व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननदे शिका
प्रदे ि भशरिऩरयषदफाट स्वीकृत नभनत
२०७७/३/१०

प्रस्तावना्

प्रदे ि

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 सभुशचर व्मवस्थाऩनद्वाया प्रिासकीम दऺता य प्रबावकारयता अनबवृवि गयी सावयजननक
व्मवस्थाऩनराई ननतजाभुखी फनाउन य प्रिासकीम काभ कायवाहीहरू कानू नी याज्मको अवधायणा अनुसाय
सञ्चारन गनय प्रदे ि सयकायको नीनत तथा कामयक्रभ य ननजाभती से वा ऐन, २०४९ को दपा ७२क भा बएको
व्मवस्था फभोशजभ प्रदे ि सयकायरे गने व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी कामयराई व्मवशस्थत तुल्माउने उद्देश्मरे
प्रदे ि सयकायरे मो ननदे शिका तमाय गयी जायी गये को छ।
ऩरयच्छे द- एक
सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब
१.सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ननदे शिकाको नाभ "व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननदे शिका,२०७७" यहे को छ।
(२) मो ननदे शिका तुरुरत प्रायम्ब हुनेछ।
२.ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा, मस ननदे शिकाभा;
(क) "अशततमायफारा" बन्नारे ननजाभती कभयचायीहरूराई ननमुशि गनय सक्ने (ननजाभती से वा,
2049 को दपा ९ फभोशजभ) अनधकायी सम्झनु ऩदयछ।
(ख) "ऐन" बन्नारे ननजाभती से वा ऐन, २०४९ राई सम्झनु ऩछय ।
(ग)"कामायरम"

बन्नारे

अन्न्मथा

उल्रे ख

बएकोभा

फाहे क

प्रदे ि

सयकायका

सफै

भरिारम/सशचवारम/आमोग/कामायरम सम्झनु ऩदय छ।
(घ) "कामायरम प्रभुख"

बन्नारे ने ऩार सयकाय भातहतका सफै भरिारम/सशचवारम/आमोग/

कामायरमको प्रभुख कभयचायी कभयचायी सम्झनु ऩदय छ।
(ङ) "ननजाभती सेवा"

बन्नारे ननजाभती से वा ऐन, २०४९ को दपा ३ फभोशजभ गठन बएको

य कभयचायी सभामोजन ऐन, २०७५ फभोशजभ सभामोजन बई कणायरी प्रदे िभा सञ्चानरत
प्रदे ि ननजाभती सेवा सम्झनु ऩदयछ।
(च) "ननजाभती कभयचायी"

बन्नारे कभयचायी सभामोजन ऐन, 2075 फभोशजभ सभामोजन बई

वा काभकाज गने गयी खवटई कणायरी प्रदे िको ननजाभती से वाको ऩदभा फहार यहेको
व्मशि सम्झनु ऩदयछ।
(छ) "ऩयीऺक" बन्नारे भुतमभरिी तथा भशरिऩरयषद्को कामायरमफाट व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका
रानग खवटने ऩदानधकायीराई जनाउॉछ।
(ज) "प्रदे ि रोक सेवा आमोगको कामयऺि
े "

बन्नारे ने ऩारको सॊ ववधानको धाया २४३ य

कणायरी प्रदे ि रोक सेवा आमोग ऐन, २०७५ फभोशजभ ननधायरयत कामयऺेि जनाउॉछ।
(झ) "भरिारम" बन्नारे अरमथा उल्रेख बएकोभा फाहे क भुतमभरिी तथा भशरिऩरयषद्को
कामायरमराई जनाउॉछ।
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(ञ) "ववबागीम

प्रभुख" बन्नारे प्रदे ि भरिारम/सशचवारम/आमोग/ननदे िनारम वा मस्तै

प्रदे िस्तयीम कामायरमको अनधकृतस्तय दिौं वा सो बरदा भानथको प्रभुख अनधकायी
सम्झनु ऩदयछ।
(ट) "ववबागीम कायफाही"

बन्नारे ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ तथा ननमभावरी, २०५०

फभोशजभ हुने सजामराई सम्झनुऩछय ।
(ठ) "व्मवस्थाऩन ऩयीऺण"

बन्नारे प्रदे ि रोक सेवा आमोगको कामयऺेिनबिका ववषमहरु

फाहे क भुतमभरिी तथा भशरिऩरयषद्को कामायरम वा सोफाट तोवकएका ननकामरे प्रदे ि
सयकायका ववनबन्न ननकामहरुभा कामययत ननजाभती कभयचायीरे प्रचनरत कानू न तथा
प्रिासकीम ननमभ य कामयववनधहरु ऩारन गये नगये को सम्फरधभा सुऩरयवेऺण, अनुगभन य
भू ल्माॊकन गयी ननदे िन सभे त ददने कामयराई जनाउॉछ।
(ड) "सङ्गठन"

बन्नारे प्रदे ि सयकायका सफै भरिारम/सशचवारम/आमोग तथा अरम

प्रदे िस्तयीम य शजल्रास्तयीम कामायरम सम्झनुऩछय ।

ऩरयच्छे द - दुई
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको उद्देश्म य ऺेि
३. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका उद्देश्म् व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका उद्देश्महरू दे हामफभोशजभ हुनेछन्:
(क) प्रदे ि सयकायका ववनबन्न ननकामहरूको व्मवस्थाऩन सम्फरधी कामयभा एकरुऩता कामभ गनय
सहमोग ऩुर्माउने,
(ख) प्रदे ि सयकायका ननकामहरूभा कामययत ननजाभती कभयचायीहरूफाट हुने काभ कायफाहीहरू
प्रचनरत कानून फभोशजभ बए नबएको ऩयीऺण गयी दे शखएका कभी कभजोयी, िुटी य
अननमनभतताराई उजागय गने य सुधायका रानग सुझावहरू प्रस्तुत गने ,
(ग) सङ्गठनका सफर य दुफर
य ऩऺहरुको ऩवहचान गने एवॊ सफर ऩऺहरूको प्रवियन य दुफर
य ऩऺहरू
हटाउन आवश्मक उऩामहरू सभे त नसपारयस गने ,
(घ) उऩरब्ध स्रोत साधनको उच्चतभ प्रमोग गयी सङ्गठनभा गनतिीरता य प्रबावकारयता वृवि गनय
सहमोग गने ,
(ङ) व्वस्थाऩनभा हुन सक्ने अव्मवस्था य िुवटहरूको योकथाभ गयी जवापदे वहता ननभायण गनय सहमोग
गने ,
(च) सङ्गठनको व्मवस्थाऩनको सम्ऩूणय तहको कामय ऺभताको जाॉच गने ,
(छ) सङ्गठनका कामायरवमन तहका सभस्माहरू ऩत्ता रगाई सुझाफहरू नसपारयस गने ,
(ज) ववनधको िासन सञ्चारनभा सहमोग गयी सुिासन अनबवृवि गयाउने ।
४. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववषमऺेिहरू् व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका नफषमऺेिहरू साभारमतमा दे हामफभोशजभ हुनेछन;
१. सॊ गठनात्कभ नीनत य व्मवहाय्
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(क) सङ्गठनको उद्देश्म, नीनत य आवनधक एवॊ वावषयक मोजना भातादाम्मता,
(ख) नीनत उऩमुिता य ननयरतयता,
(ग) नीनतको अनुसयण एवॊ उऩमोग,
(घ) नीनत कामायरवमनका रानग कानूनी ऩमायप्तता,
(ङ) नीनत तथा कामयक्रभ कामायरवमनका रानग स्रोतको अवस्था य ऩमायप्तता
(च) स्रोतको उऩमोग।
२ सङ्गठन सॊ यचना
(क) सङ्गठनको रक्ष्म, उद्देश्म, नीनत य कामयक्रभप्रनत कभयचायीको दृविकोण,
ॉ को छरपर
(ख) कभयचायीहरूको कामय वववयण (शस्थनत, प्रिता य ऩमायप्तता-कागजात तथा कभयचायीसग
सभेतको आधायभा मवकन गने )।
(ग) ववद्यभान सङ्गठनको स्वरूऩ, स्वीकृत दयफरदी य कभयचायी आऩूनतयको अवस्था, सङ्गठनभा दयफरदी थऩ
वा खाये ज हुॉदा सङ्गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणको अभ्मास,
(घ) कभयचायी-कभयचायी य कामायरम प्रभुख य अरम कभयचायीहरुफीचको सम्फरध (व्मवहायगत अध्ममन तथा
कामययत कभयचायीहरूसॉग अरतयवक्रमा गयी ननक्मौर गने ),
(ङ) सङ्गठनका अवसय एवॊ च ुनौती य च ुनौनतको साभना गने यणनीनत।
३. कामयप्रवक्रमा य कामायरम ववरमास (Lay-out)
(क) भानथल्रा ननकाम य आफ्नै तहफाट बएका नीनतगत ननणयम य ऩरयऩि आददहरूको सॊ ग्रह, अनबरे ख वा
तल्रो तहभा सम्प्रेषणको अवस्था,
(ख) अनधकाय प्रत्मामोजनको अवस्था, त्मसको ऩमायप्तता य उऩमोगको अवस्था,
(ग) ननणयम प्रवक्रमा सयरीकयण सम्फरधी नीनत ननदे शिकाको कामायरवमन अवस्था,
(घ) कुनै कभयचायीको अनुऩशस्थनतभा कामायरमको काभ य से वा प्रवाह सुचारु गनय गरयएको प्रफरध,
(ङ) कामायरम ववरमास (Lay-out) (से वाग्राही य कामायरम व्मवस्थाऩनको दृविफाट),
(च) कामयकऺहरूको वातावयण य बौनतक सुववधा (फस्ने ठाउॉ, बौनतक सुववधा य अरम आवश्मक साभान)
(छ) कामायरमभा उऩरब्ध बौनतक साधन (कम््मू टय, भे च, टे फर
ु रगामत अरम प्रफरध) को उऩरब्धता य
उऩमोगको अवस्था,
(ज) कामायरम ऩरयसयको अवस्था (सुयऺा, सयसपाई आदद),
(झ) कामायरमभा अऩाङ्गभै िी भागय, सोधऩुछ एवॊ असहाम सहमोग कऺको व्मवस्था,
(ञ) से वाग्राही भै िी िौचारम, खाने ऩानी, 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 अनबरे ख तथा अरम सयकायी दस्तावेजहरुको अनबरेख व्मवस्थाऩन,
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(ग) कभयचायीहरूको ऩदस्थाऩना, सरुवा, फढु वा, काज, कामयसम्ऩादन भू ल्माॊकन, कामयशजम्भे वायी प्रदान
रगामतका ववषमहरूभा बएका ननणयम, त्मस सम्फरधी अनधकायको प्रमोग य त्मसो गदाय नरइने आधाय
ॉ को तादात्म्मता,
एवॊ नतनको ऐन ननमभसग
(घ) कभयचायीको ववकास सम्फरधी मोजना (तानरभ,अध्ममन आदद) एवॊ सोको कामायरवमन शस्थनत,
(ङ) कभयचायीहरूराई स्वदे ि तथा फैदेशिक अध्ममन एवॊ तानरभभा भनोनमन गने आधाय नतनको प्रमोग य
त्मस्ता कभयचायीहरूको अनबरेख,
(च) कभयचायीका आचयण एवॊ आचायसॊ वहता तजुभ
य ा य नतनको कामायरवमन तथा अनुगभनको अवस्था,
(छ) सङ्गठनको कामय सॊ स्कृनत, कामय वातावयण य उत्प्रेयणा जरम अभ्मासको अवस्था,
(ज) फयफुझायथ सम्फरधी नीनतगत व्मवस्थाको अभ्मास,
(झ) कभयचायीको सभम ऩारना य ननमनभतताको अवस्था।
५. आनथयक प्रिासन य शजरसी व्मवस्थाऩन्
(क) सङ्गठनको फेरुजु, सोको अनबरे ख, फेरुजु 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 अनबरे ख, सॊ यऺण 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/सॊ यऺण मोजना आदद)
कामायरवमन अवस्था,
(छ) कामायरम साभानको प्रानप्त, खचय य फाॉकी अनबरे ख एवॊ बण्डायभा यहे का साभानको सॊ यऺणको प्रफरध,
६. सेवा प्रवाह य ऩायदशियता्
(क) नागरयक फडाऩिको व्मवस्था त्मसको कामायरवमनको अवस्था,
(ख) से वाग्राही गुनासो अनबरे ख, सोको ब्मफस्थाऩन सॊ मरि य त्मसको प्रबावकारयता (सॊ बव बएसम्भ
ॉ फुझ्ने),
से वाग्राहीसग
(ग) उजुयी ऩेवटकाको व्मवस्था य प्रमोग,
(घ) कामायरमरे प्रफाह गने से वाका ववषमभा सावयजननक सुनवाई सम्फरधी व्मवस्था,
(ङ) कामायरम/आमोजनाको वावषयक कामयक्रभ य आम-व्ममको ऩायदशियता,
(च) कामायरम प्रभुख य अरम कभयचायीको अनुऩशस्थनतभा से वा प्रवाह सुननशितता,
(छ) सू चनाको हक सम्फरधी ऐनभा व्मवस्था बए फभोशजभ सू चना सशचवारम, सू चनाको वगॉकयण य
सू चनाभा सवयसाधायणको ऩहुॉचको अवस्था।
(ज) कामायरमका ववनबन्न गनतववनधहरूको फाये भा से वाग्राहीको ऩहुॉच सहजताको अवस्था।
७. सू चना प्रववनधको प्रमोग्
(क) कामायरमसॉग सम्फशरधत भहत्वऩूणय सू चनाहरूको अनबरे ख तीनको अध्मावनधकता य सू चनाको सॊ यऺण
सम्फरधी व्मवस्था,
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(ख) कामायरमको काभ य से वा प्रवाहभा सू चना एवॊ सञ्चाय प्रववनधहरूको प्रमोग य नतनको ऩमायप्तता,
(ग) सयकायी नीनत अनुरूऩ ववद्युत िासन सम्फरधी अभ्मासको प्रमोग य प्रबावकारयता,
(घ) सङ्गठनको वेफसाइट, सोको अध्मावनधकता य वेफसाईट भापयत सेवा प्रवाह गने अभ्मास,
(ङ) सू चना अनधकायीको व्मवस्था य ननजराई सम्फशरधत ननकामका भहत्वऩूणय सू चना उऩरब्ध गयाइएको
नगयाइएको तथा फाह्य ऩऺफाट भाग बएका सू चना य नतनको कायफाहीको अवस्था।
८. कभयचायीहरूको गुनासो व्मवस्थाऩन्
(क) कभयचायीहरुको गुनासो सुनव
ु ाई अनबरे ख य सोको व्मवस्थाऩन सम्फरधी अभ्मास,
(ख) कभयचायी गुनासो व्मवस्थाऩन सम्फशरधत सॊ यचनात्भक व्मवस्था (कुनै ननदे शिका, कामयववनध आददको
तजुभ
य ा य व्मवस्था) य कामयरवमनको अवस्था।
९.अरम ववषमहरु्
(क) सॊ गठनको सभावेिी सम्फरधी नीनत, यणनीनत य कामायरवमन अवस्था,
(ख) रै वङ्गक तथा सभावेसीभै िी कामय वातावयण य त्मसको ऩमायप्तता,
(ग) सङ्गठनको प्रकृनत अनुसाय प्राकृनतक तथा भानवीम कायणफाट बववस्मभा आईऩने आकशमभक
कामयहरूको व्मवस्थाऩन प्रवरध,
(घ) ननजाभनत कभयचायीहरुको िैशऺक प्रभाणऩि प्रभाशणकयण सम्फरधी व्मवस्था,
(ङ) ऩयीऺण गनय भरिारमरे उऩमुि ठहयमाएको अरम ववषमहरू।
१०. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग भानथ नफनबन्न दपाभा उशल्रशखत ववषमवस्तुहरू सफै सङ्गठनभा सभान रूऩभा
रागु नहुन ऩनन सक्ने हुॉदा कामायरमको प्रकृनत, कामय ऺेि, स्वरूऩ आददको उऩमुिताका आधायभा कुन
ननकामभा कुन कुन ववषमभा ऩयीऺणराई केशरित गने बन्ने ववषम व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी मोजना
भापयत ननक्मौर गयी ऩयीऺण गनय गयाउन सक्नेछ ।

ऩरयच्छे द- तीन
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी व्मवस्था
५. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनुय गयाउनु ऩने ्

(१) भरिारमरे ननजाभती से वा ऐनको व्मवस्था अनुसाय प्रदे ि रोक

से वा आमोगको कामयऺेिनबिका ववषमहरू फाहे क प्रदे ि सयकायका ववनबन्न ननकामहरूभा कामययत ननजाभती
कभयचायीरे प्रचनरत कानून तथा अरम प्रिासकीम ननमभ य कामयववनधहरू ऩारन गये नगये को सम्फरधभा व्मवस्थाऩन
ऩयीऺण गने छ।
(२) भरिारमरे मस्तो ऩयीऺण प्रत्मेक वषय प्रदे ि सयकायका सफै ननकामभा आरोऩारो गयी गनय
सक्नेछ।
(३) भरिारमरे आपै वा कुनै ननकामराई अनधकाय प्रत्मामोजन गयी व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनय टोरी
खटाउन सक्ने छ।मसयी खवटएको टोरीराई आवश्मक सहमोग गयी आ-आफ्नो ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण
गयाउनु सम्फशरधत कामायरम प्रभुखको कतयव्म हुनेछ।मसयी व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय प्रदे ि भरिारम य
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प्रदे िस्तयीम कामायरमहरुको हकभा अनुसूची -१ (खण्ड-क) य शजल्रास्तयीम कामायरमहरुको हकभा अनुसूची -१
(खण्ड-ख) भा उल्रेख बएफभोशजभ प्रश्नावरी सभे तको आधायभा गनुयऩने छ।
(४) प्रदे ि सयकायका प्रदे िस्तयीम कामायरम य शजल्रास्तयीम कामायरमका प्रभुखहरूरे प्रत्मेक वषयको
फैिाख भसारतसम्भ आ-आफ्नो कामायरमको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी प्रदे िस्तयीम कामायरमहरुरे अनुसूची -१
खण्ड-क य शजल्रास्तयीम कामायरमहरुरे अनुसूची -१ खण्ड-ख फभोशजभको ढाॉचाभा जेठ भसारतनबि आआफ्नो भरिारमभा ऩठाउनु ऩने छ।
(५) सम्फशरधत भरिारमरे उऩदपा (४) फभोशजभ प्राप्त प्रनतवेदनका आधायभा सभग्र व्मवस्थाऩन
ऩयीऺणको प्रनतवेदन तमाय गयी अनुसूची - २ फभोशजभको ढाॉचाभा प्रत्मेक वषयको आषाढ भसारतसम्भ भरिारमभा
ऩठाउनु ऩने छ।
(६) उऩदपा (४) य (५) फभोशजभ प्राप्त प्रनतवेदनको अध्ममन गयी सम्फशरधत भरिारमसॉगको
छरपर सभे तका आधायभा भरिारमरे सो प्रनतवेदनभा दे शखएका कैवपमतहरूभा तल्कात सुधाय गनय सम्फशरधत
भरिारमराई य भरिारम भापयत वा सोझै सम्फशरधत कामायरमराई ननदे िन ददन सक्ने छ।
(७) भरिारमरे प्रदे ि सयकायको कुनै ऩनन ननकामराई सो ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी
प्रनतफेदन ऩेि गनय रगाउन सक्ने छ।
६.व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननमनभत य आकशस्भक हुने:

(१) भरिारमरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय ननमनभत य

आकशस्भक दुफै प्रकायरे गनयसक्ने छ।ननमनभत ऩयीऺण अरतगयत प्रत्मेक वषय ऩारै ऩारो गयी तोवकएका
ननकामहरूराई ऩूव य सूचना ददई त्मस्तो ननकामहरुभा गरयने ऩयीऺणराई जनाउनेछ।मस्तो ऩयीऺणभा
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामयऺेि अरतगयत ऩने सफै ववषमहरूभा ऩयीऺण गरयनेछ।
(२) आकशस्भक ऩयीऺण अरतगयत प्रिासकीम अननमनभतता बएको उजुयी ननवेदन, सॊ चाय
भाध्मभको सूचनाका आधायभा वा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने ननकाम वा अनधकायीरे आवश्मक दे खक
े ो
सभमभा कुनै खास ववषम वा ऺेिको ऩयीऺण गरयनेछ।
(३) प्रदे ि भरिारम, प्रदे िस्तयीम कामायरम य
ऩयीऺणका

रानग

भरिारमरे

प्रत्मेक

आनथयक

वषयभा

शजल्रास्तयीम

आपू

य

कुनै

कामायरमहरूको
अरम

ननकामभा

ननमनभत
कामययत

कभयचायीहरूभध्मेफाट नभतव्ममीता य प्रबावकारयता सभे तराई ववचाय गयी ननशित सभमावधी तोकी छु ट्टाछु ट्टै
ऩयीऺण टोरीहरू खटाउने छ।मसयी खवटने टोरीरे प्रचनरत कानुन य मस ननदे शिकाभा उल्रेखबएफभोशजभ
सम्फशरधत ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी प्रनतवेदन फुझाउनु ऩने छ।
७. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको आवनधक य वावषयक मोजना तमाय गनुयऩने ् (१) भरिारमरे प्रदे ि 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

गनुयऩने छ।भरिारमफाट अरम कुनै ननकामराई अनधकाय प्रत्मामोजन गयी व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने
शजम्भेवायी ददएकोभा उि ननकामरे ऩनन मसै फभोशजभ फावषयक मोजना तमाय गयी व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनुय
गयाउनुऩने छ।
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(२) उऩदपा (१) भा उशल्रशखत वावषयक मोजनाभा भुतमतमा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयने
ननकाम, व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको सभम, ऩयीऺणका रानग खवटने जनिशि य आवश्मक स्रोत रगाएतका
ववषमहरू उल्रेख गनुयऩने छ।
८. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग आवश्मक जनिशि तमाय गनुयऩने :

(१) भरिारमरे आपू य आवश्मकता

अनुसाय अरम ननकामभा कामययत कभयचायीहरूभध्मेफाट व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग आवश्मक जनिशि
तमाय गदै रै जानु ऩने छ।
(२) उऩदपा (१) अनुसायको जनिशि तमाय गनय फावषयक रूऩभा भरिारमरे आवश्मक
दऺता एवॊ सीऩ ववकास तथा तानरभ सम्फरधी कामयक्रभ सॊ चारन गने व्मवस्था नभराउने छ।
(३) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी तानरभ/सीऩ हानसर गये को कभयचायी सरुवा बई अरम
ननकामभा गएको बए ऩनन भरिारमरे आवश्मकता अनुसाय काजभा ल्माई व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामयभा
रगाउन सक्नेछ।
९.व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववनधहरू:

(१) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय आवश्मक सूचनाहरु प्राप्त गनय ऩयीऺण

टोरीरे आवश्मकता अनुसाय दे हामफभोशजभका ववनधहरू अवरम्फन गने छ:
(क) अवरोकन
(ख) छरपर
(ग) अरतवायताय
(घ) प्रश्नावरी
(ङ) कागजात वा प्रभाणहरूको अध्ममन
(च) ववगतका प्रनतवेदनहरूको अध्ममन य ऩुनयावरोकन
(छ) ऩयीऺण टोरीरे उऩमुि ठहर्माएका अरम ववनधहरु।
११. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा जानुऩव
ू य जानकायी गयाउनु ऩने ् (१) भरिारम वा भरिारमफाट अनधकाय
प्रत्मामोजन बई व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग खवटइ जाने टोरीरे ऩयीऺणभा जानुऩूव य सम्फशरधत
ननकामराई नरशखत रूऩभा जानकायी ऩठाउनु ऩने छ। तय, आकशस्भक ऩयीऺण गनय जानुऩदाय बने मो
उऩदपा अनुसाय जानकायी ददइयहनु ऩने छैन।
(२) उऩदपा (१) अनुसाय जानकायी ऩठाउॉदा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय राग्ने सभम,
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववषमवस्तु, ववनध, ऩयीऺणभा सॊ रग्न यहने कभयचायी य कामायरम/ननकामका
तपयफाट गनुयऩने सहमोगफाये उल्रेख गनुयऩने छ।
१२. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामयभा सहमोग गनुऩ
य ने ् भरिारम वा भरिारमफाट अनधकाय प्रत्मामोजन बई
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग खवटइ आउने टोरीराई सम्फशरधत ननकामरे ऩयीऺण सम्फरधी अनबरेख
ॉ सम्फशरधत अरम सहमोग गनुयऩने छ।
तथा कागजात उऩरब्ध गयाउने य ऩयीऺणसग
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१३. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको रानग खवटने टोरीरे कतयव्म ऩारना गनुयऩने ् (१) भरिारमफाट सम्फशरधत
ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग खवटएकोभा प्रचनरत कानू न तथा मस ननदे शिकाफभोशजभ
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामय सम्ऩन्न गनुय टोनरको कतयव्म हुनेछ।
(२) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको रानग खवटएको टोरी वा कभयचायीरे आपूरे गये को व्मवस्थाऩन
ऩयीऺणको प्रनतवेदनभा उठाइएका ववऩमको फाये भा ऩूणय शजम्भेवायी य जनापदे वहता फहन गनुयऩने छ।

ऩरयच्छे द - चाय
ऩयीऺणको प्रनतवेदन, अनबरेख य अनुगभन सम्फरधी व्मवस्था
१४. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको प्रनतवेदन तमाय गनुऩ
य ने : (१) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको रानग खवटने टोरीरे
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामय सम्ऩन्न बएको फढीभा १५(ऩरध) ददननबि अनुसूची -२ फभोशजभको ढाॉचाभा
प्रनतवेदन तमाय गयी भरिारम सभऺ ऩेि गरयसक्नुऩने छ।
(२) उऩदपा (१) य दपा ५ को उऩदपा (५) फभोशजभ ऩेि बएका प्रनतवेदनको आधायभा
भरिारमरे प्रदे ि सयकाय भशरिऩरयषद सभऺ ऩेि गनयका रानग अनुसूशचत - ३ फभोशजभको ढाॉचाभा
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको एकभुि वावषयक प्रनतवेदन तमाय गनुयऩने छ।
ॉ छरपर गनुऩ
१५. ऩयीऺणफाट प्राप्त कैवपमतका सम्फरधभा उच्च व्मवस्थाऩनसग
य ने : (१) कुनै कामायरम/
ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न बईसकेऩनछ ऩयीऺणफाट दे शखएका भहत्वऩूणय ऩऺ य सुधाय
गनुयऩने ववषमहरू (कैवपमत वा अननमनभतता, स्रोत साधनको उऩमोग, िुटी तथा सङ्गठनको अवस्था
आदद) भा अशरतभ धायणा फनाउनुऩूव य ऩयीऺण टोरीरे सम्फशरधत कामायरम/ननकामको प्रभुखसॉग प्रमाप्त
छरपर

गनुयऩने छ।मसयी

गरयएको

छरपरफाट सरतुि

हुन

नसकेभाभाि

कैवपमतकोय

रुऩभा

प्रनतवेदनभा सभावेि गने गयी ऩयीऺणको ननमकषयराई अशरतभ रूऩ ददनुऩने छ।
(२) कुनै ननकामभा आरतरयक रूऩभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण हुने गये को सरदबयभा त्मस्तो
ऩयीऺणको

प्रनतवेदनराई

भरिारमफाट

खवटएको

ऩयीऺण

टोरीरे

आफ्नो

ऩयीऺणको

आधाय

भान्नसक्नेछ।
ॉ
१६. प्रनतवेदन ऩेि गनुयऩव
ू य सम्फशरधत केरिीम ननकामसग
छरपर गने ् भरिारमरे स्थरगत रूऩभा
शजल्रास्तयका कामायरम/ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न गयी प्राप्त ननमकषयराई प्रनतफेदनभा
सभावेि गनुयऩूव य सम्फशरधत भरिारम वा केरिीम ननकामको व्मवस्थाऩनसॉग छरपर गनयसक्ने छ।उि
छरपरभा सम्फशरधत ननकामफाट शचत्तफुझ्दो प्रनतवक्रमा प्राप्त बएभा त्मस्तो ववषमराई प्रनतवेदनभा
कैवपमतको रुऩभा सभावेि गरयने छैन।
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१७. प्रनतवेदन भशरिऩरयषदभा ऩेि गनुयऩने (१)

भरिारमरे हये क आनथयक वषयभा सम्ऩन्न गये को व्मवस्थाऩन

ऩयीऺणको सभग्र वावषयक प्रनतफेदन अको आनथयक वषयको श्रावण भसारतनबि प्रदे ि सयकाय भशरिऩरयषद
सभऺ ऩेि गनुयऩने छ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ ऩेि गरयने प्रनतवेदनभा अरम कुयाहरुका अनतरयि वावषयकरूऩभा
ऩयीऺण गनय छनौट गरयएका ननकाम य मसको सारदनबयकता, ऩयीऺणफाट दे शखएका नीनतगत सवारहरु
रगाएतका उल्रेखनीम ववषम य प्रनतवेदनका सभविगत ववषमभा भरिारमरे आफ्नो धायणा स्ऩिरुऩभा
उल्रेख गनुयऩने छ।
१८. वावषयक प्रनतवेदन सावयजननक गनुयऩने : दपा १७ फभोशजभ ऩेि बएको प्रनतवेदनभा प्रदे ि सयकाय
भशरिऩरयषद्फाट आवश्मक ननदे िन बई आएऩनछ उि प्रनतवेदनराई भरिारमको वेफसाइट वा अरम
उऩमुि भाध्मभभापयत सवयसाधायणको ऩहुॉच हुनेगयी सावयजननक गनुयऩने छ।
१९. कैवपमतहरुको अनबरे ख याख्ने य पछ्यौट गने : (१)

भरिारमरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका क्रभभा दे शखएका

ननकामगत कैवपमत य त्मस्ता कैवपमतहरूको अशरतभ टुॊ गो रागेऩनछ सोको पयपायकका रानग गनुयऩने
सुझाव सवहतको वववयण सम्फशरधत कामायरम य सफै शजम्भे वाय ननकामभा सभेत उऩरब्ध गयाउनु
ऩने छ।मसयी प्राप्त वववयणउऩय सम्फशरधत कामायरम य शजम्भेवाय ननकामरे आफ्नो तपयफाट बए गये का
काभ कायवाही सम्फरधी वववयण भरिारमभा उऩरब्ध गयाउनुऩने छ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त कैवपमतहरूको अनबरे ख याखी प्रचनरत कानुन एवॊ
भरिारमको सुझाव अनुसाय पयपायक गनुय य कामय प्रवक्रमाभा सुधाय गनुय सम्फशरधत कामायरम/ननकामको
कतयव्म हुनेछ।मसयी पयपायक बएका ववषमहरूको जानकायी सम्फशरधत ननकामरे भरिारम य आफ्नो
केरिीम ननकामभा सभेत ऩठाउनुऩने छ।प्रनतवेदनभा उल्रे शखत कैवपमत वा िुवटहरू पयपायक नगने
प्रभुखराई भरिारमरे अवनध तोकी ऩुन् पयपायक गनय रेखी ऩठाउनेछ।
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ तोवकएको अवनधनबि ऩनन त्मस्तो कैवपमत/अननमनभतताको
पयपायक नगने कामायरम प्रभुखराई भरिारमरे आवश्मक कायवाही गनय सक्ने छ।
२०. गशम्बय प्रकृनतका कैवपमतहरुको सम्फरधभा छु ट्टै ननदे िन ददनसक्ने ् भरिारमरे प्रदे ि सयकायका कुनै ऩनन
ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाय आनथयक वहनानभना बएको वा प्रचनरत कानुनको ठाडो उल्रॊ घन
बएको

बे वटएभा

त्मस्तो

िुटी

वा

गल्ती

तत्कार

सच्माउन

सभम

सीभा

तोकी

सम्फशरधत

कामायरम/ननकामराई ननदे िन ददन सक्नेछ।मसयी ननदे िन ददॊ दा तोवकएको सभमनबि सुधाय वा
पयपायक नगये भा भरिारमरे सम्फशरधत अनधकायीराई प्रचनरत कानुन अनुसाय कायफाही गनयसक्नेछ।
२१. ववबागीम कायफाही गने ् (१) भरिारमफाट व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने क्रभभा ऩयीऺणका रानग खवटएको
टोरीराई दपा 12 फभोशजभ सहमोग नगने ,

दपा 19 फभोशजभ कैवपमतको अनबरे ख अध्मावनधक

नगने य दपा 20 फभोशजभ भरिारमको ननदे िनको अवऻा गने कुनै ऩनन ऩदानधकायीराई भरिारमरे
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प्रचनरत

कानूनफभोशजभ

ववबागीम

कायफाई गने छ।कायफाहीका

रानग

अरमि ऩठाउनुऩने

बएभा

अशततमायवारा सभऺ रे खी ऩठाउन सक्ने छ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भरिारमरे ववबागीम कामयवाहीका रानग रेखी ऩठाएको
काभयचायीराई

प्रचनरत कानून फभोशजभ ववबागीम कायवाही गनुय सम्फशरधत अशततमायवाराको कतयब्म

हुनेछ।
२२. प्रनतवेदन कामायरवमनको अनुगभन गने : आ-आफ्नो ननकाम य भातहतका कामायरमसॊ ग सम्फशरधत
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको प्रनतवेदनभा उशल्रशखत ववषमहरूको कामायरवमन बए नबएको अनुगभन गयी
त्मसको जानकायी भरिारमराई ददनु सम्फशरधत भरिारम/सशचवारम/आमोग/कामायरम प्रभुखको कतयव्म
हुनेछ।भरिारमरे आवश्मकता अनुसाय प्रदे ि सयकायका सफै ननकामको अनुगभन गनय सक्ने छ।
ऩरयच्छे द– ऩाॉच
ववववध
२३. प्रदे िको जुन भरिारमको ऩयीऺण गरयरछ शजल्रास्तयभा ऩनन सो भातहतकै ननकामको छनौट गने ्
भरिारमरे प्रत्मेक वषय व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयने ननकामहरू छनौट गदाय साभारमतमा प्रदे िको जुन
भरिारम/सशचवारम/आमोगको छनौट गने हो, शजल्रास्तयभा ऩनन सोही भरिारम/सशचफारम/आमोग
अरतगयतका ननकामको ऩयीऺण गने गयी छनौट गनुय ऩने छ।त्मसैगयी भरिारमरे हये क आनथयक वषयभा
ऩयीऺण सॊ चारन गदाय प्रदे ि भरिारको प्रथभ चौभानसक अवनधभा प्रदे िस्तयका अरम कामायरम य
शजल्रास्तयका कामायरमहरुको दोस्रो तथा तेस्रो चौभानसक अवनधभा ऩयीऺण गने गयी सभम तानरका
तमाय गनुयऩने छ।
२४. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणराई सहज तुल्माउन ददग्दियन तमाय गनय सक्ने: व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामयराई
सहज य सयर तुल्माउन भरिारमरे सयकायी कामायरमहरूको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ददग्दियन तमाय गयी
रागु गनय सक्ने छ।
२५. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न गरयएका ननकामहरूको सम्फरधभा जानकायी ददनुऩने ् भरिारमरे प्रत्मेक
आनथयक वषयको अरतभा सो वषयबयी आपूरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न गये का ननकाम य ऩयीऺणको
प्रनतवेदन सम्फशरधत भरिारम, सशचवारम, आमोग वा कामायरम प्रभुखराई उऩरब्ध गयाउनु ऩने छ।
२६.फाधा अड्काउ पुकाउ य सॊ िोधन् (१) मस ननदे शिकाको कामायरवमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩये भा
भरिारमरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाई कामय सुचारु गनयसक्नेछ।
(२) ननदे शिकाको सॊ िोधन प्रदे ि सयकायरे गने छ।

अनुसूची - १ (खण्ड- क)
दपा ५ को उऩदपा (३) य (४) सॉग सम्फशरधत
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी प्रश्नावरी (प्रदे ि भरिारम य प्रदे िस्तयीम कामायरमको रानग)
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१. कामायरमको कामयप्रकृनत य कामयफोझका आधायभा स्वीकृत दयफरदी अनुसायको जनिशि कस्तो छ ?


फढी बएको (कुन कुन ऩद ?)



उशचत बएको



कभ बएको (कुन कुन ऩद ?)

२. मस कामायरमफाट ननणयम बई कामभ भुकामभ भुकयय गरयएका कभयचायीहरुको वववयण अनुसूची -४
भा खुराउनु होस्।
३. ऩयीऺण अवनध य प्रनतवेदन नभनतसम्भ मस कामायरमफाट अध्ममन, तानरभ, गोष्ठी, से नभनाय य
अवरोकन भ्रभण (फैदेशिक भाि) भा कुनै कभयचायी गएका बए त्मसको वववयण अनुसूची -५ भा
उल्रेख गनुयहोस्।
४. मस भरिारम वा अरतगयत ननकामफाट अध्ममन गने , तारीभ नरने वा अध्ममन भ्रभणभा जाने
ननजाभती कभयचायी त्मस्तो अध्ममन वा तानरभ वा अध्ममन भ्रभण ऩुया गये ऩनछ अध्ममन वा तानरभ
वा अध्ममन भ्रभणभा जानुबरदा अशघ कामययत यहे को भरिारम वा कामायरमभा ननजाभती सेवा ऐनभा
उल्रेख बएफभोशजभ से वा गने कुया कफुनरमत गयाएको छ वा छै न, छै न बने वकन ?
५. उल्रे शखत अध्ममन तारीभ आददभा भनोनमन गदाय कुन कुन आधायराई नरने गरयएको छ ?
६. शजरसी ननयीऺण बएको छ, छै न ? शजरसी ननयीऺणभा कैवपमतहरू दे शखएको बए उल्रेख गने य सो
कैवपमत सम्फरधभा के कस्तो कायफाही प्रकृमा बएको छ सो सभेत उल्रे ख गनुयहोस।
७. मस ननकाम वा अरतगयत कुनै कभयचायी ज्मारादायी वा कयायभा कामययत छ वा छै न ? छ बने
वववयण उल्रेख गनुयहोस् सेवा कयाय सम्फरधभा के कस्तो प्रकृमा अऩनाइएको छ, सोसभे त उल्रेख
गनुह
य ोस्।
८. ऩद रयि बएको जानकायी सभमभै रोक से वा आमोगभा गयाइएको छ, छै न ? ऩद रयि नभनत य
जानकायी गयाइएको नभनत सभे त उल्रे ख गनुह
य ोस्।
९. मस ननकाम वा अरतगयत कुनै कभयचायी अस्थामी रुऩभा कामययत छ वा छै न ? छ बने वववयण
उल्रेख गनुयहोस।
१०. सुिासन ऐन तथा ननमभावरी, २०६४ अनुसाय प्राथनभकता अॊ वकत बएको ऩिहरु सोही
ननमभावरीभा तोवकएको अवधीनबि कामय पछ्यौट बएको छ वा छै न ? छै न बने वकन ?
११. चारु आनथयक वषयभा मस ननकाम वा अरतगयतका कभयचायीरे के कस्तो ऩुयस्काय प्राप्त गये य
ऩुयस्काय प्रदान गदायका आधायहरु के के हुन ् ? उल्रे ख गनुह
य ोस्।
१२. चारु आनथयक वषयभा कुनै कभयचायीहरुराई ववबागीम कायफाही गरयएको छ वा छै न ? छ बने
ववबागीम कायफाही गरयएका कभयचायीहरुको नाभावरी, कायवाहीको प्रकृनत, कायफाहीको प्रवक्रमा य
ववबागीम कायवाही गने ऩदानधकायीको नाभ य ऩद उल्रे ख गनुह
य ोस्।
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१३. मस भरिारम/सशचवारम/आमोग/ननदे िनारमराई के कस्तो अनधकाय प्रत्मामोजन बएको छ ?
(अनधकाय प्रत्मामोजन बएको ऩिको प्रनतनरवऩ सङ्रग्न गने ।)
१४. मस भरिारम/सशचवारम/आमोग/ननदे िनारमफाट 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 मथे ि य प्रबावकायी
छन् वा छै नन्।
१६. वावषयक कामयक्रभको शस्थनत, रक्ष्म य प्रगनतको अवस्था के छ ? वववयण उल्रे ख गनुह
य ोस।
१७. चारु आनथयक वषयभा तरफी प्रनतवेदन कुन नभनतभा ऩारयत गरयएको नथमो।ऩारयत नबएको बए
कवहरे देशख ऩारयत बएको छै न य ऩारयत नहुनाका कायण खुराउनुहोस्।
१८. सफै कभयचायीको नसटयोर बरयएको य ऩी.आइ.एस. अध्मावनधक बएको छ वा छै न ? छै न बने
कायण खुराउनुहोस्।
१९. कभयचायीको उभे य, ननमुशि, सरुवा, फढु वा, ऩदस्थाऩना, से वा अवनध, ववबागीम कायफाही आदद खुरेको
एवककृत अनबरेख अद्यावनधक गयी याशखएको छ वा छै न ?
२०. कभयचायीहरुको ऩीयभकायको गुनासो आउने गये को छ वा छै न ? गुनासो आउने गये को बए त्मस
सम्फरधी कामयवाही वकनाया रगाउन के कस्तो ववनध प्रमोग हुॉदै आएको छ ?
२१. सेवाग्राहीको गुनासो वा सभस्मा सुन्ने य सभाधान गने कस्तो सॊ मरि फनाई कामायरवमनभा ल्माइएको
छ ?
२२. कामायरमका काभकायफाहीको रानग सूचना प्रववनध (कम््मुटय, फ्माक्स, इरटयने ट, टे नरपोन आदद) को
उऩरब्धता छ वक छै न ? छ बने नतनको प्रमोग कनत भािाभा बएको छ ?
२३. सभावेिी रुऩभा सहज तफयरे सेवा प्रवाह गनयको रानग कामायरमभा अऩाङ्गभै िी भागय, सोधऩुछ एवॊ
असहाम सहमोग कऺको व्मवस्था छ वा छै न ?
२४. फयफुझायथको काभ प्रचनरत कानूनफभोशजभ बएको छ वा छै न ? य सरुवा बएको कभयचायीरे
सभमभै यभाना नरने गये को छ वा छै न ?
२५. ऩेश्की य फेरुजु के कनत छ ? सोको अनबरे ख य ढाॉचा ठीक छ वा छै न ? सोको वववयण अनुसची
-८ को ढाॊचाभा खुराउनुहोस्।
२६. आनथयक कायोफायको रे खा ननमभानुसाय याशखएको छ वा छै न य ननकािा, खचय य वाॉकीको भौज्दात
ठीक दुरुस्त छ वा छै न ?
२७. सयकायी सम्ऩशत्तको दुरुस्त तफयरे आम्दानी फाॉधी श्रे स्ता याशखएको छ वा छै न य अनबरेख
व्मवस्थाऩनको शस्थनत अधावनधक छ वा छै न ?
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२८. सयकायी अचर सम्ऩनतको श्रे स्ता दुरुस्त याख्ने य सॊ बायको काभ ठीकसॉग बएको छ वा छै न ?
२९. हारको स्वीकृत दयफरदी वववयण य सोअनुरूऩको ऩदऩूनतय सम्फरधी वववयण अनुसूची -९ भा
खुराउनु होस्।(भहािाखा/िाखा सॊ तमा, नाभ य कामय वववयण सभेत खुराउने)
३०. मस कामायरमभा सरुवा बई आएका य सरुवा बई गएका कभयचायीहरुको वववयण अनुसूची - १०
भा खुराउनुहोस्।अवधी नऩुगी सरुवा बएको हकभा ननजाभती से वा ऐन ननमभ अनुसाय सहभनत
नरए ननरएको सभेत खुराउने ।
३१. ऩदस्थाऩन नगयी याशखएका कभयचायीहरु बए त्मसको वववयण अनुसूची -११ भा खुराउनुहोस्।
३२. पाशजरभा कभयचायी बए वववयण अनुसूची -१२ भा उल्रे ख गनुयहोस्।
३३. काजफाट ऩदऩूनतय वा काज सरुवा बएको बए ऩद य ऩदानधकायीहरूको वववयण अनुसूची-१३ भा
खुराउनुहोस्।
३४. सावयजननक खरयद ऐन तथा ननमभावरी फभोशजभ खरयद गने गरयएको छ वा छै न खुराउनुहोस्।
३५. ननकामको सुधायको रानग भरिारम अथवा अरम कुनै ननकामफाट हुनऩ
ु ने सुधायहरु सुझावको रूऩभा
उल्रेख गनुयहोस्।

अनुसूची - १(खण्ड-ख)
दपा ५ को उऩदपा (3) य (४) सॊ ग सम्फरधीत
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्फरधी प्रश्नावरी (शजल्रास्तयीम कामायरमहरूको रानग)
१.कामायरमको कामयप्रकृनत य कामयफोझका आधायभा स्वीकृत दयफरदी अनुसायको जनिशि कस्तो छ ?
 फढी बएको (कुन कुन ऩद ?)
 उशचत बएको
 कभ बएको (कुन कुन ऩद ?)
2.मस कामायरमभा कामभ भुकामभ भुकयय बई आएको कभयचायीहरुको वववयण अनुसूची -४ भा
खुराउनु होस्।
३.ऩयीऺण अवनध य प्रनतवेदन नभनतसम्भ मस कामायरम वा अरतगयतफाट अध्ममन, तानरभ, गोष्ठी,
से नभनाय य अवरोकन भ्रभण (फैदेशिक भाि) भा कुनै कभयचायी गएका बए त्मसको वववयण
अनुसूची -५ भा उल्रे ख गनुह
य ोस्।
४.मस कामायरम वा अरतगयतफाट अध्ममन गने , तारीभ नरने वा अध्ममन भ्रभणभा जाने ननजाभती
कभयचायी त्मस्तो अध्ममन वा तानरभ वा अध्ममन भ्रभण ऩुया गये ऩनछ अध्ममन वा तानरभ वा
अध्ममन भ्रभणभा जानुबरदा अशघ कामययत यहे को कामायरम वा अरतगयतभा ननजाभती सेवा ऐनभा
उल्रेख बएफभोशजभ से वा गने कुया कफुनरमत गयाएको छ वा छै न, छै न बने वकन ?
५.उल्रे शखत अध्ममन तारीभ आददभा भनोनमन गदाय कुन कुन आधायराई नरने गरयएको छ ?
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६.शजरसी ननयीऺण बएको छ, छै न ? शजरसी ननयीऺणभा कैवपमतहरू दे शखएको बए उल्रे ख गने य सो
कैवपमत सम्फरधभा के कस्तो कायफाही प्रकृमा बएको छ सोसभेत उल्रे ख गनुह
य ोस।
७.मस कामायरम वा अरतगयत कुनै कभयचायी ज्मारादायी वा कयायभा कामययत छ वा छै न ? छ बने
वववयण अनुसूची - ६ भा उल्रे ख गनुह
य ोस् ।सेवा कयाय सम्फरधभा के कस्तो प्रकृमा अऩनाइएको
छ, सोसभेत उल्रे ख गनुह
य ोस्।
८.ऩद रयि बएको जानकायी सभमभै रोक सेवा आमोगभा गयाइएको छ, छै न ? ऩद रयि नभनत य
जानकायी गयाइएको नभनत सभे त उल्रे ख गनुह
य ोस्।
९.मस कामायरम वा अरतगयत कुनै कभयचायी अस्थामी रुऩभा कामययत छ वा छै न ? छ बने वववयण
अनुसूची - ७ भा उल्रे ख गनुयहोस।
१०.सुिासन ऐन तथा ननमभावरी, २०६४ अनुसाय प्राथनभकता अॊ वकत बएको ऩिहरु सोही
ननमभावरीभा तोवकएको अवधीनबि कामय पछ्यौट बएको छ वा छै न ? छै न बने वकन ?
११.चारु आनथयक वषयभा मस कामायरम वा अरतगयतका कभयचायीरे के कस्तो ऩुयस्काय प्राप्त गये य
ऩुयस्काय प्रदान गदायका आधायहरु के के हुन ् ? उल्रे ख गनुह
य ोस्।
१२.चारु आनथयक वषयभा कुनै कभयचायीहरुराई ववबागीम कायफाही गरयएको छ वा छै न ? छ बने
ववबागीम कायफाही गरयएका कभयचायीहरुको नाभावरी, कायवाहीको प्रकृनत, कायफाहीको प्रवक्रमा य
ववबागीम कायफाही गने ऩदानधकायीको नाभ य ऩद उल्रेख गनुह
य ोस्।
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 मथे ि य प्रबावकायी
छन् वा छै नन्।
१६.वावषयक कामयक्रभको शस्थनत, रक्ष्म य प्रगनतको अवस्था के छ ? वववयण उल्रेख गनुयहोस।
१७.ईराका कामायरम/ये रजय ऩोि/से वा केरिहरुको वववयण य नतनभा कभयचायीहरुको ऩदऩूनतय गने
प्रवक्रमा य ऩदऩूनतयको अवस्था उल्रे ख गनुह
य ोस्।
१८.से वाग्राहीराई से वा सुववधा प्रदान गदाय राग्ने सभम सम्फरधभा बै यहे को व्मवस्था कनतको प्रबावकायी
बएको छ।
१९.चारु आनथयक वषयभा तरफी प्रनतवेदन कुन नभनतभा ऩारयत गरयएको नथमो।ऩारयत नबएको बए
कवहरे देशख ऩारयत बएको छै न य ऩारयत नहुनाका कायण खुराउनुहोस्।
२०.सफै कभयचायीको नसटयोर बरयएको य ऩी.आइ.एस. अध्मावनधक बएको छ वा छै न ? छै न बने
कायण खुराउनुहोस्।
२१.कभयचायीको उभे य, ननमुशि, सरुवा, फढु वा, ऩदस्थाऩना, से वा अवनध, ववबागीम कायफाही आदद खुरेको
एवककृत अनबरेख अद्यावनधक हुनेगयी गयी याशखएको छ वा छै न ?
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२२.कभयचायीहरुको ऩीयभकायको गुनासो आउने गये को छ वा छै न ? गुनासो आउने गये को बए त्मस
सम्फरधी कामयफाही वकनाया रगाउन के कस्तो ववनध प्रमोग हुॉदै आएको छ ?
२३.से वाग्राहीको गुनासो वा सभस्माराई सुन्ने य सभाधान गने कस्तो सॊ मरि फनाई कामायरवमनभा
ल्माइएको छ ?
२४.कामायरमका काभकायफाहीको रानग सूचना प्रववनध (कम््मुटय, फ्माक्स, इरटयने ट, टे नरपोन आदद) को
उऩरब्धता छ वक छै न ? छ बने नतनको प्रमोग कनत भािाभा बएको छ ?
२५.कामायरमको से वा प्रवाहको ववषमभा सावयजननक सुनव
ु ाईको आमोजना गने गरयएको छ, छै न ? य
त्मसफाट प्राप्त ऩृष्ठऩोषणराई सुधायको रुऩभा प्रमोग गने गरयएको छ वा छै न ?
२६.कामायरमको फजेट तजुभ
य ाको फखत तथा कामयक्रभहरुभा रै वङ्गक वा अरम सभाफेसी धायणाराई
अवरम्फन गरयएको छ छै न ? कामायरमको कामय वातावयण रै वङ्गक भै िी यहे को छ वा छै न ?
२७.कामायरमको से वा प्रवाह सम्फरधी कुनै यणनीनतक मोजना छ वा छै न ? छ बने कस्तो प्रकृनतको
यहे को छ उल्रे ख गनुह
य ोस् ।
२८.सभावेिी रुऩभा सहज तफयरे सेवा प्रवाह गनयको रानग कामायरमभा अऩाङ्गभै िी भागय, सोधऩुछ एवॊ
असहाम सहमोग कऺको व्मवस्था छ वा छै न ?
29.फयफुझायथको काभ प्रचनरत कानूनफभोशजभ बएको छ वा छै न य सरुवा बएको कभयचायीरे सभमभै
यभाना नरने गये को छ वा छै न ?
30.ऩेश्की य फेरुजु के कनत छ य सोको अनबरे ख य ढाॉचा ठीक छ वा छै न ? सोको वववयण अनुसची
-८ को ढाॊचाभा खुराउनुहोस्।
31.आनथयक कायोफायको रे खा ननमभानुसाय याशखएको छ वा छै न य ननकासा, खचय य फाॉकीको भौज्दात
ठीक दुरुस्त छ वा छै न ?
32.सयकायी सम्ऩशत्तको दुरुस्त तफयरे आम्दानी फाॉधी श्रे स्ता याशखएको छ वा छै न य अनबरे ख
व्मवस्थाऩनको शस्थनत अधावनधक छ वा छै न ?
33.सयकायी अचर सम्ऩनतको श्रे स्ता दुरुस्त याख्ने य सॊ बायको काभ ठीकसॉग बएको छ वा छै न ?
34.हारको स्वीकृत दयफरदी वववयण य सोअनुरूऩको ऩदऩूनतय सम्फरधी वववयण अनुसूची - ९ भा
खुराउनु होस्।(भहािाखा/िाखा सॊ तमा, नाभ य कामय वववयण सभेत खुराउने)
३5.मस कामायरमभा सरुवा बई आएका य सरुवा बई गएका कभयचायीहरुको वववयण अनुसूची - १०
भा खुराउनुहोस्।अवधी नऩुगी सरुवा बएको हकभा ननजाभती से वा ऐन ननमभावरी अनुसाय
सहभनत नरए ननरएको सभेत खुराउने ।
३6.ऩदस्थाऩन नगयी याशखएका कभयचायीहरु बए त्मसको वववयण अनुसूची -११ भा खुराउनुहोस्।
३7.पाशजरभा कभयचायी बए वववयण अनुसूची -१२ भा उल्रे ख गनुह
य ोस्।
३8.काजफाट ऩदऩूनतय वा काज सरुवा बएको बए ऩद य ऩदानधकायीहरूको वववयण अनुसूची-१३ भा
खुराउनु होस्।
३9.सावयजननक खरयद ऐन तथा ननमभावरी फभोशजभ खरयद गने गरयएको छ वा छै न खुराउनुहोस्।
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40.मस कामायरमको सुधायको रानग भरिारम अथवा अरम कुनै ननकामफाट हुनऩ
ु ने सुधायहरु
सुझावको रूऩभा उल्रे ख गनुयहोस्।
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अनुसूची -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 प्रभुख य कभयचायीको
नाभ, थय

ऩद

श्रे णी/तह

भरिारम/कामायरम

1
2
२. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयएको ननकाम/कामायरमक. कामायरम प्रभुखको नाभख. ऩद य श्रे णीग. कामायरम अवशस्थत यहे को शजल्राघ. कामायरमका ऩृष्ठबूनभङ. उदे श्मच. गत वषयका भुतम भुतम फावषयक कामयक्रभ, रक्ष्म य प्रगनतछ. वावषयक रक्ष्म य प्रगनत फीचको अरतय३. स्थरगत व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको अवनध- ............ दे शख ...............सम्भ जम्भा ....... ददन।
४. व्मवस्था ऩयीऺणफाट नदे शखएको अवस्था (ऩयीऺण गयीएका ववषमहरुको शिषयकगत अनस्था उल्रेख
गने ) जस्तैक. सॊ गठनात्भक नीनत य व्मवहायख. सङ्गठन सॊ यचना सम्फरधीग. कामय प्रवक्रमा य कामायरम ववरमास सम्फरधीघ. ...................
ङ. ...................
५. ननगतका प्रनतनेदनभा उशल्रशखत ववषमहरुको पयपायक य कामायरवमनको अवस्था-

क्र.स

आनथयक
वषय

प्रनतवेदनभा
उशल्रशखत
व्महोया

1
2
3
६. ऩयीऺण टोरीको सभग्र अवरोकन य धायणा17

कामायरवमन

प्रगनत

बएको ववषम

शस्थनत(प्रनतित)

क. सङ्गठनरे गये का अनुकयणीम ववषम
ख. तत्कार सुधाय गनुयऩने नीनतगत नफषम
ग. सङ्गठनरे कामय प्रवक्रमाभा तत्कार सुधाय गनुयऩने नफषम
घ. ..................
ङ. .....................
७. ऩयीऺण टोरीको नसपारयस्

टोरी प्रभुखको हस्ताऺय्
नभनत्-
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अनुसूची -३
ॉ सम्फशरधत)
(दपा १४ को उऩदपा (२) सग
प्रदे ि सयकाय भशरिऩरयषदभा ऩेि गने प्रनतवेदनको ढाॉचा
आनथयक वषय –
१. ऩृष्ठबूनभ-

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

३. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग छनोट गरयएका ननकाम य सारदनबयकता-

४. ऩयीऺणफाट दे शखएका नीनतगत सवार-

५. ऩयीऺणफाट प्राप्त उल्रे खनीम सकायात्भक ऩऺ य कैवपमतहरू-

६. सभग्र प्रनतफेदन प्रनत भरिारमको धायणा य नसपारयस-
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अनुसूची - ४
कामभ भुकामभ भुकयय सम्फरधी वववयण
कणायरी प्रदे ि सयकाय
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम
....................... ननदे िनारम/कामायरम
.....................

क्र.स.

कभयचायीको

साववक

श्रे णी

से वा/सभू ह/उ

हारको

का.भू .

का.भू . भुकयय

कुन नभनत दे शख

नाभ, थय

को ऩद

/तह

ऩसभू ह

ऩदभा

भुकयय

गरयएको

कुन

ननमुशि

गरयएको

कभयचायी

नभनत सम्भ

नभनत

ऩद

सयहका अरम
कभयचायीको वववयण

तमाय गने ्-

प्रभाशणत गने ्-

दस्तखत्-

दस्तखत्-

नाभ्-

नाभ्-

ऩद्-

ऩद्-
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कैवपमत

अनुसूची - ५
प्रनतवेदन ऩेि गनुय ऩने अवनधभा अध्ममन तानरभभा गएका कभयचायीको वववयण
कणायरी प्रदे ि सयकाय
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम
....................... ननदे िनारम/कामायरम
.....................
क्र.स

नाभ

ऩद

श्रे णी/त

से वा/

अध्ममन, तानरभ,गोष्ठी य

ह

सभू ह/उऩ

अवरोकनको स्थान

ववषम

अफनध

सभू ह

तमाय गने ्-

प्रभाशणत गने ्-

दस्तखत्-

दस्तखत्-

नाभ्-

नाभ्-

ऩद्-

ऩद्-
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कैवपमत

अनुसूची - ६
ज्मारादायी य कयायका कभयचायीहरुको वववयण
कणायरी प्रदे ि सयकाय
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम
....................... ननदे िनारम/कामायरम
.....................

क्र. स.

ऩद

नाभ थय

श्रे णी/तह

से वा

तमाय गने ्-

सभू ह/उऩ

ज्मारादायी

ननमुशि

सभू ह

/कयाय

नभनत

कैवपमत

प्रभाशणत गने ्-

दस्तखत्-

दस्तखत्-

नाभ्-

नाभ्-

ऩद्-

ऩद्-
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अनुसूची - ७
अस्थामी रुऩभा कामययत कभयचायीहरुको वववयण
कणायरी प्रदे ि सयकाय
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम
....................... ननदे िनारम/कामायरम
.....................

क्र. स.

ऩद

नाभ थय

श्रे णी/तह

से वा

तमाय गने ्-

सभू ह/उऩ
सभू ह

ननमुशि

अस्थामी

नभनत

ननमुशिको

कैवपमत

कायण

प्रभाशणत गने ्-

दस्तखत्-

दस्तखत्-

नाभ्-

नाभ्-

ऩद्-

ऩद्-
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अनुसूची - ८
ऩेश्की य फेरुजु सम्फरधी वववयण
कणायरी प्रदे ि सयकाय
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम
....................... ननदे िनारम/कामायरम
.....................

क्र.स.

ऩेश्की य फे रुजु

ऩेश्की य फे रुजु कामभ

ऩेश्की य फे रुजु कामभ

कामभ बएको

हुॉदा कामययत कामायरम

हुॉदा कामायरम रे खा

आ.व.

प्रभुखको नाभ, थय

प्रभुखको नाभ, थय

तमाय गने ्-

ऩेश्की य फे रुजु यकभ
ऩेश्की यकभ

कैवपमत

फे रुजु यकभ

प्रभाशणत गने ्-

दस्तखत्-

दस्तखत्-

नाभ्-

नाभ्-

ऩद्-

ऩद्-
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अनुसूची -९
सङ्गठनको स्वीकृत दयफरदी य ऩदऩूनतय सम्फरधी वववयण
कणायरी प्रदे ि सयकाय
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम
....................... ननदे िनारम/कामायरम
.....................

क्र. स.

ऩद

श्रे णी/तह

से वा/सभू ह
/ उऩसभू ह

स्वीकृत
दयफरदी
सॊ तमा

तमाय गने ्-

ऩदऩूनतय

रयि

सॊ तमा

सॊ तमा

रयत्त
रयि नभनत

हुनाको
कायण

प्रभाशणत गने ्-

दस्तखत्-

दस्तखत्-

नाभ्-

नाभ्-

ऩद्-

ऩद्-
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कैवपमत

अनुसूची -१०
कामायरमभा सरुवा बई आएका य सरुवा बई गएका कभयचायीहरूको वववयण
कणायरी प्रदे ि सयकाय
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम
....................... ननदे िनारम/कामायरम
.....................
अवनध नऩुगी सरुवा
साववकको
क्र.

कभयचायीको

स.

नाभ थय

ऩद

श्रे णी/

कामायरम य

कामय

तह

बौगोनरक

अवनध

ऺेि

गदाय य ववबागीम

सरुवा गदाय
सरुवा

तोवकएको

सरुवा

सरुवा

बएको

अवनध/

गनायको

गने

कामायरम

बौगोनरक

कायण

ननकाम

ऺेि

प्रभुखको सरुवा
ऩदस्थाऩनाभा
भरिारमको सहभनत
छ वा छै न सहभनत
बए भरिारमको
ननणयम नभनत

तमाय गने ्-

प्रभाशणत गने ्-

दस्तखत्-

दस्तखत्-

नाभ्-

नाभ्-

ऩद्-

ऩद्-
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कैवपमत

अनुसूची -११
ऩदस्थाऩना नगयी याशखएका कभयचायी सम्फरधी वववयण
कणायरी प्रदे ि सयकाय
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम
....................... ननदे िनारम/कामायरम
.....................

क्र.स.

कभयचायीको
नाभ, थय

ऩद

श्रे णी/

से वा/सभू ह/

ननमुशि/ सरुवा बई

ऩदस्थाऩना

ऩदस्थाऩना

तह

उऩसभू ह

आएको नभनत

नबएको अवनध

हुनाको कायण

तमाय गने ्-

प्रभाशणत गने ्-

दस्तखत्-

दस्तखत्-

नाभ्-

नाभ्-

ऩद्-

ऩद्-
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कैवपमत

अनुसूची -1२
पाशजर कभयचायी सम्फरधी वववयण
कणायरी प्रदे ि सयकाय
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम
....................... ननदे िनारम/कामायरम
.....................

क्र.स.

कभयचायीको
नाभ, थय

ऩद

श्रे णी/
तह

से वा/सभू ह/
उऩसभू ह

कुन नभनतफाट
पाशजरभा यहे को हो

हार
गयीआएको

दयफरदी नभरान हुन
नसक्नाको कायण

काभ

तमाय गने ्-

प्रभाशणत गने ्-

दस्तखत्-

दस्तखत्-

नाभ्-

नाभ्-

ऩद्-

ऩद्-
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कैवपमत

अनुसूची -1३
काजफाट ऩदऩुनतय य काज सरुवा सम्फरधी वववयण
कणायरी प्रदे ि सयकाय
.........................भरिारम/आमोग/सशचवारम
....................... ननदे िनारम/कामायरम
.....................

क्र.स.

कभयचायीको
नाभ, थय

ऩद

श्रे णी/

से वा/सभू ह/

ऩदानधकाय

तह

उऩसभू ह

यहे को ननकाम

काजभा
खवटएको
ननकाम

तमाय गने ्-

दयफरदी

काज
खवटएको
नभनत

अवनध

हार

नभरान

गरयआएको

हुन

कामय

नसक्नुको

खटाउनको कायण

प्रभाशणत गने ्-

दस्तखत्-

दस्तखत्-

नाभ्-

नाभ्-

ऩद्-

ऩद्-
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कायण

कैवपम

