विधेयक सं ख्या:

गण्डकी प्रदे शमा सुशासनको प्रत्याभूति गने सम्बन्धमा व्यिस्था
गनन बनेको विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय
गण्डकी प्रदे श, पोखरा

गण्डकी प्रदे शमा सुशासनको प्रत्याभूति गने सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनेको विधेयक
प्रस्िािनााः

गण्डकी प्रदे श सरकार अन्िगनिको सािनजतनक प्रशासनलाई पारदशी, जिाफदे ही,

सहभातगिामुलक र नागररकमैत्री बनाउन, वितधको शासन, भ्रष्टािारमुक्त र ि ुस्ि प्रशासन, आतथनक
अनुशासन

िथा

सािनजतनक

कायन

र

सािनजतनक

स्रोिको

कुशल

व्यिस्थापनका

माध्यमबाट

सिनसाधारणले पाउनु पने सेिा तिटो, िररिो िथा कम खचिनलो बनाउन, सुशासनको अनुभतु ि गनन
सक्ने नागररकको अतधकारलाई व्यिहारमा उिानन र प्रशासनलाई सेिाप्रदायक िथा सहजकिानको
रुपमा रुपान्िरण गरी प्रदे शमा सुशासनको प्रत्याभूति गने सम्बन्धमा कानूनी व्यिस्था गनन बाञ्िनीय
भएकोले,
गण्डकी
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पररच्िे द– १
प्रारचम्भक

1.

संचिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो ऐनको नाम “प्रदे श सुशासन ऐन, २०७६” रहे को ि ।
(२)

2.

of] P]g t'¿Gt k|f/De x'g]5 ।

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा–
(क)

"कायानलय" भन्नाले प्रदे श सरकार अन्िगनिको कुनै सरकारी कायानलय सम्झननु
पिन।

(ख)

“कायानलय प्रमुख” भन्नाले कायानलयको प्रमुख भई काम गने पदातधकारी
सम्झननु पिन ।

(ग)

“िोवकएको” िा “िोवकए बमोचजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको तनयममा
िोवकएको िा िोवकए बमोचजम सम्झननु पिन ।

(घ)

"पदातधकारी" भन्नाले प्रदे श सरकार िा अन्िगनिको कुनै सािनजतनक पदमा
तनिानचिि, मनोतनि िा तनयुक्त भएको अतधकारी सम्झननु पिन।

(ङ)

"प्रमुख सचिि" भन्नाले प्रदे श सरकारको प्रमुख सचिि सम्झननु पिन ।
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(ि)

“मन्त्रालय” भन्नाले प्रदे श सरकारको मन्त्रालय सम्झननु पिन र सो शब्दले
मुख्यमन्त्री

िथा

मचन्त्रपररषद्को

कायानलय

िा

प्रदे श

स्िरका

सचििालय/आयोग/तनकाय/कायानलय समेिलाई जनाउँि ।
(ि)

“मन्त्री”

भन्नाले मुख्यमन्त्री िा मन्त्री सम्झननु पिन र सो शब्दले स्ििन्त्र

रुपमा मन्त्रालयको कायनभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्री समेिलाई जनाउँि।
(ज)

"विभाग" भन्नाले मन्त्रालय अन्िगनिको कम्िीमा अतधकृिस्िर एघारौँ िह िा
सो सरहको कायानलय प्रमुख हुने विभाग िा तनदे शनालय िा केन्र िा
कायानलय सम्झननु पिन।

(झन)

“विभागीय प्रमुख” भन्नाले विभागको प्रमुखको रुपमा काम गने पदातधकारी
सम्झननु पिन।

(ञ)

“सचिि” भन्नाले प्रदे श मन्त्रालयको सचिि सम्झननु पिन र सो शब्दले सचिि
सरहको कायन सम्पादन गने गरी नेपाल सरकारले िोकेको राजपत्राविि प्रथम
श्रे णीको अन्य अतधकृि समेिलाई जनाउँि ।

(ट)

“सं विधान” भन्नाले नेपालको सं विधान सम्झननुपिन ।
पररच्िे द – २
प्रशासन सञ्िालन सम्बन्धी सामान्य प्रािधानहरु

3.

वितभन्न स्िरमा कायन सम्पादन हुनाःे प्रदे श सरकारले सं विधान िथा अन्य प्रितलि कानून
बमोचजम

प्रदे शको

सािनजतनक

प्रशासनलाई

पारदशी,

जिाफदे ही,

सहभातगिामूलक

र

नागररकमैत्री बनाउन िथा सुलभ र गुणस्िरीय सेिा प्रिाह गनन प्रदे शस्िर, चजल्लास्िर िथा
स्थानीयस्िरबाट प्रशासतनक कायन सम्पादन गनेि ।
4.

विषयगि मन्त्रालय िथा विभाग रहनेाः (१) प्रदे श सरकारको प्रमुख प्रशासतनक तनकायको
रुपमा मुख्यमन्त्री िथा मचन्त्रपररषद्को कायानलय रहनेि ।
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(२) सं विधानको अतधनमा रही आिश्यक सं ख्यामा मन्त्रालय रहनेिन् र मन्त्रालय
मािहिमा उपयुक्त सं ख्यामा विभाग िथा कायानलय स्थापना गररनेि।
(३) प्रदे श सरकारले काम, किनव्य, अतधकार िथा अन्य कायनिेत्रगि शिनहरु िोकी
आिश्यकिा अनुसार अन्य सचििालय, आयोग, बोडन, केन्र, सतमति िा अन्य त्यस्िै तनकाय
गठन गनन सक्नेि ।
5.

प्रशासतनक कायन सञ्िालनका आधाराः प्रदे शमा सुशासन कायम गननका लातग कायन सम्पादन
गने पदातधकारीले सं विधान िथा अन्य प्रितलि कानूनमा व्यिस्था भएका कुराहरुको अतिररक्त
दे हायका आधारमा कायन सम्पादन गनुन पनेिाः–
(क) प्रदे श र प्रदे शिासीको िृहत्तर वहि,
(ख) कानूनको शासन,

(ग) मानिअतधकारको प्रत्याभूति,
(घ) समन्याय र समािेशीकरण,
(ङ) पारदचशनिा, िस्िुतनष्ठिा, जिाफदे वहिा िथा इमान्दाररिा,
(ि) आतथनक अनुशासन एिं भ्रष्टािारमुक्त, ि ुस्ि र जनमुखी प्रशासन,
(ि) प्रशासन सं यन्त्रको िटस्थिा िथा तनष्पििा,
(ज) तनणनयमा सिनसाधारणको पहुँि,
(झन) जनसहभातगिा िथा स्थानीय स्रोिको अतधकिम उपयोग ।
6.

प्रदे श सरकारले अचख्ियार गने नीतिाः (१) सं विधान िथा अन्य प्रितलि कानूनमा व्यिस्था
भएका नीतिका अतिररक्त प्रदे श सरकारले दे हायका नीति अचख्ियार गनेिाः(क)

समृद्ध प्रदे श र सुखी नागररक,

(ख)

गरीबी तनिारण,
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(ग)

आतथनक उदारीकरण,

(घ)

समाजिाद उन्मुख स्ििन्त्र र सम्बृद्ध अथनिन्त्रको विकास,

(ङ)

सामाचजक न्याय,

(ि)

पयनटन प्रबद्धनन,
ददगो विकास र िािािरण सं रिण,

(ि)
(ज)

मवहला सशचक्तकरण िथा लै वङ्गक न्याय,

(झन)

जनजाति, दतलि, अल्पसं ख्यक, तसमान्िकृि िथा आतथनक एंि सामचजक रुपमा
वपितडएका िगनको उत्थान,

(ञ)

दुगम
न िेत्रको विकास िथा सन्िुतलि िेत्रीय विकास,

(ट)

प्राकृतिक िथा अन्य सािनजतनक स्रोिको ददगो िथा कुशल व्यिस्थापन।
(२) उपदफा (१) बमोचजम अचख्ियार गरे का नीतिलाई कायानन्ियन गनन प्रदे श

सरकारले आिश्यक कायनक्रम िथा आयोजना सञ्िालन गनेि ।
पररच्िे द – ३
प्रशासतनक कायनको सञ्िालन िथा चजम्मेिारी
7.

सुशासन कायम गनुन सम्बचन्धि पदातधकारीको किनव्य हुनाःे कायानलयको काम कारिाहीलाई
पारदशी बनाई सुशासन कायम गनु,न आम नागररकलाई समयमा नै त्यसको प्रतिफल उपलब्ध
गराउनु िथा प्रशासतनक कायन तिटो िररिो ढङ्गले सञ्िालन गनुन गराउनु सम्बचन्धि
पदातधकारी िथा कमनिारीको किनव्य हुनेि।

8.

मन्त्रीको चजम्मेिारीाः

(१) आफूले सम्हाले को मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने नीतिगि विषय

लगायिका सम्पूणन कायन समयमा नै सम्पादन गने गराउने समग्र चजम्मेिारी सम्बचन्धि
मन्त्रीको हुनेि।
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(२) उपदफा (१) को सिनसामान्यिामा प्रतिकूल असर नपने गरी सम्बचन्धि मन्त्रीले
आफ्नो मन्त्रालय र अन्िगनिका तनकायका कमनिारीलाई आिश्यक तनदे शन ददन सक्नेि र
त्यस्िो तनदे शनको समयमै पालना गनुन सम्बचन्धि कमनिारीको किनव्य हुनेि ।
9.

प्रमुख सचिि िथा तनजको चजम्मेिारीाः (१) प्रमुख सचिि प्रदे श सरकारको प्रमुख प्रशासकीय
अतधकारी हुनेि र सोही है तसयिमा तनजले आफ्नो चजम्मेिारी िहन गनेि ।
(२) उपदफा (१) को सिनसामान्यिामा प्रतिकूल असर नपने गरी यस ऐन िा अन्य
प्रितलि कानूनमा व्यिस्था भएका काम, किनव्य र अतधकारका अतिररक्त प्रमुख सचििको
काम, किनव्य, अतधकार र चजम्मेिारी दे हाय बमोचजम हुनेिाः–
(क)

मुख्यमन्त्रीको सुपररिेिण िथा तनदे शनको अधीनमा रही मुख्यमन्त्री िथा
मचन्त्रपररषद्को कायानलयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कायन सम्पादन गने िा
गराउने,

(ख)

प्रदे श सरकारको सचिि िथा अन्य

रा.प. प्रथम श्रे णीका अतधकृिको

सुपररिेिकको है तसयिले तनजहरुले सम्पादन गरे का कायनको सुपररिेिण गने
िथा सचििले सम्पादन गनुन पने प्रशासतनक कायनका सम्बन्धमा आिश्यक
तनदे शन ददने,
(ग)

वितभन्न

मन्त्रालय

िथा

अन्य

सम्बद्ध

तनकायहरुको

प्रशासतनक

काम

कारबाहीलाई समन्िय गने िा गराउने,
(घ)

शासकीय सुधारलाई प्रदे श प्रशासनको अतभन्न अङ्गको रुपमा कायानन्ियन गनन
िा गराउन वितभन्न मन्त्रालय र अन्य प्रदे शस्िरीय िथा केन्रीय तनकायबीि
समन्िय गने ,

(ङ)

मचन्त्रपररषद्को सचििको रुपमा काम गने र सोही है तसयिमा मचन्त्रपररषद्को
तनणनय प्रमाचणि गने,
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(ि)

प्रदे श सरकार, मचन्त्रपररषदका तनणनय कायानन्ियन गनन, गराउन सम्बचन्धि
मन्त्रालयलाई पररिालन गने िा गराउने र िी तनणनय कायानन्ियन चस्थतिको
सुपरीिेिण गने,

(ि)

प्रदे शको प्रशासनिन्त्रलाई ि ुस्ि र दुरुस्ि बनाउन प्रदे श सरकारका सचिि िथा
अन्य कमनिारीलाई उत्प्रेररि गने,

(ज)

प्रदे श सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभािकारी बनाउन समय समयमा सचिि
बैठक आयोजना गने र सचिि बैठकबाट भएका तनणनय कायानन्ियन चस्थतिको
सुपररिेिण गने िा गराउने,

(झन)

वितभन्न

मन्त्रालय

िथा

प्रदे शस्िरका

कायानलयहरुको

प्रशासतनक

काम

कारबाहीको अनुगमन, तनरीिण िथा सुपररिेिण गने िा गराउने,
(ञ)

प्रदे श सरकारको तनणनयको लातग सचििले पेश गरे को प्रस्िािमा आिश्यक
कुराहरु पुगे नपुगेको जाँिी सो प्रस्िािलाई प्रदे श सरकार, मचन्त्रपररषद समि
पेश गने र अङ्ग नपुगेको पाइएमा सम्बचन्धि सचििकहाँ वफिान पठाउने िा
पठाउन लगाउने,

(ट)

प्रदे श सरकारका मन्त्रालय िा सो अन्िगनिका अतधकृिस्िर दशौँ िहसम्मका
कमनिारीको सरुिा िा पदस्थापना गने िा काज खटाउने,

(ठ)

िैदेचशक

अध्ययन, िातलम, अध्ययन

भ्रमण

िा

अन्य

सरकारी

कामको

तसलतसलामा विदे श भ्रमणका लातग प्रदे श सरकारको िफनबाट अतधकृिस्िर
दशौँिहसम्मका कमनिारीको मनोनयन गने र िैदेचशक भ्रमण काज स्िीकृि
गने,
(ड)

उत्कृष्ट एिं प्रशंसनीय कायन गने कमनिारीलाई तनजले गरे का कामको विस्िृि
वििरण उल्लेख गरी िोवकएको आधारमा पुरस्कारस्िरुप िीन ग्रेडसम्म थप
ददने िा एकपटकमा दश हजार रुपैयाँसम्मको एकमुष्ट पुरस्कार ददने,
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(ढ)

िोवकए बमोचजमका अन्य कायन गने िा गराउने ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ट) र (ठ) बमोचजम भए गरे को कामको प्रमुख
सचििले मुख्यमन्त्रीलाई ित्काल जानकारी गराउनु पनेि ।
10.

सचििको चजम्मेिारीाः (१) सचिि सम्बचन्धि मन्त्रालय िा आयोग िा सचििालयको प्रमुख
प्रशासकीय अतधकारी हुनेि र सोही है तसयिमा तनजले चजम्मेिारी तनिानह गनन आिश्यक कायन
सम्पादन गनेि।
(२) उपदफा (१) को सिनसामान्यिामा प्रतिकूल असर नपने गरी यस ऐन िा अन्य
प्रितलि कानूनमा व्यिस्था भएको काम, किनव्य र अतधकारको अतिररक्त सचििको अन्य
काम, किनव्य र अतधकार दे हाय बमोचजम हुनेिाः–
(क)

प्रदे श सरकारले प्रतिपादन गनुन पने नीतिका सम्बन्धमा सम्बचन्धि मन्त्रीलाई
सघाउने,

(ख)

सम्बचन्धि मन्त्रीको तनदे शन िथा सुपररिेिणको अधीनमा रही आफू बहाल
रहेको मन्त्रालयको कायन सम्पादन गने,

(ग)

आफू बहाल रहे को मन्त्रालय अन्िगनिका नीतिगि विषयमा कुनै सुधार गनुन
पने भएमा सम्बचन्धि मन्त्री समि सोको प्रस्िाि पेश गने,

(घ)

आफू बहाल रहेको मन्त्रालयको व्यिस्थापन, दै तनक कायन सञ्चालन, कमनिारी
उपर तनयन्त्रण िथा सुपररिेिण गने,

(ङ)

आफू बहाल रहे को मन्त्रालय अन्िगनिका विभाग िा कायानलय िा त्यस्िो
मन्त्रालय

मािहिका

अन्य

तनकायको काम कारबाही

उपर

आिश्यक

सुपररिेिण िा तनयन्त्रण गने र आिश्यकिा अनुसार तनदे शन ददने,
(ि)

प्रदे श सरकारले स्िीकृि गरे का नीति र कायनक्रम कायानन्ियन गने िा
गराउने,
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(ि)

आफू बहाल रहेको मन्त्रालय िथा सोसँग सम्बचन्धि अन्य तनकायले प्रत्येक
मवहना सम्पादन गरे को कामको प्रतििेदन िोवकए बमोचजम मुख्यमन्त्री िथा
मचन्त्रपररषद्को कायानलय समि पेश गने,

(ज)

मन्त्रालयको िावषनक कायनक्रम िजुम
न ा गरी मन्त्री समि पेश गने र स्िीकृि
कायनक्रम कायानन्ियन, अनुगमन र मूल्यािनका साथै प्रगति समीिा गने
गराउने,

(झन)

मन्त्रालयबाट िषनभररमा सम्पादन गररएका प्रमुख काम कारबाहीका बारे मा
िावषनक प्रतििेदन ियार गरी मन्त्री समि पेश गने ,

(ञ)

आफू बहाल रहेको मन्त्रालय िा सो अन्िगनिका अतधकृिस्िर िै टौिहसम्मका
कमनिारीको सरुिा िा पदस्थापना गने िा काज खटाउने,
िर, एक मन्त्रालय िा सो अन्िगनिका विभाग िा कायानलयमा कायनरि
कमनिारीलाई अको मन्त्रालय िा सो अन्िगनिका विभाग िा कायानलयमा
मुख्यमन्त्री िथा मचन्त्रपररषदको कायानलयले मा त्र सरुिा गनन सक्नेि।

(ट)

उत्कृष्ट र प्रशंसनीय काम गने आफ्नो मन्त्रालय अन्िगनिको कमनिारीलाई
ग्रेड थप िा नगद पुरस्कारका लातग तनजले गरे को कामको विस्िृि वििरण
उल्ले ख गरी प्रमुख सचिि समि तसफाररस गने,

(ठ)

आफू बहाल

रहे को

मन्त्रालयसँग

सम्बचन्धि

विषयमा

प्रदे श

सरकार,

मचन्त्रपररषदबाट भएको तनणनय कायानन्ियन गने गराउने र त्यस्िो तनणनयको
कायानन्ियन चस्थतिको सुपररिेिण गने,
(ड)

सचिि बैठकबाट भएको तनणनय कायानन्ियन गने िा गराउने,

(ढ)

मन्त्रालय िा मािहिका विभागीय प्रमुख िा कायानलय प्रमुख िा आयोजना
प्रमुखले सञ्चालन गरे का आयोजनाको समय समयमा तनरीिण गरी आिश्यक
तनदे शन ददने,
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(ण)

खण्ड (ढ) बमोचजम तनरीिण गदान सञ्चालन भएका आयोजना समयमा पूरा
हुन नसकेको पाइएमा िा पूरा भएको आयोजनाको गुणस्िर न्यू न दे चखएमा
त्यसको आिश्यक िानतबन गरी दोषी दे चखएका सम्बचन्धि विभागीय प्रमुख
िा कायानलय प्रमुख िा आयोजना प्रमुखलाई आिश्यक कारबाही गने ,

(ि)

िोवकए बमोचजमको काम, किनव्य र अतधकार प्रयोग गने िा गराउने ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोचजम भए गरे को कामको सचििले सम्बचन्धि
मन्त्रीलाई ित्काल जानकारी गराउनु पनेि ।
(४) उपदफा (२) मा उल्लेख भएका कामका सम्बन्धमा सचिि प्रदे श सरकारप्रति
चजम्मेिार रहनेि र प्रदे श सरकारले मागेको आफु बहाल रहे को मन्त्रालयसँग सम्बचन्धि कुनै
पतन विषयमा अद्याितधक जानकारी ददनु तनजको किनव्य हुनेि ।
11.

विभागीय प्रमुखको चजम्मेिारीाः (१) विभागीय प्रमुख सम्बचन्धि विभागको प्रमुख प्रशासकीय
अतधकारी हुनेि र सोही है तसयिमा तनजले आफ्नो चजम्मेिारी तनिानह गनन आिश्यक कायन
सम्पादन गनेि ।
(२) उपदफा (१) को सिनसामान्यिामा प्रतिकूल असर नपने गरी यस ऐन िा
प्रितलि कानूनमा व्यिस्था भएको काम, किनव्य र अतधकारका अतिररक्त विभागीय प्रमुखको
काम, किनव्य र अतधकार दे हाय बमोचजम हुनेिाः–
(क)

आफू बहाल रहेको विभागको कायन सम्पादन गने,

(ख)

आफू बहाल रहे को विभागको व्यिस्थापन, दै तनक कायन सञ्िालन, आफ्नो
मािहिमा रहेका कमनिारीको सुपररिेिण र तनयन्त्रण गने,

(ग)

आफू बहाल रहेको विभाग िथा सो अन्िगनिका कायानलयको काम कारबाही र
कायन

सम्पादन

सम्बन्धी

कायनवितधलाई

तनरन्िर

रुपमा

सुधार

गदै

सिनसाधारणलाई तिटो, िररिो र गुणस्िरयुक्त सेिा प्रदान गने व्यिस्था गने ,
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(घ)

आफू बहाल रहेको विभाग िा सो अन्िगनिका कायानलयले कायानन्ियन गने
कुनै कानून िा नीतिमा सुधार गनुन पने भएमा सोको कारण सवहि सचिि
समि पेश गने,

(ङ)

आफू बहाल रहेको विभाग िा सो अन्िगनिका कायानलयका कमनिारीको कायन
सम्पादन िथा दििाको स्िर तनरन्िर रुपमा अतभिृवद्ध गनन प्रचशिण िथा
िातलम ददने व्यिस्था गने,

(ि)

आफू बहाल

रहेको

विभाग

िथा

सो

अन्िगनिका

कायानलयको

िोवकए

बमोचजमको मातसक, िावषनक िा अन्य प्रतििेदन सचिि समि पेश गने,
(ि)

आफू बहाल

रहेको

विभाग

अन्िगनिका

सहायकस्िर

पाँिौ

िहसम्मका

कमनिारीको सरुिा र पदस्थापन गने िथा काज खटाउने,
(ज)

उत्कृष्ट र प्रशंसनीय काम गने आफ्नो विभाग अन्िगनिका कमनिारीलाई ग्रेड
थप िा नगद पुरस्कारका लातग तनजले गरे को कामको विस्िृि वििरण
उल्ले ख गरी सचिि समि तसफाररस गने,

(झन)

कुनै कायानलय प्रमुखले कायानन्ियन गरे को आयोजनाको समय समयमा गनुन
पने तनरीिण गरी ददनु पने आिश्यक तनदे शन ददने र आयोजना समयमा पूरा
हुन नसकेमा िा पूरा भएको आयोजनाको गुणस्िर तनधानररि स्िरको नभएमा
सोको िानतबन गरी कायानलय प्रमुखको लापरबाही िा गल्िीबाट त्यस्िो
भएको भए तनजउपर विभागीय कारबाही प्रारम्भ गने र त्यसरी गरे को
विभागीय कारबाहीको वििरण सम्बचन्धि सचिि समि पेश गने,

(ञ)

िोवकए बमोचजमका अन्य काम, किनव्य र अतधकारको प्रयोग गने िा
गराउने।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ि) बमोचजम भए गरे को कामको विभागीय प्रमुखले
सम्बचन्धि सचििलाई ित्काल जानकारी गराउनु पनेि ।
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12.

कायानलय प्रमुखको चजम्मेिारीाः प्रितलि कानूनमा उल्ले ख भएको काम, किनव्य र अतधकारका
अतिररक्त कायानलय प्रमुखको अन्य काम, किनव्य र अतधकार दे हाय बमोचजम हुनेिाः–
(क)

आफू बहाल रहेको कायानलयको व्यिस्थापन, दै तनक कायन सञ्चालन िथा सो
कायानलयमा कायनरि कमनिारीको सुपररिेिण िथा तनयन्त्रण गने,

(ख)

उत्कृष्ट र प्रशंसनीय काम गने आफ्नो कायानलयको कमनिारीलाई ग्रेड थप िा
नगद पुरस्कारका लातग तनजले गरे को कामको विस्िृि वििरण उल्ले ख गरी
आफूभन्दा उपल्लो तनकायमा तसफाररस गने,

(ग)

आफू बहाल रहे को कायानलय अन्िगनि सञ्चातलि आयोजनाहरुको काम तनचिि
समयतभत्र सम्पन्न गनन लगाउने,

(घ)

आफू बहाल रहेको कायानलयबाट जनसाधारणलाई प्रदान गररने सेिालाई
प्रभािकारी बनाउने,

(ङ)

िोवकए बमोचजमको अन्य काम, किनव्य र अतधकारको प्रयोग गने िा
गराउने।
पररच्िे द–४
प्रशासतनक कायन सम्पादन गदान अपनाउनु पने कायनवितध

13.

तनचिि कायनवितध अिलम्बन गनुन पनेाः यस ऐन िा अन्य प्रितलि कानून बमोचजम तनणनय गनन
पाउने अतधकारीले कुनै विषयमा तनणनय गदान प्रितलि कानूनमा कुनै कायनवितधको व्यिस्था
भएको रहेि भने त्यस्िो कायनवितध र त्यस्िो व्यिस्था नभएकोमा तनणनय गनुन पने विषयको
प्रकृति हे री उपयुक्त कायनवितध अपनाउनु पनेि ।

14.

तनचश्िि समयाितध तभत्र तनणनय गनुन पनेाः (१) यस ऐन िा अन्य प्रितलि कानून बमोचजम
तनणनय गनन पाउने अतधकारीले कुनै विषयमा तनणनय गदान प्रितलि कानून बमोचजम कुनै तनचिि
अितधतभत्र तनणनय गनुन पने रहे ि भने सोही समयाितधतभत्र र त्यस्िो व्यिस्था नभएकोमा
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तनणनय गनुन पने विषयको प्रकृति हे री तनणनय गनन पाउने अतधकारीले उपयुक्त ठहर्याएको
समयाितधतभत्र तनणनय गनुन पनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम तनणनय गनन पाउने अतधकारीले ठहर्याएको समायाितध
उपयुक्त नभएको भनी सूिना िा जानकारी प्राप्त गरे मा मातथल्लो अतधकारीले उपयुक्त
समयाितध िोक्न सक्नेि।मातथल्लो अतधकारीले त्यसरी िोकेको समायाितध पालना गनुन
सम्बचन्धि अतधकारीको किनव्य हुनेि।
(३) आिश्यक िथ्य, सूिना िा प्रमाण उपलब्ध नभएको कारणले उपदफा (१)
बमोचजमको अितधतभत्र तनणनय गनन नसवकने रहे ि भने तनणनय गनन पाउने अतधकारीले सोको
कारण खुलाई तनणनय गनुन पनेि।
(४) उपदफा (३) बमोचजम कारण खुलाई तनणनय भएकोमा तनणनय गनन पाउने
अतधकारीले सोको जानकारी आफू भन्दा एक िह मातथको अतधकारीलाई यथाचशघ्र ददनु पनेि
।
15.

तनणनय गदान पारदचशनिा कायम गनुन पनेाः (१) यस ऐन िा अन्य प्रितलि कानून बमोचजम
तनणनय गनन पाउने अतधकारीले कुनै विषयमा तनणनय गदान पारदशी ढङ्गबाट गनुन पनेि ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लातग “पारदचशनिा” भन्नाले तनचिि मापदण्डको
आधारमा तनणनय गनुन पने प्रवक्रया सम्झननु पिन र सो शब्दले प्रितलि कानून बमोचजम गोप्य
राख्नु पने कुरालाई प्रतिकूल असर पाने िै न ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम पारदचशनिा कायम गनन तनणनय गने अतधकारीले तनणनय गनुन
पने विषयमा आफ्ना मािहिका कमनिारीको राय िथा परामशनलाई ध्यान ददन सक्नेि ।
(३) तनणनय गनुन पने विषयको कारबाही एक िहबाट प्रारम्भ भई अको िहबाट तनणनय
गनुन पने रहेि भने प्रत्येक िहमा सं लग्न रहने अतधकारीले सो विषयमा आफ्नो स्पष्ट राय
ठहर सवहि तनणनय गनुन पने विषय तनणनय गने अतधकारी समि पेश गनुन पनेि ।
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(४) उपदफा (३) बमोचजम तनणनय गने प्रवक्रयामा सं लग्न रहे का प्रत्येक िहका
अतधकारीले पेश गरे को रायमा कुनै प्रश्न उठे को दे चखएमा तनणनय गने अतधकारीले तनणनय गदान
त्यस्िो प्रश्नको पतन सम्बोधन गनुन पनेि।
(५) कुनै तनणनय गदान कानूनी िा प्रावितधक प्रश्नको पतन तनरुपण गनुन पने रहे ि र
त्यस्िो विषयमा कुनै कानूनविज्ञ िा प्रावितधकको राय तलन तनणनय गने अतधकारीले मनातसब
ठानेमा त्यस्िो राय तलन सक्नेि ।
(६) उपदफा (५) बमोचजम राय तलएकोमा त्यस्िो रायलाई समेि आधार मानी
तनणनय गनन सवकनेि र त्यस्िो रायलाई मान्नु नपने दे खेमा सोको कारण खुलाई तनणनय गनुन
पनेि ।
(७) पारदचशनिा सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोचजम हुनेि ।
16.

तनणनय गदान आधार र कारण खुलाउनु पनेाः यस ऐन िा अन्य प्रितलि कानून बमोचजम तनणनय
गदान सम्बचन्धि अतधकारीले गरे को तनणनय कुन कुन कुरामा आधाररि ि र त्यस्िो तनणनय
वकन गनुन परे को हो सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई तनणनय गनुन पनेि ।

17.

स्िाथन बाचझनएमा तनणनय गनन नहुनाःे (१) यस ऐन िा अन्य प्रितलि कानून बमोचजम तनणनय गनन
पाउने अतधकारीले तनणनय गनुन पने विषयमा प्रत्यि रुपमा आफ्नो कुनै वहि, सरोकार िा स्िाथन
रहेको भएमा िा तनजको नचजकको नािे दार प्रत्यि प्रभाविि हुने भएमा िा तनजको
एकासगोलको व्यचक्तले सञ्चालन गरे को व्यापार, व्यिसायमा प्रत्यि फाइदा पुग्ने गरी स्िाथन
बाचझनने भएमा त्यस्िो अतधकारीले त्यस्िो विषयमा तनणनय गनन सक्ने िै न ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लातग "नचजकको नािे दार" भन्नाले अपुिाली परे
खान पाउने नािाका व्यचक्त िा मामा, माइजू, सानी आमा, ठु ली आमा, सानो बाबु, ठु ला बाबु,
सासू, ससुरा, फुपू, फुपाजु, जेठान, साला, जेठी सासू, साली, दददी, बवहनी, नन्द, आमाजू,
तभनाजु, बवहनी ज्िाइ, िोरी ज्िाइ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्िाइ, भाञ्जी बुहारी, मािलीिफनका
हजुरबा िा हजुरआमा िा त्यस्िो नािा पने व्यचक्तको पररिारको सदस्य सम्झननु पिन।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए िापतन तनणनय गनन पाउने
पदातधकारीले िृहि् सािनजतनक वहिको लातग गरे को तनणनयलाई स्िाथन बाचझनएको मातनने िै न।
(३) उपदफा (१) बमोचजमको अिस्था परी तनणनय गने अतधकारीले तनणनय गनन नहुने
भएमा सोको कारण खुलाई आफू सरहको पदातधकारी सोही कायानलयमा भएमा तनजलाई र
नभएमा आफूभन्दा एक िह मातथको पदातधकारीलाई सो विषयमा तनणनय गनन ददनु पनेि ।
(४) उपदफा (३) बमोचजमको पदातधकारी सम्बचन्धि कायानलयमा नभएमा िा भएमा
पतन उपदफा (१) बमोचजमको अिस्था परी तनणनय गनन नहुने भएमा तनणनय गने अतधकारी
सचिि भएकोमा प्रमुख सचिि समि र अन्य पदातधकारी भएमा एक िह मातथको पदातधकारी
समि पेश गरी तनकासा भए बमोचजम तनणनय गनुन गराउनु पनेि ।
िर प्रमुख सचिि तनणनय गने अतधकारी भएकोमा सो विषय प्रदे श सरकार समि पेश
गनुन पनेि ।
(५) कुनै िेत्र िा उपिेत्र (सेक्टर–सबसेक्टर) को नीति तनमानण गने िा कानून
कायानन्ियन गने तनकायमा िा कुनै िेत्र िा उपिेत्र तनयमन गने तनयमनकारी तनकायमा
कायनरि अतधकृिले आफू पदमा बहाल रहँदा गरे को तनणनयसँग सम्बचन्धि कुनै गैरसरकारी िा
तनजी स्िरको सोही िेत्र िा उपिेत्र अन्िगनि कुनै िस्िु िा सेिा उत्पादन गने, कुनै व्यिसाय
गने िा त्यस्िो िस्िु िा सेिा उत्पादन गने फमन, कम्पनी िा अन्य कुनै प्रतिष्ठानको
व्यिस्थापनमा आफू पदमा बहाल रहँदासम्म र जुनसुकै कारणले त्यस्िो पदबाट अिकाश
प्राप्त गरे पति पतन कम्िीमा एक िषनसम्म प्रत्यि िा परोि रुपमा सं लग्न हुन सक्ने िै न ।
स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लातग एकभन्दा बढी तनकायमा बहाल रहेको
व्यचक्तको हकमा सेिाबाट अिकाश प्राप्त गनुन अचघको पतिल्ला दुई िषनसम्मको अितधलाई
जनाउनेि ।
(६) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गने व्यचक्त आफ्नो सेिामा बहाल
रहेको व्यचक्त भए तनजलाई सोही आधारमा कानून बमोचजम विभागीय कारबाही गनन र
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सेिाबाट अिकाश पाइसकेको व्यचक्त भए प्रमुख सचििले दश हजार रुपैयाँसम्म जररबाना गने
आदे श ददन सक्नेि ।
(७) उपदफा (६) बमोचजम ददएको आदे शउपर चित्त नबुझ्ने व्यचक्तले पैं िीस ददनतभत्र
सम्बचन्धि उच्ि अदालिमा पुनरािेदन गनन सक्नेि ।
(८) यस दफाको प्रतिकूल हुनेगरी सेिामा बहाल रहे को पदातधकारीले गरे का काम
स्ििाः बदर हुनेि ।
18.

कायन सम्पादन करार गनन सवकनेाः (१) प्रदे श सरकारले सम्पादन गनुन पने कुनै काम तनचिि
अितधतभत्र सम्पादन गररसक्नु पने िा तनचिि पररमाणको उपलचब्ध हुने गरी सम्पादन गनुन पने
भएमा िा प्रदे श सरकारको प्राथतमकिाप्राप्त कुनै कायनक्रम िा आयोजना कायानन्ियन गनुन पने
भएमा कुनै पदातधकारीसँग कायन सम्पादन करार गरी त्यस्िो कायन सम्पादन गने चजम्मेिारी
तनजलाई ददन सवकनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको करारमा अन्य कुराको अतिररक्त चजम्मेिारी पाएको
पदातधकारीले गनुन पने कामको वििरण, कायन सम्पादन गररसक्नु पने समयाितध र कायन
सम्पादनको गुणस्िर िा पररमाण समेि उल्लेख गनुन पनेि ।
(३) उपदफा (१) बमोचजम करार भएकोमा सो करार बमोचजम चजम्मेिारी पाएको
व्यचक्तले त्यस्िो करार बमोचजम कायन सम्पादन गनुन पनेि ।
(४) काबूबावहरको कुनै पररचस्थति उत्पन्न भई उपदफा (३) बमोचजम सम्पादन गनुन
पने कायन सो कायन सम्पादन गनुन पने अितधतभत्र पूरा गनन नसवकने भएमा सोको कारण
सवहिको वििरण खुलाई सम्बचन्धि मन्त्रालयको सचिि समि पेश गनुन पनेि ।
(५) उपदफा (४) बमोचजम पेश भएको वििरण मनातसब दे चखएमा काबू बावहरको
पररचस्थति उत्पन्न भई जति अितध काम गनन नसवकएको हो सो अितध कटाई थप अितधतभत्र
कायन सम्पादन गनन कायन सम्पादन करार सं शोधन गनन सवकनेि ।
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(६) मनातसब कारणतबना उपदफा (३) िा (५) बमोचजमको अितधतभत्र कायन
सम्पादन गनन नसक्ने पदातधकारी उपर विभागीय कारबाही गनुन पनेि ।
(७) यस दफा बमोचजम चजम्मेिारी पाएको व्यचक्तले बदतनयि चििाई िा लापरबाही
िा हे लिक्र्याइँ गरी कायन सम्पादन नगरे को कारणले प्रदे श सरकारलाई हातन नोक्सानी भएमा
िा आयोजनाको लागि िृवद्ध हुने भएमा त्यस्िो हातन नोक्सानी िा िृवद्ध भएजतिको लागिको
ितिपूतिन तनजबाट िोवकए बमोचजम भराउन सवकनेि ।
(८) कायन सम्पादन करार सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोचजम हुनेि ।
19.

ँ परामशन गनन
सािनजतनक िासोको विषय कायानन्ियन गदान सरोकारिाला िथा नागररक समाजसग
सवकनेाः (१) प्रदे श

सरकारले

आिश्यकिा अनुसार सािनजतनक

िासोका कुनै

विषय

कायानन्ियन गनुन अचघ सरोकारिाला िथा नागररक समाजसँग आिश्यक परामशन गनन
सक्नेि।
(२) उपदफा (१) बमोचजम परामशन गदान कायानन्ियन गनन प्रस्िाि गररएको विषयको
सकारात्मक िथा नकारात्मक पिहरुको समग्र विश्लेषण गरी त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने
सं भाविि प्रभािको मूल्यािन गनुन पनेि ।
(३) प्रदे श सरकारले सािनजतनक िासोको विषय कायानन्ियन गदान उपदफा (१) िा
(२) बमोचजम सरोकारिाला िथा नागररक समाजसँग गरे को परामशनबाट प्राप्त सुझनािलाई
उचिि ध्यान ददनेि ।
स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लातग “सािनजतनक िासोको विषय” भन्नाले
दे हायका कुनै विषय सम्झननु पनेिाः–
(क) आधारभूि रुपमा नयाँ पद्धति स्थापना गने िा भइरहे को पद्धतिलाई
आधारभूि रुपमा खारे ज गने कुनै विषय,
(ख) सािनजतनक महत्िको कुनै विकास कायनक्रम िा आयोजना सञ्चालन गने
विषय, िा
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(ग) िोवकए बमोचजमको अन्य विषय ।
20.

आफ्नो चजम्मेिारी पन्िाउन नहुनाःे (१) यस ऐन िा प्रितलि कानून बमोचजम कायनसम्पादन
गनुन पने पदातधकारीले आफूलाई सुचम्पएको िा यस ऐन िा प्रितलि कानून बमोचजम आफूले
सम्पादन गनुन पने काम तनधानररि शिन िथा तनधानररि अितधतभत्र सम्पादन गनुन पनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम कायन सम्पादन गनुन पने पदातधकारीले दफा २१ को
अिस्थामा बाहे क आफ्नो चजम्मेिारी पन्िाउन िा आफूले गनुन पने काम अरु कसै लाई गनन
लगाउन हुँदैन ।
(३) उपदफा (२) को प्रतिकूल हुनेगरी अरुलाई काम लगाउने िा अन्य कुनै
वकतसमले चजम्मेिारी पन्िाउने िा चजम्मेिारी पन्िाउने बदतनयिले तनधानररि अितधतभत्र कायन
सम्पादन नगने िा कायन सम्पादन सूिक बमोचजम उपलचब्ध हातसल नगने पदातधकारीलाई
प्रमुख सचिि भए प्रदे श सरकार, सचिि भए सम्बचन्धि मन्त्री, मन्त्रालय अन्िगनिका
पदातधकारी िा विभागीय प्रमुख भए सम्बचन्धि सचिि र विभाग अन्िगनिका अन्य पदातधकारी
भए सम्बचन्धि विभागीय प्रमुखले िेिािनी ददन सक्नेि ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम िेिािनी ददँदा पतन त्यस्िो पदातधकारीको आिरण िथा
काम कारबाहीमा सुधार नआएमा त्यस्िो पदातधकारी उपर कायनिमिाको अभािको आधारमा
प्रितलि कानून बमोचजम विभागीय कारबाही गनुन पनेि।

21.

अतधकार प्रत्यायोजन गनन सवकनेाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेचखएको भए िापतन
कुनै पदातधकारीले यस ऐन िा प्रितलि कानून बमोचजम आफूले सम्पादन गनुन पने काम
आफू सरह िा मािहिको अन्य पदातधकारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेि ।
िर अतधकार प्रत्यायोजन गरे को कारणले मात्र तनजले आफ्नो पदीय चजम्मेिारीबाट
िु ट पाएको मातनने िै न ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रत्यायोजन भएको अतधकार अतधकार प्रत्यायोजन गने
पदातधकारीले जुनसुकै िखि वफिान तलन सक्नेि ।
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(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए िापतन न्यावयक रोहमा तनणनय गनुन
पने अतधकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने िै न।
22.

कमनिारीको पदीय िा पेशागि आिरण सम्िन्धी व्यिस्थााः (1) प्रदे श सरकार अन्िगनिका
सािनजतनक पदमा कायनरि व्यचक्तले आफू कायनरि रहदा िा जुनसुकै कारणले अिकाश प्राप्त
गरे को तमतिले िोवकए बमोचजमको अितधसम्मको लातग िोवकए बमोचजमको पदीय िा पेशागि
आिारण पालना गनुन पनेि ।
(२) प्रदे श सरकारले उपदफा (१) बमोचजम पालना गनुन पने पदीय िा पेशागि
आिारसं वहिा बनाउनेि।
(३) यस दफा बमोचजम बनाएको पदीय िा पेशागि आिरण पालना गनुन सम्बचन्धि
व्यचक्तको किनव्य हुनेि र त्यस्िो आिरण उल्लङ्घन गने व्यचक्तलाई उल्लङ्घनको मात्रा
अनुसार तनज उपर कमनिारी भए विभागीय कारिाही भई अतभले ख राचखनेि र अन्य
पदातधकारी भए त्यस्िो पदको लातग पदीय िा पेशागि आिारसं वहिा बनाउने अतधकारीले
तनजको त्यस्िो अतभले ख राख्नेि।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए िापतन पदीय िा पेशागि आिरण
पालना नगरे को िा उल्लङ्घन गरे को कुनै कुरा प्रितलि कानून बमोचजम कसूर मातनने रहे ि
भने त्यस उपर कानून बमोचजम कारिाही गनन िाधा पुगेको मातनने िै न।
पररच्िे द–५
विविध

23.

पदीय उत्तरदावयत्िको तनिानहाः यस ऐन िा प्रितलि कानून बमोचजम कायन सम्पादन गने
चजम्मेिारी भएको पदातधकारीले आफ्नो अतधकारको प्रयोग गदान िा किनव्य पालना गदान
दे हायको विषयमा ध्यान ददनु पनेिाः–
(क) आफूले सम्पादन गने काम तनधानररि समयमा नै सम्पादन गनन आफैंले
पहल गने,
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(ख)

सरकारी

िा

सािनजतनक

स्रोिको

प्रयोग

गदान

तमिव्ययी

ढङ्गबाट

अतधकिम सदुपयोग र उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गने,
(ग) सरकारी िा सािनजतनक कायानलयलाई सेिा प्रदायक सं स्था र सम्बचन्धि
पदातधकारी प्रदे शको से िक िथा सिनसाधारण से िाग्राही से िा पाउने अतधकार
भएको व्यचक्त हो भन्ने कुरामा ध्यान ददने,
(घ) कायन सम्पादनमा वढलासुस्िी र विलम्ब हुन ु भनेको स्रोि र साधनको
दुरुपयोग हुन ु हो र प्रदे शको थप स्रोि र साधन खिन हुन ु हो भन्ने भािना
राख्ने,
(ङ) कायन सम्पादन गदान कुनै अपररहायन कारण परी ित्काल कायन सम्पादन
गनन नसवकने भएमा त्यसको जानकारी मातथल्लो तनकायलाई ददने ।
िर सािनजतनक सेिाको विषयमा िा सेिाग्राहीसँग सम्बचन्धि विषय
भएमा त्यस्िो विषय सम्बचन्धि कायानलयको सूिनापाटीमा टाँसी आिश्यकिा
अनुसार प्रिार प्रसार समेि गरी गराई सिनसाधारणलाई जानकारी गराउनु
पनेि ।
(ि) आफ्नो अतधकार िेत्रतभत्र पने विषयमा चजम्मेिार पदातधकारी स्ियं ले
तनणनय गनुन पने र कुनै वकतसमको कानूनी जवटलिा िा दिविधा नभएको
सामान्य विषयमा मातथल्लो तनकायको तनदे शन माग नगने ।
(ि) सरकारी िा सािनजतनक कामको तसलतसलामा सािनजतनक पद धारण
गरे को व्यचक्तले सेिाग्राहीसँग प्रितलि मूल्य, मान्यिा र सं स्कृति अनुरुप चशष्ट
व्यिहार गने ।
24.

नागररक बडापत्र राख्नु पनेाः (१) सिनसाधारणलाई सेिा प्रदान गने िा जनसम्पकन कायम गने
प्रत्येक सरकारी कायानलयले सबैले दे ख्ने ठाउँमा िोवकए बमोचजम नागररक बडापत्र राख्नु
पनेि।
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(२) उपदफा (१) बमोचजमको नागररक बडापत्रमा दे हायका कुराहरु उल्ले ख भएको
हुन ु पनेिाः–
(क) सम्बचन्धि कायानलयले ददने सेिा र त्यसको प्रकृति,
(ख) सेिाग्राहीले सेिा प्राप्त गनन पूरा गनुन पने कायनवितध,
(ग) सेिा प्रदान गनन लाग्ने समय,
(घ) सेिा प्रदान गने पदातधकारीको नाम, पद र फोन नम्बर िथा तनजको
कायनकिको वििरण,
(ङ ) सेिा प्राप्त गनन कुनै दस्िुर िथा अन्य रकम लाग्ने भए सो को वििरण,
(ि) सेिा प्राप्त गनन से िाग्राहीले पेश गनुन पने कागजाि,
(ि) सेिाग्राहीले सेिा सम्बन्धमा गरे को गुनासो सुन्ने अतधकारीको नाम, पद र फोन
नम्बर,
(ज) सेिा प्रदायक तनकायको िालुक कायानलय र टे तलफोन नम्बर, र
(झन) िोवकए बमोचजमका अन्य कुराहरु ।
(३) उपदफा (२) मा उल्ले ख भएका कुराहरु सम्बचन्धि कायानलयलाई बाध्यात्मक
हुनेिन् र सो बमोचजम कायन सम्पादन गरी सिनसाधारणलाई सेिा प्रदान गनुन सम्बचन्धि
कायानलय प्रमुख िथा अन्य कमनिारीको किनव्य हुनि
े ।
(४) मनातसब कारण तबना उपदफा (१) बमोचजमको नागररक बडापत्र बमोचजम कायन
सम्पादन नभई सेिाग्राहीले सेिा प्राप्त गनन नसकेमा सम्बचन्धि कायानलयको प्रमुख िथा सोको
चजम्मेिार कमनिारी उपर विभागीय कारबाही हुन सक्नेि ।
(५) मनातसब कारण तबना उपदफा (१) बमोचजमको नागररक बडापत्र बमोचजम कायन
सम्पादन नभई सेिाग्राहीले सेिा प्राप्त गनन नसकी सेिाग्राहीलाई कुनै हातन नोक्सानी हुन
गएकोमा सो हातन नोक्सानी बापिको ितिपूतिन सम्बन्धी व्यिस्था िोवकए बमोचजम हुनेि ।
(६) नागररक बडापत्र सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोचजम हुनेि ।
25.

घुम्िी सेिा सञ्चालन गनन सवकनेाः सिनसाधारणको सामूवहक िा व्यचक्तगि सरोकार रहने कुनै
सेिालाई सम्बचन्धि सेिाग्राही रहे बसेको इलाकामा नै सेिा उपलब्ध गराउनु पने गरी प्रदे श
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सरकारले समय समयमा िोकेका कायानलयले िोवकए बमोचजम घुम्िी सेिा सञ्चालन गने
व्यिस्था गनन सक्नेि।
26.

न्यायोचिि सेिा शुल्क तनधानरण सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) सरकारी सेिा उपलब्ध गराए बापि
प्रदे श सरकार िा अन्य सरकारी तनकायलाई सेिाग्राहीले बुझनाउनु पने सेिा शुल्क तनधानरण
गदान सामाचजक न्यायको आधारमा फरक फरक सेिा शुल्क तनधानरण गनन सवकनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम सेिा शुल्क तनधानरण गदान दुगम
न िा वपितडएका िेत्रका
बातसन्दालाई अन्य इलाकाका बातसन्दालाई भन्दा सहुतलयि हुने गरी िोवकए बमोचजम से िा
शुल्क तनधानरण गररनेि ।

27.

जनिाको सहभातगिा र स्िातमत्ि सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) प्रदे श सरकारले कुनै पररयोजना िा
आयोजना जनिाको प्रत्यि सहभातगिा र स्िातमत्िमा सञ्चालन हुने व्यिस्था तमलाउन
सक्नेि।
(२) पररयोजना िा आयोजनामा जनिाको प्रत्यि सहभातगिा र स्िातमत्ि सम्बन्धी
व्यिस्था िोवकए बमोचजम हुनेि ।

28.

शासकीय सुधार इकाईको स्थापना सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय
सुधार इकाईको गठन गररनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम गदठि शासकीय सुधार इकाईको काम किनव्य र
अतधकार िोवकए बमोचजम हुनेि।

29.

ु ाई गराउनु पनेाः (१) सिनसाधारणलाई सेिा प्रदान गने प्रदे श सरकार
सािनजतनक सुनि
अन्िगनिका चजल्ला िा स्थानीयस्िरका कायानलय प्रमुखले आफू बहाल रहे को कायानलयको
काम कारबाहीलाई स्िच्ि, पारदशी र िस्िुतनष्ठ बनाउन र सिनसाधारण िथा सरोकारिालाको
ु ाइ गराउनु पनेि।
कानून सम्मि सरोकारलाई सम्बोधन गनन िोवकएबमोचजम सािनजतनक सुनि

21

ु ाइ गदान विषयसँग
(२) उपदफा (१) बमोचजम गराउनु पने सािनजतनक सुनि
सम्बचन्धि विशेषज्ञ, सरोकारिाला, नागररक समाजका प्रतितनतध िथा स्थानीय नागररक
समेिलाई आमन्त्रण गनुन पनेि ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले चखएको भए िापतन अनुसन्धान िहवककाि
ु ाई गररने
िा अतभयोजन गनुन पने िा न्यावयक रोहमा तनणनय गनुन पने विषयमा सािनजतनक सुनि
िै न।
30.

गुनासो व्यिस्थापनाः (१) प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग िथा कायानलयमा सो मन्त्रालय, विभाग िथा
कायानलयले सम्पादन गरे को काम कारबाहीको गुणस्िर, प्रभािकाररिा िथा त्यसमा हुन सक्ने
अतनयतमििाको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैले दे ख्ने ठाउँमा गुनासो पेवटका राख्नु पनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको गुनासो पेवटकामा जोसुकैले गुनासो राख्न सक्नेिन् ।
(३) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त भएका गुनासो व्यिस्थापन गननका लातग सम्बचन्धि
मन्त्रालय, विभाग िथा कायानलयका चजम्मेिार अतधकृिले प्रत्येक िीन ददनमा एक पटक अन्य
कमनिारीको रोहिरमा गुनासो पेवटका खोल्नु पनेि र सो पेवटकामा प्राप्त भएका गुनासो िथा
सुझनाि मनातसब रहे को पाइएमा त्यसको समुचिि व्यिस्थापन गनन आिश्यक कारबाही गनुन
पनेि ।
(४) उपदफा (३) बमोचजम प्राप्त भएका गुनासो सम्बचन्धि मन्त्रालय, विभाग िथा
कायानलयको कायनसँग सम्बचन्धि नभई त्यस्िो मन्त्रालय, विभाग िथा कायानलयको प्रमुखको
िैयचक्तक आिरणसँग सम्बचन्धि रहे िन् भने सोको वििरण मातथल्लो तनकायमा पठाउनु
पनेि।
(५) उपदफा (३) िा (४) बमोचजम गररएको कारबाहीको जानकारी सम्बचन्धि
कायानलयको सूिना पाटीमा टाँस्नु पनेि ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले चखएको भए िापतन सम्बचन्धि मन्त्रालय,
विभाग िथा कायानलयको काम कारबाहीसँग असम्बचन्धि विषयको गुनासो प्राप्त भएमा गुनासो
ददने सम्बचन्धि व्यचक्त पवहिान भएको रहे ि भने तनजलाई सो जानकारी ददई वफिान गने र
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पवहिान भएको रहे नि भने सो वििरण सम्बचन्धि मन्त्रालय, विभाग िथा कायानलयको सूिना
पाटीमा टाँस्नु पनेि ।
(७) गुनासो व्यिस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए बमोचजम हुनेि ।
31.

हेलो मुख्यमन्त्री किको व्यिस्थााः (१) वितभन्न मन्त्रालय, विभाग िथा कायानलयका काम
कारिाहीका सम्बन्धमा प्राप्त हुने वितभन्न वकतसमका जनगुनासो र सुझनािहरुको समयमै उचिि
ु ाई गरी सम्बोधन गनन मुख्यमन्त्री िथा मचन्त्रपररषद्को कायानलयमा हे लो मुख्यमन्त्री कि
सुनि
रहनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको किमा विपद्, खोज, उद्धार, राहि, सािनजतनक
वहिसँग सम्बचन्धि घटनाको बारे मा सूिना ददन िा सरकारी सेिाको प्रिाहमा दे चखएका कमी
कमजोरी र सेिा प्राप्त गने क्रममा व्यचक्तले भोग्नुपरे का कदठनाईका बारे मा गुनासो िा सुझनाि
ददन सक्नेिन् ।
(३) सिनसाधारणले उपदफा (२) बमोचजमका गुनासा िा सुझनाि मौचखक िा तलचखि
रुपमा िा टे तलफोन िा फ्याक्स िा अन्य विद्युिीय माध्यमबाट समेि ददन सक्नेिन्।
(४) उपदफा (३) बमोचजम प्राप्त गुनासो िथा सुझनाि मनातसब रहे को पाइएमा
त्यसको समुचिि व्यिस्थापन गनन मुख्यमन्त्री िथा मचन्त्रपररषदको कायानलयले सम्बचन्धि
मन्त्रालय, विभाग िा कायानलयलाई आिश्यक तनदे शन ददन सक्नेि।
(५) उपदफा (४) बमोचजम मुख्यमन्त्री िथा मचन्त्रपररषदको कायानलयले ददएको
तनदे शन यथाशीघ्र कायानन्ियन गनुन प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग िा कायानलयको कायानलय
प्रमुखको किनव्य हुनेि।
(६) उपदफा (५) बमोचजम तनदे शन कायानन्ियन गरे को जानकारी मुख्यमन्त्री िथा
मचन्त्रपररषदको कायानलयलाई ददनु पनेि।
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(७) उपदफा (४) बमोचजम मुख्यमन्त्री िथा मचन्त्रपररषदको कायानलयले ददएको
तनदे शन कायानन्ियन नगरे मा त्यस्िो कायानलय प्रमुखलाई सेिा समूहसँग सम्बचन्धि कानून
बमोचजम विभागीय कारिाही गररनेि।
(८) नेपाल सरकार अन्िगनिका प्रदे श िथा चजल्लास्िरका कायानलय र स्थानीय िह
अन्िगनिका कायानलयका काम कारिाहीका सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएका गुनासा मनातसि
दे चखएमा मुख्यमन्त्री िथा मचन्त्रपररषदको कायानलयले त्यस्िा गुनासा सम्बोधन गनन सम्बचन्धि
तनकायलाई आिश्यक तनदे शन ददन सक्नेि र त्यस्िो तनदे शन पालना गनुन सम्बचन्धि
तनकायको किनव्य हुनेि।
(९) उपदफा (८) बमोचजमको तनदे शन कायानन्ियन नगरे मा मुख्यमन्त्री िथा
मचन्त्रपररषदको

कायानलयले

त्यस्िो

कमनिारी/पदातधकारीलाई

विभागीय

कारिाही

गनन

सम्बचन्धि तनकायमा लेखी पठाउन सक्नेि।
(१०) प्रदे श सरकारले तनदे चशका जारी गरी हे लो मुख्यमन्त्री कि सञ्िालन सम्बन्धी
अन्य आिश्यक व्यिस्था गनन सक्नेि।
32.

विशेष किको व्यिस्थााः (१) विकास आयोजनाहरुको प्रभािकारी अनुगमन गनन, विकास
तनमानणका कायनहरुमा हुन सक्ने वढला सुस्िी रोक्न, विकास आयोजनाहरुको कायानन्ियनमा
आई पनन सक्ने समस्याहरुको समयमै सम्बोधन गरी विकास तनमानणका कायनलाई तिटो
िररिो र गुणस्िरीय बनाउन मुख्यमन्त्रीको प्रत्यि तनयन्त्रण र तनदे शनमा रहने गरी
मुख्यमन्त्री िथा मचन्त्रपररषद्को कायानलयमा अत्याधुतनक प्रवितध सवहिको एक विशेष कि
(एक्सन रुम) स्थापना गररनेि।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको किबाट प्रदे श िथा राविय गौरिका आयोजना
लगायिका विकास आयोजनाको विद्युिीय माध्यमबाट समय समयमा प्रत्यि अनुगमन,
अिलोकन र सम्िाद गरी प्रगतिको जानकारी तलने र दे खा परे का समस्या ित्काल समाधान
गनन आिश्यक तनदे शन ददन सवकनेि ।
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(३) उपदफा (२) बमोचजम प्रत्यि अनुगमन, अिलोकन र सम्िाद गदान स्थानीय
सरोकारिालासँग पतन सम्िाद गरी आयोजनासँग सम्बचन्धि मनातसि गुनासा िथा सुझनाि प्राप्त
भएमा सम्बोधन गनन आिश्यक तनदे शन ददन सवकनेि।
(४) प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र कायानलयले स्िीकृि समयिातलका सवहिको कायन
योजना बमोचजम प्रत्येक मवहनाको लातग तनधानररि लक्ष्य बमोचजमको प्रगति समेिलाई आधार
मानी उपदफा (१) बमोचजमको विशेष किबाट आिश्यक तनदे शन ददन सवकनेि।
(५) उपदफा (२) बमोचजम प्रत्यि अनुगमन, अिलोकन र सम्िाद गरी विशेष

किबाट तनदे शन दददा सम्बचन्धि मन्त्रालयसँग समेि समन्िय गनन सवकनेि।
(६) उपदफा (२), (३) र (४) बमोचजम विशेष किबाट ददइएको तनदे शन यथाशीघ्र
कायानन्ियन गनुन प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र कायानलयको कायानलय प्रमुखको किनव्य हुनेि।
(७) उपदफा (६) बमोचजम ददएको तनदे शन कायानन्ियन गरे को जानकारी मुख्यमन्त्री
िथा मचन्त्रपररषदको कायानलयलाई ददनु पनेि।
(८) उपदफा (२), (३) र (४) बमोचजम विशेष किबाट ददइएको तनदे शन
कायानन्ियन नगरे मा त्यस्िो कायानलय प्रमुखलाई सेिा समूहसँग सम्बचन्धि कानून बमोचजम
विभागीय कारिाही गररनेि।
(९) नेपाल सरकार अन्िगनिका प्रदे श िथा चजल्लास्िरका कायानलय र स्थानीय िह
अन्िगनिका कायानलयका काम कारिाहीका सम्बन्धमा समेि विशेष किबाट उपदफा (२) र
(३) बमोचजम प्रत्यि अनुगमन, अिलोकन र सम्िाद गरी सम्बचन्धि तनकायलाई आिश्यक
तनदे शन ददन सवकनेि र त्यस्िो तनदे शन पालना गनुन सम्बचन्धि तनकायको किनव्य हुनेि।
(१०) उपदफा (९) बमोचजमको तनदे शन कायानन्ियन नगरे मा मुख्यमन्त्री िथा
मचन्त्रपररषदको

कायानलयले

त्यस्िो

कमनिारी/पदातधकारीलाई

सम्बचन्धि तनकायमा लेखी पठाउन सक्नेि।
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विभागीय

कारिाही

गनन

(११) प्रदे श सरकारले तनदे चशका िथा कायनवितध जारी गरी विशेष कि सञ्िालन
सम्बन्धी अन्य आिश्यक व्यिस्था गनन सक्नेि।
33.

अरुको अतधकारमा हस्ििेप गनन नहुनाःे (१) यस ऐन िा प्रितलि कानून बमोचजम कायन
सम्पादन गदान एक पदातधकारीले अको पदातधकारीको अतधकार, चजम्मेिारी िा किनव्यउपर
हस्ििेप गनुन हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल काम गने पदातधकारीलाई प्रितलि कानून बमोचजम
कारबाही हुन सक्नेि ।

34.

प्रिक्ता िोक्नु पनेाः (१) प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग िथा कायानलयले आफ्नो मन्त्रालय, विभाग
िथा कायानलयको काम कारबाहीको विषयमा सरोकारिालालाई िा सािनजतनक रुपमा
जानकारी ददन मन्त्रालय, विभाग िथा कायानलयको कुनै अतधकृिलाई प्रिक्ता िोक्नु पनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोचजम िोवकएको प्रिक्ताको काम किनव्य र अतधकार िोवकए
बमोचजम हुनेि ।

35.

सूिना प्रवितधलाई व्यिहारमा ल्याउन सवकनेाः (१) प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग िथा कायानलयले
आफ्नो स्रोि र साधनको उपलब्धिाको आधारमा कम्प्यू टरीकृि सूिना प्रवितधलाई व्यिहारमा
ल्याउन सक्नेिन् ।
(२) सूिना प्रवितधलाई व्यिहारमा ल्याउने सम्बन्धी अन्य कुरा िोवकए बमोचजम
हुनेि ।

36.

अनुगमन

िथा

मूल्यािन

सतमतिाः

सािनजतनक

सेिा

प्रिाहलाई

प्रभािकारी

बनाई

प्रशासनयन्त्रलाई सेिाप्रदायकको रुपमा रुपान्िरण गनन िथा प्रितलि कानून बमोचजम
अतधकारप्राप्त अतधकारीले सम्पादन गनुन पने काम कारबाहीलाई प्रभािकारी िथा गुणस्िरीय
ढङ्गबाट सम्पादन भए िा नभएको कुरा समेिको अनुगमन िथा मूल्यािन गनन प्रदे श
सरकारले मुख्यमन्त्रीको सं योजकत्िमा प्रदे शस्िरीय अनुगमन िथा मूल्यािन सतमति र
मन्त्रालयस्िरमा सम्बचन्धि मन्त्रीको सं योजकत्िमा मन्त्रालयस्िरीय अनुगमन िथा मूल्यािन
सतमति गठन गनन सक्नेि।
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37.

सरकारी कायन फर्छ्यौट र सरकारी कायनलयको तनरीिणाः यस ऐन िा अन्य प्रितलि कानूनमा
उचल्लचखि व्यिस्थाका अतिररक्त सरकारी कायन फर्छ्यौट िथा तनरीिण सम्बन्धी अन्य
व्यिस्था िोवकए बमोचजम हुनेि ।

38.

सुविधा िोके बमोचजम हुनाःे प्रितलि कानूनमा व्यिस्था भएको सुविधाका अतिररक्त प्रमुख
सचिि, सचिि, विभागीय प्रमुख, कायानलय प्रमुख िा कमनिारीले सो है तसयिमा उपभोग गनन
पाउने सुविधा िथा सो है तसयिले कायन सम्पादन गरे बापि पाउने अन्य सुविधा प्रदे श
सरकारले िोके बमोचजम हुनि
े ।

39.

िावषनक प्रतििेदन पेश गनुन पनेाः (१) मन्त्रालय, विभाग िथा कायानलयले प्रत्येक आतथनक िषन
समाप्त भएको तमतिले िोवकए बमोचजमको अितधतभत्र आफूले सो आतथनक िषनभरर सञ्चालन
गरे को कायनक्रम, सम्पादन गरे को काम र त्यस्िो कामको अिचस्थति िथा प्रगति र लागि
लगायिका अन्य आिश्यक कुराहरु समेि समािेश गरी िावषनक प्रतििेदन ियार गरी
मन्त्रालयले भए मुख्यमन्त्री िथा मचन्त्रपररषद्को कायानलयमा, विभागले भए सम्बचन्धि
मन्त्रालयमा र अन्य कायानलयले भए िालुक कायानलयमा पेश गनुन पनेि । त्यस्िो प्रतििेदन
आफूभन्दा मातथल्लो तनकायको स्िीकृति तलई आिश्यकिा अनुसार सािनजतनक रुपमा
प्रकाशन गनन समेि सवकनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको प्रतििेदनमा सो उपदफामा ले चखएको कुराको
अतिररक्त सम्बचन्धि मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय िा अन्िगनिका कायानलयमा सुशासन कायम
गनन गरे का सुधारका कायनक्रम र त्यसबाट प्राप्त पररणामको वििरण उल्ले ख गनुन पनेि।

40.

कायन सम्पादन सूिकाः यस ऐन बमोचजम कुनै पदातधकारीले सम्पादन गनुन पने कामको कायन
सम्पादन सूिक िोवकए बमोचजम हुनेि ।

41.

असल तनयिले गरे को कामको बिाउाः यस ऐन िा प्रितलि कानून बमोचजम कुनै
पदातधकारीले कायन सम्पादन गदान िा प्रशासतनक कायन सञ्चालन गदान असल तनयिले गरे को
काम कारबाहीको विषयलाई तलएर तनज उपर कुनै कारबाही हुने िै न ।
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42.

तनयम बनाउने अतधकाराः प्रदे श सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कायानन्ियन गनन आिश्यक
तनयमहरु बनाई लागू गनन सक्नेि ।

43.

तनदे चशका, ददग्दशनन िा कायनवितध बनाउन सक्नेाः प्रदे श सरकारले आफ्नो काम कारिाहीलाई
प्रकृयागि ढङ्गबाट तिटो, िररिो र तमिव्ययी रुपमा सं िालन गनन िा कायन सम्पादन गनन
आिश्यक तनदे चशका, ददग्दशनन िा कायनवितध बनाई लागू गनन सक्नेि ।

44.

ऐन बमोचजम हुनाःे यस ऐनमा उल्ले ख भएकोमा यसै ऐन बमोचजम र अन्य विषयका हकमा
प्रितलि कानून बमोचजम हुनेि ।

प्रदे श सभाको सम्िि् २०७६ साल पौष २४ गिे बसेको बैठकले नेपालको सं विधानको धारा १९९ बमोचजम यो
विधे यक पाररि गरे को ब्यहोरा सं विधानको धारा २०१ बमोचजम प्रमाचणि गदनिु ।

नेत्रनाथ अतधकारी
सभामुख

प्रदे श सभाका सभामुखबाट प्रमाचणि यो

गण्डकी प्रदे श

विधे यक नेपालको सं विधानको धारा
२०१ को उपधारा (२) बमोचजम

तमतिाः २०७६।९।२७

प्रमाणीकरण गदनिु ।
अमिक शेरचन
प्रदे श प्रिुख
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