प्रशासन तथा अनुगभन भहाशाखाका सहसचचव ऩदको कामयवववयण
1= कभयचायीहरुको ननमुचि, सरुवा फढु वा, अवकाश, कामय सम्ऩादन भूलमाॊकन, ववदा, दण्ड य ऩुयस्काय एवॊ वृचि
ववकास सम्फचधध अधम काभ कायवाही प्रचनरत कानून फभोचजभ गने गयाउने ।
2= केधरराई आवश्मक ऩने बौनतक सम्ऩचि तथा साधन य श्रोतको सभुचचत व्मवस्थाका साथै सुयऺा व्मवस्था
सभेत नभराउने ।
3= केधरराई आवश्मक ऩने ववशेषऻ सेवा काजभा वा कयायभा नरने सम्फचधध काभ कायवाही गने ।
4= सूचना सॊ करन अध्ममन अधवेषणको

क्रभभा आवश्मक ऩने जनशचि तथा सेवा सम्फचधधत ननकामफाट

भाग गने ।
5= नेऩार सयकायका भधरारम, ववबाग, कामायरम, कुनै सयकायी

ननकाम वा सावयजननक सॊ स्थाफाट कानूनी याम

भाग बई आएभा याम उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गने ।
6= केधरका रानग आवश्मक ऩने भानव सॊ शाधन ववकास कामयक्रभ तजुभ
य ा गयी कामायधवमन गने तथा
कभयचायीहरुराई प्राप्त छारवृचि एवॊ तानरभ कामयक्रभहरुभा भनोनमन गने ।
7= सूचना सॊ करन तथा अधवेषण भहाशाखाराई स्थरगत जाॉच, प्रायचम्बक छानववन, ऩयीऺण एवॊ अनुसधधानका
रानग आवश्मक उऩकयण, प्राववनधक जनशचि तथा अधम सेवा उऩरब्ध गयाउने ।
8= केधरफाट तमाय गरयएका तथा अधमरफाट प्राप्त हुन आएका भहत्वऩूण य प्रनतवेदन, नभनसर एवॊ कागजातहरुको
अनबरेखारमको सुव्मवस्था गने ।
9= केधरको कुनै काभ कायवाहीभा आवश्मकता अनुसाय आधतरयक एवॊ अधतयननकाम सभधवम सम्फचधध काभ
गने य आवश्मकतानुसाय अनुगभनको व्मवस्था नभराउने ।
10= केधरराई आवश्मक ऩने

फावषयक फजेट ननभायण, स्वीकृनत, ननकाशा, खचय, रे खाऩयीऺण फेरुजु पछ्यौट

रगामतका कामयहरु गने ।
11= सम्ऩचि वववयण ऩेश गनुऩ
य ने दावमत्व बएका व्मचिहरुरे तोवकए फभोचजभ ऩेश गये को सम्ऩचि वववयण
सम्फचधध आवश्मक कामय गने ।
12= वैदेचशक सहमोग ऩरयचारन सम्फधधी कामय गने ।
13= केधरको सॊ गठन ववकास तथा सुदृवढकयणका रानग मोजना तजुभ
य ा, कामयशारा एवॊ गोष्ठीहरुको आमोजना
गयी जनशचि ववकास य जनचेतना अनबवृवि सम्फचधध कामय गने ।
14= केधररे गये का काभहरुका सम्फधधभा वावषयक प्रनतवेदन तमाय गने गयाउने ।
15=भ्रष्टाचाय ववरुिको

अनबमानभा भहत्वऩूण य मोगदान ऩु¥माउने तथा भ्रष्टाचायसॊ ग सम्फनधत भहत्वऩूण य सूचना

ददने व्मचिराई भनानसव ऩुयस्काय ददने सम्फचधध काभ गने ।
16= भ्रष्टाचाय सम्फधधी कानून एवॊ नजीयहरु अद्यावनधक गने ।
17= नेऩार सयकाय, सावयजननक सॊ स्था वा ऩदानधकायीराई भ्रष्टाचायको योकथाभ सम्फचधध नीनत, यणनीनत ननभायण
गने य कानून सुधाय सम्फचधध आवश्मक सुझाव वा ननदे शन ददने सम्फचधध काभ गने ।

18= दे शभा भ्रष्टाचायजधम वक्रमाकराऩहरु हुन नददन ववनबन्न वकनसभका जनचेतनाभूरक

कामयक्रभहरुको तजुभ
य ा

गयी केधररे आपैं वा अधम सयकायी ननकाम, सॊ गदठत सॊ स्था, गैय सयकायी सॊ स्था य नागरयक सभाजसॊ ग
सभधवम गयी कामयक्रभहरु सॊ चारन गनुक
य ा साथै ववनबन्न

भाध्मभफाट भ्रष्टाचाय ववयोधी अनबमानको प्रचाय

प्रसाय गने ।
19= केधरभा प्राप्त उजुयी ननवेदन, गोप्म सूचना, ननयीऺण÷ननगयानी सभेतफाट प्राप्त सूचनाको आधायभा केधररे
गये को अधवेषणफाट कुनै सयकायी ननकाम, सावयजननक सॊ स्था वा ऩदानधकायीरे आनथयक वा प्रशासननक
अननमनभतता गये को दे चखन आएभा त्मस्ता ननकाम वा ऩदानधकायीहरुराई सतकय गयाउने व्मवस्था नभराउने
।
20= नेऩार सयकायका भधरारम, ववबाग, कामायरम तथा सावयजननक सॊ स्थाफाट सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु य
जनताराई ऩु¥माउनु ऩने सेवा सुववधाहरु ननमनभतरुऩभा ऩु¥माइएका छन् छै नन् य त्मस्ता कामयभा आनथयक,
प्रशासननक, प्राववनधक आदद अनननभतता य वढरासुसती बएको छ छै न बन्ने सम्फधधभा ननमनभतरुऩभा
ननगयानी याख्ने, छड्के जाॉच वा अधवेषण गने जस्ता अनुगभनका प्रबावकायी उऩामहरु अवरम्फन गने ।
21= नेऩार सयकायका भधरारम, ववबाग, कामायरम य ववनबन्न सावयजननक सॊ स्था रगामत जनताराई सेवा सुववधा
प्रदान गने उिेश्मरे स्थाऩना बएका सफै कामायरमहरुभा उजुयी ऩेवटका याख्न रगाई प्राप्त उजययीहरुको
नफषमभा बएका कायवावहको अनुगभन गने ।
22= सयकायी वा सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट ननमनभत रुऩभा सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु नबएको य भ्रष्टाचाय बएको
ववषमभा कायवाहीका रानग सम्फचधधत ननकामभा रे चख ऩठाएकोभा कायवाही बएको छ

छै न

अनुगभन

गने ।
23= सम्ऩचि वववयण ऩेश गनुऩ
य ने दावमत्व बएका व्मचिहरुफाट ऩेश बएको सम्ऩचि वववयणका आधायभा आमको
अनुगभन गयी सम्ऩचिको अस्वाबाववक उऩबोग य वचत दे चखएभा थऩ वववयण भाग गयी अनुसधधान गने ।
24= नागरयक

सभाज

सभेतको

सहबानगताभा

भ्रष्टाचाय

ननमधरणभा

उलरेखनीम

छवव

प्रस्तुत

गने

ववबाग/ननकाम/कामायरमहरुको भूलमाङ्कन गयी वषयको उत्कृष्ट ननकाम घोषणा गने ।
25= केधरको उद्देश्म ऩूनतयका रानग भहाशाखाराई तोवकएका अरु काभहरु सम्ऩादन गयाउने ।

प्रशासन तथा मोजना शाखा अधतगयतका ऩदको कामयवववयण

उऩसचचव ऩदको कामयवववयण

क. कभयचायी प्रशासन सम्फधधी कामयहरु्

1= कभयचायीहरुको ननमुचि, ऩदस्थाऩना, सरुवा, फढु वा, ऩुयस्काय एवॊ दण्ड सजाम , ववदा य अवकाश सम्फधधी
कामय गने ।
2= केधरभा नमाॉ ननमुचि वा सरुवा बइ आएका कभयचायीका रानग केधरको काभ

, कतयव्म य कामयववनधका

सम्फधधभा अनुचशऺण कामयक्रभको व्मवस्था गने ।
3= आधतरयक तथा वाह्य तानरभका रानग प्राप्त छारवृचि एवॊ ननभधरणाभा केधरका कभयचायीहरुराई ववनबन्न
अध्ममन, तानरभ, सेनभनाय, गोष्ठी, अध्ममन भ्रभण ईत्माददभा भनोनमन गयी ऩठाउने व्मवस्था गने ।

4= कभयचायीको सेवा सम्फधधी अनबरे ख य अधम वववयण अद्यावनधक याख्ने ।
5= केधरको काभ ववशेषका रानग अधमरफाट ववशेषऻ एवॊ प्राववनधक चझकाउनु ऩने बएभा काजभा चझकाउने वा
कयायभा ननमुि गने काभ कायवाही आदे शानुसाय गने ।
ख. मोजना सम्फधधी कामयहर्
1= केधरको सॊ गठनात्भक सुदृढीकयण एवॊ कामयस्तयको ववकासका रानग कामयस्तयको ववकासका रानग आवश्मक
कामयक्रभ, कामयमोजना तमाय गने ।
2= आफ्नो शाखाको कामय प्रगनतको फाये भा भानसक प्रनतवेदन भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
3= नेऩार सयकायका ववनबन्न भधरारम , ववबाग, कामायरम एवॊ सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट सम्ऩादन बइयहेका काभहरुको
भूलमाॊकनका आधायभा जनसयोकायका ववषमभा केधरफाट सॊ चारन गनुऩ
य ने अलऩकानरन एवॊ दीघयकानरन मोजना य
कामयक्रभ तमाय गने ।
4= भ्रष्टाचाय ननमधरण गने सम्फधधभा वक्रमाशीर सयकायी एवॊ गैय सयकायी ननकाम य नागरयक सभाज फीच सभधवम
कामभ गयी सॊ चारन गरयने वावषयक कामयक्रभ य कामयमोजना तमाय गने ।
5= वावषयक प्रनतवेदन तमाय गने ।
ग. कामायरम व्मवस्थाऩन सम्फधधी कामयहरु्
1= केधरका सवायी साधन , कम्प्मूटय, पोटोकऩी भेचशन , टे नरपोन रगामतका साधनहरुको व्मवस्थाऩन सम्फधधी कामय
गने ।
2= केधरको रानग आवश्मक ऩने भसरधद साभानको व्मवस्था गने ।
3= चजधसी साभानको श्रे स्ता याख्नेर, अद्यावनधक गने य चजधसी रे खा ऩयीऺण गयाउने ।
4= केधरको सयसपाई, ववजुरी, टे नरपोन, ऩानी तथा केधरराई आवश्मक ऩने अधम सेवा सुववधा सम्फधधी कामय गने ।
5= ऩुस्तकारम व्मवस्थाऩन सम्फधधी कामय गने ।
घ. केधरको सहामक प्रविा एवॊ जनसम्ऩकय

सावयजननकयणका साथै गुनासा व्मवस्थाऩन गने ।

अनधकृतको रुभा नभनडमा सम्ऩकय कामय ) गुनासो व्मवस्थाऩन(,

ङ. शाखासॉग सम्फचधधत तोवकए/ननदे शन बए फभोचजभका अधम आवश्मक कामयहरु गने।

प्रशासन तथा मोजना शाखा

शाखा अनधकृत २ ऩदको कामयवववयण

क) शाखा अनधकृत

1= कामयसम्ऩादन सूचकतपयको भानसक प्रगनत वववयण तमाय गने ।

2= शाखाफाट प्राप्त ननकामगत उजुयीहरुको एकीकृत प्रनतवेदन तमाय गने ।

3= वावषयक कामयक्रभ तथा फजेटको चौभानसक य वावषयक प्रगनत वववयणहर तमाय गने ।
4= मोजना तथा कामयक्रभ फनाउने क्रभभा शाखा प्रभुखराई सहमोग गने ।

5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= तारुक ननकामफाट भाग बएको कामयक्रभसॊ ग सम्फचधधत वववयण तमाय गने ।

7= मोजना कामयक्रभ कामायधवमनका रानग आवश्मक वववयण सवहत शाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
8= भहाशाखा य शाखा प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।

ख) शाखा अनधकृत

1= हेरो सयकायको सहामक पोकर ऩसयन फनी कामय गने।

2= खरयद अनधकृत बई कामय गने

3= आधतरयक गुनासो व्मवस्थाऩन गनय शाखा प्रभुखराई सहमोग गने

।

4= केधरको रानग आवश्मक ऩने साभग्रीहरुको आऩूनतय व्मवस्था नभराउने ।

5= वावषयक कामयक्रभ तथा फजेट अनुरुऩ खरयद मोजना तमाय गयी शाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
6= खरयद ईकाइको सदस्म सचचवको रुऩभा कामय गने ।

7= सचचव फैठकको ननणयम कामायधवमनको प्रगनत वववयण तमाय गने ।
8= भहाशाखा य शाखा प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।

शाखा अनधकृत कभयचायी प्रशासन कामयवववयण

1= कभयचायीहरुको ननमुचि, ऩदस्थाऩना, सरुवा, फढु वा, ऩुयस्काय एवॊ दण्ड सजाम, ववदा य अवकाश सम्फधधी कामय गने ।
2= आधतरयक तथा वाह्य तानरभका रानग प्राप्त छारवृचि एवॊ ननभधरणाभा केधरका कभयचायीहरुराई ववनबन्न अध्ममन
तानरभ, सेनभनाय, गोष्ठी, अध्ममन भ्रभण ईत्माददभा भनोनमन गयी ऩठाउने व्मवस्था गने ।

,

3= कभयचायीको सेवा सम्फधधी अनबरे ख य अधम वववयण अद्यावनधक याख्नेम ।
4= कभयचायीहरुको कामयसम्ऩादन भूलमाॊकन सम्फधधी कामय गने ।

5= केधरफाट हुने अनुगभन, गोष्ठी, सचेतना भूरक कामयक्रभहरु आददभा सफै कभयचायीहरुराई सभानुऩानतक रुऩभा खटाउने,
प्रनतवेदन भाग गने य सो को वववयण अद्यावनधक गयी याख्ने ।

6= केधरको सयसपाई तथा अधम व्मवस्थाऩन सम्फधधी कामय गने ।

7= शाखासॉग सम्फचधधत तोवकए/ननदे शन बए फभोचजभका अधम आवश्मक कामयहरु गने ।

कम्प्मुटय अनधकृतको कामयवववयण

1= केधरको सूचना प्रववनध सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा ननदे शानुसाय आवश्मक कामय गने ।
2= केधरको वेवसाइट अऩ–टु –डे ट (up to date) याख्ने ।

3= ईभेर भापयत केधरभा आएका सूचना तथा उजुयीहरु दताय गने ।
4= केधरको ई–एटे धडे धस सम्फधधी व्मवस्थाऩन गने ।
5= ई–गेट ऩास सम्फधधी व्मवस्थाऩन गने ।

6= केधरका इरे क्ट्रोननक्ट्स सय–साभानहरुको सफ्टवमय/हाडयवमय भभयत सम्बाय सम्फधधी व्मवस्थाऩन गने ।
7= केधरको भहत्वऩूणय इ–डकुभेधटराई व्मवचस्थत गयी सुयचऺत याख्ने ।

8= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
9= भहाशाखा/शाखा प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।

नामफ सुब्फा ऩदको कामय वववयण्
1=
2=
3=

शाखाभा प्राप्त उजुयी, सूचना, चचदठऩरहर पाइनरङ्ग गयी याख्ने ।

ु भ अनुसाय व्मवचस्थत गयी सचजरै प्राप्त गनय सवकने गयी याख्ने ।
पाइरहर भधरारमगत एवॊ वणायनक्र
शाखा प्रभुख वा पाॉट प्रभुखको ननदे शन फभोचजभ चचदठऩरहर ड्राफ्ट गने, कम्प्मुटय प्रवववष्ट गने ।

4= भहाशाखा/शाखा, पाॉटभा प्राप्त जुनसुकै चचदठऩर, पाइर वा अधम कागजातको अनबरे ख नभराई याख्ने ।
5=

आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।

6=

शाखागत रुऩभा प्राप्त ऩरहरु दताय गने य शाखाफाट अधमधर जाने चचठी ऩर चरानी गने ।

7=

भहाशाखा/शाखा/पाॉट प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।

कम्प्मुटय अऩये टयको कामयवववयण

1= केधरको सूचना प्रववनध सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा ननदे शानुसाय आवश्मक कामय गने ।
2= आफ्नो भहाशाखा/शाखा/ पाॉटभा आइऩने कम्प्मुटय सम्फधधी (टाइवऩङ, इनडवटङ, वप्रचधटङ आदद) काभ गने ।

3= केधरका इरेक्ट्रोननक्ट्स सय–साभानहरुको सफ्टवमय÷हाडयवमय भभयत सम्बाय सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा सहमोग गने य
आफ्नो भहाशाखा/शाखा/ पाॉटभा यहेका कम्प्मुटय तथा इरे क्ट्रोननक्ट्स सयसाभानको ये खदे ख गने ।

4= केधरको भहत्वऩूणय इ–डकुभेधटराई व्मवचस्थत गयी सुयचऺत याख्ने ।
5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= केधरका अनबरे खहरु कम्प्मुटयभा व्मवचस्थत गयी सुयचऺत तवयरे याख्ने ।
7= भहाशाखा/शाखा/पाॉट प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।
सूचना सॊ करन तथा अधवेषण तथा अनुगभन शाखाअधतगयतका ऩदका कामयवववयण
उऩसचचवको कामयवववयण
1= ववनबन्न भाध्मभहरुको सहमोगफाट भ्रष्टाचाय सम्फधधी सूचना सॊ करन गने ।
2= ववनबन्न ननकामहरुभा हुनसक्ट्ने वा बैयहेको भ्रष्टाचायको सम्फधधभा सूचना प्राप्त गनय ववनबन्न भाध्मभहरु , सॊ ध–सॊ स्थाहरु
तथा सवयसाधायण व्मचिहरुराई प्रोत्साहन गने तथा तत्सम्फचधध उजुयीहरु नरने व्मवस्था गने ।
3= उजुयीहरु पोन वा फ्माक्ट्सको भाध्मभफाट वा सोझै कामायरमभा उऩचस्थत बै ददन (दत्र्ता गयाउन) सक्ट्ने व्मवस्था
नभराउने ।
4= प्राप्त सूचना तथा उजुयीहरुको ववश्वसनीमता ÷सत्मता सम्फधधभा अध्ममन गयी आवश्मकतानुसाय थऩ अधवेषण तथा
ववश्लेषणको रानग सम्फचधधत शाखा भहाशाखाभा ऩठाउने ।
5= प्राप्त सूचना तथा उजुयीहरुको सम्फधधभा अझ फढी जानकायी हानसर गनय सम्बाव्म स्थान÷ ऺेरभा आफ्नै कभयचायीहरु
खटाई वा सुयाकीहरु सभेतको भद्दतफाट थऩ सूचना प्राप्त गने ।
6= छानववन य भूलमाॊकन ऩश्चात भहत्वऩूणय य तथ्ममुि सूचनाहरुको अनबरे ख याचख सम्फचधधत ननकामभा ऩेश गने साथै
तथ्ममुि नदे चखएका सूचना ताभेनरभा याख्न याम साथ ननणयमाथय भहशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने य बएको ननणयम
कामायधवमन गने ।
7= सेवा सुववधा आऩूनतय सम्फचधध काभ कायवाहीको ननगयानी तथा सूचना सॊ करन गने ।
8= सेवा सुववधा आऩूनतयको कामय सयर य सुरब ढॊ गफाट बए नबएको सम्फधधभा त्मस्तो सेवा सुववधाको आऩूनतय सम्फचधध
दावमत्व बएका सयकायी तथा गैयसयकायी ननकामको काभ कायवाहीको आकचस्भक जाॉच, ननयीऺण य अधवेषण गने ।
9= ननगयानीको क्रभभा ऩिा रागेका सेवाप्रदामी ननकामहरुको प्रवक्रमागत रुटीहरु साथै सयर य सुरब ढॊ गफाट सेवा
सुववधा प्रवाह गनयभा फाधाको रुऩभा दे चखएका अधम तत्वहरुको सम्फधधभा सूचना सॊ करन तथा अधवेषण गने ।
10= सॊ कनरत सूचनाहरुको अध्ममन ववश्लेषण गयी तथ्ममुि सुचनाहरुको सम्फधधभा आवश्मक कायवाही अनध फढाउन
त्मस्ता सूचनाहरु सम्फचधधत भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
11= सुचना सॊ करन तथा अधवेषण सम्फचधध सावयजननक ननभायण फाहेकका अधम कामयहरु गने ।
12= अधवेषणको नसरनसराभा केधरफाट सॊ कनरत तथा केधरराई प्राप्त हुन आएका सूचना तथा नभुना साभाग्रीहरुराई
आवश्मकतानुसाय अधवेषण गयी गयाई ववनबन्न शाखा भहाशाखाराई ऩयाभशय उऩरब्ध गयाउने ।
13= केधरफाट हुने ननमनभत ननगयानी , छड्के जाॉच तथा अधवेषण कामयको रानग आवश्मक प्राववनधक उऩकयणहरुको
व्मवस्था नभराउने ।
14= स्थरगतरुऩभा नाऩ , जाॉच अधवेषण कामय गयी आवश्मक नभूना सॊ करन कामयभा सम्फचधधत शाखा
सहमोग उऩरब्ध गयाउने ।

÷भहाशाखाराई

15= शॊकास्ऩद नरखत एवॊ तस्वीयको ऩयीऺण गने व्मवस्था नभराई ऩयीऺण प्रनतवेदन सम्फचधधत भहाशाखाराई सहमोग
उऩरब्ध गयाउने ।
16= अधवेषणको नसरनसराभा नागरयक सभाजका ववनबन्न ऩऺहरुसॊ ग साझेदायी कामभ गने ।
17=

सयकायी सावयजननक तथा गुठी जग्गाहरुको अनबरे ख अद्यावनधक गयी गुठी सॊ स्थान य यावष्डम सतकयता केधरभा याख्ने
व्मवस्था नभराउने । सयकायी सावयजननक तथा गुठी जग्गाको व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाई जग्गा हडप्ने
प्रवृचिराई कडाइका साथ ननमधरण गने ।

18= आफ्नो शाखाको कामय प्रगनतको फाये भा भानसक प्रनतवेदन भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
19= शाखासॉग सम्फचधधत तोवकएयननदे शन बए फभोचजभका अधम आवश्मक कामयहरु गने।
शाखाका शाखा अनधकृतको कामयवववयण
1= सयकायी ननकामहरुफाट ननमनभत रुऩभा कामय सम्ऩादन बए नबएको ववषमभा सूचना सॊ करन गने ।
2= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुभा भ्रष्टाचाय तथा आनथयक अऩयाध हुन सक्ट्ने सम्बाव्म
ऺेरहरुको ऩवहचान गयी ननमनभत रुऩभा सूचना सॊ करन गने ।
3= सॊ कनरत सूचना साभग्रीको अध्ममन गयी अनबरे ख अद्यावनधक गने ।
4= केधरको कामयहरुराई आधुननक सूचना सॊ जार भापयत् सफैको ऩहुॉचमोग्ग फनाउने ।
5= शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक य वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= आपुराई तोकेका भधरारमसॉग सम्फचधधत उजुयीहरुको पछ्यौट सम्फधधी कामयहरु गने ।
7= केधरको उद्देश्म ऩूनतयका रानग शाखाराई तोवकएका अधम कामयहरु गने गयाउने ।
8= भहाशाखा/शाखा प्रभुखरे तोके/ननदे शन गये फभोचजभ अधम कामयहरु गने ।
सूचना सॊ करन तथा अधवेषण तथा अनुगभन शाखाका नाऩी अनधकृतको कामयवववयण
1= आफ्नो ऺेरको वावषयक फजेट तथा कामयक्रभको भस्मौदा तमाय गयी शाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने,
2= आफ्नो ऺेरको प्राववनधक ऩयीऺण कामय गनयको रानग मोग्म प्राववनधक ऩयीऺक (व्मचि वा पभय) हरुको प्रायचम्बक य
अचधतभ सूची तमाय गयी ऩेश गने ।
3= नाऩी सम्वधधी उजुयीहरुको अनुगभन अधवेषण गने य अननमनभत दे चखएभा कावायहीका रानग नसपारयस गने ।
4= प्राववनधक ऩयीऺण सम्वधधी कामयभा सहमोग ऩु¥माउने ।
5= शाखा प्रभुखद्वाया तोवकएका अधम कामयहर गने ।
कम्प्मुटय अऩये टयको कामयवववयण
1= केधरको सूचना प्रववनध सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा ननदे शानुसाय आवश्मक कामय गने ।
2= आफ्नो भहाशाखा/शाखा पाॉटभा आइऩने कम्प्मुटय सम्फधधी (टाइवऩङ, इनडवटङ, वप्रचधटङ आदद) काभ गने ।
3= केधरका इरे क्ट्रोननक्ट्स सय–साभानहरुको सफ्टवमय/हाडयवमय भभयत सम्बाय सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा सहमोग गने य
आफ्नो भहाशाखा/शाखा/पाॉटभा यहेका कम्प्मुटय तथा इरे क्ट्रोननक्ट्स सयसाभानको ये खदे ख गने ।
4= केधरको भहत्वऩूणय इ–डकुभेधटराई व्मवचस्थत गयी सुयचऺत याख्ने ।
5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= केधरका अनबरे खहरु कम्प्मुटयभा व्मवचस्थत गयी सुयचऺत तवयरे याख्ने ।
7= भहाशाखा/शाखा/पाॉट प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।

उजुयी व्मवस्थाऩन, अधवेषण तथा अनुगभन शाखा अधतगयतका ऩदका कामयवववयण
उऩसचचव ऩदको कामयवववयण
1= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट ननमनभत रुऩभा कामय सम्ऩादन बए नबएको ववषमभा
सूचना सॊ करन गने ।
2= ववनबन्न भाध्मभहरुफाट भ्रष्टाचाय सम्फधधी सूचना तथा उजुयीहरु सॊ करन गने ।
3= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुभा भ्रष्टाचाय तथा आनथयक अऩयाध हुनसक्ट्ने सॊ बाव्म
ऺेरहरुको ऩवहचान गयी ननमनभत रुऩभा सूचना सॊ करन गने ।
4= उजुयी व्मवस्थाऩन सनभनतको सदस्म सचचवको रुऩभा कामय गने ।
5= केधरभा प्राप्त छानववन प्रनतवेदन अध्ममन गयी कायवाहीको रानग नसपारयश साथ भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
6= सेवा सुववधा आऩूनतय सम्फधधभा सयकायी ननकामहरुको काभ कावायही उऩय ननगयानी याख्ने तथा सूचना सॊ करन तथा
अधवेषण गने ।
7= केधररे गये का कामयहरको अनबरे ख व्मवचस्थत रुऩभा अद्यावनधक गने य सुयचऺत याख्ने व्मवस्था नभराउने ।
8= सॊ कनरत सूचना साभग्रीको अध्ममन गयी अनबरे ख अद्यावनधक गने ।
9= उजुयी व्मवस्थाऩन सम्फधधी सफ्टवेमय व्मवचस्थत रुऩभा प्रमोगभा लमाउने ।
10= सेवा प्रवाह य आनथयक अननमनभतता सम्फधधभा केधरभा यहेका य प्राप्त हुने सम्ऩूणय सूचना य अनबरे खहर कम्प्मुटयाइज्ड
ऩिनतफाट व्मवचस्थत य अद्यावनधक गने य आवश्मकतानुसाय आधतरयक य फाह्य रुऩभा सूचना सम्प्रेषण गने ।
11= केधरको उद्देश्म ऩूनतयका रानग शाखाराई तोवकएका अधम कामयहरु गने गयाउने ।
12= शाखागत रुऩभा सम्ऩादन गये का कामयहरुको भानसक प्रगनत प्रशासन तथा मोजना शाखाभा ऩठाउने ।
13= भातहतका कभयचायीहरुको सुऩयीवेऺकका रुऩभा कामय गने ।
14=शाखासॉग सम्फचधधत तोवकए/ननदे शन बए फभोचजभका अधम आवश्मक कामयहरु गने।
शाखा अनधकृत 3 ऩदको कामयवववयण
(क) शाखा अनधकृत
1= सयकायी ननकामहरफाट ननमनभत रुऩभा कामय सम्ऩादन बए नबएको ववषमभा सूचना सॊ करन गने ।
2= केधरभा प्राप्त उजुयीहरु कम्प्मुटयभा प्रववष्ट गयी शाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
3= ववनबन्न सयकायी ननकामहरुफाट प्रदान हुने सेवा सम्फधधभा प्राप्त गुनासो एवॊ उजुयीहरुको छानववन, अनुगभन, ननगयानी
याख्ने, ऩराचाय गने, सभमभै उजुयी पछ्यौट गने ।
4= ववनबन्न भाध्मभहरफाट भ्रष्टाचाय सम्फधधी सूचना तथा उजुयीहर सॊ करन गने ।
5= सेवा सुववधा आऩूनतय सम्फधधी य प्रशासननक काभ कायवाही उऩय शाखा प्रभुखसॉग सभधवम गयी ननगयानी याख्ने तथा
सूचना सॊ करन तथा अधवेषण गने ।
6= सॊ कनरत सूचनाको अध्ममन तथा प्रशोधन गयी तथ्म ऩिा रगाई ववनबन्न भहाशाखा,
7= शाखाहरभा सम्फचधधत सूचनाहर ऩठाउने तथा त्मसको अनबरे ख याख्ने ।
8= शाखा प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।

(ख) शाखा अनधकृतको
1= सयकायी ननकामहरफाट ननमनभत रुऩभा कामय सम्ऩादन बए नबएको ववषमभा सूचना सॊ करन गने ।

2= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहर य सावयजननक सॊ स्थाहरभा भ्रष्टाचाय तथा आनथयक अऩयाध हुनसक्ट्ने सॊ बाव्म
ऺेरहरको ऩवहचान गयी ननमनभत रुऩभा सूचना सॊ करन गने ।

3= सॊ कनरत सूचना साभग्रीको अध्ममन गयी अनबरे ख अद्यावनधक गने ।

4= केधरको कामयहरराई आधुननक सूचना सॊ जारभापयत् सफैको ऩहुॊचमोग्म फनाउने ।
5= शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक य वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= शाखा प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।

(ग) शाखा अनधकृत

1= हेरो सयकायको सहामक पोकर ऩसयन फनी कामय गने।
2= खरयद अनधकृत बई कामय गने
3= आधतरयक गुनासो व्मवस्थाऩन गनय शाखा प्रभुखराई सहमोग गने

।

4= केधरको रानग आवश्मक ऩने साभग्रीहरुको आऩूनतय व्मवस्था नभराउने ।
5= वावषयक कामयक्रभ तथा फजेट अनुरुऩ खरयद मोजना तमाय गयी शाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
6= खरयद ईकाइको सदस्म सचचवको रुऩभा कामय गने ।
7= सचचव फैठकको ननणयम कामायधवमनको प्रगनत वववयण तमाय गने ।
8= भहाशाखा य शाखा प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।
नामफ सुब्फाको कामयवववयण

1= शाखाभा प्राप्त उजुयी, सूचना, चचदठऩरहर पाइनरङ्ग गयी याख्ने ।
ु भ अनुसाय व्मवचस्थत गयी सचजरै प्राप्त गनय सवकने गयी याख्ने ।
2= पाइरहर भधरारमगत एवॊ वणायनक्र
3= शाखा प्रभुख वा पाॉट प्रभुखको ननदे शन फभोचजभ चचदठऩरहर ड्राफ्ट गने, कम्प्मुटय प्रवववष्ट गने ।

4= भहाशाखा/शाखा, पाॉटभा प्राप्त जुनसुकै चचदठऩर, पाइर वा अधम कागजातको अनबरे ख नभराई याख्ने ।
5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।

6= शाखागत रुऩभा प्राप्त ऩरहरु दताय गने य शाखाफाट अधमधर जाने चचठी ऩर चरानी गने ।
7= भहाशाखा/शाखा/पाॉट प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।
कम्प्मुटय अऩये टयको कामयवववयण
1= केधरको सूचना प्रववनध सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा ननदे शानुसाय आवश्मक कामय गने ।
2= आफ्नो भहाशाखा/शाखा/पाॉटभा आइऩने कम्प्मुटय सम्फधधी (टाइवऩङ, इनडवटङ, वप्रचधटङ आदद) काभ गने ।
3= केधरका इरे क्ट्रोननक्ट्स सय–साभानहरुको सफ्टवमय/हाडयवमय भभयत सम्बाय सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा सहमोग गने य
आफ्नो भहाशाखा/शाखा/पाॉटभा यहेका कम्प्मुटय तथा इरे क्ट्रोननक्ट्स सयसाभानको ये खदे ख गने ।
4= केधरको भहत्वऩूणय इ–डकुभेधटराई व्मवचस्थत गयी सुयचऺत याख्ने ।
5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= केधरका अनबरे खहरु कम्प्मुटयभा व्मवचस्थत गयी सुयचऺत तवयरे याख्ने ।
7= भहाशाखा/शाखा/पाॉट प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।

आनथयक प्रशासन शाखा अधतगयतका ऩदका कामयवववयण
उऩसचचव (रे खा) को कामयववववयण
1= केधरराई आवश्मक ऩने फावषयक फजेट अनुभान तथा तजुभ
य ा गयी स्वीकृनतको रानग ऩेश गने ।
2= प्रत्मामोचजत अनधकाय फभोचजभ स्वीकृत वावषयक फजेट अनुरुऩ ननकाशा प्राप्त गयी केधरका उद्देश्मअनुरुऩ रे खा सञ्चारन
गने गयाउने य सो को श्रे स्ता दुरुस्त याख्ने सम्फधधी कामयहरु गने ।
3= आनथयक प्रशासन सम्फधधी ऐन , ननमभहरुको फाये भा आपूबधदा भानथको अनधकृत वा अधम शाखा

/भहाशाखाफाट याम

ऩयाभशय भाग बई आएभा याम ऩयाभशय उऩरब्ध गयाउने ।
4= याजश्व, धयौटी य ववननमोजनको आनथयक वववयण तमाय गने ।
5= धयौटी यकभ य चजधसी श्रे स्ता अद्यावनधक याख्ने य धयौटी सम्फधधी ननणयम कामायधवमन गने ।
6= याजश्व, धयौटी य ववननमोजनको आधतरयक रे खा ऩयीऺण य भ.रे .ऩ. कामय सम्ऩन्न गने ।
7= आ.रे .ऩ तथा भ.रे .ऩ. फाट औलमाइएका फेरुजु सम्फधधी ववषमभा आवश्मक कायवाही गने ।
8= ववदे शी सहमोग ऩरयचारन सम्फधधी काभ गने ।
9=

फेरुजु रगत खडा गने साथै फेरुजु पछ्र्मौट गयाउने ।

10= आफ्नो शाखाको कामय प्रगनतको फाये भा भानसक प्रनतवेदन भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
11= शाखासॉग सम्फचधधत तोवकए य ननदे शन बए फभोचजभका अधम आवश्मक कामयहरु गने।
रे खा अनधकृतको कामयववववयण
1= कामयसम्ऩादन सूचकतपयको भानसक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
2= फेरुजु रगत खडा गने साथै फेरुजु पछ्र्मौट गयाउने ।
3= वावषयक कामयक्रभ तथा फजेटको चौभानसक य वावषयक प्रगनत वववयणहर तमाय गने ।
4= मोजना तथा कामयक्रभ फनाउने क्रभभा शाखा प्रभुखराई सहमोग गने ।
5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= तारुक ननकामफाट भाग बएको कामयक्रभसॊ ग सम्फचधधत वववयण तमाय गने ।
7= मोजना कामयक्रभ कामायधवमनका रानग आवश्मक वववयण सवहत शाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
8= भहाशाखा य शाखा प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।
रे खाऩार ऩदको कामय वववयण्
1= दै ननक/भानसक रुऩभा हुने आनथयक कायोफायको अनबरे ख याख्ने ।

ु भ अनुसाय व्मवचस्थत गयी सचजरै प्राप्त गनय सवकने गयी याख्ने ।
2= पाइरहर भधरारमगत एवॊ वणायनक्र
3= शाखा प्रभुख वा पाॉट प्रभुखको ननदे शन फभोचजभ चचदठऩरहर ड्राफ्ट गने, कम्प्मुटय प्रवववष्ट गने ।

4= भहाशाखा/शाखा, पाॉटभा प्राप्त जुनसुकै आनथयक वववयण, पाइर वा अधम कागजातको अनबरे ख नभराई याख्ने ।
5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।

6= शाखागत रुऩभा प्राप्त ऩरहरु दताय गने य शाखाफाट अधमधर जाने चचठी ऩर चरानी गने ।
7= भहाशाखा/शाखा/पाॉट प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।

नीनत ननभायण तथा कानुनी याम ऩयाभशय भहाशाखा
नीनत ननभायण तथा अनुगभन भहाशाखाभा कामययत सहसचचव ऩदको कामयवववयण
1= केधरको सॊ गठनात्भक सुदृढीकयण एवॊ कामयस्तयको ववकासका रानग आवश्मक कामयक्रभ, कामयमोजना तमाय गने ।
2= केधरको सॊ गठनात्भक सुदृढीकयण एवॊ ववकासका रानग आवश्मक कामयक्रभ, कामय मोजना तमाय गयी ऩेश गने ।

3= नेऩार सयकायका ववनबन्न भधरारम, ववबाग, कामायरम एवॊ सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट बईयहेका कामयहरुको भूलमाॊकनका
आधायभा केधरफाट अलऩकानरन एवॊ ददघयकारीन मोजना य कामयक्रभ तमाय गने ।

4= भहाशाखाराई आवश्मक ऩने फावषयक फजेट अनुभान तथा तजुभ
य ा गयी सचचव सभऺ ऩेश गने ।
5= आफ्नो भहाशाखाको कामय प्रगनतको फाये भा भानसक रुऩभा सचचव सभऺ ऩेश गने ।

6= नेऩार सयकायका ववनबन्न भधरारम, ववबाग, कामायरम एवॊ सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट सम्ऩादन बइयहेका काभहरुको
भूलमाॊकनका आधायभा जनसयोकायका ववषमभा केधरफाट सॊ चारन गनुऩ
य ने अलऩकारीन एवॊ दीघयकारीन मोजना य
कामयक्रभ तजुभ
य ा गने ।

7= भ्रष्टाचाय ननमधरण गने सम्फधधभा वक्रमाशीर सयकायी एवॊ गैय सयकायी ननकाम य नागरयक सभाज फीच सभधवम कामभ
गयी सॊ चारन गरयने वावषयक कामयक्रभ य कामयमोजना तमाय गने ।

8= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट ननमनभत रुऩभा कामय सम्ऩादन बए नबएको ववषमभा
सूचना सॊ करन गने ।

9= ववनबन्न भाध्मभहरुफाट भ्रष्टाचाय सम्फधधी सूचना तथा उजुयीहरु सॊ करन गने ।

10= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुभा भ्रष्टाचाय तथा आनथयक अऩयाध हुनसक्ट्ने सॊ बाव्म
ऺेरहरुको ऩवहचान गयी ननमनभत रुऩभा सूचना सॊ करन गने ।

11= सेवा सुववधा आऩूनतय सम्फधधी य प्रशासननक काभ कावायही उऩय ननगयानी याख्ने तथा सूचना सॊ करन तथा अधवेषण गने ।
12= सॊ कनरत सूचना साभग्रीको अध्ममन गयी अनबरे ख अद्यावनधक गने ।

13= सॊ कनरत सूचनाको अध्ममन तथा प्रशोधन गयी तथ्म ऩिा रगाई ववनबन्न भहाशाखा, शाखाहरुभा सम्फचधधत सूचनाहरु
ऩठाउने तथा त्मसको अनबरे ख याख्ने ।

14=नेऩार सयकायको भधरारम, ववबाग, कामायरम, कुनै सयकायी ननकाम वा सावयजननक सॊ स्थाफाट कानूनी याम भाग बई
आएभा याम उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गने ।

15= भ्रष्टाचाय सम्फधधी कानून एवॊ नजीयहरु अद्यावनधक गने ।

16= केधरभा प्राप्त उजुयी ननवेदन, गोप्म सूचना, ननयीऺण य ननगयानी सभेतफाट प्राप्त सूचनाको आधायभा केधररे गये को

अधवेषणफाट कुनै सयकायी ननकाम, सावयजननक सॊ स्था वा ऩदानधकायीरे आनथयक वा प्रशासननक अननमनभतता गये को दे चखन
आएभा त्मस्ता ननकाम वा ऩदानधकायीहरुराई सतकय गयाउने व्मवस्था नभराउने ।

17= नेऩार सयकायका भधरारम, ववबाग, कामायरम तथा सावयजननक सॊ स्थाफाट सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु य जनताराई
ऩु¥माउनुऩने सेवा सुववधाहरु ननमनभत रुऩभा ऩु¥माइएका छन् छै नन् य त्मस्ता कामयभा आनथयक, प्रशासननक, प्राववनधक आदद

अननमनभतता य वढरासुस्ती बएको छ छै न बन्ने सम्फधधभा ननमनभत रुऩभा ननगयानी, छड्के जाॉच वा अधवेषण गने जस्ता
अनुगभनका प्रबावकायी उऩामहरु अवरम्वन गने ।

18= नेऩार सयकायका भधरारम, ववबाग, कामायरम य ववनबन्न सावयजननक सॊ स्था रगामत जनताराई सेवा सुववधा प्रदान गने

उद्देश्मरे स्थाऩना बएका सफै कामायरमहरुभा उजुयी ऩेवटका याख्न रगाई प्राप्त उजुयीहरुको ववषमभा बएको कावायहीको
अनुगभन गने ।

19= सयकायी वा सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट ननमनभत रुऩभा सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु य भ्रष्टाचाय बएको ववषमभा कावायहीका
रानग सम्फचधधत ननकामभा रे खी ऩठाएकोभा कावायही बएको छ, छै न अनुगभन गने ।

20= भातहतका शाखाहरुराई आवश्मक ननदे शन ददने ।

21= केधर प्रभुखफाट भहाशाखाराई तोवकएका अधम कामयहरु गने

सम्ऩचि वववयण शाखा अधतगयतका ऩदहरुको कामयवववयण
उऩसचचव ऩदको कामय वववयण
1= सावयजननक ऩद धायण गये को व्मचिरे प्रचनरत कानून फभोचजभ ददएको सम्ऩचि वववयण य आमको अनुगभन गने ।
2= सावयजननक ऩद धायण गये को व्मचिरे ननमनभत रुऩभा सम्ऩचि वववयण ऩेश गये वा नगये को य ऩेश बएको सम्ऩचि
वववयण याख्न तोवकएको सयकायी कामायरम , सावयजननक सॊ स्था वा ननकामरे ननमनभत रुऩभा त्मस्तो सम्ऩचि वववयण याखे
वा नयाखेको सम्फधधभा अनुगभन गने ।
3= सावयजननक ऩद धायण गये को कुनै व्मचिरे कानून फभोचजभ सम्ऩचि वववयण ऩेश गये को नदे चखएभा त्मस्तो व्मचि उऩय
भ्रष्टाचाय ननवायण ऐनको दपा ५० को उऩदपा (३) फभोचजभको कायवाही गनयको रानग अचततमाय दुरुऩमोग अनुसधधान
आमोगभा रे खी ऩठाउने सम्फधधी कामय गने ।
4= सम्ऩिी वववयण ऩेश गनुऩ
य ने दावमत्व बएका व्मचिहरुफाट ऩेश बएको सम्ऩचि वववयणका आधायभा आमको अनुगभन
गयी सम्ऩचिको अस्वबाववक उऩबोग य वचत दे चखएभा थऩ वववयण भाग गयी छानवीन गने ।
5= प्रत्मेक वषय थऩघट बएको सम्ऩचिको वववयण सम्फधधभा अनुगभन गने ।
6= सम्ऩचि फढे कोभा श्रोतको औचचत्म हेन,े थऩ जानकायी आवश्मक ऩये नरने य अनबरे ख अद्यावनधक गने ।
7= सम्ऩचिको मथाथय य साभवमक भूलमाङ्कन गनुय गयाउनु ऩये भा स्थरगत ननयीऺणको व्मवस्था नभराउने ।
8= सम्ऩचिको श्रोत नखुरेकोभा य खुरेकोभा ऩुवष्ट हुन नसकेकोभा भ्रष्टाचाय सम्फधधी अनुसधधान तथा तहवककात गने
ननकामभा रे खी ऩठाउने ।
9= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट ननमनभत रुऩभा कामय सम्ऩादन बए नबएको ववषमभा
सूचना सॊ करन गने ।
10= ववनबन्न भाध्मभहरुफाट भ्रष्टाचाय सम्फधधी सूचना तथा उजुयीहरु सॊ करन गने ।
11= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुभा भ्रष्टाचाय तथा आनथयक अऩयाध हुनसक्ट्ने सॊ बाव्म
ऺेरहरुको ऩवहचान गयी ननमनभत रुऩभा सूचना सॊ करन गने ।
12= सेवा सुववधा आऩूनतय सम्फधधी य प्रशासननक काभ कावायही उऩय ननगयानी याख्ने तथा सूचना सॊ करन तथा अधवेषण गने
।
13= केधररे गये का कामयहरको अनबरे ख अद्यावनधक गने य सुयचऺत याख्ने व्मवस्था नभराउने ।
14=सॊ कनरत सूचना साभग्रीको अध्ममन गयी अनबरे ख अद्यावनधक गने ।
15= सॊ कनरत सूचनाको अध्ममन तथा प्रशोधन गयी तथ्म ऩिा रगाई ववनबन्न भहाशाखा

, शाखाहरुभा सम्फचधधत सूचनाहरु

ऩठाउने तथा त्मसको अनबरे ख याख्ने ।
16= केधरको कामयहरुराई आधुननक सूचना सॊ जारभापयत सफैको ऩहुॊचमोग्म फनाउने ।
17= केधरभा यहेका य प्राप्त हुने सम्ऩूणय सूचना य अनबरे खहर कम्प्मुटयाइज्ड ऩिनतफाट व्मवचस्थत य अद्यावनधक गने य
आवश्मकतानुसाय आधतरयक य फाह्य रुऩभा सूचना सम्प्रेषण गने ।
18= केधरको उद्देश्म ऩूनतयका रानग शाखाराई तोवकएका अधम कामयहरु गने गयाउने ।
शाखा अनधकृत ऩदको कामयवववयण
1= कामयसम्ऩादन सूचकतपयको भानसक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
2= शाखाफाट प्राप्त ननकामगत उजुयीहरुको एकीकृत प्रनतवेदन तमाय गने ।
3= वावषयक कामयक्रभ तथा फजेटको चौभानसक य वावषयक प्रगनत वववयणहर तमाय गने ।

4= मोजना तथा कामयक्रभ फनाउने क्रभभा शाखा प्रभुखराई सहमोग गने ।
5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= तारुक ननकामफाट भाग बएको कामयक्रभसॊ ग सम्फचधधत वववयण तमाय गने ।
7= मोजना कामयक्रभ कामायधवमनका रानग आवश्मक वववयण सवहत शाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
8= भहाशाखा य शाखा प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।
नीनत ननभायण तथा अनुगभन शाखा अधतगयतका ऩदहरुको कामयवववयण
उऩसचचव ऩदको कामय वववयण
1= भ्रष्टाचायसॉग सम्फचधधत कानून एवॊ नजीयहरु अद्यावनधक गने ।
2= मस सम्झौता फभोचजभ आपूरे गये का कामयहरको भानसक , चौभानसक य वावषयक रुऩभा प्रगनत प्रनतवेदन तमाय गयी
अको भवहनाको ७ गते नबर सुऩरयवेऺक सभऺ ऩेश गनुऩ
य नेछ।
3= गोष्ठी, छरपर, अध्ममन, अधवेषण य याम सॊ करनफाट प्राप्त अवस्थाभा गनुऩ
य ने सुधाय य बववष्मभा अवरम्फन गनुऩ
य ने
नीनत य यणनीनत फाये सुझाव तमाय गने
4= नेऩार सयकाय , सॊ गदठत सॊ स्था वा ऩदानधकायीराई उऩरब्ध गयाउन आवश्मक ऩने भ्रष्टाचायको योकथाभ सम्फचधध
नीनत, यणनीनत ननभायण गने य कानून सुधाय सम्फचधध आवश्मक सुझाव तमाय गने ।कामयसम्ऩादनको क्रभभा केधरका
सचचवयभहाशाखा प्रभुखज्मूफाट आवश्मक ननदे शन, सभधवम तथा सहचजकयण हुनेछ।
5= भ्रष्टाचाय ननमधरण गने सम्फधधभा नेऩार सयकायका ववनबन्न भधरारम , ववबाग, कामायरम एवॊ सावयजननक सॊ स्थाहरुरे
अवरम्फन गनुऩ
य ने नीनत एवॊ कामयक्रभको रुऩये खा तमाय गने ।
6= सयकायका ववनबन्न ननकामहरुफाट जनताभा ऩु

¥माईएका सेवा सुववधाहरुको प्रबावकायीता अध्ममन गयी बववष्मभा

अवरम्फन गनुऩ
य ने यणनीनत एवॊ कामयनीनत तमाय गने ।
7= नेऩार सयकाय सभऺ भ्रष्टाचाय ननमधरण एवॊ जनताभा ऩु ¥माइने सेवाहरुको प्रबावकायीताका ववषमभा केधरफाट ददइने
सुझावको भस्मौदा तमाय गने ।
8= आफ्नो शाखाको कामय प्रगनतको फाये भा भानसक प्रनतवेदन भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
9= प्राप्त सूचना तथा उजुयीहरुको सम्फधधभा अझ फढी जानकायी हानसर गनय सम्बाव्म स्थान ÷ ऺेरभा आफ्नै कभयचायीहरु
खटाई वा सुयाकीहरु सभेतको भद्दतफाट थऩ सूचना प्राप्त गने ।
10= छानववन य भूलमाॊकन ऩश्चात भहत्वऩूणय य तथ्ममुि सूचनाहरुको अनबरे ख याचख सम्फचधधत ननकामभा ऩेश गने साथै
तथ्ममुि नदे चखएका सूचना ताभेनरभा याख्न याम साथ ननणयमाथय भहशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने य बएको ननणयम
कामायधवमन गने ।
11= सेवा सुववधा आऩूनतय सम्फचधध काभ कायवाहीको ननगयानी तथा सूचना सॊ करन गने ।सेवा सुववधा आऩूनतयको कामय
सयर य सुरब ढॊ गफाट बए नबएको सम्फधधभा त्मस्तो सेवा सुववधाको आऩूनतय सम्फचधध दावमत्व बएका सयकायी तथा
गैयसयकायी ननकामको काभ कायवाहीको आकचस्भक जाॉच, ननयीऺण य अधवेषण गने ।
12= ननगयानीको क्रभभा ऩिा रागेका सेवाप्रदामी ननकामहरुको प्रवक्रमागत रुटीहरु साथै सयर य सुरब ढॊ गफाट सेवा
सुववधा प्रवाह गनयभा फाधाको रुऩभा दे चखएका अधम तत्वहरुको सम्फधधभा सूचना सॊ करन तथा अधवेषण गने ।
13= सॊ कनरत सूचनाहरुको अध्ममन ववश्लेषण गयी तथ्म

मुि सुचनाहरुको सम्फधधभा आवश्मक कायवाही अनध फढाउन

त्मस्ता सूचनाहरु सम्फचधधत भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।

14=केधरफाट हुने ननमनभत ननगयानी , छड्के जाॉच तथा अधवेषण कामयको रानग आवश्मक प्राववनधक उऩकयणहरुको
व्मवस्था नभराउने ।
15= शाखासॉग सम्फचधधत तोवकए य ननदे शन बए फभोचजभका अधम आवश्मक कामयहरु गने।
शाखा अनधकृतको कामयवववयण
1= सयकायी ननकामहरुफाट ननमनभत रुऩभा कामय सम्ऩादन बए नबएको ववषमभा सूचना सॊ करन गने ।
2= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुभा भ्रष्टाचाय तथा आनथयक अऩयाध हुन सक्ट्ने सम्बाव्म
ऺेरहरुको ऩवहचान गयी ननमनभत रुऩभा सूचना सॊ करन गने ।
3= सॊ कनरत सूचना साभग्रीको अध्ममन गयी अनबरे ख अद्यावनधक गने ।
4= केधरको कामयहरुराई आधुननक सूचना सॊ जार भापयत् सफैको ऩहुॉचमोग्म फनाउने ।
5= शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक य वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= आपुराई तोकेका भधरारमसॉग सम्फचधधत उजुयीहरुको पछ्यौट सम्फधधी कामयहरु गने ।
7= केधरको उद्देश्म ऩूनतयका रानग शाखाराई तोवकएका अधम कामयहरु गने गयाउने ।
8= भहाशाखा/शाखा प्रभुखरे तोके/ननदे शन गये फभोचजभ अधम कामयहरु गने ।
नामव सुब्फा ऩदको कामय वववयण्

1= शाखाभा प्राप्त उजुयी, सूचना, चचदठऩरहर पाइनरङ्ग गयी याख्ने ।

ु भ अनुसाय व्मवचस्थत गयी सचजरै प्राप्त गनय सवकने गयी याख्ने ।
2= पाइरहर भधरारमगत एवॊ वणायनक्र
3= शाखा प्रभुख वा पाॉट प्रभुखको ननदे शन फभोचजभ चचदठऩरहर ड्राफ्ट गने, कम्प्मुटय प्रवववष्ट गने ।

4= भहाशाखा/शाखा, पाॉटभा प्राप्त जुनसुकै चचदठऩर, पाइर वा अधम कागजातको अनबरे ख नभराई याख्ने ।
5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।

6= शाखागत रुऩभा प्राप्त ऩरहरु दताय गने य शाखाफाट अधमधर जाने चचठी ऩर चरानी गने ।
7= भहाशाखा/शाखा/पाॉट प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।

छानववन अधवेषण तथा अनुगभन शाखा अधतगयतका ऩदहरुको कामयवववयण
उऩसचचव (रे खा) ऩदको कामयवववयण
1= खरयद प्रवक्रमा सम्फधधी केधरभा प्राप्त उजुयीहरुको छानववन गने ।

2= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट खरयद सम्फचधध कामयहरु प्रचनरत कानुन अनुरुऩ बए
नबएको ववषमभा सूचना सॊ करन गने ।

3= ववनबन्न भाध्मभहरुफाट भ्रष्टाचाय सम्फधधी सूचना तथा उजुयीहरु सॊ करन गने ।

4= केधरभा प्राप्त आनथयक प्रशासनसॊ ग सम्फचधधत छानववन प्रनतवेदन अध्ममन गयी नसपारयश साथ भहाशाखा प्रभुख सभऺ
ऩेश गने ।

5= शाखाफाट सम्ऩादन बएका कामयहरको अनबरे ख अद्यावनधक गने य सुयचऺत याख्ने व्मवस्था नभराउने ।
6= आनथयक अननमनभतता सम्फधधभा केधरभा

यहेका य प्राप्त हुने सम्ऩूणय सूचना य अनबरे खहर कम्प्मुटयाइज्ड ऩिनतफाट

व्मवचस्थत य अद्यावनधक गने य आवश्मकतानुसाय आधतरयक य फाह्य रुऩभा सूचना सम्प्रेषण गने ।

7= अननमनभतता य भ्रष्टाचाय हुन सक्ट्ने ऺेरको ववस्तृत अध्ममनको रानग टोरी खटाउन भहाशाखा प्रभुख सभऺ नसपारयश
गने ।

8= केधरको उद्देश्म ऩूनतयका रानग शाखाराई तोवकएका अधम कामयहरु गने गयाउने ।

9= शाखागत रुऩभा सम्ऩादन गये का कामयहरुको भानसक प्रगनत प्रशासन तथा मोजना शाखाभा ऩठाउने ।

10= भातहतका कभयचायीहरुको सुऩयीवेऺकका रुऩभा कामय गने ।
रे खा अनधकृत ऩदको कामयवववयण

1= खरयद प्रवक्रमा सम्फधधी केधरभा प्राप्त उजुयीहरुको छानववन गने ।

2= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट खरयद सम्फचधध कामयहरु प्रचनरत कानुन अनुरुऩ बए
नबएको ववषमभा सूचना सॊ करन गने ।

3= ववनबन्न भाध्मभहरुफाट भ्रष्टाचाय सम्फधधी सूचना तथा उजुयीहरु सॊ करन गने ।

4= केधरभा प्राप्त आनथयक प्रशासनसॊ ग सम्फचधधत छानववन प्रनतवेदन अध्ममन गयी यामसाथ शाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
5= शाखाफाट सम्ऩादन बएका कामयहरको अनबरे ख अद्यावनधक गने य सुयचऺत याख्ने व्मवस्था नभराउने ।
6= आनथयक अननमनभतता सम्फधधभा केधरभा

यहेका य प्राप्त हुने सम्ऩूणय सूचना य अनबरे खहर कम्प्मुटयाइज्ड ऩिनतफाट

व्मवचस्थत य अद्यावनधक गने य आवश्मकतानुसाय आधतरयक य फाह्य रुऩभा सूचना सम्प्रेषण गने ।

7= केधरको उद्देश्म ऩूनतयका रानग शाखाराई तोवकएका अधम कामयहरु गने गयाउने ।
8= भातहतका कभयचायीहरुको सुऩयीवेऺकका रुऩभा कामय गने ।
शाखा अनधकृत ऩदको कामयवववयण

1= सयकायी ननकामहरफाट ननमनभत रुऩभा कामय सम्ऩादन बए नबएको ववषमभा सूचना सॊ करन गने ।

2= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहर य सावयजननक सॊ स्थाहरभा भ्रष्टाचाय तथा आनथयक अऩयाध हुनसक्ट्ने सॊ बाव्म
ऺेरहरको ऩवहचान गयी ननमनभत रुऩभा सूचना सॊ करन गने ।

3= सॊ कनरत सूचना साभग्रीको अध्ममन गयी अनबरे ख अद्यावनधक गने ।

4= केधरको कामयहरराई आधुननक सूचना सॊ जारभापयत् सफैको ऩहुॊचमोग्म फनाउने ।
5= शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक य वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= शाखा प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।
रे खाऩार ऩदको कामयवववयण

1= खरयद प्रवक्रमा सम्फधधी केधरभा प्राप्त उजुयीहरुको अनबरे ख व्मवचस्थत रुऩऩभा याख्ने ।

2= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट खरयद सम्फचधध कामयहरु प्रचनरत कानुन अनुरुऩ बए
नबएको ववषमभा सूचना सॊ करन गने ।

3= ववनबन्न भाध्मभहरुफाट भ्रष्टाचाय सम्फधधी सूचना तथा उजुयीहरु सॊ करन गने ।

4= केधरभा प्राप्त आनथयक प्रशासनसॊ ग सम्फचधधत छानववन प्रनतवेदन अध्ममन गयी यामसाथ शाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने
।

5= शाखाफाट सम्ऩादन बएका कामयहरको अनबरे ख अद्यावनधक गने य सुयचऺत याख्ने ।

6= आनथयक अननमनभतता सम्फधधभा केधरभा यहेका य प्राप्त हुने सम्ऩूणय सूचना य अनबरे खहर कम्प्मुटयाइज्ड ऩिनतफाट
व्मवचस्थत य अद्यावनधक गने य आवश्मकतानुसाय आधतरयक य फाह्य रुऩभा सूचना सम्प्रेषण गने ।

कम्प्मुटय अऩये टय ऩदको कामयवववयण

1= केधरको सूचना प्रववनध सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा ननदे शानुसाय आवश्मक कामय गने ।
2= आफ्नो भहाशाखा/ शाखा / पाॉटभा आइऩने कम्प्मुटय सम्फधधी (टाइवऩङ, इनडवटङ, वप्रचधटङ आदद) काभ गने ।
3= केधरका इरे क्ट्रोननक्ट्स सय–साभानहरुको सफ्टवमय/हाडयवमय भभयत सम्बाय सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा सहमोग गने य
आफ्नो भहाशाखा / शाखा / पाॉटभा यहेका कम्प्मुटय तथा इरे क्ट्रोननक्ट्स सयसाभानको ये खदे ख गने ।
4= केधरको भहत्वऩूणय इ–डकुभेधटराई व्मवचस्थत गयी सुयचऺत याख्ने ।
5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= केधरका अनबरे खहरु कम्प्मुटयभा व्मवचस्थत गयी सुयचऺत तवयरे याख्ने ।

7= भहाशाखा / शाखा / पाॉट प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।

कानुनी याम तथा ऩयाभशय शाखा
उऩसचचव (कानुन) को कामय वववयण
1= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु तथा केधरका भहाशाखा एवॊ शाखाहरुफाट भाग बएका ववषमहरुभा कानूनी याम
सलराह उऩरब्ध गयाउने ।
2= भ्रष्टाचायसॉग सम्फचधधत कानून एवॊ नजीयहर अद्यावनधक गने ।
3= केधरको कामय सम्ऩादनभा थऩ प्रबावकायीता लमाउन सम्फचधधत भहाशाखा शाखाहरुराई सहमोग गने ।
4= गोष्ठी, छरपर, अध्ममन, अधवेषण य याम सॊ करनफाट प्राप्त अवस्थाभा गनुऩ
य ने सुधाय य बववष्मभा अवरम्फन गनुऩ
य ने
नीनत य यणनीनत फाये सुझाव तमाय गने ।
5= नेऩार सयकाय, सॊ गदठत सॊ स्था वा ऩदानधकायीराई उऩरब्ध गयाउन आवश्मक ऩने भ्रष्टाचायको योकथाभ सम्फधधी नीनत,
यणनीनत ननभायण गने य कानून सुधाय सम्फचधध आवश्मक सुझाव तमाय गने ।
6= भ्रष्टाचाय ननमधरण गने सम्फधधभा नेऩार सयकायका ववनबन्न भधरारम, ववबाग, कामायरम एवॊ सावयजननक सॊ स्थाहरुरे
अवरम्फन गनुऩ
य ने नीनत एवॊ कामयक्रभको रुऩये खा तमाय गने ।
7= सयकायका ववनबन्न ननकामहरुफाट जनताभा ऩु¥माईएका सेवा सुववधाहरुको प्रबावकायीता अध्ममन गयी बववष्मभा
अवरम्फन गनुऩ
य ने यणनीनत एवॊ कामयनीनत तमाय गने ।
8= नेऩार सयकाय सभऺ भ्रष्टाचाय ननमधरण एवॊ जनताभा ऩु¥माइने सेवाहरुको प्रबावकायीताका ववषमभा केधरफाट ददइने
सुझावको भस्मौदा तमाय गने ।
9= आफ्नो शाखाको कामय प्रगनतको फाये भा भानसक प्रनतवेदन भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
10= भ्रष्टाचाय ववरुि उजुयहरको अध्ममन गने ।
11= भ्रष्टाचाय ववरुिका उजुयी तथा सूचनाहरको ववश्लेषण गने ।
12= भ्रष्टाचाय ननमधरणका रानग अध्ममन अनुसधधान गने ।
13= भ्रष्टाचाय ननमधरणका उऩामहर ऩिा रगाई नसपारयस गने ।
14=भ्रष्टाचाय ननमधरण सम्फधधभा आवश्मक याम/सलराह, सुझाव ऩेश गने ।
15= शाखाराई तोवकएका अधम कामयहरु गने ।
शाखा अनधकृत (कानुन) को कामय वववयण
1= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु तथा केधरका भहाशाखा एवॊ शाखाहरुफाट भाग बएका ववषमहरुभा कानूनी याम
सलराह उऩरब्ध गयाउने ।
2= भ्रष्टाचायसॉग सम्फचधधत कानून एवॊ नजीयहर अद्यावनधक गने ।
3= केधरको कामय सम्ऩादनभा थऩ प्रबावकायीता लमाउन सम्फचधधत भहाशाखा शाखाहरुराई सहमोग गने ।
4= गोष्ठी, छरपर, अध्ममन, अधवेषण य याम सॊ करनफाट प्राप्त अवस्थाभा गनुऩ
य ने सुधाय य बववष्मभा अवरम्फन गनुऩ
य ने नीनत
य यणनीनत फाये सुझाव तमाय गने ।
5= नेऩार सयकाय, सॊ गदठत सॊ स्था वा ऩदानधकायीराई उऩरब्ध गयाउन आवश्मक ऩने भ्रष्टाचायको योकथाभ सम्फचधध नीनत,
यणनीनत ननभायण गने य कानून सुधाय सम्फचधध आवश्मक सुझाव तमाय गने ।

6= भ्रष्टाचाय ननमधरण गने सम्फधधभा नेऩार सयकायका ववनबन्न भधरारम, ववबाग, कामायरम एवॊ सावयजननक सॊ स्थाहरुरे
अवरम्फन गनुऩ
य ने नीनत एवॊ कामयक्रभको रुऩये खा तमाय गने ।
7= सयकायका ववनबन्न ननकामहरुफाट जनताभा ऩु¥माईएका सेवा सुववधाहरुको प्रबावकायीता अध्ममन गयी बववष्मभा अवरम्फन
गनुऩ
य ने यणनीनत एवॊ कामयनीनत तमाय गने ।
8= नेऩार सयकाय सभऺ भ्रष्टाचाय ननमधरण एवॊ जनताभा ऩु¥माइने सेवाहरुको प्रबावकायीताका ववषमभा केधरफाट ददइने
सुझावको भस्मौदा तमाय गने ।
9= आफ्नो शाखाको कामय प्रगनतको फाये भा भानसक प्रनतवेदन भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
10= शाखाराई तोवकएका अधम कामयहरु गने ।
शाखा अनधकृत (प्रशासन) को कामय वववयण
1= कामयसम्ऩादन सूचकतपयको भानसक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
2= शाखाफाट प्राप्त ननकामगत उजुयीहरुको एकीकृत प्रनतवेदन तमाय गने ।
3= वावषयक कामयक्रभ तथा फजेटको चौभानसक य वावषयक प्रगनत वववयणहर तमाय गने ।
4= मोजना तथा कामयक्रभ फनाउने क्रभभा शाखा प्रभुखराई सहमोग गने ।
5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= तारुक ननकामफाट भाग बएको कामयक्रभसॊ ग सम्फचधधत वववयण तमाय गने ।
7= मोजना कामयक्रभ कामायधवमनका रानग आवश्मक वववयण सवहत शाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
8= भहाशाखा य शाखा प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।
कम्प्मुटय अऩये टयको कामयवववयण
1= केधरको सूचना प्रववनध सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा ननदे शानुसाय आवश्मक कामय गने ।
2= आफ्नो भहाशाखा/शाखा/पाॉटभा आइऩने कम्प्मुटय सम्फधधी (टाइवऩङ, इनडवटङ, वप्रचधटङ आदद) काभ गने ।
3= केधरका इरे क्ट्रोननक्ट्स सय–साभानहरुको सफ्टवमय/हाडयवमय भभयत सम्बाय सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा सहमोग गने य
आफ्नो भहाशाखा/शाखा/पाॉटभा यहेका कम्प्मुटय तथा इरे क्ट्रोननक्ट्स सयसाभानको ये खदे ख गने ।
4= केधरको भहत्वऩूणय इ–डकुभेधटराई व्मवचस्थत गयी सुयचऺत याख्ने ।
5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= केधरका अनबरे खहरु कम्प्मुटयभा व्मवचस्थत गयी सुयचऺत तवयरे याख्ने ।
7= भहाशाखा/शाखा/पाॉट प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।
प्राववनधक ऩयीऺण तथा अनुगभन भहाशाखाका सह-सचचवको काभ, कतयव्म य अनधकाय
1= सावयजननक ननभायण तथा अधम ऩूवायधाय ववकास कामयको प्राववनधक ऩयीऺण (Technical Audit) गनय प्रबावकायी ऩयीऺणको
व्मवस्था गने ।
2= वावषयक फजेट तथा कामयक्रभ प्रस्तावना तमाय गयी चस्वकृनतको रानग प्रभुख अनधकृत सभऺ ऩेश

गने ।

3= वावषयक कामयतानरका फभोचजभको प्रववनधक ऩयीऺण गनय आवश्मक ऩने प्राववनधक ऩयीऺकहरुको अचधतभ छनौट गयी
स्वीकृनतको रानग प्रभुख अनधकृत सभऺ ऩेश गने ।
4= प्राववनधक ऩयीऺकहरुको ननमुचिको रानग प्रभुख अनधकृत सभऺ ऩेश गने ।

5= प्राववनधक ऩयीऺकको अचधतभ सूची स्वीकृत बएऩनछ आफ्नो भातहतभा गरयने प्राववनधक ऩरयऺणहरुको

‘टभयस अप

ये पये धस य ऩारयश्रनभक तथा सेवा शुलकको इस्टीभेट स्वीकृत गने ।
6= प्राववनधक ऩयीऺण कामय वावषयक कामयक्रभ अनरुऩ बइयहेको छ , छै न अनुगभन गने य प्रगनत कभ दे चखएभा आवश्मक
सुधायात्भक कदभहरु अऩनाउने ।
7= प्राववनधक ऩयीऺकहरुको काभको सभधवम , सुऩरयवेऺण य ननजहरु अधतगयत बइयहेका य बएका प्राववनधक ऩयीऺणहरुको
भूलमाङ्कन गने ।
8= प्राववनधक वेरुजु वववयणभा उलरे चखत ‘तात्कानरन सुधायात्भक काभहरु य ‘दोहोरयन नददने उऩाम हरुको कामायधवमन वाये
ववबागीम तहभा तयताकेता गने य भधरारम स्तयवाट गरयनु ऩने काभहरुवाये प्रभुख अनधकृत सभऺ ऩेश गने ।
9= प्राववनधक ऩयीऺकहरुको काभको भुलमाङ्कन गने य भुलमाङ्कन प्रनतवेदन प्रभुख अनधकृत सभऺ ऩेश गने ।
10= अधतगयतका 'प्राववनधक फेरुजु वववयण ' य 'प्राववनधक ऩयीऺण प्रनतवेदन ' सॊ करन य सम्ऩादन गयी आवश्मक नसपारयस तथा
सुझावहरु सवहतको ‘भस्मौदा वावषयक प्राववनधक ऩयीऺण प्रनतवेदन तमाय गयी प्रभुख अनधकृत सभऺ ऩेश गने ।
11= प्राववनधक ऩयीऺण ऩयाभशय सनभनतको फैठकहरुको आमोजना गने ।
12= प्रभुख अनधकृतद्वाया तोवकददएका अधम काभहरु गने ।
13= प्राववनधक ऩयीऺण भहाशाखा अधतगयत यहेका शाखा य नतनको कामय वववयण दे हाम फभोचजभ छ ।
प्राववनधक ऩयीऺण तथा अनुगभन शाखा (१) अधतयगतका ऩदहरुको कामयवववयण

नस.नड.ई. (इरयगेशन) सभूहका कामयवववयण

1= आफ्नो ऺेरको वावषयक फजेट तथा कामयक्रभको भस्मौदा तमाय गयी भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
2= आफ्नो ऺेरको प्राववनधक ऩयीऺण कामय गनयको रानग मोग्म प्राववनधक ऩयीऺक (व्मचि वा पभय) हरुको प्रायचम्बक य
अचधतभ सूची तमाय गयी ऩेश गने,
3= प्राववनधक ऩयीऺणको रानग terms and reference तमाय गने य स्वीकृनतको रानग ऩेश गने ।
4= प्राववनधक ऩयीऺकको ननमुचिको रानग प्रस्तावहरु आब्हान गने, भूलमाॊकन गने य स्वीकृनतको रानग ऩेश गने,
5= स्वीकृत प्राववनधक ऩयीऺकसॉग प्राववनधक ऩयीऺण सम्फधधी सम्झौता गनय सम्झौताको व्मवस्थाऩन कामय गने,
6= प्राववनधक ऩयीऺणफाट बए गये का प्राववनधक ऩयीऺणको गुणस्तय भूलमाॊकन गने य कभी कभजोयी दे चखएभा सुधाय गनय
रगाउने,
7= तुरुधतै कामायधवमन गनुऩ
य ने प्रकृनतका तत्कानरन सुधायात्भक काभहरु

ऩवहचान गयी आवश्मक कायवाहीको रानग

आफ्नो याम सुझाव सवहत भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने,
8= प्राववनधक ऩयीऺकको काभको सुऩयीवेऺण य अनुगभन गने,
9= प्राववनधक ऩयीऺकफाट ऩेश हुन आएको प्राववनधक वेरुजु वववयण य प्राववनधक ऩयीऺण प्रनतवेदन को गुणस्तय जाॉच गने
य प्रनतवक्रमा ददने,
10= प्राववनधक ऩयीऺण वववयणभा कुनै वववादास्ऩद य शॊकास्ऩद कुया दे चखएभा स्थरगत ननयीऺण गनुऩ
य ने बएभा सो सभेत
गयी आफ्नो याम सुझाव भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने,
11= सम्झौता भुताववक प्राववनधक ऩयीऺकराई काभको गुणस्तय य प्रगनतको आधायभा बुिानी ददन नसपारयस गने,
12= आफ्नो ऺेर अधतगयत गरयएका प्राववनधक ऩयीऺणहरुको प्रायचम्बक वावषयक प्राववनधक ऩयीऺण
तमाय गयी भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने,
13= प्राववनधक ऩयीऺण ऩयाभशय सनभनतको फैठकहरुको आमोजना गनय सहमोग गने,

को भस्मौदा प्रनतवेदन

14= शाखासॉग सम्फचधधत तोवकएयननदे शन बए फभोचजभका अधम आवश्मक कामयहरु गने,
कामय वववयण् ईचधजननमय (ईरयगेशन) , ईचधजननमय (स्मानेटयी), ईचधजननमय (वव. एण्ड आवकयटे क्ट्ट) , सवईचधजननमय ( वव.एण्ड
आवकयटे क्ट्ट), सव ईचधजननमय (इरयगेशन)
१. शाखाको वावषयक वजेट तथा कामयक्रभको भस्मौदा तमाय गनय ईचधजननमयय अनधकृतराई सघाउने,
२. तोवकएका प्राववनधक ऩयीऺण कामयको रागी मोग्म प्राववनधक ऩयीऺकहरुको प्रायचम्बक य अचधतभ सूची तमाय गनय
ईचिननमय य अनधकृतराई सघाउने,
३. प्राववनधक ऩयीऺणको रानग आमोजनाहरुको सुची तमाय गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
४. प्राववनधक ऩयीऺकको ननमुचिको रानग आव्हान गरयने प्रस्तावहरु तमाय गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
५. स्वीकृत प्राववनधक ऩयीऺकसॊ ग प्राववनधक ऩयीऺण सम्झौता सम्वधधी कागजात तमाय गनय ईचधजननमय

य अनधकृतराई

सघाउने,
६. प्राववनधक ऩयीऺणवाट बए गये का प्राववनधक ऩयीऺणको गुणस्तय भुलमाॊकन

य कभी कभजोयी दे चखएभा सुधाय गने

कामयभा ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
७. तुरुधतै कामायधवमन गनुऩ
य ने प्रकृनतका तत्कानरन सुधायात्भक काभहरु कामायधवमन गनय ईचधजननमय

य अनधकृतराई

सघाउने,
८. प्राववनधक ऩयीऺकवाट ऩेश हुन आएको प्राववनधक वेरुजु वववयण य प्राववनधक ऩयीऺण प्रनतवेदनको गुणस्तय जाॊच तथा य
प्रनतकृमा तमाय गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
९. तोवकएका सम्झौता भुताववक प्राववनधक ऩयीऺकराई काभको गुणस्तय य प्रगनत भुलमाॊकन गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई
सघाउने,
१०. शाखा अधतगयत गरयएका प्राववनधक ऩयीऺणहरुको वा

वषयक प्राववनधक ऩयीऺण को भस्मौदा प्रनतवेदन तमाय गनय

ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
११. प्राववनधक ऩयीऺण ऩयाभशय सनभनतको वैठकहरुको आमोजना तथा व्मवस्थाऩनभा ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
१२. शाखा प्रभुख तथा तोवकएका ईचधजननमय य अनधकृतिाया तोवकएको अधम काभहरु गने ।
कम्प्मुटय अऩये टयको कामयवववयण
1= केधरको सूचना प्रववनध सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा ननदे शानुसाय आवश्मक कामय गने ।
2= आफ्नो भहाशाखा/शाखा/पाॉटभा आइऩने कम्प्मुटय सम्फधधी (टाइवऩङ, इनडवटङ, वप्रचधटङ आदद) काभ गने ।
3= केधरका इरे क्ट्रोननक्ट्स सय–साभानहरुको सफ्टवमय/हाडयवमय भभयत सम्बाय सम्फधधी व्मवस्थाऩनभा सहमोग गने य

आफ्नो भहाशाखा/शाखा/पाॉटभा यहेका कम्प्मुटय तथा इरे क्ट्रोननक्ट्स सयसाभानको ये खदे ख गने ।
4= केधरको भहत्वऩूण य इ–डकुभेधटराई व्मवचस्थत गयी सुयचऺत याख्ने ।
5= आफ्नो शाखासॉग सम्फचधधत भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रगनत वववयण तमाय गने ।
6= केधरका अनबरे खहरु कम्प्मुटयभा व्मवचस्थत गयी सुयचऺत तवयरे याख्ने ।
7=

भहाशाखा/शाखा/पाॉट प्रभुखरे तोकेका अधम कामयहर गने ।

प्राववनधक ऩयीऺण तथा अनुगभन शाखा (2) अधतगयतका ऩदहरुको कामयवववयण
नस.नड.ई. (स्माननटयी) सभूहको कामयवववयण
1= आफ्नो ऺेरको वावषयक फजेट तथा कामयक्रभको भस्मौदा तमाय गयी भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
2= आफ्नो ऺेरको प्राववनधक ऩयीऺण कामय गनयको रानग मोग्म प्राववनधक ऩयीऺक (व्मचि वा पभय) हरुको प्रायचम्बक य
अचधतभ सूची तमाय गयी ऩेश गने ।
3= प्राववनधक ऩयीऺणको रानग terms and reference तमाय गने य स्वीकृनतको रानग ऩेश गने ।
4= प्राववनधक ऩयीऺकको ननमुचिको रानग प्रस्तावहरु आब्हान गने, भूलमाॊकन गने य स्वीकृनतको रानग ऩेश गने ।
5= स्वीकृत प्राववनधक ऩयीऺकसॉग प्राववनधक ऩयीऺण सम्फधधी सम्झौता गनय सम्झौताको व्मवस्थाऩन कामय गने,
6= प्राववनधक ऩयीऺणफाट बए गये का प्राववनधक ऩयीऺणको गुणस्तय भूलमाॊकन गने य कभी कभजोयी दे चखएभा सुधाय गनय
रगाउने,
7= तुरुधतै कामायधवमन गनुऩ
य ने प्रकृनतका तत्कानरन सुधायात्भक काभहरु ऩवहचान गयी आवश्मक कायवाहीको रानग आफ्नो
याम सुझाव सवहत भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
8= प्राववनधक ऩयीऺकको काभको सुऩयीवेऺण य अनुगभन गने,
9= प्राववनधक ऩयीऺकफाट ऩेश हुन आएको प्राववनधक वेरुजु वववयण य प्राववनधक ऩयीऺण प्रनतवेदन को गुणस्तय जाॉच गने य
प्रनतवक्रमा ददने ।
10= प्राववनधक ऩयीऺण वववयणभा कुनै वववादास्ऩद य शॊकास्ऩद कुया दे चखएभा स्थरगत ननयीऺण गनुऩ
य ने बएभा सो सभेत गयी
आफ्नो याम सुझाव भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
11= सम्झौता भुताववक प्राववनधक ऩयीऺकराई काभको गुणस्तय य प्रगनतको आधायभा बुिानी ददन नसपारयस गने ।
12= आफ्नो ऺेर अधतगयत गरयएका प्राववनधक ऩयीऺणहरुको प्रायचम्बक वावषयक प्राववनधक ऩयीऺण को भस्मौदा प्रनतवेदन तमाय
गयी भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
13= प्राववनधक ऩयीऺण ऩयाभशय सनभनतको फैठकहरुको आमोजना गनय सहमोग गने ।
14=शाखासॉग सम्फचधधत तोवकएयननदे शन बए फभोचजभका अधम आवश्मक कामयहरु गने।
कामय वववयण् ईचधजननमय (स्माननटयी) , ईचधजननमय (वव. एण्ड आवकयटे क्ट्ट) , वातावयणववद्, सभाजशास्त्री, सव ईचधजननमय
(स्माननटयी)

१. शाखाको वावषयक वजेट तथा कामयक्रभको भस्मौदा तमाय गनय ईचधजननमयय अनधकृतराई सघाउने,

२. तोवकएका प्राववनधक ऩयीऺण कामयको रागी मोग्म प्राववनधक ऩयीऺकहरुको प्रायचम्बक य अचधतभ सूची तमाय गनय
ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

३. प्राववनधक ऩयीऺणको रानग आमोजनाहरुको सुची तमाय गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

४. प्राववनधक ऩयीऺकको ननमुचिको रानग आव्हान गरयने प्रस्तावहरु तमाय गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
५. स्वीकृत प्राववनधक ऩयीऺकसॊ ग प्राववनधक ऩयीऺण सम्झौता सम्वधधी कागजात तमाय गनय ईचधजननमय
सघाउने,

६. प्राववनधक ऩयीऺणवाट बए गये का प्राववनधक ऩयीऺणको गुणस्तय भुलमाॊकन
ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

य अनधकृतराई

य कभी कभजोयी दे चखएभा सुधाय गने कामयभा

७. तुरुधतै कामायधवमन गनुऩ
य ने प्रकृनतका तत्कानरन सुधायात्भक काभहरु कामायधवमन गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
८. प्राववनधक ऩयीऺकवाट ऩेश हुन आएको प्राववनधक वेरुजु वववयण य प्राववनधक ऩयीऺण प्रनतवेदनको गुणस्तय जाॊच तथा य
प्रनतकृमा तमाय गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

९. तोवकएका सम्झौता भुताववक प्राववनधक ऩयीऺकराई काभको गुणस्तय य प्रगनत भुलमाॊकन गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई
सघाउने,

१०. शाखा अधतगयत गरयएका प्राववनधक ऩयीऺणहरुको वावषयक प्राववनधक ऩयीऺण को भस्मौदा प्रनतवेदन तमाय गनय ईचधजननमय
य अनधकृतराई सघाउने,

११. प्राववनधक ऩयीऺण ऩयाभशय सनभनतको वैठकहरुको आमोजना तथा व्मवस्थाऩनभा ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
१२. शाखा प्रभुख तथा तोवकएका ईचधजननमय य अनधकृतिाया तोवकएको अधम काभहरु गने ।

प्राववनधक ऩयीऺण तथा अनुगभन भहाशाखा (3) अधतयगतका ऩदहरुको कामयवववयण

नस.नड.ई. (इरे चक्ट्रकर) सभूहको कामयवववयण

1= आफ्नो ऺेरको वावषयक फजेट तथा कामयक्रभको भस्मौदा तमाय गयी भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
2= आफ्नो ऺेरको प्राववनधक ऩयीऺण कामय गनयको रानग मोग्म प्राववनधक ऩयीऺक (व्मचि वा पभय) हरुको प्रायचम्बक य
अचधतभ सूची तमाय गयी ऩेश गने ।
3= प्राववनधक ऩयीऺणको रानग terms and reference तमाय गने य स्वीकृनतको रानग ऩेश गने ।
4= प्राववनधक ऩयीऺकको ननमुचिको रानग प्रस्तावहरु आब्हान गने, भूलमाॊकन गने य स्वीकृनतको रानग ऩेश गने ।
5= स्वीकृत प्राववनधक ऩयीऺकसॉग प्राववनधक ऩयीऺण सम्फधधी सम्झौता गनय सम्झौताको व्मवस्थाऩन कामय गने,
6= प्राववनधक ऩयीऺणफाट बए गये का प्राववनधक ऩयीऺणको गुणस्तय भूलमाॊकन गने य कभी कभजोयी दे चखएभा सुधाय गनय
रगाउने,
7= तुरुधतै कामायधवमन गनुऩ
य ने प्रकृनतका तत्कानरन सुधायात्भक काभहरु ऩवहचान गयी आवश्मक कायवाहीको रानग आफ्नो
याम सुझाव सवहत भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
8= प्राववनधक ऩयीऺकको काभको सुऩयीवेऺण य अनुगभन गने,
9= प्राववनधक ऩयीऺकफाट ऩेश हुन आएको प्राववनधक वेरुजु वववयण य प्राववनधक ऩयीऺण प्रनतवेदन को गुणस्तय जाॉच गने
य प्रनतवक्रमा ददने ।
10= प्राववनधक ऩयीऺण वववयणभा कुनै वववादास्ऩद य शॊकास्ऩद कुया दे चखएभा स्थरगत ननयीऺण गनुऩ
य ने बएभा सो सभेत
गयी आफ्नो याम सुझाव भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
11= सम्झौता भुताववक प्राववनधक ऩयीऺकराई काभको गुणस्तय य प्रगनतको आधायभा बुिानी ददन नसपारयस गने ।
12= आफ्नो ऺेर अधतगयत गरयएका प्राववनधक ऩयीऺणहरुको प्रायचम्बक वावषयक प्राववनधक ऩयीऺण

को भस्मौदा प्रनतवेदन

तमाय गयी भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
13= प्राववनधक ऩयीऺण ऩयाभशय सनभनतको फैठकहरुको आमोजना गनय सहमोग गने ।
14= शाखासॉग सम्फचधधत तोवकएयननदे शन बए फभोचजभका अधम आवश्मक कामयहरु गने।
कामय वववयण् ईचधजननमय (हाइड्रो), ईचधजननमय (जनयर भकाननकर), ईचधजननमय (टे नरकभ), कम्प्मुटय ईचधजननमय (ववववध), सव
ईचधजननमय(जनयर ईरे क्ट्रीकर), सवईचधजननमय (टे नरकभ)

१. शाखाको वावषयक वजेट तथा कामयक्रभको भस्मौदा तमाय गनय ईचधजननमय अनधकृतराई सघाउने,

२. तोवकएका प्राववनधक ऩयीऺण कामयको रागी मोग्म प्राववनधक ऩयीऺकहरुको प्रायचम्बक य अचधतभ सूची तमाय गनय
ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

३. प्राववनधक ऩयीऺणको रानग आमोजनाहरुको सुची तमाय गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

४. प्राववनधक ऩयीऺकको ननमुचिको रानग आव्हान गरयने प्रस्तावहरु तमाय गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
५. स्वीकृत प्राववनधक ऩयीऺकसॊ ग प्राववनधक ऩयीऺण सम्झौता सम्वधधी कागजात तमाय गनय ईचधजननमय
सघाउने,

य अनधकृतराई

६. प्राववनधक ऩयीऺणवाट बए गये का प्राववनधक ऩयीऺणको गुणस्तय भुलमाॊकन
कामयभा ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

य कभी कभजोयी दे चखएभा सुधाय गने

७. तुरुधतै कामायधवमन गनुऩ
य ने प्रकृनतका तत्कानरन सुधायात्भक काभहरु कामायधवमन गनय ईचधजननमय
सघाउने,

य अनधकृतराई

८. प्राववनधक ऩयीऺकवाट ऩेश हुन आएको प्राववनधक वेरुजु वववयण य प्राववनधक ऩयीऺण प्रनतवेदनको गुणस्तय जाॊच तथा
य प्रनतकृमा तमाय गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

९. तोवकएका सम्झौता भुताववक प्राववनधक ऩयीऺकराई काभको गुणस्तय य प्रगनत भुलमाॊकन गनय ईचधजननमय
अनधकृतराई सघाउने,

१०. शाखा अधतगयत गरयएका प्राववनधक ऩयीऺणहरुको वा
ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

य

वषयक प्राववनधक ऩयीऺण को भस्मौदा प्रनतवेदन तमाय गनय

११. प्राववनधक ऩयीऺण ऩयाभशय सनभनतको वैठकहरुको आमोजना तथा व्मवस्थाऩनभा ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
१२. शाखा प्रभुख तथा तोवकएका ईचधजननमय य अनधकृतिाया तोवकएको अधम काभहरु गने ।

प्राववनधक ऩयीऺण तथा अनुगभन शाखा (४) अधतगयतका ऩदका कामयवववयण
नस.नड.ई. (सनबर हाइवे) सभूहको कामयवववयण
1=

आफ्नो ऺेरको वावषयक फजेट तथा कामयक्रभको भस्मौदा तमाय गयी भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।

2=

आफ्नो ऺेरको प्राववनधक ऩयीऺण कामय गनयको रानग मोग्म प्राववनधक ऩयीऺक (व्मचि वा पभय) हरुको प्रायचम्बक य
अचधतभ सूची तमाय गयी ऩेश गने ।

3=

प्राववनधक ऩयीऺणको रानग terms and reference तमाय गने य स्वीकृनतको रानग ऩेश गने ।

4= प्राववनधक ऩयीऺकको ननमुचिको रानग प्रस्तावहरु आब्हान गने, भूलमाॊकन गने य स्वीकृनतको रानग ऩेश गने ।
5=

स्वीकृत प्राववनधक ऩयीऺकसॉग प्राववनधक ऩयीऺण सम्फधधी सम्झौता गनय सम्झौताको व्मवस्थाऩन कामय गने,

6=

प्राववनधक ऩयीऺणफाट बए गये का प्राववनधक ऩयीऺणको गुणस्तय भूलमाॊकन गने य कभी कभजोयी दे चखएभा सुधाय गनय
रगाउने,

7=

तुरुधतै कामायधवमन गनुऩ
य ने प्रकृनतका तत्कानरन सुधायात्भक काभहरु

ऩवहचान गयी आवश्मक कायवाहीको रानग

आफ्नो याम सुझाव सवहत भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
8= प्राववनधक ऩयीऺकको काभको सुऩयीवेऺण य अनुगभन गने,
9=

प्राववनधक ऩयीऺकफाट ऩेश हुन आएको प्राववनधक वेरुजु वववयण य प्राववनधक ऩयीऺण प्रनतवेदन को गुणस्तय जाॉच गने
य प्रनतवक्रमा ददने ।

10= प्राववनधक ऩयीऺण वववयणभा कुनै वववादास्ऩद य शॊकास्ऩद कुया दे चखएभा स्थरगत ननयीऺण गनुऩ
य ने बएभा सो सभेत
गयी आफ्नो याम सुझाव भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
11= सम्झौता भुताववक प्राववनधक ऩयीऺकराई काभको गुणस्तय य प्रगनतको आधायभा बुिानी ददन नसपारयस गने ।
12= आफ्नो ऺेर अधतगयत गरयएका प्राववनधक ऩयीऺणहरुको प्रायचम्बक वावषयक प्राववनधक ऩयीऺण
तमाय गयी भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
13= प्राववनधक ऩयीऺण ऩयाभशय सनभनतको फैठकहरुको आमोजना गनय सहमोग गने ।
14= शाखासॉग सम्फचधधत तोवकएयननदे शन बए फभोचजभका अधम आवश्मक कामयहरु गने।

को भस्मौदा प्रनतवेदन

कामय वववयण् ईचधजननमय (हाइवे), ईचधजननमय (एयोनोटकर), सवईचधजननमय (हाईवे), सव ईचधजननमय ( नसनबर जनयर)

१. शाखाको वावषयक वजेट तथा कामयक्रभको भस्मौदा तमाय गनय ईचधजननमयय अनधकृतराई सघाउने,

२. तोवकएका प्राववनधक ऩयीऺण कामयको रागी मोग्म प्राववनधक ऩयीऺकहरुको प्रायचम्बक य अचधतभ सूची तमाय गनय
ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

३. प्राववनधक ऩयीऺणको रानग आमोजनाहरुको सुची तमाय गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

४. प्राववनधक ऩयीऺकको ननमुचिको रानग आव्हान गरयने प्रस्तावहरु तमाय गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
५. स्वीकृत प्राववनधक ऩयीऺकसॊ ग प्राववनधक ऩयीऺण सम्झौता सम्वधधी कागजात तमाय गनय ईचधजननमय
सघाउने,

६. प्राववनधक ऩयीऺणवाट बए गये का प्राववनधक ऩयीऺणको गुणस्तय भुलमाॊकन
ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

य अनधकृतराई

य कभी कभजोयी दे चखएभा सुधाय गने कामयभा

७. तुरुधतै कामायधवमन गनुऩ
य ने प्रकृनतका तत्कानरन सुधायात्भक काभहरु कामायधवमन गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
८. प्राववनधक ऩयीऺकवाट ऩेश हुन आएको प्राववनधक वेरुजु वववयण य प्राववनधक ऩयीऺण प्रनतवेदनको गुणस्तय जाॊच तथा य
प्रनतकृमा तमाय गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,

९. तोवकएका सम्झौता भुताववक प्राववनधक ऩयीऺकराई काभको गुणस्तय य प्रगनत भुलमाॊकन गनय ईचधजननमय य अनधकृतराई
सघाउने,

१०. शाखा अधतगयत गरयएका प्राववनधक ऩयीऺणहरुको वावषयक प्राववनधक ऩयीऺण को भस्मौदा प्रनतवेदन तमाय गनय ईचधजननमय
य अनधकृतराई सघाउने,

११. प्राववनधक ऩयीऺण ऩयाभशय सनभनतको वैठकहरुको आमोजना तथा व्मवस्थाऩनभा ईचधजननमय य अनधकृतराई सघाउने,
१२. शाखा प्रभुख तथा तोवकएका ईचधजननमय य अनधकृतिाया तोवकएको अधम काभहरु गने ।

प्रमोगशारा ऩयीऺण शाखा अधतयगतका ऩदहरुको कामयवववयण
नस.नड.ई. (नसनबर,जनयर) ऩदको कामयवववयण
१.आफ्नो शाखा भातहतको वावषयक वजेट तथा कामयक्रभको भस्मौदा तमाय गरय भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने , प्रमोगशारा
सञ्चारनको रागी आवश्मक अनुगभन य ननयीऺण गरय आवनधक प्रनतवेदन भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने,
२.प्रमोगशाराभा ऩयीऺणको रानग उऩरव्ध साभाग्रीहरुको अद्यावनधक अवस्थाभा याख्ने य आवश्मक उऩकयण खरयदको गने य
गयाउने,
३.ववनबन्न कामायरमवाट गुणस्तय ऩयीऺणको रानग आएका साभाग्रीहरुको शाखाभा अनबरे ख याखी प्रमोगशारा ऩयीऺण गयाउने
४.गुणस्तय ऩयीऺणको रानग आएका साभाग्रीहरुको ननमभानुसाय सॊ करन गयी आवश्मक सुयचऺत गयी प्रमोगशाराभा ऩयीऺण
गने कामयभा सम्वधधीत अनधकायीराई सहमोग गने,
५.प्रमोगशारा ऩयीऺण गने कामयको प्रकृनत अनुसाय भानसक, चौभानसक तथा वावषयक प्रनतवेदन तमाय गरय भहाशाखा सभऺ ऩेश
गने,
६.भहाशाखाको प्राववनधक ऩयीऺण सम्वधधी कामयभा सहमोग ऩुमायसउने,
७. प्राववनधक ऩयीऺणवाट बए गये का प्राववनधक ऩयीऺणको गुणस्तय भुलमाॊकन गने य कभी कभजोयी दे चखएभा सुधाय गनय
रगाउने,
८. तुरुधतै कामायधवमन गनुऩ
य ने प्रकृनतका तत्कानरन सुधायात्भक काभहरु ऩवहचान गरय आवश्मक कायवाहीको रागी आफ्नो
याम सुझाव सवहत भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने,
९.प्राववनधक ऩयीऺकवाट ऩेश हुन आएको प्राववनधक वेरुजु वववयण य प्राववनधक ऩयीऺण प्रनतवेदनको गुणस्तय जाॊच गने य
प्रनतकृमा गने,

१०. प्राववनधक ऩयीऺण वववयणभा कुनै वववादस्ऩद य शॊकास्ऩद कुया दे चखएभा स्थरगत ननयीऺण गनुऩ
य ने बएभा सो सभेत
गरय आफ्नो याम सुझाव भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने,
११. सम्झौता भुताववक प्राववनधक ऩयीऺकराई काभको गुणस्तय य प्रगनतको आधायभा बुिानी नसपारयस गने,
१२. आफ्नो ऺेर अधतगयत गरयएका प्राववनधक ऩयीऺणहरुको

वावषयक प्राववनधक ऩयीऺणको भस्मौदा प्रनतवेदन तमाय गरय

भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने,
१३. प्रमोगशारा ऩयीऺणको रागी तोवकएको शुलक सॊ करन गयी याजश्वभा दाचखरा गयाउने,
१४. प्रमोगशारा ऩयीऺणको ऩुणय गोऩननमता, ननष्ऩऺता तथा प्रमोगशाराभा ऩुणय सुयऺाको व्मवस्था गने,
१५. प्रमोगशाराभा हुने सम्ऩुणय गनतववनधहरुको वववयण अद्यावनधक याख्ने , स्ऩेचशवपकेशन तमाय गयाउने , भभयत य सम्बाय तथा
दै ननक ऩयीऺणका कामयका अरावा अनुसधधानातभक कामयहरु गने य गयाउने,
१६. भहाशाखा प्रभुखिाया तोवकएको अधम काभहरु गने,
ईचधजननमय (नसनबर, जनयर) ईचिननमय (भेकाननकर, ननभायण उऩकयण सॊ बाय), सव इचधजननमय (भेकाननकर, ननभायण उऩकयण
सॊ बाय) ऩदको कामयवववयण
1= प्रमोगशाराभा आवश्मक सम्ऩूणय प्राववनधक ऩयीऺणको कामय सॊ चारन गने/ गयाउने,
2= प्रमोगशाराभा प्राप्त बएका ननभायण साभग्रीहरुको गुणस्तय ऩयीऺण गयी अनबरे ख याख्ने य रुजू गयी स्वीकृनतका रानग
नस.नड.ई (प्रमोगशारा प्रभुख) सभऺ ऩेश गने,
3= प्रमोगशाराभा आवश्मक ऩने ववनबन्न उऩकयणहरु खरयदका रानग सुऩयीवेऺक सभऺ नसपारयश गने,
4= ऩयीऺण बएका ननभायण साभग्रीहरुको प्रनतवेदन सुयचऺत गयी याख्ने,
5= नभूना ( Sample) साभग्रीहरुको ऩयीऺणफाट गुणस्तय सम्फधधी कुनै कैवपमत दे चखएभा गुणस्तय सुधायका रानग याम
सवहत नस.नड.ई (प्रमोगशारा प्रभुख) सभऺ नसपारयश गने,
6= नभूना ऩयीऺणका रानग नेऩार सयकायरे तोके अनुरुऩ याजस्व यकभ सॊ करन गने, फैंक दाचखरा गने य सोको अनबरे ख
याख्ने/ याख्न रगाउने,
कामय वववयण लमाव अनसष्टे ण्ट
१. प्रमोगशाराभा यहेका ववनबन्न उऩकयणहरुको सञ्चारन तथा अद्यावनधक गने,
२. प्रमोगशाराभा यहेका ववनबन्न यसामननक ऩदाथयहरुको बण्डायण, सभुचचत प्रमोग तथा सुयऺा गने,
३. भाग बएका तथा भहाशाखावाट ननदे शन बए वभोचजभका आमोजनाहरुको स्थरगत तथा प्रमोगशाराभा आधारयत
गुणस्तय ऩयीऺण कामय गने,
४. प्रमोगशाराभा ऩयीऺणका रानग आउने ढुॊ गा, भाटो, नगट्टी, वारुवा, ग्माववन ताय, छड, ववटु नभन, ईभलसन आदद ऩयीऺण गदाय
प्रमोग हुने ताऩमुि उऩकयण , अत्मानधक चाऩमुि उऩकयण साथै ववनबन्न यसामनहरु प्रमोग गरय नभुनाहरुको ऩयीऺण
गने,
५. नभुना सॊ करन, दताय, कोनडॊ ग, ऩयीऺण, ववश्लेषण गरय प्रनतवेदन तमाय गने,
६. ऩयीऺणका रागी आउने नभुनाहरुको गुणस्तय सुधायको रागी भानथलरा ऩदानधकायीहरु सभऺ प्रनतवेदन तथा सुझाव
ऩेश गने,
७. नेऩार सयकायरे तोवकददएको नभुना ऩयीऺण वाऩतको याजश्व सॊ करन गने
अनबरे ख याख्न सहमोग गने,

, वैं क दाचखरा गने य त्मसको उचचत

८. प्रमोगशारा ऩयीऺणको ऩुणय गोऩननमता, ननष्ऩऺता तथा प्रमोगशाराभा सुयऺा व्मवस्था सम्वचधध कामय गने,
९. प्रमोगशारा उऩकयण , यसामन तथा ऩयीऺण साभग्री एवॊ ऩयीऺण

स्थरभा कुन अस्वबाववक अवस्था तथा खयावी

दे चखएभा तुरुधत लमाव अनसस्टे ण्ट, शाखा प्रभुख वा भानथलरो ऩदानधकायीराई खवय गरय सजग य सुयचऺत याख्ने,
१०. भहाशाखा तथा शाखा प्रभुखिाया तोवकएको अधम काभहरु गने ।
कामय वववयण लमाव व्माई
१. प्रमोगशाराभा यहेका ववनबन्न उऩकयणहरुको सञ्चारन तथा अद्यावनधक गनय सघाउने,
२. प्रमोगशाराभा यहेका ववनबन्न यसामननक ऩदाथयहरुको बण्डायण, सभुचचत प्रमोग तथा सुयऺा गनय सघाउने
३. भाग बएका तथा भहाशाखावाट ननदे शन बए वभोचजभका आमोजनाहरुको स्थरगत तथा प्रमोगशाराभा आधारयत
गुणस्तय ऩयीऺण कामय गनय सघाउने,
४. प्रमोगशाराभा ऩयीऺणका रानग आउने ढुॊ गा, भाटो, नगट्टी, वारुवा, ग्माववन ताय, छड, ववटु नभन, ईभलसन आदद ऩयीऺण गदाय
प्रमोग हुने ताऩमुि उऩकयण , अत्मानधक चाऩमुि उऩकयण साथै ववनबन्न यसामनहरु प्रमोग गरय नभुनाहरुको ऩयीऺण
गनय सघाउने,
५. नभुना सॊ करन, दताय, ऩयीऺण, गनय सघाउने,
६. नेऩार सयकायरे तोवकददएको नभुना ऩयीऺण वाऩतको याजश्व सॊ करन गने

, वैं क दाचखरा गने य त्मसको उचचत

अनबरे ख याख्न सहमोग गने,
७. प्रमोगशारा ऩयीऺणको ऩुणय गोऩननमता, ननष्ऩऺता तथा प्रमोगशाराभा सुयऺा व्मवस्था सम्वचधध कामय गनय सघाउने,
८. प्रमोगशारा उऩकयण , यसामन तथा ऩयीऺण साभग्री एवॊ ऩयीऺणस्थरको ये खदे ख , भभयत य सम्बाय, सयसपाई सम्वधधी
सम्ऩुणय कामयहरु गने,
९. प्रमोगशारा उऩकयण , यसामन तथा ऩयीऺण साभग्री एवॊ ऩयीऺण

स्थरभा कुन अस्वबाववक अवस्था तथा खयावी

दे चखएभा तुरुधत लमाव अनसस्टे ण्ट, शाखा प्रभुख वा भानथलरो ऩदानधकायीराई खवय गयी सजग य सुयचऺत याख्ने,
१०. लमाव अनसस्टे ण्ट तथा शाखा प्रभुखिाया तोवकएको अधम काभहरु गने ।

प्रहयी व्मवस्थाऩन, सूचना सॊ करन, ननगयानी तथा अनुगभन शाखा
प्रहयी नामफ भहाननयीऺक
1= केधरभा प्राप्त उजुयी ननवेदन, गोप्म सूचना, ननयीऺण अनुगभन तथा ननगयानीफाट प्राप्त सूचनाको आधायभा केधररे गये को

अधवेषणफाट कुनै सयकायी ननकाम, सावयजननक सॊ स्था वा ऩदानधकायीरई सतकय गयाउनको रानग प्रभुख अनधकृत सभऺ
याम ऩेश गने ।

2=

सयकायी वा सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट ननमनभत रुऩभा सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु य भ्रष्टाचाय बएको ववषमभा कायवाहीका

रानग सम्फचधधत ननकामभा रे खी ऩठाएकोभा कायवाही बएको छ, छै न अनुगभन गने/गयाउने ।
3=

नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुभा भ्रष्टाचाय तथा आनथयक अऩयाध हुनसक्ट्ने सॊ बाव्म

ऺेरहरुको ऩवहचान गयी ननमनभत ननगयानी गने, शॊकास्ऩद स्थान तथा काभको आकचस्भक जाॉच गनय, ननयीऺण य
अधवेषण गनय आवश्मक व्मवस्था नभराउने ।

4= सेवा सुववधा आऩूनतय सम्फधधी य प्रशासननक काभ कायवाही उऩय ननगयानी याख्ने तथा सूचना सॊ करन तथा अधवेषण गने
।

5= सावयजननक ऩदधायण गने व्मचिहरुको शॊकास्ऩद वक्रमाकराऩभानथ ननगयानी याखी अनबरे ख अद्यावनधक गदै जाने ।

6= भ्रष्टाचायजधम कामय हुन रागेको वा हुने सम्बावना दे चखएको सयकायी एवॊ सावयजननक सॊ स्था य ननकामराई सजग गयाउने
य त्मस्तो कामय बइसकेको दे चखएभा सम्फचधधत ननकामभा कानूनी कायवाहीको रानग रे खी ऩठाउने ।

7= सॊ कनरत सूचनाको प्रशोधन तथा आवश्मक अधवेषण गयाई तथ्म ऩिा रगाउने ।
8=

सॊ कनरत सूचनाको अधवेषण य अनुसधधानफाट दोषी दे चखन आएको ऩऺराई सतकय गयाउने सम्वधधभा प्रभुख अनधकृत

सभऺ याम ऩेश गने ।

9= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट ननमनभत रुऩभा कामय सम्ऩादन बए नबएको ववषमभा
सूचना सॊ करन गने ।

10= ववनबन्न भाध्मभहरुफाट भ्रष्टाचाय सम्फधधी सूचना तथा उजुयीहरु सॊ करन गने ।
11= सॊ कनरत सूचना साभग्रीको अध्ममन गयी अनबरे ख अद्यावनधक गने ।

12= आफ्नो भहाशाखाको कामय प्रगनतको फाये भा भानसक प्रनतवेदन प्रभुख अनधकृत सभऺ ऩेश गने ।

13= आपु भातहतका कभयचायीहरुराई काभप्रनत वपादाय, अनुशानसत तथा केधरको काभ प्रनत उियदावमत्व वहन गने ऺभता
अनबवृवि गनय सभम सभमभा काभको अनुगभन गयी आवश्मक ननदे शन ददने ।

14=प्रभुख अनधकृतफाट सभम सभमभा तोकेका अधम कामय गने गयाउने ।

15= केधरको कामय सम्ऩादनभा थऩ प्रबावकारयता लमाउन सम्फचधधत भहाशाखा÷उऩभहाशाखा तथा शाखाहरुरई आवश्मक
सहमोग गने ।

16= केधरभा कामययत प्रहयी कभयचायीहरुको प्रबावकायी व्मवस्थाऩनका रानग उऩभहाशाखा तथा शाखाहरुको अनुगभन य
सुऩरयवेऺण गयी यामसवहत प्रभुख अनधकृत सभऺ ऩेश गने ।

17= यावष्डम सतकयता प्रहयी सभुहका प्रहयी कभयचायीको काभको सुऩयीवेऺण गने, कामयभूलमाॊकनका आधायभा ऩुयस्काय तथा
कायवाहीका रानग नसपायीस गने । साथै, प्रहयी कभयचायीको नफदाका रानग नसपायीस गने ।

प्रहयी वरयष्ठ उऩयीऺकको कामयवववयण

1= आपु भातहतका कभयचायीहरुराई काभप्रनत वपादाय , अनुशानसत तथा केधरको काभ प्रनत उियदावमत्व वहन गने
ऺभता अनबवृवि गनय सभम सभमभा काभको अनुगभन गयी आवश्मक ननदे शन ददने । प्रभुख अनधकृत तथा भहाशाखा
प्रभुखरे ददएको ननदे शन भातहतका कभयचायीफाट ऩारना बए नबएको अनुगभन गयी सभम सभमभा भातहतका
शाखाहरुको वैठक फोराई आवश्मक ननदे शन ददने ।
2= केधरको कामय सम्ऩादनभा थऩ प्रबावकारयता लमाउन सम्फचधधत भहाशाखा /उऩभहाशाखा तथा शाखाहरुरई आवश्मक
सहमोग गने ।
3= नेऩार सयकायका भधरारम , ववबाग, कामायरम तथा सावयजननक सॊ स्थाफाट सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु य जनताराई
ऩुमायगउनुऩने सेवा सुववधाहरु ननमनभत रुऩभा ऩु ¥माइएका छन् छै नन् य त्मस्ता कामयभा आनथयक , प्रशासननक, प्राववनधक
आदद अननमनभतता य वढरासुस्ती बएको छ छै न बन्ने सम्फधधभा ननमनभत रुऩभा ननगयानी

, छड्के जाॉच वा अधवेषण

गने जस्ता अनुगभनका प्रबावकायी उऩामहरु अवरम्वन गने सम्वधधभा भहाशाखा प्रभुख सभऺ याम ऩेश गने ।
4= सयकायी वा सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट ननमनभत रुऩभा सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु य भ्रष्टाचाय बएको ववषमभा
कायवाहीका रानग सम्फचधधत ननकामभा रे खी ऩठाएकोभा कायवाही बएको छ, छै न अनुगभन गने ।
5= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुभा भ्रष्टाचाय तथा आनथयक अऩयाध हुनसक्ट्ने सॊ बाव्म
ऺेरहरुको ऩवहचान गयी ननमनभत ननगयानी गने , शॊकास्ऩद स्थान तथा काभको आकचस्भक जाॉच गने

, ननयीऺण य

अधवेषण गने ।
6= सेवा सुववधा आऩूनतय सम्फधधी य प्रशासननक काभ कायवाही उऩय ननगयानी याख्ने तथा सूचना सॊ करन तथा अधवेषण
गने ।

7= सावयजननक ऩदधायण गने शॊकास्ऩद व्मचिहरुको वक्रमाकराऩभानथ ननगयानी याखी अनबरे ख अद्यावनधक गदै जाने ।
8= भ्रष्टाचायजधम कामय हुन रागेको वा हुने सम्बावना दे चखएको सयकायी एवॊ सावयजननक सॊ स्था य ननकामराई सजग
गयाउने य त्मस्तो कामय बइसकेको दे चखएभा सम्फचधधत ननकामभा कानूनी कायवाहीको रानग रे खी ऩठाउने सम्वधधभा
भहाशाखा प्रभुख सभऺ याम ऩेश गने ।
9= प्रभुख अनधकृतरे खटाएको ऺेर , अॊचर य चजलराको ववशेष प्रकृनतको राभो सभम राग्ने भ्रष्टाचाय तथा अननमनभतता
सम्फचधध अनुसधधान तथा अधवेषणको कामय गने ।
10= प्रभुख अनधकृतफाट तोवकएको ऺेरगत तथा ननकामगत ववषम प्रकृनतको अनुसधधान तथा अधवेषणको कामय गने ।
11= भ्रष्टाचाय तथा अननमनभतता सम्फचधध सभम सभमभा नेऩार सयकायफाट भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन को दपा ३८ (ट)
फभोचजभ तोवकएका कामयहरु गने ।
12= भ्रष्टाचाय ननमधरण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्फचधध ननयोधात्भक तथा प्रवद्र्धनात्भक कामयहरु सॊ चारन गने ।
13= भ्रष्टाचाय ननमधरण तथा सुशासन प्रवद्र्धन गने क्रभभा सावयजननक ननकामहरुभा अनुगभन गदाय ती ननकामहरुभा
ॉ ा वकटान गयी याम सवहत प्रभुख
नीनतगत, प्रकृमागत तथा कानूनी कभीकभजायी तथा रुवट दे चखएभा सुधाय गनुऩ
य ने फुद
अनधकृत सभऺ प्रनतवेदन ऩेश गने ।
14=भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन, २०५९ को दपा ३८ (ग) फभोचजभ अस्वाबाववक रुऩभा जीवनमाऩन गरययहेका सावयजननक ऩद
धायण गये का शॊकास्ऩद व्मचिहरुको सम्ऩचि य आमको गोप्म रुऩरे ननगयानी तथा अनुगभन गने
15= भुरा ननभयरीकयण तथा याजश्व च ुहावट तथा अऩयानधक एवॊ तस्कयी जस्ता जघधम कृमाकराऩहरुको ननमधरण एवॊ
ननमभन गने कामयभा सॊ रग्न ननकाम तथा ऩदानधकायीहरुफाट उि कामय प्रबावकायी रुऩभा बए नबएको सम्फधधभा
अनुगभन तथा अधवेषण गयी प्रनतवेदन ऩेश गने ।
16= सॊ कनरत सूचनाको प्रशोधन तथा आवश्मक अधवेषण गयाई तथ्म ऩिा याम सवहत भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने
।
17= भानसक प्रनतवेदन तमाय गयी भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
18= प्रभुख अनधकृतफाट सभम सभमभा तोवकएका काभहरु गने ।
प्रहयी उऩयीऺकको कामयवववयण
1= केधरफाट शाखाभा प्राप्त हुन आएका उजुयी /ननवेदन, सूचना तथा ऩरका सम्फधधभा भ्रष्टाचाय ननवायण ऐन , २०५९,
यावष्डम सतकयता केधर (कामय सॊ चारन) ननमभावरी, २०६५ तथा यावष्डम सतकयता केधर (कामय व्मवस्थाऩन) ननदे चशका ,
२०६८ तथा सुशासन सम्फधधी अधम प्रचनरत ऐन, ननमभभा ननददयष्ट बएफभोचजभ छाननफन एवॊ अधवेषण गयी याम सवहत
प्रभुख अनधकृत सभऺ ऩेश गने ।
2= प्राप्त सूचना तथा उजुयीहरुको ववश्वसननमता ÷सत्मता सम्फधधभा अध्ममन गयी आवश्मकतानुसाय थऩ अधवेषण तथा
ववश्लेषणको रानग उऩ भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने
3= ववनबर भाध्मभहरुको सहमोगफाट भ्रष्टाचाय सम्फधधी सूचना सॊ करन गने ।
4= यावष्डम सतकयता केधरको सम्फचधधत शाखाभा कामययत भातहतका प्रहयी कभयचायीहरुको काभको सुऩयीवेऺण गने

,

कामयभूलमाॊकनका आधायभा ऩुयस्काय तथा कायवाहीका रानग नसपायीस गने । साथै , प्रहयी कभयचायीको नफदाका रानग
नसपायीस गने ।

5= छाननफन य भूलमाॊकन ऩश्चात भहत्वऩूणय य तथ्ममुि सूचनाहरुको अनबरे ख याखी सम्फचधधत ननकामभा ऩेश गने साथै
तथ्ममुि नदे चखएका सूचाना ताभेरीभा याख्न याम साथ ननणयमाथय उऩभहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने य बएको ननणयम
कामायधवमन गने गयाउने ।
6= सॊ कनरत सूचनाहरुको अध्ममन ववश्लेषण गयी तथ्ममुि सूचनाहरुको सम्फधधभा आवश्मक कायवाही अचघ फढाउन
त्मस्ता सूचनाहरु सम्वचधधत उऩभहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
7= आपु भातहतका कभयचायीहरुराई काभप्रनत वपादाय , अनुशानसत तथा केधरको काभ प्रनत उियदावमत्व वहन गने
ऺभता अनबवृवि गनय सभम सभमभा काभको अनुगभन गयी आवश्मक ननदे शन ददने ।
8= केधरको कामय सम्ऩादनभा थऩ प्रबावकारयता लमाउन सम्फचधधत भहाशाखा /उऩभहाशाखा तथा शाखाहरुरई आवश्मक
सहमोग गने ।
9= केधरभा प्राप्त उजुयी ननवेदन , गोप्म सूचना , ननयीऺण य ननगयानी सभेतफाट प्राप्त सूचनाको आधायभा केधररे गये को
अधवेषणफाट कुनै सयकायी ननकाम , सावयजननक सॊ स्था वा ऩदानधकायीरे आनथयक वा प्रशासननक अननमनभतता गये को
दे चखन आएभा त्मस्ता ननकाम वा ऩदानधकायीहरुराई सतकय गयाउने सम्वधधभा उऩभहाशाखा प्रभुख सभऺ याम ऩेश
गने

।

10= नेऩार सयकायका भधरारम , ववबाग, कामायरम तथा सावयजननक सॊ स्थाफाट सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु य जनताराई
ऩु¥माउनुऩने सेवा सुववधाहरु ननमनभत रुऩभा ऩु ¥माइएका छन् छै नन् य त्मस्ता कामयभा आनथयक , प्रशासननक, प्राववनधक
आदद अननमनभतता य वढरासुस्ती बएको छ छै न बन्ने सम्फधधभा ननमनभत रुऩभा ननगयानी

, छड्के जाॉच वा अधवेषण

गने जस्ता अनुगभनका प्रबावकायी उऩामहरु अवरम्वन गने ।
11= सयकायी वा सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट ननमनभत रुऩभा सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु य भ्रष्टाचाय बएको ववषमभा
कायवाहीका रानग सम्फचधधत ननकामभा रे खी ऩठाएकोभा कायवाही बएको छ, छै न अनुगभन गने ।
12= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुभा भ्रष्टाचाय तथा आनथयक अऩयाध हुनसक्ट्ने सॊ बाव्म
ऺेरहरुको ऩवहचान गयी ननमनभत ननगयानी गने , शॊकास्ऩद स्थान तथा काभको आकचस्भक जाॉच गने

, ननयीऺण य

अधवेषण गने ।
13= सेवा सुववधा आऩूनतय सम्फधधी य प्रशासननक काभ कायवाही उऩय ननगयानी याख्ने तथा सूचना सॊ करन तथा अधवेषण
गने ।
14=सावयजननक ऩदधायण गने शॊकास्ऩद व्मचिहरुको वक्रमाकराऩभानथ ननगयानी याखी अनबरे ख अद्यावनधक गदै जाने ।
15= भ्रष्टाचायजधम कामय हुन रागेको वा हुने सम्बावना दे चखएको सयकायी एवॊ सावयजननक सॊ स्था य ननकामराई सजग
गयाउने य त्मस्तो कामय बइसकेको दे चखएभा सम्फचधधत ननकामभा कानूनी कायवाहीको रानग रे खी ऩठाउने उऩ
भहाशाखा प्रभुख सभऺ ऩेश गने ।
16= शाखाको भानसक प्रनतवेदन तमाय गयी ऩेश गने ।
17= प्रभुख अनधकृत, भहाशाखा प्रभुख तथा उऩभहाशाखा प्रभुखरे तोकेको कामयहरु गने ।
प्रहयी नामफ उऩयीऺक कामयवववयण
1= केधरभा प्राप्त उजुयी ननवेदन , गोप्म सूचना , ननयीऺण य ननगयानी सभेतफाट प्राप्त सूचनाको आधायभा केधररे गये को
अधवेषणफाट कुनै सयकायी ननकाम , सावयजननक सॊ स्था वा ऩदानधकायीरे आनथयक वा प्रशासननक अननमनभतता गये को
दे चखन आएभा त्मस्ता ननकाम वा ऩदानधकायीहरुराई सतकय गयाउने सम्फधधभा याम ऩेश गने ।

2= नेऩार सयकायका भधरारम , ववबाग, कामायरम तथा सावयजननक सॊ स्थाफाट सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु य जनताराई
ऩुमायरउनुऩने सेवा सुववधाहरु ननमनभत रुऩभा ऩु

ऩुमाय एएका छन् वा छै नन् य त्मस्ता कामयभा आनथयक

, प्रशासननक,

प्राववनधक आदद अननमनभतता य वढरासुस्ती बएको छ छै न बन्ने सम्फधधभा ननमनभत रुऩभा ननगयानी , छड्के जाॉच वा
अधवेषण गने जस्ता अनुगभनका प्रबावकायी उऩामहरु अवरम्वन गने ।
3= नेऩार सयकायका भधरारम, ववबाग, कामायरम य ववनबन्न सावयजननक सॊ स्था रगामत जनताराई सेवा सुववधा प्रदान गने
उद्देश्मरे स्थाऩना बएका सफै कामायरमहरुभा उजुयी ऩेवटका याख्न रगाई प्राप्त उजुयीहरुको ववषमभा बएको
कायवाहीको अनुगभन गने ।
4= सयकायी वा सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट ननमनभत रुऩभा सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु य भ्रष्टाचाय बएको ववषमभा
कायवाहीका रानग सम्फचधधत ननकामभा रे खी ऩठाएकोभा कायवाही बएको छ, छै न अनुगभन गने ।
5= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुभा भ्रष्टाचाय तथा आनथयक अऩयाध हुनसक्ट्ने सॊ बाव्म
ऺेरहरुको ऩवहचान गयी ननमनभत ननगयानी गने , शॊकास्ऩद स्थान तथा काभको आकचस्भक जाॉच गने

, ननयीऺण य

अधवेषण गने ।
6= सेवा सुववधा आऩूनतय सम्फधधी य प्रशासननक काभ कायवाही उऩय ननगयानी याख्ने तथा सूचना सॊ करन तथा अधवेषण
गने ।
7= सावयजननक ऩदधायण गने शॊकास्ऩद व्मचिहरुको वक्रमाकराऩभानथ ननगयानी याखी अनबरे ख अद्यावनधक गदै जाने ।
8= आपू भातहतका कभयचायीहरु य काभको सुऩरयवेऺण गने ।
9= केधरको उद्देश्मऩूनतयको रानग शाखा प्रभुखरे तोकेका अधम कार्रमयहरु गने ।
10= प्रभुख अनधकृत, भहाशाखा प्रभुख, उऩभहाशाखा प्रभुख तथा शाखा प्रभुखरे तोकेको कामयहरु गने ।
प्रहयी ननयीऺकको कामयवववयण
1= केधरभा प्राप्त उजुयी ननवेदन , गोप्म सूचना , ननयीऺण य ननगयानी सभेतफाट प्राप्त सूचनाको आधायभा केधररे गये को
अधवेषणफाट कुनै सयकायी ननकाम , सावयजननक सॊ स्था वा ऩदानधकायीरे आनथयक वा प्रशासननक अननमनभतता गये को
दे चखन आएभा त्मस्ता ननकाम वा ऩदानधकायीहरुराई सतकय गयाउने सम्फधधभा याम ऩेश गने ।
2= नेऩार सयकायका भधरारम , ववबाग, कामायरम तथा सावयजननक सॊ स्थाफाट सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु य जनताराई
ऩुमायरउनुऩने सेवा सुववधाहरु ननमनभत रुऩभा ऩु

ऩुमाय एएका छन् वा छै नन् य त्मस्ता कामयभा आनथयक

, प्रशासननक,

प्राववनधक आदद अननमनभतता य वढरासुस्ती बएको छ छै न बन्ने सम्फधधभा ननमनभत रुऩभा ननगयानी , छड्के जाॉच वा
अधवेषण गने जस्ता अनुगभनका प्रबावकायी उऩामहरु अवरम्वन गने ।
3= नेऩार सयकायका भधरारम, ववबाग, कामायरम य ववनबन्न सावयजननक सॊ स्था रगामत जनताराई सेवा सुववधा प्रदान गने
उद्देश्मरे स्थाऩना बएका सफै कामायरमहरुभा उजुयी ऩेवटका याख्न रगाई प्राप्त उजुयीहरुको ववषमभा बएको
कायवाहीको अनुगभन गने ।
4= सयकायी वा सावयजननक सॊ स्थाहरुफाट ननमनभत रुऩभा सम्ऩादन हुनऩु ने कामयहरु य भ्रष्टाचाय बएको ववषमभा
कायवाहीका रानग सम्फचधधत ननकामभा रे खी ऩठाएकोभा कायवाही बएको छ, छै न अनुगभन गने ।
5= नेऩार सयकायका ववनबन्न ननकामहरु य सावयजननक सॊ स्थाहरुभा भ्रष्टाचाय तथा आनथयक अऩयाध हुनसक्ट्ने सॊ बाव्म
ऺेरहरुको ऩवहचान गयी ननमनभत ननगयानी गने , शॊकास्ऩद स्थान तथा काभको आकचस्भक जाॉच गने
अधवेषण गने ।

, ननयीऺण य

6= सेवा सुववधा आऩूनतय सम्फधधी य प्रशासननक काभ कायवाही उऩय ननगयानी याख्ने तथा सूचना सॊ करन तथा अधवेषण
गने ।
7= सावयजननक ऩदधायण गने शॊकास्ऩद व्मचिहरुको वक्रमाकराऩभानथ ननगयानी याखी अनबरे ख अद्यावनधक गदै जाने ।
8= आपू भातहतका कभयचायीहरु य काभको सुऩरयवेऺण गने ।
9= केधरको उद्देश्मऩूनतयको रानग शाखा प्रभुखरे तोकेका अधम कार्रमयहरु गने ।
10= प्रभुख अनधकृत, भहाशाखा प्रभुख, उऩभहाशाखा प्रभुख तथा शाखा प्रभुखरे तोकेको कामयहरु गने ।

