
1 

 

हाम्रा कङ्ट या हाम्रा भङ्टख्मभन्त्री ङ्जिद्यङ्टतीम गङ्टनासो व्मिस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञिका, २०७९ 

 
प्रस्तािना : कणाारी प्रदेि सयकायका सयकायी ङ्झनकामरे जनतासॉग प्रत्मऺ सॊिाद गयी गङ्टनासोराई 
सहज य सयर तङ्चयकारे ग्रहण गना तथा कणाारी प्रदेि सयकायको काभ कायफाहीका सम्फन्त्धभा 
जनताको ङ्ञजऻासा सभाधान गना य उजङ्टयी, ङ्झसकामत, गङ्टनासो, भाग िा सङ्टझाि िीघ्र सम्फोधन गना 
एक प्रबािकायी सञ्जार ङ्जिस्ताय गना िाञ्छनीम बएकोरे, 

कणाारी प्रदेि सङ्टिासन ऐन, २०७६ को दपा ४४ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी कणाारी 
प्रदेि सयकायरे मो ङ्झनदेङ्ञिका जायी गयेको छ।  

ऩङ्चयच्छेद-१ 

प्रायङ्ञम्बक 

1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ङ्झनदेङ्ञिकाको नाभ "हाम्रा कङ्ट या हाम्रा भङ्टख्मभन्त्री ङ्जिद्यङ्टतीम 
गङ्टनासो व्मिस्थाऩन ङ्झनदेङ्ञिका, २०७९" यहेको छ। 

  (२) मो ङ्झनदेङ्ञिका तङ्टरुन्त्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

2. ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा,- 
(क) "कऺ" बन्त् नारे भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषकोको कामाारमको हाम्रा कङ्ट या हाम्रा 

भङ्टख्मभन्त्री ङ्जिद्यङ्टतीम कऺ सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ख) "कऺभा काभ गने कभाचायी" बन्त् नारे कऺभा गङ्टनासो व्मिस्थाऩन कामाभा 
खटाइएका कभाचायी सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ग) "कायफाही" बङ्ङारे भन्त्रारमभा प्राप्त गङ्टनासो को  सम्फोधन, पर्छ्योट य ताभेरी 
सभेत सम्झनङ्ट ऩछा ।  

(घ) "गङ्टनासो" बन्त् नारे कणाारी प्रदेिको िाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा, ङ्जिकास ङ्झनभााण, ङ्जिऩद्, भङ्जहरा 
ङ्जहॊसा िा कणाारी प्रदेि सयकायफाट प्रदान गङ्चयने सािाजङ्झनक सेिा प्रिाह 
आङ्छदका फायेभा कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सङ्घ सॊस्थाफाट प्राप्त उजङ्टयी, ङ्झसकामत, भाग, 
ङ्ञजऻासा, सङ्टझाि िा जानकायी सम्झनङ्ट ऩछा। 

(ङ) "गङ्टनासो पर्छ्यौट" बन्त् नारे गङ्टनासो को  अङ्ञन्त्तभ टङ्टङ्गो रागेको अिस्था सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(च) "ताभेरी" बङ्ङारे प्रभाण नऩङ्टगेको िा नऩङ्टग्ने बएको िा अन्त्म ङ्झनकामभा 
ङ्जिचायाधीन अिस्थाभा  यहेको ङ्जिषमराई हस्तऺऩे नगयी तत्कारको राङ्झग 
केही गङ्चययहनङ्ट नऩने अिस्थाको कामा सम्झनङ्ट ऩछा।   
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(छ) "ङ्झनकाम" बन्त् नारे प्रदेिभा यहेका सॊघ, प्रदेि िा स्थानीम तह अन्त्तगातका 
ङ्झनकाम सम्झनङ्ट ऩछा य सो िब्दरे कणाारी प्रदेि सयकायको ऩूणा िा आॊङ्ञिक 
स्िाङ्झभत्ि बएका सॊस्थान, कम्ऩनी, फोडा, सङ्झभङ्झत, ऩङ्चयषद् िा कणाारी प्रदेि 
सयकायको ऩूणा िा आॊङ्ञिक अनङ्टदानभा सञ्चाङ्झरत ङ्जिद्यारम, भहाङ्जिद्यारम, 
ङ्जिश्वङ्जिद्यारम िा सेिा आमोगराइा सभेत जनाउॉछ। 

(ज) "ऩोटार" बन्त् नारे दपा ४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिद्यङ्टतीम ऩोटार 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

(झ) "भन्त्रारम" बन्त् नारे कणाारी प्रदेि सयकायको सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछा 
य सो िब्दरे भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषकोको कामाारमराइा सभेत जनाउॉछ। 

(ञ) "ङ्जिद्यङ्टतीम गङ्टनासो व्मिस्थाऩन प्रणारी" बन्त् नारे दपा ३ को उऩदपा (२) 
फभोङ्ञजभको ङ्जिद्यङ्टतीम गङ्टनासो व्मिस्थाऩन प्रणारी सम्झनङ्ट ऩछा। 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

गङ्टनासो व्मिस्थाऩन प्रणारी य गङ्टनासो गने तङ्चयका 

3. हटराइन कऺ य ङ्जिद्यङ्टतीम गङ्टनासो व्मिस्थाऩन प्रणारीको व्मिस्था: (१) भङ्टख्मभन्त्री तथा 
भङ्ञन्त्रऩङ्चयषकोको कामाारमभा एक "हाम्रा कङ्ट या हाम्रा भङ्टख्मभन्त्री ङ्जिद्यङ्टतीम कऺ" यहनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कऺभा गङ्टनासो ङ्झरन य ङ्झतनको सभाधान गना एक 
ङ्जिद्यङ्टतीम गङ्टनासो व्मिस्थाऩन प्रणारीको प्रमोग गङ्चयनेछ। 

(३) कऺभा काभकायिाहीको सभन्त्िम य व्मिस्थाऩन गना कङ्ञम्तभा एकजना 
सहामक कभाचायी सङ्जहत अङ्झधकृतस्तयको कभाचायीको व्मिस्था गङ्चयनेछ ।  

(४) ङ्जिद्यङ्टतीम गङ्टनासो व्मिस्थाऩन प्रणारीभा कङ्ट नै ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञन्त्धत गङ्टनासो 
दपा ५ भा उङ्ञलरङ्ञखत तङ्चयका िा ङ्जिद्यङ्टतीम सञ्चाय भाध्मभफाट सभेत दताा गना सङ्जकनेछ। 

(५) ङ्जिद्यङ्टतीम गङ्टनासो व्मिस्थाऩन प्रणारीभा दताा बएका गङ्टनासो मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा 
व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ व्मिस्थाऩन गनङ्टा ऩनेछ। 

4. ङ्जिद्यङ्टतीम ऩोटारको प्रमोग: (१) ङ्जिद्यङ्टतीम गङ्टनासो व्मिस्थाऩन प्रणारी अन्त्तगात एक ङ्जिद्यङ्टतीम 
ऩोटारको स्थाऩना गङ्चयने छ। 

(२) ऩोटारभा प्रदेिङ्ञस्थत ङ्झनकाम य स्थानीम तहराइा आफद्ध गङ्चयने छ। 

(३) कऺभा प्राप्त गङ्टनासोराइा कऺभा काभ गने कभाचायीरे ऩोटारको भाध्मभफाट 
अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

(४) ऩोटारभा प्राप्त गङ्टनासो ङ्झनधााङ्चयत सभमभै सम्फोधन गने ङ्ञजम्भेिायी सम्फङ्ञन्त्धत 
ङ्झनकामको गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीको हङ्टनेछ य ऩोटारको भाध्मभफाट गङ्टनासो सम्फोधनको 
अनङ्टगभन सम्फङ्ञन्त्धत कामाारमको प्रभङ्टख (सङ्टऩय एडङ्झभन) रे गनङ्टा ऩनेछ। 
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(५) गङ्टनासो व्मिस्थाऩन प्रणारीभा कङ्ट नै गङ्टनासो दताा बएऩङ्झछ कऺको गङ्टनासो सङ्टङे्ङ 
अङ्झधकायीराइा सो सम्फन्त्धभा भोफाइर पोन, भोफाइर एऩ, एसएभएस िा अन्त्म कङ्ट नै 
ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सङ्केत जाने गयी व्मिस्था गङ्चयनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको कङ्ट नै सङ्केत प्राप्त बएभा गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे 
त्मस्तो गङ्टनासो सम्फोधनको प्रङ्जिमा मथािीघ्र अङ्ञघ फढाउनङ्ट ऩनेछ। 

(७) कऺफाट कङ्ट नै ङ्झनकामभा कङ्ट नै गङ्टनासो प्रङे्जषत बएकोभा त्मस्तो ङ्झनकामको 
गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीराइा सो सम्फन्त्धभा भोिाइर पोन, भोिाइर एऩ, एसएभएस िा अन्त्म 
कङ्ट नै ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सङ्केत जाने गयी व्मिस्था गङ्चयनेछ य त्मसयी सङ्केत प्राप्त बएकोभा 
ङ्झनजरे ऩोटारभा बएको गङ्टनासो सम्फोधनको प्रङ्जिमा मथािीघ्र अङ्ञघ फढाउनङ्ट ऩनेछ। 

(८) गङ्टनासो सम्फोधनको प्रगङ्झत ङ्जिियण सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको गङ्टनासो सङ्टङे्ङ 
अङ्झधकायीरे ऩोटारभा उङ्ञलरङ्ञखत सभमङ्झबर अद्यािङ्झधक गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ। 

(९) कङ्ट नै गङ्टनासो सम्फोधन बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे 
सो सम्फन्त्धी ङ्जिियण य सम्फङ्ञन्त्धत कागजात ऩोटारभा अऩरोड गयी गङ्टनासो पर्छ्यौट गनङ्टा 
ऩनेछ। 

(१०) ऩोटारभा दताा बएका गङ्टनासो को  सम्फोधनको काभ कायफाहीको 
सम्फन्त्धभा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको प्रभङ्टखरे ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ऩोटार भापा त अनङ्टगभन गयी 
आिश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ। 

(११) कऺरे ऩरऩङ्झरका, अनराइन सभाचाय तथा ङ्जिङ्झबन्त् न साभाङ्ञजक सञ् जारभा 
प्रकाङ्ञित गङ्टनासो को  सॊिेदनिीरता ङ्जिचाय गयी आिश्मक कायफाहीका राङ्झग ऩोटार 
भापा त सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ऩठाउन सक्नेछ। 

5. गङ्टनासो गना सङ्जकन ेभाध्मभ: (१) कऺभा देहामफभोङ्ञजभको भाध्मभको प्रमोग गयी गङ्टनासो 
गना सङ्जकनेछ:- 

(क) कऺको टोर ङ्जि/हटराईन नम्फयभा टेङ्झरपोन गयी ङ्जटऩाएय, 
(ख) कऺको ईभेर ठेगानाभा इाभेर गयेय, 
(ग) हाम्रा कङ्ट या हाम्रा भङ्टख्मभन्त्री पेसफङ्टक ऩेजभा रेखेय, 
(घ) हाम्रा कङ्ट या हाम्रा भङ्टख्मभन्त्री ट्िीटय ऩेजभा रेखेय, 
(ङ) भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषकोको कामाारमको गङ्टनासो प्रणारीभा आफद्ध 

िेफसाइटभा रेखी ऩठाएय, 
(च) हाम्रा कङ्ट या हाम्रा भङ्टख्मभन्त्रीको बाइफय िा मस्तै अन्त्म ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभभा 

रेखी ऩठाएय िा सम्ऩका  गयेय, 
(छ) ऩर ऩठाएय, 
(ज) ङ्झनिेदन ऩठाएय, 
(झ) आपैं  उऩङ्ञस्थत बएय, 
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(ञ) कऺको भोफाइर नम्फयभा एस.एभ.एस. गयेय, 
(ट) अन्त्म कङ्ट नै भाध्मभफाट। 

(२) गङ्टनासो ङ्झरन य प्रदेि सयकायका काभ कायफाहीफाये सािाजङ्झनक सूचना ङ्छदन 
उऩदपा (१) भा उङ्ञलरङ्ञखत भाध्मभका अङ्झतङ्चयि अन्त्म निीन भाध्मभको सभेत प्रमोग गना 
सङ्जकने छ। 

(३) कऺरे जङ्टनसङ्टकै भाध्मभफाट प्राप्त बएको गङ्टनासो ऩोटारभा प्रङे्जषत गनङ्टा ऩनेछ। 

(४) कऺभा प्राप्त गङ्टनासो व्मिस्थाऩनका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा प्रङे्जषत गदाा 
अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभको िगीकयण अन्त्तगात सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जिषमको ङ्जिषमगत पायाभको प्रमोग 
गनङ्टा ऩनेछ। 

(५) भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषकोको कामाारमरे ङ्जिद्यङ्टतीम गङ्टनासो व्मिस्थाऩन 
प्रणारीराई भोफाइर एऩफाट सभेत सञ्चारन गना सङ्जकने गयी व्मिस्था गना सक्नेछ। 

6. गङ्टनासो गदाा खङ्टराउनङ्टऩने कङ्ट या: (१) गङ्टनासोकताारे गङ्टनासो गदाा देहामका कङ्ट या खङ्टराउनङ्ट 
ऩनेछ:- 

(क) गङ्टनासोकतााको व्मङ्ञिगत ङ्जिियण, सम्ऩका  नम्फय य ईभेर, 
(ख) गङ्टनासो को  सॊङ्ञऺप्त व्महोया, 
(ग) गङ्टनासोसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकाम, ऩदाङ्झधकायी य ठेगाना। 

(२) मस दपा फभोङ्ञजभ गङ्टनासो गदाा गङ्टनासोकताारे आफ्नो ऩङ्चयचम गोप्म याख् न चाहेभा 
गोप्म याख्न सक्नेछ। 

(३) गङ्टनासोकताारे गङ्टनासो गदाा सभ्म य ङ्ञिष्ट बाषाको प्रमोग गनङ्टा ऩनेछ य भकाा ऩयेको 
ङ्जिषम स्ऩष्ट हङ्टनेगयी उलरेख गनङ्टा ऩनेछ। 

(४) गङ्टनासोकताारे गङ्टनासो आपैं  गनङ्टा ऩनेछ। 

तय गङ्टनासोकताारे आपैं  गङ्टनासो गना असभथा यहेभा अन्त्म कङ्ट नै व्मङ्ञि भापा त ऩङ्झन 
गङ्टनासो गना सक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

गङ्टनासो उऩयको कायफाही य पर्छ्यौट गने तङ्चयका 

7. गङ्टनासो िगीकयण तथा व्मिस्थाऩन: (१) कऺभा प्राप्त गङ्टनासो कायफाही गने प्रमोजनको 
राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभ िगीकयण गनङ्टा ऩनेछ :- 

(क) तङ्टरुन्त्त,  

(ख) अङ्झत जरुयी,  

(ग) जरुयी, य  
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(घ) साधायण। 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको िगाभा देहाम फभोङ्ञजभका गङ्टनासोहरु 
यहनेछन ्:- 

(क) प्रदेिको िाङ्ञन्त्त-सङ्टयऺा सम्फन्त्धी सूचना, 
(ख) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी सूचना। 

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको िगाभा देहाम फभोङ्ञजभका गङ्टनासोहरु 
यहनेछन ्:- 

(क) सािाजङ्झनक ङ्झनकामरे ङ्जितयण गने सेिा सङ्टङ्जिधाभा बेदबाि बएको िा िङ्ञञ्चत 
गङ्चयएको, 

(ख) सािाजङ्झनक ङ्झनकामरे प्रदान गने सेिा सङ्टङ्जिधा प्राप्त गना अियोध िा फाधा 
ऩङ्टगेको, 

(ग) सािाजङ्झनक ङ्झनकामको गैयकानूनी ङ्जिमाकराऩफाट सॊस्था िा व्मङ्ञिराई हाङ्झन 
नोक्सानी बएको, 

(घ) नेऩारको सॊङ्जिधान य कानूनप्रदत्त हकअङ्झधकाय उऩमोगभा फाधा, अियोध िा 
ङ्जिबेद गङ्चयएको, 

(ङ) भ्रष्टाचायजन्त्म, भङ्जहरा ङ्जहॊसा तथा जातीम बेदबाि सम्फन्त्धी ङ्जिमाकराऩ गयेको, 
(च) िाताियण प्रदूषण सम्फन्त्धी ङ्जिमाकराऩ। 

(४) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको िगाभा देहाम फभोङ्ञजभका गङ्टनासोहरु 
यहनेछन ्:- 

(क) ङ्जिकास ङ्झनभााण सम्फन्त्धी सभस्मा य सङ्टझाि, 
(ख) साङ्गठङ्झनक सङ्टधाय सम्फन्त्धी सङ्टझाि, 
(ग) नीङ्झतगत सङ्टझािका ङ्जिषम, 
(घ) सािाजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको हाङ्झन नोक्सानी य दङ्टरूऩमोगको ङ्जिषम। 

(५) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभको िगाभा देहाम फभोङ्ञजभका गङ्टनासोहरु 
यहनेछन ्:- 

(क) बैऩङ्चय आउने ङ्जिषम सम्फन्त्धी ङ्ञजऻासा, 
(ख) याङ्जष्डम भहत्िका ङ्जिषमभा सॊस्था िा व्मङ्ञि ङ्जििेषको चाख िा रुङ्ञच 
उलरेख बएको ङ्जिषम, 
(ग) उऩरब्ध सेिा सङ्टङ्जिधाबन्त्दा फाहेकका ङ्जिङ्झबन्त् न सङ्टझाि िा ङ्झनिेदन, 
(घ) ङ्झनजी धायणा िा ङ्ञचन्त्ताका ङ्जिषम, 
(ङ) कायफाही गनङ्टाऩने सभमािङ्झध सभाप्त बइसकेऩङ्झछ प्राप्त बएका गङ्टनासो, 
(च) उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख) िा (ग) भा नऩने अन्त्म ङ्जिषम। 
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(६) कऺभा प्राप्त गङ्टनासो देहाम फभोङ्ञजभ व्मिस्थाऩन गनङ्टा ऩनेछ :- 

(क) तङ्टरुन्त्त िगाका गङ्टनासो तत्कारै, 
(ख) अङ्झत जरुयी िगाका गङ्टनासो तीन ङ्छदन ङ्झबर, 

(ग) जरुयी िगाका गङ्टनासो सात ङ्छदन ङ्झबर, 
(घ) साधायण िगाका गङ्टनासो ऩन्त्र ङ्छदन ङ्झबर। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ िगीकयण गङ्चयएका गङ्टनासोराई कऺरे देहाम फभोङ्ञजभ 
कायफाही गनङ्टा ऩनेछ :- 

(क) जङ्टन ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञन्त्धत गङ्टनासो हो सोही ङ्झनकामभा ऩठाई सो को  
जानकायी तारङ्टक ङ्झनकामराई सभेत ङ्छदने व्मिस्था ङ्झभराउने, 

(ख) गङ्टनासो सम्फोधन गना सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीराई ङ्झनदेिन 
ङ्छदने, 

(ग) प्राप्त गङ्टनासो कामाान्त्िमनको िभभा सम्फङ्ञन्त्धत गङ्टनासोकताासॉग सॊिाद गने, 
(घ) गङ्टनासो सम्फन्त्धभा आिश्मक कायफाही ङ्जकनाया गयी सम्फङ्ञन्त्धत गङ्टनासोकतााराई 

जानकायी गयाउने, 
(ङ) अङ्ञन्त्तभ नङ्झतजा प्राप्त नबएसम्भ गङ्टनासो सम्फोधनका राङ्झग ङ्ञजम्भेिाय 

ङ्झनकामराई ताकेता गने। 

(८) मस दपा फभोङ्ञजभ गङ्टनासो उऩय कायफाही ङ्जकनाया नगने सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको 
प्रभङ्टखराई प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ कायफाही गना ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयनेछ। 

8. कऺफाट कायफाही नहङ्टन:े (१) देहाम फभोङ्ञजभको गङ्टनासो कायफाही नगयी ताभेरीभा 
याङ्ञखनेछ।  

(क) सॊङ्जिधानभा व्मिङ्ञस्थत बएका ङ्जिषम, 
(ख) सम्भाननीम याष्डऩङ्झत य भाननीम प्रदेि प्रभङ्टखफाट स्िीकृत बएका ङ्जिषम, 
(ग) याजनीङ्झतक ङ्जिषम य नीङ्झतगत ङ्जिषम, 
(घ) अदारतभा ङ्जिचायाङ्झधन यहेका ङ्जिषमसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जिषम, 
(ङ) सॊसद य कणाारी प्रदेि सबाभा ङ्जिचायाङ्झधन यहेका ङ्जिषम, 
(च) अनङ्टसन्त्धान गने ङ्झनकामफाट छानङ्झफन बइयहेको ङ्जिषम, 
(छ) अदारतको कामाऺ ेरका ङ्जिषमका गङ्टनासो, 
(ज) कसैराई दङ्टुःख िा अनािश्मक हैयानी ङ्छदने भनसाम स्ऩष्ट देङ्ञखने गङ्टनासो, 
(झ) अऩूणा, दोहोङ्चयएको तथा एकै प्रकृङ्झतका गङ्टनासो, 
(ञ) टङ्टङ्गो राङ्झगसकेको िा कायफाही बइसकेको अिस्थाका गङ्टनासो, 
(ट) गङ्टनासोकताारे खङ्टराउनङ्ट ऩने कङ्ट या नखङ्टराएको गङ्टनासो, 
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(ठ) आऩसी रेनदेन तथा व्मङ्ञिगत व्मिहाय सम्फन्त्धी गङ्टनासो। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको गङ्टनासो प्राप्त बएभा गङ्टनासोकतााराई सोही व्महोयाको 
जानकायी ङ्छदई गङ्टनासो पर्छ्यौट गनङ्टा ऩनेछ। 

9. पर्छ्यौट बएको भाङ्झननुेः प्रचङ्झरत कानङ्टनभा सङ्टधाय गनङ्टाऩने ङ्जिषम, आभ नागङ्चयकसॉग सयोकाय 
याख् ने नीङ्झतगत ङ्जिषमसॉग सम्फङ्ञन्त्धत सङ्टझाि सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा कामाान्त्िमनका राङ्झग ऩठाई 
सो को  कामाान्त्िमन प्रङ्जिमा अगाङ्झड फढेऩङ्झछ पर्छ्यौट बएको भाङ्झनने छ। 

10. गङ्टनासो उऩय कायफाहीको सभम सीभा:(१) सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामरे देहामको सभमािङ्झध ङ्झबर 
गङ्टनासो उऩय कायफाही गनङ्टा ऩनेछ :- 

(क) तङ्टरुन्त्त िगाभा ऩयेको गङ्टनासो तत्कारै, 
(ख) अङ्झत जरुयी िगाभा ऩयेको गङ्टनासो सात ङ्छदनङ्झबर, 

(ग) जरुयी िगाभा ऩयेको गङ्टनासो ऩन्त्र ङ्छदन ङ्झबर, 
(घ) साधायण िगाभा ऩयेको गङ्टनासो एक भङ्जहनाङ्झबर। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभमािङ्झधभा कङ्ट नै गङ्टनासो सम्फोधन गना नसङ्जकन े
बए सम्फङ्ञन्त्धत गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे आफ्नो कामाारमको प्रभङ्टखफाट अनङ्टभङ्झत ङ्झरई कऺ 
य गङ्टनासोकतााराई सो को जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

11. उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छदई पर्छ्यौट गनङ्टा ऩनेुः कऺफाट ऩठाइएका गङ्टनासोराई सम्फङ्ञन्त्धत 
ङ्झनकामरे उच्च प्रथङ्झभकताभा याखी पर्छ्यौट गनङ्टा ऩनेछ। 

12. टेङ्झरपोन तथा साभाङ्ञजक सञ्जार कामासञ्चारन ङ्जिङ्झधुः (१) कऺरे गङ्टनासो व्मिस्थाऩन 
प्रणारीभा ङ्जिङ्झबन्त् न भाध्मभफाट प्राप्त गङ्टनासो सङ्टनी िा हेयी साभान्त्म ङ्जकङ्झसभको गङ्टनासो बए 
टेङ्झरपोन भापा त नै छरपर गयी सभाधान गनङ्टा ऩनेछ य सो को  जानकायी 
गङ्टनासोकतााराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साभान्त्म ङ्जकङ्झसभको गङ्टनासो टेङ्झरपोन छरपरफाटै 
सभाधान बएभा सो गङ्टनासो ऩोटारभा दताा गयी सो व्महोया जनाई पर्छ्यौट गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) कऺरे ङ्जिङ्झबन्त् न भाध्मभफाट प्राप्त गङ्टनासोराई गङ्टनासो को  गाम्बीमाता य 
प्राथङ्झभकता हेयी ङ्झसधै ऩोटार खोरेय सम्फङ्ञन्त्धत पायाभभा प्रङ्जिष्ट गयी सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा 
आिश्मक कायफाहीका राङ्झग ऩठाउन सक्नेछ।  

(४) कऺरे ऩोटार भापा त ऩठाइएका गङ्टनासो को  कायफाही बए िा नबएको 
सम्फन्त्धभा सभम सभमभा जानकायी ङ्झरइा कायफाही गना रगाउनङ्ट ऩनेछ। 

  (५) सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामफाट प्राप्त जिाप गङ्टनासो सम्फोधन गनाको राङ्झग उऩमङ्टि 
रागेभा कऺभा कामायत सङ्टऩङ्चयिेऺकरे सो गङ्टनासो पर्छ्यौट गना सक्नेछ।  
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  (६) सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामरे गङ्टनासो सम्फोधन बएको बनी ऩोटारभा याखेको ङ्जिियण 
िा कायफाही अध्ममन गदाा त्मस्तो ङ्जिियण अऩमााप्त बएभा िा बएको कायफाही प्रबािकायी 
नदेङ्ञखएभा कऺको सङ्टऩङ्चयिेऺकरे सो सम्फन्त्धभा थऩ कायफाहीको राङ्झग ऩङ्टनुःसोही ङ्झनकाम 
िा अन्त्म सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ऩोटार भापा त ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

13. गङ्टनासोकताासॉग प्रत्मऺ सॊिाद गने: (१) कऺरे गङ्टनासोकताासॉग साभाङ्ञजक सञ्जार िा 
अनराइनफाट प्रत्मऺ सॊिाद गनाको राङ्झग आिश्मकता अनङ्टसाय कभाचायी खटाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ खङ्जटएका कभाचायीरे साभाङ्ञजक सञ्जार िा 
अनराइनका ङ्जिङ्झबन्त् न भाध्मभफाट गङ्टनासोकताासॉग प्रत्मऺ सॊिाद गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सॊिादको िभभा प्राप्त गङ्टनासो ङ्जिद्यङ्टतीम गङ्टनासो 
व्मिस्थाऩन प्रणारीभा दताा गयी सो को  सम्फोधनको प्रङ्जिमा अङ्ञघ फढाइनङ्ट फढाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

गङ्टनासो पर्छ्यौट गने ङ्झनकामको ङ्ञजम्भेिायी 

14. सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको काभ, कताव्मुः (१) कऺफाट प्राप्त गङ्टनासो व्मिस्थाऩनभा सम्फङ्ञन्त्धत 
ङ्झनकामको ङ्ञजम्भेिायी देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी तोक्ने, 
(ख) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीराइा सहमोग गना आिश्मकता अनङ्टसाय अन्त्म अङ्झधकृत, 

कम्प्मङ्टटय अऩयेटय तथा सहमोगी कभाचायीको व्मिस्था गने, 
(ग) कामाारम प्रभङ्टख तथा गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीको नाभ, टेङ्झरपोन नम्फय, 

भोफाइर नम्फय, कामाारमको फ्माक्स नम्फय य इाभेर कऺराइा उऩरब्ध 
गयाउने य त्मस्तो ऩदाङ्झधकायी िा पोन, फ्माक्स िा इाभेर ऩङ्चयितान बएभा सो 
को जानकायी कऺराइा तत्कार गयाउने, 

(घ) कङ्ट नै ङ्झनकामभा छङ्ट टै्ट गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी खटाउन सम्बि नबएभा कामाारम 
प्रभङ्टख आपैं रे गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीको रूऩभा काभ गने य सो को  जानकायी 
कऺराइा ङ्छदने, 

(ङ) भन्त्रारम, ङ्जिबाग तथा ङ्जिबाग स्तयका ङ्झनकामरे भातहतका ङ्झनकामको गङ्टनासो 
व्मिस्थाऩनको अनङ्टगभन गयी प्रबािकायी कामासम्ऩादनका राङ्झग आिश्मक 
ङ्झनदेिन ङ्छदने य प्रत्मेक ङ्झनकामरे आफ्नो कामाारम सम्फन्त्धी गङ्टनासो, भाग य 
सङ्टझािको कामाान्त्िमन आपैं रे गने, 

(च) प्रत्मेक भन्त्रारमरे आपू अन्त्तगातका सािाजङ्झनक सॊस्थानभा सभेत गङ्टनासो 
व्मिस्थाऩनको व्मिस्था ङ्झभराई ती सॊस्थानको गङ्टनासो व्मिस्थाऩनको आिङ्झधक 
प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन कऺराइा उऩरब्ध गयाउने, 
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(छ) आफ्नो कामाारमभा यहेको गङ्टनासो एकाइराइा सङ्टदृढ गयाउने य गङ्टनासो िा 
उजङ्टयी पर्छ्यौटको कामाराई प्रबािकायी फनाउने, 

(ज) कामाारमको प्रभङ्टख य गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीसॉग चीफीसै घण्टा कऺभा सम्ऩका  
हङ्टनसक्ने व्मिस्था ङ्झभराउने, 

(झ) गङ्टनासो सम्फोधनको िभभा कऺफाट गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीसॉग य ङ्जििेष 
अिस्थाभा भन्त्रारमको सङ्ञचि िा केन्त्रीम ङ्झनकाम प्रभङ्टखसॉग सभेत सम्ऩका  
हङ्टनसक्ने गयी आिश्मक व्मिस्था ङ्झभराउने, 

(ञ) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीराई इन्त्टयनेटको राङ्झग भाङ्झसक एक हजाय रुऩैमाॉसम्भ 
ब ङ्टिानी गने गयी स्भाटा पोन उऩरब्ध गयाउने। 

(२) सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारम तथा ङ्झनकामरे आफ्नो य अन्त्तगातका ङ्झनकामद्वाया गङ्चयन े
गङ्टनासो व्मिस्थाऩनको भाङ्झसक प्रगङ्झत तमाय गयी कऺभा ऩेि गनङ्टा ऩनेछ। 

(३) कऺसॉगको काभ कायफाहीको सम्फन्त्धभा ङ्ञजम्भेिायी िहन नगने गङ्टनासो सङ्टङे्ङ 
अङ्झधकायी तथा गङ्टनासो व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामाभा ङ्ञजम्भेिायी िहन नगने कभाचायीराइा 
सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामरे ङ्झनजको सेिा िता सम्फन्त्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्जिबागीम 
कायफाही गना सक्नेछ।  

(४) सफै सयकायी ङ्झनकामरे आफ्नो ङ्झनकामभा प्राप्त गङ्टनासो को  अङ्झबरेख अद्यािङ्झधक 
याख् नङ्टऩनेछ। 

(५) कणाारी प्रदेि सयकायका सफै भन्त्रारमरे आफ्नो य भातहतका ङ्झनकामको 
गङ्टनासो व्मिस्थाऩनको प्रगङ्झतको प्रङ्झतिेदन तमाय गयी भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषकोको 
कामाारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(६) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे गङ्टनासो सम्फोधनका िभभा भाग गयेको ङ्जिियण 
सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकाम तथा भातहतका कामाारमरे तत्कार उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(७) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीराई गङ्टनासो सम्फोधनका िभभा कङ्ट नै थऩ सहमोग 
आिश्मक ऩयेभा कामाारम प्रभङ्टखरे त्मस्तो सहमोग उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(८) ङ्जििेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा तत्कार कङ्ट नै ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञन्त्धत गङ्टनासो व्मिस्थाऩन 
गनङ्टाऩने देङ्ञखएभा कऺरे सम्फङ्ञन्त्धत कामाारमभा फङ्टझी िा प्रभाण ङ्ञझकाइा सो को आधायभा 
गङ्टनासो व्मिस्थाऩन गना ङ्झभलने बएभा त्मस्तो गङ्टनासो व्मिस्थाऩन गना सक्नेछ। मसयी 
गङ्टनासो व्मिस्थाऩन गङ्चयएकोभा सो सम्फन्त्धी काभ कायफाहीको जानकायी कऺरे सम्फङ्ञन्त्धत 
ङ्झनकामराइा ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(९) प्रत्मेक कामाारमरे कऺ िा तारङ्टक ङ्झनकाम भापा त प्राप्त गङ्टनासो आपैं  सम्फोधन 
गना सङ्जकने बए तत्कार सम्फोधन गनङ्टा ऩनेछ य आपूरे सम्फोधन गना नसक्ने बए 
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सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्रारम िा केन्त्रीम ङ्झनकामभा ङ्झसपाङ्चयि गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। साथै सम्फोधन 
गना नसङ्जकने प्रकृङ्झतको गङ्टनासो को  हकभा सो को  कायण खङ्टराई सोही व्महोयाको 
जानकायी कऺ, तारङ्टक ङ्झनकाम य ङ्झनिेदकराइा ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

(१०) सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामरे प्राप्त गङ्टनासो िा सङ्टझािको ङ्जिियण अद्यािङ्झधक गयी 
अङ्झबरेख याख् नङ्टऩनेछ। 

15. गङ्टनासो सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायीको काभ, कताव्म: (१) सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामका गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीको 
काभ, कताव्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) गङ्टनासो व्मिस्थाऩन ऩोटार दैङ्झनक रूऩभा खोरी आफ्नो कामाारमसॉग सम्फङ्ञन्त्धत 
गङ्टनासो बए िा नबएको हेयी आिश्मक कायफाही गने,  

(ख) आफ्नो कामाारमसॉग असम्फङ्ञन्त्धत तथा प्रभाङ्ञणत हङ्टन ेआधाय नदेङ्ञखएका गङ्टनासो 
को  सम्फन्त्धभा स्ऩष्ट रूऩभा खङ्टराई कऺराई सोही व्महोयाको जानकायी 
गयाउने, 

(ग) आफ्नो कामाारम िा कामाऺ ेरसॉग असम्फङ्ञन्त्धत गङ्टनासो बएभा सो को  
जानकायी सङ्जहत सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने िा सो को  ङ्जिियण ऩोटारभा 
याख् ने, 

(घ) कऺफाट प्राप्त गङ्टनासो को  अध्ममन गयी सो को सम्फोधनको प्रङ्जिमा तत्कार 
थारनी गने, 

(ङ) ङ्झनधााङ्चयत सभम ङ्झबर कङ्ट नै गङ्टनासो सम्फोधन गना नसकेको खण्डभा सो को  
कायण य व्महोया उलरेख गयी कऺ य गङ्टनासोकतााराई जानकायी गयाउने, 

(च) प्राप्त गङ्टनासो आपूफाट सभाधान हङ्टन नसक्ने बएभा कामाारम प्रभङ्टख सभऺ ऩेि 
गयी सभाधानको ऩहर गने। 

(२) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे गङ्टनासो सम्फोधनको िभभा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकाम तथा 
भातहतका कामाारमफाट आिश्मक ङ्जिियण भाग गना सक्नेछ य त्मसयी भाग गयेको 
ङ्जिियण सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकाम िा भातहतको कामाारमरे तत्कार उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे गङ्टनासो व्मिस्थाऩन प्रणारीभा आफद्ध यहनका राङ्झग 
कामाारमरे ङ्छदएको भोफाइर नम्फय अङ्झनिामा रूऩभा ङ्झनमङ्झभत सञ्चारनभा लमाउनङ्ट ऩनेछ। 

16. कामाारम प्रभङ्टखको काभ, कताव्म: (१) गङ्टनासो व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धभा मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा 
अन्त्मर उङ्ञलरङ्ञखत काभ, कताव्मका अङ्झतङ्चयि सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको प्रभङ्टखको काभ, कताव्म 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछुः- 

 

 (क) आफ्नो ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञन्त्धत गङ्टनासो व्मिस्थाऩनको अङ्ञन्त्तभ ङ्ञजम्भेिायी फहन 
गने, 
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(ख) ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ऩोटार खोरी आफ्नो ङ्झनकाम सम्फन्त्धी गङ्टनासो सभाधानको 
अिस्था अनङ्टगभन गने, 

(ग) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीको काभभा सहजीकयण िा सभन्त्िम गने य आिश्मक 
ङ्झनदेिन ङ्छदने, 

(घ) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीफाट सभाधान हङ्टन नसकेको तथा ङ्झनणामका राङ्झग ऩेि 
बएको गङ्टनासो उऩय कायफाही ङ्जकनाया गने। 

 

ऩङ्चयच्छेद-५ 

कभाचायीको काभ, कताव्म  

17. कऺभा काभ गने कभाचायीको काभ, कताव्म: (१) कऺभा काभ गने कभाचायीको काभ, 
कताव्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछुः- 

(क) गङ्टनासोकतााको ऩूणा ङ्जिियण ङ्झरन े य कऺको कम्प्मङ्टटय सफ्टिेमयभा तत्कार 
प्रङ्जिष्ट गने, 

(ख) गङ्टनासोकतााको गङ्टनासो सङ्टन्त्दै तङ्टरुन्त्त ऩोटारभा प्रङ्जिष्ट गने य गङ्टनासो नफङ्टङ्ञझए 
पोन भापा त जानकायी ङ्झरइा स्ऩष्ट हङ्टने, 

(ग) गङ्टनासोकताासॉग ङ्ञिष्ट तङ्चयकारे कङ्ट या गने, नयभ व्मिहाय प्रदङ्ञिात गने य 
साभान्त्म जानकायी बए गङ्टनासोकतााराई तत्कारै जानकायी ङ्छदने, 

(घ) गङ्टनासोकताारे भागेको जानकायी तत्कार ङ्छदन नसङ्जकने बएभा सङ्टऩङ्चयिेऺकसॉग 
सभन्त्िम गयी जिाप ङ्छदने, 

(ङ) कसैरे जथाबािी फोरेभा िा अनािश्मक पोन गयेभा तत्कार सङ्टऩङ्चयिेऺकराई 
जानकायी गयाउने, 

(च) गङ्टनासो प्रणारीभा प्रङ्जिङ्जष्ट बएऩङ्झछ प्राप्त हङ्टने टोकन नम्फय गङ्टनासोकतााराई 
उऩरब्ध गयाउने, 

(छ) आफ्नो गङ्टनासोको  प्रगङ्झत फाये जानकायी भाग गयेभा उऩमङ्टि भाध्मभफाट 
गङ्टनासोकतााराई उऩरब्ध गयाउने, 

(ज) तत्कार सम्फोधन गनङ्टाऩने य सॊिेदनिीर प्रकृङ्झतका गङ्टनासो तत्कार सङ्टऩङ्चयिेऺक 
सभऺ ऩेि गने, 

(झ) ङ्झनधााङ्चयत कामा सभमबन्त्दा न्त्मूनतभ ऩन्त्र ङ्झभनेट अङ्ञघ कामास्थरभा ऩङ्टगेय 
अङ्ञघलरो ङ्ञिफ्टका कभाचायीफाट ङ्ञजम्भेिायी फङ्टझ्ने साथै कम्प्मङ्टटय, पोन आङ्छद 
उऩकयण चारङ्ट हारतभा यहे नयहेको मङ्जकन गने, 
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(ञ) कऺको टेङ्झरपोन िा गङ्टनासो प्राप्त गने अन्त्म कङ्ट नै भाध्मभभा सभस्मा आएभा 
तत्कार सो को सभाधान गना ऩहर गने य आपूफाट त्मस्तो सभस्मा सभाधान 
हङ्टन नसकेभा तत्कार सङ्टऩङ्चयिेऺकराई जानकायी गयाउने, 

(ट) कऺभा प्राप्त गङ्टनासोको  अङ्झबरेखीकयण गने,  

(ठ) सङ्टऩङ्चयिेऺक िा सोबन्त्दा भाङ्झथका ऩदाङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेिन फभोङ्ञजभका 
अन्त्म कामा गने। 

(२) कऺभा काभ गने कभाचायीरे देहाम फभोङ्ञजभ तत्कार काभ कायफाही िङ्टरु 
गनङ्टा ऩनेछुः- 

(क) कऺभा प्राप्त गङ्टनासो सम्फन्त्धभा गङ्टनासो सभाधान गने ङ्झनकामको गङ्टनासो सङ्टङे्ङ 
अङ्झधकायी िा प्रभङ्टखराई तत्कार सोधऩङ्टछ गने, 

(ख) गङ्टनासोको  ङ्जिियण पायाभ बयी ऩोटार भापा त सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा तत्कार 
ऩठाउने, 

(ग) गङ्टनासो उऩय सङ्टऩङ्चयिेऺकको ङ्झनदेिन ङ्झरनङ्टऩने बए तत्कार ङ्झरने, 
(घ) गङ्टनासो ऩूणातुः सभाधान नबएसम्भ सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको ङ्ञजम्भेिाय ऩदाङ्झधकायी 

िा प्रभङ्टखसॉग ङ्झनयन्त्तय सम्ऩका  गने, 
(ङ) गङ्टनासो सम्फोधनका राङ्झग आिश्मकता अनङ्टसाय आपूसॉग उऩरब्ध बएको सफै 

साधन स्रोतको उऩमोग गने, 
(च) गङ्टनासोको  सम्फोधनराई अङ्ञन्त्तभ चयणसम्भ ऩङ्टर् माएय सो को जानकायी 

गङ्टनासोकतााराई ङ्छदने य गङ्टनासो पर्छ्यौट गने, 
(छ) कामास्थरभा आइऩने सभस्माफाये सङ्टऩङ्चयिेऺकराई िीघ्र जानकायी गयाउने, 
(ज) हाम्रा कङ्ट या हाम्रा भङ्टख्मभन्त्री सम्फद्ध साभाङ्ञजक सञ्जारभा आएका गङ्टनासोफाये 

स्िमभ ्अऩडेट हङ्टने, 
(झ) ऩरऩङ्झरकाभा प्रकाङ्ञित हङ्टने सभाचाय य ताजा घटनाफाये ङ्झनयन्त्तय अऩडेट 

बइयहने। 

18. सङ्टऩङ्चयिेऺकको काभ, कताव्म: (१) गङ्टनासो व्मिस्थाऩन सम्फनधभा सङ्टऩङ्चयिेऺकको काभ, 
कताव्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछुः- 

(क) कऺभा काभ गने कभाचायीराई गङ्टनासो व्मिस्थाऩन कामाभा ऩङ्चयचारन गने, 
(ख) ऩोटार सञ्चारन तथा गङ्टनासो व्मिस्थाऩन कामाभा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामका गङ्टनासो 

सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीसॉग सभन्त्िम गयी गङ्टनासो सम्फोधन गने व्मिस्था ङ्झभराउन े य 
सम्िोधन बए नबएको सम्िन्त्धभा ताकेता गने गयाउने,  
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(ग) कऺभा काभ गने कभाचायीको काभको सङ्टऩङ्चयिेऺण, सूचना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग 
एिभ ्सञ्चारन, उऩकयणको प्रबािकायी सञ्चारन य नेटिका भा आउने सभस्मा 
सभाधानका राङ्झग सूचना प्रङ्जिङ्झध िाखासॉग सभन्त्िम गने, 

(घ) कऺभा काभ गने कभाचायीरे गङ्टनासो सम्फोधनको िभभा भाग गयेको 
आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउने, 

(ङ) गङ्टनासो व्मिस्थाऩनका ङ्झसरङ्झसराभा आइऩने तथा तत्कार सम्फोधन गनङ्टाऩने 
ङ्जिषमभा कऺ प्रभङ्टख सभऺ ऩेि गने। 

(२) ऩोटार सञ्चारनभा कङ्ट नै प्राङ्जिङ्झधक सभस्मा देङ्ञखएभा सङ्टऩङ्चयिेऺकरे तत्कार सो 
को जानकायी सूचना प्रङ्जिङ्झध िाखाभा गयाउनङ्ट ऩनेछ य सो िाखारे सभेत त्मस्तो सभस्मा 
सभाधानको राङ्झग तत्कार ऩहर गनङ्टा ऩनेछ।  

19. कऺ प्रभङ्टखको काभ, कताव्म: मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा अन्त्मर उङ्ञलरङ्ञखत काभ, कताव्मका 
अङ्झतङ्चयि कऺभा प्राप्त दैङ्झनक गङ्टनासो, भाग तथा सङ्टझािको अङ्झबरेख तथा कायफाहीको 
ङ्जिियण व्मिङ्ञस्थत गने गयाउने सम्फन्त्धभा कऺ प्रभङ्टखको काभ, कताव्म देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:- 

(क) सेिा प्रिाहभा ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकामको कङ्ट नै कभाचायीरे ङ्ञजम्भेिायी ङ्झनिााह नगयेको 
देहाम फभोङ्ञजभको ङ्जिषमभा सम्फङ्ञन्त्धत सङ्ञचिको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई आिश्मक 
कायफाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने:- 

(अ) कानून फभोङ्ञजभ ङ्छदनङ्टऩने सेिा ङ्झनधााङ्चयत सभम, गङ्टणस्तय य ऩङ्चयभाणभा 
नङ्छदएभा िा सेिा ङ्छदन असभथाता व्मि गयेभा सम्फङ्ञन्त्धत ऩदाङ्झधकायीराइा 
ङ्झनदेिन ङ्छदने ङ्जिषम, 

(आ) सेिा प्रिाहसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायी िा प्रभङ्टखरे 
सभमभै गङ्टनासो सम्फोधन नगयेभा ङ्झनजराई ङ्झनदेिन ङ्छदने ङ्जिषम, 

(इ) कणाारी प्रदेि सयकायको कङ्ट नै नीङ्झत िा प्रचङ्झरत कानूनको कामाान्त्िमन 
नगयेको कायणफाट कङ्ट नै व्मङ्ञिराइा भकाा ऩयेको िा ऩनासक्ने सम्बािना 
यहेको िा सािाजङ्झनक ङ्जहतभा प्रङ्झतकूर असय ऩयेको िा ऩनासक्ने 
सम्बािना बएकोभा त्मस्तो नीङ्झत िा प्रचङ्झरत कानूनको कामाान्त्िमनको 
राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत ऩदाङ्झधकायीराइा ङ्झनदेिन ङ्छदने ङ्जिषम, 

(ई) गङ्टनासो सम्फोधनको ङ्झसरङ्झसराभा सािाजङ्झनक ङ्झनकामको कङ्ट नै 
ऩदाङ्झधकायीसॉग भाङ्झथलरो ङ्झनकाम िा ऩदाङ्झधकायीफाट भाग बएको 
प्रङ्झतिेदन नऩठाएको िा ङ्छदइएको आदेि कामाान्त्िमन नगयेकोभा सो कामा 
गना रगाउने ङ्जिषम, 

(उ) आऩूङ्झताभा अङ्झनमङ्झभतता, कारोफजायी तथा खाद्यान्त् नभा ङ्झभसािट जस्ता 
उऩबोिा ङ्जहतभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने ङ्जिषम, 
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(ऊ) गङ्टनासो सम्फोधन सम्फन्त्धभा ङ्झनधााङ्चयत सभमभै ङ्ञजम्भेिायी ऩूया नगने 
भन्त्रारमका सङ्ञचि िा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामका प्रभङ्टख य गङ्टनासो सङ्टङे्ङ 
अङ्झधकायीराई ताकेता गने ङ्जिषम, 

(ए) गङ्टनासो सम्फोधनभा ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकामका प्रभङ्टख तथा कभाचायीको काभको 
भाङ्झसक ङ्जिियण ङ्झनजको कामासम्ऩादन भूलमाङ्ककन प्रमोजनका राङ्झग 
सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउने ङ्जिषम, 

(ऐ) ङ्झनधााङ्चयत सभमभा गङ्टनासो सम्फोधन नगने य ऩटक ऩटक ताकेता गदाा 
ऩङ्झन सो को फेिास्ता गने ङ्ञजम्भेिाय ऩदाङ्झधकायीराई कायफाहीका राङ्झग 
सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउने ङ्जिषम, 

(ओ) सङ्टिासन, िासकीम ऩद्धङ्झत तथा सयकाय सञ्चारनका सम्फन्त्धभा प्राप्त 
सङ्टझाि िा ध्मानाकषाण गयाइाएका ङ्जिषम सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा आिश्मक 
कायफाहीका राङ्झग ऩठाउने ङ्जिषम, 

(औ) गङ्टनासो सम्फोधनका राङ्झग आिश्मक देङ्ञखएका अन्त्म ङ्जिषम। 

(ख) साप्ताङ्जहक रूऩभा फैठक याखी कऺको काभको सभीऺा य प्रणारीगत सङ्टधायका 
कामा गने, 

(ग) ङ्झनमङ्झभत रूऩभा कऺभा काभ गने कभाचायीको काभको सङ्टऩङ्चयिेऺण तथा 
ङ्झनयीऺण गने, 

(घ) प्राप्त गङ्टनासोको  िगीकयण गने य गयाउने व्मिस्था ङ्झभराउने। 

20. सम्फङ्ञन्त्धत सङ्ञचिको काभ, कताव्म: कऺको ङ्ञजम्भेिायी हेने सङ्ञचिको काभ, कताव्म देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) कऺको काभको सभन्त्िम तथा ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयिेऺण गने िा गयाउने, 
(ख) गङ्टनासो व्मिस्थाऩनका ङ्झसरङ्झसराभा कऺको प्रभङ्टख तथा अन्त्म कभाचायीराई 

आिश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदने, 
(ग) कऺफाट ऩेि बएका सॊिेदनिीर प्रकृङ्झतका गङ्टनासो उऩय तत्कार आिश्मक 

ङ्झनदेिन ङ्छदने य आिश्मक ऩयेभा प्रभङ्टख सङ्ञचि सभऺ ङ्झनणामको राङ्झग ऩेि गने, 
(घ) भन्त्रारम तथा अन्त्म ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीसॉग सभन्त्िम गने, 
(ङ) िाङ्जषाक प्रङ्झतिेदन तमाय गने, गयाउने। 

21. प्रभङ्टख सङ्ञचिको काभ, कताव्म:  गङ्टनासो व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धभा प्रभङ्टख सङ्ञचिको काभ, 
कताव्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) ङ्झनमङ्झभत रूऩभा कऺको सङ्टऩङ्चयिेऺण िा अनङ्टगभन गने, 
(ख) गङ्टनासो व्मिस्थाऩन कामाभा ङ्ञजम्भेिाय कऺ तथा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामका 

ङ्ञजम्भेिाय कभाचायीराई गङ्टनासो व्मस्थाऩनको काभ, कताव्म सम्फन्त्धभा 
आिश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदने, 
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(ग) ऩेि बएका सॊिेदनिीर प्रकृङ्झतका गङ्टनासो उऩय आिश्मकता अनङ्टसाय कऺ य 
सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामराई ङ्झनदेिन ङ्छदने। 

22. थऩ कायफाहीका राङ्झग र ङ्टत कायिाही टोरी गठन गने: (१) कऺभा प्राप् त गङ्टनासो भध्मे थऩ 
सूचना सङ् करन गनङ्टाऩने, भ्रष्टाचाय, ङ्जढरासङ्टस्ती िा अङ्झनमङ्झभतता ङ्झनमन्त्रण गना तत्कार कङ्ट नै 
सङ्टधायात्भक कदभ चालनङ्टऩने िा कङ्ट नै काभ कायफाही योक्नङ्टऩने प्रकृङ्झतका उजङ्टयी गङ्टनासो 
बएभा सो को सम्फन्त्धभा स्थरगत रुऩभा अध्ममन गयी प्रङ्झतिेदन ऩेि गना भन्त्रारमरे 
अङ्झधकृत निौं िा सो सयहका कभाचायीको नेततृ्िभा एक र ङ्टत कायिाही टोरी गठन गयी 
ऩङ्चयचारन गनेछ। 

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदनफाट कङ्ट नै सङ्टधाय गनङ्टाऩने िा कङ्ट नै काभ कायिाही 
योक्नङ्टऩने बएभा भन्त्रारमरे सो कामा गनङ्टा गयाउनङ्टका साथै भ्रष्टाचाय िा अङ्झनमङ्झभतता बएको 
देङ्ञखएभा कायिाहीका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ । 

23. सभन्त्िम तथा सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतुः (१) उजङ्टयी तथा गङ्टनासो सम्िोधन य गङ्टनासो सॉग 
सम्िङ्ञन्त्धत सेिा प्रिाहभा सङ्टधाय एिभ ्सभन्त्िम गयी तत्कार सभस्मा सभाधान गना देहाम 
फभोङ्ञजभको एक सङ्झभङ्झत यहनेछुः- 

(क) सङ्ञचि, िासकीम सङ्टधाय भहािाखा, भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषकोको कामाारम 
         -अध्मऺ  

(ख) अङ्झधकृत निौं, िासकीम सङ्टधाय िाखा, भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषकोको  

कामाारम        -सदस्म  

(ग) अङ्झधकृत निौं, आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम  -सदस्म  

(ङ) अङ्झधकृत निौं, गङ्टनासो प्राप्त भन्त्रारम/ङ्झनकाम    -सदस्म  

(च) कऺ प्रभङ्टख, भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषकोको कामाारम      -सदस्म सङ्ञचि 

(२) गङ्टनासो सभन्त्िम तथा सभाधान सङ्झभङ्झतको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछुः- 

(क) कऺभा प्राप्त बएका आिश्मक उजङ्टयी तथा गङ्टनासो सभाधान गना ऩहर गयी 
सङ्टिासन प्रिद्धान गना सहजीकयण गने,  

(ख) सॊिेदनिीर एिभ ्गम्बीय प्रकृङ्झतका उजङ्टयी तथा गङ्टनासोहरूराई तत्कार िैठक 
फसी सभाधान गने,  

(ग) सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा ङ्झनदेिन ङ्छदनङ्टऩने बएभा तत्कार सम्ऩका  गयी सभस्मा 
सभाधान गना ऩहर गने। 
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ऩङ्चयच्छेद-६ 

कभाचायीरे ध्मान ङ्छदनङ्टऩने ङ्जिषम य आचायसॊङ्जहता 

24. कभाचायीरे ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट या: कऺभा काभ गने कभाचायीरे देहाम फभोङ्ञजभका कङ्ट याभा 
ध्मान ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩनेछुः- 

(क) ङ्ञिष्टाचायऩूिाक आफ्नो ऩङ्चयचम ङ्छदॉदै अङ्झबिादन गने। सॊिादको सङ्टरुिात भमााङ्छदत 
तियफाट गने, 

(ख) गङ्टनासोसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको ङ्ञजम्भेिाय ऩदाङ्झधकायीराई गङ्टनासो सम्फोधनका 
राङ्झग ऩोटार, पोन, भोफाइर एऩ, इभेर रगामतका उऩमङ्टि भाध्मभफाट 
तत्कार सम्प्रषेण गने, 

(ग) गङ्टनासो उऩय सङ्टऩङ्चयिेऺकको ङ्झनदेिन ङ्झरनङ्टऩने बए तत्कार ङ्झरने, 

(घ) गङ्टनासो सभाधान नबएसम्भ परोअऩ गने य गङ्टनासोको  सम्फोधन बएऩङ्झछ 
गङ्टनासोकतााराई जानकायी ङ्छदने तथा गङ्टनासो पर्छ्यौट गने, 

(ङ) कामास्थरभा आइऩयेका सभस्माका सम्फन्त्धभा सङ्टऩङ्चयिेऺकराई तत्कार 
जानकायी गयाउने, 

(च) साभाङ्ञजक सञ्जारभा आएका हेरो सयकायसॉग सम्फद्ध गङ्टनासोका फायेभा 
जानकायी याखी सभाधानका राङ्झग ऩहर गने, 

(छ) सभसाभङ्जमक याङ्जष्डम भहत्िका सभाचाय तथा घटनाफाये जानकायी याख् न।े 

25. कभाचायीको आचायसॊङ्जहता: (१) कऺभा काभ गने कभाचायीरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
ऩारना गनङ्टा ऩने आचायसॊङ्जहताको अङ्झतङ्चयि देहामको आचायसॊङ्जहताको ऩारना गनङ्टा ऩनेछ:- 

(क) आफ्नो ङ्ञिफ्टभा तोङ्जकएको कामा इभान्त्दायीऩूिाक सभमभै सम्ऩन्त् न गनङ्टाऩने, 

(ख) गङ्टनासोकताासॉग ङ्ञिष्ट बाषाभा सॊिाद गनङ्टा ऩने य तत्कारै जिाप ङ्छदन नसङ्जकन े
ङ्जिषमको अङ्झबरेख याखी सम्फङ्ञन्त्धत सङ्टऩङ्चयिेऺकसॉग ऩयाभिा गयी 
गङ्टनासोकतााराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩने, 

(ग) कऺभा टेङ्झरपोन गने गङ्टनासोकताासॉग गङ्टनासो सम्फद्ध प्रश्न भार सोधी ङ्जिियण 
सङ्करन गने य व्मङ्ञिगत िा असान्त्दङ्झबाक प्रश्न सोध्न नहङ्टने, 

(घ) आफ्नो जानकायीभा आएका गङ्टनासोको ङ्जिियण कसैराई ऩङ्झन अनङ्झधकृत रूऩभा 
उऩरव्ध गयाउन नहङ्टन,े 

(ङ) काभको ङ्झसरङ्झसराभा प्रमोग गने अङ्झधकायराइा आफ्नो व्मङ्ञिगत राबका राङ्झग 
उऩमोग गना नहङ्टने, 
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(च) सफै गङ्टनासोकताासॉग सभान व्मिहाय गयी गङ्टनासोकतााफाट प्राप्त सफै सूचनाराइा 
सभान भहत्त्ि ङ्छदनङ्टऩने य सूचना रङ्टकाउने, ङ्जिकृत फनाउने िा भेटाउने काभ 
गना नहङ्टने, 

(छ) ङ्झफयाभी ऩयी िा काफङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको कायणरे सभमभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन 
नसकेभा सङ्टऩङ्चयिेऺकराइा जानकायी गयाउनङ्टऩने य ङ्झफदा स्िीकृत नगयाइा ङ्झफदाभा 
फस्न िा कामाारमभा अनङ्टऩङ्ञस्थत हङ्टन नहङ्टने, 

(ज) आपू खङ्जटएको ङ्ञिफ्टको सभमभा कऺ छोडेय अन्त्मर जानङ्ट नहङ्टने य ङ्जििषे 
ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी कऺ फाङ्जहय जानङ्ट ऩयेभा िाखा प्रभङ्टखको अनङ्टभङ्झत ङ्झरइा िैकङ्ञलऩक 
व्मिस्था गयेय भार जानङ्ट ऩने, 

(झ) जङ्टनसङ्टकै भाध्मभफाट प्राप्त उजङ्टयी ङ्झरइा अङ्झबरेखन गने य प्रिोधन गने कामा गनङ्टा 
ऩने य कऺभा यहेका टेङ्झरपोन, कम्प्मूटय, ङ्जप्रन्त्टय िा पोटोकऩी भेङ्झसन कऺको 
काभभा फाहेक व्मङ्ञिगत प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गनङ्टा नहङ्टने।  

(२) कऺभा काभ गने कभाचायीका राङ्झग ङ्झनधााङ्चयत आचायसॊङ्जहता गङ्टनासो 
व्मिस्थाऩनभा सॊरग्न सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामका कभाचायीरे सभेत ऩारना गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) कऺभा काभ गने कभाचायीरे प्राप्त गयेको सूचनाको दङ्टरूऩमोग गयेभा िा 
अनङ्झधकृत रूऩभा कसैराई सूचना ङ्छदएको ऩङ्टङ्जष्ट बएभा त्मस्तो कभाचायीराई प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद- ७ 

कऺ सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन 

26. कऺ सञ्चारन सभम: (१) कऺ आइतफायदेङ्ञख ङ्झफहीफायसम्भ ङ्जिहान दि फजेदेङ्ञख अऩयाह् न 
ऩाॉच फजेसम्भ य िङ्टिफाय ङ्जिहान दि फजेदेङ्ञख अऩयाह् न तीन फजेसम्भ सञ्चारन हङ्टनेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन भन्त्रारमको गङ्टनासो 
व्मिस्थाऩन हेने सङ्ञचिरे आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्ञिफ्ट सङ्ख्मा य सभम हेयपेय गना 
सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन अनङ्टसूची-३ भा उलरेख 
बए फभोङ्ञजभका ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट चीफीसै घण्टा गङ्टनासो गना सङ्जकने व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्राप् त गङ्टनासोको  प्रकृङ्झत हेयी तत्कार सभाधान गनङ्टाऩने 
गङ्टनासोको हकभा जङ्टनसङ्टकै सभमभा सभाधान गना सङ्जकन े आिश्मक व्मिस्था कऺरे 
ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 
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27. कभाचायी ऩङ्चयचारन तथा व्मिस्थाऩन: (१) कऺ सञ्चारनका राङ्झग स्िीकृत दयफन्त्दी 
फभोङ्ञजभका ङ्झनजाभती कभाचायी यहने छन।्  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका कभाचायीको अङ्झतङ्चयि कऺको कामाफोझका आधायभा 
सेिा कयायभा सभेत कभाचायी व्मिस्थाऩन गना सङ्जकनेछ। 

(३) कऺभा ङ्ञिफ्टभा काभ गने कभाचायीको ऩङ्चयचारन तथा कामाङ्जिबाजन कऺ 
प्रभङ्टखरे गनेछ। 

28. सूचना प्रङ्जिङ्झध िाखाको काभ, कताव्मुः गङ्टनासो व्मिस्थाऩनभा सूचना प्रङ्जिङ्झध िाखाको काभ, 
कताव्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछुः- 

(क) ऩोटारभा देङ्ञखने प्राङ्जिङ्झधक ङ्जिषमका सभस्मा ऩङ्जहचान गयी सभाधान गने, 

(ख) ऩोटारभा यहेका सभस्मा सभाधानका राङ्झग ऩोटार ङ्झनभााण गने ऩऺसॉग ङ्झनमङ्झभत 
सभन्त्िम गने, 

(ग) कऺभा काभ गने कभाचायीको प्रमोगकताा आइ.डी. जायी गने य ङ्झनज सरुिा 
बई गएऩङ्झछ त्मस्तो आइ.डी. ङ्झनष्कृम फनाउन,े 

(घ) कऺभा प्रमोगभा यहेका उऩकयण, औजाय तथा सूचना प्रङ्जिङ्झध सम्फन्त्धी 
प्रणारीको ङ्झनमङ्झभत चेकजाॉच गयी च ङ्टस्त दङ्टरुस्त याख् न,े 

(ङ) कऺभा जडान बएको इन्त्टयनेट तथा ऩोटारको गङ्टणस्तय अङ्झबिङृ्जद्ध गने तथा 
मसभा कङ्ट नै सभस्मा आएको कङ्ट या कऺफाट जानकायी आएभा तत्कार सङ्टधायको 
ऩहर गने, 

(च) कऺ तथा भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषकोको कामाारमभा काभ गने कभाचायीराई 
आिश्मकता अनङ्टसाय ऩोटार सञ्चारन सम्फन्त्धी अनङ्टङ्ञिऺण ताङ्झरभ सञ्चारन गने, 

(छ)  हाम्रा कङ्ट या हाम्रा भङ्टख्मभन्त्री गङ्टनासो व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामासञ्चारन 
जानकायी ऩङ्टङ्ञस्तका (अऩयेिन म्मानङ्टअर) ङ्झनभााण गने, 

(ज) ङ्जिङ्झबन्त् न ङ्झनकामका गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीराई ऩोटार सञ्चारन सम्फन्त्धी 
प्राङ्जिङ्झधक सभस्मा सभाधानभा सहजीकयण गने। 

ऩङ्चयच्छेद- ८ 

अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन तथा प्रकािन 

29. अङ्झबरेख तथा प्रकािन सम्फन्त्धी व्मिस्थाुः (१) कऺभा प्राप्त गङ्टनासोराई आिश्मकताका 
आधायभा देहाम फभोङ्ञजभ व्मिङ्ञस्थत गनङ्टा ऩनेछ:- 

(क) साभान्त्मतमा कऺभा प्राप्त गङ्टनासोराई ङ्जिद्यङ्टतीम गङ्टनासो व्मिस्थाऩन प्रणारी 
भापा त प्रङ्जिष्ट, प्रिोधन, अङ्झबरेखन तथा प्रङ्झतिेदन गने, 
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(ख) आिङ्झधक प्रङ्झतिेदनभा उङ्ञलरङ्ञखत भहत्त्िऩूणा ङ्जिषम कामाारमको िेफसाइट, 
पेसफङ्टक ऩेज तथा ट्िीटय रगामतका भाध्मभफाट प्रकािन गने, 

(ग) कऺभा प्राप्त देहाम फभोङ्ञजभको गङ्टनासो तथा अन्त्म भहत्िऩूणा कागजातको 
ङ्झरङ्ञखत अङ्झबरेख याख् ने:- 

(अ) कऺभा प्राप्त हङ्टन ेभहत्िऩूणा गङ्टनासो तथा सूचना, 
(आ) छानङ्जिनका राङ्झग र ङ्टत कायिाही टोरी सभऺ ऩठाइएका गङ्टनासोको  

ङ्जिियण, 
(इ) कऺको काभको आिङ्झधक प्रङ्झतिेदन, 
(ई) कायफाहीको राङ्झग नऩठाइएका गङ्टनासो। 

30. प्रगङ्झत ङ्जिियण सािाजङ्झनक गनङ्टाऩने: सफै ङ्झनकामरे गङ्टनासो व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी काभको 
ङ्जिियण य आिङ्झधक प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन कामाारमको िेफसाइट भापा त ङ्झनमङ्झभत रूऩभा 
सािाजङ्झनक गनङ्टा ऩनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद-९ 

ङ्जिङ्जिध 
31. कऺभा काभ गने कभाचायीरे ऩाउन े सेिा सङ्टङ्जिधा: (१) कऺभा काभ गने कभाचायीरे 

सािाजङ्झनक ङ्झफदाको ङ्छदनभा सभेत काभ गनङ्टा ऩनेछ। त्मसयी सािाजङ्झनक ङ्झफदाभा काभ गये 
फाऩत ङ्झनजराइा सट्टा ङ्झफदा ङ्छदइनेछ। 

(२) कऺभा काभ गने अङ्झधकृत कभाचायीराई भाङ्झसक एक हजाय भहसङ्टर सङ्जहतको 
स्भाटा पोन य एउटा लमाऩटऩ कम्प्मङ्टटय प्रदान गङ्चयनेछ। 

(३) कऺभा कामाारम सभम फाहेकको सभमभा काभ गने कभाचायीराई कणाारी 
प्रदेि खचा भाऩदण्ड ङ्झनदेङ्ञिकारे  तोकेफभोङ्ञजभको सङ्टङ्जिधा उऩरव्ध गयाइनेछ। 

(४) गङ्टनासो व्मिस्थाऩन कामाभा सॊरग्न गङ्टनासो सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीको कामासम्ऩादनको 
भूलमाङ्कन गदाा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको गङ्टनासो सम्फोधनको प्रगङ्झतराई आधाय फनाउन 
सङ्जकनेछ। 

32. सेिा कयायफाट कामा सम्ऩादन गना सङ्जकनुेः कऺफाट सम्ऩादन हङ्टने कामाभा अत्मङ्झधक फोझ 
बएभा िा कङ्ट नै खास प्रकृङ्झतको कामा सम्ऩादन गना आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनङ्ञित अिङ्झधका 
राङ्झग सेिा कयाय िा व्मङ्ञि कयायभा ङ्झरई काभभा रगाउन सङ्जकनेछ। 

33. कायफाहीका राङ्झग रेखी ऩठाउनुेः कऺको सञ्चारन ऩद्धङ्झतको दङ्टरुऩमोग गयी ङ्झनमोङ्ञजत रूऩभा 
असत्म िा झङ्टट्टा ङ्जिियण ङ्छदने िा कऺभा काभ गने कभाचायीराई गारी गरीज गने िा 
धम्की ङ्छदने व्मङ्ञिराई प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ कायफाहीको राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा 
रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

34. स्रोत साधन य जनिङ्ञि व्मिस्थाऩनुः भन्त्रारम िा ङ्झनकामरे कऺ सम्फन्त्धी काभ कायिाही 
सम्ऩादन गना आिश्मक ऩने स्रोत साधन य जनिङ्ञिको व्मिस्था गनङ्टाऩनेछ । 



20 

35. प्रङ्झतिेदन ऩेि गनङ्टाऩनेुः कऺ सम्फद्ध गङ्टनासा, जानकायी, उजूयी िा सङ्टझािका सन्त्दबाभा बए 
गयेका काभकायिाही िाये प्रभङ्टख सङ्ञचि सभऺ भाङ्झसक रुऩभा प्रङ्झतिेदन ऩेि गनङ्टाऩनेछ।  
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अनङ्टसूची-१ 

(दपा ४ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

कऺफाट जायी गङ्चयने ऩरको नभूना 
टोकन नम्फय: 

ङ्जिषम........................................................................। 

श्री..................................(सम्फङ्ञन्त्धत सयकायी ङ्झनकामको नाभ) 

..........................राइा सम्फोधन गयी मस कामाारमभा प्राप्त देहाम फभोङ्ञजभको .........................भा 
उङ्ञलरङ्ञखत भध्मे तहाॉसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जिषमभा देहाम फभोङ्ञजभको 
ङ्झनिेदन/भागऩर/ऻाऩनऩर/सङ्टझाि/.................................. प्राथङ्झभकताभा याखी मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा 
उङ्ञलरङ्ञखत सभम ङ्झबर कायफाही हङ्टन मसैसाथ ऩठाइएको व्महोया ङ्झनदेिानङ्टसाय अनङ्टयोध छ। 

ङ्झनिेदकको नाभ य ठेगानाुः 
टोकन नॊ.:     भाध्मभुः     ङ्झभङ्झतुः 
ङ्जिषमको सॊङ्ञऺप्त व्महोया  
कायफाहीको ङ्जिियण 

 तङ्टरुन्त्त आिश्मक कायफाही गयी मस कामाारमराई जानकायी ङ्छदन।े 

 नीङ्झत कामाान्त्िमनभा देङ्ञखएको सभस्मा तत्कार अध्ममन गयेय सभाधान गने। 

 आिश्मक कायफाही गयी मस कामाारम तथा ङ्झनिेदकराई जानकायी ङ्छदन।े 

 प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभकायफाही गयी ङ्झनिेदकराई जानकायी ङ्छदन।े 

 नीङ्झत/कामािभ िा आगाभी फजेट फनाउॉदा ध्मान ङ्छदन।े 

 आगाभी ङ्झनणाम गदाा ध्मान ङ्छदन।े 

 कामा पस्मौट गयी प्रगङ्झत ङ्जिियण ऩठाउने। 

 सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामसॉग सभन्त्िम गयी आिश्मक कायफाही अगाडी फढाउन।े 

 त्मस भन्त्रारम/ङ्झनकामसॉग सम्फङ्ञन्त्धत बएकोरे प्रङे्जषत। 

 तत्कार अनङ्टगभन गयेय आिश्मक कायफाही गने। 

 व्मिहाय ऩङ्चयितान, आचयण सङ्टधाय तथा जिापदेङ्जहता फढाउनतपा  नेततृ्िरे ङ्जििेष ध्मान ङ्छदने। 

 ङ्ञजम्भेिाय ऩदाङ्झधकायी/व्मङ्ञिसॉग स्ऩष्टीकयण भाग गने य सभस्मा िीघ्र सभाधान गने। 

 अध्ममन, अनङ्टसन्त्धान, खोज गयी प्रङ्झतिेदन गने। 

 सेिाग्राहीभैरी िाताियण फनाउनका राङ्झग िीघ्र आिश्मक सङ्टधाय कामा गने। 

 तत्कार भभात सम्बायको कामा गने य सो को  जानकायी मस कामाारमभा गयाउन।े 

 नीङ्झतगत सङ्टधायको कामािभ फनाई भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषकोको कामाारमभा ऩेि गने। 

 मस सम्फन्त्धभा के के कायफाही बएको हो, मस कामाारमभा प्रङ्झतिेदन गने। 

अन्त्म (स्ऩष्ट उलरेख गने) 
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अनङ्टसूची-२ 

 (दपा ५ को उऩदपा (४) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

गङ्टनासो प्रङे्जषत गने पायाभको िगीकयण 

 

1.  ङ्जिियण 

2.  1. प्राकृङ्झतक स्रोत/साधन 

3.  2. भ्रष्टाचाय 

4.  3. िाङ्ञन्त्त सङ्टयऺा 
5.  4. कामाारम 

6.  5. बीङ्झतक/सािाजङ्झनक ङ्झनभााण 

7.  6. सािाजङ्झनक खङ्चयद 

8.  7. िेफसाइट 

9.  8. ऩाङ्जका ङ सम्फन्त्धी 
10.  9. अङ्झबरेख व्मिस्थाऩन 

11.  10. नागङ्चयक िडाऩर 

12.  11. धभा प्रचाय प्रसाय 

13.  12. गैय सयकायी सॊस्था सम्फन्त्धी 
14.  13. सािाजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्त अङ्झतिभण 

15.  14. ऺङ्झतऩूङ्झता 
16.  15. ठगी 
17.  16. ङ्जिद्यङ्टतीम सञ्चाय भाध्मभको दङ्टरूऩमोग 

18.  17. ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 

19.  18. मङ्टिा खेरकङ्ट द 

20.  19. प्रदेि प्रहयी 
21.  20. खानेऩानी 
22.  21. स्थानीम तह 

23.  22. बङू्झभ व्मिस्था 
24.  23. ङ्ञिऺा 
25.   

26.   

1.  ङ्जिियण 

27.  24. मातामात सम्फन्त्धी 
28.  25. ढर सम्फन्त्धी 
29.  26. कृङ्जष 

30.  27. चीऩामा व्मिस्थाऩन 

31.  28. स्िास््मसॉग सफङ्ञन्त्धत 

32.  29. भङ्जहरा,फारफाङ्झरका तथा जेष्ठ 
नागङ्चयक 

33.  30. रागङ्ट ऩदाथा 
34.  31. उजाा, ङ्झसॉचाई तथा जरस्रोत सम्फन्त्धी 
35.  32. सॊस्कृती, तथा ऩमाटन  

36.  33. पोहोय व्मिस्थाऩन 

37.  34. सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जिङ्झध 

38.  35. उद्योग, िाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झता 
39.  36. कभाचायी 
40.  37. आङ्झथाक भाङ्झभरा 
41.  38. कानून  

42.  39. श्रभ, योजगाय तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
43.  40. िन तथा िाताियण 

44.  41. प्रदेि रोक सेिा आमोग 

45.  42. सोधऩङ्टछ, सङ्टझाि, प्रिॊसा 
46.  43. घय बाडा 
47.   

48.   

49.   



23 

अनङ्टसूची -३ 

(दपा २६ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

कऺभा गङ्टनासो गना सङ्जकने ङ्जिद्यङ्टतीम िा टेङ्झरपोनका भाध्मभ  

Website: hellocm.karnali.gov.np  

email: hellocm.karnali@gmail.com 

hellocm@karnali.gov.np 

Twitter: www.twitter.com/ocmcm.karnali  

Viber:  9858072533 

Facebook: www.facebook.com/ocmcm.karnali 

Tel No.: 1096 (Toll-free), 083-524832 

Mobile No: 9858072533 
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