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व्मवस्थाऩन ऩयीऺण कामयववधध, २०७7 

 

प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशशत धभधत 

     २०७७।०८।१५ 

 
प्रस्तावना: प्रदेश सयकायका ववधबन्न धनकामभा कामययत प्रदेश धनजाभती 
कभयचायीफाट व्मवस्थाऩकीम काभ कायफाही सम्ऩन्न गदाय प्रचधरत कानून, 
धनमभ य कामयववधध ऩारना गयाई भानवीम य बौधतक श्रोत साधनको 
व्मवस्थाऩन गदै नधतजाभखुी फनाउने, प्रशासकीम काभ कायफाही कानूनी 
याज्मको अवधायणा अनसुाय सञ्चारन गने य व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी 
कामयराई व्मवशस्थत तलु्माउने उद्देश्मरे प्रदेश प्रशासकीम कामयववधध 
(धनमधभत गने) ऐन, 2075 को दपा 4 रे ददएको अधधकायको प्रमोग 
गयी फागभती प्रदेश सयकायरे देहामको कामयववधध फनाएको छ। 

  ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशम्बक 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयववधधको नाभ "व्मवस्थाऩन 
 ऩयीऺण कामयववधध, 2077" यहेको छ। 

(२) मो कामयववधध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  
2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस 
 कामयववधधभा,- 

(क) "अशततमायवारा" बन्नारे प्रदेश धनजाभती 
कभयचायीराई धनमकु्त गने अधधकायी सम्झन ु
ऩछय। 
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(ख) "कामायरम प्रभखु" बन्नारे प्रचधरत कानून 
फभोशजभ तोवकएको कामायरमको प्रभखु कभयचायी 
सम्झन ुऩछय। 

(ग) "केन्रीम धनकाम" बन्नारे प्रदेश सयकायका 
भन्त्रारम, सशचवारम, आमोग, ववबाग, 
धनदेशनारम तथा प्रदेश सयकायरे केन्रीम 
धनकाम बनी तोकेका मस्तै अन्म धनकाम सम्झन ु
ऩछय । 

(घ) "ऩयीऺक" बन्नारे भन्त्रारम य भातहतका 
धनकामफाट व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका राधग खवटन े
ऩदाधधकायी सम्झन ुऩछय। 

(ङ) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछय । 

(च) "प्रदेश रोक सेवा आमोगको कामयऺ ेत्र" बन्नारे 
प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, 2076 भा 
तोवकएको कामयऺ ेत्र सम्झन ुऩछय। 

(छ) "भन्त्रारम" बन्नारे भतुमभन्त्री तथा 
भशन्त्रऩरयषद्को कामायरम सम्झन ुऩछय। 

(ज) "ववबागीम प्रभखु" बन्नारे प्रचधरत प्रदेश कानून 
फभोशजभ तोवकएको अधधकायी सम्झन ुऩछय। 

(झ) "ववबागीम कायफाही" बन्नारे प्रचधरत प्रदेश 
कानून फभोशजभ हनुे सजामराई सम्झन ुऩछय। 

(ञ) "व्मवस्थाऩन ऩयीऺण" बन्नारे प्रदेश रोक सेवा 
आमोगको कामयऺ ेत्रधबत्र ऩने ववषम फाहेक 
भन्त्रारम वा सोफाट तोवकएको धनकामरे प्रदेश 
सयकायका ववधबन्न धनकामभा कामययत प्रदेश 
धनजाभती कभयचायीरे प्रचधरत कानून तथा 
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प्रशासकीम धनमभ य कामयववधध ऩारन गये 
नगयेको सम्फन्धभा सऩुरयवेऺण, अनगुभन य 
भूल्माङ्कन गयी धनदेशन सभेत ददने कामय सम्झन ु
ऩछय। 

(ट) "सङ्गठन" बन्नारे प्रदेश सयकायका केन्रीम 
धनकाम, धनदेशनारम तथा स्थानीमस्तयका 
कामायरम सम्झन ुऩछय। 

ऩरयच्छेद-२ 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको उद्दशे्म य ऺते्र 

3. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका उद्दशे्म: व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका उद्देश्म 
 देहाम फभोशजभ हनुेछन:्- 

(क) प्रदेश सयकायका ववधबन्न धनकामको व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी कामयभा एकरुऩता कामभ गनय सहमोग 
ऩरु् माउने, 

(ख) प्रदेश सयकायका धनकामभा कामययत प्रदेश 
धनजाभती कभयचायीफाट हनुे काभ कायफाही 
प्रचधरत कानून फभोशजभ बए नबएको ऩयीऺण 
गयी देशखएका कभी कभजोयी, त्रवुट य 
अधनमधभतताराई उजागय गने य सधुायका राधग 
सझुाव प्रस्ततु गने, 

(ग) सङ्गठनका सवर य दवुयर ऩऺको ऩवहचान गने 
एवॊ सवर ऩऺको प्रवर्द्यन य दफुयर ऩऺ हटाउन 
आवश्मक उऩाम सभेत धसपारयस गने, 
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(घ) उऩरब्ध स्रोत साधनको उच्चतभ प्रमोग गयी 
सङ्गठनभा गधतशीरता य प्रबावकायीता वृवर्द् गनय 
सहमोग गने, 

(ङ) व्मवस्थाऩनभा हनु सक्न ेअव्मवस्था य त्रवुटको 
योकथाभ गयी जवापदेहीता वृवर्द् गनय सहमोग 
गने, 

(च) सङ्गठनको व्मवस्थाऩनको सम्ऩूणय तहको कामय 
ऺभताको जाॉच गने, 

(छ) सङ्गठनका कामायन्वमन तहका सभस्माहरु ऩत्ता 
रगाई सझुाव धसपारयस गने, 

(ज) ववधधको शासन सञ्चारनभा सहमोग गयी 
सशुासनको अधबवृवर्द् गयाउन।े 

4. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववषमऺते्र: (१) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका 
 ववषम ऺेत्र देहाम फभोशजभ हनुेछन:्- 

(क) सङ्गठनात्भक नीधत य व्मवहाय्- 
(1) सङ्गठनको उद्देश्म, नीधत य आवधधक 

एवॊ वावषयक मोजनाको तादात्म्मता, 
(2) नीधतको उऩमकु्तता य धनयन्तयता, 
(3) नीधतको अनसुयण एवॊ उऩमोग, 
(4) नीधत कामायन्वमनका राधग कानूनी 

ऩमायप्तता, 
(5) नीधत तथा कामयक्रभ कामायन्वमनका 

राधग श्रोतको अवस्था य ऩमायप्तता, 
(6) श्रोतको उऩमोग। 

(ख) सङ्गठन सॊयचना् 
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(1) सङ्गठनको रक्ष्म, उद्देश्म, नीधत य 
कामयक्रभ प्रधत कभयचायीको दृविकोण, 

(2) कभयचायीहरुको कामय वववयण (शस्थधत, 
प्रिता य ऩमायप्तता-कागजात तथा 
कभयचायीसॉग छरपर सभेतको 
आधायभा मवकन गने), 

(3) ववद्यभान सङ्गठनको स्वरुऩ, स्वीकृत 
दयफन्दी य कभयचायी आऩूयधतको 
अवस्था, सङ्गठनभा दयफन्दी थऩ य 
खायेज हुॉदा सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन 
सवेऺणको अभ्मास, 

(4) कभयचायी-कभयचायी य कामायरम प्रभखु-

कभयचायी फीचको सम्फन्ध (व्मवहायगत 
अध्ममन तथा कामययत कभयचायीसॉग 
अन्तवक्रय मा गयी धनक्मौर गने), 

(5) सङ्गठनका अवसय एवॊ चनुौती य 
चनुौतीको साभना गने यणनीधत। 

(ग) कामयप्रवक्रमा य कामायरम ववन्मास (Lay-Out): 

(1) केन्रीम धनकाम य आफ्नै तहफाट 
बएका नीधतगत धनणयम य ऩरयऩत्र 
आददको सङ्ग्रह, अधबरेख वा तल्रो 
तहभा सम्प्रषेणको अवस्था, 

(2) अधधकाय प्रत्मामोजनको अवस्थाय 
त्मसको ऩमायप्तता तथा उऩमोगको 
अवस्था, 
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(3) धनणयम प्रवक्रमा सयरीकयण सम्फन्धी 
नीधत धनदेशशकाको कामायन्वमन अवस्था,  

(4) कुनै कभयचायीको अनऩुशस्थधतभा 
कामायरमको काभ य सेवा प्रवाह सचुारु 
गनय गरयएको प्रफन्ध, 

(5) कामायरम ववन्मास (Lay-Out) (सेवाराही 
य कामायरम व्मवस्थाऩनको दृविफाट), 

(6) कामयकऺको वातावयण य बौधतक 
सवुवधा (फस्ने ठाउॉ, बौधतक सवुवधा य 
अन्म आवश्मक साभान), 

(7) कामायरमभा उऩरब्ध बौधतक साधन 
(कम््मटुय, भेच, टेफरु, रगामत अन्म 
प्रफन्ध) को उऩरब्धता य उऩमोगको 
अवस्था, 

(8) कामायरम ऩरयसयको अवस्था (सयुऺा, 
सयसपाइ आदद), 

(9) कामायरमभा अऩाङ्ग-भैत्री भागय, सोधऩछु 
एवॊ असहाम सहमोग कऺको 
व्मवस्था। 

(घ) कभयचायी व्मवस्थाऩन य अधबरेख् 
(1) कामायरमको उद्देश्म प्राधप्तका राधग 

आवश्मक जनशशक्तको प्रऺेऩण, सोको 
कामय मोजना य कामायन्वमनको अवस्था, 

(2) कभयचायी अधबरेख तथा अन्म सयकायी 
दस्तावेजको अधबरेख व्मवस्थाऩन, 
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(3) कभयचायीको ऩदस्थाऩना, सरुवा, फढुवा, 
काज, कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन, कामय 
शजम्भेवायी प्रदान रगामतका 
ववषमहरुभा बएका धनणयम, त्मस 
सम्फन्धी अधधकायको प्रमोग य त्मसो 
गदाय धरइने आधाय एवॊ धतनको ऐन 
धनमभसॉगको तादात्म्मता, 

(4) कभयचायीको ववकास सम्फन्धी मोजना 
(ताधरभ, अध्ममन आदद) एवॊ सोको 
कामायन्वमन शस्थधत, 

(5) कभयचायीराई स्वदेश तथा वैदेशशक 
अध्ममन एवॊ ताधरभभा भनोनमभ गने 
आधाय, धतनको प्रमोग य त्मस्ता 
कभयचायीको अधबरेख, 

(6) कभयचायीका आचयण एवॊ आचाय सॊवहता 
तजुयभा य धतनको कामायन्वमन तथा 
अनगुभन अवस्था, 

(7) सङ्गठनको कामय सॊस्कृधत, कामय 
वातावयण य उत्प्रयेणाजन्म अभ्मास, 

(8) फयफझुायथ सम्फन्धी नीधतगत 
व्मवस्थाको अभ्मास, 

(9) कभयचायीको सभम ऩारना य 
धनमधभतताको अवस्था। 

(ङ) आधथयक प्रशासन य शजन्सी व्मवस्थाऩन् 
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(1) सङ्गठनको फेरुज,ु सोको अधबरेख, 
फेरुज ु पर्छ्यौट सम्फन्धी अभ्मास य 
प्रगधत, 

(2) स्वीकृत वावषयक फजेट, खचय गने 
अशततमायी य वास्तववक खचयको 
तादात्म्मता, आन्तरयक धनमन्त्रणको 
प्रफन्ध य प्रधतवेदनको ऩर्द्धतको 
अवस्था, 

(3) सङ्गठनको चर/अचर सम्ऩशत्तहरुको 
अधबरेख सॊयऺण य उऩमोगको 
अवस्था, 

(4) सङ्गठनको स्रोत उऩमोग मोजना य 
त्मसको कामायन्वमनको अवस्था, 

(5) सावयजधनक खरयद प्रवक्रमा सम्फन्धी, 
(6) शजन्सी धनयीऺण य धनयीऺणफाट 

गरयएका धसपारयसहरु (धरराभ, धभन्हा, 
उऩमोग/सॊयऺण मोजना आदद) को 
कामायन्वमन, 

(7) कामायरम साभानको प्राधप्त, खचय य 
फाॉकीको अधबरेख एवॊ बण्डायभा यहेका 
साभानको सॊयऺणको प्रफन्ध। 

(च) सेवा प्रवाह य ऩायदशशयता् 
(1) नागरयक वडाऩत्रको तजुयभा य त्मसको 

कामायन्वमनको व्मवस्था, 
(2) सेवाराही गनुासो अधबरेख, सोको 

व्मवस्थाऩन सॊमन्त्र य त्मसको 
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प्रबावकारयता (सॊबव बएसम्भ 
सेवाराहीसॉग फझु्ने), 

(3) उजयुी ऩेवटकाको व्मवस्था य प्रमोग, 
(4) कामायरमरे प्रवाह गने सेवाको ववषमका 

सावयजधनक सनुवुाई सम्फन्धी व्मवस्था, 
(5) कामायरम/आमोजनाको वावषयक 

कामयक्रभ य आम/व्ममको ऩायदशशयता, 
(6) कामायरम प्रभखु य अन्म कभयचायीको 

अनऩुशस्थधतभा सेवा प्रवाहको 
सधुनशितता, 

(7) सूचनाको हक सम्फन्धी ऐनभा व्मवस्था 
बए अनसुाय सूचना सशचवारम, 
सूचनाको वगॉकयण य सूचनाभा 
सवयसाधायणको ऩहुॉचको अवस्था । 

(छ) सूचना प्रववधधको प्रमोग् 
(1) कामायरमसॉग सम्फशन्धत भहत्वऩूणय 

सूचनाहरुको अधबरेख, धतनको 
अध्मावधधकता य सूचनाको सॊयऺण 
सम्फन्धी व्मवस्था, 

(2) कामायरमको काभ य सेवा प्रवाहभा 
सूचना एवॊ सञ्चाय प्रववधधको प्रमोग य 
धतनको ऩमायप्तता, 

(3) सयकायी नीधत अनरुुऩ ववद्यतुीम शासन 
सम्फन्धी अभ्मासको प्रमोग य 
प्रबावकारयता, 
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(4) सङ्गठनको वेब साइट, सोको 
अद्यावधधकता य वेब साइट भापय त 
सेवा प्रवाह गने अभ्मास, 

(5) सूचना अधधकृतको व्मवस्था य धनजराई 
सम्फशन्धत धनकामका भहत्वऩूणय सूचना 
उऩरब्ध गयाइएको नगयाइएको तथा 
फाह्य ऩऺफाट भाग बएका सूचना य 
धतनको कायफाहीको अवस्था। 

(ज) कभयचायीको गनुासो व्मवस्थाऩन् 
(1) कभयचायीको गनुासो अधबरेख य सोको 

व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अभ्मास, 
(2) गनुासो व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 

कामयववधधको कामायन्वमन अवस्था। 

(झ) अन्म ऺते्र: 
(1) सङ्गठनको सभावेशी सम्फन्धी नीधत, 

यणनीधत य कामायन्वमन अवस्था, 
(2) रैवङ्गक तथा सभावेशी भैत्री कामय 

वातावयण य त्मसको ऩमायप्तता, 
(3) सङ्गठनको प्रकृधत अनसुाय प्राकृधतक 

तथा भानवीम कायणफाट बववष्मभा 
आइऩने आकशस्भक कामयको व्मस्थाऩन 
प्रफन्ध, 

(4) धनजाभती कभयचायीको शैशऺक 
प्रभाणऩत्र प्रभाणीकयण सम्फन्धी 
व्मवस्थाको कामायन्वमन अवस्था, 
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(5) ऩयीऺण गनय भन्त्रारमरे उऩमकु्त 
ठहर् माएको अन्म ववषम। 

(२) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका राधग उऩदपा (१) भा 
उशल्रशखत ववषमवस्त ुववधबन्न सङ्गठनभा धबन्न धबन्न रुऩभा रागू हनु 
सक्नेछन।्कामायरमको प्रकृधत, कामय ऺेत्र, स्वरुऩ आददको 
उऩमकु्तताका आधायभा कुन धनकामभा कुन कुन ववषमभा 
ऩयीऺणराई केशन्रत गने बने्न ववषम व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी 
मोजना भापय त धनक्मौर गयी ऩयीऺण गनुय ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-३ 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी व्मवस्था 

5. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनुय गयाउन ु ऩने: (१) भन्त्रारमरे प्रदेश 
 सयकायका ववधबन्न धनकामभा कामययत प्रदेश धनजाभती 
 कभयचायीरे प्रचधरत कानून तथा अन्म प्रशासकीम धनमभ य 
 कामयववधध ऩारन गये नगयेको सम्फन्धभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 
 गनेछ। 

(२) भन्त्रारमरे उऩदपा (१) फभोशजभको ऩयीऺण 
प्रत्मेक वषय प्रदेश सयकायका सफै धनकामभा आरोऩारो गयी गनय 
सक्नेछ। 

(३) भन्त्रारमरे प्रदेश सयकायका धनदेशनारम य 
धनकामराई अधधकाय प्रत्मामोजन गयी व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनय 
टोरी खटाउन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ खवटएको टोरीराई 
आवश्मक सहमोग गयी आ-आफ्नो धनकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 
गयाउन ु सम्फशन्धत धनदेशनारमको धनदेशक तथा कामायरम 
प्रभखुको कतयव्म हनुछे।  
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(५) उऩदपा (१) फभोशजभ व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय 
प्रदेशस्तयका केन्रीम धनकामको हकभा अनसूुची-1 य शजल्रास्तयका 
कामायरमको हकभा अनसूुची-2 भा उल्रेख बए फभोशजभको 
प्रश्नावरी सभेतको आधायभा गनुय ऩनेछ।मसयी अन्म धनकामरे 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय सभेत उशल्रशखत अनसूुचीको प्रमोग गनुय 
ऩनेछ। 

(६) प्रदेश सयकायका सफै धनदेशनारमका धनदेशक य 
कामायरम प्रभखुरे प्रत्मेक वषयको फैशाख भसान्तसम्भ आ-आफ्नो 
कामायरमको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी सोको प्रधतवेदनको ढाॉचाभा 
जेष्ठ भसान्तधबत्र तारकु धनकामभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(७) सम्फशन्धत प्रदेश भन्त्रारमरे उऩदपा (६) फभोशजभ 
प्राप्त प्रधतवेदनका आधायभा सभर व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको प्रधतवेदन 
तमाय गयी प्रधतवेदनको ढाॉचाभा प्रत्मेक वषयको आषाढ भसान्त धबत्र 
भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(८) उऩदपा (६) य (७) अनसुाय प्राप्त प्रधतवेदनको 
अध्ममन गयी सम्फशन्धत तारकु धनकामसॉगको छरपर सभेतका 
आधायभा भन्त्रारमरे सो प्रधतवेदनभा देशखएका कैवपमत तत्कार 
सधुाय गनय सम्फशन्धत कामायरमराई धनदेशन ददन सक्नछे। 

(९) भन्त्रारमरे प्रदेश सयकायको कुनै ऩधन धनकामराई 
सो धनकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी सोको प्रधतवेदन ऩेश गनय 
रगाउन सक्नेछ। 

6. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण धनमधभत य आकशस्भक हनु:े (१) भन्त्रारमरे 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय धनमधभत य आकशस्भक दवैु प्रकायरे 
 गनेछ।मस्तो ऩयीऺणभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामयऺ ते्र अन्तगयत 
 ऩने सफै ववषमभा ऩयीऺण गरयनेछ। 
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स्ऩिीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको राधग “धनमधभत ऩयीऺण” 
बन्नारे प्रत्मेक वषय ऩारैऩारो गयी तोवकएका धनकामराई ऩूवय सूचना 
ददई त्मस्तो धनकामभा गरयने ऩयीऺणराई जनाउॉछ। 

(२) आकशस्भक ऩयीऺण अन्तगयत प्रशासकीम अधनमधभतता 
बएको उजयुी, धनवेदन वा सॊचाय भाध्मभको सूचनाका आधायभा वा 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने धनकाम वा अधधकायीरे आवश्मक देखेको 
सभमभा कुनै खास ववषम वा ऺेत्रको ऩयीऺण गरयनेछ। 

(३) प्रदेशस्तयका कामायरमको धनमधभत ऩयीऺणका राधग 
भन्त्रारमरे प्रत्मेक आधथयक वषयभा आपू य प्रदेश सयकायको 
धनकामभा कामययत कभयचायी भध्मेफाट धभतव्मवमता य प्रबावकारयता 
सभेतराई ववचाय गयी धनशित सभमावधध तोकी छुट्टाछुटै ऩयीऺण 
टोरी खटाउनछे। मसयी खवटन े टोरीरे प्रचधरत कानून य मस 
कामयववधधभा उल्रेख बए फभोशजभ सम्फशन्धत धनकामको 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी प्रधतवेदन फझुाउन ुऩनेछ। 

7. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको आवधधक य वावषयक मोजना तमाय गनुय ऩने् 
 (१) भन्त्रारमरे प्रदेश सयकायका ववधबन्न धनकामको व्मवस्थाऩन 
 ऩयीऺण गदाय धनशित अवधधसम्भभा गनुय ऩने ऩयीऺण सम्फन्धी 
 कामयको आवधधक मोजना य सोको आधायभा प्रत्मेक वषय वावषयक 
 मोजना स्वीकृत गयी सोही फभोशजभ ऩयीऺण गनुय 
 ऩनेछ।भन्त्रारमरे भातहतको कुनै धनकामराई अधधकाय 
 प्रत्मामोजन गयी व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने शजम्भेवायी ददएकोभा 
 उक्त धनकामरे मसै फभोशजभ वावषयक मोजना तमाय गयी 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनुय ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (1) भा उशल्रशखत वावषयक मोजनाभा 
भतुमतमा् व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयने धनकाम, व्मवस्थाऩन 
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ऩयीऺणको सभम, ऩयीऺणका राधग खवटने जनशशक्त य आवश्मक 
स्रोत सम्फन्धी ववषम उल्रेख गनुय ऩनेछ। 

8. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका राधग आवश्मक जनशशक्त तमाय गनुय ऩने् 
 (१) भन्त्रारमरे आपू भातहत य प्रदेश सयकायको धनकामभा 
 कामययत कभयचायी भध्मेफाट व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका राधग 
 आवश्मक जनशशक्त तमाय गदै रैजान ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (1) अनसुायको जनशशक्त तमाय गनय वावषयक 
रुऩभा भन्त्रारमरे आवश्मक दऺता एवॊ सीऩ ववकास तथा ताधरभ 
सम्फन्धी कामयक्रभ सञ्चारन गने व्मवस्था धभराउनछे। 

(३) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी ताधरभ वा सीऩ हाधसर 
गयेको कभयचायी सरुवा बई अन्म धनकामभा गएको बए ऩधन 
आवश्मक देखेभा भन्त्रारमरे काजभा ल्माई व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 
कामयभा रगाउन सक्नछे। 

9. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववधध: व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय 
 आवश्मक सूचना प्राप्त गनय ऩयीऺण टोरीरे आवश्मकता अनसुाय 
 देहाम फभोशजभका ववधध अवरम्फन गनेछ्- 

(क) अवरोकन, 
(ख) छरपर, 
(ग) अन्तवायता, 
(घ) प्रश्नावरी, 
(ङ) कागजात वा प्रभाणको अध्ममन, 
(च) ववगतका प्रधतवेदनको अध्ममन ऩनुयावरोकन, 
(छ) ऩयीऺण टोरीरे उऩमुयक्त ठहर् माएको अन्म ववधध। 

10. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा जान ु ऩूवय जानकायी गयाउन े ऩने:              
 (१) भन्त्रारमरे वा सो कामायरमफाट अधधकाय प्रत्मामोजन बई 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका राधग खवटई जाने टोरीरे ऩयीऺणभा जान ु
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 ऩूवय सम्फशन्धत धनकामराई धरशखत रुऩभा जानकायी ऩठाउन ु
 ऩनेछ। 

तय आकशस्भक ऩयीऺण गनय जानऩुदाय मो उऩदपा अनसुाय 
जानकायी ददइयहन ुऩने छैन। 

(२) उऩदपा (1) अनसुाय जानकायी ऩठाउॉदा व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺण गदाय राग्ने सभम, व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववषमवस्त,ु 
सॊरग्न यहन ेकभयचायी य कामायरम वा धनकामका तपय फाट गनुय ऩने 
सहमोग फाये उल्रेख गनुय ऩनेछ। 

11. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामयभा सहमोग गनुय ऩने: भन्त्रारमरे वा 
 सो कामायरमफाट अधधकाय प्रत्मामोजन बई व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका 
 राधग खवटई आउने टोरीराई सम्फशन्धत धनकामरे ऩयीऺण 
 सम्फन्धी अधबरेख तथा कागजात उऩरब्ध गयाउने य ऩयीऺणसॉग 
 सम्फशन्धत अन्म सहमोग गनुय ऩनेछ। 

12. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको राधग खवटन े टोरीरे कतयव्म ऩारना गनुय 
 ऩने: (१) प्रचधरत कानून तथा मस कामयववधध फभोशजभ व्मवस्थाऩन 
 ऩयीऺणको कामय सम्ऩन्न गनुय व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको राधग खवटने 
 टोरीको कतयव्म हनुेछ।  

(२) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको राधग खवटएको टोरी वा 
कभयचायीरे आपूरे गयेको व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको प्रधतवेदनभा 
उठाइएका ववषमको फायेभा ऩूणय शजम्भेवायी य जवापदेहीता वहन 
गनुय ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-४ 
ऩयीऺणको प्रधतवेदन, अधबरेख य अनगुभन सम्फन्धी व्मवस्था 

13. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको प्रधतवेदन तमाय गनुय ऩने: (१) व्मवस्थाऩन 
 ऩयीऺणको राधग खवटन े टोरीरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामय 
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 सम्ऩन्न बएको फढीभा ऩन्र ददनधबत्र प्रधतवेदन तमाय गयी 
 भन्त्रारमसभऺ ऩेश गरयसक्न ुऩनेछ।  

(२) उऩदपा (1) तथा दपा 5 को उऩदपा (6) 
फभोशजभ ऩेश बएका प्रधतवेदनको आधायभा भन्त्रारमरे प्रदेश 
सयकाय, भशन्त्रऩरयषद् सभऺ व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको एकभिु 
वावषयक प्रधतवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (1) य दपा 5 को उऩदपा (6) फभोशजभ 
ऩेश गरयने प्रधतवेदनको ढाॉचा अनसूुची -3 फभोशजभ य उऩदपा 
(2) फभोशजभ तमाय गरयन े वावषयक प्रधतवेदन ढाॉचा अनसूुची-4 
फभोशजभ हनुेछ। 

14. ऩयीऺणफाट प्राप्त कैवपमतका सम्फन्धभा उच्च व्मवस्थाऩनसॉग 
 छरपर गनुय ऩने: (१) कुनै ऩधन कामायरम वा धनकामको 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न बईसकेऩधछ सङ्गठनको ऩयीऺणफाट 
 देशखएका भहत्वऩूणय ऩऺ य सधुाय गनुय ऩने ववषम (कैवपमत वा 
 अधनमधभतता, श्रोत साधनको उऩमोग, त्रवुट तथा सङ्गठनको अवस्था 
 आदद) भा अशन्तभ धायणा फनाउन ुऩूवय ऩयीऺण टोरीरे सम्फशन्धत 
 धनकामको प्रभखुसॉग ऩमायप्त छरपर गनुय ऩनेछ । मसयी गरयएको 
 छरपरफाट सन्तिु हनु नसकेभा भात्र प्रधतवेदनभा सभावेश गने 
 गयी ऩयीऺणको धनष्कषयराई अशन्तभ रुऩ ददन ुऩनेछ । 

(२) कुनै धनकामभा आन्तरयक रुऩभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 
हनुे गयेको बए त्मस्तो ऩयीऺणको प्रधतवेदनराई भन्त्रारमको 
ऩयीऺण टोरीरे आफ्नो ऩयीऺणको आधाय भान्न सक्नेछ। 

15. प्रधतवेदन ऩेश गनुय ऩूवय सम्फशन्धत धनकामसॉग छरपर गने् 
 भन्त्रारमरे स्थरगत रुऩभा स्थानीमस्तयका धनकाम वा 
 कामायरमहरुको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न गयी प्राप्त धनष्कषयराई 
 प्रधतवेदनभा सभावेश गनुय ऩूवय सम्फशन्धत भन्त्रारम वा केन्रीम 
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 धनकामको व्मवस्थाऩकसॉग छरपर गनय सक्नछे।त्मस्तो 
 छरपरभा सम्फशन्धत धनकामफाट शचत्त फझु्दो जफाप प्राप्त बएभा 
 त्मस्तो ववषमराई प्रधतवेदनभा सभावेश गरयने छैन। 

16. प्रधतवेदन भशन्त्रऩरयषद् भा ऩेश हनु:े (१) भन्त्रारमरे हयेक आधथयक 
 वषयभा सम्ऩन्न बएका व्मवस्थाऩन ऩरयऺणको सभर वावषयक 
 प्रधतवेदन अको आधथयक वषयको श्रावण भसान्तधबत्र प्रदेश सयकाय, 
 भशन्त्रऩरयषद्   सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (1) अनसुाय ऩेश गरयने प्रधतवेदनभा अन्म 
कुयाका अधतरयक्त वावषयक रुऩभा ऩयीऺण गनय छनौट गरयएका 
नीधतगत सवार, उल्रेखनीम ववषम य प्रधतवेदनका सभवष्ठगत 
ववषमभा भन्त्रारमको आफ्नो धायणा स्ऩि रुऩभा उल्रेख गनुय 
ऩनेछ। 

17. वावषयक प्रधतवेदन सावयजधनक गनुय ऩने: दपा 16 को उऩदपा (1) 
 फभोशजभ ऩेश बएको प्रधतवेदनभा प्रदेश सयकाय, भशन्त्रऩरयषद् फाट 
 आवश्मक धनदेशन बई आएऩधछ उक्त प्रधतवेदनराई भन्त्रारमको 
 वेवसाइट वा अन्म उऩमकु्त भाध्मभ भापय त सवयसाधायणको ऩहुॉच 
 हनुे गयी सावयजधनक गनुय ऩनेछ। 

18. कैवपमतहरुको अधबरेख याख्न े य पछमौट गने: (१) भन्त्रारमरे 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका क्रभभा देशखएको धनकामगत कैवपमतको 
 अशन्तभ टुङ्गो रागेऩधछ सोको पयपायकका राधग गनुय ऩने सझुाव 
 सवहतको वववयण सम्फशन्धत कामायरम य सफै शजम्भेवाय धनकामभा 
 उऩरब्ध गयाउन ु ऩनेछ।मसयी प्राप्त वववयण उऩय सम्फशन्धत 
 कामायरम य शजम्भेवाय धनकामरे आफ्नो तपय फाट बए गयेका काभ 
 कायफाही सम्फन्धी वववयण उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (1) अनसुाय प्राप्त कैवपमतको अधबरेख 
याखी प्रचधरत कानून एवॊ तारकु भन्त्रारमको सझुाव अनसुाय 
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पयपायक गनुय य कामय प्रवक्रमाभा सधुाय गनुय सम्फशन्धत कामायरम 
वा धनकामको कतयव्म हनुछे । मसयी पयपायक बएका ववषमको 
जानकायी सम्फशन्धत धनकामरे भन्त्रारम य तारकु भन्त्रारम वा 
धनदेशनारमभा ऩठाउन ु ऩनेछ । प्रधतवेदनभा उशल्रशखत कैवपमत 
वा त्रवुटहरु पयपायक नगने धनदेशक वा कामायरम प्रभखुराई 
भन्त्रारमरे अवधध तोकी ऩनु् पयपायक गनय रेखी ऩठाउनेछ । 

(३) उऩदपा (2) फभोशजभ तोवकएको अवधधधबत्र ऩधन 
त्मस्तो कैवपमत वा अधनमधभतताको पयपायक नगने धनदेशक वा 
कामायरम प्रभखुराई भन्त्रारमरे आवश्मक कायफाहीको राधग 
धसपारयस गनय सक्नछे। 

19. गम्बीय प्रकृधतका कैवपमतको सम्फन्धभा छुटै धनदेशन ददन सक्न:े 
 भन्त्रारमरे प्रदेश सयकायका कुनै ऩधन धनकामको व्मवस्थाऩन 
 ऩयीऺण गदाय आधथयक वहनाधभना बएको वा प्रचधरत कानूनको 
 उल्रॊघन बएको बेवटएभा त्मस्तो त्रवुट वा गल्ती तत्कार सच्माउन 
 सभम सीभा तोकी सम्फशन्धत कामायरम वा धनकामराई धनदेशन 
 ददनेछ।मसयी धनदेशन ददॉदा तोवकएको सभमधबत्र सधुाय वा 
 पयपायक नगयेभा भन्त्रारमरे सम्फशन्धत अधधकायीराई प्रचधरत 
 कानून अनसुाय कायफाहीका राधग धसपारयस गनय सक्नछे। 

20. ववबागीम कायफाहीको राधग धसपारयस गने: (१) भन्त्रारमफाट 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने क्रभभा ऩयीऺणका राधग खवटएको 
 टोरीराई दपा 11 फभोशजभ सहमोग नगने, दपा 18 फभोशजभ 
 कैवपमतको अधबरेख अद्यावधधक नगने य दपा 19 फभोशजभ 
 भन्त्रारमको धनदेशनको अवऻा गने कुनै ऩधन ऩदाधधकायीराई 
 ववबागीम कायफाहीका राधग भन्त्रारमरे अशततमायवारा सभऺ 
 धसपारयस गनेछ। 
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(२) उऩदपा (1) फभोशजभ भन्त्रारमरे ववबागीम 
कायफाहीका राधग धसपारयस गयेको कभयचायीराई प्रचधरत कानून 
फभोशजभ ववबागीम कायफाही गनुय सम्फशन्धत अशततमायवाराको 
कतयव्म हनुेछ। 

21. प्रधतवेदन कामायन्वमनको अनगुभन गने: (1) आ-आफ्नो धनकाम य 
 भातहत ववबाग तथा कामायरमसॉग सम्फशन्धत व्मस्थाऩन ऩयीऺणको 
 प्रधतवेदनभा उल्रेशखत ववषमको कामायन्वमन बए नबएको 
 अनगुभन गयी त्मसको जानकायी भन्त्रारमराई ददन ु सम्फशन्धत 
 भन्त्रारम वा धनदेशनारम वा कामायरम प्रभखुको कतयव्म हनुेछ।  

(2) भन्त्रारमरे  आवश्मकता अनसुाय प्रदेश सयकायका 
सफै धनकामको अनगुभन गनय सक्नेछ। 

ऩरयच्छेद–५ 

ववववध 

22. केन्रभा जनु भन्त्रारमको ऩयीऺण गरयन्छ सोही भन्त्रारम 
 भातहतका धनकामको छनोट गने: भन्त्रारमरे प्रत्मेक वषय 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयन े धनकाम छनोट गदाय साभान्मतमा 
 केन्रीम तहभा जनु भन्त्रारम छनोट गने हो सोही भन्त्रारम 
 अन्तगयतका धनकामको ऩयीऺण गने गयी छनोट गनुय ऩनेछ । 
 त्मसै गयी भन्त्रारमरे हयेक आधथयक वषयभा ऩयीऺण सञ्चारन गदाय 
 प्रथभ चौभाधसक अवधधभा केन्रीम धनकाम य दोस्रो चौभाधसक 
 अवधधभा धनदेशनारमस्तय य स्थानीमस्तयका कामायरमको ऩयीऺण 
 गने गयी सभम ताधरका तमाय गनेछ। 

23. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणराइ सहज तलु्माउन ददग्दशयन तमाय गनय सक्ने्  
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामयराई सहज य सयर तलु्माउन 
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 भन्त्रारमरे सयकायी कामायरमको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ददग्दशयन 
 तमाय गयी रागू गनय सक्नेछ। 

24. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न गरयएका धनकामको सम्फन्धभा 
 जानकायी ददन ुऩने: भन्त्रारमरे प्रत्मेक आधथयक वषयको अन्तभा सो 
 वषय बयी आपूरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न गयेका धनकाम य 
 ऩयीऺणको प्रधतवेदन सम्फशन्धत भन्त्रारम, धनदेशनारम य कामायरम 
 प्रभखुराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

25. वववयण याख्न ु ऩने: (1) कामभभकुामभ भकुयय गरयएका 
 कभयचायीको वववयण अनसूुची-5 फभोशजभ याख्नऩुनेछ। 

(2) अध्ममन, ताधरभ, गोष्ठी, सेधभनाय य अवरोकन 
भ्रभणभा ववदेश गएका कभयचायीको वववयण अनसूुची-6 फभोशजभ 
याख्न ुऩनेछ। 

(3) ऩेश्की य वेरुजकुो वववयण अनसूुची-7 फभोशजभ याख्न ु
ऩनेछ।  

(4) हारको स्वीकृत दयफन्दी य ऩदऩूधतय सम्फन्धी वववयण 
अनसूुची-8 फभोशजभ याख्न ुऩनेछ। 

(5) कामायरमभा सरुवा बई आएका वा गएका 
कभयचायीको वववयण अनसूुची-9 फभोशजभ याख्न ुऩनेछ। 

(6) ऩदस्थाऩन नगयी याशखएका कभयचायीहरुको वववयण 
अनसूुची-10 फभोशजभ याख्न ुऩनेछ। 

(7) पाशजर कभयचायी सम्फन्धी वववयण अनसूुची-11 
फभोशजभ याख्न ुऩनेछ। 

(8) काजफाट ऩदऩूधतय वा काज सरुवा बएका कभयचायीको 
वववयण अनसूुची-12 फभोशजभ याख्न ुऩनेछ। 
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अनसूुची–१ 

(दपा 5 को उऩदपा (5) सॉग सम्फशन्धत) 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी प्रश्नावरी (केन्रीमस्तय) 

1. कामायरमको कामय प्रकृधत य कामयफोझका आधायभा स्वीकृत दयवन्दी अनसुायको 
जनशशक्त कस्तो छ ? 

 फढी बएको (कुन कुन ऩद?) 

 उशचत बएको  

 कभ बएको (कुन कुन ऩद ?) 

2. मस कामायरमफाट धनणयम बई कामभभकुामभ भकुयय गरयएका कभयचायीहरुको 
वववयण अनसूुची–५ भा खरुाउनहुोस । 

3. मस कामायरमफाट अध्ममन, ताधरभ, गोष्ठी, सेधभनाय य अवरोकन भ्रभण (फैदेशशक 
भात्र) भा कुनै कभयचायी गएका बए त्मसको वववयण अनसूुची –६ भा उल्रेख 
गनुयहोस । 

4. मस भन्त्रारम वा अन्तगयत धनकामफाट अध्ममन गने, ताधरभ धरन वा अध्ममन 
भ्रभणभा जाने धनजाभती कभयचायीरे त्मस्तो अध्ममन वा अध्ममन भ्रभण ऩूया 
गयेऩधछ अध्ममन ताधरभ वा अध्ममन भ्रभणभा जानबुन्दा अशघ कामययत यहेको 
भन्त्रारम वा कामायरमभा प्रदेश धनजाभती सेवा सम्फन्धी कानूनभा उल्रेख बए 
फभोशजभ सेवा गने कुया कवधुरमत गयाएको छ वा छैन, छैन बने वकन ? 

5. उल्रेशखत अध्ममन तारीभ आददभा भनोनमन गदाय अऩनाउने गयेका आधाय 
अनसुाय गरयएको छ, छैन ? त्मस्ता आधायहरु के के हनु ्? खरुाउनहुोस ्। 

6. शजन्सी धनयीऺण बएको छ छैन ? शजन्सी धनयीऺणभा कैवपमतहरु देशखएको बए 
उल्रेख गने य सो कैवपमत सम्फन्धभा के कस्तो कायफाही प्रकृमा बएको छ 
सभेत उल्रेख गनुयहोस ्। 

7. मस धनकाम वा अन्तगयत कुनै कभयचायी ज्मारादायी वा कयायभा कामययत छ वा 
छैन ? छ बने वववयण उल्रेख गनुयहोस ् । सेवा कयाय सम्फन्धभा के कस्तो 
प्रकृमाको आधाय अऩनाइएको छ, सो सभेत उल्रेख गनुयहोस । 
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8. ऩद रयक्त बएको जानकायी सभमभै प्रदेश रोक सेवा आमोगभा जानकायी 
गयाइएको छ, छैन ? ऩद रयक्त धभधत य जानकायी गयाइएको धभधत सभेत उल्रेख 
गनुयहोस ्। 

9. मस धनकाम वा अन्तगयत कुनै कभयचायी अस्थामी रुऩभा कामययत छ वा छैन ? छ 
बने वववयण उल्रेख गनुयहोस ्। 

10. प्रदेश सशुासन धनमभावरी, २०77 अनसुाय प्राथधभकता अॊवकत बएको ऩत्र सोही 
धनमभावरीभा तोवकएको अवधधधबत्र कामय पर्छ्यौंट बएको छ वा छैन ? छैन बन े
वकन ? 

11. चार ुआधथयक वषयभा मस धनकाम वा अन्तगयत का कभयचायीरे के कस्तो ऩयुस्काय 
प्राप्त गये य ऩयुस्काय प्रदान गदायका आधायहरु के के हनु ? उल्रेख गनुयहोस ्। 

12. चार ुआधथयक वषयभा कुनै कभयचायीराई धफबागीम कायफाही गरयएको छ वा छैन ? 
छ बने ववबागीम कायफाही गरयएका कभयचायीको नाभावरी, कायफाहीको प्रकृधत, 
कायफाहीको प्रकृमा, य ववबागीम कायफाही गने ऩदाधधकायीको नाभ य ऩद उल्रेख 
गनुयहोस ्। 

13. भन्त्रारम, धनदेशनारम य कामायरम स्तयभा के कस्तो अधधकाय प्रत्मामोजन बएको 
छ? (अधधकाय प्रत्मामोजन बएको ऩत्रको प्रधतधरवऩ सॊरग्न गने ) 

14. ववकेशन्रत अधधकाय य प्रत्मामोशजत अधधकायहरु कामायरमको कामय सम्ऩादन गनय 
मथेि य प्रबावकायी छ वा छैनन ्? 

15. चार ुआधथयक वषयभा तरवी प्रधतवेदन कुन धभधतभा ऩारयत गरयएको धथमो । ऩारयत 
नबएको बए कवहरेदेशख ऩारयत बएको छैन य ऩारयत नहनुाका कायण 
खरुाउनहुोस ्। 

16. कभयचायीको धसटयोर बरयएको छ वा छैन ? छैन बन ेकायण खरुाउनहुोस ्। 

17. कभयचायीहरुको ऩीयभकायको गनुासो आउन े गयेको छ वा छैन ? गनुासो आउन े
गयेको बए त्मस सम्फन्धी कायफाही वकनाया रगाउन के कस्तो धफधध प्रमोग हदैु 
आएको छ ? 

18. सेवाराहीको गनुासो वा सभस्माराई सनेु्न य सभाधान गने उऩामहरुको सभाधानको 
राधग कस्तो प्रकायको सॊमन्त्र वनाई कामायन्वमनभा ल्माइएको छ ? 
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19. सभावेशी रुऩभा सहज तवयरे सेवा प्रवाह गनयको राधग कामायरमभा अऩाङ्गभैत्री 
भागय, सोधऩछु एवॊ असहाम सहमोग कऺको व्मवस्था छ वा छैन ? 

20. फयफझुायथको काभ प्रचधरत कानून फभोशजभ बएको छ वा छैन य सरुवा बएको 
कभयचायीरे सभमभै यभाना धरने गयेको छ वा छैन ? 

21. ऩशे्की य फेरुज ुके कधत छ य सो को अधबरेख य ढाचाॉ ठीक छ वा छैन सो को 
वववयण अनसूुची –7 को ढाॉचाभा खरुाउनहुोस ्। 

22. आधथयक रेखा धनमभानसुाय याशखएको छ वा छैन य तहधसर भौज्दात ठीक दरुुस्त 
छ वा छैन । 

23. सयकायी सम्ऩशत्तको दरुुस्त तवयरे आम्दानी फाॉधी से्रस्ता याशखएको छ वा छैन य 
अधबरेख व्मवस्थाऩनको शस्थधत अद्यावधधक छ वा छैन ? 

24. सयकायी अचर सम्ऩधतको से्रस्ता दरुुस्त याख्न ेय सॊबायको काभ ठीकसॉग बएको 
छ वा छैन ? 

25. हारको स्वीकृत दयवन्दी वववयण य सो अनरुुऩको ऩदऩूधतय सम्फशन्ध वववयण 
अनसूुची –8 भा खरुाउनहुोस।् (भहाशाखा/शाखा सॊतमा, नाभ य कामय वववयण 
सभेत खरुाउने ) 

26. मस कामायरमभा सरुवा बई आएका य सरुवा बई गएका कभयचायीहरुको वववयण 
अनसूुची –9 भा खरुाउनहुोस ् । अवधध नऩगुी सरुवा बएको हकभा प्रदेश 
धनजाभती सेवा सम्फन्धी कानून अनसुाय सहभधत धरए / नधरएको सभेत 
खरुाउन।े 

27. गत आधथयक वषयदेशख प्रधतफेदन तमाय गने क्रभ सम्भभा कस कसराई अध्ममन, 
गोष्ठी, सेधभनाय य अवरोकन भ्रभण (वैदेशशक भात्र )  भा ऩठाइएको धथमो 
त्मसको वववयण अनसूुची -6 भा उल्रेख गनुयहोस।् 

28. ऩदस्थाऩन नगयी याशखएका कभयचायीहरु बए त्मसको वववयण अनसूुची -10 भा 
खरुाउनहुोस ्। 

29. पाशजर कभयचायी सम्फन्धी वववयण अनसूुची -१1 भा उल्रेख गनुयहोस ्। 

30. काजफाट ऩदऩूधतय वा काज सरुवा बएको बए ऩद य ऩदाधधकायीहरुको वववयण 
अनसूुची -१2 भा खरुाउनहोस ्। 
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31. मस धनकामको सधुायको राधग भतुमभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामायरम अथवा 
अन्म कुनै धनकामफाट हनु ुऩने सधुायहरु सझुावको रुऩभा उल्रेख गनुयहोस ्। 

32. सावयजधनक खरयद ऐन तथा धनमभावरी फभोशजभ खरयद गने गरयएको छ वा छैन 
खरुाउनहुोस ्। 

33. मस धनकामरे सम्ऩादन गने कामयभा रैवङ्गक सभानता य साभाशजक सभावेशीकयण 
अधबववृर्द् हनुे तथा ददगो ववकासका रक्ष्म हाधसर हनु े तपय  के कस्ता प्रमास 
बएका छन ्खरुाउन ुहोस।् 
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अनसूुची-2 

(दपा 5 को उऩदपा (5) सॉग सम्फशन्धत) 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी प्रश्नावरी (शजल्रास्तयीम) 

1. कामायरमको कामय प्रकृधत य कामय फोझका आधायभा स्वीकृत दयवन्दी अनसुायको 
जनशशक्त कस्तो छ ? 

 फढी बएको (कुन कुन ऩद ?) 

 उशचत बएको 
 कभ बएको (कुन कुन ऩद ?) 

2. मस कामायरमफाट अध्ममन, ताधरभ, गोष्ठी, सेधभनाय य अवरोकन भ्रभण (फैदेशशक 
भात्र) भा कुनै कभयचायी गएका बए त्मसको वववयण अनसूुची -6 भा उल्रेख 
गनुयहोस।् 

3. मस धनकाम वा अन्तगयतफाट अध्ममन गने, ताधरभ धरन े वा अध्ममन भ्रभणभा 
जाने धनजाभती कभयचायीरे त्मस्तो अध्ममन भ्रभणभा जान ु बन्दा अशघ कामययत 
यहेको भन्त्रारम वा कामायरमभा प्रदेश धनजाभती सेवा सम्फन्धी कानूनभा उल्रेख 
बए फभोशजभ सेवा गने कवधुरमत गयेको छ वा छैन, छैन बने वकन ? 

4. उल्रेशखत अध्ममन ताधरभ आददभा भनोनमन गदाय कुन कुन आधायहरुराई धरन े
गरयएको छ ? 

5. शजन्सी धनयीऺण बएको छ, छैन ? बएको बए भतुम भतुम कैवपमतहरु देशखए 
उल्रेख गने य सो कैवपमत सम्फन्धभा के कस्तो कायफाही प्रकृमा बएको छ 
सभेत उल्रेख गनुयहोस।् 

6. मस धनकाम वा अन्तगयत कुनै कभयचायी ज्मारादायी वा कयायभा कामययत छन ्वा 
छैनन ्? छन ्बन ेवववयण उल्रेख गनुयहोस ्। सेवा कयाय सम्फन्धभा के कस्ता 
प्रकृमाको आधाय अऩनाइएको छ सो सभेत उल्रेख गनुयहोस। 

7. ऩद रयक्त बएको जानकायी सभमभै प्रदेश रोक सेवा आमोगभा गयाइएको छ वा 
छैन ? ऩद रयक्त धभधत य जानकायी गयाइएको धभधत सभेत उल्रेख गनुयहोस।् 

8. मस धनकाम वा अन्तगयत कुनै कभयचायी अस्थामी रुऩभा कामययत छन ्वा छैनन ्? 
छन ्बने वववयण उल्रेख गनुयहोस।् 
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9. प्रदेश सशुासन ऐन तथा धनमभावरी अनसुाय प्राथधभकता अॊवकत बएको ऩत्रहरु 
सोही धनमभावरीभा तोवकएको अवधधधबत्र कामय पर्छ्यौट बएको छ वा छैन ? 
छैन बने वकन ? 

10. चार ुआधथयक वषयभा मस कामायरमका कभयचायीरे के कस्तो ऩयुस्काय प्राप्त गये य 
ऩयुस्काय प्रदान गदायका आधायहरु के के हनु ? उल्रेख गनुयहोस।् 

11. चार ुआधथयक वषयभा कुनै कभयचायीराई ववबागीम कायफाही गरयएको छ वा छैन ? 
छ बने ववबागीम कायफाही गरयएका कभयचायीको नाभावरी, कायफाहीको प्रकृधत, 
कायफाहीको प्रकृमा य ववबागीम कायफाही गने ऩदाधधकायीको नाभ य ऩद उल्रेख 
गनुयहोस।् 

12. मस कामायरमराई प्रत्मामोशजत अधधकाय फभोशजभ के कस्तो अधधकाय प्राप्त बएको 
छ य मस कामायरमफाट अन्तगयतका कामायरम/कभयचायीहरुभा के कस्तो अधधकाय 
प्रत्मामोजन बएको छ ? (अधधकाय प्रत्मामोजन बएको ऩत्रको प्रधतधरवऩ सॊरग्न 
गने) 

13. ववकेशन्रत अधधकाय य प्रत्मामोशजत अधधकायहरु कामायरमको कामय सम्ऩादन गनय 
मथेि य प्रबावकायी छ वा छैन ? 

14. वावषयक कामयक्रभको शस्थधत, रक्ष्म य सो अनसुाय बएको प्रगधत वववयण उल्रेख 
गनुयहोस।् 

15. इराका कामायरम/सेवा केन्रभा कभयचायीको ऩदऩूधतय गने प्रकृमा उल्रेख 
गनुयहोस।् 

16. सेवाराहीराई सेवा/ सवुवधा प्रदान गदाय राग्न ेसभम सम्फन्धभा बैयहेको व्मवस्था 
कधतको प्रबावकायी छ? 

17. चार ुआधथयक वषयभा तरवी प्रधतवेदन कुन धभधतभा ऩारयत गरयएको धथमो। ऩारयत 
नबएको बए कवहरे देशख ऩारयत बएको छैन य ऩारयत नहनुाका कायण 
खरुाउनहुोस।् 

18. सफै कभयचायीको धसटयोर बरयएको य PIS अद्यावधधक गरयएको छ वा छैन ? छैन 
बने कायण खरुाउनहुोस।् 
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19. कभयचायीको वऩयभकायको गनुासो आउने गयेको छ वा छैन ? गनुासो आउने 
गयेको बए त्मस सम्फन्धी कायफाही वकनाया रगाउन के कस्तो ववधध य प्रमोग 
हदैु आएको छ ? बएको बए त्मसको कामायन्वमन कसयी गने गरयएको छ ? 

20. सेवाराहीको गनुासो वा सभस्माराई सनेु्न य सभाधान गने उऩामहरुको कस्तो 
प्रकायको सॊमन्त्र फनाई कामायन्वमनभा ल्माइएको छ ? 

21. कामायरमका काभ कायफाहीभा सूचना प्रववधधको प्रमोग कधतको भात्राभा गने 
गरयएको छ ? धतनको व्मवस्था कामायरमभा छन ्वा छैनन ्? 

22. कामायरमको सेवा प्रवाहको ववषमभा सावयजधनक सनुवुाईको आमोजना गने य 
त्मसफाट प्राप्त ऩषृ्ठऩोषणराई सधुायको रुऩभा प्रमोग गने गयेको छ वा छैन ? 

23. कामायरमको फजेट तजुयभाका फखत तथा कामयक्रहरुभा रैवङ्गक, सभावेशी 
धायणाराई अवरम्फन गरयएका छन ्? कामायरमको कामय वातावयण रैवङ्गकभैत्री 
यहेको छ वा छैन ? 

24. कामायरमको सेवा प्रवाह सम्फन्धी कुनै यणनीधतक मोजना छ वा छैन ? बएको 
बए कस्तो प्रकृधतको यहेको छ उल्रेख गनुयहोस। 

25. सभावेशी रुऩभा सहज तवयरे सेवा प्रवाह गनयको राधग कामायरमभा अऩाङ्गभैत्री 
भागय, सोधऩछु एवभ ्असहाम सहमोग कऺको व्मवस्था छ वा छैन ? 

26. फयफझुायथको काभ प्रचधरत कानून फभोशजभ बएको छ वा छैन य सरुवा बएको 
कभयचायीरे सभमभै यभाना धरने गयेको छ वा छैन ? 

27. ऩेश्की य फेरुजू के कधत छ य सो को अधबरेख य ढाॉचा ठीक छ वा छैन सो को 
वववयण अनसूुची -7 को ढाॉचाभा खरुाउनहुोस।् 

28. आधथयक रेखा धनमभानसुाय याशखएको छ वा छैन य तहधसर भौज्दात ठीक छ वा 
छैन ? 

29. सयकायी सम्ऩधतको दरुुस्त तवयरे आम्दानी फाॉधी शे्रस्ता याशखएको छ वा छैन य 
अधबरेख व्मवस्थाऩनको शस्थधत अद्यावधधक छ वा छैन ? 

30. सयकायी अचर सम्ऩधतको से्रस्ता दरुुस्त याख्न ेय सॊबायको काभ ठीकसॉग बएको 
छ वा छैन ? 

31. हारको स्वीकृत दयवन्दी वववयण य सो अनरुुऩको ऩदऩधुतय सम्फन्धी वववयण 
अनसूुची -8 भा खरुाउनहुोस।् (भहाशाखा/शाखा सॊतमा, नाभ य कामय वववयण 
सभेत खरुाउने)   
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32. मस कामायरमभा सरुवा बई आएका य सरुवा बई गएका कभयचायीको वववयण 
अनसूुची - 9 भा खरुाउनहुोस।् अवधध नऩगुी सरुवा बएको हकभा धनजाभती सेवा 
ऐन/धनमभावरी अनसुाय सहभधत धरए/नधरएको सभेत खरुाउनऩुने। 

33. मस कामायरमभा कामभभकुामभ भकुयय बई आएका कभयचायीहरुको वववयण 
अनसूुची –5 भा खरुाउनहुोस।् 

34. ऩदस्थाऩन नगयी याशखएका कभयचायीहरु बए त्मसको वववयण अनसूुची - 10 भा 
खरुाउनहुोस।् 

35. पाशजर कभयचायी सम्फन्धी वववयण अनसूुची - १1 भा उल्रेख गनुयहोस।् 

36. काजफाट ऩदऩूधतय वा काज सरुवा बएको बए ऩद य ऩदाधधकायीहरुको वववयण  
अनसूुची - १2 भा खरुाउनहुोस।् अवधध नऩगुी सरुवा बएको हकभा प्रदेश 
धनजाभती सेवा सम्फन्धी कानून अनसुाय सहभधत धरए/नधरएको सभेत खरुाउन ु
ऩने। 

37. मस धनकामको सधुायको राधग भतुमभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामायरम अथवा 
अन्म कुनै धनकामफाट हनुऩुने सधुायहरु सझुावको रुऩभा उल्रेख गनुयहोस।् 

38. सावयजधनक खरयद ऐन तथा धनमभावरी फभोशजभ खरयद गने गरयएको छ वा छैन 
खरुाउनहुोस।् 

39. मस धनकामरे सम्ऩादन गने कामयभा रैवङ्गक सभानता य साभाशजक सभावेशीकयण 
अधबववृर्द् हनुे तथा ददगो ववकासका रक्ष्म हाधसर हनु े तपय  के कस्ता प्रमास 
बएका छन ्खरुाउन ुहोस।् 
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अनसूुची-3 

(दपा 13 को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्धत) 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको धनकामगत प्रधतवेदनको ढाॉचा (प्रत्मेक धनकामको अरग 
अरग प्रधतवेदन) 

आधथयक वषय :- 
१. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण टोरी - 

 टोरी प्रभखुको नाभ  - 

 ऩद/तह/शे्रणी्- 

 भन्त्रारम/ कामायरम - 

 टोरीभा खवटएका अन्म कभयचायीहरुको वववयण -  

२. व्मवस्थाऩन गरयएको धनकाम/ कामायरम - 

 कामायरम प्रभखुको नाभ - 

 ऩद/तह/शे्रणी्- 

 कामायरम अवशस्थत यहेको शजल्रा, ऩाधरका, वडा- 
 कामायरमको ऩषृ्ठबधूभ - 

 उद्देश्म - 

 गत वषयका भतुम भतुम वावषयक कामयक्रभ, रक्ष्म य प्रगधत -  

 वावषयक रक्ष्म य प्रगधत फीचको अन्तय - 

३. स्थरगत व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको अवधध - .......... देशख ........ सम्भ जम्भा .... ददन। 

४. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणफाट देशखएको अवस्था (ऩयीऺण गरयएका ववषमहरुको शीषयकगत 

   अवस्था उल्रेख गने) जस्तै - 

 सङ्गठन सॊयचना सम्फन्धी 
 कामयप्रवक्रमा य कामायरम ववन्मास सम्फन्धी 
 ............................... 
 ................................ 
 ................................ 

५. ववगतका प्रधतवेदनभा उशल्रशखत ववषमहरुको पयपायक य कामायन्वमन -  

धस.नॊ आथयक 
वषय 

प्रधतवेदनभा उशल्रशखत 
व्महोया 

कामायन्वमन बएको 
ववषम 

प्रगधत 
शस्थधत(%) 
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६. ऩयीऺण टोरीको सभर अवरोकन य धायणा - 

 सङ्गठनरे गयेका अनकुयणीम कामय 
 तत्कार सधुाय गनुयऩने नीधतगत ववषम 

 सङ्गठनरे कामयप्रवक्रमाभा तत्कार सधुाय गनुयऩने ववषम 

 .................................................. 
 ................................................. 

७. ऩयीऺण टोरीको धसपारयस  

 
 
 

टोरी प्रभखुको हस्ताऺय य धभधत - 
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अनसूुची-4 

(दपा 13 को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्धत) 

प्रदेश सयकाय, भशन्त्रऩरयषद् भा ऩेश गने प्रधतवेदनको ढाॉचा 

आधथयक वषय :- 

१. ऩषृ्ठबधूभ - 

२. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्धी भतुमभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद् को कामायरमको वावषयक कामय 
मोजना य सम्ऩन्न शस्थधत - 

३. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका राधग छनौट गरयएका धनकाम य सान्दधबयकता - 

४. ऩयीऺणफाट देशखमका नीधतगत सवार - 

५. ऩयीऺणफाट प्राप्त उल्रेखनीम सकायात्भक ऩऺ य कैवपमतहरु - 

६. सभर प्रधतवेदन प्रधत भतुमभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद् को कामायरमको धायणा य धसपारयस- 
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अनसूुची-५ 
(दपा २५ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत) 

कामभभकुामभ भकुयय सम्वन्धी वववयण 
प्रदेश सयकाय 

भन्त्रारम 

ववबाग/ धनदेशनारम/कामायरम 

 

धस.
न. 

कभयचायी
को नाभ य 
थय 

शे्रणी/सेवा सभूह/उऩसभूह हारको 
ऩदभा 
धनमशुक्त 
धभधत 

का.भ.ुगरयएको 
ऩद/ 
कामायरम 

का.भ.ु भकुयय 
गरयएका 
कभयचायी 
सयहका अन्म 
कभयचायीहरु
को वववयण 

कुन 
धभधत 
देशख 
कुन 
धभधत 
सम्भ 

कैवपमत 

         

 

तमाय गने-      प्रभाशणत गने- 

दस्तखत-      दस्तखत- 

नाभ-      नाभ- 

ऩद-      ऩद- 
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अनसूुची-६ 
(दपा २५ को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत) 

प्रधतवेदन ऩेश गनुय ऩने अवधधभा अध्ममन ताधरभभा गएका कभयचायीको वववयण 
प्रदेश सयकाय 

भन्त्रारम 

धफबाग/ धनदेशनारम/कामायरम 

 

धस.न. नाभ ऩद शे्रणी सभूह/ 

उऩसभहु 

अध्ममन ताधरभ, गोष्ठी, 
अवरोकन भ्रभण 

ववषम अवधध कैवपमत 

      
 
 
 

   

 

तमाय गने-      प्रभाशणत गने- 

दस्तखत-      दस्तखत- 

नाभ-      नाभ- 

ऩद-      ऩद- 

  



 

34 

अनसूुची-७ 

(दपा २५ को उऩदपा (3) सॉग सम्फशन्धत) 

ऩेश्की य फेरुज ुसम्फन्धी वववयण 

प्रदेश सयकाय 

भन्त्रारम 

ववबाग/धनदेशनारम/कामायरम 

 

धस.न. ऩेश्की य वेरुज ु
बएको आ.व. 

ऩेश्की य वेरुज ुकामभ 
हुॉदा कामययत कामायरम 
प्रभखुको नाभ, थय 

ऩेश्की य फेरुज ु
कामभ हुॉदा 
कामययत रेखा 
प्रभखुको नाभ, थय 

ऩेश्की य फेरुज ु
यकभ 

कैवपमत 

 

तमाय गने-     प्रभाशणत गने- 

दस्तखत-     दस्तखत- 

नाभ-     नाभ- 

ऩद-     ऩद- 
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अनसूुची-८ 
(दपा २५ को उऩदपा (4) सॉग सम्फशन्धत) 

सङ्गठनको स्वीकृत दयवन्दी य ऩदऩूधतय सम्फन्धी वववयण 
प्रदेश सयकाय 

भन्त्रारम 

ववबाग/ धनदेशनारम/कामायरम 

 

धस.न. ऩद शे्रणी सभूह/उऩ 

सभूह 

स्वीकृत 
दयवन्दी 
सॊतमा 

ऩदऩूधतय 
सॊतमा 

रयक्त 
सॊतमा 

रयक्त 
धभधत 

रयक्त 
हनुाको 
कायण 

कैवपमत 

          

          

          

          

 

तमाय गने-      प्रभाशणत गने- 

दस्तखत-      दस्तखत- 

नाभ-      नाभ- 

ऩद-      ऩद- 
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अनसूुची-९ 

(दपा २५ को उऩदपा (5) सॉग सम्फशन्धत) 
कामायरमभा सरुवा बई आएका य सरुवा बई गएका कभयचायीको वववयण 

प्रदेश सयकाय 

भन्त्रारम 

ववबाग/ धनदेशनारम/कामायरम 

 

धस.न. कभयचायीको 
नाभ थय 

ऩद शे्रणी साववकको 
कामायरम य 
बौगेधरक 
ऺेत्र 

कामय 
अवधध 

सरुवा 
बएको 
कामायरम 

सरुवा गदाय 
तोवकएको 
अवधध/ 
बौगोधरक 
ऺेत्र 

सरुवा 
गनायको 
कायण 

सरुवा 
गने 
धनकाम 

          

          

          

 

 

तमाय गने-      प्रभाशणत गने- 

दस्तखत-      दस्तखत- 

नाभ-      नाभ- 

ऩद-      ऩद- 
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अनसूुची-१० 

(दपा २५ को उऩदपा (६) सॉग सम्फशन्धत) 

ऩदस्थाऩन नगयी याशखएका कभयचायी सम्फन्धी वववयण 

प्रदेश सयकाय 

भन्त्रारम 

ववबाग/ धनदेशनारम/कामायरम 

धस.न. दजाय नाभ 

 थय 

शे्रणी सेवा सभूह/उऩ 

सभूह 

धनमशुक्त/ 
सरुवा बई 
आएको धभधत 

ऩदस्थाऩना 
नबएको 
धभधत 

ऩदस्थाऩना 
नहनुाको 
कायण 

कैवपमत 

          

          

          

          

 

तमाय गने-      प्रभाशणत गने- 

दस्तखत-      दस्तखत- 

नाभ-      नाभ- 

ऩद-      ऩद- 
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अनसूुची-११ 
(दपा २५ को उऩदपा (7) सॉग सम्फशन्धत) 

पाशजर कभयचायी सम्वन्धी वववयण 
प्रदेश सयकाय 

भन्त्रारम 

ववबाग/ धनदेशनारम/कामायरम 

धस.न. दजाय नाभ 

 थय 

शे्रणी सेवा सभूह/उऩ 

सभूह 

कुन 
धभधतवाट 
पाशजरभा 
यहेको हो 

हार 
गयी 
आएको 
काभ 

दयवन्दी 
धभरान हनु 
नसक्नाको 
कायण 

कैवपमत 

          

          

          

          

 

तमाय गने-      प्रभाशणत गने- 

दस्तखत-      दस्तखत- 

नाभ-      नाभ- 

ऩद-      ऩद- 
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अनसूुची-१२ 
(दपा २५ को उऩदपा (8) सॉग सम्फशन्धत) 

काजफाट ऩदऩूधतय वा काज सरुवा बएका कभयचायीको वववयण  

प्रदेश सयकाय 

भन्त्रारम 

ववबाग/ धनदेशनारम/कामायरम 

धस.न. कभयचायीको 
नाभ थय 

ऩद शे्रणी साववकको 
कामायरम य 
बौगेधरक 
ऺेत्र 

कामय 
अवधध 

काज 
सरुवा 
बएको 
कामायरम 

काज 
सरुवा 
गदाय 
तोवकएको 
अवधध/ 
बौगोधरक 
ऺेत्र 

काज 
सरुवा 
गनायको 
कायण 

काज 
सरुवा 
गने 
धनकाम 

          

          

          

 

तमाय गने-      प्रभाशणत गने- 

दस्तखत-      दस्तखत- 

नाभ-      नाभ- 

ऩद-      ऩद- 

 

 


