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थारू आयोगको आन्तरिक व्यवस्थापन ननरे्दशिका,२०७८ 
(आयोगबाट स्वीकृत नमनतिः २०७८/०४/०७) 

 
प्रस्तावनािः थारू आयोगमा आन्तरिक सिुासन कायम गनन ि उपलब्ध स्रोत साधनको कुिल एवं 
नमतव्ययी ढंगले उच्चतम प्रयोग गिी सेवा प्रवाहलाई पािर्दिी, उत्तिर्दायी एवं प्रभावकािी बनाउन 
आन्तरिक कायन प्रणालीलाई व्यवशस्थत गनन आवश्यक भएकोले थारू आयोग ऐन, २०७४ को र्दफा 
२८ बमोशिम आयोगले यो आन्तरिक व्यवस्थापन ननरे्दशिका लाग ुगिेको छ। 

 
परिच्छेर्द –१ 
प्रािशभभक 

१. संशिप्त नाम ि प्रािभभिः (१) यस ननरे्दशिकाको नाम “थारू आयोगको आन्तरिक व्यवस्थापन 
ननरे्दशिका, २०७८” िहेकोछ। 

     (२) यो ननरे्दशिका आयोगबाट स्वीकृत भएको नमनतरे्दशि प्रािभभ हनुेछ। 
 

२. परिभाषािः ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ननरे्दशिकामािः- 
(क) "आयोग" भन्नाले नपेालको संववधानको धािा २६३ बमोशिम गठन भएको थारू 

आयोग सभझन ुपछन। 
(ि) “कायानलय” भन्नाले आयोगको कायानलय सभझन ुपछन ि सो िब्र्दले आयोगको प्ररे्दि 

तहमा स्थापना हनुे कायानलय समेत िनाउँछ। 
(ग) “पर्दानधकािी” भन्नाले आयोगको अध्यि तथा सर्दस्य सभझन ुपछन । 
(घ) “सशचव” भन्नाले आयोगको सशचव सभझन ुपछन। 
(ङ) "कमनचािी" भन्नाले आयोग ि सो अन्तगनत कायनित कमनचािी सभझन ु पछन ि सो 

िब्र्दले आयोगका पर्दानधकािीको सशचवालयमा कायनित कमनचािी तथा सिुिाकमी 
समेतलाई िनाउँछ। 

 
परिच्छेर्द –२ 

कायनसभपार्दन व्यवस्थापन 
३. किािमा कमनचािी िाख्न सवकनिेः (१) आयोगको स्वीकृत र्दिबन्र्दी नभत्रको रिक्त पर्दमा मात्र प्रचनलत 

कानूनी प्रविया पूिा गिी किािमा कमनचािी पर्दपूनतन गनुन पनेछ। 
   (२) र्दिबन्र्दी नभत्रका रिक्तपर्दमा बाहेक वविेष वकनसमको कायन गिाउन किािमा सेवा 

नलनपुने अवस्था भएमा आयोगले स्वीकृत बिेटको सीमानभत्र िही प्रचनलत कानूनी प्रविया पूिा गिी 
किािमा सेवा नलन सवकनछे। 
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  (३) किािमा कमनचािी नलई काममा लगाउँर्दा कायानलय समयभि पूणन उपयोग हनुे गिी 
एकै व्यशक्तले आवश्यकता अनसुाि ववनभन्न कामहरू गनुनपने गिी लगाउन सवकनेछ।  

   (४) सेवा किािमा कायनित कमनचािीलाई ननिको कायन सभपार्दनको मूल्याङ्कन गिी उपयकु्त 
रे्दशिएमा मात्र किािको भयार्द थप गनन सवकनेछ। 

   (५) सेवा किािमा नलइएका कमनचािीको ननिामती सेवा ऐन तथा ननयमावलीले तोकेको 
उमेि हर्दपनछ भयार्द थप गनन सवकने छैन ति वविषेज्ञताको रूपमा कायन गननका लानग कुनै पर्दमा 
सेवा किािमा नलई कायन गरििहेकाहरूको हकमा भने पैसठ्ठी वषन उमेि नपगेुसभम सेवा अवनध थप 
गनन सवकनछे। 

 
४. स्थायी कमनचािी िटाइन:े (१) आयोगको संवेर्दनिील कायनहरू सभपार्दन गनन सामान्यतया स्थायी 

कमनचािीहरू मात्र िटाइनेछ। 
(२) आयोग अन्तगनत प्ररे्दि तहमा िहने कायानलय ि आयोगद्वािा संचालन हनुे परियोिना 

छरितो ि ननतिामिुी हनु ुपनेछ । परियोिनाको प्रमिु, आनथनक प्रिासन प्रमिु ि शिन्सीमा काम 
गने कमनचािीको कायनको लानग आयोगले स्थायी कमनचािी िटाउनेछ। 

 
५. कायन ववभािन ि प्रगनत प्रनतवेर्दनसभबन्धी व्यवस्थािः (१) आयोगका पर्दानधकािीहरूको कायन ववभािन 

थारू आयोग ऐन, २०७४ को र्दफा १५ अनसुाि आयोगले तोके बमोशिम हनुेछ।  
     (२) कमनचािीहरूबीच स्पष्ट कायन ववविण सवहत कामको ववभािन ि आवश्यकता अनसुाि 

अनधकाि प्रत्यायोिन सशचवले गनुन पनेछ। 
     (३) सशचवबाट कायन ववभािन तथा अनधकाि प्रत्यायोिन भए बमोशिम आफूलाई तोवकएको 

कायन शिभमेवािी नछटो छरितो तिीकाले गणुस्तिीय ढङ्गले सभपार्दन गने र्दावयत्व सभबशन्धत 
कमनचािीको हनुेछ। 
       (४) सभबशन्धत िािा प्रमिुले आफ्नो िािाको योिना ि कायनिम बनाउँर्दा ि सोको 
कायानन्वयन गर्दान आयोगबाट शिभमेवािी तोवकएका सभबशन्धत पर्दानधकािीसँग समन्वय ि पिामिन 
गनुनपनेछ। 

(५) आयोगबाट हनुे महत्त्वपूणन ननणनय वा गनतववनधको िानकािी अननवायन रूपमा तत्काल 
प्रवक्तालाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

(६) आयोगका पर्दानधकािीले आयोगको सभबशन्धत िािाको कायनिम तथा प्रगनत सभबन्धमा 
िानकािी नलन चाहेमा आयोगको सशचव वा िािा प्रमिुबाट िानकािी नलन सक्नेछ। 

(७) आयोगको प्रिासननक एवं कुनै नीनतगत ववषयमा आयोगबाट कुनै ननणनय गनुन पिेमा एवं 
सोको िानकािी आयोगलाई गिाउन ुपिेमा सशचवले अध्यि माफन त गिाउन ुपनेछ। 
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(८) आयोगद्वािा प्रत्येक वषनमा सञ्चालन हनुे कायनिम, बिेट सवहतको योिना तयाि गिी 
सशचवले आनथनक वषन अगावै आयोगको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्ततु गनुन पनेछ। 
       (९) आयोगको सशचवले आयोगको प्रिासननक तथा आनथनक पि ि कायनिम (परियोिना 
समेत) सभबन्धमा चौमानसक रुपमा योिना ि प्रगनत ववविण आयोगको बैठकमा प्रस्ततु गनुन पनेछ। 
       (१०) आयोगका कमनचािीहरुले प्रत्येक हप्ताको कायनको प्रगनत ववविण प्रत्येक ववहीवाि 
िािा प्रमिु समि पेि गनुन पनेछ। 
       (११) सबै िािा प्रमिुले हप्ताभरिको कामको प्रगनत ववविण ि आगामी हप्ताको 
कायनयोिना हप्ताको अशन्तम दर्दन सशचव समि पेि गनुन पनेछ।   
         (१२) सबै िािाको कामको योिना ि सभपादर्दत कामको प्रगनत ववविण हिेक हप्ताको 
पवहलो दर्दन सशचवले आयोगका पर्दानधकािीहरु समि रिपोवटनङ्ग गनुन पनेछ। 
         (१३) आयोगसंग सभबशन्धत ववनभन्न ननकायबाट प्राप्त हनुे पत्राचाि लगायत समसामवयक 
ववषयहरुका सभबन्धमा सशचवले रै्दननक ११.३० बिे नभत्र पर्दानधकािी समि रिपोवटनङ्ग गनुन पनेछ। 
         (१४) आयोगका िािा प्रमिु तथा मातहत कमनचािीलाई तोवकएको शिभमेवािी 
बमोशिमको भनूमका प्रभावकािी ि परिणाममिुी हनु सके नसकेको सभबन्धमा साप्तावहक, मानसक 
प्रनतवेर्दन ि िािाको कामको प्रभाव तथा परिणामको आधािमा मूल्याङ्कन गरिनेछ । यसिी अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन गर्दान ननशित समयावनधसभम पनन सभबशन्धत िािाबाट अपेशित प्रगनत, प्रभाव तथा 
परिणाम आउन नसकेको रे्दशिएमा सभबशन्धत कमनचािीहरूको शिभमेवािीमा पनुिावलोकन गनन 
सवकनेछ। 

 
६. अध्ययन तथा तानलममा मनोनयनिः (१) ववरे्दिमा हनुे कुनै पनन बैठक,तानलम,गोष्ठी तथा सेनमनाि 

आदर्दमा आयोगबाट हनुे सहभानगतामा पर्दानधकािीहरूको मनोनयन गर्दान आयोगको बैठकबाट ननणनय 
गरिनछे।ननणनय गर्दान समान अवसि पाउने गिी न्यायोशचत ढंगले गनुन पनेछ। 

   (२) ववरे्दिमा हनुे कुनै पनन बैठक, तानलम, गोष्ठी तथा सेनमनाि आदर्दमा आयोगबाट हनुे 
सहभानगतामा कमनचािीहरूको मनोनयन गर्दान सशचवको संयोिकत्वमा प्रिासन, योिना तथा अनगुमन 
िािाका प्रमिु सर्दस्य ि सशचवबाट तोवकएको अनधकृत सर्दस्य-सशचव िहन ेमनोनयन सनमनतको 
नसफारििमा आयोगको अध्यिसँग पिामिन गिी मनोनयन गरिनेछ। 

   (३) सनमनतले मनोनयनको लानग नसफारिस गर्दान आयोगका कमनचािीको वैरे्दशिक भ्रमण 
सभबन्धी अद्यावनधक तथ्याङ्कका आधािमा वस्तगुत मापर्दण्ड बनाई सामान्यतया सबै कमनचािीहरूले 
समान अवसि पाउने गिी न्यायोशचत ढंगले गनुन पनेछ। 

   (४) वैरे्दशिक मनोनयन सभबन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सिकािको वैरे्दशिक भ्रमण 
व्यवस्थापन ननरे्दशिका, २०७५ बमोशिम हनुेछ। 
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   (५) ववरे्दिमा हनुे कुनै पनन बैठक, तानलम, गोष्ठी तथा सेनमनािमा भाग नलन वा 
आयोगको प्रनतनननधत्व गिी िवटएका पर्दानधकािी वा कमनचािीहरूको टोलीले त्यस्ता बैठक वा 
कायनिममा सहभागी भए  पिात ् बैठक वा कायनिममा उठान भएका ववषयवस्त,ु नसकेका मखु्य 
ववषय ि कायनिमका उपलशब्ध समेत समावेि गिी फकी आएको १५ दर्दन नभत्र प्रनतवेर्दन पेि गनुन 
पनेछ । यसिी पेि भएको प्रनतवेर्दनको आवश्यकतानसुाि प्रस्ततुीकिण समेत गनुन पनेछ। 

             (६) स्वेर्दिनभत्र आयोिना हनुे बैठक, सेनमनाि, गोष्ठी, तानलम लगायतका कायनिममा 
आयोगका पर्दानधकािीहरुको हकमा आवश्यकता ि औशचत्यताका आधािमा अध्यिले तोके बमोशिम 
हनुेछ। 

   (७) स्वेर्दिनभत्र आयोिना हनुे बैठक, सेनमनाि, गोष्ठी, तानलम लगायतका कायनिममा 
सशचवले सामान्यतया कायनिमसँग सभबशन्धत िािाका कमनचािीलाई िटाउनेछ। 

 
७. ननणनय तथा अनभलेििः (१) आयोगले ननणनय गर्दान थारू आयोग ऐन, २०७४ तथा ननयमावली,२०७८ 

ि अन्य प्रचनलत कानून बमोशिम गनुन पनेछ। 
       (२) फाइलको अनभलेिको सभपूणन शिभमा सभबशन्धत िािाको हनुेछ। प्रत्येक िािाले 

सभबशन्धत आनथनक वषनको र्दतान नभबि िािी फाइनलङ गने पद्धनतको अवलभबन गनुन पनेछ।  
       (३) िािामा िाशिएका सभपूणन फाइलको इन्डेक्स कभ्यटुिमा समेत िाख्न ु पनेछ। 

फाइनलङलाई व्यवशस्थत गननको लानग िमििः अवफस अटोमेसन प्रणालीमा लनगनेछ। 
       (४) सभबशन्धत महािािा/िािाबाट कुनै ववषयमा पत्राचाि गरिएकोमा सोको िानकािी 

प्रत्येक दर्दनको अन्त्यमा वा भोनलपल्टको िरुुमा आयोगको सशचवलाई दर्दन ुपनेछ। 
      (५) प्रिासन िािाले प्रत्येक कमनचािीको वैयशक्तक ववविणको फाइल तयाि गिी 

अद्यावनधक िाख्न ु पनेछ। त्यस्तो फाइलमा कमनचािीको नसटिोल, िैशिक योग्यता, ननयशुक्त तथा 
बढुवा पत्र, सरुवा तथा िमाना पत्र, वैरे्दशिक अध्ययन, तानलम, भ्रमण आदर्दको ववविण, अध्ययन, 
असाधािण तथा नबिामी नबर्दाको िेकडन, पिुस्काि ि सभमान तथा ववभागीय कािवाही सभबन्धी 
ववविण िाख्न ुपनेछ।  

 
८. पोिाक तथा परिचय पत्रिः (१) आयोगका पर्दानधकािीहरूले मयानदर्दत पोिाकमा कायानलय आउन ु

पनेछ।  
       (२) वावषनक रूपमा पोिाक भत्ता प्राप्त गने कमनचािीहरू(स्थायी, अस्थायी एवं किाि 

समेत) ले कायानलय समयमा नेपाल सिकािबाट तोवकए बमोशिमको पोिाक अननवायन रूपमा 
लगाउन ुपनेछ। 

         (३) पोिाक लगाउन ु नपने दर्दनमा समेत कायानलय आउँर्दा सभ्य पोिाकमा आउन ु
पनेछ। 
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       (४) आयोगका सभपूणन कमनचािीहरूले कायानलय समयमा तोवकएको ढाँचामा कायानलयबाट 
िािी गरिएको कमनचािी परिचय पत्र सबैले रे्दख्न ेगिी अननवायन रूपमा लगाउन ुपनेछ। 

       (५) आयोगमा कायनित िही अवकाि हनुे स्थायी कमनचािी, किाि सेवा/सेवा किाि वा 
पिामिनर्दाताको रूपमा िहेका कमनचािीले किाि अवनध समाप्त भए पिात ्आयोगबाट िािी गरिएको 
कमनचािी परिचयपत्र आयोगको प्रिासन िािामा वफतान गनुन पनेछ। 

 
९. हाशििी ि समय पालनिः (१) प्रत्येक कमनचािीले नेपाल सिकािले तोके बमोशिमको समयमा अननवायन 

रूपमा कायानलयमा िही कामकाि गनुन पनेछ। 
      (२) आयोगले आवश्यकता अनसुाि कायानलय समय बाहेक तथा सावनिननक नबर्दाको दर्दनमा 

पनन कमनचािीलाई कामकािमा लगाउन सक्नेछ।  
      (३) कायानलय समयमा कुनै अत्यावश्यक काम पिी कुनै कमनचािीलाई बावहि िानपुने 

भएमा कािण ि समय िलुाई सभबशन्धत िािा वा सशचवको सशचवालयमा िाशिएको अनभलेि 
पशुस्तकामा िनाई सभबशन्धत सपुरिवेिकको अनमुनत नलएि मात्र िान ुपनेछ ।अनभलेि पशुस्तकामा 
िनाए निनाएको ववषयमा प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािाले ननयनमत अनगुमन गनुन पनेछ । 

       (४) कुनै कमनचािी कायानलयमा उपशस्थत हनु नसक्ने भएमा नबर्दा बस्न ु पूवन सशचवले 
अध्यिबाट ि अन्य कमनचािीहरूले सशचवबाट वा सशचवबाट अशख्तयािी प्रत्यायोिन भएको िािा 
प्रमिुबाट नबर्दा स्वीकृत गिाउन ुपनेछ। काब ुबावहिको परिशस्थनत पिी कायानलयमा उपशस्थत हनु 
नसकेमा आफ्नो िािा प्रमिुलाई मौशिक वा इलेक्रोननक माध्यमबाट िानकािी गिाउन ुपनेछ। 

       (५) प्रत्येक कमनचािीको हाशििी प्रिासन िािाले मानसक रूपमा िाँच गिी लेिा िािा ि 
सभबशन्धत कमनचािीलाई िानकािी गिाउन ुपनेछ। 

       (६) आयोगका पर्दानधकािीहरूको छुटै्ट हाशििी अनभलेि हनुेछ। कुनै पर्दानधकािी 
आयोगमा उपशस्थत हनु नसक्ने भएमा ननिले नबर्दा बस्न ुपूवन ननयमानसुाि अध्यिबाट नबर्दा स्वीकृत 
गिाउन ु पनेछ।काब ु बावहिको परिशस्थनत पिी आइ आयोगमा उपशस्थत हनु नसके सर्दस्यले 
अध्यिलाई मौशिक वा इलेक्रोननक माध्यमबाट िानकािी गिाउन ु पनेछ ।अन्य व्यवस्था 
संवैधाननक ननकायका पर्दानधकािीहरूको पारिश्रनमक, सेवाको ितन ि सवुवधा सभबन्धी ऐन, २०५३ 
बमोशिम हनुेछ। 

      (७) पर्दानधकािीहरुको हाशििी व्यवस्थापन प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािाका 
प्रमिुले गनुन पनेछ। 

         (८) पर्दानधकािी तथा कमनचािीहरूको नबर्दा तथा काि सभबन्धी अन्य व्यवस्था प्रचनलत 
कानून बमोशिम हनुेछ।  
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१०. कामको िानकािी गिाउनपुनेिः (१) सरुवा भई आउने नयाँ कमनचािीलाई साववकवाला कमनचािीले 
िमाना भई िान ुअशघ आफूले सभपार्दन गिी आएको काम ि पिुाना अनभलेिको बािेमा िानकािी 
गिाउन ुपनेछ। 

       (२) कमनचािीले आफू िमाना भई िाने अवनधसभम पनन आफ्नो सट्टामा कोही हाशिि हनु 
नआएमा आफूसँग काम गरििहेका सहकमी मध्ये सशचवले तोकेको कमनचािीलाई आफूसँग िहेको 
फाइल तथा अन्य ववविण बझुाउन ुपनेछ। 

 
११. कायानलय सिसफाइ: (१) आफ्नो कायनकि तथा फनननचि सफा सगु्घि िाख्न,ु िाख्न लगाउन ुप्रत्येक 

पर्दानधकािी ि कमनचािीको कतनव्य हनुेछ। 
       (२) कायानलय नभत्रको ननयनमत सिसफाइ गने शिभमेवािी सभबशन्धत पर्दानधकािीको 
सशचवालय ि िािामा तोवकएको कायानलय सहयोगीको हनुेछ। सिसफाइको लानग आवश्यक 
सामग्री तथा उपकिणको व्यवस्था गने शिभमा शिन्सी फाँटको हनुेछ। 
        (३) आयोग परिसि, करिडोि तथा िौचालयको सिसफाइ आवश्यकता अनसुाि 
िनिशक्त नलई गनन सवकनछे। 
         (४) आयोगको परिसिमा तोवकएको ठाउँमा बाहेक फोहि फाल्न पाइने छैन। फोहि 
व्यवस्थापनका लानग आवश्यकता अनसुाि सामग्री व्यवस्था गने शिभमा प्रिासन ि शिन्सी फाँटले 
नमलाउनछे।  

 
परिच्छेर्द –३ 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
१२. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सभबन्धी व्यवस्थािः (१) आयोगको कायनिेत्र ि र्दावयत्वमा पने ववषय ि 

ननकायमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको लानग भ्रमण गर्दान सभभव भएसभम र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी 
व्यशक्त समावेि गिी संयकु्त टोली बनाई िटाइनेछ।  

   (२) आयोगको आफ्नै कायनिम वा अन्य ननकायको ननमन्त्रणामा काठमाण्डौ उपत्यका 
बावहिका शिल्लामा कुनै कायनिममा सहभागी हनु वा भ्रमणमा िान ुपिेमा पर्दानधकािी ि सशचवको 
हकमा अध्यिबाट, िािा प्रमिुको हकमा सशचवबाट ि अन्यको हकमा सभबशन्धत िािा 
प्रमिुको नसफारिसमा सशचव समि पेि गिी सशचवबाट अननवायन स्वीकृनत नलएि मात्र िान ु
पनेछ। 

        (३) काठमाण्डौ उपत्यकानभत्र सिकािी वा गैिसिकािी ननकायको ननमन्त्रणामा नेपाल 
सिकािलाई कुनै आनथनक व्ययभाि नहनुे गिी कायनिममा सहभागी हनु िानपुिेमा िान ु पूवन 
सर्दस्यहरू ि सशचवको हकमा अध्यिलाई िानकािी दर्दएि, िािा प्रमिुको हकमा सशचवलाई 



 

7 
 

िानकािी दर्दएि तथा अन्य कमनचािीको हकमा सभबशन्धत िािा प्रमिुको अनमुनत नलएि िान ु
पनेछ। 

(४) काि स्वीकृत गिाई िानपुने अवस्थामा ननयमानसुाि काि स्वीकृत गिाई कािको 
एक प्रनत काि स्वीकृत हनुासाथ अननवायन रूपमा प्रिासन िािामा उपलब्ध गिाउन ु पनेछ ि 
सोको अनभलेि प्रिासन िािाले छुटै्ट िशिष्टि बनाई िाख्न ुपनेछ। 

        (५) िािपत्र अनंवकत कमनचािीहरूलाई भ्रमणमा िटाउँर्दा भ्रमण िचन ननयमावली, 
२०६४ को ननयम ४ को उपननयम (२) को व्यवस्था बमोशिम हवाई यातायातको सवुवधा 
उपलब्ध गिाइने छैन।  

ति हवाई यातायात बाहेक अन्य यातायातका साधन उपलब्ध नहनुे वा भए पनन िशचनलो 
हनुे भएमा वा वविेष परिशस्थनतमा ननणनय गने अनधकािीले कािण िलुाई हवाई यातायात प्रयोग गनन 
अनमुनत दर्दन सक्नेछ।  

        (६) यस र्दफा बमोशिम भ्रमणमा िवटएको पर्दानधकािी वा कमनचािीले भ्रमण िचन 
सभबन्धी आवश्यक पने कागिात प्रचनलत कानून बमोशिम पेि गनुन पनेछ। 

        (७) िटाएको ठाउँमा गएि काम नगिी सवुवधा दर्दने प्रयोिनका लानग मात्र कुनै पनन 
पर्दानधकािी ि कमनचािीको भ्रमण आरे्दि स्वीकृत गरिने छैन।    

        (८) आयोगले आयोिना गने गोष्ठी, सेनमनाि, तानलम तथा अन्तविन या िस्ता कायनिममा 
कमनचािी िटाउँर्दा यसै परिच्छेर्द अनसुाि िटाइनेछ। 

 
१३. संस्थागत संस्मिणिः (१) संस्थागत संस्मिणको लानग आयोगका प्रत्येक कमनचािीले आफू अवकाि, 

सरुवा वा बढुवा भई आयोगबाट बावहरिने पिशस्थनतमा वा किािको शिभमेवाि पर्दमा कायनित 
आयोग वा परियोिनातफन का किािको भयार्द समाप्त भएका कमनचािीहरूले सेवाबाट अलग हनुे 
शस्थनतमा आफूले सभपार्दन गिेका कायनसँग सभबशन्धत ववषयको प्रनतवेर्दन तयाि गिी आफूभन्र्दा 
मानथल्लो तहको कमनचािी समि पेि गनुन पनेछ। 

         (२) उपर्दफा (१) बमोशिमको प्रनतवेर्दनको एकप्रनत प्रिासन, योिना तथा अनगुमन 
िािामा समेत सफ्ट कपी ि हाडन कपी र्दवैु पेि गनुन पनेछ । त्यस्तो प्रनतवेर्दन संग्रह गिी 
सिुशित िाख्न ेशिभमेवािी सो िािाको हनुेछ। 

         (३) सरुवा, बढुवा वा अवकाि भई िाने वा किािको भयार्द समाप्त भएका कमनचािीले 
आफ्नो शिभमामा िहेको कभ्यटुि वा कागिात एवं फाइलहरूमा भएको सूचना, सामग्री, तथ्याङ्क 
एवं अन्य अनभलेि कुनै पनन नष्ट नगिी िस्ताको तस्तै तोवकएको कमनचािीलाई हस्तान्तिण गिी 
िान ुपनेछ। 
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परिच्छेर्द – ४ 

बैठक सभबन्धी व्यवस्था 
१४. आयोगको बैठकिः आयोगको बैठक ×थारु आयोगको बैठक संचालन सभबन्धी कायनववनध, २०७८" 

बमोशिम हनुेछ। 
१५. कमनचािीको बैठकिः (१) सशचवको कायन किमा प्रत्येक मवहनाको पवहलो दर्दन कमनचािीहरुको 

सहभानगतामा बैठक बसी मवहनाभिको काम ि समस्याहरूका ववषयमा छलफल गिी आवश्यक 
ववषयमा ननणनय गिी कायानन्वयन गरिनेछ। 

(२) प्रत्येक बैठकमा अशघल्लो बैठकमा भएका ननणनयहरूको कायानन्वयन शस्थनतको 
समीिा गिेि मात्र सो दर्दनको ववषय सूची(एिेण्डा) मा प्रवेि गनुन पनेछ। प्रिासन, योिना तथा 
अनगुमन िािा प्रमिुले प्रत्येक बैठकको ननणनयको ननणनय पशुस्तका (माइन्यटु) िाख्न े व्यवस्था 
नमलाउन ुपनेछ। 

 
परिच्छेर्द – ५ 

सवािी साधनको व्यवस्थापन 
१६. सवािी साधनसभबन्धी व्यवस्थािः (१) आयोगको पर्दानधकािी तथा कमनचािीले पाउने सवािी सवुवधा 

सभबन्धी व्यवस्था प्रचनलत कानूनमा तोवकए बमोशिम हनुेछ।  
         (२) आयोगमा उपलब्ध भएका चाि पांग्र े तथा र्दईु पांग्र े सवािी साधन कायानलयको 

काममा सहिीकिण हनुे गिी उपयोग गने व्यवस्था प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािाले 
नमलाउनेछ। 

         (३) र्दईु पाङ्ग्र ेतथा चाि पांग्र ेसवािी साधनको उपयोग तथा सवािी साधनको लानग 
आवश्यक पने इन्धनको व्यवस्था प्रचनलत मापर्दण्ड बमोशिम हनुेछ। 

             (४) ननिी र्दईु पांग्र े सवािी साधन कायानलयको काममा प्रयोगमा आउने भएमा 
सभबशन्धत कमनचािीको ब्लबुकु तथा लाइसेन्सको प्रनतनलवप िािी मानसक रूपमा १० (र्दि) 
नलटिसभम इन्धन उपलब्ध गिाउन सवकनेछ। 

 
१७. सवािी साधन चाल ुहालतमा िाख्निेः (१) आफूले प्रयोग गिेको सवािी साधन संििण गने ि चाल ु

हालतमा िाख्न ेशिभमेवािी सभबशन्धत प्रयोगकतानको हनुेछ। आफ्नो शिभमामा िहेको सवािी साधन 
चाल ुहालतमा िाख्न नसवकने भएमा त्यस्तो सवािी साधन तत्काल कायानलयमा वफतान गनुन पनेछ। 

    (२) सवािी चालकले आफ्नो शिभमामा िहेको सवािी साधन ननयनमत रूपमा सिसफाई 
गने ि ममनत सभभाि गनुनपने भए सो को िानकािी तत्काल प्रिासन, योिना तथा अनगुमन 
िािामा गिाउन ुपनेछ। 
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    (३) सामान्यतया कभतीमा र्दईु वषनसभम नयाँ सवािी साधनहरूको सनभननसङ बाहेक अन्य 
ममनत सभभाि बापत भकु्तानी दर्दइने छैन। ननिःिलु्क सनभननसङ लगायतका अन्य सहनुलयतहरूको 
बािेमा सभबशन्धत चालकले समयमै िानकािी नलई त्यसको उपयोग गनुन पनेछ। 

    (४) सवािी साधन ममनत गिाउन ुपने अवस्थामा कािण सवहत प्रिासन, योिना तथा 
अनगुमन िािा प्रमिुको नसफारिसमा सशचवबाट ननणनय गिाई ममनत गनुन पनेछ। कुनै सवािी 
साधनको ममनत गिाउन ु पने भई प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािा प्रमिुले नसफारिि गनुन 
पर्दान लेिा फाँटसँग समन्वय गिी ममनतको लानग बिेट भए नभएको लगायतका ववषयमा बझेुि 
गनुन पनेछ।  

   (५) काब ु बावहिको परिशस्थनतमा बाहेक एक पटक ममनत सभभाि गरिसकेको सवािी 
साधनको कभतीमा ६ मवहना पूिा नभई सोही प्रकृनतको ममनत सभभाि गिाइने छैन। 

   (६) सवािी साधन ममनत गनुन पर्दान सभभव भएसभम सभबशन्धत कभपनीको आनधकारिक 
वविेताद्वािा सञ्चानलत ममनत केन्रबाट गिाउन ुपनेछ। 

 
परिच्छेर्द – ६ 

कायानलय सामानको प्रयोग 
१८. वविषे प्रयोिनका कायानलय सामग्रीहरूिः (१) पर्दानधकािी तथा कमनचािीलाई वविेष प्रयोिनका लानग 

आवश्यक पने िेनकोट, छाता, झोला, मेमोिी काडन लगायतका कायानलय सामानहरू सिकािी 
कामका लानग अत्यावश्यक नरे्दशिएसभम उपलब्ध गिाइने छैन। यस्ता सामानहरू सभबशन्धत 
पर्दानधकािी तथा कमनचािीलाई दर्दईएको शिभमेवािीको प्रकृनत ि समय अनरुूप सामान्यतया एक 
वषनमा एक पटक भन्र्दा बढी उपलब्ध गिाइने छैन। यसिी उपलब्ध गिाइएको सामानको 
अनभलेि िाख्न ुपनेछ। 

(२) प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािाले शिन्सी फाँटसँग समन्वय गिी प्रत्येक 
आनथनक वषनमा ननयमानसुाि शिन्सी ननिीिण गिी सभपूणन शिन्सी सामानको अवशस्थनत ि अवस्था 
िलु्ने गिी अनभलेि व्यवशस्थत गिी िाख्न ुपनेछ । 

 
१९. शिन्सी सामानको पूवन अनमुानिः प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािाले कायन सभपार्दनलाई 

आवश्यक पने शिन्सी सामानको वावषनक पूवन अनमुान ववविण तयाि गनुन पनेछ । 
 
२०. मूल्य सूची तथा सभपशत्तको अनभलेि अद्यावनधक गनेिः आयोगको स्वानमत्वमा िहेको िनमन, भवन 

लगायतका चल अचल सभपशत्तको लगत अद्यावनधक गिी िाख्न ु पनेछ। कायानलयमा प्रयोग 
भइिहेका शिन्सी सामानहरूको मूल्य सूची अद्यावनधक गिी िाख्न ेशिभमेवािी शिन्सी फाँट प्रमिुको 
हनुेछ। 
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परिच्छेर्द – ७ 

गोष्ठी, तानलम, सेनमनाि ि सभमेलनको सञ्चालन 
 
२१. कायनिमको आयोिना: सभा, सभमेलन, गोष्ठी, सेनमनाि, अन्तविन या िस्ता कायनिम सञ्चालन गर्दान 

अनधकतम नमतव्यवयता अपनाई गनुन पनेछ । मानथ उल्लेशित कायनिम सञ्चालन गर्दान आयोगको 
बैठकबाट ननणनय भए अनसुाि हनुेछ।  
 

२२. िमता अनभववृद्ध तानलम: (१) पर्दानधकािी तथा कमनचािीको िमता अनभववृद्धका लानग आयोगको 
कामको प्रकृनत, पर्दानधकािी तथा कमनचािीको माग ि ववनभन्न िािाबाट प्राप्त नसफारिि समेतलाई 
आधाि बनाई समय समयमा प्रशििण कायनिम सञ्चालन गरिनेछ। 

(२) िमता अनभववृद्ध कायनिम अन्तगनत एकै व्यशक्तलाई सामान्यतया एउटै तानलम 
र्दोहोर् याएि दर्दइने छैन। यसका लानग तानलमको अनभलेि प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािाले 
अननवायन रूपमा व्यवशस्थत गिी िाख्न ुपनेछ। 

 
परिच्छेर्द – ८ 

सूचना, सञ्चाि तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन 
 
२३. सूचना व्यवस्थापन प्रणालीिः (१) आयोगको सूचना तथा तथ्याङ्कलाई व्यवशस्थत गनन सूचना 

व्यवस्थापन प्रणाली अबलभबन गरिनेछ। सबै तथ्याङ्कलाई एक अकानसँग आबद्ध हनुे गिी ववद्यतुीय 
सूचना प्रणालीको ववकास गरिनेछ। 
  (२) आयोगसँग सभबशन्धत सबै सूचनाहरू सङ्कलन तथा प्रिोधन गिी व्यवशस्थत रूपमा 
िाख्न ेकायन प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािाको हनुेछ। 

 
२४. प्रववनध-मैत्री कायानलय सञ्चालनिः आयोगबाट सभपार्दन गरिने कायनलाई सूचना तथा सञ्चाि प्रववनध-

मैत्री बनाइनेछ। यसको व्यवस्थापन गने शिभमेवािी प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािाको 
हनुेछ। 

 
२५. स्रोत सामाग्रीको संििणिः आयोगमा पसु्तक, पत्र–पनत्रका, अध्ययन प्रनतवेर्दन, अनडयो, नभनडयो 

सवहतको स्रोत सामाग्रीको संििण गने शिभमेवािी प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािाको हनुेछ। 
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२६. वेव साइट, इमेल ि ए्सिः (१) आयोगको वेव साइटलाई ननयनमत रूपमा अद्यावनधक गरिनेछ। 
यसका लानग आयोगका महत्त्वपूणन सूचना तथा अन्य सान्र्दनभनक सामग्रीहरू एवं आयोगबाट हनुे 
रै्दननक कामको ववविण वेव साइटमा प्रवववष्ट गने शिभमेवािी ननशित कमनचािीलाई तोवकनेछ।  

 (२) आयोगले सेवा प्रवाहलाई सिल, पािर्दिी ि प्रभावकािी बनाउन ववनभन्न िालका 
ए्सहरूको व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

 
२७. फेसबकु तथा ट्वीटि पेििः आयोगले आफ्नो आनधकारिक फेसबकु, ट्वीटि इन्स्टाग्राम पेि िोली 

सो माफन त सूचना तथा िानकािीहरू सावनिननक गने व्यवस्था नमलाउन सक्नछे । यस प्रयोिनका 
लानग सशचवबाट ननशित कमनचािीलाई शिभमेवािी तोवकनेछ। 
 

२८. आयोगको इमेलिः आयोगले आफ्नो, पर्दानधकािी ि प्रत्येक कमनचािीको व्यशक्तगत तथा सामूवहक 
इमेल िोली आयोगसँग सभबशन्धत काममा सोही इमेलको मात्र प्रयोग गनुन पनेछ । आयोगको 
इमेल हेने ि त्यसलाई सभबशन्धत अनधकािी समि पेि गने शिभमेवािी ननशित कमनचािीलाई 
तोवकनेछ। 
 

२९. सूचना प्रकािनिः आयोगसँग सभबशन्धत सूचना प्रकािन सभबन्धी कायन सामान्यतया सिकािी 
स्वानमत्वमा िहेको सञ्चाि माध्यमहरूलाई प्राथनमकता दर्दई गनुन ि गिाउन ुपनेछ। 

 
परिच्छेर्द – ९ 

                                   ववववध 
 

३०. गनुासो सनु्न े संयन्त्रिः आयोगले कमनचािी ि सेवाग्राहीको गनुासाहरूको व्यवस्थापन, सभबोधन ि 
सहिीकिण गनन उपयकु्त संयन्त्रको व्यवस्था गनेछ। 

 
३१. आचिण ि व्यवहाि: (१) आयोगका पर्दानधकािी तथा कमनचािीहरूले स्वीकृत आचाि संवहता एवं 

अन्य प्रचनलत कानूनमा उशल्लशित आचिण अननवायन रूपमा पालना गनुन पनेछ। 
         (२) उपर्दफा (१) बमोशिम आचिण पालना नगने कमनचािीलाई प्रचनलत कानून 
बमोशिम ववभागीय कावानही गरिनेछ। 

(३) आयोगमा कायनित स्थायी, किाि, ज्यालार्दािी एवं परियोिना तफन का कमनचािीहरू 
सबैले आफूभन्र्दा मानथका कमनचािीहरू प्रनत उशचत आर्दि गनुन पनेछ ि आफू मनुनका कमनचािीहरू 
प्रनत उशचत व्यवहाि गनुन पनेछ।  
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 (४) एक िािाले अको िािाको कायन सभपार्दनमा आवश्यक सहयोग गनुन पनेछ। र्दईु 
वा सो भन्र्दा बढी िािासँग सभबशन्धत कायनमा सभबशन्धत िािाहरूले एक आपसमा समन्वय 
गिी कायन सभपार्दन गनुन पनेछ। 

 (५) सबै कमनचािीले कायानलयमा एक आपसमा सौहार्दनपूणन सभबन्ध िािी कायन गनुन 
पनेछ।  

 
३२. सभमान ि पिुस्काि: (१) आयोगमा कायनित कमनचािीको कायन कुिलता, लगनिीलता, इमान्र्दािीता, 

अनिुासन ि आचिणको पालनको आधािमा उत्कृष्ट कमनचािीलाई सभमान ि पिुस्कािको व्यवस्था 
हनुेछ। यसिी छनौट भएको उत्कृष्ट कमनचािीलाई हिेक वषन आयोगको स्थापना दर्दवसको 
अवसिमा सभमान सवहत पिुस्काि प्रर्दान गरिनेछ। 
 (२) थारू समरु्दायको हक वहतको संििण, सभबधनन तथा सिक्तीकिणको िेत्रमा उत्कृष्ट 

भनूमका ननबानह गिेका संस्था वा व्यशक्त ि समरु्दायका उत्कृष्ट प्रनतभायकु्त व्यशक्तहरुलाई ननशित 
मापर्दण्ड ननधानिण गिी हिेक वषन आयोगको स्थापना दर्दवसको अवसिमा सभमान सवहत पिुस्काि 
प्रर्दान गरिनेछ। 
 

३३. प्रस्ताव पेि गनुनपनेिः आयोगको अवधािणा, लक्ष्य ि उदे्दश्य अनरुूप स्वीकृत वावषनक कायनिम 
बाहेक कुनै पनन सिकािी वा गैिसिकािी र्दात ृ ननकायमा थप नयाँ परियोिना प्रस्ताव पेि गर्दान 
परियोिनाको आवश्यकता ि औशचत्य सवहतको अवधािणा पत्र सशचवले अध्यिसँग समन्वय ि 
पिामिन सवहत आयोगको बैठकमा पेि गनुन पनेछ।  
 
 
 


