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सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली, २०६५ 

 

        नेपाल राजपत्रमा प्रकाशशत नमनत 

                २०६५।९।१८ 

संशोधन 

१. सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन)  

 ननयमावली, २०६८       २०६८।५।२२ 

२.  सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन)  

 ननयमावली, २०७३      २०७३।४।२७ 

 

सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४४ ले ददएको अनधकार 
प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देिायका ननयमिरु बनाएकोछ । 

 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१)  यी ननयमिरुको नाम “सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) 
ननयमावली, २०६५” रिेकोछ । 

  (२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रारम्भ िनुेछ । 

 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसड्डले अको अथथ नलागेमा यस ननयमावलीमा “ऐन” भन्नाले सशुासन 
(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ सम्झन ुपछथ । 

 

३.  मखु्य सशिवको काम, कतथव्य र अनधकारः  ऐनको दफा १० मा उशललशित काम, कतथव्य  

र अनधकारका अनतररक्त मखु्य सशिवको अन्य काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोशजम 
िनुेछः– 

(क) कुनै मन्त्रालय, सशिवालय, केन्रीयस्तरका कायाथलय वा मातित ननकाय, 

आयोजना, कायाथलयको प्रगनत हववरण नलने वा नलन लगाउने, त्यसको 
समीिा गने वा गराउने वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक ननदेशन ददन,े 

(ि) कुनै मन्त्रालय, सशिवालय, केन्रीयस्तरका कायाथलय वा मातितका ननकाय, 

आयोजना, कायाथलयबाट कुनै उपयोगी, उदािरणीय, सजृनात्मक, 

अन्वेषणात्मक वा अनसुन्धानात्मक कायथ भइरिेको छ भने्न कुराको कुनै 
स्रोतबाट जानकारी प्राप्त िनु आएमा वा ननरीिणबाट सो कुरा देशिन 
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आएमा सम्बशन्धत पदानधकारीलाई आवश्यकता अनसुार प्रोत्सािन गने वा 
गराउने,  

(ग) कुनै मन्त्रालय, सशिवालय, केन्रीयस्तरका कायाथलय वा मातितका 
ननकाय,आयोजना, कायाथलयिरुको ननरीिणबाट प्रिनलत कानून, नेपाल 
सरकारको नीनत, कायथक्रम वा ननणथयको हवपररत कुनै  कायथ भइरिेको वा 
िनु सक्ने सम्भावना रिेको छ भने्न जानकारी िनु आएमा त्यस्तो कायथ 
िनु नददन वा िनुबाट रोक्न सम्बशन्धत पदानधकारीको ध्यानाकषथण गने वा 
गराउने ।  

 

४. सशिवको काम, कतथव्य र अनधकारः ऐनको दफा ११ मा उशललशित काम, कतथव्य र 
अनधकारका अनतररक्त सशिवको काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोशजम िनुेछः– 

(क) आफू बिाल रिेको मन्त्रालय, सशिवालय, केन्रीयस्तरका कायाथलय वा 
मातित ननकाय, आयोजना वा कायाथलयको प्रगनत हववरण नलने वा नलन 
लगाउने, त्यसको समीिा गने वा गराउने र त्यसरी समीिा गदाथ वा 
गराउ“दा देशिएका समस्यािरु समाधान गनथ पिल गने, स्थलगत ननरीिण 
गने वा गराउने वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक ननदेशन ददने, 

(ि) आफू बिाल रिेको मन्त्रालय, सशिवालय, केन्रीयस्तरका कायाथलय वा 
मातित ननकाय,आयोजना, कायाथलयबाट कुनै उपयोगी, उदािरणीय, 

सजृनात्मक, अनसुन्धनात्मक वा अन्वेषणात्मक कायथ भइरिेको छ भने्न 
कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त िनु आएमा वा ननरीिणबाट सो 
कुरा देशिन आएमा सम्बशन्धत पदानधकारीलाई आवश्यकता अनसुार 
प्रोत्सािन गने वा गराउने,  

(ग) आफू बिाल रिेको मन्त्रालय, सशिवालय, केन्रीयस्तरका कायाथलय वा 
मातित ननकाय, आयोजना वा कायाथलयबाट प्रिनलत कानून, नेपाल 
सरकारको नीनत, कायथक्रम वा ननणथयको हवपररत कुनै कायथ भइरिेको छ 
भने्न कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त िनु आएमा वा ननरीिणबाट सो कुरा 
देशिन आएमा त्यस्तो कायथ िनु नददन वा िनुबाट रोक्न सम्बशन्धत 
पदानधकारीको ध्यानाकषथण गने वा गराउने, 

(घ) मातित ननकायिरु वीि समन्वय गने वा गराउने । 
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५. हवभागीय प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः  ऐनको दफा १२ मा उशललशित काम, 

कतथव्य र अनधकारका अनतररक्त हवभागीय प्रमिुको अन्य काम, कतथव्य र अनधकार देिाय 
बमोशजम िनुेछः– 

(क) आफू बिाल रिेको हवभाग वा मातित ननकाय, आयोजना वा कायाथलयको 
प्रगनत हववरण नलने वा नलन लगाउने, त्यसको समीिा गने वा गराउने र 
त्यसरी समीिा गदाथ वा गराउँदा देशिएका समस्या समाधान गनथ पिल 
गने, स्थलगत ननरीिण गने वा गराउने वा तत्सम्बन्धमा आवश्यक 
ननदेशन ददन,े 

(ि) आफू बिाल रिेको हवभाग वा मातित ननकाय, आयोजना वा कायाथलयबाट 
कुनै उपयोगी, उदािरणीय, सजृनात्मक, अन्वेषणात्मक वा अनसुन्धनात्मक 
कायथ भइरिेको छ भने्न कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त िनु आएमा 
वा ननरीिणबाट सो कुरा देशिन आएमा सम्बशन्धत पदानधकारीलाई 
आवश्यकता अनसुार प्रोत्सािन गने वा गराउने, 

(ग) आफू बिाल रिेको हवभाग वा मातित ननकायबाट प्रिनलत कानून, नेपाल 
सरकारको नीनत, कायथक्रम वा ननणथयको हवपररत कुनै कायथ भइरिेको छ 
भने्न कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त िनु आएमा वा ननरीिणबाट सो कुरा 
देशिन आएमा त्यस्तो कायथ िनु नददन वा िनुबाट रोक्न सम्बशन्धत 
पदानधकारीको ध्यानाकषथण गने वा गराउने, 

(घ) मातितका ननकायिरु बीि समन्वय गने वा गराउने ।  

 

६. कायाथलय प्रमिुको काम, कतथव्य र अनधकारः  ऐनको दफा १३ मा उशललशित काम, 

कतथव्य र अनधकारका अनतररक्त कायाथलय प्रमिुको अन्य काम, कतथव्य र अनधकार देिाय 
बमोशजम िनुेछः– 

(क) आफू बिाल रिेको कायाथलय, मातितका सरकारी ननकाय वा आयोजनाको 
ननयनमत रुपमा स्थलगत ननरीिण गने वा गराउने, प्रगनत हववरण माग 
गने, समीिा गने र त्यसरी समीिा गदाथ देशिएका समस्या समाधान गनथ 
पिल गने वा आवश्यक ननदेशन ददन,े 

(ि) आफू बिाल रिेको कायाथलय वा मातित ननकाय वा आयोजनाबाट कुनै 
उपयोगी, उदािरणीय, सजृनात्मक, अन्वेषणात्मक वा अनसुन्धनात्मक कायथ 
भइरिेको छ भने्न कुराको कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त िनु आएमा वा 
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ननरीिणबाट सो कुरा देशिन आएमा सम्बशन्धत पदानधकारीलाई 
आवश्यकता अनसुार प्रोत्सािन गने वा गराउने, 

(ग) आफू बिाल रिेको कायाथलय वा मातित ननकाय वा आयोजनाबाट 
प्रिनलत कानून, नेपाल सरकारको नीनत, कायथक्रम वा ननणथयको हवपररत 
कुनै कायथ भइरिेको छ भने्न कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त िनु आएमा वा 
ननरीिणबाट सो कुरा देशिन आएमा त्यस्तो कायथ िनु नददन वा िनुबाट 
रोक्न सम्बशन्धत पदानधकारीको ध्यानाकषथण गने वा गराउने, 

(घ) मातित ननकायिरुको प्रशासननक काम कारबािीलाई समन्यय गने वा 
गराउने ।  

 

७. लक्ष्य सहितको कायथक्रम तथा प्रगनत सहितको प्रनतवेदन पेश गनुथ पनेः (१) सरकारी 
ननकायले आनथथक वषथ शरुु भएको पन्र ददननभत्र सो आनथथक वषथको लक्ष्य तोहकएको 
वाहषथक कायथक्रम सहितको हववरण तालकु ननकायमा पठाउन ुपनेछ ।  

(२) सशिवले आफू बिाल रिेको मन्त्रालय तथा सोसँग सम्बशन्धत पररयोजना र 
मातित ननकायले प्रत्येक महिना सम्पादन गरेको कामको ऐनको दफा ११ को उपदफा 
(२) को िण्ड (छ) बमोशजम मानसक प्रनतवेदन पठाउँदा कायथसम्पादन भएको महिनापनछ 
लगतै्त आउने महिनाको पन्र गतेनभत्र प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाथलय समि 
पठाउन ुपनेछ ।  

(३) हवभागीय प्रमिुले आफू बिाल रिेको हवभाग तथा सोसँग सम्बशन्धत काम र 
मातित ननकायले प्रत्येक महिना सम्पादन गरेको कामको ऐनको दफा १२ को उपदफा 
(२) को िण्ड (ि) बमोशजम मानसक प्रनतवेदन पठाउँदा कायथसम्पादन भएको महिना पनछ 
लगतै्त आउने महिनाको एघार गतेनभत्र पठाउन ुपनेछ । 

(४) कायाथलय प्रमिुले आफू बिाल रिेको कायाथलय तथा सोसँग सम्बशन्धत 
पररयोजना र मातित ननकायले प्रत्येक महिना उपननयम (१) बमोशजमको हववरणमा 
उशललशित लक्ष्यिरुको उपलशव्ध सहित सम्पादन गरेको कामको मानसक प्रनतवेदन 
कायथसम्पादन भएको महिना पनछ लगतै्त आउने महिनाको सात गतेनभत्र सम्बशन्धत 
मन्त्रालय र हवभाग समि पठाउन ुपनेछ । 

(५) ऐनको दफा ४१ बमोशजम पेश गनुथ पने वाहषथक प्रनतवेदन आनथथक वषथ समाप्त 
भएको नमनतले पन्र ददननभत्र पेश गनुथ पनेछ ।  
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(६) यस ननयम बमोशजम पेश गनुथ पने मानसक प्रनतवेदनको ढाँिा अनसूुिी–१ 
बमोशजम िनुेछ ।  

 

८.  परुस्कारको लानग नसफाररस गने आधारिरुः  (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को 
िण्ड (ढ) वा दफा १२ को उपदफा (२) को िण्ड (ज) को प्रयोजनका लानग कुनै 
कमथिारीलाई परुस्कार ददँदा वा  दफा १३ को िण्ड (घ) बमोशजम परुस्कारको लानग 
नसफाररस गदाथ देिायको आधारमा गनुथ पनेछः–  

(क)  कायथप्रकृया सरलीकरण गरी सेवा प्रवाि नछटोछररतो बनाउन 
योगदान गरेको,  

(ि)  सेवा प्रवािको सम्बन्धमा सेवाग्रािीको पषृ्ठपोषण सकारात्मक 
रिेको, 

(ग)  राजश्व बहृिको लानग उललेिनीय काम गरेको,  
(घ)  प्रिनलत कानूनको पररनधनभत्र रिी तोहकएको शजम्मेवारी भन्दा बढी 

कायथ कुशलतापूवथक सम्पन्न गरेको,  
(ङ)  हवगत दईु वषथदेशि कुनै हवभागीय सजाय नपाएको । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम परुस्कार ददँदा वा परुस्कारको लानग नसफाररस गदाथ 
परुस्कार ददन लानगएको वा परुस्कारका लानग नसफाररस गररएको कमथिारी के कस्तो 
कारणबाट परुस्कार पाउन योग्य भएको िो सोको स्पष्ट कारण र वस्तनुनष्ठ आधार 
िलुाउन ुपनेछ र आवश्यकता अनसुार त्यसलाई सावथजननक गनथ सहकनेछ । 

(३) यस ननयम बमोशजम परुस्कार ददँदा वा परुस्कारको लानग नसफाररस गदाथ 
प्रत्येक आनथथक वषथमा सम्बशन्धत ननकायमा बिाल रिेका कुल कमथिारी संख्याको पाँि 
प्रनतशतमा नबढ्ने गरी परुस्कार ददन वा परुस्कारको लानग नसफाररस गनथ सहकनेछ ।   

 

९. कायथहवनध बनाई लागू गनुथ पनेः  (१) ऐनको दफा १४ बमोशजम ननणथय गनथ पाउन े
अनधकारीले कुनै हवषयमा ननणथय गनथ प्रिनलत कानूनमा कुनै कायथहवनधको व्यवस्था 
गररएको रिेनछ भने ननणथय गनुथ पने हवषयको प्रकृनत अनरुुप कायथहवनध तयार गरी 
मन्त्रालयस्तरबाट स्वीकृत गराई लागू गनुथ  पनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजमको कायथहवनध सवथसाधारणको जानकारीको लानग 
प्रकाशन गनुथ पनेछ ।  
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१०.  ननणथयको पारदशशथताः  (१) ननणथय गनथ पाउने अनधकारीले ऐनको दफा १५ को उपदफा 
(१) बमोशजम ननणथय गने सम्बन्धमा लाग्ने समयावनध ननशित मापदण्डको आधारमा 
सम्बशन्धत मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई पारदशी ढंगले कायाथन्वयन गनुथ पनेछ ।  

(२) ऐनको दफा १६ बमोशजम भएको कुनै ननणथय सावथजननक हितको सरोकारसँग 
सम्बशन्धत रिेछ भने त्यस्तो ननणथय जानकारीको लानग सम्बशन्धत ननकायको सूिनापाटीमा 
टासँी बेभसाइट वा अन्य उपयकु्त माध्यमबाट समेत प्रिार प्रसार गररनेछ ।  

 

११.  कायथसम्पादन करार सम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) सम्बशन्धत मन्त्रालयले ऐनको दफा १९ 
बमोशजम कायथसम्पादन करार गरी कायथसम्पादन गनथ ददइने शजम्मेवारीको पहििान      

गनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम पहििान भएका कुनै कायथको शजम्मेवारीका 
सम्बन्धमा कायथसम्पादन करार गरी ददन ुअगानड देिायको कुरािरु िलुाई त्यस्तो काम र 
शजम्मेवारीको हवस्ततृ हववरण तयार गनुथ पनेछः– 

(क)  काम वा शजम्मेवारीको हकनसम र प्रकृनत, 

(ि)  काम वा शजम्मेवारीको िेत्र, 

(ग) काम वा शजम्मेवारीको गणुस्तर र पररमाण, 

(घ)  काम वा शजम्मेवारी कनत समयका लानग ददने िो सो कुरा, 
(ङ)  काम वा शजम्मेवारी नलने पदानधकारीले पाउने सहुवधा, 
(ि)  कायथसम्पादन तानलका र मूलयाड्ढनको आधार । 

 

(३) ऐनको दफा १९ बमोशजम कायथसम्पादन गने शजम्मेवारी करारमा नलन े
पदानधकारीले त्यस्तो करारमा उललेि भए बमोशजम मानसक, िौमानसक तथा वाहषथक प्रगनत 
प्रनतवेदन त्यस्तो अवनध समाप्त भएको नमनतले पन्र ददननभत्र सम्बशन्धत मन्त्रालयको 
सशिव समि पेश गनुथ   पनेछ ।  

(४) कायथसम्पादन गने शजम्मेवारी करारमा नलने पदानधकारीले गरेको कामको सम्बशन्धत 
मन्त्रालयका सशिवले कायथसम्पादन करार बमोशजम भए वा नभएको सम्बन्धमा 
ननयनमतरुपमा अनगुमन गनुथ पनेछ ।  

(५) उपननयम (४) बमोशजम अनगुमन गदाथ वा उपननयम (३) बमोशजम पेश िनु 
आएको प्रनतवेदनबाट वा अन्य कुनै श्रोतबाट कायथसम्पादन गने शजम्मेवारी करारमा नलन े
पदानधकारीले करार बमोशजम काम नगरेको कुरा जानकारी िनु आएमा त्यस्तो 
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पदानधकारीलाई सम्बशन्धत मन्त्रालयका सशिवले समय समयमा सिेत वा सजग गराउन 
वा आवश्यक ननदेशन ददन सक्नेछ र यसरी ददइएको ननदेशनको पालना गनुथ त्यस्तो 
पदानधकारीको कतथव्य िनुछे ।  

(६) ऐनको दफा १९ को उपदफा (७) बमोशजमको अवस्था पहििान गनथ र 
िनतपूनतथ ननधाथरण गनथ सम्बशन्धत मन्त्रालयका सशिवले सम्बशन्धत हवषयका हवशेषज्ञ समेत 
समावेश गरी तीन सदस्यीय सनमनत गठन गनुथ पनेछ ।  

(७) उपननयम (६) बमोशजम गठन िनुे सनमनतको कायाथवनध हवषयवस्तकुो प्रकृनत 
िेरी सम्बशन्धत मन्त्रालयले ननधाथरण गरे बमोशजम बढीमा पैंतालीस ददन िनुेछ । 

(८) उपननयम (६) बमोशजम गदठत सनमनतले छानहवन गरी िनतपूनतथ भराउन 
आवश्यक देिेमा वास्तहवक िानन नोक्सानीको आधारमा िनतपूनतथ ननधाथरण गरी आफ्नो 
राय ठिर सहितको प्रनतवेदन सम्बशन्धत मन्त्रालयका सशिव समि पेश गनुथ पनेछ ।  

(९) उपननयम (८) बमोशजम प्राप्त प्रनतवेदनको आधारमा िनतपूनतथ भराउनका 
लानग सम्बशन्धत मन्त्रालयको सशिवले कायथसम्पादन गने शजम्मेवारी पाएको व्यशक्तलाई 
बढीमा तीस ददनको म्याद ददई सूिना ददन ुपनेछ ।   

(१०) कायथसम्पादन गने शजम्मेवारी पाएको व्यशक्तले उपननयम (९) बमोशजमको 
सूिना पाएपनछ सोिी सूिनामा तोहकएको म्यादनभत्र तोहकएको िनतपूनतथ रकम दाशिला 
गनुथ पनेछ । त्यस्तो म्यादनभत्र रकम दाशिला नगरेमा सो रकम सरकारी बाँकी सरि 
असलु उपर गररनेछ ।  

(११) यस ननयम बमोशजम िनतपूनतथ भराउने अवस्था आएमा कायथसम्पादन गने 
शजम्मेवारी पाएको व्यशक्तसँग भएको कायथसम्पादन करार अन्त्य भएको मानननछे ।  

(१२) करार रद्द भई अधरुो रिेको काम पनुःकरार वा अन्य वैकशलपक व्यवस्था 
गरी सम्पन्न गने शजम्मेवारी सम्बशन्धत मन्त्रालयको िनुेछ ।  

(१३) काम वा शजम्मेवारी करारमा नलने अनधकारीबाट यस ननयम बमोशजम 
िनतपूनतथ वापतको रकम असलु उपर गरी नलन ु अगानड कायथसम्पादन गने शजम्मेवारी 
पाएको व्यशक्तलाई सफाई पेश गने मौका ददन ुपनेछ ।  

 

१२.  सावथजननक िासोको हवषयको कायाथन्वयनः (१) सावथजननक िासोको हवषयको 
कायाथन्वयनको नसलनसलामा ऐनको दफा २० बमोशजम परामशथ गदाथ सरोकारबाला तथा 
नागररक समाजका सदस्य वा प्रनतनननधलाई हवषयको प्रकृनत िेरी मनानसव समय ददई 
उपशस्थनतको लानग सूिना गनुथ पनेछ । 
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(२) ऐनमा उशललशित हवषयका अनतररक्त सवथसाधारणको भाषा, धमथ र संस्कृनतमा 
प्रत्यि असर पाने हवषय समेत सावथजननक िासोका हवषय िनुेछन ्।  

 

१३.  पदीय वा पेशागत आिरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) 
बमोशजम सावथजननक पद धारण गरेको व्यशक्तले आफू पदमा बिाल रिँदा देिाय 
बमोशजमको पदीय वा पेशागत आिरण पालना गनुथ पनेछः– 

(क)  अनशुासनमा रिी इमान्दारी र तत्परताका साथ कतथव्य पालन गनुथ 
पने, 

(ि)  राजनीनतक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानथ निनु,े  

(ग)  राजनैनतक दलको सदस्यको रुपमा कायथ गनथ निनु े

(घ)  सावथजननक रुपमा सरकारको आलोिना गनथ निनुे , 

(ङ)  कानून बमोशजमको गोप्यता कायम गनुथ पने,  

(ि)  तोहकएको शजम्मेवारी सम्पादनमा कुनै प्रकारले असर पनथ सक्ने 
गरी दान, उपिार, िन्दा प्राप्त गनथ र सापटी नलन ददन निनु,े 

(छ)  कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यापार व्यावसाय गनथ निनुे,  
(ज)  ननवाथिनमा कुनै राजनैनतक दलको प्रिार गने र समथथक भई भाग 

नलन निनु,े 

(झ)  कतथव्य पालन गदाथ शशष्ट र मयाथददत व्यविार गनुथ पने । 

(२) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) बमोशजम सावथजननक पद धारण गरेको 
व्यशक्तले जनुसकैु कारणले आवकाश प्राप्त गरेको अवस्थामा पनन कानून बमोशजमको गोप्य 
राख्न ुपने हवषय सधै गोप्य राख्न ुपनेछ ।  

(३) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) मा लेशिएदेशि बािेक अन्य सावथजननक 
पद धारणा गरेका व्यशक्तको लानग सम्बशन्धत मन्त्रालयले पदीय वा पेशागत आिरण 
बनाउनेछ । 

 

१४.  नागररक वडापत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) सवथसाधारणलाई सेवा प्रदान गने वा जनसम्पकथ  
कायम गने प्रत्येक सरकारी कायाथलयले त्यस्तो कायाथलयको पररसरनभत्र सवैले देख्न े
उपयकु्त ठाउँमा नागररक वडापत्र राख्न ुपनेछ ।  
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(२) उपननयम (१) बमोशजम राशिने नागररक वडापत्रमा ऐनको दफा २५ को 
उपदफा (२) मा उशललशित कुराका अनतररक्त देिायका कुरािरु उललेि भएको िनु ु
पनेछः– 

(क)  सेवा प्राप्त गनथ सेवाग्रािीले पेश गनुथ पने कागजात, 

(ि)  सेवाग्रािीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गनुासो सनेु्न अनधकारीको पद र 
नाम, 

(ग)  सेवा प्रदायक ननकायको तालकु कायाथलय र टेनलफोन नम्वर, 

(घ)  सेवा प्रवािको प्राथनमकता, 
(ङ)  िनतपूनतथ प्राप्त िनुे र निनु ेसेवािरु ।  

(३) ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोशजम िनतपूनतथको दावी गनथका लानग 
सेवा प्रदायक शजललास्तरीय कायाथलय भए प्रमिु शजलला अनधकारी समि, शजलला प्रशासन 
कायाथलय भए िेत्रीय प्रशासन कायाथलय समि, काठमाडौं उपत्यकानभत्रको कुनै कायाथलय 
भए सम्बशन्धत हवभाग समि, हवभाग वा हवभागीयस्तरको कायाथलय भए सम्बशन्धत 
मन्त्रालय समि र मन्त्रालय भए प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाथलय समि 
अनसूुिी–२ बमोशजमको ढाँिामा ननवेदन पेश गनुथ पनेछ ।  

(४) शजललास्तरीय कायाथलय वा शजलला प्रशासन कायाथलय सेवा प्रदायक भएको 
अवस्थामा यस ननयम बमोशजम िनतपूनतथको ननधाथरण गनथ देिाय बमोशजमको एक सनमनत 
रिनेछः– 

(क) शजलला हवकास सनमनतको सभापनत  –अध्यि 

(ि) प्रमिु शजलला अनधकारी   –सदस्य 

(ग) सेवा प्रदायक कायाथलयको प्रमिु  –सदस्य 

तर शजलला प्रशासन कायाथलय र शजलला हवकास सनमनतको कायाथलयको िकमा 
िनतपूनतथ ननधाथरण गनथ िते्रीय प्रशासकले तोकेको बढीमा तीन सदस्यीय िनतपूनतथ सनमनत 
रिनेछ । हवभाग वा हवभागीयस्तरको कायाथलय, मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररषद्को कायाथलयको िकमा सम्बशन्धत मन्त्रालय वा ननकायले बढीमा तीन 
सदस्यसम्मको िनतपूनतथ ननधाथरण सनमनत गठन गनथ सक्नेछ ।  

(५) उपननयम (३) बमोशजम पनथ आएको ननवेदन जाँिबझु गदाथ ननवेदनको 
व्यिोरा मनानसव देशिएमा सेवाग्रािीलाई पगु्न गएको वास्तहवक िानन नोक्सानीको 
पररमाणको हविार गरी त्यस्तो सेवा पनुः प्रदान गदाथ ननःशलुक रुपमा ददन वा वढीमा पाँि 
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िजार रुपैयाँसम्म िनतपूनतथ ददन सम्बशन्धत सनमनतले सम्बशन्धत ननकायका पदानधकारीका 
नाममा आदेश ददन सक्नेछ ।  

(६) उपननयम (५) बमोशजम पाउने िनतपूनतथ सम्बशन्धत ननकायका प्रमिु 
पदानधकारीले तत्काल सेवा प्रदान नगने शजम्मेवार कमथिारीबाट असलुउपर गरी 
सेवाग्रािीलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

 

१५.  घमु्ती सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा २६ बमोशजम घमु्ती सेवा सञ्चालन गदाथ 
देिायका सेवाग्रािीलाई सहुवधा पगु्ने गरी घमु्ती सेवा सञ्चालन गनुथ पनेछः–  

(क)  कायाथलयबाट तलुनात्मक रुपमा टाढा रिेका समदुाय वा 
सेवाग्रािी, 

(ि)  कुनै कारणले सावथजननक सेवा प्राप्त गनथ कदठनाई भोनगरिेका 
सेवाग्रािी,   

(ग)  तलुनात्मक रुपमा हपछनडएका िेत्रको वगथका सेवाग्रािी । 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको घमु्ती सेवा सामूहिक वा अलग–अलग रुपमा 
सञ्चालन गने गरी सम्बशन्धत प्रमिु शजलला अनधकारीले संयोजन गनुथ पनेछ ।   

(३) उपननयम (१) र (२) बमोशजम घमु्ती सेवा सञ्चालन गनुथअशघ त्यस्तो सेवा 
प्राप्त गने लशित वगथलाई जानकारी िनुे गरी सूिना सम्प्रषेण गने शजम्मेवारी सम्बशन्धत 
कायाथलय र प्रमिु शजलला अनधकारीको िनुेछ ।  

(४) घमु्ती सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रनतवेदन त्यस्तो सेवा सञ्चालन गरी 
कायाथलयमा फकेको नमनतले सात ददननभत्र तालकु ननकायमा पठाउन ुपनेछ ।   

   

१६.  न्यायोशित सेवा शलुकको ननधाथरणः ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) बमोशजम सेवा 
शलुक ननधाथरण गदाथ दगुथम वा हपछनडएका िेत्रका वानसन्दालाई सिनुलयत िनुे गरी 
सामाशजक न्यायको आधारमा नेपाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी 
न्यायोशित सेवा शलुक ननधाथरण गनेछ ।  

 

१७.  जनताको सिभानगता र स्वानमत्वः (१) ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) बमोशजम 
पररयोजना वा आयोजनामा जनताको प्रत्यि सिभानगता र स्वानमत्व सम्बन्धी व्यवस्था 
कायम गदाथ देिाय बमोशजम गनुथ पनेछः– 

(क)  पररयोजना वा आयोजनाको छनौट गदाथ जनताको माग र 
आवश्यकताको आधारमा गने, 
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(ि)  पररयोजना वा आयोजनाको सञ्चालन उपभोक्ता सनमनत माफथ त गने 
व्यवस्था नमलाउन,े 

(ग)  पररयोजना वा आयोजनामा उपभोक्ताको लगानी िनुे व्यवस्था 
नमलाउने,  

(घ)  पररयोजना वा आयोजनाको कायाथन्वयन, अनगुमन तथा मूलयाङ्कनमा 
जनसिभानगता सनुनशित िनुे व्यवस्था नमलाउने । 

(२) उपननयम (१) मा उशललशित सिभानगता र स्वानमत्व सम्बन्धी व्यवस्थामध्ये 
सबै वा कुनै व्यवस्था नमलाउने गरी नेपाल सरकारले तोक्न सक्नेछ ।  

 

१८.  शासकीय सधुार एकाईको काम, कतथव्य र अनधकार सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा 
२९ बमोशजम गठन िनुे शासकीय सधुार एकाईको प्रमिु काम मन्त्रालयबाट सम्पादन 
िनुे कायथिरुलाई शासकीय सधुारको मान्यता अनरुुप ननरन्तर रुपमा सधुार गने नीनत 
अशख्तयार गरी कायाथन्वयन र सञ्चालन गनथ अनभप्ररेरत गनुथ िनुेछ ।  

(२) उपननयम (१) को सवथसामान्यतामा प्रनतकुल असर नपने गरी शासकीय 
सधुार एकाईको काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोशजम िनुेछः– 

(क)  मन्त्रालयबाट सम्पादन िनुे काम सम्बन्धी कानून, नीनत र 
कायथहवनध ननमाथण एवं सधुारका लानग सूिना, सललाि र पषृ्ठपोषण 
उपलब्ध गराउने, 

(ि)  मन्त्रालय सम्बन्धी कायथ प्रहक्रया र कायथहवनध सधुारका लानग 
ननरन्तर रुपमा हक्रयाशील रिन,े  

(ग)  सावथजननक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यतािरुको 
प्रयोगबाट कायाथलयको कायथसम्पादनको गणुस्तरमा सधुार लयाउन 
प्रयासरत रिन,े 

(घ)  शासकीय सधुारको सम्बन्धमा तालीम, गोष्ठी र अन्तरहक्रयािरु 
सञ्चालन गने, गराउने, 

(ङ) शासकीय सधुारलाई शासन व्यवस्थाको अनभन्न अंगको रुपमा 
हवकास गने, 

(ि)  सावथजननक सेवा हवतरण र शासकीय सधुारको सम्बन्धमा 
अवलोकन र अनगुमन गरी मन्त्रालयबाट सम्पादन िनुे काम 
कारबािीलाई नमतव्ययी, दि र जनमिुी बनाउने । 
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१९.  सावथजननक सनुवुाई सम्बन्धी कायथहवनधः (१) ऐनको दफा ३० बमोशजम सावथजननक 
सनुवुाई गराउँदा अनसूुिी–३ बमोशजमको कायथहवनध अपनाउन ुपनेछ । 

(२) सावथजननक सनुवुाई प्रत्येक िार महिनामा कम्तीमा एकपटक गराउन ुपनेछ 
र त्यस्तो सावथजननक सनुवुाईको क्रममा सेवाग्रािी समि प्रनतबिता जनाएका कुरािरु पूरा 
गनथ कायाथलयले गरेका प्रयासिरुबारे जानकारी ददन ुपनेछ ।  

(३) सावथजननक सनुवुाई कायथक्रम सञ्चालन गदाथ अन्य कुराको अनतररक्त देिायका 
हवषयिरु समावेश गनथ सहकनेछः– 

(क) आफ्नो कायाथलयबाट सेवाग्रािीिरुलाई उपलब्ध गराइएका वा 
गराइने सेवा सहुवधािरुको बारेमा जानकारी ददने हवषय, 

(ि) आफ्नो कायाथलयसँग सम्बशन्धत समस्या, जनगनुासो तथा उजूरी, 
(ग) आफ्नो कायाथलयबाट िालू आानथथक वषथमा सञ्चालन गनथ लानगएका 

योजना, पररयोजना, कायथक्रम, बजेट आददका बारेमा सम्बशन्धत 
सरोकारबाला तथा अन्य इच्छुकलाई हवस्ततृ जानकारी ददने हवषय, 

(घ) कायाथलयले आफूले सञ्चालन गरेका कायथक्रमको सकारात्मक वा 
नकारात्मक प्रभावबारे मूलयाङ्कन गने हवषय, 

(ङ) अशघललो सावथजननक सनुवुाईमा औलयाइएका हवषयमा भएका 
सधुारको उपलशब्ध, 

(ि)  अन्य समसामहयक हवषय । 

 

२०.  सेवाग्रािीको गनुासो व्यवस्थापनः (१) ऐनको दफा ३१ बमोशजमको गनुासो व्यवस्थापनका 
लानग प्रत्येक मन्त्रालय, हवभाग, सरकारी ननकाय तथा कायाथलयमा गनुासो सनेु्न शजम्मेवार 
अनधकारी (नोडल अनधकृत) तोक्न ुपनेछ ।  

(२) सरकारी ननकायले गनुासो सनु्नको लानग ननःशलुक टेनलफोन वा अनलाइन 
सेवा वा अन्य उपयकु्त माध्यमको व्यवस्था गनथ सक्नेछ । 

(३) गनुासो सनेु्न शजम्मेवार अनधकारी (नोडल अनधकृत) ले गनुासो प्राप्त भएको 
नमनतले िौबीस घन्टानभत्र गनुासो व्यवस्थापनका लानग आफ्नो सझुाव सहित कायाथलय 
प्रमिु समि पेश गनुथ पनेछ ।  

(४) यस ननयम बमोशजम प्राप्त िनु आएको गनुासो व्यवस्थापनका लानग कायाथलय 
प्रमिुले तत्काल आदेश ददन ुपनेछ र यसरी आदेश भएकोमा सो आदेश बमोशजम गनुासो 
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व्यवस्थापन गरी गनुासोकताथलाई जानकारी ददन ु गनुासो सनेु्न शजम्मेवार अनधकारीको 
कतथव्य िनुेछ ।  

 

२१.  हवदेशशस्थत बैङ्कमा िाता िोलन ेस्वीकृनत सम्बन्धी कायथहवनधः (१) ऐनको दफा ३२ को 
उपदफा (२) बमोशजम हवदेशशस्थत बैङ्कमा िाता िोलन िािने पदानधकारी वा कमथिारीले 
िाता िोलन पनाथको कारण सहित मखु्य सशिवले भए प्रधानमन्त्री समि, सशिवले भए 
मखु्य सशिव समि र सशिव मातित ननकायका अन्य पदानधकारी वा कमथिारीले भए 
सम्बशन्धत सशिव समि ननवेदन पेश गनुथ पनेछ ।  

  तर देिायको अवस्थामा स्वीकृनत नलन ुआवश्यक िनुे छैनः– 

(क)  नेपाल सरकारबाट मनोनयन भई वा पूवथ स्वीकृनत प्राप्त गरी 
अध्ययन वा तालीममा भाग नलन हवदेश गएको भएमा, 

(ि)  नेपाल सरकारको स्वीकृनत नलई हवदेशमा काम गनथ गएको भएमा,  
(ग)  सरकारी काम काज गनथ हवदेशमा िहटगएको भएमा । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन पनथ आएमा सम्बशन्धत पदानधकारीले सो 
ननवेदनउपर जाँिबझु गरी स्वीकृनत ददने वा नददने सम्बन्धमा ननणथय गनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोशजम हवदेशशस्थत बैङ्कमा िाता िोलने स्वीकृत ददन ेगरी 
ननणथय भएकोमा त्यसको अनभलेि राख्नका लानग नेपाल राष्ट्र बैङ्क समि लेिी पठाउन ु
पनेछ ।  

(४) उपननयम (२) बमोशजम हवदेशशस्थत बैङ्कमा िाता िोलने स्वीकृत नददन ेगरी 
ननणथय भएकोमा सम्बशन्धत पदानधकारीलाई त्यसको नलशित रुपमा तत्कालै जानकारी ददन ु
पनेछ । 

(५) यस ननयम बमोशजम िोनलएको िाता त्यसरी िाता िोलने पदानधकारी वा 
कमथिारी नेपाल फकेपनछ पैंतीस ददननभत्र बन्द गरी सोको जानकारी आफू कायथरत 
ननकायलाई ददन ुपनेछ ।  

स्पष्टीकरणः यस ननयमको प्रयोजनका लानग “बैङ्क” भन्नाले हवत्त कम्पनी वा ननिेप संकलन 
वा जम्मा गने अन्य कुनै ननकाय समेतलाई जनाउँनछे । 

 

२२. सललािकार ननयशुक्त सम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) 
बमोशजम सललािकार ननयशुक्त गदाथ हवषयगत कायथिते्रसँग नमलने हवशेषज्ञलाई ननयशुक्त गनुथ 
पनेछ ।  
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(२) सललािकार ननयशुक्त गनुथ अगानड मन्त्रालयले सललािकारको कायथहववरण 
तयार गरी देिाय बमोशजमका कुरािरु िलुाई मशन्त्रपररषद्बाट स्वीकृत गराई राख्न ुपनेछः–  

(क)  ननजामती सेवाको पदवाट कायथसम्पादन िनु नसक्ने कारण र 
सोको हववरण,  

(ि)  सम्पादन गनुथ पने मखु्य मखु्य कायथ, 
(ग)  आवश्यक न्यूनतम योग्यता, 
(घ)  सेवाको अवनध, 

(ङ)  पाररश्रनमक र सहुवधा । 

(३) सललािकारको पदमा ननयशुक्तको लानग देिाय बमोशजमको योग्यता िनु ु
पनेछः– 

(क) सम्बशन्धत हवषयमा कम्तीमा स्नातक उपानध िानसल गरी 
सम्बशन्धत िेत्रमा कम्तीमा पाँि वषथको अनभुव भएको, 

(ि)  सम्बशन्धत हवषयको हवशेषज्ञको रुपमा पहििान भएको, 
(ि)  नेपालको नागररक, 

(ग)  नैनतक पतन देशिने फौजदारी अनभयोगमा अदालतबाट कसरुदार 
नठिररएको,  

(घ) कुनै सरकारी वा अधथ–सरकारी िेत्रमा बिालवाला कमथिारी 
नभएको, 

तर यो ननयमावली लागू िनुभुन्दा अशघ यस्तो पदमा 
कायथरत सललािकारको िकमा यो िण्ड लागू िनुे छैन । 

(ङ)  सरकारी, नेपाल सरकारको संगदठत संस्था वा स्थानीय ननकायसँग 
सम्बशन्धत कुनै वेरुज ुतथा बाँकी वक्यौता नभएको ।  

(३क) यस ननयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशिएको भएतापनन प्रमिु राजनीनतक 
सललािकारको िकमा राजनीनतक िेत्रमा कम्तीमा पन्र वषथ काम गरेको र प्रसे 
सललािकार तथा जनसम्पकथ  सललािकारको िकमा कम्तीमा पाँि वषथ काम गरेको वा 
सम्बशन्धत िेत्रमा कम्तीमा पन्र वषथ काम गरेको व्यशक्तलाई ननयशुक्त गनथ सहकनेछ । 

                                                           
   पहिलो संशोधनद्वारा संशोनधत । 

  दोस्रो संशोधनद्वारा थप । 
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(४) सललािकारले आफ्नो कायथसम्पादन गने क्रममा प्राप्त गरेका सूिना, तथ्याङ्क, 

प्रनतवेदन आददको अनभलेि राख्न ुपनेछ र आफू पदबाट अलग िुँदा यी सम्पूणथ कागजात 
सम्बशन्धत मन्त्रालय वा ननकायमा बझुाउन ुपनेछ । 

(५) सललािकारले सम्बशन्धत मन्त्रालय वा ननकायमा ननयनमत रुपमा उपशस्थत 
भई िाशजरी पशुस्तकामा िाशजरी जनाउन ुपनेछ ।  

(६) सललािकारले आफूलाई तोहकएको सम्पूणथ कायथको आवनधक कायथतानलका 
तजुथमा गरी सो अनरुुप कायाथन्वयन गनुथ पनेछ । 

(७) सललािकारले कायथतानलका बमोशजम आफूले सम्पादन गरेको कायथिरु 
उललेि गरी सम्बशन्धत मन्त्रालय वा ननकायमा प्रनतवेदन पेश गनुथ पनेछ । 

(८) सललािकारको ननयशुक्त िनु ुअशघ ननजको वैयशक्तक हववरण प्रधानमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररषद् कायाथलयमा अनभलेि राख्न ुपनेछ । 

(९) सललािकारले आफ्नो कायथसम्पादन गनथ प्रारम्भ गनुथअशघ अनसूुिी–४ 
बमोशजमको ढाँिामा पद तथा गोपनीयताको शपथ नलएको िनु ुपनेछ ।  

 

२३.   सललािकारको आिरणः ऐनको दफा ३४ बमोशजम ननयकु्त िनुे सललािकारले देिायको 
आिरण पालना गनुथ पनेछः– 

(क)  अनशुासनमा रिी इमान्दारी र तत्परताको साथ आफ्नो कतथव्य पालन गने,  

(ि)  व्यावसाहयक ननष्ठा कायम राख्दै ननयशुक्त गदाथका वित तोहकएका शतथिरु 
पालना गने,  

(ग)  ननजामती कमथिारी मानथ कुनै हकनसमले राजनैनतक प्रभाव नपाने र ननजको 
कायथसम्पादनमा िस्तिपे नगने,  

(घ)  नेपाल सरकारको नीनत हवपररत िनुे गरी वा नेपाल सरकार र जनताको 
पारस्पररक सम्बन्धमा वा कुनै हवदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा िलल 
पनथसक्ने गरी सरकारको आलोिना नगने वा समािार प्रकाशन नगने, 

(ङ)  सरकारी कामको नसलनसलामा दान, उपिार, िन्दा आदद प्राप्त नगने,  

(ि)  आफ्नो सम्पशत्त हववरण ननयशुक्त भएको नमनतले सात ददननभत्र सम्बशन्धत 
सशिव समि पेश गने, 

(छ) आफ्नो स्वाथथ बाशझएको वा हित, सरोकार वा स्वाथथ रिेको हवषयमा 
सललाि नददन,े 

(ज)  गोप्यता भङ्ग नगने । 
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२४.  प्रवक्ताको काम, कतथव्य र अनधकारः ऐनको दफा ३५ बमोशजम तोहकएका प्रवक्ताको 
काम, कतथव्य र अनधकार देिाय बमोशजम िनुेछः– 

(क)  आफू कायथरत ननकायमा रिेका सावथजननक गनुथ पने सूिना प्राप्त गने, 

(ि) सावथजननक गनुथ पने हवषयका सूिनािरु आफूभन्दा एक ति मानथको 
अनधकारीको स्वीकृनत नलई ननयनमत रुपमा सावथजननक गने, 

(ग)  कसैले कायाथलयसँग सम्बशन्धत िास हवषयको जानकारी माग गरेमा 
प्रिनलत कानून बमोशजम जानकारी ददने, 

तर त्यस्तो हवषयको जानकारी सावथजननक हितको हवरुि िनु े
भएमा त्यस्तो जानकारी ददन प्रवक्ता वाध्य िनुे छैन ।  

(घ)  प्रवक्ताको बैठकमा भाग नलने । 

 

२५.  सूिना प्रहवनधलाई व्यविारमा  लयाउनःे  (१) ऐनको दफा ३७ को उपदफा (२) 
बमोशजम प्रत्येक मन्त्रालय, हवभाग तथा सरकारी ननकाय एवं कायाथलयले सूिना प्रहवनधलाई 
व्यविारमा लयाउने हवषय र प्रहक्रया देिाय बमोशजम िनुेछः– 

(क)  आफूसँग सम्बशन्धत सूिना र तथ्याङ्किरु यथासम्भव कम्प्यूटरमा 
व्यवशस्थत रुपमा राख्न,े 

(ि)  आफ्नो कायाथलयको यथासम्भव वेभपेज ननमाथण गरी सो वेभपेजमा 
नागररक वडापत्र, कायथसञ्चालन कायथहवनध, कायाथलयसँग सम्बशन्धत 
फाराम तथा प्रकाशनिरु र कायाथलयसँग सम्बशन्धत सूिनािरु 
राख्न,े 

(ग)   आफ्नो कायाथलयको वेजपेजमा रािेका फारामलाई सेवा प्रवािको 
सम्बन्धमा मान्यता ददने, 

(घ)  सूिना प्रहवनधको सम्बन्धमा जनिेतना बढाउन प्रिारप्रसार एवं 
अन्तरहक्रया गने, 

(ङ)  सूिना प्रहवनधको प्रयोगका लानग जनशशक्त हवकासका कायथिरु गने, 

(ि) सूिना प्रहवनधको प्रयोगबाट नीनत ननमाथण, सेवा हवतरण, सरुिा 
प्रवन्ध र सपुररवेिणका कायथिरु नछटो छररतो र प्रभावकारी 
तलुयाउन,े 
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(छ) प्रवाि गररएको सेवाको सन्दभथमा सूिना प्रहवनधको माध्यमबाट 
पषृ्ठपोषण नलई सेवा प्रवािमा सधुार र गनुासो व्यवस्थापन गने, 

(ज)  शासकीय सधुार एकाईले सूिना प्रहवनधको उपयोगका बिपुिीय 
िेत्रको िोजी गने । 

(२) सूिना प्रहवनधलाई व्यविारमा लयाई कायथसम्पादनमा प्रभावकाररता र 
नमतव्यहयता लयाएको आधारमा नेपाल सरकारले कुनै हवभाग, सरकारी ननकाय,  कायाथलय 
वा कमथिारीलाई परुस्कृत गनथ सक्नेछ । 

 

२६.  अनगुमन तथा  मूलयाङ्कन  सनमनतः (१) ऐनको दफा ३८ को उपदफा (१) को 
प्रयोजनको लानग देिाय बमोशजमको केन्रीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनत रिनेछः– 

(क)  मखु्य सशिव, प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाथलय  –संयोजक 

(ि) सशिव, गिृ मन्त्रालय       – सदस्य 

(ग)  सशिव, अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग  –सदस्य 

(घ)  सशिव, अथथ मन्त्रालय     –सदस्य 

(ङ)  सशिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय   –सदस्य 

(ि)  सशिव, राहष्ट्रय योजना आयोग    –सदस्य 

(छ)  प्रमिु, राहष्ट्रय सतकथ ता केन्र    –सदस्य 

(ज)  सशिव, प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाथलय   

       (हवकास ननमाथण तथा समन्वय)            –सदस्य–सशिव                                               

(२) सनमनतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार अन्य सम्बि पदानधकारी तथा 
हवशेषज्ञलाई आमन्त्रण गनथ सहकनेछ । 

(३) सनमनतले आफ्नो कायथहवनध आफै बनाई लागू गनेछ ।  

 

२७.  िते्रीय अनगुमन तथा  मूलयाङ्कन  सनमनतः (१) आफ्नो िेत्रनभत्रका िेत्रीय, अञ्चलस्तरीय 
एवं सरकारी सेवा प्रदायक ननकायिरुको काम कारबािीको ननयनमत अनगुमन र मूलयाड्ढन 
गरी सावथजननक सेवा हवतरण प्रणालीलाई बढी व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक 
हवकास िेत्रमा देिाय बमोशजमको एक िेत्रीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनत रिनेछः– 

(क)  िेत्रीय प्रशासक      –संयोजक 

(ि)  िेत्रीय प्रशासकले तोकेको िेत्रीय ननदेशनालयका  

    प्रमिुिरु मध्ये एकजना    –सदस्य 
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(ग)  िेत्रीय प्रशासकले तोकेको अञ्चलस्तरीय कायाथलयका  

    प्रमिु मध्ये एकजना     –सदस्य 

(घ)  िेत्रीय प्रशासकले तोकेको नागररक समाजको  

    प्रनतनननध एकजना     –सदस्य 

(ङ)  सि–िेत्रीय प्रशासक                             – सदस्य–सशिव 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको सनमनतले आफ्नो िेत्रनभत्रका िेत्रीय एवं 
अञ्चलस्तरीय सरकारी ननकायिरुको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गनेछ । 

(३) उपननयम (१) बमोशजमको सनमनतले गरेको अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सम्बन्धी 
कायथको प्रनतवेदन ननयम २९ बमोशजमको मन्त्रालयस्तरीय अनगुमन एकाईमा पठाउन ु
पनेछ । 

 

२८.  शजललास्तरीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनतः (१) शजललानभत्रका सरकारी सेवा प्रदायक 
ननकायिरुको काम कारबािीको अनगुमन र मूलयाङ्कन गरी सावथजननक सेवा हवतरण 
प्रणालीलाई बढी व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक शजललामा देिाय बमोशजमको 
अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनत गठन िनुेछः– 

(क)  प्रमिु शजलला अनधकारी     – संयोजक 

(ि) स्थानीय हवकास अनधकारी    – सदस्य 

(ग)  संयोजकले तोकेको उपभोक्ताको िकहितसंग  

    सम्बशन्धत संघ, संस्थाको प्रमिु एकजना  – सदस्य 

(घ)  शजलला सदरमकुाम रिेको नगरपानलकाको प्रमिु  

    वा गाउँ हवकास सनमनतको अध्यि      – सदस्य 

(ङ)  सिायक प्रमिु शजलला अनधकारी       – सदस्य–सशिव 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको सनमनतले ननयम २७ बमोशजमको िेत्रीय अनगुमन 
तथा मूलयाङ्कन सनमनतसँग समन्वय र सम्पकथ मा रिी शजललानभत्रका सरकारी ननकायिरुको 
अनगुमन तथा मूलयाङ्कन गनेछ । 

(३) उपननयम (१) बमोशजमको सनमनतले गरेको अनगुमन तथा मूलयाङ्ककन 
सम्बन्धी कायथको प्रनतवेदन ननयनमत रुपमा िेत्रीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनतमा 
पठाउन ुपनेछ । 
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२९.  मूलयाङ्कन तथा अनगुमन एकाईः (१) ऐनको दफा ३८ को उपदफा (३) को प्रयोजनको 
लानग प्रत्येक मन्त्रालयमा देिाय बमोशजमको एक मूलयाङ्कन तथा अनगुमन एकाई 
रिनेछः– 

(क) सशिव, सम्बशन्धत मन्त्रालय, ननकाय वा आयोग –संयोजक 

(ि) मन्त्रालय, ननकाय वा आयोगका मिाशािा  

    प्रमिुिरु मध्येबाट सशिवले तोकेको बढीमा दईुजना  – सदस्य 

(ग) केन्रीयस्तरका हवभागीय प्रमिुिरु मध्येबाट सशिवले  

    तोकेका बढीमा दईुजना     – सदस्य 

(घ) सम्बशन्धत िेत्र िेने, शािा प्रमिु, प्रधानमन्त्री तथा  

    मशन्त्रपररषद्को कायाथलय        – सदस्य 

(ङ) सम्बशन्धत िेत्र िेने कायथक्रम ननदेशक, राहष्ट्रय  

    योजना आयोगको सशिवालय       – सदस्य 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको एकाईले जनतामा प्रवाि भएको सेवा र सहुवधा 
तथा सरकारी कामको नसलनसलामा प्राप्त उपलशब्ध, प्रमिु घटना तथा तथ्याङ्क सम्बन्धी 
हववरण संकलन गरी केन्रीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनत समि पेश गनुथ पनेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोशजमको एकाईले केन्रीय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन 
सनमनतले माग गरेका सूिना, जानकारी, तथ्याङ्क आदद उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

 

३०. अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सम्बन्धी कायथहवनधः  ननयम २६, २७ र २८ बमोशजमका 
अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सनमनत र ननयम २९ बमोशजमको अनगुमन एकाईले अनगुमन 
तथा मूलयाङ्कन गदाथ अपनाउन ुपने कायथहवनध आफैले तयार गरी लागू गनेछन ्।  

 

३१. नीनत तथा योजना सम्बन्धी कायथ फछ्र्यौट गने समयावनधः नेपाल सरकारको नीनत वा 
योजना सम्बन्धी कायथमा आफ्नो कायाथलयनभत्र उठान भई आफैले ननणथय गनुथ पने भएमा 
वा त्यस्तो कायथमा सो कायाथलयले आवश्यक हविार गरी अको कायाथलयलाई ननणथय वा 
ननकासा ददन ुपने भएमा कायाथलय प्रमिुले सो काम बढीमा तीस ददननभत्र फछ्र्यौट गने 
वा गनथ लगाउन ुपनेछ । कुनै कारणवश तोहकएको अवनधनभत्र कायथ फछ्र्यौट िनु नसक्न े
देशिएमा कायाथलय प्रमिुले कारण समेत िलुाई कायथ फछ्र्यौट गनथ आवश्यक पने अवनध 
थप गनथ सक्नेछ । 
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३२. सोधपछुको लानग लेिी आएकोमा कायथ फछ्र्यौट गने समयावनधः कुनै कायाथलयबाट आफ्नो 
कायथ फछ्र्यौटको नसलनसलामा कुनै हवषयको जानकारी नलनको लानग लेिी आएकोमा 
त्यस्तो सोधपछुको जवाफ ददने कायाथलयले कायाथलयमा पत्र प्राप्त भएको नमनतले 
सामान्यतया सात ददननभत्र जवाफ ददन ुपनेछ । 

 

३३. राय परामशथ सम्बन्धी कायथ फछ्र्यौट गने समयावनधः (१) आफ्नो कायाथलयका अनतररक्त 
अन्य कायाथलयसँग पनन सम्बशन्धत भएको हवषयमा ननणथय गनुथपदाथ कानून तथा नीनत 
ननयममा स्पष्ट उललेि नभएको हवषय पनथ आएमा वा नीनतगत हवषय भएमा सम्बशन्धत 
कायाथलयले सात ददननभत्र राय माग गनुथ पनेछ र त्यसरी माग भएको राय प्राप्त भएको 
नमनतले सात ददननभत्रमा कायथ फछ्र्यौट गनुथ पनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम राय परामशथ सोनधएकोमा जवाफ ददने कायाथलयले 
पनन त्यसरी लेिी आएको नमनतले बढीमा पन्र ददननभत्र राय परामशथ ददन ुपनेछ । 

 

३४. ननकासा तथा ििथ सम्बन्धी कायथ फछ्र्यौटः कुनै कायाथलयबाट बजेट सम्बन्धी ननकासाको 
लानग लेिी आएकोमा ननकासा ददने कायाथलयले स्वीकृत बजेटनभत्र परेको रकम भए लेिी 
आएको नमनतले पाँि ददननभत्र र स्वीकृत बजेटनभत्र नपरेको रकमको ननकासा ददन ुपने 
भए लेिी आएको नमनतले पन्र ददननभत्र ननकासा ददने कायथको फछ्र्यौट गनुथ पनेछ । 

तर ननकासा ददने कामको नसलनसलामा ननकासा मागी पठाएको कायाथलय वा अरु 
कुनै कायाथलयमा आवश्यक सोधपछु गनुथ पने भएमा तीन ददननभत्र सोधपछु गरी जवाफ 
प्राप्त भएको नमनतले सात ददननभत्र सो कायथको फछ्र्यौट गनुथ पनेछ । 

 

३५. फछ्र्यौट गनुथ पने कायथको प्राथनमकता तोक्नःे (१) एउटा सरकारी कायाथलयबाट अको 
सरकारी कायाथलयमा कायथ फछ्र्यौटको लानग पठाउँदा देिाय बमोशजम प्राथनमकता तोकी 
देिायको अनधकारीले िस्तािर गनुथ पनेछ र अको कायाथलयले पनन सोिी बमोशजम 
तोहकएको अवनधनभत्र कायथ फछ्र्यौट गनुथ पनेछः– 

प्राथनमकता प्राथनमकता तोक्ने र पत्रमा िस्तािर गने अनधकारी जवाफ पठाउन ु
पने अवनध 

तरुुन्त हवभागीय प्रमिु वा कायाथलय प्रमिु वा शािा प्रमिु दईु ददननभत्र 

अनत जरुरी हवभागीय प्रमिु वा कायाथलय प्रमिु वा शािा प्रमिु पाँि ददननभत्र 

जरुरी कायाथलय प्रमिुभन्दा एक ति तललो अनधकृत सात ददननभत्र 
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साधारण सम्बशन्धत अनधकृत पन्र ददननभत्र 

  

(२) उपननयम (१) बमोशजम प्राथनमकता तोक्दा जवाफ ददन ु पने कायाथलयले 
त्यसरी तोहकएको समयनभत्र जवाफ ददन सक्ने, नसक्ने व्यविार, हवषयवस्त ु र पिलाई 
समेत हविार गनुथ पनेछ । 

(३)  सावथजननक कामको नसलनसलामा सामान्य नागररकको तफथ बाट आफ्नो 
कायाथलयमा परेको जनुसकैु प्रकारको ननवेदनमानथ कायाथलय प्रमिुले सो ननवेदनको 
हवषयवस्तकुो गम्भीरतालाई हविार गरी प्राथनमकता तोकी सो बमोशजम कायथ फछ्र्यौट गने 
वा गराउने व्यवस्था गनुथ पनेछ । 

(४)  कुनै पनन कायाथलयले सम्पादन गनुथ पने कायथको नसलनसलामा ननदेशन ददन े
अनधकारीले कानूनी प्रकृया र दद्वहवधाजनक प्रकृनतका हवषयमा बािेक हटप्पणी माफथ त 
ननणथय गने प्रहक्रया अवलम्वन नगरी सोिी पत्रमा नै स्पष्ट ननदेशन ददन ुपनेछ । यसरी 
अनधकार प्राप्त अनधकारीले ददएको ननदेशनलाई त्यस्तो अनधकारीले गरेको ननणथय सरि 
मानी कायथसम्पादन गनुथ पनेछ । 

(५) सरकारी कायथसम्पादनको नसलनसलामा एक कायाथलयले अको कायाथलयबाट 
नलन ुपने वा त्यस्तो कायाथलयमा उपलव्ध गराउन ुपने सूिना तथा जानकारी औपिाररक 
रुपमा कायाथलयमा उपलव्ध संिार माध्यम इमेल, फ्याक्स आददबाट ददइएको जानकारी 
तथा सूिनालाई आधार नलई कारबािी अगानड बढाउन सहकनेछ ।  

 

३६. कायथ फछ्र्यौट  गने  समयावनधः  (१) प्रत्येक पदानधकारी वा कमथिारीले कायथ हववरणमा 
तोहकए बमोशजम आफूले गनुथ पने कायथ देिायको प्राथनमकता जननएकोमा देिायको 
अवनधनभत्र प्राप्त समयको क्रम अनसुार फछ्र्यौट गनुथ पनेछः–   

नस.नं. प्राथनमकता कायथ फछ्र्यौट गने अवनध 

१ तरुुन्त  आफैले कायथ फछ्र्यौट गनुथ पनेमा आफू समि पेश भएकै 
ददन र मानथललो तिमा पेश गनुथ पनेमा सोिी ददन र 
कायाथलय उठ्ने समय परेको भए अड्डा बस्नासाथ । 

२ अनत जरुरी आफैले कायथ फछ्र्यौट गनुथ पनेमा तीन ददन र मानथललो 
तिमा पेश गनुथ पने भएमा दईु ददन । 

 

३ जरुरी आफैले कायथ फछ्र्यौट गनुथ पनेमा पा“ि ददन र मानथललो 
तिमा पेश गनुथ पनेमा दईु ददन । 
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४ साधारण आफैले कायथ फछ्र्यौट गनुथ पनेमा दश ददन र मानथललो 
तिमा पेश गनुथ पनेमा सात ददन । 

 

 

स्पष्टीकरणः  

(१)  “तरुुन्त” भन्ने प्राथनमकता जननएकोमा बािेक अन्य प्राथनमकता जननएकोमा कायथ 
फछ्र्यौट गने अवनध भन्नाले कायथको उठान वा शरुु गरेको र फछ्र्यौट गरेको ददन 
वीिको अवनधलाई जनाउनेछ र यस्तो कायथलाई वर्र्गीकरण गने अनधकार 
सम्बशन्धत ननकायलाई िनुछे ।  

(२)  कुन काममा कुन हकनसमको प्राथनमकता जननएको िो सो कुरा सम्बशन्धत 
कायाथलयनभतै्र उठान भएको काम भए सो कायथ फछ्र्यौट गनथ आदेश ददन े
अनधकृतले प्राथनमकता ननधाथरण गरे बमोशजम िनुेछ । अन्य कायाथलयबाट लेिी 
आएकोमा सोिी कायाथलयबाट प्राथनमकता ननधाथरण गरे बमोशजम िनुेछ ।  

(३) कुनै पनन प्राथनमकता नजननएको कामलाई साधारण काम मानननेछ । 

 

३७. कमथिारी र कामको उशित बाडँफाडँको व्यवस्था नमलाउनःे (१) ननयम ३६ को उपननयम 
(१) मा तोहकएको अवनधनभत्र कुनै कमथिारीबाट कायथ फछ्र्यौट गनथ लगाउँदा सम्बशन्धत 
कायाथलय प्रमिुले सोिी ननयममा तोहकएको अवनधनभत्र फछ्र्यौट िनु सक्ने गरी आफ्नो 
कायाथलयका हवनभन्न तिका कमथिारीबाट कायथ फछ्र्यौट िनुे व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ । 

(२) न्याहयक वा अधथन्याहयक ननकायमा कायथ गनुथ गराउन ुपरेमा कानूनले तोकेको 
प्रकृया र ढाँिामा र अन्य ननकाय वा पदानधकारी समि कायाथलयको कायथको नसलनसलामा 
तरुुन्त, अनत जरुरी र गोप्य बािेक सम्बशन्धत कायाथलयको मिाशािा ⁄ शािा प्रमिुलाई 
ध्यानाकषथण गरी पत्रािार गनुथपनेछ । यसरी पत्रािारको दताथ र िलानी सम्बशन्धत शािा 
⁄ मिाशािाबाट गनुथ  पनेछ । 

 

३८. कायथ फछ्र्यौट सम्बन्धी हववरण पेश गनुथ पनेः (१) कुनै कमथिारीले ननयम ३६ मा 
तोहकएको अवनधनभत्र आफूले गनुथ पने कायथ फछ्र्यौट गनथ नसहकने भएमा सोको कारण 
समेत िोली आफ्नो कायाथलयका प्रमिुलाई म्याद भकु्तान िनु ु अगावै अवगत गराउन ु
पनेछ । 
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(२) मन्त्रालय, सशिवालय, आयोग वा हवभागस्तरमा कायथरत प्रत्येक 
अनधकृतस्तरका कमथिारीले आफूले फछ्र्यौट गरेको वा पेश गरेको कायथको लगत रािी 
मानसक रुपमा सपुररवेिकलाई बझुाउन ुपनेछ ।  

(३) कुनै कायाथलयको कमथिारीले यस ननयम अनसुार समयमा कायथ फछ्र्यौट 
गरेको वा नगरेको व्यिोराको सम्बन्धमा सपुररवेिकले कायाथलय प्रमिु समि प्रनतवेदन 
पेश गनुथ पनेछ । 

 

३९. भरपाई ददन ु पनेः (१) कायाथलयमा कुनै सेवाग्रािीले आफै उपशस्थत भई ननवेदन ददन 
लयाएमा त्यस्तो ननवेदन दताथ गनथ नमलने वा ननमलने सो जाँिी नमलने भए तत्कालै दताथ गरी 
दताथ नम्वर, समय र नमनत सहितको ननवेदन बझेुको भरपाई वा ननस्सा ननवेदकलाई ददन ु
पनेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम जाँच्दा दताथ गनथ ननमलने रिेछ भने ननमलनकुो 
कारण िलुाई ननवेदनको पछानड दरपीठ गरी दरपीठ गनेको नाम, थर, दजाथ र सिी तथा 
कायाथलयको छाप लगाई ननवेदन हफताथ ददन ुपनेछ ।  

(३) उपननयम (२) बमोशजम भएको दरपीठका सम्बन्धमा शित्त नबझु्ने ननवेदकले 
सो कायाथलयको तालकु कायाथलयमा ननवेदन गनथ सक्नेछ र त्यस सम्बन्धमा तालकु 
कायाथलयले गरेको ननणथय अशन्तम िनुेछ । 

 

४०. कायाथलयको ननरीिण गनुथ पनेः (१) सशिवले आफ्नो मन्त्रालय, मातितका हवभाग, 

पररयोजना तथा कायाथलयको र हवभागीय प्रमिु तथा कायाथलय प्रमिुले आफ्नो र आफ्नो 
मातितको कायाथलय तथा पररयोजनाको प्रत्येक आनथथक वषथमा कम्तीमा एक पटक 
आफैले वा आफूले अशख्तयार समु्पेको कमथिारीद्वारा अननवायथ ननरीिण गनुथ गराउन ु   

पनेछ ।  

(२) अदालत र रिा सम्बन्धी ननकाय बािेक अन्य शजललाशस्थत कायाथलय तथा 
हवकास आयोजनाको वषथमा एकपटक सम्बशन्धत शजललाको प्रमिु शजलला अनधकारीले 
ननरीिण गनुथ   पनेछ । 

(३) उपननयम (१) वा (२) बमोशजम ननरीिण गदाथ अनसूुिी–५ मा उशललशित 
कुरािरुको वारेमा जानकारी नलई सोको हववरण तयार गरी अनभलेि राख्न ुपनेछ । 
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४१. ननरीिण सम्बन्धी कायथहवनध र कारबािीः (१) ननयम ४० बमोशजम ननरीिण गदाथ देशिन 
आएका मखु्य मखु्य कुरािरु जनाई ननरीिण गने अनधकारीले सोिी ननयमको उपननयम 
(३) बमोशजम तयार भएको हववरण उपर ध्यान ददन ुपनेछ । 

(२) ननरीिण गने अनधकारीले ननरीिणबाट देशिएका हवषयिरुमा तत्काल 
आवश्यक ननदेशन ददन ुपने हवषयमा त्यस्तो ननदेशन ददन ुपनेछ । 

(३) ननरीिण गने अनधकारीले यस ननयमावली बमोशजम ननरीिण गरेपनछ 
ननरीिणको प्रनतवेदन ननरीिण गररएको ननकायको तालकु कायाथलयमा पठाउन ुपनेछ । 

(४) ननरीिण गदाथ कुनै अननयनमतता देशिएमा त्यस्तो अननयनमतता िटाई ननयनमत 
गनथ ननरीिण गने अनधकारीले सम्बशन्धत कायाथलय वा कमथिारीलाई मनानसव माहफकको 
मौका ददन सक्नेछ । 

(५) ननरीिण गदाथ नमूना (स्याम्पल) छानी ननरीिण गने वा हवस्ततृ रुपमा 
ननरीिण गने भने्न हवषयमा ननरीिक आफैले ननधाथरण गनेछ । 

(६) ननरीिण गने अनधकारीले ननरीिण गदाथ गम्भीर त्रटुी वा अननयनमतता भएको 
वा कायाथलयबाट सम्पादन िनु ुपने काम कारबािी िनु नसकेको पाइएमा प्रिनलत कानून 
बमोशजम कारबािी गनथ सहकने भए तत्कालै कारबािी गने र नसहकने भए अनधकार प्राप्त 
अनधकारी समि कारबािीको नसफाररस साथ प्रनतवेदन पेश गनुथ पनेछ । 

 

४२. अन्य ननकायद्वारा ननरीिण िनु सक्नःे यस ननयमावली बमोशजम ननरीिण भए वा नभएको 
सम्बन्धमा बझु्न र यस ननयमावली बमोशजम िनु ुपने ननरीिण िनु नसकेमा वा नभएमा 
त्यस्तो कायाथलयको ननरीिण नेपाल सरकारको ननदेशन अनसुार अन्य कुनै ननकायद्वारा 
गनथ, गराउन सहकनेछ । 

 

४३. उच्िस्तरीय  ननदेशन सनमनतः (१) ऐन र यस ननयमावली बमोशजमको सशुासन कायम 
गने सम्बन्धमा भए गरेका कायथिरुको समय समयमा समीिा गनथ र आवश्यक ननदेशन 
ददन देिाय बमोशजमको उच्िस्तरीय ननदेशन सनमनत रिनेछः– 

(क)  प्रधानमन्त्री     अध्यि 

(ि)  उपप्रधानमन्त्री    सदस्य 

(ग)  गिृमन्त्री    सदस्य 

(घ)  अथथ मन्त्री    सदस्य 

(ङ)  सामान्य प्रशासन मन्त्री   सदस्य 
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(ि)  कानून, न्याय तथा संहवधान  

    सभा व्यवस्था मन्त्री   सदस्य  

(२) सनमनतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार अन्य मन्त्री तथा सम्बि पदानधकारी 
वा हवशेषज्ञलाई आमन्त्रण गनथ सहकनेछ । 

  (३) सनमनतले आफ्नो कायथहवनध आफैं  बनाई लागू गनेछ । 

 

४४. हवभागीय कारबािी िनु सक्नःे यस ननयमावली बमोशजम समयमा कायथ फछ्र्यौट नगरेको 
वा ननरीिण गनुथ पने अनधकारीले कायाथलय ननरीिण गरेको नपाइएमा त्यसरी ननरीिण 
गनुथ पने शजम्मेवारी भएको अनधकारीलाई हवभागीय कारबािी गनथ सहकनेछ । 

 

४५. कायथसम्पादन सूिकः ऐनको दफा ४२ बमोशजमको कायथसम्पादन सूिक अनसूुिी–१ को 
िण्ड (ि) मा उललेि भए बमोशजम िनुेछ । 

 

४६. िारेजी र बिाउः (१) देिायको ननयमिरु तथा ननयमावली िारेज गररएका छनः्– 

(क)  प्रशासकीय कायथ फछ्र्यौट ननयमिरु, २०२६  

(ि)  सरकारी कायाथलय (ननरीिण) ननयमावली, २०२६ 

(ग)  प्रशासकीय अनधकारीको काम, कतथव्य र अनधकार सम्बन्धी 
ननयमिरु, २०४२ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम िारेज गररएका ननयमिरु तथा ननयमावली बमोशजम 
भए गरेका काम कारबािी यसै ननयमावली बमोशजम भए गरेको मानननेछ ।  
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अनसूुिी – १ 

(ननयम ७ को उपननयम (६) र ननयम ४४ स“ग सम्बशन्धत) 
मानसक प्रगनत प्रनतवेदन फाराम 

िण्ड (क) 
मन्त्रालय ⁄ ननकायको नाम .................................... साल............ महिना..... 
 

क्र.सं. सम्पादन भएको प्रमिु कायथिरु कायाथन्वयन शस्थनत पहििान भएका प्रमिु समस्या समाधानका प्रयास कैहफयत 

 

१      

२      

३      

४      

५      

६      

७      

८      

९      

१०      

रष्टव्यः एकै प्रकृनतका एकभन्दा बढी कायथसम्पादन गररएको भए त्यस्तो कायथको नाम उललेि गरी सम्पादन भएका कामको संख्या उललेि गनुथ पनेछ 
। 

सम्बशन्धत शािा ⁄ मिाशािा प्रमिुको सिी    सशिव ⁄ कायाथलय प्रमिुको सिी   
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िण्ड (ि) 
 

कायथसम्पादन सूिक फाराम 

 

 

........................................मन्त्रालय ⁄ सशिवालय ⁄ आयोग                                आनथथक वषथ.................महिना.......... 
 

 

क्र.
सं. 

हववरण एकाई  सूिकाङ्क पगनत कैहफयत 

 यस महिनाको िालसम्मको  

१ दरवन्दी र पदपूनतथको शस्थनत 

 

संख्या ....अनधकृतस्तर (कुल 
पद) 

....सिायकस्तर (कुल 
पद) 

.....अनधकृतस्तर (पदपूनतथ) 

......सिायकस्तर (पदपूनतथ) 

.....अनधकृतस्तर (पदपूनतथ) 

......सिायकस्तर (पदपूनतथ) 

 

२ बेरुज ुफछ्र्यौट प्रनतशत कम्तीमा ४० % (वाहषथक)    

३ मन्त्रालय ⁄ केन्रीयस्तरका 
ननकाय र मातितका 
हवभागको ननरीिण 

पटक  कम्तीमा वषथमा २ पटक    

४ गनुासो व्यवस्थापन 

(क) पनथ आएको जनगनुासो 
(ि)फछ्र्यौट भएको 
जनगनुासो 

 

संख्या 
संख्या 
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५ योजना समीिा  

 

पटक      

वाहषथक  वाहषथक १ पटक    

िौमानसक समीिा पटक ३ पटक    

६ वाहषथक बजेट र ििथ 
(क) वाहषथक पूशँजगत ििथ 
(ि) यो महिनाको ििथ 

 

कुल रकम 

प्रनतशत  
 

 

लक्ष्य अनसुार 

   

७ पहिलो प्राथनमकता प्राप्त 
कायथक्रमिरुको एकीकृत 
प्रगनत 

पूणाथड्ढ ५    

८ मन्त्रालयस्तर हवकास समस्या 
समाधान सनमनतको बैठक 

पटक ६ पटक    
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अनसूुिी – २ 

(ननयम १४ को उपननयम (३) सँग सम्बशन्धत) 
नागररक वडापत्र बमोशजम िनतपूनतथको दावी गदाथ पेश गनुथ पने ननवेदनको ढािँा 

 

१. कायाथलयको नामः 
२. कायाथलयको ठेगानाः 
३. माग गरेको सेवा वा वस्तकुो हववरणः 
४. माग गरेको सेवा वा वस्तकुो लानग ननवेदन पेश गरेकोः 

 नमनतः 
 समयः 

५. सेवा वा वस्त ु उपलब्ध नभएकोमा सम्बशन्धत कायाथलयले उललेि गरेको कारण वा 
औशित्यः 

 

६. कायाथलयले उललेि गरेको कारण वा औशित्यउपर शित्त नबझेुको कुरा, कारण एवं 
औशित्यः 

 

७. सेवा वा वस्त ुउपलब्ध निुँदा पगु्न गएको असहुवधा, िानन नोक्सानी ⁄ िनतको हववरण र 
सो को प्रमाणः 

 

८. सम्बशन्धत सेवा वा वस्त ुउपलब्ध गराउने शजम्मेवारी पाएको कमथिारी ⁄पदानधकारीको,– 

 नाम थरः 
 पदः 

९ ननवेदककोः– 

 नाम, थरः–   

 िस्तािरः 
 ठेगानाः 
 बाब,ु आमा  वा अनभभावकको नामः 
 नमनतः 
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अनसूुिी – ३ 

(ननयम १९ को उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत) 
 

सावथजननक सनुवुाई सम्बन्धी कायथहवनध 

 

 सावथजननक सनुवुाई गदाथ अपनाउन ुपने कायथहवनध देिाय बमोशजम िनुेछः– 

 

(१) िेत्रीयस्तरका र अञ्चलस्तरका कायाथलयका प्रमिुले आ–आफ्नो कायाथलयबाट गनुथ पने 
सावथजननक सनुवुाई कायथक्रम आफै सञ्चालन गनुथ पनेछ र यसरी सावथजननक सनुवुाई गदाथ 
आवश्यक िेरफेर गरी यो कायथहवनध अपनाउन सहकनेछ ।   

(२) प्रमिु शजलला अनधकारीले शजललास्तरका सबै कायाथलय प्रमिुिरुको बैठक बोलाई 
सावथजननक सनुवुाई संयोजन गने एक सनमनतको गठन गनुथ पनेछ । 

(३) प्रमिु शजलला अनधकारी स्वयं वा शजलला प्रशासन कायाथलयका अनधकृत वा शजलला 
सावथजननक सनुवुाई सनमनतमा रिेका पदानधकारीिरुमध्येबाट ननयम १९ को उपननयम  
(२) मा उशललशित समय सीमामा नघटाई  पालैपालो पने गरी सावथजननक सनुवुाई 
कायथक्रम सञ्चालन गनुथ पनेछ । 

(४) सावथजननक सनुवुाई कायथक्रम सञ्चालन गनथ तोहकएको पदानधकारीले सावथजननक सनुवुाई 
कायथक्रममा ननयम १९ को उपननयम (३) बमोशजमका हवषयिरु समावेश गरी कायथसूिी 
(एजेण्डा) तयार गनुथ पनेछ । 

(५) स्थानीय अनकूुलता िेरी बढी जनसिभानगता गराउन सहकने शस्थनतसमेत हविार गरी 
सावथजननक सनुवुाईका लानग उपयकु्त नमनत, समय, स्थान र सम्भव भए एजेण्डासमेत 
उललेि गरी सो कुरा सरोकारबाला जनसाधारणलाई जानकारी गराउन सावथजननक रुपमा 
सूिना टाँसी गने, माइहकड्ढ गने, स्थानीय एफ.एम. तथा पनत्रकािरुबाट प्रिार प्रसार गनुथ 
गराउन ुपनेछ ।  

(६) कायथक्रममा के कस्ता माननसिरुलाई समावेश गराउने िो त्यसको सूिी तयार गनुथ पनेछ 
र प्राथनमकता तोकी यथासम्भव वास्तहवक सरोकारबालािरुलाई समावेश गराउन ुपनेछ । 
त्यस्तो कायथक्रममा आवश्यकतानसुार कुनै हवज्ञ, बहुिजीवी ननवाथशित ननकायका पदानधकारी, 
सरकारी कायाथलयका तोहकएका नोडल अनधकृतिरु, गैर सरकारी ननकायका 
पदानधकारीिरु, शजलला अनगुमन सनमनतका पदानधकारीलाई आमन्त्रण गनथ सहकनेछ । 
साथै यस्ता कायथक्रममा सञ्चारकमीिरुलाई आमन्त्रण गनुथ पनेछ । 
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(७) सावथजननक सूिना सामान्यतः एक िप्ता अगानड प्रकाशशत गनुथ पनेछ । स्थान ननधाथरण 
गदाथ कनत सिभागी समावेश िनु सक्छन ्त्यसको अनमुान गरी र सिभागीिरुको सहुवधा 
(पायक पने, िानेपानी, प्राथनमक उपिार, शौिालय आदद) लाई हविार गरी स्थान ननधाथरण 
गनथ सहकनेछ । 

(८) सावथजननक सनुवुाई कायथक्रमको संयोजन गने पदानधकारीले अशघलला सनुवुाई कायथक्रमको 
ननणथय, प्रनतवेदन र त्यसको कायाथन्वयनको शस्थनतबारे छोटकरीमा जानकारी ददने, आवश्यक 
परे संशोधनको प्रस्ताव गने, एजेण्डामा परेका हवषयिरुमा क्रमशः छलफल अशघ बढाउने 
र अन्त्यमा अको सावथजननक सनुवुाईको सम्भाहवत नमनत,समय र स्थानबारे जानकारी ददन ु
पनेछ ।  

(९) सावथजननक सनुवुाईको क्रममा उठाइएका एवं व्यक्त गररएका हविार, राय सझुाव, 

प्रनतबिता आददको मखु्य मखु्य बुदँािरुको हटपोट गरी प्रमाशणत गरी राख्न ुपनेछ ।  

(१०)  सावथजननक सनुवुाई कायथक्रम सञ्चालनः 
 कायथक्रमको उदे्दश्यमानथ प्रकाश पाने, 

 तोहकएको हवषय सम्बन्धी सावथजननक सेवा प्रवािबारे छोटकरीमा जानकारी       
(सम्बशन्धत ननकायका शजम्मेवार पदानधकारीिरुबाट) ददने, 

 सिभागीिरुले तोहकएको हवषयमा सीनमत रिी गरेको नलशित वा मौशिक 
प्रश्निरुको संकलन गने, 

 सम्बशन्धत ननकायका शजम्मेवार पदानधकारीबाट प्रश्नको उत्तर ददने, 
 उत्तरपनछको थप शजज्ञासा (कुनै भए) राख्न,े 

 सम्बशन्धत ननकायका शजम्मेवार पदानधकारीबाट थप शजज्ञासाबारे स्पष्ट पाने,  

 कायथक्रमको समीिा (उदे्दश्य, सियोगी पििरु, सनुवुाईका हवषयिरु, सनुवुाईको 
ननष्कषथिरु आदद) गने । 

(११) सावथजननक सनुवुाई कायथक्रमको प्रनतवेदन  

 देिायको ढाँिा बमोशजम सावथजननक सनुवुाई कायथक्रमको प्रनतवेदन तयार गनुथ पनेछः– 

 संयोजन गने व्यशक्त एवं ननकायः  

 कायथक्रमको हवषयः 
 कायथक्रम आयोजना स्थलः 
 कायथक्रम आयोजना गररएको नमनत र समयः 
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क्र.स. प्रश्न, गनुासो वा 
सझुाव कताथको 
नाम, थर र 
ठेगाना 

सिभागीको 
प्रश्न, गनुासो 
वा सझुाव 

प्रश्न, गनुासो 
वा सझुावसँग 
सम्बशन्धत 
ननकाय 

जवाफददन े
सम्बि 

पदानधकारीको 
नाम, थर र पद 

जवाफको 
छोटकरी 
व्यिोरा 

कैहफयत 

 

१       

२       

३       

४       

५       
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अनसूुिी–४ 

(ननयम २२ को उपननयम (९) सँग सम्बशन्धत) 
सललािकारले नलन ेपद तथा गोपनीयताको शपथको ढािँा 

 

म (सम्बशन्धत सललािकारको पूरा नाम) .............................. सत्यननष्ठापूवथक प्रनतज्ञा गछुथ ⁄ 
ईश्वरको नाममा शपथ नलन्छु हक मैले नेपालको अन्तररम संहवधान, २०६३ प्रनत पूणथ बफादार 
रिंदै प्रधानमन्त्री ⁄ उपप्रधानमन्त्री ⁄ मन्त्रीको सललािकारको पदको कामकाज प्रिनलत कानूनको 
अधीनमा रिी मलुकु र जनताको सोझो शिताई, कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, पूवाथग्रि वा 
िराब भावना ननलई इमान्दारी साथ पालना गनेछु र आफ्नो कतथव्य पालनाको नसलनसलामा 
आफूलाई ज्ञात िनु आएको कुरा प्रिनलत कानूनको पालना गदाथ बािेक म पदमा बिाल रिेको 
वा नरिेको कुनै पनन अवस्थामा प्रकट गने छैन । 

 

                  नाम, थरः ......................... 
 नमनतः .....................          सिीः  .............................. 
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अनसूुिी – ५ 

(ननयम ४० को उपननयम (३) र ननयम ४१ को उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत) 
 

ननरीिण गदाथ जानकारी नलन ुपने कुरािरु 

 

 

ननरीिण गररएको कायाथलयः  

 

 क्र.सं. ननरीिण गररएका हवषयिरु देशिन आएका मखु्य 
मखु्य कुरािरु ⁄ ननतजा 

सझुाव एवं 

नसफाररसको व्यिोरा 

कैहफयत 

 

क  सङ्गठन, दरवन्दी र अनधकार    

 १ स्वीकृत सांगठननक ढाँिा बमोशजम मिाशािा, शािा, उपशािा, फाँट आदद 
छुट्याई शजम्मेवारी तोकी  सो बमोशजम कायथसम्पादन गररएको छ , छैन 

   

 २ संगठनको उदे्दश्य पूरा गनथ हवद्यमान संगठनात्मक स्वरुप उपयकु्त छ, छैन    

 ३ प्रत्येक कमथिारीलाई उसको पद अनसुारको कायथ हववरण तोकी सो बमोशजम 
काम भए गरेको छ, छैन 

   

 ४ स्वीकृत दरवन्दी ठीक छ, छैन र सो दरवन्दी बमोशजम कमथिारी छन, छैनन ्
तथा पद दताथ, कमथिारीिरुको ननयशुक्त, सरुवा, काज, कायम मकुायम, बढुवा र 
तलब भत्ता ननयमानसुार भएको छ, छैन 
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 ५ स्वीकृत दरवन्दी ररक्त भएमा सो को पदपूनतथको प्रकृया शरुु गने कायथ 
समयमा भएको छ, छैन 

   

 ६ अनधकार प्रत्यायोजन भएको छ, छैन र प्रत्यायोजन भई वा अन्य तररकाबाट 
प्राप्त अनधकार र कतथव्य सम्बशन्धत सबै तिका कमथिारीिरुबाट पूणथ रुपमा 
प्रयोग तथा पालना भएको छ, छैन 

   

ि  लेिा, शजन्सी तथा अनभलेि    

 ७ अनभलेि व्यवस्थापन ननददथष्ट तररकाले गररएको छ, छैन र अनभलेि 
व्यवस्थापनको शस्थनत अद्यावनधक छ, छैन 

   

 ८ सरकारी सम्पशत्तको दरुुस्त तवरले आम्दानी बाँधी शे्रस्ता राशिएको छ, छैन र 
शजम्मेवारी साने र ििथको अनभलेि राख्न ेकायथ ननयमानसुार भए गरेको छ,  

छैन 

   

 ९ सरकारी अिल सम्पशत्तको शे्रस्ता दरुुस्त राख्न ेर संभारको काम ठीकसँग 
भएको छ छैन ? शजन्सी आम्दानी र ििथ ननयनमत रुपमा गररएको छ, छैन 

   

 १० आनथथक लेिा ननयमानसुार राशिएको छ, छैन र तिहवल मौज्दात ठीक 
दरुुस्त छ, छैन 

   

 ११ शजन्सी ननरीिण ननयनमत रुपमा गररएको छ, छैन । अनावश्यक सरकारी 
कागजात धलुयाउने र नललाम गनुथ पने सामानिरु नललाम गररएको छ, छैन 

   

 १२ पेश्की र बेरुजू के कनत छ र सो को अनभलेि र ढाँिा ठीक छ, छैन । 
तोहकएको समयमा फछ्र्यौट भएको छ, छैन 
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ग  कायथक्रम    

 १३ कायथक्रमिरु ननशित तररका र ननधाथररत गनतमा कायाथन्वयन भएका छन,् छैनन ्
र कामको प्रगनत सन्तोषजनक छ, छैन  

   

घ  सशुासन     

 १४ सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन एवं ननयमिरु बमोशजम कायाथलयले 
फछ्र्यौट गनुथ पने कामिरु ननशित समयमा सम्पन्न िनुे गरेका छन ्छैनन ्

   

 १५ प्रिनलत कानून तथा नेपाल सरकारबाट समय समयमा भएका आदेश, तथा 
ननदेशनिरुको कायाथन्वयन यथासमयमा भएको छ, छैन 

   

 १६ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीिण गदाथ औलंयाइएका 
अननयनमतता ननयनमत गरे, गराइएको छ, छैन र त्यस्ता अननयनमतता 
दोिोररएका छन ्छैनन ्

   

 १७ उजूरीपेटीका रािेको छ, छैन ? र त्यस्तो उजूरीपेटीका माफथ त वा अन्य 
तररकाले प्राप्त सावथजननक गनुासो वा प्रनतकृया उपर कारबािी भएको छ, छैन 

   

 १८ कमथिारीको ननयनमत बैठक (स्टाफ नमहटड्ड) भए नभएको र बैठकले ननणथय 
गरे अनसुार काम, कारबािी भएको छ, छैन । सम्बशन्धत मन्त्रालय ⁄ 
हवभागले तयार गरेको ननदेशशका र जारी गरेको पररपत्रानसुारको 
कायथसम्पादन भए गरेको छ, छैन  

   

 १९ कायाथलयले सेवा प्रदान गदाथ पारदशशथता, नमतव्यहयता, कायथदिता र 
प्रभावकाररता बढाउन प्रयास गरेको छ, छैन 
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 २० सशुासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन तथा ननयमावली  बमोशजम गनुथ पने 
सावथजननक सनुवुाई गरेको छ, छैन 

   

ङ  हवहवध    

 २१ वर वझुारथको काम प्रिनलत कानून बमोशजम भएको छ, छैन र सरुवा 
भएको कमथिारीले समय मै रमाना नलने गरेको छ, छैन 

   

 २२ अशघललो ननरीिणमा देिाइएका त्रटुी वा कमीिरुमा सधुार एवं प्रगनत गरेको 
छ, छैन    

   

 २३ नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी 
ननरीिण गनुथ पने भनी तोकेको अन्य हवषयिरु । 

   

 

 

 

ननरीिण गने अनधकारीको नाम थरः                कायाथलयः 
दजाथः               नमनत 


