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व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननदेशिका 
प्रदेि भशरिऩरयषद  फाट स्वीकृत नभनत 

२०७७/३/१० 

प्रस्तावना् प्रदेि सयकायका ववनबन्न ननकामहरूभा कामययत ननजाभती कभयचायीहरूफाट व्मवस्थाऩकीम 
काभकायवाही सम्ऩन्न गदाय प्रचनरत कानून तथा अरम प्रिासकीम ननमभ य कामयववनधहरू ऩारना गयाई भानवीम 
य बौनतक स्रोत साधनको सभशुचर व्मवस्थाऩनद्वाया प्रिासकीम दऺता य प्रबावकारयता अनबवृवि गयी सावयजननक 
व्मवस्थाऩनराई ननतजाभखुी फनाउन य प्रिासकीम काभ कायवाहीहरू कानूनी याज्मको अवधायणा अनसुाय 
सञ्चारन गनय प्रदेि सयकायको नीनत तथा कामयक्रभ य ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा  ७२क  भा  बएको 
व्मवस्था फभोशजभ प्रदेि सयकायरे गने व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी कामयराई व्मवशस्थत तलु्माउने उद्देश्मरे 
प्रदेि सयकायरे मो ननदेशिका तमाय गयी जायी गयेको छ। 

ऩरयच्छेद- एक 

सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब 

 

१.सॊशऺप्त  नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ननदेशिकाको नाभ  "व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननदेशिका,२०७७" यहेको छ। 

  (२) मो ननदेशिका तरुुरत प्रायम्ब हुनेछ।  
२.ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागभेा, मस ननदेशिकाभा; 

(क) "अशततमायफारा" बन्नारे ननजाभती कभयचायीहरूराई ननमशुि गनय सक्ने (ननजाभती सेवा, 
2049 को दपा ९ फभोशजभ) अनधकायी सम्झन ुऩदयछ। 

(ख) "ऐन"  बन्नारे ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ राई सम्झन ुऩछय। 

(ग)"कामायरम" बन्नारे अन्न्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक प्रदेि सयकायका सफै 
भरिारम/सशचवारम/आमोग/कामायरम सम्झन ुऩदयछ। 

(घ) "कामायरम प्रभखु"  बन्नारे नेऩार सयकाय भातहतका सफै भरिारम/सशचवारम/आमोग/ 
कामायरमको प्रभखु कभयचायी कभयचायी सम्झन ुऩदयछ। 

(ङ) "ननजाभती सेवा"  बन्नारे ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ को दपा ३ फभोशजभ गठन बएको 
य कभयचायी सभामोजन ऐन, २०७५ फभोशजभ सभामोजन बई कणायरी प्रदेिभा सञ्चानरत 
प्रदेि ननजाभती सेवा सम्झन ुऩदयछ। 

(च) "ननजाभती कभयचायी"  बन्नारे कभयचायी सभामोजन ऐन, 2075 फभोशजभ सभामोजन बई 
वा काभकाज गने गयी खवटई कणायरी प्रदेिको ननजाभती सेवाको ऩदभा फहार यहेको 
व्मशि सम्झन ुऩदयछ। 

(छ) "ऩयीऺक" बन्नारे भतुमभरिी तथा भशरिऩरयषद्को कामायरमफाट व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका 
रानग खवटने ऩदानधकायीराई जनाउॉछ। 

(ज) "प्रदेि रोक सेवा आमोगको कामयऺ िे"  बन्नारे नेऩारको सॊववधानको धाया २४३ य 
कणायरी प्रदेि रोक सेवा आमोग ऐन, २०७५ फभोशजभ ननधायरयत कामयऺ ेि जनाउॉछ। 

(झ) "भरिारम" बन्नारे अरमथा उल्रेख बएकोभा फाहेक भतुमभरिी तथा भशरिऩरयषद्को 
कामायरमराई जनाउॉछ। 
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(ञ) "ववबागीम  प्रभखु" बन्नारे प्रदेि भरिारम/सशचवारम/आमोग/ननदेिनारम वा मस्तै 
प्रदेिस्तयीम कामायरमको अनधकृतस्तय दिौं वा सो बरदा भानथको प्रभखु अनधकायी 
सम्झन ुऩदयछ। 

(ट) "ववबागीम कायफाही"  बन्नारे ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ तथा ननमभावरी, २०५० 
फभोशजभ हुने सजामराई सम्झनऩुछय। 

(ठ) "व्मवस्थाऩन ऩयीऺण"  बन्नारे प्रदेि रोक सेवा आमोगको कामयऺ ेिनबिका ववषमहरु 
फाहेक भतुमभरिी तथा भशरिऩरयषद्को कामायरम वा सोफाट तोवकएका ननकामरे प्रदेि 
सयकायका ववनबन्न ननकामहरुभा कामययत ननजाभती कभयचायीरे प्रचनरत कानून तथा 
प्रिासकीम ननमभ य कामयववनधहरु ऩारन गये नगयेको सम्फरधभा सऩुरयवेऺ ण, अनगुभन य 
भूल्माॊकन गयी ननदेिन सभेत ददने कामयराई जनाउॉछ। 

(ड) "सङ्गठन"  बन्नारे प्रदेि सयकायका सफै भरिारम/सशचवारम/आमोग तथा अरम 
प्रदेिस्तयीम य  शजल्रास्तयीम कामायरम सम्झनऩुछय। 

 
 

 

ऩरयच्छेद - दईु 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको उद्दशे्म य ऺिे 

 

३. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका उद्दशे्म् व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका उद्देश्महरू देहामफभोशजभ हुनेछन:् 

(क)  प्रदेि सयकायका ववनबन्न ननकामहरूको व्मवस्थाऩन सम्फरधी कामयभा एकरुऩता कामभ गनय 
सहमोग ऩरु् माउने, 

(ख) प्रदेि सयकायका ननकामहरूभा कामययत ननजाभती कभयचायीहरूफाट हुने काभ कायफाहीहरू 

प्रचनरत कानून फभोशजभ बए नबएको ऩयीऺण गयी देशखएका कभी कभजोयी, िटुी य 

अननमनभतताराई उजागय गने य सधुायका रानग सझुावहरू प्रस्ततु गने, 

(ग) सङ्गठनका सफर य दफुयर ऩऺहरुको ऩवहचान गने एवॊ सफर ऩऺहरूको प्रवियन य दफुयर ऩऺहरू 

हटाउन आवश्मक उऩामहरू सभेत नसपारयस गने, 

(घ) उऩरब्ध स्रोत साधनको उच्चतभ प्रमोग गयी सङ्गठनभा गनतिीरता य प्रबावकारयता वृवि गनय 
सहमोग गने, 

(ङ) व्वस्थाऩनभा हुन सक्ने अव्मवस्था य िवुटहरूको योकथाभ गयी जवापदेवहता ननभायण गनय सहमोग 

गने, 

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

(छ) सङ्गठनका कामायरवमन तहका सभस्माहरू ऩत्ता रगाई सझुाफहरू नसपारयस गने, 

(ज) ववनधको िासन सञ्चारनभा सहमोग गयी सिुासन  अनबवृवि गयाउने । 

४. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववषमऺिेहरू् व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका नफषमऺेिहरू साभारमतमा देहामफभोशजभ हनेुछन; 
१. सॊगठनात्कभ नीनत य व्मवहाय् 
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(क) सङ्गठनको उद्दशे्म, नीनत य आवनधक एवॊ वावषयक मोजना भातादाम्मता, 
(ख) नीनत उऩमिुता य ननयरतयता, 
(ग) नीनतको अनसुयण एवॊ उऩमोग, 
(घ) नीनत कामायरवमनका रानग कानूनी ऩमायप्तता, 
(ङ) नीनत तथा कामयक्रभ कामायरवमनका रानग स्रोतको अवस्था य ऩमायप्तता 
(च) स्रोतको उऩमोग। 

२ सङ्गठन सॊयचना 
(क) सङ्गठनको रक्ष्म, उद्देश्म, नीनत य कामयक्रभप्रनत कभयचायीको दृविकोण, 
(ख) कभयचायीहरूको कामय वववयण (शस्थनत, प्रिता य ऩमायप्तता-कागजात तथा कभयचायीसॉगको छरपर 

सभेतको आधायभा मवकन गने)। 

(ग) ववद्यभान सङ्गठनको स्वरूऩ, स्वीकृत दयफरदी य कभयचायी आऩूनतयको अवस्था, सङ्गठनभा दयफरदी थऩ 
वा खायेज हुॉदा सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणको अभ्मास, 

(घ) कभयचायी-कभयचायी य कामायरम प्रभखु य अरम कभयचायीहरुफीचको सम्फरध (व्मवहायगत अध्ममन तथा 
कामययत कभयचायीहरूसॉग अरतयवक्रमा गयी ननक्मौर गने), 

(ङ) सङ्गठनका अवसय एवॊ चनुौती य चनुौनतको साभना गने यणनीनत। 

३. कामयप्रवक्रमा य कामायरम ववरमास (Lay-out) 
(क) भानथल्रा ननकाम य आफ्नै तहफाट बएका नीनतगत ननणयम य ऩरयऩि आददहरूको सॊग्रह, अनबरेख वा 

तल्रो तहभा सम्प्रषेणको अवस्था, 
(ख) अनधकाय प्रत्मामोजनको अवस्था, त्मसको ऩमायप्तता य उऩमोगको अवस्था, 
(ग) ननणयम प्रवक्रमा सयरीकयण सम्फरधी नीनत ननदेशिकाको कामायरवमन अवस्था, 
(घ) कुनै कभयचायीको अनऩुशस्थनतभा कामायरमको काभ य सेवा प्रवाह सचुारु गनय गरयएको प्रफरध, 

(ङ) कामायरम ववरमास (Lay-out) (सेवाग्राही य कामायरम व्मवस्थाऩनको दृविफाट), 

(च) कामयकऺहरूको वातावयण य बौनतक सवुवधा (फस्ने ठाउॉ, बौनतक सवुवधा य अरम आवश्मक साभान) 

(छ) कामायरमभा उऩरब्ध बौनतक साधन (कम््मूटय, भेच, टेफरु रगामत अरम प्रफरध) को उऩरब्धता य 

उऩमोगको अवस्था, 
(ज) कामायरम ऩरयसयको अवस्था (सयुऺा, सयसपाई आदद), 

(झ) कामायरमभा अऩाङ्गभैिी भागय, सोधऩछु एवॊ असहाम सहमोग कऺको व्मवस्था,  
(ञ) सेवाग्राही भैिी िौचारम, खानेऩानी, क्माशरटन, स्तनऩान कऺ,प्रनतऺारम आददको अवस्था ।  

४. कभयचायी व्मवस्थाऩन य अनबरेख् 
(क) कामायरमको उद्देश्म प्रानप्तका रानग आवश्मक जनिशिको प्रऺेऩण, सोको कामयमोजना य 

कामायरवमनको अवस्था, 
(ख) कभयचायी अनबरेख तथा अरम सयकायी दस्तावेजहरुको अनबरेख व्मवस्थाऩन, 
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(ग) कभयचायीहरूको ऩदस्थाऩना, सरुवा, फढुवा, काज, कामयसम्ऩादन भूल्माॊकन, कामयशजम्भेवायी प्रदान 

रगामतका ववषमहरूभा बएका ननणयम, त्मस सम्फरधी अनधकायको प्रमोग य त्मसो गदाय नरइने आधाय 

एवॊ नतनको ऐन ननमभसॉगको तादात्म्मता, 
(घ) कभयचायीको ववकास सम्फरधी मोजना (तानरभ,अध्ममन आदद) एवॊ सोको कामायरवमन शस्थनत, 

(ङ) कभयचायीहरूराई स्वदेि तथा फैदेशिक अध्ममन एवॊ तानरभभा भनोनमन गने आधाय नतनको प्रमोग य 

त्मस्ता कभयचायीहरूको अनबरेख,  
(च) कभयचायीका आचयण एवॊ आचायसॊवहता तजुयभा य नतनको कामायरवमन तथा अनगुभनको अवस्था, 
(छ) सङ्गठनको कामय सॊस्कृनत, कामय वातावयण य उत्प्रयेणा जरम अभ्मासको अवस्था, 
(ज) फयफझुायथ सम्फरधी नीनतगत व्मवस्थाको अभ्मास, 

(झ) कभयचायीको सभम ऩारना य ननमनभतताको अवस्था। 

५. आनथयक प्रिासन य शजरसी व्मवस्थाऩन् 
(क) सङ्गठनको फेरुज,ु सोको अनबरेख, फेरुज ुपछ्यौट सम्फरधी अभ्मास य प्रगनत, 
(ख) स्वीकृत फावषयक फजेट, खचय गने अशततमायी य वास्तववक खचयको तादाम्मता, आरतरयक ननमरिणको 

प्रफरध य प्रनतफेदन ऩिनतको अवस्था, 
(ग) सङ्गठनको चर/अचर सम्ऩशत्तहरूको अनबरेख, सॊयऺण य उऩमोगको अवस्था, 
(घ) सङ्गठनको स्रोत उऩमोग मोजना य त्मसको कामायरवमनको अवस्था, 
(ङ) सावयजननक खरयद प्रवक्रमा सम्फरधी अभ्मास, 

(च) शजरसी ननयीऺण य ननयीऺणफाट गरयएका नसपारयसहरू (नरराभ, नभरहा, उऩमोग/सॊयऺण मोजना आदद) 

कामायरवमन अवस्था, 
(छ) कामायरम साभानको प्रानप्त, खचय य फाॉकी अनबरेख एवॊ बण्डायभा यहेका साभानको सॊयऺणको प्रफरध, 

६. सेवा प्रवाह य ऩायदशियता् 
(क) नागरयक फडाऩिको व्मवस्था त्मसको कामायरवमनको अवस्था, 
(ख) सेवाग्राही गनुासो अनबरेख, सोको ब्मफस्थाऩन सॊमरि य त्मसको प्रबावकारयता (सॊबव बएसम्भ 

सेवाग्राहीसॉग फझु्ने), 

(ग) उजयुी ऩेवटकाको व्मवस्था य प्रमोग, 

(घ) कामायरमरे प्रफाह गने सेवाका ववषमभा सावयजननक सनुवाई सम्फरधी व्मवस्था, 
(ङ) कामायरम/आमोजनाको वावषयक कामयक्रभ य आम-व्ममको ऩायदशियता, 
(च) कामायरम प्रभखु य अरम कभयचायीको अनऩुशस्थनतभा सेवा प्रवाह सनुनशितता, 
(छ) सूचनाको हक सम्फरधी ऐनभा व्मवस्था बए फभोशजभ सूचना सशचवारम, सूचनाको वगॉकयण य 

सूचनाभा सवयसाधायणको ऩहुॉचको अवस्था। 

(ज) कामायरमका ववनबन्न गनतववनधहरूको फायेभा सेवाग्राहीको ऩहुॉच सहजताको अवस्था।  

७. सूचना प्रववनधको प्रमोग् 
(क) कामायरमसॉग सम्फशरधत भहत्वऩूणय सूचनाहरूको अनबरेख तीनको अध्मावनधकता य सूचनाको सॊयऺण 

सम्फरधी व्मवस्था, 
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(ख) कामायरमको काभ य सेवा प्रवाहभा सूचना एवॊ सञ्चाय प्रववनधहरूको प्रमोग य नतनको ऩमायप्तता, 
(ग) सयकायी नीनत अनरुूऩ ववद्यतु िासन सम्फरधी अभ्मासको प्रमोग य प्रबावकारयता, 
(घ) सङ्गठनको वफेसाइट, सोको अध्मावनधकता य वफेसाईट भापय त सेवा प्रवाह गने अभ्मास, 

(ङ) सूचना अनधकायीको  व्मवस्था य ननजराई सम्फशरधत ननकामका भहत्वऩूणय सूचना उऩरब्ध गयाइएको 
नगयाइएको तथा फाह्य ऩऺफाट भाग बएका सूचना य नतनको कायफाहीको अवस्था। 

८. कभयचायीहरूको गनुासो व्मवस्थाऩन् 
(क) कभयचायीहरुको गनुासो सनुवुाई अनबरेख य सोको व्मवस्थाऩन सम्फरधी अभ्मास, 

(ख) कभयचायी गनुासो व्मवस्थाऩन सम्फशरधत सॊयचनात्भक व्मवस्था (कुनै ननदेशिका, कामयववनध आददको 
तजुयभा य व्मवस्था) य कामयरवमनको अवस्था। 

९.अरम ववषमहरु् 
(क) सॊगठनको सभावेिी सम्फरधी नीनत, यणनीनत य कामायरवमन अवस्था, 
(ख) रैवङ्गक तथा सभावेसीभैिी कामय वातावयण य त्मसको ऩमायप्तता, 
(ग) सङ्गठनको प्रकृनत अनसुाय प्राकृनतक तथा भानवीम कायणफाट बववस्मभा आईऩने आकशमभक 

कामयहरूको व्मवस्थाऩन प्रवरध, 

(घ) ननजाभनत कभयचायीहरुको िैशऺक प्रभाणऩि प्रभाशणकयण सम्फरधी व्मवस्था, 
(ङ) ऩयीऺण गनय भरिारमरे उऩमिु ठहयमाएको अरम ववषमहरू। 

 

१०. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग भानथ नफनबन्न दपाभा उशल्रशखत ववषमवस्तहुरू सफै सङ्गठनभा सभान रूऩभा 
राग ुनहनु ऩनन सक्ने हुॉदा कामायरमको प्रकृनत, कामय ऺेि, स्वरूऩ आददको उऩमिुताका आधायभा कुन 

ननकामभा कुन कुन ववषमभा ऩयीऺणराई केशरित गने बने्न ववषम व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी मोजना 
भापय त ननक्मौर गयी ऩयीऺण गनय गयाउन सक्नेछ ।  

 

 

 

ऩरयच्छेद- तीन 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी व्मवस्था 
 

५. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनुय गयाउन ुऩने्  (१) भरिारमरे ननजाभती सेवा ऐनको व्मवस्था अनसुाय प्रदेि रोक 

सेवा आमोगको कामयऺ ेिनबिका ववषमहरू फाहेक प्रदेि सयकायका ववनबन्न ननकामहरूभा कामययत ननजाभती 
कभयचायीरे प्रचनरत कानून तथा अरम प्रिासकीम ननमभ य कामयववनधहरू ऩारन गये नगयेको सम्फरधभा व्मवस्थाऩन 

ऩयीऺण गनेछ। 

(२) भरिारमरे मस्तो ऩयीऺण प्रत्मेक वषय प्रदेि सयकायका सफै ननकामभा आरोऩारो गयी गनय 
सक्नेछ। 

(३) भरिारमरे आपै वा कुनै ननकामराई अनधकाय प्रत्मामोजन गयी व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनय टोरी 
खटाउन सक्नेछ।मसयी खवटएको टोरीराई आवश्मक सहमोग गयी आ-आफ्नो ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 

गयाउन ु सम्फशरधत कामायरम प्रभखुको कतयव्म हुनेछ।मसयी व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय प्रदेि भरिारम य 
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प्रदेिस्तयीम कामायरमहरुको हकभा अनसूुची -१ (खण्ड-क) य शजल्रास्तयीम कामायरमहरुको हकभा अनसूुची -१ 

(खण्ड-ख) भा उल्रेख बएफभोशजभ प्रश्नावरी सभेतको आधायभा गनुयऩनेछ। 

(४) प्रदेि सयकायका प्रदेिस्तयीम कामायरम य शजल्रास्तयीम कामायरमका प्रभखुहरूरे प्रत्मेक वषयको 
फैिाख भसारतसम्भ आ-आफ्नो कामायरमको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी प्रदेिस्तयीम कामायरमहरुरे अनसूुची -१ 
खण्ड-क य शजल्रास्तयीम कामायरमहरुरे अनसूुची -१ खण्ड-ख फभोशजभको ढाॉचाभा जेठ भसारतनबि आ-

आफ्नो भरिारमभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

(५) सम्फशरधत भरिारमरे उऩदपा (४) फभोशजभ प्राप्त प्रनतवेदनका आधायभा सभग्र व्मवस्थाऩन 

ऩयीऺणको प्रनतवदेन तमाय गयी अनसूुची - २ फभोशजभको ढाॉचाभा प्रत्मेक वषयको आषाढ भसारतसम्भ भरिारमभा  
ऩठाउन ुऩनेछ। 

(६) उऩदपा (४) य (५) फभोशजभ प्राप्त प्रनतवदेनको अध्ममन गयी सम्फशरधत भरिारमसॉगको 
छरपर सभेतका आधायभा भरिारमरे सो प्रनतवेदनभा देशखएका कैवपमतहरूभा तल्कात सधुाय गनय सम्फशरधत 

भरिारमराई य भरिारम भापय त वा सोझ ैसम्फशरधत कामायरमराई ननदेिन ददन सक्नेछ। 

(७) भरिारमरे प्रदेि सयकायको कुनै ऩनन ननकामराई सो ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी 
प्रनतफेदन ऩेि गनय रगाउन सक्नेछ। 

 
६.व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननमनभत य आकशस्भक हनेु:  (१) भरिारमरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय ननमनभत य 

आकशस्भक दफैु प्रकायरे गनयसक्नेछ।ननमनभत ऩयीऺण अरतगयत प्रत्मेक वषय ऩारैऩारो गयी तोवकएका 
ननकामहरूराई ऩूवय सूचना ददई त्मस्तो ननकामहरुभा गरयने ऩयीऺणराई जनाउनेछ।मस्तो ऩयीऺणभा 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामयऺ ेि अरतगयत ऩने सफै ववषमहरूभा ऩयीऺण गरयनेछ। 

 (२) आकशस्भक ऩयीऺण अरतगयत प्रिासकीम अननमनभतता बएको उजयुी ननवेदन, सॊचाय 
भाध्मभको सूचनाका आधायभा वा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने ननकाम वा अनधकायीरे आवश्मक देखेको 
सभमभा कुनै खास ववषम वा ऺेिको ऩयीऺण गरयनेछ। 

(३) प्रदेि भरिारम, प्रदेिस्तयीम कामायरम य शजल्रास्तयीम कामायरमहरूको ननमनभत 
ऩयीऺणका रानग भरिारमरे प्रत्मेक आनथयक वषयभा आपू य कुनै अरम ननकामभा कामययत 
कभयचायीहरूभध्मेफाट नभतव्ममीता य प्रबावकारयता सभेतराई ववचाय गयी ननशित सभमावधी तोकी छुट्टाछुटै्ट 
ऩयीऺण टोरीहरू खटाउनेछ।मसयी खवटने टोरीरे प्रचनरत काननु य मस ननदेशिकाभा उल्रेखबएफभोशजभ 
सम्फशरधत ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी प्रनतवेदन फझुाउन ुऩनेछ। 

 
७. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको आवनधक य वावषयक मोजना तमाय गनुयऩने् (१) भरिारमरे प्रदेि सयकायका ववनबन्न 

ननकामहरूको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय ननशित अफनधसम्भभा गनुयऩने ऩयीऺण सम्फरधी कामयको आवनधक 
मोजना य सोको आधायभा प्रत्मेक वषय फावषयक मोजना स्वीकृत गयी सोहीफभोशजभ ऩयीऺण 
गनुयऩनेछ।भरिारमफाट अरम कुनै ननकामराई अनधकाय प्रत्मामोजन गयी व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने 
शजम्भेवायी ददएकोभा उि ननकामरे ऩनन मसैफभोशजभ फावषयक मोजना तमाय गयी व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनुय 
गयाउनऩुनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) भा उशल्रशखत वावषयक मोजनाभा भतुमतमा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयने 
ननकाम, व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको सभम, ऩयीऺणका रानग खवटने जनिशि य आवश्मक स्रोत रगाएतका 
ववषमहरू उल्रेख गनुयऩनेछ। 

८. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग आवश्मक जनिशि तमाय गनुयऩने:  (१) भरिारमरे आपू य आवश्मकता 
अनसुाय अरम ननकामभा कामययत कभयचायीहरूभध्मेफाट व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग आवश्मक जनिशि 
तमाय गदै रैजान ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) अनसुायको जनिशि तमाय गनय फावषयक रूऩभा भरिारमरे आवश्मक 
दऺता एवॊ सीऩ ववकास तथा तानरभ सम्फरधी कामयक्रभ सॊचारन गने व्मवस्था नभराउनेछ। 

(३) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी तानरभ/सीऩ हानसर गयेको कभयचायी सरुवा बई अरम 
ननकामभा गएको बए ऩनन भरिारमरे आवश्मकता अनसुाय काजभा ल्माई व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामयभा 
रगाउन सक्नेछ। 

 
९.व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववनधहरू:  (१) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय आवश्मक सूचनाहरु प्राप्त गनय ऩयीऺण 

टोरीरे आवश्मकता अनसुाय देहामफभोशजभका ववनधहरू अवरम्फन गनेछ: 
(क) अवरोकन 

(ख) छरपर 

(ग) अरतवायताय 
(घ) प्रश्नावरी 
(ङ)  कागजात वा प्रभाणहरूको अध्ममन 

(च)  ववगतका प्रनतवेदनहरूको अध्ममन य ऩनुयावरोकन 

(छ) ऩयीऺण टोरीरे उऩमिु ठहर् माएका अरम ववनधहरु। 

 
११. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा जानऩूुवय जानकायी गयाउन ु ऩने् (१) भरिारम वा भरिारमफाट अनधकाय 

प्रत्मामोजन बई व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग खवटइ जाने टोरीरे ऩयीऺणभा जानऩूुवय सम्फशरधत 
ननकामराई नरशखत रूऩभा जानकायी ऩठाउन ु ऩनेछ। तय, आकशस्भक ऩयीऺण गनय जानऩुदाय बने मो 
उऩदपा अनसुाय जानकायी ददइयहन ुऩनेछैन। 

(२) उऩदपा (१) अनसुाय जानकायी ऩठाउॉदा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय राग्ने सभम, 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववषमवस्त,ु ववनध, ऩयीऺणभा सॊरग्न यहने कभयचायी य कामायरम/ननकामका 
तपय फाट गनुयऩने सहमोगफाये उल्रेख गनुयऩनेछ। 

 
१२. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामयभा सहमोग गनुयऩने् भरिारम वा भरिारमफाट अनधकाय प्रत्मामोजन बई 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग खवटइ आउने टोरीराई सम्फशरधत ननकामरे ऩयीऺण सम्फरधी अनबरेख 
तथा कागजात उऩरब्ध गयाउने य ऩयीऺणसॉग सम्फशरधत अरम सहमोग गनुयऩनेछ। 
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१३. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको रानग खवटने टोरीरे कतयव्म ऩारना गनुयऩने् (१) भरिारमफाट सम्फशरधत 
ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग खवटएकोभा प्रचनरत कानून तथा मस ननदेशिकाफभोशजभ 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामय सम्ऩन्न गनुय टोनरको कतयव्म हुनेछ। 

(२) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको रानग खवटएको टोरी वा कभयचायीरे आपूरे गयेको व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺणको प्रनतवेदनभा उठाइएका ववऩमको फायेभा ऩूणय शजम्भेवायी य जनापदेवहता फहन गनुयऩनेछ। 

 
 

 

 

ऩरयच्छेद  चाय 
ऩयीऺणको प्रनतवेदन, अनबरेख य अनगुभन सम्फरधी व्मवस्था 

 
१४. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको प्रनतवदेन तमाय गनुयऩने: (१) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको रानग खवटने टोरीरे 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामय सम्ऩन्न बएको फढीभा १५(ऩरध) ददननबि अनसूुची -२ फभोशजभको ढाॉचाभा 
प्रनतवेदन तमाय गयी भरिारम सभऺ ऩेि गरयसक्नऩुनेछ। 

(२) उऩदपा (१) य दपा ५ को उऩदपा (५) फभोशजभ ऩेि बएका प्रनतवेदनको आधायभा 
भरिारमरे प्रदेि सयकाय भशरिऩरयषद सभऺ ऩेि गनयका रानग अनसूुशचत - ३ फभोशजभको ढाॉचाभा 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको एकभिु वावषयक प्रनतवेदन तमाय गनुयऩनेछ। 

 
१५. ऩयीऺणफाट प्राप्त कैवपमतका सम्फरधभा उच्च व्मवस्थाऩनसॉग छरपर गनुयऩने: (१) कुनै कामायरम/ 

ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न बईसकेऩनछ ऩयीऺणफाट देशखएका भहत्वऩूणय ऩऺ य सधुाय 
गनुयऩने ववषमहरू (कैवपमत वा अननमनभतता, स्रोत साधनको उऩमोग, िटुी तथा सङ्गठनको अवस्था 
आदद) भा अशरतभ धायणा फनाउनऩूुवय ऩयीऺण टोरीरे सम्फशरधत कामायरम/ननकामको प्रभखुसॉग प्रमाप्त 
छरपर गनुयऩनेछ।मसयी गरयएको छरपरफाट सरतिु हुन नसकेभाभाि कैवपमतकोय रुऩभा 
प्रनतवेदनभा सभावेि गनेगयी ऩयीऺणको ननमकषयराई अशरतभ रूऩ ददनऩुनेछ। 

(२) कुनै ननकामभा आरतरयक रूऩभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण हनेु गयेको सरदबयभा त्मस्तो 
ऩयीऺणको प्रनतवदेनराई भरिारमफाट खवटएको ऩयीऺण टोरीरे आफ्नो ऩयीऺणको आधाय 
भान्नसक्नेछ। 

 

१६. प्रनतवेदन ऩेि गनुयऩूवय सम्फशरधत केरिीम ननकामसॉग छरपर गने् भरिारमरे स्थरगत रूऩभा 
शजल्रास्तयका कामायरम/ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न गयी प्राप्त ननमकषयराई प्रनतफेदनभा 
सभावेि गनुयऩूवय सम्फशरधत भरिारम वा केरिीम ननकामको व्मवस्थाऩनसॉग छरपर गनयसक्नेछ।उि 
छरपरभा सम्फशरधत ननकामफाट शचत्तफझु्दो प्रनतवक्रमा प्राप्त बएभा त्मस्तो ववषमराई प्रनतवदेनभा 
कैवपमतको रुऩभा सभावेि गरयनेछैन। 
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१७. प्रनतवदेन भशरिऩरयषद  भा ऩेि गनुयऩने (१)  भरिारमरे हयेक आनथयक वषयभा सम्ऩन्न गयेको व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺणको सभग्र वावषयक प्रनतफेदन अको आनथयक वषयको श्रावण भसारतनबि प्रदेि सयकाय भशरिऩरयषद 
सभऺ ऩेि गनुयऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩेि गरयने प्रनतवदेनभा अरम कुयाहरुका अनतरयि वावषयकरूऩभा 
ऩयीऺण गनय छनौट गरयएका ननकाम य मसको सारदनबयकता, ऩयीऺणफाट देशखएका नीनतगत सवारहरु 
रगाएतका उल्रेखनीम ववषम य प्रनतवेदनका सभविगत ववषमभा भरिारमरे आफ्नो धायणा स्ऩिरुऩभा 
उल्रेख गनुयऩनेछ। 

 

१८. वावषयक प्रनतवदेन सावयजननक गनुयऩने: दपा १७ फभोशजभ ऩेि बएको प्रनतवेदनभा प्रदेि सयकाय 
भशरिऩरयषद् फाट आवश्मक ननदेिन बई आएऩनछ उि प्रनतवेदनराई भरिारमको वेफसाइट वा अरम 
उऩमिु भाध्मभभापय त सवयसाधायणको ऩहुॉच हनेुगयी सावयजननक गनुयऩनेछ। 

 
१९. कैवपमतहरुको अनबरेख याख्न ेय पछ्यौट गने: (१)  भरिारमरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका क्रभभा देशखएका 

ननकामगत कैवपमत य त्मस्ता कैवपमतहरूको अशरतभ टुॊगो रागेऩनछ सोको पयपायकका रानग गनुयऩने 
सझुाव सवहतको वववयण सम्फशरधत कामायरम य सफै शजम्भेवाय ननकामभा सभेत उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ।मसयी प्राप्त वववयणउऩय सम्फशरधत कामायरम य शजम्भेवाय ननकामरे आफ्नो तपय फाट बए गयेका 
काभ कायवाही सम्फरधी वववयण भरिारमभा उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त कैवपमतहरूको अनबरेख याखी प्रचनरत काननु एवॊ 
भरिारमको सझुाव अनसुाय पयपायक गनुय य कामय प्रवक्रमाभा सधुाय गनुय सम्फशरधत कामायरम/ननकामको 
कतयव्म हनेुछ।मसयी पयपायक बएका ववषमहरूको जानकायी सम्फशरधत ननकामरे भरिारम य आफ्नो 
केरिीम ननकामभा सभेत ऩठाउनऩुनेछ।प्रनतवेदनभा उल्रेशखत कैवपमत वा िवुटहरू पयपायक नगने 
प्रभखुराई भरिारमरे अवनध तोकी ऩनु् पयपायक गनय रेखी ऩठाउनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ तोवकएको अवनधनबि ऩनन त्मस्तो कैवपमत/अननमनभतताको 
पयपायक नगने कामायरम प्रभखुराई भरिारमरे आवश्मक कायवाही गनय सक्नेछ। 

 
२०. गशम्बय प्रकृनतका कैवपमतहरुको सम्फरधभा छुटै्ट ननदेिन ददनसक्ने् भरिारमरे प्रदेि सयकायका कुनै ऩनन 

ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय आनथयक वहनानभना बएको वा प्रचनरत काननुको ठाडो उल्रॊघन 
बएको बेवटएभा त्मस्तो िटुी वा गल्ती तत्कार सच्माउन सभम सीभा तोकी सम्फशरधत 
कामायरम/ननकामराई ननदेिन ददन सक्नेछ।मसयी ननदेिन ददॊदा तोवकएको सभमनबि सधुाय वा 
पयपायक नगयेभा भरिारमरे सम्फशरधत अनधकायीराई प्रचनरत काननु अनसुाय कायफाही गनयसक्नेछ। 

 

२१. ववबागीम कायफाही गने् (१) भरिारमफाट व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने क्रभभा ऩयीऺणका रानग खवटएको 
टोरीराई दपा 12 फभोशजभ सहमोग नगने,  दपा 19 फभोशजभ कैवपमतको अनबरेख अध्मावनधक 
नगने य दपा 20 फभोशजभ भरिारमको ननदेिनको अवऻा गने कुनै ऩनन ऩदानधकायीराई भरिारमरे 
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प्रचनरत कानूनफभोशजभ ववबागीम कायफाई गनेछ।कायफाहीका रानग अरमि ऩठाउनऩुने बएभा 
अशततमायवारा सभऺ रेखी ऩठाउन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भरिारमरे ववबागीम कामयवाहीका रानग रेखी ऩठाएको 
काभयचायीराई  प्रचनरत कानून फभोशजभ ववबागीम कायवाही गनुय सम्फशरधत अशततमायवाराको कतयब्म 
हुनेछ। 

२२. प्रनतवेदन कामायरवमनको अनगुभन गने: आ-आफ्नो ननकाम य भातहतका कामायरमसॊग सम्फशरधत 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको प्रनतवेदनभा उशल्रशखत ववषमहरूको कामायरवमन बए नबएको अनगुभन गयी 
त्मसको जानकायी भरिारमराई ददन ुसम्फशरधत भरिारम/सशचवारम/आमोग/कामायरम प्रभखुको कतयव्म 
हुनेछ।भरिारमरे आवश्मकता अनसुाय प्रदेि सयकायका सफै ननकामको अनगुभन गनय सक्नेछ। 

ऩरयच्छेद– ऩाॉच 

ववववध 

२३. प्रदेिको जनु भरिारमको ऩयीऺण गरयरछ शजल्रास्तयभा ऩनन सो भातहतकै ननकामको छनौट गने् 
भरिारमरे प्रत्मेक वषय व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयने ननकामहरू छनौट गदाय साभारमतमा प्रदेिको जनु 
भरिारम/सशचवारम/आमोगको छनौट गने हो, शजल्रास्तयभा ऩनन सोही भरिारम/सशचफारम/आमोग 
अरतगयतका ननकामको ऩयीऺण गनेगयी छनौट गनुय ऩनेछ।त्मसैगयी भरिारमरे हयेक आनथयक वषयभा 
ऩयीऺण सॊचारन गदाय प्रदेि भरिारको प्रथभ चौभानसक अवनधभा प्रदेिस्तयका अरम कामायरम य 
शजल्रास्तयका कामायरमहरुको दोस्रो तथा तेस्रो चौभानसक अवनधभा ऩयीऺण गने गयी सभम तानरका 
तमाय गनुयऩनेछ। 

 

२४. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणराई सहज तलु्माउन ददग्दियन तमाय गनय सक्ने: व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामयराई 
सहज य सयर तलु्माउन भरिारमरे सयकायी कामायरमहरूको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ददग्दियन तमाय गयी 
राग ुगनय सक्नेछ। 

 

२५. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न गरयएका ननकामहरूको सम्फरधभा जानकायी ददनऩुने् भरिारमरे प्रत्मेक 
आनथयक वषयको अरतभा सो वषयबयी आपूरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न गयेका ननकाम य ऩयीऺणको 
प्रनतवेदन सम्फशरधत भरिारम, सशचवारम, आमोग  वा कामायरम प्रभखुराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

 

२६.फाधा अड्काउ पुकाउ य सॊिोधन् (१) मस ननदेशिकाको कामायरवमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा 
भरिारमरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाई कामय सचुारु गनयसक्नेछ। 

(२)  ननदेशिकाको सॊिोधन प्रदेि सयकायरे गनेछ। 

 
 

अनसूुची - १ (खण्ड- क) 

दपा ५ को उऩदपा (३) य (४) सॉग सम्फशरधत 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी प्रश्नावरी (प्रदेि भरिारम य प्रदेिस्तयीम कामायरमको रानग) 
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१. कामायरमको कामयप्रकृनत य कामयफोझका आधायभा स्वीकृत दयफरदी अनसुायको जनिशि कस्तो छ ? 

 फढी बएको (कुन कुन ऩद ?) 
 उशचत बएको 
 कभ बएको (कुन कुन ऩद ?) 

२. मस कामायरमफाट ननणयम बई कामभ भकुामभ भकुयय गरयएका कभयचायीहरुको वववयण अनसूुची -४ 
भा खुराउन ुहोस।् 

३. ऩयीऺण अवनध य प्रनतवेदन नभनतसम्भ मस कामायरमफाट अध्ममन, तानरभ, गोष्ठी, सेनभनाय य 
अवरोकन भ्रभण (फैदेशिक भाि) भा कुनै कभयचायी गएका बए त्मसको वववयण अनसूुची -५ भा 
उल्रेख गनुयहोस।् 

४. मस भरिारम वा अरतगयत ननकामफाट अध्ममन गने, तारीभ नरने वा अध्ममन भ्रभणभा जाने 
ननजाभती कभयचायी त्मस्तो अध्ममन वा तानरभ वा अध्ममन भ्रभण ऩयुा गयेऩनछ अध्ममन वा तानरभ 
वा अध्ममन भ्रभणभा जानबुरदा अशघ कामययत यहेको भरिारम वा कामायरमभा ननजाभती सेवा ऐनभा 
उल्रेख बएफभोशजभ सेवा गने कुया कफनुरमत गयाएको छ वा छैन, छैन बने वकन ? 

५. उल्रेशखत अध्ममन तारीभ आददभा भनोनमन गदाय कुन कुन आधायराई नरने गरयएको छ  ? 

६. शजरसी ननयीऺण बएको छ, छैन ? शजरसी ननयीऺणभा कैवपमतहरू देशखएको बए उल्रेख गने य सो 
कैवपमत सम्फरधभा के कस्तो कायफाही प्रकृमा बएको छ सो सभेत उल्रेख गनुयहोस। 

७. मस ननकाम वा अरतगयत कुनै कभयचायी ज्मारादायी वा कयायभा कामययत छ वा छैन ? छ बने 
वववयण उल्रेख गनुयहोस ् सेवा कयाय सम्फरधभा के कस्तो प्रकृमा अऩनाइएको छ, सोसभेत उल्रेख 
गनुयहोस।् 

८. ऩद रयि बएको जानकायी सभमभै रोक सेवा आमोगभा गयाइएको छ, छैन ? ऩद रयि नभनत य 
जानकायी गयाइएको नभनत सभेत उल्रेख गनुयहोस।् 

९. मस ननकाम वा अरतगयत कुनै कभयचायी अस्थामी रुऩभा कामययत छ वा छैन ? छ बने वववयण 
उल्रेख गनुयहोस। 

१०. सिुासन ऐन तथा ननमभावरी, २०६४ अनसुाय प्राथनभकता अॊवकत बएको ऩिहरु सोही 
ननमभावरीभा तोवकएको अवधीनबि कामय पछ्यौट बएको छ वा छैन ? छैन बने वकन ? 

११. चार ु आनथयक वषयभा मस ननकाम वा अरतगयतका कभयचायीरे के कस्तो ऩयुस्काय प्राप्त गये य 
ऩयुस्काय प्रदान गदायका आधायहरु के के हनु ्? उल्रेख गनुयहोस।् 

१२. चार ुआनथयक वषयभा कुनै कभयचायीहरुराई ववबागीम कायफाही गरयएको छ वा छैन ? छ बने 
ववबागीम कायफाही गरयएका कभयचायीहरुको नाभावरी, कायवाहीको प्रकृनत, कायफाहीको प्रवक्रमा य 
ववबागीम कायवाही गने ऩदानधकायीको नाभ य ऩद उल्रेख गनुयहोस।् 
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१३. मस भरिारम/सशचवारम/आमोग/ननदेिनारमराई के कस्तो अनधकाय प्रत्मामोजन बएको छ ? 
(अनधकाय प्रत्मामोजन बएको ऩिको प्रनतनरवऩ सङ्रग्न गने।) 

१४. मस भरिारम/सशचवारम/आमोग/ननदेिनारमफाट भातहत कामायरम वा आफ्ना कभयचायीराई के 
कस्तो अनधकाय प्रत्मामोजन बएको छ ? (अनधकाय प्रत्मामोजन बएको ऩिको प्रनतनरवऩ सङ्रग्न 
गने।) 

१५. ववकेशरित अनधकाय य प्रत्मामोशजत अनधकायहरु कामायरमको कामयसम्ऩादन गनय मथेि य प्रबावकायी 
छन ्वा छैनन।् 

१६. वावषयक कामयक्रभको शस्थनत, रक्ष्म य प्रगनतको अवस्था के छ ? वववयण उल्रेख गनुयहोस। 

१७. चार ु आनथयक वषयभा तरफी प्रनतवेदन कुन नभनतभा ऩारयत गरयएको नथमो।ऩारयत नबएको बए 
कवहरेदेशख ऩारयत बएको छैन य ऩारयत नहनुाका कायण खुराउनहुोस।् 

१८. सफै कभयचायीको नसटयोर बरयएको य ऩी.आइ.एस. अध्मावनधक बएको छ वा छैन ? छैन बने 
कायण खुराउनहुोस।् 

१९. कभयचायीको उभेय, ननमशुि, सरुवा, फढुवा, ऩदस्थाऩना, सेवा अवनध, ववबागीम कायफाही आदद खुरेको 
एवककृत अनबरेख अद्यावनधक गयी याशखएको छ वा छैन ? 

२०. कभयचायीहरुको ऩीयभकायको गनुासो आउने गयेको छ वा छैन ? गनुासो आउने गयेको बए त्मस 
सम्फरधी कामयवाही वकनाया रगाउन के कस्तो ववनध प्रमोग हुॉदै आएको छ ? 

२१. सेवाग्राहीको गनुासो वा सभस्मा सनेु्न य सभाधान गने कस्तो सॊमरि फनाई कामायरवमनभा ल्माइएको 
छ ? 

२२. कामायरमका काभकायफाहीको रानग सूचना प्रववनध (कम््मटुय, फ्माक्स, इरटयनेट, टेनरपोन आदद) को 
उऩरब्धता छ वक छैन ?  छ बने नतनको प्रमोग कनत भािाभा बएको छ ?  

२३. सभावेिी रुऩभा सहज तफयरे सेवा प्रवाह गनयको रानग कामायरमभा अऩाङ्गभैिी भागय, सोधऩछु एवॊ 
असहाम सहमोग कऺको व्मवस्था छ वा छैन ? 

२४. फयफझुायथको काभ प्रचनरत कानूनफभोशजभ बएको छ वा छैन ? य सरुवा बएको कभयचायीरे 
सभमभै यभाना नरने गयेको छ वा छैन ? 

२५. ऩेश्की य फेरुज ुके कनत छ ? सोको अनबरेख य ढाॉचा ठीक छ वा छैन ? सोको वववयण अनसुची 
-८ को ढाॊचाभा खुराउनहुोस।् 

२६. आनथयक कायोफायको रेखा ननमभानसुाय याशखएको छ वा छैन य ननकािा, खचय य वाॉकीको भौज्दात 
ठीक दरुुस्त छ वा छैन ? 

२७. सयकायी सम्ऩशत्तको दरुुस्त तफयरे आम्दानी फाॉधी शे्रस्ता याशखएको छ वा छैन य अनबरेख 
व्मवस्थाऩनको शस्थनत अधावनधक छ वा छैन ?  
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२८. सयकायी अचर सम्ऩनतको शे्रस्ता दरुुस्त याख्न ेय सॊबायको काभ ठीकसॉग बएको छ वा छैन ? 

२९. हारको स्वीकृत दयफरदी वववयण य सोअनरुूऩको ऩदऩूनतय सम्फरधी वववयण अनसूुची -९ भा 
खुराउन ुहोस।्(भहािाखा/िाखा सॊतमा, नाभ य कामय वववयण सभेत खुराउने)  

३०. मस कामायरमभा सरुवा बई आएका य सरुवा बई गएका कभयचायीहरुको वववयण अनसूुची - १० 
भा खुराउनहुोस।्अवधी नऩगुी सरुवा बएको हकभा ननजाभती सेवा ऐन ननमभ अनसुाय सहभनत 
नरए ननरएको सभेत खुराउने। 

३१. ऩदस्थाऩन नगयी याशखएका कभयचायीहरु बए त्मसको वववयण अनसूुची -११ भा खुराउनहुोस।् 

३२. पाशजरभा कभयचायी बए वववयण अनसूुची -१२ भा उल्रेख गनुयहोस।् 

३३. काजफाट ऩदऩूनतय वा काज सरुवा बएको बए ऩद य ऩदानधकायीहरूको वववयण अनसूुची-१३ भा 
खुराउनहुोस।् 

३४. सावयजननक खरयद ऐन तथा ननमभावरी फभोशजभ खरयद गने गरयएको छ वा छैन खुराउनहुोस।्  

३५. ननकामको सधुायको रानग भरिारम अथवा अरम कुनै ननकामफाट हनुऩुने सधुायहरु सझुावको रूऩभा 
उल्रेख गनुयहोस।् 

 
 

अनसूुची - १(खण्ड-ख) 

दपा ५  को  उऩदपा (3) य (४) सॊग सम्फरधीत 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी प्रश्नावरी (शजल्रास्तयीम कामायरमहरूको रानग) 
१.कामायरमको कामयप्रकृनत य कामयफोझका आधायभा स्वीकृत दयफरदी अनसुायको जनिशि कस्तो छ ? 
 फढी बएको (कुन कुन ऩद ?) 
 उशचत बएको 
 कभ बएको (कुन कुन ऩद ?) 

2.मस कामायरमभा कामभ भकुामभ भकुयय बई आएको कभयचायीहरुको वववयण अनसूुची -४ भा 
खुराउन ुहोस।् 

३.ऩयीऺण अवनध य प्रनतवेदन नभनतसम्भ मस कामायरम वा अरतगयतफाट अध्ममन, तानरभ, गोष्ठी, 
सेनभनाय य अवरोकन भ्रभण (फैदेशिक भाि) भा कुनै कभयचायी गएका बए त्मसको वववयण 
अनसूुची -५ भा उल्रेख गनुयहोस।् 

४.मस कामायरम वा अरतगयतफाट अध्ममन गने, तारीभ नरने वा अध्ममन भ्रभणभा जाने ननजाभती 
कभयचायी त्मस्तो अध्ममन वा तानरभ वा अध्ममन भ्रभण ऩयुा गयेऩनछ अध्ममन वा तानरभ वा 
अध्ममन भ्रभणभा जानबुरदा अशघ कामययत यहेको कामायरम वा अरतगयतभा ननजाभती सेवा ऐनभा 
उल्रेख बएफभोशजभ सेवा गने कुया कफनुरमत गयाएको छ वा छैन, छैन बने वकन ? 

५.उल्रेशखत अध्ममन तारीभ आददभा भनोनमन गदाय कुन कुन आधायराई नरने गरयएको छ  ? 
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६.शजरसी ननयीऺण बएको छ, छैन ? शजरसी ननयीऺणभा कैवपमतहरू देशखएको बए उल्रेख गने य सो 
कैवपमत सम्फरधभा के कस्तो कायफाही प्रकृमा बएको छ सोसभेत उल्रेख गनुयहोस। 

७.मस कामायरम वा अरतगयत कुनै कभयचायी ज्मारादायी वा कयायभा कामययत छ वा छैन ? छ बने 
वववयण अनसूुची - ६ भा उल्रेख गनुयहोस ्।सेवा कयाय सम्फरधभा के कस्तो प्रकृमा अऩनाइएको 
छ, सोसभेत उल्रेख गनुयहोस।् 

८.ऩद रयि बएको जानकायी सभमभै रोक सेवा आमोगभा गयाइएको छ, छैन ? ऩद रयि नभनत य 
जानकायी गयाइएको नभनत सभेत उल्रेख गनुयहोस।् 

९.मस कामायरम वा अरतगयत कुनै कभयचायी अस्थामी रुऩभा कामययत छ वा छैन ? छ बने वववयण 
अनसूुची - ७ भा उल्रेख गनुयहोस। 

१०.सिुासन ऐन तथा ननमभावरी, २०६४ अनसुाय प्राथनभकता अॊवकत बएको ऩिहरु सोही 
ननमभावरीभा तोवकएको अवधीनबि कामय पछ्यौट बएको छ वा छैन ? छैन बने वकन ? 

११.चार ुआनथयक वषयभा मस कामायरम वा अरतगयतका कभयचायीरे के कस्तो ऩयुस्काय प्राप्त गये य 
ऩयुस्काय प्रदान गदायका आधायहरु के के हनु ्? उल्रेख गनुयहोस।् 

१२.चार ुआनथयक वषयभा कुनै कभयचायीहरुराई ववबागीम कायफाही गरयएको छ वा छैन ? छ बने 
ववबागीम कायफाही गरयएका कभयचायीहरुको नाभावरी, कायवाहीको प्रकृनत, कायफाहीको प्रवक्रमा य 
ववबागीम कायफाही गने ऩदानधकायीको नाभ य ऩद उल्रेख गनुयहोस।् 

१३.मस कामायरमराई प्रत्मामोशजत अनधकाय फभोशजभ के कस्तो अनधकाय प्रत्मामोजन बएको छ ? 
(अनधकाय प्रत्मामोजन बएको ऩिको प्रनतनरवऩ सङ्रग्न गने।) 

१४.मस कामायरमफाट भातहत कामायरम वा आफ्ना कभयचायीराई के कस्तो अनधकाय प्रत्मामोजन 
बएको छ ? (अनधकाय प्रत्मामोजन बएको ऩिको प्रनतनरवऩ सङ्रग्न गने।) 

१५.ववकेशरित अनधकाय य प्रत्मामोशजत अनधकायहरु कामायरमको कामयसम्ऩादन गनय मथेि य प्रबावकायी  
छन ्वा छैनन।् 

१६.वावषयक कामयक्रभको शस्थनत, रक्ष्म य प्रगनतको अवस्था के छ ? वववयण उल्रेख गनुयहोस। 

१७.ईराका कामायरम/येरजय ऩोि/सेवा केरिहरुको वववयण य नतनभा कभयचायीहरुको ऩदऩूनतय गने 
प्रवक्रमा य ऩदऩूनतयको अवस्था उल्रेख गनुयहोस।्  

१८.सेवाग्राहीराई सेवा सवुवधा प्रदान गदाय राग्ने सभम सम्फरधभा बैयहेको व्मवस्था कनतको प्रबावकायी 
बएको छ। 

१९.चार ुआनथयक वषयभा तरफी प्रनतवेदन कुन नभनतभा ऩारयत गरयएको नथमो।ऩारयत नबएको बए 
कवहरेदेशख ऩारयत बएको छैन य ऩारयत नहनुाका कायण खुराउनहुोस।् 

२०.सफै कभयचायीको नसटयोर बरयएको य ऩी.आइ.एस. अध्मावनधक बएको छ वा छैन ? छैन बने 
कायण खुराउनहुोस।् 

२१.कभयचायीको उभेय, ननमशुि, सरुवा, फढुवा, ऩदस्थाऩना, सेवा अवनध, ववबागीम कायफाही आदद खुरेको 
एवककृत अनबरेख अद्यावनधक हनेुगयी गयी याशखएको छ वा छैन ? 
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२२.कभयचायीहरुको ऩीयभकायको गनुासो आउने गयेको छ वा छैन ? गनुासो आउने गयेको बए त्मस 
सम्फरधी कामयफाही वकनाया रगाउन के कस्तो ववनध प्रमोग हुॉदै आएको छ ? 

२३.सेवाग्राहीको गनुासो वा सभस्माराई सनेु्न य सभाधान गने कस्तो सॊमरि फनाई कामायरवमनभा 
ल्माइएको छ ? 

 २४.कामायरमका काभकायफाहीको रानग सूचना प्रववनध (कम््मटुय, फ्माक्स, इरटयनेट, टेनरपोन आदद) को 
उऩरब्धता छ वक छैन ?  छ बने नतनको प्रमोग कनत भािाभा बएको छ ?  

२५.कामायरमको सेवा प्रवाहको ववषमभा सावयजननक सनुवुाईको आमोजना गने गरयएको छ, छैन ? य 
त्मसफाट प्राप्त ऩषृ्ठऩोषणराई सधुायको रुऩभा प्रमोग गने गरयएको छ वा छैन ?  

२६.कामायरमको फजेट तजुयभाको फखत तथा कामयक्रभहरुभा रैवङ्गक वा अरम सभाफेसी धायणाराई 
अवरम्फन गरयएको छ छैन ? कामायरमको कामय वातावयण रैवङ्गक भैिी यहेको छ वा छैन ?  

२७.कामायरमको सेवा प्रवाह सम्फरधी कुनै यणनीनतक मोजना छ वा छैन ? छ बने कस्तो प्रकृनतको 
यहेको छ उल्रेख  गनुयहोस ्।  

२८.सभावेिी रुऩभा सहज तफयरे सेवा प्रवाह गनयको रानग कामायरमभा अऩाङ्गभैिी भागय, सोधऩछु एवॊ 
असहाम सहमोग कऺको व्मवस्था छ वा छैन ? 

29.फयफझुायथको काभ प्रचनरत कानूनफभोशजभ बएको छ वा छैन य सरुवा बएको कभयचायीरे सभमभै 
यभाना नरने गयेको छ वा छैन ? 

30.ऩेश्की य फेरुज ुके कनत छ य सोको अनबरेख य ढाॉचा ठीक छ वा छैन ? सोको वववयण अनसुची 
-८ को ढाॊचाभा खुराउनहुोस।् 

31.आनथयक कायोफायको रेखा ननमभानसुाय याशखएको छ वा छैन य ननकासा, खचय य फाॉकीको भौज्दात 
ठीक दरुुस्त छ वा छैन ? 

32.सयकायी सम्ऩशत्तको दरुुस्त तफयरे आम्दानी फाॉधी शे्रस्ता याशखएको छ वा छैन य अनबरेख 
व्मवस्थाऩनको शस्थनत अधावनधक छ वा छैन ?  

33.सयकायी अचर सम्ऩनतको शे्रस्ता दरुुस्त याख्न ेय सॊबायको काभ ठीकसॉग बएको छ वा छैन ? 
34.हारको स्वीकृत दयफरदी वववयण य सोअनरुूऩको ऩदऩूनतय सम्फरधी वववयण अनसूुची - ९ भा 

खुराउन ुहोस।्(भहािाखा/िाखा सॊतमा, नाभ य कामय वववयण सभेत खुराउने)  
३5.मस कामायरमभा सरुवा बई आएका य सरुवा बई गएका कभयचायीहरुको वववयण अनसूुची - १० 

भा खुराउनहुोस।्अवधी नऩगुी सरुवा बएको हकभा ननजाभती सेवा ऐन ननमभावरी अनसुाय 
सहभनत नरए ननरएको सभेत खुराउने। 

३6.ऩदस्थाऩन नगयी याशखएका कभयचायीहरु बए त्मसको वववयण अनसूुची -११ भा खुराउनहुोस।् 

३7.पाशजरभा कभयचायी बए वववयण अनसूुची -१२ भा उल्रेख गनुयहोस।् 

३8.काजफाट ऩदऩूनतय वा काज सरुवा बएको बए ऩद य ऩदानधकायीहरूको वववयण अनसूुची-१३ भा 
खुराउन ुहोस।् 

३9.सावयजननक खरयद ऐन तथा ननमभावरी फभोशजभ खरयद गने गरयएको छ वा छैन खुराउनहुोस।्  



16 

  

40.मस कामायरमको सधुायको रानग भरिारम अथवा अरम कुनै ननकामफाट हुनऩुने सधुायहरु 
सझुावको रूऩभा उल्रेख गनुयहोस।् 
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अनसूुची -२ 

(दपा ५ को उऩदपा (5) य दपा १४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशरधत)  
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको ननकामगत प्रनतवेदनको ढाॉचा (प्रत्मेक ननकामको अरग अरग प्रनतवेदन) 

आनथयक वषय –  
     १. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण टोरी - 

क्र.स 
टोरी प्रभखु य कभयचायीको 

नाभ, थय ऩद शे्रणी/तह भरिारम/कामायरम 

1     

2     

 

२. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयएको ननकाम/कामायरम- 
क. कामायरम प्रभखुको नाभ- 
ख. ऩद य शे्रणी- 
ग. कामायरम अवशस्थत यहेको शजल्रा- 
घ. कामायरमका ऩषृ्ठबूनभ- 
ङ. उदेश्म- 
च. गत वषयका भतुम भतुम फावषयक कामयक्रभ, रक्ष्म य प्रगनत- 
छ. वावषयक रक्ष्म य प्रगनत फीचको अरतय- 

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

४. व्मवस्था ऩयीऺणफाट नदेशखएको अवस्था (ऩयीऺण गयीएका ववषमहरुको शिषयकगत अनस्था उल्रेख  
गने) जस्तै- 

क. सॊगठनात्भक नीनत य व्मवहाय- 
ख. सङ्गठन सॊयचना सम्फरधी- 
ग. कामय प्रवक्रमा य कामायरम ववरमास सम्फरधी- 
घ. ...................  
ङ. ................... 

५. ननगतका प्रनतनेदनभा उशल्रशखत ववषमहरुको पयपायक य कामायरवमनको अवस्था- 
 

क्र.स 
आनथयक 
वषय 

प्रनतवदेनभा 
उशल्रशखत 
व्महोया 

कामायरवमन 
बएको ववषम 

प्रगनत 
शस्थनत(प्रनतित) 

1     

2     

3     

 

६. ऩयीऺण टोरीको सभग्र अवरोकन य धायणा- 
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क. सङ्गठनरे गयेका अनकुयणीम ववषम 
ख. तत्कार सधुाय गनुयऩने नीनतगत नफषम 
ग. सङ्गठनरे कामय प्रवक्रमाभा तत्कार सधुाय गनुयऩने नफषम 
घ. .................. 
ङ. ..................... 

७. ऩयीऺण टोरीको नसपारयस्  

 

 

टोरी प्रभखुको हस्ताऺय्  

 

नभनत्-  
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अनसूुची -३ 

(दपा १४ को उऩदपा (२) सॉग सम्फशरधत)  
प्रदेि सयकाय भशरिऩरयषद भा ऩेि गने प्रनतवेदनको ढाॉचा 

आनथयक वषय –  

१. ऩषृ्ठबूनभ- 

 

२. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी भरिारमको फावषयक कामय मोजना य सम्ऩन्न शस्थती- 

 

३. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग छनोट गरयएका ननकाम य सारदनबयकता- 

 

४. ऩयीऺणफाट देशखएका नीनतगत सवार- 

 

५. ऩयीऺणफाट प्राप्त उल्रेखनीम सकायात्भक ऩऺ य कैवपमतहरू- 

 

६. सभग्र प्रनतफेदन प्रनत भरिारमको धायणा य नसपारयस- 
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अनसूुची - ४ 

कामभ भकुामभ भकुयय सम्फरधी वववयण 

कणायरी प्रदेि सयकाय 
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम 

....................... ननदेिनारम/कामायरम 

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

 

 

क्र.स. कभयचायीको 
नाभ, थय 

साववक
को ऩद 

शे्रणी 
/तह 

सेवा/सभूह/उ
ऩसभूह 

हारको 
ऩदभा 
ननमशुि 

नभनत 

का.भू . 

भकुयय 
गरयएको 
ऩद 

का.भू. भकुयय 

गरयएको 
कभयचायी 

सयहका अरम 
कभयचायीको वववयण 

कुन नभनत देशख 
कुन 

नभनत सम्भ 

कैवपमत 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तमाय गने्-        प्रभाशणत गने्- 
दस्तखत्-              दस्तखत्- 
 नाभ्-             नाभ्- 
 ऩद्-              ऩद्- 
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अनसूुची - ५ 

प्रनतवदेन ऩेि गनुय ऩने अवनधभा अध्ममन तानरभभा गएका कभयचायीको वववयण 

कणायरी प्रदेि सयकाय 
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम 

....................... ननदेिनारम/कामायरम 

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

 

क्र.स नाभ ऩद शे्रणी/त
ह 

सेवा/ 
सभूह/उऩ
सभूह 

अध्ममन, तानरभ,गोष्ठी य 
अवरोकनको स्थान 

ववषम अफनध कैवपमत 

         

         

         

         

         

 

 

तमाय गने्-        प्रभाशणत गने्- 
दस्तखत्-              दस्तखत्- 
 नाभ्-             नाभ्- 
 ऩद्-              ऩद्- 
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अनसूुची - ६ 

ज्मारादायी य कयायका कभयचायीहरुको वववयण 

कणायरी प्रदेि सयकाय 
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम 

....................... ननदेिनारम/कामायरम 

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

 

क्र. स. ऩद नाभ थय शे्रणी/तह  सेवा  
सभूह/उऩ
सभूह  

ज्मारादायी
/कयाय 

ननमशुि 
नभनत  

कैवपमत 

         

         

         

         

 

 

तमाय गने्-        प्रभाशणत गने्- 
दस्तखत्-              दस्तखत्- 
 नाभ्-             नाभ्- 
 ऩद्-              ऩद्- 
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अनसूुची - ७ 

अस्थामी रुऩभा कामययत कभयचायीहरुको वववयण 

कणायरी प्रदेि सयकाय 
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम 

....................... ननदेिनारम/कामायरम 

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

 

क्र. स. ऩद नाभ थय शे्रणी/तह  सेवा  
सभूह/उऩ
सभूह  

ननमशुि 
नभनत 

अस्थामी 
ननमशुिको 
कायण 

कैवपमत 

         

         

         

         

 

 

तमाय गने्-        प्रभाशणत गने्- 
दस्तखत्-              दस्तखत्- 
 नाभ्-             नाभ्- 
 ऩद्-              ऩद्- 
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अनसूुची - ८  

ऩेश्की य फेरुज ुसम्फरधी वववयण 

कणायरी प्रदेि सयकाय 
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम 

....................... ननदेिनारम/कामायरम 

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

 

क्र.स. 
ऩेश्की य फेरुज ु
कामभ बएको 

आ.व. 

ऩेश्की य फेरुज ुकामभ 
हुॉदा कामययत कामायरम 
प्रभखुको नाभ, थय 

ऩेश्की य फेरुज ुकामभ 

हुॉदा कामायरम रेखा 
प्रभखुको नाभ, थय 

ऩेश्की य फेरुज ुयकभ 

कैवपमत 
ऩेश्की यकभ फेरुज ुयकभ  

       

       

       

       

 

 

तमाय गने्-        प्रभाशणत गने्- 
दस्तखत्-              दस्तखत्- 
 नाभ्-             नाभ्- 
 ऩद्-              ऩद्- 
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अनसूुची -९ 

सङ्गठनको स्वीकृत दयफरदी य ऩदऩूनतय सम्फरधी वववयण 

कणायरी प्रदेि सयकाय 
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम 

....................... ननदेिनारम/कामायरम 

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

 

क्र. स. ऩद शे्रणी/तह 
सेवा/सभूह
/ उऩसभूह 

स्वीकृत 
दयफरदी 
सॊतमा 

ऩदऩनूतय 
सॊतमा 

रयि 
सॊतमा 

रयि नभनत 

रयत्त 
हनुाको 
कायण 

कैवपमत 

          

          

          

          

 

 

तमाय गने्-        प्रभाशणत गने्- 
दस्तखत्-              दस्तखत्- 
 नाभ्-             नाभ्- 
 ऩद्-              ऩद्- 
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अनसूुची -१० 

कामायरमभा सरुवा बई आएका य सरुवा बई गएका कभयचायीहरूको वववयण 

 

कणायरी प्रदेि सयकाय 
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम 

....................... ननदेिनारम/कामायरम 

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

 

क्र. 
स. 

कभयचायीको 
नाभ थय 

ऩद 
शे्रणी/ 
तह 

साववकको 
कामायरम य 
बौगोनरक 

ऺिे 

कामय 
अवनध 

सरुवा 
बएको 

कामायरम 

सरुवा  गदाय 
तोवकएको 
अवनध/ 
बौगोनरक 

ऺिे 

सरुवा 
गनायको 
कायण 

सरुवा 
गने 

ननकाम 

अवनध नऩगुी सरुवा 
गदाय य ववबागीम 
प्रभखुको सरुवा 
ऩदस्थाऩनाभा 

भरिारमको सहभनत 
छ वा छैन सहभनत 
बए भरिारमको 
ननणयम नभनत 

कैवपमत 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

तमाय गने्-        प्रभाशणत गने्- 
दस्तखत्-              दस्तखत्- 
 नाभ्-             नाभ्- 
 ऩद्-              ऩद्- 
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अनसूुची -११ 

ऩदस्थाऩना नगयी याशखएका कभयचायी सम्फरधी वववयण 

कणायरी प्रदेि सयकाय 
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम 

....................... ननदेिनारम/कामायरम 

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

 

 

क्र.स. 
कभयचायीको 
नाभ, थय 

ऩद 
शे्रणी/ 
तह 

सेवा/सभूह/ 
उऩसभूह 

ननमशुि/ सरुवा बई 
आएको नभनत 

ऩदस्थाऩना 
नबएको अवनध 

ऩदस्थाऩना 
हनुाको कायण 

कैवपमत 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

तमाय गने्-        प्रभाशणत गने्- 
दस्तखत्-              दस्तखत्- 
 नाभ्-             नाभ्- 
 ऩद्-              ऩद्- 
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अनसूुची -1२ 

पाशजर कभयचायी सम्फरधी वववयण 

कणायरी प्रदेि सयकाय 
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम 

....................... ननदेिनारम/कामायरम 

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

 

 

क्र.स.  कभयचायीको 
नाभ, थय  

ऩद  शे्रणी/ 
तह 

  सेवा/सभूह/ 
उऩसभूह 

  कुन नभनतफाट 
पाशजरभा यहेको हो 

हार 
गयीआएको 

काभ 

 दयफरदी नभरान हनु 
नसक्नाको कायण 

 

कैवपमत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

तमाय गने्-        प्रभाशणत गने्- 
दस्तखत्-              दस्तखत्- 
 नाभ्-             नाभ्- 
 ऩद्-              ऩद्- 
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अनसूुची -1३ 

काजफाट ऩदऩनुतय य  काज सरुवा सम्फरधी वववयण 

कणायरी प्रदेि सयकाय 
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम 

....................... ननदेिनारम/कामायरम 

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

 

क्र.स. 
कभयचायीको 
नाभ, थय 

ऩद 
शे्रणी/ 
तह 

सेवा/सभूह/ 
उऩसभूह 

ऩदानधकाय 
यहेको  ननकाम 

काजभा 
खवटएको 
ननकाम 

 

काज हार 
गरयआएको 

कामय 

दयफरदी 
नभरान 
हनु 

नसक्नकुो 
कायण 

कैवपमत 

खवटएको 
नभनत 

अवनध खटाउनको  कायण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

तमाय गने्-        प्रभाशणत गने्- 
दस्तखत्-              दस्तखत्- 
 नाभ्-             नाभ्- 
 ऩद्-              ऩद्- 

 


