुथमा गरी सो अनरुूप कायाथन्वयन गनुथ 
पनेछ। 
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(8) सललाहकारले कायथतानलका बमोशजम आफूले सम्पादन 
गरेको कायथहरु उललेख गरी सम्बशन्ित मन्रालय वा ननकायमा 
प्रनतवेदन पेश गनुथ पनेछ। 

(9) सललाहकारको ननयशुक्त हुन ुअशघ ननजको वैयशक्तक 
वववरण मखु्यमन्री तथा मशन्रपररषद्को कायाथलयमा अनभलेख राख्न ु
पनेछ। 

(10) सललाहकारले आफ्नो कायथसम्पादन गनथ प्रारम्भ 
गनुथअशघ अनसूुची- ४ बमोशजमको ढाचँामा पद तथा गोपनीयताको 
शपथ नलएको हनु ुपनेछ। 

21. सललाहकारको आचरण: ऐनको दफा ३5 बमोशजम ननयकु्त हनेु 
 सललाहकारले देहायको आचरण पालना गनुथ पनेछः- 

(क) अनशुासनमा रही इमान्दारी र तत्परताको साथ 
आफ्नो कतथव्य पालन गने, 

(ख) व्यावसावयक ननष्ठा कायम राख्दै ननयशुक्त गदाथका 
बखत तोवकएका शतथहरु पालन गने, 

(ग) ननजामती कमथचारी मानथ कुनै वकनसमले 
राजनैनतक प्रभाव नपाने र ननजको 
कायथसम्पादनमा हस्तिेप नगने, 

(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको नीनत ववपरीत 
हनेु गरी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार र 
जनताको पारस्पररक सम्बन्िमा वा कुनै ववदेशी 
राष्ट्रसगँको सम्बन्िमा खलल पनथसक्ने गरी 
सरकारको आलोचना नगने वा समाचार प्रकाशन 
नगने, 
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(ङ) सरकारी कामको नसलनसलामा दान, उपहार, 
चन्दा आदद प्राप्त नगने, 

(च) आफ्नो सम्पशत्त वववरण ननयशुक्त भएको नमनतले 
सात ददननभर सम्बशन्ित सशचव समि पेश गने, 

(छ) आफ्नो स्वाथथ बाशझएको वा वहत, सरोकार वा 
स्वाथथ रहेको ववषयमा सललाह नददने, 

(ज) गोप्यता भङ्ग नगने। 

22. प्रवक्ताको काम, कतथव्य र अनिकार: ऐनको दफा ३6 बमोशजम 
 तोवकएका प्रवक्ताको काम, कतथव्य र अनिकार देहाय बमोशजम 
 हनेुछः- 

(क) आफू कायथरत ननकायमा रहेका सावथजननक गनुथ 
पने सूचना प्राप्त गने, 

(ख) सावथजननक गनुथ पने ववषयका सूचनाहरु 
आफूभन्दा एक तह मानथको अनिकारीको 
स्वीकृनत नलई ननयनमत रूपमा सावथजननक गने, 

(ग) कसैले कायाथलयसँग सम्बशन्ित खास ववषयको 
जानकारी माग गरेमा प्रचनलत कानून बमोशजम 
जानकारी ददने, 

तर त्यस्तो ववषयको जानकारी सावथजननक 
वहतको ववरुद्ध हनेु भएमा त्यस्तो जानकारी ददन 
प्रवक्ता बाध्य हनेु छैन। 

(घ) प्रवक्ताको बैठकमा भाग नलने। 
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23. सूचना प्रववनिलाई व्यवहारमा लयाउने: (१) ऐनको दफा ३8 को 
 उपदफा (२) बमोशजम प्रत्येक सरकारी ननकायले सूचना 
 प्रववनिलाई व्यवहारमा लयाउने ववषय र प्रवक्रया देहाय बमोशजम 
 हनेुछः- 

(क) आफूसँग सम्बशन्ित सूचना र तथ्याङ्कहरु 
यथासम्भव कम्प्यूटरमा व्यवशस्थत रूपमा राखे्न, 

(ख) आफ्नो कायाथलयको यथासम्भव वेभपेज ननमाथण 
गरी सो वेभपेजमा नागररक वडापर, 
कायथसिालन कायथववनि, कायाथलयसँग सम्बशन्ित 
फाराम तथा प्रकाशनहरु र कायाथलयसगँ 
सम्बशन्ित सूचनाहरु राखे्न, 

(ग) आफ्नो कायाथलयको वेभपेजमा राखेका 
फारामलाई सेवा प्रवाहको सम्बन्िमा मान्यता 
ददने, 

(घ) सूचना प्रववनिको सम्बन्िमा जनचेतना बढाउन 
प्रचारप्रसार एवं अन्तरवक्रया गने, 

(ङ) सूचना प्रववनिको प्रयोगका लानग जनशशक्त 
ववकासका कायथहरु गने, 

(च) सूचना प्रववनिको प्रयोगबाट नीनत ननमाथण, सेवा 
ववतरण, सरुिा प्रवन्ि र सपुररविेणका कायथहरु 
नछटो छररतो र प्रभावकारी तलुयाउने, 

(छ) प्रवाह गररएको सेवाको सन्दभथमा सूचना 
प्रववनिको माध्यमबाट पषृ्ठपोषण नलई सेवा 
प्रवाहमा सिुार र गनुासो व्यवस्थापन गने, 
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(ज) शासकीय सिुार एकाइले सूचना प्रववनिको 
उपयोगका बहपुिीय िेरको खोजी गने। 

(२) सूचना प्रववनिलाई व्यवहारमा लयाई कायथसम्पादनमा 
प्रभावकाररता र नमतव्यवयता लयाएको आिारमा प्रदेश सरकारले कुनै 
सरकारी ननकाय, कायाथलय वा कमथचारीलाई परुस्कृत गनथ सक्नेछ। 

24. अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनत: (१) ऐनको दफा ३9 को 
 उपदफा (१) को प्रयोजनको लानग देहाय बमोशजमको केन्रीय 
 अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनत रहनेछः- 

(क) प्रमखु सशचव, मखु्यमन्री तथा  
मशन्रपररषद्को कायाथलय     -संयोजक 

(ख) सशचव, आन्तररक मानमला तथा  
कानून मन्रालय       -सदस्य 

(ग) प्रमखु सशचवले तोकेको प्रदेश सशचव   -सदस्य 
(घ) सशचव, आनथथक मानमला तथा  

योजना मन्रालय        -सदस्य 
(ङ) प्रमखु सशचवले तोकेको मखु्यमन्री 

तथा मशन्रपररषद्को 
कायाथलयको सशचव           -सदस्य-सशचव 

(२) सनमनतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार अन्य सम्बद्ध 
पदानिकारी तथा ववशेषज्ञलाई आमन्रण गनथ सवकनेछ। 

(३) सनमनतले आफ्नो कायथववनि आफै बनाई लागू गनेछ। 
25. शजललास्तरीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनत: (१) शजललानभरका 
 सरकारी सेवा प्रदायक ननकायहरुको काम कारबाहीको अनगुमन 
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 र मूलयाङ्कन गरी सावथजननक सेवा ववतरण प्रणालीलाई बढी 
 व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक शजललामा देहाय 
 बमोशजमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनत गठन हनेुछः- 

(क) प्रमखु सशचवले तोकेको अनिकृतस्तर 
एघारौँ तह वा सो सरहको कमथचारी -संयोजक 

(ख) शजलला समन्वय अनिकारी     -सदस्य 

(ग) मखु्यमन्री तथा मशन्रपररषद्को 

कायाथलयले तोकेको कम्तीमा  

अनिकृतस्तर नवौँ तह वा सो  

सरहको कमथचारी        -सदस्य-सशचव 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको सनमनतले ननयम २४ 
बमोशजमको अनगुमन तथा  मूलयाङ्कन सनमनतसँग समन्वय र सम्पकथ मा 
रही शजललानभरका सरकारी ननकायहरुको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन 
गनेछ। 

(३) उपननयम (१) बमोशजमको सनमनतले गरेको अनगुमन 
तथा मूलयाड्ढकन सम्बन्िी कायथको प्रनतवेदन ननयनमत रूपमा ननयम 
2४ बमोशजमको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनतमा पठाउन ुपनेछ। 

26. मूलयाङ्कन तथा अनगुमन एकाइ: (१) ऐनको दफा ३9 को 
 उपदफा (३) को प्रयोजनको लानग प्रत्येक मन्रालयमा देहाय 
 बमोशजमको एक मूलयाङ्कन तथा अनगुमन एकाइ रहनेछः- 

(क) सशचव, सम्बशन्ित मन्रालय, 

ननकाय वा आयोग      -संयोजक 
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(ख) मन्रालय, ननकाय वा आयोगका 

महाशाखा प्रमखुहरु मध्येबाट 

सशचवले तोकेको बढीमा दईुजना     -सदस्य 

(ग) सम्बशन्ित िेर हेने शाखा प्रमखु, 

मखु्यमन्री तथा मशन्रपररषद्को 

कायाथलय        -सदस्य 

(घ) सम्बशन्ित िेर हेने कायथक्रम  

ननदेशक, प्रदेश नीनत तथा 

योजना आयोग                    -सदस्य 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको एकाइले जनतामा प्रवाह 
भएको सेवा र सवुविा तथा सरकारी कामको नसलनसलामा प्राप्त 
उपलशधि, प्रमखु घटना तथा तथ्याङ्क सम्बन्िी वववरण संकलन गरी 
अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनत समि पेश गनुथ पनेछ। 

(३) उपननयम (१) बमोशजमको एकाइले अनगुमन तथा 
मूलयाङ्कन सनमनतले माग गरेका सूचना, जानकारी, तथ्याङ्क आदद 
उपलधि गराउन ुपनेछ। 

27. अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सम्बन्िी कायथववनि: ननयम २४ र २५ 
 बमोशजमका अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनत र ननयम 2६ 
 बमोशजमको मूलयाङ्कन तथा अनगुमन एकाइले अनगुमन तथा 
 मूलयाङ्कन गदाथ अपनाउन ु पने कायथववनि आफैले तयार गरी लाग ू
 गनेछन।् 
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28. नीनत तथा योजना सम्बन्िी कायथ फर्छ्यौट गने समयावनि: प्रदेश 
 सरकारको नीनत वा योजना सम्बन्िी कायथमा आफ्नो कायाथलयनभर 
 उठान भई आफैले ननणथय गनुथ पने भएमा वा त्यस्तो कायथमा सो 
 कायाथलयले आवश्यक ववचार गरी अको कायाथलयलाई ननणथय वा 
 ननकासा ददन ुपने भएमा कायाथलय प्रमखुले सो काम बढीमा तीस 
 ददननभर फर्छ्यौट गने वा गनथ लगाउन ु पनेछ। कुनै कारणवश 
 तोवकएको अवनिनभर कायथ फर्छ्यौट हनु नसक्ने देशखएमा 
 कायाथलय प्रमखुले कारण समेत खुलाई कायथ फर्छ्यौट गनथ 
 आवश्यक पने अवनि थप गनथ सक्नेछ। 

29. सोिपछुको लानग लेखी आएकोमा कायथ फर्छ्यौट गने समयावनि: 
 कुनै कायाथलयबाट आफ्नो कायथ फर्छ्यौटको नसलनसलामा कुनै 
 ववषयको जानकारी नलनको लानग लेखी आएकोमा त्यस्तो 
 सोिपछुको जवाफ ददने कायाथलयले कायाथलयमा पर प्राप्त भएको 
 नमनतले सामान्यतया सात ददननभर जवाफ ददन ुपनेछ। 

30. राय परामशथ सम्बन्िी कायथ फर्छ्यौट गने समयावनि: (१) आफ्नो 
 कायाथलयका अनतररक्त अन्य कायाथलयसगँ पनन सम्बशन्ित भएको 
 ववषयमा ननणथय गनुथपदाथ कानून तथा नीनत ननयममा स्पष्ट 
 उललेख नभएको ववषय पनथ आएमा वा नीनतगत ववषय भएमा 
 सम्बशन्ित कायाथलयले सात ददननभर राय माग गनुथ पनेछ र 
 त्यसरी माग भएको राय प्राप्त भएको नमनतले सात ददननभरमा कायथ 
 फर्छ्यौट गनुथ पनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम राय परामशथ सोनिएकोमा 
जवाफ ददने कायाथलयले पनन त्यसरी लेखी आएको नमनतले बढीमा 
पन्र ददननभर राय परामशथ ददन ुपनेछ। 
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31. ननकासा तथा खचथ सम्बन्िी कायथ फर्छ्यौट: कुनै कायाथलयबाट 
 बजेट सम्बन्िी ननकासाको लानग लेखी आएकोमा ननकासा ददने 
 कायाथलयले स्वीकृत बजेटनभर परेको रकम भए लेखी आएको 
 नमनतले पाँच ददननभर र स्वीकृत बजेटनभर नपरेको रकमको 
 ननकासा ददन ुपने भए लेखी आएको नमनतले पन्र ददननभर ननकासा 
 ददने कायथको फर्छ्यौट गनुथ पनेछ। तर ननकासा ददने कामको 
 नसलनसलामा ननकासा मागी पठाएको कायाथलय वा अरु कुनै 
 कायाथलयमा आवश्यक सोिपछु गनुथ पने भएमा तीन ददननभर 
 सोिपछु गरी जवाफ प्राप्त भएको नमनतले सात ददननभर सो 
 कायथको फर्छ्यौट गनुथ पनेछ। 

32. फर्छ्यौट गनुथ पने कायथको प्राथनमकता तोक्ने: (१) एउटा सरकारी 
 कायाथलयबाट अको सरकारी कायाथलयमा कायथ फर्छ्यौटको लानग 
 पठाउँदा देहाय बमोशजम प्राथनमकता तोकी देहायको अनिकारीले 
 हस्तािर गनुथ पनेछ र अको कायाथलयले पनन सोही बमोशजम 
 तोवकएको अवनिनभर कायथ फर्छ्यौट गनुथ पनेछः- 

प्राथनमकता प्राथनमकता तोक्ने र परमा 
हस्तािर गने अनिकारी 

जवाफ पठाउन ु
पने अवनि 

तरुुन्त कायाथलय प्रमखु वा शाखा प्रमखु दईु ददननभर 
अनत जरुरी कायाथलय प्रमखु वा शाखा प्रमखु पाँच ददननभर  
जरुरी कायाथलय प्रमखुभन्दा एक तह 

तललो अनिकारी 
सात ददननभर 

सािारण सम्बशन्ित अनिकृत पन्र ददननभर 
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(२) उपननयम (१) बमोशजम प्राथनमकता तोक्दा जवाफ 
ददन ुपने कायाथलयले त्यसरी तोवकएको समयनभर जवाफ ददन सक्ने, 
नसक्ने व्यवहार, ववषयवस्त ुर पिलाई समेत ववचार गनुथ पनेछ। 

(३) सावथजननक कामको नसलनसलामा सामान्य नागररकको 
तफथ बाट आफ्नो कायाथलयमा परेको जनुसकैु प्रकारको ननवेदनमानथ 
कायाथलय प्रमखुले सो ननवेदनको ववषयवस्तकुो गम्भीरतालाई ववचार 
गरी प्राथनमकता तोकी सो बमोशजम कायथ फर्छ्यौट गने वा गराउने 
व्यवस्था गनुथ पनेछ। 

(४) कुनै पनन कायाथलयले सम्पादन गनुथ पने कायथको 
नसलनसलामा ननदेशन ददने अनिकारीले कानूनी प्रकृया र दिवविाजनक 
प्रकृनतका ववषयमा बाहेक वटप्पणी माफथ त ननणथय गने प्रवक्रया 
अवलम्वन नगरी सोही परमा नै स्पष्ट ननदेशन ददन ुपनेछ। यसरी 
अनिकार प्राप्त अनिकारीले ददएको ननदेशनलाई त्यस्तो अनिकारीले 
गरेको ननणथय सरह मानी कायथसम्पादन गनुथ पनेछ। 

(५) सरकारी कायथसम्पादनको नसलनसलामा एक 
कायाथलयले अको कायाथलयबाट नलन ु पने वा त्यस्तो कायाथलयमा 
उपलधि गराउन ु पने सूचना तथा जानकारी औपचाररक रूपमा 
कायाथलयमा उपलधि सिार माध्यम इमेल, फ्याक्स आददबाट 
ददइएको जानकारी तथा सूचनालाई आिार नलई कारबाही अगानड 
बढाउन सवकनेछ। 

33. कायथ फर्छ्यौट गने समयावनि: प्रत्येक पदानिकारी वा 
 कमथचारीले कायथ वववरणमा तोवकए बमोशजम आफूले गनुथ पने कायथ 
 देहायको प्राथनमकता जननएकोमा देहायको अवनिनभर प्राप्त 
 समयको क्रम अनसुार फर्छ्यौट गनुथ पनेछः- 
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नस.नं. प्राथनमकता कायथ फर्छ्यौट गने अवनि 
1. तरुुन्त आफैँ ले कायथ फर्छ्यौट गनुथ पनेमा आफू 

समि पेश भएकै ददन र मानथललो तहमा 
पेश गनुथ पने भएमा सोही ददन र कायाथलय 
उठ्ने समय परेको भए अड् डा बस्नासाथ। 

2. अनत जरुरी आफैँ ले कायथ फर्छ्यौट गनुथ पनेमा तीन ददन 
र मानथललो तहमा पशे गनुथ पने भएमा दईु 
ददन। 

3. जरुरी आफैँ ले कायथ फर्छ्यौट गनुथ पनेमा पाँच ददन 
र मानथललो तहमा पशे गनुथ पने भएमा दईु 
ददन। 

4. सािारण आफैँ ले कायथ फर्छ्यौट गनुथ पनेमा दश ददन 
र मानथललो तहमा पेश गनुथ पने भएमा सात 
ददन। 

स्पष्टीकरणः 

(१) “तरुुन्त” भने्न प्राथनमकता जननएकोमा बाहेक अन्य प्राथनमकता 
जननएकोमा कायथ फर्छ्यौट गने अवनि भन्नाले कायथको उठान 
वा शरुु गरेको र फर्छ्यौट गरेको ददन बीचको अवनिलाई 
जनाउनेछ र यस्तो कायथलाई वगीकरण गने अनिकार 
सम्बशन्ित ननकायलाई हनेुछ। 

(२) कुन काममा कुन वकनसमको प्राथनमकता जननएको हो सो कुरा 
सम्बशन्ित कायाथलयनभरै उठान भएको काम भए सो कायथ 
फर्छ्यौट गनथ आदेश ददने अनिकृतले प्राथनमकता ननिाथरण गरे 
बमोशजम हनेुछ। अन्य कायाथलयबाट लेखी आएकोमा सोही 
कायाथलयबाट प्राथनमकता ननिाथरण गरे बमोशजम हनेुछ। 
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(३) कुनै पनन प्राथनमकता नजननएको कामलाई सािारण काम 
मानननेछ। 

34. कमथचारी र कामको उशचत बाडँफाडँको व्यवस्था नमलाउने:   
 (१) ननयम ३२ को उपननयम (१) मा तोवकएको अवनिनभर कुनै 
 कमथचारीबाट कायथ फर्छ्यौट गनथ लगाउँदा सम्बशन्ित कायाथलय 
 प्रमखुले सोही ननयममा तोवकएको अवनिनभर फर्छ्यौट हनु सक्ने 
 गरी आफ्नो कायाथलयका ववनभन्न तहका कमथचारीबाट कायथ 
 फर्छ्यौट हनेु व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ। 

(२) न्यावयक वा अिथन्यावयक ननकायमा कायथ गनुथ गराउन ु
परेमा कानूनले तोकेको प्रकृया र ढाँचामा र अन्य ननकाय वा 
पदानिकारी समि कायाथलयको कायथको नसलनसलामा तरुुन्त, अनत 
जरुरी र गोप्य बाहेक सम्बशन्ित कायाथलयको महाशाखा/शाखा 
प्रमखुलाई ध्यानाकषथण गरी पराचार गनुथपनेछ। यसरी पराचारको 
दताथ र चलानी सम्बशन्ित शाखा/महाशाखाबाट गनुथ पनेछ। 

35. कायथ फर्छ्यौट सम्बन्िी वववरण पेश गनुथ पने: (१) कुनै 
 कमथचारीले ननयम ३३ मा तोवकएको अवनिनभर आफूले गनुथ पने 
 कायथ फर्छ्यौट गनथ नसवकने भएमा सोको कारण समेत खोली 
 आफ्नो कायाथलयका प्रमखुलाई म्याद भकु्तान हनु ुअगाव ैअवगत 
 गराउन ुपनेछ। 

(२) मन्रालय, सशचवालय वा आयोगमा कायथरत प्रत्येक 
अनिकृतस्तरका कमथचारीले आफूले फर्छ्यौट गरेको वा पशे गरेको 
कायथको लगत राखी मानसक रूपमा सपुररविेकलाई बझुाउन ु
पनेछ। 

(३) कुनै कायाथलयको कमथचारीले यस ननयम अनसुार 
समयमा कायथ फर्छ्यौट गरेको वा नगरेको व्यहोराको सम्बन्िमा 
सपुररविेकले कायाथलय प्रमखु समि प्रनतवदेन पेश गनुथ पनेछ। 
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36. भरपाई ददन ु पने: (१) कायाथलयमा कुनै सेवाग्राहीले आफै 
 उपशस्थत भई ननवेदन ददन लयाएमा त्यस्तो ननवेदन दताथ गनथ नमलने 
 वा ननमलने सो जाँची नमलने भए तत्कालै दताथ गरी दताथ नम्वर, 
 समय र नमनत सवहतको ननवेदन बझुेको भरपाई वा ननस्सा 
 ननवेदकलाई ददन ुपनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम जाँच गदाथ दताथ गनथ ननमलने 
रहेछ भने ननमलनकुो कारण खुलाई ननवेदनको पछानड दरपीठ गरी 
दरपीठ गनेको नाम, थर, दजाथ र सही तथा कायाथलयको छाप लगाई 
ननवेदन वफताथ ददन ुपनेछ। 

(३) उपननयम (२) बमोशजम भएको दरपीठका सम्बन्िमा 
शचत्त नबझु्ने ननवेदकले सो कायाथलयको तालकु कायाथलयमा ननवेदन 
गनथ सक्नेछ र त्यस सम्बन्िमा तालकु कायाथलयले गरेको ननणथय 
अशन्तम हनेुछ। 

37. कायाथलयको ननरीिण गनुथ पने: (१) सशचवले आफ्नो मन्रालय, 
 मातहतका ननकाय, पररयोजना तथा कायाथलयको र कायाथलय 
 प्रमखुले आफ्नो र आफ्नो मातहतको कायाथलय तथा पररयोजनाको 
 प्रत्येक आनथथक वषथमा कम्तीमा एक पटक आफैले वा आफूले 
 अशख्तयार समु्पेको कमथचारीिारा अननवायथ ननरीिण गनुथ गराउन ु
 पनेछ। 

(२) शजललाशस्थत कायाथलय तथा ववकास आयोजनाको 
वषथमा एकपटक ननरीिण गने गरी मखु्यमन्री तथा मशन्रपररषद्को 
कायाथलयले आवश्यक व्यवस्था गनुथ पनेछ। 
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(३) उपननयम (१) वा (२) बमोशजम ननरीिण गदाथ 
अनसूुची- ५ मा उशललशखत कुराहरुको बारेमा जानकारी नलई सोको 
वववरण तयार गरी अनभलेख राख्न ुपनेछ। 

38. ननरीिण सम्बन्िी कायथववनि र कारबाही: (१) ननयम 3७ 
 बमोशजम ननरीिण गदाथ देशखन आएका मखु्य मखु्य कुराहरु जनाई 
 ननरीिण गने अनिकारीले सोही ननयमको उपननयम (३) बमोशजम 
 तयार भएको वववरण उपर ध्यान ददन ुपनेछ। 

(२) ननरीिण गने अनिकारीले ननरीिणबाट देशखएका 
ववषयहरुमा तत्काल आवश्यक ननदेशन ददन ुपने ववषयमा त्यस्तो 
ननदेशन ददन ुपनेछ। 

(३) ननरीिण गने अनिकारीले यस ननयमावली बमोशजम 
ननरीिण गरेपनछ ननरीिणको प्रनतवदेन ननरीिण गररएको ननकायको 
तालकु कायाथलयमा पठाउन ुपनेछ। 

(४) ननरीिण गदाथ कुनै अननयनमतता देशखएमा त्यस्तो 
अननयनमतता हटाई ननयनमत गनथ ननरीिण गने अनिकारीले सम्बशन्ित 
कायाथलय वा कमथचारीलाई मनानसव मावफकको मौका ददन ुपनेछ। 

(५) ननरीिण गदाथ नमूना (स्याम्पल) छानी ननरीिण गने 
वा ववस्ततृ रूपमा ननरीिण गने भने्न ववषयमा ननरीिक आफैले 
ननिाथरण गनेछ। 

(६) ननरीिण गने अनिकारीले ननरीिण गदाथ गम्भीर रटुी 
वा अननयनमतता भएको वा कायाथलयबाट सम्पादन हनु ुपने काम 
कारबाही हनु नसकेको पाइएमा प्रचनलत कानून बमोशजम कारबाही 
गनथ सवकने भए तत्कालै कारबाही गने र नसवकने भए अनिकार 
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प्राप्त अनिकारी समि कारबाहीको नसफाररस साथ प्रनतवदेन पेश गनुथ 
पनेछ। 

39. अन्य ननकायिारा ननरीिण हनु सक्ने: यस ननयमावली बमोशजम 
 ननरीिण भए वा नभएको सम्बन्िमा बझु्न र यस ननयमावली 
 बमोशजम हनु ु पने ननरीिण हनु नसकेमा वा नभएमा त्यस्तो 
 कायाथलयको ननरीिण प्रदेश सरकारको ननदेशन अनसुार अन्य कुनै 
 ननकायिारा गनथ, गराउन सवकनेछ। 
40. उच्चस्तरीय ननदेशन सनमनत: (१) ऐन र यस ननयमावली 
 बमोशजमको सशुासन कायम गने सम्बन्िमा भए गरेका कायथहरुको 
 समय समयमा समीिा गनथ र आवश्यक ननदेशन ददन देहाय 
 बमोशजमको उच्चस्तरीय ननदेशन सनमनत रहनेछः- 

(क) मखु्यमन्री         -अध्यि 
(ख) मन्री, आन्तररक मानमला 

तथा कानून मन्रालय        -सदस्य 
(ग) मन्री, आनथथक मानमला तथा 

योजना मन्रालय        -सदस्य 
(घ) प्रमखु सशचव    -सदस्य-सशचव 

(२) सनमनतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार अन्य मन्री 
तथा सम्बद्ध पदानिकारी वा ववशेषज्ञलाई आमन्रण गनथ सवकनेछ। 

(३) सनमनतले आफ्नो कायथववनि आफैं  बनाई लागू गनेछ। 

41. ववभागीय कारबाही हनु सक्ने: यस ननयमावली बमोशजम समयमा 
 कायथ फर्छ्यौट नगरेको वा ननरीिण गनुथ पने अनिकारीले कायाथलय 
 ननरीिण गरेको नपाइएमा त्यसरी ननरीिण गनुथपने शजम्मेवारी 
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 भएको अनिकारीलाई प्रचनलत कानून बमोशजम ववभागीय कारबाही 
 गनथ सवकनेछ। 

42. कायथसम्पादन सूचक: ऐनको दफा ४३ बमोशजमको कायथसम्पादन 
 सूचक अनसूुची- १ को खण्ड (ख) मा उललेख भए बमोशजम 
 हनेुछ। 
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अनसूुची- 1 

(ननयम 6 को उपननयम (४) र ननयम 4२ सँग सम्बशन्ित) 

मानसक प्रगनत प्रनतवदेनको ढाचँा 

खण्ड (क) 

मन्रालय/ननकायको नाम ..................... साल .............. मवहना ........ 

क्र.सं. सम्पादन 
भएको प्रमखु 
कायथहरु 

कायाथन्वयन 
शस्थनत 

पवहचान भएका 
प्रमखु समस्या 

समािानका 
प्रयास 

कैवफयत 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

रष्टव्यः एकै प्रकृनतका एकभन्दा बढी कायथसम्पादन गररएको भए त्यस्तो कायथको नाम 
 उललेख गरी सम्पादन भएका कामको सङ् ख्या उललेख गनुथ पनछे।  

 

सम्बशन्ित शाखा/महाशाखा प्रमखुको सही             सशचव/कायाथलय 
प्रमखुको सही 
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खण्ड (ख) 
कायथसम्पादन सूचक फाराम 

...............मन्रालय/सशचवालय/आयोग       आनथथक वषथ ............. मवहना ............ 
क्र.सं
. 

वववरण एकाइ सूचकाङ्क प्रगनत कैवफय
त यस मवहनाको हालसम्मको 

1. दरबन्दी र पदपूनतथको 
शस्थनत 

स
ङ् ख्या 

....अनिकृतस्तर 
(कूल पद) 
.....सहायकस्त
र (कूल पद) 

....अनिकृतस्त
र (पदपूनतथ) 
....सहायकस्तर 
(पदपूनतथ) 

....अनिकृतस्त
र (पदपूनतथ) 
....सहायकस्तर 
(पदपूनतथ) 

 

2. बेरुज ुफर्छ्यौट प्रनतश
त 

कम्तीमा 40 
प्रनतशत 
(वावषथक) 

   

3. मन्रालय/सशचवालय
को ननरीिण 

पटक कम्तीमा वषथमा 
2 पटक 

   

4. गनुासो व्यवस्थापन 
(क) पनथ आएको        

जनगनुासो 
(ख) फर्छ्यौट भएको  

जनगनुासो 

 
स
ङ् ख्या 
स
ङ् ख्या 

    

5. योजना समीिा पटक     
वावषथक  वावषथक 1 

पटक 
   

चौमानसक समीिा पटक     
6. वावषथक बजेट र खचथ 

(क) वावषथक पँूजीगत 
खचथ 

(ख) यो मवहनाको 
खचथ 

कूल 
रकम 
प्रनतश
त 

लक्ष्य अनसुार    

7. पवहलो प्राथनमकता 
प्राप्त कायथक्रमहरुको 
एकीकृत प्रगनत 

पूणाथङ्क 5    

8. मन्रालयस्तर ववकास 
समस्या समािान 
सनमनतको बैठक 

पटक ६ पटक    
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अनसूुची- 2 

(ननयम 12 को उपननयम (3) सँग सम्बशन्ित) 

नागररक वडापर बमोशजम िनतपूनतथको दावी गदाथ पेश गनुथ पने ननवेदनको 
ढाचँा 

1. कायाथलयको नामः 
2. कायाथलयको ठेगानाः  
3. माग गरेको सवेा वा वस्तकुो वववरणः 
4. माग गरेको सवेा वा वस्तकुो लानग ननवेदन पेश गरेकोः 

• नमनतः 
• समय 

5. सेवा वा वस्त ुउपलधि नभएकोमा सम्बशन्ित कायाथलयले उललेख गरेको कारण वा 
औशचत्यः 

6. कायाथलयले उललेख गरेको कारण वा औशचत्यउपर शचत्त नबझेुको कुरा, कारण एवं 
औशचत्यः 

7. सेवा वा वस्त ुउपलधि नहुदँा पगु्न गएको असवुविा, हानन नोक्सानी/िनतको वववरण 
र सो को प्रमाणः 

8. सम्बशन्ित सेवा वा वस्त ुउपलधि गराउने शजम्मेवारी पाएको कमथचारी/पदानिकारीको,  
• नाम थरः 
• पदः 

9. ननवदेककोः- 
• नाम थरः 
• हस्तािरः 
• ठेगानाः 
• बाब,ु आमा वा अनभभावकको नामः 
• नमनतः 
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अनसूुची- ३ 

(ननयम १7 को उपननयम (१) सँग सम्बशन्ित) 

सावथजननक सनुवुाई सम्बन्िी कायथववनि 
सावथजननक सनुवुाई गदाथ अपनाउन ुपने कायथववनि देहाय बमोशजम हनुछेः- 
1. मन्रालय, सशचवालय, ननदेशनालय, आयोग र यस्तै प्रकृनतका कायाथलयका प्रमखुले आ-

आफ्नो कायाथलयबाट गनुथ पने सावथजननक सनुवुाई कायथक्रम आफैँ  सिालन गनुथ पनछे र 
यसरी सावथजननक सनुवुाई गदाथ आवश्यक हेरफेर गरी यो कायथववनि अपनाउन सवकनछे। 

2. सम्बशन्ित मन्रालयको सशचवले शजललास्तरका सबै कायाथलय प्रमखुहरुको बैठक बोलाई 
सावथजननक सनुवुाई संयोजन गने एक सनमनतको गठन गनुथ पनछे। 

3. सावथजननक सनुवुाई कायथक्रम सिालन गनथ तोवकएको पदानिकारीले सावथजननक सनुवुाई 
कायथक्रममा ननयम १7 को उपननयम (३) बमोशजमका ववषयहरु समावेश गरी कायथसूची 
(एजेण्डा) तयार गनुथ पनछे। 

4. स्थानीय अनकूुलता हेरी बढी जनसहभानगता गराउन सवकने शस्थनत समेत ववचार गरी 
सावथजननक सनुवुाईका लानग उपयकु्त नमनत, समय, स्थान र सम्भव भए एजेण्डा समेत 
उललेख गरी सो कुरा सरोकारवाला जनसािारणलाई जानकारी गराउन सावथजननक रूपमा 
सूचना टासँ गने, माइवकङ्क गने, स्थानीय एफ.एम. तथा पर-पनरकाहरुबाट प्रचार प्रसार 
गनुथ गराउन ुपनछे। 

5. कायथक्रममा के कस्ता माननसहरुलाई समावेश गराउन ेहो त्यसको सचूी तयार गनुथ पनछे 
र प्राथनमकता तोकी यथासम्भव वास्तववक सरोकारवालाहरुलाई समावशे गराउन ुपनछे। 
त्यस्तो कायथक्रममा आवश्यकतानसुार कुनै ववज्ञ, बवुद्धजीवी ननवाथशचत ननकायका पदानिकारी, 
सरकारी कायाथलयका तोवकएका नोडल अनिकृतहरु, गैर सरकारी ननकायका पदानिकारीहरु, 
अनगुमन सनमनतका पदानिकारीलाई आमन्रण गनथ सवकनछे। साथै यस्ता कायथक्रममा 
सिारकमीहरुलाई आमन्रण गनुथ पनछे। 

6. सावथजननक सनुवुाइ सम्बन्िी सूचना सामान्यतः एक हप्ता अगानड प्रकाशशत गनुथ पनछे। 
स्थान ननिाथरण गदाथ कनत सहभागी समावेश हनु सक्छन ् त्यसको अनमुान गरी र 
सहभागीहरुको सवुविा (पायक पने, खानेपानी, प्राथनमक उपचार, शौचालय आदद) लाई 
ववचार गरी स्थान ननिाथरण गनथ सवकनछे। 

7. सावथजननक सनुवुाई कायथक्रमको संयोजन गने पदानिकारीले अशघलला सनुवुाई कायथक्रमको 
ननणथय, प्रनतवेदन र त्यसको कायाथन्वयनको शस्थनतबारे छोटकरीमा जानकारी ददने, आवश्यक 
परे संशोिनको प्रस्ताव गने, एजेण्डामा परेका ववषयहरुमा क्रमशः छलफल अशघ बढाउने 
र अन्त्यमा अको सावथजननक सनुवुाईको सम्भाववत नमनत, समय र स्थानबारे जानकारी ददन ु
पनछे। 

8. सावथजननक सनुवुाईको क्रममा उठाइएका एवं व्यक्त गररएका ववचार, राय सझुाव, प्रनतबद्धता 
आददको मखु्य मखु्य बुँदाहरुको वटपोट गरी प्रमाशणत गरी राख्न ुपनछे। 

9. सावथजननक सनुवुाई कायथक्रम सिालनः 
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• कायथक्रमको उद्देश्यमानथ प्रकाश पाने, 
• तोवकएको ववषय सम्बन्िी सावथजननक सेवा प्रवाहबारे छोटकरीमा जानकारी 

(सम्बशन्ित ननकायका शजम्मेवार पदानिकारीहरुबाट) ददने, 
• सहभागीहरुले तोवकएको ववषयमा सीनमत रही गरेको नलशखत वा मौशखक 

प्रश्नहरुको संकलन गने, 
• सम्बशन्ित ननकायका शजम्मेवार पदानिकारीबाट प्रश्नको उत्तर ददने, 
• उत्तरपनछको थप शजज्ञासा (कुनै भए) राख्ने, 
• सम्बशन्ित ननकायका शजम्मेवार पदानिकारीबाट थप शजज्ञासाबारे स्पष्ट पाने, 
• कायथक्रमको समीिा (उद्दशे्य, सहयोगी पिहरु, सनुवुाईका ववषयहरु, 

सनुवुाईको ननष्कषथहरु आदद) गन।े 
10. सावथजननक सनुवुाई कायथक्रमको प्रनतवेदन देहायको ढाँचा बमोशजम सावथजननक सनुवुाई 

कायथक्रमको प्रनतवेदन तयार गनुथ पनछेः- 
• संयोजन गने व्यशक्त एवं ननकायः 
• कायथक्रमको ववषयः 
• कायथक्रम आयोजना स्थलः 
• कायथक्रम आयोजना गररएको नमनत र समयः 

क्र.सं. 

प्रश्न, गनुासो 
वा 

सझुावकताथको 
नाम, थर र 

ठेगाना 

सहभागीको 
प्रश्न, 

गनुासो वा 
सझुाव 

प्रश्न, 
गनुासो वा 
सझुावसँग 
सम्बशन्ित 
ननकाय 

जवाफ ददने 
सम्बद्ध 

पदानिकारीको 
नाम, थर र 

पद 

जवाफको 
छोटकरी 
व्यहोरा 

कैवफयत 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
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अनसूुची- ४ 

(ननयम २0 को उपननयम (10) सँग सम्बशन्ित) 

सललाहकारले नलने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाचँा 

म (सम्बशन्ित सललाहकारको पूरा नाम, थर) . . . . . . . . सत्य ननष्ठा पूवथक प्रनतज्ञा 
गछुथ/ईश्वरको नाममा शपथ नलन्छु वक मैले नेपालको संवविान प्रनत पूणथ बफादार रहँदै 
मखु्यमन्री/मन्रीको सललाहकारको पदको कामकाज प्रचनलत काननूको अिीनमा रही मलुकु 
र जनताको सोझो शचताई, कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, पूवाथग्रह वा खराब भावना ननलई 
इमान्दारी साथ पालना गनछुे र आफ्नो कतथव्य पालनाको नसलनसलामा आफूलाई ज्ञात हनु 
आएको कुरा प्रचनलत कानूनको पालना गदाथ बाहेक म पदमा बहाल रहेको वा नरहेको कुन ै
पनन अवस्थामा प्रकट गने छैन। 

नाम, थरः ........................... 

सहीः ................................ 

नमनतः ..............................   
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अनसूुची- 5 

(ननयम 3७ को उपननयम (3) र ननयम 3८ को उपननयम (1) सँग 
सम्बशन्ित) 

ननरीिण गदाथ जानकारी नलन ुपने कुराहरु 
 

ननरीिण गररएको कायाथलयः 

 क्र.सं. ननरीिण गररएका ववषयहरु 
देशखन आएका 
मखु्य मखु्य 

कुराहरु/ननतजा 

सझुाव एवं 
नसफाररसको 
व्यहोरा 

कैवफयत 

क.  संगठन, दरबन्दी र अनिकार    
1. स्वीकृत साँगठननक ढाँचा बमोशजम 

महाशाखा, शाखा, उपशाखा, फाँट 
आदद छुट्याई शजम्मेवारी तोकी सो 
बमोशजम कायथसम्पादन गररएको 
छ, छैन; 

   

2. संगठनको उद्देश्य पूरा गनथ 
ववद्यमान संगठनात्मक स्वरूप 
उपयकु्त छ, छैन; 

   

3. प्रत्येक कमथचारीलाई उसको पद 
अनसुारको कायथ वववरण तोकी सो 
बमोशजम काम भए गरेको छ, 
छैन; 

   

4. स्वीकृत दरबन्दी ठीक छ, छैन र 
सो दरबन्दी बमोशजम कमथचारी 
छन,् छैनन ्तथा पद दताथ, 
कमथचारीहरुको ननयशुक्त, सरुवा, 
काज, कायम मकुायम, बढुवा र 
तलब भत्ता ननयमानसुार भएको छ, 
छैन; 
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5. स्वीकृत दरबन्दी ररक्त भएमा सो 
को पदपूनतथको प्रवक्रया शरुु गने 
कायथ समयमा भएको छ, छैन; 

   

6. अनिकार प्रत्यायोजन भएको छ, 
छैन र प्रत्यायोजन भई वा अन्य 
तररकाबाट प्राप्त अनिकार र 
कतथव्य सम्बशन्ित सबै तहका 
कमथचारीहरुबाट पूणथ रूपमा प्रयोग 
तथा पालना भएको छ, छैन; 

   

ख.  लेखा, शजन्सी तथा अनभलेख    
7. अनभलेख व्यवस्थापनको शस्थनत 

अद्यावनिक छ, छैन; 
   

8. सरकारी सम्पशत्तको दरुुस्त तवरले 
आम्दानी बाँिी शे्रस्ता राशखएको छ, 
छैन र शजम्मेवारी साने र खचथको 
अनभलेख राख्ने कायथ ननयमानसुार भए 
गरेको छ, छैन; 

   

9. सरकारी अचल सम्पशत्तको शे्रस्ता 
दरुुस्त राख्ने र संभारको काम 
ठीकसँग भएको छ, छैन? शजन्सी 
आम्दानी र खचथ ननयनमत रूपमा 
गररएको छ, छैन; 

   

10. आनथथक लेखा ननयमानसुार 
राशखएको छ, छैन र तहववल 
मौज्दात ठीक दरुुस्त छ, छैन; 

   

11. शजन्सी ननरीिण ननयनमत रूपमा 
गररएको छ, छैन? अनावश्यक 
सरकारी कागजात िुलयाउने र 
नललाम गनुथ पने सामानहरु नललाम 
गररएको छ, छैन; 

   

12. पेश्की र बेरुज ुके कनत छ र सो 
को अनभलेख र ढाँचा ठीक छ, 
छैन? तोवकएको समयमा फर्छ्यौट 
भएको छ, छैन; 
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ग.  कायथक्रम    
13. कायथक्रमहरु ननशित तररका र 

ननिाथररत गनतमा कायाथन्वयन भएका 
छन,् छैनन ्र कामको प्रगनत 
सन्तोषजनक छ, छैन; 

   

घ.  सशुासन    
14. प्रदेश सशुासन ऐन एवं ननयमहरु 

बमोशजम कायाथलयले फर्छ्यौट गनुथ 
पने कामहरु ननशित समयमा 
सम्पन्न हनुे गरेका छन,् छैनन;् 

   

15. प्रचनलत कानून तथा प्रदेश 
सरकारबाट समय समयमा भएका 
आदेश तथा ननदेशनहरुको 
कायाथन्वयन यथासमयमा भएको छ, 
छैन; 

   

16. मखु्यमन्री तथा मशन्रपररषद्को 
कायाथलयले व्यवस्थापन परीिण 
गदाथ औलँयाइएका अननयनमतता 
ननयनमत गरे, गराइएको छ, छैन र 
त्यस्ता अननयनमतता दोहोररएका 
छन,् छैनन;् 

   

17. उजूरीपेटीका राखेको छ, छैन? र 
त्यस्तो उजूरीपेटीका माफथ त वा 
अन्य तररकाले प्राप्त सावथजननक 
गनुासो वा प्रनतवक्रया उपर 
कारवाही भएको छ, छैन; 

   

18. कमथचारीको ननयनमत बैठक भए 
नभएको र बैठकले ननणथय गरे 
अनसुार काम, कारवाही भएको छ, 
छैन? सम्बशन्ित मन्रालयले तयार 
गरेको ननदेशशका र जारी गरेको 
पररपर अनसुारको कायथसम्पादन भए 
गरेको छ, छैन; 

   

19. कायाथलयले सेवा प्रदान गदाथ 
पारदशशथता, नमतव्ययीता, कायथदिता 
र प्रभावकारीता बढाउन प्रयास 
गरेको छ, छैन; 
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20. प्रदेश सशुासन ऐन तथा ननयमावली 
बमोशजम गनुथ पने सावथजननक 
सनुवुाई भएको छ, छैन; 

   

ङ.  ववववि    
21. वरवझुारथको काम प्रचनलत कानून 

बमोशजम भएको छ, छैन र सरुवा 
भएको कमथचारीले समयमै रमाना 
नलने गरेको छ, छैन; 

   

22. अशघललो ननरीिणमा देखाइएका 
रटुी वा कमीहरुमा सिुार गररएको 
एवं प्रगनत भएको छ, छैन; 

   

23. प्रदेश सरकारले समय समयमा 
प्रदेश राजपरमा सूचना प्रकाशन 
गरी ननरीिण गनुथ पने भनी 
तोकेका अन्य ववषयहरु।  

   

ननरीिण गने अनिकारीको नाम थरः   कायाथलयः 

दजाथः      नमनतः 

 


