प्रदे श सङ्टशासन ऐन,२०७६
(ङ्झभङ्झत २०७७ सार काङ्झतक
ि भसान्तसम्भ बएका सॊ शोधनहरु सभेत ङ्झभराइएको)

प्रदे श सयकाय

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्रारम
गण्डकी प्रदे श, ऩोखया ।

प्रदे श सङ्टशासन ऐन,२०७६
प्रभाणीकयण य प्रकाशन ङ्झभङ्झत
२०७६।१०।१३
२०७६ सारको ऐन नॊ ०८
गण्डकी प्रदे शभा सङ्टशासनको प्रत्माबूङ्झत गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन
प्रस्तावना् गण्डकी प्रदे श सयकाय अन्तगितको साविजङ्झनक प्रशासनराई ऩायदशॉ, जफापदे ही, सहबाङ्झगताभूरक

य नागङ्चयकभैरी फनाउन, ङ्जवङ्झधको शासन, भ्रष्टाचायभङ्टक्त य च ङ्टस्त प्रशासन, आङ्झथक
ि अनङ्टशासन तथा साविजङ्झनक
कामि य साविजङ्झनक स्रोतको कङ्टशर व्मवस्थाऩनका भाध्मभफाट सविसाधायणरे ऩाउनङ्ट ऩने सेवा ङ्झछटो, छङ्चयतो

तथा कभ खङ्ञचर
ि ो फनाउन, सङ्टशासनको अनङ्टबङ्झू त गनि सक्ने नागङ्चयकको अङ्झधकायराई व्मवहायभा उतानि य
प्रशासनराई सेवाप्रदामक तथा सहजकतािको रुऩभा रुऩान्तयण गयी प्रदे शभा सङ्टशासनको प्रत्माबूङ्झत गने
सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे,

गण्डकी प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ।
ऩङ्चयच्छे द– १
प्रायङ्ञम्बक

1.

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो ऐनको नाभ “प्रदे श सङ्टशासन ऐन, २०७६” यहेको छ ।
(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।

2.

ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,–
(क)

"कामािरम" बङ्ङारे प्रदे श सयकाय अन्तगितको कङ्टनै सयकायी कामािरम
सम्झनङ्ट ऩछि।

(ख)

“कामािरम प्रभङ्टख” बङ्ङारे कामािरमको प्रभङ्टख बई काभ गने ऩदाङ्झधकायी
सम्झनङ्ट ऩछि ।

(ग)

“तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगित फनेको
ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछि ।

(घ)

"ऩदाङ्झधकायी" बन्नारे प्रदे श सयकाय वा अन्तगितको कङ्टनै साविजङ्झनक
ऩदभा ङ्झनवािङ्ञचत, भनोङ्झनत वा ङ्झनमङ्टक्त बएको अङ्झधकायी सम्झनङ्ट ऩछि।

(ङ)

"प्रभङ्टख सङ्ञचव" बन्नारे प्रदे श सयकायको प्रभङ्टख सङ्ञचव सम्झनङ्ट ऩछि ।

(च)

“भन्रारम” बङ्ङारे प्रदे श सयकायको भन्रारम सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे
भङ्टख्मभन्री

तथा

भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को

कामािरम

वा

सङ्ञचवारम/आमोग/ङ्झनकाम/कामािरम सभेतराई जनाउॉछ ।
(छ)

प्रदे शस्तयका

“भन्री” बङ्ङारे भङ्टख्मभन्री वा भन्री सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे स्वतन्र
रुऩभा भन्रारमको कामिबाय सम्हाल्ने याज्मभन्री सभेतराई जनाउॉछ।

(ज)

"ङ्जवबाग" बन्नारे भन्रारम अन्तगितको कम्तीभा अङ्झधकसतस्तय एघायत तह
वा सो सयहको कामािरम प्रभङ्टख हङ्टने ङ्जवबाग वा ङ्झनदे शनारम वा केन्र वा
कामािरम सम्झनङ्ट ऩछि।
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“ङ्जवबागीम

(झ)

प्रभङ्टख” बङ्ङारे

ऩदाङ्झधकायी सम्झनङ्ट ऩछि।

ङ्जवबागको

प्रभङ्टखको

रुऩभा

काभ

गने

“सङ्ञचव” बङ्ङारे प्रदे श भन्रारमको सङ्ञचव सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे

(ञ)

सङ्ञचव सयहको कामि सम्ऩादन गने गयी नेऩार सयकायरे तोकेको
याजऩराङ्जित प्रथभ श्रे णीको अन्म अङ्झधकसत सभेतराई जनाउॉछ ।
“सॊ ङ्जवधान” बङ्ङारे नेऩारको सॊ ङ्जवधान सम्झनङ्ट ऩछि ।

(ट)

ऩङ्चयच्छे द – २

प्रशासन सञ्चारन सम्फन्धी साभान्म प्रावधानहरु
3.

ङ्जवङ्झबङ्ङ स्तयभा कामि सम्ऩादन हङ्टन्े प्रदे श सयकायरे सॊ ङ्जवधान तथा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ
प्रदे शको साविजङ्झनक प्रशासनराई ऩायदशॉ, जफापदे ही, सहबाङ्झगताभूरक य नागङ्चयकभैरी फनाउन
तथा सङ्टरब य गङ्टणस्तयीम सेवा प्रवाह गनि प्रदे शस्तय, ङ्ञजल्रास्तय तथा स्थानीमस्तयफाट प्रशासङ्झनक
कामि सम्ऩादन गनेछ ।

4.

ङ्जवषमगत भन्रारम तथा ङ्जवबाग यहने् (१) प्रदे श सयकायको प्रभङ्टख प्रशासङ्झनक ङ्झनकामको रुऩभा
भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरम यहनेछ ।

(२) सॊ ङ्जवधानको अधीनभा यही आवश्मक सॊ ख्माभा भन्रारम यहनेछन् य भन्रारम

भातहतभा उऩमङ्टक्त सॊ ख्माभा ङ्जवबाग तथा कामािरम स्थाऩना गङ्चयनेछ।

(३) प्रदे श सयकायरे काभ, कतिव्म, अङ्झधकाय तथा अन्म कामिऺेरगत शतिहरु तोकी

आवश्मकता अनङ्टसाय अन्म सङ्ञचवारम, आमोग, फोडि, केन्र, सङ्झभङ्झत वा अन्म त्मस्तै ङ्झनकाम गठन
गनि सक्नेछ ।
5.

प्रशासङ्झनक कामि सञ्चारनका आधाय् प्रदे शभा सङ्टशासन कामभ गनिका राङ्झग कामि सम्ऩादन गने

ऩदाङ्झधकायीरे सॊ ङ्जवधान तथा अन्म प्रचङ्झरत कानूनभा व्मवस्था बएका कङ्टयाहरुको अङ्झतङ्चयक्त
दे हामका आधायभा कामि सम्ऩादन गनङ्टि ऩनेछ्–

6.

(क)

प्रदे श य प्रदे शवासीको वसहत्तय ङ्जहत,

(ख)

कानूनको शासन,

(ग)

भानवअङ्झधकायको प्रत्माबूङ्झत,

(घ)

सभन्माम य सभावेशीकयण,

(ङ)

ऩायदङ्ञशत
ि ा, वस्तङ्टङ्झनष्ठता, जफापदे हीता तथा इभान्दाङ्चयता,

(च)

आङ्झथक
ि अनङ्टशासन एवॊ भ्रष्टाचायभङ्टक्त, च ङ्टस्त य जनभङ्टखी प्रशासन,

(छ)

प्रशासन सॊ मन्रको तटस्थता तथा ङ्झनष्ऩऺता,

(ज)

ङ्झनणिमभा सविसाधायणको ऩहङ्टॉच,

(झ)

जनसहबाङ्झगता तथा स्थानीम स्रोतको अङ्झधकतभ उऩमोग ।

प्रदे श सयकायरे अङ्ञख्तमाय गने नीङ्झत् (१) सॊ ङ्जवधान तथा अन्म प्रचङ्झरत कानूनभा व्मवस्था बएका
नीङ्झतका अङ्झतङ्चयक्त प्रदे श सयकायरे दे हामका नीङ्झत अङ्ञख्तमाय गनेछ्(क)

सभसद्ध प्रदे श य सङ्टखी नागङ्चयक,
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(ख)

गयीफी ङ्झनवायण,

(ग)

आङ्झथक
ि उदायीकयण,

(घ)

सभाजवाद उन्भङ्टख स्वतन्र य सम्फसद्ध अथितन्रको ङ्जवकास,

(ङ)

साभाङ्ञजक न्माम,

(च)

ऩमिटन प्रफद्धिन,

(छ)

ङ्छदगो ङ्जवकास य वातावयण सॊ यऺण,

(ज)

भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयण तथा रै ङ्जङ्गक न्माम,

(झ)

जनजाङ्झत, दङ्झरत, अल्ऩसॊ ख्मक, ङ्झसभान्तकसत तथा आङ्झथक
ि एॊव साभङ्ञजक
रुऩभा ङ्जऩछङ्झडएका वगिको उत्थान,

(ञ)

दङ्टगभ
ि ऺेरको ङ्जवकास तथा सन्तङ्टङ्झरत ऺेरीम ङ्जवकास,

(ट)

प्राकसङ्झतक तथा अन्म साविजङ्झनक स्रोतको ङ्छदगो तथा कङ्टशर व्मवस्थाऩन।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्ञख्तमाय गये का नीङ्झतराई कामािन्वमन गनि प्रदे श सयकायरे

आवश्मक कामिक्रभ तथा आमोजना सञ्चारन गनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द – ३

प्रशासङ्झनक कामिको सञ्चारन तथा ङ्ञजम्भेवायी
7.

सङ्टशासन कामभ गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायीको कतिव्म हङ्टन्े कामािरमको काभ कायफाहीराई

ऩायदशॉ फनाई सङ्टशासन कामभ गनङ्ट,ि आभ नागङ्चयकराई सभमभा नै त्मसको प्रङ्झतपर उऩरब्ध

गयाउनङ्ट तथा प्रशासङ्झनक कामि ङ्झछटो छङ्चयतो ढङ्गरे सञ्चारन गनङ्टि गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी
तथा कभिचायीको कतिव्म हङ्टनछ
े ।
8.

भन्रीको ङ्ञजम्भेवायी् (१) आपूरे सम्हारे को भन्रारमफाट सम्ऩादन हङ्टने नीङ्झतगत ङ्जवषम रगामतका
सम्ऩूणि कामि सभमभा नै सम्ऩादन गने गयाउने सभग्र ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्धत भन्रीको हङ्टनेछ।

(२) उऩदपा (१) को सविसाभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी सम्फङ्ञन्धत भन्रीरे

आफ्नो भन्रारम य अन्तगितका ङ्झनकामका कभिचायीराई आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो
ङ्झनदे शनको सभमभै ऩारना गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत कभिचायीको कतिव्म हङ्टनेछ ।
9.

प्रभङ्टख सङ्ञचव तथा ङ्झनजको ङ्ञजम्भेवायी् (१) प्रभङ्टख सङ्ञचव प्रदे श सयकायको प्रभङ्टख प्रशासकीम
अङ्झधकायी हङ्टनेछ य सोही है ङ्झसमतभा ङ्झनजरे आफ्नो ङ्ञजम्भेवायी वहन गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) को सविसाभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी मस ऐन वा अन्म

प्रचङ्झरत कानूनभा व्मवस्था बएका काभ, कतिव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त प्रभङ्टख सङ्ञचवको काभ,
कतिव्म, अङ्झधकाय य ङ्ञजम्भेवायी दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्–
(क)

भङ्टख्मभन्रीको सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा ङ्झनदे शनको अधीनभा यही भङ्टख्मभन्री तथा
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमको प्रशासकीम प्रभङ्टखको रुऩभा कामि सम्ऩादन
गने वा गयाउने,

(ख)

प्रदे श सयकायको सङ्ञचव तथा अन्म या.ऩ. प्रथभ श्रे णीका अङ्झधकसतको

सङ्टऩङ्चयवेऺकको है ङ्झसमतरे ङ्झनजहरुरे सम्ऩादन गये का कामिको सङ्टऩङ्चयवेऺण
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गने तथा सङ्ञचवरे सम्ऩादन गनङ्टि ऩने प्रशासङ्झनक कामिका सम्फन्धभा
आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदने,
(ग)

ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्रारम तथा अन्म सम्फद्ध ङ्झनकामहरुको प्रशासङ्झनक काभ
कायफाहीराई सभन्वम गने वा गयाउने,

(घ)

शासकीम सङ्टधायराई प्रदे श प्रशासनको अङ्झबङ्ङ अङ्गको रुऩभा कामािन्वमन

गनि वा गयाउन ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्रारम य अन्म प्रदे शस्तयीम तथा केन्रीम
ङ्झनकामफीच सभन्वम गने,
(ङ)

भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को सङ्ञचवको रुऩभा काभ गने य सोही है ङ्झसमतभा
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को ङ्झनणिम प्रभाङ्ञणत गने,

(च)

प्रदे श सयकाय, भङ्ञन्रऩङ्चयषद्का ङ्झनणिम कामािन्वमन गनि, गयाउन सम्फङ्ञन्धत

भन्रारमराई ऩङ्चयचारन गने वा गयाउने य ती ङ्झनणिम कामािन्वमन
ङ्ञस्थङ्झतको सङ्टऩङ्चयवेऺण गने,
(छ)

प्रदे शको प्रशासनतन्रराई च ङ्टस्त य दङ्टरुस्त फनाउन प्रदे श सयकायका
सङ्ञचव तथा अन्म कभिचायीराई उत्प्रेङ्चयत गने,

(ज)

प्रदे श सयकायको काभ कायफाहीराई प्रबावकायी फनाउन सभम सभमभा
सङ्ञचव

फैठक

आमोजना

गने

य

सङ्ञचव

फैठकफाट

कामािन्वमन ङ्ञस्थङ्झतको सङ्टऩङ्चयवेऺण गने वा गयाउने,
(झ)

बएका

ङ्झनणिम

ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्रारम तथा प्रदे शस्तयका कामािरमहरुको प्रशासङ्झनक काभ
कायफाहीको अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण गने वा गयाउने,

(ञ)

प्रदे श

सयकायको

ङ्झनणिमको

राङ्झग

सङ्ञचवरे

ऩेश

गये को

प्रस्तावभा

आवश्मक कङ्टयाहरु ऩङ्टगे नऩङ्टगेको जाॉची सो प्रस्तावराई प्रदे श सयकाय,
भङ्ञन्रऩङ्चयषद सभऺ ऩेश गने य अङ्ग नऩङ्टगेको ऩाइएभा सम्फङ्ञन्धत
सङ्ञचवकहाॉ ङ्जपताि ऩठाउने वा ऩठाउन रगाउने,
(ट)

प्रदे श सयकायका भन्रारम वा सो अन्तगितका अङ्झधकसतस्तय दशत
तहसम्भका कभिचायीको सरुवा वा ऩदस्थाऩना गने वा काज खटाउने,

(ठ)

वैदेङ्ञशक अध्ममन, ताङ्झरभ, अध्ममन भ्रभण वा अन्म सयकायी काभको
ङ्झसरङ्झसराभा

ङ्जवदे श

भ्रभणका

राङ्झग

प्रदे श

सयकायको

तपिफाट

अङ्झधकसतस्तय दशततहसम्भका कभिचायीको भनोनमन गने य वैदेङ्ञशक
भ्रभण काज स्वीकसत गने,
(ड)

उत्कसष्ट एवॊ प्रशॊसनीम कामि गने कभिचायीराई ङ्झनजरे गये का काभको
ङ्जवस्तसत ङ्जववयण उल्रेख गयी तोङ्जकएको आधायभा ऩङ्टयस्कायस्वरुऩ तीन

ग्रेडसम्भ थऩ ङ्छदने वा एकऩटकभा दश हजाय रुऩैमाॉसम्भको एकभङ्टष्ट
ऩङ्टयस्काय ङ्छदने,
(ढ)

तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामि गने वा गयाउने ।

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ट) य (ठ) फभोङ्ञजभ बए गये को काभको प्रभङ्टख सङ्ञचवरे

भङ्टख्मभन्रीराई तत्कार जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
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10.

सङ्ञचवको ङ्ञजम्भेवायी् (१) सङ्ञचव सम्फङ्ञन्धत भन्रारम वा आमोग वा सङ्ञचवारमको प्रभङ्टख

प्रशासकीम अङ्झधकायी हङ्टनेछ य सोही है ङ्झसमतभा ङ्झनजरे ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवािह गनि आवश्मक कामि
सम्ऩादन गनेछ।

(२) उऩदपा (१) को सविसाभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी मस ऐन वा अन्म

प्रचङ्झरत कानूनभा व्मवस्था बएको काभ, कतिव्म य अङ्झधकायको अङ्झतङ्चयक्त सङ्ञचवको अन्म काभ,
कतिव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्–
(क)

प्रदे श सयकायरे प्रङ्झतऩादन गनङ्टि ऩने नीङ्झतका सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत
भन्रीराई सघाउने,

(ख)

सम्फङ्ञन्धत भन्रीको ङ्झनदे शन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺणको अधीनभा यही आपू
फहार यहेको भन्रारमको कामि सम्ऩादन गने,

(ग)

आपू फहार यहेको भन्रारम अन्तगितका नीङ्झतगत ङ्जवषमभा कङ्टनै सङ्टधाय
गनङ्टि ऩने बएभा सम्फङ्ञन्धत भन्री सभऺ सोको प्रस्ताव ऩेश गने,

(घ)

आपू फहार यहेको भन्रारमको व्मवस्थाऩन, दै ङ्झनक कामि सञ्चारन,
कभिचायी उऩय ङ्झनमन्रण तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण गने,

(ङ)

आपू फहार यहेको भन्रारम अन्तगितका ङ्जवबाग वा कामािरम वा
त्मस्तो भन्रारम भातहतका अन्म ङ्झनकामको काभ कायफाही उऩय

आवश्मक सङ्टऩङ्चयवेऺण वा ङ्झनमन्रण गने य आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनदे शन
ङ्छदने,
(च)

प्रदे श सयकायरे स्वीकसत गये का नीङ्झत य कामिक्रभ कामािन्वमन गने वा
गयाउने,

(छ)

आपू फहार यहेको भन्रारम तथा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्झनकामरे

प्रत्मेक भङ्जहना सम्ऩादन गये को काभको प्रङ्झतवेदन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरम सभऺ ऩेश गने,
(ज)

भन्रारमको वाङ्जषक
ि
कामिक्रभ तजङ्टभ
ि ा गयी भन्री सभऺ ऩेश गने य

स्वीकसत कामिक्रभ कामािन्वमन, अनङ्टगभन य भूल्मािनका साथै प्रगङ्झत
सभीऺा गने गयाउने,
(झ)

भन्रारमफाट वषिबङ्चयभा सम्ऩादन गङ्चयएका प्रभङ्टख काभ कायफाहीका
फाये भा वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन तमाय गयी भन्री सभऺ ऩेश गने,

(ञ)

आपू

फहार

यहेको

भन्रारम

वा

सो

अन्तगितका

छै टौतहसम्भका कभिचायीको सरुवा वा ऩदस्थाऩना गने
खटाउने,

अङ्झधकसतस्तय
वा काज

तय, एक भन्रारम वा सो अन्तगितका ङ्जवबाग वा कामािरमभा कामियत
कभिचायीराई अको भन्रारम वा सो अन्तगितका ङ्जवबाग वा कामािरमभा
भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमरे भा
सक्नेछ।
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र

सरुवा

गनि

(ट)

उत्कसष्ट

य

प्रशॊसनीम

काभ

गने

आफ्नो

भन्रारम

अन्तगितको

कभिचायीराई ग्रेड थऩ वा नगद ऩङ्टयस्कायका राङ्झग ङ्झनजरे गये को काभको
ङ्जवस्तसत ङ्जववयण उल्रे ख गयी प्रभङ्टख सङ्ञचव सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने,
(ठ)

आपू फहार यहेको भन्रारमसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा प्रदे श सयकाय,
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्फाट बएको ङ्झनणिम कामािन्वमन गने , गयाउने य त्मस्तो
ङ्झनणिमको कामािन्वमन ङ्ञस्थङ्झतको सङ्टऩङ्चयवेऺण गने,

(ड)

सङ्ञचव फैठकफाट बएको ङ्झनणिम कामािन्वमन गने वा गयाउने,

(ढ)

भन्रारम वा भातहतका ङ्जवबागीम प्रभङ्टख वा कामािरम प्रभङ्टख वा
आमोजना प्रभङ्टखरे सञ्चारन गये का आमोजनाको सभम सभमभा ङ्झनयीऺण
गयी आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदने,

(ण)

खण्ड (ढ) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण गदाि सञ्चारन बएका आमोजना सभमभा
ऩूया हङ्टन नसकेको ऩाइएभा वा ऩूया बएको आमोजनाको गङ्टणस्तय न्मून
दे ङ्ञखएभा त्मसको आवश्मक छानङ्झफन गयी दोषी दे ङ्ञखएका सम्फङ्ञन्धत

ङ्जवबागीम प्रभङ्टख वा कामािरम प्रभङ्टख वा आमोजना प्रभङ्टखराई आवश्मक
कायफाही गने,
(त)

तोङ्जकए फभोङ्ञजभको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय प्रमोग गने वा गयाउने ।

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ञ) फभोङ्ञजभ बए गये को काभको सङ्ञचवरे सम्फङ्ञन्धत

भन्रीराई तत्कार जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (२) भा उल्रेख बएका काभका सम्फन्धभा सङ्ञचव प्रदे श सयकायप्रङ्झत

ङ्ञजम्भेवाय यहनेछ य प्रदे श सयकायरे भागेको आपू फहार यहेको भन्रारमसॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्टनै
ऩङ्झन ङ्जवषमभा अद्यावङ्झधक जानकायी ङ्छदनङ्ट ङ्झनजको कतिव्म हङ्टनेछ ।
11.

ङ्जवबागीम प्रभङ्टखको ङ्ञजम्भेवायी् (१) ङ्जवबागीम प्रभङ्टख सम्फङ्ञन्धत ङ्जवबागको प्रभङ्टख प्रशासकीम

अङ्झधकायी हङ्टनेछ य सोही है ङ्झसमतभा ङ्झनजरे आफ्नो ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवािह गनि आवश्मक कामि सम्ऩादन
गनेछ ।

(२) उऩदपा (१) को सविसाभान्मताभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी मस ऐन वा प्रचङ्झरत

कानूनभा व्मवस्था बएको काभ, कतिव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त ङ्जवबागीम प्रभङ्टखको काभ, कतिव्म
य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्–
(क)

आपू फहार यहेको ङ्जवबागको कामि सम्ऩादन गने,

(ख)

आपू फहार यहेको ङ्जवबागको व्मवस्थाऩन, दै ङ्झनक कामि सञ्चारन,
आफ्नो भातहतभा यहेका कभिचायीको सङ्टऩङ्चयवेऺण य ङ्झनमन्रण गने,

(ग)

आपू फहार यहेको ङ्जवबाग तथा सो अन्तगितका कामािरमको काभ
कायफाही य कामि सम्ऩादन सम्फन्धी कामिङ्जवङ्झधराई ङ्झनयन्तय रुऩभा सङ्टधाय
गदै सविसाधायणराई ङ्झछटो, छङ्चयतो य गङ्टणस्तयमङ्टक्त सेवा प्रदान गने
व्मवस्था गने,

(घ)

आपू फहार यहेको ङ्जवबाग वा सो अन्तगितका कामािरमरे कामािन्वमन
गने कङ्टनै कानून वा नीङ्झतभा सङ्टधाय गनङ्टि ऩने बएभा सोको कायण सङ्जहत
सङ्ञचव सभऺ ऩेश गने,
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(ङ)

आपू फहार यहेको ङ्जवबाग वा सो अन्तगितका कामािरमका कभिचायीको

कामि सम्ऩादन तथा दऺताको स्तय ङ्झनयन्तय रुऩभा अङ्झबवसङ्जद्ध गनि
प्रङ्ञशऺण तथा ताङ्झरभ ङ्छदने व्मवस्था गने,
(च)

आपू फहार यहेको ङ्जवबाग तथा सो अन्तगितका कामािरमको तोङ्जकए
फभोङ्ञजभको भाङ्झसक, वाङ्जषक
ि वा अन्म प्रङ्झतवेदन सङ्ञचव सभऺ ऩेश गने,

(छ)

आपू फहार यहेको ङ्जवबाग अन्तगितका सहामकस्तय ऩाॉचौ तहसम्भका
कभिचायीको सरुवा य ऩदस्थाऩन गने तथा काज खटाउने,

(ज)

उत्कसष्ट य प्रशॊसनीम काभ गने आफ्नो ङ्जवबाग अन्तगितका कभिचायीराई

ग्रेड थऩ वा नगद ऩङ्टयस्कायका राङ्झग ङ्झनजरे गये को काभको ङ्जवस्तसत
ङ्जववयण उल्रे ख गयी सङ्ञचव सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने,
(झ)

कङ्टनै कामािरम प्रभङ्टखरे कामािन्वमन गये को आमोजनाको सभम सभमभा
गनङ्टि ऩने ङ्झनयीऺण गयी ङ्छदनङ्ट ऩने आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदने य आमोजना

सभमभा ऩूया हङ्टन नसकेभा वा ऩूया बएको आमोजनाको गङ्टणस्तय ङ्झनधािङ्चयत
स्तयको नबएभा सोको छानङ्झफन गयी कामािरम प्रभङ्टखको राऩयफाही वा
गल्तीफाट त्मस्तो बएको बए ङ्झनजउऩय ङ्जवबागीम कायफाही प्रायम्ब गने य

त्मसयी गये को ङ्जवबागीम कायफाहीको ङ्जववयण सम्फङ्ञन्धत सङ्ञचव सभऺ
ऩेश गने,
(ञ)

तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म काभ, कतिव्म य अङ्झधकायको प्रमोग गने वा
गयाउने।

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ बए गये को काभको ङ्जवबागीम प्रभङ्टखरे

सम्फङ्ञन्धत सङ्ञचवराई तत्कार जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
12.

कामािरम प्रभङ्टखको ङ्ञजम्भेवायी् प्रचङ्झरत कानूनभा उल्रेख बएको काभ, कतिव्म य अङ्झधकायका
अङ्झतङ्चयक्त कामािरम प्रभङ्टखको अन्म काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ्–
(क)

आपू फहार यहेको कामािरमको व्मवस्थाऩन, दै ङ्झनक कामि सञ्चारन तथा
सो कामािरमभा कामियत कभिचायीको सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा ङ्झनमन्रण गने,

(ख)

उत्कसष्ट य प्रशॊसनीम काभ गने आफ्नो कामािरमको कभिचायीराई ग्रेड

थऩ वा नगद ऩङ्टयस्कायका राङ्झग ङ्झनजरे गये को काभको ङ्जवस्तसत ङ्जववयण
उल्रेख गयी आपूबन्दा उऩल्रो ङ्झनकामभा ङ्झसपाङ्चयस गने,
(ग)

आपू फहार यहेको कामािरम अन्तगित सञ्चाङ्झरत आमोजनाहरुको काभ
ङ्झनङ्ञित सभमङ्झबर सम्ऩङ्ङ गनि रगाउने,

(घ)

आपू फहार यहेको कामािरमफाट जनसाधायणराई प्रदान गङ्चयने सेवाराई
प्रबावकायी फनाउने,

(ङ)

तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म काभ, कतिव्म य अङ्झधकायको प्रमोग गने वा
गयाउने।
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ऩङ्चयच्छे द–४

प्रशासङ्झनक कामि सम्ऩादन गदाि अऩनाउनङ्ट ऩने कामिङ्जवङ्झध
13.

ङ्झनङ्ञित कामिङ्जवङ्झध अवरम्फन गनङ्टि ऩने् मस ऐन वा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम गनि
ऩाउने अङ्झधकायीरे कङ्टनै ङ्जवषमभा ङ्झनणिम गदाि प्रचङ्झरत कानूनभा कङ्टनै कामिङ्जवङ्झधको व्मवस्था बएको

यहेछ बने त्मस्तो कामिङ्जवङ्झध य त्मस्तो व्मवस्था नबएकोभा ङ्झनणिम गनङ्टि ऩने ङ्जवषमको प्रकसङ्झत हेयी
उऩमङ्टक्त कामिङ्जवङ्झध अऩनाउनङ्ट ऩनेछ ।
14.

ङ्झनङ्ञश्चत सभमावङ्झध ङ्झबर ङ्झनणिम गनङ्टि ऩने् (१) मस ऐन वा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम
गनि ऩाउने अङ्झधकायीरे कङ्टनै ङ्जवषमभा ङ्झनणिम गदाि प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्टनै ङ्झनङ्ञित अवङ्झधङ्झबर
ङ्झनणिम गनङ्टि ऩने यहेछ बने सोही सभमावङ्झधङ्झबर य त्मस्तो व्मवस्था नबएकोभा ङ्झनणिम गनङ्टि ऩने

ङ्जवषमको प्रकसङ्झत हेयी ङ्झनणिम गनि ऩाउने अङ्झधकायीरे उऩमङ्टक्त ठहर्माएको सभमावङ्झधङ्झबर ङ्झनणिम गनङ्टि
ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम गनि ऩाउने अङ्झधकायीरे ठहर्माएको सभामावङ्झध

उऩमङ्टक्त नबएको बनी सूचना वा जानकायी प्राप्त गये भा भाङ्झथल्रो अङ्झधकायीरे उऩमङ्टक्त
तोक्न

सक्नेछ।भाङ्झथल्रो

अङ्झधकायीको कतिव्म हङ्टनेछ।

अङ्झधकायीरे

त्मसयी

तोकेको

सभामावङ्झध

ऩारना

सभमावङ्झध

गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत

(३) आवश्मक तथ्म, सूचना वा प्रभाण उऩरब्ध नबएको कायणरे उऩदपा (१)

फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबर ङ्झनणिम गनि नसङ्जकने यहेछ बने ङ्झनणिम गनि ऩाउने अङ्झधकायीरे सोको कायण
खङ्टराई ङ्झनणिम गनङ्टि ऩनेछ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कायण खङ्टराई ङ्झनणिम बएकोभा ङ्झनणिम गनि ऩाउने अङ्झधकायीरे

सोको जानकायी आपू बन्दा एक तह भाङ्झथको अङ्झधकायीराई मथाङ्ञशघ्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
15.

ङ्झनणिम गदाि ऩायदङ्ञशत
ि ा कामभ गनङ्टि ऩने् (१) मस ऐन वा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम
गनि ऩाउने अङ्झधकायीरे कङ्टनै ङ्जवषमभा ङ्झनणिम गदाि ऩायदशॉ ढङ्गफाट गनङ्टि ऩनेछ ।

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग “ऩायदङ्ञशत
ि ा” बङ्ङारे ङ्झनङ्ञित भाऩदण्डको

आधायभा ङ्झनणिम गनङ्टि ऩने प्रङ्जक्रमा सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गोप्म याख्नङ्ट
ऩने कङ्टयाराई प्रङ्झतकूर असय ऩाने छै न ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩायदङ्ञशत
ि ा कामभ गनि ङ्झनणिम गने अङ्झधकायीरे ङ्झनणिम गनङ्टि

ऩने ङ्जवषमभा आफ्ना भातहतका कभिचायीको याम तथा ऩयाभशिराई ध्मान ङ्छदन सक्नेछ ।

(३) ङ्झनणिम गनङ्टि ऩने ङ्जवषमको कायफाही एक तहफाट प्रायम्ब बई अको तहफाट ङ्झनणिम

गनङ्टि ऩने यहेछ बने प्रत्मेक तहभा सॊ रग्न यहने अङ्झधकायीरे सो ङ्जवषमभा आफ्नो स्ऩष्ट याम ठहय
सङ्जहत ङ्झनणिम गनङ्टि ऩने ङ्जवषम ङ्झनणिम गने अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम गने प्रङ्जक्रमाभा सॊ रग्न यहेका प्रत्मेक तहका

अङ्झधकायीरे ऩेश गये को यामभा कङ्टनै प्रश्न उठे को दे ङ्ञखएभा ङ्झनणिम गने अङ्झधकायीरे ङ्झनणिम गदाि
त्मस्तो प्रश्नको ऩङ्झन सम्फोधन गनङ्टि ऩनेछ।

(५) कङ्टनै ङ्झनणिम गदाि कानूनी वा प्राङ्जवङ्झधक प्रश्नको ऩङ्झन ङ्झनरुऩण गनङ्टि ऩने यहेछ य त्मस्तो

ङ्जवषमभा कङ्टनै कानूनङ्जवऻ वा प्राङ्जवङ्झधकको याम ङ्झरन ङ्झनणिम गने अङ्झधकायीरे भनाङ्झसफ ठानेभा त्मस्तो
याम ङ्झरन सक्नेछ ।
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(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ याम ङ्झरएकोभा त्मस्तो यामराई सभेत आधाय भानी ङ्झनणिम

गनि सङ्जकनेछ य त्मस्तो यामराई भाङ्ङङ्ट नऩने दे खेभा सोको कायण खङ्टराई ङ्झनणिम गनङ्टि ऩनेछ ।
(७) ऩायदङ्ञशत
ि ा सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
16.

ङ्झनणिम गदाि आधाय य कायण खङ्टराउनङ्ट ऩने् मस ऐन वा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम गदाि

सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे गये को ङ्झनणिम कङ्टन कङ्टन कङ्टयाभा आधाङ्चयत छ य त्मस्तो ङ्झनणिम ङ्जकन गनङ्टि
ऩये को हो सोको स्ऩष्ट आधाय य कायण खङ्टराई ङ्झनणिम गनङ्टि ऩनेछ ।
17.

स्वाथि फाङ्ञझएभा ङ्झनणिम गनि नहङ्टन्े (१) मस ऐन वा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम गनि
ऩाउने अङ्झधकायीरे ङ्झनणिम गनङ्टि ऩने ङ्जवषमभा प्रत्मऺ रुऩभा आफ्नो कङ्टनै ङ्जहत, सयोकाय वा स्वाथि
यहेको बएभा वा ङ्झनजको नङ्ञजकको नातेदाय प्रत्मऺ प्रबाङ्जवत हङ्टने बएभा वा ङ्झनजको एकासगोरको

व्मङ्ञक्तरे सञ्चारन गये को व्माऩाय, व्मवसामभा प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टग्ने गयी स्वाथि फाङ्ञझने बएभा
त्मस्तो अङ्झधकायीरे त्मस्तो ङ्जवषमभा ङ्झनणिम गनि सक्ने छै न ।

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनका राङ्झग "नङ्ञजकको नातेदाय" बङ्ङारे अऩङ्टतारी ऩये खान

ऩाउने नाताका व्मङ्ञक्त वा भाभा, भाइजू, सानी आभा, ठङ्ट री आभा, सानो फाफङ्ट, ठङ्ट रा फाफङ्ट, सासू,
ससङ्टया, पङ्टऩू, पङ्टऩाजङ्ट, जेठान, सारा, जेठी सासू, सारी, ङ्छददी, फङ्जहनी, नन्द, आभाजू, ङ्झबनाजङ्ट, फङ्जहनी

ज्वाइ, छोयी ज्वाइ, बाञ्जा, बाञ्जी, बाञ्जी ज्वाइ, बाञ्जी फङ्टहायी, भावरीतपिका हजङ्टयफा वा
हजङ्टयआभा वा त्मस्तो नाता ऩने व्मङ्ञक्तको ऩङ्चयवायको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछि।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्झनणिम गनि ऩाउने

ऩदाङ्झधकायीरे वसहत् साविजङ्झनक ङ्जहतको राङ्झग गये को ङ्झनणिमराई स्वाथि फाङ्ञझएको भाङ्झनने छै न।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवस्था ऩयी ङ्झनणिम गने अङ्झधकायीरे ङ्झनणिम गनि नहङ्टने

बएभा सोको कायण खङ्टराई आपू सयहको ऩदाङ्झधकायी सोही कामािरमभा बएभा ङ्झनजराई य नबएभा
आपूबन्दा एक तह भाङ्झथको ऩदाङ्झधकायीराई सो ङ्जवषमभा ङ्झनणिम गनि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको ऩदाङ्झधकायी सम्फङ्ञन्धत कामािरमभा नबएभा वा बएभा ऩङ्झन

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवस्था ऩयी ङ्झनणिम गनि नहङ्टने बएभा ङ्झनणिम गने अङ्झधकायी सङ्ञचव

बएकोभा प्रभङ्टख सङ्ञचव सभऺ य अन्म ऩदाङ्झधकायी बएभा एक तह भाङ्झथको ऩदाङ्झधकायी सभऺ ऩेश
गयी ङ्झनकासा बए फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम गनङ्टि गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
ऩनेछ ।

तय प्रभङ्टख सङ्ञचव ङ्झनणिम गने अङ्झधकायी बएकोभा सो ङ्जवषम प्रदे श सयकाय सभऺ ऩेश गनङ्टि
(५) कङ्टनै ऺेर वा उऩऺेर (सेक्टय–सफसेक्टय) को नीङ्झत ङ्झनभािण गने वा कानून

कामािन्वमन गने ङ्झनकामभा वा कङ्टनै ऺेर वा उऩऺेर ङ्झनमभन गने ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामभा कामियत
अङ्झधकसतरे आपू ऩदभा फहार यहॉदा गये को ङ्झनणिमसॉग सम्फङ्ञन्धत कङ्टनै गैयसयकायी वा ङ्झनजी स्तयको

सोही ऺेर वा उऩऺेर अन्तगित कङ्टनै वस्तङ्ट वा सेवा उत्ऩादन गने, कङ्टनै व्मवसाम गने वा त्मस्तो

वस्तङ्ट वा सेवा उत्ऩादन गने पभि, कम्ऩनी वा अन्म कङ्टनै प्रङ्झतष्ठानको व्मवस्थाऩनभा आपू ऩदभा
फहार यहॉदासम्भ य जङ्टनसङ्टकै कायणरे त्मस्तो ऩदफाट अवकाश प्राप्त गये ऩङ्झछ ऩङ्झन कम्तीभा एक
वषिसम्भ प्रत्मऺ वा ऩयोऺ रुऩभा सॊ रग्न हङ्टन सक्ने छै न ।

स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको राङ्झग एकबन्दा फढी ङ्झनकामभा फहार यहेको

व्मङ्ञक्तको हकभा सेवाफाट अवकाश प्राप्त गनङ्टि अङ्ञघको ऩङ्झछल्रा दङ्टई वषिसम्भको अवङ्झधराई
जनाउनेछ ।
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(६) मस दपाको प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी कङ्टनै काभ गने व्मङ्ञक्त आफ्नो सेवाभा फहार यहेको

व्मङ्ञक्त बए ङ्झनजराई सोही आधायभा कानून फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही गनि य सेवाफाट अवकाश
ऩाइसकेको व्मङ्ञक्त बए प्रभङ्टख सङ्ञचवरे दश हजाय रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गने आदे श ङ्छदन सक्नेछ
।

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको आदे शउऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबर

सम्फङ्ञन्धत उच्च अदारतभा ऩङ्टनयावेदन गनि सक्नेछ ।

(८) मस दपाको प्रङ्झतकूर हङ्टनेगयी सेवाभा फहार यहेको ऩदाङ्झधकायीरे गये का काभ स्वत्

फदय हङ्टनेछ ।
18.

कामि सम्ऩादन कयाय गनि सङ्जकने् (१) प्रदे श सयकायरे सम्ऩादन गनङ्टि ऩने कङ्टनै काभ ङ्झनङ्ञित
अवङ्झधङ्झबर सम्ऩादन गङ्चयसक्नङ्ट ऩने वा ङ्झनङ्ञित ऩङ्चयभाणको उऩरङ्ञब्ध हङ्टने गयी सम्ऩादन गनङ्टि ऩने
बएभा वा प्रदे श सयकायको प्राथङ्झभकताप्राप्त कङ्टनै कामिक्रभ वा आमोजना कामािन्वमन गनङ्टि ऩने

बएभा कङ्टनै ऩदाङ्झधकायीसॉग कामि सम्ऩादन कयाय गयी त्मस्तो कामि सम्ऩादन गने ङ्ञजम्भेवायी
ङ्झनजराई ङ्छदन सङ्जकनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कयायभा अन्म कङ्टयाको अङ्झतङ्चयक्त ङ्ञजम्भेवायी ऩाएको

ऩदाङ्झधकायीरे गनङ्टि ऩने काभको ङ्जववयण, कामि सम्ऩादन गङ्चयसक्नङ्ट ऩने सभमावङ्झध य कामि
सम्ऩादनको गङ्टणस्तय वा ऩङ्चयभाण सभेत उल्रेख गनङ्टि ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कयाय बएकोभा सो कयाय फभोङ्ञजभ ङ्ञजम्भेवायी ऩाएको

व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो कयाय फभोङ्ञजभ कामि सम्ऩादन गनङ्टि ऩनेछ ।

(४) काफूफाङ्जहयको कङ्टनै ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बई उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सम्ऩादन गनङ्टि ऩने

कामि सो कामि सम्ऩादन गनङ्टि ऩने अवङ्झधङ्झबर ऩूया गनि नसङ्जकने बएभा सोको कायण सङ्जहतको
ङ्जववयण खङ्टराई सम्फङ्ञन्धत भन्रारमको सङ्ञचव सभऺ ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको ङ्जववयण भनाङ्झसफ दे ङ्ञखएभा काफूफाङ्जहयको

ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बई जङ्झत अवङ्झध काभ गनि नसङ्जकएको हो सो अवङ्झध कटाई थऩ अवङ्झधङ्झबर
कामि सम्ऩादन गनि कामि सम्ऩादन कयाय सॊ शोधन गनि सङ्जकनेछ ।

(६) भनाङ्झसफ कायणङ्झफना उऩदपा (३) वा (५) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबर कामि सम्ऩादन

गनि नसक्ने ऩदाङ्झधकायी उऩय ङ्जवबागीम कायफाही गनङ्टि ऩनेछ ।

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्ञजम्भेवायी ऩाएको व्मङ्ञक्तरे फदङ्झनमत ङ्ञचताई वा राऩयफाही वा

हेरचक्र्माइॉ गयी कामि सम्ऩादन नगये को कायणरे प्रदे श सयकायराई हाङ्झन नोक्सानी बएभा वा

आमोजनाको रागत वसङ्जद्ध हङ्टने बएभा त्मस्तो हाङ्झन नोक्सानी वा वसङ्जद्ध बएजङ्झतको रागतको ऺङ्झतऩूङ्झति
ङ्झनजफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ बयाउन सङ्जकनेछ ।

(८) कामि सम्ऩादन कयाय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
19.

ॉ ऩयाभशि गनि
साविजङ्झनक चासोको ङ्जवषम कामािन्वमन गदाि सयोकायवारा तथा नागङ्चयक सभाजसग
सङ्जकने् (१) प्रदे श सयकायरे आवश्मकता अनङ्टसाय साविजङ्झनक चासोका कङ्टनै ङ्जवषम कामािन्वमन
गनङ्टि अङ्ञघ सयोकायवारा तथा नागङ्चयक सभाजसॉग आवश्मक ऩयाभशि गनि सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयाभशि गदाि कामािन्वमन गनि प्रस्ताव गङ्चयएको ङ्जवषमको

सकायात्भक तथा नकायात्भक ऩऺहरुको सभग्र ङ्जवश्लेषण गयी त्मसफाट प्राप्त हङ्टन सक्ने सॊ बाङ्जवत
प्रबावको भूल्मािन गनङ्टि ऩनेछ ।
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(३) प्रदे श सयकायरे साविजङ्झनक चासोको ङ्जवषम कामािन्वमन गदाि उऩदपा (१) वा (२)

फभोङ्ञजभ सयोकायवारा तथा नागङ्चयक सभाजसॉग गये को ऩयाभशिफाट प्राप्त सङ्टझावराई उङ्ञचत ध्मान
ङ्छदनेछ ।

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनका राङ्झग “साविजङ्झनक चासोको ङ्जवषम” बङ्ङारे दे हामका

कङ्टनै ङ्जवषम सम्झनङ्ट ऩनेछ्–

20.

(क)

आधायबूत रुऩभा नमाॉ ऩद्धङ्झत स्थाऩना गने वा बइयहेको ऩद्धङ्झतराई

(ख)

साविजङ्झनक भहत्वको कङ्टनै ङ्जवकास कामिक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गने

(ग)

तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अन्म ङ्जवषम ।

आधायबूत रुऩभा खाये ज गने कङ्टनै ङ्जवषम,
ङ्जवषम, वा

आफ्नो ङ्ञजम्भेवायी ऩन्छाउन नहङ्टन्े (१) मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कामिसम्ऩादन गनङ्टि
ऩने ऩदाङ्झधकायीरे आपूराई सङ्टङ्ञम्ऩएको वा मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आपूरे सम्ऩादन
गनङ्टि ऩने काभ ङ्झनधािङ्चयत शति तथा ङ्झनधािङ्चयत अवङ्झधङ्झबर सम्ऩादन गनङ्टि ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामि सम्ऩादन गनङ्टि ऩने ऩदाङ्झधकायीरे दपा २१ को

अवस्थाभा फाहेक आफ्नो ङ्ञजम्भेवायी ऩन्छाउन वा आपूरे गनङ्टि ऩने काभ अरु कसै राई गनि
ॉ ैन ।
रगाउन हङ्टद

(३) उऩदपा (२) को प्रङ्झतकूर हङ्टनेगयी अरुराई काभ रगाउने वा अन्म कङ्टनै ङ्जकङ्झसभरे

ङ्ञजम्भेवायी ऩन्छाउने वा ङ्ञजम्भेवायी ऩन्छाउने फदङ्झनमतरे ङ्झनधािङ्चयत अवङ्झधङ्झबर कामि सम्ऩादन नगने

वा कामि सम्ऩादन सूचक फभोङ्ञजभ उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर नगने ऩदाङ्झधकायीराई प्रभङ्टख सङ्ञचव बए प्रदे श
सयकाय, सङ्ञचव बए सम्फङ्ञन्धत भन्री, भन्रारम अन्तगितका ऩदाङ्झधकायी वा ङ्जवबागीम प्रभङ्टख बए
सम्फङ्ञन्धत सङ्ञचव य ङ्जवबाग अन्तगितका अन्म ऩदाङ्झधकायी बए सम्फङ्ञन्धत ङ्जवबागीम प्रभङ्टखरे
चेतावनी ङ्छदन सक्नेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ चेतावनी ङ्छदॉदा ऩङ्झन त्मस्तो ऩदाङ्झधकायीको आचयण तथा काभ

कायफाहीभा सङ्टधाय नआएभा त्मस्तो ऩदाङ्झधकायी उऩय कामिऺभताको अबावको आधायभा प्रचङ्झरत
कानून फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही गनङ्टि ऩनेछ।
21.

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनि सङ्जकने् (१) मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्टनै

ऩदाङ्झधकायीरे मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आपूरे सम्ऩादन गनङ्टि ऩने काभ आपू सयह वा
भातहतको अन्म ऩदाङ्झधकायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ ।

तय अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गये को कायणरे भार ङ्झनजरे आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेवायीफाट छङ्ट ट ऩाएको
भाङ्झनने छै न ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रत्मामोजन बएको अङ्झधकाय अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गने

ऩदाङ्झधकायीरे जङ्टनसङ्टकै वखत ङ्जपताि ङ्झरन सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन न्माङ्जमक योहभा ङ्झनणिम गनङ्टि ऩने

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन हङ्टन सक्ने छै न।
22.

कभिचायीको ऩदीम वा ऩेशागत आचयण सम्फन्धी व्मवस्था् (1) प्रदे श सयकाय अन्तगितका

साविजङ्झनक ऩदभा कामियत व्मङ्ञक्तरे आपू कामियत यहॉदा वा जङ्टनसङ्टकै कायणरे अवकाश प्राप्त
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गये को ङ्झभङ्झतरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अवङ्झधसम्भको राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ऩदीम वा ऩेशागत
आचायण ऩारना गनङ्टि ऩनेछ ।

(२) प्रदे श सयकायरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टि ऩने ऩदीम वा ऩेशागत

आचायसॊ ङ्जहता फनाउनेछ।

(३) मस दपा फभोङ्ञजभ फनाएको ऩदीम वा ऩेशागत आचयण ऩारना गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत

व्मङ्ञक्तको कतिव्म हङ्टनेछ य त्मस्तो आचयण उल्रङ्घन गने व्मङ्ञक्तराई उल्रङ्घनको भारा अनङ्टसाय
ङ्झनज उऩय कभिचायी बए ङ्जवबागीम कायफाही बई अङ्झबरेख याङ्ञखनेछ य अन्म ऩदाङ्झधकायी बए

त्मस्तो ऩदको राङ्झग ऩदीम वा ऩेशागत आचायसॊ ङ्जहता फनाउने अङ्झधकायीरे ङ्झनजको त्मस्तो अङ्झबरेख
याख्नेछ।

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ऩदीम वा ऩेशागत आचयण

ऩारना नगये को वा उल्रङ्घन गये को कङ्टनै कङ्टया प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कसूय भाङ्झनने यहेछ बने
त्मस उऩय कानून फभोङ्ञजभ कायफाही गनि वाधा ऩङ्टगेको भाङ्झनने छै न।
ऩङ्चयच्छे द–५
ङ्जवङ्जवध

23.

ऩदीम उत्तयदाङ्जमत्वको ङ्झनवािह् मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कामि सम्ऩादन गने ङ्ञजम्भेवायी
बएको ऩदाङ्झधकायीरे आफ्नो अङ्झधकायको प्रमोग गदाि वा कतिव्म ऩारना गदाि दे हामको ङ्जवषमभा
ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्–

(क)

आपूरे सम्ऩादन गने काभ ङ्झनधािङ्चयत सभमभा नै सम्ऩादन गनि आपैंरे

(ख)

सयकायी वा साविजङ्झनक स्रोतको प्रमोग गदाि ङ्झभतव्ममी ढङ्गफाट अङ्झधकतभ

(ग)

सयकायी वा साविजङ्झनक कामािरमराई सेवा प्रदामक सॊ स्था य सम्फङ्ञन्धत

ऩहर गने,

सदङ्टऩमोग य उत्ऩादनशीर हङ्टने गयी प्रमोग गने,

ऩदाङ्झधकायी प्रदे शको सेवक तथा सविसाधायण सेवाग्राही सेवा ऩाउने
अङ्झधकाय बएको व्मङ्ञक्त हो बङ्ङे कङ्टयाभा ध्मान ङ्छदने,

(घ)

कामि सम्ऩादनभा ङ्जढरासङ्टस्ती य ङ्जवरम्फ हङ्टन ङ्ट बनेको स्रोत य साधनको

दङ्टरुऩमोग हङ्टन ङ्ट हो य प्रदे शको थऩ स्रोत य साधन खचि हङ्टन ङ्ट हो बङ्ङे
बावना याख्ने,

(ङ)

कामि सम्ऩादन गदाि कङ्टनै अऩङ्चयहामि कायण ऩयी तत्कार कामि सम्ऩादन
गनि नसङ्जकने बएभा त्मसको जानकायी भाङ्झथल्रो ङ्झनकामराई ङ्छदने ।

तय साविजङ्झनक सेवाको ङ्जवषमभा वा सेवाग्राहीसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषम बएभा

त्मस्तो ङ्जवषम सम्फङ्ञन्धत कामािरमको सूचनाऩाटीभा टाॉसी आवश्मकता

अनङ्टसाय प्रचाय प्रसाय सभेत गयी गयाई सविसाधायणराई जानकायी गयाउनङ्ट
ऩनेछ ।
(च)

आफ्नो अङ्झधकाय ऺेरङ्झबर ऩने ङ्जवषमभा ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायी स्वमॊरे

ङ्झनणिम गनङ्टि ऩने य कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको कानूनी जङ्जटरता वा ङ्छिङ्जवधा नबएको
साभान्म ङ्जवषमभा भाङ्झथल्रो ङ्झनकामको ङ्झनदे शन भाग नगने ।
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(छ)

सयकायी वा साविजङ्झनक काभको ङ्झसरङ्झसराभा साविजङ्झनक ऩद धायण

गये को व्मङ्ञक्तरे सेवाग्राहीसॉग प्रचङ्झरत भूल्म, भान्मता य सॊ स्कसङ्झत अनङ्टरुऩ
ङ्ञशष्ट व्मवहाय गने ।

24.

नागङ्चयक फडाऩर याख्नङ्ट ऩने् (१) सविसाधायणराई सेवा प्रदान गने वा जनसम्ऩकि कामभ गने
प्रत्मेक सयकायी कामािरमरे सफैरे दे ख्ने ठाउॉभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ नागङ्चयक फडाऩर याख्नङ्ट ऩनेछ।
ऩनेछ्–

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको नागङ्चयक फडाऩरभा दे हामका कङ्टयाहरु उल्रे ख बएको हङ्टन ङ्ट
(क)

सम्फङ्ञन्धत कामािरमरे ङ्छदने सेवा य त्मसको प्रकसङ्झत,

(ख)

सेवाग्राहीरे सेवा प्राप्त गनि ऩूया गनङ्टि ऩने कामिङ्जवङ्झध,

(ग)

सेवा प्रदान गनि राग्ने सभम,

(घ)

सेवा प्रदान गने ऩदाङ्झधकायीको नाभ, ऩद य पोन नम्फय तथा ङ्झनजको

(ङ )

सेवा प्राप्त गनि कङ्टनै दस्तङ्टय तथा अन्म यकभ राग्ने बए सो को ङ्जववयण,

(च)

सेवा प्राप्त गनि सेवाग्राहीरे ऩेश गनङ्टि ऩने कागजात,

(छ)

सेवाग्राहीरे सेवा सम्फन्धभा गये को गङ्टनासो सङ्टन्ने अङ्झधकायीको नाभ, ऩद

(ज)

सेवा प्रदामक ङ्झनकामको तारङ्टक कामािरम य टे ङ्झरपोन नम्फय, य

(झ)

तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कङ्टयाहरु ।

कामिकऺको ङ्जववयण,

य पोन नम्फय,

(३) उऩदपा (२) भा उल्रेख बएका कङ्टयाहरु सम्फङ्ञन्धत कामािरमराई फाध्मात्भक

हङ्टनेछन् य सो फभोङ्ञजभ कामि सम्ऩादन गयी सविसाधायणराई सेवा प्रदान गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत कामािरम
प्रभङ्टख तथा अन्म कभिचायीको कतिव्म हङ्टनछ
े ।

(४) भनाङ्झसफ कायण ङ्झफना उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको नागङ्चयक फडाऩर फभोङ्ञजभ कामि

सम्ऩादन नबई सेवाग्राहीरे सेवा प्राप्त गनि नसकेभा सम्फङ्ञन्धत कामािरमको प्रभङ्टख तथा सोको
ङ्ञजम्भेवाय कभिचायी उऩय ङ्जवबागीम कायफाही हङ्टन सक्नेछ ।

(५) भनाङ्झसफ कायण ङ्झफना उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको नागङ्चयक फडाऩर फभोङ्ञजभ कामि

सम्ऩादन नबई सेवाग्राहीरे सेवा प्राप्त गनि नसकी सेवाग्राहीराई कङ्टनै हाङ्झन नोक्सानी हङ्टन गएकोभा
सो हाङ्झन नोक्सानी फाऩतको ऺङ्झतऩूङ्झति सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(६) नागङ्चयक फडाऩर सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
25.

घङ्टम्ती सेवा सञ्चारन गनि सङ्जकने् सविसाधायणको साभूङ्जहक वा व्मङ्ञक्तगत सयोकाय यहने कङ्टनै

सेवाराई सम्फङ्ञन्धत सेवाग्राही यहे फसेको इराकाभा नै सेवा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने गयी प्रदे श
सयकायरे सभम सभमभा तोकेका कामािरमरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ घङ्टम्ती सेवा सञ्चारन गने व्मवस्था
गनि सक्नेछ।
26.

न्मामोङ्ञचत सेवा शङ्टल्क ङ्झनधाियण सम्फन्धी व्मवस्था् (१) सयकायी सेवा उऩरब्ध गयाए फाऩत प्रदे श
सयकाय वा अन्म सयकायी ङ्झनकामराई सेवाग्राहीरे फङ्टझाउनङ्ट ऩने सेवा शङ्टल्क ङ्झनधाियण गदाि
साभाङ्ञजक न्मामको आधायभा पयक पयक सेवा शङ्टल्क ङ्झनधाियण गनि सङ्जकनेछ ।

13

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सेवा शङ्टल्क ङ्झनधाियण गदाि दङ्टगभ
ि वा ङ्जऩछङ्झडएका ऺेरका

फाङ्झसन्दाराई अन्म इराकाका फाङ्झसन्दाराई बन्दा सहङ्टङ्झरमत हङ्टने गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सेवा शङ्टल्क
ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ ।
27.

जनताको सहबाङ्झगता य स्वाङ्झभत्व सम्फन्धी व्मवस्था् (१) प्रदे श सयकायरे कङ्टनै ऩङ्चयमोजना वा
आमोजना जनताको प्रत्मऺ सहबाङ्झगता य स्वाङ्झभत्वभा सञ्चारन हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराउन सक्नेछ।

(२) ऩङ्चयमोजना वा आमोजनाभा जनताको प्रत्मऺ सहबाङ्झगता य स्वाङ्झभत्व सम्फन्धी

व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
28.

शासकीम सङ्टधाय इकाईको स्थाऩना सम्फन्धी व्मवस्था् (१) प्रत्मेक भन्रारमभा शासकीम सङ्टधाय
इकाईको गठन गङ्चयनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत शासकीम सङ्टधाय इकाईको काभ कतिव्म य अङ्झधकाय

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
29.

ङ्ट ाई गयाउनङ्ट ऩने् (१) सविसाधायणराई सेवा प्रदान गने प्रदे श सयकाय अन्तगितका
साविजङ्झनक सङ्टनव
ङ्ञजल्रा वा स्थानीमस्तयका कामािरम प्रभङ्टखरे आपू फहार यहेको कामािरमको काभ कायफाहीराई

स्वच्छ, ऩायदशॉ य वस्तङ्टङ्झनष्ठ फनाउन य सविसाधायण तथा सयोकायवाराको कानून सम्भत
ङ्ट ाइ गयाउनङ्ट ऩनेछ।
सयोकायराई सम्फोधन गनि तोङ्जकएफभोङ्ञजभ साविजङ्झनक सङ्टनव

ङ्ट ाइ गदाि ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञन्धत
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गयाउनङ्ट ऩने साविजङ्झनक सङ्टनव

ङ्जवशेषऻ, सयोकायवारा, नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा स्थानीम नागङ्चयक सभेतराई आभन्रण
गनङ्टि ऩनेछ ।

(३) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन अनङ्टसन्धान तहङ्जककात वा

ङ्ट ाई गङ्चयने छै न।
अङ्झबमोजन गनङ्टि ऩने वा न्माङ्जमक योहभा ङ्झनणिम गनङ्टि ऩने ङ्जवषमभा साविजङ्झनक सङ्टनव
30.

गङ्टनासो व्मवस्थाऩन् (१) प्रत्मेक भन्रारम, ङ्जवबाग तथा कामािरमभा सो भन्रारम, ङ्जवबाग तथा
कामािरमरे सम्ऩादन गये को काभ कायफाहीको गङ्टणस्तय, प्रबावकाङ्चयता तथा त्मसभा हङ्टन सक्ने
अङ्झनमङ्झभतताको सम्फन्धभा गङ्टनासो सङ्टङ्ङ सफैरे दे ख्ने ठाउॉभा गङ्टनासो ऩेङ्जटका याख्नङ्ट ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको गङ्टनासो ऩेङ्जटकाभा जोसङ्टकैरे गङ्टनासो याख्न सक्नेछन् ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएका गङ्टनासो व्मवस्थाऩन गनिका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत

भन्रारम, ङ्जवबाग तथा कामािरमका ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकसतरे प्रत्मेक तीन ङ्छदनभा एक ऩटक अन्म
कभिचायीको योहवयभा गङ्टनासो ऩेङ्जटका खोल्नङ्ट ऩनेछ य सो ऩेङ्जटकाभा प्राप्त बएका गङ्टनासो तथा

सङ्टझाव भनाङ्झसफ यहेको ऩाइएभा त्मसको सभङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनि आवश्मक कायफाही गनङ्टि ऩने छ
।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्राप्त बएका गङ्टनासो सम्फङ्ञन्धत भन्रारम, ङ्जवबाग तथा

कामािरमको कामिसॉग सम्फङ्ञन्धत नबई त्मस्तो भन्रारम, ङ्जवबाग तथा कामािरमको प्रभङ्टखको
वैमङ्ञक्तक आचयणसॉग सम्फङ्ञन्धत यहेछन् बने सोको ङ्जववयण भाङ्झथल्रो ङ्झनकामभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।

(५) उऩदपा (३) वा (४) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको कायफाहीको जानकायी सम्फङ्ञन्धत

कामािरमको सूचना ऩाटीभा टाॉस्नङ्ट ऩनेछ ।

(६) मस दपाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत भन्रारम, ङ्जवबाग

तथा कामािरमको काभ कायफाहीसॉग असम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको गङ्टनासो प्राप्त बएभा गङ्टनासो ङ्छदने
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त ऩङ्जहचान बएको यहेछ बने ङ्झनजराई सो जानकायी ङ्छदई ङ्जपताि गने य ऩङ्जहचान
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बएको यहेनछ बने सो ङ्जववयण सम्फङ्ञन्धत भन्रारम, ङ्जवबाग तथा कामािरमको सूचना ऩाटीभा टाॉस्नङ्ट
ऩनेछ ।

(७) गङ्टनासो व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
31.

हेरो भङ्टख्मभन्री कऺको व्मवस्था् (१) ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्रारम, ङ्जवबाग तथा कामािरमका काभ
कायफाहीका सम्फन्धभा प्राप्त हङ्टने ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका जनगङ्टनासो य सङ्टझावहरुको सभमभै उङ्ञचत

ङ्ट ाई गयी सम्फोधन गनि भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमभा हेरो भङ्टख्मभन्री कऺ
सङ्टनव
यहनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कऺभा ङ्जवऩद, खोज, उद्धाय, याहत, साविजङ्झनक ङ्जहतसॉग

सम्फङ्ञन्धत घटनाको फाये भा सूचना ङ्छदन वा सयकायी सेवाको प्रवाहभा दे ङ्ञखएका कभी कभजोयी य

सेवा प्राप्त गने क्रभभा व्मङ्ञक्तरे बोग्नङ्टऩये का कङ्छठनाईका फाये भा गङ्टनासो वा सङ्टझाव ङ्छदन सक्नेछन्
।

(३) सविसाधायणरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका गङ्टनासा वा सङ्टझाव भौङ्ञखक वा ङ्झरङ्ञखत

रुऩभा वा टे ङ्झरपोन वा फ्माक्स वा अन्म ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सभेत ङ्छदन सक्नेछन्।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्राप्त गङ्टनासो तथा सङ्टझाव भनाङ्झसफ यहेको ऩाइएभा त्मसको

सभङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनि भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमरे सम्फङ्ञन्धत भन्रारम, ङ्जवबाग
वा कामािरमराई आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ।

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमरे ङ्छदएको ङ्झनदे शन

मथाशीघ्र कामािन्वमन गनङ्टि प्रत्मेक भन्रारम, ङ्जवबाग वा कामािरमको कामािरम प्रभङ्टखको कतिव्म
हङ्टनेछ।

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनदे शन कामािन्वमन गये को जानकायी भङ्टख्मभन्री तथा

भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

(७) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमरे ङ्छदएको ङ्झनदे शन

कामािन्वमन नगये भा त्मस्तो कामािरम प्रभङ्टखराई सेवा सभूहसॉग सम्फङ्ञन्धत कानून फभोङ्ञजभ
ङ्जवबागीम कायफाही गङ्चयनेछ।

(८) नेऩार सयकाय अन्तगितका प्रदे श तथा ङ्ञजल्रास्तयका कामािरम य स्थानीम तह

अन्तगितका कामािरमका काभ कायफाहीका सम्फन्धभा प्राप्त हङ्टन आएका गङ्टनासा भनाङ्झसफ दे ङ्ञखएभा

भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमरे त्मस्ता गङ्टनासा सम्फोधन गनि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई
आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदे शन ऩारना गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको कतिव्म
हङ्टनेछ।

(९)

उऩदपा

(८)

फभोङ्ञजभको

ङ्झनदे शन

कामािन्वमन

नगये भा

भङ्टख्मभन्री

तथा

भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमरे त्मस्तो कभिचायी/ऩदाङ्झधकायीराई ङ्जवबागीम कायफाही गनि सम्फङ्ञन्धत
ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ।

(१०) प्रदे श सयकायरे ङ्झनदे ङ्ञशका जायी गयी हेरो भङ्टख्मभन्री कऺ सञ्चारन सम्फन्धी

अन्म आवश्मक व्मवस्था गनि सक्नेछ।
32.

ङ्जवशेष कऺको व्मवस्था् (१) ङ्जवकास आमोजनाहरुको प्रबावकायी अनङ्टगभन गनि, ङ्जवकास

ङ्झनभािणका कामिहरुभा हङ्टन सक्ने ङ्जढरा सङ्टस्ती योक्न, ङ्जवकास आमोजनाहरुको कामािन्वमनभा आई

ऩनि सक्ने सभस्माहरुको सभमभै सम्फोधन गयी ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिराई ङ्झछटो छङ्चयतो य
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गङ्टणस्तयीम फनाउन भङ्टख्मभन्रीको प्रत्मऺ ङ्झनमन्रण य ङ्झनदे शनभा यहने गयी भङ्टख्मभन्री तथा
भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमभा अत्माधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झध सङ्जहतको एक ङ्जवशेष कऺ (एक्सन रुभ) स्थाऩना
गङ्चयनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कऺफाट प्रदे श तथा याङ्जष्डम गौयवका आमोजना

रगामतका ङ्जवकास आमोजनाको ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट सभम सभमभा प्रत्मऺ अनङ्टगभन, अवरोकन
य सम्वाद गयी प्रगङ्झतको जानकायी ङ्झरने य दे खा ऩये का सभस्मा तत्कार सभाधान गनि आवश्मक
ङ्झनदे शन ङ्छदन सङ्जकनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्रत्मऺ अनङ्टगभन, अवरोकन य सम्वाद गदाि स्थानीम

सयोकायवारासॉग ऩङ्झन सम्वाद गयी आमोजनासॉग सम्फङ्ञन्धत भनाङ्झसफ गङ्टनासा तथा सङ्टझाव प्राप्त
बएभा सम्फोधन गनि आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सङ्जकनेछ।

(४) प्रत्मेक भन्रारम, ङ्जवबाग य कामािरमरे स्वीकसत सभमताङ्झरका सङ्जहतको कामि

मोजना फभोङ्ञजभ प्रत्मेक भङ्जहनाको राङ्झग ङ्झनधािङ्चयत रक्ष्म फभोङ्ञजभको प्रगङ्झत सभेतराई आधाय भानी
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जवशेष कऺफाट आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सङ्जकनेछ।

(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्रत्मऺ अनङ्टगभन, अवरोकन य सम्वाद गयी ङ्जवशेष कऺफाट

ङ्झनदे शन ङ्छददा सम्फङ्ञन्धत भन्रारमसॉग सभेत सभन्वम गनि सङ्जकनेछ।

(६) उऩदपा (२), (३) य (४) फभोङ्ञजभ ङ्जवशेष कऺफाट ङ्छदइएको ङ्झनदे शन मथाशीघ्र

कामािन्वमन गनङ्टि प्रत्मेक भन्रारम, ङ्जवबाग य कामािरमको कामािरम प्रभङ्टखको कतिव्म हङ्टनेछ।

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको ङ्झनदे शन कामािन्वमन गये को जानकायी भङ्टख्मभन्री

तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।

(८) उऩदपा (२), (३) य (४) फभोङ्ञजभ ङ्जवशेष कऺफाट ङ्छदइएको ङ्झनदे शन कामािन्वमन

नगये भा त्मस्तो कामािरम प्रभङ्टखराई सेवा सभूहसॉग सम्फङ्ञन्धत कानून फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही
गङ्चयनेछ।

(९) नेऩार सयकाय अन्तगितका प्रदे श तथा ङ्ञजल्रास्तयका कामािरम य स्थानीम तह

अन्तगितका कामािरमका काभ कायफाहीका सम्फन्धभा सभेत ङ्जवशेष कऺफाट उऩदपा (२) य (३)
फभोङ्ञजभ प्रत्मऺ अनङ्टगभन, अवरोकन य सम्वाद गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदे शन
ङ्छदन सङ्जकनेछ य त्मस्तो ङ्झनदे शन ऩारना गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामको कतिव्म हङ्टनेछ।
(१०)

उऩदपा

(९)

फभोङ्ञजभको

ङ्झनदे शन

कामािन्वमन

नगये भा

भङ्टख्मभन्री

तथा

भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमरे त्मस्तो कभिचायी/ऩदाङ्झधकायीराई ङ्जवबागीम कायफाही गनि सम्फङ्ञन्धत
ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ।

(११) प्रदे श सयकायरे ङ्झनदे ङ्ञशका तथा कामिङ्जवङ्झध जायी गयी ङ्जवशेष कऺ सञ्चारन

सम्फन्धी अन्म आवश्मक व्मवस्था गनि सक्नेछ।
33.

अरुको अङ्झधकायभा हस्तऺेऩ गनि नहङ्टन्े (१) मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कामि सम्ऩादन

गदाि एक ऩदाङ्झधकायीरे अको ऩदाङ्झधकायीको अङ्झधकाय, ङ्ञजम्भेवायी वा कतिव्मउऩय हस्तऺेऩ गनङ्टि
हङ्टॉदैन ।

(२) उऩदपा (१) को प्रङ्झतकूर काभ गने ऩदाङ्झधकायीराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ

कायफाही हङ्टन सक्नेछ ।
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34.

प्रवक्ता तोक्नङ्ट ऩने् (१) प्रत्मेक भन्रारम, ङ्जवबाग तथा कामािरमरे आफ्नो भन्रारम, ङ्जवबाग तथा
कामािरमको काभ कायफाहीको ङ्जवषमभा सयोकायवाराराई वा साविजङ्झनक रुऩभा जानकायी ङ्छदन
भन्रारम, ङ्जवबाग तथा कामािरमको कङ्टनै अङ्झधकसतराई प्रवक्ता तोक्नङ्ट ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको प्रवक्ताको काभ कतिव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
35.

सूचना प्रङ्जवङ्झधराई व्मवहायभा ल्माउन सङ्जकने् (१) प्रत्मेक भन्रारम, ङ्जवबाग तथा कामािरमरे

आफ्नो स्रोत य साधनको उऩरब्धताको आधायभा कम्प्मूटयीकसत सूचना प्रङ्जवङ्झधराई व्मवहायभा
ल्माउन सक्नेछन् ।

(२) सूचना प्रङ्जवङ्झधराई व्मवहायभा ल्माउने सम्फन्धी अन्म कङ्टया तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ।
36.

अनङ्टगभन तथा भूल्मािन सङ्झभङ्झत् साविजङ्झनक सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाई प्रशासनमन्रराई
सेवाप्रदामकको रुऩभा रुऩान्तयण गनि तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकायप्राप्त अङ्झधकायीरे

सम्ऩादन गनङ्टि ऩने काभ कायफाहीराई प्रबावकायी तथा गङ्टणस्तयीम ढङ्गफाट सम्ऩादन बए वा

नबएको कङ्टया सभेतको अनङ्टगभन तथा भूल्मािन गनि प्रदे श सयकायरे भङ्टख्मभन्रीको सॊ मोजकत्वभा
प्रदे शस्तयीम

अनङ्टगभन

तथा

भूल्मािन

सङ्झभङ्झत

य

भन्रारमस्तयभा

सम्फङ्ञन्धत

सॊ मोजकत्वभा भन्रारमस्तयीम अनङ्टगभन तथा भूल्मािन सङ्झभङ्झत गठन गनि सक्नेछ।
37.

भन्रीको

सयकायी कामि पर्छ्यौट य सयकायी कामिरमको ङ्झनयीऺण् मस ऐन वा अन्म प्रचङ्झरत कानूनभा
उङ्ञल्रङ्ञखत व्मवस्थाका अङ्झतङ्चयक्त सयकायी कामि पर्छ्यौट तथा ङ्झनयीऺण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

38.

सङ्टङ्जवधा तोके फभोङ्ञजभ हङ्टन्े प्रचङ्झरत कानूनभा व्मवस्था बएको सङ्टङ्जवधाका अङ्झतङ्चयक्त प्रभङ्टख सङ्ञचव,

सङ्ञचव, ङ्जवबागीम प्रभङ्टख, कामािरम प्रभङ्टख वा कभिचायीरे सो है ङ्झसमतभा उऩबोग गनि ऩाउने सङ्टङ्जवधा

तथा सो है ङ्झसमतरे कामि सम्ऩादन गये फाऩत ऩाउने अन्म सङ्टङ्जवधा प्रदे श सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ ।
39.

वाङ्जषक
ि प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टि ऩने् (१) भन्रारम, ङ्जवबाग तथा कामािरमरे प्रत्मेक आङ्झथक
ि वषि सभाप्त

बएको ङ्झभङ्झतरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबर आपूरे सो आङ्झथक
ि
वषिबङ्चय सञ्चारन गये को
कामिक्रभ, सम्ऩादन गये को काभ य त्मस्तो काभको अवङ्ञस्थङ्झत तथा प्रगङ्झत य रागत रगामतका

अन्म आवश्मक कङ्टयाहरु सभेत सभावेश गयी वाङ्जषक
ि
प्रङ्झतवेदन तमाय गयी भन्रारमरे बए
भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्को कामािरमभा, ङ्जवबागरे बए सम्फङ्ञन्धत भन्रारमभा य अन्म

कामािरमरे बए तारङ्टक कामािरमभा ऩेश गनङ्टि ऩनेछ । त्मस्तो प्रङ्झतवेदन आपूबन्दा भाङ्झथल्रो
ङ्झनकामको स्वीकसङ्झत ङ्झरई आवश्मकता अनङ्टसाय साविजङ्झनक रुऩभा प्रकाशन गनि सभेत सङ्जकनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनभा सो उऩदपाभा रे ङ्ञखएको कङ्टयाको अङ्झतङ्चयक्त

सम्फङ्ञन्धत भन्रारमरे आफ्नो भन्रारम वा अन्तगितका कामािरमभा सङ्टशासन कामभ गनि गये का
सङ्टधायका कामिक्रभ य त्मसफाट प्राप्त ऩङ्चयणाभको ङ्जववयण उल्रेख गनङ्टि ऩनेछ।
40.

कामि सम्ऩादन सूचक् मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्टनै ऩदाङ्झधकायीरे सम्ऩादन गनङ्टि ऩने काभको कामि
सम्ऩादन सूचक तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

41.

असर ङ्झनमतरे गये को काभको फचाउ् मस ऐन वा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्टनै ऩदाङ्झधकायीरे

कामि सम्ऩादन गदाि वा प्रशासङ्झनक कामि सञ्चारन गदाि असर ङ्झनमतरे गये को काभ कायफाहीको
ङ्जवषमराई ङ्झरएय ङ्झनज उऩय कङ्टनै कायफाही हङ्टने छै न ।
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42.

ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय् प्रदे श सयकायरे मस ऐनको उद्देश्म कामािन्वमन गनि आवश्मक ङ्झनमभहरु
फनाई रागङ्ट गनि सक्नेछ ।

43.

ङ्झनदे ङ्ञशका, ङ्छदग्दशिन वा कामिङ्जवङ्झध फनाउन सक्ने् प्रदे श सयकायरे आफ्नो काभ कायफाहीराई

प्रकसमागत ढङ्गफाट ङ्झछटो, छङ्चयतो य ङ्झभतव्ममी रुऩभा सञ्चारन गनि वा कामि सम्ऩादन गनि
आवश्मक ङ्झनदे ङ्ञशका, ङ्छदग्दशिन वा कामिङ्जवङ्झध फनाई रागङ्ट गनि सक्नेछ ।
44.

ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टन्े मस ऐनभा उल्रेख बएकोभा मसै ऐन फभोङ्ञजभ य अन्म ङ्जवषमका हकभा
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ।
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