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मिम ाः
प्रशयसकीय कयययविमध (मियमि

गिे) सम्बन्धिय बिेको विधेयक, २०७५

प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श िं. १

विरयटिगर¸ िेपयल

प्रशासकीय काययविधि (धियधित गिे) सम्बन्ििा बिेको वििेयक, २०७५
प्रस्ताििा M प्रशासकीय काययविधिलाई धियधित गिय िेपालको सं वििािको अिुसूची–६, अिुसूची–७ र
अिुसूची–९ बिोजििको अधिकारको सूचीिा उल्लेख भए बिोजिि र प्रदे श सरकारको िीधत तथा
काययक्रिलाई प्रभािकारी ढं गले कायायन्ियि गिय आिश्यकता अिुसार धियिािली, काययविधि, धिदे जशका
र िापदण्ड बिार्य लागू गिय िाञ्छिीय भएकोले ,
िेपालको सं वििािको िारा १७५ बिोजििको प्रदे श सभाले यो ऐि बिाएको छ ।
१.

सं जिप्त िाि, विस्तार र प्रारम्भ M (१) यस ऐिको िाि “प्रशासकीय काययविधि (धियधित गिे) ऐि,
२०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐि तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।
(३) यो ऐि प्रदे श िं. १ िा लागू

२.

हुिेछ ।

पररभाषा M (१) धबषय िा प्रसङ्गले अकf{] अथय िलागेिा यस ऐििा,–
(क)

“काययविधि” भन्नाले यस ऐि अन्तगयत बन्ने काययविधि सम्झिुपछय । सो शब्दले यस
ऐि बिोजिि स्िीकृत भई लागू हुिे धिदे जशका र िापदण्ड सिेतलाई बुझाउँछ ।

३.

(ख)

“धियि” भन्नाले यस ऐि अन्तगयत बन्ने धियिािली सम्झिुपछय ।

(ग)

“प्रदे श सरकार” भन्नाले प्रदे श िं. १ को िजन्िपररषद्लार्य सम्झिु पछय ।

धियि बिाउिे अधिकार M (१) िेपालको सं वििाि बिोजिि प्रदे श सरकारले आफ्िो कायय सम्पादि
गिय र सबै प्रशासकीय विषयिा काययविधि धियधित गियको धिधित्त आिश्यक धियि तथा काययविधि
बिाउि

सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजिि धियि बिाउँदा प्रदे श सरकारले िेपालको सं वििाि तथा सं घीय

ऐि बिोजिि प्रदे श स्तरका विषयिा सिेत आिश्यक धियि तथा काययविधि बिाई लागू गिय
सक्िेछ ।
(३) उपदफा (१) अन्तगयत बिार्एका धियिहरुले प्रशासकीय काययविधिसम्बन्िी प्रचधलत
प्रदे श धियि, धिदे जशका, काययविधि, आदे श र िापदण्ड खारे ि गिय तथा सं शोिि गिय सक्िेछि् ।
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४.

असर िपिे M यस ऐििा अन्यि िुिसुकै कुरा ले जखएको भए तापधि प्रशासकीय काययविधि धियधित गिे
सम्बन्ििा प्रचधलत प्रदे श िा सं घीय कािूििा छु ट्टै व्यिस्था भएकोिा त्यस्तो विषयिा यस ऐििा
ले जखएको कुिै कुराले असर पािे छै ि ।

५.

ँ सम्बजन्ित हुिेगरी गरे को धिर्यय िा आदे श
ू य प्रदे श सरकारले यस ऐिसग
बचाउ M यस ऐि लागू हुिपु ि
यसै ऐि बिोजिि भएको िाधििेछ ।
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