
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩयु, भॊससय १५ गते, २०७७ सार (सङ् ्मा १६ 

बाग ३ 

प्रदेश सयकाय 

भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद् को कामाारम 

फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 
सूचना 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण कामाववसध, २०७7 

प्रस्तावना: प्रदेश सयकायका ववसबन्न सनकामभा कामायत प्रदेश सनजाभती 
कभाचायीफाट व्मवस्थाऩकीम काभ कायफाही सम्ऩन्न गदाा प्रचसरत कानून, 
सनमभ य कामाववसध ऩारना गयाई भानवीम य बौसतक श्रोत साधनको 
व्मवस्थाऩन गदै नसतजाभखुी फनाउने, प्रशासकीम काभ कायफाही कानूनी 
याज्मको अवधायणा अनसुाय सञ्चारन गने य व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्त्धी 
कामाराई व्मवशस्थत तलु्माउने उद्देश्मरे प्रदेश प्रशासकीम कामाववसध 
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(सनमसभत गने) ऐन, 2075 को दपा 4 रे ददएको असधकायको प्रमोग 
गयी फागभती प्रदेश सयकायरे देहामको कामाववसध फनाएको छ। 

  ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशम्बक 

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

(२) मो कामाववसध तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ ।  
2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस 
 कामाववसधभा,- 

(क) "अश्तमायवारा" बन्नारे प्रदेश सनजाभती 
कभाचायीराई सनमकु्त गने असधकायी सम्झन ु
ऩछा। 

(ख) "कामाारम प्रभखु" बन्नारे प्रचसरत कानून 
फभोशजभ तोवकएको कामाारमको प्रभखु कभाचायी 
सम्झन ुऩछा। 

(ग) "केन्त्रीम सनकाम" बन्नारे प्रदेश सयकायका 
भन्त्त्रारम, सशचवारम, आमोग, ववबाग, 
सनदेशनारम तथा प्रदेश सयकायरे केन्त्रीम 
सनकाम बनी तोकेका मस्तै अन्त्म सनकाम सम्झन ु
ऩछा । 

(घ) "ऩयीऺक" बन्नारे भन्त्त्रारम य भातहतका 
सनकामफाट व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रासग खवटन े
ऩदासधकायी सम्झन ुऩछा। 

(ङ) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछा । 
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(च) "प्रदेश रोक सेवा आमोगको कामाऺ ेत्र" बन्नारे 
प्रदेश रोक सेवा आमोग ऐन, 2076 भा 
तोवकएको कामाऺ ेत्र सम्झन ुऩछा। 

(छ) "भन्त्त्रारम" बन्नारे भु् मभन्त्त्री तथा 
भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम सम्झन ुऩछा। 

(ज) "ववबागीम प्रभखु" बन्नारे प्रचसरत प्रदेश कानून 
फभोशजभ तोवकएको असधकायी सम्झन ुऩछा। 

(झ) "ववबागीम कायफाही" बन्नारे प्रचसरत प्रदेश 
कानून फभोशजभ हनु ेसजामराई सम्झन ुऩछा। 

(ञ) "व्मवस्थाऩन ऩयीऺण" बन्नारे प्रदेश रोक सेवा 
आमोगको कामाऺ ेत्रसबत्र ऩने ववषम फाहेक 
भन्त्त्रारम वा सोफाट तोवकएको सनकामरे प्रदेश 
सयकायका ववसबन्न सनकामभा कामायत प्रदेश 
सनजाभती कभाचायीरे प्रचसरत कानून तथा 
प्रशासकीम सनमभ य कामाववसध ऩारन गये 
नगयेको सम्फन्त्धभा सऩुरयवेऺण, अनगुभन य 
भूल्माङ्कन गयी सनदेशन सभेत ददने कामा सम्झन ु
ऩछा। 

(ट) "सङ्गठन" बन्नारे प्रदेश सयकायका केन्त्रीम 
सनकाम, सनदेशनारम तथा स्थानीमस्तयका 
कामाारम सम्झन ुऩछा। 

ऩरयच्छेद-२ 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको उद्दशे्म य ऺते्र 

3. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका उद्दशे्म: व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका उद्देश्म 
 देहाम फभोशजभ हनुेछन:्- 
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(क) प्रदेश सयकायका ववसबन्न सनकामको व्मवस्थाऩन 
सम्फन्त्धी कामाभा एकरुऩता कामभ गना सहमोग 
ऩरु् माउने, 

(ख) प्रदेश सयकायका सनकामभा कामायत प्रदेश 
सनजाभती कभाचायीफाट हनुे काभ कायफाही 
प्रचसरत कानून फभोशजभ बए नबएको ऩयीऺण 
गयी देशखएका कभी कभजोयी, त्रवुट य 
असनमसभतताराई उजागय गने य सधुायका रासग 
सझुाव प्रस्ततु गने, 

(ग) सङ्गठनका सवर य दवुार ऩऺको ऩवहचान गने 
एवॊ सवर ऩऺको प्रवर्द्ान य दफुार ऩऺ हटाउन 
आवश्मक उऩाम सभेत ससपारयस गने, 

(घ) उऩरब्ध स्रोत साधनको उच्चतभ प्रमोग गयी 
सङ्गठनभा गसतशीरता य प्रबावकायीता वृवर्द् गना 
सहमोग गने, 

(ङ) व्मवस्थाऩनभा हनु सक्ने अव्मवस्था य त्रवुटको 
योकथाभ गयी जवापदेहीता वृवर्द् गना सहमोग 
गने, 

(च) सङ्गठनको व्मवस्थाऩनको सम्ऩूणा तहको कामा 
ऺभताको जाॉच गने, 

(छ) सङ्गठनका कामाान्त्वमन तहका सभस्माहरु ऩत्ता 
रगाई सझुाव ससपारयस गने, 

(ज) ववसधको शासन सञ्चारनभा सहमोग गयी 
सशुासनको असबवृवर्द् गयाउन।े 

4. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववषमऺते्र: (१) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका 
 ववषम ऺेत्र देहाम फभोशजभ हनुेछन:्- 
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(क) सङ्गठनात्भक नीसत य व्मवहाय्- 
(1) सङ्गठनको उद्देश्म, नीसत य आवसधक 

एवॊ वावषाक मोजनाको तादात्म्मता, 
(2) नीसतको उऩमकु्तता य सनयन्त्तयता, 
(3) नीसतको अनसुयण एवॊ उऩमोग, 
(4) नीसत कामाान्त्वमनका रासग कानूनी 

ऩमााप्तता, 
(5) नीसत तथा कामाक्रभ कामाान्त्वमनका 

रासग श्रोतको अवस्था य ऩमााप्तता, 
(6) श्रोतको उऩमोग। 

(ख) सङ्गठन सॊयचना् 
(1) सङ्गठनको रक्ष्म, उद्देश्म, नीसत य 

कामाक्रभ प्रसत कभाचायीको दृविकोण, 
(2) कभाचायीहरुको कामा वववयण (शस्थसत, 

प्रिता य ऩमााप्तता-कागजात तथा 
कभाचायीसॉग छरपर सभेतको 
आधायभा मवकन गने), 

(3) ववद्यभान सङ्गठनको स्वरुऩ, स्वीकृत 
दयफन्त्दी य कभाचायी आऩूासतको 
अवस्था, सङ्गठनभा दयफन्त्दी थऩ य 
खायेज हुॉदा सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन 
सवेऺणको अभ्मास, 

(4) कभाचायी-कभाचायी य कामाारम प्रभखु-

कभाचायी फीचको सम्फन्त्ध (व्मवहायगत 
अध्ममन तथा कामायत कभाचायीसॉग 
अन्त्तवक्रा मा गयी सनक्मौर गने), 
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(5) सङ्गठनका अवसय एवॊ चनुौती य 
चनुौतीको साभना गने यणनीसत। 

(ग) कामाप्रवक्रमा य कामाारम ववन्त्मास (Lay-Out): 

(1) केन्त्रीम सनकाम य आफ्नै तहफाट 
बएका नीसतगत सनणाम य ऩरयऩत्र 
आददको सङ्रह, असबरेख वा तल्रो 
तहभा सम्प्रषेणको अवस्था, 

(2) असधकाय प्रत्मामोजनको अवस्थाय 
त्मसको ऩमााप्तता तथा उऩमोगको 
अवस्था, 

(3) सनणाम प्रवक्रमा सयरीकयण सम्फन्त्धी 
नीसत सनदेशशकाको कामाान्त्वमन अवस्था,  

(4) कुनै कभाचायीको अनऩुशस्थसतभा 
कामाारमको काभ य सेवा प्रवाह सचुारु 
गना गरयएको प्रफन्त्ध, 

(5) कामाारम ववन्त्मास (Lay-Out) (सेवाराही 
य कामाारम व्मवस्थाऩनको दृविफाट), 

(6) कामाकऺको वातावयण य बौसतक 
सवुवधा (फस्ने ठाउॉ, बौसतक सवुवधा य 
अन्त्म आवश्मक साभान), 

(7) कामाारमभा उऩरब्ध बौसतक साधन 
(कम््मटुय, भेच, टेफरु, रगामत अन्त्म 
प्रफन्त्ध) को उऩरब्धता य उऩमोगको 
अवस्था, 

(8) कामाारम ऩरयसयको अवस्था (सयुऺा, 
सयसपाइ आदद), 
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(9) कामाारमभा अऩाङ्ग-भैत्री भागा, सोधऩछु 
एवॊ असहाम सहमोग कऺको 
व्मवस्था। 

(घ) कभाचायी व्मवस्थाऩन य असबरेख् 
(1) कामाारमको उद्देश्म प्रासप्तका रासग 

आवश्मक जनशशक्तको प्रऺेऩण, सोको 
कामा मोजना य कामाान्त्वमनको अवस्था, 

(2) कभाचायी असबरेख तथा अन्त्म सयकायी 
दस्तावेजको असबरेख व्मवस्थाऩन, 

(3) कभाचायीको ऩदस्थाऩना, सरुवा, फढुवा, 
काज, कामा सम्ऩादन भूल्माङ्कन, कामा 
शजम्भेवायी प्रदान रगामतका 
ववषमहरुभा बएका सनणाम, त्मस 
सम्फन्त्धी असधकायको प्रमोग य त्मसो 
गदाा सरइने आधाय एवॊ सतनको ऐन 
सनमभसॉगको तादात्म्मता, 

(4) कभाचायीको ववकास सम्फन्त्धी मोजना 
(तासरभ, अध्ममन आदद) एवॊ सोको 
कामाान्त्वमन शस्थसत, 

(5) कभाचायीराई स्वदेश तथा वैदेशशक 
अध्ममन एवॊ तासरभभा भनोनमभ गने 
आधाय, सतनको प्रमोग य त्मस्ता 
कभाचायीको असबरेख, 

(6) कभाचायीका आचयण एवॊ आचाय सॊवहता 
तजुाभा य सतनको कामाान्त्वमन तथा 
अनगुभन अवस्था, 
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(7) सङ्गठनको कामा सॊस्कृसत, कामा 
वातावयण य उत्प्रयेणाजन्त्म अभ्मास, 

(8) फयफझुायथ सम्फन्त्धी नीसतगत 
व्मवस्थाको अभ्मास, 

(9) कभाचायीको सभम ऩारना य 
सनमसभतताको अवस्था। 

(ङ) आसथाक प्रशासन य शजन्त्सी व्मवस्थाऩन् 
(1) सङ्गठनको फेरुज,ु सोको असबरेख, 

फेरुज ु पर्छ्यौट सम्फन्त्धी अभ्मास य 
प्रगसत, 

(2) स्वीकृत वावषाक फजेट, खचा गने 
अश्तमायी य वास्तववक खचाको 
तादात्म्मता, आन्त्तरयक सनमन्त्त्रणको 
प्रफन्त्ध य प्रसतवेदनको ऩर्द्सतको 
अवस्था, 

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

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

(5) सावाजसनक खरयद प्रवक्रमा सम्फन्त्धी, 
(6) शजन्त्सी सनयीऺण य सनयीऺणफाट 

गरयएका ससपारयसहरु (सरराभ, सभन्त्हा, 
उऩमोग/सॊयऺण मोजना आदद) को 
कामाान्त्वमन, 
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(7) कामाारम साभानको प्रासप्त, खचा य 
फाॉकीको असबरेख एवॊ बण्डायभा यहेका 
साभानको सॊयऺणको प्रफन्त्ध। 

(च) सेवा प्रवाह य ऩायदशशाता् 
(1) नागरयक वडाऩत्रको तजुाभा य त्मसको 

कामाान्त्वमनको व्मवस्था, 
(2) सेवाराही गनुासो असबरेख, सोको 

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

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

सावाजसनक सनुवुाई सम्फन्त्धी व्मवस्था, 
(5) कामाारम/आमोजनाको वावषाक 

कामाक्रभ य आम/व्ममको ऩायदशशाता, 
(6) कामाारम प्रभखु य अन्त्म कभाचायीको 

अनऩुशस्थसतभा सेवा प्रवाहको 
ससुनशितता, 

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

(छ) सूचना प्रववसधको प्रमोग् 
(1) कामाारमसॉग सम्फशन्त्धत भहत्वऩूणा 

सूचनाहरुको असबरेख, सतनको 
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अध्मावसधकता य सूचनाको सॊयऺण 
सम्फन्त्धी व्मवस्था, 

(2) कामाारमको काभ य सेवा प्रवाहभा 
सूचना एवॊ सञ्चाय प्रववसधको प्रमोग य 
सतनको ऩमााप्तता, 

(3) सयकायी नीसत अनरुुऩ ववद्यतुीम शासन 
सम्फन्त्धी अभ्मासको प्रमोग य 
प्रबावकारयता, 

(4) सङ्गठनको वेब साइट, सोको 
अद्यावसधकता य वेब साइट भापा त 
सेवा प्रवाह गने अभ्मास, 

(5) सूचना असधकृतको व्मवस्था य सनजराई 
सम्फशन्त्धत सनकामका भहत्वऩूणा सूचना 
उऩरब्ध गयाइएको नगयाइएको तथा 
फाह्य ऩऺफाट भाग बएका सूचना य 
सतनको कायफाहीको अवस्था। 

(ज) कभाचायीको गनुासो व्मवस्थाऩन् 
(1) कभाचायीको गनुासो असबरेख य सोको 

व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी अभ्मास, 
(2) गनुासो व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी 

कामाववसधको कामाान्त्वमन अवस्था। 

(झ) अन्त्म ऺते्र: 
(1) सङ्गठनको सभावेशी सम्फन्त्धी नीसत, 

यणनीसत य कामाान्त्वमन अवस्था, 
(2) रैवङ्गक तथा सभावेशी भैत्री कामा 

वातावयण य त्मसको ऩमााप्तता, 
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(3) सङ्गठनको प्रकृसत अनसुाय प्राकृसतक 
तथा भानवीम कायणफाट बववष्मभा 
आइऩने आकशस्भक कामाको व्मस्थाऩन 
प्रफन्त्ध, 

(4) सनजाभती कभाचायीको शैशऺक 
प्रभाणऩत्र प्रभाणीकयण सम्फन्त्धी 
व्मवस्थाको कामाान्त्वमन अवस्था, 

(5) ऩयीऺण गना भन्त्त्रारमरे उऩमकु्त 
ठहर् माएको अन्त्म ववषम। 

(२) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रासग उऩदपा (१) भा 
उशल्रशखत ववषमवस्त ुववसबन्न सङ्गठनभा सबन्न सबन्न रुऩभा रागू हनु 
सक्नेछन।्कामाारमको प्रकृसत, कामा ऺेत्र, स्वरुऩ आददको 
उऩमकु्तताका आधायभा कुन सनकामभा कुन कुन ववषमभा 
ऩयीऺणराई केशन्त्रत गने बने्न ववषम व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्त्धी 
मोजना भापा त सनक्मौर गयी ऩयीऺण गनुा ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-३ 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्त्धी व्मवस्था 

5. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनुा गयाउन ु ऩने: (१) भन्त्त्रारमरे प्रदेश 
 सयकायका ववसबन्न सनकामभा कामायत प्रदेश सनजाभती 
 कभाचायीरे प्रचसरत कानून तथा अन्त्म प्रशासकीम सनमभ य 
 कामाववसध ऩारन गये नगयेको सम्फन्त्धभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 
 गनेछ। 

(२) भन्त्त्रारमरे उऩदपा (१) फभोशजभको ऩयीऺण 
प्रत्मेक वषा प्रदेश सयकायका सफै सनकामभा आरोऩारो गयी गना 
सक्नेछ। 
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(३) भन्त्त्रारमरे प्रदेश सयकायका सनदेशनारम य 
सनकामराई असधकाय प्रत्मामोजन गयी व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गना 
टोरी खटाउन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ खवटएको टोरीराई 
आवश्मक सहमोग गयी आ-आफ्नो सनकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 
गयाउन ु सम्फशन्त्धत सनदेशनारमको सनदेशक तथा कामाारम 
प्रभखुको कताव्म हनुछे।  

(५) उऩदपा (१) फभोशजभ व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाा 
प्रदेशस्तयका केन्त्रीम सनकामको हकभा अनसूुची-1 य शजल्रास्तयका 
कामाारमको हकभा अनसूुची-2 भा उल्रेख बए फभोशजभको 
प्रश्नावरी सभेतको आधायभा गनुा ऩनेछ।मसयी अन्त्म सनकामरे 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाा सभेत उशल्रशखत अनसूुचीको प्रमोग गनुा 
ऩनेछ। 

(६) प्रदेश सयकायका सफै सनदेशनारमका सनदेशक य 
कामाारम प्रभखुरे प्रत्मेक वषाको फैशाख भसान्त्तसम्भ आ-आफ्नो 
कामाारमको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी सोको प्रसतवेदनको ढाॉचाभा 
जेष्ठ भसान्त्तसबत्र तारकु सनकामभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(७) सम्फशन्त्धत प्रदेश भन्त्त्रारमरे उऩदपा (६) फभोशजभ 
प्राप्त प्रसतवेदनका आधायभा सभर व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको प्रसतवेदन 
तमाय गयी प्रसतवेदनको ढाॉचाभा प्रत्मेक वषाको आषाढ भसान्त्त सबत्र 
भन्त्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(८) उऩदपा (६) य (७) अनसुाय प्राप्त प्रसतवेदनको 
अध्ममन गयी सम्फशन्त्धत तारकु सनकामसॉगको छरपर सभेतका 
आधायभा भन्त्त्रारमरे सो प्रसतवेदनभा देशखएका कैवपमत तत्कार 
सधुाय गना सम्फशन्त्धत कामाारमराई सनदेशन ददन सक्नछे। 
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(९) भन्त्त्रारमरे प्रदेश सयकायको कुनै ऩसन सनकामराई 
सो सनकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी सोको प्रसतवेदन ऩेश गना 
रगाउन सक्नेछ। 

6. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सनमसभत य आकशस्भक हनु:े (१) भन्त्त्रारमरे 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाा सनमसभत य आकशस्भक दवैु प्रकायरे 
 गनेछ।मस्तो ऩयीऺणभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामाऺ ते्र अन्त्तगात 
 ऩने सफै ववषमभा ऩयीऺण गरयनेछ। 

स्ऩिीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको रासग “सनमसभत ऩयीऺण” 
बन्नारे प्रत्मेक वषा ऩारैऩारो गयी तोवकएका सनकामराई ऩूवा सूचना 
ददई त्मस्तो सनकामभा गरयने ऩयीऺणराई जनाउॉछ। 

(२) आकशस्भक ऩयीऺण अन्त्तगात प्रशासकीम असनमसभतता 
बएको उजयुी, सनवेदन वा सॊचाय भाध्मभको सूचनाका आधायभा वा 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने सनकाम वा असधकायीरे आवश्मक देखेको 
सभमभा कुनै खास ववषम वा ऺेत्रको ऩयीऺण गरयनेछ। 

(३) प्रदेशस्तयका कामाारमको सनमसभत ऩयीऺणका रासग 
भन्त्त्रारमरे प्रत्मेक आसथाक वषाभा आपू य प्रदेश सयकायको 
सनकामभा कामायत कभाचायी भध्मेफाट सभतव्मवमता य प्रबावकारयता 
सभेतराई ववचाय गयी सनशित सभमावसध तोकी छुट्टाछुटै ऩयीऺण 
टोरी खटाउनछे। मसयी खवटन े टोरीरे प्रचसरत कानून य मस 
कामाववसधभा उल्रेख बए फभोशजभ सम्फशन्त्धत सनकामको 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी प्रसतवेदन फझुाउन ुऩनेछ। 

7. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको आवसधक य वावषाक मोजना तमाय गनुा ऩने् 
 (१) भन्त्त्रारमरे प्रदेश सयकायका ववसबन्न सनकामको व्मवस्थाऩन 
 ऩयीऺण गदाा सनशित अवसधसम्भभा गनुा ऩने ऩयीऺण सम्फन्त्धी 
 कामाको आवसधक मोजना य सोको आधायभा प्रत्मेक वषा वावषाक 
 मोजना स्वीकृत गयी सोही फभोशजभ ऩयीऺण गनुा 
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 ऩनेछ।भन्त्त्रारमरे भातहतको कुनै सनकामराई असधकाय 
 प्रत्मामोजन गयी व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने शजम्भेवायी ददएकोभा 
 उक्त सनकामरे मसै फभोशजभ वावषाक मोजना तमाय गयी 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनुा ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (1) भा उशल्रशखत वावषाक मोजनाभा 
भु् मतमा् व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयने सनकाम, व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺणको सभम, ऩयीऺणका रासग खवटने जनशशक्त य आवश्मक 
स्रोत सम्फन्त्धी ववषम उल्रेख गनुा ऩनेछ। 

8. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रासग आवश्मक जनशशक्त तमाय गनुा ऩने् 
 (१) भन्त्त्रारमरे आपू भातहत य प्रदेश सयकायको सनकामभा 
 कामायत कभाचायी भध्मेफाट व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रासग 
 आवश्मक जनशशक्त तमाय गदै रैजान ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (1) अनसुायको जनशशक्त तमाय गना वावषाक 
रुऩभा भन्त्त्रारमरे आवश्मक दऺता एवॊ सीऩ ववकास तथा तासरभ 
सम्फन्त्धी कामाक्रभ सञ्चारन गने व्मवस्था सभराउनछे। 

(३) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्त्धी तासरभ वा सीऩ हाससर 
गयेको कभाचायी सरुवा बई अन्त्म सनकामभा गएको बए ऩसन 
आवश्मक देखेभा भन्त्त्रारमरे काजभा ल्माई व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 
कामाभा रगाउन सक्नछे। 

9. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववसध: व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाा 
 आवश्मक सूचना प्राप्त गना ऩयीऺण टोरीरे आवश्मकता अनसुाय 
 देहाम फभोशजभका ववसध अवरम्फन गनेछ्- 

(क) अवरोकन, 
(ख) छरपर, 
(ग) अन्त्तवााता, 
(घ) प्रश्नावरी, 
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(ङ) कागजात वा प्रभाणको अध्ममन, 
(च) ववगतका प्रसतवेदनको अध्ममन ऩनुयावरोकन, 
(छ) ऩयीऺण टोरीरे उऩमुाक्त ठहर् माएको अन्त्म ववसध। 

10. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा जान ु ऩूवा जानकायी गयाउन े ऩने:              
 (१) भन्त्त्रारमरे वा सो कामाारमफाट असधकाय प्रत्मामोजन बई 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रासग खवटई जाने टोरीरे ऩयीऺणभा जान ु
 ऩूवा सम्फशन्त्धत सनकामराई सरशखत रुऩभा जानकायी ऩठाउन ु
 ऩनेछ। 

तय आकशस्भक ऩयीऺण गना जानऩुदाा मो उऩदपा अनसुाय 
जानकायी ददइयहन ुऩने छैन। 

(२) उऩदपा (1) अनसुाय जानकायी ऩठाउॉदा व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺण गदाा राग्ने सभम, व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववषमवस्त,ु 
सॊरग्न यहन ेकभाचायी य कामाारम वा सनकामका तपा फाट गनुा ऩने 
सहमोग फाये उल्रेख गनुा ऩनेछ। 

11. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामाभा सहमोग गनुा ऩने: भन्त्त्रारमरे वा 
 सो कामाारमफाट असधकाय प्रत्मामोजन बई व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका 
 रासग खवटई आउने टोरीराई सम्फशन्त्धत सनकामरे ऩयीऺण 
 सम्फन्त्धी असबरेख तथा कागजात उऩरब्ध गयाउने य ऩयीऺणसॉग 
 सम्फशन्त्धत अन्त्म सहमोग गनुा ऩनेछ। 

12. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको रासग खवटन े टोरीरे कताव्म ऩारना गनुा 
 ऩने: (१) प्रचसरत कानून तथा मस कामाववसध फभोशजभ व्मवस्थाऩन 
 ऩयीऺणको कामा सम्ऩन्न गनुा व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको रासग खवटने 
 टोरीको कताव्म हनुेछ।  

(२) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको रासग खवटएको टोरी वा 
कभाचायीरे आपूरे गयेको व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको प्रसतवेदनभा 
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उठाइएका ववषमको फायेभा ऩूणा शजम्भेवायी य जवापदेहीता वहन 
गनुा ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-४ 
ऩयीऺणको प्रसतवेदन, असबरेख य अनगुभन सम्फन्त्धी व्मवस्था 

13. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको प्रसतवेदन तमाय गनुा ऩने: (१) व्मवस्थाऩन 
 ऩयीऺणको रासग खवटन े टोरीरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामा 
 सम्ऩन्न बएको फढीभा ऩन्त्र ददनसबत्र प्रसतवेदन तमाय गयी 
 भन्त्त्रारमसभऺ ऩेश गरयसक्न ुऩनेछ।  

(२) उऩदपा (1) तथा दपा 5 को उऩदपा (6) 
फभोशजभ ऩेश बएका प्रसतवेदनको आधायभा भन्त्त्रारमरे प्रदेश 
सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद् सभऺ व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको एकभिु 
वावषाक प्रसतवेदन ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (1) य दपा 5 को उऩदपा (6) फभोशजभ 
ऩेश गरयने प्रसतवेदनको ढाॉचा अनसूुची -3 फभोशजभ य उऩदपा 
(2) फभोशजभ तमाय गरयन े वावषाक प्रसतवेदन ढाॉचा अनसूुची-4 
फभोशजभ हनुेछ। 

14. ऩयीऺणफाट प्राप्त कैवपमतका सम्फन्त्धभा उच्च व्मवस्थाऩनसॉग 
 छरपर गनुा ऩने: (१) कुनै ऩसन कामाारम वा सनकामको 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न बईसकेऩसछ सङ्गठनको ऩयीऺणफाट 
 देशखएका भहत्वऩूणा ऩऺ य सधुाय गनुा ऩने ववषम (कैवपमत वा 
 असनमसभतता, श्रोत साधनको उऩमोग, त्रवुट तथा सङ्गठनको अवस्था 
 आदद) भा अशन्त्तभ धायणा फनाउन ुऩूवा ऩयीऺण टोरीरे सम्फशन्त्धत 
 सनकामको प्रभखुसॉग ऩमााप्त छरपर गनुा ऩनेछ । मसयी गरयएको 
 छरपरफाट सन्त्तिु हनु नसकेभा भात्र प्रसतवेदनभा सभावेश गने 
 गयी ऩयीऺणको सनष्कषाराई अशन्त्तभ रुऩ ददन ुऩनेछ । 
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(२) कुनै सनकामभा आन्त्तरयक रुऩभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 
हनुे गयेको बए त्मस्तो ऩयीऺणको प्रसतवेदनराई भन्त्त्रारमको 
ऩयीऺण टोरीरे आफ्नो ऩयीऺणको आधाय भान्न सक्नेछ। 

15. प्रसतवेदन ऩेश गनुा ऩूवा सम्फशन्त्धत सनकामसॉग छरपर गने् 
 भन्त्त्रारमरे स्थरगत रुऩभा स्थानीमस्तयका सनकाम वा 
 कामाारमहरुको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न गयी प्राप्त सनष्कषाराई 
 प्रसतवेदनभा सभावेश गनुा ऩूवा सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम वा केन्त्रीम 
 सनकामको व्मवस्थाऩकसॉग छरपर गना सक्नछे।त्मस्तो 
 छरपरभा सम्फशन्त्धत सनकामफाट शचत्त फझु्दो जफाप प्राप्त बएभा 
 त्मस्तो ववषमराई प्रसतवेदनभा सभावेश गरयने छैन। 

16. प्रसतवेदन भशन्त्त्रऩरयषद् भा ऩेश हनु:े (१) भन्त्त्रारमरे हयेक आसथाक 
 वषाभा सम्ऩन्न बएका व्मवस्थाऩन ऩरयऺणको सभर वावषाक 
 प्रसतवेदन अको आसथाक वषाको श्रावण भसान्त्तसबत्र प्रदेश सयकाय, 
 भशन्त्त्रऩरयषद्   सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (1) अनसुाय ऩेश गरयने प्रसतवेदनभा अन्त्म 
कुयाका असतरयक्त वावषाक रुऩभा ऩयीऺण गना छनौट गरयएका 
नीसतगत सवार, उल्रेखनीम ववषम य प्रसतवेदनका सभवष्ठगत 
ववषमभा भन्त्त्रारमको आफ्नो धायणा स्ऩि रुऩभा उल्रेख गनुा 
ऩनेछ। 

17. वावषाक प्रसतवेदन सावाजसनक गनुा ऩने: दपा 16 को उऩदपा (1) 
 फभोशजभ ऩेश बएको प्रसतवेदनभा प्रदेश सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद् फाट 
 आवश्मक सनदेशन बई आएऩसछ उक्त प्रसतवेदनराई भन्त्त्रारमको 
 वेवसाइट वा अन्त्म उऩमकु्त भाध्मभ भापा त सवासाधायणको ऩहुॉच 
 हनुे गयी सावाजसनक गनुा ऩनेछ। 

18. कैवपमतहरुको असबरेख याख्न े य पछमौट गने: (१) भन्त्त्रारमरे 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका क्रभभा देशखएको सनकामगत कैवपमतको 
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 अशन्त्तभ टुङ्गो रागेऩसछ सोको पयपायकका रासग गनुा ऩने सझुाव 
 सवहतको वववयण सम्फशन्त्धत कामाारम य सफै शजम्भेवाय सनकामभा 
 उऩरब्ध गयाउन ु ऩनेछ।मसयी प्राप्त वववयण उऩय सम्फशन्त्धत 
 कामाारम य शजम्भेवाय सनकामरे आफ्नो तपा फाट बए गयेका काभ 
 कायफाही सम्फन्त्धी वववयण उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (1) अनसुाय प्राप्त कैवपमतको असबरेख 
याखी प्रचसरत कानून एवॊ तारकु भन्त्त्रारमको सझुाव अनसुाय 
पयपायक गनुा य कामा प्रवक्रमाभा सधुाय गनुा सम्फशन्त्धत कामाारम 
वा सनकामको कताव्म हनुछे । मसयी पयपायक बएका ववषमको 
जानकायी सम्फशन्त्धत सनकामरे भन्त्त्रारम य तारकु भन्त्त्रारम वा 
सनदेशनारमभा ऩठाउन ु ऩनेछ । प्रसतवेदनभा उशल्रशखत कैवपमत 
वा त्रवुटहरु पयपायक नगने सनदेशक वा कामाारम प्रभखुराई 
भन्त्त्रारमरे अवसध तोकी ऩनु् पयपायक गना रेखी ऩठाउनेछ । 

(३) उऩदपा (2) फभोशजभ तोवकएको अवसधसबत्र ऩसन 
त्मस्तो कैवपमत वा असनमसभतताको पयपायक नगने सनदेशक वा 
कामाारम प्रभखुराई भन्त्त्रारमरे आवश्मक कायफाहीको रासग 
ससपारयस गना सक्नछे। 

19. गम्बीय प्रकृसतका कैवपमतको सम्फन्त्धभा छुटै सनदेशन ददन सक्न:े 
 भन्त्त्रारमरे प्रदेश सयकायका कुनै ऩसन सनकामको व्मवस्थाऩन 
 ऩयीऺण गदाा आसथाक वहनासभना बएको वा प्रचसरत कानूनको 
 उल्रॊघन बएको बेवटएभा त्मस्तो त्रवुट वा गल्ती तत्कार सच्माउन 
 सभम सीभा तोकी सम्फशन्त्धत कामाारम वा सनकामराई सनदेशन 
 ददनेछ।मसयी सनदेशन ददॉदा तोवकएको सभमसबत्र सधुाय वा 
 पयपायक नगयेभा भन्त्त्रारमरे सम्फशन्त्धत असधकायीराई प्रचसरत 
 कानून अनसुाय कायफाहीका रासग ससपारयस गना सक्नछे। 
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20. ववबागीम कायफाहीको रासग ससपारयस गने: (१) भन्त्त्रारमफाट 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने क्रभभा ऩयीऺणका रासग खवटएको 
 टोरीराई दपा 11 फभोशजभ सहमोग नगने, दपा 18 फभोशजभ 
 कैवपमतको असबरेख अद्यावसधक नगने य दपा 19 फभोशजभ 
 भन्त्त्रारमको सनदेशनको अवऻा गने कुनै ऩसन ऩदासधकायीराई 
 ववबागीम कायफाहीका रासग भन्त्त्रारमरे अश्तमायवारा सभऺ 
 ससपारयस गनेछ। 

(२) उऩदपा (1) फभोशजभ भन्त्त्रारमरे ववबागीम 
कायफाहीका रासग ससपारयस गयेको कभाचायीराई प्रचसरत कानून 
फभोशजभ ववबागीम कायफाही गनुा सम्फशन्त्धत अश्तमायवाराको 
कताव्म हनुेछ। 

21. प्रसतवेदन कामाान्त्वमनको अनगुभन गने: (1) आ-आफ्नो सनकाम य 
 भातहत ववबाग तथा कामाारमसॉग सम्फशन्त्धत व्मस्थाऩन ऩयीऺणको 
 प्रसतवेदनभा उल्रेशखत ववषमको कामाान्त्वमन बए नबएको 
 अनगुभन गयी त्मसको जानकायी भन्त्त्रारमराई ददन ु सम्फशन्त्धत 
 भन्त्त्रारम वा सनदेशनारम वा कामाारम प्रभखुको कताव्म हनुेछ।  

(2) भन्त्त्रारमरे  आवश्मकता अनसुाय प्रदेश सयकायका 
सफै सनकामको अनगुभन गना सक्नेछ। 

ऩरयच्छेद–५ 

ववववध 

22. केन्त्रभा जनु भन्त्त्रारमको ऩयीऺण गरयन्त्छ सोही भन्त्त्रारम 
 भातहतका सनकामको छनोट गने: भन्त्त्रारमरे प्रत्मेक वषा 
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयन े सनकाम छनोट गदाा साभान्त्मतमा 
 केन्त्रीम तहभा जनु भन्त्त्रारम छनोट गने हो सोही भन्त्त्रारम 
 अन्त्तगातका सनकामको ऩयीऺण गने गयी छनोट गनुा ऩनेछ । 
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 त्मसै गयी भन्त्त्रारमरे हयेक आसथाक वषाभा ऩयीऺण सञ्चारन गदाा 
 प्रथभ चौभाससक अवसधभा केन्त्रीम सनकाम य दोस्रो चौभाससक 
 अवसधभा सनदेशनारमस्तय य स्थानीमस्तयका कामाारमको ऩयीऺण 
 गने गयी सभम तासरका तमाय गनेछ। 

23. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणराइ सहज तलु्माउन ददग्दशान तमाय गना सक्ने्  
 व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामाराई सहज य सयर तलु्माउन 
 भन्त्त्रारमरे सयकायी कामाारमको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ददग्दशान 
 तमाय गयी रागू गना सक्नेछ। 

24. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न गरयएका सनकामको सम्फन्त्धभा 
 जानकायी ददन ुऩने: भन्त्त्रारमरे प्रत्मेक आसथाक वषाको अन्त्तभा सो 
 वषा बयी आपूरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न गयेका सनकाम य 
 ऩयीऺणको प्रसतवेदन सम्फशन्त्धत भन्त्त्रारम, सनदेशनारम य कामाारम 
 प्रभखुराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

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

(2) अध्ममन, तासरभ, गोष्ठी, सेसभनाय य अवरोकन 
भ्रभणभा ववदेश गएका कभाचायीको वववयण अनसूुची-6 फभोशजभ 
याख्न ुऩनेछ। 

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

(4) हारको स्वीकृत दयफन्त्दी य ऩदऩूसता सम्फन्त्धी वववयण 
अनसूुची-8 फभोशजभ याख्न ुऩनेछ। 

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

(6) ऩदस्थाऩन नगयी याशखएका कभाचायीहरुको वववयण 
अनसूुची-10 फभोशजभ याख्न ुऩनेछ। 
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(7) पाशजर कभाचायी सम्फन्त्धी वववयण अनसूुची-11 
फभोशजभ याख्न ुऩनेछ। 

(8) काजफाट ऩदऩूसता वा काज सरुवा बएका कभाचायीको 
वववयण अनसूुची-12 फभोशजभ याख्न ुऩनेछ। 

 

  



खण्ड ४) सङ् ्मा १६ प्रदेश याजऩत्र बाग ३ सभसत २०७७।०८।१५ 

 

22 

अनसूुची–१ 

(दपा 5 को उऩदपा (5) सॉग सम्फशन्त्धत) 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्त्धी प्रश्नावरी (केन्त्रीमस्तय) 

1. कामाारमको कामा प्रकृसत य कामाफोझका आधायभा स्वीकृत दयवन्त्दी अनसुायको 
जनशशक्त कस्तो छ ? 

 फढी बएको (कुन कुन ऩद?) 

 उशचत बएको  

 कभ बएको (कुन कुन ऩद ?) 

2. मस कामाारमफाट सनणाम बई कामभभकुामभ भकुयय गरयएका कभाचायीहरुको 
वववयण अनसूुची–५ भा खरुाउनहुोस । 

3. मस कामाारमफाट अध्ममन, तासरभ, गोष्ठी, सेसभनाय य अवरोकन भ्रभण (फैदेशशक 
भात्र) भा कुनै कभाचायी गएका बए त्मसको वववयण अनसूुची –६ भा उल्रेख 
गनुाहोस । 

4. मस भन्त्त्रारम वा अन्त्तगात सनकामफाट अध्ममन गने, तासरभ सरन वा अध्ममन 
भ्रभणभा जाने सनजाभती कभाचायीरे त्मस्तो अध्ममन वा अध्ममन भ्रभण ऩूया 
गयेऩसछ अध्ममन तासरभ वा अध्ममन भ्रभणभा जानबुन्त्दा अशघ कामायत यहेको 
भन्त्त्रारम वा कामाारमभा प्रदेश सनजाभती सेवा सम्फन्त्धी कानूनभा उल्रेख बए 
फभोशजभ सेवा गने कुया कवसुरमत गयाएको छ वा छैन, छैन बने वकन ? 

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

6. शजन्त्सी सनयीऺण बएको छ छैन ? शजन्त्सी सनयीऺणभा कैवपमतहरु देशखएको बए 
उल्रेख गने य सो कैवपमत सम्फन्त्धभा के कस्तो कायफाही प्रकृमा बएको छ 
सभेत उल्रेख गनुाहोस ्। 

7. मस सनकाम वा अन्त्तगात कुनै कभाचायी ज्मारादायी वा कयायभा कामायत छ वा 
छैन ? छ बने वववयण उल्रेख गनुाहोस ् । सेवा कयाय सम्फन्त्धभा के कस्तो 
प्रकृमाको आधाय अऩनाइएको छ, सो सभेत उल्रेख गनुाहोस । 
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8. ऩद रयक्त बएको जानकायी सभमभै प्रदेश रोक सेवा आमोगभा जानकायी 
गयाइएको छ, छैन ? ऩद रयक्त सभसत य जानकायी गयाइएको सभसत सभेत उल्रेख 
गनुाहोस ्। 

9. मस सनकाम वा अन्त्तगात कुनै कभाचायी अस्थामी रुऩभा कामायत छ वा छैन ? छ 
बने वववयण उल्रेख गनुाहोस ्। 

10. प्रदेश सशुासन सनमभावरी, २०77 अनसुाय प्राथसभकता अॊवकत बएको ऩत्र सोही 
सनमभावरीभा तोवकएको अवसधसबत्र कामा पर्छ्यौंट बएको छ वा छैन ? छैन बन े
वकन ? 

11. चार ुआसथाक वषाभा मस सनकाम वा अन्त्तगात का कभाचायीरे के कस्तो ऩयुस्काय 
प्राप्त गये य ऩयुस्काय प्रदान गदााका आधायहरु के के हनु ? उल्रेख गनुाहोस ्। 

12. चार ुआसथाक वषाभा कुनै कभाचायीराई सफबागीम कायफाही गरयएको छ वा छैन ? 
छ बने ववबागीम कायफाही गरयएका कभाचायीको नाभावरी, कायफाहीको प्रकृसत, 
कायफाहीको प्रकृमा, य ववबागीम कायफाही गने ऩदासधकायीको नाभ य ऩद उल्रेख 
गनुाहोस ्। 

13. भन्त्त्रारम, सनदेशनारम य कामाारम स्तयभा के कस्तो असधकाय प्रत्मामोजन बएको 
छ? (असधकाय प्रत्मामोजन बएको ऩत्रको प्रसतसरवऩ सॊरग्न गने ) 

14. ववकेशन्त्रत असधकाय य प्रत्मामोशजत असधकायहरु कामाारमको कामा सम्ऩादन गना 
मथेि य प्रबावकायी छ वा छैनन ्? 

15. चार ुआसथाक वषाभा तरवी प्रसतवेदन कुन सभसतभा ऩारयत गरयएको सथमो । ऩारयत 
नबएको बए कवहरेदेशख ऩारयत बएको छैन य ऩारयत नहनुाका कायण 
खरुाउनहुोस ्। 

16. कभाचायीको ससटयोर बरयएको छ वा छैन ? छैन बन ेकायण खरुाउनहुोस ्। 

17. कभाचायीहरुको ऩीयभकााको गनुासो आउन े गयेको छ वा छैन ? गनुासो आउन े
गयेको बए त्मस सम्फन्त्धी कायफाही वकनाया रगाउन के कस्तो सफसध प्रमोग हदैु 
आएको छ ? 

18. सेवाराहीको गनुासो वा सभस्माराई सनेु्न य सभाधान गने उऩामहरुको सभाधानको 
रासग कस्तो प्रकायको सॊमन्त्त्र वनाई कामाान्त्वमनभा ल्माइएको छ ? 
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19. सभावेशी रुऩभा सहज तवयरे सेवा प्रवाह गनाको रासग कामाारमभा अऩाङ्गभैत्री 
भागा, सोधऩछु एवॊ असहाम सहमोग कऺको व्मवस्था छ वा छैन ? 

20. फयफझुायथको काभ प्रचसरत कानून फभोशजभ बएको छ वा छैन य सरुवा बएको 
कभाचायीरे सभमभै यभाना सरने गयेको छ वा छैन ? 

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

22. आसथाक रेखा सनमभानसुाय याशखएको छ वा छैन य तहससर भौज्दात ठीक दरुुस्त 
छ वा छैन । 

23. सयकायी सम्ऩशत्तको दरुुस्त तवयरे आम्दानी फाॉधी से्रस्ता याशखएको छ वा छैन य 
असबरेख व्मवस्थाऩनको शस्थसत अद्यावसधक छ वा छैन ? 

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

25. हारको स्वीकृत दयवन्त्दी वववयण य सो अनरुुऩको ऩदऩूसता सम्फशन्त्ध वववयण 
अनसूुची –8 भा खरुाउनहुोस।् (भहाशाखा/शाखा सॊ्मा, नाभ य कामा वववयण 
सभेत खरुाउने ) 

26. मस कामाारमभा सरुवा बई आएका य सरुवा बई गएका कभाचायीहरुको वववयण 
अनसूुची –9 भा खरुाउनहुोस ् । अवसध नऩगुी सरुवा बएको हकभा प्रदेश 
सनजाभती सेवा सम्फन्त्धी कानून अनसुाय सहभसत सरए / नसरएको सभेत 
खरुाउन।े 

27. गत आसथाक वषादेशख प्रसतफेदन तमाय गने क्रभ सम्भभा कस कसराई अध्ममन, 
गोष्ठी, सेसभनाय य अवरोकन भ्रभण (वैदेशशक भात्र )  भा ऩठाइएको सथमो 
त्मसको वववयण अनसूुची -6 भा उल्रेख गनुाहोस।् 

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

29. पाशजर कभाचायी सम्फन्त्धी वववयण अनसूुची -१1 भा उल्रेख गनुाहोस ्। 

30. काजफाट ऩदऩूसता वा काज सरुवा बएको बए ऩद य ऩदासधकायीहरुको वववयण 
अनसूुची -१2 भा खरुाउनहोस ्। 
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31. मस सनकामको सधुायको रासग भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम अथवा 
अन्त्म कुनै सनकामफाट हनु ुऩने सधुायहरु सझुावको रुऩभा उल्रेख गनुाहोस ्। 

32. सावाजसनक खरयद ऐन तथा सनमभावरी फभोशजभ खरयद गने गरयएको छ वा छैन 
खरुाउनहुोस ्। 

33. मस सनकामरे सम्ऩादन गने कामाभा रैवङ्गक सभानता य साभाशजक सभावेशीकयण 
असबववृर्द् हनुे तथा ददगो ववकासका रक्ष्म हाससर हनु े तपा  के कस्ता प्रमास 
बएका छन ्खरुाउन ुहोस।् 
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अनसूुची-2 

(दपा 5 को उऩदपा (5) सॉग सम्फशन्त्धत) 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्त्धी प्रश्नावरी (शजल्रास्तयीम) 

1. कामाारमको कामा प्रकृसत य कामा फोझका आधायभा स्वीकृत दयवन्त्दी अनसुायको 
जनशशक्त कस्तो छ ? 

 फढी बएको (कुन कुन ऩद ?) 

 उशचत बएको 
 कभ बएको (कुन कुन ऩद ?) 

2. मस कामाारमफाट अध्ममन, तासरभ, गोष्ठी, सेसभनाय य अवरोकन भ्रभण (फैदेशशक 
भात्र) भा कुनै कभाचायी गएका बए त्मसको वववयण अनसूुची -6 भा उल्रेख 
गनुाहोस।् 

3. मस सनकाम वा अन्त्तगातफाट अध्ममन गने, तासरभ सरन े वा अध्ममन भ्रभणभा 
जाने सनजाभती कभाचायीरे त्मस्तो अध्ममन भ्रभणभा जान ु बन्त्दा अशघ कामायत 
यहेको भन्त्त्रारम वा कामाारमभा प्रदेश सनजाभती सेवा सम्फन्त्धी कानूनभा उल्रेख 
बए फभोशजभ सेवा गने कवसुरमत गयेको छ वा छैन, छैन बने वकन ? 

4. उल्रेशखत अध्ममन तासरभ आददभा भनोनमन गदाा कुन कुन आधायहरुराई सरन े
गरयएको छ ? 

5. शजन्त्सी सनयीऺण बएको छ, छैन ? बएको बए भु् म भु् म कैवपमतहरु देशखए 
उल्रेख गने य सो कैवपमत सम्फन्त्धभा के कस्तो कायफाही प्रकृमा बएको छ 
सभेत उल्रेख गनुाहोस।् 

6. मस सनकाम वा अन्त्तगात कुनै कभाचायी ज्मारादायी वा कयायभा कामायत छन ्वा 
छैनन ्? छन ्बन ेवववयण उल्रेख गनुाहोस ्। सेवा कयाय सम्फन्त्धभा के कस्ता 
प्रकृमाको आधाय अऩनाइएको छ सो सभेत उल्रेख गनुाहोस। 

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

8. मस सनकाम वा अन्त्तगात कुनै कभाचायी अस्थामी रुऩभा कामायत छन ्वा छैनन ्? 
छन ्बने वववयण उल्रेख गनुाहोस।् 
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9. प्रदेश सशुासन ऐन तथा सनमभावरी अनसुाय प्राथसभकता अॊवकत बएको ऩत्रहरु 
सोही सनमभावरीभा तोवकएको अवसधसबत्र कामा पर्छ्यौट बएको छ वा छैन ? 
छैन बने वकन ? 

10. चार ुआसथाक वषाभा मस कामाारमका कभाचायीरे के कस्तो ऩयुस्काय प्राप्त गये य 
ऩयुस्काय प्रदान गदााका आधायहरु के के हनु ? उल्रेख गनुाहोस।् 

11. चार ुआसथाक वषाभा कुनै कभाचायीराई ववबागीम कायफाही गरयएको छ वा छैन ? 
छ बने ववबागीम कायफाही गरयएका कभाचायीको नाभावरी, कायफाहीको प्रकृसत, 
कायफाहीको प्रकृमा य ववबागीम कायफाही गने ऩदासधकायीको नाभ य ऩद उल्रेख 
गनुाहोस।् 

12. मस कामाारमराई प्रत्मामोशजत असधकाय फभोशजभ के कस्तो असधकाय प्राप्त बएको 
छ य मस कामाारमफाट अन्त्तगातका कामाारम/कभाचायीहरुभा के कस्तो असधकाय 
प्रत्मामोजन बएको छ ? (असधकाय प्रत्मामोजन बएको ऩत्रको प्रसतसरवऩ सॊरग्न 
गने) 

13. ववकेशन्त्रत असधकाय य प्रत्मामोशजत असधकायहरु कामाारमको कामा सम्ऩादन गना 
मथेि य प्रबावकायी छ वा छैन ? 

14. वावषाक कामाक्रभको शस्थसत, रक्ष्म य सो अनसुाय बएको प्रगसत वववयण उल्रेख 
गनुाहोस।् 

15. इराका कामाारम/सेवा केन्त्रभा कभाचायीको ऩदऩूसता गने प्रकृमा उल्रेख 
गनुाहोस।् 

16. सेवाराहीराई सेवा/ सवुवधा प्रदान गदाा राग्न ेसभम सम्फन्त्धभा बैयहेको व्मवस्था 
कसतको प्रबावकायी छ? 

17. चार ुआसथाक वषाभा तरवी प्रसतवेदन कुन सभसतभा ऩारयत गरयएको सथमो। ऩारयत 
नबएको बए कवहरे देशख ऩारयत बएको छैन य ऩारयत नहनुाका कायण 
खरुाउनहुोस।् 

18. सफै कभाचायीको ससटयोर बरयएको य PIS अद्यावसधक गरयएको छ वा छैन ? छैन 
बने कायण खरुाउनहुोस।् 
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19. कभाचायीको वऩयभकााको गनुासो आउने गयेको छ वा छैन ? गनुासो आउने 
गयेको बए त्मस सम्फन्त्धी कायफाही वकनाया रगाउन के कस्तो ववसध य प्रमोग 
हदैु आएको छ ? बएको बए त्मसको कामाान्त्वमन कसयी गने गरयएको छ ? 

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

21. कामाारमका काभ कायफाहीभा सूचना प्रववसधको प्रमोग कसतको भात्राभा गने 
गरयएको छ ? सतनको व्मवस्था कामाारमभा छन ्वा छैनन ्? 

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

23. कामाारमको फजेट तजुाभाका फखत तथा कामाक्रहरुभा रैवङ्गक, सभावेशी 
धायणाराई अवरम्फन गरयएका छन ्? कामाारमको कामा वातावयण रैवङ्गकभैत्री 
यहेको छ वा छैन ? 

24. कामाारमको सेवा प्रवाह सम्फन्त्धी कुनै यणनीसतक मोजना छ वा छैन ? बएको 
बए कस्तो प्रकृसतको यहेको छ उल्रेख गनुाहोस। 

25. सभावेशी रुऩभा सहज तवयरे सेवा प्रवाह गनाको रासग कामाारमभा अऩाङ्गभैत्री 
भागा, सोधऩछु एवभ ्असहाम सहमोग कऺको व्मवस्था छ वा छैन ? 

26. फयफझुायथको काभ प्रचसरत कानून फभोशजभ बएको छ वा छैन य सरुवा बएको 
कभाचायीरे सभमभै यभाना सरने गयेको छ वा छैन ? 

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

28. आसथाक रेखा सनमभानसुाय याशखएको छ वा छैन य तहससर भौज्दात ठीक छ वा 
छैन ? 

29. सयकायी सम्ऩसतको दरुुस्त तवयरे आम्दानी फाॉधी शे्रस्ता याशखएको छ वा छैन य 
असबरेख व्मवस्थाऩनको शस्थसत अद्यावसधक छ वा छैन ? 

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

31. हारको स्वीकृत दयवन्त्दी वववयण य सो अनरुुऩको ऩदऩसुता सम्फन्त्धी वववयण 
अनसूुची -8 भा खरुाउनहुोस।् (भहाशाखा/शाखा सॊ्मा, नाभ य कामा वववयण 
सभेत खरुाउने)   
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32. मस कामाारमभा सरुवा बई आएका य सरुवा बई गएका कभाचायीको वववयण 
अनसूुची - 9 भा खरुाउनहुोस।् अवसध नऩगुी सरुवा बएको हकभा सनजाभती सेवा 
ऐन/सनमभावरी अनसुाय सहभसत सरए/नसरएको सभेत खरुाउनऩुने। 

33. मस कामाारमभा कामभभकुामभ भकुयय बई आएका कभाचायीहरुको वववयण 
अनसूुची –5 भा खरुाउनहुोस।् 

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

35. पाशजर कभाचायी सम्फन्त्धी वववयण अनसूुची - १1 भा उल्रेख गनुाहोस।् 

36. काजफाट ऩदऩूसता वा काज सरुवा बएको बए ऩद य ऩदासधकायीहरुको वववयण  
अनसूुची - १2 भा खरुाउनहुोस।् अवसध नऩगुी सरुवा बएको हकभा प्रदेश 
सनजाभती सेवा सम्फन्त्धी कानून अनसुाय सहभसत सरए/नसरएको सभेत खरुाउन ु
ऩने। 

37. मस सनकामको सधुायको रासग भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम अथवा 
अन्त्म कुनै सनकामफाट हनुऩुने सधुायहरु सझुावको रुऩभा उल्रेख गनुाहोस।् 

38. सावाजसनक खरयद ऐन तथा सनमभावरी फभोशजभ खरयद गने गरयएको छ वा छैन 
खरुाउनहुोस।् 

39. मस सनकामरे सम्ऩादन गने कामाभा रैवङ्गक सभानता य साभाशजक सभावेशीकयण 
असबववृर्द् हनुे तथा ददगो ववकासका रक्ष्म हाससर हनु े तपा  के कस्ता प्रमास 
बएका छन ्खरुाउन ुहोस।् 
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अनसूुची-3 

(दपा 13 को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्त्धत) 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको सनकामगत प्रसतवेदनको ढाॉचा (प्रत्मेक सनकामको अरग 
अरग प्रसतवेदन) 

आसथाक वषा :- 
१. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण टोरी - 

 टोरी प्रभखुको नाभ  - 

 ऩद/तह/शे्रणी्- 

 भन्त्त्रारम/ कामाारम - 

 टोरीभा खवटएका अन्त्म कभाचायीहरुको वववयण -  

२. व्मवस्थाऩन गरयएको सनकाम/ कामाारम - 

 कामाारम प्रभखुको नाभ - 

 ऩद/तह/शे्रणी्- 

 कामाारम अवशस्थत यहेको शजल्रा, ऩासरका, वडा- 
 कामाारमको ऩषृ्ठबसूभ - 

 उद्देश्म - 

 गत वषाका भु् म भु् म वावषाक कामाक्रभ, रक्ष्म य प्रगसत -  

 वावषाक रक्ष्म य प्रगसत फीचको अन्त्तय - 

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

४. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणफाट देशखएको अवस्था (ऩयीऺण गरयएका ववषमहरुको शीषाकगत 

   अवस्था उल्रेख गने) जस्तै - 

 सङ्गठन सॊयचना सम्फन्त्धी 
 कामाप्रवक्रमा य कामाारम ववन्त्मास सम्फन्त्धी 
 ............................... 
 ................................ 
 ................................ 

५. ववगतका प्रसतवेदनभा उशल्रशखत ववषमहरुको पयपायक य कामाान्त्वमन -  

सस.नॊ आथाक 
वषा 

प्रसतवेदनभा उशल्रशखत 
व्महोया 

कामाान्त्वमन बएको 
ववषम 

प्रगसत 
शस्थसत(%) 
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६. ऩयीऺण टोरीको सभर अवरोकन य धायणा - 

 सङ्गठनरे गयेका अनकुयणीम कामा 
 तत्कार सधुाय गनुाऩने नीसतगत ववषम 

 सङ्गठनरे कामाप्रवक्रमाभा तत्कार सधुाय गनुाऩने ववषम 

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

७. ऩयीऺण टोरीको ससपारयस  

 
 
 

टोरी प्रभखुको हस्ताऺय य सभसत - 
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अनसूुची-4 

(दपा 13 को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्त्धत) 

प्रदेश सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद् भा ऩेश गने प्रसतवेदनको ढाॉचा 

आसथाक वषा :- 

१. ऩषृ्ठबसूभ - 

२. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फन्त्धी भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद् को कामाारमको वावषाक कामा 
मोजना य सम्ऩन्न शस्थसत - 

३. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रासग छनौट गरयएका सनकाम य सान्त्दसबाकता - 

४. ऩयीऺणफाट देशखमका नीसतगत सवार - 

५. ऩयीऺणफाट प्राप्त उल्रेखनीम सकायात्भक ऩऺ य कैवपमतहरु - 

६. सभर प्रसतवेदन प्रसत भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद् को कामाारमको धायणा य ससपारयस- 
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अनसूुची-५ 
(दपा २५ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्त्धत) 

कामभभकुामभ भकुयय सम्वन्त्धी वववयण 
प्रदेश सयकाय 

भन्त्त्रारम 

ववबाग/ सनदेशनारम/कामाारम 

 

सस.
न. 

कभाचायी
को नाभ य 
थय 

शे्रणी/सेवा सभूह/उऩसभूह हारको 
ऩदभा 
सनमशुक्त 
सभसत 

का.भ.ुगरयएको 
ऩद/ 
कामाारम 

का.भ.ु भकुयय 
गरयएका 
कभाचायी 
सयहका अन्त्म 
कभाचायीहरु
को वववयण 

कुन 
सभसत 
देशख 
कुन 
सभसत 
सम्भ 

कैवपमत 

         

 

तमाय गने-      प्रभाशणत गने- 

दस्तखत-      दस्तखत- 

नाभ-      नाभ- 

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

प्रसतवेदन ऩेश गनुा ऩने अवसधभा अध्ममन तासरभभा गएका कभाचायीको वववयण 
प्रदेश सयकाय 

भन्त्त्रारम 

सफबाग/ सनदेशनारम/कामाारम 

 

सस.न. नाभ ऩद शे्रणी सभूह/ 

उऩसभहु 

अध्ममन तासरभ, गोष्ठी, 
अवरोकन भ्रभण 

ववषम अवसध कैवपमत 

      
 
 
 

   

 

तमाय गने-      प्रभाशणत गने- 

दस्तखत-      दस्तखत- 

नाभ-      नाभ- 

ऩद-      ऩद- 
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अनसूुची-७ 

(दपा २५ को उऩदपा (3) सॉग सम्फशन्त्धत) 

ऩेश्की य फेरुज ुसम्फन्त्धी वववयण 

प्रदेश सयकाय 

भन्त्त्रारम 

ववबाग/सनदेशनारम/कामाारम 

 

सस.न. ऩेश्की य वेरुज ु
बएको आ.व. 

ऩेश्की य वेरुज ुकामभ 
हुॉदा कामायत कामाारम 
प्रभखुको नाभ, थय 

ऩेश्की य फेरुज ु
कामभ हुॉदा 
कामायत 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 सम्फशन्त्धत) 

सङ्गठनको स्वीकृत दयवन्त्दी य ऩदऩूसता सम्फन्त्धी वववयण 
प्रदेश सयकाय 

भन्त्त्रारम 

ववबाग/ सनदेशनारम/कामाारम 

 

सस.न. ऩद शे्रणी सभूह/उऩ 

सभूह 

स्वीकृत 
दयवन्त्दी 
सॊ्मा 

ऩदऩूसता 
सॊ्मा 

रयक्त 
सॊ्मा 

रयक्त 
सभसत 

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 सम्फशन्त्धत) 
कामाारमभा सरुवा बई आएका य सरुवा बई गएका कभाचायीको वववयण 

प्रदेश सयकाय 

भन्त्त्रारम 

ववबाग/ सनदेशनारम/कामाारम 

 

सस.न. कभाचायीको 
नाभ थय 

ऩद शे्रणी साववकको 
कामाारम य 
बौगेसरक 
ऺेत्र 

कामा 
अवसध 

सरुवा 
बएको 
कामाारम 

सरुवा गदाा 
तोवकएको 
अवसध/ 
बौगोसरक 
ऺेत्र 

सरुवा 
गनााको 
कायण 

सरुवा 
गने 
सनकाम 

          

          

          

 

 

तमाय गने-      प्रभाशणत गने- 

दस्तखत-      दस्तखत- 

नाभ-      नाभ- 

ऩद-      ऩद- 
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अनसूुची-१० 

(दपा २५ को उऩदपा (६) सॉग सम्फशन्त्धत) 

ऩदस्थाऩन नगयी याशखएका कभाचायी सम्फन्त्धी वववयण 

प्रदेश सयकाय 

भन्त्त्रारम 

ववबाग/ सनदेशनारम/कामाारम 

सस.न. दजाा नाभ 

 थय 

शे्रणी सेवा सभूह/उऩ 

सभूह 

सनमशुक्त/ 
सरुवा बई 
आएको सभसत 

ऩदस्थाऩना 
नबएको 
सभसत 

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 सम्फशन्त्धत) 

पाशजर कभाचायी सम्वन्त्धी वववयण 
प्रदेश सयकाय 

भन्त्त्रारम 

ववबाग/ सनदेशनारम/कामाारम 

सस.न. दजाा नाभ 

 थय 

शे्रणी सेवा सभूह/उऩ 

सभूह 

कुन 
सभसतवाट 
पाशजरभा 
यहेको हो 

हार 
गयी 
आएको 
काभ 

दयवन्त्दी 
सभरान 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 सम्फशन्त्धत) 

काजफाट ऩदऩूसता वा काज सरुवा बएका कभाचायीको वववयण  

प्रदेश सयकाय 

भन्त्त्रारम 

ववबाग/ सनदेशनारम/कामाारम 

सस.न. कभाचायीको 
नाभ थय 

ऩद शे्रणी साववकको 
कामाारम य 
बौगेसरक 
ऺेत्र 

कामा 
अवसध 

काज 
सरुवा 
बएको 
कामाारम 

काज 
सरुवा 
गदाा 
तोवकएको 
अवसध/ 
बौगोसरक 
ऺेत्र 

काज 
सरुवा 
गनााको 
कायण 

काज 
सरुवा 
गने 
सनकाम 

          

          

          

 

तमाय गने-      प्रभाशणत गने- 

दस्तखत-      दस्तखत- 

नाभ-      नाभ- 

ऩद-      ऩद- 

 

आऻारे, 
डा. हरयप्रसाद रम्सार 

प्रदेश सयकायको सशचव 

 

आन्त्तरयक भासभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुरत। 

भूल्म रु.१५।- 
 


