विधेयक सं खययाः २४
मिम ाः
प्रदे श सुशयसनको प्रत्ययभूम

गने सम्बन्धिय व्यिस्थय गनन बनेको विधेयक, २०७५

प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श नं. १

विरयटनगर¸ नेपयल

प्रदे श सुशासनको प्रत्याभूति गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक

प्रस्िावना : सवनसाधारणले पाउनु पने सेवा तिटो, िररिो िथा कम खर्चनलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना
गनन, सुशासन पाउने नागररकको अतधकारलाई व्यवहारमा उिारी कायानन्वयनमा ल्याउन र प्रशासन
सं यन्रलाई जनमुर्ख¸ जवाफदे ही¸ पारदशी¸ प्रभावकारी¸ समावेशी िथा जनसहभातगिामूलक बनार्न सेवा
प्रदायक सं यन्र िथा सहजकिानको रुपमा रुपान्िरण गरी प्रदे शमा सुशासनको प्रत्याभूति ददने सम्बन्धमा
कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्िनीय भएकोले,
नेपालको सं ववधानको धारा १७५ बमोर्जमको प्रदे श नं . १ को प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको
ि ।
१.

संर्िप्त

नाम

र

प्रारम्भ :

(१)

यस

ऐनको

नाम

“प्रदे श

सुशासन (व्यवस्थापन

िथा

सञ्चालन) ऐन, २०७६” रहे को ि ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेि ।
२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,
(क) "कायानलय प्रमुख" भन्नाले प्रदे श र्स्थि रहेका प्रदे शका कायानलयका प्रमुखलाई
जनाउँि।
(ख)

“िोवकएको” वा

“िोवकए बमोर्जम” भन्नाले

यस

ऐन अन्िगनि

बनेको

तनयममा

िोवकएको वा िोवकए बमोर्जम सम्झनु पिन ।
(ग)

“प्रदे श” भन्नाले नेपालको सं ववधानको अनुसूची – ४ बमोर्जमको प्रदे श नं . १ सम्झनु पिन।

(घ)

“प्रमुख सर्चव” भन्नाले प्रदे श सरकारको प्रमुख सर्चवको रुपमा काम गने अतधकृि सम्झनु
पिन ।

(ङ)

“मन्रालय” भन्नाले

प्रदे श

सरकारको

मन्रालय

सम्झनु

मुख्यमन्री िथा मर्न्रपररषद्को कायानलय समेिलाई जनाउँि ।
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पिन

र

सो

शब्दले

(च)

“मन्री”

भन्नाले

प्रदे श

मुख्यमन्री,

प्रदे श

मन्री,

प्रदे श

राज्यमन्री

र

प्रदे श

सहायक मन्री सम्झनु पिन ।
(ि)

“सर्चव” भन्नाले प्रदे श मन्रालयको सर्चव सम्झनु पिन ।

(ज) “सं ववधान” भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनु पिन ।
३.

ववतभन्नस्िरमा कायन सम्पादन हुने : प्रदे श सरकारले प्रदे शमा सुशासन कायम गननको लातग
प्रदे श, र्जल्ला¸ िेरगि र स्थानीयस्िरमा प्रशासतनक कायन सम्पादन गनेि ।

४.

ववषयगि मन्रालय रहने : (१) प्रदे श सरकारको प्रदे शस्िरको कायन सम्पादन गननका लातग
आवश्यक सं ख्यामा ववषयगि मन्रालयहरु रहनेिन् ।
(२)

मन्रालयको

सं ख्या

र

सोको

कायनववभाजन

प्रदे श

सरकारको

कायनववभाजन

तनयमावली बमोर्जम हुनेि ।
(३) प्रदे श सरकारको प्रमुख प्रशासतनक तनकायको रुपमा मुख्यमन्री िथा मर्न्रपररषद्को
कायानलय रहनेि ।
(४) मन्रालय मािहिमा आवश्यक सं ख्यामा कायानलय ववभाग रहनेिन् ।
५.

आवश्यक तनकाय गठन गनन सक्ने : (१) प्रशासतनक कायन सम्पादन गनन मन्रालय िथा
कायानलयको

अतिररक्त

प्रदे श

सरकारले

आवश्यकिा

अनुसार

अन्य

सर्चवालय, आयोग,

तनदे शनालय¸ बोर्न, प्रातधकरण¸ केन्र, सतमति वा अन्य त्यस्िै तनकाय गठन गनन सक्नेि ।
(२) उपदफा (१) बमोर्जम गठन भएका सर्चवालय, आयोग, तनदे शनालय¸ बोर्न,
प्रातधकरण, केन्र, सतमति वा अन्य त्यस्िै तनकायको काम, किनव्य, अतधकार िथा अन्य
कायनिेरगि शिनहरु (टम्सन अफ रे फरे न्स) प्रदे श कानून बमोर्जम आवश्यकिा अनुसार प्रदे श
सरकारले िोके बमोर्जम हुनेि ।
६.

प्रशासतनक कायन सञ्चालनका आधार : प्रदे शमा सुशासन कायम गननका लातग यस ऐन वा
अन्य प्रचतलि कानूनबमोर्जम प्रशासतनक कायन सम्पादन गदान त्यस्िो कायन सम्पादन गने
अतधकारीले

सं ववधान

िथा

अन्य

प्रचतलि

दे हायका आधारमा कायन सम्पादन गनुन पनेिः
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कानूनमा

व्यवस्था

भएका

ववषय

अतिररक्त

(क) राष्ट्र र जनिाको वृहत्तर वहि,
(ख) समन्याय र समावेशीकरण,
(ग) कानूनको शासन,
(घ) मानव अतधकारको प्रत्याभूति,
(ङ) पारदर्शनिा, वस्िुतनष्ठिा, जवाफदे वहिा िथा र्मान्दाररिा,
(च) आतथनक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त र जनमुखी प्रशासन,
(ि) प्रशासन सं यन्रको िटस्थिा िथा तनष्पििा,
(ज) प्रशासतनक सं यन्रमा र तनणनयमा सवनसाधारणको पहुँच,
(झ) तिटो, िररिो, सरल, ववकास, समृवि, सेवा भाव र मैरी प्रशासन
(ञ) जनसहभातगिा िथा स्थानीय स्रोि र साधनको अतधकिम उपयोग ।
७.

प्रदे श सरकारले अर्ख्ियार गने नीतिहरु : (१) सं ववधान िथा अन्य प्रचतलि कानू नमा
व्यवस्था भएका नीति एवं समय समयमा प्रदे श सरकारले अर्ख्ियार गररएका नीतिका अतिररक्त
प्रदे शको प्रशासतनक कायन सम्पादन गदान प्रदे श सरकारले दे हायका नीति अर्ख्ियार गने िः
(क) आतथनक समृवि,
(ख) गरीबी तनवारण,
(ग) सामार्जक न्याय,
(घ) प्राकृतिक िथा अन्य सावनजतनक स्रोिको ददगो िथा कुशल व्यवस्थापन,
(ङ) मवहला सशर्क्तकरण िथा लैवङ्गक न्यायको ववकास,
(च) वािावरणीय सं रिण,
(ि) आतथनक िथा सामार्जक रुपमा वपितर्एका ववपन्न र गररब वगनको उत्थान,
(ज) दुगम
न र वपितर्एका िेरको ववकास िथा सन्िुतलि प्रादे र्शक ववकास ।
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(२) उपदफा (१) बमोर्जम अर्ख्ियार गरे का नीतिलाई कायानन्वयन गनन प्रदे श सरकारले
तनरन्िर वा समय समयमा आवश्यक कायनक्रम िथा आयोजनाहरु सञ्चालन गने ि ।
८.

सुशासन कायम गनुन सम्बर्न्धि अतधकारीको किनव्य हुने : प्रदे शमा सुशासन कायम गने

र

सवनसाधारणलाई समयमा नै त्यसको प्रतिफल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस ऐन वा अन्य
प्रचतलि कानून बमोर्जम प्रदे श सरकारको प्रशासतनक कायन तिटो िररिो ढङ्गले सञ्चालन गनुन
गराउनु सम्बर्न्धि अतधकारीको किनव्य हुनेि ।
९.

मन्रीको र्जम्मेवारी : (१) सं ववधान िथा अन्य प्रचतलि कानू नमा उर्ल्लर्खि र्जम्मेवारीका साथै
आफूले सम्हालेको मन्रालयबाट सम्पादन हुने कायनसम्बन्धी नीतिगि ववषयलगायि सम्पूण न
आवश्यक कायन समयमा नै सम्पादन गने गराउने समग्र र्जम्मेवारी सम्बर्न्धि मन्रीको हुनेि ।
(२) उपदफा (१) को सामान्यिामा प्रतिकूल नहुने गरी सम्बर्न्धि मन्रीले आफ्नो
मन्रालय र अन्िगनिका कमनचारीलाई प्रचतलि कानून र नीतिगि मागनदशनन बमोर्जम आवश्यक
तनदे शन ददन सक्नेि र त्यस्िो तनदे शनको समयतभरै पालना गनुन सम्बर्न्धि कमनचारीको किनव्य
हुनेि ।
(३) उपदफा २ बमोर्जम किनव्य पालना नभएको पार्एमा त्यस्िो किनव्य पालना नगने
कमनचारीलाई कानू न बमोर्जम कारवाहीको लातग मन्रीले आवश्यक तनदे शन ददनेि।

१०.

प्रमुख सर्चव िथा तनजको र्जम्मेवारी : (१) प्रमुख सर्चव प्रदे श सरकारको प्रमुख प्रशासकीय
अतधकारी हुनेि र सोही है तसयिमा तनजले आफ्नो र्जम्मेवारी वहन गनेि।
(२) प्रचतलि कानू नमा व्यवस्था भएका काम, किनव्य र अतधकारका अतिररक्त प्रमुख
सर्चवको काम, किनव्य, अतधकार र र्जम्मेवारी दे हायबमोर्जम हुनेिः
(क)

मुख्यमन्रीको सुपररवेिण िथा तनदे शनको अधीनमा रही मुख्यमन्री िथा
मर्न्रपररषद्को कायानलयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा सो कायानलयको
कायन सम्पादन गने वा गराउने,

(ख)

प्रदे श सरकारको सर्चव िथा अन्य प्रथम श्रे णीका अतधकृिवाट सम्पादन
गररने

कायनको सुपरीवेिकको
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है तसयिले

तनजहरुले

सम्पादन

गरे का

कायनको सुपररवेिण गने िथा सर्चवले सम्पादन गनुन पने प्रशासतनक
कायनका सम्बन्धमा आवश्यक तनदे शन ददने¸
(ग)

प्रदे श मन्रालय िथा अन्य सम्बि तनकायहरुको प्रशासतनक काम
कारवाहीलाई समन्वय गने वा गराउने,

(घ)

प्रशासकीय सुधारलाई प्रदे श प्रशासनको अतभन्न अङ्गको रुपमा कायानन्वयन
गनन वा गराउन प्रदे श मन्रालय र अन्य केन्रीय तनकायबीच समन्वय
गने ,

(ङ)

प्रदे श सरकार, मर्न्रपररषद्का तनणनय कायानन्वयन गनन, गराउन सम्बर्न्धि
मन्रालयहरुलाई पररचालन गने वा गराउने र िी तनणनय कायानन्वयन
र्स्थतिको सुपररवेिण गने,

(च)

प्रदे श सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन समय समयमा
सर्चव बैठक आयोजना गने र सर्चव बैठकबाट भएका तनणनय कायानन्वयन
र्स्थतिको सुपररवेिण गने वा गराउने,

(ि)

ववतभन्न

मन्रालय

िथा

प्रदे श

िहका

कायानलयहरुको

प्रशासतनक

कामकारवाहीको अनुगमन, तनरीिण िथा सुपररवेिण गने वा गराउने,
(ज)

प्रदे श

सरकारको

तनणनयको

लातग

सर्चवले

पेश

गरे को

प्रस्िावमा

आवश्यक ववषयहरु समेटीएको ि िै न जाँची प्रस्िावलाई प्रदे श सरकार,
मर्न्रपररषद्समि पेश गने र अङ्ग नपुगेको पार्एमा सम्बर्न्धि सर्चव
समि वफिान पठाउने वा पठाउन लगाउने,
(झ)

कायनसम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट काम गने मन्रालयका सर्चवलाई
िोवकए बमोर्जम पूरस्कार प्रदान गने ।

(ञ)

सं ववधान र प्रचतलि कानू न बमोर्जम सं घीय सरकारको तनदे शनहरु
कायानन्वयन गने गराउने ।

(ट)

िोवकए बमोर्जमका अन्य कायन गने वा गराउने ।
5

११.

सर्चवको र्जम्मेवारी : (१) सर्चव सम्बर्न्धि मन्रालय वा प्रदे शस्िरका मन्रालयको प्रमुख
प्रशासकीय अतधकारी हुनेि र सोही है तसयिमा तनजले र्जम्मेवारी तनवानह गनन आवश्यक कायन
सम्पादन गनेि ।
(२) यस ऐन वा अन्य प्रचतलि कानू नमा व्यवस्था भएको काम, किनव्य र अतधकारको
अतिररक्त सर्चवको अन्य काम, किनव्य र अतधकार दे हायबमोर्जम हुनेिः
(क)

प्रदे श

सरकारले

प्रतिपादन

गनुन पने

नीतिगि

ववषयका

सम्बन्धमा

सम्बर्न्धि मन्रीलाई सहयोग गने ।
(ख)

सम्बर्न्धि मन्रीको तनदे शन िथा सुपरीवेिणको अधीनमा रही आफू
बहाल रहेको मन्रालय वा प्रदे श स्िरका मािहिको कायानलयको कायन
सम्पादन गने, गराउने ।

(ग)

आफू बहाल रहेको मन्रालय वा प्रदे शस्िरका कायानलय अन्िगनिका
नीतिगि ववषयमा कुनै सुधार गनुन पने भएमा सम्बर्न्धि मन्रीसमि
त्यस्िो

प्रस्िाव

पेश

गने

र

प्रस्िावको

ित्काल

कायानन्वयन

गने

गराउने ।
(घ)

आफू बहाल रहेको मन्रालय वा मािहिको कायानलयको व्यवस्थापन,
दै तनक

कायन

सञ्चालन,

गनन

त्यस्िा

कायानलयका

कमनचारीको

कायनसम्पादनको तनयतमि अनुगमन र सुपररवेिण गने ।
(ङ)

प्रदे श सरकारले स्वीकृि गरे का नीति िथा कायनक्रम कायानन्वयन गने
गराउने,

(च)

ँ
आफू बहाल रहेको मन्रालय वा प्रदे शस्िरका कायानलय िथा सो सग
सम्बर्न्धि अन्य तनकायले प्रत्येक मवहना सम्पादन गरे को कामको
प्रतिवेदन िोवकएबमोर्जम मुख्यमन्री िथा मर्न्रपररषद्को कायानलयसमि
पेश गने,

(ि)

मन्रालय वा प्रदे शस्िरका कायानलयको कायन सम्पादन कायनिातलका
सवहिको वावषनक कायनक्रम िजुम
न ा गरी मन्रीसमि पेश गने र स्वीकृि
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कायनक्रम कायानन्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै प्रगति समीिा गने
गराउने,
(ज)

मन्रालय वा प्रदे शस्िरका कायानलयबाट वषनभररमा सम्पादन गररएका
प्रमुख कामकारबाहीका बारे मा वावषनक प्रतिवेदन ियार गरी मन्रीसमि
पेश गने,

(झ)

वैदेर्शक अध्ययन, िातलम, अध्ययन भ्रमण वा अन्य सरकारी कामको
तसलतसलामा स्वदे श वा ववदे श भ्रमणका लातग मन्री को परामशनमा प्रदे श
सरकारको िफनबाट सर्चव मािहिका कमनचारीको मनोनयन गने र
स्वदे श िथा वैदेर्शक भ्रमण काज स्वीकृि गने,

(ञ)

सर्चव बैठकबाट भएको तनणनय कायानन्वयन गने गराउने,

(ट)

उत्कृष्ट कायन गने मािहिका कमनचारीहरुलाई उत्कृष्टिाको आधारमा
िोवकए बमोर्जम पूरस्कृि गने,

(ठ)

मन्रालय वा प्रदे श स्िरका कायानलय वा आयोजना प्रमुखले सञ्चालन
गरे का आयोजनाको समय समयमा तनरीिण¸ गने र तनरीिणमा दे र्खएको
समस्यालाई समाधान गनन सम्भव भएसम्म ववकल्प सवहि आवश्यक
तनदे शन ददने¸

(र्)

खण्र् (ठ) बमोर्जम तनरीिण गदान सञ्चालन भएका आयोजना समयमा
पूरा हुन नसकेको पार्एमा वा पूरा भएको आयोजनाको गुणस्िर न्यू न
दे र्खएमा त्यसको आवश्यक िानतबन गरी दोषी दे र्खएका सम्बर्न्धि
आयोजना

प्रमुखलाई

प्रचतलि

कानून

बमोर्जम

ित्काल

ववभागीय

कावानहीको प्रकृया अगार्ी बढाई तनष्कशनमा पुयानउने,
(ढ)

यस ऐन बमोर्जम गनुन पने अन्य कायन गने,

(ण)

िोवकए बमोर्जमको काम, किनव्य र अतधकार प्रयोग गने वा गराउने ।
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(३) उपदफा (२) को खण्र् (झ), (ञ) र (र्) बमोर्जम भए गरे को कामको जानकारी
सर्चवले सम्बर्न्धि मन्रीलाई ित्काल गराउनु पनेि ।
(४) उपदफा (२) मा उल्लेख भएका कामका सम्बन्धमा प्रदे श सरकारप्रति सर्चव
र्जम्मेवार रहनेि र आफूले बहाल रहेको मन्रालय वा मािहिका प्रदे श स्िरका कायानलयसँग
सम्बर्न्धि प्रदे श सरकारले मागेको कुनैपतन ववषयमा अद्यावतधक जानकारी ददने तनजको
र्जम्मेवारी र किनव्य हुनेि ।
१२.

कायानलय

प्रमुखको

र्जम्मेवारी :

प्रचतलि

कानूनमा

उल्लेख

भएको

काम, किनव्य

र

अतधकारका अतिररक्त कायानलय प्रमुखको अन्य काम, किनव्य र अतधकार दे हायबमोर्जम
हुनेिः–
(क)

आफूले बहाल रहे को कायानलयको व्यवस्थापन, दै तनक कायन सञ्चालन िथा
सो कायानलयमा कायनरि कमनचारीको सुपररवेिण िथा तनयन्रण गने,

(ख)

आफू बहाल रहेको कायानलय र अन्िगनिका कायानलयका कमनचारीलाई
कामको आवश्यक्ताको आधारमा काज खटाउने,

(ग)

आफू बहाल रहेको कायानलय र अन्िगनि कायानलयका राजपर अनवङ्कि
कमनचारीलाई

एक

कायानलयबाट

अको

कायानलयमा

आवश्यक्ता

र

और्चत्यका आधारमा सरुवा गने,
(घ)

आफू बहाल रहे को कायानलय अन्िगनि सञ्चातलि आयोजनाहरुको काम
िोवकएको समयतभर सम्पन्न गने वा गनन लगाउने,

(ङ)

आफू बहाल रहेको कायानलयबाट सवनसाधारणलाई प्रदान गररने सेवा
सुववधालाई सहज¸ सरल र प्रभावकारी बनाउने¸

(च)

िोवकए बमोर्जमको अन्य काम, किनव्य र अतधकारको प्रयोग गने वा
गराउने ।

१३.

तनर्िि कायनववतध अवलम्बन गनुन पने : यस ऐन वा अन्य प्रचतलि कानू न बमोर्जम तनणनय गनन
पाउने अतधकारीले कुनै ववषयमा तनणनय गदान प्रचतलि कानू नमा कुनै कायनववतधको व्यवस्था भएको
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रहेि भने त्यस्िो कायनववतध र त्यस्िो व्यवस्था नभएकोमा तनणनय गनुन पने ववषयको प्रकृति हे री
उपयुक्त कायनववतध अपनाउनु पनेि ।
१४.

तनर्िि समयावतध तभर तनणनय गनुन पने : (१) यस ऐन वा अन्य प्रचतलि कानू न बमोर्जम तनणनय
गनन पाउने अतधकारीले कुनै ववषयमा तनणनय गदान प्रचतलि कानून बमोर्जम कुनै

तनर्िि

अवतधतभर तनणनय गनुन पने रहे ि भने सोही समयावतध तभर र त्यस्िो व्यवस्था नभएकोमा तनणनय
गनुन पने ववषयको प्रकृति हे री तनणनय गनन पाउने अतधकारीले उपयुक्त ठहर्याएको समयावतधतभर
तनणनय गनुन पनेि । िर त्यस्िो उपयुक्त ठहर्याउनु पने आधार र कारण भने तनणनयमा खुलाउनु
पनेि ।
(२) आवश्यक िथ्य, सूचना वा प्रमाण उपलब्ध नभएको कारणले उपदफा (१)
बमोर्जमको अवतधतभर तनणनय गनन नसवकने रहे ि भने तनणनय गनन पाउने अतधकारीले सोको कारण
खुलाई तनणनय गनुन पनेि ।
(३) उपदफा (२) बमोर्जम कारण खुलाई तनणनय भएकोमा तनणनय गनन पाउने
अतधकारीले सोको जानकारी आफूभन्दा एक िह मातथको पदातधकारीलाई ित्काल ददनु पनेि र
त्यसरी जानकारी ददँदा ववद्युतिय माध्यमबाट समेि पठाउन सवकनेि ।
१५.

तनणनय गदान पारदर्शि
न ा कायम गनुप
न ने : (१) यस ऐन वा अन्य प्रचतलि कानू न बमोर्जम तनणनय
गनन पाउने अतधकारीले आफ्नो कायनिर
े तभर पने ववषयमा तनणनय गदान पारदशी ढङ्गले गनुप
न नेि ।
स्पष्टीकरण : यस ऐनको प्रयोजनको लातग “पारदर्शनिा” भन्नाले तनर्िि मापदण्र्को
आधारमा तनणनय गनुन पने प्रवक्रया सम्झनु पिन र सो शब्दले प्रचतलि कानू न बमोर्जम
गोप्य राख्नु पने कुरालाई भने प्रतिकूल असर पाने िै न ।
(२) उपदफा (१) बमोर्जम पारदर्शनिा कायम गनन तनणनय गने अतधकारीले तनणनय गनुन
पने ववषयमा आफ्ना मािहिका कमनचारीको राय िथा परामशनलाई ध्यान ददनु पनेि ।
(३) तनणनय गनुन पने ववषयको कारबाही एक िहबाट प्रारम्भ भई अको िहबाट तनणनय
गनुन पने रहेि भने प्रत्येक िहमा सं लग्न रहने अतधकारीले सो ववषयमा आफ्नो स्पष्ट राय सवहि
तनणनय गनुन पने ववषय तनणनय गने अतधकारी समि पेश गनुन पनेि ।
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(४) उपदफा (३) बमोर्जम तनणनय गने प्रवक्रयामा सं लग्न रहे का प्रत्ये क िहका
अतधकारीले पेश गरे को रायमा कुनै प्रश्न उठे को दे र्खएमा तनणनय गने अतधकारीले तनणनय गदान
त्यस्िो प्रश्नको पतन सम्बोधन गनुन पनेि ।
(५) कुनै तनणनय गदान कानूनी वा प्राववतधक प्रश्नको पतन तनरुपण गनुन पने रहेि भने
त्यस्िो ववषयमा कुनै कानू नववज्ञ वा प्राववतधकको राय तलई तनणनय गने अतधकारीले मनातसब
ठानेमा त्यस्िो राय तलन सक्नेि ।
(६) उपदफा (५) बमोर्जम राय तलएकोमा त्यस्िो रायलाई समेि आधार मानी तनणनय
गनन सवकनेि र त्यस्िो रायलाई मान्नु नपने दे र्खएमा सोको कारण खुलाई तनणनय गनुन पनेि ।
(७) पारदर्शनिा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकएबमोर्जम हुनेि ।
१६.

तनणनय गदान आधार र कारण खुलाउनु पने : यस ऐन वा अन्य प्रचतलि कानू न बमोर्जम तनणनय
गदान सम्बर्न्धि 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 ।

१७.

स्वाथन बार्झएमा तनणनय गनन नहुने : (१) यस ऐन वा अन्य प्रचतलि कानू न बमोर्जम तनणनय गनन
पाउने अतधकारीले तनणनय गनुन पने ववषयमा प्रत्यि रुपमा आफ्नो कुनै वहि, सरोकार वा स्वाथन
रहेको भएमा वा तनजले गरे को तनणनयबाट तनजको हकमा अपुिाली खान पाउने व्यर्क्त वा
नर्जकको अन्य नािेदार प्रत्यि प्रभाववि हुने भएमा वा तनजको एकासगोलका व्यर्क्तले सञ्चालन
गरे को कारोवार¸ व्यापार िथा व्यवसायमा प्रत्यि फार्दा पुग्ने गरी स्वाथन बार्झने भएमा त्यस्िो
पदातधकारीले त्यस्िो ववषयमा तनणनय गनन सक्ने िै न । यदद तनणनय गरे मा िोवकएबमोर्जम
कारवावह हुनेि ।
स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लातग तनणनय गनन पाउने अतधकारीले बृहि्
सावनजतनक वहिको लातग गरे को तनणनयलाई स्वाथन बार्झएको मातनने िै न ।
(२) उपदफा (१) बमोर्जमको अवस्था परी तनणनय गने अतधकारीले तनणनय गनन नहुने
भएमा सोको कारण खुलाई आफू सरहको अतधकारी सोही कायानलयमा भएमा तनजलाई र
नभएमा आफू भन्दा एक िह मातथको अतधकारीलाई सो ववषयमा तनणनय गनन ित्काल पठाउनु
पनेि र त्यस्िो प्रस्िाव प्राप्त हुन साथ सम्बर्न्धि पदातधकारीले ित्काल तनणनय गनुप
न नेि ।
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(३) उपदफा (२) बमोर्जमको अतधकारी सम्बर्न्धि कायानलयमा नभएमा वा भएमा पतन
उपदफा (१) बमोर्जमको अवस्था परी तनणनय गनन नहुने भएमा तनणनय गने अतधकारी सर्चव
भएकोमा प्रमुख सर्चव समि र अन्य अतधकारी भएमा एक िह मातथको अतधकारी समि पेश
गरी तनकासा भए बमोर्जम तनणनय गनुन गराउनु पनेि । िर प्रमुख सर्चव तनणनय गने अतधकारी
भएकोमा सो ववषय प्रदे श सरकार, मर्न्रपररषद समि पेश गनुन पनेि ।
(४) कुनै िेर वा उपिेर (से क्टर–सबसेक्टर) को नीति तनमानण गने वा कानून
कायानन्वयन गने तनकायमा वा कुनै िेर वा उपिेर तनयमन गने तनयमनकारी तनकायमा कायनरि
ँ ा गरे को तनणनयसँग सम्बर्न्धि कुनै गैरसरकारी वा तनजी
अतधकृिले आफूले पदमा बहाल रहद
स्िरको सोही िेर वा उपिेर अन्िगनि कुनै वस्िु वा सेवा उत्पादन गने , कुनै व्यवसाय गने वा
त्यस्िो वस्िु वा सेवा उत्पादन गने फमन, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा आफू
पदमा बहाल रहँदासम्म र जुनसुकै कारणले त्यस्िो पदबाट अवकाश प्राप्त गरे पति पतन कम्िीमा
एक वषनसम्म प्रत्यि वा परोि रुपमा सं लग्न हुन सक्ने िै न ।
स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लातग एकभन्दा बढी तनकायमा बहाल रहेको
व्यर्क्तको हकमा सेवाबाट अवकाश प्राप्त गनुन अर्घको पतिल्ला दुई वषनसम्मको अवतधलाई
जनाउनेि ।
(५) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गने व्यर्क्त आफ्नो सेवामा बहाल रहेको
व्यर्क्त भए तनजलाई सोही आधारमा कानू न बमोर्जम ववभागीय कारबाही गनन र सेवाबाट
अवकाश पार्सकेको व्यर्क्त भए प्रचतलि कानू न बमोर्जम कारबाही हुनेि ।
(६) उपदफा (५) बमोर्जम ददएको आदे श उपर र्चत्त नबुझ्ने व्यर्क्तले पैंिीस ददनतभर
सम्बर्न्धि उच्च अदालिमा पुनरावेदन गनन सक्नेि ।
(७) यस दफाको प्रतिकूल हुने गरी सेवामा बहाल रहेको अतधकारीले गरे का काम स्विः
बदर हुनेि ।
१८.

कायन सम्पादन करार गनन सवकने : (१) प्रदे श सरकारले सम्पादन गनुन पने कुनै काम तनर्िि
अवतधतभर सम्पादन (परफरमेन्स कन्राक्ट) गररसक्नु पने वा तनर्िि पररमाणको उपलर्ब्ध हुने
गरी सम्पादन गनुन पने भएमा वा प्रदे श सरकारको प्राथतमकिा प्राप्त कुनै कायनक्रम वा आयोजना
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कायानन्वयन गनुन पने भएमा कुनै अतधकारीसँग कायन सम्पादन करार गरी त्यस्िो कायन सम्पादन
गने र्जम्मेवारी तनजलाई ददन सवकनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोर्जमको करारमा अन्य कुराको अतिररक्त र्जम्मेवारी पाएको
अतधकारीले गनुन पने कामको वववरण, कायन सम्पादन गररसक्नु पने समयावतध र कायन
सम्पादनको गुणस्िर वा पररमाण समेि उल्लेख गनुन पने ि ।
(३) उपदफा (१) बमोर्जम करार भएकोमा सो करार बमोर्जम र्जम्मेवारी पाएको
व्यर्क्तले त्यस्िो करार बमोर्जम कायन सम्पादन गनुन पनेि ।
(४) काबू बावहरको कुनै पररर्स्थति उत्पन्न भई उपदफा (३) बमोर्जम सम्पादन गनुन पने
कायन सो कायन सम्पादन गनुन पने अवतधतभर पूरा गनन नसवकने भएमा सोको कारण सवहिको
वववरण खुलाई सम्बर्न्धि मन्रालयको सर्चव समि पेश गनुन पनेि ।
(५) उपदफा (४) बमोर्जम पेश भएको वववरण मनातसब दे र्खएमा काबू बावहरको
पररर्स्थति उत्पन्न भई जति अवतध काम गनन नसवकएको हो सो अवतध कटाई थप अवतधतभर
कायन सम्पादन गनन कायन सम्पादन करार सं शोधन गनन सवकनेि ।
(६) मनातसव कारणतबना उपदफा (३) वा (५) बमोर्जमको अवतधतभर कायन सम्पादन
गनन नसक्ने अतधकारी उपर ववभागीय कारबाही गनुन पनेि ।
(७) यस दफा बमोर्जम र्जम्मेवारी पाएको व्यर्क्तले बदनीयि र्चिाई वा लापरबाही वा
हेलचेक्र्यार्ँ गरी कायन सम्पादन नगरे को कारणले प्रदे श सरकारलाई हानी नोक्सानी भएमा वा
आयोजनाको लागि वृवि हुने भएमा त्यस्िो हानी नोक्सानी वा वृवि भएजतिको लागिको
ितिपूतिन तनजबाट िोवकए बमोर्जम भराउन सवकनेि ।
(८) कायन सम्पादन करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोर्जम हुनेि ।
१९.

ँ परामशन गनन
सावनजतनक चासोको ववषय कायानन्वयन गदान सरोकारवाला िथा नागररक समाजसग
सवकने : (१) प्रदे श सरकार वा प्रदे श सरकार अन्िगनिको कुनै तनकायले आवश्यकिा अनुसार
सावनजतनक चासोका कुनै ववषय कायानन्वयन गनुन अर्घ सरोकारवाला िथा नागररक समाजसँग
आवश्यक परामशन गनन सक्नेि ।
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(२) उपदफा (१) बमोर्जम परामशन गदान कायानन्वयन गनन प्रस्िाव गररएको ववषयको
सकारात्मक िथा नकारात्मक पिहरुको समग्र ववश्लेषण गरी त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने सं भाववि
प्रभावको मूल्याङ्कन गनुन पनेि ।
(३) प्रदे श सरकार वा प्रदे श सरकार अन्िगनिको कुनै तनकायले सावनजतनक चासोको
ववषय कायानन्वयन गदान उपदफा (१) वा (२) बमोर्जम सरोकारवाला िथा नागररक समाजसँग
गरे को परामशनबाट प्राप्त सुझावलाई उर्चि ध्यान ददनेि ।
स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लातग “सावनजतनक चासोको ववषय” भन्नाले
दे हायका कुनै ववषय सम्झनु पनेिः–
(क) आधारभूि रुपमा नयाँ पिति स्थापना गने वा भर्रहे को पितिलाई
आधारभूि रुपमा खारे ज गने कुनै ववषय,
(ख) सावनजतनक महत्वको कुनै ववकास कायनक्रम वा आयोजना सञ्चालन
गने ववषय, वा
(ग) िोवकए बमोर्जमको अन्य ववषय ।
२०.

आफ्नो र्जम्मेवारी पन्िाउन नहुने : (१) यस ऐन वा प्रचतलि कानू न बमोर्जम कायनसम्पादन गनुन
पने अतधकारीले आफूलाई सुर्म्पएको वा यस ऐन वा प्रचतलि कानू न बमोर्जम आफूले सम्पादन
गनुन पने काम तनधानररि शिन िथा तनधानररि अवतधतभर सम्पादन गनुन पनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोर्जम कायन सम्पादन गनुन पने अतधकारीले दफा २१ को अवस्थामा
बाहेक आफ्नो र्जम्मेवारी पन्िाउन वा आफूले गनुन पने काम अरु कसै लाई गनन लगाउन
हुँदैन ।
(३) उपदफा (२) को प्रतिकूल हुने गरी अरुलाई काम लगाउने वा अन्य कुनै
वकतसमले र्जम्मेवारी पन्िाउने वा र्जम्मेवारी पन्िाउने बदनीयिले तनधानररि अवतधतभर कायन
सम्पादन नगने वा कायन सम्पादन सूचक बमोर्जम उपलर्ब्ध हातसल नगने अतधकारीलाई प्रमुख
सर्चव भए प्रदे श सरकार मर्न्रपररषद्, सर्चव भए सम्बर्न्धि मन्री, मन्रालय अन्िगनिका
अतधकारी भए सम्बर्न्धि मन्रालयको सर्चवले चेिावनी ददन सक्नेि ।
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(४) उपदफा (३) बमोर्जम चेिावनी ददँदा पतन त्यस्िो अतधकारीको आचरण िथा काम
कारबाहीमा सुधार नआएमा त्यस्िो अतधकारी उपर कायनिमिाको अभावको आधारमा प्रचतलि
कानून बमोर्जम ववभागीय कारवाही गनुप
न नेि ।
२१.

अतधकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा लेर्खएको भए िापतन कुनै
अतधकारीले यस ऐन वा प्रचतलि कानू न बमोर्जम आफूले सम्पादन गनुन पने काम आफू सरहको
वा आफ्नो मािहिको अन्य कुनै अतधकारीले सम्पादन गनन सक्ने गरी प्रचतलि कानून बमोर्जम
अतधकार प्रत्यायोजन गनन सक्नेि । िर अतधकार प्रत्यायोजन गरे को

कारणले मार तनजले

आफ्नो पदीय र्जम्मेवारीबाट िूट पाएको मातनने िै न ।
(२) उपदफा (१) बमोर्जम प्रत्यायोजन भएको अतधकार जुनसुकै बखि वफिान गनन
सवकनेि ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेर्खएको भए िापतन न्यावयक रोहमा तनणनय गनुन पने
ववषयको हकमा अतधकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने िै न ।
२२.

पदीय वा पेशागि आचरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सावनजतनक पद धारण गरे को व्यर्क्तले आफू
पदमा बहाल रहँदा वा जुनसुकै कारणले अवकाश प्राप्त गरे को तमतिले िोवकए बमोर्जमको
अवतधसम्मका लातग िोवकए बमोर्जमको पदीय वा पेशागि आचरण पालना गनुन पने ि ।
(२) कुनै मन्रालय वा सो अन्िगनिका तनकायमा बहाल रहेका कमनचारीले पालना गनुन
पने किनव्यको प्रकृतिलाई ववचार गरी त्यस्िा कमनचारीले पालना गनुन पने पदीय वा पेशागि
आचरण त्यस्िो मन्रालय वा प्रदे श तनकायले नै बनाउन सक्ने गरी प्रदे श सरकारले अर्ख्ियारी
ददन सक्नेि ।
(३) यस दफाबमोर्जम बनाएको पदीय वा पेशागि आचरण पालना गनुन सम्बर्न्धि
व्यर्क्तको किनव्य हुनेि र त्यस्िो आचरण उल्लं घन गने व्यर्क्तलाई उल्लं घनको मारा अनुसार
तनज उपर कमनचारी भए ववभागीय कारबाही गरी अतभलेख रार्खनेि र अन्य अतधकारी भए
तनजको लातग पदीय वा पेशागि आचरण बनाउने अतधकारीले तनजको त्यस्िो अतभलेख
राख्नेि ।
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(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेर्खएको भएिापतन कुनै सवानजतनक पद धारण
गरे को व्यर्क्तले आफ्नो पदीय वा पेशागि आचरण पालना नगरे को वा उल्लं घन गरे को कुनै
कुरा प्रचतलि कानून बमोर्जम कसूर मातनने रहेि भने सो सम्बन्धमा तनजउपर कानून बमोर्जम
कारबाही गनन बाधा पने िै न ।
२३.

पदीय उत्तरदावयत्वको तनवानह : यस ऐन वा प्रचतलि कानू न बमोर्जम कायन सम्पादन गने
र्जम्मेवारी भएको पदातधकारीले आफ्नो अतधकारको प्रयोग गदान वा किनव्य पालना गदान दे हायको
ववषयमा ध्यान ददनु पनेिः–
(क) आफूले सम्पादन गने काम तनधानररि समयमा नै सम्पादन गनन
आफैंले पहल गने,
(ख)

सरकारी वा सावनजतनक स्रोिको प्रयोग गदान तमिव्ययी ढङ्गबाट
अतधकिम सदुपयोग र उत्पादनशील हुने गरी प्रयोग गने,

(ग)

सरकारी

वा

सावनजतनक

कायानलयलाई

से वा

प्रदायक

सं स्था,

सम्बर्न्धि अतधकारी, प्रदे शको सेवक िथा सवनसाधारण सेवाग्राही
सेवा पाउने अतधकार भएको व्यर्क्त हो भन्ने कुरामा ध्यान ददने,
(घ)

कायन सम्पादनमा वढलासुस्िी र ववलम्ब हुन ु भनेको स्रोि र
साधनको दुरुपयोग हुन ु हो र प्रदे शको थप स्रोि र साधन खचन
हुन ु हो भन्ने भावना राख्ने,

(ङ)

कायन सम्पादन गदान कुनै अपररहायन कारण परी ित्काल कायन
सम्पादन

गनन नसवकने

तनकायलाई

ददने

।

भएमा त्यसको
िर

सावनजतनक

जानकारी मातथल्लो
से वाको

ववषयमा

सेवाग्राहीसँग सम्बर्न्धि ववषय भएमा त्यस्िो ववषय सम्बर्न्धि
कायानलयको
प्रसारसमेि

सूचनापाटीमा
गरी

पनेि ।
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गराई

टाँसी

आवश्यकिा

सवनसाधारणलाई

अनुसार

जानकारी

प्रचार
गराउनु

(च)

आफ्नो अतधकारिेरतभर पने ववषयमा र्जम्मेवार अतधकारी स्वयं ले
तनणनय गनुन पने र कुनै वकतसमको कानूनी जवटलिा वा

दिववधा

भएको सामान्य ववषयमा मातथल्लो तनकायको तनदे शन माग
नगने ।
(ि)

सरकारी वा सावनजतनक कामको तसलतसलामा सावनजतनक पद
धारण गरे को व्यर्क्तले से वाग्राहीसँग प्रचतलि मूल्य, मान्यिा र
सं स्कृति अनुरुप र्शष्ट व्यवहार गने ।

२४.

नागररक बर्ापर राख्नु पने : (१) सवनसाधारणलाई सेवा प्रदान गने वा जनसम्पकन कायम गने
प्रत्येक प्रदे श सरकारी कायानलयले सबैले दे ख्ने ठाउँमा िोवकए बमोर्जम नागररक बर्ापर
(फ्लेक्स, तर्स्प्ले बोर्न आदद) राख्नु पने ि ।
(२) उपदफा (१) बमोर्जमको नागररक बर्ापरमा अन्य कुराको अतिररक्त दे हायका
कुराहरु उल्लेख भएको हुन ु पने ि:
(क)

सम्बर्न्धि कायानलयले ददने सेवा र त्यसको प्रकृति,

(ख)

सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गनन पूरा गनुन पने कायनववतध,

(ग)

सेवा प्रदान गनन लाग्ने समयावतध,

(घ)

सेवा प्रदान गने पदातधकारी र तनजको कायनकिको वववरण,

(ङ)

सेवा प्राप्त गनन कुनै दस्िुर िथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको वववरण,
सेवा प्रदान गने अतधकारीको नाम र दजान,

(च)

िोवकए बमोर्जमका अन्य कुराहरु ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कुराहरु सम्बर्न्धि कायानलयलाई बाध्यात्मक
हुनेिन् र सो बमोर्जम कायन सम्पादन गरी सवनसाधारणलाई सेवा प्रदान गनुन सम्बर्न्धि कायानलय
प्रमुख िथा अन्य कमनचारीको अतनवायन किनव्य हुनेि ।
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(४) मनातसव कारणववना उपदफा (१) बमोर्जमको नागररक बर्ापर बमोर्जम कायन
सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गनन नसकेमा सम्बर्न्धि कायानलयको प्रमुख िथा सो को
र्जम्मेवार कमनचारी उपर ववभागीय कारबाही हुन सक्नेि ।
(५) मनातसव कारणतबना उपदफा (१) बमोर्जमको नागररक बर्ापर बमोर्जम कायन
सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गनन नसकी से वाग्राहीलाई कुनै हातन नोक्सानी हुन गएकोमा
सो हातन नोक्सानी वापिको ितिपूतिन सम्बन्धी व्यवस्था िोवकए बमोर्जम हुनेि ।
(६) नागररक बर्ापर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोर्जम हुनेि ।
२५.

घुम्िी सेवा सञ्चालन गनन सवकने : सवनसाधारणको सामूवहक वा वैयर्क्तगि सरोकार रहने कुनै
सेवालाई सम्बर्न्धि सेवाग्राही रहे बसे को स्थानीय िहमा नै सेवा उपलब्ध गराउनु पने गरी
प्रदे श सरकारले समय समयमा िोकेका कायानलयले िोवकए बमोर्जम घुम्िी सेवा सञ्चालन गने
व्यवस्था गनन सक्नेि ।

२६.

न्यायोर्चि सेवा शुल्क तनधानरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सरकारी सेवा उपलब्ध गराए बापि
प्रदे श सरकार वा अन्य सरकारी तनकायलाई सेवाग्राहीले बुझाउनु पने सेवा शुल्क तनधानरण गदान
सामार्जक न्यायको आधारमा फरक फरक सेवा शुल्क तनधानरण गनन सवकनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोर्जम से वा शुल्क तनधानरण गदान दुगम
न वा वपितर्एका िेरका
बातसन्दालाई अन्य र्लाकाका बातसन्दालाई भन्दा सहुतलयि हुने गरी िोवकए बमोर्जम से वा
शुल्क तनधानरण गररनेि ।

२७.

जनिाको सहभातगिा र स्वातमत्वसम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रदे श सरकारले कुनै पररयोजना वा
आयोजना जनिाको प्रत्यि सहभातगिा र स्वातमत्वमा सञ्चालन हुने व्यवस्था तमलाउन सक्नेि ।
(२) पररयोजना वा आयोजनामा जनिाको प्रत्यि सहभातगिा र स्वातमत्व सम्बन्धी
व्यवस्था िोवकएबमोर्जम हुनेि ।

२८.

शासकीय सुधार एकाईको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक मन्रालयमा शासकीय
सुधार एकाईको गठन गररनेि ।
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(२) उपदफा (१) बमोर्जम गदठि शासकीय सुधार एकाईको काम, किनव्य र अतधकार
िोवकएबमोर्जम हुनेि ।
२९.

ु ार् गराउनु पने : (१) सवनसाधारणलाई सेवा प्रदान गने र्जल्ला वा स्थानीय
सावनजतनक सुनव
स्िरमा

कायन

सम्पादन

गने

कायानलय

प्रमुखले

आफू बहाल

रहे को

कायानलयको

काम,

कारबाहीलाई स्वच्ि, पारदशी र वस्िुतनष्ठ बनाउन र सवनसाधारण िथा सरोकारवालाको
ु ार् गराउनु पनेि ।
कानूनसम्मि सरोकारलाई सम्बोधन गनन िोवकए बमोर्जम सावनजतनक सुनव
ु ाई गदान ववषयसँग सम्बर्न्धि
(२) उपदफा (१) बमोर्जम गराउनु पने सावनजतनक सुनव
ववशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागररक समाजका प्रतितनतध

िथा स्थानीय

तनकायका पदातधकारी

समेिलाई आमन्रण गनुन पनेि ।
(३) यस दफामा अन्यन्र जुनसुकै कुरा लेर्खएको भए िापतन न्यावयक रोहमा तनणनय गनुन
ु ाई गनन आवश्यक हुने िै न ।
पने ववषयमा सावनजतनक सुनव
३०.

गुनासो व्यवस्थापन : (१) प्रत्येक मन्रालय िथा सरकारी तनकाय एवं कायानलयमा सो मन्रालय
िथा सरकारी तनकाय एवं कायानलयले सम्पादन गने वा गरे को काम कारबाहीको गुणस्िर,
प्रभावकाररिा िथा त्यसमा हुन सक्ने वढला सुस्िी र अतनयतमििाको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न
ववद्युिीय माध्यमबाट व्यबस्था तमलाउनु पने ि र सबैले दे ख्ने ठाउँमा गुनासो पेवटका राख्नु पने ि
र साथै यस दफा बमोर्जमको गुनासो गने व्यर्क्तले तसधै आफ्नो गुनासो तलर्खि वा मौर्खक
रुपमा दजन गनन चाहे त्यसको व्यवस्थापन सम्बर्न्धि कायानलयले गनुन पने ि ।
(२) उपदफा (१) बमोर्जम पेश भएका गुनासो पेवटकामा जो सुकैले गुनासो पेश गनन
सक्नेिन् ।
(३) उपदफा (२) बमोर्जम पेश भएका गुनासो व्यवस्थापन गननका लातग सम्बर्न्धि
मन्रालय, सरकारी तनकाय एवं कायानलयका र्जम्मेवार अतधकृिले प्रत्येक िीन ददनमा एकपटक
अन्य कमनचारीको रोहवरमा गुनासो पेवटका खोल्नु पनेि र सो पेवटकामा प्राप्त भएका गुनासो
िथा सुझाव मनातसब रहे को पार्एमा सो सम्बन्धमा कायानलय प्रमुखले ित्काल आवश्यक
कारवाही गरी गुनासो गने व्यर्क्तलाई त्यस्िो कारवाहीको जानकारी गराउनु पनेि ।
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(४) उपदफा (३) बमोर्जम प्राप्त भएका गुनासो सम्बर्न्धि मन्रालय, सरकारी तनकाय
एवं कायानलयको कायनसँग सम्बर्न्धि नभई त्यस्िो मन्रालय, सरकारी तनकाय एवं कायानलयको
प्रमुखको वैयर्क्तक आचरणसँग सम्बर्न्धि रहे िन् भने सोको वववरण मातथल्लो तनकायमा पठाउनु
पनेि ।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोर्जम गररएको कारबाहीको जानकारी सम्बर्न्धि सू चना
पाटीमा टाँस्नु पनेि ।
(६) यस दफामा अन्यर जुनसुकै कुरा लेर्खएको भएिापतन सम्बर्न्धि मन्रालय, सरकारी
तनकाय एवं कायानलयको काम कारबाहीसँग असम्बर्न्धि ववषयको गुनासो प्राप्त भएमा गुनासो
ददने सम्बर्न्धि व्यर्क्त पवहचान भएको रहेि भने तनजलाई सो जानकारी ददई वफिान गने र
पवहचान भएको रहेनि भने सो वववरण सम्बर्न्धि मन्रालय, सरकारी तनकाय एवं कायानलयको
सूचना पाटीमा टाँस्नु पनेि ।
(७) गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बमोर्जम हुनि
े ।
३१.

ववदे शर्स्थि बैङ्कमा खािा खोल्दा स्वीकृति तलनु पने : (१) कुनैपतन अतधकारी वा प्रदे श सरकार
सेवामा कायनरि कमनचारीले िोवकए बमोर्जमको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ववदे शर्स्थि
बैङ्कमा खािा खोल्नु पदान प्रदे श सरकार माफनि सं र्घय सरकारको स्वीकृति तलनुपनेि ।
(२) ववदे शर्स्थि बैङ्कमा खािा खोल्नु पदान प्रदे श सरकार माफनि सं र्घय सरकारको
पूवस्न वीकृति तलनेसम्बन्धी कायनववतध िोवकए बमोर्जम हुनेि ।

३२.

अरुको अतधकारमा हस्ििेप गनन नहुने : (१) यस ऐन वा प्रचतलि कानू न बमोर्जम कायन
सम्पादन गदान एक अतधकारीले अको अतधकारीको अतधकार, र्जम्मेवारी वा किनव्य उपर हस्ििेप
गनुन हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) को प्रतिकूल काम गने अतधकारीलाई प्रचतलि कानून बमोर्जम
कारबाही हुन सक्नेि ।

३३.

सल्लाहकार तनयुक्त गनन सक्ने : (१) तनजामिी सेवाको पदबाट कायन सम्पादन हुन नसक्ने
सम्बर्न्धि ववषयमा ववशेषज्ञिा हातसल गरे को ववशेषज्ञ सेवा प्राप्त गनुन पदान प्रदे श सरकारले कुनै
व्यर्क्तलाई ववषयगि सल्लाहकारको रुपमा तनयुक्त गनन सक्नेि ।
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(२) उपदफा (१) बमोर्जम तनयुर्क्त हुने सल्लाहकारको सं ख्या, तनजको योग्यिा र
तनयुर्क्तको कायनववतध िोवकए बमोर्जम हुनेि ।
(३) उपदफा (१) बमोर्जम तनयुर्क्त हुने सल्लाहकारले सम्पादन गने काम, तनजको
पदावतध िथा तनजको अतधकार, किनव्य र र्जम्मेवारी िथा तनजले पाउने पाररश्रतमक िथा अन्य
सुववधा तनजलाई तनयुक्त गदानका बखि प्रदे श सरकारले स्वीकृि गरे को कायन िेरगि शिनहरुमा
उल्लेख भए बमोर्जम हुनेि ।
(४) सल्लाहकारले सो है तसयिमा कायन सम्पादन गदान पालना गनुन पने आचरण िोवकए
बमोर्जम हुनेि ।
३४.

प्रवक्ता िोक्नु पने : (१) प्रत्येक मन्रालय, सरकारी तनकाय एवं कायानलयले आफ्नो मन्रालय,
सरकारी

तनकाय

एवं

कायानलयको

काम

कारबाहीको

ववषयमा

सरोकारवालालाई

वा

सावनजतनकरुपमा जानकारी ददन मन्रालय, सरकारी तनकाय एवं कायानलयको कुनै अतधकृिलाई
प्रवक्ता िोक्नु पनेि ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोर्जम

िोवकएको

प्रवक्ताको

काम, किनव्य

र

अतधकार

िोवकएबमोर्जम हुनेि ।
३५.

सम्बर्न्धि संस्था वा तनकायले यो ऐन पालना गनुप
न ने : सं ववधान वा प्रचतलि कानू नबमोर्जम कायन
ु ेटरी बर्ी) वा प्रदे श सरकारको पूण न वा आंर्शक
सम्पादन गनुन पने तनयमनकारी तनकाय (रे गल
स्वातमत्व वा तनयन्रण भएको सावनजतनक सं स्थाले िथा त्यस्िो तनकाय वा सं स्थामा बहाल रहे का
अतधकारीले आफ्नो कायन सम्पादन गदान यस ऐनको पूणन कायानन्वयन गनुन पनेि ।

३६.

सूचना प्रववतधलाई व्यवहारमा ल्याउन सवकने : (१) प्रत्येक मन्रालय, सरकारी तनकाय एवं
कायानलयले आफ्नो स्रोि र साधनको उपलब्धिाको आधारमा कम्प्यू टरकृि सूचना प्रववतधलाई
व्यवहारमा ल्याउन सक्नेिन् ।
(२) सूचना प्रववतधलाई व्यवहारमा ल्याउने सम्बन्धी अन्य कुरा िोवकएबमोर्जम हुनेि ।

३७.

अनुगमन िथा मूल्याङ्कन सतमति : (१) सरकारी सेवा र सुववधालाई प्रभावकारी बनाई
प्रशासनिन्रलाई

सेवा प्रदायकको

रुपमा

रुपान्िरण

गनन िथा प्रचतलि

कानू न

बमोर्जम

अतधकारप्राप्त अतधकारीले सम्पादन गनुन पने काम कारबाहीलाई प्रभावकारी िथा गुणस्िरीय
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ढङ्गबाट सम्पादन भए वा नभएको कुराको अनुगमन िथा मू ल्याङ्कन गनन प्रमुख सर्चवको
सं योजकत्वमा िोवकए बमोर्जमको एक प्रदे शस्िरीय अनुगमन िथा मूल्याङ्कन सतमति गठन
हुनेि ।
(२) र्जल्ला, िेर र स्थानीयस्िरमा अनुगमन िथा मूल्याङ्कन सतमति िोवकएबमोर्जम
गठन गनन सवकनेि ।
(३) प्रदे शस्िरीय अनुगमन िथा मूल्याङ्कन सतमतिलाई सहयोग गनन प्रत्येक मन्रालयमा
िोवकएबमोर्जमको मूल्याङ्कन िथा अनुगमन सं यन्र रहनेि ।
(४) प्रदे शस्िरीय अनुगमन िथा मूल्याङ्कन सतमतिको सर्चवालय मुख्यमन्री िथा
मर्न्रपररषद्को कायानलयमा रहनेि ।
३८.

सरकारी कायन फि\यौट र सरकारी कायानलयको तनरीिण : यस ऐन वा अन्य प्रचतलि कानू नमा
उर्ल्लर्खि व्यवस्थाका अतिररक्त सरकारी कायन फि\यौट िथा तनरीिण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
िोवकए बमोर्जम हुनेि ।

३९.

कारवाही गनन सक्ने : (१) यस ऐन बमोर्जम सम्पादन गनुन पने काम वा पुरा गनुन पने दावयत्व
सम्पादन गरे /नगरे को, ध्यान ददनुपने तबषयमा ध्यान नददएको सम्बन्धमा प्रमुख सर्चवले सबै
मन्रालय िथा मािहिका तनकाय र प्रत्येक मन्रालयका सर्चवले आ-आफ्नो मन्रालय िथा
मािहि तनकायको तनयतमि अनुगमन गनुन पने ि ।
(२)

उपदफा (१) बमोर्जम अनुगमन गदान यस ऐन बमोर्जम सम्पादन गनुन पने कायन

सम्बर्न्धि अतधकारीले उर्चि ढं गले असल तनयिका साथ सम्पादन गरे को नपाईएमा प्रमुख
सर्चवले त्यस्िो अतधकारी उपर िानववन गरी कारवाही गनन वा सम्बर्न्धि मन्रालयको
सर्चवलाई प्रचतलि कानून बमोर्जम िानववन गरर ववभागीय कारवाही गनन आदे श ददनेि ।
(३)

उपदफा (१) बमोर्जम अनुगमन गदान यस ऐन बमोर्जम कायनसम्पादन नगने वा

दावयत्व पूरा गरे को नपाईएमा सर्चवले त्यस्िो अधीकारी उपर िानववन गरी कारवाही गनुन
पनेि ।
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४०.

सुववधा िोके बमोर्जम हुने : प्रचतलि कानूनमा व्यवस्था भएको सुववधाका अतिररक्त प्रमुख सर्चव,
सर्चव वा कायानलय प्रमुखले सो है तसयिमा उपभोग गनन पाउने सुववधा िथा सो है तसयिले कायन
सम्पादन गरे वापि पाउने अन्य सुववधा प्रदे श सरकारले िोके बमोर्जम

४१.

हुनेि ।

वावषनक प्रतिवेदन पेश गनुन पने : (१) मन्रालय िथा प्रदे शस्िरका सरकारी तनकायले प्रत्येक
आतथनक वषन समाप्त भएको तमतिले िोवकए बमोर्जमको अवतधतभर आफूले सो आतथनक वषनभरर
सञ्चालन गरे को कायनक्रम, सम्पादन गरे को काम र त्यस्िो कामको अवर्स्थति िथा प्रगति र
लागि लगायिका अन्य आवश्यक कुराहरु समेि समावेश गरी वावषनक प्रतिवेदन ियार गरी
मन्रालय वा प्रदे शस्िरका तनकायले भए मुख्यमन्री िथा मर्न्रपररषद्को कायानलयमा, ववभागले
भए सम्बर्न्धि मन्रालयमा र अन्य कायानलय िथा तनकायले भए िालुक कायानलयमा पेश गनुन
पनेि । त्यस्िो प्रतिवेदन आफूले भन्दा मातथल्लो तनकायको स्वीकृति तलई आवश्यकिाअनुसार
सावनजतनकरुपमा प्रकाशन गननसमेि सवकनेि ।
(२) उपदफा (१) बमोर्जमको प्रतिवेदनमा सो उपदफामा लेर्खएको कुराको अतिररक्त
सम्बर्न्धि मन्रालय वा तनकायले त्यस्िो मन्रालय वा तनकाय वा सो अन्िगनिका कायानलयहरुमा
सुशासन कायम गनन गरे का सुधार कायनक्रम र त्यसबाट प्राप्त पररणामको वववरण उल्लेख गनुन
पनेि ।
(३) मुख्यमन्रीले उपदफा (१) बमोर्जमको प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक वषन शासकीय
सुधार र सुशासन सम्बन्धमा भए गरे का उल्लेखनीय प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रदे श सभा समि
पेश गनेि ।

४२.

कायन सम्पादन सूचक : यस ऐन बमोर्जम कुनै अतधकारीले सम्पादन गनुन पने कामको
कायन सम्पादन सूचक िोवकए बमोर्जम हुनेि ।

४३.

असल तनयिले गरे को कामको बचाउ : यस ऐन वा प्रचतलि कानून बमोर्जम कायन सम्पादन गने
अतधकारीले यस ऐन वा प्रचतलि कानून बमोर्जम आफ्नो कायन सम्पादन गदान वा प्रशासतनक
कायन सञ्चालन गदान तनजले असल तनयिले गरे को काम कारवाहीको ववषयलाई तलएर तनज उपर
कुनै कारबाही हुने िै न । िर असल तनयि सम्बन्धी प्रमाण पुयानउनेमा काम सम्बर्न्धि
अतधकारीको

हुनेि ।
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४४.

तनयम बनाउने अतधकार : प्रदे श सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन आवश्यक
तनयम बनाउन सक्नेि ।

४५.

तनदे र्शका, कायनववतध वा ददग्दशनन बनाउन सक्ने : प्रदे श सरकारले सरकारी कायानलयको काम
कारबाहीलाई प्रवक्रयागि ढङ्गबाट तिटो, िररिो र तमिव्ययीरुपमा सञ्चालन गनन वा कायन
सम्पादन गनन आवश्यक तनदे र्शका¸ कायनववतध वा ददग्दशनन बनाई लागू गनन सक्नेि ।

४६.

ऐन बमोर्जम हुने : यस ऐनमा लेर्खए जति कुरामा यसै ऐन बमोर्जम र अरुमा प्रचतलि कानू न
बमोर्जम हुनेि ।
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उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/१/३ गिे बसेको प्रदे श सभाको िेस्रो
अमधवेशनको २६ औ ँ बैठकले पाररि गरे को ववधेयक “प्रदे श सुशासनको
प्रत्याभूमि गने

सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक, २०७५" नेपालको

सं ववधानको धारा २०१(१) बमोजिम प्रमाजिि गदनछु ।

______________

मा. प्रददप कुमार भण्डारी
सभामुख

