सभाबाट पारित मिमत : २०७५।१२।२०
कर्ााली प्रदे शिा सुशासन प्रत्याभूमत गने सम्बन्धिा व्यवस्था गना बनेको ववधेयक
ु भरूपिा प्रदान गिी सुशासनको
प्रस्तावना : आि जनतालाई ददनुपने सेवा मिटो, िरितो, मितव्ययी तथा सवासल
प्रत्याभूमत गना ि प्रशासन सं यन्रलाई सेवािूलक, जनउत्तिदायी ि कायािूलक तुल्याई कर्ााली प्रदे शिा सुशासन
कायि िाख्ने सम्बन्धिा कानूनी व्यवस्था गना वाञ्िनीय भएकोले ,

नेपालको सं ववधानबिोजजि कर्ााली प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको ि ।

१.

सं जिप्त नाि ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाि "कर्ााली प्रदे श सुशासन ऐन, २०७६" िहेको ि।

२.

परिभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा,-

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रािम्भ हुनेि ।
(क)

“प्रदे श” भन्नाले कर्ााली प्रदे श सम्झनुपिा ।

(ग)

“िन्री” भन्नाले प्रदे श िुख्यिन्री, प्रदे श िन्री, प्रदे श िाज्यिन्री ि प्रदे श सहायक िन्री

(ख)

(घ)
(ङ)

(ि)
(ि)

“सं ववधान” भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनुपिा ।
सम्झनुपिा ।

“प्रिुख सजिव” भन्नाले प्रदे श सिकािको प्रिुख सजिव सम्झनुपिा ।
“सजिव” भन्नाले प्रदे श िन्रालयको सजिव सम्झनुपिा ।
“िन्रालय”

भन्नाले

प्रदे श

सिकािको

िन्रालय

सम्झनुपिा

िुख्यिन्री तथा िजन्रपरिषद्को कायाालयसिेतलाई जनाउँि ।

ि

सो

शब्दले

“तोवकएको” वा “तोवकएबिोजजि” भन्नाले यस ऐनअन्तगात बनेको मनयििा तोवकएको वा
तोवकएबिोजजि सम्झनुपिा ।

३.

प्रदे श सिकािले काि गने: प्रदे श सिकािले प्रदे शिा सुशासन कायि गनाको लामग आवश्यकताअनुसाि

४.

ववषयगत िन्रालय िहने: (१) प्रदे श सिकािले सं ववधानको प्रमतकूल नहुने गिी प्रदे शको काया सम्पादन

प्रदे श तथा स्थानीय तहिा प्रशासमनक काया सम्पादन गनेि ।

गनाका लामग आवश्यक सं ख्यािा ववषयगत िन्रालयहरू िाख्न सक्नेि ।

(२) िन्रालयको कायाववभाजन प्रदे श सिकािको कायाववभाजन मनयिावलीबिोजजि हुनेि।

(३) प्रदे श सिकािको प्रिुख प्रशासमनक मनकायको रूपिा िुख्यिन्री तथा िजन्रपरिषद्को

कायाालय िहनेि ।
५.

(४) िन्रालय िातहतिा आवश्यक सं ख्यािा कायाालय तथा मनकाय िहन सक्नेिन् ।

आवश्यक मनकाय गठन गना सक्ने: (१) प्रशासमनक काया सम्पादन गना िन्रालय तथा कायाालयको

अमतरिक्त प्रदे श सिकािले आवश्यकताअनुसाि सजिवालय, आयोग, बोर्ा, केन्र, समिमत वा यस्तै प्रकृमतका
अन्य मनकाय गठन गना सक्नेि ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि गठन भएका सजिवालय, आयोग, बोर्ा, केन्र, समिमत वा अन्य

यस्तै मनकायको काि, कताव्य, अमधकाि तथा अन्य कायािेरगत शताहरू प्रदे श सिकािले तोकेबिोजजि
६.

हुनेि।

प्रशासमनक काया सञ्चालनका आधाि: प्रदे शिा सुशासन कायि गनाका लामग यस ऐन वा अन्य प्रिमलत

कानूनबिोजजि प्रशासमनक काया सम्पादन गदाा त्यस्तो काया सम्पादन गने पदामधकािीले सं ववधान तथा
अन्य प्रिमलत कानूनका अमतरिक्त दे हायका आधाििा काया सम्पादन गनुप
ा नेिः(क) कर्ााली प्रदे श ि जनताको वृहत्ति वहत,
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(ख) सिन्याय ि सिावेशीकिर्,
(ग) कानूनको शासन,

(घ) िानव अमधकािको प्रत्याभूमत,

(ङ) पािदजशाता, वस्तुमनष्ठता, जवाफदे वहता तथा इिान्दारिता,

(ि) आमथाक अनुशासन एवं भ्रष्टािाििुक्त, ि ुस्त ि जनिुखी प्रशासन,
(ि) प्रशासन सं यन्रको तटस्थता तथा मनष्पिता,

ँ ,
(ज) प्रशासमनक सं यन्र ि मनर्ायिा सवासाधािर्को पहुि
७.

(झ) जनसहभामगता तथा स्थानीय स्रोतको अमधकति उपयोग ।

प्रदे श सिकािले अजख्तयाि गने नीमतहरू: (१) सं ववधान तथा अन्य प्रिमलत कानूनिा व्यवस्था भएका नीमत
एवं सिय-सियिा अजख्तयाि गरिएका नीमतका साथै प्रदे शको प्रशासमनक काया सम्पादन गदाा प्रदे श
सिकािले दे हायका नीमत अजख्तयाि गनेिः(क)

आमथाक सिृवि¸

(ग)

सािाजजक न्याय,

(ख)
(घ)
(ङ)

(ि)

(ि)
(ज)

(झ)
(ञ)

गरिबी मनवािर्,

प्राकृमतक तथा अन्य सावाजमनक स्रोतको दीगो तथा कुशल व्यवस्थापन,
िवहला सशक्तीकिर् तथा लै वङ्गक न्यायको ववकास,
वाताविर्ीय सं ििर्,

जनजामत, दमलत, अपाङ्गता भएका तथा आमथाक तथा सािाजजकरूपिा वपिमर्एका
वगाको उत्थान,

दुगि
ा ि वपिमर्एका िेरको ववकास तथा सन्तुमलत प्रादे जशक ववकास,

जशिा, स्वास््य, िोजगािी, िेतनास्तिसिेतका सािाजजक िेरको सिग्र ववकास¸

ँ ाइसिेतका भौमतक पूवााधािको पहुँि ि ववस्ताि ।
सर्क, सञ्चाि, ववद्युत, खानेपानी, मसि

(२) उपदफा (१) बिोजजि अजख्तयाि गिे का नीमतलाई कायाान्वयन गना प्रदे श सिकािले सिय-

८.

सियिा आवश्यक कायाक्रि तथा आयोजनाहरू सञ्चालन गनेि ।
सुशासन

कायि

गनुा सम्बजन्धत

पदामधकािीको

कताव्य

हुन:े प्रदे शिा

सुशासन

कायि

गने

ि

सवासाधािर्लाई सियिा नै त्यसको प्रमतफल उपलब्ध गिाउने उद्देश्यले यस ऐन वा अन्य प्रिमलत

कानूनबिोजजि प्रदे श सिकािको प्रशासमनक काया मिटो¸ िरितो ि पािदशी ढङ्गले सञ्चालन गनुा गिाउनु
९.

सम्बजन्धत पदामधकािीको कताव्य हुनेि ।

िन्रीको जजम्िेवािी: (१) सं ववधान तथा अन्य प्रिमलत कानूनिा उजल्लजखत जजम्िेवािीका अमतरिक्त

आफूले सम्हालेको िन्रालयबाट सम्पादन हुने कायासम्बन्धी नीमतगत ववषय लगायतका काया मनधाारित
सियिा नै सम्पादन गने¸ गिाउने सिग्र जजम्िेवािी सम्बजन्धत िन्रीको हुनेि।

(२) उपदफा (१) को सवासािान्यतािा प्रमतकूल नहुने गिी सम्बजन्धत िन्रीले आफ्नो िन्रालय

ि अन्तगातका किािािीलाई आवश्यक मनदे शन ददन सक्नेि ि त्यस्तो मनदे शनको सियिै पालना गनुा
१०.

सम्बजन्धत किािािीको कताव्य हुनेि ।

प्रिुख सजिव तथा मनजको जजम्िेवािी: (१) प्रिुख सजिव प्रदे श सिकािको प्रिुख प्रशासकीय अमधकािी
हुनेि ि सोही है मसयतिा मनजले आफ्नो जजम्िेवािी बहन गनेि।
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(२) उपदफा (१) को सवासािान्यतािा प्रमतकूल नहुने गिी यस ऐन वा अन्य प्रिमलत कानूनिा

व्यवस्था भएका काि, कताव्य ि अमधकािका अमतरिक्त प्रिुख सजिवको काि, कताव्य, अमधकाि ि
जजम्िेवािी दे हायबिोजजि हुनि
े ः-

(क) िुख्यिन्रीको

सुपिीवेिर्

तथा

मनदे शनको

अधीनिा

िही

िुख्यिन्री

तथा

िजन्रपरिषद्को कायाालयको प्रशासकीय प्रिुखको रूपिा सो कायाालयको काया
सम्पादन गने वा गिाउने,

(ख) प्रदे श सिकािको सजिव तथा अन्य प्रथि श्रे र्ीका अमधकृतको सुपिीवेिकको
है मसयतले मनजहरूले सम्पादन गिे का कायाको सुपिीवेिर् गने तथा सजिवले सम्पादन
गनुप
ा ने प्रशासमनक कायाका सम्बन्धिा आवश्यक मनदे शन ददने,

(ग) प्रदे श िन्रालय तथा अन्य सम्बि मनकायहरूको प्रशासमनक काि कािबाहीलाई
सिन्वय गने वा गिाउने,

(घ) शासकीय सुधािलाई प्रदे श प्रशासनको अमभन्न अङ्गको रूपिा कायाान्वयन गना वा
गिाउन प्रदे श िन्रालय ि अन्य केन्रीय मनकायबीि सिन्वय गने,

(ङ) प्रदे श सिकाि (िजन्रपरिषद्)का मनर्ायलाई प्रिाजर्त गने वा गिाउने,
(ि) प्रदे श

सिकाि, िजन्रपरिषद्का

मनर्ाय

कायाान्वयन

गना, गिाउन

सम्बजन्धत

िन्रालयहरूलाई परििालन गने वा गिाउने ि ती मनर्ाय कायाान्वयन जस्थमतको
अनुगिन ि सुपिीवेिर् गने,

(ि) प्रदे श सिकािको काि कािबाहीलाई प्रभावकािी बनाउन सिय-सियिा सजिव बैठक

आयोजना गने ि सजिव बैठकबाट भएका मनर्ाय कायाान्वयन जस्थमतको सुपिीवेिर्
गने वा गिाउने,

(ज) ववमभन्न िन्रालय तथा प्रदे श तहका कायाालयहरूको प्रशासमनक काि कािबाहीको
अनुगिन, मनिीिर् तथा सुपिीवेिर् गने वा गिाउने,

(झ) प्रदे श सिकािको मनर्ायको लामग पेश हुन आएका प्रस्ताविा सं ववधान, प्रिमलत

कानून ि िेरामधकािसिेतका आवश्यक कुिाहरू पुगे नपुगक
े ो जाँिी प्रस्तावलाई

प्रदे श सिकाि, िजन्रपरिषद्सिि पेश गने ि अङ्ग नपुगेको पाइएिा सम्बजन्धत
सजिवसिि वफताा पठाउने वा पठाउन लगाउने,

(ञ) कायासम्पादनको आधाििा उत्कृष्ट काि गने िन्रालयका सजिवलाई पुिस्कृत गने,
(ट) सं घीय सिकािले तोकेका मनर्ाय तथा परिपरहरू कायाान्वयन गने वा गिाउने,
११.

(ठ) तोवकएबिोजजिका अन्य काया गने वा गिाउने ।

सजिवको जजम्िेवािी: (१) सजिव सम्बजन्धत िन्रालय वा प्रदे शस्तिका कायाालयको प्रिुख प्रशासकीय
अमधकािी हुनेि ि सोही है मसयतिा मनजले जजम्िेवािी मनवााह गना आवश्यक काया सम्पादन गनुा पनेि ।

(२) उपदफा (१) को सवासािान्यतािा प्रमतकूल नहुने गिी यस ऐन वा अन्य प्रिमलत कानूनिा

व्यवस्था भएको काि, कताव्य ि अमधकािको अमतरिक्त सजिवको अन्य काि, कताव्य ि अमधकाि
दे हायबिोजजि हुनेिः(क)

प्रदे श सिकािले प्रमतपादन गनुप
ा ने नीमतका सम्बन्धिा सम्बजन्धत िन्रीलाई

(ख)

सम्बजन्धत िन्रीको मनदे शन तथा सुपिीवेिर्को अधीनिा िही आफू बहाल

सघाउने,

िहेको िन्रालय वा प्रदे शस्तिका कायाालयको काया सम्पादन गने,
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(ग)

(घ)

(ङ)

(ि)

(ि)

(ज)
(झ)

(ञ)
(ट)

(ठ)
(र्)

आफू बहाल िहेको िन्रालय वा प्रदे शस्तिका कायाालयअन्तगातका नीमतगत

ववषयिा कुनै सुधाि गनुप
ा ने भएिा सम्बजन्धत िन्रीसिि सो को प्रस्ताव
पेश गने,

आफू बहाल िहेको िन्रालय वा प्रदे शस्तिका कायाालय ि िातहतका मनकायको
व्यवस्थापन, दै मनक काया सञ्चालन, किािािीउपि मनयिन, सहजीकिर् तथा
सुपिीवेिर् गने ि काि कािबाहीउपि आवश्यक मनदे शन ददने,

प्रदे श सिकािले स्वीकृत गिे का नीमत ि कायाक्रि कायाान्वयन गने वा गिाउने,

आफू बहाल िहेको िन्रालय वा प्रदे शस्तिका कायाालय तथा सोसँग सम्बजन्धत

अन्य मनकायले प्रत्येक िवहना सम्पादन गिे को कािको प्रमतवेदन तोवकएबिोजजि
िुख्यिन्री तथा िजन्रपरिषद्को कायाालयसिि पेश गने,
िन्रालय

वा

प्रदे शस्तिका

कायाालयको

वावषाक

कायाक्रि

तजुि
ा ा

गिी

िन्रीसिि पेश गने ि स्वीकृत कायाक्रि कायाान्वयन, अनुगिन ि िूल्याङ्कनका
साथै प्रगमत समििा गने वा गिाउने,

िन्रालय वा प्रदे शस्तिका कायाालयबाट वषाभरििा सम्पादन गरिएका प्रिुख
काि कािबाहीका बािे िा वावषाक प्रमतवेदन तयाि गिी िन्रीसिि पेश गने,

वैदेजशक अध्ययन, तामलि, अध्ययन भ्रिर् वा अन्य सिकािी कािको मसलमसलािा

ववदे श भ्रिर्का लामग प्रदे श सिकािको तफाबाट िाजपरावङ्कत तृतीय श्रे र्ीसम्िका
किािािीको िनोनयन गने ि वैदेजशक भ्रिर् काज स्वीकृत गने,
सजिव बैठकबाट भएको मनर्ाय कायाान्वयन गने वा गिाउने,
उत्कृष्ट काया गने िातहतका किािािीहरूलाई पुिस्कृत गने¸

िन्रालय वा प्रदे शस्तिका कायाालय वा आयोजना प्रिुखले सञ्चालन गिे का
आयोजनाको सिय-सियिा मनिीिर् गिी आवश्यक मनदे शन ददने,

खण्र् (ठ) बिोजजि मनिीिर् गदाा सञ्चालन भएका आयोजना सियिा पूिा हुन

नसकेको पाइएिा वा पूिा भएको आयोजनाको गुर्स्ति न्यून दे जखएिा त्यसको
आवश्यक िानमबन गिी दोषी दे जखएका सम्बजन्धत आयोजना प्रिुखलाई
(ढ)

आवश्यक कािबाही गने,

तोवकएबिोजजिको काि, कताव्य ि अमधकाि प्रयोग गने वा गिाउने ।

(३) उपदफा (२) को खण्र् (झ) ि (ञ) बिोजजि भए गिे को कािको जानकािी सजिवले

सम्बजन्धत िन्रीलाई तत्काल गिाउनु पनेि ।
(४)

उपदफा

(२)

िा

उल्लेख

भएका

कािका

सम्बन्धिा

प्रदे श

सिकािप्रमत

सजिव

ँ सम्बजन्धत प्रदे श
जजम्िेवाि िहनेि ि आफू बहाल िहेको िन्रालय वा प्रदे शस्तिका कायाालयसग

१२.

सिकािले िागेको कुनै पमन ववषयिा अद्यावमधक जानकािी ददने मनजको जजम्िेवािी ि कताव्य हुनि
े ।

कायाालय प्रिुखको जजम्िेवािी: प्रिमलत कानूनिा उल्लेख भएको काि, कताव्य ि अमधकािका अमतरिक्त
कायाालय प्रिुखको अन्य काि, कताव्य ि अमधकाि दे हायबिोजजि हुनेिः(क)

आफू बहाल िहेको कायाालयको व्यवस्थापन, दै मनक काया सञ्चालन तथा सो कायाालयिा

(ख)

आफू बहाल िहेको कायाालय ि अन्तगातका कायाालयका किािािीलाई काििा खटाउने,

कायाित किािािीको सुपिीवेिर् तथा मनयिन गने,
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१३.

(ग)

आफू बहाल िहेको कायाालयअन्तगात सञ्चामलत आयोजनाहरूको काि मनजित सियमभर

(घ)

आफू बहाल िहेको कायाालयबाट सवासाधािर्लाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकािी

(ङ)

सम्पन्न गने, गना लगाउने,
बनाउने,

तोवकएबिोजजिको अन्य काि, कताव्य ि अमधकािको प्रयोग गने वा गिाउने ।

मनजित कायाववमध अवलम्बन गनुपा ने: यस ऐन वा अन्य प्रिमलत कानूनबिोजजि मनर्ाय गना पाउने

अमधकािीले कुनै ववषयिा मनर्ाय गदाा प्रिमलत कानूनिा कुनै कायाववमधको व्यवस्था भएको िहेि भने

त्यस्तो कायाववमध ि त्यस्तो व्यवस्था नभएकोिा मनर्ाय गनुप
ा ने ववषयको प्रकृमत हेिी उपयुक्त कायाववमध
१४.

अपनाउनु पनेि ।

मनजित सियावमधमभर मनर्ाय गनुपा ने: (१) यस ऐन वा अन्य प्रिमलत कानूनबिोजजि मनर्ाय गना पाउने

अमधकािीले कुनै ववषयिा मनर्ाय गदाा प्रिमलत कानूनबिोजजि कुनै मनजित अवमधमभर मनर्ाय गनुप
ा ने िहेि

भने सोही सियावमधमभर ि त्यस्तो व्यवस्था नभएकोिा मनर्ाय गनुप
ा ने ववषयको प्रकृमत हेिी मनर्ाय गना
पाउने अमधकािीले बढीिा पैँतीस ददनमभर मनर्ाय गनुप
ा नेि ।

(२) आवश्यक त्य, सूिना वा प्रिार् उपलब्ध नभएको कािर्ले उपदफा (१) बिोजजिको

अवमधमभर मनर्ाय गना नसवकने िहेि भने मनर्ाय गना पाउने अमधकािीले सो को कािर् खुलाई मनर्ाय
गनुप
ा नेि ।

(३) उपदफा (२) बिोजजि कािर् खुलाई मनर्ाय भएकोिा मनर्ाय गना पाउने अमधकािीले सो

१५.

को जानकािी आफूभन्दा एक तह िामथको पदामधकािीलाई यथाशीघ्र ददनुपनेि ।

मनर्ाय गदाा पािदजशाता कायि गनुपा ने: (१) यस ऐन वा अन्य प्रिमलत कानूनबिोजजि मनर्ाय गना पाउने
अमधकािीले कुनै ववषयिा मनर्ाय गदाा पािदशी ढङ्गबाट गनुप
ा नेि ।

स्पष्टीकिर् : यस दफाको प्रयोजनको लामग “पािदजशाता” भन्नाले मनजित िापदण्र्को आधाििा

मनर्ाय गनुप
ा ने प्रवक्रया सम्झनुपिा ि सो शब्दले प्रिमलत कानूनबिोजजि गोप्य िाख्नु पने कुिालाई
प्रमतकूल असि पाने िै न ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि पािदजशाता कायि गना मनर्ाय गने अमधकािीले मनर्ाय गनुप
ा ने

ववषयिा आफ्ना िातहतका किािािीको िाय तथा पिािशालाई ध्यान ददनुपनेि ।

(३) मनर्ाय गनुप
ा ने ववषयको कािबाही एक तहबाट प्रािम्भ भई अको तहबाट मनर्ाय गनुप
ा ने

िहेि भने प्रत्येक तहिा सं लग्न िहने पदामधकािीले सो ववषयिा आफ्नो स्पष्ट िाय ठहिसवहत मनर्ाय
गनुप
ा ने ववषय मनर्ाय गने अमधकािीसिि पेश गनुप
ा नेि ।

(४) उपदफा (३) बिोजजि मनर्ाय गने प्रवक्रयािा सं लग्न िहेका प्रत्येक तहका पदामधकािीले

पेश गिे को िायिा कुनै प्रश्न उठे को दे जखएिा मनर्ाय गने अमधकािीले मनर्ाय गदाा त्यस्तो प्रश्नको पमन
सम्बोधन गनुप
ा नेि ।

(५) कुनै मनर्ाय गदाा कानूनी वा प्राववमधक प्रश्नको पमन मनरूपर् गनुप
ा ने िहेि ि त्यस्तो ववषयिा

कुनै कानूनववज्ञ वा प्राववमधकको िाय मलन मनर्ाय गने अमधकािीले िनामसब ठानेिा त्यस्तो िाय मलन
सक्नेि ।

(६) उपदफा (५) बिोजजि िाय मलएकोिा त्यस्तो िायलाईसिेत आधाि िानी मनर्ाय गना

सवकनेि ि त्यस्तो िायलाई िान्नुपने नदे जखएिा सो को कािर् खुलाई मनर्ाय गनुप
ा नेि ।
(७) पािदजशातासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबिोजजि हुनेि ।
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१६.

१७.

मनर्ाय गदाा आधाि ि कािर् खुलाउनुपने: यस ऐन वा अन्य प्रिमलत कानूनबिोजजि मनर्ाय गदाा सम्बजन्धत

पदामधकािीले गिे को मनर्ाय कुन-कुन कुिािा आधारित ि ि त्यस्तो मनर्ाय वकन गनुा पिे को हो सो को
स्पष्ट आधाि ि कािर् खुलाई मनर्ाय गनुप
ा नेि ।

स्वाथा बाजझएिा मनर्ाय गना नहुन:े (१) यस ऐन वा अन्य प्रिमलत कानूनबिोजजि मनर्ाय गना पाउने
पदामधकािीले मनर्ाय गनुप
ा ने ववषयिा प्रत्यिरूपिा आफ्नो कुनै वहत, सिोकाि वा स्वाथा िहेको भएिा वा
मनजले गिे को मनर्ायबाट मनजको हकिा अपुताली खान पाउने व्यजक्त वा नजजकको अन्य नातेदाि प्रत्यि

प्रभाववत हुने भएिा वा मनजको एकासगोलको व्यजक्त ि नजजकका नातेदािहरूले सञ्चालन गिे को व्यापाि,
व्यवसायिा प्रत्यि फाइदा पुग्ने गिी स्वाथा बाजझने भएिा त्यस्तो पदामधकािीले त्यस्तो ववषयिा मनर्ाय
गना सक्ने िै न ।

स्पष्टीकिर्: यस उपदफाको प्रयोजनको लामग मनर्ाय गना पाउने पदामधकािीले बृहत् सावाजमनक

वहतको लामग गिे को मनर्ायलाई स्वाथा बाजझएको िामनने िै न ।

(२) उपदफा (१) बिोजजिको अवस्था पिी मनर्ाय गने अमधकािीले मनर्ाय गना नहुने भएिा सो

को कािर् खुलाई आफू सिहको पदामधकािी सोही कायाालयिा भएिा मनजलाई ि नभएिा आफूभन्दा
एक तह िामथको पदामधकािीलाई सो ववषयिा मनर्ाय गना ददनुपनेि ।

(३) उपदफा (२) बिोजजिको पदामधकािी सम्बजन्धत कायाालयिा नभएिा वा भएिा पमन

उपदफा (१) बिोजजिको अवस्था पिी मनर्ाय गना नहुने भएिा मनर्ाय गने अमधकािी सजिव भएकोिा

प्रिुख सजिवसिि ि अन्य पदामधकािी भएिा एक तह िामथको पदामधकािीसिि पेश गिी मनकासा
भएबिोजजि मनर्ाय गनुा गिाउनुपनेि । ति प्रिुख सजिव मनर्ाय गने अमधकािी भएकोिा सो ववषय प्रदे श
सिकाि, िजन्रपरिषद्सिि पेश गनुप
ा नेि ।

(४) कुनै िेर वा उपिेरको नीमत मनिाार् गने वा कानून कायाान्वयन गने मनकायिा वा कुनै

िेर वा उपिेर मनयिन गने मनयिनकािी मनकायिा कायाित अमधकृतले आफूले

ँ ा
पदिा बहाल िहद

गिे को मनर्ायसँग सम्बजन्धत कुनै गैिसिकािी वा मनजीस्तिको सोही िेर वा उपिेरअन्तगात कुनै वस्तु
वा सेवा उत्पादन गने, कुनै व्यवसाय गने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन गने फिा, कम्पनी वा अन्य
कुनै प्रमतष्ठानको व्यवस्थापनिा आफूले पदिा बहाल िहँदासम्ि ि जुनसुकै कािर्ले त्यस्तो पदबाट
अवकाश प्राप्त गिे पमि पमन कम्तीिा एक वषासम्ि प्रत्यि वा पिोिरूपिा सं लग्न हुन सक्ने िै न ।

(५) यस दफाको प्रमतकूल हुने गिी कुनै काि गने व्यजक्त आफ्नो सेवािा बहाल िहेको व्यजक्त

भए मनजलाई सोही आधाििा कानूनबिोजजि ववभागीय कािबाही गना ि सेवाबाट अवकाश पाइसकेको

व्यजक्त भए सम्बजन्धत िन्रालयको सजिवले कानूनबिोजजि आवश्यक कािबाही गने आदे श ददन
सक्नेि।

(६) उपदफा (५) बिोजजि ददएको आदे शउपि जित्त नबुझ्ने व्यजक्तले पैँ मतस ददनमभर सम्बजन्धत

प्रशासकीय अदालतिा पुनिावेदन गना सक्नेि ।

१८.

हुनेि ।

(७) यस दफाको प्रमतकूल हुने गिी सेवािा बहाल िहेको पदामधकािीले गिे का काि स्वतः बदि

काया सम्पादन किाि गना सवकने: (१) प्रदे श सिकािले सम्पादन गनुप
ा ने कुनै काि मनजित अवमधमभर
सम्पादन (पिफििेन्स कन्राक्ट) गरिसक्नुपने वा मनजित परििार्को उपलजब्ध हुने गिी सम्पादन गनुप
ा ने

भएिा वा प्रदे श सिकािको प्राथमिकताप्राप्त कुनै कायाक्रि वा आयोजना कायाान्वयन गनुप
ा ने भएिा कुनै
पदामधकािीसँग काया सम्पादन किाि गिी त्यस्तो काया सम्पादन गने जजम्िेवािी मनजलाई ददन सवकनेि।
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(२) उपदफा (१) बिोजजिको किाििा अन्य कुिाको अमतरिक्त जजम्िेवािी पाएको पदामधकािीले

गनुप
ा ने कािको ववविर्, काया सम्पादन गरिसक्नुपने सियावमध ि काया सम्पादनको गुर्स्ति वा
परििार्सिेत उल्ले ख गनुप
ा नेि ।

(३) उपदफा (१) बिोजजि किाि भएकोिा सो किािबिोजजि जजम्िेवािी पाएको व्यजक्तले

त्यस्तो किािबिोजजि काया सम्पादन गनुप
ा नेि ।

(४) काबुबावहिको कुनै परिजस्थमत उत्पन्न भई उपदफा (३) बिोजजि सम्पादन गनुप
ा ने काया सो

काया सम्पादन गनुप
ा ने अवमधमभर पूिा गना नसवकने भएिा सो को कािर्सवहतको ववविर् खुलाई
सम्बजन्धत िन्रालयको सजिवसिि पेश गनुप
ा नेि ।

(५) उपदफा (४) बिोजजि पेश भएको ववविर् िनामसब दे जखएिा काबुबावहिको परिजस्थमत

उत्पन्न भई जमत अवमध काि गना नसवकएको हो सो अवमध कटाई थप अवमधमभर काया सम्पादन गना
काया सम्पादन किाि सं शोधन गना सवकनेि ।

(६) िनामसब कािर्ववना उपदफा (३) वा (५) बिोजजिको अवमधमभर काया सम्पादन गना

नसक्ने पदामधकािीउपि ववभागीय कािबाही गनुप
ा नेि ।

(७) यस दफाबिोजजि जजम्िेवािी पाएको व्यजक्तले बदमनयत जिताई वा लापिबाही वा

हेलिेक्र्याइँ गिी काया सम्पादन नगिे को कािर्ले प्रदे श सिकािलाई हामननोक्सानी भएिा वा आयोजनाको

लागत बृवि हुने भएिा त्यस्तो हामननोक्सानी वा बृवि भएजमतको लागतको िमतपूमता मनजबाट
तोवकएबिोजजि भिाउन सवकनेि ।
१९.

(८) काया सम्पादन किािसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबिोजजि हुनेि ।

पिािशा गना सवकने: (१) प्रदे श सिकािले आवश्यकताअनुसाि सावाजमनक िासोका कुनै ववषय
कायाान्वयन गनुा अजघ सिोकािवाला तथा नागरिक सिाजसँग आवश्यक पिािशा गना सक्नेि ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि पिािशा गदाा कायाान्वयन गना प्रस्ताव गरिएको ववषयको

सकािात्िक तथा नकािात्िक पिहरूको सिग्र ववश्लेषर् गिी त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भाववत
प्रभावको िूल्याङ्कन गनुप
ा नेि ।

(३) प्रदे श सिकािले सावाजमनक िासोको ववषय कायाान्वयन गदाा उपदफा (१) वा (२)

बिोजजि सिोकािवाला तथा नागरिक सिाजसँग गिे को पिािशाबाट प्राप्त सुझावलाई उजित ध्यान ददनेि।

स्पष्टीकिर्: यस दफाको प्रयोजनका लामग “सावाजमनक िासोको ववषय” भन्नाले दे हायका कुनै

ववषय सम्झनु पनेिः–
(क)

आधािभूतरूपिा

नयाँ

पिमत

स्थापना

आधािभूतरूपिा खािे ज गने कुनै ववषय,
(ख)
(ग)
२०.

गने

वा

भइिहेको

पिमतलाई

सावाजमनक िहत्त्वको कुनै ववकास कायाक्रि वा आयोजना सञ्चालन गने ववषय,
तोवकएबिोजजिको अन्य ववषय ।

आफ्नो जजम्िेवािी पञ्िाउन नहुन:े (१) यस ऐन वा प्रिमलत कानूनबिोजजि कायासम्पादन गनुप
ा ने

पदामधकािीले आफूलाई सुजम्पएको वा यस ऐन वा प्रिमलत कानूनबिोजजि आफूले सम्पादन गनुप
ा ने काि
मनधाारित शता तथा अवमधमभर सम्पादन गनुप
ा नेि ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि काया सम्पादन गनुप
ा ने पदामधकािीले दफा २१ को अवस्थािा

बाहेक आफ्नो जजम्िेवािी पञ्िाउन वा आफूले गनुप
ा ने काि अरु कसै लाई गना लगाउन हुँदैन ।

(३) उपदफा (२) को प्रमतकूल हुनेगिी अरूलाई काि लगाउने वा अन्य कुनै वकमसिले

जजम्िेवािी पञ्िाउन वा जजम्िेवािी पञ्िाउन बदमनयतले मनधाारित अवमधमभर काया सम्पादन नगने वा
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काया सम्पादन सूिकबिोजजि उपलजब्ध हामसल नगने पदामधकािीलाई प्रिुख सजिव भए प्रदे श सिकाि,
िजन्रपरिषद्, सजिव भए सम्बजन्धत िन्री, िन्रालयअन्तगातका पदामधकािी भए सम्बजन्धत िन्रालयको
सजिवले िेतावनी ददन सक्नेि ।

(४) उपदफा (३) बिोजजि िेतावनी ददँदा पमन त्यस्तो पदामधकािीको आििर् तथा काि

कािबाहीिा
२१.

सुधाि

नआएिा

त्यस्तो

कानूनबिोजजि कािबाही गनुप
ा नेि ।

पदामधकािीउपि

कायाििताको

अभावको

आधाििा

प्रिमलत

अमधकाि प्रत्यायोजन गना सक्ने: (१) यस ऐनिा अन्यर जुनसुकै कुिा ले जखएको भए तापमन कुनै
पदामधकािीले यस ऐन वा

प्रिमलत कानूनबिोजजि आफूले सम्पादन गनुप
ा ने काि आफू सिहको वा

आफ्नो िातहतको अन्य कुनै पदामधकािीले सम्पादन गना सक्ने गिी प्रिमलत कानूनबिोजजि अमधकाि
प्रत्यायोजन गना सक्नेि । ति अमधकाि प्रत्यायोजन गिे को कािर्ले िार मनजले आफ्नो पदीय
जजम्िेवािीबाट िु ट पाएको िामनने िै न ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्रत्यायोजन भएको अमधकाि जुनसुकै बखत वफताा गना सवकनेि ।

(३) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा ले जखएको भए तापमन न्यावयक िोहिा मनर्ाय गनुप
ा ने

२२.

अमधकाि प्रत्यायोजन हुन सक्ने िै न ।

पदीय वा पेशागत आििर्सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सावाजमनक पद धािर् गिे को व्यजक्तले आफू पदिा
बहाल िहँदा वा निहँदा तोवकएबिोजजिको पदीय वा पेशागत आििर् पालना गनुप
ा नेि।

(२) कुनै िन्रालय वा सो अन्तगातका मनकायिा बहाल िहेका किािािीले पालना गनुप
ा ने

कताव्यको प्रकृमतलाई वविाि गिी त्यस्ता किािािीले पालना गनुप
ा ने पदीय वा पेशागत आििर् त्यस्तो
िन्रालय वा प्रदे श मनकायले नै बनाउन सक्ने गिी प्रदे श सिकािले अजख्तयािी ददन सक्नेि ।

(३) यस दफाबिोजजि बनाएको पदीय वा पेशागत आििर् पालना गनुा सम्बजन्धत व्यजक्तको

कताव्य हुनि
े ि त्यस्तो आििर् उल्लङ्घन गने व्यजक्तलाई उल्लङ्घनको िाराअनुसाि मनजउपि किािािी
भए ववभागीय कािबाही गिी अमभलेख िाजखनेि ि अन्य पदामधकािी भए मनजको लामग पदीय वा पेशागत
आििर् बनाउने अमधकािीले मनजको त्यस्तो अमभलेख िाख्नेि।

(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुिा ले जखएको भए तापमन कुनै सावाजमनक पद धािर् गिे को

व्यजक्तले आफ्नो पदीय वा पेशागत आििर् पालना नगिे को वा उल्लङ्घन गिे को कुनै कुिा प्रिमलत
कानूनबिोजजि कसूि िामनने िहेि भने सो सम्बन्धिा मनजउपि कानूनबिोजजि कािबाही गना बाधा पने
२३.

िै न ।

पदीय उत्तिदावयत्वको मनवााह : यस ऐन वा प्रिमलत कानूनबिोजजि काया सम्पादन गने जजम्िेवािी भएको

पदामधकािीले आफ्नो अमधकािको प्रयोग गदाा वा कताव्य पालना गदाा दे हायको ववषयिा ध्यान ददनु
पनेिः-

(क)
(ख)
(ग)

(घ)

आफूले सम्पादन गने काि मनधाारित सियिा नै सम्पादन गना आफैँले पहल गने,

सिकािी वा सावाजमनक स्रोतको प्रयोग गदाा मितव्ययी ढङ्गबाट अमधकति सदुपयोग ि
उत्पादनशील हुने गिी प्रयोग गने,

सिकािी वा सावाजमनक कायाालयलाई सेवा प्रदायक सं स्था, सम्बजन्धत पदामधकािी,

प्रदे शको सेवक तथा सवासाधािर् सेवाग्राही सेवा पाउने अमधकाि भएको व्यजक्त हो भन्ने
कुिािा ध्यान ददने,

काया सम्पादनिा वढलासुस्ती ि ववलम्ब हुन ु भनेको स्रोत ि साधनको दुरूपयोग हुन ु हो
ु को थप स्रोत ि साधन खिा हुन ु हो भन्ने भावना िाख्ने,
ि िुलक
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(ङ)

काया सम्पादन गदाा कुनै अपरिहाया कािर् पिी तत्काल काया सम्पादन गना नसवकने
भएिा त्यसको जानकािी िामथल्लो मनकायलाई ददने । ति सावाजमनक सेवाको ववषयिा
वा सेवाग्राहीसँग सम्बजन्धत ववषय भएिा त्यस्तो ववषय सम्बजन्धत कायाालयको सूिना
पाटीिा टाँसी आवश्यकताअनुसाि प्रिािप्रसािसिेत गिी गिाई सवासाधािर्लाई जानकािी

(ि)

(ि)
२४.

गिाउनु पनेि¸

आफ्नो अमधकाि िेरमभर पने ववषयिा जजम्िेवाि पदामधकािी स्वयंले मनर्ाय गनुप
ा ने ि
कुनै वकमसिको कानूनी जवटलता वा दिववधा भएको सािान्य ववषयिा िामथल्लो
मनकायको मनदे शन िाग नगने¸

सिकािी वा सावाजमनक कािको मसलमसलािा सावाजमनक पद धािर् गिे को व्यजक्तले
सेवाग्राहीसँग प्रिमलत िूल्य, िान्यता ि सं स्कृमतअनुरूप जशष्ट व्यवहाि गने।

नागरिक बर्ापर िाख्नु पने: (१) सवासाधािर्लाई सेवा प्रदान गने वा जनसम्पका कायि गने प्रदे शका

प्रत्येक सिकािी कायाालयले सबैले दे ख्ने ठाउँिा तोवकएबिोजजि नागरिक बर्ापर (फ्ले क्स, मर्स्प्ले बोर्ा
आदद) िाख्नु पनेि ।

(२) उपदफा (१) बिोजजिको नागरिक बर्ापरिा अन्य कुिाको अमतरिक्त दे हायका कुिाहरू

उल्लेख भएको हुन ु पनेि:-

(क) सम्बजन्धत कायाालयले ददने सेवा ि त्यसको प्रकृमत,
(ख) सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गना पूिा गनुप
ा ने कायाववमध,
(ग) सेवा प्रदान गना लाग्ने सियावमध,

(घ) सेवा प्रदान गने पदामधकािी ि मनजको कायाकिको ववविर्,

(ङ) सेवा प्राप्त गना कुनै दस्तुि तथा अन्य िकि लाग्ने भए सो को
ववविर् ।

(३) उपदफा (१) िा उल्ले ख भएका कुिाहरू सम्बजन्धत कायाालयलाई बाध्यात्िक हुनेिन् ि

सोबिोजजि काया सम्पादन गिी सवासाधािर्लाई सेवा प्रदान गनुा सम्बजन्धत कायाालय प्रिुख तथा अन्य
किािािीको कताव्य हुनि
े ।

(४) िनामसब कािर्मबना उपदफा (१) बिोजजिको नागरिक बर्ापरबिोजजि काया सम्पादन

नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गना नसकेिा सम्बजन्धत कायाालयको प्रिुख तथा सो को जजम्िेवाि
किािािीउपि ववभागीय कािबाही हुन सक्नेि ।
नभई

(५) िनामसब कािर्मबना उपदफा (१) बिोजजिको नागरिक बर्ापरबिोजजि काया सम्पादन

सेवाग्राहीले

सेवा

प्राप्त

गना

नसकी

सेवाग्राहीलाई

कुनै

हामननोक्सानी

हामननोक्सानीबापत्को िमतपूमतासम्बन्धी व्यवस्था तोवकएबिोजजि हुनेि ।
२५.

२६.

हुन

गएकोिा

सो

(६) नागरिक बर्ापरसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबिोजजि हुनेि ।

घुम्ती सेवा सञ्चालन गना सवकने: सवासाधािर्को सािूवहक वा सावाजमनक सिोकाि िहने कुनै सेवालाई
सम्बजन्धत सेवाग्राही िहे बसेको स्थानीय तहिा नै सेवा उपलब्ध गिाउनु पने गिी प्रदे श सिकािले
सिय-सियिा तोकेका कायाालयले तोवकएबिोजजि घुम्ती सेवा सञ्चालन गने व्यवस्था गना सक्नेि ।

न्यायोजित सेवा शुल्क मनधाािर्सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सिकािी सेवा उपलब्ध गिाएबापत् प्रदे श सिकाि
वा अन्य सिकािी मनकायलाई सेवाग्राहीले बुझाउनु पने सेवा शुल्क मनधाािर् गदाा सािाजजक न्यायको
आधाििा फिकफिक सेवा शुल्क मनधाािर् गना सवकनेि ।
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(२) उपदफा (१)बिोजजि सेवा शुल्क मनधाािर् गदाा दुगि
ा वा वपिमर्एका िेरका बामसन्दालाई

२७.

अन्य इलाकाका बामसन्दालाई भन्दा सहुमलयत हुने गिी तोवकएबिोजजि सेवा शुल्क मनधाािर् गरिनेि ।

जनताको सहभामगता ि स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदे श सिकािले कुनै परियोजना वा आयोजना
जनताको प्रत्यि सहभामगता ि स्वामित्विा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सक्नेि ।

(२) परियोजना वा आयोजनािा जनताको प्रत्यि सहभामगता ि स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था

२८.

तोवकएबिोजजि हुनेि ।

शासकीय सुधाि इकाइको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रत्येक िन्रालयिा शासकीय सुधाि इकाइको
गठन गरिनेि ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि गदठत शासकीय सुधाि इकाइको काि, कताव्य ि अमधकाि

२९.

तोवकएबिोजजि हुनेि ।

ु ाइ गिाउनुपने: (१) सवासाधािर्लाई सेवा प्रदान गने जजल्ला वा स्थानीय तहिा काया
सावाजमनक सुनव
सम्पादन गने कायाालय प्रिुखले आफू बहाल िहेको कायाालयको काि, कािबाहीलाई स्वच्ि, पािदशी ि

वस्तुमनष्ठ बनाउन ि सवासाधािर् तथा सिोकािवालाको कानूनसम्ित सिोकािलाई सम्बोधन गना
ु ाइ गिाउनु पनेि ।
तोवकएबिोजजि सावाजमनक सुनव

ु ाइ गदाा ववषयसँग सम्बजन्धत ववशेषज्ञ,
(२) उपदफा (१) बिोजजि गिाउनुपने सावाजमनक सुनव

सिोकािवाला, नागरिक
गनुप
ा नेि।

सिाजका

प्रमतमनमध

तथा

स्थानीय

तहका

पदामधकािीसिेतलाई

आिन्रर्

(३) यस दफािा अन्यन्र जुनसुकै कुिा ले जखएको भए तापमन न्यावयक िोहिा मनर्ाय गनुप
ा ने

३०.

ु ाइ गना आवश्यक हुने िै न ।
ववषयिा सावाजमनक सुनव

गुनासो व्यवस्थापन : (१) प्रत्येक िन्रालय तथा सिकािी मनकाय एवं कायाालयिा सो िन्रालय तथा

सिकािी मनकाय एवं कायाालयले सम्पादन गिे को काि कािबाहीको गुर्स्ति, प्रभावकारिता तथा त्यसिा

हुन सक्ने अमनयमितताको सम्बन्धिा गुनासो सुन्न सबैले दे ख्ने ठाउँिा गुनासो तथा सुझाव पेवटका िाख्नु
पनेि । साथै, िन्रालय तथा मनकायहरूले वेबसाईट, एस्.एि.एस्. सिेतका सूिना प्रववमधिाफात्
सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउनु पनेि ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि गुनासो तथा सुझाव पेवटका ि सूिना प्रववमधिाफात् गुनासो पेश गना

सक्नेिन् ।

(३) उपदफा (२) बिोजजि पेश भएका गुनासो व्यवस्थापन गनाका लामग सम्बजन्धत िन्रालय,

सिकािी मनकाय एवं कायाालयका गुनासो सुन्ने अमधकािीले प्रत्येक ददन कायाालय प्रिुखको िोहवििा

गुनासो तथा सुझाव पेवटका ि सूिना प्रववमधिाफात् प्राप्त भएका गुनासा ि सुझावहरू हेिी िनामसब िहेको
ु ाइ गनुप
पाइएिा त्यसको यथाशीघ्र सुनव
ा नेि ।

(४) उपदफा (३) बिोजजि प्राप्त भएका गुनासो सम्बजन्धत िन्रालय, सिकािी मनकाय एवं

कायाालयको कायासँग सम्बजन्धत नभई त्यस्तो िन्रालय, सिकािी मनकाय एवं कायाालय प्रिुखको
वैयजक्तक आििर्सँग सम्बजन्धत िहेिन् भने सो को ववविर् िामथल्लो मनकायिा पठाउनु पनेि ।

(५) उपदफा (३) वा (४) बिोजजि गरिएको कािबाहीको जानकािी सम्बजन्धत पिलाई

ददनुपनेि।

(६) यस दफािा अन्यर जुनसुकै कुिा ले जखएको भए तापमन सम्बजन्धत िन्रालय, सिकािी

मनकाय एवं कायाालयको काि कािबाहीसँग असम्बजन्धत ववषयको गुनासो प्राप्त भएिा गुनासो ददने
सम्बजन्धत व्यजक्त पवहिान भएको िहेि भने मनजलाई सो जानकािी ददई वफताा गने ि पवहिान भएको
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िहेनि

भने

सो

ववविर्

सम्बजन्धत

िाध्यििाफात् सावाजमनक गरिनेि ।
३१.

िन्रालय,

सिकािी

मनकाय

एवं

कायाालयको आमधकारिक

(७) गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबिोजजि हुनि
े ।

ववदे शजस्थत बैङ्किा खाता खोल्दा स्वीकृमत मलनुपने: (१) कुनै पमन पदामधकािी वा प्रदे श सिकािको सेवािा

कायाित किािािीले तोवकएबिोजजिको अवस्थािा बाहेक अन्य अवस्थािा ववदे शजस्थत बैङ्किा खाता खोल्नु
पदाा प्रदे श सिकािको पूव ा स्वीकृमत मलनुपनेि ।

(२) ववदे शजस्थत बैङ्किा खाता खोल्नु पदाा प्रदे श सिकािको पूव ा स्वीकृमत मलनेसम्बन्धी कायाववमध

३२.

तोवकएबिोजजि हुनेि ।

अरुको अमधकाििा हस्तिेप गना नहुन:े (१) यस ऐन वा प्रिमलत कानूनबिोजजि काया सम्पादन गदाा
एक पदामधकािीले अको पदामधकािीको अमधकाि, जजम्िेवािी वा कताव्यउपि हस्तिेप गनुा हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रमतकूल काि गने पदामधकािीलाई प्रिमलत कानूनबिोजजि कािबाही हुन

३३.

सक्नेि ।

सल्लाहकाि मनयुजक्त गना सक्ने: (१) मनजािती सेवाको पदबाट काया सम्पादन हुन नसक्ने सम्बजन्धत

ववषयिा सेवा प्राप्त गनुप
ा दाा ववशेषज्ञता हामसल गिे को व्यजक्तलाई प्रदे श सिकािले ववषयगत सल्लाहकािको
रूपिा मनयुजक्त गना सक्नेि ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि मनयुक्त हुने सल्लाहकािको सं ख्या, मनजको योग्यता ि मनयुजक्तको

कायाववमध तोवकएबिोजजि हुनेि ।

(३) उपदफा (१) बिोजजि मनयुक्त हुने सल्लाहकािले सम्पादन गने काि, मनजको पदावमध तथा

मनजको अमधकाि, कताव्य ि जजम्िेवािी तथा मनजले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुववधा मनजलाई मनयुजक्त
गदााका बखत प्रदे श सिकािले स्वीकृत गिे को काया िेरगत शताहरूिा उल्लेख भएबिोजजि हुनेि ।

३४.

हुनेि ।

(४) सल्लाहकािले सो है मसयतिा काया सम्पादन गदाा पालना गनुप
ा ने आििर् तोवकएबिोजजि

प्रवक्ता वा सूिना अमधकािी तोक्नु पने: (१) प्रत्येक िन्रालय, सिकािी मनकाय एवं कायाालयले आफ्नो
िन्रालय,

सिकािी

मनकाय

एवं

कायाालयको

काि

कािबाहीको

ववषयिा

सिोकािवालालाई

सावाजमनकरूपिा जानकािी ददन िन्रालयिा प्रवक्ता ि अन्य सिकािी मनकाय एवं कायाालयको कुनै
अमधकािीलाई प्रवक्ता वा सूिना अमधकािी तोक्नु पनेि ।

(२) उपदफा (१) बिोजजि तोवकएको प्रवक्ता वा सूिना अमधकािीको काि, कताव्य ि अमधकाि

३५.

तोवकएबिोजजि हुनेि।

स्थानीय तहले ऐन पालना गनुपा ने: सं ववधान वा प्रिमलत कानूनबिोजजि काया सम्पादन गनुप
ा ने स्थानीय

तह मनयिनकािी मनकाय वा प्रदे श सिकािको िेरामधकािमभर पने पूर्ा वा आंजशक स्वामित्व वा

मनयन्रर् भएको सावाजमनक सं स्थाले तथा त्यस्तो मनकाय वा सं स्थािा बहाल िहेका पदामधकािीले आफ्नो

काया सम्पादन गदाा दफा ६, ७, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५,
३६.

३७.

२७ ि २९ िा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू आवश्यक हेिफेिसवहत लागू गनुा गिाउनु पनेि ।

सूिना प्रववमधलाई व्यवहाििा ल्याउनु पने: (१) प्रत्येक िन्रालय, सिकािी मनकाय एवं कायाालयले सूिना
प्रववमधलाई व्यवहाििा ल्याउनु पनेि ।

(२) सूिना प्रववमधलाई व्यवहाििा ल्याउनेसम्बन्धी अन्य कुिा तोवकएबिोजजि हुनेि ।

अनुगिन तथा िूल्याङ्कन समिमत : (१) सिकािी सेवा ि सुववधालाई प्रभावकािी बनाई प्रशासन सं यन्रलाई
सेवा प्रदायकको रूपिा रूपान्तिर् गना तथा प्रिमलत कानूनबिोजजि अमधकािप्राप्त अमधकािीले सम्पादन
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गनुप
ा ने काि कािबाहीलाई प्रभावकािी तथा गुर्स्तिीय ढङ्गबाट सम्पादन भए वा नभएको कुिाको
अनुगिन तथा िूल्याङ्कन गना प्रिुख सजिवको सं योजकत्विा तोवकएबिोजजिको एक प्रदे शस्तिीय अनुगिन
तथा िूल्याङ्कन समिमत गठन हुनि
े ।

(२) जजल्लास्तििा अनुगिन तथा िूल्याङ्कन समिमत तोवकएबिोजजि गठन गना सवकनेि।

(३) प्रदे शस्तिीय अनुगिन तथा िूल्याङ्कन समिमतलाई सहयोग गना प्रत्येक िन्रालयिा

तोवकएबिोजजिको िूल्याङ्कन तथा अनुगिन सं यन्र िहनेि ।

(४) प्रदे शस्तिीय अनुगिन तथा िूल्याङ्कन समिमतको सजिवालय िुख्यिन्री तथा िजन्रपरिषद्को

३८.

३९.

४०.

कायाालयिा िहनेि ।

सिकािी काया फर्छ्यौट ि सिकािी कायाालयको मनिीिर्: यस ऐन वा अन्य प्रिमलत कानूनिा उजल्लजखत

व्यवस्थाका अमतरिक्त सिकािी काया फर्छ्यौट तथा मनिीिर्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबिोजजि
हुनेि।

सुववधा तोकेबिोजजि हुन:े प्रिमलत कानूनिा व्यवस्था भएको सुववधाका अमतरिक्त प्रिुख सजिव, सजिव वा

कायाालय प्रिुखले सो है मसयतिा उपभोग गना पाउने सुववधा तथा सो है मसयतले काया सम्पादन गिे बापत्
पाउने अन्य सुववधा प्रदे श सिकािले तोकेबिोजजि हुनि
े ।

वावषाक प्रमतवेदन पेश गनुपा ने: (१) िन्रालय तथा प्रदे शस्तिका सिकािी मनकायले प्रत्येक आमथाक वषा
सिाप्त भएको मिमतले पवहलो िौिामसकमभर आफूले सो आमथाक वषाभरि सञ्चालन गिे को कायाक्रि,
सम्पादन गिे को काि ि त्यस्तो काि तथा प्रगमत ि लागतलगायतका अन्य आवश्यक कुिाहरूसिेत

सिावेश गिी वावषाक प्रमतवेदन तयाि गिी तोवकएको मनकायिा पेश गनुप
ा नेि । त्यस्तो प्रमतवेदन
आफूभन्दा िामथल्लो मनकायको स्वीकृमत मलई आवश्यकताअनुसाि सावाजमनकरूपिा प्रकाशन गनासिेत
सवकनेि ।

(२) उपदफा (१) बिोजजिको प्रमतवेदनिा ले जखएको कुिाको अमतरिक्त सम्बजन्धत िन्रालय वा

मनकायले त्यस्तो िन्रालय वा मनकाय वा सो अन्तगातका कायाालयहरूिा सुशासन कायि गना गिे का
सुधाि कायाक्रि ि त्यसबाट प्राप्त परिर्ािको ववविर् उल्ले ख गनुप
ा नेि ।

(३) िुख्यिन्रीले आवश्यक दे खेिा उपदफा (१) बिोजजिको प्रमतवेदनको आधाििा प्रत्येक वषा

शासकीय सुधाि ि सुशासन सम्बन्धिा भए गिे का उल्लेखनीय प्रगमतसम्बन्धी प्रमतवेदन प्रदे श सभासिि
४१.
४२.

पेश गनेि ।

काया सम्पादन सूिक: यस ऐनबिोजजि कुनै पदामधकािीले सम्पादन गनुप
ा ने कािको काया सम्पादन सूिक
तोवकएबिोजजि हुनेि ।

असल मनयतले गिे को कािको बिाउ: यस ऐन वा प्रिमलत कानूनबिोजजि काया सम्पादन गने

पदामधकािीले यस ऐन वा प्रिमलत कानूनबिोजजि आफ्नो काया सम्पादन गदाा वा प्रशासमनक काया
सञ्चालन गदाा मनजले असल मनयतले गिे को काि कािबाहीको ववषयलाई मलएि मनजउपि कुनै कािबाही

४३.
४४.

हुने िै न ।

मनयि बनाउने अमधकाि: प्रदे श सिकािले यस ऐनको उद्देश्य कायाान्वयन गना आवश्यक मनयिहरू
बनाउन सक्नेि ।

मनदे जशका, कायाववमध

वा

ददग्दशान

बनाउन

सक्ने:

प्रदे श

सिकािले

सिकािी

कायाालयको

काि

कािबाहीलाई प्रवक्रयागत ढङ्गबाट मिटो, िरितो ि मितव्ययीरूपिा सञ्चालन गना वा काया सम्पादन गना
आवश्यक मनदे जशका, कायाववमध, ददग्दशान वा िापदण्र् बनाई लागू गना सक्नेि ।
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४५.

ऐनबिोजजि हुन:े यस ऐनिा ले जखए जमत कुिािा यसै ऐनबिोजजि ि अरूिा प्रिमलत कानूनबिोजजि
हुनेि ।

कर्ााली प्रदे श सभाको सम्वत् २०७५ साल िैर २० गते बसेको बैठकिािा पारित यो ववधेयक
नेपालको सं ववधानको धािा २०१ (१) बिोजजि प्रिाजर्त गदािु ।

िाज बहादुि शाही
सभािुख
कर्ााली प्रदे श
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