
 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०३) ऩोखया, कार्तिक ५ गते, २०७७ सार (अर्तरयक्ताङ्क २० 

बाग २ 
प्रदेश सयकाय 

भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरमको सूचना 

प्रदेश सशुासन र्नमभावरी, २०७७  

प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ को दपा ४२ रे ददएको अर्धकाय प्रमोग गयी गण्डकी प्रदेश 
सयकायरे देहामका र्नमभहरू फनाएको छ। 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मी र्नमभहरूको नाभ “प्रदेश सशुासन र्नमभावरी, 
२०७७” यहेको छ। 

(२) मो र्नमभावरी तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ। 
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२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागभेा मस र्नमभावरीभा “ऐन” बन्त् नारे 
प्रदेश सशुासन ऐन, २०७६ सम्झन ुऩछि। 

३. प्रभखु सशचवको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् ऐनको दपा ९ भा रेशखएका काभ, 
कतिव्म य अर्धकायका अर्तरयक्त प्रभखु सशचवको अन्त्म काभ, कतिव्म य अर्धकाय 
देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) कुनै भन्त्त्रारम, सशचवारम, आमोग, प्रदेशस्तयका कामािरम, 
भातहतका र्नकाम, आमोजना वा कामािरमको प्रगर्त वववयण 
र्रने वा र्रन रगाउने, त्मसको आवर्धक सभीऺा गने वा 
गयाउने वा तत्सम्फन्त्धभा आवश्मक र्नदेशन ददन,े   

(ख) कुनै भन्त्त्रारम, सशचवारम, आमोग, प्रदेशस्तयका कामािरम, 
भातहतका र्नकाम, आमोजना वा कामािरमफाट कुनै उऩमोगी, 
उदाहयणीम, र्सजिनात्भक, अन्त्वेषणात्भक वा अनसुन्त्धानात्भक 
कामि बइयहेको छ बन्त् ने कुयाको कुनै रोतफाट जानकायी प्राप्त 
हनु आएभा वा र्नयीऺणफाट सो कुया देशखन आएभा सम्फशन्त्धत 
र्नकाम वा ऩदार्धकायीराई आवश्मकता अनसुाय प्रोत्साहन गने 
वा गयाउने, 

(ग) कुनै भन्त्त्रारम, सशचवारम, आमोग, प्रदेशस्तयका कामािरम, 
भातहतका र्नकाम, आमोजना वा कामािरमको र्नयीऺणफाट 
प्रचर्रत कानून, प्रदेश सयकायको नीर्त, कामिक्रभ वा र्नणिमको 
ववऩयीत कुनै कामि बइयहेको वा हनु सक्ने सम्बावना यहेको छ 
बन्त् ने जानकायी प्रा त हनु आएभा त्मस्तो कामि हनु नददन वा 
हनुफाट योक्न सम्फशन्त्धत ऩदार्धकायीको ध्मानाकषिण गने वा 
गयाउने वा आवश्मक र्नदेशन ददने, 

(घ) प्रशासर्नक तथा ववकास र्नभािणका काभ कायफाहीभा 
अन्त्तयभन्त्त्रारम सभन्त्वम य सहजीकयण गने। 

४. सशचवको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् ऐनको दपा १० भा रेशखएका काभ, कतिव्म 
य अर्धकायका अर्तरयक्त सशचवको अन्त्म काभ, कतिव्म य अर्धकाय देहाम फभोशजभ 
हनुेछ्- 
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(क) आपू फहार यहेको भन्त्त्रारम, सशचवारम, आमोग, प्रदेशस्तयका 
कामािरम य सो भातहतका कामािरम वा र्नकाम वा 
आमोजनाको प्रगर्त वववयण र्रन े वा र्रन रगाउन,े आवर्धक 
सभीऺा गने वा गयाउन ेय सभीऺा गदाि वा गयाउॉदा देशखएका 
सभस्माहरू सभाधान गनि ऩहर गने, स्थरगत र्नयीऺण गने वा 
गयाउने वा तत् सम्फन्त्धभा आवश्मक र्नदेशन ददन,े 

(ख) आपू फहार यहेको भन्त्त्रारम, सशचवारम, आमोग, प्रदेशस्तयका 
कामािरम य सो भातहतका कामािरम वा र्नकाम वा 
आमोजनाफाट कुनै उऩमोगी, उदाहयणीम, र्सजिनात्भक, 
अन्त्वेषणात्भक वा अनसुन्त्धानात्भक कामि बइयहेको छ बन्त् न े
कुयाको कुनै रोतफाट जानकायी प्राप्त हनु आएभा वा 
र्नयीऺणफाट सो कुया देशखन आएभा सम्फशन्त्धत र्नकाम वा 
ऩदार्धकायीराई आवश्मकता अनसुाय प्रोत्साहन गने वा गयाउने, 

(ग) आपू फहार यहेको भन्त्त्रारम, सशचवारम, आमोग, प्रदेशस्तयका 
कामािरम, भातहतका र्नकाम, आमोजना वा कामािरमको 
र्नयीऺणफाट प्रचर्रत कानून, प्रदेश सयकायको नीर्त, कामिक्रभ 
वा र्नणिमको ववऩयीत कुनै कामि बइयहेको वा हनु सक्न े
सम्बावना यहेको छ बन्त् ने जानकायी प्रा त हनु आएभा त्मस्तो 
कामि हनु नददन वा हनुफाट योक्न सम्फशन्त्धत ऩदार्धकायीको 
ध्मानाकषिण गने वा गयाउन े वा आवश्मक र्नदेशन ददने य 
सोको जानकायी भार्थल्रो र्नकामभा सभमभै गयाउन,े 

(घ) भातहतका र्नकामहरूफीच सभन्त्वम तथा सहजीकयण गने वा 
गयाउने। 

५. ववबागीम प्रभखुको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् ऐनको दपा ११ भा रेशखएका 
काभ, कतिव्म य अर्धकायका अर्तरयक्त ववबागीम प्रभखुको अन्त्म काभ, कतिव्म य 
अर्धकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) आपू फहार यहेको ववबाग वा भातहतका र्नकाम, आमोजना वा 
कामािरमको प्रगर्त वववयण र्रन े वा र्रन रगाउन,े आवर्धक 
सभीऺा गने वा गयाउन ेय सभीऺा गदाि वा गयाउॉदा देशखएका 
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सभस्मा सभाधान गनि ऩहर गने, स्थरगत र्नयीऺण गने वा 
गयाउने वा आवश्मक र्नदेशन ददने, 

(ख) आपू फहार यहेको ववबाग वा भातहतका र्नकाम, आमोजना वा 
कामािरमफाट कुनै उऩमोगी, उदाहयणीम, र्सजिनात्भक, 
अन्त्वेषणात्भक वा अनसुन्त्धानात्भक कामि बइयहेको छ बन्त् न े
कुयाको कुनै रोतफाट जानकायी प्राप्त हनु आएभा वा 
र्नयीऺणफाट सो कुया देशखन आएभा सम्फशन्त्धत र्नकाम वा 
ऩदार्धकायीराई आवश्मकता अनसुाय प्रोत्साहन गने वा गयाउने, 

(ग) आपू फहार यहेको ववबाग वा भातहतका र्नकाम, आमोजना वा 
कामािरमको र्नयीऺणफाट प्रचर्रत कानून, प्रदेश सयकायको 
नीर्त, कामिक्रभ वा र्नणिमको ववऩयीत कुनै कामि बइयहेको वा 
हनु सक्न ेसम्बावना यहेको छ बन्त् ने जानकायी प्राप्त हनु आएभा 
त्मस्तो कामि हनु नददन वा हनुफाट योक्न सम्फशन्त्धत 
ऩदार्धकायीको ध्मानाकषिण गने वा गयाउने वा आवश्मक 
र्नदेशन ददन े य सोको जानकायी भार्थल्रो र्नकामभा सभमभै 
गयाउने। 

(घ) भातहत र्नकामहरूफीच सभन्त्वम तथा सहजीकयण गने वा 
गयाउने। 

६. कामािरम प्रभखुको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् ऐनको दपा १२ भा रेशखएका 
काभ, कतिव्म य अर्धकायका अर्तरयक्त कामािरम प्रभखुको अन्त्म काभ, कतिव्म य 
अर्धकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) आपू फहार यहेको कामािरम वा भातहत र्नकाम, आमोजनाको 
स्थरगत र्नयीऺण गने वा गयाउन,े प्रगर्त वववयण र्रने वा र्रन 
रगाउने, आवर्धक सभीऺा गने य सभीऺा गदाि देशखएका 
सभस्मा सभाधान गने,  

(ख) आपू फहार यहेको कामािरम वा भातहत र्नकाम, आमोजनाफाट 
कुनै उऩमोगी, उदाहयणीम, र्सजिनात्भक, अन्त्वेषणात्भक वा 
अनसुन्त्धानात्भक कामि बइयहेको छ बन्त् न ेकुयाको कुनै रोतफाट 
जानकायी प्राप्त हनु आएभा वा र्नयीऺणफाट सो कुया देशखन 
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आएभा सम्फशन्त्धत र्नकाम वा ऩदार्धकायीराई आवश्मकता 
अनसुाय प्रोत्साहन गने वा गयाउन,े 

(ग) आपू फहार यहेको कामािरम वा भातहत र्नकाम, आमोजनाफाट 
प्रचर्रत कानून, प्रदेश सयकायको नीर्त, कामिक्रभ वा र्नणिमको 
ववऩयीत कुनै कामि बइयहेको वा हनु सक्ने सम्बावना यहेको छ 
बन्त् ने जानकायी प्राप्त हनु आएभा त्मस्तो कामि हनु नददन वा 
हनुफाट योक्न सम्फशन्त्धत ऩदार्धकायीको ध्मानाकषिण गने वा 
गयाउने वा आवश्मक र्नदेशन ददन ेय सोको जानकायी भार्थल्रो 
र्नकामभा सभमभै गयाउन,े 

(घ) आफ्नो कामािरम वा भातहतका र्नकामका प्रशासर्नक काभ 
कायफाहीको सभन्त्वम तथा सहजीकयण गने। 

७. कामि मोजना, कामि प्रगर्त य प्रर्तवेदन सम्फन्त्धी व्मवस्था् (१) कुनै भन्त्त्रारम, 
सशचवारम, आमोग, प्रदेशस्तयका कामािरम, भातहतका र्नकाम, आमोजना वा 
कामािरमको कामि मोजना, कामि प्रगर्त य प्रर्तवेदन सम्फन्त्धी व्मवस्था प्रचर्रत 
कानून तथा प्रदेश सयकायरे स्वीकृत गयेको कामिववर्ध फभोशजभ हनुेछ।  

(२) प्रचर्रत कानूनभा अन्त्मथा रेशखएको फाहेक ऐनको दपा ३९ 
फभोशजभ ऩेश गनुिऩने वावषिक प्रर्तवेदन आर्थिक वषि सभाप्त बएको र्भर्तरे एक 
भवहनार्बत्र ऩेश गनुि ऩनेछ। 

८. ऩयुस्कायका रार्ग र्सपारयस गने आधायहरू् (१) ऐनको दपा ९ को उऩदपा 
(२) को खण्ड (ड) को प्रमोजनका रार्ग कुनै कभिचायीराई ऩयुस्काय ददॉदा वा 
दपा १० को उऩदपा (२) को खण्ड (ट) वा दपा ११ को उऩदपा (२) को 
खण्ड (ज) वा दपा १२ को खण्ड (ख) फभोशजभ ऩयुस्कायका रार्ग र्सपारयस 
गदाि कामािरमको कामि प्रकृर्त अनसुाय देहामका आधायभा गनुि ऩनेछ्-  

(क) कामि प्रवक्रमा सयरीकयण गयी सेवा प्रवाह र्छटो छरयतो फनाउन 
मोगदान गयेको, 

(ख) सेवा प्रवाहको सम्फन्त्धभा सेवाग्राहीको ऩषृ्ठऩोषण सकायात्भक 
यहेको, 

(ग) याजस्व ववृिको रार्ग उल्रेखनीम काभ गयेको, 
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(घ) प्रचर्रत कानूनको ऩरयर्धर्बत्र यही तोवकएको शजम्भेवायी बन्त्दा 
फढी कामि गयेको, 

(ङ) कामि सम्ऩादन कयाय बएको कभिचायीको हकभा कयाय 
फभोशजभको कामि सम्ऩन्त् न गयेको, 

(च) ऩर्छल्रो दईु वषिभा कुनै ववबागीम सजाम नऩाएको। 

(२) मस र्नमभ फभोशजभ प्रत्मेक आर्थिक वषिभा ऩयुस्काय ददॉदा प्रदेश 
सयकायका कुर कभिचायी सङ्खख्माको ऩाॉच प्रर्तशतभा नफढ्ने गयी ऩयुस्काय ददन 
सवकनेछ। 

९. कामिववर्ध फनाई रागू गनुि ऩने् (१) ऐनको दपा १३ फभोशजभ र्नणिम गनि ऩाउन े
अर्धकायीरे कुनै ववषमभा र्नणिम गनि प्रचर्रत कानूनभा कुनै कामिववर्धको व्मवस्था 
गरयएको यहेनछ बन ेर्नणिम गनुिऩने ववषमको प्रकृर्त अनरुूऩ कामिववर्ध तमाय गयी 
भन्त्त्रारमस्तयफाट स्वीकृत गयाई रागू गनुि ऩनेछ। 

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभको कामिववर्ध भन्त्त्रारमको वेफसाइटभा 
प्रकाशन गनुि ऩनेछ। 

१०. र्नणिमको ऩायदशशिता् (१) र्नणिम गनि ऩाउने अर्धकायीरे ऐनको दपा १४ को 
उऩदपा (१) फभोशजभ र्नणिम गने सम्फन्त्धभा राग्न े सभमावर्ध र्नशश् चत 
भाऩदण्डको आधायभा सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमफाट स्वीकृत गयाई ऩायदशी ढङ्गरे 
कामािन्त्वमन गनुि ऩनेछ।  

(२) ऐनको दपा १५ फभोशजभ बएको कुनै र्नणिम साविजर्नक वहत वा 
सयोकायसॉग सम्फशन्त्धत यहेछ बने त्मस्तो र्नणिम जानकायीको रार्ग सम्फशन्त्धत 
र्नकामको सूचना ऩाटी वा वेफसाइट भापि त ्प्रकाशन गनुि ऩनेछ। 

११. कामि सम्ऩादन कयाय सम्फन्त्धी व्मवस्था् (१) सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमरे ऐनको दपा 
१८ फभोशजभ कामि सम्ऩादन कयायका रार्ग सम्फशन्त्धत ऩदार्धकायीको 
शजम्भेवायीको ऩवहचान गनेछ।  

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ ऩवहचान बएका कुनै कामिको शजम्भेवायीका 
सम्फन्त्धभा कामि सम्ऩादन कयाय गनुि अगार्ड देहामका कुयाहरू खरुाई त्मस्ता 
काभ य शजम्भेवायीको ववस्ततृ वववयण तमाय गनुि ऩनेछ्- 

(क) काभ वा शजम्भेवायीको वकर्सभ य प्रकृर्त,  
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(ख) काभ वा शजम्भेवायीको ऺेत्र, 
(ग) काभ वा शजम्भेवायीको गणुस्तय य ऩरयभाण, 
(घ) काभ वा शजम्भेवायी सम्ऩन्त् न गने अवर्ध, 
(ङ) काभ वा शजम्भेवायी र्रने ऩदार्धकायीरे ऩाउन ेसवुवधा, 
(च) कामि सम्ऩादन तार्रका य भूल्माङ्कनको आधाय। 

(३) ऐनको दपा १८ फभोशजभ कामि सम्ऩादन कयाय गने ऩदार्धकायीरे 
कयायभा उल्रेख बए फभोशजभ आवर्धक प्रगर्त प्रर्तवेदन सम्फशन्त्धत ऩदार्धकायी 
सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ। 

(४) कामि सम्ऩादन कयाय फभोशजभ सऩुरयवेऺण गने ऩदार्धकायीरे कामि 
सम्ऩादन गनि शजम्भेवायी र्रने ऩदार्धकायीको काभको प्रगर्तको र्नमर्भत रूऩभा 
अनगुभन गनुि ऩनेछ। 

(५) उऩर्नमभ (४) फभोशजभ अनगुभन गदाि वा उऩर्नमभ (३) फभोशजभ 
ऩेश हनु आएको प्रर्तवेदन वा अन्त्म कुनै रोतफाट कयाय फभोशजभ काभ नबएको 
ऩवुि हनु आएभा सम्फशन्त्धत ऩदार्धकायीराई र्नजको सऩुरयवेऺण गने ऩदार्धकायीरे 
सचेत वा सजग गयाउन वा आवश्मक र्नदेशन ददन सक्नेछ य मसयी ददइएको 
र्नदेशनको ऩारना गनुि सम्फशन्त्धत ऩदार्धकायीको कतिव्म हनुेछ। 

(६) ऐनको दपा १८ को उऩदपा (७) फभोशजभको अवस्था ऩवहचान 
गनि य ऺर्तऩूर्ति र्नधाियण गनि सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमका सशचवरे सम्फशन्त्धत ववषमका 
ववशेषऻ सभेत सभावेश गयी तीन सदस्मीम सर्भर्त गठन गनि सक्नेछ। 

(७) उऩर्नमभ (६) फभोशजभ गठन हनुे सर्भर्तको कामािवर्ध ववषमवस्तकुो 
प्रकृर्त हेयी सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचवरे र्नधाियण गये फभोशजभ फढीभा 
ऩैंतार्रस ददन हनुेछ। 

(८) उऩर्नमभ (६) फभोशजभ गदठत सर्भर्तरे छानर्फन गयी ऺर्तऩूर्ति 
बयाउन आवश्मक देखेभा वास्तववक हार्न नोक्सानीको आधायभा ऺर्तऩूर्ति र्नधाियण 
गयी आफ्नो याम ठहय सवहतको प्रर्तवेदन ऩेश गनुि ऩनेछ। 
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(९) उऩर्नमभ (८) फभोशजभ प्राप्त प्रर्तवेदनका आधायभा ऺर्तऩूर्ति 
बयाउनका रार्ग सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचवरे कामि सम्ऩादन गने शजम्भेवायी 
ऩाएको व्मशक्तराई फढीभा तीस ददनको म्माद ददई सूचना ददन ुऩनेछ। 

(१०) कामि सम्ऩादन गने शजम्भेवायी ऩाएको व्मशक्तरे उऩर्नमभ (९) 
फभोशजभको सूचना ऩाएऩर्छ सोही सूचनाभा तोवकएको म्मादर्बत्र तोवकएको 
ऺर्तऩूर्तिको यकभ दाशखरा गनुि ऩनेछ। त्मस्तो म्मादर्बत्र यकभ दाशखरा नगयेभा 
सो यकभ सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गरयनेछ। 

(११) मस र्नमभ फभोशजभ ऺर्तऩूर्ति बयाउने अवस्था आएभा कामि 
सम्ऩादन गने शजम्भेवायी ऩाएको व्मशक्तसॉग बएको कामि सम्ऩादन कयाय यद्द 
बएको भार्ननेछ।  

(१२) कयाय यद्द बई अधयुो बएको काभ ऩनु् कयाय वा अन्त्म वैकशल्ऩक 
व्मवस्था गयी सम्ऩन्त् न गने शजम्भेवायी सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारमको हनुेछ। 

(१३) कामि सम्ऩादन गने ऩदार्धकायीफाट मस र्नमभ फभोशजभ ऺर्तऩूर्ति 
फाऩतको यकभ असरु उऩय गयी र्रन ुअगार्ड र्नजराई सपाइ ऩेश गने भौका 
ददन ुऩनेछ। 

१२. साविजर्नक चासोको ववषमको कामािन्त्वमन् (१) साविजर्नक चासोको ववषमभा कुनै 
र्नणिम गदाि वा सोको कामािन्त्वमनको र्सरर्सराभा ऐनको दपा १९ फभोशजभ 
ऩयाभशि गदाि सयोकायवारा तथा नागरयक सभाजका सदस्म वा प्रर्तर्नर्धराई 
ववषमको प्रकृर्त हेयी भनार्सफ सभम ददई उऩशस्थर्तको रार्ग सूचना गनुि ऩनेछ। 

(२) ऐनभा उशल्रशखत ववषमका अर्तरयक्त सविसाधायणको बाषा, धभि य 
सॊस्कृर्तभा प्रत्मऺ असय ऩाने ववषम सभेत साविजर्नक चासोका ववषम हनुेछन।् 

१३. कभिचायीको ऩदीम वा ऩशेागत आचयण सम्फन्त्धी व्मवस्था् ऐनको दपा २२ को 
उऩदपा (१) फभोशजभ कभिचायीरे आपू ऩदभा फहार यहॉदा देहाम फभोशजभको 
ऩदीम वा ऩेशागत आचयण ऩारना गनुि ऩनेछ्- 

(क) अनशुासनभा यही इभानदायी य तत्ऩयताका साथ तोवकएको 
कतिव्म ऩारन गनुिऩने, 

(ख) याजनीर्तक वा अवाञ्छनीम प्रबाव ऩानि नहनुे, 
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(ग) याजनीर्तक दरको सदस्मको रूऩभा कामि गनि नहनु,े 
(घ) सयकायको आरोचना गनि नहनुे, 
(ङ) कानून फभोशजभ गोमता कामभ गनुिऩने, 
(च) तोवकएको शजम्भेवायी सम्ऩादनभा कुनै प्रकायरे असय ऩनि सक्न े

गयी दान, उऩहाय, चन्त्दा प्राप्त गनि य साऩटी र्रन ददन नहनुे, 
(छ) कम्ऩनीको स्थाऩना, सञ् चारन तथा व्माऩाय व्मवसाम गनि नहनु,े 
(ज) र्नवािचनभा कुनै याजनीर्तक दरको प्रचाय गने य सभथिक बई 

बाग र्रन नहनुे, 
(झ) कतिव्म ऩारन गदाि शशि य भमािददत व्मवहाय गनुिऩने।  

(२) ऐनको दपा २२ को उऩदपा (१) फभोशजभ कभिचायीरे जनुसकैु 
कायणरे अवकाश प्राप्त गयेको अवस्थाभा ऩर्न कानून फभोशजभको गोम याख् नऩुने 
ववषम सधैँ गोम याख् न ुऩनेछ। 

१४. नागरयक फडाऩत्र सम्फन्त्धी व्मवस्था् (१) सविसाधायणराई सेवा प्रवाह गने वा 
जनसम्ऩकि  हनुे प्रत्मेक सयकायी कामािरमरे त्मस्तो कामािरमको ऩरयसयर्बत्र सफैरे 
देख् न ेउऩमकु्त ठाउॉभा नागरयक फडाऩत्र याख् न ुऩनेछ। 

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ याशखने नागरयक फडाऩत्रभा ऐनको दपा २४ 
को उऩदपा (२) भा उशल्रशखत कुयाका अर्तरयक्त देहामका कुया उल्रेख बएको 
हनु ुऩनेछ्- 

(क) सेवा प्रवाहको प्राथर्भकता, 

(ख) ऺर्तऩूर्ति प्राप्त हनु ेय नहनुे सेवाहरू। 

(३) ऐनको दपा २४ को उऩदपा (५) फभोशजभ ऺर्तऩूर्तिको दाफी 
गनिका रार्ग भन्त्त्रारमको हकभा भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरमसभऺ 
य अन्त्म कामािरमको हकभा तारकु कामािरमको प्रभखुसभऺ अनसूुची-१ 
फभोशजभको ढाॉचाभा र्नवेदन ऩेश गनुि ऩनेछ। 

(४) उऩर्नमभ (३) फभोशजभको र्नवेदन ऩनि आएभा ऺर्तऩूर्ति र्नधाियण 
गनि भन्त्त्रारमको हकभा भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरमरे य अन्त्म 



खण्ड ०3) अरय २०,  प्रदेश याजऩत्र बाग २ र्भर्त २०७७।०७।०५ 

10 
 

कामािरमको हकभा तारकु कामािरमरे कामािवर्ध तोकी तीन सदस्मीम ऺर्तऩूर्ति 
र्नधाियण सर्भर्त गठन गनि सक्नेछ।  

(५) उऩर्नमभ (३) फभोशजभ ऩनि आएको र्नवेदन जाॉचफझु गदाि 
र्नवेदनको व्महोया भनार्सफ देशखएभा सेवाग्राहीराई ऩगु्न गएको वास्तववक हानी 
नोक्सानीको ऩरयभाणको ववचाय गयी त्मस्तो सेवा ऩनु् प्रदान गदाि र्न्शलु्क रूऩभा 
ददन वा फढीभा ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉसम्भ ऺर्तऩूर्ति ददन सम्फशन्त्धत सर्भर्तरे 
सम्फशन्त्धत र्नकामका प्रभखु य शजम्भेवाय कभिचायीको नाभभा आदेश ददन 
सक्नेछ। 

(६) उऩर्नमभ (५) फभोशजभ ऺर्तऩूर्तिको आदेश ददन ुअगार्ड सम्फशन्त्धत 
र्नकामका प्रभखु य शजम्भेवाय कभिचायीराई सपाइ ऩेश गने भनार्सफ भावपकको 
भौका ददन ुऩनेछ। 

(७) उऩर्नमभ (५) फभोशजभको ऺर्तऩूर्तिको यकभ सम्फशन्त्धत र्नकामका 
प्रभखु य शजम्भेवाय कभिचायीफाट दाभासाहीका आधायभा असरु उऩय गयी 
सेवाग्राहीराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

१५. घमु्ती सेवा सम्फन्त्धी व्मवस्था् (१) ऐनको दपा २५ फभोशजभ घमु्ती सेवा 
सञ् चारन गदाि देहामका सेवाग्राहीराई सवुवधा ऩगु्ने गयी घमु्ती सेवा सञ् चारन गनुि 
ऩनेछ्- 

(क)  कामािरमफाट तरुनात्भक रूऩभा टाढा यहेका सभदुाम वा 
सेवाग्राही, 

(ख)  कुनै कायणरे साविजर्नक सेवा प्राप्त गनि कदठनाई बोर्गयहेका 
सेवाग्राही, 

(ग)  तरुनात्भक रूऩभा वऩछर्डएको ऺते्रको वगिका सेवाग्राही,  

(घ)  ववशेष ऩरयशस्थर्तभा सेवा प्रवाह गनुि ऩने स्थानभा यहेका 
सेवाग्राही। 

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ घमु्ती सेवा सञ् चारन गनुि अशघ त्मस्तो सेवा 
प्राप्त गने रशऺत वगिराई जानकायी हनु े गयी सूचना सम्प्रषेण गने शजम्भेवायी 
सम्फशन्त्धत कामािरम प्रभखुको हनुेछ। 
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(३) घमु्ती सेवा सञ् चारन सम्फन्त्धी प्रर्तवेदन त्मस्तो सेवा सञ् चारन गयी 
कामािरमभा पकेको र्भर्तरे सात ददनर्बत्र तारकु र्नकामभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

१६. न्त्मामोशचत सेवा शलु्कको र्नधाियण् ऐनको दपा २६ को उऩदपा (२) फभोशजभ 
सेवा शलु्क र्नधाियण गदाि दगुिभ वा वऩछर्डएका ऺेत्रका फार्सन्त्दाराई सहरु्रमत 
हनुे गयी साभाशजक न्त्मामको आधायभा प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा सूचना 
प्रकाशन गयी न्त्मामोशचत सेवा शलु्क र्नधाियण गनेछ। 

१७. जनताको सहबार्गता य स्वार्भत्व् (१) ऐनको दपा २७ को उऩदपा (२) 
फभोशजभ ऩरयमोजना वा आमोजनाभा जनताको प्रत्मऺ सहबार्गता य स्वार्भत्व 
सम्फन्त्धी व्मवस्था कामभ गदाि देहाम फभोशजभ गनुि ऩनेछ्- 

(क) ऩरयमोजना वा आमोजनाको छनौट गदाि जनताको भाग य 
आवश्मकताको आधायभा गने, 

(ख) ऩरयमोजना वा आमोजनाको सञ् चारन उऩबोक्ता सर्भर्त भापि त ्
गने व्मवस्था र्भराउने, 

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

(घ) ऩरयमोजना वा आमोजनाको कामािन्त्वमन, अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कनभा जनसहबार्गता सरु्नशश् चत हनुे व्मवस्था र्भराउन,े 

(ङ) ऩरयमोजना वा आमोजना छनौट तथा कामािन्त्वमन कामिको 
साविजर्नकीकयण गने। 

(२) उऩर्नमभ (१) भा उशल्रशखत सहबार्गता य स्वार्भत्व सम्फन्त्धी 
व्मवस्थाभध्मे सफै वा कुनै व्मवस्था र्भराउने गयी प्रदेश सयकायरे तोक्न 
सक्नेछ।  

१८. शासकीम सधुाय इकाईको काभ, कतिव्म य अर्धकाय सम्फन्त्धी व्मवस्था् (१) 
ऐनको दपा २८ फभोशजभ गठन हनुे शासकीम सधुाय इकाईको प्रभखु काभ 
भन्त्त्रारमफाट सम्ऩादन हनुे कामिराई शासकीम सधुायको भान्त्मता अनरुूऩ र्नयन्त्तय 
सधुाय गने नीर्त अशख्तमाय गयी कामािन्त्वमन य सञ् चारन गनि अर्बप्ररेयत गनुि 
हनुेछ। 
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(२) उऩर्नमभ (१) को सविसाभान्त्मताभा प्रर्तकूर असय नऩने गयी 
शासकीम सधुाय इकाईको काभ, कतिव्म य अर्धकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) भन्त्त्रारमफाट सम्ऩादन हनु े काभ सम्फन्त्धी नीर्त, कानून य 
कामिववर्ध र्नभािण एवॊ सधुायका रार्ग सूचना तथा ऩषृ्ठऩोषण 
उऩरब्ध गयाउने, 

(ख) भन्त्त्रारम सम्फन्त्धी कामि प्रवक्रमा य कामिववर्ध सधुायका रार्ग 
र्नयन्त्तय वक्रमाशीर यहन,े 

(ग) साविजर्नक प्रशासन य व्मवस्थाऩनका नवीन भान्त्मताहरूको 
प्रमोगफाट कामि सम्ऩादनको गणुस्तयभा सधुाय ल्माउन प्रमासयत 
यहने, 

(घ) शासकीम सधुायको सम्फन्त्धभा तार्रभ, गोष्ठी य अन्त्तयवक्रमाहरू 
सञ् चारन गने, 

(ङ) शासकीम सधुायराई शासन व्मवस्थाको अर्बन्त् न अङ्गको रूऩभा 
ववकास गने, 

(च) ऺभता ववकास सम्फन्त्धी कामिक्रभ सञ् चारन गने,  

(छ) साविजर्नक सेवा ववतयण य शासकीम सधुायको सम्फन्त्धभा 
अवरोकन य अनगुभन गयी भन्त्त्रारमफाट सम्ऩादन हनु े काभ 
कायफाहीराई र्भतव्ममी, दऺ य जनभखुी फनाउन,े 

(ज) सूचना प्रववर्धको प्रमोगको फहऩुऺीम ऺेत्रको खोजी गयी उऩमोग 
गने। 

१९. साविजर्नक सनुवुाइ सम्फन्त्धी व्मवस्था् (१) ऐनको दपा २९ फभोशजभ साविजर्नक 
सनुवुाइ गयाउॉदा प्रदेश सयकायरे स्वीकृत गयेको कामिववर्ध अऩनाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभको कामिववर्धभा अन्त्म कुयाको अर्तरयक्त 
देहामका ववषमहरू सभावेश गनुि ऩनेछ्- 

(क) आफ्नो कामािरमफाट सेवाग्राहीराई उऩरब्ध गयाइएका वा 
गयाइने सेवा सवुवधाको फायेभा जानकायी ददने ववषम, 

(ख) आफ्नो कामािरमसॉग सम्फशन्त्धत सभस्मा, जनगनुासो तथा उजयुी 
सम्फन्त्धी ववषम, 
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(ग) आफ्नो कामािरमफाट चारू आर्थिक वषिभा सञ् चारन गनि 
रार्गएका मोजना, कामिक्रभ, आमोजना वा ऩरयमोजना, फजेट, 
आददका फायेभा सम्फशन्त्धत सयोकायवारा तथा अन्त्म इच्छुकराई 
ववस्ततृ जानकायी ददन ेववषम, 

(घ) कामािरमरे आपूरे सञ् चारन गयेका कामिक्रभको प्रबाव 
भूल्माङ्कन गने ववषम, 

(ङ) सेवाग्राहीसभऺ जनाएका प्रर्तफिता ऩूया गनि कामािरमरे गयेका 
प्रमासहरू, 

(च) अशघल्रो साविजर्नक सनुवुाइभा औॊल्माइएका ववषमभा बएका 
सधुायको उऩरशब्ध, 

(छ) अन्त्म सभसाभवमक ववषम। 

२०. गनुासो व्मवस्थाऩन् (१) ऐनको दपा ३० फभोशजभको गनुासो व्मवस्थाऩनका 
रार्ग प्रत्मेक भन्त्त्रारम, ववबाग, र्नकाम तथा कामािरमभा गनुासो सनु्त् ने शजम्भेवाय 
अर्धकायी (नोडर अर्धकृत) तोक्न ुऩनेछ। 

(२) सयकायी र्नकामरे गनुासो सनु्त् नको रार्ग र्न्शलु्क टेर्रपोन वा 
अनराइन सेवा वा अन्त्म उऩमकु्त भाध्मभको व्मवस्था गनि सक्नेछ। 

(३) गनुासो सनु्त् ने शजम्भेवाय अर्धकायी (नोडर अर्धकृत) रे गनुासो प्राप्त 
बएको र्भर्तरे चौर्फस घण्टार्बत्र गनुासो व्मवस्थाऩनका रार्ग आफ्नो सझुाव 
सवहत कामािरम प्रभखु सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ। 

(४) मस र्नमभ फभोशजभ प्राप्त हनु आएको गनुासो व्मवस्थाऩनका रार्ग 
कामािरम प्रभखुरे तत्कार आदेश ददन ुऩनेछ य मसयी आदेश बएकोभा सो आदेश 
फभोशजभ गनुासो व्मवस्थाऩन गयी गनुासोकतािराई जानकायी ददन ु गनुासो सनु्त् न े
शजम्भेवाय अर्धकायीको कतिव्म हनुछे। 

२१. प्रवक्ताको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् ऐनको दपा ३४ फभोशजभ तोवकएको 
प्रवक्ताको काभ, कतिव्म य अर्धकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) आपू कामियत र्नकामभा यहेका साविजर्नक गनुिऩने सूचना प्राप्त 
गने, 
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(ख) साविजर्नक गनुिऩने ववषमका सूचनाहरू आपूबन्त्दा एक 
तहभार्थको अर्धकायीको स्वीकृर्त र्रई र्नमर्भत रूऩभा 
साविजर्नक गने, 

(ग) कसैरे कामािरमसॉग सम्फशन्त्धत खास ववषमको जानकायी भाग 
गयेभा प्रचर्रत कानून फभोशजभ जानकायी ददने, 
तय त्मस्तो ववषमको जानकायी साविजर्नक वहतको ववरुि हनु े
बएभा त्मस्तो जानकायी ददन प्रवक्ता फाध्म हनु ेछैन। 

(घ) प्रवक्ताको फैठकभा बाग र्रने।  

२२. सूचना प्रववर्धराई व्मवहायभा ल्माउने्  ऐनको दपा ३५ को उऩदपा (२) 
फभोशजभ प्रत्मेक भन्त्त्रारम, ववबाग, र्नकाम तथा कामािरमरे सूचना प्रववर्धको 
उऩमोग गनि देहाम फभोशजभका कामि गनेछन:्-  

(क) आपूसॉग सम्फशन्त्धत सूचना य तथ्माङ्क मथासम्बव कम्मटुयभा 
व्मवशस्थत रूऩभा याख् ने, 

(ख) आफ्नो कामािरमको मथासम्बव वेफऩेज र्नभािण गयी सो 
वेफऩेजभा नागरयक फडाऩत्र, कामि सञ् चारन कामिववर्ध, 
कामािरमसॉग सम्फशन्त्धत पायाभ तथा प्रकाशनहरू य 
कामािरमसॉग सम्फशन्त्धत सूचनाहरू याख् ने, 

(ग) आफ्नो कामािरमको वेफऩेजभा याखेका पायाभराई सेवा 
प्रवाहको सम्फन्त्धभा भान्त्मता ददने, 

(घ) सूचना प्रववर्धको सम्फन्त्धभा जनचेतना फढाउन प्रचाय प्रसाय तथा 
अन्त्तयवक्रमा गने, 

(ङ) सूचना प्रववर्धको प्रमोगका रार्ग जनशशक्त ववकासका कामिहरू 
गने, 

(च) सूचना प्रववर्धको प्रमोगफाट नीर्त र्नभािण, सेवा ववतयण, सयुऺा 
प्रफन्त्ध य सऩुरयवेऺणका कामिहरू र्छटोछरयतो य प्रबावकायी 
तलु्माउने, 

(छ) प्रवाह गरयएको सेवाको सन्त्दबिभा सूचना प्रववर्धको भाध्मभफाट 
ऩषृ्ठऩोषण र्रई सेवा प्रवाहभा सधुाय य गनुासो व्मवस्थाऩन गने, 
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(ज) सूचना प्रववर्धको उऩमोग सम्फन्त्धी आवश्मक अन्त्म कुयाहरू 
गने।  

 (२) सूचना प्रववर्धराई व्मवहायभा ल्माई कामि सम्ऩादनभा प्रबावकारयता 
य र्भतव्मवमता ल्माएको आधायभा प्रदेश सयकायरे कुनै कामािरम वा कभिचायीराई 
ऩयुस्कृत गनि सक्नेछ।  

२३. नीर्त तथा मोजना सम्फन्त्धी कामि पर्छ्यौट गने सभमावर्ध् प्रदेश सयकायको नीर्त 
वा मोजना सम्फन्त्धी कामिभा आफ्नो कामािरमर्बत्र उठान बई आपैं रे र्नणिम 
गनुिऩने बएभा वा त्मस्तो कामिभा सो कामािरमरे अको कामािरमराई र्नणिम वा 
र्नकासा ददनऩुने बएभा कामािरम प्रभखुरे सो काभ फढीभा एक्काइस ददनर्बत्र 
पर्छ्यौट गने वा गनि रगाउन ुऩनेछ। कुनै कायणवश तोवकएको अवर्धर्बत्र कामि 
पर्छ्यौट हनु नसक्न े देशखएभा कामािरम प्रभखुरे कायण खरुाई आवश्मक ऩने 
अवर्ध थऩ गनि सक्नेछ। 

२४. सोधऩछुका रार्ग रेखी आएकोभा कामि पर्छ्यौट गने सभमावर्ध् कुनै 
कामािरमफाट आफ्नो कामि पर्छ्यौटको र्सरर्सराभा कुनै ववषम सोधऩछुको रार्ग 
रेखी आएकोभा सो को जवाप साभान्त्मतमा सात ददनर्बत्र ददन ुऩनेछ। 

२५. याम ऩयाभशि सम्फन्त्धी कामि पर्छ्यौट गने सभामावर्ध् (१) आफ्नो कामािरमका 
अर्तरयक्त अन्त्म कामािरमसॉग ऩर्न सम्फशन्त्धत बएको ववषमभा र्नणिम गनुिऩदाि कानून 
तथा नीर्त र्नमभभा स्ऩि उल्रेख 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 ददन े
कामािरमरे ऩर्न त्मसयी रेखी आएको र्भर्तरे फढीभा ऩन्त्र ददनर्बत्र याम ऩयाभशि 
ददन ुऩनेछ। 

२६. र्नकासा तथा खचि सम्फन्त्धी कामि पर्छ्यौट गने सभमावर्ध् कुनै कामािरमफाट 
फजेट सम्फन्त्धी र्नकासाको रार्ग रेखी आएकोभा र्नकासा ददन े कामािरमरे 
स्वीकृत फजेटर्बत्र ऩयेको यकभ बए रेखी आएको र्भर्तरे ऩाॉच ददनर्बत्र य 
स्वीकृत फजेटर्बत्र नऩयेको यकभको र्नकासा ददनऩुने बए रेखी आएको र्भर्तरे 
ऩन्त्र ददनर्बत्र र्नकासा ददन ेकामिको पर्छ्यौट गनुि ऩनेछ। 
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तय र्नकासा ददन े काभको र्सरर्सराभा र्नकासा भाग गयी ऩठाएको 
कामािरम वा अरू कुनै कामािरमभा आवश्मक सोधऩछु गनुिऩने बएभा तीन 
ददनर्बत्र सोधऩछु गयी जवाप प्राप्त बएको र्भर्तरे सात ददनर्बत्र सो कामिको 
पर्छ्यौट गनुि ऩनेछ। 

२७. पर्छ्यौट गने कामिको प्राथर्भकता तोक्ने्  (१) एउटा सयकायी कामािरमफाट अको 
सयकायी कामािरमभा कामि पर्छ्यौटको रार्ग ऩठाउॉदा देहाम फभोशजभ प्राथर्भकता 
तोकी देहामको अर्धकायीरे हस्ताऺय गनुि ऩनेछ य अको कामािरमरे ऩर्न सोही 
फभोशजभ तोवकएको अवर्धर्बत्र कामि पर्छ्यौट गनुि ऩनेछ्- 

प्राथर्भकता प्राथर्भकता तोक्ने य ऩत्रभा हस्ताऺय गने 
अर्धकायी 

जवाप ऩठाउन ुऩने 
अवर्ध 

तरुुन्त्त ववबागीम प्रभखु वा कामािरम प्रभखु वा शाखा 
प्रभखु 

दईु ददनर्बत्र 

अर्त जरुयी ववबागीम प्रभखु वा कामािरम प्रभखु वा शाखा 
प्रभखु 

ऩाॉच ददनर्बत्र 

जरुयी  सम्फशन्त्धत अर्धकृत सात ददनर्बत्र 
साधायण सम्फशन्त्धत अर्धकृत  ऩन्त्र ददनर्बत्र 

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ प्राथर्भकता तोक्दा जवाप ददनऩुने 
कामािरमरे त्मसयी तोवकएको सभमर्बत्र जवाप ददन सक्न ेवा नसक्ने ववषमवस्त ु
य ऩऺराई सभेत ववचाय गनुि ऩनेछ। 

(३) साविजर्नक काभको र्सरर्सराभा साभान्त्म नागरयकको तपि फाट 
आफ्नो कामािरमभा ऩयेको जनुसकैु प्रकायको र्नवेदनभार्थ कामािरम प्रभखुरे सो 
र्नवेदनको ववषमवस्तकुो गम्बीयताराई ववचाय गयी प्राथर्भकता तोकी सो फभोशजभ 
कामि पर्छ्यौट गने वा गयाउने व्मवस्था गनुि ऩनेछ। 

(४) कुनै ऩर्न कामािरमरे सम्ऩादन गनुि ऩने कामिको र्सरर्सराभा र्नदेशन 
ददने अर्धकायीरे कानूनी प्रवक्रमा य दद्वववधाजनक प्रकृर्तका ववषमभा फाहेक 
वटऩणी भापि त ्र्नणिम गने प्रवक्रमा अवरम्फन नगयी सोही ऩत्रभा नै स्ऩि र्नदेशन 
ददन ु ऩनेछ। मसयी अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीरे ददएको र्नदेशनराई त्मस्तो 
अर्धकायीरे गयेको र्नणिम सयह भानी कामिसम्ऩादन गनुि ऩनेछ। 
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(५) सयकायी कामिसम्ऩादनको र्सरर्सराभा एक कामािरमरे अको 
कामािरमफाट र्रनऩुने वा त्मस्तो कामािरमभा उऩरब्ध गयाउनऩुने सूचना तथा 
जानकायी औऩचारयक रूऩभा कामािरमभा उऩरब्ध सूचना प्रववर्धको भाध्मभफाट 
ददइएको जानकायी तथा सूचनाराई आधाय र्रई कायफाही अगार्ड फढाउन 
सवकनेछ। 

२८. कामि पर्छ्यौट गने सभमावर्ध् प्रत्मेक ऩदार्धकायी वा कभिचायीरे कामि वववयणभा 
तोवकए फभोशजभ आपूरे गनुिऩने कामि देहामको प्राथर्भकता जर्नएकोभा देहामको 
अवर्धर्बत्र प्राप्त ऩत्रको सभमक्रभ अनसुाय कामि पर्छ्यौट गनुि ऩनेछ्- 

र्स.नॊ. प्राथर्भकता कामि पर्छ्यौट गने अवर्ध 

१ तरुुन्त्त आपैं रे कामि पर्छ्यौट गनुि ऩने य भार्थल्रो तहभा ऩेश 
गनुि ऩनेभा आपू सभऺ ऩेश बएकै ददन य कामािरम 
उठ्ने सभम ऩयेको बए कामािरम खलु्नासाथ। 

२ अर्त जरुयी आपैं रे कामि पर्छ्यौट गनुिऩनेभा तीन ददन य भार्थल्रो 
तहभा ऩेश गनुिऩने बएभा दईु ददन। 

३ जरुयी आपैं रे कामि पर्छ्यौट गनुिऩनेभा ऩाॉच ददन य भार्थल्रो 
तहभा ऩेश गनुिऩनेभा दईु ददन। 

४ साधायण आपैं रे कामि पर्छ्यौट गनुिऩनेभा दश ददन य भार्थल्रो 
तहभा ऩेश गनुिऩनेभा सात ददन। 

स्ऩिीकयण् 
(१) “तरुुन्त्त” बन्त् ने प्राथर्भकता जर्नएकोभा फाहेक अन्त्म प्राथर्भकता 

जर्नएकोभा कामि पर्छ्यौट गने अवर्ध बन्त् नारे कामिको उठान वा 
सरुु गयेको य पर्छ्यौट गयेको ददनफीचको अवर्धराई जनाउनेछ य 
मस्तो कामिराई वगीकयण गने अर्धकाय सम्फशन्त्धत र्नकामराई 
हनुेछ। 

(२) कुन काभभा कुन वकर्सभको प्राथर्भकता जर्नएको हो सो कुया 
सम्फशन्त्धत कामािरमर्बतै्र उठान बएको काभ बए सो कामि पर्छ्यौट 
गनि आदेश ददने अर्धकृतरे प्राथर्भकता र्नधाियण गये फभोशजभ 
हनुेछ। अन्त्म कामािरमफाट रेखी आएकोभा सोही कामािरमफाट 
प्राथर्भकता र्नधाियण गये फभोशजभ हनुेछ। 

(३) कुनै ऩर्न प्राथर्भकता नजर्नएको काभराई साधायण काभ भार्ननेछ। 
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२९. कभिचायी य काभको उशचत फाॉडपाॉटको व्मवस्था र्भराउने्  (१) र्नमभ 2८ भा 
तोवकएको अववर्धर्बत्र कुनै कभिचायीफाट कामि पर्छ्यौट गनि रगाउॉदा सम्फशन्त्धत 
कामािरम प्रभखुरे सोही र्नमभभा तोवकएको अवर्धर्बत्र पर्छ्यौट हनु सक्न े गयी 
आफ्नो कामािरमका ववर्बन्त् न तहका कभिचायीफाट कामि पर्छ्यौट हनुे व्मवस्था 
र्भराउन ुऩनेछ। 

(२) न्त्मावमक वा अधिन्त्मावमक र्नकामसॉग सम्फशन्त्धत कामि बएभा कानूनरे 
तोकेको प्रवक्रमा य ढाॉचाभा य अन्त्म र्नकाम वा ऩदार्धकायी सभऺ कामािरमको 
कामिको र्सरर्सराभा तरुुन्त्त, अर्त जरुयी य गोम फाहेक सम्फशन्त्धत कामािरमको 
भहाशाखा/शाखा प्रभखुराई ध्मानाकषिण गयी ऩत्राचाय गनुि ऩनेछ।  

३०. कामि पर्छ्यौट सम्फन्त्धी वववयण ऩशे गनुिऩने् (१) कुनै कभिचायीरे र्नमभ २८ भा 
तोवकएको अवर्धर्बत्र आपूरे गनुिऩने कामि पर्छ्यौट गनि नसवकन ेबएभा सो को 
कायण खोरी आफ्नो कामािरमको प्रभखुराई म्माद बकु्तान हनु ुअगावै जानकायी 
गयाउन ुऩनेछ। 

(२) भन्त्त्रारम, सशचवारम, आमोग वा ववबागस्तयभा कामियत प्रत्मेक 
अर्धकृतस्तयका कभिचायीरे आपूरे पर्छ्यौट गयेको वा ऩेश गयेको कामिको रगत 
याखी भार्सक रूऩभा सऩुरयवेऺकराई फझुाउन ुऩनेछ। 

(३) कुनै कामािरमको कभिचायीरे मस र्नमभ अनसुाय सभमभा कामि 
पर्छ्यौट गयेको वा नगयेको व्महोयाको सम्फन्त्धभा सऩुरयवेऺकरे कामािरम 
प्रभखुसभऺ प्रर्तवेदन ऩेश गनुि ऩनेछ। 

३१. बयऩाई ददन ुऩने् (१) कामािरमभा कुनै सेवाग्राहीफाट र्नवेदन प्राप्त बएभा र्नवेदन 
दताि गनि र्भल्ने वा नर्भल्ने सो जाॉची र्भल्ने बए तत्कारै दताि गयी दताि नम्फय, 
सभम य र्भर्तसवहतको वववयण खरुाई बयऩाई वा र्नस्सा र्नवेदकराई ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ जाॉच्दा दताि गनि र्भल्ने नदेशखएभा सोको 
कायण खरुाई र्नवेदनको ऩछार्ड दयऩीठ गयी दयऩीठ गनेको नाभ, थय, दजाि, 
र्भर्त य सही तथा कामािरमको छाऩ रगाई र्नवेदन वपताि ददन ुऩनेछ। 

(३) उऩर्नमभ (१) फभोशजभको र्नवेदन सूचना प्रववर्धको भाध्मभभापि त ्
प्राप्त बएकोभा सो र्नवेदन दताि गनि र्भल्ने नदेशखएभा सोको कायण खरुाई 
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र्नवेदनको ऩछार्ड दयऩीठ गयी दयऩीठ गनेको नाभ, थय, दजाि, र्भर्त य सही तथा 
कामािरमको छाऩ रगाई सम्फशन्त्धत र्नवेदकराई जानकायी ददन ुऩनेछ। 

(४) उऩर्नमभ (२) य (३) फभोशजभ बएको दयऩीठका सम्फन्त्धभा शचत्त 
नफझु्न े र्नवेदकरे सो कामािरमको तारकु कामािरमभा र्नवेदन ददन सक्नेछ य 
त्मस सम्फन्त्धभा तारकु कामािरमरे गयेको र्नणिम अशन्त्तभ हनुेछ। 

३२. कामािरमको र्नयीऺण गनुिऩने् (१) सशचव, ववबागीम प्रभखु वा कामािरम प्रभखुरे 
आफ्नो य भातहतको कामािरम तथा ऩरयमोजनाको प्रत्मेक आर्थिक वषिभा कम्तीभा 
एक ऩटक आपैं रे वा आपूरे अशख्तमाय समु्ऩेको कभिचायीद्वाया र्नयीऺण गनुि, 
गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩर्नमभ (१) फभोशजभ र्नयीऺण गदाि अनसूुची-२ भा उशल्रशखत 
ववषमहरूको फायेभा जानकायी र्रई सोको वववयण तमाय गयी अर्बरेख याख् न ु
ऩनेछ। 

३३. र्नयीऺण सम्फन्त्धी कामिववर्ध य कायफाही् (१) र्नमभ ३२ फभोशजभ र्नयीऺण गदाि 
देशखन आएका भखु्म-भखु्म कुयाहरू जनाई र्नयीऺण गने अर्धकायीरे सोही 
र्नमभको उऩर्नमभ (2) फभोशजभ तमाय बएको वववयण उऩय ध्मान ददन ुऩनेछ। 

(२) र्नयीऺण गने अर्धकायीरे र्नयीऺणफाट आवश्मक देशखएका ववषमभा 
तत्कार आवश्मक र्नदेशन ददन ुऩनेछ। 

(३) र्नयीऺण गने अर्धकायीरे मस र्नमभावरी फभोशजभ गयेको र्नयीऺण 
प्रर्तवेदन तारकु कामािरमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(४) र्नयीऺण गदाि अर्नमर्भतता देशखएभा र्नयीऺण गने अर्धकायीरे 
सम्फशन्त्धत कामािरम वा कभिचायीराई त्मस्तो अर्नमर्भतता हटाई र्नमर्भत गनि 
भनार्सफ भावपकको भौका ददन सक्नेछ। 

(५) र्नयीऺण गदाि नभूना छानी र्नयीऺण गने वा ववस्ततृ रूऩभा र्नयीऺण 
गने बन्त् न ेववषमभा र्नयीऺक आपैं रे र्नधाियण गनि सक्नेछ। 

(६) र्नयीऺण गने अर्धकायीरे र्नयीऺण गदाि गम्बीय त्रटुी वा अर्नमर्भतता 
बएको वा कामािरमफाट सम्ऩादन हनुऩुने काभ कायफाही हनु नसकेको ऩाइएभा 
प्रचर्रत कानून फभोशजभ कायफाही गनि सवकन े बए तत्कारै कायफाही गने य 
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नसवकने बए अर्धकाय प्राप्त अर्धकायी सभऺ कायफाहीको र्सपारयस साथ प्रर्तवेदन 
ऩेश गनुि ऩनेछ। 

३४. अन्त्म र्नकामद्वाया र्नयीऺण हनु सक्ने्  मस र्नमभावरी फभोशजभ र्नयीऺण बए वा 
नबएको सम्फन्त्धभा फझु्न य मस र्नमभावरी फभोशजभ हनु ु ऩने र्नयीऺण हनु 
नसकेभा वा नबएभा वा कुनै कायणवश तत्कार र्नयीऺण हनु आवश्मक देखेभा 
भखु्मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामािरमरे त्मस्तो कामािरमको र्नयीऺण आपैं  वा 
अन्त्म कुनै र्नकामद्वाया गयाउन सक्नेछ। 

३५. ववबागीम कायफाही हनु सक्ने्  मस र्नमभावरी फभोशजभ सभमभा कामि पर्छ्यौट 
नगयेको वा र्नयीऺण गनुिऩने अर्धकायीरे कामािरम र्नयीऺण गयेको नऩाइएभा 
त्मसयी र्नयीऺण गनुिऩने शजम्भेवायी बएको अर्धकायीराई ववबागीम कायफाही गनि 
अशख्तमायप्राप्त अर्धकायी सभऺ रेखी ऩठाउन सवकनेछ। 

३६. कामिसम्ऩादन सूचक् ऐनको दपा ४० फभोशजभको कामि सम्ऩादन सूचक 
अनसूुची-३ भा उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

 (र्नमभ १४ को उऩर्नमभ (३) सॉग सम्फशन्त्धत) 

नागरयक फडाऩत्र फभोशजभ ऺर्तऩूर्तिको दाफी गदाि ऩशे गनुिऩने र्नवेदनको ढाॉचा 
१. कामािरमको नाभ् 
२. कामािरमको ठेगाना् 
३. कामािरम प्रभखुको नाभ, थय य ऩद् 
४. भाग गयेको सेवा वा वस्तकुो वववयण् 
५. भाग गयेको सेवा वा वस्तकुो रार्ग र्नवेदन ऩेश गयेको र्भर्त य सभम् 
६. सेवा वा वस्त ुउऩरब्ध नबएकोभा सम्फशन्त्धत कामािरमरे उल्रेख गयेको 

कायण वा औशचत्म् 
७. कामािरमरे उल्रेख गयेको कायण वा औशचत्म उऩय शचत्त नफझेुको कुया, 

कायण एवॊ औशचत्म् 
८. सेवा वा वस्त ुउऩरब्ध नहुॉदा ऩगु्न गएको असवुवधा, हानी 

नोक्सानी/ऺर्तको वववयण य सो को प्रभाण् 
९. सम्फशन्त्धत सेवा वा वस्त ुउऩरब्ध गयाउने शजम्भेवायी ऩाएको 

कभिचायी/ऩदार्धकायीको्- 

नाभ, थय् 
ऩद् 

१०. र्नवेदकको्- 

हस्ताऺय्  

नाभ, थय् 
ठेगाना् 
फाफ,ु आभा वा अर्बबावकको नाभ् 
भोफाइर/पोन नम्फय् 
र्भर्त् 
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अनसूुची-२ 

 (र्नमभ ३२ को उऩर्नमभ (२) सॉग सम्फशन्त्धत) 

र्नयीऺण गदाि हेन ुिऩने ववषमहरू  

र्नयीऺण गरयएको कामािरम्  

क्र.सॊ. र्नयीऺण गरयएका 
ववषमहरू 

देशखन आएका 
भखु्म-भखु्म 
कुयाहरू/नर्तजा 

सझुाव एवॊ 
र्सपारयसको 
व्महोया  

कैवपमत 

(क)  सङ्गठन, दयफन्त्दी य 
अर्धकाय 

   

 १. स्वीकृत साङ्गठर्नक ढाॉचा 
फभोशजभ भहाशाखा, 
शाखा, उऩशाखा, पाॉट 
आदद छुट्याई शजम्भेवायी 
तोकी सो फभोशजभ 
कामिसम्ऩादन गरयएको 
छ/छैन; 

   

 २. सङ्गठनको उदे्दश्म ऩूया 
गनि ववद्यभान सङ्गठनात्भक 
स्वरूऩ उऩमकु्त छ/छैन; 

   

 ३. प्रत्मेक कभिचायीराई 
उसको ऩद अनसुायको 
कामि वववयण तोकी सो 
फभोशजभ काभ बए गयेको 
छ/छैन; 

   

 ४. स्वीकृत दयफन्त्दी ठीक 
छ/छैन य सो दयफन्त्दी 
फभोशजभ कभिचायी 
छन/्छैनन ्तथा ऩद दताि, 
कभिचायीको र्नमशुक्त, 
सरुवा, काज, कामभ 
भकुामभ, फढुवा य तरफ 
बत्ता र्नमभानसुाय बएको 
छ/छैन; 
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 ५ स्वीकृत दयफन्त्दी रयक्त 
बएभा सो को ऩदऩूर्तिको 
प्रवक्रमा शरुू गने कामि 
सभमभा बएको छ/छैन; 

   

 ६ अर्धकाय प्रत्मामोजन 
बएको छ/छैन य 
प्रत्मामोजन बई वा अन्त्म 
तरयकाफाट प्राप्त अर्धकाय 
य कतिव्म सम्फशन्त्धत सफै 
तहका कभिचायीफाट ऩूणि 
रूऩभा प्रमोग तथा ऩारना 
बएको छ/छैन; 

   

(ख)  रेखा, शजन्त्सी तथा 
अर्बरेख 

   

 ७. अर्बरेख व्मवस्थाऩन 
र्नददिि तरयकारे गरयएको 
छ/छैन य अर्बरेख 
व्मवस्थाऩनको शस्थर्त 
अद्यावर्धक छ/छैन; 

   

 ८. सयकायी सम्ऩशत्तको दरुुस्त 
तवयरे आम्दानी फाॉधी 
शे्रस्ता याशखएको छ/छैन 
य शजम्भेवायी साने य 
खचिको अर्बरेख याख् न े
कामि र्नमभानसुाय बए 
गयेको छ/छैन; 

   

 ९. सयकायी अचर सम्ऩशत्तको 
शे्रस्ता दरुुस्त याख् ने य 
सम्बायको काभ ठीकसॉग 
बएको छ/छैन य शजन्त्सी 
आम्दानी य खचि र्नमर्भत 
रूऩभा गरयएको छ/छैन; 

   

 १०. आर्थिक रेखा र्नमभानसुाय    
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याशखएको छ/छैन य 
तहववर भौज्दात ठीक 
दरुुस्त छ/छैन; 

 ११. शजन्त्सी र्नयीऺण र्नमर्भत 
रूऩभा गरयएको छ/छैन य 
अनावश्मक सयकायी 
कागजात धलु्माउने य 
र्रराभ गनुिऩने साभानहरू 
र्रराभ गरयएको छ/छैन; 

   

 १२. ऩेश्की य फेरुजू के कर्त 
छ य सो को अर्बरेख य 
ढाॉचा ठीक छ/छैन। 
तोवकएको सभमभा 
पर्छ्यौट बएको छ/छैन; 

   

 13. र्नमर्भत रूऩभा तरफी 
प्रर्तवेदन ऩारयत गयेको 
छ/छैन;  

   

(ग)  कामिक्रभ    

 १4. कामिक्रभहरू र्नशित 
प्रवक्रमा य र्नधािरयत 
कामिमोजना फभोशजभ 
कामािन्त्वमन बएका 
छन/्छैनन ् य काभको 
प्रगर्त सन्त्तोषजनक 
छ/छैन; 

   

(घ)   सशुासन    

 १५. प्रदेश सशुासन ऐन एवॊ 
र्नमभहरू फभोशजभ 
कामािरमरे पर्छ्यौट 
गनुिऩने काभहरू र्नशित 
सभमभा सम्ऩन्न हनु े
गयेका छन/्छैनन;् 

   

 १६. प्रचर्रत कानून तथा प्रदेश    
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सयकायफाट सभमसभमभा 
बएका आदेश तथा 
र्नदेशनको कामािन्त्वमन 
मथासभमभा बएको 
छ/छैन;  

 १७. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाि 
औ ॊल्माइएका अर्नमर्भतता 
र्नमर्भत गये गयाइएको 
छ/छैन य त्मस्ता 
अर्नमर्भतता दोहोरयएका 
छन/्छैनन;् 

   

 १८. उजयुी ऩेवटका याखेको 
छ/छैन य त्मस्तो उजूयी 
ऩेवटका भापि त ्वा अन्त्म 
तरयकारे प्राप्त साविजर्नक 
गनुासो वा प्रर्तवक्रमा उऩय 
कायफाही बएको छ/छैन; 

   

 १९. कभिचायीको र्नमर्भत 
फैठक (स्टाप र्भवटङ) 
बए नबएको य फैठकरे 
र्नणिम गये अनसुाय काभ 
कायफाही बएको छ/छैन, 
सम्फशन्त्धत 
भन्त्त्रारम/ववबागरे तमाय 
गयेको र्नदेशशका य जायी 
गयेको ऩरयऩत्र अनसुायको 
कामि सम्ऩादन बए गयेको 
छ/छैन; 

   

 २०. कामािरमरे सेवा प्रदान 
गदाि ऩायदशशिता, 
र्भतव्मवमता, कामिदऺता य 
प्रबावकारयता फढाउन 
प्रमास गयेको छ/छैन; 
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 २१. प्रदेश सशुासन ऐन तथा 
र्नमभावरी फभोशजभ 
गनुिऩने साविजर्नक सनुवाइ 
गयेको छ/छैन; 

   

(ङ)  ववववध    

 २2. फयफझुायथको काभ 
प्रचर्रत कानून फभोशजभ 
बएको छ/छैन य सरुवा 
बएको कभिचायीरे सभमभै 
यभाना र्रने गयेको 
छ/छैन; 

   

 २3. अशघल्रो र्नयीऺणभा 
देखाइएका त्रटुी वा 
कभीहरूभा सधुाय एवॊ 
प्रगर्त गयेको छ/छैन; 

   

 २4. प्रदेश सयकायरे 
सभमसभमभा प्रदेश 
याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन 
गयी र्नयीऺण गनुिऩने बनी 
तोकेका अन्त्म ववषमहरू; 

   

 25. कामािरमरे आफ्नै 
ऩहरभा गयेका 
र्सजिनात्भक य नवप्रवतिन 
सम्फन्त्धी कामिहरू्- 

   

 २६. आवश्मक देशखएका अन्त्म 
ववषमहरू: 

   

 

र्नयीऺण गने अर्धकायी नाभ, थय्                               कामािरम् 
दजाि्                                                      र्भर्त् 
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अनसूुची-3 

(र्नमभ ३६ सॉग सम्फशन्त्धत) 

कामिसम्ऩादन सूचक पायाभ 
भन्त्त्रारम/र्नकामको नाभ् ...................... आर्थिक वषि्  .........  भवहना्........ 

 

क्र.
सॊ. 

वववयण एकाइ सूचकाङ्क प्रगर्त कैवपम
त मस भवहनाको हारसम्भको 

१. दयफन्त्दी य 
ऩदऩूर्तिको शस्थर्त 

सङ्खख्मा .... 
अर्धकृतस्तय 
(कूर ऩद) 
.... 
सहामकस्तय 
(कूर ऩद) 
 

.... 
अर्धकृतस्तय 
(ऩदऩूर्ति) 

.... 
सहामकस्तय 
(ऩदऩूर्ति) 

.... 
अर्धकृतस्तय 
(ऩदऩूर्ति) 

.... सहामकस्तय 
(ऩदऩूर्ति) 

 

२. फेरुज ुपर्छ्यौट प्रर्तशत कम्तीभा 
४०% 
(वावषिक) 

   

३. भन्त्त्रारम/प्रदेशस्तय
का र्नकाम य 
भातहतका 
ववबागको र्नयीऺण 

ऩटक कम्तीभा 
वषिभा २ 
ऩटक 

   

४. गनुासो व्मवस्थाऩन 

(क) ऩनि आएको 
जनगनुासो 
(ख) पर्छ्यौट 
बएको जनगनुासो 
 

सङ्खख्मा 
 

    

५. मोजना सभीऺा ऩटक     

वावषिक वावषिक १ 
ऩटक 

   

चौभार्सक सभीऺा ३ ऩटक    

६. वावषिक फजेट य 
खचि 

 

कूर 
 
 

रक्ष्म अनसुाय 
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(क) वावषिक 
ऩुॉजीगत खचि 
(ख) मो भवहनाको 
खचि 

यकभ 

प्रर्तशत 

७. ऩवहरो प्राथर्भकता 
प्राप्त 
कामिक्रभहरूको 
एकीकृत प्रगर्त 

ऩूणािङ्क ५    

८ भन्त्त्रारमस्तय 
ववकास सभस्मा 
सभाधान सर्भर्तको 
फैठक 

ऩटक ६ ऩटक    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भदु्रक : आन्त्तरयक भार्भरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भूल्म रु ५०।- 

आऻारे¸ 

याभचन्त्द्र ढकार 
प्रदेश सयकायको सशचव 


