
 
 

 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ४) मकुामः िटुवल, पसु ३ गते, २०७७ साल (अततररक्ताङ्क १४ 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 
 

मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद् कायाालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट तमतत २०७७।०९।०३ मा स्वीकृत भएको 
"सशुासन तनयमावली, 207७" सवासाधारणको जानकारीका लातग प्रकाम्शत 
गररएको छ । 

सशुासन तनयमावली, 2077 
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प्रदेश सशुासन ऐन, 2077 को दफा 52 ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी 
लमु्बिनी प्रदेशको, प्रदेश सरकारले देहायका तनयमहरु िनाएको छ ।  

1. संम्िप्त नाम र प्रारबभः (1) यी तनयमहरुको नाम "सशुासन तनयमावली, 
2077" रहेको छ। 

(2) यो तनयमावली तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ । 

2. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस तनयमावलीमा, 

(क)  "ऐन" भन्नाले प्रदेश सशुासन ऐन, 2077 सबझनपुछा । 
(ख) "चौमातसक" भन्नाले कुनै आतथाक वषाको चार/चार मवहनाको 

अवतधलाई सबझनपुछा । 

3. प्रमखु सम्चवको काम, कताव्य र अतधकारः ऐनको दफा 9 मा उल्लेम्खत 
काम, कताव्य र अतधकारका अततररक्त प्रमखु सम्चवको अन्त्य काम, कताव्य 
र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुेछः- 

(क) कुनै कायाालयको प्रगतत वववरण तलने वा तलन लगाउने, त्यसको 
समीिा गने वा गराउन ेवा तत्सबिन्त्धमा आवश्यक तनदेशन ददने, 

(ख) कुनै कायाालयिाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सजृनात्मक, 
अन्त्वेषणात्मक वा अनसुन्त्धानात्मक काया भइरहेको छ भने्न कुराको 
कुनै स्रोतिाट जानकारी प्राप्त हनु आएमा वा तनरीिणिाट सो कुरा 
देम्खन आएमा सबिम्न्त्धत पदातधकारीलाई आवश्यकता अनसुार 
प्रोत्साहन गने वा गराउने, 
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(ग) कुनै कायाालयको तनरीिणिाट प्रचतलत कानून, प्रदेश सरकारको 
नीतत, कायाक्रम वा तनणायको ववपररत कुनै काया भइरहेको वा 
हनुसक्ने सबभावना रहेको छ भने्न जानकारी हनु आएमा त्यस्तो 
काया हनु नददन वा हनुिाट रोक्न सबिम्न्त्धत पदातधकारीको 
ध्यानाकषाण गने वा गराउन।े   

4. सम्चवको काम, कताव्य र अतधकारः ऐनको दफा 10 मा उल्लेम्खत काम, 
कताव्य र अतधकारका अततररक्त सम्चवको काम, कताव्य र अतधकार देहाय 
िमोम्जम हनुेछः- 

(क) आफू िहाल रहेको मन्त्त्रालय, सम्चवालय, कायाालय वा मातहत 
तनकाय, आयोजना वा कायाालयको प्रगतत वववरण तलने वा तलन 
लगाउन,े त्यसको समीिा गने वा गराउने र त्यसरी समीिा गदाा 

वा गराउँदा देम्खएका समस्याहरु समाधान गना पहल गने, स्थलगत 
तनरीिण गने वा गराउने वा तत्सबिन्त्धमा आवश्यक तनदेशन ददने,  

(ख) आफू िहाल रहेको मन्त्त्रालय, सम्चवालय, कायाालय वा मातहत 

तनकाय, आयोजना, कायाालयिाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, 
सजृनात्मक, अनसुन्त्धनात्मक वा अन्त्वेषणात्मक काया भइरहेको छ 
भने्न कुराको कुनै स्रोतिाट जानकारी प्राप्त हनु आएमा वा 
तनरीिणिाट सो कुरा देम्खन आएमा सबिम्न्त्धत पदातधकारीलाई 
आवश्यकता अनसुार प्रोत्साहन गने वा गराउने,   

(ग) आफू िहाल रहेको मन्त्त्रालय, सम्चवालय,  कायाालय वा मातहत 
तनकाय, आयोजना वा कायाालयिाट प्रचतलत कानून, प्रदेश 

सरकारको नीतत, कायाक्रम वा तनणायको ववपररत कुनै काया 
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भइरहेको छ भने्न कुनै स्रोतिाट जानकारी प्राप्त हनु आएमा वा 
तनरीिणिाट सो कुरा देम्खन आएमा त्यस्तो काया हनु नददन वा 
हनुिाट रोक्न सबिम्न्त्धत पदातधकारीको ध्यानाकषाण गने वा 
गराउन,े  

(घ) सम्चवले आफू िहाल रहेको मन्त्त्रालय तथा सोसँग सबिम्न्त्धत 
पररयोजना र मातहत तनकायले प्रत्येक मवहना सबपादन गरेको 
कामको ऐनको दफा 10 को उपदफा (2) को खण्ड (च) 
िमोम्जम मातसक प्रततवेदन पठाउँदा कायासबपादन भएको मवहनापतछ 
लगतै्त आउने मवहनाको पन्त्र गतेतभत्र मखु्यमन्त्त्री तथा 
मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय समि पठाउन ुपनेछ । 

(ङ) मातहत तनकायहरुिीच समन्त्वय गने वा गराउने ।  

5. तनदेशकको काम, कताव्य र अतधकारः ऐनको दफा 11 मा उल्लेम्खत 

काम, कताव्य र अतधकारका अततररक्त तनदेशकको अन्त्य काम, कताव्य र 
अतधकार देहाय िमोम्जम हनुछेः-  

(क) आफू िहाल रहेको तनदेशनालय वा मातहत तनकाय, आयोजना वा 
कायाालयको प्रगतत वववरण तलने वा तलन लगाउने, त्यसको समीिा 
गने वा गराउने र त्यसरी समीिा गदाा वा गराउँदा देम्खएका 
समस्या समाधान गना पहल गने, स्थलगत तनरीिण गने वा गराउन े
वा तत्सबिन्त्धमा आवश्यक तनदेशन ददने,  

(ख) आफू िहाल रहेको तनदेशनालय वा मातहत तनकाय, आयोजना वा 
कायाालयिाट कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सजृनात्मक, अन्त्वेषणात्मक 
वा अनसुन्त्धनात्मक काया भइरहेको छ भने्न कुराको कुनै स्रोतिाट 
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जानकारी प्राप्त हनु आएमा वा तनरीिणिाट सो कुरा देम्खन आएमा 
सबिम्न्त्धत पदातधकारीलाई आवश्यकता अनसुार प्रोत्साहन गने वा 
गराउन,े  

(ग) आफू िहाल रहेको तनदेशनालय वा मातहत तनकायिाट प्रचतलत 
कानून, प्रदेश सरकारको नीतत, कायाक्रम वा तनणायको ववपररत कुनै  
काया भइरहेको छ भने्न कुनै स्रोतिाट जानकारी प्राप्त हनु आएमा वा 
तनरीिणिाट सो कुरा देम्खन आएमा त्यस्तो काया हनु नददन वा 
हनुिाट रोक्न सबिम्न्त्धत पदातधकारीको ध्यानाकषाण गने वा 
गराउन,े  

(घ) तनदेशकले आफू िहाल रहेको तनदेशनालय तथा सोसँग सबिम्न्त्धत 
काम र मातहत तनकायले प्रत्येक मवहना सबपादन गरेको कामको 
ऐनको दफा 11 को उपदफा (2) को खण्ड (च) िमोम्जम 
मातसक प्रततवेदन पठाउँदा कायासबपादन भएको मवहना पतछ लगतै्त 
आउने मवहनाको एघार गतेतभत्र पठाउन ुपनेछ । 

(ङ) मातहतका तनकायहरु िीच समन्त्वय गने वा गराउने ।   

6. कायाालय प्रमखुको काम, कताव्य र अतधकारः ऐनको दफा 12 मा 
उल्लेम्खत काम, कताव्य र अतधकारका अततररक्त कायाालय प्रमखुको अन्त्य 

काम, कताव्य र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुछेः-  

(क) आफू िहाल रहेको कायाालय, मातहतका सरकारी तनकाय वा 

आयोजनाको तनयतमत रुपमा स्थलगत तनरीिण गने वा गराउने, 
प्रगतत वववरण माग गने, समीिा गने र त्यसरी समीिा गदाा 
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देम्खएका समस्या समाधान गना पहल गने वा आवश्यक तनदेशन 
ददन,े 

(ख) आफू िहाल रहेको कायाालय वा मातहत तनकाय वा आयोजनािाट 
सबपन्न गनुापने कुनै काम वा प्रवाह गनुापने कुनै सेवालाई प्रभावकारी 
िनाउन कुनै नवप्रवधानात्मक, तसजानात्मक वा अनसुन्त्धानात्मक 
काम गना प्ररेरत गने,  

(ग) आफू िहाल रहेको कायाालय वा मातहत तनकाय वा आयोजनािाट 
प्रचतलत कानून, प्रदेश सरकारको नीतत, कायाक्रम वा तनणायको 
ववपररत कुनै काया हनु नददन वा हनुिाट रोक्न सबिम्न्त्धत 
पदातधकारीको ध्यानाकषाण गने, गराउने वा अन्त्य उपयकु्त व्यवस्था 

गने, 
(घ) खण्ड (ख) र (ग) िमोम्जम गरेको कामको सबिन्त्धमा मन्त्त्रालय र 

तनदेशनालयलाई जानकारी गराउने, 
(ङ) कायाालय प्रमखुले आफू िहाल रहेको कायाालय तथा सो सगँ 

सबिम्न्त्धत पररयोजना र मातहत तनकायले प्रत्येक मवहना तनयम (7) 
को उपतनयम (1) िमोम्जमको वववरणमा उल्लेम्खत लक्ष्यहरुको 
उपलम्धधसवहत सबपादन गरेको कामको मातसक प्रततवेदन 
कायासबपादन भएको मवहना पतछ लगतै्त आउने मवहनाको सात 
गतेतभत्र सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालय र तनदेशनालयसमि पठाउन ुपनेछ ।  

(च) मातहत तनकायहरुको प्रशासतनक काम कारिाहीलाई समन्त्वय गने 
वा गराउन।े   

7. लक्ष्य सवहतको कायाक्रम तथा प्रगतत सवहतको प्रततवेदन पेश गनुापनेः (1) 
सरकारी तनकायले आतथाक वषा सरुु भएको पन्त्र ददनतभत्र सो आतथाक 
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वषाको लक्ष्य तोवकएको वावषाक कायाक्रमसवहतको वववरण तालकु तनकायमा 
पठाउन ुपनेछ । 

(2) ऐनको दफा 48 िमोम्जम पेश गनुापने वावषाक प्रततवेदन 
आतथाक वषा समाप्त भएको तमततले पन्त्र ददनतभत्र पेश गनुापनेछ । 

(3) यस तनयमावली िमोम्जम पेश गनुापने मातसक प्रततवेदनको 
ढाँचा अनसूुची-1 िमोम्जम हनुेछ।   

8. परुस्कारको लातग तसफाररस गने आधारहरुः (1) ऐनको दफा 9 को 
उपदफा (2) को खण्ड (ञ) वा दफा 10 को उपदफा (2) को खण्ड 
(ढ) िमोम्जम कुनै कमाचारीलाई परुस्कार ददंदा वा ऐनको दफा 45 
िमोम्जम परुस्कारको लातग तसफाररस गदाा देहायको आधारमा गनुापनेछः- 

(क) कायाप्रवक्रया सरलीकरण गरी सेवा प्रवाह तछटोछररतो 
िनाउन योगदान गरेको, 

(ख) सेवा प्रवाहको सबिन्त्धमा सेवाग्राहीको पषृ्ठपोषण 
सकारात्मक रहेको, 

(ग) राजश्व िवृिको लातग उल्लेखनीय काम गरेको, 
(घ) प्रचतलत कानूनको पररतधतभत्र रही तोवकएको म्जबमेवारी 

भन्त्दा िढी काया कुशलतापूवाक सबपन्न गरेको,  
(ङ) ववगत दईु वषादेम्ख कुनै ववभागीय सजाय नपाएको, 
(च) िेरुज ुफछौट र आतथाक अनशुासन कायम गरेको ।  

(2) उपतनयम (1) िमोम्जम परुस्कार ददंदा वा परुस्कारको लातग 
तसफाररस गदाा परुस्कार ददन लातगएको वा परुस्कारका लातग तसफाररस 
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गररएको कमाचारी के कस्तो कारणिाट परुस्कार पाउन योग्य भएको हो 
सोको स्पष्ट कारण र वस्ततुनष्ठ आधार खलुाउन ु पनेछ र आवश्यकता 
अनसुार त्यसलाई सावाजतनक गना सवकनेछ ।  

(3) यस तनयममा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन तनयम 3 को 
खण्ड (ख), तनयम 4 को खण्ड (ख) िमोम्जम काम गने कमाचारीलाई 
प्रोत्साहन गने प्रयोजनका लातग यस तनयम िमोम्जम परुस्कार ददन वा 
परुस्कारको लातग तसफाररस गना सवकनेछ ।    

9. कायासञ्चालन कायाववतध िनाई लागू गनुापनेः (1) ऐनको दफा 13 िमोम्जम 
तनणाय गना पाउने अतधकारीले कुनै ववषयमा तनणाय गना प्रचतलत कानूनमा 
कुनै कायाववतधको व्यवस्था गररएको रहेनछ भने तनणाय गनुापने ववषयको 
प्रकृततअनरुुप उपयकु्त कायासंचालन कायाववतध तयार गरी मन्त्त्रालयस्तरिाट 
स्वीकृत गराई लागू गनुापनेछ ।   

 (2) उपतनयम (1) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
स्वीकृत वावषाक कायाक्रम संचालन गना प्रचतलत कानूनमा कुनै कायाववतधको 
व्यवस्था गररएको रहेनछ भने यस तनयम िमोम्जम कायासंचालन कायाववतध 
िनाई लागू गना सक्नेछ ।  

(3) उपतनयम (1) र (2) िमोम्जमको कायासंचालन कायाववतधमा 
उक्त ववषयमा तनणाय वा कायासबपादन सबपन्न गनुापने समयावतध समेत 
तनम्ित गनुापनेछ । 

(४) यस तनयम िमोम्जमको कायाववतध सवासाधारणको जानकारीको 
लातग मन्त्त्रालयको वेिसाइटमा प्रकाशन गनुापनेछ।   
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10. तनणायको पारदम्शाताः (1) ऐनको दफा 15 िमोम्जम तनणाय गने 
अतधकारीले कुनै ववषयमा तनणाय गदाा सो ववषय कुन आधारमा आफ्नो 
अतधकार िेत्रतभत्रको हो भने्न समेत स्पष्टरुपमा उल्लेख गनुापनेछ।   

 (2) उपतनयम (1) िमोम्जमको ववषय अन्त्य पदातधकारीको 
कायासँग सबिम्न्त्धत रहेछ भने त्यस्तो ववषयमा तनणाय गनुाअम्घ तनणाय गने 
अतधकारीले तनजको समेत परामशा तलनपुनेछ। 

(3) ऐनको दफा 15 िमोम्जम भएको कुनै तनणाय सावाजतनक 
वहतको सरोकारसँग सबिम्न्त्धत रहेछ भने त्यस्तो तनणाय जानकारीको लातग 
सबिम्न्त्धत तनकायको सूचनापाटीमा टाँसी वेिसाइट वा अन्त्य उपयकु्त 
माध्यमिाट समेत प्रचार प्रसार गररनेछ । 

(4) सूचनाको हकसबिन्त्धी प्रचतलत कानून िमोम्जम सूचीकृत र 
अध्यावतधक गरी प्रकाशन गनुापने सूचना सबिम्न्त्धत तनणाय गने अतधकारीले 
त्यस्तो कानूनमा तोवकएको समयतभत्र सावाजतनक गनुापनेछ । 

11. कायासबपादन करार सबिन्त्धी व्यवस्थाः (1) सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयले ऐनको 
दफा 18 िमोम्जम कायासबपादन करार गरी कायासबपादन गना ददइन े
म्जबमेवारीको पवहचान गनेछ ।  

(2) उपतनयम (1) िमोम्जम पवहचान भएका कुनै कायाको 
म्जबमेवारीका सबिन्त्धमा कायासबपादन करार गरी ददन ु अगातड देहायको 
कुराहरु खलुाई त्यस्तो काम र म्जबमेवारीको ववस्ततृ वववरण तयार 
गनुापनेछः- 

(क) काम वा म्जबमेवारीको वकतसम र प्रकृतत,  
(ख) काम वा म्जबमेवारीको िेत्र,  
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(ग) काम वा म्जबमेवारीको गणुस्तर र पररमाण,  
(घ) काम वा म्जबमेवारी कतत समयका लातग ददने हो सो 

कुरा,  
(ङ) काम वा म्जबमेवारी तलने पदातधकारीले पाउने सवुवधा,  
(च) कायासबपादन तातलका र मूल्याङ्कनको आधार, 
(छ) कायासबपादन भएपिात लेखापररिण गने गराउन े

ववषय, 
(ज) लेखापररिणिाट िेरुज ु देम्खएमा िेरुज ु फछौट गनुापने 

कुरा ।  

(3) ऐनको दफा 18 िमोम्जम कायासबपादन गने म्जबमेवारी 
करारमा तलने पदातधकारीले त्यस्तो करारमा उल्लेख भए िमोम्जम मातसक, 
चौमातसक तथा वावषाक प्रगतत प्रततवेदन त्यस्तो अवतध समाप्त भएको तमततले 
पन्त्र ददनतभत्र सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयको सम्चवसमि पेश गनुापनेछ ।   

(4) कायासबपादन गने म्जबमेवारी करारमा तलने पदातधकारीले 
गरेको कामको सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयका सम्चवले कायासबपादन करार 
िमोम्जम भए वा नभएको सबिन्त्धमा तनयतमत रुपमा अनगुमन गनुापनेछ ।   

(5) उपतनयम (4) िमोम्जम अनगुमन गदाा वा उपतनयम (3) 
िमोम्जम पेश हनु आएको प्रततवेदनिाट वा अन्त्य कुनै श्रोतिाट 
कायासबपादन गने म्जबमेवारी करारमा तलने पदातधकारीले करार िमोम्जम 
काम नगरेको कुरा जानकारी हनु आएमा त्यस्तो पदातधकारीलाई सबिम्न्त्धत 
मन्त्त्रालयका सम्चवले समय समयमा सचेत वा सजग गराउन वा आवश्यक 
तनदेशन ददन सक्नेछ र यसरी ददइएको तनदेशनको पालना गनुा त्यस्तो 
पदातधकारीको कताव्य हनुछे।   
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(6) ऐनको दफा 18 को उपदफा (8) िमोम्जमको अवस्था 
पवहचान गना र िततपूतता तनधाारण गना सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयका सम्चवले 
सबिम्न्त्धत ववषयका ववशेषज्ञसमेत समावेश गरी तीन सदस्यीय सतमतत गठन 
गनुापनेछ ।   

(7) उपतनयम (6) िमोम्जम गठन हनुे सतमततको कायाववतध 
ववषयवस्तकुो प्रकृतत हेरी सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयले तनधाारण गरे िमोम्जम 
िढीमा पैंतालीस ददन हनुेछ ।  

(8) उपतनयम (6) िमोम्जम गदठत सतमततले छानतिन गरी 
िततपूतता भराउन आवश्यक देखेमा वास्तववक हातन नोक्सानीको आधारमा 
िततपूतता तनधाारण गरी आफ्नो राय ठहरसवहतको प्रततवेदन सबिम्न्त्धत 
मन्त्त्रालयका सम्चवसमि पेश गनुापनेछ ।   

(9) उपतनयम (8) िमोम्जम प्राप्त प्रततवेदनको आधारमा िततपूतता 
भराउनका लातग सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयको सम्चवले कायासबपादन गने 
म्जबमेवारी पाएको व्यम्क्तलाई िढीमा तीस ददनको बयाद ददई सूचना 
ददनपुनेछ ।    

(10) कायासबपादन गने म्जबमेवारी पाएको व्यम्क्तले उपतनयम 
(9) िमोम्जमको सूचना पाएपतछ सोही सूचनामा तोवकएको बयादतभत्र 
तोवकएको िततपूतता रकम दाम्खला गनुापनेछ । त्यस्तो बयादतभत्र रकम 
दाम्खला नगरेमा सो रकम सरकारी िाँकीसरह असलु उपर गररनेछ ।   

(11) यस तनयम िमोम्जम िततपूतता भराउने अवस्था आएमा 
कायासबपादन गने म्जबमेवारी पाएको व्यम्क्तसँग भएको कायासबपादन करार 
अन्त्त्य भएको मातननेछ ।   



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क १४ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७७।०९।०३ 

12 

(12) करार रद्द भई अधरुो रहेको काम पनुःकरार वा अन्त्य 
वैकम्ल्पक व्यवस्था गरी सबपन्न गने म्जबमेवारी सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयको 
हनुेछ ।   

(13) काम वा म्जबमेवारी करारमा तलने अतधकारीिाट यस तनयम 
िमोम्जम िततपूतता िापतको रकम असलु उपर गरी तलनअुगातड 
कायासबपादन गने म्जबमेवारी पाएको व्यम्क्तलाई सफाइ पेश गने मौका 
ददनपुनेछ ।   

12. सावाजतनक चासोको ववषयको कायाान्त्वयनः (1) सावाजतनक चासोको 
ववषयको कायाान्त्वयनको तसलतसलामा ऐनको दफा 19 िमोम्जम परामशा 
गदाा सरोकारवाला तथा नागररक समाजका सदस्य वा प्रतततनतधलाई 
ववषयको प्रकृतत हेरी मनातसि समय ददई उपम्स्थततको लातग सूचना 
गनुापनेछ ।  

(2) ऐनमा उल्लेम्खत ववषयका अततररक्त सावाजतनक चासोको 
ववषय भन्नाले देहायका ववषय सबझनपुछाः- 

(क) सवासाधारणको भाषा, धमा र संस्कृततमा प्रत्यि असर 
पाने ववषय, 

(ख) लैवङ्गक अल्पसङ्खख्यक समदुायको वहत वा सरोकार 
समावेश भएको ववषय, 

(ग) अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, जेष्ठ नागररक, िालिातलका, 
मवहला, लोपोन्त्मखु र तसमान्त्तकृत समदुायको वहत र 
सरोकारको ववषय, 
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(घ) सामाम्जक वा सांस्कृततक दृवष्टले वपछतडएका मवहला, 
दतलत, आददवासी जनजाती, मधेशी, थारु, ममु्स्लम, 
उत्पीतडत वगा, वपछडा वगा, अल्पसंख्यक, तसमान्त्तकृत, 
वकसान, श्रतमक, यवुा, िालिातलका, जेष्ठ नागररक, 
लैवङ्गक तथा यौतनक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका 
व्यम्क्त, गभाावस्थाका व्यम्क्त, अशक्त वा असहाय, 
वपछतडएको िेत्र र आतथाक रुपले ववपन्न खस आया 
लगायतका नागररकको हक अतधकार संरिण सबिन्त्धी 
ववषय, 

(ङ) वातावरण प्रदषुण, पयाावरण, पाररम्स्थततक अम्स्थरता, 
खानेकुरामा तमलावट, सांस्कृततक सबपदा तथा 
संस्कृतत, वन जङ्गल र वन्त्यजन्त्त ुसबिन्त्धी ववषय, 

(च) सामाम्जक दृवष्टकोणले महत्वपूणा ववषय । 

13. पदीय वा पेशागत आचरणसबिन्त्धी व्यवस्थाः (1) ऐनको दफा 23 को 
उपदफा (१) िमोम्जम सावाजतनक पद धारण गरेको व्यम्क्तले आफू पदमा 
िहाल रहँदा देहाय िमोम्जमको पदीय वा पेशागत आचरण पालना 
गनुापनेछः- 

(क) अनशुासनमा रही इमान्त्दारी र तत्परताका साथ कताव्य 
पालन गनुापने,  

(ख) राजनीततक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पाना नहनुे,   
(ग) राजनैततक दलको सदस्यको रुपमा काया गना नहनुे  
(घ) सावाजतनक रुपमा सरकारको आलोचना गना नहनुे ,  
(ङ) कानून िमोम्जमको गोप्यता कायम गनुापने,   
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(च) तोवकएको म्जबमेवारी सबपादनमा कुनै प्रकारले असर पना 
सक्ने गरी दान, उपहार, चन्त्दा प्राप्त गना र सापटी तलन 
ददन नहनु,े  

(छ) कबपनीको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गना 
नहनु,े   

(ज) तनवााचनमा कुनै राजनैततक दलको प्रचार गने र समथाक 
भई भाग तलन नहनु,े  

(झ) कताव्य पालन गदाा म्शष्ट र मयााददत व्यवहार गनुापने ।  

(2) ऐनको दफा 23 को उपदफा (1) िमोम्जम सावाजतनक पद 
धारण गरेको व्यम्क्तले जनुसकैु कारणले आवकाश प्राप्त गरेको अवस्थामा 
पतन कानून िमोम्जमको गोप्य राख्नपुने ववषय सधैं गोप्य राख्नपुनेछ ।   

(3) तनयमनकारी तनकायमा कायारत रहेको वा कानून िमोम्जम 
कारिाही गने अतधकार प्राप्त तनकायमा कायारत रहेको सावाजतनक पद 
धारण गरेको व्यम्क्तले आफू सेवािाट अवकाश प्राप्त गरेको तमततले पाँच 
वषासबम त्यस्तो तनकायसँग सबिम्न्त्धत काममा सरोकार रहने व्यवसावयक 
कबपनी, फमा वा व्यम्क्तसँग सबिम्न्त्धत काम वा कारोिारमा संलग्न हनु 
हदुैँन । 

(4) ऐनको दफा 23 को उपदफा (2) मा लेम्खएदेम्ख िाहेक 
अन्त्य सावाजतनक पद धारणा गरेका व्यम्क्तको लातग सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयले 
पदीय वा पेशागत आचरण िनाउने छ। 

14. नागररक िडापत्रसबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) सवासाधारणलाई सेवा प्रदान गने वा 
जनसबपका  कायम गने प्रत्येक सरकारी कायाालयले त्यस्तो कायाालयको 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क १४ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७७।०९।०३ 

15 

पररसरतभत्र सिैले स्पष्टरुपमा देख्न े र पढ्न सक्ने गरी सबभव भएसबम 
तडम्जटल स्वरुपमा र सबभव नभएमा सूचना वोडा िनाई उपयकु्त ठाउँमा 
नागररक िडापत्र राख्नपुनेछ ।   

(२) उपतनयम (१) िमोम्जम राम्खने नागररक िडापत्रमा ऐनको 
दफा २५ को उपदफा (२) मा उम्ल्लम्खत कुराका अततररक्त देहायका 
कुराहरु उल्लेख भएको हनुपुनेछः- 

(क) सेवा प्राप्त गना सेवाग्राहीले पेश गनुापने कागजात, 
(ख) सेवाग्राहीले सेवा सबिन्त्धमा गरेका गनुासो सनेु्न 

अतधकारीको पद र नाम,  
(ग) सेवा प्रदायक तनकायका तालकु कायाालय र टेतलफोन 

नबिर,  
(घ) सेवा प्रवाहको प्राथतमकता,  
(ङ) िततपूतता प्राप्त हनुे र नहनुे सेवाहरु ।   

(३) ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) िमोम्जम िततपूतताको 
दावी गनाका लातग सेवा प्रदायक म्जल्लास्तरीय कायाालय भए सबिम्न्त्धत 
तनदेशनालय समि, तनदेशनालय वा सो स्तरको कायाालय भए सबिम्न्त्धत 
मन्त्त्रालयसमि र मन्त्त्रालय भए मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को 
कायाालयसमि अनसूुची-२ िमोम्जमको ढाँचामा तनवेदन पेश गनुापनेछ ।   

(४) उपतनयम (3) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन कुनै 
कायाालय तनदेशनालय मातहत रहेनछ भने त्यस्तो कायाालयको सबिन्त्धमा 
सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालय समि तनवेदन पेश गनुापनेछ । 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क १४ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७७।०९।०३ 

16 

(5) म्जल्लास्तरीय कायाालय सेवा प्रदायक भएको अवस्थामा यस 
तनयम िमोम्जम िततपूतताको तनधाारण गना देहाय िमोम्जमको सदस्य रहेको 
िततपूतता तनधाारण सतमतत गठन गना सक्नछे-  

(क) म्जल्ला समन्त्वय सतमततको प्रमखु   - अध्यि 
(ख) प्रमखु म्जल्ला अतधकारी  - सदस्य 
(ग) सेवा प्रदायक कायाालयको प्रमखु  - सदस्य  

(6) तनदेशनालय वा सो स्तरको कायाालय, मन्त्त्रालय वा 
मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयको हकमा सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालय वा 
तनकायले िढीमा तीन सदस्यसबमको िततपूतता तनधाारण सतमतत गठन गना 
सक्नेछ ।  

(7) उपतनयम (३) र (4) िमोम्जम पना आएको तनवेदन जाँचिझु 
गदाा तनवेदनको व्यहोरा मनातसि देम्खएमा सेवाग्राहीलाई पगु्न गएको 
वास्तववक हातन नोक्सानीको पररमाणको ववचार गरी त्यस्तो सेवा पनुः प्रदान 
गदाा तनःशलु्क रुपमा ददन वा िढीमा पन्त्र हजार रुपैयाँसबम िततपूतता ददन 
सबिम्न्त्धत सतमततले सबिम्न्त्धत तनकायका पदातधकारीका नाममा आदेश ददन 
सक्नेछ ।   

(8) उपतनयम (7) िमोम्जम पाउने िततपूतता सबिम्न्त्धत तनकायका 
प्रमखु पदातधकारीले काि ुिावहरको पररम्स्थततको कारणले िाहेक तत्काल 
सेवा प्रदान नगने म्जबमेवार कमाचारीिाट असलुउपर गरी सेवाग्राहीलाई 
उपलधध गराउन ुपनेछ ।   

15. ववद्यतुीय सशुासन प्रणालीको उपयोग गनुापनेः (1) सवासाधारण सेवाग्राहीलाई 
प्रत्यि रुपमा सेवा उपलधध गराउने कायाालयले आफूले उपलधध गराउन े
सेवाको प्रकृतत अनसुार सो सेवालाई भरपदो, सरल, सलुभ र प्रभावकारी 
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रुपमा प्रवाह गनाका लातग उपयकु्त ववद्यतुीय प्रणाली स्थापना गरी संचालन 
गनुापने छ । 

(2) उपतनयम (1) मा जनुसकैु कुरा लेखेको भएतापतन 
दीघाकालीन रुपमा अतभलेख राख्नपुने ववषयको अतभलेखलाई ववद्यतुीय 
माध्यमद्वारा राख्न ेव्यवस्था गनुापनेछ । 

(3) उपतनयम (1) िमोम्जमको प्रणाली स्थापना गरी सेवा प्रवाह 
गना आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था सबिन्त्धी मन्त्त्रालयले उपलधध 
गराउन ुपनेछ । 

(4) उपतनयम (2) को प्रयोजनको लातग सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालयले 
त्यस्तो प्रणाली स्थापना गने सबिन्त्धमा कायायोजना िनाइ स्वीकृततको लातग 
प्रदेश सरकार समि पेश गनुापनेछ । 

(5) उपतनयम (4) िमोम्जम स्वीकृत कायायोजना िमोम्जम 
ववद्यतुीय प्रणालीको स्थापना र संचालन गरी सेवा प्रवाह सरुु गनुापनेछ । 

(6) यस तनयममा जनुसकैु कुरा लेखेको भएतापतन ववद्यतुीय शासन 
प्रणाली माफा त सेवा प्रवाह गदाा गोपतनयता कायम राख्नपुने ववषयको 
सबिन्त्धमा त्यस्तो गोपतनयताको सतुनम्ितता गनुापनेछ । 

16. सेवाग्राही प्रत्यि उपम्स्थत नभएपतन सेवा उपलधध गराउनपुनेः (1) कुनै 
कायाालयले सेवा प्रवाह गदाा कायाालयमा सेवाग्राहीको उपम्स्थतत अतनवाया 
हनुपुने अवस्थामा िाहेक अन्त्य अवस्थामा सेवाग्राहीको तनवेदन प्राप्त गना, सो 
तनवेदन उपर काम कारिाही गना र काम सबपन्न भएपतछ सेवाग्राहीलाई 
कुनै कागजात वा सूचना उपलधध गराउने जस्ता काममा सेवाग्राही स्वयम ्
उपम्स्थत नभएपतन सेवा प्रवाह हनुे सतुनम्ितता सवहतको व्यवस्था 
कायाालयले गनुापने छ । 
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(2) उपतनयम (1) िमोम्जम सेवा प्रवाह गने प्रणालीको स्थापना 
गने सबिन्त्धमा सबिम्न्त्धत कायाालय प्रमखुले कायायोजना िनाई मन्त्त्रालयको 
सहमततमा उक्त प्रणाली िमोम्जम सेवा प्रवाहको व्यवस्था गनुापनेछ । 

(3) उपतनयम (2) िमोम्जम सेवा प्रवाह गररन ेकुराको सूचना वा 
जानकारी सिै सेवाग्राहीले पाउने गरी प्रचारप्रसारको व्यवस्था गनुापनेछ । 

17. घबुती सेवासबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा २8 िमोम्जम घबुती सेवा 
सञ्चालन गदाा देहायका सेवाग्राहीलाई सवुवधा पगु्नेगरी घबुती सेवा सञ्चालन 
गनुा पनेछः-  

(क) कायाालयिाट तलुनात्मक रुपमा टाढा रहेका समदुाय 
वा सेवाग्राही, 

(ख) कुनै कारणले सावाजतनक सेवा प्राप्त गना कदठनाई 
भोतगरहेका सेवाग्राही, 

(ग) तलुनात्मक रुपमा वपछतडएका िेत्र वा तसमान्त्तकृत 
वगाका सेवाग्राही ।  

(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको घबुती सेवा सामूवहक वा अलग -
अलग रुपमा सञ्चालन गने गरी सबिम्न्त्धत कायाालय प्रमखुले संयोजन गना 
सक्नेछ ।    

(३) उपतनयम (१) र (२) िमोम्जम घबुती सेवा सञ्चालन गनुाअम्घ 
त्यस्तो सेवा प्राप्त गने लम्ित वगालाई जानकारी हनुे गरी सूचना सबप्रषेण 
गने म्जबमेवारी सबिम्न्त्धत कायाालयको कायाालय प्रमखुको हनुेछ ।   
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(४) घबुती सेवा सञ्चालनसबिन्त्धी प्रततवेदन त्यस्तो सेवा सञ्चालन 
गरी कायाालयमा फकेको तमततले सात ददनतभत्र मातथल्लो तनकायमा पठाउन ु
पनेछ ।      

18. न्त्यायोम्चत सेवा शलु्कको तनधाारणः (1) ऐनको दफा २9 को उपदफा (२) 
िमोम्जम सेवा शलु्क तनधाारण गदाा दगुाम वा वपछतडएका िेत्रका वातसन्त्दा 
अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, मवहला, दतलत तथा तसमान्त्तकृत समदुायका 
व्यम्क्तलाई सहतुलयत हनु े गरी सामाम्जक न्त्यायको आधारमा प्रदेश 
सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी न्त्यायोम्चत सेवा शलु्क 
तनधाारण गनेछ। 

(2) उपतनयम (1) िमोम्जम सेवा शलु्क तनधाारण गदाा त्यस्तो 
सेवा शलु्क उपलधध गराउँदा लाग्ने लागतलाई ववचार गनुापनेछ । 

(3) उपतनयम (1) िमोम्जम सहतुलयत दरको सेवा शलु्क तनधाारण 
गदाा सहतुलयत वापतको रकमको दावयत्व समेत सतुनम्ित गनुापनेछ ।   

19. जनताको सहभातगता र स्वातमत्वः (१) ऐनको दफा 30 को उपदफा (3) 
िमोम्जम पररयोजना वा आयोजनामा जनताको प्रत्यि सहभातगता र 
स्वातमत्व तथा सावाजतनक वा सामाम्जक परीिणसबिन्त्धी व्यवस्था कायम 
गदाा देहाय िमोम्जम गनुापनेछः-  

(क) पररयोजना वा आयोजनाको छनौट गदाा जनताको 
माग र आवश्यकताको आधारमा गने,  

(ख) पररयोजना वा आयोजनाको ममातसंभार र संचालन 
उपभोक्ता माफा त गने व्यवस्था तमलाउने,  
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(ग)   पररयोजना वा आयोजनामा उपभोक्ताको लगानी हनु े
व्यवस्था तमलाउने, 

(घ)   पररयोजना वा आयोजनाको कायाान्त्वयन, अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कनमा जनसहभातगता सतुनम्ित हनु े
व्यवस्था तमलाउने ।  

(२) उपतनयम (१) मा उल्लेम्खत सहभातगता र स्वातमत्वसबिन्त्धी 
व्यवस्था मध्ये सिै वा कुनै व्यवस्था िमोम्जम गने गरी प्रदेश सरकारले 
तोक्न सक्नछे । 

(3) ऐनको दफा 30 को सवासामान्त्यतामा प्रततकुल असर नपने 
गरी प्रदेश सरकारले कुनै पररयोजना वा आयोजनासँग सबिम्न्त्धत ववशेष 
प्रकृततको काम जनसहभातगतािाट गना नसवकने गरी तनणाय गना सक्नेछ ।  

20. सावाजतनक सनुवुाई सबिन्त्धी कायाववतधः (१) ऐनको दफा ३1 िमोम्जम 
सावाजतनक सनुवुाई गराउँदा अनसूुची-३ िमोम्जमको कायाववतध अपनाउन ु
पनेछ ।  

(२) सावाजतनक सनुवुाई प्रत्येक चार मवहनामा कबतीमा एकपटक 
गराउन ु पनेछ र त्यस्तो सावाजतनक सनुवुाईको क्रममा सेवाग्राहीसमि 
प्रततििता जनाएका कुराहरु पूरा गना कायाालयले गरेका प्रयासहरुिारे 
जानकारी ददनपुनेछ । 

(3) उपतनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन प्रत्येक 
चौमातसकको पवहलो मवहनातभत्र एक पटक सावाजतनक सनुवुाइा 
गराउनपुनेछ। 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क १४ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७७।०९।०३ 

21 

(4) सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रम सञ्चालन गदाा अन्त्य कुराको 
अततररक्त देहायका ववषयहरु समावेश गना सवकनछेः- 

(क) आफ्नो कायाालयिाट सेवाग्राहीहरुलाई उपलधध 
गराइएका वा गराइने सेवा सवुवधाहरुको िारेमा 
जानकारी ददने ववषय,  

(ख) आफ्नो कायाालयसँग सबिम्न्त्धत समस्या, जनगनुासो 

तथा उजूरी,  
(ग)   आफ्नो कायाालयिाट चालू आातथाक वषामा सञ्चालन 

गना लातगएका योजना, पररयोजना, कायाक्रम, िजेट 
आददका िारेमा सबिम्न्त्धत सरोकारवाला तथा अन्त्य 
इच्छुकलाई ववस्ततृ जानकारी ददने ववषय,  

(घ)   कायाालयले आफूले सञ्चालन गरेका कायाक्रमको 
सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाविारे मूल्याङ्कन गने 
ववषय,  

(ङ)   अम्घल्लो सावाजतनक सनुवुाईमा उठाएका ववषयमा 
भएका सधुारको उपलधधी,  

(च)   अन्त्य समसामवयक ववषय ।  

21. सेवाग्राहीको गनुासो व्यवस्थापनः (१) ऐनको दफा ३2 िमोम्जमको गनुासो 
व्यवस्थापनका लातग प्रत्येक मन्त्त्रालय, तनदेशनालय, सरकारी तनकाय तथा 
कायाालयमा गनुासो सनेु्न म्जबमेवार अतधकारी (नोडल अतधकृत) तोक्न ु
पनेछ।  
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(२) सरकारी तनकायले गनुासो सनु्नको लातग तनःशलु्क टेतलफोन 
वा अनलाइन सेवा वा अन्त्य उपयकु्त माध्यमको व्यवस्था गना सक्नेछ ।  

(३) गनुासो सनेु्न म्जबमेवार अतधकारी (नोडल अतधकृत) ले गनुासो 
प्राप्त भएको तमततले चौिीस घन्त्टातभत्र गनुासो व्यवस्थापनका लातग आफ्नो 
सझुावसवहत कायाालय प्रमखु समि पेश गनुापनेछ । 

(४) यस तनयम िमोम्जम प्राप्त हनु आएको गनुासो व्यवस्थापनका 
लातग कायाालय प्रमखुले तत्काल आदेश ददन ु पनेछ र यसरी आदेश 
भएकोमा सो आदेश िमोम्जम गनुासो व्यवस्थापन गरी गनुासोकताालाई 
जानकारी ददन ुगनुासो सनेु्न म्जबमेवार अतधकारीको कताव्य हनुेछ । 

(5) कायाालयको वेिसाइट माफा त सेवाग्राहीले कायाालयको काम 
सबिन्त्धमा गनुासो राख्न सक्ने र त्यस्तो गनुासोको सबिोधन पतन सोही 
वेिसाइट माफा त जानकारी गराउने व्यवस्था गनुापनेछ।  

22. उच्च स्तरीय तनदेशक सतमततको काम, कताव्य र अतधकारः (1) ऐनको 
दफा 34 िमोम्जमको उच्चस्तरीय तनदेशन सतमतीको काम, कताव्य र 
अतधकार देहाय िमोम्जम हनुछेः- 

(क) मन्त्त्रालय र मातहत कायाालयहरुिाट सशुासन 
प्रवािनका लातग भएका काम   कारिाहीको अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन गने गराउने । 

(ख) सरकारी सेवा र सवुवधालाई प्रभावकारी िनाई प्रशासन 
संयन्त्त्रलाई सेवा प्रदायकका रुपमा रुपान्त्तरण गना 
सबिम्न्त्धत तनकाय वा पदातधकारीिाट भए गरेका काम 
कारिाहीको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने गराउन े। 
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(ग) प्रचतलत कानून िमोम्जम अतधकारप्राप्त अतधकारीले 
सबपादन गनुापने काम कारिाही प्रभावकारी तथा 
गणुस्तरीय ढङ्गिाट सबपादन गरे वा नगरेको 
सबिन्त्धमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने गराउने । 

(घ) ऐनको दफा 35 िमोम्जम अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
सतमततिाट पेश भएको वववरण सबिन्त्धमा छलफल 
गरी आवश्यक तनदेशन ददने । 

(ङ) सशुासन सबिन्त्धी अनगुमन गरी प्राप्त प्रततवेदनको 
आधारमा सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालय र तनकायलाई 
आवश्यक तनदेशन ददने । 

23. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सतमततको काम, कताव्य र अतधकारः ऐनको दफा 
35 िमोम्जम मन्त्त्रालयमा रहने अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सतमततको काम, 
कताव्य र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुेछः- 

(क) अनगुमनको क्रममा आतथाक अनशुासन र सरकारी साधनस्रोतको 
तमतव्ययी प्रयोग भए/नभएको ववषय हेने, 

(ख) मन्त्त्रालय र मातहतका तनकायिाट सबपादन भएका कामको 
अनगुमन गरी आवतधक प्रततवेदन तयार गने, 

(ग) मन्त्त्रालय वा मातहत तनकाय माफा त प्रवाह गररने सेवा प्रवाहको 
प्रभावकाररता मूल्याङ्कन गरी सधुारका लातग आवश्यक तनदेशन ददने  

(घ) ऐनको दफा 35 को उपदफा (2) िमोम्जमको वववरण प्रत्येक 
आतथाक वषाको 6-6 मवहनामा तयार गरी तनदेशक सतमती समि 
पेश गने, 
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(ङ) मन्त्त्रालय र मातहतका तनकायिाट  प्रिाह गररन े सेवा सवुवधा 
व्यवम्स्थत प्रभावकारी रुपमा प्रवाह हनुे सतुनम्ितताका लातग 
कायायोजना िनाई कायाान्त्वयन गने।  

24. सल्लाहकार तनयमु्क्त सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ३7 को उपदफा 
(१) िमोम्जम सल्लाहकार तनयमु्क्त गदाा ववषयगत कायािेत्रसँग तमल्न े
ववशेषज्ञलाई तनयमु्क्त गनुापनेछ ।   

(२) सल्लाहकार तनयमु्क्त गनुाअगातड मन्त्त्रालयले सल्लाहकारको 
कायावववरण तयार गरी देहायिमोम्जमका कुराहरु खलुाई मम्न्त्त्रपररषद् िाट 
स्वीकृत गराई राख्नपुनेछः- 

(क) तनजामती सेवाको पदवाट कायासबपादन हनु नसक्न े
कारण र सोको वववरण, 

(ख) सबपादन गनुापने मखु्यमखु्य काया,  
(ग) आवश्यक न्त्यूनतम योग्यता,  
(घ) सेवाको अवतध,  
(ङ) पाररश्रतमक र सवुवधा ।  

(३) सल्लाहकारको पदमा तनयमु्क्तको लातग देहाय िमोम्जमको 
योग्यता हनु ुपनेछः- 

(क) सबिम्न्त्धत ववषयमा कबतीमा स्नातकोत्तर उपातध 
हातसल गरी सबिम्न्त्धत िते्रमा कबतीमा पाँच वषाको 
अनभुव भएको, 

(ख) सबिम्न्त्धत ववषयको ववशेषज्ञको रुपमा पवहचान 
भएको,  
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(ग) नेपालको नागररक,  
(घ) नैततक पतन देम्खने फौजदारी अतभयोगमा 

अदालतिाट कसरुदार नठहररएको,   
(ङ) कुनै सरकारी वा अधा-सरकारी िेत्रमा िहालवाला 

कमाचारी नभएको,  
(च) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको संगदठत संस्था 

वा स्थानीय तनकायसँग सबिम्न्त्धत कुनै वेरुज ुतथा 
िाँकी वक्यौता नभएको ।   

(4) यस तनयममा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन प्रसे 
र जनसबपका  सल्लाहकारको हकमा कबतीमा स्नातक उपातध हातसल गरेको 
र सबिम्न्त्धत िते्रमा कबतीमा दश वषा काम गरेको व्यम्क्तलाई तनयमु्क्त गना 
सवकनछे ।   

(5) सल्लाहकारले आफ्नो कायासबपादन गने क्रममा प्राप्त गरेका 
सूचना, तथ्याङ्क, प्रततवेदन आददको अतभलेख राख्नपुनेछ र आफूं पदिाट 
अलग हुदँा यी सबपूणा कागजात सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालय वा तनकायमा 
िझुाउनपुनेछ ।  

(6) सल्लाहकारले सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालय वा तनकायमा तनयतमत 
रुपमा उपम्स्थत भई हाम्जरी पमु्स्तकामा हाम्जरी जनाउन ुपनेछ ।   

(7) सल्लाहकारले आफूलाई तोवकएको सबपूणा कायाको आवतधक 
कायातातलका तजुामा गरी सो अनरुुप कायाान्त्वयन गनुापनेछ ।  

(8) सल्लाहकारले कायातातलका िमोम्जम आफूले सबपादन गरेको 
कायाहरु उल्लेख गरी सबिम्न्त्धत मन्त्त्रालय वा तनकायमा प्रततवेदन पेश 
गनुापनेछ ।  
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(9) सल्लाहकारको तनयमु्क्त गनुा अम्घ तनजको वैयम्क्तक वववरण 
मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयमा अतभलेख राख्न ुपनेछ ।  

(10) सल्लाहकारले आफ्नो कायासबपादन गना प्रारबभ गनुाअम्घ 
अनसूुची-४ िमोम्जमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ तलएको 
हनुपुनेछ ।   

25. सल्लाहकारको आचरणः ऐनको दफा ३7 िमोम्जम तनयकु्त हनु े
सल्लाहकारले देहायको आचरण पालना गनुापनेछः-  

(क) अनशुासनमा रही इमान्त्दारी र तत्परताको साथ आफ्नो कताव्य 
पालना गने,   

(ख) व्यवसावयक तनष्ठा कायम राख्दै तनयमु्क्त गदााका िखत तोवकएका 
शताहरु पालना गने,   

(ग) तनजामती कमाचारीमातथ कुनै वकतसमले राजनैततक प्रभाव नपाने र 
कायासबपादनमा हस्तिेप नगने,   

(घ) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीतत ववपररत हनुे गरी वा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार र जनताको पारस्पररक सबिन्त्धमा वा कुनै 
ववदेशी राष्ट्रसँगको सबिन्त्धमा खलल पनासक्ने गरी सरकारको 
आलोचना नगने वा समाचार प्रकाशन नगने,  

(ङ) सरकारी कामको तसलतसलामा दान, उपहार, चन्त्दा आदद प्राप्त नगने,   
(च) आफ्नो सबपम्त्त वववरण तनयमु्क्त भएको तमततले सात ददनतभत्र सशुासन 

व्यवस्थापन केन्त्र समि पेश गने,  
(छ) आफ्नो स्वाथा िाम्झएको वा वहत, सरोकार वा स्वाथा रहेको ववषयमा 

सल्लाह नददने,  
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(ज) सरकारी गोप्यता भङ्ग नगने ।  

26. स्वकीय सम्चवालय स्थापना सबिन्त्धी व्यवस्थाः (1) मन्त्त्री तथा प्रचतलत 
कानून िमोम्जम स्वकीय सम्चवको सवुवधा प्राप्त गने पदातधकारीको दैतनक 
काममा सहयोग गना स्वकीय सम्चवालयको स्थापना गना सवकनछे । 

(2) स्वकीय सम्चवालयमा स्वकीय सम्चवका अततररक्त प्रचतलत 
सवुवधा सबिम्न्त्ध कानून िमोम्जम सम्चवालयका लातग स्वीकृत दरिन्त्दीका 
कमाचारीहरु कायारत रहनछेन ्। 

(3) स्वकीय सम्चव र सम्चवालयका  रुपमा काम गने कमाचारी 
कुनै सरकारी तनकाय वा संगठीत संस्थामा कायारत कमाचारी हनुहुुँदैन । 

(4) स्वकीय सम्चवले कुनै कमाचारीको कायासबपादनमा हस्तिेप 
गनुाहुँदैन । 

27. प्रवक्ताको काम, कताव्य र अतधकारः ऐनको दफा ३9 िमोम्जम तोवकएका 
प्रवक्ताको काम, कताव्य र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुछेः- 

(क) आफू कायारत तनकायमा रहेका सावाजतनक गनुापने सूचना प्राप्त गने,  
(ख) सावाजतनक गनुा पने ववषयका सूचनाहरु आफूभन्त्दा एक तहमातथको 

अतधकारीको स्वीकृतत तलइ तनयतमत रुपमा सावाजतनक गने,  
(ग) कसैले कायाालयसँग सबिम्न्त्धत खास ववषयको जानकारी माग 

गरेमा प्रचतलत कानून िमोम्जम जानकारी ददने,  

तर, त्यस्तो ववषयको जानकारी सावाजतनक वहतको ववरुि हनु े
भएमा त्यस्तो जानकारी ददन प्रवक्ता िाध्य हनु ेछैन । 

(घ) प्रचतलत कानून िमोम्जम सूचना अतधकारीको हैतसयतमा काम गने। 
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(ङ) प्रवक्ताको िैठकमा भाग तलने ।  

28. ऐन व्यवस्था लाग ुगनुा गराउन ुपनेः (1) ऐनको दफा 40 को प्रयोजनको 
लातग प्रदेश र प्रदेश सरकार मातहतका सिै तनकायहरुले ऐन तथा ऐन 
अन्त्तगात िनेको तनयमावलीका व्यवस्थाहरु पालना गनुापनेछ । 

(2) प्रदेश कानून िमोम्जम स्थापना भएका वा प्रदेश सरकारको 
पूणा वा आमं्शक स्वातमत्व वा तनयन्त्त्रणमा रहेका संस्थाको हकमा समेत ऐन 
र ऐन अन्त्तगात िनेको तनयमावलीका व्यवस्थाहरु लागू हनुेछन ्। 

29. सूचना प्रववतधलाई व्यवहारमा ल्याउनःे (१) ऐनको दफा 41 को उपदफा 
(२) िमोम्जम प्रत्येक मन्त्त्रालय, तनदेशनालय तथा सरकारी तनकाय एवं 
कायाालयले सूचना प्रववतधलाई व्यवहारमा ल्याउन े ववषय र प्रवक्रया 
देहायिमोम्जम हनुेछः-  

(क) आफूसँग सबिम्न्त्धत सूचना र तथ्याङ्कहरु यथासबभव 
कबप्यूटरमा व्यवम्स्थत रुपमा राख्न,े  

(ख) आफ्नो कायाालयको वेिपेज तनमााण गरी सो 
वेिपेजमा नागररक िडापत्र, कायासञ्चालन कायाववतध, 
कायाालयसग सबिम्न्त्धत फाराम तथा प्रकाशनहरु र 
कायाालयसँग सबिम्न्त्धत सूचनाहरु राख्न,े  

(ग) आफ्नो कायाालयको वेिपेजमा राखेका सूचना र 
जानकारी प्रत्येक ददन अध्यावतधक गने,  

(घ) सूचना प्रववतधको सबिन्त्धमा जनचेतना िढाउन 
प्रचारप्रसार एवं अन्त्तरवक्रया गने,  
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(ङ) सूचना प्रववतधको प्रयोगका लातग जनशम्क्त ववकासका 
कायाहरु गने  र सिै कमाचारीहरुको आतधकारीक 
ई-मेल तनमााण गरी सो माफा त  सूचना  आदान 
प्रदान गने । 

(च) सूचना प्रववतधको प्रयोगिाट नीतत तनमााण, सेवा 
ववतरण, सरुिा प्रिन्त्ध र सपुररवेिणका कायाहरु 

तछटो छररतो र प्रभावकारी तलु्याउने,  
(छ) प्रवाह गररएको सेवाको सन्त्दभामा सूचना प्रववतधको 

माध्यमिाट पषृ्ठपोषण तलई  सेवा प्रवाहमा सधुार र 
गनुासो व्यवस्थापन गने,  

(ज) कायाालय सबिन्त्धी पत्राचार गदाा सबभव भएसबम 
सूचना प्रववतधको प्रयोग गने, अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन सतमततले सूचना प्रववतधको उपयोगका 
िहपुिीय िेत्रको खोजी गने ।  

(झ) कायाालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी िनाउन 
उपयकु्त सामाम्जक सञ्जालको समेत प्रयोग गने । 

(ञ) सबभव भएसबम सूचना प्रववतध (अतडयो-तभजअुल) 
िैठक, अन्त्तरवक्रया तथा छलफल कायाक्रमहरु 
सञ्चालन गने । 

  (२) सूचना प्रववतधलाई व्यवहारमा ल्याई कायासबपादनमा 
प्रभावकाररता र तमतव्यवयता ल्याएको आधारमा प्रदेश सरकारले कुनै 
तनदेशनालय, सरकारी तनकाय,  कायाालय वा कमाचारीलाई परुस्कृत गना 
सक्नेछ ।  
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30. नीतत तथा योजना सबिन्त्धी काया फछौट गने समयावतधः (1) प्रदेश 
सरकारको नीतत वा योजना सबिन्त्धी कायामा आफ्नो कायाालयतभत्र उठान 
भई आफैले तनणाय गनुापने भएमा वा त्यस्तो कायामा सो कायाालयले 
आवश्यक ववचार गरी अको कायाालयलाई तनणाय वा तनकासा ददनपुने भएमा 
कायाालय प्रमखुले सो काम िढीमा एक्काइस ददनतभत्र फछौट गने वा गना 
लगाउन ुपनेछ ।  

(2) कुनै कारणवश उपतनयम (1) मा तोवकएको अवतधतभत्र काया 
फछौट हनु नसक्ने देम्खएमा कायाालय प्रमखुले कारणसमेत खलुाई काया 
फछौट गना आवश्यक पने अवतध थप गना सक्नछे ।  

31. सोधपछुको लातग लेखी आएकोमा काया फछौट गने समयावतधः कुनै 
कायाालयिाट आफ्नो काया फछौटको तसलतसलामा कुनै ववषयको जानकारी 
तलनको लातग लेखी आएकोमा त्यस्तो सोधपछुको जवाफ ददने कायाालयले 
कायाालयमा पत्र प्राप्त भएको तमततले सामान्त्यतया सात ददनतभत्र जवाफ ददन ु
पनेछ ।  

32. राय परामशा सबिन्त्धी काया फछौट गने समयावतधः (१) आफ्नो 
कायाालयका अततररक्त अन्त्य कायाालयसँग पतन सबिम्न्त्धत भएको ववषयमा 
तनणाय गनुापदाा कानून तथा नीतत तनयममा स्पष्ट उल्लेख नभएको ववषय 
भएमा वा नीततगत ववषय भएमा सबिम्न्त्धत कायाालयले सात ददनतभत्र राय 
परामशा माग गनुापनेछ । 

(२) उपतनयम (१) िमोम्जम राय परामशा सोतधएकोमा जवाफ 
ददने कायाालयले पतन त्यसरी लेखी आएको तमततले िढीमा पन्त्र ददनतभत्र 
राय परामशा ददन ुपनेछ ।  
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(3) उपतनयम (2) िमोम्जमको राय परामशा माग भएकोमा 
तमततले सात ददनतभत्र काया फछौट गनुापनेछ । 

(4) उपतनयम (1) को सवासामान्त्यतामा प्रततकुल असर नपने गरी 
आतथाक दावयत्व तसजाना हनुे ववषयमा आतथाक मातमला तथा योजना 
मन्त्त्रालयको राय परामशा माग गनुापनेछ। 

(5) उपतनयम (१) िमोम्जम कानूनी ववषयमा राय परामशा माग 
गदाा आफ्नो मन्त्त्रालयको कानून अतधकृतसँग राय परामशा माग 
गररसकेपतछ मात्र थप राय परामशा आवश्यक पने भएमा आन्त्तररक मातमला 
तथा कानून मन्त्त्रालयको राय परामशा माग गनुापनेछ। 

(6) उपतनयम (5) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन कुनै 
कानून िनाउन े वा कानूनको संशोधन वा खारेज गने ववषयमा आन्त्तररक 
मातमला तथा कानून मन्त्त्रालयको राय परामशा माग गनुापनेछ । 

33. तनकासा तथा खचा सबिन्त्धी काया फछौटः कुनै कायाालयिाट िजेट सबिन्त्धी 
तनकासाको लातग लेखी आएकोमा तनकासा ददने कायाालयले स्वीकृत 
िजेटतभत्र परेको रकम भए लेखी आएको तमततले पाँच ददनतभत्र र स्वीकृत 
िजेटतभत्र नपरेको रकमको तनकासा ददनपुने भए लेखी आएको तमततले पन्त्र 
ददनतभत्र तनकासा ददन ेकायाको फछौट गनुापनेछ ।  

तर, तनकासा ददन े कामको तसलतसलामा तनकासा मागी पठाएको 
कायाालय वा अरु कुनै कायाालयमा आवश्यक सोधपछु गनुापने भएमा तीन 
ददनतभत्र सोधपछु गरी जवाफ प्राप्त भएको तमततले सात ददनतभत्र सो कायाको 
फछौट गनुापनेछ ।  
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34. फछौट गनुापने कायाको प्राथतमकता तोक्नःे (१) एउटा सरकारी 
कायाालयिाट अको सरकारी कायाालयमा काया फछौटको लातग पठाउँदा 
देहाय िमोम्जम प्राथतमकता तोकी देहायको अतधकारीले हस्तािर गनुापनेछ 
र अको कायाालयले पतन सोही िमोम्जम तोवकएको अवतधतभत्र काया फछौट 
गनुा पनेछः- 

प्राथतमकता प्राथतमकता तोक्न े र पत्रमा 
हस्तािर गने अतधकारी 

जवाफ पठाउन ु पने 
अवतध 

तरुुन्त्त कायाालय प्रमखु वा शाखा प्रमखु दईु ददनतभत्र 
अतत जरुरी कायाालय प्रमखु वा शाखा प्रमखु ततन ददनतभत्र 
जरुरी कायाालय प्रमखुभन्त्दा एक तह 

तल्लो अतधकृत 
पाँच ददनतभत्र 

साधारण सबिम्न्त्धत अतधकृत सात ददनतभत्र 
(२) उपतनयम (१) िमोम्जम प्राथतमकता तोक्दा जवाफ ददनपुने 

कायाालयले त्यसरी तोवकएको समयतभत्र जवाफ ददन सक्ने, नसक्न े
व्यवहार, ववषयवस्त ुर पिलाई समेत ववचार गनुापनेछ ।  

(३) सावाजतनक कामको तसलतसलामा सामान्त्य नागररकको तफा िाट 
आफ्नो कायाालयमा परेको जनुसकैु प्रकारको तनवेदनमातथ कायाालय प्रमखुले 
सो तनवेदनको ववषयवस्तकुो गबभीरतालाई ववचार गरी प्राथतमकता तोकी सो 
िमोम्जम काया फछौट गने वा गराउने व्यवस्था गनुापनेछ ।  

(४) कुनै पतन कायाालयले सबपादन गनुापने कायाको तसलतसलामा 
तनदेशन ददने अतधकारीले कानूनी प्रवक्रया र दद्वववधाजनक प्रकृततका ववषयमा 
िाहेक वटप्पणी माफा त तनणाय गने प्रवक्रया अवलबिन नगरी सोही पत्रमा नै 
स्पष्ट तनदेशन ददनपुनेछ । यसरी अतधकार प्राप्त अतधकारीले ददएको 
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तनदेशनलाई त्यस्तो अतधकारीले गरेको तनणाय सरह मानी कायासबपादन 
गनुापनेछ ।  

(५) सरकारी कायासबपादनको तसलतसलामा एक कायाालयले अको 
कायाालयिाट तलनपुने वा त्यस्तो कायाालयमा उपलधध गराउन ुपने सूचना 
तथा जानकारी औपचाररक रुपमा कायाालयमा उपलधध संचार माध्यम 
इमेल, फ्याक्स आददिाट ददइएको जानकारी तथा सूचनालाई आधार तलइ 
कारिाही अगातड िढाउन सवकनेछ ।   

35. काया फछौट गने समयावतधः (१) प्रत्येक पदातधकारी वा कमाचारीले. काया 
वववरणमा तोवकए िमोम्जम आफूले गनुापने काया देहायको प्राथतमकता 
जतनएकोमा प्राप्त समयको क्रम अनसुार देहायको अवतधतभत्र फछौट 
गनुापनेछः- 

तस .नं.  प्राथतमकता काया फछौट गने अवतध 

1.  तरुुन्त्त आफैँले काया फछौट गनुापनेमा आफूसमि पेश भएकै 
ददन र मातथल्लो तहमा पेश गनुापनेमा सोही ददन र 
कायाालय उठ्ने समय परेको भए अड्डा िस्नासाथ । 

2.  अतत 
जरुरी 

आफैले काया फछौट गनुापनेमा दईु ददन र मातथल्लो 
तहमा पेश गनुापने भएमा आफु समि पेश भएकै ददन। 

3.  जरुरी आफैले काया फछौट गनुापनेमा पाँच ददन र मातथल्लो 
तहमा पेश गनुापनेमा दईु ददन । 

4.  साधारण आफैले काया फछौट गनुापनेमा सात ददन र मातथल्लो 
तहमा पेश गनुापनेमा पाँच ददन । 
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स्पष्टीकरणः  

(1) तरुुन्त्त भने्न प्राथतमकता जतनएकोमा िाहेक अन्त्य प्राथतमकता 
जतनएकोमा काया फछौट गने अवतध भन्नाले कायाको उठान वा सरुु 
गरेको र फछौट गरेको ददन िीचको अवतधलाई जनाउनछे ।  

(2) खण्ड (1) िमोम्जमको कायालाई वगीकरण गने अतधकार सबिम्न्त्धत 
तनकायलाई हनुेछ र त्यसरी कायाको वगीकरण गररएको जानकारी 
नागररक वडापत्र माफा त सेवाग्राहीले पाउने व्यवस्था गनुापनेछ ।  

(3) कुन काममा कुन वकतसमको प्राथतमकता जतनएको हो सो कुरा 
सबिम्न्त्धत कायाालयतभतै्र उठान भएको काम भए सो काया फछौट 
गना आदेश ददने अतधकृतले प्राथतमकता तनधाारण गरे िमोम्जम 
हनुेछ। अन्त्य कायाालयिाट लेखी आएकोमा सोही कायाालयिाट 
प्राथतमकता तनधाारण गरे िमोम्जम हनुेछ ।   

(4) कुनै पतन प्राथतमकता नजतनएको कामलाई साधारण काम मातननेछ। 

36. कमाचारी र कामको उम्चत िाडँफाडँको व्यवस्था तमलाउनःे (१) तनयम ३4 
को उपतनयम (१) मा तोवकएको अवतधतभत्र कुनै कमाचारीिाट काया 
फछौट गना लगाउँदा सबिम्न्त्धत कायाालय प्रमखुले सोही तनयममा तोवकएको 
अवतधतभत्र फछौट हनु सक्ने गरी आफ्नो कायाालयका ववतभन्न तहका 
कमाचारीिाट काया फछौट हनुे व्यवस्था तमलाउन ुपनेछ ।  

  (२) न्त्यावयक वा अधान्त्यावयक तनकायमा काया गनुा गराउन ुपरेमा 
कानूनले तोकेको प्रकृया र ढाँचामा र अन्त्य तनकाय वा पदातधकारी समि 
कायाालयको कायाको तसलतसलामा तरुुन्त्त, अतत जरुरी र गोप्य िाहेक 
सबिम्न्त्धत कायाालयको महाशाखा/शाखा प्रमखुलाई ध्यानाकषाण गरी 
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पत्राचार गनुापनेछ साथै यसरी पत्राचार गदाा सो को दताा र चलानी 
सबिम्न्त्धत शाखा/महाशाखािाट गनुा पनेछ।  

37. काया फछौट सबिन्त्धी वववरण पेश गनुापनेः (१) कुनै कमाचारीले तनयम 
३4 मा तोवकएको अवतधतभत्र आफूले गनुापने काया फछौट गना नसवकन े
भएमा सोको कारण समेत खोली आफ्नो कायाालयका प्रमखुलाई बयाद 
भकु्तान हनु ुअगावै अवगत गराउन ुपनेछ ।  

  (२) मन्त्त्रालय, सम्चवालय, आयोग वा तनदेशनालयस्तरमा 
कायारत प्रत्येक अतधकृतस्तरका कमाचारीले आफूले फछौट गरेको वा पेश 
गरेको कायाको लगत राखी मातसक रुपमा सपुररवेिकलाई िझुाउन ुपनेछ।   

  (३) कुनै कायाालयको कमाचारीले यस तनयम अनसुार समयमा 
काया फछौट गरेको वा नगरेको व्यहोराको सबिन्त्धमा सपुररवेिकले 
कायाालय प्रमखुसमि प्रततवेदन पेश गनुापनेछ।  

38. भरपाई वा दरवपठ गनुापनेः (१) कायाालयमा कुनै सेवाग्राहीले आफै 
उपम्स्थत भई तनवेदन ददन ल्याएमा त्यस्तो तनवेदन दताा गना तमल्ने वा 
नतमल्न े सो जाँची तमल्न े भए तत्कालै दताा गरी दताा नबिर, समय र 
तमततसवहतको तनवेदन िझेुको भरपाई वा तनस्सा तनवेदकलाई ददनपुनेछ ।   

  (२) उपतनयम (१) िमोम्जम जाँच्दा दताा गना नतमल्न ेरहेछ भन े
नतमल्नकुो कारण खलुाई तनवेदनको पछातड दरपीठ गरी दरपीठ गनेको 
नाम, थर, दजाा र सही तथा कायाालयको छाप लगाई तनवेदन वफताा 
ददनपुनेछ ।   

  (३) उपतनयम (२) िमोम्जम भएको दरपीठका सबिन्त्धमा म्चत्त 
निझु्ने तनवेदकले सो कायाालयको प्रमखु समि तनवेदन ददन सक्नेछ र 
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प्रमखुले पतन दरवपठ सदर गरेमा प्रमखु को तनणाय सबिन्त्धमा तालकु 
कायाालयमा तनवेदन गना सक्नेछ र त्यस सबिन्त्धमा तालकु कायाालयले 
गरेको तनणाय अम्न्त्तम हनुेछ ।  

39. कायाालयको तनरीिण गनुापनेः (१) सम्चवले आफ्नो मन्त्त्रालय, मातहतका 
तनदेशनालय, पररयोजना तथा कायाालयको र कायाालय प्रमखुले आफ्नो र 
आफ्नो मातहतको कायाालय तथा पररयोजनाको प्रत्येक आतथाक वषामा 
कबतीमा एक पटक आफैले वा आफूले अम्ख्तयार सबुपेको कमाचारीद्वारा 
अतनवाया तनरीिण गनुा गराउन ुपनेछ ।   

(२) मन्त्त्रालय तथा मन्त्त्रालय मातहतका तनदेशनालय र 
म्जल्लाम्स्थत कायाालय तथा ववकास आयोजनाको वषामा एकपटक 
मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयले तनरीिण गनुापनेछ ।  

(३) उपतनयम (१) वा (२) िमोम्जम तनरीिण गदाा अनसूुची-५ 
मा उम्ल्लम्खत कुराहरुको िारेमा जानकारी तलइ सोको वववरण तयार गरी 
अतभलेख राख्न ुपनेछ ।  

40. तनरीिण सबिन्त्धी कायाववतध र कारिाहीः (१) तनयम 39 िमोम्जम 
तनरीिण गदाा देम्खन आएका मखु्य मखु्य कुराहरु जनाई तनरीिण गने 
अतधकारीले सोही तनयमको उपतनयम (३) िमोम्जम तयार भएको वववरण 
सबिन्त्धमा ध्यान ददन ुपनेछ ।  

  (२) तनरीिण गने अतधकारीले तनरीिणिाट देम्खएका 
ववषयहरुमा तत्काल आवश्यक तनदेशन ददन ुपने ववषयमा त्यस्तो तनदेशन 
ददन ुपनेछ ।  
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  (३) तनरीिण गने अतधकारीले यस तनयमावली िमोम्जम 
तनरीिण गरेपतछ तनरीिणको प्रततवेदन तनरीिण गररएको तनकायको तालकु 
कायाालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

  (४) तनरीिण गदाा कुनै अतनयतमतता देम्खएमा त्यस्तो 
अतनयतमतता हटाई तनयतमत गना तनरीिण गने अतधकारीले सबिम्न्त्धत 
कायाालय वा कमाचारीलाई मनातसि मावफकको मौका ददन सक्नेछ।  

(५) तनरीिण गदाा नमूना (स्याबपल) छानी तनरीिण गने वा 
ववस्ततृ रुपमा तनरीिण गने भने्न ववषयमा तनरीिक आफैंले तनधाारण 
गनेछ।  

  (६) तनरीिण गने अतधकारीले तनरीिण गदाा गबभीर त्रटुी वा 
अतनयतमतता भएको वा कायाालयिाट सबपादन हनुपुने काम कारिाही हनु 
नसकेको पाइएमा प्रचतलत कानून िमोम्जम कारिाही गना सवकने भए 
तत्कालै कारिाही गने र नसवकने भए अतधकार प्राप्त अतधकारीसमि 
कारिाहीको तसफाररससाथ प्रततवेदन पेश गनुापनेछ । 

(7) यस तनयम िमोम्जम तनरीिण गरेको कुराको अतभलेख राख्न र 
तत्काल तनदेशनका लातग प्रापक कायाालयले तनरीिण पमु्स्तका राख्नपुनेछ र 
तनरीिण गने पदातधकारीले त्यस्तो पमु्स्तकामा तनरीिणिाट तत्काल 
देम्खएका वववरण र आवश्यक तनदेशन र वटप्पणी सवहत तनरीिण गरेको 
व्यहोरा जनाउन ुपनेछ । 

41. अन्त्य तनकायद्वारा तनरीिण हनुसक्नःे यस तनयमावली िमोम्जम तनरीिण भए 
वा नभएको सबिन्त्धमा िझु्न र यस तनयमावली िमोम्जम हनुपुने तनरीिण 
हनु नसकेमा वा नभएमा त्यस्तो कायाालयको तनरीिण उच्च स्तरीय 
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तनदेशक सतमतीको  तनदेशन अनसुार अन्त्य कुनै तनकायद्वारा गना, गराउन 
सवकनछे । 

42. वावषाक काया योजना सबिन्त्धी व्यवस्थाः (1) ऐनको दफा 44 िमोम्जम 
वावषाक कायाक्रम कायाान्त्वयन सबिन्त्धी काया योजना िनाउँदा देहाय 
िमोम्जमका कुराहरु उल्लेख गनुापनेछः- 

(क) कायाक्रमको नाम र िजेट 
(ख) वावषाक लक्ष्य 
(ग) प्रमखु वक्रयाकलाप 
(घ) सहायक वक्रयाकलाप  
(ङ) कायाक्रम संञ्चालन /सबपन्न हनुे समयावतध 
(च) म्जबमेवार कमाचारी 

(2) उपतनयम (1) िमोम्जम िनाएको कायायोजनाको कायाान्त्वयन 
सबिन्त्धी मातसक तथा चौमातसक प्रततवेदन मन्त्त्रालयले हरेक मवहनाको 
दोस्रो हप्तातभत्र मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय र प्रदेश योजना 
आयोगमा पठाउन ुपनेछ र सो प्रयोजनका लातग वावषाक कायाक्रम संचालन 
गने प्रत्येक कायाालयले प्रत्येक मवहनाको सात गते तभत्र कायायोजनाको 
प्रततवेदन मन्त्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(3) यस तनयम िमोम्जम तयार गररएको कायायोजना िमोम्जम 
कायासञ्चालन भए नभएको सबिन्त्धमा प्रत्येक चौमातसक सतमिा गररनछे ।  

43. प्रदेश स्तरीय अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सतमततः (१) प्रदेशस्तरमा सरकारी 
सेवाको प्रवाह र काम कारिाही प्रभावकारी तथा गणुस्तरीय ढङ्गिाट 
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सबपादन भए नभएको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गना देहाय िमोम्जमको 
प्रदेशस्तरीय अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सतमतत रहनछेः-  

(क) प्रमखु सम्चव, प्रदेश सरकार   - संयोजक 
(ख) कानून सम्चव, मखु्यमन्त्त्री तथा  

मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय - सदस्य 
(ग) सम्चव, मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को  

कायाालय (प्रशासन) - सदस्य 
(घ) सम्चव, आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालय  - सदस्य 
(ङ) सम्चव, आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय  - सदस्स 
(च) सम्चव, मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय  

(शासवकय सधुार तथा समन्त्वय) - सदस्य-सम्चव                                   
(२) सतमततको िैठकमा आवश्यकता अनसुार अन्त्य सबिि 

पदातधकारी तथा ववशेषज्ञलाई आमन्त्त्रण गना सवकनेछ । 
(३) उच्चस्तरीय तनदेशन सतमततको काम कारिाहीलाई सहयोग र 

सहम्जकरण गनुा सतमततको प्रमखु काम हनुेछ । 

44. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सबिन्त्धी कायाववतधः तनयम 43 र ऐनको दफा 35 
िमोम्जमका अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सतमततले अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गदाा 
अपनाउन ुपने कायाववतध आफैंले तयार गरी लागू गनेछन ्।  

45. ववभागीय कारिाही हनु सक्नःे यस तनयमावली िमोम्जम समयमा काया 
फछौट नगरेको वा तनरीिण गनुापने अतधकारीले कायाालय तनरीिण गरेको 
नपाइएमा त्यसरी तनरीिण गनुापने म्जबमेवारी भएको अतधकारीलाई ववभागीय 
कारिाही गना सवकनछे ।  

46. कायासबपादन सूचकः ऐनको दफा ४9 िमोम्जमको कायासबपादन सूचक 
अनसूुची-१ को  खण्ड (ख) मा उल्लेख भए िमोम्जम हनुेछ ।  
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अनसूुची-1 
(तनयम 7 को उपतनयम (3) र तनयम 46 सँग सबिम्न्त्धत) 

मातसक प्रगतत प्रततवेदन फाराम 
खण्ड (क) 

मन्त्त्रालय/ तनकायको नाम ............................... साल .......................... मवहना 

क्र.सं. 
सबपादन भएको प्रमखु 
कायाहरु 

कायाान्त्वयन म्स्थती 
पवहचान भएका प्रमखु 
समस्या 

समाधानमा 
प्रयास 

कैवफयत 

1.       
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
(रष्टव्यः एकै प्रकृततका एक भन्त्दा िढी कायासबपादन गररएको भए त्यस्तो कायाको नाम उल्लेख गरी सबपादन भएका 
कामको संख्या उल्लेख गनुापनेछ । 

सबिम्न्त्धत शाखा / महाशाखा प्रमखु को सही       सम्चव / कायाालय प्रमखुको सही 
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खण्ड (ख) 
कायासबपादन सूचक फाराम 

    ...............   मन्त्त्रालय/सम्चवालय/आयोग                        आतथाक वषा ........... मवहना .......... 
क्र.स. वववरण एकाई सूचकाङ्क प्रगतत कैवफयत 

    यस मवहनाको हालसबमको  

1. दरिन्त्दी र पदपूतताको स्थतत संख्या  
...अतधकृतस्तर (कुल पद) 

...सहायकस्तर (कुल पद)  
...अतधकृतस्तर (पदपूतता) 
....सहायकस्तर (पदपूतता) 

..अतधकृतस्तर (पदपूतता) 
..सहायकस्तर (पदपूतता) 

 

2. िेरुज ुफश्यौट प्रततशत कम्बतमा 40 % (वावषाक)    

3. 

मन्त्त्रालय / केम्न्त्रयस्तरका 
तनकाय र मातहतका 
ववभागको तनरीिण 

पटक कम्बतमा वषामा 2 पटक     

4. 

गनुासो व्यवस्थापन 

(क) पना आएको 
जनगनुासो  

(ख) फछ्यौट भएको 
जनगनुासो  

 
 
संख्या 
संख्या 

    

5 
योजना सतमिा        

वावषाक पटक वावषाक 1 पटक     



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क १४ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७७।०९।०३ 

42 

चौमातसक समीिा पटक 3 पटक     

6. वावषाक िजेट र खचा 
(क) वावषाक पूमँ्जगत खचा 
(ख) यो मवहनाको खचा 

कुल रकम 
प्रततशत 

लक्ष्य अनसुार    

7. पवहलो प्राथतमकता प्राप्त 
कायाक्रमहरुको एवककृत 
प्रगतत 

पूणााङ्क 5    

8. मन्त्त्रालयस्तर ववकास 
समस्या समाधान सतमततको 
िैठक 

पटक 6 पटक     
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अनसूुची-2 
(तनयम 14 को उपतनयम (3) सँग सबिम्न्त्धत) 

नागररक िडापत्र िमोम्जम िततपूतताको दावी गदाा पेश गनुा पने तनवेदनको ढाँचा 
(1) कायाालयको नामः 
(2) कायाालयको ठेगानाः 
(3) माग गरेको सेवा वा वस्तकुो वववरणः 
(4)  माग गरेको सेवा वा वस्तकुो लातग तनवेदन पेश गरेकोः 

 तमततः 
 समयः 

(5)  सेवा वा वस्त ु उपलधध नभएकोमा सबिम्न्त्धत कायाालयले उल्लेख 
गरेको कारण वा औम्चत्यः 
 

(6)  कायाालयले उल्लेख गरेको कारण वा औम्चत्यउपर म्चत्त निझेुको 
कुरा, कारण एवं औम्चत्यः 
 

(7)  सेवा वा वस्त ु उपलधध नहुँदा पगु्न गएको असवुवधा हातन, 
नोक्सानी/िततको वववरण र सो को प्रमाणः 

(8)  
(9)  सबिम्न्त्धत सेवा वा वस्त ुउपलधध गराउन ेम्जबमेवारी पाएको  

 कमाचारी /पदातधकारीकोः- 
 नाम थरः- 
 पदः- 
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(10) तनवेदककोः- 
 नाम थरः- 
 हस्तािरः- 
 ठेगानाः- 
 िाि,ु आमा वा अतभभावकको नामः 
 तमततः 
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अनसूुची - ३ 
(तनयम 20 को उपतनयम (१) सँग सबिम्न्त्धत) 

सावाजतनक सनुवुाई सबिम्न्त्ध कायाववधी 
सावाजतनक सनुवुाई गदाा अपनाउन ुपने कायाववतध देहाय िमोम्जम हनुेछः- 
1. तनदेशनालय, तडतभजन तथा म्जल्लास्तरका कायाालय प्रमखुले आ-आफ्नो 

कायाालयिाट गनुा पने सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रम आफैं सञ्चालन गनुा 
पनेछ । 

2. सबिम्न्त्धत कायाालय प्रमखुले तनयम 20 को उपतनयम (२) मा 
उम्ल्लम्खत समय सीमामा नघटाई पालैपालो पने गरी सावाजतनक सनुवुाई 
कायाक्रम सञ्चालन गनुा पनेछ । 

3. सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रम सञ्चालन गना तोवकएको पदातधकारीले 
सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रममा तनयम 20 को उपतनयम (4) 
िमोम्जमका ववषयहरु समावेश गरी कायासूची (एजेण्डा) तयार गनुा 
पनेछ। 

4. स्थानीय अनकूुलता हेरी िढी जनसहभातगता गराउन सवकने म्स्थततसमेत 
ववचार गरी सावाजतनक सनुवुाईका लातग उपयकु्त तमतत, समय, स्थान र 
सबभव भए एजेण्डासमेत उल्लेख गरी सो कुरा सरोकारवाला 
जनसाधारणलाई जानकारी गराउन सावाजतनक रुपमा सूचना 
टाँस्ने, माइवकङ्क गने र स्थानीय एफ.एम. तथा पतत्रकाहरुिाट प्रचार 
प्रसार गनुा गराउन ुपनेछ । 

5. कायाक्रममा के कस्ता मातनसहरुलाई समावेश गराउन ेहो त्यसको सूची 
तयार गनुा पनेछ र प्राथतमकता तोकी यथासबभव वास्तववक 
सरोकारवालाहरुलाई समावेश गराउन ु पनेछ । त्यस्तो कायाक्रममा 
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ऐनको दफा 31 को उपदफा (2) मा उल्लेम्खत व्यम्क्तहरुका अततररक्त 
आवश्यकतानसुार कुनै ववज्ञ, िवुिजीवी तनवााम्चत तनकायका पदातधकारी, 
सरकारी कायाालयका तोवकएका नोडल अतधकृतहरु, गैर सरकारी 
तनकायका पदातधकारीहरु, म्जल्ला अनगुमन सतमततका पदातधकारीलाई 
आमन्त्त्रण गना सवकनेछ । साथै यस्ता कायाक्रममा सञ्चारकमीहरुलाई 
आमन्त्त्रण गनुा पनेछ । 

6. सावाजतनक सूचना सामान्त्यतः एक हप्ता अगातड प्रकाम्शत गनुा पनेछ । 
स्थान तनधाारण गदाा कतत सहभागी समावेश हनु सक्छन ्त्यसको अनमुान 
गरी र सहभागीहरुको सवुवधा लाई ववचार गरी स्थान तनधाारण गना 
सवकनछे । 

7. सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रमको संयोजन गने पदातधकारीले अम्घल्ला 
सनुवुाई कायाक्रमको तनणाय, प्रततवेदन र त्यसको कायाान्त्वयनको 
म्स्थततिारे छोटकरीमा जानकारी ददने, आवश्यक परे संशोधनको प्रस्ताव 
गने, एजेण्डामा परेका ववषयहरुमा क्रमशः छलफल अम्घ िढाउने र 
अन्त्त्यमा अको सावाजतनक सनुवुाईको सबभाववत तमतत,समय र स्थानिारे 
जानकारी ददन ुपनेछ । 

8. सावाजतनक सनुवुाईको क्रममा उठाइएका एवं व्यक्त गररएका ववचार, राय 
सझुाव, प्रततििता  आददको मखु्य मखु्य िूदँाहरुको वटपोट गरी प्रमाम्णत 
गरी राख्न ुपनेछ । 

9. सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रम सञ्चालनः 
कायाक्रमको उद्दशे्यमातथ प्रकाश पाने, 
 तोवकएको ववषय सबिन्त्धी सावाजतनक सेवा प्रवाहिारे छोटकरीमा 

जानकारी (सबिम्न्त्धत तनकायका म्जबमेवार पदातधकारीहरुिाट) 
ददन,े 
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 सहभागीहरुले तोवकएको ववषयमा सीतमत रही गरेको तलम्खत वा 
मौम्खक प्रिहरुको संकलन गने, 

 सबिम्न्त्धत तनकायका म्जबमेवार पदातधकारीिाट प्रिको उत्तर ददने, 
 उत्तरपतछको थप म्जज्ञासा (कुनै भए) राख्न,े 
 सबिम्न्त्धत तनकायका म्जबमेवार पदातधकारीिाट थप म्जज्ञासािारे 

स्पष्ट पाने, 
 कायाक्रमको समीिा (उद्देश्य, सहयोगी पिहरु, सनुवुाईका 

ववषयहरु, सनुवुाईको तनष्कषाहरु आदद) गने । 
10. सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रमको प्रततवेदन देहायको ढाँचा िमोम्जम 

सावाजतनक सनुवुाई कायाक्रमको प्रततवेदन तयार गनुा पनेछः- 
संयोजन गने व्यम्क्त एवं तनकायः 
कायाक्रमको ववषयः 
कायाक्रम आयोजना स्थलः 
कायाक्रम आयोजना गररएको तमतत र समयः 

 

क्र.सं. 

प्रि, गनुासो 
वा सझुाव 
कतााको नाम, 
थर र ठेगाना 

सहभागीको 
प्रि, 
गनुासो वा 
सझुाव 

प्रि, 
गनुासो 
वा 
सझुािसँग 
सबिम्न्त्धत 
तनकाय 

जवाफ ददने 
सबिि 
पदातधकारीको 
नाम, थर र 
पद 

जवाफको 
छोटकरी 
व्यहोरा  

कैवफयत 
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अनसूुची-४ 

(तनयम २४ को उपतनयम (१०) सँग सबिम्न्त्धत) 
सल्लाहकारले तलने पद तथा गोपनीयताको शपथको ढाँचा 

म .................................मलुकु र जनताप्रतत पूणा िफादार रही 
सत्यातनष्ठापूवाक प्रततज्ञा गछुा/ईश्वरको नाममा शपथ तलन्त्छु वक नेपालको राजकीय 
सत्ता र सावाभौमसत्ता, नेपाली जनतामा तनवहत रहेको नेपालको संववधान प्रतत पूणा 
िफादार रहँदै मखु्यमन्त्त्री/मन्त्त्रीको सल्लाहकार पदको कामकाज प्रचतलत 
कानूनको अतधनमा रही मलुकु र जनताको सोझो म्चताई, कसैको डर नमानी 
पिपात नगरी पूवााग्रह वा खराि भावना नतलई इमान्त्दारी साथ पालना गनेछु र 
आफ्नो कताव्य पालनाको तसलतसलामा आफूँलाई जानकारीमा  आएको गोप्य 
राख्नपुने कुरा प्रचतलत कानूनको पालना गदाा िाहेक म पदमा िहाल रहेको वा 
नरहेको जनुसकैु अवस्थामा कुनै वकतसमिाट प्रकट वा संकेत गने छैन । 

नाम, थरः........................ 
तमततः  .......................                                                                      
सहीः ...................... 
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अनसूुची-5 
(तनयम 39 को उपतनयम (3) सँग सबिम्न्त्धत) 

तनरीिण गदाा जानकारी तलन ुपने कुराहरु 
 

 

क्र.सं. तनररिण गररएका ववषयहरु 

देम्खन आएका 
मखु्यमखु्य 
कुराहरु 

/तथा 
नततजाहरु 

सझुाव एवं 
तसफाररसको 
व्योहोरा 

कैवफयत 

क 1. सङ्गठन, दरिन्त्दी र अतधकार    
 2. सङ्गठन साङ्गठतनक ढाँचा िमोम्जम, महाशाखा, शाखा,उपशाखा,फाँट आदी 

छुट्याई म्जबमेवारी तोकी सो िमोम्जम कायासबपादन गररएको छ,  छैन , 
   

 3. प्रत्येक कमाचारीलाई उसको पद अनसुारको काया वववरण तोकी सो 
िमोम्जम काम भए गरेको छ, छैन, 

   

 4. म्स्वकृत दरिन्त्दी ठीक छ, छैन र सो दरिन्त्दी कमाचारी छन,् छैनन ्तथा 
पद दताा, कमाचारीहरुको तनयमु्क्त, सरुवा, काज, कायम मकुायम, िढुवा र 
तलि भत्ता तनयमानसुार भएको छ, छैन 

   

 5. म्स्वकृत दरिन्त्दी ररक्त भएमा सो को पदपूतताको प्रकृया सरुु गने काया    
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समयमा भएको छ, छैन, 

 6. अतधकार प्रत्योजन भएको छ, छैन र प्रत्यायोजन भई वा अन्त्य तररकािाट 
प्राप्त अतधकार र कताव्य सबिम्न्त्धत सिै तहका कमाचारीहरुिाट पूणा रुपमा 
प्रयोग तथा पालना भएको छ, छैन, 

   

ख  लेखा, म्जन्त्सी तथा अतभलेख    
 7. अतभलेख व्यवस्थापन तनददाष्ट तररकाले गररएको छ, छैन र अतभलेख 

व्यवस्थापनको म्स्थती अद्याितधक  छ, छैन, 
   

 8. सरकारी सबपम्त्तको दरुुस्त तवरले आबदानी िाँधी शे्रस्ता राखीएको छ,छैन, 
र म्जबमेवारी साने र खचाको अतभलेख राख्न ेकाया तनयमानसुार भए गरेको 
छ, छैन  

   

 9. सरकारी अचल सबपत्तीको शे्रस्ता दरुुस्त राख्न े र संभारको काम दठकसँग 
भएको छ,छैन  ?म्जन्त्सी आबदानी र खचा  तनयतमत रुपमा गररएको छ, छैन, 

   

 10. आतथाक लेखा तनयमानसुार राम्खएको छ, छैन र तहववल मौज्यात ठीक 
दरुुस्त छ, छैन, 

   

 11. म्जन्त्सी तनरीिण तनयतमत रुपमा गररएको छ, छैन । अनावश्यक सरकारी 
कागजात धलु्याउने । तललाम गनुापने सामानहरु तललाम गररएको छ, छैन, 

   

 12. पेश्की पर िेरुजू के कतत छ र सो को अतभलेख र ढाँचा ठीक छ, छैन. 

तोवकएको समयमा फछ्यौट भएको छ, छैन,  
   

ग  कायाक्रम     
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 13. कायाक्रमहरु तनम्ित तररका र तनधााररत गततमा कायाान्त्वयन भएका छन ्
छैनन ्र कामको प्रगतत सन्त्तोषजनक छ, छैन,   

   

घ  सशुासन    
 14. प्रदेश सशुासन ऐन एवं तनयमहरु िमोम्जम कायाालयले फछ्यौट गनुापने 

कामहरु तनम्ित समयमा हनुे गरेका  छन,् छैन,  
   

 15. प्रचतलत कानून तथा नेपाल सरकारिाट समय समयमा भएका आदेश, तथा 
तनदेशनहरुको कायाान्त्वयन यथासमयमा भएको छ, छैन, 

   

 16. व्यवस्थापन पररिण गदाा औल्याइएका अतनयतमतता तनयतमत गरे गराइएको 
छ छैन र त्यस्ता अतनयतमतता दोहोररएको छ, छैन, 

   

 17. उजरुीपेटीका राखेको छ, छैन  ? र त्यस्तो उजरुीपेटीका माफा त वा अन्त्य 
तररकाले प्राप्त सावाजतनक गनुासो वा प्रततकृया उपर कारिाही भएको छ, 
छैन । 

   

 
आज्ञाले, 

राजेन्त्र थापा 
प्रदेश सरकारको सम्चव 

५१ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला तथा कानून मन्त्त्रालय  


