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ूभावकारी

�पमा

िनयन्ऽण

गन�

उ�ेँयले

ूधानमन्ऽीको ूत्यक्ष रे खदे ख र िनयन्ऽणमा रहने गरी ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोिजम िव.सं .
२०५९ साल ौावण २७ गते राि�य सतकर्ता केन्िको ःथापना भएको हो।
राि�य सतकर्ता केन्िको काम, कतर्व्य तथा अिधकारलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९, राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर्
स�ालन) िनयमावली, २०६५, ��ाचार िब��को रणनीित तथा कायर् योजनाले व्यविःथत गरे को छ। केन्िको ूमुख
कायर्को �पमा ��ाचार िनयन्ऽण सम्बन्धी िनरोधात्मक

तथा ूव�र्नात्मक कायर्ह� रहे का छन्। ��ाचार िनवारण

ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा केन्िको काम, कतर्व्य र अिधकार उल्लेख छ। यसै गरी राि�य सतकर्ता केन्ि
(कायर्स�ालन) िनयमावली, २०६५ ले ��ाचार िनयन्ऽणका लािग सूचना स�लन गन�, अनुगमन गन�, सुझाव वा
िनद� शन िदने, सतकर् गराउने, कारवाहीका लािग लेखी पठाउने, सम्पि� िववरण तथा आयको अनुगमन गन�, ूािविधक
परीक्षण गन� लगायतका कायर्ह�को व्यवःथा गरे को छ। सुशासन (व्यवःथापन तथा स�ालन) ऐन, २०६४,
सुशासन (व्यवःथापन तथा स�ालन) िनयमावली, २०६५ तथा ��ाचार िव��को रणनीित तथा कायर् योजना,
२०६५ अन्तगर्तको िनकायगत कायर्योजना, २०६७ बमोिजम केन्िले नागिरक बडापऽ कायार्न्वयनको अनुगमन गद�
आएको छ। केन्ि�ारा आ.ब. २०७२।७३ मा सम्पादन भएका कायर्ह�, केन्िका समःया र सुधारका क्षेऽह�
तथा नेपाल सरकार समक्ष ूःतुत सुझावह� समेत समावेश गरी राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर् सं चालन) िनयमावली,
२०६५ को िनयम ३२ बमोिजम सम्माननीय ूधानमन्ऽी समक्ष पेश गनर् ूःतुत ूितवेदन तयार गिरएको छ।
ूःतुत ूितवेदनमा पाँच पिरच्छे द रहे का छन् । पिरच्छे द एकमा सतकर्ता केन्िको पिरचय अन्तगर्त सं ःथागत
िवकासबम, केन्िको कायर्क्षेऽ, काम, कतर्ब्य र अिधकार, सं गठन सं रचना तथा जनशिक्त, केन्िको िवकास ूयासह�
समावेश गिरएको छ । पिरच्छे द दुईमा आिथर्क वषर् २०७२।७३ मा यस केन्िबाट सम्पादन भएका ूमुख
कायर्ह� समेिटएको छ । जस अन्तगर्त पिरच्छे द तीनमा समःया र सुधारका क्षेऽह� समेिटएको छ । पिरच्छे द
चारमा नेपाल सरकारलाई ूदान गिरएका सुझावह� र पिरच्छे द पाँचमा उपसं हार रािखएको छ। उजुरी
व्यवःथापनतफर् चालु आिथर्क वषर्मा ७७२ वटा उजुरीह� ूा� भएको र गत आिथर्क वषर्बाट िजम्मेवारी सरी
आएका ५३६ गरी १३०८ उजुरी रहे को ६८६ वटा उजुरीह� फ��ट गिरएको छ । जसमध्ये अिख्तयार
दु�पयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका ८५, सुझाव, िनद� शन, सतकर् र ध्यानाकषर्ण गराइएका ६५ र अन्य
तामेलीमा गएका ५३६ वटा उजुरीह� रहे का छन् ।
आ.व.072/73 मा 33 वटा िजल्लाका 537 वटा सावर्जिनक िनकायह�को नागिरक बडापऽ अनुगमन गिरएको
छ

भने

30

वटा

िजल्लाका

492

वटा

सावर्जिनक

िनकायह�को

ःथलगत

अनुगमन

गरी

दे िखएका

कमीकमजोरीह�को सुधारका लािग सम्बिन्धत िनकायह�लाइर् िनद� शन एवं ध्यानाकषर्ण गराइर्एको छ । ूािविधक
परीक्षण सचेतना गो�ी २ समेत गरी िजल्लाःतरमा ��ाचार िव��का सचेतना गो�ी १६ वटा, सामुदाियक
िव�ालयमा सदाचार िशक्षा कायर्बम २० वटा सम्प� भएका छन् । १५ जना कमर्चारीह�लाई कम्प्युटर तालीम
ूदान गिरएको छ । उजुरी व्यवःथापन र िजन्सी एवं लेखा सम्बन्धी सफ्टवेयर िनमार्ण/पिरमाजर्न गरी ूयोगमा

ल्याइएको छ । ��ाचार तथा आिथर्क अिनयिमतता हुन सक्ने १२ वटा क्षेऽह� पिहचान गरी िवःतृत अध्ययन
गिरएको र उक्त अध्ययन ूितवेदनमा औ ंल्याइएका सुझाव अनुसार सम्बिन्धत िनकायह�मा ध्यानाकषर्ण गराउने एवं
िनद� शन िदइएको छ । िवगत आिथर्क वषर्बाट िनमार्ण शु� भएको िनमार्णाधीन भवनको
लआय अनु�प ूगित भएकोमा आगामी आिथर्क वषर्मा िनमार्ण सम्प� गन� गरी

कायर् चालु आिथर्क वषर्मा

कायर्बम तथा बजेट ूःताव

गिरएको छ । सेवामाही सव�क्षण, कायार्लय समयपालना एवं तोिकएको पोशाक अनुगमन, नागिरक बडापऽ
कायार्न्वयन अनुगमन, ःथलगत छानवीन जःता कायर्ह� सम्प� भएका छन् । यसूकार अनुगमन गदार् दे िखएका
समःया समाधान गनर् सम्बिन्धत िनकायह�का आवँयक िनद� शन ूदान गिरएको छ । सं घीय सं रचनामा राि�य
सतकर्ता केन्िको पुनसर्ंरचना सम्बन्धमा ूािविधक सिमितबाट ूा� ूितवेदन र ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को
दफा ३८ मा आवँयक सं शोधनका लािग तयार पािरएको सं शोधन मःयौदा ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को
कायार्लयमा पठाइएको छ । नेपाल सरकारबाट ःवीकृत तत्काल सुधारको कायर्योजना अनु�प कायर्योजना तयार
गरी कायर्सम्पादन गिरएको छ । नेपाल भारत नाकामा भएको अवरोधका समयमा हुन सक्ने कालो बजारी रोक्न
ग्याँस अनुगमन, बजार अनुगमन सम्बन्धी कायर्ह� सम्प� भएका छन् ।
केन्िको

कुल जम्मा ःवीकृत दरबन्दीमध्ये सतकर्ता ूहरीतफर् ३२ दरवन्दी रहे कोमा २७ पद पूितर् भएको

िनजामतीतफर् कूल ८३ दरबन्दीमध्ये ६४ पदपूितर् भई १९ पद िरक्त रहे को छ । िरक्त पदमध्ये अिधकांश
दरवन्दी ूािविधक पदको रहे को हुँदा ूािविधक पिरक्षण कायर्मा किठनाइ उत्प� भएको छ ।

सं ःथालाई ूभावकारी बनाउन आ.व.२०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीित तथा कायर्बम अनु�प केन्िलाई
ूािविधक ूयोगशाला ःथापनाका लािग गत आिथर्क वषर्मा भएको बोलपऽ बमोिजमको General Equipments तफर्

मेिसन उपकरण ूा� भइ जडान ूिबयामा रहे को छ । ूव�र्नात्मक कायर्बम अन्तगर्त “राि�य सतकर्ता िभ�ो”

िनमार्ण, िसःनुपानी राि�य सतकर्ता केन्ि हाःयव्यं ग्य याऽा, ूािविधक परीक्षण सम्बन्धी वृतिचऽ िनमार्ण र कायर्

सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन ूणालीलाई िनरन्तरता िदइएको छ।
राि�य गौरव र अन्य आयोजना गरी २१ वटा, अन्य िनकायबाट अिख्तयारी ूा� भएका १६ वटा आयोजनाह�को
ूािविधक परीक्षण कायर् सम्प� भएको छ । ूािविधक परीक्षणको बममा पाइएका अपिरपालना ूितवेदन (Non
Conformance Reports) ह�लाई सरोकारवालाकै उपिःथितमा केन्िमा ूःतुतीकरण गरी ऽुटी सच्याउन िनद� शन
िदइएको छ । आ.व.072/73 मा केन्िको ःवीकृत बजेट तथा कायर्बमतफर् भौितक ूगित 82.57 र िव�ीय
ूगित(अथर् वजेट समेत) 87.16 ूगित भएको छ ।
क्षेऽािधकारको अःप�ता, ौोत साधनको कमी, ूािविधक जनशिक्तको पदपूितर् हुन नसक्नु, िनयामक िनकायह�बीच
समन्वयको कमजोर अवःथा जःता समःयाह�का कारणले गदार् यस केन्िले अपेक्षाकृत �पमा कायर्सम्पादन गनर्
सकेको छै न । राि�य सतकर्ता केन्िबाट नेपाल सरकारलाई यस ूितवेदनको पिरच्छे द चारमा ूदान गिरएका
सुझावह� कायार्न्वयन भएमा उिल्लिखत
योगदान पुग्ने अपेक्षा रािखएको छ।

सुझावह�ले सुशासन कायम गरी सदाचार ूव�र्न गन� अिभयानमा
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पिरच्छे द - १
राि�य सतकर्ता केन्िको सं िक्ष� पिरचय
१.१. सं ःथागत िवकासबमः
ु भ �पमा सेवा सुिवधा ूदान गन� उ�ेँयले सावर्जिनक
नागिरकलाई सुशासनको माध्यमबाट सवर्सल
िनकायह�को ःथापना गिरएको हुन्छ । सावर्जिनक ौोत साधन र अिधकारको दु�पयोग हुन सक्ने
अवःथालाई िनयन्ऽण गनर् राज्यबाट ूवाह हुने सेवा तथा िवकास िनमार्णको कायर्मा गुणःतर अिभवृि� गद�
पारदिशर्ता र सुशासन ूव�र्न गन� तथा सम्पूणर् राज्य व्यवःथाूित नागिरकको िव�ास कायम राख्ने मूल
दाियत्व सरकारको हुन जान्छ।
ौोत साधन र अिधकारको दु�पयोग हुन निदन सावर्जिनक िनकायको िनगरानी राख्न सं ःथागत व्यवःथा
हुन ु पन� दे िखन्छ।राज्यमा हुने िविभ� ूकारका सावर्जिनक एवं िनजी क्षेऽमा हुने ॅ�ाचार तथा
अिनयिमततालाई न्यूनीकरण गद� जनतालाई सुशासनको ूत्याभूित िदलाउन धेरैजसो लोकतािन्ऽक व्यवःथा
भएका रा�ह�ले कानूनी, नीितगत, सं ःथागत एवं कायर्गत ूकृया अबलम्बन गरे को पाइन्छ।
‘ॅ�ााचारजन् कायर्लाई ूभावकारी �पपम िनयन्ऽण गनर् तथा ॅ�ााचा िव�� जनचेतना अिभवृि� गनर् नेपाल
सरकारले ूधानमन्ऽीको ूत्यक्ष रे खदे ख र िनयन्ऽणमा रहने गरी एक राि�य सतकर्ता केन्िको ःथापना गनर्
सक्नेछ’भनी ॅ�ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ को ूावधान बमोिजम २०५९।४।२७ मा
राि�य सतकर्ता केन्िको ःथापना भएको हो । यस केन्िमा सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूको ूत्यक्ष रे खदे ख
र िनयन्ऽणमा रहने गरी िनजामती सेवाका िविश� ौे णीको अिधकृतलाई

ूमुखको �पमा तोिकने व्यवःथा

रहे को छ।

१.२.

केन्िको कायर्क्षऽ
े , काम, कतर्ब्य र अिधकारः

ॅ�ाचार िनवारण ऐन, २०५९, राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर् स�ालन) िनयमावली, २०६५, राि�य सतकर्ता
केन्ि (कायर् व्यवःथापन) िनद� िशका, २०६८, ूािविधक परीक्षकको आचारसं िहता, २०६७, ॅ�ाचार
िव��को रणनीित तथा कायर्योजना, २०६५ अन्तगर्तको िनकायगत कायर्योजना २०६७, ॅ�ाचार िव��को
ु
सं यक्त
रा�सं घीय महासिन्ध, २००३ कायार्न्वयन सम्बन्धी राि�य रणनीित, २०६९ समेतको कानूनी
व्यवःथा अनु�प राि�य सतकर्ता केन्िले ॅ�ाचार िनयन्ऽणका लािग िनरोधात्मक(Preventive) र
ूव�र्नात्मक (Promotional) कायर्

सम्पादन गद� आइरहे को

छ । साथै नेपाल सरकारले समय समयमा

िदने िनद� शनको आधारमा समेत यस केन्िले कायर् सम्पादन गद� आएको छ ।
उपयुक्त
र्
ऐन र िनयमावली लगायतका कानूनी व्यवःथा एवम् रणनीित अनुसार यस केन्िको कायर्क्षेऽ
दे हाय बमोिजम रहे को पाइन्छ :-
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(क)

ॅ�चाचा िनवारण ऐन, २०५९
सवर्साधारण जनताको सुख, शािन्त र आिथर्क िहतको िनिम� समाजमा िव�मचन आिथर्क
अनुशासन, नैितकता र सदाचार कायम राख्दै ॅ�चाचा िनवारण गन� उ�ेँयले जारी भएको ॅ�चाचा
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ मा केन्िको काम, कतर्व्य र अिधकारको सम्बन्धमा दे हाय
बमोिजम व्यवःथा भएको छ :–


नेपाल सरकारका मन्ऽालय/िवभाग/कायार्लय वा सावर्जिनक सं ःथाबाट सम्पादन
हुनपु न� कायर्ह� िनयिमत �पमच भए नभएको िवषयमा सूचना स�लन गन�,



नेपाल सरकारको मन्ऽालय, िवभाग, कायार्लय वा सावर्जिनक सं ःथाबाट िनयिमत �पमच
हुनपु न� कायर् भएको नपाइएमा त्यःता िनकायलाई सो िवषयमा सतकर् गन�,



सावर्जिनक पद धारण गरे को व्यिक्तले ूचिलत कानून बमोिजम िदएको सम्पि�
िववरण र आयको अनुगमन गन�,



ॅ�चाचा हुन सक्ने ःथान वा काममा िनयिमत िनगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण
गनर् आवँयक व्यवःथा िमलाउने,



ॅ�चाचा िनयन्ऽण सम्बन्धमा अपनाउनु पन� नीित, रणनीित र तत्सम्बन्धी कानूनमा कुनै
सुधार गनुप
र् न� दे िखएमा नेपाल सरकारलाई आवँयक सुझाव िदने,



नेपाल सरकारका मन्ऽालय, िवभाग, कायार्लय वा सावर्जिनक सं ःथामा उजुरीपेिटका
राख्ने व्यवःथा िमलाउने,



ॅ�चाचाको रोकथाम गन� उ�ेँयले आवँयकतानुसार सम्बिन्धत िनकायलाई सुझाव वा
िनद� शन िदने,



ॅ�चाचा सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गन� िनकाय वा पदािधकारीबाट ॅ�चाचा
सम्बन्धी आवँयक िववरण वा सूचना ूच� गरी अ�चविधक गराई राख्ने,



ॅ�चाचा सम्बन्धी ूच� कुनै जानकारी सम्बिन्धत िनकायमा लेखी पठाउने,



ॅ�चाचा िनयन्ऽण सम्बन्धमा आइपन� अन्य काम गन� वा गराउने,



नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कायर् गन�, गराउने ।

(ख)

राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर् स�चाल) िनयमावली, २०६५
ॅ�चाचा िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी केन्िको
कायर् स�चलन िनयिमत र व्यविःथत गनर् नेपाल सरकारले जारी गरे को ाचि�य सतकर्ता
केन्ि (कायर् स�चलन) िनयमावली, २०६५ ले केन्िको काम, कतर्ब्य र अिधकार
सम्बन्धमा दे हाय बमोिजम व्यवःथचह� गरे को छ :–

१.

सूचना संकलन गन�:– सरकारी कायार्लय वा सावर्जिनक सं ःथाबाट सम्पादन हुने
काममा अिनयिमतता भएको भ�े सम्बन्धमा िविभ� माध्यमबाट सूचना स�लन गन�,
उजुरी तथा िनवेदनह� िलने, ूारिम्भक छानवीन गन�, नाम िकटान भएर ूच� उजुरी
उपर भएको कारवाहीको सम्बन्धमा सम्बिन्धत उजुरीकतार्लाई जानकारी गराउने।
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२.

अनुगमन गन� एवम् सुझाव वा िनद� शन िदने:–सरकारी कायार्लय र सावर्जिनक
सं ःथाह�बाट हुने आिथर्क, ूशासिनक तथा ूािविधक काम, जनतालाई पुयार्उनु पन�
सेवा कानून बमोिजम भए नभएको, सम्पादन हुने काममा िढलासुःती वा अिनयिमतता

भए नभएको, ूदान हुने सेवा सुिवधा र सोसँग सम्बिन्धत अन्य िवषय तथा नेपाल
सरकारको ��ाचार िव��को रणनीित, कायर्नीित, कायर्�मह�को कायार्न्वयन भए

नभएको सम्बन्धमा िनयिमत अनुगमन गन� वा गराउने र िनयिमत तिरकाले भएको
नदे िखएमा िछटो, छिरतो र ूभावकारी िकिसमबाट कायर्सम्पादन गनर्को लािग
आवँयक सुझाव वा िनद� शन िदन सक्नेछ।
३.

सतकर् गराउने र कारवाहीको लािग लेखी पठाउने :–सरकारी कायार्लय वा सावर्जिनक
सं ःथाको अनुगमन गदार् कुनै िकिसमको अिनयिमतता हुन लागेको वा िनयिमत �पमा
काम नभएको पाईएमा वा केन्िको सुझाव वा िनद� शन कायार्न्वयन नगराएमा यःतो
िनकायको ूमुख र त्यःतो कायर्मा सं लग्न कमर्चारीलाई सो िवषयमा िलिखत �पमा
सतर्क गराउन सक्ने । साथै सतकर् गराइएको िवषय पालना नगरे मा त्यःतो ूमुख वा
कमर्चारीको अिभलेख राखी आवँयक िवभागीय कारवाही र ूचिलत कानून बमोिजम
अन्य कारवाही गनुप
र् न� भए अिख्तयार दु�पयोग अनुसन्धान आयोगमा कारवाहीको
लािग लेखी पठाउने।

४.

सम्पि� िववरण तथा आयको अनुगमन गन� :–सावर्जिनक पद धारण गरे को व्यिक्तले
िनयिमत �पमा सम्पि� िववरण पेश गरे नगरे को तथा पेश गरे को सम्पि� िववरण
राख्न तोिकएको िनकायले िनयिमत �पमा त्यःतो सम्पि� िववरण राखे वा नराखेको
अनुगमन गरी िनयिमत सम्पि� िववरण पेश नगन� सावर्जिनक पद धारण गरे को
व्यिक्तलाई ��ाचार िनवारण ऐनको दफा ५०(३) बमोिजम कारवाहीको लािग
अिख्तयार दु�पयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने।

५.

िनगरानी, छड्के जाँच तथा अन्वेषण गन� :– ��ाचार हुन सक्ने सरकारी कायार्लय वा
सावर्जिनक सं ःथाको काममा िनयिमत िनगरानी वा छड्के जाँच गनर् सक्ने, कुनै
सरकारी कायार्लय वा सावर्जिनक सं ःथाबाट सम्पादन हुने काममा अिनयिमतता भएको
छ भ�े केन्िलाई लागेमा सो सम्बन्धमा केन्िको अिधकृतःतरको कमर्चारी माफर्त
अन्वेषण गराउने, अन्वेषणको लािग आवँयक जानकारी, सूचना, िववरण तथा कागजात
एवम् िलिखत जानकारी माग गन�।

६.

ूािविधक परीक्षण गन� :– सरकारी कायार्लय वा सावर्जिनक सं ःथाबाट िनमार्ण वा
सं चालन गिरने िवकास आयोजनाको लागत, समय, गुणःतर, पिरमाण, ूभावकािरता र
ूा� उपलिब्धको आधारमा आयोजनाको िडजाईनको उपयुक्तता, अपेिक्षत उपलिब्ध
हािसल हुन/
े नहुने सम्भावना, आयोजनाको ूभावकािरता र दीगोपना लगायतका
कुराह�को

ूािविधक

परीक्षण

गन�, ूािविधक

परीक्षण

गदार्

दे िखएको

कमी

कमजोरीलाई तत्काल सुधार गनर् र भिवंयमा त्यस ूकारको कमी कमजोरी हुन
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निदन आवँयक व्यवःथा गनर् सरकारी कायार्लय वा सावर्जिनक सं ःथानको मािथल्लो
िनकायलाई लेखी पठाउने, ऽुिट सच्याउन लेखी पठाउने, गम्भीर ऽुिट भएको पाइएमा
आयोजनाको काम रोक्न िनद� शन िदन सक्ने ।
७.

जनचेतना अिभवृि� सम्बन्धी काम गन� :– ॅ�ाचारजन्य कायर्लाई ूभावकारी �पमा
िनयन्ऽण गनर् तथा ॅ�ाचर िव�� जनचेतना अिभवृि� गनर् केन्िको कायर्ूकृित र
क्षेऽािधकार सवर्साधारणलाई जानकारी गराउने, िनरोधात्मक तथा ॅ�ाचार िवरोधी
ूचारात्मक कायर्बम सं चालन गन�, ॅ�ाचार िवरोधी जनचेतना अिभवृि� गनर् तालीम,
गो�ी तथा कायर्शाला तथा समुदायमा आधािरत सामुदाियक िशक्षा कायर्बम सं चालन
गन�।

८.

ॅ�ाचार िनयन्ऽणको कायर्मा अन्य सम्बिन्धत िनकायसँग सहकायर् गन�।

९.

केन्िले गरे का कामकारवाहीको वािषर्क िववरण सिहतको ूितवेदन ूत्येक वषर्
ूधानमन्ऽी समक्ष पेश गन�।

१०.

केन्िले सम्पादन गरे का काम कारवाहीह� कानून बमोिजम सावर्जिनक गनर् बाधा
नपन� िवषयह� िविभ� स�ार माध्यमह� माफर्त सावर्जिनक गन�।

(ग)

ॅ�ााचा िव��को रणनीित तथा कायर्योजना, २०६५ अन्तगर्तको िनकायगत कायर्योजना, २०६७

सुशासनको माध्यमबाट ॅ�ाचारमुक्त शासन ूणाली ःथापना गरी सु–सं ःकृत तथा समृ� नयाँ नेपालको
िनमार्ण गन� पिरकल्पना सिहत ल्याइएको “ॅ�ाचार िव��को रणनीित तथा कायर्योजना, २०६५” को मुख्य
उ�ेँय सरकारी कायर्ूणालीमा सरलीकरण र आचरणगत सुधार गरी ॅ�ाचारजन्य िबयाकलापको
िनयन्ऽण�ारा नैितकवान र सु–सं ःकृत नेपाली समाजको िनमार्ण गनुर् रहे को छ । ॅ�ाचारको रोकथाम
तथा िनयन्ऽण सम्बन्धमा गिरएका अन्तरार्ि�य ूितव�तालाई कायार्न्वयन गनर् तथा ॅ�ाचार िव��का
ूयासलाई अझ सशक्त बनाउन यस कायर्योजनाले िजम्मेवार िनकायको �पमा राि�य सतकर्ता केन्ि
समेतलाई तोकेको छ ।साथै उक्त कायर्योजना अन्तगर्तको नेपाल सरकारबाट िमित २०६७।८।८ मा
ःवीकृत िनकायगत कायर्योजना, २०६७ ले यस केन्िलाई दे हायको कायर्ह�को लािग िजम्मेवार िनकायको
�पमा तोकेको छ :–


ॅ�ाचार िव��को कानूनको ��तापूवक
र् कायार्न्वयन गन�,



ॅ�ाचार सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धान गन� िनकायको अनुसन्धान सम्बन्धी क्षमता
अिभबृि� गन�,



ॅ�ाचार िव��का सूचना गो�य�पमा ूा� हुने व्यवःथा िमलाउने र यःतो सूचना
िदनेलाई पुरःकृत गन� व्यवःथा िमलाउने,



ॅ�ाचारको रोकथाम तथा िनयन्ऽणका क्षेऽमा कायर्रत जनशिक्तको क्षमता िवकासको
लािग िवशेष तथा उच्चःतरका ूिशक्षण कायर्बम स�ालन गन�,



4
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��ाचार िव��का ूचार ूसार साममी िनमार्ण गरी िव�ुतीय स�ार माध्यमबाट ूचार
ूसार गन�,



��ाचार िव�� जनचेतना अिभवृि� गनर् कायर्बम स�ालन गन�,



सावर्जिनक स�ार माध्यमलाई ��ाचार िव��को सहयाऽी घोषणा गरी खोजपूणर्
साममी ूकाशन गनर् ूोत्सािहत गन� र बषर्भिरको ूकाशन साममीको आधारमा छापा
वा अन्य सं चार माध्यमलाई सव�त्कृ� घोषणा तथा पुरःकृत गन�,



��ाचार हुने भनी पिहचान भएका ःथलह�को िनगरानी गनर् सूचक खटाउने Whistle
Blowing प�ितको अनुशरण गन�,



सुराकीको व्यवःथा गरी ूितफलको आधारमा पुरःकृत गन�,



अनुिचत कायर् तथा ��ाचार सम्बन्धी सूचना सं कलन, पिरमाजर्न र िव�ेषणको
कायर्लाई भरपद� बनाउने र त्यःतो कायर्मा ूत्येक नागिरकह�लाई ूोत्साहन गन�,



सावर्जिनक पदािधकारीह�को ःवाथर्को �न्� हटाउन आवँयक व्यवःथा गन�,



केन्िीय िनकायह�मा सावर्जिनक िनमार्ण आचारसं िहता िनमार्ण गरी लागू गनर् लगाउने,



शंकाःपद ठे क्का–प�ाको िवःतृत , अन्वेषण एवम् परीक्षण गरी सत्य तथ्य सावर्जिनक
गन�,



सावर्जिनक सं ःथाह�बाट खिरद वा िनमार्ण वा िबबी सम्बन्धी िनणर्यमध्ये उजुरी र
ूा� सूचनाका आधारमा किम्तमा १० ूितशत िनणर्यको औिचत्यता र परीक्षण एवम्
ूािविधक परीक्षण गन�,



��ाचारको

िहसावले

अत्यन्त

सम्वेदनशील

िवन्दुको

�पमा

पिहचान

भएका

कायार्लयह�को काम कारवाहीलाई िनयिमत �पमा िनगरानी राख्ने,


��ाचार िव�� नागिरक सव�क्षणको व्यवःथा गन�,



सम्पि� िववरणको अनुगमन गन� ।

सुशासन (व्यवःथापन तथा स�ााल) ऐन, २०६४ र सुशासन (व्यवःथापन तथा स�ााल)

(घ)

िनयमावली, २०६५
सुशासन (व्यवःथापन तथा स�ालन) ऐन, २०६४ र सुशासन (व्यवःथापन तथा स�ालन)
िनयमावली, २०६५ बमोिजम सवर्साधारणलाई सेवा ूदान गन� वा जनसम्पकर् कायम गन� ूत्येक

सरकारी कायार्लयले सबैले दे ख्ने ठाउँमा तोिकए बमोिजम नागिरक वडापऽ राखे नराखेको एवम्
नागिरक वडापऽ बमोिजको सेवा ूवाह भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गन� िजम्मेवारी
केन्िलाई तोिकएको छ ।

१.३

सं गठन सं रचना तथा जनशिक्तः

(क) संगठन संरचनाः
नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष�) को िमित २०७१।४।२ को िनणर्य र मिन्ऽपिरष� ूशासिनक सिमितको
िमित २०७१।४।५ को िनणर्यानुसार केन्िको ःवीकृत नयाँ सं रचना बमोिजम
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महाशाखाह� ूशासन तथा अनुगमन महाशाखा, ूािविधक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखा, नीित िनमार्ण
तथा कानूनी राय परामशर् महाशाखा र सतकर्ता केन्ि ूहरी व्यवःथापन सूचना सं कलन, िनगरानी तथा
अनुगमन महाशाखा रहे का छन् । ूशासन तथा अनुगमन महाशाखा अन्तगर्त सूचना सं कलन, अन्वेषण
तथा अनुगमन शाखा, आिथर्क ूशासन शाखा र ूशासन तथा योजना शाखा, ूािविधक परीक्षण तथा
अनुगमन महाशाखा अन्तगर्त ूािविधक परीक्षण तथा अनुगमन शाखा नं. १, २ र ३ एवम् ूयोगशाला
परीक्षण शाखा, नीित िनमार्ण तथा कानूनी राय परामशर् महाशाखा अन्तगर्त सम्पि� िववरण तथा अनुगमन
शाखा, नीित िनमार्ण तथा अनुगमन शाखा र कानूनी राय तथा परामशर् शाखा तथा सतकर्ता केन्ि ूहरी
व्यवःथापन सूचना सं कलन, िनगरानी तथा अनुगमन महाशाखा अन्तगर्त सूचना सं कलन तथा अनुगमन
शाखा, िनगरानी तथा अनुगमन शाखा, ूहरी व्यवःथापन तथा अनुगमन शाखा र अन्वेषण तथा अनुगमन
शाखा रहेका छन्।केन्िको ःवीकृत नयाँ सं गठन सं रचना अनुसूची १ मा समावेश गिरएको छ।
(ख) जनशिक्तः
ःवीकृत नयाँ सं गठन सं रचना अनुसार केन्िमा ८३ जना िनजामती कमर्चारीह�को दरबन्दी छ । जसमा
ूमुख अिधकृत/सिचव (रा.प.िविश� ौे णी)–१, नेपाल ूशासन सेवातफर् सहसिचव (रा.प.ूथम ौे णी)–२,
उपसिचव (रा.प.��तीय ौे णी) –४, उपसिचव (लेखा) रा.प.ि�तीय -१, शाखा अिधकृत (रा.प. तृतीय
ौे णी) –१७, लेखा अिधकृत (रा.प. तृतीय ौे णी) –२, नायव सुब्बा (रा.प. अनं. ूथम ौे णी) –१३,
लेखापाल (रा.प. अनं. ूथम ौे णी) –१,टा.ना.सु.–१ गरी ४२ जना, नेपाल इिन्जिनयिर� सेवातफर् सहसिचव
(रा.प.ूथम ौे णी) –१, िस.िड.ई. (रा.प.��तीय ौे णी) –४, इिन्जिनयर (रा.प. तृतीय ौे णी) –१०, सव–
इिन्जिनयर (रा.प. अनं. ूथम ौे णी) –१०,ल्याव अिस�े ण्ट- २, ल्याब ब्वाई (रा.प.अनं ि�तीय ौे णी) - ४
गरी २९ जना, नेपाल न्याय सेवातफर् उपसिचव, कानून (रा.प.��तीय ौे णी) –१, शाखा अिधकृत, कानून
(रा.प. तृतीय ौे णी) –२ गरी ३ जना र नेपाल िविवध सेवातफर्का वातावरणिवद (रा.प. तृतीय ौे णी) –१,
समाजशा�ी (रा.प. तृतीय ौे णी) –१, कम्प्युटर अिधकृत (रा.प.तृतीय ौे णी)-२ र कम्प्युटर अपरे टर
(रा.प. अनं. ूथम ौे णी) –५जना रहेको छ ।
नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित २०६२।२।३ को िनणर्यबाट तत्कािलन िवशेष ूहरी िवभाग िवघटन
भए प�ात् गृह मन्ऽालय वा अन्तगर्तका िविभ� िनकायमा समायोजन गिरएका तथा फािजलमा परे का
कितपय ूहरी कमर्चारीह� तथा िरक्त दरबन्दी यस केन्िमा ःथानान्तरण गिरए प�ात् केन्िमा ूहरी
सेवातफर्का कमर्चारीह�को समेत दरवन्दी रहे को छ । यसरी ःथानान्तरण भै आएका कमर्चारी तथा
दरबन्दी सम्बन्धमा व्यवःथापन गनर् नेपाल सरकारले लागू गरे को सािवक राि�य सतकर्ता केन्ि ूहरी
समूह (गठन) िनयमावली, २०६४ बमोिजम बढु वालाई असर नपन� गरी िरक्त हुँदै गएका पद ःवतः खारे ज

हुने व्यवःथा गिरएको िथयो ।

नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष�) को िमित २०७१।४।२ को िनणर्य र

मिन्ऽपिरष� ूशासिनक सिमितको िमित ०७१।४।५ को िनणर्यानुसार राि�य सतकर्ता ूहरीतफर् िविभ�
पदको कूल ४२ दरबन्दी ःवीकृत भएकोमा हाल उक्त दरबन्दी समायोजन भई कूल ३2 दरबन्दी कायम
हुन आएको छ

। जसमा हाल ूहरी नायव महािनरीक्षक –१, ूहरी विर� उपरीक्षक –१, ूहरी

उपरीक्षक –५, ूहरी नायव उपरीक्षक –८, ूहरी िनरीक्षक –१6 र ूहरी नायव िनरीक्षक –१ गरी जम्मा
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३2 ूहरी दरबन्दी कायम रहेको छ । करार तफर् २५ जना ौे णीिवहीन कमर्चारीको दरवन्दी रहे को
छ । जसमा, हलुका सवारी चालक ८ र कायार्लय सहयोगी १७ रहे को छ । केन्िको िनजामती र
राि�य सतकर्ता ूहरीतफर्को ःवीकृत दरबन्दी एवं पदपूितर्को िववरण र करारतफर् कायर्रत कमर्चारीह�को
िववरण अनुसूची २ मा समावेश गिरएको छ । यस केन्िको ःथापना दे िख हालसम्मका ूमुख
अिधकृत/सिचवह�को नामावली र केन्िमा हाल कायर्रत कमर्चारीह�को नामावली अनुसूची–३ मा समावेश
गिरएको छ ।

१.४

सुशासन कायम गनर् भएका नीितगत व्यवःथा तथा ूयासह�ः

(क)

ॅ�ााचा िनयन्ऽण सम्बन्धमा ते॑� योजना तथा आ.व. २०७2/०७3 को नीित तथा

कायर्बममा उल्लेिखत िवषयह�मम केन्िबाट भएका ूयासह�
ते॑� योजना (आ. व.२०७०।७१–२०७२।७३) ले ॅ�ाचार िनयन्ऽण र सुशासनको सम्बन्धमा िलएको
क्षेऽगत रणनीित तथा कायर्नीितह� तथा सो अनु�प केन्िबाट सं चालन भई आएका तथा आगामी
आ.व.मा सं चालन हुने कायर्बमह� िनम्नानुसार रहे का छन् :ते॑� योजना (आ. व.२०७०।७१–२०७२।७३) ले िलएका नीित तथा रणनीितह�ः
(१) ॅ�ाचार िनयन्ऽणको लािग चेतनामूलक एवं िनरोधात्मक कायर्बमह�


कानूनको शासन, इमान्दािरता, पारदिशर्ता र जवाफदे िहता सुिनि�त गद� सावर्जिनक सम्पि�
र

कायर्ह�को

व्यवःथापन

गनर्

ॅ�ाचारिव��

िबयाशील

िनकायह�को

सं ःथागत

सु�ढीकरण गन� ।


ॅ�ाचार िव��को जनमत पिरचालन गनर्को लािग नागिरक समाज, गैरसरकारी तथा
सामुदाियक सं ःथाह�को सिबय सहभािगतामा सचेतनामूलक कायर्बमह� स�ालन गन� ।



ॅ�ाचार िनयन्ऽणसँग सम्ब� िनकायह�को सं ःथागत िवःतार तथा क्षमता अिभवृि� गन�।



ॅ�ाचार िव��को अन्तरार्ि�य महासिन्ध अनुसार कानून िनमार्ण तथा पिरमाजर्न गरी
कायार्न्वयनमा ल्याउने ।

(२) सावर्जिनक व्यवःथापनमा हुने ॅ�ाचार िनयन्ऽणको लािग वःतुिन� र पारदशीर् मापदण्ड लागू गन�


सावर्जिनक क्षेऽका िविभ� तहमा हुने िढलासुःती, ूशासिनक तथा आिथर्क अिनयिमतता
लगायतका ॅ�ाचारजन्य िबयाकलापह�को िनयन्ऽणका लािग दण्ड र पुरःकारको
सं ःकृितलाई सं ःथागत गद� जाने।

ते॑� योजना (आ. व.२०७०।७१–२०७२।७३) ले िलएका नीित तथा रणनीितलाई सम्वोधन हुने गरी
संचालनमा रहेका कायर्बमह�ः


केन्िको पुनः सं रचना गन� उ�ेँयले सं गठन तथा व्यवःथापन सभ� क्षण गरी नयाँ सं गठन
सं रचना र दरवन्दी ःवीकृत भई िमित २०७१।०४।०५ दे िख लागू भएको ।



केन्िमा कायर्सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन ूणाली लागू भएको ।
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��ाचार

िव��

ूव�र्नात्मक

िजल्लाःतरीय

गो�ी/अन्तरिबया

कायर्बम,

सामुदाियक

िव�ालयह�मा सदाचार िशक्षा कायर्बम, हाःयव्यङ्ग्यात्मक कायर्बम, स�ार माध्यमह�बा�
सन्दे श साममी ूकाशन तथा ूशारणका कायर्बमह� स�ालन भएको ।


��ाचार िनवारण ऐनमा राि�य सतकर्ता केन्ि

सम्बन्धी

भएको व्यवःथामा आवँयक

सं शोधनका लािग सं शोधनको मःयौदा तयार गरी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा
पठाइएको ।


राि�य सतकर्ता ूहरी िनयमावली,२०७१ मा आवँयक सं शोधनका लािग ूधानमन्ऽी तथा
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा ूःतािवत सं शोधनको मःयौदा पठाइको छ ।



सं घीय सं रचनामा राि�य सतकर्ता केन्िको सांगठिनक सं रचना कःतो हुने भ�े सम्बन्धमा
ूािविधक

सिमित

गठन

भई

अध्ययन

ूितवेन

आवँयक

कायार्थ र्

ूधानमन्ऽी

तथा

मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा पठाइएको ।
नेपाल सरकारको आ.व. २०७२।०७३ को नीित तथा कायर्बमः


��ाचार िव�� शुन्य सहनशीलताको नीित अबलम्बन गिरनेछ

। अिनयिमत कायर् हुन सक्ने

जोिखममा रहेका िनकाय तथा क्षेऽह� पिहचान गरी ��ाचार िनयन्ऽणका ूव�र्नात्मक तथा
िनरोधात्मक सबै उपायह� अबलम्बन गिरनेछ ।राि�य सतकर्ता केन्िको सं ःथागत क्षमता
अिभवृि� गिरनेछ । िवकास आयोजनाह�को ूािविधक गनर् केन्िको आफ्नै सुिवधासम्प�
ूयोगशाला ःथापना गरी िनमार्ण कायर्को गुणःतर जाँच गिरनेछ ।
नेपाल सरकारको आ.व. २०७३।०७४ को नीित तथा कायर्बमः


��ाचार न्यूनीकरणका लािग िनरोधात्मक तथा ूव�र्नात्मक कायर्बम सं चालन गिरनेछ ।



राि�य गौरवका तथा अन्य ठु ला आयोजनाह�को ूािविधक परीक्षण गनर् आवँयक ौोत
साधन र कायर्िविध सिहत जनशिक्तको क्षमता िवकास गिरनेछ ।



सावर्जिनक पद धारण गरे का व्यिक्तह�ले िनयिमत �पमा बुझाउनु पन� सम्पि� िववरणको
अनुगमन गिरनेछ ।

ख) कायर्सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन ूणाली (Performance Based Incentive System)
केन्िलाई ूा� िजम्मेवारी ूभावकारी �पमा सम्पादन गनर् केन्िमा कायर्रत कमर्चारीह�को क्षमता अिभवृि�
गन� तथा कमर्चारीमा कायर् अिभूेरणा बढाउने आवँयकता महशुस गरी केन्िमा कायर्सम्पादनमा आधािरत
ूोत्साहन ूणाली, २०६९ साल फाल्गुण १ दे िख २०७3 आषाढ मसान्तसम्मको लािग लागू भई सकेको
छ । यस ूणालीमा लआय नतोिकएका कायर्ह�तफर् केन्िका ूमुख अिधकृत/सिचव, सबै महाशाखाह�
तथा सबै शाखाह�को कायर् िववरणको आधारमा अलग अलग कायर्सम्पादन मापन सूचकह� िवकास
गिरएको छ । साथै लआय तोिकएका कायर्ह�तफर् ूािविधक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखाको लािग र
ूशासन तथा अनुगमन महाशाखा, नीित िनमार्ण तथा कानूनी राय परामशर् महाशाखा र राि�य सतकर्ता
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केन्ि ूहरी व्यवःथापन तथा अनुगमन महाशाखाका लािग अलग अलग कायर्सम्पादन मापनका
सूचकह�को िवकास गिरएको छ ।
यस ूणालीले केन्िमा कायर्रत कमर्चारीको कायर्सम्पादनमा सकारात्मक ूभाव पारे को दे िखएको छ ।
केन्िमा िवगत वषर्ह�मा दतार् भई फ��ट हुन बाँकी रहे का तथा यस आ.व. मा दतार् भएका उजुरीको
फ��टको सं ख्यामा उल्लेखनीय वृि� भई आ.व. २०७2/७3 मा माऽ ६८६ वटा उजुरीह� फ��ट
भएको तथा आ.व. २०७2/७3 मा राि�य गौरवका आयोजना ११ वटा, रणनीितक सडक सं जाल
आयोजनातफर् १३ वटा, सामुदाियक िसं चाईतफर्का ३ वटा र अन्य आयोजनातफर् १६ गरी ४३ वटा
आयोजनाह�को ूािविधक परीक्षण कायर् सम्प� भएकोलाई यसको मुख्य ूभावको �पमा िलन सिकन्छ ।
यसै गरी केन्िमा लामो समयदे िख धेरै दरवन्दीह� िरक्त रहने तथा स�वा एवं पदःथापन भई आउने
कमर्चारीह� पिन चाँडो चाँडो स�वा भै जाने ूवृि�लाई समेत यस ूणालीले केही हदसम्म िनयन्ऽण
गरे को

दे िखन्छ।

आ.व. २०६९।७० को फाल्गुण मिहनादे िख आ.व. २०७2/७3 को आषाढमसान्तसम्म लागू भएको
कायर्सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन ूणालीमा रहे का कायर्सम्पादन मापन सूचकह�बाट कमर्चारीको
कायर्सम्पादनमा परे को ूभाव, मापनमा रहे का जिटलता तथा केन्िको उ�ेँय र कायर्क्षऽ
े तथा सूचकह�
वीचको सम्बन्ध िव�ेषणका आधारमा यस वषर्को अनुभवबाट दे िखएका कमी कमजोरीह�मा सुधार गद�
आ.व. २०७3।७4 को लािग कायर्सम्पादन मापन सूचकह�लाई थप ू� एवं मापन योग्य, वःतुगत तथा
केन्िको कायर्क्षेऽ र उ�ेँयमा योगदान पुग्ने िकिसमले पिरमाजर्न गरी नेपाल सरकारमा पेश गनुप
र् न�
आवँयकता महशुस गिरएको र सोका लािग आवँयक तयारी समेत भई रहेको छ । यसबाट केन्िमा
कायर्रत कमर्चारीको कायर्सम्पादनःतर तथा मनोवल समेत उच्च भई केन्िको ूभावकािरता अिभवृि� हुने
र सुशासन कायम गनर्मा थप टे वा पुग्ने अपेक्षा गिरएको छ ।
कायर्सम्पादन ूोत्साहन बापतको भ�ा सम्बन्धी िनणर्य ूायशः आिथर्क वषर्को अन्त्यमा हुने गरे कोमा यस
सम्बन्धी िनणर्य चालु आिथर्क वषर्को शु� मै हुन सकेको खण्डमा यसले कायर्सम्पादनमा अझ बढी
सकारात्मक ूभाव पान� दे िखन्छ ।
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पिरच्छे द - २
आ. व. २०७2/७3 मा केन्िबाट सम्पादन भएका ूमुख कायर्ह�
आ. व. २०७2/७3 मा राि�य सतकर्ता केन्िबाट ॅ�ाचार िनयन्ऽण, सुशासन ूव�र्न, ॅ�ाचार िव��मा
जनचेतना

अिभवृि�, आयोजनाह�को

ूािविधक

परीक्षण, सावर्जिनक

लाभको

पद

धारण

गरे का

पदािधकारीह�को सम्पि� िववरण अनुगमन, र सं ःथागत क्षमता िवकास अन्तगर्त ूािविधक परीक्षण
ूयोगशाला ःथापना, ूािविधक परीक्षण सम्बन्धी कायर्िविध िनमार्ण, सफ्टवेयर िनमार्ण जःता कायर्ह�
सम्पादन भएका छन् ।

२.१. ॅ�ााचा िनयन्ऽण तथा सुशासन ूव�र्न गन� कायर्ः
चालु आिथर्क बषर् २०७2।७3 मा नेपाल सरकारका सरकारी कायार्लय तथा सावर्जिनक सं ःथाह�बाट
सम्पादन हुनपु न� कायर्ह� िनयिमत �पमा भए नभएको सम्बन्धमा केन्िको हटलाइन, िलिखत वा मौिखक
�पमा ूा� उजुरी, पऽपिऽकामा ूकािशत समाचार, लेख र यस केन्िले गरे को िनरीक्षण, सुराकी तथा िवशेष
िनगरानी माफर्त् सं किलत सूचनाह�ला� उजुरीको �पमा महण गन� गिरएको र उजुरीह�को ूारिम्भक
छानवीन गरी र आवँयकतानुसार िवःतृत अध्ययन समेत गरी उजुरी व्यवःथापन गन� गिरएको छ । साथै
सावर्जिनक िनकायह�को सेवा ूवाह ूभावकारी गराउन कमर्चारीह�को समय पालना र िनयिमतताको
अनुगमन गन�,तोिकएको पोशाक लगाए नलगाएको अनुगमन गन�, नागिरक बडापऽ कायार्न्वयन अवःथाको
अनुगमन गन�,सेवामाही सभ� क्षण गन�, आवँयकता अनुसार उजुरी आएका क्षेऽ/िनकाय/ आयोजनाह�को
अनुगमन गरी सेवा ूवाह च ुःत दु�ःत बनाउन सुझाव तथा िनद� शन िदने कायर् गद� आएको छ ।
२.१.१. केन्िको आफ्नै अमसरतामा गिरएका मुख्य मुख्य कायर्ह�ः
२.१.१.१ बजार अनुगमनः
०७२।४।२७

को िनणर्यानुसार दशै, ितहार र छठको समयमा खा�ा� आपूितर्को अनुगमनका

लािग ४ र बसको िटकट सहज ढं गले भए नभएको अनुगमनका लािग एक टोली खटाइएको िथयो ।
२.१.१.२. ग्याँस/इन्धनको सहज आपूितर्का लािग अनुगमनः
नेपाल भारतबीचको नाका अवरोधका समयमा ग्याँस र इन्धनको सहज आपूितर्का लािग यस
केन्िबाट िमित २०७२।७।१५ को िनणर्यानुसार अनुगमन टोली गठन गिरएको िथयो ।उक्त
टोलीले िनम्न समःयाह� पिहचान गरी सुझावह� ूःतुत गरे को िथयो । ूा� सुझावह� तत्काल
कायार्न्वयनका लािग सम्बिन्धत िनकायह�ला� िनद� शन िदइएको

िथयो ।

समःयाह�ः
ग्यास आपूितर्को एकािधकार भारतसं ग माऽ रहनु, भारतबाट सहज आपूितर् हुन नसक्नु, ग्यासको
आपूितर्मा साल्ट शे िडङ कप�रे शन बाहेक िनजी क्षेऽका उ�ोगीह�को एकािधकार हुन,ु ग्यास आयात र
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िवतरणमा नेपाल आयल िनगमको Product Delivery Order (PDO) जारी गन� र िविलङ गन� बाहेक
अन्य भूिमका ःप� नहुन,ु नेपाल आयल िनगमसं ग ग्यास आयात र िवतरणको तथ्यांक नहुन,ु
उपभोक्ताले बढी मौज्दात राख्न खोज्नु, िवतरण ूिबया पारदशीर् नहुन ु ।
सुझावह��


ग्यास आपूितर्मा एक दे शको माऽ भर नपरी अन्य दे शसं ग समेत सं झौता गनुर् पन� ।



हाल ग्यास िबबी िवतरण गन� िजम्मा सम्पूणर् �पमा िनजी क्षेऽको ग्यास उ�ोगीह�को भएकोमा
सं कटको समयमा उ�ोगीले के कित ग्यास आयात गरे , के कसरी कःतो मापदण्ड बनाइ िबबी
िवतरण गरे का छन्, दै िनक �पमा के कित पिरमाणमा कुन कुन िबबेतालाई उपलब्ध गराइएको छ
सो समेत खुल्ने गरी दै िनक डाटा िववरण Networking माफर्त सम्बिन्धत उ�ोगीले नेपाल आयल
िनगमलाई िदने र नेपाल आयल िनगमले सम्पूणर् उ�ोगीले दै िनक �पमा आयात गरे को र िबबी
िवतरण गरे को

ग्यासको िववरण तालुक िनकाय वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय र ूधानमन्ऽी तथा

मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा िदने व्यवःथा िमलाउनु पदर्छ । यसरी दै िनक �पमा तथ्यांक ूा� नहुदा
अनुगमन गनर् समेत किठनाइ हुने

भै सरकारको िनयमन गन� क्षमता कमजोर हुन गइ िनजी क्षेऽको

एकािधकार बढ्न जान्छ ।



हाल बजारमा िबबी िवतरण भएको ग्यास उ�ोगीह�को िववरण हे दार् साल्ट शे िडङ कप�रे शन िल.
ले ःप� मापदण्ड बनाइ ग्यास िबबी िवतरण गिररहेकोले यस सं ःथानको ग्यासको कोटा बढाइ
हालको तुलनामा दोब्बर बनाउनु पदर्छ ।



नेपाल आयल िनगमले सं कटको समयमा सहज �पमा आपूितर्

व्यवःथा िमलाउन नेपालमा ग्यास

िभिऽने नाका क्षेऽमा कम्तीमा एक मिहनाको माग धा� सक्ने बोटिलङ प्लाण्ट राख्नु पन� दे िखन्छ ।



नेपाल ग्यास उ�ोगले

उ�ोग पिरसरबाट ग्यास िबबी िवतरण गन� गरे कोले उ�ोगबाट िबबी

िवतरण गदार् उ�ोगमा रहेको क्षेऽको निजकका क्षेऽका ःथानीय उपभोक्ताले बढी ग्यास पाउने र
टाढाका उपभोक्ताले नपाउने अवःथा आउने र िडलरलाई ूदान गन� किमशन समेत उ�ोगीले
िलने भएको उ�ोगबाट

ग्यास िबबी गन� व्यवःथा बन्द गरी िडलर/ िडपो/िबबेताबाट िबबी

िवतरणको व्यवःथा िमलाउनु पदर्छ ।


ग्यासको अभाव भएको अवःथामा

एउटै उपभोक्ताले ठू लो पिरमाणमा ग्यास िसिलण्डर मौज्दात राख्न सक्ने

भएकोले सोको अनुगमन समेत गनर् सिकने गरी िवगतमा शु� गिरएको उपभोक्ता काडर् तु�न्त िवतरणको
व्यवःथा िमलाइ कुन कुन उपभोक्तासं ग कुन कुन ॄाण्डको ग्यास कित छ भ�े अिभलेख राख्नु पदर्छ ।



ग्यासको िपंधमा तरल पदाथर् हुने गरे को तथा तौल पूरा नहुने गरे को भ�े गुनासो समेत सुिनन
थालेकोले

Sampling का �पमा केही िसिलण्डरलाई तौल गरी हे न� र पूरै ग्यास भए नभएको

अनुगमन िनरीक्षण गिर हे न र्ु पदर्छ ।


ग्यास िवतरण गदार् क्यू िस�म िमलाई First Come First Serve को नीित अनुशरण गरी िवतरणको
व्यवःथा िमलाउनु पदर्छ ।
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२.१.१.3. कालोबजारी िनयन्ऽण सम्बन्धी सूचना ूसारण
नेपाल भारत सीमा नाकामा भएको अवरोधको समयमा हुन सक्ने कालोबजारी िमसावट/च ुहावट रोक्ने
सम्बन्धी सूचनाह� िमित २०७२ साल मं िसर मिहनामा नेपाल टे िलिभजनबाट १५ िदन र रे िडयो नेपालबाट
१० िदनसम्म कालोबजारी िनयन्ऽण गन� सूचना ूसारण गिरएको ।
२.१.१.४. सम्पि� िववरण सम्बन्धी अिभलेख व्यवःथापनः
केन्िमा सं चालनमा रहेको सम्पि� िववरण सं कलन सम्बन्धी online Software मा आवँयक पिरमाजर्न गरी
ूयोगमैऽी बनाईएको र मन्ऽालयःतरमा केन्िबाट कमर्चारी खटाई उक्त Online Software मा सम्पि�
िववरण Upload गनर् िविभ� मन्ऽालयका कमर्चारीह�लाई तालीम ूदान गिरएको ।
२.१.१.५. उजुरी व्यवःथापनः
केन्िमा ूा� उजुरीलाई व्यविःथत र ूभावकारी �पमा सं चालन गनर् सािवकको उजुरी व्यवःथा सम्बन्धी
Software पिरमाजर्न गरी सं चालनको चरणमा रहे को र कायार्लयमा कायर्रत कमर्चारीह�लाई उक्त
Software सम्बन्धी तालीम समेत ूदान गिरएको ।
२.१.१.६. संःथागत क्षमता अिभबृि�ः


राि�य सतकर्ता केन्िको पिरचय, गितिविध, सुशासन जागरणका िवषयबःतु समेिटएको वृ�िचऽ
िनमार्ण गरी िमित २०७२ साल ौावण २७ गते र २०७३ आषाढ मिहनामा नेपाल टे िलिभजनबाट
ूसारण गिरनुका साथै

केन्िले गद� आएको ूािविधक पिरक्षण सम्बन्धी वाःतिवक अवःथा

झल्काउने वृ�िचऽ िनमार्ण गिरएको,


आिथर्क ूशासन र िजन्सी व्यवःथापन सम्बन्धी सफ्टवेयर िनमार्ण गरी ूयोगमा ल्याईएको

छ ।

यसबाट िजन्सी र लेखाको व्यवःथापन कायर्मा िशयता र सहजता ूा� भएको,


यस केन्िको सं चालनमा रहेको वेवसाइट लाई अध्याविधक गिरएको छ । यसबाट केन्िको
जानकारी एवं गितिविध सहज �पमा ूा� गनर् सिकने भएको,



यस केन्िको पहलमा केन्िमा कायर्रत रा.प.अनं. ४ र ५ जना राजपऽांिकत तहका कमर्चारीह�लाई
बमशः कमर्चारी ूिशक्षण ूित�ान र नेपाल ूशासिनक ूिशक्षण ूित�ानबाट सेवाकािलन तालीममा
सहभागी हुने व्यवःथा िमलाईएको,



केन्िमा कायर्रत िविभ� तहका १५ जना कमर्चारीह�लाई कम्प्यूटर सम्बन्धी तालीम ूदान
गिरएको,



केन्िमा कायर्रत सह-सिचव (ूा.) १, िस.िड.ई. ३ गरी जम्मा ४ जना कमर्चारीह�लाई ूािविधक
पिरक्षण सम्बन्धी ISO तालीममा सहभागी गराइएको,



केन्िबाट गिरने अनुगमन कायर्लाई ूभावकारी तुल्याउन सवारी साधानको अभावलाई मध्यनजर राखी
यस केन्िको िवशेष पहलमा ३ वटा सवारी साधन खिरद गरी ूयोगमा ल्याईएको,
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सूचना ूिविधलाई उपयोग गद� उजुरी व्यवःथापनमा सहजता ल्याउन ७ थान Laptop,



१७ थान

Desktop Computer, ३ थान िून्टर, १ थान फोटोकपी मेिसन र अन्य कायार्लयमा आवँयक
फिनर्चर िफक्चरका सामानह� खिरद गिर ूयोगमा ल्याईएको,
ूािविधक परीक्षण ूयोगशाला ःथापनाका लािग गत आिथर्क वषर् २०७१।७२ मा General



Equipments ह�को बोलपऽ आव्हान भइ यस आ.व.२०७२।७३ मा ूा� भइ जडान ूिबयामा
रहेको ,
एिशयाली िवकास ब� कको अनुदान सहयोगमा A8173 SPMP अन्तगर्त २ जना परामशर्दातृह�को



सहयोगमा यस केन्िको ूािविधक परीक्षण कायर् सु��ीकरण गनर् अध्ययन भैरहे को र NVC
Starategic Workshop सम्प� भएको ।
२.१.१.७. बळवाराही नगरपािलका लिलतपुरमा सावर्जिनक जग्गा अितबमण सम्बन्धी छानिवनः
िमित २०७३।१।२४ को पऽानुसार चापागाउँ गािवस वडा नं. 9ख हालको बळवाराही नगरपािलका वडा
नं.10 िःथत नेपाल सरकारको ःवािमत्वमा रहे को िक.नं. 84 र 99 को क्षेऽफल बमशः 0-2-0-0 र
3-5-2-0 को जग्गामा रहे का िविभ� जातका �खह� कटान गरी डोजर लगाइर् प्लिटङ गिररहे को भ�े
उजुरीका सन्दमर्मा यस केन्िबाट ःथलगत अनुगमन गदार् दे िखएका तथ्य एवम् सु�ावह�को अधारमा
सम्बिन्धत िनकायह�लाइर् कारवाहीका लािग लेखी पठाइएको छ ।
तथ्यह�:


उजुरीमा उल्लेख गरे वमोिजम िक.नं. 84 र 99 को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहे को
नापी कायार्लयको िफल्डवुक र मालपोत कायार्लयको ौे ःताबाट दे िखएको ।



उक्त ःथलमा �ख बु�ानह� कटान गिरएको र एक्साभेटर समेत लगाइर्रहे को अवःथा ॅमणको
बममा दे िखयो ।



सािवक चापागाउँ गा.िव.स. वडा नं. 9 ख हालको बळवाराही न.पा. वडा नं. 10 को िक.नं.
84 र 99 जोिडएको जग्गाह� ःथानीय िजतबहादुर महजर्न र बुि�बहादुर महजर्न लगायतको
नम्वरी िक�ाह� रहेको र िनजको छोरा पन� िसि� महजर्न (बळवाराही न.पा.को नडा नं. ८ दे िख
१३ सम्मको वडा सिचव) को भनाइर् अनुसार माथी उल्लेिखत िक�ाह� पिहले दे िख नै आफैले
जोतभोग गद� आएको र हालमा उक्त जग्गाह� अन्य व्यिक्तत्व माफर्त प्लिट� गरी िवबी िवतरण
गन� उ�ेँयले एक्साभेटर लगाइर् सम्याउने कायर् गरी रहे को भनी यस टोलीलाइर् बताएको ।



ँ बुझ्दा किरव 15 िदन
प्लिट� गरी रहे को क्षेऽको छे उमा वसोवास गरी रहे को मािनसह�सग
अगािड दे िख जग्गामा रहे को �ख, बु�ान काट्ने र किरव 3 शक मालह� अन्यऽ लगेको भ�े
जानकारी यस टोलीलाइर् िदएको, उक्त िवषयमा बळवाराही न.पा. ःथािनय रे न्जर पो� र िजल्ला
वन कायार्लयलाइर् कुनै औपचािरक जानकारी वा ःवीकृित निलएको भनी बळवाराही न.पा. का
ना.सु. ौी सन्तबहादुर दे सार, रे न्जर पो�का ूमुख ौी िजतेन्ि महत र िजल्ला वन अिधकृत ौी
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िवनोद दे वकोटाबाट मौिखक जानकारी ूा� भएको ।
राय एवं सुझावह��


ःथानीय ःवाय� शासन ऐन एवं िनयम अनुसार सरकारी ऐलानी पितर् जग्गाह�को सं रक्षण गन�
दाियत्व ःथानीय िनकायह�को रहे कोले आफ्नो नगरपािलका क्षेऽिभऽको सरकारी जग्गाह�को
लगत न.पा.मा राखी कायार्लयलाइर् ध्यानाकषर्ण गराउन िनद� शन िदनुपन� साथै ःथलगत ॅमणको
बममा िदइएको मौिखक िनद� शनको पालना गरे गराएको अिन्तम नितजा आएपिछ त्यसको
जानकारी यस केन्िमा गराउन समेत जानकारी गराउन पऽाचार गनुप
र् न� ।



उजुरीको बममा �लािन� ःथलवाट �ख, बु�ान कटान गरी लगेको भ�े वारे मा ःथलगत हे दार्
�ख, िव�वा काटे का ठू टाह� केही रहे को दे िखयो ।घटनाःथल विरपिरका बािसन्दाले वताए
अनुसार 3 शक लक�ीह� उठाइर् अन्यऽ लागेको भ�े वुिझन आएकोले सो सम्बन्धमा िजल्ला
वन कायार्लय लिलतपुरलाइर् यस सम्बन्धी िवःतृत

एवं कारवाही गरी सो अनुसन्धान ूितवेदन

यस केन्िमा समेत पठाउन िनद� शन िदनुपन� ।


मािथ उल्लेिखत सुझावह� सम्ब� िनकायह�बाट पालना वा कायार्न्वयन भए नभएको अनुमगन
एवं िनरीक्षण गरी त्यसको जानकारी यस केन्िलाइर् गराउनका लािग िजल्ला ूशासन कायार्लय,
लिलतपुरमा पऽाचार गनुप
र् न� ।



िविभ� बहानामा सरकारी ऐलानी पितर् सावर्जिनक जग्गाह� व्यिक्त िवशेषले अितबमण

गन�,

आफ्नो हकभोगमा ल्याइर् दतार् गराउन ूय� गन�, िवःतारै आफ्नो ःवािमत्वमा ल्याउने जःता कायर्
भए गरे को पाइर्एकोले बळवाराही न.पा. को मुख्य बजार क्षेऽमा रहे का सरकारी ऐलानी पितर्
जग्गाह�को अवःथाको िवषयमा िवःतृत अध्ययन गराउन सकेमा भावी िदनमा सरकारी जग्गा
सं रक्षणमा नीित, रणनीित तजुम
र् ामा ठोस पृ�पोषण ूा� हुने दे िख यस तफर्पिन ध्यान िदनुपन� ।
साथै बळवाराही न.पा. क्षेऽको सरकारी जग्गा सं रक्षण गनर् एउटा नमुना अिभयान केन्िवाट
शु�वात गनर् सकेमा अन्य ःथानीय िनकायह�मा पिन यस सम्बन्धी जागरण ल्याउन सिकने
सम्भावना रहे को तथ्यमा पिन िवचार गनुर् उपयुक्त हुने दे िखन्छ।


सरकारी ऐलानी पितर् जग्गाह�को सं रक्षण गन� दाियत्व ःथानीय ःवाय� शासन ऐन र िनयमानुसार
न.पा./गा.िव.स./िज.िव.स.ह�को हुने हुँदा यसतफर् सवै ःथानीय िनकायह�को ध्यानाकषर्ण गराउनु हुन
भनी सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयमा अनुरोध गनर् उपयुक्त हुने दे िखन्छ ।



सरकारी िनकायह�को ःवीकृत निलई जथाभावी हुने �लिट� कायर् रोक्का गनर् सम्व� िनकायह�को
ध्यानाकषर्ण गराउनु पन� ।

राि�य सतकर्ता केन्िलाई सं घीय ढाँचामा पुनसर्ंरचना गनर् ूािविधक सिमितले िदएको मुख्य मुख्य
िसफािरस


राि�य सततर्कता केन्िबाट अध्ययन टोलीलाई राि�य सतकर्ता केन्िको िमित २०७२।११।२८
को िनणर्यबमोिजम ूदान गिरएको कायार्देश अनु�प
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र सहवतीर् अिधकारवमोिजम राि�य सतकर्ता केन्िलाई पुनःसं रचना गनर् जनशिक्त तथा क्षमता
िवकास योजना सिहतको सुझाव सिमित गठन गरी ूितवदे न पेश गनर् तोिकएकोमा नेपालको
ु सं घीयतामा ूवेश गिरसकेको अवःथमा सो अनु�प राि�य सतकर्ता
सं िवधान जारी भई मुलक
केन्िले हाल सम्पादन गिरआएका कायर्ह� सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा कसरी सम्पादन गन� र
सोको लािग कःतो ूकृितको जनशिक्तको आवँयकता पछर् भ�े िवषयमा अध्ययन गरी सुझाव
सिमितले पेश गरे को ूितवेदनको कायर्कारी अंश यस ूकार रहे को छः


ु को सावर्जिनक ूशासन एकात्मकबाट सं घ, ूदे श र
नेपालको सं िवधान जारी भएपिछको मुलक
ःथानीय गरी तीन तहको सं घीय ढाँचामा �पान्तिरत भएकोले सावर्जिनक सेवा ूवाहमा जनताको
समान र सहज पहुँचलाई सुिनि�त गरी सावर्जिनक सेवा ूवाहलाई जनमुखी, जवाफदे ही, पारदशीर्,
गुणःतरीय एवं सन्तुि�दायक बनाई सुशासनको ूत्याभूितका लािग नेपाल सरकार(मिन्�पिरष�)
बाट िमित २०७२।८।२४ मा तत्काल सुधारको कायर्योजना ःवीकृत भएको िथयो । सो
कायर्योजनामा राि�य सतकर्ता केन्िलाई सं घीय ढाँचा अनु�पको ३ तहको कायर्सूची र सहवतीर्
अिधकार बमोिजम पुन: सं रचना गरी तदनु�पको जनशिक्त र क्षमता िवकास योजना तयार गन�
भनी उल्लेख भएको िवषयलाई मध्यनजर राखी यो अध्ययन ूितवेदन तयार पािरएको छ ।



यस ूितवेदनलाई चार भागमा िवभाजन गिरएको छ जसमा पिहलो भागमा ूारिम्भक, दोौो भागमा
राि�य सतकर्ता केन्िको सांगठिनक ढाँचा, उ�ेँय, काम, कतर्व्य एवं अिधकार,
कायर्बमह�को िव�ेषण र

तेौो भागमा

जनशिक्तको लेखाजोखा गिरएको छ भने भाग चारमा िसफािरश

एवं

िनँकषर् समेिटएको छ ।


राि�य सतकर्ता केन्िको कायर्बम र कायर्बोझ िव�ेषण गदार् यसले सम्पादन गिरआएका
अनुगमन,

अन्वेषण सम्बन्धी कायर्ह�, उजुरी तथा गुनासो व्यवःथापन, सूचना सं कलन तथा

व्यवःथापन, सम्पि� िववरण तथा आयको अनुगमन, ूािविधक परीक्षण, िनगरानी तथा छड्के जाँच,
अनुगमन/अन्वेषण, कायार्लय समयपालना तथा पोशाक अनुगमन, अनुगमन टोली खटाउने,
िवभागीय कारवाहीका लािग िसफािरस गन�, िनद� शन, सुझाव तथा ध्यानाकषर्ण गराउने, सचेत र
सतकर् गराउने र कारवाहीका लािग अिख्तयार दु�पयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने कायर्ह�को
अध्ययन, गो�ी/अन्तरिबया कायर्बम, िव�ालय िशक्षा/ सदाचार कायर्बम, ूचार ूसार, जनजागरण,
ूािविधक परीक्षण तालीम जःता िवषयह�लाई आधार मािनएको छ ।उपलब्ध मानव ौोतको
लेखाजोखा गदार् केन्िमा हाल सतकर्ता ूहरी, िनजामती र करार गरी ३ फरक ूकृितका
कमर्चारीह�को लेखाजोखा गिरएको छ ।


सं घीय सं रचनामा जाने बममा सं घ र ूदे शःतरको सतकर्ता िनकाय ःथापना एवं जनशिक्त
िवकासका लािग दे हाय अनुसार गनर् सुझावह� ूःतुत गिरएको छः



िविभ� सरकारी िनकाय तथा आयोजनाह�को िनरन्तर अनुगमनका लािग सवारी साधनको
व्यवःथा, नेपाल सरकारले यस केन्िलाई िवशेष जोड िदई दातृ िनकायको स�ा नेपाल सरकारको
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िनयिमत बजेटबाटै काम गन�, िवकास आयोजनाह�को काम ूभावकारी तुल्याउन सेवा सं चालन
गन� मन्ऽालयका सम्बिन्धत पदािधकारी र केन्िका कमर्चारी सिहतको Joint Monitoring गन� एवं
केन्िले िदएका सुझावह� अिनवायर् �पमा लागू गन�, ूािविधक परीक्षणको कायर्क्षेऽबढाई हाल
गिर आएको भौितक पूवार्धारसं ग सम्बिन्धत आयोजनाह�को अितिरक्त िशक्षा, ःथाःथ्य, कृिष आिद
सामािजक आिथर्क क्षेऽसं ग सम्बिन्धत आयोजनाह�को समेत ूािविधक परीक्षण गन� व्यवःथा
िमलाउने

र

सो

अनुसार

दरबन्दीको

व्यवःथा

िमलाउने,

ूािविधक

परीक्षण

गनुर् पन�

आयोजनाह�को बजेट एकमु� �पमा सतकर्ता केन्िको नाममा िविनयोजन हुने व्यवःथा िमलाउने,
आयोजनाह�को ूािविधक परीक्षण ूितवेदनमा औ ंल्याइएका अपिरपालना (Non Compliance
Report (NCR)लाई िनि�त कायर्िविध अबलम्बन गरी Disposition गनर् कायर्िविध िनमार्ण जःता
कायर् गरी राि�य सतकर्ता केन्िको सु�ढीकरण गन� ।


सं घ तहमा हाल कायम रहे को सं गठन सं रचना कायम राख्ने,

साझा अिधकारको कायर्सूचीमा

रहेका िवषय अन्तगर्तका िवकास आयोजनाह�को ूािविधक परीक्षण, नीित िनमार्ण, सम्पि� िववरण
अनुगमन, समन्वय, ूािविधक परीक्षण मापदण्ड िनधार्रण, ूयोगशाला सं चालन, सं घीय सरकारसं ग
सम्पकर् जःता िवषयह� सं घीय तहमा सीिमत गरी बाँकी कायर्ह� ूदे श

तहमा ःथापना हुने

सतकर्ता िनकायह�ले समेत गन� गरी बाँडफाड गन� । सं घीय तहमा रहने सतकर्ता िनकायले
ूत्येक वषर् सम्पादन गरे का कायर्ह�को एकीकृत ूितवेदन तयार गरी सं घीय सरकार समक्ष पेश
गन�।


ु अिधकारका कायर् सूचीमा परे का िवषयह� र
ूदे श तहमा सं घ, ूदे श र ःथानीय िनकायका सं यक्त
सं घीय सतकर्ता केन्िका अिधकार क्षेऽका िवषयबाहे क ूदे श अन्तरगतका िवकास िनमार्ण, सेवा
ूवाह लगायतका िवषयमा हाल सतकर्ता

केन्िले सम्पादन गरी आएका कायर्ह� सम्पादन गन� र

आविधक ूितवेदन सं घमा रहने सतकर्ता केन्िमा पठाउने ।


ूत्येक ूदे श तहमा सहसिचव ूमुख रहने गरी ूदे श सतकर्ता केन्ि ःथापना गन� ।ूदे श तहमा
सतकर्ता ूहरीतफर्को दरबन्दी िसजर्ना नगन�

। ूदे श तहमा रहने सतकर्ता िनकायका

कमर्चारीह� सं घीय िनजामती सेवाका हुने व्यवःथा िमलाउने ।


ूदे शमा रहने कमर्चारीह�को सं गठन सं रचना, ौे णी, ूािविधक एवं अूािविधक पद, दरबन्दी सं ख्या
आिद सम्बन्धमा कायर्को ूकृित, कायर्बोझ, कायर्बमका आधारमा सं गठन तथा व्यवःथापन
सभ� क्षण गरी सं गठन सं रचना र दरबन्दी एकीन गनुर् पन�।



जनशिक्तको लािग क्षमता िवकास योजना तजुम
र् ा गदार् सूचना ूिविधको ूयोग, ूमाण सं कलन,
अनुसन्धान,

अन्वेषण, अिभलेख व्यवःथापन,

उजुरी व्यवःथापन सम्बन्धी ःवदे शी एवं वैदेिशक

तालीमको िवषयह� समावेश गन� ।


यसूितवेदनमा औ ंल्याइएका िवषयह�लाई ध्यानमा राखी राि�य सतकर्ता केन्िको पुनसर्ंरचना गन�
र कमर्चारीह�को क्षमता िवकासका लािग तालीम ूदान गनर् सिकएको अवःथामा सं घीय
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सं रचनामा िविभ� सरकारी िनकायह�को सेवा ूवाह र िवकास िनमार्ण कायर्मा ूभावकारी �पमा
िनगरानी गरी ��ाचारजन्य कायर्लाई ूभावकारी ढं गले िनयन्ऽण गनर् म�त पुग्ने दे िखन्छ ।

२.१.2. सूचना सं कलन, उजुरी तथा िनवेदन सम्बन्धी छानवीन र कारबाहीः
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ र राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर् स�ालन) िनयमावली, २०६५
बमोिजम आिथर्क वषर् २०७1।७2 बाट िजम्मेवारी सरी आएका र आ.व. २०७2/७3 मा दतार् भएका
उजुरी िनवेदनह� उपर छानवीन गरी सम्बिन्धत िनकाय तथा पदािधकारीलाई ध्यानाकषर्ण तथा सतकर्
गराइएको, सुझाव तथा िनद� शन िदइएको, थप छानवीन गरी कारबाही गनर् अिख्तयार दु�पयोग अनुसन्धान
आयोगमा पठाइएको तथा हाल सबुद ूमाण फेला नपरे को र पिछ कारबाही हुन सक्ने सबुद ूमाण फेला
परे मा कारबाही गन� गरी फाइल तामेलीमा राख्ने कायर् गिरएको छ ।
आ.व. २०७2/७3 मा सबैभन्दा बढी उजुरी दतार् भएका मन्ऽालय वा अन्तगर्तका सबै िनकाय समेतको
बमशः िशक्षा मन्ऽालय, सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय, गृह मन्ऽालय र ःवाःथ्य
मन्ऽालय रहे का छन् ।

२.१.२.१. आ.व. २०७2/७3 सम्मको उजुरी दतार् र फ��ट िववरणः
केन्िले सम्पादन गन� कायर्बोझलाई उजुरीका आधारमा िव�ेषण गदार् केन्ि ःथापना भएदे िख आ.व.
२०७2/७3 को उजुरी तथा फ��ट सम्बन्धी िववरण िनम्न रहे को छ :आ. व.

उजुरी दतार् संख्या

उजुरी फ��ट संख्या

आ.व. ०५९।६०

52

5

आ.व. ०६०।६१

153

94

आ.व. ०६१।६२

189

67

आ.व. ०६२।६३

161

70

आ.व. ०६३।६४

123

150

आ.व. ०६४।६५

146

79

आ.व.२०६५।६६

288

94

आ.व. ०६६।६७

474
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आ.व. ०७०।७१

1269
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आ.व. ०७१।७२

९७३

१०९८

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073

17

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
आ.व. ०७2।७3
जम्मा :-

772

686

7133

6553

आ.ब. २०५९।६० दे िख २०७२।७३ सम्मको उजुरी एवं फ��टकट िववरण
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०६७।६८

०६६।६७

०६५।६६

०६४।६५

०६३।६४

०६२।६३

०६१।६२

०६०।६१

०५९।६०

0

मािथ उिल्लिखत तािलकालाई हेदार् केन्ि ःथापनादे िख आ. व. २०७2/७3 सम्मको अविधमा केन्िमा पन�
िविभ� ूकारका उजुरी दतार् हरे क वषर् बढ्दै गएको दे िखन्छ । केन्िमा पन� उजुरीको ूकृित फरकफरक हुन,ु जसको फ��टका लािग केन्िले सूचना सं कलन, अनुगमन गदै अनुसन्धान कायर् अगािड
बढाउनु पन� भएकोले शतूितशत उजुरी फ��ट हुन नसकेको भएता पिन हालसम्म जम्मा 7133 उजुरी
दतार् भएकोमा 6553 उजुरीह� फ��ट भएको र आ.व. २०७2।७3 मा दतार् भएका 772 वटा र
गत वषर्बाट िजम्मेवारी सिरआएको उजुरी 536 समेतगरी जम्मा उजुरी 1308 मध्ये 686 वटा उजुरी
फ��ट भइ 52.45 ूितशत उजुरी फ��ट भएको दे िखन्छ । नेपाल-भारत िसमा नाकामा भएको
अवरोधका कारण सृिजत िविवध समःयाह�ले गदार् ःथलगत /अनुगमन र पऽाचार समेतमा समःया
भएकोले तुलनात्मक �पमा फ��टको ूितशत गत आ.व. भन्दा कम हुन गएको दे िखन्छ ।
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२.१.२.२. आ.व. २०७२।७३ मा दतार् भएका र आ.व. २०७१।७२ बाट िजम्मेवारी सरे का उजुरी र
फ��ट िववरणः
िस.नं.

आ.व. २०७१।७२

आ.व. २०७२।७३

बाट िजम्मेवारी

मा दतार् भएका

सिरआएका उजुरीह�

उजुरीह�

536

772

१

जम्मा उजुरी

फ��ट

संख्या

उजुरी संख्या

1308

686

फ��ट
गनर् बाँकी
उजुरीह�
622

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
आ.व. २०७१।७२

आ.व. २०७२।७३

बाट िजम्मेवारी

मा दतार् भएका

सिरआएका उजुरीह�

उजुरीह�

जम्मा उजुरी सं ख्या

फ��ट उजुरी सं ख्या

फ��ट गनर् बाँकी
उजुरीह�

२.१.२.३. केन्िबाट कारबाही भएका उजुरीह�कक िववरणः
(अ) केन्िबाट सम्बिन्धत िनकायमा िदइएका सुझाव तथा िनद� शनह�ः
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ खण्ड (छ) तथा राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर् सं चालन)
िनयमावली, २०६५ को िनयम ७ को उपिनयम ३ अनुसार ूदान गिरएका सुझाव तथा िनद� शनह� दे हाय
बमोिजम छन्:-
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िवतरणमा

१

िवतरण

टे कू
गदार्

अिभलेख

२०७२।११।०६
राख्ने,

को

अनुसार

पारदिशर्ताको

िनणर्य

व्यवःथा

ईन्धन

सम्बन्धमा ।

िवतरण नगरी १२५ ली. नपुग दे खाएको

िलटरको दरले िवतरण गरी वाँकी पेशोल

६०० मोटर साईकल र १२२ गाडीलाई १०

िवतरणको लािग िदएकोमा ५ िलटरको दरले

छानवीन गरी पाउँ भ�े सम्बन्धमा ।

अिनयिमतता

गरे कोले

बहादुर

िदइएको।

कानून बमोिजम िवभागीय कारबाही हुन भनी िनद� शन

गौतम र शाखा अिधकृत �ि बहादुर काकीर्लाई ूचिलत

आिथर्क

�ि

काकीर्ले

शा.अ.

ूितवेदनले औल्याए अनुसार उपसिचव(लेखा) पु��ोतम

र

गौतम

छानवीन

पु��ो�म

िनणार्यानुसार

िनद� शन

िमित

को

काठमाण्डौलाई

राि�य क्षयरोग केन्िका उपसिचव (लेखा)

२०७३।२।१२

िदइएको।

कायार्लय

शे डसर् गैरीगाउ

२०७२।०७।१९ मा ६००० िलटर पेशोल

ूशासन

िमित २०७३।१।७ को िनणर्यानुसार कारवाही गनर्

भ्याली िरकेश

िरकेश शे डसर् गैरीगाउको पेशोल पम्पलाई िमित
िजल्ला

गराउने व्यवःथा िमलाउन िनद� शन िदइएको ।

अवकाश निदएको सम्बन्धमा ।

कमर्चारीलाई ूचिलत िनयमानुसार अगािड नै जानकारी

टे कू

नारायण माःकेलाई अवकाश भै सकेपिछ पिन

टे कुलाई िनद� शन िदएको ।

माऽ ईन्धन उपलव्ध गराउनु हुन भिन नेशनल शे िडङ िल.

िमलाउने, िसफािरश पठाउनेको नाम, दजार् खुलाई आएमा

िमित

नेशनल शे िडङ िलिमटे ड,

िमित २०७२।१२।०१ को िनणर्यानुसार अवकाश हुने

गरे को

केन्िबाट भएको िनणर्य

नेशनल शे डीङ िलिमटे ड

अिनयिमतता

िवपक्षी

नेशनल शे िडङ िलिमटे ड टे कूले सुपरभाइजर

सम्बन्धमा ।

इन्धन

ख) ःवाःथ्य मन्ऽालय अन्तगर्त

३

२

१

क) वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालयः

ब.सं.
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६

५

४

३

२

ब.सं.
तथा

कायार्लय

िबकास

िनमार्ण

िसन्धुलीको

भवन
िजल्ला

िबभाग

समेतलाई

ध्यान

िदने

व्यवःथा

बढाउन िनद� शन िदइएको।

उप क्षेऽीय अःपतालमा कायार्लय समयमा

गन�

ूा�।

कैलालीलाई

लेखी

बोधाथर्

िदइएको ।

सेवाबाट भ ुक्त गरको भ�े समेत व्यहोराको

ू.िज.अ.

बमोिजम गनर् गराउनु भनी ःवाःथ्य मन्लालयलाइ िनद� शन

िटकापुर अःपताल िबकास सिमितले करार

उजुरी

िमित २०७२।११।१२ का िनणर्यले ूचिलत कानून

उिमर्ला िघिमरे िटकापुर न पा ९ कैलालीले

गरे को भ�े उजुरी ।

भिनएको औषिध िनजी िक्लिनकबाट िबबी गन�

िबतरण

चलाउन िनद� शन िदइएको।

िनशुल्क

नेपाल

सरकारले

महतोलाई ूचिलत कानून बमोिजम आवँयक कारवाही

िजल्ला

कायार्लय िसन्धुली अन्तगर्त ःवाःथ्य सःथाले

महतो

िमित २०७२।९।१७ को िनणर्यानुसार िस अ हे ब भरत

भरत

ःवाःथ्य

िस.अ.हे .व.

कतर्व्य पालना नगरे को भ�े उजुरी ूा� ।

अःपतालमा िरक्त दरबन्दी पदपूितर् गन� ूिबया अगािड

िमकरनी ९८४१२४४८९३ समेत नारायणी

िदइएको।

िमलाउनु हुन िचिकत्सा िव� राि�य ूित�ानलाई िनद� शन

िसफािरस

िमित २०७३।२।५ का िनणर्यले नारायणी उपक्षेऽीय

व्यापक

कन्सल्टे न्ट डमार्टेलेिज� डा फा�क अहमद

अिनयिमतता गरे को।

नगरी
इकाइको

कायर्

सूचना

बमोिजमका

ःवीकृत गदार् िसफािरस तथा मूल्या�न सिमित र खरीद

सावर्जिनक �पमा आ�ान गिरएको बोलपऽ

१२ वटा सु�ावह� कायार्न्वन गनर् िनद� शन िदइएको।

थप घोटे र नुन पोिलस र मैन पोिलस गनुप
र् न� लगायतका

िमित २०७३।१।२२ का िनणर्यले मोजार्इक �लोिरङह�

केन्िबाट भएको िनणर्य

िमित २०७३।२।१२ का िनणार्यनुसार बोलपऽ र� तथा

िवपक्षी

वीर अःपतालले MRI यन्ऽ खरीद सम्बधमा

व्यापक अिनयिमतता बारे

बाहुनितल्पुङ ःवाःथ्य चौकी भवन िनमार्णमा

िडिभजन

शहरी

उजुरीको िववरण
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सं ःथाह�लाई

िदं दै

अपांगताभएका

तथा

सम्बन्धमा ।

आएको

२

१

अनुदान

खेलकूद
पिरषदका

केही

िजम्मेवार

िदएको

तथा

सु�ावह�

खेलकूद

ठू लो

करार

र

ज्यालादारी

गरे र

कमर्चारीको भतीर् केन्ि बनाएको सम्बन्धमा ।

पिरषदलाई

िनयुक्त

सम्बन्धमा ।

अिनयिमतता

गरे कोले

BRIHP/NCB-01/071/072
गिर

ठे क्का
भ�े

िडिभजन पसार् ।

वोलपऽमा

पाउँ

िसचाई व्यवःथापन

NIS-

नं

कायर्को

ःशक्चर

िनमार्ण

िनद� शनालय नारायणी

र क्यानल

जमुनी हेडवक्सर् िफडर क्यानल

।

िसचाई व्यवःथापन

जुम्ला

नारायणी िसचाई व्यवःथापन िडिभजन पसार्ले

आयोजनामा िडटे ल सभ� सम्वन्धमा ।

जुम्ला भैसाखकर् ठु लो खोला िछूा िसचाई

२०७२/९/२

को

िनणर्यानुसार

म.प.क्षे.

िसचाई

२०७२/९/२७

को

िनणर्यले

केन्िको

व्यवःथापन िडिभजन
िदइएको।

िसचाई

िनयमानुसार
नारायणी

गिर

नं. ५ बहुअरी, वीरगंज पसार्लाई िनद� शन

ौी

फुकुवा
वढाउन

िनद� शन
अगािड

िदएको
कायर्

केन्िवाट
आयोजनाको

गनर्

िसलिसलामा उल्लेिखत ठे क्कावाट सम्विन्धत सवै ूकृया ःथगन

च.नं.१७२५००८०३१ िमित २०७२/८/१३ को पऽवाट को

िमित

िदइएको ।

िनद� शनालय सुख�तलाई कायर् सम्प� ूितवेदन पठाउन िनद� शन

िमित

रा.खे.प.लाई लेिख पठाइएको ।

भनार् गन� लगायतका ६ वटा िनद� शन कायार्न्वयनका लािग

करार) भनार् गदार् िनयमानुसार िव�ापन गरी माऽ कमर्चारी

जथाभावी

िसचाई िडिभजन कायार्लय

युवा
ूितवेदनले

सम्बन्धमा

कायर्कतार्लाई

ूा�

उजुरीका

मन्ऽालयबाट

ूःतुत

िवतरण गनर् ध्यानाकषर्ण गराइएको ।

र बािहरका सं ःथाह�लाई समानुपाितक �पमा अनुदान

तथा समाज कल्याण मन्ऽालयलाई काठमाण्डौ उपत्यका

िमित २०७३।१।२२ को िनणर्यले मिहला, बालबािलका

केन्िबाट भएको िनणर्य

अनुदानबाट ूा� रकममा कमर्चारी (ःथायी, अःथायी,

मन्ऽालय

युवा तथा खेलकूद

समाज कल्याण मन्ऽालय

मिहला, बालबािलका तथा

िवपक्षी

मनपरी ढं गले आफन्त नातागोता र पाटीर्का

कमर्चारीह�ले पिरषदको ऐन िनयम िवपिरत

राि�य

ङ) िसंचाई मन्ऽालय वा अन्तगर्त

१

कल्याण

नागिरकह�बाट

समाज

समानुपाितक ढं गले िवतरण गिर िदनु हुन भ�े

गिठत

मन्ऽालयले

मिहला, बालबािलका

घ) युवा तथा खेलकूद मन्ऽालय वा अन्तगर्त

१

ग) मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण मन्ऽालय वा अन्तगर्तः

ब.सं.
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2

१
कायर्बमले

हनुमानढोका

ढोका

सं रक्षण

क्षेऽबाट

िवतरण

हुने

जाऽापवर् खचर्

उक्त

कायर्दलको

२०७३/१/१४

को

का.म.न.पा.लाई

कायार्न्वयनमा

खाँदवारी न.पा.
ु ासभा।
सं खव

ु ासभा िःथत खाँदवारी न.पा.का तत्कािलन
सं खव

कायर्कारी अिधकृत मिनराम खितवडाले िविभ�

सम्बन्धमा ।

दु�पयोग

खाँदवारी

२०७३/१/१४
सम्बन्धमा

िमित

िनणर्यले
नगरपािलकाका

को

समयमा नै िनयमानुसार िललाम िबबी गन�।
तत्कालीन

"उजुरीका

४) पुराना, थोऽा र काम नलाग्ने सवारी साधनह�को

ूयोगमा ल्याउने, नयाँ खिरदलाई कम ूाथिमकता िदने,

३) भैरहे का सवारी साधनह�लाई ममर्त सम्भार गरी

ूभावकारी उपायह�को अवलम्बन गन�,

२) सवारी साधनह�को दु�पयोग िनयन्ऽणका लािग

िनणर्यले

ूितवेदन

भएको

दे हायका िनद� शन िदइएको।

िमित

ल्याउने" िनद� शन िदइएको ।

भएकोले

बनाउन कायर्दल गठन गरी सिकएको जानकारी ूाप्त

िवषयका सम्बन्धमा जाऽापवर् खचर् र अनुदान िनद� िशका

कायर्िविध िबना नै िवतरण गरे को दे िखएकोले ूःतुत

लगायतका आिथर्क अनुदान गदार् कुनै ःप� मापदण्ड र

दरबार

गिर सेतो नं. प्लेट राख्ने,

नयाँ

"हनुमान

अिख्तयार दू �पयोगका साथै िविभ� िवषयमा

वढी

िनणर्यले

सबै सवारी साधनह�लाई पिन रातो नं. प्लेट पिरवतर्न

भन्दा

को

महाशाखामा कायर्रत ूमुखह�ले ूयोग गद�

दजर्नौ

२०७3/२/१२

दरबार सं रक्षण कायर्बम अन्तगर्त बाँिडने हनुमान ढोका

िमित

केन्िबाट भएको िनणर्य

१) िविभन्न समयमा खिरद गिरएका, अनुदानमा पाएका

गरे का

का.म.न.पा. काठमाडौ।

सुरक्षण सं ःथा।

हनुमानढोका दरवार क्षेऽ

बसन्तपुरिःथत

का.म.न.पा.को

िवपक्षी

गाडीह�मा सेतो प्लेट नराखी िविभ� िवभाग र

खिरद

का.म.न.पा.ले पुराना गाडीह� थन्काउं दै हाल

गरे को सम्बन्धी ।

िनयम िवपिरत दजर्नौ सं ःथालाई रकम िवतरण

सं ःथाले

सुरक्षण

दरवार

क्षेऽ

बसन्तपुरिःथत

का.म.न.पा.को

च) स�ीी मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय वा अन्तगर्तः

ब.सं.
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ब.सं.

िजल्ला

धापासी

गाउँ

जागीरका

जानकी

िवकास

लािग

बमलाई

ूितवेदनमा

िवकास

मन्ऽालय

माफर्त

िज.िव.स.

पऽाचार

कायर्बमले

िनयम िवपिरत दजर्नौ सं ःथालाई रकम िवतरण

सं ःथाले

हनुमानढोका दरवार क्षेऽ

बसन्तपुरिःथत

सुरक्षण

क्षेऽ

िनणर्यले

"हनुमान

र िजम्मेवारी

ढोका

बोध

दरबार

सं रक्षण

क्षेऽबाट

िवतरण

हुने

जाऽापवर् खचर्

दरबार सं रक्षण कायर्बम अन्तगर्त बाँिडने हनुमान ढोका

को

दरवार

२०७3/२/१२

िमित

बसन्तपुरिःथत

का.म.न.पा.को

हनुमानढोका

गराउने" िनद� शन िदइएको।

दाियत्व

एवं कारवाही गरी पाउँ भ�े सम्बन्धमा ।

उक्त कायार्लयको

हुदा

गा.िव.स.मा

��ाचार गरे भ�े उजुरीका सम्वन्धमा छानवीन

धापासी

गिरएकोमा हालसम्म पिन जवाफ ूाप्त हुन नआएको

पटक

योजना तजुम
र् ा हुँदा अिख्तयार दु�पयोग गरी

पटक

लािग

सम्बन्धमा पेश गिरएका कागजात अनुसार लेखा पिरक्षण

िमित 2073/3/29 को िनणर्यले "ूःतुत उजुरीको

कालीकोटलाई िदइएको।

ःथानीय

गराउने” लगायतका ३ वटा िनद� शन सं घीय मािमला तथा

कायर्रत सामािजक पिरचालक जानकी वमलाई सतकर्

िमित २०७२/११/१९ को िनणर्यले “िज.िव.कािलकोटमा

िदइएको ।

ःथानीय िनकायह�लाई पालना गनर् लगाउन" िनद� शन

कामको ूाथिमकता भन्दा दामको आधारमा

का.म.न.पा.को

छानवीन

ूितवेदनको कायार्न्वयन अवःथा सम्बन्धमा जानकारीको

सिचव ।

धापासी गा.िव.स.

र

अनुकुल उपभोक्ता सिमित गठन गनर् लगाई

सिमितको कायार्लयको वजेट वाँडफाँडमा आफू

काठमाड�

पुनः

पिरचालक

ःव�पमा

पूनवर्हाली।

पुरःकार

सामािजक

पिरचालक जानकी बम।

गा.िव.स.की

गरे की

िथपुर्

गा.िव.स.की सामािजक

पिरवारलाई िदने सहायताको रकममा िहनािमना

कालीकोटकी

कालीकोटकी िथपुर्

गिरबी िनवारणबाट सं चािलत अित िवपन्न

गनर्

िदएको सु�ावह�लाई खाँदवारी नगरपािलका तथा सम्पूणर्

कारवाही

िमित २०७२/१२/१८ मा िनणर्य भएको दे िखएकोले

गरे भ�े सम्बन्धमा ।
िनणर्यानुसार

थप कारवाही गन� भनी ःथानीय िवकास मन्ऽालयबाट

पुर्याई अिख्तयार दु�पयोग गरी अिनयिमतता

केन्िबाट भएको िनणर्य
कायर्कारी अिधकृत र लेखा ूमुखसं ग जवाफ माग गरी

िवपक्षी

िमितमा काज िलई न.पा.लाई हानी नोक्सानी

उजुरीको िववरण
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कायार्लय

२

१

वन्द

सेवामाहीलाई मकार् परे को ।

ढं गवाट

गरे वाट

पास

गदार्को

समयमा

तत्कािलन

गिर

पाउँ
िजल्ला

नागाजुन
र्

गिर दोषी उपर कारवाही

(काठमाड�

ूािविधक समेतलाई

गा.िव.स. र वडाका सम्विन्धत पदािधकारी र

नक्सा

भएको भ�े सम्वन्धमा ।

पदािधकारी र ूािविधक

र वडाका सम्विन्धत

समयमा तात्कािलन गािवस

नक्सा पास गदार्को

ईन�वा।

िवतरण

गरे को

दे िखएकोले

ूःतुत

उक्त

कायर्दलको

कायर्न्वयनमा

हुँदा खाजाखाने नाममा किरव १

ूितवेदन

िमलाउन

नागिरक

लगानी

कोषलाई

सुझाव

गनर्"

गृह

मन्ऽालयलाई

िनद� शन

अवलम्बन एवं सुधार गरी सं भािवत जोिखमबाट भौितक

एवं सं रचनाह�को सं रचना सु�ढीकरण वा अन्य उपायह�

भवन लगायत नगर क्षेऽका यःतै ूकृितका अन्य भवन

िमित २०७३/२/५ को िनणर्यले "उजुरीमा उल्लेिखत

व्यवःथा

खटाउदा ूकृया अनुसार हुन र यीनले गन� काममा गुनासो

िमित २०७२/५/१ को िनणर्यले "सादा पोशाकमा ूहरी

िदएको । साथै उक्त सुझाव कायार्न्वयन भै सकेको ।

व्यवःथा

नपन� गरी खाजा खान जाँदा आलो पालो गरी जाने

अव आईन्दा कोषवाट ूदान गिरने सेवा ूवाहामा असर

घण्टा कायार्लय िनयमिवपिरत वन्द गन� गरे को पाईएकोले

केन्िवाट ूारिम्भक

ल्याउने" िनद� शन गिरएको ।

भएकोले

बनाउन कायर्दल गठन गरी सिकएको जानकारी ूाप्त

िदइएको।

िनयन्ऽणको

िबनानै

िवषयका सम्बन्धमा जाऽापवर् खचर् र अनुदान िनद� िशका

कायर्िविध

तःकरह�सं ग िमलेमतो गिर अिनयिमत कायर्

अपराध

केन्िबाट भएको िनणर्य
लगायतका आिथर्क अनुदान गदार् कुनै ःप� मापदण्ड र

नरहने

ईन�वाबाट

िजल्ला ूहरी कायार्लय

नयाँवाने�र

नागिरक लगानी कोष

सुरक्षण सं ःथा।

िवपक्षी

लािग सादा पोशाकमा पिरचािलत सुरक्षाकमीर्ले

कायार्लय

सुनसरीको दिक्षणवतीर् क्षेऽमा िजल्ला ूहरी

गन�

नागिरक लगानी कोष नयाँवाने�रमा मनपरी

ज) गृह मन्ऽालय वा अन्तगर्त

१

उजुरीको िववरण

गरे को सम्बन्धी ।

छ) अथर् मन्ऽालय

ब.सं.
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ूशासन

४

३

२

१

कायार्लय,

पाँचथरमा

अध्यागमन

अिधकृत

कृंण
राउतले

ूःथान अनुमित िदईएन भन्ने सम्बन्धमा।

ूमुख

िदए भन्ने सम्बन्धमा।

�.१०००० िलएर �.५००० नगदी रिसद

िजल्ला

न.पा.िःथत)

उजुरीको िववरण

र

साइन्स

बचाउनका

२०७2/12/11

को

िनणर्यानुसार

२०७३/१/१३

को

िनणर्यले

"िवमानःथल

२०७२।०९।१२

को

िनणर्यानुसार
िव�िव�ालयलाई िनद� शन िदइएको ।

िमित

िनद� शन िदइएको ।
पोखरा

Refuse गदार् सिह तथ्यपरक कारणह� खुलाउनु पन�"

शंकाको भरमा Departure Refuse गन� गरे को।Departure

अध्यागमन कायार्लयले िभसा कागजात पुरा हुदाहुदै पिन

िमित

पाँचथरलाई िनद� शन िदइएको।

िवशेष ध्यान िदई काम गनर्" िजल्ला ूशासन कायार्लय,

िमित

िवशेष

"अवदे िख यस िकिसमको कमी कमजोरी हुन नआउन

केन्िको

लािग

िशक्षा

क्याम्पसका

ूमुखले

गरी

अिख्तयारको

दु�पयोग

गरे को

िऽपुरे�र उच्च माध्यिमक िव�ालय दुरागाउँ

सम्बन्धमा ।

खिरद

सावर्जिनक खिरद ऐन िनयम िवविरत सामान

सानोिठमी

िऽपुरे�र

२०७२।०४।१७

को

ु ार
िनणयार्नस

सावर्जिनक
सामानह�को

खिरदको

व्यवःथा

िमलाउन

उक्त
िऽपुरे�र

क्याम्पसका क्याम्पस ूमुखलाई िनद� शन िदएको ।

पन�

खिरद ऐन र िनयमावली बमोिजम क्याम्पसलाई आवँयक

िमित

उच्च माध्यिमक िमित २०७२।०९।२३ को िनणर्यानुसार

क्याम्पस ूमुख ।

सानोिठमी िशक्षा क्याम्पसका

अनुपिःथत हुने कमर्चारीह�लाई िविनयमानुसार कारवाही

क्याम्पस िमित २०७२।०४।२० को िनणर्यानुसार िवना सूचना

ठमेल, काठमा�� ।

अमृत

हुनबाट

िशक्षाध्यक्षको कायार्लयलाई िनद� शन िदइएको ।

भएको

क्याम्पस

क्षित

कारवाही गरी पाउ भ�े सम्बन्धमा ।

कायर्

साइन्स

मानवीय

कायर्बम सं चालन गनर्" िनद� शन िदइएको ।

एवं

केन्िबाट भएको िनणर्य

गरी सो को जानकारी यस केन्िमा गराउने गरी िऽ.िव.िव.

अिनयिमत

अमृत

नोवेल कलेज िसनामं गल

कृंण राउत।

ूमुख अध्यागमन अिधकृत

पाँचथर।

िजल्ला ूशासन कायार्लय,

।

िवपक्षी

क्याम्पसमा अनुपिःथत हुने कमर्चारीह�लाई

ठमेलमा

काठमा��िःथत

िवषयमा अिनयिमतता सम्बन्धमा

िसनामंगलिःथत नोवेल कलेजमा भएको िविभ�

झ) िशक्षा मन्ऽालय वा अन्तगर्त

4

3

ब.सं.
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८

७

६

५

ब.सं.
िव�ालय

यादवलाइ

िऽपुरारी

राय

ूा.

िनयम

सं गत

नदे िखएकोले

अव

आइन्दा

तहाँ

िव�ालय

ौी इ�र ूाथािमक िव�ालयमा िनयमानुसार

लोक

बहादुर

लोप्चनले

अनाहकमा

सव-

दोलखा िजल्लाका िजल्ला िशक्षा अिधकारी

िशक्षा अिधकारी

दोलखा िजल्लाका िजल्ला

तालीम पिरष�

को िनणर्यानुसार िशक्षा मन्ऽालय

२०७२।०९।२९को

कायार्लय दोलखालाई िनद� शन िदइएको ।

िमित

ु ार
िनयार्नस

िजल्ला

िशक्षा

ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तालीम पिरषद्लाई
िनद� शन िदइएको ।

व्यावसाियक र

िशक्षा

निसर्� कक्षा अनुमित सम्बन्धमा ।

तथा

िशक्षा मन्ऽालय र ूािविधक िमित २०७२।०७२९

गन� व्यवःथा िमलाउन िनद� शन िदइएको ।

िनयमानुसारको फाँटवारी तयार गरी पारदशीर् िहसावले खचर्

ूाथािमक िमित २०७२।०४।१७ को िनणर्यानुसार िव�ालयलाई

मध्यपुर अःपताल भक्तपुरमा ूमाणपऽ तह

गरी अिनयिमतता गरे को ।

फाँटबारी तयार नगरी अपारदशीर् िहसाबले खचर्

ौी

का�माड� महानगरपािलका वडा नं.१५ िःथत

कायार्लय रौतहटलाई िनद� शन िदएको ।

बमोिजम काम कारवाही अगािड बढाउन िजल्ला िशक्षा

िवभागको िनद� शन तथा िशक्षा ऐन र िशक्षा िनयमावली

ूधानाध्यापकले

भ�े सम्बन्धमा

हालका

कायार्लयबाट कुनै पिन िशक्षकह�को स�वा गदार् िशक्षा

हुँदा

उक्त िनणर्य िशक्षा िनयमावली िवपिरत रहेको

आएको
िनणर्य

इ�र

िशक्षक

सरःवती

िशक्षा

यादवलाई िनज भन्दा बिर� िशक्षक िबजय झा तथा

निदएकोले

सिहत)

िनणर्यानुसार

भइ

सरःवती

सहमित

(सं शोधन

को

िदनेश बमार् हुँदा हुँदै ू.अ.बाट ू.अ.मा स�वा गिरएको

पऽानुसार

िव�ालयले

२०५९

२०७३।०२।१०

िव�ालय िनयमावली

सरःवती िमित

भलोिहयाका ूधानाध्यापक

िजल्ला

िदएको ।

ूाथिमक िव�ालय भलोिहयामा काज स�वा

२०७२।०१।२९

िजल्ला िशक्षा कायार्लयको च.नं.२८६६ िमित

राय
ूथिमक

िऽपुरारी

कायर्रत

िशक्षक

रौतहट

रौतहट िजल्ला ौी ूाथिमक िव�ालय बलुवामा

िमौ ।

िनिम� ूधानाध्यापक िवनोद कुमार िमौले गरे को अिनयिमतताको

दुरागाउँ उच्च माध्यिमक िव�ालय दुरागाउँ रामेछापका िनिम�

ूधानाध्यापक िवनोद कुमार सम्बन्धमा िजल्ला िशक्षा कायार्लय रामेछापलाई िनद� शन

िवनोद

सम्बन्धमा ।

ूधानाध्यापक

केन्िबाट भएको िनणर्य

रामेछापका

िनिम�

िवपक्षी

कुमार िमौले आिथर्क अिनयिमतता गरे को

रामेछापका

उजुरीको िववरण
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१

बोल्ने

िव�ालयमा

अपशब्द

िविभ�

िवपरीत

अिनयिमतता गरे को सम्बन्धमा।

िवभागका

महािनद� शकले

अिनयिमतता गरे को सम्बन्धमा ।

मुिण

व्यापक
महािनद� शक मुिण िवभाग

ौी शंकर अयार्ल,

िनयिमत

�पमा

िव�ालयह�को

िविभ�
आवँयकीय

िवभागमा

गिम्भयर्तालाई

मन्ऽालय एवं

िवचार

गरी

िनकायबाट

सबै

ूा�

आधारमा खाना एवं खाजाको भ�ा रकम कानून बमोिजम

समयमा काम गन� मौका िदई अितिरक्त समयको अनुगमनको

कमर्चारीलाई िवना पक्षपात समानुपाितक �पमा अितिरक्त

कामको

मुिण

सेवा िलने व्यवःथा गनुर् पन� ।

गठन गरी सोही सिमितको िसफािरसको आधारमा वःतु तथा

िलन कायार्लयमा एउटा सम्बिन्धत िव� सिहतको सिमित

एवं से वा िलनुपन�, अत्यावँयक वःतुह�को खरीद एवं से वा

गनुप
र् न� र सूचना ूकाशन गरी ूितंपधार्को आधारमा वःतु

खिरद गरी िलने हो सोको वािषर्क िववरण तथा लागत तयार

आवँयकीय साममी खिरद एवं ममर्त गदार् के कित साममी

िवभागलाई िनम्नानुसारको िनद� शन िदइएको :- कायार्लयमा

यस केन्िको िमित २०७२/११/०९ को िनणर्यानुसार मुिण

दाङलाई िनद� शन िदइएको ।

िनरीक्षकले

कक्षाकोठा िनमार्ण लगायत िविभ� कायर्मा

िव�ालय

िमित २०७३।०२।२७ को िनणर्यानुसार ॐोत व्यिक्त र

केन्िबाट भएको िनणर्य

अनुगमन गन� व्यवःथा िमलाउन िजल्ला िशक्षा कायार्लय

िव�ालयह�

दाङ िजल्लाका िविभ�

िवपक्षी

कम्प्यूटर खिरद, पुःतकालय भवन िनमार्ण र

आ.ब.२०७१-७२ को ICT Plan अन्तगर्त

दाङ

िजल्लाका

है िसयत

गरे को ।

पिदय

ईिन्जिनयरलाई धम्क्याई जािगर खाइिदने भिन

उजुरीको िववरण

ञ) सूचना तथा संचार मन्ऽालय वा अन्तगर्त

९

ब.सं.
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कायर्रत

लेखा

अिधकृत
तोप

ूशासन

िहनािमना

गरे र

रे िडयो

धरासायी बनाएको सम्बन्धमा ।

रकम

नेपाललाई

बहादुर महतराले कमर्चारी कल्याण कोषको

महाशाखामा

आिथर्क
लेखा

अिधकृत

बहादुर महतरा

र

तोप

िनद� शक रमेश जंग काकीर्

गरे को,

खाई

��ाचार

के.सी, िनिम� कायर्कारी

काकीर्ले पदपूितर् सिमितको बैठक राखी भ�ा

वुि�बहादुर

िनद� शक

गएको, िनिम� कायर्कारी िनद� शक रमेश जंग

खिटइ
र कायर्बम महाशाखाका

काजमा

के.सीले

�पमा

िनद� शक नवराज लम्साल

र कायर्बम महाशाखाका िनद� शक वुि�बहादुर

अवैधािनक

नेपालका

रे िडयो

रे िडयो नेपालका उप िनद� शक नवराज लम्साल

२

उप

िवपक्षी

उजुरीको िववरण

ब.सं.

सावर्जिनक

खिरद

ऐन/िनयमलाई

आफ्नो

अनुकुल

आफ्नो

छोरालाई

मुिण

िवभागको

कम्प्युटर

आपूितर्

गरी

ूसारण

( दोॐो शंशोधन) २०५१ को दफा २ बमोिजम

४. रे िडयो ूसार सेवा िवकास सिमित गठन आदे श

साझा ूसारण टावर बनाउन पहल गनुर् पन� ।

कम्पनीह�ले सेवा ूसारण गनर्को लािग एउटै

३. दुगम
र्
क्षेऽमा रे िडयो, एफ.एम र टे िलिभजन

तालीमको व्यवःथा हुन ु पन� ।

जनशिक्तको पदपूितर् गन� र कमर्चारीलाई िनयिमत

२. आधुिनक िडिजटल ूिविध सं चालन गनर् सक्ने

सेवालाई

खपत हुने आधुिनक ूिविधयुक्त
गुणःतरीय र व्यविःथत गन� ।

उपकरणको

१. कम िव�ुत

सं चार मन्ऽालयलाई िनद� शन िदइएको ।

तपिशल बमोिजमको व्यवःथा िमलाउन ौी सूचना तथा

ूसार सेवा िवकास सिमित(रे िडयो नेपाल) का सम्बन्धमा

यस केन्िको िमित २०७२/४/३१ को िनणर्यले रे िडयो

सचेत गराइएको ।

वढीको सेवा करार गरे कोले महािनद� शक शं कर अयार्ललाई

अपरे टर पदमा िनयुिक्त गरी अटु ट �पमा १ लाखभन्दा

ूितंपधार्

व्याख्या गरी सावर्जिनक रा�सेवक पदमा िवना सूचना, िवना

गरी

साथै महािनद� शक शंकर अयार्लले पदको दु�पयोग

िदन उपयुक्त हुने ।

केन्िबाट भएको िनणर्य
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िवनोद

महाूवन्धक

१

िनद� शक

नायब
गोपाल

अयार्ल,

िन.
ूसाद

रहने

भाषा

सािहत्य

र

माग

कानून

वमोिजम

सम्बोधन

गनर् नेपाल

र

खरानीबाट

मानव

बलम्बुका ई�ाभ�ाह�

धुवाँ

आएको

धुलो

चन्िािगरी

चन्िािगरी नगरपािलका बलम्बुमा ई�ाभ�ाबाट

िनजको

एस.एल.सी.

को

िनजलाई

भिवंयमा

केन्िको

िमित

२०७३/३/१

को

िदन

िनणर्यानुसार

अवकाश

उजुरीको िवषय सम्वेदनशील भएकोले गिम्भर �पमा मनन्

यस

गो.प.सं ःथानलाई िनद� शन िदइएको ।

बमोिजम

गो.प.सं ःथान कमर्चारी सेवा शतर् िविनयमावली, २०५२

२०२५।६।८ को आधारमा सेवाअविध गणना गरी

सानोिठमी भक्तपुरको अिभलेखमा उल्लेिखत जन्म िमित

सम्बन्धमा

शैिक्षक योग्यता ूमाणपऽ परीक्षा िनयन्ऽण कायार्लय

ूसाईको

िमित फरक नपरे को र छै ठौ तह (ूशासन)मा कायर्रत

भ�राईको हकमा उजुरीमा उल्लेख भए बमोिजम जन्म

महाूवन्धक िवनोद अयार्ल र िन. िनद� शक गोपाल ूसाद

टे िलकम केन्िीय कायार्लयलाई िनद� शन िदइएको ।

कतार्को

यस केन्िको िमित २०७३/२/९ को िनणर्यानुसार उजुरी

।

गरी ःप� नीित तथा कायर्बमह� ल्याउनु पन�

५. रे िडयो नेपालको सं गठन र व्यवःथापन सव�क्षण

ःप� �पमा मापदण्ड बनाउनु पन�।

िविश� योगदान पु-याएका व्यिक्तका सम्बन्धमा

उल्लेख गरी नोकरी गरे को सम्बन्धमा ।

नगरपािलका

सिमितमा

ूसारणको क्षेऽमा र सं गीत र कलाको क्षेऽमा

सं चालक

केन्िबाट भएको िनणर्य

िरमता

भ�राई र िरमता ूसाई

िनद� शक

िवनोद

नेपाल टे िलकम

िवपक्षी

कायर्रत िरमता ूसाईले दोहोरो जन्म िमित

गोपाल ूसाद भ�राई र छै ठौ तह (ूशासन)मा

िन.

कमर्चारी

अयार्ल,

सं ःथानका

गोरखापऽ

ट) जनसंख्या तथा वातावरण मन्ऽालय

४

नेपाल टे िलकमको भैसेपाटीमा PSTN लाइन

३

जडानको लािग िनवेदन िददा िलन नमानेको ।

उजुरीको िववरण

ब.सं.
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४

३

२

१

एमाओवादीको

(071

पुष

गुठी

सं ःथान

केन्िीय

है रानी िदई वाग�िन� वारे ।

गुठी सम्पि�को सं रक्षण नगरी उल्टो दुख

नाम थर नभएका मुिःलमवाट)

कचहरी ।

पशुपितनाथ अमालकोट

पशुपित क्षेऽ िवकास कोष,

नभएका मुिःलम ।

नं.24

महादे व दं गल पिरसर िःथत िकं.नं.३८४ का

वडा

िकं.नं.३८४ का नाम थर

(का.म.न.पा.

इन्िचोक कािँमर वजारिःथत ौी कान्ते�र

सम्वन्धमा

दं गल पिरसर िःथत

ूकािशत

भ�े

गते

ौी कान्ते�र महादे व

21

कायार्लय ।

अनिधकृत �पमा घर पसल टहरा िनमार्ण गरे

अनलाईन खबरवाट)

रोकीयो

रःसाकसी आफना मान्छे भनार् गनर् परीक्षा

र

िनणर्यानुसार "गुठी सं ःथानले

लोकसेवा आयोगको परामशर्मा तयार पारी

िनणर्यमा

पुग्न" भूिम

सुधार

तथा

व्यवःथा

िवभाग

र

पशुपित

क्षेऽ

िवकास

कोष,
पशुपितनाथ अमालकोट कचहरीलाई"नापी िवभागले दावी

व्यवःथापन

िमित 2072/4/32 को िनणर्यले भूिम सुधार तथा

मन्ऽालयलाई सुझाव िदइएको।

उपयुक्त

िमित 2072/4/26 को िनणर्यले "उक्त जग्गा सम्वन्धमा

2072/8/7 को पऽवाट िनद� शन िदइएको।

व्य.म.माफर्त गुठी सं ःथानलाई िनद� शन िदने" भनी िमित

समेत गराई समसामियक र िनंपक्ष पानर् भ ु.सु. तथा

लागु गन� र छनौट ूकृयामा लो.से.आ.को ूितिनिधत्व

िनद� िशका

पदपूितर् गनर्का लािग सो सं ःथानको पदपूितर् सम्वन्धी

2072/8/6 को

िमित

एमाले

गुठी

सं ःथानमा

िवभागका नाममा िनद� शन िदइएको ।

पाउँ (ःथानीय वािसन्दाले िदएको उजुरी)

रा.स.के.(कायर् स�ालन) िनयमावली 2065 को

िनयम ७(३) वमोिजम भूिम सुधार तथा व्यवःथापन

िमित 2072/4/20 को िनणर्यले "दुवै पक्षलाई तारे खमा

लागेकोले सो जग्गा सावर्जिनक कायम गरी

व्यिक्त िवशेषह�
भनी"

वडा

जग्गा व्यिक्तले आफ्नो नाममा कायम गनर्

गा.िव.स.

रािख राखेको दे िखं दा कानून वमोिजम समयमै िनणर्य गनुर्

छािल�

िक.नं.159 क्षे.फ. 5-10-3 को सावर्जिनक

भक्तपुर

नं.6क

वातावरण मन्ऽालयलाई ध्यानाकषर्ण गिरएको ।

ूदुषण बढे को ।

केन्िबाट भएको िनणर्य
गरी आवँयक कारवाही अिघ बढाउन जनसं ख्या तथा

िवपक्षी

ःवाःथ्यमा गिम्भर असर पिर बिःत बिःतमा

उजुरीको िववरण

ठ) भूिमसुधार तथा व्यवःथा मन्ऽालय वा अन्तगर्त

ब.सं.
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७

६

५

ब.सं.

कायार्लय

पसार्मा

अिख्तयार

नहुने भ�े

समेतका

िवषयका

गुनासो

तथा

नीितगत

सुझाव/िनद� शन

भूिम

सुधार

तथा

रा.स.के.(कायर् स�ालन) िनयमावली 2065 को
िनयम ७(३) वमोिजम भूिम सुधार तथा व्यवःथापन

िमित 2072/4/20 को िनणर्यले "दुवै पक्षलाई तारे खमा

लागेकोले सो जग्गा सावर्जिनक कायम गरी

नं.6क

भनी"

वडा

जग्गा व्यिक्तले आफ्नो नाममा कायम गनर्

गा.िव.स.

रािख राखेको दे िखं दा कानून वमोिजम समयमै िनणर्य गनुर्

छािल�

गरी आवँयक कारवाही
गरी आफ्नो दाियत्व पूरा गनर् िनद� शन िदइएको।"

ूशासन कायार्लय स�रीलाई

गराई पाउँ भनी िदएको उजुरीका सम्वन्धमा िजल्ला

िक.नं.159 क्षे.फ. 5-10-3 को सावर्जिनक

भक्तपुर

हाल नाप नक्सा गराई पाउँ भ�े सम्वन्धमा ।

सावर्जिनक वाटो र इनारको जग्गा छोडी नाप नक्सा

िमित 2073/3/30 को िनणर्यले "सािवक कन्चनपुर

व्यवःथापन िवभागलाई िदइएको।

िमलाउन

गरी सेवा ूवाह सरल, च ुःत र ूभावकारी तुल्याउने व्यवःथा

िदनमा यस िकिसमका उजुरीह� नआउने गरी सतकर् भै काम

इनारको जग्गा २००४ साल वमोिजम छोडी

व्यिक्त िवशेषह�

ूदान

उजुरीह� केन्िमा पटक पटक आउने दे िखएकोले आगामी

सेवा

कायार्लयह�मा सेवामाहीवाट अनुिचत लाभ िलई सुचा��पले

िवभागलाई "भूिम सुधार तथा व्यवःथापन िवभाग अन्तगर्तका

िमित 2073/1/9 को िनणर्यले भूिम सुधार तथा व्यवःथापन

गरी पेश गन�" लगायतको सुझाव िदइएको ।

पशुपित क्षेऽ िवकास कोषले मोही यिकन गनर् सजर्िमन

वडा कायार्लय, मालपोत कायार्लय, नापी कायार्लय र

गरे को िक�ाको जग्गा यिकन गन�/सम्बिन्धत का.म.न.पा.

केन्िबाट भएको िनणर्य

वडा नं.9 हाल कन्चन�प नगरपािलका वडा नं.5 को

िविभ� व्यिक्त

पसार् ।

भूिमसुधार कायार्लय

िवपक्षी

नगरपािलका वडा नं.5 को सावर्जिनक वाटो र

सािवक कन्चनपुर वडा नं.9 हाल कन्चन�प

पुर्याउने गरे को भ�े सम्वन्धमा ।

दु�पयोग गिर िलएको घुसवाट मन्ऽालयसम्म

भूिमसुधार

उजुरीको िववरण
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पाउँ (ःथानीय वािसन्दाले िदएको उजुरी)

उजुरीको िववरण
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गरे को ।

१

काम गन� िक�
िवभागका कमर्चारी ।

िक�

सम्बन्धमा।

िलई

वैदेिशक रोजगार सम्वन्धी
इम्प्लोइमेन्ट ूा.िल/ सो

लाभ

केही

इम्प्लोइमेन्ट ूा.िल को शेयर िकन बेचको

अनुिचत

रोजगार

कमर्चारीह�बाट

वैदेिशक

िवभागका

कायार्लय, िऽपुरे�र

सेवामाही ूित पूवार्माही र िढलासुःतीवाट हुने

रिज�ारको

कम्पनी

कम्पनी रिज�ारको कायार्लय वाट हुने सेवाह�

ध्वनी ूदुषणले भएकोले।

शु� भएर राती १० बजेसम्म गिरने कामवाट

उ�ोगह� ःथापना गरी िवहान ३ बजे दे िख

िनयार्त गिरने िशसाका सामान उत्पादन गन�

िटनका छाूा िनमार्ण गरे र िशसावाट िवदे शमा

िनयमानुसार

2.

1.

को

ौम
िनद� शन

िनणर्यले

तथा

िदइएकोः

रोजगार

(वैदेिशक रोजगार व्यवसायमा) राख्ने जो आवँयक

ूचिलत कानून बमोिजम कारवाही गन�/कालो सूची

सरकारी काम काजमा अवरोध गरे कोले िनजलाई

झुठा उजुरी िदई उजुरीकतार् सुरेन्ि बहादुर के.सी.ले

तोिकएको समयमा नै पेश गनुर् हुन ।

ःथािपत यस केन्िले माग गरे को िववरण/ूितबेदनह�

उजुरीको सम्बन्धमा छानवीन तथा िनगरानी गनर्

दे हायको

2073/3/29
मन्ऽालयलाई

िमित

गराइएको ।

कम्पनी रिज�ारको कायार्लय, िऽपुरे�रलाई ध्यानाकषर्ण

सेवा ूवाहमा गुनासाह� नआउने गरी काम कावार्ही गनर्

िवभागवाट

कावार्ही गनर् िनद� शन िदइएको ।

उ�ोग

िमटर उ�रितर ) का िविभ� ःथानमा स-साना

उ�ोगह�लाई

भएका

िनयार्त गिरने उ�ोगह� सं चालन गिरदा

तथा सृजना �ानसागर वोिडङ् ःकुलको ५०

िशसावाट िवदे श

िवभागका नाममा िनद� शन िदइएको ।

केन्िबाट भएको िनणर्य

सम्विन्धत िनकायवाट िनयम अनुसार दतार् नगरी ःथापना

उ�ोग व्यवसायीह�।

िवपक्षी

पुलको उ�रितर किरव २०० िमटर माथी

तारकेश्र्वर नगरपालीका वडा नं ९ (शेषमती

ढ) ौम तथा रोजगार मन्ऽालय

२

१

ड) उ�ोो मन्ऽालय वा अन्तगर्त

ब.सं.
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कािलमाटीिःथत वैदेिशक रोजगार िवभागमा ौम

२

५

४

३

२

१

चाँदनी

खिरदा

सेवा

कायर्रत

िनजामती

�कुममा

महतारालाई

कायार्लय

गरी पाउँ

पदािधकारीह�लाई

कानून

बमोिजम

अिधकृत

िदपक

खितवडाले

का�मा�ड�

वसेर

अिख्तयार दु�पयोग अनुसन्धान आयोगका शाखा

कारवाही गरी पाउँ भ�े सम्बन्धमा ।

गरे का

सं वैधािनक िनकायका िपआर र िडिभ ूा�

उजुरीका सम्बन्धमा।

ऐन/िनयमावली िबपिरत स�वा गरे को भ�े

िशक्षा

िजल्ला

भ�े उजुरीका सम्बन्धमा

कमर्चारीह�ले गरे को ��ाचारको

सरकारी

शा.अ.िदपक खितवडा

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

आवँयक

कारवाहीको

लािग

िनद� शन

आवँयक

कारवाहीको

लािग

िनद� शन

मन्ऽालयलाई

आवँयक

कारवाहीको

लािग

ूशासन

मन्ऽालयलाई

आवँयक

कायार्थ र्

िनद� शन

िमित २०७२/९/२० को िनणर्यनुसार उजुरी सामान्य

िनद� शन िदइएको ।

ूशासन

िमित २०७२/६/२० को िनणर्यनुसार उजुरी सामान्य

िदइएको ।

मन्ऽालयलाई

िमित २०७२/६/६ को िनणर्यनुसार सामान्य ूशासन

िदइएको ।

मन्ऽालयलाई

िमित २०७२/५/११ को िनणर्यनुसार सामान्य ूशासन

पाएका

मीनकाडर्

िप.आर.

८ (१) अनुसार सतकर् गराइएको।

भ�े उजुरीका सम्बन्धमा ।

र

रा.स.के. ( कायर् सं चालन ) िनयमावली, २०६५ को िनयम

तालीम केन्ि जनकपुरमा काजमा रही रहेको

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

हुन।"िनद� शन

गिरएकोले अव आइन्दा ऐन िनयम िवपिरत कायर् नगनर्

भएकोमा

राख्नु

मन्ऽालयमा हािजर हुन नगई मत्यिवकास तथा

स�वा

वडापऽ

िमित २०७२/४/६ को िनणर्यवाट सामान्य ूशासन

नागिरक

मन्ऽालयलाई िनजामती सेवा ऐन िनयम िवपिरत कायर्

मन्ऽालयमा

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

िदइएको ।

ःथानमा

िवभाग कालीमाटीलाई "त्यस िवभागमा सवर् साधारणले

रोजगार िवभाग ।
दे ख्ने

िमित 2073/3/29 को िनणर्यले वैदेिशक रोजगार

कानूनी कारवाही गन� गराउनु हुन ।

केन्िबाट भएको िनणर्य

कािलमाटी िःथत बैदेिशक

िवपक्षी

उक्त

आपूितर्

ना.सु दे व ूसाद भ�राईको बािणज्य तथा

ण) सामान्य ूशासन मन्ऽालय

छानवीन गरी सुधार गिरयोस भ�े सम्वन्धमा ।

लाइनमा बःनुपन�, यस िकिसमको वातावरणबाट

िःवकृती नवीकरण िलन ११ बजेदेिख ४ बजे

उजुरीको िववरण

ब.सं.
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९

८

७

६

ब.सं.

रकम

िलएर

ूिबया

िमलाउन

काज

सरकारका

सबै

केन्िीय

िनकायको

डा.बाल

चन्ि

आवँयक

कारवाहीको

लािग

एउटै

िनकायमा

कायर्रत

िदइएकोमा

उक्त

मन्ऽालयले

कुनै

समयमा

काम

नगरे कोले

कानून

करोडौ

रकमको

अिनयिमतता गरे को भ�े िवषय

िमलेमतोमा

��ाचार

एवं

राजेन्ि ौे � लगायत करारका कमर्चारी समेतको

चन्ि िमौ र उनका सहयोगी भान्जा नाता पन�

वषर्देिख तत्कािलन कायर्कारी िनद� शक डा. बाल

िनजामती कमर्चारी ूिशक्षण ूित�ानमा िवगत ७

बमोिजम कारवाही गरी पाउँ भ�े सम्बन्धमा।

कायार्लय

सरकारी कायार्लयमा काम गन� कमर्चारीह�ले

ु ाई नगरे को भ�े उजुरीका सम्बन्धमा ।
सुनव

िनवेदन

गराई पाउँ भनी सामान्य ूशासन मन्ऽालयमा

रहे कोमा घर पायकको कायार्लयमा स�वा

समयसम्म

िमौ

सामान्य

ूशासन

मन्ऽालयलाई

आवँयक

।

ूशासन मन्ऽालयलाई आवँयक कायार्थर् िनद� शन िदइएको

िमित २०७३/०३/०६ को िनणर्यनुसार उजुरी सामान्य

आवँयक कायार्थर् िनद� शन िदइएको ।

िसिस क्यामेरा राख्न पहल गनर् सामान्य ूशासन मन्ऽालयलाई

िमित २०७२/१२/२२ को िनणर्यानुसार सबै कायार्लयह�मा

कायार्थर् िनद� शन िदइएको ।

सम्बन्धमा

िमित २०७२/११/२ को िनणर्यनुसार उक्त उजुरीका

मन्ऽालयलाई

लामो

ूशासन

िमित २०७२/९/२० को िनणर्यनुसार उजुरी सामान्य

िदइएको ।

केन्िबाट भएको िनणर्य

िनद� शन िदइएको ।

िनद� शक

िवपक्षी

ूा� गरी पाउँ भ�े सम्बन्धमा ।

सं गठन तािलका सावर्जिनक गरी जानकारीका

नेपाल

उजुरीका सम्बन्धमा ।

िफतार्को िच�ी समेत दतार् नगरी राख्ने गरे को भ�े

खड्काले

हािजर एकै िदनमा गरे को र ना.सु. लोक वहादुर

दुगम
र् को नम्बर पकाउनको लािग एक मिहनाको

उजुरीको िववरण
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(आ) अिख्तयार दु�पपयो अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका उजुरी/िनवेदनह�ः
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ खण्ड (झ) तथा राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर्
सं चालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम ८ को उपिनयम ३, १२(६) र २३(१) अनुसार आयोगमा
लेखी पठाइएका उजुरी/िनवेदनह� दे हाय बमोिजम छन्:कृिष िवकास/पशुपन्छी िवकास मन्ऽालय वा अन्तगर्तः


कृिष िवकास मन्ऽालय अन्तगर्त कृिष अनुसन्धान पिरषदले 2064 सालमा खाली पदको िव�ापन
गनुप
र् न�मा सो नगरी कमर्चारीह�कय वृि� िवकासमा अन्याय परे कोले

गरी कायर्वाही गिर पाउँ भ�े

सम्बन्धमा ।


नेपाल कृिष अनुसन्धान पिरषद िसं हदरवारमा ूशासकीय अिधकृत पदमा कायर्रत नवीन ूसाद
पौडेलले िविभ� िवषयमा अिनयिमतता, ��ाचारजन्य कायर्ह� गरे कोले कारवाही सम्वन्धमा ।



नेपाल कृिष अनुसन्धान पिरषदका कायर्कारी िनद� शकले विर� कमर्चारीलाई पाखा लगाई किन�लाई
अिधकार ूत्यायोजन गरे को आिथर्क अिनयिमतता गरे को पिरषदले िवनयमावलीको िवपिरत कायर्
गरे को भ�े सम्वन्धमा ।



दुग्ध िवकास सं ःथानले िमित 2072/11/30 गते गोरखापऽमा ूकािशत खुल्ला ूितयोिगताको
िव�ापन िनयम सं गत नभएकोले

गन� सम्वन्धमा ।

सहरी िवकास मन्ऽालय वा अन्तगर्तः


यु एन पाकर् िवकास सिमितका कायर्कारी िनद� शकले ��ाचार गरे को भ�े वारे ।



ु
सं यक्त
रांशसं घ पाकर् िवकास सिमितमा कायर्रत अिमन रोशन कुमार यादवले अिमन पास नगरी
उक्त पदमा सेवारत रहेको भ�े सम्वन्धमा ।

वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय वा अन्तगर्तः
नेपाल आयल िनगम पि�मान्चल भलवारी िडपो ूमुख िदनेश कुमार यादवले िडपोमा रही पदको दु�पययो
गरी आिथर्क अिनयिमतता गरे को सम्बन्धमा ।
संःकृित पयर्टन तथा नागिरक उडडयन मन्ऽालय वा अन्तगर्तः


लुिम्वनी िवकास कोषका सदःय सिचव अिजतमान तामाङले लुिम्वनी गु�ययजना अिनयिमत तिरकाले
पुनमूल्र् याङकन गनर् लागेको भनी यस केन्िमा उजुरी परे को।



नेपाल नागिरक उड�न ूािधकरण काठमाण्ड�मा कायर्रत कमर्चारीको िमलेमतोमा आफ्नो मान्छे
भनार् गनर्को लािग िलिखत पिरक्षाको गोपिनयता भं ग गरे को भनी यस केन्िमा उजुरी परे को ।



पयर्टन कायार्लय जनकपुरका ूमुख ौी सत्य नारायण साह र सलहे श क्षेऽ पयर्टन ूव�र्न िवकास
सिमित जनकपुरका अध्यक्ष फुलगेन नायकको िमलेमतोमा व्यापक आिथर्क अिनयिमतता भएको
भनी यस केन्िमा उजुरी परे को ।
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नेपाल वायुसेवा िनगमको Chief station manager सुिदप महजर्नले आफ्नो पदको दु�पयोग गरी
िविभ� अिनयिमत कायर् गरे को भनी यस केन्िमा उजुरी परे को ।



िमित २०६६।४।३२ गते आइतबार ूकािशत छलफल सा�ािहक पिऽकामा �एयरपोटर्मा एक
करोड ६२ लाख ��ाचार” िशषर्कमा नेपाल नागिरक उड�न ूािधकरणका महािनद� शक लाइर्
व्यापारीह�ले आफ्नो ूभावमा पाद� ठे केदार सुवास ौे �ले कन्फेक्सनरी सप लगायतमा एकािधकार
कायम गरे को र व्यिक्तका लािग िनषेध गरे को सामान समेत िवबी िवतरण हुदै आएको भ�े
समाचारलाइर् उजुरीको �पमा महण गरे को ।



नेपाल नागिरक उड�न ूािधकरणका िनद� शक दे वानन्द उपाध्यायले िविभ� अिनयिमत कायर्
गरे को भनी यस केन्िमा उजुरी परे को ।

ःवाःथ्य मन्ऽालय वा अन्तगर्त


राि�य क्षयरोग केन्िका उपसिचव पु�षो�म गौतम (लेखा) र शा.अ. �ि बहादुर काकीर्ले ५
करोड भन्दा बढी ��ाचार गरे को उजुरी ूा�।



ःवाःथ्य मन्ऽालय अन्तगर्तका िविभ� सं ःथानह�मा कायर्रत कमर्चारीह�ले दोहोरो काम गरी सोही
अनुसारको आिथर्क अिनयिमतता गरे को ।



साझा ःवाःथ्य सेवा केन्िीय कायार्लय, क्षेऽपाटीले कमर्चारी बढु वामा अिनयिमतता गरे को भ�े उजुरी
ूा� ।



वी.पी.कोइराला क्यान्सर अःपताल िचतवनमा उपकरण खिरदमा अिनयिमतता

भएको ।



नेपाल पिरवार िनयोजन सघ िजल्ला शाखा बिदर्याका कायार्लय ूमुखको नक्कली शैिक्षक ूमाणपऽ
भएको र िनजले िविभ� अिनयिमत कायर् गरे को भ�े उजुरी ।



िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय बझाङका िस.अ.हे .व. गंगा जोशीले कायार्लयको आिथर्क िहनािमना गरे को ।



िजल्ला ःवाःथ कायार्लय बैतडीका ूमुख डा. गुणराज अवःथीले पदनाम माऽ पाएका जनःवाःथ्य
अिधकृत मोहन बहादुर ठगु�ालाई जनःवाःथ्य अिधकृतको िरक्त पदमा िनयुक्ती गरे को ।



भेरी अंचल अःपताल िवकास सिमित नेपालगन्जका अध्यक्ष डा. बिी चापागाई अःपतालमा िविभ�
अिनयिमत कायर् गरे को भ�े उजुरी ूा� ।



भेरी अंचल अःपताल नेपालगन्जका डा. ँयाम सुन्दर यादवले अःपतालमा आएका िबरामीलाइ
अफ्नो िनजी िक्लिनकमा पठाउने लगायत िविभ� अिनयिमत कायर् गरे को भ�े उजुरी ूा� ।



िब. पी. कोइराला मेमोिरयल क्यान्सर अःपताल िचतवनमा िविभ� सामानह� खिरदमा व्यापक
अिनयिमतता गरे को भ�े उजुरी ।



मानिसक अःपतालले िनयम िवपिरत सटर भाडामा लगाएको ।



वीर अःपताल काठमाडौका िनद� शक डा. बुलन्द थापाले २०६८ साल पुष मिहनामा अवकास
भएकी िहरादे वी पोडेको २०७२ साल असार मसान्तसम्मको तलब िझकेर खाएको ।
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गृह मन्ऽालय वा अन्तगर्तः


िज.ूशासन कायार्लय महो�रीमा कायर्रत खिरदार भरत यादवले अकुत सम्पित कमाएको
सम्बन्धमा।



धनुषाको दा�ल उलुम गुलसेन मिदना मदरसाका अध्यक्ष एवं ू.अ.ले आफ्नै बुहारीलाई सहायक
िशक्षक िनयुक्त गरे को सम्बन्धमा।



ितब्बतीय नागिरक टे म्पा िरिन्ज� लामाले िकत� जालसाजी गिर िजल्ला ूशासन कायार्लय
काठमाडौबाट नेपाली नागिरकता िलएको सम्बन्धमा।



िजल्ला ूशासन कायार्लय स�रीबाट झू ठा िववरण पेश गिर पुना कुमारी दे व र िनजको छोरा
छोरीले नेपाली नागिरकता िलएको भन्ने।



खरीद ूकृया खारे ज गराई पाउँ भ�े सम्बन्धमा।



��ाचारीलाई िन�त्सािहत सम्बन्धमा।



ूहरी ूधान कायार्लयको मानव सं साधनमा भएको शैिक्षक योग्यताको अिनयिमतता सम्बन्धमा।



काःकी कारागारका पूव र् जेलर सुनील अिधकारीले गरे का ��ाचार र िबयाकलाप सम्बन्धमा।



सावर्जिनक जग्गा िनजी ूयोगमा ल्याएको हुदा खािल गराई पाउँ भ�े सम्बन्धमा।

संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय वा अन्तगर्तः


का.म.पा.ले आ.व. २०६१।६२ र २०६२।६३ मा लेखा पिरक्षण गदार् सावर्जिनक िनमार्ण
िवभागको लेखा पिरक्षण छु टाएको बारे ।



िसराहा न.पा.को बाटो, नाला िनमार्णमा भएको ��ाचार सम्बन्धमा ।



डोल्पा िजल्लाको कृिष सडक ितप्लादे खी तल्लो बगरसम्मको



योजनामा उपभोक्ता सिमितका अध्यक्षलगायत िज.िव.स.का ःथानीय िवकास अिधकारी, लेखापाल
समेतको िमलेमतोमा ��ाचार भएको बारे ।



बैतडी िजल्लाका राजनैितक दलका ूितिनिध र ूा.शाखाका ूमुख समेतको िमलेमतोमा व्यापक
��ाचार भएकोले सत्यतथ्य



गरी कडा कारवाही गरी पाउँ भ�े

सम्बन्धमा ।

काठमाण्डौ न्यूरोड िःथत आर.ए. अगािडको आकाशे पुल िनमार्णमा गुणःतरहीन सामान ूयोग
भएको सम्बन्धी उजुरी ।



िज.िव.स.को कायार्लय पसार् अन्तगर्त गा.िव.स.को कायार्लय बसन्तपुरमा िविभ� िशषर्कको रकम
दु�पयोग भएको बारे ।



उदयपुर िजिवसमा कायर्रत पदािधकारीह�बाट कानूनले िदएको अिधकार दु�पयोग गरी कमीशन
िलई सरकारी रकम िहनािमना गरे को बारे ।



कैलाली िजल्लाको हसुिलया नमूना गा.िव.स.का तत्कािलन सिचव �प बहादुर खातीले जे�
नागिरक,एकल मिहला र अपा�ता भएका व्यिक्तह�को सामािजक सुरक्षा भ�ा रकम िहनािमना
गरे को भ�े।
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काठमाड� िजल्ला तारकेँवर न.पा. वडा नं.२ िक.नं. ५३ को सावर्जिनक जग्गामा अवैधािनक
�पमा वालुवा ूशोधन गरे को।



िज.िव.स.म्याग्दीका ःथानीय िवकास अिधकारीले आिथर्क ूलोभनमा पिर िज.िव.स. अन्तगर्तका
सूचना

अिधकृत

पदमबहादुर

भण्डारी

र

सामिजक

िवकास

अिधकृत

हिरकृंण

आचायर्लाई

गा.िव.स.खाता सं चालन गनर् िदएको,िज.िव.स. म्याग्दीबाट मुल्यमा सामान िबबी गिर िज.िव.स.बाट
रकम लगेको।


िज.िव.स.को कायार्लय रोल्पाबाट सुिलचौर �िनवा� माम सडक िनमार्ण कायर्मा अिनयिमतता।



धनुषा िजल्लाटाढी िझझा गािवसमा घाट िनमार्णको रकममा अिनयिमतता भएको।



अघार्खाँची िजल्ला सिन्धखकर् न.पा.का कायर्कारी अिधकृत रामजी जोशी र सीिमत कमर्चारी एवं
राजनीितक दलह� िमली ��ाचार गरे को सम्बन्धमा।



ु न
धनुषा िजल्लाको िज.िव.स.अन्तगर्तको गा.िव.स.सिचवमा कायर्रत भएको बेलादे िख नै मधुसद
महासेठले सहलेखापाल जीवनाथ चौधरीसं ग िमली लाखौ �पैयाँ पेँकी फछ�ट नगरे को सम्बन्धमा।



िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, मान्मा कािलकोट अन्तगर्त "िवकेिन्ित मािमण पूवार्धार तथा
जीिवकोपाजर्न सुधार कायर्बम अितिरक्त लगानी आयोजना" र "हुल्म-शेरी-साँख-छे लहा�ा सडक
उप-आयोजना" मा आयोजना ूमुख र परामशर्दाता तथा ःथानीय िवकास अिधकारी समेतको
िमलेमतोमा व्यापक आिथर्क अिनयिमतता हुन लागेको भ�े सम्बन्धमा ।



का.म.पा. अन्तगर्त वडा नं. ३३ मैितदे वी धोवीखोला कोरीडोरको बाटोमा िक.नं. ७३१ र १८४९
को बीचको ४ िफटे बाटो िमचेर ५ तले भवन िनमार्ण गरे को भ�े सम्बन्धमा ।



िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय रौतहटका पूव र् िन. ःथानीय िवकास अिधकारी ौी हे मराज
फूँयालले अन्यऽ स�वा भई रमाना िलए प�ात् िजल्ला पिरषदको िनणर्य नभई िजल्ला ूािविधक
कायार्लयका कमर्चारी र ःथानीय ठे केदारको िमलेमतोमा सडक ममर्त सं भारको नाममा िनयम
िवपिरत अगािडको िमितमा रातारात नक्कली कागजात नक्कली उपभोक्ता सिमित बनाई कायार्देश िदई

अिख्तयार दू रपयोग गरे कोले कारवाही गरी पाउँ भ�े सम्बन्धमा ।


जले�र नगरपािलकाको कम्पाउण्ड िनमार्ण भएको भवनमा जगको काममा बधशालाको जगको
काममा तल दे खी ल.ई. अनुसार ईटा जोड्ने काममा र सोको मािथको बीमको काममा ढलान
नगरी ढलानको स�ा इटाका टु बाह� राखी कच्ची बनाएको, वडा नं. १, २ को बीचमा िनमार्ण
भएको ःलोप कल्भटर्को काममा ३० इन्च दे खी इटा जोड्नुपन�मा २० इन्चको इटाको जोडाई
गरे को र वडा नं. १, ३ र ६ को पक्की नाला िनमार्ण कायर्मा ५० ूितशत माऽ ठे केदारले काम
गरे को साथै भं सार कायार्लयको याऽु भवन िनमार्ण कायर्मा समेत ल.ई. अनुसारको काम नभएकोले
ल.ई. अनुसार काम नगन�लाइ कानून बमोिजम कारवाही होस् भ�े सम्बन्धमा ।

िशक्षा मन्ऽालय वा अन्तगर्तः


िऽ.िव.िव.का रिज�ार डा. चन्िमणी पौडेल, राजेन्ि बहादुर ौे � र लेखा िनयन्ऽक रामचन्ि
अयार्लले िकत� जालसाझी गरे को ।
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धमार्धर उच्च माध्यिमक िव�ालय सलेनाको नाममा रहे को रकम ूधानाध्यापक लगायतका
व्यिक्तह�बाट िहनािमना भएकोले िनज ूधानाध्यापकलाई आवँयक कावार्ही गन� सम्बन्धमा ।



�पन्दे हीको बुटवल उप-महानगरपािलका -०८ िःथत ौी ितलो�मा माध्यिमक िव�ालयको भवन
िनमार्णमा अिनयिमतता भएको सम्बन्धमा ।



काॅे िजल्लाको पनौितिःथत इन्िे �र क्याम्पस व्यवःथापन सिमत िविहन भएकोमा क्याम्पस
ूमुखले आफुखुशी िनणर्य गन� गरे को ।



िवगुटार उच्च माध्यािमक िव�ालय ओखलढु �ामा कायर्रत िशक्षक जग�ाथ खितवडाले भारतीय
नक्कली सिटर्िफकेट पेश गरी उक्त ःकुलमा जािगर खाएको सम्बन्धमा ।



ूािविधक सहायक अजुन
र् ूसाद फुयालले लोकसेवा आयोगको बढु वा सूचना नम्बर ४६३/२०७२७३ रा.प.अनं. ूथम ौे णी सहायक पथपदर्शक पदमा बढु वा हुने ूयोजनका लािग नक्कली ूमाण

पऽ पेश गरे कोले कारवाही गरी बढु वा रोक्का गरी पाउँ भ�े सम्बन्धमा ।
सूचना तथा संचार मन्ऽालय वा अन्तगर्तः

राि�य समाचार सिमित सगरमाथा अंचल कायार्लय, राजिवराजका ूमुख सुरेश झा ले िवराटनगरबाट

राजिवराज स�वा भै आउँदा रमानापऽ निलएको, स�वा भएको कायार्लयमा पिन कानूनी �पमा हािजर
नभएर िवराटनगरमा नै बःने गरे को, मिहनामा एक पटक गएर पुरै मिहनाको हािजरी पुिःतकामा हािजर
गरी अिख्तयार दु�पयोग गरे को, अक� व्यिक्तले लेखेको समाचारमा आफ्नो नाम लेखी केन्िीय कायार्लयमा
पठाउने गरे को र िनजको एस.एल.सी दे िख मािथको शैिक्षक योग्यताका भारतीय ूमाणपऽह� नक्कली
भएकोले

िनज झालाई

एवं अनुसन्धान गरी कारवार्ही गरीपाउँ भ�े सम्बन्धमा ।

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय
गिरवी िनवारण कोषमा कमर्चारी भनार्मा व्यापक अिनयिमतता भएको, कोषमा िविभ� कायर्ह�मा
ःवेच्छाचारी िनणर्य भएको, कोषको पोटर्फोिलयो म्यानेजर पदको पिरक्षा मापदण्ड पुरा नगरी गरे कोले र
सरकारको िनद� शन कायार्न्वयन नगरे काले कारवाही गराइ पाउँ भ�े सम्बन्धमा ।

िव�ाा तथा ूािविध मन्ऽालय
िब.िप.कोईराला मेमोरीयल प्लानेटेिरयम तथा अब्जरभेटरी र िव�ान सं महालय िवकास सिमितका
सहकायर्कारी िनद� शक सनत कुमार शमार्ले िव�ान सं महालयका करौडौ मूल्यका २० थान वै�ािनक
उपकरणह� आफ्नो िजम्मामा िलई िव�ान सं महालयमा दािखला नगरे को ।
वन तथा भू-संरक्षण मन्ऽालय वा अन्तगर्तः
वन िवभागका उपसिचव (ूा) योगेन्ि कुमार कणर् समेतले िफल्ड काज दे खाई आफ्नो िनजी व्यवसाय
सं चालन गद� आएकोले
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गरी पाउँ भ�े सम्वन्धमा ।
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संःकृित पयर्टन तथा नागिरक उ�यय मन्ऽालय वा अन्तगर्तः


लुिम्वनी िवकास कोषका सदःय सिचव अिजतमान तामाङले लुिम्वनी गु�योजना अिनयिमत तिरकाले
पुनमूल्र् या�न गनर् लागेको भनी यस केन्िमा उजुरी परे को ।



नेपाल नागिरक उड�न ूािधकरण काठमा�ड�मा कायर्रत कमर्चारीको िमलेमतोमा आफ्नो मान्छे
भनार् गनर्को लािग िलिखत पिरक्षाको गोपनीयता भं ग गरे को भनी यस केन्िमा उजुरी परे को ।



पयर्टन कायार्लय जनकपुरका ूमुख ौी सत्य नारायण साह र सलहे श क्षेऽ पयर्टन ूव�र्न िवकास
सिमित जनकपुरका अध्यक्ष फुलगेन नायकको िमलेमतोमा व्यापक आिथर्क अिनयिमतता भएको
भनी यस केन्िमा उजुरी परे को ।



नेपाल वायुसेवा िनगमको Chief station managerसुिदप महजर्नले आफ्नो पदको दु�पयोग गरी
िविभ� अिनयिमत कायर् गरे को भनी यस केन्िमा उजुरी परे को ।



िमित २०६६।४।३२ गते आइतबार ूकािशत छलफल सा�ािहक पिऽकामा �एयरपोटर्मा एक
करोड ६२ लाख ��ाचार” िशषर्कमा नेपाल नागिरक उड�न ूािधकरणका महािनद� शक लाइर्
व्यापारीह�ले आफ्नो ूभावमा पाद� ठे केदार सुवास ौे �ले कन्फेक्सनरी सप लगायतमा एकािधकार
कायम गरे को र व्यिक्तका लािग िनषेध गरे को सामान समेत िविब िवतरण हुदै आएको भ�े
समाचारलाइर् उजुरीको �पमा महण गरे को ।



नेपाल नागिरक उड�न ूािधकरणका िनद� शक दे वानन्द उपाध्यायले िविभ� अिनयिमत कायर्
गरे को भनी यस केन्िमा उजुरी परे को ।

भूिम सुधार तथा व्यवःथा मन्ऽालय वा अन्तगर्त


नापीसभ�क्षक हुम वहादुर गु�ङले ��ाचार गरी अकुत सम्प�ी कमाएकोमा आवँयक गरी

कारवाही गरी पाउँ भ�े सम्बन्धमा ।


नापी कायार्लय धनुषा नापी टोली नं.2का तत्कािलन टोली ूमुख िवजयकुमार सहनी र अन्य
कमर्चारीह�ले अनुिचत कायर् तथा ��ाचार गरे को वारे ।



धनुषा िजल्ला सखुवा गा.िव.स. वाडर् नं.6घ िक.नं.127 क्षेऽफल0-7-0-0 को सावर्जिनक जग्गा
गै॑ नेपाली नागिरकको हक कायम दतार् गरी ��ाचार गरे को सम्वन्धमा।




नापी कायार्लय भैरहवामा कायर्रत सौकत अलीले अकुत सम्प�ी आजर्न गरे भ�े सम्बन्धमा।

हदवन्दीको जग्गा रोक्का हुँदा हुदै दतार् गरी िवबी गनर् िदद� मा.पो.का.चाविहलका ूमुख सिहतको
िमलोमतोमा आिथर्क लाभ िलई अनुिचत कायर् गरे को सम्वन्धमा।



पदको दु�पयोग गरी अिनयिमत �पमा घडेरी वेची अनुिचत लाभ िलएको वारे (रा�ी अ�ल)।



मालपोत कायार्लय चाविहलका का.स. राजेन्ि वःनेतले िविभ� अिनयिमत कायर् गरी अकुत सम्प�ी
सम्वन्धी



गरी कारवाही गिर पाउँ भ�े सम्वन्धमा ।

डल्लु वडा नं.3िक.नं.हाल नयाँ नापीको का.म.पा.वडा नं15मा पन� ऐितहािसक सहायक तीथर्
राजकुलो िविभ� व्यिक्तले काठमाडौ महानगरपािलका र वडा कायर्लयसं ग साँठगाँठ सिहत
िमलोमतो गरी राजकुलो र सावर्जिनक जग्गा कव्जा गरे भ�े सम्वन्धमा ।
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जनकपुर गुठी सं ःथानको िविभ� ठे क्काको किरव १ एक करोड जितकै नितरी पचाउने िनयत गरे ।



काठमाडौ महानगरपािलका २९ वडा कायार्लय अन्तगर्तको गो�वु आवास क्षेऽ िभऽको ग�गवु ४ग
को िक.नं. २२५ र २२६ को जग्गाह�को सं रक्षण सम्वन्धमा।



ढल िवकास गुहे�री (गैशाला) कायार्लयका ूमुख, मालपोत कायार्लय चाविहलका ूमुख तथा
ु िमलेमतोमा पितर्
जोरपाटी सुवेदी टोल पधेरो मागर् चोकिःथत बःने सुिनल पुडासैनी समेतको सं यक्त

(सरकारी/सावर्जिनक)जग्गा व्यिक्तको नाममा जग्गाधनी ूमाण पुजार् कायम गरे को अवःथा हुँदा
कायार्वही गरी वदर गरी पाउँ भ�े सम्बन्धमा ।



नापी िवभाग चाविहलमा घुस िवना काम हुदैन भ�े उजुरीका सम्बन्धमा ।

उ�ोो मन्ऽालय वा अन्तगर्त


हे टौडा मकवानपुरका लोकल िडलरह�को तफर्वाट िडलरिसप िनयुक्तीमा ��ाचार गरे को भ�े
िवषयको उजूरी िनवेदन सम्वन्धमा ।



वालाजु ��ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन कायार्लयवाट हाल भैरहेको िनमार्ण कायर्मा केन्िका िनद� शक,
क्षेऽका व्यवःथापक िसिभल इिन्जिनयर र कमर्चारी सं गठनका अध्यक्षको िमलोमतोमा लाख�को
अिनयिमतता भएको भ�े िवषयमा ।

भौतक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय वा अन्तगर्त


िभिडयो तथा फोन रे किडर्ंग सम्वन्धमा ।

अथर् मन्ऽालय वा अन्तगर्तः


नेशनल लाइफ इन्ःयोरे न्स कम्पनी िल. का कायर्कारी अिधकृत भरत वःनेत ूशासन ूमुख सुरेन्ि
ूसाद खऽी र लेखा ूमुख ूतापमान ौे � समेतको िमलोमतोमा ौीमती सुँमा रानाको नाममा
हकभोग ौे ःता कायम भएको का.म.न.पा. ३० मा अविःथत गल्ली िभऽको दोहरो गाडी समेत
पास नहुने ःथानको िक.नं. २७८९ , क्षे .फ. ३-७-२-० को जग्गा चलन चल्तीको मुल्य भन्दा
तीन गुना वढी मूल्यमा खिरद गरे को ।



सुनसरी िजल्ला ःथायी ठे गाना भै हाल राि�य वािणज्य व�कमा कायर्रत इन्ि भ ुत� ल र िनजकी
ौीमती अिनता भ ुत� ल िरमाल दुवैको शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽ नक्कली भएको।

ौम तथा रोजगार मन्ऽालय वा अन्तगर्त


सरकारी कागजात िकत� गन� ना.सु. पेशल कोईरालालाई कारवाही गन� सम्बन्धमा।

मिहला बालबािलका तथा समाज कल्याण मन्ऽालय
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समाज कल्याण पिरषदले सरकारी िनणर्य िवपिरत राहत साममी खिरद गरे को सम्बन्धमा ।
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सहकारी तथा गिरबी िनवारण मन्ऽालयः


पुल्चोक साझा यातायात सं चालनमा अिनयिमतता तथा ऐन िनयम िवपिरत तलब मान व्यवःथा गरी
मनोमानी गरे को सम्बन्धमा ।

सामान्य ूशासन मन्ऽालय वा अन्तगर्तः


िनजामती कमर्चारी अःपतालको परीक्षा सं चालन र िविनयमावली सम्बन्धमा ।



िनजामती कमर्चारी अःपतालमा भएका आिथर्क अिनयिमतता र ��ाचार सम्बन्धमा।





ौम ऐन २०४८ को ूितकूल हुने गरी अन्याय गिरएकोले न्याय पाउँ भ�े

सम्बन्धमा ।

िनजामती कमर्चारी अःपतालमाका अवैधािनक परीक्षा वदर घोिषत गरी पाउँ भ�े सम्बन्धमा ।

िनजामती कमर्चारी अःपतालमाका अवैधािनक परीक्षा वदर घोिषत गरी पाउँ भ�े सम्बन्धमा।
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३

२

१

ब.सं .

िवपक्षी

नक्सा

भन्दा

वाहे कको

तलाको

काठमाण्डौ

महानगरपािलकाको

नक्सा

शाखाका

ूहरीह�ले

व्यापारीसँग

िविभ�

ःथानह�बाट

ूमुख समेतको सं लग्नता रहे को भ�े सम्बन्धमा ।

रकम असूली गरी लाख� रकम उठाउने कायर्मा िवभागीय

महानगरीय

िदने गरे को भ�े सम्बन्धमा ।

कमर्चारीले ूिततला ४ लाखका दरले घुस िलई ःवीकृत गरी

गदार्

सम्बिन्धत कायार्लयमा अिभलेख समेत नराखी नक्सा ःवीकृत

ःवीकृत

ूमुख ।

ूहरीह�/िवभागीय

महानगरीय

कमर्चारी ।

नक्सा शाखाका

तलाको हो त्यित नै तलाको ःवीकृत नक्सा ब�कले माग्ने

पूव र्

महानगरपािलकाको

अवैधािनक घरह� ब�कह�मा िधतो राखी ऋण िलं दा जित

भएकोले

काठमाण्डौ

पूव र् ःवीकृत नक्सा भन्दा बढी तला थपेर घर बनाईएको, ती

सम्वन्धमा ।

आफू जहाँ गयो त्यही उक्त Projectलै जाने गरे को भ�े

खिरद गरे को, आफू िवभागमा स�वा भएर गए पिन ूमुखले

िवभागका ूमुख दे वेन्ि डं गोलले ऐन, िनयमावली िवपरीत

िमित

िसं हदरबारमा
142130588

कायार्लय,

च.नं.

142116589

िमित
2073/3/31 को पऽवाट जानकारी गराइएको ।

072/73

तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय, िसं हदरबारमा प.सं .

िमित 2073/3/29 को िनणर्यले ौी ूधानमन्ऽी

2073/3/31 को पऽवाट जानकारी गराइएको ।

च.नं.

मिन्ऽपिरषदको
प.सं .072/73

तथा

िमित 2073/3/29 को िनणर्यले ौी ूधानमन्ऽी

2073/3/31 को पऽवाट जानकारी गराइएको ।

िमित

072/73

ूमुख दे वेन्ि डं गोल ।

िविनयोिजत रकम उक्त महानगरपािलकाका शहरी िवकास

142119587

तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय, िसं हदरबारमा प.सं .

शहरी िवकास िवभागका

Urban Transport Project को एिशयाली िवकास बैकवाट
च.नं.

िमित 2073/3/29 को िनणर्यले ौी ूधानमन्ऽी

केन्िबाट भएको िनणर्य

महानगरपािलकका

सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय वा अन्तगर्त

उजुरीको िववरण

काठमाडौ महानगरपािलकाको Kathmandu Sustainable

िववरण

पऽाचार भएकोमा समयमा जवाफ ूा� हुन नआएकोले तपिसल अनुसार सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूलाई जानकारी गराई सावर्जिनक गिरएको

(इ) राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर् व्यवःथापन) िनद� िशका २०६८ को दफा 4.4 अनुसार कारवाहीको लािग सम्बिन्धत केन्िीय/तालुक िनकायमा
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1

2

1

2

1

भ�े

ूधानमन्ऽीज्यूलाई

जानकारी

पुनः ताकेता गदार् पिन थप िववरण ूा� नभएकोले

मन्ऽालय, िसँहदरबार ।

िहनािमना

गरे कोमा

५१९९

पऽसाथ ूा� उजुरी ।

च.नं.

िमित

२०६९।१।६

को

गराइएको ।

िमित

ूधानमन्ऽीज्यूलाई

२०७३।३।३१को

जानकारी

िनणर्यले

पुनः ताकेता गदार् पिन थप िववरण ूा� नभएकोले
सम्माननीय

बजेट

कायार्लयको

छु �ाईएको

उल्लेिखत उजुरीका सम्बन्धमा पऽाचार ताकेता र
केन्िको

लािग

ितम्ला गा.िव.स.

सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूलाई जानकारी गराइएको ।

कारवाही गरी पाउँ भनी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको

िनमार्णको

सोलुखम्ु बु िजल्ला ितम्ला गा.िव.स.मा रहे को शिहदपाकर्

सं ःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ�यय मन्ऽालय

उल्लेिखत उजुरीका सम्बन्धमा पऽाचार ताकेता र

युवा तथा खेलकुद

एन्फाको चार वटा गाडी गायव सम्बन्धमा ।

सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूलाई जानकारी गराइएको।

पुनः ताकेता गदार् पिन थप िववरण ूा� नभएकोले

कायार्लय बैतडी ।

उल्लेिखत उजुरीका सम्बन्धमा पऽाचार ताकेता र

गराइएको ।

सम्माननीय

चन्दले व्यापक अिनयिमतता तथा ��ाचार सम्बन्धमा ।

िजल्ला ूशासन

युवा तथा खेलकूद मन्ऽालय

पाउँ

बैतडी िजल्लाको िनमार्णािधन िबकेट मैदानमा चतुर बहादुर

सम्बन्धमा ।

गरी

मन्ऽालय, िसँदरबार ।

कारवाही

अकुत
कमाएकोले

पुनः ताकेता गदार् पिन थप िववरण ूा� नभएकोले

तथा समाज कल्याण

आौमका िनद� शक िमग्मा शेपार्ले गैरकानूनी तरीकाबाट

सम्पित

उल्लेिखत उजुरीका सम्बन्धमा पऽाचार ताकेता र

मिहला बालबािलका

लिलतपुर गोदावरी-१ िःथत चन्तल मौदी एकेडे मी अनाथ

सम्बन्धमा ।

।

नाम रािख राि�य अन्तराि�य अनुदान िदई ��ाचार गरे को

पुनः ताकेता गदार् पिन थप िववरण ूा� नभएकोले

कायार्लय िचतवन ।

सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्युलाई जानकारी गराइएको

िमित २०७२।४।१५ मा सं ःथाको

उल्लेिखत उजुरीका सम्बन्धमा पऽाचार ताकेता र

िजल्ला ूशासन

सं ःथागत िववरण ूितिलिप उतार गरी िविभ� व्याि�ह�को

बन्धुराज पौडे लले

सं वाद सहजीकरण तथा मेलिमलाप केन्ि िचतवनका अध्यक्ष

मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण मन्ऽालय
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२.१.३ दातृ िनकायह�कक सहयोगमा संचािलत कायर्बमह�ः
1. एिशयाली िवकास ब�कको सहयोगमा GO 305/030-NEP:Strengthening Public Management

Program (SPMP) and TA 8173-NEP: Supporting the SPMP अन्तगर्त Oversight and
Accountability capacity building िवषयमा तपिसलका कायर्ह� सम्प� भएका छन् ।


Institunational Assement of Technical Audit Division कायर् सम्प� भएको छ।



National Vigilance Centre Strategy workshop सन्प� भएको छ ।



Investigation Training for National Vigilance Centre Staff and other agencies सम्प�
भएको छ ।

2. िव� ब�कको सहयोगमा Technical Assistance to Improve the Quality Monitoring of Transport

Works in Nepal with the National Vigilance Centre(NVC) िवषयमा अध्ययन कायर् भैरहे को छ ।
२.१.4 सेवाूवाहको अनुगमन िःथितः
क) ःथलगत अनुगमन, िनगरानी तथा छड्के जाँच
राि�य सतकर्ता केन्िले ��ाचार एवं अनुिचत कायर्लाई न्यूनीकरण गनर् ��ाचार हुन सक्ने सरकारी
कायार्लय वा सावर्जिनक सं ःथाको काम कारबाहीमा िनयिमत �पमा ःथलगत अनुगमन, िनगरानी, छड्के
जाँच तथा अन्वेषण गनुप
र् न� हुन्छ । कितपय िवषयह�मा आकिःमक �पमा िनगरानी राख्नुपन� कायर् पिन
पदर्छ । केन्िले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ तथा राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर् स�ालन)
िनयमावली, २०६५ बमोिजम िविभ� िमितमा िविभ� मन्ऽालय/कायार्लयको अनुगमन गन� बममा
कमर्चारीह�कक कायार्लय समय पालना र तोिकएको पोसाक लगाए/नलगाएको सम्बन्धी अनुगमन गदार्
दे हाय बमोिजम पाइयो:(१) मन्ऽालय, कायार्लयह�मम गिरएको आकािःमक अनुगमनबाट ूा� िववरण

ब.
सं.

अनुगमन िमित

मन्ऽालयको नाम

अिघल्लो

तोिकएको

अनुपिःथत

िमितमा

पोशाक

कमर्चारीको

अनुपिःथत

नलगाएका

संख्या

कमर्चारीको

कमर्चारीको

संख्या

संख्या

मन्ऽालयह�ः
१

२०७2।8।24

२

""

3

""

4

""

46

गृहमन्ऽालय

-

-

5

अथर् मन्ऽालय

-

-

7

-

-

लगाएको

-

-

लगाएको

सामान्य ूशासन
मन्ऽालय
वन तथा भूसंरक्षण
मन्ऽालय

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073
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5

""

िशक्षा मन्ऽालय

-

-

13

-

-

6

-

-

लगाएको

सं घीय मािमला तथा
6

""

ःथानीय िवकास
मन्ऽालय
वािणज्य तथा आपूितर्

7

""

8

""

उजार् मन्ऽालय

-

-

7

9

""

कृिष िवकास मन्ऽालय

-

-

1

-

-

1

-

-

6

-

-

2

-

-

१4

-

-

लगाएको

-

-

3

-

-

2

-

-

1

-

-

लगाएको

-

-

लगाएको

-

-

लगाएको

-

-

66

मन्ऽालय

सं ःकृित, पयर्टन तथा
१0

""

नागिरक उ�यन
मन्ऽालय
मिहला बालबािलका

१1

""

तथा समाज कल्याण
मन्ऽालय

१2

""

१3

""

१4

""

15

""

16

""

17

""

18

""

सूचना तथा सं चार
मन्ऽालय
उ�ोग मन्ऽालय
िव�ान ूिविध तथा
वातारण मन्ऽालय
सहकारी तथा गिरवी
िनवारण मन्ऽालय
शहरी िवकास मन्ऽालय
भौितक पूवार्धार तथा
यातायात मन्ऽालय
युवा तथा खेलकुद

19
20

िसं चाई मन्ऽालय

मन्ऽालय
""

जम्माः
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पररा� मन्ऽालय
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१

२०७3।3।8

सूचना तथा स�ार

िसं हदरवार गेट छड्के

मन्ऽालय

2

""

3

""

4

""

5

""

भौितक पूवार्धार तथा
यातायात मन्ऽालय
युवा तथा खेलकुद
मन्ऽालय
खानेपानी तथा सरसफाइर्
मन्ऽालय
वन तथा भू-सं रक्षण
मन्ऽालय

-

-

1

-

-

1

-

-

4

-

-

5

-

-

3

-

-

2

-

-

4

-

-

1

-

-

5

कानून न्याय तथा
6

""

सं सदीय मािमला
मन्ऽालय

7

""

8

""

जनसं ख्या तथा
वातावरण मन्ऽालय
आपूितर् मन्ऽालय
सं घीय मािमला तथा

9

""

ःथानीय िवकास
मन्ऽालय

10

""

पररा� मन्ऽालय

-

-

6

11

""

उजार् मन्ऽालय

-

-

2

12

""

-

-

1

13

""

-

-

27

14

""

वािणज्य मन्ऽालय

-

-

3

15

""

गृह मन्ऽालय

-

-

9

16

""

िव�ान ूािविध मन्ऽालय

-

-

1

17

""

अथर् मन्ऽालय

-

-

10

18

""

िशक्षा मन्ऽालय

-

-

4

19

""

िसं चाइर् मन्ऽालय

-

-

4

20

""

कृिष िवकास मन्ऽालय

-

-

4

21

""

भूिमसुधार तथा व्यवःथा

-

-

6

48

मिहला तथा
वालवािलका मन्ऽालय
सामान्य ूशासन
मन्ऽालय
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मन्ऽालय
22

""

23

""

24
25

-

-

3

उ�ोग मन्ऽालय

-

-

6

""

रे िडयो नेपाल

-

-

5

""

नेपाल टे िलिभजन

-

-

रक्षा मन्ऽालय

-

अनुपिःथत

""

मन्ऽालय

कायार्लयको नाम

26

ौम तथा रोजगार

-

-

१

२०७2।09।5
लिलतपुर

िजल्ला ूशासन
कायार्लय
िजल्ला िवकास

2

-

-

1

-

-

2

""

3

""

मालपोत कायार्लय

-

-

-

4

""

भूिमसुधार कायार्लय

-

-

-

5

""

कृिष िवकास कायार्लय

2

-

3

6

""

वन कायार्लय

-

-

-

7

""

-

-

-

8

""

टे िलकम

-

-

-

9

""

िजल्ला िशक्षा कायार्लय

9

-

6

10

""

पशु सेवा कायार्लय

1

-

3

11

""

ःवाःथ्य कायार्लय

13

-

5

12

""

11

-

-
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सिमितको कायार्लय

लिलतपुर उप
महानगरपािलकाको

यातायात व्यवःथा
कायार्लय ठू ला सवारी

कमर्चारीको सं ख्या

नलगएका

पोशाक
तोिकएको

कमर्चारीको सं ख्या

अनुपिःथत

िमितमा
अिघल्लो

कमर्चारीको सं ख्या

अनुगमन िमित

ब. सं .

कायार्लयह�
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13

""

14

""

15

""

16

""

17

यातायात व्यवःथा

25

-

-

6

-

-

2

-

-

िडिभजन सडक

8

-

""

आयुव�द केन्ि

6

-

-

18

""

िडिभजन सहकारी

-

-

2

19

""

िजल्ला ूािविधक

-

-

6

20

""

-

-

3

21

""

-

-

6

कायार्लय लाइसेन्स
नापी कायार्लय
घरे ल ु तथा साना उ�ोग
कायार्लय

कोष तथा लेखा
िनयन्ऽकको कायार्लय
िजल्ला हुलाक कायार्लय

ूायः जसोले
नलगाएको

कायार्लयह�
अनुपिःथत
ब. सं .

अनुगमन िमित

कायार्लयको नाम

कमर्चारीको
सं ख्या

१

50

२०७2।1।
12 भक्तपुर

अिघल्लो

िमितमा

अनुपिःथत
कमर्चारीको
सं ख्या

तोिकएको
पोशाक
नलगाएका
कमर्चारीको
सं ख्या

िजल्ला ूशासन कायार्लय

3

1

5

२

"

िज.िव.स. को कायार्लय

7

-

7

३

"

को.ले.िन.का.

2

-

1

४

"

नगरपािलकाको कायार्लय

2

-

6

५

"

म.िथ.न.पा को कायार्लय

4

-

2

६

"

यातायात सेवा केन्ि

3

-

2

७

"

कृिष िवकास कायार्लय

3

1

-

८

"

िजल्ला िशक्षा कायार्लय

1

-

-

9

"

घरे ल ु तथा साना उ�ोग कायार्लय

2

-

2

10

"

पशुपंक्षी िवकास कायार्लय

2

2

2

11

"

भूिमसुधार कायार्लय

-

-

1

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073
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"

मालपोत कायार्लय

-

-

-

13

"

नापी कायार्लय

-

-

5

14

"

िडिभजन सडक कायार्लय

-

-

-

15

"

1

-

-

16

"

वन कायार्लय

-

-

-

17

"

ूािविधक कायार्लय

-

-

5

18

"

ःवाःथ्य कायार्लय

-

-

3

19

"

आयुव�द कायार्लय

5

-

-

20

"

आन्तिरक राज� कायार्लय

-

-

1

21

"

टे िलकम

-

-

5

22

"

िव�ुत ूािधकरण

-

-

3

23

"

साकर् क्षयरोग केन्ि

-

-

3

िजल्ला ूशासन कायार्लय

1

-

-

मिहला

तथा

वालवािलका

कायार्लय

कायार्लयह�
१

२०७2।1।12
ल.पु.

२

"

िज.िव.स.को कायार्लय

1

-

-

३

"

को.ले.िन.का.

1

-

-

४

"

िजल्ला ूािविधक कायार्लय

2

1

-

५

"

िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय

3

-

-

६

"

6

1

-

७

"

आन्तिरक राज� कायार्लय

-

-

-

८

"

घरे ल ु तथा साना उ�ोग

-

-

-

९

"

नेपाल टे िलकम

8

-

21

10

"

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय

-

-

-

11

"

भूिमसुधार कायार्लय

-

-

-

12

"

मालपोत कायार्लय

2

1

-

13

"

नापी कायार्लय

6

4

6

14

"

िव�ुत ूािधकरण

7

10

15

15

"

िजल्ला िशक्षा कायार्लय

4

1

1

16

"

पशुपंक्षी िवकास कायार्लय

-

-

1

लिलतपुर

उप

महानगर

पािलकाको कायार्लय

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073
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१
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"

सडक कायार्लय

4

-

4

"

मिहला तथा वालवािलका का.

-

-

-

िजल्ला ूशासन कायार्लय

-

1

-

२०७2।1।
12

काठमाण्डौ

2

"

आन्तिरक राज� कायार्लय १

-

-

4

3

"

आन्तिरक राज� कायार्लय २

2

2

4

4

"

िजल्ला ूािविधक कायार्लय

6

6

-

5

"

िजल्ला वन कायार्लय

-

-

-

6

"

आन्तिरक राज� कायार्लय ३

-

-

-

7

"

-

-

1

8

"

-

-

1

9

"

िडिभजन सडक कायार्लय

7

5

1

10

"

का.म.न.पा.को कायार्लय

-

-

4

11

"

गो�ारा हुलाक

3

-

-

12

"

िव�ुत ूािधकरण

9

-

22

13

"

िज.िव.स.को कायार्लय

2

2

-

14

"

कारागार कायार्लय

-

-

-

15

"

मालपोत कायार्लय चाविहल

-

-

-

16

"

नापी कायार्लय चाविहल

-

-

1

17

"

कृिष िवकास कायार्लय

-

-

-

18

"

िजल्ला िशक्षा कायार्लय

6

-

-

19

"

मालपोत कायार्लय कलं की

2

-

2

20

"

नापी कायार्लय कलं की

2

-

2

21

"

मालपोत कायार्लय िडल्लीवजार

-

-

-

22

"

नापी कायार्लय िडल्लीवजार

-

-

-

23

"

मिहला तथा वालवािलका का.

-

-

-

24

"

कारागार कायार्लय िडल्लीवजार

-

-

-

कोष तथा लेखा िनयन्ऽकको
कायार्लय
घरे ल ु

तथा

साना

उ�ोग

कायार्लय

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073
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�पन्�े ही

ओखलढुं गा

सोलुखम्ु बु

1.

2.
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3.

4.

3

1

-

1

कमर्चारी संख्या

संख्या

िजल्ला

पालना नगन�

कायार्लय समय

कायार्लयको

अनुगमन गिरएको अनुगमन गिरएको

सं.

ब.

िजल्ला वन कायार्लय, िजल्ला ूशासन कायार्लय, मिहला तथा वालवािलका कायार्लय,

कायार्लय ।

कायार्लय, िजल्ला भू-सं रक्षण कायार्लय, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, िजल्ला िशक्षा

कायार्लय, खानेपानी तथा सरसफाइर् िडिभजन कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको

िजल्ला वन कायार्लय, िजल्ला ूशासन कायार्लय, मिहला तथा वालवािलका

िजल्ला ूािविधक कायार्लय र िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय ।

तथा साना ��ोग कायार्लय, आन्तिरक राज� कायार्लय, नेपाल खा� सं ःथान,

कृिष िवकास ब�क क्षेिऽय कायार्लय, कृिष िवकास ब�क शाखा कायार्लय, घरे ल ु

कायार्लय, नेपाल खानेपानी सं ःथान, वािणज्य कायार्लय,िजल्ला िशक्षा कायार्लय,

कायार्लय, िजल्ला ूशासन कायार्लय,िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, मालपोत

शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िडिभजन कायार्लय, िसं चाइर् िवकास िडिभजन

सिमितको कायार्लय ।

कायार्लय, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, िजल्ला हुलाक कायार्लय, िजल्ला िवकास

घरे ल ु तथा साना ��ोग कायार्लय, िडिभजन सहकारी कायार्लय,िजल्ला वन

केन्ि, भू-सं रक्षण कायार्लय, ःवाःथ्य कायार्लय, तानसेन नगरपािलकाको कायार्लय,

तथा वालवािलका कायार्लय, मालपोत कायार्लय, सुन्तला तथा फलफूल िवकास

िजल्ला पशुसेवा कायार्लय, िजल्ला ूशासन कायार्लय, तथ्या� कायार्लय, मिहला

अनुगमन गिरएका कायार्लयह�

(२) िविभ� िजल्लाह�ििःथ सरकारी कायार्लयह�मम गिरएको ःथलगत अनुगमन/िनगरानी ूा� िववरण
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54
20

20

रोल्पा

िसन्धुपाल्चोक

5.

6.

5

3

कोष तथा लेखा िनयन्ऽकको कायार्लय र नेपाल टे िलकम ।

कारागार कायार्लय, गा.िव.स.को कायार्लय नवलपुर, िजल्ला पशु सेवा कायार्लय,

िसं चाइ िवकास िडिभजन कायार्लय, खानेपानी तथा सरसफाइर् िडिभजन कायार्लय,

कायार्लय, िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, चौतारा नगरपािलकाको कायार्लय,

ूािविधक कायार्लय, िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको

कायार्लय, सेक्टर वन कायार्लय चौतारा, िजल्ला िशक्षा कायार्लय, िजल्ला

कायार्लय, िजल्ला वन कायार्लय, घरे ल ु तथा साना ��ोग िवकास सिमितको

िजल्ला ूशासन कायार्लय, नापी कायार्लय, मालपोत कायार्लय, िजल्ला हुलाक

नापी कायार्लय, िजल्ला वन कायार्लय, िसं चाइ िवकास िडिभजन कायार्लय ।

भवन िनमार्ण, िजल्ला िशक्षा कायार्लय, िजल्ला हुलाक कायार्लय, खा� सं ःथान,

कायार्लय, िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय, िडिभजन कायार्लय शहरी िवकास तथा

शिहद मागर् सडक आयोजना, िजल्ला आयुव�द कायार्लय, कोष लेखा िनयन्ऽकको

ूािविधक कायार्लय, मिहला तथा वालवािलका कायार्लय, कारागार कायार्लय,

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, िजल्ला

मालपोत कायार्लय, िलवाङ नगरपािलकाको कायार्लय, िजल्ला पशुसेवा कायार्लय,

कायार्लय, नेपाल टे िलकम ।

कायार्लय, खानेपानी तथा सरसफाइर् िडिभजन कायार्लय, िसं चाइर् िवकास तथा िडिभजन

नेपाल खा� सं ःथान, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, कोष तथा लेखा िनयन्ऽकको

पशुसेवा कायार्लय, वागवानी िवकास केन्ि फाप्लु, घरे ल ु तथा साना ��ोग कायार्लय,

िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, िजल्ला िशक्षा कायार्लय, कृिष िवकास कायार्लय,

नगरपािलकाको कायार्लय, नेपाल िव�ुत ूािधकरण, िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय,

मालपोत कायार्लय, नापी कायार्लय, िजल्ला आयुव�द ःवाःथ्य केन्ि, दुधकुण्ड
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डोटी

गोरखा

क�नपुर

7.

8.

9.
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कायार्लय,

मालपोत

कायार्लय,

िदपायल

िशलगढी

नगरपािलकाको

ूशासन

कायार्लय,

िजल्ला

िवकास

सिमितको

कायार्लय,

गोरखा

िजल्ला ूािविधक िडिभजनज सडक कायार्लय, नेपाल टे िलकम।

नेपाल खा� सं ःथान, आन्तिरक राज� कायार्लय, जनताको तटवन्ध कायर्बम,

कायार्लय, महाकाली यातायात कायार्लय, घरे ल ु तथा साना ��ोग कायार्लय,

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, िजल्ला पशुसेवा कायार्लय, िडिभजन सहकारी

ःवाःथय कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, िजल्ला िशक्षा कायार्लय,

िव�ुत ूािधकरण, आयुव�द ःवाःथ्य केन्ि, महाकाली िसं चाइ आयोजना, िजल्ला

कायार्लय, तथ्या� कायार्लय, महाकाली पथरै या मोहना िसं चाइ िडिभजन, नेपाल

कायार्लय, मिहला तथा वालवािलकाको कायार्लय, मालपोत कायार्लय, नापी

िजल्ला वन कायार्लय, िजल्ला ूशासन कायार्लय, िभमद� नगरपािलकाको

तथा वालवािलका कायार्लय, नेपाल िव�ुत ूािधकरण ।

िवकास सिमितको कायार्लय, िजल्ला खानेपानी, िजल्ला िसं चाइ कायार्लय, मिहला

िजल्ला ूािविधक कायार्लय, िजल्ला वन कायार्लय, घरे ल ु तथा साना ��ोग

िजल्ला िशक्षा कायार्लय, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िडिभजन कायार्लय,

नगरपािलकाको कायार्लय, मालपोत कायार्लय, नापी कायार्लय, िजल्ला अःपताल,

िजल्ला

कोष तथा लेखा िनयन्ऽकको कायार्लय, िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय ।

िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, िजल्ला िशक्षा कायार्लय,

सं रक्षण कायार्लय, नेपाल िव�ुत ूािधकरण, िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय,

कायार्लय, मिहला तथा वालवािलका कायार्लय, पशुसेवा कायार्लय, िजल्ला भू-

ूशासन

नापी कायार्लय, िडिभजन सहकारी कायार्लय, िजल्ला वन कायार्लय, िजल्ला

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

55

16

18

21

काःकी

िचतवन

जुम्ला

10.

11.

56

12.

40

-
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वालवािलका

कायार्लय,

यातायात

व्यवःथा

कायार्लय(सवारी

चालक

िडिभजन कायार्लय, िजल्ला वन कायार्लय ।

िडिभजन कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, शहरी िवकास भवन िनमार्ण

िडिभजन सहरकारी कायार्लय, िजल्ला िशक्षा कायार्लय, खानेपानी तथा सरसफाइर् सव-

कायार्लय, पशुसेवा कायार्लय, कृिष अनुसन्धान केन्ि, िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय,

ूशासन कायार्लय, िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, कोष तथा लेखा िनयन्ऽकको

मिहला तथा वालवािलका कायार्लय, घरे ल ु तथा साना उ�ोग कायार्लय, िजल्ला

िडिभजन सडक कायार्लय, दू रसं चार सं ःथान, चन्दननाथ नगरपािलकाको कायार्लय,

नापी कायार्लय, मालपोत कायार्लय, तथ्या� कायार्लय, िजल्ला ूािविधक कायार्लय,

िचतवन हुलाक कायार्लय ।

कायार्लय, आन्तिरक राज� कायार्लय, सहकारी ूिशक्षण तथा िडिभजन कायार्लय,

कायार्लय, भरतपुर अःपताल, घरे ल ु तथा साना उ�ोग कायार्लय, कृिष िवकास

नापी कायार्लय, सडक िडिभजन कायार्लय, िजल्ला वन कायार्लय, िजल्ला िशक्षा

िनयन्ऽकको कायार्लय, राि�य पंक्षी रोग अन्वेषण ूयोगशाला, मालपोत कायार्लय,

िवकास ब�क, िजल्ला ूशासन कायार्लय, पशुसेवा कायार्लय, कोष तथा लेखा

भरतपुर उप महानगरपािलको कायार्लय, जनक िशक्षा सामामी केन्ि, कृिष

अनुमतीपऽ), यातायात व्यवःथा कायार्लय (सवारी दतार् नवीकरण) ।

तथा

सं ःथान, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, मिहला

िवकास िडिभजन कायार्लय, पोखरा नागिरक उ�डयन कायार्लय, नेपाल खानेपानी

कायार्लय, िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, आन्तिरक राज� कायार्लय, सडक

कायार्लय, नापी कायार्लय, िडिभजन सडक कायार्लय, घरे ल ु तथा साना उ�ोग

पोखरा उपमहानगरपािलकाको कायार्लय, िजल्ला ूशासन कायार्लय, मालपोत
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तथा

सरसफाइर्

िडिभजन

कायार्लय,

िजल्ला

वन

कायार्लय,

खादवारी

कृिष िवकास ब�क, ौम कायार्लय, िशव सताक्षी नगरपािलकाको कायार्लय ।

घरे ल ु तथा साना उ�ोग कायार्लय, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, आन्तिरक राज� कायार्लय,

लेखा िनयन्ऽकको कायार्लय, िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय,

िशक्षा कायार्लय, िजल्ला हुलाक कायार्लय, िसं चाइ िवकास िडिभजन कायार्लय, कोष तथा

िलिमटे ड, दमक नगरपािलकाको कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, िजल्ला

दमक, िडिभजन सहकारी कायार्लय, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कम्पनी

समन्वय इकाइर्, मालपोत कायार्लय, भूिमसुधार कायार्लय, इलाका ूशासन कायार्लय

इन्टरमोडेल यातायात िवकास सिमितको कायार्लय, नेपाल टे िलकम, ौी भुटानी शरणाथीर्

मेची भन्सार कायार्लय, िजल्ला ूशासन कायार्लय, भिपुर नगरपािलकाको कायार्लय, ौी

कायार्लय, नापी कायार्लय, कोष तथा लेखा िनयन्ऽकको कायार्लय ।

कायार्लय, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, कृिष िवकास

कायार्लय, िजल्ला िशक्षा कायार्लय, पशुसेवा कायार्लय, कारागार कायार्लय, िजल्ला ःवाःथ्य

कायार्लय, िजल्ला हुलाक कायार्लय, िजल्ला भू-सं रक्षण कायार्लय, मिहला तथा वालवािलका

नगरपािलकाको कायार्लय, िजल्ला ूशासन कायार्लय, मालपोत कायार्लय, िजल्ला आयुव�द

खानेपानी

कायार्लय, िजल्ला िशक्षा कायार्लय ।

िवकास कायार्लय, नेपाल िव�ुत ूािधकरण, खानेपानी तथा सरसफाइर् िडिभजन

कायार्लय, नापी कायार्लय, िजल्ला वन कायार्लय, िसं चाइ िडिभजन कायार्लय, कृिष

पशुसेवा कायार्लय, िजल्ला हुलाक कायार्लय, कारागार कायार्लय, िजल्ला आयुव�द

तथा वालवािलका कायार्लय,िजल्ला भू-सं रक्षण कायार्लय, मालपोत कायार्लय,

िडिभजन कायार्लय, िजल्ला िसं चाइ कायार्लय, िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, मिहला

िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, घरे ल ु तथा साना उ�ोग कायार्लय, सहकारी
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सहकारी

कायार्लय,

िजल्ला

ूशासन

कायार्लय,क्षेऽीय

िसं चाइ

ूशासन

कायार्लय,

िजल्ला

िवकास

सिमितको

कायार्लय,

इन�वा

कायार्लय, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, मिहला तथा वालवािलका कायार्लय,

सं रक्षण कायार्लय, िजल्ला आयुव�द कायार्लय, नापी कायार्लय, िजल्ला वन

िजल्ला हुलाक कायार्लय, मालपोत कायार्लय, िजल्ला िशक्षा कायार्लय, िजल्ला भू-

नगरपािलकाको कायार्लय, मालपोत कायार्लय, नापी कायार्लय ।

िजल्ला

मालपोत कायार्लय, यातायात व्यवःथा कायार्लय (सवारी चालक अनुमितपऽ)

कायार्लय, वुटवल उप महानगरपािलकाको कायार्लय, राज� अनुसन्धान कायार्लय,

इलाका ूशासन कायार्लय वुटवल, यातायात व्यवःथा कायार्लय, इलाका हुलाक

िवकास सिमितको कायार्लय।

नापी कायार्लय, यातायात व्यवःथा कायार्लय, िजल्ला ूशासन कायार्लय, िजल्ला

िवकास िडिभजन कायार्लय, भेरी बबइर् डाइर्भसर्ल बहुउ�ेँयीय आयोजना ।

सं महालय, म�यपि�म क्षेऽीय अःपताल, िजल्ला भू-सं रक्षण कायार्लय, िसं चाइर्

िनद� शनालय, क्षेऽीय पशुसेवा िनद� शनालय, िडिभजन सडक कायार्लय,क्षेऽीय

िडिभजन

िजल्ला वन कायार्लय, क्षेऽीय पशुसेवा अन्वेषण ूयोगशाला, नापी कायार्लय,

म�यपि�म क्षेऽीय वन िनद� शनालय, पुरात्व िवभाग, क्षेऽीय सडक िनद� शनालय,

नगरपािलको कायार्लय, क्षेऽीय ःवाःथ्य िनद� शनालय, क्षेऽीय पशुसेवा िनद� शनालय,

िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, क्षेऽीय कृिष िनद� शनालय, िवरे न्िनगर

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, मालपोत कायार्लय,नेपाल िव�ुत ूािधकरण,

दू रसं चार कायार्लय, िजल्ला पशु सेवा कायार्लय, िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय,

वन िनद� शनालय, क्षेऽीय िशक्षा िनद� शनालय, मिहला तथा वालवािलका कायार्लय,

क्षेऽीय अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण कायार्लय, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, क्षेऽीय
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िवकास

िडिभजन

कायार्लय,

पुंपलाल(मध्यपहाडी)

लोकमागर्

िडिभजन कायार्लय, भूिमगत जलिसं चाइ िवकास िडिभजन कायार्लय, ूग�ा तथा

िडिभजन सडक कायार्लय, कृिष िवकास कायार्लय, खानेपानी तथा सरसफाइर्

आयोजना, मालपोत कायार्लय, भूिमसुधार कायार्लय, िजल्ला जनःवाःथ्य कायार्लय,

शाखा,िसं चाइ

नेपाल िव�ुत ूािधकरण घोराही शाखा, नेपाल िव�ुत ूािधकरण तुल्सीपुर

इलाका हुलाक कायार्लय,िजल्ला हुलाक कायार्लय,िजल्ला भू-सं रक्षण कायार्लय,

अःपताल, यातायात व्यवःथा कायार्लय, तुल्सीपुर नगरपािलकाको कायार्लय,

रा�ी अ�ल आयुव�द औषधालय, आन्तिरक राज� कायार्लय, रा�ी अ�ल

कायार्लय, िजल्ला ूशासन कायार्लय ।

िजल्ला ूािविधक कायार्लय, िजल्ला वन कायार्लय, खानेपानी तथा सरसफाइर्

िजल्ला भू-सं रक्षण कायार्लय, नापी कायार्लय, िसं चाइ िवकास िडिभजन कायार्लय,

िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, मालपोत कायार्लय, नेपाल िव�ुत ूािधकरण,

िजल्ला ूािविधक कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय ।

पशुसेवा कायार्लय, िजल्ला हुलाक कायार्लय, नापी कायार्लय, मालपोत कायार्लय,

सिमितको कायार्लय, िशक्षाको लािग खा� कायर्बम पिरयोजना ।

कायार्लय, नापी कायार्लय, मुिसकोट नगरपािलकाको कायार्लय, िजल्ला िवकास

कायार्लय, पशुसेवा कायार्लय, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, िजल्ला जनःवाःथ्य

कायार्लय, िजल्ला वन कायार्लय, मिहला तथा वालवािलका कायार्लय, मालपोत

िसं चाइ िवकास िडिभजन कायार्लय, िजल्ला िशक्षा कायार्लय, िजल्ला कृिष िवकास

ूशासन कायार्लय।

पुनःिनमार्ण ूािधकरणको कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय,िजल्ला

िभमे�र नगरपािलकाको कायार्लय, कोष तथा लेखा िनयन्ऽकको कायार्लय, राि�य
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कायार्लय,

िजल्ला

वन

कायार्लय,

िजल्ला

िवकास

सिमितको

घरे ल ु तथा साना उ�ोग कायार्लय, मालपोत कायार्लय, खानेपानी तथा सरसफाइर्

कायार्लय, िसं चाइ िवकास िडिभजनको कायार्लय, उच्च माध्यािमक िशक्षा प�रष�,

भवन ूिविध अनुसन्धान तथा तालीम केन्ि, हे टौडा उपमहानगरपािलकाको

अ�ल आयुव�द औषधालय, िडिभजन सहकारी कायार्लय, िजल्ला िशक्षा कायार्लय,

िजल्ला ूशासन कायार्लय, कोष तथा लेखा िनयन्ऽकको कायार्लय, नारायणी

िडिभजन कायार्लय, िसं चाइ िवकास िडिभजन कायार्लय ।

कृिष िवकास कायार्लय, िडिभजन सडक कायार्लय, खानेपानी तथा सरसफाइ

िडिभजन कायार्लय, िजल्ला िशक्षा कायार्लय, िजल्ला पशुसेवा कायार्लय, िजल्ला

कायार्लय, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग

वालवािलका

िजल्ला ूशासन कायार्लय, मालपोत कायार्लय, नापी कायार्लय, मिहता तथा

शहर आयोजना कायार्लय, िजल्ला भू-सं रक्षण कायार्लय ।

िनयन्ऽकको कायार्लय, घरे ल ु तथा साना उ�ोग िवकास सिमितको कायार्लय, नया

वालवािलका कायार्लय, कारागार कायार्लय, यािन्ऽक कायार्लय, कोष तथा लेखा

हुलाक कायार्लय,िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, िजल्ला अःपताल, मिहला तथा

तथा सरसफारइ कायार्लय, िजल्ला वन कायार्लय, तथ्या� कायार्लय, िजल्ला

पशुसेवा कायार्लय, िजल्ला िशक्षा कायार्लय, िजल्ला िसं चाइ कायार्लय, खानेपानी

कायार्लय, नापी कायार्लय, मालपोत कायार्लय, िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय,

िजल्ला ूशासन कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, िजल्ला ूािविधक

उपक्षेऽीय अःपताल ।

जलउ�प� ूकोप िनयन्ऽण िडिभजन कायार्लय नं.18 लमही नगरपािलका, रा�ी

बड्कापथ िसं चाइ आयोजना,जनताको तटबन्ध कायर्बम िफल्ड कायार्लय नं.6,
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15

14

25

प्यूठान

बिदर्या

बाँके

28.

29.
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30.

-
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िजल्ला

साना

िवकास

आयुव�द ःवाःथ्य

��ोग
केन्ि,

सिमितको
कोष

तथा

कायार्लय,

लेखा

िजल्ला

िनयन्ऽकको

भू-सं रक्षण

िजल्ला

िशक्षा

कायार्लय,

िजल्ला

ूािविधक

कायार्लय,

गुलरीया

मालपोत कायार्लय, िजल्ला हुलाक कायार्लय लगायत 25 वटा कायार्लय।

िजल्ला िशक्षा कायार्लय, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय,

िजल्ला अःपताल, िजल्ला वन कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय,

कायार्लय, मालपोत कायार्लय, िजल्ला हुलाक कायार्लय ।

नगरपािलकाको कायार्लय, िजल्ला आयुव�द ःवाःथ्य कायार्लय, िजल्ला ःवाःथ्य

कायार्लय,

कायार्लय, िजल्ला अःपताल, िजल्ला वन कायार्लय, िजल्ला िवकास सिमितको

िजल्ला ूशासन कायार्लय, िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, राजापुर भन्सार

कायार्लय, मालपोत कायार्लय, िसं चाइर् िवकास िडिभजन कायार्लय ।

कायार्लय,

घरे ल ु तथा

जनःवाःथ्य कायार्लय, िजल्ला अःपताल, िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय,

िजल्ला िशक्षा कायार्लय, नापी कायार्लय, िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, िजल्ला

खानेपानी तथा सरसफाइ िडिभजन कायार्लय, प्यूठान नगरपािलकाको कायार्लय,

सिमितको कायार्लय ।

िडिभजन कायार्लय, कारागार शाखा, िजल्ला ूािविधक कायार्लय, िजल्ला िवकास

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
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मािथ उिल्लिखत केन्िीयःतरका िनकाय, मन्ऽालय, िवभाग, सावर्जिनक सं ःथान र िजल्लाःतरका
कायार्लयका कमर्चारीह�ले कायार्लय समयपालन गरे नगरे को र तोिकएको पोशाक लगाए नलगाएको
समेतको अनुगमन गदार् अनुपिःथत हुने एवं पोशाक नलगाउने कमर्चारीह�लाई सम्बिन्धत सेवा समूह
सम्बन्धी कानून बमोिजम कारवाही गरी सोको जानकारी यस केन्िलाई िदन िनद� शन िदइएकोमा सो
बमोिजम कारवाही सम्बन्धी जानकारी ूा� भएको छ।
कायार्लय अनुगमनको बममा केन्िबाट खिटएका टोलीले सम्बिन्धत ूमुख िजल्ला अिधकारी र कायार्लय
ूमुखह�लाई िनम्नानुसार सु�ावह� िदइएको िथयो ।
दरवन्दी बमोिजम कमर्चारी नहुदा सेवा ूवाहमा किठनाई दे िखएकोले समयमा पदपूितर्का लािग



पहल गनुर् पन� ।
िबदा ःवीकृत नगराई कुनै पिन कमर्चारी कायार्लयमा अनुपिःथत हुन नपाउने ूावधान कडाइका



साथ लागू गन� ।
कमर्चारीह� काम िवशेषले बािहर जाँदा लगबुक भरी वैकिल्पक व्यवःथा िमलाएर माऽ जाने र



िफल्ड खिटने कमर्चारीह�को समेत लगबुक अिनवायर् �पमा भन� व्यवःथा िमलाउने।


कमर्चारीह�लाई तोिकएको पोशाक र पिरचय पऽ लगाउन अिनवायर् गन� ।



सेवामाही/नागिरकह�लाई सहज िकिसमले सेवा ूवाह गनर् कायार्लयको िवन्यास (Layout)
िमलाउने ।
नागिरक बडापऽ कायार्न्वयन, अनुगमन तथा िव�ेषण

(३)

��ाचार िव��को रणनीित तथा कायर्योजना, २०६५ अन्तगर्तको िनकायगत कायर्योजना, २०६७ ले
नागिरक बडापऽ कायार्न्वयन सम्बन्धी अनुगमनको कायर् गनर् राि�य सतकर्ता केन्िलाई िजम्मेवार िनकायका
�पमा तोकेको छ। सोही अनु�प केन्िले नागिरक बडापऽ कायार्न्वयन अनुगमनको कायर् आ.व.
२०६६।०६७ दे िख गद� आएको छ।
यस केन्िले सरकारी तथा सावर्जिनक िनकायह�मा सुशासन कायम गन� सन्दभर्मा िवगतका वषर्ह�मा जःतै
आिथर्क वषर् ०७2/७3 मा पिन नागिरक बडापऽ कायार्न्वयन अनुगमनको कायर्लाई वािषर्क कायर्बममा
समावेश गरी कायर् सम्पादन गरे को िथयो । चालु आ.व.मा नागिरक बडापऽ कायार्न्वयनको अनुगमन
काठमाण्डौ उपत्याकािभऽका िवभागःतरीय कायार्लयह� र सावर्जिनक सं ःथानका केन्िीय कायार्लयह� एवं
दे हायका िजल्लाःतरीय कायार्लयह�मा अनुगमन गिरएको िथयो ।
िविभ� िजल्लाह�ििःथ सरकारी कायार्लयह�मम गिरएको ःथलगत अनुगमन/िनगरानी ूा� िववरण
ब. सं.
1.
2.
3.
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अनुगमन गिरएको िजल्ला
पाल्पा
�पन्दे ही

अनुगमन गिरएको िमित

अनुगमन गिरएको कायार्लयको
संख्या

2072/7/3-4

15

2073/1/13

15

2073/1/12

15

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073
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4.

ओखलढुं गा

2073/2/13

7

5.

सोलु

2073/2/11

22

6.

रोल्पा

2072/11/10-12

20

7.

िसन्धुपाल्चोक

2072/8/23

20

8.

डोटी

2072/10/13-14

16

9.

गोरखा

2072/10/5-6

15

10.

क�नपुर

2072/10/17-18

25

11.

काःकी

2072/10/8-9

16

12.

िचतवन

2072/10/13

18

13.

जुम्ला

2073/2/9-10

21

14.

धािदङ

2072/9/7

19

15.

ु ासभा
सं खव

2072/8/25-26

17

16.

झापा

2072/9/7/8

25

17.

सुख�त

2072/10/6-7

32

18.

मुःताङ

2072/12/23

4

19.

�पन्दे ही

2073/1/27

7

20.

सुनसरी

2073/1/9

5

21.

दोलखा

2073/1/13-14

15

22.

�कुम

2073/2/12-13

14

23.

काॅे

2072/6/11-12

6

24.

सल्यान

2073/1/6-7

10

2073/1/9-10

20

2072/2/5-6

18

25.
26.

दाङ

27.

पाँचथर

2073/2/10-11

22

28.

इलाम

2073/2/13-14

14

29.

मकवानपुर

2072/11/20-21

15

30.

प्यूठान

2072/8/20-21

15

31.

पवर्त

2073/1/25-26

15

32.

बाँके

2073/2/3-6

25

33.

बिदर्या

2073/2/2-4

14
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नागिरक बडापऽ कायार्न्वयनको अनुगमनको बममा ूा� सु�ावह� िनम्नानुसार रहे का छन्।


िजल्लािःथत सावर्जिनक िनकायबाट ूदान गिरने सेवा सुिवधा सम्बन्धमा एकीकृत �पमा

नागिरक बडापऽ तयार गरी जनताको निजकमा रहे र काम गन� नगरपािलका, गाउँ िवकास
सिमित, ःवाःथ्य चौकी आिदमा उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाउनु पन� ।


नागिरक बडापऽमा सेवा ूवाहका सम्पूण र् ूिबया र िजम्मावार कमर्चारीह�को िववरण तयार
गरी सबैले दे ख्ने गरी राख्नु पन� ।



िनरक्षर सेवामाहीह�को सहजताका लािग नागिरक बडापऽको अिडयो माध्यमबाट समेत
ूशारणको व्यवःथा िमलाउने ।



नागिरक बडापऽलाई िव�मान ऐन कानूनको व्यवःथामा पिरवतर्न भएको अवःथामा र
कमर्चारीह�को िजम्मेवारी हे रफेर भएको अवःथामा तत्काल अध्याविधक एवं ःप� गन�
व्यवःथा िमलाउने ।



कायार्लयको िवन्यास सेवामाहीमैऽी हुन ु पन� ।



जनतालाई

ूत्यक्ष सेवा ूवाह गन� ूत्येक कायार्लयमा हेल्प डेःक र सूचना अिधकारी

माफर्त

अध्याविधक सूचना उपलब्ध गराउने व्यवःथा िमलाउनु पन�।


नागिरक बडापऽ सबै सेवामाहीलाई बुझ्न सहज हुने गरी सरल भाषामा तयार गनुर् पन� ।



दरवन्दी अनुसार जनशिक्तको पदपुितर् हुनपु न� ।



सेवाूवाहको कायर्िविध सरल हुन ु पन� ।
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अिधकांश गािवसह�मा नागिरक बडपऽ राखेको नपाइएको हुँदा राख्न लगाउनु पन� ।
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22

20

18

सोलुखम्ु बु

रोल्पा

डोटी

गोरखा

क�नपुर

िचतवन

काःकी

िसन्धुपाल्चोक

जुम्ला

ु ासभा
सं खव

सुख�त

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

32

20

16

18

25

20

20

20

20

20

�पन्दे ही

ब. सं .

2

अनुगमन गिरएको िजल्ला

पाल्पा

सव�क्षण गिरएको कायार्लय सं ख्या

1

अनुगमन गिरएको अविधs
-

2072/8/23

2073/2/10

2072/8/24

2072/10/6

2072/10/12

2072/10/17

2072/10/4

2072/10/11

2072/11/11

2073/2/10

2073/3/12

2073/3/12

70

-

80

-

52

48

58

46

50

35

48

40

(ूितशतमा)

छै न
30

-

20

-

38

52

42

54

50

65

52

30

30

72

-

56

-

38

20

39

32

68

32.73

45

40

60

बािहरी

सेवामाहीको

जानकारी(ूितशतमा)

छै न
38

-

28.16

-

46.16

42.38

61

64

32

67.27

55

30

22

काम
िलनुपर ्यो
40

-

40

-

68

84

65

-

47

44

26

36

28

गनर्

बारे
(राज�)
दःतुर

बडापऽबारे
नागिरक
77

आफ्नो काम गनर् लाग्ने
छ

जानकारी

छ

सहयोग(ूितशतमा)

व्यिक्त/दलाsलको
60

-

56.4

-

30

16

35

-

53

56

74

44

64

िलनुपरे न

अितिरक्त
-

-

12

-

40

62

19

15

12

5

12

8

6

िदनुपर ्यो

रकम(ूितशतमा)
100

-

84.4

-

60

38

81

85

88

95

88

72

86

िदनुपरे न
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राॆो
72

-

-

-

20

6

59

59

63

73

59

40

46

व्यवहार(ूितशतमा)

कायार्लयका कमर्चारीको
-

-

-

-

56

60.34

41

41

37

27

41

12

6

सामान्य

नागिरक बडापऽ कायार्न्वयन अनुगमन तथा सेवामाही सव�क्षणबाट ूा� तथ्या� (ूितशतमा)

नराॆो
38

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

48

48
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65

झापा

पवर्त

बाँके

बिदर्या

दाङ

पाँचथर

इलाम

काॅे

मकवानपुर

14

15

66

16

17

18

19

20

21

22

20

6

14

22

18

14

25

20

20

2072/11/22-23

2072/6/9

२०७३।२।१३-१४

२०७३।२।११-१२

२०७३।२।५-६

2073/2/3-4

२०७३।२।४-५

२०७३।१।२६-२७

२०७२/९/५-७

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
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२.२.

ॅ�चाचा िव��मच जनचेतना अिभवृि� गन� कायर्

२.२.१. गो�ी/अन्तरिबया कायर्बम
ॅ�चाचा िनयन्ऽण गरी सुशासन अिभवृि� गनर् केन्िले िविभ� िजल्लचह�मच िजल्लािःथत राजनीितक
दल, कायार्लय ूमुखह�, नागिरक समाज, पऽकार, बुि�जीवी वगर्ह�को सहभागीतामा ॅ�चाचा िव��
जनचेतनामूलक गो�ी/अन्तरिबया कायर्बम स�चलन गद� आएको छ । केन्िले ःथापना कालदे िख आ.व.
२०७2/७3 मसान्तसम्म जम्मा 272 गो�ी/अन्तरिबया कायर्बम सम्प� गरे को छ भने आ.व.
२०७2/७3 मा माऽै दे हायका जम्मा १4 वटा िजल्लचह�मच गो�ी/अन्तरिबया कायर्बम सम्प�
गरे को छ।
आ.व. २०७2/७3 मा सम्प� भएका गो�ी/अन्तरिबया कायर्बम सम्बन्धी िववरण
ब.सं.

गो�ी/अन्तरिबया कायर्बम

गो�ी/अन्तरिबया कायर्बम संचालन

सहभागीह�कक

संचालन भएको िजल्ला

भएको िमित

संख्या

1.

पाल्पा

2073/01/14

80

2.

सोलुखम्ु बु

2073/02/12

89

3.

रोल्पा

2072/11/13

90

4.

डोटी

2072/10/15

82

5.

गोरखा

2072/10/07

87

6.

क�नपुर

2072/10/19

88

7.

िचतवन

2072/10/14

90

8.

काःकी

2072/10/10

89

9.

िसन्धुपाल्चोक

2072/08/24

95

10.

जुम्ला

2073/02/11

92

11.

धािदङ

2072/09/08

66

12.

ु ासभा
सं खव

2072/08/27

100

13.

सुख�त

2072/10/08

100

14.

झापा

2072/09/09

114

मािथ उल्लेिखत गो�ीह�मच ॅ�चाचा िनयन्ऽण हाॆो साझा दाियत्व, ॅ�चाचा िनयन्ऽणमा राि�य सतकर्ता
केन्िको भूिमका,

नागिरक बडापऽ सै�चािन्त कानूनी व्यवःथा र कायार्न्वयन पक्षको िव�ेषण, ूािविधक

पिरक्षणको सै�चािन्त र व्यवहािरक पक्ष िवषयका कायर्पऽह� ूःतुत गिरएका िथए ।
उक्त गो�ीह�मच कायर्पऽमा उठे का ू�ह�को जवाफ कायर्पऽ ूःतुतकतार्ले िदने व्यवःथा गिरएको िथयो ।
िजल्लाःतरका सेवा ूदायक िनकचयह�सं ग सम्बिन्धत िज�चसचह�को जवाफ सम्बिन्धत कायार्लय ूमुखह�ले
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िदने गरे को र नीितगत �पमा गनुर् पन� सुधारका िवषयमा ूा� सुझावह� केन्िले वािषर्क ूितवेदन माफर्त
नेपाल सरकारलाई ूदान गन� गरे को छ । गो�ीमा िनम्नानुसारका धारणा/सुझावह� ूा� हुने गरे को छ।


��ाचार िनयन्ऽणका लािग राजनीितक ूितब�ता ज�री रहे को



कमर्चारीको तलव कम भएर ��ाचार भएको ।



��ाचार िनयन्ऽणका लािग सबैको एकीकृत ूयास हुन ु पछर् ।



ठू ला नेताले नै सम्पि� िववरण िदं दैनन् ।



ठे �ाप�ामा पैसा बाँड्ने काम हुन्छ, गुण्डागदीर् हुन्छ ।



।

नागिरक बडापऽ नागिरकको पहुँचमा पुयार्उनु पछर् ।



जनता अिशिक्षत छन्, नागिरक बडापऽ पढ्दै नन्, नागिरक बडापऽ जनताको पहुँचमा हुन ु पय�।



सावर्जिनक खिरद ऐन िनयमावलीको वतर्मान व्यवःथाले िवकास िनमार्णका कायर्मा हुने
बोलपऽमा समःया दे िखएको छ । ऐन िनयमावली सं शोधन हुन ु पय� ।



कितपय केन्िीय िनकायका पदािधकारीह� वष�दे िख िजल्ला ःतरमा अनुगमनमा गएका छै नन् ।
जो पदािधकारी िजल्ला तहमा गएका छन्, पिरवार घुमाउन वा रमाइलो गनर् जाने गरे का र ती
पदािधकारीह� ःथानीय कायार्लयह�का लािग बोझ बनेका, अनुगमनबारे केन्िीय कायार्लयमा
ूितवेदन समेत िदने वा िजल्लाको कायार्लयलाई जानकारी, िनद� शन िदने नगरे को ।



��ाचारीलाई मािथबाट सं रक्षण हुन्छ, मािनस ःवच्छ हुन चाहदो रहेनछ ।



केन्ि, िजल्ला तथा कायर्ःथलमा काम गन� कमर्चारीह�को मूल्या�न गनर् सक्षम सािवत हुन
सिकरहे का छै न ।



गैर सरकारी सं ःथाह� िजल्ला तहमा हावी भएका छन् ।ितनका ��ाचारी गितिविधको अनुगम
नहुने गरे को पाइदै न ।



कितपय योजनाह� थािलएका छन्, वष�दे िख अलपऽ छन्, ितनको लेखाजोखा हुने गरे को छै न,
योजना पािरत गनर् र थाल्न सिबय िनकायह� पिछ िनिंबय हुँदा वष�दे िखको सरकार, जनताको

लगानी बालुवामा पानी भएको छ ।


मिहला, बालबािलका, वृ�, अपांग, समावेशी लगायतका िवशेष क्षेऽ सम्बोधन नहुने कायर्बमह�
फलदायी पान� ूयासह� भएनन् ।कितपय कायर्बमह� झारा टान� ूकृितका रहे ।



राजनीितक दललाई जनमतको अनुपातमा राज्यले ूत्येक वषर् िनि�त रकम िदनुपछर् र चन्दा
पारदशीर् हुनपु छर् ।



नागिरक बडापऽबारे रे िडयो, िट.िभ. लगायतका केन्िीय तथा ःथानीयःतरका स�ार माध्यमबाट
समेत ूचार ूसार गनुप
र् छर् ।



वतर्मानमा िजल्लाःतरको कायार्लय भन्दा केन्िवाट समय–समयमा कारवाहीह�को, िनरीक्षण,
गो�ी सं चालन गरी अनुगम नगन� िनकायका काम कारवाही ूभावकारी लाग्यो।



केन्िमा परे का उजुरी फेरी िजल्लामै हे न र् पठाउने गरे उजुरी नगन� ूवृि� बढने। उजुरी उपर
समयमा कारवाही हुने नगरे को, लामो समय लाग्ने, कितपय अवःथामा नितजा बािहर नआउने,
िजल्लाःतरका कायार्लयह� ूभावकारी हुन नसिकरहेको ।
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केन्िका ��ाचार िव��का कायर्बमह�लाई िविश�ता, व्यापकता, सहभािगताका साथ िनरन्तरता
िदनुपदर्छ ।



��ाचार नगन� इमान्दार रा�सेवकलाई उिचत पुरःकार र सम्मानको व्यवःथा हुनपु न�।



िनरक्षर सेवामाहीको लािग नागिरक बडापऽको िवकल्पको बारे मा समेत ध्यान िदनुपछर्।



��ाचार जाने बुझेका ूिति�त भिनएकाबाटै भएको छ, सामान्य नागिरकबाट भएको छै न ।



िवकास िनमार्णका काममा सरकारी कायार्लयह�बीच समन्वय कायम गनुर् पन�,



नागिरक बडापऽ सबै सेवामाहीलाई बुझ्न सहज हुने गरी सरल भाषामा तयार गनुर् पन�,



आधारभूत सेवाह� सहज िकिसमले उपलब्ध गराउनु पन�,



दरवन्दी अनुसार जनशिक्तको पदपूितर् हुनपु न� ।



सेवाूवाहको कायर्िविध सरल हुन ु पन� ।

२.२.२. सामुदाियक िशक्षा/सदाचार ूव�र्न कायर्बम
िव�ालयःतरदे िख

नै

��ाचार

िव��

जनचेतना

फैलाउने

उ�ेँयले

दे शका

िविभ�

ःथानमा

रहेका

िव�ालयह�मा ��ाचार िव�� िव�ालय िशक्षा/सदाचार ूवर्�न कायर्बम केन्िले स�ालन गद� आएको छ।
केन्िको आ. व. २०७2/७3 मा

दे हाय बमोिजमका जम्मा 20 वटा उच्च माध्यिमक िव�ालय /

िव�ालयह�मा यस ूकारको कायर्बम सम्प� गिरयो ।
िव�ााथ संख्या

िजल्ला

िव�ााल

िमित

पाल्पा

ौी जनता उ.मा.िव.

2073/1/13

93

10

सोलुखम्ु बु

ौी जनजागृती उ.मा.िव.

2073/2/11

97

10

रोल्पा

वालकल्याण उ.मा.िव.

2072/11/11

85

9 र 10

डोटी

मुिक्तनारायण उ.मा.िव.

2072/10/14

103

11 र 12

गोरखा

ौी शािन्त उ.मा.िव.

2072/10/6

100

9-12

ौी घटाल उ.मा.िव.

2072/10/18

114

11 र 12

ौी सरःवती उ.मा.िव.

2072/8/3

85

10 र 12

काःकी

पादीर् उ.मा.िव.

2072/10/10

90

9 र 10

िचतवन

नारायण उ.मा.िव.

2072/10/13

95

11 र 12

िसन्धुपाल्चोक

िसि�गणेश उ.मा.िव.

2072/8/24

93

11 र 12

जुम्ला

कणार्ली मा.िव.

2073/2/9

98

9 र 10

धािदङ

िनलकण्ठ उ.मा.िव.

2072/9/7

67

11 र 12

ु ासभा
सं खव

महेन्ि उ.मा.िव.

2072/8/25

90

11 र 12

सुख�त

ौी जन उ.मा.िव.

2072/10/6

90

9 - 11

झापा

धुलावारी उ.मा.िव.

2072/9/7

95

11 र 12

तनहुँ

ौी जलदे वी उ.मा.िव.

2072/9/6

85

9

क�नपुर
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सलार्ही

कृंणादे वी उ.मा.िव.

2073/1/13

85

10

वैतडी

ौी दाने�र उ.मा.िव.

2072/8/7

75

10 र 12

दाङ

प�मोदय उ.मा.िव.

-

80

11 र 12

मोरङ

ु ी क्याम्पस
सुकुना बहुमख

2072/3/22

80

11 र 12

यस कायर्बममा ॅ�ााचारक पिरचय,कारण, समःया र सुझावह�,

राि�य सतकर्ता केन्िको काम कतर्व्य र

अिधकार र ॅ�ााचा िनयन्ऽणमा िव�ााथीर्क भूिमका िवषयका कायर्पऽह� ूःतुत गन� गिरएको छ ।

२.२.३. ूचार ूसार
ॅ�ााार िव�� जनचेतना फैलाई ॅ�ााार िनयन्ऽण गन� उ�ेँयले िविभ� स�ार माध्यम र पऽपिऽकाबाट
ॅ�ााार िव��का साममी ूचार-ूसार गन� कायर् केन्िले गद� आएको छ ।

२.२.४. जनचेतना कायर्बम
ॅ�ााार िव�� जनमत िनमार्ण गन� उ�ेँयले ःथानीयःतरमा ॅ�ााार िनयन्ऽण र सुशासन ूवर्�न सम्बन्धी
दे हाय अनुसारका कायर्बमह� सं चालन भएका छन् ।
(क) “िसःनुपानी राि�य सतकर्ता हाःयव्यङ्ग्य याऽा”
यस केन्ि र िसःनुपानी नेपालको सहकायर्मा िमित 2073।03।06 दे खी २०७3।03।11 सम्म
ॅ�ााार िव��को ब्यङ्ग्यात्मक ूःतुित सिहतको “िसःनुपानी राि�य सतकर्ता हाःयव्यङ्ग्य याऽा” बमशः
कंचनपुर िजल्लाको सदरमुकाम महे न्िनगर, सुख�त िजल्लाको िवरे न्िनगर, प्यूठान िजल्लाको प्यूठान खलं गा,

पाल्पा िजल्लाको तानसेन र तनहुँ िजल्लाको बन्दीपुरमा बमशः २०७3।03।06, २०७3।03।0७,
२०७3।03।09, २०७3।03।10 र २०७3।03।1१ मा सम्प� गिरएको छ। राि�य सतकर्ता
केन्िले ॅ�ााार र अिनयिमतता िव�� सदाचार र सुशासनका पक्षमा हाँःयव्य�यको माध्यमबाट लामो
ँ सहकायर् गरी “िसःनुपानी नेपाल राि�य सतकर्ता हाःयब्य�य
समयदे िख ःथािपत सं ःथा िसःनुपानी नेपालसग

ु का ५ ूमुख शहरह�मा ःथानीय सरोकारवाला र सवर्साधारणको बाक्लो
याऽा” नामक कायर्बम मुलक
उपिःथितमा सं चालन गिरएको िथयो। उक्त कायर्बममा हाःय कलाकार मनोज गजुरेल, लआमण गाम्नागे,
अजुन
र् पराजुली तथा सम्बिन्धत क्षेऽका ःथानीय कलाकार लगायतको व्यङ्ग्यात्मक ूःतुित भएको िथयो भने
कायर्बममा ःथानीयःतरका रा�सेवक कमर्ाारीह�, राजनीितक दलका नेता, उ�ोगी, व्यवसायी, नागिरक
समाजका ूितिनिध तथा सवर्साधारणह�को उल्लेखनीय उपिःथित रहेको िथयो ।
(ख) “राि�य सतकर्ता िभ�ो” कायर्बम
दे शका ५ िवकास क्षेऽका मुख्य केन्िह� (पूवार्�लको इटहरी, मध्यमा�लको पथलैया, पि�मा�लको बुटवल,
मध्य पि�मा�लको कोहलपुर र सुदूर पि�मा�लको अ�िरया) मा रहेका “राि�य सतकर्ता िभ�ो” िशषर्कको
२० िफट/१५ िफटको होिडर्ङ बोडर् मध्ये बुटवलमा रहे को राि�य सतकर्ता िभ�ो” बुटवल उप
महानगरपािलकासं गको सहकायर्मा अ�ाविधक गिरएको छ ।
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(ग)

पऽकार भेटघाट कायर्बम

केन्िबाट भए गरे का काम कारवाही एवं गितिवधी बारे को जानकारी जनसमक्ष पुयार्उने उ�ेँयका साथ
िविभ� समयमा यस केन्िबाट पऽकार भेटघाट कायर्बम गद� आइरहेको छ । यसै उ�ेँयका साथ
आ.ब.०७2।73 मा िमित २०७२।४।२७ मा

पऽकार भेटघाट कायर्बम गरी केन्िको गितिविध

सावर्जिनक गरे को िथयो । यसको साथै िनयिमत �पमा सूचना तथा स�ार मन्ऽालयमा हुने पऽकार भेटघाट
कायर्बममा केन्िले गरे को कायर्ह�को ूःतुती गद� आएको छ । साथै सूचना तथा सं चार मन्ऽालयबाट
आयोजना गिरने ूवक्ताह�को िनयिमत भेटघाट तथा सूचना अिधकारीह�को बैठकबाट िनयिमत �पमा
केन्िका गितिविधह� सावर्जिनक गन� गिरएको छ ।
२.३ सम्पि� िववरणः
सम्पि� िववरण पेश गन� र अनुगमन गन� सम्वन्धी कानूनी व्यवःथा
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ूत्येक सावर्जिनक पद धारण गरे को व्यिक्तले आफ्नो वा
आफ्नो पिरवारको नाममा रहेको सम्पि�को ॐोत वा िनःसा सिहतको सम्पि�को अ�ाविधक िववरण आिथर्क
वषर् समा� भएको िमितले ६० िदनिभऽ ूत्येक वषर् नेपाल सरकारले तोकेको िनकाय समक्ष पेश गनुर् पन�
व्यवःथा गिरएको छ । सो म्याद िभऽ सम्पि� िववरण पेश गनर् नसकेको व्यिक्तले मनािसव कारण सिहत
म्याद थपको लािग अनुरोध गरे मा सम्विन्धत िनकाय वा अिधकारीले वढीमा तीस (३०) िदन सम्मको म्याद
थप िदन सक्ने व्यवःथा समेत उक्त ऐनले गरे को छ । यसरी थप गिरएको म्याद िभऽ पिन सम्पि� िववरण
पेश नगन� सावर्जिनक पद धारण गरे का व्यिक्तलाई पाँच हजार �पैयाँ जरीवाना गरी िनज र िनजको
पिरवारको नाममा गैर कानूनी सम्पि� रहे को अनुमान गरी सम्विन्धत िनकाय वा अिधकारीले अनुसन्धान गनर्
सक्ने कानूनी ूावधान छ।
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (ग) मा उल्लेख भए अनुसार राि�य सतकर्ता केन्िको काम,
कतर्व्य र अिधकारह� मध्ये सावर्जिनक पद धारण गरे का व्यिक्तले ूचिलत कानून वमोिजम िदएको सम्पि�
िववरणर आयको अनुगमन गनुर् पिन पदर्छ।त्यःतै, राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर्संचालन) िनयमावली, २०६५
को िनयम ९ र १० मा केन्िले सावर्जिनक पद धारण गरे को व्यिक्तले िनयिमत �पमा सम्पि� िववरण पेश
गरे वा नगरे को सम्वन्धमा अनुगमन गदार् कुनै व्यिक्तले सम्पि� िववरण पेश गरे को नदे िखएमा केन्िले
त्यःतो व्यिक्त उपर ऐनको दफा ५०(३) वमोिजम कारवाही गनर्का लािग अिख्तयार दु�पयोग अनुसन्धान
आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवःथा समेत रहे को छ ।
सम्पि� िववरण तथा आयको अनुगमनको िववरण
(क)

��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) को ूयोजनका लािग सावर्जिनक
पद धारण गरे का व्यिक्तले तोिकएको ढाँचामा आफनो र आफनो पिरवारको नाममा रहेको
सम्पि�को ौोत वा िनःसा सिहतको अ�ाविधक िववरण पेश गन� पदािधकारी र त्यःतो िववरण पेश
गनुर् पन� िनकाय समेत नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽ खण्ड ६० सं ख्या १ िमित २०६७ बैशाख
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६ गतेका िदन सूचना ूकाशन गरी तोकेको िथयो । यस अनुगमन ूितवेदनलाई सोही बमानुसार
नै समावेश गरी ूितवेदन गिरएको छ ।
(ख)

आिथर्क बषर् २०७१।७२ मा ूकरण (क) बमोिजम सम्पि� िववरण बुझाउनु पन� दाियत्व भएका
सावर्जिनक पद धारण गरे को कुल ३,61,107 जना पदािधकारी मध्ये 3,36,731 जना (९३
ूितशत) पदािधकारीह�ले सम्पि� िववरण बुझाउनु भएको छ भने 1516 जना पदािधकारीह�ले
म्याद नाघे पिछ सम्पि� िववरण बुझाउनु भएको छ र सम्पित िववरण नबुझाउने कमर्चारीह�को
सं ख्या 22,860 रहे को छ । गत आिथर्क बषर् २०७०।७१ को तुलनामा यस बषर् थप
37,327 जना बढी पदािधकारी/कमर्चारीह�ले सम्पि� िववरण बुझाएको दे िखन्छ ।

(ग)

आिथर्क बषर् २०७१।७२ मा ूकरण (क) बमोिजम सम्पि� िववरण बुझाउनु पन� दाियत्व भएका
सावर्जिनक

पद

धारण

गरे का

कुल

३,61,107

जना

पदािधकारी

मध्ये

1516

जना

पदािधकारीह�ले म्याद नाघेपिछ सम्पि� िववरण बुझाउनु भएको छ । त्यःतै, 22,860 जना
पदािधकारी तथा कमर्चारीह�ले सम्पि� िववरण बुझाउनु भएको छै न । सम्पि� िववरण तोिकएको
समयिभऽ तोिकएको िनकाय समक्ष पेश गरे नगरे को सम्बन्धमा यस केन्िबाट अनुगमन गदार्

सम्पि� िववरण पेश गनुर् पन� दाियत्व भएका कुल कमर्चारी तथा पदािधकारी मध्ये ७ ूितशत
पदािधकारी/कमर्चारीह�ले माऽ सम्पि� िववरण समयमा दािखला नगरे को तथा पेश नगरे को
पाइएको छ ।
(घ)

िनजामती िकताबखानामा सम्पि� िववरण बुझाउनु पन� दाियत्व भएका िनजामती कमर्चारीह� मध्ये
म्यादिभऽ सम्पि� िववरण बुझाउने कमर्चारीह�को सं ख्या ७३,७९५ जना र सम्पि� िववरण
नबुझाउने कमर्चारीको सं ख्या ६,७४१ जना रहेको दे िखएको छ ।

(ङ)

��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) को ूयोजनका लािग सावर्जिनक
पद धारण गरे का व्यिक्तले तोिकएको ढाँचामा आफनो र आफनो पिरवारको नाममा रहे को
सम्पि�को िववरण तोिकएको िनकायमा समयमा नै बुझाउन यस केन्िले सम्पि� िववरण बुझाउने
समय शु� हुन ु भन्दा अगावै िमित २०७३ आषाढ मिहनामा राि�य दै िनक पिऽकाबाट सवैले
अिनवायर् �पमा सम्पि� िववरण बुझाउनु हुन भिन सूचना ूकाशन भएको छ ।

(च)

��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) को ूयोजनका लािग सावर्जिनक
पद धारण गरे का व्यिक्तले तोिकएको ढाँचामा आफनो र आफनो पिरवारको नाममा रहे को
सम्पि�को िववरण तोिकएको िनकायमा समयमा नै बुझाउन पन� र त्यःता तोिकएका िनकायह�ले
सोको अिभलेख राखी यस केन्दमा िववरण पठाउन पन� राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर् स�ालन)
िनयमावली, २०६५ को िनयम १० ले व्यवःथा गरे कोमा अनुगमनका बममा केन्िीय ःतरका
िनकायह�ले त्यःतो अिभलेख राख्ने गरे को पाइएन ।
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सम्पि� िववरण बुझाउने र नबुझाउने कमर्चारीह�कक सहभागीताको क्षेऽगत बनौट

cf=a= @)&!.&@ sf] ;DklQ ljj/0f ;xeflutfsf] If]qut agf}6
िस.न.

िनकाय

सम्पित िववरण

सम्पित िववरण

वुझाउने

नवुझाउने

hDdf ;+Vof

ga'emfpg]
k|ltzt

१

शैिनक

८९९३४

२३८८

९२३२२

6.59%

२

ूहरी

६१४७५

१४९

६१६२४

0.24%

३

िशक्षक

६५९४८

११२६८

७७२१६

14.59%

४

िनजामित

६६३०६

६७४१

७३०४७

9.23%

५

ूाध्यापक

२४९७

६९

२५६६

2.69%

६

ःथानीय िनकाय

९४५४

१४२२

१०८७६

13.07%

२९५६१४

२२०३७

३१७६५१

6.94%

hDdf

नोटः यस केन्िले आ.व. २०७१।७२ दे िख Online Software: bibaran.nvc.gov.np बाट सम्पि� िववरण सं कलन गन� कायर् शु�
गरे को छ । उक्त Online Software को User Name र Password सम्बिन्धत मन्ऽालय माफर्त ूा� गनर् सिकने व्यहोरा जानकारी
गराईन्छ ।
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दे हाय अनुसार 12 वटा

2.

का.म.न.पा.

1.

(िसःडोल)

जाने

र

ल्याण्डिफल्ड

साईड

व्यविःथत

गनर्

दे िखएको

अनुगमन गन� व्यवःथा िमलाउन िनद� शन िदइएको ।

कायार्लयले आफ्नो कायार्लयमा दतार् रहेका सवै सं घ/सं ःथचह�को सघन अनुगमन/िनरीक्षण एवं िनयिमत

काठमाण्डौमा

िवि�य कारोवार गन� सहकचाीह�लचई िव�ीय अपराध सम्वन्धी

ःताो�ित

िव�मचन मापदण्डलाई समयानुकूल सुधार गनर् सम्ब� िनकायको ध्यानाकषर्ण गराइएको ।

सहकारी ऐनमा पिरमाजर्न र सं शोधन गरी

बाटोको

कायार्लय
2.

साईड

का.म.न.पा.लाई िनद� शन िदइएको ।

ल्याण्डिफल्ड

समयमै िललाम िबबी गनर् कारवाही अगािड बढाउन का.म.न.पा.लाई िनद� शन िदइएको ।

बैिक� कसुर सरहको कारवाहीको ूावधान समावेश गनर् र सहकारी दतार् िनयमनलाई व्यविःथत गनर्

1.

6.

महानगरपािलकासँग भएका सवारी साधन फोहर उठाउने कन्टे नर, शक लगायतका यन्ऽ उपकरण

5.

सं घ/सं ःथचह�लचई करको दायरामा ल्याउनु हुन भनी िनद� शन िदइएको ।

िविभ� व्यिक्तगत घर, रे �ुरा, कायार्लय, होटल आिदसँग फोहर उठाए वापतको रकम तोक्ने,

िदइएको ।

ँ सम्झौता गरी फोहर उठाउन िदने िनद� शन
काठमाण्डौ महानगरपािलकाले ूाईभेट सं घ/सं ःथचह�सग

िनद� शन िदइएको ।

बमोिजम तला घटबढ भए पुनः पुरक सम्झौता गरी िनमार्ण कायर् अगािड बढाउन का.म.न.पा.लाई

पुरानो बसपाकर्मा िनमार्ण गनुर् पन� भवन (टावर) को तलाको िववाद यथाशीय टुं गो लगाई सम्झौता

राजःव रकम यथाशीय असूल उपर गनर् का.म.न.पा.लाई िनद� शन िदइएको ।

ग�गबु नयाँ बसपाकर्को सम्झौता बमोिजम काठमाण्डौ महानगरपािलकाले असूल उपर गनुर् पन� बाँकी

4.

3.

2.

1.

कायार्न्वयनको अवःथा

सहकारी

िडिभजन

सम्बन्धमा ।

दे िखएका समःया

बसपाकर्मा

अन्तगर्त ग�गबु

को क्षेऽ

िस.नं.

अिनयिमत कायर् भएको दे िखएका िवषयह�मच आवँयक एवं कारवाहीका लािग अिख्तयार दु�पयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ ।

अध्ययन टोली गठन भई ूितवेदन ूच� भएकोमा सम्बिन्धत िनकचयह�मच सुझाव कायार्न्वयनका लािग पठाइएको छ । अध्ययनबाट ॅ�चाचा एवं

िनकाय तथा क्षेऽह�को िवःतृत अध्ययन गरी वःतुिःथित केलाई सुझाव सिहतको ूितवेदन तयार गनर् यस केन्िबाट

केन्िको वािषर्क कायर्बम अनुसार ॅ�चाचा तथा अिनयिमत कायर्को बढी सम्भावना भएका क्षेऽह�को िवःतृत अध्ययन गन� िसलिसलामा दे हायका

२.४ ॅ�चाचा तथा अिनयिमत कायर्को बढी सम्भावना भएका क्षेऽह�कक िवःतृत अध्ययन

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
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सम्बन्धमा ।

िविवध समःया
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9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

३५ बमोिजमको िववरण कायार्लयलाई उपलब्ध नगराएमा उक्त ऐनको दफा ४३ अनुसार �. १५००।

िडिभजन कायार्लय अन्तगर्त दतार् भएका कुनै पिन सं घ/सं ःथाह�ले सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३४ र

व्यवःथा गनर् सम्बिन्धत मन्ऽालयको ध्यानाकषर्ण गराइएको ।

सहकारी नीितले उल्लेख गरे अनुसार सहकारी समूह गठन गरी ःथायी ूकृितको अनुगमन सं यन्ऽको

भएता पिन ती कमर्चारीह�को िछटोिछटो स�वा हुने गरे कोले सं धै दक्ष जनशिक्तको अभाव हुने गरे कोले

सहकारी िवभाग वा कायार्लयमा स�वा भै आउने कमर्चारीह�लाई सहकारी सम्बन्धी तालीम िदने गरे को

सिहतको कानून शाखाको व्यवःथा गनर् िनद� शन िदइएको ।

सम्बन्धी �ान भएको जनशिक्तको अभाव भएको कारणले उजुरीह� समयमा फ��ट गनर् कानून अिधकृत

उक्त िडिभजन सहकारी कायार्लयमा सहकारी सम्बन्धी उजुरीह�को बढी चाप दे िखएको तर कानून

सम्बिन्धत मन्ऽालयले अनुगमन गन� गरी कानूनी व्यवःथा गनर् मन्ऽालयको ध्यानाकषर्ण गराइएको ।

िशक्षा सहकारी, पयर्टन सहकारी, कृिष सहकारी, जलिव�ुत सहकारी आिद) सं घ/सं ःथाह�को अनुगमन गनर्

िडिभजन सहकारी कायार्लय काठमाण्डौमा दतार् रहे का १५ ूकारका सहकारी (जःतै ः ःवाःथ्य सहकारी,

छलफल गनर् गराउन तालुक िनकायमा लेिख पठाएको ।

सुधार गनर्का लािग उक्त सं घ/सं ःथाले दे िखएका समःयाह�का सम्बन्धमा आफ्नो साधारणसभामा समेत

आवँयक छलफल एवं समय सीमा सिहतको आधारमा दे िखएका कैिफयतह� सुधार गनर् समयअविध तोिक

सिमितका पदािधकारी तथा सदःय र व्यवःथापक समेतलाई िडिभजन सहकारी कायार्लयमा बोलाई

पेश हुन आएको ूितवेदनमा दे िखएका कैिफयतह�का सम्बन्धमा सं घ/सं ःथाह�का सं चालक, लेखा

िनरीक्षण टोली खटाउन, िनि�त अविधको अनुगमन पिछ तोिकएको ढाँचामा ूितवेदन पेश गनर् लगाउन,

उक्त िडिभजन कायार्लयले सं घ/सं ःथाह�को सघन अनुगमनगदार् िवभागको कायर्िविध अनुसार समयमा

तालीमको व्यवःथा गनर् सुझाव िदइएको ।

उक्त िडिभजन कायार्लयबाट दतार् रहे का सवै सं घ/सं ःथामा आव� सदःयह�लाई अिनवायर् �पमा िशक्षा

सुधार गनर् िनयिमत िनद� शन िदने व्यवःथा गनर् सम्ब� िनकायको ध्यानाकषर्ण गराइएको ।

िव�ेषण गनर् गैर ःथलगत अनुगमन फाँटको व्यवःथा गरी सहकारी सं ःथाह�मा दे िखएका कमी कमजोरी

उक्त कायार्लयले १ करोड भन्दा बढी करोबार गन� सं घ/सं ःथाह�को मािसक ूगित ूितवेदन अध्ययन
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ूितवेदन ।

अध्ययन

उपयुक्त हुने सुझाव ूा�

सं चालन सम्बन्धी

खोजी गन� तािक ःवदे श मै कच्चा पदाथर्को पिहचान गन� र भिवंयमा कच्चा कदाथर् र आवँयक परे मा

७. हाल Allopathic औषिध उत्पादनको लािग आवँयक पन� पूवार्धारह� तयार गनर् सम्बिन्धत िवषय िव�को

िव� रहे को महाशाखा समेतको ूावधान रािखनु आवँयक छ भनी सुझाव ूा� भएको ।

कच्चा पदाथर्ह� सम्भव भएसम्म नेपाल कै ूाकृितक सम्पदा िभऽबाट खोजी र प�ा लगाउने एक सशक्त

६. उ�ोग स�ालन गरी यो िलिमटे ड लगाएत अन्य िनजी औषिध उ�ोगह�को लािग आवँयक पन� औषधीय

गनर् सुझाव ूा� भएको ।

ःथापना गरी आवँयक जनशिक्त र Medical Representative को समेत दरबन्दी थप गरी बजार िबःतार

५. यस औषिध उ�ोगबाट उत्पािदत औषिधह� खुल्ला बजारमा समेत पठाउको लािग माक�िट� िडिभजन

सहयोग िमल्ने सुझाव ूा� भएको।

भएमा औषिधको गुणःतरमा आएको िवकृती ःवतः घट्नुका साथै औषिधको खुिा मूल्य िनयन्ऽण गनर् पिन

त्यःतो िनशुल्क औषिधको खिरद मूल्यभन्दा कम लागतमा यो उ�ोग स�ालन गनर् सिकन्छ । यसो

कम्तीमा सरकारबाट िनशुल्क िबतरण गिरने औषिधह� नेपाल औषिध िलिमटे डबाट उत्पादन गदार् पिन

४. सरकारीःतरबाटै आवँयक बजेटको व्यवःथा गरी WHO-GMP मापदण्डमा काराखाना Renovation गरी

गितिविधह�लाई कानून िनमार्ण गरी पूण र् रोक लगाउनु आवँयक छ भनी सुझाव ूा� भएको ।

३. शे ड युिनयनको नाममा औ�ोिगक क्षेऽिभऽ वा बािहर उत्पादन बन्द हुनगन�
े / गरी कुनै पिन

२. नेपाल औषिध िल.को कायर्कारी ूमुख पूणर् ूितःपधार्बाट छनौट गनर् सुझाव ूा� भएको ।

भएको ।

सम्बिन्धत भएको हुँदा नेपाल औषिध िलिमटे डलाई ःवाःथ्य मन्ऽालय अन्तगर्त राखी सं चालनमा ल्याउन

ँ
१. औषिधजन्य वःतुको उत्पादन, ओसार पसार र ूयोग आिद सम्पूणर् कारोबार ःवाःथ्य मन्ऽालयसग

तयार गरी नेपाल सरकारबाट ःवीकृत गराई लागू गनर् मन्ऽालयको ध्यानाकषर्ण गराइएको ।

सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४८(२) को (ख),(ग), (घ) उल्लेख भएका िनयमावलीह� यथाशीय

िलिमटे डलाई पुनः

नेपाल औषधी

10.

ल्याई कडा कानून बनाई व्यविःथत गनर् िनद� शन िदइएको।

लेखापरीक्षण नगन� र कायार्लयको ूगित ूितवेदन पेश नगन� सहकारी सं घ/सं ःथाह�लाई कानूनमा सुधार

(एकहजार पाँचसय) जिरवाना गनर् सक्ने व्यवःथा रहे कोमा करोडौको कारोबार गन� तर वािषर्क
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3.

योगदान नपुग्ने भएकोले हालको जग्गा जिमन मध्यवाट तत्काल ूयोगमा नआउने तर व्यावशाियक

अध्ययन

िवभक्त हुदा कप�रे शनलाई हानी

अनुगमन सिमित लगायतका िनकायह�ले समेत समय-समयमा अनुगमन गनुर् पन�।

िट.िस.एन. को तालुक िनकाय वन तथा भू-सं रक्षण मन्ऽालय र राि�य योजना आयोग ( कृिष र वन हे न�)

जनशिक्त र कायर्क्षेऽलाई एकमु� �पमा समायोजन गनुप
र् न� दे िखन्छ ।

कप�रे शनको िव�मान अवःथामा सुधार गनुर् वन पैदावर ूािधकरणको गठन गरी कप�रे शनको ॐोत साधन

दिण्डत गनुर् पन� नीित अवलम्वन गनुर् पन� दे िखन्छ ।

नोक्सानी हुने हुँदा ूितःपधार्वाट महाूवन्धक छनौट गनुक
र् ा साथै हानी नोक्सानी पु-याउने कमर्चारीलाई

आफ्नो कतर्व्यवाट िवमुख भै ःवाथर्का आधारमा गुट उपगुटमा

पूणर् सरकारी ःवािमत्वको यो सं ःथा राजनीितकरणका कारण महाूवन्धक लगायत कायर्रत कमर्चारीह�

कप�रे शनवाटै सो कायर् गनर् गराउन उिचत हुने ।

रहेकोमा तत्काल अन्य िनकायवाट काठ दाउरा िवतरणको काम गदार् ूभावकारी नहुने भएकाले

काम गनुप
र् न� भनी सुझाव िदएको सं लग्न कागजातवाट दे िखएको सन्दभर्मा हाल कप�रे शनले सो काम गरी

व्यवःथािपका सं सदको ूाकृितक ॐोत साधन सिमितले काठ दाउरा सदुपयोगको लािग छु �ै िनकायवाट

काठ,दाउरा सं कलनको व्यवःथा िमलाउने ।

काठ दाउरा सं कलन क्षेऽ तोकी ूत्येक पौष मसान्तिभऽ वन िवभागवाट कायर् योजना ःवीकृत गराई

आत्मिनभर्र हुन समेत सहयोग पुग्ने दे िखन्छ ।

ु ा साथै
कम्प्लेक्स िनमार्ण गिर स�ालनमा ल्याउन सिकने र त्यसबाट कप�रे शनको आम्दानीमा वृि� हुनक

सम्भावना भएको ःथानमा रहे को जग्गामा सावर्जिनक िनजी साझेदारीको अवधारणामा व्यावशाियक

एकाितर अितबमण लगायतको समःया आउने सं म्भावना रहेको र अक�ितर कप�रे शनको आम्दानीमा पिन

समःयाको िवःतृत

ूयोगमा नआएको जग्गा जमीन त्यसै राखी राख्दा

कप�रे शनको ःवािमत्वमा रहेका तर हाल पूण�
र् पमा

दे िखएका िविवध
2.

वनाई सं चालन गरे मा अझ वढी ूभावकारी हुने दे िखन्छ ।

नेपाल िल. मा

वन पैदावार सं ग सम्विन्धत िनकायह� जःतै िट.िस.एन.,जिडवुटी ूशोधन केन्ि र वन पैदावार सिमित
लगायतका सं ःथाह� अलग-अलग रिह कायर् गिररहे को सन्दभर्मा ती सं ःथालाई मजर् गिर एउटै सं ःथा

1.

कप�रे शन अफ

द िटम्वर

जिडबुटी समेतमा आधािरत �षिधह� उत्पादन गरी िनयार्त गनर् सिकने छ भनी सुझाव ूा� भएको ।

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

77

5.

78

िवःतृत

समःयाको

अध्ययन

दे िखएका

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

केन्ि िठमीको सेवा

ूवाहमा

1.

क्षयरोग

राि�य

¥याकको व्यवःथा

सोको चेकिल� तयार गरी ूत्येक कोठामा र िजन्सी शाखामा राख्ने व्यवःथा िमलाउने।

कायार्लयका ूत्येक कोठामा के कित कःता ूकारका िजन्सी सामानह� ( खचर् भएर नजाने) छन् ?

िजन्सी खातामा राख्ने व्यवःथा िमलाउने ।

कमर्चारीले कायार्लयको काममा समेत ूयोग गन� गरी भपार्ई गरी लगेका सामानह�को अिभलेख सहायक

पदर्छ ।

िबकास साझेदार सं ःथाले कायर्बम सहयोगगन� सं झौता गिरसकेपिछ िबचमै छाड्ने अवःथाको अन्त्य हुन ु

आपूितर् के कसरी कुन ौोतबाट गन� हो ? सो को व्यवःथा समयमै िमलाउनु पन�।

सन् २०१७ मा Globlal Fund सं गको सं झौता समा� भएपिछ केन्िलाई आवँयक पन� औषिधह�

तत्काल अगाडी बढाउने ।

ःवीकृत बािषर्क कायर्बम बमोिजम चालू आ.व. २०२।०७३ का खरीद कायर् समेतका कायर्बमह�

उपलव्ध गराईयो सो को ःप� �पमा रिज�रमा अिभलेख राख्ने ।

कुन सवारी साधनमा मासीक �पमा के कित ईन्धन उपलव्ध गराउनु पन� हो र के कित ईन्धन

शुल्क सम्बिन्धत ूयोगकतार्ले ितनुप
र् न� व्यवःथा िमलाउने ।

केन्िका कमर्चारीलाई आवासको �पमा Dormitoryउपलव्ध गराउँदा सं झौता गरे र माऽ िदने Utilities को

िमलाउनुपन� ।

सम्बिन्धत ठाउँमा सिजलै भेटीने गरी व्यविःथत खालको काठ वा िःटलको

औषिध लगायत मूल्यवान साममी व्यविःथत �पले भण्डारण गनर् र सो को अिभलेख कम्प्युटरबाट र

िमलाउने ।

ूमाण दािखला िरपोटर् ूितवेदन ूा� भएपिछ माऽ कायार्लयको िजन्सी खाताबाट लगतक�ा गन� व्यवःथा

ःपेिशिफकेशन ःप� खुलाई पठाउने र सम्बिन्धत कायार्लयमा उक्त मालसामानको िजन्सी दािखला भएको

केन्िबाट बािहर मालसामान पठाउँदा हःतान्तरण फाराममा व्यवःथा भए बमोिजम खरीद िमित, मूल्य र

र अिभलेख अ�ाविधक गनुप
र् न� ।

खचर् भएर नजाने मालसामानको िजन्सी खाता मोटो खालको एउटै राख्नु पन� र मालसामानको वगीर्करण

िजन्सी भण्डारण ूणाली Software Basisमा व्यवःथा िमलाउनु पन� ।
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19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

Emergency सेवा नभएको र उपचार िबिध त्यि� राॆो नभएकाले पुनः अन्यऽ िरफर गन� िबडम्बनापूणर्

अन्यऽबाट िरफर भै उपचारका लािग यहाँ आउने क्षयरोगीका िबरामीह�का लािग यस केन्िमा

आम्दानी बाध्नु पन� ।

मालसामानको भण्डारण गदार् िजन्सी दािखला गदार् खरीद िमित, मुल्य र ःपेिशिफकेशन ःप� खोली

पन�।

गरी सं चालन गन� सम्मको कायर्ह� वोलपऽ कागजातमा समावेश गरी खिरद ूिबया अगािड वढाउनु

Heavy यन्ऽ उपकरणह� खरीद गदार् सो कायार्लय पिरसरमा Install गन� र कमर्चारीलाई तालीम ूदान

आधुिनक X-Ray मेिशनको ूयोग अध्ययन अबिधसम्म नभएको दे िखएकाले कायार्लयले यस िकिसमका

िचिकत्सकबाट उपचारको व्यवःथा िमलाउनु पन� दे िखन्छ ।

िभडभाडको साँघरु ो ठाउँ तथा बःती भन्दा अिल टाढा खुल्ला र फरािकलो ठाउँमा अःपताल बनाई दक्ष

िकिसमको नदे िखएकाले यसलाई एउटा अत्याधुिनक सुिबधा सम्प� अःपतालको व्यवःथा िमलाउने र

क्षयरोगीका सबैभन्दा मािथल्लो िनकाय राि�य क्षयरोग केन्िमा िबरामीको उपचारको अवःथा त्यस

गनुर् पन� ।

िव�ुतीय हािजरी मेशीन िबमेको जानकारी भएकाले सो लाई ममर्त गरी िव�ुतीय हािजरीलाई व्यविःथत

गोि�मा सहभािगता, िफल्ड खटाउने आिद ।

गराउनु पदर्छ । जःतै दे श िवदे शमा तालीम कायर्बममा सहभागीताको अवसर, िफल्डःतरमा हुने सिमक्षा

कायार्लयका कमर्चारीलाई पद बमोिजम कायर् िजम्मेवारी िदने र सो बमोिजम सेवा सुिबधा उपलव्ध

िमलाउने ।

कायार्लयका मालसामानह� चालू हालतमा राख्ने र उपयुक्त र अत्यु�म पिरचालन गन� गराउने व्यवःथा

हो ? आम्दानी खचर् गन� कायर्िविध के कःतो हुने हो ? छु �ै िनद� िशका कायर्िविध बनाई लागू गनुर् पन� ।

िलने हो ? के कःतो कोष खडा गन� हो ? सं चालक सिमित, कायार्न्वयन सिमित को गठन के कःतो हुने

केन्िको तालीम केन्ि व्यवःथापन कोष के कसरी सं चालन गन� हो ? कुन कुन सेवामा के कित शुल्क

ढु वानीको व्यवःथा िमलाई िबतरण गन� गराउने ।

केन्िबाट िजल्ला िफल्डःतरका कायार्लयह�मा बुझाउने गरी खरीद गिरएका मालसामानह� तत्कालै
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6.

िवःतृत अधय्ययन

समःयाह�को

दे िखएका िविवध

lnld^]*मा

g]kfn cf}Bf]lus
ljsf; lgud
*]enkd])^ a}+s

हालसम्म पिन रे कडर्मा नआएका क्षयरोगीलाई उपचारको मूलूवाहमा ल्याउने, अिभलेख राख्ने व्यवःथा

22.

/x]sf]

kl/k|]Ifodf

o;

;+:yfsf]

at{dfg

ca:yfnfO{

lgodfjnL

tyf

ljlgodfjnL

/

sfo{

ljlwx?

kl/j];

;'xfp+bf]

/

Jojxf/Ls

kf/bzL{,

hjfkmb]xL,

pQ/bfoL

/

lhDd]af/

agfpg cfaZos sfo{ ug]{ . ;+rfns ;ldltdf ¥)fLsf] ;Dk')f{ bfoLTj PSsLg u/L :ki^

sfo{z}nLnfO{

k|:t't

7.

tyf

s*f b)* ;hfo tyf k'/:sf/ k$tL dfkm{t cfly{s ;'zf;gdf hf]* lbg] .

6.

lqmofsnfk

k|:t't a}+snfO{ lg/Gt/ lgu/fgL u/L] sfg'gsf] kl/kfngfdf ljif]z hf]* lbg] .

5.

a}+ssf]

lgofds lgsfosf] lgu/fgL jf lgl/If)fnfO{ k|efjsf/L, pknlJwd"ns / Joj;foLs agfpg].

sfof{Gjogdf Nofpg] .

g]kfn /fi^< a}+sn] Ps?ktfsf nflu shf{ nufgL tyf k'g/;+/rgf sfo{ljlw th'{df u/L

;'wf/ ug]{ .

cGt/fli^<o cEof;x? ;d]tsf] cWofog u/L gljg k$tLnfO{ cfTd;fy ug]{ u/L sfg'gL

agfpg] . cGo lglh If]qsf lgodfjnL tyf ljlgodfjnL / sfo{ ljlwx? cWofog ug]{,

a}+ssf

cv*f agfpg] sfo{af^ o; ;+:yfnfO{ d'St u/fpg] .

ug]{ . at{dfg ca:yfdf /fvL ;/sf/sf] bfoLTj a[l$ ug]{ jf JolQmnfO{ clgoldttf ug]{

ug]{ dWo] s'g} pko'Qm pkfo cjnDag u/L o; ;+:yfsf] cfaZostf jf cf}lrTotf k'li^

;+rfng ug]{, ljz]if clwsf/ If]q ;lxtsf] gof+ Joj;foLs If]qdf ?kfGt/)f ug]{ jf vf/]h

4.

3.

2.

cfO{

dWo]gh/ ubf{ o;nfO{ s'g} ;+:yf;+u dh{/ ug]{, lglhs/)f ug]{, ;fj{hgLs lghL ;fem]bf/Ldf

cuf*L

;+:yfsf] cfaZostf tyf cf}lrTotf k'li^ ug]{ . at{dfg kl/j]zdf a}+s tyf ljlQo If]qdf

1.
;zQm?kdf

केन्िको भवन एवं ूवे��ारको रं ग रोगन र ममर्त सं भार समयमै गन� ।

24.
lglhIf]q

केन्िले गन� भिनएको िूिभलेन्स सभ� लाई यथासक्य िछटो गिर गराई िबरामीको त�या� व्यविःथत गन� ।

23.

िमलाउने ।

कायार्लयको जग्गा भवन समेतको सं रक्षण गनर् कम्पाउण्ड वाल लगाउने र अिभलेख दु�ःत गनुप
र् न� ।

21.

अवःथाको अन्त्य हुन ु पन� ।

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073
13.

12.

11.

10.

9.

8.

adf]lhd

pQm

;'jLwf

lbg]

;f]

lg)f{o

;+rfns

;ldltaf^

u/fP/

dfq
¥)fLsf]

¥)f

sfg'gsf]

ck|of]u,

b'?kof]u,

j]jf:tf

/

gkfPsf]

clwsf/sf]

k|of]u

ug]{

k$tL,

v'nf

k|lt:kwf{

dfkm{t

Joj;foLs

JolQmnfO{

Joj:yfkgsf]

lhDd]jf/L

lbg]

sfo{

s'zn jf cg';fl;t JolQmx?nfO{ lgo'Qm ug]{ k$tLsf] ljsf; ug]{ .

;+rfns ;ldltdf ;DaGwLt If]qsf] Joj;foLs !fg, l;k, Ifdtf / k|ofKt ;do ePsf

cfkm}+n] *<fOe/ /fVg] u/L Joj:yf ldnfpg] .

uf*{x? lghL If]qnfO{ cfp^ ;f]/l;+u ug]{ ;fy} uf*Lsf] ;'ljwf kfpg]n] cfkm}+ rnfpg] jf

k|lalw cd}lq sd{rf/Lx?nfO{ cjsf; lbg] tyf s/f/sf sd{rf/LnfO{ x^fO{ kl/r/ tyf

;fgf] ;+Vofsf gof+ k|ljlwd}lq sd{rf/Lx? Dffkm{t ;+:yfnfO{ r':t afpg] / k'/fgf gjLg

;+:yfut ;+/rgfnfO{ %/Ltf], r':t / k|efasf/L agfpg cfaZos sfo{x? ug]{ . cfaZos

lghL If]qsf ;+:yf eGb j(L ;Ifd / k|efasf/L agfO o;sf] cf}lrTotf ;fljt ug]{ .

Joj;foLstfsf] ljsf; ug]{ . o; ;+:yfdf Joj;foLs !fg, l;k, Ifdtfsf] ljsf; u/L

cuf(L a(\g] .

gug]{ ऋणLx?nfO{ sfnf];"rLdf /fVg], lwtf] lnnfdL ug]{ h:tf sfg'gL sf/afxL tkm{ t'?Gt

ऋण c;'nL tkm{ ljz]if Wofg s]Gb|Lt ug]{ . zt{ pn+#g u/L ;f+jf tyf Jofh e'QmfgL

cflb .

t'?Gt ug]{, u}/ sfg'gL sfo{df ;+nUgnfO{ t'?Gt s*f eGbf s*f ;hfo lbg] jf lbnfpg]

adf]lhd

k|ltsf] ;r]tgf / ;hutfsf] jftfj/)fsf] ;[hgf ug]{ . h:t} M g]kfn ;/sf/n] sfg'g

;DalGwt ;a} kIfx?df ;+:yfk|ltsf] bfloTj, hjfkmb]xLtf, ckgTj, :jldTj / ;+:yfsf] lxt

;+:sf/ / sfo{sf] cGTo ug]{ jf k|zf;gLs tyf ljlQo ;'zf;g sfod ug]{.

ljBdfg

lg)f{o ;+rfns ;ldltfaf^ g} ug]{ .

nfv % eg] olb p;n] tf]d]sf] ldlt leq ?= 5 nfv lt/]df cGo /sd ldgfxf lbg]

bfoLTj #^fpg] cflb sfo{x? ug]{ . h:t}M sDkgL s n] ltg'{kg]{ s"n Jofh /sd ?= 10

gLlt

ljj/)f k]z ug]{ / ;f] pk/ s] s:tf] ;hfo jf %'^ ;'ljwf lbg] xf] / s'g sfg'g jf
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7.

kbflwsf/Lx?nfO{

cfkm\gf]

sfd,

st{Jo,

bfoLTj

/

clwsf/sf]

ljZjf;,

;dGjo,

;xsfo{,

;d"x

ultl;ntf,

Jofj;foLs

;+:sf/

;+u&gfTds

at{dfg
gfkmfd'ns

;+:yfsf]
agfpg

cfaZostf

cf}lrTotfsf]
cfjZos sfo{x?

tyf

ug]{

jf

k'li^

/
pko'Qm

ug{

३.

सेवा

िविभ� ठाउँमा राखीएको िवधुतीय हािजरीको Device कम गरी Central Server को व्यवःथा गनुर् पन� ।

व्यागेज लोड अनलोड गन� मेिशन वढी क्षमतावान राख्नु पन� ।

७.
८.

कन्भेयर वेल्ट र एक्स रे मेिशनको सं ख्या थप गनुर् पन� ।

६.

िलने व्यवःथा गरीनु पन� ।

सेवा करारमा भनार् हुने कमर्चारीह� िनि�त मापदण्ड वनाई तालीम ूा� जनशिक्त माऽ सेवा करारमा

अध्ययन ।
५.

अनुगमन गन� व्यवःथा हुन ु पन� ।

शौचालय तथा िवमानःथल पिरसर िभऽ िनि�त कमर्चारीह�लाई िजम्मेवारी तोकी सरसफाईको िनरन्तर

समःयाह�को

िवःतृत

िनकायले िवशेष ध्यान िदनु पन� ।

दे िखएका

तोिकएको ःथानमा सम्विन्धत सवारी साधन पािकर्ङको व्यवःथा अिनवायर् �पमा लागू गनर् सुरक्षा

अन्तरार्ि�य िवमानःथलमा Duty free Shop को व्यवःथा गरीनु पन�।

भूिमःथ ूवन्ध सेवा Ground Handling service लाई वढी गुणात्माक तथा सुरिक्षत सेवा ूदान गनर्

/

o;

cfTdlge{/

kl/j]zdf

pkfox?sf] canDag ug]{ .

Jofj;foLs, ;Ifd,

;du|df

k|To]s ऋ)fLsf] k|f]kmfO{ल tof/ u/L l*lh^n k|)ffnLdf /fVg] .

;"rgf k|jfx x'g] jftfj/)f ;[hgf ug]{ . sfuh /lxt sfo{ ;Dkfbg k$tLsf] ljsf; ug]{ .

२.

४.

/

;f] sf] b'?kof]u x'g g;Sg] aftfj/)f jf k$tLsf] ljsf; u/L sDKo"^/ k$tL dfkm{t

िवमानःथलमा

ूवाहमा

af/]df

k|efjsf/L ;+:yfut d]df]/Lsf] ljsf; ug]{ . gjLg ;"rgf Joj:yfkg k$tLsf] cjnDjg u/L

Jofjxf/ jf ;+:s[tLsf] ljsf; jf jftfj/)f ;[hgf ug]{ .

;+:yfut

ug{ g;Sg] agfpg] .

राि�य तथा अन्तरार्ि�य कम्पनी वीच ूितःपधार् गराई िजम्मेवारी िदन उपयुक्त हुने।

१.

;ldltsf

k|ofKt hfgsf/L u/fP/ a}+s Joj:yfkgn] cfkm\gf] :jfy{ k'tL{sfnflu ;+rfns ;ldltsf] k|of]u

;+rfns

अन्तरार्ि�य

िऽभ ुवन

17.

16.

15.

14.
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भन्सारमा थन्क्याएर राखेको सामान एक्स रे गन� मेिशनलाई िनकासी तथा पैठारी हुने माल समान चेक

१७.

२२.

आगमन कक्षमा रहेको Money Exchange काउण्टरलाई सो ःथानवाट हटाई अध्यागमनको वािहर प�ी

२१.

िवभागले गनुर् पन�।

Re-Entry हुने कामदारको लािग ौम ःवीकृती िवमानःथलवाटै ूदान गन� व्यवःथा वैदेिशक रोजगार

राख्न उपयुक्त हुने ।

रा.वा. व�कवाट Visa शुल्क काउण्टरको सं ख्या वृि� गरी जनशिक्त थप गनुर् पन�।

रहे कोले काग� भवनको क्षमता िवःतार गनुर् पन� ।

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं िल.ले ूयोग गरे को गोदाम भवनको क्षमता अित नै न्यून

सवारी साधनह� तत्काल िललाम िवबी गन� व्यवःथा हुन ु पन�।

लामो समय दे िख ठू लो पिरमाणमा भन्सारले जफत गरी भन्सार हाता िभऽ यऽ तऽ छिरएर रहेका

२०.

१९.

१८.

अध्यागमन कायार्लयमा दक्ष तथा तालीम ूा� कमर्चारीह� माऽ पठाउने व्यवःथा गिरनु पन�।

१६.

जाँचमा तत्काल ूयोगमा ल्याउने व्यवःथा हुन ु पन� ।

अध्यागमन कायार्लयमा Online Visa Issue गन� व्यवःथा िमलाउनु पन� ।

गरीनु पन� ।

अध्यागमनको आगमन र ूःथान कक्षलाई व्यविःथत वनाउन ःथायी ूकृितको ःटीलवारको व्वःथा

तालीमको व्यवःथा गनुर् पन� ।

सवै िनकायका कमर्चारीह�को व्यवहारमा सुधार ल्याउन समय समयमा Behavioral व्यवहािरक

सं चालन गन� व्यवःथा हुन ु पन� ।

याऽुह�को सुिवधाको लािग साझा यातायात जःता सावर्जिनक सवारी साधनको सं ख्या वृि� गरी

िनि�त मापदण्ड वनाई सं चालन गन� व्यवःथा हुन ु पन�।

िवमानःथल िभऽ सं चािलत व्यवसायह� िव�ापन ूचार ूशारका सामा�ीह� टे िलफोन टे लेक्स फ्याक्स

१५.

१४.

१३.

१२.

११.

ICAO ले तोकेको मापदण्ड अनुसार सवै िकिसमका ऐन िनयम तथा िविनयमावलीह�मा सुधार गद� लानु

१०.
पन� ।

VVIP/VIP कक्षलाई अन्तरार्ि�य ःतरको वनाउनु पन� ।

९.
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९.

८.

र

तालीम

तथा

िशक्षा

पिरषद

व्यवसाियक

ूािविधक

हुन आवःयक दे िखन्छ ।

राख्न र ूभावकारी �पमा कमर्चारी ब्यबःथापन हुन ज�री छ साथै िनयमक िनकायबाट िनयिमत अनुगमन

हालको अवःथामा धारामा पानी नआउने ःथानमा टया�र सेवा ूभावकारी बनाइ राख्न साधनॐोत दु�ःत

योग्ता र मापदण्ड समेत तोक्नु पन� दे िखन्छ ।

सदःयले िलिमटे डमा ब्याबशाियक सं ःकृितको िबकास गनर् योगदान गनर् नसकेकोले त्यःता सदःयको

ब्यबःथा भएता पिन सो अवधारणा अनुसार िनजी क्षेऽबाट KUKL को सन्चालक सिमितमा आउने

िबकास गराइ नाफायोग्य कम्पनीमा �पान्तरण गनर् योगदान िदने अवधारण अनु�प बोडर् गठनको

िनजी क्षेऽबाट KUKL को सन्चालक सिमितमा आउने सदःयले िलिमटे डमा ब्याबशाियक सं ःकृितको

खानेपानी आयोजना समयमै सम्प� हुन ज�री दे िखन्छ ।

सुधार गिरनु पन� ।

त्यःता Not Run सःथाह�को ःवीकृती र� गरी अक� ठाउँमा सम्बन्धन िदनु पन� व्यवःथा गनर् नीितगत

1. कायर्बम ःवीकृती भएका तर िव�ाथ� नपाइकन सं चालन नभएका समःयाह�लाई Not Run भनीएको छ भने

6.

5.

बतर्मान KUKLका काम कारवाही सहज छै नन । त्यसथर्

बैकिल्पक पानीका ॐोतह�को पिहचान गरी उपयोगमा ल्याउन ज�री छ ।साथै मेलम्ची जःता ठू ला

गइरहे को छ भने च ुनौती सामाना गनर्

पिरवतर्नको असरले पानीका ॐोतह� घट्दै गैइरहे का छन् यसले गदार् िलिमटे डको कायर् क्षेऽ बढ्दै

जनसं ख्या बृिध र बढ्दो शहरीकरणका कारण पानीको माग िदनानुिदन बढ्दो छ भने अक�ितर जलबायु

िबषयमा गिरएको

िबःतृत अध्ययन

आवःयकता अनुसार ःथाई पदपूितर् गिरनु पन� ।

ब्यबःथापनका
4.

नपाइएकोले उिनह�लाई VRS बाट अवकास वा अन्य उपयुक्त िबकल्पबाट अवकास िदइ िलिमटे डको

नोकरीको सुरक्षा अन्योल भएको कारण दे खाइ ित कमर्चारीह�ले उच्च मनोबलले काम गन� गरे को

कमर्चारी

िनयुिक्त

किरव १५/२० वषर्देिख ज्यालादfर तथा अःथाइमा केही कमर्चारीह� KUKL मा कायर्रत रहे का छन् ।

महाूबन्धकको
3.

राखेरिबिनयमाबली अनुसार यथािशय पदपूितर् हुने ब्यबःथाका लािग ःपःट नीित अबलम्बन हुन ु पन� ।

िलिमटे डको

अित अत्याःयकीय सेवा ूदान गन� िबिश� ूकृितको िनकाय KUKL लाई राजनीितक ूभावबाट टाढा

2.

खानेपानी

िबिनयमाबली र कायर्िबिधको पूणर् पालना गन� गराउने तफर् स�ालक सिमितको सदःय ब�का लिग
िजम्मेवारको योग्ता तोिकनु पन� ।

1.

उपत्यका

काठमाण्डौ
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सल्लाहकार सिमितवाट ूाथिमक तहको ूकृया (दतार् समेत) पुरा नभएको िनवेदनको ूःतावलाई वैठकवाट
ूा� नभएकै अवःथामा पुनः सल्लाहकार सिमतबाट पुवार्धार तयारी मनसाय पऽ (LOI)िदने िनणर्य भएको

िवःतृत अध्ययन

िनयम/िविनयम बमोिजम ःवीकृती िदएका सं ःथाह�ले कित समय सम्म एउटै ःथानमा उक्त

कायर्बम सं चालन गनुर् पन�हो ःप� उल्लेख भएको दे िखदै न । एउटै िवषयको िशक्षण अनुमती िलएका

७. CTEVT को

िदनु पन�।

कती ूिशक्षाथीर्लाई कुन िवषयको तालीम िदएको हो सो को अिभलेख CTEVT मा पठाउन लगाउन िनद� शन

कायर्बम सं चालन भए नभएको पूवार्धार मापदण्ड बमोिजम भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गनुर् पन� र

CTEVT मा पठाउनु पन�मा सो पठाएको दे िखएन अतः कायर्बम सं चालन गनर् ःवीकृती िदएपछी उक्त

अविधको तालीमको तालीम कित जनालाई कुन-कुन िवषयको तालीम िदएको हो ? सो को अिभलेख

६. सं ःथाह�लाई कायर्बम सं चालन गनर् ःवीकृती िदएपिछ त्यःता सं ःथाह�को अनुगमन गरे को पाइएन । छोटो

निदन सचेत एवं सजग रहन पन� दे िखन्छ ।

पूवार्धार िनरीक्षण नै नगरी नयाँ कायर्बमह�को ःवीकृती िदने गरे को दे िखदा अव आइन्दा यःतो कायर् हुन

सम्बन्धन ूा� सं ःथाह�लाई थप नयाँ कायर्बम िदँदा पूवार्धार िनरीक्षण गरे र माऽ कायर्बम िदनु पन�मा

हुन निदन सचेत एवं सजग गराउनु पन� ।

कायर्मा ूकृयागत ऽुटी दे िखन आएको हुँदा सो कायर्मा सं लग्न पदािधकारीह�वाट अव आइन्दा यःतो कायर्

ःथलगत िनरीक्षण गनर् १ लाख �पैया जम्मा गनर् लगाएको र ूथम पटक ःथलगत िनरीक्षणको ूितवेदन

समःयाह�को

िविवध

दे िखएका

भ�ाचार जन्य कायर्मा न्यूिनकरण हुने हुँदा ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तालीम पिरषद्लाई कायर्

व्यवःथा िनद� िशका बनाई कायार्न्वयनमा ल्याउन िनद� शन िदनु पन�।

गन�

हुँदा ूकृयागत ऽुटी कम हुने र सम्विन्धत कायर्ह� िनयिमत र सरल तिरकावाट सम्पादन हुनका साथै

सम्वन्धी कुराह� समावेश गरी एक कायर् व्यवःथापन िनद� िशका िनमार्ण गरी सोही अनुसार काम कारवाही

सम्बन्धन लगायत

ूदान

कलेजह�लाई

निसर्�

ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तालीम पिरष�ाट सम्पादन हुने कायर् र सेवामाहीह�लाई िदइने सेवा

पिरषद्ले

तालीम

र सोही आधारमा सम्वन्धन िदनु पन� ।

कुन कुन िवषयको कित सं ःथाह�लाई सम्बन्धन िदने नीित अिख्तयार गरी भौगोिलक क्षेऽ /िजल्ला/अ�ल/
शहरी क्षेऽ/मािमण क्षेऽ आदी केही आधारह� मा ःप� हुन ु पन�

िशक्षा

२. अनुगमन गदार् अनुगमन गिरएकाह�मा धेरै ऽुटीह� दे िखन आएको हुँदा त्यसमा सुधार ल्याउनु पन� । बषर्मा

तथा व्यावसाियक

ूािविधक

CTEVT अन्तरगत
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िशक्षा

केन्िमा

समःया

जनक

साममी

दे िखएका

कमेन्ट आएकोले त्यःको लािग ःवाःथ मन्ऽालयलाई िनद� शन िदनु पन� ।

यसरी हेल्थ पो�ले पयार्� �पमा ूयोगात्मक (Practical) कक्षा सं चालनस गनर् नपाउने अवःथा

(Inspection)िनरीक्षणमा जाने गरे को दे िखन्छ

तीनवटा माऽ िवषयको शुल्क िनधार्रण

गनुप
र् न�।

गुनासो वष� दे िख सुिनदै आएको कारण अव दे िख अिधराज्य भरका िव�ालयह�मा समयमै पा�पुःतक

िलिमटे डले शैिक्षक सऽ शु� भएको धेरै पिछसम्म पिन पा�पुःतक उपलव्ध गराउन नसकेको भ�े जन

ु भरका िव�ालयह�मा पा�पुःतक उपलव्ध गराउने िजम्मेवारी पाएको जनक िशक्षा सामामी केन्ि
1. मुलक

रकम जम्मा गनर् लगाई िनरीक्षण गनुर् /गराउनु उपयुक्त नहुन।
े

पूवार्धार िनरीक्षण शुल्क िनरीक्षण गरे पिछ माऽ सम्बिन्धत सं ःथाह�बाट रकम जम्मा गराउनु पन�मा पिहले

हुने सबै िवषयह�को शुल्क िनधार्रण हुन ु पन� ।

गरे को बाँकी िबषयह�को शुल्क िनधार्रण नगिरएको TSLC को शुल्क तोिकएको छै न CTEVT बाट सं चालन

शुल्क िनधार्रण सम्बन्धमा िडप्लोमा मध्ये फाम�िस, निसर्� र HA

िदनुपन�। तथा सो िवषयलाई व्यविःथत गनर् कायर् व्यवःथापन िनद� िशका बनाइ लागू

सं ःथामा नपठाइ फरक फरक व्यिक्तलाई िनरीक्षणमा पठाउने व्यवःथा िमलाउन CTEVT लाई िनद� शन

यसबाट िनरीक्षण ूितवेदनमा ूभाव पनर् सक्ने दे िखएकोले िनरीक्षण गदार् एउटै व्यिक्तलाई पटक पटक एउटै

ूितिनधी नरहेको, एउटै व्यिक्त पटक पटक एउटै सं ःथामा

गरे को र कािप जाँच गरी नामावली ूकािशत गन� गरे को ूवेश परीक्षाको लािग िजल्ला िशक्षा कायार्लयको

१०. २ बषर् यतादे िख ूवेश परीक्षा सम्बिन्धत सं ःथाले िलने गरे को हुँदा छाऽवृतीको लािग CTEVT ले कापी लाने

रहेको

पठाउने

जनःवाःथ कायार्लयमा दािखला गिरएको रकम मध्ये ६०% आफुले िलने र ४०% सम्बिन्धत हेल्थपो�मा

दािखला गरे पिछ उक्त कायार्लयले आफ्ना हे ल्थ पो�ह�मा OJT गराउन अनुमती िदने गरे को र िजल्ला

९. CMA/ANM को OJT गराउँदा िजल्ला जनःवाःथ कायार्लयसँग सम्झौता गिरएको र िनयमानुसार पैसा

पन� ।

गन� भ�े उल्लेख छै न धेरै सं ःथाह�ले ःथान पिरवतर्न गरे को दे िखन्छ यस सम्बन्धमा ःप� िनयम बनाउनु

८. CTEVT को िनयम िविनयममा ःवीकीत िदएका सं ःथाह�ले कित समय सम्म एउटै ःथानमा कक्षा सं चालन

यस सम्बन्धमा ःप� ूावधान राखीनु पन� दे िखन्छ ।

सं ःथाह�ले अक� सोही िबषयको ःवीकृती िलएको सं ःथा बीचको दुरी ःप� िकटान गिरएको दे िखएन ।
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जग्गा

िवःतृत

।

गिरएको

अध्ययन ।

गिरएको

सम्बन्धमा

अिधबमण

सावर्जिनक

न.पा.मा

बळवाराही

अध्ययन

िवःतृत

िवषयमा

उपायह�को

र

न.पा./गा.िव.स./िज.िव.स.ह�को हुने हुँदा यसतफर् सवै ःथानीय िनकायह�को ध्यानाकषर्ण गराउनु हुन

4. सरकारी ऐलानी ूित जग्गाह�को सं रक्षण गन� दाियत्व ःथानीय ःवाय� शासन ऐन र िनयमानुसार

िनद� शन िदइएको ।

िनरीक्षण गरी त्यःको जानकारी यस केन्िलाइर् गराउनका लािग िजल्ला ूशासन कायार्लय, लिलतपुरलाई

3. मािथ उल्लेिखत सुझावह� सम्ब� िनकायह�बाट पालना वा कायार्न्वयन भए नभएको अनुमगन एवं

एवं कारवाही गरी सो अनुसन्धान ूितवेदन यस केन्िमा पेश गनर् िनद� शन िदइएको।

अन्यऽ लागेको भ�े वुिझन आएकोले सो सम्बन्धमा िजल्ला वन कायार्लय लिलतपुरलाइर् यस सम्बन्धी िवःतृत

ठू टाह� केही रहे को दे िखयो ।घटना ःथल विरपिरका बािसन्दाले वताए अनुसार 3 शक लकडीह� उठाइर्

2. उजुरीको बममा �लािन� ःथलवाट �ख, बु�ान काटी लगेको भ�े वारे मा ःथलगत हे दार् �ख, िव�वा काटे का

राखी कायार्लयलाइर् ध्यानाकषर्ण गराउन िनद� शन िदइएको ।

ःथानीय िनकायह�को रहेकोले आफ्नो नगर पािलका क्षेऽ िभऽको सरकारी जग्गाह�को लगत न.पा.मा

1. ःथानीय ःवाय� शासन ऐन एवं िनयम अनुसार सरकारी ऐलानी ूित जग्गाह�को सं रक्षण गन� दाियत्व

िलिमटे डलाई िनद� शन िदन उपयुक्त हुने ।

5. िलिमटे डको आफ्नै ौोत र साधानको उच्चतम् ूयोग गरी सकेसम्म भाडाका गाडी ूयोग नगनर्

उपयुक्त हुने ।

र कमर्चारी बीचको सम्बन्ध सुकधुर बनाई कायर् सम्पादन ःतरमा सुधार गनर् िलिमटे डलाई िनद� शन िदन

4. जनक िशक्षा सामामी लिमटे ड को साधारण सभा िनयिमत �पमा गनर् र िलिमटे डको व्यवःथापनको नेतत्ृ व

िमलाउन उक्त िलिमटे डलाई िनद� शन िदनु पन� ।

3. िविभ� व्यिक्त र िनकायलाई िदइएको पेँकी रकम यथािशय फ�य�ट गन� तफर् आवँयक व्यवःथा

िविब िवतरणको व्यवःथा िमलाउन जनक िशक्षा सामामी केन्ि लाई िनद� शन िदन उपयुक्त हुने ।

2. जनक िशक्षा सामामी केन्ि िलिमटे डमा लथािल� अवःथामा रहेको, झुरा कागजको यथािशय िनयमानुसार

िशक्षा सामामी केन्िलाई समेत पठाउन उपयुक्त हुने ।

उपलव्ध गराउने व्यवःथाको िनम्ती िशक्षा मन्ऽालयलाई िनद� शन िदई सोही िवषयको जानकारी जनक
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3. वैदेिशक छाऽवृितमा कुनै िनजामित कमर्चारी इच्छु क भै आफ्नै खचर्मा सहभागी हुन चाहेमा र राज्यलाई

अध्ययन ।

िवःतृत

िवषयमा गिरएको

उपायह�को

न्यायसं गत िवतरण हुन नसकेको दे िखन्छ । यस िवषयलाई कानूनमा नै समेटी अिनवायर् तुल्याउनु पन�।

पाएकाह�को एिककृत एवं व्यिक्�गत अिभलेखमा जनाउने पक्ष ज्यादै कमजोर भएकोले अवसरमा

3. नेपाल सरकारले िनि�त समयिभऽ ूा� गरे को वैदेिशक छाऽवृित, वैदेिशक छाऽवृितका अवसर

बनाई अिनवायर् �पमा लागू गन� ।

2. ूत्येक मन्ऽालय वा िनकायह�ले वैदेिशक छाऽवृि� िवतरणलाई व्यविःथत गनर् कायर्िविध वा मापदण्ड

कायर्िविध एवं मापदण्ड बनाई लागू गन� ।

पक्षलाई ःप� समेट्ने गरी कानूनी व्यवःथा गनुप
र् न�।वैदेिशक छाऽवृि� िवतरणलाई व्यविःथत गनर्

1. वैदेिशक छाऽवृितको न्यायसं गत तथा वै�ािनक िवतरण, अिभलेख, त्यसको उपयोग र मूल्यांकन गन�

कानूनी सुधार

ूणालीमा समेट्ने पक्षलाई नीितले सम्वोधन गनुप
र् न�।

4. सवै ूकारका वैदेिशक छाऽवृित (अध्ययन ,तालीम ,अध्ययन अवलोकन ॅमण आिद) लाई एक�ार

पिन उपयोगी एवं आवँयक िवषय भएमा पठाउन सक्ने व्यवःथालाई खुल्ला गनर् उपयूक्� हुने।

सक्ने िवषयलाई तालीम नीितमा समेट्नु पन� ।

समधानका

समःया र

2. राज्यलाई उपयोगी र आवँयक ठानेको िवषयमा राज्यले शुल्क ितरे र पिन वैदेिशक छाऽवृितमा पठाउन

यित पटक तालीम (ःवदे शी तथा वैदेिशक ) पाउनुपन� भ�े कुराको सुिनि�तता िदलाउनुपन� ।

1. तालीम नीितमा पुनरावलोकन गरी कमर्चारीले आफ्नो सावर्जिनक जीवनकालमा अिनवायर् �पमा किम्तमा

नीितगत सुधारः

ःथानीय िनकायह�लाई यस िवषयमा पिरपऽ गरी कायार्न्वयनमा गएको)

6. (नोटः यस केन्िको िनद� शन बमोिजम सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयले सम्बिन्धत

ध्यानाकषर्ण गराइएको।

छाऽवृित िवतरणः

ूा� गन� बैदेिशक

कमर्चारीह�ले

िनजामती

।

5. सरकारी िनकायह�को ःवीकृत निलई जथाभावी हुने �लिट� कायर् रोक्का गनर् सम्व� िनकायह�लाई

भनी सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयको ध्यानाकषर्ण गराइएको

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
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4. वैदेिशक छाऽवृि� िवतरणमा सं लग्न िनकायह�वीच अन्तरिनकाय समन्वयको पाटो ज्यादै कमजोर

जारी हुने व्यवःथा तत्कालै अिनवायर्�पमा लागू गन� ।

िनजामित िकताब खानाको PIS मा Entry भएको ूमाण पेश गरे पिछ माऽ पररा� मन्ऽालयले Visa Note

3. कुन िनजामित कमर्चारीले वैदेिशक छाऽवृि� पाएको हो, िनजको visa Note जारी हुनपु ूव र् उक्� िववरण

ूणालीमा समेट्ने कानूनी व्यवःथालाई कडाईका साथ लागू गन� ।

2. सवै ूकारका वैदेिशक छाऽवृित (अध्ययन ,तालीम ,अध्ययन अवलोकन ॅमण आिद) लाई एक�ार

िकताबखानाको PIS मा आव�ता गनर् अिनवायर् तुल्याउने।

software िनमार्ण गरी सामान्य ूशासन मन्ऽालयले तत्काल लागू गन� । उक्त िववरणलाई िनजामती

छाऽवृि�मा गएका र फिकर् आएकाह�को सबै अवःथालाई समेिटने गरी एिककृत अिभलेखनका लािग

1. नेपाल सरकारलाई एक आ.व.मा ूा� कुल वैदेिशक छाऽवृित, त्यसको िववरणको सम्पूणर् अवःथा र

व्यवःथापिकय सुधारः

बःतुगत हुने ।

सिमित गठन गरी सो को िसफािरसका आधारमा छाऽवृि� सिमितले िवतरण गदार् बढी न्यायसं गत र

3. मुख्य सिचवको अध्यक्षतामा गिठत छाऽवृि� िवतरण सिमितलाई सहयोग पुर्यार्उन एक च ुःत ूाविधक

साधनॐोत सम्प� तुल्याउने ।

2. सबै मन्ऽालय वा िनकायह�मा रहेका जनशिक्त िवकास महाशाखा वा शाखाह�लाई सशिक्तकरण र

को �पमा िवकास गरी अिधकार सम्प� गराउने।

सुधार , अध्ययन अनुसन्धान तथा तालीम आवँयकता पिहचान लगायतका पक्षमा वहस पैरवी गन� wings

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा छु �ै

Resource Planning And Development) को व्यापक कायर्क्षेऽलाई हाक्न राि�य योजना आयोग वा

वतर्मान पिरवेशमा यसको कायर्क्षेऽ िसिमत भएकाले मानव सं शाधन योजना तथा िवकास ( Human

1. सामान्य ूशासन मन्ऽालयले िनजामित केिन्ित स�वा वढु वा लगायतका कायर्मा माऽ

संःथागत/ संरचनागत सुधार
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पिन

छाऽवृि�

िवतरण

ूणाली

समानुपाितक,

न्यायसं गत

र

सकेको

तालीम अनुगमन तथा मूल्यांकन सिमित,

आधारमामाऽ वैदेिशक छाऽवृि�मा

आधािरत तुल्याउने ।

छाऽवृि� िवतरण ूणाली समानुपाितक, न्यायसं गत,बःतुगत र वै�ािनक वनाउन अिभलेख एवं तथ्यांकमा

आवँयकताभन्दा

बढी

छाऽवृि�

कोटा

िवतरण

भएको

भ�े

जनगुनासो

रहे को

गरी ूिबयागत सरलीकरण गन�।

क्षेऽको नम्वर घटाउने पिरपाटीमा सूधार गन�। वैदेिशक छाऽवृि�लाई उत्पेरणाको अिभ� अं श वनाउने

12. सरकारले पुरःकृत गरी वैदेिशक छाऽवृि�मा पठाएको कमर्चारीको वढु वामा असर पन� गरी विगर्कृत

पा�यो।तथ्यह� िनयाल्दा गुनासाह�मा सत्यता दे िखन्छ । यःतो ूवृि�लाई िन�त्सािहत गनुर् पन� ।

िनकायह�मा

11. मुख्य सिचवको अध्यक्षता गिठत छाऽवृि� िवतरण सिमितका पदािधकारीह� सम्ब� भएका मन्ऽालय वा

सिमित सुसूिचत हुनपु न� र सिमितको वैठकमा यससम्वन्धी समीक्षा गन� पिरपाटी िवकास गनुर् पन� ।

10. अथर् मन्ऽालय�ारा िसधै सम्बिन्धत िनकायह�लाई गएको छाऽवृितको िवषयमा पिन छाऽवृि� िवतरण

9.

गिररहे काह�ले िनरन्तरता िदने,

8. ूमाणपऽमा माऽ िसिमत तालीमलाई अनुभव share अिनवायर्�पमा गन� परम्पाराको थालनी गन� र

च ुनौती र समाधानको उपायह�को िवषयमा िनयिमत समीक्षा गिरनु पन�।

वैठकह�लाई िनयिमतता िदई वैदेिशक छाऽवृि�को उपलब्धी, उपयोगको अवःथा, दे िखएका समःया एवं

7. तालीम नीितमा व्यवःथा भएका तालीम िनद� शक सिमित र तालीम अनुगमन तथा मूल्यांकन सिमितको

अनुगमन गरी पृ�पोषण गन� कायर् भएगरे को ूायः नदे िखएकोले यसतफर् िवशेष ध्यान िदनु पन� ।

ूधानमन्ऽी तथा मन्ऽीपिरषद्को कायार्लय, सामान्य ूशासन मन्ऽालय र िनयामक िनकायह�ले पिन िनयिमत

उम्मेदवारह�को छनोट गरे नगरे को िवषयमा तालीम िनद� शक सिमित,

6. िनजामती सेवा ऐन, िनयमावली र ःवीकृत मापदण्डले तोकेको व्यवःथा एवं

वेभसाईटमा अिनवायर्�पमा राखी सबै कमर्चारीह�लाई सुसूिचत गनुर् पन� ।

5. वैदेिशक छाऽवृि�को िवतरणको आधार, कारण र आवँयक िववरण मन्ऽालय वा िनकायह�को

िदनु पन� ।

ब�

यसतफर् िवशेष ध्यान

बःतुगत

दे िखन्दै न।टाठाबाठा कमर्चारीह�को माऽ हालीमुहाली भएको अवःथा दे िखन्छ ।

भएकाले
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२.५ ूािविधक परीक्षण
२.५.१ पृ�भूिम
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ६४ ले िदएको अिधकार ूयोग गरी नेपाल सरकारले राि�य
सतकर्ता केन्ि (कायर् सं चालन) िनयमावली, २०६५ को पिरच्छे द ६ को िनयम १३ दे िख २६ सम्म
ूािविधक परीक्षण सम्बन्धी ब्यवःथा गरे को छ । यस िनयमावली बमोिजम केन्िले सरकारी कायार्लय वा
सावर्जिनक सं ःथाबाट िनमार्ण वा स�ालन गिरने आयोजनाह�को आवँयकता अनुसार ूािविधक परीक्षण
गन� कायर् सम्पादन गद� आएको छ।
नेपाल सरकार(मिन्ऽपिरष�)को िमित २०६०।४।२८ को िनणर्यबाट राि�य सतकर्ता केन्िमा ूािविधक
परीक्षण महाशाखा ःथापना भई उक्त कायर्को िजम्मेवारी यस केन्िलाई ूा� भएको छ । आ.व.
२०७२/०७३ को बजेट तथा कायर्बममा ूािविधक पिरक्षण ूयोगशाला ःथापनाको कायर्बमलाई
िनरन्तरता िदइएको छ । बजेट वक्तव्य २०७२/०७३ मा "ठू ला िनमार्ण कायर्ह�को गुणःतर राि�य
सतकर्ता केन्िबाट गन� व्यवःथा िमलाइने छ" भिन उल्लेख भएकोबाट यस केन्िलाई सशक्त बनाई
िनमार्णाधीन तथा िनमार्ण सम्प� पूवार्धारह�को गुणःतर सुधार गनर् िजम्मेवारी ूदान गिरएको छ।

२.५.२ उ�ेँय
ूािविधक परीक्षण योजनाह�को अनुगमन गन� एक साधन (Tools) हो । यसको मूल उ�ेँय सावर्जिनक
िवकास िनमार्णका आयोजनाह�को उिचत गुणःतर कायम गन�, आयोजनाको िदगोपना कायम गन�,
आयोजनाको कायर्सम्पादनमा सुधार ल्याउने, ऽुटी भएकोमा सो ऽुटी तत्काल सच्याउन लगाउने, िनिदर्�
लागत तथा समयमा तोिकएको गुणःतर कायम गरी पारदशीर्ढंगले आयोजना सम्प� गरी सवर्साधारणले
अपेक्षा गरे को ूितफल दीघर्कालसम्म ूा� गनर् आयोजनामा भएका कमजोरीह� त्यःतै ूकारका अन्य
योजनामा दोहिरन निदनु हो।

२.५.३ ूािविधक परीक्षणका चरणह�
केन्िबाट कुनै पिन आयोजनामा दे हायका सबै वा कुनै चरणको कायर् भइरहे कै अवःथामा ूािविधक
परीक्षण गनर् सिकन्छ। ूािविधक परीक्षण सावर्जिनक िनमार्ण कायर्को कामको ूकृित र माऽा (Nature
and Volume) मा भर पदर्छ।
(क)

योजना तजुम
र् ा तथा िडजाइन चरण (Planning and Design Stage):- यस चरणको ूािविधक
परीक्षणमा आयोजनाको ूा�प तयारी तथा िडजाइन सम्बन्धी अध्ययन पदर्छ । मुख्यतया यो
चरणमा िडजाक्ईन ूया�ा र गुणःतरसँग सम्बिन्धत िबषय हेिरन्छ।

(ख)

खरीद वा ठे क्काप�ा चरण (Procurement Stage):- यस चरणको ूािविधक परीक्षण सेवा, वःतु
तथा िनमार्ण खरीद तथा ूाि�सँग सम्बिन्धत छ । यसमा मुख्यतया खरीद कायर्िविध, सावर्जिनक

खरीद ऐन, िनयमावलीको पालना, लागतको ूभावकािरता, मुख्य�पमा पारदिशर्ता तथा दातृ

सं ःथासँग भएको सम्झौतासँग समन्वय भए नभएको िवषय हेिरन्छ ।
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िनमार्ण चरण (Implementation Stage):- यस चरणको ूािविधक परीक्षणमा िनमार्ण तथा

कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत मुख्यतया समय, गुणःतर, लागत, कायर्तािलका, ठे केदारसँगका कानुनी
ँ सम्बिन्धत िवषय हे िरन्छ।
िववादसग

(घ)

िनमार्णपिछको स�ााल र सम्भार चरण (Post-Implementation Stage):- यस चरणको ूािविधक
परीक्षणमा िनमार्ण सम्प� सं रचनाको िदगोपना, िडजाइनको उपयुक्तता तथा लागत ूभावकािरता
आिद िवषयह�मा हे िरन्छ।

२.५.४ हालसम्मको मुख्य उपलिब्ध
केन्िले हालसम्म ःवदे शी तथा िवदे शी गरे र जम्मा २९२ जना इि�िनयरला� तािलम ूदान गरी ूािविधक
परीक्षक तयार गरे को छ । आ.व. ०७२।७३ सम्ममा ५१३ वटा आयोजनाह�को ूािविधक परीक्षण
सम्प� भएको छ। ूािविधक परीक्षणको िवषयमा सम्ब� सं ःथा/�यिक्तह�ला� जानकारी गराउन
गो�ी/सेिमनारह� सम्प� गरे को छ ।
आ.व. २०६१/०६२ दे िख आ.व.२०७२/०७३ सम्म गिरएका ूािविधक परीक्षण तथा तािलम
ब.
स.

िनकायह�

आ.व.

२ सम्म

०७२/७३

हालसम्म

१

राि�य गौरवका आयोजनाह�

४०

१२

५२

२

सडक/मामीण सडक आयोजना

१८३

१

१८४

३

पुल आयोजना (झोलुङगे पुल सिहत)

३२

१४

४६

४

िसचाइर् आयोजना

३१

६

३७

५

भवन िनमार्ण आयोजना

१३२

५

१३७

६

िवमानःथल आयोजना

६

१

७

७

खानेपानी तथा सरसफाइर् आयोजना

१९

३

२२

७

०

७

२

२

४

१२

०

१२

५

०

५

४६९

४४

५१३

२६६

२६

२९२

८
९

नदी

तथा

जलउ�प�

ूकोप

िनयन्ऽण आयोजना
जलिवध्युत आयोजना

१०

बाढीजन्य क्षती पुनिनर्मार्ण आयोजना

११

अन्य
जम्मा

१
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आ.व.०७१/७

ूािविधक

परीक्षण

(ूिशक्षाथीर् सं ख्या)

तािलम

कैिफयत

१४ औ ँ
ब्याच
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२.५.५ आ.व. ०७२/०७३ का मुख्य उपलिब्धह�
२.५.५.१ ूािविधक परीक्षण तािलम
केन्िले

आयोजनाको ूािविधक परीक्षण गराउन इिन्जिनयिर� िवषयमा ःनातक तह उ�ीणर् गरी

इिन्जिनयिर� क्षेऽमा किम्तमा १० वषर् सेवा वा व्यवसाय गरे को, नेपाल इिन्जिनयिर� पिरष�ा दतार् भएको
र ूचिलत कानुन बमोिजम ूािविधक परीक्षक हुन अयोग्य नठहिरएको ूािविधकह� मध्येबाट एक सूची
तयार गन� तथा सूचीमा समावेश भएका ूािविधकह�लाई तािलमको व्यवःथा गन� कायर् िनयिमत �पमा गद�
आइरहे को छ । यसै बममा आ.व. २०७२/०७३ मा ूािविधक परीक्षण सम्बन्धी २१ िदने तािलम १४
औ ं व्याच सम्प� भई २६ जना दक्ष ूािविधक परीक्षकह� ूिशिक्षत भएका छन् ।उक्त तािलममा
सरकारी तफर्वाट ११ र गैर सरकारी तफर्वाट १५ गरी जम्मा २६ जना इिन्जिनयरह�को सहभािगता
रहे को िथयो।सहभागी ूिशक्षाथ�ह�लाई काठमाण्डौ उपत्यका िभऽको योजनाह�को िनमार्ण अविधमा गिरने
ूािविधक परीक्षणको नमुनाूितवेदन तयार गनर् लगाइएको िथयो।केन्िले तािलम ूा� व्यिक्तह� मध्येबाट
आवँयकता अनुसार पूवार्धार िवकास आयोजनाको ूािविधक परीक्षणका लािग खटाउने गरे को छ ।
२.५.५.२ तािलम तथा गो�ी :नेपाल सरकारका िविभ� मन्ऽालय र िवभागःतरका ूािविधक कमर्चारीह�लाइर् ूािविधक परीक्षक सम्बन्धी
�ान िदने उदे ँयले यही आिथर्क वषर् ०७२/७३ मा ९० जनाको सहभािगतामा १ िदने ूािविधक
परीक्षणसम्बन्धी गो�ी लिलतपुरमा सम्प� भएको छ।
मध्यमा�ल िवकास क्षेऽ अन्तगर्तका ५ िजल्लाह� बारा, पसार्, रौतहत, िचतवन र मकवानपुर तथा
काठमाण्ड� उपत्यकाका ३ िजल्लाह� काठमाण्ड�, लिलतपुर र भक्तपुर िजल्लाका िवकास िनमार्णसं ग
सम्बिन्धत कायार्लय ूमुख तथा इिन्जिनयरह�लाई राि�य सतकर्ता केन्िबाट हुने ूािविधक परीक्षणको
आधारभूत �ान सम्बन्धी १ िदने ूािविधक परीक्षण सचेना गो�ी हटौडा र लिलतपुरमा सम्प� भएको
छ । योजनासं ग सम्विन्धत उपभोक्ता/ःथानीय जनता, परामशर्दाता, िनमार्ण व्यवसायीह�मा आयोजनाको
लागत, गुणःतर र समयसीमा सम्बन्धमा सचेतना तथा जागृित सं गै ूािविधक परीक्षणको वारे मा आधारभूत
जानकारी उपलव्ध गराउनु उक्त गो�ीको ूमुख उ�ेँय रहेको िथयो ।
२.५.५.३ ूािविधक परीक्षण
क. राि�य गौरवका आयोजनाह� :- राि�य गौरवका आयोजनाह� मध्ये ११ वटा आयोजना छनौट गरी
११ प्याकेजमा ूािविधक परीक्षण कायर् थालनी भएकोमा ७ वटा आयोजनाको अिन्तम ूािवधक परीक्षण
ूितवेदन (Final Technical Audit Report) ूा� भएका छन् । साथै आ.व. ०७१/७२ स�म सम्प�

हुन

बाँकी ५ वटा राि�य गौरवका आयोजनाह�को ूािवधक परीक्षण कायर् समेत सम्प� भएका छन् । उक्त
योजनाह�को ूािविधक परीक्षण सम्प� गरी ूािविधक परीक्षकले औ ंल्याइएका अपिरपालनाह� (Non-

ँ छलफल गरी ऽुिट सुधार गनर् लगाई
Conformance Reports)लाइर् केन्िमा सरोकारवाला समेतसग

आयोजनाको गुणःतर कायम गनर् तत्Ñतत् िनकायह�लाई िनद� शन िदइएको छ । आ.व. ०७२/७३ मा
ूािविधक परीक्षण सम्प� भएका राि�य गौरवका आयोजनाह� िनम्न वमोिजम रहे का छन् ।
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ब.सं.

सम्झौता प्याकेज नं.

पिरयोजनाको नाम

कन्सल्टे न्ट/ ूािविधक परीक्षक

1

NPP/NVC/TA/072/07
3-01
NPP/NVC/TA/072/07
3-03
NPP/NVC/TA/072/07
3-04
NPP/NVC/TA/072/07
3-07
NPP/NVC/TA/072/07
3-08
NPP/NVC/TA/072/07
3-09
NPP/NVC/TA/072/07
3-010

Sikta irrigation Project,Banke

M/s Karikh Engineering consultant
Pvt.Ltd( Er.Muneelal Yadav)
M/s Ropeway & Cablecar Pvt.Ltd
(Jivan Bahadur Pradhan)
M/s Ropeway & Cablecar Pvt.Ltd
(Ganesh Prasad Pathak)
Mr.Suresh Kumar Regmi

NPP/NVC/TA/071/07
2-12
NPP/NVC/TA/071/07
2-13
NPP/NVC/TA/071/07
2-08
NPP/HRB/NVC/TA/0
70/071-05
NPP/NVC/TA/071/07
2-13

Melamchi
Water
supply
Project
Upper
Tamakoshi
Hydro
Electorcity Project
Mohana Bridge Kailali

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Babai
irrigation
project
,Bardiya
Mid-Hill Highway Project (
Western Sector) Baitadi
North south Kaligandaki road
project Nawalparasi& Palpa
Mid-Hill Highway Project
( eastern Sector) Sindhuli
Hulaki rajmarg project donda
river bridge Rupendhehi
Melamchi
Water
Supply
Project ,Kathmandu

Katani Khola Bridge Hulaki
HighWay
North South Hilsa Simikot
Surkhet

Mr.Kedar Prasad Rijal
Mr. Keshev Prasad Pokheral
M/s
Sagarmatha
Engineering
Technical
Consultancy
Pvt.Ltd
( Er.Dhan Prasad Shrestha)
Raksha Consultancy (Er..Rishiram
Koirala)
Civil Tech ( Er. Upendra Baral)
Sakhuwa Engineering consultancy
(Er. Sanjaya Kumar Karna)
TA K.B. Thapa
TA Lila Nath Tripathi

ख. अन्य आयोजनाह�:- राि�य सतकर्ता केन्िको ूािविधक परीक्षण कायर्बम अन्तगर्त सडक, िसचाइर्,
खानेपानी तथा सरसफाइर्, िवमानःथल, िवध्युत, भवन लगायतका क्षेऽको १६ वटा योजनाह�मध्ये १४
वटाको ूािविधक परीक्षण कायर् सम्प� गिरएको छ साथै िवगतका बाँकी अन्य १ वटा आयोजनाको (Final
Technical Audit Report) समेत ूा� भएको छ । ूािविधक परीक्षकले औ ंल्याएका ऽुिट तथा
अपिरपालनाह� सुधार गनर् सुझाव तथा िनद� शन सम्बिन्धत िनकायह�ला� िदइएको छ । ूािविधक
परीक्षण सम्प� भएका योजनाह� िनम्न वमोिजम रहेका छन् ।
ब.

सम्झौता

सं.

प्याकेज नं.

1
2
3
4

94

NVC/TA/072/0
73-01
NVC/TA/072/0
73-02
NVC/TA/072/0
73-03
NVC/TA/072/0
73-05

पिरयोजनाको नाम

कन्सल्टे न्ट/ ूािविधक परीक्षक

Bagmati Irrigation Project (Command Area
Rauthat& Sarlahi)
Badkapath Irrrigation Project Dang
Sunsari Morang Irrigation Project,Sunsari
Kulekhani III
Makawanpur

Hydro

Electric

Project

Mr. Ajaya Kumar Pokheral
M/S
Ropeway
&
Cablecar
Pvt.Ltd(Jivan Bahaduhar Pradhan)
Uma Multipurpose Engineering
Pvt.Ltd(Tungraj Pathak)
M/S NESTC Consultant (Shambhu
Tiwari)
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5

NVC/TA/072/0
73-06

6

NVC/TA/072/0
73-07

7

NVC/TA/072/0
73-08

8

NVC/TA/072/0
73-09

9

NVC/TA/072/0
73-011
NVC/TA/072/0
73-013

10
11

NVC/TA/072/0
73-014
NVC/TA/072/0
73-015
NVC/TA/072/0
73-016
NVC/TA/072/0
73-017
NVC/TA/071/0
72-016

12
13
14
15

Improvement & Develoopment of Strom
Water Drainage & Urban Road Sub Project ,
Banke
Sewerage & Darinage Network Waste Water
Treatmemt Plant & Road & Lane
Improvement Project, Biratnagar
Dhobikhola Corridor Improvement Project
,Kathmandu
Improvement & Develoopment of Strom
Water Supply,Water Drainage & Urban Road
Project , Rupendehi
Janakpur
Airport
(Terminal
tower
construction)
Dhaukagiri Polytechnical Institude Baglung
Republic
Monument
and
Landscape
Construction Work, Narayanhiti Palace
Museum, Kathmandu
Labor Office Building Construction Work,
Chaukitole, Hetauda
Doti Conference Hall Building Construction
Project, Rajpur, Dipayel
Tikapur Poly Technical Institute (Academic
Building) Construction Project, Kailali
Rahughat Hydro Electric Project

Mr.Suresh Kumar Regmi
M/S Infrastructute Development &
Research Service (Anand Mohan Lal
Das)
M/S A.M.C Engineering Solution &
Developers Pvt.Ltd(Dhan Prasad
Shrestha)
M/S Civil Tech Pvt.Ltd (Hari Prasad
Dhakal)
M/s CEMS Consultant (Gauri Sankar
Jha)
M/S Roshani Engineering &
Solutiom (Adist N. jha)
M/s Consolidates Architectural &
Engineering Service ( Purna Chandra
Shakya)
M/s Rauta Engineering Consultant (
Chandra Kishore Mishra)
M/s
Pranjal
Engineering
Consultancy( Prakash Raj Siwakoti)
M/S
Ropeway
&
Cablecar
Pvt.Ltd(ganesh Prasad Pathak)
Golden Globe Engineering (Er.
Sanjaya Kumar Jha)

ग. रणनैितक सडक स�ाा (Strategic Road Network):- यस कायर्बम अन्तगर्त केन्िले आ. ब.
२०७२/०७३

मा

१३

वटा

पुाह�को

ूािविधकपरीक्षण

सम्प�

गरी

ूितवेदनमा

औल्याएका

अपिरपाानह�(Non compliance Report)लाइर् सम्विन्धत िनकायमा आवँयक कारवाहीको लािग पठाइएको
छ । साथै िवगतको बाँकी १ वटा पुलको अिन्तम ूािविधक परीक्षण ूितवेदन समेत ूा� भएको छ ।
यस आ.ब. २०७२/०७३ मा ूािविधक परीक्षण गिरएका पिरयोजनाह� िनम्न छन्।

ब.सं.

सम्झौता प्याकेज नं.

1.

NVC/BR/SRN/TA,72/
073-1
NVC/BR/SRN/TA,
072/073-2
NVC/BR/SRN/TA,
072/073-3
NVC/BR/SRN/TA,
072/073-4
NVC/BR/SRN/TA,
072/073-5

2.
3.
4.
5.
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पिरयोजनाको नाम
Pharsaith/Bagaha Bridge, Udayapur
Lalbakeya Bridge, Makwanpur

कन्सल्टे न्ट/ ूािविधक
परीक्षक
Socio Technical Management
Services
Roshani
Engineering
and
solution P. Ltd.

Ratuwa Bridge, Jhapa

Rajdevi Consultancy

Gauriya Bridge, Jhapa

civil Tech P. Ltd.

Pisti bridge, Lamjung

consolidated Architectural and
Engineering Services
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

NVC/BR/SRN/TA,
072/073-6
NVC/BR/SRN/TA,
072/073-7
NVC/BR/SRN/TA,
072/073-8
NVC/BR/SRN/TA,
072/073-9
NVC/BR/SRN/TA,
072/073-10
NVC/BR/SRN/TA,
072/073-11
NVC/BR/SRN/TA,
072/073-12
NVC/BR/SRN/TA,
072/073-13
NVC/BR/SRNTA/070/
071-07

Jamdigad Bridge, Baitadi

Swati Consultant

Thado Khola Bridge, Bajura

Suresh Kumar regmi

Shavaganga Bridge, Kailali

Sismo Engineering P. Ltd.

Takulla River Bridge, Kalikot

National Consultant

Babai Bridge, Bardiya

National engineering Services
and Technology Consultant

Khallaghat River, Bridge

Sismo Engineering P. Ltd.

Syadigad bridge, Baitadi

Golden globe
Soluition

Khahare Khola Bridge, Ramechhap

Smith Tech P. Ltd.

Mariya khola and Kajala Khola Bridge
Saptari

Er. Krishna Bahadur Thapa

Engineering

घ. सामुदाियक िसचाइ पिरयेजना (Community Irrigation Project):- यस कायर्बम अन्तगर्त केन्िले आ.
ब. २०७२/०७३ मा ३ वटा िसचाइ पिरयोजनाह�को ूािविधक परीक्षण सम्प� गरी ूितवेदनमा
औल्याएका अपिरपालनह� (Non compliance Report) लाइर् सम्विन्धत िनकायमा आवँयक कारवाहीको
लािग पठाइएको छ । यस आ.ब. २०७२/०७३ मा ूािविधक परीक्षण गिरएका पिरयोजनाह� िनम्न
छन्।
ब.

सम्झौता

सं.

प्याकेज नं.

NVC/CIP/TA01//2072/73
NVC/CIP/TA2.
02//2072/73
NVC/CIP/TA3.
03//2072/73
1.

पिरयोजनाको नाम
Khairahawa
Bandh
ISP,
Kapilbastu
Kumle Bagat Ameliya Jiula
irrigation Project, Salyan
Talamathi Ajit Irrigation Sub –
Project Doti

कन्सल्टे न्ट/ ूािविधक परीक्षक
Gopal Bahadur Katwal
National Engineering Services
and Technology Consultants
Mr. Tungaraj Pathak

२.५.५.४ ूािविधक परीक्षण ूयोगशालाः
नेपाल सरकारको वािषर्क नीित तथा कायर्बम अनुसार िवकास आयोजनाह�को

ूािविधक परीक्षण गनर्

केन्िले आफ्नै सुिवधासम्प� ूयोगशाला ःथापना गन� कायर्बम अन्तगर्त आ. व. २०७१/०७२ मा
जनरल ल्यावोरे टरी इक्यूपमेन्ट खिरद कायर् सम्प� भएको छ। उक्त साममी केन्िको नविनिमर्त आफ्नै
भवनमा भण्डारण गिरएको र भवन िनमार्ण कायर् सम्प� हुने िवि�कै सोही भवनमा ःथापना गिरनेछ ।
िनमार्ण कायर्को गुणःतर वृि� गनर्, दे शमा भएका िनमार्णका गुणःतरह�को परीक्षण गनर् तथा िनमार्णमा
भएका गिरएका कायर्ह�को गुणःतर एिकन गनर् यस ूयोगशालाको ूमुख उदे ँय रहे को छ ।
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ूयोगशालामा िनमार्ण सामामीका कच्चा पदाथर्ह� जःतै िसमेन्ट, वालुवा, रोडा, फलामे छड, िवटु िमन
आदीका गुणःतरह� परीक्षण गिरने छ

। यस वाहे क

यस ूयोगशालामा ूविलत ढलान (Reinforce

Concrete),अःफाल्ट ढलान (Asphalt Concrete) को गुणःतर समेत परीक्षण गन� योजना रहे को छ ।
२.५.६ केन्िबाट िविभ� िनकायह�लला उपलब्ध गराइएको गुणःतर िनयन्ऽण गन� सम्बन्धी सुझावह�:
िनमार्णिधन आयोजनाह�को ूािविधक परीक्षण गन� बममा दे िखएका कमीकमजोरीह� हटाउन तपिसल
वमोिजमका सुझावह�लाइर् ध्यानमा राखी कायर् गनर् गराउन सम्विन्धत िनकायह�मा िनद� शन िदइएको
छ ।
२.५.६.१ भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय


पुल महाशाखाबाट पुल आयोजनाह�को िनयिमत अनुगमन हुनपु न� ।



आयोजनाह�ले गुणःतर िनि�ितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी ःवीकृत
गराइर् कडा�पमा लागु गनुर् पन� ।



कायर् वोझ र आकारको आधारमा ठे क्का म्याद िनधार्रण हुनपु न� ।



कायर् वोझको आधारमा दक्ष ूािविधक जनशिक्तको व्यवःथा हुनपु न� ।



तोिकएको अविधमा कायर्सम्प� हुन नसक्ने ठे क्का सम्झौताको म्याद थप सम्विन्ध िनणर्य समयमा नै
हुन ु पन� ।



िनमार्ण व्यवसायीको कायर् सम्पादन मुल्यांकन गराउने व्यवःथा हुनपु न� ।



ूयोगशाला परीक्षण आवँयकता ,तािलका ,पटक र कायर्िविध जःता कायर्ह� सरकारले जारी गन�
िनद� िशका र कायर्िविधमा समावेश गराइ आयोजनाःतरका कायर्रत सम्विन्धत सवैलाइ यस सम्विन्ध
ूिशक्षण र अिभमुखीकरण गराउनु पन� ।



ूयोगशाला परीक्षणलाइ िवःतार र ूयोगशालालाई अझ सशिक्तकरण गद� लानु पन� ।



कायर्तािलका ःवीकृत गराइर् कायर् गराउनु पन� ।



हरे क आयोजनाले S-curve बनाइर् Earn Value Analyasis गराउनु पन� ।



िनमार्ण कायर्मा आवँयकता अनुशार Bio Engineering लाइर् समावेश गनुर् पन� ।



र् न� ।
Right of Way ःप� भैसकेपिछ माऽ आयोजनाह� कायार्न्वयन गनुप



आयोजनाह�मा Milestone राखी कायार्न्वयन गनुप
र् न� ।



आयोजनाको लागत अनुसार बजेट िविनयोजनको सुिनि�तता हुनपु न� ।



ूािविधक पिरक्षण कायर्का लािग माग गिरएका िववरणह� तोिकएको समय िभऽ केन्िमा उपलब्ध
गराउनु पन� ।



ँ
ूािविधक पिरक्षकले औल्याएका
अपिरपालना सुझावह� सम्बिन्धत आयोजनाह�बाट सिच्चएको

नसिच्चएको, लागू भएको नभएको मन्ऽालय तथा िवभागबाट अनुगमन हुनपु न� ।


ु न्दा अगािड िनयमानुसार वातावरिणय अध्ययनह� सम्प� गरी िःवकृत गराउनु
आयोजना शु� हुनभ
पन� ।
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आयोजनाह�मा अिनवायर् Site Register को व्यवःथा गन� ।

Site Register मा Daily Log को

अिनवायर् व्यवःथा गरी सम्विन्धत Contractor, Consultant र Site Engineer/Sub-Engineer को
अिनवायर् हःताक्षर हुनपु न� ।


मन्ऽालय िवभाग आयोजना लगायत अन्य िनकायह�बाट आयोजनामा अनुगमन गदार् ूािविधक
अनुगमन पुिःतकामा अिनवायर् �पमा अिभलेख राख्नु पन� ।



आयोजना सम्वन्धी सुचना पाटी आयोजना क्षेऽमा राख्नु पन� ,िनरन्तर सडक ममर्त ,सम्भार तथा
िनमार्ण गुणःतरलाइ िनरन्तर उच्च ूाथिमकतामा राख्नु पन� ।

२.५.६.२ िसचाई मन्ऽालय


योजनाले गुणःतर िनि�ितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी ःवीकृत गराइर्
कडा �पमा लागु गनुर् पन� ।



िनमार्ण कायर्मा आवँयकता अनुशार Bio Engineering लाइर् समावेश गनुर् पन� ।



वािषर्क ममर्त सं भारमा Social and Environmental Management Plan मा बजेट व्यवःथा गनुप
र् न� ।



हरे क आयोजनाले S-curve बनाइर् Earn Value Analyasis गराउनु पन� ।



आयोजना सम्विन्ध सुचनापाटी (Notice Board) आयोजना क्षेऽमा राखेको हुन ु पन�।



आयोजनामा ूयोगशाला परीक्षण ूितवेदनह�को व्यवःथापन ूभावकारी�पमा गराउनु पन� ।



आयोजनाको BOQ र Specification मा एक �पता हुनपु न� ।



आवँयक जग्गा अिधमहण भैसकेपिछ माऽ आयोजनाह� कायार्न्वयन गनुप
र् न� ।



आयोजनाह�मा Milestone राखी कायार्न्वयन गनुप
र् न� ।



आयोजनाको लागत अनुसार बजेट िविनयोजनको सुिनि�तता हुनपु न� ।



ूािविधक पिरक्षण कायर्का लािग माग गिरएका िववरणह� तोिकएको समय िभऽ उपलब्ध गराउनु पन� ।



ँ
ूािविधक पिरक्षकले औल्याएका
अपिरपालना सु�ावह� सम्बिन्धत आयोजनाह�बाट सिच्चएको

नसिच्चएको, लागू भएको नभएको अनुगमन हुनपु न� ।


ु न्दा अगाडी िनयमानुसार वातावरण अध्ययन सम्प� गरी िःवकृत गराउनु पन� ।
आयोजना शु� हुनभ



आयोजनाह�मा अिनवायर् Site Register को व्यवःथा गन� ।

Site Register मा Daily Log को

अिनवायर् व्यवःथा गरी सम्विन्धत Contractor, Consultant र Site Engineer/Sub-Engineer को
अिनवायर् हःताक्षर हुनपु न� ।


मन्ऽालय िवभाग आयोजना लगायत अन्य िनकायह�बाट आयोजनामा अनुगमन गदार् ूािविधक
अनुगमन पुिःतकामा अिनवायर् �पमा अिभलेख राख्नु पन� ।

२.५.६.३ शहरी िवकास मन्ऽालय


योजनाले गुणःतर िनि�ितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी ःवीकृत गराइर्
कडा�पमा लागु गनुर् पन� ।
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ठू ला ठू ला आयोजनाह�मा Value Engineering Analyasis गराउने ।



िनमार्ण व्यवसायीको कायर् सम्पादन मुल्यांकन गराउने व्यवःथा हुनपु न� ।
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ूयोगशाला परीक्षणलाइ व्यापक वनाइ ूयोगशालालाई अझ सशिक्तकरण गद� लानु पन� ।



आयोजनामा वातावरणीय तथा सामािजक पक्षलाइर् उिचत �पमा सम्बोधन हुनपु न�।



हरे क आयोजनाले S-curve बनाइर् Earn Value Analyasis गराउनु पन� ।



आयोजनाह�मा Milestone राखी कायार्न्वयन गनुप
र् न� ।



आयोजनाको लागत अनुसार बजेट िविनयोजनको सुिनि�तता हुनपु न� ।



ूािविधक पिरक्षण कायर्का लािग माग गिरएका िववरणह� तोिकएको समय िभऽ उपलब्ध गराउनु
पन� ।



ँ
ूािविधक पिरक्षकले औल्याएका
अपिरपालना सुझावह� सम्बिन्धत आयोजनाह�बाट सिच्चएको
नसिच्चएको, लागू भएको नभएको अनुगमन हुनपु न� ।



ु न्दा अगाडी िनयमानुसार वातावरिणय अध्ययनह� सम्प� गरी िःवकृत गराउनु
आयोजना शु� हुनभ
पन� ।



आयोजनाह�मा अिनवायर् Site Register को व्यवःथा गन� ।

Site Register मा Daily Log को

अिनवायर् व्यवःथा गरी सम्विन्धत Contractor, Consultant र Site Engineer/Sub-Engineer को
अिनवायर् हःताक्षर हुनपु न� ।


मन्ऽालय िवभाग आयोजना लगायत अन्य िनकायह�बाट आयोजनामा अनुगमन गदार् ूािविधक
अनुगमन पुिःतकामा अिनवायर् �पमा अिभलेख राख्नु पन� ।

२.५.६.४ उजार् मन्ऽालय


योजनाले गुणःतर िनि�ितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी ःवीकृत गराइर्
कडा�पमा लागु गनुर् पन� ।



जलिवध्युत आयोजनाह�मा

िनमार्ण

व्यवसायीलाइ

कायार्देश

िदने

िवि�कै

िनधार्िरत समयिभऽ

परामशर्दाताको िनयुिक्त गनुर् पन� ।


िनमार्ण कम्पनीह�ले सुरक्षा िनयम तथा मापद�डह� कडाइका साथ पालना गनुप
र् न�।



जलिवध्युत आयोजनाह�को िनमार्ण चरणमा दे िखन सक्ने सम्भािवत Variation order ह�को यथाशीय
व्यवःथापन गनुप
र् न� ।



हरे क आयोजनाले S-curve बनाइर् Earn Value Analyasis गराउनु पन� ।



आयोजनाह�मा Milestone राखी कायार्न्वयन गनुप
र् न� ।



आयोजनाको लागत अनुसार बजेट िविनयोजनको सुिनि�तता हुनपु न� ।



ूािविधक पिरक्षण कायर्का लािग माग गिरएका िववरणह� तोिकएको समय िभऽ उपलब्ध गराउनु
पन� ।



ँ
ूािविधक पिरक्षकले औल्याएका
अपिरपालना सुझावह� सम्बिन्धत आयोजनाह�बाट सिच्चएको
नसिच्चएको, लागू भएको नभएको अनुगमन हुनपु न� ।



ु न्दा अगाडी िनयमानुसार वातावरिणय अध्ययनह� सम्प� गरी िःवकृत गराउनु
आयोजना शु� हुनभ
पन�।
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आयोजनाह�मा अिनवायर् Site Register को व्यवःथा गन� ।

Site Register मा Daily Log को

अिनवायर् व्यवःथा गरी सम्विन्धत Contractor, Consultant र Site Engineer/Sub-Engineer को
अिनवायर् हःताक्षर हुनपु न� ।


मन्ऽालय िवभाग आयोजना लगायत अन्य िनकायह�बाट आयोजनामा अनुगमन गदार् Technical
अनुगमन पुिःतकामा अिनवायर् �पमा अिभलेख राख्नु पन� ।

२.५.६.५ संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ�यय मन्ऽालय


योजनाले गुणःतर िनि�ितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी ःवीकृत गराइर्
कडा�पमा लागु गनुर् पन� ।



हरे क आयोजनाले S-curve बनाइर् Earn Value Analyasis गराउनु पन� ।



िवःतृत िनमार्ण कायर्ह�मा सुरक्षा ूणाली कायर् योजना (Safety Management Plan) अवलम्वन गनुर्
पन� ।



िमित सिहत आयोजनाको सम्बिन्धत कागजातह�को अिभलेख राख्ने ।



आयोजनाह�मा Milestone राखी कायार्न्वयन गनुप
र् न� ।



आयोजनाको लागत अनुसार बजेट िविनयोजनको सुिनि�तता हुनपु न� ।



ूािविधक पिरक्षण कायर्का लािग माग गिरएका िववरणह� तोिकएको समय िभऽ उपलब्ध गराउनु
पन� ।



ँ
ूािविधक पिरक्षकले औल्याएका
अपिरपालना सु�ावह� सम्बिन्धत आयोजनाह�बाट सिच्चएको
नसिच्चएको, लागू भएको नभएको अनुगमन हुनपु न� ।



आयोजनाह�मा ठे क्का व्यवःथापन ूभावकारी �पमा गनुर् पन� ।



ु न्दा अगाडी िनयमानुसार वातावरिणय अ�ययनह� सम्प� गरी िःवकृत गराउनु
आयोजना शु� हुनभ
पन�।



आयोजनाह�मा अिनवायर् Site Register को व्यवःथा गन� ।

Site Register मा Daily Log को

अिनवायर् व्यवःथा गरी सम्विन्धत Contractor, Consultant र Site Engineer/Sub-Engineer को
अिनवायर् हःताक्षर हुनपु न� ।


मन्ऽालय िवभाग आयोजना लगायत अन्य िनकायह�बाट आयोजनामा अनुगमन गदार् ूािविधक
अनुगमन पुिःतकामा अिनवायर् �पमा अिभलेख राख्नु पन� ।

२.५.६.६ िशक्षा मन्ऽालय


योजनाले गुणःतर िनि�ितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी ःवीकृत गराइर्
कडा�पमा लागु गनुर् पन� ।



िनमार्णािधन भवनह�मा िवमा नीित कडाइका साथ लागु गनुप
र् न� ।



आयोजनाको सम्बिन्धत कागजातह�को अिभलेख अ�ाविधक गरी राख्नु पन� ।



आयोजनाह�मा Milestone राखी कायार्न्वयन गनुप
र् न� ।



आयोजनाको लागत अनुसार बजेट िविनयोजनको सुिनि�तता हुनपु न� ।
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ूािविधक पिरक्षण कायर्का लािग माग गिरएका िववरणह� तोिकएको समय िभऽ उपलब्ध गराउनु
पन� ।



ँ
ूािविधक पिरक्षकले औल्याएका
अपिरपालना सुझावह� सम्बिन्धत आयोजनाह�बाट सिच्चएको
नसिच्चएको, लागू भएको नभएको अनुगमन हुनपु न� ।



आयोजनाह�मा ठे क्का व्यवःथापन ूभावकारी �पमा लागू गनुप
र् नुप
र् न� ।



आयोजनाह�मा अिनवायर् Site Register को व्यवःथा गन� ।

Site Register मा Daily Log को

अिनवायर् व्यवःथा गरी सम्विन्धत Contractor, Consultant र Site Engineer/Sub-Engineer को
अिनवायर् हःताक्षर हुनपु न� ।


मन्ऽालय िवभाग आयोजना लगायत अन्य िनकायह�बाट आयोजनामा अनुगमन गदार् ूािविधक
अनुगमन पुिःतकामा अिनवायर् �पमा अिभलेख राख्नु पन� ।

२.५.६.७ संिघय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय


आयोजनाह�ले गुणःतर िनि�ितकरण योजना (Quality Assurance Plan-QAP) तयार गरी ःवीकृत
गराइर् कडा�पमा लागु गनुर् पन� ।



कायर् वोझ र आकारको आधारमा ठे क्का म्याद िनधार्रण हुनपु न� ।



कायर् वोझको आधारमा दक्ष ूािविधक जनशिक्तको व्यवःथा हुनपु न� ।



तोिकएको अविधमा कायर्सम्प� हुन नसक्ने ठे क्का सम्झौताको म्याद थप सम्विन्ध िनणर्य समयमा नै
हुन ु पन� ।



िनमार्ण व्यवसायी तथा उपभोक्ता सिमितको कायर् सम्पादन मुल्यांकन गराउने व्यवःथा हुनपु न� ।



ूयोगशाला परीक्षणलाइ िवःतार र तोिकए वमोिजम अिनवायर् गद� लानु पन� ।



कायर्तािलका ःवीकृत गराइर् कायर् गराउनु पन� ।



हरे क आयोजनाले S-curve वनाउन पन� ।



आयोजनाह�मा Milestone राखी कायार्न्वयन गनुप
र् न� ।



आयोजनाको लागत अनुसार बजेट िविनयोजनको सुिनि�तता हुनपु न� ।



ूािविधक पिरक्षण कायर्का लािग माग गिरएका िववरणह� तोिकएको समय िभऽ केन्िमा उपलब्ध
गराउनु पन� ।



ँ
ूािविधक पिरक्षकले औल्याएका
अपिरपालना सुझावह� सम्बिन्धत आयोजनाह�बाट सिच्चएको
नसिच्चएको, लागू भएको नभएको मन्ऽालय तथा िवभागबाट अनुगमन हुनपु न� ।



ु न्दा अगाडी िनयमानुसार वातावरिणय अ�ययनह� सम्प� गरी िःवकृत गराउनु
आयोजना शु� हुनभ
पन� ।



आयोजनाह�मा अिनवायर् Site Register को व्यवःथा गन� ।

Site Register मा Daily Log को

अिनवायर् व्यवःथा गरी सम्विन्धत Contractor, Consultant र Site Engineer/Sub-Engineer को
अिनवायर् हःताक्षर हुनपु न� ।


मन्ऽालय िवभाग आयोजना लगायत अन्य िनकायह�बाट आयोजनामा अनुगमन गदार् ूािविधक
अनुगमन पुिःतकामा अिनवायर् �पमा अिभलेख राख्नु पन� ।
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आयोजना सम्वन्धी सुचना पाटी आयोजना क्षेऽमा राख्नु पन�, िसं चाई ूणालीको िनरन्तर ममर्त सुधार
र सं म्भार गरी गुणःतर व्यवःथापनलाइ उच्च ूाथिमकतामा राख्नु पन� ।

२.५.७ आ.व. २०७२/०७३ मा ूािविधक परीक्षण भएका योजनाह� तथा अपिरपालना ूितवेदनह�
(Non-Conformance Reports)
आ.व. ०७२/०७३ को ःवीकृत वािषर्क कायर्बम वमोिजम जम्मा ४ वटा कायर्बमह�का ४२ वटा
िविभ�

क्षेऽका

आयोजनाह�को

ूािविधक

परीक्षण

सम्प�

गिरएको

छ

।

ूःतुत

३७

वटा

आयोजनाह�को ूािविधक परीक्षणवाट ूा� अपिरपालना ूितवेदन (Non-Conformance Reports)ह�लाई
केन्िमा सरोकारवाला समेतको सहभािगतामा ूःतुतीकरण तथा छलफल गरी NCR ह�मा उल्लेख
गिरएका ऽुिटह� सुधार गनर् सम्बिन्धत िनकायह�मा िनद� शन िदइएको छ । NCR ह�को िवःतृत िववरण
अनुसूिचमा रािखएको छ ।
२.५.८ उजुरी तथा अनुगमनः
आ.ब. ०७२/०७३ मा ूािविधक परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखावाट िविभ� क्षेऽमा गिरएका अनुगमन
तथा उजुरी दे हाय वमोिजम रहे को छ ।


ःवाःथ्य केन्ि भवन बाहुनिटल्पुङ, िसन्धुली ।



रतुवा खोला पुल झापाको अपिरपालना सम्बन्धी िनरीक्षण



गौरीया पुल झापाको अपिरपालना सम्बन्धी िनरीक्षण



इर्लाका ूहरी कायार्लय भवन फुलगामा धनुषाको अपिरपालना िनरीक्षण



िसनामङगल मैतीदे वी चोक सडक कालोपऽे



ुर् ा
गोकुले�र खानेपानी योजना गोकुले�र ९ थामु दाचल

२.५.९ ूािविधक परीक्षण सम्बन्धी भावी योजनाह�ः


यस केन्िको लािग गत आिथर्क वषर्देिख िनमार्ण कायर् थालनी भएको भवनको िनमार्ण कायर् भैरहेको
छ र उक्त भवन िनमार्णको कायर् िनधार्िरत कायर्तािलका अनुसार सम्प� गनर् समय समयमा
अनुगमन गरी सम्बिन्धत पक्षलाई आवँयक िनद� शन िदइएको छ ।



ूािविधक परीक्षण कायर्लाई व्यापक �पमा सं चालन गनर् कायर्बममा आयोजनको िडजाइन चरण,
खरीद ूिबया चरण, कायार्न्वयन चरण र स�ालन ममर्त तथा सम्भार चरण गरी चारवटै चरणमा
आवँयकता र माग अनुसार ूािविधक परीक्षण गनर् ूािविधक परीक्षण महाशाखालाई थप सु�ढ र
सक्षम बनाउने ।



ूत्येक आिथर्क वषर्मा केन्िले ूािविधक परीक्षक क्षमता अिभवृि� तथा सचेता गो�ी/तािलम
आयोजना गरी ूािविधक परीक्षणलाई अझ बढी ूभावकारी बनाउने। ूािविधक परीक्षक सम्बन्धी
आचार सं िहतालाई कडाईका साथ पालन गन� गराउने । ूािविधक परीक्षणबाट हालसम्म दे िखएका
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अपिरपालना ूितवेदनको ूभाव अध्ययन जःता ौृजनामूलक कायर्लाई आगामी वषर्ह�मा पिन

िनरन्तरता िदने ।


ूािविधक परीक्षण कायर्लाइर् क्षेऽगत �पमा िवकास गन� ।



राि�य सतकर्ता केन्िमा ःथापना भइर्सकेका वा िनमार्णाधीन सं रचनाह�को हुने हानी नोक्सानी नगरी
गिरने परीक्षणह� (Non-Destruction Test) समेत समावेश गिरने छ ।



ूयोगशाला सं चालन गनर्का लािग ूािविधक परीक्षण महाशाखाका कमर्चारीह�को क्षमता िवकास
गिरने छ ।



ूयोगशालालाइर् अिधकार ूा� सं ःथाबाट ूमािणकरण गिरने छ ।

२.६ आिथर्क िववरण तथा वे�जुको िःथित
२.६.१.बजेटको व्यवःथा
यस

केन्िलाई

आ.व.

२०७2/७3

मा

ूा�

वजेट

उपिशषर्क

नम्वर

३०१०२५३

चालु मा

�.93545000।-, अथर् वजेट तफर् �.7986977।52।-, व.िश.नं. ३०,१०,२५४ (पूिँ जगत)
�.70549000।-,
व.उ.नं.३३७३२०४

व.उप.नं.३६५८४२४
एस.आर.एन.

मा

एस.एन.आर.टी.िप.

�.6000000।-

र

3658333

�.30000000।िस.आइ.िप.

तफर्

�.1000000।-वजेट िविनयोजन भएकोमा नेपाल सरकारको ौोत तफर् �.178740948।- र
वैदेिशक ौोत तफर् �.30500000।- गरी कुल जम्मा �.209240948।-िविनयोजन भएको मध्ये
�.139974880।16।- खचर् भएको छ ।आ.व .२०७2।०७3 को ूा� अिख्तयारी बमोिजम
केन्िीय आिथर्क िववरण तथा आ.व .२०७2।०७3 को चालु खचर्को शीषर्कगत वािषर्क आिथर्क िववरण
अनुसूचीÑ४ मा रािखएको छ।

२.६.२ बे�जूको अवःथा
यसकेन्िको आ.ब. २०५९।६० दे िख आ.व. २०71।७2 सम्म केन्िको नाममा कायम भएको बे�जू
सवै फ��ट भई शू न्य रहे को छ।
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पिरच्छे द ३
समःया तथा सुधारका क्षेऽह�
३.१. केन्िका समःया/च ुनौतीह�ः
(१)

्
केन्िको उ�ेँय अनुसार ूभावकारी �पमा ॅ�ाचार िनयन्ऽणमा सहयोग पुरयाउन
र िनरोधात्मक
कायर् गनर् ःप� कानूनी व्यवःथाको अपयार्�ता दे िखएको छ । िव�मान व्यवःथामा पिन ॅ�ाचार
िनयन्ऽण गन� राज्यका अन्य िनकायह�को कायर्क्षेऽमा दोहोरोपना पनर् गई केन्िको भूिमका
अपेिक्षत पिरणाम दे िखने गरी मापन गनर् किठनाइ भएको ।

(२)

केन्िमा ूािविधक परीक्षण गनुर् पन� आयोजनाको सं ख्या बढे को तर

दरवन्दी यथावत रहे कोले

कायर्बोझ बढे को।साथै भैरहे को दरवन्दी मध्ये करीव ४० ूितशत पद िरक्त रहेकोले अपेिक्षत
पिरणाम ूा� गनर् किठनाइ भएको ।
(३)

ूािविधक परीक्षणका लािग सूची तयार गदार् तोिकएको योग्यता पुगेका व्यिक्तह�बाट पयार्�
माऽामा

(४)

िनवेदन ूा� हुने नगरे को ।

केन्िको कायर्क्षऽ
े र कायर् ूकृित अनुसार ौोत साधनको अपयार्�ता र कमर्चारीह�को कायर्दक्षता
र क्षमता अिभवृि�को लािग ःवदे शी तथा िवदे शी तालीम, अध्ययन ॅमण जःता माध्यम
समेतबाट ूिशिक्षत गन� कायर्को अभाव रहेको।

(५)

ॅ�ाचार िव�� जनचेतना अिभवृि� सम्बन्धी कायर्बममा ौोत साधनमा न्यूनताको कारण
कायर्बमको ूभावकािरता अपेिक्षत �पमा अगािड बढ्न नसकेको।

(६)

सम्पि� र आयको अनुगमनका लािग ःप� कानूनी व्यवःथा नभएको ।

(७)

कानून बमोिजम सम्पि� िववरण नबुझाउने पदािधकारी/कमर्चारीह�को िववरण सं कलन र
कारवाहीमा यस केन्ि र अिख्तयार दु�पयोग अनुसन्धान आयोग को सं लग्नता रहने गरे कोमा
एउटै कायर्मा दुई िनकायको ौोत साधन, समन्वय र ूय�ह� िमतव्ययी र ूभावकारी हुन
नसकेको ।

(८)

यस केन्िले अनुगमनका िसलिसलामा िदएका सुझाव/ध्यानाकषर्ण र िनद� शनह� सम्बिन्धत
िनकायह�ले पालना नगरे को अवःथामा ती िनकाय/पदािधकारीह�लाई कारवाही गनर् सक्ने
अिधकार यस केन्िमा नरहे कोले केन्िको ूभावकािरतामा कमी आएको ।

(९)

राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर् सं चालन) िनयमावली २०६५ मा ूयोगशाला सं चालन सम्बन्धी
ःप� ूावधान नसमेिटएकोले ूयोगशाला सं चालनमा किठनाई रहने ।

(१०)

ूािविधक परीक्षणका लािग आवँयक पन� आयोजनाको िववरण सम्बिन्धत िनकायबाट समयमा नै
ूा� हुन नसकेकोले ूािविधक परीक्षणको कायर्मा किठनाइ भएको ।

(११)

ूािविधक परीक्षण सम्बन्धी बजेट िविभ� िनकायह�को बजेट तथा कायर्बममा समावेश भै पुनः
ती िनकायह�ले सोको अिख्तयारी राि�य सतकर्ता केन्िको नाममा ूदान गन� गिरआएकोले
ूािविधक परीक्षण कायर्को बजेटको लािग अन्य िनकायमा भर पनुर् पन� अवःथा िव�मान
रहे को
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(१२)

िनगरानी गन� िनकायह�बीच काम कतर्व्य र अिधकार बारे ःप� सीमा�न नहुँदा उजुरी
लगायतका काममा दोहोरोपना उत्प� भएको तथा सुझाव कायार्न्वयन गन� िनकायलाई समेत
ि�िवधा उत्प� भएको।

(१३)

उजुरी गुनासोह�को सम्बन्धमा सम्बिन्धत िनकायबाट समयमै जवाफ ूा� नहुन,े अपुरो िववरण
ूा� हुने तथा तथ्य ूमाण सं लग्न भइ नआउने कारणले गदार् उजुरी व्यवःथापनमा किठनाइ
उत्प� भएको ।

(१४)

केन्िले सम्पादन गनुर् पन� कायर् अनुसन्धानमूलक र जोिखमयुक्त समेत हुने भएकोले यस केन्िमा
कायर्रत कमर्चारीह�लाई कामको ूकृित अनुसार यःतै ूकृितका कायर् गन� अन्य िनकायसरह
ूोत्साहनको सुिनि�तता नभएकोले कमर्चारीह� लामो समयसम्म रही कायर् गनर् नचाहने ूवृि�
बढ्दै गैरहे कोले कायर्सम्पादनमा किठनाई हुन गएको ।

(१५)

केन्िका कमर्चारीह�लाई ूदान गिरने कायर्सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन भ�ा सम्बन्धी िनणर्य
आ.व. को अन्त्यसम्ममा माऽ हुने गरे कोले यस केन्िमा कायर्रत कमर्चारीह�को मनोवलमा ॑ास
हुन गएको ।

(१६)

ूािविधक परीक्षकबाट आयोजनाको ूािविधक परीक्षण गरी ूितवेदनमा औल्याईएको अपिरपालना
(NC) सम्बिन्धत िनकायले सच्याएको िववरण समय मै ूा� हुने नगरे को ।

ँ सम्बिन्धत समःया/च ुनौतीह��
३.२. अन्य सावर्जिनक िनकायह�सग
(१)

स�वा/बढु वा गन� िनकायह�ले गरे को स�वा/बढु वा सम्बन्धी िववरण सम्बिन्धत िकतावखाना र
अिभलेख राख्ने केिन्िय िनकायमा अ�ाविधक नभएको कारणले कानून बमोिजम तोिकएको
समयिभऽ

सम्पि�

िववरण

बुझाउने/नबुझाउने/समय

प�ात

बुझाउने

पदािधकारी

/

कमर्चारीह�को सम्पि� िववरण ूितवेदन तयार गनर् समःया रहे को ।
(२)

सावर्जिनक पद धारण गरे का रा�सेवकह�ले िनयुिक्त पाएको ६० िदनिभऽ कानून बमोिजम
बुझाउनु पन� सम्पि� िववरण नबुझाउने तथा सम्बिन्धत िनकायले नभराएको कारण अिधकांश
शु� िनयुिक्त पाएका कमर्चारीह� जिरवानामा पन� गरे को।

(३)

यस केन्िमा परे का उजुरी/िनवेदनह�का िवषयमा आवँयक गरी ूितवेदन तथा आवँयक
कागजात माग गरी पऽाचार गिरएकोमा सम्बिन्धत मन्ऽालय/िनकायह�बाट समयमा जवाफ
नआउने, अपुरो जवाफ आउने, ूमाण कागजात सं लग्न भै नआउने, ःष� राय/ूितिबया खुलाई
नआउने तथा सकारात्मक सहयोगको कमी जःता समःयाह�को कारणले समयमै उजुरी फ��ट
गन� कायर्मा किठनाई भएको ।

(४)

राि�य

तथा अन्तरार्ि�य गैर सरकारी

सं ःथाह�मा

हुन सक्ने आिथर्क अिनयिमतता

एवं

��ाचारजन्य िबयाकलापह�लाई रोकथाम गनर् िव�मान ऐन/कानूनह� अपयार्� रहेको र
आचारसिहं ताको अभाव रहे को ।
(५)

ु रा�सं घीय ��ाचार िव��को महासिन्ध (UN Convention Against Corruption) को
नेपाल सं यक्त
पक्ष रा� भैसकेको पिरूेआयमा उक्त महासिन्धमा व्यवःथा भए बमोिजम िनजी क्षेऽमा हुने
��ाचारजन्य िबयाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसिकएको ।
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(६)

सावर्जिनक/ऐलानी/पितर् तथा सरकारी जग्गाह� सं रक्षणको अभावमा िदन ूितिदन अितबमण हुने
बम जारी रहेको ।

(७)

दातृिनकायह� सं लग्न भएको िवकास आयोजनाह� सम्प� एवं हःतान्तरण प�ात त्यसको
रे खदे ख, ममर्त सं भार एवं िदगो �पमा सं चालन व्यवःथापनमा कमजोरीह� व्या� रहेकोले
त्यसबाट ूा� हुने ूितफल न्यून रहन गएको ।

(८)

ॅ�ाचार िनयन्ऽण गरी सुशासन कायम गनर् कायर्रत िनकायह�को बीचमा समन्वयको अभाव
रहे को ।

३.३. केन्िमा गिरनु पन� सुधारह��
(१)

राि�य सतकर्ता केन्िको कायर्क्षेऽ ःप� गद� यसको कायर्मा ूभावकािरता ल्याउन र समयानुकुल
राि�य सतकर्ता केन्िलाई गितिशलता ूदान गनर् छु �ै ऐन िनमार्ण गनुर् पन�।

(२)

केन्िले गनुप
र् न� काम बमोिजम केन्िको सं गठन सं रचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी
आवँयकता अनुसारका ूशासन तथा ूािविधक जनशिक्तको आपूितर् गन�, कायर्रत जनशिक्तको
क्षमता िवकास गन�, ूयोगशालाको ःथापना गरी िनमार्ण कायर् सम्प� गनर् आवँयक सहयोग
उपलब्ध हुन ु पन� ।

(३)

केन्िको कायर्क्षऽ
े र कायर्ूकृित अनुसार ौोत साधनको अपयार्�ता र कमर्चारीह�को कायर्दक्षता
र क्षमता अिभवृि�को लािग ःवदे शी तथा िवदे शी तालीम, अध्ययन ॅमण जःता कायर्ह�मा
केन्िका कमर्चारीह�लाई सहभागीताको अवसर ूदान गनुर् पन� ।

(४)

ॅ�ाचार िव�� जनचेतना अिभवृि� सम्बन्धी कायर्बम अिभयानको �पमा अगािड बढाउनको
लािग पयार्� ौोत साधन व्यवःथा हुन ु पन� ।

(५)

कानून बमोिजम तोिकएको समयमा सम्पि� िववरण पेश गनुप
र् न� दाियत्व भएका सावर्जिनक
पदािधकारी र कमर्चारीह�मध्ये कानून बमोिजम सम्पि� िववरण नभन� पदािधकारी/कमर्चारीलाई
जिरवाना गन� ूिबयालाई च ुःत र छिरतो बनाईनु पन� र सम्पि� र आयको अनुगमनको लािग
यस केन्िलाई पयार्� अिधकारको व्यवःथा गिरनु पन� ।

(६)

यस केन्िले अनुगमनका िसलिसलामा माग गरे का कागजात एवं िदएका सुझाव/ ध्यानाकषर्ण र
िनद� शनह� सम्बिन्धत िनकायह�ले पालना नगरे को अवःथामा ती िनकाय/पदािधकारीह�लाई
कारवाही गनर् सक्ने गरी कानूनी व्यवःथा गनुर् पन� ।

(७)

राि�य सतकर्ता केन्ि (कायर्संचालन) िनयमावली २०६५ मा ूयोगशाला सं चालन सम्बन्धी ःप�
ूावधान नसमेिटएकोले ूयोगशाला सं चालन सम्बन्धी मापदण्ड र िनद� िशका बनाई लागू गनुर्
पन� ।

(८)

केन्िलाई केन्िीय ूािविधक पिरक्षण गन� िनकायका �पमा िवकास गनर् तथा ूािविधक परीक्षण
कायर्लाई थप ूभावकारी बनाउन आवँयक बजेट सतकर्ता केन्िमै व्यवःथा हुनपु न�।

(९)

यस केन्िको कायर्ूकृित अनुसार अनुसन्धानमूलक र जोिखमयुक्त कायर् गनुप
र् न� भएकोले यस
केन्िमा कायर्रत कमर्चारीह�ला�र् ूदान गिरदै आएको कायर्सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन
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भ�ालाइर् यःतै कायर् गन� अन्य िनकाय सरह कायम गरी िनरन्तरता िदनु पन� साथै बैदेिशक
तालीम, अध्ययन ॅमण लगायतका बृि�िवकासका अवसरह� ूदान गिरनुपन� ।
(१०)

ूािविधक परीक्षकबाट आयोजनाको ूािविधक परीक्षण गरी पेश भएको ूितवेदनमा उल्लेख
भएका अपिरपालनाह� (NC) सम्बिन्धत िनकायले सुधार नगरे मा सो िनकायका िजम्मेवार व्यिक्त
वा कमर्चारीलाइर् कडा कारवाही गन� कानूनी व्यवःथा हुनपु न�।

(११)

क्षेऽीय ूशासक र ूमुख िजल्ला अिधकारीलाई राि�य सतकर्ता केन्िको काम कतर्व्य र अिधकार
ूत्यायोजन गनर् सक्ने व्यवःथा हुनपु न� ।

(१२)

राि�य सतकर्ता केन्ि ःथापना हुँदा १०७ जना ूहरी कमर्चारीह� कायर्रत रहे कोमा हाल आएर

२७ जना ूहरी कमर्चारीह�मा िसिमत रहेको हुँदा िनरन्तर �पमा ूितवषर् ूहरी कमर्चारीह�को

घट्ने बमलाई पिरपूितर् गनर् सोही अनुपातमा िनजामती कमर्चारीह� थप गरी केन्िको जनशिक्त
व्यवःथापनमा सन्तुलन कायम गनुर् पन� ।
(१३)

सुशासनको

ःतर

कमजोर

रहे का

िजल्ला/क्षेऽह�मा

सघन�पमा

अनुगमन

मूल्या�न

एवं

अनुसन्धान गरी सुशासनको ःतर बढाउनका लािग केन्िमा थप बजेट िविनयोजनको व्यवःथा
हुनपु न� ।
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पिरच्छे द Ñ४
सुझावह�
४. ॅ�ााचा िनयन्ऽणका सम्वन्धमा नेपाल सरकार समक्ष केन्िको तफर्बाट ूःतुत गिरएका सुझावह��
(१)

ॅ�ााार िनयन्ऽण तथा अिनयिमतता रोकथामको सम्बन्धमा अिख्तयार दु�पयोग अनुसन्धान
आयोग, राि�य सतकर्ता केन्ि लगायतका िनगरानी िनकायह�मा एकै िवषयमा उजुरी पनर् गई
दोहोरो

हुने गरे को र उक्त िवषयमा दोहोरो वा फरक फरक सुझाव वा िनद� शन िदइने अवःथा

िसजर्ना हुने हुँदा यःतो अवःथाको िसजर्ना नहोस् भ�ाका लािग राि�य सतकर्ता केन्िको

कायर्क्षेऽ ःप� सीमांकन हुन ु पन� र सं घीयता कायार्न्वयनको सन्दभर्मा यस केन्िलाइर्
ूदे शःतरसम्म िवःतार गनर् छु �ै ऐन तजुम
र् ा गरी लागू गनुप
र् न� ।
(२)

सरकारी / सावर्जिनक जग्गाको अिभलेख अ�ाविधक र दु�ःत नभएको, व्यिक्तले सरकारी
जग्गा आफ्नो नाममा दतार् गरी ःवािमत्व हःतान्तरण समेत गरे बाट गैर कानूनी नजीर थिपन
गई जिटलताह� बढ्दै गएको अवःथामा र समूहगत �पमा सावर्जिनक जग्गाको अनिधकृत
कब्जाको बढ्दो घटनाबमको सन्दभर्मा सरकारी िनकायले आफ्नो भूिमका ःथािपत गनर्
किठनाई भएको यथाथर्तालाई िविभ� घटनाबमले दे खाएको छ। सरकारी/सावर्जिनक जग्गा
सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवःथाको पालना र कायार्न्वयनमा िदन ूितिदन जिटलता थिपदै
जानु राज्यको लािग ठू लो िचन्ताको िवषय भएको छ। यसलाई राि�य समःयाको �पमा
सम्बोधन गनुप
र् न� दे िखन्छ।

(३)

ु
नेपाल सं यक्त
रा�सं घीय ॅ�ााार िव��को महासिन्ध (United Nations Convention Against
Corruption) को पक्ष रा� भैसकेको पिरूेआयमा उक्त महासिन्धमा व्यवःथा भए बमोिजम िनजी
क्षेऽमा हुने ॅ�ााारजन्य िबयाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउने व्यवःथा गनुर् पन� ।

(४)

भूकम्प, बाढी पिहरो जःता ूाकृितक िवपतका समयमा हुन सक्ने कालोबजारी तथा ॅ�ााार
जन्य कायर्लाई न्यूनीकरण गनर् केन्ि, क्षेऽ र िजल्लाःतरमा पयार्� माऽामा राहत साम�ीह�
मौज्दात राख्ने व्यवःथा िमलाउनु पन�

(५)

।

सामान्य ूशासन मन्ऽालयबाट वैदेिशक तालीम र अध्ययनका लािग िवतरण गिरने तालीम र
छाऽवृितमा िबिश� ौे णीका ूमुख रहने अन्य िनकाय सरह यस केन्िलाई पिन िनि�त कोटा
उपलब्ध गराउने व्यवःथा हुन ु पन� ।

(६)

नेपाल सरकारको तत्काल सुधारको कायर् योजना अन्तगर्त यस केन्िले गद� आएको कायर्लाई
सं शोधन गनर् ॅ�ााार िनवारण ऐन, २०५९ लाई सं शोधनको लािग सं शोधन मःयौदा तयार
गरी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा पठाईएको अवःथा रहे कोले सो ऐन सं शोधन
गरी राि�य सतकर्ता केन्िलाई थप ूभावकारी बनाउन ज�री रहे को

(७)

।

स�वा/बढु वा गन� िनकायह�ले गरे को स�वा/बढु वा सम्बन्धी िववरण सम्बिन्धत िकतावखाना र
अिभलेख राख्ने केिन्िय िनकायमा अ�ाविधक नगरे को कारणले कानून बमोिजम तोिकएको समय
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िभऽ सम्पि� िववरण बुझाउने/नबुझाउने/समय प�ात बुझाउने कमर्चारीह�को ूितवेदन तयार
गनर् किठनाई भएकोले सम्बिन्धत िनकायह�ले कमर्चारी स�वा बढु वा गदार् अिनवायर् �पमा
कमर्चारी व्यिक्तगत सूचना अिभलेख (PIS) सम्बिन्धत िकतावखाना/अिभलेखालयमा अ�ाविधक
गरी पदःथापना/स�वा/बढु वा भएको पऽ िदने व्यवःथा कडाईका साथ लागू गनुर् पन� ।
(८)

शु� िनयुिक्त पाउने सावर्जिनक पद धारण गरे का पदािधकारी/कमर्चारीले िनयुिक्त पाएको िमितले
६० िदनिभऽ सम्पि� िववरण बुझाउनु पन� व्यवःथालाई ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गनर्
िनयुिक्त िदने िनकायह�ले सम्बिन्धत पदािधकारी/कमर्चारीह�लाई सम्पि� िववरण अिनवायर्
�पमा बुझाउन लगाउने व्यवःथा कडाईका साथ लागू गनुर् पन� ।

(९)

िनजी क्षेऽ र सावर्जिनक क्षेऽ समेतमा हुन सक्ने ��ाचारलाई िनयन्ऽण गनर् सम्माननीय
ूधानमन्ऽीज्यूको ूत्यक्ष रे खदे ख र िनयन्ऽणमा रहने गरी राि�य सतकर्ता केन्ि, राजःव
अनुसन्धान िवभाग र सम्पि� सुि�करण अनुसन्धान िवभागलाई एकीकृत गरी एउटै सं ःथागत
सं रचनामा ल्याउन उपयुक्त हुने ।

(१०)

गैर सरकारी सं घ/सं ःथाह�बाट हुने गरे को आिथर्क अिनयिमतता एवं ��ाचारजन्य कायर्लाई
कारवाहीका दायरामा ल्याउनु पन� र राि�य तथा अन्तरार्ि�य गैरसरकारी सं ःथाह�मा हुन सक्ने
आिथर्क अिनयिमतता तथा ��ाचारजन्य ि�याकलापह�ला�र् रोकथाम गनर् िव�मान सं घ सं ःथा
ऐन, २०३४, राि�य िनद� शन ऐन, २०१८, समाज कल्याण ऐन, २०४९ र अन्य सम्व�
कानूनह� र आचारसं िहतालाई समयानुकूल सुधार तथा पिरमाजर्न गरी कडाईका साथ लागू गनुर्
पन� ।

(११)

िवकास िनमार्णका आयोजनाह� सं चालन गदार् सम्बिन्धत मन्ऽालय, िवभाग, योजना वा
कायार्लयबाट गिरने अनुगमन/िनरीक्षण िफतलो र कम ूभावकारी दे िखएकोले नितजामूखी
अनुगमन/िनरीक्षण ूणालीलाई जोड िदनु पन� ।

(१२)

ूािविधक

परीक्षकह�बाट

योजनाह�को

ूािविधक

परीक्षण

भैसकेपिछ

औल्याईएका

अपिरपालनालाई (NC) सच्याउन मन्ऽालय, िवभाग, कायार्लय तथा आयोजनाःतरबाट अिनवायर्
�पमा पहल हुन ु पन� ।
(१३)

िनमार्ण

व्यवसायीह�ले

आफूसँग

भएको

सीिमत

आिथर्क

क्षमता,

आधारभूत

सामान

(Equipments) र जनशिक्तबाट बढी भन्दा बढी ठे क्का िलने र िनधार्िरत समयिभऽ कायर् सम्प�
गनर् नसक्ने गरे को अवःथा िव�मान रहे को छ । काम सं चालन भए पिन गुणःतर कायम गनर्
नसकेको अवःथा िव�मान रहे कोले यस ूकृितका ठे केदार (िनमार्ण व्यवसायी)ह�लाई उक्त
ठे क्काको काम सम्प� नगरे सम्म अक� ठे क्कामा भाग िलन नपाउने व्यवःथा हुन ु पन� ।
(१४)

िनमार्ण कायर्को गुणःतर कायम गनर् र ��ाचारजन्य कृयाकलापलाई िनयन्ऽण गनर् ठे क्काको
्
ममर्त सं भार अविध (Defect Liability Period (DLP)) अविध ५ वषर् पुरयाउन
सावर्जिनक खिरद
ऐन तथा िनयमावलीमा सं शोधन गरी कायार्न्वयनमा ल्याउनु पन� ।
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पिरच्छे द Ñ ५
उपसं हार

सावर्जिनक िनकायह�बाट ूदान हुने सेवा ूवाह ूभावकारी तुल्याउन ती िनकायह�को अनुगमन गन�,
पदािधकारीह�बाट हुने अिनयिमतता सम्बन्धी उजुरीह� सं कलन गरी िनि�त ूिबया अवलम्बन गरी
���ट गन�, ��ाचार िनयन्ऽण िव�� ूव�र्नात्मक एवं चेतनामूलक कायर्बमह� सं चालन गन�, ��ाचार
र आिथर्क अिनयिमतता हुन सक्ने क्षेऽको िनगरानी राखी िवःतृत अध्ययन गरी ूा� सुझाव कायार्न्वयन
गनर् िनद� शन िदने, िवकास पूवार्धार िनमार्णका आयोजनाह�को गुणःतर, लागत, पिरमाण र तोिकएको
समयाविध समेतका आधारमा ूािविधक परीक्षण गरी समयमै गुणःतरीय काम सम्प� गनर् लगाउने जःता
कायर् यस राि�य सतकर्ता केन्िले गद� आएको छ । आ.व.२०७2।७3 मा अिघल्लो आिथर्क वषर्बाट
िजम्मेवारी सिरआएका र यस आ.व.मा दतार् भएका समेत गरी कूल 1308 उजुरीह� रहे कोमा 686
उजुरी ���ट भइ 52.४५ ूितशत ूगित भएको छ । यी उजुरीह�का िवषयमा अनुसन्धान गरी
िविभ� सुझाव तथा िनद� शन िदइएको छ । सावर्जिनक पदािधकारी/कमर्चारीको नक्कली

शैिक्षक योग्यता

भएको, गैरकानूनी �पमा अकुत सम्पि� आजर्न गरे को जःत िवषयका उजुरीह� र यस केन्िबाट छानवीन
गदार् ��ाचारको कसुर दे िखने कुनै कायर् भए गरे को पाइएकोमा त्यःता उजुरी एवं सो सम्बन्धी
कागजातह� अिख्तयार दु�पयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका छन् । िमित २०७२ सालको
दशैितहारमा अितआवँयकीय साम�ीह�को आपूितर्मा सहजता ल्याउने गरी सघन �पमा बजार अनुगमन
गरी सम्ब� िनकायह�लाई िनद� शन िदइएको िथयो । बळवाराही नगरपािलका वडा नं. १० गिरएको
जग्गा प्लिटङमा ऐलानी पितर् जग्गाह� समेत िमसाई प्लिटङ भैरहेको पाईएकोले सम्ब� िनकायह�लाई
उक्त कायर् रोक्न लगाई भावी िदनमा िलनु पन� कायर्िदशाबारे ध्यानाकषर्ण गराइएको िथयो । ��ाचार हुन
सक्ने िवषय र क्षेऽको पिहचान गरी यस केन्िबाट १२ (वा॑) वटा क्षेऽमा िवःतृत अध्ययनह� गरी ूा�

भएका सुझावह� कायार्न्वयनका लािग सम्बिन्धत िनकायह�को ध्यानाकषर्ण गराउँदै िनद� शन िदइएको िथयो
।साथै ��ाचार िनयन्ऽणका लािग ूव�र्नात्मक कायर्बम अन्तरगत िजल्लाःतरमा जनचेतनामूलक गो�ी,
िव�ालय सदाचार िशक्षा कायर्बम, िसःनुपानी नेपालसं गको सहकायर्मा हाःयव्यं ग्यात्मक कायर्बमह�
सम्प� गरे को छ । ��ाचारजन्य कायर्लाई ूभावकारी �पमा न्यूनीकरण गद� दे शमा सुशासन कायम गन�
मूल उ�ेँयका साथ ःथापना भएको राि�य सतकर्ता केन्िलाई आधुिनक ूिविध र ूणाली मैऽी बनाउदै

केन्िको आफ्नो मूल उ�ेँय, कायर्ूकृित, जनशिक्त, लगायत उपलब्ध ॐोत साधनको उिचत तालमेल
िमलाउँदै रा�को महारोगको �पमा रहे को ��ाचारलाई न्यूनीकरण गन� अिभयानमा केन्िलाई सशक्त ढं गले
अगािड बढाउन सं घीयता कायार्न्वयनको सन्दभर्मा सं घ र ूदे श सिहतको ःप� कानूनी खाका सिहत छु �ै
ऐन�ारा ःप� कानूनी अिधकारको व्यवःथा हुनपु न� आवँयकता महसुस गिरएको छ। ��ाचार कुनै एक
व्यिक्त, िनकाय वा सं गठनको एकल ूयासबाट माऽ िनयन्ऽण गनर् सिकने समःया होइन तसथर् यसको
लािग सबै िनकाय, सं ःथा, नागिरक समाज, बुि�जीिव लगायत आम नेपाली नागिरकको सहयोग यस
केन्िलाई ूा� भएमा ��ाचारजन्य िबयाकलापलाई िन�त्सािहत गनर् सिकन्छ। ��ाचारमा हाल दे िखएको
्
नयाँ ूकृित र ूवृि�को पिहचान र अनुसन्धान गरी टुंगोमा पुरयाउन
केन्िका जनशिक्तलाई समय सापेक्ष
भौितक पूवार्धार सिहतको अनुसन्धानमूलक तालीम ूदान गन� व्यवःथा िमलाउन ज�री भै सकेको छ।
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िवकास िनमार्णमा हुने गुणःतरहीन कायर् अिहले दे शको जिटल समःयाको �पमा दे खा परे को महसूस गरी
सरकारले िनमार्ण कायर्मा गुणःतर कायम गन� उ�ेँयका साथ राि�य सतकर्ता केन्िको अिधनमा रहने गरी
गुणःतर नाप जाँच गनर् सिकने अत्याधुिनक ूािविधक परीक्षण ूयोगशाला ःथापना गन� कायर् ूारम्भ भएको
छ । यसको लािग केन्िको बन्दै गरे को भवन िनमार्णलाई ितगितमा
अगािड बढाई आ.ब.२०७२।७३
ु
मा सो ूयोगशालामा साममी जडान गरी आवँयक सम्पूणर् पूवार्धार व्यवःथापन गन� केन्िले लआय िलएको
छ। जसको �लःव�प केन्िले हाल ूा� जनशिक्त, ॐोतसाधनको उच्चतम ूयोग गरी सरकारले
नागिरकलाई ूत्याभूत गरे को ��ाचार िनवारण, सुशासन, सदाचार, पारदिशर्ता तथा ��ाचारमा शुन्य
सहनशीलता कायम गन� अिभयानमा एक सशक्त िनकायको �पमा ःथािपत हुन सक्नेछ।
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O{lGhlgo/ -xfOj]_–!
jftfj/0fljb\ –!
O{lGhlgo/ -Ol/u]zg_–!
;dfhzf:qL–!
O{lGhlgo/ -Po/kf]6{_–!
;a–O{lGhlgo/ -:ofg]6/L_–!
gfkL clws[t –!
;a–O{lGhlgo/-lj=P08 cf=_–!
;a–O{lGhlgo/ -xfOj]_ –!
;a–O{lGhlgo/ -hg/n_–!
;a–O{lGhlgo/ -Ol/u]zg_–!

lk=P=zfvf
gf=;'=–!

;x;lrj -k|f_ –!

lk=P=zfvf
gf=;'=–!

k|fljlws k/LIf0f tyf cg'udg dxfzfvf

;x;lrj -k|_ –!

ljlzi6 >]0fL –!

k|d'v clws[t/;lrj

k|wfgdGqL

;+u7g ;+/rgf

g]kfn ;/sf/
/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

k|zf;g tyf cg'udg dxfzfvf
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अनुसूची २
नेपालसरकार
राि�यसतकर्ताकेन्ि
िव�ममा दरबन्दी अवःथा

पदपूितर् सं ख्या

िरक्त सं ख्या

१

१

×

१

सिचव

िविश�

२

सहसिचव (ू.)

रा.प.ूथम

ूशासन

२

“

३

सहसिचव (ूा)

रा.प.ूथम (ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

हाइवे

१

१

“

४

उपसिचव (ू.)

रा.प.��

ूशासन

सा.ू.

Ñ

४

४

“

५

उपसिचव(कानून)

रा.प.��.

न्याय

कानून

Ñ

१

१

“

२

६

उपसिचव(लेखा)

रा.प.��.

ूशासन

लेखा

Ñ

१

१

“

७

िस.िड.ई.

रा.प.�� (ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

इिरगेशन

१

१

“

८

िस.िड.ई.

रा.प.�� (ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

ःयािनटरी

१

“

१

१

१

१

१

“

जनरल

९

िस.िड.ई.

रा.प.�� (ूा.)

इिन्जिनयिर�

इलेक्शीकल

10

िस.िड.ई.

रा.प.�� (ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

१1

शाखा अिधकृत

रा.प.तृ

ूशासन

सा.ू.

१७

१६

१

१2

लेखा अिधकृत

रा.प.तृ.

ूशासन

लेखा

Ñ

२

२

“

रा.प.तृ

न्याय

कानून

Ñ

२

१

१

२

१

१

१

“

१

“

१

१3

शाखा अिधकृत
(कानून)

इलेिक्शकल
जनरल

िव.एण्ड

“

१4

इिन्जिनयर

रा.प.तृ. (ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

१5

इिन्जिनयर

रा.प.तृ. (ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

हाइवे

१6

इिन्जिनयर

रा.प.तृ. (ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

इिरगेशन

१7

इिन्जिनयर

रा.प.तृ. (ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

एयरपोटर्

१

१

“

१8

नापीअिधकृत

रा.प.तृ.(ूा.)

ईिन्जिनयिरङ

सभ�

Ñ

१

“

१

19

वातावरणिव�

रा.प.तृ.(ूा.)

िविवध

Ñ

Ñ

१

“

१

२०

इिन्जिनयर

रा.प.तृ. (ूा.)

िविवध

कम्प्युटर

Ñ

१

“

१

२१

इिन्जिनयर

रा.प.तृ. (ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

हाइसोपावर

१

“

१

रा.प.तृ. (ूा.)

इिन्जिनयिर�

मेकािनकल

रा.प.तृ. (ूा.)

इिन्जिनयिर�

२२
२३
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मेकािनकल
इिन्जिनयर
ईिन्जिनयर

ई.एण्ड
टे िलकम.ई.

आिकर्टे क्ट

१

जनरल
मेकािनकल
Ñ

१
१

“
“

कैिफयत

दरबन्दी सं ख्या

उपसमूह

समूह

से वा

ौे णी

पद

िस.नं.

िनजामती तफर्

१
१
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२४

समाजशा�ी

रा.प.तृ.(ूा.)

िविवध

Ñ

Ñ

१

१

“

२५

कम्प्युटरअिधकृत

रा.प.तृ. (ूा.)

िविवध

Ñ

Ñ

२

२

“

२९

ना.सु.

रा.प.अनं. (ू.)

ूशासन

सा.ू.

Ñ

१३

२

१

३०

टा.ना.सु.

रा.प.अनं. (ू.)

ूशासन

सा.ू.

Ñ

१

१

“

३१

लेखापाल

रा.प.अनं. (ू.)

ूशासन

लेखा

Ñ

१

“

१

३२

सबÑईिन्जिनयर

रा.प.अनं.ू.(ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

हाइवे

१

१

“

३३

सबÑईिन्जिनयर

रा.प.अनं.ू.(ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

इिरगेशन

१

१

“

३४

सबÑईिन्जिनयर

रा.प.अनं.ू.(ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

ःयािनटरी

१

१

“

३५

सबÑइिन्जिनयर

रा.प.अनं.ू.(ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

“

१

३६

सबÑईिन्जिनयर

रा.प.अनं.ू.(ूा.)

ईिन्जिनयिरङ

िसिभल

१

१

“

१

“

1

१

१

×

Ñ

१

1

×

३७

सबÑईिन्जिनयर

रा.प.अनं.ू.(ूा.)

इिन्जिनयिर�

इलेक्शीकल

३८

सबÑईिन्जिनयर

रा.प.अनं.ू.(ूा.)

इिन्जिनयिर�

मेकािनकल

िव.एण्ड
आिकर्टे क्ट
जनरल
जनरल
इलेिक्शकल

१

िनमार्ण
उपकरण
सं भार
ई. एण्ड

३९

सबÑईिन्जिनयर

रा.प.अनं.ू.(ूा.)

इिन्जिनयिर�

४०

ल्याबअिसःटे न्ट

रा.प.अनं.ू.(ूा.)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

जनरल

२

“

२

रा.प.अनं.ू.(ूा.)

िविवध

Ñ

Ñ

५

५

“

रा.प.अनं.��.(ूा)

इिन्जिनयिर�

िसिभल

जनरल

४

४

“

जम्मा

८३
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४१
४२

कम्प्युटर
अपरे टर
ल्याबब्वाई

टे िलकम.ई.

राि�य सतकर्ता केन्ि ूहरीतफर्

१

दजार्
ूहरी नायव
महािनरीक्षक

२

ूहरी विर� उपरीक्षक

३

ूहरी उपरीक्षक

४

ूहरी नायव उपरीक्षक

५

ूहरी िनरीक्षक

६

ूहरी नायव िनरीक्षक

ौे णी

सेवा

रा.प.ू.सरह

ूहरी

,,

,,

रा.प.��.सरह

,,

,,

,,

रा.प.तृ.सरह

,,

रा.प.अनंूथमसरह

,,

समूह

दरवन्दी

पदपूितर्

िरक्त

सं ख्या

सख्या

सं ख्या

१

-

१

राि�य सतकर्ता ूहरी

ब.सं .

१6
१

१

-

जम्मा

३२

२७

5

१

-

१

५

३

२

८

८

-

१४

2

कैिफयत

सेवा करारतफर् ौे णी िबिहन कमर्चारीको दरबन्दी
िस.नं.

पद

जम्मासं ख्या

पदपूतीर्को अवःथा

१.
२.

ह.स.चा

८

ह.स.चा. 8 मध्ये ७ जना सेवा करारमा कायर्रत रहे को ।

कायार्लय सहयोगी

१७

का.स. 17 मध्ये 1६ जना से वा करारमा कायर्रत रहे को ।

जम्मा

२५
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अनुसूची ३
राि�य सतकर्ता केन्िको ःथापनादे िख हालसम्मका ूमुख अिधकृत/सिचवको नामावली
ब.सं.

नाम

कायार्विध

कैिफयत

१.

मोहनबहादुर काकीर्

२०५९।०८।११दे िख२०६०।०९।१५सम्म

२.

रिवन्िमान जोशी

२०६१।०६।२२दे िख२०६१।११।२४सम्म

३.

बालकृंण ूसाईं

२०६१।११।२४दे िख२०६२।०७।१३सम्म

४.

कृंणकुमार ौे �

२०६२।०७।१३दे िख२०६३।०१।१२सम्म

५.

रामसरोवर दुवे

२०६३।०४।२६दे िख२०६४।०८।०७सम्म

६.

छिवराज पन्त

२०६४।०८।१०दे िख२०६५।०७।१८सम्म

७.

सुशील िघिमरे

२०६५।०७।२०दे िख२०६५।१२।१६सम्म

८.

ताना गौतम

२०६५।१२।१८दे िख२०६८।०२।०१सम्म

९.

य�ूसाद गौतम

२०६८।०२।०४दे िख२०६८।१०।२०सम्म

११.

सुरेशमान ौे �

२०६८।१०।२०दे िख२०६९।०५।०७सम्म

१२.

माधवूसाद रे ग्मी

२०६९।०५।०७दे िख२०७०।०७।०३ सम्म

१३.

मधुूसाद रे ग्मी

२०७०।०७।०४ दे िख २०७०।११।२९ सम्म

१४.

हिर ूसाद नेपाल

२०७०।०१।०२ दे िख २०७१।०४।०४ सम्म

१५.

रमेश कुमार शमार्

२०७१।०५।०२दे िख २०७२।४।३२ सम्म

१६.

सुरेश ूकाश आचायर्

१७.

सुिनल बहादुर मल्ल

२०७२।१६ दे िख २०७३।०२।२९ सम्म

१८.

रामानन्दूसाद यादव

२०७३।०३।२९ दे िख
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कायममुकायम

कायममुकायम

कायममुकायम

२०७२।०७।११ दे िख २०७२।०९।१२ सम्म

हाल सम्म
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19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ब.स.

काठमाण्डौ
काठमाण्डौ

ौी ूिमला दे वी शाक्य वळाचायर्
ौी भोजेन्ि कुमार क्षेऽी
ौी दामोदर रे ग्मी
ौी िबंणुराज लािमछाने

सहसिचव (ूा.)

सहसिचव

सहसिचव

सहसिचव

उपसिचव(कानून)

उपसिचव (कानून)

उपसिचव

उपसिचव

उपसिचव

उपसिचव

उपसिचव

उपसिचव

उपसिचव

उपसिचव

ौी शिरता रायमाझी

ौी इन्ि ूसाद पौडेल

ौी हिर ूसाद न्यौपाने

ौी सुशीला अिधकारी

ौी डालनाथ अयार्ल

ौी कृंण कुमार िनरौला

ौी परशुराम पोखरे ल

ौी तोयनारायण सुवेदी

ौी शेरबहादुर ढु �ाना

ौी मनोज कुमार दाहाल

ौी रामबहादुर िघिमरे

काठमाण्डौ

ौी सुिनल बहादुर मल्ल

सिचव

सहसिचव

काठमाण्डौ

ौी सुरेशूकाश आचायर्

सिचव

पाल्पा

वागलुङ

मोरङ

भोजपुर

िचतवन

मोरं ग

लमजुङ

गुल्मी

ु ासभा
सं खव

ु ासभा
सं खव

काठमाण्डौ

भक्तपुर

काठमाण्डौ

सुनसरी

ौी रमेश कुमार शमार्

सिचव

ःथायी ठे गाना

किपलवःतु

नाम/थर

ौी रामानन्दूसाद यादव

पद

सिचव

िनजामती तफर्
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२०७२।०७।११
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दे िख

हालसम्म
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हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

२०७३।०१।२६
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हालसम्म
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हालसम्म

हालसम्म
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हालसम्म
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हालसम्म

सम्म

यस केन्िमा कायर्रत अविध

केन्िमा आ.व.2072/73 मा कायर्रत कमर्चारीह�कक नामावली

अिनवायर् अवकाश

अिनवायर् अवकाश

रमाना

रमाना

अिनवायर् अवकाश

अिनवायर् अवकाश

अिनवायर् अवकाश

रमाना

रमाना

कैिफयत
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40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

ब.स.

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

िस.िड.इर्.

िस.िड.इर्.

िस.िड.इर्.

उपसिचव (लेखा)

पद

�वाली

ौी डण्ड बहादुर वःनेत

ौी हुमनाथ पराजुली

ौी केशरी ठाकुर

ौी सहदे व खऽी

ौी कृंण ूसाद सुवाल

ौी गोमा िघिमरे धमला

ौी केशव

ौी अमला मैया ौे �

ौी सिरता रानामगर

ौी लआमी थापा (बःनेत)

ौी र� कुमारी शाक्य तुलाधर

ौी गेहेन्िराज भण्डारी

ौी भोला खड्का

ौी ी ुब ूसाद ढोडारी

ौी नारायण ूसाद शमार् गैरे

ौी मनमाया भ�रा�

ौी बसन्तराज अिधकारी

ौी हिर बहादुर थापा

ौी िचरि�व झा

ौी गयाूसाद उलक

ौी हे मन्तराज िनरौला

नाम/थर

रौतहट

ःयाङजा

काठमाड�

भक्तपुर

भक्तपुर

झापा

अघार्खाची

भक्तपुर

काठमाड�

�पन्दे ही

�पन्दे ही

दाङ

भक्तपुर

काॅे

पाल्पा

पाल्पा

दाङ

काःकी

सलार्ही

काॅे

सुनसरी

ःथायी ठे गाना

२०७०।१२।१३

२०६८।१२।१

२०७०।५।२३

२०७०।११।२६

२०७०।९।५

२०७०।६।१

२०७०।७।६

२०७०।६।६

२०६७।१२।०७

२०६७।१२।०७

२०७२।०२।२५

२०७२।०२।२५

२०७०।५।३१

२०७०।७।१०

२०७०।५।२७

२०६९।२।१६

२०७१।४।५

२०७२।०३।२३

२०७१।३।१५

२०७०।११।१

२०७०।८।१०

दे िख

हालसम्म

२०७३।०२।३०

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

२०७२।१२।२५

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

सम्म

यस केन्िमा कायर्रत अविध

रमाना

कैिफयत
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jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073

61.

60.

59.

58.

57.

56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

ब.स.

ना.सु.

ना.सु.

ना.सु.

ना.सु.

ना.सु.

ना.सु.

ना.सु.

ना.सु.

समाजशा�ी

इिन्जिनयर

इिन्जिनयर

इिन्जिनयर

इिन्जिनयर

इिन्जनीयर

कम्प्युटर अिधकृत

कम्प्युटर अिधकृत

लेखा अिधकृत

लेखा अिधकृत

शाखा अिधकृत

शाखा अिधकृत (कानून)

शाखा अिधकृत

पद

ौी ूितमा सापकोटा लम्साल

ौी रामूसाद पौडेल

ौी कल्पना दाहाल

ौी शोभाखर �वाली

ौी उमेश कुमार मेहता

ौी सूय र् कुमारी शमार्

ौी कमला ूसाईं

ौी सोमनाथ आचायर्

ौी बलबहादुर घतीर्

ौी सुरज भण्डारी

ौी अिनल शाक्य

ौी गोिवन्द दुम�

ौी खेम राज रे ग्मी

ौी ूेम बहादुर महजर्न

ौी एकराज पोखरे ल

ौी सम्वर बहादुर काकीर्

ौी लआमीदे वी रे ग्मी िरजाल

ौी नकुल थापा

ौी िगता आचायर्

ौी कल्पना कुमारी खितवडा(आचायर्)

ौी अनन्त ूसाद आचायर्

नाम/थर

मकवानपुर

अघार्खाची

झापा

गुल्मी

सुनसरी

गोरखा

झापा

लिलतपुर

रोल्पा

काःकी

लिलतपुर

भक्तपुर

अछाम

लिलतपुर

स�री

दोलखा

पाल्पा

रामेछाप

अघार्खाँची

उदयपुर

भक्तपुर

ःथायी ठे गाना

२०७१।०७।०२

२०७०।११।२८

२०७०।३।३

२०६९।१०।४

२०६८।८।१२

२०७१।०६।२९

२०६५।११।२९

०५९।०५।२७

२०७१/०६/०७

२०७२।०८।२८

२०७०।११।२

२०७०।१०।९

२०७०।३।२८

२०६१।१।१३

२०७०।९।८

२०७०।५।२४

२०६७।४।१७

२०७१।१।२

२०७३।०३।१९

२०७१।३।१७

२०७३।०२।०२

दे िख

२०७२।१०।२३

हालसम्म

२०७२।०८।१४

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

२०७२।४।३

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

२०७२।०४।२३

२०७२।१०।२०

२०७३।०१।१२

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

सम्म

यस केन्िमा कायर्रत अविध

रमाना

रमाना

अिनवायर् अवकाश

रमाना

रमाना

रमाना

कैिफयत
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119

120

81.

80.

79.

78.

77.

76.

75.

74.

73.

72.

71.

70.

पद

क.अ.

क.अ.

क.अ.

क.अ.

सवइिन्जिनयर

सवइिन्जिनयर

सवइिन्जिनयर

सवइिन्जिनयर

सवइिन्जिनयर

सवइिन्जिनयर

सवइिन्जिनयर

लेखापाल

ना.सु.

ना.सु.

68.

69.

ना.सु.

ना.सु.

ना.सु.

ना.सु

ना.सु.

ना.सु.

67.

66.

65.

64.

63.

62.

ब.स.

ौी सुमन ओली

ौी रोमबहादुर मल्ल ठकुरी

ौी गायऽी शमार्

ौी मनोज पोखरे ल

ौी नारायण ूसाद दाहाल

ौी सुिनल कुमार यादव

ौी दन्त ित�वा

ौी महे श चन्ि िगरी

ौी िदपेन्िकुमार साह

ौी कृंणगोपाल ौे �

ौी रिवन कःती

ौी जीवन राजभण्डारी

ौी इन्ि ूसाद शमार्

ौी लआमी थापा

ौी िहमा खनाल

ौी िसता पौडेल सुवेदी

ौी ूकाशचन्ि सापकोटा

ौी भवानी खकुरे ल िऽपाठी

ौी शारदा कुमारी काकीर् खडका

ौी राम ूसाद आचायर्

नाम/थर

�कुम

भक्तपुर

दाङ

सलार्ही

दै लेख

स�री

जुम्ला

प्यूठान

महो�री

काॅे

भक्तपुर

ओखलढुं गा

पवर्त

काःकी

पाँचथर

िचतवन

ते॑थुम

काॅे

रामेछाप

सुख�त

ःथायी ठे गाना

२०७२।०४।२५

२०७०।१।२

२०७१।०७।०३

२०७१।०६।०१

२०७२।०८।२१

२०७२।०८।०९

२०७२।०८।०२

२०७२।०३।११

२०६९।८।१

२०६८।९।१७

२०६५।९।२१

२०६९।९।२२

२०७२।०५।०९

२०७२।०४।२२

२०७२।०५।२८

२०७२।०९।०१

२०७२।१०।०३

२०७२।०४।२५

२०७१।१२।०१

२०७१।०७।०२

दे िख

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

२०७२।१०।२४

२०७२।०८।१४

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

२०७३।०३।२७

सम्म

यस केन्िमा कायर्रत अविध

रमाना

रमाना

आयोगमा काज

वेप�ा नागिरक छानिवन

हाल सामान्य ूशासनमा काज

रमाना

कैिफयत
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खिरदार

टा. ना.सु.

क.अ.

पद

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ू.ना.उ.

ू.ना.उ.

ू.ना.उ.

ू.ना.उ.

ू.ना.उ.

ू.ना.उ.

ू.ना.उ.

ू.ना.उ.

ू.ना.उ.

ू.ना.उ.

ू.ना.उ.

ू.उ.

ू.उ.

ू.उ.

ू.उ.

ू.व.उ.

ू.ना.म.िन.

राि�य सतकर्ता ूहरीतफर्

84.

83.

82.

ब.स.

ौी सुन्दरपाण्डे

ौी अजुन
र् कुमार खड्का

ौी गणेशकुमार ौे �

ौी माधवके.सी.

ौी न्हुच्छे बहादुर ूजापती

ौी ँयामसुन्दर पिण्डत

ौी सुवास पिण्डत

ौी िवभूतीराज कोइराला

ौी गणेशिगरी

ौी मनोजवर िसं ह थापा

ौी रामकृंण अिधकारी

ौी िनर�न िव�

ौी कमलूसाद अिधकारी

ौी िवजयकुमार ौे �

ौी इन्िबहादुर डाँगी

ौी धमार्नन्द भ�

ौी रोशननाथ पन्त

ौी कृंण ूसाद िमौ

ौी िकितर् ौे �

ौी िवंणु ूसाद बराल

नाम/थर

दोलखा

रामेछाप

दाङ

दाङ

भक्तपुर

काठमाड�

प्युठान

मोरङ

दाङ

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

तनहुँ
लिलतपुर

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०५९।०५।२७

२०५९।५।२७

२०७२।०५।०२

दे िख

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

२०७३।०५।२८

२०७२।०८।१९

हालसम्म

हालसम्म

२०७२।०६।०१

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

२०७३।०३।२६

हालसम्म

२०७३।०३।२६

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

सम्म

यस केन्िमा कायर्रत अविध

मोरङ

दाङ

बझाङ

दाङ

बैतडी

काठमाड�

झापा

काठमाड�

काःकी

ःथायी ठे गाना

अिनवायर् अवकाश

अिनवायर् अवकाश

अ.दु.अ.आ.मा काज

अिनवायर् अवकाश

अिनवायर् अवकाश

अिनवायर् अवकाश

कैिफयत
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121

122

पद

ू.ना. िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

ू.िन.

सन्तोष खड्का
अशोकराज बुढाथोकी
माधव कोइराला

ह.स.चा.

ह.स.चा.

ह.स.चा.

2.

3.

ौी गु�मान लामा

ौी कृंण थापामगर

ौी यमबहादुर के.सी.

ौी बमबहादुर खड्का

ौी िकरणकुमार रानाभाट

ौी कृंणूसाद अिधकारी

ौी ूधुम्न िघिमरे

ौी िशवकुमार पौडेल

ौी कालीूसाद चौधरी

ौी सरोजकुमार अिधकारी

ौी बुि�राम खनाल

ौी कमल राई

ौी उपेन्ि के.सी.

ौी राजन थापा

ौी आधारकुमार शाह

ौी रमेश खरे ल

ौी राजेन्िकुमार पोखरे ल

नाम/थर

1.

सेवा करारतफर्

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

ब.स.

िसन्धुपाल्चोक

काठमाड�

काठमाड�

काॅे

काठमाड�

दाङ

स�री

सलार्ही

लमजु�

लिलतपुर

गुल्मी

दाङ

काठमाड�

दाङ

धनकुटा

काठमाडौ.

काठमाड�

�कुम

काॅे

िसन्धुली

ःथायी ठे गाना

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

२०६१।०१।७

दे िख

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

२०७३।०३।१७

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

२०७२।१०।१२

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

हालसम्म

सम्म

यस केन्िमा कायर्रत अविध

अिनवायर् अवकाश

अिनवायर् अवकाश

कैिफयत
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बैतडी
िचतवन
किपलबःतु
बैतडी

िवमल ूसाद आचायर्
दे व नारायण महजर्न
सुवणर् के.सी.
युिरना ौे �
टं कमाया िवमली
वासुदेवी महरा
माया कँ ु वर
योगमाया िसवाकोटी
भूिमका पोखरे ल
िनलमकुमारी भ�
सािवऽा गुरागाईं (चािलसे)
सुधा ओली
सहदे व थापा
दलबहादुर भण्डारी
शारदा मल्ल
वन्दना ौे �
सुिनता दवाडी
सुिमऽा खड्का

ह.स.चा.

ह.स.चा.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

का.स.

6.

7.

8.

9.

10.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

काॅे

मकवानपुर

काठमाड�

तनहुँ

बाँके

काॅे

दोलखा

िसन्धुपाल्चोक

दोलखा

दोलखा

लिलतपुर

काॅे

काठमाण्डौ

िसन्धुपाल्चोक

दोलखा

उ�व ओली

ह.स.चा.

5.

लिलतपुर

ःथायी ठे गाना

िदनेश महत

नाम/थर

ह.स.चा.

पद

4.

ब.स.

दे िख

सम्म

यस केन्िमा कायर्रत अविध

कैिफयत
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अनुसूची 4

आ.ब. 2072/73 को ूा� अिख्तयारी बमोिजम केन्िीय आिथर्क िववरण
आयोजना
बजेट उपिशषर्क नं.

/कायार्लयको
नाम

३०१०२५३(चालु)
३०१०२५४
ँ ीगत)
(पुज

६०१०१८३
(औषधीउपचार)
६०१०१४३
(सन्चीतिबदा)
६०१०१३३(उपदान)

खुदवािषर्क
बजेट

िनकासा

खचर्

रा.स.के.

९३५४५०००

77826147.99

77826147.99

रा.स.के.

70549000

15988157

15988157

रा.स.के.

4106979

3947009

3947009

रा.स.के.

3786833.52

3786833.5

3786833.5

रा.स.के.

253135.67

253135.67

253135.67

30000000

1848281

1848281

ADB

500000

495520

नेपाल सरकार

500000

500000

500000

नेपालसरकार

6000000

3560369

3560369

बाँकी
15718852.01
54560843.00
159970.00
0.02
0.00

३६५८४२४
(रा�ीय मामीण
यातायात सु��ीकरण

IDA

28151719.00

कायर्बम)
३६५८३३३(सामुदािय
क िसचाइ आयोजना)
३३७३२०४(रणनीितक
सडक पुल िनमार्ण तथा
पुल पुलेसासं रक्षण)
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495520

4480.00
0.00
2439631.00
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@

सेवा िनव�ृ � स��च� िबदा

उपदान

ओषधी उपचार

सेवा िनव�ृ � ओषधी उपचार

vr{
;+s]t
gDa/

२७३१३

२७३१२

२११२३

२७३१४

s'n hDdf

cy{ ah]6sf] hDdf

cy{ dGqfno ljljw -cy{ ah]6_

hDdf

vr{
zLif{s

!

z'?
ljlgof]lh
t ah]6

&

८७८२५.००

२५३१३५.००

३७८६८३३.५२

*

७९८६९७७.५२

^

०.००

%

३८५९१८४.००

$

clGtd ah]6

०.००

०.००

०.००

०.००

#

yk

gDa/M६०१०१४३÷^)!)!##÷^)!)!*#
ah]6 zLif{s jf pk-zLif{ssf] gfdM अथर् बजेट
k'/s
ah]6af6
36
yk

ah]6 cg'bfg jf pk-zLif{s

/sdfGt/
af6
36
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lgsf;f
७९८६९७७.५२

३८५९१८४.००

८७८२५.००

२५३१३५.००

३७८६८३३.५२

(

vr{
७९८६९७७.५२

३८५९१८४.००

८७८२५.००

२५३१३५.००

३७८६८३३.५२

!)

af+sL
!!

०

०

०

०

०

lgsfzf

g]kfn ;/sf/
/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
cfly{s jif{ @)&@/&# sf] aflif{s cfly{s ljj/0f

ah]6
०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

!@

s}lkmot
!#
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yk

s'n hDdf

cy{ ah]6sf] hDdf

cy{ dGqfno ljljw -cy{ ah]6_

६००००००

६००००००

*

hDdf

&
६००००००

^

६००००००

$

%

k'/s
ah]6af6
36
yk

z'?
ljlgof]lht
ah]6
#

/sdfGt/
af6
36

पँज
ु ीगत अनु����न

@

vr{ ;+s]t
gDa/

२९७११

vr{ zLif{s

!

clGtd ah]6

ah]6 cg'bfg jf pk-zLif{s gDa/M ##&#@)$
ah]6 zLif{s jf pk-zLif{ssf] gfdM k'FhLut /0fgLlts k'n lgdf{0f tyf k'n];f
;+/If0f

३५६०३६९

३५६०३६९

(

lgsf;f
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vr{
९५६०३६९

३५६०३६९

!)

!!

af+sL
०

lgsfzf

g]kfn ;/sf/
/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
cfly{s jif{ @)&@/&# sf] aflif{s cfly{s ljj/0f

ah]6
२४३९६३१

२४३९६३१

!@

s}lkmot
!#

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
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;ˆ6j]o/
lgdf{0f vr{

२९५११

२९७१२

s'n hDdf

hDdf
cy{ dGqfno
ljljw -cy{
ah]6_
cy{ ah]6sf]
hDdf

d]l;g/L cf}hf/

२९४११

k'FhLut ;'wf/
vr{
kmlg{r/ tyf
lkmSr;{

@
ejg lgdf{0f

vr{ zLif{s

;jf/L ;fwg

२९३११

२९२३१s

२९२२१

!

vr{ ;+s]t
gDa/

&

36
*

1500000.00

32500000.00

600000
70549000.00

60600000.00

24500000.00

600000

24500000.00

9949000.00

^

yk

clGtd ah]6

0.00

%

36

/sdfGt/af6

1500000.00

$

y
k

k'/s
ah]6af6

1500000.00

1500000.00

32500000.00

#

z'? ljlgof]lht
ah]6

ah]6 cg'bfg jf pk-zLif{s
gDa/M#)!)@%$
ah]6 zLif{s jf pk-zLif{ssf]
gfdM k'FhLut

0.00

0.00

1598s8157

599565.00

4492558.00

9949000.00

947034.00

(

lgsf;f

g]kfn ;/sf/
/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
cfly{s jif{ @)&@/&# sf] aflif{s cfly{s ljj/0f

0.00

0.00

15988157

599565.00

4492558.00

9949000.00

947034.00

!)

vr{

0.00

0.00

159881s57

599565.00

4492558.00

9949000.00

947034.00

!!

lgsfzf

af+sL

54560843.00

435.00

20007442.00

0.00

552966.00

1500000.00

32500000.00

!@

ah]6
!#

s}lkmot
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z'? ljlgof]lht
ah]6

kfgL tyf
lah'nL
;+rf/ dxz'n

22111

1699000
1030000

1699000
1030000

;+rfng tyf
dd{t ;Def/

22212

346000

360000

2177000

Ogwg

346000

360000

2177000

22211

22112

vfBfGg

21122

878000

kf]zfs

21121

878000

15980000

800
000

4042400
0

*

16780000

&

21119

^

1404000

%

1404000

vr{ ;+s]t gDa/

cGo eQf

vr{ zLif{s

dx+uL eQf

$

36

21113

40424000

#

k'/s
ah]6af6
yk

/sdfGt/
af6
yk

tna

@

36

21111

!

clGtd ah]6

ah]6 cg'bfg jf pk-zLif{s gDa/M
ah]6 zLif{s jf pk-zLif{ssf] gfdM

क

(

lgsf;f
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vr{
1030000

1698999.55

343976.36

360000

2003112.65

697500

13859124.56

1130462.18

33017772

!)

af+sL
!!

lgsfzf

g]kfn ;/sf/
/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
cfly{s jif{ @)&@/&# sf] aflif{s cfly{s ljj/0f
#)!)@%#
rfn'

ah]6
0

0.45

2023.64

0

173887.35

180500

2920875.
44

273537.82

7406228

!@

s}lkmot
!#
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sfof{no
;DaGwL vr{
Ogwg ÷ cGo
k|of]hg
;]jf / k/fdz{
vr{
cGo ;]jf z'Ns

22311
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22711

22612

22611

ljljw vr{

hDdf

cg'udg
d"Nof+sg vr{
e|d0f vr{
800000

290000
77826147.99

290000
93545000

290000
93545000

150000

950000

2327175

2328000

2328000
950000

4100000

4100000

1141028

155600

3748869.69

9091900

99827

1570000

210801

4100000

2100000

2100000

22512

22522

600000

600000

;Lk ljsf;
tyf hgr]tgf
tflnd tyf
uf]i7L ;DaGwL
vr{x?
sfo{s|d vr{

3749000

12000000

100000

1570000

660000

sd{rf/L tflnd

3749000

12000000

100000

1570000

660000

22511

22412

22411

22314

aLdf

22213

15718852.01

0

0

825

0

958972

444400

130.31

2908100

173

0

449199

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

129

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
नेपाल सरकार
राि�य सतकर्ता केन्ि
आ.व. २०७२/७३ को धरौटीको वािषर्क आिथर्क िववरण
१) आम्दानी
1.01

गत आ.व. सम्मको िजम्मेवारी सारे को

1.02

चालु आ.व. को

2480082
336000

जम्मा

2816082

2) खचर्

0
२.०१
2.02

सदर ःयाहा

0

िफतार्

2196407

जम्मा

2196407

जम्मा

619675

३) ौे ःता अनुसार
बाँकी
३.०१
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४)

ब�क अनुसार बाँकी

५)

फरक परे मा (३-४)

६)

फरक पनार्को कारण

७)

धरौटी खाता नम्बर

८)

खाता रहे को ब�क

619675
नभएको

135001 (को. ले. िन.
का.)
एभरे � ब�क िल.
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िनकाय

भूिमसुधार तथा व्यवःथा

१
२
०
३

सं वैधािनक िनकाय

पररा�

सं सद सिचवालय

ूधानमन्ऽीतथामिन्ऽपिरषद्को

िवकास

६९

८
२८

कृिष िवकास

सं घीय मािमला तथा ःथानीय

३
२८

गृह

१

2

4

३

ौम तथा रोजगार

व्यवःथा

कानून न्याय तथा सं सदीय

शहकारी तथा गिरबी िनवारण

कल्याण

मिहला बालबािलका तथा समाज

युवा तथा खेलकुद

१३१

२०७२

िशक्षा

असारमसान्त

५६

सम्मबाट अ=ल्या=

अथर्

को अिघल्लो

यसमिहनाको

११

०
०

०

11

0

२

१०२

३०

३४

६६

१३

२

१२

११

६

१३०

५०

६

मिहनासम्मको

०

०

१२

३

५

६

३

०

१

०

०

१३

६

चालूआ.व. को जम्मा

6

२

९०

27

29

60

10

2

11

11

६

117

44

जम्माउजुरी सं ख्या

१४

०

८

३

१७१

५८

४२

९४

१६

३

१४

१५

९

२६१

१०६

मिहनासम्मको

अिघल्लो

8

0

5

३

६९

43

25

68

7

3

12

9

४

71

45

०

०

१

०

२४

३

२

७

३

०

०

०

०

९

१५

यसमिहनाको

यसआ.व.को

८

०

६

३

९३

४६

२७

७५

१०

३

१२

९

४

८०

६०

जम्माफछर्य�ट सं ख्या

यसआ=व=२०७२।७३

फछ्र्यौटहुन बाँकी सं ख्या

६

०

२

०

७८

१२

१५

१९

६

०

२

६

५

१८१

४६

ध्यानाकषर्ण÷सतकर्

०

०

०

०

०

१

०

०

०

०

0

०

१

०

०

जम्मा फ�ौौ मध्ये

०

०

०

०

०

२

०

०

०

०

0

0

०

०

१

सुझाव

फछ्र्यौटउजुरी सं ख्या

०

०

०

०

5

४

०

४

२

०

0

0

०

९

०

िनद� शन

उजुरीसं ख्या

४

०

०

०

१९

११

४

९

१

०

१

१

०

७

२

तामेली

२.१.२.३. आ.व. २०७2/७3 मा भएको िनकायगत उजुरी दतार् र फ��ट सम्बन्धी िववरण

अ.दु.अ.आ.मापठाई

अन्यतामेली

४

०

६

३

६9

२८

२३

६२

७

३

११

८

३

६४

५७

अनुसूची -५

मध्येआ.व.२०७२।७३ मा
बाँकी रहे का उजुरी

३

०

१

१

४१

२७

६

२२

3

१

२

१

२

२७

२६
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फछ्र्यौट गिरएको सं ख्या

२०७२असारमसान्त सम्म

1

शािन्त तथा पुनः िनमार्ण

21

40=86
60=36
52=45

०

१

८

२

2

१३

४

२३

०

३३

४

२७

४८

०

0

2

3

0

0

0

5

६

५

3

0

0

१३
6

५

०

१३

8

४

१६

६

५

१

८

0

3

1

0

0

0

0

0

२

१

१

फ��ट गनर् बाँकी उजुरीह� सम्बिन्धत िनकायह�सं ग सम्बन्वय गरी हाल कायम भएको मन्ऽालय अनुसार िजम्मेवारी सािरएको छ ।

उजुरीह�सं ग सम्बिन्धत पदािधकारी एवं मन्ऽालय एकीन गनर् किठनाई भएकोले ूा� उजुरी सं ख्या र फ��टकट िववरण सािवक अनुसार रािखएको छ । आ.व. २०७३।७४ मा उक्त

नोटः आ.व. २०७२।७३ मा नेपाल सरकार कायर्िवभाजन िनयमावलीमा भएको हेरफेरबाट सािवक मन्ऽालयह�कक कायर्क्षऽ
े मा हेरफेर गरी थप ६ वटा मन्ऽालय गठन गिरएकोमा सािवकका

o; cf=j=sf] आषाढd;fGt;Dd k|fKt ph'/Lsf] km5\of}{6 k|ltzt
hDdf ph'/L km5\of}{6 k|ltzt

गतआिथर्क वषर्बाट िजम्मेवारी सरी आएका उजुरीह�कक फ��ट ूितशत

hDdf

०

०

०

११

२७

३

24

३८

२२

१

१

21

१६

उ�यन

सं ःकृित, पयर्टन तथा नागिरक

०
१

०

१

१६

०

२०

२

२१

1
0

३७

२

35
18

५३

१

१८

17

३

सामान्य ूशासन

४

४१

१

40

१२

वािणज्य र आपूितर्

1
0

2
0

१

0

१०

१०

0

0

0

0

७१

0

0

0

0

0

६७

0

८

0

१९

०

७

७

३

0

0

0

०

६

0

63

0

३९

१३

0

०

०

०

१३८

0

२२

१३
0

0

२१

०

१

११

६
१०

६

०

15

24

०

0

२

६०

५

55

७८

ःवाःथ्य तथा जनसं ख्या

8

२०

१४

0
१

0

6

२६

१९
०

7

१५

१३

2

0

०

0

1

७२

३

७७२

२

२

१

०

२

१३०८

१

0

५२

३६
6

11

३५

२१
६

12

३१

६

4
10

१७

६
२०

589

13

6
0

१

रा��य योजना आयोग

१

12

0

0

९

०

18

2

6

27

उ�ोग

2

0

रक्षा

7

16

भौितक यो.िन.तथा यातायात

वन तथा भू सं रक्षरण

14

उजार्

१

०

५३६

िसं चाइ

6

11

शहरी िवकास
19

११

वातावरण िव�ान तथा ूिविध

700

10

९5

14

६८6

३९

६२2

१९

५

२

५

17

५3

२०

८५

सूचना तथा सं चार

५३7
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२१९

कायार्लय
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1.3

1.2

1.1

सं िवधानमा

भएको

मन्ऽालय/िवभा

2 वषर्िभऽ

सं िवधानमा

भएको

3

व्यवःथा

अनु�पको

वमोिजम

भएको हुने ।

ूावधान

नेपालको

अपेिक्षत उपलब्धी

केन्िसं ग

सम्बिन्धत

��ाचार

िनवारण

मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा पठाइसिकएको ।

ऐन,२०५९ सं शोधनका लािग ूधानमन्ऽी तथा

यस

आषाढ मिहनासम्मको ूगित

बढीमा 2 वषर्

तहको

कायर्सूची

र

सहवतीर्

िनणर्यानुसार

ौी

राम

२०७२।११।२८
सहसिचव

िमित

बहादुर

को

ूावधान

कानूनी

पिरमाजर्न गन�

िव�मान

व्यवःथामा

वमोिजम नयाँ ऐन िनमार्ण एवं

सं िवधानको
कायार्लय, सं सद,

केन्ि
मिन्ऽपिरष�

ू.म.तथा म.पको

राि�य सतकर्ता

िभऽ

द�ाह�मा

सं चालनको

छु �ै

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको

लािमछानेको

मन्ऽीपिरषद्को कायार्लयमा पठाइएको।

िवंणुराज

ूयोगशाला

ौी

गन�, ूािविधक परीक्षण तथा

सहसिचव

ूःतािवत कानूनको मःयौदा ूधानमन्ऽी तथा

गन�,

सम्बिन्धत

सं गठन ूदे श तहसम्म िवःतार

सं शोधन

केन्िसँग

सं सोधन एवं पिरमाजर्न गनर्का लािग केन्िका
सं योजकत्वमा गिठत कायर्दलले पेश गरे को

मा

िनयमावली

��ाचार िनवारण ऐन, 2059 मा राि�य
सतकर्ता

सं िघय व्यवःथामा यस केन्िको

2065

कायर्संचालन

ऐन ब�े, राि�य सतकर्ता केन्ि

राि�य सतकर्ता केन्िको छु �ै

गरी कायार्न्वयन गन� ।

नयाँ

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा
पठाइर्एको ।

क्षमता िवकास योजना तयार

अिन्तम ूितवेदन िमित २०७३।०१।०७ मा

शाखा/महाशाखा

केन्िको

भएको हुने ।

ग

ढाँचा

गन�, तदनु�प जनशिक्त तथा

सहवतीर्

सं िघय

िघिमरे को सं योजकत्वमा ूािविधक सिमितबाट

र

सम्बिन्धत

अिधकार वमोिजम पुनःसं रचना

कायर्सूची

3

अिधकार वमोिजम पुनःसं रचना

तहको

अनु�पको

ढाँचा

सं घीय

मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा पठाइसिकएको।

सिमितले पेश गरे को ूितवेदन ूधानमन्ऽी तथा

बहादुर िघिमरे को सं योजकत्व भएको ूािविधक

मिन्ऽपिरष�

2 वषर्िभऽ

समय सीमा

सं गठनात्मक सं रचना सम्बन्धी स.स. ौी राम

कानूनी,

कायार्लय, सं सद,

ू.म.तथा म. पको

सहयोगी िनकाय

व्यवःथा िमलाउने ।

नीितगत,

सतकर्ता केन्ि

िनकाय

िजम्मेवार

ूिबयागत तथा सं गठनात्मक

आवँयक

ूावधानलाइर् कायार्न्वयन गनर्

नेपालको

1. अन्तिरम ब्यवःथापन

ब.सं .

जनचेतना अिभवृि� गन� ।

उ�ेँयः- सेवा ूवाहलाइर् ूभावकारी तुल्याउने, िवकास आयोजनाह�मा गुणःतर र िदगोपना सुिनि�त गन�, पुनः िनमार्णको क्षेऽमा ��ाचार र अिनयिमतता हुन निदने, ��ाचार िव��

तत्काल सुधार कायर्योजनाको आ.ब.२०७२/७३ को ूगित िववरणः

अनुसूची - ६
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2.3

2.2

2.1

लािग

क्षमता

अनुगमन गन� ।

ूवाहको

िनकायह�बाट

सेवा

ूदान

गिरने

सावर्जिनक

सुझाव ूदान गन� ।

िनयन्ऽण गनर् सरकारलाइर् ठोस

उपायह�पिहचान गरी ��ाचार

ठोस

केन्ि

राि�य सतकर्ता

अथर् मन्ऽालय

मिन्ऽपिरष�

कायार्लय, सं सद,

िनयन्ऽणका

केन्ि ।

अथर् मन्ऽालय

रहे का क्षेऽको पिहचान गिर

केन्ि ।

राि�य सतकर्ता

ू.म.तथा म.पको

सं चालन

राि�य सतकर्ता

कायार्बम

भ�ाचारको �ि�ले जोिखमपूणर्

गन� ।

िवकास

कमर्चारीका

2. सावर्जिनक सेवा ूवाह
चालु आ.व.

दे िख िनरन्तर

चालु आ.व.

दे िख िनरन्तर

चालु आ.व.

दे िख िनरन्तर

सम्बन्धी

पऽसाथ

ू.म.

क्षमता

िवकासका

कायर्बम

सं चालन

उपायह�

ूदान

सुझाव

गरी

ठोस

सेवामाहीको

िनकायबाट
सेवामा
सन्तु�ी बढ्ने

गिरने

सावर्जिनक

ठोस

पिहचान

िदइएको हुने ।

सरकारलाइर्

िनयन्ऽणका

कमर्चारीह�को

लािग

कम्प्युटर

िनकायह�बाट

ूदान

हुने

सेवा

िचतवन,

आिद

िजल्लाका

सरकारी
काठमाण्डौमा

कमर्चारीह�को कायर्लय समय

कायार्लयह�मा र दुरसं चार केिन्िय कायार्लय

,बिदर्या,भक्तपुर

काठमाण्डौ,सोलुखम्ु बु,ओखलढुं गा,जुम्ला,बाँके

दोलखा,

सल्यान,पवर्त,

गोरखा,
दाङ,

कंचनपुर,

रोल्पा, पाल्पा,�पन्दे ही, सुनसरी,

डोटी,
काःकी, तनहुँ

सुख�त,

ु ासभा, धािद�, लिलतपुर, प्यूठान,
झापा, सं खव

ूवाहको अनुगमन गन� बममा, िसन्धुपाल्चोक,

सावर्जिनक

गिरएको ।

बािषर्क ूितवेदन माफर्त सूझाव ूदान गन�

तालीम ूदान गिरएको ।

जना

ु एको।
जना ISOतालीममासहभागीहुनभ

��ाचार

गनर्

तथा

सहसिचव ूा.-1 र िस.िड.इर्.-3 गरी जम्मा-4

आवँयकता पिहचान गिरएको ।

१५

सम्बन्धी

को

मं.प.का. मा िटप्पणी फाइल पठाइएको ।

िमित

केन्िको

सम्बन्धमा

२४०१००१०६९

यस

तजुम
र् ा
िलन

भएको हुने ।

परीक्षण

कानून

सहमित

अिभमुिखकरण तालीम सं चालन

ूािविधक

तालीम सं चालन भएको हुने,

अनुसन्धान/अन्वेषण

नम्बर

२०७३।०२२

चलानी

मिन्ऽपिरष�ाट

गनुर् पन�

पऽ बमोिजम सं घीयताको कायार्न्वयन सन्दभर्मा
तजुम
र् ा

च.नं. ७९५० िमित २०७३।०२।३२ को

कायर्िविध/िनद� िशका
वनाउने ।
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2.5

2.4

अनुगमन

गरी व्यवःथापन गन� ।

आवँयकतानुसार

उजुरी/गुनासोलाइर्

केन्िमा

ूा�

ूचार

तथा

ूसारका कायर् गन� ।

अन्तरिबया

लािग
गो�ी,

िनयन्ऽणका

जनचेतनामुलक

��ाचार

केन्ि

राि�य सतकर्ता

केन्ि

राि�य सतकर्ता

सम्बिन्धत कायार्लय

अथर् मन्ऽालय
दे िख िनरन्तर

चालु आ.व.

आ.व.को

र

�पमा

आिथर्क

जनचेतना

िनकायमा

गोरखा

ूव�र्नको

लािग

गो�ी

२०

सिमित समेत

गन� बममा

एयरपोटर्,KUKL,

कामनपा,
िल.,

िटम्बर

कप�रे शन

नेपाल

र
राि�य

पररा�

िनजामित

कमर्चारीको

ूा� भएको।
लािग

ूा�

वैदेिशक

उजुरीको को लािग सिमित गठन भई ूितवेदन

िवषयक

रहे का

मा

उजुरीको
वळबाराही
त्यसमा
अितबमण

एवं

तथा
िव��को

केन्दकै
लिलतपुर
भएको

जग्गा

कमर्चारी

सतकर्ता
तथा
�खिव�वामा

सावर्जिनक

िवषयमा

मन्ऽालयका

।

एनआइिडसी ब�कको िवःतृत अध्ययन भएको

औषिध

क्षयरोग, CTEVT, ज.िश.सा.केन्ि िल.,नेपाल

एवं

पठाइएको

सहजता आउने ।

गठन गरी ूितवेदन तयार गन� र सूझाव

आवँयकतानुसार केन्िबाट छु �ै

केन्िमा ूा� हुने उजूरीह�को

वटा

काठमाण्डौमा

िव�ालयह�मा कायर्बम सम्प� गिरएको।

सदाचार

सम्प� गिरएको।

अन्तरिनकाय

सम्विन्ध

कायार्लयका
परीक्षण

समविन्धत
ूिविधक
चेतना

कायर्संग

कमर्चारीह�लाई

िनमार्ण

१४ िजल्लामा गो�ी सम्प� गिरएको।

कायार्न्वयनका लािग सम्बिन्धत िनकायमा लेखी

कारवाहीको

सुख�त

सम्म
झापा

,डोटी, सोलुखम्ु बु,जुम्ला, रोल्पा र पाल्पा गरी

कंचनपुर,

धा�द�,

िचतवन,

मसान्त

वैशाख
ु ासभा,
सं खव

ूिबयामा जाने। सेवा ूवाहमा

बमोिजम

अिनयिमतता भएकोमा कानून

��ाचार

अिभकृ�ी हुने

उल्लेखिनय

ूदायक

काःकी,

चालु

अनुगमन गिरएको छ ।

सेवा

लािग
िसन्धुपाल्चोक,

िनयन्ऽणका

सेवामाही, सवर्साधारण जनता,

भ�ाचार

तथा नागरीक बडापऽ को अवःथाको वारे मा

पालना र तोिकएका पोशाक लगाएनलगाएको
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2.8

2.7

2.6

बुझाउने

र

थप

पिरक्षणलाइर्

गुणःतर

करारको

सं ःथागत

गराउने।

व्यवःथालाइर् कायार्न्वयन गन�

कायर्सम्पादन

सुधार गन� ।

कायर्को

ूािविधक

केन्ि

राि�य सतकर्ता

केन्ि

राि�य सतकर्ता

िवषयगत

महाशाखा/शाखाह�

सम्बिन्धत

त शाखाह�

मन्ऽालय/सम्बिन्ध

1 वषर् िभऽ

गरी

पदािधकारीह�बाट

कायार्न्वयन हुने ।

कायर्सम्पादन

सं ःथागत भएको हुने

भएको हुने

करार

िनयमानुसारको जिरवाना असुल

नबुझाउने

अनुगमन

िववरण

बुझाए

नबुझाएको

सम्पि�

कायर्का

मािथका

लािग

सम्बिन्धत

आयोजनाह�को

केन्ि

अन्तगर्त

कुनै

पिन
कायार्लय, सिमित सं ःथान नभएको ।

यस

भएको ।

३७
ूःतुतीकरण

अन्तरगत

परीक्षण

पिरक्षणणको

ूािविधक
ूािविधक

वटा िनकाएबाट माऽ ूा� भएको ।

िवभाग,

सम्प�

वटा

िनकायह�मा पऽाचार गिरएकोमा हालसम्म ४

राख्ने

करोडभन्दा
अिभलेख

५०

को म्यानुअल तयारीको चरणमा रहे को ।

ूािविधक परीक्षण अन्तरगत TransportSector

िनकायमा पऽाचार गिरएको ।

NCR का लािग Focal person तोक्न सम्बिन्धत

ूािविधक परीक्षण सम्बन्धी योजना िववरण एवं

माफर्त सावर्जिनक समेत गिरएको ।

दु�पयोग

समयमै

अिख्तयार

पदािधकारीह�ले

गरी

भएका

दाियत्व

तयार

ूितवेदन

अनुसन्धान आयोगमा पठाइर्एको र ूेस िव�ि�

सम्पि� िववरण बुझाउनु पन�

िववरण वुझाएको दे िखएकोले सोको एिककृत

सम्पि�

मध्ये

भएका

अध्याविधक भएको हुने।

अिभलेख

ूितशत)ले

दाियत्व

3,36,731(93.24

वुझाउनुपन�

गत आ.व.2071/72 मा सम्पि� िववरण

मन्ऽालयगत

पदािधकारीह�को

िववरण

गन� ।

नबुझाउने

सम्पि�
3,61,107

िनरन्तर

सालवसाली
पदािधकारी/कमर्चारी

केन्ि
अिभलेख वेववेसमा तयार गरी

सम्बिन्धत
मन्ऽालय/कायार्लय

राि�य सतकर्ता

सम्पि� तथा आयको अनुगमन

कमर्चारी/पदािधकारीह�को

सावर्जिनक पद धारण गरे का

भइरहे को ।

छाऽवृित सम्बन्धी अध्ययन भएको को कायर्
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अनु�प

फ��ट

गन� ।

ूाथिमकताका

बे�जु

3.3

3.2

3.1

सुझाव
बनाइर्

2070

अिभबृि�

अन्य

र सं चालन गन� ।

ूािविधक ूयोगशाला ःथापना

कायर्बम

परीक्षणलाइर्

सं चालन गन� ।

क्षमता

ूािविधक

ूािविधक परीक्षण तालीम तथा

केन्ि

राि�य सतकर्ता

केन्ि

राि�य सतकर्ता

केन्ि

ख) गुणःतर सुधार गन�

क) सं ख्या वृि� गन�

केन्ि

राि�य सतकर्ता

सं चालन

राि�य सतकर्ता

केन्ि

राि�य सतकर्ता

ूािविधक परीक्षण गन�

साथ

अिभयानलाइर्

कायर्योजना

सिमितको

कायार्न्वयन गन� ।

सुधार

ूितवेदन

ूशासन

3. िवकास व्यवःथापन

2.10

2.9

सम्बिन्धत

अथर् मन्ऽालय

अथर् मन्ऽालय

ूािविधक परीक्षक

मन्ऽालयह� र

िवषयगत

महाशाखा/शाखाह�

सम्बिन्धत

महाशाखा/शाखाह�

आयोजना

थप

अिन्तम लेखा

ूितवेदन

13

ूािविधक

परीक्षण

अन्य

सं चालन

अन्तरगत

CIPको

३

/73 दे िख

आ.व.2072

ूािविधक

परीक्षक

Package-1

पिहलो वषर्ः
(जनरल

तालीम ूदान गिरएको हुने।

तालीम तथा क्षमता अिभबृि�

जनालाइर्

General Equipmentूा�

ूयोगशाला

गिरएकोमा र� भएको।

ूािविधक

तथा

क्षमता

जडान

हुने

ःथापनाका

कायर्

लािग

लािग बोलपऽ आव्हान

तालीम
अिभबृि� तालीमका

परीक्षक

ूािविधक
75

जना गरी आ.व. 2074.75
को

2074 मंिसर

अन्त्यसम्ममा

जनालाइर् ूदान गिरएको ।
सम्म

चा.लु. आ.व.मा ूािविधक पिरक्षण तालीम 25

वटा
पिहलो वषर् 20 जना, दोॐो

आयोजनाह� ूािविधक परीक्षण भएको ।

डोिलडार

ूािविधक परीक्षण ूितवेदन ूा� भएको ।

आयोजनातफर् १४ वटा गरी २१ आयोजनाको

गिरएकोमा राि�य गौरवतफर् ७ वटा र

प्याकेजको

अन्य आयोजनाका 1६ वटा गरी २७ वटा

ूा�।राि�य गौरवका आयोजना ११ वटा तथा

परीक्षण

SRN पुलह�को
ूािविधक

िवभाग
प्याकेजको

सडक

वटा

कायम भएको बे�जु फ��ट

गन�तफर् आवँयक कारवाही भइरहे को ।

पठाइएकोमा

पिरक्षणको मःयौदा ूा� भै जवाफ/ूितकृया

ूा� आ.व. २०७१।७२ को

भइ कुनै पिन वे�जु नभएको,चा.लु. आ.व.मा

आ.व. २०७०।७१ सम्मको बे�जू फ��ट

ूितवेदन अध्ययन भैरहे को ।

वषर् 30 जना र ते ॐो वषर् 25

िदगोपनयुक्त हुने ।

गुणःतरयुक्त, ूभावकारी तथा

पूवार्धारका

बे�जु फ��ट भएको हुने।

कायार्न्वयन भएको हुने ।

/73 दे िख

आ.व.2072

िनरन्तर

िनरन्तर

िनरन्तर
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3.6

3.5

3.4

राि�य सतकर्ता
केन्ि

गन� ।

केन्ि

राि�य सतकर्ता

केन्ि

राि�य सतकर्ता

िवकास आयोजनाको अनुगमन

गन� ।

Technical Audit Manual र
NCR Desposition Guideline
तयार गन� ।
NCR
(Non-Conference
Report) Disposition अनुगमन

उपकरण

खरीद,

ःथापना

भइर्

तथा

सं सदीय

वटा

आयोजनाह�बाट

न्याय

NCR सिच्चएको

मािमला

धनुषा िजल्लामा इलाका ूहरी कायार्लयको
SRN पुल अन्तरगत झापा िजल्लामा भौिरया
पुल तथा हुलाकी सडक र तुवा पुलको अनुगन

म�त पुग्ने ।
िवकास आयोजना
कायार्न्वयनका समःया पिहचान

आयोजना

अनुगमन गिरएको ।

अनुसार आयोजना सम्प� गनर्

सम्बिन्धत

गिरएको ।

हालसम्म 3 वटा आयोजनाह�को अनुगमन

जानकारी ूा� भएको

५

Manual र Guideline तयार भएको ।

मन्ऽालयमा पठाइएको ।

सं िवधानसभा

किठनाइ
कानून

ूािविधक
लािग

मन्ऽालय/

हुने ।

हुनाको साथै आयोजना िदगो

बृि�

आयोजनाको

गुणःतर

सच्याइर्

औ ंल्याएका
अपिरपालना

परीक्षकह�ले

गिरएका
ूािविधक

परीक्षण
आयोजनाह�मा

ूािविधक

भएको हुने ।

Manual तथा Guideline तयार

भरपद� हुने ।

परीक्षणको गुणःतर बृि� भइर्

सं चालनमा आउने र ूािविधक

ूयोगशाला

ूयोगशाला सं चालन, तालीम।

NDTअन्य

तेॐो वषर्ः

ूयोगशाला

रायका

िनरन्तर �पमा अनुगमन गिरएको ।
िनरन्तर

िनरन्तर

िनरन्तर

जडान,

सम्बन्धी तालीम ।

सामान

भइ

भाषा

मूल्यांकनमा

उ�प�

चाइिनज

भएकोले

कागजातमा

ूा�

लािग

फमर्बाट

खिरदका

Package-2
NDT(NonDestructive Test)
अन्तगर्तका मेिसन उपकरण

मालसामान

NonDestructive Test

(NDT)

को

प्याकेज 2 अन्तगर्त

भइरहे को।

ूा�बोलपऽ ह� मूल्यांकनको बममा एक वटा

तयार

दोॐो वषर्ः

िनद� िशका

गन� ।

कायर्िविध

उपकरण)को सामामी जडान,

गुणःतर, समयसीमा र लागत

िवषयगत

िवषयगत मन्ऽालय

िवषयगत मन्ऽालय

सम्म

2074 मंिसर
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4.1

िनमार्ण

गिरने

िवकास

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073

परीक्षण गन� ।

आयोजनाह�को

ूािविधक

िनमार्णका भौितक पूवार्धारजन्य

पुनः

4. पुनिनमार्ण
मन्�ालयह�

केन्ि
ूािविधक परीक्षक

िवषयगत

राि�य सतकर्ता
र

सालबसाली

आयोजना

थप

िदगोपनयुक्त हुने ।

गुणःतरयुक्त, ूभावकारी तथा

पूवार्धारका

पुग्ने ।

गरी समाधान गनर् सहयोग
जुम्ला

सडक

आयोजनामा

Non

गिरएको ।

िसनामंगल नयाँबाने�र कािलकःथान सडकको

embossed Number Plate सम्बन्धी उजुरी र

Compliance Report अनुगमन गिरएको ।

सुख�त

गिरएको ।

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

139

140

2

sfo{s|d/lqmofsnfk

-@_ cg'bfg M–

3

OsfO

२

१

आिद

कुसीर्,टे वुल दराज
j^f

j^f

कोठा पािटर् शन

फlg{चर िफक्चसर्

j^f

ejg lgdf{)f

s=k"+hLut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx? M

1

qm=;

)

10

1

1

4

kl/dfÜ

nIo

jflif{s

5

Eff/

0.13

0.98

21.19

!= cf=a= M @)&2.73
@= ah]6 pkzLifs M
#)!)@%#.$
#= dGqfno M /fli6«o ;ts{tf s]Gb|
$= sfo{qmd ÷ cfof]hgfsf] gfd
/fli6«o ;ts{tf s]Gb|
M
%= cfof]hgf÷ sfof{no k|d'vsf] gfd M /fdfgGbk|;fb ofbj
^= o; cjlwsf] ah]6 -?=_
1533.45
s_ cfGtl/s -!_ g]kfn
1533.45
;/sf/ M–
-@_ ;+:yf M– )
-#_
hg;xeflutf M– )
v_ a}blzs -!_ C0f M– )

2

15

325

6

ah]^

!##^.%(
!##^.%(

(अथर् बजेट समेत)

0.13

0.00

21.19

10

efl/t

50

0

1

11

;DkGg
kl/df0f

वािषर्क k|ult

0.13

0.00

21.19

12

50

0

1

13

o; cf=j=sf] k|ult
efl/t
kl/dfÜ
k|ult

k|ltj]bg cjlw;Dd

!!= z'?b]lv o; cjlw;Ddsf] ef}lts k|ult k|ltzt
cfof]hgfsf]

14

Eff/

15

ah]^

s'ndWo] xfn;Dd

!)= ljt]sf] ;do k|ltztdf -s'n cjlwsf] t'ngfdf_ M–

(= z'?b]lv o; cjlw ;Ddsf] s'n vr{ k|ltzt -s'n nutsf] t'ngfdf_ M–

*= rf}dfl;s ÷aflif{s ah]6sf] t'ngfdf vr{ k|ltzt M–

-@_ cg'bfg M–

-#_ hg;xeflutf M–
v_ a}blzs -!_ C0f M–

-@_ ;+:yf M–

s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ M–

&= o; cjlwsf] vr{ -?=_

वािषर्क k|ult k|ltj]bg

82.57

16

s}lkmot

87.16

-/sd ?= nfvdf_

/f=of]=cf= -s]=c=d"_ kmf=g+= @

अनुसूची – ७

/fli6«o ;ts{tf s]Gb|

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073

4

३

तथा कागजात

उजुरी �यव�थापन

�याकेज १ को
provisional
Sum(PS) समेत

संझौता बमोिजमको

आ.व.मा गिरएको

मेिसन उपकरण

j^f

1

0.20

3

0.20

9.47

0.00

220

0.00

5

0.00

0.07

0.07

0.37

0.78

0.00

0

0.4

1

1

5.6

12

11

0.13

1

0.66

0

0

0

1

3

9

17

0

0

0.20

9.47

0.00

0.00

0.07

0.07

0.37

0.78

0.00

0.13

1

0.66

0

0

1

3

9

17

खिरदका

बोलपत्र

बोलपत्र

बोलपत्र

कारणले

भाषामा

स�ब�धी

मू�यांकनमा

चाइिनज

मािमला

संझौता

गिरएको

म�त्रालयमा

बमोिजमको

गत आ.व.मा

भई जडानको प्रिक्रयमा रहे को ।

�याकेज १ को सामाग्री प्रा�त

पठाइएको छ ।

संसदीय

रायका लािग कानन
ु �याय तथा

प्रािविधक किठनाइ उ�प�न भई

भएको

कागजातह�

गरे को

मू�यांकनको क्रममा एउटा फमर्ले

प्रा�त

��तरार्ि��य

भई

Non Destructive Test (NDT)
स�ब�धी
मेिसन
उपकरण

पेश

14.35

0.33

0.03

0.07

0.07

0.37

0.78

0.72

2

खिरद तथा गत

१

1

2

1

10

7

20

1

0.13

आ�हान

पटक

yfg

yfg

j^f

j^f

j^f

j^f

j^f

10

लािग Non
Destructive Test
(NDT) स�ब�धी

प्रािविधक परीक्षणका

प्रयोगशाला सामग्री

सवर्र

हे भी �यानर

खिरद

हे भी फोटोकपी मेिशन

िप्र�टर

�यापटप

क��युटर

;fdu|L vl<b

d]lzg<L cf}hf<

�लोिरङ फिनर्िसङ

िफक्चसर्

��य फिनर्चर
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k"hLut
sfo{qmdtkm{sf] hDdf

Joj:yfkg k|)ffnL

n]vf tyf :^f]र

स��वेयर
j^f

प्रािविधक परीक्षण

��य आयो�ना��को

रा���य गौरव र

भुक्तानी

आयो�ना��को

गिरएका

प्रािविधक परीक्षण

गत आ.व मा

तयारी

स���धी िनद� िशका

प्रािविधक परीक्षण

तयारी

स���धी कायर्िविध

प्रयोगशाला संचालन

प्रािविधक परीक्षण

परामशर् सेवा

खिरद स���धी

मेिसन उपकरण

(NDT) स���धी

Destructive Test

लािग Non

प्रािविधक परीक्षणका

;+Vof

;+Vof

;+Vof

;+Vof

;+Vof

v= rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx? M
k|fljlws k/LIf0f
;+Vof
१

5

�यव��ापन

३४

६

१

१

१

1

5.87

1.04

0.07

39.52

0.20

90

16.00

1.00

1.00

2.00

606

3

4.14

1.22

0.00

0.00

0.13

32.59

0.20

चालु

२१

स�प�न,५

7

0

0

1

2

4.14

1.22

0.00

0.00

0.13

32.59

0.20

चालु

२१

स�प�न,५

7

0

0

१

2

परीक्षणको ���त� प्रितवेदन

वटा आयोजनाको प्रािविधक

रा���य गौरवका ७ र ��य १४
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अिभविृ द्ध तािलम

कमर्चारी क्षमता

६

५

४

िनद� िशका
;jf/L rfns JolSt s/f/

k6s

;+Vof

;+Vof

1

0.10

0.15

1.53

1

0.77

7

0.00

15

१

प्रयोगशाला परीक्षण

तािलम

१

;+Vof

0.29

2

;+Vof
0.00

0.65

२०

;+Vof

प्रािवधक परीक्षण

तािलम

प्रयोगशाला ����ध�

sfof{no ;xof]uL JolSt
s/f/
cGo ;]jf s/f/

३

२

k|fljlws k|lzIfs tflnd

1.5

2.26

23.4

11.83

0

0

4.5

10

0.10

0.15

1.53

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

17

8

0

0

0.00

0.00

0.10

0.15

1.53

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

१

1

17

8

०

०

०

प्रदान गिरएको ।

१५ जनालाई क��युटर तािलम

तािलम प्रदान गिरएको

25 जनालाई SNRTP बाट

परीक्षण स�प�न भएको छ ।

आयोजनाह�को प्रािविधक

(CIP) तफर् ३ गरी १६ वटा

र सामुदाियक िसंचाई आयोजना

सडक आयोजना (SRN) तफर् १३

अिख्तयारी बमोिजम रणनीितक

अ�य िनकायबाट प्रा�त

आयोजना प्रिक्रयामा रहे का ।

अ�य आयोजनातफर् २ वटा

आयोजना प्रिक्रयामा रहे का ।

जानकारी गराएको,३ वटा

प्रािविधक परीक्षण हुन नसकेको
भनी प्रािविधक परीक्षकले

Inaccessibility का कारणले

४ म�ये १ आयोजनामा site को

प्रा�त भएको । राि��य गौरवका
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१०

९

ljz]if lgu/fgL ;"rgf
;+sng
e|i6frf/ tyf clgoldt
sfo{sf] a9L ;Defjgf ePsf
If]qx?sf] lj:t[t cWoog
e|i6frf/ ;DaGwL ;"rgf
SnLlk8)
;'zf;g k|j4{gsf nflu
;Gb]zd'ns ;fdu|L
6]lnlehgaf6 k|zf/0f
;'zf;g k|j4{gsf nflu
;Gb]zd'ns ;fdu|L
/]l8of]af6 k|zf/0f
xf:oJoË sfo{qmd dfkm{t
;'zf;g प्रवद्धर्न
e|i6frf/ lj?4 ;"rgf d"ns
;Gb]z k|sfzg
e|i6frf/ lj?4sf]
;Gb]zd'ns >Job[io ;fdu|L
k|zf/0f
s]Gb|sf] jflif{s Sofn]08/

खचर्s
cf=j= @)&!.&@ sf] aflif{s
k|ltj]bg 5kfO{
/f=;=s]=:yfkgf lbjz

वािषर्क k|ltj]bg tof/L

आ=व=२०७१।७२ को

प्रशारण -��य_

िव�द्धका ���े श

तथा ��टाचार

टे िलिभजन, रे िडयो

���वय �ो���
;bfrf/ k|j4{g sfo{qmd
SofDk; tyf ljBfno:t/

��तर�नकाय

प्रािविधक परीक्षण

��टाचार िव�द्ध ÷

८

�ज�ला�तरीय uf]i7L

��टाचार िव�द्ध

७

0.26
0.26
0.20
0.06

1
४०
25
1

k6s
k6s
k6s
k6s

0.52

25
0.26

0.03

12

;+Vof

५०

0.23

12

;+Vof

k6s

0.02
0.07

1
15

0.16

0.10

0.33

0.13

0.91

1

1

20

2

14

k6s

k6s

k6s

j6f

j6f

k6s

k6s

0.9

3

4

4

4

8

0.48

3.6

1

0.25

2.5

1.5

5

2

14

0.00

0.20

0.26

0.26

0.26

0.52

0.03

0.23

0.07

0.02

0.16

0.10

0.00

0.33

0.13

0.91

0

0

0

1

0

15

12

12

15

1

1

1

0

20

2

14

0.00

0.20

0.26

0.26

0.26

0.52

0.03

0.23

0.07

0.02

0.16

0.10

0.33

0.13

0.91

0

1

15

12

12

15

1

1

1

20

2

14
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rfn' sfo{qmd vr{sf]
hDdf
sfo{qmdtkm{sf] hDdf
pkef]u vr{
sfof{no ;+rfng vr{

2

3+४+5

s"n hDdf vr{

भ्रमण खचर्

0.03
0.03

0.07

2
1

1

k6s
k6s

k6s

k6s

k6s

o;

cjlw;Ddsf] efl/t k|ult k|ltzt

175

175

854.8

55.74

1533

60.55

618.1

248.77

12.25

11.03

3

1.02

0.5

0.5

0.5

2

0.25

16.03

0.80

0.72

0.20

0.03

2

k6s

20

0.13

k6s

0.02

2
20

k6s

k6s

o; rf}dfl;ssf] efl/t k|ult k|ltzt

6

5

4

3

कायर्क्रम कायार्��यन

१३

र भ्रमण खचर्

अनुगमन, मू�यांकन

१२

११

lhNnf:t/df ;/sf/L
sfof{nodf cg'udg,lgu/fgL
e|i6frf/ lj?b\wsf] ;fdfu|L
k|sflzt ug]{ ;+rf/dfWod /
;+rf/sdL{nfO{ k':s[t ug]{
;TotYo tyf k|dfl0fs
;"rgf lbg]nfO{ jflif{s ?kdf
k'/:s[t ug]{
e|i6frf/ lgoGq0f tyf
;'zf;g k|j{4gsf nflu
;Gb]z d"ns l:6s/ tyf
j|f];/ tof/L / 5kfO{ sfo{
cg'udg ;DaGWfL kmf/fd
lgdf{0f tyf kl/dfh{g
gful/s j8fkq sfof{Gjog
cg'udg

k|sfzg
kqsf/ e]63f6

82.57

46.03

13.43

0.80

0.72

0.20

0.07

0.00

0.00

0.00

0.13

0.01

1

175

175

20

1

0

0

0

20

46.03

13.43

0.80

0.72

0.20

0.07

0.00

0.00

0.00

0.13

0.01

1

175

175

20

1

0

0

0

20
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Root Cause

As per Tech. spec. Clause
No.3.2.2 Construction of
gabions.
Gabion work in launching
apron in
As Specification Clause
no. 2.2.1 Embankment
Filling & 2.6 Turfing.

4

5

Earth Back filling in U/S & D/S of
in all return wall of VRB
constructed in the Road of Laxmi
jan samudayik School , Kachanapur
at Ch. 10+200 of MC is not proper
filled & compacted & also Turffing
work not done .
Only Dry boulder filling in 1 m Negligence & lack of the awareness of
width in
launching apron of contractor & supervising staffs of
Dondra khola L/S at ch10+200 has contractor & client.
been done in stead of gabion
Mattress.
Earth filling & Turffing work in • Negligence and lack of the awareness of
Left Embankment of MC at Ch.
the contractor & client.
4+800 is not properly fully filled & • Lack of proper back filling of the suitable
compacted in top & slope, also
earth in slope & top surface materials .
turfing has not done properly in 30 • Lack of proper leveling &compaction .
m length
as per design and
drawings

As per Tech Specification
Clause no. 2.3 Back
filling of Structures & 2.6
Turffing.

3

• Suitable burrowed earth materials should be
used.
• Proper filling & as per required density
compaction should be done.
• Turffing should be done around the all
above mentioned structures

Proposed Disposition

• Suitable earth materials in full required depth
should be filled .
• Leveling & compaction should be done.
• Turfing work shall be done in time of
completion.

Required size of gabion mattress with proper
filling of proper size of boulder should done
Work should be performed in proper line
level.

 Lack of proper filling of earth material in  Defective gabions shall be removed and
slope and positioning of gabion mattress.
should be rectify with new specified gabions
of proper size.
 Smaller size of boulder.
 Proper filling of gabions with specified size
 Lack of skilled man power.
of boulder should be done.
 Negligence of Contractor & Client
 Geotextile should be laid before gabion
supervisor.
placing in proper line level & length.
 Repair work of the gabions shall be executed
in proper line & level..
• Negligence and lack of the awareness of • Proper filling with Suitable burrowed earth
the contractor.
materials should done. .
• Lack of proper back filling of the suitable • turfing work shall be done around the all
earth materials .
return wall
• Lack of proper compaction.
• Turfing not done at time of completion.

Gabion positioning, assembly,
boulder filling in slope, surface of
bank riveting work in U/S & D/S in
all return wall of Box Culvert
constructed in Sugar Khola at Ch.
2+015 of MC has not done in
Properly.

spec. Clause No.3.2.2
Construction of gabions

Earth Back filling & Turffing work • Negligence & lack of awareness of
in U/S & D/S of in all return wall of
contractor.
Box Culvert constructed in Sugar • Lack of proper back filling of the suitable
Khola R/S at Ch. 2+015 of Main
earth materials
Canal has not done properly.
• Lack of proper compaction.
Dispersive type soil materials available

Condition found

2

Projects
Condition expected
NPP projects
Sikta irrigation Project,Banke
As Per Specification Clause
1
no. 2.3 Back filling of
Structures & 2.6 Turffing.

ूािविधक परीक्षणबाट दे िखएका अपिरपालना सम्बन्धी िववरण (NCR)

अनुसूची – 8
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As per Tech Specification
Clause no.
2.3
Back
filling of Structures.

As per Tech. spec. Clause
No.3.2.2 Construction of
gabions.

Specification Clause no.
2.3
Back filling of
Structures & 2.6 Turffing.

Adequate
and
unambiguous specification
is required for execution of
steel material construction
work.
b)Sample material or brand
,manufacturer's test report
shall be collected before
delivery of construction
material to the site.(PPR2064 and COC G 5.2).

a)Formation of Service
road along the canal
alignment shall be in shape
and size in smooth level
and free of pot hole,
corrugation and
depression .(work

6

7

8

1

2

jflif{s k|ltj]bg 2072÷2073
The works on above location is temporarily
constructed for movement of construction
vehicle.
The project work is under
progress. Road Work is on beginning
stage. So, it took place.

•
Earth Back filling in L/S in D/S of
Dunduwa Head Works is not •
properly fully filled & compacted in
slope & also turfing has not done •
properly in 20 mX10 m length yet •
as per design and drawings
Babai irrigation project ,Bardiya
Specification
on delivery and It is overlooked in the preparation of
fitting of Cross Regulator, Head contract document.
Regulator and GI pipe work is not b) Generally in practice Contractor
reported verbally to the engineer about
clear .
b) Sample material, manufacture's brand of supplied materials. It is the
test report is not collected from the obligation of contractor to submit the
contractor before delivery of above said documents..
construction material to the site.

a)Sub-grade preparation of road
construction found with depression
and corrugation and not in required
shape.
b) Gravel wearing course material
found not graded with specified
composition .Size of gravel material

 Proper filling of Suitable earth materials as
per required compaction should be done.
 Turfing work should be done.

Contractor and Engineering staffs will be
instructed to furnish road formation
with
required grade, conform to the required lines
and shape as specified in design and specified
field density within 2073/2/30.

a) Engineering staffs will be instructed to
prepare
Adequate
and
clear
work
specification regarding the supplying of HR ,
CR GI pipe work to complete the construction
work .
b) Contractor will be instructed to submit
sample material and manufacturer's report
before delivery of construction material to the
site and before erecting in project .

•Defective gabions shall be removed and should
be rectify with new specified gabions of proper
size.
•Proper filling of gabions with specified boulder
should be done.
•Geotextile or graded filter material should be
laid before gabion placing in proper line level &
length,
•Repair work of the gabions shall be executed
in proper line & level..
•Action to be taken by date:…2073/3/25
Negligence and lack of the awareness of • Suitable earth materials should be burrowed
the contractor.
and mixed in top surface , compacted
Lack of proper back filling of the
properly with full density
• Turfing should be done properly.
suitable earth materials .
Lack of proper compaction .
• Action to be taken by date: 2073/3/25
Dispersive type of soil in site .

Earth Back filling in gabion • Negligence and lack of the awareness of
the contractor.
protection work in R/S, D/S of
Puruwa Spillway at Ch.19+900 of • Lack of proper back filling of the suitable
MC in 20 m length has not been
earth materials .
executed
properly
as
per
specification.
Gabion protection work in slope & •Lack of proper filling of earth material in
luancing apron in D/S –L/S in slope and positioning of gabion mattress,
return wall of Dunduwa Head work •Lack of proper size of boulder.
in 10 m. length is damaged .
•Lack of skilled man power.
• Due to Rain cut.
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Concrete Lining shall be
smooth, in line and level
with adequate strength.
(Work specification 5.5 ).

Concrete lining found cracked and
sink in surface of concrete lining at
ch Ch 4+715,ch 5+600 .

No QAP is found in the project
office and not submitted by the
contractor
Root Causes:

found more than 50 mm size.

5

Inspection of materials, The delivered HR and CR in above
said site is made with old steel
workmanship,
manufacturer of the gates, material and found rust. Fitting of
trial
assembly
of member is not in line &level. Gear
fitting
found
rough
components at the place of box
manufacturer,
in workmanship.. All steel material
accordance with sub clause was delivered without inspection of
of specification shall be site engineer and without protective
non
corrosive
paint)
carried out by the engineer paint(
before delivery to the site . .Fabrication and of gate is being
(Chapter 8 Water control done in open space without
constructing roofed work shop at
Equipment).
The contractor shall make the working site.
sure that the surface of
metal work are prepared
and painted before dispatch
from manufacture's works,
all
as
specified
in
specification.(Specification
7.2 Protection of Metal
work)
Mid-Hill Highway Project ( Western Sector) Baitadi
NCR has not been issued

4

3

specification G 4)
b) Gravel wearing course
material shall be well
graded with specified
composition, the size from
50 mm to 0.075mm.(work
specification G4)
The contractor shall submit
QAP to the project
manager, which includes
testing
schedule
and
quality control procedure
before
construction.
(Chapterv G1 1.28.2)
It is occurred due to back water pressure
which
gathers
on
depression
of
embankment. It is overlooked in the
construction period. It is overlooked by the
contractor during construction
Fabrication of HR and CR gate is on initial
stage. Contractor overlooked to inform
about fabrication of gate. Contractor could
not execute the obligation.

Due to new practice in construction it is
overlooked by the contractor and engineer.
Due to limited manpower in construction
project engineer could give attention in this
regard also.

QAP will be prepared as per approved
specification and testing schedule to confirm
the quality control procedure in construction .
In this regard contractor and project engineer
will be instructed to prepare QAP and to
conduct construction accordingly to confirm
the quality construction . and to keep record on
book form and stick to the IPC within
2073/4/15.
Being construction work is on going stage.
Contractor and engineer will be instructed for
correction of such mistakes and to built
concrete lining with sufficient arrangement to
get specified strength within the 2073/4/30.
Necessary inspection and
preparation
(shipment process) will be carried out by the
project engineer as directed in the specification
before delivery of HR ,CR gate and other metal
work to the site. Project engineer and
Contractor will be instructed to construct
covered workshop for manufacturing the metal
work and to submit each inspection report to
the project within 2073/4/15.Contractor will
be instructed to submit sample steel material
before fabrication of HR and CR gate before
delivery to the site to construct covered
workshop to manufacture the metal work.
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Standard Project
Information sign boards to
be erected at the Project
site. (BOQ 1.2)

The contractor to submit
revised program within 30
days (SCC/GCC 26.1)of
receiving of letter of
acceptance to the project
manager for approval a
program showing the

4

5

3

Request for inspection,
subsequent inspection
sheet, daily work output,
and site diaries to be found
in the field as per DOR
Specification
IS, NS, BS and relevant
standards referred in DOR
Sp. to be found in the field

2

Engineering Construction Practice not fully
followed

Project Implementers not using these
standards as it is not available easily.

Project Implementers overlooked this BOQ
clause. Engineering Construction Practice
not fully followed. Project could not
monitor this BOQ item completely.

Procurement document was partly
complete. Project implementers overlooked
for approval provision of COC

IS, NS, BS and relevant standards
referred in DOR Sp.were not found
in the field

No Standard Project Information
sign boards are erected at the
Project site

Program approval was not found
and SCC did not specify the interval
for updates and Penalty.

Project is yet to implement this Provision

No Request for inspection,
subsequent inspection sheet, daily
work output, and site diaries were
found in the field

for this project
North south Kaligandaki road project Nawalparasi& Palpa
As built drawing has not been
1
As built drawings is to be
submitted in time and amount has
submitted within 90 days
not been withheld
of completion of work. Rs.
20000.00 is to be withheld
for failing to produce “As
built” drawing (SCC
/GCC 56.2)

Project Management Team be made aware
about the full implementation of the provisions

Project Implementers should start usingthese
standards
i) Government is yet to develop these manuals
and guidelines and Equivalent Nepal Standards
to replace Indian , American, British and
German Standards which are referred in DOR
Specifications and is not available to the
engineers for the implementation in the
projects
These manuals, guidelines, and standards to be
developed by the 2074 Ashad end
Project should recover this overpayment from
completed contract( DedhgauRakuwa, (Ch:
66+780 to 79+640)) and pay only after
installation of signboards in the running
contract (DailatungDarpok (Ch: 4+260 to
14+520))
These actions to be taken before 2073 Ashwin
end
i) Procurement document to be fully complete
before start of procurement
ii) Project implementers should pay more
attention to implement COC

In future project management team should pay
more attention to complete SOC and in this
case project Team should acquire the as built
drawing and maintenance manual within 2073
Kartik end.
i) Withheld the amount specified in the COC
SCC (GOC 56.2)
ii) Get the as built drawing as soon as possible
Manage the acquiring of as Built drawing
before 2073 Kartik end
This provision is to be implemented for
remaining works of DailatungDarpok (Ch:
4+260 to 14+520) immediately
DOR executives be trained by the 2073 Chaitra
end.
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IEE of the project to be
carried out as per EPA act
2007

No IEE report were found for
DailatungDarpok (Ch: 4+260 to
14+520)

Tests were carried out partly only

4

3

2

Contract work is almost
complete
by
this
time.(SCC 1.1)
Deduction of mobilization

Mobilization advance was deducted

Work Progress is 23% only. So time
over run is obvious.

Land slide on the road side Land slide at ch. 43+300km.
should not disturb the
traffic flow. (Clause no.
804)
Hulaki rajmarg project donda river bridge Rupendhehi
1 Notice Board with Details Notice Board is not fount erected.
of contract is erected in
construction site.(S Sp. 108)

Mid-Hill Highway Project ( eastern Sector) Sindhuli
Broken Para Pet Wall Broken Para Pet Wall at ch.
1
should be very strong and 39+040km.
properly
constructed.
(Clause no. 2607)
Hume Pipe was found disposed on
2
Hume Pipe no longer
the road surface at ch. 39+ 600km.
required shall be remove
from the road surface.
(Clause no. 804)
3
Road should not be block. Road Post on the Road Surface
disturbing traffic movement at
(Clause no. 804)
ch.43+100km..

7

6

general methods,
arrangements, order, and
timing for all activities in
the work. Program to be
updated interval and
penalty (GCC 26. 3) to be
mentioned in SCC
Test to be carried out as
per DOR specification (SP
510)

Advance given by division was taken into

Earthquake and Terai Banda badly affected
the project progress.

Notice Board was installed but removed by
local people

Due to bad weather condition.

Contractor will be pursued to increase the
resources in extended time to complete the
work.
This will be brought to balance in next IPC

Notice Board will be installed by 2073-4-30

Try to remove land slide as soon as possible.

Home Pipe should be removed from the road
surface & Site Engineer should instruct the
contractor to remove the Hume pipe from the
road surface.
Erect Road post properly and immediately &
Project supervisor should take care not to
repeat mistake in future.

Negligence from the contractor.

Lack of supervision.

Re construed damaged Para pet wall & Site
Engineer &supervisor should take care not to
repeat such future.

This training to be completed by 2073 Kartik
end
DOR should approve the project after
completing the provisions of the EPA act
This be implemented in all upcoming projects
of DOR

Project management team to be trained in the
implementation of DOR specification.

Negligence from the site of contractor and
absence of skilled Masson from contractor.

Project Management Team at the
beginning of the project not aware of the
provisions in the act

Project Management Team could did not
fully follow the provisions of test as stated
in DOR specification

of the conditions of contract by 2073 Kartik
end
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from I IPC when progress was less
than 20%
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Construction of Stoppers
on the right abutment and
central pier as drawing.

numbers of compressive
strength (1 set per 20m3)
for concrete work in
Superstructure deck.

3

4

SRN Projects
Pharsaith/Bagaha Bridge, Udayapur
1
Insurance for the loss of
damage to works, plant,
material,
equipment,
property and personnel
injury or death
2
Interim payment certificate
shall be paid with pass
order/approval
of
authorized officer

now on ward payment would be made with
pass order mentioning name and designations
of the concern offiers
Devision chief shall ensure the construction of
stoppers as per approved drawing by the end
this fiscal year
Related documents shall be submitted by the
end of Baishakh 2073.

The concern officers have adopted the
practice in this office, till date no objection
even from the Office of The Auditor
General has been received.
Negligence by the technical team of
contractor & client.
Concern staff on leave caused to produce
all the test reports to the Audit Team.

Measurement book bears signature
of the concern officers but without
pass order, name & designation of
the officers.
No reinforcement bars provided for
the construction of stoppers.
Inadequate nos. of compressive test
report available for BOQ item no.
3.3.

As soon as possible the shed will be
constructed as site for storing the materials like
reinforcement.

Less importance given by the supervisor
and negligence as well.

It will be renewed up to end of Baishakha
2073.

Immediate action well be taken to maintain a
safe system of working with all working rules
and regulation to safety security and heaths.

Negligence of the supervisor

Negligence from contractor & client
(Division Road Office, Lahan).

Foodstuffs arrangement will be made available
for the contractor’s personnel as soon as
possible.

(within 2073-3-30)

Lack of study about the specification and
negligence of the site supervisor.

consideration

Non-updating of Insurance Policy
from 13-10-2013 as per item no.
1.1.

Melamchi Water Supply Project ,Kathmandu
1 Supply of Foodstuffs
The Contractor has not arranged for
the provision of a sufficient supply
of suitable food at reasonable prices
for
the
contractor’s
personnel.(Clause n3o. Staff and
Labour 6.13)
2 Good
arrangement
of Not mentioned is safe system of
safety and health is working. Workers are working with
mentioned
and
shall no safety belt and gloves. (Clause
comply with all regulation no. 01450 part 1, 1. safety and
and working rule relating security)
to safety security health
and well fear of all.
3 All the Materials like No shed constructed in the site and
Reinforcement
and reinforcements are lying on open
equipments should be store spaces. (Clouse no. 1.04 storage and
protection)
in to shed with full safety.

advance started when
progress was more than
20%
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1

1

9

8

As per clause no. 504
standard specification of
road and bridge, the
contractor shall submit to
the engineer for his
approval,
the
Quality
Assurance Plan (QAP)
which shall be based on
the detailed Program of the
works as per clause 116 of
these specifications. The

Debris removal needs to be
done from river bed before
monsoon start.

Adequate numbers
of
compressive strength test
for concrete M20/20 in
bottom plugging of well as
per BOQ item no 2.13 (f).
Manufacture’s test report
confirming the strength
and durability of the
Elastomeric Bearings used
in superstructure deck
available as per BOQ item
no. 2.12.
Regular shape and smooth
surface in perfect line and
level as per approved
drawing for longitudinal
girders in east
span
superstructure deck slab
(Specification-1800).
Adequate camber provided
on deck slab as per
drawing.

6

7

Adequate numbers
of
tensile strength (4 nos. of
test for each diameter per
Mt.) for RCC work in
Superstructure deck .

5

Division chief shall instruct the contractor to
get it corrected as per standard specification
(1800) within this fiscal year.

Camber in deck slab shall be corrected as per
approved drawing within this fiscal year.

Overlook by the contract management and
supervision staff of Division Road Office,
Lahan.

Supports and formworks for the
construction of superstructure deck slab on
east span was disturbed and distorted by
the unexpected flash flood in the river
during construction.

No test report found in office.

Irregular shape and uneven concrete
surface on the girders.

Irregular and unsmooth slope Poor workmanship and negligence of site
provided defeating the purpose of supervision staff.
camber.
Lalbakeya Bridge, Makwanpur
Debris present at River bed near
Plan to use debris in filling the sides of
bridge
river training works.
Ratuwa Bridge, Jhapa
A very brief QAP has been Lack of understanding of contract
submitted by the contractor which management system. Not understanding
does not have detailed program of the
works,
tests
details,
tests
frequencies etc. On top of that the
document has not been approved by
the engineerand hence it cannot be
considered a legal/valid document.
Hariom Srivastav

Division chief shall collect all reports and
verify its adequacy as per specification and
report NVC in writing.

Concern staff on leave caused to produce
all the test reports to the Audit Team.

Inadequate nos. of strength test
report available for BOQ .

This project is almost complete, this
shortcoming cannot be corrected. The
department should make sure that this does not
happen in similar projects

Remove the debris from river bed so that it
would have spaces for flood discharge chocked
due to debris.

Division chief shall collect reports and verify
its adequacy as per specification and report
NVC in writing.

Division Chief shall collect all reports and
verify its adequacy as per specification and
report NVC in writing.

Concern staff on leave caused to produce
all the test reports to the Audit Team.

Inadequate nos. of tensile strength
test report available for BOQ item
no 2.13.
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2

1

2

If the contractor fails to
complete the works within
the time for completion
due to the contractor's
liabilities, liquidated
damages for delay (clause
no. 7.4 of CoC) should be
applied at right time.
The project should be
completed from 2066-0103 to 2068-01-02 (24
Months) as per original
contract period (clause no.
1.1 of Conditions of
contract and Agreement) or

QAP shall include (a) The
Quality Control Schedule
(b) The list of sources of
materials(c) The list of
tests and quality control
procedures etc
As per BOQ item A-1,
Excavation for foundation
through
ordinary
soil
including relevant lift and
disposal, sheeting, bracing
all complete, and as per
clause 907, Excavation for
foundation, of Standard
Specifications for Road
and
Bridge
Works,
excavation shall consist of
the removal of material for
the
construction
of
foundations
for……bridges and other
similar structures to the
lines
and
dimensions
shown on the drawing or as
instructed by the engineer
inaccordance with the
requirements of these
specifications.
As per contract provision the excavated
material should have been removed and
disposed as per engineer’s instruction. This
is negligence and mistake on contractor’s
part and negligence by the site in charge.

The project has not completed till
date even after elapsing more than 7
years. Extension of time has been
given two times stating last
extension of time (EoT) on both 1st
EoT 2071-03-25 and 2nd 2072-0324.





Negligence of contractor
Fault of client/Employer
The employer has not used the
applicable clauses of Conditions of
Contract.

Gauriya Bridge, Jhapa
The client has not applied liquidated
 Fault of client/Employer
damages for delay. 2nd last
 The employer has not used the
extension of time has been granted
applicable clauses of Conditions of
up to 2072-3-24 without proper
Contract.
reason.

The excavated earthen material is
dumped underneath the newly
constructed bridge at many places.

The client should give instruction to the
contractor for suspension of works as per
clause no. 2.3 of CoC and contract should be
terminated as per clause no. 12 of CoC and
other applicable clauses. The action will be
taken within 2073-3-25.

Liquidated damages for delay (clause no. 7.4
of CoC and other applicable clauses of
contract) should be applied after extended
completion date. It will be applied in the
coming Interim Payment Certificate and will
be effective from 2072-3-24.

The contractor should be instructed to dispose
the excavated materials without any further
delay.
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Sifficient or, Monolithic
concreting between Girder
and Deck Slab
As per design and drawing
, Expansion joints must be
50 mm
Finished and clear site
must be handed over

As-built drawing must be
submitted by the contractor

Gabion wall is in damaged
condition at left side
approach road

The dates to supply as built
drawing and operating

1

4

1

1

3

2

5

4

The RCC structure should
be free from voids and
honeycombs. The concrete
should be so compacted
that it could give required
ultimate strength and good
surface finishing. (Clause
no. 2008 of Specification).
The Gabion wire of
Gabion wall should be
heavy coated with mesh
wire -10 SWG, selvedge
wire – 8 SWG and binding
wire - 12 SWG. (Clause
nos. 5.02, 5.03 of BoQ and
2400 of Specification)
The contractor should be
submitted Quality
Assurance Plan (QAP), as
per clause No. 504 of
Specification.

3

any other extended period
with proper reason.











Negligence of Contractor as well as
client.

Disrespect of specification by the
contractor
Weakness of Client

Insufficient compaction of concrete
during casting
Carelessness during casting

The dateis missing in SCC

Thado Khola Bridge, Bajura
SCC was partly complete before
procurement of contract

Jamdigad Bridge, Baitadi
Gabion wall is in damaged Landslide has caused the gabion walls to
deflect, damage.
condition at left side approach road

Project should pay more attention to complete
SCC and in this project should acquire as built

The contractor will be notified to correct the
gabion wall.

Produce As-built drawing for future use

Clear the unnecessary objects

Overlooked by the client and contractor
Overlooked by the client and contractor

Check the M.B. and correct it

The gap should be fill-up as per Specification
Clause No. 1807

Quality Assurance plan should be submitted by
the contractor within 2073-3-25.

The constructed gabion wall should be
dismantled and reconstructed by using
appropriate wire as per specification within the
period of 2073-3-25

The voids and honeycombs on the surfaces of
longitudinal girder should be repaired by either
grouting or other approved methods. The
repair work should be completed by 2073-3-25

Overlooked by the client and contractor

Pisti bridge, Lamjung
Overlooked during plastic laying and
formwork

During field measurement, the
expansion joint was found to be 40
mm
Lack of finishing of the bridge
(plastic and wooden pieces were
found)
As-built drawing is not found

Insufficient Concreting between
Girder and Deck Slab

Quality assurance plan has not
submitted by the contractor till date.

The gabion wire was found rusted
and same size (10 SWG) of wire
has been used in both mesh and
selvedge.

Voids and honeycombs were seen at
the surfaces of middle longitudinal
girder.
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Plan

Quality

1

Assurance

The Contractor to submit
within 15 days of
receiving letter of
acceptance to the PM for
approval a program
showing the general
methods, arrangements,
order, and timings for
allactivities in the program.
Program to be updated
every 60 days (COC 26.1)
such updated program to
include variations as well.
Test to be carried out as
per specification (SP 510)

6

7

Videography and
Photographs of
construction activities to be
found in the field.

5

4

3

2

manual to be found in
Special Conditions of
Contract (SCC)
As per BOQ Expansion
Joints at both ends of the
bridge to be provided
along total width of the
bridge
Request for inspection,
subsequent inspection
sheet, daily work output,
and site diaries to be found
in the field
IS, NS, BS and relevant
standards referred in DOR
Sp. to be found in the field

Engineering Construction Practice not fully
followed.

No such program and update found.
However one revised work schedule
was found fromfalgun 2070 t0
magh 2072

Although project has good documentation

Shavaganga Bridge, Kailali
QAP found prepared for the audited

Required no of tests were not
carried out.

Project Management Team was not aware
about the frequency and complete tests to
be carried out

Manuals, guidelines, and standards to be
developed to standardize Planning, design, and
construction.

Govt. is yet to develop these manuals and
guidelines and equivalent Nepal standards
to replace Indian, American, British and
German Standards referred in DOR sp. and
is not available to engineers for
implementation of the project.
Project could not monitor this BOQ item,
completely.

IS, NS, BS and relevant standards
referred in DOR Spnot found in the
field

QAP to be prepared not only to make a part of

Project Management Team to be trained in the
implementation of DOR specifications. This
training to be completed by 2072 Kartik end.

Possible videography and Photography of
works to be acquired by the project. Project
implementers to be made aware in writings
about following the BOQ completely by 2073
Kartik end.
Responsible Project management team be
made aware about full implementation of the
provisions of COC. By 2073 Kartik end.

Responsible authority to be trained in the
engineering practice by 2073 Chaitra.

Engineering construction practice not fully
followed

Request for inspection, subsequent
inspection sheet, daily work output,
and site diaries to be found in the
field.

No videography was found and
Photographs of the superstructure
of the bridge was found

Expansion Joint to be extended along total
width of the bridge by 2073 Kartik end.

Project team has observed nearby
completed bridge which also had
expansion Joints along carriage way width
only

Expansion Joints are provided along
carriageway width of the bridge

drawing and maintenance manual by 2073
Kartik end
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Sufficient compaction as
per specification.

Gabion mesh size as per
specification.

Clear span shall be 25.0 m.

2

3

4

Information should be
erected at site
4
Mobilization
advance
should be paid in two
installments
5
Abutments
foundation
should be below scour
level and should have
sufficient
grip
for
foundation
Babai Bridge, Bardiya
1
No bulging of gabion
crates and stone size shall
be as per specification.

Timely update of contract
period

2

3

According to GCC clause
13.1 Insurance Policy is
not full filled.

1

2

(QAP) to be obeyed to
ensure quality construction
works at site as per section
504
of
Standard
Specification.
The contractor company
will update the work
schedule for 30 day
interval as per SCC 26.3.

i.e.
contract
document,
drawings,
specification along with QAP etc., the
project was supervised traditionally using
employer’s personnel instead of consulting
firm/Individual consultants.
Ignorance, the project was managed
traditionally using employer’s personnel
instead
of
dedicated
consulting
firm/Individual consultants.

Five no. of span deviated & varies

Fixing of centre line of pier at the

Compaction was not done layer wise as per
specification. As per DoR-SSRBW Section
910
Fabrication of mesh size is not as per
specification. As per DoR-SSRBW Section
2401

The stone was not bonded as specified. The
size of some stone used is small. As per
DoR-SSRBW (Standard Specification for
Road & Bridge Works) Section 2401

Some of the gabion box at U/S left
bank bulged. Also small stone was
used for filling the crates.
The approach road was constructed
without layer wise compaction at
right bank of the bridge
Size of gabion is irregular instead of
uniformity of mesh size 100*120
mm.

Diversion of road is permitted d/s of
structure and conservative design in scour
depth

Foundation is exposed

Work schedule was prepared but
not updated at the interval of 30
days as per SCC 26.3 for the
audited project. This project has
been completed.
Takulla River Bridge, Kalikot
According to GCC clause 13.1 Negligence of Contractor and no
Insurance Policy should be 110% of monitoring and checking by client
works, plant and equipment & time
should be upto end of Maintenance
period not found
Contract period is expired at 2071- Contractor neglected for timely extension
2-21 after extension of 6 months of contract period and stopped work
initially
No information board is found at Negligence of contractor and the project
site
Mobilization advance was paid in Owner neglected GCC clause 50.1 of
single installment
COC.

project but planned material tests
other than gabion wire and cube test
were not carried out. This project
has been completed.

The pier shall be reconstructed to get actual

Stocked gabion box at the site shall be
removed and fabricated as specified.

Compaction shall be done layer wise as per
specification.

The gabion box shall be dismantled and filled
the crates as per specification.

Series of RCC cut off wall should be designed
d/s of the structures.

Contractor and the project should be strictly
follow instruction of National Vigilance centre
Owner should be forced to follow COC.

Project should follow strictly Procurement Act,
2063 and Procurement regulation, 2064.

Measure action for insurance policy will be
taken as mentioned in Condition of contract.

Work schedule to be prepared as live document
to update at the specified interval and to be
made a part of contract document on its
approval for upcoming projects.

contract document but the provisions in QAP
must be implemented, before approval of use
of construction materials on site.
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The
contractor
shall
provide, use and maintain
on the site, throughout the
period of execution of the
contract, a laboratory with
adequate lab equipment
operated by competent
staff for carrying out insitu tests required for the
selection and control for
quality of materials and
workmanship as mentioned
in section 502 of Technical
specification.
The
contractor
shall
prepare and submit Quality

3

4

The contractor company
will update the work
schedule for 60 day
interval as per SCC 26.3.

2

Khallaghat River, Bridge
1 The Bank Guarantee for
Advance Payment shall
remain valid and in full
effect from the date of the
advance payment under the
contract until Division
Road Office, Khalanga,
Jumla/DoR receives full
repayment of the same
amount
from
the
Contractor as per GCC.

Quality Assurance Plan (QAP) was
not prepared, submitted, approved

No any laboratory arrangement
found in the site for testing of day
to day construction work. All the
lab tests were done in employer’s
laboratory. Test done for material
and work were not in required
frequency as per specification.

The Advance Payment Bank
Guarantee
No.
1)
NB:014:AP:693/2012 of Nepal
Bangladesh Bank Ltd., Credit
Department issued on 09 July, 2012
has failed before receiving the full
repayment to the employer by
contactor as its expiry date was on
08/07/2013 and extended up to
05/01/2015. And Performance bank
guarantee no. i)12-sanima-GTEE264 of Sanima Bank Ltd. issued on
09 July, 2012 has failed before
receiving the full repayment to the
employer by contactor as its expiry
date was on 09 November 2014
The contractor company hasn’t
submitted the updated work
program as per SCC 26.3 i.e. the
period between program update is
60 days

from 0.3 m to 3.0 m.

Lack of attention/care and emphasis in
proper insurance facility management by

The Project Manager should take the required
policies and certificates for insurance from

The defective concreting work should be
reworked in proper shape and size with
maintaining clear cover and ensuring the
dimension of the abutment section as per
design and drawing on the expenses of
contractor. Division Road Office, Khalanga,
Jumla/DoR will monitor it.
The Project Manager and account officer
should take proper care for this to complete the
work in time as per SCC clause. PMP will be
prepared and implemented seriously for this as
well as forthcoming projects.

Lack of supervision by site in charge,
careless by the contractor.

Lack of attention and emphasis for timely
completion of work and insincerity in
financial management by the Project
Manager and account officer of Division
Road Office, Khalanga, Jumla. Lack of
proper monitoring by Project Manager.
Lack of PMP.

Project Notice Boards (1.8m_1.2m) at each
end of the site giving details of the contract in
the format and wording as directed by the
Engineer will be at both bank at proper palace
giving environment friendly look. Division
Road Office, Khalanga, Jumla/DoR will
monitor it.

span or back calculation for the design check
of deviated effective span length shall be
reviewed to prove the structure safe.

Lack of supervision by the Engineer in
charge, careless by the contractor and not
paying more attention and emphasis
towards it.

beginning was at wrong position.
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As per BOQ item 1.2,
Traffic management shall
be maitained.

Immediate action for details design regarding
masonry structure and approach road will be
taken

Lack of design drawing at site from
consultant.
Initially Contract was awarded by Charikot
Division Road Office and payment up
running no. 1 was made from Charikot
Division Road Office and document
regarding insurance is not found at
Division Office, Khalte, Khurkot.

In Drawing details of masonry
structures and approach Road were
not found
No document regarding insurance
found at Division Road Office,
Khatle, Khurkot

In all future project QAP will be prepared and
tests will be done.
As it is small work, compaction will be done
and payment will be done after compaction
test.
In all other castings, sample will be taken even
in small casting.

QAP is a new concept and so not practice
in this project

In abutment casting of the same structure
sample was taken, this being very small

Immediate action for document availability
regarding insurance will be taken

Immediate action for proper protection of
corrosion will be taken

Contractor is working slowly at site and
contractor has not managed proper
technique to reduce corrosion

Contractor will be informed to provide and
maintain traffic sign, barrier for temporary
flow of traffic.

Contractor has not made attention for
traffic control

No sign, barrier staff and equipment
for temporary control of traffic was
found
Exposed reinforcement is corroding
day per day

Contractor is informed for submission of Bank
Guarantee for performance security and further
time extension process will be carried out as
soon as possible.

Contractor has not submitted the extended
Bank Guarantee for performance security.

Time extension is approved up to
2073/01/02. Works are still going
on and Bank Guarantee is valid
up to 12th October 2015.

contractor covering from the start date to the
end of the completion of project as per GCC
before execution of any further works and
activities.

the Project Manager and account officials
of Division Road Office, Khalanga, Jumla.
Lack of monitoring from PM. Lack of
PMP.

and implemented.

Other projects
Bagmati Irrigation Project (Command Area Rauthat& Sarlahi)
QAP is not prepared
1 QAP should be prepared,
approved and test of
construction materials
should be done accordingly
2 E/W in canal embankment
In MDSR-1, canal construction was
should be compacted at
being done and compaction was not
20cm layers
done.
3 During concreting at least
In MDSR-1 casting in VRB slab
two sample of each pour
was on going but cube testing

Khahare Khola Bridge, Ramechhap
reinforcements
1 Exposed
shall be coated and
properly
managed
to
reduce corrosion.
2 Detail design of masonry
structures and approach
Road should be provided
in drawing.
3 Documents of insurance
would
be
properly
available at Division Road
Office, Khatle, Khurkot

2

Assurance Plan (QAP) and
it shall be approved by
project
manager
for
ensuring the quality of
construction work as per
section 504 of Standard
Specification.
Syadigad bridge, Baitadi
1 Time extension would
have done as per GCC 27
Project would have
completed till 2073/01/02 .
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.1. Technical staff and contractor will be
instructed to submit QAP as per approved
specification and testing schedule to confirm
the control within 2073/2/30.
Contractor shall be instructed to submit
progress report as per approved format .
Within 2073/2/30.

The contractor had placed notice board in
the beginning .and now it has been
damaged

1 .It is due to negligence of contractor.Due
to new practice it is overlooked by the
contractor and engineer

No such notice board was seen at
site.

1.NO QAP is found in the project
office and not submitted by the
contractor

2The
contractor
shall No monthly progress and daily site .It is due to negligence of contractor.Due to
prepare and
submit report found in the project office new practice it is overlooked by the
not
submitted by the contractor and engineer.
monthly progress report and
and daily site report to the contractor in approved format.
2
project
manager
in
approved
format.(SCC/GCC 26.5)
The weep hole shall be 3.Provided Weep hole are blocked It is due to negligence of contractor and
Cement
slurry. lack of proper supervision.
3
provided in wall in with
structure 1 m c/c as per
design drawing.(PPR-2064
)
Sunsari Morang Irrigation Project,Sunsari
NCR has not been issued
for this project
Kulekhani III Hydro Electric Project Makawanpur
1
Fine & smooth concrete Honey comb are seen on the Lack of supervision of work, carelessness
surface expected.
concrete surfaces on the wall, some of the contractor
uneven surface seen on concrete,
joins. Some bulging of concrete
surfaces at EL.498.60 & 492.33
specifically. (Clause no. 3.1.23)
2
Medical facility at site.
Medical facility not found at site. carelessness of the Contractor
(Clause no. 5.9)
Improvement & Develoopment of Strom Water Drainage & Urban Road Sub Project , Banke
Fixing of precast slab (foot
Precast slab (foot path) over drain
Workmanship not as expected over some
1
path) over drain should be
move at some locations as people
section

This to be corrected before taking over.

Medical facility will be installed in 2 weeks

The area shall be chiseled repaired with proper
cement-mortar; the honey-comb at external
wall at 498.4m will be repaired within one
month.

Contractor shall be instructed to provide and
clean weep hole in the wall within a week.
20732/2/8

Here afterwards, the contractor will be asked to
maintain the board throughout the contract
period.

concreting sample was not taken

sample was not taken.

during each day, but not
less than two sample for
each 50m3 of concrete
shall be taken. (sp.5.3.1.9)
4 The contractor shall erect a
notice board of size not
less than 2m by 3m at
work site before the
commencement of work
Badkapath Irrrigation Project Dang
1.The contractor shall
1
submit QAP,which include
testing
schedule
and
quality control procedure.
(COC chapter GI 1.28.2)
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Stagnant water was seen on the
surfaces of tick drain, slabs and
roads
Records does not make it clear

Test to be carried out as
per specification

6

Govt. is yet to develop these manuals and
guidelines and equivalent Nepal standards
to replace Indian, American, British and
German Standards referred in specification
and is not available to engineers for
implementation of the project.
Drawing of the project does show this
aspect
Engineering Construction Practice not fully
followed.

NS, IS, BS and relevant standards
referred in Specification not found
in the field

No stagnant water on the
surfaces of tick drain, slabs
and roads

Project Management Team could not fully
comply the provisions of test as stated in
specification
Sewerage & Darinage Network Waste Water Treatmemt Plant & Road & Lane Improvement Project, Biratnagar
1
Protective gears (PG) The workers of the mentioned sites Inadequate supply of PG and also
unwillingness to use them by workers
expected to be provided by lack PG endangering their health
the contractor for worker
safety (Safety equipments
TS 1.2.5)
2
Structure is expected to be Roof cover diameter overhang Poor workmanship due to lack of
in line and level with diameter of MH. Masonry structure supervision and monitoring is the root cause
approved drawing. MH is no uniform (more or less than 3.2
cover is overhanging.( TS m diameter)
clause 3.4.6.5 )
3
Monolithic structure free Cracks developed longitudinally Poor workmanship, inadequate compaction
from crack and other along the wall of Guard House GH
and lack of supervision and monitoring are
defects is expected.
root causes
4
Uniform thickness and Slab guard thickness varies in the Defects in workmanship due to improper
good finish expected. (TS range 6mm-10mm
form work & poor
supervision and

4

5

Engineering construction practice not fully
followed

Request for inspection, subsequent
inspection sheet, daily work output,
and site diaries were found in the
field.

Remedial action to be taken either by new
construction after demolition or retrofitting

Remedial action to be taken either by new
construction after demolition or retrofitting.

Structure shall be rectified by the contractor
under guidance and supervision of PIU and
DSC within 15 days

As per contract agreement, project officials will
notify the consultant to instruct the contractor
to supply PG adequately to workers and the
workers should be made aware of its use.

Project Management Team to be trained in the
implementation of specifications. This training
to be completed by 2073 Kartik end.

The stagnant water to be avoided by correcting
lines and level of the surfaces.
This to be corrected before taking over the
project

Manuals, guidelines, and standards to be
developed to standardize structure planning,
design, and construction. These manuals ,
standards to be developed by 2074 Ashad

Action to be taken by date: Before 073 Kartik
end.
Responsible authority to be trained in the
engineering practice by 2073 Chaitra.

No Request for inspection,
subsequent instruction
sheet, daily work output,
and site diaries to be found
in the field
NS, IS, BS and relevant
standards referred in
Specification to be found
in the field

Project to justify the shortcoming in drawing

Design drawing does not show the gap

Expansion provision (gap) for the
cast in situ drain cover slab not
provided

walk over it.
Some section of Brick Masonry
wall appear damaged.

3

2

such that they do not have
any movement when
people walk over it. No
section drain wall to be
damaged.
Expansion provision (gap)
for the cast in situ drain
cover slab to be provided
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clause 2.3.5.5; 2.3.6.5.14)
Road
safety
signals,
barriers, barricades and
protective
measures
demarcating construction
sites
expected
at
appropriate
places/sites.
(TS clause 2.2.5.1.1 and
1.4.16)
Sing board shall be of
durable
construction
capable to stand till DLP
Sign board is not legible.

No safety signals, barriers provide
even in main road.

Railing construction works
are as per specification.
(Clause No. A.20)
There should be no
blockage of road for the
public. (Clause no. 804)
Quality Assurance Plan.
(Clause no. 1.8.1)

4

are

No Quality Assurance Plan

Every site was blockage of road
with the construction materials.

works

Less importance given by the field
Supervisor

Negligence

Negligence in the construction time.

Some workers are reluctant to use the
safety gear on health safety.

Not fully compiled safe working
condition. Some Workers were
working at site without safety gears.

Railing construction
damaged and cracked.

Negligence

Outer surface of the stone was not
free of soil or foreign matter.

The covered area of the project was added
which changes estimate.

Negligence of the contractor

monitoring
Negligence by contractor/workers on site

Improvement & Develoopment of Strom Water Supply,Water Drainage & Urban Road Project , Rupendehi
1
There should not be any
Only 63 mm outer diameter HDPE
Weakness of Engineer
obstruction in th eflow of
pipe has been used over tick drain
Weakness of contractor
storm water through open

6

5

3

Stone should be free from
soil and any foreign matter.
(Clause no. 3.2.1)
Good
arrangement
of
safety and health is
mentioned
and
shall
comply with all regulation
and working rule relating
to safety, security, health
and welfare of all. (Clause
No. 1.4.14)

2

(TL clause 1.4.18 )
Dhobikhola Corridor Improvement Project ,Kathmandu
1
Approved
Revised Revised estimate is not approved
Estimate

6

5

The HDPE
Pipe and concrete ramp has to be dismantled
and reconstructed using sufficient diameter of

Supervisor is asked to clear the road for the
public
Action to be taken by date: 24-03-2073
QAP will be prepared & according the work
will be done.

Works will be repaired in time
Action to be taken by date: 25-03-2073

Action is already made and is asked to site
supervisor to use ll safety measures while
working.
Action to be taken by date : 25-03-2073

Revised estimate is prepared and
is now sent to higher authority for approval.
(Action to be taken by date 30-03-2073 )
Site Supervisor is asked to to use the stone
after washing.

Contractor should keep the sign board intact in
good position

within 15 days
As per contract agreement, consultant has
given oral/written instruction at site by issuing
letter. The contractor's employee & workers
should be well familiar with road safety
measures & apply them appropriately
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The curve provided at one location
was found uneven

Plaster work as some locations was
found detached from the wall of the
drain
Joint filler has not been provided on
the RCC road

5

4

3

All rooms of project office
managed
4for
project
manager shall be fitted with
air condition unit. As per
Part-A,138.1/2 of Technical
specification(Volume-2)
Concrete shall be fully
compacted to form a solid
mass free from voids,
honeycombing. Part- 506.4
of Technical Specification
Brickwork shall be done
Up to 30mm mortar thickness and

R.C.C. column at E11 was
honeycombed and the corner of
column J3 was fully cracked and
abraded.

No Air Conditioner Unit was found
in project office

Janakpur Airport (Terminal tower construction)
1
Insurance policy must CAR policy expired on 08/02/2014
cover until the end of plus 12 month; Personal/Group
defect
liability policy expired on 03/01/2014 APG
N0.
period(31/03/2073
plus guarantee
DLP), APG Guarantee NB:CB:AP:42138/2016 lapsed on
must
cover
till
the 04/06/2016
reconciliation
of
mobilization
advance
provided. As per Sec.7,(A-13) of GCC.
2
At all times, work area No fencing between main entrance
must be separated from of existing Airport Terminal
Public, Passenger and Staff Building and south side of
Areas
by
temporary construction site
hoarding/fencing. As per
Part- 106.12.6/8 of Part-A,
Technical Specification.

4

3

2

drain (Tick Drain) to main
road side drain
Plaster work should not be
detached from wall of the
drain
Design of rigid pavement
should be such that it
should have specific joint
filler material
The curve of the road
geometry should be
smooth
The joint filler material shall be filled within
the period of 2073-3-15

This item was missed in the design
drawing but
DSC has promised to revise the design and
introduce joint filler
Unavailability of required land due to
dispute between land owner of both side of
road

Poor workmanship of mason and Lack of

Segregation of course aggregate during
placement of concrete

The existing holes in between brick layers shall

The RCC portion shall be grouted in
honeycombed and eroded portion within
2073/3/25

Air condition unit shall be installed within 10
days.

Temporarily fencing shall be immediately
erected to separate the existing airport terminal
building and the construction site by 2073/3/20
to prevent from any hazards.

Negligence in safety matter.

Ignorance and negligence

Insurance policy shall be renewed up to defect
liability period and APG Guarantee of specified
amount shall be renewed up to project
completion period within 2073/3/24.

Condition of contract not followed
properly by all parties of contracts.

The uneven part of the road side should be reconstructed and made smooth curve as per
specification and drawing within the period of
2073-6-30

Plaster work at that location should be repaired
within the period of 2073-6-30

Poor workmanship

HDPE pipe within the period of 2073-3-30
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Two layers of 15mm floor
boards shall be laid for
mezzanine floor. Part10.03 of BOQ ; Part1205.1
of
Technical
Specification
6mm thick Fiber Cement
Board shall be used for Egrid 2430 exposed ceiling,
hanged with 4mm dia. GI
wire. Part-11.01 of BOQ;
Part-1202.3 of Technical
Specification.
12.5mm thick Cement sand
plaster (1:4) to be laid in
true smooth and uniform.
Part-11.02 of BOQ; Part804
of
Technical
Specification
The welding shall be
sufficient, adequate and

8

11

10

9

38mm
th.(1:2:4)cement
concrete screeding to be
laid in approved level, line
and dimension. Part-10.01
of BOQ ; Part-902 of
Technical Specification

7

6

with (1:6) cement mortar
of thickness 10mm (±)
2mm and joints fully filled.
Part 6.01 of BOQ; Part 705.3
of
Technical
Specification
50mm thick rock wool of
48kf/m3 shall be filled in
pre-fabricated fiber cement
board partition wall. Part-7
of BOQ; Part-1202.1 of
Technical Specification

Full
welding
(sufficient/adequate/suitable) was

Welding is done through commercial
welder who is week in knowledge of

Technical

Lack of proper supervision and improper
mixing of mortar.

and

Plaster done between L6-L9 below
plinth level was uneven/eroded.

BoQ

Not following
Specification.

The full length of welding in all structural
members shall be done within 15 days as per

The uneven and eroded portion of plaster shall
be removed and fresh one shall be laid as per
specification within 15 days

Either 4 mm thick board should be replaced
with 6mm thick board or the rate should be
revised by 2073/3/25

The cracked portion shall be dismantled
300mm on each side and fresh screeding
shall be laid, checking the settlement of
floor.
• The level/thickness of screeding shall be
maintained as per desired level/status within
15 days.
Poor Workmanship, Negligence, Lack of The distorted, uneven and cracked boards shall
supervision.
be replaced by fresh board by 2073/3/25.

4mm thick Fiber Cement Board was
used, hanged with 3mm. /MS/GI
wire not in proper interval

The floor laid with fiber board was
distorted, uneven ,12mm level
difference at terrace between D4F4.

The rock wool of good quality shall be inserted
by removing the already fixed fiber board by
2073/3/25.

Negligence of contractor and supervisors.

Fiber board for partition wall was
fixed on both side between D6E6/D7-E7 at third floor without
rock wool. The rock wool filled in
partition wall was found wet and in
improper position at different
location, The cladding of steel
structural column and beam with
fiber board was done without rock
wool.
10-15mm thick, not in line and
level, cracks developed in different
portion(F8H8-F11H11; E11-I11; F1
Poor Workmanship, Negligence, Lack of •
supervision
and
improper/inadequate
compaction of filling materials of floor.

be filled up properly by 2073/3/25

proper supervision.

hole were seen in brick masonry
done at entrance step between F1I1.
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15

14

13

12

suitable (weld throat:6mm)
to perform the structural
requirements conform to
the IS816-1969. The steel
structure shall be painted
with Micaceous Iron oxide
(M10) paint with air spay
and
touch
up
after
removing
carbon/burrs/sharp edge by
grinding. art- 601; 602.2.a;
602,6/7.a of Technical
Specification
Bolt holes/holes in hollow
section to be sealed to
prevent
ingress
of
moisture. Part- 602.3.e of
Technical Specification
C.G.I. sheet shall be
fastened at eaves and ends,
by continuous length of
flat steel bars (wind ties40mm*6mm)with slotted
holes bolted down to the
bressummer or rafter. The
projection of sheet at eaves
shall be 32mm to 50 mm.
Part1101.1/2/3
of
Technical Specification
All soil, waste, rain water,
and water supply Pipe line
(PVC, CPVC) shall be
properly clamped with best
workmanship. Part-B, 307;
308 of Tech. Specification
The copper conductor for
light, fan, exhaust fan,
power point wiring shall be
drawn through NS marked,
2mm thick PVC conduit,
properly hanged/clamped.
Item No. C.1; C.3 of Bill
of Quantity for Electrical
and Allied Installations;
All pipe holes of structural members shall be
shields within 10 days

The distorted, damaged CGI Sheet shall be
replaced with fresh one. The projection of CGI
Sheet at eave shall be maintained, fixing MS
flat as specified in specification by 2073/3/25.

Lack of proper supervision and lack of
knowledge of supervisor

Poor Workmanship, Negligence, Lack of
supervision

Not following Technical Specification. Soil, waste, rain water, and water supply Pipe
Lack of knowledge for proper supervision. line (PVC,CPVC) shall be clamped as per
technical specification to ease for maintenance
purpose within 15 days

Holes in pipe of truss/rafter were
not
sealed
at
truss/rafter
E9;B9;E11;F11;G11;H11;I11;K11;
K9;L9
C.G.I. sheet was distorted, torn and
damaged between A9-A10;F5;I1I5;J3-J5/L3-L5, The edge/eave of
C.G.I. sheeting was found flushing
with purlin/ end face and no MS flat
was fixed along with between J6J11

Soil, waste, rain water, and water
supply Pipe line (PVC,CPVC) were
found erected in haphazard
condition without any clamp (Toilet
between F5-F6

The HDP conduit was observed NS Not following Technical Specification. Lack
marked as well as NOT, at of proper supervision.
maximum part of the wiring
portion. The wire passing through
conduit was exposed in between
F5F6-E5E6; F2F5-I2I5 and hanged
haphazardly with 20swg MS
binding wire.

technical specification. The protective layer of
painting shall be done by grinding all corroded
portion

structural welding

not done at truss/rafter B9; C9; L9;
I1; E7-E11 and about all truss
member. Painting (protective layerred oxide) was not done properly at
most of steel structural member
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Part –C .16 of Technical
Specification.
16
CCTV camera
power Local flexible cable through conduit Not following Technical Specification.
supply system shall be of was used for CCTV camera system Negligence of office and contractors. Lack
2*1.5 sq.mm copper wire. at E9; between G5-H5 at ground of proper supervision.
Item No. C.1.3. of Bill of floor.
Quantity for Electrical and
Allied Installations
Dhaukagiri Polytechnical Institude Baglung
1
Expansion Joint should be
Expansion Joint of academic
Lack of Supervision
opened from bottom to top. building found chocked.
2
Roof top columns
Roof top columns' main bar found
Lack of Supervision/Instruction
reinforcement should be
open on academic and principle
either flushed in roof top
quarter buildings.
beam/column or cast a
column on roof top.
All RCC or structures
Lintel near verandah of Principle
Supervision
3
should have proper line
quarter was not leveled properly
and level.
and its anchoring.
Proper Curing at each units of
Supervision
4
Proper curing should be
construction.
done for design strength of
concrete.
Republic Monument and Landscape Construction Work, Narayanhiti Palace Museum, Kathmandu
1
Application to Kathmandu Did not make any application to Ignorance of concerning Institution
Metropolitan City (KMC) KMC for the approval to the
office for the approval to construct the building
the construct the building
2
Group Accident Insurance Group Accident Insurance Policy Intended Project Period is 2073/5/27
policy must cover until the only covered till 2072/01/02
Project
Period
i.e.,
2073/05/27
Overlooked in following contractual
3
Approved
submitted Work Progress is lagging behind
obligation
Revised Work Schedule
must be follow
4
Construction
Materials Construction Materials are not Less attention on storing
must be properly stored properly stored and the site must be
and the site must be cleaned after daily work
cleaned after daily work
5
Construction must be Leakage at Expansion Joint at Site Specific condition was not properly
Leakage free
Basement
foreseen
6
Application to Kathmandu Did not make any application to Ignorance of concerning Institution
Metropolitan City (KMC) KMC for the approval to the
office for the approval to construct the building
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Application to Kathmandu Metropolitan City
(KMC) office for the approval to the construct
the building

Follow specific as aforementioned

Construction work need further attention on
storing and management

Submit the revised work schedule Immediately

Insurance policy must be updated

Application to Kathmandu Metropolitan City
(KMC) office for the approval to the construct
the building

Agree to do curing for each work.

Level should be checked before casting.

All roof top columns should be casted with
maintaining specification/guidelines.

Committed to open the joint.

The flexible wire (poor quality) shall be
replaced with 2*1.5 sq.mm copper wire
within 15 days.
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Work schedule to be
prepared to prevent time
and cost Overrun.

Work schedule was not prepared to
update at the interval of 30 days as
per SCC 26.3 for the audited
project.
Insurance period found expired on
2073/01/08. (clause no. 13.3)

6

As per GCC 15.1Plain

No any individual test of

Insurance to be covered for
the whole contract period
up to 2073/06/08
Doti Conference Hall Building Construction Project, Rajpur, Dipayel
No any formal record of levels (
1
As per GCC 15.1; Before
original and Finished )of earthwork
the surface of any part
excavation is found recorded.
Earthwork level to be
recorded
No any sample of material to be
2
As per GCC 15.1; Samples
used is found submitted and
of each class of materials
recorded.
required is not submitted
and approved
No any formal methods and quality
3
As per GCC 15.1 ; Details
control for the use of laboratories is
of proposed methods of
found sumbited.
excavation, filling and
compaction is to get
approved
No any QAP is found Submitted
4
As per GCC 15.1 the
and approved; follow up is made.
Quality Assurance Plan:
Covering the recapitulative
test scshedule; test number
and frequency, in site and
out site testing etc not
submitted and got
approved
5
As
per
GCC
15.1 No any verification of soil Bearing
Foundation
Bearing Capacity is found; The Backfilling
Capacity and Backfilling layer compacted density is not
is to get verified in the assure of 95% of Modified Proctor
field
Desnity.

3

2

the construct the building
Labor Office Building Construction Work, Chaukitole, Hetauda
1
Quality Assurance Plan QAP not prepared for the audited
(QAP) to be prepared to project.
ensure quality construction
works at site

The Project Manager should instruct to the
contractor to submit model samples of
construction materials to be used in the project.

They would have agreed source material
based on local available material which is
supposed to be verified by laboratory test
results
They would have agreed about proposed
excavation, filling and quality control of
the excavation

No loose pocket in foundation would have
been found; the quality of foundation
material would have found as expected.
They w0uld have assume to secure 95%
of Modified Proctor Density of
fill
material.
The aggregate and sand are the constituent

The contractor is not found aware of the
QAP procedure and also in contract it is
not made as pre-requisite for IPC payment;
Lack of monitoring

The grading curve of aggregate and sand is to

The Design Bearing Capacity and actual
Bearing capacity of foundation is to confirm .
The compaction of Fill material is to secure
95% of Modified Proctor Density and Record
thereof is to maintain

The Project Manager should instruct to the
contractor to submit the QAP and monitor the
quality based on QAP

The Project Manager should instruct to the
contractor to document the proposed method
of excavation and filling etc.

Get it level record; collate with design level
and paid as per actual founding level

Lack of documentation; field
understanding;

Ignorance, the project was managed
traditionally using employer’s personnel
instead
of
dedicated
consulting
firm/individual consultant.
The project was supervised traditionally
using employer’s personnel instead of
consulting firm/Individual consultant

QAP must be prepared and the provision in
QAP should be implemented for approval of
use of construction material on site. Cube Test
should be carried out for each major structural
component
Work schedule to be prepared as live
documents to update at the specified interval
and to be made a part of contract document on
its approval for upcoming projects.
Insurance must be covered for the whole
project period and expiry date should have
monitored carefully.

The project was supervised traditionally
using employer’s personnel instead of
consulting firm/individual consultants
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material of concrete and the crushing
Aggregate and Sand is found done
cement concrete work in
strength of concrete is found tested , so no
in required number, only cube
foundation constituent
need of constituent material testing
crushing strength is found done.
material is to get tested
Tikapur Poly Technical Institute (Academic Building) Construction Project, Kailali
It is due to not properly erected formwork,
Roof slab at various places are not
All RCC works should be
1
Contractor has casted slab leaving for long
in line and level, cracks are seen in
casted in line and level
period after the erection of formwork and
various places and are deflected up
with proper compaction
reinforcement laying and Site engineer has
to 30 mm.The mark of accumulated
and should be free from
not checked level of formwork before slab
rain water is seen in various places
leakage of water and
casting.
of roof slab.
cracks.
2
There should be provision All edge of roof and veranda slab It is due to absence of detail working
of paani patti (Water has been plastered without paani drawing and ignorance of Site engineer
repelling plaster works) in patti (Water repelling plaster during plastering works.
edge of roof and veranda works).Water is flowing down
surface of slab.The plaster work in
slab.
vertical surface of slab and beam is
not in plumb.
3
All outer and inner brick : Horizontal cracks in wall are seen
Mason didn't compact cement mortar in
wall should be free from along the joint of beam in various
joints between beam and wall. Site
cracks
places of outer and partition walls
engineer failed to supervise and instruct
during construction.
4
All RCC works should be Ground and first floor slab of South It is due to not properly mixing and
casted in line and level North entrance is leaking in various compacting during casting. Contractor and
with proper compaction places.
site engineer has not paid attention during
and should be free from
casting works
leakage of water.
5
All Wooden door frame Wooden door frame at First floor It is due to negligence of contractor and
should be fitted in line and grid 2-3 classroom is not in line, site supervisor engineer.
level as per drawing and level and plumb.
specification.
6
All Structural concrete Sunshade projection curve slab of It is due to negligence of contractor and
(Column, Beam, Slab and first floor (Front view North West site supervisor engineer. Project has
Projected Sunshade slab) Corner) is not casted as per drawing accepted and paid for such defective work.
should be casted in line and design. Thickness and curvature
and level as per drawing of vertical slab is not as per design
and drawing which is not symmetric
and specification.
as of first floor
CIPs
Khairahawa Bandh ISP, Kapilbastu
As per the clause no 2.6
The notice board is not found at
According to contractor he had erected the
1
(notice board) of 6.4 of
head work site
board but lost it
agreement document the
contractor should erect a
notice board.
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The project construction work is in completion
stage, so the erection of notice board is not of
much use.

: Contractor and site engineer will be instructed
to dismantle defective work and rectify it
within 2073/02/30.

:Contractor will be instructed to dismantle
defective work and rectify it within
2073/02/30.

Contractor will be instructed to carry out
injection grouting (water proofing compound)
on leaking slabs within 2073/02/30.

Contractor and site engineer will be instructed
to repair cracked walls within 2073/02/30.

: Contractor and site engineer will be instructed
to build paani patti (Water repelling plaster
works) in plumb within 2073/03/15.

There is provision of flooring item(cement
screed) in BOQ in roof slab ,Contractor will
be instructed to carry out and maintain line and
level , making water proofing
injection
grouting on crack area within 2073/02/30.

maintain. For the same , it is to get laboratory
test results.
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Kumle Bagat Ameliya Jiula irrigation Project, Salyan
1
Good intake with adequate Orifice Intake drawing Water from
river training works.
outside
the
orifice
without
functioning escape, stop logs and
river training works.Orifice Intake
drawing Water from outside the
orifice without functioning escape,
stop logs and river training works.
2
Good pipe canal with Pipe canal with inadequate bed
adequate bed slope and slope, sharp bend and inadequate
river training work at the river training work at toe of ever
sliding hill.
toe of hill
3
Good lined canal with lined canal without adequate
adequate
discharge discharge carrying capacity in other
carrying
capacity
in location.
required location.
Talamathi Ajit Irrigation Sub –Project Doti
NCR has not been issued
for this project

168
Provide adequate river training work, avoid
sharp pipe bend & realign pipe with adequate
bed slope.

inadequate
supervision
&
design
consideration.inadequate supervision &
design
consideration.inadequate
supervision & design consideration.
inadequate construction, supervision.

Line the canal at required location, making
arrangement for strict supervision & quality
control.

provide adequate river training work make
escape functional & check outside entry of
river water into canal

Improper location, defective construction,
supervision and inadequate design
consideration.Improper location, defective
construction, supervision and inadequate
design consideration.
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अनुसूची-9
सम्पि� िववरण बुझाउन तोिकएका िनकायह�कक िववरण
नेपाल सरकारले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफाक ५० को उपदफा (१) तथा अिख्तयार दु�पयोग अनुसन्धान
आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा १ को ूयोजनको लािग सावर्जिनक पद धारण गरे का दे हायका
व्यिक्तह�ले तोिकएको ढाँचामा आफ्नो वा आफ्नो पिरवारको नाममा रहे को सम्पि�को ॐोत वा िनःसा सिहतको
अ�ाविधक िववरण पेश गन� ूयोजनको लािग दे हाय वमोिजमको िनकाय तोकेको छ :Ñ
ब.सं .
१.
२.
३.
४.
५.
६.

सावर्जिनक पद
रा�पित, उपÑरा�पित
ूधानमन्ऽी, उपूधानमन्ऽी, मन्ऽी, राज्यमन्ऽी र सहायक
मन्ऽी
सं वैधािनक िनकायका पदािधकारी तथा सदःय
सं िवधानसभा तथा व्यवःथािपका सं सदका अध्यक्ष, सदःय
तथा पदािधकारी
रा�पितबाट मनोिनत तथा िनयुक्त अन्य पदािधकारी
सव��च अदालत, पुनरावेदन अदालत र िजल्ला अदालतका
न्यायािधश

िववरण पेश गनुप
र् न� िनकाय
रा�पितको कायार्लय
ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय
सं वैधािनक पिरषद्को सिचवालय
व्यवःथािपका सं सद सिचवालय
ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय
न्याय पिरष� सिचवालय

७.

िनजामती सेवाका कमर्चारी

िनजामती िकतावखाना

८.

नेपाली सेना

नेपाली ज�ी अ�ा

९.

नेपाल ूहरी, सश� ूहरी र िवशेष सेवाका कमर्चारी

ूहरी िकतावखाना

राि�य योजना आयोगका सदःय

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय

१०.
११.
१२.

नेपाल सरकारले िनयुिक्त वा मनोिनत गरे का अन्य
पदािधकारी
लेखा परीक्षण सेवाका कमर्चारी

सम्बिन्धत मन्ऽालय
महालेखा परीक्षकको कायार्लय

नेपाल सरकारको पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व वा िनयन्ऽण
भएको, कम्पनी, व�क, सिमित वा ूचिलत कानून बमोिजम
१३.

नेपाल सरकार�ारा ःथािपत आयोग, सं ःथान, ूािधकरण, िनगम,

सम्बिन्धत मन्ऽालय

ूित�ान, बोडर्, केन्ि, पिरष� र यःतै ूकृितका अन्य सं गिठत
सं ःथाका पदािधकारी तथा कमर्चारी
नेपाल सरकार�ारा सं चािलत वा नेपाल सरकारको पूणर् वा
१४.

आंिशक अनुदान ूा� िव�िव�ालय, महािव�ालय, अनुसन्धान
केन्ि र अन्य त्यःतै ूाि�क वा शैिक्षक सं ःथाका पदािधकारी

सम्बिन्धत मन्ऽालय (िशक्षा मन्ऽालय)

तथा कमर्चारी
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१५.
१६.
१७.

नेपाल सरकार�ारा सं चािलत वा नेपाल सरकारको पूणर् वा
आंिशक अनुदान ूा� िव�ालयका पदािधकारी तथा कमर्चारी
ःथानीय ःवाय� शासन ऐन, २०५५ बमोिजम गिठत ःथानीय
िनकायका पदािधकारी तथा कमर्चारी
नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सं चािलत
सं ःथाका पदािधकारी तथा कमर्चारी

िशक्षक िकतावखाना
ःथानीय िवकास मन्ऽालय
सम्बिन्धत मन्ऽालय

ब.सं . १३, १४, १५, १६ र १७ मा उिल्लिखत सं ःथाको
१८.

पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व भएको वा िनयन्ऽण रहे का वा
त्यःतो सं ःथाबाट अनुदान ूा� सं ःथाका पदािधकारी तथा

सम्बिन्धत मन्ऽालय

कमर्चारी
१९.

ब.सं . १ दे िख १८ सम्म उल्लेख गिरएका दे िख बाहे क
सावर्जिनक पद धारण गरे का अन्य पदािधकारी तथा कमर्चारी

सम्बिन्धत मन्ऽालय

नेपाल सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी
२०.

सावर्जिनक सं ःथा भनी तोकेका अन्य सं ःथाका पदािधकारी

सोही सूचनामा तोिकएको िनकाय

तथा कमर्चारी
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