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प्रदेशभबत्र सशुासनको प्रत्माबभूत गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनेको ववधेमक 

प्रस्तावना् प्रदेशको सावनजभनक प्रशासनराई स्वच्छ, सऺभ, भनष्ऩ ,ऺ ऩायदशी, भ्रष्टाचायभकु्त, जनउत्तयदामी 
य सहबागीताभूरक फनाउॉदै याज्मफाट प्राप्त हनुे सेवा सवुवधाभा जनताको सभान य सहज ऩहुॉच सभुनश्चित 
गनन, आभथनक अनशुासन तथा सावनजभनक कामन य स्रोतको कुशर व्मवस्थाऩन जस्ता असर शासनका 
आधायबतू भान्मताराई आत्भसात ् गयी सशुासनको प्रत्माबभूतका राभग कानूनी व्मवस्था गनन 
फाञ्छनीम बएकोरे,  

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  

ऩरयच्छेद–१ 

प्रायश्चम्बक 

१. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश सशुासन ऐन, २०7६” यहेको छ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ।  

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,–  

(क) “कामानरम प्रभखु” बन्नारे कुनै सयकायी कामानरमको प्रभखु बई काभ गने 
ऩदाभधकायी सम्झन ुऩछन। 

(ख) “तोवकएको” वा “तोवकए फभोश्चजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगनत फनेको भनमभभा 
तोवकएको वा तोवकए फभोश्चजभ सम्झन ुऩछन। 

(ग) "नगय कामनऩाभरका" बन्नारे भहानगयऩाभरका, उऩभहानगयऩाभरका य 
नगयऩाभरकाको कामनऩाभरका सभेत सम्झन ुऩछन । 

(घ) "प्रदेश" बन्नारे प्रदेश नॊ. ३ सम्झन ुऩछन । 

(ङ) “भन्त्रारम” बन्नारे प्रदेश सयकायको भन्त्रारम सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे भखु्मभन्त्री 
तथा भश्चन्त्रऩरयषद्को कामानरम वा प्रदेशका केन्रीम स्तयका कामानरम सभेतराई 
जनाउॉछ।  

(च) “भन्त्री” बन्नारे भखु्मभन्त्री वा भन्त्री सम्झन ु ऩछन य सो शब्दरे स्वतन्त्र रुऩभा 
भन्त्रारमको कामनबाय सम्हाल्ने याज्मभन्त्री सभेतराई जनाउॉछ।  

(छ) “सश्चचव” बन्नारे भन्त्रारमको सश्चचव सम्झन ु ऩछन य सो शब्दरे प्रदेश सयकायको 
प्रभखु सश्चचव य सश्चचव सयहको कामन सम्ऩादन गने अन्म अभधकृत सभेतराई 
जनाउॉछ।  

(ज) “सॊववधान” बन्नारे  नेऩारको सॊववधान सम्झन ुऩछन। 
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ऩरयच्छेद–२ 

प्रशासन सञ्चारन सम्फन्धी प्रावधानहरु 

३. कामन सम्ऩादन गने् प्रदेश सयकायरे प्रदेशभा सशुासन कामभ गननको राभग प्रदेशबय 
प्रशासभनक कामन सम्ऩादन गनेछ। 

४. ववषमगत भन्त्रारम यहने् (१) प्रदेश सयकायको कामन सम्ऩादन गननका राभग आवश्मक 
सॊख्माभा ववषमगत भन्त्रारम यहनेछन।्  

(२) भन्त्रारमको सॊख्मा, कामनववबाजन य कामनसम्ऩादन प्रदेश सयकायको 
कामनववबाजन तथा कामनसम्ऩादन भनमभावरी फभोश्चजभ हनुेछ।  

(३) प्रदेश सयकायको प्रभखु प्रशासभनक भनकामको रुऩभा भखु्मभन्त्री तथा 
भश्चन्त्रऩरयषद्को कामानरम यहनेछ।  

(४) भन्त्रारम भातहत आवश्मक सॊख्माभा भनदेशनारम, कामानरम तथा भनकाम यहन 
सक्नेछन।्  

५. आवश्मक भनकाम गठन गनन सक्ने् (१) प्रशासभनक कामन सम्ऩादन गनन भन्त्रारम, 
भनदेशनारम तथा कामानरमको अभतरयक्त प्रदेश सयकायरे आवश्मकता अनसुाय अन्म 
सश्चचवारम, आमोग, फोडन, केन्र, सभभभत वा अन्म त्मस्तै भनकाम गठन गनन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ गठन बएका सश्चचवारम, आमोग, फोडन, केन्र, सभभभत वा 
अन्म त्मस्तै भनकामको काभ, कतनव्म, अभधकाय तथा अन्म कामनऺ ेत्रगत शतनहरु (टम्सन अप 
येपेयेन्स) प्रदेश सयकायरे तोके फभोश्चजभ हनुेछ।  

६. प्रशासभनक कामन सञ्चारनका आधाय् प्रदेशभा सशुासन कामभ गननका राभग मस ऐन वा अन्म 
प्रचभरत कानून फभोश्चजभ प्रशासभनक कामन सम्ऩादन गदान त्मस्तो कामन सम्ऩादन गने 
ऩदाभधकायीरे सॊववधान तथा अन्म प्रचभरत कानूनभा व्मवस्था बएका कुयाहरुको अभतरयक्त 
देहामका आधायभा कामन सम्ऩादन गनुन ऩनेछ्– 

(क) याष्ड य जनताको वहृत्तय वहत, 

(ख) सभन्माम य सभावेशीकयण, 

(ग) कानूनको शासन, 

(घ) भानवअभधकायको प्रत्माबभूत,  

(ङ) ऩायदश्चशनता, वस्तभुनष्ठता, जवापदेवहता तथा इभान्दारयता,  
(च) आभथनक अनशुासन एवॊ भ्रष्टाचायभकु्त, चसु्त य जनभखुी प्रशासन,  

(छ) प्रशासन सॊमन्त्रको तटस्थता तथा भनष्ऩऺता,  
(ज) प्रशासभनक सॊमन्त्र य भनणनमभा सवनसाधायणको ऩहुॉच,  
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(झ) जनसहबाभगता तथा स्थानीम स्रोतको अभधकतभ उऩमोग।  

७. प्रदेश सयकायरे अश्चख्तमाय गने नीभतहरु् (१) सॊववधान तथा अन्म प्रचभरत कानूनभा व्मवस्था 
बएका नीभत एवॊ सभम सभमभा अश्चख्तमाय गरयएका नीभतका अभतरयक्त प्रदेशको प्रशासभनक 
कामन सम्ऩादन गदान प्रदेश सयकायरे देहामका नीभत अश्चख्तमाय गनेछ्– 

(क) साभाश्चजक न्माम, 

(ख) गयीफी भनवायण,  

(ग) आभथनक उदायीकयण, 

(घ) प्राकृभतक तथा अन्म सावनजभनक स्रोतको दीगो तथा कुशर व्मवस्थाऩन,  

(ङ) भवहरा सशश्चक्तकयण तथा रैवङ्गक न्मामको ववकास,  

(च) वातावयणीम सॊयऺण,  

(छ) जनजाभत, दभरत तथा आभथनक तथा साभाश्चजक रुऩभा वऩछभडएका वगनको उत्थान, 

(ज) प्रदेशको सन्तभुरत ववकास।  

(२) गाउॉ कामनऩाभरका वा नगय कामनऩाभरकारे आफ्नो प्रशासभनक कामन सम्ऩादन 
गदान उऩदपा (१) भा उश्चल्रश्चखत प्रदेश सयकायरे अश्चख्तमाय गयेका नीभतको अधीनभा यही 
आवश्मक नीभतहरू तम गनेछन।्  

(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभ अश्चख्तमाय गयेका नीभतराई कामानन्वमन गनन प्रदेश 
सयकाय य उऩदपा (2) फभोश्चजभ अश्चख्तमाय गयेका नीभतराई कामानन्वमन गनन गाॉउ 
कामनऩाभरका वा नगय कामनऩाभरकारे सभम सभमभा आवश्मक कामनक्रभ तथा आमोजनाहरु 
सञ्चारन गनेछन।् 

ऩरयच्छेद–३ 

प्रशासभनक कामनको सञ्चारन तथा श्चजम्भेवायी 

८. सशुासन कामभ गनुन सम्फश्चन्धत ऩदाभधकायीको कतनव्म हनुे् प्रदेशभा सशुासन कामभ गने य 
सवनसाधायणराई सभमभा नै त्मसको प्रभतपर उऩरब्ध गयाउने उदे्दश्मरे मस ऐन वा अन्म 
प्रचभरत कानून फभोश्चजभ प्रदेश सयकायको प्रशासभनक कामन भछटो छरयतो ढङ्गरे सञ्चारन गनुन 
गयाउन ुसम्फश्चन्धत ऩदाभधकायीको कतनव्म हनुेछ।  

९. भन्त्रीको श्चजम्भेवायी् (१) सॊववधान तथा अन्म प्रचभरत कानूनभा उश्चल्रश्चखत श्चजम्भेवायीका 
साथै आपूरे सम्हारेको भन्त्रारमफाट सम्ऩादन हनुे कामन सम्फन्धी नीभतगत ववषम रगामत 
सम्ऩूणन आवश्मक कामन सभमभा नै सम्ऩादन गने गयाउने सभग्र श्चजम्भेवायी सम्फश्चन्धत 
भन्त्रीको हनुेछ।  
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(२) उऩदपा (१) को सवनसाभान्मताभा प्रभतकूर नहूने गयी सम्फश्चन्धत भन्त्रीरे 
आफ्नो भन्त्रारम य अन्तगनतका कभनचायीराई आवश्मक भनदेशन ददन सक्नेछ य त्मस्तो 
भनदेशनको सभमभबतै्र ऩारना गनुन सम्फश्चन्धत कभनचायीको कतनव्म हनुेछ।  

१०. प्रभखु सश्चचव तथा भनजको श्चजम्भेवायी् (१) प्रभखु सश्चचव प्रदेश सयकायको प्रभखु प्रशासकीम 
अभधकायी हनुेछ य सोही हैभसमतभा भनजरे आफ्नो श्चजम्भेवायी वहन गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) को सवनसाभान्मताभा प्रभतकूर नहनुे गयी मस ऐन वा अन्म 
प्रचभरत कानूनभा व्मवस्था बएका काभ, कतनव्म य अभधकायका अभतरयक्त प्रभखु सश्चचवको 
काभ, कतनव्म, अभधकाय य श्चजम्भेवायी देहाम फभोश्चजभ हनुेछ्–                                 

(क) भखु्मभन्त्रीको साभान्म सऩुयीवेऺण तथा भनदेशनको अधीनभा यही भखु्मभन्त्री तथा 
भश्चन्त्रऩरयषद्को कामानरमको प्रशासकीम प्रभखुको रुऩभा सो कामानरमको कामन सम्ऩादन 
गने,  

(ख) प्रदेश सयकायको सश्चचव तथा सो सयहका अभधकृतको सऩुयीवेऺकको हैभसमतरे 
भनजहरुरे सम्ऩादन गयेका कामनको सऩुयीवेऺण गने तथा सश्चचवरे सम्ऩादन गनुन ऩने 
प्रशासभनक कामनका सम्फन्धभा आवश्मक भनदेशन ददने, 

(ग) ववभबन्न भन्त्रारम तथा अन्म सम्फद्ध भनकामहरुको प्रशासभनक काभ कायफाहीको 
सभन्वम गने,  

(घ) शासकीम सधुायराई प्रदेश प्रशासनको अभबन्न अङ्गको रुऩभा कामानन्वमन गनन वा गयाउन 
ववभबन्न भन्त्रारम य अन्म भनकाम फीच सभन्वम गने,  

(ङ) प्रदेश सयकाय, भश्चन्त्रऩरयषद्को सश्चचवको रुऩभा काभ गने य सोही हैभसमतभा 
भश्चन्त्रऩरयषद्को भनणनम प्रभाश्चणत गने, 

(च) प्रदेश सयकाय, भश्चन्त्रऩरयषद्का भनणनम कामानन्वमन गनन, गयाउन सम्फश्चन्धत 
भन्त्रारमहरुराई ऩरयचारन गने वा गयाउने य ती भनणनम कामानन्वमन श्चस्थभतको 
सऩुयीवेऺण गने,  

(छ) प्रदेशको प्रशासभनक सॊमन्त्रराई चसु्त य पुभतनरो फनाउन प्रदेश सयकायका सश्चचव तथा 
अन्म कभनचायीराई उत्प्ररेयत गने, 

(ज) प्रदेश सयकायको काभ कायफाहीराई प्रबावकायी फनाउन सभम सभमभा सश्चचव फैठक 
आमोजना गने य सश्चचव फैठकफाट बएका भनणनम कामानन्वमन श्चस्थभतको सऩुयीवेऺण गने,  

(झ) ववभबन्न भन्त्रारम तथा भातहतका केन्रीम भनकामहरुको प्रशासभनक काभ कायफाहीको 
अनगुभन, भनयीऺण तथा सऩुयीवेऺण गने,  
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(ञ) प्रदेश सयकायको भनणनमको राभग सश्चचवरे ऩेश गयेको प्रस्तावभा आवश्मक कुयाहरु ऩगेु 
नऩगेुको जाॉची प्रस्तावराई प्रदेश सयकाय, भश्चन्त्रऩरयषद् सभऺ ऩेश गने य अङ्ग नऩगेुको 
ऩाइएभा सम्फश्चन्धतराई वपतान ऩठाउने,   

(ट) तोवकए फभोश्चजभका अन्म कामन गने।  

११. सश्चचवको श्चजम्भेवायी् (१) सश्चचव सम्फश्चन्धत भन्त्रारम तथा भनकामको प्रभखु प्रशासकीम 
ऩदाभधकायी हनुेछ य सोही हैभसमतभा भनजरे श्चजम्भेवायी भनवानह गनन आवश्मक कामन सम्ऩादन 
गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) को सवनसाभान्मताभा प्रभतकूर नहनुे गयी मस ऐन वा अन्म 
प्रचभरत कानूनभा व्मवस्था बएको काभ, कतनव्म य अभधकायको अभतरयक्त सश्चचवको काभ, 

कतनव्म य अभधकाय देहाम फभोश्चजभ हनुेछ्–  

(क) प्रदेश सयकायरे प्रभतऩादन गनुन ऩने नीभतका सम्फन्धभा सम्फश्चन्धत भन्त्रीराई सघाउन,े   

(ख) सम्फश्चन्धत भन्त्रीको भनदेशन तथा सऩुयीवेऺणको अधीनभा यही आपू फहार यहेको 
भन्त्रारमको कामन सम्ऩादन गने,  

(ग) आपू फहार यहेको भन्त्रारम वा कामानरम अन्तगनतका नीभतगत ववषमभा कुनै सधुाय 
गनुन ऩने बएभा सम्फश्चन्धत भन्त्री सभऺ सोको प्रस्ताव ऩेश गने,  

(घ) आपू फहार यहेको भन्त्रारमको व्मवस्थाऩन, दैभनक कामन सञ्चारन, कभनचायी उऩय 
भनमन्त्रण तथा सऩुयीवेऺण गने,  

(ङ) आपू फहार यहेको भन्त्रारम अन्तगनतका भनदेशनारम, कामानरम वा त्मस्तो भन्त्रारम 
भातहतका भनकामको काभ कायफाहीको आवश्मक सऩुयीवेऺण वा भनमन्त्रण गने य 
आवश्मकता अनसुाय भनदेशन ददन,े  

(च) प्रदेश सयकायरे स्वीकृत गयेका नीभत य कामनक्रभ कामानन्वमन गने,  

(छ) आपू फहार यहेको भन्त्रारम य अन्तगनतका भनकामरे प्रत्मेक भवहना सम्ऩादन गयेको 
काभको प्रभतवेदन तोवकए फभोश्चजभ भखु्मभन्त्री तथा भश्चन्त्रऩरयषद्को कामानरम सभऺ ऩेश 
गने,  

(ज) भन्त्रारमको वावषनक कामनक्रभ तजुनभा गयी भन्त्री सभऺ ऩेश गने य स्वीकृत कामनक्रभ 
कामानन्वमन, अनगुभन य भूल्माङ्कनका साथै प्रगभत सभीऺा गने,  

(झ) भन्त्रारमफाट वषनबरयभा सम्ऩादन गरयएका प्रभखु काभ कायफाहीका फायेभा वावषनक 
प्रभतवेदन तमाय गयी भन्त्री सभऺ ऩेश गने,  
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(ञ) आपू फहार यहेको भन्त्रारम य सो अन्तगनतका कामानरमका आठौं तहसम्भका 
कभनचायीको सरुवा वा ऩदस्थाऩना गने वा काज खटाउने,  

तय एक भन्त्रारम वा अन्तगनतका भनकाम वा कामानरमभा कामनयत कभनचायीराई 
अको भन्त्रारम अन्तगनतका भनकाम वा कामानरमभा गरयन े सरुवा सम्फन्धी व्मवस्था 
प्रचभरत कानून फभोश्चजभ हनुेछ।  

(ट) आपू फहार यहेको भन्त्रारमसॉग सम्फश्चन्धत ववषमभा प्रदेश सयकाय, भश्चन्त्रऩरयषद् फाट 
बएको भनणनम कामानन्वमन गने य त्मस्तो भनणनमको कामानन्वमन श्चस्थभतको सऩुरयवेऺण 
गने,  

(ठ) सश्चचव फैठकफाट बएको भनणनम कामानन्वमन गने,  

(ड) भन्त्रारम वा भातहत सञ्चारन बएका आमोजनाको सभम सभमभा भनयीऺण गयी 
आवश्मक भनदेशन ददन,े  

(ढ) खण्ड (ड) फभोश्चजभ भनयीऺण गदान सञ्चारन बएका आमोजना सभमभा ऩूया हनु नसकेको 
ऩाइएभा वा ऩूया बएको आमोजनाको गणुस्तय न्मून देश्चखएभा त्मसको आवश्मक 
छानभफन गयी दोषी देश्चखएका सम्फश्चन्धत प्रभखुराई आवश्मक कायफाही गने,  

(ण) तोवकए फभोश्चजभका अन्म कामन गने।  

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ञ) फभोश्चजभ बए गयेको काभको जानकायी सश्चचवरे 
सम्फश्चन्धत भन्त्रीराई गयाउन ुऩनेछ।  

(४) उऩदपा (२) भा उल्रेख बएका काभका सम्फन्धभा प्रदेश सयकायप्रभत सश्चचव 
श्चजम्भेवाय यहनेछ य आपू फहार यहेको भन्त्रारम वा भनकामसॉग सम्फश्चन्धत प्रदेश सयकायरे 
भागेको कुनै ऩभन ववषमभा अद्यावभधक जानकायी ददने भनजको श्चजम्भेवायी य कतनव्म हनुेछ।  

१२. कामानरम प्रभखुको श्चजम्भेवायी् प्रचभरत कानूनभा उल्रेख बएको काभ, कतनव्म य अभधकायका 
अभतरयक्त कामानरम प्रभखुको काभ, कतनव्म य अभधकाय देहाम फभोश्चजभ हनुेछ्–  

(क) आपू फहार यहेको कामानरमको व्मवस्थाऩन, दैभनक कामन सञ्चारन तथा सो कामानरमभा 
कामनयत कभनचायीको सऩुयीवेऺण तथा भनमन्त्रण गने, 

(ख) आपू फहार यहेको कामानरम य अन्तगनतका कामानरमका कभनचायीराई काज खटाउने, 

(ग) आपू फहार यहेको कामानरम अन्तगनत सञ्चाभरत आमोजनाहरुको काभ भनश्चित सभमभबत्र 
सम्ऩन्न गनन रगाउने य  मस्ता कामनको प्रगभत प्रभतवेदन सऩुरयवेऺक सभऺ ऩेश गने, 

(घ) आपू फहार यहेको कामानरमफाट जनसाधायणराई प्रदान गरयने सेवाराई प्रबावकायी 
फनाउने,  
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(ङ) तोवकए फभोश्चजभको अन्म कामन गने।  

१३. स्थानीम तहको प्रशासभनक कामन सञ्चारन तथा श्चजम्भेवायी् स्थानीम तहरे सञ्चारन गने 
प्रशासभनक कामन य श्चजम्भेवायी तथा प्रशासभनक कामन सम्ऩादन गदान अऩनाउन ु ऩने 
कामनववभधका सम्फन्धभा प्रचभरत कानूनभा व्मवस्था बए फभोश्चजभ हनुेछ।  

                                       

ऩरयच्छेद–४ 

प्रशासभनक कामन सम्ऩादन गदान अऩनाउन ुऩने कामनववभध 

१४. भनश्चित कामनववभध अवरम्फन गनुन ऩने् मस ऐन वा अन्म प्रचभरत कानून फभोश्चजभ भनणनम गनन 
ऩाउने अभधकायीरे कुनै ववषमभा भनणनम गदान प्रचभरत कानूनभा कुनै कामनववभधको व्मवस्था 
बएको यहेछ बने त्मस्तो कामनववभध य त्मस्तो व्मवस्था नबएकोभा भनणनम गनुन ऩने ववषमको 
प्रकृभत हेयी उऩमकु्त प्रवक्रमा अऩनाउन ुऩनेछ।  

१५. भनश्चित सभमावभधभबत्र भनणनम गनुन ऩने् (१) मस ऐन वा अन्म प्रचभरत कानून फभोश्चजभ भनणनम 
गनन ऩाउने अभधकायीरे कुनै ववषमभा भनणनम गदान प्रचभरत कानून फभोश्चजभ कुनै भनश्चित 
अवभधभबत्र भनणनम गनुन ऩने यहेछ बने सोही सभमावभधभबत्र य त्मस्तो व्मवस्था नबएकोभा 
भनणनम गनुन ऩने ववषमको प्रकृभत हेयी भनणनम गनन ऩाउने अभधकायीरे उऩमकु्त ठहय ् माएको 
सभमावभधभबत्र भनणनम गनुन ऩनेछ।  

(२) आवश्मक तथ्म, सूचना वा प्रभाण उऩरब्ध नबएको कायणरे उऩदपा (१) 
फभोश्चजभको अवभधभबत्र भनणनम गनन नसवकन े यहेछ बने भनणनम गनन ऩाउने अभधकायीरे सोको 
कायण खरुाई भनणनम गनुन ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ कायण खरुाई भनणनम बएकोभा भनणनम गनन ऩाउन े
अभधकायीरे सोको जानकायी आपूबन्दा एक तह भाभथको ऩदाभधकायीराई मथाश्चशघ्र ददन ु
ऩनेछ।  

१६. भनणनम गदान ऩायदश्चशनता कामभ गनुन ऩने् (१) मस ऐन वा अन्म प्रचभरत कानून फभोश्चजभ 
भनणनम गनन ऩाउने अभधकायीरे कुनै ववषमभा भनणनम गदान ऩायदशी ढङ्गफाट गनुन ऩनेछ।  

स्ऩष्टीकयण् मस ऐनको प्रमोजनको राभग “ऩायदश्चशनता” बन्नारे भनश्चित भाऩदण्डको 
आधायभा भनणनम गनुन ऩने प्रवक्रमा सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे प्रचभरत कानून फभोश्चजभ गोप्म 
याख्न ुऩने कुयाराई प्रभतकूर असय ऩाने छैन।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ ऩायदश्चशनता कामभ गनन भनणनम गने अभधकायीरे भनणनम 
गनुन ऩने ववषमभा आफ्ना भातहतका कभनचायीको याम तथा ऩयाभशनराई ध्मान ददन सक्नेछ।  



 

8 

 

 (३) भनणनम गनुन ऩने ववषमको कायफाही एक तहफाट प्रायम्ब बई अको तहफाट 
भनणनम गनुन ऩने यहेछ बन ेप्रत्मेक तहभा सॊरग्न यहने ऩदाभधकायीरे सो ववषमभा आफ्नो स्ऩष्ट 
याम सवहत भनणनम गनुन ऩने ववषम भनणनम गने अभधकायी सभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोश्चजभ भनणनम गने प्रवक्रमाभा सॊरग्न यहेका प्रत्मेक तहका 
ऩदाभधकायीरे ऩेश गयेको यामभा कुनै प्रश्न उठेको देश्चखएभा भनणनम गने अभधकायीरे भनणनम 
गदान त्मस्तो प्रश्नको ऩभन सम्फोधन गनुन ऩनेछ।  

 ( ५) कुनै भनणनम गदान कानूनी वा प्राववभधक प्रश्नको ऩभन भनरुऩण गनुन ऩने यहेछ य 
त्मस्तो ववषमभा कुनै कानूनववऻ वा प्राववभधकको याम भरन भनणनम गने अभधकायीरे भनाभसफ 
ठानेभा त्मस्तो याम भरन सक्नेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोश्चजभ याम भरएकोभा त्मस्तो यामराई सभेत आधाय भानी 
भनणनम गनन सवकनेछ य त्मस्तो यामराई भानु्न नऩने देखेभा सोको कायण खरुाई भनणनम गनुन 
ऩनेछ। 

(७) ऩायदश्चशनता सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोश्चजभ हनुेछ।  

१७. भनणनम गदान आधाय य कायण खरुाउन ुऩने् मस ऐन वा अन्म प्रचभरत कानून फभोश्चजभ भनणनम 
गदान सम्फश्चन्धत ऩदाभधकायीरे गयेको भनणनम कुन कुन कुयाभा आधारयत छ य त्मस्तो भनणनम 
वकन गनुन ऩयेको हो सोको स्ऩष्ट आधाय य कायण खरुाई भनणनम गनुन ऩनेछ।  

१८. स्वाथन फाश्चझएभा भनणनम गनन नहनुे् (१) मस ऐन वा अन्म प्रचभरत कानून फभोश्चजभ भनणनम गनन 
ऩाउने ऩदाभधकायीरे भनणनम गनुन ऩने ववषमभा प्रत्मऺ रुऩभा आफ्नो कुनै वहत, सयोकाय वा 
स्वाथन यहेको बएभा वा भनजरे गयेको भनणनमफाट भनजको हकभा अऩतुारी खान ऩाउने व्मश्चक्त 
वा नश्चजकको अन्म नातेदाय प्रत्मऺ प्रबाववत हनुे बएभा वा भनजको एकासगोरको व्मश्चक्तरे 
सञ्चारन गयेको व्माऩाय, व्मवसामभा प्रत्मऺ पाइदा ऩगु्ने गयी स्वाथन फाश्चझने बएभा त्मस्तो 
ऩदाभधकायीरे त्मस्तो ववषमभा भनणनम गनन सक्ने छैन।  

स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको राभग भनणनम गनन ऩाउने ऩदाभधकायीरे 
वहृत ्सावनजभनक वहतको राभग गयेको भनणनमराई स्वाथन फाश्चझएको भाभनने छैन।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको अवस्था ऩयी भनणनम गने अभधकायीरे भनणनम गनन 
नहनुे बएभा सोको कायण खरुाई आपू सयहको ऩदाभधकायी सोही कामानरमभा बएभा भनजराई 
य नबएभा आपूबन्दा एक तह भाभथको ऩदाभधकायीराई सो ववषमभा भनणनम गनन ददन ुऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभको ऩदाभधकायी सम्फश्चन्धत कामानरमभा नबएभा वा 
बएभा ऩभन उऩदपा (१) फभोश्चजभको अवस्था ऩयी भनणनम गनन नहनुे बएभा भनणनम गने 
अभधकायी सश्चचव बएकोभा प्रभखु सश्चचव सभऺ य अन्म ऩदाभधकायी बएभा एक तह भाभथको 
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ऩदाभधकायी सभऺ ऩेश गयी भनकासा बए फभोश्चजभ भनणनम गनुन ऩनेछ। प्रभखु सश्चचव भनणनम 
गने अभधकायी बएकोभा सो ववषम प्रदेश सयकाय, भश्चन्त्रऩरयषद् सभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ।  

 (४) कुनै ऺेत्रको नीभत भनभानण गने वा कानून कामानन्वमन गने भनकामभा वा कुनै 
ऺेत्र भनमभन गने भनमभनकायी भनकामभा कामनयत अभधकृतरे आपू ऩदभा फहार यहॉदा गयेको 
भनणनमसॉग सम्फश्चन्धत कुनै गैयसयकायी वा भनजी स्तयको सोही ऺेत्र अन्तगनत कुनै वस्त ु वा 
सेवा उत्ऩादन गने, कुनै व्मवसाम गने वा त्मस्तो वस्त ुवा सेवा उत्ऩादन गने पभन, कम्ऩनी वा 
अन्म कुनै प्रभतष्ठानको व्मवस्थाऩनभा आपू ऩदभा फहार यहॉदासम्भ य जनुसकैु कायणरे त्मस्तो 
ऩदफाट अवकाश प्राप्त गयेऩभछ ऩभन कम्तीभा एक वषनसम्भ प्रत्मऺ वा ऩयोऺ रुऩभा सॊरग्न 
हनु सक्ने छैन।  

स्ऩष्टीकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनको राभग एकबन्दा फढी भनकामभा फहार 
यहेको व्मश्चक्तको हकभा भनजरे सेवाफाट अवकाश प्राप्त गनुन अश्चघको ऩभछल्रा दईु वषनसम्भको 
अवभधराई जनाउनेछ। 

  (५) मस दपाको प्रभतकूर हनुे गयी कुनै काभ गने व्मश्चक्त आफ्नो सेवाभा फहार 
यहेको व्मश्चक्त बए भनजराई सोही आधायभा कानून फभोश्चजभ ववबागीम कायफाही गनन य 
सेवाफाट अवकाश ऩाइसकेको व्मश्चक्त बए सम्फश्चन्धत भन्त्रारमको सश्चचवरे दश हजाय 
रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गनन सक्नेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोश्चजभको भनणनम उऩय श्चचत्त नफझु्ने व्मश्चक्तरे ऩैंतीस ददनभबत्र 
सम्फश्चन्धत उच्च अदारतभा ऩनुयावेदन गनन सक्नेछ।  

(७) मस दपाको प्रभतकूर हनुेगयी सेवाभा फहार यहेको ऩदाभधकायीरे गयेका काभ 
स्वत् फदय हनुेछ।  

१९. कामन सम्ऩादन कयाय गनन सवकने् (१) प्रदेश सयकायरे गनुन ऩने कुनै काभ भनश्चित अवभधभबत्र 
सम्ऩादन गरयसक्न ुऩने वा भनश्चित ऩरयभाणको उऩरश्चब्ध हनुे गयी सम्ऩादन गनुन ऩने बएभा वा 
प्रदेश सयकायको प्राथभभकताप्राप्त कुनै कामनक्रभ वा आमोजना कामानन्वमन गनुन ऩने बएभा कुनै 
ऩदाभधकायीसॉग कामन सम्ऩादन कयाय गनन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको कयायभा अन्म कुयाको अभतरयक्त श्चजम्भेवायी ऩाएको 
ऩदाभधकायीरे गनुन ऩने काभको वववयण, कामन सम्ऩादन गरयसक्न ु ऩने सभमावभध य कामन 
सम्ऩादनको गणुस्तय वा ऩरयभाण सभेत उल्रेख गनुन ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभ कयाय बएकोभा सो कयाय फभोश्चजभ श्चजम्भेवायी ऩाएको 
व्मश्चक्तरे त्मस्तो कयाय फभोश्चजभ कामन सम्ऩादन गनुन ऩनेछ।  
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(४) काफूफावहयको कुनै ऩरयश्चस्थभत उत्ऩन्न बई उऩदपा (३) फभोश्चजभ सम्ऩादन गनुन 
ऩने कामन सो कामन सम्ऩादन गनुन ऩने अवभधभबत्र ऩूया गनन नसवकने बएभा सोको कायण 
सवहतको वववयण खरुाई सम्फश्चन्धत भन्त्रारमको सश्चचव सभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ।  

(५) उऩदपा (४) फभोश्चजभ ऩेश बएको वववयण भनाभसफ देश्चखएभा काफूफावहयको 
ऩरयश्चस्थभत उत्ऩन्न बई जभत अवभध काभ गनन नसवकएको हो सो अवभध कटाई थऩ अवभधभबत्र 
कामन सम्ऩादन गनन कामन सम्ऩादन कयाय सॊशोधन गनन सवकनेछ।  

(६) भनाभसफ कायणभफना उऩदपा (३) वा (५) फभोश्चजभको अवभधभबत्र कामन 
सम्ऩादन गनन नसक्ने ऩदाभधकायीउऩय ववबागीम कायफाही गरयनछे।  

(७) मस दपा फभोश्चजभ श्चजम्भेवायी ऩाएको व्मश्चक्तरे फदनीमत श्चचताई वा राऩयफाही 
वा हेरचेक्र्माइॉ गयी कामन सम्ऩादन नगयेको कायणरे प्रदेश सयकायराई हाभन नोक्सानी बएभा 
वा आमोजनाको रागत ववृद्ध हनुे बएभा त्मस्तो हाभन नोक्सानी वा ववृद्ध बएजभतको रागतको 
ऺभतऩूभतन भनजफाट तोवकए फभोश्चजभ बयाउन सवकनेछ।  

(८) कामन सम्ऩादन कयाय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोश्चजभ हनुेछ।  

२०. सावनजभनक चासोको ववषम कामानन्वमन गदान सयोकायवारा तथा नागरयक सभाजसॉग ऩयाभशन 
गनन सवकने् (१) प्रदेश सयकायरे आवश्मकता अनसुाय सावनजभनक चासोका कुनै ववषम 
कामानन्वमन गनुनअश्चघ सयोकायवारा तथा नागरयक सभाजसॉग आवश्मक ऩयाभशन गनन सक्नेछ। 

(२) प्रदेश सयकायरे सावनजभनक चासोको ववषम कामानन्वमन गदान उऩदपा (१) 
फभोश्चजभ सयोकायवारा तथा नागरयक सभाजसॉग गयेको ऩयाभशनफाट प्राप्त सझुावराई उश्चचत 
ध्मान ददनेछ।  

स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनका राभग “सावनजभनक चासोको ववषम”  बन्नारे 
देहामका कुनै ववषम सम्झन ुऩनेछ्–  

(क) आधायबतू रुऩभा नमाॉ ऩद्धभत स्थाऩना गने वा बइयहेको ऩद्धभतराई आधायबतू 
रुऩभा खायेज गने कुनै ववषम,  

(ख) सावनजभनक भहत्वको कुनै ववकास कामनक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गने ववषम,   

(ग) तोवकए फभोश्चजभको अन्म ववषम।  

२१. आफ्नो श्चजम्भेवायी ऩन्छाउन नहनुे् (१) मस ऐन वा प्रचभरत कानून फभोश्चजभ कामनसम्ऩादन 
गनुन ऩने ऩदाभधकायीरे आपूराई सशु्चम्ऩएको वा मस ऐन वा प्रचभरत कानून फभोश्चजभ आपूरे 
सम्ऩादन गनुन ऩने काभ भनधानरयत शतन तथा अवभधभबत्र सम्ऩादन गनुन ऩनेछ।  
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 (२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ कामन सम्ऩादन गनुन ऩने ऩदाभधकायीरे दपा २२ को 
अवस्थाभा फाहेक आफ्नो श्चजम्भेवायी ऩन्छाउन वा आपूरे गनुन ऩने काभ अरु कसैराई गनन 
रगाउन हुॉदैन। 

(३) उऩदपा (२) को प्रभतकूर हनुे गयी अरुराई काभ रगाउने वा अन्म कुनै 
वकभसभरे श्चजम्भेवायी ऩन्छाउने वा श्चजम्भेवायी ऩन्छाउने फदनीमतरे भनधानरयत अवभधभबत्र कामन 
सम्ऩादन नगने वा कामन सम्ऩादन सूचक फभोश्चजभ उऩरश्चब्ध हाभसर नगने ऩदाभधकायीराई 
प्रभखु सश्चचव बए प्रदेश सयकाय भश्चन्त्रऩरयषद्, सश्चचव बए सम्फश्चन्धत भन्त्री, भन्त्रारम 
अन्तगनतका ऩदाभधकायी बए सम्फश्चन्धत सश्चचवरे चेतावनी ददन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोश्चजभ चेतावनी ददॉदा ऩभन त्मस्तो ऩदाभधकायीको आचयण तथा 
काभ कायफाहीभा सधुाय नआएभा त्मस्तो ऩदाभधकायी उऩय कामनऺ भताको अबावको आधायभा 
प्रचभरत कानून फभोश्चजभ ववबागीम कायफाही  गनुन ऩनेछ।   

२२. अभधकाय प्रत्मामोजन गनन सक्ने् (१) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए ताऩभन 
कुनै ऩदाभधकायीरे मस ऐन वा प्रचभरत कानून फभोश्चजभ आपूरे सम्ऩादन गनुन ऩने काभ 
आपू सयहको वा आफ्नो भातहतको अन्म कुनै ऩदाभधकायीरे सम्ऩादन गनन सक्ने गयी प्रचभरत 
कानून फभोश्चजभ अभधकाय प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ प्रत्मामोजन बएको अभधकाय जनुसकैु फखत वपतान गनन 
सवकनेछ। 

(३) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए ताऩभन न्मावमक योहभा भनणनम 
गनुन ऩने अभधकाय प्रत्मामोजन हनु सक्ने छैन। 

२३. ऩदीम वा ऩेशागत आचयण सम्फन्धी व्मवस्था् (१) सावनजभनक ऩद धायण गयेको व्मश्चक्तरे 
आपू ऩदभा फहार यहॉदा वा जनुसकैु कायणरे अवकाश प्राप्त गयेको भभभतरे तोवकए 
फभोश्चजभको अवभधसम्भका राभग तोवकए फभोश्चजभको ऩदीम वा ऩेशागत आचयण ऩारना गनुन 
ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ ऩारना गनुन ऩने ऩदीम वा ऩेशागत आचयण देहामका 
ऩदाभधकायीको राभग देहाम फभोश्चजभका भनकाम वा अभधकायीरे फनाउनेछ्–  

(क) प्रदेश भनजाभती सेवाका कभनचायीका राभग प्रदेश सयकाय, भश्चन्त्रऩरयषद्रे,  

(ख) प्रचभरत कानून फभोश्चजभ गठन बएका सङ्गदठत सॊस्थाका प्रभखुका राभग सम्फश्चन्धत 
भन्त्रारमरे य अन्म कभनचायीका राभग सम्फश्चन्धत सङ्गदठत सॊस्थारे,  

(ग) प्रदेश सबा सश्चचवारमका कभनचायीका राभग प्रदेश सबा सश्चचवारम सञ्चारन तथा 
व्मवस्थाऩन सभभभतरे,  



 

12 

 

(घ) भाभथका खण्डहरुभा रेश्चखए देश्चख फाहेक अन्म सावनजभनक ऩद धायण गयेका व्मश्चक्तको 
राभग तोवकएको अभधकायीरे।  

(३) मस दपा फभोश्चजभ फनाएको ऩदीम वा ऩेशागत आचयण ऩारना गनुन सम्फश्चन्धत 
व्मश्चक्तको कतनव्म हनुेछ य त्मस्तो आचयण उल्रॊघन गने व्मश्चक्तराई उल्रॊघनको भात्रा 
अनसुाय भनजउऩय कभनचायी बए ववबागीम कायफाही गयी अभबरेख याश्चखनेछ य अन्म 
ऩदाभधकायी बए भनजको राभग ऩदीम वा ऩेशागत आचयण फनाउने अभधकायीरे अभबरेख 
याख्नछे।  

(४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए ताऩभन कुनै सावनजभनक ऩद 
धायण गयेको व्मश्चक्तरे आफ्नो ऩदीम वा ऩेशागत आचयण ऩारना नगयेको वा उल्रॊघन गयेको 
कुनै कुया प्रचभरत कानून फभोश्चजभ कसूय भाभनने यहेछ बने भनजउऩय कानून फभोश्चजभ 
कायफाही गनन फाधा ऩने छैन। 

ऩरयच्छेद–५ 

ववववध 

२४. ऩदीम उत्तयदावमत्वको भनवानह् मस ऐन वा प्रचभरत कानून फभोश्चजभ कामन सम्ऩादन गने 
श्चजम्भेवायी बएको ऩदाभधकायीरे आफ्नो अभधकायको प्रमोग गदान वा कतनव्म ऩारना गदान 
देहामको ववषमभा ध्मान ददन ुऩनेछ्–  

(क) आपूरे सम्ऩादन गने काभ भनधानरयत सभमभा नै सम्ऩादन गनन आपैं रे ऩहर गने, 

(ख) सयकायी वा सावनजभनक स्रोतको प्रमोग गदान भभतव्ममी ढङ्गफाट अभधकतभ सदऩुमोग य 
उत्ऩादनशीर हनुे गयी प्रमोग गने,  

(ग) सयकायी वा सावनजभनक कामानरमराई सेवा प्रदामक सॊस्था,  सम्फश्चन्धत ऩदाभधकायी 
भरुकुको सेवक तथा सवनसाधायण सेवाग्राही सेवा ऩाउने अभधकाय बएको व्मश्चक्त हो बने्न 
कुयाभा ध्मान ददन,े 

(घ) कामन सम्ऩादनभा वढराससु्ती य ववरम्फ हनु ुबनेको स्रोत य साधनको दरुुऩमोग हनु ुहो 
य थऩ स्रोत य साधन खचन हनु ुहो बने्न बावना याख्न,े 

(ङ) कामन सम्ऩादन गदान कुनै अऩरयहामन कायण ऩयी तत्कार कामन सम्ऩादन गनन नसवकन े
बएभा त्मसको जानकायी भाभथल्रो भनकामराई ददन,े  

    तय सावनजभनक सेवाको ववषमभा वा सेवाग्राहीसॉग सम्फश्चन्धत ववषम बएभा 
त्मस्तो ववषम सम्फश्चन्धत कामानरमको सूचनाऩाटीभा टाॉसी आवश्मकता अनसुाय प्रचाय 
प्रसाय गयी सवनसाधायणराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ।  
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(च) आफ्नो अभधकायऺेत्रभबत्र ऩने ववषमभा श्चजम्भेवाय ऩदाभधकायी स्वमॊरे भनणनम गनुन ऩने य 
कुनै वकभसभको कानूनी जवटरता वा दिववधा नबएको साभान्म ववषमभा भाभथल्रो 
भनकामको भनदेशन भाग नगने,  

(छ) सयकायी वा सावनजभनक काभको भसरभसराभा सावनजभनक ऩद धायण गयेको व्मश्चक्तरे 
सेवाग्राहीसॉग प्रचभरत भूल्म, भान्मता य सॊस्कृभत अनरुुऩ श्चशष्ट व्मवहाय गने। 

२५. नागरयक फडाऩत्र याख्न ुऩने् (१) सवनसाधायणराई सेवा प्रदान गने वा जनसम्ऩकन  कामभ गने 
प्रत्मेक सयकायी कामानरमरे सफैरे देख्न े ठाउॉभा तोवकए फभोश्चजभ नागरयक फडाऩत्र याख्न ु
ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको नागरयक फडाऩत्रभा अन्म कुयाको अभतरयक्त देहामका 
कुयाहरु उल्रेख बएको हनु ुऩनेछ्–  

(क) सम्फश्चन्धत कामानरमरे ददन ेसेवा य त्मसको प्रकृभत,  

(ख) सेवाग्राहीरे सेवा प्राप्त गनन ऩूया गनुन ऩने कामनववभध,  

(ग) सेवा प्रदान गनन राग्ने सभमावभध,  

(घ) सेवा प्रदान गने ऩदाभधकायी य भनजको कामनकऺको वववयण,  

(ङ) सेवा प्राप्त गनन कुनै दस्तयु तथा अन्म यकभ राग्ने बए सोको वववयण,  

(च) तोवकए फभोश्चजभका अन्म कुयाहरु।  

(३) उऩदपा (१) भा उल्रेख बएका कुयाहरु सम्फश्चन्धत कामानरमराई फाध्मात्भक 
हनुेछन ् य सो फभोश्चजभ कामन सम्ऩादन गयी सवनसाधायणराई सेवा प्रदान गनुन सम्फश्चन्धत 
कामानरम प्रभखु तथा अन्म कभनचायीको कतनव्म हनुछे।  

(४) भनाभसफ कायणभफना उऩदपा (१) फभोश्चजभको नागरयक फडाऩत्र फभोश्चजभ 
कामन सम्ऩादन नबई सेवाग्राहीरे सेवा प्राप्त गनन नसकेभा सम्फश्चन्धत कामानरमको प्रभखु तथा 
सोको श्चजम्भेवाय कभनचायीउऩय ववबागीम कायफाही हनु सक्नेछ। 

(५) भनाभसफ कायणभफना उऩदपा (१) फभोश्चजभको नागरयक फडाऩत्र फभोश्चजभ 
कामन सम्ऩादन नबई सेवाग्राहीरे सेवा प्राप्त गनन नसकी सेवाग्राहीराई कुनै हाभन नोक्सानी हनु 
गएकोभा सो हाभन नोक्सानी फाऩतको ऺतीऩूभतन सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए फभोश्चजभ हनुेछ।  

(६) नागरयक फडाऩत्र सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोश्चजभ हनुेछ।  

२६. घमु्ती सेवा सञ्चारन गनन सवकने् सवनसाधायणको साभूवहक वा वैमश्चक्तक सयोकाय यहने कुनै 
सेवाराई सम्फश्चन्धत सेवाग्राही यहे फसेको इराकाभा नै सेवा उऩरब्ध गयाउन ुऩने गयी प्रदेश 
सयकायरे सभम सभमभा घमु्ती सेवा सञ्चारन गने व्मवस्था गनन सक्नेछ। 
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२७. न्मामोश्चचत सेवा शलु्क भनधानयण सम्फन्धी व्मवस्था् (१) सयकायी सेवा उऩरब्ध गयाए फाऩत 
प्रदेश सयकाय वा अन्म सयकायी भनकामराई सेवाग्राहीरे फझुाउन ु ऩने सेवा शलु्क भनधानयण 
गदान साभाश्चजक न्माम तथा सेवाको रागत सभेतको आधायभा पयक पयक सेवा शलु्क 
भनधानयण गनन सवकनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ सेवा शलु्क भनधानयण गदान दगुनभ वा वऩछभडएका ऺेत्रका 
फाभसन्दाराई अन्म इराकाका फाभसन्दाराई बन्दा सहभुरमत हनुे गयी तोवकए फभोश्चजभ सेवा 
शलु्क भनधानयण गरयनेछ।  

२८. जनताको सहबाभगता य स्वाभभत्व सम्फन्धी व्मवस्था् (१) प्रदेश सयकायरे कुनै ऩरयमोजना वा 
आमोजना जनताको प्रत्मऺ सहबाभगता य स्वाभभत्वभा सञ्चारन हनुे व्मवस्था भभराउन 
सक्नेछ। 

(२) ऩरयमोजना वा आमोजनाभा जनताको प्रत्मऺ सहबाभगता य स्वाभभत्व सम्फन्धी 
व्मवस्था तोवकए फभोश्चजभ हनुेछ।  

२९. शासकीम सधुाय इकाईको स्थाऩना सम्फन्धी व्मवस्था् (१) प्रत्मेक भन्त्रारमभा शासकीम 
सधुाय इकाईको गठन गरयनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ गदठत शासकीम सधुाय इकाईको काभ कतनव्म य अभधकाय 
तोवकए फभोश्चजभ हनुेछ। 

३०. सावनजभनक सनुवुाइ गयाउन ु ऩने् (१) सवनसाधायणराई सेवा प्रदान गने  प्रदेश, श्चजल्रा वा 
स्थानीम स्तयभा कामन सम्ऩादन गने कामानरम प्रभखुरे आपू फहार यहेको कामानरमको काभ, 

कायफाहीराई स्वच्छ, ऩायदशी य वस्तभुनष्ठ फनाउन य सवनसाधायण तथा सयोकायवाराको 
कानूनसम्भत सयोकायराई सम्फोधन गनन तोवकए फभोश्चजभ सावनजभनक सनुवुाइ गयाउन ुऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ गयाउन ु ऩने सावनजभनक सनुवुाइ गदान ववषमसॉग 
सम्फश्चन्धत ववशेषऻ, सयोकायवारा, नागरयक सभाजका प्रभतभनभध तथा स्थानीम भनकामका 
ऩदाभधकायी सभेतराई आभन्त्रण गनुन ऩनेछ।  

(३) मस दपाभा अन्मन्त्र जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए ताऩभन न्मावमक योहभा 
भनणनम गनुन ऩने ववषमभा सावनजभनक सनुवुाइ गनन आवश्मक हनुे छैन।  

३१. गनुासो व्मवस्थाऩन् (१) प्रत्मेक भन्त्रारम, सयकायी भनकाम तथा कामानरमभा सो भन्त्रारम, 
सयकायी भनकाम तथा कामानरमरे सम्ऩादन गयेको काभ कायफाहीको गणुस्तय, प्रबावकारयता 
तथा त्मसभा हनु सक्ने अभनमभभतताको सम्फन्धभा गनुासो सनु्न सफैरे देख्न े ठाउॉभा गनुासो 
ऩेवटका याख्न ुऩनेछ।  



 

15 

 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ ऩेश बएका गनुासो ऩेवटकाभा जोसकैुरे गनुासो ऩेश गनन   
सक्नेछन।्  

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ ऩेश बएका गनुासो व्मवस्थाऩन गननका राभग 
सम्फश्चन्धत भन्त्रारम, सयकायी भनकाम तथा कामानरमका श्चजम्भेवाय अभधकृतरे प्रत्मेक तीन 
ददनभा एकऩटक अन्म कभनचायीको योहवयभा गनुासो ऩेवटका खोल्न ु ऩनेछ य सो ऩेवटकाभा 
प्राप्त बएका गनुासो तथा सझुाव भनाभसफ यहेको ऩाइएभा त्मसको सभशु्चचत व्मवस्थाऩन गनन 
आवश्मक कायफाही गनुन ऩनेछ।    

(४) उऩदपा (३) फभोश्चजभ प्राप्त बएका गनुासो सम्फश्चन्धत भन्त्रारम, सयकायी 
भनकाम तथा कामानरमको कामनसॉग सम्फश्चन्धत नबई त्मस्तो भन्त्रारम, सयकायी भनकाम तथा 
कामानरमको प्रभखुको वैमश्चक्तक आचयणसॉग सम्फश्चन्धत यहेछन ्बने सोको वववयण भाभथल्रो 
भनकामभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(५) उऩदपा (३) वा (४) फभोश्चजभ गरयएको कायफाहीको जानकायी सम्फश्चन्धत 
सूचना ऩाटीभा टाॉस्न ुऩनेछ।  

(६) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेश्चखएको बए ताऩभन सम्फश्चन्धत भन्त्रारम, 
सयकायी भनकाम तथा कामानरमको काभ कायफाहीसॉग असम्फश्चन्धत ववषमको गनुासो प्राप्त 
बएभा गनुासो ददने सम्फश्चन्धत व्मश्चक्त ऩवहचान बएको यहेछ बने भनजराई सो जानकायी ददई 
वपतान गने य ऩवहचान बएको यहेनछ बने सो वववयण सम्फश्चन्धत भन्त्रारम, सयकायी भनकाम 
तथा कामानरमको सूचना ऩाटीभा टाॉस्न ुऩनेछ।  

(७) मस दपाको प्रमोजनको राभग सवै भन्त्रारम/केन्रीम भनकामरे ववद्यतुीम 
भाध्मभफाट गनुासो सनुवुाई हनुे प्रणारीको सभेत व्मवस्था गनुन ऩनेछ।  

(८) गनुासो व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोश्चजभ हनुेछ।  

३२. ववदेशश्चस्थत फैङ्कभा खाता खोल्दा स्वीकृभत भरन ु ऩने् (१) कुनै ऩभन ऩदाभधकायी वा प्रदेश 
सयकायको सेवाभा कामनयत कभनचायीरे तोवकए फभोश्चजभको अवस्थाभा फाहेक अन्म अवस्थाभा 
ववदेशश्चस्थत फैङ्कभा खाता खोल्न ुऩदान नेऩार सयकायको ऩूवनस्वीकृभत भरन ुऩनेछ।    

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ ववदेश श्चस्थत फैङ्कभा खाता खोल्न नेऩार सयकायको 
स्वीकृभत भरॉदा प्रदेश सयकाय भापन त स्वीकृभत भरन ुऩनेछ। 

(३) ववदेशश्चस्थत फैङ्कभा खाता खोल्न ु ऩदान नेऩार सयकायको ऩूवनस्वीकृभत भरन े
सम्फन्धी व्मवस्था प्रचभरत कानून फभोश्चजभ हनुेछ। 

३३. अरुको अभधकायभा हस्तऺेऩ गनन नहनुे् (१) मस ऐन वा प्रचभरत कानून फभोश्चजभ कामन 
सम्ऩादन गदान एक ऩदाभधकायीरे अको ऩदाभधकायीको अभधकाय, श्चजम्भेवायी वा कतनव्म उऩय 
हस्तऺेऩ गनुन हुॉदैन।  
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(२) उऩदपा (१) को प्रभतकूर काभ गने ऩदाभधकायीराई प्रचभरत कानून फभोश्चजभ 
कायफाही हनु सक्नेछ।  

३४. सल्राहकाय भनमकु्त गनन सक्ने् (१) प्रदेश भनजाभती सेवाको ऩदफाट कामन सम्ऩादन हनु 
नसक्ने सम्फश्चन्धत ववषमभा ववशेषऻता हाभसर गयेको ववशेषऻ सेवा प्राप्त गनुन ऩदान प्रदेश 
सयकायरे कुनै व्मश्चक्तराई ववषमगत सल्राहकायको रुऩभा भनमकु्त गनन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ भनमशु्चक्त हनुे सल्राहकायको सॊख्मा, भनजको मोग्मता य 
भनमशु्चक्तको कामनववभध तोवकए फभोश्चजभ हनुेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोश्चजभ भनमशु्चक्त हनु ेसल्राहकायको काभ, कतनव्म, अभधकाय य 
श्चजम्भेवायी, भनजको ऩदावभध तथा भनजरे ऩाउने ऩारयश्रभभक तथा अन्म सवुवधा प्रदेश सयकायरे 
स्वीकृत गयेको कामन ऺेत्रगत शतनभा उल्रेख बए फभोश्चजभ हनुेछ। 

(४) सल्राहकायरे सो हैभसमतभा कामन सम्ऩादन गदान ऩारना गनुन ऩने आचयण 
तोवकए फभोश्चजभ हनुेछ।  

३५. प्रवक्ता तोक्न ुऩने् (१) प्रत्मेक भन्त्रारम, सयकायी भनकाम तथा कामानरमरे आफ्नो भन्त्रारम, 

सयकायी भनकाम तथा कामानरमको काभ कायफाहीको ववषमभा सयोकायवाराराई वा 
सावनजभनक रुऩभा जानकायी ददन भन्त्रारम, सयकायी भनकाम तथा कामानरमको कुनै 
अभधकृतराई प्रवक्ता तोक्न ुऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ तोवकएको प्रवक्ताको काभ, कतनव्म य अभधकाय तोवकए 
फभोश्चजभ हनुेछ।  

३६. स्थानीम भनकामरे ऐन ऩारना गनुन ऩने् सॊववधान वा प्रचभरत कानून फभोश्चजभ कामन सम्ऩादन 
गनुन ऩने स्थानीम तह भनमभनकायी भनकाम (येगरेुटयी फडी) वा प्रदेश सयकायको ऩूणन वा 
आॊश्चशक स्वाभभत्व वा भनमन्त्रण बएको सावनजभनक सॊस्थारे तथा त्मस्तो भनकाम वा सॊस्थाभा 
फहार यहेका ऩदाभधकायीरे आफ्नो कामन सम्ऩादन गदान दपा ६, ७, १४, १5, १6, १७, १८, 

१९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, 28 य ३0 भा उल्रेख बएका व्मवस्थाहरु 
आवश्मक हेयपेय सवहत (भटुावटस भटुाश्चण्डस) रागू गनुन गयाउन ुऩनेछ।  

३७. सूचना प्रववभधराई व्मवहायभा ल्माउन सवकने् (१) प्रत्मेक भन्त्रारम, सयकायी भनकाम तथा 
कामानरमरे आफ्नो स्रोत य साधनको उऩरब्धताको आधायभा सूचना प्रववभधराई व्मवहायभा 
ल्माउन सक्नेछन।्  

(२) सूचना प्रववभधराई व्मवहायभा ल्माउने सम्फन्धी अन्म कुया तोवकए फभोश्चजभ 
हनुेछ।  
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३८. अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सभभभत् (१) सयकायी सेवा य सवुवधाराई प्रबावकायी फनाई प्रशासन 
सॊमन्त्रराई सेवाप्रदामकको रुऩभा रुऩान्तयण गनन तथा प्रचभरत कानून फभोश्चजभ अभधकायप्राप्त 
अभधकायीरे सम्ऩादन गनुन ऩने काभ कायफाहीराई प्रबावकायी तथा गणुस्तयीम ढङ्गफाट 
सम्ऩादन बए वा नबएको कुयाको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गनन प्रभखु सश्चचवको सॊमोजकत्वभा 
तोवकए फभोश्चजभको एक केन्रीम अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सभभभत यहनछे।  

(२) स्थानीम स्तयभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सभभभत तोवकए फभोश्चजभ हनुेछ।  

(३) केन्रीम अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सभभभतराई सहमोग गनन प्रत्मेक भन्त्रारमभा 
तोवकए फभोश्चजभको भूल्माङ्कन तथा अनगुभन सॊमन्त्र यहनेछ।  

(४) केन्रीम अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सभभभतको सश्चचवारम भखु्मभन्त्री तथा 
भश्चन्त्रऩरयषद्को कामानरमभा यहनेछ।  

३९. सयकायी कामन पछ्र्मौट य सयकायी कामानरमको भनयीऺण् मस ऐन वा अन्म प्रचभरत कानूनभा 
उश्चल्रश्चखत व्मवस्थाका अभतरयक्त सयकायी कामन पछ्र्मौट तथा भनयीऺण सम्फन्धी अन्म 
व्मवस्था तोवकए फभोश्चजभ हनुेछ।  

४०. सवुवधा तोके फभोश्चजभ हनुे् प्रचभरत कानूनभा व्मवस्था बएको सवुवधाका अभतरयक्त प्रभखु 
सश्चचव, सश्चचव वा कामानरम प्रभखुरे सो हैभसमतभा उऩबोग गनन ऩाउने सवुवधा तथा सो 
हैभसमतरे कामन सम्ऩादन गये फाऩत ऩाउने अन्म सवुवधा प्रदेश सयकायरे तोके फभोश्चजभ 
हनुेछ।  

४१. वावषनक प्रभतवेदन ऩेश गनुन ऩने् (१) भन्त्रारम तथा अन्म केन्रीम स्तयका सयकायी भनकामरे 
प्रत्मेक आभथनक वषन सभाप्त बएको भभभतरे तोवकए फभोश्चजभको अवभधभबत्र आपूरे सो आभथनक 
वषनबरय सञ्चारन गयेको कामनक्रभ, सम्ऩादन गयेको काभ य त्मस्तो काभको अवश्चस्थभत तथा 
प्रगभत य रागत रगामतका अन्म आवश्मक कुयाहरु सभेत सभावेश गयी वावषनक प्रभतवेदन 
तमाय गयी भन्त्रारम बए भखु्मभन्त्री तथा भश्चन्त्रऩरयषद्को कामानरमभा, अन्म कामानरम तथा 
भनकाम बए तारकु कामानरमभा ऩेश गनुन ऩनेछ। त्मस्तो प्रभतवेदन आपूबन्दा भाभथल्रो 
भनकामको स्वीकृभत भरई आवश्मकता अनसुाय सावनजभनक रुऩभा प्रकाशन गनन सभेत 
सवकनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको प्रभतवेदनभा सो उऩदपाभा रेश्चखएको कुयाको 
अभतरयक्त सम्फश्चन्धत भन्त्रारम वा भनकामरे त्मस्तो भन्त्रारम वा भनकाम वा सो अन्तगनतका 
कामानरमहरुभा सशुासन कामभ गनन गयेका सधुाय कामनक्रभ य त्मसफाट प्राप्त ऩरयणाभको 
वववयण उल्रेख गनुन ऩनेछ।  
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(३) भखु्मभन्त्रीरे उऩदपा (१) फभोश्चजभको प्रभतवेदनको आधायभा प्रत्मेक वषन 
शासकीम सधुाय य सशुासन सम्फन्धभा बए गयेका उल्रेखनीम प्रगभत सम्फन्धी प्रभतवेदन प्रदेश 
सबा सभऺ ऩेश गनेछ।  

४२. कामन सम्ऩादन सूचक् मस ऐन फभोश्चजभ कुनै ऩदाभधकायीरे सम्ऩादन गनुन ऩने काभको कामन 
सम्ऩादन सूचक तोवकए फभोश्चजभ हनुेछ।  

४३. असर भनमतरे गयेको काभको फचाउ् मस ऐन वा प्रचभरत कानून फभोश्चजभ कामन सम्ऩादन 
गने ऩदाभधकायीरे मस ऐन वा प्रचभरत कानून फभोश्चजभ आफ्नो कामन सम्ऩादन गदान वा 
प्रशासभनक कामन सञ्चारन गदान भनजरे असर भनमतरे गयेको काभ कायफाहीको ववषमराई 
भरएय भनज उऩय कुनै कायफाही हनुे छैन।  

४४. भनमभ फनाउने अभधकाय् प्रदेश सयकायरे मस ऐनको उदे्दश्म कामानन्वमन गनन आवश्मक 
भनमभहरु फनाउन सक्नेछ।  

४५. भनदेश्चशका, कामनववभध वा ददग्दशनन फनाउन सक्ने् प्रदेश सयकायरे सयकायी कामानरमको काभ 
कायवाहीराई प्रवक्रमागत ढङ्गफाट भछटो, छरयतो य भभतव्ममी रुऩभा सञ्चारन गनन वा कामन 
सम्ऩादन गनन आवश्मक भनदेश्चशका, कामनववभध वा ददग्दशनन फनाई रागू गनन सक्नेछ।  

४६. ऐन फभोश्चजभ हनुे् मस ऐनभा रेश्चखए जभत कुयाभा मसै ऐन फभोश्चजभ य अरुभा प्रचभरत कानून 
फभोश्चजभ हनुेछ।  


